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Nα χαίρεστε τον βουλευτή 
σας εκεί στη ΝΕΑ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ. Αμα είσαι ρατσιστής, 
είσαι στα πάντα. Στη φυλή, στο 
φύλο, στην ηλικία, στην ιδεολο-
γία, στα πάντα. (…) Μπαίνουν 
σε ένα μπαρ τρεις άνθρωποι 
και ένας μπογδάνος...

Ελενα Ακρίτα
Στην Ακρίτα γιατί δεν έκανε 

μήνυση ο Μπογδάνος; Ξέρει 
να φυλάγεται από τα ζόρικα…

Ηταν το μεγαλύτερο νεα-
νικό μου όνειρο η απελευθέ-
ρωση της Αγιασοφιάς από τις 
αλυσίδες της αιχμαλωσίας, 
που έσπασαν επιτέλους.

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Οι γελοίοι εθνικιστές στην 

Ελλάδα βλέπουν «ανθελλη-
νικές προκλήσεις». Οι σοβα-
ροί εθνικιστές στην Τουρκία 
βλέπουν ευθεία βολή κατά 
της κεμαλικής-κοσμικής πα-
ράδοσης.

Το σύνθημα «Ελλάς-Γαλλία 
συμμαχία» παραμένει επίκαι-
ρο όσο ποτέ, με αφορμή -με-
ταξύ άλλων- και τις εξελίξεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

Φιλίπ Ρεΐ (πρόξενος της 
Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη)

Πόσο είπαμε ότι κοστίζουν 
δύο φρεγάτες τύπου Belh@
rra; Γύρω στα 3 δισ. ευρώ;

Στόχος της κυβέρνησης εί-
ναι να τεθεί στο επίκεντρο της 
πολιτικής αντιπαράθεσης η 
λάσπη απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ 
ώστε να δημιουργηθεί η εικόνα 
ότι «όλοι ίδιοι είναι».

Ράνια Σβίγκου
Παρακαλείται η κυρία Σβί-

γκου να μας πει σε τι διαφέ-
ρουν. Ούτε καν στη λαμογιά.

Οι εισαγγελείς; Κάποιοι 
μπορεί να πάρουν την πίτα 
και εσύ θα πάρεις την πούτσα. 
Ετσι είναι το παιχνίδι στην 
Ελλάδα. Το 2007 στον Πύργο 
φάγανε και τα λεφτά που είχε 
μαζέψει ο κόσμος και μοίρα-
σαν και τις αποζημιώσεις μετά 
εισαγγελείς και δικηγόροι.

Βασίλης Ματθαιόπουλος 
(τ. αρχηγός Πυροσβεστικής)
Αυτό δεν έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, 

αλλά επί ΝΔ (Καραμανλή). Θα 
διερευνηθεί; (Λέμε τώρα…).

Κυρώσεις θα έρθουν αν 
συνεχιστεί η κλιμάκωση των 
τουρκικών προκλήσεων. Δεν 
θα έρθουν για την Αγία Σο-
φία αλλά αν, για παράδειγμα, 
μπουν στην ελληνική ΑΟΖ και 
αρχίσουν να κάνουν έρευνες 
και βάλουν γεωτρύπανο, τότε 
θα υπάρξουν κυρώσεις.

Γιώργος Κύρτσος
Ο παλιός είν' αλλιώς. Ασος 

στην κωλοτούμπα, παρά την 
ηλικία του.

Υπάρχει μια διαδικασία. 
Δεν έχει καμία σχέση με το αν 
ο συγκεκριμένος ένοικος του 
Λευκού Οίκου δεν νιώθει καλά 
να αποχωρήσει και πρέπει να 
υποκαπνιστεί από εκεί, επειδή 
η προεδρία είναι η προεδρία.

Νάνσι Πελόζι
Ο υποκαπνισμός είναι δια-

δικασία απεντόμωσης!

Δήλωση του κυβερνητι-
κού εκπροσώπου Πέτσα: 

«Δε θα ήθελα να κάνω κάποιο 
σχόλιο αυτή τη στιγμή για τον 
τρόπο που έχει αναπτυχθεί ο 
δημόσιος διάλογος του κυρίου 
Μπογδάνου στα κοινωνικά δί-
κτυα. Αυτό που θα ήθελα να πω 
είναι σε συνέχεια όσων έχουμε 
δει, ότι αν νομίζει κάποιος ότι 
θίγεται, μπορεί φυσικά να προ-
σφεύγει στην Δικαιοσύνη. Αυτό 
επικαλέστηκε και η κυρία Γερο-
βασίλη εχθές και γι’ αυτό εμείς 
και την καλέσαμε αν νομίζει ότι 
θίγεται να προσφύγει εναντίον 
αυτού του ανθρώπου που έλε-
γε αυτά που έλεγε όπως η ίδια 
λέει εν αγνοία της». Καταρχάς, 
ο Μπογδάνος δεν κάνει «δη-
μόσιο διάλογο». Καταθέτει 
μηνύσεις και μετά ευχαριστεί 
την αστυνομία «για την αποτε-
λεσματικότητά της» (σύλληψη 
Δαπέργολα). Η αστυνομία 
είναι κρατικό όργανο, αν δεν 
απατώμεθα. Εν προκειμένω, 
λειτούργησε ως υπάλληλος 
του κυβερνητικού βουλευτή 
Μπογδάνου. Ο Μπογδάνος, 

επίσης, προγράφει δημοσι-
ογράφους και ζητά την από-
λυσή τους, για σχόλια-ρεπορ-
τάζ που έγραψαν στα social 
media (απαίτηση από τον 
«Αθήνα 9,84» να «καθαρίσει» 
την Κουμάντου). Ο Πέτσας 
είναι υφυπουργός αρμόδιος 
για τον Τύπο. Δε θα έπρεπε να 
τοποθετηθεί επ' αυτού;

Το σημαντικότερο: ο Μπο-
γδάνος συμμετείχε σε 

αντιμεταναστευτική-ρατσι-
στική σύναξη παρέα με τον 
Κασιδιάρη και τον Τζήμερο. Ο 
Πέτσας τον κάλυψε πλήρως: 
«Κάθε βουλευτής είναι ελεύ-
θερος να συμμετέχει σε οποι-
αδήποτε εκδήλωση επιθυμεί».

Αυτή είναι από τις πιο… σε-
μνές και πιο… αντιεμετικές 

φωτογραφίες που δημοσιεύτη-
καν για το πάρτι που έκανε η 
Πατούλαινα της Αγιαμαρίνας 
σε παραλιακό κλαμπ. Το θέμα 
μας αυτή τη φορά δεν είναι 
το καρακιτσαριό του γνω-
στού ζεύγους, αλλά η πλήρης 
παραβίαση των μέτρων μη 
εξάπλωσης του κοροναϊού. 
Τα βίντεο δείχνουν κόσμο πα-
τείς με πατώ σε να λικνίζεται 
-με πρώτη και καλύτερη την 
Πατούλαινα- υπό τους ήχους 
τσιφτετελομπλιμπλικιών (ένα 
λεπτό είναι το σχετικό βίντεο, 
αντέξαμε). Οπως αντιλαμβά-

νεστε, το ζήτημα είναι καθαρά 
πολιτικό. Απ' όλες τις απόψεις.

«Σε περίπτωση που μειω-
θεί υπερβολικά το ποσό 

χρηματοδότησης του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης για τις χώρες 
που έχουν πληγεί από τον νέο 
κορωνοϊό και τον επόμενο 
μακροπρόθεσμο προϋπολογι-
σμό της ΕΕ, δεν θα δώσουμε 
την έγκρισή μας. Το Ευρωπαι-
κό Κοινοβούλιο έχει ορίσει τις 
προτεραιότητές του και ανα-
μένει ότι θα ικανοποιηθούν», 
ανέφερε σε ανακοίνωσή του 
ο Νταβίντ Σασόλι, προσφέρο-
ντας μια νότα ευθυμίας στο 
σκληρό ιμπεριαλιστικό παζάρι.

25/7: Ολλανδία: Ημέρα ανεξαρτησίας 25/7/1949: 
Σύλληψη 24 εμπόρων και βιομηχάνων ως ενισχυτών 
του ΚΚΕ 25/7/2002: Σύλληψη Πάτροκλου Τσελέντη 
(17Ν) 26/7: Ημέρα διαχειριστών συστημάτων, 
Λιβερία: Ημέρα ανεξαρτησίας (1847), Μαλδίβες: 
Εθνική γιορτή (1965) 26/7/1946: Εκτέλεση 
έξι θανατοποινιτών (Γιαννιτσά), η Ειρήνη 
Γκίνη (Μίρκα Γκίνοβα) πρώτη εκτελεσθείσα 
από στρατοδικείο στην Ελλάδα 26/7/1969: 
Βόμβα (ΔΑ) έξω από το κέντρο “Διόνυσος”, ελα-
φρός τραυματισμός έξι περαστικών 26/7/1979: 
Βόμβα σε κτίριο του υπουργείου Παιδείας (ΕΛΑ) 
26/7/1986: Βόμβες (ΕΛΑ) σε γραφεία Πειραϊκής-
Πατραϊκής και Σκαλιστήρη 26/7/2002: Σύλληψη 
Νίκου Παπαναστασίου (17Ν) 27/7: Φινλανδία: 
Ημέρα υπναράδων 27/7/1794: Καρατόμηση Ρο-

βεσπιέρου 27/7/1929: Διαμαρτυρία χιλίων 
ατόμων κατά του «Ιδιώνυμου» (Καλλιθέα), 
τραυματισμοί, συλλήψεις 27/7/1943: Πρώτο 
συνέδριο της ΕΠΟΝ 27/7/1943: Αρχή στρατο-
λόγησης στα «Τάγματα Ασφαλείας» 27/7/1967: 
Καταδίκες έξι μελών του ΠΑΜ 28/7: Ημέρα κατά 
ηπατίτιδας, Περού: Ημέρα ανεξαρτησίας (1824) 
28/7/2005: Τερματισμός ένοπλου αγώνα IRA 
μετά από 36 χρόνια δράσης 29/7: Ημέρα τί-
γρης 29/7/1955: Επαναλειτουργία φυλακών 
Γυάρου 29/7/1980: Λεωφορείο πολτοποιεί 
το κεφάλι της φοιτήτριας Σωτηρίας Βασιλα-
κοπούλου που μοίραζε προκηρύξεις της ΚΝΕ 
στην υφαντουργία ΕΤΜΑ 30/7: Ημέρα φιλίας, 
Κούβα: Ημέρα μαρτύρων επανάστασης 30/7/1866: 
Τριάντα Αφροαμερικανοί νεκροί (Νέα Ορ-

λεάνη) σε εξέγερση λευκών ενάντια στο 
δικαίωμα ψήφου Αφροαμερικανών 30/7/1919: 
31 νεκροί, πεντακόσιοι τραυματίες σε φυ-
λετικές ταραχές (Σικάγο) 30/7/1920: Δο-
λοφονία Ιωνα Δραγούμη 30/7/1931: Ανταλλαγή 
πυροβολισμών σε απόπειρα αστυνομίας να δι-
αλύσει συγκέντρωση εκατό ατόμων (Σέρρες), 
νεκρός αξιωματικός, τραυματισμός διοικητή 
30/7/1978: Εμπρησμός εισόδου πλαζ ΕΟΤ Αλί-
μου, αναγραφή συνθημάτων (ΕΛΑ) 31/7: Ισπανία: 
Ημέρα γάτας 31/7/1977: Ενας νεκρός, είκοσι 
τραυματίες σε αντιπυρηνική διαδήλωση (Γαλλία) 
31/7/1978: Σύλληψη Νικόλαου Μιχαλολιάκου και 
άλλων οκτώ νεοφασιστών 31/7/1982: Βόμβα στα 
γραφεία της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΛΑ).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Το πιο σύντομο ανέκδοτο της περα-
σμένης εβδομάδας u «Το θέμα της 
Αγίας Σοφίας τέθηκε στο περιθώριο 
της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ» u Δεν 
υπήρχε περιθώριο ούτε για το… περι-
θώριο u Φαντάζεστε να πλησίαζε ο 
Κούλης κάποιον ιμπεριαλιστή ηγέτη 
και να του έλεγε u «Ξέρεις, υπάρχει 
και το ζήτημα της Αγιασοφιάς;» u Στο 
περιθώριο το κλίμα είναι χαλαρό και τα 
στόματα… αποχαλινώνονται u Ειδικά 
όταν υπάρχει και η κούραση του πο-
λύωρου παζαριού u Κι άλλο σύντομο 
ανέκδοτο u «Σκληρή μάχη της Αθήνας 
για το Ταμείο Ανάκαμψης» u Τίτλος φι-
λοκυβερνητικής εφημερίδας τη Δευτέ-
ρα u Την ξεχάσατε, ρε, την αφρικανική 
παροιμία; u Οταν στο βάλτο πλακώνο-
νται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα 
βατράχια u Ο Κούλης πάντως δεν την 
ξέχασε u Τόσες φορές του είχε κάνει 
το σχετικό μάθημα ο μπαμπάς του u 

Γι' αυτό, σαν καλό παιδάκι περίμενε να 

τελειώσουν οι μεγάλοι τον καυγά u Και 
μετά να του πουν τι αποφάσισαν u Θε-
ός φυλάξοι u Φασίστας ο Μπογδάνος; 
u Πώς σας πέρασε από το μυαλό; u 

Πρόκειται για αγλάισμα δημοκρατι-
κότητας, διεθνισμού, αλληλεγγύης u 

Στο δικαστήριο, όμως, γιατί δεν πήγε 
για να υπερασπιστεί τη μήνυσή του; 
u Ηθελε να τον αποκαλέσουν και 
«κότα»; u Λειράτη και μακροπουπου-
λάτη, που θα 'λεγε και η θεία Ντόρα u 

«Εχουμε καθαρό το μέτωπό μας» δή-
λωσε ο κυρ-Αλέκος ο Φλαμπουράρης 

u Αυτός δεν καταλαβαίνει Χριστό u 

Λέει ενσυνείδητα τις πιο μεγάλες πα-
πάρες, ποντάροντας στην εξάντληση 
των αντιπάλων u Σου λέει: πόσο θ' 
αντέξουν; u Θα σκάσουν στο τέλος u 

Προσοχή, ο Φλαμπουράρης δεν είναι 
γραφικός u Είναι παμπόνηρος, κυνικός 
και αδίστακτος u Το μόνο που έκανε 
ως υπουργός Επικρατείας, μόνιμος κά-
τοικος Μαξίμου, ήταν να παρεμβαίνει 

σε υποθέσεις που «παίζονταν λεφτά» 

u Παρενέβαινε πάντοτε υπέρ αυτών 
που έχουν τα λεφτά u Εκβίαζε με ωμό 
τρόπο υπηρεσιακούς παράγοντες να 
υπογράψουν παράνομες πράξεις u Ο 
νοών νοείτω u Η κυρία Θεανώ, πρώην 
υπουργός Γεμιστών και Εδεσμάτων, 
κατήγγειλε την κυβέρνηση για «τη δη-
μοσίευση προϊόντων υποκλοπών» u 

Μήπως να μας έλεγε και τίποτα για το 
περιεχόμενο των υποκλαπεισών συνο-
μιλιών; u'Η το αδίκημα της υποκλοπής 
σβήνει όλα τα υπόλοιπα; u Συριζαίοι, 
θυμηθείτε u Οσο μιλάτε κατ' αυτόν τον 
τρόπο τόσο επιβαρύνετε τη θέση σας 

u Γιατί η κυβέρνηση Κούλη προσπάθη-
σε να κρατήσει κρυφή την τριμερή του 
Βερολίνου με Τουρκία και Γερμανία; u 

Φιλοσοφία θέλει; u Οταν ο Σαμαράς 
έχει διακηρύξει ότι «δεν κάνεις διάλογο 
με πειρατές» u'Η ότι «η Ευρώπη κοιμά-
ται και η Δύση αυτοκτονεί» u Είναι να 
μην φυλάγεται ο Κούλης; u Ο πονηρός 

Τσαβούσογλου, όμως, το έκανε βούκινο 

u Και ο Κούλης εκτέθηκε διπλά u Και 
πέραν του ακροδεξιού ακροατήριου u 

Ο Μακρόν χτύπησε, λέει, τη γροθιά στο 
τραπέζι του συμβουλίου κορυφής της 
ΕΕ u Ευτυχώς που ήταν καθιστός και 
σώθηκε το καλσόν u «Δεν μπορώ να 
διανοηθώ αυτόν τον διάλογο ακόμη και 
τώρα που τον έχω ακούσει» u Δήλωσε 
ο πρόεδρος της Ενωσης Αξιωματικών 
του Πυροσβεστικού Σώματος u Και 
έπεισε τους πάντες για το αντίθετο u 

Γιατί όλοι ξέρουμε και καταλαβαίνου-
με u Αν έβρισκε κάτι πιο αληθοφανές, 
μπορεί και να έπειθε κανέναν u Υπήρχε 
περίπτωση να μη δηλώσει «ικανοποιη-
μένη» η κυβέρνηση Κούλη από το απο-
τέλεσμα του παζαριού των Βρυξελλών; 
u Σ' αυτές τις περιπτώσεις εφαρμόζε-
ται το γνωστό ρατσιστικό δόγμα για 
το βιασμό u «Αν δεν μπορείς να τον 
αποφύγεις, απόλαυσέ τον» u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Κανένας λαός στον δυτικό κόσμο, σε συνθήκες ειρήνης και όχι 
πολέμου, δεν έχει υποστεί τις θυσίες που υπέστη ο ελληνικός 

λαός, αυτή τη δεκαετία. Δεν μπορείς σε ένα λαό που έχει 
υποστεί αυτές τις θυσίες να του πεις τώρα: «ωραία, έκανες 
τις θυσίες, είχες το μνημόνιο αλλά επειδή ξέσπασε αυτός ο 
ιός πάρε ένα μνημόνιο στο κεφάλι». Η πολιτική για να είναι 

αποτελεσματική πρέπει να έχει και μία αίσθηση δικαιοσύνης.
Αδωνις Γεωργιάδης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Αστοί δημοσιογράφοι και 
πολιτικοί εκφράζουν την 

αποστροφή τους για τον πεζο-
δρομιακό τρόπο με τον οποίο 
εκφράζεται ο τέως αρχηγός 
του Πυροσβεστικού Σώματος, 
απευθυνόμενος στον υφιστά-
μενό του (χωρίς να ξέρει ότι 
αυτός τον «γράφει» με το κι-
νητό του). Σε ποιον τα πουλάτε 
αυτά, ρε; Λες και δεν ξέρουμε 
πώς μιλούν στις ιδιωτικές συ-
ζητήσεις τους όλοι αυτοί. Λες 
και δεν ξέρουμε τι σημαίνει 
καραβανάδικη ιεραρχία. Λες 
και δεν έχουν μείνει στα πο-
λιτικά ανέκδοτα τα «καντίλια» 
που κατέβαζε ο Καραμανλής 
ο πρεσβύτερος στους υπουρ-
γούς του.

Ναι, είναι χυδαίος ο τρό-
πος με τον οποίο εκφράζεται 
ο Ματθαιόπουλος. Δεν είναι, 
όμως, προσβλητικός για τον 
Λιότσο. Να τον νουθετήσει 
προσπαθεί, λέγοντάς του τι 
θα πάθει αν δεν υπακούσει και 
μιλώντας του σε μια γλώσσα 
προσιτή και στους δυο τους. 
Και τι του λέει; Αν θέλεις να 
κάνεις καριέρα στο σώμα, να 
φτάσεις ψηλά, ακόμα και στην 
αρχηγία, θάψε κάθε ενοχο-
ποιητικό στοιχείο για το Μάτι. 
Μην τα βάζεις με τους συνα-
δέλφους σου, μην τα βάζεις 
με εμένα (τον Ματθαιόπουλο) 
που τότε ήμουν επιχειρησια-
κός υπαρχηγός, μην τα βάζεις 
με άλλες κρατικές υπηρεσίες, 
μην τα βάζεις με τη Δούρου, 
μην τα βάζεις με την κυβέρ-
νηση, γιατί ό,τι σου λέω μου 
το έχει ζητήσει η υπουργός 
(Γεροβασίλη).

Πρώτη φορά λέτε να έχει 
γίνει τέτοιου τύπου συζήτηση 
ανάμεσα σε στελέχη του κρα-
τικού μηχανισμού που ασκούν 
και προανακριτικά καθήκοντα; 
Οι «κασέτες» της ΕΥΠ/ΚΥΠ 
για τα νταλαβέρια μπάτσων 
και μαφιόζων τι αποκαλύ-
πτουν; Τι αποκαλύπτουν για 
δικαστικούς που «πουλάνε» 
αποφάσεις; Ας σταματήσουν, 
λοιπόν, κάποιοι να παριστά-
νουν τους έκπληκτους και 
τους  αγανακτισμένους για τη 
«γλώσσα» του τέως αρχηγού.

Ο Ματθαιόπουλος, λοιπόν, 
αρχηγός της Πυροσβεστικής 
τοποθετημένος από τη Γερο-
βασίλη, φωνάζει τον υφιστά-
μενό του Λιότσο, διορισμένο 
πραγματογνώμονα από τον 
εισαγγελέα, και του λέει να 
θάψει οτιδήποτε παραπέμπει 
σε ευθύνες υπηρεσιών και 
κυβέρνησης. Το ότι ο Ματ-
θαιόπουλος είναι εκλεκτός 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι πέραν κάθε 
αμφιβολίας. Τον είχε δίπλα του 
ο Τόσκας για να κάνει την ενη-
μέρωση στον Τσίπρα, σ' εκείνο 
το άθλιο σόου στο κέντρο επι-
χειρήσεων, την ώρα που είχαν 
ήδη γίνει γνωστοί οι πρώτοι νε-

κροί. Τον έκαναν αρχηγό, όταν 
αναγκαστικά «παραίτησαν» 
τον προηγούμενο (μαζί με τον 
αρχηγό της ΕΛΑΣ). Κι όταν 
τον περασμένο Φλεβάρη τον 
αποστράτευσε η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, ο τομεάρχης του 
ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ραγκούσης έβγαλε 
ανακοίνωση για να καταγγείλει 
ότι η ΝΔ αποστρατεύει άξια 
στελέχη για να προωθήσει 
κομματικούς. Βέβαια, αν οι 
συριζαίοι ήξεραν ότι ο Λιότσος 
έχει «κασέτα», δε θα έκανε πο-
τέ αυτή τη δήλωση ο Ραγκού-
σης, όμως, θέλουν δε θέλουν, 
τον Ματθαιόπουλο τον έχουν 
χρεωθεί.

Στην «κασέτα» που δημοσι-
οποίησε ο Λιότσος, την Κυρια-
κή μέσω «Καθημερινής» και τη 
Δευτέρα καταθέτοντας μήνυ-
ση κατά Ματθαιόπουλου, η Γε-
ροβασίλη δεν έχει καμιά άμε-
ση ανάμιξη. Την επικαλείται 

ο Ματθαιόπουλος και μπορεί 
να πει κανείς ότι το έκανε για 
να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση 
πάνω στον Λιότσο. Υπάρχει, 
όμως, ένα δεδομένο που δεν 
μπορεί κανείς να παραβλέψει: 
συγκάλυψη δεν επιζητούσε μό-
νον ο Ματθαιόπουλος για την 
πάρτη του και για τους αξιωμα-
τικούς του. Συγκάλυψη επιζη-
τούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ξε-
χνάει το άθλιο σόου το βράδυ 
της φονικής πυρκαγιάς, με τον 
Τσίπρα μόλις αφιχθέντα από 
το Μόσταρ, να ενημερώνεται 
από τον Ματθαιόπουλο και να 
ρωτάει τι ώρα θα σηκωθούν το 
πρωί τα αεροπλάνα, ενώ είχαν 
ήδη βρεθεί οι πρώτοι νεκροί; 
Ποιος ξεχνάει το ακόμα πιο 
άθλιο σόου που οργάνωσαν τις 
επόμενες μέρες Τζανακόπου-
λος (δηλαδή Τσίπρας) και Τό-
σκας, μαζί με τους αρχηγούς 
της Αστυνομίας και της Πυρο-

σβεστικής, για να αποδείξουν 
ότι υπήρξε… έργο εμπρηστών 
και πως ο κρατικός μηχανι-
σμός έκανε ό,τι περνούσε από 
το χέρι του;

Ο αρχηγός της Αστυνομίας 
δήλωνε τότε… περήφανος για 
τη δουλειά που έκανε το σώμα 
του! Και ο αρχηγός της Πυρο-
σβεστικής δήλωνε: «Δεν θα 
έκανα τίποτα διαφορετικό, γι-
ατί δεν θα μπορούσα να κάνω 
τίποτα διαφορετικό»! Και ο Τό-
σκας υπερθεμάτιζε: «Προσπα-
θώ να βρω ποια είναι τα λάθη 
και ποιοι έχουν την ευθύνη, 
σας λέω ότι δεν μπορώ να βρω 
μεγάλα λάθη επιχειρησιακά σε 
όλη αυτήν την κατεύθυνση των 
επιχειρήσεων».

Επομένως, είτε ο Ματθαιό-
πουλος έλεγε αλήθεια ότι πα-
ρενέβη σ' αυτόν η Γεροβασίλη 
είτε όχι, η κατεύθυνση της κυ-
βέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
ήταν κατεύθυνση συγκάλυ-
ψης. Και ο Ματθαιόπουλος, 
που διορίστηκε αρχηγός όταν 
η κυβέρνηση δεν μπορούσε να 
κρατήσει άλλο τους αρχηγούς 
Αστυνομίας και Πυροσβε-
στικής και «έκανε δεκτές τις 
παραιτήσεις τους» (τακτική 
αποδιοπομπαίου τράγου), το-
ποθετήθηκε για να συγκαλύψει 
και όχι για να αποκαλύψει και 
να βοηθήσει στην απόδοση 
ευθυνών. Αυτό και έκανε, όπως 
αποδεικνύει η «κασέτα» που 
έγραψε ο Λιότσος. Μ' εκείνη 
την τρισάθλια συνέντευξη 
των Τζανακόπουλου-Τόσκα η 
κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
είχε ήδη βγάλει το δικό της 
πόρισμα. Και ο Ματθαιόπου-
λος, που ευεργετήθηκε με το 
πόστο του αρχηγού, ήξερε τι 
έπρεπε να κάνει, είτε του το 
είπαν ευθέως είτε όχι.

Και για να τα λέμε όλα, εμείς 
εκτιμούμε ότι πήρε τις κατευ-
θύνσεις του. Δεν άφησαν τους 
χειρισμούς στην προσωπική 
πρωτοβουλία του. Γι' αυτό και 
πληροφορήθηκε από τους 
ρουφιάνους του ότι ο Λιότσος 
φτιάχνει πόρισμα που θα επιρ-
ρίπτει ευθύνες σε ανωτέρους 
του και τον φώναξε για να τον 
συνετίσει. Οπως επίσης εκτι-
μούμε ότι ο τότε… περήφα-
νος αρχηγός της Αστυνομίας 
δε βρέθηκε τυχαία γενικός 
γραμματέας στο υπουργείο 
Προ Πο της νεοδημοκρατικής 
κυβέρνησης. Ηξερε πολλά για 
τους χειρισμούς εκείνης της 
περιόδου και κατάφερε να τα 
«πουλήσει» στους ανθρώπους 
του Μητσοτάκη. Γι' αυτό και η 
ΝΔ κάνει την πάπια γι' αυτόν 
τον τύπο που έχει τις δικές του 
εγκληματικές ευθύνες για τον 
άδικο θάνατο τόσων ανθρώ-
πων, που τους εγκλώβισαν μέ-
σα στην πύρινη ζώνη.

Σ' αυτούς τους σκοτεινούς 

Bάσει σχεδίου
Πρωτοσέλιδο των «Παραπολιτικών» το Σάββατο: «Οι κακές 

παρέες στα Κουφονήσια…, Ο Τσίπρας και ο πρώην αναπληρω-
τής CEO της “αμαρτωλής“ Αττικής». Τίποτα το καινούργιο. Οι 
γνωστές φωτογραφίες του ζεύγους Τσίπρα με τον Μπαλαούρα 
και την παρέα του στο Κουφονήσι. Μόνοι τους τις δημοσίευσαν 
τις… εκδρομικές φωτογραφίες. Αν ο Τσίπρας ήθελε να κάνει συ-
νάντηση «εργασίας» με τον Τσάδαρη, πρώην μεγαλοστέλεχος της 
Attica bank, που εμπλέκεται με τις χρηματοδοτήσεις του Καλο-
γρίτσα, δε θα πήγαινε με βερμούδα και τίσερτ στο Κουφονήσι, 
ούτε θα έβγαζε φωτογραφίες με τσίπουρα και θαλασσινά και 
τον Μπαλαούρα μέσ' στην καλή χαρά (προφανώς είχε ξεκινήσει 
νωρίτερα).

Πρωτοσέλιδο του «Πρώτου Θέματος» την Κυριακή: τίποτα 
σχετικό με Καλογρίτσα, Μιωνή, Αρτεμίου κτλ. Κύριο θέμα η Αγι-
ασοφιά («Μέχρι πού μπορεί να το πάει ο Ερντογάν»), δίπλα ο 
Τζέικομπ Ρότσιλντ («Ο βαρόνος που τον ενοχλεί η επένδυση της 
Κασσιόπης από 2 χιλιόμετρα μακριά»), από κάτω «Ο σχιζοφρενής 
με το τσεκούρι».

Οι δυο δεξιοφυλλάδες που σήκωσαν το βάρος της Μιωνιάδας 
και της Καλογριτσιάδας δεν είχαν να συνεισφέρουν τίποτα επί 
των θεμάτων με τα οποία τροφοδοτούσαν την επικαιρότητα τις 
προηγούμενες εβδομάδες. 'Η πήραν εντολή να μη συνεισφέρουν 
τίποτα, προκειμένου να ανοίξει η βεντάλια με ένα ακόμα σκάν-
δαλο ΣΥΡΙΖΑ;

Το πρωτοσέλιδο της «Καθημερινής» επιβεβαίωσε ότι ισχύει το 
δεύτερο. Ολα γίνονται βάσει σχεδίου. Και αυτή τη φορά ήταν η 
σειρά της «σοβαρής» δεξιάς εφημερίδας να πάρει τη σκυτάλη 
από τις κιτρινοφυλλάδες: «Μάτι: Το έγκλημα και η συγκάλυψη - 
“Θάψ' τα γιατί θα σε σκίσουμε“ - Τα δικαστικά έγγραφα για την 
τραγωδία και οι ωμές απειλές κατά του επικεφαλής των ερευ-
νών». Ετσι, η επίχειρηση «ξεσκεπάζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ» άλλαξε 
πίστα. Από τον Μιωνή και τον Καλογρίτσα πέρασε στον τέως αρ-
χηγό της Πυροσβεστικής, που με ύφος νταβατζή της Τρούμπας 
και επικαλούμενος την πολιτική του προϊσταμένη Γεροβασίλη, 
ζητά από τον υφιστάμενό του να θάψει όσα στοιχεία έχει συλ-
λέξει για τις ευθύνες στο Μάτι και να τα ρίξει όλα στην άναρχη 
δόμηση και στον ισχυρό αέρα.

Δεν ξέρουμε αν κάποια στελέχη των δεξιών εφημερίδων κάθο-
νται γύρω από ένα τραπέζι και συζητούν με στελέχη του Μαξίμου 
πώς θα μοιραστούν τα θέματα και πώς θα τα χτυπήσουν ή αν 
οι συνεννοήσεις γίνονται με κάθε Συγκρότημα χωριστά. Ομως 
ο κεντρικός σχεδιασμός βγάζει μάτια. Αλλωστε, και τα ίδια τα 
θέματα τα εξασφαλίζουν από κυβερνητικές πηγές που είναι σε 
θέση να γνωρίζουν και έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν υλικό 
από τις διάφορες υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού. Γι' αυτό 
και παρατηρείται τόσο καλός συντονισμός, όπως το περασμένο 
Σαββατοκύριακο. Οσοι ασχολούνταν με Καλογρίτσα και Μιω-
νή πήραν εντολή να κάνουν «κράτει», ώστε να παίξει μόνο του 
το θέμα με το Μάτι. Να μην υποβαθμιστεί μέσω της διάχυσης 
της προσοχής και σε άλλα θέματα. Μόλις αυτό το θέμα κάνει 
τον πρώτο κύκλο του, που θα περιλαμβάνει και εμπλοκή του δι-
καστικού μηχανισμού (αναγκαστικά), τότε θα επανέλθουν στα 
προηγούμενα θέματα, τροφοδοτώντας τα ακόμα και με ισχνό 
υλικό (οι κιτρινοφυλλάδες ξέρουν να φτιάχνουν αναγνώσματα 
με βάση τη λογική της κλειδαρότρυπας).

Ετσι, τα χτυπήματα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι συνεχή και πλήττουν 
το περιβόητο «ηθικό πλεονέκτημα» και τα περί διαφάνειας και 
εντιμότητας στη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων, που είχαν 
αποτελέσει το καμάρι της συριζαϊκής προπαγάνδας, καθώς ο 
ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα κόμμα που δεν είχε ξανακυβερνήσει, επομένως 
κατά τεκμήριο άφθαρτο. Δεν είχε τίποτ' άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ για να 
καμαρώνει. Κατά τα άλλα, μνημόνια εφάρμοσε και παρέδωσε 
τη σκυτάλη στον Μητσοτάκη για να συνεχίσει τη μνημονιακή 
πολιτική που είχαν προσυπογράψει οι Τσίπρας-Τσακαλώτος.

Τι πληρώνουν οι συριζαίοι; Την αλαζονεία τους και τη συμπε-
ριφορά παιδικής χαράς που ουδέποτε εγκατέλειψαν. Ηταν τόσο 
αλαζόνες που νόμισαν ότι μπορούν να συντρίψουν τους βαρό-
νους των μίντια και να χτίσουν ένα δικό τους σύστημα. Οταν οι 
βαρόνοι είδαν τι τύχη επεφύλαξαν τα Τσιπράκια στον Ψυχάρη 
(φαρμάκι αποδείχτηκε ο εσπρέσο που του έφτιαξε ο Τσίπρας 
στο κρυφό τους ραντεβού, παρουσία μόνο μιας γάτας Ιμαλαΐων), 
αποφάσισαν να δώσουν τον μέχρις εσχάτων αγώνα. Κέρδισαν 
την κρίσιμη μάχη των τηλεοπτικών αδειών και από τότε και μετά 
όλα ήταν ζήτημα χρόνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα υφίστατο κυβερνητική 
φθορά, οπότε μόλις τον βρήκαν στα κάτω του έπεσαν να τον 
τσακίσουν, με σκοπό να σύρουν τον Τσίπρα και τους επιτελείς του 
να δηλώσουν πολιτικά υποτελείς, για να μην υποστούν τα ίδια και 
την επόμενη φορά που θα κυβερνήσουν.

Ο Μητσοτάκης και οι δικοί του επιτελείς δε θα άφηναν την 
ευκαιρία να πάει χαμένη. Οταν πήραν στα χέρια τους τη διαχεί-
ριση του κρατικού μηχανισμού, θα πρέπει να έμειναν και αυτοί 
έκπληκτοι από τον ερασιτεχνισμό των Τσιπραίων, οι οποίοι άφη-
σαν πίσω τους τόσα ίχνη, ώστε ο καθένας που θέλει να κλείσει μια 
«δουλειά» να μπορεί να την ανταλλάξει με μια «κασέτα».

Ολοι ίδιοι είναι
Οι συριζαίοι καταγγέλλουν τη ΝΔ ότι σκανδαλολογεί και 

χρησιμοποιεί «προϊόντα εγκλήματος» στην προσπάθειά της 
να αποδείξει ότι «όλοι ίδιοι είμαστε». Οταν συζητάμε πολιτικά, 
όμως, δεν υπάρχουν «προϊόντα εγκλήματος». Υπάρχει αλήθεια 
και ψέμα. Και μια πολιτική δύναμη οφείλει να τοποθετείται επί 
της ουσίας, αντί να κρύβεται πίσω από νομικίστικα τείχη, τα 
οποία δεν μπορούν να κρύψουν τη γύμνια της.

