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«Δεν μου είπαν “θα σε σκο-
τώσω’’, αλλά όταν κάποιος 

έρχεται και σου λέει “πρόσεχε, 
θα σε βρούμε καμιά ώρα σε 
κάνα χαντάκι’’, δεν είναι ευ-
χάριστο πράγμα». Εκτός από 
υπεραντιδραστικός (πιο αντι-
δραστικός γίνεσαι μέλος των 
νεοναζιστικών ταγμάτων εφό-
δου), ο πρύτανης Φορτσάκης 
είναι και πολύ (μα πάρα πολύ) 
φτηνιάρης. Και βέβαια, τα πα-
παγαλάκια του αστικού Τύπου 
δεν ρώτησαν αυτό που θα ρω-
τούσαν σε οποιαδήποτε άλλη 
περίπτωση: «ονόματα, κύριε 
πρύτανη»! Πήραν τοις μετρη-
τοίς τις γελοίες δηλώσεις του 
και τις έκαναν δραματικούς 
τίτλους.

«Για πήγαινε σε πανεπιστή-
μιο έξω να σταματήσεις 

τη σύγκλητο και να κρατήσεις 
τον πρύτανη. Θα σε μαζέψει ο 
μπόγιας», δήλωσε ο γνωστός 
Φαήλος Κρανιδιώτης. Το δυ-
στύχημα είναι ότι εδώ έχουμε 
καταργήσει τον μπόγια για τα 
φασισταριά.

Αντιγράφουμε, χωρίς 
σχόλια, από τη «Φρανκ-

φούρτερ Αλγκεμάινε Τσά-
ιτουνγκ»: Ο Τσίπρας και ο 
Ασμουσεν έχουν ήδη συνα-
ντηθεί πολλές φορές στη 
Φρανκφούρτη, στην Αθήνα 
και στο Βερολίνο. Μετά την 
ανάκριση φαίνονται ο Τσίπρας 
και οι άνθρωποί του στην προ-
σωπική συζήτηση πιο πραγμα-
τιστές από όσο στις δηλώσεις 
τους που έχουν κατά νου την 
κοινή γνώμη. Αυτό δεν είναι 
κάτι καινούργιο. Πριν από τις 
βουλευτικές εκλογές του 1981, 
ο Ανδρέας Παπανδρέου σκε-
πτόταν μεγαλόφωνα για έξοδο 
της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ και 
την ΕΕ. Μετά την εκλογική νίκη 
του δεν ήθελε πλέον να ξέρει 
τίποτε από αυτά».

«Είπαμε εμείς ποτέ ότι δε 
θα πληρώσουμε το ΔΝΤ;». 

«Μόνο τα ευρωπαϊκά δάνεια 
είναι υπό διαπραγμάτευση». 
Αυτά δήλωσε στο πρωινάδικο 
του Mega ο Γ. Σταθάκης. Ο Α. 
Μητρόπουλος, όμως, στο ίδιο 

πρωινάδικο, δεν είχε κανένα 
πρόβλημα να δηλώσει ότι αυτό 
δεν το έχει πει ποτέ ο Τσίπρας, 
δεν είναι επίσημη θέση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ειλικρινής έως κυνισμού 
ο Σταθάκης, μπαγαπόντης ο 
Μητρόπουλος. Διότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, στα επίσημα κείμενά του, 
κάνει λόγο για τη σύγκληση 
«ευρωπαϊκής διάσκεψης για 
το χρέος», η οποία βέβαια δεν 
μπορεί να κουρέψει το χρέος 
προς το ΔΝΤ. Κατά τα άλλα, 
και ο Μητρόπουλος δεν είχε 
κανένα πρόβλημα να πει πως 
δε γίνεται να καταργηθούν 
όλοι οι εφαρμοστικοί των μνη-
μονίων νόμοι και πως οι πα-
λαιότερες σχετικές δηλώσεις 
των συριζαίων εντάσσονται 
στην κατηγορία του… λαγού: 
«Λέγαμε καμιά αμετροέπεια 
και εμείς»!

Μετά τους ιδιοκτήτες ακι-
νήτων, η κόρη Μητσοτάκη 

έβαλε στην προεκλογική ψη-
φοθηρική της ατζέντα και τους 
μικροομολογιούχους. Kατέθε-
σε Ερώτηση προς τον Χαρδού-

βελη, ζητώντας να μάθει «αν 
υπάρχει σχέδιο και ποιο είναι 
το χρονοδιάγραμμα για την 
αποκατάσταση των ζημιωθέ-
ντων ομολογιούχων ιδιωτών 
του Ελληνικού Δημοσίου» και 
«ποιες είναι οι λύσεις που προ-
τείνει η κυβέρνηση ώστε να 
αποκατασταθεί αυτή η αδικία».

Ο Μπαρόζο έδωσε συνέ-
ντευξη στο Reuters, στην 

οποία ούτε λίγο ούτε πολύ 
υποστηρίζει ότι ήταν αυτός 
που πίεσε και έπεισε την Μέρ-
κελ να μην επιλέξει το διώξιμο 
της Ελλάδας από το ευρώ. Να 
το ‘λεγε κάνας άλλος, μπορεί 

και να δίναμε λίγη βάση, όχι 
όμως και ο Μπαρόζο που έγινε 
γνωστός ως «ο καφετζής των 
Σεϊχελών» από τότε που φιλο-
ξένησε τους Μπους και Μπλερ 
για ν’ αποφασίσουν την επίθε-
ση στο Ιράκ.

Αστικός φεμινισμός σημαί-
νει να βγαίνουν γυναίκες 

σε 50 πόλεις της χώρας και να 
μετατρέπουν σε δημόσιο θέ-
αμα, σε απευθείας τηλεοπτι-
κή μετάδοση, ένα από τα πιο 
φυσιολογικά πράγματα του 
κόσμου: τον μητρικό θηλασμό, 
αδιαφορώντας για τις άνεργες 
και καταπιεζόμενες γυναίκες.

Δεν νομίζουμε ότι το Κομπά-
νι είναι έτοιμο να πέσει στα 
χέρια του Ισλαμικού Κράτους 
στο Ιράκ και τη Συρία. Η άφιξη 
των μαχητών Πεσμεργκά θα 
αποτρέψει κάτι τέτοιο.

Στρατηγός Τζον Αλεν

Είναι μια ευγενική χορη-
γία των ΗΠΑ.

Δεν έχω καμία αμφιβολία 
ότι ο διάδοχός μου, ο Επίτρο-
πος Vella, θα συνεχίσει στο 
δρόμο της βιωσιμότητας. Χρει-
άζεται μεγάλη προσπάθεια για 
να συνεχίσουμε αυτή τη σκλη-
ρή δουλειά. Του εύχομαι κάθε 
επιτυχία. Οι θάλασσες και οι 
ωκεανοί μας αξίζουν κάθε 
προσπάθεια.

Μαρία Δαμανάκη

Θα το φροντίτω και από 
τη θέση της ακριβοπλη-
ρωμένης λομπίστα.

H μεταπολιτευτική παρε-
ξήγηση πως τα πανεπιστήμια 
ανήκουν στον οποιονδήποτε 
και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει 
πρέπει να λάβει τέλος. Πρέπει 
να λάβει τέλος εδώ και τώρα.

Ανδρέας Λοβέρδος

Κάποτε Κνίτης, μετά 
τροτσκιστής, μετά «τσά-
τσος», μετά Πασόκος, νυν 
και αεί «μαύρος».

Είναι συνεπώς επίκαιρη η 
διαμόρφωση μιας ατζέντας 
η οποία αφενός θα διεκδική-
σει αλλαγή της οικονομικής 
αρχιτεκτονικής σε ό,τι αφορά 
τη ρυθμιστική πολιτική και την 
κινητικότητα του χρηματοοι-
κονομικού κεφαλαίου, αφε-
τέρου θα προωθήσει έξυπνες 
πολιτικές στο εθνικό πλαίσιο, 
οι οποίες θα στοχεύουν στην 
πάταξη των ανισοτήτων με και-
νοτόμους τρόπους.

Κυριάκος Πιερρακάκης

Από τη σοσιαλδημοκρα-
τία στην κεντροαριστε-
ρά, από τους πολιτικούς 
στους γιάπηδες, «μια τσι-
γάρα δρόμος».

Πρέπει να διασφαλίσουμε 
ότι η δημιουργική πολιτική που 
συνεπάγεται μεταφορές κερ-
δών και τεχνητές μειώσεις κερ-
δών δε θα συνεχίσει ν’ αποτε-
λεί κερδοφόρο επιχειρηματικό 
μοντέλο. Το μοντέλο σύμφωνα 
με το οποίο μια χώρα ακολου-
θεί φορολογικές πολιτικές που 
αποβαίνουν εις βάρος άλλων 
χωρών είναι επικίνδυνο.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε

Εκτός αν αφορά τη Γερ-
μανία και τα γερμανικά 
μονοπώλια.

Και ο πιο ακραίος Συριζαίος 
δεν μπορεί να ισχυριστεί, σή-
μερα, ότι δεν θα έχει επιτήρη-
ση η χώρα.

Nτόρα Μπακογιάννη

Μητσοτακαίικο σφάξιμο 
με το βαμβάκι.

8/11: Ημέρα ακτινολογίας, ημέρα πολεοδομίας-χω-
ροταξίας 8/11/1901: Βίαιες συγκρούσεις (Αθήνα) 
λόγω μετάφρασης του ευαγγελίου στη δημοτική 
(«Ευαγγελικά»), έντεκα νεκροί, ογδόντα τραυ-
ματίες, πυροβολήθηκε ο πρωθυπουργός Θεοτόκης 
8/11/1903: Νέες ταραχές με αφορμή παράσταση 
(«Ορέστεια» Αισχύλου), δύο νεκροί, δέκα τραυμα-
τίες 8/11/1938: Ναζί πυρπολούν συναγωγές, 
καταστρέφουν εβραϊκά μαγαζιά και συλ-
λαμβάνουν χιλιάδες Εβραίους («νύχτα των 
κρυστάλλων») 8/11/1990: Τραυματισμός-σύλληψη 
Κυριάκου Μαζοκόπου 9/11: Ημέρα κατά φασισμού 
και αντισημιτισμού 9/11/1923: Απόπειρα πραξι-
κοπήματος Χίτλερ («πραξικόπημα της μπιραρίας») 
9/11/1974: Θάνατος Χόλγκερ Μάινς (RAF) 
από απεργία πείνας 10/11: Ημέρα επιστήμης, 
ευρωπαϊκή ημέρα οινοτουρισμού, Ινδονησία: Ημέρα 

ηρώων-νεολαίας 10/11/1938: Θάνατος Κεμάλ Ατα-
τούρκ 10/11/1975: Βόμβα καταστρέφει τμήμα απο-
θήκης ΡΧ λεωφόρου Συγγρού (ΕΛΑ) 11/11: Ημέρα 
ιδιωτικής ασφάλισης, Ροδεσία: Ημέρα ανεξαρτη-
σίας (1965), Αγκόλα: Ημέρα ανεξαρτησίας (1975), 
Μαλδίβες: Ημέρα δημοκρατίας (1968), ΗΠΑ: Ημέρα 
βετεράνων 11/11/1887: Εκτέλεση τεσσάρων 
«πρωταίτιων» των γεγονότων της πρωτο-
μαγιάς (Σικάγο) 11/11/1961: Μετονομασία 
Στάλινγκραντ σε Βόλγκογκραντ 11/11/1990: 
Θάνατος Γιάννη Ρίτσου 11/11/2004: Θάνατος 
Γιάσερ Αραφάτ 12/11: Ημέρα κατά πνευμονίας, 
Αυστρία: Ημέρα δημοκρατίας (1918), Βερμούδες: 
Ημέρα μνήμης 12/11/1873: Διαδήλωση φοιτη-
τών στα Προπύλαια διαλύεται με τη χρή-
ση πυροσβεστικών αντλιών για πρώτη φορά 
12/11/1979: Καταδίκη ακροδεξιού βομβιστή Ν. 

Παναγόπουλου σε κάθειρξη 25 χρόνων 12/11/1980: 
Βόμβες σε δύο σούπερ μάρκετ και στο ισόγειο Πύρ-
γου Αθηνών (ΕΛΑ) 13/11: Γρενάδα, Νέα Ζηλανδία: 
Ημέρα μνήμης 13/11/1976: Απόπειρα εμπρησμού μη-
χανημάτων και φορτηγών Κόκα Κόλα, εμπρησμός δύο 
αυτοκινήτων βορειοαμερικανών (Σούρμενα), βόμβα 
στο PX βάσης Ελληνικού, βόμβα καταστρέφει περί-
φραξη κτιρίου ασφάλειας στην Καισαριανή (ΕΛΑ) 

13/11/1977: «Αυτοκτονία» Ινγκριντ Σού-
μπερτ (RAF) στις φυλακές Στάμχαϊμ 14/11: 
Ημέρα κατά διαβήτη 14/11/1977: Βόμβα σε 
δικαστικό μέγαρο Αμβούργου (RAF) 14/11/1977: 
Χουντικοί τραμπούκοι τραυματίζουν κόσμο στον 
Πύργο Ηλείας 14/11/1979: Βόμβα στο αυτοκίνητο 
προέδρου ΣΕΒ (ΕΛΑ).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Δακρύσαμε μετά τους εναγκαλι-
σμούς και την ανταλλαγή επαίνων με-
ταξύ του Μπένι και του Αβραμόπουλου 

u Ειδικά στο φιλί του αποχαιρετισμού 
τα δάκρυα έγιναν λυγμοί u Οι άσπον-
δοι εχθροί συμφιλιώθηκαν! u «Δεν 
ήρθαμε εδώ για να τα σπάσουμε, αλλά 
για να τα βρούμε με την ΤτΕ», φέρεται 
να είπε ο Τσίπρας στον Τσακαλώτο 
που φέρεται να πήγε να στριμώξει τον 
Στουρνάρα, το φιλαράκι του από τα 
χρόνια της Οξφόρδης u Η αβάσταχτη 
γελοιότητα της Κουμουνδούρου εμάς 
μας ευχαριστεί u Για τα μέλη και τους 
οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνουμε 
όρκο u Μόνο η κόκκινη σημαία έλειπε 
από την «πανδικαστική συγκέντρωση» 

u Είμαστε «ένα» με το λαό, διακήρυξε 
η πρόεδρος της συντεχνίας, εγκατα-
λείποντας την αρεοπαγιτική τήβεννο 
και μασκαρευόμενη Πασιονάρια u Συ-
μπάσχουμε και συμπλέουμε u Ξέρεις 
τι είναι να έχεις επικυρώσει όλα τα 

αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα, να 
έχεις αποφασίσει ότι αυτά τα μέτρα 
ισχύουν για όλους τους άλλους εκτός 
από δικαστές, μπάτσους και καραβα-
νάδες, και η κυβέρνηση να μην σου 
έχει δώσει ακόμη τα αναδρομικά που 
αποφάσισες για τον εαυτό σου; u Σκέ-
το δράμα u «Φόβοι για μια νέα Ιντι-
φάντα» ο τίτλος των «Νέων» u «Φόβοι 
για μια νέα παλαιστινιακή εξέγερση» ο 
υπότιτλος στο κύριο θέμα της «ΕφΣυν» 

u Ποιοι φοβούνται; u Οχι πάντως οι 
Παλαιστίνιοι u Θα ήταν υπερβολικό 
να πούμε πως τέτοιοι τίτλοι αποκαλύ-
πτουν τη θαυμάσια δουλειά που έχουν 
κάνει οι σιωνιστικές υπηρεσίες και στον 
ελληνικό αστικό Τύπο; u Οι σιωνιστές, 
αν και τους συνοδεύει παραδοσιακά ο 
μύθος του «τσιγκούνη εβραίου», σε τέ-
τοιες δουλειές δεν κάνουν τσιγκουνιές 

u Εκείνος ο Καργάκος που «πίστευε 
ακράδαντα» ότι στον τάφο της Αμφίπο-
λης είναι θαμμένος ο Μεγαλέξαντρος, 

τι να πίνει άραγε τώρα; u Oταν ακούτε 
τον Τσίπρα να δηλώνει «ότι δεν πρόκει-
ται να δεχτούμε καμία συμφωνία που 
θα δημιουργεί αρνητικά τετελεσμένα», 
να θυμόσαστε τον Στουρνάρα u Και αυ-
τόν (υποτίθεται ότι) δε θα τον αναγνώ-
ριζαν ως διοικητή της ΤτΕ, αλλά τώρα 
τον καλούν να τους κάνει «μπρίφινγκ» 
για την πορεία της οικονομίας u Οχι 
μόνο θα τη δεχτούν τη συμφωνία (αν 
την υπογράψουν οι Σαμαράς-Βενιζέ-
λος), αλλά θα πουν κι ένα τραγούδι u 

Ευρωπαϊκό u «Δεν θα γίνω δελφίνος 
του Αλέξη», δήλωσε η Δούρου, συμ-
μετέχοντας στη σχετική φιλολογία u 

Ως γνωστόν, οι πραγματικές προθέ-
σεις πρώτα διαψεύδονται και μετά 
παίρνουν το δρόμο της υλοποίησης u 

«Φάνηκε από το πρώτο παιχνίδι με την 
Καλαμαριά ότι η Παναγιά δε θέλει να 
μας δώσει κάτι εδώ», δήλωσε ο προπο-
νητής του ΠΑΟΚ u Αυτός έχει ήσυχη 
τη συνείδησή του ό,τι αποτέλεσμα κι αν 

φέρει η ομάδα του u Μήπως θα ‘πρεπε 
να τον μιμηθούν και οι Σαμαροβενιζέ-
λοι; u Ευσεβείς άνθρωποι είναι, ας τα 
ρίξουν όλα στην Παναγιά u Γι’ αυτό τον 
αγαπάμε τον Γιακουμάτο, για τα υπέρο-
χα ελληνικά του που αποτελούν μάθη-
μα για τους νέους u «Πιστεύω Νίκο ότι 
ο νεαρός διάδοχός σου, εύχομαι μέσα 
από την καρδιά μου να σε ξεπεράσει» 

u Και την Βούλτεψη την αγαπάμε u 

Και για το μαλλί και για τις καθημερι-
νές ιερεμιάδες κατά του ΣΥΡΙΖΑ u 

Και μην μας πείτε ότι οι ιερεμιάδες εί-
ναι θρήνοι, γιατί θα σας ζητήσουμε να 
βρείτε διαφορετικό χαρακτηρισμό για 
δηλώσεις αυτού του τύπου u «Το πρωί 
ζητούν θεσμική εκτροπή. Το απόγευμα 
την ονομάζουν… σταθερότητα» u «Ο 
κάθε άνθρωπος έχει την τιμή του και 
αν η δική τους είναι φραγκοδίφραγκα, 
δικό τους θέμα» έγραψε ο Πρετεντερά-
κος u Η δική του τιμή, προφανώς, δεν 
μετριέται σε φραγκοδίφραγκα u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Εμείς οι δικαστές δεν είμαστε αντίπαλοι των άλλων κοινωνικών 
ομάδων, ούτε προνομιούχοι έναντι αυτών, όπως επιμένει να θέ-
λει να μας εμφανίζει για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας το οικο-
νομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Είμαστε μαζί με τους έλληνες 
πολίτες.

Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, 
πρόεδρος Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Κοροϊδιλίκια

Διάφορα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζονται στα κανάλια και 
λένε πως το κόμμα τους έχει πάγια θέση την καθιέρωση της 

απλής αναλογικής και πως θα δεχόταν να ψηφίσει εδώ και τώρα 
την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών, αν υπάρξει συνταγ-
ματική κατοχύρωση της απλής αναλογικής ως μόνιμου εκλογικού 
συστήματος.

Πώς, όμως, μπορεί να γίνει αυτό; Μια οποιαδήποτε συνταγμα-
τική αναθεώρηση χρειάζεται δύο διαδοχικές Βουλές (προανα-
θεωρητική και αναθεωρητική), οι οποίες θα την αποφασίσουν με 
180 και 151 ψήφους τουλάχιστον. Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει εκλογές 
«εδώ και τώρα», σημαίνει πως δε δέχεται η σημερινή Βουλή να 
γίνει προαναθεωρητική, γιατί κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε χρόνο 
αρκετών μηνών. Ακόμη και αν οι εκλογές γίνουν στα τέλη Μάρτη, 
δεν υπάρχει χρόνος για να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση επί των 
αναθεωρητέων διατάξεων του Συντάγματος και την κήρυξη της 
ερχόμενης Βουλής ως αναθεωρητικής. 

Δέχεται, μήπως, ο ΣΥΡΙΖΑ να καταργηθεί το μπόνους των 50 
εδρών με μια απλή δήλωση των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων 
ότι θα συμφωνήσουν σε συνταγματική κατοχύρωση της απλής 
αναλογικής στο μέλλον; Δεν ακούσαμε τα στελέχη του να λένε 
κάτι τέτοιο. Επομένως, όλα όσα λένε είναι τα συνήθη πολιτικά-
ντικα κοροϊδιλίκια.

Προετοιμασίες εκλογών
Φεύγοντας από το «καυτό» υπουργείο Ανάπτυξης, ο Δένδι-

ας φρόντισε ν’ αφήσει ένα «δωράκι» στον Χαρδούβελη, με τον 
οποίο η συνεργασία του είχε φτάσει στο ναδίρ. Διοχέτευσε στον 
Παπαχρήστο των «Νέων» μια ιστορία, σύμφωνα με την οποία 
κάποιος από τη Γερμανία (Μέρκελ, Σόιμπλε ή τρίτος) τηλεφώνησε 
στον Σαμαρά και του είπε ότι οι υπουργοί του δεν προχωρούν το 
θέμα της άντλησης 100 εκατ. ευρώ που αποτελούν τη συμμετοχή 
της γερμανικής KfW στο κεφάλαιο του Ινστιτούτου για την Ανά-
πτυξη. Ψάχνοντας ο Σαμαράς μεταξύ Δένδια και Χαρδούβελη, 
με τα νεύρα τσατάλια, ανακάλυψε ότι ο σχετικός φάκελος είχε 
φύγει κανονικά από τον «δουλευταρά» Δένδια, όμως αράχνιαζε 
σε κάποιο συρτάρι στο γραφείο του «άχρηστου» Χαρδούβελη.

Φρόντισε, επίσης, ο Δένδιας, λίγες ώρες πριν εγκαταλείψει 
την πλατεία Συντάγματος για να εγκατασταθεί στο Πεντάγωνο, 
να ανακοινώσει σχέδιο για τη ρύθμιση των «κόκκινων» στεγαστι-
κών δανείων, που περιλαμβάνει ακόμη και «κούρεμα» τόκων! Ο 
Κωνσταντινόπουλος έσπευσε να δηλώσει ότι δεν υπάρχει κανένα 
σχέδιο και ότι όλα αυτά είναι «προσωπικές απόψεις» του Δέν-
δια, ενώ ο φρέσκος στα υπουργικά έδρανα (και καραμανλικός) 
Σκρέκας κατάπιε την προσβολή του προκατόχου του, ο οποίος 
θεώρησε ότι έκανε ένα γερό λαϊκίστικο «μπάσιμο» ενόψει της 
καθόδου του στη Β’ Αθήνας, την οποία έχει ήδη ανακοινώσει ως 
«επιλογή Σαμαρά».

Πρόθυμος μεν, άχρηστος δε
Αλλοτε μετρ των «συναινέσεων» και των στρογγυλεμένων λό-

γων ο Φ. Κουβέλης νομίζει πως μπορεί να παίξει τον ίδιο ρόλο και 
τώρα. Βγαίνει σε ΜΜΕ και μιλά με το γνωστό… κρυόκωλο ύφος 
του ότι χρειάζεται συστράτευση όλων των πολιτικών δυνάμεων 
για την διαπραγμάτευση και την αναδιάρθρωση του ελληνικού 
χρέους, πηγαίνει στον Παπούλια για να πει τα ίδια, πλην όμως 
ουδείς εκτιμά πλέον την προθυμία του. Ολοι τον θεωρούν άχρη-
στο, τον αντιμετωπίζουν ως λιποτάκτη της συγκυβέρνησης του 
2012 και πλέον ορντινάντσα του ΣΥΡΙΖΑ και του προετοιμάζουν 
μια αναπαυτική θέση στον σκουπιδοτενεκέ της αστικής πολιτικής 
ιστορίας.

Επειδή ο ίδιος ούτε χαζός ούτε πρωτάρης είναι, όλα αυτά τα 
αντιλαμβάνεται και προσπαθεί να κάνει κάτι, όμως στην προ-
σπάθειά του να βγει από τα αδιέξοδα κάνει το ένα λάθος μετά 
το άλλο, αποδεικνύοντας ότι είναι μια ντεφορμέ ποδοσφαιρική 
φίρμα που νομίζει ότι μπορεί ακόμη να παίξει μπάλα στις μεγά-
λες κατηγορίες. Την τελευταία μέρα του Οκτώβρη συγκάλεσε 
την Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΗΜΑΡ και τους «καράφλιασε» 
όλους όταν κατέθεσε πρόταση να σταματήσει ο πολιτικός διά-
λογος με το ΠΑΣΟΚ, τον οποίο είχε εξαναγκαστεί να προτείνει 
το καλοκαίρι, υπό το βάρος της εκλογικής συντριβής και υπό 
την πίεση της ομάδας Λυκούδη (με το Ποτάμι έτσι κι αλλιώς δεν 
υφίστατο κανένας διάλογος, διότι τον είχε απορρίψει επιδεικτικά 
ο Θεοδωράκης ως πρόταση γερασμένου κόμματος). Με το που 
άκουσαν την πρόταση Κουβέλη οι άνθρωποι που τόσο καιρό τον 
στηρίζουν με προσωπικό κόστος (Χατζησωκράτης, Μαργαρίτης, 
Μπουρνόβα κ.ά.) ξεσηκώθηκαν και άρχισαν να τον ρωτούν για-
τί στην πρότασή του δεν περιλαμβάνει και τον τερματισμό του 
διαλόγου με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κουβέλης άρχισε να «ρετάρει» και 
στο τέλος, πιεζόμενος από τους ίδιους τους «προεδρικούς», ανα-
γκάστηκε να αλλάξει την αρχική του εισήγηση και να προτείνει 
διακοπή του διαλόγου με όλες τις πλευρές. Αυτό δείχνει πως ό,τι 
απέμεινε από τη ΔΗΜΑΡ οδεύει σε νέα διάσπαση.

Πίνει τίποτα ο Βενιζέλος; Αυτό ανα-
ρωτήθηκαν πολλοί από εκείνους που 

τον άκουσαν να χαρακτηρίζει «πρώτη 
επιτυχία» τη σύναξη της Εθνικής Οργα-
νωτικής Επιτροπής για το Συνέδριο της 
Δημοκρατικής Παράταξης που έγινε το 
περασμένο Σαββατοκύριακο.  «Με τη σύ-
νοδό μας αυτή, με όσα συζητήσαμε και 
αποφασίζουμε, η Δημοκρατική Προοδευ-
τική Παράταξη είναι ήδη μια πραγματικό-
τητα, είναι ήδη μια πολιτική οντότητα κι 
αυτό είναι η πρώτη μας επιτυχία», είπε ο 
Βενιζέλος και οι Πασόκοι κρατιόνταν για 
να μην ξεσπάσουν σε γέλια. Ολοι ξέρουν 
ότι ο χώρος τους έχει τα μαύρα του τα 
χάλια και ετοιμάζονται για ένα εκλογι-
κό ποσοστό χαμηλότερο από το 8% των 
ευρωεκλογών. Μόνο μια ελπίδα κάνει να 
σκάσει λίγο το χειλάκι τους. Οτι μπορεί να 
ξεφορτωθούν τον Βενιζέλο, που θα κατα-
γραφεί στη μεταπολιτευτική πολιτική ιστο-
ρία του αστικού κόσμου τελευταίος και με 
μεγάλη διαφορά από τον Εβερτ. Διότι ο 
Εβερτ υπήρξε ο μόνος αρχηγός της ΝΔ 
που δεν έγινε πρωθυπουργός, αλλά δεν 
οδήγησε το κόμμα του σε μονοψήφια 

εκλογικά ποσοστά. Ο Βενιζέλος όχι μόνο 
το έκανε, αλλά το γιορτάζει κιόλας, ανα-
καλύπτοντας επιτυχίες σε συνάξεις σαν κι 
αυτή του περασμένου Σαββατοκύριακου, 
στην οποία μαζεύτηκαν οι ίδιοι και οι ίδιοι, 
σαφώς λιγότεροι απ’ αυτούς που μαζεύο-
νταν στην «Ελιά».

«Θέλουμε μια Ελιά συν και όχι μια Ελιά 
μείον» είπε ο αμετροεπής Μπένι και όλοι 
άρχιζαν να κοιτάζουν γύρω τους μπας 
και ανακαλύψουν το «συν». Τους μόνους 
που ανακάλυψαν ήταν οι παπανδρεϊκοί 
του Καρχιμάκη, οι οποίοι πήγαν, είδαν και 
απήλθαν, χωρίς κανείς τους να ζητήσει το 
λόγο. Πήγαν για να είναι μέσα στις εξελί-
ξεις και όχι επειδή έχουν την παραμικρή 
διάθεση να στηρίξουν τον Βενιζέλο και 
την παρέα του.  Ο Γιωργάκης τους έχει 
αφήσει στο σκοτάδι και αυτοί δρουν ως 
αντιηγετική φράξια (αυτό ξέρουν να το κά-
νουν πολύ καλά), μέχρι ο φυσικός αρχηγός 
τους να τους δώσει συγκεκριμένη γραμμή.

Ακόμη και το συνέδριο της Δημοκρα-
τικής Παράταξης χλωμό το κόβουμε να 
γίνει. Αν γίνει, μάλλον θα είναι μια βιαστι-
κή προεκλογική μάζωξη για να ρυθμίσουν 

τα των εκλογικών συνδυασμών, όπως έγινε 
και με την Ελιά. Ο Βενιζέλος, φοβούμενος 
τους παπανδρεϊκούς, φώναξε «όπισθεν 
ολοταχώς» και ανακοίνωσε ότι το ΠΑΣΟΚ 
δεν διαλύεται, δεν αλλάζει τίτλο και σύμ-
βολα, αλλά θα παραμείνει ως αυτόνομο 
κόμμα, ενώ η Δημοκρατική Παράταξη θα 
είναι μια πολιτική σύμπραξη.

Εκεί που κανένας δεν είχε διάθεση για 
γέλια, μολονότι η σχετική αναφορά ήταν 
η πιο γελοία απ’ όλες, ήταν όταν ο Βενι-
ζέλος είπε, αναφερόμενος στις εξελίξεις 
μετά τις εκλογές, ότι «δεν επιζητούμε κα-
νέναν αυξημένο ρόλο, δεν πάσχουμε από 
κυβερνητισμό». Δεν γέλασαν γιατί σ’ αυ-
τή τη συμβολική φράση είδαν ένα μέλλον 
που απεύχονται. Να τους κατσικωθεί και 
μετά τις εκλογές ο Βενιζέλος, ως πρόε-
δρος ενός ΠΑΣΟΚ που θα βρίσκεται στην 
αντιπολίτευση και θα ασκεί κριτική στον 
ΣΥΡΙΖΑ από τ’ αριστερά, με την ελπίδα ότι 
η κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ θα επα-
ναπατρίσει ψηφοφόρους στο ΠΑΣΟΚ και 
ο Βενιζέλος θα μπορέσει να εμφανιστεί 
ως ο αρχηγός που πέτυχε την… ανάσταση 
του κόμματος.

Βενιζέλος: «Δεν πάσχουμε από κυβερνητισμό»!

Από το γέλιο στο κλάμα οι Πασόκοι

Πολιτικό τζέρτζελο
Ποιος θα διαχειριστεί την 

κινεζοποίηση στις συν-
θήκες του μετα-Μνημόνιου; 
Αυτό ήταν το αντικείμενο του 
πολιτικού τζέρτζελου που ξεκί-
νησε στις αρχές της εβδομά-
δας και συνεχίζεται ακόμη, με 
σόου των πολιτικών αρχηγών 
ενώπιον του προέδρου της 
Δημοκρατίας, με δηλώσεις 
και αντι-δηλώσεις και με δια-
ξιφισμούς στα ραδιοτηλεοπτι-
κά πάνελ από βαθέος όρθρου 
έως νυκτός.

Δεν ξέρουμε αν τον συμβού-
λεψαν να το πει ή αν το έχει 
εμπεδώσει διότι το ακούει 
συνεχώς από μικρό παιδί, πά-
ντως ο Τσίπρας δεν παρέλειψε 
να διανθίσει το λόγο του με 
ένα από τα πιο γνωστά εθνι-
κιστικά στερεότυπα: «πρέπει 
να δώσουμε ένα μήνυμα στη 
χώρα που γεννήθηκε η Δη-
μοκρατία, ότι η Δημοκρατία 
δεν είναι κίνδυνος». Λεπτο-
μέρεια, θα πείτε, μπροστά σε 
όσα λέει «ο στόμας του», αλ-
λά θα συμφωνήσετε πως και 
αυτή η λεπτομέρεια δεν είναι 
χωρίς σημασία. Εντάσσεται 
στη γραμμή του νουνεχή, ρε-
αλιστικού, ήπιου, συναινετικού 
και γενικώς «μεσαιοχωρίτικου» 
ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει επιλεγεί 
ως όχημα για την πορεία προς 
την κυβερνητική εξουσία.

Ο Παπούλιας, βέβαια, δεν 
είναι πρωτάκι. «Ελουσε» τον 
Τσίπρα με ένα κήρυγμα περί 
της επιβεβλημένης ενότη-
τας των πολιτικών δυνάμεων, 
ώστε «να αντιμετωπίσουν από 
κοινού τα προβλήματα αυτά», 
αιφνιδιάζοντάς τον και προκα-
λώντας του έκδηλη αμηχανία, 
η οποία κατέληξε στο αμίμητο 
«χαίρομαι που σας ακούω»!

Αν ψάξουμε την ουσία στις 

δηλώσεις που έκανε ο Τσίπρας 
φεύγοντας από το προεδρικό 
μέγαρο, θα τη βρούμε στο δί-
πολο των αντιτιθέμενων γραμ-
μών που παρουσίασε: «Αυτή 
της συνέχειας υλοποίησης 
μνημονιακών πολιτικών και αυ-
τή της διαπραγμάτευσης». Τα 
παλιά ηρωικά (μνημόνιο-αντι-
μνημόνιο) έχουν παραχωρήσει 
τη θέση τους στο μνημόνιο-δι-
απραγμάτευση, της οποίας 
(διαπραγμάτευσης) η έκβαση 
είναι άδηλη. 

