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Οι νησιώτες επί  πέντε 
χρόνια προστατεύουν την 
υπόλοιπη Ελλάδα ως κυματο-
θραύστης από τα κύματα των 
μεταναστών.

Κωνσταντίνος Μουτζούρης
Με πυρήνα τη φασιστική 

λογική που βαφτίζει τον πρό-
σφυγα εχθρό και εισβολέα.

Η Τουρκία μπορεί να γίνει 
ενεργειακό σταυροδρόμι λόγω 
της γεωγραφικής της θέσης.

Τζέφρι Πάιατ
Επί ελληνικού εδάφους εί-

πε την ατάκα. Και οι Ελληνά-
ρες φρόντισαν να μη στήσουν 
αντιδικία μαζί του. Εκαναν 
γαργάρα με ταβανόπροκες.

Ενα από τα συμπεράσματα 
των πρώτων επτά μηνών, που 
έχουμε την ευθύνη της διακυ-
βέρνησης της χώρας, είναι ότι 
οι ρυθμοί του κυβερνητικού 
έργου συχνά δεν επιτρέπουν 
την πλήρη αφομοίωσή τους. 
Γι’ αυτό και η κριτική -καλόπι-
στη κριτική- που απευθύνεται 
μοιράζεται: Αλλοι μας κατη-
γορούν για υπερβολικό ριζο-
σπαστισμό, άλλοι ζητούν πιο 
βαθιές μεταρρυθμίσεις. Που 
σημαίνει ότι μάλλον βρισκό-
μαστε στον σωστό μέσο όρο.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, 

έξι το λαδόξυδο.
Δεν με ρώτησε ο Βαρουφά-

κης και επέκτεινε μόνος του 
για ένα 6μηνο το μνημόνιο 
του Σαμαρά. Δεν ξέρω γιατί 
το έκανε αυτό ο Βαρουφάκης. 
Πιέστηκε; Θεώρησε ότι έπαιρ-
νε έτσι μία ανάσα;

Παναγιώτης Λαφαζάνης
Να και κάτι στο οποίο ο 

Λαφαζάνης συμφωνεί με τον 
Τσίπρα: το ανάθεμα στον Βα-
ρουφάκη. Ολα μόνος του τα 
έκανε, χωρίς να ρωτάει. Ετσι, 
ο Λαφαζάνης (θεωρεί ότι) γί-
νεται… αθώος του αίματος.

Φυσικά, η Ελλάδα δεν υπάρ-
χει χωρίς ναυτιλία. Ο πυρήνας 
της οικονομίας μας, ο πυρήνας 
της παράδοσής μας, ο πυρή-
νας του πολιτισμού μας είναι 
η ναυτιλία.

Αδωνις Γεωργιάδης
Αν δεν έγλειφε πατόκορφα 

τους εφοπλιστές, θα είχαμε 
είδηση πρώτου μεγέθους.

Είμαστε κι εμείς πολύ ευ-
τυχείς που η κυβέρνηση λαμ-
βάνει μέρος στην κοινή μας 
προσπάθεια. Εξακολουθώ να 
πιστεύω ότι το ποδόσφαιρο 
θα λύσει τα προβλήματά του, 
αλλά χωρίς βοήθεια… Είμαι 
χαρούμενος ότι αυτή η συμ-
φωνία που θα υπογράψουμε 
αναφέρει σαφώς ότι το νόημά 
της δεν είναι η κυβερνητική 
ανάμειξη στο άθλημα, αλλά 
ότι έχετε τη βούληση να λύσε-
τε αυτό το πρόβλημα.

Αλεξάντερ Τσέφεριν
Οι άνθρωποι του Κούλη 

άνοιξαν ομπρέλες, για να δεί-
ξουν ότι βρέχει, ενώ ο πρόε-
δρος της ΟΥΕΦΑ έφτυνε τον 
αρχηγό τους.

«Από τη Θεσσαλονίκη στο 
Ζάγκρεμπ» ήταν το όνο-

μα της διάσκεψης σε υψηλό 
επίπεδο που διοργάνωσε στη 
Θεσσαλονίκη το ελληνικό 
υπουργείο Εξωτερικών σε συ-
νεργασία με την κροατική προ-
εδρία της ΕΕ. Εκτός από τον 
Δένδια, στη διάσκεψη έλαβαν 
μέρος οι υπουργοί Εξωτερικών 
της Ιταλίας, της Βουλγαρίας, 
της Κροατίας, της Σλοβενίας, 
της Σερβίας, της Βόρειας Μα-
κεδονίας, της Αλβανίας, του 
Μαυροβουνίου, του Κοσσυφο-
πεδίου και της Βοσνίας Ερζε-
γοβίνης. Σε πρακτικό επίπεδο,  
η λεγόμενη ευρωπαϊκή προο-
πτική των Δυτικών Βαλκανίων 
αφορά σ' αυτή τη φάση τη Βό-
ρεια Μακεδονία και την Αλβα-
νία. Και η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, που τόσο σπεκουλάρισε 
με τη Συμφωνία των Πρεσπών, 
μπαίνει μπροστά, προς μεγάλη 
θλίψη των διάφορων «μακεδο-
νομάχων», εντός και εκτός ΝΔ. 
Οσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, βγάζει 
μεν το παράπονό του, όμως 
δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα 
απ' αυτό.

Μια βιαστική χειραψία, με 
τον Κούλη να χαμογελάει 

πλατιά μ' εκείνο τον χαρακτη-
ριστικό τρόπο των Μητσοτάκη-
δων (μπρρρρ!) και τον Σαμαρά 
να ζορίζεται για να χαράξει 
ένα ψυχρό μειδίαμα ήταν η 
μοναδική επαφή των δυο τους 
στη συνεδρίαση της πολιτικής 
επιτροπής της ΝΔ. Ο Σαμαράς 
παρακολούθησε την ομιλία 
του Κούλη με τα μούτρα ξινι-
σμένα, λες και παρευρισκόταν 
στην κηδεία προσφιλούς του 
προσώπου. Είναι η αναγκαστι-

κή συνύπαρξη δύο θανάσιμων 
αντιπάλων, πλέον. Μέχρι να 
φτάσει η ώρα της ρήξης (αν 
ευοδωθούν αυτά που έχει κατά 
νου), ο Σαμαράς έχει την ανά-
γκη να δείχνει νομοταγής και ο 
Κούλης να κάνει πως δεν κατα-
λαβαίνει. Ενώ ο δάμαλος, που 
όλ' αυτά τα βαριέται αφόρητα, 
προφασίστηκε οικογενειακή 
υποχρέωση και ειδοποίησε ότι 
δε θα πάει στη συνεδρίαση. 

Από την κοσμική στήλη των 
«Νέων» πληροφορηθήκαμε 

ότι το περασμένο Σάββατο ο 
Μπακογιάννης πήγε στο δη-
μαρχείο και πάντρεψε τους 
γόνους δύο επιχειρηματικών 
οικογενειών, μιας λιβανέζικης 
και μιας ελληνικής. Οι κοινοί 
θνητοί, βέβαια, δεν μπορούν 
να παντρευτούν Σάββατο. Μό-
νο καθημερινές και εργάσιμες 
μέρες. Κι ούτε τους παντρεύει ο 
δήμαρχος, αλλά κάποιος αντι-
δήμαρχος.

«Ακόμη δεν έχουμε πετύχει 
το στόχο για επιστροφές, 

αλλά θα το κάνουμε, θα έχουμε 
200 επιστροφές την εβδομά-
δα». Αυτό υποσχέθηκε στη γα-
λάζια σύναξη (πολιτική επιτρο-
πή της ΝΔ) ο Μηταράκης. Δεν 

ήμασταν εκεί για να δούμε αντι-
δράσεις, όμως είμαστε σίγουροι 
ότι όλοι μειδίασαν νοερά. Γιατί 
όλοι (και ο Μηταράκης) ξέρουν 
ότι τέτοιος αριθμός απελάσεων 
είναι ανέφικτος. Για καθαρά 
πρακτικούς λόγους. Οχι επει-
δή δεν τους παίρνει η Τουρκία, 
αλλά επειδή όσοι πρόσφυγες 
δεν είναι από τη Συρία και φο-
βούνται ότι η αίτηση για διεθνή 
προστασία που θα υποβάλλουν 
θα απορριφθεί, δεν έχουν μαζί 
τους ταξιδιωτικά έγγραφα (δια-
βατήρια). Ετσι, θα πρέπει να 
βρεθούν τα στοιχεία τους και η 
εικαζόμενη χώρα προέλευσής 
τους να δεχτεί να εκδώσει «λε-
σέ πασέ», πράγμα όχι και τόσο 
εύκολο.

29/2/1956: Η Λίνα Τσαλδάρη γίνεται η πρώτη 
ελληνίδα υπουργός 29/2/1968: Σύλληψη τριών 
μελών «Ρήγα Φεραίου» 1/3: Ημέρα κατά αυτοβα-
σανισμού, ημέρα πολιτικής προστασίας, Βοσ-
νία-Ερζεγοβίνη: Ημέρα ανεξαρτησίας (1992), 
Παραγουάη: Ημέρα ηρώων, μνήμης, εθνικής άμυ-
νας, Νότια Κορέα: Ημέρα κινήματος ανεξαρτη-
σίας (1919), Βραζιλία: Εργατική αργία, Βουλ-
γαρία, Ρουμανία: Γιορτή άνοιξης, Ισλανδία: 
Ημέρα μπύρας 1/3/1921: Ανταρσία Κροστάνδης 
1/3/1974: Σύλληψη δεκαπέντε μελών τροτσκι-
στικών οργανώσεων 1/3/1988: Εκτέλεση Αλέ-
ξανδρου Αθανασιάδη-Μποδοσάκη (17Ν) 1/3/1989: 
Αρχή δίκης 254 μελών Ερυθρών Ταξιαρχιών 2/3: 
Μαρόκο: Ημέρα ανεξαρτησίας (1956) 2/3/1931: 
Γέννηση Μιχαήλ Γκορμπατσόφ 2/3/1945: Ο 
στρατηγός Πετζόπουλος απελευθερώνει 

όλους τους ταγματασφαλίτες που κρατού-
νταν στις φυλακές Τρίπολης εν αναμονή 
δίκης τους 3/3: Ημέρα ακοής, ημέρα ψηφι-
ακού βιβλίου, Βουλγαρία: Ημέρα απελευθέρω-
σης (1878), Μαλάουι: Ημέρα μαρτύρων, Σουδάν: 
Ημέρα ενότητας 3/3/1981: Βόμβες σε πατάρι 
καταστήματος Μαρινόπουλου και σε αυτοκίνητα 
εκδότη «Βραδινής» και αρχισυντάκτη «Ακρόπο-
λης» 3/3/2003: Αρχή δίκης 17Ν 4/3/1919: Ο 
Λένιν ιδρύει την Κομιντέρν (Κομμουνιστι-
κή Διεθνής) 4/3/1957: Θάνατος Γρηγόρη 
Αυξεντίου σε μάχη με Βρετανούς (Κύπρος) 
4/3/1972: Επαναχορήγηση στρατιωτικής και οι-
κονομικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ελλάδα 
5/3/1818: Γέννηση Καρλ Μαρξ 5/3/1871: 
Γέννηση Ρόζας Λούξεμπουργκ 5/3/1913: Δο-

λοφονία βασιλιά Γεώργιου Α' (Θεσσαλονίκη) 
5/3/1929: Τρεις νεκροί και δέκα τραυματί-
ες σε συγκρούσεις αστυνομίας-απεργών εργα-
τών (Ελευσίνα) 5/3/1951: Εκτέλεση Νίκου 
Νικηφορίδη (22 ετών) πίσω από το Γεντί 
Κουλέ για εσχάτη προδοσία 5/3/2000: Βόμβα 
στα γραφεία κατασκευαστικής «Ακτωρ» (Επανα-
στατικοί Πυρήνες) 6/3: Ημέρα λογοθεραπείας, 
ημέρα μνήμης δικαίων, Γκάνα: Ημέρα ανεξαρτη-
σίας (1957), Γκουάμ: Ημέρα ανακάλυψης (1521) 
6/3/1944: Μπλόκο Κοκκινιάς 6/3/1964: Θά-
νατος Παύλου Α', στον θρόνο ο 24χρονος Κων-
σταντίνος 6/3/1976: Βόμβες σε έξι λεωφορεία 
σε γκαράζ ΕΑΣ (Μπραχάμι) 6/3/1978: Βόμβα 
ακροδεξιών στα γραφεία ΚΚΕ εσωτερικού Νέας 
Φιλαδέλφειας.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Kραύγαζε χιώτης δημοσιογράφος 
την Τρίτη το πρωί από «σοβαρή» ρα-
διοφωνική συχνότητα u «Εκείνο που 
μας καίει είναι ότι σε λίγα χρόνια ο Ερ-
ντογάν θα επικαλείται μουσουλμανική 
μειονότητα στο νησί!» u Πόσο φτηνι-
άρηδες u Ετρωγαν ξύλο από τα ΜΑΤ 
κι αυτοί παρίσταναν τους ελληνάρες 

u Αντί να σταθούν ευθέως στο πλευρό 
των προσφύγων u Πράγμα που θα έδι-
νε καλύτερη βάση στον αγώνα τους u 

Σφαλιάρα σβουριχτή έριξε ο Τσέφεριν 
στον Κούλη u Τόσο σβουριχτή που το 
κατάλαβαν και οι προπαγανδιστές του 
Μαξίμου u Και έδωσαν εντολή να κρα-
τηθεί το θέμα «χαμηλά» u Ο Τσίπρας 
(ξανα)ζητάει να τον παραπέμψουν στο 
Ειδικό Δικαστήριο u Τζάμπα μαγκιά u 

Ξέρει ότι δε θα τον στείλει ο Κούλης u 

Δεν είναι μακάκας, να τον κάνει ήρωα 

u Οπως είχε κάνει ο πατέρας του τον 
Ανδρέα u «Εχει ανοίξει το τρελάδικο, 

βγήκαν οι τρελοί στους δρόμους. Θα 
τους ξαναμαζέψουμε» u Παπαγγελό-
πουλος έφα u Μήπως να του μιλούσε 
κάποιος για τον κοινωνικό ρατσισμό; u 

Μπα, χαμένα θα πήγαιναν τα λόγια του 

u Ενας καραδεξιός ΚΥΠατζής δεν τις 
αλλάζει αυτές τις απόψεις u Μπορεί 
να τις κρύβει, αλλά άμα θυμώσει τις 
αμολάει u Ο Τσίπρας κινδυνεύει με 
ισόβια, έμπηξε την τσιρίδα ο Μπου-
μπούκος u Κανένας δεν έχει απαγγεί-
λει κατηγορία κατά του Τσίπρα, δήλωσε 
ο Πέτσας u Δεν μπορείς να πεις, σκί-
ζουν από ενιαία γραμμή εκεί στη ΝΔ 

u Για πολιτικάντηδες που εκμεταλλεύ-
ονται το μεταναστευτικό έκανε λόγο ο 
Μητσοτάκης u Παρεξηγήθηκε ο Μου-
τζούρης και έγραψε u «Πολιτικάντης 
ο ανεξάρτητος;» u Κι επειδή κανένας 
δεν του απάντησε, απάντησε μόνος 
του u «Δεν είμαι καθόλου» u Συμβαί-
νουν και στις καλύτερες οικογένειες 

u Ευτυχώς αυτή τη φορά ο ΓΑΠ δεν 
τραυματίστηκε u Αλλο να πέσεις από 
την καρέκλα, άλλο να προσπαθείς ν' αλ-
λάξεις την αλυσίδα σε ποδήλατο εν κι-
νήσει u Βουλγαράκης και Καπερνάρος 
ψήφισαν μαζί με τους χρυσαυγίτες στο 
δημοτικό συμβούλιο Αθήνας u Ενάντια 
σε ψήφισμα που ζητά την καταδίκη των 
νεοναζί δολοφόνων u Δεν απορήσαμε 

u Καλύτερα να σταματήσει ο Κικίλιας 
να μιλάει για τον κοροναϊό u Οσο δια-
βεβαιώνει ότι «είμαστε θωρακισμένοι» 
τόσο  σπέρνει τον πανικό u Και μόνο 
που τον βλέπει και τον ακούει κάποι-
ος αισθάνεται ρίγος να διατρέχει τη 
σπονδυλική του στήλη u «Φωνάζει 
το πράγμα» u Καλύτερα να βγάλουν 
κάνα καθηγητή μεγαλογιατρό u Αυτοί 
τουλάχιστον τα λένε πειστικά u Μισό 
μονόστηλο στη σελίδα 41 u Και χωρίς 
φωτογραφία u Ετσι αξιολόγησαν τα 
«Νέα» το μπουκάρισμα κουμπουρο-

φόρου ασφαλίτη στην ΑΣΟΕΕ u Που 
απειλούσε με απασφαλισμένο πιστόλι 
φοιτητές u Σε προοδευτικές δημοσι-
ογραφικές σχολές του μέλλοντος θα 
μπορούσε να διδάσκεται u Ως τυπικό 
παράδειγμα κιτρινισμού u Αποχαιρε-
τισμός σ' έναν σπουδαίο συμπατριώτη 

u Δεν τον γνώρισα ποτέ u Πάντοτε το 
ανέβαλα u Τον ήξερα από τις διηγήσεις 
της μάνας μου u Που περιέγραφε ένα 
είδος μαγείας που ασκούσε πάνω τους 
όταν μιλούσε u Κάτι βραδιές του '50, 
όταν ακόμα δεν υπήρχε τηλεόραση u 

Ούτε καν ραδιόφωνο u Οταν αυτές 
ήταν έφηβες κι εκείνος φοιτητής u Μας 
έλεγε ιστορίες, έλεγε η μακαρίτισσα u 

Ποιήματα πρέπει να τους απήγγειλε u 

«σκάζουν αυγά/ κι από τ’ αυγά πετάγο-
νται/ τέρατα κι άλλοι σαλτιμπάγκοι/ 
του εμφυλίου/(Κοντά στην πόλη Φ./ 
όπου γεννήθηκα)» u Ο Γιάννης Δάλλας 
έφυγε πλήρης ημερών στα 96 του u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Είμαστε όλοι Wikileaks. Ο καθένας μας είναι ένα τοσοδούλι 
MeLeaks που πασχίζει να ξεσκεπάσει την κατάχρηση εξουσίας 

και να ρίξει μια μικρή αχτίδα φωτός οπουδήποτε η εξουσία 
προσπαθεί να γιγαντωθεί υπό την κάλυψη του σκοταδιού που 

την κάνει θηριώδη, άσχημη, μισανθρωπική. 
Γιάνης Βαρουφάκης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Δέκα Ματάδες μπορεί να βάζουν 
κάτω έναν ξεμοναχιασμένο δια-

δηλωτή, να τον τσακίζουν στο ξύλο, 
να ποτίζουν με το αίμα του το οδό-
στρωμα,  να τον γυμνώνουν, να τον 
εξευτελίζουν και μετά να τον τυλί-
γουν σε μια κόλλα χαρτί και να τον 
στέλνουν στο αυτόφωρο με τον μισό 
Ποινικό Κώδικα στην πλάτη του. Δέκα 
πολίτες, όμως, δεν έχουν το δικαίω-
μα να πλακώνουν στις μπούφλες δυο 
Ματάδες, που δε φτάνει που εισέβα-
λαν στον τόπο τους ως στρατός κα-
τοχής, για να επιβάλουν με τη βία τη 
θέληση της κυβέρνησης, αλλά είχαν 
και το θράσος να τους κάνουν «κωλο-
δάχτυλα» από το μπαλκόνι.

Από την περασμένη Τετάρτη, όταν 
κυκλοφόρησε το πασίγνωστο πλέον 
βίντεο με τους Χιώτες να «καταχερι-
άζουν» κάποιους Ματάδες στο ξενο-
δοχείο που διέμεναν, τα αστικά ΜΜΕ 
βάλθηκαν να μας πείσουν ότι αυτά 
είναι ανεπίτρεπτα πράγματα. Αλλος 
το παίζει εντελώς μπατσορουφιάνος, 
άλλος παριστάνει τον αντικειμενικό 
παρατηρητή, άλλος κατηγορεί την κυ-
βέρνηση και υπερασπίζεται τα… παι-
διά του λαού που κακώς τα χτύπησαν 
οι Χιώτες, άλλος τα βάζει εξίσου με 
τους «λίγους απαράδεκτους» Ματά-
δες και τους «λίγους απαράδεκτους» 
διαδηλωτές, άλλος καταδικάζει «τη 
βία απ' όπου κι αν προέρχεται» και 
όλοι μαζί προσπαθούν να δημιουρ-

γήσουν ένα κοινωνικό ρεύμα σκέψης 
ενάντια στη λαϊκή αντιβία.

Από τις ραδιοφωνικές εκπομπές 
που ανοίγουν μικρόφωνα σε ακροα-
τές, φάνηκε ότι δεν τα κατάφεραν. 
Ηταν τέτοια η οργή για την αποστολή 
των ΜΑΤ εν είδει στρατού κατοχής 
και τόσο πάνδημη η αντίδραση των 
νησιωτών, που ακόμα και η πλάστιγ-
γα της προπαγάνδας έγειρε υπέρ των 
δεύτερων, ακόμα και στις πιο βίαιες 
εκδηλώσεις του αγώνα τους.

Εδώ και καιρό η αγανάκτηση στα 
τρία νησιά όπου η κυβέρνηση έχει 
εγκλωβίσει δεκάδες χιλιάδες πρό-
σφυγες έχει ξεχειλίσει. Κανένας δε 
θέλει το νησί του να μετατραπεί σε 

μια τεράστια κλειστή ή ημίκλειστη φυ-
λακή, στην οποία θα εγκλείονται όσοι 
ξεριζωμένοι από τον τόπο τους ανα-
ζητούν το ευρωπαϊκό όνειρο περνώ-
ντας τα στενά του Αιγαίου ανάμεσα 
στην Τουρκία και τα ελληνικά νησιά. 
Κάποιοι σέρνονται από φασίστες, 
ισλαμοφάγους, ελληνάρες. Αλλοι φο-
βούνται αρρώστιες και παραβατικές 
συμπεριφορές. Αλλοι φοβούνται ότι 
θα καταστραφούν οικονομικά καθώς 
το νησί τους θα στιγματιστεί ως νησί 
των καταραμένων. Αλλοι εκδηλώνουν 
αισθήματα αλληλεγγύης ή απλώς συ-
μπόνοιας για τους πρόσφυγες. Ολοι 
μαζί, όμως, έστω και από εντελώς 
διαφορετικές ιδεολογικές και κοι-
νωνικές αφετηρίες, συμπίπτουν στο 

αίτημα: «Δε θέλουμε τα νησιά να με-
τατραπούν σε φυλακές -ανοιχτές ή 
κλειστές- προσφύγων. Απεγκλωβίστε 
τους από εδώ».

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρα-
παίοντας κυριολεκτικά στο Προσφυ-
γικό, αλλάζοντας την κυβερνητική 
οργανωτική δομή και τους υπουρ-
γούς-συντονιστές πιο συχνά απ' όσο 
ο Κούλης αλλάζει πουκάμισα, αφού 
πρώτα παραμύθιασε τους νησιώτες 
με υποσχέσεις για αποσυμφόρηση 
των νησιών, αφού στη συνέχεια προ-
σπάθησε να τους στρέψει ενάντια 
στους πρόσφυγες (και είχαμε εικό-
νες ντροπής στη Μυτιλήνη, με χρυ-
σαυγίτικα τάγματα εφόδου να παί-
ζουν το ρόλο πολιτοφυλακής, υπό τα 
αδιάφορα μάτια των μπάτσων), στο 
τέλος τους έσκασε το παραμύθι: θα 
φτιάξουμε πέντε κλειστά κέντρα σε 
πέντε νησιά, συνολικής χωρητικότη-
τας περίπου 20.000 ατόμων.

Δεν ήθελαν και πολύ οι νησιώτες 
για να καταλάβουν (έχουν πείρα 
αρκετών ετών πλέον και ξέρουν πως 
«κινείται» το Προσφυγικό), ότι τα και-
νούργια στρατόπεδα συγκέντρωσης 
θα προστεθούν στα παλιά και ότι ο 
σημερινός αριθμός προσφύγων θα 
διπλασιαστεί. Τις παπάρες του Μητα-
ράκη για «200 επιστροφές την εβδο-
μάδα» ούτε που τις ακούνε. Ξέρουν 
καλά ότι πρόκειται για παπάρες. Γι' 

αυτό και υπήρξε μια γενική άρνηση 
για το χτίσιμο των καινούργιων στρα-
τοπέδων συγκέντρωσης, η οποία ανα-
γκαστικά επεκτάθηκε και στους τοπι-
κούς «άρχοντες» (οι οποίοι θέλουν να 
επανεκλεγούν).

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τους 
μεγαλοεργολάβους να έχουν ήδη 
μοιράσει τις δουλειές και να είναι 
έτοιμοι να ροκανίσουν τα κονδύλια 
που θα δώσει η ΕΕ, για να κρατήσει 
εγκλωβισμένους στα ελληνικά νησιά 
τους πρόσφυγες, αποφάσισε να επι-
βάλει τη θέλησή της διά πυρός και 
σιδήρου. Πρώτα προχώρησε σε επι-
τάξεις εκτάσεων με Πράξη Νομοθετι-
κού Περιεχομένου και μετά φόρτωσε 
τα ΜΑΤ σε καράβια και τα έστειλε να 
κάνουν απόβαση στα νησιά, ως στρα-
τός κατοχής. Ηταν σίγουρη ότι με τη 
βία των ένστολων ανθρωποειδών θα 
καταφέρει να επιβάλει τη θέλησή της 
και θα έχει απλά πολιτικό κόστος (το 
οποίο -έστω και με θλίψη- δέχτηκε ως 
αναπόφευκτο).

Λάθεψε, όπως έχουν λαθέψει πολ-
λές φορές στο παρελθόν οι αστικές 
κυβερνήσεις, ιδιαίτερα οι συντηρητι-
κές, που τρέφουν κι έναν ανομολόγη-
το έρωτα για την κρατική καταστολή 
(«νόμος και τάξη» είναι ένα από τα 
σλόγκαν που νοηματοδοτούν τη συ-
γκρότηση της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη). Τα ΜΑΤ κατάφεραν να αποβι-
βαστούν, αντιμετωπίζοντας σχετικά 
εύκολα τους διαδηλωτές στα λιμάνια. 
Στη συνέχεια, όμως, είχαν την τύχη 
που είχαν οι ναζιστικές στρατιές του 
Φον Πάουλους στο Στάλινγκραντ (τη-
ρουμένων των αναλογιών, εννοείται). 

Μ’ έναν ορυμαγδό ψεμά-
των προσπάθησε ο Βρού-

τσης να «κλείσει» τη συζήτηση 
για το αντιασφαλιστικό του 
νομοσχέδιο, που από την πε-
ρασμένη Πέμπτη αποτελεί νό-
μο του ελληνικού κράτους. Δε 
γνωρίζουμε ακόμα τι αριθμό 
θα πάρει στο ΦΕΚ, όμως στη 
συνείδηση του ελληνικού λαού 
έχει καταγραφεί ήδη ως νόμος 
Κατρούγκαλου-Βρούτση. Ως ο 
νόμος που ξεθεμέλιωσε ό,τι εί-
χε απομείνει από την Κοινωνι-
κή Ασφάλιση, μετατρέποντας 
τις συντάξεις σε προνοιακά 
βοηθήματα και πλήττοντας 
καίρια την ίδια την ασφαλιστι-
κή συνείδηση των νεότερων 
γενεών της εργατικής τάξης.

Την ώρα που το νομοσχέδιο 
πήγαινε στην Ολομέλεια της 
Βουλής, ο Βρούτσης εξέδιδε 
ένα ακόμα γεμάτο ψέματα 
Δελτίο Τύπου, συνοδευόμενο 
από «πίνακες και παραδείγμα-
τα που αποδεικνύουν έμπρα-
κτα τα οφέλη των συνταξιού-
χων και τονίζουν ξεκάθαρα τις 
μεγάλες διαφορές του νέου 
ασφαλιστικού νόμου με το νό-
μο 4387/16 του ΣΥΡΙΖΑ». «Το 
νέο ασφαλιστικό σύστημα, 
όπως διαμορφώνεται πλέον, 
αφήνει στο παρελθόν το στρε-
βλό, άδικο και αντισυνταγματι-
κό νόμο Κατρούγκαλου-ΣΥΡΙ-
ΖΑ», έλεγε ο Βρούτσης.

Εφτασε σε τέτοιο επίπεδο 
πολιτικής αθλιότητας, που για 
να δείξει δήθεν μεγάλα ποσο-
στά αναπλήρωσης, έκανε την 
εξής λαθροχειρία. Πήρε τον τε-
λευταίο μισθό και τον ταύτισε 

με τις συντάξιμες αποδοχές. 
«Για τα ανωτέρω παραδείγμα-
τα έχει γίνει η παραδοχή ότι οι 
συντάξιμες αποδοχές για τον 
υπολογισμό της σύνταξης και 
ο τελευταίος μισθός συμπί-
πτουν», έγραφε μια σημείωση 
κάτω από τους πίνακές του. 
Πώς μπορούν να ταυτίζονται 
οι συντάξιμες αποδοχές με 
τον τελευταίο μισθό, όταν οι 
συντάξιμες αποδοχές είναι 
ο μέσος όρος των αποδοχών 
ολόκληρου του εργασιακού βί-
ου (στην πράξη ο μέσος όρος 
των αποδοχών από το 2002 
μέχρι την ημέρα συνταξιοδό-
τησης); Είναι αυταπόδεικτο ότι 
αυτός ο μέσος όρος (δηλαδή 
οι συντάξιμες αποδοχές) είναι 
σημαντικά χαμηλότερος από 
τον τελευταίο μισθό.

Για έναν πολιτικό απατεώνα, 
όμως, αυτά είναι ψιλά γράμ-
ματα. Για να δείξει μάλιστα 
ότι δίνονται υψηλά ποσοστά 
αναπλήρωσης, άθροιζε εθνι-
κή και ανταποδοτική σύνταξη. 
Μ’ άλλα λόγια, υπολόγιζε μια 
ψεύτικη σύνταξη (με βάση 
όχι τις συντάξιμες αποδοχές, 
αλλά τον τελευταίο μισθό) 
και έβγαζε και ένα κάλπικο 
ποσοστό αναπλήρωσης, για 

να φαίνονται «όλα καλά κι όλα 
ωραία» στους πίνακες με τους 
οποίους επιχείρησε για τελευ-
ταία φορά να εξαπατήσει τους 
εργαζόμενους.

Αλήθεια, αφού και επί Κα-
τρούγκαλου έγινε επανυπολο-
γισμός όλων των συντάξεων 
και τώρα έχει γίνει επανυπο-
λογισμός, κατά συνέπεια είναι 
γνωστές οι συντάξιμες απο-
δοχές κάθε συνταξιούχου, 
γιατί δε χρησιμοποίησε τα δε-
δομένα του επανυπολογισμού 
για να φτιάξει τους πίνακές 
του; Γιατί απλούστατα, στόχος 
του δεν ήταν η αποτύπωση της 
αλήθειας, αλλά η εξαπάτηση.

Οπως γράψαμε από την 
πρώτη στιγμή που δημοσιο-
ποιήθηκε το νομοσχέδιο Βρού-
τση, παρά το ψέμα του εμπνευ-
στή του, ότι δήθεν αφήνει 
πίσω το νόμο Κατρούγκαλου 
(ψέμα που εκμεταλλεύτηκε 
ο ΣΥΡΙΖΑ για να υποστηρίξει 
ότι δήθεν ο Βρούτσης καταρ-
γεί τον… προοδευτικό νόμο 
Κατρούγκαλου), εκείνο που 
έκανε ο Βρούτσης ήταν να 
νομιμοποιήσει-κατοχυρώσει 
τον αντιασφαλιστικό νόμο 
Κατρούγκαλου (τον οποίο 
προηγουμένως είχε νομιμοποι-

ήσει η Ολομέλεια του ΣτΕ, με 
μια ακόμα αντιλαϊκή απόφασή 
της), ρετουσάροντας κάποιες 
επουσιώδεις πλευρές.

Με το νόμο Βρούτση, ένα 
0,5% του ΑΕΠ, που προοριζό-
ταν για το «εφάπαξ βοήθημα» 
των συνταξιούχων (αυτό που 
ο ΣΥΡΙΖΑ ονόμαζε δημαγωγι-
κά «13η σύνταξη»), διατίθεται 
για μια μικρή αύξηση των πο-
σοστών αναπλήρωσης όσων 
ασφαλισμένων έχουν πάνω 
από 30 χρόνια ασφάλισης, 
καθώς και για τη μη περικοπή 
των επικουρικών συντάξεων 
όσων συνταξιούχων παίρνουν 
κύρια και επικουρική αθροιστι-
κά, πάνω από 1.300 ευρώ. Μ’ 
άλλα λόγια, το συγκεκριμένο 
νομοθέτημα κόβει μια δαπά-
νη («εφάπαξ βοήθημα») για να 
χρηματοδοτήσει κάποιες άλ-
λες, που προκύπτουν από δύο 
αποφάσεις του ΣτΕ, χωρίς να 
προκαλείται καμιά νέα δαπάνη 
στον κρατικό προϋπολογισμό.

Ομως, με τις αλλαγές που 
γίνονται στο νόμο Κατρούγκα-
λου, θα προκύψει με την πά-
ροδο του χρόνου μια σχετική 
αύξηση της συνταξιοδοτικής 
δαπάνης, διότι στο σύνολο 
των συνταξιούχων θα αυξά-

νεται το ποσοστό εκείνων που 
συνταξιοδοτήθηκαν με το νό-
μο Κατρούγκαλου (και όχι με 
τα παλαιότερα συνταξιοδοτι-
κά καθεστώτα). Δεν μπορούμε 
να προβλέψουμε ακριβώς την 
αύξηση της δαπάνης, θα είναι 
όμως σχετικά αργή, γιατί δεν 
είναι η πλειοψηφία των συντα-
ξιούχων εκείνοι που συνταξι-
οδοτούνται με περισσότερα 
από 30 χρόνια ασφάλισης.

Σ' αυτόν τον παράγοντα 
πρέπει να προσθέσουμε και 
την εγγενή ελλειμματικότητα 
του ΕΦΚΑ (την είχαμε δεί-
ξει αναλυτικά την εποχή που 
ψηφιζόταν ο νόμος Κατρού-
γκαλου, γράφοντας για ένα 
ελλειμματικό από τα γεννοφά-
σκια του υπερταμείο), καθώς 
και τη συνεχή εισφοροκλοπή 
των καπιταλιστών, που δεν κα-
ταβάλλουν τις ασφαλιστικές 
εισφορές των εργαζόμενων. 
Οι λεγόμενες «προσωπικές 
διαφορές» όσων συνταξιοδο-
τήθηκαν πριν από το νόμο Κα-
τρούγκαλου θα είναι το πρώτο 
θύμα. Θα πετσοκοπούν. 

Επειδή φαίνεται πως και το 
πετσόκομμα των «προσωπικών 
διαφορών» δε φτάνει, η τρόικα 
ενέκρινε το νομοσχέδιο Βρού-

τση μόνο υπό την προϋπόθεση 
ότι θα προβλέπει τη συγχώνευ-
ση του ΕΤΕΑΕΠ στον ΕΦΚΑ. 
Το  Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης και Εφάπαξ Πα-
ροχών έχει αποθεματικά γύ-
ρω στα 8,5 δισ. ευρώ. Αυτά θα 
πέσουν στον «κουβά» του ΕΦ-
ΚΑ, θα «φαγωθούν» και έτσι 
θα ωριμάσει το παλιό σχέδιο 
(Αλογοσκούφη-Καραμανλή) 
για κατάργηση της επικουρι-
κής και χορήγησης μιας μόνο 
σύνταξης, της κύριας.

