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Στους συνταξιούχους δεν 
μπορούμε να δώσουμε αυτή τη 
στιγμή παραπάνω λεφτά. Μπο-
ρούμε όμως να δώσουμε παρα-
πάνω λεφτά στα παιδιά τους και 
νομίζω ότι αυτό τους ενδιαφέρει 
περισσότερο.

Σταύρος Θεοδωράκης
Μη γελάτε, με κάτι τέτοιες 

παπάρες μπορεί να τον δούμε 
να αγγίζει το 10%.

Υπάρχουν στιγμές που πρέπει 
να διευρύνουμε τα μέτωπα της 
πάλης ακόμα και με συμμάχους 
που μας φαίνονται ασταθείς, 
ταλαντευόμενοι, όχι αρκετά 
δυνατοί και αποφασισμένοι για 
να αντέξουν την πορεία μέχρι 
το τέλος.

Αλέξης Τσίπρας
Εγραψαν σε ομιλία Τσίπρα 

τσιτάτο του Λένιν! Απ’ αυτά 
που δεκαετίες τώρα διαστρε-
βλώνουν συστηματικά οι κάθε 
είδους αναθεωρητές. Ρε, ουστ, 
τσογλαναράδες…

Ολο και περισσότερο χρεια-
ζόμαστε παραδείγματα που δεί-
χνουν ότι η κοινωνική απελευθέ-
ρωση κατακτιέται με αγώνες, ότι 
δεν υπάρχει τίποτα πιο ισχυρό 
από το πάθος για ελευθερία και 
δημοκρατία, ότι η καθεστωτική 
βία και ο αυταρχισμός χρειάζο-
νται παθητικότητα και ανοχή για 
να επιβληθούν.

Κάρολος Παπούλιας
Το θράσος ποτέ δεν του έλει-

ψε. Ούτε η υποκρισία. Τόσα 
χρόνια στο ΠΑΣΟΚ, αυτά εμπέ-
δωσε καλύτερα από οτιδήποτε 
άλλο.

Στην πορεία μας, με διαφα-
νείς διαδικασίες και καθαρή 
διοίκηση, δε θα επιτρέψω καμία 
σκιά. Ακόμα και για την παραμι-
κρή υπόνοια, η μηδενική ανοχή 
είναι μονόδρομος. Υψιστος στό-
χος όλων μας πρέπει να είναι η 
αποκατάσταση των δεσμών 
εμπιστοσύνης των πολιτών με 
τους θεσμούς.

Κώστας Μπακογιάννης
Γιος της Ντόρας, εγγονός του 

Μητσοτάκη και ανηψιός του 
Κυριάκου, εκλεκτών φίλων του 
Χριστοφοράκου (και όχι μόνο).

Ο κοινοβουλευτικός εκπρό-
σωπος της ΝΔ κ. Γεωργιάδης 
παρουσιάζεται στα κανάλια ως 
αυτόκλητος υπερασπιστής της 
Τρόικα κατηγορώντας το ΠΑ-
ΣΟΚ γιατί αντιδρά στην μείωση 
των κύριων συντάξεων, στην 
απελευθέρωση των ομαδικών 
απολύσεων και στην αύξηση του 
ΦΠΑ στα τρόφιμα.  Ο κ. Γεωρ-
γιάδης ζητάει να κατεβάσουμε 
τα παντελόνια σε παράλογες 
απαιτήσεις. Επιτέλους ας τον 
μαζέψει κάποιος από το κόμμα 
του, γιατί υπονομεύει ευθέως τη 
διαπραγμάτευση με τους δανει-
στές.  Τελικά είναι κοινοβουλευ-
τικός εκπρόσωπος της ΝΔ ή της 
Τρόικα;

Δημήτρης Καρύδης
Οταν «μυρίζει» εκλογές, 

γίνονται και οι Πασόκοι… αντι-
μνημονιακοί.

H είδηση πέρασε στο 
ντούκου, ασχολίαστη. Τα 

νερά της λίμνης Κερκίνης 
τραβήχτηκαν και αποκάλυ-
ψαν τεράστια κομμάτια από 
τον τύμβο Καστά της Αμφίπο-
λης σωριασμένα σαν μπάζα να 
παίζουν το ρόλο φράγματος. 
Τα είχε μεταφέρει εκεί η περι-
βόητη αμερικάνικη «Ούλεν», 
τη δεκαετία του ‘30, όταν πήρε 
από το ελληνικό δημόσιο μια 
ακόμη εργολαβία: να κάνει εγ-
γειοβελτιωτικά έργα στην πε-
διάδα των Σερρών. Οι μηχανι-
κοί της αμερικάνικης εταιρίας 

βρήκαν την εύκολη και φτηνή 
λύση. Αντί να κατασκευάσουν 
μπετονένια στοιχεία, έπαιρ-
ναν και σώριαζαν τα μάρμαρα 
από το μνημείο. Ετσι συμπε-
ριφέρθηκαν πάντοτε οι «πολι-
τισμένοι» ιμπεριαλιστές στις 
αποικίες και τις νεοαποικίες 
τους. Ως άρπαγες και κατα-
στροφείς. Και βέβαια, παρά 
την αρχαιοπληξία και την προ-
γονόπληκτη προπαγάνδα με 
την οποία γέμιζε τα κεφάλια 
των Ελλήνων (μην ξεχνάμε ότι 
η «Μεγάλη Ιδέα» αποτελούσε 
ακόμη βασικό ιδεολόγημα του 

ελληνικού κράτους), ουδείς 
τόλμησε να πει στα στελέχη 
του αμερικάνικου μονοπώλιου: 
τι κάνετε εκεί, ρε εγκληματίες;

Δεν ξέρουμε αν το σκε-
φθήκατε, αλλά η ρύθμιση 

για τις 100 δόσεις αποπληρω-
μής των χρεών προς το Δημό-
σιο αποτελεί μια επιβεβαίωση 
του γεγονότος ότι ένα τμήμα 
του δημόσιου χρέους έχει με-
τατραπεί σε ιδιωτικό. Παλιά, η 
πλειοψηφία των φορολογού-
μενων ξοφλούσε κάθε χρόνο 
τις υποχρεώσεις της προς την 
εφορία. Τώρα, αδυνατεί να το 
πράξει, γιατί με την εφιαλτική 
φορομπηξία της τελευταίας 
τετραετίας της έχουν φορ-
τώσει την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου χρέους, το οποίο 
-παρά ταύτα- εξακολουθεί να 
βρίσκεται στα ίδια επίπεδα.

Ουδείς μπορεί να ισχυρι-
στεί ότι η Ελλάδα δεν είναι 

μια απολύτως ευνομούμενη 
δημοκρατική χώρα, στην οποία 

κυριαρχεί το κράτος δικαίου. 
Να, μόλις υπήρξαν καταγγελί-
ες ότι στην πορεία του Πολυτε-
χνείου οι ΜΑΤάδες βρήκαν την 
ευκαιρία να ρίξουν και μερικές 
ξυλιές σε φωτορεπόρτερ, η 
ηγεσία της ΕΛΑΣ αντέδρασε 
άμεσα: ανακοίνωσε ότι «κινή-
θηκε η διαδικασία διοικητικής 
έρευνας και παράλληλα ενερ-
γείται προανάκριση από τη Δι-
εύθυνση Ασφαλείας Αττικής». 
Εχετε καμιά αμφιβολία ότι οι 
ένοχοι θα βρεθούν και θα τι-
μωρηθούν παραδειγματικά;

Ενα θρασίμι της Δεξιάς, 
μια μοντέλα που θέλει να 

ξεκινήσει πολιτική καριέρα και 

το ‘χει ψιλοκαταφέρει (υπήρξε 
υποψήφια του Κουμουτσάκου), 
βγήκε με μια εμετική ανάρ-
τηση στο facebook για να 
υποστηρίξει αυτά που χρόνια 
τώρα λέει η Δεξιά στο μιλητό 
και μόνο οι νεοναζί λένε δη-
μόσια: ότι στο Πολυτεχνείο 
δεν υπήρξαν νεκροί  και πως 
όλα είναι μυθολογία της Αρι-
στεράς, η οποία έχει ασκήσει 
ιδεολογική τρομοκρατία. Μην 
βιαστείτε να πείτε ότι η μα-
ντάμ τελείωσε πολιτικά. Αυτή 
έχει επιλέξει το στρατόπεδό 
της και έγραψε ό,τι έγραψε 
γιατί υπάρχει ακροατήριο για 
τις αηδιαστικές απόψεις της. 
Σ’ αυτό στοχεύει για να χτίσει 
την πολιτική καριέρα της.

22/11: Λίβανος: Ημέρα ανεξαρτησίας (1943) 
22/11/1963: Δολοφονία Τζον Κένεντι 22/11/ 1973: 
Διαλύονται 28 φοιτητικοί σύλλογοι σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα, Χανιά 22/11/1978: 
Το ΚΚΕ εσ. καταδικάζει εμφύλιο και Δεκεμβρι-
ανά ως «ιστορικά λάθη καθοριστικής σημασίας» 
22/11/1996: Ο αστυνόμος Δημήτρης Τρίμης σκοτώ-
νει τον Roma Αναστάσιο Μουράτη μπροστά στο ένα 
από τα τρία παιδιά του 22/11/2002: Διεύρυνση 
ΝΑΤΟ προς ανατολάς με επτά νέες χώρες (Λετονία, 
Λιθουανία, Εσθονία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγα-
ρία, Ρουμανία) 23/11: Ιαπωνία: Ημέρα εργασίας-
ευχαριστιών 23/11/1968: Πρώτη μεγάλη δίκη «Ρήγα 

Φεραίου», δεκατρείς καταδίκες 23/11/2000: 
Εκτελούνται εν ψυχρώ δυο νεαροί Αλβα-
νοί από έλληνα οπλοφόρο στη Γαλάτιστα 
Χαλκιδικής 24/11: Ημέρα διαμαρτυρίας ενάντια 

στα πολεμικά παιχνίδια 24/11/1967: Βόμβα μέσα 

στο υπουργείο Βιομηχανίας (ΔΕΑ) 24/11/1983: 
Ανταλλαγή έξι ισραηλινών αιχμαλώτων 
της PLO με 4.424 παλαιστίνιους φυ-
λακισμένους στο Ισραήλ 24/11/1997: Βομ-
βιστική επίθεση στα γραφεία της Πανεθνικής Ορ-
γάνωσης (Επαναστατικοί Πυρήνες) 25/11: Ημέρα 
εν κινδύνω πληθυσμών, ημέρα για εξάλειψη της 
βίας κατά γυναικών, ημέρα αγοραστικής αποχής, 
Σουρινάμ: Ημέρα ανεξαρτησίας (1975) 25/11/1952: 
Σύλληψη Νίκου Πλουμπίδη 26/11/1931: Συγκρούσεις 
φορτοεκφορτωτών-χωροφυλακής στο λιμάνι Πειραιά, 

πολλοί τραυματίες 26/11/1942: Ανατίναξη 
γέφυρας Γοργοπόταμου 26/11/1967: Εικοσι-
τέσσερις καταδίκες σε δίκη του ΠΑΜ με 41 κατηγο-

ρούμενους 26/11/1970: Βόμβα “Κινήματος 

20ής Οκτώβρη” στο άγαλμα του Τρούμαν 

(το έκανε να γέρνει) – άλλοι δυο εκρηκτι-
κοί μηχανισμοί της οργάνωσης κάτω από αυτοκίνη-

τα του ΕΙΡΤ στο Ζάππειο 26/11/1985: Χτύπημα λεω-

φορείου ΜΑΤ, νεκρός αρχιφύλακας, δύο τραυματίες 

αστυνομικοί (17Ν) 27/11: Κούβα: Ημέρα μαρτύρων, 

Μπούρμα: Εθνική γιορτή 28/11: Μαυρίκιος: Ημέρα 

ανεξαρτησίας (1960), Παναμάς: Ημέρα ανεξαρτησί-

ας, Τσαντ, Μπουρούντι: Ημέρα δημοκρατίας (1966) 

28/11/1955: Δεκατρείς αστυνομικοί και πολλοί 

πολίτες τραυματίες σε αντιβρετανική διαδήλωση 

στη Θεσσαλονίκη 28/11/1978: Ο Αμπντουλάχ Οτζα-

λάν δημιουργεί το ΡΚΚ.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

 u Πόσο ξεφτίλας είναι ένας πρωθυ-
πουργός που κάνει περατζάδα από το 
καφενείο της Βουλής μόνο για να χα-
ρακτηρίσει «λαθάρα» ένα φιάσκο της 
κυβέρνησής του; u Λες και υπάρχει άν-
θρωπος που δεν κατάλαβε ότι δεν πρό-
κειται για «λαθάρα», αλλά για διαταγή 
της τρόικας u Και μια και μιλάμε για 
την τρόικα, χωρίς τις «μούρες» ξεκίνησε 
και αυτή η εβδομάδα u Πονηροί οι πο-
λιτικοί συντάκτες της «Κόντρας» κρά-
τησαν την πισινή τους, όταν όλοι ανα-
παρήγαγαν απλώς τη διαρροή του Χαρ-
δούβελη, ότι η τρόικα έρχεται το Σαβ-
βατοκύριακο και από Δευτέρα πιάνει 
δουλειά στα υπουργεία u To όνομα της 
μιας offshore του Χεριχέρη, Homeric, 
το αντιλαμβανόμαστε ως συνεπές με 
την αρχαιοπληξία u Το Catalina, όμως, 
μας μπερδεύει u Από πού το εμπνεύ-
στηκε; u Αλλοι έκαναν τις ερωτήσεις 
στη Βουλή, άλλος έπαιρνε τις μίζες u 

Δεν παραπονιούνται, όμως, πήραν κι 
αυτοί την αμοιβή τους u Τους έκανε 
βουλευτές, τους έχτισε τις πολιτικές 
καριέρες u Τώρα παριστάνουν τους 
έκπληκτους και τους λυπημένους u Το 
«Βήμα» έγραψε ότι ο Τσίπρας θα προ-
τείνει τον Αβραμόπουλο για πρόεδρο 
της Δημοκρατίας u Δεν το δένουμε κό-
μπο, αλλά το κρατάμε υπό σημείωση u 

Από την άλλη, μας έχει μπερδέψει και 
με την περίπτωση Γιούνκερ ο ΣΥΡΙΖΑ u 

Αυτοί δεν ήταν που ζητούσαν να εκλε-
γεί οπωσδήποτε αυτός πρόεδρος της 
Κομισιόν, αφού ήταν ο υποψήφιος του 
πλειοψηφίσαντος κόμματος; u Τώρα 
θέλουν, λέει, να του κάνουν πρόταση 
μομφής επειδή ήταν πρωθυπουργός 
του λουξεμβούργειου φοροπαράδει-
σου u Δηλαδή, τώρα το έμαθαν αυτό; 
u Τόσα χρόνια δεν ήξεραν τι σημαίνει 
Λουξεμβούργο; u Ο Γιούνκερ, όμως, 
είναι γάτα με πέταλα u Πήγε στο ευ-

ρωκοινοβούλιο και τους ρούμπωσε u 

Πάψτε να με θεωρείτε «τον καλύτερο 
φίλο του μεγάλου κεφαλαίου», είπε, γι-
ατί το μεγάλο κεφάλαιο «έχει πολύ κα-
λύτερους φίλους σε αυτή την αίθουσα» 

u Ο Πάκης πρώτη μούρη, ελέω Καρα-
μανλή u Πόσο πόνο θα περάσει ακόμη 
αυτός ο Σαμαράς για να κρατηθεί στην 
εξουσία; u Ποιος είπε την εξής φράση, 
σε μήνυμα για την επέτειο του Πολυτε-
χνείου; u «Η κοινωνική απελευθέρωση 
κατακτιέται με αγώνες» u Ο Παπούλι-
ας!!! u Στην Ελλάδα της κρίσης ακόμη 
και οι απαγωγείς είναι ερασιτέχνες της 
πλάκας u Το μόνο που καταφέρνουν εί-
ναι να δίνουν παράσημα στους Κλουζό 
της μπατσαρίας u Θλίβεται η Γιαννά-
κου επειδή «οι πολιτικοί φορείς αδυνα-
τούν να τιμήσουν επάξια και με ομο-
ψυχία την επέτειο» του Πολυτεχνείου 

u Ναι, η Γιαννάκου, που ως υπουργός 
μακέλεψε κατ’ επανάληψη το φοιτητικό 

κίνημα για να περάσει μια αντιδραστι-
κή μεταρρύθμιση u Να γίνει ο Ανθιμος 
προπονητής στην Εθνική ποδοσφαί-
ρου, διότι έχει τη λύση u Η ήττα από 
τα νησιά Φερόε «είναι από τη γενική 
κάμψη που έχει η χώρα μας και γι’ αυτό 
πρέπει να ξυπνήσουμε» u Ο Καμμένος 
χαρακτήρισε τον Μαριά αχάριστο u 

Ας πρόσεχε u Πραγματικά δεν αντι-
λαμβανόμαστε τις διαμαρτυρίες για 
την τοποθέτηση του αποτυχόντος να 
επανεκλεγεί βουλευτής Σ. Κουτμερίδη 
σε πόστο οικονομικού επιθεωρητή u Ο 
τύπος είχε δείξει μαεστρία στο στήσι-
μο ΜΚΟ προς ψηφοθηρία μέσω λαμο-
γιάς και θα τον άφηναν αναξιοποίητο; 
u Και τι θα πει «το 2011 τον κατήγγειλε 
η ΝΔ»; u Σήμερα έχουμε 2014, όχι 2011 
u Villagers of Ioannina City: Σβάρα u  
Μust, όχι μόνο για Ηπειρώτες u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Μέχρι τώρα όλες μας οι συμφωνίες ήταν για είσοδο. Τώρα, 
προσπαθούμε να βγούμε από το Μνημόνιο. Ωστόσο, βγαίνοντας 
από το μνημόνιο, πρέπει να έχουμε δημιουργήσει οπωσδήποτε 
και θα το έχουμε κάνει, ένα δικό μας εθνικό σχέδιο, το οποίο θα 
το ακολουθήσουμε.

Σοφία Βούλτεψη

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Το γελοίο τέλος μιας πολιτικής 
γελοιότητας

Η Λαγκάρντ έστειλε επιστολή στο ελληνικό υπουργείο Δικαιο-
σύνης και αφού ευχαριστεί τον Αθανασίου για την άμεση παρέμ-
βασή του, διευκρινίζει ότι «οι απειλές για τις οποίες έκανα λόγο 
αναφέρονται σε διάφορα απειλητικά σχόλια που δημοσιεύονται 
εδώ και δύο χρόνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».  Τι έμεινε απ’ 
αυτή τη γελοία ιστορία; Ο… συγκλονισμός του Τσίπρα. Μπορεί 
οι συριζαίοι να έχουν κάνει γαργάρα το θέμα που οι ίδιοι προ-
σπάθησαν να καταστήσουν μείζον, εμείς όμως θυμόμαστε τον 
Τσίπρα να δηλώνει στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη: «Επιτρέψτε 
μου εδώ να υπογραμμίσω το εξής. Η δήλωση της κ. Λαγκάρντ ότι 
δέχθηκε απειλές είναι συγκλονιστική. Και είναι απαράδεκτο να 
σιωπά η κυβέρνηση. Διερωτώμαι, όσοι κουνάνε το δάχτυλο, πού 
θα βρούμε τα λεφτά, έχουν υπόψη τους αυτή τη δήλωση; Προτίθε-
νται να κάνουν κάτι; Να απαντήσουν για τις προκλητικές ασυλίες 
συγκεκριμένων στρωμάτων και κατηγοριών;». Και στη συνέντευξη 
Τύπου την επομένη: «Είπα και χθες ότι η δήλωση της κυρίας Λα-
γκάρντ είναι συγκλονιστική. Ξέρετε δεν είναι λίγο πράγμα. Η κυρία 
Λαγκάρντ φαντάζομαι ότι ειδικά σε μια συνέντευξη των Financial 
Times δεν πετάει λόγια του αέρα, η επικεφαλής του ΔΝΤ η οποία 
είχε δώσει στον έλληνα υπουργό Οικονομικών την περίφημη λί-
στα με τους καταθέτες σε τράπεζες της Ελβετίας, μια λίστα 2.062 
περιπτώσεων από τις οποίες έχει περαιωθεί ο έλεγχος μόνο για 
25. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό μετά από δυο χρόνια. Να 
βγαίνει δημόσια και να λέει ότι δέχτηκε απειλές για τη ζωή της»!

Λίγο αργότερα, στην ίδια συνέντευξη Τύπου, έφτασε στην από-
λυτη γελοιότητα: «Εγώ το 2012 δέχτηκα παρόμοιες απειλές, όταν 
μου είπαν έλα να μας βρεις να μας φορολογήσεις. Βέβαια αυτός 
που είπε έλα να με βρεις να με φορολογήσεις, βρέθηκε στη φυ-
λακή». Αναφερόταν στον Ρέστη, ο οποίος είχε πει «ελάτε να μας 
βρείτε να μας φορολογήσετε», εννοώντας τους εφοπλιστές που 
μπορούν να πάρουν τα καράβια τους από την ελληνική σημαία 
και τις έδρες των επιχειρήσεών τους από την Ελλάδα. Ηταν αυτό 
απειλή –έστω και συγκαλυμμένη– και μάλιστα προς τον Τσίπρα;

Αρωμα «μεγάλου συνασπισμού»
«Η Τρόικα δεν βιάζεται να γυρίσει κι απαιτεί. Απάντηση: Συνά-

ντηση Τσίπρα - Σαμαρά και συμφωνία πακέτο για ΠτΔ, εκλογές κι 
απομείωση του χρέους». Αυτά έγραψε στο twitter ο Παπαδημού-
λης, προκαλώντας ένα μικρό πονοκέφαλο στον ΣΥΡΙΖΑ. Διότι αυ-
τή η δήλωση δεν περιλαμβάνει μόνο τα όσα δήλωσε πηγαίνοντας 
στον Παπούλια ο Τσίπρας. Υπάρχει και μια προσθήκη, που αφορά 
την «απομείωση του χρέους». Κι αυτή η προσθήκη υπονοεί πως 
υπάρχουν δυνατότητες για πολιτική συμφωνία-πακέτο ανάμεσα 
στον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ. Πολιτική συμφωνία που θα περιλαμβάνει 
και τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές για το χρέος. 

Μια τέτοια πολιτική συμφωνία θα μπορούσε κάλλιστα ν’ απο-
τελέσει τη βάση ενός «μεγάλου συνασπισμού» ανάμεσα στα δυο 
κόμματα. Οχι τώρα, βέβαια, αλλά μετά από μια εκλογική μάχη 
την οποία θα κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά χωρίς αυτοδυναμία. Ο 
Παπαδημούλης κάθε άλλο παρά άπειρος είναι. Εκανε τη συγκε-
κριμένη παρέμβαση εν πλήρη συνειδήσει και γνωρίζοντας ότι 
θα προκαλέσει πολιτική αίσθηση. Δεν γνωρίζουμε αν είναι δική 
του πρωτοβουλία ή πρωτοβουλία της φράξιας στην οποία ανή-
κει (με Δούρου, Μπαλάφα κ. ά.), γνωρίζουμε όμως ότι την ίδια 
«γραμμή» δίνει και μια μερίδα των βαρόνων των ΜΜΕ, η οποία 
πάντοτε εκφράζει αυθεντικά τη θέληση της ισχυρότερης μερίδας 
της ελληνικής αστικής τάξης.

Προδιαγεγραμμένη πορεία
Δεν μας εξέπληξε το διαζύγιο του Μαριά με τον Καμμένο. 

Από καιρό σας έχουμε πει ότι ο Μαριάς παίζει για πάρτη του 
και μόνο. Με το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να κάνει πολιτική κα-
ριέρα (ήταν χαμηλά στην ιεραρχία). Βρήκε την ευκαιρία με το 
κόμμα του Καμμένου, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου. Τότε που 
δήλωνες αντιμνημονιακός, έφτιαχνες κόμμα και έμπαινες στη 
Βουλή. Εχτισε προσεκτικά τις προσωπικές δημόσιες σχέσεις του, 
ξεκινώντας αρχικά από τα περιθωριακά κανάλια και περνώντας, 
ως βουλευτής πλέον, ως πρώτη μούρη στα πάνελ των μεγάλων 
καναλιών. Οταν είδε ότι το πράγμα ξεφτιλίζεται και ότι το κόμμα 
Καμμένου «ξεψειρίζεται» από τη ΝΔ και δύσκολα θα ξαναβρεθεί 
στη Βουλή, έβαλε πλώρη για την ευρωβουλή. Και τα κατάφερε 
να πάρει τη μοναδική έδρα των ΑΝΕΛ, μολονότι ο Καμμένος 
προσπάθησε να του κόψει το δρόμο βάζοντας τρεις υποψήφιους 
από την Κρήτη, όπως ο ίδιος ο Μαριάς έλεγε.

Απαξ και εκλέχτηκε ευρωβουλευτής, ήταν ζήτημα χρόνου να τα 
σπάσει με τον Καμμένο, για ν’ ακολουθήσει τη δική του πορεία. 
Πέντε χρόνια με τον παχυλότατο μισθό του βουλευτή και τις αβά-
ντες που δίνει το «λόμπινγκ» στο Στρασβούργο, τις Βρυξέλλες και 
το Λουξεμβούργο, θα έχει την άνεση να σταθμίσει τα πράγματα 
και να δει που θα ενταχθεί μελλοντικά. Πλέον ξέρει να «πουλάει» 
ακριβά τον εαυτό του.

Ο Χαρδούβελης ως άνθρωπος 
των δανειστών
Ακόμα και ένας τεχνοκράτης μπορεί να 

γίνει πολιτικός, αν πρέπει να υπερασπί-
σει τον εαυτό του και τη «δουλειά» που του 
έχουν αναθέσει. Αλλωστε, ο Χαρδούβελης 
έχει διατελέσει σύμβουλος δύο πρωθυπουρ-
γών (Σημίτη, Παπαδήμου) και κάθε άλλο 
παρά άγνωστα του είναι τα κόλπα της αστι-
κής πολιτικής. Γι’ αυτό και δεν μας ξένισε 
καθόλου και η ξαφνική επίσκεψή του στον 
Παπούλια και η δήλωση-ποταμός που έκανε 
βγαίνοντας (την είχε γραμμένη και απλώς 
τη διάβασε). Ο Παπούλιας, εκτός από πα-
ρελασιάρχης, παίζει και το ρόλο του ντεκόρ 
για σημαντικές πολιτικές δηλώσεις. Οποι-
ος θέλει να κάνει μια πολιτική παρέμβαση 
στην οποία θέλει να προσδώσει ευρύτερη 
δημοσιότητα κάνει μια βίζιτα στο προεδρικό 
μέγαρο.

Ο Χαρδούβελης κατάλαβε ότι τον προ-
ετοιμάζουν για αποδιοπομπαίο τράγο και 
αποφάσισε να υπερασπιστεί δημόσια τον 
εαυτό του («πολλοί, χωρίς κανένα κόστος 
ή θέλοντας να θολώσουν τα νερά και την 
πραγματικότητα μόνο το προπατορικό αμάρ-
τημα δεν μου έχουν φορτώσει»). Η παρέμ-
βασή του, όμως, είχε και μια σημαντικότερη 
διάσταση από την υπεράσπιση του εαυτού 
του. Εμμέσως πλην σαφώς, απηύθυνε προ-
ειδοποίηση προς τους Σαμαρά-Βενιζέλο 
να μην εντάξουν τη διαπραγμάτευση με 
τους δανειστές στους εσωτερικούς πολιτι-
κούς σχεδιασμούς τους. Ενήργησε έτσι ως 
άνθρωπος των δανειστών, διαχωρίζοντας 
πλήρως τη θέση του από το δίδυμο της συ-
γκυβέρνησης.

«Δεν ωφελούν οι λεονταρισμοί, που συνή-
θως γίνονται  για εσωτερική κατανάλωση», 
διακήρυξε, καρφώνοντας κυρίως το ΠΑΣΟΚ 
που προσπαθεί να καλλιεργήσει την εικόνα 
του σκληρού διαπραγματευτή που τραβάει 
τις «κόκκινες γραμμές» και (υποτίθεται ότι) 
σέρνει και τη ΝΔ στη σκληρή γραμμή. «Πρέ-

πει να έρθουμε σε μια ασφαλή για τη χώρα 
συμφωνία με τους δανειστές εγκαίρως και 
θα προλάβουμε», συνέχισε ο Χαρδούβε-
λης, θέτοντας το δικό του πλαίσιο. Κι αμέ-
σως μετά πήρε πρωθυπουργικό ύφος και 
ξεκαθάρισε: «Ως υπουργός Οικονομικών 
οφείλω να προασπίζομαι τη δημοσιονομική 
σταθερότητα και να αντιστέκομαι στο λαϊ-
κισμό. Οσο περνά από το χέρι μου, λοιπόν,  
δεν πρόκειται να επιτρέψω να παραπλανηθεί 
ο ελληνικός λαός.  Εργάζομαι για να υπάρ-
ξει συνολική ρεαλιστική συμφωνία με τους 
δανειστές το συντομότερο δυνατό». Αυτό 
εμπεριέχει και απειλή απόλυσης, γι’ αυτό 
και ο Βενιζέλος ανέλαβε να επαναλάβει 
όσα είχε πει μια μέρα πριν η Βούλτεψη (περί 
στήριξης του υπουργού Οικονομικών), ενώ 
έκανε και μια πρωινή συνάντηση μαζί του 
την επομένη, για να δείξει πόσο πολύ τον 
αγαπά, τον εκτιμά και τον στηρίζει.

Ο Χαρδούβελης δεν παρέλειψε να επανα-
φέρει και την απειλή της εξόδου από την ΕΕ, 

η οποία υποτίθεται ότι έχει εξαλειφθεί (αυ-
τή είναι η επίσημη κυβερνητική τοποθέτηση, 
την οποία έχουν επαναλάβει πολλές φορές 
και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, με τις γνω-
στές παπαριές περί Grexit και Grecovery): 
«Από τη θέση του υπουργού Οικονομικών 
μπορώ να διαβεβαιώσω τους έλληνες πο-
λίτες ότι θα κρατήσουμε  την Ελλάδα στην 
ευρωπαϊκή οικογένεια». Επειδή αυτό σχολι-
άστηκε, ακολούθησαν διευκρινίσεις από το 
«περιβάλλον» του Χαρδούβελη, σύμφωνα με 
τις οποίες, αν και δε βρισκόμαστε στο 2012, 
εντούτοις ο κίνδυνος εξόδου από το ευρώ 
δεν πρέπει να υποτιμάται!

Μόνο αφού επανέλαβε ότι όλα «θα γίνουν 
σε συμφωνία με τους εταίρους μας, αυτό 
επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον, το οποίο 
υπηρετώ μακριά από κάθε είδους σκοπιμό-
τητες», ο Χαρδούβελης πρόσθεσε και μια 
«κάλυψη» στους Σαμαρά-Βενιζέλο, για να 
μην κατηγορηθεί ότι προσπαθεί να τους 
«καβαλήσει». Και αυτή η «κάλυψη», όμως, 
ήταν υπό το πρίσμα της προσωπικής του 
εξασφάλισης: «Ο πρωθυπουργός γνωρίζει 
πολύ καλά τι έχει συμβεί, όπως το γνωρίζει 
και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, και σε 
κάθε περίπτωση για μένα αυτό είναι αρκετό. 
Παραμένω αφοσιωμένος στο έργο μου, που 
είναι  η ασφαλής μετάβαση της ελληνικής 
οικονομίας και της χώρας στη φάση της 
ανάπτυξης». 

Είναι προφανές ότι ο Χαρδούβελης αι-
σθάνεται αρκετά ισχυρός σ’ αυτή τη φάση. 
Την ισχύ του δεν την αντλεί από τους Σα-
μαρά-Βενιζέλο, αλλά από τις Βρυξέλλες, 
τη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο. Αν ο 
Σαμαράς με τον Βενιζέλο θελήσουν να δη-
μιουργήσουν σκηνικό κρίσης, για να πάνε σε 
πρόωρες εκλογές, τότε ο Χαρδούβελης θα 
είναι «εκτός» και «απέναντι». Αυτό είναι το 
μήνυμα που τους έστειλε.

Kάτι κουρασμένα 
παλικάρια

Ο Βενιζέλος έκλεισε ραντεβού και 
αναμενόταν να συναντηθεί την 

Πέμπτη με τον Γιωργάκη και την Παρα-
σκευή με τον Σημίτη. Είδηση δεν είναι, 
βέβαια, η συνάντηση με τον Σημίτη, ο 
οποίος πάντα τον στήριξε, αλλά η συ-
νάντηση με τον ΓΑΠ. Φαίνεται πως ο 
τελευταίος δεν επιθυμεί τη ρήξη αυτή 
τη στιγμή, γι’ αυτό και δέχτηκε να συ-
ναντηθεί με τον Βενιζέλο. Αλλιώς δε θα 
πήγαινε. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, και 
ότι είναι αποφασισμένος να στηρίξει 
τον Βενιζέλο. Κάθε άλλο. Ο Παπανδρέ-
ου δε θα ησυχάσει μέχρι να ξωπετάξει 
τον Βενιζέλο και να ελέγξει και πάλι το 
ΠΑΣΟΚ. Είτε ο ίδιος είτε μέσω ανθρώ-
πων του.

Ολ’ αυτά, βέβαια, είναι παντελώς 
αδιάφορα. Ακόμα και από τη σκοπιά της 
αστικής πολιτικής να τα δει κανείς, θα 
συμφωνήσει μαζί μας πως πρόκειται για 
ήσσονος σημασίας θέματα. Το ΠΑΣΟΚ 
είναι αναξιόπιστο, ξεπουπουλιασμένο 
ακόμη και σε επίπεδο στελεχικού δυνα-
μικού και στόχος του Βενιζέλου είναι να 
καταφέρει να μπει στη Βουλή. Από εκεί 
και πέρα, για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ 
να ξαναπαίξει ρόλο, έστω και ως μικρή 
συμπληρωματική δύναμη εξουσίας, θα 
πρέπει να ξεφορτωθεί τον Βενιζέλο. 
Ως αντιπολίτευση θα είχε καλύτερες 
προοπτικές, αλλά και πάλι θα πρέπει 
να ξεφορτωθεί τον Βενιζέλο, ο οποίος 
αποτελεί ίσως το πιο μισητό πρόσωπο 
για τον ελληνικό λαό (είναι και το τουπέ 
του βλέπετε).

