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Ο Παπαδημούλης είναι 
αντιπρόεδρος του Ευρω-

κοινοβούλιου! Υπ’ αυτή του 
την ιδιότητα εκπροσώπησε το 
Ευρωκοινοβούλιο σε συνέδριο 
στην Κύπρο με τον χαρακτηρι-
στικό τίτλο «Ξαναχτίζοντας την 
εμπιστοσύνη στην Ευρώπη». 
Στο συνέδριο εκφώνησε ομιλία 
με τίτλο «Οι προτεραιότητες 
για την ΕΕ υπό μια νέα ηγεσία», 
στην οποία υποστήριξε ότι το 
νέο Ευρωκοινοβούλιο και η 
νέα Κομισιόν «σηματοδοτούν 
μια καινούργια αρχή για τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς με την 
ελπίδα ότι καλύτερες λύσεις 
θα βρεθούν για θέματα που 
ταλανίζουν το εσωτερικό της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως η οι-
κονομική κρίση και το έλλειμμα 
δημοκρατίας, αλλά και τους τρό-
πους που η ΕΕ αντιμετωπίζει τις 
διεθνείς εξελίξεις». Σκεφτείτε να 
γίνουν και κυβέρνηση, τι έχουμε 
ν’ ακούσουμε…

Και λέγαμε κι εμείς πού χά-
θηκε αυτό το παιδί. Φιλοδό-

ξησε να γίνει αρχηγός κόμματος 

στην Ελλάδα (αφού στη Γερμα-
νία δεν περνούσε πια η μπογιά 
του), αλλά το 1,44% που πήρε 
στις ευρωεκλογές του έκοψε 
τα πόδια. Ανθρωποι σαν τον Χα-
τζημαρκάκη, όμως, δε χάνονται. 
Είναι παντός καιρού, σαν τα λά-
στιχα της διαφήμισης. Γι’ αυτό 
και κατάφερε να διοριστεί από 
τον Βενιζέλο «πρέσβης εκ προ-
σωπικοτήτων». Οπως δήλωσε ο 
Μπένι, ο Χατζημαρκάκης αντα-
ποκρίθηκε «στην πρόσκληση της 
κυβέρνησης για συστράτευση 
όλων των εθνικών δυνάμεων»! 
Με το καλό και υποψήφιος της 
Πασοκελιάς (ή όπως αλλιώς θα 
λέγεται) στις επόμενες εκλογές.

Θα πρέπει να ευχαριστή-
σουμε τον καρατομηθέ-

ντα υφυπουργό Στύλιο για την 
ατζαμοσύνη του. Είπε δημόσια 
αυτά που πολλοί άλλοι Στύλιοι 
συζητούν ψιθυριστά, επειδή 
ξέρουν πως αν τα πουν δημόσια 
θα «καούν». Ο Στύλιος δεν είναι 
η εξαίρεση στον κανόνα, αλλά η 
κορυφή του παγόβουνου.

Ο Σαμαράς φρόντισε να 
γίνει περίπου εν κρυπτώ η 

συνάντησή του με την Αγγε-
λοπουλίνα, στην οποία απαγό-
ρευσε να πατήσει το πόδι της 
στο Μαξίμου, για να μην την 
απαθανατίσουν οι κάμερες. Ο 
Τσίπρας, όμως, δεν είχε κανένα 
πρόβλημα να συναντηθεί μαζί 
της στο γραφείο του στη Βουλή 
σε μια συνάντηση που κράτησε 

πάνω από μια ώρα. Ούτε αρχη-
γός κράτους να ήταν η μαντάμ. 

Φαίνεται πως είχαν τεράστιο 
πολιτικό ενδιαφέρον τα όσα του 
έλεγε για το ετήσιο Συνέδριο 
του Ιδρύματος Clinton, «Clinton 
Global Initiative Mediterranean» 
(CGI), που θα γίνει τον Ιούνη του 
2015 στην Αθήνα. Γι’ αυτό, άλλω-
στε  έκανε και σχετική δήλωση ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ευχαρι-
στώντας για την πρόσκληση που 
του απηύθυνε η Αγγελοπουλίνα  
και εκφράζοντας τη βεβαιότητα 
ότι «το Συνέδριο μπορεί να ανα-
δείξει τις σημαντικές δυνατότη-
τες μιας χώρας και ενός λαού 
που τα τελευταία χρόνια έχει 
υποστεί τα αποτελέσματα μιας 
ατελέσφορης πολιτικής λιτότη-
τας που διευρύνει τις κοινωνικές 
ανισότητες». Για το προσωπικό 
μαγαζί των Κλίντον μιλάμε…

Η μεταπολιτευτική Ελλάδα 
έζησε αυτή την παρεξήγηση: να 
καταλύεται το αυτοδιοίκητο των 
πανεπιστημίων από τραμπού-
κους, από περαστικούς, από 
ετσιθελικούς, που εκλαμβάνουν 
τον δημόσιο χώρο ως προσωπι-
κό ιδιωτικοπολιτικό τους χώρο. 
Αυτό θα τελειώσει. Γι’ αυτό η 
στήριξή μας στον κ. Φορτσάκη 
ήταν ολοκληρωτική.

Ανδρέας Λοβέρδος
Μετεμψύχωση του στρατη-

γού Δημητρίου Ζαγοριανάκου.
Στην Ελλάδα η εξέταση της 

πορείας του προγράμματος δεν 
μπορεί ακόμη να ολοκληρωθεί, 
γιατί σημαντικό κομμάτι των 
μεταρρυθμίσεων που συμφω-
νήθηκαν δεν έχει τελειώσει. Γι’ 
αυτό απευθύναμε έκκληση στην 
Ελλάδα, να ολοκληρώσει το 
συντομότερο δυνατόν το πρό-
γραμμα. Είναι η προϋπόθεση 
για οποιαδήποτε συζήτηση που 
μπορεί κανείς πιθανώς να κάνει, 
ή να μην κάνει, μετά το τέλος του 
προγράμματος.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
Να κάνετε τα μαθήματά σας 

και να επανέλθετε με τον κηδε-
μόνα σας (την τρόικα).

Oσο λοιπόν η οικονομία είναι 
σε ύφεση ή στασιμότητα και 
τα δάνεια δεν εξυπηρετούνται, 
αφενός αυξάνονται οι κίνδυνοι 
του ενεργητικού και αφετέρου 
μειώνεται η ικανότητα δημι-
ουργίας εσωτερικού κεφαλαίου 
των τραπεζών και επομένως δεν 
συντρέχουν ευνοϊκές προϋπο-
θέσεις για χορήγηση νέων δα-
νείων. Αν στο φαύλο αυτό κύκλο 
προστεθούν και οι ανάγκες για 
αύξηση των εποπτικών κεφαλαί-
ων μέχρι το 2019, εύλογα τίθεται 
το ερώτημα, πώς οι τράπεζες θα 
«ρίξουν χρήμα στην αγορά»;

Φίλιππος Σαχινίδης
Οταν δεν είμαστε στην κυβέρ-

νηση, λέμε και καμιά αλήθεια για 
να τη σπάσουμε στους άλλους.

Είναι προφανές ότι το τελευ-
ταίο εξάμηνο η Ελλάδα έμεινε 
πίσω στις μεταρρυθμίσεις, δεν 
είναι τρελοί οι Ευρωπαίοι που 
μας τα λένε. Την συμφωνία την 
υπογράφεις για να την τηρή-
σεις… Η Ευρώπη μας λέει κάντε 
αυτά που έχετε υπογράψει τόσο 
τρομερό είναι;

Μπουμπούκος
Αυτός παραμένει συνεπής και 

λειτουργεί πάντα σαν «λαγός» 
για τη συγκυβέρνηση.

Οι ισραηλινές δυνάμεις αψή-
φησαν ασύστολα τους κανόνες 
του πολέμου εξαπολύοντας σει-
ρά επιθέσεων σε κατοικίες αμά-
χων, επιδεικνύοντας άσπλαχνη 
αδιαφορία για την προκληθείσα 
σφαγή. Η έκθεση αποκαλύπτει 
ένα «μοτίβο» επιθετικών πληγ-
μάτων εναντίον σπιτιών από τους 
Ισραηλινούς, που έχουν επιδείξει 
σοκαριστική περιφρόνηση για 
τις ζωές Παλαιστινίων πολιτών, 
οι οποίοι δεν έλαβαν καμία προ-
ειδοποίηση ούτε είχαν δυνατότη-
τα διαφυγής.

Διεθνής Αμνηστία
Η «διεθνής κοινότητα» υπο-

δέχτηκε και αυτή την έκθεση, 
που προέρχεται από τα σπλά-
χνα της, ξύνοντας αδιάφορα τη 
μύτη της.

15/11: Βραζιλία: Ημέρα δημοκρατίας (1889), 
Βέλγιο: Ημέρα βασιλιά 15/11/1977: Δεκαοκτώ 
βομβιστικές επιθέσεις για έκδοση δικηγό-
ρου Κρουασάν (Γαλλία) 15/11/1977: Εμπρησμός 
γραφείων Εθνικής Παράταξης στη Θεσσαλονίκη 
(ΛΕΑ) 15/11/1983: Εκτέλεση Τζορτζ Τσάντες 
και Νίκου Βελούτσου (17Ν) 16/11: Ημέρα ανε-
κτικότητας, ημέρα φιλοσοφίας, Ζαΐρ: Ημέρα 

στρατού 16/11/1980: Δολοφονία Σταμα-
τίνας Κανελλοπούλου και Ιάκωβου Κου-
μή 17/11: Ημέρα σπουδαστών, ημέρα μνήμης για 
θύματα τροχαίων δυστυχημάτων 17/11/1973: 
Πολυτεχνείο 17/11/1975: Ιταλικό και Γαλ-
λικό ΚΚ αποκηρύσσουν τη βία 17/11/1977: Δύο 
βόμβες στη γαλλική σχολή (Σίνα) για την έκδο-
ση του δικηγόρου Κρουασάν 17/11/1978: Βόμβες 

σε εγκαταστάσεις και αυτοκίνητο Κόκα Κόλα, 
βόμβα σε γραφεία Απομάχων Αμερικανών Αξιωμα-
τικών (Θεσσαλονίκη) 17/11/1985: Δολοφο-
νία Μιχάλη Καλτεζά 17/11/1986: Εκτέλεση 
γενικού διευθυντή «Renault» Ζορζ Μπες (Action 
Directe) 17/11/1991: Βόμβες σε ΔΕΗ και ΙΚΑ 
Θεσσαλονίκης (ΕΛΑ-1η Μάη) 18/11: Ημέρα χρό-
νιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, Αλβανία, 
Μαρόκο: Ημέρα ανεξαρτησίας, Ομάν: Εθνι-
κή γιορτή, Αϊτή: Ημέρα στρατού 18/11/1977: 
Τρεις βόμβες σε αμερικάνικα αυτοκίνητα και 
σε κατάστημα AEG (Πάτρα) 18/11/1994: Η 
παλαιστινιακή αστυνομία ανοίγει για 
πρώτη φορά πυρ κατά διαδηλωτών στη 
Λωρίδα της Γάζας, δώδεκα νεκροί, δι-
ακόσιοι τραυματίες 18/11/1995: 504 

συλλήψεις στο Πολυτεχνείο (οι 86 ανή-
λικοι) 19/11: Ημέρα δημόσιας τουαλέτας, 
ημέρα άντρα, Πουέρτο Ρίκο: Ημέρα ανακάλυ-
ψης (1493), Μάλι: Ημέρα απελευθέρωσης, Μο-
νακό: Ημέρα Μονεγάσκων 19/11/1936: Δολοφονία 
Buenaventura Durruti 20/11: Ημέρα για εκβι-
ομηχάνιση Αφρικής, ημέρα δικαιωμάτων παιδι-
ού, ημέρα μνήμης υπερφυλικών, Μεξικό: Ημέ-
ρα επανάστασης (1910) 20/11/1977: Βόμβες σε 
εγκαταστάσεις «Bosch» και στη «Volkswagen» 
20/11/1990: Αποτυχημένη απόπειρα κατά Βαρδή 
Βαρδινογιάννη (17Ν) 20/11/1991: Συμπλοκή Σε-
πολίων (17Ν) 21/11: Ημέρα τηλεόρασης, ημέρα 
χαιρετισμού 21/11/1973: Πραξικόπημα Δημήτρη 
Ιωαννίδη 21/11/2001: Ο αστυφύλακας Γιάννης 
Ριζόπουλος σκοτώνει τον 20χρονο αλβανό με-
τανάστη Gentjan Celniku (πλατεία Αμερικής).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

 u Aνοιχτό το ενδεχόμενο «μεγάλου 
συνασπισμού» (ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ), «αν το 
αποφασίσει ο λαός» αφήνει ο Αβρα-
μόπουλος u Εδώ και χρόνια οικοδομεί 
πάνω σε μια τέτοια προοπτική, μπας και 
γίνει πρωθυπουργός u Ξανά υπέρ του 
«μεγάλου συνασπισμού» και ο Ψυχά-
ρης, ο πρώτος από τους «big players» 
που έθεσε ανοιχτά το ζήτημα u Δεν 
το είχαμε συνειδητοποιήσει, αλλά μας 
το θύμισε η «Καθημερινή» και αισθαν-
θήκαμε ακόμη πιο έντονα το μεγα-
λείο του ανδρός u Ο μακροβιότερος 
υπουργός της σημερινής κυβέρνησης 
είναι ο Βρούτσης! u Ο ίδιος, βέβαια, 
δε διστάζει να πει ότι «ο ιστορικός του 
μέλλοντος θα αναγνωρίσει σε αυτή την 
κυβέρνηση έναν μεγάλο άθλο», ενώ με 
τη σεμνότητα που τον διακρίνει για 
τον εαυτό του λέει μόνο: u «Σε αυτή 
την τιτάνια προσπάθεια, θα έλεγα ότι 
το υπουργείο Εργασίας ήταν ένας από 

τους πρωταγωνιστές» u Το θέμα δεν 
είναι ότι ο Γκλέτσος έφτιαξε κόμμα u 

Το θέμα είναι ότι τον καλούν σε «πρω-
τοκλασάτες» εκπομπές της τηλεόρα-
σης για να πει τις παπαριές του u Αυτό 
αποτελεί ένα από τα ασφαλή δείγματα 
της βαθιάς παρακμής του αστικού πο-
λιτικού συστήματος u H Δούρου έφτι-
αξε ένα ιντερνετικό ρολόι για να με-
τράει πόσος χρόνος θα περάσει μέχρι 
η κυβέρνηση να εγκρίνει διορισμούς 

u Ωραία τα διαφημιστικά κολπάκια, 
αλλά για την ταμπακέρα θα μας πει 
κάτι; u Γιατί θυμήθηκε να ζητήσει διο-
ρισμούς δυο μήνες μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων της και αφού πρώτα 
της την έπεσε σπεκουλαδόρικα η φυλ-
λάδα του Μαυροτρύπα; u «Οχι ότι έχω 
ερωτευθεί το ΔΝΤ, αλλά δεν μας εξα-
σφαλίζει η παρουσία του;» u Σύμφωνα 
με τα «Νέα» ειπώθηκε από τον Τσίπρα 
προς τον Στουρνάρα u Πέρασαν δυο 

βδομάδες από τότε που γράφτηκε και 
διάψευση δεν υπήρξε! u Είτε τον παρα-
πέμψουν σε δίκη για κακούργημα (όπως 
προτείνει ο εισαγγελέας) είτε όχι, ο άλ-
λοτε «εθνικός εισαγγελέας» Ιωάννης 
Διώτης θα ζήσει την υπόλοιπη ζωή του 
με το στίγμα u Μια διαγραφόμενη ως 
λαμπρή πολιτική καριέρα έκλεισε πριν 
καλά-καλά αρχίσει u Ενα άθλιο τέλος 
για το φτωχόπαιδο από αριστερή οικο-
γένεια που ξεπούλησε αρχές και ιδέες 
για να γίνει ορντινάντσα της αμερικα-
νόπνευστης «αντιτρομοκρατίας u «Εγώ 
θα μπορούσα να είμαι ο 180ός» δήλωσε 
ο Μπάιρον u Ο τελευταίος σαμουράι 
της Δεξιάς u Επιτέλους, κύριε Σαμαρά, 
αξιοποιήστε υπουργικά το τεράστιο τα-
λέντο της κας Πιπιλή u Ξέρετε πολλές 
στην παράταξή σας που να μπορούν να 
ξεχωρίζουν τις ορίτζιναλ τσάντες από 
τις μαϊμού; u «Το ΠΑΣΟΚ θα λάβει 
μεγάλο ποσοστό στις επόμενες εκλο-

γές» δήλωσε ο Κωνσταντινόπουλος 
και γέλασαν ακόμη και οι τσολιάδες 
στον Αγνωστο Στρατιώτη u Δεν είναι 
μόνο ο προπονητής του ΠΑΟΚ με τις 
μόνιμες μεταφυσικές αναφορές του u 

Είναι και η μαντάμ Σκρέκα, η οποία εξέ-
φρασε μέσω facebook τη βεβαιότητα 
ότι ο σύζυγός της «με την ευλογία και 
τη χάρη του Θεού» θα τα καταφέρει u 

Δεξιό πολιτικό βλαχομπαρόκ u Παρα-
σκευή πρωί ο Τράγκας τα ‘χωνε άγρια 
στον ΣΥΡΙΖΑ u Τον κατηγορούσε ότι 
καλλιεργεί την πόλωση και φέρνει «τον 
Τούρκο» στο Αιγαίο και την Κύπρο u 

Πότε έγινε το «ντιλ» και τι περιλαμβά-
νει; u Πέρασαν κάποιες μέρες χωρίς 
ο Γιωργάκης ν’ απασχολεί τον Τύπο 
και δεν του άρεσε καθόλου u Εβαλε, 
λοιπόν, τον Ελενόπουλο να γράψει μια 
από τις γνωστές δηλώσεις-ποταμό, για 
να καταγγείλει γενικά και αόριστα δι-
άφορους u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Δεν έχω ενταχθεί οργανωτικά στο Ποτάμι και δεν σκοπεύω 
να ενταχθώ μέχρι να δω τι θα γίνει με τη συγκρότηση του χώρου 
των προοδευτικών, μεταρρυθμιστικών δυνάμεων. Ο χώρος αυτός 
πρέπει να συγκροτηθεί. Το ξαναλέω, όμως: αν οι εκλογές γίνουν 
αύριο, εγώ θα ψηφίσω Ποτάμι.

Γρηγόρης Ψαριανός

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Θα είναι ο Καρατζαφέρης 
αυτός που θα πάει στον 

Κορυδαλλό για να κάνει πα-
ρέα στον Ακη και τον Σμπώκο; 
Θα δείξει. Ανεξάρτητα από τη 
δικαστική έκβαση της υπόθε-
σής του, όμως, πολιτικά είναι 
τελειωμένος. Οπως φαίνεται, 
ο Σαμαράς άκουσε εκείνους 
(Ντόρα, Καραμανλή) που του 
έλεγαν να μη μαζέψει τύπους 
σαν τον Καρατζαφέρη στη ΝΔ 
και όχι εκείνους που πρόκριναν 
την επανασυσπείρωση της 
παλιάς ακροδεξιάς πτέρυγας. 
Αλλιώς, το «θέμα» που υπάρχει 
με τον Καρατζαφέρη θα είχε 
«διευθετηθεί» με το γνωστό 
όμορφο τρόπο.

Συνοπτικά, η υπόθεση έχει 
ως εξής: σε δυο offshore του 
Καρατζαφέρη φέρονται να 
έχουν καταλήξει δυο εμβά-
σματα συνολικού ύψους πε-
ρίπου 1,6 εκατ. ευρώ, προερ-
χόμενα από άλλες offshore 
εταιρίες, οι οποίες ανήκουν 
σε μεσάζοντες που προώθη-
σαν σύμβαση για την προμή-
θεια ελικοπτέρων Super Puma 
ύψους περίπου 62 εκατ. ευρώ 
από την εταιρία Eurocopter. 
Η σύμβαση υπογράφτηκε το 
Δεκέμβρη του 2001, επί ημε-
ρών Ακη. Οι εισαγγελείς που 
ερευνούν την υπόθεση έφτα-
σαν στις offshore του Καρα-
τζαφέρη και ζητούν από την 
επιτροπή «πόθεν έσχες» της 
Βουλής να τους ενημερώσουν 
αν ο Καρατζαφέρης έχει δη-
λώσει τις offshore στις δηλώ-
σεις «πόθεν έσχες» που έκανε 
ως βουλευτής.

Με την πρώτη δήλωση που 
έκανε ο Καρατζαφέρης έδει-
ξε πως έχει χάσει τη μπάλα. 
Δε διέψευσε ότι έχει offshore 
εταιρίες και δεν προχώρησε 
στις συνήθεις σ’ αυτές τις πε-

ριπτώσεις καταγγελίες περί 
«λάσπης», προσπάθειας «πολι-
τικής σπίλωσης» κτλ. Το μόνο 
που έγραψε είναι ότι «αγνοώ 
παντελώς τα πρόσωπα που 
αναφέρονται» στο δημοσίευ-
μα της Real News, ενώ δεν πα-
ρέλειψε να ρίξει και ένα γλεί-
ψιμο στο συγκρότημα Χατζη-
νικολάου-Κουρή: «Εκτιμώ την 
προσπάθεια της εφημερίδας 
να ρίξει άπλετο φως σε τέτοιες 
υποθέσεις που άλλωστε είναι 
ξένες στον αξιακό και πολιτικό 
κώδικα και χαρακτήρα μου».

Κατέληξε με μια πρόταση 
που εύλογα θεωρήθηκε ως 
πρόθεση να παραιτηθεί από 
την προεδρία του ΛΑΟΣ: 
«Προσωπικά, θα κάνω τις επι-
λογές μου ώστε να διευκολύ-
νω την απρόσκοπτη λειτουργία 
του κόμματος, έως ότου λάμ-
ψει η αλήθεια». Την επομένη, 
όμως, ο μετρ της κωλοτούμπας 
τα γύρισε: «Δεν υποχωρώ, δεν 
υποτάσσομαι, δεν συμβιβά-
ζομαι. Το όλο θέμα είναι προ-
σωπική μου υπόθεση και δεν 
αφορά το κόμμα. Αυτό εννο-
ούσα με τη φράση μου στην 

ανακοίνωση που αφορά την 
“απρόσκοπτη λειτουργία του 
κόμματος’’. Τέλος τονίζω και 
κάνω σαφές ότι δεν πρόκειται 
να εγκαταλείψω την ηγεσία 
του κόμματος». Το ξανασκέ-
φτηκε, φαίνεται, και κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι το τελευ-
ταίο που του μένει είναι να 
χρησιμοποιήσει το ΛΑΟΣ (χω-
ρίς αυτόν ΛΑΟΣ δεν υπάρχει) 
ως εργαλείο για να χειριστεί 
την υπόθεση. Δεν έχει και τί-
ποτ’ άλλο στα χέρια του.

Τα ορφανά του Καρατζα-
φέρη, που από το 2012 έχουν 
μετακομίσει στη ΝΔ, εξέφρα-
σαν τον «προβληματισμό» 
τους (Μπουμπούκος), τη «συ-
ντριβή» τους (Πλεύρης) ή την 
ψυχρή αδιαφορία τους (Βορί-
δης). Δεν παρέλειψαν, πάντως, 
να καλέσουν τη Δικαιοσύνη να 
κάνει το καθήκον της.

Φυσικά, η όλη υπόθεση θα 
παρουσιαστεί και πάλι σαν μια 
εξαίρεση. Σαν κάτι που αφορά 
προσωπικά τον Καρατζαφέρη 
και όχι το σύστημα. Θα γίνει, 
δηλαδή, χειρισμός τύπου Ακη. 
Οποιος, όμως, δεν αρέσκεται 

στο παραμύθιασμα, μπορεί 
να αναρωτηθεί πώς μπορεί 
να παίρνει μίζες κάποιος που 
ανήκει στην αντιπολίτευση 
και όχι στην κυβέρνηση. Αυ-
τό μας οδηγεί στην έννοια 
του «lobbing», που το χρησι-
μοποιούν τα μονοπώλια για 
να προωθήσουν τις δουλειές 
τους και να «ταπώσουν» τους 
ανταγωνιστές τους. Σάπιοι δεν 
είναι μόνο κάποιοι «επίορκοι», 
σάπιο είναι το καπιταλιστικό 
σύστημα. Οποια πέτρα κι αν 
σηκώσεις θα βρεις από κάτω 
διαφθορά, μίζες, ρεμούλα.

Για ελάχιστους φτάνει κά-
ποια στιγμή το πολιτικό τέλος. 
Είτε γιατί πρέπει να υπάρξουν 
αποδιοπομπαίοι τράγοι (για 
να συνεχίσει το σύστημα, εξα-
γνισμένο, τη βρόμικη πορεία 
του) είτε γιατί κάποιους πρέ-
πει να τους «τελειώσουν» για 
πολιτικούς λόγους (για να τους 
πάρουν τις ψήφους που ελέγ-
χουν), το αποτέλεσμα είναι να 
τους συντρίβουν. Ηρθε η ώρα 
να το υποστεί και ο Καρατζα-
φέρης που έκανε «κορδελά-
κια» στον Σαμαρά.

Aξιος ο μισθός του
«Δεν πιστεύω ότι ο μισθός στο δημόσιο πρέπει να είναι παρα-

πάνω από τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή δεν μπορεί το δημόσιο να 
είναι ένας προνομιακός χώρος. Δε γίνεται να λέει κάποιος εγώ θα 
πάω στο δημόσιο να βολευτώ και άφησε τον άλλον να προσπαθεί 
να βρει δουλειά». Ο Σταύρος Θεοδωράκης παίρνει ανοιχτά θέ-
ση υπέρ της μείωσης όχι μόνο του κατώτερου μισθού αλλά του 
συνόλου των μισθών στο Δημόσιο προκειμένου να έρθουν στα 
επίπεδα μισθών που διαμόρφωσε η κινεζοποίηση στον ιδιωτικό 
καπιταλιστικό τομέα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις περιφερειακών ραδιοφωνικών 
σταθμών είπε με το γνωστό υφάκι που θυμίζει Τζήμερο επί το 
λαϊκότερον: «Αρχή μιας χώρας -και θα πρέπει να συμφωνήσου-
με όλοι σε αυτό- είναι ότι όταν δουλεύεις στο δημόσιο και όταν 
δουλεύεις στον ιδιωτικό πρέπει να έχεις ανάλογες απολαβές με 
βάση τα πτυχία σου, με βάση τις δυνατότητές σου κτλ. Το δημόσιο 
το πληρώνει ο Χάρης, η Χριστίνα και ο Σταύρος, δεν το πληρώνει 
κάποιος πολιτικός από την τσέπη του, δεν το πληρώνει σήμερα 
ο Σαμαράς και αύριο ο Τσίπρας. Το πληρώνουμε εμείς άρα δεν 
μπορεί να είναι ένας προνομιακός χώρος και πρέπει να έχει ανά-
λογους μισθούς με τον ιδιωτικό τομέα».

Η σκέψη ότι η εξίσωση μισθών μπορεί να έχει και την αντί-
στροφη φορά, δηλαδή να αυξηθούν οι μισθοί στον ιδιωτικό το-
μέα ώστε να φτάσουν αυτούς του δημόσιου, δεν απασχολεί τον 
«επικεφαλής» του Ποταμιού. Στο μυαλό του η εξίσωση μπορεί και  
πρέπει να γίνει μόνο προς τα κάτω. Οπως ακριβώς εισγηγείται η 
τρόικα, καθ’ υπόδειξη της κυβέρνησης και της ελληνικής κεφα-
λαιοκρατίας, που θέλουν να βαθύνουν την κινεζοποίηση. 

Κατέχοντας από την τηλεοπτική του θητεία την τέχνη της λαϊ-
κίστικης παραπληροφόρησης και της φασίζουσας καλλιέργειας 
ανταγωνισμού ανάμεσα στους εργαζόμενους, ο Θεοδωράκης 
συνέχισε: «Αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει, λοιπόν, δεν 
είναι η ποσοτική αναφορά. Τα λεφτά βγαίνουν από την ίδια τσέπη. 
Αν εξασφαλίσουμε λίγα παραπάνω λεφτά στους δασοφύλακες, 
κάποιοι θα τα χάσουν, θα τα χάσουν οι συνταξιούχοι, θα τα χάσουν 
οι εκπαιδευτικοί άρα πρέπει να κάνουμε μία κοινωνική συμφωνία 
που να λέει, ναι ισότητα στο δημόσιο, ναι τα πτυχία παίζουν αυτόν 
το ρόλο και από εκεί και πέρα το μεγάλο ζητούμενο και η μεγάλη 
ανάγκη είναι πώς μπορείς να αυξήσεις το ΑΕΠ αυτής της χώρας. 
Πώς μπορείς να αυξήσεις τα λεφτά για να παίρνουμε όλοι παρα-
πάνω λεφτά».

Μαθητευόμενοι μάγοι
Δεν έβαλαν μυαλό οι συριζαίοι από το κάζο που έπαθαν μετά 

τις δηλώσεις Σκουρλέτη περί εξαγοράς βουλευτών και επανήλ-
θαν με δηλώσεις του Ησυχου, σύμφωνα με τις οποίες στο περι-
βάλλον Σαμαρά υπάρχουν κάποιοι ακραίοι «που φλερτάρουν με 
την ιδέα να ανέβει το θερμόμετρο ανάμεσα σε Ελλάδα και στην 
Τουρκία με κάποιες κρίσεις που δεν μπορεί κάποιος να προσδιο-
ρίσει, με στόχο να αναζητήσουν, να επιζητήσουν συναίνεση εδώ 
και τώρα, να βρεθούν και οι 180, λόγω της κρίσης».

Οι σαμαρικοί δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ο 
Σταμάτης (η Βούλτεψη συνόδευε τον Σαμαρά στην Κύπρο) έκανε 
μια εξαιρετικά σκληρή δήλωση στην οποία μίλησε για «ακραία 
επαίσχυντες και απαράδεκτες», αλλά και «εθνικά επικίνδυνες» 
απόψεις. Εδειξε, ακόμη, διατεθειμένος να προσφέρει διέξοδο δι-
αφυγής στον επίσημο ΣΥΡΙΖΑ: «Θέλω να ελπίζω, ότι οι δηλώσεις 
αυτές, δεν απηχούν τις απόψεις της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά 
αποτελούν μνημείο προσωπικής ανευθυνότητας και εκδήλωση 
αδίστακτης ανοησίας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, αλλά ο Θ. Δρί-
τσας, τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής και άμυνας εμφανίστηκε 
σε ραδιοφωνικό σταθμό για να εκφράσει καταρχάς την ικανο-
ποίησή του από την κυβερνητική απάντηση: «Εφόσον η κυβέρνη-
ση συνομολόγησε ότι τα εθνικά θέματα δεν θα αξιοποιηθούν για 
εσωτερική κατανάλωση είναι θετικό»! Λες και υπήρχε περίπτωση 
η κυβέρνηση να πει κάτι το διαφορετικό. Στη συνέχεια, ο Δρίτσας 
μας άφησε όλους άφωνους: «Δεν γνωρίζω τι πληροφορίες είχε ο 
Κώστας Ησυχος. Αν χτύπησε το καμπανάκι για κάποιους ανεγκέ-
φαλους, καλώς το έκανε». Δηλαδή, ένα στέλεχος της Πολιτικής 
Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της επιτροπής Εξωτερικής 
Πολιτικής και Αμυνας κάνει δηλώσεις για ένα τόσο σοβαρό θέ-
μα, αλλά οι πληροφορίες από τις οποίες ωθήθηκε να κάνει τις 
δηλώσεις είναι αποκλειστικά δικές του, δεν τις γνωρίζει ούτε ο 
τομεάρχης.

Επί της ουσίας, δεν αποκλείεται καθόλου να γίνει και εσωτε-
ρικό πολιτικό παιχνίδι με τα λεγόμενα εθνικά θέματα. Πολιτικό 
παιχνίδι από το οποίο κατά κανόνα κερδισμένες βγαίνουν οι 
κυβερνήσεις. Ενα κόμμα εξουσίας, όμως, δεν κλαψουρίζει κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, ούτε τα στελέχη του πετάνε κουβέντες χωρίς 
αποδείξεις. Χαράζει τη δική του τακτική και φροντίζει να μην 
βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Στον ΣΥΡΙΖΑ, όμως, είναι φίσκα 
στους μαθητευόμενους μάγους.

Ο Κουβέλης, αφού πήγε στον Παπούλια και 
ζήτησε (όπως ο Τσίπρας) σύγκληση του 

συμβουλίου πολιτικών αρχηγών, επανήλθε με 
δηλώσεις για να ζητήσει να γίνει προ ημερήσι-
ας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για το ζήτημα 
του χρέους. Οχι πως δίνει κανένας σημασία στα 
λεγόμενά του, αλλά το μόνο που του έχει απο-
μείνει είναι να απασχολεί την επικαιρότητα για 
να μην ξεχαστεί. Τη ΔΗΜΑΡ δεν την βλέπου-
με να κατεβαίνει στις εκλογές και το μόνο που 
έχει απομείνι στον κυρ-Φώτη είναι να τα βρει 
με τον ΣΥΡΙΖΑ για να τον προτείνει για πρόε-
δρο της Δημοκρατίας. Αν όμως καταφέρουν οι 
Σαμαράς-Βενιζέλος να μαζέψουν τους 180, ο 
κυρ-Φώτης δυο επιλογές θα έχει: ή να πάει στο 
σπίτι του ή να αναζητήσει μια εκλόγιμη θέση 

στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ για 
τις επόμενες εκλογές.