Εμείς δεν περιμέναμε τις «κασέτες» του Μιωνή και του Λι-
ότσου, τη δικαστική διαμάχη του Καλογρίτσα με τους Χούρι 
της CCC και τις φωτογραφίες του Παππά με τον Αρτεμίου στο 
-διάσημο πλέον- καφέ Company της Λευκωσίας, για να πούμε 
ότι όλοι ίδιοι είναι. Τοποθετηθήκαμε καταρχάς πολιτικά, χωρίς 
να ξέρουμε την παρασκηνιακή βρομιά που πλημμυρίζει τον 
τόπο με τη μπόχα της τους τελευταίους μήνες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπάτησε με τον πιο αισχρό τρόπο τον ελληνικό 
λαό. Υπέγραψε μνημόνια, υιοθέτησε τη μνημονιακή πολιτική 
και την εφάρμοσε με συνέπεια και φανατισμό, με αποτέ-
λεσμα ο Τσίπρας να γίνει το χρυσό αγόρι των ευρωπαϊκών 
ιμπεριαλιστικών χωρών. Τα έχουμε γράψει δεκάδες φορές 
και δε χρειάζεται να τα επαναλάβουμε εδώ. Αυτή η πολιτική 
κατέστησε τον ΣΥΡΙΖΑ ίδιο με τα υπόλοιπα αστικά κόμμα-
τα. Ας μην αρχίσουμε να φλυαρούμε για διαφορές ανάμεσα 
στα αστικά κόμματα. Φυσικά και υπάρχουν διαφορές, όμως 
αυτές δεν αφορούν το χαρακτήρα τους αλλά επιμέρους εκ-
φάνσεις της δράσης τους. Παλαιότερα οι διαφορές ανάμεσα 
στα συντηρητικά και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα ήταν πιο 
εμφανείς. Στη φάση της συντηρητικής ανασυγκρότησης του 
καπιταλισμού, που στην Ελλάδα κορυφώθηκε με το πλαίσιο 
που ονομάστηκε μνημονιακή πολιτική, ακόμα και οι μικρές 
διαφορές επί της ουσιαστικής πολιτικής εξαφανίστηκαν και 
απέμεινε μόνο η διαφορετική φρασεολογία.

Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχτηκε ίδιος με τα υπόλοιπα αστικά 
κόμματα και ηθικά. Για να αποδειχτεί για μια ακόμα φορά 
το μπρεχτικό απόφθεγμα: δεν μπορείς να κρατάς τα νύχια 
των χεριών σου καθαρά, όταν είσαι βουτηγμένος ως το λαιμό 
μέσα στα σκατά. Οι κρουαζιέρες της οικογένειας Τσίπρα με 
τα κότερα των εφοπλιστών ήταν απλά η κορυφή του παγόβου-
νου. Από κάτω υπήρχε ένας όγκος διαπλοκής και κάθε είδους 
βρομιάς. Και επειδή δε θέλουμε να μας περνάνε για μαλάκες, 
σημειώνουμε πως δεν πιστεύουμε ότι ο Φλαμπουράρης έκα-
νε τα μύρια αίσχη για να φτιάξει ο Μελισσανίδης το γήπεδό 
του στη Νέα Φιλαδέλφεια, από… άδολη αγάπη για την ΑΕΚ 
και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανέχτηκε τα πογκρόμ των μπράβων ενάντια 
στον προοδευτικό κόσμο της πόλης (ακόμα και ενάντια σε 
οπαδούς του), επειδή… ήταν δίκαιο και έπρεπε να γίνει πράξη. 
Δεν πιστεύουμε ότι ο Σπίρτζης έσπασε σε οχτώ κομμάτια την 
εργολαβία της εθνικής οδού Πάτρας-Πύργου, για να χτυπήσει 
τους «εθνικούς εργολάβους», στηρίζοντας τον… βιοπαλαιστή 
Καλογρίτσα, ο οποίος μετά παράτησε το έργο. 

Πάντα μαφιόζικα λειτουργεί
το αστικό κράτος
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Ιμπεριαλιστική πολιτική
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ξεκα-

θάρισε ότι οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας δε θα επηρεαστούν από 
την απόφαση του Ερντογάν να ξαναλειτουργήσει την Αγιασοφιά 
ως τζαμί. Αυτό θα πει πραγματιστική ιμπεριαλιστική πολιτική. Το 
ρωσικό καθεστώς φρόντισε πρώτα να ικανοποιήσει το θυμικό των 
ορθόδοξων της Ρωσίας. Εκανε δήλωση ο πατριάρχης, έστειλαν 
επιστολή στην τουρκική κυβέρνηση οι βουλευτές της Δούμας, 
έκανε και κάποια δήλωση-έκκληση το Κρεμλίνο. Ο Ερντογάν έκα-
νε αυτό που ήθελε να κάνει, κυριαρχικό του δικαίωμα είναι, τέλος.

Η πλάκα είναι πως από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης 
πετάχτηκε ο Κουμουτσάκος για να χαρακτηρίσει τη δήλωση Πε-
σκόφ «σχεδόν εχθρική»! Βάζουμε θαυμαστικό γιατί ο Κουμου-
τσάκος δεν είναι ακροδεξιός, ούτε εμφανίζεται ντυμένος με τη 
γαλανόλευκη. Εχει θητεύσει στο υπουργείο Εξωτερικών ως διπλω-
μάτης και εν πάση περιπτώσει τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής 
δεν είναι της αρμοδιότητάς του. Στο δε υπουργείο Εξωτερικών 
βρίσκεται ο Δένδιας που είναι του ίδιου «κλίματος» με τον Κου-
μουτσάκο, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι ο Κουμουτσάκος είχε 
κάποια ανησυχία.

Το πιθανότερο είναι ότι έσπευσε να «την πει» σ' εκείνους που 
θαυμάζουν τον Πούτιν και το «ξανθό γένος». Είναι μια μεγάλη 
γκάμα δεξιών και ακροδεξιών που έχουν τέτοιες φαντασιώσεις. 
Ο Βελόπουλος έπαιξε πολύ καλά μ' αυτές για να κερδίσει ψηφα-
λάκια. Ο Κουμουτσάκος, λοιπόν, «δείχνει» τη Ρωσία σ' εκείνους 
που αναθεματίζουν την ΕΕ για τη στάση της στο θέμα «Αγιασο-
φιά». Οι «ρωσόφιλοι», όμως, δεν κωλώνουν. Ολόκληρη φιλολο-
γία αναπτύσσεται για τον υποτιθέμενο θυμό του Πούτιν, επειδή 
πρώτα ο Βαρθολομαίος και μετά ο Ιερώνυμος έσπευσαν να ανα-
γνωρίσουν την αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας, η οποία 
αποσχίστηκε από το Ρωσικό Πατριαρχείο. Λένε πως αν δεν είχε 
γίνει αυτό, ο Πούτιν δε θα αδιαφορούσε για τη συμπεριφορά του 
Ερντογάν έναντι της Αγιασοφιάς. 

Ναι, θα έστελνε τη ρωσική αεροπορία να βομβαρδίσει το ακ-
σαράι του Ερντογάν στην Αγκυρα! Και θα χαλούσε τις συμφωνίες 
για την πώληση των πυραύλων S-400, για το πυρηνικό εργοστά-
σιο στο Ακούγιου και για τον ρωσοτουρκικό αγωγό, που «έφτυσε 
αίμα» για να τις υπογράψει, εκμεταλλευόμενος τις προστριβές 
της Τουρκίας με τις ΗΠΑ για τη διαχείριση του πολέμου στη Συ-
ρία. Ούτε στην Ελλάδα «κράτησε μούτρα» η ρωσική κυβέρνηση, 
μολονότι είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την αναγνώρι-
ση της αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας, κατ' απαίτηση 
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Οπως δε θα «κρατήσει μούτρα» του 
Ερντογάν ο Βαρθολομαίος. Μόλις ο «σουλτάνος» του πετάξει 
μερικά ψίχουλα, θ' αρχίσει τα «άφεριμ Ταγίπ μπέη», όπως κάνουν 
από την εποχή της άλωσης όλοι οι ορθόδοξοι πατριάρχες της 
Κωνσταντινούπολης.

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες σε ρόλο «κουκουλοφόρων»

Oμως η αντίσταση συνεχίζεται
«Η πόλη του Πόρτλαντ 

έχει τεθεί υπό πολιορ-
κία για 47 συνεχόμενες μέρες 
από ένα βίαιο όχλο, ενώ οι τοπι-
κοί πολιτικοί ηγέτες αρνούνται 
να αποκαταστήσουν την τάξη 
για να προστατεύσουν την 
πόλη τους. Κάθε βράδυ, άνο-
μοι αναρχικοί καταστρέφουν 
και βεβηλώνουν περιουσίες, 
συμπεριλαμβανομένου του 
ομοσπονδιακού δικαστηρίου, 
και επιτίθενται σε γενναίους 
αξιωματικούς που εφαρμόζουν 
το νόμο προστατεύοντάς το». 
Η απίστευτη (για τη δριμύτητά 
της κατά των τοπικών Αρχών) 
ανακοίνωση του υπουργού 
Εσωτερικής Ασφάλειας των 
ΗΠΑ, Τσαντ Βολφ, αποκαλύ-
πτει τον πανικό της αμερικά-
νικης κυβέρνησης μπροστά 
στο κίνημα που έχει ανάψει 
για τα καλά στις ΗΠΑ, μετά 
από τη δολοφονία του αφρο-
αμερικανού Τζορτζ Φλόιντ με 
θανάσιμη λαβή μπάτσου πριν 
από δύο μήνες, στη Μινεάπολη 
(που βρίσκεται περισσότερα 
από 1.700 μίλια μακριά από το 
Πόρτλαντ). 

Ο Βολφ κατηγορεί τον δή-
μαρχο του Πόρτλαντ, Τεντ 
Ουίλερ (ανήκει στους «Δημο-
κρατικούς») για «ανοχή της 
ανομίας» και για το λόγο αυτό 
στέλνει μυστικούς ομοσπονδι-
ακούς πράκτορες να εφαρμό-
σουν το νόμο, συλλαμβάνο-
ντας διαδηλωτές, ορισμένες φορές μακριά από τον τόπο 

των γεγονότων, όχι μόνο πα-
ρακάμπτοντας τις τοπικές 
Αρχές αλλά και την ίδια τη 
νομοθεσία για την πρόσβα-
ση σε δικηγόρο. Οπως κα-
ταγγέλλουν διαδηλωτές, ομο-
σπονδιακοί πράκτορες τους 
συνέλαβαν επειδή έκαναν το 
«έγκλημα» να χαράξουν μία 
γραμμή με κιμωλία έξω από το 
ομοσπονδιακό δικαστήριο του 
Πόρτλαντ, οριοθετώντας τη δι-
αμαρτυρία τους! Οι «γενναίοι 
αξιωματικοί που εφαρμόζουν 
το νόμο» -κατά τον υπουργό 
Μπάτσων και Καταστολής- 
τους συνέλαβαν με το αιτιο-
λογικό της «βαφής με σπρέι 
ομοσπονδιακής περιουσίας»! 
Ετσι, αφού τους πέρασαν χει-
ροπέδες, τους πέταξαν σε 
ένα υπόγειο κελί του ομο-
σπονδιακού δικαστηρίου, 
χωρίς πόσιμο νερό και χωρίς 
πρόσβαση σε δικηγόρο για 
εννέα ολόκληρες ώρες. Στις 
διαμαρτυρίες των συλληφθέ-
ντων ότι δεν τους επιτρέπουν 
πρόσβαση σε δικηγόρο, οι 
ομοσπονδιακοί κώφευαν και 
συνέχιζαν τις ανακρίσεις!

Σύμφωνα με άρθρο που 
αναρτήθηκε πρόσφατα στην 
ιστοσελίδα της «Αμερικάνι-
κης Ενωσης για τις Πολιτι-
κές Ελευθερίες» (ACLU), με 

τίτλο «Συνταγματική Κρίση στο 
Πόρτλαντ», διαδηλωτές του κι-
νήματος «Black Lives Matter» 
στο Πόρτλαντ είτε χτυπήθη-
καν στο κεφάλι με επικίνδυ-
να βλήματα (με αποτέλεσμα 
να χρειαστεί εγχείρηση), είτε 
απήχθησαν με αυτοκίνητα 
της αστυνομίας χωρίς δια-
κριτικά και ψεκάστηκαν επα-
νειλημμένα με χημικά από 
ομοσπονδιακούς μπάτσους. 
Ο συγγραφέας του άρθρου 
δήλωσε ότι η αστυνομική 
αγριότητα ήταν πρωτοφα-
νής στα τέσσερα χρόνια που 
παρακολουθεί τη στάση των 
αστυνομικών στις διαδηλώσεις 
που γίνονται στην πόλη.

Η ACLU κατέθεσε μήνυση 
κατά της κυβέρνησης Τραμπ 
για το λόγο αυτό, αλλά εμείς 
έχουμε… εμπιστοσύνη στην 
αμερικάνικη δικαιοσύνη. Θα 
λάμψει ξανά η ταξική της… 
τυφλότητα και θα πετάξει τη 
μήνυση αυτή στις αμερικάνι-
κες καλένδες.

Ο δήμαρχος του Πόρτλαντ 
ζήτησε να φύγουν οι ομοσπον-
διακοί μπάτσοι, γιατί πυροδο-
τούν την κατάσταση αντί να 
την εκτονώνουν, με τις τελευ-
ταίες συγκρούσεις που έγιναν 
το βράδυ του περασμένου 
Σαββάτου να δείχνουν πολε-
μικό κλίμα έξω από το αστυ-

νομικό τμήμα του Πόρτλαντ.
Η συνέχιση των διαδηλώ-

σεων στο Πόρτλαντ σε καθη-
μερινή βάση, αποτελεί πονο-
κέφαλο για την Ουάσινγκτον, 
καθώς συντηρεί το αντιρατσι-
στικό και αντικατασταλτικό 
κίνημα που έχει σαρώσει τις 
ΗΠΑ. 

Δεν είναι όμως μόνο το 
Πόρτλαντ. Στο Κεντάκι, δια-
δηλωτές ξεκίνησαν απεργία 
πείνας ζητώντας τη δικαίωση 
της αδικοχαμένης 26χρονης 
αφροαμερικανής νοσοκόμας 
Μπριόνα Τέιλορ. Η Τέιλορ δο-
λοφονήθηκε με οκτώ σφαί-
ρες, όταν μπάτσοι εισέβαλαν 
στο σπίτι της τον περασμένο 
Μάρτη, βάσει καταγγελιών για 
δήθεν διακίνηση ναρκωτικών. 
Ακολούθησε συμπλοκή, με 
τον φίλο της να απαντά στην 
εισβολή των μπάτσων με το 
όπλο του που κατείχε νόμιμα 
(τους πέρασε για ληστές, αφού 
δε δήλωσαν την ταυτότητά 
τους). Και ο φίλος της Μπριό-
να και η ίδια είχαν λευκό ποι-
νικό μητρώο και στο σπίτι δε 
βρέθηκε ίχνος ναρκωτικών. 
Οι μπάτσοι είχαν κάνει λάθος, 
αλλά το λάθος αυτό η Μπριό-
να το πλήρωσε με τη ζωή της. 
Ενας από τους μπάτσους αντι-
μετωπίζει την κατηγορία της 
«απόλυτης αδιαφορίας στην 
αξία της ανθρώπινης ζωής», 
καθώς έριξε στα τυφλά δέκα 
σφαίρες μέσα στο διαμέρι-
σμα της Τέιλορ και μάλιστα 
νυχτιάτικα.

Διαδηλώσεις, όμως, έγι-
ναν και στη Νέα Υόρκη, έξω 
από τον πύργο Τραμπ, ενώ 
χιλιάδες εργάτες (νοσοκόμοι, 
καθαριστές, σερβιτόροι και 
άλλοι) κατέβηκαν σε απεργία 
τη Δευτέρα σε 160 πόλεις, σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας για τον 
κρατικό ρατσισμό. 

Ο Τραμπ δε θα ξεμπερδέψει 
εύκολα από τους «αναρχικούς» 
που αμφισβητούν στους δρό-
μους τη φασιστικοποίηση της 
αμερικάνικης κοινωνίας. Με 
την ανεργία να παραμένει σε 
υψηλά επίπεδα (στο 11.1% τον 
Ιούνη, δηλαδή τριπλάσια σε 
σχέση με τον περσινό Ιούνη, 
σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία του αμερικάνικου 
Γραφείου Εργατικής Στατι-
στικής) και τον κοροναϊό να 
θερίζει, έχοντας καταγράψει 
τέσσερα εκατομμύρια κρού-
σματα και κοντά στους 150 
χιλιάδες νεκρούς, η κοινωνική 
σταθερότητα δεν μπορεί παρά 
να κλονίζεται και η καταστολή 
να αναβαθμίζεται. Το πώς θα 
εξελιχθούν τα πράγματα κα-
νείς δεν μπορεί να το προδια-
γράψει, όμως ο Τραμπ σίγουρα 
τα βρίσκει μπαστούνια.

Πολύ γαλλικά…
Στα 68 του χρόνια και μετά από 

μια λαμπρή δημοσιογραφική κα-
ριέρα, ως διευθυντής έκδοσης 
και σύνταξης της «Liberation», ο 
Λοράν Ζοφρέν αποφάσισε να… 
σώσει τη Γαλλία ως πολιτικός.  Στη 
Γαλλία, βέβαια, δεν τα λένε ποτέ 
έτσι χοντροκομμένα. Επιστρατεύ-
ουν μια απίστευτη φλυαρία, με 
την οποία περιτυλίγουν το θέμα 
έτσι που ο πυρήνας του να μείνει 
κρυμμένος.

Τι βλέπει, για παράδειγμα, ο 
Ζοφρέν; Οτι ο Μακρόν φθεί-
ρεται, ότι η παραδοσιακή σοσι-
αλδημοκρατία εξακολουθεί να 
μην τραβάει και ότι οι Πράσινοι 
εμφανίζονται ως η μόνη εναλλα-
κτική λύση. Δεν έχουν, όμως, μια 
ισχυρή πολιτική προσωπικότητα, 
πράγμα απαραίτητο για ένα προ-
εδρικό πολιτικό σύστημα. Μπορεί, 
λοιπόν, ο ίδιος, ως μια προσωπι-
κότητα με σημαντικό πολιτικό 
βάρος, να στήσει μια καινούργια 
σοσιαλδημοκρατία, να υπερσκε-
λίσει τον Μακρόν και να νικήσει 
τη Λεπέν στο δεύτερο γύρο των 
επόμενων προεδρικών εκλογών, 
καθώς όλοι θα τον στηρίξουν για 
να μην εκλεγεί η Λεπέν.

Κάθησε, λοιπόν, και έφτιαξε 
ένα μανιφέστο με τον χαρακτη-
ριστικό τίτλο «Ας στρατευτούμε» 
και το παρουσίασε μαζί με 130 

«προσωπικότητες» της Γαλλίας, 
μεταξύ των οποίων υπάρχουν 
τρανταχτά ονόματα του σοσιαλ-
δημοκρατικού ρεύματος, όπως οι 
σκηνοθέτες Αριάν Μνουσκίν και 
Ανιές Ζαουί, οι πανεπιστημιακοί 
Μισέλ Βιεβορκά και Φρανσουά 
Ντιμπέ, η συγγραφέας Νοέλ 
Σατλέ, η ανθρωπολόγος Ντονιά 
Μπουζάρ, η δημοσιογράφος Λορ 
Αντλέρ.

Κάποιοι υποψιάζονται ότι πίσω 
από τον Ζοφρέν κρύβεται ο επί 
δεκαετίες φίλος του Φρανσουά 
Ολάντ, που εξακολουθεί να είναι 
πολιτικά ενεργός και ουδέποτε 
εγκατέλειψε το Σοσιαλιστικό 
Κόμμα. Χλομό το κόβουμε. Το 
πιθανότερο είναι ο Ζοφρέν να 
δουλεύει για την πάρτη του, με 
στόχο να στήσει ένα νέο πολιτικό 
σχηματισμό, πίσω από τον οποίο 
θα συρθούν το ξεδοντιασμένο 
Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Ριζοσπα-
στικό Κόμμα της Αριστεράς και 
οι απογοητευμένοι μακρονιστές 
– πρώην σοσιαλδημοκράτες.

Ολα αυτά είναι πολύ… γαλλι-
κά, όμως και εξόχως καπιταλι-
στικά. Στην αστική δημοκρατία 
δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Οσο η 
εργατική τάξη παραμένει χωρίς 
τη δική της, ταξικά ανεξάρτητη 
πολιτική συγκρότηση, η αστική 
πολιτική θα παράγει «σωτήρες», 
ικανούς να εξασφαλίζουν τη δι-
αιώνισή της.

Παραζάλη
Τι του 'μελλε να πάθει του 

δόλιου. Οχι μόνο τον υπο-
χρέωσαν να φορέσει μάσκα, 
αλλά τον έβαλαν να γράψει 
και τον… ύμνο στη μουτσού-
να και να τον ανεβάσει στο 
αγαπημένο του Τουίτερ:

«Είμαστε Ενωμένοι στην 
προσπάθειά μας να αντιπα-
λέψουμε τον Αόρατο Κινέ-
ζικο Ιό, και πολλοί άνθρωποι 
λένε ότι είναι Πατριωτικό το 
να φοράς μάσκα όταν δεν 
μπορείς να αποστασιοποιη-
θείς κοινωνικά. Δεν υπάρχει 
κανένας πιο Πατριωτικός από 
εμένα, τον αγαπημένο σας 
Πρόεδρο!».

Την έγραψε με τα χεράκια 
του την ανάρτηση, όπως δια-
πιστώνεται από το… λογοτε-
χνικό ύφος και τα… υπέροχα 
αγγλικά του.
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ΗΠΑ: Εκατομμύρια απειλούνται με 
εξώσεις λόγω πανδημίας και κρίσης

Με έξωση απειλούνται άμεσα περισσότεροι από 22 εκατομμύρια Αμε-
ρικάνοι που αδυνατούν να πληρώσουν το ενοίκιο του σπιτιού τους κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας. Ερευνητές πάνω στο ζήτημα της κοινωνικής 
κατοικίας και ακτιβιστές προειδοποιούν ότι εκατομμύρια αμερικάνοι 
πολίτες κινδυνεύουν να μείνουν άστεγοι, αν η κυβέρνηση δεν επεκτείνει 
τη διάρκεια των μέτρων απαγόρευσης των εξώσεων σε τοπικό και ομο-
σπονδιακό επίπεδο, που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται κατά την έναρξη 
του ξεσπάσματος της πανδημίας στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της αμερικάνικης Στατιστι-
κής Υπηρεσίας, που ανανεώνονται σε εβδομαδιαία βάση, 11,6 εκατομ-
μύρια πολίτες ζουν σε νοικοκυριά που δεν κατάφεραν να καλύψουν το 
ενοίκιο του περασμένου μήνα, ενώ περισσότεροι από 22 εκατομμύρια 
Αμερικάνοι είναι από ελάχιστα ως καθόλου σίγουροι ότι θα έχουν τα 
χρήματα προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα στέγασής τους για τον 
επόμενο μήνα. Πολλοί ενοικιαστές κατάφεραν να επιβιώσουν εν πολ-
λοίς λόγω των κυβερνητικών μέτρων απαγόρευσης των εξώσεων και των 
διάφορων επιδομάτων, μόνιμων και προσωρινών.

Στο πλαίσιο του πακέτου στήριξης του αμερικάνικου καπιταλισμού, 
ύψους 2 τρισ. δολαρίων, το Κογκρέσο, πετώντας κάποια ψίχουλα στον 
κόσμο προκειμένου να αποφύγει τα χειρότερα, ψήφισε μέτρα για την 
απαγόρευση των εξώσεων, διάρκειας τεσσάρων μηνών για συγκεκριμέ-
νης κατηγορίας ενοίκια σε ομοσπονδιακά επιδοτούμενα κτίρια και σε 
ομοσπονδιακά επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια, με την περίοδο προ-
στασίας να λήγει στις 25 Ιούλη. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν 
να επιβάλουν επιπρόσθετες χρεώσεις και ποινές σε περιπτώσεις που 
οι ενοικιαστές αδυνατούσαν να καλύψουν το ενοίκιο κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου. Περίπου το ένα τρίτο των ενοικιαστών σε εθνική 
κλίμακα εντάχθηκε στις διατάξεις αυτού του νόμου. Παράλληλα, δεκά-
δες τοπικές κυβερνήσεις και δήμοι έθεσαν σε ισχύ μέτρα προστασίας 
του ενοικίου σε τοπικό ή πολιτειακό επίπεδο, που και αυτά είτε έχουν 
λήξει είτε λήγουν σύντομα. Πολιτείες από τη Νεβάδα μέχρι την Βιρτζίνια 
ήραν πρόσφατα ή πρόκειται να άρουν άμεσα τα μέτρα προστασίας, 
ενώ το βιομηχανικό Πίτσμπουργκ και η Βοστώνη διατηρούν τα μέτρα 
σε τοπικό επίπεδο.

Ενας στους τέσσερις ενοικιαστές στην πόλη της Νέας Υόρκης δεν έχει 
πληρώσει καθόλου ενοίκιο από τον Μάρτη, όταν ξέσπασε το πρώτο κύμα 
της πανδημίας, σύμφωνα με έκθεση της ΜΚΟ Πρόγραμμα Βελτίωσης 
της Κοινωνικής Κατοικίας.

Σύμφωνα με έκθεση της αμερικάνικης διαδικτυακής πλατφόρμας 
Apartment List, περίπου το ένα τρίτο του συνόλου του αμερικάνικου 
πληθυσμού δεν κατάφερε να καλύψει οικονομικά τις στεγαστικές του 
ανάγκες τον Ιούλη. Αυτός ήταν ο τέταρτος μήνας στη σειρά που ένας 
πολύ μεγάλος αριθμός νοικοκυριών δεν κατάφερε να καλύψει εγκαίρως 
τα έξοδα του ενοικίου του ή του στεγαστικού του δανείου, τα λειτουρ-
γικά έξοδα στέγασης και τα έξοδα συντήρησής της. Αυτός ο αριθμός 
αυξήθηκε σε σχέση με το 30% του Ιούνη και το 24% του Απρίλη. Με 
βάση τις στατιστικές, καθυστερημένες πληρωμές τον ένα μήνα συνήθως 
σημαίνουν ολοκληρωτική παύση πληρωμών τον επόμενο, κατάσταση 
που πρόκειται να επιδεινωθεί ραγδαία λαμβάνοντας υπόψη την παύση 
της έκτακτης μηνιαίας επιδότησης ενοικίου, ύψους 600 δολαρίων, για 
τις πιο ασθενείς κοινωνικές ομάδες, τις μειονότητες και τους ανέργους.

Παράλληλα 1,3 εκατομμύρια εργάτες και εργαζόμενοι προστέθηκαν 
στον εφεδρικό στρατό των ανέργων, με το συνολικό αριθμό του να φτά-
νει τα 50 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με 
στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το υπουργείο Εργασίας, 
πολλές αμερικάνικες εταιρίες συνεχίζουν να απολύουν μαζικά κόσμο 
ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Το μέλλον της αμερικάνικης εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμά-
των, ειδικά των μειονοτήτων προδιαγράφεται ζοφερό. Μόνη τους ελπίδα 
για να μη φορτωθούν τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης, που έχει ήδη 
ξεκινήσει και της οποίας καταλύτης ήταν η πανδημία, είναι να μετατρέ-
ψουν το κίνημα ενάντια στην αστυνομική κτηνωδία, που βρίσκεται σε 
εξέλιξη, σε κίνημα εργατικής διεκδίκησης.

Εκτακτη Σύνοδος ΕΕ για ταμείο ανάκαμψης

«Happy end» με ασφυκτική 
επιτήρηση

Η κατάληξη της μαραθώνιας έκτα-
κτης συνόδου κορυφής, που ολο-

κληρώθηκε την Τρίτη το πρωί αντί του 
Σαββάτου, ήταν τελικά επιτυχής! Το σί-
ριαλ είχε «happy end», διαψεύδοντας 
την αρχική απαισιοδοξία της Μέρκελ 
για μη επίτευξη συμφωνίας παρά την 
«πολλή καλή θέληση» που είχαν οι συμ-
μετέχοντες.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε «ιστορική» 
τη συμφωνία, ενώ ο πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, 
υποστήριξε ότι «η Ευρώπη είναι δυνα-
τή και ενωμένη». Μικρή παραφωνία η 
πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα 
φον Ντερ Λάιεν, που δήλωσε… στενο-
χωρημένη για τους συμβιβασμούς που 
οδήγησαν σε μείωση των κονδυλίων 
για νέες πολιτικές στην έρευνα και την 
καινοτομία.

Ωστόσο, το πακέτο που συμφωνή-
θηκε δεν είναι μικρό. 750 δισ. ευρώ σε 
δάνεια και επιχορηγήσεις (390 δισ. σε 
επιχορηγήσεις και 360 δισ. σε δάνεια). 
Το αρχικό γαλλογερμανικό σχέδιο ήταν 
οι επιχορηγήσεις να είναι περισσότερες 
(500 δισ.), αλλά κατόπιν αντίδρασης 
των χωρών «Frugal Four» («ολιγαρκής 
τετράδα», που αποτελείται από την Αυ-
στρία, τη Δανία, την Ολλανδία και τη 
Σουηδία, στις οποίες προστέθηκε και η 
Φινλανδία), μειώθηκαν οι επιχορηγή-
σεις κι αυξήθηκαν τα δάνεια. 

Τα 750 δισ., αν προστεθούν στα 1.074 
δισ. του προϋπολογισμού της ΕΕ για την 
ερχόμενη επταετία (του Πολυετούς Δη-
μοσιονομικού Πλαισίου - ΠΔΠ, όπως το 
έχουν πολιτογραφήσει), μας κάνουν 1,82 
τρισ. ευρώ (σε τιμές 2018). Ποσό που 
χαρακτηρίστηκε μαμούθ και δεν έχει 
προηγούμενο στην ιστορία της Ενωσης.

Ομως, τα χρήματα για το ΠΔΠ της 
ερχόμενης επταετίας είναι κατά τι λι-
γότερα από αυτά που είχε προτείνει η 
Κομισιόν το Μάη του 2018, που ήταν 
1.135 δισ. ευρώ (σε τιμές 2018). Αυτή η 
μείωση (της τάξης του 5%) ήταν που 
στεναχώρησε τη Φον Ντερ Λάιεν και 
έκανε την διαπραγματευτική ομάδα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να βγάλει 
μια συγκρατημένη ανακοίνωση, χαιρε-
τίζοντας μεν την απόφαση ως «θετικό 
βήμα για την ανάκαμψη», αλλά χαρα-
κτηρίζοντάς την ταυτόχρονα «μακρο-
πρόθεσμα ανεπαρκή», σημειώνοντας 
ότι «είναι απαράδεκτο να μειωθεί ο μα-
κροπρόθεσμος προϋπολογισμός, ενώ οι 
πολίτες ζητούν αύξηση των επενδύσεων 
της ΕΕ». Σημειώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είχε προτείνει ακόμα με-
γαλύτερο ποσό για το ΠΝΠ της ερχόμε-

νης επταετίας, της τάξης των 1.324 δισ. 
ευρώ, στο ψήφισμα της 14ης Νοέμβρη 
του 2018.

Πέρα από τα νούμερα που πάντα εί-
ναι εντυπωσιακά, το ζουμί της υπόθε-
σης βρίσκεται στα «ψιλά γράμματα», 
στους όρους. 

Μπορεί οι όροι να μην καθορίζονται 
επακριβώς στη συμφωνία που επιτεύ-
χθηκε, όμως τα 672,5 δισ. ευρώ του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας (RFF), στον οποίο θα κατευ-
θυνθεί το μεγαλύτερο ποσό των 750 
δισ. ευρώ, που θα δοθούν εντός της ερ-
χόμενης τριετίας για την «ανάκαμψη», 
προϋποθέτουν από τα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάκαμ-
ψης και ανθεκτικότητας, στα οποία θα 
εκτίθεται η μεταρρυθμιστική και επεν-
δυτική ατζέντα του εκάστοτε κράτους 
μέλους για τα έτη 2021-23. Τα σχέδια 
αυτά θα επανεξεταστούν ανάλογα με 
τις ανάγκες το 2022, ώστε να ληφθεί 
υπόψη η τελική κατανομή των κονδυλί-
ων για το 2023 (παρ. Α.18 της έκθεσης 
συμπερασμάτων). Τα σχέδια ανάκαμ-
ψης θα αξιολογηθούν από την Κομισιόν 
εντός διμήνου από την υποβολή τους. 
Αν κριθούν ανεπαρκή, τότε το χρήμα θα 
ρέει με το σταγονόμετρο.

Τι το κακό σ’ αυτό; Να μην υπάρχει 
έλεγχος στο τι θα κάνει κάθε κράτος; θα 
πουν τα παπαγαλάκια των Βρυξελλών. 
Ομως, όταν μιλάμε για ΕΕ μετά από δέ-
κα χρόνια Μνημονίων, όλοι γνωρίζουμε 
τα κριτήρια αυτού του ελέγχου. Και μην 
μας πείτε ότι παλιά ήταν το «κακό» ΔΝΤ 
που επέβαλε αντιλαϊκές μεταρρυθμί-
σεις, γιατί κι αυτές με τις ευλογίες της 
ΕΕ ήταν, η οποία έφερε το ΔΝΤ στην 
Ευρώπη της κρίσης, επειδή είχε το know 
how στην επεξεργασία προγραμμάτων 
σκληρής λιτότητας. 

Η έκθεση συμπερασμάτων ξεκαθα-

ρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει «χρηστή 
οικονομική διακυβέρνηση» (παρ. 69). Η 
Κομισιόν μπορεί να ζητήσει αναστολή 
μέρους ή του συνόλου των πληρωμών 
για ένα ή περισσότερα προγράμματα 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους 
σε περίπτωση που το εν λόγω κράτος 
μέλος δεν λαμβάνει αποτελεσματικά 
μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας 
οικονομικής διακυβέρνησης. 

Τι σημαίνει αυτό; Ασφυκτική επιτήρη-
ση για να διατηρηθεί η «ανταγωνιστικό-
τητα», αφού η Κομισιόν θα μπορεί να 
ζητά την επανεξέταση ή τροποποιήσεις 
των προγραμμάτων, ώστε να μεγιστο-
ποιεί τον αντίκτυπο των διατιθέμενων 
κονδυλίων στην ανταγωνιστικότητα και 
την ανάπτυξη. Δηλαδή, αν ας πούμε οι 
συνταξιούχοι ζητήσουν αναδρομικά, 
αυτό μειώνει την «ανταγωνιστικότητα». 
Θα πει κανείς ότι αν οι συνταξιούχοι πά-
ρουν τα αναδρομικά, τότε θα ξοδέψουν 
περισσότερα, θα καταναλώσουν περισ-
σότερα. Ισως όμως και να τα βάλουν κά-
τω από το στρώμα για να έχουν πέντε 
φράγκα σε ώρα ανάγκης. Ασε που τα 
αναδρομικά θα αυξήσουν τις κρατικές 
δαπάνες. Δε θα ήταν καλύτερα τα χρή-
ματα αυτά να δοθούν κατευθείαν στους 
καπιταλιστές ως επιχορηγήσεις και τα 
προϊόντα τους οι καπιταλιστές να τα 
πουλήσουν στο εξωτερικό; Ετσι σκέ-
φτονται όσοι θέλουν να βελτιώσουν 
την «ανταγωνιστικότητα». Οχι βάσει 
των αναγκών των πολιτών, αλλά βάσει 
των αναγκών της μέγιστης κερδοφο-
ρίας των καπιταλιστών.

Από την άλλη, είναι ξεκάθαρο – και το 
λένε – ότι τα περισσότερα χρήματα θα 
τα πάρουν οι χώρες που χτυπήθηκαν πε-
ρισσότερο από την πανδημία (διάβαζε 
Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία). Η Γερμανία θα 
πάρει έτσι κι αλλιώς αφού είναι η ισχυ-
ρότερη χώρα της ΕΕ.

