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Κύριε Λαφαζάνη, δεν είναι 
ζήτημα περιφρόνησης. Εν μέ-
σω μιας διαπραγμάτευσης δεν 
μπορείς ακριβώς να πεις πού 
είσαι εσύ και πού  είναι οι άλ-
λοι, δεν θέλεις να φανερώσεις 
στην άλλη πλευρά την στρα-
τηγική σου, όπως και αυτοί 
κάνουν το ίδιο.

Γκίκας Χαρδούβελης
Ρε συ Γκίκα, σε παιδάκια 

απευθύνεσαι; Αφού αυτοί ξέ-
ρουν τι προτείνεις εσύ και εσύ 
ξέρεις τι προτείνουν αυτοί, 
ποια στρατηγική θα φανέρω-
νες άμα ενημέρωνες τη Βουλή; 
Η… συνωμοτικότητα δεν αφο-
ρά την τρόικα, αλλά μόνο τον 
ελληνικό λαό.

Ενα πράγμα που ως Ελλη-
νας παρατηρώ περπατώντας 
στους δρόμους σας, είναι ότι 
η Αμερική δεν βρίσκεται στην 
κατάσταση κατάθλιψης την 
οποία δυστυχώς η χώρα μου 
βιώνει σήμερα. Δεν είδα κλει-
στά καταστήματα, βλοσυρά 
πρόσωπα, σημάδια απελπισί-
ας.

Aλέξης Τσίπρας
Αυτά το Γενάρη του 2013. Το 

Νοέμβρη του 2014 βλέπουμε 
την εξέγερση στο Φέργκιου-
σον. Μήπως να πεταγόταν μια 
βόλτα εκεί ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ;

Ρωτώ: ποια χώρα, ποια δη-
μοκρατία και ποιο Κοινοβούλιο 
που θέλει να αυτοπροστατευ-
τεί από την επέλαση του λαϊ-
κισμού δεν θα άλλαζε τώρα 
έναν, πλέον τεκμηριωμένα, 
αποτυχημένο Πρωθυπουργό 
και Αντιπρόεδρο;

Γιάννης Ραγκούσης
Ενώ το δίδυμο Γιωργάκη-Ρα-

γκούση (τρίο με την προσθήκη 
του κατηγορούμενου Παπα-
κωνσταντίνου) ετελεύτησε τον 
κυβερνητικό του βίο καταγρά-
φοντας μόνο επιτυχίες…

Αν είχα λεφτά από τη ΝΔ, 
στην κυρία Ξουλίδου θα τα 
έδινα; Εγώ δεν έχω μία στην 
τσέπη μου.

Γιώργος Σούκουρης
Μεγάλε, ψάξε για κάτι που ν’ 

ακούγεται πιο πιστευτό, γιατί 
με τέτοιες παπάρες θα δικαι-
ώσεις τη Σταυρούλα και τον 
αρχηγό της.

Ο κρατικός προϋπολογι-
σμός δεν μπορεί να χρημα-
τοδοτήσει πρόγραμμα νέων 
επενδύσεων της τάξης των 30 
δισεκατομμυρίων στην επό-
μενη τριετία/τετραετία που 
είναι αναγκαίο προκειμένου να 
αποκατασταθεί η παραγωγική 
βάση της οικονομίας.

Φίλιππος Σαχινίδης
Μήπως μπορεί να μας πει 

ο ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζει 
το αντίθετο, από πού θα εξα-
σφαλίσει αυτά τα κονδύλια ή τι 
κρατικά κονδύλια σκοπεύει να 
διαθέσει για επενδύσεις;

Τρία εκατομμύρια για τη 
Σταυρούλα! Ρίξτε μια μα-

τιά στη φωτογραφία και απα-
ντήστε μας: το πιστεύετε;

Εκ-
πλη-

κτική 
δήλω-
ση 

του προέδρου της Κύπρου Ν. 
Αναστασιάδη: αν από τις έρευ-
νες αποδειχτεί ότι το δικηγο-
ρικό μου γραφείο ή εγώ είχα 
εμπλοκή με τη Ryanair (θέλει 
να αγοράσει τις Κυπριακές 
Αερογραμμές), θα παραιτη-

θώ. Δε λέει «αποκλείεται να 
αποδειχτεί εμπλοκή, γιατί δεν 
υπήρξε», αλλά «αν αποδει-
χτεί». Που σημαίνει ότι μπορεί 
να έχει καταφέρει να σβήσει 
τα ίχνη, αλλά έχει και μια ανη-
συχία μην τυχόν και δεν τα 

έσβησε όλα.

H Bουλή, με τις γα-
λαζοπράσινες ψήφους, 
απέρριψε το αίτημα για 
άρση της ασυλίας του 
βουλευτή της ΝΔ και πρώ-
ην υπουργού Γ. Μιχελάκη, 
που  κατηγορείται  για 
εμπλοκή στις υποθέσεις 
του κατηγορούμενου για 
λαθρεμπόριο όπλων Αν. 
Πάλλη. Ετσι, δε θα μά-
θουμε ποτέ αν και σε ποιο 
βαθμό ήταν ανακατεμένος 
ο κυβερνητικός βουλευ-

τής στις ευαγείς μπίζνες του 
Πάλλη. Ο ίδιος ο Μιχελάκης 
ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία 
του, προτιμώντας να μείνει με 
το πολιτικό στίγμα, παρά να 
καθαρίσει παστρικά με την 
ποινική του εμπλοκή.

Με περισσότερες ψήφους 
απ’ όσες πήρε για να εκλε-
γεί πρόεδρος της Κομισιόν 
απαλλάχτηκε ο Γιούνκερ από 
την πρόταση μομφής για τα 
LuxLeaks. Μεγάλο «φάρδος» 
ο Παπαδημούλης. Εμπνεύστη-
κε πρώτος την ιδέα, την ανήγ-
γειλε, αλλά πριν προλάβει να 
μαζέψει τις απαιτούμενες 
υπογραφές τον πρόλαβαν οι 
ακροδεξιοί και κατέθεσαν αυ-
τοί την πρόταση μομφής. Ετσι, 
ο Παπαδημούλης γλίτωσε την 
τελική φάση του φιάσκου. Τα 
‘χουν κάτι τέτοια η θεσμολα-
γνεία, η αμετροέπεια και ο πο-

λιτικός ναρκισσισμός.

«Και επειδή μου δίνετε 
την ευκαιρία, ας το επαναλά-
βω: η ΔΗΜΑΡ δεν πρόκειται 
να γίνει παράρτημα κανενός. 
Οι λόγοι, άλλωστε, που κατέ-
στησαν αναγκαία την ίδρυσή 
της, όχι μόνο δεν εξέλειψαν, 
αλλά παραμένουν απολύτως 
επίκαιροι και σήμερα». Ο Φώ-
της Κουβέλης στην «Αγορά». 

Να ‘ναι καλά, στις εποχές μας 
όποιος προσφέρει γέλιο κάνει 
κοινωνικό έργο.

«Συγχαρητήρια στο Σαρ-
κοζί. Τώρα ο δρόμος ειναι 
ανοικτός. Οι μεγάλοι ηγέτες 
δεν το βάζουν ποτέ κάτω! Ας 
το θυμούνται όσοι θέλουν να 
ξεχνούν», έγραψε στο twitter 
ο Αντώναρος, προκαλώντας 
συνειρμούς που προκάλεσαν 
ρίγη στο σαμαρικό στρατόπε-
δο. Και μη ρωτήσετε αν έχει 
την έγκριση του Καραμανλή. 
Ηταν και εξακολουθεί να είναι 
his master’s voice.

Ο άνθρωπος που αυτοθαυ-

μαζόταν συνεχώς: «Οταν έχεις 
αυτό που εσείς λέτε “εξυπνά-
δα’’ που εγώ θα το πω γνώση 
και εμπειρία και αν έχεις και 
τον αναγκαίο βαθμό εντιμότη-
τας, διανοητικής εντιμότητας 
πρώτον, και ηθικής βέβαια, δυ-
σκολεύεσαι να πεις ψέματα». 
Ευάγγελος Βενιζέλος, αν δεν 
το μαντέψατε ήδη.

Ο Καμμένος έδωσε στον 
Μελά προθεσμία 24 ωρών 
για να κατονομάσει τους 

άλλους τέσσερις βουλευτές 
που είναι έτοιμοι να την κά-
νουν από τους ΑΝΕΛ, αλλι-
ώς θα του κάνει μήνυση! Ετσι 
πάμε σε προεδρική εκλογή με 
δικαστική βούλα…

6/12: Φινλανδία: Ημέρα ανεξαρτησίας (1917) 
6/12/1986: Πρώτη δημόσια άρνηση στράτευσης 
στην Ελλάδα (Μιχάλης Μαραγκάκης) 6/12/1994: 
Βόμβα στη Γ΄ ΔΟΥ Αθηνών (ΕΛΑ-1η Μάη) 
6/12/2008: Ο αστυνομικός Επαμεινών-
δας Κορκονέας δολοφονεί τον 16χρονο 
μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλο 6/12/2013: 
Θάνατος Nelson Mandela 7/12: Ημέρα πολιτικής 
αεροπορίας, Ακτή Ελεφαντοστού: Εθνική γιορτή 
(1960) 7/12/1905: Γενική απεργία, Δε-
κεμβριανά (Ρωσία) 8/12: Ουρουγουάη: Ημέ-
ρα οικογένειας, παραλιών, Ισπανία, Παναμάς: 
Ημέρα μητέρας, Ιαπωνία: Ημέρα φώτισης του 
Βούδα 8/12/1970: Βόμβα στα γραφεία ΟΠΑΠ (ΕΜΑ) 
8/12/1970: Ιδρυση ΕΚΚΕ 8/12/1974: Δημοψήφι-
σμα, κατάργηση βασιλείας (69,2%) 8/12/1989: 

Βόμβα στο ΛΓ΄ ΑΤ (ΕΛΑ) 8/12/1991: Ρουκέτες 
κατά «Βιοχάλκο» (17Ν) 9/12: Ημέρα κατά της 
διαφθοράς, Τανζανία: Ημέρα ανεξαρτησίας-δη-
μοκρατίας (1961) 9/12/1842: Γέννηση Πιοτρ 
Κροπότκιν 9/12/1923: Φιλοβασιλικό συλλαλητή-
ριο (Αθήνα), έξι νεκροί, δεκαέξι τραυματίες 
9/12/1985: Ισόβια στον Χόρχε Βιντέλα και στον 
ναύαρχο Εμίλιο Μασέρα για τον θάνατο 9.000 
αριστερών ανταρτών (Αργεντινή) 9/12/1991: 
Συνθήκη Μάαστριχτ 10/12: Ημέρα ανθρώ-
πινων δικαιωμάτων, ημέρα ιδιοκτησίας, Σου-
ηδία: Ημέρα Nobel 10/12/1968: Επτά νεκροί 
και δώδεκα βαριά τραυματίες από έκρηξη στο 
ορυχείο Αλιβερίου 10/12/1981: Ο Ευάγγελος 
Αβέρωφ εκλέγεται αρχηγός της ΝΔ 10/12/1990: 
Επτά βουλευτές της ΝΔ ζητούν αποφυλάκιση των 
χουντικών 10/12/2006: Θάνατος Αουγκούστο 

Πινοσέτ 11/12: Ημέρα βουνών, ημέρα παιδιού 
11/12/1926: Οχτώ τραυματίες περαστικοί σε 
απόπειρα κατά Μουσολίνι (Ρώμη) 11/12/1977: 
Βόμβα καταστρέφει κινητό συνεργείο τηλεπι-
κοινωνιών και αποθήκη ηλεκτρονικών οργάνων 
αστυνομίας (ΕΛΑ) 11/12/2002: Γάμος Δημήτρη 
Κουφοντίνα - Αγγελικής Σωτηροπούλου (φυλα-
κές Κορυδαλλού) 11/12/2004: Εξουδετερώνεται 
βόμβα στην «Ολυμπιακή Τεχνική» (Λαϊκή Επα-
ναστατική Δράση) 12/12: Κένια: Ημέρα ανε-
ξαρτησίας (1963), Σαλβαδόρ: Ημέρα Ινδιάνων 
12/12/1969: Δεκαέξι νεκροί, ενενή-
ντα τραυματίες από βόμβα στην πιάτσα 
Φοντάνα (Μιλάνο) 12/12/1979: Βόμβα σε 
αυτοκίνητο υπαλλήλου βάσης Ελληνικού (ΕΛΑ) 
12/12/2005: Βόμβα Επαναστατικού Αγώνα στο 
υπουργείο Οικονομικών (Σύνταγμα).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

 u O Καρτερός, με άρθρο στην «Αυγή», 
συγκρίνει τη Τζάκρη και τ’ άλλα μπου-
μπούκια που ετοιμάζεται να μαζέψει ο 
ΣΥΡΙΖΑ με το πέρασμα του Γληνού από 
το αστικό στο κομμουνιστικό στρατόπε-
δο! u Εχουν χάσει όχι μόνο την αίσθηση 
των ιστορικών μεγεθών, αλλά και την 
αίσθηση του γελοίου u Ενημερωμέ-
νος ήταν ο Παππάς για την «απόπειρα 
εξαγοράς» της Σταυρούλας, αλλά δεν 
ήξερε ονόματα, είπε ο Σκουρλέτης u Το 
είπε στον εισαγγελέα που έκανε προκα-
ταρκτική εξέταση ή όχι; u Προφανώς 
δεν το είπε u Είναι τόσο φανατισμένοι 
οι Συριζαίοι που (αφήνουν να) τους 
«παίζει» ακόμα και ο Καμμένος u Ζευ-
γάρια απ’ όλη την Ελλάδα πηγαίνουν να 
τα παντρέψει ο Ψινάκης u Πιο χαμηλά, 
πιο χαμηλά, πιο χαμηλά που έλεγε και 
η εξαφανισθείσα αηδός u Ο δε Μπέ-
ος ανέβηκε στη σκουπιδιάρα και έκανε 
γύρους στις γειτονιές του Βόλου ως… 

εργάτης καθαριότητας u Συριζαίοι, 
πάρτε μαθήματα u Απορούμε για ποιο 
λόγο καταδικάστηκε σε 5ετή κάθειρξη 
ο πρώην «γαλάζιος» βουλευτής Αρ-
γολίδας Ευάγγελος Παπανικολάου u 

Ζητούσε λεφτά για διορισμούς u Φαί-
νεται πως οι διορισμοί αποδείχτηκαν 
μούφα u Γιατί αν είχαν γίνει, όπως σε 
άλλες περιπτώσεις, τα λεφτά θα πή-
γαιναν χαλάλι και οι πελάτες δε θα τον 
κατήγγελναν u Τώρα, το «μπουμπούκι» 
κατηγορείται ως αρχηγός νέας «εται-
ρίας δολοφόνων» u Και μέσω Κούγια 
αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει 
διατεθειμένο να συνεργαστεί με τις 
αρχές u Ενας Δημαρίτης, δημοτικός 
σύμβουλος του Ιωακειμίδη, εκλέχτηκε 
στον ΕΣΔΝΑ με τις ψήφους του ΣΥΡΙ-
ΖΑ u Ενας άλλος Δημαρίτης, σύμβου-
λος του Καμίνη, παραιτήθηκε γιατί δεν 
εξελέγη u Τα «ποντίκια» εγκαταλείπουν 
το βυθιζόμενο σκάφος του γηραιού κα-

πετάν-Φώτη u Στο πρωινάδικο του Πα-
παδάκη ο Μπουμπούκος αποκαλούσε 
«γελοίο» το κόμμα Καμμένου u Οταν 
άναψαν τα αίματα, ο Παπαδάκης του 
είπε «γελοίος είσαι και φαίνεσαι» u Ο 
Μπουμπούκος σκούπισε τη ροχάλα και 
ζήτησε από τον Παπαδάκη να ηρεμήσει 
u Πήξαμε στους γελοίους u Α, το σω-
στό πρέπει να λέγεται u Δεν μπορεί να 
γράφουν βιβλία ο Τσιτουρίδης, ο Κοντο-
γιαννόπουλος (βρε, βρε, πού είχε χαθεί 
τόσα χρόνια αυτή η ψυχή;) και να σιω-
πά η Χάνει Πάλι Πετραλιά u Εγραψε 
κι αυτή το «Σαράντα Χρόνια Τώρα» και 
ρίχνεται στο σκληρό ανταγωνισμό της 
χριστουγεννιάτικης αγοράς των best 
sellers u Και μην ακούσω αντιρρήσεις 
για το χαρακτηρισμό, γιατί ένα τέτοιο 
βιβλίο είναι εξ ορισμού «ευπώλητον» 

u Τα ξεφτιλίκια Μπουμπούκας-Μπου-
μπούκου συνεχίζονται u Η Μπουμπού-
κα εκμυστηρεύθηκε στον Λιάγκα τις… 

ερωτικές επιδόσεις του Μπουμπούκου 

u «Σείονται οι πολυέλαιοι» και άλλα 
τέτοια, απείρου κάλλους μυστικά της 
κλειδαρότρυπας u O αιώνιος Μητσο-
τάκης, αναζητώντας δικαίωση και για 
το «Μακεδονικό» u «Ο Κωνσταντίνος 
Καραμανλής ξεκίνησε 100% σύμφωνος 
μαζί μου. Ο Καραμανλής είχε μυαλό 
και ήξερε από εξωτερική πολιτική» u Κι 
αμέσως μετά το καρφί: «Κουράγιο δεν 
είχε, δεν άντεχε στα δύσκολα» u Οσο 
για τον Σαμαρά, «τα έκαμε μούσκεμα» 

u Αλλά «δεν φταίει αυτός, φταίω εγώ 
που έστειλα έναν άπειρο άνθρωπο, 
υποχώρησε στην αφόρητη πίεση» u 

«Θα παίξουμε και ό,τι πει η Παναγιά» 
δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ ενό-
ψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό u 

Θα λέγαμε στον Καμμένο ότι είναι μια 
καλή προεκλογική ιδέα u Ο τομεάρχης 
Μελάς ανεξαρτητοποιήθηκε μια βδο-
μάδα μετά την εκλογή του u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Ακόμα και αν επιτελούσαμε το έργο μας στο ακέραιο, δεν θα 
είχε καμία αξία αν δεν κερδίσουμε την υποστήριξη και την 

εμπιστοσύνη των πολιτών για τους οποίους εργαζόμαστε. Ας 
είμαστε πιο διαφανείς, διότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε 

τίποτα να κρύψουμε. Ας αποδείξουμε πως αυτή τη φορά η 
κατάσταση είναι όντως διαφορετική και ότι μαζί μπορούμε 

πραγματικά να αλλάξουμε και να ανανεώσουμε την Ευρώπη.
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Αγριεύει ο καυγάς
Με «χτύπημα» στο πρωτοσέλιδο και ρεπορτάζ στις μέσα σελί-

δες του «Βήματος της Κυριακής», υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο 
«Πόσο πλούσια είναι η Γιάννα;», ο Ψυχάρης χοντραίνει τον πόλε-
μο κατά των Αγγελοπουλαίων. Το ρεπορτάζ, αναφερόμενο στις 
ναυτιλιακές μπίζνες του Αγγελόπουλου, υποστηρίζει ότι η μαντάμ 
Γιάννα συναντήθηκε με τον Τσίπρα κάνοντας «business as usual». 
Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα υποστηρίζει πως «ήταν η πρώτη 
προσέγγιση από την πλευρά της για την εξασφάλιση μελλοντικών 
επιχειρηματικών συμβολαίων και ειδικότερα για τη συμμετοχή 
των δύο πλωτών γεωτρυπάνων που διαθέτει η οικογένεια Αγγε-
λόπουλου στις έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε Αιγαίο 
και Ιόνιο. Πρόκειται για μια επένδυση-μαμούθ της οικογενείας 
που προς το παρόν έχει αποφέρει μόνο ζημιές και αναζητείται 
διέξοδος σε νέες κερδοφόρες δουλειές».

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι η Αγγελοπουλίνα έστειλε 
μια απαντητική επιστολή στο «Βήμα», η οποία ήταν εξαιρετικά 
απολογητική στο ύφος και αερολογική στο περιεχόμενο, γεγονός 
που επέτρεψε στο «Βήμα» να απαντήσει με επιθετική λακωνι-
κότητα: «Επί της ουσίας ουδέν και όντως ο καιρός θα δείξει...». 
Κρίνοντας από την αμυντική στάση της Αγγελοπουλίνας, μπορού-
με να εικάσουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι το παρασκήνιο θα 
πάρει (αν δεν έχει ήδη πάρει) φωτιά και αυτό είναι που θα δώσει 
τη λύση μ’ ένα νέο «ντιλ». Στην εποχή του καπιταλισμού η μονο-
μαχία είναι ποινικό αδίκημα και οι επιχειρηματικές μονομαχίες 
λύνονται στο παρασκήνιο με συμφωνίες που αποτυπώνουν τους 
νέους συσχετισμούς ανάμεσα στα συγκρουόμενα επιχειρημα-
τικά κέντρα.

Ο τρίτος δρόμος του 
«Κωστάκη»

Ασος στους ελιγμούς ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο μόνος από 
τους παλιούς βαρόνους του ΠΑΣΟΚ που εξακολουθεί να είναι 
ενεργός και να έχει και μια μικρή ομάδα βουλευτών, παρουσιάζει 
τον τρίτο δρόμο για το ΠΑΣΟΚ: το αργότερο μέχρι το Μάη θα 
πρέπει να διεξαχθεί συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο θα αποφα-
σιστούν τα πάντα για το μέλλον.

Μ’ αυτό τον τρόπο επιτρέπει δεν ταυτίζεται ούτε με τον Βενι-
ζέλο ούτε με τον Παπανδρέου, αλλά και δεν ανοίγει μέτωπο με 
κανέναν από τους δύο. Στον Βενιζέλο επιτρέπει να συγκροτήσει 
τη ΔηΠαρ, αλλά μόνο ως εκλογικό όχημα. Και στον Παπανδρέ-
ου προσφέρει ένα συνέδριο στο οποίο θα μπορούν να λύσουν 
τις διαφορές τους με τον Βενιζέλο και να τον εκπαραθυρώσουν 
ακόμα, αν στο μεταξύ έχουν γίνει εκλογές και το ΠΑΣΟΚ έχει 
γνωρίσει νέα συρρίκνωση.

Και με τους κατάμαυρους;
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για τη συνάντη-

ση. Εξέδωσε όμως η Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρα-
τού, αντιπροσωπία της οποίας συναντήθηκε με αντιπροσωπία 
του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συμμετείχαν ο γραμματέας Δ. Βίτσας, 
ο τομεάρχης βουλευτής Γ. Βαρεμένος και ο συντονιστής του 
Τμήματος Αμυνας του ΣΥΡΙΖΑ συνταγματάρχης ε.α. Τ. Βλάχος. 
Δεν έχει σημασία τι συζήτησαν. Σημασία έχει η ίδια η συνάντηση 
μ’ ένα όργανο κυριολεκτικά «μαύρο». Δεν χρειάζεται να πούμε 
τίποτ’ άλλο για το χαρακτήρα της ΕΑΑΣ. Αρκεί να αναφέρουμε 
ότι μια μέρα μετά τη συνάντηση με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ η 
ΕΑΑΣ πήγε στα γραφεία της «Χρυσής Αυγής» και συναντήθηκε 
με αντιπροσωπία της.

Είναι τέτοιος ο πολιτικός αμοραλισμός του ΣΥΡΙΖΑ και τόση 
η δίψα του για εξουσία, που δε διστάζει να προσφέρει πολιτική 
αναγνώριση σ’ έναν «κατάμαυρο» θύλακα της αντίδρασης.

Δούρειος Ιππος ο Μπαλτάκος;
Πολιτική κίνηση (και όχι κόμμα), με όνομα «Ρίζες» ανακοίνω-

σε ότι ιδρύει ο Μπαλτάκος, για να καλύψει το κενό που υπάρχει 
στο χώρο της Δεξιάς, όπως είπε. Πιστός στο προφίλ του σκληρού 
ακροδεξιού, είπε πως η ΝΔ «τώρα πια δεν είναι Δεξιά, είναι ένα 
κεντροδεξιό κόμμα και τώρα που συγκυβερνά με το ΠΑΣΟΚ κι-
νείται σε κεντρώες πολιτικές».  Εντύπωση προκάλεσε η αναφορά 
του στους Καπερνάρο και Ζώη, οι οποίοι -όπως είπε- συμφωνούν 
με την κίνησή του. Την ίδια στιγμή, όμως, είπε πως η σχέση του με 
τον Σαμαρά ποτέ δεν έπαψε να υφίσταται, λέγοντας ότι «ξέρω τι 
κάνει, ξέρει τι κάνω».

Οι θεωρίες συνωμοσίας δεν μας αρέσουν, αλλά εν προκειμένω 
δύο εκδοχές υπάρχουν. ‘Η ο Μπαλτάκος έχει «σαλτάρει» και αναζη-
τά την προσωπική του δικαίωση ή ότι ενεργεί σε πλήρη συνεννόηση 
με το Μαξίμου. Η πρώτη εκδοχή δεν μας φαίνεται πιθανή. Ο Μπαλ-
τάκος υπήρξε πάντοτε άνθρωπος του παρασκήνιου και δύσκολα θα 
μπορούσε να διεκδικήσει ρόλο στο προσκήνιο. Θα μπορούσε,όμως, 
να λειτουργήσει ως Δούρειος Ιππος, επαναφέροντας κάποιους πα-
ράγοντες στη ΝΔ (ως εκλογικά συνεργαζόμενους).

Ραγκούσης ,  Καψής ,  Οι-
κονόμου, Μουζέλης και 

Μόσιαλος (με μήνυμα από το 
Λονδίνο) ήταν οι ενδιαφέρου-
σες παρουσίες στην πρώτη 
πανελλαδική σύσκεψη των 
Μεταρρυθμιστών του Λυκού-
δη. Δε νομίζουμε, όμως, ότι 
σηματοδοτούν κάτι αυτές οι 
παρουσίες, πέρα από ένα πο-
λιτικό σαβουάρ βιβρ μεταξύ 
σοσιαλδημοκρατών οι οποίοι 
επιδιώκουν το σχηματισμό 
ενός πόλου «πέρα από το ΠΑ-
ΣΟΚ» και «μαζί με το ΠΑΣΟΚ» 
(πράγμα εξαιρετικά δύσκολο). 
Σε τελευταία ανάλυση, κανέ-
νας από τους παραπάνω δεν 
μπορεί να θεωρηθεί πρωτο-
κλασάτο πολιτικό στέλεχος 
που εκφράζει κάτι περισσότε-

ρο από τον εαυτό του.
Στην ομιλία του ο Λυκούδης 

έδωσε το στίγμα της κίνησής 
του, με μια ομιλία σε σκληρή 
«εκσυγχρονιστική» κατεύ-
θυνση, στην οποία μίλησε για 
κάποιο «σύστημα», το οποίο 
«διατηρεί η γνωστή διαπλοκή 
συμφερόντων, που μοίραζε 
παροχές και προνόμια στις 
διάφορες συντεχνίες με ξέ-
να κόλλυβα» και το οποίο «θα 
έπνεε τα λοίσθια αν δεν είχε 
στην ουσία αρωγό την αξι-
ωματική αντιπολίτευση και 
άλλες “αντι-μνημονιακές” πο-
λιτικές δυνάμεις». Κανένας, 
όμως, δεν περίμενε ν’ ακούσει 
από τον Λυκούδη τη γνωστή 
υπεράσπιση της «μνημονια-

κής» πολιτικής. Γι’ αυτή του τη 
στάση έχει πολλάκις επιβρα-
βευτεί, από τότε που καλούσε 
τον Κουβέλη να μη φύγει από 
τη συγκυβέρνηση. Εκείνο που 
περίμεναν ν’ ακούσουν είναι τι 
θα κάνουν οι Μεταρρυθμιστές 
στις εκλογές.

Ο Λυκούδης, αφού είπε τα 
καθιερωμένα για το στόχο της 
κίνησής του που είναι η εκλογι-
κή ενότητα του «προοδευτικού 
πολιτικού χώρου», μίλησε σαν 
Πυθία για το «διά ταύτα»: «Θέ-
λω σήμερα να σας πω καθαρά 
πως αν δεν μπορέσουμε να πε-
τύχουμε την συνάντηση όλων, 
θα προχωρήσουμε διευρύνο-
ντας όσο μπορούμε το μέτωπο 
των δυνάμεων που πιστεύουν 

στην ανάγκη των μεγάλων 
μεταρρυθμιστικών τομών. Θα 
προχωρήσουμε σ’ αυτήν την 
πολιτική συμμαχία που σήμε-
ρα θα φανεί ότι είναι ώριμη 
να υπάρξει». Πολιτική συμμα-
χία με ποιους; Απάντηση στο 
ερώτημα δεν έδωσε, αλλά το 
παρασκήνιο οργιάζει. Παλιός 
στο κουρμπέτι ο Λυκούδης, 
ξέρει πως αν προκηρυχτούν 
εκλογές όλοι στην «Κεντροα-
ριστερά» θα τον δουν ως πο-
λύφερνη νύφη και τα σημερινά 
φλερτ θα περάσουν σε φάση 
αρραβώνα. Γι’ αυτό ετοιμάζε-
ται, μιλώντας με όλους, αλλά 
χωρίς να δεσμεύεται με κανέ-
να. Θεωρεί πως αυτή η στάση 
ανεβάζει τις μετοχές του.

Πολύφερνη νύφη

Αστική πολιτική με 
στρακαστρούκες

Ο Στ. Θεοδωράκης έχει μια αποστολή. 
Να βοηθήσει όσο μπορεί για να πα-

ραταθεί η ζωή αυτής της κυβέρνησης. Το 
έχει δηλώσει από την αρχή, ότι είναι υπέρ 
της εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας 
από τη σημερινή Βουλή. Στη συνέχεια, για 
να μην κατηγορηθεί ως κολαούζος της συ-
γκυβέρνησης, συμπλήρωσε την πρότασή 
του με ένα δεύτερο σκέλος που λέει να 
υπάρξει συμφωνία για εκλογή προέδρου 
της Δημοκρατίας τώρα και εκλογές στα 
τέλη του 2015.

Ο Στ. Θεοδωράκης έχει ένα πρόβλημα 
με τον ΣΥΡΙΖΑ. Οχι μόνο το γενικό πολιτικό 
πρόβλημα ότι διεκδικούν την ίδια εκλογική 
πελατεία, αλλά ένα δευτερεύον, ειδικό πρό-
βλημα: ακύρωσε δυο φορές τη συνάντησή 
του με τον Τσίπρα, αλλά τη δεύτερη φορά 
«την είπε» κιόλας στον ΣΥΡΙΖΑ για τη συ-
νάντηση Τσίπρα-Καμμένου. Τώρα θέλει να 
γίνει η συνάντηση (για να μη μείνει μόνο 
με τη συνάντηση με τον Σαμαρά), αλλά ο 
ΣΥΡΙΖΑ τον έχει βάλει στον πάγο.

Ο Στ. Θεοδωράκης αντιλαμβάνεται την 
αστική πολιτική με όρους event. Επειδή 
την αντιλαμβάνεται έτσι, πρέπει να πετάει 
κάπου-κάπου μια στρακαστρούκα για να 
προκαλεί αίσθηση και να γίνεται συζήτη-
ση γύρω από το όνομά του. Την τελευταία 
στρακαστρούκα την πέταξε στην «Καθη-
μερινή» της περασμένης Κυριακής, για την 
οποία συνέγραψε άρθρο. Πρότεινε, λοιπόν, 
«ο Αλέξης Τσίπρας σε συνεννόηση με τον 
Αντώνη Σαμαρά να ορίσει αναπληρωτές 
υπουργούς στους τομείς που σχετίζονται 
με το χρέος και τις διαπραγματεύσεις με 
τους Ευρωπαίους. Ηχεί παράξενα σε μια 
χώρα που οι αρχηγοί “κρατάνε μούτρα’’ 
και δεν μιλούν ούτε στο τηλέφωνο για να 
μην το μάθουν τα στελέχη τους και χάσουν 
την ορμή της μάχης. Αναπληρωτές λοιπόν 
υπουργούς από το κόμμα που κέρδισε τις 
ευρωεκλογές, στην κυβέρνηση του κόμμα-
τος που κυβερνά. Στη χειρότερη περίπτωση 
οι αναπληρωτές υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ θα 
έχουν μια πολύτιμη εμπειρία, θα μάθουν 
από πρώτο χέρι τις εμμονές των δανειστών 
και θα εκπαιδευτούν γι’ αυτό που τόσο θέ-
λουν να κάνουν. Και στην καλύτερη περί-
πτωση θα προτείνουν λύσεις που θα μειώ-
σουν έστω και λίγο το αδιέξοδο της χώρας».

Πρόκειται για μπούρδα. Αποδεικνύεται, 
όμως, ότι σε εποχές σαν τη σημερινή, επο-
χές πολιτικής και ιδεολογικής σύγχυσης, 
απογοήτευσης και απόγνωσης, ακόμα και 
οι μπούρδες μπορούν να περάσουν για πο-
λιτικός λόγος.

Συναίνεση στην 
ιμπεριαλιστική εξάρτηση
Γιατί έπρεπε να συναντηθεί ο Τσίπρας 

με τον Βενιζέλο; Η επίσημη δικαιολο-
γία ήταν πως η συνάντηση ζητήθηκε από 
τον ΣΥΡΙΖΑ για να ενημερωθεί ο Τσίπρας 
από τον Βενιζέλο, υπό την ιδιότητα του 
τελευταίου ως υπουργού Εξωτερικών, για 
τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, για τα 
λεγόμενα εθνικά θέματα. Ανεπίσημα γρά-
φτηκαν πολλά και διάφορα που άπτονται 
του εσωτερικού πολιτικού παιχνιδιού, το 
οποίο ισχυροί καπιταλιστικοί κύκλοι, οι 
οποίοι εκφράζονται μέσα από τα κυρίαρ-
χα ΜΜΕ, θέλουν να διαμορφώσουν σε 
μια βάση συναίνεσης.

Είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος 
υπεροπτικά δήλωνε διά του Ν. Παππά ότι 
αν ο Σαμαράς καλούσε τον Τσίπρα σε 
συνάντηση, αυτός θα πήγαινε μόνο και 
μόνο για να του ζητήσει να παραιτηθεί 
και να γίνουν εκλογές, αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει αυτή την αλαζονική στάση 
και ν’ αρχίσει τη φιλολογία περί εθνικής 
συνεννόησης. Στο πλαίσιο αυτής της 
κωλοτούμπας, άφησε κάποια στιγμή να 
διαρρεύσει ότι θα συναντιόταν με τον 
Σαμαρά, όχι όμως και με την παρουσία 
του Βενιζέλου. Μολονότι ήταν προφανές 
πως ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε ν’ αποφύγει την κα-
τηγορία περί προσχώρησής του στην ιδέα 
μιας τρικομματικής συνάντησης με απο-
κλεισμό των υπόλοιπων κομμάτων, την κα-
τηγορία ότι υπαναχωρεί από τη θέση που 
ο Τσίπρας εξέφρασε στον Παπούλια για 
σύγκληση του συμβουλίου των πολιτικών 
αρχηγών, δέχτηκε επίθεση, γιατί οι κυρί-
αρχοι κύκλοι δε θέλουν ν’ αποκλειστεί 
το ΠΑΣΟΚ από τις πολιτικές διεργασίες 
κορυφής. Ετσι, προκειμένου να ισορροπή-
σουν τα πράγματα, ο ΣΥΡΙΖΑ εφηύρε τη 
συνάντηση Τσίπρα-Βενιζέλου υπό τη θε-
σμική ιδιότητα του δεύτερου και έμειναν 
όλοι ευχαριστημένοι.