Το ΔΣ του Συλλόγου Υπαλ-
λήλων Ασφαλιστικών Ταμεί-
ων, που δεν είναι κάποιο τα-
ξικό όργανο, σε ανακοίνωσή 
του την περασμένη Τετάρτη, 
έγραφε χαρακτηριστικά: 

«Το νομοσχέδιο που είναι 
πιστό αντίγραφο του νόμου 
Κατρούγκαλου με ελάχιστες 
δευτερεύουσες διαφοροποιή-
σεις προβλέπει  μία ριζική δο-
μική αλλαγή, που δεν υπήρχε 
στον νόμο Κατρούγκαλου και 
δεν ήταν στις εξαγγελίες της 
σημερινής κυβέρνησης,  την 
ενοποίηση του ΕΦΚΑ με το 
ΕΤΕΑΕΠ. Η κυβέρνηση επιχει-
ρεί την δημιουργία ενός ενιαίου 
ΝΠΔΔ προκειμένου να πετύχει 
3 στόχους α. Να πάρει τα 8,5 
δις των αποθεματικών του ΕΤΕ-
ΑΕΠ, β. Να ανοίξει το δρόμο 
στην δημιουργία επαγγελματι-
κών ταμείων με την συνδρομή 
και της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και γ. 
την κατάργηση της επικουρικής 
σύνταξης μέσω της ενσωμάτω-
σής στη κύρια σύνταξη και την 
κατάργηση του Εφάπαξ».

Αντιασφαλιστικός νόμος Κατρούγκαλου-Βρούτση

Τα ψέματα του Βρούτση δεν 
μπορούν να κρύψουν την αλήθεια

Κυβέρνηση και ένστολα ανθρωποειδή

Πήραν το μάθημα που τους άξιζε
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Απάνθρωπη λογική
Σάλος μεγάλος ξέσπασε στη Γαλλία, εξαιτίας ενός περιστατι-

κού που έγινε πριν από πέντε χρόνια, ήρθε όμως τώρα στη δημο-
σιότητα. Πρόκειται για τη θανάτωση χιλιάδων κοκόρων, επειδή 
δεν μπορούσαν να γονιμοποιήσουν. Οι κόκορες συνεθλίβησαν 
και πολτοποιήθηκαν.

Ο σάλος δεν ξέσπασε εξαιτίας του ότι τόσοι τόνοι κρέατος 
πετάχτηκαν στα σκουπίδια, ενώ θα μπορούσαν να ταΐσουν κόσμο 
και κοσμάκη, αλλά εξαιτίας της μεθόδου θανάτωσης που επι-
λέχτηκε. Εξαιτίας των αντιδράσεων, ο υπουργός Γεωργίας ανα-
κοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει αυτή την 
τεχνική θανάτωσης μέχρι το 2021. Για να δείξει την ευαισθησία 
της κυβέρνησης Μακρόν ανακοίνωσε ακόμα ότι θα απαγορευτεί 
και ο ευνουχισμός των χοίρων, που γίνεται για να αποκτήσουν τα 
ζώα μεγαλύτερο βάρος.

Καμιά αντίρρηση για όλ' αυτά, όμως εμείς αναρωτιόμαστε: αν 
τα κοκόρια δε θανατώνονταν με σύνθλιψη, αλλά με άλλο τρόπο, 
μη επώδυνο ή λιγότερο επώδυνο τρόπο, θα έπαυε ο καπιταλισμός 
να διέπεται από απάνθρωπη λογική; Τα κοκόρια που δε γονιμοποι-
ούν κρίνονται μη παραγωγικά. Οι καπιταλιστές προτιμούν να τα 
καταστρέψουν, για να μην πέσει η τιμή του κρέατος στην αγορά. 
Γιατί δε μίλησε κανένας στη Γαλλία γι' αυτό;

Βαθύτατη απογοήτευση 
αισθάνθηκαν οι ανά τον 

κόσμο θαυμαστές της Γκρέτα 
Τούνμπεργκ, όταν πληροφορή-
θηκε ότι κατοχύρωσε εμπορικά 
το όνομά της, για να μπορεί να 
βγάζει κέρδη από κάθε χρήση 
του. Το κράξιμο στο Twitter 
δεν κόπασε ούτε μετά την… 
απολογία της ότι το έκανε για 
να προστατεύσει το κίνημα 
του οποίου ηγείται.

Πώς μπορεί να ηγηθεί ενός 
οποιουδήποτε κινήματος ένα 
κορίτσι που μόλις έχει μπει στα 
17 και που παρουσιαζόταν ως 
ηγέτις από τα 15 της; Περισσό-
τερο με μια πετυχημένη εμπο-
ρική κατασκευή έμοιαζε το 
όλο πράγμα. Φυσικά, το κορί-
τσι «τα λέει». Οπως «τα λένε» η 
τραγουδίστρια της όπερας μη-
τέρα της, ο ηθοποιός πατέρας 
της, όπως «τα έλεγε» ο ηθοποι-
ός και σκηνοθέτης παππούς 
της. Εκτός αυτού, το κορίτσι 
διαθέτει όλο το «πακέτο»: εί-
ναι νέα, είναι γυναίκα, έχει μια 
«ιδιαιτερότητα» (έχει διαγνω-
στεί με σύνδρομο Asperger) 
και μιλάει αποκλειστικά για 
την κλιματική αλλαγή. 

Ναι, ακόμα και η ασθένεια 
αποτελεί διαφημιστικό προσόν 
για τους σύγχρονους image 
makers. Και μην ξεχνάμε ότι 
γύρω από τα ζητήματα της κλι-
ματικής αλλαγής δε συνασπί-
ζεται μόνο κόσμος ευαισθη-
τοποιημένος στα περιβαλλο-
ντικά ζητήματα, ούτε μόνο μια 
καλοζωισμένη ελίτ διανοούμε-
νων και καλλιτεχνών, αλλά και 
καπιταλιστές της λεγόμενης 
«πράσινης ενέργειας». Κάντε 
μια σύγκριση ανάμεσα στον 
πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ 
Αλ Γκορ, που εμφανιζόταν για 
χρόνια ως ηγέτης αυτού του 
κινήματος, και στη μικρούλα 
Γκρέτα, που το εκπροσωπεί 
τώρα, και θα καταλάβετε πόσο 
καλή δουλειά έκαναν οι image 
makers. 

Για την ακρίβεια Ο image 
maker που κατασκεύασε το 
«προϊόν». Ονομάζεται Ινγκμαρ 

Ρέντζχογκ και θεωρούνταν 
«γκουρού της επικοινωνί-
ας». Αυτός ο τύπος, λοιπόν, 
δημιούργησε μια «πράσινη 
εταιρία» ονόματι We don’t 
have time. Η εταιρία του Ρέ-
ντζχογκ ασχολείται κυρίως με 
το Greenwashing. Ελληνιστί 
«πράσινο ξέπλυμα». Μια κα-
πιταλιστική επιχείρηση κατα-
φέρνει να βάλει στα προϊόντα 
της τη σφραγίδα «φιλικό προς 
το περιβάλλον» και… χέζεται 
στα φράγκα. Φυσικά, τις πε-
ρισσότερες (για να μην πούμε 
όλες τις) φορές δεν υπάρχει 
καμιά φιλικότητα προς το πε-
ριβάλλον. Είναι μια ψεύτικη 
σφραγίδα, ένα «πράσινο ξέ-
πλυμα», επειδή το «πράσινο» 
πουλάει στις μέρες μας. Ποιο 
είναι το σύνθημα που χρησι-
μοποιεί στην καμπάνια της η 
νεαρή Γκρέτα; Μαντέψτε: We 
don’t have time! Το όνομα της 
εταιρίας του Ρέντζχογκ!

Οταν αποκαλύφθηκε η 
σχέση Γκρέτας-Ρέντζχογκ, ο 
τελευταίος έδωσε μια… κατα-
πληκτική εξήγηση. Περνούσε, 
είπε, τυχαία έξω από το σουη-
δικό κοινοβούλιο, είδε ένα κο-
ρίτσι να κάθεται μόνο του με 
ένα πλακάτ, το φωτογράφισε 
και τότε… ξεκίνησαν όλα. Δη-
μοσίευσε τη φωτογραφία στα 
social media, μερικές μέρες 
αργότερα γύρισε ένα ντοκιμα-
ντέρ κτλ. κτλ. Την ίδια στιγμή 
(δείτε κάτι συμπτώσεις!) κυ-
κλοφόρησε και το βιβλίο της 
οικογένειας της Γκρέτα. Λίγες 
μόλις ώρες μετά την πρώτη 

ανάρτηση του Ρέντζχογκ, 
δημοσιεύτηκε -όλως τυχαίως- 
και ένα εκτενέστατο αφιέρω-
μα στη μεγαλύτερη αστική 
εφημερίδα της Σουηδίας, την 
Aftenbladet.

Ενας δημοσιογράφος ψυλ-
λιάστηκε τη δουλειά και άρχι-
σε να ψάχνει. Ανακάλυψε ότι ο 
Ρέντζχογκ γνωριζόταν με την 
οικογένεια της Γκρέτα από και-
ρό. Είχαν πάρει μάλιστα μέρος 
σε ένα συνέδριο. Ο Ρέντζχογκ 
παραδέχτηκε ότι δεν είχε πε-
ράσει τυχαία εκείνη τη μέρα 
έξω από το κοινοβούλιο, αλλά 
επειδή κάποιος τον είχε ειδο-
ποιήσει για μια διαμαρτυρία 
που γινόταν εκεί. «Δεν γνώρι-
ζα όμως ότι επρόκειτο για μία 
15χρονη κοπέλα», είπε!

Η εταιρία του Ρέντζχογκ, 
χρησιμοποιώντας τη Γκρέτα, 
κατάφερε να μαζέψει 25 εκατ. 
ευρώ από 500 άτομα! Αυτό το 
παραδέχτηκε επίσημα. Μετά 
αποδείχτηκε ότι μεγαλομέ-
τοχοι της εταιρίας είναι δυο 
πανίσχυρες καπιταλιστικές 
φαμίλιες της Σουηδίας, που 
επενδύουν στο real estate και 
τις τράπεζες.

Αφού φτιάχτηκε το είδωλο, η 
«νέα Ζαν ντ' Αρκ», ήρθε η ώρα 
να φτιαχτεί και η ΜΚΟ που θα 
εκμεταλλεύεται το «προϊόν». Ο 
πατέρας παράτησε το ηθοποι-
ηλίκι και έγινε διευθυντής της 
ΜΚΟ. Το Γραφείο Τύπου διευ-
θύνει ένας εξπέρ του είδους, ο 
Ντάνιελ Ντόνερ. Οπως έγρα-
ψαν οι λονδρέζικοι «Times», «η 

Γκρέτα Τούνμπεργκ δεν οδη-
γεί μόνο ένα περιβαλλοντικό 
κίνημα, αλλά και ένα οικονο-
μικό κίνημα. Πίσω από το πε-
ριβαλλοντολογικό κίνημα που 
προέκυψε κρύβεται ένα λόμπι 
από εταιρίες ενέργειας με 
συμφέροντα σε ανανεώσιμες 
πηγές, επενδυτικά κεφάλαια 
και αμοιβαία κεφάλαια ακίνη-
της περιουσίας».

Δεν ξέρουμε πόσο θα εξα-
κολουθήσει να «πουλάει» το 
«φαινόμενο Γκρέτα», όμως 
νομίζουμε ότι δε θα κρατήσει 
πολύ (το κοριτσάκι σε λίγο θα 
είναι γυναίκα και το προφίλ θα 
ξεθωριάσει, ενώ πόλεμο θα 
κάνουν και οι αντίπαλες εταιρί-
ες). Φυσικά, οι δημιουργοί του 
ειδώλου (και το ίδιο το είδωλο)  
θα κονομήσουν πολύ χοντρά. 
Ηδη, στο σουηδικό Τύπο έχει 
γραφεί ότι η οικογένεια Τούν-
μπεργκ έχει μέχρι στιγμής κερ-
δίσει γύρω στο 1 εκατ. ευρώ και 
η εταιρία του Ρέντζχογκ γύρω 
στα 2 εκατ. ευρώ από ιδιωτικές 
δωρεές, από διοργάνωση συ-
ναυλιών και από πώληση ανα-
μνηστικών.

Ομως, είμαστε σίγουροι πως 
οι «πράσινοι» καπιταλιστές θα 
φτιάξουν και άλλα προϊόντα. 
Οι image makers έχουν αστεί-
ρευτη φαντασία και οι έμποροι 
ψευδαισθήσεων ξέρουν την 
τέχνη των πωλήσεων. Οπως 
έχουμε γράψει και άλλες φο-
ρές, ο καπιταλισμός ξέρει να 
πουλάει placebo φάρμακα για 
κάθε αρρώστεια που προκαλεί 
στη φύση ή στην κοινωνία. Και 
να βγάζει κέρδος και από τα 
ψευτοφάρμακά του.

Για να αποκαταστήσουμε 
την ενότητα του ανθρώπου με 
το ανόργανο σώμα του (Μαρξ), 
τη φύση, πρέπει να αγωνιστού-
με για την εξάλειψη της αιτίας 
που έχει διαταράξει αυτή την 
ενότητα. Πρέπει να αγωνιστού-
με για να εξαλείψουμε τον κα-
πιταλισμό. Η προστασία της 
φύσης είναι καθήκον της προ-
λεταριακής επανάστασης. Υπ' 
αυτό το πρίσμα πρέπει να δί-
νεται κάθε επιμέρους αγώνας.

«Πράσινη» εμπορική κατασκευή

G20: Αργά «θυμήθηκαν» την κλιματική 
αλλαγή, αλλά η υποκρισία υποκρισία!

Σημάδια σταθεροποίησης 
στην παγκόσμια οικονομία 

το 2019 διαπίστωσαν οι ηγέτες 
του G20 στην τελευταία συ-
νάντησή τους, το περασμένο 
Σαββατοκύριακο στη Σαου-
δική Αραβία, σύμφωνα με το 
επτασέλιδο ανακοινωθέν που 
εκδόθηκε μετά τη συνάντηση. 
Ωστόσο, παρά τις προβλέψεις 
τους για συνέχιση της παγκό-
σμιας «ανάπτυξης» τα επόμε-
να δύο χρόνια, ομολογούν ότι 
η ανάπτυξη αυτή είναι αργή 
και ασταθής, καθώς εξακο-
λουθούν να υπάρχουν πολλές 

αβεβαιότητες, ενώ αντιλαμβά-
νονται ότι έχουν να αντιμετω-
πίσουν γρήγορες αλλαγές στο 
παγκόσμιο τοπίο (οικονομικές, 
περιβαλλοντικές, δημογραφι-
κές κτλ).

Αυτό που αξίζει να σημειω-
θεί είναι ότι για πρώτη φορά 
σε κείμενο του G20 γίνεται 
αναφορά στις οικονομικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλ-
λαγής. Μη φανταστείτε τίποτα 
σπουδαία πράγματα. Μια φρά-
ση έκαναν τον κόπο να βάλουν 
στο ανακοινωθέν τους, σύμφω-
να με την οποία: «το Συμβούλιο 

χρηματοπιστωτικής σταθερό-
τητας (σ.σ. το διεθνές συμβού-
λιο που ιδρύθηκε το 2009 για 
να «επιτηρεί» το παγκόσμιο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα) 
εξετάζει τις επιπτώσεις στην 
οικονομική σταθερότητα από 
την κλιματική αλλαγή».

Αυτό ήταν όλο! Ο Τραμπ 
δεν το ήθελε ούτε αυτό, αλλά 
κομμάτια να γίνει, το δέχτηκε 
τελικά. Αλλωστε, ακόμα και το 
ΔΝΤ, στα τέλη του περασμέ-
νου μήνα, παραδέχτηκε ότι η 
κλιματική αλλαγή απειλεί την 
παγκόσμια ανάκαμψη, που γί-
νεται όλο και πιο αναιμική. Για 
να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, 
μέχρι το 2017 η παγκόσμια οι-
κονομία αναπτυσσόταν με 
μέσο ρυθμό 3,8%, ενώ στα 
τέλη του περασμένου Γενάρη 
το ΔΝΤ προέβλεψε ανάπτυξη 
3,3% για το 2020 (μειώνοντας 
λίγο το ποσοστό από την προ-
ηγούμενη πρόβλεψή του, που 
ήταν 3,4%). 

Σκεφτείτε ότι το 2006 η πα-
γκόσμια οικονομία αναπτυσ-
σόταν με μέσο ρυθμό 5,5%, για 
να καταλάβετε πόσο ζορίζεται 
ο παγκόσμιος καπιταλισμός 
σήμερα. Ακόμα κι από τα ξερά 
νούμερα φαίνεται η τάση μιας 
αναιμικής ανάκαμψης μετά 
την κρίση που ξέσπασε πριν 
από δώδεκα χρόνια.

Αλλοι διαχειριστές του συ-
στήματος τα λένε πιο ωμά. 
Οπως ο διοικητής της Τράπε-
ζας της Αγγλίας, Μαρκ Κάρ-
νεϊ. Σύμφωνα με παλαιότερο 
δημοσίευμα του «Γκάρντιαν» 
(βλ. https://www.theguardian.
com/business/2019/oct/15/
bank-of-england-boss-warns-
global-finance-it-is-funding-
climate-crisis), ο Κάρνεϊ ομο-
λογούσε ότι  οι επιχειρήσεις 
χρηματοδοτούν έργα που θα 
επιβαρύνουν τη θερμοκρα-
σία της Γης τα επόμενα χρό-
νια, αυξάνοντάς την κατά 3 
έως 4οC. Δηλαδή, ίσως και σε 
διπλάσιο βαθμό από αυτόν 
που προέβλεπε η συμφωνία 
του Παρισιού (2oC). Ακόμα 

κι αυτόν το βαθμό αύξησης 
της συμφωνίας του Παρισι-
ού τον θεωρούσαν μεγάλο οι 
επιστήμονες, προτείνοντας 
η αύξηση της θερμοκρασίας 
του πλανήτη να μην υπερβεί 
τον 1,5oC από τα προβιομηχα-
νικά επίπεδα γιατί διαφορετι-
κά θα δημιουργηθούν πολλά 
προβλήματα με πλημμύρες, 
υπερβολικούς καύσωνες, λει-
ψυδρίες κτλ (αναλυτικότερα 
είχαμε γράψει προ διετίας 
στο http://www.eksegersi.gr/
Επικαιρότητα/31604.Η-κατα-
στροφή-του-περιβάλλοντος-
στο-dna-του).

Οι επιστήμονες του «Δια-
κυβερνητικού Πάνελ για την 
Κλιματική Αλλαγή» (IPCC), 
που ανήκει στις υπηρεσίες του 
ΟΗΕ, κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου από τον Οκτώβρη 
του 2018, υποστηρίζοντας ότι η 
κλιματική αλλαγή συντελείται 
πολύ γρηγορότερα από ό,τι πε-
ρίμεναν κι ότι απομένουν μόλις 
12 χρόνια για να υπάρχει πιθα-
νότητα να αναστραφεί αυτή η 
κατάσταση. Μετά, μπορεί να 
είναι πολύ αργά. 

Ηδη, η αύξηση της θερμο-
κρασίας του πλανήτη κατά 1 
βαθμό σε σχέση με τα προ-
βιομηχανικά επίπεδα έχει 
δώσει τα δείγματά της για το 
τι μέλλει γενέσθαι. Η αύξηση 
κατά 1,5 βαθμό θα είναι κι αυ-
τή καταστροφική, αλλά πολύ 
λιγότερο από τους 2oC (της 
συμφωνίας του Παρισιού), 
δίνοντας τη δυνατότητα στις 
επόμενες γενιές να αλλάξουν 
την κατάσταση. Διαφορετικά, 
τα πράγματα θα είναι πολύ 
χειρότερα, με απρόβλεπτες 
συνέπειες. Ομως, το αυτί των 
διαχειριστών του κεφαλαίου 
δεν ιδρώνει. 

Συμπέρασμα: Σε μία κοινω-
νία που το κέρδος είναι πάνω 
απ’ όλα, το περιβάλλον κατα-
στρέφεται όπως και ο άνθρω-
πος κι η όποια ανάπτυξη δεν 
μπορεί να είναι ούτε σταθερή 
ούτε προς όφελος της εργαζό-
μενης κοινωνίας.

Λεονταρισμοί Ερντογάν

Ενώ ο στρατός του Ασαντ τους έχει πάρει παραμάζωμα, με τη 
βοήθεια της ρωσικής αεροπορίας, που από τη μια βομβαρδί-

ζει θέσεις των ανταρτών και από την άλλη επιβάλλει απαγόρευση 
πτήσεων στην τουρκική αεροπορία, ο Ερντογάν παριστάνει το 
λιοντάρι. «Σκοπεύουμε να απελευθερώσουμε τα στρατιωτικά 
παρατηρητήρια από τις συριακές δυνάμεις που τα έχουν περι-
κυκλώσει, έως το τέλος του μήνα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», 
δήλωσε την περασμένη Τετάρτη.

Ολοι κατάλαβαν ότι αυτά λέγονται για εσωτερική κατανάλωση.  
Οι συριακές δυνάμεις προελαύνουν στην επαρχία Ιντλίμπ κι αυτό 
ο Ερντογάν δεν έχει τα μέσα για να το αλλάξει. Ο ίδιος αναγκά-
στηκε να παραδεχτεί ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ και 
του ζήτησε συστοιχίες Patriot, αλλά ο αμερικανός πρόεδρος του 
απάντησε ότι δεν έχει στοκ για να του κάνει άμεση παράδοση!

Επομένως, η μόνη λύση για τον Ερντογάν είναι να διαπραγμα-
τευθεί με τον Πούτιν κάποιους όρους αξιοπρεπούς αποχώρησης 
της Τουρκίας από το Ιντλίμπ, μπας και σώσει κάποια προσχήματα. 
Αυτό όμως θα το «πληρώσει» ακριβά. Τίποτα δε δίνεται τζάμπα.
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Η φωτογραφία κάτω τραβή-
χτηκε το 1945 και απαθανά-

τισε τη ναζιστική βαρβαρότητα 
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης 
του Μπέργκεν-Μπέλσεν: ένας 
εκσκαφέας του βρετανικού 
στρατού φτυαρίζει τα πτώματα 
εκατοντάδων κρατούμενων που 
είχαν δολοφονηθεί πριν από 
λίγες μέρες από τους Ναζί. Η 
πάνω φωτογραφία είναι σημερι-
νή. Τραβήχτηκε την Κυριακή 23 
Φλεβάρη στη Γάζα: ένας εκσκα-
φέας του ισραηλινού στρατού, 
τον οποίο προστάτευε ένα τε-
θωρακισμένο, φτυαρίζει το πτώ-
μα του 27χρονου Παλαιστίνιου 
Μοχάμεντ-Αλι Αλ Ναΐμ. Οπως 
φαίνεται στο βίντεο που έκανε 
το γύρο του κόσμου, χρειάστη-
καν κάποιες προσπάθειες μέχρι 
ο εκσκαφέας να καταφέρει να 
γαντζώσει το νεκρό σώμα από 
κάποιο σημείο των ρούχων του, 
για να τον σύρει στη συνέχεια 
ως τρόπαιο.

Ο Αλ Ναΐμ έπεσε νεκρός από 
πυρά του ισραηλινού στρατού 
δίπλα στα σύνορα του Ισραήλ 
με τη Γάζα μαζί μ’ έναν άλλο 
Παλαιστίνιο. Σύντροφοί τους 
προσπάθησαν να απομακρύ-
νουν τα νεκρά σώματα, όμως 

δέχτηκαν καταιγισμό πυρών 
από τους στρατιώτες του σι-
ωνιστικού στρατού. Δύο νέοι 
τραυματίστηκαν στα πόδια και 
όλοι μαζί αναγκάστηκαν να υπο-
χωρήσουν (ήταν άοπλοι), κατα-
φέρνοντας να πάρουν μόνο τον 
ένα νεκρό. Ο δεύτερος «παρα-
λήφθηκε» από τον εκσκαφέα.

Κάθε ομοιότητα της σιωνιστι-
κής βαρβαρότητας με τη ναζι-
στική δεν είναι καθόλου τυχαία.

Ο δολοφονημένος Αλ Ναΐμ 
ήταν μέλος της Παλαιστινιακής 
Ισλαμικής Τζιχάντ, όπως ανακοί-
νωσε η οργάνωση. Περιστατικά 
παρόμοια με το συγκεκριμένο, 
με μπουλντόζες του ισραηλινού 
στρατού να επιστρατεύονται 
για να καταστείλουν τις παλαι-
στινιακές διαδηλώσεις δίπλα 
στα σύνορα, έχουν συμβεί εκα-
τοντάδες, όπως δήλωσε στο Al 
Jazeera ο εκπρόσωπος Τύπου 
της Χαμάς, Χαζέμ Κάσεμ. 

Η Αντίσταση δε δίστασε να 
απαντήσει στο νέο έγκλημα 
των σιωνιστών, εκτοξεύοντας 
δεκάδες ρουκέτες εναντίον 
των ισραηλινών οικισμών κοντά 
στα σύνορα και στέλνοντας του 
κατοίκους τους έντρομους στα 
καταφύγια, μέχρι να συμφωνη-

θεί νέα κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χαμάς και των σιω-

νιστών, με την διαμεσολάβηση 
της Αιγύπτου.

Το βίντεο που απαθανάτισε 
το γεγονός και έχει κυκλοφο-
ρήσει ευρέως στο Διαδίκτυο 
και άλλα Μέσα, δόθηκε στη 
δημοσιότητα λίγες μέρες μετά 
από ένα άλλο βίντεο που τρα-
βήχτηκε στη Δυτική Οχθη και 
δείχνει θωρακισμένες μπουλ-
ντόζες του ισραηλινού στρατού 
να εφορμούν εναντίον πλήθους 
παλαιστίνιων διαδηλωτών, 
εκτοξεύοντας προς αυτούς 
τεράστια τσιμεντένια μπλόκια 
που χρησιμοποιεί ο ισραηλινός 
στρατός για να στήνει σημεία 
ελέγχου στα κατεχόμενα πα-
λαιστινιακά εδάφη.

Αμέσως μετά την εκτόξευση 
των ρουκετών της Αντίστασης, 
ο Νετανιάχου έσπευσε να απει-
λήσει τον παλαιστινιακό λαό 
της Γάζας με ένα νέο πόλεμο, 
δηλώνοντας την Δευτέρα 24 
Φλεβάρη στο ραδιόφωνο του 
ισραηλινού στρατού: «Θα σας 
πυροβολήσουμε, μιλάω για πό-
λεμο. Πάντα πάω σε πόλεμο ως 
τελευταία επιλογή, αλλά έχου-
με ετοιμάσει κάτι που ούτε καν 
το έχετε φανταστεί». Στο ίδιο 

μήκος κύματος κινήθηκε και η 
δήλωση του διαβόητου ακρο-
δεξιού υπουργού Πολέμου του 
Ισραήλ, Ναφταλί Μπενέτ. Σε 
γραπτή ανακοίνωση του δήλω-
σε: «Αρκετά με την υποκρισία 
της Αριστεράς σχετικά με την 
“απανθρωπιά“ του να χρησιμο-
ποιείς μια μπουλντόζα για να 
πάρεις το πτώμα ενός τρομο-
κράτη. Ετσι έπρεπε να γίνει και 
έτσι θα το κάνουμε στο μέλλον. 
Θα απαντούμε με πυγμή στους 
τρομοκράτες».

Το μοτίβο επαναλαμβάνε-
ται συχνά. Οταν οι σιωνιστές 
κάνουν ένα νέο έγκλημα και η 
Αντίσταση απαντά σηκώνοντας 
το γάντι, τότε σπεύδουν να απα-
ντήσουν μέσω των ισραηλινών 
Μέσων, απειλώντας με θράσος 
το σύνολο του παλαιστινιακού 
λαού της Γάζας με βάση τη να-
ζιστικής έμπνευσης αρχή της 
συλλογικής ευθύνης. Στη συνέ-
χεια, σπεύδουν να τα μαζέψουν 
στην πράξη, συνάπτοντας κατά-
παυση του πυρός με την Αντί-
σταση, γιατί ξέρουν πολύ καλά 
ότι αυτή είναι πολύ σκληρή για 
τα δόντια τους.

Σιωνιστές, μοντέρνοι ναζιστές

Πανδημία… υστερίας κι ο καπιταλισμός στο απυρόβλητο
Η εξάπλωση του κοροναϊού 

στην Ευρώπη (και στη χώρα 
μας πλέον), με τα εκατοντάδες 
κρούσματα στη γειτονική Ιταλία 
(πάνω από 300 κρούσματα και 
δέκα θάνατοι μέσα σε μερικές 
μέρες), ήταν φυσικό να ενισχύει 
την παγκόσμια υστερία, παρά 
το γεγονός ότι οι περισσότεροι 
θάνατοι αφορούν ηλικιωμένα 
άτομα με προβλήματα υγείας, 
όπως συμβαίνει και στις υπό-
λοιπες περιπτώσεις γρίπης, για 
τις οποίες δε γίνεται τόσος ντό-
ρος. Είναι φυσικό, βέβαια, όταν 
εμφανίζεται μία νέα ασθένεια, 
να υπάρχει ανησυχία για την 
εξάπλωσή της και τη μετατρο-
πή της σε πανδημία, ιδιαίτερα 
όταν ο ρυθμός εξάπλωσης είναι 
σημαντικά μεγαλύτερος από το 
συνηθισμένο, όπως συμβαίνει 
στην περίπτωση του νέου κο-
ροναϊού. Ωστόσο, ο Παγκόσμι-
ος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 
ακόμα αρνείται πεισματικά (σε 
πείσμα των ΜΜΕ που έχουν 
λυσσάξει) να κηρύξει πανδημία. 
Το κάνει αυτό βασιζόμενος στα 
περιστατικά που έχουν καταγρα-
φεί μέχρι σήμερα, τα οποία κατά 
τον ΠΟΥ δεν οδηγούν σε τέτοιο 
συμπέρασμα (αναλυτικά μπορεί 
κανείς να βρει τα στοιχεία που 
δημοσιεύονται καθημερινά στην 
ιστοσελίδα του ΠΟΥ στο www.
who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/
situation-reports). 

Σύμφωνα με συνέντευξη Τύ-
που που έδωσε ο Γενικός Διευ-
θυντής του ΠΟΥ την περασμένη 
Τετάρτη (βλ. https://www.who.
int/dg/speeches/detail/who-

director-general-s-opening-
remarks-at-the-mission-briefing-
on-covid-19---26-february-2020), 
η έκθεση της κοινής επιτροπής 
ΠΟΥ και κινέζικων Αρχών δι-
απίστωσε ότι η επιδημία στην 
Κίνα κορυφώθηκε το διάστημα 
μεταξύ 23 Γενάρη και 2 Φλεβά-
ρη, ενώ έκτοτε τα κρούσματα 
άρχισαν να μειώνονται. Στην 
Κίνα, σε 78.000 κρούσματα (μέ-
χρι την περασμένη Τετάρτη), οι 
θάνατοι ήταν γύρω στους 2.700 
(ποσοστό θνησιμοτητας γύρω 
στο 3,5%), ενώ έξω από την Κίνα 
τα κρούσματα ήταν γύρω στα 
2.800 σε 37 χώρες και οι θάνα-
τοι 44 (ποσοστό θνησιμότητας 
γύρω στο 1,5%). 

Συγκρίνοντας τα ποσοστά 
αυτά με αυτά που σημειώθηκαν 
κατά την περίοδο πανδημίας 
της γρίπης των χοίρων (Η1Ν1), 
που ξέσπασε τον Απρίλη του 

2009 (ξεκινώντας από τις ΗΠΑ) 
και κράτησε μέχρι τον Ιούλη του 
2010, χτυπώντας 214 χώρες, με 
αποτέλεσμα 18.441 επιβεβαι-
ωμένους θανάτους σύμφωνα 
με τον ΠΟΥ (βλ. https://www.
who.int/csr/don/2010_08_06/
en/) σε σύνολο περισσότερων 
των 60 εκατομμυρίων κρου-
σμάτων, ο νέος κοροναϊός είναι 
σημαντικά πιο θανατηφόρος. 
Ωστόσο, ο αριθμός των θανά-
των που εμφάνισε ο ΠΟΥ για 
τη γρίπη των χοίρων αμφισβη-
τήθηκε (προς τα επάνω) ακόμα 
και από το αμερικάνικο κυβερ-
νητικό Κέντρο Πρόληψης και 
Ελέγχου Ασθενειών (CDC), αλ-
λά και άλλες πηγές (βλ. https://
www.cdc.gov/flu/pandemic-
resources/2009-h1n1-pandemic.
html και https://www.thelancet.
com/journals/laninf/article/
PIIS1473-3099(12)70121-4/

fulltext), οι οποίες έδωσαν 
15πλάσιο αριθμό θυμάτων σε 
σχέση με τον ΠΟΥ (σε αριθ-
μούς που κυμάνθηκαν μεταξύ 
150 και 571 χιλιάδων θανάτων 
παγκοσμίως). Οπως και να ‘χει, 
το ποσοστό θνησιμότητας δεν 
ξεπέρασε το 1%.

Ομως, σύμφωνα με το αμερι-
κάνικο CDD, το 80% των θανά-
των λόγω της γρίπης Η1Ν1 αφο-
ρούσε άτομα κάτω των 65 (σε 
αντίθεση με την κοινή γρίπη, από 
την οποία το 70%-90% των θα-
νάτων αφορούσαν άτομα άνω 
των 65). Απ’ αυτή την άποψη, ο 
νέος κοροναϊός (ο οποίος είναι 
θανατηφόρος περισσότερο για 
τους άνω των 65 ετών) είναι λιγό-
τερο επικίνδυνος για τους νέους 
από τον ιό Η1Ν1. 

Το αν θα μετατραπεί σε παν-
δημία δεν μπορούμε να το γνω-
ρίζουμε, όπως δεν γνώριζε ο κό-

σμος για τον Η1Ν1 δυο μήνες με-
τά το ξέσπασμά του. Μόλις την 
1η Ιούλη του 2009 (δυόμισι μή-
νες μετά την εμφάνιση του ιού) 
ο ΠΟΥ άρχισε να μιλά για παν-
δημία, αφού ο ιός είχε χτυπήσει 
120 χώρες και είχε προκαλέσει 
περίπου τον ίδιο αριθμό κρου-
σμάτων με αυτόν που εμφανίζει 
σήμερα ο κοροναϊός (γύρω στις 
77.000, βλ. https://www.who.
int/csr/don/2009_07_01a/en/), 
κατανεμημένα πολύ πιο ομοι-
όμορφα και σε πολύ περισσό-
τερες χώρες από τον σημερινό 
κοροναϊό (ο οποίος έχει μεν τον 
ίδιο αριθμό κρουσμάτων, όμως 
το 96% από αυτά -όπως και το 
99% των θανάτων- εντοπίζονται 
στην Κίνα).

Από την άλλη, δεν μπορούμε 
να μη σημειώσουμε το γεγονός 
ότι η εξάπλωση τέτοιων ιών δεν 
οφείλεται στην… κακιά μας τη 
μοίρα, ούτε στο… προπατορικό 
αμάρτημα, αλλά στην αδιαφο-
ρία για τη δημόσια υγεία, που 
θυσιάζεται στο βωμό του κέρ-
δους.

Τόσο ο κοροναϊός SARS (που 
εμφανίστηκε στα μέσα Νοέμ-
βρη του 2002 στην κινέζικη 
επαρχία Γκουανγκντόνγκ, αλλά 
αποκαλύφθηκε επίσημα από 
τον Φλεβάρη του 2003) όσο 
και ο νέος κοροναϊός COVID-19 
προέρχονται από τις υπαίθριες 
«υγρές αγορές», στις οποίες 
πωλείται κρέας από άγρια ζώα 
σε συνθήκες που φέρνουν σε 
επαφή ζωντανά και νεκρά ζώα 
με ανθρώπους. Μιλάμε για πο-
λυπληθείς αγορές, «ελάχιστα 
ελεγχόμενες, ζωντανές αγορές 

ζώων αναμεμειγμένων με πα-
ράνομο εμπόριο άγριων ζώων», 
που «προσφέρουν μοναδική 
ευκαιρία στους ιούς για να με-
ταπηδήσουν από τους ξενιστές 
άγριας ζωής στον ανθρώπινο 
πληθυσμό», όπως επισημαίνει 
η ΜΚΟ «Wildlife Conservation 
Society» (Κοινωνία Διατήρησης 
Αγριας Ζωής), σύμφωνα με το 
Business Insider (βλ. https://
www.businessinsider.com/
wuhan-coronavirus-chinese-
wet-market-photos-2020-1). Η 
Κίνα μόλις από τις 22 Γενάρη 
απαγόρευσε το εμπόριο στις 
αγορές αυτές! 