Αντίστροφες διαδρομές

Ονομάζεται Λουίς Εστέ-
μπαν Κίμπουργκ και είναι 

72 χρόνων. Στρατιωτικός στην 
Αργεντινή, ήταν επικεφαλής  
μιας από τις πολλές ομάδες 
κρούσης της ματοβαμμένης 
χούντας του Βιδέλα, που «εξα-
φάνιζαν» αριστερούς, πρώτα 
βασανίζοντάς τους φρικτά για 
να τους πάρουν πληροφορίες 
και μετά δολοφονώντας τους 
και εξαφανίζοντας τα πτώμα-

τά τους. Χάρη στον πολύχρονο 
αγώνα, στον οποίο εξέχουσα 
θέση είχαν οι Μητέρες της 
Πλατείας του Μάη, γυναίκες 
που αναζητούσαν τους δολο-
φόνους των παιδιών τους, η 
κυβέρνηση Κίρχνερ αναγκά-
στηκε κάποια στιγμή να κα-
ταργήσει το λεγόμενο «νόμο 
της υποχρεωτικής λήθης», 
που έδινε ασυλία στους βα-
σανιστές και δολοφόνους της 

χούντας. Αρκετοί δικάστηκαν 
και καταδικάστηκαν, όμως ο 
Κίμπουργκ κατάφερε να φύ-
γει από τη χώρα και να βρει 
καταφύγιο στη φιλόξενη Γερ-
μανία. Εκανε την αντίστροφη 
διαδρομή απ' αυτήν που είχαν 
κάνει πολλοί ναζί εγκλημα-
τίες που βρήκαν καταφύγιο 
στην Αργεντινή (όπως και στη 
Βραζιλία και άλλες λατινοα-
μερικάνικες «δημοκρατίες»). 

Ο Κίμπουργκ άλλαξε όνομα 
και ζούσε ως ευυπόληπτος 
πολίτης, καταφέρνοντας να 
πάρει τη γερμανική υπηκοό-
τητα. Οταν η εισαγγελία του 
Μαρ ντελ Πλάτα βρήκε τη νέα 
κατοικία του, μετά από την επι-
μονή συγγενών κάποιων από 
τα θύματά του, ο δολοφόνος 
προστατευόταν από το Σύ-
νταγμα που απαγορεύει την 
έκδοση γερμανών πολιτών…
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Kαιρός για 
ταρακούνημα

Ας βγάλουμε μια «φωτογραφία» της στιγμής. Τέλη 
Ιούλη του 2020, μετά από μια δεκαετία σκληρής 
μνημονιακής πολιτικής, η οποία συνεχίζεται φυσικά 
(το πλαίσιο δεν έχει αλλάξει καθόλου).

u Η πανδημία του κοροναϊού λειτούργησε ως 
καταλύτης, βυθίζοντας τον παγκόσμιο καπιταλισμό 
σε μια νέα κρίση, η οποία ωρίμαζε πριν από την 
πανδημία. Κάθε κρίση συνοδεύεται πάντοτε 
από σκληρές πολιτικές λιτότητας και πακέτα 
αντεργατικών μέτρων, που στοχεύουν στο φόρτωμα 
των βαρών της στις πλάτες της εργατικής τάξης και 
των άλλων εργαζόμενων στρωμάτων. Μόνον αφελείς 
ή εντελώς άγουροι θα μπορούσαν να δώσουν την 
παραμικρή βάση στα όσα λέγονται από επίσημα 
χείλη εντός και εκτός Ελλάδας. Δεν είναι η πρώτη 
φορά, ώστε να τρέφουμε αυταπάτες.

u Η ΕΕ, όπως κάνει σε κάθε κρίση, επεξεργάστηκε 
ένα σχέδιο οικονομικής διαχείρισης, στο οποίο 
κατέληξε μετά από σκληρά παζάρια ανάμεσα στα 
ιμπεριαλιστικά κράτη-μέλη της. Οπως συμβαίνει 
κάθε φορά, τα κοινοτικά κονδύλια (όποια μορφή κι 
αν έχουν, επιχορηγήσεις ή δάνεια) κατευθύνονται 
στις μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις για να 
στηρίξουν τη δραστηριότητά τους, στηρίζουν 
εξαγορές και συγχωνεύσεις, χρηματοδοτούν έργα 
υποδομής που τα έχει ανάγκη η καπιταλιστική 
οικονομία. Σε ό,τι αφορά την εργατική τάξη και τα 
άλλα εργαζόμενα στρώματα, χρηματοδοτείται μόνο 
η ανεργία (για ένα διάστημα) και η υποαπασχόληση. 
Κι όμως, η εκκωφαντική αστική προπαγάνδα στη 
χώρα μας προσπαθεί να πείσει ότι ανοίγει ένας 
πακτωλός από τις Βρυξέλλες μέχρι την Αθήνα, που θα 
μας βοηθήσει να ζήσουμε ευτυχισμένοι τα επόμενα 
χρόνια.

u Δε λέμε πως είναι στημένο (κάθε άλλο, οι 
ιμπεριαλιστικοί και περιφερειακοί ανταγωνισμοί 
είναι υπαρκτοί), όμως η νέα ελληνοτουρκική ένταση 
δημιούργησε το έδαφος για μια γενναία δόση 
εθνικιστικού οπίου, το οποίο έχει διπλή επενέργεια: 
από τη μια κρύβει τα πραγματικά αίτια αυτών των 
εντάσεων και τη συμμετοχή της ελληνικής αστικής 
τάξης στους περιφερειακούς ανταγωνισμούς και 
από την άλλη λειτουργεί ως κοινωνικό ηρεμιστικό, 
αμβλύνοντας τους ταξικούς ανταγωνισμούς και 
μετατρέποντας το λαό σε αχθοφόρο της αστικής 
πολιτικής, που είναι πρωτίστως εχθρική για τον ίδιο.

u Ακόμα και στο μέτωπο της αντιμετώπισης 
της πανδημίας, τα πράγματα πάνε από το κακό 
στο χειρότερο. Η βουλιμία της κεφαλαιοκρατίας 
του τουρισμού για κέρδη, άνοιξε τα σύνορα στον 
τουρισμό, με τα γνωστά αποτελέσματα που κανένας 
δεν ξέρει πού μπορούν να οδηγήσουν.

Δε νομίζετε ότι μαζεύονται πάρα πολλά;
Δε νομίζετε ότι πρέπει να ταρακουνηθούμε;
Είμαστε ακόμα στην αρχή του νέου κρισιακού 

κύκλου. Τα πρώτα σημάδια τα είδαμε από την αρχή 
της πανδημίας, με τον ορυμαγδό των αντεργατικών 
μέτρων από τη μια και των μέτρων προκλητικής 
στήριξης του κεφαλαίου από την άλλη. Η συνέχεια 
θα είναι ακόμα χειρότερη, καθώς θα βαθαίνει η 
κρίση. Τα κοινοτικά κονδύλια, που θα εκταμιεύονται 
με τη γνωστή αντεργατική αιρεσιμότητα, θα γίνουν 
το άλλοθι για παραπέρα βάθεμα της μνημονιακής 
πολιτικής. Εκεί που κάποιοι είχαν πιστέψει ότι θα 
επέλθει κάποια χαλάρωση, θα έχουμε νέα μέτρα.

Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε: είναι καιρός να 
ταρακουνηθούμε, αλλιώς θα χάσουμε «με 
κατεβασμένα χέρια».

στο ψαχνό

Λέμε και καμιά…
Πώς γίνεται, πριν από λίγο καιρό να πα-

νηγυρίζουν για τα 32 δισ. που υποτίθεται 
ότι θα έπαιρνε η Ελλάδα από το Ταμείο 
Ανάκαμψης που σχεδίασε η Κομισιόν και 
τώρα ο Μητσοτάκης να δηλώνει ότι γύ-
ρισε από τις Βρυξέλλες με 70 δισ.; Οταν 
μάλιστα όλοι (και ο Μητσοτάκης) παρα-
δέχονται ότι στο πολυήμερο παζάρι της 
συνόδου κορυφής έγιναν συμβιβασμοί 
υπέρ των «φειδωλών»;

Στο θαυμαστό κόσμο της αστικής προ-
παγάνδας όλα γίνονται. Ο Μητσοτάκης 
άθροισε τα κονδύλια του Ταμείου Ανά-
καμψης με τα κονδύλια του Κοινοτικού 
Προϋπολογισμού 2021-2017 (τα οποία 
μειώθηκαν) και… διπλασίασε το ποσό. Πώς 
λέει το γνωστό ανέκδοτο; Λέμε και καμιά 
μαλακία για να περάσει η ώρα… Μόνο που 
η ώρα των εργατών και εργαζόμενων δεν 
περνάει με τα ψέματα του Κούλη.

Ταραχή
Πήρε το λόγο στη Βουλή ο Τσίπρας 

για να κατηγορήσει τον Μητσοτάκη ότι 
τορπιλίζει την εθνική ενότητα, δημοσιο-
ποιώντας υλικό από καταγραφές πρακτό-
ρων που παρακολουθούσαν υπουργούς. 
Πρέπει να επικρατεί μεγάλη ταραχή στις 
γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ για να διαπράττει 
ο Τσίπρας τέτοια γκάφα. Διπλή μάλιστα. 

Από τη μια δε δίνει καμιά εξήγηση επί 
της ουσίας των όσων αποκαλύπτονται. Συ-
μπεριφέρεται ως ποινικός δικαστής που δι-

ερευνά την νομιμότητα των αποδεικτικών 
μέσων και όχι ως πολιτικός που οφείλει να 
δίνει εξηγήσεις επί του περιεχομένου, ανε-
ξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αυτό 
ήρθε στη δημοσιότητα. Από την άλλη, ζητά 
προστασία από τον Μητσοτάκη, λέγοντάς 
του ότι θα έπρεπε να θάψει αυτά τα στοι-
χεία, στο όνομα της εθνικής ενότητας. Και 
δεν καταλαβαίνει ότι αυτή η στάση αποτε-
λεί ομολογία ενοχής.

Ειρωνεία και εξαπάτηση
Στις 2 Ιούλη, το μέγαρο Μαξίμου ανα-

κοίνωσε ότι ο Μητσοτάκης πήρε μέρος 
«στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χω-
ρών που συμμετέχουν στην ομάδα που 
διαχειρίστηκε με επιτυχία το πρώτο κύμα 
της πανδημίας». Εδωσαν και πομπώδες 
όνομα στην τηλεσύναξη: «Smart Covid-19 
Management Group»! Η σύνθεση ήταν 
ελαφρώς διαφοροποιημένη αυτή τη φορά, 
αλλά ο πυρήνας ήταν σταθερός: οι πρω-
θυπουργοί της Αυστρίας, της Τσεχίας, της 
Νορβηγίας, του Ισραήλ, της Αυστραλίας 
και ο πρόεδρος της Κόστα Ρίκα.

Είναι, βέβαια, απορίας άξιο να καμα-
ρώνει ως «Smart Covid-19 Management» 
χώρα η Αυστρία, με πληθυσμό 9 εκατ. κα-
τοίκων (λιγότερος από τον πληθυσμό της 
Ελλάδας) και τους 711 θανάτους (τετρα-
πλάσιοι από αυτούς της Ελλάδας). Κατά 
ειρωνεία της τύχης, όμως, οι περισσότερες 
απ' αυτές τις χώρες (με εξαίρεση μόνο τη 
Νορβηγία και εν μέρει την Αυστρία) είχαν 

αρχίσει να πλήττονται από ένα δεύτερο 
κύμα CoviD-19, όταν έγινε αυτή η τηλεδιά-
σκεψη της απάτης. Το Ισραήλ καταγράφει 
γύρω στα 1.500 νέα κρούσματα την ημέρα 
και κατά μέσο όρο 7 θανάτους. Η Τσεχία 
έχει ήδη δεύτερο κύμα, πιο ισχυρό από 
το πρώτο. Η Αυστραλία, χώρα του νότιου 
ημισφαίριου, και η Κόστα Ρίκα, κοντά στον 
ισημερινό, είχαν ένα πολύ ελαφρύ πρώτο 
κύμα και ήδη πλήττονται σοβαρά από το 
δεύτερο κύμα που γι' αυτές τις χώρες ισο-
δυναμεί με το πρώτο. 

Ο λόγος της τόσο σύντομης αναζωπύ-
ρωσης της πανδημίας μπορεί να ποικίλλει 
από χώρα σε χώρα, όμως δεν είναι τυχαί-
ος. Οφείλεται στη διαχείριση από τις 
κυβερνήσεις, οι οποίες πλέον έχουν στη 
διάθεσή τους την παγκόσμια εμπειρία και 
ήξεραν τι πρόκειται να γίνει.

Την κυβέρνηση
Ο Μπογδάνος την «ανθίστηκε» τη «φτι-

άξη» και προσπαθεί να αναδειχτεί σε 
«μούρη» της ακροδεξιάς πτέρυγας της 
ΝΔ. Δεν μπορεί να γίνει ηγέτης, γιατί αυτή 
τη θέση την έχει καπαρωμένη ο Σαμαράς, 
ενώ ακολουθούν Γεωργιάδης-Βορίδης. 
Μπορεί όμως να γίνει «μούρη», καθώς οι 
προαναφερθέντες είναι υποχρεωμένοι να 
τηρούν μια στάση που θα ανταποκρίνεται 
στα κοινοβουλευτικά θέσμια. Το ίδιο θα 
έκανε και ο Μπογδάνος, αν ήταν υπουρ-
γός. Αυτός όμως βρίσκεται στη φάση της 
κάμπιας, δεν έχει γίνει ακόμα χρυσαλίδα. 

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΣ. Το μόνο που είδαν στην Ελλάδα ήταν ο Ερντογάν να επισκέπτεται την Αγιασοφιά για να ρίξει μια ματιά στις προε-
τοιμασίες για τη μεγάλη φιέστα της επαναλειτουργίας της ως τζαμί. (Στην πραγματικότητα, δεν πήγε για να επιθεωρήσει τα έργα. Για να 
βγάλει φωτογραφίες πήγε και να τις «πουλήσει» στα καθυστερημένα μουσουλμανικά πλήθη που αντί για ψωμί ικανοποιούνται -προς το 
παρόν- με οθωμανικά μεγαλεία. Το ξέρουμε κι εμείς αυτό το κόλπο, καθώς και τον ελληνικό λαό τον ταΐζουν με «τα κλέη των αρχαίων 
μας προγόνων» και τις μεγαλοϊδεάτικες φαντασιώσεις). Προσέξτε, όμως, τα γιγάντια ταμπλό με τα ρητά του Κορανιού στα αραβικά. 
Χρυσά γράμματα σε πράσινο φόντο. Προσέξτε και τον άμβωνα. Δεν είναι χριστιανικός, αλλά μουσουλμανικός. Στην κατεύθυνση της 
Μέκκας. Εκεί ανεβαίνει από τη σκάλα ο ιμάμης και απευθύνει το κήρυγμα στους πιστούς. Ολ' αυτά δεν τα έβαλε ο Ερντογάν. Υπήρχαν 
εκεί από το 1453 μέχρι το 1934 που ο Μουσταφά Κεμάλ έκανε την Αγιασοφιά μουσείο. Μουσείο έγινε η Αγιασοφιά, όχι ορθόδοξη εκ-
κλησιά, όπως ήταν μέχρι το 1453. Κι όπως συμβαίνει με κάθε μουσείο, παρέμειναν σ' αυτό όλα τα στοιχεία της τελευταίας χρήσης του 
(ισλαμικό τέμενος), ενώ άρχισαν να αποκαλύπτονται τα στοιχεία της παλαιότερης χρήσης του (ορθόδοξος αυτοκρατορικός ναός). Ο 
Ερντογάν διαπράττει ύβριν κατά του πολιτισμού. Οχι ύβριν κατά του χριστιανισμού, όπως θέλουν να παρουσιάσουν τα πράγματα οι 
χριστιανοεθνικιστές της Ελλάδας.
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Παίζει, λοιπόν, ένα παιχνίδι «αντισυμβατικό», έχοντας δημιουρ-
γήσει ένα μείγμα Τραμπ-Τζήμερου-Κασιδιάρη. Προκαλεί, επιδι-
ώκοντας να πάρει ως απάντηση οργισμένες απαντήσεις, που θα 
του επιτρέψουν να μείνει στον αφρό της επικαιρότητας (ακόμα 
κι αν ο αφρός δημιουργείται από λύματα).

Δεν λέμε πως δεν πρέπει να απαντάμε στις προκλήσεις του. Να 
μην του κάνουμε τη χάρη, όμως, να τον κάνουμε «νοματαίο», γιατί 
αυτό επιδιώκει. Να προσπερνάμε γρήγορα τον Μπογδάνο και 
να πηγαίνουμε αμέσως στην κυβέρνηση και στη ΝΔ, της οποίας 
είναι βουλευτής.

Aπορία ψάλτου
Εμφάνιση Κούλογλου στη βραδινή εκπομπή του Action24 

την περασμένη Δευτέρα. Τον ρωτούν, φυσικά, για το θέμα της 
ημέρας, την «κασέτα» με τις απειλές του τέως αρχηγού της Πυ-
ροσβεστικής προς τον υφιστάμενό του, προκειμένου αυτός να 
κουκουλώσει τα όσα έγιναν στο Μάτι. Απαντά με μια μακρόσυρτη 
εισαγωγή, στην οποία -αφού πετάχτηκε μέχρι την Πορτογαλία 
για να μας πει πόσο ωραία συζητά εκεί το πολιτικό σύστημα για 
την οικονομία και την ανάπτυξη- κατέληξε ότι εδώ η πολιτική 
συζήτηση μετατρέπεται σε συζήτηση κοριών. Ο παμπόνηρος Πο-
λίτης, που κουμαντάρει το τοκ σόου, του απαντά ότι συμφωνεί μ' 
αυτή την επισήμανση, αλλά να πάμε και στην ουσία. Ατάραχος ο 
Κούλογλου απαντά: μα αυτή είναι η ουσία!

Τι καταλαβαίνει όποιος ακούει τους συριζαίους να προβάλλουν 
τέτοιους ισχυρισμούς; Οτι όλα αυτά, «κασέτες», μηνύσεις, κατα-
θέσεις κτλ., θα έπρεπε να πεταχτούν στα σκουπίδια και να μην 
απασχολήσουν την πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό βέβαια δεν έχει 
γίνει ποτέ και πουθενά, αλλά ας τ' αφήσουμε αυτό. Εκείνο που 
ζητούν οι συριζαίοι είναι να τους βοηθήσουν όλοι να κρύψουν 
τις πομπές τους! Το πρόβλημά τους δεν είναι οι βρομιές, αλλά 
το ότι αυτές δημοσιοποιούνται. Ναι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
προσπαθεί ν' αλλάξει την ατζέντα, ναι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
προσπαθεί να πλήξει καίρια τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν νομίζουν οι 
συριζαίοι ότι πρέπει να δώσουν εξηγήσεις επί της ουσίας για «τα 
πάντα όλα»; Αν μπορούσαν να δώσουν εξηγήσεις, τότε ο σχεδια-
σμός της κυβέρνησης θα έπεφτε στο κενό.

Για την κακομοίρα την Ιταλία…
Τοποθέτηση του ακροδεξιού τηλεπλασιέ-υπουργού Μπουμπού-

κου, σε μια από τις καθημερινές ραδιοφωνικές του συνεντεύξεις, 
λίγο πριν αρχίσει το μεγάλο παζάρι στις Βρυξέλλες: «Εμείς είμα-
στε σε εξαιρετικά ασφαλή ύδατα. Η χώρα είναι με τα ταμειακά της 
διαθέσιμα στο φουλ. Οι εισπράξεις του κράτους τον μήνα Ιούνιο 
πήγαν καλύτερα του αναμενομένου και η οικονομία μας σε σχέση 
με άλλες χώρες της Ευρωζώνης λειτουργεί σε πολύ πιο ικανοποιη-
τικό βαθμό. Ομως υπάρχουν και άλλες χώρες της Ευρωζώνης που 
χτυπήθηκαν πολύ σκληρά από τον κορωνοϊό και που τα μεγέθη της 
οικονομίας τους είναι πάρα πολύ μεγάλα και άρα εκεί δεν υπάρχει 
περιθώριο για αβεβαιότητα. Μία ενδεχόμενη σημερινή αποτυχία 
θα τους έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση»!

Είναι αυτό που λέει η γνωστή παροιμία: «Εκανε κι η μύγα κώλο 
κι έχεσε τον κόσμο όλο». Δεν ανησυχούσε για την Ελλάδα, που 
είναι ντούρα και δυνατή, αλλά για την κακομοίρα την Ιταλία!

Γκρίνιες
«Κορυφαίους παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ» ψέγει ο Τάσος Παππάς 

από τις στήλες της ΕφΣυν για την «ηχηρή απουσία τους από τη 
δημόσια συζήτηση σχετικά με τις υποθέσεις Παπαγγελόπουλου 
και Παππά». Δεν τους κατονομάζει, αλλά τα ευκόλως εννοού-
μενα παραλείπονται. Τσακαλώτος, Σκουρλέτης, Φίλης, Βούτσης 
καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην κορυφή της λίστας. Ο 
αρθρογράφος αναρωτιέται «γιατί δεν αισθάνονται την ανάγκη 
να στηρίξουν δημοσίως έναν πρώην αναπληρωτή υπουργό της 
κυβέρνησής τους που θα οδηγηθεί στο Ειδικό Δικαστήριο με 
πρωτοφανείς μεθοδεύσεις και έναν σύντροφό τους που έχει πέ-
σει θύμα παράνομων παρακολουθήσεων» και τους κατηγορεί ότι 
«συμπεριφέρονται αφελώς», μη αντιλαμβανόμενοι ότι «στόχος 
του συστήματος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστε-
ρά. Οταν θα τελειώσει με τους δύο, θα προχωρήσει παρακάτω».

Μια ωραία αρμόσφαιρα είναι εκεί στην Κουμουνδούρου.

Παλιμπαιδισμός
«Θα το μάθετε σύντομα (το όνομα του νέου κόμματος). Νο-

μίζω ότι χρειάζεται νέους πια η πολιτική. Εχει φθαρεί αρκετά το 
πολιτικό σκηνικό ως τώρα. Πρέπει να δούμε λίγο φρέσκα πρόσω-
πα. Αυτή ήταν η φιλοσοφία και όταν πήγα στο ΠΑΣΟΚ. Νομίζω 
ότι θα είναι σημαντικό να υπάρξει μια συσπείρωση, γενικότερα 
από τον ευρύτερο μεσαίο χώρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν 
εκπροσωπείται από κανέναν». Η πλάκα (μιλάμε για ξεκάρδισμα) 
με τον Θανάση Χειμωνά, που έχει περάσει και από το ΠΑΣΟΚ 
και από το Ποτάμι, είναι πως θεωρεί τον εαυτό του νέο! Στην 
πολιτική, ως γνωστόν, η νεότητα δεν αφορά την ηλικία αλλά τις 
θέσεις. Αντιλαμβάνεστε τι εννοούμε, όταν αναφερόμαστε σε κά-
τι παραγοντίσκους τύπου Χειμωνά, που «υπάρχουν» μόνο χάρη 
στο facebook.

Στον Ωρωπό, στις παλιές φυλακές, 
μαζεύτηκε την περασμένη Τρίτη 

σύσσωμος ο αστικός πολιτικός κόσμος 
για να γιορτάσει την «αποκατάσταση της 
δημοκρατίας». Κι όταν λέμε σύσσωμος ο 
αστικός πολιτικός κόσμος, το εννοούμε, 
αφού εκτός από τους κορυφαίους θεσμι-
κούς (πρόεδρος Δημοκρατίας, πρωθυ-
πουργός, πρόεδρος Βουλής), εκπροσω-
πήθηκε και ο Περισσός διά του Σπύρου 
Χαλβατζή, ο οποίος ήταν και ομιλητής, 
υπό την ιδιότητα του προέδρου του Συλ-
λόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων 
Αντιστασιακών 1967-1974. Η συγκεκριμέ-
νη τελετή επανέφερε, σε σημειολογικό 
επίπεδο, το διαχωρισμό ανάμεσα στους 
οπαδούς του αστικού κοινοβουλευτισμού 
και τους οραματιστές μιας εργατικής δη-
μοκρατίας. Οι πρώτοι ήταν εκεί, με όλη 
την ποικιλοχρωμία των λαμπρών ιδεο-
λογικών στολών τους, οι δεύτεροι ήταν 
-όπως πάντοτε- απόντες από μια ακόμα 
φιέστα του αστισμού.

Στο προεδρικό μέγαρο είχαμε μια φιέ-
στα διαφορετική από τις άλλες χρονιές. 
Στην 46η επέτειο από την πτώση της χού-
ντας, η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας 
είχε καλέσει «όλους αυτούς που έδωσαν 
τη μάχη εναντίον του κοροναϊού και αυ-
τούς που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή 
στη διάρκεια της πανδημίας». Ντελι-
βεράδες, οδοκαθαριστές, υπάλληλοι 
σουπερμάρκετ, νοσηλευτές, γιατροί, 
μέλη της επιτροπής Τσιόδρα, οδηγοί 
ασθενοφόρων, πυροσβέστες και μπά-
τσοι, κλήθηκαν ν' αποτελέσουν το ντε-
κόρ. Προεδρία της ΝΔ σε συσκευασία 
ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλουμε να ομολογήσουμε 
ότι το θρυλούμενο πέρασμά της από τον 
μεταπολιτευτικό «Ρήγα Φεραίο» βοήθη-
σε τα μάλα την κ. Σακελλαροπούλου στο 
χτίσιμο της καριέρας της.

Ας ξαναθυμίσουμε μερικές σκέψεις 
για την επέτειο της «αποκατάστασης 
της δημοκρατίας», που πρωτογράφηκαν 
στη στήλη προ διετίας. Κωδικοποιημένες 
υποχρεωτικά, γιατί ο χώρος δεν προσφέ-
ρεται για μια ευρεία ιστορική ανάλυση.

Η χούντα στην Ελλάδα είχε αρχίσει να 
σαπίζει, όμως θα μπορούσε να παραμεί-
νει στην εξουσία για απροσδιόριστο χρο-
νικό διάστημα (όπως συνέβαινε με τις δι-
κτατορίες του Φράνκο στην Ισπανία και 
του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία), αν δεν 
μεσολαβούσε το πραξικόπημα κατά του 
Μακάριου και η τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο. Είναι ο αμερικάνικος παράγοντας 
αυτός που διέταξε «χούντα τέλος». Ο ίδι-
ος που είχε ανάψει το πράσινο φως για 
το πραξικόπημα της 21ης Απρίλη του 1967.

Οι ίδιοι οι στρατηγοί της χούντας 
(Μπονάνος, Γκιζίκης και σία) είναι αυτοί 
που κάλεσαν τους αστούς πολιτικούς 
και τους παρέδωσαν την εξουσία. Από 
το μεσημέρι της 23ης Ιούλη του 1974 η 
χούντα είχε παραδώσει την εξουσία, ο 
στρατός είχε κλειστεί στα στρατόπεδα 
και χρειάστηκαν απλώς μερικές ώρες 
για να επιλεγεί ο αστός πολιτικός που θα 
αναλάμβανε την πρωθυπουργία.

Εχουν γραφεί πολλά για την αρχική 
εντολή που δόθηκε από τον χουντικό 
πρόεδρο, στρατηγό Γκιζίκη, στον Π. 
Κανελλόπουλο και αργότερα, με παρέμ-
βαση του Αβέρωφ, άλλαξε χέρια και 
δόθηκε στον Κ. Καραμανλή, ο οποίος 
απεστάλη εσπευσμένα στην Ελλάδα με 
το αεροπλάνο του γάλλου προέδρου Ζι-

σκάρ ντ Εστέν. Δεν έχει σημασία  να ανα-
λωθούμε σε λεπτομέρειες σχετικά με τα 
πρόσωπα. Είτε ήταν ο Καραμανλής (που 
από το 1963 έκανε διακοπές στο Παρίσι), 
είτε ο Κανελλόπουλος (που είχε διαδε-
χτεί τον Καραμανλή στην ηγεσία της 
ΕΡΕ και δεν έφυγε από την Ελλάδα στη 
διάρκεια της χούντας), είτε ο Μαύρος 
της Ενωσης Κέντρου, το αποτέλεσμα θα 
ήταν το ίδιο. Ο κύβος είχε ριφθεί. Ο ελ-
ληνικός καπιταλισμός, που είχε περάσει 
μια μακρά περίοδο πολιτικής αστάθειας, 
με εναλλαγές κοινοβουλευτικών κυβερ-
νήσεων και στρατιωτικών δικτατοριών, 
αλλά και με μια περίοδο κατά την οποία 
κινδύνεψε να συντριβεί (αναφερόμαστε 
στην περίοδο 1945-49, την περίοδο της 
λαϊκής επανάστασης που ηττήθηκε), 
έπρεπε να αποκτήσει ένα πολιτικό εποι-
κοδόμημα αστικού κοινοβουλευτικού 
τύπου, ανάλογο με τα πολιτικά εποικο-
δομήματα που εξασφάλιζαν την ομαλή 
λειτουργία του καπιταλισμού σε όλες 
σχεδόν τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες.

Η βασική αυτή στρατηγική κατεύ-
θυνση δεν αντιμετώπιζε δυσκολίες 
εφαρμογής, γιατί στην Ελλάδα εκείνης 
της περιόδου δεν υπήρχε επαναστατι-
κό κίνημα ικανό να αλλάξει τον αστικό 
στρατηγικό σχεδιασμό και να τραβήξει 
το λαό σε επαναστατική κατεύθυνση. 
Εχουν γραφεί διάφορες μπούρδες για 
εκείνες τις πρώτες «κρίσιμες» ώρες και 
μέρες μετά την 23η Ιούλη του 1974. Μέ-
χρι και… δυαδική εξουσία ανακάλυψαν 
κάποιοι! Ομως ήταν φανερό ότι ο λαός 
της Αθήνας, που είχε κατακλύσει το Σύ-
νταγμα, πανηγύριζε για την πτώση της 
χούντας και αρκούνταν στην αποκατά-
σταση του αστικού κοινοβουλευτισμού. 
Αλλο κοινωνικός ριζοσπαστισμός, που 
έκανε ορμητική την εμφάνισή του στο 
προσκήνιο και χαρακτήρισε τα επόμενα 
χρόνια, και άλλο κίνημα επαναστατικής 
ανατροπής, που απλούστατα δεν υπήρχε, 
ούτε μπορούσε να συγκροτηθεί από τις 
μικρές διάσπαρτες ομάδες της αντικαπι-
ταλιστικής Αριστεράς.

Υπήρχε ένα υπερεικοσαετές επανα-
στατικό κενό στην Ελλάδα. Το επαναστα-
τικό ΚΚΕ δεν υπήρχε πλέον. Ο παράνο-
μος μηχανισμός του είχε διαλυθεί από το 
1958. Ο αναθεωρητισμός ήταν κυρίαρχος 
και είχε φροντίσει (και τα δύο αναθεω-
ρητικά ρεύματα που προέκυψαν από τη 
διάσπαση του 1968) να συκοφαντήσει 
την επανάσταση του 1946-49 ως «τυχο-
διωκτισμό του Ζαχαριάδη» (τον οποίο 
Ζαχαριάδη -ειρήσθω εν παρόδω- είχαν 
φροντίσει να δολοφονήσουν το 1973 
και να παρουσιάσουν το θάνατό του ως 
από παθολογικά αίτια). Ακόμα και στη 
διάρκεια της χούντας είχαν φροντίσει 
να συκοφαντήσουν κάθε ενέργεια που 
έβγαινε έξω από τα δικά τους πολιτικά 
όρια, με αποκορύφωμα την εξέγερση 
του Πολυτεχνείου, την οποία απέδωσαν 
σε… «πράκτορες του Ρουφογάλη και της 
ΚΥΠ».

Η άκρα Αριστερά (ή επαναστατική 
Αριστερά ή όπως αλλιώς προσδιορι-
ζόταν) ήταν ένα μειοψηφικό ρεύμα, 
διασπασμένο σε διάφορες τάσεις, πε-
ριορισμένο κυρίως σε ένα κομμάτι της 
φοιτητικής νεολαίας, χωρίς θεωρητική 
και προγραμματική συγκρότηση, χωρίς 
στρατηγική και τακτική, με τον αυθορμη-
τισμό να διατρέχει όλα τα ρεύματά της, 

χωρίς δεσμούς με την εργατική τάξη, 
επομένως μη ικανή να αλλάξει τη φορά 
των πραγμάτων από την κατεύθυνση που 
τους είχε δώσει ο αστικός κόσμος. 

Επομένως, με δεδομένη τη συμφωνία 
της χούντας και με την αμέριστη στήρι-
ξη των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, η με-
ταφορά της διαχείρισης της εξουσίας 
από τη χούντα στους αστούς πολιτικούς 
υπήρξε εξαιρετικά ομαλή και ανέφελη. 
Τα όσα περί του αντιθέτου ισχυρίζονται 
κάποιοι αστοί πολιτικοί (με πρώτους και 
καλύτερους τους σφουγγοκωλάριους 
του Καραμανλή, που φιλοτεχνούσαν 
από την αρχή το πορτρέτο του «εθνάρ-
χη») είτε είναι καθαρές κατασκευές είτε 
αφορούν κάποιους δικούς τους φόβους 
τις πρώτες μέρες. Φόβους που αποδεί-
χτηκαν αβάσιμοι (κι αυτό είναι το μέτρο 
για την εκ των υστέρων αποτίμηση της 
κατάστασης). Αποδείχτηκε ότι οι ιμπερι-
αλιστές ήλεγχαν τη χούντα. Οι στρατη-
γοί τήρησαν το λόγο που έδωσαν στους 
ανθρώπους των «μεγάλων δυνάμεων». Το 
«ντιλ» προέβλεπε την τιμωρία μόνο των 
λεγόμενων πρωταίτιων του πραξικοπήμα-
τος, ενώ οι υπόλοιποι συνέχισαν τις κα-
ριέρες τους και αποστρατεύτηκαν μετά 
τιμών, ενώ ξένες και ελληνικές μυστικές 
υπηρεσίες παρακολουθούσαν στενά 
κάθε κίνηση μέσα στο στρατό, ώστε να 
ενημερώσουν την κυβέρνηση για να την 
καταστείλει.

Την ανάγκη για εγκαθίδρυση ενός 
σταθερού αστικού κοινοβουλευτικού 
καθεστώτος την είχαν συνειδητοποιήσει 
στον ένα ή τον άλλο βαθμό όλοι οι πα-
ράγοντες του αστικού πολιτικού κόσμου. 
Πρώτος και καλύτερος ο Καραμανλής, 
που φρόντισε να καλλιεργήσει για τον 
εαυτό του την εικόνα του «διαφορετι-
κού Καραμανλή» σε σχέση με αυτόν 
που είχε γνωρίσει η Ελλάδα πριν από τη 
δικτατορία της χούντας. Δεν είχε αλλά-
ξει, βέβαια, ο Καραμανλής. Οι συνθήκες 
είχαν αλλάξει και απαιτούσαν απ' αυτόν 
να προσαρμοστεί, πράγμα που έκανε με 
επιτυχία.

Ο Καραμανλής, με την αμέριστη βο-
ήθεια αμερικανών και δυτικοευρωπαίων 
ιμπεριαλιστών, χρησιμοποίησε την απει-
λή επανόδου της χούντας με διπλό σκο-
πό. Πρώτο, για να ενισχύσει πολιτικά τη 
δική του θέση έναντι των άλλων αστών 
πολιτικών ηγετών. Δεύτερο, για να δημι-
ουργήσει αναστολές και φοβίες σε ένα 
ριζοσπαστικό κίνημα που είχε αρχίσει 
ήδη να αναπτύσσεται μέσα στην εργα-
τική τάξη και στη φτωχή αγροτιά ή που 
εκτιμούσαν ότι θα αναπτυχθεί.

Ο Καραμανλής πέτυχε απόλυτα στον 
πρώτο στόχο. Δε χρειάζεται να κοιτάξου-
με τίποτ' άλλο εκτός από το αποτέλεσμα 
των πρώτων εκλογών, που τις έκανε στις 
17 Νοέμβρη του 1974, θέλοντας σκόπιμα 
να εντάξει την επέτειο της εξέγερσης 
του Πολυτεχνείου στην ιδέα της «απο-
κατάστασης της δημοκρατίας». Οι πλα-
τιές λαϊκές μάζες, έντρομες μπροστά 
στην προοπτική επανόδου της χούντας 
(«Καραμανλής ή τανκς» φώναζε ο Μίκης 
Θεοδωράκης, υποψήφιος της Ενωμένης 
Αριστεράς, στην οποία είχαν συνασπι-
στεί όλοι οι αναθεωρητές), έδωσαν στη 
ΝΔ του Καραμανλή 54,37%, στην Ενω-
ση Κέντρου του Μαύρου 20,42%, ενώ 
το πρωτοεμφανιζόμενο ΠΑΣΟΚ του Α. 