His masters’ voice
Για να γίνει δεκτός από τον Σαμαρά και μά-

λιστα σε συνάντηση μιας ώρας, κάτι έπρεπε 
να του προσφέρει ο Στ. Θεοδωράκης. Και του 
πρόσφερε την επανάληψη της γνωστής θέσης 
του Ποταμιού, ότι «πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος 
από την παρούσα Βουλή».

«Η χώρα δεν μπορεί να παίζει καθημερινά 
Τζόκερ με την εκλογή του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, ούτε να λέμε εάν βρέθηκε ή δεν 
βρέθηκε ένας ακόμη βουλευτής για να συ-
μπληρωθούν οι 180» είπε στον Σαμαρά ο Θεο-
δωράκης, ο οποίος για την περίσταση φόρεσε 
κοστούμι και εγκατέλειψε το σακίδιο (έπρεπε 
να βγει και φωτογραφία βλέπετε). Επεσήμανε, 
ακόμη, πως θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει συ-
νεννόηση σε αυτό το θέμα και με τον Αλέξη 
Τσίπρα. Δηλαδή, επανέλαβε τη «γραμμή» που 
εδώ και καιρό προωθεί το αφεντικό του γνω-
στού Συγκροτήματος.

Ο Θεοδωράκης δήλωσε ακόμη ότι η παρού-
σα Βουλή πρέπει να προχωρήσει σε συνταγ-
ματική αναθεώρηση, σε αλλαγή του εκλογικού 
νόμου, αλλά και σε μια νέα πατριωτική συμφω-
νία για το χρέος, ενώ πρότεινε οι εκλογές να 
γίνουν το Νοέμβριο του 2015. Αν εξαιρέσου-
με το τελευταίο, όλα τα υπόλοιπα είναι στην 
ατζέντα του Σαμαρά και της συγκυβέρνησης. 
Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρη-
ση θα την ακούσουμε οσονούπω από την επι-
τροπή «σοφών» που συνέστησε ο Σαμαράς με 
επικεφαλής τον Πρ. Παυλόπουλο. Την αλλαγή 
του εκλογικού νόμου την προτείνει ο Βενιζέ-
λος, ενώ ο Σαμαράς δεν την έχει απορρίψει 
κατηγορηματικά (περισσότερο ενδιαφέρεται 
να μη φανεί ότι φοβάται τον ΣΥΡΙΖΑ και συμ-
φωνεί με την κατάργηση του μπόνους των 50 

εδρών, όπως προτείνει ο Βενιζέλος). Τέλος, 
η «πατριωτική συμφωνία για το χρέος», μια 
πρόταση ασαφής ως προς το περιεχόμενό 
της, το οποίο ποτέ δεν έχει παρουσιάσει το 
Ποτάμι, σαφέστατη όμως ως προς τα πολιτικά 
της συμφραζόμενα. Σαμαράς και Βενιζέλος 
δουλεύουν εδώ και καιρό αυτή την ιδέα, για 
να στριμώξουν τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι βαρόνοι 
των μίντια, μικροί και μεγάλοι, παίζουν πολύ 
έντονα τον τελευταίο καιρό με την ιδέα της 
«εθνικής συνεννόησης». Ο Θεοδωράκης ήταν 
ο καταλληλότερος για να παρουσιάσει αυτή 
την πρόταση σε μια συνάντηση με τον Σαμαρά, 
την απάντηση του οποίου δεν μάθαμε όμως.

Εξερχόμενος του μεγάρου Μαξίμου, ο Θε-
οδωράκης είπε πως ο πρωθυπουργός άκουσε 
τις απόψεις του, και μόνο για το θέμα των εκλο-
γών αποκάλυψε πως ο Σαμαράς του απάντησε 
ότι η κυβέρνηση έχει ως στόχο να εξαντλήσει 
τη θητεία της και οι εκλογές θα γίνουν με τη 
συμπλήρωση της τετραετίας, τον Ιούνη του 
2016. Τι έμεινε από τη συνάντηση; Η φωτογρα-
φία που ήθελε ο Θεοδωράκης και ένα άρωμα 
«εθνικής συνεννόησης» που το χρειάζεται ο 
Σαμαράς. Βολεύτηκαν αμφότεροι.
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Δεκάδες χιλιάδες διαδηλω-
τές κατέβηκαν στους δρό-

μους πολλών ιταλικών πόλεων 
την περασμένη Παρασκευή, 
ημέρα γενικής απεργίας. 
Ηταν μία ακόμα από τις απερ-
γίες που εδώ και βδομάδες 
επαναλαμβάνονται σε πολλές 
ιταλικές πόλεις, καθώς οι δια-
δηλωτές διαμαρτύρονται για 
τις μεταρρυθμίσεις Ρέντσι στα 
εργασιακά, την εκπαίδευση και 
τις περικοπές των κοινωνικών 
δαπανών. 

Στην Πάντοβα, οι συγκρού-
σεις μεταξύ διαδηλωτών 
και αστυνομίας οδήγησαν 
σε τραυματισμούς αρκετών 
διαδηλωτών και τεσσάρων 
αστυνομικών. Στην Πίζα, η 
αστυνομία επιτέθηκε στους 
διαδηλωτές που βρίσκονταν 
έξω από τον πύργο, ενώ στη 
Ρώμη ομάδα εργατών ανέβη-
κε στο Κολοσσαίο και κρέμα-
σε πανό. Στη Νάπολη έγιναν 
αποκλεισμοί δρόμων, ενώ στο 
Μιλάνο έπεσαν πυροτεχνήμα-
τα και καπνογόνα μπροστά σε 
ανταλλακτήριο συναλλάγμα-
τος. Στο Μιλάνο, φοιτητές με 
κόκκινα κράνη επεχείρησαν να 
σπάσουν τον κλοιό της αστυ-
νομίας που τους επιτέθηκε με 
δακρυγόνα και γκλομπ. Γιατί 
όμως όλος αυτός ο ντόρος; 

Στα πρότυπα 
Γερμανίας και ΗΠΑ

Πέρα από την αντιεκπαι-
δευτική μεταρρύθμιση που 
επιτρέπει στους καπιταλιστές 
να επενδύουν στα σχολεία και 
τους διευθυντές να μετατρέ-
πονται σε μάνατζερ, η κυβέρ-
νηση Ρέντσι θέλει να ανατρέ-
ψει το εργασιακό δίκαιο που 
ισχύει στη χώρα, σε καθαρά 
αντεργατική κατεύθυνση.

Η ουσία των μεταρρυθμί-
σεων Ρέντσι στα εργασιακά 
βρίσκεται σε αυτό που έχει 
πολιτογραφηθεί με τον όρο 
«ευελφάλεια», που υποτίθεται 
ότι συνδυάζει την «ευελιξία» 
και την «ασφάλεια» στην αγο-
ρά εργασίας. Δύο όρους που 
αλληλοαποκλείονται, γι’ αυτό 
και η «ευελφάλεια» δεν είναι  
παρά η πλήρης αποσάθρωση 
των εργασιακών σχέσεων, με 
πρόσχημα (τι άλλο;) την «κα-
ταπολέμηση» της ανεργίας.

Αυτό έκανε και ο Ρέντσι. Με 
πρόσχημα τη μείωση της ανερ-
γίας (που για τους νέους εργα-
ζόμενους έχει αγγίξει το 43%), 
ο Ρέντσι επιχειρεί να αναδιαρ-
θρώσει τις εργασιακές σχέσεις 
με στόχο τη δημιουργία μίας 
δεξαμενής εργατών που θα ερ-
γάζονται σε επισφαλείς θέσεις 
εργασίας, με εξευτελιστικά με-
ροκάματα φυσικά. Γι’ αυτό και 
τον κατηγορούν ότι επιχειρεί 
να δημιουργήσει αντίστοιχα 
εργασιακά συστήματα με αυ-
τά της Γερμανίας, όπως των 
mini jobs, βάσει των οποίων  
γύρω στα επτά εκατομμύρια 
εργαζόμενοι δουλεύουν με 
400 ευρώ το μήνα, χωρίς δι-
καιώματα. 

Εμπόδιο στην πλήρη απο-
σάθρωση των εργασιακών 

σχέσεων είναι το άρθρο 18 του 
ιταλικού εργατικού δικαίου, 
που ισχύει από τη δεκαετία του 
’70. Το άρθρο αυτό προστατεύ-
ει από απόλυση τους εργάτες 
που έχουν συμβάσεις αορί-
στου χρόνου σε επιχειρήσεις 
με πάνω από 15 εργαζόμενους, 
επιβάλλοντας την επαναπρό-
σληψη όσων απολύθηκαν άδι-
κα, αν αυτό αποδειχτεί στα 
δικαστήρια, και την αποζημίω-
σή τους που ισοδυναμεί με 12 
μισθούς.

Η αναμόρφωση του άρ-
θρου 18, σύμφωνα με το νόμο 
92/2012 των Μόντι-Φορνέρο, 
που ψηφίστηκε στις 27 Ιούνη 
του 2012 από το ιταλικό κοι-
νοβούλιο, έδωσε τη δυνατό-
τητα στους καπιταλιστές να 
απολύουν «για οικονομικούς 
λόγους» και οι εργαζόμενοι 
να μην μπορούν να διεκδι-
κήσουν την επαναπρόσληψή 
τους, ακόμα κι αν τα δικαστή-
ρια κρίνουν ότι η απόλυση δεν 
είναι δικαιολογημένη, αλλά 
υπάρχουν οικονομικοί λόγοι 
που οδηγούν την επιχείρηση 
σε μείωση προσωπικού. Στην 
περίπτωση, αυτή σύμφωνα με 
το αναμορφωμένο άρθρο 18, 
οι καπιταλιστές υποχρεώνο-
νται να πληρώσουν μόνο την 
αποζημίωση που κυμαίνεται 
μεταξύ 12 και 24 μισθών.  Ομως 
αυτό δεν κρίθηκε αρκετό από 
τους καπιταλιστές που θέλουν 
να απολύουν ασύστολα και 
τζάμπα. 

Στις προσταγές 
των καπιταλιστών

Γι’ αυτό και ο Ρέντσι έσπευ-
σε να πάρει μέτρα για να τους 
ικανοποιήσει περισσότερο, 
καταργώντας το άρθρο 18 
για τους νεοπροσλαμβανό-
μενους, σύμφωνα με το νέο 
νόμο (Jobs Act) που ψηφίστη-
κε από την ιταλική Γερουσία 
στις 8 Οκτώβρη. Μετά από 
πολλές αντιδράσεις, ο νόμος 
τροποποιήθηκε λίγο από την 
επιτροπή εργατικών θεμάτων 
της Κάτω Βουλής. Σύμφωνα με 
την τροποποίηση αυτή που ψη-
φίστηκε την περασμένη Τρίτη 
(18/11), οι εργαζόμενοι αυτοί θα 
προστατεύονται από  απόλυση 
μόνο σε ακραίες περιπτώσεις 
απόλυσης λόγω διακρίσεων 
(π.χ. φυλετικών ή άλλων).

Ταυτόχρονα, με πρόσχημα 
την «απλοποίηση» των εργασι-
ακών σχέσεων, ο νέος νόμος 
προβλέπει την επέκταση των 
συμβάσεων έργου χωρίς αιτι-
ολόγηση της αναγκαιότητάς 
τους από τους καπιταλιστές, 
σε τρία χρόνια αντί ενός που 
ίσχυε μέχρι σήμερα. Μέχρι 
σήμερα, οι καπιταλιστές μπο-
ρούσαν να προσλαμβάνουν 
εργαζόμενους με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου για χρονι-
κό διάστημα τριών ετών, αρκεί 
να το αιτιολογούσαν βάσει των 
παραγωγικών τους αναγκών, 
αν ο εργαζόμενος σε τέτοια 

σύμβαση δούλευε πάνω από 
ένα χρόνο στην εταιρία. Τώρα, 
δε θα χρειάζεται να προβούν 
σε οποιαδήποτε αιτιολόγηση 
για τρία χρόνια. Σε αυτό το 
χρονικό διάστημα θα μπορούν 
να ανανεώνουν τις συμβάσεις 
μέχρι πέντε φορές.

Με τις ευλογίες των 
οικονομολόγων του 
κεφαλαίου

Οι αντεργατικές μεταρ-

ρυθμίσεις ήταν αναμενόμενο 
να αγκαλιαστούν από τους 
διεθνείς οικονομικούς οργανι-
σμούς της κεφαλαιοκρατίας. 
Πρώτο το ΔΝΤ χαιρέτισε τις 
μεταρρυθμίσεις που γίνονται 
στο όνομα των «απλοποιημέ-
νων εργατικών συμβάσεων με 
σταδιακή προστασία» (ανάλο-
γη των χρόνων εργασίας) για 
την «αποκέντρωση» των μισθο-
λογικών ρυθμίσεων σε επίπεδο 
επιχείρησης και τη σύνδεση με 
την παραγωγικότητα (δελτίο 

τύπου 14/430  http://www.imf.
org/external/np/sec/pr/2014/
pr14430.htm). Ο Γενικός Γραμ-
ματέας του ΟΟΣΑ Ανχελ Γκου-
ρία συνεχάρη τον Ρέντσι για 
την υπερψήφιση του νόμου 
στην ιταλική Γερουσία, λέγο-
ντας ότι ο νέος νόμος «θα βελ-
τιώσει τη λειτουργία της ιταλι-
κής αγοράς εργασίας» και θα 
ανοίξει το δρόμο για «μια πιο 
δυναμική ανάπτυξη» η οποία 
«θα δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας και θα μειώσει την 
ανεργία» (http://www.oecd.
org/about/secretary-general/
gurria-congratulates-italy-
on-new-jobs-act-bill.htm). 
Πώς θα γίνει αυτό; Οταν οι 
καπιταλιστές θα μπορούν να 
απολύουν ευκολότερα και να 
προσλαμβάνουν για περισ-
σότερο χρόνο εργαζόμενους 
με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου χωρίς να χρειάζεται 
να το αιτιολογήσουν, τότε θα 
προσλάβουν περισσότερους 
μερικά απασχολούμενους 
που θα μπορούν να τους απο-
λύουν χωρίς «γραφειοκρατικά 

κωλύματα». Γι’ αυτό και οι πε-
ρισσότεροι (τα τρία τέταρτα) 
από τους 14 οικονομολόγους 
και αναλυτές που ρώτησε 
το πρακτορείο Bloomberg 
(http://www.bloomberg.com/
news/2014-10-16/renzi-plan-
to-shake-up-labor-market-
seen-helping-italy-recovery.
html) δήλωσαν ότι ο νέος νό-
μος «θα δώσει οξυγόνο στην 
οικονομία που δεν έχει ανα-
πτυχθεί τα τελευταία τρία 
χρόνια».

Το λόγο τώρα έχει η εργατι-
κή τάξη. Θα μείνει μόνο στις 
απεργίες που οργανώνει η 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία 
ή θα αποφασίσει να τραβήξει 
το σκοινί και να διεξαγάγει 
αγώνα αξιώσεων για την ανά-
σχεση της αντεργατικής λαί-
λαπας; Αν περιμένει από την 
24ωρη απεργία που συμφώνη-
σαν οι δύο μεγαλύτερες συν-
δικαλιστικές ομοσπονδίες της 
χώρας (CGIL και UIL)  για τις 
12 Δεκέμβρη (τόσο κοντά!), με 
την τρίτη ομοσπονδία (CISL) 
να αρνείται να συμμετάσχει 
σ’ αυτή  και να κηρύσσει απερ-
γία στο δημόσιο για την 1η Δε-
κέμβρη, δε θα φανεί φως στο 
τούνελ.

Εργάτες-λάστιχο α’λα Ρέντσι

Ουκρανία

Χωρίς αποτέλεσμα οι πιέσεις στη Μόσχα
Με τη συμφωνία κατάπαυ-

σης του πυρός, που υπο-
γράφτηκε στην πρωτεύουσα 
Μινσκ της Λευκορωσίας στις 
5 Σεπτέμβρη, να παραμένει 
κυριολεκτικά στα χαρτιά, κλι-
μακώνεται ξανά η ένταση και 
ανεβαίνουν οι τόνοι στη σύ-
γκρουση των ΗΠΑ και των δυ-
τικών εταίρων τους με τη Ρωσία 
για την Ουκρανία, καθώς τα δύο 
αντίπαλα στρατόπεδα συγκε-
ντρώνουν δυνάμεις και όπλα για 
να συνεχίσουν την αναμέτρηση 
από καλύτερες θέσεις.

Στο μεταξύ, ούτε οι καταγ-
γελίες του ΝΑΤΟ για ενίσχυση 
των αυτονομιστών ανταρτών 
στην ανατολική Ουκρανία με 
ρωσικά στρατεύματα, τανκς, 
θωρακισμένα οχήματα και βα-
ρύ οπλισμό, ούτε τα ομαδικά 
πυρά και οι απειλές για νέες 
κυρώσεις που δέχτηκε ο ρώσος 
πρόεδρος στη σύνοδο του G20 
στην Αυστραλία το περασμένο 
Σαββατοκύριακο, 15 και 16 Νο-
έμβρη, δε φαίνεται να πτοούν 
τη ρωσική ηγεσία, η οποία δεν 
κάνει βήμα πίσω από τις θέσεις 
της. Οσο για το θόρυβο που 
προκάλεσαν τα διεθνή μίντια 
με αφορμή την αποχώρηση του 
Πούτιν πριν από το κλείσιμο της 
συνόδου, η οποία αποδόθηκε 
στην ψυχρή υποδοχή, στις επι-
κρίσεις και στις πιέσεις  που δέ-
χτηκε από τον Ομπάμα και τους 
λοιπούς δυτικούς εταίρους του, 
εξυπηρετεί κυρίως την αντιρω-
σική προπαγάνδα. Αντίθετα, αν 
λάβουμε υπόψη τη μέχρι τώρα 
στάση της ρωσικής ηγεσίας και 
τις επιθετικές δηλώσεις Πούτιν 
μετά τη σύνοδο του G20, μάλ-

λον θα πρέπει να ερμηνευτεί 
ως κίνηση επίδειξη ισχύος και 
αγνόησης των δυτικών πιέσεων.

Οι υψηλοί τόνοι των δυτικών 
ηγετών, οι επικρίσεις και οι 
απειλές που ακούστηκαν στη 
σύνοδο του G20 δεν βρήκαν 
την ανάλογη ανταπόκριση στη 
σύνοδο των υπουργών Εξωτε-
ρικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
που πραγματοποιήθηκε μια μέ-
ρα αργότερα, στις 17 Νοέμβρη, 
στις Βρυξέλλες. Η σύνοδος 
περιορίστηκε στην επιβολή 
ταξιδιωτικής απαγόρευσης σε 
κάποιους αντάρτες στην Ου-
κρανία, ενώ οι προσπάθειες 
κυρίως της Πολωνίας και των 
χωρών της Βαλτικής για την 
επιβολή νέων κυρώσεων στη 
Ρωσία μπλοκαρίστηκαν από 
ένα αυξανόμενο αριθμό χω-
ρών, κυρίως της κεντρικής και 
νότιας Ευρώπης, που πλήττο-
νται οικονομικά και τάσσονται 
ενάντια σε νέες κυρώσεις. Το 
αποτέλεσμα της συνόδου είχε 
προδιαγράψει μια μέρα νωρί-
τερα ο γερμανός υπουργός Οι-
κονομικών και αντικαγκελάριος 
Σίγκμαρ Γκάμπριελ, επικεφαλής 
του σοσιαλδημοκρατών (SPD), 
που δήλωσε στο γερμανικό κα-
νάλι ARD ότι δεν πιστεύει ότι 
οι αυστηρότερες κυρώσεις σε 
βάρος της Ρωσίας θα κάνουν 
τον Πούτιν να αλλάξει στάση 
και θα βοηθήσουν να λυθεί η 
ουκρανική κρίση. Οτι δεν βλέπει 
πώς θα βοηθήσουν τη Γερμανία 
να προχωρήσει οικονομικά, ότι 
θα κάνουν μόνο την κατάσταση 
πιο δύσκολη και ότι είναι σωστό 
που η Μέρκελ και ο υπουργός 
Εξωτερικών Φρανκ Βάλτερ 

Στέινμεγιερ επικεντρώνονται 
στο διάλογο και όχι στην αντι-
παράθεση, όπως κάνουν άλλοι. 

Μια μέρα μετά τη σύνοδο 
των υπουργών Εξωτερικών της 
ΕΕ, στις 18 Νοέμβρη, ο γερμα-
νός υπουργός Εξωτερικών, σε 
ρόλο μεσολαβητή, επισκέφτη-
κε πρώτα το Κίεβο και μετά 
τη Μόσχα σε μια προσπάθεια 
διάσωσης της συμφωνίας του 
Μινσκ. Μετά τη συνάντησή 
του με το ρώσο υπουργό Εξω-
τερικών Σεργκέι Λαβρόφ δή-
λωσε ότι δεν υπάρχει έδαφος 
για αισιοδοξία στη σημερινή 
κατάσταση, γιατί τα βασικά 
σημεία της συμφωνίας κατά-
παυσης του πυρός δεν έχουν 
εφαρμοστεί και συνεχίζουν να 
μην εφαρμόζονται. Παρολαυ-
τά, χαρακτήρισε τη συμφωνία 
του Μινσκ ως την καλύτερη 
δυνατή ευκαιρία για τον τερμα-
τισμό του πολέμου και κάλεσε 
τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα 
να προχωρήσουν άμεσα στην 
εφαρμογή της. Ομως, όπως φαί-
νεται, η επίσκεψη του γερμανού 
υπουργού Εξωτερικών στις δύο 

πρωτεύουσες ήταν άκαρπη. Την 
επομένη της επίσκεψής του, ο 
ρώσος υπουργός Εξωτερικών 
κάλεσε την κυβέρνηση του Κιέ-
βου να ξεκινήσει άμεσα κατευ-
θείαν συνομιλίες με εκπροσώ-
πους του Ντονμπάς με στόχο 
την επίτευξη μιας αμοιβαία 
αποδεκτής συμφωνίας, για να 
εισπράξει την άκρως επιθετική 
απάντηση του ουκρανού πρω-
θυπουργού Γιάτσενιουκ: «δεν θα 
κάνουμε άμεσες συνομιλίες με 
τους μισθοφόρους σας. Σταμα-
τήστε να παίζετε παιχνίδια που 
αποσκοπούν στη νομιμοποίηση 
ληστών και τρομοκρατών».

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση του 
Κιέβου σκληραίνει τη στάση της 
και παίρνει μέτρα συλλογικής τι-
μωρίας του άμαχου πληθυσμού 
στις ελεγχόμενες από τους αυ-
τονομιστές αντάρτες περιοχές. 
Το περασμένο Σάββατο, 15 Νο-
έμβρη, ανακοίνωσε τον τερμα-
τισμό της λειτουργίας όλων των 
δομών που χρηματοδοτούνται 
από το κράτος, των δημόσιων 
υπηρεσιών, των κρατικών επι-
χειρήσεων, των ινστιτούτων 
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Κόλαφο για την πλειοψηφία των οικο-
νομολόγων που προέβλεπε ανάκαμψη 

της γιαπωνέζικης οικονομίας απετέλεσαν 
τα στοιχεία που δόθηκαν στην δημοσιότη-
τα την περασμένη Δευτέρα, σύμφωνα με 
τα οποία η γιαπωνέζικη οικονομία μπαίνει 
ξανά σε ύφεση (συρρικνώθηκε για δεύτε-
ρο συνεχές τρίμηνο). Μετά την πτώση κατά 
7.3% το δεύτερο τρίμηνο του 2014, το ΑΕΠ 
κατρακύλησε άλλο ένα 1.6% το τρίτο (με 
αναγωγή σε ετήσια βάση). Δύο μήνες πριν, 
το Bloomberg, δημοσιεύοντας τα αποτε-
λέσματα μιας μίνι δημοσκόπησης μεταξύ 
15 «εξεχόντων» οικονομολόγων (http://
www.bloomberg.com/news/2014-09-11/
japan-seen-needing-47-billion-stimulus-for-
next-tax-bump.html), ανέφερε ότι το τρίτο 
τρίμηνο θα υπάρξει αύξηση του ΑΕΠ κατά 
3.4% σε σχέση με το προηγούμενο! Ο δε 
αναπληρωτής πρωθυπουργός και επικεφα-
λής του ΔΝΤ στην Ιαπωνία Taro Aso προέ-
βλεπε πριν από ένα μήνα (http://www.imf.
org/External/AM/2014/imfc/statement/
eng/jpn.pdf) ότι η Ιαπωνία διανύει μία φάση 
«ήπιας ανάκαμψης», αναφέροντας μάλιστα 
ότι η κυβέρνηση σκέπτεται να αυξήσει κι άλ-
λο το φόρο κατανάλωσης (αντίστοιχο του 
δικού μας ΦΠΑ), από 8% που είναι σήμερα 
σε 10% τον Οκτώβρη του επόμενου χρόνου. 
Πρόκειται δηλαδή για διπλασιασμό μέσα σε 
ενάμιση χρόνο, αφού τον περασμένο Απρί-
λη ο φόρος αυτός αυξήθηκε από 5% σε 8% 

για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια.
Ομως, οι οικονομολόγοι πιάστηκαν «αδι-

άβαστοι». «Ο αντίκτυπος του φόρου κατα-
νάλωσης ήταν πολύ πιο σοβαρός από τον 
αναμενόμενο». Αυτή ήταν η αιτιολογία που 
έδωσε η Junko Nishioka, οικονομολόγος 
από το τμήμα της Τράπεζας της Σκωτίας 
(RBS) που κάνει μπίζνες στην Ιαπωνία. Θα 
είχε όμως τέτοιο αντίκτυπο η αύξηση του 
φόρου αν οι μισθοί ανέβαιναν; Φυσικά 
και όχι. Οταν, όμως, το μέσο μηνιαίο ει-
σόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 
6% σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η 
Στατιστική Υπηρεσία της χώρας για το Σε-
πτέμβρη (http://www.stat.go.jp/english/
data/kakei/156.htm), πώς να μην πέσει η 
κατανάλωση; Σημειώστε ότι σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρε-
σίας (βλ. http://www.stat.go.jp/english/19.
htm#Note2), το επίπεδο των μισθών το Σε-
πτέμβρη βρισκόταν στο 84.1% του επιπέδου 
της περιόδου του 2010. 

Πίσω από κάθε κρίση κρύβεται η υποκα-
τανάλωση των μαζών. Αυτή η μεγάλη αλή-
θεια που υποστηρίζει η μαρξιστική πολιτική 
οικονομία φαίνεται ανάγλυφα στην περί-
πτωση της Ιαπωνίας, που παρά την αύξηση 
των υπερπόντιων φορτώσεων στις εξαγω-
γές της κατά 6.9% τον Σεπτέμβρη (http://
www.bloomberg.com/news/2014-10-22/
japan-s-exports-rise-most-in-seven-months-
in-boost-to-abe-1-.html) δε γλίτωσε την κα-

τρακύλα του ΑΕΠ. 
Η περίπτωση της Ιαπωνίας δείχνει και 

κάτι ακόμα. Πόσο εύθραυστη είναι η «ανά-
καμψη» που διανύεται μετά την κρίση του 
2008-9. Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας 
Shinzo Abe εκλέχτηκε το 2012 με την υπό-
σχεση να αναστηλώσει τη γιαπωνέζικη 
οικονομία (που βρίσκεται στην τρίτη θέση 
παγκοσμίως) από την κρίση που τη μαστίζει 
από το 2008. Εκτοτε, είναι η τέταρτη φορά 
που η γιαπωνέζικη οικονομία μπαίνει επίση-
μα σε ύφεση, με μείωση του ΑΕΠ επί δύο 
συνεχή τρίμηνα. Μεταξύ 2000 και 2008, 
μόνο μία φορά η γιαπωνέζικη οικονομία 
μπήκε επίσημα σε ύφεση κι αυτό το 2001, 
και τότε με ποσοστά μείωσης που δεν ξε-
περνούσαν το 5%. Από την κατρακύλα της 
τάξης του -12% του τελευταίου τριμήνου του 
2008 και την ακόμα μεγαλύτερη του -15% 
του πρώτου τριμήνου του 2009, άλλες δύο 
φορές το ΑΕΠ έπεσε κάτω από 6% (μία το 
πρώτο τρίμηνο του 2011 και μία το δεύτερο 
τρίμηνο του 2014). Το τελευταίο σοκ ήταν 
τόσο ισχυρό που ο ιάπωνας πρωθυπουργός 
προκήρυξε πρόωρες εκλογές το Δεκέμβρη. 
Με ανανεωμένη θητεία ελπίζει να περάσει 
την επόμενη αύξηση του φόρου που αποτε-
λεί ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό 
των κυβερνητικών εσόδων (γύρω στο 16%), 
με στόχο να μειώσει τους φόρους στους κα-
πιταλιστές. Από την κρίση, όμως, δύσκολα 
θα κατορθώσει να ξεφύγει για πολύ.

Ξανά σε κρίση η Ιαπωνία

Δύο φωτογραφίες τραβηγμένες 
σε δύο σημεία που απέχουν 

μεταξύ τους μόλις λίγα χιλιόμετρα 
παρουσιάζουν δύο εκ διαμέτρου 
αντίθετους κόσμους. Στην πρώτη, οι 
συγγενείς των ηρωικών μαχητών της 
επίθεσης στην ισραηλινή συναγωγή 
την Τρίτη 18 Νοέμβρη κερνούν γλυκά 
τους γείτονές τους για να τιμήσουν, 
σύμφωνα με το έθιμο, τη μνήμη των 
παλαιστίνιων μαχητών-μαρτύρων που 
έπεσαν από τα ισραηλινά πυρά λίγο 
μετά την επίθεση και να γιορτάσουν 
το νέο χτύπημα της Παλαιστινιακής 
Αντίστασης στην καρδιά του σιωνι-
στικού κτήνους. Στη δεύτερη, μια 
τρομοκρατημένη Ισραηλινή κλαίει 
λίγο μετά το χτύπημα των μαχητών 
που προκάλεσε το θάνατο πέντε Ισ-
ραηλινών. 

Από τη μια ένας λαός λεβέντης 
και φύσει αντάρτης, που παλεύει για 
τη λευτεριά τιμώντας τους νεκρούς 
του, χωρίς να υπολογίζει τις βαριές 
απώλειες που υφίσταται καθημερινά 
από το σιωνιστή εχθρό. Ενας λαός με 
ψυχή, που αποτελεί φάρο της παγκό-
σμιας επανάστασης. Από την άλλη, 
μια κοινωνία βυθισμένη στο ρατσι-
σμό, που στην καλύτερη περίπτωση 
κλείνει τα μάτια στα εγκλήματα που 
συντελούνται καθημερινά στο όνομά 
της και που δεν είναι έτοιμη σε επίπε-
δο ηθικού να δεχτεί ως απάντηση ού-
τε το ελάχιστο μέρος της βίας που το 
κράτος ασκεί καθημερινά σε βάρος 
ενός ολόκληρου λαού επί 66 χρόνια.

Το πρωί της Τρίτης 18 Νοέμβρη, 
οι δύο νεαροί μαχητές της Αντίστα-
σης, τα ξαδέρφια Γκασάν και Ουντάι 
Αμπού Τζαμάλ από την παλαιστινι-
ακή γειτονιά Τζαμπάλ Αλ Μουκα-
μπέρ της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, 
μέλη του Λαϊκού Μετώπου για την 
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, 
επιτέθηκαν στη συναγωγή Χαρ Νοφ 
στη Δυτική Ιερουσαλήμ, η οποία έχει 

χτιστεί πάνω στα ερείπια του μαρτυ-
ρικού παλαιστινιακού χωριού Ντέιρ 
Γιασίν, όπου τις 9 Απρίλη του 1948 
ακροδεξιοί Εβραίοι κατέσφαξαν 
και στη συνέχεια ακρωτηρίασαν 250 
Παλαιστίνιους, παιδιά, γυναίκες και 
γέρους. Οι δύο μαχητές της Αντίστα-
σης, οπλισμένοι με μαχαίρια, μπαλ-
τάδες και ένα πιστόλι, επιτέθηκαν 
στους Ισραηλινούς που βρίσκονταν 
εκείνη την ώρα στη συναγωγή σκο-
τώνοντας τέσσερις ραβίνους (τρεις 
αμερικανο-ισραηλινούς και ένα 

βρετανο-ισραηλινό) καθώς και ένα 
ισραηλινό μπάτσο που άκουσε τις 
κραυγές από την επίθεση και πλησί-
ασε το χώρο της συναγωγής για να 
κυνηγήσει τους μαχητές. Μετά από 
λίγο, οι δυο μαχητές έπεσαν νεκροί 
από τα πυρά της αστυνομίας που πε-
ρικύκλωσε το χώρο. 

Η επίθεση στη συναγωγή ήρθε σαν 
απάντηση στο λιντσάρισμα (απαγχο-
νισμό) ενός παλαιστίνιου οδηγού λε-
ωφορείου από ισραηλινούς έποικους 
την Κυριακή 16 Νοέμβρη. Δολοφονία 

που οι σιωνιστές έσπευσαν να χαρα-
κτηρίσουν αυτοκτονία, ενώ υπήρχαν 
καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων που 
υποστήριζαν ότι είδαν μια ομάδα 
εποίκων να φεύγει τρέχοντας από 
το σημείο λίγο πριν βρεθεί νεκρός ο 
οδηγός. 

Το χτύπημα στη συναγωγή, το πιο 
πολύνεκρο τα τελευταία έξι χρό-
νια, εξαγρίωσε τους σιωνιστές, που 
εξαπέλυσαν πογκρόμ ενάντια στις 
οικογένειες των μαχητών έχοντας 
συλλάβει ήδη δώδεκα μέλη τους, ενώ 
έχουν αποκλείσει τη γειτονιά εισβάλ-
λοντας στα σπίτια και πυροβολώντας 
στα παράθυρα γειτονικών σπιτιών. Ο 
Νετανιάχου έχει ήδη δώσει εντολή 
να κατεδαφιστούν τα σπίτια των Πα-
λαιστίνιων της Δυτικής Οχθης που 
έχουν εμπλακεί σε ενέργειες ενάντια 
στους σιωνιστές. 