Αυτά όμως δε γίνονται μόνο 
στην Κίνα, αλλά και στην Ευρώ-
πη. Θυμηθείτε τη νόσο των «τρε-
λών αγελάδων» της προηγούμε-
νης δεκαετίας, η οποία προκλή-
θηκε από τα κρεατάλευρα που 
έδιναν στις αγελάδες για να πα-
χύνουν γρήγορα, και πόσος και-
ρός χρειάστηκε για να ελεγχθεί 
αυτή η ασθένεια. ‘Η το διαρκές 
διατροφικό σκάνδαλο με τα δι-
οξινούχα κοτόπουλα ή τη νόσο 
των πτηνών, που τόσες φορές 
έχουμε αναλύσει από τις στή-
λες της «Κόντρας»; (βλ. http://
www.eksegersi.gr/issue/396/
zoom/11677.Το-τίμημα-του-καπι-
ταλισμού-όχι-του-πολιτισμού). 
Ολα αυτά αποτελούν τίμημα 
του καπιταλισμού και όχι του 
πολιτισμού, όπως επισημαίναμε 
τότε. Το τίμημα θα το πληρώνου-
με κάθε φορά όσο ανεχόμαστε 
το μέγιστο κέρδος ως υπέρτατο 
κριτή, πάνω από τις ανθρώπινες 
ανάγκες, όσο δηλαδή ανεχόμα-
στε τον καπιταλισμό…
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Παράδειγμα
Πολιτικά μιλώντας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη 

υπέστη μια ταπεινωτική ήττα στη Λέσβο και τη Χίο. 
Εστειλε τα ΜΑΤ με τσαμπουκά κατακτητή που πάει να 
καταστείλει εξέγερση ραγιάδων και μετά από τρεις 
μέρες αναγκάστηκε να τα φορτώσει στα καράβια και 
να τα στείλει πίσω στην Αθήνα.

Οι δηλώσεις που με τρισάθλιο ύφος κάνει ο 
Πέτσας είναι πραγματικά για γέλια. Μάζεψαν τα 
ένστολα γουρούνια γιατί φοβήθηκαν ότι θα υποστούν 
τέτοιο εξευτελισμό που το τραύμα για το κύρος 
του αστικού κράτους θα είναι ανεπανόρθωτο. Οι 
εικόνες ΜΑΤάδων να ξεφτιλίζονται στα δωμάτια 
των ξενοδοχείων τους, άλλων να σπεύδουν να 
κλειστούν σε στρατόπεδα και να πολιορκούνται από 
οργισμένους διαδηλωτές και άλλων να βρίσκουν τα 
πράγματά τους καμένα, καθώς -την ώρα που αυτοί 
γυρνούσαν στα κατσάβραχα και έριχναν χημικά 
βάζοντας φωτιά στα πουρνάρια- άλλοι διαδηλωτές 
έμπαιναν στο ξενοδοχείο που διέμεναν, μάζευαν 
τις βαλίτσες με τις σωβρακοφανέλες των ΜΑΤάδων, 
τις στοίβαζαν στο προαύλιο και τις μετέτρεπαν σε 
αποκριάτικη «τζαμάλα», δεν περιποιούσαν τιμή σ' 
αυτό το επίλεκτο σώμα της κρατικής καταστολής, που 
έχει διακριθεί για την αγριότητά του, που έχει ανοίξει 
χιλιάδες κεφάλια, που έχει εκτονώσει τα πιο χαμερπή 
ένστικτα σε ανθρώπους τραυματισμένους και με τα 
χέρια δεμένα στην πλάτη.

Μπορούν να ειπωθούν πολλά, για την αδυναμία των 
ΜΑΤ να επιχειρήσουν σε ανοιχτούς χώρους, χωρίς 
ισχυρές εφεδρείες, με τα χημικά να καθίστανται 
αναποτελεσματικά κτλ. Δεν είναι αυτό το κύριο. 
Αν υπάρχει σχέδιο, μπορούν να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά και στις πόλεις, παρά τον εξοπλισμό 
και την εκπαίδευσή τους στις οδομαχίες. Η Ιστορία 
έχει να μας προσφέρει παραδείγματα που έχουν 
νικηθεί από μαχητικούς διαδηλωτές επίλεκτα 
στρατιωτικά σώματα.

Μπορούμε να μιλήσουμε για τη μεγάλη μαζικότητα 
που είχαν οι κινητοποιήσεις στα δυο νησιά, καθώς 
έμειναν στη  μπάντα όλα τα άλλα και κυριάρχησε το 
σύνθημα «έξω τα ΜΑΤ από το νησί».

Νομίζουμε, όμως, ότι η ειδοποιός διαφορά, 
εκείνο που πρέπει να εξάρουμε, ήταν η εκτεταμένη 
χρήση της λαϊκής αντιβίας. Αντί για διαδηλώσεις 
διαμαρτυρίας στους δρόμους και τις πλατείες 
των πόλεων (που είναι, βέβαια, απαραίτητες, 
αλλά δε φτάνουν, καθώς τα ΜΑΤ μπορούν και τις 
καταστέλλουν), αναπτύχθηκε ένα πολύμορφο κίνημα 
βίαιης αντιπαράθεσης με τις επίλεκτες δυνάμεις 
καταστολής.

Αντί για την πολυμορφία των συνθημάτων, 
είχαμε την πολυμορφία των βίαιων δράσεων, 
που σε ορισμένες περιπτώσεις εξελίχθηκαν με 
καταδρομικό τρόπο. Οι εκκλήσεις για «μη βία», στο 
βαθμό που ακούστηκαν, έπεσαν στο κενό. Ηταν 
τέτοια η αγανάκτηση που η χρήση αντιβίας ενάντια 
στις λεγεώνες που η κυβέρνηση έστειλε από την 
πρωτεύουσα, ήρθε ως το πιο φυσικό πράγμα του 
κόσμου.

Δεν είναι η πρώτη φορά, όμως είχαμε χρόνια να το 
δούμε. Και πρέπει να παραδειγματιστούμε απ' αυτό. 
Γιατί έχουμε αγώνες μπροστά μας. Σε πολλά μέτωπα. 
Κι είναι σίγουρο ότι κάθε φορά που ένας αγώνας θα 
βρίσκεται αντιμέτωπος με την κρατική καταστολή 
(την οποία μια δεξιά κυβέρνηση έχει πάντα 
«πρόχειρη» - δεν το πολυσκέπτεται), θα ακούγονται 
και πάλι τα «όχι πέτρες», «όχι φωτιές», «όχι ξύλα». 
Κάθε φορά που θα τ' ακούμε, λοιπόν, θα μπορούμε 
να τους θυμίζουμε τους Λέσβιους και τους Χιώτες, 
που μόνο με την πλατιά χρήση βίας κατάφεραν να 
διώξουν τα ΜΑΤ από τα νησιά τους.

στο ψαχνό

Δεσμοφύλακες
Είπε ο Μητσοτάκης στην πολιτική 

επιτροπή της ΝΔ, αναφερόμενος στο 
Προσφυγικό: «Ακούω κάποιους να ισχυρί-
ζονται: “πάρτε τους όλους από τα νησιά, 
και πηγαίντε τους όλους στην ηπειρωτική 
Ελλάδα”. Μα, δεν γνωρίζουν, αυτοί που το 
λένε, ότι η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ενωσης 
– Τουρκίας -την οποία οι ίδιοι υπέγραψαν- 
δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε επιστρο-
φές από την ηπειρωτική Ελλάδα; Πώς τα 
λένε, λοιπόν, έτσι αβίαστα; Το πρόβλημα 
είναι εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό. Και αν 
σωστά διεκδικούμε την αλληλεγγύη της 
Ευρώπης -που την διεκδικούμε και θα την 
κερδίσουμε- πρέπει, όμως, να αποδείξουμε 
ότι αυτή την αλληλεγγύη την έχουμε πρώτα 
απ’ όλα μεταξύ μας!».

Ως προς την κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, εί-
ναι όπως τα λέει. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε 
τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Γιατί, όμως, 
αυτή η συμφωνία προβλέπει ότι από την 
ηπειρωτική Ελλάδα δε θα γίνονται απε-
λάσεις προς την Τουρκία; Οχι βέβαια 
για να διευκολύνει την Τουρκία, αλλά για 
να διευκολύνει την ΕΕ. Αν οι πρόσφυγες 
φτάνουν στην ηπειρωτική Ελλάδα, κάποιοι 
απ' αυτούς θα βρουν τον τρόπο -μέσω των 
κυκλωμάτων διακίνησης- να περάσουν 
προς την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη. 
Πράγμα που από τα νησιά είναι πρακτικά 

αδύνατο. Επομένως, η Ελλάδα 
έχει μετατραπεί σε δεσμοφύλα-
κα της ΕΕ, με χώρους κράτησης 
τα νησιά. Αυτό το υπέγραψε ο 
ΣΥΡΙΖΑ και το συνεχίζει η ΝΔ.

Περί ανηθικότητας
«Θέλω, λοιπόν, με την ευ-

καιρία της σημερινής μας συ-
γκέντρωσης, να διακηρύξω 
από αυτό το βήμα. Δεν αρκεί 
να θυμώνουμε, δε φτάνει να 
γκρινιάζουμε, δεν αρκεί να εκ-
δηλώνουμε την πικρία μας για 
την πορεία που ανακόπηκε με 
τις πιο ανήθικες, είναι αλήθεια, 
μεθόδους». Το είπε ο Τσίπρας 
μιλώντας στη συριζοφιέστα 
του Τάε-Κβο-Ντο.

Ποιες είναι οι ανήθικες 
μέθοδοι; Προφανώς, η προ-
παγάνδα της ΝΔ για τις Πρέ-
σπες, για την οικονομία, για τη 
Novartis και για όλα τα υπόλοι-
πα. Γιατί κάτι άλλο δεν είδαμε 
να συμβαίνει. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ 
κατήγγειλε κάτι σχετικό (νο-
θεία και τα παρόμοια). Αλλω-
στε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στα χέρια 
του τον κρατικό μηχανισμό, 
δεν τον είχε η ΝΔ. 

Ναζισμός
Πριν καλά-καλά ολοκληρωθεί μια τυπική αστυνομική έρευνα για τον μακελάρη του Χανά-ου, που σκότωσε εννιά άτομα που κάθονταν σε καφενεία με ναργιλέδες, τα παπαγαλάκια είχαν φροντίσει να διασπείρουν την «είδηση» σε όλο τον κόσμο (και στη χώρα μας): «ήταν ψυχοπα-θής, απόδειξη ότι αυτοκτόνησε, αφού σκότωσε και τη μητέρα του». Στη συνέχεια, ανακαλύφθη-κε ότι ο δράστης είχε ακροδεξιό παρελθόν και διέθετε ολόκληρο οπλοστάσιο. Αφησε μάλιστα και βίντεο με ναζιστικό μανιφέστο, πριν αυτο-κτονήσει. Μπορεί να έπασχε από ψυχική νόσο, όμως την επιλογή των στόχων την έκανε με βά-ση τη ναζιστική συνείδησή του.

Μερικές μέρες αργότερα, άλλη ναζιστική επίθεση δεν είχε ευτυχώς το ίδιο αποτέλεσμα. Δυο εργάτες ξεφόρτωναν έπιπλα από φορτη-γό σε μια συνοικία του Μαγδεμβούργου. Οταν τελείωσαν και ετοιμάζονταν να φύγουν, είδαν έναν 63χρονο να ορμάει καταπάνω τους κρα-δαίνοντας μια καραμπίνα και φωνάζοντας «τι θέλετε εδώ εσείς οι ξένοι;». Ευτυχώς δεν πάτη-σε τη σκανδάλη, αλλά κατάφερε ένα χτύπημα στο κεφάλι στον οδηγό που ήταν Ελληνας (Σω-κράτης Τσιοναράς το όνομά του). Οι μπάτσοι συνέλαβαν τον 63χρονο που ήταν μεθυσμένος (όπως και η σύζυγός του). Ισως είχε ανάγκη το πιοτό για να εκδηλωθεί. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται για το ρατσισμό ενός μεθυσμένου, αλλά για το ρατσισμό ενός ναζιστή που ήταν μεθυσμένος.

ΚΟΝΤΡΕΣ

MIΣΘΟΦΟΡΟΙ. Επάγγελμα: δέρνω τον κόσμο. Εργασιακή σχέση: μισθοφόρος. Απαντάται σε όλο τον κόσμο. Με διάφορες διαβαθμίσεις. 
Ανάλογα με τον εχθρό, ανάλογα με την εποχή, ανάλογα με το είδος της σύγκρουσης. Ανάλογοι είναι και οι μισθοί και οι υπόλοιπες απολαβές 
του μισθοφόρου. Αλλο να είσαι υπάλληλος της Black Rock και να υπηρετείς στη Φαλούτζα ή έξω από την Κανταχάρ, κινδυνεύοντας καθη-
μερινά να εξαερωθείς από μια βομβιστική επίθεση ή να φας μια σφαίρα στο δοξαπατρί από ελεύθερο σκοπευτή των Ταλιμπάν ή κάποιας 
σουνιτικής πολιτοφυλακής και άλλο να είσαι υπάλληλος του ελληνικού κράτους, ΜΑΤατζής, και να πουλάς εκ του ασφαλούς μαγκιά σε δια-
δηλωτές που τις περισσότερες φορές δεν έχουν ούτε πείρα οδομαχιών ούτε στοιχειώδη οργάνωση με τέτοιο προσανατολισμό. Παρά ταύτα, 
οι μπατσοσυνδικαλιστές βγήκαν μπροστά για να διαμαρτυρηθούν απ' αφορμή την αποστολή ΜΑΤατζήδων στα νησιά. Προσοχή, όχι για την 
αποστολή αυτή καθεαυτή, επ' αυτού δεν έχουν αντίρρηση («εκατοντάδες συνάδελφοί μας από Υ.ΜΕ.Τ., Υ.Α.Τ., Ο.Π.Κ.Ε. και άλλες Υπηρεσίες 
μετέβαιναν στα ανωτέρω νησιά με διαταγή της Υπηρεσίας, ώστε να εργαστούν σε συνθήκες “πολέμου“, για ένα ακόμη ζήτημα που από εθνικό 
τείνει να μετατραπεί σε αστυνομικό», έγραψαν στην ανακοίνωσή τους), αλλά διότι δεν τους εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητες ανέσεις («ορι-
σμένοι το μόνο που όφειλαν να κάνουν ήταν η εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης των αστυνομικών δυνάμεων, η διαμονή και η σίτισή τους»). 
Δεν είχαν τις απαιτούμενες καμπίνες τα πλοία «ώστε οι συνάδελφοί μας να μπορέσουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους να ξεκουραστούν 
και να αναλάβουν υπηρεσία, εάν διατάσσονταν σχετικά». Κι όταν έφτασαν τους έριξαν αμέσως στη «δουλειά». «Οι συνάδελφοί μας, με την 
άφιξή τους στα δυο νησιά, διατάχθηκαν απευθείας να εκτελέσουν υπηρεσία σε πολεμικές συνθήκες, ενώ την ίδια στιγμή η Διοίκηση δεν είχε 
μεριμνήσει ούτε για ένα μπουκάλι νερό»! Αυτό είναι το πρόβλημα. Οχι το μακέλεμα των κατοίκων, αλλά η μη εξασφάλιση όλων των ανέσεων 
στους μακελάρηδες. Φρόντισαν, όμως, οι μπατσοσυνδικαλιστές να επιλυθούν τα προβλήματα, ώστε οι ΜΑΤατζήδες να δέρνουν με όλη τους 
την όρεξη. Εκαναν παρεμβάσεις και εξασφάλισαν «τη διάθεση των ελάχιστων καμπινών για τους συναδέλφους μας», καθώς και «α) Σίτιση 
έστω και στις 10.00 π.μ. και β) Τη διαμονή των συναδέλφων μας». Περισσότερο και από τις ανέσεις των ΜΑΤατζήδων τους απασχολεί το ότι 
«η έκδοση των Διαταγών την τελευταία στιγμή δίνει την εντύπωση σ’ όλους ότι όλα λειτουργούν εκ του προχείρου με ορατή και επακόλουθη 
αρκετές φορές την αποτυχία του στοχευμένου αποτελέσματος, γεγονός που προκαλεί σωρεία δυσμενών και αρνητικών σχολίων για τον τρόπο 
λειτουργίας των Αστυνομικών Υπηρεσιών»!
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Ούτε καν Πόντιος Πιλάτος
«Αυτοί που δημαγωγούν λέγοντας ότι θα σκίσουν τα μνημόνια, 

παραπλανούν», δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Πα-
ναγιώτης Λαφαζάνης. Και μετά μας… κούφανε: «Ημουν ο μόνος 
που έλεγα όταν με ρωτούσαν για το σκίσιμο, ότι δεν είναι σωστή 
φράση, και έλεγα συνεχώς: θα ακυρωθούν τα μνημόνια μέσα 
από ένα σχεδιασμό, μία πολιτική και μία στρατηγική που μπορεί 
να τα ακυρώσει». «Δεν ήμουν από αυτούς τους δημαγωγούς γι-
ατί ήξερα και τις δυσκολίες αλλά και τις ρήξεις που έπρεπε να 
γίνουν», κατέληξε!

Κι εμείς (ούτε κανένας άλλος) γιατί δε θυμόμαστε καμιά τέ-
τοια διαφοροποίηση του Λαφαζάνη; Μπορεί να χρησιμοποιούσε 
ελαφρώς διαφοροποιημένη γλώσσα, η οποία όμως ήταν απόλυτα 
ενταγμένη στη γενική ρητορική του σήμερα. Το πολύ ο Λαφαζά-
νης να πρόσθετε και τίποτα «ρήξεις» σ' αυτή τη ρητορική, για να 
παραστήσει τον… ούλτρα αριστερό του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε 
να τον κατηγορήσει κάποιος ότι τότε ο Λαφαζάνης παρίστανε 
τον Πόντιο Πιλάτο. Αυτή όμως θα ήταν «ποινή με ελαφρυντικά». 
Ο Λαφαζάνης ήταν απόλυτα συνυπεύθυνος για την εξαπάτηση 
του ελληνικού λαού. Και ανταμοίφθηκε γι' αυτό με μια υπουργει-
άρα (και μερικά ακόμα υπουργεία για τα μέλη της φράξιας του).

Αποκαλύφθηκαν τα ψέματα
Εδώ και μέρες ο Κικίλιας, με το γνωστό του ύφος, διαβεβαίωνε 

ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη απέναντι στον νέο κοροναϊό και 
πως έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν κρου-
σμάτων, έχουν δημιουργηθεί νοσοκομεία αναφοράς κτλ. κτλ. Δεν 
ξέρουμε αν υπάρχουν άνθρωποι που τον πίστεψαν (συνήθως οι 
Ελληνες είναι επιφυλακτικοί σε τέτοιες κυβερνητικές διαβεβαι-
ώσεις), πάντως με το που εκδηλώθηκαν κρούσματα στην Ιταλία, 
όλες οι μπαρούφες του Κικίλια σκόρπισαν στους πέντε ανέμους.

Σε κλίμα πανικού οργάνωσαν σύσκεψη στο Μαξίμου, στην 
οποία εισήγηση δεν έκανε ο Κικίλιας, αλλά ο… Μόσιαλος, με τη-
λεδιάσκεψη από το Λονδίνο. Και τι τους είπε ο Μόσιαλος (που 
δεν είναι γιατρός αλλά μάνατζερ στον τομέα της Υγείας); Οτι 
το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να ενεργοποιήσουν όλα τα 
απενεργοποιημένα κρεβάτια στις Μονάδες Εντατικής Θεραπεί-
ας της χώρας, ανεξαρτήτως του κόστους που θα απαιτηθεί. Τι 
σημαίνει αυτό; Οτι πρέπει να προσλάβουν προσωπικό. Γιατρούς 
και νοσηλευτές με εξειδίκευση στην εντατικολογία.

Ακολούθησε η έκδοση ΠΝΠ «στη γραμμή Μόσιαλου». Τι σημαί-
νει αυτό; Οτι τόσο καιρό δεν έκαναν τίποτα σε επίπεδο προετοι-
μασίας. Οτι έλεγαν ψέματα στον κόσμο. Ετσι, χάθηκε πολύτιμος 
χρόνος και όλοι πλέον εύχονται να μη «χτυπήσει το κακό» και 
χαθεί κόσμος σαν το σκυλί στ' αμπέλι.

Χοντραίνει το παιχνίδι
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ (Σαββίδης), μετά την απόρριψη 

από το ΣτΕ του αιτήματός της για έκδοση προσωρινής διαταγής, 
μέχρι να εκδικαστεί η προσφυγή για τη νομιμότητα της σύνθεσης 
της ΕΕΑ (Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού), χοντραίνει πο-
λύ το παιχνίδι. Την παραθέτουμε:

«Στη χώρα των θαυμάτων που ζούμε συνέβη και αυτό και φυσικά 
πλέον τίποτα δε μας εκπλήσσει. Ο εισηγητής της προσφυγής της 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο ΣτΕ, ο οποίος είχε ορισθεί την Παρασκευή 21/2 
αντικαταστάθηκε αιφνίδια χθες Τρίτη 25/2. Και -ω του θαύματος- 
σήμερα Τετάρτη, ανακοινώθηκε η απόρριψη του αιτήματος της 
προσωρινής διαταγής.Διαδικασία που παραπέμπει ξεκάθαρα στις 
πρόσφατες πρακτικές της ΕΕΑ και την αλλαγή μελών της εν μέσω 
εκκρεμοδικίας από τον- χαριτωμένο στις χθεσινές φωτογραφί-
ες- Λευτέρη Αυγενάκη που κοντεύουμε να ξεχάσουμε ότι είναι 
υπαρκτό πρόσωπο.

Τα πλοκάμια του Βαγγέλη Μαρινάκη πλέον αγγίζουν όλους τους 
τομείς της χώρας και όσο πιο αργά το αντιληφθούν όλοι τόσο πιο 
πολύ θα διολισθαίνει η Δημοκρατία (;). Προφανώς η -ήσσονος ση-
μασίας- εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει την πρόθεσή μας να καταρρίψου-
με τις φαντασιώσεις της καταγγελίας σε οποιοδήποτε κανονικό 
δικαστήριο όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει».

Η Δικαιοσύνη (το ΣτΕ και ο φρέσκος πρόεδρός του Αθανάσιος 
Ράντος) καθώς και η κυβέρνηση καταγγέλλονται ως υποχείρια 
του Μαρινάκη! Είναι αυτή η ανακοίνωση απλώς μια εκτονωτική 
παπάτζα ή θα ακολουθήσουν και κινητοποιήσεις του «λαού»; Θα 
το ξέρουμε τις επόμενες μέρες, όταν αναγκαστικά θα γίνει και η 
εκδίκαση της υπόθεσης και ο ΠΑΟΚ είτε θα απαλλαγεί είτε θα 
τιμωρηθεί με αφαίρεση 5-10 βαθμών.

ΥΓ1. Οταν εκδικαζόταν η προσφυγή πολιτών για το γήπεδο Με-
λισσανίδη στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Αθ. Ράντος, ως πρόεδρος 
του Ε' Τμήματος που δίκαζε την υπόθεση, δεν είχε κρύψει τα 
αεκτζίδικα αισθήματά του. Και φυσικά, εξέδωσε μια εκτρωματική 
απόφαση. Αν ο ΠΑΟΚ τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών, η ΑΕΚ θα 
τον φτάσει ή μπορεί και να τον ξεπεράσει, οπότε θα έχει ελπίδα 
στα play offs να πάρει τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για το 
Champions League που έχει τα χοντρά φράγκα.

ΥΓ2. Εμείς δεν κάνουμε σενάρια συνωμοσίας, γεγονότα πα-
ραθέτουμε.

Απόδραση με την καλλιέργεια προεκλογικού κλίματος

Ευκαιρία για απόδραση από 
την εσωκομματική μιζέρια 

ήταν για τον Τσίπρα η ομιλία 
στο Τάε-Κβο-Ντο. Δίνοντας 
στην ομιλία του (και τον όλο 
σχεδιασμό της εκδήλωσης) 
προεκλογικό χαρακτήρα και 
με «λεβέντικες» αναφορές 
του τύπου «είμαι εδώ, αν έχε-
τε τα κότσια να πάτε εμένα σε 
Ειδικό Δικαστήριο», ο Τσίπρας 
αυτοαναγορεύτηκε σε ηγέτη-
σύμβολο μιας ολόκληρης 
παράταξης, η οποία θέλει να 
επανέλθει στην εξουσία, εκτι-
μά ότι αυτό θα γίνει σύντομα 
και επομένως κάθε εσωκομ-
ματική γκρίνια αποτελεί βα-
ρίδι.

Εφτά βίντεο που αναφέρο-
νται στα έργα και τις ημέρες 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη, 
με έμφαση στα «ψέματα», 
παίχτηκαν στην εκδήλωση, 
προτού ανέβει στο σκηνή ο 
«απόλυτος πρωταγωνιστής». 
Ασορτί με τη σκηνοθεσία 
ήταν και το σύνθημα που 
ακούστηκε μόλις ανέβηκε 
πάνω: «Αλέξη, γερά, να πέσει 
η Δεξιά» (ξέρει απ' αυτά η ΠΑ-
ΣΠ ΑΣΟΕΕ, new entry στον 
ΣΥΡΙΖΑ). «Μοιραία», η ομιλία 
του Τσίπρα ήταν αφιερωμένη 

κυρίως σ' αυτό (να πέσει η Δε-
ξιά), παρά στα (υποτιθέμενα) 
διακυβεύματα του επικείμε-
νου συνέδριου. 

Μ' αυτόν τον τρόπο έγινε 
προσπάθεια να αλλάξει η 
ατζέντα της προσυνεδριακής 
διαδικασίας. Ζητούμενο είναι 
το τέλος της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη και η επάνοδος του 
ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και όχι 
αυτά που θέτει η εσωκομμα-
τική αντιπολίτευση. Και ο Τσί-
πρας απευθύνεται στην κοι-
νωνία, στους ψηφοφόρους, 
και όχι στον μουχλιασμένο 
κομματικό μηχανισμό. Αυτό 
ήταν το μήνυμα που οι άνθρω-
ποι του Τσίπρα προσπάθησαν 
να στείλουν.

Φυσικά, προεκλογικό κλίμα 
δεν υπάρχει. Είναι ένα τεχνη-
τό πολιτικό κατασκεύασμα 
των Τσιπραίων, με στόχο να 
περάσουν τις εσωκομματι-
κές συγκρούσεις σε δεύτερο 
πλάνο. Απέναντι στον πολιτικό 
αντίπαλο οφείλουν να είναι 
όλοι ενωμένοι. Και βέβαια, 
στη μάχη ενάντια στη «νεοφι-
λελεύθερη δεξιά του Μητσο-
τάκη», ο ρόλος του αρχηγού 
είναι κυρίαρχος. Οποιος τον 
αμφισβητεί υπονομεύει την 

πορεία του κόμματος. Ετσι 
«δουλεύει» το πράγμα.

Μέχρι το συνέδριο μένουν 
περίπου τρεις μήνες (για 14-17 
Μάη έχει οριστεί), οι οποίοι 
φυσικά δεν μπορούν να γεμί-
σουν με προεκλογικού τύπου 
φιέστες. Θα γίνουν αναγκα-
στικά και εσωκομματικές δι-
αδικασίες, θα υπάρξουν γκρί-
νιες και «σπρωξίματα». Ολ' 
αυτά, όμως, θα υποβαθμίζο-
νται όσο ο Τσίπρας κάνει σό-
λο εμφανίσεις. Στη Βουλή, σε 
επαρχιακές πρωτεύουσες που 
θα επισκεφτεί, σε τηλεοπτικές 
εκπομπές. Εχοντας χάσει μέ-
χρι στιγμής όλες τις βασικές 
μάχες, η εσωκομματική αντι-
πολίτευση θα επικεντρωθεί 
περισσότερο στη συγκρότησή 
της ως φράξια για να έχει όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη αντι-
προσώπευση στην κεντρική 
επιτροπή που θα εκλεγεί από 
το συνέδριο με τη θηριώδη 
συμμετοχή (6.000 σύνεδροι), 
όπου η παρουσία παλιών και 
νέων πασόκων θα είναι ιδιαί-
τερα αναβαθμισμένη.

Ο Μητσοτάκης, από την 
άλλη, κανόνισε να βάλει συνε-
δρίαση της πολιτικής επιτρο-
πής της ΝΔ την επομένη της 

φιέστας του Τάε-Κβο-Ντο, για 
να απαντήσει στον Τσίπρα με 
το ίδιο ύφος. Οπως είπε, στό-
χος του Τσίπρα «είναι μόνο να 
επικρατήσει η δική του γραμ-
μή στο συνέδριο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ». Αφού είναι έτσι, δε θα 
έπρεπε να τον ακολουθήσει. 
Ομως αυτός ανέβασε τους 
τόνους ενάντια στον ΣΥΡΙΖΑ 
και προσωπικά ενάντια στον 
Τσίπρα, προσθέτοντας μια 
γερή τονωτική δόση στο κλίμα 
της δικομματικής αντιπαρά-
θεσης, που χωράει μόνο δύο 
και κανέναν τρίτο. Το έκανε, 
όχι μόνο για να μην του πουν 
ότι τρόμαξε από την επίθεση 
του Τσίπρα και δεν απάντησε, 
αλλά επειδή θέλει κι αυτός 
μερίδιο από το διαμοιρασμό 
των ιματίων του ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ. Εχουν βάλει στη μέ-
ση ό,τι έχει απομείνει από 
το άλλοτε κραταιό σοσιαλ-
δημοκρατικό κόμμα και προ-
σπαθούν με βουλιμία να το 
κατασπαράξουν. Ο Τσίπρας 
παίρνει τους ανδρεοπαπα-
πανδρεϊκούς, ο Μητσοτάκης 
θέλει να πάρει γκεσέμια του 
σημιτισμού, ώστε να τραβήξει 
όλο το κοπάδι.

Διέψευσε αυτό που 
πάντοτε διαψεύδεται, 
μέχρι να γίνει

Μιλώντας στη συνεδρίαση της Πολιτικής 
Επιτροπής της ΝΔ, ο Μητσοτάκης έθεσε 
μόνος του ζήτημα πρόωρων εκλογών, για 
να διαψεύσει αυτό το ενδεχόμενο. Για την 
ακρίβεια, απέδωσε σε κάποιους νεοδημο-
κράτες την πρόταση για πρόωρες εκλογές, 
λέγοντας: «Κάποιοι -διαβάζω σχετικά δημο-
σιεύματα- φαίνεται να επενδύουν στις επι-
τυχίες μας και θέλουν γρήγορες εκλογές. 
Αφού απολαμβάνουμε ευρεία στήριξη από 
την κοινωνία, ας επεκτείνουμε τον κυβερνη-
τικό ορίζοντα και ας τελειώνουμε τώρα με 
τον ΣΥΡΙΖΑ, λένε. Είναι η καλύτερη τακτική, 
υποστηρίζουν».

Και, φυσικά, εξέφρασε αμέσως την αντί-
θεσή του: «Τους απαντώ ευθέως ότι κάνουν 
μεγάλο λάθος. Είμαστε ισχυροί και θα γίνου-
με ισχυρότεροι. Πιστεύουμε στο πρόγραμ-
μά μας και η εφαρμογή του θα πείσει ακόμη 
περισσότερους Ελληνες ότι αξίζουμε την 
ευθύνη να κυβερνήσουμε ξανά. Αλλά αυτό 
θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Δεν μας 
εξέλεξαν για να κάνουμε τακτικισμούς, αλλά 
για να δουλέψουμε και να φέρουμε αποτέλε-
σμα. Και θα φέρουμε αποτέλεσμα».

Παλιότερα, όταν ακόμα υπήρχε εθνικό 
νόμισμα, οι αστοί πολιτικοί συνήθιζαν να 
λένε: «Η υποτίμηση της δραχμής και οι 
πρόωρες εκλογές δεν ανακοινώνονται πα-
ρά μόνο όταν γίνονται». Το γεγονός ότι ο 
Μητσοτάκης, εφτά μήνες μετά την εκλογική 
του νίκη, ανοίγει μόνος του τέτοιο ζήτημα 
-για να το διαψεύσει, φυσικά-, δείχνει ότι το 
έχει αποφασίσει και ψάχνει την κατάλληλη 
στιγμή. Είναι άλλο να γράφει κάτι ένας αρ-
θρογράφος σε μια εφημερίδα ή μια ιστο-
σελίδα και άλλο να μπαίνει στη συζήτηση 
ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Αυτό που έκανε ο 
Μητσοτάκης ήταν να κρατήσει ανοιχτό το 
ζήτημα, ανατροφοδοτώντας τη σχετική συ-
ζήτηση. Και το έκανε απολύτως συνειδητά.

Στη μέγκενη του μετα-Μνημόνιου
Ο «σοβαρός» Σταϊκούρας έκανε δήλωση 

για την 5η Εκθεση Ενισχυμένης Επο-
πτείας για την Ελλάδα. Με το ζόρι προ-
σπαθούσε να καλύψει το πανηγυρικό ύφος 
πίσω από την τεχνοκρατική ουδετερότητα: 
«Η παρούσα Εκθεση, σε συνέχεια της προ-
ηγούμενης, ενισχύει τη θετική αξιολόγηση 
για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. 
Εκτιμά υψηλούς ρυθμούς οικονομικής 
μεγέθυνσης, υψηλότερους από τις προη-
γούμενες προβλέψεις, σχεδόν διπλάσιους 
του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Προβλέπει 
επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και 
συρρίκνωση της ανεργίας. Ενσωματώνει τη 
βελτίωση του οικονομικού κλίματος, τη μεί-
ωση του κόστους δανεισμού, την αναβάθμι-
ση της ελληνικής οικονομίας, την επιστροφή 
καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα, τη μεί-
ωση των “κόκκινων δανείων“. Αποτυπώνει 
τη σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση διαρ-
θρωτικών αλλαγών και στην αξιοποίηση της 
δημόσιας περιουσίας, που ενισχύουν την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας».

Επειδή δεν ανήκουμε στο λαό των Λω-
τοφάγων, θυμόμαστε πολύ καλά ότι αντί-
στοιχο περιεχόμενο είχαν οι εκθέσεις 
ενισχυμένης εποπτείας (η αξιολόγηση της 
πορείας του μετα-Μνημόνιου, δηλαδή) και 
την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Κομισιόν δε 
φείδεται επαίνων, όταν η τρόικα την έχει δι-
αβεβαιώσει ότι η υποτελής κυβέρνηση του 
προτεκτοράτου εφαρμόζει με συνέπεια και 
χωρίς… ζαβολιές όσα της έχουν ζητηθεί να 
εφαρμόσει.

Από τότε που άρχισαν να εφαρμόζονται 
τα σκληρά μέτρα των Μνημονίων, αλλά ιδι-
αίτερα από την περίοδο της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ζούμε μια διαστροφή της λο-
γικής. Σε απόλυτο κριτήριο αναγορεύτηκε 
η γνώμη της τρόικας για την εφαρμογή των 
βάρβαρων δημοσιονομικών και αντεργατι-
κών μέτρων! Δηλαδή, αντί να κοιτάζουμε 
τα μέτρα που τα πλήρωνε (και εξακολουθεί 
να τα πληρώνει) τόσο ακριβά ο ελληνικός 
λαός, θα έπρεπε να προσέχουμε τι έλεγε 
η τρόικα για την εφαρμογή τους. Ελεγε 

«μπράβο» η τρόικα, η κυβέρνηση ήταν… 
επιτυχημένη. Προέβαλε νέες απαιτήσεις η 
τρόικα, η κυβέρνηση ήταν… αποτυχημένη. 
Ολοι θυμόμαστε τους συριζαίους (Τσακα-
λώτο, Τσίπρα και σία) να πανηγυρίζουν κά-
θε φορά που έκλεινε μια αξιολόγηση από 
την τρόικα και να λένε ότι «διαψεύστηκαν 
οι Κασσάνδρες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ». 
Το ότι το κλείσιμο της αξιολόγησης συνο-
δευόταν από ένα νέο πακέτο αντιλαϊκών 
και αντεργατικών μέτρων, που ψηφίζο-
νταν άρον-άρον «συσκευασμένα» σε ένα 
τεράστιο πολυνομοσχέδιο-κουρελού, δεν 
έπρεπε να συζητάμε. Λες και είμαστε καρ-
κινοπαθείς και έχουμε αποδεχτεί να υπο-
βληθούμε σε μια επώδυνη θεραπεία με την 
ελπίδα ότι θα επιβιώσουμε!