Ο Καμμένος, από την άλλη, που είναι μεν σε 
καλύτερη μοίρα από τον Κουβέλη όμως δύσκο-
λα θα δει το κόμμα του να μπαίνει στην επόμενη 
Βουλή, αναζητά καταφύγιο σε ονειρώξεις για 
μετεκλογική κυβερνητική συνεργασία με τον 
ΣΥΡΙΖΑ και σε παιχνίδι με το όνομα του Καρα-
μανλή, τον οποίο θα ψήφιζε για πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, μετά από εκλογές, όπως λέει. Τι 
μπορεί, όμως, να του αποφέρει αυτό, όταν ο Κα-
ραμανλής έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν ενδιαφέρε-
ται για την προεδρία της Δημοκρατίας, ενώ δεν 
έχει πρόβλημα να γευματίζει σε κοινή θέα με 
τον Σαμαρά στο Χίλτον;

Παίζουν και οι τελειωμένοι

Η περίπτωση Καρατζαφέρη ως γενικό φαινόμενο

Σκοτώνουν τ’ άλογα όταν γεράσουν

Ξαναβγήκαν τα μαχαίρια
Κάθε φορά που η χώρα βαδίζει σε μια 

αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος, 
ο υπόγειος πόλεμος που πάντοτε μαίνεται 
ανάμεσα στους καπιταλιστικούς ομίλους με 
άμεση πρόσβαση στην πολιτική εξουσία γί-
νεται δημόσιος. Τα μαχαίρια βγαίνουν από 
τα θηκάρια, οι καταγγελίες και οι αλληλο-
κατηγορίες δίνουν και παίρνουν, μέχρι να 
τα (ξανα)βρούν στο παρασκήνιο, μοιρά-
ζοντας τη λεία ανάλογα με την ισχύ που ο 
καθένας κατάφερε να δείξει στη διάρκεια 
του πολέμου. Είναι κάτι σαν το μοίρασμα 
των περιοχών ανάμεσα στους μαφιόζους, 
που ακολουθεί μετά από κάθε αιματηρή 
σύγκρουσή τους.

Υπ’ αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε τον 
πόλεμο που έχει ξεκινήσει το συγκρότημα 
Ψυχάρη, ο πιο ισχυρός όμιλος στο χώρο 
των ΜΜΕ, εναντίον ορισμένων άλλων καπι-
ταλιστών, τους οποίους κατηγορεί ως υπο-
στηρικτές και «λομπίστες» του ΣΥΡΙΖΑ. Το 
Συγκρότημα, που μέχρι πρόσφατα δεν είχε 
καλές σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ (μετά τις ευ-
ρωεκλογές άλλαξε τη στάση του), ξεκίνησε 

κατονομάζοντας τον Δασκαλόπουλο, την 
οικογένεια Αγγελόπουλου και τον Κοντομη-
νά ως επιχειρηματίες που «φλερτάρουν» με 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια χτύπησε καίρια 
τον Δασκαλόπουλο, αποκαλύπτοντας τις 
αεριτζίδικες δουλειές που αυτός κάνει με 
έδρα το Λουξεμβούργο, για να αποφεύγει 
τη φορολογία στην Ελλάδα. Κατέληξε με 
επίθεση στον συνεταίρο του Ψυχάρη στο 
Mega Μπόμπολα για το θέμα του «Στοιχή-
ματος».

Ο Δασκαλόπουλος απάντησε σε στιλ… 
Βουλγαράκη (αυτός έχει σχολή). Παρα-
δέχτηκε ότι οι εταιρίες του έχουν έδρα το 
Λουξεμβούργο, αλλά υποστήριξε ότι αυτό 
είναι νόμιμο. Αποκάλυψε δε την αμηχανία 
του, γράφοντας στο τέλος της δήλωσης 
που έκανε, ότι «προσωπικά θα επενδύσει 
50 εκατ. ευρώ σε ελληνικές μεσαίες επι-
χειρήσεις». Τη ζημιά την έχει ήδη πάθει, 
όμως. Τώρα δεν έχει καν την κάλυψη που 
του προσέφερε η θέση του προέδρου του 
ΣΕΒ, που επί σειρά ετών κρατούσε. Τώρα 
όλος ο κόσμος ξέρει ότι πούλησε το μεγάλο 

βιομηχανικό όμιλο που είχε κληρονομήσει 
από τον πατέρα του και με τα λεφτά που 
πήρε κερδοσκοπεί στα διεθνή χρηματιστή-
ρια μέσω funds με έδρα το Λουξεμβούργο. 
Γνωστά ήταν, βέβαια, όλ’ αυτά (εμείς, για 
παράδειγμα, είχαμε πολλές φορές κάνει 
σχετικές αναφορές), αλλά δεν είχαν γίνει 
βούκινο από ένα μεγάλο συγκρότημα, γιατί 
ως πρόεδρος του ΣΕΒ ο Δασκαλόπουλος 
έχαιρε ασυλίας.

Ο Μπόμπολας δεν έμεινε με σταυρωμέ-
να χέρια, αλλά απάντησε στον Ψυχάρη μέ-
σω του «Εθνους», ισχυριζόμενος ότι κάποιοι 
«τζογάρουν με την προάσπιση ενός μονο-
πωλίου (σ.σ. ΟΠΑΠ) που αναδεικνύεται σε 
τέρας. Το οποίο με την τεράστια οικονομική 
(και άλλη…) δύναμη που διαθέτει, μπορεί 
–κάτω από το τραπέζι– να εξασφαλίζει συμ-
μαχίες και χειραγωγήσιμους φίλους».

Μέχρι τις εκλογές και την αποτύπωση 
των νέων ισορροπιών στο πολιτικό σύστημα 
θα ζήσουμε πολλά ακόμη παρόμοια επεισό-
δια απείρου κάλλους. Μετά θα γίνει η νέα 
μοιρασιά, υπό συριζική πολιτική διοίκηση.
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Λίβανος
Σύγχρονοι σκλάβοι τα 
προσφυγόπουλα από τη Συρία

Τουλάχιστον 200.000 προσφυγόπουλα από τη Συρία ζουν και 
δουλεύουν σε συνθήκες σύγχρονης δουλείας στις καλλιέρ-

γειες πατάτας, φασολιών και σύκων στην κοιλάδα Μπεκάα του 
Λιβάνου με μεροκάματο που δεν ξεπερνά το 1,5 δολάριο. Πολλές 
είναι οι φορές που τα παιδιά αυτά πέφτουν θύματα κακοποίησης 
από τους εργοδότες τους, ενώ φτάνουν να δουλεύουν μέχρι και 
14 ώρες καθημερινά κάτω από τον ήλιο κάνοντας βαριές αγρο-
τικές εργασίες.

Τα σύγχρονα παιδιά-σκλάβοι διαμένουν μαζί με τους γονείς 
στα στρατόπεδα σύριων προσφύγων του Λιβάνου πληρώνοντας 
στα μαφιόζικα κυκλώματα που λυμαίνονται τα στρατόπεδα 10 
δολάρια το μήνα για να νοικιάσουν μια άθλια τέντα στην οποία 
στοιβάζονται ανά δεκάδες. 

Αυτή τη στιγμή, περίπου 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν 
βρει καταφύγιο στη Συρία ενώ ένας στους τρεις κατοίκους του 
Λιβάνου είναι πρόσφυγας από τη Συρία. Από αυτούς το 30% 
δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ πίσω στη Συρία. Το 80% των 
στρατοπέδων βρίσκονται σε περιοχές όπου διαμένει το 68% των 
φτωχότερων Λιβανέζων. Πολλά από τα προσφυγόπουλα έχουν 
γεννηθεί στο Λίβανο, ενώ περίπου 30.000 από αυτά παραμένουν 
αδήλωτα στις Αρχές, γεγονός που ευνοεί τις συνθήκες ανείπωτης 
εκμετάλλευσης υπό τις οποίες διαβιούν. Στα μαρτύρια των σύρι-
ων προσφύγων έρχεται να προστεθεί και η άρνηση των τοπικών 
αρχών να θαφτούν οι νεκροί πρόσφυγες σε λιβανέζικα νεκρο-
ταφεία. Τελικά, η λύση βρέθηκε προσωρινά με τη δημιουργία 
ενός μεικτού νεκροταφείου στα σύνορα του Λιβάνου με τη Συ-
ρία, δεδομένης όμως της συνεχιζόμενης αύξησης των θανάτων 
προσφύγων από τις κακουχίες σύντομα το ίδιο πρόβλημα θα 
επανέλθει στην επιφάνεια κάνοντας τις συνθήκες διαμονής των 
σύριων προσφύγων στο Λίβανο ακόμα πιο τραγικές. 

Μεξικό
Η κυβέρνηση στο στόχαστρο 
των διαδηλωτών

Δε λένε να κοπάσουν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο 
Μεξικό ενάντια στην κυβέρνηση του Ενρίκε Πένα Νιέτο και 

την αστυνομία, η οποία δεν έχει ακόμα καταφέρει να βρει το 
παραμικρό στοιχείο για το πού βρίσκονται τα σώματα των 43 
φοιτητών της Αγροτικής Παιδαγωγικής Σχολής της Αγιοτσινά-
πα, οι οποίοι απήχθησαν από την αστυνομία στις 26 Σεπτέμβρη 
σε συνεργασία με την τοπική συμμορία των «Ενωμένων Πολεμι-
στών» και έκτοτε αγνοούνται, ενώ σύμφωνα με ομολογίες μελών 
της συμμορίας που συνελήφθησαν από την αστυνομία όλοι είναι 
νεκροί. 

Το Σάββατο 8 Νοέμβρη, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι δια-
δήλωσαν στην Πόλη του Μεξικού απαιτώντας την παραίτηση του 
Νιέτο, τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο για το ότι ακόμα δεν έχουν 
βρεθεί οι αγνοούμενοι. Εκατοντάδες διαδηλωτές επιτέθηκαν στο 
προεδρικό μέγαρο πετώντας πέτρες και μολότοφ στις δυνάμεις 
καταστολής που το φρουρούσαν. 

Στο Τσιλιπάνγκο, την Τρίτη 11 Νοέμβρη, εκατοντάδες διαδηλω-
τές επιτέθηκαν στα γραφεία του κυβερνητικού Θεσμικού Επανα-
στατικού Κόμματος και τα πυρπόλησαν, αφού πρώτα απώθησαν 
την αστυνομία που τα προστάτευε. 

Τη Δευτέρα 10 Νοέμβρη, χιλιάδες διαδηλωτές μπλόκαραν το 
διεθνές αεροδρόμιο του γνωστού τουριστικού θέρετρου Ακα-
πούλκο στην πολιτεία Γκερέρο καθυστερώντας και ακυρώνοντας 
δεκάδες πτήσεις, ενώ συγκρούστηκαν με τα μεξικάνικα ΜΑΤ τα 
οποία προσπάθησαν να τους εμποδίσουν, τρέποντάς τα σε άτα-
κτη φυγή. 

Το συνδικάτο των δασκάλων στην πολιτεία Γκερέρο έχει προ-
ειδοποιήσει ότι θα κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις αν οι αρμόδιες 
αρχές δεν δώσουν απαντήσεις για την τύχη των αγνοούμενων 
στους συγγενείς και τους συντρόφους τους. 

Τα συνήθη υποζύγια
Την περασμένη Δευτέρα 

(10/11), το Γραφείο Προϋ-
πολογισμού του Αμερικάνικου 
Κογκρέσου (CBO) δημοσίευσε 
τον ετήσιο απολογισμό για το 
οικονομικό έτος 2014, που στις 
ΗΠΑ τελειώνει στις 30 Σεπτέμ-
βρη. Από τα στοιχεία που πα-
ραθέτει το CBO προκύπτουν 
μερικά χρήσιμα συμπεράσμα-
τα γι’ αυτό τα παραθέτουμε 
περιληπτικά. 

Ο απολογισμός δείχνει ότι 
το 2014 τα έσοδα της αμερικά-
νικης κυβέρνησης αυξήθηκαν 
και το έλλειμμα του προϋπολο-
γισμού έπεσε για πέμπτη συνε-
χή χρονιά. Σε τρέχουσες τιμές, 
τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 44% 
από το 2009, φτάνοντας το 
17.5% του ΑΕΠ. Ποσοστό που 
ξεπερνά το μέσο όρο των τε-
λευταίων 40 ετών, για πρώτη 
φορά μετά το 2007.

Τι ήταν αυτό που εκτίναξε τα 
έσοδα της κυβέρνησης; Οι φό-
ροι, φυσικά, με πρώτο το φόρο 
εισοδήματος προσώπων, που 
αποτελεί και τη μεγαλύτερη πη-
γή εσόδων (γύρω στο 45%). Οι 
φόροι αυτοί αυξήθηκαν κατά 
78 δισ. δολάρια (ποσοστό αύξη-
σης 6%) φτάνοντας το 8.1% του 
αμερικάνικου ΑΕΠ. Δηλαδή, ο 
φόρος εισοδήματος ισοδυνα-
μεί με το 8% περίπου του ετήσι-
ου παραγόμενου πλούτου στις 
ΗΠΑ. Το ποσοστό αυτό, όπως 
μας πληροφορεί το CBO, είναι 

το μεγαλύτερο από το 2001. Το 
μεγαλύτερο μέρος αυτού του 
ποσού ήταν οι παρακρατήσεις 
φόρου στους μισθούς των 
εργαζομένων που αυξήθηκαν 
κατά 47 δισ. δολάρια (αύξηση 
4%) ως αποτέλεσμα – κατά το 
CBO – πρωτίστως της αύξησης 
των μισθών και δευτερευόντως 
της αύξησης των ποσοστών 
φορολόγησης ορισμένων ει-
σοδημάτων. 

Αύξηση σημείωσε και ο φό-
ρος κοινωνικής ασφάλισης 
(payroll social insurance taxes) 
που αποτελεί τη δεύτερη μεγα-
λύτερη πηγή κρατικών εσόδων 
(πάνω από 30%). Ο φόρος αυ-
τός αυξήθηκε κατά 76 δισ. δο-
λάρια (αύξηση 8%) φτάνοντας 
στο 5.9% του ΑΕΠ. Το ποσο-
στό αυτό είναι το μεγαλύτερο 
από το 2009, όμως παραμένει 
μικρότερο από το ποσοστό 
κάθε χρονιάς μεταξύ 1984 και 
2009. Πάνω από το ένα τρίτο 
της αύξησης αυτής οφείλεται 
στη λήξη της φοροαπαλλαγής 
του 2% στους φόρους κοινωνι-
κής ασφάλισης, στο τέλος του 
2012.

Αν και το ποσοστό αύξησης 
της φορολογίας των κερδών 
των επιχειρήσεων φαντάζει με-
γάλο (17%), αυτό οφείλεται στη 
λήξη ορισμένων φοροαπαλ-
λαγών το Δεκέμβρη του 2013. 
Φοροαπαλλαγών προκλητικών 
ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις που 

επενδύουν μεγάλα ποσά σε 
σταθερό κεφάλαιο (μηχανή-
ματα). Το 50% των χρημάτων 
που επένδυαν οι επιχειρήσεις 
αυτές σε μηχανήματα αφαι-
ρούνταν από το φορολογητέο 
τους εισόδημα! Παρά όμως τη 
μεγάλη αύξηση της φορολογί-
ας των επιχειρήσεων το 2014, 
σε πραγματικά ποσά αυτή πα-
ραμένει αστεία. Το ποσοστό 
των φόρων στους καπιταλιστές 
ισοδυναμούσε μόλις με το 1.9% 
του ΑΕΠ. Ποσοστό που μπορεί 
να ήταν το μεγαλύτερο από το 
2008, εξακολουθεί όμως να 
είναι μικρότερο από το 2006 
και 2007. Ως ποσοστό του συ-
νόλου των κρατικών εσόδων, 
οι φόροι των καπιταλιστών 
μόλις που ξεπερνούν το 10%, 
αποτελώντας περίπου το ένα 
πέμπτο των φόρων ατομικών 
εισοδημάτων.

Από την άλλη μεριά, στο 
σκέλος των δαπανών, αν και 
οι συνολικές δαπάνες αυξήθη-
καν (κυρίως λόγω της αύξησης 
των δαπανών στο σύστημα 
υγειονομικής περίθαλψης 
απόρων, Medicaid, λόγω της 
επέκτασης του ασφαλιστικού 
συστήματος), οι δαπάνες για 
επιδόματα ανεργίας δέχτη-
καν ένα ισχυρό ράπισμα, με 
μείωση της τάξης του 33%! 
Αν και μιλάμε για αστεία πο-
σά (γύρω στο 1.5% του συνό-
λου των κρατικών δαπανών) 

πετσοκόπηκαν, αφού έληξε η 
έκτακτη επιδότηση ανεργίας 
το Δεκέμβρη του 2013, παρά 
το γεγονός ότι η ανεργία δεν 
μειώθηκε δραστικά (παραμένει 
κοντά στο 6% τον Οκτώβρη) 
και παρά το γεγονός ότι το 
ποσοστό των ατόμων άνω των 
16 που ανήκουν στο εργατικό 
δυναμικό έχει πέσει στα χαμη-
λότερα επίπεδα από την δεκα-
ετία του ’70! Ετσι, το ποσοστό 
αυτό έπεσε τον Οκτώβρη στο 
62.8%. Η μείωση του ποσοστού 
των ατόμων που ανήκουν στο 
εργατικό δυναμικό μιας χώρας 
συνεπάγεται και τη μείωση του 
ποσοστού ανεργίας, αφού αυ-
τό το ποσοστό υπολογίζεται 
πάνω στο εργατικό δυναμικό. 
Ετσι, άτομα που έχουν απο-
θαρρυνθεί και δεν ψάχνουν για 
δουλειά βγαίνουν εκτός εργα-
τικού δυναμικού και η ανεργία 
εμφανίζεται μειωμένη! Αυτό 
είναι ένα από τα «επιτεύγματα» 
της στατιστικής των πολιτικών 
υπηρετών των καπιταλιστών.

Για μία ακόμα φορά αποδει-
κνύεται ότι τα συνήθη υποζύγια 
της φορολογίας είναι οι εργα-
ζόμενοι και οι συνταξιούχοι. 
Οι καπιταλιστές σαν «στυλο-
βάτες» της οικονομίας είναι 
οι προνομιούχοι. Η πολιτική 
Ομπάμα δεν άλλαξε καθόλου 
αυτή την αλήθεια που αποτελεί 
βασικό πυρήνα του συστήμα-
τος που υπηρετεί.

Ακονίζουν τα μαχαίρια τους
Στα επίπεδα του «Ψυχρού 

πολέμου» βρίσκονται οι 
επικίνδυνες στρατιωτικές 
εμπλοκές μεταξύ Ρωσίας 
και χωρών του ΝΑΤΟ. Σε 
πρόσφατη έκθεση του ευ-
ρωπαϊκού δικτύου European 
Leadership Network με έδρα 
το Λονδίνο (http://www.
europeanleadershipnetwork.
org/medialibrary/2014/11/0
5/3b2f357f/Dangerous%20
Brinkmanship.pdf) επισημαίνε-
ται ότι το τελευταίο οχτάμηνο 
σημειώθηκαν γύρω στα 40 
επικίνδυνα περιστατικά «πα-
ραβιάσεων εθνικών εναέριων 
χώρων, έκτακτων εμπλοκών, 
συμπλοκών στον αέρα που 
μόλις αποφεύχθηκαν, στενών 
επαφών διά θαλάσσης και άλ-
λων επικίνδυνων περιστατικών 
που συμβαίνουν σε τακτική βά-
ση σε μία πολύ ευρεία γεωγρα-
φική περιοχή». Για την περιοχή 
που συνέβησαν τα περιστατι-
κά αυτά η έκθεση επισημαίνει: 
«Ενώ η πλειοψηφία των κατα-
γεγραμμένων περιστατικών 
έχει λάβει χώρα στη Βαλτική 
θάλασσα, υπήρξαν επίσης παρ’ 
ολίγο περιστατικά στη Βόρεια 
θάλασσα, τη Βαλτική και κατά 
μήκος των συνόρων των ΗΠΑ 
και του Καναδά». 

Επικαλούμενη νατοϊκούς 
αξιωματούχους, η έκθεση 
υπογραμμίζει το γεγονός ότι 
οι αναχαιτίσεις ρωσικών αε-
ροσκαφών από τις χώρες του 
ΝΑΤΟ τριπλασιάστηκαν αυτό 
το χρόνο σε σχέση με τα επί-
πεδα του 2013, ξεπερνώντας 
τις 100. Οπως επισημαίνει η 
εφημερίδα Guardian που ανα-
δημοσίευσε αποσπάσματα της 
παραπάνω έκθεσης, οι εμπλο-
κές νατοϊκών και ρωσικών 
αεροσκαφών με τις δύο πλευ-
ρές να στέλνουν αεροσκάφη 
κοντά στα διεθνή σύνορα 
προκειμένου να δοκιμάσουν 
πόσο γρήγορα θα απαντήσει ο 
αντίπαλος, αποτελεί σύνηθες 
φαινόμενο όλα αυτά τα χρό-
νια μετά  την κατάρρευση της 

πρώην «Σοβιετικής Ενωσης». 
Τώρα όμως δεν πρόκειται γι’ 
αυτό, αλλά για πολύ πιο επι-
κίνδυνα περιστατικά.

Η έκθεση φυσικά επικε-
ντρώνεται στη ρωσική επιθε-
τικότητα (δυτικό ινστιτούτο 
την εκπόνησε άλλωστε), αλλά 
δε μπορεί να μην περιγράψει 
και την αυξημένη νατοϊκή 
δραστηριότητα σε απάντηση 
στην ουκρανική κρίση: τετρα-
πλασιασμός των μαχητικών αε-
ροσκαφών που επιτηρούν τον 
εναέριο χώρο των κρατών της 
Βαλτικής, της Πολωνίας και 
της Ρουμανίας (από 4 σε 16), 
αύξηση των αναγνωριστικών 
πτήσεων AWACS στην περιο-
χή, αυξημένη ναυτική στρατι-
ωτική παρουσία στη Βαλτική 

και τη Μαύρη Θάλασσα κλπ. 
Τα παραπάνω μέτρα αποφα-
σίστηκε να επεκταθούν στην 
τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ 
που έγινε στην Ουαλία τον πε-
ρασμένο Σεπτέμβρη. 

25 χρόνια από την πτώση 
του Τείχους, ο κόσμος δεν έγι-
νε ούτε ασφαλέστερος ούτε 
ειρηνικότερος. Ο ανταγωνι-
σμός μεταξύ των μεγάλων 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων 
ποτέ δεν κόπασε και τώρα που 
η οικονομική κρίση βαθαίνει, 
αποκτώντας μόνιμη παρου-
σία, η κάθε πλευρά ακονίζει τα 
μαχαίρια της προκειμένου να 
είναι έτοιμη να τα χρησιμοποι-
ήσει. Αυτό το παραδέχτηκε και 
ένας βρετανός στρατηγός, ο 
πρώην αναπληρωτής επικεφα-
λής των συμμαχικών δυνάμεων 
του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη Τζον 
Μακόλ, υποστηρίζοντας ότι η 
πιθανότητα για λάθος υπολογι-
σμούς ή κλιμάκωση είναι θέμα 
όχι του «εάν» αλλά του «πότε». 
Αν θέλουμε να μηδενίσουμε 
αυτή την πιθανότητα, θα πρέ-
πει να εξαλείψουμε τον ιμπε-
ριαλισμό, προσθέτουμε εμείς, 
και όχι να καθόμαστε και να 
περιμένουμε σαν το αρνί πριν 
τη σφαγή…
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Κύμα επιθέσεων 
εναντίον εποίκων 
και ισραηλινών 
στρατιωτών
Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι επιθέσεις εναντίον 

εποίκων και ισραηλινών στρατιωτών στην κατεχόμενη 
από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ και στα παλαιστινιακά 
εδάφη του 1948.  

Παλαιστίνιος οδηγός διεμβόλισε με το αυτοκίνητό του 
ομάδα τριών εβραίων εποίκων, ενώ στη συνέχεια βγήκε από 
αυτό και τους μαχαίρωσε. Σε άλλο περιστατικό, παλαιστίνι-
ος έφηβος επιτέθηκε σε ισραηλινό στρατιώτη προκειμένου 
να τον αφοπλίσει, ενώ μόλις ο στρατιώτης αντιστάθηκε τον 
μαχαίρωσε. Τη Δευτέρα 10 Νοέμβρη, στον εποικισμό Τεκουά 
κοντά στη Βηθλεέμ παλαιστίνιος πρώην πολιτικός κρατούμε-
νος επιτέθηκε σε εποίκους σκοτώνοντας έναν και τραυματί-
ζοντας σοβαρά άλλους δύο. Το συγκεκριμένο περιστατικό 
έρχεται λίγες ώρες μετά το μαχαίρωμα ισραηλινού στρατι-
ώτη από Παλαιστίνιο σε σταθμό τρένου στο νότιο Τελ Αβίβ. 

Οι επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και εποίκων 
έρχονται λίγες μέρες μετά την επίθεση εναντίον του γνω-
στού ακροδεξιού έποικου Γιεχούντα Γκλικ στην Ιερουσαλήμ, 
για την οποία ο σιωνιστικός στρατός λίγες ώρες μετά εκτέ-
λεσε εν ψυχρώ στην ταράτσα του σπιτιού του με 20 σφαίρες 
τον παλαιστίνιο πρώην πολιτικό κρατούμενο και μαχητή της 
Ισλαμικής Τζιχάντ Μουατάζ Χιζάζι. Ο Χιζάζι ήταν σημαντικό 
στέλεχος του αγώνα των παλαιστίνιων πολιτικών κρατούμε-
νων και έχαιρε γενικού σεβασμού από τις οργανώσεις της 
Παλαιστινιακής Αντίστασης. Ακόμη και ο Αμπάς έστειλε 
συλλυπητήρια επιστολή στην οικογένειά του. 

Το κύμα επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και 
εποίκων έχει προκαλέσει μεγάλο φόβο στους ισραηλινούς, 
ενώ σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο RT τα κα-
ταστήματα πώλησης όπλων και ειδών αυτοάμυνας έχουν 
ξεπουλήσει όλο τους το εμπόρευμα τις τελευταίες μέρες. 
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ήταν οι πύραυλοι της Πα-
λαιστινιακής Αντίστασης που προκαλούσαν τρόμο στους ισ-
ραηλινούς, τώρα είναι τα μαχαίρια κάποιων αποφασισμένων 
Παλαιστίνιων που μεταφέρουν τον πόλεμο που διεξάγει το 
Ισραήλ ενάντια στον παλαιστινιακό λαό στο εσωτερικό του 
Ισραήλ, κλιμακώνοντας την πίεση που ασκεί η Αντίσταση 
στους σιωνιστές. 

Οι καθημερινές συγκρούσεις της παλαιστινιακής νεολαί-
ας με το σιωνιστικό στρατό έχουν πλέον αγκαλιάσει τα εδά-
φη του ‘48. Τα επίκεντρα των συγκρούσεων έχουν εξαπλωθεί 
σε πόλεις και χωριά της Γαλιλαίας, την Ταγίμπα, την Τίρα, 
την Καφρ Κανά, όπου ο σιωνιστικός στρατός εκτέλεσε εν 
ψυχρώ έναν παλαιστίνιο νέο μόλις 22 χρόνων, αλλά και την 
πόλη της Ναζαρέτ. 

Οι γειτονιές των Παλαιστίνιων στην Ανατολική Ιερου-
σαλήμ φλέγονται καθημερινά από τις συγκρούσεις με τις 
δυνάμεις κατοχής, ενώ οι προσπάθειες των σιωνιστών να 
προχωρήσουν τον εποικισμό της συνοικίας Σιλουάν στην 
Ανατολική Ιερουσαλήμ δεν έχουν αποτέλεσμα, γιατί συνα-
ντούν τη σφοδρή αντίσταση των Παλαιστίνιων και αναγκά-
ζονται να αποχωρήσουν. Λάδι στη φωτιά έρχεται να ρίξει 
η δήλωση του Νετανιάχου, ο οποίος απευθυνόμενος προς 
τους Παλαιστίνιους με ισραηλινή υπηκοότητα τους κάλεσε 
να φύγουν από το Ισραήλ και να πάνε στη Δυτική Οχθη και 
τη Γάζα αν δεν τους αρέσει ο εβραϊκός χαρακτήρας του 
κράτους του Ισραήλ. 

Στην προσπάθειά τους να καταστείλουν τον ξεσηκωμό 
του παλαιστινιακού λαού, οι σιωνιστές έχουν εξαπολύσει 
κύμα συλλήψεων, στοχεύοντας κυρίως τα παιδιά, με στό-
χο να εμπεδώσουν ένα κλίμα τρόμου στις παλαιστινιακές 
συνοικίες αλλά και να εκμαιεύσουν πληροφορίες για την 
Αντίσταση στη Δυτική Οχθη, εκτιμώντας ότι τα παιδιά είναι 
πιο ευάλωτα στα βασανιστήρια. Η τακτική των σιωνιστών να 
συλλαμβάνουν και να φυλακίζουν παιδιά έχει κλιμακωθεί 
από τον περασμένο Ιούνη. Το 40% των τελευταίων 1.300 
συλληφθέντων από τους σιωνιστές Παλαιστίνιων είναι κάτω 
των 16 ετών, σύμφωνα με την Ενωση Παλαιστίνιων Φυλακι-
σμένων. 

Οι οργανώσεις της Παλαιστινιακής Αντίστασης στη Γάζα 
κάλεσαν σε κλιμάκωση των συγκρούσεων με τους σιωνιστές 
και αύξηση των επιθέσεων εναντίον τους στη Δυτική Οχθη, 
την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα εδάφη του ‘48, ώστε να 
καμφθεί η σιωνιστική επιθετικότητα εναντίον του παλαιστι-
νιακού λαού στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. 

Ενοπλη αντίσταση
Ο συντομότερος δρόμος
για τη λευτεριά
«Θα έπρεπε να ξαναδούμε 

το ρόλο και τις λειτουρ-
γίες της Παλαιστινιακής Αρχής, 
έτσι ώστε το πρώτο και κύριο κα-
θήκον της να είναι η υποστήριξη 
όλης της Αντίστασης, που απαι-
τεί το άμεσο σταμάτημα της συ-
νεργασίας σε θέματα ασφαλείας 
με το Ισραήλ, που ενισχύει την 
κατοχή… Πρέπει επίσης να ξανα-
δούμε την επιλογή της ένοπλης 
αντίστασης, ως το συντομότερο 
δρόμο για την ελευθερία και τον 
τερματισμό της κατοχής». Τα 
παραπάνω λόγια ήταν αρκετά 
για να στείλουν τον Μαρουάν 
Μπαργκούτι στην απομόνωση. 
Γιατί ο Μπαργκούτι έχει κύρος 
μέσα στην παλαιστινιακή κοινω-
νία και τα λόγια του επηρεάζουν 
κόσμο.

Το γράμμα που έστειλε από τη 
φυλακή ο Μπαργκούτι αποτελεί 
κόλαφο όχι μόνο για τους σιω-
νιστές, αλλά και για τον Αμπάς. 
Δεν είναι λίγο ένα σημαίνον 
στέλεχος της Φατάχ σαν τον 
Μπαργκούτι να αδειάζει τον 
πρόεδρο της Παλαιστινιακής 
Αρχής και αρχηγό της Φατάχ 
Μαχμούντ Αμπάς! Στον τελευ-
ταίο δεν έχουν μείνει και πολλά 
περιθώρια ελιγμών για να συ-
νεχίσει να το παίζει ηγέτης του 
παλαιστινιακού λαού. Τελευταία 
έχει χάσει και την υπόληψη που 
του είχαν οι σιωνιστές, με τον 
Νετανιάχου να τον κατηγορεί 
για «ανευθυνότητα». Ετσι, το μό-
νο που του μένει είναι να βρίσκει 
ευκαιρίες για να καταγγέλλει τη 
Χαμάς. Η τελευταία φορά ήταν 
πριν μερικές μέρες με αφορμή 
μερικές… στρακαστρούκες που 

έσκασαν σε σπίτια στελεχών της 
Φατάχ στη Γάζα, προκαλώντας 
μόνο μερικές υλικές ζημιές, για 
τις οποίες κανένας δεν έχει ανα-
λάβει την ευθύνη, ενώ καταδικά-
στηκαν από όλες τις παλαιστινι-
ακές οργανώσεις.

Αντίθετα με τον Αμπάς, ο 
Μπαργκούτι αποτελεί εδώ και 
πολλά χρόνια σύμβολο της 
αντίστασης στην σιωνιστική 
βαρβαρότητα. Φυλακίστηκε 
τον Απρίλη του 2002 και δύο 
χρόνια μετά (τον Ιούνη του 
2004) καταδικάστηκε σε πέντε 
φορές ισόβια. Δε λύγισε και δεν 
αναίρεσε τις αρχές του, παρά τα 
βασανιστήρια που υπέστη, με 
στέρηση ύπνου, απομόνωση σε 
ασφυκτικά μικρά κελιά, δέσιμο 
σε καρέκλα ελαφρά γερμένη 
προς τα εμπρός και με την πλά-
τη γεμάτη από καρφιά (το «δη-

μοφιλές» στις ισραηλινές φυλα-
κές βασανιστήριο με το όνομα 
«σαμπέχ») και παρά τις απειλές 
κατά της οικογένειάς του.

