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Το φαντάζεστε να κατέβαι-
να στην πολιτική για να απομυ-
ζώ από το πτωχευμένο ελληνι-
κό δημόσιο μισθό ικανό για να 
συντηρώ την κόρη μου στους 
αντίποδες; Να έχω, δηλαδή, 
γίνει κι εγώ ένας βουλευτής, 
γραφειοκράτης, υπουργός 
που βασίζεται στα χρήματα 
του Μνημονίου για να ζει το 
παιδί του;

Ιωάννης Βαρουφάκης
Η δήλωση, που επαναλή-

φθηκε σε άρθρο του στις 
17.4.2014 (εξηγούσε γιατί δεν 
κατεβαίνει στις ευρωεκλογές, 
ενώ στην πραγματικότητα τον 
είχαν κόψει οι Λαφαζανικοί), 
προφανώς έγινε γαργάρα. 
Να υποθέσουμε ότι τώρα που 
έγινε βουλευτής και υπουργός 
χαρίζει το μισθό του σε κάποιο 
προνοιακό ίδρυμα; Το προσω-
νύμιο Μπαρουφάκης, πάντως, 
το έχει κερδίσει επάξια.

Εδώ θα ψηφίσει ο Βενιζέλος 
τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για 
Πρόεδρο Βουλής και αναρω-
τιέστε αν θα τα μαζέψει στο 
τέλος η Μέρκελ;

Κώστας Βαξεβάνης
Παπαγάλε, θες καφέ; (έλεγε 

μια διαφήμιση πριν από δεκα-
ετίες).

Mια κυβέρνηση της Αριστε-
ράς που φροντίζει τις αγορές 
μ’ αρέσει πάρα πολύ και είμαι 
ενθουσιασμένος.

Μπάμπης Παπαδημητρίου
Κομπλεξισμός, σίγουρα. 

Σπέκουλα, σίγουρα. Αλλή μή-
πως λέει ψέματα;

Εκείνο που εμείς ξεκαθα-
ρίζουμε είναι ότι πρώτα από 
όλα φαίνεται ότι όλοι συμβι-
βάζονται ως ένα βαθμό με 
την πραγματικότητα που έχει 
προκύψει μετά τις εκλογές, 
όλοι αισθάνθηκαν την ανάγκη 
να κάνουν μια αναφορά.

Πάνος Σκουρλέτης
Αυτόν τον φτύνουν και… 

δροσίζεται από την ψιχάλα!
Πρέπει να βρούμε έναν 

δρόμο, αλλά δεν είναι τόσο 
εύκολο. Δεν τηρούμε αυτά που 
συμφωνήσαμε και ξαφνικά λέ-
με «τώρα χρειαζόμαστε όμως 
λεφτά».

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
Μα οι συριζαίοι δεν έλεγαν 

ότι δε θέλουν άλλα δανεικά, 
ότι δεν πρόκειται να ξαναδα-
νειστούν;

Καμία σύγκρουση, συζήτη-
ση και διαβούλευση, όπως κά-
νουμε πάντα στην ευρωπαϊκή 
οικογένεια.

Ιωάννης Βαρουφάκης
Για να μην παίρνουν αέρα 

μερικοί και να μην φαντασιώ-
νονται άλλοι.

Δεν άκουσα ούτε λέξη από 
τον κ. Τσίπρα για το ΝΑΤΟ. 
Πάνε περίπατο φαίνεται οι 
βαρύγδουπες προεκλογικές 
δηλώσεις του.

Νικήτας Κακλαμάνης
Είπε ποτέ προεκλογικά κάτι 

εναντίον του ΝΑΤΟ ο Τσίπρας;

Το καλό να λέγεται. Βου-
λευτής του Γιωργάκη 

υπήρξε ο Κουρουμπλής, προε-
κλογική εκστρατεία με τη «Δα-
νία του Νότου» έκανε το 2009, 
πώς να μην δανειστεί την ιδέα 
και να μην εξαγγείλει κι αυτός 
την «Ελβετία του Νότου»; Την 
πίτα έκοβαν οι φαρμακοβι-
ομήχανοι (ΠΕΦ), παπαριές 
λένε οι πολιτικάντηδες στις 
κοπές πιτών, είπε και ο Κου-
ρουμπλής τη δικιά του: «Γιατί 
δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να 
είναι η Ελβετία του νότου στην 
παραγωγή φαρμάκων;»!

Προς αστοιχείωτους-
ανιστόρητους ελληνικών 

ΜΜΕ. Οταν η δήμαρχος του 
Παρισιού Αν Ινταλγκό γράφει 
στο twitter «είμαι πολύ χαρού-
μενη που γνώρισα τον Αλέξη 
Τσίπρα, πρωθυπουργό της Ελ-
λάδας, στο Hôtel de Ville, από-
ψε», δεν αναφέρεται σε συνά-
ντηση που έγινε «στο φουαγιέ 
κεντρικού ξενοδοχείου». Hôtel 
de Ville είναι το δημαρχείο του 
Παρισιού. Ιστορικό κτίριο, κα-

θώς απετέλεσε και την έδρα 
της Κομμούνας του Παρισιού. 
Ουδέποτε στην ιστορία του 
υπήρξε ξενοδοχείο, όπως νομί-
σατε από τη λέξη Hôtel. Aνοί-
γουμε και κάνα βιβλίο, ζώα.

Ποιος είναι ο καπιταλι-
στής και ποιος ο συριζαίος 

υπουργός; Με το καινούργιο 
dress code έχουμε μπερδευτεί 
κομματάκι. Μπερδεύτηκε και 
ο Μαρινάκης και είπε να πάει 
στη συνάντηση με τον Κοντονή 
χωρίς γραβάτα.

«Ούτε εμείς που τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια ζούμε 

υπό το ζυγό των μνημονίων, 
ούτε η κυβέρνηση Τσίπρα που 
ανέλαβε πριν λίγες μέρες και 
τιμά την εντολή που της έδωσε 
ο ελληνικός λαός. Δεν μας φο-
βίζει κανένας. Η Δημοκρατία 
μίλησε και κανείς δεν έχει το 
δικαίωμα να μην την ακούσει». 
Αυτό έγραψαν στο facebook 
εκείνοι που προσπάθησαν 
(ανεπιτυχέστατα) να αναβιώ-
σουν τους «αγανακτισμένους» 
ως παρελκόμενο του ΣΥΡΙΖΑ. 

Ρε σεις, συριζαίοι, προσέξτε 
λίγο, καρφώνεστε. Ούτε ο Γα-
βρήλος δε θα τα ‘γραφε έτσι.

Να τα λέμε όλα. Ο Π. Βα-
λασόπουλος έκανε μια ευ-

στοχότατη ερώτηση στη συνέ-
ντευξη Σόιμπλε-Μπαρουφάκη, 
ρωτώντας για τα σκάνδαλα 
των γερμανικών μονοπωλίων 
στην Ελλάδα. Την ερώτηση, 
όμως, έπρεπε να την κάνει 
πρώτα στον Μπαρουφάκη. 
Διότι αυτός είχε δηλώσει στην 
Telegraph: «Θα προσπαθήσω 
να είμαι όσο πιο γοητευτικός 
μπορώ στο Βερολίνο. Θα πω 
στον κ. Σόιμπλε ότι μπορεί να 
είμαστε ένας αριστερός συρ-
φετός (a left-wing riff-raff) 
αλλά μπορεί να υπολογίζει στο 

κίνημά μας, το ΣΥΡΙΖΑ, για να 
καθαρίσει τα καρτέλ και τις 
ολιγαρχίες στην Ελλάδα, και 
να προχωρήσει τις βαθιές με-
ταρρυθμίσεις του ελληνικού 
κράτους που οι κυβερνήσεις 
που προηγήθηκαν αρνήθηκαν 
να κάνουν». Ο Σόιμπλε, που εί-
χε διαβάσει με απόλαυση όσα 
γλειψιματικά είχε πει γι’ αυτόν 
ο Μπαρουφάκης και κυρίως 
το ότι τον είχε αναγορεύσει 
σε αρχιερέα της κάθαρσης, 
τον ρώτησε αν θέλει να απα-
ντήσει πρώτος. Ο Μπαρουφά-
κης αρνήθηκε να τοποθετηθεί, 
αποφεύγοντας τις κακοτοπιές. 
Αυτό, όμως, δεν σχολιάστηκε 
στην Ελλάδα. Ολα τα αστικά 
ΜΜΕ προσέφεραν πλήρη κά-
λυψη στον γλειψιματία υπουρ-
γό του Τσίπρα.

14/2: Ημέρα ερωτευμένων 14/2/1973: Αστυ-
νομική εισβολή εναντίον 1.500 φοι-
τητών στο ΕΜΠ, άγριοι ξυλοδαρμοί, 
εκατό συλλήψεις, έντεκα παραπομπές, 
37 στέλνονται στον στρατό με διακοπή 
αναβολής 14/2/1974: Σύλληψη τριών μετα-
φορέων αντιδικτατορικών προκηρύξεων ΚΚΕεσ. 
από Δυτική Γερμανία 15/2: Ημέρα κατά παιδι-
κού καρκίνου, Σερβία: Εθνική εορτή, Κανα-
δάς: Ημέρα σημαίας, Σιγκαπούρη: Ημέρα ολικής 
άμυνας 15/2/1951: Δίμηνη φυλάκιση στον πρώην 
υπουργό Πάνο Χατζηπάνο για σκάνδαλο με καύ-
σιμα 15/2/1993: Βόμβα σε κτίριο ναυτιλιακής 
εταιρίας (ΕΛΑ-1η Μάη) 15/2/1996: Ρουκέτα κα-
τά υπαίθριου γκαράζ αμερικανικής πρεσβείας 
(17Ν) 15/2/1999: Παράδοση Αμπντουλάχ Οτζαλάν 
(Ναϊρόμπι) 16/2: Λιθουανία: Ημέρα ανεξαρτη-

σίας (1918), ΗΠΑ: Γιορτή μουλαριού 16/2/1921: 
Συγκρούσεις στρατού-εργαζομένων (Βόλος) 
16/2/1933: Αστυνομικοί κατά εργατών στο Ερ-
γατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, εκατό τραυματί-
ες 16/2/1942: Ιδρυση ΕΛΑΣ 16/2/1945: 
Αφοπλισμός ΕΛΑΣ 16/2/1968: Διάσπαση ΚΚΕ 
16/2/1973: Πρώτη «δοκιμαστική» κα-
τάληψη Νομικής (2.500 φοιτητές), 
συμπλοκές με αστυνομία και ΕΚΟΦί-
τες, ανακοινώνονται άλλες 51 δια-
κοπές αναβολής στράτευσης 17/2/1905: 
Επαναστάτες εκτελούν τον Μέγα Δούκα Σεργκέι 
Αλεξάντροβιτς (Μόσχα) 17/2/1907: Αναρχικοί-
σοσιαλδημοκράτες εκτελούν τον βαρόνο Μπού-
ντμπεργκ και του αφαιρούν 17.000 ρούβλια 
18/2: Γκάμπια: Ημέρα ανεξαρτησίας (1965), 
Ισραήλ: Ημέρα μητέρας 18/2/1961: Σύλληψη 

89χρονου Μπέρτραντ Ράσελ σε αντιπυρηνική δι-
αδήλωση (Λονδίνο), φυλάκιση για μία εβδο-
μάδα 19/2: Αιθιοπία: Ημέρα μαρτύρων (1930) 
19/2/1977: Βόμβα ακροδεξιών στα γραφεία Πο-
λιτιστικής Λέσχης Παγκρατίου 19/2/1986: Βόμ-
βα στο ΥΠεΧωΔΕ, άλλη βόμβα σε παράρτημά του 
δεν εξερράγη (ΕΛΑ) 19/2/1998: Βόμβα στα γρα-
φεία της Τζένεραλ Μότορς (17Ν) 20/2: Ημέρα 
κοινωνικής δικαιοσύνης 20/2/1902: Πεντα-
κόσιοι νεκροί σε συγκρούσεις απερ-
γών-αστυνομίας (Βαρκελώνη) 20/2/1973: 
Βόμβες (ΕΑΝ) σε αυτοκίνητα ξένων αποστολών 
20/2/1974: Σύλληψη 35 ηγετικών στελεχών ΚΚΕ 
20/2/1977: Βόμβα στην αποθήκη Στασινόπουλου 
(ΕΛΑ) 20/2/2000: Ο υπαστυνόμος Θοδωρής Χα-
λουλάκος πυροβολεί και αφήνει παράλυτο τον 
18χρονο μαθητή Σωτήρη Κατσιώτη.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Η στήλη, για πρώτη φορά στη 18ετή 
ιστορία της, έχει χοντρό πρόβλημα και 
αισθάνεται την ανάγκη να το μοιρα-
στεί με τους φανατικούς αναγνώστες 
της u Είναι τέτοιος ο καταιγισμός 
των δηλώσεων-κωλοτούμπα που δεν 
προλαβαίνει να τις καταγράψει και να 
τις σχολιάσει u Μπορεί να τους είχαν 
για αντιγερμανούς, αλλά οι συριζαίοι 
εφαρμόζουν στο πεδίο της προπαγάν-
δας ένα γερμανικό πολεμικό δόγμα u 