Στην πραγματικότητα, οι σιωνιστές 
είναι ανίκανοι να σταματήσουν αυ-
τού του είδους τις επιθέσεις και γι’ 
αυτό επανέφεραν την τακτική της κα-
τεδάφισης των σπιτιών των μαχητών 
που κάνουν κάποια ενέργεια, τακτική 
την οποία είχαν εγκαταλείψει από το 
2005, γιατί είχε αποδειχτεί αναποτε-
λεσματική. Από ό,τι φαίνεται όμως, 
τέτοιου είδους μέτρα δεν μπορούν 
να σταματήσουν τους αποφασι-
σμένους μαχητές της Αντίστασης. 
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια της 
μάνας του Αμπντέλ Ραχμάν Αλ Σα-
λούντι, του παλαιστίνιου οδηγού που 
εμβόλισε ομάδα εποίκων με το αυτο-
κίνητό του πριν οι ισραηλινοί μπάτσοι 
τον σκοτώσουν: «Κανείς δεν πρέπει 
να μας λυπάται για το γκρεμισμένο 
μας σπίτι».

Συνολικά, τις τελευταίες βδομά-
δες, έντεκα Ισραηλινοί έχουν σκο-

τωθεί από επιθέσεις Παλαιστίνιων 
με μαχαίρια, όπλα και αυτοκίνητα. 
Οι περισσότεροι στην Ιερουσαλήμ, 
αλλά και στο Τελ Αβίβ και στη Δυτι-
κή Οχθη.

Η επίθεση στη συναγωγή και το όρ-
γιο καταστολής που έχουν εξαπολύ-
σει οι σιωνιστές ενάντια στις πόλεις 
και στα χωριά των Παλαιστίνιων της 
Δυτικής Οχθης και της Ανατολικής 
Ιερουσαλήμ τα έχουν μετατρέψει 
σε φλεγόμενες ζώνες, με την παλαι-
στινιακή νεολαία να συγκρούεται με 
όσα μέσα διαθέτει με την ισραηλινή 
αστυνομία, κάνοντας πολλούς σιωνι-
στές πολιτικούς να ζητούν την επέμ-
βαση του στρατού για να καταστείλει 
τις ταραχές. 

Το ένοπλο τμήμα του Λαϊκού Με-
τώπου για την Απελευθέρωση της 
Παλαιστίνης, οι Ταξιαρχίες Αμπού 
Αλί Μουσταφά, με ανακοίνωσή τους 
επιβεβαίωσαν ότι οι μαχητές ήταν 
μέλη τους. Παράλληλα, χαιρέτισαν 
το χτύπημα και κάλεσαν για κλιμά-
κωση της αντίστασης του παλαιστι-
νιακού λαού με όλα τα μέσα. Την 
ανακοίνωση των Ταξιαρχιών Αμπού 
Αλί Μουσταφά ακολούθησαν οι ανα-
κοινώσεις της Χαμάς και της Ισλαμι-
κής Τζιχάντ, που και οι δύο χαιρέτι-
σαν το χτύπημα, λέγοντας ότι ήρθε 
ως φυσική απάντηση στα σιωνιστικά 
εγκλήματα και στην όξυνση της ισ-
ραηλινής επιθετικότητας των τελευ-
ταίων μηνών και κάλεσαν τον παλαι-
στινιακό λαό να πολλαπλασιάσει τα 
χτυπήματα ενάντια στους σιωνιστές. 
Οι Επιτροπές Λαϊκής Αντίστασης χα-
ρακτήρισαν το χτύπημα ηρωικό. 

Από την άλλη, η δωσιλογική κλίκα 
του Αμπάς καταδίκασε το χτύπημα 
παίρνοντας ίσες αποστάσεις από τα 
σιωνιστικά εγκλήματα στη Γάζα και 
στη Δυτική Oχθη και τα χτυπήματα 
της Αντίστασης στη Δυτική Οχθη και 
εξισώνοντας το θύτη με το θύμα.

Δυο αντίθετοι κόσμοι

και των οργανισμών, ακόμη 
και των δικαστηρίων, καθώς 
και την αποχώρηση όλου του 
προσωπικού που υπηρετεί 
σ’ αυτές. Στις δομές αυτές 
περιλαμβάνονται ακόμη και 
τα σχολεία, οι παιδικοί σταθ-
μοί, οι υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης και τα νοσοκομεία. 
Εδωσε επίσης εντολή στην 
Κεντρική Τράπεζα της Ου-
κρανίας να πάρει μέτρα για 
να αποσύρει τον επόμενο 
μήνα όλες τις τραπεζικές 
υπηρεσίες για επιχειρήσεις 
και ιδιώτες στις ελεγχόμενες 
από τους αντάρτες περιοχές, 
ενώ μια βδομάδα νωρίτερα 
είχε επιβάλει τον έλεγχο δια-
βατηρίων καθώς και τον τερ-
ματισμό των κρατικών πληρω-
μών, συμπεριλαμβανομένων 
των συντάξεων, στις περιοχές 
αυτές.

Τα μέτρα αυτά ακυρώνουν 
ντε φάκτο τη συμφωνία του 
Μινσκ, γιατί βαθαίνουν το 
χάσμα ανάμεσα στις δύο 
πλευρές, οξύνουν την αντιπα-
ράθεση αντί να ανοίγουν το 
δρόμο για τη σταδιακή απο-
κλιμάκωση της ουκρανικής 
κρίσης. Στόχος τους είναι να 
προκαλέσουν διάλυση και χά-
ος, να φέρουν το λαό σε από-
γνωση, να οξύνουν τις αντιθέ-
σεις ανάμεσα στον πληθυσμό 

και τις αυτονομιστικές αρχές 
και να οδηγήσουν τις τελευ-
ταίες σε απομόνωση και κα-
τάρρευση. Ταυτόχρονα όμως 
συνιστούν ντε φάκτο ανα-
γνώριση της απόσχισης των 
ελεγχόμενων από τους αυτο-
νομιστές αντάρτες περιοχών 
από την Ουκρανία. Συν τοις 
άλλοις, παρατηρείται κλιμά-
κωση των συγκρούσεων στα 
πολεμικά μέτωπα.

Οι εξελίξεις αυτές δεν 
αφήνουν περιθώρια για την 
αποκλιμάκωση της ουκρανι-
κής κρίσης. Ακόμη κι αν γί-
νουν κάποια βήματα για την 
εφαρμογή της συμφωνίας 
του Μινσκ, θα έχουν ως απο-
τέλεσμα μόνο μια προσωρινή 
ανάπαυλα, που θα επιτρέψει 
στα αντίπαλα στρατόπεδα 
να κερδίσουν χρόνο και να 
προετοιμαστούν καλύτερα 
για τη συνέχιση της αναμέ-
τρησης. Προκειμένου οι μεν 
αυτονομιστές αντάρτες, με 
τη στρατιωτική και οικονομι-
κή υποστήριξη της Ρωσίας, να 
επεκτείνουν και να εδραιώ-
σουν τον έλεγχό τους σε όλη 
την περιοχή του Ντονμπάς, 
ο δε ουκρανικός στρατός να 
ανακτήσει κάποιο από το χα-
μένο έδαφος ή στη χειρότερη 
περίπτωση να αποτρέψει νέες 
απώλειες.
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Στρατηγικές 
στοχεύσεις

Τι σημαίνει η πρόταση του ακροδεξιού Φορτσάκη 
για το φοιτητικό συνδικαλισμό δεν είναι δύσκολο να το 
αντιληφθεί οποιοσδήποτε έχει την παραμικρή σχέση με 
το συνδικαλισμό (σε οποιονδήποτε χώρο). Εκείνο που 
δεν έχει ίσως γίνει αντιληπτό είναι πως αυτή η πρόταση 
αποσκοπεί στην εξάλειψη αυτού που λέμε φοιτητικό 
κίνημα. Στην επιβολή ενός «καθεστώτος εξαίρεσης» 
στα πανεπιστήμια, που θα απαγορεύει οποιαδήποτε 
κινηματική συγκρότηση και δράση στους χώρους τους.

Πρόκειται, δηλαδή, για μια στρατηγικού χαρακτήρα 
κίνηση και όχι για μια κίνηση περιορισμού του φοιτητι-
κού συνδικαλισμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι η πρόταση Φορτσάκη έρχεται σε 
μια περίοδο που ετοιμάζεται η κατάργηση του θεμελι-
ώδους εργατικού-συνδικαλιστικού νόμου και η επιβολή 
διαδικασιών που έμοιαζαν ξεχασμένες από τη δεκαετία 
του ‘80.

Το σύστημα δεν κινδυνεύει άμεσα ούτε από τον ερ-
γατικό συνδικαλισμό, που είναι καταρρακωμένος και 
ελεγχόμενος από μια αποκρουστική εργατοπατερία, 
ούτε από το φοιτητικό συνδικαλισμό, που έχει κάμπο-
σα χρόνια να παρουσιάσει ένα σημαντικό κίνημα, ενώ 
δεν έπαιξε κανένα ρόλο την περίοδο 2010-12, όταν 
αναπτύσσονταν αντιστάσεις ενάντια στη «μνημονια-
κή» πολιτική.

Το σύστημα, όμως, δεν είναι αφελές. Γνωρίζει πως 
αυτό που δεν απειλεί σήμερα θα απειλήσει αύριο. Γι’ 
αυτό θέλει να κόψει τις ρίζες του, να εξαφανίσει τις 
δυνατότητες ανασυγκρότησής του, να θέσει προληπτι-
κά στην παρανομία κάθε ριζοσπαστική-ταξική κίνηση 
ανασυγκρότησης, για να μη βρει αυτή έδαφος ανάπτυ-
ξης της επιρροής της.

Εύλογα μπορεί ν’ αναρωτηθεί κάποιος γιατί ο Φορ-
τσάκης επανέρχεται μετά τη γενική κατακραυγή που 
προκάλεσαν οι πρόσφατες ενέργειές του ενάντια σε 
φοιτητές και εργαζόμενους. Μιλώντας στην ελευθερι-
άζουσα λαϊκή γλώσσα, θα λέγαμε «επειδή πήρε αέρα 
ο κώλος του». Επειδή οι αντιδράσεις δεν ήταν στο μέ-
γεθος και στην ένταση που αντιστοιχούσαν σε τέτοιες 
προκλήσεις.

Γι’ αυτό, αντί να αναδιπλωθεί, επανέρχεται με πιο 
επιθετική διάθεση. Δεν πρωτοτυπεί. Ετσι ενεργούν πά-
ντοτε οι ακροδεξιοί. Και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι 
ο Φορτσάκης έχει την έγκριση του Σαμαρά, στον κύκλο 
του οποίου ανήκει. Στόχος είναι η στρατηγική επικράτη-
ση. Κι επειδή αυτό δεν αποτελεί στόχο μιας πολιτικής 
κλίκας (του Σαμαρά), αλλά θα είναι προς όφελος του 
συστήματος γενικά, γι’ αυτό ο Φορτσάκης έχει στήριξη 
από το μιντιακό σύστημα που εκφράζει στη δημόσια 
σφαίρα τη συλλογική θέληση της αστικής τάξης.

Απέναντι σε μια στρατηγικής στόχευσης επίθεση 
απαιτείται γενική ανασύνταξη του κινήματος. Απαιτεί-
ται απάντηση επίσης με στρατηγικό ορίζοντα. Η σιωπή 
των αμνών, που αποτελεί όρο για την παγίωση της κινε-
ζοποίησης, δεν πρέπει να επιβληθεί. 

Η διαδικασία της ταξικής ανασυγκρότησης του ερ-
γατικού κινήματος, η οποία θα συντείνει στην επανα-
ριζοσπαστικοποίηση και του φοιτητικού κινήματος, θα 
είναι μια μακρόχρονη διαδικασία. Και βέβαια, η ζωή 
βάζει άμεσα καθήκοντα, απαιτεί άμεσες απαντήσεις. 
Τα κινήματα δεν έχουν πάντοτε τα περιθώρια ν’ ασχο-
ληθούν με την ανασυγκρότησή τους σε ήρεμες συνθή-
κες. Οταν ο αντίπαλος βάζει τη δική του «ατζέντα», το 
κίνημα είναι υποχρεωμένο να απαντήσει. Το φοιτητικό 
κίνημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά σε μια τέτοια 
πρόκληση. Και πρέπει να απαντήσει.

στο ψαχνό

Πού το πάει;
Πρέπει να είναι κανείς εξαιρετικά αφε-

λής για να πιστέψει ότι τον υιό Ψυχάρη 
τον έπιασαν οι ευαισθησίες και παραιτή-
θηκε από βουλευτής της ΝΔ. Και να είχε 
κανείς αμφιβολία, αρκεί το πρωτοσέλιδο 
στο «Βήμα» της περασμένης Κυριακής, 
της ναυαρχίδας του πατρός Ψυχάρη, για 
να καταλάβει ότι «κάτι» ζητάει από τον 
Σαμαρά. Ο Σαμαράς χαρακτηρίζεται 
παγιδευμένος στο δίκτυο κυβερνητικών 
λαθών και απαιτήσεων της τρόικας, για 
τηνκυβέρνηση  λέει ότι βρίσκεται σε δίνη, 
με αποτέλεσμα η Ελλάδα να επιχειρεί ένα 
μετέωρο βήμα ανάμεσα στην ανάπτυξη 
και το τέλμα.

Υπάρχει, βέβαια, και η εκδοχή ο Ψυχά-
ρης να μην επιδιώκει τίποτα άμεσα, αλλά 
να επιδιώκει το πέρασμα στο… φιλοσυρι-
ζικό στρατόπεδο, προετοιμαζόμενος για 
την «επόμενη μέρα». Το άδειασμα του Σα-
μαρά, πάντως, είναι μεγαλοπρεπέστατο.

Αποδιοπομπαίος
Οταν βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρό-

σωπος και δηλώνει ότι ο πρωθυπουργός 
στηρίζει έναν υπουργό, όπως έγινε τη 
Δευτέρα με τον Χαρδούβελη («απολαμ-
βάνει της απόλυτης εμπιστοσύνης και της 
κυβέρνησης και του πρωθυπουργού»), τό-
τε αυτός ο υπουργός έχει πάρει την οδό 
προς το θυσιαστήριο. Τον ετοιμάζουν 
ως αποδιοπομπαίο τράγο. Οταν αυτός ο 
υπουργός το ρίχνει στο παράπονο («μόνο 
το προπατορικό αμάρτημα δεν μου έχουν 
φορτώσει»), ενώ ξέρει πως τα βέλη τα δέ-
χεται κυρίως από τους κυβερνητικούς βου-
λευτές, τότε έχει χάσει τη μπάλα.

Αυτή τη στιγμή, βέβαια, έχουν τη δια-
πραγμάτευση με την τρόικα και αναγκα-
στικά πρέπει ο Χαρδούβελης να μείνει. 
Ετσι, όμως, και η συηκυβέρνηση τη σκα-
πουλάρει και κερδίσει το φιλί της ζωής με 
την προεδρική εκλογή, ο Χαρδούβελης 
λογικά θα είναι ο πρώτος που θα πάρει 
τον πούλο στον ανασχηματισμό που κατά 
πάσα πιθανότητα θα γίνει.

Αλλα λόγια (1)
Ρωτιέται («Ελεύθερος Τύπος») ο Βού-

τσης για το ενδεχόμενο κυβερνητικής συ-

νεργασίας του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ και 
απαντά: «Εχουμε σημειώσει τη συνέπεια 
στην αντιμνημονιακή στάση και σε αυτό 
το επίπεδο πράγματι μπορεί να υπάρξει με-
τεκλογικά η δυνατότητα για ευρύτερη συ-
ναίνεση πάνω στο πρόγραμμα που προσ-
δοκούμε να παρουσιάσουμε ως η πρώτη 
κυβέρνηση της Αριστεράς στη χώρα».

Ρωτιέται για το ίδιο θέμα ο Σταθάκης 
(«Free Sunday») και απαντά: «Με τους 
ΑΝΕΛ έχουμε σημαντικές διαφωνίες, οι 
οποίες καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το 
ενδεχόμενο να συνεργαστούμε μαζί τους 
σε κυβερνητικό επίπεδο. Αυτό όμως δεν 
μας εμποδίζει να συνεργαζόμαστε για συ-
γκεκριμένα θέματα που αφορούν την κρι-
τική μνημονιακών πολιτικών που πλήττουν 
τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία».

Ποιον από τους δύο να πιστέψει κανέ-
νας: Το κόμμα αυτό, όπως πολλές φορές 
έχουμε σημειώσει, αποτελεί την επιτομή 
του πολιτικού σαλταδορισμού, της κωλο-
τούμπας, του καιροσκοπισμού. Αλλα λέει 
το ένα στέλεχος και άλλα το άλλο, άλλα 
λένε τη μια μέρα οι επίσημες ανακοινώ-
σεις και άλλα την άλλη. Το μόνο που μέ-
νει αδιατάρακτο είναι η αχαλίνωτη δίψα 
τους για τη νομή της εξουσίας.

Αλλα λόγια (2)
Εδώ ο Τσίπρας πήγε στην Ισπανία, κα-

λεσμένος του Podemos, και τα έχωνε 
στον Ραχόι, για να κερδίσει χειροκρότη-
μα: «Είναι η ώρα να φύγουν και ο Ραχόι 
και ο Σαμαράς», «Απειλή είναι η συνέ-
χιση των πολιτικών του Ραχόι και του 
Σαμαρά, οι πολιτικές της Μέρκελ στη 
Γερμανία».

Παλαιότερα, όμως, ο ίδιος έσταζε 
μέλι για τον Ραχόι, τον οποίο αντιδι-
έστειλε με τον Σαμαρά, παρουσιάζο-
ντάς τον σαν έναν πατριώτη πολιτικό 
που δεν υποτάσσεται στις απαιτήσεις 
της Μέρκελ όπως ο Σαμαράς. Οταν ο 
Ραχόι δημαγωγούσε ότι πήρε 100 δισ. 
για τις ισπανικές τράπεζες χωρίς Μνη-
μόνιο και χωρίς επιτροπεία από τους 
«άνδρες με τα μαύρα κοστούμια», ο 
Τσίπρας έπαθε κρίση θαυμασμού για 
τον δεξιό ισπανό πρωθυπουργό. Ελεγε 
στις 3.6.12, στην κεντρική προεκλογική 

συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα: 
«Αυτές τις μέρες, η Ισπανία πέτυχε τη 
στήριξή της από τους ευρωπαϊκούς μη-
χανισμούς, χωρίς Μνημόνιο. Λέγοντας 
όχι στο Μνημόνιο. Και δεν βγήκε από το 
ευρώ. Δεν γύρισε στο προηγούμενο εθνι-
κό της νόμισμα. Το όχι στο Μνημόνιο του 
κεντροδεξιού Ραχόι στην Ισπανία είναι το 
όχι στο Μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στην 
Ελλάδα. Το όχι του Σαμαρά της Ισπανίας 
απομονώνει τον Σαμαρά της Ελλάδας».

Περί πολιτικού ήθους
Βουδούρης και Μουτσινάς έφυγαν πα-

ρέα από τη ΔΗΜΑΡ. Παρέα έφτιαξαν και 
«κόμμα» (μη μας ρωτάτε το όνομα, γιατί 
με τόσα «κόμματα» έχουν τερματίσει τα 
γιγαμπάιτ του εγκεφάλου μας). Ο Βουδού-

Ασχετος ή 
νεοφιλελεύθερος;

«Θα φτιάξουμε ένα νέο φορολογικό 
σύστημα, που θα είναι αναλογικό». Ο 
Γ. Σταθάκης στη Free Sunday. Ο τύπος 
είναι ή παντελώς άσχετος στα δημο-
σιονομικά ζητήματα ή ένας στυγνός 
νεοφιλελεύθερος.

Ενα αναλογικό φορολογικό σύστημα 
είναι ένα εφιαλτικά άδικο φορολογικό 
σύστημα. Διότι αν υποθέσουμε ότι 
έχεις έναν ενιαίο συντελεστή άμεσης 
φορολογίας (π.χ. 10%), είναι άλλη η 
κοινωνική επίπτωση στον εργαζόμενο 
και άλλη στον καπιταλιστή. Αντίθετα, 
τα φορολογικά συστήματα γίνονται 
σχετικά δικαιότερα όσο πιο προοδευ-
τικό είναι το σύστημα φορολόγησης 
που εφαρμόζουν. Αυτό σημαίνει ότι η 
φορολόγηση δεν είναι αναλογική, αλλά 
διαφοροποιείται. Μεγαλώνει η φορο-
λογική κλίμακα και όσο μεγαλώνει το 
εισόδημα τόσο μεγαλώνει και ο φορο-
λογικός συντελεστής με τον οποίο φο-
ρολογείται. Αντίθετα, όταν σμικρύνεται 
η φορολογική κλίμακα, όταν τα κλιμά-
κια εισοδήματος γίνονται λιγότερα, τό-
τε υπερφορολογούνται τα χαμηλότερα 
εισοδήματα και υποφορολογούνται τα 
ψηλότερα.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Δεν πάνε εκδρομή στα χωράφια τα πιτσιρίκια. Στο σχολείο πάνε! Αν η εικόνα σας παραπέμπει στη δεκαετία του ‘50, μη γελαστείτε. 
Από την Ελλάδα του 2014 είναι. Στο Ελαιοχώρι, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Καλαμάτα, οι κάτοικοι στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο 
πάνω στην καρότσα ενός φορτηγού.Τα ταξί που έκαναν αυτή τη δουλειά είναι απλήρωτα από την αρχή του χρόνου. Σε κάποιες περιοχές 
εξακολουθούν να μεταφέρουν τα παιδιά, περιμένοντας πως κάποια στιγμή θα πληρωθούν, αλλού τσοντάρουν οι γονείς από την τσέπη 
τους, αλλού τα παράτησαν. Δε νομίζουμε ότι χρειάζεται να κάνουμε κανένα επιπλέον σχόλιο…
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ρης, όμως, κατάφερε να εξασφαλίσει το μέλλον του, πιάνοντας 
από νωρίς στασίδι στην «εκκλησιά» του ΣΥΡΙΖΑ και αφήνοντας 
μπουκάλα το «σύντροφό» του. Τι να κάνει κι αυτός, «παίζει» με την 
κυβερνητική παράταξη. Κι ο Βουδούρης τον κατηγορεί ότι έχει δι-
ολισθήσει «προς κυβερνητικές θέσεις, στήριξης στην ουσία αυτής 
της κυβέρνησης και προσπάθεια αποτροπής των εκλογών». Και το 
χοντραίνει: «Πραγματικά εκπλήσσομαι και στεναχωριέμαι γιατί 
βλέπω το φίλο μου τον Πάρι Μουτσινά να προσπαθεί μέσω αυτής 
της συντονιστικής αρμοδιότητας που του έχουμε εμπιστευθεί να 
προσπαθεί να περάσει μια γραμμή».

Αδίστακτος
Βιβλίο το οποίο θα εκδοθεί τον επόμενο μήνα στις ΗΠΑ (συγ-

γραφέας: Τόμας Μάιερ, τίτλος: «Οταν τα λιοντάρια βρυχώνται») 
υποστηρίζει ότι το 1947, από το πόστο του αρχηγού της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, ο Τσόρτσιλ προσπαθούσε να πείσει τις 
ΗΠΑ να καταφέρουν προληπτικό πυρηνικό πλήγμα στην ΕΣΣΔ. Ο 
συγγραφέας αναφέρεται σε απόρρητο υπόμνημα του FBI, σύμ-
φωνα με το οποίο ο Τσόρτσιλ ζήτησε από τον γερουσιαστή των 
Δημοκρατικών Στάιλς Μπρίτζες να πείσει τον πρόεδρο Τρούμαν 
να κάνει το προληπτικό πλήγμα κατά της ΕΣΣΔ. Οπως γράφει το 
έγγραφο του FBI, o Τσόρτσιλ ήταν έτοιμος να δεχτεί την εκα-
τόμβη των νεκρών σοβιετικών στο όνομα της «διάσωσης του 
πολιτισμένου κόσμου».

Δεν μπορούμε, βέβαια, να δεχτούμε άκριτα τέτοια βιβλία, αν 
δε δούμε τα σχετικά ντοκουμέντα, όμως δε θα μας έκανε καμιά 
εντύπωση αν τα όσα υποστηρίζει ο συγγραφέας είναι επαρκώς 
τεκμηριωμένα. Ο Τσόρτσιλ υπήρξε αδίστακτος (απόδειξη και το 
πώς ματοκύλησε τον ελληνικό λαό στα Δεκεμβριανά του 1944) 
και την περίοδο εκείνη (1947) είναι λογικό να θέλει να εκμεταλλευ-
τούν οι αμερικανο-βρετανοί το μονοπώλιο του πυρηνικού όπλου 
που διαθέτουν.

Ξυπνάνε
Μπορεί τα ελεγχόμενα από τον Μελισσανίδη «κιτρινόμαυρα» 

σάιτ να έκαναν αβαβά το δημοσίευμα της «Κόντρας» για το 
φιάσκο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αυτό όμως δε ση-
μαίνει ότι η είδηση δε μαθεύτηκε. Ακόμη και ανάμεσα στους 
φανατικούς οπαδούς υπάρχουν πολλοί που άρχισαν να ξυπνάνε. 
Αντιγράφουμε (διατηρώντας ορθογραφία, στίξη και σύνταξη) 
επώνυμη επιστολή που δημοσιεύτηκε σ’ ένα απ’ αυτά τα σάιτ:

«Καλησπέρα αδέρφια. Παίρνω την πρωτοβουλία να στείλω μια 
ερώτηση στο AEK LIVE γιατί εδώ μόνο ακούγονται κάποια πράγ-
ματα όπως είναι. Ακούμε διάφορα όσο αφορά το γηπεδο της αρ-
ρώστιας μας. Οπως ότι βρισκόμαστε κοντά στην κατασκευή του, 
όπως ότι έχουμε προβλημα με τον Δήμο της Νέας Φιλαδέλφει-
ας και δήθεν κάποιους ψευτοαριστερούς που νοιάζονται για το 
Αλσος. Που αμφιβάλω άμα ξέρουν την κατάσταση που βρίσκεται 
αυτό. Μήπως τελικά όλα αυτά είναι δικαιολογίες και πολύ απλά 
δεν υπάρχει φράγκο;; Γιατί δεν μας λένε ότι απο την αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου μαζεύτηκε μονο το 6.1%, δηλαδή περίπου 
1.800.000 και γιατί ενω υπάρχουν τα αποτελέσματα αυτά από 
την επιτροπή της κεφαλαιαγοράς δεν έχουν βγει στη δημοσιότητα 
και να ενημερώσουν τον κόσμο της ΑΕΚ που αγωνία για την κατα-
σκευή του γηπέδου στα ιερά εδάφη; Γιατί ούτε τα χρηματα που είχε 
πει οτι θα βάλει ο γιος του Μελισσανίδη μπήκαν και ούτε φυσικά οι 
υποτιθέμενοι λεφτάδες. Μήπως τελικά είναι ενα όνειρο απατηλό 
και κινδυνεύουμε να γίνουμε και εμείς πρόβατα Ολυμπιακοί;;;».

Πρακτοράκος της δεκάρας
Κλαυθμός και οδυρμός σε κύκλους της νεοδημοκρατικής 

ακροδεξιάς για το θάνατο του «δημοσιογράφου» Βασίλη Ζήση. 
Τον διά του Τύπου επικήδειο εκφώνησε ο πρωθυπουργικός φίλος 
Φαήλος Κρανιδιώτης, συνεργάτης του Ζήση στο σάιτ antinews.
Απ’ όσα έγραψε για τον Ζήση σημειώνουμε ένα: «αδιαφορούσε 
για τη δύναμη της εξουσίας και του χρήματος»! Θα δώσουμε το 
λόγο σ’ έναν αναμφισβήτητο δεξιό, τον τέως αρχηγό της ΕΛΑΣ 
Μ. Νηστικάκη, ο οποίος είπε τα εξής για τον Ζήση, καταθέτοντας 
στο δεύτερο βαθμό της δίκης του ΕΛΑ, στις 5.12.2008: «Ας μην 
τον χαρακτηρίσω. Τον γνώρισα κάποτε στο κόμμα της ΝΔ, ήθελε 
να μου δώσει κάποιες πληροφορίες, αυτή τη δουλειά έκανε, αλλά 
δεν είχα καμιά συνεργασία μαζί του». Και όταν ρωτήθηκε αν ο 
Ζήσης είχε πράγματι χαρτιά από τα περιβόητα αρχεία της Στάζι, 
απάντησε: «Ο Ζήσης εκμεταλλευόταν αυτά τα πράγματα, προκει-
μένου να κάνει επαφή με το Σωκράτη Κόκκαλη και να ασκήσει 
εκβιασμό, να σας το πω έτσι ξεκάθαρα»!

Ο Ζήσης σ’ αυτή τη δίκη δεν τόλμησε να εμφανιστεί, όπως δεν 
εμφανίστηκε ούτε στη δεύτερη πρωτοβάθμια δίκη. Βλέπετε, στην 
πρώτη δίκη εμφανίστηκε με ύφος χιλίων καρδιναλίων, αλλά όταν 
τον περιέλαβε ο Χρήστος Τσιγαρίδας έχυσε πολλά κιλά ιδρώτα. 
Επί πέντε ώρες τον ρωτούσε ο Τσιγαρίδας, επικαλούμενος δη-
μοσιεύματά του και δημοσιεύματα τρίτων. Ο Ζήσης έπαθε δυο 
κρίσεις υστερίας και στο τέλος κατέληξε να ουρλιάζει: «δεν απα-
ντώ σε τρομοκράτες»! Είχε αποκαλυφθεί σαν ένας πρακτοράκος 
της δεκάρας, χωρίς ιδιαίτερες ικανότητες. Ο Ζήσης δε θα μας 
απασχολήσει ξανά. Ας μη μας προκαλούν όμως οι κολλητοί του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τσίπρας 
κλείνει το μάτι στην ευρωπαϊκή σο-

σιαλδημοκρατία. Δεν ξεχνάμε τους πα-
νηγυρισμούς που έστησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά 
την εκλογή του Ολάντ στη Γαλλία («νέος 
άνεμος» κτλ.), για να καταλήξει αργότερα 
στο «Ολαντρέου», το οποίο στη συνέχεια 
έκανε γαργάρα, μέχρι να το ξαναθυμηθεί 
πρόσφατα. Ούτε τις πολύ πιο πρόσφα-
τες αναφορές στις πολιτικές Ρέντσι και 
Ολάντ, οι οποίες υποτίθεται ότι έρχο-
νται σε σύγκρουση με το «μερκελισμό» 
και ανοίγουν ένα δρόμο τον οποίο θα 
βαδίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο ενός 
φαντασιακού «μετώπου του Νότου» (στο 
οποίο μάλιστα συμπεριελήφθη και ο πρό-
εδρος της ΕΚΤ Ντράγκι). Οι παλινωδίες 
και οι συνεχείς κωλοτούμπες, ο χυδαίος 
πραγματισμός και η «προπαγάνδα της 
στιγμής» αποτελούν εγγενή στοιχεία της 
πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, που τον προσδι-
ορίζουν ως αστικό κόμμα του πολιτικού 
σαλταδορισμού. Αν ασχολούμαστε με 
την πρόσφατη αναφορά του Τσίπρα στην 
ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, είναι γιατί 
αυτή έγινε σε ένα συνέδριο στην Ιταλία 
που είχε ως θέμα «Η νεοφιλελεύθερη 
ατζέντα και η ευρωπαϊκή σοσιαλδημο-
κρατία». Ηταν, δηλαδή, μια ομιλία που 
είχε κατά κάποιο τρόπο προγραμματικό 
χαρακτήρα.

Η πρώτη θέση που παρουσίασε ο Τσί-
πρας είναι η γνωστή «θεωρία της Κίρκης». 
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα λειτουργήσει σαν το μαγικό 
ραβδάκι της μυθικής μάγισσας, μεταμορ-
φώνοντας (και) τη σοσιαλδημοκρατία: «Η 
επικείμενη ανάληψη της διακυβέρνησης 
από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, θα λειτουρ-
γήσει ως κίνητρο για το συνολικό, πολιτι-
κό αναπροσανατολισμό των προοδευτι-
κών και σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων 
στον ευρωπαϊκό Νότο.  Η  ακίνητη Ευρώπη 
της τρόικας και των Μνημονίων σύντομα 
θα μετακινηθεί σε πιο προοδευτική κατεύ-
θυνση».

Για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει η 
σοσιαλδημοκρατία να έχει στο πολιτικό 
της DNA την ανάλογη ποιότητα. Δεν μπο-
ρεί ένα γατάκι να μετατραπεί σε τίγρη. 
Μπορεί, όμως, μια εξημερωμένη τίγρης 
του τσίρκου να εξεγερθεί και να καταπιεί 
τον εκπαιδευτή της. Ο Τσίπρας, μολονότι 
δεν εμφανίστηκε βέβαιος ότι η σοσιαλ-
δημοκρατία θα αλλάξει, εντούτοις ήταν 
κατηγορηματικός ότι έχει τη δυνατότητα 
να αλλάξει: «Επιθυμούμε τη ριζοσπαστική 
προσαρμογή της ευρωπαϊκής σοσιαλδη-
μοκρατίας στη νέα κοινωνική πραγματικό-
τητα που διαμόρφωσε η νεοφιλελεύθερη 
διαχείριση της κρίσης.  Ανακτώντας τα 
πιο προοδευτικά και ριζοσπαστικά στοι-
χεία από το μεταπολεμικό της παρελθόν. 
Δεν γνωρίζουμε, βέβαια, αν η ευρωπαϊκή 
σοσιαλδημοκρατία μπορεί να αλλάξει, 
εγκαταλείποντας το νεοφιλελευθερισμό.  
Εμείς, αν και δεν ανήκουμε σ’ αυτήν την 
παράδοση, το ευχόμαστε.  Γιατί η αλλαγή 
στην Ευρώπη χρειάζεται ευρύτατες συμ-
μαχίες».