Καπιταλισμός ή κομμουνισμός;
ZOOM
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Οταν κλείνει μια συμφωνία στην 
ΕΕ, μετά από σκληρό παζάρι, 

όλοι πανηγυρίζουν. Διότι ο κάθε ηγέ-
της κυβέρνησης ή κράτους πρέπει 
να επιστρέψει στη χώρα του και να 
μπορεί να «πουλήσει» στο λαό του τη 
συμφωνία ως αποτέλεσμα της «μά-
χης» που έδωσε. Δε θα μπορούσε να 
αποτελέσει εξαίρεση από τον κανόνα 
ο Κούλης. Εκεί που πριν από λίγο καιρό 
ο ίδιος και το επιτελείο του πανηγύ-
ριζαν για τα 32 δισ. που θα «έπαιρνε 
η Ελλάδα», βάσει της πρότασης της 
Κομισιόν, τώρα τον ακούσαμε να λέει 
ότι επιστρέφει κουβαλώντας στη βα-
λίτσα του 70 «ζεστά» δισ.!

Αν αναρωτιέστε πώς γίνεται, με-
τά από μια τετραήμερη σύνοδο που 
κατέληξε με συμβιβασμό ανάμεσα 
στους τέσσερις «τσιγκούνηδες» του 
Βορρά (οι οποίοι μάλιστα αυξήθηκαν, 
προσθέτοντας και την Φινλανδία στη 
συμμαχία τους) και το γερμανογαλλι-
κό άξονα, ο έλληνας πρωθυπουργός 
να έχει εξασφαλίσει υπερδιπλάσιο 
ποσό, δεν έχετε άδικο. Η κυβερνητι-
κή προπαγάνδα προσέθεσε στα κον-
δύλια που «δικαιούται» από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, τα κονδύλια του εφταε-
τούς κοινοτικού προϋπολογισμού (τα 
οποία έτσι κι αλλιώς θα έπαιρνε) και ο 
Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως νέος Ιη-
σούς. Ο μυθολογικός Ιησούς διπλασί-
ασε το κρασί και το φαΐ στο γάμο της 
Κανά, ο Κούλης διπλασίασε τα κονδύ-
λια που «πήρε» από τις Βρυξέλλες.

Είχε το δίκιο του, εδώ που τα λέμε. 
Οταν έγινε η πρόταση της Κομισιόν, 
πανηγύριζαν: «32 δισ. ευρώ επιχορη-
γήσεις, χωρίς αιρεσιμότητα θα πάρει 
η Ελλάδα». Μετά το πρώτο παζάρι, 
έριξαν λίγο τους τόνους, χωρίς να 
αφαιρέσουν τον πανηγυρικό τους 
χαρακτήρα: «22,5 δισ. επιχορηγήσεις 
και 9,5 δισ. δάνεια, σύνολο 32 δισ. ευ-
ρώ, χωρίς μνημονιακούς όρους». Τι να 
έλεγε τώρα, ότι τα 32 δισ. μειώθηκαν 
σε 31 δισ., εκ των οποίων τα 19 δισ. θα 
είναι επιχορηγήσεις και τα 12 δισ. θα 
είναι δάνεια, και με μια μνημονιάρα 
νααα, μετά συγχωρήσεως; Τα έκανε 
70, λοιπόν, κι όποιος το ‘χαψε το ‘χαψε.

Εκείνο που δεν είπαν ούτε ο Μητσο-
τάκης, ούτε η αστική αντιπολίτευση, 
ούτε τα παπαγαλάκια του αστικού Τύ-
που, είναι πού θα κατευθυνθούν αυτά 
τα κονδύλια. Πράγμα που εμείς είχα-
με σημειώσει από την πρώτη στιγμή 
που άρχισε η φιλολογία για το Ταμείο 
Ανάκαμψης. Γράφαμε στις 30 Μάη ότι 
δεν είναι η πρώτη φορά που στην ΕΕ 
αναζητούνται «πακέτα» για να στηρί-
ξουν τις καπιταλιστικές οικονομίες σε 
συνθήκες κρίσης. Τα «πακέτα» αυτά, 
όποια μορφή κι αν έχουν (δάνεια ή 
επιχορηγήσεις) κατευθύνονται κυρίως 
στις μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρή-
σεις. Στους μονοπωλιακούς ομίλους 
(την πρωτοκαθεδρία έχουν πάντοτε 
τα μονοπώλια του γερμανογαλλικού 
άξονα και οι θυγατρικές τους στις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες), που 
στηρίζουν την κεφαλαιακή τους επάρ-
κεια, ώστε να μην καταρρεύσουν στη 
διάρκεια της κρίσης. Δίπλα σ' αυτά 
τα «χοντρά πακέτα» μπαίνουν κάποια 
μικρότερα. Κάποια έχουν προνοιακό 
χαρακτήρα, κάποια άλλα έχουν διαρ-
θρωτικό -όπως τον αποκαλούν- χαρα-
κτήρα. Κατευθύνονται υπό όρους στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ 
ή στις πιο φτωχές περιφέρειες των 
ιμπεριαλιστικών χωρών. Σημαντικό 
τμήμα και απ' αυτά τα «πακέτα» παίρ-
νει το μεγάλο κεφάλαιο.

Η ίδια η Φον ντερ Λάιεν, όταν εί-
χε ανακοινώσει το «πακέτο», είχε 
αποκαλύψει πού θα πάνε τα λεφτά: 
«Το μέσο NextGenerationEU θα κα-
τευθύνει τη μαζική χρηματοδοτική 
του ικανότητα προς επενδύσεις στις 
κοινές μας προτεραιότητες μέσω ευ-
ρωπαϊκών προγραμμάτων (…) Το μέσο 
NextGenerationEU θα βοηθήσει εκεί-
νες τις απολύτως υγιείς επιχειρήσεις 
που έχουν λάβει τις ορθές αποφάσεις 
και έχουν πραγματοποιήσει τις ορθές 

επενδύσεις εδώ και δεκαετίες, αλλά οι 
οποίες βρίσκονται τώρα σε κίνδυνο». 
Για τους εργαζόμενους υπάρχει μόνο 
το περιβόητο πρόγραμμα  SURE (που 
εντάσσεται στο συνολικό «πακέτο»), 
με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί η εκ 
περιτροπής εργασία. Δηλαδή, ακό-
μα και το κομμάτι που υποτίθεται ότι 
αφορά τους εργαζόμενους δεν είναι 
παρά αβάντα στους καπιταλιστές. Αυ-
τοί θα πληρώνουν το μισό μισθό, το 
κράτος θα τσοντάρει ένα 30% και ο 
εργαζόμενος (αυτός που δε θα απολυ-
θεί, γιατί πάρα πολλοί θα απολυθούν, 
όπως προεξοφλούν όλοι) θα υποστεί 
μια μείωση μισθού της τάξης του 20%.

Στο παζάρι που έγινε στη σύνοδο 
κορυφής των Βρυξελλών διαμορφώ-
θηκαν δύο στρατόπεδα: από τη μια 
ο γερμανογαλλικός άξονας, έχοντας 
μαζί του την τρίτη σε ισχύ ιμπεριαλι-
στική δύναμη, την Ιταλία, και την τέ-
ταρτη σε πληθυσμό χώρα της ΕΕ, την 
Ισπανία, που δεν είναι ιμπεριαλιστική 
δύναμη, όμως έχει ένα σχετικά αυξη-
μένο βάρος, λόγω μεγέθους. Από την 
άλλη, τέσσερις «δευτεροκλασάτες» 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις: Σουηδία, 
Ολλανδία, Δανία, Αυστρία, που στη 
σύνοδο κορυφής πήραν μαζί τους και 
τη Φινλανδία. «Δευτεροκλασάτες» 
μεν, ιμπεριαλιστικές δε. Γι’ αυτό και 
ήταν σε θέση να κοντράρουν τον γερ-
μανογαλλικό άξονα, πράγμα που δε 
θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν ένας 
Μητσοτάκης ή ένας Κόστα. Αυτούς 
τους μάζεψαν στο τέλος η Μέρκελ 
με τον Μακρόν για να τους ανακοινώ-
σουν τη συμφωνία στην οποία κατέλη-
ξαν με τους λεγόμενους «φειδωλούς» 
και να βγάλουν φωτογραφίες σαν ντε-
μέκ «μέτωπο του Νότου» (στο οποίο 
βρέθηκε και η Μέρκελ – για τέτοια 
γελοιότητα μιλάμε).

Το παζάρι αποκλειστικά μεταξύ των 

ιμπεριαλιστικών χωρών ολοκληρώθη-
κε, ο γερμανογαλλικός άξονας πήρε 
αυτό που ήθελαν τα μονοπώλιά του 
(σ’ ένα βαθμό και η Ιταλία που έχει 
δεχτεί μεγάλα πλήγματα), οι «φειδω-
λοί» άλλαξαν προς το χειρότερο τη 
σχέση επιχορηγήσεων-δανείων στο 
Ταμείο Ανάκαμψης, έκοψαν μπόλικα 
κονδύλια από προγράμματα που δεν 
τους ενδιαφέρουν (ακόμα και από τον 
αγροτικό τομέα) και –κυρίως- εξασφά-
λισαν σημαντικές επιστροφές από την 
υποχρέωσή τους προς τον κοινοτικό 
προϋπολογισμό.

Δε θα μείνουμε στις τεχνικές λε-
πτομέρειες της συμφωνίας, για να 
εστιάσουμε στις πολιτικο-κοινωνικές.  

Πολύ πριν ολοκληρωθεί το παζάρι, 
στις αρχές Ιούνη, ο αντιπρόεδρος 
της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις 
οργάνωσε συνέντευξη Τύπου για να 
εξηγήσει πως δε θα πρόκειται για λε-
φτά που απλώς θα δοθούν στις χώρες 
μέλη της ΕΕ, για να τα διαχειριστεί η 
καθεμιά κατά το δοκούν, αλλά για 
λεφτά που θα δοθούν με δόσεις, επί 
τη βάσει σχεδίων που θα κατατεθούν, 
υπό την εποπτεία της Κομισιόν, η 
οποία θα ελέγχει αν έχουν υλοποιηθεί 
συγκεκριμένα ορόσημα και μόνο τότε 
θα εγκρίνει την εκταμίευση της επό-
μενης δόσης. Ετσι, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καταθέσουν «εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας», που 
θα συμφωνηθούν με την Κομισιόν και 
θα περιλαμβάνουν τα «ορόσημα» για 
την εκταμίευση των δόσεων.

 Τα «ορόσημα» δεν περιλαμβά-
νουν μόνον επενδύσεις, αλλά και 
«μεταρρυθμίσεις». Οπως εξήγησε ο 
Ντομπρόβσκις «στο εργαλείο αυτό 
υπάρχει ισχυρότερη διασύνδεση με 
τις μεταρρυθμίσεις, ώστε να αντιμε-
τωπιστούν οικονομικά και κοινωνικά 
διαρθρωτικά προβλήματα και υπάρ-

χει και ισχυρότερη διασύνδεση με το 
ευρωπαϊκό εξάμηνο και τις συγκεκρι-
μένες συστάσεις ανά χώρα».

Οι «φειδωλοί» δεν αρκέστηκαν 
μόνο στην εποπτεία της Κομισιόν (η 
οποία γερμανοκρατείται), αλλά απαί-
τησαν και πέτυχαν τα «σχέδια αποκα-
τάστασης και ανθεκτικότητας», αφού 
αξιολογηθούν «από την Κομισιόν 
εντός δύο μηνών από την υποβολή» 
να υποβάλλονται για «έγκριση από 
το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία 
μετά από πρόταση της Κομισιόν, μέ-
σω εκτελεστικής πράξης την οποία το 
Συμβούλιο θα προσπαθήσει να εγκρί-
νει εντός 4 εβδομάδων από την πρό-
ταση». Ετσι, κάθε ιμπεριαλιστική δύνα-
μη αποκτά δικαίωμα βέτο ως προς τη 
χρηματοδότηση οποιασδήποτε άλλης 
χώρας. Είναι ο τρόπος που βρήκαν οι 
«δευτεροκλασάτες» ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις της ΕΕ για να χαλιναγωγή-
σουν -στο βαθμό που τους επιτρέπει 
η οικονομική τους δύναμη, φυσικά- το 
γερμανογαλλικό άξονα και τα παιχνί-
δια του στις χώρες-δορυφόρους.

Και βέβαια, η απόφαση της συνό-
δου κορυφής προβλέπει ότι «η θετική 
αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμής 
θα υπόκειται στην ικανοποιητική εκ-
πλήρωση των σχετικών ορόσημων και 
στόχων». Αυτό σημαίνει Μνημόνιο κι 
ας μην έχει το τυπικό περίβλημα των 
Μνημονίων που γνωρίσαμε μέχρι τώ-
ρα. Δε θα υπάρχει η κλασική τρόικα, 
αλλά θα υπάρχει η Κομισιόν που θα 
δίνει τη χρηματοδότηση με το σταγο-
νόμετρο, αφού προηγουμένως ο ελε-
γκτικός της μηχανισμός παραδώσει 
τη σχετική έκθεση εποπτείας, η οποία 
θα αναφέρει αν ικανοποιήθηκαν τα 
«ορόσημα» και αν έγιναν οι συμφω-
νηθείσες «μεταρρυθμίσεις». Μετά 
από μια δεκαετία μνημονιακής πολι-
τικής, δε χρειάζεται να εξηγήσουμε 

τι σημαίνει ο τελευταίος όρος. Ακούει 
«μεταρρυθμίσεις» ο έλληνας εργαζό-
μενος και συνταξιούχος και φτύνει 
στον κόρφο του.

Ο Μητσοτάκης, όμως, δεν ανησυχεί 
καθόλου. «Δεν έχουμε καμία πρόθεση 
να σκορπίσουμε τα χρήματα με την 
ανεμελιά του νεόπλουτου», δήλωσε. 
Και ο Πρετεντέρης ανέλαβε να το πει 
πιο… λαϊκά: «Αν τα φάμε σε καμπαρε-
τζούδες, θα είμαστε άξιοι της μοίρας 
μας. (…) Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
η γαλαντομία των Ευρωπαίων στηρί-
ζεται στην υπόθεση ότι πάθαμε και 
μάθαμε». Θυμόσαστε πώς έκαναν τα 
στελέχη της ΝΔ όταν παράτησαν τα 
«Ζάππεια» του Σαμαρά και έπεσαν με 
τα μούτρα στα Μνημόνια; Δε θέλω να 
μου παίρνει τη δόξα η τρόικα, τσίρι-
ζε σαν υστερικό ο ακροδεξιός τηλε-
πλασιέ. Οι διάφοροι Μπάμπηδες και 
Πορδοτέτοιοι εξηγούσαν πως αυτά 
που περιλαμβάνουν τα Μνημόνια θα 
έπρεπε να τα είχαμε κάνει μόνοι μας, 
αλλά επικρατούσε ο… λαϊκισμός και 
έριξε τη χώρα στα βράχια.

Οταν και οι τελευταίοι ντεμέκ 
αντιμνημονιακοί  (ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) υπέ-
γραψαν το δικό τους Μνημόνιο, είχε 
κλείσει ο κύκλος των αστικών πολι-
τικών δυνάμεων εξουσίας που είχαν 
αναλάβει την «υιοθεσία» των Μνημο-
νίων, όπως αναγραφόταν υποχρεωτι-
κά στο προοίμιο κάθε μνημονιακού 
κειμένου. Γι' αυτό και ο Πρετεντέρης 
απαριθμεί  τι δεν πρέπει να κάνουμε: 
να μην «αρχίσουμε πάλι να ξοδεύουμε 
σε επιδόματα υπεράριθμων δημοσίων 
υπαλλήλων. Ούτε σε επιδοτήσεις μα-
ϊμού. Ούτε σε επενδυτικές αρπαχτές 
λαμόγιων» (το τελευταίο το έγραψε 
για ξεκάρφωμα, όπως αντιλαμβάνε-
στε). Προειδοποιεί ότι «η μεγαλύτερη 
δυσκολία του Μητσοτάκη θα είναι να 
βάλει φρένο στις ορέξεις». Ποιων; 

Ονοματίζει «τις ορέξεις των συνδικα-
λιστών (της ΠΟΕΔΗΝ, της ΟΛΜΕ, της 
ΑΔΕΔΥ ή δεν ξέρω ποιου άλλου)».

Ετοιμάζεται, λοιπόν, από τώρα το 
κλίμα για τις νέες «μεταρρυθμίσεις».  
Υπάρχει ήδη και το σχέδιο της «επι-
τροπής Πισσαρίδη», που έχει κατατε-
θεί στην κυβέρνηση, χωρίς να δοθεί 
επίσημα στη δημοσιότητα. Υπήρξαν, 
όμως, διαρροές (από το Μαξίμου), οι 
οποίες δείχνουν καθαρά «πού πάει το 
πράγμα». Προτείνεται η «εισαγωγή 
του κεφαλαιοποιητικού συστήματος 
στον δεύτερο πυλώνα της κοινωνι-
κής ασφάλισης». Πρόκειται για το 
περιβόητο σχέδιο Μηταράκη για την 
επικουρική ασφάλιση, φτιαγμένο στα 
γραφεία των ιδιωτικών ασφαλιστικών 
εταιριών, που χρόνια εποφθαλμιούν 
αυτό το κομμάτι της κοινωνικής ασφά-
λισης. Ο Βρούτσης δεν τόλμησε να το 
βάλει, αλλά άμα τεθεί ως «ορόσημο», 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα προσπα-
θήσει να το περάσει «με τη φωτιά και 
το σίδερο».

Από τις ίδιες διαρροές μαθαίνουμε 
ότι προτείνεται μεταρρύθμιση του 
συστήματος επιδότησης ανεργίας. Ο 
ΟΑΕΔ θα βοηθά τους ανέργους έξι 
μήνες για να βρουν δουλειά και όσοι 
δεν τα καταφέρουν (οι περισσότεροι 
δηλαδή) θα οδηγούνται «σε στοχευ-
μένα προγράμματα κατάρτισης και 
πρακτικής άσκησης στην αγορά». Μ' 
άλλα λόγια, μέγιστο διάστημα επιδό-
τησης ανεργίας οι έξι μήνες και μετά 
αλλαγή επαγγέλματος και αποστολή 
για «πρακτική άσκηση» (τζάμπα εργα-
σία) σε καπιταλιστικές επιχειρήσεις! 

Στην ίδια κατεύθυνση θα είναι, σί-
γουρα, και οι υπόλοιπες προτάσεις 
της «επιτροπής Πισσαρίδη». Στο όνο-
μα της εκταμίευσης των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων, θα επιχειρηθεί μια νέα επί-
θεση ενάντια στην εργατική τάξη και 
τα εργαζόμενα μικροαστικά στρώμα-
τα. Μια επίθεση που θα τροφοδοτεί-
ται από ένα Μνημόνιο που θα αφορά 
ολόκληρη την ΕΕ, πλέον. Αλλιώς θα 
είναι, φυσικά, στη Γαλλία και αλλιώς 
στην Ελλάδα, όμως η κατεύθυνση θα 
είναι η ίδια.

Η επιστροφή του «σερίφη» Χαρδα-
λιά με εβδομαδιαίες μεσημερια-

νές ενημερώσεις των δημοσιογράφων 
(στην πολιτικοδημοσιογραφική αργκό 
αυτού του τύπου οι «γραμμητζίδικες» 
συνεντεύξεις αποκαλούνται «μασάζ») 
έμελλε να συνοδευτεί με μια ηχηρή 
ομολογία: ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας ομολόγησε ότι δεν ανα-
κοινώνουν και δε δίνουν πλήρη στοι-
χεία για την κατάσταση σε σχέση με 
την πανδημία της COVID-19.

Ξεκινώντας την Τρίτη την ενημέρω-
ση των δημοσιογράφων (βλ. https://
www.civilprotection.gr/el/simantika-
themata/enimerosi-diapisteymenon-
dimosiografon-apo-ton-yfypoyrgo-
politikis-prostasias-kai), ο Χαρδαλιάς 
είπε: «Ξεκινάμε την εβδομαδιαία ενημέ-
ρωση όχι στην παλιά της μορφή, δηλαδή 
με τον κ. Τσιόδρα στο υπουργείο Υγεί-
ας, αλλά εδώ στην Πολιτική Προστασία. 
Αλλωστε, αν επιστρέφαμε στην παλιά 
μορφή, μαζί με τον καθηγητή, αυτό θα 
σήμαινε ότι η κατάσταση θα ήταν σε 
επίπεδο συναγερμού. Αλλά ευτυχώς 
δεν είμαστε εκεί». Και κατέληξε: «Γιατί αυ-
τός είναι ο μόνος τρόπος να ενισχύσουμε 
τον τουρισμό μας, την οικονομία μας, την 
ίδια την κοινωνία μας χωρίς καμία επίπτωση 
στη δημόσια υγεία». 

Με αυτή την εισαγωγική τοποθέτηση ο 
Χαρδαλιάς ομολογεί ευθέως δύο πράγμα-
τα: Πρώτο, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
αποφάσισε να μην παρίσταται ο λοιμω-
ξιολόγος Τσιόδρας στις ενημερώσεις για 
να αποκρυφτεί το γεγονός ότι η χώρα μας, 
μετά το άνοιγμα του τουρισμού, βρίσκεται 
πάλι σε επίπεδο συναγερμού. Δεύτερο, 
ότι η κυβέρνηση έβαλε σε πρώτη μοίρα 
τον τουρισμό και την ανάπτυξη της καπι-
ταλιστικής οικονομίας (που βρίσκεται πια 
σε βαθιά ύφεση), με στόχο την αποκόμιση 
κερδών από τους ιδιοκτήτες των καπιταλι-
στικών επιχειρήσεων, και τη δημόσια υγεία 
ως πάρεργο.

Δημοσιογράφος ρώτησε τον Χαρδαλιά: 
«Εχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες να 
παρατηρείται μια αύξηση των κρουσμά-
των στις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη… Πόσο 
ανησυχητική είναι αυτή η είδηση και πώς 
πρέπει να δράσουμε σαν χώρα από εδώ 
και πέρα»;

Ο Χαρδαλιάς έκλεισε την απάντησή του 
λέγοντας: «Το ότι δεν ανακοινώνουμε και 
δεν δίνουμε πλήρη στοιχεία σε σχέση με 
όλα αυτά που κάνουμε γίνεται για ένα λόγο, 
πρώτον διότι πρέπει να υπερασπιστούμε τα 
προσωπικά δεδομένα του καθενός και από 
την άλλη σε μια προσπάθεια που κάνουμε 
να ανοίξουμε τον τουρισμό μας. Πρέπει να 
αποφύγουμε καταστάσεις ή ειδήσεις που 
πολύ εύκολα και άδικα μπορεί να στοχο-
ποιήσουν ολόκληρες περιοχές»!

Τα περί προσωπικών δεδομένων είναι 
ψευτιές. Προσωπικά δεδομένα είναι τα 
στοιχεία ταυτότητας, όχι οι συγκεντρωτι-
κοί αριθμοί που δεν περιλαμβάνουν ούτε 
ονοματεπώνυμα ούτε διευθύνσεις. Τι μέ-
νει; Μένει η προστασία του τουρισμού: 
δε δίνουμε αναλυτικά στοιχεία, για να 
μην υπάρξει ανησυχία στους τουρίστες 
και σταματήσουν να έρχονται! Προεκτεί-
νοντας αυτή την ομολογία, καταλήγουμε 
εύκολα στο συμπέρασμα ότι όλα όσα ανα-
φέρουν έχουν υποστεί «επεξεργασία», 
προκειμένου «να μην πληγεί το τουριστικό 
προϊόν».

Από άλλη δημοσιογράφο ρωτήθηκε για 
τα λεγόμενα ορφανά κρούσματα (είναι 
αυτά που δεν μπορούν να συνδεθούν με 
άλλο γνωστό κρούσμα ή με ταξίδι στο εξω-
τερικό): «Τα ορφανά κρούσματα που πα-
ρατηρούνται κυρίως στα αστικά κέντρα… 
αν μπορείτε να βρείτε τις επαφές τους και 
αν ιχνηλατούνται οι επαφές τους ή είναι 
δύσκολο;». Το πρώτο που είπε ο Χαρδαλιάς 
μας άφησε κάγκελο: «Θέλω να ξεκαθαρίσω 
ότι δεν υπάρχουν με την ευρύτερη έννοια 
του όρου ορφανά κρούσματα»!

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με 
τη σειρά απαριθμώντας τα στοιχεία που 
κρύβουν. Αρχίζουμε από τα τεστ που γίνο-
νται στα αεροδρόμια (θυμίζουμε ότι στις 
15 Ιούνη η κυβέρνηση Μητσοτάκη άνοιξε 
διάπλατα τις πόρτες στα αεροδρόμια της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης για πτήσεις 
από μερικές χώρες και την 1η Ιούλη άνοιξε 
όλα τα αεροδρόμια της χώρας). Στην Εκθε-
ση Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ 
στις 19 Ιούλη (βλ. https://eody.gov.gr/wp-
content/uploads/2020/07/covid-gr-daily-
report-20200719-new-1-1.pdf) αναφέρεται 
ο αριθμός των τεστ που έγιναν την περίοδο 
από τις 12 Ιούνη μέχρι τις 19 Ιούλη: «Από 
το ανωτέρω σύνολο δειγμάτων, τα 46.893 
(11,4%) αφορούν δειγματοληψίες σε εισερ-
χόμενες αεροπορικές πτήσεις (από τις 12 
Ιουνίου). Εξ αυτών τα 93 (0.2%) θετικά στον 
κορωνοϊό».

Ο Χαρδαλιάς στη δική του ενημέρωση, 
αναφερόμενος στην περίοδο από την 1η 
μέχρι τις 19 Ιούλη είπε: «Πιο συγκεκριμένα, 
στα αεροδρόμια έγιναν 98.284 τεστ από τα 
οποία 105 ήταν θετικά»!

Είναι δυνατόν να δώσει κανείς βάση σε 
ανθρώπους που λένε τόσο χοντρά ψέματα, 
χωρίς καν να μπουν στον κόπο να συνεννο-
ηθούν πρώτα μεταξύ τους; Ο Χαρδαλιάς 
δηλώνει ότι έγιναν 98.284 τεστ (παρεμπι-
πτόντως, δε γνωρίζουμε αν πρόκειται για 
μοριακά ή για τεστ αντισωμάτων) στα αε-
ροδρόμια, ενώ ο ΕΟΔΥ ανακοινώνει ότι σε 
μια διπλάσια σε έκταση χρονική περίοδο 
έγιναν 46.893 τεστ! Ο «σερίφης» τετρα-
πλασίασε τα τεστ σε σχέση με αυτά που 
ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. 

Για ποιο λόγο ειπώθηκε αυτό το ασύ-
στολο ψέμα; Πρώτο, για να καθησυχαστεί 
ο ελληνικός λαός, ότι τάχαμου γίνονται 
τόσα τεστ που δεν υπάρχει περίπτωση να 

περάσει κορονοβιρούσι στην Ελλάδα. 
Δεύτερο, για να σταλεί στους υποψήφι-
ους τουρίστες το μήνυμα ότι η Ελλάδα 
είναι «covid safe» χώρα και είναι προς 
το συμφέρον τους να την επιλέξουν 
για τις διακοπές τους. Το ψεύδος στην 
υπηρεσία της… «βαριάς βιομηχανίας 
της χώρας»!

Περιττεύει να σημειώσουμε ότι και 
τα στοιχεία που δίνει ο ΕΟΔΥ είναι 
φουσκωμένα. Για τον ίδιο λόγο που τα 
παρα-φούσκωσε ο Χαρδαλιάς. Ποντά-
ρουν στο γεγονός ότι τα αστικά ΜΜΕ, 
«μπουκωμένα» με χρήμα και με τους 
μιντιάρχες να έχουν την πεποίθηση 
ότι θα πάρουν κι άλλα «μπικικίνια», δεν 
πρόκειται να αμφισβητήσουν τα «στοι-
χεία». Οσο για τους δημοσιογράφους, 
δεν μπαίνουν καν στον κόπο να ψάξουν 
λίγο, να συγκρίνουν τα στοιχεία, να 
αποκαλύψουν. Δεν ελέγχουν την εξου-
σία, αλλά αναπαράγουν τις παπάρες 
και τις ψευτιές των εκπροσώπων της.

Και για να τελειώνουμε μ’ αυτό το 
ψέμα: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και 
τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια 

των κρατικών και ιδιωτικών Μ.Μ. Παρα-
πληροφόρησης αναφέρουν ότι γίνονται 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι, κρύβουν όμως 
ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΕ, οι 
επιτρεπόμενοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι 
έχουν ως πλαφόν το 5%!

Ο Χαρδαλιάς απέκρυψε τα ουσιαστικά 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η χώρα μας 
βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού. Δεί-
τε τον πίνακα, στον οποίο συγκεντρώσαμε 
στοιχεία από τις καθημερινές εκθέσεις του 
ΕΟΔΥ. Ο Χαρδαλιάς αναφέρθηκε μόνο 
στα εισερχόμενα κρούσματα, δηλώνοντας 
ότι κατά την περίοδο 1-19 Ιούλη αυτά ήταν 
295. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν ορφανά 
κρούσματα (!) και βέβαια δεν έκανε κάποια 
αναλυτική κατάταξη των κρουσμάτων σε 
εισαγόμενα, γνωστά (συνδέονται με άλλα 
κρούσματα στο εσωτερικό της χώρας) και 
ορφανά (άγνωστης προέλευσης - μη συ-
σχετιζόμενα).

Από τον πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα 
εισερχόμενα κρούσματα δεν ήταν 295, 
αλλά 334. Δεύτερο, ότι τα ορφανά κρού-
σματα σε διάστημα 19 ημερών έφτασαν 
τα 122. Είναι πολλά, αν αναλογιστούμε ότι 
είναι προκλητικά μικρός ο αριθμός των δι-
ενεργούμενων τεστ. Αυτά τα κρούσματα 
είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα, γιατί αποκα-
λύπτουν μεγάλη διασπορά του κοροναϊού 
σε ασυμπτωματικούς. Αρκεί να σημειώσου-
με ότι στις 21 Ιούλη τα ορφανά κρούσματα 
ήταν 22! Τρίτο, τα συνολικά κρούσματα γι’ 
αυτή την περίοδο έφτασαν τα 614, που ση-
μαίνει 32,3 κρούσματα την ημέρα κατά μέ-
σο όρο. Παρά ταύτα, ο Χαρδαλιάς επανα-
λάμβανε συνεχώς ότι… δεν υπάρχει λόγος 
ανησυχίας: «έχουμε πλήρως τον έλεγχο. 
Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας τρομάζει»!

Θα επαναλάβουμε αυτό που τονίζουμε 
εδώ και καιρό: δεν είναι καιρός για παι-
χνίδια προς όφελος των καπιταλιστών 
του τουριστικού τομέα. Πρέπει εδώ και 
τώρα να σφραγιστούν οι πόρτες στον 
εξωτερικό τουρισμό, απ’ όπου κι αν προ-
έρχεται, όποια κι αν είναι η εθνικότητα 
των υποψήφιων τουριστών. Οι καπιταλι-
στές, για φέτος τουλάχιστον, να αρκεστούν 
στον εσωτερικό τουρισμό, καταβάλλοντας 
πλήρως τους μισθούς και τις ασφαλιστικές 
εισφορές σε όλους τους εργαζόμενους, 
ανεξάρτητα από το πόσους θα καλέσουν 
για να δουλέψουν φέτος.

Ο σερίφης που έγινε Πινόκιο
(ή αλλιώς: τα ψέματα του Χαρδαλιά)
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Ξεσάλωσαν οι       
καπιταλ(η)στές

Πριν από ένα χρόνο, στο εργοστάσιο της εταιρίας 
«Αφοί Βλάχου ΑΕ» έγιναν απεργιακές κινητοποιήσεις, 
για την επαναπρόσληψη ενός συνδικαλιστή συναδέλφου 
τους, ο οποίος εργαζόταν μέσω δουλεμπορικού γραφεί-
ου. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις τους, που στηρίζονταν 
συνδικαλιστικά από το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και 
Ανατολικής Αττικής και από το Συνδικάτο Τύπου και Χάρ-
του σύρθηκαν στα δικαστήρια και κηρύχτηκαν «παράνο-
μες και καταχρηστικές». Ομως, ο πέλεκυς της αστικής 
δικαιοσύνης δεν τους λύγισε. Συνέχισαν και κέρδισαν 
την επαναπρόσληψη του συναδέλφου τους. 

Ενα χρόνο μετά, οι εργάτες της «Αφοί Βλάχου ΑΕ» 
βρίσκονται αντιμέτωποι με την ποινική καταστολή. Μετά 
από μηνύσεις που υπέβαλε η εταιρία, κλήθηκαν για απο-
λογία στον ανακριτή ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου 
Λαυρίου και Αν. Αττικής, ο πρόεδρος του Συνδικάτου 
Τύπου και Χάρτου και δύο ακόμη εργαζόμενοι, μέλη της 
Σωματειακής Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των ερ-
γαζομένων στην επιχείρηση. Οι εργάτες απάντησαν με 
τετράωρη στάση εργασίας τη μέρα που οι συνάδελφοί 
τους είχαν κληθεί για απολογία.

Οι καπιταλιστές έχουν ξεσαλώσει. Εκτιμούν ότι η συ-
γκυρία τους ευνοεί για να επιβάλλουν σιγή νεκροταφεί-
ου στους χώρους δουλειάς. Κι έχουν στο πλευρό τους 
το μηχανισμό καταστολής του αστικού κράτους. Αν οι 
εργάτες δεν αντιτάξουν οργανωμένη ταξική άμυνα, οι 
χώροι δουλειάς θα μετατραπούν από εργασιακά γκέτο 
σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας.

Ταμείο Ανάκαμψης Ευρωπαϊκής Ενωσης

Βάθεμα της μνημονιακής πολιτικής

Εθνικιστική υστερία και ιμπεριαλιστική χειραγώγηση

Αν πιστέψουμε τη γερμανική «Bild», η 
Ανγκελα Μέρκελ αποσόβησε στο παρα-

πέντε μια σύγκρουση των πολεμικών στόλων 
Ελλάδας και Τουρκίας στην Ανατολική Με-
σόγειο, καμιά εκατοστή μίλια ανοιχτά από 
το Καστελόριζο. Αν πιστέψουμε την «Εστία» 
του Μ. Κοττάκη (με τις πολλές επαφές στο 
διπλωματικό και το στρατιωτικό «προσωπι-
κό» στην Ελλάδα), στη μυστική σύσκεψη του 
Βερολίνου συμφωνήθηκε να αρχίσει διμερής 
διάλογος Ελλάδας- Τουρκίας για όλα τα θέ-
ματα και επίσης, συμφωνήθηκε «αποχή από 
εκατέρωθεν ενέργειες…».

Δε νομίζουμε ότι αυτή τη φορά θ' ακού-
σουμε το «ευχαριστώ την καγκελάριο Μέρ-
κελ», κατά το «ευχαριστώ την κυβέρνηση 
των Ηνωμένων Πολιτειών» του Σημίτη μετά 
τα Ιμια. Δεν είναι, όμως, καθόλου σίγουρο 
ότι ο Μητσοτάκης δεν οδηγείται στη δική του 
«Μαδρίτη». Εκτός από εκείνο το «αμφισβη-
τούμενα νερά», που δήλωσε ο εκπρόσωπος 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, είναι τέτοια η φορά 
των γεγονότων που η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
οδηγείται στο διεθνές δικαστήριο «εφ' όλης 
της ύλης» και όχι μόνο για τη ρύθμιση της 
υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο, όπως πρεσβεύει 
η επίσημη θέση του ελληνικού κράτους εδώ 
και δεκαετίες.