Την ίδια τακτική συνεχίζει και η κυβέρ-
νηση της ΝΔ, εκδίδοντας πανηγυρικές 
ανακοινώσεις για το κλείσιμο μιας ακό-
μα αξιολόγησης από την τρόικα, με το 
μνημονιακό καθεστώς να συνεχίζεται (με 
κάτι ασήμαντα μερεμέτια που ξεκίνησαν 
επί ΣΥΡΙΖΑ). Δεν έχουμε διαβάσει την 
έκθεση (102 σελίδες στα αγγλικά!) για να 
εντοπίσουμε σημεία που ενδεχομένως 
αξίζουν σχολιασμού, όμως στην ανακοί-
νωση της Κομισιόν αναφέρεται: «Η Ελλά-
δα έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο 
όσον αφορά την υλοποίηση των ειδικών 
μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεών της για τα 
τέλη του 2019. Τα συμπληρωματικά μέτρα 
που εφαρμόζονται ή εξαγγέλλονται από 
την κυβέρνηση αναμένεται να επιτρέψουν 
την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους για την 
έκτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, που 
έχει προγραμματιστεί τον Μάιο του 2020. 
Τούτο απαιτεί διαρκείς προσπάθειες από 
μέρους των ελληνικών αρχών, ιδίως στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, όπου χρειάζεται 
να αναληφθεί σημαντική περαιτέρω δράση. 
Η έκθεση θα συζητηθεί τώρα από την Ευ-
ρωομάδα, αλλά δεν θα οδηγήσει σε μέτρα 
σχετικά με το χρέος».

Μ' άλλα λόγια, η συζήτηση για μείωση 
των «πρωτογενών πλεονασμάτων» αργεί 
ακόμα.
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Από τις 17 του Φλεβάρη άρχι-
σαν να αγορεύουν οι συνή-

γοροι υπεράσπισης των νεονα-
ζιστών της Χρυσής Αυγής. Του 
νεοναζιστικού μορφώματος που 
προσπάθησε να κρύψει τον εγγε-
νή εγκληματικό του χαρακτήρα 
με την κατάθεση ενός ιδρυτικού 
κόμματος το1983 στον Αρειο 
Πάγο. Μέχρι την περασμένη 
Δευτέρα (25 Φλεβάρη) είχαν 
αγορεύσει τέσσερις συνήγοροι 
υπεράσπισης. Ο τέταρτος δεν 
ολοκλήρωσε, αξίζει να σημειωθεί 
όμως το γεγονός ότι, ενώ είναι δι-
ορισμένος στο στυγνό δολοφό-
νο Ρουπακιά, μέχρι τη Δευτέρα 
δεν είχε παρουσιάσει κανένα 
υπερασπιστικό επιχείρημα για 
τον εντολέα του, αλλά βάλθηκε 
να υπερασπίζεται τη ΧΑ, υιοθε-
τώντας τους υπερασπιστικούς 
ισχυρισμούς του φίρερ Μιχαλο-
λιάκου.

Το κύριο βάρος της υπερασπι-
στικής γραμμής των νεοναζιστών 
αναφορικά με τη στυγνή δολο-
φονία του αντιφασίστα Παύλου 
Φύσσα, ανέλαβε όπως φαίνεται 
να σηκώσει ο δεύτερος στη σει-
ρά, υπερασπιστής Χρ. Τσάγκας, 
που είναι και στέλεχος της ΧΑ. 
Δύο είναι τα κομβικά ζητήματα 
για τα οποία θα σχολιάσουμε 
τους ισχυρισμούς του Τσάγκα.

Ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της 
17ης προς 18ης Σεπτέμβρη του 
2013, όταν η ΧΑ δολοφόνησε 
τον Φύσσα, στο απέναντι πε-
ζοδρόμιο της οδού Τσαλδάρη 
στο Κερατσίνι βρίσκονταν μόνο 
4-5 χρυσαυγίτες, οι οποίοι είχαν 
δήθεν αποχωρήσει την ώρα που 
ο Ρουπακιάς μαχαίρωνε στην 
καρδιά τον Φύσσα, στρίβοντας 
το μαχαίρι.

Ισχυρίστηκε ότι είναι ψευδής 
ο ισχυρισμός των αστυνομικών 
Κουρετζή και Ντάφου (είναι το 
πλήρωμα του περιπολικού που 
μετέφερε εκείνο το βράδυ τον 
Ρουπακιά στο Αστυνομικό Τμή-
μα Κερατσινίου), πως ο Ρουπακι-
άς τους είπε ότι είναι δικός τους, 
μέλος της Χρυσής Αυγής.

«Είμαι δικός σας»
Ας δούμε καταρχάς τη σχέση 

του Ρουπακιά με τη ΧΑ. Στα μέ-
χρι τώρα ρεπορτάζ μας έχουμε 
παρουσιάσει στοιχεία από τα 
Αναγνωστέα 249 και 350 (παράρ-
τημα 3.3, βίντεο 004-0000), που 
αποδεικνύουν ότι ο Ρουπακιάς 
ήταν μαζί με τον Πατέλη υπεύ-
θυνος της Τοπικής Οργάνωσης 
Νίκαιας του νεοναζιστικού μορ-
φώματος απέναντι στην Εφορία 
και ότι μαζί με τα μέλη του πε-
νταμελούς οργάνου της Νίκαιας 
όρκιζε δόκιμα μέλη της ΧΑ στον 
ποταμό Νέδα.

Σ’ αυτά προσθέτουμε (φω-
τογραφία 1) το έγγραφο 0050-
0000 με τίτλο «ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟ-
ΓΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ» από 
το παράρτημα 1.3 του Αναγνω-
στέου 376 (υλικά του στελέχους 
ΧΑ Τσακανίκα), στο οποίο διαβά-
ζουμε το όνομα του Ρουπακιά, 
όπως και το όνομα του Μιχαήλ 
Παππά, που κατά τον ισχυρισμό 
του συνηγόρου ήταν άγνωστος 
στη ΧΑ και σε συνομιλία που εί-
χε με τον επίσης άγνωστο Κώστα, 
απλώς αναπαρήγαγε φήμες που 
διακινούσαν τα μαζικά μέσα ενη-
μέρωσης.

Από την αγόρευση του Τσάγκα 
στη συνεδρίαση της Τετάρτης 
19 Φλεβάρη απομαγνητοφω-
νήσαμε την ενότητα που αφο-
ρούσε το αν ο Ρουπακιάς είχε 
πει στους δύο αστυνομικούς ότι 
«είμαι δικός σας, είμαι της χρυ-
σής αυγής». Η διάρκειά της είναι 
σχεδόν οκτώ λεπτά. Θα την ανε-
βάσουμε όλη στην ιστοσελίδα 
μας, ενώ εδώ θα περιοριστούμε 
σε αποσπάσματα, τα οποία θα 
σχολιάσουμε.

Στην αγόρευσή του, ο συνή-
γορος πολιτικής αγωγής Θ. Θε-
οδωρόπουλος αναφέρθηκε σε 
απομαγνητοφωνημένη τηλεφω-
νική συνομιλία του χρυσαυγίτη 
Μιχαήλ Παππά με κάποιον άγνω-
στο Κώστα (χρυσαυγίτη κι αυτόν, 
όπως συνάγεται από το περιεχό-
μενο της συνομιλίας, την οποία 
επίσης θα ανεβάσουμε στην 
ιστοσελίδα μας). Ιδού αποσπά-
σματα από αυτή τη συνομιλία:

Β (Κώστας): Σε ποιους έχει έρ-
θει μήνυμα;

Α (Μιχαήλ Παππάς): Μάλλον 
σε αυτούς που ήταν κοντά. Ξέρω 
εγώ σε καμία 10αριά.

Β: Ναι ε..; Γαμησέτα. Εμένα που 
μου έχει έρθει μήνυμα;

Α: Δεν πήγες; Πήγες; Αφού δεν 
πήγες τι έγινε

…
Β: Και από ό,τι έμαθα από κάτι 

αστυνομικούς που ήταν εκεί κο-
ντά. ούτε έτρεξε ούτε να φύγει 
ούτε τίποτα.

Α: Τίποτα. Κάθισε εκεί κανονι-
κότατα.

Β: Και κάθισε εκεί λέει και μόλις 
τον συλλαμβάνει η αστυνομικός 
λέει είμαι από την χρυσή αυγή 
κατευθείαν. Αν βρωμάει η δου-
λειά, φίλε, βρωμάει πολύ.

…
Α: Και γυρνάει αυτός και λέει 

κατευθείαν είμαι χρυσαυγίτης. 
Ρε μαλάκα, για την μπάλα έγινε 
η φασαρία δεν έγινε από κάποιο 
προμελετημένο ραντεβού.

Ο Μιχάλης Παππάς, όπως 
είδαμε, ήταν κάποια στιγμή δό-
κιμο μέλος της ΧΑ. Προφανώς, 
στη συνέχεια έγινε τακτικό μέλος 
και αναβαθμίστηκε. Σύμφωνα 
με το έγγραφο 0084-0000 του 
παραρτήματος 1.3 του Αναγνω-
στέου 376 (υλικά του χρυσαυγίτη 
Τσακανίκα), ο Μ. Παππάς είναι 
μέλος της «ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΤΟ ΝΙΚΑΙΑΣ» (Φωτογραφία 2). 
«Ασφάλεια» αποκαλούσαν οι 
χρυσαυγίτες το τάγμα εφόδου 
της Νίκαιας (και των υπόλοιπων 
Τοπικών. Ηταν στέλεχος, λοι-
πόν, ο Μιχάλης Παππάς και όχι 
κάποιος άγνωστος που με κάποι-
ον άλλο άγνωστο αναπαρήγαγαν 
τηλεφωνικά τα δημοσιεύματα 
των ΜΜΕ!

Κι ο Κώστας ποιος ήταν; Γι' 
αυτόν αντλούμε πληροφορίες 
από τον ίδιο τον Λαγό. Στις 18 
Δεκέμβρη του 2013, ο Λαγός, 
κρατούμενος τότε στον Κορυ-
δαλλό, υπέβαλε στην εφέτη ει-
δική ανακρίτρια Κλάπα «αίτηση 
άρσης ή αντικατάστασης της 
προσωρινής κράτησης». Η αίτη-
ση αυτή περιέχεται στο pdf 2276 
της δικογραφίας. Ο Λαγός επικα-
λείται τη συγκεκριμένη συνομιλία 
ανάμεσα στον Μιχάλη Παππά 
και τον Κώστα, γράφοντας (Φω-

τογραφία 3):
 «9) Α/Α συνομιλίας: 1
Ημερομηνία:23/9/2013
- Οπου (Α) ο καλούμενος-χρή-

στης της υπ’ αριθμ. 6983286641 
τηλεφωνικής σύνδεσης, με δη-
λωθέντα στοιχεία συνδρομητή 
Μιχαήλ Παππάς του Κωνσταντί-
νου (Υποστηρικτής ΧΑ στην Τ.Ο. 
Νίκαιας).

- Οπου (Β) ο καλών-χρήστης 
της υπ’ αριθμ. 6972356355 τηλε-
φωνικής σύνδεσης με δηλωθέντα 
στοιχεία συνδρομητή Δήμητρα 
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ (Υποστηρι-
κτής Χ.Α στη Τ.Ο. Νίκαιας)…».

Αφού παραθέσει ένα πολύ μι-
κρό απόσπασμα, αποσιωπώντας 
πολλά ουσιαστικά που ειπώθηκαν 
σε αυτή την συνομιλία, ο Λαγός 
καταλήγει:

«Από την ανωτέρω συνομιλία 
ατόμων που γνώριζαν το συμβάν 
αλλά και τον δράστη είναι εμφα-
νές ότι η δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα αφορούσε τυχαίο περι-
στατικό και όχι προμελετημένο 
το οποίο ξεκίνησε από γηπεδική 
διαφωνία και λογομαχία όπως οι 
συνομιλητές αναφέρουν»!

Ο Λαγός, λοιπόν, γνωρίζει πολ-
λές λεπτομέρειες για τον Μιχάλη 
Παππά και τον Κώστα. Ομολογεί 
ότι και οι δύο είναι υποστηρικτές 
της ΧΑ στην Τοπική της Νίκαιας. 
Θυμίζουμε πως ο όρος «υποστη-
ρικτής» χρησιμοποιείται από τον 
φίρερ Μιχαλολιάκο, τον Λαγό 
και τα άλλα ηγετικά στελέχη της 
νεοναζιστικής συμμορίας, στο 
πλαίσιο συγκεκριμένης τακτικής: 
ισχυρίζονται ότι η ΧΑ δεν είχε μέ-
λη (!), αλλά μόνο υποστηρικτές, 
προκειμένου οι ίδιοι να αποποι-
ηθούν το βαρύ κατηγορητήριο, 
που επιβεβαιώθηκε απόλυτα στο 
στάδιο της ενδελεχούς ακροα-
ματικής διαδικασίας. Μιλώντας 
για απλούς υποστηρικτές, διατυ-
πώνουν το κουτοπόνηρο ερώτη-
μα: «τι ευθύνη μπορεί αν έχει η 
ηγεσία της ΧΑ για ενέργειες των 
υποστηρικτών της;». 

Και βέβαια, ο Λαγός γνωρίζει 
περισσότερα από την Αντιτρο-
μοκρατική, αφού γνωρίζει τόσο 
τη Δήμητρα Μαλαματένιου, στο 
όνομα της οποίας είναι δηλω-
μένη η συσκευή από την οποία 
μίλησε αυτός ο Κώστας, όσο και 
την οικογενειακή σχέση του Κώ-
στα με τη Μαλαματένιου. Οταν 
αναφέρεται σ’ αυτούς τους δύο 
(Παππά και Κώστα) περιγράφο-
ντάς τους ως ανθρώπους «που 
γνώριζαν το συμβάν», εμμέσως 
πλην σαφώς ομολογεί ότι και οι 
δύο είχαν λάβει μέρος στην επι-
χείρηση του τάγματος εφόδου 
της Νίκαιας, που εκτέλεσε τη 
δολοφονία του Παύλου Φύσσα 
τη νύχτα της 17ης προς 18η Σε-
πτέμβρη του 2013.

Ο συνομιλητής Β, δηλαδή ο 
«υποστηρικτής» της ΧΑ Κώστας, 
παραδέχεται στον Μιχάλη Παπ-
πά ότι έλαβε το μήνυμα από τον 
Πατέλη για να πάει και αυτός στα 
γραφεία της Τοπικής της Νίκαιας 
και εκφράζει την αγωνία του μη 
τυχόν και έχει ποινικές ευθύνες. 
Ο Μιχάλης Παππάς τον καθη-
συχάζει, λέγοντάς του ότι δεν 
τρέχει τίποτα αφού δεν πήγε. 
Από την άλλη, ο Μιχάλης Παπ-
πάς λέει ότι ο ίδιος δεν πήρε το 

μήνυμα του Πατέλη και δεν πήγε 
στη συγκέντρωση του τάγματος 
εφόδου, την ίδια στιγμή όμως 
ενημερώνει με βεβαιότητα τον 
συνομιλητή του, ότι την κλήση 
την πήραν δέκα χρυσαυγίτες. 
Και οι δύο, όμως,παραδέχονται 
ότι ο Ρουπακιάς, στον τόπο της 
δολοφονίας, είπε σε αστυνομικό 
ότι είναι χρυσαυγίτης. Επομένως, 
αυτοί οι δύο, που σύμφωνα με 
τον Λαγό γνώριζαν για το συμ-
βάν, όταν λένε ότι ο Ρουπακιάς 
είπε στην αστυνομικό ότι είναι 
χρυσαυγίτης, δεν αναπαρήγαγαν 
φήμες που διακινούσαν τα ΜΜΕ.

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι ο 
Ρουπακιάς αιφνιδιάστηκε από 
τη σύλληψή του. Δεν την περίμε-
νε, γιατί μέχρι και τη δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα όλοι οι διω-
κτικοί μηχανισμοί, με εντολή των 
κυβερνήσεων, άφηναν στη ΧΑ 
ελεύθερο το πεδίο για να ξεδι-
πλώνει τη φασιστική εγκληματι-
κή της δράση. Γι’ αυτό και ο Ρου-
πακιάς, το πρώτο που σκέφτηκε 
προκειμένου να τον αφήσουν 
ελεύθερο να φύγει ήταν να βρει 
αστυνομικούς φιλικά προσκεί-
μενους στη ΧΑ. Δυο φορές, μία 
στον τόπο της δολοφονίας στην 
Τσαλδάρη, αμέσως μετά τη δο-
λοφονία του Φύσσα, και μία στο 
περιπολικό που τον μετέφερε 
στο Αστυνομικό Τμήμα, είπε σε 
διαφορετικούς αστυνομικούς ότι 
είναι δικός τους, είναι της Χρυ-
σής Αυγής.

Οι δύο χρυσαυγίτες, ο Μιχά-
λης Παππάς και ο Κώστας, δε 
γνώριζαν τι είπε ο Ρουπακιάς στο 
πλήρωμα του περιπολικού Ντά-
φο και Κουρετζή, γιατί η αστυνο-
μική ηγεσία είχε βάλει στην άκρη 
αυτούς τους δύο αστυνομικούς, 
επειδή δεν ήταν διατεθειμένοι να 
στρογγυλέψουν τα πράγματα. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι αυτοί οι 
δύο κατέθεσαν στην ανακρίτρια 
Κλάπα στις 30 Απρίλη και στις 8 
Μάη του 2014, αντίστοιχα (μήνες 
μετά τη δολοφονία Φύσσα)!

Μετά απ’ αυτή την αναγκαστι-
κά εκτενή αναφορά στα γεγονό-
τα που αποδεικνύουν ότι ο Ρου-
πακιάς είπε στους αστυνομικούς 
«είμαι δικός σας, είμαι της Χρυ-
σής Αυγής», επιστρέφουμε στον 
Τσάγκα και στην αναφορά που 
έκανε στον συνήγορο πολιτικής 
αγωγής Θ. Θεοδωρόπουλο που 
αναφέρθηκε στην απομαγνητο-
φωνημένη συνομιλία του Μιχαήλ 
Παππά με τον Κώστα, για να απο-
δείξει ότι πράγματι ο Ρουπακιάς 
δήλωσε στους αστυνομικούς «εί-
μαι δικός σας, είμαι της Χρυσής 
Αυγής».

Δε θα κάνουμε το συνήγορο 
στον Θ. Θεοδωρόπουλο, γιατί 
δεν το ‘χει ανάγκη, θα σημειώ-
σουμε όμως ότι η αγόρευσή του 
ήταν έκτασης 387 σελίδων. Οπως 
μάλιστα δήλωσε στο δικαστήριο, 
έκανε πολλές περικοπές. Αν, λοι-
πόν, επιχειρούσε να αναλύσει 
τόσο λεπτομερειακά κάθε ζήτη-
μα (όπως το συγκεκριμένο που 
αναλύσαμε παραπάνω εμείς), η 

αγόρευσή του θα γινόταν ακόμα 
πιο ογκώδης. Αναγκαστικά έκανε 
συντομεύσεις σε πολλά θέματα. 
Εκείνο όμως που έχει σημασία 
είναι ότι ο Θ. Θεοδωρόπουλος 
ορθά ανέδειξε αυτή τη συνομι-
λία των δύο στελεχών της ΧΑ, 
που επιβεβαιώνουν ότι πράγμα-
τι ο Ρουπακιάς είπε στους αστυ-
νομικούς ότι είναι χρυσαυγίτης, 
δικός τους.

Πανικός
Παραθέτουμε ένα μεγάλο 

απόσπασμα από την κριτική που 
άσκησε στον συνήγορο πολιτι-
κής αγωγής Θ. Θεοδωρόπουλο 
ο χρυσαυγίτης Τσάγκας, επειδή 
αποκαλύπτει τον πανικό και την 
απελπισία που διακατέχει την 
υπερασπιστική ομάδα των νεο-
ναζιστών:

«Ερχεται στο στάδιο των αγο-
ρεύσεων εις εκ των συνηγόρων 
της πολιτικής αγωγής, ο κ. Θεο-
δωρόπουλος από το ΠΑΜΕ, και 
σας λέει ότι υπάρχει ένα άλλο 
στοιχείο που αποδεικνύει ότι ει-
πώθηκε αυτή η περίφημη φράση. 
Δηλαδή, προσπαθεί να αντλήσει 
επιχειρήματα από άλλο στοιχείο 
της δικογραφίας. Το στοιχείο αυ-
τό, λέει ο κ. Θεοδωρόπουλος, βρί-
σκεται στο Αναγνωστέο 276. Και 
είναι μια απομαγνητοφωνημένη 
συνομιλία ενός Μιχαήλ Παππά, 
αγνώστων λοιπών στοιχείων, με 
κάποιο Κώστα, επίσης αγνώστων 
λοιπών στοιχείων. Αυτός ο άγνω-
στος Κώστας, κατά την διάρκεια 
της απομαγνητοφωνημένης συνο-
μιλίας -έγγραφο διαβάζουμε δεν 
έχουμε ηχητικό- μεταφέρει κάτι 

το οποίο ισχυρίζεται ότι το άκου-
σε από κάποιους αστυνομικούς 
που δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί.

Αυτό το οποίο λένε ο άγνω-
στος Μιχάλης Παππάς με τον 
άγνωστο Κώστα θα πρέπει, σύμ-
φωνα με τον κ. Θεοδωρόπουλο, 
το δικαστήριό σας να το θεωρή-
σει ως πλήρως αποδεδειγμένο 
γεγονός στα πλαίσια μιας ακρο-
αματικής και ενδελεχούς απο-
δεικτικής διαδικασίας. Δηλαδή, 
ένας Κώστας που δεν ξέρουμε 
ποιος είναι, αν είχε σχέση με 
την Χρυσή Αυγή και εάν ναι ποια 
είναι αυτή η σχέση, ποιο είναι το 
μορφωτικό επίπεδο και κίνητρα 
δεν ξέρουμε, δεν έχουμε ακού-
σει ούτε την φωνή, διαβάζουμε 
μια απομαγνητοφωνημένη συνο-
μιλία. Δεν μπορούμε να διασταυ-
ρώσουμε εάν όντως μίλησε με 
κάποιους αστυνομικούς και ποιοι 
είναι αυτοί οι αστυνομικοί. Εάν 
όντως αυτοί οι αστυνομικοί ήταν 
εκείνο το βράδυ στο Κερατσίνι 
και τι ακριβώς είπαν στον άγνω-
στο Κώστα, ο οποίος το μετέφε-
ρε στον άγνωστο Μιχάλη Παππά. 
Και ο κ. Θεοδωρόπουλος μας λέει 
ότι τα δεδομένα αυτά επαρκούν 
για να θεωρηθούν τα γεγονότα 
ως πλήρως αποδεδειγμένα. Θα 
έλεγα, κ. πρόεδρε, ότι στοιχεία 
που έχουμε στη διάθεσή μας δεν 
μπορούμε να τα θεωρούμε όχι μό-
νο ως πλήρη απόδειξη, αλλά ούτε 
και ως απλές ενδείξεις. (…)

Αρα, κ. πρόεδρε, είναι προφα-
νές ότι τα αναφερόμενα στην 
συγκεκριμένη απομαγνητοφω-
νημένη συνομιλία αφ’ ενός δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγμα-

τικότητα αφ’ ετέρου δεν έχουν 
καμία σχέση με τα όσα ψευδή 
αφηγήθηκαν οι Ντάφος και 
Κουρετζής. Το πιθανότερο είναι 
ότι τα άτομα που μετέχουν σ’ 
αυτή την συνομιλία αναπαρά-
γουν φήμες που διακινούσαν τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και 
δεν πρόκειται για γεγονότα που 
όντως γνωρίζουν».

Ο Τσάγκας γνωρίζει το Ανα-
γνωστέο 276, που περιλαμβάνει 
το pdf 922 με την απομαγνητο-
φωνημένη συνομιλία του Μιχάλη 
Παππά με τον Κώστα, και το pdf 
2276 με την αίτηση του Λαγού 
στην ανακρίτρια Κλάπα για «άρ-
ση ή αντικατάσταση της προσω-
ρινής κράτησης». Τα γνωρίζει, 
γιατί στην αγόρευσή του έκανε 
άμεση αναφορά σε αυτά για 
τους δικούς του λόγους.

Γνωρίζει ακόμα, λόγω του κε-
ντρικού ρόλου που διαδραμάτισε 
ως συνήγορος υπεράσπισης και 
ως στέλεχος της ΧΑ καθ’ όλη την 
διάρκεια της ακροαματικής δια-
δικασίας, το περιεχόμενο όλων 
των αναγνωστέων εγγράφων 
γενικά και ειδικά τα έγγραφα 
0050-0000 και 0084-0000 του 
παραρτήματος 1.3 του Αναγνω-
στέου Εγγράφου 376 (υλικό του 
στελέχους της ΧΑ Τσακανίκα) 
καθώς και τα Αναγνωστέα 249 
και 350, στα οποία αναφερθήκα-
με παραπάνω και τα οποία απο-
δεικνύουν ότι ο Μιχαήλ Παππάς 
δεν είναι άγνωστος, αλλά είναι 
στέλεχος της ΧΑ, μέλος της 
«ασφάλειας» (τάγματος εφόδου 
της Νίκαιας).

Και βέβαια, πολύ πριν ανα-
δείξει το θέμα ο Θ. Θεοδωρό-
πουλος, ο Τσάγκας γνώριζε την 
απομαγνητοφωνημένη συνομι-
λία Μιχάλη Παππά και Κώστα. 
Και γνώριζε πολύ καλά ότι και οι 
δύο είναι στελέχη της ΧΑ, αλλιώς 
ο Λαγός, που όχι μόνο ήξερε τα 
πάντα στη ΧΑ, αλλά και ήλεγχε 
τα πάντα στην περιοχή που ήταν 

περιφερειάρχης, δε θα επικαλού-
νταν δύο αγνώστους που απλώς 
αναπαρήγαγαν φήμες που διακι-
νούσαν τα ΜΜΕ. Θυμίζουμε ότι 
ο Λαγός επικαλείται τους Μιχάλη 
Παππά και Κώστα ως «γνώστες 
του συμβάντος» («συμβάν» απο-
καλεί ο Λαγός τη δολοφονία του 
Π. Φύσσα).

Ο χρυσαυγίτης συνήγορος 
υπεράσπισης κατέφυγε σε χο-
ντροκομμένα ψεύδη, προκειμέ-
νου να διασκεδάσει τη βεβαι-
ότητα (που προκύπτει και από 
τις καταθέσεις αστυνομικών και 
από την τηλεφωνική συνομιλία 
Μιχάλη Παππά – Κώστα), ότι ο 
Ρουπακιάς είπε στους αστυνο-
μικούς (δυο φορές μάλιστα) «εί-
μαι δικός σας, είμαι της Χρυσής 
Αυγής»). Αυτό το χοντροκομμένο 
ψέμα προβάλλεται από τον συ-
νήγορο υπεράσπισης Τσάγκα με 
στόχο, προφανώς, να συγκαλύ-
ψει το πραγματικό γεγονός ότι η 
δολοφονία του Παύλου Φύσσα 
έγινε με εντολή και σχεδιασμό 
από τον φίρερ της ΧΑ και εκτε-
λέστηκε από το τάγμα εφόδου 
της Νίκαιας.

Περιττεύει να πούμε ότι η κα-
ταφυγή σε τόσο χοντροκομμένα 
ψεύδη αποκαλύπτει αδυναμία, 
απελπισία, πανικό. Και βέβαια, 
αυτό δεν είναι το μοναδικό ψέμα. 
Θα αναφερθούμε παρακάτω σε 
ένα ακόμα χοντροκομμένο ψέμα 
του Τσάγκα. Οτι δήθεν το βρά-
δυ της δολοφονίας του Παύλου 
Φύσσα ήταν μόνο 4-5 χρυσαυγί-
τες, οι οποίοι είχαν αποχωρήσει 
πριν από τη στιγμή που ο Ρουπα-
κιάς κάρφωσε το μαχαίρι στην 
καρδιά του Παύλου. 

Πρόκληση
Ηταν τόσο προκλητικός ο λό-

γος του συνηγόρου, που έφτα-
σε στο σημείο να ισχυριστεί ότι 
οι φίλοι του Φύσσα και ο ίδιος 
προκαλούσαν και έβριζαν τους 
χρυσαυγίτες! Τον ισχυρισμό αυτό 
πρόβαλαν στις αγορεύσεις τους 
και οι δύο συνήγοροι υπεράσπι-
σης που επακολούθησαν μετά 
τον Τσάγκα.

Οι συνήγοροι πολιτικής αγω-
γής, με τις πληρέστατες και 
ολόπλευρες αγορεύσεις τους, 
έκαναν φύλλο και φτερό όλους 
τους υπερασπιστικούς ισχυρι-
σμούς που διατύπωσαν σε προ-
γενέστερο χρόνο οι υπερασπι-
στές των νεοναζιστών και έτσι 
στήριξαν και ενίσχυσαν ακόμα 
περισσότερο το κατηγορητήριο 
κατά των 68 κατηγορούμενων. 
Δε διέθεταν, όμως, το… κληρο-
νομικό χάρισμα για να μαντέ-
ψουν την άτακτη υποχώρηση 
των συνηγόρων υπεράσπισης 
από έναν προγενέστερο βασικό 
υπερασπιστικό ισχυρισμό τους. 
Οτι δηλαδή, το βράδυ της στυ-
γερής δολοφονίας του Φύσσα, 
έγιναν δύο παράλληλες ενέρ-
γειες. Η δολοφονία, στην οποία 
δεν συμμετείχε το τάγμα εφόδου 
της Νίκαιας (απλά… συνέπεσε ο 
Ρουπακιάς να δολοφονήσει τον 
Φύσσα), και το μοίρασμα τρικ, 

για το οποίο τάχα κλήθηκαν επει-
γόντως οι χρυσαυγίτες από τον 
Πατέλη. Τα τρικ θα μοιράζονταν, 
υποτίθεται, για μια συγκέντρωση 
που θα γινόταν δήθεν την Πέμπτη 
19 Σεπτέμβρη στη Νίκαια, στην 
οποία θα έπαιρναν μέρος ο φί-
ρερ Μιχαλολιάκος και ο Λαγός.

Λέμε, ότι και αυτός ο ισχυρι-
σμός του Τσάγκα (που δεν είναι 
προσωπικός) είναι χοντροκομμέ-
νος, γιατί στην αίτηση του Λαγού 
προς την ειδική ανακρίτρια εφέ-
τη Κλάπα (pdf 2276) διατυπώνε-
ται από το ηγετικό στέλεχος της 
νεοναζιστικής συμμορίας διαφο-
ρετικός ισχυρισμός για το πόσοι 
χρυσαυγίτες συμμετείχαν στη 
δολοφονία του Π.Φύσσα. 

Παραθέτουμε απόσπασμα 
από συνομιλία του Λαγού με τον 
Πατέλη, που έγινε στις 18:49’:22’’ 
της 17ης Σεπτέμβρη του 2013 και 
την συμπεριέλαβε στην αίτησή 
του στην ανακρίτρια, για να μπο-
ρέσει να ισχυριστεί ότι ο ίδιος, 
όχι μόνο δεν έδωσε εντολή στον 
Πατέλη, πριν αυτός στείλει τα 
sms στα μέλη του τάγματος εφό-
δου της Τοπικής της Νίκαιας να 
πάνε στην καφετέρια «Κοράλι» 
και να τελειώσουν τον Φύσσα, 
αλλά ότι δεν γνώριζε τίποτα και 
γι’ αυτό ζητούσε ενημέρωση από 
τον Πατέλη (έχουμε αποδείξει 
ότι αυτός ο ισχυρισμός του Λα-
γού είναι ψευδής):

Α (Πατέλης): Οχι, όχι δεν ισχύει 
κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει.

Β (Λαγός): Εδώ λέει του Γερ-
μενή, επειδή είχε κάποιους γνω-
στούς του είπαν αυτό το σκηνικό 
ακριβώς. Οτι ήταν καμιά δεκα-
πενταριά-εικοσαριά δικοί μας 
και κυνηγάγανε δύο-τρεις από 
δαύτους. Το ίδιο λέει και η δικο-
γραφία μέσα. Λέει το ίδιο πράγμα 
και οι Διάδες…».

Σημειώστε ότι από τη δεύτε-
ρη μέρα μετά τη δολοφονία του 
Φύσσα ο Λαγός είχε στα χέρια 
του τη δικογραφία! Πολύ πριν να 
κληθούν και καταθέσουν οι κα-
τηγορούμενοι για τη δολοφονία 
του Φύσσα χρυσαυγίτες. Αυτό 
σημαίνει ότι οι χρυσαυγίτες εξα-
κολουθούσαν να έχουν στενές 
σχέσεις με τα ψηλά κλιμάκια της 
αστυνομίας ακόμα και μετά τη 
δολοφονία του Π. Φύσσα.

Ο Λαγός θεωρεί δεδομένο ότι 
οι χρυσαυγίτες που κυνηγούσαν 
τον Π. Φύσσα και τους φίλους 
του ήταν δεκαπέντε ως είκοσι. 
Οχι 4-5, όπως ισχυρίστηκε χο-
ντροκομμένα ο Τσάγκας.

Ο Λαγός θεωρεί αληθείς τις 
καταθέσεις των Διάδων που εί-
χαν καταθέσει μέχρι εκείνη τη 
στιγμή και τις οποίες οι χρυσαυγί-
τες γνώριζαν, έχοντας πάρει στη 
ζούλα και παράνομα τμήμα της 
δικογραφίας με τις καταθέσεις 
τους. Μ’ αυτή την ομολογία του 
Λαγού «αδειάζονται» οι συνήγο-
ροι υπεράσπισης, ο Τσάγκας και 
οι άλλοι, που έσπευσαν να ισχυ-
ριστούν ότι οι Διάδες ψεύδονται 
στις περιγραφές τους για το πώς 
έγινε η δολοφονία του Φύσσα.

Στις 26 Οκτώβρη του 2019, εί-
χαμε δημοσιεύσει ρεπορτάζ με 
τίτλο: Αποκαλύπτονται οι όψιμοι 
ψευδείς ισχυρισμοί των νεονα-
ζιστών. Τότε, προκειμένου να 
συγκαλύψουν το πραγματικό γε-
γονός ότι η δολοφονία του Φύσ-
σα έγινε με άνωθεν εντολή και 
εκτέλεση από τον Ρουπακιά, με 
υλική και ψυχική συνδρομή των 
μελών του τάγματος εφόδου, επι-
νόησαν (το καλοκαίρι του 2019) 
το επιχείρημα (της συμφοράς), 
ότι το βράδυ της δολοφονίας του 
Φύσσα έγιναν δύο παράλληλες 
ενέργειες.