Τι είναι, όμως, η σοσιαλδημοκρατία; 
Ποια η ιστορική της διαδρομή; Ποια είναι 
τα «προοδευτικά και ριζοσπαστικά στοι-
χεία από το μεταπολεμικό της παρελθόν», 
στα οποία αναφέρθηκε ο Τσίπρας και τα 
οποία δημιουργούν την ελπίδα (αν όχι τη 
βεβαιότητα), ότι η σοσιαλδημοκρατία 

μπορεί ν’ αλλάξει στρατόπεδο;
Ηδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, στο 

πλαίσιο της Β’ Διεθνούς, η σοσιαλδη-
μοκρατία ήταν εσωτερικά διασπασμένη 
σε τρία ρεύματα: δεξιό-οπορτουνιστικό, 
αριστερό-επαναστατικό και κεντριστικό. 
Η έκρηξη του πρώτου παγκόσμιου ιμπε-
ριαλιστικού πολέμου σήμανε το οριστικό 
σάπισμα της σοσιαλδημοκρατίας ως πο-
λιτικού ρεύματος, το οριστικό πέρασμά 
της στο αστικό στρατόπεδο. Στο όνομα 
της υπεράσπισης της πατρίδας έσυρε 
τους εργάτες στο σφαγείο των ιμπερια-
λιστών. Οργανικά είχαν διαχωριστεί από 
τη σοσιαλδημοκρατία μόνο οι Μπολσε-
βίκοι στη Ρωσία, ενώ οι άλλες επαναστα-
τικές μειοψηφίες παρέμειναν στα ενιαία 
σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Η νίκη της 
Οκτωβριανής Επανάστασης στη Ρωσία 
επιτάχυνε τις εξελίξεις της διάσπασης. Το 
επαναστατικό ρεύμα που αναπτύχθηκε 
σε όλη σχεδόν την καθημαγμένη από τον 
πόλεμο Ευρώπη οδήγησε στη δημιουργία 
των νεαρών Κομμουνιστικών Κομμάτων, 
τα οποία στη συνέχεια συγκρότησαν την 
Τρίτη, την Κομμουνιστική Διεθνή.

Την ίδια περίοδο, η σοσιαλδημοκρατία 
όχι μόνο στρατεύτηκε ενεργότερα στο 
αστικό στρατόπεδο, αλλά εμφανίστηκε 
ως βασική αντεπαναστατική δύναμη, 
μη διστάζοντας να βάψει τα χέρια της 
με εργατικό αίμα. Η αντεπαναστατική 
καταστολή της εργατικής επανάστασης 
στη Γερμανία, στη διάρκεια της οποίας 
εξοντώθηκαν με βασανιστικό θάνατο δύο 
από τις πιο εξέχουσες μορφές της διε-
θνούς επαναστατικής σοσιαλδημοκρα-
τίας, η Ρόζα Λούξεμπουργκ και ο Καρλ 
Λίμπκνεχτ, αποτελεί το χαρακτηριστικό-
τερο παράδειγμα αυτής της περιόδου.

Η σοσιαλδημοκρατία ευθύνεται επίσης 
για την άνοδο του φασισμού στη Γερμα-
νία, όπου υπήρχε το ισχυρότερο από τα 
κόμματά της. Είχαμε την ευκαιρία να 
πληροφορηθούμε τα όσα έγιναν εκείνη 
την περίοδο, από μια σειρά άρθρων που 
δημοσιεύτηκαν προ καιρού στην «Κ» και 
τα οποία σύντομα θα εκδοθούν σε μπρο-
σούρα.

Στις συνθήκες του Β’ παγκόσμιου πο-
λέμου το κομμουνιστικό στρατόπεδο 
ενισχύθηκε, καθώς τα Κομμουνιστικά 
Κόμματα ήταν εκείνα που σήκωσαν το 
βάρος της αντίστασης στις κατεχόμενες 
από το ναζιφασιστικό άξονα χώρες, ενώ η 
ΕΣΣΔ ήταν η συνεπής αντιφασιστική δύ-
ναμη που με τις θυσίες και τον ηρωισμό 
του λαού και του Κόκκινου Στρατού της 
κατάφερε να αλλάξει τη ροή του πολέμου 
και να μπει νικήτρια στο Βερολίνο. Δημι-
ουργήθηκε πλέον ένα ισχυρό «κόκκινο» 
στρατόπεδο, το οποίο περιλάμβανε την 
ΕΣΣΔ, τις νεοσύστατες Λαϊκές Δημοκρα-
τίες και το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. 
Η νίκη της Κινέζικης Επανάστασης, τέσ-
σερα χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, 
άλλαξε ακόμη περισσότερο τους διεθνείς 
συσχετισμούς.

Σ’ αυτές τις συνθήκες, η σοσιαλδημο-
κρατία, ώριμο αστικό ρεύμα πλέον, κλή-
θηκε να διαδραματίσει ρόλο αποφασιστι-
κότερο απ’ αυτόν που διαδραμάτισε μετά 
το τέλος του Α’ παγκόσμιου πολέμου. 
Ηταν αυτή που κλήθηκε να εγκλωβίσει 
ιδεολογικά και πολιτικά τις εργαζόμε-

νες μάζες, ιδιαίτερα στην ανεπτυγμένη 
Ευρώπη. Να αποσοβήσει την άνοδο του 
επαναστατικού κομμουνιστικού ρεύμα-
τος, εναλλασσόμενη στην εξουσία με τις 
συντηρητικές αστικές πολιτικές δυνάμεις 
ή και συγκυβερνώντας μαζί τους, όποτε 
αυτό απαιτήθηκε. Η αντεπαναστατική 
ανατροπή στην ΕΣΣΔ και το διεθνές 
κομμουνιστικό κίνημα, στα μέσα της δε-
καετίας του ‘50, έκανε τα πράγματα πιο 
εύκολα για τη σοσιαλδημοκρατία, καθώς 
τα αναθεωρητικά (πρώην κομμουνιστικά) 
κόμματα ακολούθησαν πολιτική ουράς 
και μετατράπηκαν σε «αριστερή αντιπολί-
τευση» της σοσιαλδημοκρατίας, όχι από 
τη σκοπιά της συγκέντρωσης των δυνάμε-
ων της επαναστατικής ανατροπής, αλλά 
από τη σκοπιά της διεκδίκησης κάποιων 
ρεφορμιστικών μέτρων, με πλήρη απο-
δοχή του καπιταλισμού ως οικονομικού 
και κοινωνικού πλαισίου και της αστικής 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ως πολι-
τικού πλαισίου.

Οι δεκαετίες του ‘60 και του ‘70 ήταν 
οι δεκαετίες της πολιτικής ακμής της 
σοσιαλδημοκρατίας. Τη δεκαετία του 
‘80 φάνηκε το «λαχάνιασμά» της, μαζί 
με το «λαχάνιασμα» του παγκόσμιου 
καπιταλισμού. Τη δεκαετία του ‘90, με 
την κατάρρευση του στρατόπεδου του 
παλινορθωμένου καπιταλισμού, που βι-
ώθηκε ως κατάρρευση του σοσιαλισμού 
από ευρείες εργαζόμενες μάζες, η σοσι-
αλδημοκρατία αφήνιασε. Η τακτική της 
δεν είναι πλέον τακτική ρεφορμιστικής 
διαχείρισης των εργαζόμενων μαζών, 
αλλά τακτική διαχείρισης της συντηρητι-
κής ανασυγκρότησης του καπιταλισμού 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για μια ακόμη 
φορά η σοσιαλδημοκρατία δείχνει τη 
συνέπειά της έναντι του καπιταλιστικού 
συστήματος. Αδιαφορεί για το πολιτικό 
κόστος που αναγκαστικά πληρώνει και 
υπηρετεί με αφοσίωση πιστού μαντρό-
σκυλου τις πολιτικές που έχει ανάγκη το 
σύστημα για να διαχειριστεί την κρίση 
που προκαλεί η λεγόμενη παγκοσμιοποί-
ηση, δηλαδή η έκρηξη της διεθνοποίησης 
του κεφαλαίου.

Οι περίοδοι παραπάνω περιγράφηκαν, 
βέβαια, συνοπτικά. Ομως, και μέσα απ’ 
αυτή τη συνοπτική (σε τίτλους θα λέγαμε) 
παρουσίαση φαίνεται καθαρά πως εδώ 
και έναν αιώνα η σοσιαλδημοκρατία απο-
τελεί μια συνεπέστατη αστική πολιτική 
δύναμη, η οποία κινείται πάντοτε με γνώ-
μονα όχι μόνο τα μακροπρόθεσμα αλλά 
και τα άμεσα συμφέροντα του καπιταλι-
σμού. Ιδιαίτερα όταν έχει κυβερνητικές 
ευθύνες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σοσιαλδημοκρατική δύνα-
μη από προγραμματική και ιδεολογική 
άποψη, αλλά με ιστορικές καταβολές 
από το χώρο του αναθεωρητισμού, προ-
σπαθεί να μας φορέσει παραμορφωτικά 
γυαλιά στο διάβασμα της Ιστορίας, έτσι 
που να δημιουργήσει ένα προγραμματι-
κό νεφέλωμα με αναφορά αποκλειστικά 
στην περίοδο των αστικών-ρεφορμιστι-
κών μέτρων που προώθησε η σοσιαλδη-
μοκρατία πριν από μερικές δεκαετίες. 
Δεν είναι μόνο που αυτή η περίοδος της 
σοσιαλδημοκρατίας ήταν εξίσου αστική-
αντεπαναστατική με όλες τις άλλες, είναι 
και που δεν υπάρχει περίπτωση επιστρο-
φής σ’ αυτή την περίοδο, διότι δεν το επι-
τρέπουν οι ανάγκες του καπιταλισμού.  Η 
σοσιαλδημοκρατία δεν πρόκειται ν’ αλλά-
ξει, διότι δεν μπορεί ν’ αλλάξει ο καπιτα-
λισμός. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, αν κυβερνήσει, θα 
κυβερνήσει όπως η σοσιαλδημοκρατία, 
διότι αυτό απαιτεί το σύστημα.

Πέτρος Γιώτης

Μπορεί ν’ αλλάξει η 
σοσιαλδημοκρατία;

ZOOM
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Aπλές οικονομικές σκέψεις

Πού βρισκόμασταν πριν από πενήντα μέρες; Ο Σαμαράς με 
τον Βενιζέλο είχαν βγει στο μεϊντάνι και ανακοίνωναν την 

έξοδο από το Μνημόνιο και το διώξιμο της τρόικας, ενώ δήλωναν 
με περηφάνεια ότι δε χρειάζονται τις υπόλοιπες δόσεις από το 
ΔΝΤ. Παράλληλα, ζητούσαν παρασκηνιακά από τη Μέρκελ να 
ανοίξει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους, πιστεύο-
ντας ότι με μια απόφαση για επιμήκυνση της αποπληρωμής των 
δανείων θα μπορούσαν άνετα να μαζέψουν 180 βουλευτές και 
να επιμηκύνουν τη θητεία της κυβέρνησής τους.

Πού βρισκόμαστε σήμερα; Σαμαράς και Βενιζέλος παρακα-
λούν την τρόικα να έρθει στην Αθήνα για να κλείσει την τελευταία 
επιθεώρηση, ενώ αντιμετωπίζουν με δέος την προοπτική να μην 
τους διευκολύνει καθόλου η Μέρκελ όχι στο θέμα της αναδι-
άρθρωσης του χρέους, που πλέον έρχεται τελευταίο στη σειρά, 
αλλά στο άνοιγμα μιας προληπτικής γραμμής πίστωσης από τον 
ESM, η οποία φυσικά θα συνοδεύεται από όρους. Τρέμουν στην 
ιδέα ότι μπορεί το πακέτο αυτών των όρων να ονομαστεί και 
πάλι Μνημόνιο.

Αυτή η τούμπα σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών αποτε-
λεί ασφαλώς φιάσκο των Σαμαρά-Βενιζέλου, οι οποίοι πίστεψαν 
ότι οι δανειστές θα τους κάνουν τα χατίρια. Δεν αφορά άραγε 
τον ΣΥΡΙΖΑ; Το ερώτημα τίθεται συνεχώς στα στελέχη του που 
εμφανίζονται στα ΜΜΕ. Μια πειστική απάντηση μέχρι τώρα δεν 
έχουν δώσει.

Ρωτήθηκε ο Γ. Σταθάκης από τη «Free Sunday», στην οποία 
έδωσε συνέντευξη την περασμένη Κυριακή: «Οι εταίροι πιέζουν 
την κυβέρνηση για νέο μνημόνιο, λέτε, και έτσι είναι. Τη δική σας 
κυβέρνηση γιατί δεν θα την πιέσουν;». Η απάντησή του ήταν άλλα 
λόγια ν’ αγαπιόμαστε: «Η διαπραγμάτευση δεν θα είναι εύκολη 
φυσικά. Η δική μας πολιτική, όμως, είναι η υπεράσπιση της κοινω-
νίας, η σταθεροποίηση και επανεκκίνηση της οικονομίας και η ανά-
πτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης. 
Με αυτό το πρόγραμμα ως οδηγό για την ανάπτυξη θα διαπραγμα-
τευτούμε με τους εταίρους-πιστωτές την απαραίτητη απομείωση 
του δημόσιου χρέους. Αντίθετα, το πρόγραμμα της κυβέρνησης 
είναι το μνημόνιο, το έχει συμφωνήσει με τους δανειστές και δεν 
έχει τίποτα να διαπραγματευτεί μαζί τους». 

Στο ερώτημα δεν έδωσε απάντηση. Παλιότερα, απαντώντας 
στο ίδιο ερώτημα, ο Τσίπρας έλεγε διάφορα φαιδρά περί… υπε-
ρόπλων. Πότε έλεγε πως θα εκβιάσει τους δανειστές, διότι η έξο-
δος της Ελλάδας από το ευρώ θα οδηγούσε σε κατάρρευση της 
Ευρωζώνης, και πότε βάφτιζε υπερόπλο τα ελληνικά ενεργειακά 
αποθέματα (τα οποία, βέβαια, ακόμη δεν έχουν βρεθεί). Τώρα, 
αφού στο μεταξύ έχουν ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι 
δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε καμιά μονομερή ενέργεια, 
αλλά θα σεβαστούν απόλυτα την κοινοτική νομιμότητα, δεν μπο-
ρούν να αρθρώσουν ούτε εκείνα τα άθλια επιχειρήματα περί υπε-
ρόπλων. Τώρα οι απαντήσεις τους είναι του στιλ Σταθάκη: εμείς 
έχουμε πρόγραμμα και μ’ αυτό θα διαπραγματευθούμε! Μα το 
θέμα δεν είναι τι σκοπεύεις να κάνεις εσύ, αλλά με τι όπλα θα 
μπεις σε μια διαπραγμάτευση; Οταν πλέον δεν αναφέρεις ούτε 
ένα τέτοιο όπλο, ενώ έχεις διαγράψει από το λεξιλόγιό σου όλα 
εκείνα τα παλιά (τα δημαγωγικά έστω), είναι σα να λες «μ’ εμένα 
θα διαπραγματευθούν γιατί… είμαι όμορφος».

Το σημαντικότερο στην ίδια συνέντευξη του Σταθάκη είναι 
ότι προαναγγέλλει νέο δανεισμό. Αν δεν κάνουμε λάθος, είναι η 
πρώτη φορά που στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για νέο δανεισμό, 
επιβεβαιώνοντας έτσι το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους 
που λέει ότι τη διετία 2015-16 θα χρειαστούν 27,5 δισ. ευρώ για να 
καλυφθεί το περιβόητο χρηματοδοτικό κενό. Λέει ο Σταθάκης: 
«Η πρόσβαση στις αγορές είναι δύσκολη γιατί η κυβέρνηση είναι 
αδύναμη και παλινωδεί με ερασιτεχνικούς και αντιφατικούς χειρι-
σμούς. Οι εκλογές θα οδηγήσουν σε μια σταθερή κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ, δηλαδή σε πολιτική σταθερότητα. Οι αγορές, με τη σταθε-
ροποίηση του πολιτικού κλίματος, θα αντιδράσουν διαφορετικά».

Γιατί θα χρειαστεί μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να δανειστεί (πέ-
ρα από τις υπολειπόμενες δόσεις του ΔΝΤ, οι οποίες θεωρεί-
ται δεδομένο ότι θα αντληθούν κανονικά, μέχρι και το πρώτο 
τρίμηνο του 2016); Θα χρειαστεί νέος δανεισμός προκειμένου 
να αποπληρωθούν δάνεια που λήγουν, γιατί απλούστατα -και αν 
ακόμη θεωρήσουμε, ως υπόθεση εργασίας, ότι οι δανειστές θα 
δεχτούν τη διαπραγμάτευση για την «απομείωση του χρέους», 
που θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ- αυτό θα πάρει χρόνο και στο μεταξύ 
οι υποχρεώσεις θα τρέχουν και τα δάνεια θα πρέπει να αποπλη-
ρώνονται κανονικά, όπως ρητά δεσμεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το επιχείρημα ότι οι «αγορές» θα δουν μια σταθερή κυβέρνηση 
και θ’ αντιδράσουν διαφορετικά, δηλαδή θα ρίξουν τα επιτόκια, 
είναι επιεικώς γελοίο. Εκείνο που καθορίζει το ύψος των επιτο-
κίων είναι η υπερχρέωση μιας χώρας και η ανάγκη της για νέα 
δάνεια. Ακόμη και αν τα επιτόκια των «αγορών» δεν είναι στα 
σημερινά επίπεδα, θα είναι και πάλι τοκογλυφικά, όπως ήταν και 
την περασμένη άνοιξη, όταν βγήκε στις «αγορές» η κυβέρνηση.

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Μπαρμπαρός» και 
η συνοδεία του από σκάφη του τουρκικού Πολε-

μικού Ναυτικού βρίσκονταν ακόμη στα οικόπεδα της 
κυπριακής ΑΟΖ, όταν ανακοινώθηκε ότι την πρώτη 
βδομάδα του Δεκέμβρη θα καταφθάσουν στην Αθήνα 
ο πρωθυπουργός Νταβούτογλου με το μισό υπουργικό 
συμβούλιο, προκειμένου να συνεδριάσουν από κοινού 
με τους ομολόγους τους της ελληνικής κυβέρνησης, 
στο πλαίσιο κάποιων διαδικασιών που είχαν συμφω-
νηθεί παλαιότερα, όμως την τελευταία διετία είχαν 
ατονήσει.

Και μόνο το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή η συγκυβέρνη-
ση Σαμαρά-Βενιζέλου επεδίωξε (ή έστω αποδέχτηκε) 
μια συνάντηση σε τόσο υψηλό επίπεδο και με τέτοιους 
συμβολισμούς, χωρίς η Τουρκία να κάνει την παραμικρή 
υποχώρηση και στις διακηρύξεις της και στην πρακτική 
της, δείχνει ποια είναι αυτή την περίοδο η δυνατή κο-
ρυφή στο τρίγωνο Αγκυρα-Λευκωσία-Αθήνα. Η συγκυ-
βέρνηση της Αθήνας δεν είχε περιθώρια για δεύτερες 
σκέψεις, δεν μπορούσε να αρνηθεί αυτή τη συνάντηση, 
γιατί έχει εντάξει την εξωτερική της πολιτική στον αμε-
ρικανόπνευστο άξονα Ισραήλ-Αίγυπτος και οι Αμερικα-
νοί απαίτησαν να μην υπάρξει καμιά περαιτέρω όξυνση 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά αντίθετα να γίνουν 
βήματα σαφούς αποκλιμάκωσης της έντασης, τα οποία 
θα καταστήσουν νεκρό γράμμα και την επικριτική για 
την Τουρκία παράγραφο που περιλήφθηκε στο ανακοι-
νωθέν της τελευταίας συνόδου κορυφής της ΕΕ.

Λίγες μέρες μετά, ήρθε και ο… λογαριασμός. Ο ειδι-
κός απεσταλμένος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ 
για τις ενδοκοινοτικές συνομιλίες στην Κύπρο Εσπεν 
Αιντεν, ύστερα από ένα γύρο επαφών σε Αθήνα, Αγκυ-
ρα και Λευκωσία, εισηγήθηκε τη δημιουργία τεχνικής 
επιτροπής εμπειρογνωμόνων από τις δύο πλευρές, η 
οποία θα συζητήσει το θέμα του φυσικού αερίου εί-
τε εντός της διαπραγματευτικής διαδικασίας για την 
επίλυση του Κυπριακού είτε παράλληλα μ’ αυτή. Αρκεί 
ένας απλός συλλογισμός για να φανεί η σημασία αυ-
τής της εξέλιξης: όταν η Τουρκία άρχισε με τον τσα-
μπουκά (με την απειλή πολέμου, ουσιαστικά) έρευνες 
στην κυπριακή ΑΟΖ, η κυβέρνηση Αναστασιάδη, με τη 
σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων που συμμετέχουν 
στο Εθνικό Συμβούλιο, αποφάσισε να διακόψει τη δια-
δικασία των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυ-
πριακού. Τώρα, ο υπεύθυνος μεσολαβητής του ΟΗΕ, ο 
εγγυητής των διαπραγματεύσεων, προτείνει να υπάρξει 
κεφάλαιο για τους υδρογονάνθρακες στο πλαίσιο της 
διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, προτείνει να γίνουν δεκτές 
οι τουρκικές αξιώσεις και η κυβέρνηση της Λευκωσίας 
να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τα-
πεινωμένη και έχοντας χάσει το ισχυρότερο διαπραγ-
ματευτικό όπλο της.

Αν ενταχθεί το μοίρασμα των οικοπέδων της ΑΟΖ ως 
κεφάλαιο στις διαπραγματεύσεις, αυτό θα σημάνει ότι 
η κυβέρνηση της Λευκωσίας, η μόνη αναγνωρισμένη 
διεθνώς κυβέρνηση της Κύπρου, απεμπολεί κυριαρ-
χικά της δικαιώματα και εμφανίζεται ουσιαστικά ως 
ένας τυπικός διαχειριστής του φυσικού πλούτου της 
Κύπρου και όχι ως κυβέρνηση ενός ανεξάρτητου κρά-
τους, τμήμα του οποίου βρίσκεται εδώ και 40 χρόνια 
υπό κατοχή. Ετσι, αυτό που έως τώρα εμφανιζόταν ως 
μεγάλο όπλο της Λευκωσίας θα μετατραπεί στο αντίθε-
τό του: σε μεγάλο όπλο της Αγκυρας. Η εκμετάλλευση 
των υδρογονανθράκων θα είναι μοχλός πίεσης για την 
ολοκλήρωση των ενδοκοινοτικών διαπραγματεύσεων 
στο πνεύμα του σχεδίου Ανάν. «Αντε να τελειώνουμε, 
για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το φυσικό 
αέριο» θα είναι το κυνικό σλόγκαν που θα επικρατήσει.

Το Εθνικό Συμβούλιο απέρριψε την περασμένη Τρίτη 
ομόφωνα τις προτάσεις Αιντε, αλλά αυτό δεν σημαί-
νει τίποτα. Αυτές οι προτάσεις, καθαρά αμερικανικής 
έμπνευσης και υπαγόρευσης, κατατέθηκαν στο τρα-
πέζι και έχουν κατοχυρωθεί πλέον ως «ρεαλιστικές», 
«φιλειρηνικές» και «προς όφελος των δύο κοινοτήτων» 
προτάσεις. Η πίεση από τώρα και μετά θα είναι προς 
την ελληνοκυπριακή πλευρά να τις αποδεχτεί, αφού η 
τουρκοκυπριακή δε θα έχει κανένα πρόβλημα. Για μια 
ακόμη φορά το κατοχικό καθεστώς στη Βόρεια Κύπρο 

θα εμφανιστεί ως φορέας της συνεννόησης, της ειρή-
νης και της επανένωσης του νησιού. Οπως συνέβη και 
με το σχέδιο Ανάν. Δεν είναι τυχαία η διαδικασία που 
επιλέχτηκε. Η απόφαση του συμβουλίου των πολιτικών 
αρχηγών της Κύπρου θα ανακοινωθεί προφορικά στον 
Αιντε, όταν επιστρέψει στη Λευκωσία. Τα γραπτά μέ-
νουν, ενώ τα λόγια… πετάνε.

Για μια φορά ακόμη, εκμεταλλευόμενη τη συγκυρία, 
η Τουρκία κατάφερε να δημιουργήσει τετελεσμένα, 
«manu militari», με την απειλή χρήσης στρατιωτικής βί-
ας. Σ’ αυτή τη συγκυρία, Σαμαράς και Βενιζέλος έκαναν 
αυτό που τους ζήτησαν οι Αμερικανοί, αποδεχόμενοι 
μοιρολατρικά το ρόλο του καρπαζοεισπράκτορα που 
τους επεφύλαξαν οι γιάνκηδες ιμπεριαλιστές. Στάση 
απολύτως λογική και αναμενόμενη από μια αστική κυ-
βέρνηση, η οποία αποδέχεται το διεθνές ιμπεριαλιστικό 
status και δεν έχει καμιά διάθεση να συγκρουστεί μ’ αυ-
τό. Ούτε είναι τυχαίο ότι δεν ακούγονται ισχυρές εθνι-
κιστικές φωνές από το χώρο της αντιπολίτευσης. Ιδιαί-
τερα ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει να μην παρακολουθεί καθόλου 
το συγκεκριμένο θέμα και να μην είναι διατεθειμένος 
να σηκώσει τους τόνους ενάντια στη συγκυβέρνηση. Γι’ 
αυτό και προσήλθε με χαρά στο Συμβούλιο Εξωτερικής 
Πολιτικής που συγκάλεσε ο Βενιζέλος και βούτηξε στα 
βαθιά του «αρραγούς εθνικού μετώπου». Σε στρατηγικό 
επίπεδο, ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίζεται απόλυτα με τις επιλογές 
της συγκυβέρνησης. Ουδέποτε αμφισβήτησε τον άξο-
να με το Ισραήλ (και την Αίγυπτο, μετά το στρατιωτικό 
πραξικόπημα που ανέτρεψε τον Μόρσι και τους Αδελ-
φούς Μουσουλμάνους).

Στο μεταξύ, ο Μπάιντεν επισκέφτηκε την Τουρκία, 
χωρίς προηγουμένως να περάσει και από την Αθήνα. 
Η τήρηση διπλωματικών ισορροπιών είναι το τελευταίο 
που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον Ομπάμα και τους 
συνεργάτες του, οι οποίοι «καίγονται» για την αναβάθ-
μιση της τουρκικής εμπλοκής στον πόλεμο κατά του IS. 
Ακόμη και μετά τη συνάντησή του με τον Μπάιντεν ο 
Ερντογάν εξακολουθούσε να κάνει τον δύσκολο, ζητώ-
ντας από τους Αμερικανούς στρατιωτική ενίσχυση του 
Ελεύθερου Συριακού Στρατού που πολεμά το καθεστώς 
Ασαντ και δημιουργία πλατιάς αποστρατιωτικοποιημέ-
νης ζώνης στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, στην οποία θα 
συγκεντρώνονται και θα φρουρούνται οι πρόσφυγες. 
Οπως καταλαβαίνετε, οι απαιτήσεις της Τουρκίας για 
το φυσικό αέριο της κυπριακής ΑΟΖ για τους Αμερικά-
νους είναι λεπτομέρεια. Τους είναι αδιάφορο σε ποιον 
θα πληρώνουν το πενιχρό ενοίκιο οι αμερικάνικες εται-
ρίες που θα εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα. Πρέπει, 
λοιπόν, να θεωρούμε βέβαιο ότι οι πιέσεις στην ελλη-
νοκυπριακή πλευρά θα αυξηθούν και κάποια στιγμή θα 
πάρουν τη μορφή ανοιχτού εκβιασμού.

Οσο για τον περιβόητο άξονα Ελλάδα-Ισραήλ-Αίγυ-
πτος, στον οποίο έχει επενδύσει η ελληνική διπλωματία 
από την εποχή του Γιωργάκη Παπανδρέου και μετά, όχι 
μόνο δεν προσφέρει εξασφάλιση (ακόμη και αν παρα-
βλέψουμε το ματοβαμμένο πρόσωπο του σιωνιστικού 
κράτους και τη στυγνή δικτατορία της αιγυπτιακής 
στρατιωτικής χούντας), αλλά μπορεί να μετατραπεί 
και σε μοχλό πίεσης. Είναι γνωστό πως οι σιωνιστές δι-
εξάγουν συνεχείς μυστικές διαπραγματεύσεις με το κα-
θεστώς της Αγκυρας. Είναι επίσης γνωστό πως οι αμε-
ρικάνικες εταιρίες προσανατολίζονται στη λύση των 
αγωγών για τη μεταφορά του φυσικού αερίου που θα 
αντλήσουν από τη νοτιοανατολική Μεσόγειο, οπότε ο 
ρόλος της Τουρκίας θα αναβαθμιστεί. «Αυτό είναι ζήτη-
μα που θα το αποφασίσουν οι εταιρίες» δήλωσε κυνικά 
πριν από μερικούς μήνες ο ναζισιωνιστής Λίμπερμαν, 
αφήνοντας «παγωτό» τους κύπριους συναδέλφους του, 
που κατάλαβαν ότι το Ισραήλ «κοιτάζει» περισσότερο 
προς την Τουρκία, θεωρώντας δεδομένη την ελληνική 
πλευρά. Αν οι γενικότερες συνθήκες απαιτήσουν μια 
στενή οικονομική συνεργασία Τουρκίας-Ισραήλ, η πο-
λιτική των δύο χωρών θα προσαρμοστεί τάχιστα. Οσο 
για το καθεστώς των στρατηγών στην Αίγυπτο, αυτό 
θα κάνει ό,τι του ζητήσουν οι Αμερικάνοι. Αυτή την 
περίοδο, Αθήνα και Λευκωσία δίνουν τα πάντα για τη 
συνεργασία με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, στο τέλος 
όμως μπορεί να μείνουν μπουκάλα.

Κύπρος, Τουρκία, Ελλάδα 
υπό αμερικάνικη διαιτησία

Το έργο το έχουμε ξαναδεί. Κάθε 
φορά που γίνεται μια διαπραγμά-

τευση με την τρόικα, η εκάστοτε ελλη-
νική κυβέρνηση ξεκινά με «κόκκινες 
γραμμές». Η τρόικα παρουσιάζεται 
στον ελληνικό λαό σαν το καταραμένο 
φίδι και η κυβέρνηση σαν ο Αηγιώργης 
που προσπαθεί να το λογχίσει. Στη συ-
νέχεια, οι «κόκκινες γραμμές» αρχίζουν 
να κινούνται. Κάποιες ξεθωριάζουν, κά-
ποιες εξαφανίζονται, κάποιες μένουν 
για να ‘χει η κυβέρνηση να λέει ότι 
αντιστάθηκε και έσωσε πράγματα που 
ζητούσε η τρόικα. 

Δεν χρειάζεται να θυμίσουμε όλα 
αυτά που στο τέλος κάθε επιθεώρη-
σης «έσωσαν» οι κυβερνήσεις. Αρκεί να 
θυμίσουμε ότι αυτά που «σώζονταν» σε 
μία επιθεώρηση χάνονταν σε μια από 
τις επόμενες. Και βέβαια, πρέπει να 
θυμίσουμε ότι αυτά που «σώζονταν» 
χρησιμοποιούνταν σαν καπνός πα-
ραλλαγής μπας και κρύψουν αυτά 
που χάνονταν με τα πολυνομοσχέδια 
(εφαρμοστικοί νόμοι) που ακολουθού-
σαν λίγες μέρες μετά το κλείσιμο κάθε 
επιθεώρησης (πολλές φορές και πριν, 
γιατί κάποια αντεργατικά και αντιλαϊκά 
μέτρα έμπαιναν ως «προαπαιτούμενα» 

- τα milestones που έλεγε ο Στουρνά-
ρας, με τα θαυμάσια ελληνικά του).

Και αυτή τη φορά θα έχουμε κάποιο 
πολυνομοσχέδιο. Το παζάρι που κάνει η 
κυβέρνηση αφορά το περιεχόμενο αυ-
τού του πολυνομοσχέδιου. Εκείνο που 
ζητά από την τρόικα και τ’ αφεντικά της 
είναι ένα μέρος από τα νέα αντιλαϊκά 
και αντεργατικά μέτρα να μην εφαρμο-
στεί άμεσα, αλλά να περιληφθεί σε μια 
λίστα υποχρεώσεων στο νέο Μνημόνιο 
που μάλλον δε θα ονομάζεται Μνημό-
νιο αλλά κάπως αλλιώς. Το νέο Μνημό-
νιο που θα συναφθεί για να ανοιχτεί η 
«προληπτική γραμμή πίστωσης» για το 
2015 (και βλέπουμε για το 2016).

Ξεκινώντας απ’ αυτό το δεδομένο, 
μπορούμε να πούμε με απόλυτη βε-
βαιότητα, ότι αυτό που διεξάγεται αυ-
τή τη στιγμή στο παρασκήνιο είναι ένα 
πολιτικό παζάρι, το οποίο υπηρετεί συ-
γκεκριμένες πολιτικές στοχεύσεις, χω-
ρίς να θίγει στο ελάχιστο το καθεστώς 
της κινεζοποίησης, το οποίο όχι μόνο 
παγιώνεται, αλλά θα ενισχυθεί και με 
νέα μέτρα, αρκετά από τα οποία είναι 
συμπληρωματικά, κάποια όμως είναι 
κομβικής σημασίας, όπως π.χ. το Ασφα-
λιστικό. Αυτό το παζάρι που διεξάγεται 

μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών και 
έχει στόχο -από πλευράς κυβέρνησης- 
να τη διευκολύνει στην προσπάθεια πα-
ράτασης του βίου της πυροδοτεί και τα 
πολιτικά παζάρια στο εσωτερικό, όπου 
έχουμε μπει στον αστερισμό των πολι-
τικών ραντεβού (ποιος συναντιέται με 
ποιον, ποιος θέλει ραντεβού και ποιος 
το αρνείται) και των προτάσεων τακτι-
κής, στη διαμόρφωση των οποίων πα-
ρεμβαίνουν απροκάλυπτα οι βαρόνοι 
των μίντια.

Η τρόικα δεν ήρθε το περασμένο 
Σαββατοκύριακο, όπως προεξοφλούσε 
η κυβερνητική πλευρά. Πέμπτη βράδυ 
που γράφεται αυτό το σημείωμα βρι-
σκόμαστε στο εξής σημείο: η κυβέρ-
νηση, μετά από κάμποσες τηλεδιασκέ-
ψεις, έστειλε ένα μέιλ με τις νέες προ-
τάσεις της και περιμένει την απάντηση 
της τρόικας, για να φανεί αν υπάρχει 
περίπτωση να έρθει την επόμενη εβδο-
μάδα. Θεωρείται, δε, βέβαιο ότι ο χρό-
νος μέχρι τις 8 Δεκέμβρη, που θα γίνει 
το επόμενο Eurogroup δεν επαρκεί για 
να κλείσει η επιθεώρηση, οπότε πάμε 
είτε για κάποιο έκτακτο Eurogroup 
στις 15 Δεκέμβρη (μιας και οι σύνοδοι 
κορυφής δεν ασχολούνται με τέτοια 
θέματα) ή για μετά την πρωτοχρονιά.