«Η χώρα χρειάζεται σταθε-
ρότητα» είπε, επίσης, ο Τσί-
πρας, ακολουθώντας τη γραμ-
μή που έχει βάλει ο αστικός 
Τύπος: «οι αγορές τζογάρουν 
με την πολιτική αστάθεια». 
Μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί 
(απόλυτα δικαιολογημένα από 
τη μεριά του), ότι πολιτική στα-
θερότητα σημαίνει να γίνουν 
εκλογές και «να υπάρξει μια 
κυβέρνηση ισχυρή, με ισχυρή 
λαϊκή εντολή και ισχυρή κοινω-
νική στήριξη πάνω σε ένα εθνι-
κό σχέδιο διαπραγμάτευσης», 
όπως είπε ο Τσίπρας.

Υπό το πρίσμα αυτής της 
τοποθέτησης, ο ΣΥΡΙΖΑ ζή-
τησε «την άμεση σύγκληση 
του Συμβουλίου Πολιτικών 
Αρχηγών προκειμένου: 1. Να 
συμφωνήσουμε στην ημερο-
μηνία διεξαγωγής των εθνικών 
εκλογών πριν την προεδρική 
εκλογή και πριν την υπογραφή 
νέων δεσμευτικών συμφωνιών 
με τους εταίρους, προκειμένου 
με ομαλό και συντεταγμένο 
τρόπο να δώσουμε τη δυνατό-
τητα κυριαρχικά να αποφασίσει 
ο λαός μας. 2. Προκειμένου να 
διερευνήσουμε τη δυνατότητα 
να συμφωνήσουμε στο πρόσω-
πο του νέου Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, που θα μπορούσε 

να εκλεγεί με ευρύτατη πλειο-
ψηφία στη νέα Βουλή». 

Ο Σαμαράς, που πήγε στον 
Παπούλια το απόγευμα της ίδι-
ας μέρας, είπε τα δικά του: «Ο  
κ. Τσίπρας ζήτησε πάλι πρόω-
ρες εκλογές, αυτό δηλαδή που 
απεύχεται ο ελληνικός λαός 
και φοβούνται οι ξένες αγο-
ρές. Επανέλαβα πως πρόωρες 
εκλογές δεν θα γίνουν, γιατί 
έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι οι 
Ελληνες βουλευτές υπεύθυνα 
σκεπτόμενοι θα εκλέξουν νέο 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Ακολούθησε ο Κουβέλης, 
σε ρόλο κολαούζου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Για να ζητήσει κι αυτός 
τη σύγκληση συμβουλίου των 
πολιτικών αρχηγών. Την επό-
μενη μέρα, έκανε ένα ραδιο-
τηλεοπτικό γύρο για να πει -για 
πρώτη φορά καθαρά και κατη-
γορηματικά- ότι δεν πρόκειται 
να είναι υποψήφιος πρόεδρος 
της Δημοκρατίας και να προ-
εξοφλήσει εκλογές το Μάρτη.

Το κερασάκι στην τούρτα 
φρόντισε να το βάλει ο Πα-
πούλιας, καρφώνοντας αυτή 
τη φορά ανοιχτά τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Υποδέχτηκε τον Θεοδωράκη, 
ο οποίος είχε ήδη ταχθεί κατά 
των πρόωρων εκλογών, δηλώ-
νοντας: «Η έναρξη της διαδι-
κασίας αναθεώρησης του Συ-
ντάγματος, ένας δικαιότερος 
εκλογικός νόμος, μια πατριω-
τική πρόταση για το χρέος και 
βέβαια η εκλογή ενός ισχυρού 
προέδρου της Δημοκρατίας θα 
πρέπει να είναι οι προτεραιότη-
τες αυτής της βουλής πριν δια-
λυθεί για να πάμε συντεταγμέ-
να σε εκλογές». Ο Παπούλιας 
πήρε την πάσα και «ευχήθηκε» 
να εκλεγεί ο διάδοχός του με 
ισχυρή πλειοψηφία (δηλαδή 
από αυτή τη Βουλή), για να 

μπορέσει να ενώσει όλους 
τους Ελληνες (αυτό το επα-
ναλαμβάνει συνεχώς ο Βενι-
ζέλος).

Ο ΣΥΡΙΖΑ, ασφαλώς υπέστη 
μια επικοινωνιακή ήττα. Αυτό, 
όμως, δεν σημαίνει ότι υπήρξε 
νίκη για τη συγκυβέρνηση. Δι-
ευκολύνεται στους χειρισμούς 
προσέγγισης βουλευτών για να 
ψηφίσουν πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, αλλά δεν είναι και τό-
σο εύκολο να φτάσει τους 180. 
Για να λέμε τα πράγματα με τ’ 
όνομά τους, θα πρέπει να δι-
εμβολίσει βαθιά το κόμμα του 
Καμμένου για να φτάσει σ’ αυ-
τό τον αριθμό. Και κανείς (ούτε 
ο Σαμαράς) δεν ξέρει πώς θα 
εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι 
τα τέλη του χρόνου. Αναφερό-
μαστε στο παζάρι με την τρό-
ικα και με τις ιμπεριαλιστικές 
κυβερνήσεις για το κλείσιμο 
της τρέχουσας επιθεώρησης 
και για τη μετα-μνημονιακή 
περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση, εκείνο 
που πρέπει να κρατήσουμε 
απ’ όλο αυτό το πολιτικό τζέρ-
τζελο, που σίγουρα θα έχει 
και ανάλογη συνέχεια, είναι η 
διαμόρφωση μιας καθολικής 
κοινής βάσης στον αστικό 
πολιτικό κόσμο: «πρέπει να 
διαπραγματευθούμε με τους 
δανειστές το μετα-Μνημό-
νιο». Σ’ αυτό συμφωνούν όλες 
οι πλευρές. Απλά, η καθεμιά 
θέλει να το κάνει η ίδια. Είναι 
χαρακτηριστική η απάντηση 
που έδωσε ο Ν. Βούτσης στο 
ερώτημα τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ 
αν η κυβέρνηση υπογράψει 
συμφωνία με τους δανειστές: 
θα την εφαρμόσουμε, είπε, 
αλλά θα τη θέσουμε υπό δια-
πραγμάτευση!
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Ανεβαίνει ξανά το θερμό-
μετρο στις σχέσεις ανά-

μεσα στην κυβέρνηση του 
Κιέβου και τους αυτονομιστές 
στην ανατολική Ουκρανία 
μετά τις εκλογές στις 2 του 
Νοέμβρη στις ελεγχόμενες 
περιοχές από τις αυτονομι-
στικές πολιτοφυλακές του 
Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, 
από τις οποίες εκλέχτηκαν ως 
επικεφαλής της αποκαλούμε-
νης Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Ντονέτσκ ο Αλεξάντρ Ζαχαρ-
τσένκο με ποσοστό 80% και 
της Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Λουχάνσκ ο Ιγκόρ Πλοτνίτσκι 
με ποσοστό 63%.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα 
στα αντίπαλα στρατόπεδα 
επικεντρώθηκε στη συμφωνία 
κατάπαυσης του πυρός που 
υπογράφτηκε στο Μινσκ της 
Λευκορωσίας στις 5 Σεπτέμ-
βρη. Η Ευρωπαϊκή Ενωση, ο 
Λευκός Οίκος και η κυβέρ-
νηση του Κιέβου κατήγγειλαν 
τη διεξαγωγή των εκλογών ως 
«κατάφωρη παραβίαση» της 
συμφωνίας του Μινσκ, χα-
ρακτήρισαν «παράνομο» το 
εκλογικό αποτέλεσμα και ανα-
κοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να 
το αναγνωρίσουν, επικαλούμε-
νοι ότι η συμφωνία προβλέπει 
εκλογές με βάση τον ουκρανι-
κό νόμο για τοπικά συμβούλια 
και όχι για πρωθυπουργό και 
κυβέρνηση. Αντίθετα, η Μό-
σχα, η οποία είχε πριν από τις 
εκλογές δηλώσει ότι θα «σεβα-
στεί τη θέληση του λαού του 
Ντονμπάς», υποστηρίζει ότι 
οι εκλογές πραγματοποιήθη-
καν εντός της προθεσμίας (19 
Οκτώβρη – 3 Νοέμβρη) που 
ορίζει η συμφωνία του Μινσκ 
και συνεπώς αυτός που την 
παραβίασε είναι ο ουκρανός 
πρόεδρος, ο οποίος αποφάσι-
σε μονομερώς τη μεταφορά 
τους  στις 7 Δεκέμβρη. Μέχρι 
στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη 
αναγνώριση του εκλογικού 
αποτελέσματος δια στόμα-

τος Πούτιν, όμως η δήλωση 
του αναπληρωτή υπουργού 
Εξωτερικών Γκριγκόρι Καρά-
σιν ότι οι νικητές των εκλογών 
έχουν «επαρκή εξουσία να 
αναπτύξουν ένα σταθερό και 
ευρύ διάλογο με τις αρχές του 
Κιέβου, που μπορεί να φέρει 
αποτελέσματα μόνο με την 
προϋπόθεση της ισότητας στο 
διάλογο και του αμοιβαίου σε-
βασμού», δεν αφήνουν καμιά 
αμφιβολία για τη στάση του 
Κρεμλίνου και την υποστήριξή 
του στις κινήσεις που γίνονται 
από τους αυτονομιστές ηγέ-
τες.

Ο θόρυβος  κυρίως από την 
πλευρά της κυβέρνησης του 
Κιέβου και των δυτικών πα-
τρώνων της για παραβίαση ή 
όχι της συμφωνίας του Μινσκ 
γίνεται κυρίως για προπαγανδι-
στικούς λόγους και ταυτόχρο-
να αποσκοπεί στην άσκηση 
πίεσης στη Μόσχα. 

Στην πραγματικότητα, τόσο 
η συμφωνία κατάπαυσης του 
πυρός του Μινσκ όσο και το 
μνημόνιο των 12 σημείων, το 
οποίο ανοίγει το δρόμο για 
την παραμονή του Ντονμπάς 
με «ειδικό καθεστώς» στην 
Ουκρανία παραμένουν μέχρι 
στιγμής στα χαρτιά. Ολο αυτό 
το διάστημα, οι συγκρούσεις 
δεν σταμάτησαν. Τα αντίπαλα 
στρατόπεδα ανασυγκροτούν 
και ενισχύουν τις δυνάμεις 
τους για να αναμετρηθούν με 
καλύτερους όρους, ενώ οι αυ-
τονομιστές ηγέτες στις αποκα-
λούμενες Λαϊκές Δημοκρατίες 
του Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, ή 
αλλιώς στη Νοβοροσίγια (Νέα 
Ρωσία) μεθοδεύουν βήμα βή-
μα τις κινήσεις τους προς τον 
αποχωρισμό ενός μεγάλου 
τμήματος από την Ουκρανία, 
που μπορεί να ανήκει τυπικά 
στην Ουκρανία, στο πλαίσιο 
μιας χαλαρής συνομοσπονδί-
ας, αλλά δεν θα ελέγχεται από 
το Κίεβο. Οι εκλογές είναι ένα 
ακόμη βήμα προς αυτό το στό-

χο. Εκτός των άλλων, τον περα-
σμένο μήνα, οι αυτονομιστικές 
αρχές ανακοίνωσαν την ίδρυ-
ση της δικής τους Κεντρικής 
Τράπεζας και Ταχυδρομείου 
καθώς και τη διεξαγωγή δια-
γωνισμού για ένα νέο Εθνικό 
Υμνο, ενώ σε μια συμβολική 
κίνηση ακύρωσαν την αλλαγή 
της τοπικής ώρας τη χειμερινή 
περίοδο, εναρμονίζοντάς την 
με τη ρωσική ώρα.

Στις 3 Νοέμβρη, μια μέρα 
μετά τις εκλογές, ο ουκρανός 
πρόεδρος ανακοίνωσε ότι 
ζήτησε την έκτακτη σύγκλι-
ση του Εθνικού Συμβουλίου 
Ασφάλειας και Αμυνας και ότι 
επρόκειτο να ζητήσει από τη 
βουλή την ακύρωση του «ειδι-
κού καθεστώτος» για το Ντο-
νμπάς και την αντικατάστασή 
του από ένα νέο νόμο που θα 
ορίζει ακριβώς τα σύνορα των 
περιοχών με «ειδικό τοπικό 
αυτοδιοικητικό καθεστώς», με 
την προϋπόθεση να «υποχωρή-
σουν» στο ζήτημα των εκλογών 
της 2ης Νοέμβρη. Παράλληλα, 
επανέρχεται στο προσκήνιο η 
διατήρηση και η απειλή νέων 
κυρώσεων κατά της Ρωσίας σε 
περίπτωση μη τήρησης από το 
Κρεμλίνο της συμφωνίας του 
Μινσκ. Στις 5 Νοέμβρη, οι αυ-
τονομιστές ηγέτες σε κοινή 
ανακοίνωσή τους δήλωσαν 
ότι η απόφαση ακύρωσης του 
«ειδικού καθεστώτος» συνιστά 
παραβίαση της συμφωνίας 
κατάπαυσης του πυρός, ότι 
δεν μπορούν να ενεργούν με 
βάση ένα ντοκουμέντο από το 
οποίο ο Ποροσένκο έχει αφαι-
ρέσει θεμελιωδώς σημαντικά 
σημεία, ότι δεν δεσμεύονται 
πλέον απ’ αυτό και ότι είναι 
έτοιμοι να αναδιαπραγματευ-
τούν τη συμφωνία του Μινσκ 
με στόχο τον τερματισμό του 
πολέμου. 

Παρόλο που οι αυτονομι-
στές ηγέτες με κοινή ανακοί-
νωσή τους την επομένη των 
εκλογών δήλωσαν ότι είναι 

έτοιμοι να συνεχίσουν το διά-
λογο με την κυβέρνηση του Κι-
έβου, αλλά σε βάση ισότητας 
και αμοιβαίου σεβασμού, να 
αποκαταστήσουν τις σχέσεις 
με ουκρανικές περιοχές και 
να υπογράψουν συμφωνίες 
με υπουργεία, επιχειρήσεις 
και οργανώσεις της Ουκρανί-
ας, είναι φανερό ότι το χάσμα 
ανάμεσα στις δύο πλευρές 
βαθαίνει. Πρόσφατα, οι αυτο-
νομιστές ηγέτες διακήρυξαν 
δημόσια την πρόθεσή τους 
να επεκτείνουν τον έλεγχό 
τους είτε στρατιωτικά είτε δι-
πλωματικά στις περιοχές του 
Ντονμπάς που βρίσκονται 
υπό κυβερνητικό έλεγχο και 
να καταλάβουν τη Μαριούπο-
λη, ενώ ο Ρόμαν Λιαγκίν, πρόε-
δρος της εκλογικής επιτροπής 
του Ντονέτσκ δήλωσε αμέσως 
μετά τις εκλογές: «Δεν είμαστε 
τμήμα της Ουκρανίας, είμαστε 
σε κατάσταση πολέμου με την 
Ουκρανία και ο πόλεμος θα 
συνεχιστεί μέχρι να απελευθε-
ρώσουμε τις περιοχές μας που 
βρίσκονται υπό την κατοχή της 
Ουκρανίας».

Παρά τις πολεμικές κραυγές 
που ακούγονται στην ουκρανι-
κή βουλή που προέκυψε από 
τις βουλευτικές εκλογές της 
26ης Οκτώβρη, ο ουκρανός 
πρόεδρος και η νέα κυβέρνη-
ση δεν έχουν πολλές επιλο-
γές. Η ουκρανική οικονομία 
έχει χρεοκοπήσει και η χώρα 
είναι έρμαιο των δανειστών. Η 
Ρωσία δεν πτοείται από τις κυ-
ρώσεις και τις πιέσεις και δεν 
κάνει πίσω από το στόχο μιας 
ουκρανικής συνομοσπονδίας. 
Το Κίεβο όχι μόνο δεν μπορεί 
να επικρατήσει στρατιωτικά 
επί των αυτονομιστών, που 
έχουν την έμμεση και άμεση 
στρατιωτική και πολιτική υπο-
στήριξη της Ρωσίας, αλλά κιν-
δυνεύει να χάσει και άλλες πε-
ριοχές στο Ντονμπάς που βρί-
σκονται υπό τον έλεγχό του. Γι 
αυτό, όπως ανακοίνωσε στις 4 
Νοέμβρη, ο ουκρανός πρόε-
δρος, αναπτύσσονται μερικές 
νέες στρατιωτικές μονάδες 
στις περιοχές της ανατολικής 
Ουκρανίας που ελέγχονται 
από τον κυβερνητικό στρατό 
για να τις υπερασπίσουν από 
πιθανές επιθέσεις. Χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι δεν θα επιχει-
ρήσουν αντεπιθέσεις για την 
ανακατάληψη κάποιων εδα-
φών από τους αυτονομιστές. 
Συνεπώς, οι συγκρούσεις θα 
συνεχιστούν για απροσδιόρι-
στο χρονικό διάστημα, ενώ πα-
ράλληλα θα συνεχίζονται οι πι-
έσεις στη Ρωσία από ΗΠΑ και 
Ευρωπαϊκή Ενωση, χωρίς να 
μπορεί να προβλέψει κανείς αν 
θα καταλήξουν κάποια στιγμή 
σε μια διπλωματική λύση ή σε 
μια «παγωμένη σύγκρουση», 
τύπου Γεωργίας ή Μολδαβί-
ας (Νότια Οσετία, Αμπχαζία, 
Τρασνίστρια).

In memoriam
Σύγκρουση
Ολοι λένε
Είμαι ένα παιδί λίγων λέξεων
Αυτό δεν το αρνούμαι
Στην πραγματικότητα όμως
Είτε μιλάω, είτε όχι
Με αυτή την κοινωνία θα εξα-
κολουθώ
Σύγκρουση
7 Ιούνη 2013

Κοιμάμαι όρθιος έτσι απλά
Το χαρτί πίσω από τα μάτια μου ξεθωριάζει
Με μία μεταλλική πένα σκαλίζω πάνω του ακανόνιστες μαύρες
Γεμάτες εργασία λέξεις
Συνεργείο, γραμμή συναρμολόγησης, μηχανή, κάρτα εργασίας, 
υπερωρίες, μισθοί… 
Με έχουν εκπαιδεύσει να γίνω υπάκουος
Δεν ξέρω πώς να φωνάξω ή να εξεγερθώ 
Πώς να παραπονεθώ ή να καταγγείλω 
Μόνο πως την εξάντληση ήσυχα να υποφέρω
Οταν για πρώτη φορά πάτησα το πόδι μου σ’ αυτό το μέρος
Ηλπιζα μόνο αυτή η γκρίζα μισθοδοσία τη δέκατη μέρα κάθε 
μήνα
Να μου χαρίσει κάποια καθυστερημένη ανακούφιση
Γι’ αυτήν έπρεπε να αλέσω τις γωνίες και τις λέξεις μου
Να αρνηθώ να λείψω από τη δουλειά, να αρνηθώ να πάρω άδεια 
ν’ αρρωστήσω, να αρνηθώ να λείψω για προσωπικούς λόγους.
Να αρνηθώ να φτάσω αργά, να αρνηθώ να φύγω νωρίς
Στη γραμμή συναρμολόγησης στάθηκα ίσιος σαν το σίδερο, 
χέρια σαν να πετάνε
Πόσες μέρες, πόσες νύχτες 
Δεν έμεινα – έτσι απλά – να κοιμάμαι όρθιος; 
20 Αυγούστου 2011

Ο Χου Λίζχι ήταν ένας εργάτης από τους πολλούς που με-
τανάστευσαν από την κινέζικη περιφέρεια για να βρουν 

δουλειά στις πόλεις. Το 2010 βρήκε δουλειά στη Foxconn, μια 
από τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής ηλεκτρονικών, με 
πάνω από ένα εκατομμύριο εργάτες στην Κίνα. Την εταιρία 
που κατασκευάζει τα κινητά και τις ταμπλέτες της Apple. 

Αυτό το κάτεργο έχει γίνει παγκόσμια γνωστό για τις από-
πειρες αυτοκτονίας των εργατών, που από το Νοέμβρη του 
2010 άρχισαν να πληθαίνουν. Ο Χου έγινε ένας απ’ αυτούς. 
Αυτοκτόνησε στις 30 Σεπτέμβρη του 2014, σε ηλικία μόλις 
24 χρόνων.

Τα ποιήματά του δημοσιεύονταν από το 2012 στην εφημε-
ρίδα των εργατών της Foxconn. Θα παραμείνουν για πάντα 
μια κραυγή ενάντια στην καπιταλιστική εκμετάλλευση των ερ-
γατών στα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα της «κομμουνιστικής» 
Κίνας που αποτελεί πλέον την ατμομηχανή του παγκόσμιου 
καπιταλισμού. Μια κραυγή που θα βρει δικαίωση μόνο όταν 
το «αιώνιο θύμα» σηκώσει το μπόι του, οργανωμένο σε ταξική, 
επαναστατική βάση.

Το σύνθημα του τίτλου ήταν 
ένα από τα πολλά που 

ακούστηκαν και γράφτηκαν 
στη Γαλλία μετά τη δολοφονία 
του 21χρονου Ρεμί Φρες, την 
προηγούμενη βδομάδα, από 
χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 
της αστυνομίας. Ο Φρες ήταν 
ένας απ’ αυτούς που διαδήλω-
ναν ενάντια στην καταστροφή 
του δάσους Τεστέ στη βόρεια 
Γαλλία. Το δάσος αυτό, έκτα-
σης γύρω στα 165 στρέμματα, 
θα καταστραφεί λόγω της κα-
τασκευής ενός φράγματος. Οι 
μπάτσοι απάντησαν με τον γνω-
στό τρόπο στους περίπου 2.000 
διαδηλωτές που αντιπάλευαν 
την κατασκευή του φράγματος.  
Εκτόξευσαν χημικά και χειρο-
βομβδίδες κρότου-λάμψης. Τις 
τελευταίες τις πετούσαν σε αν-

θρώπους που βρίσκονταν μόλις 
μερικά μέτρα μακριά τους.

Το μένος των μπάτσων απο-
τυπώθηκε ακόμη και στα πλάνα 
που μετέδωσε το Κανάλι 2 της 
γαλλικής τηλεόρασης. Ο θάνα-
τος κάποιου από τους διαδη-

λωτές ήταν θέμα χρόνου και ο 
Φρες ήταν ο «τυχερός». Το άψυ-
χο κορμί του βρέθηκε στην πε-
ριοχή ώρες αργότερα (στις δύο 
τα ξημερώματα). Οι μικροπο-
σότητες ΤΝΤ που ανιχνεύτηκαν 
πρόδωσαν τους δολοφόνους. 
Το ΤΝΤ χρησιμοποιείται σ’ αυ-

τές τις «άκακες» χειροβομβίδες 
της αστυνομίας. 

Από τότε οργανώθηκαν δεκά-
δες διαδηλώσεις οργής σε πολ-
λές πόλεις της Γαλλίας: Ναντ,  
Λιόν, Ρεν, Τουλούζ, Παρίσι. Οι 
διαδηλώσεις πότε ήταν ειρηνι-
κές, πότε βίαιες. Στις τελευταίες 
οι μπάτσοι πέταξαν ξανά χημικά 
και προέβησαν σε μαζικές συλ-
λήψεις. Το περασμένο Σαββατο-
κύριακο συνέλαβαν γύρω στους 
112 διαδηλωτές, οι 57 από τους 
οποίους βρίσκονται στη φυλακή. 
Η γαλλική «δημοκρατία» έκανε 
και πάλι το… καθήκον της. Ο 
υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ 
Καζενέβ ανακοίνωσε την ανα-
στολή της χρήσης επιθετικών 
χειροβομβίδων για την αντιμε-
τώπιση διαδηλώσεων, αλλά δεν 
έκρινε σκόπιμο να παραιτηθεί. 

Ο δε αρχηγός των μπάτσων δή-
λωσε ότι η αστυνομία δεν είχε 
καμιά πρόθεση να σκοτώσει!

Οι Αρχές ανέστειλαν για την 
ώρα την κατασκευή του φράγ-
ματος μέχρι να κοπάσει η οργή. 
Ισως να πάρει καιρό μέχρι να ξα-
ναρχίσουν (αν ξαναρχίσουν) οι 
εργασίες. Ισως κάποιοι μπάτσοι 
να πάρουν… δυσμενή μετάθεση 
για να γλιτώσουν το λιντσάρι-
σμα. Η «δημοκρατία» θα κάνει 
τα πάντα για να κουκουλώσει το 
θέμα μέχρι την επόμενη φορά. 
Η οργή όμως δε θα εξαφανιστεί 
από τους ανθρώπους που βίω-
σαν την αστυνομική βία και από 
τους χιλιάδες άλλους που είδαν 
να σκοτώνεται ένας νέος άνθρω-
πος για να κονομήσουν κάποιοι 
πλούσιοι αγρότες που θα επω-
φεληθούν από το φράγμα.

«Καλύτερα μια ζωή αγώνα παρά ενός λεπτού ησυχία»

Ουκρανία

Μεγαλώνει το χάσμα μετά τις εκλογές
Με τις αντιδράσεις του πα-

λαιστινιακού λαού στη Δυ-
τική Οχθη να μη λένε να κοπά-
σουν κι ενώ καθημερινά η παλαι-
στινιακή νεολαία συγκρούεται 
με τις δυνάμεις καταστολής των 
σιωνιστών, το ισραηλινό κυβερ-
νητικό συμβούλιο ενέκρινε νόμο 
που φυλακίζει μέχρι 20 χρόνια 
Παλαιστίνιους που συλλαμβάνο-
νται να πετάνε πέτρες εναντίον 
του σιωνιστικού στρατού ή των 
εποίκων, όχι μόνο με στόχο να 
τους τραυματίσουν, αλλά ακόμα 
και για να εμποδίσουν το «έργο» 
τους που καθημερινά γίνεται 
όλο και πιο δολοφονικό. Μέχρι 
τώρα τέτοιου είδους πράξεις 
τιμωρούνταν με ποινές φυλάκι-
σης μέχρι δύο χρόνων. Επίσης, 
από τον περασμένο Ιούλη η ισ-
ραηλινή Κνεσέτ ενέκρινε νόμο ο 
οποίος δίνει τη δυνατότητα στο 
στρατό να φυλακίζει ανήλικους 
που συλλαμβάνει μέχρι να δι-
καστούν από κάποιο ισραηλινό 
δικαστήριο. Εκτός των άλλων, η 
Κνεσέτ ενέκρινε στις 3 Νοέμβρη 
ένα νέο νόμο που απαγορεύει 
την απελευθέρωση παλαιστί-
νιων κρατούμενων που έχουν 
καταδικαστεί για φόνο στο πλαί-

σιο κάθε μελλοντικής 
πολιτικής συμφωνίας 
ή ανταλλαγής κρα-
τούμενων.

Τέ τ ο ι α  μ έ τ ρ α , 
όμως, δεν μπορούν 
να κάμψουν το φρό-
νημα των Παλαιστίνι-
ων που έχουν ξεσηκω-
θεί για μια ακόμη φο-
ρά, με επίκεντρο τώ-
ρα την Ιερουσαλήμ. 
Το καζάνι βράζει, οι 
μαχητικές ενέργειες 
πολλαπλασιάζονται 
και οι σιωνιστές με 
τους συμμάχους τους 
τρέμουν μπροστά στην προοπτι-
κή του ξεσπάσματος μιας τρίτης 
Ιντιφάντα.

Στο μεταξύ, Αίγυπτος και 
Ισραήλ συνεργάζονται για να 
σφίξουν και πάλι τον κλοιό γύ-
ρω από την ηρωική Λωρίδα της 
Γάζας.

Το Ισραήλ, ακολουθώντας 
την απόφαση της αιγυπτιακής 
χούντας να κλείσει το συνορι-
ακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ 
Αιγύπτου και Γάζας, έκλεισε την 
Κυριακή 2 Νοέμβρη ταυτόχρο-

να τα συνοριακά περάσματα του 
Κέρεμ Σαλόμ και του Ερέζ στα 
νότια και στα βόρεια της Γάζας 
αντίστοιχα, διακόπτοντας τη με-
ταφορά ανθρώπων και δομικών 
υλικών για την ανοικοδόμηση 
της κατεστραμμένης από τους 
σιωνιστές Γάζας. Αφορμή για 
το σφράγισμα των περασμάτων 
για αόριστο χρονικό διάστημα 
ήταν η πτώση ρουκέτας εντός 
του Ισραήλ κοντά στα σύνορα 
με τη Γάζα. 

Από τη μεριά της η αιγυπτιακή 
χούντα, πιστή στη συνεργασία 

της με τους σιωνιστές, παράλ-
ληλα με το κλείσιμο του περά-
σματος της Ράφα ξεκίνησε την 
κατασκευή μιας νεκρής ζώνης 
πλάτους 500 μέτρων και μήκους 
14 χιλιομέτρων στα σύνορα με-
ταξύ της Αιγύπτου και της Γάζας. 
Ο επίσημος λόγος της κατα-
σκευής της νεκρής ζώνης είναι 
η αποδυνάμωση των ένοπλων 
ομάδων που πριν μερικές μέρες 
σε δύο επιθέσεις σκότωσαν 33 
στρατιώτες και η καταστροφή 
των τούνελ που συνδέουν το 
παλαιστινιακό με το αιγυπτια-

κό τμήμα της Ράφα. 
Οπως ισχυρίζεται ο 
αιγυπτιακός στρατός, 
οι ένοπλες ομάδες 
χρησιμοποιούν αυτά 
τα τούνελ προκειμέ-
νου να μπαινοβγαί-
νουν στην Αίγυπτο 
από τη Γάζα και να 
διεξάγουν επιθέσεις 
ενάντια σε μονάδες 
και περίπολα του αι-
γυπτιακού στρατού. 
Στην πραγματικότη-
τα, βέβαια, αυτά τα 
τούνελ χρησιμοποι-
ούνται κυρίως από 
τους Παλαιστίνιους 

για τη μεταφορά ειδών πρώτης 
ανάγκης, ενώ είχαν ξαναμπεί 
στο στόχαστρο του αιγυπτια-
κού στρατού στο παρελθόν που 
κατέστρεψε εκατοντάδες από 
αυτά, εντείνοντας μ’ αυτό τον 
τρόπο τον ασφυκτικό αποκλει-
σμό της Γάζας.

Πρωτίστως, βέβαια, η χούντα 
της Αιγύπτου, που έχει αποδει-
χτεί πολύτιμος σύμμαχος του 
Ισραήλ στην περιοχή, χρησιμο-
ποιώντας τον θάνατο των αιγυ-
πτίων στρατιωτών στοχεύει να 
πιέσει την Παλαιστινιακή  Αντί-
σταση στη Γάζα, ώστε να κάνει 
πίσω από τις επιδιώξεις της στις 
επικείμενες διαπραγματεύσεις 
με το Ισραήλ σε λίγο καιρό στην 
Αίγυπτο. Φυσικά, είναι απορίας 
άξιο πώς θα πετύχει η Αίγυπτος 

με την ένταση του αποκλεισμού 
αυτό που δεν κατάφερε να πετύ-
χει το Ισραήλ με τις μαζικές δο-
λοφονίες αμάχων το περασμένο 
καλοκαίρι.

Στο μεταξύ, η ευρωπαϊκή 
ΜΚΟ Euro-Mid Observer δη-
μοσίευσε πριν λίγες μέρες 
έρευνα, στην οποία αποκαλύ-
πτει ότι ο σιωνιστικός στρατός 
χρησιμοποίησε παλαιστίνιους 
αμάχους ως ασπίδες ενάντια 
στις επιθέσεις που δέχονταν 
από την Αντίσταση κατά τη δι-
άρκεια της τελευταίας εισβολής 
των σιωνιστών στη Γάζα. Αυτή η 
πρακτική αποτελεί έγκλημα πο-
λέμου, σύμφωνα με τις διεθνείς 
συνθήκες, και διώκεται από το 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. 
Αυτή την πρακτική ο σιωνιστι-
κός στρατός τη χρησιμοποιεί 
εκτενώς, εκτός από τη Γάζα, και 
στη Δυτική Οχθη. Η ίδια έρευνα, 
εκτός από τα εγκλήματα των σι-
ωνιστών, αποκαλύπτει ότι από τα 
ευρήματα δεν τεκμηριώνεται ο 
ισχυρισμός των σιωνιστών ότι η 
Αντίσταση στη Γάζα χρησιμοποί-
ησε αμάχους ως ασπίδες κατά 
τη διάρκεια των συγκρούσεων 
με τον ισραηλινό στρατό. Να 
σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο δεν 
αποκαλύπτεται για πρώτη φορά. 
Η Εκθεση Goldstone του ΟΗΕ 
είχε αποκαλύψει ότι οι σιωνιστές 
έκαναν το ίδιο πράγμα κατά τη 
διάρκεια της σιωνιστικής εισβο-
λής στη Γάζα το 2009.

Ιταλία
Οι χαλυβουργοί αντιδρούν 
στις απολύσεις
Συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ των ιταλικών ΜΑΤ και εκα-

τοντάδων εργατών της ιταλικής εταιρίας παραγωγής χά-
λυβα AST έξω από τη γερμανική Πρεσβεία στη Ρώμη στις 3 
του Νοέμβρη. Οι εργάτες της AST αντιδρούν στην απόφαση 
της ThyssenKrupp, που πρόσφατα εξαγόρασε την AST, να 
απολύσει 537 εργάτες και να κλείσει τμήμα του εργοστασίου 
προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη της κατά 100 εκατομμύρια 
δολάρια ετησίως από τις περικοπές.

Οι εργάτες προσπάθησαν να καταλάβουν τον σιδηροδρομι-
κό σταθμό του Termini στο κέντρο της πόλης αλλά απωθήθη-
καν από τα ΜΑΤ. Η πορεία των χαλυβουργών και οι συγκρού-
σεις με τις δυνάμεις καταστολής έρχονται λίγες μέρες μετά 
την τεράστια πορεία ενός εκατομμύριου εργαζόμενων και 
εργατών στο κέντρο της Ρώμης. Η ιταλική κυβέρνηση, προ-
κειμένου να αποφύγει ανεξέλεγκτες καταστάσεις, υπόσχεται 
στους εργάτες να μειώσει τον αριθμό των απολύσεων στο μισό, 
δίνοντας ως αντιστάθμισμα στο γερμανικό μονοπώλιο επιδο-
τήσεις στην αγορά ενέργειας.

Ξεσηκωμός και πάλι στην Παλαιστίνη

Παραπαίει η αμερικάνικη 
στρατηγική σε Ιράκ-Συρία
Παρόλο που τα φώτα της 

δημοσιότητας είναι συγκε-
ντρωμένα στο Κομπάνι, δεν εί-
ναι εύκολο για το Λευκό Οίκο να 
υποβαθμίσει τα σοβαρά πλήγ-
ματα που δέχεται η στρατηγική 
του ενάντια στους τζιχαντιστές 
σε Ιράκ και Συρία και να απαντή-
σει πειστικά στις φωνές, ακόμη 
και από κορυφαίους κυβερνη-
τικούς αξιωματούχους, που την 
αμφισβητούν πλέον ανοιχτά. Οι 
τελευταίες εξελίξεις στη Συρία 
αποδεικνύουν ότι το αμερικά-
νικο σχέδιο σχηματισμού και 
εκπαίδευσης ένοπλων μετρι-
οπαθών σχηματισμών που θα 
επιχειρούν στο έδαφος συμπλη-
ρωματικά στους αμερικάνικους 
βομβαρδισμούς εναντίον των 
μαχητών του Ισλαμικού Κρά-
τους έχει καταρρεύσει μετά την 
ταπεινωτική ήττα που υπέστησαν 
τις τελευταίες μέρες οι δύο ση-
μαντικότεροι αντάρτικοι σχημα-
τισμοί που συνεργάζονταν με 
τους Αμερικάνους.