Blitzkrieg ή, αλλιώς, αστραπιαίος πόλε-
μος u Ρίχτα όλα από την αρχή, να μπου-
χτίσουν, να πάθουν σοκ, να σηκώσουν 
τα χέρια ψηλά u Οι Ελληνες που τους 
πίστεψαν προεκλογικά, όχι οι Γερμανοί 
u Μετά την εξομολόγηση, αισθάνομαι 
υποχρεωμένος να σας μαλώσω u Εδώ 
έχουμε να κάνουμε μ’ ένα γίγαντα της 
αναλυτικής σκέψης, με έναν ζωντανό 
υπερ-υπολογιστή, κι εσείς ασχολείστε 
με τα πέτσινα και με τα μπλε ηλεκτρίκ 

πουκάμισα u «Συμφωνούμε με το 67% 
του προγράμματος» u Ούτε 60%, ούτε 
65%, ούτε 70%, αλλά 67% νταν u Πώς 
το μέτρησε ο τιτανοτεράστιος; u Υπο-
κλινόμαστε u «Παρέλαβα χάος και πα-
ρέδωσα χώρα» δήλωσε, με τη γνωστή 
μετριοφροσύνη που τον διακρίνει, ο 
εκπεσών πρωθυπουργός Αντώνης u Τα 
πήρε στο κρανίο ο υπό προθεσμία πρό-
εδρος Μπένι και του την είπε χοντρά 

u Πώς παρέλαβες χάος, ρε ξεφτίλα, 
όταν ήσουν στην κυβέρνηση Παπαδή-
μου από το Νοέμβρη του 2011 και μαζί 
ψηφίσαμε το δεύτερο Μνημόνιο; u Στο 
τέλος του φύλαγε και μια ευχή: κοίτα να 
αξιοποιήσεις την Αντζελα u Ομορφιές 

u Εχουμε λαϊκή εντολή είπε ο Μπα-
ρουφάκης στον Σόιμπλε u Στα παπά-
ρια μας, κι εμείς έχουμε λαϊκή εντολή, 
του απάντησε ο Σόιμπλε u Ουάου! u Ο 
Καμμένος έκανε νόημα στον Ζουρ(λ)
άρι να καθήσει κάτω και να μη δώσει 

πολιτικό όρκο u Ωχ, ωχ, ωχ u Ούτε ψύλ-
λος στον κόρφο του παιδοβούβαλου, 
όταν θα τον περιλάβει ο Ζουρ(λ)άρις 

u Γιατί κάποια στιγμή θα τον περιλά-
βει, αυτό δεν το συζητάμε u Αλλωστε, 
ο Ζουρ(λ)άρις δεν ανήκει στους ΑΝΕΛ 

u Είναι συνεργαζόμενος ως πρόεδρος 
του κόμματος «Πύρκαυλος Ελλάς» u 

«Εχω κάνει και εγώ λάθη» είπε ο Σαμα-
ράς u Πόση περισσότερη αυτοκριτική 
θέλετε, ρε αχάριστοι δεξιοί; u Βρήκαμε 
«ανοιχτά ώτα» στις επαφές μας στην 
Ευρώπη είπε ο Τσίπρας u Τα ανοιχτά 
φερμουάρ δεν τα είδε; u Ο Τσίπρας 
κάλεσε τον… Ολαντρέου να τεθεί επι-
κεφαλής του αγώνα για αλλαγή στην 
Ευρώπη u Ανυπομονούμε ν’ ακούσουμε 
τι θα πει στην Μέρκελ u Εμείς φτηνι-
άρικη σπέκουλα με το θαυμασμό του 
Μπαλτάκου και του Αμβρόσιου για τον 
Τσίπρα δε θα κάνουμε u Το προσπερνά-
με u Στην Τούμπα τα ΜΑΤ έριξαν χημι-

κά με τη σέσουλα u Τα οποία (υποτίθε-
ται ότι) απαγόρευσε ο νέος πολιτικός 
τους προϊστάμενος Ι. Πανούσης u Η 
ambassador Αγγελοπουλίνα αρθρογρα-
φεί υπέρ Τσίπρα στη Huffington Post 
u Περιμένουμε αν θα επιβεβαιωθούν 
εκείνοι που μιλούν για μπίζνες με γε-
ωτρύπανα u Μέρκελ και Ολάντ πήγαν 
μόνοι τους στον Πούτιν u Τον Κοτζιά 
δεν τον πήραν u Αφθονούν οι καφετζή-
δες σε κάθε ιμπεριαλιστική πρωτεύου-
σα u Για τους νεότερους u Κάποτε είχε 
δακρύσει δημοσίως και ο Καραμανλής 
(ο πρεσβύτερος) u Και έγινε ο ίδιος 
ντόρος (χωρίς να υπάρχει τότε twitter) 
u Λίγη πρωτοτυπία, ρε γαμώτο u Ο Τσί-
πρας ευχαρίστησε τον Δρακουμέλ που 
πήγε να τον ακούσει στη Βουλή u Οι 
άθεοι δεν είναι προληπτικοί u Να δω 
και τον Μητσοτάκη να στηρίζει την «ελ-
πίδα» και τι στον κόσμο u Οι συριζαίοι, 
όμως, γιατί το θεωρούν τιμή; u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Είμαστε σάρκα από την σάρκα αυτού του λαού,
ερχόμαστε μέσα από τις σελίδες της ιστορίας αυτού του λαού,

αυτόν τον λαό θα υπηρετήσουμε. 
Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Γαργάρα και η απλή αναλογική

Τα δύο τρίτα της ομιλίας Τσίπρα για τις προγραμματικές δηλώ-
σεις της κυβέρνησης αφιερώθηκαν στα θεσμικά ζητήματα. 

Πήξαμε στον εκσυγχρονισμό, τη θεσμική ανασυγκρότηση, την 
αξιοκρατία, την ισονομία και ισοπολιτεία και κυρίως στη δημο-
κρατία. «Η θεσμική ανασυγκρότηση που προωθούμε έχει ένα 
κεντρικό σύνθημα: Δημοκρατία Παντού», διακήρυξε ο πρωθυ-
πουργός της νέας συγκυβέρνησης.

Μόνο που «ξέχασε» να αναφερθεί στην καθιέρωση της απλής 
αναλογικής. «Ξέχασε» ότι το κόμμα του έχει 149 βουλευτές, επει-
δή πήρε ένα «δωράκι» 50 εδρών από τον καλπονοθευτικό νόμο 
του Σκανδαλίδη, που όπως λέει και ο Πάγκαλος τον έφτιαξε επει-
δή πίστευε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάντοτε πρώτο κόμμα. Για ποια 
ισοπολιτεία μπορεί να γίνεται λόγος, όταν η ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ 
(ή, αν θέλετε, στο πρώτο κόμμα) είναι κατά 16,7% ισχυρότερη 
από την ψήφο στα άλλα κόμματα; Περιττεύει να θυμίσουμε ότι 
προεκλογικά ο Μ. Γλέζος είχε φτάσει στο σημείο να πει πως αν 
ο ΣΥΡΙΖΑ βγει πρώτο κόμμα, θα πρέπει να κάνει νέες εκλογές 
με απλή αναλογική, για να αποτυπωθεί γνήσια η λαϊκή ψήφος 
στη Βουλή.

Οι προγραμματικές δηλώσεις είναι δηλώσεις τετραετίας και 
ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε καθαρά ότι δεν προτίθεται να αλλάξει το καλ-
πονοθευτικό εκλογικό σύστημα. Οπότε μπορεί να συναγάγει κα-
νείς ποια είναι ευρύτερα η αντίληψή του για τη δημοκρατία (την 
αστική δημοκρατία).

Μπερδέματα γραφειοκρατών 
συνδικαλιστών

Η συριζοκρατούμενη ΠΟΕΣΥ δεν μπορούσε να κρατήσει τη 
χαρά της: «Μετά τη δέσμευση του πρωθυπουργού, Αλέξη 

Τσίπρα, στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης για 
επαναλειτουργία της ΕΡΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) θεωρεί ότι 
δικαιώνεται ο πολύχρονος αγώνας των αγωνιζόμενων εργαζόμε-
νων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης σ’ όλη τη χώρα και της ατα-
λάντευτης στάσης της Ομοσπονδίας μας και των Ενώσεων-μελών 
της γι’ αυτό το στόχο».

Αντίθετα, το ΕΚΑ ήταν πιο συμμαζεμένο: «Καλούμε την κυ-
βέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην επαναλειτουργία της ΕΡΤ, 
χωρίς προαπαιτούμενα - χωρίς θολές σελίδες, σύμφωνα με τις 
διεκδικήσεις των εργαζόμενων και την πρόταση που κατέθεσαν 
οι συνελεύσεις».

Οπως βλέπουμε, ακόμη και οι γραφειοκράτες συνδικαλιστές 
«μπερδεύτηκαν». Οι μεν χαιρετίζουν χωρίς επιφυλάξεις, οι δε 
μιλούν για «προαπαιτούμενα» και «θολές σελίδες». Περιττεύει να 
πούμε ότι και οι μεν και οι δε ξέρουν πού πάει το πράγμα, αλλά οι 
πρώτοι λειτουργούν σαν κυβερνητικά παπαγαλάκια, ενώ οι δεύ-
τεροι έχουν πολιτικούς λόγους να κρατούν τις αποστάσεις τους.

Τι είπε ο Τσίπρας; Οτι η ΕΡΤ θα επανασυσταθεί «από μηδενική 
βάση». Τι σημαίνει αυτό; Οτι η νέα συγκυβέρνηση επικυρώνει 
τις 2.656 απολύσεις (η μεγαλύτερη ομαδική απόλυση που έγινε 
ποτέ στη χώρα μας) και ότι θα φτιάξει μια νέα κρατική ραδιοτη-
λεοπτική εταιρία, την οποία θα ονομάσει ΕΡΤ. Σ’ αυτή την εταιρία 
προφανώς θα κάνει νέες προσλήψεις, χωρίς να δεσμεύεται από 
τις προσλήψεις που έγιναν στη ΝΕΡΙΤ. Πόσους θα επαναπρο-
σλάβει; Σίγουρα όχι όσους απολύθηκαν από την ΕΡΤ. Αλλιώς θα 
το έλεγε. Με τι κριτήρια θα γίνουν οι νέες προσλήψεις; Αγνωστο. 
Πόσα κανάλια και ραδιοφωνικές συχνότητες θα έχει η νέα ΕΡΤ; 
Πάλι άγνωστο.

Του έμειναν μόνο τα ιοβόλα βέλη
Η ρητορική του δεινότητα είναι γνωστή, αλλά εξίσου γνωστή 

είναι και η αχαλίνωτη φιλαυτία του. Ξέρεις τι είναι να σε λένε 
Μπένι, να έχεις τέτοια ιδέα για τον εαυτό σου, να έχεις την πε-
ποίθηση ότι είσαι ο πιο αδικημένος πολιτικός, καθότι θυσιάστηκες 
για να σώσεις τη χώρα και κανείς δεν σου το αναγνωρίζει, και να 
είσαι αναγκασμένος να αγορεύεις στη Βουλή την πρώτη μέρα, ως 
αρχηγός του τελευταίου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος; 

Επιστράτευσε, λοιπόν, τα ιοβόλα (φραστικά) βέλη του, τα μόνα 
που του έχουν απομείνει: «Ο χθεσινός λόγος ήταν λόγος εσωτερι-
κής κατανάλωσης, που όμως τον εισπράττουν και τον αξιολογούν 
στο εξωτερικό με τα δικά τους κριτήρια» - «Δεν θέλω ο δημαγω-
γικός αυτοεγκλωβισμός του πρωθυπουργού και της κυβέρνησής 
του να μετατραπεί σε μια παγίδα για τη χώρα με ασύμμετρες 
αρνητικές επιπτώσεις» - «Η γραμμή της Κυβέρνησης είναι υπο-
χώρηση με την κραυγή “επίθεση’’».