Ολα αυτά είναι σενάρια, όμως, στα 
οποία κανείς δεν μπορεί να δώσει βά-
ση, διότι διακινούνται από την κυβέρνη-
ση. Σενάρια είναι επίσης όλα όσα γρά-
φονται για τις απαιτήσεις της τρόικας 
και για το περιεχόμενο του τελευταίου 
μέιλ που έστειλε στους τροϊκανούς ο 
Χαρδούβελης, διότι προέρχονται από 
διαρροές αποκλειστικά από την πλευ-
ρά της κυβέρνησης. Από τις Βρυξέλλες 
δεν υπάρχει καμιά διαρροή, παρά μόνο 
μια επίσημη δήλωση της εκπροσώπου 
της Κομισιόν Μίνα Αντρέεβα την Τρίτη, 
σύμφωνα με την οποία η τρόικα θα επι-
στρέψει στην Αθήνα «μόλις εκπληρω-

θούν οι προϋποθέσεις και η Επιτροπή 
λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις σε 
μια σειρά από πολιτικές και δράσεις». 
Οπως βλέπετε, ο… φιλέλλην και φίλος 
του Σαμαρά Γιούνκερ όχι μόνο δε βο-
ηθάει, αλλά παίρνει και πάνω του τη 
«σκληράδα».

Σύμφωνα με τις διαρροές από το 
υπουργείο Οικονομικών, κυβέρνηση 
και τρόικα έχουν αρχίσει να συγκλίνουν 
στο ζήτημα του λεγόμενου δημοσιονο-
μικού κενού. Η τρόικα από τα 2,5 δισ. 
κατέβηκε στο 1,7 δισ. και η κυβέρνηση 
από το μηδέν ανέβηκε στο 1 δισ. Δεν 
«δένουμε κόμπο» τα νούμερα, αλλά 
θυμίζουμε ότι αναγνώριση δημοσιονο-
μικού κενού σημαίνει ένα συνδυασμό 
από νέα φορολογικά μέτρα και νέες πε-
ρικοπές κοινωνικών δαπανών (η Υγεία 
είναι το εύκολο θύμα). 

Σύμφωνα με διαρροές από το ΠΑ-
ΣΟΚ, το σχέδιο για το Ασφαλιστικό που 
επεξεργάστηκε ο Βρούτσης δεν περιο-
ρίζεται μόνο στις ενοποιήσεις Ταμείων, 
αλλά περιλαμβάνει και ασφαλιστικές 

ρυθμίσεις που οδηγούν στη μείωση 
ακόμη και της κύριας σύνταξης. Αλλά, 
το ΠΑΣΟΚ αντιστάθηκε και ο Βρού-
τσης διόρθωσε την πρόταση που στάλ-
θηκε στην τρόικα.

Σύμφωνα με άλλες διαρροές, το 
εργασιακό δε θα περιλαμβάνει μόνο 
αλλαγές στις συνδικαλιστικές άδειες, 
αλλά και στον τρόπο της λήψης από-
φασης για απεργία, γιατί η τρόικα είναι 
ανένδοτη.

Για το μισθολόγιο των δημόσιων 
υπάλληλων δε γίνεται καμιά συζήτηση, 
όπως και για το υπόλοιπο των 6.500 
απολύσεων που θα πρέπει να πέσουν 
σε περίοδο κατά πάσα πιθανότητα προ-
εκλογική.

Οπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε 
να δώσουμε καμιά βάση σ’ όλα αυτά. 
Πρώτο, γιατί πρόκειται για διαρροές 
εκ μέρους της κυβέρνησης και δεύτε-
ρο γιατί ακόμη δεν υπάρχει κατάληξη 
σε συμφωνία με την τρόικα, έστω και 
καταρχήν. Μόνο όταν δούμε την τρόικα 
να καταφθάνει στην Αθήνα θα μπορού-

με να πούμε ότι μπαίνουμε στην τελική 
ευθεία, οπότε θα περιμένουμε να ανα-
κοινωθεί το ακριβές περιεχόμενο της 
συμφωνίας.

Εκείνο που είναι σίγουρο αυτή τη 
στιγμή είναι πως η συγκυβέρνηση άλ-
λαξε την τακτική της και προσανατο-
λίζεται πλέον σε μια συμφωνία-πακέτο 
για επιθεώρηση της τρόικας και «προ-
ληπτική γραμμή πίστωσης», με χρονο-
διάγραμμα τα μέσα Γενάρη του 2015, 
αφού προηγουμένως δραματοποιήσει 
την κατάσταση στο έπακρο. «Οι ημε-
ρομηνίες παίζουν δευτερεύοντα ρόλο. 
Δεν πρόκειται να καταλήξουμε σε μια 
συμφωνία άρον-άρον», τόνιζε «στενός 
συνεργάτης του πρωθυπουργού» το 
βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Την 
Πέμπτη, τα δημοσιεύματα του φιλικού 
προς τη συγκυβέρνηση Τύπου μιλούσαν 
για επιδίωξη της κυβέρνησης για μια 
συμφωνία-πακέτο με τους δανειστές, 
η οποία θα περιλαμβάνει τις άμεσες 
υποχρεώσεις για να υπάρξει θετική 
αξιολόγηση από την τρόικα, ώστε να 
ολοκληρωθεί το τρέχον «πρόγραμμα» 
(Μνημόνιο), και τις υποχρεώσεις που 
θα συνοδεύουν το άνοιγμα της προλη-
πτικής γραμμής πίστωσης από τον ESM 
(αυτό που θα ονομάσουμε από τώρα 
Μνημόνιο-3). Τα ίδια δημοσιεύματα 
διαβεβαίωναν, επίσης, ότι η κυβέρνη-
ση δεν κινείται σε τροχιά σύγκρουσης 
με την τρόικα, αλλά θα κάνει συμβιβα-
στικές κινήσεις ώστε να υπάρξει συμ-
φωνία.

Οι πολιτικές στοχεύσεις της συγκυ-
βέρνησης είναι παραπάνω από προ-
φανείς. Θέλει να αποφύγει την ψή-
φιση των επώδυνων μέτρων και να τα 
μεταφέρει στο Μνημόνιο-3 (συμφωνία 
για την προληπτική γραμμή πίστωσης). 
Ετσι, αν δε συγκεντρωθούν οι 180 και 
γίνουν εκλογές, η επόμενη κυβέρνηση 
θα είναι δεσμευμένη να εφαρμόσει ό,τι 
θα προβλέπεται στο Μνημόνιο-3. Και 
βέβαια, όλα θα παρουσιαστούν δρα-
ματοποιημένα στο έπακρο, ώστε να 
υπάρξει ο ύστατος εκβιασμός στους 
βουλευτές κι αν αυτό δεν αποδώσει και 
δε συγκεντρωθούν οι 180, ο εκβιασμός 
να μεταφερθεί στο εκλογικό σώμα, με 
την ελπίδα ότι η εκλογική ήττα της ΝΔ 
θα είναι «διαχειρίσιμη».

Ολ’ αυτά, όμως, έχουν ως προϋπό-
θεση ότι θα συμφωνήσει και ο «ξε-
νοδόχος», δηλαδή οι ιμπεριαλιστές 
δανειστές. Γι’ αυτό, προς το παρόν, 
έχουν ακόμη το χαρακτήρα σεναρίου. 
Σε κάθε περίπτωση, η κινεζοποίηση θα 
παραμείνει αδιατάρακτη, θα παγιωθεί 
και θα βαθύνει. Στην εξίσωση των πολι-
τικών εξελίξεων είναι η μόνη σταθερά.

Πολιτικές στοχεύσεις 
και πολιτικά παζάρια 

με αδιατάρακτη                    
την κινεζοποίηση

Πρώτα ήταν η πρόταση του Παπαδημούλη, 
να συναντηθεί ο Σαμαράς με τον Τσίπρα και 

να συζητήσουν συμφωνία-πακέτο για πρόεδρο 
δημοκρατίας, εκλογές και διαπραγμάτευση του 
χρέους, ώστε ακόμη και αυτή η αποδυναμωμένη 
κυβέρνηση «να αξιοποιήσει διαπραγματευτικά, αν 
έστω το θέλει και τη δωδεκάτη ώρα, τη σκληρότε-
ρη από την κυβέρνηση θέση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ».

Ακολούθησε η «βόμβα Σταθάκη»: «Ανεξάρτητα 
από το εάν υπάρχουν ή όχι οι 180, η κυβέρνηση 
πρέπει να πάρει την απόφαση να οριοθετήσει 
τις εκλογές και να έλθει σε μια συμφωνία για την 
ημέρα. Να απεμπλέξει το θέμα του προέδρου της 
Δημοκρατίας από τις εκλογές. Την άνοιξη, λίγο 
πριν, λίγο μετά, να πάμε σε εκλογές και να συμ-
φωνήσουμε».

Ξέσπασε σάλος, ο Π. Λαφαζάνης σήκωσε τις 
παντιέρες («εκλογές εδώ και τώρα - καμιά συμφω-
νία με την κυβέρνηση»), όμως ο Σταθάκης επανήλ-
θε με γραπτή δήλωση, χωρίς να πάρει πίσω ούτε 

λέξη απ’ αυτά που είχε πει πριν λίγο: «Η δήλωσή 
μου στην πρωινή συνέντευξη αφορά στην αναγκαι-
ότητα η κυβέρνηση να συναινέσει στη διενέργεια 
βουλευτικών εκλογών την άνοιξη. Η εκλογή προέ-
δρου Δημοκρατίας μπορεί μόνο τότε να προκύψει 
με συναινετικές διαδικασίες με βάση τους νέους 
πραγματικούς πολιτικούς συσχετισμούς».

Συμπέρασμα: και ο Παπαδημούλης και ο Στα-
θάκης δεν έδρασαν αυτοβούλως, κόντρα στην 
επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά λειτούργη-
σαν σαν λαγοί της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία 
ρίχνει στην πιάτσα μια καινούργια πρόταση. Μια 
πρόταση που είναι στο ίδιο μήκος κύματος με 
την πρόταση των μεγαλοεκδοτών, την οποία και 
επίσημα πλέον διακινεί ο Θεοδωράκης (την είπε 
στον Σαμαρά κατά τη συνάντησή τους αυτή τη 
βδομάδα): συμφωνία για εκλογή προέδρου της 

Δημοκρατίας και εκλογές πριν τη λήξη της θητεί-
ας της παρούσας κυβέρνησης. Στα τέλη του 2015 
προτείνει ο Θεοδωράκης, την άνοιξη προτείνει ο 
Σταθάκης, τον Ιούνη του 2016 λένε ο Σαμαράς με 
τον Βενιζέλο, ε, άμα ανοίξει η σχετική κουβέντα 
και υπάρξει διάθεση για συμβιβαστική λύση, μπο-
ρούν να τα βρουν. 

Ομως, αν δεν τα βρουν, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζε-
ται αυτή τη στιγμή με κορυφαία στελέχη του να 
συζητά λύση για εκλογές όχι απ’ αφορμή τη μη 
εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά κάποια 
στιγμή αργότερα. Το σημαντικότερο είναι πως αυ-
τό παρουσιάζεται σαν δημοκρατική διέξοδος σε 
συμφωνία με τη συγκυβέρνηση, η οποία παύει να 
υποδεικνύεται ως επικίνδυνη, αντιλαϊκή κτλ. Μά-
λιστα, εκδηλώνεται διάθεση για κατάληξη και σε 
κοινή διαπραγματευτική θέση για το χρέος. 

Οπως καταλαβαίνετε, η κωλοτούμπα είναι θεα-
ματικότατη. Το ερώτημα είναι γιατί; Μήπως γιατί 
«οσμίζονται» ότι η συγκυβέρνηση έχει τους 180;

Λαγουδάκια
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Ηρθε η ώρα να 
διαλέξουν πλευρά

Καθημερινά πλέον Διευθυντές Εκπαίδευ-
σης και Σχολικοί Σύμβουλοι ανά την Ελλάδα 
καλούν τους διευθυντές των σχολείων και τις 
προϊσταμένες των νηπιαγωγείων σε τετ α τετ 
συναντήσεις για να τους αξιολογήσουν, σύμ-
φωνα με όσα αναφέρει η εγκύκλιος Λοβέρδου 
(αρ. πρωτ. 10940/20-10-2014), η οποία ορίζει 
καταληκτική ημερομηνία για την εν λόγω δια-
δικασία την 27η Νοεμβρίου 2014.

Αρχισαν, λοιπόν, τα όργανα και τώρα είναι 
η στιγμή ο καθείς, που ως τώρα ισχυριζόταν, 
προσποιούταν ή και πίστευε ότι αποτελεί σώ-
μα από το σώμα των απλών εκπαιδευτικών, να 
διαλέξει πλευρά. Εμείς, ανέκαθεν δηλώναμε 
ότι τα στελέχη της διοικητικής πυραμίδας 
της εκπαίδευσης, από το ανώτερο έως και το 
πλέον κατώτερο έχουν συγκεκριμένο ρόλο 
να παίξουν στη μια και αδιαίρετη κατεύθυν-
ση, την άσκηση και εμπέδωση της κυρίαρχης 
πολιτικής, επειδή ο έλεγχος του σχολείου από 
το αστικό κράτος, ως σημαντικού μηχανισμού 
αναπαραγωγής των εκμεταλλευτικών σχέσε-
ων και της κυρίαρχης ιδεολογίας, είναι αδια-
πραγμάτευτος για το σύστημα. Απλώς μέχρι 
την εποχή των μνημονίων, των οποίων η επι-
βολή στο λαό έχει ως προϋπόθεση την άσκη-
ση της μέγιστης βίας, ώστε να επικρατήσει η 
σιγή νεκροταφείου, δεν υπήρχε η ανάγκη για 
φανερή κατατρομοκράτηση των διευθυντών 
των σχολείων και προϊσταμένων νηπιαγωγεί-
ων, αφού το πράγμα «κυλούσε» μόνο του, λόγω 
της δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας, του πε-
ριορισμού των διοικητικών καθηκόντων κυρί-
ως σε γραφειοκρατικά θέματα, αλλά και των 
αυταπατών που διέσπειραν οι συνδικαλιστικές 
παρατάξεις (των δήθεν «αριστερών» συμπε-
ριλαμβανομένων), γιατί από τα στελέχη αυτά 
ψάρευαν πολύτιμα ψηφαλάκια. 

Τώρα, όμως, απαιτείται αυτοί να δηλώσουν 
πλήρη υποταγή, να μεταφέρουν τον τρόμο, 
την αντιπαλότητα και τη διαίρεση μέσα στο 
ίδιο το σχολείο. Γίνονται γρανάζι του μηχανι-
σμού της αξιολογικής πυραμίδας και καλού-
νται να αξιολογήσουν (άρα και να τιμωρήσουν, 
βυθίζοντάς τους στην αβεβαιότητα και την 
απειλή της διαθεσιμότητας-απόλυσης) τους 
υφισταμένους τους εκπαιδευτικούς. Καλού-
νται, εμμέσως πλην σαφώς, να συμβάλλουν 
στην κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών 
και των σχολείων και κατ’ επέκταση και των 
μαθητών.

Ηρθε, λοιπόν, η ώρα να διαλέξουν όλοι αυ-
τοί στρατόπεδο. Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις 
ότι θα ακολουθήσει η συντριπτική πλειοψηφία. 
Στους καιρούς μας δεν υπάρχουν αφελείς και 
παραπλανημένοι, ειδικά όσοι έκαναν αίτηση 
να κριθούν ως διευθυντές τη στιγμή που ήταν 
γνωστό ότι επέρχεται η λαίλαπα της αξιολό-
γησης.

Ακόμη, όμως, και μια μειοψηφία, που αποτε-
λεί κρίσιμη μάζα στις δύσκολες καταστάσεις 
που βιώνει η εκπαίδευση, μπορεί να στραπα-
τσάρει τα σχέδια του υπουργείου Παιδείας. 

Ηδη έχουμε τέτοια μηνύματα. Οι προϊ-
σταμένες των νηπιαγωγείων στον Εβρο δεν 
παρουσιάστηκαν στα καθορισμένα από τη 
Διεύθυνση ατομικά ραντεβού, αλλά όλες μα-
ζί και με τη συνοδεία του Δ.Σ. του Συλλόγου 
δήλωσαν κατηγορηματικά ότι δε θα δεχτούν 
να αξιολογηθούν. Μετά από αυτή τη δυναμική 
μαζική αντίδραση  η Διεύθυνση αναγκάστηκε 
να αναβάλει τις προγραμματισμένες αξιολογι-
κές διαδικασίες. Ανάλογες πρωτοβουλίες από 
τους τοπικούς συλλόγους παίρνονται σε όλη 
την εκπαίδευση, που αξιοποιούν την απόφαση 
των ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΑΔΕΔΥ για διαρκή απεργία-
αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης.

Πονοκέφαλος, λοιπόν, για το υπουργείο 
Παιδείας και την κυβέρνηση, δεδομένου ότι 
οι διαδικασίες αξιολόγησης δεν περπατούν 
και σε όλο το δημόσιο τομέα.

Πού είναι το πρόβλημα;

300 ευρώ για να εργαστείς στην 
εκπαίδευση

Η ζωή μας έχει δείξει ότι οι αστικές 
κυβερνήσεις εξαθλιώνουν έναν 

τομέα, έναν εργασιακό χώρο για να 
τον ξεπουλήσουν στη συνέχεια με 
αυτό το πρόσχημα, σε καραδοκούντα 
συμφέροντα.

Ο Λοβέρδος έχει μάθει καλά το 
σχετικό «ποίημα» και συνεχώς κλα-
ψουρίζει για την απελπιστική κατά-
σταση στα σχολεία με τα χιλιάδες 
κενά, ενώ ο ίδιος έβαλε με αποφα-
σιστικότητα το χεράκι του για να 
εμπεδωθεί η άγρια πολιτική των περι-
κοπών στα κοινωνικά αγαθά (όπως η 
Παιδεία), που επέβαλαν η τρόικα και 
τα ντόπια αφεντικά. Και αφού κάνει 
το επικοινωνιακό του παιχνίδι, στο 
τέλος αμολάει και μια ρουκέτα, που 
βάλλει ευθέως στα εργασιακά δικαι-
ώματα των εκπαιδευτικών, τα οποία 
και διαλύει παντελώς.

Αφού ξεσήκωσε τη γενική κατα-
κραυγή και τον καγχασμό με την πρό-
τασή του να κληθούν να καλύψουν τα 
κενά αδιόριστοι εκπαιδευτικοί χωρίς 
μισθό μόνο με το δέλεαρ της χορή-
γησης κάποιων μορίων, που θα τους 
χρησιμεύσουν να ανεβούν ένα σκαλί 
στη λίστα αναμονής σε μελλοντικό 

διορισμό τους, τώρα επανήλθε με νέα 
ρηξικέλευθη πρόταση.

Το ίδιο θρασύς και προκλητικός 
δήλωσε ότι στις 25 του Νοέμβρη θα 
κατατεθεί στη Βουλή νομοθετική 
ρύθμιση, με την οποία το υπουργείο 
Παιδείας θα απευθυνθεί στους εκπαι-
δευτικούς που βρίσκονται σε άδεια 
ανατροφής τέκνων, προκειμένου να 
αντληθούν οι εθελοντές-εθελόδουλοι 

που θα καλύψουν τα κενά με αμοιβή 
το φοβερό ποσό των 300 ευρώ(!), 
κάτω ακόμα και από τη σύμβαση της 
ΓΣΕΕ. Η υλοποίηση της πρότασης 
αυτής θα πραγματοποιηθεί με τη συ-
νεργασία του υπουργείου Εργασίας, 
από τα προγράμματα του οποίου θα 
εξασφαλίζουν οι εκπαιδευτικοί τα 
300 ευρώ «για την ανατροφή του 
παιδιού τους».

«Πού είναι το πρόβλημα;» αναρωτι-
όταν και από πάνω ο Λοβέρδος, που 
μας έχει αφήσει άφωνους.

Στην κυβέρνηση και στους «λα-
γούς» τύπου Λοβέρδου, δεν αρκεί η 
έως τώρα ελαστικοποίηση των εργα-
σιακών σχέσεων στην εκπαίδευση. 
Δεν αρκούν τα πολυπληθή τμήματα 
μαθητών, οι συγχωνεύσεις-καταργή-
σεις τμημάτων και σχολείων, το πε-
τσόκομμα των μισθών και των ασφα-
λιστικών δικαιωμάτων, η ουσιαστική 
κατάργηση όλων των υποστηρικτικών 
δομών εκπαίδευσης, η ανυπαρξία μό-
νιμων διορισμών, η μείωση ακόμη και 
αυτών των αναπληρωτών, η εργασία 
των ωρομίσθιων, η ύπαρξη «ωφελού-
μενων» και όχι εργαζόμενων και στην 
εκπαίδευση με τα προγράμματα του 
ΟΑΕΔ. Ζητείται η πλήρης «μπαχαλο-
ποίηση» των εργασιακών σχέσεων 
των εκπαιδευτικών. Αλλωστε, στό-
χος τους δεν είναι η μόρφωση των 
παιδιών των εργαζόμενων, αλλά η 
προσπάθεια να στερηθούν ακόμη και 
αυτή την κουτσουρεμένη γνώση που 
προσφέρει το αστικό σχολείο και το 
ξωπέταγμά τους με όλα τα μέσα από 
την εκπαιδευτική διαδικασία.

Πρυτανικές Αρχές ΕΚΠΑ

Tο alter ego του Φορτσάκη
Το «τσακιστείτε έξω από την αίθου-

σα» δεν το φώναξε μόνο ο έξαλ-
λος πρύτανης των ΜΑΤ Φορτσάκης 
στους φοιτητές που παρενέβησαν 
στη Σύγκλητο, που συζητούσε σημα-
ντικότατα ζητήματα που αφορούσαν 
το μέλλον τους και το μέλλον του 
δημόσιου Πανεπιστήμιου, αλλά σύσ-
σωμες οι Πρυτανικές Αρχές. Νοητικά, 
βεβαίως, αυτές αφού, όπως αποδεί-
χθηκε από τη συνέχεια, συνενώθηκαν 
σε ένα πνεύμα, μια ψυχή για να τσα-
κίσουν το φοιτητικό κίνημα και κάθε 
διαμαρτυρία του.

Με μια κατάπτυστη και συνάμα 
προκλητική ανακοίνωση, στην οποία 
τολμούν να πιάσουν στο στόμα τους 
τους ηρωικούς νεκρούς της εξέγερ-
σης του Πολυτεχνείου, τη νεολαία 
που πάλεψε και συνέβαλε αποφασι-
στικά στην πτώση της χούντας, ακόμη 
και τον Μαρξ, για να φανεί τάχα ότι 
δεν πρόκειται για τίποτε αντιδραστι-
κούς, χουντικούς, φασίστες, αλλά 
για ακραιφνείς δημοκράτες με αρι-
στερές καταβολές, δηλώνουν ότι 
θα «εισηγηθούν προς τις επί μέρους 
Σχολές την περιοδική διεξαγωγή 
ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων κα-
τά Τμήματα ώστε να δοθεί επιτέλους 
η δυνατότητα στην πλειοψηφία των 
φοιτητών/-τριών να αποφασίζουν 
όλοι απ’ ευθείας ως προς την εκά-
στοτε διακοπή των μαθημάτων που 
ορισμένοι προτείνουν κι επιτήδεια 
επιβάλλουν».

Τη σιωπηλή πλειοψηφία, λοιπόν, θέ-
λουν για συνομιλητές ο Φορτσάκης 
και η παρέα του. Τους αδιάφορους 
για τα κοινά και τα συμβαίνοντα στο 
Πανεπιστήμιο, τους απόντες από 

τους αγώνες για την υπεράσπιση του 
δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα 
του, τους τάχαμου «αθώους», που νοι-
άζονται μόνο για την καριέρα, τους 
εαυτούληδες, αυτούς που κλαψουρί-
ζουν αξιοθρήνητα για τις «χαμένες 
ώρες» εξαιτίας των καταλήψεων και 
όχι για τις χαμένες ζωές και τα όνει-
ρα, τους ΟΝΝΕΔίτες θέλουν για παρ-
τενέρ τους και κάλυψη στο βρόμικο 
έργο τους της πλήρους διάλυσης του 
δημόσιου Πανεπιστήμιου.

Οι άλλοι, που αγωνίζονται ενάντια 
στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστη-
μιακών ιδρυμάτων, στη μετατροπή 
τους σε ΑΕ, ενάντια στην καταστρα-
τήγηση του δικαιώματος και των 
φτωχών να σπουδάζουν και να μη 
κινδυνεύουν να διαγραφούν επειδή 
δεν έχουν την πολυτέλεια να μην ερ-
γάζονται ταυτόχρονα, ενάντια στη 
μετατροπή των φοιτητών σε «φυτά», 
ενάντια στο φίμωμα κάθε αντίθετης 
φωνής σ’ αυτή την πολιτική, αυτοί που 
είναι μαχητικά αντίθετοι στην επιβο-
λή της «σιγής νεκροταφείου», απλώς 
«κραυγάζουν για να υπάρχουν» για 
τις Πρυτανικές Αρχές, «παρεμπο-
δίζουν άρα δικαιώνονται», κάνουν 
πράξεις «έσχατης ανευθυνότητας» 
και χαλκεύουν τις δημοκρατικές δι-
αδικασίες!

Κοιτάξτε, αλήθεια, ποιοι τολμούν 
να μιλούν! Ποιοι πλασάρονται για πα-
νεπιστημιακοί δάσκαλοι, παιδαγωγοί 
και τα ρέστα, ποιοι νοιάζονται τάχα 
για τη «δημοκρατία και την τήρηση 
των κανόνων της».

Αυτοί που αποδέχτηκαν και κατά-
πιαν αμάσητο όλο το αντιδραστικό 

πλαίσιο των νόμων Διαμαντοπούλου-
Αρβανιτόπουλου, όταν σύσσωμη η 
πανεπιστημιακή κοινότητα, ακόμη και 
η Σύνοδος των πρυτάνεων την εποχή 
που συζητιόταν το αισχρό πόνημα της 
φράου Αννας δήλωναν ότι αυτό «δεν 
αποτελεί βάση για συζήτηση» και το 
απέρριπταν στο σύνολό του.

Αυτοί που αποδέχτηκαν ο επικεφα-
λής τους (στην περίπτωση του ΕΚΠΑ 
ο πρύτανης Φορτσάκης) να εκλεγεί 
με προεπιλογή από το κακόφημο 
Συμβούλιο διοίκησης για να είναι 
αρεστός στους κυβερνώντες, όταν 
αποκλείστηκαν όλες οι άλλες υποψη-
φιότητες που τόλμησαν να ψελλίσουν 
έστω κάποιες αντιρρήσεις στην ψήφι-
ση και επιβολή του αντιδραστικού θε-
σμικού πλαισίου για τα Πανεπιστήμια.

Αυτοί που από τη μια μεριά μιλούν 
συγκλονισμένοι δήθεν για «οικονομι-
κό υποσιτισμό» των Πανεπιστημίων 
και «στελεχικές περικοπές» και την 
ίδια στιγμή θέλουν να μπάσουν από 
πόρτες και παραθύρια το ιδιωτικό κε-
φάλαιο στην ανώτατη εκπαίδευση, να 
παραχωρήσουν ζωτικά κομμάτια της 
στις εταιρίες, να εξαφανίσουν ό,τι 
απέμεινε από τον δημόσιο και δωρε-
άν χαρακτήρα της.

Αυτοί που έκαναν το κάλεσμα των 
ΜΑΤ στο Πανεπιστήμιο «ψωμοτύρι», 
που δεν αισχύνονται για το ότι αυτοί 
είναι υπαίτιοι που οι δυνάμεις κατα-
στολής έχουν κάνει το πανεπιστημια-
κό άσυλο «κόσκινο». Αυτοί που με την 
αστυνομική βία ενάντια στους φοιτη-
τές και τις απειλές για εισαγγελικές 
διώξεις θέλουν να επιβάλλουν το 
«νόμο και την τάξη» των αφεντικών.

Αυτοί που αποδέχονται ο πρύ-
τανής τους να επιβάλει λοκ άουτ 
στις Σχολές, χωρίς να ρωτηθούν τα 
εκλεγμένα όργανά τους, όπως π.χ. 
καταγγέλλει ο πρόεδρος του Παιδα-
γωγικού Τμήματος του ΕΚΠΑ Κώστας 
Σκορδούλης («Θέλω να καταστήσω 
γνωστό ότι ουδέποτε ενημερώθηκα 
για τυχόν “προβλήματα” που πιθανόν 
να προέκυπταν από τη λειτουργία του 
κτηρίου του Νέου Χημείου στο οποίο 
στεγάζεται το Παιδαγωγικό Τμήμα. Το 
κλείσιμο του κτηρίου και η ακύρωση 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
σε αυτό (λοκ άουτ) αποφασίστηκε 
χωρίς να ερωτηθούν τα εκλεγμένα 
όργανα του Τμήματος»).

Ο Φορτσάκης και η παρέα του, με 
την πρότασή τους να αποφασίζει με 
ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα η «σιω-
πηλή πλειοψηφία» των φοιτητών για 
τον τρόπο αντίδρασης στις δρομο-
λογούμενες αντιδραστικές αλλαγές 
στα ιδρύματα, επιθυμούν -προφανώς 
με τις πλάτες της κυβέρνησης- να 
θάψουν το φοιτητικό κίνημα και όχι 
μόνο να καταργήσουν τους φοιτητι-
κούς συλλόγους. Αυτός είναι ο απώ-
τερος στόχος, η κατάργηση, δηλαδή, 
του αποφασιστικού χαρακτήρα των 
φοιτητικών γενικών συνελεύσεων, 
που μαζεύουν το ζωντανό κομμάτι 
των φοιτητών.

Πλανώνται πλάνην οικτράν. Τη 
στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές στα Πανεπιστήμια επικρατεί ανα-
βρασμός, γίνονται συνελεύσεις και 
δρομολογούνται αγώνες για να μπει 
φραγμός στα βρόμικα αυτά σχέδια 
του Φορτσάκη και της παρέας του.
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«Αυτή τη στιγμή υπάρχει 
ένας νόμος που βρί-

σκεται σε ισχύ. Ανεξάρτητα 
με την άποψη που έχει ο κα-
θένας για τον νόμο, ο Δήμος 
είναι υποχρεωμένος να λει-
τουργήσει ανάλογα. Η τεχνι-
κή υπηρεσία έχει ζητήσει από 
την ΑΕΚ κάποια συγκεκριμένα 
πράγματα». Αυτή ήταν η απά-
ντηση που έδωσε ο δήμαρχος 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας 
Αρης Βασιλόπουλος σε ερώτη-
μα ιστοσελίδας που εκφράζει 
τις απόψεις του Μελισσανίδη 
(aek365.com, 14.11.2014), επι-
βεβαιώνοντας πλήρως όσα 
του προσάψαμε με αναλυτικό 
δημοσίευμά μας.

Οι μάσκες έπεσαν. Ο συρι-
ζαίος δήμαρχος, που κάποια 
στιγμή αναγκάστηκε να κάνει 
πίσω (προηγουμένως είχε συ-
μπεριφερθεί ως delivery boy  
του Στρατούλη και του Φλα-
μπουράρη στα μυστικά παζά-
ρια τους με τον Μελισσανίδη), 
όχι μόνο αποδέχεται τον αντι-
συνταγματικό νόμο 4277/2014, 
αλλά και δεσμεύεται να τον 
εφαρμόσει και να δώσει στον 
Μελισσανίδη υψόμετρα και 
για το κομμάτι του άλσους που 
παράνομα του εκχωρεί ο συ-
γκεκριμένος νόμος.

Οπως και άλλη φορά έχουμε 
γράψει, δεν ζητάμε από τον Βα-
σιλόπουλο να κάνει αντάρτικο 
μην εφαρμόζοντας ένα νόμο 
(για να το κάνεις αυτό χρει-
άζεται παλικαριά που στους 
Βασιλόπουλους είναι είδος εν 
πλήρη ανεπαρκεία), αλλά να 
σεβαστεί τη νομιμότητα. Την 

τυπική νομιμότητα. Να κάνει 
αυτό που πρέπει να κάνει ένας 
δημόσιος υπάλληλος με φιλό-
τιμο. Πόσο μάλλον ένας εκλεγ-
μένος δήμαρχος, με εντολή να 
προστατεύσει το άλσος.

Πώς χαρίζονται τα 6 στρέμ-
ματα άλσους στον Μελισσανί-
δη; Με το κόλπο της επέκτασης 
του ρυμοτομικού σχεδίου της 
πόλης σ’ αυτό το κομμάτι του 
άλσους, μέσω νόμου. Αυτό εί-
ναι εντελώς παράνομο και ο 
δήμος οφείλει να μην εφαρ-
μόσει την παρανομία. Οφεί-
λει ακόμη να ανακοινώσει ότι 
θα κάνει ο ίδιος προσφυγή στο 
ΣτΕ στην περίπτωση που οποι-
αδήποτε δημόσια υπηρεσία 
εκδώσει διοικητική πράξη (π.χ. 
Εγκριση και Αδεια Δόμησης) 
κατ’ εφαρμογή αυτής της πα-
ράνομης και αντισυνταγματι-
κής νομοθετικής ρύθμισης.

Ιδού το ιστορικό αυτής της 
υπόθεσης, για να μην υπάρχει 
η παραμικρή αμφιβολία για την 
αισχρή στάση της συριζαίικης 
νέας δημοτικής διοίκησης Φι-
λαδέλφειας-Χαλκηδόνας.

Το 2002, με το άρθρο 10 παρ. 
3 του Ν. 3044 (πρόκειται για το 
νόμο που στο άρθρο 19 νομο-
θετούσε το περιβόητο «σχέδιο 
Γρανίτσα») προβλέφτηκε ότι 
μπορούν να γίνονται αναθεω-
ρήσεις και τροποποιήσεις ρυ-
μοτομικών σχεδίων με υπουρ-
γικές αποφάσεις, ακόμη και με 
αποφάσεις περιφερειαρχών, 
νομαρχών και δημάρχων. Ηταν 
μια προσπάθεια της κυβέρνη-
σης του ΠΑΣΟΚ να θεσπίσει 
την απόλυτη ασυδοσία στα 

πολεοδομικά ζητήματα, έτσι 
που οι άνθρωποι του λαού να 
μένουν εντελώς απροστάτευ-
τοι από τις αυθαιρεσίες της 
διοίκησης, η οποία θα μπορού-
σε παράλληλα να αποφεύγει 
τον έλεγχο νομιμότητας από 
το ΣτΕ, επεκτείνοντας ανεξέ-
λεγκτα τα ρυμοτομικά σχέδια 
πόλεων και οικισμών σε βάρος 
δασών και δασικών εκτάσεων, 
αιγιαλών κτλ.