Πρόκειται για το Χαρακάτ Χα-
ζμ και το Συριακό Επαναστατικό 
Μέτωπο, που προβάλλονταν ως 
«μετριοπαθή» και έπαιρναν όπλα 
από τις ΗΠΑ για να πολεμήσουν 
τους τζιχαντιστές και το στρατό 
του Ασαντ. Και οι δύο, σύμφω-
να με ρεπορτάζ της βρετανι-
κής εφημερίδας «Τέλεγκραφ» 
(2/11/14), τους τελευταίους έξι 
μήνες έπαιρναν βαριά όπλα 
από τους Αμερικάνους και τους 
συμμάχους τους, συμπεριλαμ-
βανομένων ρουκετών GRAD και 
αντιαρματικών πυραύλων TOW.

Μετά από βδομάδες συ-
γκρούσεων μεταξύ του Συρια-
κού Επαναστατικού Μετώπου 
(ΣΕΜ) και του Μετώπου αλ-
Νούσρα, που συνδέεται με την 
Αλ-Κάιντα, γύρω από την πόλη 
Ιντλίμπ, οι μαχητές του Νούσρα 
έδωσαν το τελικό χτύπημα στο 
ΣΕΜ καταλαμβάνοντας στις 31 
Οκτώβρη το αρχηγείο του διοι-
κητή του Τζαμάλ Μααρούφ, στο 
χωριό Ντέιρ Σονμπόλ. Αλλοι από 
τους μαχητές του αναγκάστη-
καν να υποχωρήσουν και άλλοι 
προσχώρησαν στις γραμμές 
του Νούσρα. Το ΣΕΜ θεωρείται 
πλέον τελειωμένη υπόθεση.

Την επόμενη μέρα, την 1η 
Νοέμβρη, το Χαρακάτ Χαζμ 
παρέδωσε, «χωρίς να ρίξει ντου-
φεκιά», τις βάσεις και το οπλο-
στάσιό του στους μαχητές του 
Νούσρα όταν εισέβαλαν σε χω-
ριά στη βόρεια επαρχία Ιντλίμπ 
που ελέγχονταν από το Χαζμ. 
Στο Χαλέπι, όπου το Χαρακάτ 
Χαζμ έχει επίσης παρουσία κα-
τάφερε να επιβιώσει υπογράφο-
ντας μια συμφωνία κατάπαυσης 
του πυρός με το Νούσρα και πα-
ραδίδοντας σ’ αυτό μερικά από 
τα σημεία ελέγχου που είχε.

Η κατάρρευση του Συριακού 
Επαναστατικού Μετώπου και η 
παράδοση του Χαρακάτ Χαζμ 
στο Νούσρα, δεν συνιστούν μό-
νο ένα ισχυρότατο πλήγμα στην 
αμερικάνικη στρατηγική αλλά 
και μια δραματική μείωση της 
παρουσίας των αποκαλούμενων 
από τους Αμερικάνους «μετριο-
παθών» ανταρτών στο έδαφος 
της Συρίας, με τις δυνάμεις του 

Ασαντ να έχουν ουσιαστικά 
αντίπαλο πλέον μόνο τους ισλα-
μιστές.

Σημαντικά κέρδη στη Συρία εί-
χε και το ISIS, το οποίο κατέλαβε 
δύο κοιτάσματα φυσικού αερίου 
μέσα σε μια βδομάδα στην κε-
ντρική επαρχία Χομς. Και ενώ η 
προσοχή είναι στραμμένη στο 
Κομπάνι, το ISIS κερδίζει συνε-
χώς έδαφος στο Ιράκ εισβάλλο-
ντας σε σουνιτικές πόλεις και χω-
ριά στις κοιλάδες του Τίγρη και 
του Ευφράτη βόρεια και δυτικά 
της Βαγδάτης και εξοντώνοντας 
όποιους τολμήσουν να αντιστα-
θούν. Ανάμεσα στα θύματα είναι 
τουλάχιστον 329 μέλη της φυλής 
Αλμπού Νιμρ στην επαρχία Αν-
μπάρ, που εκτελέστηκαν και 
θάφτηκαν σε ομαδικό τάφο στις 
1 – 3 Νοέμβρη. Πρόκειται για μια 
σουνιτική φιλοκυβερνητική φυ-
λή, η οποία είχε πάρει μέρος στο 
«Κίνημα των Επαγρυπνούντων», 
δηλαδή των σουνιτικών πολιτο-
φυλακών που είχαν εξοπλιστεί 
και χρηματοδοτηθεί από τους 
Αμερικάνους για να χτυπήσουν 
την Αλ – Κάιντα στο Ιράκ, και 
τώρα είχε πάρει όπλα από την 
ιρακινή κυβέρνηση για να αντι-
μετωπίσει τους τζιχαντιστές του 
ISIS.

Η σφαγή της φυλής Αλμπού 
Νιμρ δε λειτουργεί μόνο προς 
παραδειγματισμό όσων τολμή-
σουν να αντισταθούν από δω και 
πέρα στο ISIS, αλλά έχει ευρύτε-
ρες επιπτώσεις. Γιατί εξανεμίζει 
τις ελπίδες της ιρακινής κυβέρ-
νησης και του Λευκού Οίκου να 
βρουν σουνιτικές φυλές που θα 

βοηθήσουν τον ιρακινό στρατό 
να πολεμήσει το ISIS, κατά το 
πρότυπο των «Επαγρυπνούντων».

Στο μέτωπο του Κομπάνι, η 
ενίσχυση των υπερασπιστών της 
πόλης με 150 Πεσμεργκά και με-
ρικές εκατοντάδες μαχητές του 
Ελεύθερου Συριακού Στρατού 
δε φαίνεται μέχρι στιγμής να 
αλλάζει την κατάσταση, η οποία 
χαρακτηρίζεται από στασιμότη-
τα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
«Reuters» (4/11/14), «ιρακινοί 
κούρδοι Πεσμεργκά και μετρι-
οπαθείς σύριοι αντάρτες βομ-
βάρδισαν θέσεις του Ισλαμικού 
Κράτους στο Κομπάνι τη Δευ-
τέρα, όμως δεν είναι καθαρό 
αν η άφιξή τους θα αλλάξει το 
συσχετισμό δυνάμεων στη μάχη 
για την πολιορκημένη συριακή 
συνοριακή πόλη…. Παρά τους 
αεροπορικούς βομβαρδισμούς 
εδώ και βδομάδες, το Ισλαμικό 
Κράτος συνεχίζει να προκαλεί 
βαριές απώλειες στους υπερα-
σπιστές του Κομπάνι. Στο τέλος 
της περασμένης βδομάδας, νο-
σοκομειακές πηγές στην Τουρκία 
ανέφεραν ότι υπάρχει άλμα στον 
αριθμό των νεκρών και τραυμα-
τισμένων κούρδων μαχητών που 
φτάνουν από τα σύνορα».

Παράλληλα, σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του «Αλ Τζαζίρα» 
(5/11/14), το ISIS έχει ανακτήσει 
τον έλεγχο σε μεγάλο τμήμα της 
περιοχής στο βόρειο Ιράκ από το 
οποίο είχε αποσυρθεί όταν ξεκί-
νησαν οι αεροπορικοί βομβαρδι-
σμοί και κινείται τώρα προς την 
κουρδική πρωτεύουσα Ερμπίλ. 
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Παλλαϊκό ζήτημα
Αναβρασμός και πάλι στα σχολεία. Εκατοντάδες οι 

καταλήψεις, τις παραδέχτηκε ήδη και ο Λοβέρδος.
Ο μηχανισμός του αστικού κράτους κινητοποιήθηκε 

με το συνηθισμένο τρόπο: απειλές για μαθήματα το 
Πάσχα και τα Σάββατα, παρέμβαση της εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου, μπάτσοι να τρομοκρατούν «ζωηρούς» 
μαθητές, φτάνοντας ακόμα και σε ξυλοδαρμούς.

Σε πλήρη ετοιμότητα και τα αστικά ΜΜΕ. 
Καμία έκπληξη στο σχεδιασμό και την εξέλιξη της 
προπαγάνδας. Σε πρώτη φάση έχουμε την «ουδέτερη» 
παρουσίαση των ειδήσεων, εν είδει εισαγωγής στο 
θέμα. Θα ακολουθήσουν οι λυσσώδεις επιθέσεις, 
η υπεράσπιση της «νομιμότητας», η καταδίκη των 
«υπερβολών» και των «παράνομων πράξεων όπως οι 
καταλήψεις» κτλ. Το έχουμε ξαναδεί το σίριαλ και δεν 
πρέπει να έχουμε καμιά αμφιβολία για την εξέλιξη των 
επόμενων επεισοδίων.

Αν κάτι ξεχωρίζει το φετινό κύμα καταλήψεων, 
που μόλις αρχίζει, από εκείνα των προηγούμενων 
χρόνων, είναι πως κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για 
«εθιμοτυπικότητα» ενόψει 17ης Νοέμβρη. Υπάρχει 
«λόγος σοβαρός», υπάρχει κεντρικό αίτημα και γι’ αυτό 
το φετινό κίνημα των καταλήψεων θυμίζει έντονα στο 
ξεκίνημά του το 1998-99.

Η «γενεσιουργός αιτία» είναι η ίδια, παρά τη 
δεκαπενταετία που έχει μεσολαβήσει. Τότε ήταν ο 
νόμος Αρσένη, τώρα είναι ο νόμος για το «νέο Λύκειο», 
τον οποίο επεξεργάστηκε και πέρασε από τη Βουλή 
ο Αρβανιτόπουλος και εφαρμόζει τώρα ο Λοβέρδος. 
Διαφορετικοί στα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, 
ίδιοι στην ουσία τους.

Η ουσία βρίσκεται στην προσπάθεια να σπάσει 
η τάση της εργαζόμενης ελληνικής κοινωνίας να 
στέλνει τα παιδιά της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Η εξαφάνιση αυτής της αντινομίας του ελληνικού 
καπιταλιστικού σχηματισμού, η οποία έχει ιστορικές 
ρίζες. Κάθε νόμος που βγαίνει και αφορά τη μορφή του 
Λυκείου και το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση αυτό το στόχο υπηρετεί. Και κάθε αστός 
πολιτικός που περνά από το πόστο του υπουργού 
Παιδείας κολακεύεται με την ιδέα ότι θα είναι αυτός 
που θα δημιουργήσει ένα τόσο καταστροφικό 
εκπαιδευτικό σύστημα που θα ανακόψει αυτή την 
τάση προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση για τη μεγάλη 
πλειοψηφία των παιδιών της εργατικής τάξης και της 
φτωχής αγροτιάς.

Η τελευταία μεταρρύθμιση προβάλλει με αξιώσεις 
επίτευξης αυτού του στόχου, επειδή αναπτύσσεται σε 
ένα έδαφος μαζικής φτωχοποίησης των εργαζόμενων 
τάξεων και στρωμάτων. Τουλάχιστον αυτό ελπίζουν 
οι εμπνευστές της. Η αντίδραση των μαθητών δείχνει 
ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να πεταχτεί και αυτή 
η μεταρρύθμιση στο σκουπιδοτενεκέ, όπως και οι 
προηγούμενες.

Είναι ακόμη νωρίς και δεν μπορεί κανείς να πει 
με σιγουριά πόσα «καύσιμα» έχει στις δεξαμενές 
του το κίνημα που μόλις άρχισε στα σχολεία. Δεν 
επιτρέπεται, όμως, να αντιμετωπίσουμε αυτό το κίνημα 
σαν ουδέτεροι παρατηρητές, εγκαταλείποντας τους 
μαθητές αβοήθητους στη μανία του κράτους και των 
ορδών των «αγανακτισμένων γονέων», που σύντομα θα 
δημιουργηθούν.

Το κεντρικό αίτημα που προβάλλει το μαθητικό 
κίνημα είναι ένα παλλαϊκό αίτημα, γι’ αυτό και η 
μαχητική στήριξη του αγώνα τους πρέπει να γίνει 
παλλαϊκή υπόθεση. Με απόλυτο σεβασμό στο 
μαθητικό κίνημα και τις διαδικασίες του και με 
αποφασιστικότητα απέναντι στο κράτος και τις 
αντιδραστικές κοινωνικές δυνάμεις που αυτό θα 
κινητοποιήσει.

στο ψαχνό

Πέρα από το γελοίο
Δεν χρειάζεται να ξαναθυμίσουμε την 

προειδοποίηση του Τσίπρα προς τον Σα-
μαρά, την επομένη των ευρωεκλογών (26 
Μάη), έξω από το προεδρικό μέγαρο, «να 
μην διανοηθεί» να διορίσει διοικητή στην 
ΤτΕ «δίχως τη συμφωνία του μεγαλύτερου 
κόμματος στη χώρα, δίχως την ευρύτερη 
πολιτική συναίνεση».  Ούτε την οργισμένη 
ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο Σαμαράς 
διόρισε τον Στουρνάρα, χωρίς να τους 
ενημερώσει, σύμφωνα με την οποία «η 
κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να λαμβά-
νει τόσο κρίσιμες αποφάσεις χωρίς τη συ-
ναίνεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
ούτε να θεωρεί ότι δεσμεύει την επόμενη 
κυβέρνηση με μια τέτοια απόφαση». Ολ’ 
αυτά τα έκαναν γαργάρα και υποδέχτηκαν 
μετά βαΐων και κλάδων τον Στουρνάρα 
στην Κουμουνδούρου, όπου συνομίλησε 
επί δίωρο με τους Τσίπρα, Λαφαζάνη και 
Τσακαλώτο.

Ομως, η γελοιότητα των ψευτοπαλικα-
ράδων του ΣΥΡΙΖΑ είναι το τυπικό μέρος 
της υπόθεσης. Το ουσιαστικό είναι ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ φιλοδοξεί να χρησιμοποιήσει τον 
Στουρνάρα ως γεφυροποιό και μαντατο-
φόρο προς τη Φρανκφούρτη και το Βε-
ρολίνο, όπου είναι αποδεκτός (κάτι πρέπει 
να είπε και ο Ασμουσεν στους Δραγασάκη 
και Σταθάκη, με τους οποίους συνέφαγε 
σε ανεπίσημο δείπνο προ καιρού). Και 
ο Στουρνάρας, μαθημένος μια ζωή να 
δουλεύει με αφεντικά, δεν έχει κανένα 
πρόβλημα να παίξει αυτό το ρόλο και με 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αρκεί ο ΣΥΡΙΖΑ να 
μην μπλέκεται στα πόδια του.

Delivery boy
Ποια ήταν η είδηση που έφτασε στην 

Ελλάδα για την επίσκεψη του Κικίλια στις 
ΗΠΑ; Οτι οι Αμερικανοί του ζήτησαν να 
συλλάβει τον Χριστόδουλο Ξηρό. Την 
έστειλε ο ίδιος, προφανώς, για να επιβε-
βαιώσει την ψυχολογία του delivery boy 
με την οποία πήγε στην υπερατλαντική 
ιμπεριαλιστική μητρόπολη. Βέβαια, επειδή 
είναι υπουργός, επιστρατεύτηκε και ένας 

ομόλογός του, για να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις του πρωτόκολλου. Ο αμερι-
κανός υπουργός Δικαιοσύνης και Γενικός 
Εισαγγελέας των ΗΠΑ Eρικ Χόλντερ δεν 
ασχολήθηκε με τη λάντζα. Εκανε μια πο-
λιτική δήλωση τυπικού χαρακτήρα, στην 
οποία είπε ότι η Ελλάδα παραμένει «ένας 
πραγματικός σύμμαχος των ΗΠΑ σε μια 
ολοένα αποσταθεροποιούμενη περιοχή» 
και ζήτησε τη συνέχιση και την παραπέ-
ρα ενίσχυση της συνεργασίας των δύο 
πλευρών για την αντιμετώπιση άμεσων 
προκλήσεων ασφαλείας, όπως είναι το 
Ισλαμικό Κράτος.

Τα υπόλοιπα τα ανέλαβαν υπηρεσιακοί 
παράγοντες:  ο διευθυντής της Υπηρεσί-
ας Πληροφοριών, ο διευθυντής της CIA, ο 
διευθυντής του FBI, οι γενικοί διευθυντές 
του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας για 
την Ευρώπη και την «αντιτρομοκρατία», 
και η συντονίστρια θεμάτων «αντιτρο-
μοκρατίας» στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Τον 
αντιμετώπισαν σαν κανονικό delivery 
boy και του άρεσε τόσο που επέλεξε να 
στείλει ως είδηση τις διαταγές τους για 
το ποιον πρέπει να συλλάβει! Οπως ακρι-
βώς αντιμετώπιζε τις εντολές του κόουτς 
όταν έπαιζε μπάσκετ…

Συμπάθεια και έρωτας
«Mου είναι ιδιαιτέρως συμπαθές το 

Ποτάμι ως πολιτικός χώρος», δήλωσε σε 
μια από τις σχεδόν καθημερινές του συ-
νεντεύξεις ο Σπύρος Λυκούδης. Εσπευ-
σε, πάντως, να δηλώσει ότι δεν αποτελεί 
μέρος της βασικής του στρατηγικής η 
προσέγγιση με το Ποτάμι, αλλά η ανα-
σύνταξη της «Κεντροαριστεράς» στο 
σύνολό της. Ενέταξε, δε, στην «Κεντρο-
αριστερά» το ΠΑΣΟΚ, τη ΔΗΜΑΡ και 
το Ποτάμι. Ο Λυκούδης επαναλαμβά-
νει συνεχώς ότι «η παρούσα Βουλή και 
μπορεί και πρέπει να εκλέξει Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας», αλλά τι θα γίνει αν 
δεν μαζευτεί το περιζήτητο 180; Τότε, 
αυτός και η παρέα του θα πρέπει να 
επιλέξουν εκλογικό σύμμαχο, διότι μό-
νοι τους οι ΜΕΤΑρρυθμιστές δε θα τα 
καταφέρουν. Κι επειδή το ΠΑΣΟΚ (με 

την εκλογική ταμπέλα της Δημοκρατικής 
Παράταξης) δεν πρόκειται να ανακάμψει, 
ενώ στους συνδυασμούς του θα γίνεται η 
σφαγή των σταυροφόρων (και υπάρχουν 
«βαριά» ονόματα, με στημένους εδώ και 
χρόνια μηχανισμούς), η συμπάθεια για 
το Ποτάμι θα μετατραπεί σε έρωτα και 
τα στελέχη του θα πλαισιώσουν τους 
συνδυασμούς του, με την ελπίδα κάποιοι 
και κάποιες να κερδίσουν την πολυπόθη-

τη βουλευτική 

Σκουπίδια
Γιατί να παραξενευόμαστε που βρέ-

θηκαν 1.500 άνθρωποι να γεμίσουν 
γνωστό μπουζουξίδικο της Αθήνας, 
προκειμένου ν’ ακούσουν τον «φιλό-
σοφο» Ράμφο να «συνομιλεί» με τον 
ποταμίσιο Θεοδωράκη; Το μέρος τους 
είναι γνωστό (έχουν περάσει σ’ αυτό 
πολλές λάγνες νύχτες), οι παρκαδόροι 
ήταν στη θέση τους (εξτραδάκι πρίμο) 
και ο Ράμφος εδώ και χρόνια αποτελεί 
«αναφορά» της καλής κοινωνίας των βο-
ρείων προαστίων. Βέβαια, μπορεί να μην 
πολυκαταλαβαίνουν κάτι πλατωνικά ρη-
τά που αναφέρει, όμως καταλαβαίνουν 
τις βασικές αναφορές στο θεό (ως γνω-
στόν, ο θεός έχει μεγάλη πέραση στα 
βόρεια προάστια), ενώ είναι σε θέση να 
καταλάβουν φράσεις όπως «τα Μνημό-
νια έσωσαν μισθούς και συντάξεις».

Και μη μας πείτε ότι ανάμεσα στους 
1.500 θαμώνες του μπουζουξίδικου 
υπήρχαν και μη κάτοικοι βορείων προα-
στίων. Βλακεία, σουσουδισμός, πολιτική 
τυφλότητα, ηλίθιος γιαπισμός και άλλες 
ανάλογες κοινωνικές αντιλήψεις και συ-
μπεριφορές απαντώνται και ανάμεσα 
στα εργαζόμενα στρώματα. Δυστυχώς, 
βρισκόμαστε ακόμη στην εποχή όπου 
περνιούνται για διανοούμενοι οι Ράμφοι 
και για ριζοσπάστες πολιτικοί οι Θεοδω-
ράκηδες. Για να το ξεπεράσουμε αυτό 
θα πρέπει να γίνουν (να κάνουμε) πολλά 
και κυρίως να πάψουμε να σερνόμαστε 
πίσω από ψευτοαριστερές σημαίες τύ-
που ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Οι ηγέτες των ιμπεριαλιστικών χωρών του G8, προκειμένου να αποφύγουν τις μαχητικές διαδηλώσεις και τις συγκρούσεις διαδη-
λωτών-αστυνομίας, αποφάσισαν να μεταφέρουν τις συνόδους τους σε μέρη μακρινά και απόλυτα προστατευμένα, ώστε να μπορούν 
να αποκλείουν τους διαδηλωτές μακριά. Οι ηγέτες της ιμπεριαλιστικής ΕΕ αποφάσισαν να διεξάγουν τις συνόδους κορυφής μόνιμα 
στις Βρυξέλλες, για ν’ αποφύγουν το ίδιο. Ο ακραίος αντιδραστικός Φορτσάκης πού θα μπορούσε να μεταφέρει τις συνεδριάσεις της 
Συγκλήτου του ΕΚΠΑ; Επειδή δεν ήταν έτοιμος να πάει σε καμιά γιάφκα ή σε κάνα νησί, κάλεσε τα ΜΑΤ και έστησε τους άνδρες τους 
ακοίμητους φρουρούς γύρω από το ιστορικό κτίριο της πρυτανείας. Κερδίζει κι αυτός επάξια τον τίτλο του «πρύτανη των ΜΑΤ», όπως 
κάποιοι συνάδελφοί του στο παρελθόν.

Μερίδα του αστικού Τύπου έκανε τη 
γνωστή σπέκουλα περί εσωτερικών 

διαφωνιών στον ΣΥΡΙΖΑ, μόλις δημοσιο-
ποιήθηκε το κείμενο πέντε στελεχών της 
πλειοψηφίας (Τσακαλώτος, Λάμπρου, 
Κιτσαντά, Νοτοπούλου, Αλμπάνης) με το 
βαρύγδουπο τίτλο «Να πέσει η κυβέρνη-
ση με τους όρους της Αριστεράς». Ομως, 
αυτή η σπέκουλα δεν έχει καμιά ουσια-
στική σημασία, γιατί δεν πιάνει την ουσία 
του ζητήματος. Αντίθετα, αν διεισδύσει 
κάποιος στην ουσία, θα διαπιστώσει χω-
ρίς μεγάλη δυσκολία ότι το κείμενο αυτό 
αποκαλύπτει το πραγματικό περιεχόμενο 
των διαγκωνισμών που αναπτύσσονται 
μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο ανάμεσα 
στην προεδρική πλειοψηφία και τη μει-
οψηφία της «αριστερής πλατφόρμας», 
αλλά και στο εσωτερικό της μειοψηφίας.

Πρόκειται για μια χωρίς αρχές μάχη, 
η οποία δεν αφορά το περιεχόμενο της 
πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την κατα-
νομή της εξουσίας. Γι’ αυτό και όσο πιο 
καθαρά διαγράφεται η προοπτική της 
εκλογικής νίκης, της δημιουργίας μιας 
αριθμητικά πολύ πιο μεγάλης κοινοβου-
λευτικής ομάδας (αρκεί ν’ αναφέρουμε 
μόνο το «μπόνους» των 50 εδρών που 
παίρνει το πρώτο κόμμα) και του σχη-
ματισμού κυβέρνησης (που δε σημαίνει 
μόνο υπουργεία και υφυπουργεία, αλλά 
και στρατιά θέσεων γενικών και ειδικών 
γραμματέων, στελεχών δημόσιων οργα-
νισμών και συμβούλων), τόσο πιο σκλη-
ρός γίνεται ο εσωκομματικός καυγάς, 
μολονότι καταβάλλεται προσπάθεια να 
κρατηθεί όσο γίνεται μακριά από τα φώ-
τα της δημοσιότητας και να μη δίνει την 
εικόνα αλληλοσπαρασσόμενων φατριών.

Μ’ άλλα λόγια, έχουμε να κάνουμε με 
«καυγά για το πάπλωμα». Τα στελέχη της 
«αριστερής πλατφόρμας», ως συμπαγής 
ομάδα, κατάφεραν στην τελευταία σύνο-
δο της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ να διαπραγματευ-
θούν τη διαφωνία τους στο παρασκήνιο, 
εξαναγκάζοντας την ηγετική ομάδα σε 
τακτική αναδίπλωση με την παραπομπή 
της σχετικής συζήτησης σε επόμενη 
σύνοδο της ΚΕ. Η τροπολογία που είχε 
κατατεθεί αποσύρθηκε και ο Τσίπρας 
ανακοίνωσε την αναβολή της συζήτη-
σης του θέματος. Ετσι, δεν μας δόθηκε 
η ευκαιρία ν’ ακούσουμε τις απόψεις της 
«αριστερής πλατφόρμας» και να θαυμά-
σουμε από τη μια την πολιτική υποκρισία 
αυτών που επιστρατεύουν το «αριστε-
ρόμετρο» και από την άλλη τον πολιτικό 
κυνισμό της ηγετικής ομάδας. Οι πέντε 
της πλειοψηφίας, όμως, που έχουν το 
δικό τους νταλκά, καθώς στις γραμμές 
της είναι πολλοί αυτοί που έχουν αρχίσει 
να αισθάνονται ως παρατημένες ερωμέ-
νες, τις θέσεις των οποίων έρχονται να 
καταλάβουν Πασόκοι και Δημαρίτες, 
μας προσέφεραν με το κείμενό τους ένα 
ευκρινέστατο και ευανάγνωστο δείγμα 
πολιτικού αμοραλισμού, αριβισμού και 
θεσιθηρίας, πάνω στο έδαφος μιας με-
τα-μνημονιακής πολιτικής, η οποία θα 
σέβεται απόλυτα το μεγάλο κεκτημένο 
της αστικής τάξης, την κινεζοποίηση του 
ελληνικού λαού.

Οι συντάκτες του συγκεκριμένου κει-
μένου δηλώνουν ευθύς εξαρχής περί-
που εκστασιασμένοι με το «Πρόγραμμα 

της Θεσσαλονίκης», κάνοντας λόγο για 
«εξαιρετική παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα 
στη ΔΕΘ που απέδειξε την προγραμμα-
τική στιβαρότητα του ΣΥΡΙΖΑ». Δεν πρό-
κειται για κομματικό σαβουάρ βιβρ. Οι 
άνθρωποι συντάσσονται πλήρως με αυτό 
το πρόγραμμα, σημειώνοντας: «Χωρίς να 
δώσει λαϊκιστικές κι εξαρχής ανεδαφικές 
υποσχέσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πα-
ρουσίασε ένα οικονομικό πρόγραμμα που 
διέπεται από αριστερή λογική και είναι σα-
φώς προσανατολισμένο στη στήριξη των 
φτωχών. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ενώπιον της κοι-
νωνίας μια άμεσα πραγματοποιήσιμη προ-
γραμματική πρόταση στον αντίποδα των 
μνημονίων και του νεοφιλελευθερισμού».

Το περιεχόμενου του όρου «λαϊκιστι-
κές υποσχέσεις» το γνωρίζουμε. Αποτε-
λεί ψωμοτύρι στο στόμα των κυβερνήσε-
ων δεκαετίες τώρα. Ο,τι αντίκειται στην 
αντιδραστική πολιτική τους, κάθε εργατι-
κή, νεολαιίστικη, λαϊκή διεκδίκηση χαρα-
κτηρίζεται «λαϊκισμός». Το «ανεδαφικό», 
όμως, είναι ένας όρος σχετικός. Κάτι 
είναι «ανεδαφικό» σε σχέση με μια συ-
γκεκριμένη πραγματικότητα. Επομένως, 
η «ανεδαφικότητα», την οποία αποφεύγει 
ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τους συγγραφείς 
της εσωκομματικής παρέμβασης, συναρ-
τάται με τη διαμορφωμένη «μνημονιακή» 
πραγματικότητα. Δηλαδή, με τις υποχρε-
ώσεις έναντι των δανειστών και τις ανά-
γκες της αστικής τάξης, ο συνδυασμός 
των οποίων επέβαλε την κινεζοποίηση. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ με το «Πρόγραμμα της Θεσ-
σαλονίκης», το οποίο έχει επαρκέστατα 
αναλυθεί από τις στήλες της «Κόντρας», 
δεν αμφισβητεί ούτε τις υποχρεώσεις 
έναντι των δανειστών ούτε την κινεζο-
ποίηση. Υπόσχεται (με τις υποσχέσεις 
να είναι υπό την αίρεση των οικονομικών 
δυνατοτήτων, όπως προκύπτουν από 
την απόλυτη δέσμευση στην αρχή των 
ισοσκελισμένων προϋπολογισμών) να 
εφαρμόσει ένα φιλανθρωπικού τύπου 
πρόγραμμα, απολύτως κοστολογημένο, 
όπως επαίρεται η ηγεσία του. Κι αυτό οι 
συντάκτες του κειμένου το βρίσκουν υπέ-
ροχο, διότι δεν υποκύπτει στο λαϊκισμό 
και την ανεδαφικότητα, που αποτελούν, 
προφανώς, τους… μεγάλους εχθρούς του 
λαϊκού κινήματος και της αριστεράς.

Tότε σε τι συνίσταται η διαφωνία τους, 
αφού προγραμματικά είναι απολύτως 
σύμφωνοι με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ; 
Πολιτικά και οργανωτικά ζητήματα εγεί-
ρουν. Αφού παραθέσουν την καθιερωμέ-
νη κοινοτυπία ότι «οι μεγάλες προκλήσεις 
που βρίσκονται μπροστά μας απαιτούν 
περισσότερη δημοκρατία και μεγαλύ-
τερη συμμετοχή», περνούν κατευθείαν 
στο «ψητό». Πρέπει να καταβληθεί κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τη διαμόρφωση 
ενός θετικού συσχετισμού στην ψηφοφο-
ρία για τον πρόεδρο, όμως «θα πρέπει να 
προσέξουμε να μην εξελιχθεί η προεδρι-
κή εκλογή σε μονοθεματική ενασχόληση 
του πολιτικού δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ»! 
Αφού ασχοληθούν για λίγο μ’ αυτή τη 
μπούρδα (λες και ολόκληρος ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα μπορούσε να ασχολείται με τα της 
προεδρικής εκλογής), πετούν τη μεγάλη 
ρουκέτα: «Η επιχείρηση της διαμόρφω-
σης των συσχετισμών μέσα στη Βουλή 
δεν πρέπει να γίνει με τους όρους της 

αστικής πολιτικής. Απέναντι στις όποιες 
συνδιαλλαγές του κυβερνητικού μπλοκ, 
επ’ ουδενί πρέπει να δοθεί η εντύπωση 
ότι γίνεται ένα ανάλογο σαφάρι από την 
αντίθετη πλευρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την 
ανατροπή της κυβέρνησης σεβόμενος 
τους κανόνες της πολιτικής δεοντολογί-
ας και το συναίσθημα ολόκληρου του κό-
σμου της Αριστεράς– αυτή ήταν άλλωστε 
η κατεύθυνση που ορθώς συμφωνήθηκε 
στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής 
Επιτροπής. Παλεύουμε για τους 121, αλλά 
δεν θα θυσιάσουμε την ψυχή μας για να 
το πετύχουμε. Η Αριστερά κάνει πολιτική, 
αλλά δεν κάνει αστική πολιτική».

Συμφωνούν πλήρως με ένα αστικό 
πρόγραμμα διαχείρισης της κρίσης προς 
όφελος του κεφαλαίου, αλλά δε θέλουν 
αστική πολιτική στο ζήτημα της συγκέ-
ντρωσης των 121 ψήφων για να μην εκλε-
γεί πρόεδρος της Δημοκρατίας! Θα έλε-
γε κανείς πως θυμίζουν εκείνον που του 
σέρβιραν ένα πιάτο με σκατά και άρχισε 
να διαμαρτύρεται γιατί βρήκε μια τρίχα, 
όμως εν προκειμένω δεν έχουμε να κά-
νουμε με οπορτουνιστική υποκρισία. Τα 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το έχουν ξεπεράσει 
αυτό το επίπεδο. Με αριβισμό έχουμε να 
κάνουμε. Με προσπάθεια να προστατευ-
θούν τα πόστα από τους «εισοδιστές», 
πρώην Πασόκους και Δημαρίτες, τους 
οποίους προσπαθεί να προσεταιριστεί 
η ηγετική ομάδα για να οδηγήσει σε 
ναυάγιο την προεδρική εκλογή. Γι’ αυτό 
και ξαφνικά θυμήθηκαν ότι δε θέλουν να 
θυσιάσουν την ψυχή τους για τους 121. 
Με τη διατήρηση όλων των αντεργατικών 
και αντιλαϊκών μέτρων δεν έχουν κανένα 
πρόβλημα, δε θεωρούν ότι θα πουλήσουν 
την ψυχή τους. Η ψυχή τους εξεγείρεται 
μόνο μπροστά στον κίνδυνο να έρθουν 
κάποιοι «ξωτικοί» και να τους πάρουν τα 
πόστα που ονειρεύονται στον ύπνο και 
τον ξύπνιο τους.

Είναι τόσο κυνικοί που δε διστάζουν 
να το πουν στα ίσια: «Θα πρέπει τέλος να 
τονιστεί ότι υπάρχουν τρία συνδεόμενα, 
πλην απολύτως διακριτά, πεδία για την 
εκτύλιξη της πολιτικής των συμμαχιών 
μας. Το πρώτο είναι η προεδρική εκλογή, 
το δεύτερο είναι η κατάρτιση των εκλο-
γικών λιστών και το τρίτο η συγκρότηση 
της κυβέρνησης της Αριστεράς (…) Η 
διεύρυνση όμως δεν μπορεί να τραυμα-
τίσει το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ 
και να υπονομεύσει τη συνοχή της επό-
μενης κοινοβουλευτικής ομάδας του. Δεν 
μπορεί επίσης στο όνομα της διεύρυνσης 
να απαξιώνονται τα μέλη του κόμματος 
που σε κρίσιμες στιγμές το πήραν στην 
πλάτη τους». Εμείς φάγαμε τόσα χρόνια 
τα «σκατά», εμείς σας βοηθήσαμε να 
ξεφορτωθείτε τον Αλαβάνο, εμείς σας 
βοηθήσαμε να περιθωριοποιήσετε τον 
Λαφαζάνη και το «αριστερό ρεύμα», όχι 
να μας κουβαλήσετε τώρα κάτι Πασό-
κους και κάτι Δημαρίτες, να τους βάλε-
τε στους συνδυασμούς, να πάρουν τις 
βουλευτικές έδρες, λόγω της υπερπρο-
βολής που θα έχουν και των μηχανισμών 
που διαθέτουν κάποιοι από δαύτους, κι 
εμείς να μείνουμε μπουκάλα και να τους 
κουβαλάμε τους χαρτοφύλακες.