Δε θα μας λείψει, πάντως. Μπορεί να ανακοίνωσε ότι στο συ-
νέδριο δε θα επαναδιεκδικήσει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, αλλά 
ουδείς πιστεύει ότι δε θα διεκδικήσει το come back. Γι’ αυτό, 
άλλωστε, οι άνθρωποί του ψάχνουν να του νοικιάσουν γραφείο 
στο κέντρο της Αθήνας.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο της 
εμπλοκής στη μάχη κατά 

του IS, εάν ζητηθεί από τις 
ΗΠΑ, άφησε ο αναπληρωτής 
υπουργός Αμυνας Κ. Ησυχος, 
μιλώντας σε ραδιοφωνική 
εκπομπή της EΡΤ open. Την 
ίδια ώρα, μιλώντας στη Βου-
λή, ο υπουργός Αμυνας Π. 
Καμμένος διακήρυξε, ότι «τις 
συμμαχικές μας υποχρεώσεις 
προς το ΝΑΤΟ θα τις υπηρετή-
σουμε με το παραπάνω, καθώς 
η Ελλάδα είναι σύμμαχος του 
ΝΑΤΟ και μέλος της ΕΕ». 

Απαντώντας στο ερώτημα 
τι θα κάνει η χώρα μας αν ζη-
τηθεί συνδρομή από τις ΗΠΑ 
για τον «πόλεμο κατά των τζι-
χαντιστών», ο Ησυχος είπε: «Η 
χώρα μας θα εξετάσει με πολύ 
μεγάλη προσοχή το δικό της 

ρόλο στη μάχη κατά των τζι-
χαντιστών, που είναι μια επιβε-
βλημένη διαδικασία όλων των 
χωρών. Δεν είμαστε απλά ένα 
πέρασμα. Είμαστε σε μια περιο-
χή, ολόκληρη η Δυτική Ευρώπη 
περιμένει την επάνοδο αρκε-
τών τζιχαντιστών - μαχητών που 
διαθέτουν βρετανικά, γαλλικά, 
γερμανικά και άλλα διαβατή-
ρια των χωρών - μελών της ΕΕ 
και ως εκ τούτου η χώρα μας 
πρέπει να έχει μια αυξημένη 
προσοχή, μια εγρήγορση, μια 
επαγρύπνηση, προκειμένου να 
μην εμπλακεί σε καταστάσεις 
ιδιαίτερα επικίνδυνες». 

Δεν έμεινε, όμως, μόνο σ’ 
αυτό που προεξοφλεί συνερ-
γασία των μυστικών υπηρε-
σιών ανάλογη μ’ εκείνη που 
έγινε την περίοδο του «πολέ-

μου κατά της τρομοκρατίας», 
με τις μυστικές πτήσεις της 
CIA, που περνούσαν και από 
την Ελλάδα. Εκανε ένα βήμα 
παραπέρα:

«Για το πώς θα προχωρή-
σουμε στα αιτήματα των ΗΠΑ, 
θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο οι 
ΗΠΑ, είναι όλη η διεθνής κοι-
νότητα, πάρα πολλές χώρες, 
που ενδιαφέρονται για την 
καταπολέμηση αυτής της πλη-
γής, της σύγχρονης πληγής, 
της μεσαιωνικής αντίληψης 
που εκφράζουν οι τζιχαντιστές 
και όχι μόνο. Αρα η συνεργα-
σία μας με όλες τις χώρες, σε 
Ανατολή και Δύση, απέναντι σε 
αυτόν τον κίνδυνο είναι πολύ 
σημαντικός παράγοντας και 
πρέπει να τον αξιολογήσουμε 
με αυτό τον τρόπο».

Η συγκυβέρνηση Τσίπρα-
Καμμένου αφήνει ανοιχτό το 
ενδεχόμενο ακόμη και στρα-
τιωτικής εμπλοκής στον «πό-
λεμο κατά των τζιχαντιστών», 
εάν το απαιτήσουν οι «μεγάλοι 
μας σύμμαχοι», οι Αμερικανοί, 
τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 
αναγορεύσει σε… προστάτες 
του ελληνικού λαού, με το 
στόμα του Τσίπρα να στάζει 
μέλι κάθε φορά που αναφέ-
ρεται στον Ομπάμα. Παίζουν 
με τη φωτιά, διακινδυνεύοντας 
να μετατρέψουν τη χώρα μας 
σε στόχο των ισλαμιστών μα-
χητών που πραγματοποιούν 
«τυφλά» χτυπήματα σε δυτι-
κές χώρες που συμμετέχουν 
άμεσα στις ιμπεριαλιστικές 
εκστρατείες στη Μέση Ανα-
τολή, την Ασία και την Αφρική.

Πειθήνιοι στα ιμπεριαλιστικά κελεύσματα, 
μετατρέπουν τη χώρα μας σε στόχο

Aξιοπρέπεια σημαίνει (και)
να μην παραμυθιάζεσαι
Εχει γνωρίσει πολλών ειδών «αυθόρμη-

τα συλλαλητήρια» ο τόπος μας. Αλλα 
ήταν πραγματικά αυθόρμητα και άλλα 
ήταν απλά «αυθόρμητα». Τα συλλαλητήρια 
του 1992 για το «Μακεδονικό», για παρά-
δειγμα, κάθε άλλο παρά αυθόρμητα ήταν. 
Τα αστικά ΜΜΕ δημιούργησαν το κλίμα 
και το σύνολο των αστικών πολιτικών δυνά-
μεων (πλην Περισσού, που όμως κράτησε 
μια στάση ανοχής) κάλεσαν τον κόσμο να 
συμμετάσχει σ’ αυτά. Χώρια το δεσποτα-
ριάτο με τους δικούς του μηχανισμούς. 
Ηταν συλλαλητήρια καθαρά φασιστικού 
τύπου κι ας συγκέντρωσαν εκατοντάδες 
χιλιάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα, οι 
οποίοι δεν ήταν φασίστες.

Τα συλλαλητήρια των «αγανακτισμέ-
νων» ξεκίνησαν ως αυθόρμητα, στην 
πορεία όμως αβανταρίστηκαν και από 
τμήματα των αστικών ΜΜΕ και από τα 
κόμματα της τότε αντιπολίτευσης. Στη δε-
δομένη ιστορική στιγμή, ήταν μια ευκαιρία 
ακίνδυνης εκτόνωσης για τον οργισμένο 
από τη μνημονιακή πολιτική ελληνικό λαό. 
Ακίνδυνης γιατί εκ των προτέρων διακη-
ρυσσόταν η εμμονή στη «μη βία». Παρά 
ταύτα, στην κορύφωσή τους συγκέντρω-
σαν κι αυτά εκατοντάδες χιλιάδες λαού, 
που πήρε μέρος με την αυταπάτη ότι αρκεί 
η παρουσία του, τα γιούχα και οι μούντζες 
για να τρομάξουν τον κοινοβουλευτικό 
λόχο και να σταματήσει να ψηφίζει τα 
μνημονιακά μέτρα. Η συνέχεια είναι γνω-
στή: ο κοινοβουλευτικός λόχος παρέμει-
νε αταλάντευτος (κάθε φορά είχε λίγες 
απώλειες, οι οποίες δεν έπαιξαν πρακτι-
κά κάποιο ανασχετικό ρόλο), ο περιβόητος 
αποκλεισμός της Βουλής, που θα απέτρε-
πε την ψηφοφορία, αποδείχτηκε φιάσκο, 
ο κόσμος απογοητεύτηκε και αποσύρθηκε 
με αποτέλεσμα αυτά ειδικά τα συλλαλητή-
ρια να συνεισφέρουν σημαντικά στο κλίμα 
απογοήτευσης και ηττοπάθειας που επι-
κράτησε μετά το 2012.

Τα συλλαλητήρια που οργανώνονται 
τούτες τις μέρες δεν έχουν καμιά σχέση 
με τον αρχικό αυθορμητισμό του «κινήμα-
τος των αγανακτισμένων», μολονότι απευ-

θύνονται στο ίδιο κοινό. Σχεδιάστηκαν 
από τον ΣΥΡΙΖΑ και πλέον ο σχεδιασμός 
δεν κρύβεται, καθώς τα κομματικά Μέσα, 
η συνδικαλιστική του παράταξη (ΜΕΤΑ), 
αλλά ακόμη και βουλευτές από το βήμα 
της Βουλής καλούν το λαό σε συλλαλητή-
ρια στήριξης της κυβερνητικής πολιτικής. 
Την Τετάρτη, μέρα πραγματοποίησης του 
δεύτερου συλλαλητήριου της σειράς, ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος εξέδωσε ανακοί-
νωση για να χαιρετίσει τα συλλαλητήρια, 
ενώ ο ίδιος ο Τσίπρας έγραψε στο πρωθυ-
πουργικό twitter μήνυμα, ανεβάζοντας και 
σχετική φωτογραφία.

Δεν έχει τόση σημασία αν ήταν πολλοί 
ή λίγοι οι διαδηλωτές, μολονότι πρέπει να 
σημειωθεί ότι στο δεύτερο συλλαλητήριο, 
το οποίο κλήθηκε μπροστά στην υποτιθέ-
μενη κρισιμότητα της διαπραγμάτευσης 
στο Eurogroup, δεν συγκεντρώθηκαν 
ούτε 15.000 διαδηλωτές στο Σύνταγμα, 
αριθμός που δεν μπορεί να συγκριθεί με 
το δεύτερο συλλαλητήριο των «αγανακτι-
σμένων», που μάζεψε μισό εκατομμύριο 
λαού.  Είναι κι αυτό σημάδι της γενικότε-
ρης κοινωνικής παθητικότητας, την οποία 
δεν μπόρεσαν να κάμψουν οι «δραματι-
κές» εκκλήσεις των συριζαίων, οι οποίοι 
δείχνουν καθαρά ότι κι αυτή ακόμη τη σχε-
τικά μικρή συμμετοχή στα συλλαλητήρια 
της «αξιοπρέπειας» θα τη χρησιμοποιήσει 
ως άλλοθι: «τι να κάνει και η κυβέρνηση, 
όταν δεν τραβάει ο κόσμος;».

Σημασία έχει κυρίως το περιεχόμενο 
αυτών των συλλαλητηρίων. Το στίγμα το 
έδωσε το ίδιο το πρωθυπουργικό tweet: 
«Στις πόλεις της Ελλάδας & της Ευρώπης 
ο λαός δίνει τη μάχη της διαπραγμάτευ-
σης. Είναι η δύναμή μας»! Ο λαός όχι ως 
δύναμη διαπραγμάτευσης, αλλά ως χει-
ροκροτητής μιας κυβέρνησης, η οποία 
είναι αποφασισμένη να υπηρετήσει τα 
συμφέροντα της ελληνικής κεφαλαιοκρα-
τίας, χάριν των οποίων παζαρεύει με τους 
ιμπεριαλιστές δανειστές, εκλιπαρώντας 
για λίγα ψίχουλα από το τραπέζι τους. Ως 
χειροκροτητής μιας κυβέρνησης η οποία 
κάνει καθημερινά κωλοτούμπες διολισθαί-

νοντας προς τις θέσεις των δανειστών και 
προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, όχι έναντι 
των δανειστών, αλλά έναντι του ελληνικού 
λαού, τον οποίο παραμύθιασε αγρίως πριν 
τις εκλογές της 25ης Γενάρη.

«Στο Eurogroup και τη Σύνοδο Κορυ-
φής δεν διαπραγματεύεται μόνη της η 
ελληνική κυβέρνηση αλλά μαζί με τα 
10.000.000 των Ελλήνων πολιτών», έγρα-
ψε με άφθαστο τσογλανισμό στο twitter ο 
Σακελλαρίδης, ταυτίζοντας ολόκληρο τον 
ελληνικό λαό με την κυβέρνηση.

Τα συλλαλητήρια αυτά είναι συλλαλητή-
ρια συνενοχής και όχι αξιοπρέπειας. Γιατί 
η αξιοπρέπεια δεν είναι ιδεοληπτικός φα-
νατισμός και παραμύθιασμα, αλλά γνώση 
σε βάθος και συνειδητή τοποθέτηση. Οι 
αγωνιστές που φώναζαν «ζήτω το κόμμα» 
φτύνοντας το εκτελεστικό απόσπασμα 
ήξεραν για τι πέθαιναν. Πέθαιναν για έναν 
αγώνα που συνεχιζόταν ή για έναν αγώνα 
που χάθηκε, αλλά το αίμα τους θα γινό-
ταν λίπασμα για να ξαναφουντώσει. Δεν 
πέθαιναν για να μπορούν να κουνάνε τον 
κώλο τους στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες 
ο Τσίπρας, ο Μπαρουφάκης και ο Σακελ-
λαρίδης. Αυτοί που συγκεντρώνονται στα 
συλλαλητήρια της συνενοχής, με τα μυα-
λά στα κάγκελα από το παραμύθιασμα, 
θα δοκιμάσουν σύντομα την πικρή γεύση 
μιας ακόμη διάψευσης.