Αφού, όμως, όπως υποστηρίζει όλο το 
αστικό πολιτικό φάσμα στην Ελλάδα, «εμείς 

βαδίζουμε σε όλα με βάση το διεθνές δίκαιο» 
και είναι η Τουρκία αυτή που έχει επεκτατικές 
διεκδικήσεις, τότε η Ελλάδα δεν έχει να φο-
βηθεί από ένα έντιμο διεθνές δικαστήριο. 'Η 
μήπως έχει;

Τα «αμφισβητούμενα νερά», που ανέφε-
ρε στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ ήταν ίσως η μόνη συμβατή με 
το διεθνές δίκαιο φράση που ακούστηκε αυ-
τές τις μέρες. Η Ελλάδα λέει ότι η τουρκική 
NAVTEX για την περιοχή που θα κάνει έρευ-
νες το «Ορούτς Ρέις» περιλαμβάνει ελληνική 
υφαλοκρηπίδα, η Τουρκία λέει ότι οι έρευνες 
θα γίνουν αποκλειστικά εντός τουρκικής 
υφαλοκρηπίδας. Πρόκειται για μονομερείς 
ισχυρισμούς και των δύο πλευρών, αφού δεν 
έχουν οριοθετήσει τη μεταξύ τους υφαλο-
κρηπίδα. Από άποψη διεθνούς δικαίου και 
οι δύο χώρες έχουν κυριαρχικά δικαιώματα 
μόνο στην αιγιαλίτιδα ζώνη των 6 μιλίων (κι 
όταν η απόσταση μεταξύ των εδαφών τους 
είναι μικρότερη των 6 μιλίων, έχουν κυριαρ-
χικά δικαιώματα μέχρι το μέσο αυτής της 
απόστασης).

Και βέβαια, και οι δύο χώρες στην εσωτε-
ρική τους προπαγάνδα μπλέκουν την υφα-
λοκρηπίδα με την ΑΟΖ (αποκλειστική οικο-
νομική ζώνη), που είναι κάτι πολύ ευρύτερο. 
Προτού μπει στις διεθνείς σχέσεις η έννοια 
της ΑΟΖ, συνδεδεμένη κυρίως με τις έρευ-

νες για υδρογονάνθρακες και με την εντατική 
αλιεία, όσο ακόμα κυριαρχούσε η έννοια της 
υφαλοκρηπίδας, ουδείς ασχολούνταν με το 
Καστελόριζο. Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνι-
σμός περιοριζόταν στο Αιγαίο και στο πυκνό 
νησιωτικό του σύμπλεγμα. Οταν εισήχθη η 
έννοια της ΑΟΖ, που δεν αφορά κυριαρχικά 
δικαιώματα αλλά οικονομικό χώρο στην ανοι-
χτή θάλασσα, εκατοντάδες μίλια μακριά από 
την κοντινότερη ακτή, το Καστελόριζο μετα-
τράπηκε ξαφνικά σε μήλον της έριδος, καθώς 
για το ελληνικό κράτος αποτελεί σημείο που 
επεκτείνει τα όρια της ΑΟΖ που διεκδικεί.

Ολα αυτά θα μπορούσαν να επιλυθούν 
ειρηνικά, αν δεν υπήρχε ο πολύχρονος αντα-
γωνισμός ανάμεσα στα δυο κράτη, συμμά-
χους κατά τα άλλα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. 
Και ιδίως αν δεν υπήρχε η συμμετοχή του 
ελληνικού κράτους σε μια προσπάθεια απο-
μόνωσης της Τουρκίας στην ανατολική Με-
σόγειο, αμερικανοϊσραηλινής έμπνευσης, με 
στόχο να πάψει η Τουρκία να εμφανίζεται ως 
περιφερειακή δύναμη. Θυμόσαστε πόσο κα-
μάρωνε ο Τσίπρας για την απομόνωση της 
Τουρκίας, μέσω της συμμαχίας με το Ισραήλ, 
στην οποία σύρθηκε και η Κύπρος; Το ίδιο κα-
μάρι είχε εκφράσει προηγούμενα ο Σαμαράς 
και τώρα ο Μητσοτάκης. Ιδού το αποτέλεσμα: 
η Τουρκία «τρυπάει» σε καθορισμένες και 
εκχωρημένες περιοχές της κυπριακής ΑΟΖ, 

χωρίς να συγκινείται κανένας. Η Τουρκία 
ανακοινώνει ότι θα κάνει γεωλογικές έρευ-
νες σε περιοχή από την οποία θα έπρεπε να 
απέχει, αφού διεκδικείται από την Ελλάδα, 
και οι μεν Αμερικανοί κρατούν ίσες αποστά-
σεις μιλώντας για «αμφισβητούμενα νερά», 
το Ισραήλ σφυρίζει αδιάφορα, η Αίγυπτος 
απομακρύνεται ακόμα πιο πολύ από τις δια-
πραγματεύσεις για τη ρύθμιση της ΑΟΖ της 
με την Ελλάδα και η Μέρκελ πλακώνεται στα 
τηλεφωνήματα, συστήνοντας ψυχραιμία, σε-
βασμό του διεθνούς δικαίου και αποχή από 
μονομερείς ενέργειες.

Ο Ερντογάν, ακόμα κι αν δεν προχωρήσει 
παραπέρα στην πρόκληση που σχεδίασε, 
έχει κερδίσει πόντους. Οι «ελληνοτουρκικές 
διαφορές» διογκώνονται, μετατρέπονται σε 
διεθνές πρόβλημα και η Τουρκία ζητάει λύση 
«σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Η Ελλάδα 
οχυρώνεται πίσω από το status quo, γιατί ξέ-
ρει ότι κανένα διεθνές δικαστήριο δεν πρό-
κειται να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική 
λίμνη, όπως θέλουν οι ακραίοι εθνικιστές. 
Ομως, έχοντας επί χρόνια δηλητηριάσει τον 
ελληνικό λαό με αυτό το εθνικιστικό δηλητή-
ριο, καμιά αστική κυβέρνηση δεν τολμά να 
σηκώσει το βάρος μιας διευθέτησης (έστω 
μέσω διεθνούς δικαστηρίου), διότι θα κατη-
γορηθεί για εθνική μειοδοσία. Προστρέχει 
έτσι στις αυλές των ιμπεριαλιστών ηγετών, 

ζητώντας απ' αυτούς να συγκρατήσουν τον 
Ερντογάν που γίνεται ολοένα και πιο επιθε-
τικός διεκδικώντας ουσιαστικό ρόλο σε ό,τι 
συμβαίνει στην ανατολική Μεσόγειο (και όχι 
αποκλεισμό της Τουρκίας).

ΥΓ1. Ο πρέσβης Πάιατ ανέβασε τους 
τόνους, μιλώντας στην Αλεξανδρούπολη. 
Αναμενόμενο, καθώς στο λιμάνι της πόλης 
ο αμερικάνικος στρατός ξεφόρτωνε οπλικά 
συστήματα και εξοπλισμό για τη διεξαγωγή 
ασκήσεων. Η τύχη το 'φερε έτσι που να πά-
ρουν έμπρακτη απάντηση οι αμερικανόδου-
λοι που έλεγαν ότι δίνοντας περισσότερες 
βάσεις στις ΗΠΑ «ασφαλιζόμαστε έναντι 
της Τουρκίας». Οι Αμερικάνοι ξεφόρτωναν 
ανενόχλητοι στην Αλεξανδρούπολη, ενώ εκα-
τοντάδες μίλια νοτιότερα οι στόλοι Ελλάδας 
και Τουρκίας βρίσκονταν αντιμέτωποι σε πα-
ράταξη μάχης.

ΥΓ2. Θυμόσαστε τις πρόσφατες δηλώσεις 
του καθηγητή Ροζάκη που είπε ότι δεν μπορεί 
το μικρό και απομακρυσμένο από την Ελλάδα 
Καστελόριζο να διεκδικήσει πλήρη επήρεια 
στον καθορισμό ΑΟΖ; Αν τρέμει κάτι ο Μη-
τσοτάκης είναι μην τυχόν και τον καθήσουν 
στο διεθνές δικαστήριο που δεν πρόκειται ν' 
αποφασίσει τίποτα διαφορετικό απ' αυτό που 
υποστήριξε ο Ροζάκης. Θα προτιμούσε να 
μείνει η κατάσταση ως έχει, μεταφέροντας 
την καυτή πατάτα στους επόμενους.
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Πυρ ομαδόν στο νομοσχέδιο 
για τα ιδιωτικά σχολεία

Πυρ ομαδόν δέχεται το επαίσχυ-
ντο νομοσχέδιο Κεραμέως για τα 

ιδιωτικά σχολεία, που τα καθιστά ξέ-
φραγο αμπέλι για τα συμφέροντα των 
σχολαρχών και μεσαιωνικές γαλέρες 
για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς 
που εργάζονται σε αυτά.

Το νομοσχέδιο, που δέχθηκε εκα-
τοντάδες αρνητικά σχόλια στη «δια-
βούλευση», κατατέθηκε στη Βουλή 
και σύμφωνα με τον προγραμματισμό 
θα συζητηθεί στην Επιτροπή Μορφω-
τικών Υποθέσεων την Πέμπτη και θα 
ψηφιστεί ως το τέλος του μήνα.

Για μας αποτελεί έγκλημα αυτή 
καθαυτή η ύπαρξη και λειτουργία 
ιδιωτικών σχολείων, αφού τίθεται 
υπό αίρεση το κοινωνικό αγαθό της 
Παιδείας, που πρέπει να είναι καθο-
λικό και δωρεάν (περισσότερα στην 
Κόντρα αρ. φύλ. 1056 «Εγκλημα είναι 
αυτή καθαυτή η ύπαρξη ιδιωτικών 
σχολείων»).

Το δικαίωμα του «επιχειρείν» στην 
εκπαίδευση, που παρέχεται σε ιδιώ-
τες-καπιταλιστές, εκτός του ότι έχει 
ταξικό πρόσημο όσον αφορά τους 
μαθητές, την κοινωνική τους προέ-
λευση και την απορρόφησή τους στη 
συνέχεια από το σύστημα, πλήττει 
ευθέως και διαχρονικά τα δικαιώμα-
τα των εργαζόμενων ιδιωτικών εκπαι-

δευτικών.
Οι περίοδοι καθίζησης του διεκ-

δικητικού κινήματος και ανυπαρξίας 
ταξικής συνείδησης-οργάνωσης, ειδι-
κά όταν συνδυάζονται με περιόδους 
οικονομικής κρίσης, αποτελούν χρυ-
σή ευκαιρία για τους εμπόρους της 
γνώσης να συμπιέσουν μέχρι εξαφα-
νίσεως τα εργασιακά δικαιώματα των 
εκπαιδευτικών. 

Σε μια τέτοια περίοδο, που επιπλέ-
ον επιβαρύνεται από τη μάστιγα της 
πανδημίας του κοροναϊού, η νεοφι-
λελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
επέλεξε να δώσει «τα πάντα όλα» 
στους σχολάρχες, γράφοντας στα 
παλαιότερα των υποδημάτων της 
τις αντιδράσεις, που όμως, παρά την 
πληθώρα τους, δεν μπορούν σ’ αυτήν 
τη φάση (για τους λόγους που ανα-
φέρουμε παραπάνω και έχουν να 
κάνουν συνολικά με την κατάσταση 
στην εργατική τάξη και την εργαζό-
μενη κοινωνία) να ανατρέψουν δρο-

μολογημένες καταστάσεις.
Για λόγους αυτοπροστασίας, τόση 

ξετσιπωσιά δεν μπόρεσε να την αντέ-
ξει ούτε η ΔΑΚΕ Ιδιωτικού Τομέα, που 
μετά από τη ΔΑΚΕ ιδιωτικών εκπαι-
δευτικών έβγαλε και αυτή ανακοίνω-
ση σημειώνοντας ότι: «Η αφαίρεση 
της εποπτείας του ιδιωτικού εκπαι-
δευτικού από το Υπουργείο Παιδείας 
υπονομεύει την εργασιακή ειρήνη και 
δικαιοσύνη.

Η σταθερότητα στις εργασιακές 
σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και την 
προστασία του δημόσιου συμφέρο-
ντος».

Ανακοινώσεις ενάντια στο νομο-
σχέδιο Κεραμέως εξέδωσαν ακόμη 
και η ΓΣΕΕ, το ΕΚΑ η ΔΟΕ, κ.λπ.

Υπογραμμίζουν ότι το σχέδιο νό-
μου: 

«- Υποβαθμίζει την παρεχόμενη εκ-
παίδευση στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

- Διαλύει τις εργασιακές σχέσεις 
των συναδέλφων μας με τις ελεύθε-
ρες, αναιτιολόγητες απολύσεις, τη 
βλαπτική μεταβολή των όρων εργασί-
ας, την απόσυρση κάθε εποπτείας του 
Υπουργείου Παιδείας που μοιραία θα 
οδηγήσει σε όξυνση της ‘’μαύρης’’ ερ-
γασίας.

- Θέτει μείζον θέμα νομιμότητας της 
έκδοσης των τίτλων σπουδών, άρα και 
της ισονομίας ανάμεσα σε όλους τους 
μαθητές (σ.σ. ο ιδιωτικός εκπαιδευτι-
κός, λειτουργώντας υπό πίεση και υπό 
την απειλή της απόλυσης, είναι αναμε-
νόμενο να κάνει «σκόντο» στον τρόπο 
που αξιολογεί τους μαθητές-πελάτες, 
άρα και στο πόσο ανεκτικός είναι στην 
έκδοση τίτλων σπουδών).

- Εισάγει παραθεσμικές διαδικασίες 
τιμωρητικής αξιολόγησης.

- Νομιμοποιεί την παραπαιδεία μέ-
σα στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστη-
μα» (ανακοίνωση της ΔΟΕ).

Τελείως απομονωμένη πια η Κερα-

μέως, έγινε καταγέλαστη, έχοντας 
την «αυθόρμητη» στήριξη μόνο μιας 
«Επιτροπής Γονέων 25 (;) σχολείων», 
που αποδείχτηκε επιτροπή μαϊμού, 
αφού, όπως καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ, 
σε αυτήν «ένας εκ των οργανωτών εί-
ναι ‘’επαγγελματίας’’ γονεύς, καθώς 
πλέον δεν έχει παιδιά-μαθητές σε ιδι-
ωτικό σχολείο!» και ακόμη χειρότερα 
«η περίφημη αυτή Επιτροπή υπέκλεψε 
υπογραφές Συλλόγων, ή πλαστογρά-
φησε υπογραφές Συλλόγων που δεν 
υπάρχουν!».

 Η ΟΙΕΛΕ αναφέρεται σε «ανακοί-
νωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (ΣΚ-
ΦΕ), σύμφωνα με την οποία κάποιοι 
εκ των Συλλόγων Γονέων των Αρσα-
κείων Σχολείων που εμφανίζονται να 
υπογράφουν δεν υφίστανται καν και 
φυσικά δεν έχουν εκλεγμένο Δ.Σ.».

Επίσης, «σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αμερι-
κανικού Κολλεγίου Ελλάδος Pierce, 
ο Σύλλογος Γονέων μαθητών του 
σχολείου απαίτησε να αποσυρθεί το 
όνομά του, καθώς ποτέ δεν υπέγραψε 
την ανακοίνωση!» (σ.σ. στην ιστοσελί-
δα της ΟΙΕΛΕ παρατίθεται η συγκε-
κριμένη ανακοίνωση).

Γιούλα Γκεσούλη

Εκδικητική δίωξη
Εναντίον του εκπαιδευτικού Ειδικής 

Αγωγής Μηλιαζήμ Τζεμαλή (μέλος του 
Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης) άσκη-
σαν δίωξη (κλήθηκε σε απολογία) η Πε-
ριφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης και η 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ξάνθης, προκειμένου «να διαπιστωθεί αν 
τυχόν τελέστηκε πειθαρχικό παράπτωμα 
από αυτόν εξαιτίας αναρτήσεών του σε 
Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης». Η κατηγο-
ρία είναι «η ανάρμοστη και αναξιοπρεπής 
συμπεριφορά εκτός υπηρεσίας».

Πρόκειται για την ανακοινοποίηση από 
τον εκπαιδευτικό στο facebook δύο άρ-
θρων, το περιεχόμενο των οποίων αφορά 
στην αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.

Ο Μηλιαζήμ Τζεμαλή δεν είναι άγνω-
στος στην εκπαιδευτική κοινότητα και την 
τοπική κοινωνία. Οπως αναφέρει σχετική 
ανακοίνωση του Συλλόγου ΠΕ Δημήτρης 
Γληνός «έχει πρωτοστατήσει σε όλους 
τους αγώνες των αναπληρωτών και του εκ-
παιδευτικού κινήματος συνολικά. Εχει δι-
ατελέσει μέλος Δ. Σ. του Σ.Ε.Π.Ε. Ξάνθης, 
ήταν υποψήφιος δήμαρχος με το σχήμα 
‘’Ανταρσία στην Ξάνθη’’ και δραστηριοποι-
είται ως μέλος της ΚΕΕΡΦΑ, παλεύοντας 
για τα δικαιώματα προσφύγων και μετανα-
στών. Για τη δράση του αυτή άλλωστε είχε 
στοχοποιηθεί και από τους φασίστες της 
Χρυσής Αυγής που του είχαν επιτεθεί, και 
οι οποίοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα».

Είναι φανερό ότι η δίωξη ενάντια στον 
Μηλιαζήμ Τζεμαλή είναι καθαρά μια 
πολιτική και συνδικαλιστική δίωξη, που 
δομείται πάνω στον φασιστικό δημοσι-
οϋπαλληλικό κώδικα. Εχει τρομοκρατι-
κά χαρακτηριστικά με μέτωπο σε όλους 
τους δημόσιους υπάλληλους και τους 
εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται και αντι-
στέκονται. Και δεν είναι, βεβαίως, τυχαία 
και η μειονοτική προέλευση του εν λόγω 
εκπαιδευτικού.

Εναντίον της δίωξης έχουν τοποθετηθεί 
δεκάδες σύλλογοι εκπαιδευτικών, η ΟΛ-
ΜΕ, η ΔΟΕ και η ΑΔΕΔΥ.

Οσονούπω τα χαμπέρια και για την 
επαγγελματική εκπαίδευση

Η κυβέρνηση της ΝΔ και η Κερα-
μέως ετοιμάζονται να παραδώ-

σουν βορά και την επαγγελματική 
εκπαίδευση-κατάρτιση στους καπι-
ταλιστές και να σπρώξουν όλο και 
περισσότερα παιδιά της εργατικής 
τάξης και των φτωχών λαϊκών στρω-
μάτων έξω από τα Γενικά Λύκεια (και 
άρα από την προσμονή για φοίτηση 
σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή). 

Το σχετικό νομοσχέδιο θα έρθει 
τον Σεπτέμβρη και γι’ αυτό η Κερα-
μέως κάλεσε σε μια πρώτη συνά-
ντηση την ΟΛΜΕ. Στη συνάντηση η 
υπουργός Παιδείας έδωσε μια πρώτη 
γεύση των αξόνων του νέου σχεδίου 
νόμου, από τους οποίους καθίσταται 
σαφής η παραπάνω στόχευση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛ-
ΜΕ, οι άξονες είναι οι εξής:

«u Προτείνεται η ίδρυση ή μετα-
τροπή υπαρχόντων ΕΠΑΛ σε Πρότυ-
πα ΕΠΑΛ, ένα σε κάθε Περιφέρεια 
της χώρας αρχικά, με διαφορετικές 
και νέες ειδικότητες, οι οποίες θα 
έχουν μεγαλύτερη συσχέτιση με την 
αγορά -αναφέρθηκε ο όρος ‘’ταύτι-
ση με τις ανάγκες της αγοράς’’- και 
τις τοπικές παραγωγικές ανάγκες. 
Ο αριθμός των Προτύπων ΕΠΑΛ δεν 
έχει προσδιοριστεί. Αυτά τα ΕΠΑΛ 
θα είναι πιλοτικά και στόχος είναι, 
σε βάθος τριετίας, να επεκταθεί ο 
θεσμός σε όλα τα ΕΠΑΛ. Οι μαθητές 
θα επιλέγονται με βάση το βαθμό 
απολυτηρίου Γυμνασίου.

u Στα Πρότυπα ΕΠΑΛ θα διδά-
σκουν εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ, 
με την αναγκαία επιμόρφωση όπου 
χρειάζεται.

u Θα υπάρξει, για τα Πρότυπα 
ΕΠΑΛ, ένα Κεντρικό Συμβούλιο που 
θα αποφασίζει, πλαισιωμένο από μία 
κεντρική Επιστημονική Επιτροπή 

και μετά τις εισηγήσεις των Τοπικών 
Συμβουλίων, τις ειδικότητες και τον 
εκσυγχρονισμό εν γένει της ΤΕΕ, 
σε σύνδεση με τις ανάγκες της αγο-
ράς. Στο συμβούλιο αυτό -και κατ' 
αναλογία στα τοπικά συμβούλια- θα 
συμμετέχουν Υπουργεία (Παιδείας, 
Εργασίας, κ.α.), τριτοβάθμιες οργα-
νώσεις, κοινωνικοί εταίροι, ο ΕΟΠ-
ΠΕΠ, ο ΟΑΕΔ, ΟΤΑ κλπ.

u Στα ΕΠΑΛ δεν θα αλλάξει κάτι, 
το νομοσχέδιο δεν θα αναφέρεται 
σε ό,τι αφορά στη δομή – Β΄ τάξη 
- εσωτερική λειτουργία - εξαγωγή 
βαθμών - Ε.Κ., στους τομείς και στον 
τρόπο εξέτασης. Δεν προβλέπεται 
αλλαγή στα ποσοστά εισακτέων στα 
ΑΕΙ αποφοίτων ΕΠΑΛ, ούτε ηλικιακό 
όριο για εγγραφή σε αυτά.

u Ιδρύονται Επαγγελματικές Σχο-
λές Κατάρτισης με Μαθητεία (ΕΣΚ), 
μεταγυμνασιακές και χωρίς ηλικιακό 
όριο. Στόχος να καλύψουν τη ζήτηση 
σε χαμηλών προσόντων εργαζόμε-
νους, επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαι-
σίου Προσόντων, που ζητά η αγορά. 
Θα μπορούν να είναι και ιδιωτικές. 

Θα εργάζονται εκεί εκπαιδευτικοί της 
ΤΕΕ. Θα ανήκουν στο ΥΠΑΙΘ, αλλά 
και σε άλλα Υπουργεία. Οι απόφοιτοι 
των ΕΣΚ θα έχουν τη δυνατότητα να 
εγγραφούν στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ.

u Αλλάζουν τα επίπεδα των ΕΠΑΣ 
Μαθητείας του ΟΑΕΔ και οι από-
φοιτοί τους θα παίρνουν το επίπεδο 
3 – αντί του 4 ως τώρα. Οι απόφοιτοι 
ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 
το επίπεδο 4 και οι των ΙΕΚ και 4ου 
μεταλυκειακού έτους μαθητείας των 
ΕΠΑΛ το 5.

u ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού): θα 
γίνουν νέοι Οδηγοί Κατάρτισης, θα 
επικαιροποιηθούν τα Επαγγελματικά 
Περιγράμματα, θα αλλάξει ο τρόπος 
πιστοποίησης και εξετάσεων, γιατί οι 
σημερινές δεν συμβαδίζουν με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και δεν γίνονται 
σωστά. Στόχος να οδηγηθούμε σε 
ένα νέο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

u Θα δημιουργηθεί ένα ΕΝΙΑΙΟ 
ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

u Στα ΙΕΚ δημιουργούνται νέοι 
Οδηγοί Κατάρτισης, ενώ ήδη έχει 
ψηφιστεί και καταρτίζεται Μητρώο 
Εκπαιδευτών, και με ιδιώτες εκπαι-
δευτές, απ’ όπου θα αντλείται το 
προσωπικό των ΙΕΚ.

u Θα επαναπροσδιοριστεί η λει-
τουργία των Κέντρων Δια Βίου Μά-
θησης.

u Μαθητεία: δεν αλλάζει σ’ αυτό 
το νομοσχέδιο κάτι. Θα δοθεί βάρος 
στην αποτελεσματικότερη σύνδεση 
με την αγορά και τις τοπικές κοινω-
νίες.

u Η ΜΝΑΕ (μια νέα αρχή στα 
ΕΠΑΛ) έχει θετικό αποτύπωμα και 
θα συνεχιστεί.

u Τα διετή Κέντρα Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης για αποφοίτους 
ΕΠΑΛ εντός των ΑΕΙ, παραμένουν 
σε αναστολή».

Από την πλευρά της, η ΟΛΜΕ, 
αναφέρει ότι «επισήμανε τα κύρια 
σημεία διαφωνίας με βάση τις πά-
γιες θέσεις της, και κυρίως τη μη 
αποδοχή κατάρτισης πριν την ολο-
κλήρωση της φοίτησης σε λυκειακή 
βαθμίδα, την ανάγκη υπαγωγής όλων 
των σχολείων της ΤΕΕ στο Υπουργείο 
Παιδείας, τη διαφωνία της με τη δη-
μιουργία Προτύπων σχολείων, καθώς 
επιμένει στην ύπαρξη μόνο Πειρα-
ματικών. Παράλληλα δήλωσε ότι   
απορρίπτει  τη Τράπεζα Θεμάτων και 
εμμένει στην αρνητική θέση της για 
τον κυρίαρχο ρόλο της αγοράς στην 
ΤΕΕ και εν γένει στην εκπαιδευτική 
διαδικασία».

ΥΓ: Ο βασικός πυρήνας των πα-
ραπάνω περιγράφεται και στο πρό-
γραμμα της ΝΔ για την Παιδεία 
(αναλυτικά στην Κόντρα, αρ. φύλ. 
1054 «Και η επαγγελματική εκπαί-
δευση στο στόχαστρο»).
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Μετά τις αγορεύσεις των συνηγόρων του

Μαύρα τα μαντάτα για τον Λαγό
Οι Ρουσόπουλος και Αλεξιάδης 

είναι συνήγοροι υπεράσπισης 
του Λαγού στη δίκη της νεοναζιστικής 
συμμορίας της ΧΑ. Ο πρώτος άρχισε 
την αγόρευσή του στις 15 Ιούλη και την 
ολοκλήρωσε στις 16 και ο δεύτερος 
αγόρευσε στις 16 Ιούλη, μετά τον Ρου-
σόπουλο. Το έργο τους, να αποδείξουν 
ότι ο πελάτης τους είναι αθώος και 
θύμα πολιτικής δίωξης, ήταν εξαρχής 
πολύ δύσκολο κι αυτό επιβεβαιώθηκε 
με όσα ισχυρίστηκαν στις αγορεύσεις 
τους.

Ο Ρουσόπουλος, αφού ανέφερε ότι 
υπηρέτησε στη Στρατονομία, σημείωσε 
με νόημα ότι είναι ξάδερφος του Θο-
δωρή Ρουσόπουλου και θα μπορούσε 
να ενταχθεί στη ΝΔ, αλλά προτίμησε 
να κατέβει στις εκλογές του Ιούλη του 
2019 με τη ΧΑ που είναι το μοναδικό… 
πατριωτικό κόμμα! Είπε χαρακτηριστι-
κά αναφερόμενος στην ένταξή του στη 
ΧΑ: «Είχα τη δυνατότητα να κατέβω με 
όποιο κόμμα ήθελα. Στη ΝΔ, λόγω του 
ξαδέρφου μου, είχα την καραμανλική 
πτέρυγα ανοιχτή. Επέλεξα να κατέβω 
με τη ΧΑ, γιατί είναι το μοναδικό πατρι-
ωτικό κόμμα που μάχεται ενάντια στη 
ληστεία της Ελλάδας»!

Ως συνήγορος υπεράσπισης του 
Λαγού ο Ρουσόπουλος ξεπέρασε τα 
εσκαμμένα, ταυτιζόμενος τόσο με τη 
δράση του Λαγού όσο και με αυτήν 
της ΧΑ. Εφτασε στο σημείο να πει, 
ανάμεσα στα άλλα υπερασπιστικά, για 
τον φίρερ της ΧΑ Μιχαλολιάκο: «αυτό 
είναι το αρχηγικό κόμμα και η Αρχή 
του Αρχηγού που τον τρέμουν όλοι;». 
Για να στηρίξει δε αυτόν τον υπερα-
σπιστικό ισχυρισμό, αναφέρθηκε στις 
αποχωρήσεις του Μίχου, του Μπούκου-
ρα, του Αλεξόπουλου, του πελάτη του 
Λαγού και του Κασιδιάρη που έκαναν 
δικά τους κόμματα. Ηθελε να πει, ότι 
κανένας από τους αποχωρήσαντες δε 
φοβήθηκε τον φίρερ.

Ολη η αγόρευσή του ήταν διαπο-
τισμένη από τον αντικομμουνισμό. 
Αυτό δεν μας έκανε καμία εντύπωση, 
γιατί σε όλη τη διάρκεια της δίκης οι 
παρεμβάσεις του Ρουσόπουλου απέ-
πνεαν χυδαίο αντικομμουνισμό. Μετά 
δε από κάθε παρέμβαση αυτού του τύ-
που, γύριζε προς τα πίσω και περίμενε 
να εισπράξει συγχαρητήρια από τους 
συναδέλφους του υπερασπιστές των 
νεοναζιστών. Γι’ αυτό και δεν είχε κα-
νένα δισταγμό ακόμα και να αμφισβη-
τήσει την αριστεροσύνη του Γρηγόρη 
Λαμπράκη. 

Και βέβαια, δεν μπορούσε να μην 
αναφερθεί αθωωτικά στο δολοφόνο 
του Τζορτζ Φλόιντ λέγοντας: «Από τι 
κατέρρευσε; Από ανακοπή… Γιατί κα-
τέρρευσε; Είχε καταναλώσει μεγάλη 
ποσότητα με αμφεταμίνες, ναρκωτι-
κό ισχυρό, το οποίο προκαλεί, είναι 
διεγερτικό του νευρικού συστήματος 
όπως η κοκαΐνη και βέβαια αυτός ο 
ήρωας της Αριστεράς είχε καταδικα-
στεί πέντε χρόνια». Με αυτή την εξό-
φθαλμα προκλητική και προβοκατόρι-
κη τοποθέτηση για τον δολοφονημένο 
Αφροαμερικανό ξεπέρασε και τη ΧΑ 
του Μιχαλολιάκου, που δεν τόλμησε 
να εκστομίσει ότι ο Φλόιντ πέθανε από 
χρήση ναρκωτικών.

Κατά τη γνώμη μας, ο Ρουσόπουλος 
έκανε και το σημαντικό λάθος να πα-
ρουσιάσει τις χιλιάδες Ερωτήσεις του 

Λαγού ως ένδειξη της σοβαρής κοι-
νοβουλευτικής δράσης ενός νόμιμου 
κοινοβουλευτικού κόμματος. 

Ο Αλεξιάδης κινήθηκε διαφορετικά 
από τον Ρουσόπουλο. Δήλωσε κεντρώ-
ος και υποστήριξε ότι οι κατήγοροι της 
ΧΑ διακατέχονταν από πάθη παρόμοια 
με αυτά των γηπεδικών παθών. Ο συνή-
γορος αυτός βαρυνόταν με την γκάφα 
να ζητήσει να διαβαστεί η κατάθεση 
της πρώην συζύγου του Λαγού, με 
βάση την οποία ενισχύεται ακόμη πε-
ρισσότερο η κατηγορία σε βάρος του 
για διακεκριμένη οπλοκατοχή. Τότε, για 
να δικαιολογήσει τη γκάφα του, ισχυ-
ρίστηκε ότι ζήτησε την ανάγνωση της 
κατάθεσης (η πρώην σύζυγος του Λα-
γού δεν είχε κληθεί από την Εισαγγελία 
ως μάρτυρας του κατηγορητηρίου) για 
να καταδείξει ότι αυτή έχει ψυχολογικό 
πρόβλημα! 

Παραθέσαμε τότε, στο ρεπορτάζ 
μας για την γκάφα του Αλεξιάδη, που 
ήταν και γκάφα του Λαγού, απόσπα-
σμα από την κατάθεση της πρώην 
συζύγου του τελευταίου (βλ. http://
www.eksegersi.gr/issue/988/Πολιτι-
κή/32047.Κοινοβουλευτική-δράση-
στην-υπηρεσία-του-κεφαλαίου):

«ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο υπ’ αριθμ. 988 γρα-
πτό μήνυμά σας στις 04-07-2013 και 
ώρα 15.36.24 αναφέρετε τα εξής απευ-
θυνόμενη στον Ιωάννη Λαγό: «Το τι θα 
κάνω θα το δεις. Παίρνω τον αρχηγό 
πρώτα. Σκοτώστε με αν γουστάρετε. 
Μέχρι τώρα δεχόμουν όλη την ξεφτίλα 
σου γιατί είμαι ακόμη γυναίκα σου. Δεν 
σε ένοιαξε ότι μένω χωρίς φως, νού-
μερο έλεγες και άλλα χυδαία και εγώ 
μπράβο, εκβιαστή ανθρώπων, τζογα-
δόρο και ότι κρύψαμε τα όπλα και τα 
αλεξίσφαιρα δεν φώναξα ποτέ. Λυπάμαι 
έπρεπε σα γυναίκα σου να με προστατέ-
ψεις και να με σεβαστείς». Τι εννοείτε μ’ 
αυτά τα λόγια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οσο ζούσαμε μαζί, στο 
σπίτι της μητέρας του … είχα δει ότι ο 
Ιωάννης Λαγός φύλαγε σε ένα συρτά-
ρι δύο μαύρα όπλα … Επίσης είχα δει 
και μια καραμπίνα ... Είχα επίσης δει 
ακουμπισμένο πάνω σε μια καρέκλα 
ένα μπουφάν … Κάποια στιγμή εντε-
λώς τυχαία είδα ότι στο μπουφάν αυτό 
υπήρχε ένα καρτελάκι που έγραφε την 
τιμή του, δηλαδή 600 ευρώ ... Στις 26-
07-2011 αργά την νύχτα τον συνέλαβαν 
στον Πειραιά να έχει μαζί του ένα όπλο 
χωρίς άδεια. Οπως έμαθα εκ των υστέ-
ρων, ήταν το ένα από τα δύο όπλα που 
είχα δει στο συρτάρι … Μόλις μου τη-
λεφώνησε η μητέρα του, πήγα στο σπίτι. 
Φτάνοντας στο σπίτι είδα δύο άτομα να 
φεύγουν από το σπίτι. Περίπου κατά τις 
11.00 η ώρα αν θυμάμαι καλά, μετά από 
δύο χρόνια, τηλεφώνησε η αστυνομία, 
ότι προτίθεται να κάνουν έρευνα σε μια 
ώρα … Πράγματι ήρθαν οι αστυνομικοί 
οι οποίοι ερεύνησαν και βρήκαν μόνο 
φυσίγγια και ένα γκλοπ … Από ό,τι μου 
είπε η μητέρα του … προσπάθησε η ίδια 
να τα κρύψει και επειδή δεν μπόρεσε 
ήρθαν κάποιοι Χρυσαυγίτες και τα πή-
ραν … Εκ των υστέρων ρώτησα το σύζυ-
γό μου πού πήγαν τα όπλα και εκείνος 
μου είπε «καλύτερα να μην ξέρεις».

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μάθατε ή ρωτήσατε αν 
υπήρχαν άλλα όπλα αλλού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν τον ρώτησα και να 
τον ρώταγα δεν θα μου έλεγε. Ηξερα ότι 

είχε κάποια δικαστική περιπέτεια στην 
Θεσσαλονίκη» (οι εμφάσεις δικές μας). 

Στο ίδιο ρεπορτάζ σχολιάζαμε και 
την περιβόητη κοινοβουλευτική δρά-
ση της ΧΑ. 

Ο Ρουσόπουλος, επικαλούμενος 
τις αποχωρήσεις στελεχών, σχολίασε 
ειρωνικά την Αρχή του Αρχηγού, για να 
ισχυριστεί ότι δεν ίσχυε. Ομως, η απο-
χώρηση του Λαγού και του Κασιδιάρη 
(που πρώτα προσπάθησε να πάρει την 
αρχηγία από τον φίρερ) επιβεβαιώνει 
το αντίθετο: ότι ο Μιχαλολιάκος ήταν 
και παραμένει ο απόλυτος Αρχηγός του 
νεοναζιστικού μορφώματος και όταν 
πήγαν να τον αμφισβητήσουν τους 
εξώθησε σε αποχώρηση. Αλλωστε, αυ-
τό δε συμβαίνει για πρώτη φορά στην 
ιστορία των εθνικοσοσιαλιστών. 