Η πεντάδα που υπέγραψε αυτό το 
κείμενο αποτελεί τυπικό δείγμα «αρι-
στερών» Συριζαίων και μας προσφέρει 
ένα πρώτης τάξης παράδειγμα για να 
κατανοήσουμε τον βαθιά αστικό-εξουσι-
αστικό χαρακτήρα αυτού του κόμματος.  
Τώρα που «μύρισε» εξουσία, άρπαξαν τις 
κουτάλες και δίνουν μάχη.

Πέτρος Γιώτης

έδρα, αφού οι ποταμίσιοι ούτε «βαριά» ονόματα διαθέτουν ούτε 
έτοιμους μηχανισμούς σταυροφορίας.

Ασος στο PR
Στις δημόσιες σχέσεις ο Αβραμόπουλος δεν παίζεται. Το έχει 

αποδείξει χρόνια τώρα. Αναχωρώντας για τις Βρυξέλλες, όπως 
ανακοίνωσε, έκανε μια στάση στην Κωνσταντινούπολη (λες και 
δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις Αθήνα-Βρυξέλλες). Εκεί συνα-
ντήθηκε με τον Βαρθολομαίο, ο οποίος του έδωσε την ευχή του, 
συνοδευόμενη και από τις σχετικές φωτογραφίες, στις οποίες ο 
πατριάρχης ακουμπάει στοργικά το χέρι του πάνω στο χέρι του 
Αβραμόπουλου. Δεν περιορίστηκε, όμως, μόνο στον Βαρθολο-
μαίο, που είναι για εσωτερική κατανάλωση. Κανόνισε να έχει και 
μια ιδιωτική και άτυπη συνάντηση με τον «παλιό του φίλο» (από 
την εποχή που ήταν δήμαρχοι Αθήνας και Ισταμπούλ) Ερντογάν. 
Φωτογραφίες, βέβαια, δεν βγήκαν σ’ αυτή τη συνάντηση, όμως 
ο Αβραμόπουλος θα έχει να λέει στις Βρυξέλλες πως είναι ο 
άνθρωπος που μπορεί όποτε θέλει να συναντήσει τον τούρκο 
πρόεδρο.

Μεσολαβητής
Εφημερίδα: «Εθνος», η ναυαρχίδα του ομίλου Μπόμπολα. Τίτ-

λος: «Προετοιμάζονται για πρωθυπουργία Τσίπρα πλέον στο Βε-
ρολίνο». Αρθρογράφος: Γιώργος Δελαστίκ, στέλεχος του ΝΑΡ και 
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.  Πρόλογος χαρακτηριστικός του μεγάλου έρωτα 
που τρέφει ο αρθρογράφος για τον ΣΥΡΙΖΑ και της προσμονής 
του για την αυριανή «κυβέρνηση της Αριστεράς»: «Παραμονή 
της επετείου του “Οχι’’ των Ελλήνων το 1940 διάλεξε η κορυφαία 
εφημερίδα της επιχειρηματικής και πολιτικής ελίτ της Γερμανίας, 
η “Φράνκφουρτερ Αλγκεμάινε Τσάιτουνγκ’’, να παρουσιάσει το 
ουσιαστικό “Ναι’’ του Βερολίνου προς μια κυβέρνηση με πρωθυ-
πουργό τον Αλέξη Τσίπρα». Ο Δελαστίκ παραθέτει αποσπάσματα 
από το άρθρο της FAZ, σημειώνει την κυνικότητα της γλώσσας 
και το γεγονός ότι η γερμανική φυλλάδα χαρακτηρίζει τον Τσίπρα 
«δίγλωσσο» (άλλα λέει από τα μπαλκόνια και άλλα στις κλειστές 
συναντήσεις με τους Γερμανούς), αλλά δεν ενοχλείται. Δική του 
δουλειά, άλλωστε, είναι να παίξει το ρόλο της δημοσιογραφικής 
γέφυρας ανάμεσα στο συγκρότημα Μπόμπολα, για το οποίο ερ-
γάζεται, και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ουδείς καταλληλότερος και ο «κύρι-
ος Γιώργος» θα πρέπει να αισθάνεται ευτυχής που τον έχει στη 
δούλεψή του.

Κιτρινιές με νόημα
Δε χρειαζόταν η διάψευση του υπουργείου Οικονομικών για 

να καταλάβει κανείς ότι ο εμφανισθείς (εντός εισαγωγικών) δι-
άλογος Χαρδούβελη-Σόιμπλε στην κυριακάτικη φυλλάδα του 
Χατζηνικολάου είναι κατασκευασμένος. Φαινόταν καθαρά ότι 
ο συντάκτης κατασκεύασε ένα διάλογο, για να δώσει «ζωντάνια» 
στο ρεπορτάζ. Και το έκανε κατ’ εντολήν της διεύθυνσης της 
εφημερίδας, η οποία είχε το σχετικό «ρεπορτάζ» πρώτη είδηση. 
Γι’ αυτό και όταν έγινε η διάψευση και τα ανταγωνιστικά προς τον 
Χατζηνικολάου Μέσα το έκαναν σημαία, ο τελευταίος επέλεξε 
το twitter για να πει ότι απόδειξη για την αλήθεια του ρεπορτάζ 
είναι η συνέντευξη της προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών της 
γερμανικής Βουλής στο ίδιο φύλλο της φυλλάδας του. Το γύρισε 
στο καλαματιανό, δηλαδή.

Ομως, πέρα από την «κιτρινιά» του Χατζηνικολάου, η ουσία 
είναι πως οι Γερμανοί δεν κάνουν την παραμικρή αβάντα στη 
συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, την οποία έχουν παραπέμψει 
στην τρόικα. Αυτό φαίνεται από όλες τις επίσημες δηλώσεις τους 
και από τις διευκρινίσεις που έσπευσε να δώσει η εκπρόσωπος 
του υπουργείου Οικονομικών, όταν διαπίστωσαν ότι στην Αθή-
να η συγκυβέρνηση έδωσε γραμμή στις φιλικές φυλλάδες να 
καλλιεργήσουν κλίμα αισιοδοξίας μετά τη συνάντηση Σόιμπλε-
Χαρδούβελη.

Συναινετικά
Οι λέξεις «συναίνεση», «συνεννόηση», «διάλογος» έχουν μπει 

για τα καλά στο καθημερινό πολιτικό λεξιλόγιο του ΣΥΡΙΖΑ και ο 
Παπαδημούλης δε θα μπορούσε να μείνει έξω απ’ αυτό που απο-
τελεί την ειδικότητά του εδώ και δεκαετίες (μαθητής του Κύρκου 
γαρ). «Η χώρα χρειάζεται διάλογο για ομαλή και συντεταγμένη 
έξοδο από την κρίση. Η πρόταση Τσίπρα για σύσκεψη αρχηγών 
υπό τον ΠτΔ, ανοίγει δρόμους», έγραψε στον λογαριασμό του 
στο twitter ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αμέσως μετά την επί-
σκεψη-σόου του Τσίπρα στον Παπούλια.

Εως τώρα, ακούγαμε τους συριζαίους να φωνάζουν σε όλους 
τους τόνους ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, γιατί είναι 
επικίνδυνη, είναι υποταγμένη στην Μέρκελ κτλ. κτλ. Τώρα τους 
ακούμε να παίζουν στο γήπεδο της «εθνικής συνεννόησης». Επι-
μένουν, βέβαια, ότι πρέπει πρώτα να εκκαθαριστεί το πολιτικό 
πρόβλημα, μέσω εκλογών, αλλά στις πολιτικές τοποθετήσεις το 
κέντρο βάρους έχει αλλάξει. Μόνο ο Καμμένος έχει μείνει από 
το παλιό «αντιμνημονιακό» μέτωπο να μιλά την παλιά γλώσσα. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ σιγά-σιγά προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη 
συγκυβέρνηση, που μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και τη ΝΔ.

Καυγάς για το μοίρασμα 
της εξουσίας

ZOOM
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Αν αφαιρέσουμε τα πολιτικά 
σενάρια που «παίζουν» το τε-

λευταίο διάστημα (θα γίνουν ή δε 
θα γίνουν εκλογές το Μάρτη; - θα 
υπάρξει συμφωνία για την αναδιάρ-
θρωση του χρέους πριν τις εκλογές 
ή οι δανειστές θα περιμένουν τη νέα 
κυβέρνηση;), τι μένει; Μένει η ουσία 
του μετα-Μνημόνιου, την οποία πε-
ριέγραψε σε αδρές γραμμές ο Χαρ-
δούβελης στη συνέντευξή του στον 
Πρετεντέρη (Mega, Δευτέρα, 3.11.14) 
και πιο συγκεκριμένα ο Στουρνάρας 
σε δηλώσεις του στην καθημερινή 
του ίδιου Συγκροτήματος (Νέα, Τε-
τάρτη, 5.11.14). 

Ο Χαρδούβελης είπε αυτό που εί-
ναι γνωστό, αλλά δε συζητιέται: «Η 
σχέση με τους δανειστές θα διαρκέ-
σει πολλά χρόνια, έως ότου ξεχρε-
ώσουμε το 75% των δανεικών, αλλά 
δεν θα είναι η ίδια σχέση με τώρα. 
Είναι άλλο η μετά προγράμματος 
αξιολόγηση και άλλο η αξιολόγηση 
εντός προγράμματος». Πρόκειται 
για την περιβόητη «ενισχυμένη 
οικονομική εποπτεία», η οποία επι-
βάλλεται έως ότου τα δημοσιονομι-
κά ελλείμματα περιοριστούν κάτω 
από το 3% του ΑΕΠ και το κρατικό 
χρέος κάτω από 60% του ΑΕΠ. Αν 
σκεφτούμε ότι ο προγραμματισμός 
λέει πως το 2020 το ελληνικό κρα-
τικό χρέος θα είναι 112% του ΑΕΠ, 
θα κατανοήσουμε πως ο Χαρδούβε-
λης είπε αυτό που ισχύει αλλά δεν 
πρέπει να λέγεται (ιδιαίτερα σε προ-
εκλογικές περιόδους). Ο Χαρδούβε-
λης είπε, ακόμη, ότι «το ΔΝΤ δεν θα 
φύγει εντελώς, θα είναι παρατηρη-
τής», προκαλώντας ρίγη οργής στη 
γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα και 
στο Μαξίμου.

Ο Στουρνάρας περιέγραψε ένα 
(γερμανικής έμπνευσης;) σενάριο 
για τη μετα-μνημονιακή εποχή. 
Ανεξάρτητα από το εξωτερικό περι-
τύλιγμα με το οποίο θα σερβιριστεί 
το «φοντάν», εκείνο που περιέγραψε 
με στυγνό τεχνοκρατικό τρόπο είναι 
η ουσία του μετα-Μνημόνιου, με πυ-
ρήνα μια «ιδιόμορφη» προληπτική 
γραμμή πίστωσης, στηριγμένη στα 
περίπου 11,5 δισ. που έχουν μείνει 
στη διάθεση του ΤΧΣ.

«Εξαιρώντας πρώτα ένα μικρό 
ποσό το οποίο πρέπει να μείνει ως 
μαξιλάρι ασφαλείας για απρόβλε-
πτους κινδύνους γενικότερα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος, το 
μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού 
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 
πιστοληπτική γραμμή στήριξης επι-
στρεφόμενο στον Ευρωπαϊκό Μηχα-
νισμό Σταθερότητας (ESM). Με τον 
τρόπο αυτό:

α) παραμένει διαθέσιμο σε περί-
πτωση που χρειαστεί είτε για το τρα-
πεζικό σύστημα είτε για ευρύτερες 
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας,

β) μειώνει ισοπόσως το δημόσιο 
χρέος όσο δεν χρησιμοποιείται και

γ) εφόσον μειώνει το δημόσιο χρέ-
ος δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική 
κυβέρνηση να διαπραγματευθεί μια 
ρεαλιστική χαλάρωση του στόχου για 
το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 

με σκοπό το γενικότερο όφελος της 
ελληνικής οικονομίας και των ελλή-
νων πολιτών».

Η φυλλάδα του Ψυχάρη, στην 
οποία ο Στουρνάρας παρουσίασε 
κατ’ αποκλειστικότητα το σχέδιο 
(χωρίς να πει αν είναι αποκλειστικά 
δικό του ή το έχει συζητήσει και με 
τους δανειστές), κάνει τους παραπέ-
ρα υπολογισμούς: τα λεφτά θα επι-
στραφούν στον ESM και «εφόσον 
δεν τα χρειαστούμε θα μπορέσουν 
να σβήσουν και ισόποσο χρέος. 
Ετσι, τα 11,5 δισ. ευρώ θα μπορέσουν 
να αποτελέσουν το πρώτο κούρεμα 
που θα κάνει μόνη της η Ελλάδα στο 
χρέος της, κατά 5%-6% του ΑΕΠ. Σε 
αυτό το ποσοστό πρέπει να προστε-
θεί η ελάφρυνση του χρέους από την 
αναμενόμενη ρύθμιση της ευρωζώ-
νης, η οποία εκτιμάται, σύμφωνα με 
πηγές του οικονομικού επιτελείου, 
γύρω στο 4%-5%. Επομένως, μιλά-
με για μια συνολική ελάφρυνση της 
τάξης του 10% του ΑΕΠ. Μια τέτοια 
μείωση του χρέους είναι προφανές 
ότι θα χαλαρώσει την πίεση για συ-
νεχή υψηλά πρωτογενή πλεονάσμα-
τα. Αυτά τα είχε απαιτήσει η τρόικα 
προκειμένου να καταστεί το χρέος 
βιώσιμο. Και αυτό με τη σειρά του 
θα επιτρέψει τη χορήγηση και κάποι-
ων φοροελαφρύνσεων».

Παραβλέπουμε την εξόφθαλμη 
απάτη να χαρακτηρίζεται κούρεμα 
η επιστροφή του χρέους (για να «πι-
άσει επαφή» και με αυτά που λέει ο 
ΣΥΡΙΖΑ), και στεκόμαστε στο «εφό-
σον δεν τα χρειαστούμε». Προϋπό-
θεση «να μην τα χρειαστούμε» είναι 
η εξακολούθηση του δανεισμού από 
το ΔΝΤ, διότι οι περιβόητες «αγο-
ρές» έδειξαν ήδη τα δόντια τους. 
Αλλά κι αν «βγει» το σενάριο που 
περιγράφει ο Στουρνάρας, δε θα 
έχουμε παρά ένα τεχνικό μοντέλο 
διαχείρισης του χρέους, ελεγχόμε-
νο απόλυτα από τους δανειστές και 
με μοναδική προσδοκόμενη αλλα-
γή κάποια μείωση των δεδομένων 
«πρωτογενών πλεονασμάτων», έτσι 
που να μπορεί το κράτος να έχει στη 
διάθεσή του κάποιες δυνατότητες 
περιορισμένης αύξησης των δα-
πανών και περιορισμένης μείωσης 
των εσόδων. Πρόκειται για το ση-
μείο γ) στη δήλωση του Στουρνάρα, 
το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί 
και ως κλείσιμο του ματιού προς την 
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με το 
«Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» 
έχει υποσχεθεί μια φιλανθρωπικού 
τύπου πολιτική για τα πιο εξαθλιω-
μένα τμήματα του ελληνικού λαού.

Ανεξάρτητα από το αν θα επιλε-
γεί αυτό το τεχνικό μοντέλο ή κά-
ποιο άλλο, ανεξάρτητα από το αν 
θα υπάρξει συμφωνία το Δεκέμβρη 
μεταξύ ΕΕ και συγκυβέρνησης ή 
αν οι δανειστές θα περιμένουν να 
ξεκαθαρίσει πρώτα το πολιτικό πρό-
βλημα για να κλείσουν συμφωνία με 
την επόμενη κυβέρνηση, εκείνο που 
έχει σημασία είναι πως η ουσία της 
«μνημονιακής» πολιτικής παραμένει 
άθιχτη, η κινεζοποίηση θα εξακολου-
θήσει να πλήττει τον ελληνικό λαό.

Το μετα-Μνημόνιο 
χωρίς περιτύλιγμα

Ηδη, στις δηλώσεις του 
μετά τη συνάντηση με 

τον Στουρνάρα, ο Τσίπρας 
παρουσίασε τη νέα, «ρεαλι-
στική» γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ: 
«Υπενθυμίζω ότι δε πρόκειται 
να δεχτούμε καμιά συμφωνία 
που θα δημιουργεί αρνητικά 
τετελεσμένα, πριν τη δημο-
κρατική διέξοδο.  Πριν τη 
συνολική διαπραγμάτευση 
με τους εταίρους μας για το 
μείζον θέμα της απομείωσης 
του δημόσιου χρέους.  Μια δι-
απραγμάτευση που μόνο μια 
κυβέρνηση με ισχυρή λαϊκή 
εντολή, μπορεί να υλοποιήσει 
με επιτυχία».

Μετά τη συνάντηση με τον 
Παπούλια το έβαλε με ακόμη 
πιο ήπιο τρόπο, αποφεύγοντας 
να μιλήσει για μη αποδοχή 
της συμφωνίας που τυχόν θα 
υπογράψει η συγκυβέρνηση 
με τους δανειστές: «Είχα την 
ευκαιρία να εκφράσω στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
την ανησυχία μας για τους 
κινδύνους που εγκυμονούν 
τόσο η επιμονή της κυβέρνη-
σης σε μια αδιέξοδη πολιτική 
λιτότητας που γεννά φτώχεια 
και ανεργία, όσο όμως και η 
επιλογή του Πρωθυπουργού 
να οδηγήσει τον τόπο σε μια 
παρατεταμένη περίοδο τε-
χνητής πόλωσης, έντασης και 

κινδυνολογίας. Ιδιαίτερα σε 
μια στιγμή όπου είναι ανοιχτό 
το ενδεχόμενο νέας δεσμευ-
τικής συμφωνίας με τους εταί-
ρους, δεδομένης της πλήρους 
αποτυχίας του μνημονίου, του 
μνημονιακού προγράμματος. 
Τούτη την ώρα ο τόπος χρειά-
ζεται, με ομαλό και συντεταγ-
μένο τρόπο,  να υπάρξει μια 
κυβέρνηση ισχυρή, με ισχυρή 
λαϊκή εντολή και ισχυρή κοι-
νωνική στήριξη πάνω σε ένα 
εθνικό σχέδιο διαπραγμάτευ-
σης. Αυτό βεβαίως προϋποθέ-
τει τη δυνατότητα ο λαός μας 
νηφάλια να αποφασίσει ανά-
μεσα στις δύο εκ διαμέτρου 
αντίθετες στρατηγικές. Αυτή 
της συνέχειας υλοποίησης 
μνημονιακών πολιτικών και 
αυτή της διαπραγμάτευσης».

Ο Ν. Βούτσης, μιλώντας την 
Πέμπτη στον Real FM είπε πως 
αν υπογραφτεί συμφωνία από 
τη σημερινή κυβέρνηση, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα την εφαρμόσει, διότι 
θα αποτελεί συμφωνία του 
ελληνικού κράτους, όμως θα 
προσπαθήσει να την επαναδι-
απραγματευθεί.

Τα παραπάνω δείχνουν 
πως ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται το 
πλαίσιο της διαπραγμάτευ-
σης, αλλά θέλει να την κάνει ο 
ίδιος και όχι η συγκυβέρνηση. 
Δεν είναι τυχαίο ότι πλέον δεν 

ακούγονται εκείνα τα παλιά 
περί «προδοτών», περί «υποτα-
κτικών της Μέρκελ», η οποία 
«τους κρατάει με στοιχεία από 
μίζες» και τα παρόμοια. Η λο-
γική είναι πως η σημερινή κυ-
βέρνηση είναι καταρρέουσα 
και γι’ αυτό αποδυναμωμένη, 
ενώ μια νέα κυβέρνηση, ιδιαί-
τερα μια κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, θα είναι δυνατή και θα 
αποσπάσει περισσότερα από 
τους δανειστές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πει κου-
βέντα για το τι θα γίνει με το 
υπόλοιπο των δανείων του 
ΔΝΤ, που απλώνονται μέχρι 
και το πρώτο τρίμηνο του 
2016. Κάτι του «ξέφυγε» του 
Σταθάκη κάποια στιγμή (δε 
θα ζητήσουμε να κουρευτούν 
τα δάνεια από το ΔΝΤ), αλλά 
επισήμως δεν έχει ανακοινω-
θεί τίποτα.

Επίσης, με δεδομένο ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα σεβαστεί τις 
υπάρχουσες δανειακές συμ-
βάσεις και δε θα προκαλέσει 
«πιστωτικό γεγονός» (δηλαδή 
άρνηση πληρωμής), θα πρέπει 
να εξασφαλίσει τα χρήματα 
που χρειάζονται για την εξυ-
πηρέτηση των δανείων, μέχρι 
να πετύχει το «κούρεμα» (λέμε 
τώρα, γιατί δε θα το πετύχει 
ποτέ). Δεν έχει πει από πού 
θα βρει αυτά τα λεφτά, αν τα 

επιτόκια των «αγορών» είναι 
απαγορευτικά.

Μετά τη συνάντηση με τον 
Στουρνάρα, αναφερόμενος 
στα περίπου 11,5 δισ. ευρώ 
του ΤΧΣ, ο Τσίπρας είπε μια 
παπάρα: «Είναι εγκληματική η 
επιλογή για τη διάθεση των 11,5 
δισ. που από την αρχή προορί-
ζονταν για την εξυγίανση του 
χρηματοπιστωτικού συστήμα-
τος, για άλλους σκοπούς.  Για-
τί να χρησιμοποιήσουμε τα 
κεφάλαια αυτά, προκειμένου 
να φτιάξουμε ένα ταμείο για 
μια προληπτική γραμμή πίστω-
σης, στην οποία θα έχουμε 
πρόσβαση σε περίπτωση κρί-
σης, και να μην τα χρησιμοποι-
ήσουμε για να αποτρέψουμε 
εξαρχής μια τέτοια κρίση;». 
Πώς ακριβώς θα αποτραπεί 
μια κρίση με τα 11,5 δισ.; Μή-
πως τα «κόκκινα» δάνεια είναι 
η μοναδική απειλή κρίσης; 
Εφόσον θα χρειαστούν δανει-
κά για την αποπληρωμή παλαι-
ότερων δανείων, αυτά από κά-
που πρέπει να βρεθούν. Αυτό 
δεν έχει να κάνει με τα «κόκ-
κινα» δάνεια των τραπεζών, 
είναι καθαρά δημοσιονομικό 
ζήτημα. Εχεις δημοσιονομικό 
κενό, είσαι αποφασισμένος να 
είσαι νομιμόφρων έναντι των 
δανειστών, από κάπου πρέπει 
να βρεις τα λεφτά για να τους 

ξεπληρώσεις.
Ο Σκουρλέτης, μιλώντας 

στους δημοσιογράφους, προ-
σπάθησε να κουκουλώσει αυ-
τή την παπάρα. Είπε ότι αυτά 
τα λεφτά πρέπει να χρησιμο-
ποιηθούν για την εξασφάλιση 
των τραπεζών από τα κόκκι-
να δάνεια, όμως πρόσθεσε 
αυτό που είχε ανακοινώσει ο 
Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη: 
«Ενα ποσό από αυτά να χρη-
σιμοποιηθούν ως μαγιά για να 
φτιαχτεί μια δημόσια αναπτυ-
ξιακή τράπεζα». Αυτό, όμως, 
δεν μπορείς να το κάνεις, δι-
ότι το απαγορεύει η δανειακή 
σύμβαση. Μάλιστα, για ν’ αλ-
λάξεις τη δανειακή σύμβαση 
ως προς αυτό, δεν αρκεί μόνο 
μια απόφαση του Eurogroup, 
αλλά θα πρέπει να συμφω-
νήσουν και τα κοινοβούλια 
κάποιων χωρών, μεταξύ των 
οποίων και η Γερμανία.

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαία 
η στροφή 180ο στην πολιτική 
γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 
θέτει μόνο ζήτημα δημοκρα-
τικής νομιμοποίησης της κυο-
φορούμενης νέας συμφωνίας 
με τους δανειστές. Πρέπει να 
την κάνουμε εμείς και όχι η 
σημερινή συγκυβέρνηση λέει.  
Για να είμαστε ακριβείς, όμως, 
ζήτημα δημοκρατικής νομιμο-
ποίησης (με το περιεχόμενο 

που έχει αυτός ο όρος στην 
αστική συνταγματική τάξη) 
δεν υφίσταται. Η κυβέρνη-
ση έχει τη δεδηλωμένη και η 
Βουλή μπορεί να ψηφίσει ό,τι 
θέλει. Μόνο πολιτική νομιμο-
ποίηση μπορεί να επικαλεστεί 
ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό έχει να 
κάνει με το εσωτερικό πολιτικό 
παιχνίδι και δεν αφορά τους 
δανειστές.

Εκείνο που καταγράφουν 
και «μετράνε» οι δανειστές εί-
ναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχεται 
δημόσια πλέον τη «συνέχεια 
του κράτους» και εκφράζει 
τη νομιμοφροσύνη του έναντι 
των κοινοτικών θεσμίων και 
των δανειακών συμβάσεων. 
Δηλώνει, βέβαια, ότι θέλει να 
επαναδιαπραγματευθεί τα 
πάντα, να πετύχει διαγραφή 
του μεγαλύτερου μέρους του 
χρέους κτλ. Δικαίωμά του να 
διακηρύσσει ό,τι θέλει, όταν 
δεν παραβιάζει τις υποχρε-
ώσεις του. Τα υπόλοιπα εξα-
σφαλίζονται από τους προ-
βλεπόμενους ελεγκτικούς μη-
χανισμούς. Οταν το έλλειμμά 
σου ξεφεύγει, τότε μπαίνεις 
στη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος, όπως λέγεται,  
εφαρμόζεις «πρόγραμμα» που 
αποφασίζει το Eurogroup και 
τίθεσαι υπό τον έλεγχο της 
Κομισιόν.

Μόνο ζήτημα δημοκρατικής νομιμοποίησης θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Κόκκινες γραμμές» με το βλέμμα στις εκλογές
Πότε θα επιστρέψει η τρόικα στην 

Αθήνα; Την επόμενη εβδομάδα 
λένε κυβερνητικές πηγές. Πριν από 
μερικές μέρες, όμως, ο εκπρόσωπος 
του ΔΝΤ Τζέρι Ράις δεν ήταν και τό-
σο ευγενικός προς τη συγκυβέρνηση 
των Σαμαρά Βενιζέλου. Αναμένουμε 
από τις ελληνικές αρχές «ένα πλήρες 
πακέτο προτάσεων πολιτικής» και με-
τά θα επιστρέψει η τρόικα στην Αθή-
να, είπε. Οταν δε ρωτήθηκε πότε θα 
σταλούν οι θέσεις της Ελλάδας, απά-
ντησε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα. Ηταν σα να  ‘λεγε 
«εμείς δε βιαζόμαστε, ο Σαμαράς με 
τον Βενιζέλο πρέπει να βιαστούν, αν 
θέλουν να προλάβουν το Eurogroup 
της 8ης Δεκέμβρη», το οποίο μπορεί 
να «κλείσει» την τρέχουσα επιθεώ-
ρηση από την τρόικα, και τη σύνοδο 
κορυφής της 18ης Δεκέμβρη, η οποία 
μπορεί ν’ αποφασίσει για το μετα-
Μνημόνιο. 

Η ίδια η τρόικα είχε διαμηνύσει 
πως δεν πρόκειται να επιστρέψει 
στην Αθήνα αν προηγουμένως δεν 
σιγουρευτεί ότι οι διαπραγματεύ-
σεις με τους υπουργούς μπορούν να 
αχθούν σε ένα τέλος. Απ’ ό,τι φαίνε-
ται, τα αφεντικά έδωσαν εντολή να 
μη συμμετάσχουν οι Γκογιάλ, Κοστέ-
λο και Μαζούχ σε πολιτικά παιχνίδια 
που θα διευκολύνουν τη συγκυβέρ-
νηση να εμφανίζεται ως η «καλή» 
που δίνει μάχες με τους «κακούς» 
εκπροσώπους των δανειστών. Αυτά 
ανήκουν στο παρελθόν. Ιδιαίτερα ο 
Γιούνκερ δε θέλει με τίποτα να ξε-
κινήσει τη θητεία του έχοντας απέ-

ναντί του έναν ολόκληρο ελληνικό 
λαό να τον βρίζει. Πρώτα θα υπάρ-
ξει διαπραγμάτευση από μακριά και 
όταν φανεί προσέγγιση απόψεων 
θα έρθει η τρόικα στην Αθήνα για να 
«κλείσει» την επιθεώρηση. Αλλωστε, 
αν εξαιρέσουμε την εκτίμηση για το 
δημοσιονομικό κενό (σύμφωνα με 
όσα διαρρέει η κυβέρνηση, η τρόικα 
το υπολογίζει σε 2 δισ. και το υπουρ-
γείο Οικονομικών σε 900 εκατ.), τα 
υπόλοιπα είναι θεσμικά ζητήματα, 
στα οποία οι αποφάσεις θα είναι πο-
λιτικές, οπότε δεν είναι απαραίτητες 
πολυήμερες διαπραγματεύσεις με 
την τρόικα στην Αθήνα.

Σαμαράς και Βενιζέλος έδωσαν 
εντολή στους υπουργούς να «τρέ-
ξουν» τους φακέλους με τα βασικά 
προαπαιτούμενα και ενδεχομένως 
οι τελικές προτάσεις να στάλθηκαν 
στην τρόικα την περασμένη Τρίτη, 
όπως διέρρευσαν κυβερνητικές 
πηγές. Ταυτόχρονα, άρχισε και το 
γνωστό προπαγανδιστικό παιχνίδι 
των «κόκκινων γραμμών», με τη συ-
γκυβέρνηση να παίζει το τελευταίο 
της χαρτί. Με τη Δαμόκλειο σπάθη 
των εκλογών πάνω από το κεφάλι 
της, δεν έχει περιθώρια να ψηφίσει 
άμεσα έναν ακόμη αντιασφαλιστικό 
νόμο, ούτε το νόμο για τις ομαδικές 
απολύσεις, ούτε το καινούργιο ενι-
αίο μισθολόγιο. Σύμφωνα με τις κυ-
βερνητικές διαρροές, προτείνει την 
αναβολή αυτών των θεμάτων για το 
δεύτερο εξάμηνο του 2015 και για το 
2016. Το ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, καταβάλ-
λει προσπάθεια να εμφανίσει αυτές 

τις προτάσεις ως δικούς του όρους, 
τους οποίους επέβαλε στους δεξιούς 
υπουργούς.

Τι οδηγίες έχει η τρόικα γι’ αυτά 
τα τρία «αγκάθια»; Θα δεχτούν τ’ 
αφεντικά της να προσφέρουν χείρα 
βοηθείας στους Σαμαρά-Βενιζέλο; 
Αυτό μένει να το δούμε, αν και τα μη-
νύματα που έρχονται από Βρυξέλλες 
και Βερολίνο δεν είναι ενθαρρυντικά 
για τη συγκυβέρνηση.  Για παράδειγ-
μα, ο εκπρόσωπος του γερμανικού 
υπουργείου Οικονομικών βγήκε και 
έκανε επίσημη διάψευση των δη-
μοσιευμάτων του ελληνικού Τύπου, 
σύμφωνα με τα οποία στο Βερολίνο 
ο Χαρδούβελης συνήψε με τον Σόι-
μπλε συμφωνία για περαιτέρω στή-
ριξη της Ελλάδας μετά το τέλος του 
Μνημονίου. Ούτε ο Χαρδούβελης μί-
λησε για συμφωνία, έσπευσε να τον 

καλύψει ο Βενιζέλος. Δημόσια δεν 
μίλησε για συμφωνία, μοίρασε όμως 
και ένα non paper, στο οποίο ουσια-
στικά περιέγραφε μια συμφωνία με 
συγκεκριμένους όρους (γράψαμε 
σχετικά κι εμείς στο προηγούμενο 
φύλλο). Βάζοντας τον εκπρόσωπό 
του να κάνει επίσημη διάψευση, ο 
Σόιμπλε έστειλε στην Αθήνα το μή-
νυμα να σταματήσουν να παίζουν 
μ’ αυτά τα πράγματα, «να κάνουν τα 
μαθήματά τους» κι όταν περάσουν 
τις εξετάσεις από την τρόικα, να 
περάσουν για τα περαιτέρω από το 
Eurogroup. 

Μ’ άλλα λόγια, οι Γερμανοί εμφα-
νίζονται διατεθειμένοι να μην αφή-
σουν τίποτα να πέσει κάτω. Φοβού-
νται, μήπως, ότι θα επικρατήσει κλίμα 
χαλάρωσης και δε θα προωθηθούν οι 
συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις; ‘Η 

είναι αποφασισμένοι να μη κλείσουν 
συμφωνία με τη σημερινή κυβέρνη-
ση, την οποία θεωρούν τελειωμένη 
και γι’ αυτό της συμπεριφέρονται με 
σκληρότητα; Μήπως, όμως, δε θα 
ήταν καλύτερα γι’ αυτούς να κλεί-
σουν με τη σημερινή κυβέρνηση τις 
περισσότερες εκκρεμότητες, ώστε 
να ξαλαφρώσουν από το βάρος μι-
ας άμεσης συμφωνίας την επόμενη 
κυβέρνηση (του ΣΥΡΙΖΑ), δίνοντάς 
της τη δυνατότητα να περάσει ένα 
χρονικό διάστημα με τις παπαριές 
περί αναδιαπραγμάτευσης, χωρίς να 
αθετεί τις υποχρεώσεις έναντι των 
δανειστών, αλλά και χωρίς να είναι 
αναγκασμένη να πάρει νέα μέτρα;

Ολα αυτά τα ερωτήματα είναι βά-
σιμα, αλλά δεν έχει κανένα νόημα να 
αρχίσουμε εμείς να κατασκευάζου-
με σενάρια για το τι είναι πιθανότερο 
να γίνει. Πολύ σύντομα θα γνωρίζου-
με τις απαντήσεις και θα βγάλουμε 
τα συμπεράσματά μας. Μεγαλύτερη 
σημασία έχει να δούμε το περιεχό-
μενο των μέτρων επί των οποίων η 
συγκυβέρνηση τράβηξε τις υποτιθέ-
μενες «κόκκινες γραμμές» της.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Η συγκυβέρνηση 
δέχεται, λέει, να γίνουν δομικές αλ-
λαγές (συγχωνεύσεις ασφαλιστικών 
ταμείων), χωρίς μέτρα αύξησης των 
ορίων ηλικίας και μείωσης της κατώ-
τερης σύνταξης, τα οποία θέλει να 
μετατεθούν για μετά τις εκλογές. 
Επισείει, δε, τον κίνδυνο να μη σχη-
ματιστεί κυβερνητική πλειοψηφία 
και να πέσει η κυβέρνηση. Ως γνω-
στόν, τα δυο βασικά μέτρα της κυο-

φορούμενης νέας αντιασφαλιστικής 
μεταρρύθμισης είναι η αύξηση του 
ελάχιστου αριθμού ενσήμων στα 
6.000 (από 4.500 που είναι σήμε-
ρα) και η κατάργηση του λεγόμενου 
«προνοιακού τμήματος» στην κατώ-
τερη σύνταξη του ΙΚΑ. Το μεν πρώτο 
μέτρο θα κρατήσει εκτός σύνταξης 
έναν τεράστιο αριθμό εργαζόμενων, 
το δε δεύτερο θα ρίξει στα τάρταρα 
τη σημερινή άθλια κατώτερη σύντα-
ξη.