Αν και φανατικός οπαδός του 
Αραφάτ και αρχικά υποστηρι-
κτής του Οσλο, που τον οδήγησε 
να γίνει μέλος του Παλαιστινια-
κού Νομοθετικού Συμβουλίου, 
ο Μπαργκούτι διαπίστωσε στη 
συνέχεια ότι το Ισραήλ χρησι-
μοποιεί την «ειρηνευτική δια-
δικασία» για όφελός του και το 
1998 κάλεσε να σταματήσουν 
οι διαπραγματεύσεις με τους 
Σιωνιστές μέχρι το Ισραήλ να 
σταματήσει την επέκταση των 
εβραϊκών εποικισμών στα κα-
τεχόμενα και να δεσμευτεί για 
το τέλος της κατοχής. Γι’ αυτό 
το σκοπό ηγήθηκε μεγάλων δι-
αδηλώσεων στα κατεχόμενα 
ενάντια στην απάτη των συμφω-

νιών του Οσλο. Κι ήταν από τους 
πρώτους που κατέκριναν τα φαι-
νόμενα διαφθοράς στην Παλαι-
στινιακή Αρχή, χωρίς όμως ποτέ 
να κόψει τους δεσμούς μαζί της. 

Οι Σιωνιστές επιχείρησαν μια 
φορά να τον δολοφονήσουν, 
τον Αύγουστο του 2001, όταν 
πύραυλος χτύπησε το αυτοκίνη-
τό του, τραυματίζοντάς τον σο-
βαρά. Ομως ο Μπαργκούτι δεν 
υπέκυψε ούτε τότε. Συμμετείχε 
στην δεύτερη Ιντιφάντα, ως την 
σύλληψή του στις 13 Απρίλη του 
2002. Τώρα, αδειάζοντας τον 
Αμπάς και χαρακτηρίζοντας 
απάτη τις «ειρηνευτικές» συ-
νομιλίες με τους σιωνιστές, ο 
Μπαργκούτι στέλνει το μήνυμα 
της αντίστασης, προσφέροντας 
μέγιστες υπηρεσίες στον παλαι-
στινιακό λαό.

Μπορεί η Μέρκελ να δήλωσε κατά τη 
διάρκεια της τελετής για τα 25χρονα 

από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, 
ότι «μας δείχνει ότι έχουμε τη δυνατότητα 
να διαμορφώσουμε το μέλλον μας και να 
κάνουμε τα πράγματα καλύτερα», η αλή-
θεια όμως είναι πως οι διακρίσεις σε βά-
ρος των ανατολικογερμανών δεν έχουν 
εξαλειφθεί. Οι ίδιες οι επίσημες στατιστι-
κές δείχνουν ότι το μέσο «εργατικό κόστος», 
δηλαδή τα λεφτά που δίνουν οι καπιταλι-
στές στους εργαζόμενους, είτε στο χέρι 
είτε έμμεσα (μέσω της ασφάλισης), για να 
πληρώσουν την εργατική τους δύναμη (βλ. 
https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/
NationalEconomyEnvironment/
EarningsLabourCosts/
LabourCostsNonWageCosts/Current_
GermanyEast.html) είναι κατά 26.6% χαμη-
λότερο στην Ανατολική από την Δυτική Γερ-
μανία (23.45 ευρώ αντί 31.94 ευρώ την ώρα, 
συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης). Η 
ανεργία εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη 
στην Ανατολική από τη Δυτική Γερμανία 
(9% έναντι 6%). Πίσω από τα κροκοδείλια 

δάκρυα για τους ανθρώπους που χάθηκαν 
κατά την «κομμουνιστική τυραννία» κρύ-
βεται η αλήθεια ότι η Ανατολική Γερμανία 
προσαρτήθηκε στη Δυτική με όρους υπο-
δούλωσης. 

Ποιος μπορεί αλήθεια να σβήσει από την 
ιστορική μνήμη το σκάνδαλο της εταιρίας 
Treuhand (που στα γερμανικά σημαίνει 
«έμπιστο χέρι») η οποία  δημιουργήθηκε 
το καλοκαίρι του 1990 με στόχο την ιδιω-
τικοποίηση χιλιάδων ανατολικογερμανικών 
επιχειρήσεων και ακινήτων; Μέσα σε τέσ-
σερα χρόνια η Treuhand ξεπούλησε «μπιρ 
παρά» τις επιχειρήσεις αυτές, μειώνοντας 
παράλληλα το προσωπικό τους κατά 2.5 
εκατομμύρια άτομα. 

Σύμφωνα με άρθρο του αμερικάνικου 
Εθνικού Γραφείου Οικονομικών Ερευνών, 
με τίτλο «The Treuhandanstalt: privatization 
by state and market» (http://www.nber.org/
chapters/c6726.pdf), οι επιχειρήσεις μπο-
ρούσαν να πουληθούν σε τιμή μέχρι και ένα 
(1) γερμανικό μάρκο με επενδυτικές χορηγή-
σεις στους αγοραστές! Σε αντάλλαγμα οι 

αγοραστές «εγγυόνταν» τη διατήρηση των 
θέσεων  εργασίας. Αντί κέρδους από το 
ξεπούλημα αυτό, η Treuhand συσσώρευσε 
χρέος αξίας 300 δισ. γερμανικών μάρκων. 
Ηταν τόσο προκλητικό το ξεπούλημα που 
πληθώρα στελεχών της εταιρίας παραπέμ-
φθηκε στα δικαστήρια με την κατηγορία της 
διαφθοράς, ένας εκ των οποίων καταδικά-
στηκε. 

Ηταν ο 45χρονος πρώην μάνατζερ 
της Truehand, Wilfried Glock, ο οποί-
ος καταδικάστηκε σε πεντέμισι χρόνια 
φυλακή, επειδή δέχτηκε «δωράκι» αξί-
ας 5.35 εκατομμυρίων μάρκων για την 
προώθηση της πώλησης μιας ανατολικο-
γερμανικής εταιρίας (Ασοσιέιτεντ Πρες 
23/1/1996, βλ. http://www.apnewsarchive.
com/1996/Former-Treuhand-Manager-
Sentenced-to-Prison-for-Corruption/id-
c2cdc7128bc4b7580ae766a0b0fddcaf).

Ο φετινός εορτασμός της πτώσης του 
Τείχους βρίσκει τη Γερμανία σε μια αναζω-
πύρωση της κρίσης, γι’ αυτό και δεν είχε τό-
σες φανφάρες όσες πριν από πέντε χρόνια.

Πίσω από τα κροκοδείλια δάκρυα
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Κινεζοποίηση   
στο διηνεκές

«Στη  δημόσια συζήτηση κυριαρχεί από πλευράς 
τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης το ζήτημα του “τέλους του μνημονίου’’. 
Με τον τρόπο που τίθεται το θέμα (α) δίνεται η 
εντύπωση ότι από το 2015 η ελληνική οικονομική 
πολιτική δεν θα υπόκειται σε κάποιες δεσμεύσεις, 
(β) προκαλούνται ανεδαφικές προσδοκίες για 
ικανοποίηση πάσης φύσης απαιτήσεων και (γ) 
τροφοδοτείται η εντύπωση πως ό,τι έγινε ως τώρα 
ήταν λάθος (…)

Το ενδεχόμενο εθνικών εκλογών με αφορμή την 
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας ωθεί τη χώρα 
σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Ανεξάρτητα 
από αυτό, οι δισταγμοί και οι ανακολουθίες στη 
μεταρρυθμιστική πολιτική της κυβέρνησης, η 
ανυπαρξία συντεταγμένης αναπτυξιακής πολιτικής 
και η ασάφεια των θέσεων της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης δε συμβάλλουν στη δημιουργία 
κλίματος σταθερότητας στην οικονομική πολιτική. Ετσι 
θα αποθαρρύνονται σοβαρές επενδύσεις που κατά 
κανόνα χρειάζονται σταθερό και άρα προβλέψιμο 
πολιτικό περιβάλλον (…)

Το σκεπτικό ήταν ότι μετά την επίτευξη του 
πρωτογενούς πλεονάσματος και τη σχετική 
υποχώρηση των «αποδόσεων» των κρατικών ομολόγων, 
θα ήταν δυνατή κυρίως η αναχρηματοδότηση 
ληξιπρόθεσμων χρεών το 2015 και 2016 (κατ’ αρχάς) 
με προσφυγή στις αγορές. Η κυβέρνηση υπολόγιζε 
ότι αυτός ήταν ο καλύτερος δρόμος για απεμπλοκή 
της χώρας από την τρόικα. Στην περίπτωση αυτή, 
οι αγορές θα κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος του 
χρηματοδοτικού κενού του 2015-16, δηλαδή συνολικά 
27,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το με το ΔΝΤ (…)

Οποια λύση και αν τελικά επιλεγεί, η έξοδος στις 
αγορές ή το αγκυροβόλιο του ΕΜΣ (π.χ. μέσω μιας 
προληπτικής γραμμής πίστωσης ή με απευθείας 
δανεισμό), θα συνοδεύεται από στενή εποπτεία της 
ελληνικής οικονομικής πολιτικής, πράγμα που συχνά 
παραβλέπει η δημόσια συζήτηση. Αν η χώρα προσφύ-
γει στις αγορές, τότε θα είναι αυτές που θα αξιολογούν 
την οικονομική πολιτική της με απρόβλεπτο εν μέρει 
τρόπο. Αν η χώρα προσφύγει στον ΕΜΣ άμεσα (με νέο 
δανεισμό για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού) 
ή έμμεσα (“προληπτική πίστωση’’) η εποπτεία θα είναι 
στενή και σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες στην 
ΕΕ.  Αλλά και χωρίς προσφυγή στον ΕΜΣ, η χώρα θα 
υπόκειται σε μηχανισμούς εποπτείας. Π.χ. η εισροή 
πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία θα εξαρτάται από 
την επίτευξη των μεσοπροθέσμων στόχων. Επίσης, θα 
πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα για όλες τις 
χώρες της ΕΕ “αναλύσεις βιωσιμότητας’’ του χρέους 
(Debt Sustainability Analysis) που μπορεί να οδηγούν 
σε ενισχυμένη εποπτεία».

Σε ρόλο συλλογικού οικονομολόγου του 
συστήματος, το Γραφείο Προϋπολογισμού του 
Κράτους λέει τις αλήθειες που κρύβουν τα κόμματα 
της συγκυβέρνησης και ο ΣΥΡΙΖΑ, η κάθε πλευρά για 
τους δικούς της λόγους. Σημειώνουμε ιδιαίτερα την 
επισήμανση ότι τη διετία 2015-16 θα χρειαστούν 27,5 
δισ. ευρώ για την αποπληρωμή ομολόγων που λήγουν 
(χώρια οι τόκοι).

Πού οδηγούν αυτές οι επισημάνσεις; Στο 
συμπέρασμα ότι η κινεζοποίηση θα συνεχιστεί, διότι 
δεν μπορεί να συμβεί διαφορετικά στις συνθήκες της 
νομιμοφροσύνης έναντι της ΕΕ. Η διέξοδος θα είναι 
επαναστατική ή δε θα υπάρξει, λέμε εμείς, και η ζωή 
το επιβεβαιώνει.

στο ψαχνό

Kατόρθωμα
Το να επιτρέπεις στη Βούλτεψη να σου 

«τη λέει» είναι οπωσδήποτε κατόρθωμα. 
Ετσι που τα κατάφερε, όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν υποχρεωμένος να το υποστεί κι αυτό 
και να «πάει γι’ άλλα». Οπως αναμενόταν, 
ο εισαγγελέας έβαλε στο αρχείο την υπό-
θεση για το χρηματισμό βουλευτών, που 
προέκυψε μετά την παπαριά του Σκουρ-
λέτη, και η Βούλτεψη ξεσπάθωσε: «Η ση-
μερινή απόφαση του εισαγγελέα Εφετών 
αποτελεί άλλο ένα χαστούκι για τους κατ’ 
επάγγελμα λασπολόγους του ΣΥΡΙΖΑ, που 
με αθλιότητες επεχείρησαν να δηλητηρι-
άσουν το πολιτικό κλίμα της χώρας και να 
χειραγωγήσουν βουλευτές εν όψει της 
εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι 
δήθεν καταγγελίες του κ. Σκουρλέτη και 
της παρέας του αποδείχθηκαν ψέματα και 
συκοφαντίες και αποτελούν δείγμα απο-
κρουστικής πολιτικής συμπεριφοράς. Το 
ελάχιστο που έχει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και 
ο αρχηγός του είναι να ζητήσει συγγνώμη 
από τη Βουλή και τον ελληνικό λαό».

«Απορία ψάλτου βηξ» ήταν η απάντηση 
του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ: «Η υπο-
κρισία και το θράσος περισσεύουν στην 
κυβέρνηση»!

Συ είπας
Δήλωση για τις αποφάσεις του τελευ-

ταίου Eurogroup έκανε ο τομεάρχης 
Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσα-
καλώτος. Αφού επισημαίνει σωστά, ότι «η 
Πιστωτική Γραμμή με Ενισχυμένες Προϋ-
ποθέσεις (ECCL), σημαίνει: την υπογραφή 
Μνημονίου Συνεννόησης, την αξιολόγηση 
κάθε τρίμηνο, την παραμονή του ΔΝΤ στο 
“πίσω κάθισμα”, όπως είχε προαναγγείλει 
και ο κ. Χαρδούβελης», καταλήγει: «Οπως 
και αν βαφτίσουν τη νέα συμφωνία, η κατά-
σταση δεν θα αλλάξει. Είτε μέχρι να γίνει 
το χρέος βιώσιμο, όπως υποστηρίζει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, είτε μέχρι να εφαρμοστούν ολοκλη-

ρωτικά οι καταστροφικές μεταρρυθμίσεις».
Πώς μπορεί να γίνει «βιώσιμο» το 

χρέος, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ; Αν συ-
γκληθεί μια διεθνής διάσκεψη, η οποία θ’ 
αποφασίσει τη διαγραφή «μέρους του» ή 
«του μεγαλύτερου μέρους του» (οι εκδο-
χές είναι ανάλογα με το ποιος συριζαίος 
μιλάει). Αυτό (αν υποθέσουμε ότι θα γί-
νει κατορθωτό) θα απαιτήσει μια μακρά 
διαδικασία, ανάλογη με μια διαδικασία 
αναθεώρησης της Συνθήκης της ΕΕ. Θα 
πρέπει να περάσει από τα κοινοτικά όρ-
γανα, να συμφωνήσουν όλες οι χώρες και 
μετά να περάσει και από τα κοινοβούλια 
αρκετών χωρών (από το γερμανικό σί-
γουρα). Μέχρι τότε «η κατάσταση δεν θα 
αλλάξει», όπως μας λέει ο Ε. Τσακαλώτος. 
Μ’ άλλα λόγια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 
με δεδομένη τη ρητή και κατηγορηματι-
κή δέσμευσή της να σέβεται απόλυτα την 
κοινοτική νομιμότητα, θα διαχειρίζεται 
την κινεζοποίηση.

Εξηρτημένα 
αντανακλαστικά

Σχέση… παβλοφική έχουμε αναπτύξει 
ως εφημερίδα με τα παπαγαλάκια του 
Μελισσανίδη. Γράφουμε κάτι εμείς και 
τα παπαγαλάκια μετατρέπονται αμέσως 
σε… σκυλάκια του Παβλόφ, σπεύδοντας 
να καθησυχάσουν τους διατελούντες εν 
βρασμώ οπαδούς. Την περασμένη Παρα-
σκευή δημοσιεύσαμε το αποκαλυπτικό 
άρθρο για την άρνηση της «Δικέφαλος 
1924» ΑΕ να δημοσιοποιήσει το αποτέ-
λεσμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαί-
ου, που είναι «αστείο» σε σχέση με το 
στόχο που τέθηκε. Παρεμπιπτόντως, το 
ρεπορτάζ ανέφερε ότι κανένας από την 
εταιρία δεν «ενόχλησε» το Δήμο Φιλα-
δέλφειας-Χαλκηδόνας για το ζήτημα 
της μελέτης υψομέτρων. Ξέσπασε, όπως 
πάντα, ο γνωστός διαδικτυακός σάλος, 
οπότε ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα 

εξηρτημένα αντανακλαστικά των παπα-
γαλακίων. Κάνοντας γαργάρα την κύρια 
είδηση, που αφορούσε την «αστεία» αύ-
ξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενημέρωσαν 
την Κυριακή τους οπαδούς ότι «μέσα στην 
προσεχή εβδομάδα η Ενωση θα καταθέ-
σει στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
όλα τα επιπλέον έγγραφα που της ζητή-
θηκαν για την έγκριση της υψομετρικής 
μελέτης του γηπέδου». Σύμφωνα με το 
«ρεπορτάζ», καθυστέρησαν κομματάκι, 
διότι κάποια από τα χαρτιά που ζητούσε 
ο Δήμος «απαιτούσαν χρόνο».

Στο τέλος «ενημέρωσαν» τους οπαδούς 
ότι «πλέον η έγκριση της υψομετρικής με-
λέτης από τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας 
είναι το τελευταίο βήμα πριν από την εξα-
σφάλιση της άδειας δόμησης για την κα-
τασκευή του νέου γηπέδου της Ενωσης». 
Δε θα μιλήσουμε για όλα τα άλλα που λεί-
πουν από τον άδειο φάκελο, αλλά θα ρω-
τήσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο: εκείνο 
το παραχωρητήριο από την Ερασιτεχνική 
ΑΕΚ, που απαιτεί Γενική Συνέλευση, όπως 

προβλέπεται και έχει ανακοινωθεί στο 

Απορία
Αφού η αμερικάνικη οικονομία πάει 

τόσο καλά, σε αντίθεση με την ευρωπα-
ϊκή (ΣΥΡΙΖΑ), ενώ στη Νέα Υόρκη δεν 
κυκλοφορούν σκυθρωπά πρόσωπα (Τσί-
πρας), γιατί η δημοτικότητα του Ομπά-
μα κατρακυλάει, ενώ στις πρόσφατες 
ενδιάμεσες εκλογές πολλοί υποψήφιοι 
των Δημοκρατικών αρνούνταν να φω-
τογραφηθούν με τον πρόεδρο, θεωρώ-
ντας ότι έτσι θα πάθαιναν ζημιά;

Ρητορικό είναι, όπως καταλαβαίνετε, 
το ερώτημα. Για να φανεί πιο καθαρά 
το επίπεδο της γελοιότητας στο οποίο 
μπορεί να φτάσει ο πολιτικός σαλταδο-
ρισμός.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Με το αίμα των νεκρών αμάχων και παιδιών της Γάζας ακόμα ν’ αχνίζει και με τους σωρούς των ερειπίων να θυμίζουν το πέρασμα του 
σιωναζιστικού τυφώνα που δολοφόνησε αμάχους και κατέστρεψε σπίτια και υποδομές επειδή δεν μπόρεσε να νικήσει στο πεδίο της 
μάχης την Παλαιστινιακή Αντίσταση, η Πρωτοψάλτη και η Αρβανιτάκη ετοιμάζονται να δώσουν την 1η του Δεκέμβρη συναυλία στο Τελ 
Αβίβ, στο μέγαρο Χεϊτσάλ Χαταρμπούτ, γνωστό ως Charles Bronfman Auditorium. Οσο και να ψάξει κανείς δε θα βρει την είδηση σε 
ελληνικά Μέσα. Οι δυο τραγουδίστριες προσπαθούν να κρύψουν τις πομπές τους. Ομως, στη «Διαύγεια» του υπουργείου Τουρισμού 
μπορεί να δει κανείς ανηρτημένη απόφαση του γενικού γραμματέα ΕΟΤ Πάνου Λειβαδά, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται πίστωση 
30.000 ευρώ «για κάλυψη εξόδων πραγματοποίησης δύο συναυλιών της κας Αλ. Πρωτοψάλτη στη Μεγάλη Βρετανία (Λονδίνο) … 
και της κας Αλ. Πρωτοψάλτη και Ελ. Αρβανιτάκη στο Ισραήλ (Τελ Αβίβ) την 1-12-2014 στο θέατρο “Ηeichal Hatarbut’’ στα πλαίσια της 
προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος». 

Μπίζνες με τους σιωνιστές, ματωμένα λεφτά, ο απόλυτος καλλιτεχνικός αμοραλισμός. Πόσο δίκιο είχε ο Ρότζερ Γουότερς όταν 
στιγμάτιζε αυτές τις συμπεριφορές, καλώντας κάθε προοδευτικό καλλιτέχνη να μην εμφανίζεται στο Ισραήλ.



www.eksegersi.gr

15 ΝΟΕΜΒΡΗ 2014 7

Ενημερωτικό Δελτίο με το οποίο η «Δικέφαλος 1924 ΑΕ» ζήτησε 
την άδεια για να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
(αυτή που αποδείχτηκε τζούφια), πότε θα εξασφαλιστεί; Εν πάση 
περιπτώσει, μ’ αυτά θ’ ασχοληθούν οι αρμόδιες στήλες της «Κ». 
Εμείς, ως σχολιαστική στήλη, απλώς διασκεδάζουμε με το πώς 
ενεργοποιούνται τα εξηρτημένα αντανακλαστικά των υπαλλήλων 
που παριστάνουν τους (θου Κύριε φυλακήν…) δημοσιογράφους.

Ομορφος κόσμος
Ο πρώην οικονομικός εισαγγελέας Μουζακίτης, δικηγόρος 

πλέον, βρήκε έναν ωραιότατο τρόπο να προωθήσει τη νέα επαγ-
γελματική του καριέρα, καταγγέλλοντας εμπόδια στο έργο του 
κτλ. και «δείχνοντας» τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης Ρουπακιώτη. 
Ο Ρουπακιώτης, όπως ήταν φυσικό, αντεπιτέθηκε κατηγορώντας 
τον Μουζακίτη για τζάμπα μάγκα που εν γνώσει του λέει ψέμα-
τα και πετάει λάσπη. Και ο Σούρλας (γενικός γραμματέας Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) ανακοίνωσε πως έλαβε 
ερωτήματα και διαμαρτυρίες πολιτών «για το αν και κατά πόσον 
θα έπρεπε να επιτρέπεται σε δικαστικούς και εισαγγελικούς 
λειτουργούς να δικηγορούν μετά την παραίτησή τους και μά-
λιστα να αναλαμβάνουν την υπεράσπιση ακόμη και υποθέσεων 
οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του ελληνικού δημοσίου», 
ενημέρωσε σχετικά τον υπουργό Αθανασίου και «πρότεινε να 
εξεταστεί το ζήτημα σε όλες του τις διατάσεις προκειμένου να 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη του κύρους 
της Δικαιοσύνης».

Ομορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος…

Γεφύρια
Ο ανεξάρτητος, προερχόμενος από το κόμμα Καμμένου, βου-

λευτής Β. Καπερνάρος επιμένει στην αποδοκιμασία των πολιτι-
κών της κυβέρνησης. Ομως στο θέμα της εκλογής προέδρου της 
Δημοκρατίας έχει μια… πρωτότυπη άποψη: «Ακολουθώ τη θέληση 
των ψηφοφόρων μου και τη συνείδησή μου. Η δική μου θέση είναι 
αρνητική και την έχω εκδηλώσει πρώτος από τον Σεπτέμβρη μή-
να. Τώρα λέω ξανά όχι εγώ. Ως πολιτικός, ως βουλευτής, ως έλλην 
πολίτης. Ομως δεν πρέπει να πάρω τη γνώμη των ψηφοφόρων 
μου; Ποιους αντιπροσωπεύω;. Το όχι, πάει στο ότι αποδοκιμάζω 
τις ενέργειες και τα αποτελέσματα και τις πράξεις της κυβέρνη-
σης, σε σχέση με όσα αποτελέσματα έχουν αποφέρει αυτή την 
πραγματικότητα για τον συνέλληνά μου και τον εαυτό μου. Είναι 
κλειδωμένο ότι θα ζούμε βιολογικά μέχρι τον Μάρτιο; Δεν είναι 
κλειδωμένο τίποτα. Οταν δεν είναι κλειδωμένη η ζωή, δεν είναι 
κλειδωμένο τίποτα».

Οπως θα καταλάβατε, αν ο Καπερνάρος ψηφίσει υπέρ της 
εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας δε θα το κάνει με την καρ-
διά του, θα του το έχουν ζητήσει οι ψηφοφόροι του!

Απλώς τζόγος;
Ακούμε και διαβάζουμε συνέχεια, ότι οι περιβόητες «αγορές» 

εκτίναξαν στα ύψη τα επιτόκια των ομολόγων ελληνικού δημο-
σίου τζογάροντας. Αν, όμως, ήταν μόνο τζόγος, το φαινόμενο 
θα κρατούσε λίγες μέρες, δε θα συνεχιζόταν ακόμη και σήμερα.

Από την άλλη, μπορούμε να θυμηθούμε την «έξοδο στις αγο-
ρές» της περασμένης άνοιξης. Τότε που όλα πήγαιναν πρίμα για 
το ελληνικό «πρόγραμμα» και δε γινόταν καμιά συζήτηση για 
έξοδο από το Μνημόνιο, διώξιμο του ΔΝΤ κτλ. Στο 4,95% δια-
μορφώθηκε το επιτόκιο για τριετές ομόλογο, ποσοστό καθαρά 
ληστρικό, πολύ πάνω από τα επιτόκια που ίσχυαν τότε στη διεθνή 
πιάτσα. Τζόγος ήταν κι αυτό;

Οι «αγορές» γνωρίζουν αυτό που κανένας πολιτικός δε δηλώνει 
δημόσια. Οτι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Η περιβόητη 
βιωσιμότητα βγήκε ως αποτέλεσμα μιας εξίσωσης στην οποία 
το αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο και μετέτρεψαν τους 
αγνώστους σε γνωστούς. Για να βγει βιώσιμο το χρέος, πήραν 
σαν προϋπόθεση ότι ο ελληνικός καπιταλισμός θα αναπτύσσεται 
με μέσο ρυθμό 2,5% μέχρι το 2020, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διά-
στημα θα προκύπτουν κάθε χρόνο πρωτογενή πλεονάσματα της 
τάξης του 4,5% του ΑΕΠ. Επειδή, λοιπόν, οι «αγορές» ξέρουν ότι 
κάποια στιγμή στο μέλλον θα πρέπει να γίνει νέο «κούρεμα», το 
προεξοφλούν ανεβάζοντας τα επιτόκια. Θέλουν να πάρουν από 
νωρίς αυτά που ενδέχεται να χάσουν κάποια στιγμή στο μέλλον. 
Γι’ αυτό και τα επιτόκια δανεισμού θα εξακολουθήσουν να είναι 
ληστρικά.

Στην ψύχρα
Με τευτονική ψυχρότητα ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέ-

γκλινγκ προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση να ολοκληρώσει 
την επιθεώρηση της τρόικας μέχρι τα τέλη του έτους, αλλιώς θα 
πρέπει να επιστραφούν τα αδιάθετα ποσά του ΤΧΣ (τα περίφημα 
11,5 δισ.), ενώ δε θα εκταμιευτεί η δόση των 1,8 δισ. ευρώ από 
το EFSF. Σύμφωνα με τον γερμανό τεχνοκράτη, το Eurogroup 
της 8ης Δεκέμβρη είναι κομβικό. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει 
κλείσει η επιθεώρηση από την τρόικα για να συζητηθεί μετά το 
άνοιγμα της προληπτικής γραμμής πίστωσης.

Στις 3 Νοέμβρη, έγινε στη Στέγη Γραμ-
μάτων και Τεχνών του Ιδρύματος 

Ωνάση ένα συνέδριο που δεν τράβηξε 
πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, 
δε στερείται όμως ενδιαφέροντος:  το 
2ο Συνέδριο για την Κοινωνική Επιχει-
ρηματικότητα. Ηταν εκεί όλος ο καλός 
ο κόσμος (το προδιέγραφε και ο χώρος, 
άλλωστε). Οργανωτές ήταν το British 
Council Greece και η Α.Σ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ 
(στην οποία συμπράττουν η ΕΛΕΠΑΠ, η 
ΠΟΣΓΚΑμεΑ, η MENTORING ΑΕ και το 
ΕΒΕΑ), με τη συνεργασία της Κοινωνικής 
Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ενταξης 
«Αμφιτρίτη Κοιν.Σ.Επ.» και την υποστήρι-
ξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα και του Γραφεί-
ου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Ελλάδα. Στους χορηγούς μπορούσε να 
δει κανείς τα Ιδρύματα Ωνάση και Μπο-
δοσάκη, κρατικές επιχειρήσεις όπως η 
ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ και ο ΟΛΠ, αλλά και ιδι-
ωτικές επιχειρήσεις όπως τα ΕΛΠΕ του 
Λάτση, η ΒΙΑΝΕΞ του Γιαννακόπουλου, 
η Ιnteramerican, η Sanofi και άλλες.

Ολος αυτός ο κόσμος συγκεντρώθη-
κε για να συζητήσει σε ένα συνέδριο με 
τίτλο «Επιχειρώντας αλλιώς» και υπότιτ-
λο «Τάσεις, Ευκαιρίες και προκλήσεις 
για την ανάπτυξη βιώσιμων Κοινωνικών 
Επιχειρήσεων». Δε θα δίναμε ιδιαίτερη 
σημασία στη σύναξη μεγαλο-ΜΚΟ, καπι-
ταλιστών και κρατικών παραγόντων, αν η 
λεγόμενη κοινωνική επιχειρηματικότητα 
δεν προβαλλόταν από τον ΣΥΡΙΖΑ (βλέ-
πε «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης») ως 
ο τρίτος πυλώνας της αναγέννησης της 
οικονομίας (δίπλα στον κρατικό και τον 
ιδιωτικό) και αν τα τελευταία χρόνια, ιδι-
αίτερα μετά το λεγόμενο κίνημα των πλα-
τειών (ή κίνημα των αγανακτισμένων) δεν 
απλωνόταν μια τεράστια σύγχυση μέσα 
σε κομμάτια της νεολαίας που ριζοσπα-
στικοποιήθηκαν ξαφνικά και ανακάλυ-
ψαν πως το παλαιότερο οπορτουνιστικό 
σύνθημα «ένας άλλος κόσμος είναι εφι-
κτός» μπορεί να πάρει σάρκα και οστά 
στις συνθήκες του καπιταλισμού, μέσω 
της κατασκευής «νησίδων κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας», «άμεσης ανταλλα-
γής χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος» 
κτλ. κτλ. Εκτοτε, μπορεί να συναντήσει 
κανείς από συνεταιριστικά καφενεία και 
ταβέρνες μέχρι συνεταιριστικές μικροε-
πιχειρήσεις.

Δε θα γινόταν καμιά συζήτηση (τουλά-
χιστον από εμάς) μπροστά στο φαινόμε-
νο κάποιοι άνεργοι να παίρνουν συνεται-
ριστικά ένα καφενείο και να προσπαθούν 
να βγάλουν σ’ αυτό το μεροκάματο. Το 
πρόβλημα αρχίζει από τότε που αυτή η 
απλή φυσιολογική πράξη ιδεολογικο-
ποιείται και το συγκεκριμένο καφενείο 
παρουσιάζεται σαν διαφορετικό από τα 
άλλα καφενεία, διότι είναι αυτοδιαχειρι-
ζόμενο, χωρίς αφεντικά, διανέμει το μι-
κρό κέρδος εξίσου στους συνεταίρους 
και επομένως βγαίνει έξω από το πλαίσιο 
του καπιταλισμού και αποτελεί μια οιονεί 
σοσιαλιστική νησίδα μέσα στον καπιτα-
λιστικό ωκεανό. Μέσα από τον πολλα-
πλασιασμό αυτών των νησίδων, λέει το 
ιδεολόγημα, θα δημιουργηθεί μια πα-
ράλληλη «μη καπιταλιστική» οικονομία, 
η λειτουργία της οποίας θα είναι αντα-

γωνιστική προς τον καπιταλισμό και θα 
ωριμάζει τις συνθήκες για ένα ειρηνικό 
πέρασμα στο σοσιαλισμό. Δε θα χρεια-
στεί, δηλαδή, μια «καταστροφική» κοινω-
νική επανάσταση, αλλά ο καπιταλισμός 
θα ηττηθεί στο πεδίο της οικονομίας.

Αυτή η ιδεολογική «λόξα» μπορεί να 
έγινε της μόδας στη χώρα μας τα τελευ-
ταία χρόνια, όμως κρατάει από τα τέλη 
του 19ου αιώνα και έχει πάρει διάφορες 
μορφές. Η σοσιαλδημοκρατία, με το πέ-
ρασμά της στην αντεπανάσταση, αποθέ-
ωσε και αυτή τη «λόξα», αρνούμενη αυτό 
που στη μαρξιστική θεωρία ονομάζεται 
«τρίτη ιδιότητα της παραγωγής». Εντελώς 
συνοπτικά, η θεωρία σ’ αυτό το σημείο 
υποστηρίζει ότι ο σοσιαλισμός δεν μπο-
ρεί να γεννηθεί οικονομικά μέσα στον 
καπιταλισμό και στη συνέχεια να ολοκλη-
ρωθεί με την αλλαγή της πολιτικής εξου-
σίας, όπως συνέβη με τα προγενέστερα 
κοινωνικά συστήματα. Ενα εκμεταλλευτι-
κό σύστημα μπορεί να γεννηθεί οικονομι-
κά μέσα στο προγενέστερο σύστημα (π.χ. 
ο καπιταλισμός μέσα στη φεουδαρχία), 
όμως αυτό δεν μπορεί να ισχύσει για ένα 
μη εκμεταλλευτικό σύστημα, όπως ο κομ-
μουνισμός, η πρώτη φάση του οποίου κα-
θιερώθηκε να ονομάζεται σοσιαλισμός.