Δεν κατηγορούμε τους απλούς λαϊκούς 
ανθρώπους που κατέβηκαν στα συλλα-
λητήρια παραμυθιασμένοι από την αξι-
οπρέπεια της άγνοιας και των φρούδων 
ελπίδων. Εκείνοι, όμως, οι δήθεν ακροα-
ριστεροί που κάλεσαν τον κόσμο σ’ αυτά 
τα συλλαλητήρια φέρουν ακέραια την 
ευθύνη. Για μια φορά ακόμη επέλεξαν το 
ρόλο του μαϊντανού. Αυτή τη φορά του 
μαϊντανού της εξουσίας, που θέλει το 
λαό δίπλα της στο κακόγουστο σόου της 
δήθεν διαπραγμάτευσης, για να μην τον 
έχει απέναντι όταν θα του φέρει το με-
τα-μνημόνιο που θ’ αποτελεί τη συνέχεια 
του μνημόνιου. Είναι συνυπεύθυνοι για 
το παραμύθιασμα, για τον ιδεολογικό και 
πολιτικό ευνουχισμό του ελληνικού λαού.
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Η εκτίναξη της εξόρυξης αργού 
πετρελαίου στις ΗΠΑ, που συνε-

χίζεται μέχρι τις μέρες μας σημειώνο-
ντας αύξηση 64% περίπου τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια (από 5.575 χιλι-
άδες βαρέλια την ημέρα την πρώτη 
βδομάδα του 2011 σε 9.132 την πρώτη 
βδομάδα του 2015)[1], οφείλεται κατά 
ένα μεγάλο μέρος στην αύξηση της 
εξόρυξης σχιστολιθικού πετρελαίου. 
Η εξόρυξη του τελευταίου τριπλασι-
άστηκε από το 2010 μέχρι το 2013, 
από 1 σε 3 εκατομμύρια βαρέλια την 
ημέρα[2]. Πόσο όμως η εξόρυξη του 
πετρελαίου αυτού μπορεί να συνεχί-
ζεται απρόσκοπτα, δίνοντας τη δυ-
νατότητα στις ΗΠΑ να αυξάνουν το 
μερίδιό τους στη διεθνή πετρελαϊκή 
αγορά και να εξάγουν πετρέλαιο σε 
επίπεδα εφταπλάσια από τον περσινό 
χρόνο;

Μία επικίνδυνη 
«επανάσταση»

Ας δούμε καταρχάς τι είναι αυτή η 
νέα μέθοδος εξόρυξης πετρελαίου 
και φυσικού αερίου. Με τον όρο σχι-
στολιθικό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο 
εννοούμε το πετρέλαιο ή το φυσικό 
αέριο που δεν εξορύσσεται με τις 
γνωστές συμβατικές μεθόδους, αλλά 
με ειδικές μεθόδους όπως η διοχέτευ-
ση νερού, άμμου και χημικών ουσιών 
υπό υψηλή πίεση στο υπέδαφος, κά-
τω από σχιστολιθικά πετρώματα, με 
αποτέλεσμα την ανάκτηση του πετρε-
λαίου ή του φυσικού αερίου που είναι 
εγκλωβισμένο σε αυτά.

Η μέθοδος αυτή δημιουργεί ση-
μαντική περιβαλλοντική καταστρο-
φή, όχι μόνο εξαιτίας των μεγάλων 
ποσοτήτων νερού που χρειάζεται 
για την εξόρυξη αλλά και γιατί εμπε-
ριέχει τον κίνδυνο μόλυνσης των 
υπόγειων υδάτων από τα χημικά 
που διοχετεύονται στα σχιστολιθι-
κά πετρώματα. Αυτό όμως είναι μία 
«λεπτομέρεια» μπροστά στο κέρδος 
από το πετρέλαιο που όχι άδικα εδώ 
και αιώνες έχει πολιτογραφηθεί ως ο 
«μαύρος χρυσός».

Εδώ και μερικά χρόνια, η εξόρυξη 
αυτή παρουσιάζεται σαν μία «επα-
νάσταση» που θα αλλάξει ριζικά τα 
δεδομένα της αγοράς πετρελαίου 
παγκόσμια. Σύμφωνα με το υπουρ-
γείο Ενέργειας των ΗΠΑ[2], οι εκτι-
μώμενες ποσότητες σχιστολιθικού 
πετρελαίου και αερίου στις ΗΠΑ και 
σε 137 σχιστολιθικούς σχηματισμούς 
σε 41 άλλες χώρες αντιπροσωπεύουν 
το 10% των παγκόσμιων αποθεμάτων 
αργού πετρελαίου και το 32% των 
αποθεμάτων φυσικού αερίου. Ως πα-
γκόσμια αποθέματα χαρακτηρίζονται 
οι ποσότητες πετρελαίου και φυσικού 
αερίου που μπορούν να ανακτηθούν 
χρησιμοποιώντας τη σημερινή τεχνο-
λογία ανεξάρτητα από την οικονομική 
κερδοφορία που θα επιφέρουν.

Αυτές οι εκτιμήσεις προκύπτουν 
από μία ογκώδη μελέτη 730 σελίδων, 
που έγινε τον Ιούνη του 2013 για λο-
γαριασμό του υπουργείου Ενέργει-
ας των ΗΠΑ, με τίτλο «Τεχνολογικά 
ανακτήσιμες πηγές σχιστολιθικού 
πετρελαίου και αερίου: Μια αποτίμη-
ση 137 σχιστολιθικών σχηματισμών σε 
41 χώρες εκτός ΗΠΑ»[4]. Στη μελέτη 
αναφέρεται ότι οι πέντε χώρες με τα 
μεγαλύτερα αποθέματα σχιστολιθι-
κού πετρελαίου στον κόσμο είναι η 
Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Αργεντινή 
και η Λιβύη, ενώ οι πέντε χώρες με 
τα μεγαλύτερα αποθέματα σχιστολι-

θικού φυσικού αερίου είναι η Κίνα, η 
Αργεντινή, η Αλγερία, οι ΗΠΑ και ο 
Καναδάς.

Σκιές αβεβαιότητας
Οι αρχικά λαμπερές προοπτικές 

αυτής της «επανάστασης» άρχισαν, 
όμως, να σκοτεινιάζουν από τις αβε-
βαιότητες για την απρόσκοπτη συνέ-
χισή της. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 
υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, στις 
αρχές του περσινού Ιούλη[5], «η πιθα-
νότητα αύξησης και σταθεροποίησης 
της παραγωγής αργού πετρελαίου 
αμφισβητείται από τις αβεβαιότητες 
σε σημαντικά ζητήματα, όπως η μεί-
ωση της παραγωγής του πηγαδιού, η 
διάρκεια ζωής του, οι περιοχές απο-
στράγγισης, η γεωλογική κατάσταση 
και οι τεχνολογικές βελτιώσεις τόσο 
στις υφιστάμενες γεωτρήσεις όσο 
και στις νέες». Σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις αυτές, η παραγωγή σταθερο-
ποιείται μετά από τρία χρόνια μέσα 
στα οποία εξορύσσεται το 50% των 
αποθεμάτων.

Με ακόμα πιο μελανά χρώματα 
παρουσιάζει αυτές τις γεωτρήσεις 
το περιοδικό Fortune. Σε άρθρο με 
τίτλο «Η επανάσταση του σχιστολι-
θικού πετρελαίου σε κίνδυνο», που 
δημοσιεύτηκε στις 9 Γενάρη[6], το πε-
ριοδικό προειδοποιεί: «Αντίθετα από 
τα συμβατικά έργα, τα σχιστολιθικά 
πηγάδια έχουν μια εξαιρετικά σύντο-
μη ζωή. Στην περιοχή του Bakken, που 
απλώνεται μεταξύ της Μοντάνα και 
της Βόρειας Ντακότα (σ.σ. δεύτερη 
ανάμεσα στις επτά κυριότερες πετρε-
λαιοπαραγωγικές περιοχές των ΗΠΑ), 
ένα πηγάδι ξεκινά με άντληση 1.000 
βαρελιών την ημέρα για να πέσει μό-
λις στα 280 βαρέλια στο ξεκίνημα του 
δεύτερου χρόνου, μείωση κατά 72%. 
Με το ξεκίνημα του τρίτου χρόνου, 
περισσότερα από τα μισά αποθέματα 
αυτού του πηγαδιού θα έχουν εξα-
ντληθεί και η ετήσια παραγωγή θα 
βγαίνει με το σταγονόμετρο. Για να 
παραγάγουν σταθερές ή αυξανόμενες 
απολαβές, οι παραγωγοί θα πρέπει να 
ανοίγουν συνεχώς νέα πηγάδια εφό-

σον τα ήδη υπάρχοντα θα καλύπτουν 
το μισό, σύμφωνα με τα πρότυπα της 
βιομηχανίας». Συγκριτικά, αναφέρει 
το περιοδικό, ο βαθμός εξάντλησης 
των συμβατικών γεωτρήσεων είναι 
τόσο αργός που στον ένα χρόνο ζω-
ής τους εξακολουθούν να κρατούν το 
95% με 98% των αποθεμάτων τους. 
Ετσι οι συμβατικές γεωτρήσεις τυπι-
κά επαρκούν για μια εικοσαετία ή και 
περισσότερο.

Υψηλό κόστος 
εξόρυξης

Σε ό,τι αφορά το κόστος εξόρυ-
ξης του σχιστολιθικού πετρελαίου, 
σύμφωνα με έκθεση της Morgan 
Stanley[7], που δημοσιεύτηκε τον 
περσινό Οκτώβρη, το «νεκρό σημείο», 
δηλαδή η χρηματική αξία των πωλή-
σεων ώστε μια επιχείρηση να μην 

έχει ούτε κέρδος ούτε ζημιά, για το 
σχιστολιθικό πετρέλαιο είναι μεταξύ 
30 και 65 δολαρίων το βαρέλι. Συγκρί-
νετε το παραπάνω ποσό με το κόστος 
έρευνας και εξόρυξης του αργού πε-
τρελαίου στις ΗΠΑ, που σύμφωνα με 
το υπουργείο Ενέργειας[8] τη διετία 
2007-2008 κυμαινόταν γύρω στα 
34 δολάρια το βαρέλι, καθώς και το 
κόστος στη Μέση Ανατολή, που είναι 
γύρω στα 17 δολάρια το βαρέλι, και 
βγάλτε τα συμπεράσματά σας. 

Για πόσο τα πετρελαϊκά μονοπώλια 
θα ανέχονται τις χαμηλές τιμές του 
πετρελαίου, αν θέλουν να εκμεταλ-
λευτούν τα σχιστολιθικά κοιτάσμα-
τα; Σίγουρα, αυτό θα εξαρτηθεί από 
το πόσο θα αντέξουν οι αντίπαλες 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις να κρα-
τούν ψηλά την παραγωγή, αλλά δε 
θ’ αργήσει και πολύ η στιγμή που οι 
τιμές θα πάρουν ξανά την ανηφόρα, 
όταν ο μεταξύ τους πόλεμος για την 
κατάκτηση της πετρελαϊκής αγοράς 
κοπάσει, έχοντας αλλάξει το μεταξύ 
τους μοίρασμα των αγορών. 

Κούρσα αντοχής
Ηδη η Chevron ανακοίνωσε στα 

τέλη Γενάρη[9] ότι εγκαταλείπει την 
εκμετάλλευση σχιστολιθικού πε-
τρελαίου από την Πολωνία, μετά τα 
απογοητευτικά αποτελέσματα των 
εξορύξεων που ξεκίνησαν το 2012. Τα 
τελευταία τρία χρόνια το ίδιο έκαναν 
η Exxon-Mobil και η γαλλική Total. 

Η ανακοίνωση της Chevron ήταν 
αποτέλεσμα της μείωσης των κερδών 
της το τελευταίο τρίμηνο του 2014 
κατά 30%[10]. Μία μείωση που, όπως 
σημειώνει ο βρετανικός Guardian, 
οδήγησε στη χειρότερη επίδοση 
κερδοφορίας της εταιρίας από το 
2009[11]. Η ίδια εφημερίδα επισημαίνει 
ότι η Continental Resources, μια από 
τις μεγαλύτερες εταιρίες γεωτρήσε-
ων στη Βόρεια Ντακότα (μία από τις 
περιοχές εξόρυξης σχιστολιθικού 
πετρελαίου στις ΗΠΑ), δήλωσε ότι 

προτίθεται να μειώσει τις εξορύξεις 
κατά 40% αυτό το χρόνο, ξεκινώντας 
από τον Απρίλη. Το τμήμα της Βόρει-
ας Ντακότα της Mineral Resources 
αναφέρει επίσης ότι η τιμή θα πρέπει 
να αυξηθεί στα 55-65 δολάρια για 
να διατηρηθεί η τωρινή παραγωγή 
των 1.2 εκατομμυρίων βαρελιών την 
ημέρα.

