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Η διαδήλωση του Σαββάτου στη 
Θεσσαλονίκη ήταν ίσως η πιο ειρη-
νική της τελευταίας δεκαετίας. Και 
είχε ενδιαφέρον ότι έλειψε η συ-
νήθως προκλητική παρουσία ΜΑΤ 
και άλλων «δαρτών» από τους 
δρόµους που διέσχισαν οι δεκά-
δες χιλιάδες διαδηλωτές. Η εκτί-
µηση ότι η απουσία των ΜΑΤ ήταν 
συνέπεια εντολών διαψεύστηκε 
λίγο µετά. Τα καµάρια του ∆ένδια, 
οι φτιασιδωµένοι χρυσαυγίτες, 
που όταν είδαν το µέγεθος της 
πορείας του Εργατικού Κέντρου 
αποσύρθηκαν, την «έπεσαν» σε 
µικρές οµάδες αντιεξουσιαστών 
και άλλων οργανώσεων του ακρο-
αριστερού χώρου. Βρίζοντας χυ-
δαία, χτυπώντας όποιον είχαν σε 
απόσταση ροπαλιάς. Τα υπόλοιπα 
τα µεταφέρω όπως τα κατήγγειλαν 
συλληφθέντες ή «προσαχθέντες» 
και καταγράφηκαν σε ανακοίνω-
ση που εξέδωσε ο Τριαντάφυλλος 
Μηταφίδης, ως επικεφαλής της 
∆ηµοτικής Παράταξης «Θεσσαλο-
νίκη - Ανοιχτή πόλη»:

«Τρία µέλη του Εργατικού Επα-
ναστατικού Κόµµατος (ΕΕΚ) (...) 
συνελήφθησαν έξω από τα γρα-
φεία όπου µετέφεραν τα πανό τους 
και προσήχθησαν στη ΓΑ∆-Θ. Παρ’ 
όλο που ήταν κλειστές οι σηµαίες 
και τα πανό, οι άνδρες των ΜΑΤ 
προπηλάκισαν τα µέλη του ΕΕΚ: 
‘Εσείς είστε του ΕΕΚ του βρωµοπ... 
του Εβραίου’, εννοώντας προ-

φανώς τον εβραϊκής καταγωγής 
γενικό γραµµατέα του ΕΕΚ Σάββα 
Μιχαήλ, που αθωώθηκε πανη-
γυρικά την περασµένη εβδοµάδα 
µαζί µε τον πρώην πρύτανη του 
Πολυτεχνείου (EMΠ) Kων. Mου-
τζούρη από τη µήνυση που κατέ-
θεσε εναντίον τους η Χρυσή Αυγή. 
Ένας άλλος άνδρας των ΜΑΤ, 
απευθυνόµενος σε µέλος του ΕΕΚ 
που φορούσε µπλούζα της ΒΙΟΜΕ, 
του είπε: ‘Α... είσαι µε τη ΒΙΟ.ΜΕ 
που γλύφει τα αρχ... του βρωµοε-
βραίου’».

Αυτά τα λογάκια, όπως και άλλα 
που έλεγαν οι ευγενείς αστυνο-
µικοί, απευθυνόµενοι κυρίως σε 
γυναίκες, προφανώς και αποτε-
λούν µέρος της εκπαίδευσής τους, 
όπως και το να αναγκάζουν τους 
συλληφθέντες - προσαχθέντες να 
µπαίνουν σε φάλαγγα κατ’ άτοµο. 
Αυτή η ναζιστικής έµπνευσης συ-
µπεριφορά, που όµοια της είχαµε 
να δούµε από τα χρόνια της χού-
ντας και οι Εβραίοι από το µάζεµα 
του ‘43 στην πλατεία Ελευθερίας 
της Θεσσαλονίκης, προφανώς και 
δεν ενοχλεί τον πολιτικό προϊστά-
µενο των µατατζήδων, δελτατζή-
δων κ.λπ. µε το ακροδεξιό παρελ-
θόν ούτε τον γενικό γραµµατέα του 
υπουργείου ∆ηµόσιας Καταστολής 
που διετέλεσε -ως καλός δικαστι-
κός- βασιλικός επίτροπος στα χου-
ντικά στρατοδικεία της Θεσσαλονί-
κης. Απ’ αυτούς µόνο επαίνους 

στους φασίστες υποτακτικούς τους 
περιµένω.