Το συγκεκριμένο συνέδριο στη «Στέ-
γη», με τις συμμετοχές και τις χορηγίες 
που παραθέσαμε εισαγωγικά, έρχεται 
να επιβεβαιώσει με το δικό του τρόπο τη 
μαρξιστική θεωρία. Εκτός αν πιστέψου-
με πως όλοι αυτοί (θεσμικά όργανα της 
ΕΕ, καπιταλιστικές επιχειρήσεις, μεγα-
λο-ΜΚΟ κ.ά.) ενεργούν σαν μελλοντικοί 
αυτόχειρες, ενισχύοντας τα φύτρα της 
«παράλληλης» οικονομίας που με την 
ανάπτυξή της θα πνίξει τον καπιταλισμό.

«Ακούμε» αμέσως τον αντίλογο: «εμείς 
δεν μιλάμε γι’ αυτά που στήνουν οι ΜΚΟ 
με το κράτος και την ΕΕ, αλλά για κοινω-
νική επιχειρηματικότητα έξω από το δικό 
τους πλαίσιο». Ενδεχομένως κάποιοι ρο-
μαντικοί να το πιστεύουν, όμως ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ όχι μόνο δε σκοπεύει να πάει κόντρα 
σ’ αυτό το πλαίσιο, αλλά σκοπεύει να το 
αξιοποιήσει, δεδομένου ότι συνοδεύεται 
και από κάποια κοινοτικά κονδύλια. Αλ-
λωστε, πολλοί συριζαίοι είναι «μανούλες» 
σ’ αυτό τον τομέα, χρόνια αναμεμιγμέ-
νοι με ΜΚΟ, π.χ. στον τομέα της ψυχικής 
υγείας. Η κρίση έδωσε τη δυνατότητα να 
αναπτυχθούν διάφορες δομές τέτοιου 
τύπου, οι οποίες φιλοδοξούν να τύχουν 
της στήριξης μιας αυριανής κυβέρνησης 
του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ρομαντισμός κάποιων θα 
ήταν συμπαθής, αν δεν εντασσόταν στη 
γενικότερη λογική, η οποία υπηρετεί ένα 
σχέδιο ενσωμάτωσης ανέργων και εργα-
ζόμενων στο καπιταλιστικό σύστημα. Σε 
τελευταία ανάλυση, δεν μπορούμε να κά-
νουμε περιπτωσιολογικές προσεγγίσεις, 
όταν έχουμε μια γενική κατεύθυνση εν-
σωμάτωσης, δηλαδή αντεπαναστατική. 
Αλλωστε, αυτού του τύπου οι επιχειρή-
σεις δεν στήνονται έξω από το νομικό 
πλαίσιο του αστικού κράτους, ενώ φιλο-
δοξούν να έχουν φορολογικά ευεργετή-
ματα και επιδοτήσεις μέσω των σχετικών 
προγραμμάτων.

Τι είναι η λεγόμενη κοινωνική οικονο-
μία, η οποία στις ιμπεριαλιστικές χώρες 

της ΕΕ έχει αναπτυχθεί εδώ και χρόνια; 
Είναι μια συνεταιριστική μορφή καπιτα-
λιστικού «επιχειρείν», που αναπτύσσεται 
σε τομείς τους οποίους αφήνει «ελεύθε-
ρους» το μεγάλο κεφάλαιο, με στόχο την 
άμβλυνση των συνεπειών από τη χρόνια 
υψηλή ανεργία και την αποφόρτιση του 
συστήματος από την πίεση για επιδότηση 
των ανέργων και βελτίωση των εργασια-
κών σχέσεων (π.χ. μείωση χρόνου εργασί-
ας) ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας. «Αντί να σου χαρίζω ψάρια, 
θα σε μάθω να ψαρεύεις» λένε οι αστοί 
κοινωνιολόγοι και πολιτικοί, και στον λε-
γόμενο κοινωνικό επιχειρηματικό τομέα 
αυτό το ιδεολόγημα βρίσκει εφαρμογή. 
Φτιάξτε μια κοινωνική συνεταιριστική 
επιχείρηση για να αποφύγετε την ανερ-
γία είναι το πρόταγμα που απευθύνεται 
στους ανέργους.

Αυτός ο οικονομικός τομέας, όση ανά-
πτυξη κι αν γνωρίσει, δεν αμφισβητεί τον 
καπιταλισμό, ενώ δρα συμπληρωματικά 
στην όλη οικονομική δομή του καπιταλι-
σμού, πέρα από την τεράστια ιδεολογική 
και πολιτική συνεισφορά που έχει στην 
εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής 
του συστήματος. Είτε στην παραγωγή 
είτε στην παροχή υπηρεσιών, αυτού του 
τύπου οι επιχειρήσεις μόνο υπεργολαβι-
κό ρόλο μπορούν να παίξουν. Το μεγάλο 
κεφάλαιο καθορίζει τα πάντα, είτε ως 
τροφοδότης πρώτων υλών είτε ως αγο-
ραστής προϊόντων και υπηρεσιών. Και 
βέβαια, το αστικό κράτος, το οποίο ελέγ-
χεται απόλυτα από το μεγάλο κεφάλαιο, 
ασκεί πάντοτε το ρυθμιστικό του ρόλο, 
ελέγχοντας τα πάντα, μέσω της φορολο-
γικής και επιδοματικής πολιτικής.

Μια άλλη παράμετρος, η οποία δεν 
πρέπει να μας διαφύγει, είναι ότι ο λεγό-
μενος κοινωνικός τομέας μετατρέπεται 
σε μοχλό για την αποσάθρωση των ερ-
γασιακών σχέσεων, ακόμη και αν σ’ αυ-
τές τις επιχειρήσεις δεν απασχολούνται 
εργαζόμενοι ως μισθωτοί. Οι πρώην μι-
σθωτοί εργαζόμενοι που μετατρέπονται 
σε συνεταίρους μιας συνεταιριστικής 
επιχείρησης έχουν την τύχη των φτω-
χών αγροτών και των μικρεμπόρων και 
μικροεπαγγελματιών της πόλης. Χωρίς 
ωράρια, χωρίς καθορισμένη αμοιβή για 
την εργασία που παρέχουν, συχνά και 
χωρίς ασφάλιση.

Επειδή η λεγόμενη κοινωνική οικονο-
μία παρουσιάζεται ως κάτι το νέο, πρέ-
πει να θυμίσουμε την τύχη του αγροτικού 
συνεταιρισμού έτσι όπως λανσαρίστηκε 
από την ελληνική σοσιαλδημοκρατία (μία 
ψήφος για κάθε συνεταίρο, ανεξαρτήτως 
οικονομικής δύναμης). Το εγχείρημα 
πνίγηκε στο βούρκο μιας σειράς σκαν-
δάλων, στα οποία πρωταγωνίστησαν οι 
πλούσιοι αγρότες (που έγιναν ακόμη 
πλουσιότεροι) και οι «γαλαζοπράσινοι» 
αγροτοπατέρες.

Εχουν κάθε λόγο, λοιπόν, οι αστοί να 
στηρίζουν την «κοινωνική επιχειρηματι-
κότητα», μέσω της οποίας επιχειρείται 
η απο-προλεταριοποίηση τμήματος του 
προλεταριάτου και η ενσωμάτωση ευρύ-
τερων προλεταριακών μαζών στη λογική 
του καπιταλισμού.

Πέτρος Γιώτης

Οταν οι αστοί στηρίζουν την 
κοινωνική επιχειρηματικότητα

ZOOM
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To ξεφτιλίκι της κυβέρνη-
σης, που ψήφισε νόμο για 

την εξοφληση των χρεών προς 
το Δημόσιο σε 72-100 δόσεις, 
που τον διαφήμισε όσο δεν 
έπαιρνε άλλο, που έβαλε τη 
γενική γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων να εκδώσει εγκύκλιο 
για την εφαρμογή αυτού του 
νόμου, και μετά αναγκάστηκε 
να διορθώσει τον ίδιο της το 
νόμο, με τροπολογία, η οποία 
εξαγγέλθηκε με ένα τηλεγρα-
φικό non paper, δείχνει το με-
γάλο ζόρι της να ολοκληρώσει 
την τρέχουσα διαπραγμάτευ-
ση με την τρόικα, μπας και 
συμφωνήσει με τις ιμπεριαλι-
στικές χώρες της ΕΕ το περι-
εχόμενο του μετα-Μνημόνιου 
(δηλαδή ενός νέου Μνημόνι-
ου), που θα συνοδεύεται και 
από μια απόφαση (έστω και 
σε πρώιμο στάδιο, μόνο με τη 
μορφή της δήλωσης προθέσε-
ων) για την αναδιάρθρωση του 
χρέους. Χωρίς αυτά, ο Σαμα-
ράς με τον Βενιζέλο βαδίζουν 
για συντριβή στις εκλογές, αν 
δεν καταφέρουν να συγκε-
ντρώσουν τους 180 βουλευτές 
που χρειάζονται για την προε-
δρική εκλογή. Αλλά και η προ-
σπάθειά τους για τη συλλογή 
των 180 συνδέεται  άμεσα με 
τη σύναψη μιας συμφωνίας 
«για την επόμενη μέρα». Είναι 
το άλλοθι που πρέπει να προ-
σφέρουν στους βουλευτές που 
θα καταφέρουν να «προσελκύ-
σουν». Γι’ αυτό και υπέστησαν 
το ξεφτιλίκι να αλλάξουν το 
νόμο που μόλις είχαν ψηφίσει, 
πριν καν προλάβει ν’ αρχίσει 
να εφαρμόζεται.

Το μάδημα της μαργαρίτας 
για το πότε έρχεται η τρόικα 
φαίνεται πως τελειώνει. Αν 
πιστέψουμε τα όσα διαρρέει 
(πάντοτε ανώνυμα) ο Χαρδού-
βελης, η τρόικα θα είναι στην 
Αθήνα τη Δευτέρα.  Ας κρα-
τήσουμε, όμως, και μια επιφύ-
λαξη, δεδομένου ότι μέχρι και 
την Τρίτη «πηγές του ΔΝΤ» έλε-
γαν πως δεν υπάρχουν προς 
το παρόν σχέδια επιστροφής 
της τρόικας στην Αθήνα και 
πως η απόφαση θα παρθεί 
αφού υπάρξουν οι κατάλλη-
λες προϋποθέσεις, οι οποίες 
αφορούν την κυβέρνηση, στο 
γήπεδο της οποίας βρίσκεται 
το μπαλάκι. Η εξευτελιστική 
τροπολογία που αναγκάστηκε 
να καταθέσει η συγκυβέρνηση 
ίσως είναι ο όρος για την επι-
στροφή της τρόικας. Εκτός αν 
υπάρχουν και άλλοι όροι, που 
δεν απαιτούν κάποια νομοθετι-
κή ρύθμιση και οι οποίοι ακόμη 
συζητιούνται στο παρασκήνιο.

Αυτό που έχει σημασία, 
βέβαια, δεν είναι πότε θα επι-
στρέψει η τρόικα, αλλά τι θα 
έχει συμβεί μέχρι να επιστρέ-

ψει. Είναι ολοφάνερο πια πως 
το παζάρι γίνεται από μακριά, 
με ηλεκτρονική αλληλογραφία 
και τηλεδιασκέψεις. Τα επιτρέ-
πει αυτά η σύγχρονη τεχνολο-
γία και επειδή τα τεχνικά κλι-
μάκια της τρόικας έχουν ήδη 
ελέγξει τους αριθμούς που 
αφορούν τον προϋπολογισμό 
του 2015, ενώ τα υπόλοιπα 
ανοιχτά θέματα είναι απ’ αυτά 
που ονομάζονται «διαρθρωτι-
κές μεταρρυθμίσεις» (ασφα-
λιστικό, νέο μισθολόγιο κτλ.), 
υπάρχει το περιθώριο για ένα 
παζάρι από απόσταση. Ενα 
παζάρι στο οποίο ασφαλώς 
παρεμβαίνουν τα αφεντικά 
της τρόικας, που θα δώσουν 
και το τελικό ΟΚ. Ας δούμε, 
λοιπόν, τι αφορά το παζάρι.

Από τα 19 προαπαιτούμενα 
που διέρρευσαν στην «Καθη-
μερινή» (από την κυβέρνηση, 
προφανώς, που θέλησε να καλ-
λιεργήσει το κλίμα), λίγα είναι 
εκείνα που έχουν σημασία για 
τη συγκυβέρνηση: ασφαλιστι-
κό, νέο μισθολόγιο στο Δημό-
σιο, συνδικαλιστικός νόμος, 
ομαδικές απολύσεις. Σύμφωνα 
με όσα διαρρέει η κυβέρνηση 
τις τελευταίες μέρες, οι «κόκκι-
νες γραμμές» αφορούν πλέον 
μόνο το ασφαλιστικό και τις 
ομαδικές απολύσεις, ενώ στο 
ενιαίο μισθολόγιο και το συνδι-
καλιστικό νόμο αναζητά «συμ-
βιβαστικές λύσεις». Δηλαδή, 
στο μεν ενιαίο μισθολόγιο να 
υπάρξει πρόβλεψη για έναρξη 
από το 2016, στο δε συνδικα-
λιστικό νόμο να μη θιχτεί το 
ισχύον πλαίσιο για την κήρυξη 
απεργίας, αλλά μόνο τα σχε-
τικά με τις συνδικαλιστικές 
άδειες.

Ομως, με βάση τη λίστα με 
τα 19 προαπαιτούμενα, υπάρ-
χουν πολλά ακόμη που είναι 
σοβαρά κι ας υποστηρίζει το 
αντίθετο η κυβέρνηση. Π.χ. η 
δέσμευση της κυβέρνησης ότι 
δε θα κάνει οριζόντια ρύθμι-
ση για τα «κόκκινα» δάνεια 
των νοικοκυριών (στεγαστικά 
και καταναλωτικά) και ότι δε 
θα παρατείνει την απαγόρευ-
ση πλειστηριασμών για την 
πρώτη κατοικία. Ιδιαίτερα 
το τελευταίο, αναμένεται να 
προκαλέσει θύελλα έτσι και 
υπάρξει γενική κατάργηση. Το 
πιθανότερο είναι πως θα προ-
σπαθήσουν να φτάσουν σε μια 
ρύθμιση που θα ανοίγει τους 
πλειστηριασμούς αλλά όχι 
γενικά. Θα βάλουν, δηλαδή, 
κάποιες προϋποθέσεις, όπως 
είχε σχεδιάσει παλαιότερα ο 
Δένδιας.

Η κατάργηση των εξαιρέσε-
ων από τον ΦΠΑ αφορά τα νη-
σιά. Η τρόικα αποκλείεται να 
κάνει πίσω και θα επισείει την 
εκτίμησή της για το «δημοσιο-

νομικό κενό» του 2015. Γι’ αυτό 
και κάποια κυβερνητικά στε-
λέχη άρχισαν να ψιθυρίζουν  
πως «άλλο Μύκονος και άλλο 
Λήμνος», προϊδεάζοντας για 
μια συμφωνία που θα αυξάνει 
τον ΦΠΑ στα λεγόμενα τουρι-
στικά νησιά.

Δε θα είναι «αναίμακτη» 
για τη συγκυβέρνηση αυτή η 
τελευταία επιθεώρηση της 
τρόικας, σε κάθε περίπτωση. 
Γι’ αυτό και η Βούλτεψη πήρε 
εντολή να προετοιμάσει το 
έδαφος με το απαράμιλλο 
ύφος της: θα είναι σκληρή η 
διαπραγμάτευση γιατί είναι η 
τελευταία.

Στην πραγματικότητα, εκεί-
νο που προσπαθεί να διαπραγ-
ματευτεί η συγκυβέρνηση 
είναι το χρονοδιάγραμμα των 
αντιλαϊκών και αντεργατικών 
ανατροπών και όχι την ουσία 
τους. Αν δεν είχε μπροστά 
την προεδρική εκλογή και τον 
κίνδυνο να γίνουν εκλογές, θα 
έτρεχε να κλείσει με την τρό-
ικα (με όποιο κόστος), για να 
μπορέσει να ανοίξει το ζήτη-
μα της νέας αναδιάρθρωσης 
του χρέους. Γιατί στην ΕΕ δεν 
ασχολούνται καν μ’ αυτό το 
ζήτημα. Εκείνο που τους απα-
σχολεί είναι μόνο τι θα γίνει το 
2015, που το Μνημόνιο θα έχει 
λήξει ως προς το ευρωπαϊκό 
του σκέλος. Δηλαδή, η σειρά 
που βάζουν οι ευρωπαίοι είναι: 
α) ολοκλήρωση της επιθεώρη-
σης της τρόικας, β) συμφωνία 
για προληπτική γραμμή πίστω-
σης και όροι που θα τη συνο-
δεύουν, γ) συζήτηση για την 
αναδιάρθρωση του χρέους με 
επιμήκυνση του χρόνου απο-
πληρωμής και ενδεχομένως 
μείωση κάποιων επιτοκίων.

Μετά το τελευταίο Euro-
group, Nτεϊσελμπλούμ και 
Μοσκοβισί δε μάσησαν τα 
λόγια τους. Αποκάλυψαν ότι 
υπάρχει προσανατολισμός 
για άνοιγμα μιας προληπτι-
κής γραμμής πίστωσης ECCL 
από τον ESM. Αυτή η ανοιχτή 
γραμμή πίστωσης έχει διάρ-
κεια ενός έτους με δυνατότη-
τα παράτασης για δυο ακόμη 
εξάμηνα και, σύμφωνα με τον 
κανονισμό του ESM, συνοδεύ-
εται από Μνημόνιο. Επειδή 
ξέρουν πως ο συγκεκριμένος 
όρος στην Ελλάδα είναι ιδιαί-
τερα φορτισμένος, ο Ντεϊσελ-
μπλούμ έκανε λόγο για «όρους 
και προϋποθέσεις εποπτείας». 
Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, 
ότι προβλέπονται τακτικές 
αποστολές της Κομισιόν, σε 
συνεργασία με την ΕΚΤ και 
«όπου ενδείκνυται, του ΔΝΤ» 
και τριμηνιαίες εκθέσεις προς 
το ΔΣ του ESM. Μια από τα 
ίδια, δηλαδή, ακόμη και προς 
τα εξωτερικά χαρακτηριστικά.

Παζάρι με την τρόικα για το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
των αντιλαϊκών μέτρων

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο διοικη-
τής του ΙΚΑ (τέως «πράσινος» ερ-

γατοπατέρας) ενεργεί σαν «λαγός» (δεν 
είναι η πρώτη φορά, άλλωστε). Εξέφρα-
σε μια άκρως κυνική-τεχνοκρατική άπο-
ψη, όταν είπε ότι δεν μπορούν να έχουν 
την ίδια ασφάλιση Υγείας ένας με 50 
και ένας με 300 ένσημα. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία για την απύθμενη υποκρισία 
του Βρούτση που έσπευσε να δηλώσει 
ότι αυτά είναι προσωπικές απόψεις του 
Σπυρόπουλου, ενώ ξέρει πολύ καλά ότι 
η ιδέα της «κάρτας υγείας», η οποία θα 
έχει μια συγκεκριμένη πίστωση, ανά-
λογα με την ασφαλιστική δύναμη του 
εργαζόμενου (όταν τελειώνει αυτή η πί-
στωση, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να 
πληρώνει από την τσέπη του), υπάρχει 
από την εποχή του Ρέππα και μετά της 
Πετραλιά και δεν είναι τίποτ’ άλλο από 
την εφαρμογή μιας σκληρής «ανταπο-
δοτικότητας» στις ασφαλιστικές παρο-
χές περίθαλψης, για ν’ αντιμετωπιστεί 
αυτό που ονομάζουν «ελλειμματικότη-
τα των Κλάδων Υγείας του Συστήματος 
Κοινωνικής Ασφάλισης».

Τους βόλευε, όμως, όλους να εστιά-
σουν το φακό της δημοσιότητας μόνο σ’ 
αυτό το σημείο από την ομιλία του Σπυ-
ρόπουλου στο συνέδριο του Ελληνοα-
μερικάνικου Εμπορικού Επιμελητήριου, 
που είχε θέμα «Απασχόληση και Ασφά-
λιση: Δύο ζητήματα εθνικής προετεραι-
ότητας ζητούν λύσεις». Τα ΜΜΕ βολεύ-
ονταν γιατί είχαν στη διάθεσή τους 
ένα πιασάρικο θέμα, ενώ οι συντάκτες 

τους είναι ανίκανοι να «διαβάσουν» 
σε βάθος μια τεχνοκρατική εισήγηση 
όπως ήταν αυτή του Σπυρόπουλου. Τον 
Βρούτση τον βόλευε, γιατί η τρέχουσα 
(προεκλογική) στρατηγική της συγκυ-
βέρνησης, στη διαπραγμάτευση με την 
τρόικα, είναι να μείνει τώρα μόνο στις 
ενοποιήσεις Ταμείων, ενώ τα ζητήματα 
ουσίας να αφεθούν για μετά τις εκλογές 
(πράγμα που φαίνεται πως έχει αποδε-
χτεί η τρόικα, έχοντας λάβει σχετικές 
εντολές από τ’ αφεντικά της). 

Ομως, το ουσιαστικότερο σημείο 
της ομιλίας Σπυρόπουλου ήταν το εξής: 
«Ως προϋπόθεση αυτού του εγχειρήμα-
τος προτείνω να συναποδεχτούμε, ότι 
οι υφιστάμενοι παραμετρικοί όροι που 
αφορούν το ύψος των κύριων συντάξε-
ων και το βασικό χρονικό όριο συνταξι-
οδότησης στα 67 έτη, δεν μπορούν να 
θιγούν».

Τι μένει εκτός εκείνων που δεν μπο-
ρούν να θιγούν; Οποιος έχει στοιχειώδη 
γνώση των ασφαλιστικών θεμάτων δι-
απιστώνει αμέσως και χωρίς καμιά δυ-
σκολία, ότι εκτός των «άθιχτων» μένουν 
ο ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλι-
σης και το λεγόμενο προνοιακό τμήμα 
της κατώτερης σύνταξης του ΙΚΑ.  Δη-
λαδή, οι δυο μεγάλες αλλαγές που σχε-
διάζονται, σύμφωνα με διαρροές που ο 
ίδιος ο Βρούτσης έκανε προ διμήνου σε 
φυλλάδα του Συγκροτήματος Ψυχάρη.

Σύμφωνα με τις διαρροές του Βρού-
τση, η ετοιμαζόμενη ανατροπή στην 
Κοινωνική Ασφάλιση θα έχει ριζικό χα-

ρακτήρα. Οχι μόνο ούτε κυρίως στον 
οργανωτικό τομέα, όπως παρουσιάζεται 
από τα παπαγαλάκια της κυβερνητικής 
προπαγάνδας, αλλά στα ουσιαστικότε-
ρα σημεία του συστήματος, που είναι 
–πάντα σύμφωνα με τις διαρροές– τα 
εξής:

1 Θα αυξηθεί ο αριθμός των απαι-
τούμενων ημερών ασφάλισης για 

τη χορήγηση σύνταξης από τις 4.500 
(πλήρης 15ετία) στις 6.000 (πλήρης 
20ετία).

Πρέπει να θυμίσουμε ότι στο όχι και 
τόσο μακρινό παρελθόν (μέχρι το 1992) 
αυτό το ελάχιστο όριο ήταν στα 4.050 
ένσημα (13,5 πλήρη έτη ασφάλισης). 
Ενας από τους λόγους που επικαλέστη-
καν οι τότε ιθύνοντες για την αύξηση 
ήταν πως η Ελλάδα είναι πλέον μια χώ-
ρα καθολικής ασφάλισης και χαμηλής 
ανεργίας, οπότε το όριο των 4.500 εν-
σήμων είναι χαμηλό και δεν αποκλείει 
ασφαλισμένους από τη χορήγηση σύ-
νταξης, ενώ αντίθετα η διατήρηση του 
ορίου στα 4.050 το μόνο που θα κάνει 
είναι να ενθαρρύνει την εισφοροδια-
φυγή.

Σήμερα, με την ανεργία στα ύψη επί 
αρκετά χρόνια, με το μεγαλύτερο πο-
σοστό μακροχρόνια ανέργων στην ΕΕ 
και χωρίς προοπτικές ριζικής αλλαγής 
της κατάστασης για τα επόμενα τουλά-

χιστον 10 χρόνια, η αύξηση του ορίου 
στα 6.000 ένσημα θα έχει δύο αποτε-
λέσματα και τα δύο καταστροφικά για 
την εργατική τάξη. Πρώτο, θα ευνοεί την 
εισφοροδιαφυγή με τη συναίνεση των 
εργαζόμενων που θα έχουν χάσει κάθε 
ελπίδα ότι μπορούν να πάρουν σύντα-
ξη. Δεύτερο, θα αναγκάζει όσους δεν 
έχασαν αυτή την ελπίδα να δουλεύουν 
μέχρι τα βαθιά γεράματα (με τους χει-
ρότερους όρους, φυσικά), προκειμένου 
να συμπληρώσουν τα 6.000 ένσημα.

2 «Κατάργηση ή περιορισμός των 
πάσης φύσεως μπόνους που χο-

ρηγούνται στην κατώτατη σύνταξη και 
τα οποία προκαλούν έως και 30% αύ-
ξηση στις τελικές αποδοχές που λαμ-
βάνει ο συνταξιούχος». 

Οπως έγραψαν τα «Νέα», «κύκλοι του 
υπουργείου Εργασίας κάνουν λόγο για 
αποκατάσταση της ανταποδοτικότητας 
των εισφορών και των παροχών που χο-
ρηγούν τα Ταμεία, ιδιαίτερα για όσους 
συνταξιοδοτούνται με λιγότερα από 20 
έτη ασφάλισης, λαμβάνοντας –ακόμη 
και σήμερα– έως και 30% μεγαλύτερη 
σύνταξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
συνταξιούχοι του ΙΚΑ που εισέπρατταν 
ως μισθωτοί 900 ευρώ κατά μέσο όρο 
–και κατέβαλαν εισφορές επί αυτού του 
ποσού– και λαμβάνουν σύνταξη με βάση 
τη 15ετία, εισπράττουν σήμερα ποσό που 
ανέρχεται στα 486 ευρώ, ενώ με βάση 

τις εισφορές τους δεν θα έπρεπε να ει-
σπράττουν σύνταξη πάνω από 343 ευρώ. 
Ιδια κατάσταση και στον ΟΑΕΕ…».

Πρόκειται για κάτι που το ετοιμάζουν 
εδώ και χρόνια. Χωρίζουν την κατώτε-
ρη σύνταξη σε ένα «αναλογικό» και ένα 
«προνοιακό» κομμάτι, εφαρμόζοντας 
έναν αυθαίρετο τύπο υπολογισμού και 
παρουσιάζουν τα πράγματα σαν να 
δίνουν στους συνταξιούχους κάποιο 
«μπόνους» που δεν το δικαιούνται. Με 
το νόμο Λοβέρδου, βέβαια, το όλο σύ-
στημα έχει αλλάξει, όμως για να ωριμά-
σει αυτό το σύστημα θα πρέπει να περά-
σουν μερικά χρόνια κι αυτοί βιάζονται. 
Γι’ αυτό σκοπεύουν να χτυπήσουν από 
τώρα τις κατώτερες συντάξεις.

Ο Σπυρόπουλος ήταν αυτός που λει-
τούργησε και πάλι σαν λαγός γι’ αυτό το 
θέμα, γράφοντας στα «Νέα» (11.9.14): «Εί-
μαστε ή δεν είμαστε υπέρ της ύπαρξης 
ενιαίων αρχών και κανόνων αναδιανο-
μής που θα διέπουν τόσο την κατώτερη 
σύνταξη όσο και όλα τα κλιμάκια πάνω 
από αυτήν;». Οι γνώστες των ασφαλιστι-
κών θεμάτων καταλαβαίνουν αμέσως τι 
εννοεί αυτός ο παλιός εργατοπατέρας 
και ξεσκολισμένος σοσιαλδημοκράτης. 
Εννοεί πως όσοι παίρνουν την κατώτε-
ρη σύνταξη εισπράττουν μπόνους, αδι-
κώντας έτσι τους συνταξιούχους που 
έχουν περισσότερα από 4.500 ένσημα.

3 Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού 
της σύνταξης που προβλέπουν οι 

νόμοι Λοβέρδου και Παπακωνσταντί-
νου (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας, 
αντίστοιχα), ώστε να υπάρξει μείωση 
των συνταξιοδοτικών παροχών.

4 Ενοποίηση των ασφαλιστικών τα-
μείων έτσι που να μείνουν τρία. Το 

ΙΚΑ για όλους τους μισθωτούς, δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα, ο ΟΑΕΕ για 
όλους τους αυταπασχολούμενους και 
ελευθεροεπαγγελματίες και ο ΟΓΑ για 
τους αγρότες.

5 Ενσωμάτωση των επικουρικών 
ταμείων στο ΙΚΑ από το 2015, που 

σημαίνει κατάργηση της επικουρικής 
σύνταξης, ενσωμάτωσή της στην κύρια 
και βαθμιαία εξαφάνισή της.

Αυτό το τελευταίο μάλλον θα το κά-
νουν από τώρα, στο πλαίσιο του παζα-
ριού με την τρόικα: κάνουμε τώρα τις 
διοικητικές αλλαγές και αφήνουμε την 
επίθεση στον πυρήνα της Κοινωνικής 
Ασφάλισης για μετά. Ομως, και αυτές 
οι διοικητικές αλλαγές δεν είναι άνευ 
σημασίας. Αποτελούν προϋποθέσεις 
για να εξαπολυθεί στη συνέχεια η τελική 
επίθεση. Με τη συγχώνευση όλων των 
Ταμείων των μισθωτών σε ένα θα έχου-
με: την παραπέρα μείωση της κρατικής 

χρηματοδότησης. Την εξαφάνιση των 
επικουρικών συντάξεων και τη συγχώ-
νευσή τους στις κύριες συντάξεις. Την 
προσαρμογή κάθε ψηλότερης σύνταξης 
προς τα άθλια επίπεδα συνταξιοδοτικών 
παροχών του ΙΚΑ.

Οποιος θέλει «κάτι παραπάνω» σε σύ-
νταξη θα πρέπει να το πληρώσει ακριβά. 
Γι’ αυτό ο Σπυρόπουλος εξέφρασε τον 
«προβληματισμό» μήπως τα επικουρικά 
ταμεία θα πρέπει να μετατραπούν σε 
«επαγγελματικά ταμεία», που είναι μορ-
φή ιδιωτικής ασφάλισης. Ηδη, εκτιμάται 
ότι το 2015 οι επικουρικές συντάξεις θα 
υποστούν άλλο ένα πετσόκομμα κατά 
10%, μετά το -5,2% που υπέστησαν από 
17.1.2014. Ετσι, οι επικουρικές συντάξεις 
θα γίνουν για την πλειοψηφία πενταρο-
δεκάρες και θα ωριμάσουν οι συνθήκες 
για τη «νέα μεταρρύθμιση» που θα περι-
λαμβάνει την κατάργηση της επικουρι-
κής ασφάλισης και την αντικατάστασή 
της από τα «επαγγελματικά ταμεία».

Να γιατί επιμένουμε ότι ο Σπυρόπου-
λος είναι απλώς ο «λαγός» που τρέχει τα 
πρώτα μέτρα της κούρσας. Εχουν φέρει 
την κοινωνική ασφάλιση σε τέτοιο χά-
λι που θεωρούν ότι πλέον μπορούν να 
περάσουν τα πάντα, ασκώντας στους 
εργαζόμενους τον εξής ωμό εκβια-
σμό: ή θα δεχτείτε το νέο σύστημα ή θ’ 
αφήσουμε τα Ταμεία να καταρρεύσουν 
και να μην πληρώνουν συντάξεις. Στα 
χρόνια της κρίσης οι απώλειες εσόδων 
των ασφαλιστικών ταμείων ήταν τρομα-
χτικές και το γεγονός αυτό αποτελεί το 
μεγάλο «όπλο» των αστικών κυβερνήσε-
ων για να εκβιάσουν ριζικές ανατροπές.

Γι’ αυτό το λόγο έχει ιδιαίτερη σημα-
σία να μην επικρατήσει η γνωστή κακο-
μοίρικη λογική των τριών τελευταίων δε-
καετιών, που οι εργαζόμενοι κάθε φορά 
διαπραγματεύονταν -μέσω της συνδι-
καλιστικής γραφειοκρατίας- πόσα θα 
χάσουν, με αποτέλεσμα κάθε λίγα χρό-
νια να έρχεται και μια νέα ανατροπή. Ο 
κατήφορος μπορεί να σταματήσει μόνο 
αν η εργατική τάξη βγει μαχητικά στο 
δρόμο διεκδικώντας ένα ταξικό ασφαλι-
στικό πρόγραμμα που στον πυρήνα του 
θα έχει την αρχή: πλήρης ασφάλιση για 
όλους και πλήρης χρηματοδότησή της 
από τους καπιταλιστές και το κράτος 
τους. Γιατί η Κοινωνική Ασφάλιση δεν 
είναι παραχώρηση προς τους εργάτες. 
Η Κοινωνική Ασφάλιση είναι το ελάχι-
στο δικαίωμα για εκείνους που με την 
εργασία τους παράγουν όλο τον κοινω-
νικό πλούτο, ενώ διαχρονικά αποτελούν 
και τα υποζύγια της φορομπηξίας του 
αστικού κράτους.

Η αλητεία δε 
θα περάσει!