Το 2005, με την απόφαση 
3661, το ΣτΕ έκρινε αντισυ-
νταγματική αυτή τη νομοθετική 
ρύθμιση.

Η νομιμότητα αποκαταστά-
θηκε το 2012 με το Ν. 4067, 
άρθρο 31, παρ. 1. Προβλέπεται 
πλέον ότι η έγκριση, αναθεώρη-
ση ή τροποποίηση ρυμοτομικών 
σχεδίων γίνεται με Προεδρικό 
Διάταγμα μετά από πρόταση 
του υπουργού ΠΕΚΑ. 

Ενώ, λοιπόν, υπάρχει η νομο-
λογία του ΣτΕ και η εφαρμογή 
της στη νομοθεσία με το Ν. 
4067/2012, ήρθε η ίδια κυβέρ-
νηση και προκειμένου να εξυ-
πηρετήσει τον Μελισσανίδη 
και τα αρπακτικά του σχέδια, 
νομοθέτησε την επέκταση του 
ρυμοτομικού σχεδίου Φιλαδέλ-
φειας-Χαλκηδόνας σε βάρος 
του άλσους. Δεν ακολούθησε, 
δηλαδή, τη νόμιμη οδό που 
προβλέπει την επέκταση του 
ρυμοτομικού σχεδίου μόνο με 
Προεδρικό Διάταγμα (το οποίο 
ελέγχεται ως προς τη νομιμό-
τητά του από το ΣτΕ), αλλά με 
νόμο, υπολογίζοντας ότι ο μεν 
Δήμος θα κάνει το κορόιδο, οι 
δε κάτοικοι θα υποταγούν στη 

βία των τραμπούκων.
Μιλώντας νομικά, όταν ο 

δήμαρχος Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας αποδέχεται το 
νόμο 4277/2014, συμπράττει 
σε μια παρανομία, η οποία έχει 
ως αποτέλεσμα να πλήττεται 
ένα δημόσιο αγαθό της πόλης 
που διοικεί. Οφειλε να πει ότι 
αρνείται να δώσει υψόμετρα 
για το τμήμα του άλσους που 
χαρίζεται στον Μελισσανίδη, 
διότι η δασική αυτή έκταση πα-
ραχωρείται σε ιδιώτες παρανό-
μως, με την επέκταση του ρυ-
μοτομικού σχεδίου της πόλης 
με νόμο και όχι με Προεδρικό 
Διάταγμα, όπως προβλέπεται.

Μιλώντας πολιτικά, ο Α. Βα-
σιλόπουλος συμπεριφέρεται 
σαν αβανταδόρος του Μελισ-
σανίδη, γράφοντας στα παλιά 
του τα παπούτσια τη θέληση 
του λαού της πόλης του, αλλά 
και πετώντας στα σκουπίδια τις 
κατακτήσεις αυτού του λαού 
τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί 
στη Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα 
υπάρχει και ειδικός λόγος, όχι 
μόνο η γενική απαγόρευση 
που υπάρχει για την επέκταση 
ρυμοτομικών σχεδίων με νόμο.

Είναι γνωστό ότι το «σχέδιο 
Γρανίτσα» επιχειρήθηκε να 
υλοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο. 

Με την επέκταση του ρυμοτο-
μικού σχεδίου σε βάρος του 
άλσους και μάλιστα στην ίδια 
έκταση που σήμερα επιχειρεί-
ται να χαριστεί στην επιχείρη-
ση του Μελισσανίδη. Τότε, 131 
κάτοικοι της περιοχής, αλλά 
και ο δήμος της πόλης (με δε-
ξιά διοίκηση μάλιστα), προσέ-
φυγαν στο ΣτΕ. Το ΣτΕ πρώτα 
ανέστειλε την υλοποίηση του 
«σχεδίου Γρανίτσα» και μετά, 
αρχικά με απόφαση του Ε’ Τμή-
ματος (1568/2005) και τελικά 
με απόφαση της Ολομέλειας 
(1847/2008), έκρινε ότι κακώς 
επιχειρήθηκε η επέκταση του 
ρυμοτομικού σχεδίου με νόμο 
και ακύρωσε τις διοικητικές 
πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ 
εφαρμογήν αυτού του νόμου, 
χωρίς να εξετάσει καν τους 
υπόλοιπους λόγους που επικα-
λούνταν οι προσφυγές.

Ενώ το ΣτΕ, χάρη στον αγώνα 
των κατοίκων και στις προσφυ-
γές που έγιναν από κατοίκους 
και δήμο απεφάνθη ότι είναι 
παράνομη η επέκταση του ρυ-
μοτομικού σχεδίου με νόμο, 
έρχεται σήμερα η συριζαίικη δι-
οίκηση του δήμου και δηλώνει 
ότι βρίσκεται σε ισχύ ο νόμος 
4277/2014, ο οποίος διαπράττει 
ακριβώς την ίδια παρανομία!

Λίγη ντροπή
Στην ιστοσελίδα aek-watch.gr, η 

οποία ασκεί προσεκτική αντιπολίτευ-
ση στον Μελισσανίδη, δημοσιεύτηκε 
την περασμένη Τρίτη το εξής σχόλιο:

«Α.Μ.Κ. “Δικέφαλος 1924 ΑΕ’’.
Ντροπή, αίσχος, κατάντια, ξεφτίλα. 

Αυτοί που είχαν την τιμή να διαχειρί-
ζονται τις υποθέσεις του Σωματείου 
μας απέτυχαν παταγωδώς. Το μόνο 
που κατάφεραν μέχρι στιγμής ήταν να 
μας παραδώσουν βορά (τροφή) στους 
“εξεγερμένους’’ (βλέπε εδώ) οι οποί-
οι και καλά πληροφορημένοι είναι και 
“πλάκα’’ μας κάνουν. Οχι τίποτα άλλο 
αλλά την σκυτάλη θα πάρουν σε λίγο 
και οι γάβροι που “αντιμάχονται τους 
μηχανισμούς’’ αναδημοσιεύοντας 
(όπως και στο παρελθόν) τις αναρ-
τήσεις τους. Κάποιοι (και σίγουρα όχι 
όσοι ψάχνουν την αλήθεια βάζοντας 
σε δοκιμασία την ψυχική τους υγεία) 
θα πρέπει να λογοδοτήσουν και μά-
λιστα άμεσα.

Αυτά για την ώρα. Αν και ήμασταν 
ήδη έτοιμοι να γράψουμε σχετικά με 
την Α.Μ.Κ. δεν το κάνουμε γιατί προ-
σπαθούμε να συμπληρώσουμε την 
εικόνα, όπως και να καταγράψουμε 
τις όποιες αντιδράσεις».

Η λέξη «εδώ» είναι σύνδεσμος 
(link), που παραπέμπει στο άρθρο 
μας της προηγούμενης βδομάδας, 
στο οποίο αποκαλύψαμε το φιάσκο 
της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρίας του Μελισσανίδη. 

Θα μπορούσαμε να αρκεστούμε 
στην παράθεση της είδησης, μιας 
και αναπαράγει την αποκάλυψή μας, 
χωρίς να την αμφισβητεί (το αντίθε-
το), όμως δεν έχουμε συνηθίσει να 
σιωπούμε όταν κάτι μας ενοχλεί. 
Μας ενοχλεί, λοιπόν, και το «υφάκι» 
των συγγραφέων της συγκεκριμέ-
νης ιστοσελίδας και η προσπάθεια 
να παρουσιάσουν ειρωνικά ως «εξε-
γερμένους» όσους αντιτάσσονται 
στα καταστροφικά σχέδια του Με-
λισσανίδη. Οι κύριοι αυτοί κάνουν 
αντιπολίτευση στον Μελισσανίδη, 
φιλοδοξώντας να γίνουν χαλίφηδες 
στη θέση του χαλίφη. Με την κατα-
στροφή του άλσους ουδόλως ενο-
χλούνται. Αντίθετα, εμείς κάνουμε 
πολιτική αρχών, αδιαφορώντας ποι-
ος είναι αυτός τον οποίο πρέπει να 
πολεμήσουμε.

Θα απαιτούσαμε, λοιπόν, λίγη 
ντροπή από αυτούς που κάνουν 
αντιπολίτευση στον Μελισσανί-
δη εκμεταλλευόμενοι τη δική μας 
δουλειά. Οσο για το «υφάκι», όταν 
αναφέρονται σ’ εμάς δεν τους παίρ-
νει να το έχουν. Παριστάνουν τους 
μεγάλους ερευνητές, αλλά κάνουν 
γαργάρα αυτά που έγραφαν μόλις 
στις 28 Οκτώβρη. Οτι ακούγεται 
πως ο Μελισσανίδης μάζεψε «επτα-
ψήφιο ποσό ανάμεσα στα 8 με 10 
εκατομμύρια ευρώ» και πως οι ίδιοι 
συνεχίζουν το ψάξιμο, αν μη τι άλ-
λο για να διασταυρώσουν το παρα-
πάνω νούμερο, «το οποίο όμως μας 
φαίνεται πάρα πολύ πιθανό»!

Από τα 8-10 εκατ. που τους φαι-
νόταν ως ποσό «πάρα πολύ πιθανό» 
μέχρι το 1,8 εκατ. που συγκεντρώ-
θηκε τελικά υπάρχει μια… μικρή 
διαφορά. Καλύτερα να πάψετε 
να παριστάνετε τους… ερευνητές, 
κύριοι, και να δείξετε στοιχειώ-
δη σεβασμό προς εκείνους που 
ερευνούν πραγματικά και αποκα-
λύπτουν.

Στις 24 Οκτώβρη κατα-
τέθηκε στο ΣτΕ αίτηση 

ακύρωσης της απόφασης 
του υπουργού Δικαιοσύνης 
Χ. Αθανασίου, με την οποία 
οι φυλακές Δομοκού μετα-
τράπηκαν σε φυλακές τύπου 
Γ (ΦΕΚ 2198 Β /11.8.2014). Την 
αίτηση ακύρωσης υπογρά-
φουν ένας πολιτικός κρατού-
μενος και επτά γονείς πολιτι-
κών κρατουμένων. Επειδή δεν 
ανακοινώνουμε τα ονόματα, 
διευκρινίζουμε ότι τόσο ο πο-
λιτικός κρατούμενος όσο και 
οι γονείς δεν έχουν καμία ορ-
γανωτική σχέση με τη ΣΠΦ.

Την περασμένη Πέμπτη δό-
θηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο 
Αθήνας συνέντευξη Τύπου για 
το ζήτημα της προσφυγής στο 
ΣτΕ. Στο πάνελ της συνέντευ-
ξης συμμετείχαν η  Γεωργία 
Μιχαηλίδη ως συντονίστρια, 
η Αναστασία Τσουκαλά, ανα-
πληρώτρια καθηγήτρια πα-
νεπιστημίου του Παρισιού, η 
Ευτυχία Γιομελά ψυχίατρος,  
ο τραγουδιστής και συνθέτης 
Αλκίνοος Ιωαννίδης και η δικη-
γόρος Αννυ Παπαρρούσου. Τη 
συνέντευξη άνοιξε η Γ. Μιχαη-
λίδη, η οποία γνωστοποίησε την 

προσφυγή κατά της απόφασης 
Αθανασίου, ευχαρίστησε τους 
δημοσιογράφους που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα και έδω-
σε το λόγο στην καθηγήτρια Α. 
Τσουκαλά.

Η Α. Τσουκαλά δήλωσε ότι 
δε θα σχολιάσει το νόμο και 
την απόφαση Αθανασίου για 
τις φυλακές τύπου Γ, γιατί θα 
το κάνει η Α. Παπαρρούσου. Η 
ίδια αναφέρθηκε στην εκμηδέ-
νιση του κρατούμενου, ως νομι-
κή οντότητα, στην ψυχική του 
εκμηδένιση και τον πνευματικό 
του θάνατο, που επιχειρείται 
με τη θέσπιση των φυλακών Γ 
τύπου. Η ψυχίατρος Ε. Γιομελά 
αναφέρθηκε διεξοδικά τόσο 
στο νόμο όσο και στις επιπτώ-
σεις στον ψυχισμό των κρατού-
μενων που θα εγκλειστούν στις 
φυλακές Γ τύπου, διευκρινίζο-
ντας ότι εκτός από την ιδιότητα 
της ψυχιάτρου είναι και μητέρα 
πολιτικού κρατούμενου. Εμβό-
λιμα παρενέβη ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ Τάσος Κουράκης 
για να ενημερώσει τι συζητή-
θηκε στην αρμόδια επιτροπή 
της Βουλής για τις φυλακές Γ 
τύπου.

Ακολούθησε ο Αλκίνοος Ιω-
αννίδης, ο οποίος είπε ότι βρί-
σκεται στη συνέντευξη γιατί με 
τις φυλακές Γ τύπου επαναφέ-
ρουν στην ουσία τη θανατική 
ποινή και αισθάνεται ότι αυτές 
οι φυλακές τον προσβάλλουν 
ως άνθρωπο. Η κοινωνία μας 
δεν χρειάζεται φυλακές Γ τύ-
που, αλλά σύστημα παιδείας, 
τόνισε. Η Α. Παπαρρούσου 
ανέλυσε διεξοδικά τις διατά-
ξεις του νόμου για τις φυλακές 
Γ τύπου και τις συγκεκριμένες 
στοχεύσεις του.

Το λόγο πήραν αρκετοί από 
τους παρευρισκόμενους, με-
ταξύ των οποίων και ο Γ. Ρω-
μανός, πατέρας του πολιτικού 
κρατούμενου και απεργού 
πείνας Ν.Ρωμανού. Μεταξύ 
των άλλων αναφέρθηκε στην 
απόρριψη του αιτήματος του 
γιου του να του χορηγείται εκ-
παιδευτική άδεια.

Η προσφυγή  κατά της από-
φασης Αθανασίου θα συζητη-
θεί στις 23 Απρίλη του 2015, 
ενώ το επόμενο διάστημα θα 
συζητηθεί στο συμβούλιο η 
αίτηση αναστολής της εφαρ-
μογής της.

Συνέντευξη Τύπου για τις φυλακές Γ τύπου

Κι άλλες απολύσεις στο ΕΚΠΑ

Παραθέτουμε ανακοίνωση που εξέδωσε την περασμένη 
Τετάρτη ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του Πανε-

πιστημίου Αθηνών:
«Την ώρα που το Πανεπιστήμιο λυγίζει από την έλλειψη προσω-

πικού και οι απολύσεις των Διοικητικών βρίσκονται στην πόρτα, 
ο πρύτανης κ. Φορτσάκης επιλέγει τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή να ανακοινώσει στους 150 περίπου συμβασιούχους που 
πληρώνονται από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ ότι δε θα ανανεώσει 
εκ νέου τις συμβάσεις τους τις οποίες και θεωρεί παράνομες.

Οι συνάδελφοι συμβασιούχοι εργάζονται για πολλά χρόνια 
στο Πανεπιστήμιο, πολλοί για πάνω από 8 χρόνια, σε διοικητικές 
θέσεις (βιβλιοθηκονόμοι, τεχνικοί, γραμματειακή υποστήριξη, 
φύλακες, νηπιαγωγοί κτλ). Επί σειρά ετών στηρίζουν με την ερ-
γασία τους το Πανεπιστήμιο, με χαμηλούς μισθούς και χωρίς να 
απολαμβάνουν τα “προνόμια’’ της μονιμότητας, ενώ έχουν πα-
ράλληλα υποστεί όλες τις μισθολογικές μειώσεις του Δημοσίου 
που έφεραν οι μνημονιακοί νόμοι.

Στο διάστημα των τελευταίων 2 ετών, οι συμβάσεις τους έχουν 
παραταθεί ήδη 3 φορές από τη Σύγκλητο με την προοπτική να 
προκηρυχθούν εκ νέου θέσεις εργασίας μέσω προγραμμάτων 
του Πανεπιστημίου και να δοθεί μία πρόχειρη έστω λύση στο 
πρόβλημα. Η εμφανής κωλυσιεργία των πρυτανικών αρχών (νυν 
και τέως) έχει οδηγήσει σε μία πρωτοφανή κατάσταση ομηρίας 
των 150 συναδέλφων συμβασιούχων που επί σειρά μηνών η μόνη 
απάντηση που παίρνουν είναι “σύντομα’’ και “θα δούμε’’. Ξαφνικά 
ο κ. Φορτσάκης ανακαλύπτει ότι οι παρατάσεις των συμβάσεων 
είναι παράνομες και ότι ευθύς αμέσως πρέπει να τις διακόψει, 
έχουν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη σύναψη των 
νέων συμφωνητικών. Ο κ. Φορτσάκης άραγε όταν ψήφιζε ως 
μέλος της Συγκλήτου επί πρυτανείας του κ. Πελεγρίνη δεν ήξερε 
τότε τι συνέβαινε;

Η απόλυση των 150 συναδέλφων συμβασιούχων, πέρα από τα 
σοβαρά προβλήματα επιβίωσης που δημιουργεί στους ίδιους, 
θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα κενά στις υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου. Μεγάλο μέρος των οποίων στηρίζονται στους 
συμβασιούχους συναδέλφους που κάθε μέρα δουλεύουν στο 
διπλανό γραφείο από μας. O κ. Φορτσάκης μας δείχνει έμπρα-
κτα την αγωνία του για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου με τον 
πιο ωμό και σκληρό τρόπο: Με επιπλέον απολύσεις προσωπικού 
κι ακόμα περισσότερα άδεια γραφεία».

Συριζαίος δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας

Αβανταδόρος του Μελισσανίδη
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Δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Ορθιοι! Οχι πια στα τέσσερα.

Ηταν σαν σήμερα (22 Νοέμβρη) του 1960, όταν τον λή-
θαργο της μακάριας αποικίας ενόχλησε (προς στιγμή 

φυσικά, αφού είναι παγκοσμίως γνωστό ότι δεν θα μπορούσε 
να γίνει τίποτε περισσότερο) η παραίτηση του υφυπουργού 
Οικισμού Εμμανουήλ Κεφαλογιάννη. Ο μέγας πολιτικός 
ανήρ –της γνωστής οικογενείας- κατηγορήθηκε ότι χρησιμο-
ποιούσε ψευδώς στον τηλεφωνικό κατάλογο την ανύπαρκτη 
γι’ αυτόν ιδιότητα του δικηγόρου, ότι η οικογένειά του καλλι-
εργεί κάνναβη στο αγρόκτημά της και ότι υπό την προστασία 
του ίδιου και του αδελφού 
του λειτουργούν ρουλέτες.

«…έτρεφαν μάλιστα βα-
θιά απέχθεια για όλα αυτά 
τα ευλαβικά γένια που ολη-
μερίς αγόρευαν στα τεϊο-
πωλεία και ποτέ δεν άπλω-
ναν ούτε ένα δάχτυλο σ’ 
ένα φτωχό συνάνθρωπο» 
(Geert Mak – «Στη γέφυρα 
του Γαλατά»).

«Θα στήριζα κυβέρνηση ΣυΡιζΑ αλλά όχι με πρωθυπουργό 
Τσίπρα» δήλωσε ο ισόβιος τηλεαστέρας Απόστολος Γκλέ-
τσος, δήμαρχος Στυλίδας και επικεφαλής του νέου κόμματος 
«Τελεία». «Θα ήταν ένα ολέθριο λάθος. Δεν έχει καμία ένδει-
ξη ότι ξέρει να κάνει αυτή τη δουλειά», είπε για τον αυριανό 
(με την αόριστη συμπαντική έννοια του όρου) πρωθυπουργό 
ο Απόστολος Γκλέτσος. Το ζουμί όμως είναι παρακάτω, στο 
«καλό της πατρίδας» (τι αρρώστια μα και τι πιστοποιητικό!) 
που επικαλέστηκε ο… σύντροφος δήμαρχος λέγοντας «θα συ-
νεργαζόμουν με τον οποιονδήποτε για το καλό της πατρίδας 
εκτός από την εκδοχή να είναι πρωθυπουργός ο Τσίπρας». 
Ενώ, αντίθετα, όταν ρωτήθηκε για τον Αντώνη Σαμαρά και 
το ενδεχόμενο να παραμείνει πρωθυπουργός, ο μπαλαμός 
απάντησε ότι «ο Σαμαράς έχει δείξει ότι αν μη τι άλλο ξέρει 
τη δουλειά». Και ζήτησε «να λύσουμε τα προβλήματα σαν 
εθνική Ελλάδος», αφού «δεν έχουμε την πολυτέλεια να κοι-
τάξουμε ούτε δεξιά, ούτε αριστερά». Η ενημέρωση δεν θα 
ήταν σφαιρική και ολοκληρωμένη, αν δεν σημειώναμε ότι 
στόχος της «Τελείας» είναι η είσοδος στη βουλή. «3% αρκεί», 
είπε χαρακτηριστικά ο κομματάρχης.

«Ο εργάτης είναι πτωχός και ουδένα λόγον έχει να είναι 
ευχαριστημένος εκ της καταστάσεώς του. Συναισθάνεται ότι 
είναι αδικημένος από την κοινωνίαν και αν δεν το συναισθά-
νεται, η αναισθησία αύτη είναι κακόν έτι χειρότερον από την 
πτωχείαν. Ο εργάτης οφείλει να γνωρίζει ότι μόνη η εργασία 
του είναι οπού παράγει όλα τα αγαθά του βίου και οφείλει 
προσέτι να γνωρίζει ότι άλλος χαίρεται και απολαμβάνει τα 
αγαθά ταύτα. Ας το είπωμεν καθαρά. Η τάξις των κεφαλαι-
ούχων εξουσιάζει τα μέσα της παραγωγής του πλούτου της 
χώρας -δηλαδή τα εργοστάσια, τα ατμόπλοια, τους σιδηρο-
δρόμους, τας τραπέζας και το έδαφος. Δια να προμηθευθείς 
ενδύματα, τροφάς και στέγην πρέπει να γίνει χρήσις και του 
εδάφους και των μηχανών. Εάν λοιπόν μία τάξις εξουσιάζει 
αυτά τα απαραίτητα μέσα της παραγωγής, είναι προφανές 
ότι η τάξις αύτη ημπορεί ν’ απαιτήση παρά σού του εργάτου 
(παρά της τάξεως δηλαδή η οποία δεν τα εξουσιάζει) οσον-
δήποτε ενοίκιον ευαρεστείται δια την χρήσιν αυτών. Και τι 
ευαρεστείται να απαιτεί; Παν ό,τι παράγεις, εκτός μόνον του 
ολίγου εκείνου το οποίον καλείται “μισθός’’ και το οποίον σου 
επιτρέπει να κρατείς, τόσον μόνον όσον αρκεί να συντηρείς 
την απλήν ύπαρξίν σου» (Πλάτων Δρακούλης - «Ανάγκη Ερ-
γατικού Κόμματος» - 1910).

Συνεχίζονται τα όργανα με τα όργανα καταστολής. Που 
ζουν την καλύτερη εποχή τους, τώρα που έγιναν ουσιαστικά 
και τυπικά «κράτος» η αμορφωσιά, ο εκφασισμός, η ευτέ-
λεια, ο πολιτικός αναλφαβητισμός, η καφρίλα και η γενική 
συσκότιση. Τι να σου κάνει κι ο μπάτσος όταν βλέπει να τον 
ξεπερνάνε σ’ όλα αυτά οι ανώνυμοι «νοικοκυραίοι»; Να μείνει 
πίσω τους; Γίνονται αυτά τα πράγματα; Και η «επερχόμενη 
κυβέρνηση της αριστεράς» (τρομάρα της) από εκεί που ψέλ-
λισε κάτι προ τριετίας για διάλυση των ΜΑΤ (λέμε και καμιά 
μαλακή Αννα, περνάει η ώρα) τώρα διοργανώνει ημερίδες 
περί του «τι αστυνομία θέλουμε» και κάνει γαργάρες με ταβα-
νόπροκες. Πάνε οι παλιοί λεονταρισμοί και οι ανακοινώσεις 
με το παραμικρό, τώρα πια δεν ακούνε τους ήχους απ’ τις 
σφαλιάρες έτσι καθώς τους σκεπάζει το ποδοβολητό τους 
για την κορυφή…

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά Ο κανόνας και όχι η εξαίρεση
Τι χρειάζονται οι ένορκες διοικητικές εξε-

τάσεις και οι προκαταρκτικές εξετάσεις; 
Μόνο χρόνος χάνεται. Ο μπατσοσυνδικαλι-
στής Μπαλάσκας, αντιπρόεδρος δημοσίων 
σχέσεων του μπατσοσυνδικάτου Αθηνών, 
έκανε την έρευνά του και παρουσίασε τηλε-
οπτικά τα αποτελέσματά της: ο επικεφαλής 
της διμοιρίας των ΜΑΤ παρανόμησε! Θα 
έπρεπε να έχει συλλάβει τον περιπτερά των 
Εξαρχείων, διότι οι ΜΑΤάδες «έβγαλαν χρή-
ματα και τα άφησαν στο περίπτερο αλλά ο 
ιδιοκτήτης δεν θέλησε να τα πάρει». Κι αυτοί 
οι πονόψυχοι, αντί να τον μπουζουριάσουν 
και να τον στείλουν στον εισαγγελέα για τα 
περαιτέρω, περιορίστηκαν να του ρίξουν με-
ρικές γκλομπιές και μερικές κλωτσιές.

Η κάμερα που κατάφερε να γράψει το 
περιστατικό παρουσίασε για μια φορά ακό-
μη σε όλο τον ελληνικό λαό ένα επεισόδιο 
με πρωταγωνιστές αυτά τα ανθρωποειδή, 
τα πλημμυρισμένα με μίσος για οτιδήποτε 
το κοινωνικό. Οσοι παίρνουμε μέρος σε 
διαδηλώσεις ξέρουμε πολύ καλά τι είναι 
οι ΜΑΤάδες. Από κάτι τέτοια περιστατικά 

έχουν την ευκαιρία να μάθουν και όσοι δε 
συμμετέχουν σε διαδηλώσεις, οι κάτοικοι 
της επαρχίας, ακόμη και οι «νοικοκυραίοι». 
Γι’ αυτό και ο μηχανισμός αντέδρασε ακαρι-
αία. Πρώτα διέταξε ένορκη διοικητική εξέ-
ταση το αρχηγείο της ΕΛΑΣ και στο καπάκι 
προκαταρκτική εξέταση η εισαγγελία. Από 
την αρχή ακόμη φρόντισαν να διαρρεύσουν 
και την άποψη των ΜΑΤάδων: «του είπαμε 

ότι θέλουμε νερά, του αφήσαμε ένα εικο-
σάευρο, αλλά αυτός μας είπε “δεν πουλάω 
νερά σε μπάτσους’’». Δεν δικαιολογούνται, 
βέβαια, για όσα έκαναν στη συνέχεια, αλ-
λά σ’ έναν κόσμο άρχισε ήδη να δουλεύει 
η αμφιβολία: «ποιος ξέρει τι κουμάσι των 
Εξαρχείων είναι κι ο περιπτεράς».

Δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτο-
νται  τέτοια συμβάντα με πρωταγωνιστές 
μπάτσους και καταβάλλεται προσπάθεια να 
παρουσιαστούν σαν μεμονωμένα περιστατι-
κά, τα οποία η υπηρεσιακή και πολιτική ηγε-
σία έχει την πρόθεση να πατάξει αμείλικτα. 
Αν υπάρχει κάτι που πρέπει να μη διαφεύγει 
από την προσοχή μας, είναι πως αυτοί οι μη-
χανισμοί τέτοιες συμπεριφορές θα έχουν, γι-
ατί μόνο ζώα μπορούν να κάνουν τη δουλειά 
που κάνουν οι ΜΑΤάδες, οι ΔΕΛΤΑδες και τα 
άλλα ειδικά σώματα καταστολής. Μπορείς 
να μην είσαι ζώο και να έχεις σαν δουλειά 
να δέρνεις τον κόσμο όταν διαμαρτύρεται; 
Ας μην ψάχνουμε λοιπόν καταστάσεις που 
τα ΜΑΤ θα συμπεριφέρονται «άψογα». Δεν 
υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν.

Ηρακλής Κωστάρης

Δεν έχω άλλη επιλογή από την 
απεργία πείνας

Η συγκυβέρνηση (ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) με τις 
πολιτικές του παρελθόντος και τα μνη-

μόνια του σήμερα έχει διαλύσει τη χώρα. 
Μέσα σε λίγα χρόνια κατάφεραν να φτω-
χοποιήσουν το λαό. Με τη στρατηγική των 
απολύσεων η ανεργία έφτασε στα υψηλό-
τερα επίπεδα στην Ευρώπη. Λεηλάτησαν το 
μισθό όσων ακόμη εργάζονται καθώς και 
τις συντάξεις των γερόντων. Κατάργησαν 
σχεδόν όλα τα κεκτημένα εργασιακά δι-
καιώματα που είχαν κατακτηθεί με αγώνες 
και αίμα. Νομιμοποίησαν την ανασφάλιστη 
εργασία, προσπαθούν να καθιερώσουν την 
εργασία με μοριοδότηση θυμίζοντάς μας 
τις εποχές δουλείας. Διάλυσαν το κρατικό 
σύστημα υγείας με συνέπεια να μην υπάρ-
χει πλέον δωρεάν υγεία και οι ασθενείς να 
μην μπορούν να πάρουν ούτε τα απαραί-
τητα φάρμακά τους. Προσπαθούν με κάθε 
τρόπο να καταργήσουν τη δωρεάν παιδεία 
ιδιωτικοποιώντας διάφορους τομείς με 
τελικό στόχο το γενικό ξεπούλημα στους 
ιδιώτες. Κατάστρεψαν στην πλειονότητά 
τους τα μικρομάγαζα και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις προς όφελος των τραστ και των 
πολυεθνικών. Ουσιαστικά στέρησαν από τις 
οικογένειες σχεδόν τα πάντα, ακόμη και τα 
όνειρά τους.

Παράλληλα ξεπουλούν ολόκληρη τη χώ-
ρα. Τεράστιες εκτάσεις γης, κερδοφόροι 
κοινωφελείς οργανισμοί, επιχειρήσεις του 
Δημοσίου που ανήκουν στον ελληνικό λαό 
δίνονται στο ιδιωτικό κεφάλαιο αντί πινα-
κίου φακής. Οι καταστροφικές πολιτικές 
τους έχουν προκαλέσει σχεδόν σ’ όλο τον 
λαό ανέχεια, δυστυχία και πολύ κρυφή οργή. 
Οργή γιατί, παράλληλα με την αφαίμαξή του 
με τους κάθε λογής φόρους, βλέπει την περι-
ουσία λίγων και εκλεκτών καθώς και πολλών 
πολιτικών διαρκώς να αυξάνεται και μάλιστα 
με μη νόμιμους τρόπους (μίζες κ.λπ.) και με 
την πλήρη κάλυψη της Βουλής, στην οποία 
με νομοθετικές ρυθμίσεις και χαριστικές δι-
ατάξεις που νομοθετεί η Κυβέρνηση και που 
έχουν ισχύ λίγων ημερών παύουν διώξεις και 
απαλλάσουν ημέτερους, από τις παρανομίες 

τους.
Βλέποντας πλέον η κυβέρνηση ότι δεν 

μπορεί να εφαρμόσει τις μνημονιακές πο-
λιτικές, ότι δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα 
προβλήματα της χώρας και χάνοντας κάθε 
έρεισμα στον ελληνικό λαό, εφαρμόζει κάθε 
είδους κατασταλτικές τακτικές που θυμίζουν 
άλλες εποχές, για να κερδίσει όσο χρόνο 
μπορεί στις καρέκλες της εξουσίας.

Με κάθε τρόπο προσπαθεί να ελέγξει και 
να κατευθύνει τη Δικαιοσύνη ώστε να παίρ-
νει αποφάσεις που εξυπηρετούν τις πολιτι-
κές της, αλλιώς θέτει τη Δικαιοσύνη εκτός 
λειτουργίας.

Συστηματικά καλλιεργεί μέσω θεσμικών 
εκπροσώπων και ορισμένων δημοσιογράφων 
που είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία ένα 
κλίμα τρομοϋστερίας. Με τον αυταρχισμό 
και τον κρατικό μηχανισμό βίας προσπαθεί 
να σκορπίσει τον τρόμο στην κοινωνία, σε 
όσους εξεγείρονται, διαδηλώνουν, και σε 
κάθε κίνημα αντίστασης και αλληλεγγύης.

Με τη δημιοργία φυλακών Γ΄ τύπου προ-
σπαθούν με κάθε τρόπο να εξοντώσουν 
ηθικά και φυσικά τους πολιτικούς κρατού-
μενους και όσους αντιστέκονται σ’ αυτήν τη 
βάρβαρη πολιτική.

Στα πλαίσια αυτών των κατασταλτικών τα-
κτικών υπόκειται και η δική μου περίπτωση 
και η εκδικητική μεταχείριση που αντιμετω-
πίζω 10 μήνες τώρα.

Εχοντας εκτίσει τα οχτώ χρόνια στα 
υπόγεια κελιά στο Π.Γ.Φ.Κ. κατάφερα να 
κερδίσω στα πλαίσια του Σωφρονιστικού 
Κώδικα τα δικαιώματα που προβλέπονται 
και μου αναλογούν. Από το 2010 έχω πάρει 
20 τακτικές άδειες. Με ειδική άδεια έδωσα 
Πανελλήνιες Εξετάσεις και πέρασα στη σχο-
λή Ηλεκτρονικών ΤΕΙ Πειραιά. Μετατάγηκα 
στην ανοικτού τύπου φυλακή Κ.Α.ΥΦ. Για 
δυόμισι χρόνια πήρα πάνω από 200 καθημε-
ρινές εκπαιδευτικές άδειες και παρακολου-
θούσα τα μαθήματα της σχολής με επιτυχία. 
Σε όλες τις άδειες τήρησα όλους τους όρους 
που προβλέπονται και δεν δημιουργήθηκε το 
ελάχιστο πρόβλημα.

Μετά από τέσσερα χρόνια αντιμετωπίζω 
μια διακριτική και τιμωριτική μεταχείριση, 
αφού μου στέρησαν όλα όσα είχα κερδίσει, 
χωρίς να έχω δώσει κάποια αφορμή ή να 
έχω πειθαρχικά που να δικαιολογούν στο 
ελάχιστο αυτή την αντιμετώπιση. Εδώ και 
δέκα μήνες έχω καταθέσει σειρά αιτήσεων 
για τακτικές και εκπαιδευτικές άδειες και 
μέχρι σήμερα δεν έχω καμία απάντηση, με 
κίνδυνο να μην μπορέσω να ολοκληρώσω τις 
σπουδές εξαιτίας του νόμου του υπουργείου 
Παιδείας που περιορίζει το χρόνο φοίτησης.