Αλλά εκείνες οι συνδικαλιστικές 
ενώσεις των αστυνοµικών που 
µας ξεκούφαναν την περασµένη 
Παρασκευή διαδηλώνοντας τα αι-
τήµατά τους, τι έπαθαν; Αφωνία, 
προσωρινή τυφλότητα, κώφωση;

Αυτοί που απειλούσαν να µη-
νύσουν τον Νίκο Βούτση για τη 
λέξη «µπάτσοι» που χρησιµοποί-
ησε, έχουν να πουν κάτι; Εννοώ 
το σωµατείο ειδικών φρουρών 
της ΕΛ.ΑΣ., που έλεγε σε ανακοί-
νωσή του:

«Είµαστε αναγκασµένοι, προα-
σπιζόµενοι την τιµή και την υπό-
ληψη όλων µας, να στραφούµε 
ποινικά σε βάρος του κ. Βούτση 
για τις συκοφαντικές και πάντως 
προσβλητικές δηλώσεις του σε 
βάρος όλων των υπηρετούντων 
στα σώµατα ασφαλείας».

∆ηλαδή, όταν αυτοί βρίζουν τις 
µάνες µας, τα παιδιά µας, τις γυ-
ναίκες µας, είναι οι ανάγκες της 
υπηρεσίας; Έτσι θα τους πλησιάσει 
ο πολίτης;

Τελικά, το πρόβληµα δεν είναι 
οι µπάτσοι, είναι τα υπόλοιπα που 
συγκροτούν το γνωστό σύνθηµα. 
Και αυτά τα κατέκτησαν επαξίως 
ως κοσµητικά επίθετα όσοι φέρο-
νται όπως αυτοί οι αστυνοµικοί στη 
Θεσσαλονίκη και όλοι όσοι τους 
καλύπτουν µε την ανοχή και τη σι-
ωπή τους.

Για πολλοστή φορά η σχολική χρο-
νιά αρχίζει µε τους χειρότερους οιω-
νούς. Οι κινητοποιήσεις  που έχουν 
εξαγγείλει οι συνδικαλιστικές ενώσεις 
των εκπαιδευτικών πριν καν αρχίσουν 
τα µαθήµατα προδιαγράφουν ότι η παι-
δεία θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο  
µιας κοινωνικής και πολιτικής  σύ-
γκρουσης,µε προφανές θύµα τη νέα 
γενιά.  Προφανώς υπάρχουν µεγάλα 
προβλήµατα, καθυστερήσεις ,παλινω-
δίες  από  την πλευρά της κυβέρνησης.
Όπως υπάρχουν κατακτήσεις των εκ-
παιδευτικών -δίκαιες ή άδικες - που 
θίγονται από την  ασκούµενη πολιτική 
και τις παρενέργειες της οικονοµικής 
κρίσης.  

Όµως εξίσου σαφές είναι ότι η 
ηγεσία  της ΟΛΜΕ τουλάχιστον ,δίνει 
παράλληλα µια  πολιτική µάχη επιδι-
ώκοντας ,όπως η ίδια διακηρύσσει 
την  ανατροπή της κυβέρνησης...Όπως 
αναφέρει στην  ανοικτή επιστολή που 
έστειλε χθες  προς τους µαθητές « 
αυτή τη µάχη ή θα την κερδίσουν οι 
πολιτικές της Τρόικα και της κυβέρνη-
σης  που την υπηρετεί  και θα επιβάλ-
λουν την ερήµωση και τη δυστυχία ή 
θα την κερδίσουµε εµείς ανοίγοντας το 
δρόµο για το σχολείο του µέλλοντος»... 