Η νέα δημοτική αρχή Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας αποφάσισε την 

κατεδάφιση της «Στρούγκας»

Την κατεδάφιση της «Στρούγκας» περιλαμβάνει το Τεχνικό 
Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός 2015 του Δήμου Φι-

λαδέλφειας-Χαλκηδόνας, που κατήρτισε η νέα, συριζαίικη 
δημοτική διοίκηση και προωθεί για έγκριση από το δημοτικό 
συμβούλιο (ήδη εγκρίθηκε ομόφωνα από την Εκτελεστική Επι-
τροπή που αποτελείται από το δήμαρχο και τους αντιδημάρ-
χους και κατά πλειοψηφία από την Οικονομική Επιτροπή - η 
μειοψηφία απέσχε).

Για πρώτη φορά από τότε που το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι 
της φιλαδελφειώτικης νεολαίας κατέλαβε ένα χώρο γεμάτο 
μπάζα και σκουπίδια και τον μετέτρεψε στο πιο ζωντανό πολι-
τικό και πολιτιστικό κύτταρο της πόλης, η δημοτική αρχή βάζει 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό κωδικό για 
«Κατεδάφιση κτισμάτων “Στρούγκας’’».

Επειδή κάποιοι «πονηροί» διαδίδουν ότι το ζήτημα είναι  
τυπικό και άνευ πρακτικής σημασίας, διότι στο Τεχνικό Πρό-
γραμμα αναγράφεται δαπάνη 5.000 ευρώ για την κατεδάφι-
ση της «Στρούγκας» ενώ στις δαπάνες του Προϋπολογισμού 
υπάρχει εγγραφή μόνο 1 ευρώ, τους λέμε ότι ματαιοπονούν 
στην προσπάθεια που κάνουν να σπείρουν σύγχυση. Αν δουν 
προσεκτικά τον Προϋπολογισμό, θα διαπιστώσουν ότι είναι 
πολλοί οι κωδικοί που έχουν μόνο 1 ευρώ. Οπως μπορεί κανείς 
να διαβάσει στην ΚΥΑ 29530 (ΦΕΚ 2059 Β/29.7.2014) με τίτλο 
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 
δήμων, οικονομικού έτους 2015», το ουσιαστικό στοιχείο είναι 
το Τεχνικό Πρόγραμμα (άρθρο 2, παρ. 3), ενώ ο προϋπολογι-
σμός μπορεί να αναμορφωθεί οποτεδήποτε μέσα στο έτος 
(άρθρο 2, παρ. 4). Το ποσό των 5.000 ευρώ που αναφέρει το 
Τεχνικό Πρόγραμμα είναι τόσο ασήμαντο που μπορεί να βρε-
θεί οποτεδήποτε στο πλαίσιο μιας πολύ μικρής αναμόρφωσης 
του προϋπολογισμού.

Εκείνο που έχει σημασία, λοιπόν, είναι ότι ο Βασιλόπουλος 
και η κλίκα του εκφράζουν δημόσια την πολιτική βούλησή 
τους να γκρεμίσουν τη «Στρούγκα» και να εκδιώξουν από το 
χώρο αυτούς που θεωρούν εχθρούς τους, γιατί τους χαλάνε 
τα σχέδια και δε δέχονται να γίνουν τσιράκια τους. Μιλάμε για 
μεγάλη αλητεία. Αυτό που δεν αποτόλμησε ο Δένδιας, αυτό 
που δεν κατάφεραν να κάνουν οι τραμπούκοι του Μελισσανί-
δη που μαζί με ασφαλίτες εισέβαλαν στη «Στρούγκα» και τη 
βανδάλισαν, θέλει να το κάνει η δημοτική αρχή του ΣΥΡΙΖΑ!

Η αλητεία προβάλλει ακόμη μεγαλύτερη, αν αναλογιστούμε 
ότι στις 16 Γενάρη του 2013 στο προηγούμενο δημοτικό συμ-
βούλιο (με «πράσινη» πλειοψηφία και «γαλάζια» αντιπολίτευ-
ση) συζητήθηκε το θέμα ψηφίσματος που κατέθεσε η «Λαϊκή 
Συνέλευση ΝΦ-ΝΧ», που ζήτησε από το δήμο να διαμηνύσει 
στην κυβέρνηση να μη στείλει τα ΜΑΤ ενάντια στους κατει-
λημμένους, η «Στρούγκα» δεν κατέθεσε κανένα ψήφισμα, αλλά 
εκπρόσωπός της απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση στους δη-
μοτικούς συμβούλους και αποχώρησε. Αυτό που ακολούθησε 
είναι καταγραμμένο στο πρακτικά. Ο ένας μετά τον άλλο οι 
δημοτικοί σύμβουλοι όλων των παρατάξεων έπαιρναν το λό-
γο και μιλούσαν για το πώς η «Στρούγκα» από ερείπιο έγινε 
χώρος συζητήσεων και πολιτισμού, για τις εκδηλώσεις που 
οργανώνει κτλ. Συμφώνησαν χωρίς καμιά διαφωνία ότι δεν 
πρέπει να επιτραπεί στην κυβέρνηση να επιχειρήσει εισβολή 
στη «Στρούγκα».

Αυτή η στάση είναι ευεξήγητη για όποιον γνωρίζει τις κα-
ταστάσεις στην περιοχή. Η «Στρούγκα» είναι το μοναδικό ζω-
ντανό κοινωνικό κύτταρο στην περιοχή και το κύρος της είναι 
τεράστιο ανάμεσα στον κόσμο. Κανένας δεν ήθελε να χρεωθεί 
μια επίθεση στη «Στρούγκα», γι’ αυτό και τοποθετήθηκαν έτσι. 
Ερχεται, λοιπόν, τώρα το «ροζ» αληταριό και λέει ότι θα κάνει 
ό,τι δεν τόλμησαν να κάνουν οι «γαλαζοπράσινοι». Νομίζουν 
πως κρεμώντας τη Δαμόκλειο σπάθη της κατεδάφισης πάνω 
από τη «Στρούγκα», θα εκβιάσουν τον κόσμο της ώστε να μην  
τους ασκεί τη σκληρή αντιπολίτευση που τους ασκεί μέχρι τώ-
ρα (τη μόνη υπαρκτή αντιπολίτευση με κοινωνική αναφορά και 
έξω από τους τοίχους των δημοτικών κτιρίων).

Κούνια που τους κούναγε. Η «Στρούγκα» είναι πολύ σκληρό 
καρύδι για τα δόντια τους και θα μείνουν… φαφούτηδες. Ας 
θυμηθούν μόνο τις χιλιάδες που διαδήλωσαν στη Φιλαδέλφεια 
μετά την επίθεση των τραμπούκων του Μελισσανίδη.

Την επόμενη Παρασκευή

Στόχος τους να 
ενταφιάσουν ό,τι 

απέμεινε από 
την Κοινωνική 

Ασφάλιση

Το δίδυμο της χούντας, τον δικτάτο-
ρα Παπαδόπουλο και τον πρύτανη 

Σδράκα, που έμεινε στην Ιστορία ως «ο 
πρύτανης των τανκς» θυμίζει ολοένα 
και περισσότερο το δίδυμο Σαμαρά-
Φορτσάκη. Γνωστοί ακροδεξιοί και οι 
δύο, θεωρούν ότι μπάζοντας συνεχώς 
τα ΜΑΤ στις πανεπιστημιακές σχολές, 
περικυκλώνοντας τις σχολές και εμπο-
δίζοντας τους φοιτητές να μπουν μέσα, 
κάνοντας αποκλεισμό ακόμη και κατά 
το γιορτασμό του Πολυτεχνείου, όταν 
όλες οι σχολές τίθενται τιμητικά υπό 
κατάληψη, θα στείλουν ένα τρομοκρα-
τικό μήνυμα όχι μόνο στους φοιτητές, 
αλλά σε όλη την κοινωνία. Το «νόμος 
και τάξη» ήταν πάντοτε το μήνυμα που 
οι ακροδεξιοί ήθελαν να στέλνουν στην 
εργαζόμενη κοινωνία και τη νεολαία 
της.

Τα γεγονότα της προηγούμενης Πέ-
μπτης ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. 
Ο Φορτσάκης ζήτησε από τα ΜΑΤ να 
περικυκλώσουν το κτίριο της Νομικής 
και να μην επιτρέψουν στους φοιτητές 
να προσέλθουν στη σχολή, όπου ήταν 

προγραμματισμένες γενικές συνελεύ-
σεις. Επέβαλε, δηλαδή, λοκ-άουτ λες 
και η σχολή είναι τσιφλίκι του πατέρα 
του. Μερικές δεκάδες φοιτητές και 
φοιτήτριες που βρέθηκαν εκεί το πρωί 
χτυπήθηκαν από τα ΜΑΤ και απωθή-
θηκαν μακριά από τη Νομική, ενώ δύο 
απ’ αυτούς τραυματίστηκαν (ο ένας 
κινδυνεύει να χάσει το μάτι του!). Ηταν 
η προσπάθεια να πάρει τη ρεβάνς από 

τις κινητοποιήσεις των φοιτητών και 
των εργαζόμενων ενάντια στην πρό-
σληψη σεκιούριτι που θα κάνουν «φέις 
κοντρόλ» σε καθέναν που θέλει να μπει 
στο πανεπιστήμιο.

Μια πρώτη μαζική απάντηση δόθηκε 
το απόγευμα της ίδιας μέρας, όταν χιλι-
άδες φοιτητές έκαναν πορεία (ήταν σε 
εξέλιξη την ώρα που γράφονται αυτές 

οι γραμμές). Σίγουρα πιο μαζική και μα-
χητική θα είναι η απάντηση στην πορεία 
της Δευτέρας από το Πολυτεχνείο στην 
αμερικάνικη πρεσβεία. Ομως αυτό δε 
φτάνει. Από τις τοποθετήσεις υπουργών 
και βουλευτών της κυβέρνησης, που μί-
λησαν ακόμη και για «τρομοκρατία και 
καταλήψεις», έγινε φανερό ότι θέλουν 
να κερδίσουν ό,τι καμιά κυβέρνηση 
δεν κατάφερε να κερδίσει στα χρόνια 
μετά την πτώση της χούντας: να μετα-
τρέψουν τα πανεπιστήμια σε νεκροτα-
φεία, διαλύοντας κάθε ιδέα κινήματος 
σ’ αυτά.

Γι’ αυτό και χρειάζεται να υπάρξει 
συνέχεια. Συνέχεια μαχητική που θ’ 
αναβιώσει τις καλύτερες παραδόσεις 
του φοιτητικού κινήματος. Αυτό το κί-
νημα, παρ’ όλα τα προβλήματά του και 
τη γενικότερη όχι καλή κοινωνική κατά-
σταση, μπορεί και πρέπει να ματαιώσει 
τα σχέδια του ακροδεξιού εσμού εν τη 
γενέσει τους. Πριν αυτά τα σχέδια γί-
νουν καθεστώς που θα πνίξει τις επόμε-
νες γενιές φοιτητών. Μέρες που ‘ναι, ας 
πρυτανεύσει το πνεύμα του Νοέμβρη.

Σαμαράς-Φορτσάκης όπως Παπαδόπουλος-Σδράκας
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Το υπουργείο Παιδείας δηλώνει 
ότι οι μαθητικές καταλήψεις 

βρίσκονται σε καθοδική πορεία, 
όμως λυτοί και δεμένοι έχουν 
πέσει πάνω στους μαθητές για 
να κάμψουν το φρόνημα και τη 
θέλησή τους και να σπάσουν τον 
αγώνα τους.

Τι φοβάται, λοιπόν, ο υπουργός 
Παιδείας και οι σφουγγοκωλάριοι 
του συστήματος;

Φοβούνται το γεγονός ότι οι 
μαθητές συνασπίζονται και ορ-
γανώνουν τις κινητοποιήσεις τους 
ενάντια στον βασικό πυρήνα των 
αντιεκπαιδευτικών αλλαγών, το 

«νέο Λύκειο», που στραγγαλίζει 
τις ζωές τους, κατατρώει κάθε 
ικμάδα της νιότης τους και σα-
ρώνει τα όνειρά τους για πανεπι-
στημιακή μόρφωση, μια τάση που 
εξακολουθεί, παρόλα τα σκληρά 
χτυπήματα που δέχεται με τις 
απανωτές «μεταρρυθμίσεις», να 
διατηρείται ισχυρή μέσα στην ελ-
ληνική εργαζόμενη κοινωνία και 
τη νεολαία της.

Ηταν θέμα χρόνου να ξεσηκω-
θούν οι μαθητές ενάντια στο «νέο 
Λύκειο» και την «τράπεζα θεμά-
των», που καθιερώνει στην ουσία 
πανελλαδικές εξετάσεις σε όλα τα 
μαθήματα όλων των τάξεων του 
Λυκείου, μόλις θα αισθάνονταν 
στο πετσί τους τις βαριές επιπτώ-
σεις τους. Η τραυματική εμπειρία 
από την εφαρμογή τους για ένα 
έτος βοήθησε στη διαμόρφωση 
συνείδησης και στην ενδυνάμωση 

της θέλησης για αγώνα με στόχο 
την ανατροπή τους.

Χαρακτηριστικές ήταν οι «πλη-
ρωμένες» απαντήσεις που έλαβαν 
ο Πρετεντέρης και η παρέα του 
από τα 17χρονα, που πήραν μέ-
ρος στην εκπομπή του, τα οποία 
αποδείχθηκαν πολύ σκληρά για τα 
σαγόνια τους.

Ακόμη, λοιπόν, κι αν υποθέσου-
με ότι ο αγώνας των μαθητών δε 
έχει τα απαραίτητα καύσιμα για 
να γενικευτεί φέτος, το υπουργείο 
Παιδείας θα κάθεται πάνω στα 
αναμμένα κάρβουνα, γιατί ξέρει 
πως αργά ή γρήγορα θα βρεθεί 
μπροστά σε έναν δυναμικό μα-
θητικό χείμαρρο, που θα σαρώσει 
τα σχέδιά του. Το εύφλεκτο υλικό 
υπάρχει, οι μαθητές το έχουν ήδη 
αγγίξει και αρκεί μια σπίθα για να 
μπει μπουρλότο.

Η Λοβερδειάδα είχε νέο επεισόδιο την περα-
σμένη εβδομάδα. Ο Λοβέρδος αυτή τη φο-

ρά ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, σημειώνοντας 
ρεκόρ προκλητικότητας.

Πρότεινε στους χιλιάδες απελπισμένους 
εκπαιδευτικούς που περιμένουν «εκεί έξω» να 
γίνουν εθελόδουλοι, να εργασθούν εθελοντικά, 
δηλαδή τσάμπα στην εκπαίδευση με το «δέλε-
αρ» απόκτησης κάποιων μορίων, που θα τους 
χρησιμεύσουν να ανεβούν ένα σκαλοπάτι στη 
μακρά λίστα αναμονής σε κάποιο μελλοντικό 
διορισμό!

Η πρόταση Λοβέρδου πάει πολύ μακριά, ακό-
μα πιο μακριά και από το καθεστώς των «stage» 
ή και των «ωφελούμενων». Μόνο την εποχή της 
δουλείας είχαμε τέτοιου είδους εργασιακές 
σχέσεις, όπου τα υποζύγια, οι δούλοι, είχαν δι-
καίωμα μόνο σ’ ένα πιάτο φαγητό. Δεν τόλμησε 
ως τώρα να κάνει τέτοιου είδους πρόταση κανέ-
νας, ακόμα και λυσσασμένος στυλοβάτης του 
συστήματος. Αλλά είπαμε, ο Λοβέρδος έχει το 
ακαταλόγιστο, ή μάλλον το απύθμενο θράσος, 
την αμετροέπεια, τον πολιτικό χουλιγκανισμό 
γι’ αυτό και ξεπερνά τα εσκαμμένα της αστικής 
πολιτικής και με πρόσχημα την κρίση σαρώνει 
τα πάντα στο πέρασμά του. Το απέδειξε επά-
ξια περνώντας από τα υπουργεία Υγείας και 
Εργασίας, όπου έδρασε ως υπουργός «ειδικών 
αποστολών». Θα μείνει, λοιπόν, στην ιστορία, 
όχι για το καταπώς φαντάζεται τον εαυτό του, 
σαν άνθρωπος τάχαμου της δράσης που βρίσκει 
λύσεις στη διαλυμένη δημόσια εκπαίδευση, για 
την οποία έβαλε και αυτός ως φανατικός μνη-
μονιακός ασμένως το χεράκι του, αλλά καταπώς 
του αξίζει στη συνείδηση των εκπαιδευτικών και 
όλων των εργαζόμενων, που βλέπουν ότι τρόικα, 
κυβέρνηση, αφεντικά τους χρησιμοποιούν απλά 
ως αναλώσιμους, ως δούλους.

Την ίδια στιγμή, που ο υπουργός Παιδείας δη-
λώνει μετά πόνου ψυχής ότι δε μπορεί να καλύ-
ψει τα κενά, 1600 εκπαιδευτικοί της λεγόμενης 
τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ακό-
μη σε ομηρία, καθώς τελούν υπό διαθεσιμότητα, 
μετά την κατάργηση 49 ειδικοτήτων της ΤΕΕ το 
περασμένο καλοκαίρι. Μοιάζει «παράλογο» κι 
όμως δεν είναι αφού οι διαθεσιμότητες, οι απο-
λύσεις πάνε χεράκι χεράκι με τις εργασιακές 
σχέσεις του δουλοκτητικού μακρινού παρελθό-
ντος ή της μεσαιωνικής γαλέρας.

Επειδή η πρόταση Λοβέρδου προκάλεσε 
αμέτρητα δυσμενή σχόλια και χάχανα, ακόμη 
και από τον αστικό Τύπο, το υπουργείο Παιδείας 
μέσω των «Νέων» επανήλθε με νέες ιδέες για 
να μετρήσει αντιδράσεις. Σύμφωνα με το νέο 
σενάριο, τα κενά θα καλυφθούν από άνεργους 
εκπαιδευτικούς που θα ενταχθούν στα προγράμ-
ματα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ με πε-
ντάμηνες συμβάσεις και μισθούς-φιλανθρωπικά 
βοηθήματα. Ομως και αυτή η «λύση» σκοντάφτει 
στο γεγονός ότι αυτά τα προγράμματα υλοποι-
ούνται μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ οι 
εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται από το υπουρ-
γείο Παιδείας (θυμίζουμε ότι ανάλογη απόπειρα 
είχε γίνει και πέρυσι, όταν στους «ωφελούμε-
νους» εντάχθηκαν αρχικά και νηπιαγωγοί που 
καλούνταν να εργαστούν στα κενά των δημό-
σιων νηπιαγωγείων, όμως, τελικά η κυβέρνηση 
έκανε πίσω μετά τις αντιδράσεις και της ΔΟΕ).

Τη μια και μοναδική λύση, της εξασφάλισης 
της «πληρότητας» και όχι της «επάρκειας -όπως 
ισχυρίζεται ο Λοβέρδος, που, όμως, ούτε και αυ-
τή τελικά καλύπτει- των σχολείων σε εκπαιδευτι-
κό προσωπικό, με μόνιμους διορισμούς, η κυβέρ-
νηση και το κεφάλαιο ούτε καν τη συζητούν. Η 
αγοραία και χυδαία αντίληψη και αντιμετώπιση 
των κοινωνικά αναγκαίων αγαθών, όπως και αυ-
τού της Παιδείας, είναι η επιλογή τους και αυτό 
«βγάζει μάτι» ειδικά την περίοδο της κρίσης.

Ρεκόρ 
προκλητικότητας

Τι φοβάται το υπουργείο Παιδείας;

Νέα επίθεση τρόμου από το 
υπουργείο Παιδείας

Την Παρασκευή, 7 του Νοέμ-
βρη, το απόγευμα, ενώ τα 

σχολεία ήταν κλειστά, ο μέγας 
δημοκράτης και μεταρρυθμιστής 
Λοβέρδος επέλεξε να (ξανα)δώσει 
το εναρκτήριο λάκτισμα για την 
εφαρμογή της αξιολόγησης των 
διευθυντών των σχολείων  και των 
προϊστάμενων των ολιγοθέσιων 
σχολείων και νηπιαγωγείων, ώστε 
στη συνέχεια να έρθει και η σειρά 
των εκπαιδευτικών. Την ώρα αυτή, 
λοιπόν, κατέφθασε στις σχολικές 
μονάδες εγκύκλιος με αρ. πρωτ. 
10940/20-10-2014 με θέμα «Εφαρ-
μογή της αξιολόγησης στο πλαίσιο 
του ΠΔ 152/2013», μαζί με αναλυ-
τικές οδηγίες εφαρμογής της και 
νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, 
το πρώτο στάδιο του οποίου, αυ-
τό που εκβιάζει τη «θέληση» των 
διευθυντών να αξιολογηθούν και 
επισφραγίζει την υποταγή τους, 
διαρκεί μόνο μισή ημέρα! 

Η εγκύκλιος απαιτεί από τους 
διευθυντές των σχολείων και τους 
προϊστάμενους των ολιγοθέσιων 
σχολείων και νηπιαγωγείων μέσα 
σε μισή μέρα (τα σχολεία ήταν 
κλειστά το Σαββατοκύριακο και 
η σχετική προθεσμία έληγε τη 
Δευτέρα, 10 του Νοέμβρη) να κα-
ταχωρίσουν και επιβεβαιώσουν 
στην πλατφόρμα αξιολόγησης του 
υπουργείου τα στοιχεία της οικείας 
σχολικής μονάδας, του οικείου Δι-
ευθυντή Εκπαίδευσης και των Σχο-
λικών Συμβούλων από τους οποί-
ους προβλέπεται να αξιολογηθούν. 

Στη συνέχεια, ορίζει τις εξής 
ημερομηνίες:

Από 12/11/2014 έως και 27/11/2014 
οι αξιολογούμενοι καλούνται να 
καταχωρίσουν στην πλατφόρμα 
τα στοιχεία που θεωρούν ότι θα 
πρέπει να θέσουν υπόψη των αξι-
ολογητών τους (portfolio).

Από 10/11/2014 έως και 27/12/ 

2014 οι αξιολογητές είτε διά ζώσης 
είτε εξ αποστάσεως επικοινωνούν 
με όσους αξιολογούν και ανταλ-
λάσσουν απόψεις σχετικά με την 
επικείμενη αξιολόγηση των δευ-
τέρων.

 Από 28/11/2014 έως και 31/12/ 
2014 οι αξιολογητές καταχωρίζουν 
στην πλατφόρμα αξιολόγησης τις 
αξιολογήσεις τους.

Την ίδια ακριβώς εγκύκλιο, με 
άλλες ημερομηνίες υλοποίησης 
του χρονοδιαγράμματος, εξίσου 
ασφυκτικές, είχε στείλει ο Λοβέρ-
δος στα σχολεία την παραμονή της 
αργίας της 28ης του Οκτώβρη (η 
αντίστοιχη ημερομηνία έληγε στις 
29 του Οκτώβρη!), για να την πά-
ρει αιφνιδιαστικά πίσω μετά από 
«ώριμη σκέψη». Καθώς φαίνεται, 
το υπουργείο Παιδείας δεν είχε 
υπολογίσει το γεγονός ότι μεσολα-
βούσαν οι εκλογές για τα ΠΥΣΠΕ 
(5 του Νοέμβρη). Υπήρχε κίνδυνος, 
λοιπόν, η εκρηκτική ατμόσφαιρα 
που θα δημιουργούνταν στα σχο-
λεία με την έναρξη της αξιολόγη-
σης να έκανε στραπάτσο στις φίλα 
προσκείμενες συνδικαλιστικές δυ-
νάμεις. Τώρα, όμως, που τέλειωσε 
το πανηγύρι των εκλογών για την 
ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων 
των εκπαιδευτικών στα κρατικά 
όργανα διοίκησης, τα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια, που συντηρούν το μύθο 
της «συνδιοίκησης», στοχεύοντας 
ουσιαστικά στη συναίνεση και την 
υποταγή των εκπαιδευτικών μέσω 
της συνενοχής στην άσκηση της 
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, ο 
Λοβέρδος επανήλθε.

Τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμμα-
τα υλοποίησης της αξιολόγησης, 
που σ’ αυτή τη φάση επιλέχτηκε να 
γίνει μόνο ως προς το ένα σκέλος, 
τη διοικητική αξιολόγηση, για να 
μη χάνεται πολύτιμος χρόνος (το 
δεύτερο σκέλος, η εκπαιδευτική 

αξιολόγηση, που αναφέρεται στο 
εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό έργο 
είναι χρονοβόρα) δεν μπήκαν τυ-
χαία. Ούτε τυχαίο είναι το γεγονός 
ότι μετά τη δεύτερη εγκύκλιο στην 
πλατφόρμα αξιολόγησης ήταν ήδη 
καταχωρημένα τα στοιχεία που 
απαιτούσε το πρώτο στάδιο του 
χρονοδιαγράμματος και ζητούνταν 
μόνο η επιβεβαίωσή τους από τον 
διευθυντή. Ολα τούτα συντείνουν 
στην άσκηση της μέγιστης τρομο-
κρατίας, να μην αφήσουν στους 
διευθυντές κανένα περιθώριο 
σκέψης ή αναστολών, καμιά ανά-
σα και κάτω από την ασφυκτική πί-
εση, τον πανικό και τη σύγχυση που 
δημιουργούν τα μηδενικά χρονικά 
περιθώρια να εκβιάσουν τη συναί-
νεση και την αυτοχειρία τους.

Ταυτόχρονα, στέλνεται τρομο-
κρατικό μήνυμα σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς και γενικότερα 
τους δημόσιους υπάλληλους, που 

την περίοδο αυτή δίνουν μάχη και 
αντιστέκονται στην αξιολόγηση 
της συγκυβέρνησης και του Μη-
τσοτάκη, που θα ανοίξει τον ασκό 
του Αιόλου για τις διαθεσιμότητες-
απολύσεις.

Τα παραπάνω γεγονότα, όμως, 
έχουν και μια άλλη πλευρά. Δεί-
χνουν την αδυναμία του υπουρ-
γείου Παιδείας να περάσει αβρό-
χοις ποσί την αξιολόγηση-κατη-
γοριοποίηση-καρατόμηση των 
εκπαιδευτικών και των σχολείων. 
Η αντίσταση των εκπαιδευτικών, 
παρότι υποχώρησε σ’ ένα βαθμό, 
μετά τη βρόμικη και παρελκυστική 
τακτική της συνδικαλιστικής γρα-
φειοκρατίας, που επικεντρώθηκε 
σε νομικίστικα τερτίπια, εξακολου-
θεί να είναι ισχυρή, και να κάνει 
ζημιά στα σχέδια του υπουργείου 
Παιδείας. Για να υπάρξει, όμως, 
ανατροπή τους απαιτείται μαζική 
συστράτευση και σκληρός αγώνας. 

H επιτομή της φτήνιας

Βαρύγδουπα ονόματα, επιστημονικοί τίτλοι, ακόμη και Νόμπελ, και 
όμως τόσο φτηνιάρηδες. Και δεν είναι ένας και δυο, είναι εκατοντά-

δες αυτοί οι άνθρωποι που βγάζουν το παντεσπάνι τους υπηρετώντας 
την αστική ιδεολογία με τον πιο χυδαίο (από επιστημονική άποψη) τρό-
πο. Πιο επικίνδυνοι απ’ όλους είναι όσοι από δαύτους εμφανίζονται ως 
«αιρετικοί», «κριτικοί», «ριζοσπαστικοί», «αντισυστημικοί».

Σαν τον Πολ Κρούγκμαν, για παράδειγμα, που τις προάλλες έγραψε 
ένα άρθρο στους Νew York Times, για να κρούσει τον κώδωνα του 
κινδύνου για το σταμάτημα της ανάπτυξης και το «φάντασμα του απο-
πληθωρισμού». Κατηγόρησε τις κυβερνήσεις για «πολιτικά λάθη», τα 
οποία επαναλαμβάνουν χρόνο με το χρόνο. Και έδωσε την απάντηση 
στο ερώτημα που ο ίδιος έθεσε («γιατί οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να 
κάνουν αυτά τα λάθη;»). Κρατηθείτε για να μην πέσετε από την κα-
ρέκλα: «Το πρόβλημα, νομίζω, είναι η υπερβολική ηθική. Η ηθικολογία 
σκοτώνει την παγκόσμια οικονομία»!!! Εχει και συνέχεια το παραλήρημα 
της φτήνιας «Στην Ευρώπη, οι πολιτικές λιτότητας ήταν λιγότερο απο-
τέλεσμα οικονομικής ανάλυσης και περισσότερο η ηθική αγανάκτηση 
(sic!) της Γερμανίας για τους ανεύθυνους οφειλέτες».

Αναρωτιόμαστε αν αυτός ο «επιστήμονας» θα μπορούσε να σταθεί 
έστω για πέντε λεπτά σε μια συζήτηση μ’ έναν αρχάριο μαρξιστή ενώ-
πιον ακροατηρίου.
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Πώς θα χαρακτηρίζατε μια 
καπιταλιστική επιχείρηση, 

η οποία κάνει δημόσια προ-
σφορά για αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου και καταφέρνει να 
συγκεντρώσει μόνο το 6,21% 
του ποσού που ζητούσε; Φα-
λιριμένη από τη γέννησή της, 
παντελώς αναξιόπιστη, επικίν-
δυνη (όποιον ανάλογο χαρα-
κτηρισμό και να προσθέσετε 
μέσα θα πέσετε). Η πολυθρύ-
λητη «Δικέφαλος 1924» ΑΕ, 
εταιρία συμφερόντων Μελισ-
σανίδη που θέλει να χτίσει το 
νέο γήπεδο της ΑΕΚ (αρπάζο-
ντας και 6 στρέμματα από το 
άλσος της Νέας Φιλαδέλφει-
ας), έκανε δημόσια προσφορά 
για ν’ αυξήσει το μετοχικό της 
κεφάλαιο κατά 29.000.000 
ευρώ και παρά την παράταση 
του ενός μηνός που πήρε, συ-
γκέντρωσε μόνο 1.802.190 ευ-
ρώ. «Ως εκ τούτου η Δημόσια 
Προσφορά καλύφθηκε κατά 
6,21%»!

Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, το 
λόγο για τον οποίο η εν λόγω 
Ανακοίνωση, με ημερομηνία 29 
Ιουλίου 2014, δεν έχει δημοσιο-
ποιηθεί από την εταιρία, μολονό-
τι έχει την υποχρέωση. Οταν την 
προηγούμενη εβδομάδα γρά-
φαμε ότι η αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρίας Μελισ-
σανίδη είναι «αστεία», ξέραμε τι 
γράφαμε. Είχαμε στα χέρια μας 
αντίγραφο της Ανακοίνωσης. 
Περιμέναμε, όμως, από την Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς να υπο-
χρεώσει την εταιρία να κάνει 
την ανακοίνωση. Επειδή, όμως, 
αποτέλεσμα μέχρι και την Πέ-
μπτη δεν υπήρξε, αποφασίσαμε 
να δώσουμε εμείς στη δημοσιό-

τητα την Ανακοίνωση.
Τα σχόλιά μας τώρα, συνοπτι-

κά, γιατί πρόκειται για θέμα που 
«μιλάει μόνο του».

1 Ο Μελισσανίδης τόσο και-
ρό τώρα παραμυθιάζει τους 

οπαδούς της ΑΕΚ. Στις 24 
Ιούλη, ενώ γνώριζε το φιά-
σκο της αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου, έλεγε στη γνωστή 
δακρύβρεχτη συνέντευξη που 
οργάνωσε στην «Αίγλη» του 
Ζαππείου: «Τα λεφτά μου θα 
βάλω κι εγώ και άλλοι ΑΕΚτζή-
δες να γίνει το γήπεδο (…) Το 
οικονομικό θέμα το είπαμε: ένα 
κονδύλι υπάρχει της περιφέρει-
ας. Τα υπόλοιπα ένα 85% έχουν 
εξασφαλιστεί»!

Για να έχουμε ένα μέτρο 
σύγκρισης, θυμίζουμε ότι ο 
προϋπολογισμός του έργου εί-
ναι περίπου 80 εκατ. ευρώ. Απ’ 
αυτά προσδοκούν στα 20 της 
περιφέρειας, σε 30 από το με-
τοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 
και άλλα τόσα από δανεισμό. 
Αφαιρώντας τα 20 εκατ. της 
περιφέρειας, το 85% που έλεγε 
ο Μελισσανίδης ότι συγκεντρώ-
θηκε είναι 51 εκατ. ευρώ. Στη δι-
άθεσή του δεν είχε ούτε 3 εκατ. 
Λέτε να βρεθεί τράπεζα να του 
δανείσει τα άλλα 48; Ξέρετε κα-
μιά τράπεζα που να δανείζει μια 
εταιρία το 16πλάσιο του μετοχι-
κού της κεφαλαίου;

2 Και πέρυσι και φέτος ο Με-
λισσανίδης πουλούσε πανά-

κριβα τα «διαρκείας» λέγοντας 
ότι το 50% θα το πάει για το 
γήπεδο και θα το πάρουν οι 
οπαδοί σε μετοχές. Αυτά τα 
ποσά δεν έχουν μπει στην αύ-
ξηση μετοχικού κεφαλαίου, 
προφανώς γιατί χρησιμοποιή-
θηκαν για τα τρέχοντα έξοδα 
της ποδοσφαιρικής ομάδας. 