Στην εκδικητική αυτή αντιμετώπιση δεν 
μπόρεσα να μείνω απαθής. Εδώ και 17 ημέ-
ρες έχω ξεκινήσει απεργία πείνας ως ύστατο 
μέσο να ακουστώ και να κερδίσω όσα μου 
αναλογούν.

Θεωρώ ότι εξακολουθώ να τηρώ όλες 
τις προϋποθέσεις του νόμου για τις άδειες 
όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια. 
Δικαιούμαι τις άδειες και με το νέο «νόμο 
Αθανασίου» για τις Γ΄ τύπου φυλακές, αφού 
υπάρχει ειδική διάταξη που εξαιρεί από αυ-
τό το νόμο όσους έχουν πάρει τουλάχιστον 
τρεις εκπαιδευτικές άδειες και δεν έχουν 
παραβιάσει τους όρους τους (εγώ έχω πά-
ρει πάνω από 200 και άρα και με το πνεύμα 
και με το γράμμα του νόμου δεν συντρέχουν 
λόγοι επικινδυνότητας).

Κάνω αυτή την ύστατη προσπάθεια ελπί-
ζοντας να λήξει αυτό το καθεστώς ομηρίας 
και εκδίκησης.

Σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα που δίνω νι-
ώθω και πιστεύω ότι δεν είμαι μόνος. Γι’ αυτό 
θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε 
όλες τις φίλες-φίλους σε όλες τις συντρό-
φισσες-συντρόφους, στο κίνημα αλληλεγ-
γύης πολιτικών κρατουμένων και σε όλους 
τους προοδευτικούς ανθρώπους που από 
την πρώτη στιγμή στέκονται δίπλα μου. Να 
εκφράσω την αλληλεγγύη στον Νίκο Ρωμα-
νό και στο δικό του αγώνα για το δικαίωμά 
του, πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Κωστάρης Ηρακλής
Ειδική Πτέρυγα Φυλακών Κορυδαλλού
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Αθώοι οι καταδικασθέντες για 
βασανισμό πρόσφυγα

Αθώοι κρίθηκαν, κατά πλειοψηφία, από το Πενταμελές 
Αναθεωρητικό Δικαστήριο Αθήνας δύο λιμενικοί οι οποίοι σε 
πρώτο βαθμό είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης έξι και 
τριών ετών για διακεκριμένη περίπτωση βασανιστηρίων και 
ψυχική συνδρομή στην πράξη, αντίστοιχα. Κατηγορήθηκαν για 
το βασανισμό αιτούντος άσυλο μαροκινής καταγωγής πάνω σε 
πλοίο του Λιμενικού στη Χίο, το καλοκαίρι του 2007. Οπως είχε 
καταγγείλει το θύμα, τον υπέβαλαν σε εικονική εκτέλεση και 
στο βασανιστήριο του «υποβρυχίου» (βύθισμα του κεφαλιού 
σε κουβά με νερό).

Το θύμα επί δύο ώρες υπέστη ανάκριση λες και ήταν αυτός 
ο κατηγορούμενος. Ο εισαγγελέας έφτασε στο σημείο να τον 
ρωτήσει: «κι εσείς γιατί τους εκνευρίσατε;»! Μολονότι το γε-
γονός επιβεβαιώθηκε από το Ιατρικό Κέντρο Αποκατάστασης 
Θυμάτων Βασανιστηρίων, ο εισαγγελέας… δεν επείσθη, με 
βασικό επιχείρημά του ότι οι λιμενικοί δεν έχουν εκπαιδευ-
θεί στην άσκηση βασανιστηρίων (χρειάζεται εκπαίδευση για 
να κάνει κανείς αυτά που κατήγγειλε το θύμα)! Ξεσαλωμένος 
ο ένας από τους δικηγόρους υπεράσπισης μίλησε ακόμη και 
για… συνωμοσία κατά της Ελλάδας με όργανο το θύμα!

Η απόφαση του στρατιωτικού δικαστηρίου δεν μας εξέπλη-
ξε. Είναι συνεπής προς το γενικότερο κλίμα ατιμωρησίας και 
κάλυψης των ανδρών του Λιμενικού και της Αστυνομίας ακόμη 
και για περιπτώσεις ανθρωποκτονιών, όχι μόνο βασανιστηρίων. 
Το γεγονός ότι υπήρξε και μειοψηφία που ζήτησε την καταδίκη 
τους δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για το τι πραγματικά συνέβη. 
Οι περιπτώσεις που μετανάστες και πρόσφυγες καταγγέλλουν 
βασανιστήρια και κακομεταχείριση είναι ελάχιστες. Οι περισ-
σότεροι φοβούνται πως θα μπλέξουν χειρότερα και σιωπούν. 
Μόνο ανώνυμα μιλούν σε διάφορες ΜΚΟ, οι οποίες δημοσι-
εύουν εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες δεν 
αλλάζουν την κατάσταση. Η «δημοκρατική» ΕΕ είναι συνυπεύ-
θυνη για ό,τι συμβαίνει στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της 
Ελλάδας. Είναι αυτή που έχει αναγορεύσει το ελληνικό κράτος 
σε συνοριοφύλακά της.

Τσιράκια των σιωνιστών
Πόσες φορές έχετε ακούσει 

τον υπουργό Εξωτερικών 
της Ελλάδας να καταγγέλλει 
τη δολοφονία ενός Παλαι-
στίνιου από τις σιωνιστικές 
δυνάμεις κατοχής; Καμία. 
Οσο κι αν ψάξουμε, το πολύ 
που θα βρούμε είναι κάποι-
ες προσεκτικές και απόλυτα 
ισορροπημένες δηλώσεις, σε 
περιπτώσεις μαζικών εγκλη-
μάτων πολέμου, όπως όταν 
βομβαρδίζονται οι άμαχοι στη 
Γάζα. Μόλις, όμως, εκδηλώθη-
κε η επίθεση Παλαιστίνιων στη 
συναγωγή της κατεχόμενης 
Ιερουσαλήμ, έσπευσε αμέσως 
να κάνει δήλωση καταδίκης, 
μη τυχόν και δεν τον συμπερι-
λάβουν στα τσιράκια των σι-
ωνιστών και των αμερικάνων 
ιμπεριαλιστών.

Σ’ αυτή την αισχρή δήλωση 
ο Βενιζέλος δεν περιορίστηκε 
μόνο στα περί «αποτρόπαιας 
τρομοκρατικής πράξης», αλλά 

σαν κοινός προβοκάτορας μί-
λησε για «ανεπίτρεπτο, μισαλ-
λόδοξο, χτύπημα στον πολυπο-
λιτισμικό και πολυθρησκευτικό 
χαρακτήρα των Ιεροσολύμων 
και στις αρχές της ειρηνικής 
συμβίωσης και της θρησκευ-
τικής ανοχής». Το γεγονός ότι 
την ευθύνη για το χτύπημα 
ανέλαβε το Λαϊκό Μέτωπο για 
την Απελευθέρωση της Πα-

λαιστίνης, οργάνωση καθαρά 
κοσμική, χωρίς θρησκευτικές 
αναφορές (αριστερού προσα-
νατολισμού, μάλιστα) αποδει-
κνύει πως το χτύπημα έχει κα-
θαρά εθνικοαπελευθερωτικό 
χαρακτήρα. Εντάσσεται στη 
διαρκή αντίσταση του παλαι-
στινιακού λαού ενάντια στην 
κατοχή και τα καθημερινά της 
εγκλήματα.

Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά 
ο Βενιζέλος. Αντί, όμως, για 
μια μετρημένη δήλωση, επέ-
λεξε να εμφανιστεί ως προ-
βοκάτορας, προσπαθώντας 
να δηλητηριάσει τον ελληνικό 
λαό με τα ψέματα που κατα-
σκευάζονται στα αμερικάνικα 
και σιωνιστικά εργαστήρια 
προπαγάνδας, περί «θρησκευ-
τικού πολέμου» που δήθεν 
διεξάγουν οι Παλαιστίνιοι. Οι 
Παλαιστίνιοι, ακόμη και οι ορ-
γανώσεις θρησκευτικού προ-
σανατολισμού, διακηρύσσουν 
τη θρησκευτική ανοχή και την 
κάνουν πράξη στις περιοχές 
που διοικούν. Αντίθετα, είναι 
οι σιωνιστές που έχουν ανα-
κηρύξει το Ισραήλ σε εβραϊκό 
κράτος και προσπαθούν να εκ-
διώξουν απ’ αυτό όλους τους 
Παλαιστίνιους, επί των οποίων 
έχουν επιβάλει ένα καθεστώς 
απαρτχάιντ.

Aλληλεγγύη στους απεργούς πείνας 
Ηρ. Κωστάρη και Ν. Ρωμανό
Πυκνώνουν οι φωνές συ-

μπαράστασης στους 
απεργούς πείνας πολιτικούς 
κρατούμενους Ηρακλή Κω-
στάρη και Νίκο Ρωμανό, οι 
οποίοι διεκδικούν το αναφαί-
ρετο δικαίωμά τους στις εκπαι-
δευτικές άδειες, προκειμένου 
να συνεχίσει τις σπουδές του 
ο πρώτος και να τις ξεκινήσει 
ο δεύτερος. Φωνές ακούγο-
νται και από το αστικό στρα-
τόπεδο πλέον, ακόμη και από 
συντηρητικούς κύκλους, οι 
οποίοι αντιλαμβάνονται ότι 
σε βάρος των δύο πολιτικών 
κρατούμενων δεν εφαρμόζο-
νται μέτρα ασφάλειας -έστω 
και υπερβολικά- αλλά μια εκ-
δικητική τακτική, πίσω από την 
οποία βρίσκεται η ακροδεξιά 
κλίκα του Σαμαρά, στην οποία 
ανήκει και ο υπουργός Δικαιο-
σύνης Χ. Αθανασίου.

Την αλληλεγγύη τους στον 
Ν. Ρωμανό εξέφρασαν οι σύ-
ντροφοί του της υπόθεσης 
του Βελβεντού Φ. Χαρίσης, Α. 
Ντάλιος, Α-Δ Μπουρζούκος, 
Γ. Μιχαηλίδης και Δ. Πολίτης, 
ενώ ο Γ. Μιχαηλίδης άρχισε 
απεργία πείνας σε ένδειξη 
αλληλεγγύης. Στη γραπτή δή-
λωση που έκανε αναφέρει με-
ταξύ άλλων: «Στην προκείμενη 
περίπτωση, που ο σύντροφος 
και αδελφός μου Νίκος Ρωμα-
νός, έθεσε ως οδόφραγμα το 
σώμα του για να διεκδικήσει 
διόδους από την ασφυκτική 
συνθήκη του εγκλεισμού, ανα-
ζήτησα τρόπο να εκφράσω την 
αλληλεγγύη μου στην πράξη. 
Από τη θέση απ` την οποία κι 
εγώ βρίσκομαι στην παρού-
σα συγκυρία, αποφάσισα να 
συμμετάσχω στην κυλιόμενη 

απεργία πείνας που αρχίζουμε 
οι σύντροφοι που συλληφθή-
καμε μαζί μετά τη ληστεία στο 
Βελβεντό. Απο σήμερα 17/11 
ξεκινάω απεργία πείνας μέχρι 
την ικανοποίηση του αιτήματος. 
Η επιλογή μας αυτή αποσκοπεί 
να συμβάλλει στην περαιτέρω 
δραστηριοποίηση των συντρό-
φων έξω, ώστε να πολλαπλα-
σιαστούν και να οξυνθούν οι 
πολύμορφες δράσεις αλληλεγ-
γύης, πράγμα που ανοίγει ένα 
ακόμα μέτωπο πολέμου με το 
κράτος, άρα και πεδίο συνειδη-
τοποίησης νέων συντρόφων. Οι 
δύσκολοι καιροί που διανύου-
με είναι ένας λόγος παραπάνω 
να παλέψουμε πιο σκληρά και 
όχι να συμβιβαστούμε. Αλλη-
λεγγύη στους απεργούς πεί-
νας Νίκο Ρωμανό και Ηρακλή 
Κωστάρη. Η αλληλεγγύη είναι 
επίθεση».

Την αλληλεγγύη του στους 
δυο απεργούς πείνας εκφρά-
ζει με κείμενό του και ο φυλα-
κισμένος στα Διαβατά Νίκος 
Μαζιώτης. «Ο Νίκος Ρωμανός 
όπως και ο Ηρακλής Κωστάρης 
που κάνει απεργία πείνας για 
τον ίδιο λόγο είναι από τους 
δεκάδες πολιτικούς κρατούμε-
νους και φυλακισμένους αγω-
νιστές που βρίσκονται αυτή τη 
στιγμή σε ελληνικές φυλακές 
σε μια εποχή που η πολιτική 
της κοινωνικής γενοκτονίας 
που επιβάλουν το κεφάλαιο 
και το κράτος με αφορμή την 
οικονομική κρίση συναρτάται 
και με τη σκλήρυνση της κα-
ταστολής γενικότερα αλλά και 
ειδικά απέναντι στους κρατού-
μενους αγωνιστές πολλοί εκ 
των οποίων είναι μέλη ενόπλων 
επαναστατικών οργανώσεων 

ή κατηγορούνται για ένοπλο 
αγώνα», αναφέρει μεταξύ άλ-
λων ο Ν. Μαζιώτης. Ειδικά για 
τον Ν. Ρωμανό, σημειώνει: «Ο 
σύντροφος Ρωμανός δεν είναι 
από αυτούς που κατάσχουν τα 
σπίτια και την περιουσία του λα-
ού όπως κάνει η τράπεζα που 
απαλλοτρίωσε και για την οποία 
καταδικάστηκε. Δεν έβγαλε αυ-
τός τους νόμους που βγάζουν 
οι καθώς πρέπει πολιτικοί εθνο-
πατέρες που ληστεύουν και 
δολοφονούν το λαό και τους 
εργαζόμενους για να γίνουν 
οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Δεν 
έκλεψε το μισθό και τη σύνταξη 
κανενός φτωχού βιοπαλαιστή 
όπως κάνουνε με νόμους οι 
πολυεθνικές, οι τραπεζίτες, 
οι μεγαλοεπιχειρηματίες και 
οι υπηρέτες τους, οι κυβερ-
νήσεις και οι βουλευτές. Δεν 
έβγαλε τους νόμους που στε-
ρούν τη μπουκιά από το στόμα 
των φτωχών, τους νόμους που 
δολοφονούν και αυτοκτονούν 
χιλιάδες ανθρώπους, που τους 
αναγκάζουν να τρώνε από τα 
σκουπίδια και να κοιμούνται 
στους δρόμους. Ο σύντροφος 
Ρωμανός είναι από αυτούς που 
αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια 
τα χτυπήματα που δέχονται 
από τους δούλους τους κρά-
τους και των πλούσιων, που 
πληρώνονται με επτακόσια 
ευρώ τον μήνα για την άθλια 
δουλειά τους».

Ιδιαίτερο λόγο για να ανα-
μιχθεί ενεργά στην αλληλεγ-
γύη έχει το φοιτητικό κίνημα. 
Οι δύο απεργοί πείνας είναι 
φοιτητές που διεκδικούν το δι-
καίωμά τους να σπουδάσουν. 
Η αδιαφορία θα είναι κάτι πα-
ραπάνω από ντροπή.

Δωρεάν μαθήματα γεωγρα-
φίας πήραμε τις τελευταίες 

μέρες και οφείλουμε να ευχα-
ριστήσουμε τον πρόεδρο Χερι-
χέρη Καρατζαφέρη. Αιρετικός, 
όπως υπήρξε καθόλον τον πο-
λιτικό του βίο, δεν επέλεξε ως 
έδρα των offshore εταιριών του 
τα μπανάλ νησιά που επιλέγει η 
μπασκλάς μπουρζουαζία, όπως 
τα Κέιμαν ή τα Φίτζι, αλλά τα 
νησιά Τέρκς και Κέικος. Ετσι, 
μάθαμε ότι στην πανέμορφη 
Καραϊβική υπάρχει και αυτό το 
νησιωτικό σύμπλεγμα, με έκτα-
ση που δεν ξεπερνά αυτή της 
Χίου και πληθυσμό 50.000 κα-
τοίκους.

Ο και «μετρ της κωλοτού-
μπας» αποκληθείς φαίνεται 
πως αυτή τη φορά την πάτησε 
για τα καλά. Αυτή τη στιγμή εί-
ναι κατηγορούμενος με τη βού-
λα της Βουλής και τα χειρότερα 
είναι μπροστά όχι πίσω. Διότι η 
Βουλή τον παραπέμπει για ψευ-
δή δήλωση «πόθεν έσχες» και 
για κατοχή offshore που μετά 
το 2000 απαγορεύεται, όμως 
στις εταιρίες του έχουν μπει 
εμβάσματα από μεσάζοντες 
οπλικών συστημάτων οπότε η 
έρευνα για τις μίζες θα έχει πολύ 
ψωμί ακόμα. Από τις κατηγορίες 
της Βουλής μπορεί να καθαρίσει 
με ένα αστείο (για το δικό του 
οικονομικό μέγεθος) ποσό, όπως 
ο Γιάννος Παπαντωνίου, οι μίζες 
όμως μπορεί να τον στείλουν να 
κάνει παρέα στον Ακη στη VIP 
πτέρυγα του Κορυδαλλού.

Εκείνος που φαίνεται να έχει 
αναθαρρήσει από το κάζο Κα-
ρατζαφέρη είναι ο Καμμένος. 
Οπως ο νηστικός ονειρεύεται 
καρβέλια, έτσι κι αυτός ονει-
ρεύεται να πάρει το μεγαλύτε-
ρο μέρος από τις ψήφους που 
δημοσκοπικά εμφανιζόταν να 
κερδίζει το ΛΑΟΣ. Ομως, στις 
συνθήκες της πόλωσης αυτές οι 
ψήφοι περισσότερο θα μετακι-
νηθούν προς τη ΝΔ παρά προς 
το κόμμα του Καμμένου που μοι-
άζει με καλύβα του καραγκιόζη. 
Ασε που μέχρι τις εκλογές κα-
νείς δεν ξέρει τι θα έχει απομεί-
νει από το κόμμα του Καμμένου.

Με τους χρυσαυγίτες στη φυ-
λακή, τον Καρατζαφέρη κατηγο-
ρούμενο για μίζες, τον Καμμένο 
υπό διάλυση και τον Μπαλτάκο 
να εργάζεται πυρετωδώς στο 
παρασκήνιο, ο Σαμαράς φιλο-
δοξεί να επαναπατρίσει στη 
γαλάζια κάλπη ένα σημαντικό 
κομμάτι των ακροδεξιών ψη-
φοφόρων, για να αντιρροπήσει 
κάπως τις απώλειες και να ητ-
τηθεί με «αξιοπρεπή» διαφορά, 
για να μπορέσει να παραμείνει 
στην αρχηγία της ΝΔ και να μην 
τον κάνουν μια χαψιά οι καρα-
δοκούντες εσωκομματικοί του 
αντίπαλοι (που δεν είναι και 
λίγοι). Με τις αποκαλύψεις σε 
βάρος του Καρατζαφέρη, που 
τον οδήγησαν στο εδώλιο του 
κατηγορούμενου, μάλλον έκα-
νε την καλύτερη επιλογή που 
θα μπορούσε να κάνει, αφού 
και τον αδρανοποίησε πολιτικά 

και ικανοποίησε τους Καραμαν-
λικούς και τους Μητσοτακικούς 
που δεν ήθελαν επιστροφή του 
Χεριχέρη στη Βουλή.

Και μη μας πείτε ότι ο Σα-
μαράς δεν έκανε τίποτα, αλλά 
όλα έγιναν από την ανεξάρτη-
τη Δικαιοσύνη, γιατί αυτά είναι 
μόνο για αφελείς. Αρκεί να 
αναφέρουμε το γεγονός ότι οι 
ορκωτοί λογιστές της Βουλής 
ανακάλυψαν αμέσως ότι ο Κα-
ρατζαφέρης δήλωσε κάποτε τη 
μία offshore και μετά σταμά-
τησε να τη δηλώνει, αλλά τόσα 
χρόνια δεν έκαναν την ίδια ανα-
κάλυψη, μολονότι οι αποδείξεις 
ήταν μπροστά στα μάτια τους! 
Τα ίδια ισχύουν και για τα πολιτι-
κά τέκνα του Καρατζαφέρη, που 
έχουν πάρει μεταγραφή στη ΝΔ 
και παίζουν μάλιστα κεντρικό 
πολιτικό ρόλο. Φυσικά και δεν 
ήταν αφελείς για να μην ξέρουν 
τι «παίζει», όταν ο αρχηγός τους 
έβαζε να κάνουν ερωτήσεις για 
τα εξοπλιστικά. Το πιθανότερο 
είναι να είναι αυτοί που βοήθη-
σαν το επιτελείο του Σαμαρά να 
ψάξει στη συγκεκριμένη κατεύ-
θυνση. Ακόμη κι αν δεν ήξεραν 
πολλές λεπτομέρειες, ήξεραν τα 
βασικά. Τα υπόλοιπα τα ανέλα-
βαν οι μυστικές υπηρεσίες.

Αλλος ένας κήνσορας που 
αυτοπροβαλλόταν ως αγλάισμα 
ηθικής, ανιδιοτέλειας και πατρι-
ωτισμού κλείνει την πολιτική του 
καριέρα ταπεινωτικά. Φυσικά, 
υπάρχουν πάρα πολλοί για να 
τον διαδεχτούν.

Μαθήματα… γεωγραφίας
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Με ιδιαίτερη προσοχή πα-
ρακολουθεί η φίλαθλη 

κοινή γνώμη την κόντρα ανά-
μεσα στον Μαρινάκη και τον 
Μελισσανίδη με αφορμή την 
επίθεση και τον ξυλοδαρμό του 
αντιπροέδρου της Κεντρικής 
Επιτροπής Διαιτησίας Χριστό-
φορου Ζωγράφου. Λίγες ώρες 
μετά την επίθεση, ο ερυθρό-
λευκος πρόεδρος σε δηλώσεις 
του άφησε να εννοηθεί ότι ο 
Μελισσανίδης είναι ο ηθικός 
αυτουργός της επίθεσης. Σύμ-
φωνα με τους ισχυρισμούς του 
Μαρινάκη, ο ισχυρός άντρας 
της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ αρχικά 
πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο 
της ΕΠΟ Γιώργο Σαρρή και του 
ζήτησε να οριστούν τέσσερις 
συγκεκριμένοι διαιτητές στον 
αγώνα Παναχαϊκή-ΑΕΚ και στη 
συνέχεια τηλεφώνησε και στον 
Ζωγράφο και τον απείλησε ότι 
θα πάθει κακό αν δεν τηρήσει 
τις εντολές του. Επειδή ο ορι-
σμός των διαιτητών ήταν διαφο-
ρετικός, ο Μελισσανίδης τηλε-
φώνησε ξανά στον πρόεδρο της 
ΕΠΟ και του είπε ότι κατά 95% 
θα αναβάλει τον αγώνα (όπως 
και έγινε) και μετά ακολούθησε 
η επίθεση και ο ξυλοδαρμός του 
Ζωγράφου.

Τις δηλώσεις αυτές ο Μαρι-
νάκης τις επανέλαβε και στον 
αθλητικό εισαγγελέα που τον κά-
λεσε την περασμένη Τετάρτη σε 
ένορκη κατάθεση για την υπόθε-
ση. Στο ίδιο μήκος κύματος βρί-
σκεται και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, 
ο οποίος κατέθεσε με τη σειρά 
του στον αθλητικό εισαγγελέα 
και σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
επιβεβαίωσε τις καταγγελίες για 
απειλές προς το πρόσωπό του και 
προς τον πρώην αρχιδιαιτητή Χι-
ου Ντάλας, που είχε την ευθύνη 
για τον ορισμό των διαιτητών.

Από την πλευρά του ο Μελισ-
σανίδης σήκωσε το γάντι της 
πρόκλησης και κατηγόρησε τον 
Μαρινάκη ότι είναι ο υπεύθυνος 
για την κατάντια του ελληνικού 
ποδοσφαίρου. Τον «έδειξε» σαν 
τον αρχηγό της «εγκληματικής 
οργάνωσης» που κινεί τα νήματα 
και καθορίζει τις εξελίξεις εκτός 

των αγωνιστικών χωρών. Σε έκτα-
κτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε 
την περασμένη Πέμπτη, ζήτησε 
από τον αθλητικό εισαγγελέα να 
τον καλέσει άμεσα για κατάθεση, 
απείλησε ότι θα δώσει στη δημο-
σιότητα στοιχεία που θα συγκλο-
νίσουν και τόνισε ότι δε θα κάνει 
πίσω, αφού αν δεν ξεκαθαρίσει 
τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
η κατάσταση δε θα ξεκαθαρίσει 
ποτέ. 

Ακολούθησε ανακοίνωση της 
ΠΑΕ Ολυμπιακός σε ανάλογο 
ύφος και απειλές για μήνυση 
κατά του Μελισσανίδη, ο οποίος 
είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα μη-
νύσει τον Μαρινάκη. 

Κάνοντας μια πρώτη εκτίμηση 
των δεδομένων μπορούμε να 
πούμε ότι, με βάση τις δικές του 
δηλώσεις, ο Μαρινάκης μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως ο αρχηγός 
της «παράγκας» στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο, αφού ο Ζωγράφος 
και ο Σαρρής του τηλεφώνησαν 
για να του αναφέρουν όσα (λένε 
ότι) τους είπε ο Μελισσανίδης. 
Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό, 
αν δεν έχουν κάποια «ιδιαίτερη» 
σχέση μαζί του; Από δικαστικής 
πλευράς, τα πράγματα φαίνο-
νται δύσκολα για τον Μελισσα-
νίδη, αφού η αναβολή της δικής 
του κατάθεσης σημαίνει ότι ο 
εισαγγελέας αφήνει ανοιχτό το 
ενδεχόμενο, μετά τις καταθέ-
σεις Μαρινάκη και Σαρρή και την 
επικείμενη κατάθεση Ζωγράφου, 
να τον καλέσει να καταθέσει ως 
κατηγορούμενος και όχι ως μάρ-
τυρας.

Χωρίς να παραγνωρίζουμε 
την αθλητική πλευρά της υπό-
θεσης και τη σημασία που έχει 
ο έλεγχος της διαιτησίας και της 
«παράγκας» για την επίτευξη των 
στόχων μιας ομάδας, η άποψη 
της στήλης είναι ότι ο ξυλοδαρ-
μός του Ζωγράφου είναι η αφορ-
μή και όχι η αιτία για τη «μετω-
πική σύγκρουση» Μαρινάκη και 
Μελισσανίδη. Αν μάλιστα ισχύει 
ότι ο Σαμαράς επικοινώνησε μαζί 
τους και τους ζήτησε να σταματή-
σουν την αντιπαράθεση, αλλά ει-
σέπραξε αρνητική απάντηση και 

από τους δύο, τότε ενισχύεται 
η άποψη ότι έχουμε μια ολομέ-
τωπη κόντρα, όχι για τον έλεγχο 
του ποδοσφαίρου, αλλά για την 
επικράτηση του ενός ή του άλλου 
στα επιχειρηματικά projects που 
έχουν στήσει.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε την 
προεκλογική τους κόντρα, στην 
οποία ηττήθηκε ο Μελισσανίδης, 
αφού ο μεν Μαρινάκης νίκησε 
στον Πειραιά και πλέον ελέγχει 
το Δήμο, ο δε Μελισσανίδης 
απέτυχε να μην εκλεγούν οι υπο-
ψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ στο δήμο 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και 
κυρίως στην περιφέρεια Αττικής. 
Η εκλογή του Μώραλη στο δήμο 
Πειραιά δίνει στον Μαρινάκη 
τον πρώτο λόγο στις μπίζνες που 
έχουν σχέση με το λιμάνι και οι 
οποίες είναι ζωτικής σημασίας 
και για τους δύο. Μπορεί να κά-
νει τη ζωή του Μελισσανίδη πολύ 
δύσκολη. Από την άλλη, ο Μελισ-
σανίδης βρίσκεται σε εξαιρετικά 
δυσχερή θέση, καθώς αποκαλύ-
φθηκε το φιάσκο της αύξησης 
μετοχικού κεφαλαίου της «Δικέ-
φαλος 1924» ΑΕ (χάρη στην εφη-
μερίδα μας, φυσικά) και πρέπει 
να βρει τρόπο απεμπλοκής από 
το μεγαλεπήβολο σχέδιο της 
«Αγιασοφιάς» που έταξε στους 
οπαδούς της ΑΕΚ, πουλώντας 
τους πανάκριβα τα διαρκείας.

Από αυτή την οπτική γωνία θα 
πρέπει να δούμε την «υπόθεση 
Ζωγράφος», αφού μόνο τα επιχει-
ρηματικά σχέδια και τα φράγκα 
που τζογάρονται γύρω από αυτά 
μπορούν να κάνουν δυο καπιταλι-
στές να φτάσουν στα άκρα και να 
παίξουνε τα «ρέστα» τους, όπως 
κάνουν αυτή τη χρονική στιγμή 
Μελισσανίδης και Μαρινάκης. 
Ακόμη και αν δεχτούμε ότι ο Μα-
ρινάκης βλέπει στο πρόσωπο του 
Μελισσανίδη τον άνθρωπο που 
θα αμφισβητήσει την κυριαρχία 
του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, 
δεν μπορούμε να βρούμε το λόγο 
που βγαίνει μπροστά και οξύνει 
τις καταστάσεις. Θα μπορούσε 
να προετοιμαστεί για τη μάχη, 
αφού η ΑΕΚ αυτή τη σεζόν αγωνί-
ζεται σε διαφορετική κατηγορία, 
και να ξεκαθαρίσει το τοπίο του 
χρόνου. Αλλωστε, οι κινήσεις του 
Μελισσανίδη δεν είναι τέτοιες 
που να προδικάζουν ότι θα φτιά-
ξει μια δυνατή ομάδα, ικανή να 
αντιμετωπίζει τους ερυθρόλευ-
κους στο γήπεδο, ενώ το «δυνα-
τό» όπλο του Μελισσανίδη με το 
οποίο θα συσπείρωνε τους οπα-
δούς της ΑΕΚ, η «Αγιασοφιά», θα 
παραμείνει μια όμορφη μακέτα. 
Είναι λοιπόν φανερό ότι για το 
επόμενο επεισόδιο της κόντρας, 
θα πρέπει να ψάξουμε στις επι-
χειρηματικές δραστηριότητες 
της κάθε πλευράς και όχι στους 
αγωνιστικούς χώρους. Αλλωστε, 
έχει σταματήσει η διεξαγωγή του 
πρωταθλήματος και κατά συνέ-
πεια δε θα έχουμε δρώμενα στα 
γήπεδα, που ίσως πυροδοτούσαν 
εξελίξεις.  

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΜΑΡΚ ΜΠΑΟΥΝΤΕΡ
Κυρίαρχος του κόσμου
Εύκολα καταλαβαίνει κανείς το ενδιαφέρον του σκηνοθέτη για 

το θέμα του ντοκιμαντέρ του. Ο Μπάουντερ βρίσκει έναν 
πρώην τραπεζίτη, ο οποίος έχει δουλέψει στο παρελθόν στις με-
γαλύτερες τράπεζες του κόσμου, και του δίνει ουσιαστικά χώρο 
για να μεταφέρει την εμπειρία του από το εργασιακό του περι-

βάλλον. Ο Ράινερ Φος, που έβγαζε εκατομμύρια με το τσουβάλι, 
αναλύει το πολυδαίδαλο σύστημα στο οποίο ο ίδιος εργαζόταν, 
δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στα ηθικά διλήμματα που αυτός 
και οι συνάδελφοί του καθημερινά αντιμετωπίζουν. Μιλά με χα-
ρακτηριστική ψυχραιμία, ενώ τα άδεια γραφεία στην τεράστια 
εταιρία στη Φρανκφούρτη, όπου δίνει και τη συνέντευξη, μοιά-
ζουν το ιδανικότερο φόντο. Χωρίς καμιά διάθεση καταγγελίας 
ή απολογίας, κάνει τον απολογισμό του, ενώ αναλύει διάφορες 
γνωστές θεωρίες για το καπιταλιστικό σύστημα. Στην πορεία, 
καταλήγει περισσότερο σε μια υπαρξιακή αναζήτηση των ορίων 
ανάμεσα στον άνθρωπο και στην εξουσία. Για γερά νεύρα…

ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΑΓΙΕΡ
Fury
Η ταινία διαδραματίζεται το 1945, στα τελειώματα του Β’ Πα-

γκοσμίου Πολέμου. Οι σύμμαχοι σχεδόν έχουν κερδίσει τον 
πόλεμο, ενώ ένας σκληρός λοχίας του αμερικάνικου στρατού 
είναι αρχηγός μιας εξαιρετικά επικίνδυνης αποστολής σε εχθρικό 
έδαφος. Θα τα καταφέρει, δε θα τα καταφέρει (σε περίπτωση 
που δυσκολεύεστε να μαντέψετε, να αναφέρω ότι πρωταγωνι-
στής είναι ο Μπραντ Πιτ)… Τα πράγματα περιπλέκονται όταν ο 
πυροβολητής του τανκ πεθαίνει και τη θέση του παίρνει ένας 
άπειρος γραφιάς, ο οποίος φαίνεται να δυσκολεύεται με το σκλη-
ροτράχηλο αρχηγό του… Ο συναισθηματισμός συγκρούεται με 
το ρεαλισμό… Μιλάμε για πολλή… έμπνευση.

Σκληρή βία και ωμός ρεαλισμός επιστρατεύονται για να μας 
αποδείξουν την αθλιότητα του πολέμου και ταυτόχρονα την ηρω-
ικότητα των αμερικανών στρατιωτών. Ο προβληματισμός όμως 
είναι βαθύτερος… Τι είναι ηθικά σωστό και τι λάθος στις απάν-
θρωπες συνθήκες του πολέμου; Τι σημαίνει να μένει κανείς πιστός 
στις αρχές του και τι να τις προδίδει; Περιττεύει να αναφέρουμε 
ότι τόσα παρωχημένα κλισέ μαζεμένα (φυσικά αναφέρονται και 
χωρία της Βίβλου) είχαμε καιρό να δούμε. Ούτε καν τη «Διάσωση 
του στρατιώτη Ράιαν» δε φτάνει ο σκηνοθέτης, ο οποίος πατά 
σε κλασικές αμερικάνικες φόρμες ονειρευόμενος βραβεία. Πιο 
Χόλιγουντ πεθαίνεις…

Ελένη Π.