Παραθέτουμε μερικά αποσπά-
σματα από εκείνο το ρεπορτάζ 
μας:

Το ψέμα που κατασκεύασαν 
λέει ότι το βράδυ που δολοφόνη-
σαν τον Παύλο Φύσσα, το τάγμα 
εφόδου της Νίκαιας δε συγκε-
ντρώθηκε για να εκτελέσει αυτό 
το στυγνό έγκλημα, αλλά για να 
πετάξει τρικάκια στην περιοχή. Γι’ 
αυτό -λένε- βρέθηκαν τόσοι χρυ-
σαυγίτες μαζεμένοι νυχτιάτικα 
και όχι επειδή είχαν εντοπίσει τον 
Παύλο Φύσσα και αποφάσισαν 
να τον σκοτώσουν. Τα γεγονότα, 
όμως, αποδεικνύουν το αντίθετο. 
(…)

Η όψιμη επινόηση του ψέμα-
τος περί μοιράσματος τρικ και 
η επίκλησή του από τον Πατέλη, 
προκειμένου να δικαιολογήσει 
το SMS «ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΤΟΠΙΚΗ», 
φαίνεται καθαρά στις διαφορε-
τικές εκδοχές που παρουσίασε 
ο ίδιος, αρχικά στον ανακριτή 
πρωτοδίκη Σ. Γεωργουλέα, μετά 
στην ειδική ανακρίτρια εφέτη Ι. 
Χριστοδουλέα-Κλάπα και τέλος 
στο δικαστήριο.

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

Οπως βλέπουμε, σ’ αυτή την 
πρώτη εκδοχή για το SMS που 
έστειλε μαζικά, ισχυρίστηκε ότι 
ενημέρωσε τους συναγωνιστές 
του για την επικείμενη επίσκεψη 
του Αρχηγού στα γραφεία της 
Νίκαιας την Πέμπτη, δύο μέρες 
μετά τη δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα. Ούτε λέξη για μοίρα-
σμα φυλλαδίων ή τρικ.

Οταν ο Πατέλης κατέθεσε 
στην εφέτη Ι. Χριστοδουλέα-
Κλάπα, στις 28 Φλεβάρη του 
2014, είχαν αποκαλυφθεί πολλά 
για τη δολοφονία του Φύσσα, 
γι’ αυτό έδωσε άλλη ερμηνεία 
για το SMS του προς το τάγμα 
εφόδου της Νίκαιας. Η ειδική 
ανακρίτρια, αφού ανέφερε στον 
Πατέλη ότι ο Αγγος στην απολο-
γία του κατέθεσε ότι τηλεφώνη-
σε στον Καζαντζόγλου και τον 
ενημέρωσε πως στο «Κοράλι» 
βρίσκεται ο Παύλος Φύσσας και 
πως από τα έγγραφα προκύπτει 
ότι μετά από λίγα λεπτά ο Κα-
ζαντζόγλου επικοινώνησε μαζί 
του (με τον Πατέλη), τον ρώτησε 
τι του είπε (ο Καζαντζόγλου). Ο 

Συνήγοροι υπεράσπισης των νεοναζιστών στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Πανικόβλητη άμυνα με χοντροκομμένα ψέματα
Πατέλης απάντησε ότι τάχα δε 
γνωρίζει τι είπε ο Αγγος στον 
Καζαντζόγλου, ενώ όσον αφο-
ρά την δική του επικοινωνία με 
τον Καζαντζόγλου, ισχυρίστηκε 
ότι θυμάται πολύ καλά πως αυ-
τός τον ρώτησε αν θα γίνει η 
διανομή των φυλλαδίων!

Η ειδική ανακρίτρια στη 
συνέχεια του υπέβαλε μια σει-
ρά ερωτήσεων, στις οποίες ο 
Πατέλης απαντούσε είτε ότι 
δεν ξέρει είτε ότι δε θα απα-
ντήσει, και μετά η ανακρίτρια, 
που γνώριζε τι είχε καταθέσει 
ο Πατέλης στον πρωτοδίκη Γε-
ωργουλέα, του επεσήμανε ότι 
ο ισχυρισμός για μοίρασμα 
φυλλαδίων είναι σημερινός.

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

Αυτά τα ισχυρίστηκε κατά 
την απολογία του στο δικα-
στήριο, στις 17 Ιούλη του 2019, 
απαντώντας σε ερωτήσεις της 
προέδρου Μ. Λεπενιώτη. Ο 
Πατέλης ισχυρίστηκε ότι στις 
17 Σεπτέμβρη του 2013, γύρω 
στις 6μμ, τον ενημέρωσε ο 
Λαγός ότι την Πέμπτη θα γίνει 
συγκέντρωση, στην οποία θα 
μιλήσουν αυτός (ο Λαγός) και 
ο Αρχηγός, και πως από εκείνη 
τη στιγμή έψαχναν να βρουν 
ανοιχτό τυπογραφείο με επίπε-
δο πιεστήριο για να τυπώσουν 
τρικ. (…)

Υπάρχει, όμως, ένα ακόμα 
αποκαλυπτικό στοιχείο, αποτυ-
πωμένο στην παλιά ιστοσελίδα 
των νεοναζιστών. Αυτή η ιστο-
σελίδα έκλεισε το καλοκαίρι 
του 2019. Ανεξάρτητα από τους 
λόγους για τους οποίους έκλει-
σε, θα μπορούσαν να μεταφέ-
ρουν όλο το παλιό υλικό στη 
νέα ιστοσελίδα. Αυτοί, όμως, 
έχουν μεταφέρει υλικό μόνο 
από τον Δεκέμβρη του 2018 
και μετά. Ετσι, επέλεξαν να 
κρύψουν και όλο το ενοχοποι-
ητικό υλικό που επιβεβαιώνει 
την εγκληματική τους δράση.

Για κακή τους τύχη, κάποιοι 
έχουν κρατήσει αρχείο από 
δημοσιεύματά τους (αυτά 
που τα έχουν πλέον κρύψει). 
Στο δικό μας αρχείο, λοιπόν, 
βρήκαμε μια αποκαλυπτική 
ανάρτησή τους στις 17 Σεπτέμ-
βρη του 2013 και ώρα 21:33, με 
τίτλο: «Δεν μας λυγίζει κράτος 
και παρακράτος» (στην ιστο-
σελίδα μας την έχουμε ανε-
βάσει ολόκληρη: http://www.
eksegersi.gr/ckeditor_assets/
attachments/3166/omilia_
lagoy_sto_perama-1.pdf). Δια-
βάζουμε σ’ αυτή την ανάρτηση:

«Με απόλυτη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε, χθες Δευτέρα 
16/9 η ομιλία του βουλευτή Β’ 
Πειραιώς συναγωνιστή Λαγού 
Ιωάννη στην Τ.Ο. Περάματος 
με θέμα “Κράτος και παρακρά-
τος εναντίον της Χρυσής Αυ-
γής“. Το παρόν έδωσαν και οι 

βουλευτές μας της Β’ Αθηνών 
και Α’ Πειραιώς συναγωνιστές 
Παναγιώταρος Ηλίας και Κού-
ζηλος Νικόλαος αντίστοιχα 
οι οποίοι απηύθηναν σύντομο 
χαιρετισμό. (…)

Η ομιλία έκλεισε με δύο πολύ 
σημαντικές ανακοινώσεις: Πρώ-
τον την μελλοντική σύσταση του 
πρώτου εθνικιστικού σωματεί-
ου στην ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη του Περάματος και δεύ-
τερον την αναγγελία ανοικτής 
πολιτικής συγκέντρωσης της 
Χρυσής Αυγής στην περιοχή 
μας το Σάββατο 5 Οκτώβρη» 
(η έμφαση των χρυσαυγιτών).

Αν ο Λαγός είχε ανακοινώ-
σει στον Πατέλη, στις 6:30-
7μμ της 17ης Σεπτέμβρη του 
2013, ότι θα γίνει και δεύτερη 
συγκέντρωση, την Πέμπτη 19 
Σεπτέμβρη, με ομιλητές τους 
Μιχαλολιάκο και Λαγό, θα εί-
χε ανακοινωθεί και αυτή από 
τον Λαγό στην ομιλία του και 
θα είχε συμπεριληφθεί την 
επομένη (17 Σεπτέμβρη, στις 
21:33, δηλαδή το βράδυ) στην 
ανάρτηση της ιστοσελίδας των 
χρυσαυγιτών.

Είναι ολοφάνερο ότι έχουμε 
να κάνουμε με έναν πολύ όψι-
μο υπερασπιστικό ισχυρισμό 
των νεοναζιστών της ΧΑ, προ-
κειμένου να συγκαλύψουν το 
γεγονός ότι η στυγνή δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα έγινε 
από το τάγμα εφόδου της ΧΑ, 
κατόπιν άνωθεν εντολής του 
Μιχαλολιάκου, του Λαγού και 
του Πολιτικού Συμβουλίου. 
Δυστυχώς γι’ αυτούς, και αυ-
τός ο όψιμος ισχυρισμός των 
χρυσαυγιτών έπεσε με πάταγο 
στο κενό!

Αυτά γράφαμε τον Οκτώβρη 
του 2019. Επειδή κατέρρευσε η 
ψεύτικη κατασκευή των νεονα-
ζιστών, ότι το βράδυ της δολο-
φονίας του Παύλου Φύσσα 
έγιναν δήθεν δύο παράλληλες 
ενέργειες, οι συνήγοροι υπερά-
σπισης αναγκάστηκαν να επι-
νοήσουν το νέο χοντροκομμέ-
νο ψέμα, ότι τάχα στο σημείο 
της δολοφονίας του Φύσσα 
ήταν μόνο 4-5 χρυσαυγίτες, οι 
οποίοι όμως είχαν αποχωρήσει 
προτού ο Ρουπακιάς καρφώσει 
το μαχαίρι στην καρδιά του 
Φύσσα.

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι 
οι συνήγοροι υπεράσπισης των 
νεοναζιστών δεν επανέλαβαν 
τον χοντροκομμένο ισχυρισμό, 
ότι το βράδυ της δολοφονίας 
του Φύσσα οι χρυσυγίτες εί-
χαν κινητοποιηθεί δήθεν για 
να μοιράσουν τρικ. Αλλωστε, 
και η εισαγγελέας της έδρας, 
στην υπερασπιστική για τους 
νεοναζιστές πρότασή της, δε 
δέχτηκε τον όψιμο ισχυρισμό 
τους για μοίρασμα τρικ.

Το συμπέρασμα είναι ότι με 
τα χοντροκομμένα ψέματα που 
επικαλούνται, οι υπερασπιστές 
των νεοναζιστών το μόνο που 
καταφέρνουν είναι να ενισχύ-
σουν το κατηγορητήριο σε βά-
ρος των πελατών τους.

Γεράσιμος Λιόντος
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Αστυνομικός με πολιτικά 
μέσα στον προαύλιο χώρο 

του Οικονομικού Πανεπιστή-
μιου (πρώην ΑΣΟΕΕ), εντός 
δηλαδή του πανεπιστημιακού 
ασύλου, βγάζει το υπηρεσιακό 
του όπλο, απασφαλίζει και σε 
ευθεία βολή απειλεί φοιτητές. 
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία 
περί αυτού, καθώς υπάρχει 
άφθονο φωτογραφικό υλικό 
και βίντεο. Στη συνέχεια, δυ-
νάμεις των ΜΑΤ εισβάλλουν 
στο Πανεπιστήμιο ενώ ακού-
γονται χειροβομβίδες κρότου 
λάμψης.

Κατακραυγή ακολούθησε το 
παραπάνω περιστατικό, που 
ήρθε να προστεθεί σε μια σει-
ρά επεμβάσεων των δυνάμεων 
καταστολής στους πανεπιστη-
μιακούς χώρους, επειδή είχα-
με όχι μόνο ξυλοδαρμούς φοι-
τητών μετά την εισβολή των 
ΜΑΤ, αλλά και ευθεία απειλή 
με όπλο, που σε αυτήν την πε-
ρίπτωση δεν «εκπυρσοκρότη-
σε τυχαία», κάτι που μπορεί να 
συμβεί σε επόμενη φάση, με... 
απρόσμενα αποτελέσματα. 

Οι φοιτητές καταγγέλλουν 
(Ενωτική Πρωτοβουλία ΑΣΟ-
ΕΕ και ΕΑΑΚ-ΑΣΟΕΕ) ότι ο 
μπάτσος (με πολιτικά) μπήκε 
στο Πανεπιστήμιο καταδιώ-
κοντας μικροπωλητή και όταν 
οι φοιτητές που υπήρχαν στο 
χώρο αντέδρασαν στο περι-
στατικό, αυτός έβγαλε όπλο 
στοχεύοντας τους φοιτητές, 
ενώ απειλούσε ότι θα τους ρί-
ξει. Ο μπάτσος φυγαδεύτηκε 
με τη βοήθεια διμοιρίας των 
ΜΑΤ, που έκανε χρήση χει-
ροβομβίδων κρότου λάμψης 
και προέβη σε ξυλοδαρμούς 
φοιτητών.

Το περιστατικό δεν είναι 
κεραυνός εν αιθρία. Είναι το 

φυσικό επακόλουθο της κα-
τάργησης του πανεπιστημια-
κού ασύλου, που ήρθε ως επι-
στέγασμα ενός συντονισμένου 
ορυμαγδού παραπληροφόρη-
σης που είχε στόχο να παρου-
σιαστούν τα Πανεπιστήμια ως 
«άντρα ανομίας». Το δόγμα της 
νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης 
Μητσοτάκη «νόμος και τάξη» 
είχε εδώ την εφαρμογή του, 
άσχετα αν ο τρόπος -η απειλή 
εναντίον φοιτητών με όπλο σε 
ευθεία στόχευση- προκάλεσε 
την αντίδραση των αστικών 
κομμάτων της αντιπολίτευσης 
και έφερε σε δυσχερή θέση 
την κυβέρνηση και τον υπουρ-
γό των μπάτσων Χρυσοχοΐδη, 
που, προκειμένου να «μαζέ-
ψει» το θόρυβο που δημιουρ-
γήθηκε, διέταξε «διοικητική 
διερεύνηση του περιστατικού».   

Αλλά αυτά έχει η ζωή, όταν 
με τον τρόπο σου λες στις δυ-
νάμεις καταστολής ότι «εσείς 
είστε το κράτος» και το απο-
δεικνύεις αυτό εμπράκτως 
μήνες τώρα με το όργιο βίας 
και καταστολής σε όλα τα επί-
πεδα.

Τα περιστατικά ωμής πα-
ραβίασης του πανεπιστημια-
κού ασύλου από τις δυνάμεις 
των ΜΑΤ, οι ξυλοδαρμοί και 
οι διώξεις φοιτητών (βλέπε 
και γεγονότα ΑΣΟΕΕ, όπου 
οι διμοιρίες τους μπούκαραν 
στο Πανεπιστήμιο απειλώ-
ντας εκατοντάδες φοιτητές 
που διαμαρτύρονταν για το 
λοκ άουτ της σχολής από τη 
Σύγκλητο το Νοέμβρη του 
2019. Περισσότερα στην Κό-
ντρα αρ.φύλ. 1028 «Μέρες του 
‘73») αποδεικνύουν ότι στόχος 
είναι το φοιτητικό κίνημα, οι 
συλλογικές διαδικασίες μέσα 
στα Ιδρύματα, η πολιτική αφύ-

πνιση, συνειδητοποίηση και 
δράση των φοιτητών ενάντια 
στα αντιδραστικά μέτρα και 
παράλληλα η αποστολή ενός 
τρομοκρατικού μηνύματος σε 
όλη την εργαζόμενη κοινωνία. 

Η πάταξη του παραεμπο-
ρίου έξω από την ΑΣΟΕΕ και 
της χρήσης και διακίνησης 
ναρκωτικών είναι απλά η πρό-
φαση, αφού τα κυκλώματα 
του είδους παραμένουν στο 
απυρόβλητο και διώκονται οι 
κακομοίρηδες μικροπωλητές 
(συνήθως μετανάστες) που 
πέφτουν στα νύχια των κυ-
κλωμάτων για να βγάλουν ένα 
ψευτομεροκάματο.

Η πρυτανεία
Το περιστατικό με τον κου-

μπουροφόρο αστυνομικό ήταν 
«βαρύ» ακόμη και γι’ αυτήν την 

Πρυτανεία του Οικονομικού 
Πανεπιστήμιου, που εξέδω-
σε ανακοίνωση, στην οποία 
αναφέρει ότι ενημερώνει τις 
εισαγγελικές αρχές.

Σημειώνουμε, όμως, ότι η 
Πρυτανεία στην ανακοίνωσή 
της έσπευσε να δώσει «ελα-
φρυντικά» στον κουμπουρο-
φόρο μπάτσο, αναφέροντας 
ότι η ενέργειά του ήρθε ως 
αποτέλεσμα «καταδίωξής του 
από ομάδα φοιτητών». Ανε-
ξάρτητα από το το πώς εξε-
λίχθηκαν τα γεγονότα, εμείς 
υπογραμμίζουμε ότι οι φοιτη-
τές, στο χώρο τους, έχουν κάθε 
δικαίωμα να αντιδρούν στην 
εισβολή δυνάμεων καταστο-
λής υπερασπιζόμενοι το άσυ-
λο, πολλώ δε μάλλον που στην 
περίπτωσή μας ο αστυνομικός 
ήταν καμουφλαρισμένος με 

πολιτική περιβολή. Και βέβαια 
έχουν δικαίωμα και καθήκον, 
όπως άλλωστε κάθε ταξικός 
άνθρωπος, να υπερασπίζονται 
απροστάτευτους και αβοήθη-
τους μεροκαματιάρηδες.

Ιδού η ανακοίνωση της Πρυ-
τανείας:

«Με αφορμή το αναφερόμε-
νο περιστατικό εισόδου στον 
προαύλιο χώρο του Ιδρύματος 
αστυνομικού εκτός υπηρεσίας 
και πρόταξης  όπλου σε ομάδα 
που τον καταδίωκε (σ.σ. η έμ-
φαση δική μας), δηλώνουμε τα 
ακόλουθα:

Καταδικάζουμε την είσο-
δο κάθε είδους οπλοφόρων 
εντός των εγκαταστάσεων 
του Ιδρύματος χωρίς νόμιμη 
αιτία, καθώς και την παράνομη 
απειλή χρήσης οποιουδήποτε 
όπλου. Τέτοιες συμπεριφορές 
είναι δυνατόν να προκαλέ-
σουν ανεξέλεγκτες και ανε-
πιθύμητες καταστάσεις. Για 
το αναφερόμενο περιστατικό 
θα ενημερωθούν οι αρμόδιες 
εισαγγελικές αρχές, προκει-
μένου αυτές να προβούν στις 
νόμιμες ενέργειες.

Η προσπάθειά μας παραμέ-
νει διαρκής για τη διασφάλιση 
συνθηκών, εντός των εγκατα-
στάσεων του Ιδρύματος, κα-
τάλληλων για την εκπαίδευση 
και την έρευνα με ακαδημαϊκή 
ελευθερία και ασφάλεια για 
όλα τα μέλη της πανεπιστημια-
κής μας κοινότητας».

Η ανακοίνωση των 
μπάτσων

Είναι γνωστές οι μέθοδοι με 
τις οποίες η αστυνομία κατα-
σκευάζει ενόχους και δικαιο-
λογεί τις αγριότητες και την κα-
τασταλτική της μανία. Γι’ αυτό 

δεν προκαλεί εντύπωση η ανα-
κοίνωση που εξέδωσε προσπα-
θώντας να παρουσιάσει τον 
κουμπουροφόρο ασφαλίτη ως 
«θύμα». Επειδή, όμως, η πράξη 
του να απειλήσει με όπλο φοι-
τητές μέσα στον προαύλειο 
χώρο του Πανεπιστήμιου ήταν 
πολύ βαριά, έσπευσε να ενημε-
ρώσει ότι διετάχθη «διοικητική 
διερεύνηση του περιστατικού», 
η οποία όταν ξεχαστεί η υπό-
θεση, προϊόντος του χρόνου, 
θα πεταχτεί στον κάλαθο των 
αχρήστων.

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα 
(24 Φεβρουαρίου 2020) αστυ-
νομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ Πει-
ραιά μετέβη, εκτός υπηρεσίας 
με την ιδιωτική του μοτοσικλέ-
τα, έξωθεν του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, για να 
παραλάβει οικείο του πρόσω-
πο.   Στο σημείο δέχτηκε επί-
θεση από 30 περίπου άτομα, 
τα οποία τον χτύπησαν προκα-
λώντας του σωματικές βλάβες, 
ενώ επιπλέον προκάλεσαν 
φθορές στη μοτοσικλέτα και 
του αφαίρεσαν το προστατευ-
τικό κράνος.   Ακολούθως τον 
έσυραν στον προαύλιο χώρο 
του Πανεπιστημίου, όπου, 
αμυνόμενος στην επίθεση που 
συνεχιζόταν, προέταξε το υπη-
ρεσιακό του όπλο για εκφοβι-
σμό, χωρίς να κάνει χρήση.   Ο 
αστυνομικός απεγκλωβίστηκε 
από αστυνομικές δυνάμεις 
και διακομίσθηκε τραυματίας 
στο 401 ΓΣΝ Αθηνών.   Από τη 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
Αττικής διατάχθηκε διοικητική 
διερεύνηση του περιστατικού». 

Η δημοσιότητα που είχε δο-
θεί στα γεγονότα της ΑΣΟΕΕ, 
συνάμα με ένα ευρύ καταγγελ-
τικό κίνημα ενάντια στην αστυ-
νομική βία έφερε αποτέλεσμα. 

Η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου 
απελευθέρωσε τη δράση κουμπουροφόρων μπάτσων

Την ώρα που εκτυλίσσονταν τα ανωτέρω περιστατικά, οι 
δύο φοιτητές που είχαν συλληφθεί στα γνωστά γεγο-

νότα της ΑΣΟΕΕ το Νοέμβρη του 2019 αθωώνονταν από 
το δικαστήριο, αφού η σκευωρία που έστησαν οι μπάτσοι 
κατέρρευσε πανηγυρικά.

Πρόκειται για τον φοιτητή Ιατρικής Δημήτρη Κατρινάκη, 
που συνελήφθη έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, και 
τον φοιτητή του Μετσόβειου Πολυτεχνείου Γιάννη Παχά-
κη, που τα ξημερώματα της ίδιας μέρας απήχθη στην κυρι-
ολεξία από τις αστυνομικές δυνάμεις έξω από το σπίτι του 
και οδηγήθηκε στη ΓΑΔΑ, όπου παρέμεινε απομονωμένος 
επί ώρες, για να του απαγγελθούν στη συνέχεια κατηγο-
ρίες για τη συμμετοχή του στην πρωινή κινητοποίηση στο 
Ο.Π.Α.

Οργή και συνάμα γέλιο προκαλεί η κατάθεση του αστυ-
νομικού που αναφέρεται στον φοιτητή που συνελήφθη 
έξω από την ΑΣΟΕΕ. Ο μπάτσος δήλωσε ότι τον συνέλαβε 
επειδή μετά τη διάλυση της συγκέντρωσης των φοιτητών 
που δεν είχαν κατορθώσει να μπουν στο Πανεπιστήμιο και 
απέμειναν έξω στο δρόμο, του φώναξε «ελάτε ρε», πράγμα 
που το θεώρησε ότι συνιστούσε «απειλή»!

Οσον αφορά δε στον φοιτητή που συνελήφθη κάτω από 
το σπίτι του, ο μπάτσος-μάρτυρας κατηγορίας είπε ότι ήταν 
μεν στην ΑΣΟΕΕ, πλην, όμως, δεν τον είδε να κάνει κάτι. 

Οι σκευωρίες καταρρέουν Οσονούπω οι αντιδραστικές 
αλλαγές στην εκπαίδευση

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας 
για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθ-

μια εκπαίδευση, καθώς και με επείγουσες 
ρυθμίσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
αναμένεται να παρουσιαστεί στο υπουργι-
κό συμβούλιο την Πέμπτη 27/2 (το σημεί-
ωμα αυτό γράφεται Τρίτη βράδυ), ενώ η 
προγραμματισμένη παρουσίασή του στον 
Κυρ. Μητσοτάκη για τη Δευτέρα 24/2 δεν 
έγινε λόγω κοροναϊού.

Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει διατά-
ξεις που αφορούν  

u Στις αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής 
στα ΑΕΙ 

u Στην επαναφορά της Τράπεζας θεμά-
των

u Στις νέες Δομές Εκπαίδευσης και τη 
διαδικασία επιλογής στελεχών της εκπαί-
δευσης

u Στην επαναφορά του θεσμού του Σχο-
λικού Συμβούλου

u Στις νέες θεματικές ενότητες σε Νηπι-
αγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο

u Στην ίδρυση και το πλαίσιο λειτουργί-
ας Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

u Στη διευκόλυνση των συμπράξεων 
ελληνικών Πανεπιστημίων με ξένα Πανε-
πιστήμια 

u Σε ρυθμίσεις για τη διαδικασία των 
Πρυτανικών εκλογών.

Με λίγα λόγια, το σχέδιο νόμου, τη δια-
δικασία ψήφισης του οποίου το υπουργείο 
Παιδείας ευελπιστεί ότι θα ολοκληρώσει 
μέσα στο Μάρτιο, θα εισάγει τις ρυθμί-
σεις που θα διαμορφώνουν τη διοικητική 
πυραμίδα, την πυραμίδα λειτουργίας και 
ελέγχου της εκπαίδευσης (νέες δομές εκ-
παίδευσης). Οι ρυθμίσεις αυτές μαζί με την 

επαναφορά του θεσμού του σχολικού συμ-
βούλου είναι απαραίτητες για να ξεκινήσει 
η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και 
των εκπαιδευτικών. 

Οι αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση θα στοχεύουν, 
σύμφωνα με όσα έχουν εξαγγελθεί μέχρι 
τώρα, στην ένταση των ταξικών φραγμών, 
ώστε να αποκοπεί δραστικά η ροή προς τα 
Πανεπιστήμια, με θύματα κυρίως τα παιδιά 
της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊ-
κών στρωμάτων.

Οι αλλαγές περιλαμβάνουν γραπτές 
προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη 
για όλες τις τάξεις του Λυκείου με επιλογή 
θεμάτων από Τράπεζα Θεμάτων διαβαθ-
μισμένης δυσκολίας και συνυπολογισμό, 
με αυξανόμενη διαβάθμιση ανά τάξη, των 
επιδόσεων των τριών τάξεων του Λυκείου 



www.eksegersi.gr

29 ΦΛΕΒΑΡΗ 2020 11

για την εισαγωγή στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση.

Ταυτόχρονα, θα υπάρξει κα-
θορισμός σε οριζόντια βάση 
κατώτατης βάσης εισαγωγής 
(βάση του 10) για την εισαγω-
γή στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση, ενώ θα δοθεί η δυνατότη-
τα στα ανώτατα ιδρύματα να 
καθορίζουν τον ετήσιο αριθμό 
εισακτέων (άρα μικρότερος 
αριθμός εισακτέων) και να 
μπορούν να ορίζουν βάση ει-
σαγωγής υψηλότερη της ελά-
χιστης βάσης.

Οι αλλαγές, σύμφωνα με 
την υπουργό Παιδείας, (Τρά-
πεζα Θεμάτων και συνυπολο-
γισμός του  βαθμού και των 
τριών τάξεων του Λυκείου, με 
διαβάθμιση του ποσοστού από 
την Α’ στη Γ’ τάξη), θα ξεκινή-
σουν να εφαρμόζονται από 
την επόμενη σχολική χρονιά 
2020-2021 για τους μαθητές 
που θα φοιτήσουν στην Α’ Λυ-

κείου και σταδιακά τα επόμενα 
χρόνια στις υπόλοιπες τάξεις.

Η ίδρυση και λειτουργία με-
γάλου αριθμού Πρότυπων Σχο-
λείων, στα οποία θα υπάρχει 
επιλογή (αξιολόγηση) προσω-
πικού και εισαγωγή μαθητών 
με βάση τις υψηλές επιδό-
σεις, νοηματοδοτεί το ψευτο-
αφήγημα της «αριστείας» μιας 
κυβέρνησης με υπουργούς με 
ανύπαρκτα πτυχία και επιβε-
βαιώνει στην πράξη και κατά 
τον νόμο την κατηγοριοποίηση 
των σχολικών μονάδων και μέ-
σω αυτής των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών.

Οσον αφορά στις «επεί-
γουσες ρυθμίσεις» για την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
αυτές θα διευκολύνουν την 
«εξωστρέφεια» των ελληνικών 
πανεπιστημίων, που αποτελεί 
κριτήριο αξιολόγησής τους 
(και κατά συνέπεια χρηματο-
δότησης) από την Εθνική Αρ-

χή Ανώτατης Εκπαίδευσης που 
αντικατέστησε την ΑΔΙΠ.

Οι δε αλλαγές στον τρόπο 
πραγματοποίησης των Πρυτα-
νικών εκλογών αφορούν στην 
κατάρτιση των ψηφοδελτίων 
(ενιαίο ψηφοδέλτιο σαλαμο-
ποίησης των πολιτικών επιλο-
γών των υποψηφίων) και στην 
ηλεκτρονική ψήφο, μέσω της 
οποίας επιδιώκεται η αποφυ-
γή αντιδράσεων από μέρους 
του φοιτητικού κινήματος και 
των εργαζόμενων στο Πανεπι-
στήμιο (θυμίζουμε τις αντιδρά-
σεις στη διαδικασία επιλογής 
των πρυτάνεων, που περνούσε 
μέσα από τα κακόφημα Συμ-
βούλια διοίκησης).

Χαρακτηριστικό δείγμα των 
αλλαγών που επιχειρούνται 
είναι οι «σκέψεις» που επικρα-
τούν στο υπουργείο Παιδείας 
σχετικά με τις μετεγγραφές 
φοιτητών.

Τις «σκέψεις» έκανε γνωστές 

ο Μητσοτάκης μιλώντας στην 
Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ: 
«Αναφέρομαι σε αυτό γιατί εί-
δα κάποια σχετικά δημοσιεύ-
ματα σήμερα σε εφημερίδες, 
ναι, οι αλλαγές στην Παιδεία 
θα πλαισιωθούν και από ένα 
νέο σύστημα μετεγγραφών 
στα Πανεπιστήμια. Η σημε-
ρινή κατάσταση, όπου ένας 
φοιτητής μπαίνει σε μία σχολή 
με πολύ μικρή βαθμολογία και 
μεταφέρεται σε μία άλλη όπου 
εισάγονται κάποιοι με πολύ με-
γαλύτερους βαθμούς θα λήξει. 
Είναι άδικο για όλους αυτούς 
οι οποίοι προσπάθησαν και 
εισήχθησαν σε σχολές με 
υψηλούς βαθμούς. Στο εξής, 
κάποιος θα μετεγγράφεται σε 
άλλη σχολή μόνο αν συμπλη-
ρώνει το 75% του βαθμού ει-
σαγωγής σε αυτήν. Αυτό είναι 
το δίκαιο και αυτό θα κάνουμε 
πράξη».

Γιούλα Γκεσούλη

Κυκλοφορούν κι 
οπλοφορούν…

Αυτή τη φορά τα πραγματικά περιστατικά ήταν τέτοια που 
δεν τους επέτρεπαν να κουκουλώσουν την υπόθεση, φτιάχνο-
ντας ένα παραμύθι όπως έκαναν με τον μπάτσο στην ΑΣΟΕΕ, 
που τράβηξε το κουμπούρι, το απασφάλισε και απειλούσε φοι-
τητές σκοπεύοντας τα κεφάλια τους. Αυτή τη φορά τα πράγ-
ματα ήταν εξαιρετικά απλά.

Ασφαλίτης, που ανήκει στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκω-
τικών (είναι και επίλεκτος, τρομάρα του), ενεπλάκη σε τροχαίο 
με πολίτη στον Χολαργό. Οπως συμβαίνει καθημερινά στους 
ελληνικούς δρόμους, άρχισαν να καυγαδίζουν για το ποιος 
φταίει. Ο ασφαλίτης, όμως, είχε το πιο ισχυρό… επιχείρημα. 
Τράβηξε το κουμπούρι και πλάκωσε στις σφαίρες το αυτοκί-
νητο του πολίτη, ο οποίος φυσικά πάγωσε από τον τρόμο του. 
Μία από τις σφαίρες καρφώθηκε στο κάθισμα του συνοδηγού! 
Ευτυχώς, δηλαδή, που δεν υπήρχε συνοδηγός, γιατί δεν ξέρου-
με πού ιθα τον έβρισκε η σφαίρα και τι ζημιά θα του έκανε.

Φυσικά, ο ασφαλίτης είχε έτοιμη τη δικαιολογία: του ανέ-
βηκε, λέει, το αίμα στο κεφάλι, επειδή ο πολίτης έβαλε μπρο-
στά το αυτοκίνητο και πήγε να του πατήσει το πόδι! Δε θα το 
συζητήσουμε, βέβαια.

Η ηγεσία της μπατσαρίας δεν είχε άλλη επιλογή από το 
να τον θέσει σε διαθεσιμότητα. Αργότερα θα επανέλθει στα 
καθήκοντά του, μην αμφιβάλλετα γι’ αυτό. Η διαθεσιμότητα 
είναι μέχρι να περάσει η μπόρα. Θα δεχτεί και καμιά ποινή για 
άσκοπη χρήση όπλου και τέρμα. Αυτοί οι μηχανισμοί ποτέ δε 
διώχνουν τα στελέχη τους, επειδή «τους έκατσε η στραβή».

Και βέβαια, ο αστικός Τύπος έσπευσε να διαχωρίσει τα δύο 
περιστατικά, αυτό της ΑΣΟΕΕ κι αυτό του Χολαργού. Δε ση-
μείωσε ούτε την ευκολία με την οποία τραβάνε τα υπηρεσιακά 
τους όπλα και τα χρησιμοποιούν ευρισκόμενοι εκτός υπηρεσί-
ας. Ούτε συνέδεσε αυτή την ευκολία με τον «νέο άνεμο» που 
πνέει σε όλα τα κλιμάκια της μπατσαρίας, με το κυβερνητικό 
δόγμα «του νόμου και της τάξεως», με τη δικαιολόγηση από 
τον ίδιο τον Χρυσοχοΐδη περιστατικών όπως η εισβολή στο 
σπίτι του σκηνοθέτη Ινδαρέ, ο ξυλοδαρμός του ίδιου και του 
γιου του και η απροκάλυπτη προβοκάτσια που πήγαν να στή-
σουν σε βάρος τους, με τις δηλώσεις των μπατσοσυνδικαλι-
στών ότι τώρα έχουν λυμένα τα χέρια κτλ.

Ετσι που το πάνε, είναι πολύ πιθανό να θρηνήσουμε ένα νέο 
Γρηγορόπουλο. Οταν ο μπάτσος βουτάει το κουμπούρι ακόμα 
και όταν δε βρίσκεται εν υπηρεσία, δε θέλει πολύ –ειδικά άμα 
αισθναθεί στριμόκωλα- να πατήσει τη σκανδάλη. Το ότι ακόμα 
δεν είχαμε τέτοιο περιστατικό είναι καθαρά ζήτημα τύχης.

ασφαλίτη και την εισβολή ΜΑΤ 
στο προαύλιο της Σχολής μια 
μέρα μετά. Οι Ματάδες εκτέ-
λεσαν με ιδιαίτερο ζήλο την 
εντολή «μακελέψτε τους».

Η κυβέρνηση απλώνει την 
καταστολή, χρησιμοποιώντας 
ως πεδίο επίδειξης την ΑΣΟ-
ΕΕ, που βρίσκεται στο κέντρο 
της Αθήνας και προσφέρεται 
για τρομοσόου. Είναι καθήκον 
του φοιτητικού κινήματος να 
δώσει την πρέπουσα απάντη-
ση σ' αυτό το κύμα της κατα-
στολής, προτού η κυβέρνηση 
το κατοχυρώσει. Κάθε κατα-
σταλτική κίνηση πρέπει να 
παίρνει άμεση απάντηση. Δεν 
πρέπει να περάσει στην κυβέρ-

νηση και στα ένστολα σκυλιά 
της η εντύπωση ότι το φοιτητι-
κό κίνημα είναι του χεριού της 
και ότι μπορεί να μετατρέψει 
τους πανεπιστημιακούς χώ-
ρους σε πεδίο άσκησης μιας 
τρομοπροπαγάνδας με στόχο 
την εργαζόμενη κοινωνία.