Οι οπαδοί που για μια φορά 

ακόμη φάνηκαν τόσο εύπιστοι 
ας κάνουν τα κουμάντα τους. 
Δικά τους λεφτά είναι. Εμείς 
θα τους συμβουλεύαμε να ζη-
τήσουν τα λεφτά τους πίσω, 
γιατί οι μετοχές που τυχόν τους 
υποσχεθούν δε θα έχουν καμιά 
αξία. Πέρα από το τι θα κάνουν 
οι κάτοχοι των «διαρκείας», 
όμως, μήπως το ζήτημα πρέπει 
να ερευνηθεί από τις εισαγγελι-
κές αρχές;

3 Αυτή η καινούργια αποκά-
λυψη έρχεται να επιβεβαι-

ώσει, εμμέσως πλην σαφώς, 
αυτό που εμείς γράφουμε από 
τις αρχές του καλοκαιριού: 
ότι ο Μελισσανίδης δεν προ-
τίθεται να κατασκευάσει γή-
πεδο, γιατί δεν έχει τα λεφτά 
να το κάνει. Αυτή τη στιγμή η 
εταιρία του διαθέτει μόνο 2,8 
εκατ. ευρώ μετοχικό κεφάλαιο 
(ούτε την άδεια για ένα τόσο 
μεγάλο έργο δε βγάζεις με 
αυτό το αστείο ποσό), ενώ εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι ούτε ο 
γιός του έβαλε τα 9 εκατ. που 
είχε «δεσμευτεί» ότι θα βάλει! 
Οταν είδε ότι οι «επώνυμοι 
ΑΕΚτζήδες» δεν τσίμπησαν και 
δεν έβαλαν λεφτά, απέφυγε 
να βάλει κι αυτός τα δικά του. 
Είμαστε σίγουροι πως αυτό το 
1,8 εκατ. ευρώ μαζεύτηκε από 
απλούς ανθρώπους που «ψή-
θηκαν» και έδωσαν από το 
υστέρημά τους.

4 Ενώ, όμως, δεν έχει τα κε-
φάλαια για να φτιάξει το 

γήπεδο-εμπορική επιχείρηση, 
ο Μελισσανίδης κίνησε γη 
και ουρανό για να βγει ένας 
αντισυνταγματικός νόμος, 
προσπαθώντας να κατοχυρώ-
σει την αρπαγή των 6 στρεμ-
μάτων από το άλσος, μπας και 
σε μια διαφορετική συγκυρία 
καταφέρει να συγκεντρώσει τα 

κεφάλαια. Στόχος του, βέβαια, 
ήταν 24 στρέμματα Αλσους 
και οι «ειδικές χρήσεις» που θα 
επιτρέπονταν με τη μετατροπή 
του άλσους σε μητροπολιτικό 
πάρκο, όμως αυτό πια έχει 
τελειώσει, καθώς οι σχετικές 
διατάξεις ακυρώθηκαν με-
τά από λίγες μέρες με το Ν. 
4280/2014.

5 Θυμίζουμε ακόμη, ότι στη 
ΔΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ κατα-

τέθηκε ένας άδειος φάκελος, 
ίσα-ίσα για να παρθεί ένας 
αριθμός πρωτοκόλλου (που 
κακώς δόθηκε) και να επιχει-
ρηθεί η διάψευση των δικών 
μας δημοσιευμάτων, που με 
εμπεριστατωμένη ανάλυση 
καταδείξαμε ότι οι υπέρ Με-
λισσανίδη διατάξεις του Ν. 
4277/2014 δεν ισχύουν, διότι 
κατισχύει ο μεταγενέστερος 
Ν. 4280/2014.

6 Τέλος, θυμίζουμε πως το 
σκανδαλώδες, αντισυ-

νταγματικό και αντίθετο με 
την πλούσια νομολογία του 
ΣτΕ είναι πως η αρπαγή των 
6 στρεμμάτων επιχειρείται με 
το κόλπο της επέκτασης ρυμο-
τομικού σχεδίου μέσω νόμου, 
η οποία απαγορεύεται ρητά. 
Κάπως έτσι πετάχτηκε στα 
σκουπίδια και το σχέδιο Γρανί-
τσα. Σ’ αυτό το ζήτημα, όμως, 
θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε 
πολλά να πούμε.

Προς το παρόν ας κρατήσου-
με την αποκάλυψη: η «Δικέφα-
λος 1924» συγκέντρωσε μόλις 
1,8 εκατ. από τα 29 που ζητούσε 
και λεφτά για κατασκευή γηπέ-
δου δεν υπάρχουν.

Μόλις 1.802.190 ευρώ μάζεψε ο Μελισσανίδης!

Με πορδές δεν χτίζονται γήπεδα
Αποκαλύπτουμε το έγγραφο που αρνείται  να δώσει στη δημοσιότητα

Ξεχαρβαλώνουν τις υπηρεσίες για να 
προωθήσουν τη δασοκτόνο πολιτική

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Ι. 
Μανιάτης, με υπόδειξη του Γε-

νικού Διευθυντή Προστασίας Δασών 
και Φυσικού Περιβάλλοντος και του 
πρώην Ειδικού Γραμματέα Δασών 
μετακίνησε τους Αντώνη Καπετά-
νιο και Τρύφωνα Δασκαλάκη από τη 
Διεύθυνση Προστασίας Δασών και 
Φυσικού Περιβάλλοντος (που τώρα 
ονομάζεται Διεύθυνση Προστασίας 
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος) στη 
νέα Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Δασικής Πολιτικής.

Ο Αντώνης Καπετάνιος υπηρετού-
σε στο Τμήμα Αλλαγής Χρήσης Γης 
επί δεκατέσσερα χρόνια, οκτώ ως 
προϊστάμενος και άλλα έξι ως εισηγη-
τής. Για άλλα εννιά χρόνια υπηρέτησε 
στην περιφέρεια, στο ίδιο αντικείμε-
νο. Δηλαδή είχε εμπειρία 23 χρόνων 
στο ίδιο αντικείμενο, ενώ πέρα από 
την πλούσια πείρα του έχει γνώσεις 
(είναι και συγγραφέας αρκετών βι-
βλίων), θέληση και πάθος για την 
υπεράσπιση του δασικού πλούτου της 
χώρας. Το ότι δεν υπάρχουν στελέχη 
που να συγκεντρώνουν όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά που συγκεντρώνει ο 
Αντώνης Καπετάνιος οφείλεται στην 
πολιτική που ασκείται χρόνια τώρα 
από την πολιτική ηγεσία, αρχικά των 
υπουργών Γεωργίας και στη συνέχεια 

των υπουργών Περιβάλλοντος. Μια 
πολιτική συνεχούς συρρίκνωσης του 
δασικού πλούτου της χώρας, μέσω 
της νομοθέτησης διαδοχικών δασο-
κτόνων νόμων και διατάξεων, μέσω 
της συνεχούς διεύρυνσης των επι-
τρεπτών επεμβάσεων στα δάση, μέ-
σω της τοποθέτησης στελεχών (είτε 
μέσα από τις διευθύνσεις είτε έξω απ’ 
αυτές) ως Ειδικών Συμβούλων υπά-
κουων στη δασοκτόνα πολιτική της 
ηγεσίας του υπουργείου, μέσω της 
συρρίκνωσης του προσωπικού όλων 
των Τμημάτων και Διευθύνσεων, όσο 
και του Τμήματος  Αλλαγής Χρήσης 
Γης. Επόμενο ήταν να μην πλαισιώνο-
νται τα παλιά στελέχη με «νέο αίμα», 
το οποίο δίπλα σ’ αυτά θα διαπλάθε-
ται με το πνεύμα της υπεράσπισης 
του δασικού πλούτου της χώρας και 
της ανάγκης για συνεχή μόρφωση 
πάνω στα αντικείμενα τόσο της Διεύ-
θυνσης Προστασίας Δασών, όσο και 
των άλλων Διευθύνσεων.

Το Τμήμα Αλλαγής Χρήσης Γης 
ήταν και είναι το νευραλγικό Τμήμα 
τόσο της Διεύθυνσης Προστασίας 
Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος 
όσο και όλης της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. 
Στα οκτώ χρόνια που προϊστάμενός 
του ήταν ο Α. Καπετάνιος, μερικοί από 

τους προϊστάμενους της Διεύθυνσης 
επηρεάστηκαν θετικά από την όλη 
στάση ζωής και τη συμπεριφορά 
του. Σ’ αυτή την κατηγορία ανήκει ο 
Τρύφωνας Δασκαλάκης, που τον με-
τακίνησαν στη Διεύθυνση Προγραμ-
ματισμού και Δασικής Πολιτικής, έξι 
μήνες πριν τη συνταξιοδότησή του! Τι 
θα προλάβει να οργανώσει στη νέα 
αυτή Διεύθυνση στους έξι μήνες που 
απομένουν μέχρι τη συνταξιοδότησή 
του;

Αυτή η στάση του υπουργού Περι-
βάλλοντος Ι. Μανιάτη, του Γενικού 
Διευθυντή Δασών και του πρώην Ει-
δικού Γραμματέα Δασών δείχνει ότι 
δεν τους ενδιαφέρει η οργάνωση 
της νέας Διεύθυνσης (εννοείται και 
όλων των Διευθύνσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και 
Φυσικού Περιβάλλοντος). Το μόνο 
που τους ενδιαφέρει είναι ο παρο-
πλισμός της Διεύθυνσης Προστασίας. 
Στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Δασικής Πολιτικής θα τοποθετούνταν 
κανονικά ο Δ. Βακάλης, που έχει καλή 
επαφή με το αντικείμενό της, όμως 
επέλεξαν να μετακινήσουν τον Τ. Δα-
σκαλάκη διότι επιδιώκουν τον παρο-
πλισμό της Διεύθυνσης Προστασίας 
Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. 
Επιλέχτηκε ο Δ. Βακάλης, ένας άν-

θρωπος χαμηλών τόνων, που δεν 
συνηθίζει να προβάλλει αντιστάσεις 
στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, σ’ ό,τι αυτή ζητάει, 
σύννομο ή όχι. Το πιο σημαντικό εί-
ναι πως ο Δ. Βακάλης δεν είχε ποτέ 
οργανική σχέση με τη Διεύθυνση 
Προστασίας Δασών και Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος, Διεύθυνση στην οποία 
τα πράγματα δεν είναι εύκολα (δεν 
είναι μόνο θέμα ενημέρωσης).

Ο Τ. Δασκαλάκης είχε όλα αυτά τα 
προσόντα; Δεν τα είχε, αλλά είχε δί-
πλα του τον Α. Καπετάνιο, κοντά στον 
οποίο έμαθε πολλά πράγματα και (το 
σπουδαιότερο) να υπερασπίζεται το 
δασικό πλούτο της χώρας. Ο Δ. Βα-
κάλης έχει δίπλα του ως τμηματάρχη 
τον Δ. Γερμανό, που σε έξι μήνες συ-
νταξιοδοτείται. Πέρασε φευγαλέα τη 
δεκαετία του ‘90 από τη Διεύθυνση 
Προστασίας Δασών και Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος και εκδιώχθηκε από τον 
τότε Διευθυντή Προστασίας Δασών 
Ε. Φραγκιουδάκη ως ανεπαρκής, ενώ 
πολλές φορές του έχουν ανατεθεί ει-
δικές αποστολές από τους εκάστοτε 
Γενικούς Διευθυντές  Προστασίας 
Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. 
Τώρα του ανατέθηκε η αποστολή να 
επιτρέψει μαζί με τον Δ. Βακάλη να 
περάσει ο υπουργός Περιβάλλοντος 

Ι. Μανιάτης το νέο ορισμό του δά-
σους, που θα ανατρέπει την απόφαση 
32/2013 του ΣτΕ, και σωρεία αντισυ-
νταγματικών διατάξεων στο δασο-
κτόνο νόμο 4280/2014, που έχουν να 
κάνουν και με τις επιτρεπτές επεμβά-
σεις στα δάση (διαδικασία-λάστιχο 
που ξεχαρβάλωσε το δασικό πλούτο).

Επικοινωνήσαμε με τον Δ. Γερμανό 
και ανάμεσα στ’ άλλα του θέσαμε το 
ζήτημα να μη δεχτεί τη θέση του προ-
ϊστάμενου του Τμήματος Επιτρεπτών 
Επεμβάσεων (πρώην Τμήμα Αλλαγής 
Χρήσης Γης). Το κύριο επιχείρημά 
του ήταν ότι εάν παραιτηθεί από τη 
θέση του τμηματάρχη θα μειωθεί η 
σύνταξή του. Θα μπορούσαμε να 
πούμε πολλά για τη διαδρομή του Δ. 
Γερμανού στο υπουργείο, αλλά δεν 
θα το κάνουμε, γιατί είναι γνωστή 
στους δασολόγους. Σημειώνουμε 
μόνο ότι είναι ανεπίτρεπτο να βάζει 
κάποιος πλάτη για να ξεπατωθεί ο 
δασικός πλούτος της χώρας για ένα 
μικρό επίδομα στη σύνταξη. Με τον 
Δ. Βακάλη δεν επικοινωνήσαμε, γιατί 
έχει υψηλές φιλοδοξίες και για να τις 
ικανοποιήσει δεν υπολογίζει τίποτα. 
Για την υπόθεση αυτή έχουμε να πού-
με πολλά ακόμη και θα επανέλθουμε.
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Δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Ορθιοι! Οχι πια στα τέσσερα.

Για όσους δεν το θυμούνται, παραθέτουμε ένα εξόχως διδακτικό 
απόσπασμα που δεν προέρχεται από ελληνική ταινία, αλλά από 
τον… ναό της δημοκρατίας. Οι ατάκες που παρατίθενται δεν είναι 
μεταξύ Δέσποινας Στυλιανοπούλου και Μαρίκας Νέζερ, αλλά της 
τότε κοινοβουλευτικής εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας και 
της τότε βουλευτίνας των «Ανεξάρτητων Ελλήνων»: Σοφία Βούλ-
τεψη: «Βρε Τέρενς, είμαστε κι εμείς εδώ. Πως κάνετε έτσι;». Ραχήλ 
Μακρή: «Τι λες μωρή που είστε κι εσείς εδώ» Σ.Β.: «Εγώ εδώ είμαι. 
Εσύ πού μεγάλωσες;». Ρ.Μ.: «Εγώ μεγάλωσα στη Σαλονίκη. Εσύ 
ξέρουμε πού και πώς μεγάλωσες και ποιος ήταν ο πατέρας σου…» 
Σ.Β.: «Ποιος ήταν ο πατέρας μου;» Ρ.Μ.: «Αμα δεν τον ξέρεις θα 
στον μάθω εγώ ποιος ήταν» Σ.Β.: «Αϊ σιχτίρ ρε παλιοτσόκαρο».

Οσο κι αν τη μέρα διαψεύδεται, τις νύχτες συνεχίζεται στα σκο-
τεινά η παρατεταμένη πρόβα νυφικού για τον ΣυΡιζΑ, που γίνεται 
φροντισμένα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Κάτι που 
είναι εντονότερο και ευκολότερα θεατό στην επαρχία. Απίθανοι 
και… πιθανοί τύποι, συνομιλίες, απορρίψεις, παραγοντισμός, σε-
χταριστικές πρακτικές, αναθέσεις, διανομή ρόλων, απ’ όλα έχει ο 
μυρωδάτος μπαξές του οποίου μυρωδάτα άνθη θα κόψουμε και 
θα διανείμουμε στην ώρα τους…

«Στον κόσμο ετούτο χωριανοί, που αρσενοθηλυκεύει / πολλά εί-
ναι τα παράξενα, πολλά είναι και μεγάλα! / Αλλος ορίζει το σπαρτό 
κι άλλος καρπό μαζεύει / άλλος έχει τα πρόβατα κι άλλος αρμέει 
το γάλα…» (Γιώργος Αθάνας – «Τραγούδια των βουνών»).

Εύηχες ομοιοκαταληξίες με λέξεις που ηχούν ίδια σε κάθε στίχο, 
μελετά αυτό τον καιρό η λαϊκή μούσα, εν όψει και της προδιαγε-
γραμμένης απραξίας του φετινού χειμώνα που θα ακολουθήσει αυ-
τή του φθινοπώρου που ακολούθησε αυτή του καλοκαιριού. Μέσα 
στο γενικό μούδιασμα που θυμίζει χειμερία νάρκη, φίδια, αρκούδες 
και άλλα τινά, η λαϊκή μούσα -που θα συμμετάσχει στο συνέδριο 
παραδοσιακής ποίησης της Ευρωπαϊκής Ενωσης εκπροσωπώντας 
την Ελλάδα- καταθέτει τα πρώτα τέσσερα ενδεικτικά δίστιχα: 

Ποτέ δεν μαυρίζω.
Ψηφίζω μα βρίζω.

Υπάρχουν εδώ σύλλογοι
υπάρχουνε δωσίλογοι.
Η υπουργός πολιτισμού

ο πιο καλός πωλητής μου.
Στης ξευτίλας τ’ ανηφόρι

μέχρι και στη στάνη φόροι.
Sony και καλά, deck a καλά να 

μας κόψουν και το τσιγάρο. Κάτι 
που σύμφωνα με τους εχθρούς 
του ανθρώπου επιβάλλεται ως 
καλό κ’ αγαθό. Οπως ως καλό επιβάλλεται να κοπούν οι μισθοί, να 
φορολογηθούν άγρια τα πάντα, να ενδυθεί την παραδοσιακή φεου-
δαρχία ο μεταμοντέρνος καπιταλισμός, να αλλάξει η ροή της ζωής 
και να αξιοποιείται από αυτούς γι’ αυτούς. Οσο ήταν καλοκαιράκι, 
το πρόβλημα αντιμετωπιζόταν εύκολα. Το ζήτημα είναι –όπως κάθε 
χρόνο τέτοια εποχή- τι κάνει κανείς από δω και πέρα…

Μέρες πολυτεχνείου, μέρες που το 1968 ο Αλέκος Παναγούλης 
καταδικαζόταν δις εις θάνατο για την απόπειρα κατά άλλου ενός 
δυνάστη από αυτούς που ξεφυτρώνουν παντού και πάντα, μέρες 
που ο ίδιος σημείωνε: «Μην αφήνετε τον εαυτό σας να παρασύ-
ρεται από τα δόγματα, τις στολές, τις δοξασίες, μην αφήνετε τον 
εαυτό σας να εξαπατάται από αυτόν που σας κυβερνά, από αυτόν 
που σας υπόσχεται, από αυτόν που σας φοβίζει, από αυτόν που 
θέλει να αντικαταστήσει έναν αφέντη μ’ έναν καινούργιο αφέντη, 
μην είστε κοπάδι, για το Θεό, μην καλύπτεστε πίσω από τα φται-
ξίματα των άλλων, να αγωνίζεστε, να σκέφτεστε με το μυαλό σας, 
να θυμάστε ότι ο καθένας είναι κάποιος, ένα πολύτιμο, υπεύθυνο 
άτομο, δημιουργός του εαυτού του, να το υπερασπίζεστε το εγώ 
σας, πυρήνα κάθε ελευθερίας, η ελευθερία είναι καθήκον, περισ-
σότερο από δικαίωμα είναι καθήκον».

«Οι δόσεις δεν θα λύσουν το πρόβλημα της βιωσιμότητας» λένε 
οι επερχόμενοι διαχειριστές παύλα καλλωπιστές της εκμετάλλευ-
σης ανθρώπου από άνθρωπο, μια αποστροφή που έχει και αντί-
στροφη ανάγνωση καθώς ούτε η βιωσιμότητα θα λύσει το πρόβλη-
μα των δόσεων. Και η Ζωή (ποια Κωνσταντοπούλου ρε;) συνεχίζεται.

Κλαύσαμε πικρά διά την καρατόμηση Στύλιου, το όνομα του 
οποίου ομολογούμε ότι ακούσαμε δις στον ταπεινό βίο. Μία όταν 
ανέλαβε καθήκοντα και μία τώρα. Στη σκιά του περιστύλιου της 
βουλής, την «περί Στύλιου» πολιτική νεκρολογία συγγράφει ολολύ-
ζοντας η λαϊκή μούσα.

«Ξέρει ο καταδιωκόμενος. Αλλάζουν τα χαρακτηριστικά, γίνεται 
όλο και πιο νέος κι όμορφος, ανεβαίνει δοξαστικά στο Θεό του. 
Και τόσο πιο πολύ, όσο η αιτία για την οποία διώκεται περιέχει τη 
δικαίωση όλο και περισσότερων ανθρώπων. Δεν πονάει πια. Τώρα 
ο τρόμος κάθεται στους ώμους των διωκτών του. Πληθαίνουν οι 
άγγελοι. Κασίμης, Τσιρώνης, Τσουτσουβής, Καλτέζας, Πρέκας» 
(Κατερίνα Γώγου–«Νόστος»).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Τη μέρα που συμπλήρωνε τριάντα χρό-
νια στη φυλακή και έμπαινε στο 31ο, ο 

Ζορζ Ιμπραχίμ Αμπνταλά έστειλε στη συ-
γκέντρωση αλληλεγγύης που οργανώθηκε 
στην Τουλούζ ένα δυνατό επαναστατικό 
μήνυμα, στο οποίο δεν παρέλειψε να ανα-
φερθεί και στους έλληνες πολιτικούς κρα-
τούμενους. Παραθέτουμε στη συνέχεια το 
μήνυμα του φυλακισμένου λιβανέζου κομ-
μουνιστή, ο οποίος παραμένει ακλόνητος 
στις επαναστατικές του θέσεις.

«Αγαπητοί/ες σύντροφοι/ισσες, αγαπη-
τοί/ες φίλοι/ες,

Η σκέψη πως συγκεντρωθήκατε απόψε 
με τονώνει και με αναζωογονεί. Δυναμώ-
νει την πεποίθησή μου πως μόνο μαζί, 
στην πολύπλευρη αλληλεγγύη μας, προ-
χωρούμε μπροστά και διευρύνουμε τον 
αγώνα ενάντια στον καπιταλισμό και τον 
ιμπεριαλισμό.

Οπως βλέπετε, σύντροφοι, πέρα από 
τα συρματοπλέγματα και τα τείχη της 
φυλακής που μας διαχωρίζουν φυσικά, 
βρισκόμαστε απόψε και πάλι μαζί, αντι-
μετωπίζοντας σθεναρά αυτό τον νέο, 31ο 
χρόνο αιχμαλωσίας.

Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο να περνάς 
χρόνια, πολλά χρόνια, πίσω από αυτά τα 
απαίσια τείχη – είναι σχεδόν αβάσταχτο 
σε ανθρώπινο επίπεδο. Ωστόσο, σύντρο-
φοι, σας ευχαριστώ για την επιμονή στη 
δέσμευσή σας, που πάντοτε τονώνει τα 
συναισθήματα και την αποφασιστικότητά 
μου ως ανταπόκριση στην αλληλεγγύη 
σας. Σύντροφοι, να είστε σίγουροι για 
τη δύναμη και τον ενθουσιασμό που μου 
φέρνει απόψε, σε αυτό το απαίσιο μέρος, 
η πρωτοβουλία σας.

Σύντροφοι, δεν αγνοούμε πως η περί-
πτωσή μου δεν είναι, στην πραγματικότη-
τα, μια μεμονωμένη ή εξαιρετική περίπτω-
ση. Η υπόθεσή μου αντανακλά με όλους 
τους τρόπους τις πολιτικές της καταστρο-
φής που συντρίβουν τους φυλακισμένους 
επαναστάτες ακτιβιστές εδώ, σε αυτή την 
ιμπεριαλιστική χώρα, και εκεί, στις χώρες 
υπό κυριαρχία και ηγεμονία. Να ξεκαθα-
ρίσουμε πως αυτή η καταστροφή δεν απο-
τελεί σύμπτωση, ούτε συμβαίνει για την 
ευχαρίστηση κάποιου, αλλά είναι στην 
πραγματικότητα συστηματικά ενσωματω-
μένη στις παγκόσμιες δυναμικές της αντε-
πανάστασης. (Η αντεπαναστατική δράση, 

όπως σχεδιάζεται σε ένα παγκόσμιο σάπιο 
καπιταλιστικό σύστημα σε εθνικά και το-
πικά επίπεδα).

Από τις σιωνιστικές φυλακές ως τα μα-
ροκινά κάτεργα, από τα κελιά απομόνω-
σης στην Τουρκία μέχρι τις πιο σκοτεινές 
φυλακές της Ελλάδας, μέχρι παντού στην 
Ευρώπη και στον κόσμο, η νομική κατα-
στολή αποτελεί τμήμα μιας μεγαλύτερης 
συστοιχίας τακτικών και επιθέσεων που 
χρησιμοποιεί η αντεπανάσταση. Αυτό το 
σύνολο μέτρων και νόμων αυξάνεται και 
κλιμακώνεται συστηματικά σ’ αυτή την πε-
ρίοδο παγκόσμιας κρίσης, που ταρακουνά 
τα θεμέλια του κρατούντος συστήματος 
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σίγουρα, σύντροφοι, οι κινητοποιήσεις 
αλληλεγγύης τα τελευταία χρόνια και οι 
πολλαπλές πρωτοβουλίες που έχετε ανα-
λάβει σε συνεργασία με διάφορες ορ-
γανώσεις, έχουν παίξει έναν εξαιρετικά 
αποτελεσματικό ρόλο στην αποκάλυψη 
της νομικής καταπίεσης και καταστολής 
και του ρόλου των δικαστικών χειρισμών 
στα δικαστήρια της αντεπανάστασης και 
της αντιεξέγερσης.

Γι’ αυτό το λόγο, σύντροφοι, είναι προ-
φανές σήμερα πως ο χαμένος χρόνος πί-
σω από τα κάγκελα της φυλακής δεν απο-
τελεί πια τον κύριο λόγο για την απελευ-
θέρωση ενός φυλακισμένου επαναστάτη. 
Αντίθετα, οι φυλακισμένοι επαναστάτες 
απελευθερώνονται όταν η κινητοποίηση 
για την ελευθερία τους αρχίζει να αποκτά 
βάρος στον παγκόσμιο αγώνα ενάντια 
στην καταπίεση και την εκμετάλλευση.

Γι’ αυτό το λόγο, η αλληλεγγύη που αρ-
μόζει στους πολιτικούς κρατούμενους 
είναι η κλιμάκωση των δράσεών μας στο 
πεδίο του αγώνα ενάντια στο σύστημα εκ-
μετάλλευσης και κυριαρχίας. Πρέπει πά-
ντοτε υπό αυτό το πρίσμα να εξετάζουμε 
τα διάφορα κατασταλτικά μέτρα και νό-
μους που θεσπίζονται σε πολλά μέρη.

Σύντροφοι, πρέπει να γνωρίζετε πως σε 
αυτές τις περιόδους κρίσης, τα τελευταία 
αυτά χρόνια περισσότερο από ποτέ, η 
κινητοποίησή σας και όλες οι πρωτοβου-
λίες αλληλεγγύης έχουν ενισχύσει την 
αποφασιστικότητα και την επιμονή των 
επαναστατών που βρίσκονται έγκλειστοι 
πίσω από αυτά τα φοβερά τείχη.

Πρέπει ακόμα να σημειώσουμε πως αυ-
τά τα χρόνια κινητοποιήσεων έχουν αυξή-
σει την εμπειρία σας και έχουν ενισχύσει 
τις δομές αλληλεγγύης σας σε όλη την 
ποικιλομορφία τους. Ως εκ τούτου, έχετε 
εκμηδενίσει τις προσπάθειες συντριβής 
των φυλακισμένων συντρόφων σας. Και 
βρίσκεστε ακόμη εκεί, απόψε, τη μέρα 
πριν την έναρξη του 31ου χρόνου. Και αυτό 
συμβαίνει ιδιαίτερα επειδή έχετε αναλά-
βει την αλληλεγγύη στους κρατούμενους 
επαναστάτες, εμπλεκόμενοι στον αγώνα 
ενάντια στον καπιταλισμό και τον ιμπερι-
αλισμό. Εκείνοι που περιμένουν την απο-
σύνθεση ή την ήττα της αλληλεγγύης σας 
πρέπει να αισθάνονται απογοητευμένοι.

Ζήτω οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, 
από το Μαρόκο στην Τουρκία, από την 
Παλαιστίνη στην Ελλάδα και παντού σε 
όλο τον κόσμο!

Κάτω ο ιμπεριαλισμός, οι σιωνιστές 
στρατιώτες του και τα αντιδραστικά αρα-
βικά καθεστώτα!

Τιμή στους μάρτυρες και την αγωνιζό-
μενη εργατική τάξη!

Αλληλεγγύη στον αγώνα του παλαιστι-
νιακού λαού και τους φυλακισμένους μα-
χητές της αντίστασης!

Τιμή στους γενναίους κούρδους συ-
ντρόφους του ΡΚΚ!

Μαζί, σύντροφοι, και μόνο μαζί, θα νι-
κήσουμε!

Προς όλους σας, σύντροφοι, οι πιο ζε-
στοί κόκκινοι χαιρετισμοί μου.

Ο σύντροφός σας, Ζορζ Ιμπραχίμ Αμπ-
νταλά».

Ζορζ Ιμπραχίμ Αμπνταλά

Αλληλεγγύη και αγώνας

Στις 27 Οκτώβρη κατατέθη-
κε στο ΣτΕ προσφυγή συγ-

γενών πολιτικών κρατούμενων 
κατά της υπουργικής απόφα-
σης (Αθανασίου) με την οποία 
δημιουργείται η πρώτη φυλακή 
Γ’ τύπου. Η υπόθεση ανατέθη-
κε στο 4ο Τμήμα του ΣτΕ.

Με την προσφυγή ζητιέται 
και η άμεση αναστολή της 
εφαρμογής της υπουργικής 
απόφασης, με την έκδοση 
προσωρινής διαταγής (ζητεί-
ται, δηλαδή, να παγώσουν οι 
μεταγωγές στο Δομοκό).

Στο μεταξύ, έχει ετοιμαστεί 
και η εισήγηση του Κεντρικού 
Επιστημονικού Συμβούλιου 
Φυλακών για τον κανονισμό 
λειτουργίας αυτών των κο-
λαστηρίων και αναμένεται 

η υπουργική απόφαση του 
Αθανασίου, για ν’ αρχίσει η 
λειτουργία του Δομοκού ως 
φυλακής Γ’ τύπου.

Ενόψει αυτών των εξελί-
ξεων, συγγενείς και φίλοι 
κρατούμενων διοργανώνουν 
συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 

20 Νοέμβρη, στη 1 μετά το με-
σημέρι, στο Δικηγορικό Σύλλο-
γο Αθήνας.

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά των φυλακών Γ’ τύπου

Μετά τον Ηρακλή Κωστάρη και ο Νίκος 
Ρωμανός ξεκίνησε από την περασμένη 

Δευτέρα (10 Νοέμβρη) απεργία πείνας, διεκ-
δικώντας τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, 
αφού έχει περάσει σε πανεπιστημιακή σχολή 
και οι αιτήσεις του πετιούνται στα σκουπίδια.

Σε κείμενό του με τίτλο «Ασφυξία για μια 
ανάσα ελευθερίας» (δημοσιεύεται ολόκληρο 
στην ιστοσελίδα μας: http://www.eksegersi.
gr/Επικαιρότητα/22680.Σε-απεργία-πείνας-
και-ο-Νίκος-Ρωμανός), ο αναρχικός αγωνιστής 
εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν να διεκ-
δικήσει το αίτημά του «με οδόφραγμα το σώμα 

μου», όπως χαρακτηριστικά γράφει, και θέτει 
το πολιτικό πλαίσιο του αγώνα του και της αλ-
ληλεγγύης, όπως αυτός την αντιλαμβάνεται. 
Γράφει χαρακτηριστικά στο υστερόγραφο του 
κειμένου του: «Προς όλους τους “αγωνιστές’’ 
των σαλονιών, τους επαγγελματίες ανθρωπι-
στές, τις “ευαίσθητες’’ προσωπικότητες της 
διανόησης και του πνεύματος: προκαταβολικά 
στα τσακίδια».

Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας 
στο σκληρό αγώνα που δίνει ο Ν. Ρωμανός, 
όπως και στον αγώνα του Ηρ. Κωστάρη, ο οποί-
ος ξεκίνησε στις 29 Οκτώβρη.

Σε απεργία πείνας και ο Νίκος Ρωμανός
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Εικόνα πολιτικού σκανδάλου 
και μπόχα παλατιανής κα-

μαρίλας από τη συριζαίικη νέα 
διοίκηση στο δήμο Φιλαδέλφει-
ας-Χαλκηδόνας. Αποτυχών (πά-
τωσε σε σταυρούς) δημοτικός 
σύμβουλος, ονόματι Κωνστα-
ντίνος Μπαρούτας, πολιτικός 
μηχανικός στο επάγγελμα, δι-
ορίστηκε σε θέση «ειδικού συ-
νεργάτη του δημάρχου», ενώ με 
άλλη απόφαση του δημάρχου 
εξαιρέθηκε «από το ασυμβίβα-
στο της άσκησης του ελεύθερου 
επαγγέλματός του παράλληλα 
με τα καθήκοντα του Ειδικού 
Συνεργάτη Δημάρχου, εφόσον 
αυτή δεν προσκρούει στα συμ-
φέροντα του Δήμου».