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. Στόχος, 
όπως αποκαλύφτηκε με κυβερνητι-
κές διαρροές, είναι  η εξίσωση των 
μισθών στο δημόσιο μ’ αυτούς του 
ιδιωτικού τομέα. Μια εκδοχή, την 
οποία έχει αποδεχτεί ο Μητσοτάκης, 
είναι να ξεκινήσει αυτό από τους νε-
οεισερχόμενους, ώστε να επεκταθεί 
σε όλους σε επόμενη φάση. Ενδεχο-
μένως αυτό ν’ αποτελέσει εναλλα-
κτική πρόταση της κυβέρνησης για 
τώρα, ώστε να υπάρξει συμφωνία 
μετάθεσης της γενικής ανατροπής 
στο μετά τις εκλογές μέλλον.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ. Αυτό 
είναι ίσως το πιο εύκολο θέμα, καθώς 
η κυβέρνηση έχει στα χέρια της την 
τριμερή συμφωνία της Ζυρίχης, όπου 
καπιταλιστές, εργατοπατέρες και κυ-
βέρνηση συμφώνησαν, υπό την προ-
εδρία του Διεθνούς Γραφείου Εργα-
σίας, ότι το σημερινό καθεστώς που 
επιτρέπει ομαδικές απολύσεις πάνω 
από το ανώτατο όριο με απόφαση 
του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας 
είναι αρκετό.

Υπάρχει, όμως, και η διαφορά 

κυβέρνησης-τρόικας ως προς το 
δημοσιονομικό κενό του 2015. Κάτι 
θα πρέπει να μηχανευτούν για να 
κλείσουν αυτή τη διαφορά, χωρίς 
να χρειαστεί να πάρουν κραυγαλέα 
φορομπηχτικά μέτρα. Το πιθανότερο 
είναι ότι θα την πληρώσουν και πάλι 
οι κοινωνικές δαπάνες με πρώτες τις 
δαπάνες υγείας, οι οποίες τα τελευ-
ταία χρόνια αποτελούσαν την πιο 
βολική λύση, όταν η τρόικα ζόριζε 
τα πράγματα.

Αν δεν υπήρχε η προοπτική των 
εκλογών, αν είχαν βρεθεί οι 180 για 
την εκλογή προέδρου της Δημοκρα-
τίας, τότε η συγκυβέρνηση δε θα 
τραβούσε κανένα μεγάλο ζόρι. Τώ-
ρα το πρόβλημά της είναι διπλό. Από 
τη μια ναυάγησε όλη η εκστρατεία 
που είχε πάρει την κωδική ονομασία 
«βγαίνουμε από το Μνημόνιο», με 
αποτέλεσμα να συζητούν πλέον για 
«προληπτική γραμμή πίστωσης» και 
νέο «πρόγραμμα» και, από την άλ-
λη, καλείται να περάσει νέα μέτρα, 
χωρίς καν να έχει στα χέρια της κάτι 
«ανεβαστικό», όπως θα ήταν μια συμ-
φωνία αναδιάρθρωσης του χρέους 
με επιμήκυνση της περιόδου απο-
πληρωμής (ακόμα καλύτερα αν είχε 
και μια μικρή μείωση επιτοκίου).

Σαμαράς και Βενιζέλος είναι στρι-
μωγμένοι όσο καμιά κυβέρνηση τα 
μνημονιακά χρόνια. Είναι σαν οι δα-
νειστές να τους ζητούν να κάνουν 
πολιτικό χαρακίρι. Γι’ αυτό και δεν 
πρέπει να απορρίψουμε τελείως την 
πιθανότητα μιας ηρωικής εξόδου με 
πρόωρες εκλογές.

Οπως κι αν το πουν, 
Μνημόνιο θα είναι
Λέτε να έκανε λάθος ο Ντεϊσελμπλούμ όταν έγραψε στην ημε-

ρήσια διάταξη του Eurogroup ότι θα συζητηθεί η παράταση 
του ελληνικού «προγράμματος»; Μόνο για απροσεξία μπορεί να 
τον κατηγορήσει κάποιος. Οτι δηλαδή δε σκέφτηκε πως η είδη-
ση θα έκανε πάταγο στην Ελλάδα και γι’ αυτό έπρεπε να είναι 
προσεκτικός στη διατύπωση που χρησιμοποίησε. Επί της ουσίας, 
όμως, δεν έγραψε κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Το 
ελληνικό «πρόγραμμα» θα συνεχιστεί και το 2015 (και βλέπουμε), 
πρώτον γιατί η Ελλάδα έχει λαμβάνειν δόσεις από το ΔΝΤ μέχρι 
και το πρώτο τρίμηνο του 2016 (οι παλικαρισμοί του Σαμαρά, 
ότι δεν χρειάζεται αυτά τα λεφτά, τα οποία θα τα αναζητήσει 
από τις «αγορές», αποτελούν πλέον ένα θλιβερό για τον ίδιο πα-
ρελθόν) και δεύτερο γιατί θα συζητηθεί η περιβόητη προληπτική 
γραμμή πίστωσης, η οποία έχει συμφωνηθεί καταρχήν όχι όμως 
και στις λεπτομέρειές της. Κι επειδή προληπτική γραμμή πίστω-
σης δεν υπάρχει χωρίς όρους (για υπογραφή Μemorandum of 
Understanding, δηλαδή Μνημονίου, κάνει λόγο το καταστατικό 
του ESM), η συζήτηση που θα γίνει στο Eurogroup θα αφορά τη 
συνέχιση του ελληνικού «προγράμματος».

Την περασμένη Δευτέρα, «ανώτατος κοινοτικός αξιωματού-
χος» (λέγε με Γιούνκερ) ανέφερε πως, επειδή αυτή τη στιγμή η 
βασική υπόθεση εργασίας είναι ότι με βάση τις σημερινές διαθέ-
σεις των «αγορών» η έξοδος της Ελλάδας για δανεισμό απ’ αυτές 
δε φαίνεται εφικτή, θα χρειαστεί η δημιουργία «ενός πλέγματος 
οικονομικής προστασίας του ελληνικού κράτους, προληπτικού 
κυρίως χαρακτήρα». Ενα σημαντικό μέρος των κονδυλίων για τη 
δημιουργία του πλέγματος μπορεί να προέλθει από το μάλλον 
αχρείαστο απόθεμα των 11 δισ. ευρώ που είχε δημιουργηθεί για 
τις τράπεζες, οπότε δε θα απαιτηθεί η δέσμευση νέων κονδυλίων 
για την Ελλάδα, αλλά ο αναπροσανατολισμός υπαρχόντων.

Αυτό -πάντα κατά τον «ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο- θα 
απαιτήσει μια νέα συμφωνία με την Ελλάδα, η οποία ναι μεν δε 
θα έχει τα χαρακτηριστικά του υφιστάμενου Μνημονίου, όμως 
θα έχει από τη μια μεριά χρηματικά ποσά που αν κριθεί αναγκαίο 
θα εκταμιευθούν για τις ανάγκες του ελληνικού κράτους και από 
την άλλη μεριά μετρήσιμους στόχους τους οποίους η Ελλάδα 
θα δεσμευτεί ότι θα πετύχει.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να συμπληρώσει ότι τα χρονικά περι-
θώρια για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων έχουν στενέψει. Θα 
πρέπει μέχρι το Eurogroup της 8ης Δεκέμβρη να έχει κλείσει η 
σχετική διαπραγμάτευση, ώστε στη συνέχεια να επικυρωθεί από 
το Συμβούλιο και μέχρι τα τέλη του χρόνου και από τα κοινοβού-
λια ορισμένων κρατών-μελών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και το 
γερμανικό. Οσο για το ΔΝΤ, για πολλές χώρες η συνέχιση της 
παρουσίας του είναι εκ των ων ουκ άνευ, οπότε θα παραμείνει 
στην Ευρωζώνη.

Το βράδυ της ίδιας μέρας υποστήριξε τα ίδια ο Χαρδούβελης 
συνεντευξιαζόμενος στον Πρετεντέρη. Μίλησε για μια «διαφορε-
τική σχέση» για «μια περίοδο προσαρμογής, έως ότου να βγούμε 
εντελώς από το μνημόνιο, όπως είναι η Πορτογαλία και η Ιρλαν-
δία», στη διάρκεια της οποίας οι ελεγκτές «δεν θα μπαίνουν τόσο 
πολύ στη μικροδιαχείριση των πραγμάτων». Οσο για το ΔΝΤ, «θα 
είναι παρατηρητής». Αναφέρθηκε στο χαρακτηρισμό «δομημένη 
συμβατική σχέση», που χρησιμοποίησε ο Βίζερ του EuroWorking 
Group, και είπε ότι είναι το ίδιο με το δικό του χαρακτηρισμό 
«συνετή και καθαρή έξοδος»!

Οπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για ένα παιχνίδι με τις λέξεις.  
Για το πώς θα σερβιριστεί στον ελληνικό λαό η νέα συμφωνία και 
το αν η τρόικα (ή όπως αλλιώς ονομαστεί το ελεγκτικό όργανο) 
θα έρχεται κάθε έξι και όχι κάθε τρεις μήνες. Δίνεται βάρος στα 
εξωτερικά στοιχεία της «νέας σχέσης», γιατί στα χρόνια των Μνη-
μονίων από την αστική «αντιμνημονιακή» κατεύθυνση τονίζονταν 
ιδιαίτερα αυτά τα στοιχεία: η «κακή» τρόικα, οι υποχρεώσεις που 
αναλήφθηκαν και μας έδεσαν τα χέρια κτλ. Ποια είναι, όμως, τα 
βασικά χαρακτηριστικά της «μνημονιακής» περιόδου;

Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτο, η κανονική απο-
πληρωμή των τοκοχρεολυσίων (αυτό σημαίνει ο όρος «βιωσιμό-
τητα» του χρέους) και, δεύτερο, η προώθηση της κινεζοποίησης, 
η οποία συνδέεται πρώτο με την αύξηση του ποσοστού του κέρ-
δους για το κεφάλαιο που είναι επενδυμένο στην Ελλάδα και 
δεύτερο με τη δημιουργία πλεονασμάτων που θα οδεύουν προς 
την εξυπηρέτηση του χρέους.

Αυτά τα δύο βασικά χαρακτηριστικά κανένα από τα δυο «αντί-
παλα» πολιτικά στρατόπεδα δεν τα αμφισβητεί. Αν δεν υπήρχε 
ο κίνδυνος των εκλογών, δε θα γινόταν η σχετική συζήτηση για 
το μετα-Μνημόνιο. Ολα θα ακολουθούσαν τη φυσιολογική τους 
πορεία: προληπτική γραμμή πίστωσης (ο Σόιμπλε το φωνάζει από  
τον Ιούνη του 2013) και ένα νέο «πρόγραμμα», την υλοποίηση του 
οποίου θα ελέγχει ένας μηχανισμός επιτήρησης διαφορετικός 
μορφικά από την τρόικα.

Κάποιοι απροκάλυπτοι ευρω-
λιγούρηδες σαν τον Κυριάκο 

Μητσοτάκη, στην προσπάθειά τους 
να δικαιολογήσουν τη μνημονιακή 
πολιτική και ιδιαίτερα κάποια μέ-
τρα σαν τις 6.500 απολύσεις που 
πρέπει να γίνουν για να συμπλη-
ρωθεί ο συμφωνημένος αριθμός 
των 15.000 απολύσεων, λένε: δεν 
βλέπετε τη Γαλλία και την Ιταλία, 
πανίσχυρες χώρες, οι οποίες ανα-
γκάστηκαν από την Κομισιόν να 
αναθεωρήσουν τους προϋπολογι-
σμούς τους, προκειμένου να συμ-
μορφωθούν με τους στόχους του 
Συμφώνου Σταθερότητας;

Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με 
την αλήθεια. Εκείνο που έγινε ή-
ταν μια συμφωνία ανάμεσα στην 
Κομισιόν και τις κυβερνήσεις των 
δύο κρατών για να σωθούν τα προ-
σχήματα. Σκέτη κοροϊδία, δηλαδή, 
την οποία οι άλλες χώρες κατάπιαν 
αμάσητη, ακριβώς γιατί πρόκειται 
για τη Γαλλία και την Ιταλία που 
είχαν συμφωνήσει με τη Γερμανία.

Ο υπουργός Οικονομικών της 
Γαλλίας Μισέλ Σαπέν ανακοίνωσε 
ότι η χώρα του θα μειώσει το έλ-
λειμμά της κατά επιπλέον 3,6 δισ. 
ευρώ. Ο υπουργός Οικονομικών 
της Ιταλίας Πιερ Κάρλο Παντοάν 
ανακοίνωσε ότι η Ιταλία θα εξοικο-

νομήσει επιπλέον 3,5 δισ. ευρώ.  Με 
το που παρέλαβε τις συμφωνημέ-
νες επιστολές, ο αρμόδιος αντιπρό-
εδρος Γίρκι Κατάινεν έσπευσε να 
δηλώσει: «Τις τελευταίες δύο εβδο-
μάδες η Κομισιόν είχε συνομιλίες 
με συγκεκριμένες χώρες ζητώντας 
επιπλέον πληροφορίες ή για να υπο-
γραμμίσει κάποιες αρχικές αμφιβο-
λίες (sic!). Επιθυμώ να χαιρετίσω το 
γεγονός ότι αυτές οι χώρες-μέλη 
απάντησαν εποικοδομητικά στις 
ανησυχίες μας. Αφού εξετάσαμε 
όλες τις επιπλέον πληροφορίες και 
τις βελτιώσεις που μας εστάλησαν 
τις τελευταίες μέρες, δεν μπορώ 
να πω ότι υπάρχουν σοβαρές περι-
πτώσεις που δεν συμμορφώνονται 
με τους κανονισμούς».

Φυσικά, Γαλλία και Ιταλία και 
πάλι δε συμμορφώνονται με τους 
στόχους για το έλλειμμα. Απλά, 
ανακοίνωσαν κάποιες μικρές βελ-
τιώσεις για να σωθούν τα προσχή-
ματα και να μην ξεκινήσει η νέα Κο-
μισιόν τη θητεία της με ένα μεγάλο 
φιάσκο. Το ζήτημα αυτό ο Ολάντ με 
τον Ρέντσι δεν το συζήτησαν με τον 
Κατάινεν, ούτε καν με τον Γιούνκερ. 
Το συζήτησαν και το συμφώνησαν 
με την Μέρκελ στο Μιλάνο, σε επί-
πεδο παζαριού ανάμεσα σε ιμπε-
ριαλιστές.

Συμφωνία Κομισιόν με Γαλλία-Ιταλία

Η μεγάλη κοροϊδία
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Ο Λοβέρδος 
απαιτεί πλήρη 
υποταγή

Ακόμη και αυτή η συνδικαλιστική γρα-
φειοκρατία της ΟΛΜΕ δεν άντεξε 

να σηκώσει το «φτύσιμο» που της έριξε ο 
Λοβέρδος στην προγραμματισμένη σε 
εβδομαδιαία βάση συνάντηση και απο-
χώρησε από αυτή, μετά την αποχώρηση 
του συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ. 

Ξεσαλωμένος ο υπουργός Παιδείας, 
επειδή δεν του βγαίνουν και τα επικοι-
νωνιακά παιχνίδια που παίζει χωρίς τη 
συναίνεση της συνδικαλιστικής γρα-
φειοκρατίας, ζήτησε από την ΟΛΜΕ 
«moratorium όσον αφορά τις εθνικές 
και θρησκευτικές εορτές καθώς και για 
τις επισκέψεις του σε σχολεία». Ζήτησε 
δηλαδή  να μην διοργανώνονται από τις 
τοπικές ΕΛΜΕ εκδηλώσεις διαμαρτυρί-
ας κατά τις επισκέψεις του στα σχολεία, 
καθώς και στις παρελάσεις, ώστε στη 
συνέχεια να κομπορρημονεί ότι αυτός 
είναι ο μέγας δημοκράτης που αφαίρε-
σε τα κάγκελα και έδιωξε της αστυνομία 
από τις παρελάσεις (ήδη είχε φροντίσει 
να φτιάξει το σχετικό κλίμα στην παρέ-
λαση της 28ης Οκτωβρίου).

Δυστυχώς, για τον Λοβέρδο, σ’ αυ-
τή τη φάση, η συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία δε μπορεί να του κάνει αυτό 
το «δώρο». Δεν ευνοεί, βλέπετε και το 
γενικό κλίμα, με το λαό να υποφέρει τα 
πάνδεινα, τη δημόσια εκπαίδευση να 
ταλανίζεται από μύρια προβλήματα και 
τους εκπαιδευτικούς να έχουν στηθεί 
στο απόσπασμα με την αξιολόγηση, το 
νέο «νέο μισθολόγιο», τις διώξεις κ.λπ. 

Ξεσηκώθηκε η μαθητική νεολαία. 
Το σχολείο του βομβαρδισμού 

με αντιδραστικές, αναχρονιστικές, 
πολυάριθμες, ατάκτως ερριμμέ-
νες πληροφορίες, το σχολείο της 
αποστήθισης, του ανταγωνισμού, 
της βαθμοθηρίας, των εξοντωτι-
κών εξεταστικών μαραθώνιων, της 
παραπαιδείας, των χιλιάδων κενών 
σε εκπαιδευτικούς, της υποχρημα-
τοδότησης, το σχολείο που ευνοεί 
τους έχοντες και χαντακώνει τους 
αδύναμους κοινωνικά δεν τη γεμίζει, 
την πνίγει. Εκατοντάδες είναι πλέον 
τα κατειλημμένα σχολεία σε όλη τη 
χώρα, ενώ οι μαθητές κατέβηκαν και 
στους δρόμους σε μαζικές διαδηλώ-
σεις, φωνάζοντας ενάντια στο «νέο 
λύκειο», «την τράπεζα θεμάτων», για 
το «δικαίωμά τους στη μόρφωση» και 
για μια «ζωή με δικαιώματα».

Ο υπουργός Παιδείας προσπάθη-
σε να υποβαθμίσει το ζήτημα να το 
περάσει στο «ντούκου», κάνοντας 
λόγο για γεγονός «που συμβαίνει 
κάθε χρόνο τέτοια εποχή ενόψει του 
οροσήμου του Πολυτεχνείου». Γιατί 
γνωρίζει καλά ότι η κατάσταση στην 
Παιδεία -και την εργαζόμενη κοινω-
νία γενικότερα- είναι τέτοια που μια 
σπίθα αρκεί για να αρπάξουν φωτιά 
τα σχολεία από τις κινητοποιήσεις 
της μαθητικής νεολαίας, η οποία εί-
ναι «απρόβλεπτη». Και μπορεί μαθη-
τικές καταλήψεις να έχουμε σχεδόν 
κάθε χρόνο στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς, οι οποίες τα τελευταία χρό-
νια στη συνέχεια αποδυναμώνονται 
και φυλλοροούν, όμως, τα προβλή-
ματα χρόνο με το χρόνο έχουν γίνει 
εκρηκτικά, ενώ σε αυτά προστέθηκε 
και η ωρολογιακή βόμβα του «νέ-
ου σχολείου», με τις πανελλαδικού 
τύπου εξετάσεις σε όλες τις τάξεις 

του Λυκείου (τράπεζα θεμάτων) και 
τις νέες σκληρές διατάξεις για την 
προαγωγή από τάξη σε τάξη και την 
απόλυση από το Λύκειο. 

Ταυτόχρονα, ο Λοβέρδος φρόντι-
σε να ρίξει τα πρώτα βέλη της τρο-
μοκρατίας ενάντια στους μαθητές. 
Εκανε λόγο για το γνωστό ΠΔ, με το 
οποίο τιμωρούνται οι μαθητές που 
κάνουν κατάληψη πάνω από τρεις 
ημέρες, με παράταση του διδακτικού 
έτους για τόσες ημέρες όσες διήρ-
κησε η κατάληψη πέραν των τριών 
ημερών, νιώθοντας τάχα αγωνία για 
τη μόρφωση των παιδιών:  

«Σε μία δύσκολη χρονιά ξεκινάει 
μία σειρά κινητοποιήσεων που έρχε-
ται σε αντίθεση με αυτό που πρέπει 
να πάρουν οι μαθητές από το σχο-
λείο, αυτό που πρέπει να διδάξουν 
οι καθηγητές. Μου είπαν για περίπου 
500 σχολεία. Αυτό είναι ένα μεγάλο 
πρόβλημα και το γεγονός ότι επανα-
λαμβάνεται κάθε χρόνο δεν με ενδι-
αφέρει. Πρέπει να αναλογιστούμε τι 
πρόβλημα δημιουργείται στα παιδιά 
και τη μαθητική κοινότητα. Υπάρχει 
προεδρικό διάταγμα που ρυθμίζει 
τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις» 
(Ανδρέας Λοβέρδος).

Στον υποκριτή υπουργό Παιδείας 
που χύνει κροκοδείλια δάκρυα για 
τη μόρφωση των παιδιών, δίνουν 
πληρωμένη απάντηση με τον ευθύ, 
άμεσο, ουσιαστικό λόγο τους οι μα-
θητές του 3ου Λυκείου Αρτας:

«Προς όλους.
Σας μιλάμε εμείς, τα παιδιά σας, οι 

πλέον σκληρά εργαζόμενοι.

Δεν παραπονιόμαστε γι’ αυτό. Δεν 
μας κουράζει η εκπαίδευση.

Την θέλουμε, την χρειαζόμαστε.
Ζητάμε την μόρφωση για να γίνου-

με πολίτες, χρήσιμοι στον εαυτό μας 
και στην κοινωνία.

Ομως, η πολιτεία αντί να μας βο-
ηθήσει, βάζει εμπόδια και τρικλοπο-
διές. Ισως να μην μας θέλει όλους 
μορφωμένους.

Ερχεται το νέο σύστημα του λυκεί-
ου με την τράπεζα θεμάτων.

Το σύστημα αυτό κάθε άλλο παρά 
αναπτύσσει την κριτική σκέψη μας, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι ο βασικός 
στόχος του σχολείου.

Προωθεί τη βαθμοθηρία, δηλαδή 
οι μαθητές από την πρώτη λυκείου 
κιόλας προσπαθούμε σκληρά, για να 
φτάσουμε την καλύτερη απόδοση που 
θα μπορούσαμε να έχουμε σε όλα τα 
μαθήματα.

Ολη αυτή όμως η προσπάθειά μας 
γίνεται με στόχο ένα ‘’20’’ και όχι την 
ουσιαστική γνώση.

Δεν μας αφήνονται περιθώρια να 
κοιτάξουμε πίσω από τις σελίδες των 
βιβλίων, και όποιος αποπειραθεί θε-
ωρείται αλλόκοτος και ενοχλητικός.

Μαθητές και καθηγητές γίνονται 
πιόνια στα χέρια ενός αναλυτικού 
προγράμματος, εργαλεία προκαθο-
ρισμένων οδηγιών.

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΥΝ-
ΝΟΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΙΔΕΙΑ.

Χάνεται κάθε δικαίωμα διαχείρισης 
της ‘’ύλης’’ από τον καθηγητή, ο οποί-

ος δεν είναι πλέον σε θέση να την ‘’με-
ταλλάξει’’ με βάση τις ιδιαιτερότητες 
των μαθητών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να τρέ-
χουν μαθητές και καθηγητές πίσω 
από ένα πολύ μεγάλο όγκο πληροφο-
ριών, αναγκασμένοι να καταφεύγουν 
σε φροντιστήρια επιβαρύνοντας την 
δύσκολη οικονομική κατάσταση των 
περισσότερων-δυστυχώς- ελληνικών 
οικογενειών με στόχο να ολοκληρώ-
σουν αυτή την πολυπόθητη ύλη για να 
τα καταφέρουν στις εξετάσεις.

Στηρίζεται στη στυγνή μάθηση και 
στη χρησιμοθηρική εκπαίδευση.

Η γνώση δεν είναι πια προσωπική 
και προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή, 
δεν είναι γνώση για μάθηση αλλά για 
επιδόσεις, τυποποιημένη, που μόνο 
όσοι καταφέρουν να πειθαρχήσουν 
και να παπαγαλίσουν θα μπορέσουν 
να βγουν στην ‘’αγορά’’.

Οι φτωχότερες οικογένειες που 
δεν έχουν, ούτε στο ελάχιστο, τη δυ-
νατότητα να στείλουν τα παιδιά στα 
φροντιστήρια είναι πλέον οι ‘’άτυχοι’’ 
τους οποίους το νέο σύστημα πετάει 
έξω.

Αυτή επομένως η κατάληψη, δεν 
γίνεται λόγω της τεμπελιάς των μα-
θητών.

Γίνεται με στόχο την βελτίωση της 
εκπαίδευσης και όχι την διακοπή της.

Πολλοί είναι αυτοί που θα πουν 
‘’δεν κατάφεραν άλλοι να τα αλλάξουν 
όλα αυτά, επειδή το είπατε εσείς θα 
αλλάξει;’’.

Σε αυτή τη θέση ένας είναι ο αντί-
λογος.

Το πλέον γνωστό: ΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ 
ΠΟΤΕ; ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ΠΟΙΟΙ; Καθί-
στε και αναλογιστείτε το για λίγο.

Πρέπει να παλεύει κανείς με νύ-
χια και με δόντια για να διεκδικήσει 
τα δικαιώματά του, και όχι να γίνεται 
παθητικός δέκτης των παγιωμένων 
απόψεων αλλά και των δεδομένων 
περιστάσεων.

Ζητάμε αλληλεγγύη από γονείς και 
καθηγητές, γιατί πρόκειται για μια 
οργανωμένη, με στόχο προσπάθεια 
και όχι μια επιπόλαια εφηβική έκρηξη.

Με ελπίδα
Το 15μελές Συμβούλιο του 3ου Λυ-

κείου Αρτας».
ΥΓ: Εργο κατατρομοκράτησης των 

μαθητών ανέλαβαν και οι δυνάμεις 
καταστολής. Σύμφωνα με καταγγε-
λία του συλλόγου γονέων και κηδε-
μόνων του 1ου Λυκείου Χολαργού και 
του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο 
Περικλής», άνδρες της ασφάλειας 
προσήγαγαν από διαφορετικά ση-
μεία της πόλης τέσσερις μαθητές 
του Λυκείου στο αστυνομικό τμήμα 
«προληπτικά για εξακρίβωση στοι-
χείων» και «αστυνομικοί  κυνήγησαν 
δυο μαθητές του Γυμνασίου, τους 
οποίους υποπτεύθηκαν για διάρρηξη 
της εισόδου του 1ου Γυμνασίου, τους 
φόρεσαν χειροπέδες και τους προ-
σήγαγαν στο Α.Τ. Χολαργού. Ενας 
εξ αυτών χτύπησε με κλωτσιές τον 
ένα μαθητή στο σώμα και με γροθιά 
στο πρόσωπο, ενώ τον κλώτσησε στη 
συνέχεια και μέσα στο αστυνομικό 
τμήμα». Οι γονείς και οι εκπαιδευτι-
κοί έκαναν για το λόγο αυτό πορεία 
διαμαρτυρίας προς το ΑΤ Χολαργού.

Μαθητικός ξεσηκωμός

Την περασμένη Πέμπτη, 30/10, 
φοιτητές παρεμβαίνουν στην προ-

γραμματισμένη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ, 
μετά από αποφάσεις των συλλόγων 
τους, και ζητούν να πραγματοποιηθεί 
ανοιχτή συνεδρίαση και διάλογος για 
όλα τα σοβαρά θέματα που έχουν επι-
πτώσεις στο μέλλον τους και το μέλλον 
του δημόσιου πανεπιστήμιου ως ακα-
δημαϊκού ιδρύματος και όχι εταιρίας 
ΑΕ που επιβάλλει την εντατικοποίηση, 
τον αυταρχισμό, τη σιγή νεκροταφείου, 
το face control στην είσοδο στο πανε-
πιστήμιο, την ιδιωτικοποίηση πλευρών 
της λειτουργίας του, όπως η διαγραφή 
των λεγόμενων «αιώνιων φοιτητών», η 
φύλαξη του Ιδρύματος από σεκιούριτι 
ιδιωτικών εταιριών, κ.λπ. Οι φοιτητές 
καταγγέλλουν ότι από την εκλογή Φορ-
τσάκη και δώθε δεν έχει πραγματοποι-
ηθεί καμιά Σύγκλητος με τη δική τους 
συμμετοχή.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ Φορτσάκης 
απαιτεί την άμεση αποχώρησή τους 
και με ύφος «αποφασίζομεν και δια-
τάσσομεν» κραυγάζει: «Τσακιστείτε 
έξω από την αίθουσα». Ως νομικός που 
γνωρίζει καλά τα νομικίστικα τερτίπια, 
που θα δώσουν λαβή στη συνέχεια στις 
δικαστικές αρχές να ασκήσουν διώξεις, 
φωνάζει δυνατά, ώστε να ακουστεί κα-
θαρά απ’ όλα τα «ευήκοα ώτα»: «Αισθά-
νομαι ότι απειλούμαι». Στη συνέχεια 

διακόπτει τη Σύγκλητο και αποχωρεί, 
κάτω από τις αποδοκιμασίες των φοι-
τητών ότι αρνείται το διάλογο και ότι 
αυτή δεν είναι στάση πανεπιστημια-
κού ηγέτη, ενώ φροντίζει να δώσει τη 
σχετική  «πάσα» στους «αρμόδιους» με 
τις δηλώσεις του: «Οποιος διαπράττει 
ένα αδίκημα πρέπει στην συνέχεια να 
λογοδοτήσει γι’ αυτό». «Στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση πρέπει να διερευνηθεί 
αν διαπράχθηκαν τα αδικήματα της 
παραβίασης ασύλου και παράνομης 
παρακράτησης ατόμων» (προφανώς, 
για τον Φορτσάκη θέμα παραβίασης 
ασύλου δεν τίθεται για τις δυνάμεις κα-
ταστολής, τις οποίες καλεί αναφανδόν 
στο πανεπιστήμιο, για να επιβάλλουν 
την «τάξη»).

Το Σάββατο, 1/11, η συνεδρίαση της 
Συγκλήτου επαναλαμβάνεται κεκλει-
σμένων των θυρών, ενώ διμοιρίες ΜΑΤ 
καραδοκούν στον «περιβάλλοντα χώ-
ρο» του πανεπιστήμιου. Η είσοδος στο 
Ιδρυμα επιτρέπεται μόνο σε αυτούς 
που τα ονόματά τους αναγράφονται 
σε συγκεκριμένη «λίστα». Οι φοιτητές, 
που συγκεντρώνονται έξω από το κτίριο 
της πρυτανείας αποκλείονται με τη «δι-
ακριτική παρουσία» των μπάτσων.

Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι -τρο-
μάρα τους- αποφασίζουν να συνε-
δριάσουν υπό καθεστώς που θυμίζει 
έντονα μέρες χούντας. Σβήνουν απ’ το 

μυαλό τους τα δεινά που υφίστανται οι 
λαϊκές οικογένειες, την αγωνία αυτών 
και των παιδιών τους που σπουδάζουν, 
σβήνουν τη λεηλασία που υφίσταται το 
δημόσιο Πανεπιστήμιο από τρόικα και 
κυβέρνηση και συνασπίζονται σε κα-
τασταλτικές και αυταρχικές πρακτικές, 
που συν τοις άλλοις δίνουν σάρκα και 
οστά στο αντιεκπαιδευτικό έκτρωμα 
των Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου, 
που βάζει την ταφόπλακα στα δημόσια 
πανεπιστημιακά ιδρύματα. Θυμίζουν 
τα υποταγμένα, πειθήνια ανθρωπάρια, 
που άκουγαν σκυφτά και αμίλητα μέσα 
στο αμφιθέατρο το παραλήρημα του 
δικτάτορα Παπαδόπουλου.

Οι πρυτανικές αρχές, που πληρούν 
όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούν 
για τη διοίκηση Ιδρυμάτων ΑΕ οι πα-
ραπάνω νόμοι (γι’ αυτό, άλλωστε, και 
εξελέγησαν), μετά τη συνεδρίαση εκ-
δίδουν ανακοίνωση με τον επαίσχυντο 
τίτλο: «Η δημοκρατική νομιμότητα επι-
βλήθηκε» (!), στην οποία, μεταξύ άλλων, 
αναφέρουν:

«Συνεχίσθηκε και ολοκληρώθηκε σή-
μερα στο κεντρικό κτήριο του Ε.Κ.Π.Α. 
η συνεδρίαση της Συγκλήτου του Ιδρύ-
ματος, η οποία είχε βίαια διακοπεί με 
την εισβολή ομάδας φοιτητών την 
Πέμπτη 30/10. Αυτή την φορά θεωρή-
θηκε σκόπιμη η διακριτική αστυνομική 
επιτήρηση του περιβάλλοντος χώρου 

του Πανεπιστημίου… 
Γενική ήταν μεταξύ των συμμετα-

σχόντων συγκλητικών η αίσθηση ότι 
το Ιδρυμα ανακτά τον ρυθμό του και 
επαναλαμβάνει την πορεία του προς 
τα εμπρός, παρά τις αντιδράσεις των 
όσων εραστών του τέλματος ή της οπι-
σθοδρόμησης, αλλά σε απόλυτη συμ-
φωνία με το αίσθημα της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των πολιτών αυτής της 
χώρας και των φοιτητών μας».