Οι φοιτητές της ΑΣΟΕΕ κα-
ταδίκασαν την παρουσία του 
κουμπουροφόρου μπάτσου και 
την εισβολή των ΜΑΤ στο προ-
αύλιο της Σχολής, αποφάσισαν 
διήμερη κατάληψη της Σχο-
λής (Πέμπτη και Παρασκευή), 
κινητοποίηση στο υπουργείο 
Προ-Πο το μεσημέρι της Πα-
ρασκευής και νέα γενική συνέ-
λευση στις 5 Μάρτη.

Κυβέρνηση και ένστολα ανθρωποειδή: Πήραν το 
μάθημα που τους άξιζε

Αντιμετώπισαν ένα συνεχή ανταρτοπόλεμο, μα-
ζικό, επίμονο, πρωτότυπο, σε ημιορεινό έδαφος 
εξ ορισμού εχθρικό για τους Ματάδες (τα μέσα 
που διαθέτουν καθίστανται ανίσχυρα, ενώ και οι 
ίδιοι δεν είναι μαθημένοι να κινούνται στα κα-
τσάβραχα). Οταν άρχισαν και οι καταδρομικές 
επιχειρήσεις, και στη Λέσβο και στη Χίο, με δι-
αδηλωτές να εισβάλλουν σε ξενοδοχεία και να 
ξυλοκοπούν τους Ματάδες αν τους πετύχαιναν 
ή να τους παίρνουν τα ρούχα και να τα καίνε 
αν δεν τους πετύχαιναν, με άλλους διαδηλωτές 
να πολιορκούν τους Ματάδες μέσα σε στρατό-
πεδα όπου κατέφευγαν για να στρατωνιστούν, 
να σπάνε τις πύλες και ν' αναγκάζουν τους Μα-
τάδες να δίνουν μάχη για ν' αποτρέψουν την 
εισβολή, η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτή τη 
μάχη την έχασε.

Ο ίδιος ο Κούλης σάλπισε υποχώρηση. Ο 
Χρυσοχοΐδης απλά την πρωτοκόλλησε, χωρίς 
να τολμήσει να εμφανιστεί μπροστά στους 
δημοσιογράφους. Εβαλαν τον Πέτσα να λέει 
διάφορα… λεβέντικα, προκαλώντας το γέλιο, κα-
θώς θύμιζε τους μακαρίτες Νίκο Ρίζο και Κώστα 
Χατζηχρήστο σε παλιές κωμωδίες («βαστάτε με 
να μην τον σκίσω»). Η κυβέρνηση φοβήθηκε τα 
χειρότερα. Κι αν δεν είχαν βγει ακόμα καραμπί-
νες, ήταν ζήτημα χρόνου να βγουν. Οπως ήταν 
ζήτημα χρόνου κάποιος από τους εξαντλημέ-
νους από τις… ορεινές πεζοπορίες Ματάδες να 
βγάλει το κουμπούρι και να ρίξει στο πλήθος. 
Υπήρχε διακινδύνευση εισβολής σε στρατό-
πεδο. Κίνδυνος ξεμοναχιάσματος και άλλων 
Ματάδων και εξευτελισμού τους, όπως έγινε 
με τους δύο στη Χίο, γεγονός που θα έπληττε 
ανεπανόρθωτα το κύρος αυτού του βάρβαρου 
σώματος καταστολής, που στηρίζει την αποτε-
λεσματικότητά του και στο φόβο που προκαλεί 
άμα τη εμφανίσει του.

Ας σημειωθεί ότι πριν από την εντολή για απο-
χώρηση των ΜΑΤ, η κυβέρνηση επέβαλε λογο-
κρισία στην ΕΡΤ. Ηταν άλλη μια κίνηση πανικού, 
γιατί οι εικόνες και τα βίντεο διαδίδονταν από 
τοπικά διαδικτυακά Μέσα και Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και στηνόταν πάρτι σε όλη την Ελλά-
δα. Ετσι, το μόνο που έμεινε από τη λογοκρισία 
ήταν μερικές ξεγυρισμένες καταγγελίες από 
όλες τις δημοσιογραφικές ενώσεις της περιφέ-
ρειας (ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε, 
ΕΣΠΗΤ) και την ΠΟΕΣΥ.

Η επόμενη κίνηση της κυβέρνησης ήταν να 
καλέσει τον περιφερειάρχη και τους δημάρχους 
των νησιών σε σύσκεψη με τον Κούλη και τον 
Νότη στο Μαξίμου. Ο πονηρός και φιλόδοξος 
Μουτζούρης φρόντισε να… αυτοεξαιρεθεί, δεί-
χνοντας on camera πού έχει «γραμμένο» τον 

Μητσοτάκη. Μπορεί ο Πέτσας να τον στόλισε 
με κάμποσα κοσμητικά επίθετα και μέσα στον 
πανικό του να προανήγγειλε και δίωξή του, όμως 
ο Μουτζούρης έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Ως 
πρώην καθηγητής και πρύτανης του Πολυτεχνεί-
ου έχει δέκα φορές μεγαλύτερο «πρεστίζ» από 
τον μέχρι πρότινος άγνωστο Πέτσα, που αντλεί 
δύναμη μόνο από το ρόλο του ως σφουγγοκω-
λάριος του Κούλη. Παράλληλα, με τις θέσεις 
του φροντίζει να ευθυγραμμίζεται με το λαϊκό 
αίσθημα (το οποίο προσπαθεί να στρέψει σε 
καθαρά σαλβινική-φασιστική κατεύθυνση). Και 
μόνος του να μείνει απέναντι στην κυβέρνηση, 
θα είναι αυτός που θα έχει τον κόσμο με το μέ-
ρος του. Οπότε δε θα έχει κανένα πρόβλημα να 
ξαναδείξει πού «γράφει» τον Κούλη. Στο Μαξί-
μου ξέρουν ότι ο Μουτζούρης εκλέχτηκε περι-
φερειάρχης, νικώντας την έχουσα το κομματικό 
χρίσμα Καλογήρου, χάρη στην υποστήριξη του 
βουλευτή Χαρ. Αθανασίου, που θεωρούν ότι εί-
ναι ακόμα το δεξί χέρι του Σαμαρά. Φοβούνται, 
λοιπόν, μήπως οι κινήσεις Μουτζούρη έχουν και 
προεκτάσεις που οδηγούν στη δημιουργία νέου 
δεξιού κόμματος

Η σύσκεψη με τους δημάρχους έγινε σε «επι-
κοδομητικό κλίμα», όπως ανακοίνωσε το Μαξί-
μου. «Επιβεβαιώθηκε η ανάγκη δράσεων για τη 
μείωση των ροών και τη στήριξη των τοπικών 
κοινωνιών. Οπως είχαμε επισημάνει, υπάρχει 
η ανάγκη αποκατάστασης του κλίματος εμπι-
στοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες. Επιβεβαιώ-
θηκε η ανάγκη για την ενίσχυση της φύλαξης 
συνόρων, επιτάχυνση ασύλου, επιστροφες 
όσων δεν δικαιούνται προστασία και η ανάγκη 
να κλείσουν οι σημερινές άναρχες δομές που 
βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου και να αντι-
κατασταθούν από κλειστές δομές», δήλωσε ο 
Μηταράκης. Μία από τα ίδια δηλαδή.

«Μετά από πολύωρη και αναλυτικη συζήτηση 
με τον κ. πρωθυπουργό σε πολύ καλό κλίμα, έγι-
νε ένας γόνιμος διάλογος για το κρίσιμο θέμα 
του μεταναστευτικού που ταλανίζει τα νησιά 
μας. Μεταφέραμε τις αγωνίες μας, καθώς επί-
σης και για τα τελευταία γεγονότα. Μεταφέ-
ραμε σταθερά τις αποφάσεις των δημοτικών 
μας συμβουλίων, καθώς και του περιφερειακού 
συμβουλίου, με κοινή συναντίληψη την εξεύρε-
ση ρεαλιστικής λύσης. Ο πρωθυπουργός μας 
ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί τα νησιά μας για 
ανακοινώσεις ξεκινώντας άμεσα από τη Σάμο», 
δήλωσε ο δήμαρχος Χίου Κάρμαντζης. Αρα, 
μπαίνει μπροστά ο Κούλης… κι ο θεός βοηθός. 
Με υποσχέσεις για χρήμα που θα ρεύσει στα νη-
σιά δεν πρόκειται να μεταπείσει κανέναν (εκτός 
από μερικά λαμόγια). Προς το παρόν, όλα παγώ-
νουν, χωρίς ν' αλλάξει το κυβερνητικό σχέδιο.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Νέα επίθεση ΜΑΤ κατά φοιτητών
Την ώρα που οι συνάδελφοί 

τους έριχναν και έτρωγαν 
ξύλο (και όχι μόνο) στη Λέσβο 
και τη Χίο, τα ΜΑΤ προχώρη-
σαν σε μια ακόμα απρόκλη-
τη επίθεση κατά φοιτητών, 
η οποία κατέληξε σε δέκα 
συλλήψεις («στο σωρό», όπως 
είναι η πάγια αστυνομική τα-
κτική).

Οι φοιτητές, μετά από πρό-
σκληση του Φοιτητικού Συλλό-
γου ΑΣΟΕΕ πραγματοποίησαν 
πορεία από την ΑΣΟΕΕ προς 
τη ΓΑΔΑ, καταγγέλλοντας την 
εμφάνιση του κουμπουροφό-
ρου μπάτσου στη σχολή τους.  
Μετά το τέλος της πορείας, 
η οποία ολοκληρώθηκε στο 
σταθμό της του μετρό στην 
Πανόρμου, οι φοιτητές δέχτη-
καν απρόκλητη επίθεση από 
τα ΜΑΤ με χημικά και χειρο-
βομβίδες κρότου-λάμψης, 
αλλά και με πλαγιοκοπήσεις 
από τους μοτοσικλετιστές της 
ΔΕΛΤΑ. Ανθρωποι τσαλαπατή-
θηκαν, κεφάλια άνοιξαν, ενώ οι 
μπάτσοι κυνήγησαν κι αυτούς 
που κατέφυγαν στο μετρό, 
πετώντας χημικά τα οποία 
έπνιξαν τον υπόγειο σταθμό. 
Ηταν μια καθαρά εγκληματική 
ενέργεια, δεδομένου ότι στο 
σταθμό υπήρχε πολύς κόσμος, 
παιδιά, ηλικιωμένοι που για κά-
μποση ώρα δεν μπορούσαν να 
ανασάνουν. Χώρια ο κίνδυνος 
να υπάρξουν τραυματισμοί 
στις σκάλες, από τις οποίες 
όλος ο κόσμος προσπαθούσε 
να φύγει τρέχοντας.

Η εντολή ήρθε σίγουρα 
από «ψηλά», γιατί μόλις ολο-
κλήρωσαν τον αιφνιδιασμό 
των ανυποψίαστων φοιτητών, 
άρχισαν να μαζεύουν κόσμο 
από τα πεζοδρόμια, με μονα-
δικό κριτήριο την ηλικία και τα 
ρούχα. Εκαναν έτσι δέκα προ-
σαγωγές, οι οποίες αργότερα 
μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Η επίθεση είχε και χαρακτή-
ρα ρεβάνς, μετά το περιστατι-
κό με τον κουμπουροφόρο 
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Καπνός χωρίς φωτιά;
Με αφορμή δήλωση του Παπαγγελόπουλου ότι η υπό-

θεση σε βάρος της Τουλουπάκη πρέπει να τεθεί στο αρ-
χείο, το ΚΙΝΑΛ την έπεσε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 
(με την οποία έως τώρα συμπορευόταν ανέφελα στις 
διαδικασίες της Προανακριτικής). Αναφερόμενο στον 
Παπαγγελόπουλο, το ΚΙΝΑΛ αναρωτήθηκε: «Γνωρίζει 
κάτι;». Αλλά δε σταμάτησε εκεί, μόνο την έπεσε στην 
κυβέρνηση: «Και πέρα απ' αυτόν τι γνωρίζει η κυβέρνηση 
και σιωπά; Πάλι η δικαιοσύνη γίνεται “ενδοοικογενειακή“ 
υπόθεση της δεξιάς;»!

Ρωτάμε κι εμείς με τη σειρά μας. Ξέρει κάτι περισ-
σότερο το ΚΙΝΑΛ και διατυπώνει αυτά τα ερωτήματα 
ή απλά παπαρολογεί;  Οι εξελίξεις θα μας δώσουν την 
απάντηση.

Αληθεύει;
Σύμφωνα με διαρροές από την Προανακριτική στον 

αστικό Τύπο, η Τουλουπάκη αρνήθηκε εγγράφως στην 
Προανακριτική να της αποστείλει τα έγγραφα του FBI, 
επικαλούμενη ρήτρα που υπάρχει σ' αυτά, ότι απαγορεύ-
εται να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε νομική δια-
δικασία ή να γνωστοποιηθούν σε οποιαδήποτε κρατική 
υπηρεσία. Λογικό. Το FBI «χτίζει» τις υποθέσεις του και 
το πολύ να δώσει πληροφορίες σε άλλους. Πάντα με 
ανταλλάγματα και πάντα με ρήτρα απαγόρευσης χρή-
σης. Οπως έγραψε η Τουλουπάκη, αν η Προανακριτική 
θέλει τα έγγραφα, θα πρέπει πρώτα να πάρει την άδεια 
του FBI.

Μπαίνει, βέβαια, το ερώτημα: γιατί να πάρουν έγγρα-
φα του FBI, αφού τους απαγορεύει να τα χρησιμοποι-
ήσουν; Στις μπανανίες και ειδικά όταν οι κυβερνήσεις 
τους «καίγονται» να βρουν κάποια στοιχεία, αυτά τα 
ερωτήματα θεωρούνται… κολλήματα. Ετσι, έχουμε το 
φαινόμενο κάποιοι (η Τουλουπάκη εν προκειμένω) να 
γίνονται αποκλειστικά γνώστες κάποιων πληροφοριών, 
τις οποίες όμως ούτε να ελέγξουν μπορούν ούτε να τις 
χρησιμοποιήσουν εναντίον προσώπων που θα μπορού-
σαν να καταστούν κατηγορούμενοι.

Η διαρροή, όμως, ανέφερε και κάτι άλλο. Οτι η Του-
λουπάκη ισχυρίστηκε πως αν ικανοποιηθεί το αίτημα της 
Προανακριτικής για κοινοποίηση σ' αυτή των εγγράφων 
του FBI, τότε είναι σχεδόν βέβαιη η αποκάλυψη της 
ταυτότητας των προστατευόμενων μαρτύρων που 
έχουν καταθέσει στις ΗΠΑ. Αν αυτό αληθεύει, τότε 
είναι πολύ χοντρό. Γιατί μόνον η Τουλουπάκη θα ξέρει 
αν οι εδώ προστατευόμενοι μάρτυρες έχουν καταθέσει 
και στις ΗΠΑ. Αν έχουν καταθέσει, τότε οι καταθέσεις 
τους στην Τουλουπάκη είναι άκυρες (γιατί καταθέτοντας 
στις ΗΠΑ προσδοκούσαν οικονομικό όφελος, όπως δι-
ατυμπάνιζε παλιότερα ο δικηγόρος Σαράκης). Μ' άλλα 
λόγια, η Τουλουπάκη αναγορεύεται σε ύπατη αρχή του 
δικαστικού μηχανισμού, αφού κανένας δεν μπορεί να την 
ελέγξει! Μόνο η ίδια μπορεί να ελέγξει τον εαυτό της!

Συνδυάστε αυτή την εξέλιξη με την επίθεση του ΚΙ-
ΝΑΛ κατά της κυβέρνησης και θα καταλάβετε ότι δεν 
υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Μάλλον κάτι έμαθαν στη 
Χαριλάου Τρικούπη ή κάτι υποψιάζονται και γι' αυτό άρ-
χισαν τις τροχιοδεικτικές βολές.

Συνδυάστε και μια αναφορά του δεξιού δημοσιο-
γράφου Μανώλη Κοττάκη (γράψαμε την προηγούμενη 
εβδομάδα) για τις εσωκομματικές διεργασίες στη ΝΔ 
με πρωτεργάτη τον Σαμαρά που σχεδιάζει να ιδρύσει 
κόμμα στα δεξιά της ΝΔ, με επικεφαλής κάποιον νεό-
τερο. Ο Κοττάκης έγραφε ότι ο Μητσοτάκης «φαίνεται 
ότι λαμβάνει τα μέτρα του». Και εξηγούσε τι εννοεί: «Γι’ 
αυτό και μένουν ανοιχτές τόσους μήνες μετά τις εκλογές 
διάφορες δικαστικές εκκρεμότητες, που εμποδίζουν τις 
δυνάμεις που σας ανέφερα να πραγματοποιήσουν τα 
σχέδιά τους».

Οι διάφορες δικαστικές εκκρεμότητες είναι η εξής 
μία: η υπόθεση του Αδωνη Γεωργιάδη για εμπλοκή στο 
σκάνδαλο Novartis. Ποιος τη χειρίζεται αυτή την υπό-
θεση; Η Τουλουπάκη! Αν, λοιπόν, η υπόθεση μένει ανοι-
χτή με εντολή Μαξίμου, για να «κρατάει» ο Κούλης τον 
Μπουμπούκο, τότε σημαίνει ότι η Τουλουπάκη συνερ-
γάζεται, πλέον, με το Μαξίμου, ότι έχει επανέλθει στις 
αγκάλες της παράταξης (είναι ένα από τα εκατοντάδες 
βαφτιστήρια του πατρός Μητσοτάκη).

Ολα αυτά είναι τόσο μπλεγμένα που θυμίζουν χολι-
γουντιανή ταινία. Ποιος σας είπε, όμως, ότι οι ιδέες για 
τα σενάρια των χολιγουντιανών ταινιών δεν αντλούνται 
από τα παρασκήνια της αστικής πολιτικής;

Καπιταλιστές, κυκλώματα, μιζαδόροι, αστοί πολιτικοί

Μια μεγάλη αγκαλιά από μπουμπούκια
Αφού λύθηκε το ζήτημα του 

τρόπου με τον οποίο θα κα-
τέθεταν στην Προανακριτική 
Παπαγγελόπουλου, με τον Αρειο 
Πάγο να τους δίνει το δικαίωμα 
να καταθέσουν ως «κουκουλοφό-
ροι», διαπιστώσαμε ότι ο «Μάξι-
μος Σαράφης» και η «Αικατερίνη 
Κελέση», άλλαξαν ρόλους με τους 
Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μα-
ρία Μαραγγέλη, οι οποίοι είχαν 
καταθέσει αυτοπροσώπως στην 
Προανακριτική.

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης 
είχε αρνηθεί να καταθέσει οτι-
δήποτε σχετικό με την υπόθεση 
Novartis, επικαλούμενος το γε-
γονός ότι η Προανακριτική έχει 
συσταθεί μόνο για να ελέγξει την 
ενδεχόμενη ηθική αυτουργία του 
Παπαγγελόπουλου στο στήσιμο 
σκευωρίας κατά πολιτικών προ-
σώπων, υπόθεση για την οποία ο 
ίδιος δε γνωρίζει τίποτα. Αντίθετα, 
ο «Μάξιμος Σαράφης» φέρεται να 
επιχείρησε να «ψιλομαζέψει» τα 
όσα έχει καταθέσει στο παρελθόν 
στην Τουλουπάκη για χρηματισμό 
πολιτικών προσώπων, δίνοντας βά-
ρος στο ρήμα «πιθανολόγησα». Αν 
όμως δε γνωρίζει τίποτα συγκεκρι-
μένο, αλλά απλώς πιθανολόγησε, 
τότε για ποιο λόγο η Τουλουπάκη 
τον έκανε «μάρτυρα δημοσίου 
συμφέροντος»; Ποια είναι η «ου-
σιώδης συμβολή» του στη διαλεύ-
κανση της υπόθεσης, που απαιτεί 
ο νόμος για να δοθεί σε κάποιον το 
καθεστώς του «μάρτυρα δημοσίου 
συμφέροντος»;

Η Μαρία Μαραγγέλη υπήρξε 
λαλίστατη, καταθέτοντας ότι ως 
γραμματέας του Φρουζή δεν τον 
είδε ποτέ να βάζει πάκα με ευρώ 
στην τροχήλατη Samsonite που 
πάντοτε κουβαλούσε και ότι δεν 
ξέρει τίποτα για χρηματισμό πο-
λιτικών προσώπων. Η «Αικατερίνη 
Κελέση» φέρεται ότι επιβεβαίωσε 
πλήρως τις καταθέσεις που έχει 
δώσει στην Τουλουπάκη και ότι 
αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε 
διευκρίνιση, με το επιχείρημα ότι 
δεν αφορά τον Παπαγγελόπουλο, 
τον οποίο ουδέποτε έχει συναντή-
σει. Και επέμεινε πεισματικά σ' αυ-
τή τη στάση. Ακολούθησε, δηλαδή, 
τη γραμμή Δεστεμπασίδη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι «Σαρά-
φης» και «Κελέση» δήλωσαν ότι 
δεν έχουν καταθέσει σε αμερικα-
νικές αρχές. Αλήθεια ή ψέμα, δεν 
μπορεί να διαπιστωθεί, καθώς η 
Τουλουπάκη αρνήθηκε να στείλει 
στην Προανακριτική το έγγραφο 
του FBI, το οποίο φυσικά δε θα 
αναφέρει τα ονόματα «Σαράφης» 
και «Κελέση», τα οποία είναι ψευ-
δώνυμα που δόθηκαν στο δίδυμο 
των «κουκουλοφόρων» όταν κατέ-
θεσαν στην Τουλουπάκη.

«Στην Εισαγγελία Διαφθοράς 
εμφανίστηκα κατόπιν δικής μου 
πρωτοβουλίας και όχι με την πα-
ρέμβαση ή υπόδειξη τρίτου», φέ-
ρεται ότι κατέθεσε η «Κελέση». Και 
ο Πολάκης, που έλεγε καμαρωτά 
ότι οι προστατευόμενοι μάρτυ-
ρες ήταν στελέχη της Novartis 
«που τους έπιασαν για παράνομο 
πλουτισμό και κελάηδησαν»; «Τι 

είναι, από τον Αρη ήρθαν;», έλεγε 
ο Πολάκης τον Φλεβάρη του 2018. 
Και έδινε μόνος του την απάντηση: 
«Δεν είναι αγαθά παιδιά, βρήκαν 
τον πλουτισμό, τους πίεσαν και 
κελάηδησαν». Ο Πολάκης… πιθα-
νολόγησε, είπαν μετά οι συριζαί-
οι, βλαστημώντας τον αμετροεπή 
υπουργό τους, που δεν έχει ιδέα 
από δικονομία και πήγε να τους 
χαλάσει τη «φτιάξη».

Δεν περιμένετε, ασφαλώς, να 
μπούμε σε ανάλυση όλων αυτών. 
Απλώς θα θέσουμε το ερώτημα 
που θέσαμε και στο προηγούμενο 
φύλλο: και τι γίνεται, αν ο Δεστε-
μπασίδης είναι ο «Σαράφης» και η 
Μαραγγέλη η «Κελέση»; Και τι γί-
νεται αν έχουν καταθέσει και στο 
FBI (προσδοκώντας κονόμα) και 
μέσω FBI έμαθε τα ονόματά τους 
ο μηχανισμός του Παπαγγελόπου-
λου (συγγνώμη, ο μηχανισμός της 
Δικαιοσύνης θέλαμε να πούμε) και 
κατάφερε να τους «εξασφαλίσει» 
ως μάρτυρες για «το μεγαλύτερο 
σκάνδαλο από συστάσεως του ελ-
ληνικού κράτους»;

Αφού η ανωνυμία τους προστα-
τεύεται και έναντι της Προανα-
κριτικής της Βουλής, ένας μόνο 
τρόπος υπάρχει να αποκαλυφθεί 
η ταυτότητά τους. Δεδομένου ότι 
έχουν δώσει αντικρουόμενες κα-
ταθέσεις, η Προανακριτική μπορεί 
να ζητήσει την κατ' αντιπαράστα-
ση εξέταση του Φιλίστορα Δεστε-
μπασίδη με τον «Μάξιμο Σαράφη» 
και της Μαρίας Μαραγγέλη με την 
«Αικατερίνη Κελέση». Φυσικά, η 
προστασία των «κουκουλοφόρων» 
θα συνεχιστεί. Αυτοί θα καταθέ-
τουν από το ειδικό δωμάτιο της 
ΓΑΔΑ, με αλλοίωση φωνής, ενώ οι 
Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη 
θα βρίσκονται κανονικά στη Βου-
λή, στην αίθουσα που συνεδριά-
ζει η Προανακριτική. Οπότε, θα 
μας λυθεί η απορία αν πρόκειται 
για τα ίδια πρόσωπα, όπως έχει 
καταγγελθεί, ή αν πρόκειται για 
διαφορετικά πρόσωπα.

Δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Προ-
ανακριτική (η συγκεκριμένη λύση 
δεν είναι καμιά δικιά μας πρωτό-
τυπη ιδέα, αλλά κάτι που θα το 
σκεπτόταν και ένας πρωτάρης 
ποινικολόγος), αλλά αν δεν το κά-
νει πρέπει να αναρωτηθούμε «για-
τί;». Και ν' αρχίσουμε να ψάχνουμε 
τις «υπόγειες διαδρομές» που θα 
έχουν οδηγήσει σε μια τέτοια… 
αβλεψία.

Με δράση…
Πάντως, αμέσως μετά τις κατα-

θέσεις των «Σαράφη» και «Κελέ-
ση», που μάλλον εξελίχθηκαν σε 
φιάσκο (σε σχέση με το σχεδιασμό 
τους) για την πασοκονεοδημοκρα-
τία, είχαν κανονίσει να ξεκινήσει η 
επέλαση του… ιππικού. Ο επιχειρη-
ματίας Σάμπυ Μιωνής εμφανίστη-
κε στην Προανακριτική για να κα-
ταγγείλει τον Παπαγγελόπουλο ως 
μέλος εγκληματικής οργάνωσης, 
μαζί με τον εκδότη Φιλιππάκη και 
τους δημοσιογράφους Παπαδά-
κου και Τάρκα. 

Πολλοί ίσως δεν τον θυμούνται, 
εμείς όμως τον θυμόμαστε καλά. 

Ηταν ο εκπρόσωπος Τύπου του 
σιωνιστικού στρατού, που με ωμό 
κυνισμό και σε άψογα ελληνικά 
υπερασπιζόταν τη δολοφονική 
επίθεση (9 νεκροί και 60 τραυμα-
τίες) στο Στολίσκο της Ελευθερίας 
που έπλεε προς τη Γάζα, στις 30 
Μάη του 2010. Ηταν και Ελληνες 
(και σύντροφοί μας) ανάμεσα σ' 
εκείνους που δέχτηκαν τη δολο-
φονική επίθεση σε διεθνή ύδατα, 
συνελήφθησαν, φυλακίστηκαν και 
απελάθηκαν, ενώ τα πλοία κατα-
σχέθηκαν, ανάμεσά τους και δύο 
σκάφη με ελληνική σημαία (το 
μικρό φορτηγό «Ελεύθερη Μεσό-
γειος» είχε αγοραστεί χάρη στην 
τεράστια καμπάνια αλληλεγγύης 
που οργάνωσε η Πρωτοβουλία 
«Ενα καράβι για τη Γάζα», ενώ το 
μικρό επιβατικό «Σφενδόνη» είχε 
αγοραστεί από το διεθνές Free 
Gaza Movement).

Με τα επιχειρηματικά του Μι-
ωνή δε θ' ασχοληθούμε. Εμφανι-
ζόταν ως δημιουργός ενός hedge 
fund (CMA), το οποίο είχε συνεται-
ρικά με τον Αγγελο Μεταξά (γόνο 
της γνωστής οικογένειας ποτοποι-
ών), το οποίο το 2006 πούλησε 
στην ελβετική EFG International 
του Λάτση και ο ίδιος μετακόμισε 
στο Ισραήλ. Τα «πώς» και τα «γιατί» 
τα αφήνουμε σ' εσάς, για να επικε-
ντρωθούμε στην ουσία.

Ο Μιωνής βρέθηκε μπλεγμένος 
με τη λίστα Λαγκάρντ. Επί κυβέρ-
νησης Παπανδρέου και μετά Πα-
παδήμου και Σαμαροβενιζέλων, 
όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν απλώς αντιπο-
λίτευση. Τα έβαλε τότε με τον Βο-
ρίδη και τον Γεωργιάδη, τους οποί-
ους κατηγόρησε ως αντισημίτες 
και φασίστες. Συνέδεσε, μάλιστα, 
ευθέως τον Βορίδη με τον εκδότη 
Φιλιππάκη, λέγοντας ότι ο τελευ-
ταίος «ήταν ηγετικό στέλεχος της 
φασιστικής μαθητικής οργάνωσης 
“Ελεύθεροι  Μαθητές“  που ίδρυσε 
ο  Βορίδης στο Κολλέγιο Αθηνών» 
και πως «από τότε είναι και παρα-
μένουν στενοί φίλοι». Ακόμα και 
τον Βενιζέλο κατηγορούσε για 
ανοχή στον αντισημιτισμό. Γενικά, 
την κλασική σιωνιστική μέθοδο τη 
«δούλευε» πολύ καλά: τον κυνη-
γούσαν επειδή είναι εβραίος! Ετσι, 
έθετε ο ίδιος τον εαυτό του σ' ένα 
ψηλό βάθρο, καθιστώντας τον εξ 
ορισμού αδιάφθορο και δίκαιο.

Τώρα, αφήνοντας στην άκρη 
Βορίδη, Γεωργιάδη και σία, οι 
οποίοι έχουν κάνει τις μετάνοιες 
τους, έχουν ζητήσει δημόσια κατ' 
επανάληψη συγγνώμη και έχουν 
λάβει συγχώρεση από τη σιωνιστι-
κή οντότητα, ο Μιωνής έβαλε στο 
στόχαστρο τον Παπαγγελόπουλο, 
τον οποίο συνδέει με Φιλιππάκη, 
Παπαδάκου και σία. Είχαν συμπή-
ξει, λέει, εγκληματική οργάνωση 
και τον εκβίαζαν για να του πά-
ρουν λεφτά, αντί να του δώσουν 
αυτά που είχε επιδικάσει το δικα-
στήριο, μετά από αγωγή που τους 
είχε ασκήσει.

Λερωμένοι
Προτού ακόμα καταθέσει ο 

Μιωνής και ενώ οι κήρυκες έφτια-
χναν το κλίμα προαναγγέλλοντας 

τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις 
που θα έκανε, ο Παπαγγελόπου-
λος -εμφανώς πανικόβλητος- κα-
τήγγειλε ότι ο Ισραηλινός «όσο 
κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, επεδίωκε 
να συνάψει σχέσεις με υπουρ-
γούς και στελέχη του και κατηγο-
ρούσε ως εκβιαστή τον σημερινό 
υπουργό της ΝΔ Μάκη Βορίδη», 
ενώ «σήμερα που κυβερνά η ΝΔ 
στρέφεται εναντίον μου». Γι' αυτό 
είναι «άξια θαυμασμού η μηδενι-
κή αξιοπιστία του και προφανής η 
ανέντιμη πολιτική εκμετάλλευση 
από διεφθαρμένους διαπλεκόμε-
νους παρανοϊκούς που θα σπεύ-
σουν να υιοθετήσουν τα μεγάλα 
ψεύδη του».

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο 
Παπαγγελόπουλος είχε κάποια 
προηγούμενα με τον Μιωνή και 
ήξερε ότι αυτός θα στραφεί ενα-
ντίον του. Γι' αυτό και έσπευσε να 
μιλήσει προτού μιλήσει ο Μιωνής, 
χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι έτσι 
αποκάλυπτε φόβο και κατά συνέ-
πεια έδινε κύρος στα λεγόμενα 
του Ισραηλινού. Πέταξε και κάτι 
άλλο ο Παπαγγελόπουλος. Οτι 
υπάρχει «μεγάλος κίνδυνος να δι-
αταραχθούν οι διμερείς σχέσεις 
Ελλάδας-Ισραήλ και να προκληθεί 
διπλωματικό επεισόδιο»! Κουφό; 
Αυτός ξέρει γιατί το πέταξε. Ας 
μην ξεχνάμε ότι έχει διατελέσει δι-
οικητής της ΚΥΠ/ΕΥΠ, επομένως 
έχει συνεργαστεί με τους πιο σκο-
τεινούς μηχανισμούς της σιωνιστι-
κής κρατικής μηχανής (Μοσάντ).

Μετά τις πρώτες διαρροές για 
την κατάθεση Μιωνή, ο Παπαγ-
γελόπουλος βγήκε αμέσως στον 
Real FM, σε έξαλλη κατάσταση, 
καταγγέλλοντας συνωμοσία με 
εγκέφαλο τον Σαμαρά, ο οποίος 
-όπως είπε- του είχε ζητήσει να 
βοηθήσει τον Μιωνή.

Την ώρα που συριζαίοι βου-
λευτές-μέλη της Προανακριτικής 
δήλωναν (ανώνυμα) με νόημα, 
ότι ο Μιωνής υπήρξε εντελώς 
απαλλακτικός για τον Τσίπρα και 
τον Παππά, ο Παπαγγελόπουλος 
επιβεβαίωνε τη συνάντηση στο 
Μαξίμου, με τον Μιωνή από τη μια 
και τους Παππά-Παπαγγελόπουλο 
από την άλλη, στις 10 Μάρτη του 
2016. Ταυτόχρονα κάρφωνε τον 
Παππά ως οργανωτή της συνάντη-
σης. «Πιέστηκα από τον κ. Παππά, 
ο οποίος είχε κι αυτός πιεστεί από 
την ισραηλινή κυβέρνηση, να δε-
χτεί τον κ. Μιωνή», είπε!

Αν προσπαθήσουμε να διερευ-
νήσουμε πού τελειώνει η αλήθεια 
και πού αρχίζει το ψέμα σ' αυτή 
τη σκοτεινή ιστορία πολιτικής-
επιχειρηματικής-μιντιακής δια-
πλοκής, θα χάσουμε τη μπάλα. 
Θα ψάχνουμε τις λεπτομέρειες 
απομακρυνόμενοι από την ουσία. 
Σημειώνουμε, λοιπόν.

u Στο Μαξίμου έγινε δεκτός 
ως συνομιλητής του Παπαγγε-
λόπουλου και του πανίσχυρου 
τότε Νίκου Παππά (δηλαδή του 
Τσίπρα) ο άνθρωπος με τη διπλή 
υπηκοότητα (ελληνική και ισραηλι-
νή), που φόρεσε τη ματοβαμμένη 
στολή του σιωνιστικού στρατού και 
έγινε εκπρόσωπός του, προκειμέ-
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Οι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ 
έκαναν… συνέδριο

Η τρίτη ήταν η… τυχερή τους φορά. Στα πολυτελή θέρετρα της 
Καλαμάτας και της Ρόδου δεν κατάφεραν να κάνουν συνέδριο, 
γιατί τους το διέλυσε το ΠΑΜΕ, στο εξίσου πολυτελές «Απόλλων 
Palace» στο Καβούρι τα κατάφεραν. Δεν υπάρχει ίχνος τύχης, 
βέβαια, στο «κατόρθωμα» των πουλημένων στο κεφάλαιο ερ-
γατοπατέρων. Τα κατάφεραν επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
συμφώνησε να τους προσφέρει αστυνομική προστασία, πράγμα 
που δεν αποτόλμησε η κυβέρνηση Τσίπρα τις δυο προηγούμενες 
φορές.

Μέσα στο ξενοδοχείο οι εργατοπατέρες, στις εισόδους ασφα-
λίτες που έλεγχαν εξονυχιστικά όποιον έμπαινε (ακόμα και δια-
πιστευμένους δημοσιογράφους δεν άφηναν να μπουν), με βάση 
λίστα που τους είχαν δώσει οι εργατοπατέρες, στην περίμετρο τα 
ΜΑΤ να περιμένουν να δείρουν όποιον τυχόν δοκίμαζε να σπάσει 
τον κλοιό κι έξω από τον κλοιό το ΠΑΜΕ (και άλλες δυνάμεις) 
να οργανώνει ολοήμερη συγκέντρωση, χωρίς να δοκιμάζει να 
σπάσει τον κλοιό (ούτε με τη γνωστή μέθοδο της… «ελεγχόμενης 
σύγκρουσης»). 