Ολα έγιναν σύμφωνα με το 
γράμμα του νόμου, οπότε η συ-
ριζαίικη δημοτική αρχή μπορεί 
ν’ αναφωνήσει ως άλλος Βουλ-
γαράκης: «ό,τι είναι νόμιμο 
είναι και ηθικό». Ποιο είναι το 
περιεχόμενο αυτού του νόμου, 
ότι φτιάχτηκε για να καλύπτει 
την αδιαφανή πρόσληψη του 
εσμού των συμβούλων, δεν έχει 
καμιά σημασία για τους νέους 
εξουσιαστές, που μέχρι να ανε-
βούν στην εξουσία παρίσταναν 
τους κήνσορες. Εν προκειμένω, 
όμως, το τεράστιο ηθικό θέμα 
που δημιουργείται άπτεται και 

του πνεύματος του νόμου. Το 
ασυμβίβαστο (για τους δή-
μους) δεν ισχύει ρητά μόνο για 
τους δικηγόρους, τους συμβο-
λαιογράφους και τα μέλη ΔΕΠ 
Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (άρθρο 
29 Ν. 3463). Για όλους τους υπό-
λοιπους ειδικούς συνεργάτες 
ισχύει το ασυμβίβαστο και πρέ-
πει να εκδοθεί απόφαση εξαίρε-
σής τους για να κρατήσουν και 
τα επαγγέλματά τους.  Η ratio, 
όπως λένε οι νομικοί, το πνεύ-
μα, η λογική του ασυμβίβαστου 
είναι, γενικά, να μην ασκεί πα-
ράλληλα και ιδιωτικό επάγγελμα 
κάποιος που προσλαμβάνεται 
σε ειδική θέση στο δημόσιο. 
Ειδικά στις περιπτώσεις που το 
ιδιωτικό επάγγελμα είναι παρεμ-
φερές ή ίδιο με τα καθήκοντα 
που ο σύμβουλος ή ειδικός συ-
νεργάτης ασκεί στην υπηρεσία, 
το ασυμβίβαστο πρέπει να είναι 
απόλυτο. Τουλάχιστον να τηρού-
νται τα προσχήματα. 

Για τους απλούς δημόσιους 
υπάλληλους, βέβαια, ισχύουν 
άλλοι κανόνες, αυστηρότα-
τοι.  Δεν τους δίνουν άδεια να 
ασκήσουν παράλληλα και ιδιω-
τικό επάγγελμα, ακόμη και αν 
δεν έχει σχέση με τη θέση που 
κατέχουν στο δημόσιο. Το επι-
χείρημα είναι πως δεν πρέπει 

να κόβουν δουλειές από τους 
εκτός δημοσίου επαγγελματίες. 
Για παράδειγμα, πολύ δύσκολα 
δίνεται άδεια σε μηχανικούς 
του δημοσίου να κάνουν ιδιω-
τικές δουλειές. Οι άδειες είναι 
συνήθως ad hoc.

Για τους συμβούλους και ει-
δικούς συνεργάτες, όμως, ισχύ-
ουν άλλα απ’ αυτά που ισχύουν 
για τους απλούς δημόσιους 
υπάλληλους. Ετσι, ο αποτυχών 
σύμβουλος της παράταξης Βα-
σιλόπουλου, Κ. Μπαρούτας, θα 
διατηρεί το προσωπικό τεχνικό 
του γραφείο και ταυτόχρονα θα 
εργάζεται ως ειδικός συνεργά-
της του δημάρχου με αρμοδιό-
τητα συμβούλου για τη μελέτη, 
εκτέλεση και συντήρηση κάθε 
είδους τεχνικού έργου του δή-
μου! Ο καθένας μπορεί να κάνει 
εύκολα τους σχετικούς συνειρ-
μούς και να συμφωνήσει μαζί 
μας ότι πρόκειται για πολιτικό 
σκάνδαλο, ανεξάρτητα του ότι 
η εξαίρεση από το ασυμβίβαστο 
έγινε με τυπικά νόμιμο τρόπο, 
με απόφαση του γενικού γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, μετά από 
σύμφωνη γνώμη του δημάρχου. 
Το γεγονός ότι οι συριζαίοι δεν 
αισθάνονται την ανάγκη να τη-
ρήσουν ούτε τα προσχήματα, 

από τη μια δείχνει πλήρη περι-
φρόνηση προς τους κατοίκους 
της πόλης που διοικούν και από 
την άλλη αποκαλύπτει την πολι-
τική ανηθικότητα που τους χα-
ρακτηρίζει. Κατά τα άλλα, ο Βα-
σιλόπουλος καμαρώνει γιατί πά-
ταξε τη διαφθορά, απολύοντας 
κάποιους εργαζόμενους που 
είχαν προσληφθεί με πλαστά 
δικαιολογητικά. Μιλάμε για το 
αποκορύφωμα της υποκρισίας 
και του πολιτικού αμοραλισμού.

Θα ρωτούσε κάποιος: τι το δι-
αφορετικό περιμένατε από έναν 
δήμαρχο ο οποίος ενεργούσε ως 
delivery boy του Στρατούλη και 
του Φλαμπουράρη και συναντι-
όταν κρυφά με τους ανθρώπους 
του Μελισσανίδη για να βοηθή-
σει τον τελευταίο ν’ αρπάξει το 
άλσος;  Τίποτα διαφορετικό δεν 
περιμέναμε, αλλά δεν είμαστε 
διατεθειμένοι να σωπάσουμε, 
όπως δεν το κάναμε από την 
πρώτη μέρα που η εφημερίδα 
μας κρεμάστηκε στα μανταλά-
κια. Ακολουθούμε τη συμβουλή 
του Λένιν: «να πιάνουμε τον κλέ-
φτη επ’ αυτοφώρω».

Η ιστορία με τους συμβού-
λους στη δημόσια διοίκηση 
είναι μια παλιά αμαρτωλή ιστο-
ρία, που συνδέεται με την άνοδο 
του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Ολα 

τα σκάνδαλα έχουν περάσει μέ-
σα από τα γραφεία συμβούλων 
υπουργών, υφυπουργών, γενικών 
γραμματέων, περιφερειαρχών, 
νομαρχών, δημάρχων. Οταν 
πρέπει να γίνει μια παρανομία ή 
μια λαμογιά, παρακάμπτεται η 
διοικητική ιεραρχία (εισηγητής-
τμηματάρχης-διευθυντής -γενι-
κός διευθυντής), προκειμένου 
να παρακαμφθεί η αντίσταση 
έντιμων δημοσίων υπαλλήλων, 
οι οποίοι σέβονται το ψωμί 
που τρώνε. Ο σύμβουλος παίρ-
νει τη «δουλειά» πάνω του, την 
ετοιμάζει και βρίσκει στο τέλος 
κάποιους πρόθυμους να τη διεκ-
περαιώσουν. Γι’ αυτό και το ίδιο 
το ρεφορμιστικό συνδικαλιστικό 
κίνημα ζητούσε την κατάργηση 
αυτών των ειδικών θέσεων, που 
αποτελούν μια γάγγραινα που 
κατατρώει το κορμί της δημόσι-
ας διοίκησης. Στελέχη της παρά-
ταξης του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλαν 
ανάλογη τακτική της προηγού-
μενης δημοτικής αρχής, αλλά 
τώρα που έγιναν εξουσία αυτά 
ξεχάστηκαν.

Ο καθένας μπορεί να κάνει 
ό,τι σκέψεις θέλει μπροστά στο 
φαινόμενο του διορισμού ενός 
«ημετέρου» ως συμβούλου του 
δημάρχου για τεχνικά θέματα, 
ο οποίος μάλιστα διατηρεί πα-
ράλληλα και το προσωπικό του 
τεχνικό γραφείο. Η σκανδαλώ-
δης αυτή πράξη επιτρέπει κάθε 
σκέψη. Εμείς θα προσθέσουμε 
ότι αυτό το γεγονός συνιστά και 
πλήρη περιφρόνηση προς τους 
υπαλλήλους του Δήμου. Μολο-
νότι στην απόφαση για την πρό-
σληψή του αναφέρεται (επειδή 
το προβλέπει ο νόμος) ότι αυτός 
«δεν παρεμβάλλεται στην οργα-
νωτική και βαθμολογική κλίμα-
κα […] και θα ασκεί καθήκοντα 
επιτελικά χωρίς αποφασιστικές 
αρμοδιότητες οποιασδήποτε 
μορφής», στα καθήκοντα που 
του ανατίθενται αναφέρεται ότι 
θα παρέχει συμβουλές και για 
«την καλύτερη δυνατή αξιοποίη-
ση του ανθρώπινου δυναμικού»! 
Δηλαδή, τοποθετείται ως ένα 
είδος γκαουλάιτερ πάνω από 
τους εργαζόμενους, η μεταχεί-
ριση των οποίων θα εξαρτάται 
από τις δικές του «συμβουλές» 
προς το δήμαρχο, το δημοτικό 
συμβούλιο και την εκτελεστική 
επιτροπή! Προφανώς, οι διοικη-
τικές δομές του δήμου κρίθηκαν 
ανεπαρκείς (ή μήπως διαβρω-
μένες;) και προσλήφθηκε ένας 
«ημέτερος» για να κουμαντάρει 
το προσωπικό, πράγμα που εύ-
κολα μπορεί να θεωρηθεί και ως 
απειλή με στόχο την εξασφάλι-
ση πειθήνιων εργαζόμενων. Αυ-
τό είναι το νέο πνεύμα που (υπο-
τίθεται ότι) θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ 
στη δημόσια διοίκηση.

Αν χρειάζεται αναδιοργάνω-
ση των υπηρεσιών του δήμου, 
γιατί αυτό δε γίνεται δημόσια, 
δημοκρατικά, με τη συναίνεση 
των εργαζόμενων; Γιατί πρέπει 
να προσληφθεί ο Μπαρούτας 
για να το μελετήσει;

Είπαμε, όμως, όλα έγιναν 
τυπικά, σύμφωνα με το γράμ-
μα του νόμου. Ο οποίος νόμος 

περιλαμβάνει και… αξιοκρατική 
διαδικασία. Ο δήμος πρέπει να 
γνωστοποιήσει το γεγονός ότι 
προτίθεται να προσλάβει ειδικό 
συνεργάτη. Από την απόφαση 
πρόσληψης του Μπαρούτα 
πληροφορούμαστε ότι η γνω-
στοποίηση δημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα «Συνείδηση» (εκ-
δίδεται στη Μεταμόρφωση!), 
στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δημαρχείου και στη «Διαύγεια». 
Γιατί όχι στον ημερήσιο Τύπο, 
ώστε να το μάθει ο κόσμος, να 
γίνουν αιτήσεις και να μπορέσει 
ο δήμαρχος να προσλάβει τον 
καλύτερο;

Ρητορικά είναι τα ερωτήματα. 
Ο ίδιος ο νόμος (Ν. 3584, άρ-
θρο 163, παρ. 4) προβλέπει μια 
υποκριτική «δημόσια γνωστο-
ποίηση διά του Τύπου», αλλά η 
πρόσληψη γίνεται «με απόφαση 
του Δημάρχου, ο οποίος και προ-
σλαμβάνει τα πρόσωπα που εί-
ναι, κατά την κρίση του, κατάλ-
ληλα». Δίνει μεν τη δυνατότητα 
να δεχτεί αιτήσεις ο  δήμαρχος, 
παράλληλα όμως του δίνει και 
το δικαίωμα να πάρει όποιον 
γουστάρει, χωρίς να δώσει λο-
γαριασμό σε κανέναν. Αυτή την 
αισχρή διαδικασία εφάρμοσε 
ο Βασιλόπουλος, κάνοντας την 
τυπική γνωστοποίηση, για να 
προσλάβει τον Μπαρούτα, ο 
οποίος έτσι κι αλλιώς έλυνε και 
έδενε στις τεχνικές υπηρεσίες 
του δήμου και πριν τον τυπικό 
διορισμό του (το διαπιστώσαμε 
οι ίδιοι, όταν κάναμε ρεπορτάζ 
για την υπόθεση με τον Μελισ-
σανίδη). Μιλάμε για χώσιμο «με 
τα μπούνια» στις εξουσιαστικές 
λογικές, που αντιμετωπίζουν την 
όποια εξουσία ως λάφυρο προς 
διανομή μεταξύ «των δικών μας 
παιδιών».

ΥΓ1. Ο Κ. Μπαρούτας θα ει-
σπράττει 18.600 ευρώ σε ετήσια 
βάση για μισθό και ασφάλιση 
(χώρια υπερωρίες κτλ.). Ποσό 
καθόλου ευκαταφρόνητο τη ση-
μερινή εποχή που η πλειοψηφία 
των μηχανικών δεν μπορεί να 
πληρώσει ούτε την ασφάλεια 
στο ΤΣΜΕΔΕ.

ΥΓ2. Επειδή θέλαμε να δούμε 
το περιεχόμενο της απόφασης 
του γενικού γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης για την 
εξαίρεση του Μπαρούτα από 
το ασυμβίβαστο, ζητήσαμε 
αντίγραφό της από τη γενική 
γραμματέα του δήμου Θεοδώ-
ρα Σταθοπούλου (τοποθετήθηκε 
και αυτή από τον Βασιλόπουλο 
που τη μετέταξε από το ΥΔΜΗΔ 
όπου υπηρετεί). Δεν μας την 
έδωσε, διότι -όπως είπε- έχει να 
εξετάσει και άλλες αιτήσεις πριν 
τη δική μας! Μια μέρα μετά… 
άλλαξε γνώμη. Είχε, βλέπετε, 
δημοσιευτεί το γεγονός στην 
ιστοσελίδα μας και φαίνεται 
πως επικράτησαν… ωριμότερες 
σκέψεις.

ΥΓ3. Προειδοποίηση προς άλ-
λους «παρατρεχάμενους» που 
παρεπιδημούν στα γραφεία των 
αντιδημάρχων: ας φροντίσουν 
για την τυπική νομιμοποίησή 
τους, γιατί δε θα μείνουν κρυφοί.

Ντινόπουλος - Δούρου, σημειώσατε Χ. 
Με τον τρόπο που περιέγραφαν πριν 

από δεκαετίες οι εκφωνητές του κρατικού 
ραδιοφώνου τα αποτελέσματα του Προ-
Πο λήγει ο πρώτος γύρος της σύγκρουσης 
του «γαλάζιου» υπουργού Εσωτερικών με 
τη «ροζ» περιφερειάρχη Αττικής. Εκαναν 
δηλώσεις, εξέδωσαν ανακοινώσεις, δημι-
ούργησαν ένα μικρό σύστριγγλο και με-
τά… πήγαν γι’ άλλα, με την κάθε πλευρά 
να μετράει κέρδη και ζημιές.

Κέρδη ο εκπρόσωπος της μνημονιακής 
συγκυβέρνησης; Βεβαίως κέρδη, διότι το 
επιχείρημά του δεν ήταν χωρίς σημασία: 
«Η Περιφέρεια Αττικής όψιμα -και μετά 
το δημοσίευμα για τις καθαρίστριες- δια-
πίστωσε ότι υπάρχουν “πιεστικές ανάγκες 
πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας’’ 
και επίσης όψιμα αποφάσισε να κατα-
θέσει το σχετικό αίτημα». Εχει άδικο; Αν 
δεν υπήρχε η σπέκουλα  της φυλλάδας 
του «Μαυροτρύπα», υπήρχε περίπτωση η 
Δούρου να ζητούσε πρόσληψη προσωπι-
κού; Αν είχε κάτι τέτοιο κατά νου, γιατί δεν 
έδωσε εντολή στις υπηρεσίες να μπλοκά-
ρουν την επικύρωση του διαγωνισμού 
για την εκχώρηση της καθαριότητας των 
κτιρίων της Περιφέρειας σε εργολαβική 
εταιρία; Γιατί το αίτημα για πρόσληψη 
προσωπικού διατυπώθηκε δυο μήνες μετά 
την ανάληψη της διοίκησης της Περιφέ-
ρειας από την παράταξη Δούρου και μετά 
από το σπεκουλαδόρικο δημοσίευμα του 
«Μαυροτρύπα»;

Σε κανένα απ’ αυτά τα εύλογα ερωτή-
ματα δεν απάντησε η Δούρου, η οποία 
κατέφυγε σε διαφημιστικά κολπάκια, βά-
ζοντας στο Ιντερνετ ένα ρολόι που μετρά-
ει το χρόνο που θα μεσολαβήσει μέχρι το 
υπουργείο να της εγκρίνει τις προσλήψεις.

Εμείς δε θα σταθούμε στο σκυλοκαυ-
γά μεταξύ Δούρου και Ντινόπουλου, στο 
πλαίσιο του οποίου η κάθε πλευρά λέει 

ψέματα. Θα ξαναθυμίσουμε την πρώτη 
απάντηση που έδωσε η Δούρου (στον 
ΑΝΤ1), αμέσως μετά το δημοσίευμα του 
«Πρώτου Θέματος»: «Δεν υπήρχε προε-
κλογικά ή μετεκλογικά καμία δέσμευση για 
προσλήψεις γενικά στην Περιφέρεια ή για 
προσλήψεις των καθαριστριών του υπουρ-
γείου Οικονομικών ειδικά. Κι αυτό γιατί η 
δική μας πολιτική βρίσκεται στον αντίποδα 
μίας πελατειακής αντίληψης. Τι μας ζητά-
νε; Να κάνουμε προσλήψεις στην Περιφέ-
ρεια;»! Μ’ αυτή την προκλητική δήλωση, 
που θα τη ζήλευαν όχι μόνο οι «εκσυγχρο-
νιστές» του Σημίτη και οι νεοφιλελεύθεροι 
του Μάνου, αλλά ακόμα και οι τροϊκανοί, 
η Δούρου «τα είπε όλα». Κι εμείς σχολιά-
σαμε στο φύλλο της 1ης Νοέμβρη: «Ωστε, 
οι προσλήψεις προκειμένου να διεκπεραι-
ώνονται απαραίτητες εργασίες είναι “πε-
λατειακή αντίληψη’’! Το να προσλάβει, για 
παράδειγμα, η Περιφέρεια προσωπικό για 
την καθαριότητα των κτιρίων της, αντί να 
δίνει τη δουλειά σε εργολάβους-δουλέ-

μπορους είναι πελατειακή αντίληψη»! Στη 
συνέχεια, καταλαβαίνοντας ότι μ’ αυτή τη 
δήλωση ξεσήκωσε τον κόσμο (ίσως να της 
σφύριξαν και τίποτα από τον ΣΥΡΙΖΑ), η 
Δούρου γύρισε την πλάκα και θυμήθηκε 
να ζητήσει προσλήψεις προσωπικού. Μπο-
ρεί κανείς να φανταστεί τι πρόκειται να 
κάνει μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όταν θα 
πρέπει να διοικήσει ολόκληρο το κράτος 
και όχι μόνο την Περιφέρεια.

Τα μεγάλα λόγια ξεφούσκωσαν από 
την αρχή ακόμη της θητείας της συριζαί-
ας περιφερειάρχη. Για να κλείσουμε, θα 
θυμίσουμε το αισχρό κομπρομί με τον με-
γαλοκαπιταλιστή και ιδιοκτήτη ΜΜΕ Αλα-
φούζο, προκειμένου η Περιφέρεια να τον 
διευκολύνει με τη σιωπή και την απραξία 
της να αλλάξει την απόφαση του Ελεγκτι-
κού Συνέδριου, που μπλοκάρισε τη δωρεά 
7 εκατ. ευρώ από τα χειμαζόμενα ταμεία 
της Περιφέρειας προκειμένου ο Αλαφού-
ζος να φτιάξει σουΐτες και να μεγαλώσει 
τις κερκίδες στο μαγαζί του.

Συριζαίικα δείγματα γραφής

Διορισμός «ημετέρου» στο δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, ο οποίος διατηρεί παράλληλα την ιδιωτική του επιχείρηση!

Ο ΣΥΡΙΖΑ στο δρόμο του Βουλγαράκη!
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Αρχισαν τα όργανα για την 
κυβέρνηση στο χώρο του 

αθλητισμού. Μετά τον Αλαφού-
ζο που σηκώνει την σημαία της 
«εξέγερσης» και βγάζει αντικυ-
βερνητικές ανακοινώσεις για 
την απαξίωση του ελληνικού 
ποδοσφαίρου και τους «στημέ-
νους» αγώνες, ήρθε η σειρά του 
ΠΑΟΚ να εκφράσει τη δυσαρέ-
σκειά του για τις κυβερνητικές 
επιλογές. Ας δούμε όμως πιο 
αναλυτικά τα δεδομένα.

Ο Αλαφούζος έχει ανοίξει τις 
τελευταίες βδομάδες, με αφορ-
μή την κατάσταση στο ελληνικό 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 
ένα πόλεμο ανακοινώσεων κα-
τά της κυβέρνησης, την οποία 
κατηγορεί για απραξία και συ-
γκάλυψη. Το «έργο» ξεκινάει 
μετά την έκδοση της απόφα-
σης του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
με την οποία βγήκε παράνομη 
η επιχορήγηση των 7.000.000 
ευρώ από την Περιφέρεια Αττι-
κής για την ανακαίνιση και επέ-
κταση του γηπέδου της Λεωφό-
ρου, οπότε και βγαίνει η πρώτη 
ανακοίνωση. Μετά τη διαιτησία 
του Σπάθα στην Τρίπολη, στον 
αγώνα Αστέρας Τρίπολης – 
Ολυμπιακός 0-0, στον οποίο 
ο διαιτητής έκανε ό,τι ήταν δυ-
νατόν για να κερδίσουν (ή του-
λάχιστον να μη χάσουν) οι ερυ-
θρόλευκοι, ο Αλαφούζος βγάζει 
και δεύτερη ανακοίνωση, με πιο 
συγκεκριμένες αιχμές κατά της 
κυβερνητικής αδιαφορίας για 
τα τεκταινόμενα στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο. Την ίδια στιγμή, 
οι μιντιακές επιχειρήσεις του 
(ΣΚΑΙ και Καθημερινή) ξεκι-
νούν έρευνα για την απαξίωση 
του ελληνικού ποδοσφαίρου 
και τους λόγους που ευθύνο-
νται γι’ αυτή. Τα ευρήματα της 

έρευνας δημοσιοποιήθηκαν την 
περασμένη βδομάδα και απε-
τέλεσαν την αφορμή για νέες 
αντικυβερνητικές δηλώσεις από 
την πράσινη ΠΑΕ. 

Ταυτόχρονα με όλες αυτές 
τις ενέργειες, οι πράσινοι προ-
σπαθούσαν να φτιάξουν ένα 
«κίνημα» για την εξυγίανση του 
ελληνικού επαγγελματικού πο-
δοσφαίρου, με τη συμμετοχή 
του Σαββίδη από τον ΠΑΟΚ και 
του Μελισσανίδη από την ΑΕΚ. 
Παρά τις φιλότιμες προσπάθει-
ες του Αλαφούζου, το πράγμα 
έδειχνε βαλτωμένο, αφού Σαβ-
βίδης και Μελισσανίδης είχαν 
άλλες προτεραιότητες και πα-
ζάρευαν με διαφορετικό τρόπο 
με την κυβέρνηση. Τα πράγμα-
τα όμως δείχνουν να αλλάζουν, 
τουλάχιστον στο επικοινωνιακό 
επίπεδο, μετά την απόφαση 
της κυβέρνησης να βάλει ορι-
στικό τέλος στην υπόθεση της 
ρύθμισης των χρεών της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ. Μετά τη γνωστοποίη-
ση της απόφασης 1236/2014 
του υπουργείου Οικονομικών, 
έγινε φανερό ότι η ομάδα της 
Θεσσαλονίκης είναι οριστικά 
εκτός της ρύθμισης για τα χρέη 
των Ανώνυμων Εταιριών. Παρά 
τις διαβεβαιώσεις που έδιναν 
κυβερνητικά στελέχη, ότι στην 
απόφαση θα υπάρχουν διευκρι-
νίσεις που θα επιτρέπουν στον 
ΠΑΟΚ να ρυθμίσει τα χρέη 
του, η πραγματικότητα είναι 
διαφορετική και θα πρέπει τα 
χρέη να ρυθμιστούν συνολικά, 
αφού πλέον οι δικαστικές δι-
αμάχες αφορούν συνολικά το 
ΑΦΜ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μέχρι 
τη στιγμή που έκλεινε η ύλη της 
«Κ» δεν είχε βγει επίσημη ανα-
κοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, 
κύκλοι όμως από το περιβάλ-

λον του Σαββίδη τόνιζαν ότι εί-
ναι ιδιαίτερα ενοχλημένος από 
την απόφαση και τη στάση της 
κυβέρνησης και ότι σκέπτεται 
πολύ σοβαρά να μην προχωρή-
σει στην επένδυση για τη δημι-
ουργία προπονητικού κέντρου 
στη Θέρμη.

Ανεξάρτητα από τις κινήσεις 
που θα κάνουν οι καπιταλιστές 
που διοικούν τις ΠΑΕ και τους 
τρόπους με τους οποίους θα 
προσπαθήσουν να πιέσουν την 
κυβέρνηση για να προωθήσουν 
τα συμφέροντά τους, έχει ση-
μασία να δούμε και τη στάση 
της κυβέρνησης. Μέχρι σήμε-
ρα, οι κυβερνήσεις φρόντιζαν 
να ικανοποιούν τα αιτήματα 
των μεγάλων ομάδων, προκει-
μένου να μην έχουν τους οπα-
δούς τους εναντίον τους και να 
μη πληρώνουν πολιτικό κόστος. 
Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, και οι 
καπιταλιστές «επένδυαν» στις 
ομάδες. Η οικονομική κρίση 
των τελευταίων χρόνων, εκτός 
από την απαξίωση του επαγγελ-
ματικού ποδοσφαίρου, έχει ως 
αποτέλεσμα και ένα «χαλάρω-
μα» στις σχέσεις των οπαδών με 
τους προέδρους  των ομάδων. 
Δεν μιλάμε, βέβαια, για το στε-
νό πυρήνα των οργανωμένων 
οπαδών, που λειτουργούν δια-
χρονικά και θα συνεχίσουν να 
λειτουργούν ως ιδιωτικοί οπα-
δικοί στρατοί. Η μεγάλη μάζα 
των οπαδών της κάθε ομάδας, 
όμως, βλέποντας τον καπιτα-
λιστή πρόεδρο να μη βάζει το 
χέρι στην τσέπη και να αφήνει 
την ομάδα στην τύχη της, αρχί-
ζει να καταλαβαίνει ότι τα δικά 
τους συμφέροντα είναι διαφο-
ρετικά από τα επιχειρηματικά 
σχέδια του προέδρου και σιγά-
σιγά παίρνει αποστάσεις από τα 
«αγωνιστικά προσκλητήρια» για 
το καλό της ομάδας. 

Αυτή την τάση την έχουν 
αντιληφθεί τα στελέχη της κε-
ντρικής εξουσίας και γι’ αυτό 
δεν δείχνουν και ιδιαίτερο ζήλο 
να ικανοποιήσουν τα αιτήματα 
των ομάδων, αν αυτά τους δη-
μιουργούν αλλά προβλήματα, 
όπως στην περίπτωση του ΠΑ-
ΟΚ. Το αίτημα του Σαββίδη για 
συνολική ρύθμιση των οφειλών 
και διαγραφή όλων των προ-
σαυξήσεων έρχεται σε αντίθε-
ση με τη διαταγή της τρόικας 
για «κούρεμα»  των προσαυξή-
σεων σε ποσοστό έως 80% και 
η κυβέρνηση αποφάσισε να μην 
το ικανοποιήσει, αφού κρίνει ότι 
το κόστος από τις αντιδράσεις 
των ΠΑΟΚτζήδων θα είναι μι-
κρότερο από αυτό που θα προ-
κύψει αν αθετήσει τις εντολές 
των αφεντικών της. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΡΟΪ ΑΝΤΕΡΣΟΝ

Ενα περιστέρι έκατσε σε 
ένα κλαδί συλλογιζόμενο 
την ύπαρξή του
Σπάνια συναντάμε ταινία με τίτλο που να την εκφράζει σε 

τέτοιο βαθμό όσο την καινούρια ταινία του σουηδού δημι-
ουργού. Νέα ταινία αλλά ταυτόχρονα και η τελευταία της τριλο-
γίας για τον άνθρωπο, με την οποία καταπιάστηκε ο Αντερσον 
τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια (οι δύο προηγούμενες ήταν οι 
«Τραγούδια από τον δεύτερο όροφο» το 2000 και «Εσείς, οι 
ζωντανοί» το 2007). Φυσικά, και αυτή η ταινία του διακρίνεται 
για την πολύ ιδιαίτερη, προσωπική γραφή του σκηνοθέτη, κύρια 
χαρακτηριστικά της οποίας αποτελούν η έντονη φόρμα και η 
στιλιζαρισμένη αισθητική, το θεατρικό στήσιμο των σκηνών, με 
ευρεία χρήση των μονοπλάνων, και ένα ιδιαίτερο, πικρόχολο και 
μαύρο χιούμορ. 

Ο Αντερσον στοχάζεται πάνω στην ύπαρξη του σύγχρονου 
ανθρώπου και σχολιάζει την επιφάνεια, την υποκρισία, την κωμική 
εμμονή με δευτερεύουσας  σημασίας καταστάσεις, την επανα-
λαμβανόμενη ροή ανούσιων στοιχείων. Οι πρωταγωνιστές του 
είναι άνθρωποι με μια μορφή ιδρυματοποίησης και αυτισμού, 
χαρακτήρες παράξενοι, λες και είναι βγαλμένοι από «κουφά» 
ανέκδοτα. «Χαίρομαι που είσαι καλά», αυτή είναι μια φράση-μοτί-
βο που ακούγεται αρκετά συχνά και αποτελεί ακόμη ένα στοιχείο 
της δηκτικότητας του σκηνοθέτη.

Το τελικό αποτέλεσμα της ταινίας όμως είναι αρκετά κουραστι-
κό. Ο σκηνοθέτης ουσιαστικά καταθέτει την πικρή άποψή του, η 
οποία πηγάζει από μια συναισθηματική προσέγγιση απέναντι στο 
σύγχρονο δυτικό πολιτισμό. Αποψη ενδιαφέρουσα και αναμενό-
μενη από ένα σκεπτόμενο άνθρωπο, η οποία όμως εξαντλείται 
στα πρώτα δέκα λεπτά και μετά επαναλαμβάνεται και επαναλαμ-
βάνεται σε ένα συνεχές και μονότονο κινηματογραφικό περιβάλ-
λον. Η ταινία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 
71ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας κερδίζοντας το πρώτο 
βραβείο, το Χρυσό Λιοντάρι Καλύτερης Ταινίας.

ΜΑΪΚΛ ΚΟΥΕΝΑ

Ο αγγελιοφόρος πρέπει να 
πεθάνει
Πρόκειται για πολιτικό 

θρίλερ το οποίο υπο-
τίθεται ότι έχει βασιστεί 
σε αληθινά γεγονότα. Ο 
δημοσιογράφος Γκάρι 
Γουέμπ ανακαλύπτει ότι 
η CIA εμπλέκεται σε 
εμπόριο ναρκωτικών με 
αντάρτες της Νικαρά-
γουα, οι οποίοι χρησι-
μοποιούν τα κέρδη για να αγοράσουν όπλα. Ο δημοσιογράφος 
αποφασίζει να ανακαλύψει και να αποκαλύψει την αλήθεια και 
φυσικά δέχεται τις συνέπειες των πράξεών του…

Η ταινία είναι ένα κλασικό δραματικό θρίλερ παλαιάς κοπής 
(τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι της), με αρκετή ένταση, αλλά 
αναμενόμενο ρυθμό. Στο δεύτερο κομμάτι, που μπλέκεται στην 
ιστορία η προσωπική ζωή και η οικογένεια του δημοσιογράφου, 
περνάμε σε πιο μελοδραματική γραμμή. Το γεγονός ότι ο σκηνο-
θέτης είναι περισσότερο έμπειρος στην τηλεόραση παρά στον 
κινηματογράφο είναι πλέον του προφανούς…

Ελένη Π.

Εκεί που οι άνθρωποι αγωνίζονται 
για έναν καλύτερο κόσμο,                
εκεί θα σε περιμένω, αγάπη μου…

Του γύρισε σαν 
μπούμερανγκ

Παρά την προσπάθεια του 
Αλαφούζου και του δημοσι-
ογραφικού εσμού που τον 
στηρίζει να δικαιολογήσουν 
την απομάκρυνση του Νίκου 
Νταμπίζα από το ποδοσφαιρι-
κό τμήμα του Παναθηναϊκού, 
τα αποτελέσματα δεν είναι τα 
αναμενόμενα. Προσπάθησαν 
να «ερεθίσουν» τα αντι-Ολυ-
μπιακά αισθήματα των πράσι-
νων οπαδών και να πείσουν ότι 
διώχνουν (με πολύ άγαρμπο 
τρόπο) από την ομάδα ένα 
συνεργάτη που δε δούλεψε 
όπως έπρεπε για την ομάδα, 
αφήνοντας υπονοούμενα για 
το ερυθρόλευκο παρελθόν 
του. Ομως, οι οπαδοί διαθέ-
τουν τα κατάλληλα κριτήρια 
με τα οποία αξιολογούν τον 
καθένα που έχει σχέση με την 
αγαπημένη τους ομάδα και 
τον αξιολογούν με αυτά και 
όχι με τον τρόπο που θα ήθελε 
ο Αλαφούζος. 

Οταν ανακοινώθηκε η πρό-
σληψη του Νταμπίζα, ήταν 
πολλοί οι πράσινοι οπαδοί 
που δεν είδαν με καλό μάτι 
αυτή τη συνεργασία. Τότε, ο 
Αλαφούζος ζήτησε από τον 
κόσμο του Παναθηναϊκού να 
τον κρίνει με βάση το έργο, τη 
δουλειά και την προσφορά του 
στην ομάδα και όχι με βάση το 
ερυθρόλευκο παρελθόν του. 
Τα αποτελέσματα της πρώτης 
χρονιάς δικαίωσαν απόλυτα 
τον Αλαφούζο για την επιλογή 
του και τον Νταμπίζα για το 
έργο του. Οι πράσινοι οπαδοί 
ξεπέρασαν τις όποιες προκα-
ταλήψεις και τον θεώρησαν 
μέλος της παναθηναϊκής οικο-
γένειας. Είναι λοιπόν πολύ φυ-
σιολογικό, όταν ο Αλαφούζος 
αποφάσισε να τον «στείλει» 
σπίτι του, γιατί είχε γνώμη και 
άποψη και δεν έκανε ό,τι ήθελε 
ο πρόεδρος, να μην έχει μαζί 
του τους οπαδούς του Πανα-
θηναϊκού. 