Από την μεριά της η Ρωσία εξετάζει 
επίσης τη μείωση της παραγωγής για 
να αποφύγει την παραπέρα μείωση 
των κερδών. Η μεγαλύτερη πετρε-
λαιοπαραγωγική εταιρία της Ρωσίας, 
η Rosneft, εξετάζει το ενδεχόμενο 
μείωσης της παραγωγής σε περί-
πτωση που οι τιμές συνεχίσουν να 
μειώνονται. Ο διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρίας Ιγκόρ Σεχίν δήλωσε στο 
πρακτορείο Τας ότι μία ικανοποιητική 
τιμή θα είναι μεταξύ 60 και 80 δολα-
ρίων το βαρέλι, ενώ χαρακτήρισε 50 
δολάρια αποδεκτά για τα σημερινά 
επενδυτικά σχέδια της εταιρίας. Η 
κούρσα αντοχής τώρα αρχίζει… 
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Σχιστολιθικό πετρέλαιο

«Επανάσταση» ή φούσκα;

Τουλάχιστον 3.000 αντιφασίστες, σύμφωνα με την ανακοί-
νωση της αστυνομίας, απάντησαν δυναμικά στην πρώτη 

απόπειρα του κινήματος PEGIDA (Πατριώτες Ευρωπαίοι 
Ενάντια στην Ισλαμοποίηση της Δύσης) να πραγματοποιή-
σει συγκέντρωση τη Δευτέρα 9 Φλεβάρη στην πόλη Μάλμε 
στη Νότια Σουηδία. Οι αντιφασίστες διαδηλωτές περικύ-
κλωσαν μερικές δεκάδες οπαδούς του PEGIDA, που είχαν 
συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης, φωνάζοντας 
συνθήματα όπως «όχι ρατσιστές στους δρόμους μας» και 
εκτοξεύοντας εναντίον τους καπνογόνα και πυροτεχνήματα, 
γεγονός που ανάγκασε την αστυνομία να παρέμβει για να τα 
σβήσει και να τους προστατεύσει.

Το Μάλμε είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας 
και φιλοξενεί ένα συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό μουσουλ-
μάνων, καθώς η Σουηδία είναι η χώρα που δέχεται το με-
γαλύτερο ποσοστό προσφύγων στην Ευρώπη σε σχέση με 
τον πληθυσμό της (εξαιρουμένων των χωρών που αποτελούν 
πύλες εισόδου, όπως η Ελλάδα).

Οπως είναι γνωστό, οι διαδηλώσεις του PEGIDA ξεκίνησαν 
στη Δρέσδη της Γερμανίας την περασμένη χρονιά με μερικές 
εκατοντάδες υποστηριχτές  αρχικά, που αυξάνονταν θεα-
ματικά από βδομάδα σε βδομάδα μέχρι που έφτασαν τους 
25.000 στη διαδήλωση της 12ης Γενάρη. Ομως, σύμφωνα με 

ρεπορτάζ του Γαλλικού Πρακτορείου (9/2/15), η συμμετοχή 
στις διαδηλώσεις έχει μειωθεί από τότε που κυκλοφόρησε 
φωτογραφία του ιδρυτή του PEGIDA να ποζάρει ως Χίτλερ. 
Εκτοτε, εκτός από τον ίδιο, έχουν παραιτηθεί και άλλα ηγε-
τικά στελέχη του PEGIDA.

Παρακλάδια του PEGIDA έχουν εμφανιστεί και σε άλλες 
γερμανικές πόλεις, ενώ εκτός από τη Γερμανία πορείες έχουν 
γίνει στην Τσεχία, στην Αυστρία, στη Δανία και στη Νορβηγία, 
με μικρή όμως συμμετοχή (μόλις μερικές εκατοντάδες, που 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολύ μεγαλύτερες αντιρατσιστικές 
και αντιφασιστικές διαδηλώσεις).

Σουηδία

Σάρωσαν τους ρατσιστές του PEGIDA
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Μετά από 16 ώρες ολονύχτιων 
σκληρών διαπραγματεύσεων 

στη σύνοδο του Μινσκ, οι ηγέτες 
της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ρω-
σίας και της Ουκρανίας κατέληξαν 
σε μια συμφωνία που αποτυπώθηκε 
σε ένα ντοκουμέντο 13 σημείων, το 
οποίο υπογράφτηκε από τη λεγό-
μενη «ομάδα επαφής» (τον πρώην 
πρόεδρο της Ουκρανίας Λεονίντ 
Κούτσμα, το ρώσο πρέσβη στην Ου-
κρανία, τον εκπρόσωπο του ΟΑΣΕ και 
τους εκπροσώπους των αυτονομιστών 
ανταρτών). 

Η συμφωνία αποτυπώνει το συσχε-
τισμό δυνάμεων υπέρ της Ρωσίας, 
αφήνοντας ταυτόχρονα τα κρίσιμα 
ζητήματα ανοιχτά, γεγονός που μπο-
ρεί ανά πάσα στιγμή να προκαλέσει 
διαφωνίες, παραβιάσεις της συμφω-
νίας και αναζωπύρωση των συγκρού-
σεων.

Ιδού τα πιο σημαντικά σημεία της 
συμφωνίας:

1Χωρίς όρους γενική κατάπαυση του 
πυρός, που θα αρχίσει στις 00.01 

της 15ης Φλεβάρη. Σημειωτέον ότι 
στις δύο μέρες που μεσολαβούν  
μπορεί να καταληφθεί η στρατηγι-
κής σημασίας πόλη Ντεμπάλτσεβε, 
που έχει περικυκλωθεί από τους αυ-
τονομιστές αντάρτες, στην τύχη  της 
οποίας δεν γίνεται καμιά αναφορά 
στη συμφωνία.

2Δύο μέρες από την έναρξη της 
εκεχειρίας θα αρχίσει η απόσυρ-

ση των βαριών όπλων από τη γραμμή 
απαγκίστρωσης, ζήτημα σκληρής 
σύγκρουσης στη διαπραγμάτευση. 
Ο ουκρανικός στρατός θα αποσύρει 
τα  όπλα από την πρώτη γραμμή που 
βρίσκεται σήμερα, ενώ οι αυτονο-
μιστές αντάρτες θα τα αποσύρουν 
από τη γραμμή που βρίσκονταν όταν 
υπογράφτηκε η πρώτη συμφωνία του 
Μινσκ στις 19 Σεπτέμβρη. Αυτό ση-
μαίνει ότι τα εδάφη που έχασε μετά 
το Σεπτέμβρη ο ουκρανικός στρατός 
παγιώνονται ως χαμένα. Η τύχη τους 
δεν προσδιορίζεται από τη συμφωνία, 
όμως ντε φάκτο παραμένουν υπό τον 
έλεγχο των ανταρτών, αποσύροντας 
απ’ αυτά μόνο τα βαριά όπλα, τα 
οποία φυσικά, αν χρειαστεί, μπορούν 
να επαναφέρουν. Υπενθυμίζουμε ότι 
ο ουκρανός πρόεδρος απαιτούσε να 
αποχωρήσουν οι δυνάμεις των αυτο-
νομιστών από όλα τα εδάφη που κέρ-
δισαν μετά την υπογραφή της πρώτης 
συμφωνίας του Μινσκ. Η ζώνη ασφά-
λειας ανάμεσα στα αντιμαχόμενα 
μέρη θα είναι πλάτους 50 – 100 χιλι-
ομέτρων ανάλογα με την εμβέλεια 
των βαριών όπλων. Η απόσυρση των 
όπλων πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα 
σε 14 μέρες υπό την επιτήρηση του 
ΟΑΣΕ.

3Ανταλλαγή όλων των αιχμαλώτων 
και των κρατούμενων πέντε μέ-

ρες μετά την απόσυρση των βαριών 
όπλων.

4Αποχώρηση όλων των «ξένων 
στρατευμάτων, των βαριών όπλων 

και των μισθοφόρων» από την Ουκρα-
νία και αφοπλισμός «των παράνομων 
ένοπλων ομάδων». Και πάλι υπό την 
επιτήρηση του ΟΑΣΕ, αλλά χωρίς 
χρονοδιάγραμμα και χρονικό όριο. 

Στην ουσία, ο όρος αυτός είναι κε-
νό γράμμα, γιατί ακόμη κι αν «τα ξένα 
στρατεύματα, τα βαριά όπλα και οι 
μισθοφόροι» αποχωρήσουν επιβε-
βαιωμένα, μπορούν να επιστρέψουν, 
αφού ένα μεγάλο τμήμα των συνόρων 
της Ουκρανίας με τη Ρωσία παραμέ-

νει υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών 
ανταρτών. Ο έλεγχος αυτού του τμή-
ματος των συνόρων προβλέπεται να 
περάσει στον έλεγχο της ουκρανικής 
κυβέρνησης μετά τον καθορισμό του 
ειδικού καθεστώτος και τη διεξαγω-
γή τοπικών εκλογών στα πλαίσια της 
συνταγματικής μεταρρύθμισης που 
πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέ-
λος του 2015 και θα καθορίζει το κα-
θεστώς αυτονομίας για τις ελεγχόμε-
νες από τους αντάρτες περιοχές του 
Ντόνμπας.

5Το πιο επίμαχο ζήτημα και σίγου-
ρη αιτία αντιπαραθέσεων και συ-

γκρούσεων στο επόμενο διάστημα 
είναι το καθεστώς της αυτονομίας 
για τις προαναφερόμενες περιοχές. 
Η συμφωνία προβλέπει μια συνταγ-
ματική μεταρρύθμιση που θα δια-
σφαλίζει «αποκέντρωση» και «ειδικό 
καθεστώς» για τις περιοχές αυτές. Ο 
όρος «ομοσπονδοποίηση», που χρη-
σιμοποιούσε μέχρι τώρα η Μόσχα 
και ήταν «κόκκινο πανί» για το Κίεβο, 
αντικαταστάθηκε με την «αποκέντρω-
ση», χωρίς φυσικά να αλλάζει και η 
ουσία, δηλαδή η ευρεία αυτονομία 

που απαιτεί το Κρεμλίνο. Ως πρώτο 
βήμα προβλέπεται να επανεγκριθεί 
μέσα σε 30 μέρες από την ουκρανι-
κή βουλή ο νόμος για το ειδικό καθε-
στώς, με τη μορφή που είχε στην πρώ-
τη συμφωνία του Μινσκ, και να γίνουν 
τοπικές εκλογές σε συνεργασία με τις 
ντε φάκτο αυτονομιστικές αρχές σε 
Ντονέτσκ και Λουχάνσκ. Το επόμενο 
βήμα είναι η συνταγματική μεταρρύθ-
μιση και η οριστική νομοθεσία που θα 
καθορίζει το εύρος της αυτονομίας.

6Η κυβέρνηση του Κιέβου δε-
σμεύεται να αποκαταστήσει τις 

οικονομικές σχέσεις, τη λειτουργία 
του τραπεζικού συστήματος και την 
πληρωμή μισθών και συντάξεων στις 
ελεγχόμενες από τους αυτονομιστές 
αντάρτες περιοχές.

Εν ολίγοις, πρόκειται για μια συμ-
φωνία κατάπαυσης του πυρός, με 
πολλά αν, κατά πόσο και για πόσο 
θα εφαρμοστεί, με όλα τα κρίσιμα 
ζητήματα ανοιχτά, που απλά αποτυ-
πώνει το συσχετισμό δυνάμεων αυτή 
τη στιγμή και αφήνει ορθάνοιχτο το 
δρόμο για τη συνέχιση του πολέμου. 
Ενδεικτική του κλίματος είναι και η 
δήλωση της Μέρκελ: «Χρειάζεται 
ακόμη πολύ, πάρα πολύ δουλειά για 

να επιτευχθεί ειρήνη στην Ουκρανία. 
Τώρα έχουμε μια αχτίδα ελπίδας».