Η συνάντηση κράτησε σχεδόν δύο 
ώρες και επισήμως και τα δύο μέρη ανα-
κοίνωσαν ότι συζήτησαν μόνο τα θέματα 
εξωτερικής πολιτικής, για τα οποία ο Βε-
νιζέλος έκανε εξαντλητική ενημέρωση 
στον Τσίπρα. Ανεπισήμως, αναπτύχθηκε 
και πάλι η φιλολογία ότι δεν μπορεί να 
μη συζήτησαν πολιτικά ζητήματα. Εμείς 
δε θα μείνουμε σ’ αυτό, γιατί είναι πραγ-
ματικά άχαρο να προσπαθείς να κάνεις 
ανάλυση για ένα τέτοιο ζήτημα, επιστρα-

τεύοντας συλλογισμούς επί συλλογισμών. 
Θα σταθούμε, όμως, σε μια διαρροή 
που έχει απείρως μεγαλύτερη σημασία 
από τα σενάρια για το τι συζήτησαν Τσί-
πρας-Βενιζέλος. Σε έκθεση της Bank of 
America - Merrill Lynch για τους πελάτες 
της, μετά το δείπνο που είχαν πρόσφατα 
στο λονδρέζικο City στελέχη της τράπε-
ζας με τον Γ. Σταθάκη, αναφέρεται πως 
ο τελευταίος παραδέχτηκε ότι είναι πιθα-
νός μετεκλογικά ένας συνασπισμός του 
ΣΥΡΙΖΑ με άλλα κόμματα, αναφέροντας 
συγκεκριμένα το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ!

Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε 
οποιονδήποτε σχολιασμό (πόσο μάλλον 
διάψευση) αυτής της είδησης. Ούτε εί-
ναι τυχαίο ότι στη συνέντευξη που έδω-
σε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ ο Τσίπρας 
απέφυγε να σηκώσει τους τόνους κατά 
του ΠΑΣΟΚ. Οπότε, αν πάρουμε υπό-
ψη τα παραπάνω, μπορούμε να συμπε-
ράνουμε ότι Τσίπρας και Βενιζέλος δεν 
περιορίστηκαν μόνο σε συζήτηση για τα 
ελληνοτουρκικά.

Μένοντας σ’ αυτά που ανακοινώθηκαν 
επίσημα, για τον Τσίπρα ήταν μια ευκαιρία 
να αποσείσει τις κατηγορίες που ακούγο-
νται από τους υστερικούς της Δεξιάς για 
τις θέσεις του στην εξωτερική πολιτική 
και να διακηρύξει την πλήρη συναίνεσή 
του. «Ξέρετε από θέσεις αρχής πάντοτε 
εκτιμούμε ότι τα θέματα της εξωτερικής 
πολιτικής πρέπει να βρίσκονται έξω από το 
πλαίσιο της εσωτερικής αντιπαράθεσης» 
ήταν η πρώτη φράση ουσίας στη δήλω-
ση που έκανε ο Τσίπρας βγαίνοντας από 
τη συνάντηση με τον Βενιζέλο. Μέσα σε 
λίγες λέξεις έκλεισε τη συναίνεση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην ιμπεριαλιστική εξάρτηση, πα-
ρά τις κορόνες που από καιρού εις καιρόν 
εκστομίζουν στελέχη του.

Ποια είναι τα θέματα εξωτερικής πολι-
τικής; Είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ, η υποτα-
γή στους στρατηγικούς σχεδιασμούς των 
αμερικάνων ιμπεριαλιστών, η συμμετοχή 
σε πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς όπου το 
απαιτούν τα ιμπεριαλιστικά συμφέρο-
ντα, ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός, η 
συμμετοχή σε άξονες με ματοβαμμένα 
καθεστώτα όπως το ισραηλινό και το αι-
γυπτιακό κτλ. Σε όλα αυτά διακήρυξε τη 
συναίνεσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, ως ένας ακόμη 
διαχειριστής των αστικών συμφερόντων.
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«Νομιμοποίηση» μεταναστών από Ομπάμα

Φακέλωμα, ξεζούμισμα και έλεγχος της στρόφιγγας 
«Συμπατριώτες μου Αμερικανοί, 

είμαστε και θα είμαστε ένα 
έθνος μεταναστών. Ημασταν κάποτε 
κι εμείς ξένοι. Και αν και οι πρόγονοί 
μας ήταν ξένοι που διέσχισαν τον Ατλα-
ντικό ή τον Ειρηνικό ή το Ρίο Γκράντε, 
είμαστε όλοι εδώ μόνο επειδή αυτή η 
χώρα τους καλωσόρισε και τους έμαθε 
ότι το να είσαι Αμερικανός είναι κάτι 
περισσότερο από αυτό που μοιάζουμε 
ή είναι τα επώνυμά μας ή το πώς δου-
λεύουμε. Αυτό που μας κάνει Αμερικα-
νούς είναι η κοινή μας δέσμευση σε ένα 
ιδανικό, ότι όλοι έχουμε δημιουργηθεί 
ίσοι και όλοι έχουμε την ευκαιρία να 
φτιάξουμε τις ζωές μας όπως θέλου-
με» (Μπαράκ Ομπάμα, διάγγελμα 
προς το Εθνος για το μεταναστευτικό 
20/11/14).

Οσο δακρύβρεχτο κι αν ήταν το 
πρόσφατο διάγγελμα Ομπάμα για τη 
«νομιμοποίηση» των παράνομων μετα-
ναστών, δε μπορεί να κρύψει την αντι-
μεταναστευτική πολιτική των αμερικά-
νικων κυβερνήσεων, συμπεριλαμβα-
νομένης της κυβέρνησης Ομπάμα. Ο 
τελευταίος πήρε την πρωτοβουλία να 
χρησιμοποιήσει την προεδρική εξου-
σία εξαγγέλλοντας τη «νομιμοποίηση» 
μέχρι και πέντε εκατομμυρίων μετανα-
στών για να υποχρεώσει το Κογκρέσο 
να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο που 
ήδη έχει ψηφίσει η Γερουσία, αλλά 
εκκρεμεί ακόμα να ψηφιστεί από την 
Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία 
πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι.

Αυτό που δεν έχει ειπωθεί πλατιά εί-
ναι ότι αυτή η «νομιμοποίηση» θα είναι 
υπό αυστηρούς όρους για όσους μετα-
νάστες τηρούν μία από τις παρακάτω 
προϋποθέσεις[1]: 

1. Να ζουν στις ΗΠΑ για πάνω από 
πέντε χρόνια (προφανώς θα πρέπει να 
το αποδείξουν αυτό, άγνωστο πώς). 

2. Να έχουν παιδιά που είναι αμερι-
κανοί υπήκοοι ή νόμιμοι κάτοικοι. 

3. Να καταγραφούν, να περάσουν 
από εγκληματολογικό έλεγχο και να 
να δεχτούν να πληρώσουν ένα «δί-
καιο» μερίδιο φόρων.

Στην περίπτωση αυτή οι μετανάστες 
θα μπορέσουν να κάνουν αίτηση για 
προσωρινή άδεια παραμονής χωρίς 
τον κίνδυνο να απελαθούν. Οπως χα-
ρακτηριστικά είπε ο Ομπάμα, «μπορεί-
τε να βγείτε από τη σκιά και να πάτε 
στο δρόμο του νόμου».

Μη βιαστείτε να δώσετε εύσημα 
στον Ομπάμα πριν εξετάσετε όλα τα 
δεδομένα κάτω από τα οποία ενήργη-
σε. Γιατί ο Ομπάμα δεν ενήργησε ως 
προστάτης των μεταναστών αλλά ως 
εκπρόσωπος του κράτους της αμερι-
κάνικης κεφαλαιοκρατίας, το οποίο, 
αφού περάσει τους «παράνομους» 
μετανάστες από κόσκινο και τους 
καταγράψει, θα τους βάλει να πληρώ-
σουν κιόλας (το «δίκαιο» μερίδιο των 
φόρων που λέει ο Ομπάμα). Δεν είναι 
προκλητικό το αμερικάνικο κράτος να 
ζητά από τους μετανάστες να πληρώ-
σουν φόρους αδιαφορώντας για τα 
κλεμμένα μεροκάματα από τα αφε-
ντικά τους χρόνια τώρα και τα χρήμα-
τα που οι καπιταλιστές τους άρπαξαν 
με το μπαμπούλα της απέλασης; Αυτό 
ουδόλως ενδιαφέρει ένα αστικό κρά-
τος, πόσο μάλλον το αμερικάνικο. Το 

θέμα είναι πώς θα ξεζουμίσουν τους 
μετανάστες καλύτερα. 

Το νομοσχέδιο
Σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπο-

λογισμού του Κογκρέσου (CBO)[2], το 
νομοσχέδιο S.744, που ψηφίστηκε από 
τη Γερουσία στις 27 Ιούνη του 2013, θα 
αυξήσει τα έσοδα του κρατικού κορ-
βανά κατά 158 δισ. δολάρια μέσα στη 
δεκαετία 2014-2023, με την αύξηση 
κατά 9.6 εκατομμύρια των νόμιμων 
κατοίκων των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, θα 
απαιτήσει πρόσθετες δαπάνες για δι-
άφορα «κοινωνικά» προγράμματα της 
τάξης των 23 δισ. δολαρίων για την ίδια 
περίοδο. Το αμερικάνικο κράτος προ-
βλέπεται δηλαδή να έχει ένα καθαρό 
κέρδος γύρω στα 135 δισ. δολάρια την 
επόμενη δεκαετία, που θα βοηθήσει 
στη μείωση του ελλείμματος. Από πού 
θα βγουν αυτά τα λεφτά; Μα φυσικά 
από τη φορολογία (το «δίκαιο μερίδιο» 
που λέγαμε) των μεταναστών που θα 
«βαδίσουν στο δρόμο του νόμου», 
όπως οι σκλάβοι παλαιότερα βάδιζαν 
«στο δρόμο του Θεού» με τη βοήθεια 
των ιεραπόστολων. Τώρα το ρόλο του 
ιεραπόστολου τον παίζει το αμερικάνι-
κο κράτος. Και τι ιεραπόστολου! Εκτός 
από την αγιαστούρα κουβαλάει ράβδο 
και μαστίγιο. 

Για να έχετε μία καλύτερη εικόνα 
για τι μαστίγιο μιλάμε διαβάστε το 
παρακάτω απόσπασμα από το Αμε-
ρικάνικο Συμβούλιο Μετανάστευσης, 
που είναι ένας μη κυβερνητικός οργα-
νισμός, ενίοτε όμως συμβουλευτικός 
στα μέλη του αμερικάνικου Κογκρέ-
σου: «Το νομοσχέδιο προβλέπει τε-
ράστιες επενδύσεις για την ασφάλεια 
των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων 
των παρακάτω: ανάπτυξη τουλάχιστον 
38.405 πρακτόρων πλήρους απασχό-
λησης στη Συνοριακή Περίπολο κατά 
μήκος των νότιων συνόρων (19.200 
περισσότεροι από αυτούς που ήδη 
βρίσκονται τοποθετημένοι), διεύθυν-
ση ηλεκτρονικού συστήματος εξόδου 
σε όλες τις πύλες που θα έχουν ανα-
πτυχθεί οι συνοριοφύλακες και οι τε-
λωνειακοί, κατασκευή τουλάχιστον 700 
μιλίων φράκτη, συμπεριλαμβανομένου 
διπλού φράκτη, αύξηση της κινητής επι-
τήρησης, ανάπτυξη ραδιοεπικοινωνιών 
και αεροσκαφών, κατασκευή πρόσθε-
των σταθμών συνοριακών περιπόλων 
και βάσεων λειτουργίας, πρόσληψη 
πρόσθετου νομικού προσωπικού, 
δικηγόρων και δικαστών, πρόσθετη 
εκπαίδευση στους συνοριοφύλακες 

και αύξηση των διώξεων σε παράνομα 
συνοριακά περάσματα... Το νομοσχέ-
διο προβλέπει 24ωρη επιτήρηση των 
συνόρων με κινητά, βίντεο και φορητά 
συστήματα, καθώς και μη επανδρωμέ-
να αεροσκάφη και αναπτύσσει 1.000 
σταθμούς πρώτων βοηθειών σε περι-
οχές που συντελούνται θάνατοι μετα-
ναστών»[3].

Μήπως όμως με το νομοσχέδιο νο-
μιμοποιούνταν οι «παράνομοι» μετα-
νάστες; Σύμφωνα με το Αμερικάνικο 
Συμβούλιο Μετανάστευσης[3], οι κα-
ταγεγραμμένοι προσωρινοί μετανά-
στες θα μπορούν να κάνουν αίτηση 
για νόμιμη μόνιμη άδεια παραμονής 
(«πράσινη κάρτα») μετά από τουλάχι-
στον δέκα χρόνια καταγεγραμμένης 
παραμονής, με την προϋπόθεση ότι 
όλο αυτό το χρονικό διάστημα (με 
κενά μέχρι 60 μέρες το πολύ) θα δου-
λεύουν σε κανονικές θέσεις εργασίας 
ή θα έχουν εισόδημα τουλάχιστον 
ίσο με το 125% του ορίου φτώχειας 
(με εξαίρεση τους φοιτητές πλήρους 
φοίτησης, τα παιδιά κάτω από 21, τους 
διανοητικά καθυστερημένους και τους 
ανάπηρους). Οι αιτούντες πράσινη 
κάρτα θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν 
άψογα αγγλικά (επιπέδου Proficiency 
παρακαλώ) και να πληρώσουν –εκτός 
από τους φόρους– ένα επιπλέον πρό-
στιμο της τάξης των 1.000 δολαρίων! 
Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς σε ποι-
ους μετανάστες δίνει τη δυνατότητα 
το νομοσχέδιο να νομιμοποιηθούν. Σε 
αυτούς που έχουν λεφτά και γνώσεις.

Ελεγχος και καταστολή
Ορισμένα από τα παραπάνω έχουν 

αρχίσει να δρομολογούνται ήδη. Για 
παράδειγμα, το τείχος στα νότια σύνο-
ρα (από όπου περνάνε οι περισσότεροι 
«λαθρομετανάστες») έχει αρχίσει να 
χτίζεται από το 2006, με απόφαση της 
κυβέρνησης Μπους. Ο Ομπάμα όχι 
μόνο δεν την ακύρωσε, αλλά συνέχισε 
την κατασκευή του, αποδεικνύοντας 
πόσο υποκριτές είναι οι ιμπεριαλιστές, 
οι οποίοι πριν από 25 χρόνια κραύγα-
ζαν κατά του τείχους του Βερολίνου 
και τώρα χτίζουν ακόμα μεγαλύτερα 
τείχη στα σύνορά τους. 

Σύμφωνα με το ιστολόγιο Global 
Security org[4], από τα 2.000 μίλια που 
είναι τα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξι-
κό, στο ένα τρίτο περίπου (γύρω στα 
650 μίλια) είχε ήδη κατασκευαστεί 
τείχος μέχρι το Φλεβάρη του 2012.

Οσοι κατορθώσουν να περάσουν 
από το τείχος, κινδυνεύουν να πέσουν 

στα δόντια των συνοριακών μπάτσων. 
Ο αριθμός τους αυξάνεται συνεχώς. 
Την περίοδο διακυβέρνησης Μπους 
(2007) υπήρχαν γύρω στους 15.000 
συνοριοφύλακες. Ο Μπους πάσχιζε 
να τους αυξήσει σε 18.000. Σήμερα 
πλησιάζουν του 21.000, ενώ με το νέο 
νομοσχέδιο προβλέπεται να αγγίξουν 
τους 40.000, δηλαδή σχεδόν να δι-
πλασιαστούν!

Απελάσεις και 
«επαναπροωθήσεις»

Πριν μερικούς μήνες, μια ακτιβί-
στρια αποκάλεσε τον Ομπάμα «πρόε-
δρο απελάσεων»[6]. Η ακτιβίστρια αυτή 
βασιζόταν στο γεγονός ότι ο αριθμός 
των απελάσεων στα χρόνια του Ομπά-
μα ήταν ο μεγαλύτερος από κάθε άλ-
λο αμερικανό πρόεδρο. Τα στατιστικά 
στοιχεία δείχνουν όμως ότι ο αριθμός 
των απελάσεων ήταν μεγαλύτερος πα-
λαιότερα, αν σε αυτές συνυπολογίσει 
κανείς τις «επαναπροωθήσεις» που γί-
νονταν στα σύνορα. Η διαφορά είναι 
ότι τώρα έχουν αυξηθεί οι απελάσεις 
που γίνονται επίσημα και καταγράφο-
νται στους φακέλους των μεταναστών. 

Οι Los Angeles Times επισημαί-
νουν: «Μέχρι τα τελευταία χρόνια, οι 
περισσότεροι άνθρωποι που συλλαμ-
βάνονταν να περνούν παράνομα τα 
νότια σύνορα απλά επέστρεφαν με 
λεωφορεία στο Μεξικό, σύμφωνα μ’ 
αυτό που οι επίσημοι αποκαλούσαν 
“εθελοντικές επιστροφές”, αλλά οι 
κριτικοί αποκαλούσαν χλευαστικά “πι-
άνω και ελευθερώνω”. Αυτές οι απο-
μακρύνσεις, που κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του ’90 έφτασαν το 1 εκατομ-
μύριο το χρόνο, δεν προσμετρούνταν 
στις στατιστικές των απελάσεων των 
μεταναστών»[7].  Πράγματι, από τα επί-
σημα στατιστικά στοιχεία προκύπτει 
ότι οι «επαναπροωθήσεις» τα χρόνια 
της θητείας της κυβέρνησης Μπους 
(2001-2008) ξεπερνούσαν το 1.2 εκα-
τομμύρια κατά μέσο όρο το χρόνο, με 
τις απελάσεις να μην ξεπερνούν τις 
300 χιλιάδες[8]. Την τελευταία πεντα-
ετία διακυβέρνησης Ομπάμα, η κατά-
σταση αντιστράφηκε. Οι απελάσεις 
έχουν ξεπεράσει τις 400 χιλιάδες το 
χρόνο, με τις «επαναπροωθήσεις» να 
πέφτουν στις 350 χιλιάδες ετησίως, 
κατά μέσο όρο.

Φακέλωμα
Το φακέλωμα των μεταναστών που 

περνάνε τα σύνορα αποτελεί πλέον 
κεντρικό στόχο της κρατικής πολιτι-
κής. Σύμφωνα με το δημοσίευμα των 
LST, «σήμερα η συντριπτική πλειοψη-
φία αυτών που περνούν τα σύνορα και 
συλλαμβάνονται, δακτυλοσκοπείται 
και απελαύνεται επίσημα. Η αλλαγή 
ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της θητείας 
της κυβέρνησης του Τζορτζ Μπους και 
επιταχύνθηκε με τον Ομπάμα. Η πολι-
τική πήγαζε εν μέρει από την επιθυμία 
να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι που 
είχαν περάσει τα σύνορα της χώρας 
παράνομα, θα είχαν καταχωρημένες 
στους φακέλους τους επίσημες κατη-
γορίες»[7].

Γιατί όμως τόση πρεμούρα για το 
φακέλωμα των «παράνομων» μετα-
ναστών; Oπως αναφέρουν οι Los 

Angeles Times, επικαλούμενοι δηλώ-
σεις του πρώην διευθυντή της υπη-
ρεσίας «Ελέγχου Μετανάστευσης 
και Τελωνείων» (ICE) του υπουργείου 
Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, John 
Sandweg, οι πιθανότητες να συλλη-
φθεί και να απελαθεί ένας «παράνο-
μος» μετανάστης μόλις απομακρυνθεί 
από τα σύνορα και μπει στο εσωτερικό 
της χώρας είναι μηδαμινές καθώς οι 
περισσότερες απελάσεις γίνονται σε 
μία ακτίνα 100 μιλίων από τα σύνορα[7]. 

Με τη «νομιμοποίηση» όσων μετα-
ναστών πέσουν στη φάκα και πάνε 
να καταγραφούν, η κυβέρνηση θα 
κερδίσει διπλά. Πρώτα θα τους βάλει 
να πληρώσουν γεμίζοντας τα κρα-
τικά ταμεία με τον ιδρώτα τους και 
ύστερα θα τους φακελώσει ώστε να 
τους ελέγχει απόλυτα. Με τον τρόπο 
αυτό, θα ενταθεί αυτό που ήδη συμ-
βαίνει: «Ενας αυξανόμενος αριθμός 
ανθρώπων που πιάνεται προσπαθώ-
ντας να περάσει τα σύνορα, τώρα έχει 
μία τυπική απόφαση απέλασης στους 
φακέλους του. Το να μπεις στη χώρα 
χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση δεν είναι 
ποινικό αδίκημα. Ομως από τη στιγμή 
που ένα άτομο έχει απελαθεί, μπορεί 
να διωχθεί δικαστικά αν ξαναμπεί στη 
χώρα»[7].

Επομένως το νέο σύστημα ποινικο-
ποιεί την παράνομη μετανάστευση, 
όπως επισημαίνει ο Κρις Νιούμαν, 
νομικός διευθυντής του National Day 
Laborer Organizing Network που 
εδρεύει στο Λος Αντζελες: «Η πολιτική 
της απέλασης αυτών που περνούν τα 
σύνορα και η ποινική δίωξη ανθρώπων 
που ξαναμπαίνουν έχει αυξήσει τον 
αριθμό των μεταναστών που παραπέ-
μπονται στο ομοσπονδιακό δικαστήριο. 
Το 1992 το 5% των παραπτωμάτων από 
τις ομοσπονδιακές καταδίκες οφειλό-
ταν στη μετανάστευση. Τις επόμενες 
δύο δεκαετίες, το ποσοστό των υποθέ-
σεων μεταναστών στην ομοσπονδιακή 
ατζέντα εξαπλασιάστηκε, σύμφωνα με 
έκθεση του Pew Research Center. Το 
2012, οι υποθέσεις μεταναστών αποτέ-
λεσαν το 30% από τις ομοσπονδιακές 
καταδίκες, φτάνοντας στη δεύτερη θέ-
ση μετά από τις υποθέσεις ναρκωτικών 
που ήταν το ένα τρίτο»[7].

Το να απελάσουν πέντε εκατομ-
μύρια μετανάστες δεν είναι εύκολο 
πράγμα. Το να τους «νομιμοποιήσουν» 
προσωρινά, να τους πάρουν τα λεφτά 
και να τους καταγράψουν δίνει τη 
δυνατότητα στο αμερικάνικο κράτος 
να ελέγχει αυτό τη στρόφιγγα της με-
τανάστευσης και να τους απελαύνει 
κατά βούληση και σε δόσεις...

ΥΓ. Η αντίθεση των Ρεπουμπλικά-
νων στο διάταγμα Ομπάμα δεν το 
καθιστά προοδευτικό. Οι Ρεπουμπλι-
κάνοι θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό 
αμνηστεύονται οι «παράνομοι» με-
τανάστες, ενώ οι Δημοκρατικοί απα-
ντούν πως δε γίνεται αμνήστευση κα-
θώς οι άδειες θα είναι προσωρινές και 
οι μετανάστες θα πληρώσουν φόρους 
και πρόστιμα. Κοινός τόπος και των 
δύο είναι η θωράκιση των συνόρων! 
Οι Ρεπουμπλικάνοι θέλουν πρώτα να 
θωρακιστούν τα σύνορα και μετά να 
εξετάσουν τι θα γίνει με τους «παρά-
νομους» μετανάστες, ενώ οι Δημοκρα-
τικοί θέλουν και τα δύο να πάνε «πα-
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Κατάρρευση της κυβέρνησης 
Νετανιάχου 

Σε κατάρρευση οδηγήθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός 
του Νετανιάχου στο Ισραήλ ως αποτέλεσμα των αυξανόμε-

νων συγκρούσεων στο εσωτερικό του, οι οποίες κορυφώθηκαν 
μετά την ήττα του σιωνιστικού στρατού από την Παλαιστινιακή 
Αντίσταση το περασμένο καλοκαίρι στη Γάζα. Η κατάρρευση 
της ισραηλινής κυβέρνησης πιστώνεται αναμφισβήτητα στην 
Παλαιστινιακή Αντίσταση και αποτελεί άλλο ένα κατόρθωμα 
της ένοπλης πάλης ενάντια στο σιωνιστή κατακτητή. 

Η κατάρρευση ήρθε με την απομάκρυνση του υπουργού Οι-
κονομικών Γιαΐρ Λαπίντ και της υπουργού Δικαιοσύνης Τζίπι 
Λίβνι από τον Νετανιάχου, γεγονός που οδήγησε αυτομάτως 
στην παραίτηση τεσσάρων υπουργών του κόμματος Γιες Ατίντ 
στο οποίο ανήκει και ο Λαπίντ. Ηδη έχουν προκηρυχθεί νέες 
εκλογές για το Μάρτη του 2015. Σε δήλωσή του το ηγετικό 
στέλεχος της Χαμάς και πρώην πρωθυπουργός Ισμαήλ Χανίγια 
δήλωσε ότι η διάλυση της κυβέρνησης Νετανιάχου αποτελεί 
ένα ακόμα χτύπημα της Αντίστασης ενάντια στους σιωνιστές 
και στη θεωρία τους περί εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ. 

Παράλληλα, οι σιωνιστές έχουν εξαπολύσει πογκρόμ ενά-
ντια στους συγγενείς των δυο μαχητών του Λαϊκού Μετώπου 
για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης που οργάνωσαν και 
εκτέλεσαν το χτύπημα στην ακροδεξιά εβραϊκή συναγωγή την 
Τρίτη 18 Νοέμβρη. Οι οικογένειες των δυο μαχητών έχουν υπο-
στεί τα πάνδεινα από τους σιωνιστές. Βάσει νόμου, ο οποίος 
παρέμενε ανενεργός από το 2005, οι σιωνιστές έχουν ήδη 
εκδώσει εντολές κατεδάφισης για τα σπίτια των δυο μαχητών, 
στα οποία διαμένουν συνολικά περισσότερα από 30 άτομα. 
Εχουν επίσης αφαιρεθεί από τα μέλη των οικογενειών τους τα 
δικαιώματά τους σε υγειονομική περίθαλψη και σε όποια κρα-
τική χρηματική ενίσχυση έπαιρναν από το ισραηλινό κράτος 
ως πολίτες του Ισραήλ. Τα σώματα των δυο νεκρών μαχητών 
δεν έχουν ακόμα επιστραφεί στις οικογένειες, ενώ, σύμφωνα 
με ισραηλινές πηγές, υπάρχει η πιθανότητα να μην επιστρα-
φούν, καθώς αυτό αποτελεί, σύμφωνα με τους σιωνιστές, ένα 
ακόμα κίνητρο για τις οικογένειες παλαιστίνιων μαχητών να 
τους αποτρέψουν σε περίπτωση που σχεδιάζουν κάποιο χτύ-
πημα! Δε διστάζουν, δηλαδή, να προσβάλουν και τους νεκρούς 
και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των οικογενειών τους.

Πριν την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού, ο Νε-
τανιάχου είχε εξαγγείλει την ψήφιση νόμου που προβλέπει 
οχτώ νέα μέτρα για την καταστολή του αγώνα των Παλαιστί-
νιων. Μεταξύ αυτών είναι η αφαίρεση των αδειών παραμονής 
στο Ισραήλ από όσους πραγματοποιούν κάποιο χτύπημα και 
τις οικογενειές τους. Οποιος μιλάει ενάντια στο Ισραήλ αυ-
τομάτως χάνει τις όποιες κρατικές παροχές έχει, ενώ όποιος 
ανεμίζει παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια διαδήλωσης 
μπορεί ακόμη και να απελαθεί στη Γάζα. 

Σε ένα ακόμη κρεσέντο φασισμού, ο γνωστός ναζισιωνι-
στής υπουργός Εξωτερικών Αβιγκόρ Λίμπερμαν δήλωσε ότι 
το ισραηλινό κράτος θα έπρεπε να απελάσει στη Γάζα όλους 
του Παλαιστίνιους που ζουν στα κατεχόμενα, δίνοντάς τους 
οικονομικό αντάλλαγμα ως κίνητρο για να μην αντιδράσουν. 
Αυτή τη στιγμή, το 20% του πληθυσμού του Ισραήλ είναι Πα-
λαιστίνιοι. Πρόκειται για όσους κατάφεραν να μείνουν στις 
πατρογονικές τους εστίες μετά την ίδρυση της σιωνιστικής 
οντότητας το 1948 ή απογόνους τους. Η πλειοψηφία των Πα-
λαιστίνιων το 1948 είτε δολοφονήθηκε, είτε φυλακίστηκε σε 
στρατόπεδα εργασίας, είτε πήρε το δρόμο της προσφυγιάς 
στις γειτονικές χώρες. 

Οι προκλητικές δηλώσεις του φασίστα Λίμπερμαν έρχονται 
λίγες μόλις μέρες μετά τη δήλωση του Νετανιάχου για τον 
παλαιστινιακό λαό που διαδήλωνε για τις δολοφονίες Παλαι-
στίνιων από τους σιωνιστές στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, ο 
οποίος κάλεσε όλους όσους είναι αντίθετοι στο Ισραήλ και 
υποστηρίζουν τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους να 
φύγουν από το Ισραήλ και να πάνε στη Γάζα και στη Δυτική 
Οχθη. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού ειδησεογραφικού 
πρακτορείου Ynet, στο πλαίσιο της «εβραιοποίησης» του Ισ-
ραήλ πρόκειται να ψηφιστεί νέος νόμος που θα υποχρεώνει 
τους βουλευτές της Κνεσέτ να ορκίζονται ότι θα υπηρετούν 
το Ισραήλ ως εβραϊκό κράτος. Στόχος αυτού του νομοθετήμα-
τος, το οποίο προωθείται από τη γνωστή σιωνίστρια βουλευ-
τή του Λικούντ Μίρι Ρεγκέβ, είναι να πεταχτούν έξω από την 
ισραηλινή βουλή άραβες βουλευτές που ασκούν καθημερινά 
κριτική στους σιωνιστές, όπως η Χανίν Ζοάμπι. Η απόφαση της 
Ζοάμπι να συμμετάσχει στο Στολίσκο της Ελευθερίας το 2010, 
με στόχο το σπάσιμο του αποκλεισμού της Γάζας, αλλά και η 
μαχητική της στάση έκτοτε, την έχουν θέσει στο στόχαστρο 
σιωνιστικών καθαρμάτων, όπως η Ρεγκέβ και ο Λίμπερμαν, ο 
οποίος έχει ζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν την αφαίρεση 
της βουλευτικής της ιδιότητας.

Αθώος ο Μουμπάρακ

Η στρατιωτική χούντα παίρνει  
τη ρεβάνς
Την αθώωση του πρώην αι-

γύπτιου προέδρου Χόσνι 
Μουμπάρακ, των δύο γιων του, 
του πρώην υπουργού Εσωτερι-
κών Χαμπίμπ Αλ-Αντλι και έξι 
κυβερνητικών αξιωματούχων 
της κρατικής Ασφάλειας από 
τις κατηγορίες της δολοφονί-
ας εκατοντάδων διαδηλωτών 
και της διαφθοράς αποφάσισε 
ποινικό δικαστήριο του Καΐρου 
στις 29 Νοέμβρη. Ο Μουμπά-
ρακ και ο Αλ-Αντλι, που είχαν 
καταδικαστεί σε πρώτο βαθ-
μό σε ισόβια τον Ιούνιο του 
2012, κατηγορούνταν με τους 
υπόλοιπους για το θάνατο 239 
διαδηλωτών κατά τη διάρκεια 
της λαϊκής εξέγερσης της 25ης 
Γενάρη του 2011, από το συνο-
λικό αριθμό των 900 τουλάχι-
στον νεκρών και των χιλιάδων 
τραυματιών της εξέγερσης. Ο 
Μουμπάρακ και οι δύο γιοι του 
κατηγορούνταν επιπλέον για 
διαφθορά που σχετιζόταν με 
τις εξαγωγές φυσικού αερίου 
στο Ισραήλ.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν έχει 
επίσης καταδικαστεί κανείς 
από τους ασφαλίτες και τους 
αστυνομικούς που κατηγορή-
θηκαν για τη δολοφονία και 
τον τραυματισμό διαδηλωτών 
κατά τη διάρκεια της εξέγερ-
σης, ενώ λίγες μέρες πριν από 
την αθωωτική απόφαση για 
τον Μουμπάρακ και τους υπό-
λοιπους της συμμορίας, κατα-
δικάστηκαν από πλημμελειο-
δικείο της Αλεξάνδρειας 78 
ανήλικοι σε ποινές από 2 μέχρι 
5 χρόνια φυλάκισης με την κα-
τηγορία ότι ήταν μέλη της Μου-
σουλμανικής Αδελφότητας και 
συμμετείχαν σε διαδηλώσεις οι 
οποίες δεν είχαν άδεια από την 
αστυνομία, καθώς και 100 φοι-
τητές του πανεπιστημίου Αλ-
Αζχάρ σε φυλάκιση 5 χρόνων 
για συμμετοχή σε διαδηλώσεις 
χωρίς άδεια μέσα στον πανε-
πιστημιακό χώρο και επιθέσεις 
εναντίον της αστυνομίας. Για 
να μη μιλήσουμε, εκτός των 
άλλων, για τις εκατοντάδες θα-
νατικές ποινές που έχουν επι-
βληθεί σε ηγέτες και μέλη της 
Μουσουλμανικής Αδελφότη-
τας και τις 41.000 τουλάχιστον 
συλλήψεις μετά την ανατροπή 
του Μόρσι τον Ιούλιο του 2013.

Η αθωωτική απόφαση για 

τον Μουμπάρακ και την παρέα 
του, η οποία συνιστά κατάφω-
ρη προσβολή της μνήμης των 
νεκρών της εξέγερσης, έχει 
κυρίως συμβολική σημασία. 
Γιατί σηματοδοτεί τη δικαίωση 
και την ολική επαναφορά του 
καθεστώτος Μουμπάρακ, την 
απόλυτη κυριαρχία των συνε-
χιστών του, της στρατιωτικής 
χούντας, στην πολιτική ζωή 
της χώρας και επισφραγίζει 
την ήττα της εξέγερσης της 
25ης Γενάρη.

Παρόλο που σε συνθήκες 
αμείλικτων διώξεων και εξό-
ντωσης των πολιτικών αντιπά-
λων της χούντας η απόφαση 
αυτή ήταν αναμενόμενη, προ-
κάλεσε σφοδρές αντιδράσεις 
κυρίως στους κόλπους της 
νεολαίας από ομάδες και συλ-
λογικότητες που είχαν πρωτο-
στατήσει στην εξέγερση. Την 
ίδια μέρα που ανακοινώθηκε η 
αθωωτική απόφαση, χιλιάδες 
διαδηλωτές φωνάζοντας συν-
θήματα κατά της στρατιωτι-
κής χούντας συγκεντρώθηκαν 
κοντά στην πλατεία Ταχρίρ, που 
είχε αποκλειστεί από ισχυρές 
δυνάμεις στρατού και αστυνο-
μίας με θωρακισμένα οχήματα, 
οι οποίες επιτέθηκαν και διέλυ-
σαν τους διαδηλωτές χρησιμο-
ποιώντας ακόμη και πραγματι-
κά πυρά, με αποτέλεσμα το 
θάνατο δύο και τον τραυματι-
σμό δεκάδων διαδηλωτών. Πα-
ράλληλα ξέσπασαν και συνεχί-
ζονται διαδηλώσεις σε πολλά 
πανεπιστήμια της χώρας, ενώ 
το Κίνημα 6 Απρίλη μαζί με άλ-
λες πολιτικές συλλογικότητες, 
όπως το Κίνημα Επαναστατών 
Σοσιαλιστών, ο Φοιτητικός 
Συνασπισμός Αιγύπτου και το 
Επαναστατικό Μέτωπο, καλούν 

σε νέο κύμα διαδηλώσεων από 
τις 5 μέχρι τις 13 Φλεβάρη του 
2015, με στόχο την επιστροφή 
των διαδηλωτών στην πλατεία 
Ταχρίρ – σύμβολο της εξέγερ-
σης, η οποία έχει μετατραπεί 
σε άβατο για τους αντικυβερ-
νητικούς διαδηλωτές από τη 
στρατιωτική χούντα.