Οταν οι περισσότεροι από 
τους παίχτες της ομάδας 
έχουν κατά καιρούς δηλώσει 
τη σημαντική προσφορά του 
Νταμπίζα στην πορεία της 
ομάδας, τα καπρίτσια και οι 
εγωισμοί του προέδρου μπαί-
νουν σε  δεύτερη μοίρα. Με το 
αλάθητο και ιδιαίτερο κριτήριό 
του, ο κόσμος του Παναθηναϊ-
κού αποχαιρέτησε με τον τρό-
πο που έπρεπε τον Νταμπίζα, 
αναγνωρίζοντας την προσφο-
ρά του στην ομάδα, και στρα-
πατσάρισε την επικοινωνιακή 
εικόνα του Αλαφούζου, ο 
οποίος δεν έχει ακόμη κατα-
λάβει ότι είναι άλλο πράγμα 
να διοικείς μια κοινή καπιταλι-
στική επιχείρηση και άλλο μια 
μεγάλη ποδοσφαιρική ομάδα.

Δυο ερωτευμένοι αποδίδουν με διαφορετικό τρόπο την αγά-
πη τους. Ο πρώτος, με το κείμενο που αποτελεί τον κεντρικό 

τίτλο της στήλης, καλεί την αγαπημένη του να συναντηθούν στον 
τόπο του αγώνα, ενώ ο δεύτερος, λιγότερο ποιητικός, συγκρίνει το 
αίσθημα που νοιώθει για την αγαπημένη του με την «ηδονή» του 
γκολ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, που προφανώς οδηγεί στη 
νίκη. Ο λόγος που «απορρίπτουμε» τον δεύτερο είναι γιατί είναι 
εκτός πραγματικότητας, αφού για τη συντριπτική πλειοψηφία των 
ποδοσφαιρόφιλων το γκολ στο 90 είναι η απόλυτη «ηδονή», ιδιαί-
τερα αν είναι και οφσάιντ. Αλλωστε, όπως λέει και ο λαός, «γυναίκα 
αλλάζεις, ομάδα δεν αλλάζεις».
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u «Ντάξει “βίαιοι” οι Ναζί, αλλά 
“έφεραν στη Γερμανία και την 
ανάπτυξη”». (Η οποία συνέβαι-
νε για το «καλό όλων»). Θέλει 
ο φασίστας να κρυφτεί κι ο… 
ναζί δεν τον αφήνει). Περί του 
βιβλίου του Ρίτσαρντ Εβανς «Το 
Γ’ Ράιχ στην εξουσία» και την πα-
ρουσία του από τον Ν. Δαββέτα 
(…) στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2-11-14 
(οι αγάπες οι μεγάλες είν’ αυτές 
δεν είναι άλλες).
u Ε, δε χρειάζεται να επαίρεται 
η κυβέρνηση για την «αύξηση 
της μείωσης» των εισιτηρίων 
ΜΜΜ: ήδη τα 70 λεπτά αποτε-
λούν σταγόνα στον ωκεανό στις 
μετακινήσεις (ένα εισιτήριο) και 
η κατάσταση βαδίζει προς τα 
2Χ1,20=2,40 ευρώ και βάλε (τη 
μια ολοκληρωμένη διαδρομή). 
Με «σημαία» τη «σύνδεση με το 
μετρό» σε μία σειρά περιοχές 
ολόκληρες (προς το παρόν…) η 
άμεση πρόσβαση σε τρόλεϊ ή λε-
ωφορεία γίνεται απλά αδύνατη.
u «Γεφυροποιός» κάποτε ήταν 
ο Ε. Αβέρωφ. Στις μέρες μας το 
«p.r. boy» Dimitri Avramopoulos 
αποκτά «κύρος» στις γέφυρες…
u Τίγρης - Τιγρούλης – Τιγράκι – 
Γατούλης – Γατάκι.
u «Ευρωπαϊκή, πλέον, η υπόθεση 
των γερμανικών οφειλών στην 
Ελλάδα» (avgi.gr, 9-11-14). Τώρα 
ησυχάσαμε. Αφού το λέει ο Μα-
νόλης και η Γκάμπι Τσίμερ μας 
έφυγε ένα βάρος…
u Ο Ν. Μαριάς δεν εκφράζεται 
μόνο για «έξοδο» (από τον Καμ-
μένο) αλλά και για «είσοδο»… Ο 
καιρός γαρ εγγύς (των εκλογών).
u Ε, λοιπόν το ‘δαμε κι αυτό 
(στην avgi.gr, 2-11-14): Τώρα και 
«Γεύματα Ανατροπής» με τρία 
ευρώ: Μιλάμε για «αναμόρφω-
ση της συλλογικής κουζίνας»… 
(σε χώρους «αντίστασης και 
ελπίδας»…).
u Τον … μεταμαρξιστή Ε. Λα-
κλάου επιστράτευσε η ΑΥΓΗ (9-
11-14, avgi.gr) για να «στηρίξει» 
την Οκτωβριανή Επανάσταση. 
Μεταξύ άλλων ο (εκλιπών) 
«μεταμαρξιστής» είχε δηλώσει 
σε συνέντευξή του: «Σκεφτείτε 
τι θα ήταν η δημοκρατία στην 
Ιταλία αν δεν υπήρχε το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα». Κοινώς, ο 
«ευρωκομμουνισμός» ή καλύ-
τερα ο αποκληθείς «ιστορικός 
συμβιβασμός» -με τη γνωστή 
πορεία του: κώλος και βρακί με 
τους αστούς. Για ποια «δημοκρα-

τία» στην Ιταλία μιλάει ο άνθρω-
πος; Μέχρι σήμερα αστική ήταν 
και καπιταλισμός υπάρχει εκεί. 
Τα παραδείγματα-υποδείγματα 
όπως μας τα δίνει ο συγγραφέας 
του σχετικού άρθρου (βλέπε και 
πάλαι ποτέ «εσωτερικό»…) προ-
σεγγίζουν στην καλύτερη ίσως 
περίπτωση τον… Immanuel Kant 
(καθόλου τυχαία η αναφορά στο 
ΚΚ Ιταλίας, την εποχή που υπάρ-
χουν «σκιρτήματα» στην Ιταλία).
u Δουλεμπορία (vouchers) με… 
ανθρώπινο πρόσωπο: η επιδίωξη 
του Σύριζα. 
u Περί διοδίων, ελέγχου εισιτη-
ρίων και φτώχειας: «Ολοι όσοι 
δεν έχουν pass και ζητούν ελε-
ημοσύνη στις παράκτιες περιο-
χές, εξαιρουμένων των σακάτη-
δων και όσων έχουν περάσει τα 
πενήντα, καθώς και οι άνθρωποι 
κάθε ηλικίας που ζητούν ελεη-
μοσύνη στις εσωτερικές ζώνες, 
θα έπρεπε να στέλνονται στη 
φυλακή και να καταδικάζονται 
σε καταναγκαστικά έργα για 
τρία χρόνια». Ο «πολύς» φιλό-
σοφος Τζων Λοκ στο έργο του 
«Memorandum on the Reform 
of the Poor Law».  Α, και πόσα 
παντελόνιαζε ο μάγκας; 1.500 
λίρες-στερλίνες ως επίτροπος 
του εμπορικού τομέα – ο τύπος 
ήταν πολυθεσίτης, που βέβαια 
πρότεινε (στο ίδιο έργο του) να 

βγάζουν οι φτωχοί  μία (!) πένα 
την ημέρα… Οταν (επιτέλους) 
ψόφησε, η αξία των ιδιοκτησιών 
του έφτανε τις 20.000 στερλί-
νες, εκ των οποίων 12.000 ρευ-
στό-μετρητά.
u Ηθελε ΚΑΙ τα μαγαζιά ανοι-
χτά ο Χατζηνικολάου (REAL fm, 
10-11-14) την Κυριακή του Μαρα-
θώνιου, 9-11-14. Τους εργαζόμε-
νους τους ρώτησες, ρε πρώην 
ΟΝΝΕΔίτη;
u «Μα συμφωνήσαμε άπαντες 
λοιπόν ότι πρέπει να φύγει η 
τρόικα και να καταργηθεί το 
Μνημόνιο. Σε αυτό συμφωνούν 
όλα τα κόμματα και η συντριπτι-
κή πλειοψηφία της κοινής γνώ-
μης. Κάποιος, όμως, πρέπει να 
πει στο λαό την αλήθεια για να 
μη δημιουργούνται επικίνδυνες 
ψευδαισθήσεις. Κανείς δε θα 
χαρίσει, ούτε και θα δανείσει, 
χρήματα στην Ελλάδα αν δεν 
είναι απολύτως βέβαιος ότι η 
χώρα δε θα παράγει πλέον ελ-
λείμματα και πως το πολιτικό 
της προσωπικό έχει αλλάξει και 
μπορεί να χειριστεί με απόλυ-
τη πειστικότητα τα του οίκου 
του (υπογρ. σ. Κόντρας). […] Στο 
δικό μας, εσωτερικό Μνημόνιο 
πρέπει να συμφωνήσουν όσο το 
δυνατόν περισσότερες πολιτι-
κές δυνάμεις, οι οποίες θα ανα-
λάβουν να το εξηγήσουν και να 

πείσουν τον κόσμο γι’ αυτό» (Α. 
Παπαχελάς, Η Καθημερινή, 18-2-
14). Και ο Σύριζα ομνύει… 
u Στον χώρον (και την χορείαν) 
των υπερασπιστών της τάξης 
και της δημόσιας ασφάλειας 
(για την επέτειο της 17-11-73) δυ-
νάμεις όπως η Athens Voice, το 
(επίσημο) Πολυτεχνείο λαμβά-
νουν τα (προπαγανδιστικά) μέ-
τρα  τους (as if the world would 
turn upside down on this very 
occasion). 
u Προκλητικός ο συντάκτης της 
«A.V.» τολμά (ακόμα!) να «σπρώ-
χνει» την κρατική άποψη για τη 
Μαρφίν (9-11-14): «10 πράγματα 
που έμαθα από τον εμπρησμό». 
Απλός(;) δούλος αυτού που ονο-
μάζεται his master’s voice.
u Αντίγραφο του εαυτού σου, 
φτου σου, φτου σου.
u Ως γνωστόν, οι μεσολαβητές 
ή «προξενήτρες» όπως ο Δελα-
στίκ, φροντίζουν και «διά την 
προσωπικήν των ευημερίαν»…
u «Λαϊκισμός εναντίον μετανα-
στών» (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 18-2-
14). Εννοούσε, βέβαια, τους εσω-
τερικούς μετανάστες της ΕΕ.
u Με ή χωρίς τις εκλογές, το θέ-
μα είναι το μέγα Νο ή το μέγα 
Yes.
u Βολονταρισμός: αυτοκατα-
στροφικός και διαλυτικός.
u Εκγαϊδουρισμός: ένα στάδιο 
της αποθέωσης της αποξένωσης 
προς την κατεύθυνση του κοινω-
νικού εκφασισμού.
u «Οι εξελίξεις απαιτούν δυνατο 
εργατικό-λαϊκό κίνημα και ισχυ-
ρό ΚΚΕ» (Ριζοσπάστης, 11-11-14). 
Γιατί, αν γίνουν εκλογές άμεσα 
μη μας πιάσουν στον ύπνο. Φύ-
λακες του Περισσού γρηγορείτε!
u «…Τα παιδιά κλίνουν πολύ 
μάλλον προς το κακόν παρά εις 
το καλόν, πλέον εις το ψεύδος 
παρά εις την αλήθειαν. Οταν δε 
των γονέων το παράδειγμα εν-
θαρρύνει την πονηράν ταύτην 
κλίσιν, τι άλλο δύναταί τις να 
προσμένη παρά τα πλέον ολέ-
θρια αποτελέσματα;» Παραβάλ-
λετέ το με τον κ. FORZAki , την 
ποινικοποίηση των μαθητικών 
καταλήψεων για να δείτε – μια 
μιαρή ματιά- ποιοι είναι οι «σκο-
ταδιστές» στα Πανεπιστήμια και 
τα σχολεία. («Αποθήκη των ωφε-
λίμων γνώσεων», αριθμός 25, 
Σμύρνη, Ιανουάριος 1839, σελ. 8).

Βασίλης

Κι όντως ξαναμαζεύτηκαν, βρε για της ΕΡΤ το μαύρο, και είπε (της ΕΡΤ ο απολυθείς) το δίκιο μου πώς θα βρω;

«Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί» (κατά το τραγούδι). Ομως και με τα επίσημα, ακόμα στοιχεία, δεν…

«Αφθονοι χιόνες, δριμύ ψύχος και διακοπή των συγκοινωνιών – Χωριά μένουν αποκλεισμένα» (Απογευματινή, 
13-2-1965)

Σου Λιζί

Πούντα τα κεφάλαια – φράγκα, γατούλη μάγκα;

«Ούτε ο θεός ούτε ο νους/ αλλά το κάρβουνο, το σίδερο και το πετρέλαιο,/ η πραγματική ύλη μας δημιούργησε/ 
πετώντας μας ζεστούς και βίαιους/ στα καλούπια αυτής/ της φρικτής κοινωνίας./ Για να ριζώσουμε για την αν-
θρωπότητα/ στο αιώνιο χώμα./ Επειτα ήρθαν οι παπάδες, οι στρατιώτες και οι αστοί,/ στο τέλος γίναμε πιστοί/ 
υπηρέτες των νόμων:/ για τούτο το νόημα κάθε ανθρώπινου έργου/ δονείται μέσα μας/ σαν βαθύ βιολί».(Αττίλα 

Γιόζεφ: «Al borde de la ciudad»)

  Dixi et salvavi animam meam

u Aπό το μαραθώνιο της Αθήνας είδαμε πολλές φωτογραφίες, 
πολλά βίντεο. Από Δούρου και Ψινάκη, μέχρι Ολγα Κεφαλο-
γιάννη και Γιάννη Ανδριανό. Περισσότερη ώρα έπιασαν στα 
δελτία ειδήσεων οι δηλώσεις των πολιτικών παρά των αθλητών. 
Τους εργαζόμενους με το πανό έξω από το περίπτερο ενός 
από τους χορηγούς του αθλητικού γεγονότος, της WIND, κα-
νένα δελτίο ειδήσεων δεν τους έδειξε. Αν μάλιστα δεν ήταν 
τόσο καλά οργανωμένοι πλέον, θα επαναλάμβαναν το αμίμητο 
που είχε πει επί χούντας ο Διακογιάννης, κατά τη μετάδοση 
ενός αγώνα της Ελλάδας με την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ: «να 
και κάποιοι που προσπαθούν να ρίξουν το ηθικό της ομάδας 
μας». Το είπε όταν ο σκηνοθέτης της βρετανικής τηλεόρασης 
εστίασε σε ένα πανό που έγραφε: «Ελλάδα πού είναι η δημο-
κρατία σου;». Κατ’ αναλογία, οι εργαζόμενοι της Wind που 
αγωνίζονται ενάντια στις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών 
θα κατηγορούνταν για προσπάθεια αμαύρωσης ενός τόσο 
σημαντικού αθλητικού γεγονότος, που κάνει «τη χώρα μας» 
γνωστή στα πέρατα της οικουμένης. Βλέπετε, εκείνο που έχει 
σημασία είναι ότι η εν λόγω εταιρία έχωσε κάποια φράγκα για 
να σπονσοράρει τον μαραθώνιο. Το τι κάνει στους εργαζόμε-
νούς της δεν έχει καμιά σημασία. Κάπως έτσι είχαν απαντήσει 
οι «Γιατροί χωρίς σύνορα» στους απολυμένους (και φεσωμέ-
νους) εργαζόμενους των δισκοπωλείων Metropolis, όταν αυτοί 
τους ζήτησαν να μη συνεργαστούν στον περσινό μαραθώνιο 
με το πρώην αφεντικό τους, το οποίο τους χρωστάει μισθούς 
μηνών και αποζημιώσεις: «δεν είμαστε οργάνωση εργασιακών 
δικαιωμάτων» και «μας εμποδίζετε να κάνουμε το έργο μας». 
Για να μην υπάρξουν συζητήσεις και προβληματισμοί, λοιπόν, 
φρόντισαν να πνίξουν την παρέμβαση των εργαζόμενων της 
Wind. Και βέβαια, η «αριστερή» περιφερειάρχης Ρένα Δούρου 
είχε όλο το χρόνο να κάνει δηλώσεις, παρέα με τον Ψινάκη και 
τον Καμίνη, όχι όμως και να «υιοθετήσει» την κινητοποίηση 
των εργαζόμενων.

u Σκλάβος είναι αυτός που περιμένει να έρθει κάποιος να 
τον ελευθερώσει! (σύνθημα με υπογραφή μαύρο αστέρι στη 
Βεΐκου)

Σοφή η σκέψη του συνθηματογράφου. Πολύ σοφή. Η παγκό-
σμια γραμματεία έχει να επιδείξει πολλές ανάλογες φράσεις 
από σπουδαίους ανθρώπους του πνεύματος. Ισως κάποιον απ’ 
αυτούς να αντέγραψε ο συνθηματογράφος, ίσως το σύνθημα 
να είναι δικό του, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η σοφία που 
κρύβει. Στην εποχή μας συνηθίζουμε να μιλάμε για τη λογική 
της ανάθεσης, η οποία διαφθείρει ταξικά το εργατικό κίνημα. 
Ανάθεση στους συνδικαλιστές, ανάθεση στους πολιτικούς, 
προσμονή βελτίωσης της κατάστασης από την επόμενη κυβέρ-
νηση. Και μετά διάψευση, απογοήτευση, αλλαγή της ψήφου 
και πάλι από την αρχή. Ενας κύκλος που επαναλαμβάνεται 
αέναα δεκαετίες τώρα. Από την άλλη, όμως, δεν αρκούν οι 
εκκλήσεις για δράση και για τα εξεγερτικά καλέσματα. Αυτά 
καταντούν ηθική διδαχή, όταν παραγνωρίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο διαμορφώνεται η κοινωνική συνείδηση. Συχνά, δε, 
δημιουργούν μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στην όποια 
πρωτοπορία και την τάξη, όταν η πρωτοπορία κοιτάζει αφ’ 
υψηλού την «υποταγμένη μάζα».

u Ο αναρχισμός δεν είναι αταξία, είναι κομμουνισμός με 
ελευθερία (σύνθημα με μαρκαδόρο σε τουαλέτα του Πα-
ντείου)

Υπάρχει, άραγε, κομμουνισμός χωρίς ελευθερία; Και πώς 
ορίζεται η ελευθερία; Το πιο σημαντικό, βέβαια, είναι πως δεν 
μπορείς να πηδήσεις πάνω από τις ιστορικές περιόδους. Ο 
κομμουνισμός δεν είναι απλώς ένα πρόταγμα, είναι μια κατε-
ξοχήν πρακτική υπόθεση.

οι τοίχοι έχουν φωνή
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Κράτος δικαίου
Η είδηση είναι λίγο μπαγιάτικη, σύμφωνα με την κυ-

ρίαρχη δημοσιογραφική αντίληψη, όμως αυτό που 
υπάρχει κάτω από την είδηση κάθε άλλο παρά μπαγι-
άτικο είναι. Μιλάμε για την υπόθεση της Μανωλάδας 
και τη δικαστική της διερεύνηση.

Ολα έγιναν σύμφωνα με τους κανόνες του κράτους 
δικαίου. Ενα δικαστήριο αποτελούμενο στην πλειοψη-
φία του από πολίτες, το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
Πάτρας, έκρινε ομόφωνα αθώους τους ιδιοκτήτες που 
διέταξαν την αιματηρή επίθεση εναντίον 35 μετανα-
στών από το Μπαγκλαντές. Καταδίκασε μόνο τους 
επιστάτες που άνοιξαν πυρ, σε ποινές φυλάκισης από 
7 έως 14 χρόνια για πρόκληση σωματικών βλαβών (όχι 
για απόπειρες ανθρωποκτονίας), ενώ στην έφεσή τους 
δόθηκε ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Επειδή ξέσπασε σάλος διεθνώς, η εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου παρήγγειλε να εξεταστεί η δυνατότητα 
αναίρεσης (έφεση δεν μπορούσε να γίνει, γιατί η από-
φαση ήταν ομόφωνη). Ο αντεισαγγελέας που ανέλαβε 
την υπόθεση έκρινε ότι δε συντρέχει λόγος να ασκηθεί 
αναίρεση, διότι η απόφαση του ΜΟΔ Πάτρας περιλάμ-
βανε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ορθή 
εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ως προς την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία 
φρόντισαν οι επαγγελματίες δικαστές της σύνθεσης 
του ΜΟΔ να πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις. 
Ως προς την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας, όμως, 
αρκεί να αναρωτηθούμε αν είναι ή όχι απόπειρα αν-
θρωποκτονίας το να ρίχνεις με καραμπίνα πάνω σ’ ένα 
πλήθος ανθρώπων, τραυματίζοντας τελικά 35 απ’ αυ-
τούς. Ομως, οι δικαστές (πολίτες και επαγγελματίες) 
«εκτίμησαν ελεύθερα» τις αποδείξεις και σχημάτισαν 
«απροκατάληπτα» την πεποίθηση ότι υπήρξαν μόνο 
προκλήσεις σωματικών βλαβών. Αφού η κρίση τους 
υπήρξε ομόφωνη και η απόφασή τους αιτιολογήθηκε, 
δεν μπορεί να γίνει τίποτα πλέον.

Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσουμε ότι εν προκειμέ-
νω υπάρχει διπλό ζήτημα: ταξικό και ρατσιστικό.

Ξέρουμε πολύ καλά πως αν έβγαινε μια μη αρεστή 
απόφαση από ΜΟΔ που δίκαζε πολιτική υπόθεση, η 
αναίρεση θα ήταν δεδομένη, ακόμη και αν η απόφαση 
εμπεριείχε ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Γι’ 
αυτό, άλλωστε φρόντισαν να πάρουν τις υποθέσεις 
ένοπλης επαναστατικής δράσης από την αρμοδιότητα 
των ΜΟΔ και να τις υπαγάγουν στην αρμοδιότητα των 
γνωστών τρομοδικείων.

Μπορούμε επίσης να σκεφτούμε πως αν η υπόθεση 
αφορούσε έλληνες εργάτες, η δικαστική εκκαθάριση 
θα ήταν διαφορετική. Σ’ αυτή την περίπτωση το ταξι-
κό στοιχείο θα υποχωρούσε μπροστά στην ανάγκη να 
κρατηθούν κάποιες ισορροπίες στη λειτουργία του συ-
στήματος. Στα μαλακά θα έπεφταν οι κατηγορούμενοι 
στο δεύτερο βαθμό.

Ομως, εν προκειμένω είχαμε εργάτες αλλοδαπούς. 
Είχαν, δηλαδή, όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που οδη-
γούσαν σε μια προκλητική δικαστική απόφαση από τον 
πρώτο κιόλας βαθμό. Οι δικαστές που πήραν αυτή την 
απόφαση, ιδιαίτερα οι πολίτες που είναι η πλειοψηφία 
στα ΜΟΔ, ακολούθησαν τις επιταγές του υφέρποντος 
ρατσιστικού ρεύματος. Αυτού που κατατρώει τα σωθικά 
της εργαζόμενης κοινωνίας και τροφοδοτεί φαινόμενα 
τύπου Χρυσής Αυγής. Τα ανώτερα κλιμάκια της αστικής 
Δικαιοσύνης έβαλαν την τελική σφραγίδα, διαχειριζό-
μενα την υπόθεση με πολιτικάντικη μαεστρία: πρώτα 
«έρευνα για τη δυνατότητα αναίρεσης», όταν το θέμα 
ήταν καυτό, και μετά «όλα έγιναν σωστά, δεν μπορεί να 
γίνει αναίρεση», όταν το θέμα είχε φύγει από την πρώτη 
γραμμή της δημοσιότητας.

Αν εξετάσεις το ζήτημα από αυστηρά νομική άποψη, 
δε θα βρεις κανένα σοβαρό ψεγάδι. Το κράτος δικαίου, 
στα τυπικά-εξωτερικά χαρακτηριστικά του, λειτούργη-
σε πλήρως. Μόνο που πρόκειται για το αστικό κράτος 
δικαίου. Με τα μόνιμα ταξικά χαρακτηριστικά του και 
το ρατσισμό σαν κερασάκι στην τούρτα.

Π.Γ.

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

5.00€

Μεθαύριο συμπληρώνονται 
41 χρόνια από την εξέγερ-

ση του Πολυτεχνείου, που σή-
μανε την αντίστροφη μέτρηση 
για την πτώση της χούντας και 
την παράδοση της εξουσίας 
από τη στρατιωτικοφασιστική 
δικτατορία στην αστική κοινο-
βουλευτική δημοκρατία. Οπως 
κάθε χρόνο, θ’ ακούσουμε και 
φέτος τις γνωστές αναλύ-
σεις του κώλου, που κόβουν 
και ράβουν το μήνυμα μιας 
αυθόρμητης εξέγερσης στα 
μέτρα της αστικής πολιτικής 
(ανάλογα με το «χρώμα» της 
κάθε κοινοβουλευτικής δύνα-
μης), θ’ ακούσουμε «πρωταγω-
νιστές» εκείνης της εποχής να 
βροντούν τα παράσημά τους 
(πολλοί τα έχουν εξαργυρώσει 
δεόντως), θ’ ακούσουμε και 
«εναλλακτικές» και τάχαμου 
αιρετικές απόψεις.

Απ’ όλα έχει ο μπαξές. Απ’ 
όλα, εκτός από το ίδιο το πνεύ-
μα εκείνης της εξέγερσης και 
μια ανάλυσή της που να μπορεί 
να οδηγήσει σε συμπεράσμα-
τα χρήσιμα για το σήμερα, 
μακριά από αγωνιστικούς 
βερμπαλισμούς, παραχαρά-
ξεις, ηθικολογίες και ανούσιες 
σπονδές.

Πριν από οτιδήποτε άλλο, ας 
δώσουμε απάντηση σ’ ένα κομ-
βικό ζήτημα: ήταν η εξέγερση 
του Πολυτεχνείου μια ταξική 
εξέγερση, από την άποψη των 
κινητήριων δυνάμεών της και 
από την άποψη των προταγ-
μάτων της; Από την άποψη των 
κινητήριων δυνάμεών της δεν 
ήταν σίγουρα ταξική εξέγερση, 
αφού στηρίχτηκε κυρίως από 
φοιτητές, όμως ένα κομμάτι 
της εργατικής πρωτοπορίας 
την αγκάλιασε, συμμετείχε 
σ’ αυτή και αυτό προσέδωσε 
στην εξέγερση και ταξικά χα-
ρακτηριστικά. Από την άποψη 
των προταγμάτων της τα πράγ-
ματα υπήρξαν ακόμη πιο θολά, 
καθώς όλα τα αντιδικτατορικά 
πολιτικά ρεύματα συμμετείχαν 
και προσπαθούσαν να επηρε-
άσουν τα πράγματα, χωρίς 
κανένα να είναι σε θέση να 
βάλει τη σφραγίδα του, όπως 
για παράδειγμα έβαλαν τη 
σφραγίδα τους στην Οκτωβρι-
ανή Επανάσταση οι Μπολσεβί-

κοι. Στο Πολυτεχνείο υπήρχαν 
από οπαδούς της αστικής δη-
μοκρατίας μέχρι οπαδούς του 
κομμουνισμού. Οι δεύτεροι 
ήταν ασφαλώς πιο συγκροτη-
μένοι, πιο οργανωμένοι, πιο 
αποφασισμένοι και επομένως 
βρίσκονταν πιο κοντά στο 
πνεύμα εκείνων που έσπα-
σαν τα δεσμά του φόβου και 
βγήκαν στον αγώνα. Αντίθετα, 
για τους οπαδούς της αστικής 
δημοκρατίας τέτοιες μορφές 
αγώνα είναι από «άγνωστη γη» 
έως εχθρικές. Και βέβαια, σε 
μια αυθόρμητη εξέγερση δεν 
μπορούμε ν’ αναζητούμε ιδε-
ολογικοπολιτικά καθαρά προ-
τάγματα. Το αντιδικτατορικό 
ήταν το κυρίαρχο πρόταγμα, 
όμως αλλιώς το εννοούσαν 
οι κομμουνιστές και αλλιώς οι 
σοσιαλδημοκράτες.

Σε μια σύντομη αποτίμηση 
-επικαιροποίηση των διδα-
γμάτων του Πολυτεχνείου, θα 
στεκόμασταν σε δύο.

Πρώτο, στο πνεύμα της 
εξέγερσης, αυτό που θα ονο-
μάζαμε ξεπέρασμα κάθε 
είδους φόβου. Ηταν χούντα, 
τα πολυβόλα κροτάλιζαν, τα 
κρατητήρια είχαν μεταβληθεί 
σε μακελειά, το επαγγελματικό 

μέλλον κρεμιόταν στο τσιγκέλι, 
όμως ο πόθος για την ελευθε-
ρία από τη μια και το πνεύμα 
της συλλογικότητας από την 
άλλη δημιούργησαν ένα γε-
γονός που θα στέκεται πάντα 
ψηλά στη νεοελληνική ιστορία. 
Πρόκειται γι’ αυτό που ονομά-
ζουμε μαζικό ηρωισμό και δι-
άθεση θυσίας, που διαλύει τα 
πολλά «εγώ» και δημιουργεί 
ένα μεγάλο «εμείς» (με όλες 
τις αντιφάσεις του), έτοιμο να 
πυρπολήσει και να πυρποληθεί 
για ένα μεγάλο σκοπό.

Το έχουμε ανάγκη σήμερα 
αυτό το πνεύμα της θυσίας, 
αυτή την αποκοτιά που οδηγεί 
στο συλλογικό αγώνα. Κατα-
νοούμε τα προβλήματα, τη 
θλίψη, την απογοήτευση, όμως 
ο καναπές δεν είναι λύση. Ας 
αναλογιστούμε πόσο απογη-
τευμένη έπρεπε να νιώθει η 
νεολαία του ‘73, με τη χούντα 
να διανύει τον έκτο χρόνο, τον 
αστικό πολιτικό κόσμο απόντα, 
την Αριστερά της ΕΔΑ και των 
δύο ψευτο-ΚΚΕ ανίκανη για 
οτιδήποτε μεγάλο. Κι όμως, 
βρήκε το κουράγιο να εξεγερ-
θεί, αδιαφορώντας για τις συ-
νέπειες. Αυτό είναι ένα μεγάλο 
δίδαγμα που πρέπει να το κρα-

τήσουμε ως πηγή έμπνευσης.
Δεύτερο, στα όρια που έθε-

τε στην εξέγερση ο αυθόρ-
μητος χαρακτήρας της. Δεν 
έφταιγε γι’ αυτό η νεολαία που 
εξεγέρθηκε. Εφταιγαν εκείνοι 
που παρίσταναν τη φυσική ηγε-
σία κάθε εξεγερτικού κινήμα-
τος. Oι εξεγέρσεις δε γίνονται 
κατά παραγγελία. Ωριμάζουν 
μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 
Οι οργανωμένες πρωτοπορίες 
είναι αυτές που μπορούν να 
τις μπολιάσουν με επαναστα-
τικές ιδέες, να τις βοηθήσουν 
να συγκροτηθούν πολιτικά και 
οργανωτικά, να αναπτύξουν τη 
δυναμική τους, να δημιουργή-
σουν προϋποθέσεις νίκης. Ολ’ 
αυτά έλειπαν από την εξέγερ-
ση του Νοέμβρη του ‘73, γιατί 
η οργανωμένη επαναστατική 
πρωτοπορία είχε προ πολλού 
διαβεί τον αστικό Ρουβίκωνα. 
Η ρεβιζιονιστική ηγεσία είχε 
ξεπουλήσει τις επαναστατικές 
παραδόσεις του ΚΚΕ και έψα-
χνε μια θεσούλα κάτω από τον 
αστικό ήλιο. Δεν υπήρχε φυσι-
κή ηγεσία σ’ αυτό το ηρωικό 
εξεγερτικό γεγονός, γιατί οι 
ομάδες της λεγόμενης άκρας 
Αριστεράς αδυνατούσαν να 
παίξουν αυτό το ρόλο. Χαρα-
κτηρίζονταν από επαναστατι-
κό πνεύμα, αλλά και από αυ-
θορμητίστικες απόψεις.

Αυτά τα χαρακτηριστικά 
του Νοέμβρη φάνηκαν πε-
ντακάθαρα μετά την πτώση 
της χούντας, όταν και οι δυο 
εκφάνσεις της ρεβιζιονιστι-
κής ψευτοαριστεράς έπιασαν 
στασίδι στο αστικό κοινοβού-
λιο και έγιναν αναπόσπαστο 
στοιχείο του αστικού πολιτι-
κού συστήματος, ενώ η λεγό-
μενη άκρα Αριστερά, παρά το 
ριζοσπαστισμό της, συνέχισε 
σε μια γραμμή αυθορμητίστικη 
και οικονομίστικη.

Οι εξεγέρσεις του παρελ-
θόντος γίνονται πηγή διδαγ-
μάτων μόνο όταν το κοινωνικό 
κίνημα –χωρίς να μηδενίζει τί-
ποτα– γίνεται αμείλικτα αυτο-
κριτικό με τις καθυστερήσεις 
του και γενικεύει θεωρητικά 
την πείρα του έτσι που να μπο-
ρεί να οδηγεί τη δράση του σε 
ανώτερο επίπεδο. Ετσι τιμάμε 
το Νοέμβρη του ‘73.

Πολυτεχνείο

41 χρόνια μετά