Ρήγμα στο μέτωπο 
ΗΠΑ – ΕΕ

Η εσπευσμένη διπλωματική πρωτο-
βουλία Μέρκελ-Ολάντ για την επίτευ-
ξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός 
έφερε στο φως πιο καθαρά από κάθε 
άλλη φορά τις ρωγμές που υπάρχουν 
στο μέτωπο ΗΠΑ-ΕΕ απέναντι στη 
Ρωσία  στην υπόθεση της Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος κρατά εξαρχής 
σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία 
και πιέζει τους ευρωπαίους εταίρους 
του για την επιβολή όσο γίνεται σκλη-
ρότερων κυρώσεων στη Ρωσία, με το 
δεδομένο ότι το οικονομικό κόστος 
από τις κυρώσεις αυτές είναι ελάχι-
στο για τις ΗΠΑ. Με στόχο να απο-
μονωθεί πολιτικά, να πληγεί και να 
αποδυναμωθεί οικονομικά η Ρωσία, 
ώστε να αναγκαστεί η ρώσικη ηγεσία 
να υποχωρήσει στις απαιτήσεις της 
Ουάσιγκτον και των εταίρων της. Στο 
πλευρό του Λευκού Οίκου τάσσονται, 
ως συνήθως η Βρετανία, αλλά και η 
Πολωνία με τις χώρες της Βαλτικής, 
στις οποίες οι Αμερικάνοι πουλάνε 
προστασία απέναντι στη Ρωσία.

Από την άλλη, η Γερμανία, θέλοντας 
να κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους 
επικοινωνίας με τη Ρωσία, προβάλ-
λει τη μεγαλύτερη αντίσταση στις 
πιέσεις των Αμερικάνων, συνεπικου-
ρούμενη από τη Γαλλία, την Ιταλία και 
τις υπόλοιπες χώρες του Νότου, που 
πληρώνουν το μεγαλύτερο οικονομι-
κό κόστος των κυρώσεων. Με αποτέ-
λεσμα, οι κυρώσεις που επιβάλλονται 
από την Ευρωπαϊκή Ενωση σταδιακά 
στη Ρωσία να είναι λιγότερες και ηπι-
ότερες σε σχέση με τις απαιτήσεις 
του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, με το 
οικονομικό κόστος των κυρώσεων 
για τη Γερμανία να έχει φτάσει μέχρι 
στιγμής στα 10 δισ. δολάρια και για 
την Ευρωπαϊκή Ενωση συνολικά στα 
21 δισ. δολάρια, με τον πόλεμο στην 
ανατολική Ουκρανία να κλιμακώνεται 
και να απειλεί να πάρει ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις, τα περιθώρια ελιγμών για 
τη Γερμανία προκειμένου να φαίνεται 
αρραγές το μέτωπο της Δύσης απέ-
ναντι στη Ρωσία έγιναν ασφυκτικά. Η 
πρόσφατη ανακοίνωση του Λευκού 
Οίκου ότι εξετάζεται το ενδεχόμε-
νο χορήγησης προηγμένων όπλων 
στην Ουκρανία ανάγκασε τη Μέρ-
κελ να δείξει ανοιχτά την αντίθεσή 
της δηλώνοντας ότι η Γερμανία δεν 
προτίθεται να πουλήσει όπλα στην 
Ουκρανία, γιατί μια τέτοια κίνηση 
είναι  εξαιρετικά επικίνδυνη και ανα-
ποτελεσματική και θα οδηγήσει ανα-
πόφευκτα σε κλιμάκωση του πολέμου. 
Τα επόμενο βήμα ήταν η διπλωματική 
πρωτοβουλία που ανέλαβε εσπευ-
σμένα ο γαλλογερμανικός άξονας 
με την επίσκεψη Μέρκελ – Ολάντ 
στη Μόσχα, χωρίς, όπως φαίνεται, να 
έχει εξασφαλίσει εκ των προτέρων 
την συναίνεση της Ουάσιγκτον. Το 
ρήγμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, 
όπως φαίνεται, δεν γεφυρώθηκε κα-
τά την επίσκεψη της Μέρκελ στις 9 
Φλεβάρη στην Ουάσιγκτον, παρά τη 
στήριξη που δήλωσε ο Ομπάμα στη 
γαλλογερμανική διπλωματική πρωτο-
βουλία, κρατώντας παράλληλα πάνω 
στο τραπέζι την επιλογή της πώλησης 
όπλων στην Ουκρανία σε περίπτωση 
αποτυχίας της διπλωματικής λύσης, 
δηλαδή με την πρώτη ευκαιρία, που 
δεν είναι καθόλου δύσκολο να προ-
κύψει.

Ουκρανία

Εκεχειρία με τα κρίσιμα 
ζητήματα ανοιχτά

17.000 νέοι, ηλικίας 14-
21 χρόνων ολοκλήρωσαν 
τον περασμένο μήνα τη 
στρατιωτική εκπαίδευσή 
τους για μια βδομάδα σε 
δύο στρατόπεδα εκπαί-
δευσης των «Ταξιαρχι-
ών Ιζεντίν αλ-Κασάμ», 
ένοπλης πτέρυγας της 
Χαμάς, σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του «Γαλλικού 
Πρακτορείου» (9/2/15). 
Ανήκουν στη γενιά που 
έζησε τρεις ισραηλινούς  
πολέμους εναντίον των 
Παλαιστινίων της Γάζας: 
τον πόλεμο των 22 ημε-
ρών στα τέλη του 2008 και στις αρχές 
του 2009, τον 8ήμερο βομβαρδισμό 
το 2012 και τον πόλεμο των 50 ημερών 
το καλοκαίρι του 2014, κατά τον οποίο 
σκοτώθηκαν 2.200 Παλαιστίνιοι, με-
ταξύ των οποίων περίπου 500 παιδιά.

Πέντε μήνες μετά το τέλος του τε-
λευταίου πολέμου, χιλιάδες από τα 
παιδιά που επέζησαν, πολλά από τα 
οποία έχουν χάσει γονείς, αδέλφια, 
στενούς συγγενείς και φίλους, δήλω-
σαν συμμετοχή στο πρόγραμμα εκπαί-
δευσης της Χαμάς, γιατί, εκτός των άλ-
λων, οι «Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ-Κασάμ», 
είναι η ισχυρότερη ένοπλη οργάνωση 
της Παλαιστινιακής Αντίστασης, σή-
κωσε το μεγαλύτερο βάρος της αντί-
στασης στη διάρκεια του τελευταίου 
πολέμου και είναι φυσικό να ελκύει 
περισσότερο τις νέες γενιές μαχητών.

Είναι γνωστό ότι η Χαμάς εδώ και 

χρόνια οργανώνει θερινές κατασκη-
νώσεις για τη νεολαία, με χαρακτήρα 
εκπαιδευτικό αλλά και ψυχαγωγικό. 
Είναι όμως η πρώτη φορά που γίνεται 
ταχύρυθμη εντατική  στρατιωτική εκ-
παίδευση από μαχητές των «Ταξιαρχι-
ών Κασάμ» στη «χρήση ελαφρών και 
βαριών όπλων και στην πραγματοποί-
ηση ενεδρών, ώστε να μπορεί η νέα γε-
νιά μαχητών να ηγηθεί στην επόμενη 
μάχη για την απελευθέρωση», όπως 
μεταδίδει το «Γαλλικό Πρακτορείο», το 
οποίο επικαλείται σχετική ανακοίνωση 
των «Ταξιαρχιών Κασάμ».

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι η προε-
τοιμασία της επόμενης γενιάς που 
θα συνεχίσει τον αγώνα εναντίον του 
Ισραήλ για την απελευθέρωση της 
Παλαιστίνης υπαγορεύεται από το δι-
καίωμα της αντίστασης εναντίον του 
κατακτητή, που κατοχυρώνεται από 
το διεθνές δίκαιο. Υπάρχει όμως και 

αντίλογος, σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ του «Γαλλι-
κού Πρακτορείου», από 
ομάδες για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, που 
κατηγορούν τη Χαμάς 
ότι εκμεταλλεύεται τα 
ψυχικά τραυματισμένα 
από τον πόλεμο παιδιά 
για πολιτικούς σκοπούς 
και υποστηρίζουν ότι η 
αντίσταση στην κατοχή 
πρέπει να γίνεται από 
ενήλικες και όχι από παι-
διά, ότι τα στρατόπεδα 
κάνουν τους νέους επι-

θετικούς, αντί να τους μορφώνουν και 
να τους διδάσκουν να τηρούν το νόμο.

Λόγια του αέρα (όταν δεν είναι κα-
τευθυνόμενα), εκτός τόπου και χρόνου 
και ταυτόχρονα επικίνδυνα. Πέραν 
του ότι η στρατιωτική εκπαίδευση 
των παλαιστίνιων νέων δεν έρχεται σε 
αντίθεση με τη μόρφωση (στην οποία 
οι Παλαιστίνιοι έδιναν και δίνουν τε-
ράστια σημασία), για ποια μόρφωση 
μπορεί να γίνεται λόγος όταν πολλά 
σχολεία δεν λειτουργούν γιατί έχουν 
μετατραπεί σε ερείπια ή φιλοξενούν 
ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους 
από τους βομβαρδισμούς του τελευ-
ταίου πολέμου; Για ποια ευημερία 
μπορεί να γίνεται λόγος όταν η ανερ-
γία ανέρχεται στο 41%, η ανθρωπιστική 
καταστροφή επιδεινώνεται συνεχώς 
και ο κίνδυνος ενός νέου πολέμου πα-
ραμονεύει;

Γάζα

Οι νέοι μαχητές της Αντίστασης
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Tραγωδία και φάρσα
Οι νεότερες γενιές, οι κάτω των 35, ζουν σήμερα 

«το δικό τους ‘81». Τουλάχιστον αυτό προσπαθούν να 
τους ενσταλάξουν οι κυβερνητικοί προπαγανδιστές, 
όταν η συζήτηση γίνεται «επί του συγκεκριμένου» 
και δεν περιορίζεται στη μπουρδολογία περί 
«αξιοπρέπειας» και «εθνικής ανάτασης».

Ο Μαρξ θύμιζε τα λόγια του Χέγκελ, σύμφωνα 
με τα οποία η Ιστορία επαναλαμβάνεται είτε ως 
τραγωδία είτε ως φάρσα. Η ιστορία της κυβερνώσας 
σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα επαναλαμβάνεται 
σήμερα ως φάρσα και τραγωδία ταυτόχρονα.

Το 1981, το ΠΑΣΟΚ του Α. Παπανδρέου κατέκτησε 
την εξουσία μ’ ένα τεράστιο 48%, σκαρφαλώνοντας 
πάνω στο κύμα ενός ογκώδους εργατικού, 
νεολαιίστικου και αγροτικού κινήματος που επί 
χρόνια μάτωνε στους δρόμους και στους χώρους 
δουλειάς, έχοντας διαμορφώσει συγκεκριμένες 
διεκδικήσεις. Ρεφορμιστικές αναμφισβήτητα, αλλά 
διεκδικήσεις.

Το ίδιο κίνημα είχε διαμορφώσει και ριζοσπαστικά 
πολιτικά αιτήματα, που αποτελούσαν απόηχο των 
συνθημάτων της αντιχουντικής αντίστασης: έξω από 
το ΝΑΤΟ, έξω οι βάσεις του θανάτου, έξω από την 
ΕΟΚ των μονοπωλίων, ανεξαρτησία-δημοκρατία-
κοινωνική δικαιοσύνη.

Το πρώιμο ΠΑΣΟΚ, λειτουργώντας ως 
υπεύθυνος διαχειριστής του καπιταλιστικού 
συστήματος, ήταν υποχρεωμένο να κάνει αρκετές 
παραχωρήσεις στον τομέα των ρεφορμιστικών 
διεκδικήσεων, να θολώσει τα νερά στο πεδίο των 
αναγκαίων αστικοδημοκρατικών μεταρρυθμίσεων 
και να διατηρήσει αλώβητο το καθεστώς της 
ιμπεριαλιστικής εξάρτησης (ΝΑΤΟ, βάσεις, ΕΟΚ).

Αυτές οι παραχωρήσεις ήταν που του επέτρεψαν να 
ενσωματώσει και να εξατμίσει τον μεταπολιτευτικό 
ριζοσπαστισμό, κυβερνώντας άνετα για οχτώ χρόνια 
και επανερχόμενο στην εξουσία για άλλα οχτώ, μετά 
από ένα «δεξιό διάλειμμα» το 1990-93.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αναμφισβήτητος διάδοχος του 
«παλαιού ΠΑΣΟΚ», ιδιότητα για την οποία επαίρεται, 
από την πρώτη κιόλας εβδομάδα της διακυβέρνησής 
του, όχι μόνο έκανε την αναμενόμενη μεγάλη 
κωλοτούμπα στο ζήτημα του χρέους, αλλά έβαλε 
στη ζυγαριά της διαπραγμάτευσης ακόμη και το 
φιλανθρωπικό σκέλος του «προγράμματος της 
Θεσσαλονίκης».