Θα του θυμίσουμε τι γράφει ο φίρερ 
Μιχαλολιάκος στο βιβλίο του με τίτλο: 
«Για μια Μεγάλη Ελλάδα σε μια Ελεύ-
θερη Ευρώπη» (πρώτη έκδοση το 1992, 
τέταρτη το 2012). Ο Μιχαλολιάκος θεω-
ρεί εγκόλπιο αυτό το βιβλίο και το προ-
βάλλει ακόμη και τώρα στην ιστοσελί-
δα της ΧΑ με φωτογραφία του εξωφύλ-
λου του. Παραθέτουμε αποσπάσματα 
απ’ αυτό το βιβλίο, όπως τα είχαμε πα-
ρουσιάσει στο ρεπορτάζ μας με τίτλο: 
«Ο εθνικοσοσιαλιστής Αρχηγός με το… 
Θείο Χάρισμα. Αυτός έδινε εντολές 
για τη δολοφονική δράση των ταγμά-
των εφόδου της ΧΑ» (βλ. http://www.
eksegersi.gr/Επικαιρότητα/34247.Ο-
εθνικοσοσιαλιστής-Αρχηγός-με-το…
-Θείο-Χάρισμα):

Ο Μιχαλολιάκος, εκτός από Αρχη-
γός (φίρερ) της ΧΑ, έχει και το… Θείο 
Χάρισμα! Σύμφωνα με τον ίδιο, ιδεο-
λογία χωρίς δράση είναι διανοητικό 
κατασκεύασμα. Σωστά διαβάζετε. Αυ-
τά γράφει ο φίρερ της νεοναζιστικής 
συμμορίας της Χρυσής Αυγής στη 2η 
έκδοση του βιβλίου του με τίτλο «Μία 
μεγάλη Ελλάδα σε μία Ελεύθερη Ευ-
ρώπη», που εκδόθηκε προς το τέλος 
του 1999. Για να μη φανεί ότι γράφει 
μόνο για τον εαυτό του, χρησιμοποιεί 
πληθυντικό αριθμό, όμως ουσιαστικά 
αναφέρεται μόνο στο πρόσωπό του. 
Ιδού απόσπασμα από το πόνημά του:

«Ομως γνωρίσαμε μέσα από τον αγώ-
να και την πολιτική δράση και κάποιους 
ξεχωριστούς. Ανδρες με σιδερένια θέ-
ληση και ανάμεσά τους και αυτούς που 
είναι προορισμένοι με μια ακόμη πιο 
σπουδαία επιλογή της μοίρας: Να είναι 
αυτοί, που διαθέτουν και την ΘΕΛΗΣΗ 
και την ΓΝΩΣΗ, να είναι οι τελευταίοι 
Πιστοί μιας Αιώνιας Ιδέας… Οι Ανθρω-
ποι, που έχουν το Θείο Χάρισμα, να 
έχουν και γνώση και θέληση είναι αυ-
τοί που στους ώμους τους πέφτει βαρύ 
το φορτίο του Χρέους. Αυτοί είναι οι 
Εκλεκτοί της Μοίρας…» (η έμφαση δική 
μας).

Οι άνθρωποι που έχουν το Θείο Χά-
ρισμα είναι ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος, ο 
εθνικοσοσιαλιστής Αρχηγός Μιχαλολι-
άκος, ο οποίος -σύμφωνα με την ΑΡΧΗ 
του ΑΡΧΗΓΟΥ, όπως περιγράφεται στο 
Καταστατικό της ΧΑ του 1987- είναι:

«Η ενσάρκωση της ίδιας της ιστορι-
κής συνείδησης της Λαϊκής Κοινότη-
τας, ο αξιότερος όλων των αγωνιστών 
της που με την ενορατική διαύγεια, το 
πνεύμα θυσίας και το αίσθημα ευθύ-
νης που τον διέπουν αναλαμβάνει να 

την οδηγήσει στο πολιτιστικό της πε-
πρωμένο. Είναι ο εκλεκτός ταγός που 
αναδεικνύεται και καταξιώνεται στην 
πρωτοπορεία του αγώνα, ο παράκλητος, 
που ενσαρκώνει την μυστική φωνή του 
αίματος…».

Ισχυρίστηκαν οι συνήγοροι υπερά-
σπισης, ότι μετά το 1992 η ΧΑ ως φο-
ρέας είχε αποκηρύξει τον εθνικοσοσι-
αλισμό ως ιδεολογία, ότι η ιδεολογία, 
όσο και αν είναι ακραία δε δικάζεται 
και ότι δικάζονται μόνο οι πράξεις. 
Τους διαψεύδει ο ίδιος ο Αρχηγός Μι-
χαλολιάκος, ο οποίος τόσο στην πρώτη 
(σελίδα 36) όσο και στη δεύτερη (σελί-
δα 46) έκδοση του βιβλίου του προβάλ-
λει ως ακραιφνής εθνικοσοσιαλιστής. 
Γράφει:

«Η Ελλάδα στη διάρκεια του πολέμου, 
χωρίς να έχει ευθύνη γι΄ αυτό, η ευθύνη 
ανήκει στην Ιταλία, ήταν από την πλευρά 
των συμμάχων. Σήμερα θα πρέπει επι-
τέλους χωρίς φόρτιση συναισθηματική 
να προβληματισθούμε εάν αυτή ήταν 
η σωστή επιλογή. Ο Γερμανικός Εθνι-
κοσοσιαλισμός και η Νέα Ευρώπη των 
WAFFEN SS ήταν ένα Μήνυμα φωτει-
νό σε μια σκοτεινή εποχή, που πιστεύω 
πως ο ελληνικός λαός θα έπρεπε να 
είχε δεχθεί… Πέρα όμως από την ατυχή 
ιστορική περίσταση στην οποία βρέθηκε 
η Πατρίδα μας πρέπει να πούμε πως οι 
δικές μας Ιδέες είναι περισσότερο κο-
ντά στις θέσεις και την φιλοσοφία των 
“νικημένων“ παρά κοντά στην κοινο-
βουλευτική δημοκρατία…» (η έμφαση 
δική μας). Αυτά τα έγραφε ο φίρερ στη 
δεύτερη έκδοση του βιβλίου το 1999.

Ο Ρουσόπουλος είπε ότι πήγε στη 
ΧΑ γιατί είναι το μόνο πατριωτικό 
κόμμα. Αυτά είναι παραμύθια της Χα-
λιμάς. Αλλα λέει στο βιβλίο του ο Μι-
χαλολιάκος. Ο ίδιος ο φιρερίσκος, στο 
πόνημά του «Μία Μεγάλη Ελλάδα σε 
μία Ελεύθερη Ευρώπη», και στις τρεις 
εκδόσεις (1992, 1999 και 2012) που έχου-
με στα χέρια μας (μεταξύ 1999 και 2012 
κυκλοφόρησε μια ακόμα, η τρίτη, έκδο-
ση) διακηρύσσει ότι δεν έχει ιδεολογία 
εκείνος που την αντίληψή του δεν την 
μετατρέπει σε πράξη και έργο. Ιδού τα 
σχετικά αποσπάσματα:

1η έκδοση, 1992: «Εχει δε κατά την 
άποψή μου Ιδέες, που τις Ιδέες του αυ-
τές τις υπερασπίζεται με απόφαση και 
Πίστη. Δεν έχει καμία ιδεολογία εκείνος 
που την αντίληψή του δεν την μετατρέ-
πει σε πράξη και έργο» (σελίδα 8). «Με 
λίγα απλά και ξεκάθαρα λόγια θα ήθελα 
τώρα να συνοψίσω ότι μέχρι τώρα ανα-
φέρθηκε σαν Ιδεολογία και Πίστη μας… 
- Ιδέες χωρίς Πίστη είναι λόγος κενός 
χωρίς ουσία και περιεχόμενο. - Πιστεύω 
σε Ιδέες σημαίνει μάχομαι γι’ αυτές με 
συνέπεια, χωρίς να υπολογίζω το τίμη-
μα» (σελίδα 21).

4η έκδοση 2012: «Ιδεολογία χωρίς 
Βούληση και Δράση είναι ένα αρρω-
στημένο και μουχλιασμένο διανοητικό 
κατασκεύασμα χωρίς καμία ουσία, ένα 
άχρηστο σκουπίδι της ιστορίας» (σελί-
δα 17). «Ιδέες χωρίς Πίστη είναι λόγος 
κενός χωρίς ουσία και περιεχόμενο. 
Πιστεύω σε Ιδέες σημαίνει μάχομαι γι΄ 
αυτές με συνέπεια, χωρίς να υπολογίζω 
το τίμημα» (σελίδα 32).

Το 2012, λοιπόν, ο φιρερίσκος συ-
νεχίζει να δηλώνει με θράσος ότι θα 
μάχεται για τις ιδέες του με συνέπεια 

και χωρίς να υπολογίζει το τίμημα. 
Τις εθνικοσοσιαλιστικές ιδέες του, 
εννοείται, και όχι γενικά και αόριστα 
τις εθνικιστικές ιδέες. Ομολογεί έτσι, 
ότι σκοπός της εγκληματικής δράσης 
της συμμορίας του ήταν η επικράτηση 
του εθνικοσοσιαλισμού στην Ελλάδα. 
Επομένως, κίνητρο στη δράση της 
ΧΑ ήταν ο γερμανικός εθνικοσοσια-
λισμός, που σύμφωνα με τον φίρερ 
ήταν ένα φωτεινό μήνυμα στην αν-
θρωπότητα! 

Ο κατηγορούμενος Μπαρέκας, 
στην απολογία του στο δικαστήριο, 
παραδέχτηκε μετά από ερωτήσεις, 
ότι η επίθεση του νεοναζιστικού τάγ-
ματος εφόδου στο στέκι «Συνεργείο» 
της Ηλιούπολης έγινε ύστερα από 
εντολή που έδωσε η Κεντρική Διοίκη-
ση. Παραθέτουμε αποσπάσματα του 
ρεπορτάζ μας, στο οποίο σχολιάσαμε 
την απολογία του Μπαρέκα (βλ. http://
www.eksegersi.gr/issue/1020/Πολιτι-
κή/33852.Σε-κάθε-εγκληματική-δράση-
έπαιρναν-εντολές-από-την):

Ο κατηγορούμενος χρυσαυγίτης 
Μπαρέκας έδωσε τη χαριστική βολή 
στη νεοναζιστική συμμορία, ομολογώ-
ντας ότι πριν και μετά από τις εγκλη-
ματικές δράσεις της ΧΑ ο ίδιος ενη-
μέρωνε τον πολιτικό του προϊστάμενο 
Λαγό και πως η εγκληματική επίθεση 
στο «Συνεργείο» στην Ηλιούπολη ορ-
γανώθηκε από την Κεντρική Διοίκηση 
της ΧΑ…

Η πρόεδρος Μ. Λεπενιώτη τον ρώτη-
σε για τη μοτοπορεία στην Ηλιούπολη. 
Ο Μπαρέκας είναι ανάμεσα στους χρυ-
σαυγίτες που καταδικάστηκαν (ρεπορ-
τάζ μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα 
11). Και βέβαια, όπως αποδείχτηκε, αυτή 
δεν ήταν μια μοτοπορεία για μοίρασμα 
τρικ, όπως ισχυρίζονται οι χρυσαυγίτες, 
αλλά οργανωμένη με σκοπό να γίνει η 
επίθεση στο στέκι «Συνεργείο». Η πρό-
εδρος ρώτησε από ποιον είχε αποφασι-
στεί και οργανωθεί αυτή η μοτοπορεία.

Ο Μπαρέκας, που όπως είπαμε είναι 
έξυπνος άνθρωπος, κατάλαβε τι πάει 
να βγάλει με την ερώτηση η πρόεδρος 
και αρχικά προσπάθησε να ξεφύγει, 
αναφέροντας μόνο ποιος ανακοίνωσε 
τη μοτοπορεία. «Αυτή η πορεία είχε 
ανακοινωθεί από τα Κεντρικά, από τη 
δική μας ιστοσελίδα. Ηταν ανοικτό κά-
λεσμα, παναττική» είπε.

Η πρόεδρος όμως επέμενε να ακού-
σει από τον Μπαρέκα ποιος οργάνωσε 
τη μοτοπορεία και τον ξαναρώτησε. Και 
ο Μπαρέκας αναγκάστηκε να ομολογή-
σει ότι τη μοτοπορεία την οργάνωσε η 
Κεντρική Διοίκηση, δηλαδή ο φίρερ Μι-
χαλολιάκος και το Πολιτικό Συμβούλιο 
(Λαγός, Γερμενής, Κασιδιάρης και σία). 

Ο συνήγορος υπεράσπισης Ρουσό-
πουλος αναφέρθηκε και στο… πλού-
σιο κοινοβουλευτικό έργο του Λαγού. 
Καταρχάς, να παρατηρήσουμε ότι ο 
Λαγός δεν έχει ούτε στοιχειωδώς το 
μπακγκράουντ για να μπορεί να ασχο-
λείται με την ευρύτητα των θεμάτων για 
τα οποία υπέβαλε Ερωτήσεις σε υπουρ-
γούς. Θυμίζουμε ότι η κοινοβουλευτική 
δράση τόσο του Λαγού όσο και των άλ-
λων βουλευτών της ΧΑ έγινε προκειμέ-
νου να χτιστεί το άλλοθι ότι δήθεν η ΧΑ 
είναι νόμιμο κοινοβουλευτικό κόμμα. 
Οσο για τον… κοινοβουλευτισμό του 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 13



www.eksegersi.gr

12 25 ΙΟΥΛΗ 2020

μηχανισμούς, τους δομημέ-
νους με στρατιωτικό καθεστώς 
(ακόμα και η Πυροσβεστική 
που σ' όλο τον αστικό κόσμο 
είναι ένα πολιτικό σώμα κοι-
νής ωφέλειας) βασιλεύουν η 
ίντριγκα, η μηχανορραφία, η 
αλληλοϋπονόμευση, το κλικά-
ρισμα, ακόμα και η εγκληματι-
κή δράση.

Πριν από χρόνια πήραν την 
ευθύνη της δασοπυρόσβεσης 
από τη δασική υπηρεσία και 
την έδωσαν στην παντελώς 
άσχετη με το αντικείμενο Πυ-
ροσβεστική, η οποία ούτε με 
τα χρόνια υπήρχε περίπτωση 
να αποκτήσει την εμπειρία των 
δασολόγων, που διαθέτουν 
επιπλέον και επιστημονική 
γνώση. Και τι αποδεικνύεται; 
Οτι αυτοί δε διστάζουν να 
φτάσουν ακόμα και στο έγκλη-
μα, προκειμένου να εξασφαλί-
σουν γαλόνια και να βγάλουν 
από τη μέση τους ανταγωνι-
στές τους για την ιεραρχική 
ανέλιξη. Δεν είναι μόνο άσχε-
τοι, είναι και εγκληματικά αδί-
στακτοι, καθώς έχουν γαλόνια 
να διεκδικήσουν.

Ο Ματθαιόπουλος ακού-
γεται στην «κασέτα» να… δι-
δάσκει τον Λιότσο, που τον 
θεωρεί δικό του παιδί: «Ετσι 

γίνονται τα παιχνίδια. Ετσι έγι-
ναν πέρυσι τα παιχνίδια με τον 
Καπέλιο (σ.σ. πρώην αρχηγό 
του Π.Σ.) και τον Βασιλειάδη 
(σ.σ. πρώην υπαρχηγό Επιχει-
ρήσεων). Για να καθαρίσει ο 
Καπέλιος τον Βασιλειάδη τον 
άφησε και στα Κύθηρα χωρίς 
εναέρια και στη Μάνη χωρίς 
εναέρια. Τόσοι είναι οι φάκελοι 
στους εισαγγελείς του Γυθείου 
και του Πειραιά... Ετσι παίζεται 
το παιχνίδι». Ο Καπέλιος, που 
πλέον είναι αντιπεριφερει-
άρχης Πελοποννήσου με την 
παράταξη της ΝΔ, διαψεύδει 
και απειλεί με αγωγή κατά 
Ματθαιόπουλου. «Αν είναι δυ-
νατόν να βάλω εγώ κριτήριο, 
ολόκληρος αρχηγός, να φέρω 
σε δύσκολη θέση τον υπαρχη-
γό και να τον αποστρατεύσω. 
Αν είναι δυνατόν δηλαδή και 
να αφήσω τη χώρα ακάλυπτη, 
να αφήσω τις ανθρώπινες ζωές 
ακάλυπτες. Αυτά είναι ανυπό-
στατα. Αυτά είναι τερατώδη 
που λέγονται. Ο Ματθαιόπου-
λος εκείνη τη στιγμή, θέλοντας 
να εκβιάσει, θέλοντας να φοβί-
σει τον αξιωματικό, προφανώς 
επικαλέστηκε αυτό. Το οποίο 
προφανώς δεν είναι έτσι», είπε 
σε τηλεοπτική του εμφάνιση.

Ο τότε υπαρχηγός Βασιλει-
άδης, όμως, επιβεβαιώνει τον 

Ματθαιόπουλο. «Με στήσανε 
χωρίς εναέρια σε δυο πυρκα-
γιές. Δεν υπήρχε άλλη φωτιά 
εκείνη την ημέρα. Τα πήρε και 
τα πήγε στο χωριό του για μια 
φωτιά σε κάτι ξερόχορτα», είπε. 
Και συνέχισε: «Για τη Μάνη, του 
τηλεφώνησα πάνω από 20 φο-
ρές. Τις πρώτες 19 δεν μου απά-
ντησε και μου τα έστειλε πριν 
τη δύση του ηλίου. Εκαναν μια 
ρίψη»! Τα χώνει και στον Τόσκα, 
ο οποίος προτίμησε τον Καπέ-
λιο: «Ο φίλος μας ο Τόσκας με 
αποστράτευσε... Τα ήξερε όλα, 
τον είχα ενημερώσει τρεις φο-
ρές. Τόσα χρόνια τραβώ έναν 
Γολγοθά, που μόνο η οικογέ-
νεια και οι φίλοι τον ξέρουν. 
Ηθική δικαίωση, επιτέλους»! 
Τον Βασιλειάδη επιβεβαιώνει 
έμμεσα και ο δήμαρχος Κυ-
θήρων Σ. Χαρχαλάκης (δεν 
είναι συριζαίος). Γιατί, λοιπόν, 
κάποιος να πιστέψει τον Καπέ-
λιο και όχι τον Βασιλειάδη, που 
λέει ότι «τον στήσανε»; Και ο 
Ματθαιόπουλος τι λόγο θα εί-
χε να επικαλεστεί κάτι τέτοιο, 
αν δεν κυκλοφορούσαν σχετι-
κά «κουτσομπολιά» μέσα στην 
Πυροσβεστική;

Ολος αυτός ο βόρβορος, 
που κάποιοι τον χρησιμοποι-
ούν μόνο ενάντια στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αφορά την ίδια τη λειτουρ-

γία του κρατικού μηχανισμού, 
ανεξάρτητα από κυβερνήσεις. 
Αποκαλύπτει ένα κράτος που 
οι μηχανισμοί καταστολής που 
διαθέτει λειτουργούν με τους 
νόμους της μαφίας, για τον 
πρόσθετο λόγο ότι είναι οργα-
νωμένοι στρατιωτικά.

Για το κίνητρο του Λιότσου 
δεν έχουμε κάποιο στοιχείο, 
δεν μπορούμε όμως να πιστέ-
ψουμε ότι είναι ένας αγνός 
αξιωματικός που επειδή αντι-
λήφθηκε ότι ο αρχηγός του θα 
τον εκβιάσει, πάτησε το rec 
προτού μπει στο γραφείο του 
και τον έγραψε. Κι αντί να πάει 
αμέσως στον εισαγγελέα, φρο-
ντίζοντας να δώσει στη δημο-
σιότητα τις καταγγελίες του (η 
δημοσιότητα είναι η καλύτερη 
ασπίδα), περίμενε δύο χρόνια 
για να το κάνει. Δεν το έκανε 
καν με την αλλαγή κυβέρνη-
σης ή έστω με την αλλαγή αρ-
χηγού στην Πυροσβεστική. Το 
έκανε τώρα και όλα βοούν ότι 
η ενέργειά του είναι ενταγμένη 
σ' ένα σχέδιο χτυπήματος του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτό όμως δε σημαίνει 
απολύτως τίποτα για τις ευ-
θύνες του ΣΥΡΙΖΑ και των 
ανθρώπων που τοποθέτησε σε 
κρίσιμα πόστα του κρατικού 
μηχανισμού. Η Γεροβασίλη 

έστειλε εξώδικο στην «Καθη-
μερινή», ζητώντας ανασκευή. 
Η «Καθημερινή» δεν το έκανε 
και η Γεροβασίλη προχώρησε 
αμέσως σε μήνυση κατά στε-
λεχών και δημοσιογράφων της 
εφημερίδας. Στο ότι η «Καθη-
μερινή» υιοθετεί τα όσα λέει ο 
Ματθαιόπουλος, η Γεροβασίλη 
έχει δίκιο. Μόνο μετά το εξώ-
δικο, η «Καθημερινή» δήλωσε 
ότι «προφανώς δεν υιοθετεί τη 
σχετική κατηγορία, την οποία 
μόνο η Δικαιοσύνη μπορεί να 
ελέγξει». Γιατί, όμως, η Γεροβα-
σίλη «ξέχασε» να μηνύσει τον 
Ματθαιόπουλο που λέει ότι 
αυτή του έδωσε εντολή; Αυτό 
που ειπώθηκε εκ των υστέρων 
από συριζαίους, ότι η μήνυση 
Γεροβασίλη στρέφεται και κα-
τά παντός υπευθύνου, άρα και 
του Ματθαιόπουλου, είναι κου-
τόχορτο για αφελείς. Οποιος 
διαβάσει τη μήνυση αντιλαμ-
βάνεται ότι το «κατά παντός 
υπευθύνου» αναφέρεται σε 
μη κατονομαζόμενους που 
ενδεχομένως έχουν σχέση με 
το δημοσίευμα. Οχι στον Ματ-
θαιόπουλο, που θα έπρεπε να 
είναι ο πρώτος που μηνύει η 
Γεροβασίλη. Παραλείποντας 
να τον μηνύσει, τροφοδότησε 
τη φιλολογία ότι φοβάται να 
το κάνει, γιατί ενδεχομένως ο 

Ματθαιόπουλος ν' ανοίξει το 
στόμα του και να πει «πολλά».

ΥΓ. Η τοποθέτηση Χαρίτση 
αποκάλυψε την απελπισία που 
επικρατεί στην ηγετική ομάδα 
του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα επιτέθηκε 
στον Μητσοτάκη διότι «αυτό 
που τον απασχόλησε στις Βρυ-
ξέλλες δεν ήταν να διεκδικήσει 
το καλύτερο δυνατό για τη 
χώρα αλλά ήταν να κάνει αντι-
πολίτευση στην αντιπολίτευ-
ση, και να επιτεθεί με χυδαίο 
τρόπο στο ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώ-
ντας για μια ακόμη φορά να 
καπηλευτεί την τραγωδία στο 
Μάτι». Μετά επανέφερε το 
ζήτημα της αναβάθμισης «σε 
γενικό γραμματέα του υπουρ-
γείου Πολιτικής Προστασίας 
του τότε αρχηγού της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, τον οποίο είχε 
αποπέμψει ο ΣΥΡΙΖΑ» (δεν τον 
είχε αποπέμψει, βέβαια, τον 
έβαλε να παραιτηθεί όταν τα 
παραμύθια δεν περνούσαν άλ-
λο). Μετά θυμήθηκε ότι «ο ίδι-
ος ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας 
στον ΟΗΕ είχε μιλήσει για μια 
τραγωδία που οφείλεται στην 
κλιματική αλλαγή». Και κατέλη-
ξε ότι «η επιχείρηση καπηλείας 
που υιοθετούν επιχειρώντας 
να αποπροσανατολίσουν την 
κουβέντα από τη οικονομία, 
θα πέσει στο κενό». Για την 
ταμπακιέρα ούτε λέξη!
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Πάντα μαφιόζικα λειτουργεί το αστικό κράτος

Παπανδρέου συγκέντρωσε 13,58% και 
η ΕΑ 9,47%. Και μόνη η συμμετοχή όλων 
στις εκλογές, με λογική καλλιέργειας 
κοινοβουλευτικού κρετινισμού, ήταν 
μια νίκη του αστικού συστήματος. Η 
κατανομή των ψήφων έδειχνε την κυ-
ρίαρχη τάση: «να μη γυρίσει η χούντα». 
Τέτοιος κίνδυνος δεν υπήρχε, βέβαια, 
όμως ο Καραμανλής φρόντιζε να τον 
κρατάει ζωντανό, γιατί αποδείχτηκε 
πολύ καλό κοινωνικό ηρεμιστικό. Είναι 
χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο 
βαφτίστηκαν «απόπειρα πραξικοπήμα-
τος» οι συνωμοτικές κινήσεις κάποιων 
κατώτερων αξιωματικών τον Φλεβάρη 
του 1975, τους οποίους ο Αβέρωφ συ-
νέλαβε κοιμώμενους στα σπίτια τους 
(εξ ου και ο όρος «πραξικόπημα της 
πιτζάμας»).

Στο δεύτερο στόχο ο Καραμανλής 
τα κατάφερε μόνο εν μέρει. Ριζοσπα-
στικό κίνημα άρχισε να αναπτύσσεται 
και στην εργατική τάξη και στη φτωχή 
αγροτιά. Δίπλα στις ταξικές μερικές 
διεκδικήσεις για το μεροκάματο, την 
ασφάλιση, τις τιμές των αγροτικών 
προϊόντων, την πιστωτική πολιτική για 
την αγροτιά, τα δικαιώματα του συνδι-
καλισμού και του συνεταιρισμού, άρχι-
σαν να προβάλλονται αιτήματα για τη 
χορήγηση δημοκρατικών δικαιωμάτων 
(που φαλκιδεύονταν από τη σκληρή 
κατασταλτική πολιτική του Καραμαν-
λή), αλλά και αιτήματα που αναφέρο-
νταν στις γεωστρατηγικές σχέσεις της 
ελληνικής αστικής τάξης (έξω από το 
ΝΑΤΟ, να φύγουν οι βάσεις, να εθνι-
κοποιηθούν οι επιχειρήσεις των ξένων 
μονοπωλίων κτλ.). Οσο ξεθώριαζε ο φό-
βος μη τυχόν επανέλθει η χούντα, όσο 
το εποικοδόμημα του ελληνικού καπιτα-

λισμού αποκτούσε τα χαρακτηριστικά 
μιας αυταρχικής-συντηρητικής αστικής 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, τόσο 
αναπτυσσόταν και ο εργατικός και λαϊ-
κός ριζοσπαστισμός.

Η προσφορά του Καραμανλή στο 
σύστημα ήταν ότι καθυστέρησε τη 
μαζικοποίηση αυτού του κοινωνικά 
ριζοσπαστικού ρεύματος. Και με την 
καλλιέργεια του φόβου για επάνοδο 
της χούντας και με την άγρια κρατική 
καταστολή (οι νεότεροι δε γνωρίζουν 
ίσως ότι τα πρώτα χρόνια μετά την πτώ-
ση της χούντας δεν μπορούσες να μοι-
ράσεις μια προκήρυξη ή να κολλήσεις 
μια αφίσα και πως εκατοντάδες μέλη 
αριστερών οργανώσεων συλλαμβά-
νονταν κάθε βδομάδα και δικάζονταν 
για τέτοιους λόγους). Τα υπόλοιπα τα 
ανέλαβαν το ΠΑΣΟΚ και η καθεστω-
τική ψευτο-Αριστερά, που κατάφεραν 
να εγκλωβίσουν αυτόν τον κοινωνικό 
ριζοσπαστισμό στα σοσιαλδημοκρατι-
κά πολιτικά τους προγράμματα και να 
τον καναλιζάρουν σε ακίνδυνα για το 
σύστημα κανάλια.

Ο Καραμανλής εξασφάλισε την 
ομαλή μετάβαση από τη χούντα στον 
αστικό κοινοβουλευτισμό και το ΠΑ-
ΣΟΚ εξασφάλισε την ενσωμάτωση του 
κοινωνικού ριζοσπαστισμού, που ανα-
πτύχθηκε τα πρώτα χρόνια μετά την 
πτώση της χούντας, στη στρατηγική της 
διαχείρισης του καπιταλισμού. Ηταν επί 
ΠΑΣΟΚ που ο ελληνικός αστικός κοι-
νοβουλευτισμός πήρε δυτικοευρωπαϊκό 
χρώμα, με μια σειρά υπερώριμες αστι-
κοδημοκρατικές μεταρρυθμίσεις (που 
αφορούσαν από την ελευθερία του 
συνδικαλισμού μέχρι το οικογενειακό 
δίκαιο) και μια σειρά ρυθμίσεις στην 
εργατική νομοθεσία. Αυτά σερβιρίστη-

καν σαν μέτρα… κοινωνικού μετασχη-
ματισμού.

Φυσικά, δεν ήταν τέτοια. Ηταν μέτρα 
που δεν αμφισβητούσαν ούτε στο ελά-
χιστο τον καπιταλισμό. Δεν ήταν καν μέ-
τρα ριζοσπαστικού αστικού χαρακτήρα. 
Εμφανίστηκαν σαν τέτοια επειδή είχε 
προηγηθεί η χούντα και μετά μια υπερ-
συντηρητική Δεξιά. Και βέβαια, πολύ 
σύντομα τα μέτρα που αφορούσαν τα 
εργασιακά άρχισαν να παίρνονται πίσω, 
όπως συμβαίνει πάντοτε στον καπιταλι-
σμό μ' αυτού του τύπου τις ρεφόρμες. 
Το 1985, ο Α. Παπανδρέου πρώτα κέρδι-
σε τις δεύτερες στη σειρά εκλογές του, 
με το τρικ της «εκπαραθύρωσης» του 
Καραμανλή από το προεδρικό μέγαρο, 
και μετά από μερικούς μήνες εφάρ-
μοσε το περιβόητο «σταθεροποιητικό 
πρόγραμμα». Εκτοτε, υπήρξε μια διαδο-
χή κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, που 
οδηγούσε σε «μέτρα» και «αντίμετρα», 
όμως η γενική τάση ήταν το ξήλωμα 
όσων είχε κατακτήσει το ριζοσπαστικό 
κοινωνικό κίνημα κατά την πρώτη οχτα-
ετία μετά την πτώση της χούντας.

Η αποκατάσταση μιας κοινοβου-
λευτικής κανονικότητας οδήγησε σε 
κανονικότητα και σε άλλους τομείς. Για 
παράδειγμα, από τους διορισμένους 
εργατοπατέρες της προδικτατορικής 
και της πρώιμης μεταδικτατορικής 
περιόδου, περάσαμε σε έναν γραφει-
οκρατικό συνδικαλισμό, ο οποίος αστι-
κοποιούνταν ακολουθώντας την πορεία 
συντηρητικής ανασυγκρότησης του 
ελληνικού καπιταλισμού. Από την απα-
γόρευση του αγροτικού συνεταιρισμού, 
περάσαμε σε ένα πλατύ συνεταιριστικό 
κίνημα, που έθρεψε αυταπάτες στον κό-
σμο της φτωχής αγροτιάς, μέχρι να πνι-
γεί μέσα στη διαφθορά, τη χρεοκοπία 

και τα κάθε είδους σκάνδαλα. Από τον 
φοιτητικό συνδικαλισμό των γενικών συ-
νελεύσεων της περιόδου της χούντας, 
περάσαμε στην κοινοβουλευτικοποίηση 
του φοιτητικού συνδικαλισμού, μέχρι 
που σάπισε κι αυτός, παραχωρώντας 
και πάλι τη θέση του στον συνδικαλισμό 
των γενικών συνελεύσεων και των επι-
τροπών κατάληψης, που ανθίζουν κάθε 
φορά που το φοιτητικό κίνημα διεκδικεί 
αγωνιστικά κάποια αιτήματα.

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, η αστική 
προπαγάνδα, παρ' όλες τις διαφορε-
τικές αποχρώσεις του εκφερόμενου 
κομματικού λόγου, συμφωνεί στο ότι 
«η δημοκρατία μας είναι σταθερή και 
ασφαλής» και ξαναζεσταίνει το δίλημ-
μα «δημοκρατία ή χούντα;». Ακόμα και 
σήμερα, χρησιμοποιεί την ανάμνηση 
της χούντας (ή απλώς την ιστορική 
γνώση για τη χούντα, μιας και ακόμα 
και οι σημερινοί πενηντάρηδες δεν 
έχουν καμιά βιωματική εμπειρία από 
εκείνη την περίοδο) ως μπαμπούλα για 
την ισχυροποίηση της αστικής κοινο-
βουλευτικής δημοκρατίας. Στη σχετική 
προπαγάνδα προστίθεται και ο κίνδυ-
νος από την άνοδο των ξενοφοβικών, 
ρατσιστικών, νεοφασιστικών και ακρο-
δεξιών ρευμάτων. Μόνο που αυτά τα 
ρεύματα δεν ξεπήδησαν μέσα από το 
στρατό, όπως η χούντα των συνταγμα-
ταρχών, αλλά μέσα από τη λειτουργία 
του αστικού κοινοβουλευτισμού, στον 
οποίο άλλωστε συμμετέχουν.

Ο ελληνικός καπιταλισμός δεν έχει 
σήμερα ανάγκη από μια στρατιωτι-
κή δικτατορία για να κυβερνήσει το 
κράτος του. Μια χαρά τα καταφέρνει 
το αστικό πολιτικό σύστημα, που στον 
σχεδόν μισό αιώνα μετά την πτώση 
της χούντας έχει δώσει άφθονους 

κοινοβουλευτικούς συνδυασμούς, δεί-
χνοντας ανεκτικότητα ακόμα και σε 
συνθήκες πολιτικής κρίσης και κοινω-
νικής αμφισβήτησης. Χαρακτηριστι-
κότατο παράδειγμα είναι η τελευταία 
δεκαετία, κατά την οποία το σύστημα 
κατάφερε να χωνέψει τις αναταράξεις 
και τις ανακατατάξεις που έφερε η μνη-
μονιακή πολιτική, δηλαδή η πολιτική της 
βίαιης συντηρητικής ανασυγκρότησης 
του ελληνικού καπιταλισμού. Αν ποτέ 
το σύστημα χρειαστεί να καταφύγει 
σε μια στρατιωτική δικτατορία, να εί-
στε σίγουροι ότι δε θα διστάσει να το 
κάνει. Ούτε θα συναντήσει εσωτερικά 
εμπόδια σ' αυτό. Θα δυσκολευτεί μόνο 
αν συναντήσει λαϊκή αντίσταση. Για να 
υπάρξει, όμως, η δυνατότητα λαϊκής 
αντίστασης, θα πρέπει να υπάρχει ορ-
γάνωση σε ταξική-επαναστατική βάση.

Στις σημερινές συνθήκες, το δίλημ-
μα «κοινοβουλευτική δημοκρατία ή 
χούντα;» είναι ψευτοδίλημμα. Το πραγ-
ματικό δίλημμα είναι «αστική κοινοβου-
λευτική δημοκρατία ή εργατική δημο-
κρατία;», «καπιταλισμός ή κομμουνι-
σμός;». Η λεγόμενη μεταπολίτευση του 
1974 αφορούσε μόνο το εποικοδόμημα, 
τη μορφή άσκησης της αστικής εξουσί-
ας. Ζήτημα όχι αμελητέο, φυσικά, που 
όμως ανήκει πλέον στη δικαιοδοσία της 
ιστορικής ανάλυσης. Εκείνο που πρέπει 
να συγκρατήσουμε ως βασικό συμπέ-
ρασμα είναι η ευκολία με την οποία το 
σύστημα πραγματοποίησε τη μετάβαση 
από τη χούντα στον αστικό κοινοβου-
λευτισμό, λόγω της ανυπαρξίας αντίπα-
λου δέους, επαναστατικού εργατικού 
κινήματος. Με την ίδια ευκολία μπορεί 
να αλλάξει τη μορφή διακυβέρνησης, 
αν χρειαστεί.