Από την άλλη, στην πλειο-
ψηφία τους τα αποκαλούμενα 
κοσμικά πολιτικά κόμματα, που 
υποστήριξαν την άνοδο στην 
εξουσία του στρατηγού Σίσι, 
ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινή-
σουν μια καμπάνια με αίτημα 
την επανάληψη της δίκης και 
στόχο «να παραδώσουν στη Δι-
καιοσύνη μια πλήρη έκθεση για 
τις παραβιάσεις και τα εγκλή-
ματα του καθεστώτος Μουμπά-
ρακ, που έπληξε την ασφάλεια 
της χώρας», όπως δήλωσαν σε 
συνέντευξη Τύπου την 1η Δε-
κέμβρη. Στην ίδια συνέντευξη, 
μεταξύ άλλων, κάλεσαν τον Σί-
σι «να πάρει εκδίκηση για το αί-
μα των μαρτύρων, να παρέμβει 
για δίκαιες επαναστατικές δί-
κες, να αναλάβει πρωτοβουλία 
συμφιλίωσης με την αιγυπτιακή 
νεολαία και να επανεξετάσει τη 
χρήση βίας εναντίον φοιτητών 
και επαναστατών».

Στις συνθήκες αυτές, δεν 
είναι εύκολο να βρει πλατιά 
ανταπόκριση το κάλεσμα για 
νέο κύμα διαδηλώσεων ενάντια 
στη στρατιωτική χούντα. Οχι 
μόνο γιατί κάθε μορφή αντί-
δρασης και αντίστασης κατα-
στέλλεται με τη βία, με μαζικές 
διώξεις και βαριές ποινές, αλλά 
κυρίως γιατί οι εκατοντάδες χι-
λιάδες διαδηλωτές που πλημ-
μύριζαν την πλατεία Ταχρίρ και 
τους δρόμους του Καΐρου στη 
διάρκεια της λαϊκής εξέγερσης 

βιώνουν σήμερα την ήττα και 
την απογοήτευση.

Η στρατιωτική ελίτ , που 
αποτελεί σημαντική μερίδα 
της αστικής τάξης, παραμένει 
οικονομικά και πολιτικά πα-
ντοδύναμη. Μόνο τα πρόσωπα 
στη διαχείριση της πολιτικής 
εξουσίας άλλαξαν. Από τον 
Μουμπάρακ η εξουσία πέρα-
σε στο Ανώτατο Στρατιωτικό 
Συμβούλιο, έπειτα στο νικητή 
των προεδρικών εκλογών Μο-
χάμεντ Μόρσι της Μουσουλ-
μανικής Αδελφότητας, με το 
στρατό να συνεχίζει να κινεί 
τα νήματα και να επιβάλλει τις 
επιλογές του, και τέλος, ύστερα 
από την ανατροπή Μόρσι, στο 
στρατηγό Σίσι και στη στρατι-
ωτική χούντα, που αποδεικνύε-
ται χειρότερη από το καθεστώς 
Μουμπάρακ. Οι εκατοντάδες 
νεκροί της εξέγερσης δεν δι-
καιώθηκαν. Κανένα από τα 
βασικά αιτήματα της εξέγερ-
σης για αστικοδημοκρατικές 
ελευθερίες δεν ικανοποιήθηκε. 
Ακόμη και οι πιο ριζοσπαστικές 
πολιτικές συλλογικότητες, που 
είχαν πρωτοστατήσει στη λαϊκή 
εξέγερση της 25ης Γενάρη, εί-
χαν αυταπάτες για το ρόλο του 
στρατού και έφτασαν μέχρι το 
σημείο, απογοητευμένες από 
την πολιτική Μόρσι, να στηρί-
ξουν με διάφορους τρόπους 
την προώθηση του Σίσι στην 
εξουσία. Σήμερα το πληρώνουν 
πολύ ακριβά.

Οι εξελίξεις αυτές επιβεβαι-
ώνουν για μια ακόμη φορά ότι 
χωρίς μια οργανωμένη πολιτική 
δύναμη με ταξικά χαρακτηρι-
στικά, που θα υπερασπίζεται 
τα συμφέροντα της εργατι-
κής τάξης και των πλατιών 
λαϊκών μαζών, ακόμη και μια 
μεγάλη λαϊκή εξέγερση μπο-
ρεί να λειτουργήσει απλά και 
μόνο για την αλλαγή φρουράς 
στη διαχείριση της εξουσίας. 
Παρολαυτά, η μεγάλη λαϊκή 
εξέγερση στην Αίγυπτο, όπως 
και κάθε λαϊκή εξέγερση, έχει 
αφήσει παρακαταθήκες, γνώση 
και εμπειρία σε πρωτοπόρους 
ανθρώπους και επαναστάτες, 
αλλά και σε ευρύτερες λαϊκές 
μάζες για να οργανώσουν κα-
λύτερα τους επόμενους αγώ-
νες τους.

κέτο». Η διαμάχη τους είναι ψευδεπίγραφη, 
γιατί και οι δύο σκέφτονται και πράττουν 
βάσει των συμφερόντων της αμερικάνικης 
κεφαλαιοκρατίας. Τα περί «χώρας ελευθε-
ρίας και μεταναστών» δεν είναι τίποτ’ άλλο 
από παραμυθάκια για τους αφελείς…
Παραπομπές:
1 .  h t t p : / /w w w. w h i t e h o u s e . g o v/

blog/2014/11/20/we-were-strangers-once-too-
president-announces-new-steps-immigratio.

2. https://www.cbo.gov/sites/default/files/

s744aspassed.pdf.
3. «Οδηγός για το νομοσχέδιο S.744. 

Κατανοώντας το νομοσχέδιο που ψηφί-
στηκε στη Γερουσία το 2013» (http://www.
immigrationpolicy.org/special-reports/guide-
s744-understanding-2013-senate-immigration-
bill). 

4. http://www.globalsecurity.org/security/
systems/mexico-wall.htm.

5. http://www.economist.com/news/united-
states/21579828-spending-billions-more-
fences-and-drones-will-do-more-harm-good-

secure-enough.
6. http://www.politifact.com/truth-o-meter/

statements/2014/mar/17/janet-murguia/
activist-janet-murguia-calls-obama-deporter-
chief-/.

7. http://www.latimes.com/nation/la-
na-obama-deportations-20140402-story.
html#page=1).

8. https://edit.dhs.gov/sites/default/
files/publications/immigration-statistics/
yearbook/2013/ENF/table39.xls.
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Συγκοινωνούντα 
δοχεία

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από ό,τι 
θεωρούσαμε πριν από δύο χρόνια, αλλά χρειάζεται 
υποστήριξη στις αγορές, επομένως μιλάμε για 
μια προληπτική γραμμή, συνοδευόμενη από 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις». Ο Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε περιγράφει λακωνικά την ουσία του παζαριού 
που διεξάγεται αυτές τις μέρες μεταξύ κυβέρνησης και 
δανειστών.

«Η δημοσιονομική προσαρμογή στην Ελλάδα δεν 
έχει τελειώσει και πρέπει να συνεχιστεί. Το ΔΝΤ δε 
θέλει οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις». 
Ο Ρίσι Γκόγιαλ, εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην τρόικα, 
περιγράφει με τεχνικές λεπτομέρειες αυτό που ο 
Σόιμπλε περιέγραψε πολιτικά.

«Δεν θα θιγούν τα εισοδήματα, οι μισθοί και οι 
συντάξεις». Μολονότι από το e-mail του Χαρδούβελη 
βγαίνει ότι θα θιγούν μισθοί και συντάξεις, ο Βενιζέλος 
επιμένει για το αντίθετο, κάνοντας παιχνίδι με τις 
λέξεις. Διότι η συγκυβέρνηση προσπαθεί τα μέτρα 
άμεσων μισθολογικών περικοπών να μην παρθούν 
τώρα, αλλά αφού η κυβέρνηση δοκιμάσει να περάσει 
το σκόπελο της προεδρικής εκλογής.

Αν τα μαζέψει κανείς όλα, δε θα δυσκολευτεί 
να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η διαδικασία 
κινεζοποίησης του ελληνικού λαού προωθείται με τη 
μέθοδο των συγκοινωνούντων δοχείων. Από την αρχή 
έτσι γίνεται. Θυμηθείτε το πρώτο Μνημόνιο, που στην 
αρχή άφηνε άθιχτο τον ιδιωτικό τομέα. Θυμηθείτε 
πώς περάσαμε από τον δημόσιο στον ιδιωτικό, πώς 
προωθούνταν το ένα μετά το άλλο τα αντεργατικά και 
αντιλαϊκά μέτρα.

Τι πρέπει να κρατήσουμε από τις λακωνικές 
δηλώσεις ανθρώπων όπως ο Σόιμπλε και ο Γκόγιαλ; 
Πρώτον, ότι η λεγόμενη δημοσιονομική προσαρμογή 
δεν έχει τελειώσει αλλά πρέπει να συνεχιστεί, 
μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δηλαδή 
μέσω νέων αντεργατικών μέτρων. Δεύτερον, ότι θα 
υπάρχει μηχανισμός επιτήρησης (αυτές είναι οι 
«συγκεκριμένες προϋποθέσεις» του Σόιμπλε), στον 
οποίο θα συμμετέχει και το ΔΝΤ (αυτό το έχει δηλώσει 
ο Βενιζέλος, εξερχόμενος του Μαξίμου, από την 
προηγούμενη εβδομάδα).

Οποιος θέλει να συζητήσει για τη μορφή που θα 
πάρουν όλ’ αυτά, δηλαδή για το πώς θα ονομαστεί το 
νέο Μνημόνιο και το κάθε πότε θα έρχεται στην Αθήνα 
ο νέος μηχανισμός επιτήρησης, μπορεί ελεύθερα να 
το κάνει, πλέοντας σε πελάγη άγνοιας. Οι υπόλοιποι ας 
επικεντρωθούμε στην ουσία.

Και η ουσία είναι πως έχουμε μια ακόμη 
εξελισσόμενη διαδικασία κινεζοποίησης. Αυτή η 
διαδικασία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αλλά δεν 
έχει φτάσει στο τέλος της. Σχεδιάζονται και άλλα, 
όπως το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο και, βεβαίως, 
η νέα, ριζική αντιασφαλιστική ανατροπή. Με τι 
ρυθμό θα υλοποιηθούν αυτά; Αυτό είναι το μόνο που 
διαπραγματεύεται η σημερινή κυβέρνηση.

Προσπάθειά της είναι να μην υποχρεωθεί να τα 
εφαρμόσει όλα τώρα, ρισκάροντας την πολιτική της 
επιβίωση, αλλά να υλοποιήσει το μικρότερο τμήμα του 
πακέτου τώρα και το υπόλοιπο να ενσωματωθεί ως 
«συγκεκριμένες προϋποθέσεις» στο πρόγραμμα που 
θα συνοδεύει την προληπτική γραμμή δανεισμού. Το 
αν αυτό θα γίνει δεκτό (και σε ποιο βαθμό) από τους 
δανειστές δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει το 
πρόγραμμα και όχι ο ρυθμός υλοποίησής του. Οσο για 
την επόμενη κυβέρνηση, θα κινηθεί και αυτή στην ίδια 
ρότα, διότι αυτό επιβάλλει η πολιτική της κατεύθυνση.

στο ψαχνό

Ευθυγράμμιση
Στο δήμο Αριστοτέλη της Χαλκιδικής, 

οι συριζαίοι του νεοεκλεγέντος δημοτικού 
συμβούλιου κάνουν πλάτες στην «Ελληνι-
κός Χρυσός» του Μπόμπολα και των χρυ-
σοθήρων συνεταίρων του. Στο δήμο Φι-
λαδέλφειας-Χαλκηδόνας κάνουν πλάτες 
στον Μελισσανίδη και υποχωρούν μόνο 
όταν τους πιέζει το κίνημα των κατοίκων. 
Στο Αιγάλεω, πάλι, γράφοντας στα παλιά 
τους τα παπούτσια τους πολύχρονους 
αγώνες των κατοίκων για την υπεράσπιση 
του άλσους του Μπαρουτάδικου, ο νεοε-
κλεγείς συριζαίος δήμαρχος ετοιμάζεται 
να παραδώσει στα αλυσοπρίονα και τις 
μπουλντόζες 600 τ.μ. άλσους, συνεχίζο-
ντας αυτό που ξεκίνησε ο «γαλάζιος» προ-
κάτοχός του, με πρόσχημα να μη χαθούν 
κάποια λεφτά από το ΕΣΠΑ! Επαναλαμβά-
νοντας, μάλιστα, την επιχειρηματολογία 
του Μελισσανίδη και των ανθρώπων του 
στη Νέα Φιλαδέλφεια, υπόσχεται ότι θα 
φυτέψει κάποια δέντρα αλλού!

Οταν σε επίπεδο δημοτικών διοικήσεων 
επιδεικνύουν τέτοια συμπεριφορά, μπορεί 
κανείς να μαντέψει με απόλυτη βεβαιότη-
τα τι θα κάνουν ως κυβέρνηση, ιδιαίτερα 
όταν βρεθούν απέναντι στη Μέρκελ, τον 
Ολάντ και τους άλλους ιμπεριαλιστές 
ηγέτες.

Υπολογισμοί
Από κορυφαία στελέχη του κυβερνη-

τικού συνασπισμού διοχετευόταν στους 
δημοσιογράφους η εκτίμηση ότι η τρόικα 
παίζει καθυστέρηση, ώστε να επιτευχθεί 
η επιμήκυνση του σημερινού «προγράμ-
ματος» κατά ένα εξάμηνο, να ξεκαθαρί-
σει το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα και η 
νέα συμφωνία για το χρέος να υπογραφεί 
από μια ενδεχομένως νέα κυβέρνηση. Η 
πατρότητα της ιδέας, δε, αποδιδόταν στον 
Σόιμπλε. Η πλάκα είναι πως σε ανύποπτο 
χρόνο την ίδια εκτίμηση είχε κάνει και ο 
Τσίπρας. Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη 
Τύπου που έδωσε στη ΔΕΘ είχε πει με νόη-
μα: γιατί οι δανειστές να υπογράψουν μια 
συμφωνία αναδιάρθρωσης του χρέους 

με την καταρρέουσα σημερινή κυβέρνη-
ση και να μην τη διαπραγματευθούν με 
την επόμενη κυβέρνηση που θα έχει νωπή 
λαϊκή εντολή;

Αν ίσχυε κάτι τέτοιο, θα σήμαινε ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προκαλεί κανένα τρόμο 
στους δανειστές. Αν συνέβαινε κάτι τέ-
τοιο, θα έπρεπε να σπεύσουν να κλείσουν 
όλες τις εκκρεμότητες με τη σημερινή συ-
γκυβέρνηση, ώστε η επόμενη κυβέρνηση 
να έχει δεμένα τα χέρια της. Αν παίζουν 
καθυστέρηση για να ρυθμίσουν τα σοβα-
ρά ζητήματα με την επόμενη κυβέρνηση, 
σημαίνει ότι δεν τη φοβούνται. Γιατί δεν 
τη φοβούνται; Γιατί εδώ και καιρό έχουν 
δίαυλο επικοινωνίας  με τον ΣΥΡΙΖΑ και 
έχουν πάρει επαρκείς διαβεβαιώσεις.

Διαθεσιμότητες
«Στις ιδέες λέμε ναι. Στην πρόοδο λέμε 

ναι. Σε νέο σχήμα λέμε ναι. Οχι πια στις 
αέναες συζητήσεις. Οχι άλλο στις κινή-
σεις. Οχι στις προσωπικές πολιτικές», το-
νίζει σε δήλωσή της η Διαμαντοπούλου, 
η οποία προσπαθεί να μας πείσει ότι η 
ίδια δεν κάνει προσωπική πολιτική, αλλά 
πολιτική για το καλό του τόπου. Τόση… 
πρωτοτυπία πραγματικά δεν αντέχεται.

Οπως φαίνεται, η Διαμαντοπούλου 
δεν τα βρήκε με το Ποτάμι, με το οποίο 
φλερτάριζε παρασκηνιακά. Δεν γνω-
ρίζουμε τους λόγους, μπορούμε όμως 
να εικάσουμε ότι ο Θεοδωράκης είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικός απέναντι σε 
περσόνες που έχουν έτοιμο προσωπικό 
μηχανισμό, γιατί φοβάται ότι θα τον 
«κουτουπώσουν». Ετσι, η Διαμαντοπού-
λου ξαναβγαίνει στο πολιτικό μεϊντάνι, 
δηλώνοντας έτοιμη να συμμετάσχει σε 
διαδικασίες συγκρότησης «ενός νέου 
πολιτικού σχήματος με σύγχρονο προ-
γραμματικό και πολιτικό λόγο».

Τα «κουκιά», όμως, είναι μετρημέ-
να. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν οι 
παπανδρεϊκοί (ακόμη μέσα στο ΠΑ-
ΣΟΚ), υπάρχει το Ποτάμι, υπάρχει ο 
Λυκούδης, ο οποίος όμως δε φαίνεται 
διατεθειμένος να τραβήξει μόνος του 

για εκλογική κάθοδο. Αφού η Διαμαντο-
πούλου δεν ανακοινώνει κάτι δικό της, μαζί 
με κάποιους άλλους εν αποστρατεία Πα-
σόκους, αναγκαστικά θα κινηθεί ανάμεσα 
στα υπάρχοντα σχήματα ή θα παραμείνει 
εκτός και της επόμενης Βουλής, αναμένο-
ντας καλύτερες μέρες. Ετσι, όμως, κινδυ-
νεύει να την ξεχάσουν ακόμη και οι φίλοι 

της.

Εξω από τα δόντια
«Βλέπουμε με ικανοποίηση ότι η Ελλάδα εξελίσσεται θετικά, ο νέος δα-

νεισμός μειώθηκε αισθητά, το κόστος εργασίας επίσης, ενισχύθηκε η αντα-
γωνιστικότητα, αλλά αν επαρκούν ή όχι αυτό πρέπει να το κρίνει η τρόικα».

Αυτή τη δήλωση έκανε στα «Νέα» ο γερμανός χριστιανοδημοκράτης βουλευτής Νόρμπερτ Μπάρτλε, κοινο-
βουλευτικός εκπρόσωπος για θέματα προϋπολογισμού. Δε θέλουμε να σχο-
λιάσουμε την κυνική παραπομπή μιας κυβέρνησης στην τρόικα, αλλά τα ου-
σιαστικά ζητήματα που θέτει αυτή η σύ-
ντομη δήλωση του γερμανού πολιτικού. Ο νέος δανεισμός μειώθηκε αισθητά, λέει ο Μπάρτλε, αποκαλύπτοντας ότι έχει πλήρη γνώση της κατάστασης. Ξέρει ότι τα νέα δάνεια δόθηκαν στην Ελλάδα για να αποπληρώσει τα παλιά. Επίσης, ο Μπάρτλε αναφέρεται με σαφήνεια στην κινεζοποίηση, που απε-

τέλεσε τη βασική πτυχή του ελληνικού «προγράμματος». Διαπιστώνει ότι το «κόστος εργασίας» μειώθηκε αισθητά και έτσι ανέβηκε η ανταγωνιστικότητα. Κόστος εργασίας, βέβαια, δεν υπάρχει γιατί οι εργάτες παράγουν τον κοινω-
νικό πλούτο κι αυτός που παράγει δεν μπορεί να θεωρείται κόστος. Ας κρατή-
σουμε, όμως, πως η κινεζοποίηση δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ και για την αποπλη-
ρωμή των δανειστών και για την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργα-
τών στη χώρα μας.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Δεν είναι μόνο ότι μαζεύτηκαν εκατοντάδες και τον αποδοκίμασαν μέσα στο Ναύπλιο, το γυναικοχώρι, όπου έως πρότινος έκοβε 
βόλτες για καφέ. Δεν είναι μόνο τα ΜΑΤ που χρειάστηκαν για να κρατήσουν τους διαδηλωτές μακριά. Δεν είναι μόνο οι μούντζες. Είναι 
κι εκείνο το σύνθημα που έσπαγε κόκαλα: «Δε σε θέλει ο λαός, πάρ’ την πεθερά και μπρος». Σύνθημα που παρέπεμπε ευθέως στον 
Παπαδόπουλο της χούντας («δε σε θέλει ο λαός, πάρ’ τη Δέσποινα και μπρος»). Από τα κυρίαρχα ΜΜΕ, βέβαια, πληροφορηθήκαμε 
μόνο τον δεκάρικο που εκφώνησε ο Σαμαράς, στον οποίο είπε και την εκπληκτική φράση: «η μοίρα το θέλησε να είμαι Πρωθυπουργός 
στις πιο δύσκολες στιγμές για τη Χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες». Οπότε μπορούμε να… καταραστούμε τη μοίρα μας.
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Διμέτωπος
Συνεχίζει το φραστικό διμέτωπο ο Φ. Κουβέλης, σε μια προ-

σπάθεια να κρατήσει ανοιχτό το μαγαζί της ΔΗΜΑΡ και να μη 
σκορπίσουν οι βουλευτές του δεξιά κι αριστερά. Συνεντευξιαζό-
μενος στην «Αγορά» δήλωσε: «Η απαγκίστρωση από τα μνημόνια 
δεν μπορεί να υπάρξει με μια υποτιθέμενη εύκολη προσφυγή στις 
αγορές – τα αποτελέσματα τα είδαμε προσφάτως. Δεν μπορεί 
να υπάρξει, επίσης, με απόψεις που σπέρνουν ψευδαισθήσεις 
και που υποστηρίζουν ότι τα μνημόνια θα καταργηθούν με μια 
μονοκονδυλιά. Χρειάζεται διαπραγμάτευση σκληρή, κόκκινες 
γραμμές και κατά τη γνώμη μου ένα κοινό πλαίσιο συνεννόησης 
των πολιτικών δυνάμεων για την αναδιάρθρωση του χρέους».  Με 
τέτοιες παπαριές, όμως, το μόνο που καταφέρνει είναι να μείνει 
ο ίδιος στον αφρό, χωρίς κανείς όμως να δίνει σημασία σ’ αυτά 
που λέει. Γιατί όλοι ξέρουν πως αναγκαστικά πρέπει να συρθεί σε 
εκλογική συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ, εξασφαλίζοντας την επανε-
κλογή του στην επόμενη Βουλή.

Δασκαλεμένη
Μπορεί να κυκλοφορεί με «Λουμπουτέν» γόβες και πανάκρι-

βα μοντελάκια, μη νομίσετε όμως ότι πρόκειται για καμιά ηλίθια 
«ξανθιά». Κωλοπετσωμένη είναι η Τζάκρη, γι’ αυτό και εμφανίστη-
κε «δασκαλεμένη» στις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση 
με τον Τσίπρα. «Οι απόψεις μου είναι κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ» είπε, 
σπεύδοντας να συμπληρώσει: «Αν θα γίνω δεκτή στον ΣΥΡΙΖΑ 
δεν το έχω διαπραγματευθεί και δεν έχω συζητήσει ακόμη. Εχω 
μιλήσει με τον κ. Τσίπρα, αλλά δεν έχω κάνει συζήτηση με το κόμ-
μα. Θα κάνω το καθήκον μου. Πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση».

Επειδή, όμως, είναι κωλοπετσωμένη (απόδειξη η ευλιγισία 
προς εξυπηρέτηση του ενστίκτου της πολιτικής επιβίωσης, που 
επιδεικνύει), μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι η μεταγραφή της 
έχει «κλείσει». Αλλιώς δε θα ήταν κορόιδο να προσφέρει την ψή-
φο της στον ΣΥΡΙΖΑ, σε μια περίοδο που οι βουλευτικές ψήφοι 
έχουν αποκτήσει μεγάλη αξία στο χρηματιστήριο της αστικής 
πολιτικής.

Ξεπεσμός
Πρέπει να έχεις ξεπέσει πολύ για να σε πιάνει στο στόμα του ο 

Παπαχρήστος και συ να το βουλώνεις. Ο άνθρωπος των «ειδικών 
αποστολών» του Συγκροτήματος Ψυχάρη έγραψε πως ο σύντρο-
φος της Δούρου Γιάννης Μπενίτσης του διεμήνυσε με δημοσι-
ογράφο ότι πράγματι έχει γραφείο στην Περιφέρεια απέναντι 
από το γραφείο της συντρόφου του, αλλά αυτό το έχει όχι ως σύ-
ντροφος της περιφερειάρχη, αλλά επειδή εκλέχτηκε επικεφαλής 
της παράταξης «Δύναμη Ζωής», δηλαδή της παράταξης Δούρου.

Απ’ αφορμή ανάλογα φαινόμενα που εντοπίσαμε στο δήμο 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας γράψαμε ότι οι Συριζαίοι είναι τόσο 
διψασμένοι για εξουσία (γυαλίζει το μάτι τους), που δεν κάνουν 
τον τυπικό διαχωρισμό ανάμεσα στο θεσμικό και το αντιθεσμικό. 
Οι άνθρωποι της παράταξης θα έπρεπε να είναι στα γραφεία 
της παράταξης και όχι να εγκαθίστανται σαν γκαουλάιτερ στους 
δήμους ή την περιφέρεια. Εν προκειμένω τα πράγματα είναι πιο 
προκλητικά. Η Δούρου έβαλε τον σύντροφό της να ελέγχει το 
μηχανισμό της περιφέρειας σαν δεξί της χέρι. Ο κύριος αυτός, 
απ’ όσα είχαμε διαβάσει προεκλογικά, είναι επιχειρηματίας. Δεν 
ξέρουμε τι είδους επιχειρήσεις έχει, αλλά εύκολα μπορούμε να 
καταλάβουμε για ποιο λόγο ένας επιχειρηματίας παρατάει τις 
επιχειρήσεις για να γίνει γενικός δερβέναγας σε μια περιφέρεια 
την οποία διοικεί η σύντροφός του.

Πατρίκιοι και πληβείοι
Σε οχτώ ευρωπαϊκές εφημερίδες δημοσιεύτηκε συνέντευξη 

του Γιούνκερ, το κεντρικό σημείο της οποίας ήταν η ανακοίνωση 
πως η Κομισιόν δεν πρόκειται να επιβάλει κυρώσεις στη Γαλλία 
και την Ιταλία που δε συμμορφώθηκαν με τον κανόνα για το ύψος 
του ελλείμματος. Οπως είπε ο Γιούνκερ, Γαλλία και Ιταλία έχουν 
προθεσμία μέχρι την άνοιξη να προωθήσουν τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις. Μετά την άνοιξη θα τις κάνει «ντα» ο Γιούνκερ.

Δεν αμφιβάλαμε καθόλου για την εξέλιξη, η οποία έχει σχολια-
στεί από τις στήλες της «Κόντρας». Αν σημειώνουμε τη συνέντευ-
ξη Γιούνκερ είναι για να επαναλάβουμε πως σ’ ένα υπερεθνικό 
σχήμα, όπως είναι η ΕΕ και η Ευρωζώνη, δεν μπορεί να μην υπάρ-
χουν πατρίκιοι και πληβείοι. Αλλο πράγμα είναι οι ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, και άλλο οι εξαρτημένες 
χώρες όπως η Ελλάδα, που μια τρόικα υπαλλήλων «αλωνίζει» μια 
ολόκληρη κυβέρνηση. Θυμίζουμε, επίσης, ότι αυτές οι παράλλη-
λες εξελίξεις (μόκο για Γαλλία-Ιταλία, στρίμωγμα της Ελλάδας) 
κάνουν σκόνη τις απατηλές θεωρίες του ΣΥΡΙΖΑ περί «μετώπου 
του Νότου».

Σέλφι με τον πάπα
Ο Παπαδημούλης έστειλε μέσω twitter μια φωτογραφία από 

την επίσκεψη του πάπα στο ευρωκοινοβούλιο, στην οποία φαίνε-
ται να υποδέχεται τον πάπα μαζί με τον πρόεδρο Σουλτς. Αηδία 
από τα ευρωλιγούρια της πάλαι ποτέ «ανανεωτικής αριστεράς».

Την πανικόβλητη αντίδραση της ΝΔ 
μπορούμε να την κατανοήσουμε. Τη  

μια μέρα βγαίνει η περιβόητη Αννα-Μι-
σέλ και δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άλλα λέει 
στον ελληνικό λαό και άλλα λέει στους 
εκπροσώπους τραπεζικών ομίλων στο 
Λονδίνο, κάνοντας περίπου… αριστερή 
αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ. Την άλλη 
μέρα, βλέποντας διάφορα e-mail που 
κυκλοφόρησαν με προέλευση το City, 
ξαναγύρισε στα γνώριμα μονοπάτια της, 
κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι οδηγεί τη 
χώρα σε αστάθεια, αναξιοπιστία και ρήξη 
με τις «αγορές».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, γιατί ξεπέρασε 
σχεδόν σκωπτικά τη δήλωση της Αννας-
Μισέλ, αλλά έδειξε ιδιαίτερη ανησυχία 
για τη φιλολογία της επόμενης μέρας, 
που έφερε τα golden boys του City να 
ξιφουλκούν κατά της προοπτικής να 
αναλάβει τη διαχείριση της κρατικής 
εξουσίας στην Ελλάδα; Κανονικά, ένα 
κόμμα που εμφανίζεται ως αριστερό και 
ριζοσπαστικό, θα έπρεπε να πανηγυρίζει: 
μας χτυπούν οι εκπρόσωποι των κερδο-
σκοπικών funds, άρα τους ενοχλούμε, 
άρα πάμε καλά! Κι όμως, συνέβη το 
αντίθετο. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να δι-
ασκεδάσει τις εντυπώσεις από το e-mail 
κάποιου Spooner, που κυκλοφόρησε στα 
ΜΜΕ, και έγραφε: «Ολοι όσοι βγήκαν 
από τη συνάντηση θέλουν να πουλήσουν 
τα πάντα στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα 
(σ.σ. που παρουσίασαν τα στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ) είναι χειρότερο κι από εκείνο 
των κομμουνιστών (τουλάχιστον εκείνοι 
είχαν ένα σχέδιο που το ‘χαν σκεφτεί καλά 
προηγουμένως) – αυτό εδώ θα φέρει το 
απόλυτο χάος. Περιμένω ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ 
πετύχει ποσοστό 36,5%, δηλαδή απόλυτη 
πλειοψηφία δεδομένων των +50 εδρών, 
θα δούμε να επαναλαμβάνεται το σενάριο 
της Κύπρου – μαζική φυγή καταθέσεων, οι 
επιχειρήσεις να μεταφέρουν ό,τι μπορούν 
στο εξωτερικό, ενώ θα σημειωθεί και από-
λυτος τερματισμός ξένων επενδύσεων».

Ο Γ. Σταθάκης έσπευσε να κάνει δή-
λωση διάψευσης: «Το email που δημοσι-
εύτηκε στον ηλεκτρονικό Τύπο (με υπο-
γραφή, η οποία αφαιρέθηκε στη συνέχεια) 
σχετικά με το κλίμα στις συναντήσεις, που 
είχα αυτές τις μέρες με επενδυτές, δεν 
έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγ-
ματικότητα». Αλλά δεν περιορίστηκε στη 
διάψευση. Προσέθεσε ότι «οι θέσεις του 
ΣΥΡΙΖΑ έχουν πλέον ένα διεθνές ακροα-
τήριο, το οποίο αντιλαμβάνεται ότι είναι 
απαραίτητη μια συνολική λύση που θα 
καθιστά το χρέος βιώσιμο, προκειμένου 
να επανακάμψει η ελληνική οικονομία με 
συνθήκες κοινωνικής συνοχής». Δηλαδή, 
εμφάνισε τους καπιταλιστές και τους μα-
νατζαρέους, με τους οποίους συναντιού-
νται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο εξωτερι-
κό, περίπου σαν ομοϊδεάτες του ΣΥΡΙΖΑ 
στο ζήτημα του χρέους. Ο Σκουρλέτης, 
που έχει αναλάβει να προωθεί τα σε-
νάρια συνωμοσίας που κατασκευάζει ο 
ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρίστηκε ότι το fund Capital 
«δεν είχε καν παρουσία στο meeting» και 
ότι «το συγκεκριμένο πρόσωπο (Σπούνερ) 
δεν παρέστη σε καμιά συνάντηση με τον 
Σταθάκη-Μηλιό», ενώ έκανε λόγο και για 
«συνεννόηση κέντρων με την κυβέρνηση 
για την δημιουργία εντυπώσεων».

Κοντολογίς, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε 
να διαλύσει τις εντυπώσεις περί μη απο-
δοχής του από τα golden boys του City, 
λες και είναι αυτά τα golden boys που 
ψηφίζουν στην Ελλάδα και όχι εκατομμύ-
ρια άνθρωποι της δουλειάς. Αυτό αποκτά 
μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστούμε 
ότι δεν μιλάμε για έλληνες καπιταλιστές, 
αλλά για εκπροσώπους των πιο ληστρι-
κών και πιο επιθετικών τμημάτων του δι-
εθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου. Είναι 
φανερό ότι σ’ αυτή τη φάση ο ΣΥΡΙΖΑ 
«κόβεται» όχι μόνο να γίνει αποδεκτός 
από την ελληνική κεφαλαιοκρατία, πράγ-
μα που έχει κατακτήσει, αλλά να γίνει 
αποδεκτός από τη διεθνή κεφαλαιοκρα-
τία. Γι’ αυτό ενοχλήθηκε σφόδρα από την 
επίθεση που του έκαναν τα golden boys 
του City. Μέχρι τώρα είχε συνηθίσει ν’ 
ακούει μόνο καλά λόγια, όπως συνέβη 
με τον Τσίπρα στο Τέξας ή στη λίμνη του 
Κόμο.

Θα έπρεπε να το περιμένουν, όμως. 
Αλλο να σου ετοιμάζουν μια θριαμβευ-
τική υποδοχή άνθρωποι που τους πληρώ-
νεις γι’ αυτή τη δουλειά (όπως συνέβη 
στο Τέξας), άλλο να σε καλούν σ’ ένα 
φόρουμ στο οποίο δημοσίως περισσεύει 
η υποκρισία (όπως συνέβη στο συνέδριο 
Ambrozetti) και άλλο να παρακαλάς να 
σε δεχτούν τα golden boys του City για 
να τους εξηγήσεις το πρόγραμμά σου. Τα 
συγκεκριμένα αρπακτικά, που κάνουν τη 
δουλειά στο παρασκήνιο για λογαρια-
σμό των κατόχων του χρηματιστικού 
κεφαλαίου, συνηθίζουν να κόβουν τον 
τσαμπουκά των πολιτικών στελεχών, τα 
οποία τα αντιμετωπίζουν ως αντιπάλους 
στα μελλοντικά «ντιλ» με τις τράπεζες 
και τα fund που εκπροσωπούν.

Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο 
το γεγονός ότι την ίδια μέρα υπήρξαν δυο 
Βατερλό για τους πολιτικούς εκπροσώ-
πους του κακομοιριασμένου ελληνικού 
καπιταλισμού. Ενα στο Παρίσι και ένα 
στο Λονδίνο. Ολόκληρη αντιπροσωπία 
της ελληνικής κυβέρνησης, με επικεφα-
λής τον υπουργό Οικονομικών, σύρθηκε 
στο Παρίσι με την ελπίδα ότι θα υπάρξει 
μια συμφωνία με την τρόικα των «θεσμι-
κών δανειστών» (αλλιώς δεν είχαν λόγο 
να κάνουν το ταξίδι) και γύρισε άπρακτη 
στην Αθήνα, με τους τροϊκανούς να κλεί-
νουν τις συζητήσεις μ’ ένα τελεσίγραφο: 
αυτές είναι οι απαιτήσεις μας, δείτε τις 
κι όταν είστε έτοιμοι τα ξαναλέμε. Στο 
Λονδίνο συνετελέσθη το Βατερλό των 
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ από την «τρόικα 
των αγορών». Δεν χρειαζόμασταν τα e-
mail και τις εκθέσεις διάφορων χρημα-
τιστικών οίκων για να καταλάβουμε τι 
συνέβη στο Λονδίνο. Αρκεί και μόνο το 
γεγονός ότι δεν υπήρξε ούτε μια θετική 
δήλωση, μια δήλωση αναγνώρισης του 
ΣΥΡΙΖΑ ως αποδεκτής κυβερνητικής πο-
λιτικής δύναμης. Τα golden boys έριξαν 
τις σφαλιάρες τους στους Σταθάκη και 
Μηλιό, καθιστώντας σαφές ποιος κάνει 
κουμάντο και πως μια υπερχρεωμένη χώ-
ρα, η οποία θα χρειαστεί να ξαναδανει-
στεί για να ξεπληρώσει τα προηγούμενα 
χρέη της, δεν μπορεί να συζητά ισότιμα 
με αυτούς που έχουν τα προς δανεισμό 
κεφάλαια.

Δεν είναι τυχαίο ότι ελάχιστες μέρες 

μετά από το Βατερλό του Λονδίνου, 
ο Τσίπρας εμφανίστηκε στο συνέδριο 
του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου με μια απολογητική που 
ουδέποτε έχει ξανακάνει τόσο εμφανώς 
ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπε μεταξύ άλλων: «Εξάλλου 
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταθέτει μια ανεύθυνη 
στρατηγική διακινδύνευσης. Αλλά μια 
στρατηγική διεκδίκησης με ασφάλεια, 
μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου 
ωριμάζει ολοένα και περισσότερο η ανά-
γκη της αλλαγής στρατηγικής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη κατέθεσε 
αναλυτικά επεξεργασμένο και κοστολο-
γημένο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση 
των μεγάλων πληγών του μνημονίου και 
την επανεκκίνηση της οικονομίας, σε συν-
θήκες δημοσιονομικής ισορροπίας. Δεν 
παρουσίασε ένα πρόγραμμα νέων ελλειμ-
μάτων. Και για αυτό το πρόγραμμά μας θα 
υλοποιηθεί ανεξάρτητα και έξω από τη δι-
αδικασία της σκληρής διαπραγμάτευσης 
που θα αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους 
καθώς και την ανάγκη γενναίας αύξησης 
των ευρωπαϊκών δημόσιων επενδύσεων 
για την επιστροφή στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση».

Δεν πρόκειται για καινούργιες απόψεις 
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για παλιές απόψεις 
που πρώτη φορά παρουσιάζονται με τέ-
τοιο τρόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεβεβαιώνει ότι 
θα σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις έναντι 
των δανειστών, περιμένοντας να ωριμά-
σει η ιδέα της «διεθνούς διάσκεψης για 
το χρέος», την οποία μάλιστα, στην ίδια 
ομιλία του, ο Τσίπρας συνέδεσε με το 
χρέος της Ιταλίας, της Γαλλίας και της 
Ισπανίας. Επειδή όλοι γνωρίζουν πως 
μια τέτοια διάσκεψη, αν δεν παραπεμ-
φθεί στις ελληνικές καλένδες, θα πάρει 
κάμποσα χρόνια, ο Τσίπρας αισθάνθηκε 
την ανάγκη να διακηρύξει τη νομιμοφρο-
σύνη του ΣΥΡΙΖΑ και να ξεκαθαρίσει ότι 
θεωρεί διακινδύνευση τη μη πληρωμή 
των δανειστών (πάνε εκείνα τα ηρωικά 
του Δραγασάκη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιβά-
λει μονομερές μορατόριουμ στην απο-
πληρωμή των δόσεων, αν δεν το δεχτούν 
οι δανειστές) και ότι θεωρεί περιβάλλον 
ασφάλειας αυτό της ΕΕ, εντός του οποί-
ου θα κινηθεί αποκλειστικά, σεβόμενος 
τις υποχρεώσεις του. Μπορεί ο καθένας 
να αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό πρακτικά.

Πέτρος Γιώτης
ΥΓ: Σε αντίθεση με τα golden boys 

του Λονδίνου, ο πρόεδρος της Τράπε-
ζας Πειραιώς Μ. Σάλλας δήλωσε ότι δεν 
τον προβληματίζει η ενδεχόμενη άνοδος 
του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, με δεδομένο 
ότι σέβεται την κοινοβουλευτική δημο-
κρατία και δέχεται ότι η αγορά υποστη-
ρίζει την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την 
τεχνολογία. Παλιός σοσιαλδημοκράτης 
ο Σάλλας, ξέρει τι σημαίνει πολιτική. Γι’ 
αυτό και εκφράζεται με τόση κατηγορη-
ματικότητα, θεωρώντας ότι η αναγνώρι-
ση του καπιταλισμού (της αγοράς όπως 
λέει) ως βάσης της οικονομίας από τον 
ΣΥΡΙΖΑ είναι επαρκέστατος όρος για να 
αναγνωριστεί μια κυβέρνησή του. Τα υπό-
λοιπα έρχονται μόνα τους, θα ήθελε να 
συμπληρώσει ο Σάλλας, αλλά η πολιτική 
του εμπειρία τον κατέστησε προσεκτικό. 
Γιατί να δημιουργήσει πρόβλημα «από τ’ 
αριστερά» στον ΣΥΡΙΖΑ;

Γιατί κόπτονται για την εύνοια 
των καπιταλιστών;

ZOOM
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Βασανίζουν 
τον Ν. Ρωμανό
Οπως δήλωσε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης ο 

υπουργός Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου, ενημερώνεται κά-
θε δυο ώρες από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγεί-
ας του Νίκου Ρωμανού, ο οποίος δεν παρουσιάζει καρδιακό 
πρόβλημα, αλλά έχει ορθοστατική υπόταση και έχει χάσει 
δέκα κιλά. Οπότε -θα συμπληρώναμε- έχουμε περιθώριο να 
τον βασανίσουμε κάποιες μέρες ακόμη! Η δήλωση αυτή του 
ακροδεξιού Αθανασίου αποκαλύπτει μια λογική ανάλογη μ’ 
εκείνη των βασανιστών της χούντας. Τα βασανιστήρια τα πα-
ρακολουθούσαν και γιατροί για να γνωμοδοτούν πόσο ακόμη 
αντέχει ο κατηγορούμενος. 

Την Πέμπτη, πάντως, ο διοικητής του νοσοκομείου Γεννημα-
τάς ανακοίνωσε ότι το απόγευμα της ίδιας μέρας, 25η μέρα 
απεργίας πείνας, «ο νοσηλευόμενος Νίκος Ρωμανός παρου-
σίασε λιποθυμικό επεισόδιο το οποίο ανατάχθηκε με την πα-
ρέμβαση των θεραπόντων ιατρών. Ο ασθενής υποβάλλεται σε 
εργαστηριακό έλεγχο για την τεκμηρίωση της κατάστασής του». 
Το πρωί της ίδιας μέρας, σε τηλεοπτική εμφάνισή του, ο Αθα-
νασίου δε δίστασε να κυλήσει στο επίπεδο του κοινού προβο-
κάτορα, υποστηρίζοντας ότι ο Ρωμανός παίρνει… υγρή τροφή!

Μετά την κατά παραγγελία απορριπτική απόφαση του δι-
καστικού συμβούλιου του Πειραιά, ο Αθανασίου κάλεσε σε 
έκτακτη συνέντευξη Τύπου για να διαβεβαιώσει ότι ο απεργός 
πείνας δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο ζωής και πως περιμέ-
νει να επιστρέψει ο Λοβέρδος για να καταθέσουν από κοινού 
νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει για τους κρατούμενους 
σπουδές… δι’ αλληλογραφίας. Ταυτόχρονα, άρχισε να διοχε-
τεύεται στα παπαγαλάκια και μέσω αυτών στον ελληνικό λαό, 
ότι η απόφαση του δικαστικού συμβούλιου ήταν μονόδρομος, 
γιατί ο Ρωμανός είναι ταυτόχρονα κατάδικος και υπόδικος για 
«συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση» και ο αρμόδιος ανα-
κριτής δεν συμφώνησε στο να του χορηγηθούν άδειες. Αραγε 
ο ανακριτής δεν είναι μέρος του δικαστικού συστήματος;

Πόσες φορές πρέπει να δικαστεί ένας άνθρωπος με την ίδια 
κατηγορία; Ο Ρωμανός και οι σύντροφοί του, που καταδικά-
στηκαν για τη ληστεία στο Βελβεντό, αθωώθηκαν για την κα-
τηγορία της «συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση». Μετά 
απ’ αυτή την απόφαση, ο εισαγγελέας στην 3η δίκη της ΣΠΦ Σ. 
Μπάγιας, που είχε ήδη αγορεύσει, ζήτησε να δευτερολογήσει 
και πρότεινε την απόσυρση της κατηγορίας για «συμμετοχή σε 
τρομοκρατική οργάνωση» για τον Γ. Μιχαηλίδη (συγκατηγο-
ρούμενο του Ρωμανού), διότι υπάρχει δεδικασμένο. Ιδια ήταν 
και η απόφαση του τρομοδικείου που εκδόθηκε την Πέμπτη. 
Ο Μιχαηλίδης απαλλάχτηκε όχι μόνο από την κατηγορία 
της συμμετοχής στη ΣΠΦ, αλλά και από την κατηγορία της 
οπλοκατοχής για την υπόθεση του Βόλου, που αποδείχτηκε 
εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη. Είναι βέβαιο ότι ανάλογες 
αποφάσεις θα πάρουν και τα επόμενα τρομοδικεία στα οποία 
θα βρεθούν κατηγορούμενοι ο Ρωμανός και οι σύντροφοί του. 

Ποια υποδικία, λοιπόν, επικαλείται ο Αθανασίου και ανα-
παράγουν τα παπαγαλάκια του; Μια υποδικία που την κατα-
σκεύασαν οι ίδιοι, σπάζοντας την υπόθεση της ΣΠΦ σε πολλά 
κομμάτια και εντάσσοντας στη ΣΠΦ κάθε αναρχικό που δεν 
μπορούσαν να εντάξουν αλλού. Ο εισαγγελέας και το τρομοδι-
κείο του Κορυδαλλού, μολονότι έβγαλαν μια σκληρή απόφαση 
σε βάρος των κατηγορούμενων, δέχτηκαν το δεδικασμένο και 
κήρυξαν απαράδεκτη τη δίωξη κατά του Μιχαηλίδη. Η ίδια δί-
ωξη, όμως, για συμμετοχή στη ΣΠΦ, χρησιμοποιείται ως όπλο 
για να αρνηθούν τις εκπαιδευτικές άδειες στον Ν. Ρωμανό, ο 
οποίος επίσης έχει απαλλαγεί απ’ αυτή την κατηγορία.

Αρκεί και μόνο αυτό για να καταλάβουμε ότι ο Αθανασίου 
και οι υπόλοιποι υπουργοί συμπεριφέρονται σαν βασανιστές. 
Το ίδιο ισχύει για τον Λοβέρδο, που αφού ψέλλισε κάποια λόγια 
στην αρχή, στη συνέχεια «ανακάλυψε» τις σπουδές δι’ αλλη-
λογραφίας. Θέλουν ν’ αλλάξουν το καθεστώς και να βάλουν 
σ’ αυτό κάθε κρατούμενο που σπουδάζει και εμφανίζονται και 
σαν μεγαλόψυχοι.

Ο Ν. Ρωμανός, με την περήφανη, αξιοπρεπή και ανυπο-
χώρητη στάση του έτριψε στη μούρη του Αθανασίου και του 
Λοβέρδου τον ελιγμό που προσπάθησαν να κάνουν για να κερ-
δίσουν τις εντυπώσεις. Το ίδιο και οι γονείς του που αρνήθηκαν 
να γίνουν πιόνια στο παιχνίδι του Αθανασίου. Το μήνυμα του 
απεργού πείνας είναι σαφές και χωρίς δεύτερες αναγνώσεις: 
αγώνας ως τη νίκη ή αγώνας ως το θάνατο. Θύμισε, μάλιστα, 
ότι έχει υπογράψει πως σε καμιά περίπτωση δε δέχεται να του 
βάλουν ορό. Οι βασανιστές οφείλουν ν’ απαντήσουν: θα συ-
νεχίσουν να βασανίζουν τον Ν. Ρωμανό μέχρι το θάνατο;

Αρκεί να συγκρίνει κανείς δυο ει-
κόνες για να καταλάβει τι «παί-

ζει» το τελευταίο διάστημα. Σεπτέμ-
βρης, ΔΕΘ, ομιλία πρωθυπουργού: 
ένας Σαμαράς με το γνωστό ψευτο-
κουτσαβάκικο ύφος του υπόσχεται 
τέλος του Μνημονίου, αποδέσμευση 
από το ΔΝΤ και βαθμιαίες φοροε-
λαφρύνσεις. Για να γίνει, μάλιστα, 
πιστευτός ανακοινώνει τη μείωση 
κατά 30% της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης (την οποία παρατείνει για 
το 2015) και ίσως κατάργησή της το 
2016. Δεκέμβρης, Ελληνοαμερικάνικο 
Επιμελητήριο, ομιλία πρωθυπουργού: 
ένας Σαμαράς χωρίς το ψευτοκου-
τσαβάκικο ύφος, με τόνο σχεδόν 
δραματικό, δηλώνει ότι δεν μπορεί ν’ 
αντέξει τα νέα μέτρα που ζητά η τρό-
ικα. Λίγο πριν, έχει γίνει γνωστό πως 
η συγκυβέρνηση όχι μόνο δεν κάνει 
λόγο για φοροαπαλλαγές, αλλά προ-
σφέρει ως δημοσιονομική «καβάτζα» 
και τη μείωση κατά 30% της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης και την επέ-
κτασή της και το 2016.

Μιλώντας με τη γλώσσα της πιά-
τσας, θα λέγαμε ότι «τους πήραν και 
τα σώβρακα». Οσες προσπάθειες κι 
αν κάνουν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος 
για να το κρύψουν, όσες «κόκκινες 
γραμμές» κι αν τραβήξουν στις ομιλί-
ες και τις δηλώσεις τους, το Βατερλό 
τους δεν μπορεί να κρυφτεί. Μέσα σε 
λιγότερο από τρεις μήνες κατέρρευ-
σε ολόκληρη η τακτική με την οποία 
προσπαθούσαν να δημιουργήσουν 
τους όρους για να κερδίσουν την 
προεδρική εκλογή και να πάρουν 
παράταση ενάμιση χρόνου για την 
κυβέρνησή τους. Τώρα, είναι αναγκα-
σμένοι να χαράξουν νέα τακτική, κα-
θώς άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι 
οι δανειστές (δηλαδή η Γερμανία, το 
ΔΝΤ, η Κομισιόν και η ΕΚΤ) πιέζουν 
για εξάμηνη τουλάχιστον παράταση 
του Μνημόνιου, ώστε στο μεταξύ να 
ξεκαθαρίσει το εσωτερικό πολιτικό 
τοπίο στην Ελλάδα και τότε να δια-
πραγματευθούν τα επόμενα βήματα 
(προληπτική γραμμή πίστωσης και 
αναδιάρθρωση του χρέους με επι-
μήκυνση του χρόνου αποπληρωμής).

Εύλογα τίθεται το ερώτημα: γιατί 
τότε ο Σαμαράς δεν πάει άμεσα σε 
εκλογές, εκμεταλλευόμενος το κλίμα 
σύγκρουσης με την τρόικα που έχει 
δημιουργηθεί, αλλά αναλώνεται σε 
τηλεφωνικές πολιτικές επαφές με 
τους δανειστές, μπας και καταφέρει 
να πετύχει μια άμεση συμβιβαστική 
λύση; Δεν πάει σε εκλογές γιατί ξέ-
ρει ότι δεν μπορεί να παραστήσει τον 
όψιμο αντιμνημονιακό, δεν μπορεί να 
πείσει το εκλογικό σώμα ότι ξαφνικά 
«είδε το φως το αληθινό και ανένη-
ψε», επομένως δεν μπορεί να κερδί-
σει τις εκλογές. Η επιλογή του είναι 
να κερδίσει παράταση ζωής, μαζεύ-
οντας τους 180, και για να το πετύχει 
αυτό θέλει συμφωνία-πακέτο τώρα, 
με τις μικρότερες δυνατές «απώλει-
ες». Γι’ αυτό και η ουσία των προτά-
σεων που κάνει στην τρόικα κινείται 
με την τεχνική των συγκοινωνούντων 
δοχείων: εφαρμογή ενός μικρού πα-
κέτου μέτρων τώρα και δέσμευση 
για εφαρμογή των επόμενων μέχρι 
τη λήξη της θητείας της σημερινής 

συγκυβέρνησης.
Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις ο Βενιζέ-

λος τόλμησε να πετάξει, από τη Βασι-
λεία όπου βρισκόταν, έναν υπαινιγμό 
για εκλογές, ο Σαμαράς έσπευσε να 
βρει τους δημοσιογράφους στη Βου-
λή για να δηλώσει ότι δεν υπάρχει τέ-
τοιο ενδεχόμενο. Βλέπετε, η σχετική 
ιδέα είχε αρχίσει να καλαρέσει και σε 
στελέχη της ΝΔ και να τη συζητούν, 
πράγμα που ο Σαμαράς θέλησε να 
σταματήσει εν τη γενέσει του, πριν 
του κάνει ζημιά στο σχεδιασμό του.

Εγινε, επίσης, σαφές ότι οι δανει-
στές στριμώχνοντας μέχρι ασφυξίας 
τη σημερινή συγκυβέρνηση, στριμώ-
χνουν προκαταβολικά και την επόμε-
νη κυβέρνηση. Επειδή το θέμα σερ-
νόταν στις σελίδες των εφημερίδων 
και των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, 
ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε «να σηκώσει το 
γάντι». «Να σηκώσει το γάντι» τρόπος 
του λέγειν. Συνεντευξιαζόμενος στην 
τηλεόραση του ΣΚΑΙ, αφού σημείω-
σε ότι «για την τρόικα οι κύριοι Σα-
μαράς και Βενιζέλος είναι απολύτως 
αναλώσιμοι», τόνισε πως η τρόικα 
«τώρα ξεκινά τη διαπραγμάτευση με 
τους επόμενους, επομένως η σκλή-
ρυνση της στάσης της δεν αφορά 
την κυβέρνηση Σαμαρά, αφορά την 
Ελλάδα και αφορά εμάς». Κι εκεί που 
θα περίμενε κανείς ν’ ακολουθήσουν 
τα γνωστά ηρωικά του παρελθόντος, 
ακολούθησε ένα πακέτο όρκων πί-
στης στα κοινοτικά θέσμια: «Εγώ σας 
λέω στην αρχή θα μας πουν όχι, μετά 
θα συνειδητοποιήσουν πως αν έχεις 
μια εκλεγμένη κυβέρνηση στην Ευ-
ρώπη που δεν λέει παράλογα πράγ-
ματα σε τελική ανάλυση, απλά έχει 
ένα διαφορετικό σχέδιο για τη δημο-
σιονομική εξισορρόπηση» (…) «Λέμε 
κάτι που βρίσκεται εντός του ευρωπα-
ϊκού πλαισίου, δεν υπάρχει θέμα ευ-
ρωπαϊκής αποσταθεροποίησης, του 
ευρωπαϊκού συστήματος, αν σε μια 
χώρα της Ευρώπης υπάρχει μια δη-
μοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση, η 
οποία έχει ζητήσει να αντικαταστήσει 
το πρόγραμμα που απέτυχε με ένα 
που έχει προοπτική» (…) «Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι η Ελλάδα είναι σε μια 
πολύ δύσκολη θέση. Και εγώ είμαι ο 
τελευταίος που θα πω ότι αποκλειστι-
κά υπεύθυνοι είναι οι ξένοι, οι εταίροι. 
Προφανώς είμαστε και εμείς». Ακόμη 
και για το τραπεζικό σύστημα φρό-
ντισε να στείλει διαβεβαιώσεις στην 
ΕΚΤ πως δε θα βάλουν «κατσαπλιά-
δες στις διοικήσεις των τραπεζών» 
και πως ό,τι κάνουν θα το κάνουν σε 
συνεννόηση με τη Φρανκφούρτη.

Αυτά τη Δευτέρα το βράδυ. Την 
Τρίτη το μεσημέρι επανέλαβε τα ίδια 
πιο καθαρά μιλώντας στο συνέδριο 
του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορι-
κού Επιμελητηρίου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
καταθέτει μια ανεύθυνη στρατηγική 
διακινδύνευσης, αλλά μια στρατηγι-
κή διεκδίκησης με ασφάλεια, μέσα σε 
ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου ωριμά-
ζει ολοένα και περισσότερο η ανάγκη 
της αλλαγής στρατηγικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
στη Θεσσαλονίκη κατέθεσε αναλυτι-
κά επεξεργασμένο και κοστολογημέ-
νο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση 
των μεγάλων πληγών του μνημονίου 
και την επανεκκίνηση της οικονομίας, 

σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορρο-
πίας. Δεν παρουσίασε ένα πρόγραμ-
μα νέων ελλειμμάτων. Και γι’ αυτό το 
πρόγραμμά μας θα υλοποιηθεί ανε-
ξάρτητα και έξω από τη διαδικασία 
της σκληρής διαπραγμάτευσης που 
θα αφορά τη βιωσιμότητα του χρέ-
ους». Στον ΣΚΑΙ, για να μην μείνει κα-
μιά αμφιβολία πως δεν υπάρχει ίχνος 
αντικαπιταλισμού ή έστω φιλεργατι-
σμού στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο 
Τσίπρας το ενέταξε στο πλαίσιο της 
αστικής φιλανθρωπίας, που σκοπό 
έχει να προσφέρει «ένα πιάτο φαΐ και 
συσσίτια» στους «ανθρώπους που δεν 
έχουν και πεθαίνουν».

Ο Βενιζέλος, έχοντας αποκατα-
στήσει τις προσωπικές του σχέσεις με 
τον Τσίπρα και βαλλόμενος εσωτερι-
κά από τους Παπανδρεϊκούς και έχο-
ντας προφανώς διαβάσει την έκθεση 
της Bank of America – Merrill Lynch 
για τη συνάντηση στελεχών της με 
τον Σταθάκη στο Λονδίνο, που φέρει 
το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ περίπου να 
προβλέπει συμμαχική κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, 
άρχισε να ρίχνει γέφυρες προς τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο Σαμαράς εξα-
πέλυε νέους μύδρους κατά του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, έχοντας παράλληλα ξαμολύσει 
την Βούλτεψη και τον Μπουμπούκο 
να κινδυνολογούν με τον τρόπο που 
μόνον αυτοί ξέρουν, ο Βενιζέλος, ο 
πιο φανατικός πολέμιος του ΣΥΡΙΖΑ, 
κατέβαζε τους τόνους και τόνιζε με 
νόημα: «Ακουσα την αντιπολίτευση, 
στο υψηλότερο επίπεδό της, να πα-
ραδέχεται ότι η δυσκολία που προ-
κύπτει δεν αφορά την κυβέρνηση, 
αλλά αφορά τη χώρα και το γεγονός 
ότι η αντιπολίτευση είναι ενισχυμένη 
δημοσκοπικά. Μα αυτό τι σημαίνει; 
Αυτό σημαίνει ότι τελικά δυσκολεύ-
εται η χώρα, δυσκολεύονται οι πο-
λίτες. Ας το ξανασκεφτούμε, ας το 
δούμε από τη σωστή οπτική γωνία»! 
Ο υπαινιγμός για εκλογές ήταν ένα 
βήμα ακόμη σ’ αυτή την κατεύθυνση, 
γι’ αυτό και ο Σαμαράς έσπευσε να 
κλείσει το θέμα με προσωπική του δή-
λωση, φοβούμενος παρασπονδία από 
τον κυβερνητικό του εταίρο. Φοβάται 
τυχόν παρασκηνιακή συμφωνία Βε-
νιζέλου-ΣΥΡΙΖΑ και επειδή έχει καεί 
στο χυλό (Κουβέλης) φυσάει και το 
γιαούρτι (Βενιζέλος).

Από μια άποψη, έχει ήδη διαμορ-
φωθεί ένα άτυπο «εθνικό μέτωπο». 
Από τη μια το σύνολο του εγχώριου 
πολιτικού συστήματος και από την 
άλλη οι δανειστές (με εκπρόσωπο σ’ 
αυτή τη φάση την τρόικα). Βεβαίως, 
στο εσωτερικό του «εθνικού μετώ-
που» δεν υπάρχει πολιτική ενότητα, 
αφού η κάθε πλευρά επιδιώκει αυτό 
που τη συμφέρει. Αν, όμως δούμε τα 
πράγματα από τη σκοπιά των συμ-
φερόντων του ελληνικού λαού, θα 
διαπιστώσουμε ότι αυτό το «εθνικό 
μέτωπο», παρά τα όσα λέει, παρά τον 
τρόπο που η κάθε πολιτική πλευρά εμ-
φανίζεται, έχει πάρει το μήνυμα από 
τους δανειστές και χορεύει στο χα-
βά που αυτοί βαράνε. Εννοείται πως 
αυτή τη στιγμή τις αποφάσεις θα τις 
πάρει η συγκυβέρνηση, ενώ ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ θα επαναλάβει τις ίδιες μεγαλό-
στομες καταγγελίες, όμως πρέπει να 

βλέπουμε μακριά. Να βλέπουμε όχι 
μόνο το βάθεμα της κινεζοποίησης 
που θα γίνει τώρα, με την ολοκλήρω-
ση της επιθεώρησης από την τρόικα, 
αλλά κι αυτά που θα ακολουθήσουν. 
Περιττεύει να πούμε ότι η κοινοτική 
νομιμότητα, στην οποία ομνύει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, είναι η νομιμότητα των δανει-
στών, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν 
να επιβάλλουν τις θελήσεις τους. 

Θελήσεις από τις οποίες, μιλώντας 
γενικά, κάθε άλλο παρά αδικημένη 
βγαίνει η ελληνική αστική τάξη. Η κι-
νεζοποίηση ωφελεί εξίσου τους δα-
νειστές και την ελληνική αστική τάξη 
που εξασφαλίζει πάμφθηνη εργατι-
κή δύναμη, η οποία θα της επιφέρει 
υπερκέρδη όχι μόνο στην κρίση, αλλά 
και στη φάση της μικρής ανάπτυξης 
στην οποία μπαίνει ο ελληνικός καπι-
ταλισμός.

Την Πέμπτη το βράδυ, που κλείνει 
η ύλη της εφημερίδας μας, η κατά-
σταση είχε ως εξής. H δυνατότητα να 
παρθούν αποφάσεις στο Eurogroup 
της Δευτέρας εξέλιπε οριστικά. Αυτό 
είχε ήδη διαφανεί από τις προηγού-
μενες μέρες. Αυτό, όμως, δεν ση-
μαίνει ότι στο Eurogroup δε θα γίνει 
συζήτηση για το ελληνικό ζήτημα. 
Ο Ντεϊσελμπλούμ, μιλώντας off the 
record την Τετάρτη, είπε πως ανα-
ζητείται μια «τεχνική παράταση του 
Μνημονίου μετά την 31η Δεκέμβρη», 
χωρίς να προσδιορίσει τη διάρκειά 
της. Την Πέμπτη, πηγές της Κομισι-
όν μιλούσαν για εξάμηνη παράταση 
του Μνημονίου. Την ίδια μέρα, στο 
EuroWorking Group, σύμφωνα με 
non paper του υπουργείου Οικονο-
μικών, που δεν πρέπει να το πάρουμε 
τοις μετρητοίς στο σύνολό του, «ανα-
γνωρίστηκε η περαιτέρω σύγκλιση 
των τελευταίων ημερών στις συζη-
τήσεις της ελληνικής κυβέρνησης με 
την τρόικα και διατυπώθηκε η έντονη 
προτροπή του οργάνου να υπάρξει 
συμφωνία αξιολόγησης ως τις 14 Δε-
κεμβρίου». Το ζουμί βρισκόταν στη 
συνέχεια: «Στόχος είναι να κινηθούν 
οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες στα 
κράτη μέλη για την παροχή προληπτι-
κής γραμμής πίστωσης. Δεδομένων 
των ασφυκτικών χρονικών περιθωρί-
ων ίσως απαιτηθεί μια βραχυχρόνια 
“τεχνική’’ παράταση. Τα θέματα αυτά 
θα απασχολήσουν το Eurogroup της 
Δευτέρας 08/12/2014». 

Οπως όλα δείχνουν, τη Δευτέρα 
θα αποφασιστεί πόσος χρόνος θα 
δοθεί για την ολοκλήρωση της συμ-
φωνίας ελληνικού κράτους – τρόικας. 
Αυτό θα καθορίσει και τις πολιτικές 
κινήσεις που θα γίνουν στην Ελλάδα. 
Για εκλογές «δεν το κόβουμε», αλλά 
η προεδρική εκλογή μπορεί να έρθει 
πιο μπροστά, ώστε ο Σαμαράς να 
εκμεταλλευτεί το ηρωικό κλίμα που 
προσπαθεί να δημιουργήσει. Κάτι τέ-
τοιο φοβάται και ο ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό 
και ο Τσίπρας, μετά την Τζάκρη, δέ-
χτηκε στο γραφείο του και τους Βου-
δούρη (εκλεγμένος με τη ΔΗΜΑΡ) 
και Παραστατίδη (εκλεγμένος με το 
ΠΑΣΟΚ), που τον διαβεβαίωσαν ότι 
θέλουν να φύγει αυτή η κυβέρνηση 
και δε θα ψηφίσουν υπέρ οποιου-
δήποτε προταθεί για πρόεδρος της 
Δημοκρατίας.

Δανειστές προς ελληνικό πολιτικό σύστημα

Το καταλάβατε ή να κάνουμε και κακά;

Δεν μας έκαναν σοφότερους ως προς τις 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις τα όσα ανα-

φέρονται στο e-mail-ποταμό με το οποίο ο 
Χαρδούβελης  ενημέρωσε την τρόικα για «το 
μάξιμουμ που μπορούμε να προσφέρουμε», 
αναγνωρίζοντας με δουλικότητα ότι «σε με-
ρικούς τομείς δεν ικανοποιήσαμε πλήρως τις 
ανησυχίες σας». Επιβεβαίωσαν, όμως, την 
κατεύθυνση στην οποία κινείται το σύστημα 
για τη νέα «αναμόρφωση» του ασφαλιστικού 
συστήματος.

Τέσσερα είναι τα σημεία που αναφέρονται 
σ’ αυτό το e-mail, το οποίο διέρρευσε στην 
«Καθημερινή», μάλλον από πηγή της Κομι-
σιόν. Τα παραθέτουμε και τα σχολιάζουμε, 
αφού πρώτα σημειώσουμε πόση αξία έχουν 
οι διαβεβαιώσεις που έδινε μέχρι και αυτή 
την εβδομάδα ο Βρούτσης, ότι το ασφαλιστι-
κό σύστημα είναι ακμαίο και βιώσιμο και δεν 
πρόκειται να υπάρξει νέα ανατροπή.
Αυξάνονται τα ελάχιστα ένσημα για τη 

θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, 
από 4.500 σε 6.000, ενώ για τους νεοεισερ-
χόμενους στο ασφαλιστικό σύστημα που 
γεννήθηκαν μετά την 1-1-1975 αυξάνονται 
σταδιακά.

Στο τεράστιο αυτό ζήτημα έχουμε ανα-
φερθεί κατ’ επανάληψη το τελευταίο χρονικό 
διάστημα και δεν έχουμε να πούμε πολλά. Το 
όριο των 6.000 ενσήμων θα δημιουργήσει με-
τά από κάμποσα χρόνια μια στρατιά ηλικιω-
μένων ζητιάνων, αποκλείοντας μεγάλο μέρος 
της εργατικής τάξης από την ίδια τη σύνταξη. 
Και βέβαια, θα πλήξει και το ασφαλιστικό σύ-
στημα, διότι μεγάλο κομμάτι εργαζόμενων, 
βλέποντας ότι δεν μπορούν να πιάσουν τα 
6.000 ένσημα θα συμβιβάζονται (κάποιοι θα 
την αναζητούν κιόλας) με την ανασφάλιστη 
εργασία.

Η σταδιακότητα στην αύξηση του αριθμού 
των ενσήμων για τους σημερινούς σαραντά-
ρηδες (γεννηθέντες μετά την 1.1.1975) αποτε-
λεί μια ένδειξη του πόσο καταστροφικό είναι 
αυτό το μέτρο. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί 
και σημάδι υποκρισίας. Πόσοι είναι αυτοί που 
έχουν φτάσει στα σαράντα και δεν έχουν βά-
λει ούτε ένα ένσημο; Πρόκειται ασφαλώς για 
πολύ μικρή μειοψηφία. Σ’ αυτή τη μειοψηφία 
προσφέρουν τη σταδιακή αύξηση (χωρίς να 
μας λένε πώς ακριβώς θα είναι η σταδιακό-
τητα), για να πουν ότι δήθεν είναι ευαίσθητοι 
σε όσους δεν έχουν πολλά ένσημα και δε θέ-

λουν να τους αποκλείσουν από τη σύνταξη. 
Οταν, όμως, η συντριπτική πλειοψηφία των 
ασφαλισμένων στο ΙΚΑ έβγαινε στη σύνταξη 
με 4.500 έως 6.000 ένσημα, στα προ κρίσης 
χρόνια, μπορούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει 
με τις σημερινές γενεές που λόγω κρίσης θα 
έχουν πολύ μεγαλύτερα, σε σχέση με το πα-
ρελθόν, διαστήματα ανεργίας.
Σταδιακή κατάργηση των ειδικών ορίων 

ηλικίας συνταξιοδότησης (πριν από το 62ο ή 
το 67ο έτος ηλικίας), με καταληκτική ημερο-
μηνία την 1-1-2019. Γι’ αυτούς που θα συντα-
ξιοδοτούνταν το 2019, προτείνεται αύξηση 
του ορίου ηλικίας κατά 2 έτη, ενώ γι’ αυτούς 
που θα συνταξιοδοτούνταν το 2020, προτεί-
νεται αύξηση κατά 4 έτη. Το μέτρο αφορά τα 
λεγόμενα ευγενή ταμεία, μητέρες ανηλίκων 
και βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Αφήνοντας στην άκρη όλες τις αναφορές 
σε χρονολογίες, γιατί αυτές μπορεί ν’ αλλά-
ξουν, μένουμε στην ουσία. Ενας ασφαλιστι-
κός θεσμός, όπως είναι η λεγόμενη πρόωρη 
σύνταξη, οδηγείται βήμα-βήμα στην πλήρη 
κατάργησή του. Αυτό που προτείνεται εί-
ναι ένα ακόμη βήμα, μετά τις αυξήσεις των 
ορίων ηλικίας που έγιναν με προηγούμενους 
αντιασφαλιστικούς νόμους. Αν μπορούσαν 
θα εφάρμοζαν αυτή την αύξηση από αύριο το 
πρωί, ξέρουν όμως ότι υπάρχουν εργαζόμε-
νες και εργαζόμενοι που έχουν κατοχυρώσει 
το δικαίωμα της πρόωρης σύνταξης και πα-
ραμένουν στη δουλειά για να βελτιώσουν τη 
σύνταξή τους. Θα μπορούσαν, λοιπόν, να κα-
ταθέσουν αμέσως αίτημα συνταξιοδότησης, 
γεγονός που θα δημιουργούσε ένα τεράστιο 
κύμα εξόδου εργαζόμενων από το στενό και 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτό θέλουν 
να αποφύγουν, γι’ αυτό βάζουν μεταβατική 
περίοδο.
Για όσους έχουν γεννηθεί μετά την 1-1-1975 

και έχουν περισσότερα από 15 χρόνια ασφά-
λισης, αλλά λιγότερα από 20, οι παροχές θα 
συνδεθούν με τις εισφορές τους.