Η σοσιαλδημοκρατία επανέρχεται στην εξουσία 
με νέο όνομα, νέα σύμβολα, νέα χρώματα, και η 
επάνοδός της αποτελεί φάρσα.

Ομως, αυτή η σοσιαλδημοκρατία, που εγκαταλείπει 
πανικόβλητη τις προεκλογικές διακηρύξεις της μέσα 
στην πρώτη εβδομάδα της θητείας της, αισθάνεται 
ισχυρή να το πράξει. Κρυμμένη πίσω από ένα 
θέατρο «σκληρών διαπραγματεύσεων» και «εθνικής 
υπερηφάνειας», αισθάνεται ασφαλής ώστε να καλεί 
το λαό σε συλλαλητήρια στήριξης της πολιτικής της.

Αυτό είναι τραγωδία. Τραγωδία για τον ελληνικό 
λαό, που έριξε την απαιτητικότητά του στα τάρταρα 
και συμπεριφέρεται σαν καρκινοπαθής τελευταίου 
σταδίου που αναζητά θεραπεία από καλογερικά 
μαντζούνια.

Εδώ, όμως, είναι και τα δύσκολα για μας. Το 
εύκολο είναι ν’ αρχίσεις να μουτζώνεις το λαό, 
να τον οικτίρεις, να του κουνάς το δάχτυλο με 
περιφρόνηση, να τον καταγγέλλεις για εθελοδουλεία. 
Ομως, μ’ αυτόν το λαό, μ’ αυτή την εργατική τάξη 
θα πορευθούν όσοι οραματίζονται την κοινωνική 
απελευθέρωση και αγωνίζονται γι’ αυτή. Μ’ αυτή 
την εργατική τάξη πρέπει να συγχωνευτούν, 
αποκαλύπτοντάς της την αλήθεια.

στο ψαχνό

Μας δουλεύουν (1)
«Ο Τσίπρας δίνει τον Σαμαρά στον λαό: 

επέμεινε αντί για 6 μήνες παράταση προ-
γράμματος 2 μήνες, για ασφυκτικά πλαί-
σια νέας κυβέρνησης». Αυτό έγραψε στο 
twitter o δημοσιογράφος Στ. Κούλογλου, 
ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πλέον (στη 
θέση του Κατρούγκαλου που υπουργο-
ποιήθηκε). Δεν μπορεί να μην κατάλαβε 
και αυτός τι ακριβώς είπε ο Τσίπρας στη 
Βουλή. Τον ακούσαμε όλοι να καταγγέλ-
λει τους Σαμαρά-Βενιζέλο ότι «έκαψαν 
τα σπαρτά και γκρέμισαν τις γέφυρες», 
υπογράφοντας μόνο δίμηνη παράταση 
του Μνημόνιου, ενώ οι «εταίροι» έδιναν 
εξάμηνη.

Αυτό, όμως, ήταν γνωστό από το Δεκέμ-
βρη. Το είχε γράψει όλος ο αστικός Τύπος, 
το σημειώσαμε κι εμείς. Δημόσια ο Σόι-
μπλε πρότεινε εξάμηνη παράταση, αλλά 
οι Σαμαροβενιζέλοι επέμειναν για δίμηνη. 
Γιατί; Για να αποφύγουν τις κατηγορίες ότι 
παρατείνουν το Μνημόνιο και να μπορούν 
να δημαγωγούν ότι συμφώνησαν σε μια 
μικρή (δίμηνη) «τεχνική παράταση», όπως 
έλεγαν. Τι έκανε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ; Τους κα-
τήγγειλε ότι παρατείνουν το Μνημόνιο 
(έστω και για δυο μήνες). Δεν τους κατήγ-
γειλε ότι δημιουργούν τεχνητή ασφυξία 
στη νέα κυβέρνηση.

Αυτό το επιχείρημα το ακούσαμε τώρα 
και είναι πραγματικά… για πολλές μπά-
τσες. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε μια εξάμηνη 
παράταση του Μνημόνιου, αλλά να την 
έχουν αποφασίσει για λογαριασμό του οι 
Σαμαροβενιζέλοι, διότι αυτός ντρέπεται 
να τη ζητήσει!

Επί της ουσίας, τίποτα δε θα άλλαζε 
ακόμη και αν η παράταση ήταν εξάμηνη, 
αλλά αυτό το κρύβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρό-
βλημα είναι το περιβόητο χρηματοδοτικό 
κενό. Ομως, η απόφαση του Eurogroup 
της 8ης Δεκέμβρη είναι σαφής: η δόση 
δε θα εκταμιευθεί αν δεν ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση από την τρόικα. Και εξάμη-
νη να ήταν η παράταση, λοιπόν, πάλι θα 
υπήρχε το χρηματοδοτικό κενό, πάλι η νέα 
συγκυβέρνηση θα ζητούσε λεφτά, πάλι οι 

ιμπεριαλιστές δανειστές θα υπαγόρευαν 
όρους για να εκταμιεύσουν τη δόση. Ας 
πάψουν, λοιπόν, να μας δουλεύουν.

Μας δουλεύουν (2)
Και για να μιλάμε με αριθμούς. Ποιο 

είναι το περιεχόμενο αυτής της «συμφω-
νίας-γέφυρα» που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ; Στην 
πραγματικότητα, είναι μια «γέφυρα» νέου 
δανεισμού, χωρίς την άμεση λήψη νέων 
μέτρων, που προβλεπόταν από τη συμφω-
νία που είχε έτοιμη η προηγούμενη συγκυ-
βέρνηση, αλλά δεν τολμούσε να την υπο-
γράψει προεκλογικά (γι’ αυτό επίσπευσε 
τις εκλογές κατά δύο μήνες). Τι ζητάει ο 
ΣΥΡΙΖΑ; Το 1,9 δισ. ευρώ που αφορά επι-
στροφές από την ΕΚΤ και τις κεντρικές 
τράπεζες των κρατών-μελών της Ευρωζώ-
νης που κερδοσκόπησαν με τα ελληνικά 
ομόλογα. Ποσό που περιλαμβάνεται στο 
πακέτο των 7,2 δισ., που παραμένει σε εκ-
κρεμότητα, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση από την τρόικα. Ζητάει ακόμα 
άδεια από την ΕΚΤ να αυξήσει το βραχυ-
πρόθεσμο δανεισμό με έντοκα γραμμά-
τια από 15 δισ. σε 25 δισ. ευρώ.

Μ’ άλλα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να πά-
ρει 1,9 δισ. επιστροφές (οι οποίες όμως 
συναρτώνται με το Μνημόνιο) και 10 
δισ. νέα δάνεια. Για να τα κάνει τι; Για να 
αποπληρώσει παλιά δάνεια που λήγουν 
μέχρι τον Μάη-Ιούνη! Αυτοί δεν είναι 
που έλεγαν ότι δεν πρόκειται να πάρουν 
νέα δάνεια για να αποπληρώσουν πα-
λιά; Αυτοί δεν είναι που διαβεβαίωναν 
(Σταθάκης) ότι δεν υπάρχει κανένα χρη-
ματοδοτικό πρόβλημα μέχρι τον Ιούλη;

Πάμε παρακάτω. Αν δανειστούν 10 
δισ. σε έντοκα γραμμάτια, για να απο-
πληρώσουν παλιά ομόλογα που λήγουν, 
από τη μια θα στεγνώσουν τις εγχώρι-
ες τράπεζες από ρευστό (άρα για ποια 
αναπτυξιακή ροπή στην οικονομία κά-
νουν λόγο;) και από την άλλη θα φορ-
τώσουν τον κρατικό προϋπολογισμό 
με υπέρογκους τόκους. Πρώτο, γιατί 
τα έντοκα γραμμάτια έχουν τσουχτε-
ρά επιτόκια και δεύτερο γιατί πλέον 

οι ελληνικές τράπεζες, για να δανείσουν 
το ελληνικό κράτος, δεν δανείζονται από 
την ΕΚΤ με επιτόκιο 0,05% αλλά από τον 
ELA της ΤτΕ με επιτόκιο 1,55%. Αρα, και 
αν η ΕΚΤ τους ενέκρινε τη διεύρυνση του 
βραχυχρόνιου δανεισμού (η πρώτη απά-
ντηση ήταν απορριπτική), σ’ ένα τρίμηνο 
θα αναζητούσαν τρόπο να αντικαταστή-
σουν αυτόν τον δανεισμό με μακροχρόνιο 
(τουλάχιστον τριετή ομόλογα), είτε από τις 
«αγορές» είτε από τους «θεσμικούς δανει-
στές» (ESM και ΔΝΤ).

Επομένως, ο χρόνος που προσπαθεί 
να «αγοράσει» η συγκυβέρνηση Τσίπρα-
Καμμένου θα κόστιζε σε κάθε περίπτωση 
πανάκριβα στον ελληνικό λαό, χωρίς να 
μειώσει στο ελάχιστο τον αποικιοκρατικό 
δανεισμό. 

Kαρακοσμάρα
Υπάρχει, βέβαια, και η τρισμέγιστη 

οικονομολόγος Ραχήλ, βουλευτίνα του 
ΣΥΡΙΖΑ πλέον, που είναι στην καρακο-

σμάρα της και έγραψε… δικαιωμένη 

Aπλώς γελοία
Ο Μ. Γλέζος, μιλώντας στο Mega, 

είπε πως ο Τσίπρας στη Βουλή του θύ-
μισε τον Νίκο Ζαχαριάδη το 1940 και το 
ιστορικό του γράμμα!

Για άλλον θα λέγαμε «μωραίνει Κύ-
ριος…», αλλά ο Γλέζος τα έχει τετρα-
κόσια, παρά την ηλικία του. Πρόκειται, 
λοιπόν, για ένα ακόμη κρεσέντο χυδαί-
ου οπορτουνισμού από έναν άνθρωπο 
που εδώ και δεκαετίες έχει ειδικευτεί 
στο είδος. Αλλωστε, έχει διατελέσει 
βουλευτής και ευρωβουλευτής του Αν-
δρέα Παπανδρέου.

Σε άλλη περίπτωση θα λέγαμε ότι 
πρόκειται για ιεροσυλία, αλλά η αναφο-
ρά του Γλέζου ήταν απλώς γελοία. Δε 
νομίζουμε ότι χρειάζονται εξηγήσεις. 
Αρκεί να κάνει κανείς μια σύγκριση 
ανάμεσα στα ιστορικά μεγέθη, αλλά 
και στους σκοπούς που επιδιώκονται 
στη μια και στην άλλη περίσταση.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Aλλος ένας «μεγάλος φίλος» της Ελλάδας, που κάλεσε τον Τσίπρα στη Βιέννη και μίλησε για την ανάγκη να μπει τέλος στη λιτότητα; Ποιος 
είναι ο Βέρνερ Φάιμαν; Ας ακούσουμε τον Βενιζέλο που (ξανα)έβγαλε σπυράκια: «Ο κ. Τσίπρας επισκέφτηκε σήμερα στη Βιέννη το φίλο μου, 
τον κ. Φάιμαν, αρχηγό του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Είναι πέντε χρόνια καγκελάριος. Επί πέντε χρόνια ο συντηρητικός Υπουργός 
Οικονομικών της Αυστρίας είναι ο σκληρότερος απέναντι στην Ελλάδα στο Eurogroup. Τα τρία πρώτα χρόνια ήταν η διάσημη κυρία Φέκτερ 
και βέβαια στη συνέχεια ο διάδοχός της. Το μεγάλο θέμα με την Αυστρία είναι ότι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με τραπεζική αδιαφάνεια, ο 
μεγαλύτερος τραπεζικός παράδεισος στην Ευρώπη είναι η Αυστρία. Οχι η Ελβετία ούτε το Λουξεμβούργο. Αυτά έπρεπε να πει ο κ. Τσίπρας 
σήμερα στον κ. Βέρνερ Φάιμαν». Ποιος, όμως, δίνει σημασία στον Βενιζέλο σήμερα;
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στο facebook: «Σοβαρά; Πως είπατε; Με τον μηχανισμό ela 60 
δισ. για ρευστότητα; Τελικά ξεφτιλιστήκατε ομαδικώς από πολλές 
πλευρές. Τελικά ποιος είναι ο ανόητος». Αυτή, βέβαια, δεν κατα-
λαβαίνει ούτε τι είναι το χρήμα ούτε τι είναι ο ELA. Προεκλογικά 
ο μεν Μηλιός της είχε πει ότι είναι καλύτερα να το βουλώσει, ο 
δε Μπαρουφάκης τής είχε αφιερώσει ένα αρθράκι, στο οποίο με 
απλά λόγια της είχε εξηγήσει ότι δε γίνονται αυτά τα πράγματα. 
Σιγά, όμως, μην κολώσει η Ραχήλ. Αφού πήρε την έδρα, τώρα 
ξεσπαθώνει, προσφέροντας μια νότα ευθυμίας στο συριζοκαμ-
μενικό περιβάλλον.