Ωραία, λοιπόν, τα «λυκάκια» του συ-
στήματος έπραξαν το «δέον γενέσθαι», 
ώστε να πατάξουν τους «παράνομους» 
φοιτητές. Καιρός ήταν να πάρουν τη 
σκυτάλη οι «λύκοι» της αγέλης για να 
γενικευθεί και να εμπεδωθεί η επίθεση, 
να βασιλεύσει ο φόβος και ο τρόμος 
μέσα στη φοιτητική νεολαία (και γενικό-
τερα μέσα στην εργαζόμενη κοινωνία), 
η πεποίθηση ότι το παιχνίδι είναι χαμέ-
νο αφού απέναντί της έχει συνασπιστεί 
σύμπαν το σύστημα:

«Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεό-
δωρο Φορτσάκη είχε το μεσημέρι του 
Σαββάτου ο πρωθυπουργός Αντώνης 
Σαμαράς, προκειμένου να τον συγχα-
ρεί για την ομαλή συνεδρίαση της Συ-
γκλήτου, αλλά και για να εκφράσει την 
ικανοποίησή του για την επαναφορά 
στη νομιμότητα»: Η παραπάνω είδηση 
επαναλαμβάνεται «καρμπόν» σε όλα τα 

Οι λύκοι απαιτούν τη σιωπή των αμνών 
στη διάλυση του δημόσιου πανεπιστήμιου

Αστεία είναι η αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου που πέτυχε η εταιρία 

του Μελισσανίδη, γι’ αυτό και παρα-
νόμως δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το 
αποτέλεσμά της, όπως είχε υποχρέ-
ωση να κάνει από τις 29 Ιούλη, όταν 
έληξε και η μηνιαία παράταση που 
ζήτησε και πήρε από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς.

Οποιος έχει «μερικά δράμια μυα-
λό» στο κεφάλι του μπορεί να κατα-
λάβει πως αν ο Μελισσανίδης είχε πι-
άσει το στόχο της αύξησης του μετο-
χικού κεφαλαίου (29 εκατ. ευρώ, ώστε 
με το 1 εκατ. του αρχικού κεφαλαίου 
να φτάσει τα 30), όπως ανακοίνωσε 
στη γνωστή δακρύβρεχτη συνέντευξή 
του (το υποκριτικό ταλέντο οφείλου-
με να του το αναγνωρίσουμε), όχι μό-
νο θα είχε κάνει την ανακοίνωση που 
εκ του νόμου υποχρεούται να κάνει, 
αλλά θα την είχε κάνει σημαία του. Το 
γεγονός ότι ακόμη αρνείται να κάνει 
την ανακοίνωση, μολονότι πέρασαν 
πάνω από τρεις μήνες, δείχνει πως όχι 
μόνο δεν έπιασε το στόχο, αλλά βρί-
σκεται πολύ (μα πάρα πολύ) μακριά 
απ’ αυτόν και δε θέλει να το πει, γιατί 
θα ξεσπάσει σάλος ανάμεσα στους 
οπαδούς της ΑΕΚ, στους οποίους 
πούλαγε πανάκριβα τα «διαρκείας», 
λέγοντάς τους ότι πάνω από τα μισά 
λεφτά θα τα πάρουν πίσω σε μετοχές!

Την ανακοίνωση για το αποτέλεσμα 

της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ο 
Μελισσανίδης θα την κάνει θέλει δε 
θέλει. Οση ασυδοσία κι αν υπάρχει 
για τους καπιταλιστές, αυτό δεν μπο-
ρεί να του περάσει, από τη στιγμή που 
εμείς απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες 
αρχές. Σας λέμε, λοιπόν, από τώρα 
ότι το ποσό που συγκεντρώθηκε είναι 
αστείο σε σχέση μ’ αυτό που ζητιό-
ταν, και ας περιμένουμε όλοι μαζί τη 
στιγμή της ανακοίνωσης.

Επειδή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
δεν μας απάντησε την περασμένη 
Παρασκευή, όπως αρχικά μας είχε 
πει, επανήλθαμε όχι με δημοσιο-
γραφική ερώτηση αλλά με γραπτή 
αίτηση, με την οποία ζητάμε από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μας 

γνωστοποιήσει αυτή τα αποτελέσμα-
τα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, 
αφού η εταιρία του Μελισσανίδη δεν 
έχει ανταποκριθεί στην εκ του νόμου 
υποχρέωσή της και δεν έχει εκδώσει 
τη σχετική ανακοίνωση. Από το ρε-
πορτάζ γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς δεν περιορίστηκε 
πλέον σε ευγενικές κρούσεις προς 
τον οικονομικό διευθυντή της «Δικέ-
φαλος 1924» ΑΕ, αλλά απευθύνθηκε 
γραπτώς στην εταιρία θέτοντάς της 
προθεσμία για να εκδώσει την ανα-
κοίνωση για το αποτέλεσμα της αύ-
ξησης μετοχικού κεφαλαίου. Γι’ αυτό 
λέμε ότι η ανακοίνωση θα εκδοθεί 
θέλει δε θέλει ο Μελισσανίδης.

Και τότε θα γελάσει και το παρδα-
λό κατσίκι, γιατί θα αποδειχτεί ότι το 
ταμείο είναι άδειο και όχι γήπεδο δεν 
μπορεί να χτιστεί, αλλά ούτε η δου-
λειά μηχανικού για την άδεια να γί-
νει.  Αλλο να φτιάχνεις και να δείχνεις 
μια μακέτα και άλλο να φτιάχνεις τον 
τεράστιο όγκο σχεδίων (αρχιτεκτονι-
κών, στατικών, ηλεκτρολογικών, μηχα-
νολογικών, πυρασφάλειας, διαμόρ-
φωσης περιβάλλοντος χώρου κτλ. 
κτλ.), που απαιτούνται για να πάρεις 
έγκριση και άδεια δόμησης για ένα 
τέτοιο έργο.

Στο μεταξύ, τόσο πολύ «καίγονται» 
να πάρουν την άδεια, που δεν έχουν 
κάνει οποιαδήποτε επαφή με τις 
τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, προ-
κειμένου να ζητήσουν διευκρινίσεις 
και οδηγίες για όσα αυτές τους έχουν 
ζητήσει προκειμένου να εγκρίνουν τη 
μελέτη υψομέτρων, που αφορά και 
την έκταση των 6 στρεμμάτων του 
άλσους που ο Μελισσανίδης θέλει να  
ενσωματώσει στο γήπεδο-εμπορική 
επιχείρηση.

Ούτε, όμως, και στη ΔΟΚΚ του 
ΥΠΕΚΑ έχουν απευθυνθεί για να συ-
μπληρώσουν τον άδειο φάκελο που 
κατέθεσαν στις 13 Αυγούστου, ίσα-ίσα 
για να πάρουν έναν αριθμό πρωτο-
κόλλου και να τον επιδεικνύουν ως γέ-
ρας στους αφελείς οπαδούς της ΑΕΚ. 
Και βέβαια, δεν έχουν απαντήσει στο 
έγγραφο που τους έχει αποστείλει 
από τις 29 Αυγούστου η ΔΟΚΚ, ζητώ-
ντας τους να προσκομίσουν όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που τους 
νομιμοποιούν να ζητήσουν έγκριση 
και άδεια δόμησης για τη συγκεκρι-
μένη έκταση.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που 
τους έχει ζητήσει η ΔΟΚΚ δεν είναι 

μόνο τα σχέδια, οι άδειες, οι εγκρί-
σεις και οι μελέτες, αλλά και ένα βα-
σικό χαρτί: το παραχωρητήριο με το 
οποίο η Ερασιτεχνική ΑΕΚ μεταβιβά-
ζει την έκταση στη «Δικέφαλος 1924» 
ΑΕ για να κατασκευάσει το γήπεδο-
εμπορική επιχείρηση. Επειδή διάφο-
ροι γράφουν (αφελώς;) ότι αρκεί μια 
απλή απόφαση του υπό μελισσανιδι-
κό έλεγχο ΔΣ της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, 
τους καλούμε να κοιτάξουν καλύτερα 
το Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου. Εκεί, στις σελί-
δες 32-33, θα δουν να αναγράφεται 
ότι το παραχωρητήριο μπορεί να επι-
κυρωθεί μόνο από γενική συνέλευση, 
σύμφωνα με τη σύμβαση. Τέτοια γε-
νική συνέλευση δεν έγινε, προφανώς 
γιατί ο Μελισσανίδης φοβάται την 
οργή μέρους των μελών της Ερασι-
τεχνικής ΑΕΚ.

Από τον Αύγουστο, η ΔΟΚΚ έκανε 
δύο ενέργειες. Πρώτα, έστειλε στην 
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και σε 
αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγο-
ντες τα δικά μας δημοσιεύματα, τα 
οποία αποκάλυπταν ότι ο Μελισσανί-
δης δεν μπορεί να ενσωματώσει τα 
6 στρέμματα του άλσους στο σχέδιό 
του, γιατί αυτό πλέον απαγορεύεται 
από το νόμο 4280/2014, ο οποίος ως 
μεταγενέστερος κατισχύει του νό-
μου 4277/2014, με τον οποίο έγιναν 
οι υπέρ Μελισσανίδη προκλητικές 
ρυθμίσεις. Δεύτερο, έστειλε στη «Δι-
κέφαλος 1924» ΑΕ το έγγραφο που 
προαναφέραμε, ζητώντας πρώτα να 
προσκομίσει όλα τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα και μετά να έχει αξιώσεις 
να ελεγχθεί ο φάκελός της, ο οποίος 
άλλωστε είναι άδειος. Ακόμη και αν 
η εταιρία του Μελισσανίδη συμπλή-
ρωνε με πληρότητα τον άδειο φάκελο 
(λέμε τώρα), η ΔΟΚΚ δεν προτίθεται 
να προχωρήσει σε έλεγχο, αν προη-
γουμένως δεν πάρει απαντήσεις από 
την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ στα 
ερωτήματα που έθεσε ορμώμενη από 
τη δική μας αρθρογραφία. Και απα-
ντήσεις από την πολιτική ηγεσία δεν 
πήρε, όπως γραπτώς μας ενημέρωσε 
απαντώντας σε σχετική αίτησή μας.

Κάποιοι, όμως, πανηγυρίζουν ότι 
ο «κακός» καρατομήθηκε από τη 
ΔΟΚΚ και πλέον άνοιξε ο δρόμος 
για να πάρει ο Μελισσανίδης την 
άδεια. Πράγματι, ο προϊστάμενος της 
ΔΟΚΚ Γεώργιος Μανούρης δεν είναι 
πλέον προϊστάμενος. Στάλθηκε σε 
μια Διεύθυνση-ψυγείο, με πρόσχημα 

τις οργανωτικές αλλαγές που έγιναν 
στο υπουργείο. Αυτό το γνωρίζαμε 
από την προηγούμενη εβδομάδα, 
δεν γράψαμε όμως τίποτα, για να 
μην υπάρξει σπέκουλα σε βάρος του 
συγκεκριμένου υπηρεσιακού παράγο-
ντα. Δε θέλουν και πολύ τα παπαγα-
λάκια του Μελισσανίδη να στήσουν 
προβοκάτσια σε βάρος ενός δημόσι-
ου υπάλληλου ο οποίος έκανε απλώς 
ευσυνείδητα το καθήκον του.

Στο πλαίσιο των διοικητικών αλ-
λαγών, η ΔΟΚΚ συγχωνεύτηκε με 
τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής στη 
νέα Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οι-
κοδομικών Κανονισμών και Αδειο-
δοτήσεων. Θα περίμενε κανείς πως 
ένας από τους διευθυντές των δύο 
συγχωνευόμενων διευθύνσεων θα 
τοποθετούνταν επικεφαλής της νέ-
ας διεύθυνσης. Δεν τοποθετήθηκε 
κανένας από τους δύο! Επικεφαλής 
τοποθετήθηκε η κ. Θεοδώρα Γαλάνη-
Κριμιζή, η οποία μετακινήθηκε από τη 
διεύθυνση-ψυγείο στην οποία στάλ-
θηκε ο Γ. Μανούρης.

Τα παπαγαλάκια έσπευσαν να πα-
νηγυρίσουν ότι τώρα θα πάρουν την 
άδεια, προσβάλλοντας έτσι με αλή-
τικο τρόπο τη νέα διευθύντρια. Εμείς 
δεν γνωρίζουμε την κ. Γαλάνη-Κρι-
μιζή, όπως δεν γνωρίζαμε και τον κ. 
Μανούρη. Επικοινωνήσαμε μαζί της 
και πληροφορηθήκαμε ότι ακόμη δεν 
έχει αναλάβει καθήκοντα στη νέα δι-
εύθυνση. Είχαμε έτσι την ευκαιρία να 
διαπιστώσουμε ότι στο υπουργείο επι-
κρατεί ένα απέραντο μπάχαλο. Ούτε 
τα τηλέφωνα των νέων διευθύνσεων 
δεν μπορούν να δώσουν οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι, γιατί δεν τα γνωρίζουν!

Στην τηλεφωνική μας επικοινωνία 
ενημερώσαμε τη νέα διευθύντρια 
για τη δημοσιογραφική μας έρευνα 
γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση, 
την οποία παρακολουθούμε ανελ-
λιπώς από τότε που παραπέμφθηκε 
στη ΔΟΚΚ και της ανακοινώσαμε ότι 
από βδομάδα που θ’ αναλάβει τα κα-
θήκοντά της θα της υποβάλλουμε μια 
αίτηση με την οποία θα ζητάμε απα-
ντήσεις σε μια σειρά θέματα. Ετσι, θα 
έχουμε την ευκαιρία να πληροφορη-
θούμε επίσημα αν η νέα διευθύντρια 
θα κινηθεί σε τροχιά αυστηρής τήρη-
σης της νομιμότητας, όπως ο προκά-
τοχός της.

Αυτά είναι τα δεδομένα της υπόθε-
σης αυτή τη στιγμή. Ο Μελισσανίδης 
δεν έχει τα κεφάλαια να φτιάξει το 
γήπεδο και εξακολουθεί να παραμυθι-
άζει τους οπαδούς της ΑΕΚ. Τα πάντα 
είναι παγωμένα, αλλά τα παπαγαλά-
κια έχουν γραμμή να παρουσιάζουν 
κάθε μέρα από μια «άδεια», βαφτίζο-
ντας «άδεια» κάθε έγγραφο αλληλο-
γραφίας με διάφορες υπηρεσίες. Υπό 
το φως αυτής της πραγματικότητας 
γίνεται ακόμη πιο εξοργιστική η επαί-
σχυντη στάση της νέας δημοτικής 
αρχής Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, η 
οποία έχει χαράξει ρότα νομιμοποίη-
σης της αρπαγής των 6 στρεμμάτων 
του άλσους, προδίδοντας τους αγώ-
νες τόσων χρόνων των κατοίκων της 
Νέας Φιλαδέλφειας.

«Αστεία» η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Μελισσανίδη

Δεν έχει τα κεφάλαια για να κατασκευάσει το 
γήπεδο - αθλητική επιχείρηση

ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης.
«Η κοινωνία θέλει ένα Πανεπιστήμιο που 

να λειτουργεί. Και χαιρετίζω αυτό που έγινε 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρέπει να γίνει 
σε κάθε Πανεπιστήμιο. Και συγχαίρω κι εγώ 
το συνάδελφό μου στο Δημόσιο Δίκαιο, τον 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου, τον Καθηγητή 
Φορτσάκη, γιατί δε πρέπει το Πανεπιστήμιο 
να είναι χώρος βίας και ανομίας»: Ευάγγελος 
Βενιζέλος

«To πανεπιστήμιο πρέπει να λειτουργεί εύ-
ρυθμα. Πρέπει να χαιρετίσουμε την πρακτική, 
την τακτική και την στρατηγική του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, που κατοχύρωσε 
για πρώτη φορά μετά από χρόνια το γεγο-
νός ότι ο δημόσιος χώρος δεν είναι ξέφραγο 
αμπέλι. Προστάτευσε το αυτοδιοίκητο κατά 
το Σύνταγμα του Πανεπιστημίου, όχι από το 
κράτος, το οποίο δεν παρεμβαίνει, αλλά από 
τους τρίτους, τους τραμπούκους, αυτούς που 
πιστεύουν ότι δήθεν μεταφέρουν λαϊκά μη-
νύματα. Και μιλώ για απλές, μικρές πτυχές 
θεμάτων της πολιτικής»: Ανδρέας Λοβέρδος, 
υπουργός Παιδείας.

Συμπέρασμα: Κυβέρνηση, υπουργείο Παι-
δείας, με τις ευλογίες των αφεντικών και τη 
βοήθεια της σε διατεταγμένη υπηρεσία πα-
νεπιστημιακής κάστας, είναι αποφασισμένοι 
να ξεθεμελιώσουν ό,τι έχει απομείνει απ’ το 
δημόσιο πανεπιστήμιο και να επιβάλλουν με 
την τρομοκρατία (μια μορφή της είναι και η 
διαγραφή των «αιώνιων φοιτητών», η δεξαμενή 
των οποίων συνεχώς θα πλαταίνει και θα γεμί-
ζει με τις αλλαγές στους οργανισμούς και τους 
εσωτερικούς κανονισμούς των πανεπιστημίων) 
την υποταγή της φοιτητικής νεολαίας. 

Γι’ αυτό δεν αρκούν οι διαμαρτυρίες από κά-
ποιες δεκάδες ή εκατοντάδες εύψυχων φοιτη-
τών. Απαιτείται μαζικό, δυναμικό, ανατρεπτικό 
φοιτητικό κίνημα. Οι καιροί δεν περιμένουν!

Συνεχίζει 
την απεργία 
πείνας ο Ηρ. 
Κωστάρης

Στην 11η μέρα απεργίας 
πείνας μπαίνει σήμερα 

ο Ηρακλής Κωστάρης και 
δηλώνει αποφασισμένος να 
συνεχίσει μέχρι να ικανοποι-
ηθεί το αίτημά του, που είναι 
να ξαναπάρει τις εκπαιδευτι-
κές άδειες που έπαιρνε και 
που δικαιούται να παίρνει 
ακόμη και βάσει του φασι-
στονόμου Αθανασίου.

Επί σειρά ετών έπαιρνε 
εκπαιδευτικές άδειες, πα-
ρακολουθούσε τα μαθή-
ματα, έδινε εξετάσεις και 
περνούσε τα εξάμηνα του 
ΤΕΙ, έχοντας φτάσει στο 
τέταρτο έτος. Μετά την μη 
επιστροφή του Χρ. Ξηρού 
στη φυλακή, τον μετέφεραν 
εκδικητικά από την ΚΑΥΦ, 
όπου κρατούνταν, στην 
υπόγεια ειδική πτέρυγα των 
γυναικείων φυλακών και του 
έκοψαν τις άδειες, με απο-
τέλεσμα να έχει ήδη χάσει 
ένα εξάμηνο και να κινδυ-
νεύει να χάσει και δεύτερο 
και στη συνέχεια να κινδυ-
νεύει να διαγραφεί από το 
ΤΕΙ. Η απεργία πείνας είναι 
το έσχατο μέσο που του έχει 
απομείνει.
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Δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Ορθιοι! Oχι πια στα τέσσερα.

Λαμπρή μέρα σήμερα (Σάββατο 8 Νοέμβρη) για τη μακρο-
βιότητα, για την απόδειξη στην πράξη κάποιων παρ’ Ιμίων 

παροιμιών και για πολλά άλλα. Συμπληρώνονται 102 χρόνια από 
τότε που γεννήθηκε ο «άνθρωπος με το μυστρί» (χρησιμοποιούμε 
τον πιο light από μια σειρά χαρακτηρισμούς που του αποδόθηκαν, 
γιατί μας διαβάζουν και παιδιά), ο κατά πέντε χρόνια παλιότερος 
της ρωσικής επανάστασης και μην έχοντας προλάβει μόλις για 
δυο βδομάδες την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (γεννήθη-
κε όμως τη μέρα της απελευθέρωσης της Φλώρινας), Στυλιανός 
Παττακός. Ο ταξίαρχος υπαρχηγός του συνταγματάρχη στην… 
ευταξία του γκροτέσκου και μαύρου παρελθόντος, ομοιόχρωμου 
με το -ασύλληπτο και για τα πιο τρελά όνειρα- παρόν. «Μέσα στ’ 
Απρίλη (up, really. Εγέρθουτου) τη γιορτή / το μέλλον χτίζει η 
νιότη».

ΓΣΕΕ μέσα Πολυχρόνη…
Μας κούλαναν οι «Πράσινοι» με το δελτίο Τύπου που είχε τίτλο 

τη «βιώσιμη ευημερία»! Θα μας βάλουν να εμπνεόμαστε πολι-
τικές πραγματείες για την… αβίωτη τοιαύτη, λες και δεν είχαμε 
άλλη δουλειά (δεν έχουμε, αλλά δεν είναι λόγος).

Αλλοι μιλάνε ex officio κι εμείς ex Kokkinoskouficio.
Κάθε ραχούλα κίνημα, κάθε κάμπος και κόμμα… Από το ωραίο 

βουκολικό κάδρο δεν άντεξε να λείπει ο τραχύς δήμαρχος Στυ-
λίδας και –ποικιλοτρόπως- τηλεαστέρας Απόστολος Γκλέτσος. 
Οστις την προηγούμενη Τρίτη ίδρυσε την «Τελεία», η οποία ήρθε 
να προστεθεί πλάι στα ευφάνταστα ονόματα ελαιών, ποταμών και 
λοιπών τινών εδωδίμων αποικιακών και μη. «Βασική αρχή μας είναι 
να διαμορφώσουμε συνθήκες βεβαιότητας, ασφάλειας και εμπι-
στοσύνης για τον κάθε άνθρωπο, καταρτίζοντας και υλοποιώντας 
εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού σε συνδυασμό με την ορθή αξιοποίηση των εθνικών 
πόρων», επισημαίνεται στην ιδρυτική διακήρυξη της «Τελείας». 
Εκείνο που έχει ιδιαίτερο βάρος όμως, είναι η τύπου Χαρίλαου 
παράγραφος της διακήρυξης (άλλωστε η «Τελεία» ιδρύθηκε την 
4η Νοεμβρίου, δηλαδή την ίδια ημέρα με την ίδρυση του ΣΕΚΕ 
το 1918, που αργότερα έγινε ΚΚΕ): «Η οργάνωση και η δράση του 
εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολι-
τεύματος, οι δε αρχές του είναι αντίθετες σε κάθε ενέργεια που 
αποσκοπεί στη διά της βίας κατάληψη της εξουσίας ή την ανα-
τροπή του ελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος». Ετσι ντε! Πα-
στρικά και ξεκάθαρα πράματα. Και το κερασάκι… η δεξιόστροφης 
μήτρας «ηθική αναγέννηση», ω ναι! «Βασικές αρχές και αξίες του 
κόμματος είναι η ελευθερία, η ειρήνη, η ανάληψη πρωτοβουλιών 
για πολιτική και ηθική αναγέννηση που θα πυροδοτήσει ένα νέο 
πολιτικό και κοινωνικό κίνημα, που θα κάνει τη δημοκρατία μας 
να αναπνεύσει», αναφέρει μεταξύ άλλων ο καταστατικός χάρτης 
της «Τελείας». Και παύλα.

Την ίδια ώρα, η μη ασχολούμενη με τα εγκόσμια –ελλείψει κι-
νήματος που θα την ταρακουνήσει και θα την παρακινήσει να 
κινήσει- λαϊκή μούσα, κάνει «αντίσταση με βίντεο και πουρέ / 
κλεισμένη στο μικρό της ρετιρέ». Και επιδίδεται σε ακατάληπτες 
γραφές μέσα σ’ ένα ολοένα και πιο ακατάληπτο κόσμο, που επάνω 
του πέφτει βαρύς ο πολιτικός μπερντές και ακόμη βαρύτερο το 
αποτέλεσμα από το εξουσιαστικό μονότερμα. Ιδού ένα δήγμα:

- Εχει βουλτέψει ο ντουνιάς, τσιπρίζει, σαμαρίζει
και στη βενιζελάδα του, να, αβραμοπουλιέται.

- Τι ‘ν’ τούτα Γκόλφω; Τι γροικάς; Τι βλέπεις και τι κραίνεις;
- Να, λέω πως κουβέλιασε το πράμα. Και βρωμάει

βοριδιασμένο, αδωνικό, κουκουλοπουλημένο
και κουτσουμπιάζει, παγκαλώνει, μιχαλολιακίζει

σαν κασιδιάρικο ψοφίμι ολούθε λοβερδιάζει.
- Πάει, Γκόλφω μου, την ψώνισες! Πλευρίζεις, σκουρλετώνεις

χαρδουβελάζεις άσχημα, χριστοφιλοπουλίζεις.
Η γράφουσα επιθυμεί να επισημάνει και να εξάρει (να επτάρει, 

να οκτάρει και να δεκάρει) τις φιλότιμες όσο και διασκεδαστικές 
προσπάθειες του υπουργείου παιδιάς –παιδιόθεν- να μας μάθει 
γράμματα, γράμματα σπουδάματα, του θεού τα πράματα. Με 
τον φόβο, με την απειλή, με το ξύλο που βγήκε από τον παρά-
δεισο, με τον εισαγγελέα, με τον παπά, με τον αστυνόμο, με τον 
κοτζαμπάση.

Για να βγουν στο δρόμο… ούτε με βουκέντρα πια. Για να τρέ-
ξουν στα πρακτορεία του καθαγιασμένου κρατικού τζόγου κάθε 
χρόνο τέτοια εποχή –πριν από τα Χριστούγεννα- που γίνονται 
απανωτά τζακ ποτ (τι θείο θαύμα για μια… αδιάβλητη διαδικασία 
και τούτο!) πρώτοι! Jokers!

Ευτυχώς που είμαστε σε πλανήτη κι όχι στον αστερισμό της 
Παρθένου, στην Ανδρομέδα (που πίνουν τσίπουρο /και τρών’ 
λακέρδα), σε αστεροειδή, σε κομήτη ή σε μαύρη τρύπα (ποιος 
Θέμος ρε;). Φαντάζεστε να ήταν Παρθενάρχης, Ανδρομεδάρχης, 
αστεροειδάρχης, κομητάρχης ή μαυροτρυπάρχης…

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά Αποτυπώνεται και στις επίσημες στατιστικές

Εκρηξη της φτώχειας για την 
κοινωνική πλειοψηφία
Ποιο είναι το πορτραίτο του 

«μνημονιακού» νοικοκυρι-
ού; Με παλέτα τη συρρίκνωση 
των δαπανών και το συνεχώς 
μειούμενο εισόδημα σχηματί-
ζεται στον καμβά, με φόντο την 
καπιταλιστική κρίση, η εικόνα 
ενός νοικοκυριού βουτηγμένου 
στην αθλιότητα και τη φτώχεια. 
Ας αφήσουμε τη σκληρή γλώσ-
σα των αριθμών να περιγράψει 
τον πίνακα, όπως προκύπτει μέ-
σα από την Ερευνα Οικογενεια-
κών Προϋπολογισμών (2013) της 
ΕΛΣΤΑΤ, από την Ερευνα Εισο-
δήματος και Συνθηκών Διαβίω-
σης των Νοικοκυριών της ίδιας 
υπηρεσίας και από στοιχεία  του 
Γραφείου Προϋπολογισμού του 
Κράτους. 

Ας ξεκινήσουμε με τα στατι-
στικά της φτώχειας. Την τετρα-
ετία 2008-2012, το ποσοστό 
του πληθυσμού που βρισκόταν 
σε «κίνδυνο φτώχειας» κινήθη-
κε ως εξής: 20,1% (2008), 19,7% 
(2009), 20,1% (2010),  21,4% 
(2011) και 23,1% (2012).  Σε «κίν-
δυνο φτώχειας» βρίσκονται 
εκείνοι που ζουν σε νοικοκυριά 
των οποίων το συνολικό ισοδύ-
ναμο διαθέσιμο εισόδημα εί-
ναι μικρότερο από το 60% του 
εθνικού διάμεσου ισοδύναμου 
διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτή 
η  μακροσκελής ακολουθία επι-
θετικών προσδιορισμών είναι 
το  εισόδημα που χωρίζει το 
σύνολο των εισοδημάτων της 
χώρας σε δύο ίσα μέρη. Με 
τον όρο ισοδύναμο ορίζεται 
το πηλίκο της διαίρεσης του 
συνολικού εισοδήματος του 
νοικοκυριού με το ισοδύναμο 
μεγεθός του και ουσιαστικά 
μετράει επίπεδο διαβίωσης και 
όχι χρηματική απολαβή. Με λίγα 
λόγια, το εισόδημα διαιρείται με 

κάποιους συντελεστές που έχει 
ορίσει ο ΟΟΣΑ για τα μέλη του 
νοικοκυριού (π.χ. 1 για τον πρώ-
το ενήλικα, 0,5 για το δεύτερο 
και 0,3 για παιδια κάτω των 13 
ετών). Το παραπάνω (το 60%)  
λέγεται και «κατώφλι φτώχει-
ας» και για το 2012 ήταν 5.708 
ευρώ ανά άτομο και 11.986 ευρώ 
για νοικοκυριό που αποτελείται 
από δύο ενήλικες και δύο παιδιά 
(μικρότερα των 14 ετών). 

Κοντολογίς, σε «κίνδυνο φτώ-
χειας» βρίσκονταν 2.535.700 
άτομα ή 914.873 νοικοκυριά. Αν 
προσθέσουμε και τον «κοινωνι-
κό αποκλεισμό», που ορίζεται 
ως  η στέρηση τεσσάρων από 
εννιά συγκεκριμένες κατηγο-
ρίες αγαθών και υπηρεσιών, 
και την ανεργία που τσακίζει τα 
μέλη του νοικοκυριού, λαμβά-
νουμε τα εξής ποσοστά : 28,1% 
(2008), 27,6% (2009), 27,7%  
(2010),  31,0% (2011)  και  34,6% 
(2012).  

Αξιοσημείωτος είναι επίσης 
ο «κίνδυνος φτώχειας» πριν τις 
κοινωνικές μεταβιβάσεις (συ-
ντάξεις και κοινωνικά επιδόμα-
τα), ο οποίος για το 2012 ανέρχε-
ται στο 49,8% . Για το 2013, από 
στοιχεία του Γραφείου Προϋπο-
λογισμού της Βουλής η σχετική 
φτώχεια (υπολογισμένη με τον 
τρόπο που αναφέραμε παρα-
πάνω) εκτιμάται στο 22%, με 
κατώφλι φτώχειας τα 432 ευρώ 
για ένα άτομο και 908 ευρώ για 
μια τετραμελή οικογένεια. Αν 
υπολογίσουμε τη φτώχεια χωρίς 
το βάρος του πληθωρισμού (σε 
τιμές 2009), η εκτίμηση για το 
2013 αγγίζει το 44%.

Εξετάζοντας την κατάσταση 
των νοικοκυριών από τη μεριά 
των δαπανών τους, για την τε-
τραετία 2009-2013 έχουμε σε 

σταθερές τιμές μείωση της μέ-
σης μηνιαίας δαπάνης της τά-
ξης του 31,5%. Από 2065,18 σε 
1509,39 ευρώ. Την ίδια περίοδο, 
έχουμε καθ’ όλη τη διάρκειά της 
το μεγαλύτερο ποσοστό της δα-
πάνης  προσανατολισμένο στα 
είδη διατροφής: από 17,3% το 
2009 σε 20,4% το 2013. Οι πε-
ρικοπές δαπανών που έχουν γί-
νει από τα νοικοκυριά αυτή την 
τετραετία ξεκινούν από 13,8%  
στα είδη διατροφής, φτάνουν 
στο 39,5% στα λεγόμενα διαρ-
κή αγαθά και εκτινάσσονται στο 
46,3%  στα είδη ένδυσης και 
υπόδησης. Σε χειρότερη κατά-
σταση βρίσκονται οι συνταξιού-
χοι και οι άνεργοι, οι οποίοι συρ-
ρικνώνουν τις δαπάνες τους στο 
45,5% και στο 82,1% της μέσης 
μηνιαίας δαπάνης, αντίστοιχα. 

Aπό την ίδια έρευνα προκύ-
πτουν και ορισμένα στοιχεία 
για την κοινωνική ανισότητα. Για 
παράδειγμα, το μερίδιο της μέ-
σης δαπάνης του πλουσιότερου 
20% του πληθυσμού είναι κατά 
5,7% μεγαλύτερο από το αντί-
στοιχο του φτωχότερου 20%, 
με τα φτωχά νοικοκυριά να 
δαπανούν το 33,6% του μέσου 
προϋπολογισμού τους σε είδη 
διατροφής, ενώ αυτό το ποσο-
στό στα µη φτωχά είναι 18,8%.

Τέλος, στη γλώσσα των αριθ-
μών μπορεί να μεταφραστεί  και 
η τεράστια «επιτυχία» του ΕΦΚ 
στο πετρέλαιο, αφού στο διά-
στημα  2012-2013 παρατηρείται 
μείωση στη χρήση κεντρικής 
θέρμανσης σε ποσοστό 31,3% 
(από 2.317.127 νοικοκυριά σε 
1.592.385). Aξίζει επίσης να συ-
μπληρωθεί ότι πληθυσμιακές 
ομάδες που είναι κατά τεκμήριο 
φτωχές, όπως Ρομά, άστεγοι, 
μετανάστες χωρίς άδεια παρα-

μονής, άτομα σε ιδρύματα, δεν 
περιλαμβάνονται στη συγκεκρι-
μένη έρευνα.

Συνοψίζοντας, παρατηρούμε 
ότι μηνιαία για το 2013 το κατώ-
φλι της φτώχειας από τη μεριά 
του εισοδήματος διαμορφώνε-
ται (πιθανότατα) στα 432 ευρώ 
για ένα άτομο, ενώ από τη μεριά 
των δαπανών στα 437,9 (αν λά-
βουμε υπόψη τις δαπάνες μόνο 
από τις πραγματοποιημένες 
αγορές και όχι και τις τεκμαρ-
τές). Γίνεται εύκολα κατανοητό, 
ότι οι αριθμοί αυτοί περιγρά-
φουν μια απειλή για ολόκληρο 
το λαό, αφού ακόμα και όσοι 
εργάζονται  ή «εργάζονται» 
(παίρνοντας  2.500 ευρώ το πε-
ντάμηνο σε κάποιο πρόγραμμα 
του ΟΑΕΔ) «φλερτάρουν» κα-
θημερινά με τη φτώχεια (όπως 
ορίζεται επίσημα). Βλέπουμε 
επίσης καθαρά τις κινήσεις 
των μεγεθών αυτών μέσα στα 
δεδομένα χρονικά διαστήματα 
και έχουμε μπροστά μας την 
πλήρη εικόνα που δημιούρ-
γησαν τα αποτελέσματα των 
πολιτικών που ακολουθούνται. 
Παρατηρούμε ότι ένας στους 
τρείς ήδη  κινδυνεύει να περά-
σει το «κατώφλι της φτώχειας» 
ή να «αποκλειστεί κοινωνικά», 
καθώς και πόσο μεγάλη σημα-
σία έχει αποκτήσει η ικανοποί-
ηση βασικών αναγκών, όπως η 
διατροφή.

Με απλά λόγια, η συντριπτι-
κή πλειοψηφία του πληθυσμού 
έχει επιδοθεί σε ένα ανελέητο 
κυνήγι επιβίωσης μέσα στη 
σαπίλα του καπιταλισμού και η 
κινεζοποίηση καλά κρατεί και 
θα συνεχίσει, όσο αφήνουμε το 
σύστημα αυτό να ξεσπά πάνω 
μας με την μεγαλύτερη δυνατή 
βία: τη φτώχεια.