Είναι αυτονόητο ότι ο κάθε έλλη-
νας πολίτης δικαιούται να έχει όποια 
άποψη έχει για την κυβέρνηση και να 
την εκφράζει δηµοσίως.∆εν µπορούν 
όµως οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι 
ενός κλάδου, εν ονόµατι υποτίθεται 
των διεκδικήσεων τους, να θέτουν ως 
κύριο στόχο  του αγώνα τους την ανα-

τροπή µιας κυβέρνησης, µε οµήρους 
µάλιστα  τους µαθητές.Για ποιο σχο-
λείο του µέλλοντος και πότε  αγωνίζο-
νται οι συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ; Αυτό 
που κρατούν σήµερα κλειστό ;Ωραία 
είναι  τα συνθήµατα  για « ουσιαστική 
µόρφωση , χωρίς εξεταστικούς (!) και 
ταξικούς φραγµούς»,αλλά µε ποιες 
µεθόδους και πρακτικές  υλοποιού-
νται; Βολεύει να χαϊδεύεις τα αυτά 
των νέων  καταργώντας τις  εξετάσεις, 
αλλά σε ποια χώρα, σε ποιο εκπαιδευ-
τικό σύστηµα υπάρχουν , για να τα κά-
νει σηµαία η ΟΛΜΕ; 

∆εν αντιλαµβάνονται οι συνδικαλι-
στές των εκπαιδευτικών ότι µε αυτή 
τη λογική που τους διακατέχει, χά-
νουν  και το όποιο δίκιο τους και την 
όποια κοινωνική υποστήριξη  θα µπο-
ρούσαν να έχουν; Καλώς ή κακώς η 
ελληνική κοινωνία θέλει το σχολείο 
να είναι χώρος  εκπαίδευσης και όχι 
προθάλαµος κοµµατικής καριέρας και 
επένδυσης. Ας  πείσουν λοιπόν τους 
γονείς και τους µαθητές που αγωνιούν 
για τα πραγµατικά τους αιτήµατα, για 
τις όποιες θεµιτές διεκδικήσεις τους  
κι ας αφήσουν τη συνθηµατολογία  
και τις κορώνες για τους  κοµµατι-
κούς διαγκωνισµούς για την εξουσία. 
ιατί σίγουρα οι εκπαιδευτικοί  αξίζουν 
µιας καλύτερης µεταχείρισης από την 
πολιτεία , αρκεί και οι ίδιοι να κάνουν 
όσο καλύτερα τη δουλειά που έχουν 
αναλάβει. Αρκετά έχουν πληρώσει 
ως τώρα και οι ίδιοι και οι  µαθητές 
τις κοµµατικές επενδύσεις, διάφορων  
φιλόδοξων συνδικαλιστών.

Το «µπάτσοι» τους πειράζει! Μεταξεταστέοι

Η οµιλία του πρωθυπουρ-
γού απογοήτευσε όσους 
έσπευσαν να δηµιουργήσουν 
κλίµα κοινωνικής διάλυσης 
και κοµµατικής παροχολογίας. 
Ο Αντώνης Σαµαράς επιβε-
βαίωσε πως η παρούσα κυ-
βέρνηση θα εξασφαλίσει στο 
κράτος τα φορολογικά έσοδα 
που απαιτεί η κάλυψη των 
κρατικών δαπανών. Το πολι-
τικώς κρίσιµο σηµείο είναι ότι 
αναγνώρισε πλήρως την υπο-
χρέωση της κεντρικής κυβέρ-
νησης να περιορίζει τα έξοδά 
της και να δηµιουργεί πρωτο-
γενές πλεόνασµα.