Αυτό το σημείο είναι εντελώς ακατανόητο 
και είναι σίγουρο πως το έγραψαν έτσι για να 
μην ξεσηκώσει την οργή των εργαζόμενων 
(περίμεναν ότι το απαντητικό e-mail προς την 
τρόικα κάποια στιγμή θα διέρρεε. Εκείνο που 
είναι βέβαιο είναι πως πρόθεσή τους είναι να 
ρίξουν κι άλλο τις συντάξεις που προβλέπουν 
ο νόμος 3863/2010 και ο νόμος 3865/2010 (νό-
μοι Λοβέρδου και Παπακωνσταντίνου).

Είναι γνωστό πως οι νόμοι αυτοί προβλέ-
πουν άλλο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης 
για όσους συνταξιοδοτηθούν από 1.1.2015 και 
μετά. Ουσιαστικά θα παίρνουν δυο τμήματα 
σύνταξης. Ενα για το διάστημα που διήνυσαν 
στην ασφάλιση μέχρι και το 2011 και ένα για 
το διάστημα που θα διανύσουν από το 2011 μέ-
χρι τη συνταξιοδότησή τους. Το πρώτο τμήμα 
θα υπολογίζεται με όσα ίσχυαν παλιά, ενώ το 
δεύτερο τμήμα θα υπολογίζεται με άθλιους 
συντελεστές αναπλήρωσης και με βάση τις 
αποδοχές ολόκληρου του ασφαλιστικού βίου. 
Εννοείται πως για όσους πρωτοασφαλίστηκαν 
μετά το 2011 ισχύει ο νέος υπολογισμός.

Με βάση τα παραπάνω, αυτό που διέρρευσε 
δε σημαίνει απολύτως τίποτα. Ενας σημερι-
νός σαραντάρης έχει κάποια ένσημα μέχρι το 
2011 και σίγουρα θα έχει και μετά το 2011. Σε 
τι ακριβώς αναφέρεται η σύνδεση των παρο-
χών με τις εισφορές, αν έχουν μεταξύ 4.500 
και 6.000 ένσημα; Αν δε δούμε νομοθετική 
διάταξη δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα 
σχόλιο. Μπορούμε, όμως, με απόλυτη βεβαι-
ότητα να πούμε πως σχεδιάζουν να ρίξουν κι 
άλλο τις συντάξεις. Ιδιαίτερα το πρώτο τμήμα, 
αυτό που αφορά το διάστημα που διανύθηκε 
στην ασφάλιση μέχρι το 2011. Και ο προσανα-
τολισμός θα είναι κυρίως στους εργαζόμενους 
στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι 
οποίοι έχουν 300 ένσημα το χρόνο. Γιατί στον 
ιδιωτικό τομέα λίγοι έχουν σταθερή εργασία 
για πολλά χρόνια.
Η κυβέρνηση δεσμεύεται να επανασχε-

διάσει το ΕΚΑΣ, λαμβάνοντας υπόψη τη 
συνολική οικονομική και περιουσιακή κα-
τάσταση του συνταξιούχου. Θα προηγηθεί 

ειδική αναλογιστική μελέτη που θα είναι 
έτοιμη έως το τέλος του πρώτου τριμήνου 
του 2015 και οι αλλαγές θα νομοθετηθούν 
τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου.

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της μείωσης 
των συντάξεων, κάποιοι χαμηλοσυνταξιούχοι 
κατάφεραν να «τρυπώσουν» στο σύστημα του 
ΕΚΑΣ και να παίρνουν αυτό το άθλιο βοήθη-
μα. Επεσε το ετήσιο εισόδημά τους, οπότε εί-
χαν τις προϋποθέσεις για να πάρουν το ΕΚΑΣ. 
Θα κατεβάσουν, λοιπόν, πιο κάτω τα εισοδη-
ματικά όρια, ώστε να αποκλείσουν αρκετές 
δεκάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους και 
το κρατικό κονδύλι που διατίθεται για το ΕΚΑΣ 
να είναι μέσα στα μνημονιακά όρια.

Αυτά τα τέσσερα σημεία που περιλαμβά-
νονται στο e-mail της κυβέρνησης προς την 
τρόικα είναι καθαρά ενδεικτικά. Ο νέος αντι-
ασφαλιστικός νόμος θα τα εξειδικεύσει και θα 
προσθέσει πολλά ακόμη, όπως γίνεται με κά-
θε αντιασφαλιστικό νόμο. Αν τα σχολιάζουμε 
είναι για να δείξουμε την κατεύθυνση και να 
χτυπήσουμε το καμπανάκι.

Δε θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε 
πως η εργατική τάξη πρέπει να αξιολογήσει 
την πείρα από τη διαρκή μάχη οπισθοφυλα-
κών που δίνει μέχρι τώρα. Κάθε φορά δια-
πραγματεύεται το πακέτο των ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων που θα της κόψουν. Για να μπο-
ρέσει να αντεπιτεθεί πρέπει να έχει καθαρό 
προγραμματικό μπούσουλα. Κι ένας τέτοιος 
μπούσουλας δεν μπορεί να υπάρξει παρά μό-
νο αν στηριχτεί σε ένα βασικό εργατικό «δόγ-
μα»: πλήρης ασφάλιση για όλους και πλήρης 
χρηματοδότησή της από τους καπιταλιστές 
και το αστικό κράτος.

Σχέδιο παραγωγής 
ηλικιωμένων ζητιάνων

Κόκκινες γραμμές που ξέβαψαν κι έγιναν ροζ
Υπάρχει ένα μέτρο απ’ αυτό που η κυβέρνηση πρότεινε 

στην τρόικα που δείχνει τη μεγάλη απελπισία στην οποία 
βρίσκεται. Η πρόταση για αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία 
από 6,5% σε 13%, η οποία θα αποφέρει, όπως αναφέρεται στο 
περιβόητο e-mail Χαρδούβελη προς την τρόικα, κατ’ ελάχιστο 
350.000.000 ευρώ. Είναι δυνατόν να παίρνεις από τον κλάδο 
του τουρισμού, ο οποίος έχει οριστεί ως «η βαριά βιομηχανία 
της Ελλάδας», 350 εκατομμύρια και να τα μεταφέρεις στα 
κρατικά ταμεία;

Οταν βρίσκεσαι σε μια τόσο κρίσιμη πολιτικά περίοδο (ας 
όψεται η προεδρική εκλογή) και δεν μπορείς να βάλεις χέρι 
στα τρόφιμα και στα φάρμακα ή στα νησιά του Αιγαίου, τότε 
αναγκαστικά θα πειράξεις τη «βαριά βιομηχανία». Οπωσδή-
ποτε ακούγεται παράξενο να έχουν τα ξενοδοχεία ΦΠΑ 6,5%, 
στην ίδια κατηγορία με τα τρόφιμα, τα φάρμακα και τα βι-
βλία.  Αν σκεφτεί κανείς, όμως, τις προκλητικές παροχές που 
έχουν δοθεί στους ξενοδόχους, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, 
μπορεί να καταλάβει και τον χαμηλό ΦΠΑ. Είναι μια ακόμη 
κρατική βοήθεια, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί και να 
μπορούν να «χτυπάνε» τις δουλειές στα ετήσια παζάρια με 

τους μεγάλους τους οπερέιτορ. Τώρα, η κυβέρνηση αναγκάζε-
ται να τους κόψει ένα από τα πολλά προνόμια. Οι χαμηλοί τό-
νοι που κράτησε το συνδικάτο των αρπακτικών (ΣΕΤΕ) δείχνει 
πως τους έχουν δοθεί υποσχέσεις για απόσυρση του μέτρου 
το συντομότερο δυνατό, μαζί με υποσχέσεις για περισσότε-
ρους εργαζόμενους σε καθεστώς δουλείας (με τα περιβόητα 
voucher). Σε κάθε περίπτωση, όμως, η κίνηση αυτή δείχνει το 
αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η συγκυβέρνηση, που από εκεί 
που έλεγε  ότι δεν υπάρχει «δημοσιονομικό κενό» έστειλε στην 
τρόικα ένα πακέτο μέτρων ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ.

Πέρα από το μέτρο αυτό, το οποίο ακόμη βρίσκεται υπό δι-
απραγμάτευση με την τρόικα, στις κυβερνητικές προτάσεις 
υπάρχουν μια σειρά μέτρα σε βάρος των συνταξιούχων. Πά-
γωμα των συντάξεων και για τη διετία 2016-17, που εκτιμάται σε 
190 εκατ. ευρώ συνολικά. Χτύπημα των οικογεναιακών επιδο-
μάτων από το οποίο θα προκύψει εξοικονόμηση 23,1-37 εκατ. 
ευρώ κ.ά.

Εκεί όμως που κάποιος κρατάει την κοιλιά του από τα γέλια 
είναι όταν διαβάζει πως το περιβόητο «κίνημα των αποδείξεων» 
θα αντικατασταθεί από το «κίνημα του τζόγου». Θα καθιερωθεί 

λαχειοφόρος αγορά με τις αποδείξεις. Δηλαδή, αντί να παίζεις 
ξυστό ή κίνο, θα μαζεύεις αποδείξεις, θα περνάς την ώρα σου 
να τις περάσεις στο taxisnet και θα περιμένεις μπας και σου 
κάτσει το λαχείο για να πάρεις ένα πεντακοσάρικο! Μετά απ’ 
αυτή τη λαμπρή ιδέα, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι τρο-
ϊκανοί τους ζήτησαν «συγκεκριμενοποίηση» των προτάσεων. 
Αν μη τι άλλο, θέλουν να διατηρήσουν τη σοβαρότητά τους 
ως τεχνοκράτες.

Πέρα απ’ αυτά τα μέτρα, υπάρχει και η καβάντζα. Η κυ-
βέρνηση δηλώνει πρόθυμη να πάρει μια σειρά μέτρα, «αν 
διαπιστωθεί πως την 1η Ιουλίου του 2015 υπάρχει πρόβλημα 
στην εκτέλεση του προϋπολογισμού με βάση τις ελληνικές 
εκτιμήσεις»: απόσυρση της μείωσης της έκτακτης εισφοράς 
αλληλεγγύης κατά 30% για το 2015 και το 2016, φόρος πολυ-
τελείας, αύξηση των φόρων σε καπνό και αλκοόλ κ.ά. Ποιος 
όμως θα διαπιστώσει αν υπάρχει πρόβλημα στην εκτέλεση 
του προϋπολογισμού, αφού η τρόικα θα έχει ολοκληρώσει την 
αποστολή της; Η… νέα τρόικα. Ο νέος ελεγκτικός μηχανισμός 
που θα θεσπιστεί με τη συμφωνία για τις προληπτικές γραμμές 
πίστωσης (μία από τον ESM και μία από το ΔΝΤ).
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Μικροί Σαμαράδες 
και Φορτσάκηδες

Εμπνεόμενη από τον ακροδεξιό αρχηγό της Σαμαρά, τους 
πρωτοπόρους συνοδοιπόρους του στις πρυτανικές αρχές, 

παίρνοντας αέρα από τη συνέχιση και εμπέδωση της κινεζο-
ποίησης σε όλα τα επίπεδα, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έδωσε συνέντευξη 
Τύπου για τις αλλαγές που οραματίζεται στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.

Ιδού μερικές από αυτές:
u Δημιουργία «ειδικού σώματος φύλαξης, κατάλληλα εκ-

παιδευμένου», που θα ελέγχει ποιος μπαίνει και βγαίνει στα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, με αρμοδιότητες να επεμβαίνει 
όταν θεωρεί ότι κινδυνεύει η «νομιμότητα» (προφανώς από 
τίποτε καταλήψεις και απεργίες) και θα έχει την πλήρη ευθύνη 
για την ενημέρωση των δυνάμεων καταστολής. Μπάρες στις 
εισόδους των ΑΕΙ και ταυτότητες εισόδου για τα μέλη των 
ιδρυμάτων. 

u «Αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσε-
ων των Συλλόγων και τη θέσπιση κανόνων, ώστε να αποτρέπε-
ται μειοψηφίες να κλείνουν τα ιδρύματα, όπως γινόταν μέχρι 
σήμερα». Φόρα Φορτσάκη!

u «Κατάργηση των παραταξιακών πλαισίων  στις Γενικές Συ-
νελεύσεις και αντικατάστασή τους με προτάσεις χωρίς κομμα-
τική χροιά, που θα άπτονται των φοιτητικών και ακαδημαϊκών 
ζητημάτων». Τους ενοχλεί, προφανώς ο πολιτικός λόγος και η 
ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση, την οποία επιθυμούν 
να χάνεται μέσα στη «σούπα» των προτάσεων «χωρίς κομματι-
κή χροιά» για τα στενά «ακαδημαϊκά και φοιτητικά ζητήματα».

u «Θέσπιση προσωποπαγών Διοικητικών Συμβουλίων, με 
ονομαστική εκπροσώπηση που εκλέγονται από τους φοιτη-
τές». Πρόταση στο ίδιο μήκος κύματος με την αμέσως πα-
ραπάνω. 

u «Αναθεώρηση άρθρου 16. Ιδρυση μη κρατικών ακαδημα-
ϊκών ιδρυμάτων». Ο διακαής πόθος ΝΔ και ΠΑΣΟΚ επανέρ-
χεται ξανά και ξανά για να ευνοηθούν οι γόνοι της αστικής 
τάξης, σε βάρος των παιδιών της εργατικής τάξης και των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Η ταξική διαφορά στο απόγειό 
της. 

u «Πέρα από την τακτική χρηματοδότηση, την οποία τα Πα-
νεπιστήμια και τα ΤΕΙ θα πρέπει να λαμβάνουν ούτως ή άλλως 
από το Κράτος… επιπλέον κρατική χρηματοδότηση με βάση 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
με βάση την κατάταξή τους θα λαμβάνουν και το ανάλογο 
bonus που θα ορίζει την προηγούμενη χρονιά το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων». Η αποθέωση της κατηγοριο-
ποίησης των ιδρυμάτων, με βάση την απόλυτη προσαρμογή 
στις ανάγκες της καπιταλιστικής αγοράς. Πιστή εφαρμογή 
του νόμου Διαμαντοπούλου.

u «Αντληση ιδιωτικών κεφαλαίων… Απευθείας χορηγίες στα 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα από Φορείς, Νομικά Πρόσωπα Ιδιω-
τικού Δικαίου, οργανισμούς, ιδιώτες, ιδρύματα με τη μορφή 
κληροδοτημάτων. Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών προγραμ-
μάτων από ιδιώτες / εταιρίες / οργανισμούς και φορείς… Σύν-
δεση Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με την αγορά εργασίας…». Στο 
ίδιο μήκος κύματος με τα παραπάνω.

u «Χορήγηση κινήτρων σε ιδιώτες προκειμένου να κατα-
σκευάσουν ιδιωτικές εστίες συμβεβλημένες με το Κράτος, 
στις οποίες ο φοιτητής – σπουδαστής θα πληρώνει χαμηλό 
μίσθωμα (συνέχιση και ενίσχυση της μεθόδου ΣΔΙΤ)». Να 
αλωθεί και ο δημόσιος (έστω υποτυπώδης σήμερα) δημόσιος 
χαρακτήρας της φοιτητικής μέριμνας.

u «Την μετακίνηση δημοσίων υπαλλήλων από τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα προς τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ με σκοπό την 
στελέχωσή τους σε διοικητικές θέσεις». Οχι άμεση επανα-
πρόσληψη των διοικητικών υπαλλήλων που τέθηκαν σε δια-
θεσιμότητα είτε απολύθηκαν, αλλά «λύση» εκ των ενόντων.

u Δυο τύποι Λυκείων, ο δεύτερος σαφώς υποβαθμισμένος 
(ακαδημαϊκή εκπαίδευση ή τεχνική εκπαίδευση και κατάρτι-
ση). Διετές Λύκειο για όσους ακολουθήσουν την ακαδημαϊ-
κή εκπαίδευση. Η σημερινή τρίτη Λυκείου μετατρέπεται σε 
προπαρασκευαστικό έτος για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (η προετοιμασία γίνεται στις σχολικές μονάδες 
από καθηγητές της δευτεροβάθμιας).

Μικτό σύστημα εξετάσεων που θα αποτελείται από τα πα-
νελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και τα μαθήματα που θα 
ορίζουν τα τμήματα για την εισαγωγή των μαθητών σε αυτά. 
Κοντολογίς, ένταση της εξειδίκευσης, των ταξικών ανισοτή-
των, με τα παιδιά των φτωχών λαϊκών στρωμάτων στον Καιάδα 
(δεν προβλέπεται γι’ αυτά καμιά έστω και τυπική διέξοδος 
προς τα ΑΕΙ-ΤΕΙ), ισχυροποίηση των ταξικών φραγμών για 
την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Οι διακηρύξεις κρύβουν τις παγίδες
Συνέντευξη στο εκπαιδευτικό 

δίκτυο alfavita έδωσε ο συ-
ριζαίος βουλευτής Α΄ Θεσσαλο-
νίκης και εκπαιδευτικός Γιάννης 
Αμανατίδης για τα πρώτα μέτρα 
που θα πάρει το κόμμα του στην 
εκπαίδευση, όταν με το καλό έρ-
θει στην εξουσία.

Σημειώνουμε εδώ τα όσα δεν 
είπε ο βουλευτής, τα όσα με γε-
νικά και θολά χρώματα περιέγρα-
ψε, αφήνοντας σκοπίμως να αιω-
ρούνται ψευδαισθήσεις για το τι 
πραγματικά θα πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ 
την επομένη των εκλογών, όταν 
θα διαβεί την πολυπόθητη πόρτα 
του Μαξίμου, διαβάζοντας πίσω 
από τις λέξεις. 

Σημειώνουμε επίσης ότι όσα 
είπε ο Αμανατίδης αναφέρονται 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στην 
πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για 
την Παιδεία.

u Για την αντιμετώπιση της 
αξιολόγησης, που  με  ταχύ-
τατους ρυθμούς προωθεί το 
υπουργείο Παιδείας και τη θέση 
του ΣΥΡΙΖΑ για την αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών: 

«Eχουμε δεσμευτεί ότι θα 
καταργήσουμε τους Νόμους 
4024/11, 4142/13 και 3848/10 και 
το Προεδρικό Διάταγμα 152/13, 
δεν  θα επικυρώσουμε εκ των 
υστέρων τετελεσμένα που απορ-
ρέουν από την εφαρμογή αυτού 
του αυταρχικού νομοθετικού 
πλαισίου, θα προχωρήσουμε, σε 
συνεργασία με την εκπαιδευτική 
κοινότητα, σε μια δημοκρατική 
αναδιάρθρωση του πλαισίου δι-
οίκησης και οργάνωσης της εκ-
παίδευσης και θα επαναπροκη-
ρύξουμε  όλες τις θέσεις…

Η ελληνική κοινωνία και η 
εκπαίδευση χρειάζονται ελεύ-
θερους εκπαιδευτικούς, που θα 
κρίνονται με διαδικασίες που δεν 
θα στηρίζονται στην ανασφάλεια, 
στο φόβο και στις απολύσεις, 
αλλά θα συνδέονται με αναβαθ-
μισμένη και μακράς διάρκειας 
επιμόρφωση αντί για τη συλλογή 
βεβαιώσεων στην οποία επιδίδο-
νται τα τελευταία χρόνια…».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναπαράγει την 
ψευδαίσθηση που χρόνια καλ-
λιεργεί τώρα στον εκπαιδευτικό 
κόσμο η συνδικαλιστική γρα-
φειοκρατία των εκπαιδευτικών 
ομοσπονδιών με πυρήνα τις πα-
ρατάξεις των αστικών κομμάτων 
εξουσίας ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ, ώστε να 
συγκρατεί την οργή, να περιορί-
ζει το μέτωπο αντιπαράθεσης με 
το αστικό σύστημα και τις επιδι-
ώξεις του και να εγκλωβίζει τους 
αγώνες ενάντια στην αξιολόγηση 
σ’ ένα στενό πλαίσιο «τεχνικού» 
χαρακτήρα. Διατείνεται δηλαδή, 
ότι στο πλαίσιο του καπιταλισμού, 
μπορεί να υπάρξει σχολείο μα-
κριά και έξω από τις επιδιώξεις 
και τα συμφέροντα του κεφαλαί-
ου και της πολιτικής που χαράζει 
προς όφελός του η αστική τάξη, 
της οποίας την κυριαρχία δεν αμ-
φισβητεί σε καμιά περίπτωση ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Οτι μπορεί στο πλαίσιο 
αυτού του συστήματος η αξιολό-
γηση του εκπαιδευτικού και του 
έργου του να μην έχει τιμωρητικό 

χαρακτήρα, ιδίως για τους εκπαι-
δευτικούς εκείνους που έρχονται 
σε ρήξη με το σύστημα και την πε-
ποίθησή τους για την επαναστα-
τική ανατροπή του καπιταλισμού 
την κάνουν πράξη, όσο τούτο εί-
ναι δυνατόν, και στη δουλειά τους.

Ακόμη κι αν καταργηθούν οι 
παραπάνω νόμοι, που επιβλή-
θηκαν δεδομένου του ευνοϊκού 
ανέμου της κινεζοποίησης και που 
είναι αλήθεια ότι όξυναν τα πράγ-
ματα στην εκπαίδευση γιατί έβα-
λαν με άγριο και βίαιο τρόπο τον 
ανταγωνισμό και τη διαίρεση στο 
σχολείο και μεγέθυναν το φόβο, η 
ουσία είναι αλλού. Η αξιολόγηση 
στην εκπαίδευση είναι κλαδί από 
τον κορμό της «ανταποδοτικότη-
τας», που με τόση θέρμη προωθεί 
το ευρωπαϊκό κεφάλαιο σε όλους 
τους τομείς, ακόμη και σ’ αυτούς 
που έχουν κοινωνικό περιεχόμε-
νο, αποδομώντας τις κρατικές 
δαπάνες και υποχρεώσεις και 
φορτώνοντας τα βάρη στους 
εργαζόμενους, επιβάλλοντας σε 
όλη την έκταση την καταθλιπτική 
κυριαρχία της αστικής ιδεολογί-
ας. Και είναι γνωστή η λατρεία 
των Συριζαίων για την ΕΕ από 
τους κόλπους της οποίας δε θέ-
λουν επουδενί να αποσπαστούν.

Και ένα τελευταίο σχόλιο: Αλή-
θεια, πώς διακρίνονται οι «δημο-
κράτες» που θα τοποθετηθούν 
στη διοίκηση της εκπαίδευσης, 
στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσής 
της; Και από ποια ιδεολογία αυτοί 
θα εμφορούνται; Εχει τόση σημα-
σία αν η κυριαρχία της αστικής 
ιδεολογίας και η αναπαραγωγή 
της ταξικής διαφοροποίησης μέ-
σα από το σχολείο γίνεται με το 
καρότο ή με το βούρδουλα;

u Για το πώς θα απαντήσει ο 
ΣΥΡΙΖΑ στο πρόβλημα της μείω-
σης  του αριθμού των εκπαιδευ-
τικών μέσω της πολιτικής των 
μηδενικών προσλήψεων:

«Η απάντηση είναι σαφής: Πρέ-
πει να επανέλθουμε στην πρακτι-
κή των μόνιμων διορισμών, έτσι 
ώστε να καλυφθούν τα κενά και  
στην Πρωτοβάθμια και στη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση…».

Δεν υπάρχει πουθενά αναφο-
ρά για την επαναφορά της επε-
τηρίδας, του μόνου αδιάβλητου 
τρόπου μόνιμων διορισμών, που 
εξασφάλιζε μια μίνιμουμ εργασι-
ακή αξιοπρέπεια στους εκπαιδευ-
τικούς. Και αυτό δε γίνεται τυχαία, 
ειδικά αν θυμηθούμε ότι όταν επι-
χειρήθηκε η κατάργησή της από 
τον Αρσένη έπεσαν τόνοι δα-
κρυγόνα  στους εκπαιδευτικούς 
που διαμαρτύρονταν. Αντίθετα, 
υπονοείται ότι θα παραμείνει σε 
ισχύ ο «διαγωνισμός της ντρο-
πής» (ΑΣΕΠ), που αμφισβητεί τα 
πτυχία, κουβαλά το άρωμα του 
διαχωρισμού σε «άξιους» και μη 
και ο οποίος άνοιξε το δρόμο για 
την άλωση τελικά των εργασιακών 
σχέσεων και στην εκπαίδευση και 
βεβαίως δεν έλυσε σε καμιά πε-
ρίπτωση το πρόβλημα της μακρο-
χρόνιας αδιοριστίας.

u Για  το «νέο Λύκειο» και το 
σύστημα πρόσβασης στην ανώ-
τατη εκπαίδευση: 

«Η  πρόταση  του  ΣΥΡΙΖΑ 
εντάσσει τη σημερινή Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση στο πλαίσιο 
μιας ενιαίας 12χρονης δημόσιας 
εκπαίδευσης, που θα καλύπτει 
το σύνολο των παιδιών της αντί-
στοιχης ηλικίας (ως τα 18 τους 
χρόνια), ενώ παράλληλα προβλέ-
πει δίχρονη δημόσια προσχολική 
για όλα τα νήπια 4-6 ετών. Δομικό 
στοιχείο των προτάσεών μας είναι 
η συνολική αναμόρφωση των προ-
γραμμάτων σπουδών σε όλο το 
εύρος της 12χρονης εκπαίδευσης 
με τρόπο που θα συμβάλλει σε 
μια πολυδιάσταση διαμόρφωση 
της προσωπικότητας του παιδιού 
και του νέου πολίτη.  Στο επίπεδο 
του Λυκείου προωθούμε το Ενιαίο 
Λύκειο Θεωρίας και Πράξης, που 
θα ολοκληρώνει τη γενική μορφω-
τική συγκρότηση του νέου ανθρώ-
που παρέχοντας συνδυασμό θεω-
ρητικών και πρακτικών αντικειμέ-
νων και δραστηριοτήτων. Σε αυτή 
τη διαδικασία - που θα προβλέπει 
ασφαλώς ένα μεταβατικό στάδιο 
συνύπαρξης των δύο τύπων Λυκεί-
ου, ουσιαστικά αναβαθμισμένων 
- θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώ-
ρια ουσιαστικού διαλόγου με την 
εκπαιδευτική κοινότητα και τους 
αρμόδιους φορείς.

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
έχουμε ταχθεί υπέρ της αποδέ-
σμευσης του Λυκείου από αυτή 
τη διαδικασία και της μετακίνη-
σης του συστήματος προς την 
ελεύθερη πρόσβαση.

Η πρότασή μας για ελεύθερη 
πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση:

1. Καταργεί οριστικά τον σημε-
ρινό χαρακτήρα του λυκείου ως 
μηχανισμού ‘’προγύμνασης’’ των 
νέων για την πρόσβασή τους στη 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

2. Αναβαθμίζει τον μορφωτικό 
ρόλο του λυκείου, γιατί το απε-
λευθερώνει από τις εισαγωγικές 
εξετάσεις.

3. Απαλλάσσει την οικογένεια 
από τις δυσβάσταχτες δαπάνες 
για φροντιστήρια…».

Το περίφημο «Ενιαίο Λύκειο 
Θεωρίας και Πράξης που θα 
ολοκληρώνει τη γενική μορφωτι-
κή συγκρότηση του νέου ανθρώ-
που» του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίποτε 
περισσότερο από μια λαμπερή 
πομφόλυγα που σκάει μόλις την 
τοποθετήσουμε μέσα στο πλαίσιο 
του αστικού σχολείου, μέσα στον 
καπιταλισμό. Ο οποίος εξοβελίζει 
από τους σκοπούς του τον «γενι-
κό» άνθρωπο και αναπαράγει τον 
«μερικό», τον οποίο εφοδιάζει μό-
νο με τις απαραίτητες δεξιότητες 
που απαιτεί κάθε φορά η αγορά, 
χτίζοντας ένα εκπαιδευτικό σύ-
στημα φθηνό και ευέλικτο που δε 
βάζει «φυτίλια» αμφισβήτησης 
του εκμεταλλευτικού συστήματος 
με τη δημιουργία ολοκληρωμένων 
προσωπικοτήτων και σκεπτόμε-
νων ανθρώπων.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
το πολύ-πολύ μια τεχνικού τύπου 
ενοποίηση των δυο τύπων Λυκεί-
ων, χωρίς ακόμη και αυτό να είναι 

σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθεί 
αφού προβλέπεται «μεταβατικό 
στάδιο» και «διάλογος».

Σε ό,τι δε αφορά την «ελεύθε-
ρη πρόσβαση», υπογραμμίζουμε 
μόνο μια λέξη, που δεν μπαίνει 
τυχαία, τη λέξη «διαδικασία». Από 
την οποία υποτίθεται θα αποδε-
σμευτεί το Λύκειο. Κοντολογίς, 
θα υπάρχει διαδικασία επιλογής 
από τα Πανεπιστήμια, η οποία το-
ποθετείται μετά την αποφοίτηση 
από το Λύκειο. Οι Συριζαίοι σκό-
πιμα αποφεύγουν να μιλήσουν 
καθαρά, να περιγράψουν τη μορ-
φή αυτής της «διαδικασίας» και 
τονίζουν την ψευδεπίγραφη γι’ 
αυτούς «ελεύθερη πρόσβαση», 
η οποία πριν από κάποια χρόνια 
είχε μπει στην προμετωπίδα των 
μαθητικών καταλήψεων. Ψέμα και 
υποκρισία επίσης είναι και ο ισχυ-
ρισμός ότι το Λύκειο θα αναβαθ-
μίσει τον μορφωτικό του ρόλο και 
θα αποδεσμευτεί από τη διαδικα-
σία εισαγωγής από τη στιγμή που 
θα εξακολουθήσει να υπάρχει σύ-
στημα επιλογής για την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση (όποια μορφή κι 
αν έχει αυτό), όπως ψέμα είναι ότι 
σε αυτό το πλαίσιο, ο μηχανισμός 
της παραπαιδείας δε θα καθιστά 
αυτό καθαυτό το Λύκειο πάρεργο 
και δε θα εξακολουθήσει να απο-
μυζά τους ήδη πενιχρούς οικογε-
νειακούς προϋπολογισμούς.

Περιγράφοντας συνοπτικά 
τα άμεσα μέτρα που θα πάρει ο 
ΣΥΡΙΖΑ, ο Αμανατίδης, μεταξύ 
άλλων, μίλησε για «τήρηση της 
νομιμότητας στη λειτουργία των 
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων» και 
όχι για κατάργησή τους (λογικό, 
αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί τις καπι-
ταλιστικές επιχειρήσεις -και τέ-
τοιες είναι και τα «μαγαζιά» των 
σχολαρχών- ατμομηχανές της 
ανάπτυξης) και για «πάγωμα των 
καταργήσεων– συγχωνεύσεων 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση και επα-
ναλειτουργία σχολικών μονάδων 
που καταργήθηκαν (νηπιαγωγεία- 
δημοτικά-γυμνάσια-λύκεια) βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων». Εμείς 
κρατάμε το τελευταίο, την αναφο-
ρά στα «αντικειμενικά κριτήρια», 
για να καταδείξουμε την υποκρι-
σία των Συριζαίων, όταν είναι γνω-
στό ότι στην τελευταία διετία κα-
ταργήθηκαν κάπου 2.000 σχολεία 
και τα παιδιά έχασαν το σχολειό 
της γειτονιάς και του χωριού τους. 

Σε συνδυασμό με αυτά, ση-
μειώνουμε και την πρόταση από 
το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για 
«εφαρμογή του ανώτατου ορίου 
των 25 μαθητών ανά τμήμα στην 
Δευτεροβάθμια και μεσοπρόθε-
σμα των 20 μαθητών στην Πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση».

u Ως «κλου» των συριζαίικων 
«ανατρεπτικών» σημείων για 
την Παιδεία αναφέρουμε χωρίς 
σχόλια την πρόταση από το πρό-
γραμμα του ΣΥΡΙΖΑ:

«Δέσμευση για σταδιακή αύξη-
ση των κονδυλίων για την παιδεία 
και την έρευνα από τον κρατικό 
προϋπολογισμό ανάλογα με την 
οικονομική κατάσταση της χώ-
ρας»!
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Η Καισαριανή ,  σύμβολο 
αντίστασης, με την πλού-

σια παρακαταθήκη σε ηρωι-
κούς αγώνες, χτες έδωσε άλλη 
μια απάντηση: Απάντηση αγώ-
να, διεκδίκησης και εμπιστο-
σύνης στο ΚΚΕ, επιλέγοντας 
δημοτική αρχή - στήριγμα στη 
λαϊκή πάλη και όχι διαχείρισης 
της αντιλαϊκής πολιτικής». Ετσι 
σχολίασε η εφημερίδα του Πε-
ρισσού τη νίκη του κομματικού 
υποψήφιου επί του υποψήφιου 
του ΣΥΡΙΖΑ, στις επαναληπτι-
κές εκλογές που έγιναν στην 
Καισαριανή την περασμένη 
Κυριακή. Το γεγονός ότι η απο-
χή εκτινάχτηκε στο 67%, το ότι 
δεν έφτασαν τους 8.000 οι 
ψηφοφόροι που προσήλθαν 
στις κάλπες, δεν αποτέλεσε εί-
δηση άξια σχολιασμού για την 
ηγεσία του Περισσού. Ούτε 
καν άξια αναφοράς. Οσο και 
να έψαχνε κανείς το «Ριζοσπά-
στη» της Τρίτης δε θα έβρισκε 
αναφορά στην αποχή.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
το αποτέλεσμα είναι ήττα για 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό και δεν 
είχαμε επίσημη ανακοίνωση, 
παρά μόνο off the record πα-
ράπονα από τον υποψήφιό του 
και τους ανθρώπους του για 
εγκατάλειψη από την ηγεσία 
του κόμματος. Οπως δείχνουν 
τα πράγματα, στο επιτελείο 
της Κουμουνδούρου επικρά-
τησαν κυνικές σκέψεις. Να 
μην αναμιχθούν επίσημα στην 
επαναληπτική εκλογή της Και-
σαριανής, ώστε σε περίπτωση 
ήττας να μην τη χρεωθούν κομ-
ματικά, να μη θολώσει η εικόνα 
νίκης που τόσο μεθοδικά σχη-
ματίζουν τα γκάλοπ. Αλλωστε, 
στον ΣΥΡΙΖΑ ξέρουν πολύ 
καλά ότι η ψήφος στις τοπικές 
εκλογές δεν έχει καμιά σχέση 

με την ψήφο στις εθνικές εκλο-
γές. Τον περασμένο Μάη ο 
ΣΥΡΙΖΑ υπέστη Βατερλό στις 
τοπικές εκλογές, όμως σάρωσε 
στις ευρωεκλογές. Στο δεύτε-
ρο γύρο είχαμε ανθρώπους 
που στις δημοτικές και περι-
φερειακές εκλογές ψήφιζαν 
τους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ 
και της ΝΔ, ενώ στις ευρωε-
κλογές ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ.

Οι άνθρωποι του Περισσού, 
από την άλλη, που πανηγυρί-
ζουν ότι η συνέπεια νίκησε 
τον οπορτουνισμό, θα δουν 
για μια ακόμη φορά στις επό-
μενες εκλογές τον ΣΥΡΙΖΑ να 
τους «ξεψειρίζει» την εκλογική 
βάση. Και στην Καισαριανή. 
Τώρα, όμως, ήθελαν μια «μεγά-
λη νίκη» για να τη σερβίρουν 
στους οπαδούς τους, τους 
οποίους εδώ και χρόνια ταΐ-
ζουν με πολιτικό κουτόχορτο.