Γνωρίζετε τι είναι το Galien Think Tank 
Greece; Εμείς όχι, αλλά όταν ακού-

με για think tank αρχίζουμε και ψαχνό-
μαστε. Αυτή η λέσχη, λοιπόν, έκανε το 
πρώτο Galien Think Tank Greece Forum 
«υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Κι ήταν εκεί 
όλος ο καλός ο κόσμος. Από τον Βορίδη 
και τη Χριστοφιλοπουλου, μέχρι τη Διαμα-
ντοπούλου, τον Χατζηδάκη και τον Κου-
ρουμπλή, καθώς και μερικούς παλιούς 
γνώριμους, οι οποίοι έχουν ρίξει πολλές 
εργατοώρες (με το αζημίωτο πάντα) για 
να εκπονήσουν σχέδια κατεδάφισης της 
κοινωνικής ασφάλισης και του δημόσιου 
συστήματος υγείας. Με μεγάλη σεμνότη-
τα, δε, το συγκεκριμένο μαγαζί ανακοίνω-
σε ότι οι «λειτουργοί» (sic) του «φιλοδο-
ξούν να προσφέρουν στην Πολιτεία και το 
ελληνικό Κοινοβούλιο προτάσεις έτοιμες 
προς ψήφιση και άμεση εφαρμογή από το 
εθνικό σύστημα υγείας»!

Ο Μιλτιάδης Νεκτάριος, πρώην διοικη-
τής του ΙΚΑ και νυν πρόεδρος της ιδιωτι-

κής ασφαλιστικής International Life (αλλά 
και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά 
έκανε εισήγηση με θέμα «Επιχειρησιακός 
σχεδιασμός για τον εκσυγχρονισμό του 
τομέα Υγείας» και περιεχόμενο το πώς 
θα προχωρήσει η ιδιωτικοοικονομική λει-
τουργία του δημόσιου συστήματος και η 
συγχώνευσή του με το ιδιωτικό. Ο Πλάτων 
Τήνιος (επίκουρος καθηγητής στο ΠαΠει 
κι αυτός και γνωστός… ασφαλιστοφάγος) 
εισηγήθηκε το θέμα «Σύμπραξη δημόσιου-
ιδιωτικού τομέα στην ασφάλιση υγείας», 
με πυρήνα το συντονισμό των παροχών 
του ΕΟΠΥΥ με αυτές της ιδιωτικής ασφά-
λισης (μεγάλη μπίζνα, όπως αντιλαμβάνε-
στε).

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν και οι υπόλοι-
πες εισηγήσεις, πλην ελαχίστων που είχαν 
χαρακτήρα μαϊντανού. «Σκοπός μας είναι 
να προτείνουμε  προτάσεις επιστημονικά 
τεκμηριωμένες, που θα λαμβάνουν υπό-
ψη τις συνθήκες και τις δυνατότητες που 
υπάρχουν, ιδιαίτερα σήμερα, προσδοκώ-
ντας την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, 

διασφαλίζοντας καλύτερα αποτελέσματα 
προς όφελος των ασθενών», δήλωσε η 
πρόεδρος του μαγαζιού. Οι επισημάνσεις 
στο κείμενο έγιναν από εμάς και καθι-
στούν περιττό κάθε παραπέρα σχολιασμό.  
Η κατεύθυνση είναι καθαρή: τα Μνημό-
νια απαιτούν πετσόκομμα των δημόσιων 
δαπανών, ευκαιρία για μεγάλες κονόμες.

«Δεν έχει κανένα νόημα να δαπανώνται 
5,5 δισ., όταν είναι προφανές ότι μπορεί 
να επιτευχθεί εξοικονόμηση, χωρίς να θι-
γεί η ποιότητα της περίθαλψης», δήλωσε 
ο Βορίδης, επιδεικνύοντας και ταλέντο 
εφευρέτη, πέρα απ’ αυτό του κατασκευα-
στή αυτοσχέδιων τσεκουριών. Ανακάλυψε 
το… αεικίνητο στην Υγεία. Αλλά και ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ 
Π. Κουρουμπλής δεν είχε κανένα πρόβλη-
μα να απευθύνει χαιρετισμό, στον οποίο 
περιέλαβε κάποιες γενικότητες, κάποιες 
παπάρες («η Ελλάδα θα μπορούσε να 
είναι η Ελβετία του νότου σε παραγωγή 
γενοσήμων») και καμιά κριτική για τους 
σκοπούς του forum.

Ετοιμάζουν νέες ανατροπές στην Υγεία

Η Δούρου εξακολουθεί 
να κάνει πλάτες στον 
Αλαφούζο

Δύο φορές ρώτησε η πρόεδρος του VI Τμήματος 
του Ελεγκτικού Συνέδριου αν υπάρχει εκπρόσω-

πος της Περιφέρειας, αλλά απάντηση δεν πήρε. Η 
Περιφέρεια έλαμψε διά της απουσίας της από τη 
σημερινή (Παρασκευή 31 Οκτώβρη του 2014) συνε-
δρίαση, η οποία εξέτασε την αίτηση ανάκλησης της 
πλευράς Αλαφούζου επί της Πράξης 381/2014 του V 
Κλιμακίου (VI Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνέδριου, 
η οποία βάζει φραγμό στη χρηματοδότηση του Αλα-
φούζου με 7 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής.

Μπορεί ο αντιπεριφερειάρχης Γ. Καραμέρος να 
δήλωνε με θρασύτητα στην προηγούμενη συνεδρία-
ση του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι «ο Παναθηνα-
ϊκός που είναι ο ωφελούμενος πρόκειται να προχωρή-
σει σε ένσταση κατά της συγκεκριμένης απόφασης» 
και ότι «η νέα περιφερειακή διοίκηση θα είναι εκεί τη 
στιγμή που πρέπει», όμως αυτό ήταν ένα ψέμα για 
λόγους προπαγάνδας. Για να βουλώσει τα στόματα 
κάποιων εκπροσώπων της αντιπολίτευσης (Περισσός, 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ), οι οποίοι είχαν ψελλίσει κάποια πράγ-
ματα, για να βγουν από την υποχρέωση και όχι επειδή 
είχαν καμιά διάθεση να εγείρουν ζήτημα και να υπο-
χρεώσουν τη διοίκηση Δούρου να παρέμβει υπέρ της 
απόφασης του ΕΣ και κατά του Αλαφούζου. Οταν 
έφτασε η «στιγμή που πρέπει», δηλαδή η συνεδρίαση 
του VI Τμήματος που θα κρίνει την αίτηση ανάκλησης 
του Αλαφούζου, η Περιφέρεια δεν ήταν εκεί.

Σε εμάς η απουσία της Περιφέρειας δεν προξένη-
σε καμιά εντύπωση. Ηταν αναμενόμενη. Την είχαν 
προαναγγείλει τα παπαγαλάκια του Αλαφούζου, την 
είχε προαναγγείλει, εμμέσως πλην σαφώς, ο ίδιος 
ο Αλαφούζος, όταν συναντήθηκε με τη Δούρου για 
να δείξει πόσο καλές σχέσεις έχουν και να ανακοι-
νώσει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης του V 
Kλιμακίου του ΕΣ.

Οι δύο δικηγόροι της πλευράς Αλαφούζου στις 
αγορεύσεις τους προσπάθησαν να αποφύγουν την 
ουσία. Για την ευθεία παραβίαση του άρθρου 102 
παρ. 5 του Συντάγματος, την οποία επισημαίνει η 
πρωτοβάθμια απόφαση του ΕΣ, οι αγορεύσεις τους 
ήταν «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε». Ενώ το Σύνταγμα 
προβλέπει πως, όταν μεταβιβάζονται αρμοδιότητες 
από την κεντρική διοίκηση στην τοπική διοίκηση, πρέ-
πει να μεταβιβάζονται και οι αναλογούντες πόροι, 
πράγμα που δεν συνέβη με τη σύμβαση (τα 7 εκατ. 
ευρώ θα δοθούν στον Αλαφούζο από ίδιους πόρους 
της Περιφέρειας), οι δικηγόροι έλεγαν πως ο παλιός 
νόμος προέβλεπε ενίσχυση σε ομάδες, ενώ νεότερος 
νόμος προβλέπει ενίσχυση για την κατασκευή αθλη-
τικών εγκαταστάσεων! Το ΕΣ, όμως, αναφέρθηκε στη 
γενική συνταγματική διάταξη και όχι σε κάτι ειδικό. 
Δεν έχει σημασία για ποιο σκοπό δίνονται τα λεφτά, 
αλλά αν τα λεφτά αυτά, που αφορούν αρμοδιότητα 
η οποία μεταβιβάστηκε στην Περιφέρεια από τη Γε-
νική Γραμματεία Αθλητισμού, μεταβιβάστηκαν στην 
Περιφέρεια από την κεντρική διοίκηση.

Σε ό,τι αφορά την προσωρινότητα του γηπέδου της 
Λ. Αλεξάνδρας, την οποία επίσης σημειώνει το ΕΣ 
στην Πράξη 381/2014, οι δικηγόροι του Αλαφούζου 
δεν τόλμησαν να επαναλάβουν αυτά που έλεγαν τα 
παπαγαλάκια, ότι δηλαδή επίκειται απόφαση του 
ΣτΕ, η οποία θα ακυρώνει τη λεγόμενη διπλή ανά-
πλαση, οπότε το γήπεδο της Λ. Αλεξάνδρας θα πα-
ραμείνει έδρα του Παναθηναϊκού. Προτίμησαν και 
επ’ αυτού να κάνουν μια άτεχνη νομική ντρίπλα, υπο-
στηρίζοντας ότι η προγραμματική σύμβαση Περιφέ-
ρειας-ΠΑΟ γίνεται επί τη βάσει νεότερου νόμου, ο 
οποίος κατισχύει του νόμου για τη διπλή ανάπλαση, 
επιτρέπει την αύξηση του όγκου κτλ. Κατά τα λοιπά, 
αναλώθηκαν στις γνωστές παπαρολογίες που περι-
λαμβάνει και η σύμβαση Περιφέρειας-ΠΑΟ, περί 
ενίσχυσης της ασφάλειας, εκσυγχρονισμού ώστε 
να πληρούνται οι απαιτήσεις της ΟΥΕΦΑ κτλ.

Ο Αντεπίτροπος (είναι το ανάλογο του Εισαγγελέα 
στα ποινικά δικαστήρια) πρότεινε την απόρριψη της 
αίτησης ανάκλησης.

Δεν γνωρίζουμε πότε θα εκδοθεί η σχετική Πρά-
ξη, πάντως αν απορριφθεί η αίτηση ανάκλησης του 
Αλαφούζου, αυτός θα έχει μια ακόμη ευκαιρία (προ-
σφυγή σε ανώτερο όργανο).

Ερώτηση για τα περιβόητα προ-
γράμματα Voucher (Σύστημα 

Επιταγών Κατάρτισης) κατέθεσαν 
προς τον υπουργό Εργασίας δε-
κατρείς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
(Μπάρκας, Στρατούλης, Μητρό-
πουλος, Κουρουμπλής κ.ά.).  Η 
Ερώτηση, όμως, δεν αφορά την 
ουσία αυτών των δουλεμπορικών 
προγραμμάτων αλλά την εφαρμο-
γή τους, άποψη που εκφράζεται 
από τον τίτλο ακόμη της Ερώτη-
σης: «Κυβερνητική κατάχρηση 
κονδυλίων Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων (ΕΣΠΑ) και παραπλανητική 
διαχείριση των Προγραμμάτων 
Απασχόλησης / Κατάρτισης…». 
Στον τίτλο, τα εν λόγω δουλεμπορι-
κά προγράμματα χαρακτηρίζονται 
«απαράδεκτα», όμως στην πρώτη 
κιόλας παράγραφο εξαφανίζεται 
και αυτός ακόμη ο ήπιος χαρακτη-
ρισμός και υμνείται η τακτική της 
ΕΕ (διατηρούμε τη σύνταξη του 

κειμένου των συριζαίων βουλευ-
τών): 

«Τα προγράμματα “ενεργητικής” 
απασχόλησης, ως επιμέρους τομέ-
ας της συνολικής πολιτικής απα-
σχόλησης της χώρας στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της 
“Ευρώπης 2020”, αποτελούσε ένα 
εργαλείο ενίσχυσης ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων, συμπληρωματικό 
με τις “παθητικές” πολιτικές απα-
σχόλησης (επιδόματα). Oι “ενεργη-
τικές” πολιτικές απασχόλησης στις 
άλλες χώρες της ΕΕ, σχεδιάζονται 
και συναποφασίζονται στα πλαίσια 
κοινωνικού διαλόγου όπου, άλλοτε 
περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, ο 
ρόλος των συνδικάτων των εργαζο-
μένων και των εργαζομένων στους 
φορείς των συναρμόδιων υπουργεί-
ων είναι καθοριστικός. Μια τέτοια 
διαδικασία εξασφαλίζει διαφάνεια 
(εφόσον ο σχετικός διάλογος είναι 
δημόσιος) και μεγαλύτερα ποσοστά 

επιτυχίας εφόσον αυτοί οι οποίοι 
γνωρίζουν καλύτερα το πρόβλημα 
(συνδικάτα, πανεπιστήμια, τοπική 
αυτοδιοίκηση) προτείνουν, συν-
υλοποιούν και ελέγχουν την αξιο-
πιστία και την αποτελεσματικότητα 
των προγραμμάτων σε όλα τα στά-
διά τους». 

Το πρόβλημα, κατά τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ είναι ότι στην Ελλάδα «ισχύει 
το αντίθετο, με την απουσία των 
συνδικάτων και των κοινωνικών 
φορέων από το σχεδιασμό των 
προγραμμάτων αυτών να είναι 
απόλυτη» και ότι τα προγράμμα-
τα κατάρτισης «μετατρέπονται 
σταδιακά τα προγράμματα κατάρ-
τισης από ένα θεματικό εργαλείο 
στοχευμένης παρέμβασης, (ΑμεΑ, 
γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι 
κοντά στη σύνταξη) σε εργαλείο 
καθολικής εφαρμογής της πολιτι-
κής υποτίμησης μισθών». Δηλαδή, 
αν τα συγκεκριμένα προγράμματα 

εφαρμόζονταν στοχευμένα και όχι 
γενικά, θα δικαιωνόταν ο… προο-
δευτικός τους χαρακτήρας!

Οι συριζαίοι βουλευτές θέτουν, 
βέβαια, το ζήτημα του εκτοπισμού 
του ΟΑΕΔ προκειμένου να ευνοη-
θούν τα ιδιωτικά ΚΕΠ, αλλά αυτό 
το θέτει και η ΓΣΕΕ, η οποία μάλι-
στα έχει κάνει και συμφωνία με τον 
Δένδια να πάρει όλη τη μπίζνα, σε 
συνεργασία με τα συνδικάτα των 
καπιταλιστών, και να χρησιμοποι-
εί τα ιδιωτικά ΚΕΚ ως υπεργολά-
βους. Η κριτική τους εστιάζεται 
στον τρόπο που η κυβέρνηση 
εφαρμόζει αυτά τα δουλεμπορικά 
προγράμματα, γιατί αύριο θα τα δι-
αχειριστούν οι ίδιοι και δεν έχουν 
σκοπό να μην τα αξιοποιήσουν, σε 
συνεργασία με τη συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία. Το επιχείρημα 
που θα προβάλουν το ξέρουμε: 
τι θέλετε, να χάσουμε λεφτά από 
ευρωπαϊκά προγράμματα;

Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα δουλεμπορικά προγράμματα

«Είναι ξεφτίλα, ξεφτίλα 
και ντροπή για ψώνια να 

πηγαίνεις ημέρα Κυριακή» φώ-
ναζαν οι εργαζόμενοι στην οδό 
Ερμού. Κάποιοι «καταναλωτές», 
όμως, είχαν αντίθετη άποψη. 
Και τα έβαζαν με τους εργαζό-
μενους που… δεν τους άφηναν 
να κάνουν τα ψώνια τους. Να 
ήταν τίποτα κυρίες των βορείων 
προαστίων, θα λέγαμε «πάει στο 
διάολο». Ομως οι εν λόγω κυρί-
ες ούτε πολυσυχνάζουν πλέον 
στην Ερμού ούτε θα κατέβαιναν 
Κυριακή να συναγελαστούν με 
τον «όχλο» την πρώτη μέρα των 
εκπτώσεων. Εχουν όλες τις άλ-
λες μέρες της εβδομάδας για 
να κάνουν τα ψώνια τους στις 
μπουτίκ του Κολωνακίου και της 
Κηφισιάς. Δυστυχώς, όπως φαι-

νόταν και από την εμφάνισή του, 
απλός κόσμος ήταν αυτός 
που έπηξε το εμπορικό κέ-
ντρο της Αθήνας κυριακάτι-
κα. Κι ανάμεσα στο πλήθος 
πολλοί νέοι, άνδρες και 
γυναίκες, χωρίς φράγκο 
στην τσέπη αλλά με τη 
μαλακία του «κατανα-
λωτή» ζωγραφισμέ-
νη στο πρόσωπο.

Οχι, δεν «καί-
γονταν» για να 
ψωνίσουν όλοι 
αυτοί  και 

αυτές που κατέβηκαν στο κέντρο 
της Αθήνας την Κυριακή. Απόδει-

ξη το γεγονός ότι στις γειτο-
νιές οι αγορές ήταν έρημες. 
Ξέρουμε πολύ καλά ότι η 
κατανάλωση δεν έχει ανέ-
βει, γιατί απλούστατα τίποτα 
δεν άλλαξε στο εισόδημα 

των λαϊκών οικογενειών. 
Χειρότερα έχουν γίνει 
τα πράγματα, όχι κα-
λύτερα. Θύματα του 
κοινωνικού φασισμού 
είναι, στην πλειοψη-

φία των πε-
ριπτώσεων 
χωρίς να το 

συνειδητοποιούν. Γι’ αυτό και ο 
πιο ταιριαστός χαρακτηρισμός 
για εκείνους που δεν περιορίστη-
καν στη βόλτα αλλά τα έβαλαν 
και με τους εργαζόμενους που 
διαδήλωναν και είχαν αποκλείσει 
συγκεκριμένα καταστήματα-στό-
χους είναι ο… εκγαϊδουρισμός.

Αυτή η ιστορία έρχεται από 
παλιά. Από τότε που το κυβερ-
νητικό ΠΑΣΟΚ καθιέρωσε τον 
όρο «κοινωνικός αυτοματισμός» 
(εμπνευστής του ο Ρέππας), για 
να δικαιολογήσει τις ορδές εκεί-
νων που προσπαθούσαν να σπά-
σουν απεργίες, επικαλούμενοι 
βλάβη στα συμφέροντά τους. 
Τώρα δεν έχουμε ούτε καν αυτό. 
Εχουμε ανθρώπους που προσπα-
θούν να κάνουν το κέφι τους σε 
βάρος εργαζόμενων.

Εκγαϊδουρισμός
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ΖΑΝ ΠΙΕΡ και ΛΥΚ ΝΤΑΡΝΤΕΝ

Δυο ημέρες, μία νύχτα

Η Σαντρά, έπειτα από τέσσερις μήνες αναρρωτικής άδειας 
(λόγω κατάθλιψης), θέλει να επιστρέψει στη δουλειά της. 

Οι εργοδότες της, όμως, θεωρώντας την πια μη αποδοτική, βά-
ζουν τους συναδέλφους της στο εξής δίλημμα. Ή θα επιστρέψει 
η Σαντρά στη δουλειά της ή θα πάρουν ετήσιο μπόνους χίλια 
ευρώ. Οι εργαζόμενοι αποφασίζουν να πάρουν το μπόνους, όμως 
η Σαντρά μαθαίνει ότι έχουν απειληθεί, προκειμένου να μην πά-
ρουν άλλη απόφαση. Απαιτεί και πετυχαίνει μια δεύτερη, μυστική 
ψηφοφορία. Παρακολουθούμε λοιπόν την προσπάθειά της να 
πείσει τους συναδέλφους της να ψηφίσουν υπέρ της.

Αν και η επιλογή της Μαριόν Κοτιγιάρ για τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο ξάφνιασε μέχρι και την ίδια, το σκηνοθετικό δίδυμο τελικά 
δικαιώνεται πλήρως, καθώς η γαλλίδα ηθοποιός χάρισε μια εκ-
πληκτική ερμηνεία, σαφέστατα την καλύτερη της καριέρας της.

Οι αδερφοί Νταρντέν, εμπνευσμένοι προφανώς από χιλιάδες 
τέτοιες ή παρόμοιες περιπτώσεις από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
της κρίσης, μας φέρνουν αντιμέτωπους με μια τραγική πραγ-
ματικότητα. Δηλαδή, τη μεταφορά των «δύσκολων» αποφάσεων 
από τα αφεντικά στους εργαζόμενους και ακόμη χειρότερα την 
έννοια της συλλογικής ευθύνης για την (αρνητική μόνο, στη θε-
τική έχουν την αντίθετη στάση) πορεία της εκάστοτε εταιρίας. 
Ετσι, με πρόφαση την κακή κατάσταση της αγοράς και διάφορα 
άλλα παρόμοια, τοποθετούν τους εργαζόμενους σε ολοένα και 
πιο δεινή θέση.

Οι -ίσως πιο πολιτικοποιημένοι παρά ποτέ- Νταρντέν σχολιά-
ζουν με αυτόν τον τρόπο την ασυδοσία, την κυνικότητα και την 
άνευ προηγουμένου προκλητικότητα των αφεντικών. Ταυτόχρονα, 
όμως, σχολιάζουν και την έλλειψη εργατικής αλληλεγγύης. Απο-
φεύγουν να αντιμετωπίσουν τους εργάτες με ρομαντικό τρόπο, 
τραγικοποιώντας τους ή ηρωοποιώντας τους. Τους αντιμετωπί-
ζουν με τρόπο όσο πιο «επιστημονικό» γίνεται, δίνοντάς μας μια 
γκάμα συμπεριφορών που ανταποκρίνονται –δυστυχώς- στην 
πραγματικότητα, συμπεριλαμβάνοντας αλληλέγγυους, ρουφιά-
νους, ατομικιστές, δειλούς, πιο θαρραλέους, αγενείς, συναισθη-
ματικούς κλπ.

Οι πάντα αισιόδοξοι Νταρντέν αυτή τη φορά μας χαρίζουν 
ένα πιο ρεαλιστικό και «ώριμο» φινάλε, χωρίς φυσικά να χάνουν 
την εγγενή αισιοδοξία τους. Ενα φινάλε ύμνο στην αξία της -ανε-
ξαρτήτως αποτελέσματος- πάλης.

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

8ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού 
Κινηματογράφου Αθήνας

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει και φιλοξενεί το 8ο φε-
στιβάλ αβάν γκαρντ κινηματογράφου από την Τετάρτη 12/11 έως 
και την Κυριακή 23/11. Με  αφιερώματα  σε  πολυσυζητημένους  
δημιουργούς,  διεθνές  διαγωνιστικό  τμήμα,  σημαντικές  ειδι-
κές  προβολές,  οργάνωση  παράλληλων  εκδηλώσεων  (ημερίδα,  
masterclasses, εικαστικές  εκθέσεις), το φεστιβάλ υπόσχεται ένα 
αρκετά πλούσιο πρόγραμμα. Τα τιμώμενα πρόσωπα  του φεστι-
βάλ είναι ο εκκεντρικός Λεός Καράξ, η πολυπράγμων Αμπιγκέιλ 
Τσάιλντ, καθώς και η Φρίντα Λιάπα και ο Γιάννης Οικονομίδης 
από τον ελληνικό κινηματογράφο. Αναλυτικά το πρόγραμμα του 
φεστιβάλ στην ιστοσελίδα της Ταινιοθήκης.

Ελένη Π.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

Ευκαιρία για 
μπίζνες…

Είχαμε γράψει σε παλιότερο 
φύλλο, ότι η κρατική χρηματο-
δότηση προς τις αθλητικές 
ομοσπονδίες, έχει υποστεί πο-
λύ μεγάλη μείωση, με αποτέλε-
σμα τα φράγκα που μπαίνουν 
στα ταμεία της κάθε ομοσπον-
δίας να καλύπτουν σχεδόν 
αποκλειστικά τη μισθοδοσία 
των υπαλλήλων. Με τον τρόπο 
αυτό η  κυβέρνηση θα οδηγή-
σει με μαθηματική ακρίβεια 
τον αθλητισμό στην αγκαλιά 
των πολυεθνικών εταιριών, οι 
οποίες προκειμένου να εξα-
σφαλίσουν την προβολή τους 
και να δείξουν το «κοινωνικό 
τους πρόσωπο» θα έδιναν κά-
ποια φράγκα, με τα οποία θα 
εξασφάλιζαν, εκτός από την 
προβολή τους, και τον τίτλο 
του χορηγού του ελληνικού 
αθλητισμού.

…και φιέστες
Την περασμένη Δευτέρα, 

η Ελληνική Ολυμπιακή Επι-
τροπή (ΕΟΕ) πραγματοποί-
ησε εκδήλωση στην οποία 
βράβευσε τις εταιρίες που 
ανταποκρίθηκαν στην πρό-
σκλησή της και συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε 
έναν αθλητή στο δρόμο για 
το Ρίο 2016». Το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα ήταν έμπνευση 
του προέδρου της ΕΟΕ Σπύ-
ρου Καπράλου, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν τα τερά-
στια οικονομικά προβλήματα 
των αθλητικών Ομοσπονδιών 
και η έλλειψη χρημάτων για 
την προετοιμασία των αθλη-
τριών και των αθλητών που 
μπορούν να πιάσουν το όριο 
και να συμμετέχουν στους 
Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο. 
Ανάμεσα στους χορηγούς 
φιγουράρουν τράπεζες, πο-
λυεθνικές, στοιχηματικά site, 
όμως –κατά παράδοξο τρόπο- 
δεν συμμετέχει η ΟΠΑΠ ΑΕ. 
Πιθανόν οι Τσέχοι που «τρέ-
χουν» τον ΟΠΑΠ έκριναν ότι 
δεν αξίζει να ρίξουν φράγκα 
στο συγκεκριμένο project. O 
Καπράλος καμάρωνε στην 
εκδήλωση γιατί κατάφερε να 
βρει τα φράγκα για να στείλει 
αθλητές στους αγώνες του Ρίο, 
όμως ουσιαστικά έπαιξε το 
παιχνίδι της κυβέρνησης που 
αποποιήθηκε την ευθύνη της 
χρηματοδότησης του αθλητι-
σμού και άνοιξε ορθάνοιχτα 
την πόρτα στις πολυεθνικές 
και το μεγάλο κεφάλαιο.

Στο πρωτοσέλιδο του επίση-
μου οργάνου του Μελισσα-

νίδη διαβάσαμε ότι ο ισχυρός 
άνδρας της ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα 
ενοχλημένος από τα επεισόδια 
που έκαναν οι οργανωμένοι της 
ΑΕΚ πριν και μετά τον αγώνα με 
τον Αχαρναϊκό στη Ριζούπολη. 
Πριν την έναρξη του αγώνα, μια 
ομάδα οπαδών της ΑΕΚ προ-
σπάθησε να μπει στο γήπεδο 
χωρίς εισιτήριο και συγκρούστη-
κε με τους μπάτσους που προ-
σπάθησαν να τους αποτρέψουν 
κάνοντας χρήση δακρυγόνων. Η 
ατμόσφαιρα μέσα και έξω από 
το γήπεδο ήταν αποπνικτική και 
για το λόγο αυτό ο αγώνας ξεκί-
νησε με καθυστέρηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 
ο «Γατούλης» είναι αποφασισμέ-
νος να δώσει τέλος σε αυτή την 
κατάσταση και για το λόγο αυτό 
θα καλέσει σε συνάντηση τους 
οργανωμένους οπαδούς της 
ΑΕΚ για να βρεθεί ο σωστός 
(κατά τον Γατούλη) τρόπος υπο-
στήριξης της ομάδας. Ο Με-
λισσανίδης πιστεύει ότι επειδή 
οι σχέσεις που έχει με τη νέα 
ηγεσία των οργανωμένων οπα-
δών της ΑΕΚ είναι πολύ καλές, 
μέσα απ’ αυτές τις συναντήσεις 
θα καταφέρει να περάσει τη 
«γραμμή» του και να ελέγξει τη 
μεγάλη μάζα των οπαδών. Αυτό 
που δεν μπορεί να καταλάβει 
είναι ότι για να παραμείνει στο 
πλευρό του η μεγάλη μάζα των 
οπαδών, πρέπει να κάνει πράξη 
τις υποσχέσεις του. Ποιες είναι 
αυτές; Να γίνει το γήπεδο της 
ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και 
να δημιουργήσει μια ανταγωνι-
στική ομάδα που να κατακτήσει 
τον τίτλο του πρωταθλητή στη 
Football League και να μπορεί 

να σταθεί απέναντι σε ομάδες 
της Super League. 

Μέχρι στιγμής δεν έχει μπο-
ρέσει να πείσει τον κόσμο της 
ΑΕΚ, γιατί δεν τα έχει κατα-
φέρει. Παρά το γεγονός ότι 
το ρόστερ της ομάδας είναι 
πλήρες και πολύ πιο ποιοτικό 
από αυτό των άλλων ομάδων, η 
αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ δεν 
είναι ελκυστική και δυσκολεύε-
ται να πάρει τη νίκη απέναντι σε 
έμπειρες ομάδες. Το γεγονός 
ότι υπάρχουν συσκέψεις της 
κιτρινόμαυρης διοίκησης με το 
προπονητικό team της ομάδας, 
προκειμένου να σχεδιαστούν 
οι μεταγραφές που θα γίνουν 
στη μεταγραφική περίοδο του 
Γενάρη (επιθετικός περιοχής, 
δεξί εξτρέμ και αμυντικό χαφ), 
δείχνει ξεκάθαρα ότι ο αρχικός 
σχεδιασμός δεν ήταν απόλυτα 
πετυχημένος. Οσο λοιπόν η 
απόδοση της ομάδας δεν είναι 
η αναμενόμενη, οι οπαδοί θα 
μουρμουράνε στις εξέδρες.

Το δεύτερο σημείο που θα 
πρέπει να δώσει ξεκάθαρες 
απαντήσεις ο Μελισσανίδης 
είναι η ανέγερση του νέου 
γηπέδου. Μέχρι στιγμής έχει 
καταφέρει να μην έχει αντιδρά-
σεις, παρά το γεγονός ότι οι υπο-
σχέσεις του για την ημερομηνία 
έναρξης των έργων δεν έχουν 
γίνει πράξη. Οσο  περνάει ο 
χρόνος, η κατάσταση θα γίνεται 
πιο δύσκολη για τον Γατούλη, 
αφού θα ξεκαθαρίζει το τοπίο 
και θα φανεί ακόμη και στον 
πιο ευκολόπιστο οπαδό ότι το 
νέο γήπεδο θα παραμείνει μα-
κέτα. Εμείς γνωρίζουμε, από το 
συνεχές ρεπορτάζ που κάνει η 
«Κόντρα», ότι αυτή η στιγμή δε 
θ’ αργήσει πολύ.

Τότε, παρά τον έλεγχο της 
ηγεσίας των οργανωμένων οπα-
δών, τα πράγματα δε θα είναι 
εύκολα για τον Μελισσανίδη, γι-
ατί ο κόσμος της ΑΕΚ έχει δείξει 
στο παρελθόν ότι δεν ανέχεται 
να τον κοροϊδεύουν. Ιδιαίτερα 
όταν έχει βάλει «πλάτη» και έχει 
κάνει υποχωρήσεις, προκειμέ-
νου να γίνει πραγματικότητα το 
όραμα του γηπέδου. Αλλωστε, 
αν εξαιρέσουμε τα «εξαπτέρυ-
γα», τους «υπαλλήλους» και τους 
βλάκες, ο υπόλοιπος κόσμος, η 
μεγάλη πλειοψηφία των οπα-
δών της ΑΕΚ, απλώς ανέχεται 
τον Μελισσανίδη (στη βάση 
της γνωστής οπαδικής λογικής 
«αφού αυτός έχει τα φράγκα, 
τι να κάνουμε;»), χωρίς ποτέ να 
έχει ξεχάσει πως συμπεριφέρθη-
κε στο παρελθόν, όταν πούλησε 
την ΑΕΚ στον Τροχανά και την 
έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. 
Είναι, λοιπόν, περισσότεροι από 
τους αφελείς οι καχύποπτοι.

Υπάρχει όμως και μια άλλη 
παράμετρος που θα πρέπει να 
έχουμε υπόψη μας στο προσε-
χές μέλλον. Ο Μελισσανίδης, 
όταν καταλάβει ότι δεν μπορεί 
να δουλεύει άλλο τους κιτρινό-
μαυρους οπαδούς, θα πρέπει 
να βρει μια δικαιολογία για να 
απεμπλακεί από την ομάδα και 
να την (ξανα)κάνει με ελαφρά 
πηδηματάκια. Δε θα είναι απίθα-
νο η αφορμή αυτή να είναι κά-
ποια ενέργεια των οπαδών ή μια 
αντίστοιχη κατάσταση με αυτή 
που έγινε στη Ριζούπολη. Για τον 
Γατούλη είναι πολύ εύκολο να 
στήσει μια τέτοια προβοκάτσια, 
την οποία θα χρησιμοποιήσει 
σαν άλλοθι για να φύγει από 
την ομάδα, φορτώνοντας την 
ευθύνη στους οργανωμένους 
οπαδούς και βάζοντας σε αντι-
παράθεση τον κόσμο της ΑΕΚ.

Τέτοιου είδους προβοκάτσια 
έχει γίνει και στο παρελθόν, 
όταν μια ομάδα οπαδών μπήκε 
στο γήπεδο και σταμάτησε τον 
αγώνα, γιατί έπρεπε η ομάδα να 
πέσει κατηγορία για να την ανα-
λάβει ως σωτήρας ο Γατούλης. 
Το έχουμε πει και παλιότερα, 
ότι ο κόσμος της ΑΕΚ έχει δεί-
ξει στο παρελθόν ότι δε μασάει 
και δεν χειραγωγείται από τους 
προέδρους που «ασελγούν» σε 
βάρος της ομάδας του. Μέ-
νει να δούμε αν θα συνεχίσει 
αυτή την παράδοση που είχε 
ως αποτέλεσμα να κερδίσει το 
σεβασμό ακόμη και των αντί-
παλων οπαδών ή θα παραμείνει 
δέσμιος των επιχειρηματικών 
σχεδίων του Μελισσανίδη και 
με τη ρετσινιά ότι ξεπούλησε τα 
ιδανικά του για τα συμφέροντα 
του καπιταλιστή προέδρου της 
ομάδας.