Οι αντιπρόσωποι του ΠΑΜΕ πήραν κανονικά μέρος στο συ-
νέδριο και έδωσαν τη (χαμένη εκ των προτέρων) μάχη για τη 
μη νομιμοποίηση νόθων αντιπροσώπων, για τη νομιμοποίηση 
των αντιπροσώπων του ΕΚ Πάτρας (που απέκλεισαν οι άλλοι), 
καταγγέλλοντας τα ΜΑΤ κτλ. Ψήφισαν για την εκλογή εφορευ-
τικής επιτροπής, ψήφισαν και για την εκλογή διοίκησης. Οι 66 
αντιπρόσωποι που είχαν δεν ήταν και λίγοι, όμως δε δοκίμασαν 
να κάνουν μπάχαλο. 

Δε νομίζουμε ότι φοβήθηκαν τους «φουσκωτούς», που με το 
ταμπελάκι «παρατηρητής» ήταν διασκορπισμένοι στην αίθουσα. 
Πολιτική επιλογή τους ήταν, αυτή τη φορά να μείνουν μόνο στην 
καταγγελία και να συμμετάσχουν κανονικά στη διαδικασία, από 
την οποία αποχώρησαν μόνο οι αντιπρόσωποι της Αγωνιστικής 
Ταξικής Ενότητας ΕΚΑ. «Δεν νομιμοποιούμε αυτή τη διαδικασία. 
Αποχωρούμε και καλούμε κάθε ταξική δύναμη να μην τη νομι-
μοποιήσει με τη συμμετοχή της σε ψηφοφορίες και διαδικασίες 
αυτή την παρωδία», ανακοίνωσε εκπρόσωπός τους από το βήμα 
του συνεδρίου, «καρφώνοντας» εμμέσως και το ΠΑΜΕ για τη 
συμμετοχή του.

«Δεν είμαστε οι άνθρωποι της βίας και των δυνάμεων καταστο-
λής. Οι βιαιότητες έφεραν τα ΜΑΤ εδώ», δήλωσε με το γνωστό 
του θράσος ο Παναγόπουλος στην ομιλία του. Ο Κούλης δεν 
πήγε για να χαιρετίσει. Μάλλον δε θέλησε να μπει στο κάδρο. 
Εστειλε τον Πικραμένο (για κάτι τέτοια τον έχει), ο οποίος, αφού 
ανήγγειλε «μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας για ένα σύγ-
χρονο πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων και συνδικαλιστι-
κών δικαιωμάτων», σημειώνοντας ότι βρίσκεται στο ίδιο μήκος 
κύματος με τον Παναγόπουλο, κατέληξε σε νουθεσία-πρόκληση: 
«Μην αφήσετε απροστάτευτη τη νέα γενιά εργαζομένων στις 
νέες συνθήκες. Κοιτάξτε το μέλλον με ανοιχτό μυαλό και χωρίς 
παρωπίδες»!

Φυσικά, ήταν παρούσα και χαιρέτισε η Φώφη (πασόκοι είναι 
οι εργατοπατέρες της κλίκας Παναγόπουλου), όπως και εκπρό-
σωπος του κόμματος Βελόπουλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εκπροσωπή-
θηκε (δεν είναι βλάκες, να τροφοδοτήσουν την προπαγάνδα του 
Περισσού), όμως οι αντιπρόσωποί του (κυρίως αυτοί της ομάδας 
Βασιλόπουλου) πήραν κανονικά μέρος στα μαγειρέματα των ερ-
γατοπατέρων, παρά τη συνολικά φτωχή συγκομιδή τους.

Με τόση νοθεία που είχαν κάνει οι εργατοπατέρες πέτυχαν 
μια  σημαντική αλλαγή στους συσχετισμούς. Η ΠΑΣΚΕ πήρε 130 
ψήφους (αύξηση 6% σε σχέση με το 2016) και 17 έδρες (είχε 15) 
στο 45μελές διοικητικό συμβούλιο. Η ΔΑΚΕ πήρε 78 ψήφους 
(αύξηση 5%) και 11 έδρες (έναντι 8 το 2016). Το ΠΑΜΕ πήρε 66 
ψήφους (μείωση 3%) και 9 έδρες (είχε 10). Το ένα ψηφοδέλτιο του 
ΣΥΡΙΖΑ (Φωτόπουλος - ΔΕΗ) πήρε 23 ψήφους και 3 έδρες, ενώ 
το άλλο (Βασιλόπουλος, το επίσημο) πήρε 17 ψήφους και 2 έδρες. 
Το δεύτερο δεξιό ψηφοδέλτιο (Alphabank) πήρε 14 ψήφους και 
2 έδρες (είχε 3), ενώ την 45η έδρα πήρε συνδικαλιστής αυτού 
του ψηφοδέλτιου, που κατέβηκε μόνος του. Αρκούν και μόνο τα 
αποτελέσματα για να καταλάβει κανείς τι έκταση πήρε η νοθεία, 
η οποία, βέβαια, πάντα γινόταν από τους εργατοπατέρες.

νου να συκοφαντήσει εκείνους  
που έδειξαν έμπρακτα την 
αλληλεγγύη τους στον παλαι-
στινιακό λαό. Δε χρειάζεται να 
θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στήριζε 
την Πρωτοβουλία «Ενα καράβι 
για τη Γάζα» και προσπαθούσε 
να βγάλει πολιτική υπεραξία 
και απ' αυτήν (τότε ο ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν ακόμα τρίτο κόμμα και δεν 
ονειρευόταν ακόμα εξουσία). 
Ισως χρειάζεται να θυμίσουμε 
ότι ο «υπεράνω υποψίας» τότε 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβούλιου Γιέρζι Μπούζεκ είχε 
χαρακτηρίσει την επίθεση στο 
Στολίσκο της Ελευθερίας «αδι-
καιολόγητη επίθεση» και «καθα-
ρή και απαράδεκτη παραβίαση 
του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα 
της τέταρτης Συνθήκης της Γε-
νεύης». Και μόνον αυτός ο λόγος 
θα ήταν αρκετός για να μη γίνει 
ποτέ δεκτός στο Μαξίμου ειδικά 
αυτός ο άνθρωπος.

u Από πότε η κυβέρνηση 

παρεμβαίνει για να ρυθμίσει 
διαφορές ανάμεσα σε έναν 
επιχειρηματία (ο οποίος μάλι-
στα έχει διατελέσει παράλληλα 
και εκπρόσωπος Τύπου του σι-
ωνιστικού στρατού) και σε ένα 
συγκρότημα Τύπου, όταν τα δύο 
μέρη αλληλοκατηγορούνται 
και βρίσκονται στα δικαστήρια; 
Δεν είναι αυτό ο ορισμός της 
διαπλοκής; Να θυμίσουμε ότι ο 
Μιωνής είχε μπλεξίματα και με 
τις αμερικάνικες αρχές (τουλά-
χιστον δύο δικογραφίες του έχει 
φτιάξει το IRS).

Αυτή είναι η ουσία σε ό,τι 
αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσί-
πρα προσωπικά. Τα υπόλοιπα ας 
τα ξεκαθαρίσουν μεταξύ τους, 
μέσα στον πολιτικο-δικαστικό 
κυκεώνα που έχουν μπλεχτεί.

Δεν ξέρουμε αν η παρέμβαση 
του Μιωνή στην Προανακριτική 
είχε την έγκριση του Μητσοτά-
κη ή αν πρόκειται για «σφήνα» 
του Σαμαρά (ας μην ξεχνάμε 

ότι ο σύμβουλος του Σαμαρά, 
Σταύρος Παπασταύρου, υπήρξε 
δικηγόρος του Μιωνή, κατηγο-
ρήθηκε για παράνομη εξαγωγή 
χρήματος στην Ελβετία και ο 
Μιωνής δήλωσε ότι τα λεφτά 
ήταν δικά του και ο Παπασταύ-
ρου ήταν απλώς… ταχυδρόμος). 
Το βέβαιο είναι ότι πλέον η υπό-
θεση Παπαγγελόπουλου φεύγει 
από την κατηγορία για στήσιμο 
του σκανδάλου Novartis και επε-
κτείνεται στην ποινική υπόσταση 
των όσων λέει ο Μιωνής, ο οποί-
ος μάλιστα υπαινίσσεται ότι έχει 
και αποδείξεις (τους «έγραφε» 
στο Μαξίμου;). Για τη Novartis 
δύσκολα θα μπορούσαν να πα-
ραπέμψουν τον Παπαγγελόπου-
λο στο Ειδικό Δικαστήριο. Ασε 
που για να τον παραπέμψουν, 
θα έπρεπε προηγουμένως να 
παραπέμψουν την Τουλουπάκη 
(δεν υπάρχει ηθικός αυτουργός 
χωρίς φυσικό αυτουργό), την 
οποία όμως εξακολουθούν να 

καλύπτουν οι δικαστικές αρχές. 
Ενώ στην υπόθεση Μιωνή ο 
Παπαγγελόπουλος είναι σόλο. 
Χωρίς άλλα πολιτικά πρόσωπα 
δίπλα του (ο Μιωνής απαλλάσ-
σει από κάθε ευθύνη Παππά και 
Τσίπρα), με συνοδεία μόνο τον 
Φιλιππάκη, την Παπαδάκου και 
τον Τάρκα. Αν ο Παπαγγελόπου-
λος έχει στοιχεία για να αμυνθεί 
και να αντεπιτεθεί, μπορεί στο 
τέλος να πετύχει κάποιο «ντιλ». 
Αν όχι, τότε μαύρο φίδι που τον 
έφαγε. Εμείς δεν έχουμε παρά 
να… παρακαλούμε να συνεχί-
σουν τις αποκαλύψεις και το 
άγριο ξεκατίνιασμα. Η μπόχα 
που αναδύεται από το βόθρο 
γίνεται… αντικαπιταλιστική ευ-
ωδία, όταν την τοποθετήσουμε 
στις σωστές πολιτικο-οικονομι-
κές της διαστάσεις. Ως δείγμα 
της σαπίλας του συστήματος 
της μισθωτής δουλείας, της 
εκμετάλλευσης και της κατα-
πίεσης.

Πιο έντονη η μπόχα

Και δεύτερη συνάντηση ΣΥΡΙΖΑ με Μιωνή-Φιλιππάκη
Καινούργια στοιχεία προστίθε-

νται στα όσα γράφουμε στη 
διπλανή σελίδα για το βρόμικο 
πολιτικο-επιχειρηματικό παρασκή-
νιο, με πρωταγωνιστές εξέχοντες 
υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ (Παππάς, Παπαγγελόπουλος), 
ένα εξέχον στέλεχος της σιωνιστι-
κής οντότητας (Σάμπυ Μιωνής) 
και έναν δεξιό εκδότη (Γιάννης 
Φιλιππάκης). Τα καινούργια στοι-
χεία προέρχονται από δηλώσεις 
των πρωταγωνιστών και από όσα 
κατέθεσε στην Προανακριτική ο 
Μιωνής (και φυσικά διέρρευσαν).

Δεν έγινε μόνο μία σύσκεψη 
στο γραφείο του Παππά στο Μα-
ξίμου, στις 10 Μάρτη του 2016, 
την οποία (όπως λέει ο Παπαγγε-
λόπουλος) συγκάλεσε ο Παππάς, 
μετά από πίεση της ισραηλινής 
κυβέρνησης (!) και κατά την οποία 
(όπως ισχυρίζεται ο Μιωνής) ο Πα-
παγγελόπουλος ζήτησε από τον Ισραηλινό 
να πληρώσει στον Φιλιππάκη γύρω στα 350 
χιλιάρικα ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

Εγινε και δεύτερη σύσκεψη, δυο χρόνια 
μετά. Πάλι στο γραφείο του Παππά και με 
διευρυμένη σύνθεση. Οπως λέει ο Παπαγ-
γελόπουλος, «σε αυτήν συμμετείχαν ο κ. 
Παππάς, εγώ, εκπρόσωπος του κ. Μιωνή, ο κ. 
Φιλιππάκης και άλλοι» (ποιοι άλλοι, υπό ποι-
ες ιδιότητες;). «Εχω την εντύπωση μάλιστα», 
συνεχίζει ο Παπαγγελόπουλος, «ότι ο κ. Μι-
ωνή στη συνέχεια κάποια στιγμή (σ.σ. στη δι-
άρκεια της σύσκεψης; Αλλη στιγμή; Και πώς 
ξέρει ο Παπαγγελόπουλος πώς εξελίχθηκαν 
τα παζάρια ανάμεσα σε δυο ιδιώτες;) έλαβε 
κι επιταγή ως εγγύηση για τη διευθέτηση των 
ιδιωτικών διαφορών του με τον κ. Φιλιππάκη».

Τη σύσκεψη του 2018 στο γραφείο του 
Παππά (ο οποίος πλέον δε βρισκόταν στο 
Μαξίμου, αλλά στην Καλλιθέα, ως υπουρ-
γός Ψηφιακής Πολιτικής) επιβεβαιώνει και 
ο Φιλιππάκης στη μακροσκελή δήλωση που 
έκανε: «Το 2018 έγινε ακόμα μια προσπά-
θεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, πάλι στο 
γραφείο του κ.Παππά –αυτή τη φορά στο 
υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Η συνάντηση 
οδήγησε στην υπογραφή συμφωνητικού συμ-
βιβασμού με αμοιβαία αποχή από δικαστικές 
ενέργειες που τηρήθηκε μέχρι πρόσφατα. Το 
συμφωνητικό αποτελούσε, στα κύρια σημεία 
του, μετάφραση προσχεδίου, στα αγγλικά, το 
οποίο μας είχαν αποστείλει ο κ. Μιωνής και 

Ισραηλινός δικηγόρος το Δεκέμβριο 2016. 
Δηλαδή μετά την συνάντηση του δήθεν εκ-
βιασμού!».

Εμάς, βέβαια, δεν μας απασχολούν οι 
αλληλοκατηγορίες μεταξύ Μιωνή και Φι-
λιππάκη, αλλά η κυβερνητική παρέμβαση, 
δύο φορές μάλιστα, που γίνεται μετά από 
αίτημα της ισραηλινής κυβέρνησης, όπως 
παραδέχονται οι πρωταγωνιστές. Το ότι εί-
ναι όλοι «λερωμένοι» δεν το συζητάμε. Αν ο 
Μιωνής ήταν ένας… αδαμάντινος επιχειρη-
ματίας, που τον κυνηγούν οι… αντισημίτες, 
θα καθάριζε πατ-κιουτ, σκίζοντάς τους στα 
ελληνικά δικαστήρια. Δε θα είχε ανάγκη να 
βάζει «μέσον» τη σιωνιστική κυβέρνηση, για 
να παρέμβει στον Τσίπρα και ν’ αναλάβει η 
κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να μεσολαβή-
σει για εξωδικαστικό συμβιβασμό του με τον 
Φιλιππάκη. Κι αν ο Φιλιππάκης και οι δημο-
σιογράφοι που κατηγορεί ο Μιωνής είχαν 
όλο το απαιτούμενο αποκαλυπτικό υλικό για 
παράνομη δράση του Μιωνή, επίσης θα τον 
έσκιζαν και δε θα αναζητούσαν συμβιβασμό 
μαζί του. Ούτε θα έδινε ο Φιλιππάκης επι-
ταγή –ως εγγύηση- στον Μιωνή, όπως λέει ο 
Παπαγγελόπουλος.

Εμείς θα μείνουμε στις πολιτικές πλευρές, 
που αποκαλύπτουν ένα βρόμικο παρασκήνιο 
αδιαφάνειας, συναλλαγής και διαπλοκής.

u Από πότε μια ξένη κυβέρνηση ζητά 
παρέμβαση της ελληνικής σε μια υπόθεση 
μεταξύ ιδιωτών που βρίσκονται στα δικαστή-

ρια, αλληλομηνυόμενοι; Ρητορικό 
είναι το ερώτημα. Η σιωνιστική κυ-
βέρνηση παρενέβη (σίγουρα πε-
ρισσότερες από μία φορές) και η 
κυβέρνηση Τσίπρα ανταποκρίθηκε 
ως πειθήνιο οργανέτο, βάζοντας 
υπουργούς να κάνουν κρυφές 
συσκέψεις μ’ έναν ισραηλινό επι-
χειρηματία κι έναν δεξιό εκδότη 
και να προσπαθούν να τους οδη-
γήσουν σε συμβιβασμό.

u Τι γυρεύει ο Παπαγγελό-
πουλος και στις δύο αυτές τις 
συσκέψεις; Συμμετείχε ως πολι-
τικός φίλος του Φιλιππάκη, ως 
υπουργός που μπορεί να κινήσει 
νήματα στο δικαστικό σύστημα ή 
και με τις δύο αυτές ιδιότητες; Και 
με τις δύο ιδιότητες, όπως αποδει-
κνύεται.

u «Για τους κ.κ. Παπασταύρου 
και Μιωνή με είχε παρακαλέσει να 
τους βοηθήσω και ο κ. Σαμαράς σε 

μία από τις συναντήσεις μας», λέει ο Παπαγ-
γελόπουλος. Ας δεχτούμε ότι ο Σαμαράς 
απευθύνθηκε σ’ αυτόν, επειδή γνωρίζονταν 
ως παλαιοί δεξιοί και ήταν η μόνη «άκρη» 
που διέθετε (ο Σαμαράς) στην κυβέρνηση 
Τσίπρα. Πώς όμως θα μπορούσε να βοη-
θήσει δύο αντιδικούντες επιχειρηματίες ο 
Παπαγγελόπουλος;

u Και καλά ο Σαμαράς, ενδιαφερόταν για 
τον Μιωνή, λόγω του συμβούλου του Σταύ-
ρου Παπασταύρου (ο Φιλιππάκης λέει ότι ο 
Σαμαράς τον πίεσε επανειλημμένα από τα 
μέσα του 2013 να μη δημοσιεύσει τίποτα για 
τους Μιωνή-Παπασταύρου). Ο Παππάς που 
–σύμφωνα με τον Παπαγγελόπουλο- χειριζό-
ταν το θέμα μετά από αίτημα της ισραηλινής 
κυβέρνησης (με εντολή Τσίπρα, προφανώς), 
γιατί κάλεσε και τον Παπαγγελόπουλο και 
στην πρώτη και στη δεύτερη σύσκεψη; Αφού 
ο ρόλος της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν –υπο-
τίθεται- διαμεσολαβητικός-διαιτητικός, δεν 
μπορούσε να τον παίξει ο Παππάς μόνος 
του; Χρειαζόταν και τον Παπαγγελόπουλο;

u Φως στις «απορίες» ρίχνει έγγραφο 
που κατέθεσε στην Προανακριτική ο Μιωνής 
(και το οποίο, φυσικά, διέρρευσε αμέσως). 
Πρόκειται για ιδιωτικό συμφωνητικό (ο τίτ-
λος του είναι: «Roadmap – Σημεία Συμφω-
νίας») ανάμεσα στον Μιωνή, τον Φιλιππάκη 
και τον Τάρκα (ο Τάρκας περιλαμβάνεται 
στους «άλλους» που ήταν παρόντες στη 
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Πλούσια ήταν η αθλητική επι-
καιρότητα τη βδομάδα που 

πέρασε. Είχαμε νέα επεισόδια 
στα επιμέρους μέτωπα και, 
όπως θα δούμε στη συνέχεια, 
οι εξελίξεις δείχνουν προς ποια 
πλευρά γέρνει η πλάστιγγα. Το 
βασικό γεγονός ήταν η υπογρα-
φή του ποδοσφαιρικού μνημο-
νίου της κυβέρνησης με ΦΙΦΑ 
και ΟΥΕΦΑ και ακολουθούν 
-με σειρά βαρύτητας- η απόρ-
ριψη από το ΣτΕ του αιτήματος 
των ΠΑΟΚ και Ξάνθης για την 
έκδοση προσωρινής διαταγής 
για το θέμα της πολυϊδιοκτησί-
ας, η απόρριψη από τη Λίγκα 
του αιτήματος του Ολυμπιακού 
για αποβολή ΠΑΟΚ και Ξάνθης 
από το πρωτάθλημα και η νίκη 
των ερυθρόλευκων στο ντέρμπι 
της Τούμπας.

Θα ξεκινήσουμε το σχολια-
σμό με αντίστροφη σειρά σε 
σχέση με το ειδικό βάρος κάθε 
θέματος. Οι ερυθρόλευκοι κα-
τάφεραν να κερδίσουν το εκτός 
έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ 
στην Τούμπα, να αυξήσουν την 
διαφορά στους πέντε βαθμούς 
και επί της ουσίας να ξεκαθαρί-
σουν τα πράγματα στη μάχη του 
τίτλου. Εκτός από το αγωνιστικό 
μέρος και το προβάδισμα τίτ-
λου, η νίκη στην Τούμπα έδωσε 
και ένα τεράστιο επικοινωνιακό 
πλεονέκτημα στους ερυθρόλευ-
κους, αφού στη συνείδηση της 
πλειοψηφίας των φιλάθλων έχει 
περάσει η εντύπωση ότι χωρίς 
την βοήθεια από τα «κοράκια» 
ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αντέξει 
στην πίεση του πρωταθλήματος. 
Η επικοινωνιακή νίκη των ερυ-
θρόλευκων γίνεται ακόμα πιο 
σημαντική, αφού αντέστρεψε 
την πραγματικότητα. Η αγωνι-
στική ανυπαρξία του ΠΑΟΚ, 
που εγκλωβίστηκε στην τακτική 
του Μαρτίνς, έκρυψε το γεγονός 
ότι οι αποφάσεις του γερμανού 
διαιτητή στις δυο φάσεις που 
έκριναν τον αγώνα (το «οριακό» 
γκολ του Ολυμπιακού και η ακύ-
ρωση του γκολ του ΠΑΟΚ) ήταν 
υπέρ των ερυθρόλευκων.

Το κλίμα ευφορίας από τη 
νίκη στο ντέρμπι άλλαξε μετά 
την απόφαση του ΔΣ της Super 
League να απορρίψει το αίτημα 
των ερυθρόλευκων για αποβολή 
ΠΑΟΚ και Ξάνθης από το πρω-
τάθλημα. Ο Ολυμπιακός είχε ζη-
τήσει να εφαρμοστεί το άρθρο 
35 του Πειθαρχικού Κώδικα, 
που απαγορεύει την προσφυγή 
στα πολιτικά δικαστήρια για 
θέματα που έχουν σχέση με το 
αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, 
όμως δεν κατάφεραν να βρουν 
τα απαραίτητα «κουκιά». Το αί-
τημα απορρίφθηκε με ψήφους 
5-4, αφού την τελευταία στιγμή 
ο Παναθηναϊκός, κόντρα στα 
προγνωστικά, συντάχθηκε με 
το μπλοκ του ΠΑΟΚ (ΠΑΟΚ, 
Ξάνθη, Βόλος, Παναιτωλικός) 
και έκρινε το αποτέλεσμα σε 
βάρος του ερυθρόλευκου μπλοκ 
(Ολυμπιακός, Λάρισα, Αρης και 

Πανιώνιος). «Ουδέτερη» στά-
ση κράτησε η ΑΕΚ που μαζί με 
Ατρόμητο και ΟΦΗ πρότειναν 
να πάει η υπόθεση στο Διαιτη-
τικό Δικαστήριο.

Μέχρι στιγμής ο Μελισσα-
νίδης έχει επιλέξει να παρα-
κολουθεί τις εξελίξεις και να 
μην παίρνει σαφή θέση υπέρ 
κάποιου από τους δυο «μονο-
μάχους». Ο «ισχυρός άντρας» 
της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ δείχνει 
να αρκείται στον αναβαθμισμέ-
νο ρόλο που έχει στη διοίκηση 
της ΕΠΟ, αφού αγωνιστικά δεν 
μπορεί να χτυπήσει στα ίσια 
Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Μετά τις 
τελευταίες εξελίξεις, είναι πολύ 
πιθανό ο Γατούλης να διεκδική-
σει πιο ενεργό ρόλο, ενόψει της 
2ης θέσης του πρωταθλήματος 
που δίνει δυνατότητα συμμε-
τοχής στο Champions League 
και εξασφαλίζει περισσότερα 
φράγκα στο ταμείο. Τη δεδομέ-
νη χρονική στιγμή, η ΑΕΚ είναι 
πολύ πιο «φρέσκια» αγωνιστικά 
σε σχέση με τον ντεφορμέ ΠΑ-
ΟΚ και τον κουρασμένο Ολυ-
μπιακό, οπότε μια ενδεχόμενη 
ποινή αφαίρεσης βαθμών από 
τον ΠΑΟΚ πολλαπλασιάζει τις 
ελπίδες της για την κατάκτηση 
της 2ης θέσης.

Την επαύριο της απόφασης 
του ΔΣ της Λίγκας, ανακοινώ-
θηκε η απόφαση του ΣτΕ με την 
οποία απορρίφθηκε το αίτημα 
ΠΑΟΚ και Ξάνθης για την έκ-
δοση προσωρινής διαταγής, 
προκειμένου να μην εκδικαστεί 
άμεσα η υπόθεση από τους 
αθλητικούς δικαστές. Η εξέλι-

ξη αυτή είναι ανησυχητική για 
τις δυο ομάδες, αφού μετά την 
ετυμηγορία του ΣτΕ πολύ δύ-
σκολα θα βρεθεί δικαστής που 
θα αποφασίσει διαφορετικά. 
Με δεδομένο ότι η καταληκτική 
ημερομηνία για την κατάθεση 
υπομνημάτων από τις εμπλεκό-
μενες πλευρές είχε οριστεί για 
την Παρασκευή 27/2 (χθες), θεω-
ρείται σίγουρο ότι δε θα υπάρξει 
νέα αναβολή στην εκδίκαση και 
πως το πρώτο δεκαήμερο του 
Μάρτη θα έχουμε και την πρω-
τόδικη απόφαση.

Οπως ήταν φυσικό, η απόφα-
ση του ΣτΕ «απασφάλισε» τη δι-
οίκηση του ΠΑΟΚ, που νοιώθει 
τον κλοιό να στενεύει και μπρο-
στά στη δύσκολη κατάσταση 
που διαμορφώνεται έβγαλε μια 
πολύ σκληρή ανακοίνωση, με 
την οποία την έπεσε άγρια στην 
κυβέρνηση και τον Μαρινάκη. Η 
ανακοίνωση αναφέρεται στην 
αλλαγή του εισηγητή (ορίστηκε 
στις 21/2 και αντικαταστάθηκε 
στις 25/2, λέει) και στην άμεση 
απόφαση από το νέο εισηγητή 
στις 26/2. Συνδέει δε αυτή την 
αλλαγή με την αλλαγή των με-
λών της ΕΕΑ από τον Αυγενάκη. 
Το ύφος της ανακοίνωσης είναι 
πολύ σκληρό. Αρκεί ένα από-
σπασμα για να γίνει αντιληπτό 
ότι ξεπερνάει τα όρια της αντι-
παράθεσης καπιταλιστών στο 
πλαίσιο της αστικής πολιτικής: 
«Τα πλοκάμια του Βαγγέλη Μα-
ρινάκη πλέον αγγίζουν όλους 
τους τομείς της χώρας και όσο 
πιο αργά το αντιληφθούν όλοι 
τόσο πιο πολύ θα διολισθαίνει 
η Δημοκρατία(;)». Για κάποιους 

μπορεί η ανακοίνωση να δείχνει 
αποφασιστικότητα, όμως η εκτί-
μηση της στήλης είναι διαφορε-
τική. Ο Σαββίδης καταλαβαίνει 
ότι χάνει το παιχνίδι και παίζει 
τα ρέστα του, αδιαφορώντας 
για αβρότητες, καλούς τρόπους 
και προσχήματα.

Θα κλείσουμε με την υπογρα-
φή του μνημονίου ανάμεσα σε 
κυβέρνηση και ΦΙΦΑ-ΟΥΕΦΑ, 
με σκοπό την «επανασύσταση» 
του ελληνικού επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου από την κυβέρνη-
ση. Παρά την προσπάθεια που 
έκαναν τα «παπαγαλάκια» για 
να παρουσιάσουν το μνημόνιο 
ως μια επιτυχημένη κίνηση της 
κυβέρνησης, η πραγματικότητα 
είναι διαφορετική. Εχουμε ακό-
μα μια ξεφτίλα για τον Κούλη και 
την παρέα του.

Η ουσία της υπόθεσης είναι 
ότι η κυβέρνηση δεσμεύτηκε 
ότι θα υλοποιήσει τις υποδεί-
ξεις που θα γίνουν από τις διε-
θνείς Ομοσπονδίες ΦΙΦΑ και 
ΟΥΕΦΑ, οι οποίες εντός τριών 
μηνών θα εκπονήσουν μια «ολι-
στική μελέτη για την βελτίωση 
και την ανάπτυξη του ελληνικού 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου». 
Επίσης, ο Κούλης αποδέχτηκε 
ότι η διαδικασία υλοποίησης 
των προτάσεων θα γίνει μέσω 
της ΕΠΟ. Αρκεί ένα απόσπασμα 
από τη δήλωση του  προέδρου 
της ΟΥΕΦΑ Αλεξάντερ Τσέ-
φεριν για να καταλάβουμε το 
«φτύσιμο» προς την κυβέρνηση: 
«Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το 
ποδόσφαιρο θα λύσει τα προ-
βλήματά του, αλλά χωρίς βοή-
θεια… Είμαι χαρούμενος ότι αυ-
τή η συμφωνία που θα υπογρά-
ψουμε αναφέρει σαφώς ότι το 
νόημά της δεν είναι η κυβερνη-
τική ανάμιξη στο άθλημα, αλλά 
ότι έχετε τη βούληση να λύσετε 
αυτό το πρόβλημα». Σε απλά 
ελληνικά, με πολύ κομψό τρό-
πο ο Τσέφεριν είπε στον Κούλη 
ότι οι διεθνείς Ομοσπονδίες θα 
αποφασίζουν, ο Γραμμένος και η 
παρέα του στην ΕΠΟ θα υλοποι-
ούν και η κυβέρνηση απλώς θα 
ψηφίζει τις αναγκαίες αλλαγές 
και θα χρεώνεται τυχόν αποτυχί-
ες. Αν αυτό τα  κυβερνητικά «πα-
παγαλάκια» το ονομάζουν νίκη 
και μεγάλη επιτυχία, δεν έχουμε 
κανένα λόγο να τους βγάλουμε 
από την πλάνη τους.

Το μοναδικό παρήγορο για 
τον Κούλη είναι ότι μετά από 
πολύ καιρό ο Μαρινάκης έδωσε 
εντολή στις  αθλητικές «πένες» 
των ΜΜΕ που κατέχει να γρά-
ψουν ένα καλό λόγο για την 
κυβέρνηση. Και επειδή, ως γνω-
στόν, οι καπιταλιστές που σέβο-
νται τον εαυτό τους δεν κάνουν 
δώρα χωρίς ανταλλάγματα, η 
απαίτηση του Βαγγέλη είναι 
να παραμείνει στη θέση του ο 
Αυγενάκης και να του δοθεί μια 
δεύτερη ευκαιρία. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

«Δολοφονίες-Tζήλος-Στημένα-Νοοr 1, Πρωθυπουργέ να χαίρεσαι 
το νέο Εσκομπάρ»

Δύο χιλιάδες είκοσι
δεν έχει τέλος η ύπνωση;

Ομού και all together, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων και χρω-
μάτων, οφείλουμε να μην ξεχάσουμε τα πρωθυπουργικά γενέ-
θλια της 4ης Μαρτίου. Ο Κούλης, ο καταλληλότερος και σέξι, 
κλείνει τα 52 χρόνια βασανισμένης και πολυτάραχης ζωής, 
από την κούνια ακόμη που ήταν πολιτικός κρατούμενος μέχρι 
τις εξορίες στα ξερονήσια της Ευρωλάνδης.

Ηρθε τρανή αποκριά, ήρθαν τα καρναβάλια
-ανάμεσά τους μερικά που 'ναι όλο το χρόνο-

μα απ' όλα ξεχωρίζουνε οι υπέρμαχοι της πίστης
που δήθεν τάχα και λοιπά, αλλά χορεύουν πρώτοι

με τις μουτσούνες, με στολές ξέκωλων ή και τράγων
κι απέ τρέχουν στην εκκλησιά με… ευσέβεια και πίστη

ν' ακούσουν τ' ακατάληπτα, να μάθουν την αγάπη
κι έπειτα «έξω οι πρόσφυγες» με λύσσα και στειλιάρια.

Ομοίως, ομού και all 
together, ανεξαρτήτως 
πεποιθήσεων και χρωμά-
των, αυξάνουν τα ρίγη 
εθνικής συγκίνησης με την 
προσθήκη δώδεκα εξαιρε-
τικών καλλιτεχνών και επι-
στημόνων» (όπως έγραψε η 
καπετάνισσα Γιάννα) στην 
επιτροπή «Ελλάδα 2021». 
Ανάμεσά τους, ο συνταγ-
ματολόγος Νίκος Αλιβιζά-
τος, ο δήμαρχος Τρικάλων 
και ο Παναγιώτης Χηνοφώ-
της (άραγε να είναι καλλι-
τέχνες ή επιστήμονες;) και φυσικά ο εθνικός μας Διονύσιος, 
ο «Αθηνιόνιος 2004» ντε, πάντα παρόντας στα μεγάλα εθνικά 
σαλπίσματα συσσιτίου.

Κι εκεί που αναρωτιόμασταν γιατί σιωπά η Δόμνα
ήρθε η μεγάλη είδηση: την έφαγε η Κρήτη

την έκλεψε, την πλάνεψε για μια φορά ακόμη.
Παλιά ήταν ο υπουργός, δήμαρχος είναι τώρα

φουντώνει η αγωνία μας μην πάει και σε κλητήρα.
Τα κατάφερε να πέσει ΚΑΙ από καρέκλα ο ΓΑΠ μ' ένα γκαπ. 

Στη βουλή. Λίγα «κατορθώματα» του απέμειναν για να κλείσει 
έναν πληρέστατο κύκλο.

Ετσι που πάει η δουλειά, έτσι όπως πάει το πράμα
βλέπω τους καρναβαλιστές με μάσκες χειρουργείου.
Κι έπειτα είν' τα δύσκολα: τις μάσκες δεν θα βγάλουν

αλλά μ' αυτές ολημερίς κι ολονυχτίς θα είναι
και θα φοβάται άνθρωπος άνθρωπο να πλησιάσει

όπως πήγε να γίνει τότε που ξεπήδησε το AIDS
(όλα για να χωρίζουμε, όλα να διαλυθούμε).

Μα έχει και συνέχεια, έρχεται στο κατόπι
καθώς μεμιάς θ' αδειάσουνε τα ράφια των εμπόρων.

Καρνάβαλου (ατελείωτου) συνέχεια, καθώς «πρέπει να 'σαι 
πολύ λέρα σε ξυλοδαρμών γαλέρα» όπως ακράδαντα πιστεύει 
και η λαϊκή μούσα που καταδικάζει τη βία απ' όπου κι αν προ-
έρχεται, σε αντίθεση με τους κρατιστές και το υποταγμένο 
ποίμνιο που δεν καταδικάζει παρά μόνο συγκεκριμένη βία:

Αλλος για Χίο τράβηξε κι άλλος για Μυτιλήνη
κι άλλος μέσα στην ΑΣΟΕΕ κατατακτήριες δίνει.

Μέχρι πριν από κάποια χρόνια, για ολόκληρες δεκαετίες δεν 
υπήρχε περίπτωση να μπει μπάτσος σε πανεπιστήμιο. Από τη 
μια το άσυλο, από την άλλη η προϋπόθεση (το «προαπαιτού-
μενο» που λένε κι οι δανειστές) κάποιας μόρφωσης, γνώσης, 
διαβάσματος, εξετάσεων. Ωσπου γύρισαν όλα τούμπα, βρέ-
θηκε ο τρόπος και είδαν έστω πώς είναι τα πανεπιστήμια από 
μέσα (αλλά όχι και πολύ μέσα)…

Αλλά το καρναβάλι συνεχίζεται και κορυφώνεται πολλές 
φορές, σχεδόν καθημερινά. Ωστόσο, αυτό το τριήμερο έχει 
την τιμητική του:

Δεκέμβρη η γουρουνοχαρά, μα φέτος και Φλεβάρη!
Γιορτή μεγάλη στα νησιά, στολές, χαμός, μουτσούνες

να κι η τρανή αποκριά με πέτρες και κουδούνες
αχ τι τρελό ξεφάντωμα, πόση ομορφιά και χάρη!