Ο υποψήφιος του Περισσού 
πήρε 1.150 ψήφους περισσότε-
ρες απ’ όσες είχε λάβει στον 
πρώτο γύρο τον περασμένο 
Μάη, ενώ ο ψηφοφόρος του 
ΣΥΡΙΖΑ πήρε 450 ψήφους πε-
ρισσότερες απ’ αυτές που είχε 
πάρει τον περασμένο Μάη. 
Δεν ξέρουμε αν το αποτέλε-
σμα θα ήταν το ίδιο σε περί-
πτωση που ο δεύτερος γύρος 
ανάμεσά τους διεξαγόταν το 
Μάη. Κι επειδή ο συριζαίος 
υποψήφιος βρήκε καταφύγιο 
στις βολικές σε τέτοιες περι-
πτώσεις θεωρίες συνωμοσίας 
(με έφαγαν οι μηχανισμοί – 
Πασόκοι και Δεξιοί έστειλαν 
κόσμο να ψηφίσει τον αντίπα-
λό μου), εμείς θα θέλαμε να 
αναδείξουμε μια άλλη διάστα-
ση. Αυτή του βίου και της πο-
λιτείας των συριζαίων τοπικών 
«αρχόντων» από το Σεπτέμβρη 
που ανέλαβαν τα καθήκοντά 

τους. Οταν η παράταξη της 
Δούρου ψηφίζει αυτούσιο τον 
προϋπολογισμό του Σγουρού 
και κάνει πλάτες στον Αλαφού-
ζο για να πάρει τα 7 εκατ. που 
σκανδαλωδώς αποφάσισε να 
του χαρίσει ο Σγουρός, όταν η 
παράταξη Βασιλόπουλου κάνει 
αίσχη στη Φιλαδέλφεια-Χαλ-
κηδόνα (για να μείνουμε μόνο 
στις περιπτώσεις που έγιναν 

ευρύτερα γνωστές), γιατί να 
μην σκεφτούν οι ψηφοφόροι 
της Καισαριανής ότι είναι 
«ούνα φάτσα ούνα ράτσα» με 
τους Πασόκους και ένα κομμά-
τι τους να στραφεί στον υπο-
ψήφιο του Περισσού;

Αυτά σε τοπικό επίπεδο, για-
τί σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο 
η εκλογική συμπεριφορά δια-
μορφώνεται διαφορετικά.

Ακροδεξιά κωμωδία…
Ο βουλευτής Πειραιά των ΑΝΕΛ Π. Μελάς κούνησε μαντίλι 

στο «κόμμα» αιφνιδιάζοντας τον Καμμένο, ο οποίος περίμενε 
πως η κίνηση Μελά θα γινόταν κατά την ψηφοφορία για εκλογή 
προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε ν’ αναγκαστεί αυτός να τον 
διαγράψει. Ο Μελάς, όμως, άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε 
ο Καμμένος με την «υπόθεση Σταυρούλα» και την έκανε πρώτος, 
λίγες μέρες μετά την… πανηγυρική εκλογή του ως τομεάρχη Υγεί-
ας στο συνέδριο των ΑΝΕΛ.

Το ερώτημα που αντιμετωπίζει με δραματικό τρόπο ο Καμμέ-
νος είναι «ποιος θα είναι ο επόμενος;». Τι τακτική θ’ ακολουθή-
σουν οι άνθρωποι του Σαμαρά, ο Σταμάτης, ο Μαρκόπουλος, ο 
Μπαλτάκος, που πλαγιοκοπούν τους βουλευτές των ΑΝΕΛ. Μετά 
την αποχώρηση του Μελά φοβάται πως θα εφαρμόσουν τακτική 
«ξηλώματος του πουλόβερ». Δηλαδή, ν’ αρχίσουν να φεύγουν 
ο ένας μετά τον άλλο, πριν την προεδρική εκλογή, ώστε όσοι 
φεύγουν από το μαντρί να ενθαρρύνουν τους υπόλοιπους, δεί-
χνοντας πως ο στόχος των 180 επιτυγχάνεται και πως όποιοι δεν 
ακολουθήσουν θα μείνουν στο τέλος «μπουκάλα».

Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα και του Καμμένου και των βου-
λευτών του. Ο Καμμένος θέλει εκλογές το Μάρτη, μπας και κα-
ταφέρει να σώσει την παρτίδα. Να πιάσει, δηλαδή, το 3% και να 
ξαναβγάλει μια βουλευτική θητεία. Αν ο βίος της κυβέρνησης 
παραταθεί, το μόρφωμα που έφτιαξε το 2012 θα εξακολουθήσει 
να φυλλορροεί και δε θα τη βγάλει μέχρι το 2016. Οι βουλευτές 
του αντιμετωπίζουν το ίδιο δίλημμα ο καθένας και η καθεμιά 
χωριστά. Σκέφτονται: ακόμη κι αν πιάσουν οι ΑΝΕΛ το 3%, οι 
περισσότεροι από εμάς δε θα ξαναεκλεγούμε. Το δίλημμά τους, 
λοιπόν, είναι να μεταπηδήσουν σε άλλο κόμμα για να μπορέσουν 
να διεκδικήσουν την επανεκλογή τους με μεγαλύτερες αξιώσεις. 
Και βέβαια, για τη συντριπτική πλειοψηφία απ’ αυτούς άλλο κόμ-
μα είναι μόνο η ΝΔ.

…και συριζαίικη εμπλοκή
Πέρα από τις κωμικές στιγμές που εξακολουθεί να προσφέρει 

στην αστική πολιτική ζωή ο Καμμένος, δεν παραλείπει να μπλέξει 
στις δουλειές του και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ετσι, στην περιβόητη υπόθεση 
της απόπειρας δωροδοκίας της Ξουλίδου μέσω… facebook, ο 
Καμμένος πέταξε στα γρήγορα ότι ενήμερος ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ 
και συγκεκριμένα ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Τσί-
πρα Ν. Παππάς. Και ο ΣΥΡΙΖΑ παραδέχτηκε επίσημα ότι όντως 
είχε ενημέρωση από τον Καμμένο, επιδιδόμενος σε μια απέλπιδα 
προσπάθεια να βγει έξω απ’ αυτή την ιστορία.

Μιλώντας στις 28 Νοέμβρη στο πρωινάδικο του Mega, ο 
Σκουρλέτης είπε επί λέξει: «Πρόκειται για μια σοβαρή καταγγελία, 
σε ένα τόσο σοβαρό θέμα – δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα – και αντί να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, 
να δούμε αν είναι λάσπη, αν είναι ψέμα, αν είναι αλήθεια, βγαίνει 
ο κ. Καρύδης και λέει “ο κ. Παππάς είχε ενημερωθεί’’…. ούτε για 
το όνομα δεν είχε ενημερωθεί ο κ. Παππάς. Ο κ. Καμμένος πήρε 
τηλέφωνο και μίλησε στον κ. Παππά για απόπειρα δωροδοκίας, 
δεν του είπε ονόματα. Ο κ. Παππάς, λοιπόν, όπως και ο κ. εισαγγε-
λέας, έλαβε γνώση από τον κ. Καμμένο ότι υπάρχει μια περίπτωση 
δωροδοκίας αλλά δεν έχει ακριβή στοιχεία. Τι θα μπορούσε να 
είχε πει ο κ. Παππάς σε αυτή  την περίπτωση;».

Ακόμη κι ένας πρωτάρης δημοσιογράφος, αν του έλεγε κάτι 
τέτοιο ο Καμμένος, θα πίεζε για να μάθει περισσότερα. Πόσο 
μάλλον ένα κορυφαίο στέλεχος του κόμματος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. Ο ίδιος ο Σκουρλέτης, όταν πέταξε τη γνωστή 
κορόνα περί επιχείρησης εξαγοράς βουλευτών, δεν αναφέρθηκε 
(δεν υπαινίχτηκε καν) σε περιστατικό που αφορά βουλευτή του 
Καμμένου, αλλά σε ένα δημοσίευμα της φυλλάδας του Κουρή. 
Οταν ο ίδιος και ο Παππάς πήγαν στον εισαγγελέα που διεξήγαγε 
προκαταρκτική εξέταση, γιατί δεν του είπαν ότι έχουν και αυτή 
την ενημέρωση από τον Καμμένο; Επειδή δεν είχαν ονόματα; Ας 
έλεγαν το περιστατικό και ας αναλάμβανε ο εισαγγελέας να βρει 
τα ονόματα καλώντας τον Καμμένο.

Γιατί «έθαψαν» το συγκεκριμένο γεγονός τα ηγετικά στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ; Η δικαιολογία «δεν είχαμε ονόματα» είναι για αφε-
λείς και δεν την εξετάζουμε. Μένουν δύο άλλες εξηγήσεις: ο 
ΣΥΡΙΖΑ έκανε πλάτες στον Καμμένο, προκειμένου να χειριστεί 
όπως αυτός νομίζει τη συγκεκριμένη υπόθεση ή/και ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν πήρε στα σοβαρά την καταγγελία Καμμένου, καταλαβαίνο-
ντας πως πρόκειται για ένα ακόμη από τα αστυνομικοδικαστικά 
σενάρια που εδώ και χρόνια φτιάχνει ο δικομανής Καμμένος. 
Δεν υπάρχει περίπτωση ο Παππάς να μη ρώτησε τον Καμμένο τι 
στοιχεία έχει. Αν αυτός αρνήθηκε να του δώσει λεπτομέρειες, ο 
Παππάς θα έπρεπε να τον σιχτιρίσει και να του κλείσει το τηλέ-
φωνο στη μάπα, κατά το κοινώς λεγόμενο. Νομίζουμε, λοιπόν, ότι 
τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ρώτησαν, έμαθαν και, φυσικά, 
δεν πήραν στα σοβαρά τις καταγγελίες Καμμένου. Από την άλλη, 
δε θέλησαν να του κάνουν ζημιά. Συμπεριφέρθηκαν με το γνωστό 
πολιτικό τυχοδιωκτισμό που πολιτεύονται σε όλα τα ζητήματα και 
τώρα βγάζουν την ουρά τους έξω.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ : ΣΤΙΓΜΑ
Τέσσερις ταινίες για το στίγμα και την περιθωριοποίηση που 

ακολουθούν τη διάγνωση της ασθένειας. Από την απομόνωση 
της Σπιναλόγκας στο παράλληλο σύμπαν του καρκίνου, κι από 
εκεί στην πρόσφατη διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών, η 
ασθένεια γίνεται όχημα για τον εκφοβισμό και τον κοινωνικό 
έλεγχο.

Παρασκευές στις 8:30μμ - Είσοδος ελεύθερη
Αγαθουπόλεως 65 & Αχαρνών, Αθήνα

~ Παρασκευή 12/12/2014 ~

ΜΕΤΑΞΑ: ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
(Ελλάδα, 2012, 87’)

Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή: Σταύρος Ψυλλάκης

Ο Σταύρος Ψυλλάκης εισχωρεί στα άδυτα του αντικαρκι-
νικού νοσοκομείου Μεταξά και δημιουργεί ένα ντοκιμαντέρ 
για τους εργαζόμενούς του (γιατρούς, νοσηλευτές) που έχουν 
προσβληθεί και οι ίδιοι από καρκίνο. Η διαπραγμάτευση της 
νόσου-ταμπού για την ελληνική κοινωνία πραγματοποιείται χω-
ρίς παρεμβάσεις του κινηματογραφιστή, με μόνη την αφήγη-
ση των πρωταγωνιστών. Ο Ψυλλάκης δηλώνει πως προσέγγισε 
την ταινία και το θέμα της με ενδιαφέρον «υπαρξιακό». Χωρίς 
μελοδραματισμούς, επιχειρεί να αναδείξει την αξιοπρέπεια 
των ανθρώπων που μάχονται με τον καρκίνο και να αφήσει μια 
αισιόδοξη νότα: «Αυτοί οι άνθρωποι λένε “θέλω να ζήσω” και 
αυτό είναι κάτι που αφορά όλους μας».

Νέος κύκλος 
προβολών και 
συζητήσεων

Τι έγειρε τη ζυγαριά στην Καισαριανή;

Εθνικιστικά 
μαλλιοτραβήγματα
Πεντάωρο Βατερλό της Περιστέρη σε εκδήλωση που οργά-

νωσε το υπουργείο Πολιτισμού, καθώς έλεγε και ξέλεγε, 
εκνευριζόταν, δεν απαντούσε σε ερωτήσεις κτλ. Κάποιες στιγ-
μές η ένταση κορυφώθηκε και εκδηλώθηκε ανοιχτά η κόντρα 
της Περιστέρη με τη Μενδώνη, με τη δεύτερη να διαψεύδει 
την πρώτη. Στο τέλος η Περιστέρη τους άφησε στα κρύα του 
λουτρού, γιατί… έπρεπε να προλάβει την πτήση της και οι κα-
λεσμένοι, που δεν ήταν όσοι αναμένονταν, όπως απέδειξε το 
όχι γεμάτο αμφιθέατρο, αισθάνθηκαν την απογοήτευσή τους 
να μεγαλώνει.

Πώς είναι δυνατόν να πλακώνονται αυτοί που χειρίστηκαν 
την ανασκαφή; Δεν πλακώνονται επιστήμονες, αλλά διαχειρι-
στές του πιο χυδαίου εθνικισμού, οι οποίοι έβαλαν κάποιους 
στόχους που δεν έχουν καμιά σχέση με τις επιστήμες της Αρ-
χαιολογίας και της Ιστορίας, δεν τους πέτυχαν και τώρα που 
το πανηγύρι τέλειωσε βγάζουν τα μάτια τους, προσπαθώντας 
ο ένας να ρίξει την ευθύνη στον άλλο. Η Περιστέρη είπε ότι η 
ανασκαφή έγινε χάρη «στο ενδιαφέρον του πρωθυπουργού», 
καρφώνοντας έτσι το ΥΠΠΟ, όταν όμως μίλησε για εθελοντές 
που πήραν μέρος στην ανασκαφή η Μενδώνη δεν άντεξε άλλο 
και φανερά εκνευρισμένη παρενέβη για να πει ότι εθελοντικά 
και μόνο για ένα χρονικό διάστημα δούλεψε μόνο μια συνερ-
γάτιδα της Περιστέρη.

Μια σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη κατήντησε εθνικι-
στικό τηλεοπτικό σίριαλ κι επειδή το αποτέλεσμα δεν βγήκε, 
ετοιμάζονται να «θάψουν» τη συνέχεια.
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Δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Ορθιοι! Οχι πια στα τέσσερα.

Προσέξτε κόκκινοι αδελφοί μου του «Κ»ΚΕ, σήμερα (6 Δε-
κεμβρίου) δεν γιορτάζουμε τίποτα (ποιον άγιο Νικόλαο 

ρε;). Μη σας παραπλανήσουν τίποτε σειρήνες (ποιων ένστο-
λων συντρόφων μας εργαζομένων ρε;), τίποτε πράκτορες, 
εισπράκτορες και τίποτε προβοκάτορες. Στο ύψος σας εσείς! 
Καλύτερα μάλιστα να καθίσετε μέσα, γιατί ίσως βγουν οι 
γνωστοί-άγνωστοι υαλοπινακοθραύστες που έλεγε κι ο αεί-
μνηστος Byron. Εμείς οι άγνωστοι-γνωστοί δεν έχουμε καμιά 
σχέση μ’ αυτούς που εμπαίζουν το λαό και αναστέλλουν τη 
συντεταγμένη επανάσταση.

Πέρα από την πλάκα, η 
απόρριψη της προσφυγής 
Ρωμανού δυναμιτίζει το κλί-
μα και διαμορφώνει εμπρη-
στική κατάσταση για τη μέρα 
αυτή (οι γραμμές αυτές γρά-
φονται την Τετάρτη).

Διασώζοντας και τιμώντας 
τις παραδόσεις, οφείλουμε 
να υπενθυμίσουμε ότι κάθε 
χρόνο τέτοιο καιρό αρχίζει 
η «γουρουνοχαρά». Πρόκει-
ται για το έθιμο της σφαγής 
γουρουνιών (τι υπομειδιάτε ρε;) και την μετέπειτα ετοιμασία λου-
κάνικων, τηγανιάς και χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων.

Να μου το θυμηθείτε: αρχή δια περιπέτειες ήταν το e-mail που 
έστειλε στην τρόικα η κυβέρνηση του success story της αδούλω-
της δουλοπαροικίας. Και όχι αρχή δια έξοδο από τα μνημόνια.

Oμως η φαιδρότητα δεν περιορίζεται εντός των συνόρων της 
μακάριας μπανανίας, αλλά αγκαλιάζει όλο το πλανητικό χωριό. 
Μαχητές του Ισλαμικού Κράτους ανάρτησαν στο διαδίκτυο μια 
συνταγή για τηγανίτες που παρατείνουν την ενέργεια και τη 
δύναμη. Για να μη λέτε ότι τις δοκιμάσαμε μόνοι, τα υλικά της 
συνταγής των τζιχαντιστών είναι ένα αυγό, ένα φλιτζάνι αλεύρι, 
τέσσερις κουταλιές της κούπας ζάχαρη, μία κουταλιά της σού-
πας λάδι, τέσσερα κουταλάκια του γλυκού αλάτι και ένα φλιτζάνι 
γάλα. Σύμφωνα με τις οδηγίες οι τηγανίτες θα πρέπει να σερβί-
ρονται με μέλι, ενώ είναι κατάλληλες τόσο για πρωινό όσο και 
για βραδινό. Τίποτε διαφορετικό από αυτές των γιαγιάδων μας 
δηλαδή. Πού να ξέραμε τότε τι πολεμοφόδια είχαμε…

Αν πιστέψουμε τα τρομοκρατικά δελτία μετέωρων λόγων των 
μετεωρολόγων, δεν κινδυνεύουμε από τον Σαμαρά, από την 
ακροδεξιά, από τα μνημόνια και από τον καπιταλιστικό οδοστρω-
τήρα. Κινδυνεύουμε να πάμε από ακραία καιρικά φαινόμενα και 
μόνο. Και μ’ όνο.

Για να δούμε πώς βγήκε η όλο και πιο επίκαιρη έκφραση «πλή-
ρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του». Γράφει ο ιστορικός Χριστόφο-
ρος Aγγελος: «Οι επιβληθέντες φόροι ήσαν αναρίθμητοι, αλλά 
και άνισοι. Εκτός της δεκάτης, του εγγείου και της διακατοχής 
των ιδιοκτησιών, εκάστη οικογένεια κατέβαλε χωριστά φόρον 
καπνού (εστίας), δασμόν γάμου, δούλου και δούλης, καταλυμά-
των, επαρχιακών εξόδων, καφτανίων, καρφοπετάλλων καί άλλων 
εκτάκτων. Ενώ δε ούτω βαρείς καθ’ εαυτούς ήσαν οι επιβληθέ-
ντες φόροι, έτι βαρύτερους καί αφόρητους καθίστα ο τρόπος της 
εισπράξεως και η δυναστεία των αποστελλομένων προς τούτο 
υπαλλήλων ή εκμισθωτών. Φόρος ωσαύτως ετίθετο επί των ρα-
γιάδων εκείνων οίτινες έτρεφον μακράν κόμην». Από αυτό το 
τελευταίο έμεινε παροιμιώδης η φράση…

Παραθέτουμε ανέγγιχτη και ασχολίαστη την περί ΜΑΤ δήλωση 
ενός από τους πενήντα γραμματείς του ΣυΡιζΑ ανά τη θλιβερή 
ελληνική επαρχία, ζητώντας προκαταβολικά συγνώμη για την βά-
σανο στην οποία υποβάλλουμε τους συντρόφους αναγνώστες: 
«Η μονάδα αυτή έχει την τάση να αποκαθιστά την τάξη μόνο των 
ανθρώπων οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα δίκαια αιτήματα των 
εργαζομένων και των φοιτητών. Eτσι λειτουργούν τα τελευταία 
χρόνια τα ΜΑΤ, αν και νομίζω ότι πάντα έτσι λειτουργούσαν. Για 
μας λοιπόν είναι δεδομένο ότι έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να καταρ-
γηθούν. Στο κάτω κάτω της γραφής αν, ω μη γένοιτο, χρειαστεί 
ποτέ να καταστείλουμε άλλα πράγματα, έχουμε και τον Στρατό 
και δεν μας χρειάζονται τα ΜΑΤ…! Νομίζω ότι η αστυνομία πλέ-
ον κάνει οτιδήποτε άλλο από την ονομασία του υπουργείου στο 
οποίο ανήκει, δηλαδή να προστατεύει τον πολίτη».

«Η επιπόλαιη και ταυτόχρονα σκεπτικιστική κι εύπιστη αστική 
τάξη, είναι διαποτισμένη με μια δεισιδαίμονα εμπιστοσύνη στο 
κράτος-πρόνοια, το οποίο ωστόσο αδιάκοπα κατακρίνει, κατη-
γορώντας πάντα την κυβέρνηση για τα δικά της σφάλματα και 
είναι ανίκανη να επιχειρήσει ο,τιδήποτε χωρίς την παρέμβαση 
των αρχών» (Gustave le Bon – «Ψυχολογία των όχλων»).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντιΚΥΝΩΝΙΚΑ

Πολλοί αναγνώστες ίσως 
αναρωτηθούν τι δουλειά 

έχει στην εφημερίδα μας 
ένα θέμα που φαίνεται εξει-
δικευμένο και αυστηρά νομι-
κό. Κάπως έτσι ίσως να είχαν 
τα πράγματα αν οι αλλαγές 
που προωθούσε το υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης δεν έδιναν 
για πρώτη φορά σε τέτοιους 
μνημονιακούς καιρούς και με 
τον ελληνικό λαό να είναι στα 
πρόθυρα μιας νέας επίθεσης 
σε εργατικά και ασφαλιστικά 
δικαιώματα, πρωτοφανή αβά-
ντα στις Τράπεζες με ρυθμί-
σεις που χαντακώνουν μικρο-
οφειλέτες και περιορίζουν 
δικαιώματα στα στάδια τόσο 
πριν όσο και κατά τη διάρκεια 
της πολιτικής δίκης. 

Ηδη από το 2012 έχει καταρ-
τιστεί ειδική Νομοπαρασκευ-
αστική Επιτροπή με σκοπό να 
μεταρρυθμίσει διατάξεις του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
Κάτι τέτοιο κρίθηκε αναγκαίο, 
όπως αναφέρεται και στην αιτιο-
λογική έκθεση του σχετικού σχε-
δίου νόμου, χάριν της ταχύτερης 
απονομής δικαιοσύνης. Ετσι, οι 
αλλαγές έγιναν κυρίως στην 
τακτική διαδικασία ενώπιον των 
πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, 
καθώς και στο στάδιο την ανα-
γκαστικής εκτέλεσης, μιας και 
εκεί παρατηρούνται οι μεγαλύ-
τερες χρονικές καθυστερήσεις. 

Αλλες επιμέρους αλλά εξίσου 
σημαντικές αλλαγές αφορούν 
και ειδικές διαδικασίες (όπως 
π.χ. τα ασφαλιστικά μέτρα). Το 
σχέδιο νόμου δόθηκε σε δημό-
σια διαβούλευση, εκφράστηκαν 
πολλοί φορείς και εμπλεκόμενοι 
με τη δικαιοσύνη παράγοντες, 
όπως οι δικηγορικοί σύλλογοι 
της χώρας, συμβολαιογράφοι 
κλπ. και πλέον κατατέθηκε στη 
Βουλή οπότε και αναμένεται η 
ψήφισή του.

Ηδη, τη στιγμή που γράφε-
ται αυτό το σημείωμα (βράδυ 
Τετάρτης), αναβρασμός επι-
κρατεί στους δικηγόρους όλης 
της χώρας, οι οποίοι διανύουν 
τη δεύτερη εβδομάδα αποχής, 
δηλώνοντας ευθαρσώς την 
αντίθεσή τους στο εν λόγω νο-
μοθέτημα και καταγγέλλοντας 
την αδιαφορία των εμπνευστών 
του απέναντι σε βασικά προβλή-
ματα που τέθηκαν επί τάπητος. 
Με απόφαση της ολομέλειας 
των Δικηγορικών Συλλόγων της 
χώρας διεξήχθη και σχετικό δη-
μοψήφισμα, τα αποτελέσματα 
του οποίου βγήκαν την Τετάρτη 
και έδειξαν τη συντριπτική πλει-
οψηφία των συμμετεχόντων να 
τάσσεται κατά του νέου ΚΠολΔ 
και υπέρ της συνέχισης των κινη-
τοποιήσεων.

Μιας και ο χώρος της εφη-
μερίδας δεν επιτρέπει μεγάλες 

αναλύσεις, αξίζει να περιορι-
στούμε σε δύο-τρία σημεία του 
Σχεδίου αυτού, στα οποία έχει 
προβληθεί και έντονη κριτική. Το 
πρώτο σχετίζεται με το στάδιο 
της αναγκαστικής εκτέλεσης. 
Η διαδικασία αυτή αφορά κα-
τεξοχήν το άκρως ακανθώδες 
ζήτημα των πλειστηριασμών. 
Πλέον, με τις αλλαγές που προ-
ωθούνται, ευνοούνται σε βαθμό 
προκλητικό οι Τράπεζες ακόμη 
και σε βάρος του Δημοσίου ή 
ασφαλιστικών φορέων, γεγο-
νός που ακόμα και για το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους συνι-
στά αιτία πιθανής μείωσης και 
απώλειας εσόδων του δημοσίου 
(που προφανώς θα καλυφθούν 
με τον συνήθη τρόπο της αύ-
ξησης της φορολογίας και των 
πάσης φύσεως μέτρων). Αυτό 
συμβαίνει κυρίως λόγω προνομί-
ων που τους δίνονται αναφορικά 
με τη διανομή του πλειστηριά-
σματος και της κατάταξής τους 
στον πίνακα ικανοποίησης των 
δανειστών. Επιπλέον, καθιερώ-
νεται ακατάσχετο για οφειλές 
κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 
μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ, 
πράγμα που είναι προφανώς 
αστείο δεδομένης της εποχής 
που ζούμε.

Το δεύτερο σημείο που αξί-
ζει να σχολιάσουμε είναι η με-
τατροπή της διαδικασίας στο 
πρωτοβάθμιο δικαστήριο από 

εμμάρτυρη σε απλή κατάθεση 
και ανάγνωση εγγράφων. Αυτό 
από μόνο του δημιουργεί ήδη 
προβλήματα, τόσο νομικά όσο 
και πραγματικά-πρακτικά. Κα-
ταργείται ευθέως η αρχή της 
προφορικότητας που ισχύει και 
στην πολιτική δίκη και επιτρέπει 
σε όλους τους παράγοντες να 
έρθουν σε άμεση επαφή με τα 
δεδομένα της υπόθεσης, εξετά-
ζοντας μάρτυρες, όπως επίσης 
ακυρώνεται η έννοια του φυσι-
κού δικαστή, μέσω διεξαγωγής 
κατ’ αντιδικία προφορικής εξέ-
τασης ενώπιον Εισηγητή και όχι 
πλήρους σύνθεσης (ακόμα και 
για πολυμελή δικαστήρια).

Τα παραπάνω, σε συνδυα-
σμό με τα υψηλά παράβολα, 
τις προθεσμίες που μειώνονται 
ασφυκτικά, τον περιορισμό των 
ενδίκων μέσων και των προϋ-
ποθέσεων άσκησής τους, της 
κατάργησης ασφαλιστικών μέ-
τρων για εργαζόμενους (που κα-
τεξοχήν τα χρησιμοποιούσαν), 
θα οδηγήσουν σε καταστάσεις 
άδικες κοινωνικά, που θα κλη-
θούν να «σηκώσουν» για ακόμη 
μια φορά οι εργαζόμενοι και οι 
οφειλέτες τραπεζικών δανείων. 
Σε κάθε περίπτωση, γίνεται ξανά 
φανερό ότι οι νόμοι είναι προ-
νομιούχο πεδίο διαχείρισης της 
κρίσης προς όφελος αυτών που 
τη δημιούργησαν και όχι αυτών 
που τελικά την πληρώνουν.

Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Κάθε άλλο παρά συντεχνιακό ζήτημα

Με μια διάτρητη νομικά και προκλητι-
κή πολιτικά απόφαση, το τρομοδικείο 

του Κορυδαλλού, με πρόεδρο τη Μ. Τζα-
νακάκη, δέχτηκε (με ελάχιστες διαφορο-
ποιήσεις) την πρόταση του εισαγγελέα Σ. 
Μπάγια και «μοίρασε» βαρύτατες κατηγο-
ρίες στους κατηγορούμενους αυτής της 
υπόθεσης, στην οποία είχαν συγκεντρωθεί 
τρία  βουλεύματα που αφορούσαν τέσσε-
ρις υποθέσεις (βομβοδέματα, σπίτι στο 
Βόλο, σύγκρουση στην Πεύκη και όπλα 
στη Νέα Σμύρνη).

Το τρομοδικείο δέχτηκε την ένσταση 
εκκρεμοδικίας, με αποτέλεσμα όσοι έχουν 
καταδικαστεί σε άλλη δίκη για συμμετοχή 
στη ΣΠΦ (μέλη της οργάνωσης και άσχετοι 
με την οργάνωση) να μην καταδικαστούν 
και δεύτερη φορά (η κατηγορία κρίθηκε 
απαράδεκτη). Ιδιαίτερη περίπτωση είναι 
ο Γ. Μιχαηλίδης, που αθωώθηκε από την 
κατηγορία της συμμετοχής στη δίκη για τη 
ληστεία στο Βελβεντό, με αποτέλεσμα να 
κριθεί απαράδεκτη η ίδια κατηγορία που 
αντιμετώπιζε σ’ αυτή τη δίκη. Σημειώνουμε 
πως όλοι οι κατηγορούμενοι (εκτός από τη 
Στ. Αντωνίου και τον Κ. Παπαδόπουλο) έχουν 
καταδικαστεί για συμμετοχή στη ΣΠΦ (είναι 
δεν είναι μέλη της οργάνωσης), επομένως 
όλες οι επιμέρους κατηγορίες για τις οποίες 
καταδικάστηκαν θεωρείται ότι τελέστηκαν 
στο πλαίσιο «τρομοκρατικής» δράσης και 
συνεπάγονται βαρύτερες ποινές.

Για την υπόθεση της Πεύκης, ο Θ. Μαυ-
ρόπουλος καταδικάστηκε για συμμετοχή 

στη ΣΠΦ και για δύο απόπειρες ανθρω-
ποκτονίας τελεσθείσες σε ήρεμη ψυχική 
κατάσταση.

Για την υπόθεση του Βόλου καταδικάστη-
καν οι Χρ. Τσάκαλος, Δ. Μπολάνο, Γ. Νικο-
λόπουλος, Ολ. Οικονομίδου, Γ. Πολύδωρος 
και Θ. Μαυρόπουλος για διακεκριμένη 
οπλοκατοχή, χωρίς ουδείς να ισχυριστεί ότι 
τα όπλα τα είχαν για να τα εμπορευτούν ή 
να τα διαθέσουν σε τρίτους. Μιλάμε, δηλα-
δή, για νομικό τερατούργημα, με στόχο να 
πέσουν μεγάλες ποινές και ν’ αρχίσει να δη-
μιουργείται σχετική νομολογία. Για την ίδια 
υπόθεση ο Δ. Πολίτης καταδικάστηκε για 
απλή οπλοκατοχή. Τα όπλα ήταν μια σκύλλα 
και μερικά ακόμη εργαλεία!

Για την υπόθεση των βομβοδεμάτων, οι 
Γερ. Τσάκαλος και Π. Αργυρού, που είχαν 
συλληφθεί, καταδικάστηκαν για 3 εκρήξεις 
και 9 απόπειρες έκρηξης, καθώς και για κα-
τασκευή και κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών. 
Θυμίζουμε ότι οι μηχανισμοί ήταν εξαιρετι-
κά μικρής ισχύος και ουσιαστικά λειτουργού-
σαν εμπρηστικά. Τα υπόλοιπα μέλη της ΣΠΦ 
(Χρ. Τσάκαλος, Γ. και Μ. Νικολόπουλος, Δ. 
Μπολάνο, Ολ. Οικονομίδου, Γ. Πολύδωρος) 
καταδικάστηκαν για κατασκευή και κατοχή. 

Ο Χ. Χατζημιχελάκης, που κατηγορού-
νταν ως… «διευθυντής», όντας ήδη κρατού-
μενος, απαλλάχτηκε.

Με την υπόθεση της Νέας Σμύρνης έχου-
με το ίδιο νομικό τερατούργημα. Οι Κ. Σακ-
κάς, Γ. Καραγιαννίδης και Αλ. Μητρούσιας 
καταδικάστηκαν για διακεκριμένη οπλοκα-

τοχή, για όπλα που ούτε τα εμπορεύονταν 
ούτε τα διέθεταν σε τρίτους. Και βέβαια, 
βαφτίστηκαν και αυτοί μέλη της ΣΠΦ (κα-
ταδικάστηκε μόνο ο Κ. Σακκάς, γιατί οι άλλοι 
δύο έχουν ήδη καταδικαστεί στη λεγόμενη 
δίκη Χαλανδρίου).

Η Στ. Αντωνίου, κατηγορούμενη στην ίδια 
υπόθεση, απαλλάχτηκε λόγω αμφιβολιών 
από την κατηγορία της συμμετοχής, κα-
ταδικάστηκε όμως για απλή συνέργεια σε 
διακεκριμένη οπλοκατοχή και για προπα-
ρασκευαστική πράξη πλαστογραφίας.

Ο Κ. Παπαδόπουλος απαλλάχτηκε από 
την κατηγορία της συμμετοχής στη ΣΠΦ 
και καταδικάστηκε για το πλημμέλημα της 
οπλοκατοχής (δύο σιδερογροθιές, αγορα-
σμένες νόμιμα από κατάστημα)!

Συζήτηση και απόφαση επί των ποινών 
υπήρξε μόνο για τους δύο τελευταίους. Η 
Στ. Αντωνίου καταδικάστηκε σε 5 χρόνια 
κάθειρξη για την απλή συνέργεια σε διακε-
κριμένη οπλοκατοχή και σε 3 χρόνια φυλά-
κιση για την άλλη πράξη, κατά συγχώνευση 
σε συνολική ποινή κάθειρξης 6 ετών (ίδια 
ήταν η πρόταση του εισαγγελέα). Η έφεσή 
της έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα (το πρό-
τεινε και ο εισαγγελέας επειδή έχει λευκό 
ποινικό μητρώο) και έτσι δε φυλακίστηκε. Ο 
Κ. Παπαδόπουλος καταδικάστηκε σε φυλά-
κιση 6 μηνών και πρόστιμο 586 ευρώ (800 
είχε προτείνει ο εισαγγελέας), με τριετή 
αναστολή λόγω λευκού ποινικού μητρώου.

Οι ποινές στους υπόλοιπους θ’ αποφασι-
στούν στις 18 Δεκέμβρη.

3η δίκη ΣΠΦ πακέτο με άλλες υποθέσεις

Προδιαγεγραμμένη τρομο-καταδίκη
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Οι «προγραφές»
του Μελισσανίδη
δε θα περάσουν
Σε δημόσια «προγραφή» των 17 πολιτών 

που κατέθεσαν προσφυγή στο ΣτΕ κατά 
των αντισυνταγματικών διατάξεων του νόμου 
4277/2014 προχώρησε το «σύστημα Μελισσα-
νίδη». Η ΠΑΕ ΑΕΚ δημοσίευσε στην ιστοσελί-
δα της αντίγραφο της προσφυγής, με τα ονό-
ματα και τις διευθύνσεις όσων υπογράφουν 
την προσφυγή, και τα υπόλοιπα τα ανέλαβαν 
τα «υπαλληλικά» Μέσα που ανέλαβαν να αφι-
ονίσουν και να ξεσηκώσουν την ανεγκέφαλη 
μερίδα των οπαδών, η οποία έχει δείξει και 
στο πρόσφατο παρελθόν ότι ξέρει να δρα 
τραμπούκικα και πογκρομιστικά.