                   Κος Πάπιας
          papias@eksegersi.gr

«Είμαστε από τη Δυτική Αφρική - Δεν είμαστε ιός» έγραφε το 
μπλουζάκι του Τζον Καμαρά, στο παιχνίδι Λαμία-Λάρισα (1-0). 
Ο παίχτης, με αφορμή την απόφαση της ομάδας του να μην τον 
αφήσει να προπονηθεί με τους άλλους παίχτες προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δεν είναι φορέας του ιού Εμπολα, έστειλε ένα 
ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στο ρατσισμό και την τρομοϋστερία 
για τον Εμπολα. Σύμφωνα, όμως, με την πειθαρχική επιτροπή της 
Football League, παραβίασε την οδηγία που δεν επιτρέπει να προ-
βάλλονται «μηνύματα» με συνθήματα σε μπλουζάκια ή πανό, και ο 
Καμαρά κλήθηκε σε απολογία! Τα σχόλια περιττεύουν.

Οταν ο Γατούλης θα την κάνει με 
ελαφρά πηδηματάκια…

u Καλά, ε, τη σκότωσε ψυχο-
λογικά ο Θ. Καρτερός (avgi.
gr, 1-11-2014) την τρόικα: «Μη 
σώσετε κι έρθετε!». Σκέτος 
«αγανακτισμένος»…
u Ολοκληρώθηκε η συγκέ-
ντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύ-
νταγμα (που έγινε Σάββατο και 
όχι την Κυριακή 2-11-14, οπότε 
υπήρχε πάλι απόπειρα κατάρ-
γησης της Κυριακής-αργίας 
στα εμπορικά). Εννοείται πως 
επικράτησε ησυχία, ασφάλεια, 
τάξη (τζάμια δεν έσπασαν…).
u Ωραίο το αστείο του διευθυ-
ντή του Γραφείου του Τσίπρα, 
Ν. Παππά: «Ο Σύριζα δεν κάνει 
κωλοτούμπες».
u Μπορεί η δημοσκόπηση της 
Metrisi να δίνει «κεφάλι» στο 
Σύριζα, αλλά τι έγιναν οι πανη-
γυρισμοί για την αυτοδυναμία 
του;
u Με τα «μπούνια» μέσα στην 
«ευρωπαϊκή νομιμότητα» η κοι-
νή ερώτηση των ευρωβουλευ-
τών του Σύριζα Κατρούγκαλου 
και Κούνεβα (avgi.gr, 1-11-14).
u «Ηρεμία και διάλογο» ζητάει 
από τον Φορτσάκη ο συριζο-
Χουντής. Peace, brother!
u «Ελπίζει στο Ποτάμι» ο Ν. 
Πορτοκάλογλου (βήμαfm, 2-
11-14). Σε παρέσυρε το ρεύμα 
κ. Ν.Π. Και η υπογραφή στο 
κείμενο των «58».
u Ισπανία: «Podemos» como - 
«Yes, we can»…
u Εκτός της Τσιπροδήλωσης 
ότι ο Σύριζα αποτελεί «εγγυη-
τή της κοινωνικής, οικονομικής 
και πολιτικής σταθερότητας 
στην Ελλάδα», υπάρχει και η 
κατηγορία προς την κυβέρνη-
ση ότι «εξαιτίας της στάσης 
της υπάρχει σήμερα πολιτική 
και θεσμική αβεβαιότητα». Αχ, 
αυτοί οι θεσμοί, Αλέξη τους! Σ’ 
έχουν καταγοητεύσει.
u Στην αρχή –φαινόταν ότι- 
ήταν για τον Σύριζα «η κρυφή 
γοητεία της μπουρζουαζίας». 
Κάποιοι μίλησαν για το «μοι-
ραίο λάθος». Ομως γρήγορα 
αναπτύχθηκε «έρως», μονο-
μερής άμα δε και ψηφοσυλ-
λέκτης. Για λίγους είχαν ήδη 
φανεί «τα καινούρια ρούχα 
του αυτοκράτορα». Μόνο που 
οι υφαντές της ζωής ολάκερης, 
ακόμα, έκλαιγαν.
u «Εργατικό ατύχημα» στο Φά-
ρο Ψυχικού. Απαντες περιμέ-
νουν τα «φώτα» της έρευνας…
u Και ποιο ήταν το νόημα της 
«πρωτοβουλίας Τσίπρα για 
δημοκρατική διέξοδο» που ο 

Τσίπρας παρουσίασε στον… 
πρόεδρο της Δημοκρατίας; 
Να τον «πιέσει» να προκηρύξει 
εκλογές; Να τον αποχαιρετίσει; 
Να τα «πούνε»; Να δείξει ότι ο 
Σύριζα είναι ως τα μπούνια θε-
σμολάγνος (ως αντιπολίτευση);
u Νάτη και η «επανίδρυση της 
Ευρώπης» (άλλη μια φορά) από 
τον Παπαδημούλη του Σύριζα.
u Πρόκληση για τους απολυμέ-
νους της ΕΡΤ: «Το “μαύρο” της 
ΕΡΤ στις Βρυξέλλες» (avgi.gr, 
2-11-14). Οχι οι απολύσεις αλλά 
η «ελευθερία του τύπου»…
u Και ξανά μανά, «η εθνική, κοι-
νωνική και πολιτική συναίνεση 
είναι αναγκαία για την αντιμε-
τώπιση της πολλαπλής κρίσης 
που αντιμετωπίζει η χώρα» 
(ΑΥΓΗ, avgi.gr, 2-11-14). Για τη 
συναίνεση, ρε γαμώτο…
u «Φυσικά και συμφωνώ με 
τους ακροδεξιούς που λένε 
ότι χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο 
αξιών αποδεκτό απ’ όλους […] 
Η μόνη σοβαρή πολιτική δύνα-
μη στην Ευρώπη σήμερα που 
μπορεί να ακουστεί από τους 
εργαζόμενους είναι οι δεξιοί 
που κινούνται κατά της μετα-
νάστευσης». Σλάβοϊ Ζίζεκ στο 
τηλεοπτικό κανάλι Democracy 
Νow. Αφιέρωμα σε όσους στην 
Ελλάδα τον είχαν ανακηρύξει 
μέχρι και… μαρξιστή!
u «Με τα δραματικά τους κεί-
μενα προσπαθούν να μιλήσουν 
για μια άλλη Ελλάδα, για μια 
διαφορετική πραγματικότητα, 
να δημιουργήσουν τις βάσεις 
για την ανάπτυξη μιας νέας 
ταυτότητας και συνείδησης του 
ελληνισμού που βγήκε τραυμα-
τισμένος από τις φλόγες του Β’ 
Παγκοσμίου και του Εμφυλίου 
Πολέμου. Συγγραφείς όπως ο 
Β. Ρώτας, ο Γ. Σεβαστίκογλου, 
ο Ν. Περγιάλης, ο Β. Γκούφας, 
ο Αλ. Δαμιανός, ο Β. Ανδρεό-
πουλος, ο Ν. Ιγγλέσης, ο Γερ. 
Σταύρου, δημιουργούν μια 
νέα δραματική παραγωγή, μια 
νέα παράδοση, στηριζόμενη 
κατά βάση στην αισθητική 
και την ιδεολογία της αριστε-
ράς και λιγότερο σε ελληνικά 
ή ξένα πρότυπα. Οι συνθήκες 
που έχουν διαμορφωθεί στην 
μετεμφυλιακή Ελλάδα, όμως, 
κάθε άλλο παρά ευνοϊκές είναι 
για μια παρόμοια δραματουρ-
γία, που θυμίζει και ανακαλεί 
τα ιδανικά της παράταξης 
που ηττήθηκε στον πόλεμο και 
μοιραία περιθωριοποιήθηκε. 
Οι συγγραφείς, οι ηθοποιοί, 

οι σκηνοθέτες, οι θεατρικές 
ομάδες και οι χώροι που θα 
προέβαλαν και θα πρότειναν 
μια τέτοια δραματουργία, δεν 
είχαν την κρατική υποστήρι-
ξη. Το αντίθετο μάλλον. Κάθε 
είδους εμπόδια και δυσκολίες 
προκύπτουν προκειμένου τα 
έργα αυτής της κατηγορίας 
να μην μπορέσουν να φτά-
σουν εύκολα στους τελικούς 
αποδέκτες, τους θεατές στην 
πλατεία. Ο ιδεολογικά φορτι-
σμένος λόγος και η οξεία κα-
ταγγελία της μετεμφυλιακής 
κοινωνικής πραγματικότητας, 
η ανάμνηση οικείων κακών και 
η αναψηλάφηση των πρόσφα-
των τραυματικών εμπειριών 
που ενοχλούν ένα μεγάλο μέ-
ρος από τους δυνάμει θεατές 
των παραστάσεων έργων όπως 
“Καβαλάρηδες δίχως άλογα” 
του Β. Ανδρεόπουλου, “Το κα-
λοκαίρι θα θερίσουμε” και “Το 
αγκάθι” του Αλ. Δαμιανού, “Η 
επιστροφή του ευεργέτη” του 
Β. Γκούφα, “Το ξύπνημα” του Κ. 
Κοτζιά, “Τα ελληνικά νιάτα” του 
Β. Ρώτα, προσδίδει σ’ αυτά τον 
χαρακτηρισμό των ανεπιθύμη-
των ή των προβληματικών. Η 
κριτική εύκολα τα υποβαθμίζει 
στο όνομα μιας αισθητικής 
και καλλιτεχνικής (υποτίθεται) 
ανεπάρκειας, ενώ η αδυναμία 
σκηνικής καταξίωσής τους από 
επίσημες κρατικές σκηνές τα 
απωθεί βαθμιαία στην περι-
θωριοποίηση, που ουσιαστικά 
οφείλεται σε κοινωνικούς και 
ιδεολογικούς λόγους, αφού 
στο σύνολό τους είναι έργα 
συγγραφέων που είναι γνωστοί 
για τις πολιτικές πεποιθήσεις 
τους, αντίθετες με αυτές του 
κατεστημένου. (σημείωση-
συμπλήρωμα: “συγγραφείς 
που στην πλειοψηφία τους 
ανήκουν στο χώρο της αριστε-
ράς ή προέρχονται απ’ αυτόν, 
αγωνίστηκαν για τα οράματα 
της κοινωνικής αλλαγής και 
υπέστησαν τις συνέπειες της 
ήττας στον Εμφύλιο πόλεμο”). 
Εξίσου σκληρή είναι η αντιμε-
τώπιση έργων με ξεκάθαρα 
αντίθετες προς το ισχύον πολι-
τικό και κοινωνικό σύστημα θέ-
σεις, που αντιπροσωπεύουν τη 
μαρξιστική και κομμουνιστική 
ιδεολογία. Χαρακτηριστική εί-
ναι η περίπτωση του Χρ. Γάιου, 
ο οποίος ήδη από τον μεσοπό-
λεμο είχε παρουσιάσει έργα με 
τα οποία υποστήριζε παρόμοι-
ες απόψεις (“Το σκουλίκι”, 1931). 

Τα άλλα του όμως δραματικά 
κείμενα που γράφονται μετά 
τον Εμφύλιο πόλεμο και ανα-
φέρονται ρητά σ’ αυτόν (“Ζω-
ντανοί νεκροί”, 1976, που έχει 
ως θέμα του τη διαβίωση των 
εξόριστων στη Μακρόνησο), ή 
γενικότερα θίγουν κοινωνικά 
προβλήματα (“Σπάρτακος”, 
1957, “Ο Προμηθέας Δεσμώ-
της”, 1972), ουδέποτε βλέπουν 
τα φώτα της ράμπας αφού κρί-
νονται επικίνδυνα και ανατρε-
πτικά. […] οι δημιουργοί αυτής 
της κατηγορίας υποχρεώνονται 
να συσπειρωθούν και να ιδρύ-
σουν δικούς τους θεατρικούς 
χώρους, προκειμένου να έχουν 
τη δυνατότητα επικοινωνίας με 
το κοινό». (Θ. Γραμματάς: «Το 
ελληνικό θέατρο στον 20ό αι-
ώνα –Πολιτισμικά πρότυπα και 
πρωτότυπα», τόμος Α’, 2002). 
– Επειδή πληροφορηθήκαμε 
ότι το φεστιβάλ μικρομηκά-
δων στη Δράμα αποδείχτηκε 
πολύ «μικρό» σε σχέση με το 
Βερολίνο στην περίπτωση του 
«Αιγαίου ή της κωλοτρυπίδας 
του θανάτου»…
u Το πως κρατήθηκε ο Ριζο-
σπάστης και δεν χρησιμοποίη-
σε τη λέξη «κλιμάκωση» μετά 
την προεκλογική συγκέντρωσή 
του της 1ης Νοέμβρη δεν είναι 
περίεργο: θα άναβε γκρίνιες 
και μέσα στο κομματικό κοινό…
u Οταν ο Μπουτάρης έλεγε ότι 
αισθανόταν πιο… από τους…, 
μήπως άραγε είχε «υπόψιν» του 
τον αντιδήμαρχο Οικονομικών 
–αστέρι σκέτο- Καπόν Χασδάι 
και τις… πρωτοβουλίες του; 
Οπως το να δανείζει τον εαυ-
τό του ως μέλος ΔΣ τράπεζας 
και μετά να τον ξαναδανείζει 
για να… αποπληρώσει το προη-
γούμενο δάνειο; Θεσ/νίκη μου, 
εσύ που (δεν) βγάζεις (και) τα 
καλύτερα παιδιά, που θάλεγε 
το τραγούδι.
u Απλή ερώτηση: η «αμέτρητη 
ανθρωποθάλασσα» του Σαβ-
βάτου ΓΙΑΤΙ δεν «έπνιξε» την 
Κυριακή, 2-11-14, την Αθήνα; 
Ημέρα προκηρυγμένης απερ-
γίας…
u «”Τίποτα δεν τέλειωσε” για 
τους χαλυβουργούς», κραυγά-
ζει ο Ριζοσπάστης (φωνή της 
ήττας…) 4-11-14. Τώρα, ΠΟΣΟΥΣ 
από τους χαλυβουργούς μπο-
ρούν πλέον να κοροϊδέψουν;
u «Συνομιλήστε κ. Σαμαρά και 
κ. Τσίπρα» (tovima.gr, 4-11-14). 
Ξέρουμε, ξέρουμε: το «εθνικό 
συμφέρον».

Βασίλης

Success story at 451 degrees Fahrenheit

Δελτίον ειδήσεων ή βέλτιον ειδήσεων;

«Δημοκρατική (σ)παρά(κ)ταξη» (εκ του σπαράσσομαι…)

Κινούμενος στο κλίμα της «αγανάκτησης» του 2011 που τον πριμοδότησε, ο Σύριζα έχει σταθεροποιήσει την «εκλογική 
συμπεριφορά» των μαζών, τώρα που η «αγανάκτηση» έχει γίνει βουβαμάρα

Αμφί-βολη Αμφί-πολη. Ζντουπ!

«Σκίστηκε» την Κυριακή 2-11-14 (ανά ημίωρο) το Βήμα εφ-εμ να υπενθυμίζει ότι «τα μαγαζιά είναι ανοιχτά»

  Dixi et salvavi animam meam

u Μοιάζει με προσπάθεια 
για επιστροφή στο παρελ-
θόν μέσω αναμνήσεων. 
Αυτό δεν είναι κατ’ ανά-
γκην και πάντοτε κακό, 
όμως εκείνο το «ή αυτοί… 
ή εμείς», στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση, θυμίζει 
περισσότερο προεκλογικό 
σλόγκαν του ΣΥΡΙΖΑ, παρά 
αγωνιστικό κάλεσμα. Το «ή 
αυτοί… ή εμείς» είχε θέση 
όταν στην ΕΡΤ έμπαινε 
λουκέτο και απολύονταν με 
μια πράξη 2.656 εργαζόμε-
νοι (αν θυμόμαστε σωστά 
τον αριθμό). Τότε, όμως, 

αυτοί που σήμερα καλούν σε μνημόσυνο-συλλαλητήριο έκα-
ναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να διαλύσουν αυτό 
που σχηματίστηκε γύρω από την ΕΡΤ. Εστηναν παραπλανητικά 
πανηγύρια για την προσωρινή διαταγή του προέδρου του ΣτΕ, 
εξαπατώντας τους εργαζόμενους και τους χιλιάδες αλληλέγ-
γυους για το πραγματικό περιεχόμενο αυτής της προσωρινής 
διαταγής, που δεν αμφισβητούσε ούτε κατ’ ελάχιστον τη με-
γαλύτερη ομαδική απόλυση που έχει γίνει ποτέ. Τα υπόλοιπα 
ήταν προδιαγεγραμμένα και η ήσυχη και αναίμακτη εισβολή 
των ΜΑΤ έγραψε το τέλος στο χρονικό ενός προαναγγελθέ-
ντος θανάτου. Οταν ηττάται το εργατικό κίνημα, αλλά δεν 
αναλύει τα αίτια της ήττας του, για να δημιουργήσει απ’ αυτή 
την ανάλυση υλικό για την αντεπίθεσή του, ανοίγει ο δρόμος 
για την επέλαση των δυνάμεων της κοινωνικής δημαγωγίας 
προς την αστική κυβερνητική εξουσία. Το ‘χουμε ξαναδεί το 
έργο, και το 1981 και το 1993 και το 2009. Το 2015 (ή το 2016) θα 
γνωρίσουμε τη χειρότερη εκδοχή του.

u Γενική Απεργία – 27 Νοέμβρη – Δε θα σταματήσουν αν δεν 
τους σταματήσουμε! – ΜΕΤΑ – Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής 
(αφίσα)
Εν προκειμένω τι να πρωτοσχολιάσουμε; Την αναγόρευση της 
εθιμοτυπικής απεργίας της 27ης Νοέμβρη σε ορόσημο της 
ταξικής πάλης ή τα… συμφραζόμενα, τα οποία φυσικά δεν εκ-
φράζονται ρητά από τη συνδικαλιστική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ;  
Οι ίδιοι άνθρωποι που πετάνε τώρα ταξικές κορόνες («δε θα 
σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε»), αποτελούν στελέ-
χη του ΣΥΡΙΖΑ και δουλεύουν για την εκλογική του επιτυχία, η 
οποία θεωρείται όρος για το τελείωμα της μνημονιακής βαρ-
βαρότητας. Οι ίδιοι χειροκροτούν το «Πρόγραμμα της Θεσ-
σαλονίκης», με τους όρκους πίστης στη μνημονιακή πολιτική 
και το φιλανθρωπικό φερετζέ με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύει 
να την κρύψει. Επομένως, πίσω από τα παχιά ταξικά λόγια δεν 
υπάρχει παρά μόνο η κλασική ψηφοθηρία που αντιμετωπίζει 
τους εργαζόμενους μόνο ως υλικό για την κάλπη.

u ΑΕΚ σημαίνει φασίστες κρεμασμένοι (σύνθημα με μαύρο 
μαρκαδόρο σε τουαλέτα του Παντείου)
Δεν έχουμε κανένα λόγο να αμφιβάλλουμε για τα αντιφασιστι-
κά αισθήματα του συνθηματογράφου, όσο κι αν η αναγόρευση 
μιας αθλητικής ομάδας σε σημείο αναφοράς δεν αποτελεί έν-
δειξη βαθιάς συνειδητότητας. Δεν ξέρουμε καν πότε γράφτηκε 
το συγκεκριμένο σύνθημα. Πριν ή μετά την ημερομηνία-ορό-
σημο της 20ής Ιούνη του 2014, όταν οι οργανωμένοι οπαδοί 
της ΑΕΚ, εκμεταλλευόμενοι όγκο και μούσκουλα, επιτέθηκαν 
ως στρατός τραμπούκων σε κατοίκους της Φιλαδέλφειας που 
αντιδρούν στα καταστροφικά σχέδια του «μπος» Μελισσανί-
δη και βανδάλισαν τον αυτοδιαχειριζόμενο κοινωνικό χώρο 
«Στρούγκα». Θυμόμαστε πολλούς, πριν τη μέρα της ντροπής, 
την ίδια μέρα, αλλά και μετά, να κουνάνε αντιφασιστικά, ου 
μην και αντικαπιταλιστικά παράσημα. Θυμόμαστε και μια ανα-
κοίνωση που εξέδωσε η Original, υποτίθεται για να ζητήσει 
συγνώμη. Η λέξη συγνώμη δεν υπάρχει σ’ αυτή την ανακοίνω-
ση. Αντίθετα, πέρα από την επίθεση στη «Στρούγκα» και στην 
«Κόντρα», υπάρχει η εξής λογική: «εσείς φταίτε, που θυμώσατε 
τον κόσμο της ΑΕΚ - εμείς, δυστυχώς, δεν καταφέραμε να 
τον συγκρατήσουμε». Αυτοί οι άνθρωποι, που κατά τα άλλα 
δηλώνουν αντιφασίστες, όχι μόνο ανέχονται καραμπινάτους 
φασίστες στις γραμμές τους, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στα 
γεγονότα της Φιλαδέλφειας, παρέα με τα ΜΑΤ και τους ασφα-
λίτες, αλλά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να σέρνονται πίσω 
από έναν καπιταλιστή και να δρουν ως ιδιωτικός στρατός για 
την προώθηση των συμφερόντων του.

οι τοίχοι έχουν φωνή
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Ισότητα
Μεγάλος ντόρος στις ΗΠΑ. Ο Τιμ Κουκ, σημερινό 

«αφεντικό» της Apple, ανακοίνωσε ότι είναι ομοφυλό-
φιλος και περήφανος γι’ αυτό. «Ο Τιμ συμβάλλει στο να 
γίνει ο επιχειρηματικός κόσμος λίγο λιγότερο ομοφοβι-
κός», δήλωσε η Μαριάν Ντάντι-Μπερκ, στέλεχος της 
οργάνωσης ομοφυλοφίλων Dignity USA. «Η απόφασή 
του να μιλήσει ανοιχτά θα συμβάλει στην προώθηση 
του θέματος της ισότητας και της αποδοχής πολύ πέ-
ραν του επιχειρηματικού κόσμου», δήλωσε ο Αρτ Λέ-
βινσον, πρόεδρος της Apple. Και για να μην αφήσει 
να πάει χαμένη η διαφημιστική ευκαιρία, έσπευσε να 
συμπληρώσει: «Το διοικητικό συμβούλιο και ολόκληρη η 
εταιρία μας είμαστε απίστευτα περήφανοι που έχουμε 
ηγέτη μας τον Τιμ».

Ο ίδιος ο Κουκ κατέφυγε στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. 
Τον απασχολούσαν, λέει, τα λόγια του, ότι «η πιο επίμο-
νη και επείγουσα ερώτηση της ζωής είναι “τι κάνεις για 
τους άλλους;’’. Συχνά αναρωτιόμουν γι’ αυτό το ζήτημα 
και συνειδητοποίησα ότι η επιθυμία μου να προστατεύσω 
την προσωπική μου ζωή με κρατούσε από το να προχω-
ρήσω σε κάτι πολύ πιο σημαντικό».

Μια στάση εδώ, για να μεταφερθούμε νοερά από 
τα πολυτελή γραφεία της καλιφορνέζικης silicon 
valley στα κάτεργα της κινεζικής Σενζέν, όπου είναι 
εγκατεστημένη η Foxconn, η οποία ως υπεργολάβος 
κατασκευάζει τα μικρά τεχνολογικά θαύματα που 
εμπνέονται παλιότερα ο Τζομπς, σήμερα ο Κουκ και 
σχεδιάζουν οι καλοπληρωμένοι μηχανικοί της Apple. 
Στη σελίδα 4 αυτού του φύλλου μπορείτε να διαβάσε-
τε ένα μικρό in memoriam για τον εργάτη-ποιητή Χου 
Λίζχι που αυτοκτόνησε ακριβώς ένα μήνα πριν από τη 
μέρα που ο Κουκ ανακοίνωσε με υπερηφάνεια ότι είναι 
ομοφυλόφιλος.

Ο Χου είναι ο τελευταίος στον μακρύ κατάλογο των 
αυτόχειρων εργατών της Foxconn και προφανώς ο Κουκ 
δεν «προχώρησε σε κάτι σημαντικό» ούτε γι’ αυτόν ούτε 
για τους υπόλοιπους 400.000 σύγχρονους σκλάβους, 
από την υπεραξία των οποίων βγάζει τα τεράστια κέρ-
δη της η Αpple, τα οποία μοιράζονται ο Κουκ και όλα 
τα υπόλοιπα καθάρματα (μανατζαραίοι και μέτοχοι). 
Τα λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, τα οποία τον ώθη-
σαν στη δήλωσή του («τι κάνεις για τους άλλους;»), δεν 
αφορούν τους εργάτες. Αφορούν τους ανθρώπους της 
τάξης του που θέλουν ενθάρρυνση για να δηλώσουν ότι 
είναι ομοφυλόφιλοι. Και να παραμείνουν, βέβαια, το 
ίδιο αιματορουφήχτρες, το ίδιο επιθετικοί, βάρβαροι, 
αρπακτικοί όσο ήταν και ως κρυφοί ομοφυλόφιλοι. Οσο 
είναι και οι ετεροφυλόφιλοι καπιταλιστές.

Δεν ξέρουμε αν ο επιχειρηματικός κόσμος θα γίνει 
«λίγο λιγότερο ομοφοβικός», όπως δήλωσε το στέλεχος 
της αμερικάνικης ομοφυλοφιλικής οργάνωσης, πρέπει 
όμως να σημειώσουμε ότι αδικεί τους καπιταλιστές η 
κυρία Ντάντι-Μπερκ. Αν ρωτήσεις τους εργάτες τους 
θα σου πουν ότι τους αντιμετωπίζουν με πνεύμα ισότη-
τας. Δεν τους ενδιαφέρουν οι σεξουαλικές τους επιλο-
γές, αν αυτές δεν επηρεάζουν την ομαλότητα της δου-
λειάς στο εργοστάσιο ή στο γραφείο. «Πηδάνε» όλους 
τους εργαζόμενους με τον ίδιο τρόπο. Οπως ακριβώς 
κάνει ο Κουκ με τους εργάτες της Foxconn. Οπως έκανε 
ο ετεροφυλόφιλος Τζομπς με τους ιρλανδούς εργάτες 
στο Κορκ.

Η αστική ιδεολογία αρέσκεται στο τράβηγμα δια-
χωριστικών γραμμών ανάμεσα σε «πλειοψηφίες» και 
«μειοψηφίες». Είτε πραγματικές είτε ψεύτικες, αυτές οι 
διαχωριστικές γραμμές και ο θόρυβος που συνεχώς τις 
συνοδεύει (όπως καληώρα έγινε με τη δημόσια δήλωση 
του Κουκ) στοχεύουν στο να κρύψουν την παχιά διαχω-
ριστική γραμμή που χωρίζει καπιταλιστές και εργάτες 
και προσδιορίζει και όλα τα άλλα.

Για να απελευθερωθεί η κοινωνία θα πρέπει να εξα-
λειφθεί αυτός ο βασικός διαχωρισμός, ο ταξικός δια-
χωρισμός. Οταν αυτό το ζήτημα τεθεί για λύση, ο Κουκ 
και ο κάθε Κουκ, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανα-
τολισμού, θα είναι στο «απέναντι» στρατόπεδο.

Π.Γ.

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

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΧΕΛΙΟΣ ΠΡΕΣ ΑΒΕΕ: Ιερά Οδός 81, Αθήνα

βαθύ κόκκινοοικονομική εξόρμηση για τη στήριξη της «Κ»
για τη στήριξη της

5.00€

Ακόμα και για τους 
εχθρούς της, η Ο-
κτωβριανή Επα-

νάσταση εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζεται ως ένα 
κοσμοϊστορικό γεγονός. 
Τόμοι επί τόμων έχουν γρα-
φτεί γι’ αυτή, από φίλους 
και εχθρούς. Και δεν είναι 
δυνατόν να συμπυκνωθεί σ’ 
ένα δημοσιογραφικό σχό-
λιο ο τεράστιος πλούτος 
ιδεών, συμπερασμάτων, 
διδαγμάτων που πηγάζουν 
από την Οκτωβριανή Επα-
νάσταση. Εντελώς συνοπτ-
τικά, λοιπόν, θα σταθούμε 
σ’ εκείνη την πλευρά που 

κατά τη γνώμη μας έχει τη με-
γαλύτερη σημασία στη σημε-
ρινή επικαιρότητα και πρέπει 
ν’ αποτελέσει πηγή έμπνευσης 
και διδαχής για το εργατικό 
μας κίνημα.

Η επανάσταση του Οκτώ-
βρη ήταν μια «στιγμή» σε μια 
επαναστατική διαδικασία που 
γνώρισε την κορύφωσή της 
από το Φλεβάρη μέχρι τον 
Οκτώβρη του 1917 (με το πα-
λιό ημερολόγιο). Ηταν η κρί-
σιμη, η «καθοριστική» στιγμή. 
Εξι ώρες πριν θα είναι νωρίς, 
έξι ώρες μετά θα είναι αργά, 
έγραφε ο Λένιν στην Κεντρική 
Επιτροπή των Μπολσεβίκων, 
υπογραμμίζοντας την τερά-
στια σημασία του επαναστατι-
κού στρατιωτικού σχεδίου. Το 
κόμμα των Μπολσεβίκων δεν 
ήταν μόνο ένα κόμμα θεωρη-
τικά καταρτισμένο, προγραμ-
ματικά συγκροτημένο, στελε-
χιακά ατσαλωμένο, πολιτικά 
πρωτοπόρο και ικανό. Ηταν 
ένα κόμμα που μπορούσε να 
νικήσει και στρατιωτικά την 
εξουσία των αστών. Ενα κόμ-
μα που μπορούσε να χαράζει 
τακτική λογαριάζοντας ακόμη 
και τις ώρες.

Το κόμμα των Μπολσεβίκων 
ήταν ένα πραγματικά πρωτο-
πόρο κόμμα του προλεταριά-
του, που ήξερε να συνδέει τη 
θεωρία με την πράξη σε κάθε 
στιγμή του επαναστατικού γί-
γνεσθαι. Στις παλίρροιες και 
τις αμπώτιδες του κινήματος. 
Στην αρχή, στο μέσο και στο 
τέλος της επανάστασης. Που 
ήξερε να επιλέγει τη «στιγμή» 
για να οδηγήσει το ένοπλο 
προλεταριάτο στη νίκη. Το 
έδειξε και στη χαμένη επανά-
σταση του 1905 και στα χρόνια 
της τσαρικής τρομοκρατίας 
(αλλά και του παρτιζάνικου 
πολέμου) που ακολούθησαν. 
Εδειξε τι σημαίνει να έχεις θε-
ωρία και πρόγραμμα, τι σημαί-
νει να εκπονείς τακτική που θα 
υπηρετεί τη στρατηγική σου. 
Φυσικά και έκανε λάθη τακτι-
κής, ήταν όμως σε θέση να τα 
διορθώνει, γιατί δεν καθόριζε 
την τακτική εγκεφαλικά, βολο-
νταριστικά, αλλά μελετώντας 
τους πραγματικούς ταξικούς 
συσχετισμούς και έχοντας 
πάντα στενή σύνδεση με την 
πρωτοπορία της εργατικής 
τάξης, η οποία του επέτρεπε 
να αφουγκράζεται ανά πάσα 
στιγμή τον παλμό της τάξης.

Η Ιστορία δεν γράφεται με 
«αν». Κανείς δεν μπορεί να 
πει πώς θα εξελίσσονταν τα 
πράγματα στη Ρωσία του 1917, 
αν δεν υπήρχαν οι Μπολσεβί-
κοι. Το βέβαιο είναι, όμως, ότι 
η επανάσταση του Οκτώβρη 
φέρει ανεξίτηλα τη σφραγί-
δα τους. Αυτοί τη σχεδίασαν, 
αυτοί οργάνωσαν το επιτελείο 
της, αυτοί εκπόνησαν όχι μόνο 
το πολιτικό αλλά και το στρα-
τιωτικό της σχέδιο. Δεν ήταν, 
όμως, στρατηγοί χωρίς στρα-
τό. Ηταν στρατηγοί που τους 
εμπιστεύονταν οι στρατιές 
των εξεγερμένων και οπλισμέ-
νων προλετάριων. Ο Λένιν από 
τη Φιλανδία και τα μέλη του 
Στρατιωτικού Επαναστατικού 
Κέντρου των Μπολσεβίκων 
(Στάλιν, Σβερντλόφ, Τζερζίν-
σκι, Ουρίτσκι, Μπουμπνόφ) 
ήταν πραγματικοί ηγέτες, με 
τεράστιο κύρος, που κάθε λό-
γος τους μετρούσε για το επα-
ναστατημένο προλεταριάτο. 
Κι αυτό ήταν αποφασιστικός 
όρος για τη νίκη της επανά-
στασης.

Σήμερα, σε πολλούς τα πα-
ραπάνω ακούγονται σαν ιστο-
ρίες από ένα ένδοξο παρελ-
θόν, το οποίο δεν πρόκειται να 

επαναληφθεί. Αυτή είναι 
η μεγάλη νίκη της αστικής 
ιδεολογίας τα τελευταία 
65 χρόνια. Κατάφερε, μέ-
σω του αντεπαναστατικού 
οπορτουνισμού-αναθεω-
ρητισμού, να σπάσει την 
πίστη στην επαναστατική 
προοπτική. Να κάνει κυρί-
αρχο το λεγκαλισμό (υπο-
ταγή στην αστική νομιμό-
τητα σε όλα τα επίπεδα) 
και τον κοινοβουλευτικό 
κρετινισμό. Να μετατρέψει 
το «ρεαλισμό» σε δόγμα 
της εργατικής πολιτικής, 
δηλαδή να μετατρέψει 
την εργατική πολιτική στο 

αντίθετό της, σε παρακολού-
θημα της αστικής πολιτικής. 
Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ιστο-
ρικό κενό, το οποίο το γέμισαν 
κάθε είδους παραλλαγές της 
αστικής ιδεολογίας και των 
μικροαστικών ριζοσπαστικών 
κατευθύνσεων, με αποτέλε-
σμα  να μοιάζει με ουτοπία 
αυτό που άλλοτε φλόγιζε κα-
θημερινά τις συνειδήσεις των 
πρωτοπόρων εργατών. 

Με το καθήκον της οργά-
νωσης ενός κόμματος σαν το 
μπολσεβίκικο πρέπει να κατα-
πιαστούν σήμερα οι πρωτοπό-
ροι προλετάριοι. Ασφαλώς και 
δε θα πρόκειται για μια κόπια 
του μπολσεβίκικου κόμματος. 
Θα πρόκειται για το μπολσε-
βίκικο κόμμα της εποχής μας. 
Ο πυρήνας της συγκρότησής 
του, όμως, θεωρητικός, προ-
γραμματικός, οργανωτικός, 
θα πρέπει να είναι ο ίδιος. Να 
είναι ένα κόμμα που να μπορεί 
να απευθύνεται αυτοτελώς 
στην τάξη του και να εκφρά-
ζει μέσα στους καθημερινούς 
της αγώνες τα στρατηγικά της 
συμφέροντα. Που να μπορεί 
να προωθεί τη ρήξη με το σύ-
νολο της αστικής πολιτικής.

96 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Ζητούμενο ο μπολσεβικισμός 
της εποχής μας