Πέτρος Γιώτης

Καπιταλισμός ή κομμουνισμός;
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Κίνδυνος εμφάνισης πανδημίας τύπου COVID-19 στους χοίρους Ελλάδας και ΕΕ

Ο Βορίδης «σέρνει» την κατάσταση και
ο Αποστόλου σιωπά προκλητικά

Επανερχόμαστε στο ζήτημα της 
εισαγωγής από τον καθηγητή της 

Κτηνιατρικής του ΑΠΘ Σ. Κρήτα κινέ-
ζικου στελέχους επικίνδυνου ιού των 
χοίρων (βλ. http://www.eksegersi.gr/
issue/1055/Αγροτικά/36237.Εφεραν-
επικίνδυνο-ιό-ζωονόσου-των-χοίρων-
και και http://www.eksegersi.gr/Επι-
καιρότητα/36275.Νέα-αποκαλυπτικά-
έγγραφα-Εδώ-και-τώρα-να-μπει), που 
εγκυμονεί τον κίνδυνο εμφάνισης παν-
δημίας τύπου COVID-19 στους χοίρους 
Ελλάδας και ΕΕ, όπως επεσήμανε σε 
δήλωσή του προς την εφημερίδα μας 
ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων 
Υπαλλήλων) Νίκος Κακαβάς (βλ. http://
www.eksegersi.gr/Επικαιρότητα/36279.
Πρόεδρος-ΠΟΓΕΔΥ-Κίνδυνος-εμφάνι-
σης-πανδημίας-τύπου). 

Το θέμα αποκάλυψε η «Κόντρα», στη-
ριγμένη σε σειρά εγγράφων, τα οποία 
δώσαμε στη δημοσιότητα. Κι ενώ έχει 
περάσει ένας μήνας από τότε που ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων έλαβε την εξαντλητική επί 
του θέματος επιστολή του προέδρου 
του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, 
Δημήτριου Φλετούρη, η οποία είχε το 
χαρακτήρα έκκλησης για άμεση παρέμ-
βαση του υπουργείου, αυτός (ο υπουρ-
γός) «σέρνει» την κατάσταση και δεν 
παίρνει αποφάσεις. Προκλητική είναι 
και η σιωπή του πρώην υπουργού, βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αποστόλου.

Θυμίζουμε τι έγραψε στον Βορίδη 
ο καθηγητής Φλετούρης, μετά από 
απόφαση της γενικής συνέλευσης του 
Τμήματος Κτηνιατρικής:

«Αξιότιμε κύριε υπουργέ
Τα στοιχεία που παρατίθενται παρα-

πάνω καταδεικνύουν τη σοβαρότητα 
που απαιτείται ώστε να αποτραπεί η πι-
θανή μόλυνση του ζωϊκού κεφαλαίου της 
Ελλάδας και της Ευρώπης γενικότερα, 
από έναν πολύ λοιμογόνο “εξωτικό“ ιό, 
που έχει προκαλέσει εκτεταμένες επιζω-
οτίες στην Κίνα με τεράστιες οικονομι-
κές επιπτώσεις.

Παρά την απόφαση της μη αποδοχής 
του ερευνητικού πρωτοκόλλου της διδα-
κτορικής διατριβής (…) υπάρχουν ζητή-

ματα που χρειάζεται να διευθυτηθούν 
στο άμεσο μέλλον και αφορούν:

Τη συνεχιζόμενη παρουσία του επικίν-
δυνου ιικού στελέχους HeN1 στους χώ-
ρους του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας 
του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ. 
Επειδή κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης 
του Τμήματος ο κ. Κρήτας δήλωσε ότι θα 
συνεχίσει να πειραματίζεται με τον κι-
νεζικής προέλευσης ιό, παρά τις συστά-
σεις μας, παρακαλώ για τις δικές σας 
ενέργειες (πχ εντολή για καταστροφή 
του εν λόγω στελέχους από τον πειρα-
ματισμό που έχει πραγματοποιηθεί χω-
ρίς εγκρίσεις και αδειοδότηση), ώστε 
να αποτραπεί η διασπορά του ιού στο 
περιβάλλον και ο διεθνής διασυρμός της 
χώρας μας» (η έμφαση δική μας).

Εκτός από την καταστροφή του επι-
κίνδυνου στελέχους του κινέζικου ιού, 
προβλέπεται η άσκηση ποινικής δίωξης 
κατά φυσικών και ηθικών αυτουργών, 
σύμφωνα με το άρθρο 285 του ΠΚ. Στην 
προκειμένη περίπτωση, άσκηση ποινι-
κής δίωξης κατά του καθηγητή κ. Κρήτα 
και κατά των κ.κ. Αλεξανδρόπουλου και 
Δηλέ, προϊσταμένων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Κτηνιατρικής και της Διεύθυν-
σης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ.

Επειδή διάφοροι τύποι, που εμμέσως 
πλην σαφώς στηρίζουν τον Αλεξαν-
δρόπουλο, διαδίδουν προβοκατόρικα 
ότι πρόκειται για ενδοπανεπιστημιακή 
διαμάχη που στερείται επιστημονικής 
βάσης, αναφέρουμε ότι η απόφαση 
της γενικής συνέλευσης του Τμήματος 
Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, στις 2 Ιούνη του 
2020, πάρθηκε με πλειοψηφία 37 προς 
1. Ο μοναδικός που διαφώνησε ήταν ο 
κ. Κρήτας!

Στο πρώτο μας δημοσίευμα, στις 5 
Ιούλη, σημειώναμε καταληκτικά: «Ο 
Βορίδης είναι υποχρεωμένος να δώσει 
άμεσα τέλος στην επικίνδυνη κατάστα-
ση που έχει δημιουργηθεί. Το απόστημα 
έσπασε και ο κίνδυνος μόλυνσης είναι 
τεράστιος. Και είναι επίσης καιρός να 
εξαλειφθεί το “κακόηθες μελάνω-
μα“ που έχει απλωθεί στη Γενική Δι-
εύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ». 
Εννοούσαμε τους δύο από τους τρεις, 
τον Αλεξανδρόπουλο και τη Δηλέ, που 
έχουν εμπλακεί όχι μόνο σε αυτή την 

παράνομη υπόθεση.
Στο δεύτερο δημοσίευμά μας, στις 

14 Ιούλη, επισημαίναμε, ότι οι πράξεις 
αυτές διώκονται με βάση το άρθρο 285 
του ΠΚ, το οποίο παραθέτουμε και πάλι:

 Αρθρο 285
 Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη 

ασθενειών
1. Οποιος παραβιάζει τα μέτρα που 

έχει διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή 
για να αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση 
μιας μεταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: 
α) με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρημα-
τική ποινή αν από την πράξη μπορεί 
να προκύψει κοινός κίνδυνος για ζώα, 
β) με φυλάκιση και χρηματική ποινή 
αν από την πράξη μπορεί να προκύψει 
κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε 
αόριστο αριθμό ανθρώπων.

2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλε-
σμα να μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, 
επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τρι-
ών ετών και χρηματική ποινή, και αν είχε 
ως αποτέλεσμα να μεταδοθεί σε άνθρω-
πο, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη.

«Καθυστέρηση» Βορίδη
Μητσοτάκης και Βορίδης έδωσαν 

στην υφυπουργό Αραμπατζή (και) την 
αρμοδιότητα της εποπτείας όλων των 
Διευθύνσεων και Γραφείων της Γενικής 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής (ΓΔΚ), της 
οποίας προϊστάμενος συνεχίζει να εί-
ναι (παράτυπα) ο Αλεξανδρόπουλος. Η 
μόνη ενέργεια που έκανε μέχρι τώρα η 
Αραμπατζή ήταν να καλέσει τον Αλε-
ξανδρόπουλο και τη Δηλέ να δώσουν 
γραπτά τις εξηγήσεις τους για τα κα-
ταγγελλόμενα από τον πρόεδρο του 
Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ Δ. 
Φλετούρη. Σύμφωνα με πληροφορίες 
μας, που δεν επιδέχονται διάψευσης, ο 
Αλεξανδρόπουλος και η Δηλέ κατέθε-
σαν τις εξηγήσεις τους. Στους διαδρό-
μους του υπουργείου κυκλοφόρησε 
η φήμη ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν 
προκάλεσαν γέλιο. 

Η Αραμπατζή μπορεί να έχει την 
αρμοδιότητα της εποπτείας της ΓΔΚ, 
όμως πριν προχωρήσει στην κλήση του 
Αλεξανδρόπουλου και της Δηλέ προ-
φανώς το συζήτησε με τον Βορίδη. Η 

κίνησή της προκαλεί εντύπωση, γιατί 
κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Μιλώ-
ντας με ποδοσφαιρικούς όρους, μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί σαν πέταγμα της 
μπάλας στην εξέδρα. Εδώ δεν έχουμε 
απλώς ενδείξεις, αλλά αποδείξεις, ότι 
Αλεξανδρόπουλος και Δηλέ διέπραξαν 
αδικήματα που διώκονται με το άρθρο 
285 του ΠΚ. 

Αραμπατζή και Βορίδης όφειλαν, 
αμέσως μόλις έλαβαν την καταγγελία 
από το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, 
να εκδώσουν απόφαση για καταστρο-
φή του κινέζικου ιού. Δεύτερο, να στεί-
λουν το Φάκελο με όλο το υλικό που 
συγκεντρώθηκε στην Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Αθήνας, για να επιληφθεί του 
ποινικού σκέλους της υπόθεσης, ξεκινώ-
ντας προκαταρκτική εξέταση για παρά-
βαση του άρθρου 285 του ΠΚ. Τρίτο, να 
διατάξουν τη διεξαγωγή ΕΔΕ για τους 
Αλεξανδρόπουλο και Δηλέ. 

Τέταρτο, να ενεργοποιήσουν παλαι-
ότερη απόφαση (από την εποχή που 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ήταν ο Αποστόλου), με την 
οποία είχε επιλεγεί άλλος ως προϊστά-
μενος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνια-
τρικής. Οι συριζαίοι υπΑΑΤ, Αποστόλου 
και Αραχωβίτης, σκόπιμα δεν ενερ-
γοποίησαν αυτή την απόφαση, γιατί 
ήθελαν να κρατήσουν στη θέση του 
προϊστάμενου της ΓΔΚ τον Αλεξανδρό-
πουλο, που δε σεβόταν τη νομιμότητα 
και συστηματικά έβγαζε παράνομες 
εγκυκλίους, ενώ είχε επιβάλει ένα αυ-
ταρχικό καθεστώς σε όλη τη ΓΔΚ. Οταν 
ο Βορίδης ανέλαβε το ΥΠΑΑΤ, στις αρ-
χές Ιούλη του 2019, δεν ενεργοποίησε 
την απόφαση βάσει της οποίας έπρεπε 
να αναλάβει αυτός που είχε επιλεγεί 
ως προϊστάμενος της ΓΔΚ. Και όχι μό-
νο αυτό. Δήλωσε σε αντιπροσωπία της 
ΠΕΚΔΥ, ότι ο Αλεξανδρόπουλος είναι ο 
πιο κατάλληλος.

Ως πότε Βορίδης και Αραμπατζή θα 
«σέρνουν» αυτή την κατάσταση, θέτο-
ντας σε κίνδυνο τη χοιροτροφία στην 
Ελλάδα και στην ΕΕ; Ως πότε θα δια-
τηρούν στη θέση του τον Αλεξανδρό-
πουλο (που δεν έχει κάνει μόνο όσα 
εμείς του καταμαρτυρούμε); Ως πότε 

θα παραβιάζουν τη νομιμότητα; Μήπως 
ο Βορίδης δε θέλει να πάρει αυτά τα 
επιβεβλημένα μέτρα, γιατί θα του ζη-
τηθούν εξηγήσεις από τον Μητσοτάκη 
επειδή κρατούσε σε αυτή τη θέση τον 
Αλεξανδρόπουλο;

Προκλητική σιωπή 
Αποστόλου

Ολο το υλικό που αφορά αυτή την 
υπόθεση με τον Κρήτα, τον Αλεξαν-
δρόπουλο και τη Δηλέ το έχουμε στεί-
λει στο e-mail του επιστημονικού συ-
νεργάτη του Βαγγέλη Αποστόλου, που 
υπήρξε και διευθυντής του πολιτικού 
του γραφείου καθ’ όλο το διάστημα της 
υπουργίας του. Επικοινωνήσαμε με αυ-
τόν αρκετές φορές για το συγκεκριμένο 
θέμα, καθώς βλέπαμε ότι ο Αποστόλου 
δεν είχε κάνει την παραμικρή κίνηση ως 
βουλευτής, ζητώντας απαντήσεις από 
τον Βορίδη γι’ αυτό το τόσο σοβαρό για 
την ελληνική χοιροτροφία ζήτημα.

Στη τελευταία επικοινωνία μας, ο 
συνεργάτης του Αποστόλου μας απά-
ντησε ότι του έδωσε το υλικό αλλά ο 
Αποστόλου δεν πρόλαβε να το δει! Μας 
είπε, ακόμη, ότι επικοινώνησε με δύο 
κτηνίατρους που τους έχει εμπιστοσύ-
νη, οι οποίοι του είπαν ότι πρόκειται για 
ενδοπανεπιστημιακή διαμάχη που δεν 
έχει επιστημονική βάση! Του απαντήσα-
με ότι αυτά που λέει είναι δικαιολογί-
ες, γιατί δε θέλουν να κάνουν τίποτα, 
μολονότι κινδυνεύει με καταστροφή η 
ελληνική χοιροτροφία (και όχι μόνο). 
Και δε θέλουν να κάνουν τίποτα, γιατί 
στην υπόθεση ενέχεται και ο Αλεξαν-
δρόπουλος, ο άνθρωπος που τον κρα-
τούσαν στη θέση του παρά το γεγονός 
ότι είχε επιλεγεί άλλος (που δεν ήταν 
κτηνίατρος), βάσει των κριτηρίων επι-
λογής των στελεχών της διοίκησης που 
είχε θεσπίσει ο Βερναρδάκης. 

Θα το επαναλάβουμε: πρέπει εδώ 
και τώρα να τελειώνουμε με το άκρως 
επικίνδυνο κινέζικο στέλεχος του ιού 
και με το «κακόηθες μελάνωμα» που 
έχει απλωθεί στη ΓΔΚ. Και βέβαια, να 
παραπεμφθούν στην ποινική δικαιο-
σύνη οι υπεύθυνοι αυτών των παρά-
νομων χειρισμών, με βάση το άρθρο 
285 του ΠΚ.

Λαγού, αρκεί να θυμίσουμε τι έλεγε 
σε συνομιλία του με τον Δεβελέκο, τον 
Σεπτέμβρη του 2013 (βλ. http://www.
eksegersi.gr/Επικαιρότητα/32066.Συ-
νέχεια-αποκαλύψεων-στη-δίκη-των-
νεοναζιστών-της):

Η συνομιλία διήρκησε περίπου 17 λε-
πτά και ο Λαγός έλεγε, ανάμεσα στ’ άλ-
λα, στον Δεβελέκο: «Παράτησα τη Βου-
λή τελείως. Οταν πηγαίνεις στην Επιτρο-
πή, είναι 75 ευρώ. Ξέρεις τι έκανα πριν 
από πέντε μέρες; Τους πήρα τηλέφωνο 
και τους είπα βγάλτε με από τις Επιτρο-
πές. Δε θα ‘μαι σε καμία Επιτροπή και ας 
μου λείπουν αυτά τα λεφτά. Εντάξει. Δεν 
μπορώ, ούτε να τους βλέπω ούτε να με 
βλέπουν. Δηλαδή, πάω στη Βουλή και 
αηδιάζω πολύ για τους δικούς μας και 

μετά για τους υπόλοιπους»!
Αυτός που δηλώνει ότι αηδιάζει μέ-

σα στη Βουλή και δεν μπορεί να βλέπει 
όλους χωρίς εξαίρεση τους βουλευτές 
(και περισσότερο τους χρυσαυγίτες), 
αυτός που δηλώνει ότι δε θα συμμετέ-
χει σε καμιά κοινοβουλευτική επιτρο-
πή, θυσιάζοντας το εβδομηνταπεντάρι 
ευρώ που φέρνει κάθε συμμετοχή σε 
συνεδρίαση Επιτροπής, δεν προσδοκά 
κανένα όφελος για τους κτηνοτρόφους 
ή για άλλα κομμάτια του σκληρά εκμε-
ταλλευόμενου ελληνικού λαού από την 
υποβολή Ερωτήσεων και Επίκαιρων 
Ερωτήσεων. Απλά τις κατέθεταν για 
τους σκοπούς που αναφέραμε παραπά-
νω: για να χτίσουν άλλοθι νομιμότητας 
και κοινοβουλευτικής σοβαρότητας.

Στο ρεπορτάζ μας που περιέχεται το 

απόσπασμα από τη συνομιλία Λαγού-
Δεβελέκου σχολιάσαμε αναλυτικά και 
την κοινοβουλευτική δράση-μαϊμού των 
νεοναζιστών της ΧΑ, την οποία απαξι-
ούσαν να προβάλλουν από την ιστοσε-
λίδα τους (τόση σημασία της έδιναν).

Τέλος, σε ρεπορτάζ μας για την 
προκλητική αθωωτική αγόρευση της ει-
σαγγελέα Οικονόμου (βλ. http://www.
eksegersi.gr/Επικαιρότητα/34656.
Δίκη-Χρυσής-Αυγής-Μια-ακόμα-πρέ-
πουσα-απάντηση-στην), σχολιάζαμε 
την άποψή της για «επιλεκτικότητα των 
συνηγόρων της πολιτικής αγωγής» και 
παραθέταμε τοποθέτηση του φίρερ της 
νεοναζιστικής συμμορίας, στην οποία 
ομολογούσε γιατί η ΧΑ επιδιώκει να 
έχει εκπροσώπηση στη Βουλή. Γράφα-
με:

Σε ό,τι αφορά την κατηγορία για 
επιλεκτικότητα των συνηγόρων της πο-
λιτικής αγωγής, θα φέρουμε ένα μόνο 
παράδειγμα. Από το έγγραφο 47 του 
παραρτήματος 13.3 του Αναγνωστέου 
327 (υλικό του φίρερ), που περιλαμβάνει 
βίντεο με ομιλία του Μιχαλολιάκου στο 
Σιδηρόκαστρο, οι συνήγοροι πολιτικής 
αγωγής πρότειναν να προβληθεί ένα 
μέρος της ομιλίας, από το 02:10 έως το 
03:10, που αφορούσε όσα έλεγε ο φίρερ 
για το δημοσιογράφο Ακη Παυλόπουλο, 
του ΑΛΤΕΡ τότε. Ιδού η απομαγνητοφώ-
νηση από την αρχή (και όχι από το 2:10 
που ζήτησε η πολιτική αγωγή):

«Ξέρετε, λένε, θα έχουμε θύματα. Και 
του λέω, δεν πειράζει, ας έχουμε θύμα-
τα και του γύρισα την πλάτη. Ετσι δεν 
έγινε; Το θυμάσαι, ήταν δέκα με είκοσι 

άτομα μπροστά. Τους κοντράρω όσο 
μπορώ. Οσο μπορώ. Από εκεί και πέρα, 
προσπαθώ να προστατεύσω κάποια 
πράγματα. Μήπως και κατορθώσουμε 
και πετύχουμε πολιτική εκπροσώπηση. 
Γιατί τότε, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα 
υπάρχει “συμμορία της ΧΑ“. (Παρέμβα-
ση από το ακροατήριο: «εγώ διαφωνώ 
με τον δημοκρατισμό»). Δημοκρατία δεν 
μπορώ να κάνω. Εχετε τεθωρακισμένα 
μαζί σου; (Από κάτω: «δεν μπορούμε να 
το πετύχουμε;»)».

Γι’ αυτό λέμε ότι με τις αγορεύσεις 
τους οι συνήγοροι υπεράσπισης του 
Λαγού, όχι μόνο δεν μπόρεσαν να καλ-
λιεργήσουν αμφιβολίες για την απαλ-
λαγή του πελάτη τους, αλλά ενίσχυσαν 
το κατηγορητήριο.

Γεράσιμος Λιόντος

Μετά τις αγορεύσεις των συνηγόρων του: Μαύρα τα μαντάτα για τον Λαγό
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Η κατρακύλα του ελληνικού 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου 
δεν έχει τέλος και τα όσα τραγε-
λαφικά συμβαίνουν με αφορμή 
τη διεξαγωγή του τελικού του 
Κυπέλλου το αποδεικνύουν πε-
ρίτρανα. Η κόντρα Μαρινάκη-
Μελισσανίδη αναβαθμίζεται 
διαρκώς. Οι δυο καπιταλιστές 
εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία 
για να δείξουν ότι είναι αποφα-
σισμένοι να χρησιμοποιήσουν 
κάθε μέσο και να πληρώσουν 
κάθε τίμημα για να αποκτήσουν 
τον έλεγχο της ποδοσφαιρικής 
«παράγκας». Οπως είπε και ένας 
φίλος σε μια σχετική συζήτηση, 
η κόντρα έχει ξεπεράσει την 
ποδοσφαιρική και την επιχειρη-
ματική της διάσταση και πλέον 
δείχνει να γίνεται προσωπική, 
άρα ανεξέλεγκτη και περισσό-
τερο επικίνδυνη.

Το νέο πεδίο αντιπαράθεσης 
είναι ο τόπος διεξαγωγής του 
τελικού του Κυπέλλου ανάμεσα 
στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. 
Σύμφωνα με την προκήρυξη 
της διοργάνωσης, ο τελικός δεν 
μπορεί να γίνει στην έδρα των 
φιναλίστ, συνεπώς έπρεπε να 
αποκλειστούν τα δυο καλύτερα 
γήπεδα της Αττικής («Καραϊσκά-
κης» και ΟΑΚΑ). Η Εκτελεστική 
Επιτροπή της ΕΠΟ επέλεξε να 
γίνει ο τελικός στη Ριζούπολη 
και από εκείνη τη στιγμή αρ-
χίζει το πανηγύρι. Οι ερυθρό-
λευκοι αντιδρούν και ζητούν 
να αλλάξει το γήπεδο, καθώς οι 
εγκαταστάσεις της Ριζούπολης 
είναι σε άθλια κατάσταση και ο 
αγωνιστικός χώρος πολύ άσχη-
μος, με συνέπεια να αυξάνεται 
ο κίνδυνος τραυματισμού των 
ποδοσφαιριστών. Από τον ερυ-
θρόλευκο Τύπο προβάλλεται το 
επιχείρημα ότι από την πλευρά 
της ΑΕΚ προτάθηκε το συγκε-
κριμένο γήπεδο με την ελπίδα 
ότι θα μπορέσουν να καλύψουν 
την αγωνιστική διαφορά ανάμε-
σα στις δυο ομάδες, καθώς στον 
άσχημο αγωνιστικό χώρο του 
γηπέδου οι τεχνίτες παίχτες του 
Ολυμπιακού δε θα μπορέσουν 
να παίξουν στο μέγιστο των δυ-
νατοτήτων τους.

Ταυτόχρονα, οι ερυθρόλευκοι 
επιτέθηκαν στον πρόεδρο της 
Επιτροπής Διοργανώσεων της 
ΕΠΟ, Παναγιώτη Δημητρίου 
(είναι ακόμη πρόεδρος της ΕΠΣ 
Αθηνών και μέλος της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της ΕΠΟ), τον 
οποίο κατηγορούν ως ιθύνοντα 
νου της απόφασης, κατόπιν 
εντολής του Μελισσανίδη. Για 
την ερυθρόλευκη ΠΑΕ, η επι-
λογή της Ριζούπολης είναι μια 
«μαγκιά» του Μελισσανίδη, για 
να δείξει ότι μπορεί να κάνει ό,τι 
θέλει στο ελληνικό ποδόσφαιρο 
και γι’ αυτό δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτή.

Παρά το θόρυβο που έκαναν 
οι ερυθρόλευκοι, από την πλευ-
ρά της ΕΠΟ δεν υπήρξε καμία 
αντίδραση, ενώ η κιτρινόμαυρη 

ΠΑΕ, με μια μάλλον ειρωνική 
ανακοίνωσή της, τόνισε ότι 
«τάσσεται υπέρ της νομιμότη-
τας δηλαδή θα πειθαρχήσει σε 
(κάθε) απόφαση της Ελληνικής 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας».

Ασορτί με την τραγελαφική 
κατάσταση που είχε δημιουργη-
θεί ήταν και η ανακοίνωση των 
μπάτσων, με την οποία δήλωσαν 
ότι δεν μπορούν να εγγυηθούν 
την ασφαλή διεξαγωγή του 
αγώνα στη Ριζούπολη, παρά το 
γεγονός ότι ο τελικός θα γίνει 
χωρίς θεατές, και πρότειναν να 
γίνει εκτός Αττικής. Στους λό-
γους που επικαλέστηκαν για να 
στοιχειοθετήσουν την απόφασή 
τους αναφέρουν τη χωροταξία 
του γηπέδου (τονίζοντας ότι το 
ίδιο ισχύει για το Περιστέρι και 
τη Νέα Σμύρνη), το οποίο βρί-
σκεται σε περιοχή με πολλούς 
στενούς δρόμους, τα πολλά 
«ευπαθή σημεία» στην περιοχή 
(σταθμοί ΗΣΑΠ, άλση, πεζογέ-
φυρες κτλ.), τα οποία απαιτούν 
μεγάλο αριθμό αστυνομικών 
για την περιφρούρησή τους, την 
ύπαρξη αρκετών συνδέσμων 
οργανωμένων οπαδών, που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν 
«ορμητήρια» για έκνομες ενέρ-
γειες, και την έντονη αντιπαλό-
τητα που έχει δημιουργηθεί με 
τις εκατέρωθεν ανακοινώσεις 
των οργανωμένων οπαδών των 
δυο ομάδων.

Οι ερυθρόλευκοι, εκμεταλ-
λευόμενοι την ανακοίνωση 
των μπάτσων, έκαναν μια πολύ 
έξυπνη πρόταση, κατάφεραν να 
γυρίσουν την κατάσταση υπέρ 
τους και κέρδισαν επικοινωνι-
ακά τις εντυπώσεις. Πρότειναν 
να γίνει ο τελικός στο ΟΑΚΑ και 
κάλεσαν την ΑΕΚ να αποδεχτεί 
την πρόταση και από κοινού 
να ζητήσουν από την ΕΠΟ να 
αλλάξει την έδρα του αγώνα 
χωρίς αλλαγή ημερομηνίας (οι 
ερυθρόλευκοι πρέπει να αγωνι-
στούν εναντίον της Γουλβς για 
το Europa League), τονίζοντας 
ότι τυχόν άρνηση της ΑΕΚ ση-
μαίνει ότι δεν μπορεί να αντιμε-
τωπίσει την αγωνιστική ανωτε-
ρότητα του Ολυμπιακού. 

Μπροστά στα νέα δεδομένα, 
η ΕΠΟ αποφάσισε την αναβολή 
του τελικού, επιβεβαιώνοντας 
όσους την κατηγορούν ότι απο-
φασίζει κατόπιν εντολών του 
Μελισσανίδη. Δε χρειάζεται ιδι-
αίτερη επιχειρηματολογία για 
να πείσουμε για την ξεφτίλα της 
ΕΠΟ και την εικόνα διάλυσης 
που παρουσιάζει το ελληνικό 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο. 
Οταν η κυβέρνηση δεν ασχολεί-
ται με αυτά που γίνονται, γιατί δε 
θέλει να εμπλακεί στη διαμάχη 
Μελισσανίδη-Μαρινάκη, όταν η 
επιχειρηματική κόντρα των δυο 
καπιταλιστών βρίσκεται σε φά-
ση κλιμάκωσης, όταν οι μπάτσοι 
δεν μπορούν να εξασφαλίσουν 
την ομαλή διεξαγωγή ενός αγώ-
να, όταν η διοίκηση της ΕΠΟ 
δεν μπορεί να διοργανώσει έναν 
τελικό χωρίς την παρουσία οπα-
δών, τότε τα λόγια και τα επιχει-
ρήματα είναι περιττά. 

Κος Πάπιας 
papias@eksegersi.gr 
ΥΓ1. Σε προηγούμενο φύλλο 

είχαμε σχολιάσει την προσπά-
θεια του Κούγια να διασπάσει 
τη συμμαχία Μελισσανίδη-
Σαββίδη, λέγοντας ότι ο ισχυρός 
άντρας του ΠΑΟΚ έχει πιαστεί 
κορόιδο, αφού, ενώ βάζει τα 
φράγκα, τις Ενώσεις τις κερδίζει 
ο Μελισσανίδης. Μια σημαντική 
μερίδα των φιλάθλων θεωρούσε 
βάσιμους του ισχυρισμούς του 
Κούγια, όμως η απόφαση της 
διοίκησης της ΑΕΚ να μην κάνει 
ένσταση για την υπόθεση των 
«ληγμένων» δελτίων και ουσια-
στικά να χαρίσει στον ΠΑΟΚ τη 
2η θέση στο πρωτάθλημα, που 
οδηγεί στα προκριματικά του 
Champion League, έδειξε ότι 
μεταξύ των δυο καπιταλιστών 
υπάρχει μια σχέση που δεν εί-
ναι τόσο «επιφανειακή», όπως 
την παρουσίασε ο Κούγιας. 

ΥΓ2. Τα σενάρια για αναδιάρ-
θρωση της Super League δίνουν 
και παίρνουν και αυξάνονται συ-
νεχώς οι πιθανότητες στο επό-
μενο πρωτάθλημα να έχουμε 
αύξηση των ομάδων. Σύμφωνα 
με την προκήρυξη του πρωτα-
θλήματος που ολοκληρώθηκε, 

η τελευταία ομάδα (Πανιώνιος) 
υποβιβάζεται απ’ ευθείας και 
η προτελευταία (Ξάνθη) παί-
ζει μπαράζ με το δεύτερο της 
Super League 2 (Απόλλωνας 
Σμύρνης). Εξαιτίας του κορο-
ναϊού, το πρωτάθλημα της μι-
κρής Λίγκας δε συνεχίστηκε, οι 
ομάδες μπήκαν σε πρόωρες δι-
ακοπές και δεν είναι δυνατόν ο 
Απόλλωνας να παίξει στον αγώ-
να μπαράζ, συνεπώς δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί η προκήρυξη. Με 
αυτό το επιχείρημα ξεκίνησε η 
συζήτηση για αναδιάρθρωση 
της Super League και η σεναρι-
ολογία για τον αριθμό των ομά-
δων που θα συμμετέχουν στην 
πρώτη κατηγορία. Σύμφωνα με 
το επικρατέστερο, δε θα υποβι-
βαστεί ο Πανιώνιος, θα ανέβει 
ο Απόλλωνας και οι ομάδες θα 
γίνουν 16. Υπάρχει όμως και το 
σενάριο οι ομάδες να γίνουν 18 
(να ανέβουν τέσσερις), για να 
ανέβουν τα Χανιά και ο Λεβα-
δειακός. Σύμφωνα με τα δημοσι-
εύματα, έχουν γίνει οι σχετικές 
επαφές με την κυβέρνηση, ενώ 
μια ακόμη παράμετρος που «δι-
ευκολύνει» την αναδιάρθρωση 
είναι ότι δεν επηρεάζονται οι 
συσχετισμοί στη Λίγκα, καθώς 
οι ομάδες που ανεβαίνουν είναι 
της επιρροής Μελισσανίδη-Σαβ-
βίδη. Μοναδική «εμπλοκή» είναι 
ο Πανιώνιος που παραδοσιακά 
ανήκει στο ερυθρόλευκο μπλοκ, 
όμως μετά τον υποβιβασμό (;), 
το αξίωμα αυτό δείχνει να κλονί-
ζεται. Πολλοί θεωρούν ότι η πα-
ραίτηση του Χρήστου Δάρα από 
την προεδρία της ομάδας σχε-
τίζεται με διαδικασία αλλαγής 
πλεύσης, καθώς -σύμφωνα με 
τα σχετικά δημοσιεύματα- αυ-
τοί που θα «τρέξουν» την ομάδα 
την επόμενη χρονιά δεν έχουν 
σχέσεις με τον Ολυμπιακό.

Μέχρι στιγμής, η μοναδική 
αντίδραση στο σενάριο αναδι-
άρθρωσης προέρχεται από το 
συνδρομητικό κανάλι, το οποίο 
δηλώνει την πλήρη αντίθεσή 
του, τονίζοντας ότι εξαιτίας της 
πανδημίας έχει αυξηθεί το οικο-
νομικό πρόβλημα των ομάδων 
και με την αναδιάρθρωση θα 
γίνει ακόμα πιο έντονο. Εμμέ-
σως πλην σαφώς, από τη NOVA 
στέλνουν το μήνυμα ότι στην 
περίπτωση αύξησης των ομά-
δων θα μειώσει την προσφορά 
του, αφού το πλέον πιθανό είναι 
να καταργηθούν play-off και 
play-out, με συνέπεια να μει-
ωθεί η ανταγωνιστικότητα του 
πρωταθλήματος και να πέσει η 
εμπορική του αξία. Παρά το γε-
γονός ότι οι ποδοσφαιρικοί πα-
ράγοντες είναι στην πλειοψηφία 
τους «ανιδιοτελείς εργάτες του 
αθλήματος» και «υπεράνω χρη-
μάτων», τα φράγκα της NOVA, 
που αποτελούν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εσόδων των ομά-
δων, είναι πιθανό να οδηγήσουν 
σε ναυάγιο τα σχέδια για αναδι-
άρθρωση.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Ο κατήφορος δεν έχει σταματημό
Δύο χιλιάδες είκοσι

δεν έχει τέλος η ύπνωση;
Τελικά και το μάτι (Μάτι) τους βγήκε και το όνομα. Και επιβε-

βαιώνονται για πολλοστή φορά όσα έχουν γραφτεί εδώ γι' αυ-
τούς, την ιδεολογία τους (τι γελάτε ρε;) και τις πρακτικές τους.

Είτε με κορονοϊό είτε μ' αυτόν του Νείλου
η Ξάνθη όπου έχει ιό θέλει να 'ναι η πρώτη.

«Οι μάζες φοβούνται τη λευτεριά. Απεγνωσμένα ψάχνουν 
(όταν όλα έχουν καταρρεύσει) για έναν καινούργιο θεό ή τον 
εκπρόσωπό του που θα τους την στερήσει, αλλά που στην 
πραγματικότητα θα τις απαλλάξει από την ευθύνη του εαυτού 
τους» (Λιλή Ζωγράφου).

Βγαίνεις, τσαμπουκαλεύεσαι, τρομοκρατείς τους πάντες
κι απέ τραβάς εδώ κι εκεί χωρίς κανένα μέτρο.
Σερίφη σφίξε τα λουριά, μην τα αφήνεις λάσκα
όλη η χώρα πλην εσού να τριγυρνάει με μάσκα.

Πλαστικά, περαστικά, βιαστικά, ακροαστικά, ελαστικά, σχο-
λαστικά, αναγκαστικά, όλα αστικά, όλα για τους αστούς ρε 
γαμauto!

Σαν του ΚινΑλ σκυλοκαυγάς δεν έχει ματαγίνει
μάλλον η Φώφη θέλει πια μονάχη ν' απομείνει.

«Οι μέρες είναι μαγικές όταν 
μπορούμε και γελάμε δίχως 
φόβο, όταν δεν έχει θάνατο 
του πρωινού καφέ η κουβε-
ντούλα. Οι μέρες είναι φυλα-
κές όταν η νύχτα πλημμυρίζει 
βαθμοφόρους, οι μέρες είναι 
φυλακές όταν χτυπάνε κάρτα 
οι βασανιστές. Ο χρόνος είναι 
μαγικός όταν δεν κρύβονται 
χαφιέδες στα ρολόγια, όταν 
γερνάμε σίγουροι με το κεφάλι 
στο λαιμό μας. Ο χρόνος είναι 
πανικός όταν ανοίγουν τα ντο-
σιέ οι στρατοδίκες, ο χρόνος 
είναι πανικός όταν μας ζώνει μια τεράστια διαταγή. Η πόλη 
είναι μαγική όταν φιλιόμαστε στο πάρκο δίχως φόβο, όταν 
δεν γίνονται έφοδοι στα καφενεία και στους σινεμάδες. Η 
πόλη είναι ασφυκτική όταν την πνίγουν τα εθνικά ιδεώδη, η 
πόλη είναι ασφυκτική όταν ξυπνάμε με εμβατήρια χακί (Η βί-
αιη αντίσταση είναι η μόνη ελπίδα σε μια χώρα δίχως ελπίδα 
και φωνή)» - Ωχρά Σπειροχαίτη, «Μπαλάντα για μια λυπημένη 
χώρα».