Επίλυση επιχειρηματικών 
διαφορών σε ποδοσφαιρικό γήπεδοΓήπεδα χτισμένα 

με εργατικό αίμα
Πριν μερικές μέρες, δημοσι-

οποιήθηκαν τα συμπεράσματα 
της επιτροπής δεοντολογίας 
της ΦΙΦΑ, η οποία ανέλυσε το 
42 σελίδων πόρισμα της αρχι-
κής έρευνας για τις υποθέσεις 
διαφθοράς κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης της διοργάνωσης του 
Μουντιάλ στη Ρωσία το 2018 και 
στο Κατάρ το 2022. Σύμφωνα με 
την επιτροπή, δεν υπήρξε τίποτα 
μεμπτό και ύποπτο στη διαδικα-
σία και συνεπώς όλα θα γίνουν 
σύμφωνα με τον αρχικό προ-
γραμματισμό. 

Το πόρισμα της επιτροπής ξε-
σήκωσε σφοδρές αντιδράσεις 
από την αγγλική και την αμερι-
κανική ομοσπονδία στίβου, που 
είχαν ξεκινήσει την προσπάθεια 
για να «ξεσκεπάσουν» το σκάν-
δαλο, καθώς και από το πρώην 
στέλεχος του FBI Μάικλ Γκαρ-
σία, ο οποίος ήταν επικεφαλής 
της αρχικής έρευνας και με 
δηλώσεις του κατηγόρησε την 
ηγεσία της ΦΙΦΑ ότι δεν αξιο-
λόγησε σωστά τα ευρήματά της. 

Δεν έχουμε τα δεδομένα για 
να μπορέσουμε να πάρουμε 
θέση υπέρ της μιας ή της άλλης 
πλευράς, μπορούμε όμως να 
συμφωνήσουμε με τον Αμπε-
ντεσλάμ Ουαντού, πρώην παί-
χτη του Ολυμπιακού, ο οποίος 
έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια 
να μην πραγματοποιηθεί στο 
Κατάρ το Μουντιάλ του 2022. 
Η ονομασία της καμπάνιας του 
Ουαντού είναι «Οχι Μουντιάλ 
στη χώρα που χύνεται αίμα αθώ-
ων» και έχει ως σημείο αναφο-
ράς τις άθλιες συνθήκες εργασί-
ας των εργατών που δουλεύουν 
για την κατασκευή των γηπέδων 
και των λοιπών εγκαταστάσεων. 

Ο πρώην ερυθρόλευκος 
παίχτης έζησε από κοντά την 
κατάσταση που επικρατεί στο 
Κατάρ και την καταπάτηση κάθε 
έννοιας ανθρώπινων δικαιωμά-
των, αφού το 2010 αποδέχτηκε 
πρόταση της Λεκουίγια και αγω-
νίστηκε με τα χρώματά της στο 
πρωτάθλημα του Κατάρ. Κάποια 
στιγμή του ζητήθηκε να λύσει το 
συμβόλαιό του χωρίς αποζημίω-
ση και επειδή αρνήθηκε, για δυ-
όμιση χρόνια αναγκάστηκε να 
ζει σε άθλιες συνθήκες, αφού η 
ομάδα του για να τον τιμωρήσει 
του έκοψε κάθε παροχή και του 
απαγόρεψε να φύγει από τη χώ-
ρα. Εκτός όμως από το προσωπι-
κό του δράμα, γνώρισε από πρώ-
το χέρι τις συνθήκες σύγχρονης 
δουλείας που βιώνουν οι ξένοι 
εργάτες και οι οποίες έχουν 
οδηγήσει σε περισσότερα από 
400 θανατηφόρα ατυχήματα 
κάθε χρόνο (αν συνεχιστούν 
αυτοί οι ρυθμοί, περισσότεροι 
από 4.000 εργάτες θα δολοφο-
νηθούν για να κερδίσουν χοντρά 
φράγκα οι καπιταλιστές.

Εχουν προσπαθήσει πολλοί να μας πείσουν ότι οι ΜΑΤάδες και 
γενικότερα οι μπάτσοι είναι παιδιά του λαού, που προσπαθούν 
να βγάλουν ένα μεροκάματο. Η πραγματικότητα τους διαψεύδει 
κατηγορηματικά, αφού οι μπάτσοι με τη δράση και τη συμπεριφορά 
τους φροντίζουν να αποδεικνύουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, 
ότι θεωρούν τους εργαζόμενους εχθρούς. Καμιά ανοχή και καμιά 
συμπάθεια στο «λάθος» της ελληνικής νεολαίας…
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u Κι ενώ οι G-20 ήταν ξά-
γρυπνοι, ξάφνου, ο Πούτιν 
τους την φέρνει πουτίνικα και 
την πέφτει για ύπνο (πλάκα με 
κάνεις;).

u Λάβρος κατά της σοσιαλ-
δημοκρατίας ο Τσίπρας - με 
την οποία ταυτίζεται χωρίς 
επιτυχία…

u «Χριστούγεννα με την 
εφορία» ανήγγειλαν τα ΝΕΑ 
(tanea.gr, 15-11-14). Ως κάτι το 
επίφοβον, το πρωτότυπον, το 
καταπληκτικόν; Για να μας 
θυμίσουν την «ευημερία» που 
απολαμβάναμε στον καταπλη-
κτικό παράδεισό τους;

u Κατά τον Ριζοσπάστη 
(16-11-2014) τα «Αντιλαϊκά 
“προαπαιτούμενα” (είναι) χω-
ρίς τέλος». Και: «Απάντηση η 
απεργία». Τώρα, αν πούμε ότι 
η προσπάθεια διάλυσης μιας 
χιονοστιβάδας με… πορδές 
ανήκει στη σφαίρα της φα-
ντασίας, ελπίζουμε να μην πα-
ρεξηγηθούμε… (Μάλιστα στη 
σελίδα 13, μιλάει για «κρίσιμη 
ταξική αναμέτρηση»…).

u Μιας και ο αντιπρόσωπος 
του Περισσού Γ. Μαρίνος (16η 
Διεθνής συνάντηση «Κομμου-
νιστικών» και «Εργατικών» 
Κομμάτων – Γκουαγιακίλ, 
Εκουαδόρ) μίλησε για «μέτωπο 
στον οπορτουνισμό», πώς και 
παρακάθισε στο προεδρείο με 
κόμματα όπως αυτό του Βιετ-
νάμ (κι εκεί υπάρχει ΑΚΟΜΑ 
σοσιαλισμός;), της Κούβας (…) 
και το… κατάφωρα οπορτουνι-
στικό κόμμα της Πορτογαλίας 
(το οποίο ανήκει στην ομάδα 
«Ευρωπαϊκής Ενωμένης Αρι-
στεράς»);

u Είδηση! Μόνο έντεκα μέ-
ρες θα διαρκέσουν οι εκλογές 
στους οικοδόμους Αθήνας…

u Ελεύθερη οικονομία, 
αλλέλεγγυα (ολίγον έγκυα…) 
οικονομία, συνεργατική οι-
κονομία και άλλα παμπάλαια 
φρούτα ευδοκιμούν σ’ ένα και 
μοναδικό χωράφι: τον καπιτα-
λισμό.

u Τσίπρας+Po(r)demos.
u Και η Ρασέλ Long στο Σύ-

ριζα;
u Μπράβο, ρε «Εθνος»: 

«Λαός και Κολωνάκι πιστώ-
νουν όσο-όσο τα ακίνητα» 
(16-11-2014). Αρα όλοι το ίδιο 
είμαστε…

u Λέει το «Πρώτο Θέμα»: 
«Από Λάτση μέχρι Νιάρχο 
βλέπουν Αλέξη» (16-11-2014). 
Στη μάνα του τόπε ο Αλέξης;

u Οταν η Rachel Long δή-
λωσε στο «Κόκκινο» (avgi.gr, 
16-11-2014) ότι «θα βόλευε την 
κυβέρνηση μια κυβέρνηση 
εθνικής σωτηρίας», εννοεί, 
άραγε, πως η ίδια δεν θα… συ-
νέβαλε σε μια τέτοια «εθνική 
προσπάθεια»;

u Χρέος εδώ, χρέος εκεί, 
χρέος και πάρα πέρα, βαθιά 
στο χρέος αποβραδίς, χρέος 
την άλλη μέρα, ως θύματα, 
ως ψώνια, ως σύμβολα αιώνια, 
έως πότε, όμως, έως; Θα τρώ-
με το αδιάπτωτο το πέος;

u Στα δυο! Οχι στα τέσσε-
ρα!

u Θα μας λωλάνουν οι Συρι-
ζαίοι με τις δημοσιεύσεις τους 
(avgi.gr, 9-11-2014, ένθετα, Le 
Monde Diplomatique): το άρ-
θρο τιτλοφορείται «Επανάστα-
ση πέρα από την επανάσταση» 

(τώρα γιατί μας θυμίζει τη γνω-
στή -παράφραση- του Κύρκου 
«η αλλαγή, της αλλαγής – της 
αλλαγής, σ. Αντρέα;») των προ-
φεσόρων Ερβέ ντο Αλτο και 
Φρανκ Πουπό και αναφέρεται 
στη διακυβέρνηση («εξουσία») 
Μοράλες. Ομως, εμπεριέχεται 
και το εξής αμίμητο: «Αν και 
στον κόσμο της διεθνιστικής 
Αριστεράς θεωρείται σωστό 
να θέλεις να “αλλάξεις τον κό-
σμο χωρίς να πάρεις την εξου-
σία”»…  Δηλαδή όντας στην 
κυβέρνηση ο Μοράλες είναι 
ο λαός στην εξουσία; (πιο… 
Αντρέας δε γίνεται!).

u Ε, να μην «παίξει» και λί-
γο απερχόμενο Παπούλια η 
ΕΦΣΥΝ (efsyn.gr, 16-11-2014); 
«Η κοινωνική απελευθέρωση 
κατακτιέται με αγώνες», εδή-
λωσεν τούτος ο ανήρ. Ναι, αλ-
λά τα στερνά τιμούν τα πρώτα, 
θείο!

u Οταν πρόκειται για την 
«Πανσπουδαστική Νο 8» το 
Μ.Α.Σ. … μασάει τα λόγια του.

u «Τιμούμε τη νέα γενιά της 
πατρίδας μας» - Β. Μεϊμαρά-
κης. Μάλιστα… Αλλά Πέμπτη 
και Παρασκευή ΔΕΝ την τιμή-
σατε, τη… γ…μήσατε στο ξύλο 
και στα χημικά…

u Δηλώσεις έκανε και ο 
Παπαμιμίκος (η παπα-μαίρη 
έκανε;).

u Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δήλωσε: 
«Επιμένουμε στο δρόμο του 
Πολυτεχνείου» - και η ματιά 
στο Σύριζα, έτσι;

u Σε γνωρίζω από τη λάμψη, 
στα στραβά του ματατζή, σε 
γνωρίζω από τη φτώχεια που 
με βια μετράει τη γη. Στ’ ανη-
φόρι -εκεί σε θέλω- σα γομάρι 
να τραβάς, το φορτίο της σα-
πίλας και να σκίζετ’ ο ντουνιάς.

u Οταν ο Σύριζα εκτός από 
το London City θα επισκεφτεί 
και το City του Λονδίνου: για 
το καλό του λαού… βεβαίως, 
βεβαίως.

u «Προβάδισμα» του Σύ-
ριζα. Καλά, η αυτοδυναμία τι 
έγινε; (κάθε εκλογολάγνος και 
ο πόνος του).

u Ο Ταφραγκεφέρης ή Οφ-
σοροχέρης.

u «Η Κίνα χαράζει νέους 
“δρόμους του μεταξιού”» 
(tovima.gr, 16-11-2014). Μόνο οι 
«σύντροφοί της» στο solidnet 
δεν το βλέπουν.

u Αν «τα οστά δεν πρόκει-
ται να μας πουν ποιος είναι ο 
νεκρός» (της Αμφίβολης Αμφί-
πολης) (tovima.gr, 16-11-2014) τι 
μας τα πρήζουν τόσο καιρό;

u Μία όφσορ στο ένα, μία 
στο άλλο χέρι Χέρι-χέρι (το 
μακρύ χέρι) του Καρατζαφέρη.

u Ο Λαλάει κλάμα.
u Az ajto – Szabo Istvam, 

2012.
u Να προσθέσουμε και με-

ρικά γλωσσολογικά στοιχεία 
για την αρχαιότητα: εκκο-
πρωτικός, εκτομίας, ένορχος, 
δυσέραστος, δυσπάρθενος, 
θηλυδρίας, θυάω, θύλακος, 
ιπποκλείδης και άλλα πολλά. 
Κληρονομιά είναι ΚΑΙ αυτή.

u Επίσης: καυλοπώλης 
(στον Κριτία και τον Πολύβιο), 
είναι ο μανάβης (biblissima.fr/
eulexis/)

Βασίλης

Das Lumpenlied: Το τραγούδι των λούμπεν (κουρελιών) – Στίχοι: Εριχ Muhsam

Μία από προϋπολογισμό και ακόμη μία από Χρωστούγεννα… (α, και ολίγη από εκλογές: θα φας 
καλά!)

Ποιο «ωραίο ψητό της Κυριακής» τραγουδούσε η Πρωτοψάλτη; Εδώ –βλέπε συναυλία στο Ισραήλ- 
είναι «βουρ! στον πατσά!» 

Ορθιοι εδώ. Καθιστοί εδώ. Πάντα εδώ./ Αιώνιοι εδώ. Μ’ έναν μονάχα σκοπό, μόνο έναν:/ Να 
υπάρχουμε./ μετά απ’ αυτό, διαφέρουμε σε όλα:/ Στο σχέδιο της εθνικής σημαίας/ (καλά θα 

έκανες, ζωντανέ λαέ μου, να διάλεγες/ το έμβλημα ενός απλού γαϊδάρου),/ Και στα λόγια ενός 
ύμνου καινούριου/ (καλά θα έκανες να διάλεγες ένα τραγούδι/ για τον γάμο των περιστεριών), Και 
στα καθήκοντα των γυναικών/ (καλά θα έκανες να έβαζες μια γυναίκα/ επικεφαλής στις υπηρεσίες 

ασφαλείας)/ Και στα ποσοστά, το δημόσιο, το ιδιωτικό,/ Σε όλα. Εχουμε μόνο ένα σκοπό: Να 
υπάρχουμε./ Μετά απ’ αυτό, ο καθένας θα έχει πλήρη/ ελευθερία για να επιλέξει. (Μαχμούντ 

Νταρουίς: «Κατάσταση πολιορκίας»)

Καταστολή: Putting out fire with gasoline…

Με το να πιστεύει κανείς στην πρόοδο δε σημαίνει ότι η πρόοδος πραγματοποιήθηκε ήδη – Φραντς 
Κάφκα

  Dixi et salvavi animam meam

u Περισσότερη εντύπωση από το 
περιεχόμενο των συνθημάτων, που 
δεν είναι δα και κάτι το… μεγαλο-
φυές, μας κάνει ο καλλιγραφικός 
χαρακτήρας. Τον συναντάμε σε 
πολλά σημεία στα Εξάρχεια, δείγ-
μα του ότι ο συνθηματογράφος το 
παλεύει, δεν αρκείται στο άρπα-
κόλλα με το οποίο οι περισσότεροι 
γράφουμε συνθήματα. Είναι και η 
περιοχή, βέβαια, που επιτρέπει μια 
άνεση, καθώς δεν αντιμετωπίζεις 
τον άμεσο κίνδυνο από διερχόμε-
νους πραιτοριανούς.

u SOS - Oχι στο μεγαθήριο της 
ΔΕΗ - Ναι στο σχολείο και πράσι-
νο - Με τους αγώνες μας πετύχα-
με αντί για το μεγαθήριο της ΔΕΗ 
το οικόπεδο επί της οδού Λάμψα 
να χαρακτηριστεί χώρος για σχο-
λεία και πράσινο - Κινδυνεύουμε 
να το χάσουμε αν ο Δήμος και ο 
ΟΣΚ δεν εκταμιεύσουν το κονδύ-
λι για την απαλλοτρίωση μέχρι 
τις 31/1/2015 - Ολοι στο δημαρ-
χείο Πέμπτη 13/11 - Απαιτούμε να 

ενταχθεί στον προϋπολογισμό του δήμου η απαλλοτρίωση 
του οικοπέδου της ΔΕΗ - Συντονιστικό Φορέων Αμπελοκή-
πων (αφίσα)

Το παλεύουν οι κάτοικοι. Οπως παλεύουν και για άλλα περι-
βαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή τους. Οπως πάλεψαν 
παλιότερα ενάντια στις μπίζνες του Βωβού. Απέναντί τους δε 
βρίσκουν μόνο καπιταλιστές-αρπακτικά, αλλά και τους θε-
σμούς της αστικής εξουσίας. Ο Καμίνης έχει λεφτά μόνο για 
φιέστες και όχι για ν’ απαλλοτριώσει το οικόπεδο-ανάσα για 
την περιοχή. Και η Δούρου κάνει πλάτες στον Αλαφούζο για να 
«σπάσει» τη διπλή ανάπλαση και να μεγαλώσει το γήπεδο της  
Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που θα έπρεπε να έχει γκρεμιστεί. 
Καιρός είναι να ενώσουν τις δυνάμεις τους οι πρωτοβουλίες 
από διάφορες γειτονιές ενάντια σε καπιταλιστές και εξουσία. 
Δεν απέχουν πολύ οι Αμπελόκηποι από τη Νέα Φιλαδέλφεια.

u Πολυτεχνείο 1973-2014 – Κυριακή 16 Νοεμβρίου στις 
7μμ αμφιθέατρο «Αθήνα 9,84» Τεχνόπολις – Εκδήλωση με 
τίτλο: Πέρα από την ανάθεση, στο δρόμο για τη χειραφέτη-
ση – Ernesto Bordier, πρώτος γραμματέας της Πρεσβείας 
της Βενεζουέλας στην Ελλάδα – Αθηνά Αθανασίου, αντι-
πρόεδρος του Ινστιτούτου «Νίκος Πουλαντζάς» - Αντρέας 
Καρίντζης, μέλος ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ – Τη συνάντηση συντονίζει ο 
γραμματέας της σπουδάζουσας Αθήνας Ιάσονας Καλαθάς 
– νεολαία ΣΥΡΙΖΑ – Χούντα δε γνωρίσαμε ούτε δημοκρατία 
– Ούτε μια μέρα χαμένη (αφίσα)

Η πρώτη σκέψη, όταν είδαμε την αφίσα κολλημένη έξω από 
το Πολυτεχνείο, ήταν πως οι υπεύθυνοι της νεολαίας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ έχουν χιούμορ. Διότι είναι πολιτικά γκροτέσκο το φαινό-
μενο να μιλάει οποιαδήποτε συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια 
στην ανάθεση, όταν η πολιτική αυτού του κόμματος αποτελεί 
τον ορισμό της ανάθεσης και μάλιστα στην πιο χυδαία εκδοχή 
της: ανάθεση διά της ψήφου, μέσω της κάλπης. Δεν πρόκειται 
για χιούμορ, όμως. Δυστυχώς, μπορούν ακόμη και παραμυ-
θιάζουν ένα κομμάτι της νεολαίας (και όχι μόνο) με τέτοιες 
παπαριές. Ενα κομμάτι καταπιεσμένο από τη λογική της ήττας, 
δηλητηριασμένο με το φαρμάκι της διαχειριστικής λογικής, 
απρόθυμο για ανάληψη αυτοτελούς πολιτικής και κοινωνικής 
δράσης. Μέσα απ’ αυτό το κομμάτι εκκολάπτονται τα νέα λα-
μόγια, οι νέοι επιβήτορες της εξουσίας. Οπως ακριβώς έγινε 
με το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία 1975-85, αλλά με πολύ χειρότερους 
κινηματικούς όρους σήμερα.

u ΓΣΕΕ – Πέμπτη 27 Νοέμβρη – Ολοι μαζί να βάλουμε 
τέλος στον εργασιακό μεσαίωνα & τον κοινωνικό μαρασμό 
– Αντιστεκόμαστε Αντιδρούμε & Απεργούμε – Απεργιακή 
συγκέντρωση ώρα 11:00 Πλατεία Κλαυθμώνος (αφίσα)

Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία συνεχίζει το βιολί της. Για-
τί να μην το κάνει; Οταν η υποτιθέμενη αριστερή αντιπολίτευ-
σή της «εκστασιάζεται» με τις εθιμοτυπικές 24ωρες απεργίες 
και αναλίσκεται σε αγωνιστικά καλέσματα, σα να μην τρέχει 
τίποτα, γιατί να μην το εκμεταλλευτούν οι εργατοπατέρες που 
κρατούν τα ηνία του επίσημου συνδικαλιστικού συστήματος;

οι τοίχοι έχουν φωνή
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Παρέλαση 
φτήνιας

Αρχισυντάκτης της «Μοντ», βαρύ δημοσιογραφικό 
όνομα στην Ευρώπη, ο Αρνό Λεπαρμεντιέ βλέπει τα 
άρθρα του να αναδημοσιεύονται από τις μεγαλύτερες 
αστικές εφημερίδες της γηραιάς ηπείρου. «Ποιοι οδη-
γούν την ΕΕ στην αυτοκτονία;» είναι ο τίτλος ενός από 
τα πρόσφατα άρθρα του, που αναδημοσιεύτηκε και 
στην Ελλάδα («Νέα», 30.10.14).

Ενώ από τον τίτλο θα περίμενε κανείς να διαβάσει 
μια οικονομική ανάλυση, βασισμένη στους ανταγω-
νισμούς ανάμεσα στα βασικά ιμπεριαλιστικά κέντρα 
της Ευρωένωσης, διαβάζει ένα αφόρητα φτηνιάρικο, 
ψευδοϊστορικό χρονογράφημα, το οποίο περιγράφει 
ως εξής τις απειλές για την ΕΕ: «Αποδεικνύεται πως 
η απειλή έρχεται από την καρδιά της Ευρώπης, από τις 
τρεις πρώτες χώρες της ΕΕ: τη Βρετανία, τη Γερμανία 
και τη Γαλλία. Τρεις ένοχοι που υποκύπτουν στις ιστο-
ρικά κακές τους συνήθειες και απειλούν μια κοινότητα 
χτισμένη εδώ και πενήντα χρόνια πάνω στο δίκαιο. Οι 
Βρετανοί από εγωισμό, οι Γερμανοί από δικονομισμό, οι 
Γάλλοι από αλαζονεία»!

Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε εδώ, ας παραθέ-
σουμε, όμως, εν συντομία τις περιγραφές του Λεπαρμε-
ντιέ για τα… ηθικά αμαρτήματα των τριών μεγαλύτερων 
ιμπεριαλιστικών χωρών της ΕΕ, για να φανεί παραστα-
τικότερα η φτήνια. Η Βρετανία «είναι απλώς πλούσια 
και εγωίστρια» και γι’ αυτό δε θέλει να δώσει «τον οβο-
λό της στον κοινοτικό προϋπολογισμό». Η Γερμανία δι-
έπεται από μια «αρρωστημένη υποταγή στο νόμο» και 
γι’ αυτό το συνταγματικό δικαστήριο της Καρσλρούης 
αντιτίθεται συνεχώς στη μεταφορά κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων στην Κομισιόν, το Ευρωκοινοβούλιο και κυρίως 
την ΕΚΤ. Τέλος, η γαλλική αλαζονεία έγκειται σε μια 
παράδοση που δημιουργήθηκε από την κενή καρέκλα 
του Ντε Γκολ το 1966 και οδηγεί «σε πολιτική σύγκρουση 
αμέσως μόλις τολμήσει να τη θίξει η Ευρώπη».

Καταλάβατε για πόση φτήνια μιλάμε. Τρεις ιμπερι-
αλιστικές χώρες, τρεις κοσμοκράτειρες, σέρνονται 
σε έναν αυτοκαταστροφικό δρόμο παραδομένες στα 
πάθη τους! Σέρνονται από παραδόσεις, οι οποίες τις 
στρέφουν ενάντια στα ίδια τα συμφέροντά τους! Αυτό 
μας λέει ο «πολύς» δημοσιολόγος.

Η ανάλυσή του θυμίζει βιβλία Ιστορίας Δημοτικού 
Σχολείου, στα οποία η ανθρώπινη ιστορία περιγράφε-
ται ως μια αλυσίδα γεγονότων που καθορίστηκαν από 
τη συμπεριφορά των ηγεμόνων, οι οποίοι δεν ωθούνταν 
πάντοτε από την κρίση, αλλά συχνά από τα πάθη, τους 
έρωτες, τις διαστροφές και τις ασθένειές τους.

Το δυστύχημα είναι ότι τέτοιες απόψεις, όταν παρου-
σιάζονται από διάσημες γραφίδες (στο προηγούμενο 
φύλλο της «Κ» υπήρχε σχόλιο για ανάλογες φτηνιάρι-
κες απόψεις του νομπελίστα οικονομολόγου Πολ Κρού-
γκμαν) επιδρούν σαν δηλητήριο στις συνειδήσεις των 
ανθρώπων της δουλειάς. Σε εποχές οικονομικής, κοινω-
νικής και πολιτικής παρακμής κυριαρχούν οι διάφορες 
δοξασίες και «λόξες». Από το θρησκευτικό ανορθολο-
γισμό και το μυστικισμό μέχρι την πολιτική ηθικολογία 
και την οικονομική αντιεπιστημονικότητα.

Αυτού του τύπου η ανάλυση έχει κυριαρχήσει και στη 
χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, της 
έχει δώσει κεντρική θέση στον πολιτικό του λόγο. Πό-
σες φορές δεν έχουμε ακούσει για τη «νεοφιλελεύθερη 
ιδεοληψία των μερκελιστών»; Απειρες. Πόσες φορές 
έχουμε ακούσει για τον καπιταλισμό, για τις εγγενείς 
κρίσεις του, για το μονόδρομο της διαχείρισης αυτών 
των κρίσεων προς όφελος του κεφαλαίου; Καμία.

Ο εξανθρωπισμός του καπιταλισμού, ως πολιτικό 
πρόταγμα μιας εξωνημένης Αριστεράς, μόνο σε τέτοι-
ες αντιεπιστημονικές δοξασίες μπορεί να στηριχτεί. Κι 
είναι καθήκον ημών των μαρξιστών να έχουμε συνεχώς 
ανοιχτό το ιδεολογικό μέτωπο ενάντια σ’ αυτές τις δο-
ξασίες.

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές 
στην «Κόντρα» 
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εξάμηνη συνδρομή 45€
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Η αναδιάρθρωση του ελ-
ληνικού χρέους δεν είναι 

ούτε αναγκαία ούτε χρήσιμη, 
δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ 
Μάριο Ντράγκι. Η δήλωση 
ακούγεται παράξενα, διότι 
υπάρχει ρητή αναφορά στο 
Eurogroup του Νοέμβρη 2012, 
ότι οι δανειστές θα επανεξετά-
σουν τη βιωσιμότητα του ελλη-
νικού χρέους και θα αποφασί-
σουν μέτρα για την ελάφρυνση 
της εξυπηρέτησής του, εάν η 
Ελλάδα πετύχει πρωτογενή 

πλεονάσματα. Αυτή η αναφο-
ρά ερμηνεύτηκε στην αρχή ως 
προαναγγελία νέου «κουρέ-
ματος», ο Στουρνάρας έκανε 
και σχετική τοποθέτηση στη 
Βουλή το Φλεβάρη του 2013, 
ο Σόιμπλε οργισμένος τον ανά-
γκασε να την πάρει πίσω και 
έκτοτε θεωρούνταν δεδομένο 
ότι η νέα αναδιάρθρωση δε θα 
γίνει με τη μορφή του «κουρέ-
ματος», αλλά με τη μορφή της 
επιμήκυνσης του χρόνου απο-
πληρωμής των νέων δανείων, 
ενδεχομένως και με τη μετα-
τροπή κάποιων κυμαινόμενων 
επιτοκίων σε σταθερά.

Εχουμε υπαναχώρηση από 
την απόφαση του Νοέμβρη 
2012; Και να ήθελαν να υπα-
ναχωρήσουν οι δανειστές δεν 
έχουν περιθώρια να το κάνουν. 
Ο Ντράγκι γνωρίζει πολύ καλύ-
τερα από πολλούς υπουργούς 
ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι 
βιώσιμο. Τα τοκοχρεολύσια εί-
ναι τόσο υψηλά που μόλις λή-
ξει η «περίοδος χάριτος» το 
ελληνικό κράτος δε θα μπορεί 
να τα σηκώσει. Αν μάλιστα τα 
επιτόκια στις «αγορές» βρί-
σκονται στα ψηλά τοκογλυ-
φικά επίπεδα που βρίσκονται 
τα τελευταία χρόνια (παρ’ όλη 
την αποκλιμάκωσή τους), το 

ελληνικό κράτος δε θα μπορεί 
να πάρει νέα δάνεια για να ξο-
φλήσει τα παλιά και ο κίνδυνος 
ενός «πιστωτικού γεγονότος» 
θα είναι άμεσος.

Δεν έχουν λόγο, λοιπόν, οι 
δανειστές να μην κάνουν τη 
νέα αναδιάρθρωση. Οι τόκοι 
θα τρέχουν κανονικά και για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστη-
μα και το ελληνικό κράτος 
θα έχει τη δυνατότητα να 
τους αποπληρώνει, μαζί με 
τα χρεολύσια, ενώ αν αφή-
σουν να προκύψει «πιστωτικό 
γεγονός», είναι βέβαιο ότι θα 
χάσουν. Οπως συμβαίνει και 
με τις τράπεζες, οι δανειστές 
ενός κράτους έχουν κάθε λόγο 
να κάνουν συμφωνίες για την 
αποπληρωμή των δανεικών (με 
τους τόκους), όταν αποδεδειγ-
μένα το κράτος χρεώστης δεν 
μπορεί ν’ ανταποκριθεί στο 
αρχικό ύψος των τοκοχρεο-
λυσίων. Και οι δανειστές του 
ελληνικού κράτους θα προχω-
ρήσουν κάποια στιγμή σε νέα 
αναδιάρθρωση, όπως έχουν 
κάνει τρεις μέχρι στιγμής 
αναδιαρθρώσεις από τότε που 
συνήφθησαν τα πρώτα δάνεια 
(Μάης 2010).

Eπομένως, τη δήλωση Ντρά-
γκι πρέπει να τη δούμε ως συμ-

μετοχή στο πολιτικό παιχνίδι 
και όχι ως υπαναχώρηση από 
τα συμφωνηθέντα. Από το τε-
λευταίο ταξίδι του Σαμαρά στο 
Βερολίνο ήδη είχε καταστεί 
σαφές ότι οι δανειστές δεν 
πρόκειται ν’ ανοίξουν καμιά 
συζήτηση για την αναδιάρθρω-
ση του χρέους, αν προηγουμέ-
νως δεν ολοκληρωθεί η τελευ-
ταία επιθεώρηση της τρόικας. 
Το είπε καθαρά η Μέρκελ. Στη 
συνέχεια, προστέθηκε και το 
ζήτημα της προληπτικής γραμ-
μής πίστωσης, μετά το φιάσκο 
που έπαθε η συγκυβέρνηση 
από τις «αγορές», οι οποίες 
εκτίμησαν δεόντως τις αλα-
ζονικές δηλώσεις του Σαμαρά 
«βγαίνουμε από το Μνημόνιο», 
«δε θα χρειαστούμε τις υπολει-
πόμενες δόσεις από το ΔΝΤ».

Ο Ντράγκι, λοιπόν, επειδή 
απαντούσε σε ερώτηση του 
Μαριά, έκρινε σκόπιμο να δώ-
σει αυτή την απάντηση για να 
κλείσει κάθε συζήτηση. Επικε-
ντρωθείτε στις μεταρρυθ-
μίσεις και στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, είπε, δι-
ότι αυτή τη στιγμή εμείς αυτό 
εξετάζουμε. Η αναδιάρθρωση 
του χρέους δεν μας απασχο-
λεί. 

Ηταν ένα μήνυμα προς 

όλους. Προς τους Σαμαρά-
Βενιζέλο, καταρχάς, οι οποίοι 
έχουν την ευθύνη των σημε-
ρινών διαπραγματεύσεων. Ο 
Ντράγκι τους διεμήνυσε να 
αφήσουν τα κόλπα για εσω-
τερική πολιτική κατανάλωση 
και να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της τρόικας, όπως 
έχουν υποχρέωση, αλλιώς δεν 
πρόκειται ν’ ανοίξει η συζήτη-
ση για την αναδιάρθρωση του 
χρέους.

Ηταν, όμως, ένα μήνυμα και 

προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 
φιλοδοξεί να διαδεχτεί τη ση-
μερινή συγκυβέρνηση. Ενα μή-
νυμα που δεν πέρασε απαρα-
τήρητο από τους ανθρώπους 
του μιντιακού συστήματος, οι 
οποίοι άρχισαν να βομβαρδί-
ζουν με σχετικά ερωτήματα τα 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Οι απα-
ντήσεις που δίνονται είναι από 
αμήχανες έως γελοίες. Οταν 
δεν καταφέρνουν να αποφύ-
γουν την απάντηση (επειδή ο 
δημοσιογράφος δεν τρώει τη 
ντρίμπλα και επιμένει), απα-
ντούν ότι ο Ντράγκι μιλάει έτσι 
γιατί του δίνουν το δικαίωμα ο 
Σαμαράς με τον Βενιζέλο που 
επιμένουν ότι το χρέος είναι 
βιώσιμο! Λες και αν στη θέση 
των Σαμαρά-Βενιζέλου ήταν 
οι Τσίπρας-Δραγασάκης θα 
έπειθαν τον Ντράγκι ότι το ελ-
ληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο 
και επομένως θα ξεκινούσε δι-
απραγμάτευση για την αναδι-
άρθρωσή του, που μάλιστα για 
τον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προβλέ-
πει «γενναίο κούρεμα».

Η αμηχανία και οι γελοίες 
απαντήσεις ένα πράγμα επιβε-
βαιώνουν. Οτι ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει 
πολύ καλά τι τον περιμένει και 
είναι έτοιμος να το υποστεί, 
όπως και οι προκάτοχοί του. 

Κουμάντο κάνουν και θα 
εξακολουθήσουν να κάνουν οι 
τοκογλύφοι δανειστές