Η ευθυγράµµιση της κυβέρ-
νησης µε την πρόβλεψη του 
Eurogroup της 27ης Νοεµβρί-
ου 2012 απογοήτευσε τις διά-
φορες αντιπολιτεύσεις.

Ο κ. Σαµαράς εξήγησε πει-
στικά ότι καµία καταστροφή δεν 
υπάρχει στον ορίζοντα, όπως 
δεν θα χρειαστεί µια τρίτη δόση 
βαρύτατης εισοδηµατικής λι-
τότητας. Προσέφερε, µάλιστα, 
ορισµένα πρώτα στοιχεία του 
Σχεδίου Αναδιοργάνωσης του 
Ελληνικού Χρέους, µε το οποίο 
θα κλείσει το τραγικό κεφάλαιο 
της χρεοκοπίας του 2009.

Βαρύτερο έπεσε το πένθος 

στους σκυφτούς ώµους πα-
λαιοκοµµατικών πολιτευτών 
(πρώην υπουργοί και πρώην 
δήµαρχοι, για παράδειγµα), 
µέσα δηλαδή στο ίδιο το κόµµα 
της Νέας ∆ηµοκρατίας. Υπο-

στηρίζουν, ότι η εγκατάλειψη 
της προσπάθειας ή, όπως το 
εµφανίζουν, των µνηµονιακών 
υποχρεώσεων είναι ο µόνος 
τρόπος ανακοπής της λαίλαπας 
των νεοναζί.

Με τον ίδιο τρόπο κραδαί-

νουν οι παλαιοκοµµατικοί της 
Ν.∆. και την απειλή του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, όταν επιδιώκουν να µετα-
στρέψουν τον Σαµαρά από τη 
γραµµή της σταθερότητας.

Κανείς, βεβαίως, δεν µπορεί 

να αµφισβητήσει πως η κυ-
βέρνηση συναντά πολλαπλές 
δυσκολίες. Ολοι γνωρίζουν ότι 
τα µέτρα που απαιτούνται για 
την εξισορρόπηση της οικονο-
µίας δεν είναι αρεστά σε πάρα 
πολλούς και γι’ αυτό επιφέ-

ρουν σοβαρό πολιτικό κόστος.
Ξεχνούν όµως πως ούτε ο 

Κώστας Καραµανλής δεν πήγε 
µε «καλάθι παροχών και ελα-
φρύνσεων» στη Θεσσαλονίκη, 
το 2009, παρότι αντιµετώπιζε 
µια πολύ δύσκολη εκλογική 
αναµέτρηση. Ούτε που διανοή-
θηκε να ακυρώσει κάτι από τη 
λιτότητα που είχε ο ίδιος ξεκι-
νήσει λίγο πριν προσφύγει σε 
πρόωρες εκλογές.

Στην πραγµατικότητα, η βα-
θύτερη αιτία της λύπης που 
διαπερνά τις αντιπολιτεύσεις, 
ελάχιστη σχέση έχει µε τις 
κακουχίες του πληθυσµού. 

Η στενοχώρια που νιώθουν 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο κύ-
κλος κρίση-έλλειµµα-λιτότητα-
ύφεση φαίνεται πως θα κλείσει 
στους αµέσως επόµενους 
µήνες. Η παγκόσµια χρηµατο-
οικονοµική κρίση έχει αποσο-
βηθεί. Το κράτος έχει ελέγξει 
τα ελλείµµατά του. Νέα µέτρα 
οριζόντιας λιτότητας δεν υπάρ-
χουν. Η ύφεση υποχωρεί.

Είναι καιρός να αλλάξει η 
δηµόσια συζήτηση. Το µόνο 
που πρέπει να µας απασχολεί 
είναι πώς θα βοηθήσουµε τις 
επιχειρήσεις να βάλουν και 
πάλι µπροστά τις µηχανές τους.

Ορθή η επιµονή του πρωθυπουργού 
Του Μπάµπη Παπαδηµητρίου 

Τσαουσίδης Κλέαρχος