Αυτό το νόημα είχε η δημοσιοποίηση των 
ονομάτων και των διευθύνσεων των πολιτών 
που έκαναν την προσφυγή. Να στοχοποιηθούν 
αυτοί ως «εχθροί της ΑΕΚ» και να μείνει στο 
απυρόβλητο ο ίδιος ο Μελισσανίδης και το 
σχέδιό του που έχει ναυαγήσει. Είναι γνωστό 
πως ούτε οικοδομική άδεια μπορεί να βγά-
λει, ούτε όμως και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να 
βγάλει, αφού η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
της «Δικέφαλος 1924» ΑΕ κατέληξε σ’ ένα με-
γαλοπρεπέστατο φιάσκο (έβαλε στόχο τα 29 
εκατ. ευρώ και μάζεψε μόνο 1,8 εκατ. ευρώ). 
Πέρασαν πάνω από τρεις μήνες από τότε που 
η ΔΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ του ζήτησε εγγράφως 
να συμπληρώσει το φάκελο και δεν έκανε 
καμιά κίνηση. Δεν έχει εξασφαλίσει καν το 
παραχωρητήριο από την Ερασιτεχνική ΑΕΚ. 
Δεν έχει οριστεί καν γενική συνέλευση της 
Ερασιτεχνικής, που είναι το μόνο όργανο που 
μπορεί να εκδώσει το παραχωρητήριο. Το ίδιο 
πρόβλημα έχει με τη μελέτη υψομέτρων που 
κατέθεσε στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκη-
δόνας. Μολονότι ο Δήμος αποδέχεται –ως μη 
όφειλε- τον αντισυνταγματικό νόμο 4277/2014, 
η «Δικέφαλος 1924» ΑΕ δεν έχει κάνει καμιά 
κίνηση να καταθέσει στις τεχνικές υπηρεσίες 
τα έγγραφα που της ζήτησαν. 

Δεν είναι τυχαίο ότι στα «υπαλληλικά» σά-
ιτ κυκλοφορεί η άποψη ότι η προσφυγή είναι 
αυτή που καθυστερεί τα έργα και πως μόλις 
αυτή απορριφθεί, την επόμενη κιόλας μέρα θ’ 
αρχίσουν τα έργα. Η προσφυγή, όμως, επειδή 
στρέφεται κατά του νόμου και όχι κατά κάποι-
ας διοικητικής πράξης, δε συνοδεύεται από 
αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα και έκδοση 
προσωρινής διαταγής. Για να υπάρξουν έργα 
θα πρέπει να υπάρξει άδεια και βέβαια λεφτά. 
Ομως ούτε άδεια υπάρχει ούτε λεφτά. Γι’ αυ-
τό και κυκλοφορεί το ψεύδος ότι η προσφυγή 
καθυστερεί τα έργα!

Οι 17 πολίτες που επέλεξαν την τακτική να 
προσφύγουν κατά του νόμου, χωρίς να περιμέ-
νουν να υπάρξει διοικητική πράξη κατ’ εφαρ-
μογήν του νόμου (π.χ. έγκριση της μελέτης 
υψομέτρων από το Δήμο, έκδοση Εγκρισης 
και Αδειας Δόμησης), είχαν κάθε νόμιμο δι-
καίωμα να το πράξουν. Στο κάτω-κάτω, πρό-
κειται για νομικές διατάξεις που αποτελούν 
αντίγραφο του «νόμου Γρανίτσα», ο οποίος 
έχει κριθεί αντισυνταγματικός με τρεις δια-
δοχικές αποφάσεις του ΣτΕ. Κάθε άνθρωπος 
με στοιχειώδη περιβαλλοντική ευαισθησία 
δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει πως αυτός ο 
νόμος αποτελεί πρόκληση, καθώς προσπαθεί 
να επαναφέρει σε ισχύ έναν παλιό νόμο, που 
κρίθηκε αντισυνταγματικός και δεν εφαρμό-
στηκε.
Αυτονόητο καθήκον κάθε δημοκρατικού 

ανθρώπου είναι να υψώσει ασπίδα μπροστά 
στις απειλές που δέχονται οι 17 πολίτες. Οι 
«προγραφές» του «συστήματος Μελισσανίδη» 
δε θα περάσουν, όπως δεν πέρασαν οι τρα-
μπουκισμοί, οι δολοφονικές επιθέσεις και οι 
βανδαλισμοί του περασμένου καλοκαιριού.

Για να τηρηθεί η νομιμότητα

Πρέπει να επιστραφεί άμεσα ο 
«φάκελος» στην εταιρία Μελισσανίδη
Από το καλοκαίρι ακόμη, όταν η 

εταιρία του Μελισσανίδη πα-
νηγύριζε ότι κατέθεσε «φάκελο» 
για έκδοση οικοδομικής άδειας για 
το γήπεδο-εμπορική επιχείρηση που 
θέλει να κατασκευάσει, αποκαλύψα-
με ότι ο περιβόητος «φάκελος» ήταν 
άδειος (περιλάμβανε μόνο ένα φύλ-
λο χαρτί, την αίτηση) και η εσπευ-
σμένη κατάθεση έγινε μόνο για να 
παρθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου και 
να τον επισείουν στους οπαδούς 
της ΑΕΚ, στους οποίους ήθελαν να 
πουλήσουν τα πανάκριβα «διαρκεί-
ας». Επισημάναμε, επίσης, ότι κακώς 
δόθηκε αριθμός πρωτοκόλλου, διό-
τι άλλα προβλέπει το ισχύον νομικό 
πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, η ΚΥΑ «Διαδικασία 
έντυπης υποβολής Εγκρισης Δόμη-
σης και Αδειας Δόμησης» (Αριθμ. 
Οικ. 7533, ΦΕΚ 251Β, 13.2.2012), 
στο άρθρο 1, παρ. 2.2 προβλέπει ότι 
«κατά την υποβολή της αίτησης στο 
πρωτόκολλο ελέγχεται η πληρότητα 
των ως άνω απαιτούμενων δικαιολο-
γητικών και η αίτηση πρωτοκολλείται 
μόνο εφόσον υποβάλλονται όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία».

Ποια είναι αυτά τα στοιχεία; Ο 
κατάλογος είναι πολύ μεγάλος. 
Πρώτα-πρώτα είναι τα στοιχεία του 
ιδιοκτήτη, τα στοιχεία του ακινήτου 
και οι τίτλοι κτήσης. Ακολουθούν τα 
τοπογραφικά διαγράμματα, τα δια-
γράμματα δόμησης, τα σχέδια για 
τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου και ορισμένα άλλα σχέδια. 
Επίσης, εγκρίσεις από άλλες υπη-
ρεσίες. Μόνο όταν υπάρχουν όλ’ 
αυτά δίνεται η Εγκριση Δόμησης, 
που αποτελεί την πρώτη φάση της 
αδειοδότησης. Μετά υποβάλλεται 

η αίτηση για Αδεια Δόμησης (δεύ-
τερο στάδιο), η οποία πρέπει να συ-
νοδεύεται από πλήρεις μελέτες (δύο 
σειρές σχεδίων η καθεμιά), αρχιτε-
κτονική, στατική και εδαφοτεχνική, 
ηλεκτρομηχανολογική, ενεργειακής 
απόδοσης, υδραυλική και αποχέτευ-
σης, ενεργητικής πυροπροστασίας, 
καυσίμου αερίου, συμβολαιογραφι-
κές πράξεις για τις θέσεις πάρκινγκ, 
έντυπο προϋπολογισμού του έργου 
κ.ά.

Η ΚΥΑ είναι σαφής και γι’ αυτό 
το στάδιο: «Κατά την υποβολή της 
αίτησης στο πρωτόκολλο ελέγχεται 
η πληρότητα των ως άνω απαιτού-
μενων δικαιολογητικών και η αίτηση 
πρωτοκολλείται, μόνο εφόσον υπο-
βάλλονται όλα τα απαραίτητα στοι-
χεία ανάλογα με το είδος του έργου».

Η εταιρία του Μελισσανίδη, βέ-
βαια, δεν έχει φτάσει σ’ αυτό το 
στάδιο, ακόμη βρίσκεται στο πρώτο, 
το στάδιο της Εγκρισης Δόμησης. 
Και ο φάκελός της είναι κατ’ ουσίαν 
άδειος. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το 
έχει πει η ίδια η ΔΟΚΚ, η Διεύθυνση 
του ΥΠΕΚΑ που ορίστηκε ως αρμό-
δια για την έκδοση της οικοδομικής 
άδειας. Στις 29 Αυγούστου, η ΔΟΚΚ 
απέστειλε στη «Δικέφαλος 1924» ΑΕ 
ένα έγγραφο (αρ. πρωτοκ. 39151) στο 
οποίο έγραφε: «Προκειμένου η Υπη-
ρεσία μας να προβεί σε περαιτέρω 
έλεγχο, σας γνωρίζουμε ότι είναι 
απαραίτητο να προσκομιστούν τα 
δικαιολογητικά με τα οποία τεκμη-
ριώνεται το δικαίωμα υποβολής της 
παραπάνω σχετικής αιτήσεως».

Η ΔΟΚΚ ζητούσε όχι μόνο όλες 
τις απαραίτητες μελέτες και εγκρί-
σεις, αλλά και έγγραφα που νομι-
μοποιούν τη «Δικέφαλος 1924» ΑΕ 

να υποβάλει αίτηση για Εγκριση και 
Αδεια Δόμησης σ’ ένα οικόπεδο που 
δεν της ανήκει, αλλά ανήκει στην 
Ερασιτεχνική ΑΕΚ. Αυτό το έγγρα-
φο δεν έχει προσκομιστεί. Παρα-
χωρητήριο από την Ερασιτεχνική 
προς τη «Δικέφαλος 1924» ΑΕ δεν 
υπάρχει και γενική συνέλευση της 
Ερασιτεχνικής δεν έχει συγκληθεί. 
Το παραχωρητήριο δεν μπορεί να 
εκδοθεί με απόφαση του ελεγχό-
μενου από τον Μελισσανίδη ΔΣ της 
Ερασιτεχνικής. Αυτό προβλέπεται 
και από το καταστατικό της ΑΕΚ, 
αλλά αναφέρεται ρητά και στο Ενη-
μερωτικό Σημείωμα που εκδόθηκε 
για την αύξηση μετοχικού κεφαλαί-
ου (αυτή που κατέληξε στο απόλυ-
το φιάσκο, με τη συλλογή μόλις 1,8 
εκατ. ευρώ έναντι των 29 εκατ. που 
ήταν ο στόχος. Στις σελίδες 32-33 
αναφέρεται ότι η σύμβαση μεταξύ 
της εταιρίας και της ΑΕΚ «έχει χα-
ρακτήρα συμφωνητικού προθέσεων 
στα περισσότερα σημεία της συμφω-
νίας. Επίσης η επικύρωση της εν λό-
γω σύμβασης, η οριστική συμφωνία 
παραχώρησης και η παράδοση της 
έκτασης όπου πρόκειται να εκτελε-
στεί το έργο (κατασκευή γηπέδου) 
τελούν υπό την αίρεση της λήψης 
σύμφωνης απόφασης από τη Γενική 
Συνέλευση της ΑΕΚ, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις της Σύμβασης».

Επίσης, πέραν όλων των άλλων 
στοιχείων που λείπουν, έχει γίνει 
γνωστό πως δεν υπάρχει εγκεκρι-
μένη μελέτη υψομέτρων. Πρόκειται 
για τη γνωστή εμπλοκή που έχει η 
«Δικέφαλος 1924» ΑΕ με το δήμο 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας.

Η ΔΑΟΚΑ (Διεύθυνση που διαδέ-
χτηκε τη ΔΟΚΚ) έχει απέναντί της 

κάποιον που ισχυρίζεται ότι είναι 
ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, χωρίς 
να έχει κανένα νομιμοποιητικό έγ-
γραφο, και έναν φάκελο που δεν 
περιλαμβάνει ούτε τα στοιχειώδη 
απ’ αυτά που απαιτούνται. Κι αυτή η 
κατάσταση τραβάει πάνω από τρεις 
μήνες. Τι προβλέπεται στις περιπτώ-
σεις που ο φάκελος δεν είναι πλή-
ρης; Η ΚΥΑ είναι σαφέστατη. Στο 
άρθρο 1, παρ. 3.1, εδάφιο α προβλέ-
πει: «Σε περίπτωση που η αίτηση για 
έγκριση δόμησης δεν συνοδεύεται 
από τα δικαιολογητικά στοιχεία της 
παραγράφου 2.1, δεν γίνεται δεκτή 
και επιστρέφεται ακόμη και αν έχει 
πρωτοκολληθεί».

Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από 
την πρώτη στιγμή. Μετά τις 29 Αυ-
γούστου, όμως, που διαπιστώθηκε 
ότι η εταιρία του Μελισσανίδη δεν 
έχει υποβάλει τα δικαιολογητικά 
έγγραφα, η αίτηση έπρεπε να της 
επιστραφεί. Εμείς απευθυνθήκαμε 
με νέα αίτησή μας στη ΔΑΟΚΑ και 
ενόψει όσων εκθέσαμε παραπάνω 
ζητάμε να μας απαντήσει στο εξής 
ερώτημα: «Γιατί η υπηρεσία σας δεν 
επέστρεψε στη “Δικέφαλος 1924’’ 
ΑΕ την αίτηση, ως είχε υποχρέωση 
βάσει της σχετικής ΚΥΑ; Προτίθε-
στε να το κάνετε άμεσα, έστω και 
ετεροχρονισμένα, προκειμένου να 
αποκαταστήσετε τη νομιμότητα;». 
Περιμένοντας την απάντηση, ση-
μειώνουμε -καθ’ υπερβολήν, όπως 
αντιλαμβάνονται οι τακτικοί ανα-
γνώστες μας- ότι αυτή την υπόθεση 
θα τη φτάσουμε μέχρι το τέλος, γι-
ατί δε δεχόμαστε να παραβιάζεται 
τόσο ωμά η ίδια η αστική νομιμότη-
τα χάριν ενός καπιταλιστή.

Νέα ανάποδη κωλοτούμπα Βασιλόπουλου

Κριτήριο η πράξη και όχι τα λόγια
Πιεσμένος από την ανελέητη κριτική που δέχε-

ται για το ρόλο delivery boy στις συμφωνίες 
ΣΥΡΙΖΑ-Μελισσανίδη, ο δήμαρχος Φιλαδέλ-
φειας-Χαλκηδόνας Α. Βασιλόπουλος έκανε μια 
ακόμη ανάποδη κωλοτούμπα, δηλώνοντας σε 
εκπομπή της ertopen (σε συντάκτη που διατηρεί 
και «κιτρινόμαυρο» σάιτ!), ότι η θέση του Δήμου 
είναι πως η ΑΕΚ πρέπει να περιοριστεί στα όρια 
του οικοπέδου της, χωρίς να καταπατήσει ούτε 
πόντο από το Αλσος. Πρόκειται, φυσικά, για ανά-
ποδη κωλοτούμπα, γιατί ο ίδιος άνθρωπος δήλω-
νε, την επομένη μάλιστα της εκλογής του, στο 
ραδιοσταθμό sentra fm: «Αν αποδειχθεί ότι δεν 
γίνεται στα 26,5 στρέμματα το γήπεδο, αλλά στα 
28,5, να το συζητήσουμε, να το δούμε τεχνικά και 
αν χρειαστεί ν’ αναδασώσει η ΑΕΚ άλλο χώρο».

Αυτό ήταν τότε το περιεχόμενο της συμφω-
νίας που έκαναν ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ 
με τον Μελισσανίδη, αυτό επαναλάμβανε και ο 
Βασιλόπουλος. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να κάνει κωλοτούμπα, 
οπότε και ο Βασιλόπουλος κάνει ανάποδη κω-
λοτούμπα σε σχέση με όσα δήλωνε στον sentra 
fm. Δεν είναι, όμως, έτσι. Στα λόγια τέτοιων πο-
λιτικών απατεώνων, που διαρκώς λένε και ξελέ-

νε, κανείς δεν μπορεί να δώσει βάση. Κριτήριο 
είναι η πράξη. Και η πράξη λέει πως η διοίκηση 
Βασιλόπουλου είναι έτοιμη να παραχωρήσει 
«γην και ύδωρ» στον Μελισσανίδη, καλυπτόμε-
νη πίσω από τον προκλητικά αντισυνταγματικό 
νόμο 4277/2014, τον οποίο αποδέχεται. Ο αντιδή-
μαρχος τεχνικών υπηρεσιών, όπως είναι γνωστό, 
απάντησε στη «Δικέφαλος 1924» ΑΕ ότι μπορεί 
να προσκομίσει κάποια έγγραφα και να της 
εγκριθεί η μελέτη υψομέτρων, που περιλαμβάνει 
και τα 6 στρέμματα του Αλσους. Ο ίδιος ο Βασι-
λόπουλος δήλωσε πρόσφατα σε «υπαλληλικό» 
σάιτ του Μελισσανίδη: «Αυτή τη στιγμή υπάρχει 
ένας νόμος που βρίσκεται σε ισχύ. Ανεξάρτητα 
με την άποψη που έχει ο καθένας για τον νόμο, ο 
Δήμος είναι υποχρεωμένος να λειτουργήσει ανά-
λογα». Πώς λοιπόν να δώσουμε βάση στα όσα 
είπε στην ertopen, όταν ξέρει πολύ καλά πως 
ο τρόπος που παραχωρούνται τα 6 στρέμματα 
του άλσους είναι ίδιος με το σχέδιο Γρανίτσα, 
και έχει κριθεί αντισυνταγματικός με τρεις απο-
φάσεις του ΣτΕ, γεγονός που υποχρεώνει το 
δήμο να μην εφαρμόσει μια αντισυνταγματική 
διάταξη; Πώς να δώσεις βάση στα λόγια του 
Βασιλόπουλου, όταν ο ίδιος στην ertopen δη-

λώνει ότι είναι ανοικτός σε συνάντηση «με τους 
θεσμικούς εκπροσώπους της ΑΕΚ, είτε με την 
Ερασιτεχνική που είναι και η κύρια του οικοπέ-
δου, είτε με την ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία είναι η άμεσα 
ενδιαφερόμενη για αυτό το θέμα», αλλά συζητά 
μελέτη υψομέτρων με τη «Δικέφαλος 1924» ΑΕ, 
η οποία δεν έχει καμιά νομιμοποίηση να διαχει-
ριστεί το οικόπεδο της ΑΕΚ και, όπως γράφουν 
τα «υπαλληλικά» σάιτ είχε προγραμματίσει για 
χθες Παρασκευή συνάντηση εκπροσώπων του 
δήμου με αυτή την εταιρία;

Ο κόσμος της Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας 
απαιτεί καθαρές εξηγήσεις. Και καθαρές εξηγή-
σεις μπορούν να υπάρξουν μόνο αν ο δήμαρχος 
και το δημοτικό συμβούλιο διακηρύξουν με από-
φασή τους, ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσουν 
τον αντισυνταγματικό νόμο 4277/2014, ότι δεν 
πρόκειται να δώσουν υψόμετρα για το κομμάτι 
που είναι άλσος κι ότι αν υπάρξει διοικητική πρά-
ξη σε εφαρμογή αυτού του νόμου, ο δήμος θα 
προσφύγει αμέσως στο ΣτΕ ζητώντας την ακύ-
ρωσή της, όπως έκανε στο παρελθόν ο δήμος 
με τις διοικητικές πράξεις που προσπάθησαν να 
υλοποιήσουν το πανομοιότυπο σχέδιο Γρανίτσα. 
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα!
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Πρώτη είδηση προσπάθησε 
να κάνει ο δημοσιογρα-

φικός εσμός την κίνηση του 
προέδρου του Ολυμπιακού 
Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος 
κατέβηκε μετά το τέλος του 
ντέρμπι στα αποδυτήρια του 
ΠΑΟΚ και έδωσε συγχαρητή-
ρια στον προπονητή και τους 
παίχτες του δικέφαλου για τη 
μεγάλη τους νίκη. Ισως κάποιοι 
θεωρήσουν ότι η στήλη, λόγω 
της οπαδικής της προτίμησης, 
δείχνει εμπάθεια στο πρόσωπο 
του ερυθρόλευκου προέδρου. 
Λάθος. Η άποψη της στήλης εί-
ναι ότι η κίνηση του Μαρινάκη 
ούτε μεγαλείο δείχνει ούτε αυ-
θόρμητη και ανιδιοτελής είναι.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που 
οδηγούν σ’ αυτή την άποψη. 
Καταρχάς, θα πρέπει να θυ-
μόμαστε ότι το ντέρμπι έγινε 
αμέσως μετά τη διακοπή του 
πρωταθλήματος εξαιτίας του 
ξυλοδαρμού του Ζωγράφου. 
Ενα μεγάλο ποσοστό των 
φιλάθλων δηλώνει αδιάφο-
ρο για τα τεκταινόμενα στο 
πρωτάθλημα και πολλοί έχουν 
διατυπώσει την «αιρετική» 
άποψη να διακοπεί οριστικά 
το πρωτάθλημα για να παρα-
δειγματιστούν οι παράγοντες. 
Είναι φανερό ότι άπαντες στο 
ποδοσφαιρικό κύκλωμα, από 
παράγοντες μέχρι διαιτητές, 
έπρεπε να επιδείξουν το καλό 
τους πρόσωπο και το (λέμε τώ-
ρα) φίλαθλο πνεύμα τους, σε 
μια προσπάθεια να αλλάξουν 
το κλίμα. Το δεύτερο σημείο 
που πρέπει να τονιστεί είναι 
ότι ο ερυθρόλευκος πρόεδρος 
βρίσκεται σε δύσκολη θέση, 
μετά τη μετωπική σύγκρου-
σή του με τον Μελισσανίδη. 
Μπορεί σε επίπεδο αστικής 
Δικαιοσύνης να κατάφερε να 
βάλει στο κάδρο τον αντίπαλό 

του για την υπόθεση Ζωγρά-
φου, όμως στη συνείδηση της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των 
φιλάθλων, είναι ο αρχηγός της 
ποδοσφαιρικής «παράγκας» 
και ο άνθρωπος που κινεί τα 
νήματα στο παρασκήνιο του 
επαγγελματικού ποδοσφαί-
ρου, γεγονός που έχει δυσκο-
λέψει τη θέση του,ως κατηγο-
ρούμενου για την υπόθεση με 
τους στημένους αγώνες.

Βρέθηκε λοιπόν κάτι «επι-
κοινωνιακό» για να προβληθεί 
ένα διαφορετικό πρόσωπο του 
προέδρου και να μπορέσουν 
τα παπαγαλάκια του να γρά-
φουν για «μεγαλεία» και «πρω-
τόγνωρες ενέργειες». Ενας 
τρίτος λόγος που οδήγησε τον 
Μαρινάκη να κατέβει στα απο-
δυτήρια και να συγχαρεί τους 
ΠΑΟΚτζήδες είναι η διαχείρι-
ση της ήττας την επόμενη μέ-
ρα και ο αποπροσανατολισμός 
των ερυθρόλευκων οπαδών. Ο 
Ολυμπιακός βρίσκεται πέντε 
βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ 
και η αγωνιστική του εικόνα 
δεν πείθει. Αν και ξεκίνησε ως 
το απόλυτο φαβορί για τον τίτ-
λο, αυτή τη χρονική στιγμή ο 
μόνος τρόπος για να πάρουν 
οι ερυθρόλευκοι το πρωτάθλη-
μα είναι να τους το χαρίσει ο 
ΠΑΟΚ. Οι μουρμούρες στα 
ερυθρόλευκα στέκια τείνουν 
να γίνουν κραυγές και κατά 
συνέπεια έπρεπε να βρεθεί 
ένα γεγονός για το οποίο θα 
συζητάνε οι φίλαθλοι, προκει-
μένου να μη συζητάνε την ερυ-
θρόλευκη ήττα στο ντέρμπι.

Αν κάποιοι δεν πείθονται 
από τα παραπάνω, τους συστή-
νουμε να δούνε στο διαδίκτυο 
την παρέμβαση του υπεύθυ-
νου επικοινωνίας της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός Κώστα Καραπα-
πά, μετά τη συνέντευξη Τύπου 

των δύο προπονητών. Αν κά-
ποιοι είδαν με θετικό μάτι την 
ενέργεια του Μαρινάκη και τον 
χειροκρότησαν, είναι σίγουρο 
ότι θα αλλάξουν γνώμη. Ο 
Καραπαπάς ενημέρωσε τους 
εκπρόσωπους των ΜΜΕ για 
την επίσκεψη Μαρινάκη και 
στη συνέχεια κάλεσε τους δη-
μοσιογράφους που δουλεύουν 
στα ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης 
να ενημερώσουν για τις συνθή-
κες φιλοξενίας που έτυχαν στο 
«Καραϊσκάκης», προκειμένου 
να τύχουν ανάλογης φιλοξενί-
ας και οι δημοσιογράφοι από 
την Αθήνα που θα ανέβουν στη 
Θεσσαλονίκη για να καλύψουν 
το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού 
στο δεύτερο γύρο. Αρκεί μόνο 
η προσπάθεια που κάνει για 
να κρατήσει την ψυχραιμία 
του και να «πνίξει» την οπαδι-
κή του διάσταση για να πειστεί 
κάποιος ότι τα συγχαρητήρια 
του Μαρινάκη ήταν μια επι-
κοινωνιακή κίνηση αποπρο-
σανατολισμού, με διάφορους 
αποδέκτες.

Δυστυχώς για τον Μαρινά-
κη, η προσπάθειά του να πείσει 
ότι άλλαξε δεν είχε το αποτέ-
λεσμα που θα ήθελε, γιατί τα 
παπαγαλάκια του δεν κατάφε-
ραν να πείσουν κανέναν. Και 
για να μην παρεξηγηθούμε, 
δεν ισχυριζόμαστε ότι φταίνε 
τα παπαγαλάκια για το ναυά-
γιο του επικοινωνιακού σχε-
διασμού της ερυθρόλευκης 
ΠΑΕ. Ο βίος και η πολιτεία του 
Μαρινάκη είναι τέτοια που δεν 
πείθουν κανέναν ότι μπορεί να 
αλλάξει. Αλλωστε, η διαιτησία 
Αρετόπουλου, που έπαιξε 80-
20 υπέρ του Ολυμπιακού, δεί-
χνει ότι η «παράγκα» συνεχίζει 
να υπάρχει.

Το δυστύχημα για τον Μαρι-
νάκη, τον Αρετόπουλο και την 
«παράγκα» είναι πως βρήκαν 
απέναντί τους την… Παναγιά, 
οπότε ο συσχετισμός ήταν 
συντριπτικά σε βάρος τους. Ο 
Αρετόπουλος ακύρωσε κανο-
νικό γκολ του ΠΑΟΚ, «έπνιξε» 
ένα πέναλτι που θα το σφύρι-
ζε ακόμη και ο Μίτσελ, αλλά… 
τζίφος. Ο «ευχαριστώ το θεό» 
Αναστασιάδης το είχε πει: 
«εμείς θα παίξουμε και άμα θέ-
λει η Παναγιά θα κερδίσουμε». 
Οπως φάνηκε από το αποτέλε-
σμα, η Παναγιά «ήθελε». Οπό-
τε, ο Μαρινάκης μάλλον πρέ-
πει ν’ αλλάξει τακτική. Αντί να 
διαχειρίζεται την «παράγκα», 
θα ήταν πιο χρήσιμο να προσε-
ταιριστεί τον φίλο της Χρυσής 
Αυγής μητροπολίτη Πειραιά, ο 
οποίος -λόγω θέσης- ίσως μπο-
ρεί να χαλάσει τα «κονέ» του 
Αναστασιάδη με την Παναγιά.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι  ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΚΕΝ ΛΟΟΥΤΣ
Jimmy’s hall

Η καινούρια ταινία του Λόουτς είναι εμπνευσμένη από τη ζωή 
και τη δράση του Τζίμι Γκράλτον, ενός ιρλανδού κομμουνι-

στή του πρώτου μισού του 19ου αιώνα. Ενα από τα όνειρα του 
Γκράλτον και των συντρόφων του ήταν να ιδρύσει μία αίθουσα, 
στην οποία οι κάτοικοι της περιοχής θα βρίσκονταν, θα αντάλ-
λασσαν ιδέες, θα έκαναν διάφορα εργαστήρια κ.λπ. Οπως ήταν 
φυσικό, τα σχέδιά τους προσέκρουσαν στις συντηρητικές και 
αντικομμουνιστικές αντιλήψεις των παπάδων και των πολιτικών 
της περιοχής.

Ο Πολ Λάβερτι, ένας από τους πιο σταθερούς συνεργάτες 
του βρετανού σκηνοθέτη, υπογράφει το σενάριο («Ο άνεμος 
φυσούσε το κριθάρι», «Γλυκά δεκάξι»). Ο τρόπος που δούλεψε ο 
Λάβερτι είναι ιδιαίτερος. Δεν έγραψε ένα σενάριο στηριζόμενο 
στις πληροφορίες και την έρευνα για τη ζωή του ήρωά του, αλλά 
προσπάθησε να τον καταλάβει, να εμπνευστεί από το έργο του 
και τη στάση ζωής του. Το σενάριο, αν και βασίζεται σε πραγμα-
τικά γεγονότα, περισσότερο αντανακλά μια άποψη του σεναρι-
ογράφου και του σκηνοθέτη για το πώς θα μπορούσε να είναι 
ο ήρωας, παρά μια προσπάθεια όσο γίνεται πιο αντικειμενικής 
παρουσίασης της ζωής του. Γι’ αυτό κάποιες καταστάσεις (όπως η 
σχέση του Τζίμι με τη μητέρα του) ή κάποια πρόσωπα (όπως αυτό 

της αγαπημένης του Τζίμι) επινοήθηκαν από τους δημιουργούς, 
θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο δίνουν πλευρές που φωτίζουν 
την προσωπικότητα του ήρωά τους.

Ο Τζίμι Γκράλτον λοιπόν (ο πρωταγωνιστής της ταινίας), αφού 
πολέμησε στον πόλεμο της ανεξαρτησίας –μεταξύ Βρετανών και 
Ιρλανδών- ίδρυσε το 1922 με τους συντρόφους του στο ιρλανδικό 
χωριό απ’ το οποίο καταγόταν ένα χώρο όπου θα μπορούσαν 
χωρίς καμιά κρατική ή εκκλησιαστική παρέμβαση να ανταλλάσ-
σουν ιδέες, να οργανώνουν μαθήματα και κυρίως να χορεύουν. 
Ο Τζίμι κρίνεται επικίνδυνος, κυνηγιέται και καταλήγει στη Νέα 
Υόρκη. Επιστρέφει ύστερα από δέκα χρόνια και μετά από πίεση 
των συγχωριανών του ξανανοίγει το χώρο αυτό. Μαζί ανοίγει και 
τον ασκό του Αιόλου, καθώς οι συντηρητικοί και αντικομμουνι-
στές πολιτικοί μαζί με τον παπά ξεκινούν έναν σκληρό πόλεμο 
ενάντιά του, αποτέλεσμα του οποίου θα είναι να διωχτεί ο Τζίμι 
από τη χώρα.

Πρόκειται για μια ταινία εποχής, η οποία διακρίνεται για την 
απλότητα και την τρυφερότητά της. Το μεγαλύτερο προτέρημά 
της είναι ότι καταδεικνύει τη στενή σχέση Εκκλησίας-κεφαλαί-
ου και αναπτύσσει με πολύ γλαφυρό τρόπο την αντιδραστική 
και σκοταδιστική ρητορική της Εκκλησίας. Σίγουρα πάντως δεν 
αποτελεί την πιο δυνατή στιγμή στην πορεία του σκηνοθέτη…

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νίκος Παπατάκης, ο αναρχικός 
ποιητής

Αναδρομικό αφιέρωμα στον Νίκο Παπατάκη οργανώνει η 
Ταινιοθήκη της Ελλάδος από την Πέμπτη 11/12 έως και την 

Τετάρτη 17/12. Ο Νίκος Παπατάκης ανήκει στους πιο σημαντικούς 
έλληνες δημιουργούς, ο οποίος μέσα από την πολιτική του ματιά 
διακρίθηκε για την κινηματογραφική του οξύτητα. Το αφιέρωμα 
περιλαμβάνει συνολικά δέκα ταινίες, από τις οποίες έξι είναι 
του Παπατάκη («Η φωτογραφία», «Οι άβυσσοι», «Οι βοσκοί», 
«Οι ισορροπιστές» και «Gloria Mundi» και στις δυο εκδοχές 
της, του 1974 και του 2005), στις δύο συμμετέχει ως παραγωγός 
(«Ενα ερωτικό γράμμα» του Ζενέ και «Σκιές» του Κασαβέτη), 
ενώ προβάλλονται και δύο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο 
του («Visages du Cinema/Humiliation et Violence» του Jacques 
Nahum και «Νίκος Παπατάκης: Πορτραίτο ενός ελεύθερου σκο-
πευτή» των Τίμωνα Κουλμάση και Ηρούς Σιαφλάκη).

Ελένη Π.

Επικοινωνιακή κίνηση 
αποπροσανατολισμούΣυσσώρευση 

κεφαλαίου και στο 
τζόγο

Σε τροχιά σύγκρουσης βρί-
σκονται η ΟΠΑΠ ΑΕ με τους 
πράκτορες για το θέμα της κα-
τανομής των «κουλοχέρηδων». Η 
εταιρία αποφάσισε να ακολου-
θήσει επιθετική πολιτική και να 
«δημιουργήσει» είτε μικρά καζί-
νο αποκλειστικά με «κουλοχέρη-
δες» είτε μεγάλα πρακτορεία με 
σημαντικό αριθμό μηχανημάτων 
(το ελάχιστο θα είναι 25 μηχα-
νήματα), αντί να «διασπείρει» τα 
μηχανήματα με τα «φρουτάκια» 
σε όλο το δίκτυο των πρακτορεί-
ων τοποθετώντας δυο-τρία μη-
χανήματα σε κάθε πρακτορείο.

Για να δικαιολογήσει την από-
φασή της η ΟΠΑΠ ΑΕ επικαλεί-
ται μια σειρά λόγους, όπως η 
προστασία των παιχτών από την 
υπερβολική έκθεση στο τζόγο 
και ο εθισμός τους, η καλύτερη 
εποπτεία και ο αποτελεσματι-
κότερος έλεγχος των πρακτο-
ρείων, προκειμένου να διασφα-
λίζεται το δημόσιο συμφέρον, η 
καταπολέμηση της παράνομης 
αγοράς και η τοποθέτηση μαζί 
με τα μηχανήματα της ΟΠΑΠ 
ΑΕ και μη πιστοποιημένων μηχα-
νημάτων και, τέλος, η αναβάθμι-
ση των πρακτορείων σε χώρους 
ψυχαγωγίας (έχουν καθοριστεί 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις 
για τα πρακτορεία στα οποία 
θα εγκατασταθούν τα «φρου-
τάκια»).

Οι λόγοι που επικαλείται η 
ΟΠΑΠ ΑΕ μοιάζουν αληθοφα-
νείς, όμως ο πραγματικός στό-
χος της εταιρίας είναι να υπάρ-
χει «συσσώρευση» κεφαλαίου 
και ο τζίρος να «μοιράζεται» 
σε μερικές δεκάδες πρακτο-
ρεία και όχι στο σύνολο των 
πρακτορείων. Επίσης, η εταιρία 
θα καταφέρει να συνάψει νέα 
σύμβαση με καλύτερους όρους 
γι’ αυτήν και να υπονομεύσει τη 
σύμβαση που έχει σήμερα με 
τα πρακτορεία. Από την πλευρά 
τους οι πράκτορες καλούν την 
ΟΠΑΠ ΑΕ να μη προχωρήσει 
στην υλοποίηση της απόφασής 
της, απειλώντας με απεργιακές 
κινητοποιήσεις, οι οποίες θα 
επηρεάσουν σημαντικά τα κέρ-
δη της εταιρίας.