Παιδιά δεν είναι μοναχά της Αρτας το γιοφύρι
είναι κι η δίκη της Χρυσής Αυγής που δεν τελειώνει

είναι και το αξεπέραστο μετρό της Σαλονίκης.
Ενα παλιό συνθηματάκι των ντουβαριών της νιότης μας 

έγραφε «αστοί τρέμετε, η κρίση γενικεύεται»…
Στάσου πεταλουδίτσα μου, στάσου να σε τσακώσω

δεν θα σου τσαλακώσω καθόλου τη στολή.
«Η θέρμη του ζήλου ίσως δεν είναι ο πιο επικίνδυνος βρά-

χος που πρέπει να παρακάμψουμε, αλλά περισσότερο αυτή 
η ατονία που παράγει η ευκολία και μια δυσπιστία για το ίδιο 
μας το θάρρος» (Maximilien Robespierre).

Τώρα είναι μαύροι οι καιροί, τώρα είναι μαύρες μέρες
από τη μια ο φασισμός, η άγνοια απ' την άλλη
στη μέση η παραίτηση, πιο κει οι αυταπάτες
και γκρεμοτσακιζόμαστε αμαχητί στον πάτο.

«Τώρα υπάρχουν βασιλιάδες χωρίς στέμματα: είναι τα 
μονοπώλια, αληθινοί αφέντες ολόκληρων χωρών, ακόμα και 
ηπείρων σαν την περίπτωση της Αφρικής, ενός γερού τμήμα-
τος της Ασίας και δυστυχώς επίσης της Αμερικής μας. Κατά 
καιρούς προσπάθησαν να κυριαρχήσουν στον κόσμο. Οπως 
ο Χίτλερ, ο εκπρόσωπος των μεγάλων γερμανικών μονοπωλί-
ων, που προσπάθησε να επιβάλει την ιδέα της ανωτερότητας 
μιας φυλής στον κόσμο με έναν πόλεμο που στοίχισε τη ζωή 
σαράντα εκατομμυρίων ανθρώπινων υπάρξεων. Η σημασία 
των μεγάλων μονοπωλίων είναι τεράστια. Σε σημείο που να 
εξουδετερώνει την πολιτική ισχύ σε πολλές από τις δημοκρα-
τίες μας» (Che Guevara).

Του Ντόναλντ το κομοδινί έγινε σκέτο γκρίζο
και πέσαν' να πεθάνουνε η Νταίζη, ο Σκρουτζ κι ο Γκούφυ.
«Είπα πως οι σκλάβοι δεν έχουν πατρίδα. Δεν είναι αλήθεια. 

Πατρίδα των σκλάβων είναι η εξέγερση. Πάω στον αγώνα οπλι-
σμένος με τις ταπεινώσεις της ζωής μου (…) Είμαι ο άγγελος 
της Απελπισίας (…) Κάτω η ευτυχία της υποταγής. Ζήτω το 
μίσος, η περιφρόνηση, η εξέγερση, ο θάνατος. Οταν με τα 
χασαπομάχαιρα στο χέρι θα διασχίζει τις κάμαρές σας, θα 
γνωρίσετε την αλήθεια» (Heiner Muller - «Δύστηνος Αγγελος»).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Σε αντίθεση με τους γαύρους που για να παίξουν θέλουν ειδικές 
συνθήκες και γήπεδο χαλί, εμείς στην «Κόντρα» είμαστε παντός και-
ρού και μπορούμε να παίξουμε σε ξερό, σε χωράφι, στα αλώνια και 
στα σαλόνια.  Γι’ αυτό δεν διστάζουμε να περάσουμε από το χαρτί στο 
γυαλί, σίγουροι ότι θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τη «δύναμη» 
του καθημερινού φύλλου, την αμεσότητα της είδησης και τη δυνατό-
τητα σχολιασμού περισσότερων γεγονότων, για να κάνουμε την επα-
ναστατική ζύμωση περισσότερο αποτελεσματική και πιο ελκυστική.
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> Μπατριώτες, να φορέστε 
φαρδιά εσώρουχα όταν κηρυ-
χθεί πόλεμος  (για να συγκρα-
τηθεί η πίεση του εντέρου…).

> Ξεμύτισαν και οι φωτιές.

> Με τη γνωστή προφύλαξη 
και… ετοιμότητα.

> Κεραμέως: «Μαθήματα με 
όλους τους μαθητές κάθε τμή-
ματος σε μια αίθουσα». Χρο-
νικό ενός προαναγγελθέντος 
εγκλήματος…

> Την πάπια κάνουν τώρα οι… 
πατριώτες που οι «φίλοι και 
σύμμαχοι» κανακεύουν τον 
Ερντογάν.

> Ταμείο ανάκαμψης: τζίφος. 
Ταμείο εργαζομένων = μείον.

> Μέσα στην εθνικιστική αθλι-
ότητα των ημερών το δημοσί-
ευμα της ΚΟΝΤΡΑΣ πάνω στο 
θέμα των εθνικισμών είναι εκ 
των ων ουκ άνευ. 

> Τελευταίο έντυπο φύλλο της 
ΚΟΝΤΡΑΣ: Συνεχίζουμε!

> Αναδρομικά: σε τρία τέρμινα 
και βλέπουμε. 

> «Δημιουργική επαγρύπνηση» 
Χαρδαλιά: κάτι σαν «δημιουρ-
γική ασάφεια…».

> Ιδια γεύση.

> Και κάργα ντεμέκ πληροφό-
ρηση.

> Οι συνεχιζόμενες παπαριές 
Τραμπ.

> ΟΟΣΑ: Συρρίκνωση κατά 
8% της ελληνικής οικονομίας 
το 2020.

> «Πιθανό» το εμβόλιο της 
Pfizer.

>  Η κυβέρνηση των ΗΠΑ 
έσπευσε να «στάξει» στην 
εταιρία κοντά 2 δισ. δολάρια. 

> Ανεμογεννήτριες (και) στην 
Ανδρο.

> Τρία στα τέσσερα νοικοκυ-
ριά στην Ελλάδα αναγκάζο-
νται να δανειστούν.

> Η επέλαση του κεφαλαίου 
συνεχίζεται.

> Φυσικά και αποτυχαίνει η 
πολιτική της ανοσίας αγέλης 
στη Σουηδία.

> Αύξηση 9% της τιμής του 

νερού στη Βουλγαρία (με όλο 
και μειωμένη την κατανάλωση 
κατ΄ άτομο).

> Για καύσωνα διαβάσαμε. Για 
δημόσιους χώρους προστα-
σίας από τον καύσωνα ούτε 
λέξη.

> Μεγάλος περίπατος: Σιγά 
μην είναι και η Μεγάλη Πορεία 
στην Κίνα.

> Πατρών Χρυσόστομος: «Εί-
μαστε έτοιμοι να υπερασπι-
στούμε τα ιερά και τα όσια 
του Γένους μας». Στα μετόπι-
σθεν με προσευχή… και λέμε 
έτοιμοι ΝΑ υπερασπιστούμε…

> Δεν θέλει μετανάστες στη 
Βικτώρια ο Τ. Θεοδωρόπουλος 
της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. «Διότι 
στην πλατεία Βικτωρίας παί-
ζεται το μέλλον της Αθήνας». 
Μετά τις φασιστοεπιτροπές ο 
δημοσιογράφος…

> Θρήνος: «Ο μήνας που 
εξαφανίστηκε ο τουρισμός 
στην Ελλάδα» – kathimerini.gr, 
22.7.2020.

> Γι’  αυτό και η κυβέρνηση 
Κούλη έγραψε τη δημόσια 
υγεία εκεί που δεν πιάνει με-
λάνι.

> Προφανώς και ΔΕΝ πρόκει-
ται η κυβέρνηση να προχω-
ρήσει σε γενικό λοκντάουν: 
άνοιξαν οι καπιταλιστές του 
τουρισμού για να τους ξανα-
κλείσουν;

> Οχι ΟΟΣΑ σε 13η σύνταξη 
και επίδομα γεννήσεων. Σε 
ώτα ακουόντων… 

>  960 οι  απολύσεις στο 
Linkedin. Η είδηση «μαλακώ-
νει» το γεγονός μιλώντας για 
περικοπές. 

> Και «ομάδα κρούσης για τα 
32 δισ.».

> Να και οι… Ράμπο

> Πολεμικό κλίμα στα πρωτο-
σέλιδα των εφημερίδων στις 
22.7.2020.

> Και να σφάζονται οι λαοί, για 
τ’ αφέντη το φαΐ.

> Η εργατική τάξη κρέας για 
τα κανόνια των αστών. 

> Γλώσσα λανθάνουσα: «Δεν 
υπάρχει παρακράτος, αν δεν 
υπάρχει κράτος. Τα πλοκάμια 

του ξεκινούν από το κράτος 
και καταλήγουν στο κράτος». 
Σοφία Βούλτεψη.

> Μείωση του μη μισθολογικού 
κόστους για τους καπιταλιστές 
προτείνει ο ΟΟΣΑ.

> Κέρδη στο χρηματιστήριο.
Η Φώφη και το συμβούλιο αρ-
χηγών.

> Ετυμολογία ονόματος Ερ-
ντογάν: Γενναίος + γεράκι. 
Εθνικισμός επώνυμος.

> Το γερμανικό ΥΠΕΞ επιθυμεί 
να δει «συνετό διάλογο» Ελλά-
δας – Τουρκίας.

> Η… σοσιαλιστική Κίνα: «Αλ-
ληλεγγύη στις χώρες που βρί-
σκονται στο μεταβατικό στά-
διο οικοδόμησης του σοσιαλι-
σμού. Είναι πρώτης γραμμής 
καθήκον να μην επιτρέψουν 
τα κομμουνιστικά και εργατι-
κά κόμματα πισωγύρισμα στις 
χώρες που η εργατική τάξη 
βρίσκεται στην εξουσία: Κίνα, 
Κούβα, Βιετνάμ, Β. Κορέα». 
15ο συνέδριο Περισσού, 22-
26.5.1996, εισήγηση κεντρικής 
επιτροπής. Και η σύμπραξη 
εργατικής τάξης και «εθνικής 
αστικής τάξης» κατά Μάο ξε-
χάστηκε.

> Δύο σχετικά κείμενα της 
ΣΑΚΕ δίνουν πραγματικές δι-
αστάσεις του ζητήματος Κίνα.

> Κορονοβιρούσι: θ’ αράξω 
σπίτι, θα κάτσω σπίτι. Κι αν εί-
μαι εργαζόμενος; 

> Υπεύθυνος θεμάτων υγείας 
ευρύτερης περιφέρειας Ρώ-
μης: «Αν δεν φορέσουν μάσκα 
οι πολίτες, θα ξανακλείσουμε 
τα πάντα». Οπως τα εργοστά-
σια και τις εκθέσεις μόδας; 

> Πάπαλα τα μειωμένα εισιτή-
ρια ΟΑΣΑ: Δεν βγαίνω, μάνα 
μου. 

> Δύο οι μόνιμοι ανταποκρι-
τές της ΕΡΤ στις Βρυξέλλες. 
Ο Κούλης όμως πήρε μαζί του 
και έξι επιπλέον. 

> Λιτότητα και περιστολή δα-
πανών…

> Από ποιον, για ποιον…

> Χύμα στους δρόμους της 
Βολιβίας τα πτώματα των θυ-
μάτων  από κορωνοϊό.

> Βασανιστής της εποχής του 

φασίστα Βιντέλα ζει στη Γερ-
μανία. Του Βιντέλα του… κε-
ντρώου, κατά Μπρέζνιεφ και 
Περισσόν.

> Στην «χαλαρότητα που επι-
δεικνύουν οι πολίτες» οφεί-
λεται η «έξαρση κρουσμάτων 
στα Βαλκάνια» (κορωνοϊός), 
μας πληροφορούν ΤΑ ΝΕΑ, 
22.7.2020. Και αμέσως μετά 
αναφέρουν: «Κανονικά η λει-
τουργία του κλαμπ στο ευρω-
παϊκό χότσποτ διασκέδασης 
στην κροατική νήσο Παγκ της 
Αδριατικής θάλασσας…». Αντι-
φάσεις…

> Και ποιος επέτρεψε το άνοιγ-
μα, ωρέ παλικάρια; Οι… πολί-
τες;

> Από τα 32 δισ. ενίσχυσης 12,5 
είναι δάνεια που αυξάνουν το 
χρέος…

> Καινοτομία: «Η ιχνηλάτηση 
των επαφών (για κορωνο-
ϊό) στη Σουηδία θα γίνεται 
από ασθενείς και όχι από τις 
αρχές της χώρας» – avgi.gr, 
20.7.2020.        

> Κρατικά γομάρια.

> Αστειάκια: «Εμπιστοσύνη 
στο αστικό κράτος ή στη δύ-
ναμη του λαού»; - Λ. Αναστό-
πουλος, στέλεχος Περισσού, 
στο πρόσφατο «αντιιμπεριαλι-
στικό» διήμερο της ΚΝΕ. Ποιον 
δουλεύουν; 

> «Η Αλεξανδρούπολη λιμάνι 
ειρήνης και φιλίας των λαών» - 
αφίσα της επιτροπής ειρήνης 
Αλεξανδρούπολης, Ριζοσπά-
στης, 22.7.2020. «Η ειρήνη του 
Μπρεστ Λιτόφσκ…, η πολύ πιο 
θηριώδης και αισχρή ειρήνη 
των Βερσαλλιών… πρόσφε-
ραν την πιο ωφέλιμη υπηρε-
σία στην ανθρωπότητα, γιατί 
ξεσκέπασαν και τους πουλημέ-
νους στον ιμπεριαλισμό καλα-
μαράδες και τους αντιδραστι-
κούς μικροαστούς, όσο κι αν 
ονόμαζαν τους εαυτούς τους 
πασιφιστές και σοσιαλιστές, 
που εξυμνούσαν τον “ουιλ-
σωνισμό“ και προσπαθούσαν 
να αποδείξουν ότι μπορεί να 
υπάρχει ειρήνη και να γίνονται 
μεταρρυθμίσεις στις συνθήκες 
του ιμπεριαλισμού». Λένιν, «Ο 
ιμπεριαλισμός ανώτατο στά-
διο του καπιταλισμού».     

Βασίλης

Dum resisto, spero
Να γλυκοτρέμει τ’ ασημί τ’ αυλάκι πάνω στα νερά

της θάλασσας, νανουριστά το κύμα να πεθαίνει,

ν’ αποκοιμίζει αθέλητα μέσα στη βάρκα τον ψαρά

για της αυγής το βόλιασμα π’ αγρυπνισμένος μένει.

«Οι αστυνομικοί … οφείλουν να δείχνουν κάποια αυξημένη ευαισθησία απέναντι σε ενέργειες που 
στρέφονται κατά της ζωής και των ελευθεριών του πολίτη» - Ριζοσπάστης, 27.1.1989

  Dixi et salvavi animam meam

u Πλήρης αποχαλίνωση των αφεντικών που φτάνουν στο 
σημείο να ζητήσουν από εργάτες να πληρώσουν ζημιές που 
γίνονται στο μηχανικό εξοπλισμό εν ώρα εργασίας. Συνέβη 
στη SPEEDEX COURIER Χαλανδρίου. Ενα από τα βαν της 
εταιρίας ταχυμεταφορών έπαθε ζημιά. Ενώ ήταν σταθμευ-
μένο κανονικά, λύθηκε το χειρόφρενο, τσούλησε, χτύπησε 
σε σταθερά εμπόδια και έπαθε κάποιες ζημιές. Ο εργάτης 
ανέφερε το συμβάν στην επιχείρηση και άκουσε ότι πρέπει 
να πληρώσει τη ζημιά. 'Η έστω μέρος της! Φυσικά αρνήθηκε. 
Πέραν της ουσίας, καλύπτεται και από το νόμο που ορίζει ότι 
οι εργάτες δεν έχουν αστική ευθύνη για ζημιές που θα υπο-
στεί ο εξοπλισμός της επιχείρησης, ακόμα κι αν έχουν υπαιτι-
ότητα (κακός χειρισμός). Μόνο το σαμποτάζ (ζημιά με δόλο) 
οδηγεί σε αναζήτηση αστικών ευθυνών από τον εργάτη. Τρεις 
μέρες μετά την άρνηση του εργάτη να πληρώσει τη ζημιά, η 
επιχείρηση τον απέλυσε, με πρόσχημα ότι «έπεσε η δουλειά»! 
Δε χρειάζεται, ασφαλώς, να επιχειρηματολογήσουμε για τον 
πραγματικό λόγο της απόλυσης. Να υπενθυμίσουμε μόνο τα 
υποκριτικά χειροκροτήματα και τις υποκριτικές ευχαριστίες 
του αστικού πολιτικού κόσμου προς τους κούριερ, οι οποίοι 
-εν μέσω πανδημίας- ξετεντώθηκαν κυριολεκτικά για να διεκ-
περαιώσουν τον τεράστιο όγκο δουλειάς που προέκυψε λόγω 
του lockdown. Τώρα, κανείς δεν τους θυμάται. Κυρίως όταν 
αντιμετωπίζουν την αντεργατική μανία των ξεσαλωμένων 
αφεντικών.  Εχουν, βέβαια, δίπλα τους τους οργανωμένους 
συνδικαλιστικά συναδέλφους τους (η φωτογραφία από την 
παρέμβαση της ΣΒΕΟΔ έξω από την έδρα της SPEEDEX 
COURIER Χαλανδρίου).

u Στο Ισραήλ γίνονται αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για τον 
τρόπο διαχείρισης της πανδημίας, καθώς η σιωνιστική οντό-
τητα έχει μπει σε ένα δεύτερο πανδημικό κύκλο, που ξεκίνησε 
ένα μόλις μήνα μετά την υποτιθέμενη λήξη του πρώτου, ενώ 
η δυναμική του είναι διπλάσια σε ό,τι αφορά τον αριθμό των 
καταγραφόμενων κρουσμάτων (από την 1η μέχρι τις 18 Ιούλη 
καταγράφονται καθημερινά από 1.013 μέχρι 1.962 κρούσματα!), 
ενώ την ίδια περίοδο υπάρχουν κατά μέσο όρο 7 θάνατοι την 
ημέρα. Από την αρχή της πανδημίας η χώρα, με πληθυσμό 9,2 
εκατομμυρίων, έχει 415 θανάτους, οι οποίοι αναμένονται να 
αυξηθούν, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και των βαριών 
περιστατικών. Ποια ήταν η απάντηση του ακροδεξιού σιωνιστή 
Νετανιάχου; Βγήκε στην τηλεόραση και άρχισε να μοιράζει 
επιδόματα, ποντάροντας ότι με τα λεφτά θα καταλαγιάσει την 
οργή του κόσμου. Κι εμείς θυμηθήκαμε τον Μητσοτάκη που 
στην τελευταία επίσκεψή του στο Ισραήλ δήλωνε: «Ελπίζουμε 
επίσης, αν όλα εξελιχθούν όπως τα έχουμε προγραμματίσει, 
από την 1η Αυγούστου θα έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε 
Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα». Ηταν 16 Ιούνη, όταν τα 
έλεγε αυτά. Τη μέρα εκείνη, το Ισραήλ είχε 256 νέα κρούσμα-
τα. Βρισκόταν ακόμα στην αρχή του νέου πανδημικού κύκλου, 
ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη του Μάη. Εκτοτε, η εξέλιξη ήταν 
προς το δυσμενέστερο, για να φτάσουμε στα νούμερα που 
παραθέσαμε στην αρχή. Δεν αποκλείεται, πάντως, ακόμα και 
υπ' αυτές τις συνθήκες ν' ανοίξουν τα σύνορα στον τουρισμό 
από το Ισραήλ, διότι σιωνιστές καπιταλιστές έχουν κάνει του-
ριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Εmbedded
Ο όρος, αν θυμόμαστε καλά, πρωτακούστηκε από κά-

ποιον αμερικανό στρατηγό του εκστρατευτικού σώμα-
τος που εισέβαλε στο Ιράκ. Χαρακτήρισε «embedded», 
δηλαδή «ενσωματωμένους», τους δημοσιογράφους 
που κάλυπταν την εισβολή ακολουθώντας τα αμερικα-
νονατοϊκά στρατεύματα.

Χρησιμοποιήσαμε τον ίδιο όρο για να χαρακτηρί-
σουμε τον Τσιόδρα και τους άλλους επιστήμονες που 
συγκρότησαν την περιβόητη Επιστημονική Επιτροπή 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας CoviD-19. Γιατί η 
εν λόγω Επιτροπή δε λειτούργησε ως επιστημονικός 
σύμβουλος της κυβέρνησης, διατηρώντας την επι-
στημονική της ανεξαρτησία, αλλά περισσότερο ανέ-
λαβε καθήκοντα προπαγάνδας και χειραγώγησης του 
ελληνικού λαού. Υπέταξε την επιστημοσύνη της στις 
σκοπιμότητες της κυβέρνησης και στις επιδιώξεις των 
καπιταλιστών.

Το ζήτημα της μάσκας είναι το πιο χαρακτηριστικό, το 
πιο εύληπτο. Προκειμένου να καλύψουν την εγκληματι-
κή αμέλεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που δε φρόντι-
σε να υπάρξουν αποθέματα, έβγαλαν… επιστημονικό 
φιρμάνι ότι η μάσκα κάνει ζημιά. Τώρα υποστηρίζουν 
τα ακριβώς αντίθετα. Και βέβαια, το επιστημονικά σω-
στό είναι αυτό που λένε τώρα.

Υπάρχουν, όμως, και πιο σοβαρά επιστημονικά ζη-
τήματα που εκθέτουν τους ενσωματωμένους επιστή-
μονες.

Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας δημοσιεύτη-
κε μεγάλη έρευνα επιστημόνων από τη Νότια Κορέα, 
σύμφωνα με την οποία τα παιδιά ηλικίας άνω των 10 
χρόνων μπορούν να διασπείρουν τον κοροναϊό όσο και 
οι ενήλικοι. Μόνο τα παιδιά μικρότερης ηλικίας έχουν 
λιγότερες πιθανότητες (περίπου τις μισές) να μεταδώ-
σουν τον ιό.

Η μελέτη αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει παλαιότερες 
μελέτες κινέζων και γερμανών επιστημόνων για τη με-
τάδοση του κοροναϊού από τα παιδιά (βλ. http://www.
eksegersi.gr/issue/1046/Νεολαία-Παιδεία/35680.
Ιδού-οι-μελέτες-που-επιβάλλουν-να-μην-ανοίξουν-τα), 
αλλά και την πρόσφατη εμπειρία του Ισραήλ, όπου η 
αναζωπύρωση της πανδημίας σε έκταση μεγαλύτερη 
σε σχέση με το πρώτο κύμα αποδίδεται στο βιαστικό 
άνοιγμα των σχολείων.

Ποιος δε θυμάται τις λυσσώδεις προσπάθειες του 
Τσιόδρα να βγάλει άχρηστες τις μελέτες κορυφαίων 
επιστημόνων (όπως ο Γερμανός Κριστιάν Ντρόστεν), 
προκειμένου να υποστηρίξει το άνοιγμα των σχολείων 
στην Ελλάδα, με το ασύστολο ψεύδος ότι τα παιδιά δεν 
μεταδίδουν τον κοροναϊό (όχι δεν ασθενούν σοβαρά, 
αλλά δεν μεταδίδουν!). Γιατί αυτό το ψεύδος; Επειδή η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη ήθελε να δείξει γρήγορη «επι-
στροφή στην κανονικότητα», προκειμένου αυτή να λει-
τουργήσει ως ρεκλάμα για τον τουρισμό.

Και μην μας πείτε ότι τα σχολεία άνοιξαν και οι φόβοι 
δεν επιβεβαιώθηκαν, γιατί πρώτο το άνοιγμα των σχο-
λείων υπήρξε εν πολλοίς εικονικό και δεύτερο (και κυρι-
ότερο) η καραντίνα είχε περιορίσει (σχεδόν μηδενίσει) 
τη διασπορά του ιού, η οποία στη χώρα μας αποδείχτη-
κε εξαρχής πολύ μικρή. Εν αγνοία των ενσωματωμένων 
επιστημόνων, οι οποίοι ουδέποτε είχαν σαφή εικόνα, 
επειδή δεν έγιναν μαζικά τεστ στο γενικό πληθυσμό, 
ενώ εγκαταλείφθηκε πολύ νωρίς η διαδικασία της επι-
θετικής ιχνηλάτησης των κρουσμάτων.

Οι ίδιοι ενσωματωμένοι επιστήμονες ευλόγησαν και 
το άνοιγμα του τουρισμού, κάνοντας τη μια κωλοτού-
μπα μετά την άλλη, όμως εδώ μένουμε μόνο στη νο-
τιοκορεάτικη μελέτη για τη μετάδοση του ιού από τα 
παιδιά. Οχι επειδή μας ενδιαφέρει να έχουμε κάποιου 
είδους δικαίωση για όσα υποστηρίξαμε, αλλά επειδή το 
πρόβλημα θα το βρούμε μπροστά μας το φθινόπωρο, 
όταν θ' αρχίσει η νέα σχολική χρονιά. Με τα αίσχη που 
ήδη γίνονται, χάριν του τουρισμού, δεν ξέρουμε ποια 
θα είναι τον Σεπτέμβρη η κατάσταση στη χώρα μας. Ας 
έχουμε, λοιπόν, υπόψη ότι τα παιδιά μεταδίδουν όσο 
και οι ενήλικοι.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΟπως ενημερώσαμε στις 
αρχές του μήνα, ο Ιούλης 

του 2020 είναι ο τελευταίος 
μήνας της κυκλοφορίας της 
«Κόντρας» ως εβδομαδιαίας 
έντυπης εφημερίδας. Από την 
πρώτη βδομάδα του Σεπτέμ-
βρη, τη θέση της θα πάρει μια 
ημερήσια ηλεκτρονική εφημε-
ρίδα. Πάντα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση eksegersi.gr.

Αυτό, λοιπόν, είναι το τε-
λευταίο φύλλο της «Κόντρας» 
στην έντυπη μορφή της. Από 
τις 2 Δεκέμβρη του 1996, σχε-
δόν ένα τέταρτο του αιώνα, 
1.057 φύλλα, δεν είναι και λίγα.  
Ξέρουμε ότι κάποιοι αναγνώ-
στες μας, φανατικοί του έντυ-
που, θα στενοχωρηθούν. Και 
για τους μεγαλύτερους από 
εμάς ήταν μια ιεροτελεστία 
το πρωινό του Σαββάτου ή 

της Κυριακής: περίπτερο-εφη-
μερίδα (και τσιγάρα για τους 
καπνιστές)-καφές (στο σπίτι ή 
στο καφενείο).

Ο ίδιος ο καπιταλισμός 
μάς την έκοψε σε σημαντικό 
βαθμό αυτή την ιεροτελεστία, 
περιορίζοντας τον ελεύθερο 
χρόνο. Οι εποχές αλλάζουν 
και μαζί τους αλλάζουν και οι 
συνήθειες. Η εφημερίδα, που 
κάποτε ήταν το υπ' αριθμόν 
ένα μέσο μετάδοσης ειδήσεων 
και διάδοσης ιδεών, άρχισε να 
χάνει σε σχέση πρώτα με την 
τηλεόραση και μετά σε σχέση 
με το Διαδίκτυο, που πλέον 
έγινε άμεσα προσιτό από κάθε 
σημείο, χάρη στην τεχνολογία 
των smartphones.

Η τελευταία δεκαετία υπήρ-
ξε καθοριστική στην αλλαγή 
των συσχετισμών σε βάρος 
του εντύπου και υπέρ του ηλε-
κτρονικού. Οπως γράψαμε, 
η ιστοσελίδα μας (eksegersi.
gr) ξεκίνησε ως εργαλείο ηλε-
κτρονικής αναπαραγωγής της 
ύλης του εντύπου, όμως βαθ-
μιαία, η μικρή στήλη «Επικαι-
ρότητα», που δημιουργήθηκε 
για να καλύπτονται εξαιρετικά 
γεγονότα, άρχισε να αποκτά 
όλο και μεγαλύτερη βαρύτη-
τα στην ιστοσελίδα. Ολο και 
περισσότερες σημαντικές ει-
δήσεις, ρεπορτάζ, αναλύσεις, 
πρώτα δημοσιεύονταν στην 
«Επικαιρότητα» του eksegersi.
gr και μετά στην «Κόντρα» του 
Σαββάτου. Παράλληλα, υπήρ-
χε μια βαθμιαία μετακίνηση 
των αναγνωστών από το έντυ-
πο στο ηλεκτρονικό, η οποία 
συμβάδιζε με τη διεθνή τάση 
της κυκλοφοριακής πτώσης 

των εντύπων και της ανόδου 
των ηλεκτρονικών εκδόσεων 
των εφημερίδων (οι αστικές 
εφημερίδες έχουν αντίτιμο 
για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις 
τους).

Επαναλαμβάνουμε ότι, αν 
είχαμε τη δυνατότητα, θα κρα-
τούσαμε και την εβδομαδιαία 
έντυπη και την καθημερινή 
ηλεκτρονική έκδοση, όμως 
δεν την έχουμε. Πέραν αυτού, 
η οικονομική αιμορραγία είχε 
αρχίσει να γίνεται ασφυκτική. 
Από την εποχή των Μνημονί-
ων και μετά δεχόμαστε έναν 
ανελέητο πόλεμο, κυρίως από 
τα πρακτορεία διανομής, που 
αυξάνουν συνεχώς το κόστος 
διανομής, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τη μείωση της 
κυκλοφορίας των εφημερίδων. 
Το «Ευρώπη» μας έριξε ένα με-
γαλοπρεπέστατο φέσι, προτού 
βαρέσει κανόνι. Το «Αργος», 
που έχει περάσει στην ιδιο-
κτησία του Μαρινάκη, από 
τις αρχές του 2020 έχει ανε-
βάσει κατακόρυφα το κόστος 
διανομής. Ακόμα και τα ΕΛΤΑ, 
μετά την κατάργηση από τον 
ΣΥΡΙΖΑ του μειωμένου τέλους 
για τους συνδρομητές εφημε-
ρίδων, υπερδιπλασίασαν από 
το Φλεβάρη τα τέλη.

Ολη αυτή τη δεκαετία κάνα-
με αυστηρές οικονομίες για να 
συνεχίσουμε την έκδοση και 
κυκλοφορία της «Κόντρας». 
Βγάλαμε το χρώμα και επι-
στρέψαμε στην εποχή του 
ασπρόμαυρου, σταματήσαμε 
την κυκλοφορία στην επαρχία. 
Μειώσαμε το τιράζ. Και πάλι, 
οι τελευταίες αυξήσεις από το 
πρακτορείο διανομής και από 
τα ΕΛΤΑ δημιούργησαν πρό-

βλημα οικονομικής επιβίωσης.
Ετσι, το πέρασμα στην καθη-

μερινή ηλεκτρονική έκδοση, σ' 
ένα σύγχρονο portal, σχεδια-
σμένο έτσι που να λειτουργεί 
σε κάθε συσκευή (από κινητό 
μέχρι επιτραπέζιο υπολογιστή) 
και ανοιχτό σε μελλοντικές 
βελτιώσεις, είναι η καλύτερη 
επιλογή για τη συνέχιση της 
δημοσιογραφικής δουλειάς 
της «Κόντρας».

Το πέρασμα στην ημερήσια 
ηλεκτρονική έκδοση συνιστά 
μόνο αλλαγή μέσου και όχι 
αλλαγή της αντίληψής μας για 
την επαναστατική ζύμωση, για 
τις ολόπλευρες πολιτικές απο-
καλύψεις, για το μαχητικό-πα-
ρεμβατικό ρεπορτάζ, για την 
παρουσίαση και διάδοση μιας 
ολόπλευρης ταξικής-επανα-
στατικής κατεύθυνσης.

Η ζύμωση πρέπει να είναι 
όσο πιο εύληπτη γίνεται, όχι 
όμως να κατακρεουργείται, 
στο όνομα της «απαίτησης 
του μέσου». Σκοπός της επα-
ναστατικής ζύμωσης είναι να 
διαμορφώσει επαναστατικές 
συνειδήσεις. Μια κατακρε-
ουργημένη ζύμωση, όμως, 
μόνο κατακρεουργημένες συ-
νειδήσεις μπορεί να δημιουρ-
γήσει. Δεν πρόκειται, λοιπόν, 
να προσαρμοστούμε σε ό,τι 
πιο καθυστερημένο υπάρχει 
ως συνήθεια, προκειμένου να 
εξασφαλίσουμε επισκεψιμό-
τητα στην ιστοσελίδα μας. Το 
νέο portal θα εξακολουθήσει 
να είναι η «Κόντρα», μόνο που 
δε θα τη διαβάζετε στο χαρτί 
αλλά στο γυαλί μιας οθόνης, 
μικρής ή μεγάλης. Και σε καθη-
μερινή, αντί για εβδομαδιαία 

βάση. Θα υπάρχει ρεπορτάζ, 
θα υπάρχουν πολιτικές απο-
καλύψεις, θα υπάρχει πολιτική 
ανάλυση. Και τα θέματα θα 
απλώνονται στο χώρο που εί-
ναι απαραίτητος για την πλήρη 
ανάπτυξή τους. Και καλύτερα 
από την εφημερίδα, μάλιστα, 
δεδομένου ότι δε θα υπάρχουν 
οι περιορισμοί χώρου που ανα-
γκαστικά έχει κάθε έντυπο.

Οπως είπαμε, για μας δεν 
είναι μια «νέα αρχή». Συνεχί-
ζουμε αλλάζοντας εργαλεία. 
Η τακτική μας δεν αλλάζει, οι 
απόψεις μας για την επανα-
στατική ζύμωση και τον τρόπο 
που αυτή πρέπει να διεξάγεται 
(με ολόπλευρες πολιτικές απο-
καλύψεις, όπως έλεγε ο Λένιν) 
δεν αλλάζουν. Και βέβαια, δεν 
αλλάζει η σχέση μας με όλον 
αυτόν τον κόσμο που στήριξε 

όλα αυτά τα χρόνια την έκδο-
ση της «Κόντρας», όχι σαν πα-
θητικός αναγνώστης, αλλά ως 
«ρεπόρτερ» της εφημερίδας, 
ως συμμέτοχος στη διάδοσή 
της, ως οικονομικός υποστη-
ρικτής της. Με την ημερήσια 
έκδοση όλα αυτά τα χρειαζό-
μαστε στον υπερθετικό βαθμό.

Τον Αύγουστο, που έτσι κι 
αλλιώς ήταν για μας μήνας 
διακοπών και διακόπταμε την 
έκδοση της «Κ», η επικαιρό-
τητα θα καλύπτεται από το 
eksegersi.gr. Και την πρώτη 
εβδομάδα του Σεπτέμβρη, το 
υπάρχον σάιτ θα παραχωρήσει 
τη θέση του στο καινούργιο, 
στο οποίο θα μεταφερθεί και 
ολόκληρη η ύλη του παλιού.

Φιλοδοξία μας είναι αυτό 
το νέο εκδοτικό εγχείρημα 
να αναπτύσσει συνεχώς την 
επισκεψιμότητά του. Σας κα-
λούμε, λοιπόν, από τώρα να 
φροντίσετε όλοι και όλες για 
τη διάδοση της αρθρογραφίας 
του με κάθε πρόσφορο μέσο: 
στέλνοντας με e-mail τα θέμα-
τα του portal σε συντρόφους, 
φίλους και γνωστούς σας και 
ζητώντας να τα διαδώσουν κι 
αυτοί με τη σειρά τους. Αναπα-
ράγοντάς τα μέσα από τα λε-
γόμενα κοινωνικά μέσα. Τυπώ-
νοντάς τα και διαδίδοντάς τα 
χέρι με χέρι. Ετσι, θα χτίσουμε 
όλοι μαζί ένα ισχυρό δίκτυο δι-
άδοσης της επαναστατικής ζύ-
μωσης και των κομμουνιστικών 
ιδεών, ικανό να τροφοδοτεί το 
κοινωνικό κίνημα με γνώση, 
φωτίζοντας κάθε πτυχή των 
πολιτικών, οικονομικών και 
κοινωνικών εξελίξεων.

Το τελευταίο έντυπο φύλλο
της «Κόντρας»