«Ποιος θα πληρώσει την πίκρα των κομμουνιστών, που μπρο-
στά στον τάφο δεν έχουν ένα τοπίο να ακουμπήσουν την τρυ-
φερότητά τους;» (Χρόνης Μίσσιος).

Ητανε οι σαρακηνοί, οι ενετοί κατόπι
νησιώτες, οι κατακτητές πότε θα γίνουν «τόπι»;

Εχει ένα θέμα με τις ημερομηνίες και ίσως και με τον Μάρ-
τιο ως ορόσημο στη ζωή του ο Βαρουφάκης ή μας φαίνεται;

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι 
περισσότερο για τον ΠΑΟΚ πέρα από την αποφυγή του υποβιβα-
σμού, έφυγε για τη Θεσσαλονίκη πριν από το ντέρμπι τίτλου με τον 
Ολυμπιακό. Συνοδεύτηκε από τον ξαφνικό έλεγχο των μπάτσων στην 
Τούμπα, μερικές ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, με πρόσχημα 
την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης και την αποφυγή επεισοδίων 
(η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση καταγγελίας, στην οποία τόνιζε 
ότι η κυβέρνηση τορπιλίζει το ντέρμπι για το χατίρι του Μαρινάκη).

Το ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα-απάντηση προς την κυβέρνηση ήταν 
ο «κορέος» που έφτιαξαν οι ΠΑΟΚτζήδες στη Θύρα 4 (στο πέταλο 
των οργανωμένων), αναφερόμενοι στις σχέσεις του Μαρινάκη με 
τη Ντόρα και τον Κούλη. Ο «κορέος» συνοδεύτηκε από πανό στις  
θύρες 5-6 (στο κέντρο του γηπέδου) με το σύνθημα που βάλαμε για 
τίτλο, και στη Θύρα 4 με το σύνθημα «Κάνατε τη χώρα Κολομβία, 
πρωθυπουργό ανδρείκελο θα γράψει η ιστορία». Είναι φανερό ότι ο 
Σαββίδης δε θα κάτσει να χάσει με κάτω τα χέρια  και αυτό σημαίνει 
ότι η κυβέρνηση το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να του δώσει 
μεγάλη αβάντα στις εκτός ποδοσφαίρου επιχειρηματικές του μπίζνες 
για να ισορροπήσει την κατάσταση. Διαφορετικά, κινδυνεύει να έχει 
σημαντική εκλογική φθορά στις παοκοκρατουμενες περιοχές, αλλά 
και μια «διαρκή ανοιχτή πλήγη» στο χώρο του ποδοσφαίρου.
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> Στο ρεπορταζ (λέμε τώρα) του 
newsbeast.gr, 26/2/2020, δεν 
υπάρχει ΠΟΥΘΕΝΑ Ο ΛΟΓΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΓΙΝΕ η φοι-
τητική πορεία της ίδιας μέρας.

> tanea.gr, 26/02/2020: «…πο-
ρείας φοιτητών που έγινε με 
αφορμή την παρουσία οπλοφό-
ρου αστυνομικού στο προαύλιο 
της ΑΣΟΕΕ…». Ενώ είναι καθαρό 
στο βίντεο ότι ο μπάτσος ΑΠΕΙ-
ΛΕΙ τους φοιτητές με το όπλο 
του. 

> Και, βέβαια, ο Περισσός 
(«Κ»ΝΕ) που βλέπει «επεισό-
δια» και «ενέργειες ομάδων που 
δεν έχουν καμία σχέση με το 
φοιτητικό κίνημα…». Και ας είχε 
εκδόσει η «Κ»ΝΕ μία μέρα πριν 
ανακοίνωση που καταδίκαζε τον 
ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟ-
ΜΠΑΤΣΟ.

> «Πρωτοβουλία αστυνομικών», 
902.gr, 26/02/2020, από ανακοί-
νωση: «…η εικόνα… από το λιμάνι 
της Λέσβου, δεν έμοιαζε με Ελ-
ληνες αστυνομικούς που προ-
στατεύουν τους κατοίκους…». 
Το παραμύθι της αστυνομίας 
που προστατεύει…

> O tempora, o mores?

> Στην Σοβιετική Ένωση δεν 
γνωρίσαμε εξουσία, άλλη εκτός 
απ΄ αυτήν των μπολσεβίκων του 
Λένιν και του Στάλιν!

> Πάγιες ρυθμίσεις οφειλών σε 
μία κατάσταση… κατάψυξης.

> Ολο το καθεστώς στο «συνέ-
δριο» της ΓΣΕΕ: ΠΑΣΚΕ- ΔΑΚΕ- 
ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΜΕ (Περισσός).

> Cosco – εγκαίνια – φιέστα - 
μακέτας.

> Η αστυνομία ήταν εκεί (συνέ-
δριο ΓΣΕΕ).

> «Εκλεγμένοι» για τους εργά-
τες: ΠΑΜΕ= Πέρρος, Γκώγκος, 
Καραντούσας, Μαυροκέφαλος, 
Παπαγεωργίου, Στολτίδης, Συρί-
γος, Ταβουλάρη, Τασιούλας. Στο 
«συνέδριο»… που κατάγγειλε το 
ίδιο το ΠΑΜΕ.

> Καθεστώς = Κυριαρχία αστι-
κής τάξης. 

> Με τέτοιους τρόπους. 

> Αυτό το «φρούτο» που λέγε-
ται «συνήγορος του παιδιού» τι 
ρόλο παίζει;

> Ο στρατιωτικός παπάς που 
ακολούθησε τον ελληνικό 
στρατό «Αφγανιστάν, Κόσο-
βο, Σεράγεβο, Αλβανία» - στη 
Λέσβο αυτός. «Η πατρίδα μου 
σκλαβωμένη, σε εμπόλεμο κα-

τάσταση». Στρατιωτικός ιερέας 
πατήρ Κομνηνός Βράνης. (Να τα 
λέμε κι αυτά…).

> Τον ίδιο καιρό: «Μισθοί μόλις 
για σάντουιτς» - εργαζόμενοι 
στις ΣΤΑΣΥ.

> Εκτός υπηρεσίας μπάτσος 
βγαίνει από το αυτοκίνητό του, 
πυροβολεί δύο φορές με το 
υπηρεσιακό του όπλο στο πορτ 
μπαγκαζ άλλου αυτοκινήτου.

> Σαν πολλά δεν μαζεύονται;

> Το θέμα ΔΕΝ είναι σκέτα τα 
πολλά (ή λίγα) αλλά η κατεύ-
θυνση που παίρνει πλέον το 
ΣΥΝΟΛΟ της ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑ-
ΤΑΣΤΟΛΗΣ.

> Να… ετοιμαζόμαστε, άραγε;

> Η «ισπανική γρίπη» (όπως έμει-
νε στην Ιστορία) σκότωσε τουλά-
χιστον 22.000.000 ανθρώπους. 

> Για την τωρινή υστερία συγκε-
κριμένου ιού που καλλιεργείται 
σε ΜΜΕ.

> Οταν ο φόβος καλλιεργείται 
για να αποφέρει ως αποτέλεσμα 
την ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ (των 
απλών ανθρώπων) μπροστά σε 
υπαρκτούς και ανύπαρκτους 
κινδύνους. 

> Η «Le Monde» σημειώνει ότι 
στην Κίνα φαίνεται ότι η εξάπλω-
ση του ιού ελέγχεται.

> Η «Handelsblatt» γράφει ότι 
οι μάχες γύρω από την Ιντλίμπ 
στη Συρία αναγκάζουν 1 περί-
που εκατομμύριο κατοίκους να 
εγκαταλείψουν τις εστίες τους 
και να κινηθούν προς τα τουρ-
κικά σύνορα. 

> Κατάλαβες, στρατιωτικέ παπά;

> Με τέτοιες συνθήκες λέτε να 
πάει σ’ εκλογές ο Κούλης;

> Και να χάσει την… κουτάλα;

> «Πρόωρο» Πάσχα (με ρουκέ-
τες) σε Λέσβο και Χίο.

> Σταθερά στη γραμμή «Εξω οι 
ξένοι» η ΝΟΔΕ Λέσβου της ΝΔ. 
«…ανακούφιση των ήδη δοκιμα-
ζόμενων από το μεταναστευτικό 
Λέσβιων…».

> Σιγά μη ξεφύγουν από την 
υστερία.

> Η πρόθεση του λυκειάρχη 
(σε σχολείο των Τρικάλων) να 
προσλάβει σεκιουριτάδες για 
να φυλάει μαθητές σε σχολική 
εκδρομή.

> ΚΑΙ στην εκδρομή μας κυνηγά 
ο «νόμος και η τάξις».

> Να μαθαίνουμε από μικροί 
(και να ανεχόμαστε τον) χαφι-
εδισμό.

> Η Θεανώ, η Δόμνα και τα (λει-
ψά) σχολικά γεύματα. 

> Να φτιάχνουν γεμιστά στο 
σπίτι τους να τρώνε… 

> Τι είπε (πάλι) ο στόμας του: «Τα 
ΜΑΤ δεν μπορεί να είναι μοχλός 
της πολιτικής» (Μπένυ).

> Ηχογραφήσεις Βαρουφάκη: 
σε CD (δώρο εφημερίδων);

> Εν τω μεταξύ (2), η «ελευθε-
ρία στην οπλοφορία» είχε νέα 
αποτελέσματα: 7 νεκρούς στο 
Μιλγουόκι. 

> Από τις βασικές ελευθερίες 
στις ΗΠΑ όπου κυριαρχεί ο νό-
μος “dog eaτ dog”…

> Αντε τώρα να έχεις ταμπέλα 
με το όνομα «Κορωναίος»…

> Για την υστερία μιλάμε.

> 10 ευρώ η μάσκα η χειρουργι-
κή στην Ιταλία: η υστερία απο-
φέρει (και) κέρδη. Κυριολεκτικά. 

> «Και όμως, και όμως! Δεν πι-
στεύω να σας ξέφυγε, αγαπητοί 
μου νέοι, πως και άλλοι συμβου-
λάτορες, που προηγήθηκαν από 
μένα, ας αναφέρω τους κ.κ. Λού-
βαρι, Θεοδωρακόπουλο και Κα-
νελλόπουλο, κάτω από τις βαθυ-
στόχαστες φιλοσοφοντυμένες 
συμβουλές που σας έδωσαν, 
δεν έκαμαν τίποτα άλλο από 
πολιτική, απ΄ αυτή την καταρα-

μένη πολιτική, που πάει να χωθεί 
σήμερα και μέσα στο 2+2=4. Και 
οι τρεις τους κρατώντας από μία 
φιλοσοφική αγιαστούρα ξορκί-
ζουν τον “ιστορικό υλισμό“ και 
τίποτα άλλο. Εκαναν καθαρή, 
καθαρότατη, αλλά ανομολόγη-
τη πολιτική». Δ. Γληνός, «Ποιοι 
δρόμοι ανοίγονται μπροστά 
στους νέους», απάντηση-επιστο-
λή του Δ. Γληνού στο φοιτητικό 
περιοδικό «Μελέτη- Κριτική» 
(Μάης 1932), σε έρευνα για τις 
πνευματικές κατευθύνσεις των 
νέων. (Από τον τόμο «Στη μνήμη 
Δημήτρη Α. Γληνού», ΤΑ ΝΕΑ 
ΒΙΒΛΙΑ, Φλεβάρης 1946).

> Τα τρία ονόματα που αναφέ-
ρει ο Γληνός υπήρξαν πνευματι-
κοί ταγοί της ελληνικής αστικής 
τάξης.

> Σκεφτείτε τώρα τη φράση «No 
Politica». Και τι -υποταγή- σημαί-
νει αυτή. Από όποια χείλη και αν 
εκστομίζεται.

> Πονηρά τα αστικά ΜΜΕ: 
αναφέρονται σε «περιστατικό 
που έλαβε χώρα πριν λίγες μέ-
ρες στον προαύλιο χώρο της 
ΑΣΟΕΕ με άνδρα της ελληνι-
κής αστυνομίας» – kathimerini.
gr, 26/02/2020, «Επεισόδια και 
συλλήψεις μπροστά από την ΓΑ-
ΔΑ». Το όπλο του μπάτσου ΔΕΝ 
το είδαν… 

> Απόλυτη η πτώση του ΠΑΜΕ 
(ΔΑΣ) στο «συνέδριο» στο Κα-
βούρι. Αυτοί συμμετείχαν, όχι 
εμείς…

Βασίλης

Ξεκίνησε, άραγε, το site alt.gr (βλέπε προς Περισσό);

Για τα «δικαιώματα των ένστολων» γουρουνιών…

Wake up, stand up, for your rights, don’t give up the fight!

Ως θεσμικό κόμμα ο Περισσός σαφώς και επικύρωσε το «συνέδριο» της ΓΣΕΕ το οποίο… επέκρινε

Εν τω μεταξύ το ασφαλιστικό «τρέχει»

Και το ερώτημα παραμένει : Το μονοπώλιο της βίας το έχει το αστικό κράτος και τα σκυλιά του;

  Dixi et salvavi animam meam

u Μερικές εκατοντάδες διαδηλωτές, οργάνωσαν πορεία 
στη Μυτιλήνη με βασικό σύνθημα: «Ούτε πνιγμένοι ούτε 
εγκλωβισμένοι - Κοινοί αγώνες για ζωή και ελευθερία». Συ-
γκρινόμενοι με το πλήθος που διαδήλωσε πριν από μερικές 
βδομάδες μετά από το ρατσιστικό κάλεσμα του Μουτζούρη , 
των δημάρχων και διάφορων συλλόγων, ήταν σαφώς λιγότεροι. 
Αυτοί, όμως, έσωσαν την τιμή του λαού της Μυτιλήνης. Κι ας 
μην είναι Μυτιληνιοί οι περισσότεροι (φοιτητές, εργαζόμενοι 
σε ΜΚΟ, εθελοντές).

u Ο Τραμπ μαζεύει ψήφους από ρατσιστές, θρησκόληπτους, 
ξενοφοβικούς, ακροδεξιούς και ό,τι άλλο διεστραμμένο υπάρ-
χει στην Αμερική και η σύζυγός του προσπαθεί να μαζέψει 
ψήφους και από την κοινότητα των Αφροαμερικανών, που 
λόγω Τραμπ έχει στραφεί μαζικά προς τους Δημοκρατικούς. 
Τις προάλλες, η Μελάνια Τραμπ γιόρτασε τον «Μήνα Μαύρης 
Ιστορίας» καλώντας στην αίθουσα προβολών του Λευκού Οί-
κου αφροαμερικανούς μαθητές για να παρακολουθήσουν την 
προβολή της ταινίας “Hidden Figures”, που αναφέρεται στην 
ιστορική συνεισφορά αφροαμερικανίδων μαθηματικών στην 
ανάπτυξη του διαστημικού προγράμματος της NASA. Στόχος 
ήταν, φυσικά, να βγουν οι φωτογραφίες της χαμογελαστής 
μοντέλας με τα παιδιά, για να χρησιμοποιηθούν στην προε-
κλογική καμπάνια του άξεστου ρατσιστή δισεκατομμυριούχου.

οι τοίχοι έχουν φωνή

δεύτερη σύσκεψη; Ποιοι άλλοι ήταν;), οι 
οποίοι το υπογράφουν. Η ημερομηνία είναι 
17-3-2018 και χαρακτηρίζεται ως «εμπιστευ-
τικό». Μένει να μας πουν αν οι υπογραφές 
έπεσαν στη δεύτερη σύσκεψη στο γραφείο 
του Παππά ή μετά απ’ αυτήν.

Το έγγραφο περιλαμβάνει ενέργειες που 
θα προβεί η κάθε πλευρά (ο Φιλιππάκης θα 
σταματήσει να γράφει άρθρα, ο Μιωνής θα 
του αποδεσμεύσει λογαριασμούς που του 
είχε δεσμεύσει, θα αποσύρουν μηνύσεις 
και οι δύο κτλ.), οι οποίες δεν μας ενδιαφέ-
ρουν. Μας ενδιαφέρουν μόνο τρεις όροι που 
αναφέρονται αναλυτικά στις σελίδες 1 και 
2 του «Οδικού Χάρτη» και αναφέρονται σε 
δυο ανοιχτές ποινικές υποθέσεις του Μιωνή 
και σε μια ανοιχτή φορολογική υπόθεση του 
συνεταίρου του Μεταξά. Αντιγράφουμε:

«Δ) Οριστικό κλείσιμο (αρχειοθέτηση) των 
παρακάτω ανοικτών δικαστικών υποθέσεων 
σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την 
υπογραφή του παρόντος Rοadmap. Τα μέρη 
δύνανται να συμφωνήσουν περαιτέρω παρά-
ταση μόνο εφόσον υπάρχει αντικειμενική και 

ουσιαστική πρόοδος στο οριστικό κλείσιμο 
των παρακάτω υποθέσεων.

1) Εγκληματική Οργάνωση – Η ερευνού-
σα Εισαγγελική Αρχή εισηγείται ότι από 
την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία και 
κλείνει την προκαταρκτική έρευνα, για όλα 
τα “εμπλεκόμενα“ πρόσωπα βάζοντας την 
υπόθεση στο αρχείο. Στην συνέχεια, η από-
φαση αρχειοθέτησης επικυρώνεται από την 
Εισαγγελία Εφετών.

2) Ποινική δίωξη για απάτη επί δικαστη-
ρίου. Η 4η Ειδική Ανακρίτρια εισηγείται την 
αρχειοθέτηση και για τα δύο πρόσωπα και 
επιδίδει “τυπική κλήση“. – Αλλος Εισαγγελέας 
συμφωνεί στην αρχειοθέτηση και η απόφαση 
πάει στην συνέχεια προς επικύρωση στο Δι-
καστικό Τριμελές Συμβούλιο προς επικύρω-
ση. Μετά από 30 ημέρες η απόφαση γίνεται 
αμετάκλητη.

3) Μεταξάς-ΔΟΣ
Κατόπιν της απάντησης που θα έρθει από 

τις Ελβετικές αρχές, η ΔΟΣ συμφωνεί στον 
τρόπο υπολογισμού και ολοκληρώνει την 
υπόθεση με συμφωνία αναγνωρίζοντας τις 

θέσεις των Ελβετικών φορολογικών αρχών».
Το διανοείστε; Σε συμφωνητικό μεταξύ 

ιδιωτών καπιταλιστών, περιλαμβάνονται 
όροι για ρύθμιση ανοιχτών ποινικών και 
φορολογικών υποθέσεων! Για να το πούμε 
ωμά, δεν είναι μαλάκες οι καπιταλιστές (και 
μάλιστα κάποιοι σαν τον Μιωνή που έχει τις 
πλάτες της σιωνιστικής κυβέρνησης), για να 
περιλαμβάνουν σε ιδιωτικά συμφωνητικά 
όρους οι οποίοι δεν μπορούν να ικανοποιη-
θούν. Τις δύο ανοιχτές ποινικές υποθέσεις 
του Μιωνή μόνο η κυβέρνηση θα μπορού-
σε να τις κλείσει, παρεμβαίνοντας στο 
δικαστικό μηχανισμό. Να γιατί κρίθηκε 
απαραίτητη η παρουσία του Παπαγγελό-
πουλου στις υπό τον Παππά συσκέψεις, το 
2016 και το 2018.

Εννοείται πως θα υπάρξει συνέχεια. Μέ-
νουμε προς το παρόν εδώ για να σχολιάσου-
με ειρωνικά τη συριζαίικη προπαγάνδα για 
το «ηθικό πλεονέκτημα»! Βουτηγμένοι μέσα 
στα σκατά, όπως όλοι οι προηγούμενοι, είναι. 
Και μάλιστα, στο λάκο με τα σκατά βούτηξαν 
με στιλ που θα ζήλευε και ο… Γκρεγκ Λου-
γκάνις.
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Και δεύτερη συνάντηση ΣΥΡΙΖΑ με Μιωνή-Φιλιππάκη



Μακρονήσια
Με τον πιο επίσημο τρόπο (με δήλωση Κουμουτσά-

κου) ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι, μετά από μελέτη, 
απορρίφθηκε η λύση της χωροθέτησης του στρατό-
πεδου συγκέντρωσης της Λέσβου στο Ασπρονήσι του 
μικρού συμπλέγματος ακατοίκητων νησιών με το όνομα 
Τοκμάκια, ανοιχτά του Μανταμάδου.

Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν, την πρόταση έκανε ο 
περιφερειάρχης Μουτζούρης και ήταν μια ιδέα του κυ-
βερνητικού βουλευτή Χαράλαμπου Αθανασίου. Γνωστοί 
και οι δύο, δε χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Αθα-
νασίου είναι κολλητός του Σαμαρά, οποίος τον έβαλε 
στην αστική πολιτική σε σχετικά μεγάλη ηλικία (μέχρι 
τότε σταδιοδρομούσε ως δικαστικός, επικεφαλής της 
άτυπης γαλάζιας φράξιας στην Ενωση Δικαστών και 
Εισαγγελέων). Ο Μουτζούρης, ως πρύτανης του ΕΜΠ, 
εμφανιζόταν ως φιλελεύθερος δεξιός. Διεκδίκησε την 
περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ως ανεξάρτητος δεξιός, 
κέρδισε και έκτοτε έχει μετατραπεί στον έλληνα Σαλβί-
νι, χτίζοντας μ' αυτόν τον τρόπο την πολιτική του καριέ-
ρα (στοχεύει «ψηλότερα» από τη θέση που βρίσκεται).

Αν και το ζήτημα της χωροθέτησης των στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης είναι αρμοδιότητας Μηταράκη, τη 
δήλωση έκανε ο Κουμουτσάκος που έχει αρμοδιότητα 
τα εξωτερικά ζητήματα του Μεταναστευτικού (σχέσεις 
με ΕΕ κυρίως). Μπορούμε να αντιληφθούμε το λόγο: ο 
Μηταράκης δεν ήθελε να χρεωθεί την απόρριψη. Ισως 
και να συμφωνούσε κιόλας με την πρόταση των Αθανα-
σίου-Μουτζούρη, αλλά του έβαλε «πάγο» το Μαξίμου.. 
Για τον ίδιο λόγο εξαφανίστηκε μετά την αποστολή των 
ΜΑΤ στα νησιά και την έναρξη «πολεμικών» επιχειρή-
σεων ενάντια στους κατοίκους. Ολες τις ανακοινώσεις 
τις κάνει ο Πέτσας και όχι ο αρμόδιος υπουργός.

Γιατί απορρίφθηκε η λύση «Τοκμάκια»; Γιατί, όπως εί-
πε ο Κουμουτσάκος, οι εργασίες εκεί είναι χρονοβόρες 
μιας και απαιτείται και η δημιουργία υποδομών, όπως 
λιμενικές, που δεν είναι εφικτό να γίνουν. Ισως κάποιοι 
να σκέφτηκαν και τους σκαφάτους, που συνηθίζουν ν' 
αράζουν στα συγκεκριμένα νησάκια το καλοκαίρι, μα-
κριά από την πλέμπα, και δε θα ήθελαν να χάσουν αυτό 
το προνόμιο που τους δίνει το χρήμα.

Σημασία έχει ότι η κυβέρνηση μπήκε στη συζήτηση  
για το ξερονήσι και δεν απέρριψε την πρόταση για λό-
γους αρχών. Δύσκολα, βέβαια, μπορεί κανείς να μιλή-
σει για αρχές, όταν αναφέρεται σε μια αστική κυβέρ-
νηση, όμως υπάρχουν και κάποια ιστορικά δεδομένα 
που εξακολουθούν να φορτίζουν με μνήμες το σήμερα. 
Τα ξερονήσια χρησιμοποιήθηκαν ως τόποι εξορίας-
εξόντωσης των κομμουνιστών και των αριστερών σε 
συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους, οπότε η σύγκριση 
γίνεται αυτόματα.

Το ότι η λύση «Τοκμάκια» δεν επιλέχτηκε για τεχνι-
κούς λόγους σημαίνει ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό.  
Το Αιγαίο είναι γεμάτο από ακατοίκητα νησάκια αύριο 
θα μπορούσε να επιλεγεί κάποιο άλλο. Ειδικά από μια 
κυβέρνηση η οποία στο Προσφυγικό παραπαίει, κα-
θώς το αντιμετώπισε με ένα μείγμα αλαζονείας και 
προχειρότητας, και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με 
την ίδια την εκλογική της βάση. Στην προσπάθειά της 
να απεμπλακεί από το αδιέξοδο, δεν αποκλείεται να 
το κάνει και αυτό, για να ικανοποιήσει το πιο ακραίο 
ακροατήριο.

Τι δείχνει όλη αυτή η λογική; Οτι η καταστολή των 
προσφύγων επί ελληνικού εδάφους μπορεί να φτάσει 
στα πιο ακραία όριά της. Ακόμα και στη δημιουργία 
στρατοπέδων συγκέντρωσης σε ξερονήσια μπορεί να  
φτάσει, προκειμένου η κυβέρνηση να εξευμενίσει τους 
κατοίκους των νησιών και να μπορέσει να αναπτύξει το 
σχέδιό της.

Ομως, ακόμα κι αν δε φτάσει στα ξερονήσια (όχι από 
λόγους δημοκρατικής ευαισθησίας, αλλά από άλλους 
λόγους), η κατεύθυνση της σκλήρυνσης της καταστο-
λής των προσφύγων είναι προφανής. Μετά το φιάσκο 
της νησιωτικής εκστρατείας των ΜΑΤ, η κυβέρνηση θα 
στραφεί ενάντια στους πρόσφυγες. Ας είμαστε έτοιμοι 
να το αντιμετωπίσουμε.

Π.Γ.
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βαθύ κόκκινοΣτις 16 του περασμένου 
Γενάρη, μιλώντας στο ρα-

διόφωνο του ΣΚΑΙ, ο Κικίλιας 
προανήγγειλε μια διαδικασία 
ιδιωτικοποίησης των νοσοκο-
μείων, λέγοντας: «Το 2020 εί-
ναι η χρονιά των νοσοκομείων 
και των Συμπράξεων Δημοσί-
ου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Θα 
αποδείξουμε εντός τους έτους 
ότι πράγματι μπορούμε να πά-
με μπροστά σαν χώρα και στα 
δημόσια νοσοκομεία. Με το 
πρόγραμμα το οποίο θα κά-
νουμε σε ένα μεγάλο νοσοκο-
μείο στην Αττική, σε ένα μικρό 
νοσοκομείο στην Αττική και σε 
ένα στην Περιφέρεια, θα δει ο 
κόσμος πώς ακριβώς μπορεί 
να λειτουργήσει διαφορετικά 
το σύστημα».

Ως γνωστόν, ο Κικίλιας δε 
διακρίνεται για… σπιρτάδα 
πνεύματος (το λέμε κομψά), 
γι’ αυτό και επανέλαβε με 
χοντροκομμένο τρόπο την 
επιχειρηματολογία των ερα-
στών της ιδιωτικοποίησης των 
πάντων. Οπως εκείνοι λένε ότι 
δε θέλουν ιδιωτικά αλλά… μη 

κρατικά πανεπιστήμια, έτσι 
και ο Κικίλιας είπε ότι «μιλά-
με για δημόσια δωρεάν υγεία, 
αλλά όχι απαραίτητα κρατι-
κή»! Και εξήγησε τι σημαίνει 
αυτό: «Σημαίνει ότι εάν αυτή 
τη στιγμή σε ένα νοσοκομείο 
ο μαγνητικός ή ο αξονικός το-
μογράφος είναι 30 χρόνων και 
το κράτος κρίνει ασύμφορη τη 
συντήρησή του, να μπορούμε 
κατά χρήση και περίπτωση με 
ΣΔΙΤ, με leasing να πάρουμε 
μηχανήματα από τους ιδιώτες. 
Να τα λειτουργούν οι ιδιώτες, 
να μη χαλάει η λυχνία, να είναι 
αυτοί υπεύθυνοι για τη συντή-
ρηση, να μη χαλάει επί τούτου 
και να πηγαίνουν οι πολίτες 
στο ιδιωτικό διαγνωστικό έξω 
και κάνουν τις μαγνητικές ή τις 
αξονικές και να μην περιμένει 
ο πολίτης 1,5 και 2 και 2,5 μήνες 
να κάνει τις εξετάσεις του».

Το… υπονοούμενο το πιάσα-
τε. Για την άθλια κατάσταση 
των διαγνωστικών μηχανημά-
των στα κρατικά νοσοκομεία 
δε φταίει το κράτος, που έχει 
πετσοκόψει τις δαπάνες, με 
αποτέλεσμα τα μηχανήματα 
να μην συντηρούνται και να 
μην αντικαθίστανται, ή που 
δεν προσλαμβάνει το απαραί-
τητο προσωπικό, με αποτέλε-
σμα να υπάρχουν τομογρά-
φοι που σάπιζαν ανενεργοί, 
λόγω έλλειψης ιατρικού και 
τεχνικού προσωπικού, και εξο-

πλισμένες κλίνες ΜΕΘ, που 
παραδόθηκαν στη σκόνη και 
τη φθορά, πάλι λόγω έλλειψης 
προσωπικού, αλλά φταίνε οι 
εργαζόμενοι οι οποίοι χαλά-
νε επίτηδες τα μηχανήματα 
για να σπρώχνουν τον κόσμο 
στους ιδιώτες!

Ενα μήνα μετά απ’ αυτές τις 
δηλώσεις Κικίλια, ο καρδιολό-
γος-διευθυντής της Β’ Καρδι-
ολογικής Κλινικής του «Ευαγ-
γελισμού» και αντιπρόεδρος 
της ΕΙΝΑΠ, Ηλίας Σιώρας, πε-
ριέγραφε («Τα Νέα», 18.2.2020) 
αυτό που ήδη συμβαίνει στο 
μεγαλύτερο νοσοκομείο της 
χώρας. Ας τον παρακολουθή-
σουμε:

«Σε ό,τι αφορά τις συμπρά-
ξεις με τον ιδιωτικό τομέα, 
το νοσοκομείο μας αποτελεί 
παράδειγμα προς αποφυγήν. 
Πριν από 20 χρόνια, ιδιώτης 
εγκατέστησε έναν αξονικό το-
μογράφο, διέθεσε στο νοσοκο-
μείο δύο τεχνολόγους και, σύμ-
φωνα με τη συμφωνία που σύ-
ναψε, χρέωνε την εξέταση 40 
ευρώ. Το κόστος της εξέτασης 
το κάλυπτε ο “Ευαγγελισμός“ 
και έπειτα τα διεκδικούσε από 
τα Ταμεία.

Επειτα από έξι χρόνια λει-
τουργίας του αξονικού υπολο-
γίζεται ότι ο ιδιώτης εισέπραξε 
χρηματικό ποσό επτά φορές 
μεγαλύτερο από το κόστος του 
αξονικού τομογράφου. Συνε-

πακόλουθα, ο “Ευαγγελισμός“ 
με τα χρήματα που δαπάνησε 
θα είχε τη δυνατότητα να αγο-
ράσει δύο υπερσύγχρονους 
αξονικούς.

Στο μεταξύ, το μηχάνημα 
με το πέρας των ετών κρίθηκε 
τεχνολογικά πεπερασμένο, με 
τον ιδιώτη να αποχωρεί».

Καθαρά πράγματα και απο-
δεδειγμένα με νούμερα (ου-
δείς τόλμησε να διαψεύσει τον 
γιατρό): ο ιδιώτης απέσβεσε το 
μηχάνημα σε λιγότερο από ένα 
χρόνο και τα υπόλοιπα πέντε 
κονόμαγε κάθε χρόνο κέρδη 
ίσα με το κόστος ενός αξονι-
κού τομογράφου. Κι όταν το 
μηχάνημα πάλιωσε, το παρά-
τησε και έφυγε, με τα κέρδη 
να αναπαύονται ήδη σε κάποια 
ελβετική τράπεζα ή να τα έχει 
τζιράρει σε άλλη μπίζνα.

Ομως, οι ιδιώτες κεφαλαι-
οκράτες δε θέλουν πλέον να 
πάρουν μόνο μια υπεργολαβία. 
Θέλουν να βάλουν χέρι στο 
ίδιο το μάνατζμεντ των νοσο-
κομείων, για να μπορούν να 
εξασφαλίσουν υπερκέρδη. Μι-
λάμε για εξασφαλισμένο πλιά-
τσικο, καθώς η υγεία είναι το 
πολυτιμότερο αγαθό για τους 
ανθρώπους και μπορούν να 
στερηθούν τα πάντα γι' αυτό. 
Ετσι, ο Κικίλιας βάζει μπροστά 
ένα παλιό σχέδιο: τη μετατρο-
πή των κρατικών νοσοκομείων 
από Νομικά Πρόσωπα Δημο-

σίου Δικαίου σε Νομικά Πρό-
σωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Με 
όχημα μια «δωρεά» του Ιδρύ-
ματος Νιάρχου, ξεκινά από το 
νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής, 
το οποίο θέλει να μετατρέψει 
σε ΝΠΙΔ, ενώ σειρά έχουν το 
Παιδιατρικό Θεσσαλονίκης 
και το Πανεπιστημιακό Γενικό 
Νοσοκομείο Λάρισας. Μετά 
θα πάρει η μπάλα και άλλα νο-
σοκομεία που παρουσιάζουν 
«ενδιαφέρον» για καπιταλι-
στές της Υγείας, μέχρι να με-
τατραπούν όλα σε ΝΠΙΔ.

Αυτό δε βολεύει μόνο τους 
καπιταλιστές που θα διαλέ-
γουν τα «φιλέτα» και θα «επεν-
δύουν» σ' αυτά. Βολεύει και 
το αστικό κράτος. Πρόκειται 
για τη γνωστή νεοφιλελεύ-
θερη αντίληψη, που θέλει τα 
νοσοκομεία αυτόνομες επι-
χειρηματικές μονάδες, που 
θα παίρνουν μια γλοίσχρα 
επιχορήγηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό και θα πρέπει 
από εκεί και πέρα «να κόψουν 
το λαιμό τους» για να εξασφα-
λίσουν έσοδα και να μειώσουν 

τις δαπάνες.
Πώς θα εξασφαλίσουν 

έσοδα; Χαρατσώνοντας τον 
κοσμάκη που καταφεύγει σ' 
αυτά. Τα νοσήλια δε θα κα-
θορίζονται κεντρικά από το 
υπουργείο Υγείας, αλλά από 
κάποια επιτροπή, στην οποία 
τον πρώτο λόγο θα έχουν οι 
ιδιώτες και οι μανατζαραίοι 
των νοσοκομείων, που θα είναι 
υποχείριά τους. Και σιγά-σιγά, 
θα υπάρξει διαφοροποίηση 
των νοσηλίων από νοσοκομείο 
σε νοσοκομείο, ώστε να φτά-
σουμε σε νοσοκομεία διάφο-
ρων κατηγοριών. Ανάλογα με 
το πορτοφόλι και το επίπεδο 
περίθαλψης.

Πώς θα μειώσουν τις δαπά-
νες; Οχι μόνο εξευτελίζοντας 
το επίπεδο της παρεχόμενης 
περίθαλψης, αλλά αλλάζοντας 
άρδην τις εργασιακές σχέσεις, 
ώστε να εξευτελίσουν ακόμα 
περισσότερο τους μισθούς 
του ιατρικού και νοσηλευτι-
κού προσωπικού. Δε θα προ-
σλαμβάνουν πλέον ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό με 
σχέση εργασίας δημοσίου δι-
καίου, αλλά με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου. Συμβασι-
ούχους κατά προτίμηση. Αυτό 
που γίνεται εδώ και χρόνια με 
τους λεγόμενους επίκουρους 
γιατρούς θα γενικευτεί. 

Γι' αυτό το «σχέδιο Κικίλια» 
δεν πρέπει να περάσει.

Tα κοράκια του κεφαλαίου 
πέφτουν πάνω στα νοσοκομεία