Αν και επίσημα οι πράκτορες 
εμφανίζονται ενωμένοι, στο 
παρασκήνιο γίνονται ήδη συνα-
ντήσεις και διαβουλεύσεις ανά-
μεσα σε στελέχη της ΟΠΑΠ ΑΕ 
και στα μεγάλα πρακτορεία και 
ταυτόχρονα αναζητούνται νέοι 
συνεργάτες και μεγάλες αίθου-
σες προκειμένου να στηθούν τα 
μηχανήματα. Είναι φανερό ότι 
η μάχη θα έχει και χτυπήματα 
«κάτω από τη μέση», αφού όταν 
πρόκειται για κέρδη οι καπιτα-
λιστές γίνονται αδίστακτοι, με 
την ΟΠΑΠ ΑΕ να έχει τον πρώ-
το λόγο, αφού πολύ δύσκολα θα 
μείνουν ενωμένοι για πολύ καιρό 
οι πράκτορες. 

Την ίδια στιγμή που οι οπαδοί της Ατλέτικο Μαδρίτης δολοφο-
νούσαν τον οπαδό της Λα Κορούνια, ρίχνοντάς τον στα πα-

γωμένα νερά του ποταμού ενώ ήταν λιπόθυμος από χτυπήματα 
που του έδωσαν με σιδερογροθιές, οι οργανωμένοι οπαδοί της 
Λιβόρνο ύψωναν πανό αλληλεγγύης σε  γνωστό οπαδό της Πίζα, 
ο οποίος δίνει μάχη με τον καρκίνο. Το πανό έγραφε: «Τζιανλού-
κα συνέχισε να αγωνίζεσαι». Οι δυο ομάδες, Λιβόρνο και Πίζα, 
δεν έχουν καθόλου καλές σχέσεις και οι οπαδοί τους έχουν στο 
παρελθόν συγκρουστεί αρκετές φορές, οπότε μπορούμε να κατα-
λάβουμε πόσο σημαντική είναι η κίνηση των οπαδών της Λιβόρνο. 
Ενα ακόμη στοιχείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι λιβορνέζοι 
οπαδοί είναι στην πλειοψηφία τους ακροαριστεροί, σε αντίθεση με 
τους φανατικούς της Ατλέτικο, στις τάξεις των οποίων τα τελευταία 
χρόνια δρουν ακροδεξιές και φασιστικές συμμορίες.
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> Είπε ο (Στ.) Θεοδωράκης: 
«Τα χωράφια του Σύριζα, της 
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ είναι γε-
μάτα ζιζάνια και βάτους». 
Οταν όμως «κληθεί», ως «νέος 
σπορεύς», θα φέρει (και από 
κυβερνητική θέση;) την «ανα-
νέωση» που ευαγγελίζεται…

> Πρόωρες εκλογές στο Ισρα-
ήλ ανακοίνωσε ο Νετανιάχου 
– ο (από)ηχος από την σθενα-
ρή αντίσταση της Παλαιστίνης 
ακούγεται καθαρά… (συν τις 
ενδοϊσραηλινές διαμάχες).

> «Οι άνθρωποι που κλείστη-
καν στο λεπροκομείο της 
Σπιναλόγκας προέρχονταν 
από αγροτικές οικογένειες 
με σχετικά χαμηλό εισόδημα 
και μορφωτικό επίπεδο. Πα-
ράλληλα, διέθεταν μειωμένες 
δυνατότητες πρόσβασης σε 
εργασίες εκτός του αγροτικού 
χώρου. Η κοινωνική καταγωγή 
των αφηγητών δημιούργησε 
τις βασικές προϋποθέσεις 
της κοινωνικής τους σταδιο-
δρομίας, η οποία αφορούσε 
πρωτίστως μια συγκεκριμένη 
βιογραφική τροχιά χωρίς ανα-
μενόμενη κοινωνική άνοδο 
εντός του αγροτικού χώρου. 
Οι αφηγητές ήταν κυρίως 
γεωργοί και κτηνοτρόφοι, δη-
λαδή κάτοικοι της υπαίθρου, 
με αρκετά στενούς δεσμούς 
με τον τόπο κατοικίας τους, ο 
οποίος συνηθέστατα ήταν και 
ο τόπος καταγωγής τους, και 
ζούσαν με στερήσεις και χω-
ρίς πολυτέλειες. Η ζωή τους 
χαρακτηριζόταν από έναν 
διαρκή αγώνα για επιβίωση. 
Η εργασία στα χωράφια, αλ-
λά και γενικότερα η σκληρή 
εργασία στην ύπαιθρο, ήταν 
μάλλον υποχρεωτική επιλο-
γή τόσο για τους άντρες όσο 
και για τις γυναίκες. Από τα 
διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται 
ότι δεν διέθεταν άλλου τύπου 
εισοδήματα. Στις υπάρχουσες 
οικονομικές δυσκολίες η ασθέ-
νεια προσέθετε ένα επιπλέον 
πρόβλημα. Πριν την ασθένεια 
και τον εγκλεισμό η ένταξη 
στην οικογένεια δεν σήμαινε 
υποχρεωτικά την κάλυψη των 
βιοποριστικών αναγκών και 
την εξασφάλιση της φυσικής 
αναπαραγωγής και επιβίω-
σης. Η οικογενειακή μονάδα 
[…] ήταν ο βασικότερος φορέ-
ας κοινωνικοποίησης, αρωγής 
και κοινωνικής ένταξης και 
συνεισέφερε στην αίσθηση 
της συλλογικότητας. Το βίωμα 

της φτώχειας, της σκληρής 
δουλειάς στα χωράφια και της 
εντατικής προσπάθειας για 
επιβίωση αποτελούσε συστα-
τικό στοιχείο της βιογραφικής 
συγκρότησης των αφηγητών 
που διέθεταν ανάλογες εμπει-
ρίες: “Στο χωριό ασχολούμα-
στε με τη γεωργία, και να πα-
τήσω σταφύλια και να σπείρω 
με τον πατέρα μου και πατάτες 
να βγάλουμε και ελιές να μα-
ζέψουμε, άσε σου λέω δουλειά 
σκληρή, αλλά δεν είχα πρό-
βλημα, δε με ένοιαζε, ήμουνα 
και νεότερος τότε. Δουλειά να 
δουν τα μάτια σου”. Η ανέχεια 
δεν συνδεόταν μόνο με τις 
δυσκολίες επιβίωσης αλλά και 
με την υποχρέωση για πρώιμη 
ένταξη στον χώρο εργασίας. 
Οι εργασίες με τις οποίες απα-
σχολούνταν οι αφηγητές τους 
εισήγαγαν σχεδόν από την παι-
δική ηλικία στη σκληρή πραγ-
ματικότητα της υπαίθρου […] 
Σημαντικό σημείο αναφοράς 
των αφηγητών ήταν η εμπειρία 
της διάγνωσης της νόσου του 
Χάνσεν και της συνακόλουθης 
υποχρεωτικής μεταφοράς στο 
λεπροκομείο. Για παράδειγμα, 
ο πατέρας μιας βιογραφούμε-
νης ανέλαβε να την οδηγήσει 
στο Ηράκλειο, όπου ο νομία-
τρος και δυο-τρεις γιατροί την 
εξέτασαν και διέγνωσαν την 
ασθένεια. Το επόμενο στάδιο 
ήταν η μεταφορά στη Σπινα-
λόγκα. Η χρήση του ψεύδους 
διευκόλυνε τη μεταφορά στον 
τόπο του εγκλεισμού. Παράλ-
ληλα, η δικαιολόγηση του ψέ-
ματος καταδείκνυε την άσχη-
μη φήμη του τόπου υποδοχής 
και σχετικοποιούσε ένα πιθανό 
εγχείρημα αντίστασης ή δια-
μαρτυρίας». (Μάνος Σαββά-
κης, «Οι λεπροί της Σπιναλό-
γκας 1903-1957», Αθήνα 2008).

> Η αντίσταση του λαού τον 

Δεκέμβρη του ’44 απέναντι 
στον μοναρχοφασισμό και τον 
αγγλικό ιμπεριαλισμό δεν είχε 
ούτε θα μπορούσε να έχει κα-
μία σχέση με τις κοινοβουλευ-
τικές, ειρηνικές, ειρηνιστικές, 
«αυτοδιαχειριστικές» και άλ-
λες αυταπάτες, μιας και ακο-
λούθησε η τρίχρονη ένοπλη 
επανάσταση του ’46-’49. Και μία 
υπενθύμιση: όσων οι (πολιτικοί) 
πρόγονοι υπηρέτησαν μαζί με 
τον Γ. Παπανδρέου τότε και 
όσοι κρατούσαν «μεσοβέζι-
κη» στάση την Κατοχή και τον 
Δεκέμβρη του ’44, κρείττον σι-
γάν (κοινώς, δεν σας παίρνει, 
μάγκες…).

> Οπως και κατά την απελευ-
θέρωση της Αθήνας (12-10-44) 
ο Σεφέρης ΔΕΝ ενδιαφερόταν 
καν (βλ. το «Πολιτικό ημερο-
λόγιο») έτσι και στη φασιστική 
χούντα όλο κι όλο έκανε ΜΙΑ 
(1) δήλωση (28-3-1969) και… 
πάπαλα.

> «Μπορεί να μου πήραν τα 
πόδια , αλλά δεν μπορούν 
να βγάλουν τις ρίζες μου» 
-Μπασάμ Σακά’α, δήμαρχος 
της Ναμπλούς, μετά την από-
πειρα δολοφονίας του στις 2 
Ιουλίου του 1980, από βόμβα 
σιωνιστών. Εχασε και τα δύο 
πόδια του (Ramzy Baroud: 
“My Father was a Freedom 
Fighter”).

> «Είναι το πρώτο μου βιβλίο. 
Δεν του κάνω καμμιά προ-
σθήκη και καμμιά διόρθωση. 
Από την πλευρά της τέχνης, 
δεν το λογαριάζω φιλολογικό 
κείμενο, αλλά βιβλίο μάχης. 
Γι’ αυτό τ’ αφήνω όπως πρωτο-
γράφτηκε. Από την πλευρά της 
ουσίας δε μπορώ να αφαιρέσω 
τίποτα, γιατί πραγματικά τίπο-
τα δεν άλλαξε στην πολιτεία 
του Αθω. Αντίθετα, μέσα στις 
άλλες ρυπαρότητες προστέθη-

καν και οι επίσημες υποδοχές 
των Γερμανών, με εξαπτέρυγα 
και εικόνες!...» (Προσθήκη του 
Θέμου Κορνάρου στην δεύ-
τερη έκδοση του βιβλίου του 
«ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – Οι Αγιοι χω-
ρίς μάσκα» - εκδόσεις Α. Καρα-
βία 1946. Η πρώτη έκδοση -13 
χρόνια πριν- είχε κατασχεθεί 
από την Εισαγγελία…).

> Λοιπόν, στην Κούβα υπάρ-
χει ένας συγγραφεύς τον 
οποίο επιστρατεύει η ΜΚΟ 
Διογένης (περιοδικό Σχεδία, 
Σεπτέμβριος 2013) για να μας 
πει «ο σταλινισμός υποτίθε-
ται ότι θα δημιουργούσε μια 
καλύτερη κοινωνία και τελι-
κά υπήρξε μια καταπιεστική 
διαδικασία…». Διακρίνει, δε, 
ότι η Κούβα «αλλάζει προς το 
καλύτερο». Προφανώς τάσσε-
ται αναφανδόν υπέρ του νο-
μοσχεδίου για τις εισαγωγές 
το οποίο «κινεζοποιεί» τους 
εργαζόμενους της Κούβας. 
Τώρα, βέβαια, θα πει κανείς, 
αυτός είναι ένας «απλός συγ-
γραφεύς», μόνον γράφει… (το 
πού γράφει τον κουβανικό λαό, 
είναι το ζήτημα…).

> «Η κοινωνία σώζεται κάθε 
φορά που ο κύκλος των κυ-
ριάρχων της στενεύει, κάθε 
φορά που ένα πιο στενό συμ-
φέρο επικρατεί μπροστά στο 
πιο πλατύ. Κάθε απαίτηση για 
την πιο απλή αστική οικονομι-
κή μεταρρύθμιση, για τον πιο 
κοινό φιλελευθερισμό, για την 
πιο ρηχή δημοκρατία, τιμω-
ρείται σαν “απόπειρα ενάντια 
στην κοινωνία” και στιγματί-
ζεται ταυτόχρονα σαν “σοσι-
αλισμός”». (Η 18η Μπρυμαίρ 
του Λουδοβίκου Βοναπάρτη). 
Για το τι συμβαίνει γύρω μας 
καθώς και για το πόσο μεγάλη 
είναι η διαπάλη μέσα στους 
«ιθύνοντες» πολιτικούς κύ-
κλους της αστικής τάξης. Ισως, 
και για την στάση Πάγκαλου 
(αυτών των ημερών) προς τον 
Σύριζα.

> Οταν διατείνεται κανείς ότι 
δημιουργεί μια «πολιτεία της 
άλλης οικονομίας» και ότι η 
διανομή των προϊόντων (;) του 
γίνεται «εκτός της αγοράς», 
μάλλον νησίδες, ναυαγούς 
και… νυχτερίδες κι αράχνες 
επαγγέλεται… (Ri-Maflow).

> «Λαϊκό τραγούδι» -σε γαβ 
δίεση (και 4/4 τσιφτετέλι).

Βασίλης

Στάχτη θα γίνεις, κόσμε γερασμένε. Σου είναι γραφτός /ο δρόμος της συντριβής και δεν μπορείς να μας 
λυγίσεις, /σκοτώνοντας τ’ αδέρφια μας της μάχης· και να το ξέρεις, /θα βγούμε νικητές κι ας είναι βαριές οι θυσίες. 

(Ναζίμ Χικμέτ)

Ες άγριον τα σπουδαία

Επιστροφή αιθαλομίχλης (κίνδυνος για καρκίνο των πνευμόνων): αμ, γι’ αυτό αυξάνεται η τιμή του καπνού

Season’s greetings από το ζεύγος Blair: το συγκρότημα ΑΓΑΜΟΙΘΥΤΑΙ το ξέρουν;

Social lepers (outcasts)

Μια βίδα έπεσε στο πάτωμα /σε αυτή τη σκοτεινή νύχτα της υπερωρίας /κάθετα κουμπώνοντας, και ελαφρά πιέζοντας 
/δεν θα τραβήξω κανενός την προσοχή /όπως ακριβώς την προηγούμενη φορά /σε μια νύχτα σαν αυτή /όταν κάποιος 

βυθίστηκε στο έδαφος (Σου Λίζί, 9-1-2014 «luosi luoxia zhi shang» = Μια βίδα έπεσε στο πάτωμα)

  DIXI ET SALVAVI ANIMAM MEAM

 u Φτώχεια  κα-
ταραμένη. Τι κάνει 
ο άνθρωπος για να 
δείξει ότι είναι και 
ΠΑΣΟΚ και Δημο-
κρατική Παράταξη 
και ότι η τελευταία 
δεν είναι παρά ένα 
παρακλάδι του ΠΑ-
ΣΟΚ. Ο Βενιζέλος 
έβαλε το μηχανισμό 

του ΠΑΣΟΚ να φτιάξει την αφίσα που βλέπετε, με την οποία 
κατακλύστηκε το Διαδίκτυο. Σε ποιον απευθύνονται οι «κα-
θαρές κουβέντες»; Στον Γιωργάκη και τους δικούς του. Ολη η 
αντίδραση του Μπένι, όμως, αποπνέει αμυντική διάθεση και 
απελπισία. Σα να απολογούνται. Οποιος αντιδρά έτσι σημαίνει 
πως δίνει μάχη οπισθοφυλακών. Επειδή μάχη οπισθοφυλακών 
χωρίς αναμονή εφεδρειών ποτέ δεν είναι επιτυχής κι επειδή ο 
Βενιζέλος δεν έχει εφεδρείες, η ήττα του είναι καθαρά θέμα 
χρόνου.

u Aλληλεγγύη στους αγωνιστές απεργούς πείνας – Νίκη 
στον αγώνα του Ν. Ρωμανού – ΣΩΒΑ Αρτας (πανό)

Επιλέξαμε στην τύχη ένα από τα δεκάδες πανό που αναρ-
τήθηκαν από συλλογικότητες σε πάρα πολλές πόλεις της Ελ-
λάδας για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους αρχικά στους 
Ηρ. Κωστάρη και Ν. Ρωμανό και στη συνέχεια, μετά το στα-
μάτημα της απεργίας πείνας του πρώτου, στον Ν. Ρωμανό. 
Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια από τις ευτυχείς στιγμές του 
κινήματος. Ο αγώνας του Ν. Ρωμανού κατάφερε να σπάσει 
προκαταλήψεις, να ενεργοποιήσει πολιτικούς χώρους αδιά-
φορους ως τώρα γι’ αυτό το κομμάτι αγωνιστών, να σύρει τους 
αστούς φιλελεύθερους, να συντρίψει πολιτικά στερεότυπα, 
πηγαίνοντας πέρα από την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ενός 
πολιτικού κρατούμενου και βάζοντας το θέμα στη ρίζα του: 
ποιος είν’ αυτός που κάνει απεργία πείνας και ποιοι είναι αυτοί 
που του αρνούνται τα δικαιώματά του; Δεν αρνούμαστε ότι 
έπαιξε ρόλο και το πρόσωπο. Ο Ν. Ρωμανός είναι αυτός που 
είδε έναν ακροδεξιό μπάτσο να εκτελεί μπροστά στα μάτια 
του τον φίλο του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Σε κάθε περίπτωση, 
όμως, ο αγώνας του κατάφερε να δημιουργήσει ευρύτερης 
σημασίας παρακαταθήκες.

u ΓΣΕΕ - Κυριακή 7 Δεκεμβρίου - Συλλαλητήριο διαμαρ-
τυρίας - Καταστρέφουν το σήμερα - Υπονομεύουν το αύριο 
- Αντιδρούμε τώρα - Ολοι μαζί στο Συλλαλητήριο - Αθήνα 
Πλ. Συντάγματος 5.00μμ (αφίσα)

u Ολοι στους δρόμους! - Εδώ και τώρα να ανατρέψουμε 
τη νέα αντιασφαλιστική επέλαση! - Δεν αφήνουν τίποτα 
όρθιο στα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα! - Ολοι και 
όλες στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ στις 7 Δεκέμβρη σε όλες 
τις πόλεις! - Στην Αθήνα στις 5.30μμ στην Ομόνοια! (ανα-
κοίνωση)

Προϋπολογισμός ψηφίζεται την Κυριακή, νέα μέτρα παζα-
ρεύει η κυβέρνηση με την τρόικα, σαφές έχει καταστεί ότι 
επέρχεται νέα αντιασφαλιστική ανατροπή, δε θα μπορούσε να 
τ’ αφήσει έτσι η ΓΣΕΕ. Ειδικά μετά τη σχετικά μεγάλη συμμε-
τοχή στο απεργιακό συλλαλητήριο της 27ης Νοέμβρη, έπρεπε 
να δοθεί η εντύπωση ότι υπάρχει συνέχεια. Οι εργατοπατέρες 
είναι επαγγελματίες και ως επαγγελματίες ξέρουν να πιάνουν 
τον παλμό της πελατείας. Δεν είναι τυχαίο πως σχεδόν μια πε-
νταετία από τότε που ξεκίνησε η «μνημονιακή» πολιτική, η πιο 
ξεφτιλισμένη, η πιο ξεδιάντροπη, η πιο ξεπουλημένη γραφει-
οκρατία που είχε ποτέ ο αστικοποιημένος συνδικαλισμός  όχι 
μόνο παραμένει ακλόνητη στο πόστο της, αλλά και είναι αυτή 
που καθορίζει την ατζέντα των εργατικών κινητοποιήσεων. 
Κινητοποιήσεων που προσφέρονται για εκτόνωση της οργής, 
χωρίς καμιά προοπτική εξέλιξής τους, χωρίς αέρα νίκης, χωρίς 
ελπίδα και προσμονή. Από κοντά το ΠΑΜΕ, έβαλε κι αυτό το 
δικό του συλλαλητήριο την ίδια μέρα, μισή ώρα μετά απ’ αυτό 
της ΓΣΕΕ, στην Ομόνοια αντί το Σύνταγμα. Μόλις διαλυθεί το 
συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ, θα κάνει και το ΠΑΜΕ πορεία μέχρι 
το Σύνταγμα. Γνωστά πράγματα, κανονισμένα από τα πριν. Ο 
προϋπολογισμός που θα ψηφίσει η Βουλή έχει, βέβαια, την 
αξία ενός πάκου από κωλόχαρτα, διότι από τον επόμενο κιόλας 
μήνα θ’ αρχίσει η αναθεώρησή του. Το νέο ασφαλιστικό, όμως, 
δεν είναι για πλάκα. Αρκεί και μόνο η καθιέρωση βάσης 6.000 
ενσήμων για τη χορήγηση σύνταξης για να καταλάβουμε τι 
έρχεται. Οπότε τίθεται το ερώτημα: μπορεί να βγει τίποτα με 
24ωρες απεργίες, συλλαλητήρια και χαρούμενες πορείες στη 
γνωστή διαδρομή;

οι τοίχοι έχουν φωνή



Tα λόγια στο πανό που 
κρατούσαν οι μαυρο-

φορεμένες ΕΑΜίτισσες, 
μια μέρα μετά τη «ματω-
μένη Κυριακή» της 3ης 
Δεκέμβρη του ‘44 σφρά-
γισαν  ανεξίτηλα  την 
ελληνική Ιστορία και θα 
διατηρούν την επικαιρό-
τητά τους όσο στην Ελ-

λάδα θα υπάρχει καπιταλισμός: 
«Οταν ο λαός βρίσκεται μπροστά 
στον κίνδυνο της τυραννίας, δια-
λέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα».

Δεν ήταν λόγια του αέρα. Ο 
κόσμος του ΕΑΜ, η συντριπτική 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού, 
τα είχε κάνει πράξη στα χρόνια 
της ναζιφασιστικής κατοχής που 
προηγήθηκαν. Τα ξανάκανε πρά-
ξη το Δεκέμβρη και ένα χρόνο 
μετά στο νέο ένοπλο αγώνα του 
1946-49. Αυτό το μήνυμα είναι 
εκείνο που πρέπει να κρατήσου-
με ως πρώτη και βασική παρα-
καταθήκη. Τα υπόλοιπα έπονται.

Επί 33 μέρες, ο ανθός της ερ-
γατικής τάξης και της νεολαίας 
στην Αθήνα και τον Πειραιά, 
με μπροστάρηδες τους κομ-
μουνιστές, έδωσε έναν άνισο 
αγώνα. Το Α’ Σώμα Στρατού του 
ΕΛΑΣ με 6.500 άνδρες και η 
ΙΙ Μεραρχία με 3.500 άνδρες 
αντιμετώπισαν 60.000 στρατι-
ώτες του αγγλικού στρατού με 
80 αεροπλάνα, 200 τανκ και 
πολλά πολυβόλα, υποστηριζό-
μενους από πολεμικά πλοία που 
κανονιοβολούσαν τις ΕΛΑΣίτι-
κες θέσεις, συν 6.000 στρατι-
ώτες της Ορεινής Ταξιαρχίας 
και του Ιερού Λόχου, συν τους 
Χωροφύλακες και τους Χίτες, 
συν 12.000 Ταγματασφαλίτες, 

που οι Αγγλοι τους έντυσαν με 
δικές τους στολές εντάσσοντάς 
τους και επίσημα στον «εθνικό 
κορμό» της ελληνικής αστικής 
τάξης, από τον οποίο ουδέποτε 
είχαν αποκοπεί.

Οι κομμουνιστές πιστώνονται 
την καθοδήγηση και αυτού του 
ηρωικού αγώνα, όπως και της 
αντικατοχικής αντίστασης. Οι 
κομμουνιστές χρεώνονται και 
τα λάθη που έγιναν πριν το Δε-
κέμβρη και δεν επέτρεψαν στις 
δυνάμεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ να με-
τατρέψουν σε στρατιωτική νίκη 
την πολιτική ηγεμονία που είχαν 
στον ελληνικό λαό. Είναι γνω-
στά τα σημαντικότερα απ’ αυτά 
τα λάθη, που επέτρεψαν στους 
Αγγλους και την ελληνική αστι-
κή κλίκα να βάλουν πόδι στην 
απελευθερωμένη από το ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ Ελλάδα, χωρίς να υπάρχει 
στρατιωτικός λόγος (οι Γερμανοί 
είχαν ήδη αποχωρήσει).

Μια στρεβλή και οπορτουνι-
στική αντίληψη του συμμαχικού 
αγώνα οδήγησε στη συμφωνία 
της Καζέρτα, με την οποία ο 
στρατηγός Σκόμπι οριζόταν δι-
οικητής όλων των στρατιωτικών 
δυνάμεων στην Ελλάδα (και 
του ΕΛΑΣ) και στη συμφωνία 
του Λιβάνου, με την οποία ανα-
γνωρίστηκε η κυβέρνηση Πα-

πανδρέου. Η ηγεσία του ΚΚΕ 
δε στάθηκε στο ύψος των περι-
στάσεων. Δεν μπόρεσε να αντι-
ληφθεί το βρόμικο παιχνίδι που 
έπαιζε μέσα στο κόμμα ο στρα-
τολογημένος από τους Αγγλους 
Σιάντος. Δεν είχε τα εφόδια να 
εφαρμόσει το πρόγραμμα του 
κόμματος στις συνθήκες της Κα-
τοχής, όταν είχε κατακτήσει την 
πολιτική ηγεμονία και οι αστικές 
πολιτικές δυνάμεις είτε είχαν 
εγκαταλείψει τη χώρα παρασι-
τώντας δίπλα στους άγγλους 
πάτρονές τους στο Κάιρο, είτε 
είχαν τεθεί ως Κουΐσλινγκ στην 
υπηρεσία των κατακτητών.

Αντίθετα από το απροετοί-
μαστο για την «τελική έφοδο» 
ΚΚΕ, οι αστικές δυνάμεις και 
ιδιαίτερα οι Αγγλοι επέδειξαν 
διορατικότητα και συνέπεια. 
Μετά τη μάχη του Στάλινγκραντ, 
που γύρισε τη ροή του πολέμου 
υπέρ των Σοβιετικών, ο Τσόρτσιλ 
αντιλήφθηκε πως δεν πρέπει με 
τίποτα να χάσει την Ελλάδα με 
την εξαιρετικά στρατηγική για 
τα αγγλικά συμφέροντα θέση 
στη Μεσόγειο. Και εφάρμοσε 
αδίστακτα το σχέδιό του, ματο-
κυλώντας τον ελληνικό λαό. Να 
φερθείτε σα να βρίσκεστε σε 
χώρα υπό κατοχή ήταν η εντολή 
στα στρατεύματα που μετέφερε 
από την Ιταλία, χωρίς να υπάρχει 

κανένας στρατιωτικός λό-
γος. Η πρώτη κίνηση του 
Σκόμπι ήταν να διατάξει 
τον αφοπλισμό του ΕΛΑΣ 
και του Παπανδρέου να 
διατάξει τον αφοπλισμό 
της Εθνικής Πολιτοφυλα-
κής. Κι όταν το ΚΚΕ και το 
ΕΑΜ αντέδρασαν, εξαγ-
γέλλοντας γενική απεργία 
και πραγματοποιώντας το 
άοπλο συλλαλητήριο της 
3ης Δεκέμβρη, στο οποίο 
πήρε μέρος πάνω από 
μισό εκατομμύριο λαού, 
η εντολή των Σκόμπι-Πα-
πανδρέου, την οποία υλο-
ποίησε ο αρχιμπάτσος 
Εβερτ, ήταν ν’ ανοίξουν 
πυρ στο ψαχνό.

Εδώ και πολλά χρόνια 

κυριαρχούν δυο προσεγγίσεις. 
Από μια η αφήγηση των αστι-
κών δυνάμεων, που μιλά για 
«κομμουνιστική ανταρσία», και 
από την άλλη η λαθολογία και 
η αριστερίστικη-βολονταριστι-
κή προσέγγιση, που γίνεται με 
πλήρη απόσπαση από το ιστο-
ρικό πλαίσιο της εποχής, αλλά 
και από το στάδιο ανάπτυξης 
που περνούσε το ΚΚΕ, ένα νε-
αρό επαναστατικό κόμμα που 
ξαφνικά «βρέθηκε» να έχει την 
εμπιστοσύνη της μεγάλης πλει-
οψηφίας του ελληνικού λαού.

Για μας τα λάθη του ΚΚΕ, ακό-
μη και τα πιο σοβαρά, ήταν λάθη 
ανάπτυξης ενός επαναστατι-
κού κόμματος. Ο Νίκος Ζαχα-
ριάδης, ένας ηγέτης παγκόσμι-
ου βεληνεκούς, επιστρέφοντας 
από το Νταχάου εντόπισε αυτά 
τα λάθη και μέσα σ’ ένα χρόνο 
κατάφερε να ανασυγκροτήσει 
το χτυπημένο από την ήττα κόμ-
μα, να κρατήσει την εμπιστοσύ-
νη του ελληνικού λαού και να 
προχωρήσει με κοινωνική και 
πολιτική νομιμοποίηση στο δεύ-
τερο ένοπλο αγώνα. Αυτό αποτε-
λεί τη μεγαλύτερη απόδειξη για 
το ότι το ΚΚΕ δεν είχε χάσει τον 
επαναστατικό του χαρακτήρα. 
Αυτόν τον έχασε μετά το ανα-
θεωρητικό πραξικόπημα του ‘56.
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Παρούσα αξία
«Γιατί έχουμε ένα χρέος ονομαστικό και ένα χρέος σε 

καθαρή παρούσα αξία. Αν το προεξοφλούσαμε το χρέ-
ος μας τώρα πόσο θα ήταν; Αυτοί που είναι μέσα στην 
αγορά, μέσα στην πιάτσα, ξέρουν την πραγματικότητα». 
Το επιχείρημα αρέσει πάρα πολύ στον Βενιζέλο και το 
επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία. Μόνον αυτός. Κανέ-
νας άλλος. Δεν ακούσαμε για παράδειγμα τον Στουρ-
νάρα ή τον Χαρδούβελη να ισχυρίζονται πως το χρέος 
στην πραγματικότητα είναι το μισό, γιατί τόσο αποτι-
μάται σε όρους καθαρά παρούσας αξίας.

Αυτοί που είναι μέσα στην αγορά, στην πιάτσα, πράγ-
ματι ξέρουν την πραγματικότητα. Μόνο που αυτή είναι 
ακριβώς αντίθετη απ’ αυτή που περιγράφει ο Βενιζέ-
λος. Διότι το σόφισμά του στηρίζεται σε ένα τεράστιο 
«αν». Αν προεξοφλούσαμε το χρέος τώρα, πόσο θα 
ήταν; Αυτό δε θα το μάθουμε ποτέ, γιατί απλούστα-
τα το ελληνικό κράτος δε διαθέτει τα κεφάλαια για να 
επαναγοράσει το χρέος του.

Το χρέος πράγματι αλλάζει χέρια. Και αλλάζει σε 
τιμές παρούσας αξίας, που είναι χαμηλότερες από τις 
ονομαστικές τιμές των ομολόγων. Αυτό, όμως, αφορά 
εκείνους που πωλούν και εκείνους που αγοράζουν ελ-
ληνικά ομόλογα, όχι το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό 
κράτος δεν συμμετέχει σε τέτοιες αγοραπωλησίες, γι-
ατί απλούστατα δεν έχει λεφτά για να επαναγοράσει 
τα ομόλογά του.

Παρούσα αξία έχουν τα ομόλογα για όποιον μπορεί 
να τ’ αγοράσει πριν τη λήξη τους. Αυτοί είναι οι διεθνείς 
τοκογλύφοι, οι οποίοι συνεχώς αγοράζουν και πωλούν 
ομόλογα, φτιάχνουν «επενδυτικά προϊόντα» μ’ αυτά, 
τζογάρουν, γενικώς κερδοσκοπούν.

Για το ελληνικό κράτος τα ομόλογα εξακολουθούν 
να έχουν την ονομαστική τους αξία, στην οποία θα τα 
αποπληρώσει κατά την ημερομηνία λήξης τους. Ακόμη 
και σε περιόδους που η τιμή τους πέφτει, δεν έχει τη δυ-
νατότητα να τ’ αγοράσει ελαφρύνοντας το χρέος του.

Πρέπει μάλιστα να σημειώσουμε ότι η «παρούσα 
αξία» ίσχυε και για τα παλιά, τα προ κρίσης ομόλογα. 
Το ελληνικό κράτος, όμως, όχι μόνο δεν μπορούσε να τα 
επαναγοράσει όταν η τιμή τους έπεφτε, αλλά αντίθετα 
δανειζόταν ολοένα και περισσότερα. Συνήθως δανει-
ζόταν για να αποπληρώσει τα ομόλογα που έληγαν, τα 
οποία φυσικά αποπλήρωνε στην ονομαστική τους αξία.

Ο Βενιζέλος επαναλαμβάνει συνεχώς αυτή την πα-
παριά γιατί διακατέχεται από ένα κόμπλεξ. Θεωρεί ότι 
ο ελληνικός λαός όφειλε να του αναγνωρίσει ότι ως 
υπουργός Οικονομικών κατάφερε να μειώσει το χρέ-
ος! Μ’ αυτό το κόμπλεξ θα ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια 
της ζωής του και θα επαναλαμβάνει συνεχώς την ίδια 
παπαριά, όπως κάνει ο Μητσοτάκης που κι αυτόν τον… 
αδίκησε ο ελληνικός λαός. Γι’ αυτό και δεν αξίζει τον 
κόπο ν’ ασχολούμαστε μαζί του.

Για μας σημασία έχει να κρατήσουμε δύο πράγματα. 
Πρώτο, ότι από πλευράς χρέους το ελληνικό κράτος 
βρίσκεται σήμερα στο σημείο που βρισκόταν και το 
2010. Το χρέος ξεπερνά το 170% του ΑΕΠ. Δεύτερο, 
ότι για τους τοκογλύφους του διεθνούς χρηματιστικού 
κεφάλαιου το χρέος των εξαρτημένων-υπερχρεωμένων 
κρατών είναι ένα εργαλείο απομύζησης αξιών που πα-
ράγονται από την εργατική τάξη, την αγροτιά και τους 
παραγωγικούς μικροαστούς σ’ αυτές τις χώρες.

Το γεγονός ότι η «παρούσα αξία», δηλαδή η αξία στην 
οποία πωλούνται τα ομόλογα πριν τη λήξη τους, είναι 
χαμηλότερη από την ονομαστική τους αξία δείχνει πως 
τα επιτόκια είναι τόσο τοκογλυφικά που επιτρέπουν το 
κεφάλαιο να παίρνεται πίσω πριν τη λήξη των ομολό-
γων. Ο χώρος δεν επιτρέπει μια εκτεταμένη ανάλυση 
του φαινομένου, γι’ αυτό επικεντρωνόμαστε στο πολι-
τικό συμπέρασμα.

Αυτοί που υποστηρίζουν ότι «δανειστήκαμε και πρέ-
πει να πληρώσουμε τα χρέη μας» (και ο ΣΥΡΙΖΑ ανή-
κει πλέον σ’ αυτούς) δουλεύουν σαν προπαγανδιστές 
του χρηματιστικού καπιταλισμού, κρύβοντας από τον 
ελληνικό λαό το γεγονός ότι τα χρέη έχουν πληρωθεί 
ακριβά, πολύ πριν τη λήξη τους.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μπακατσέλου 1 & Εγνατία, τηλ-fax 2310221898
http://www.eksegersi.gr, e-mail: kontra@eksegersi.gr

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή
Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΧΕΛΙΟΣ ΠΡΕΣ ΑΒΕΕ: Ιερά Οδός 81, Αθήνα

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

5.00€

Ζήτω ο κόκκινος Δεκέμβρης

70 ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗ 

ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ 
ΕΝΟΠΛΗ 

ΛΑΪΚΗ 
ΕΞΕΓΕΡΣΗ