Αισχροί κάπηλοι
Εχει και η καπηλεία τα όριά της. Αντε, να καταπιούμε το γε-

γονός ότι μετά την ορκωμοσία τους συριζαίοι βουλευτές πήγαν 
στο χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ για ν’ αποτίσουν φόρο τιμής στους 
νεκρούς της δικτατορίας. Ο Τσίπρας στην Καισαριανή, η Βαλα-
βάνη και οι υπόλοιποι στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. Πώς να καταπιούμε, όμως, 
την παρακάτω ελεεινή δήλωση του Μπαλάφα;

«Χιλιάδες ψυχούλες αγωνιστών μάς κοιτάνε σήμερα από εκεί 
ψηλά, σε τούτο  τον ιερό χώρο της υπέρτατης θυσίας. Νομίζω ότι 
είναι ευχαριστημένοι με όσα βλέπουν, θεωρώντας όσα έγιναν το 
τελευταίο διάστημα σαν μια και δικιά τους δικαίωση. Δικαίωση για 
τις ζωές που έδωσαν αφειδώλευτα και τους αστείρευτους αγώνες 
που έδωσαν».

Σταματήστε τις προκλήσεις, εξουσιαστικά καθάρματα. Μπορεί 
εσείς να πιστεύετε σε «ψυχούλες» που πήγαν «εκεί πάνω» και σας 
κοιτάζουν, όμως ανάμεσα στους νεκρούς αγωνιστές υπάρχουν 
άνθρωποι που σας έφτυναν και τότε και θα σας έφτυναν πιο πολύ 
τώρα. Αυτούς να μην τους πιάνετε στο στόμα σας.

Ναρκισσισμός
Αντιγράφουμε από ειδική ιστοσελίδα:
Ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας: Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά της ναρκισσιστικής διαταραχής προσωπικότη-
τας είναι μια έντονη αίσθηση μεγαλομανίας (στη φαντασία ή στην 
πραγματικότητα), παράλληλα με μια υπερευαισθησία στην αξιολό-
γηση και την κριτική των άλλων και μια έλλειψη ενσυναίσθησης. Η 
μεγαλομανής αίσθηση προσωπικής αξίας και σπουδαιότητας είναι 
πολύ έντονη. Τα άτομα με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότη-
τας τείνουν να μεγαλοποιούν και να υπερβάλλουν τα κατορθώματα 
και τα ταλέντα τους, και έχουν πάντα την προσδοκία να αντιμετω-
πίζονται ως κάτι «ξεχωριστό», «εξαιρετικό», ακόμη και όταν δεν 
έχουν καταφέρει κάτι ιδιαίτερο. Το άτομο με ναρκισσιστική διατα-
ραχή προσωπικότητας διακατέχεται από φαντασιώσεις προβολής, 
διάκρισης, επιτυχίας και θαυμασμού από τους άλλους, δύναμης, 
λάμψης, ομορφιάς και εξιδανικευμένης αγάπης, αλλά και από 
χρόνια συναισθήματα φθόνου για όσους αντιλαμβάνεται ως πιο 
επιτυχημένους από τον ίδιο. Παράλληλα, τα άτομα με ναρκισσιστι-
κή διαταραχή προσωπικότητας αναζητούν διαρκώς την προσοχή 
των άλλων και θέλουν να απολαμβάνουν την επιβράβευση και το 
θαυμασμό. Ενα ακόμη στοιχείο της προσωπικότητας των ατόμων 
με ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας, το οποίο δημιουργεί 
προβλήματα στη σύναψη σχέσεων, είναι η  χειριστικότητα, με άλλα 
λόγια η τάση χειρισμού των άλλων προκειμένου να επιτύχουν αυτό 
που θέλουν και τους δικούς τους στόχους.

Οποιαδήποτε ομοιότητα με άτομα και καταστάσεις της επι-
καιρότητας είναι… εντελώς συμπτωματική.

Εχει πρότυπα
Οταν παραλάμβανε το υπουργείο από τον Χαρδούβελη, ο 

Μπαρουφάκης μνημόνευσε τον Αλέκο Παπαδόπουλο, φορέα 
των πιο σκληρών «εκσυγχρονιστικών» απόψεων, τις οποίες εκ-
δήλωνε με αντιλαϊκό μένος. Μιλώντας στη συζήτηση για τις προ-
γραμματικές δηλώσεις, είπε πως στο Eurogroup θα θυμάται τον 
Κ. Καραμανλή και τον Α. Παπανδρέου. Δεν μπορείς να πεις, τα 
πρότυπά του είναι… εξαιρετικά.

Ξεφτίλα χωρίς όρια
Οχι, δεν είναι φωτομοντάζ. Τη φωτογραφία ανέβασε ο Ψινά-

κης στο Instagram, με συνοδευτικό σχόλιο για τη σκληρή δουλειά 
που τραβάνε με 
την περιφερειάρ-
χη ακόμη και μετά 
τα μεσάνυχτα. Η 
προσεγμένη πόζα 
και η άψογη νυχτε-
ρινή λήψη, με την 
Ακρόπολη στο φό-
ντο, δείχνουν ότι 
δεν πρόκειται για 
κάποια ερασιτεχνι-
κή selfie, αλλά για 
φωτογραφία που 
τραβήχτηκε από 
επαγγελματία.

Οι Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης 
στις συνθήκες του καπιταλισμού θα 
ισοδυναμού σαν με συμφωνία για το μοί-
ρασμα των αποι κιών. Στον καπιταλισμό 
όμως, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη βάση, 
άλλη αρχή μοιρασιάς, εκτός από τη δύ-
ναμη. 0 δισεκατομμυριού χος δεν μπορεί 
να μοιράσει με οποιονδήποτε άλλον «το 
εθνικό εισόδημα» μιας καπιταλι στικής 
χώρας παρά μόνο: «Ανάλογα με το κεφά-
λαιο» (κι ακόμη πρέπει να προσθέσουμε 
ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο θα πάρει 
περισ σότερα οπ’ όσα του αναλογούν). 
Ο καπιταλι σμός σημαίνει ατομική ιδιο-
κτησία στα μέσα παραγωγής και αναρχία 
στην παραγωγή. Το να κηρύσσει κανείς 
μια «δίκαιη» μοιρασιά του εισοδήματος 
σε μια τέτοια βάση είναι προυντονισμός, 
στενοκεφαλιά μικροαστού και φιλισταίου. 
Το μοίρασμα δεν μπορεί να γίνει διαφορε-
τικά, παρά «σύμφωνα με τη δύναμη».

Β.Ι. Λένιν 
«Σοτσιαλντεμοκράτ», 23.8.1915

Οταν ο Βαρουφάκης επικαλέστηκε 
μπροστά στον Σόιμπλε τη «λαϊκή 

εντολή» που έχει η συγκυβέρνηση Τσί-
πρα-Καμμένου, ο γερμανός ΥΠΟΙΚ δε 
χρειάστηκε να σκεφτεί την απάντηση. 
Την είχε έτοιμη από πριν: έχουμε κι εμείς 
λαϊκή εντολή στη χώρα μας και οι κυβερ-
νήσεις στις άλλες χώρες. Το βράδυ της 
ίδιας μέρας, ο Σόιμπλε εμφανίστηκε με 
ύφος τροπαιούχου στη γερμανική κρα-
τική τηλεόραση ARD και επανέλαβε τα 
ίδια: «Ο Βαρουφάκης ζήτησε να σεβα-
στούμε τη βούληση του έλληνα ψηφο-
φόρου. Βεβαίως, έχουμε μεγάλο σεβα-
σμό στη βούληση των ψηφοφόρων στην 
Ελλάδα, αλλά είναι εξίσου μεγάλος και ο 
σεβασμός μου για τη βούληση των γερμα-
νών ψηφοφόρων και των ψηφοφόρων στα 
άλλα κράτη-μέλη».

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Σόι-
μπλε, ο σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελά-
ριος και υπουργός Οικονομίας Ζίγκμαρ 
Γκάμπριελ, ξεκαθάρισε στον Βαρουφά-
κη: «Κάθε χώρα έχει δικαίωμα να εκλέξει 
δημοκρατικά μια νέα κυβέρνηση και φυ-
σικά κάθε κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να 
προσδιορίσει εκ νέου την πολιτική της, ει-
δικά όταν έχει μια καθαρή εκλογική εντο-
λή. Ενα όμως πρέπει να είναι σαφές: οι συ-
νέπειες, ειδικά οι οικονομικές συνέπειες 
ενός επαναπροσδιορισμού της ελληνικής 
πολιτικής, δεν μπορούν να μεταφέρονται 
σε άλλες χώρες και να πληρώνονται εκεί 
από τους φορολογούμενους».

Ακολούθησε η πανικόβλητη αναδί-
πλωση. Από το βήμα της Βουλής, στην 
παρθενική του ομιλία ως υπουργός Οι-
κονομικών, κατά τη συζήτηση για τις προ-
γραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης 
(9.2.2014), ο Βαρουφάκης διακήρυξε: «Η 
δική μας λαϊκή εντολή δεν μας δίνει το 
δικαίωμα να κάνουμε του κεφαλιού μας. 
Εχουμε ακόμη δεκαοκτώ εντολές άλλων 
δημοκρατικών χωρών. Ενα δικαίωμα μας 
δίνει, να ζητήσουμε να ακουστούμε, να 
μας δοθούν μερικές εβδομάδες να κα-
ταθέσουμε τις απόψεις μας και από εκεί 
και πέρα η δική μας εντολή έχει την ίδια 
αξία και την ίδια δύναμη, ισχύ και νομική 
υπόσταση, όπως και οι δικές τους».

Συμπέρασμα πρώτο: οι λαϊκές εντο-
λές δεν παίζουν κανένα ρόλο στις δια-
κρατικές σχέσεις. Οι εκλογές καθορί-

ζουν απλώς ποια πολιτική φατρία θα 
διαχειριστεί πολιτικά έναν δεδομένο 
καπιταλιστικό σχηματισμό. 

Τι μένει στις διεθνείς σχέσεις όταν 
φύγει από τη μέση η ιδεοληψία περί λα-
ϊκής εντολής; Μένει αυτό που σημείωνε 
ο Λένιν πριν από ακριβώς έναν αιώνα: ο 
συσχετισμός ανάλογα με τη δύναμη του 
κεφαλαίου που κάθε χώρα εκπροσωπεί.

Βέβαια, μια μέρα μετά τη διακήρυξη 
πίστης του Βαρουφάκη, στη δευτερολο-
γία του, με την οποία έκλεισε η τριήμε-
ρη κοινοβουλευτική συζήτηση επί των 
προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρ-
νησης, ο Τσίπρας έβγαλε άχρηστο τον 
Λένιν, επανερχόμενος στη γνωστή ιδε-
οληπτική μπουρδολογία: «Δεν υπάρχει 
δρόμος επιστροφής. Γιατί εάν υπήρχε, αυ-
τό θα σήμαινε ότι θα αποδεχόμασταν ότι 
στην Ευρώπη των μεγάλων κατακτήσεων, 
στην Ευρώπη του πολιτισμού και της δη-
μοκρατίας η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας 
δεν υπάρχει πια (…) Ποιος μπορεί να ζη-
τάει από μια Κυβέρνηση με νωπή εντολή, 
αλλά και με πρωτοφανή κοινωνική αποδο-
χή και στήριξη να αποδεχτεί ότι ο λαός της 
δεν είναι κυρίαρχος; Και αλήθεια, ποιον 
θα βοηθούσε μια τέτοια εξέλιξη στην Ευ-
ρώπη; (…) Μια αποτυχία της Κυβέρνησης, 
μόνο τους εχθρούς της δημοκρατίας μπο-
ρεί να ευνοήσει, μόνο στους εχθρούς της 
δημοκρατίας μπορεί να ανοίξει το δρόμο, 
τόσο εδώ όσο και στην Ευρώπη (…) Και σε 
αυτή την κρίση, την κρίση της Ευρώπης, 
η μικρή Ελλάδα παίζει τον καθοριστικό 
ρόλο υπερασπιζόμενη για άλλη μια φορά 
ισχυρές οικουμενικές αξίες. Η μικρή Ελ-
λάδα είναι αυτή που σήμερα υπερασπίζε-
ται την Ενωμένη Ευρώπη, τη δημοκρατία 
και την αλληλεγγύη (…) Είμαστε όλοι συ-
γκάτοικοι και συνιδιοκτήτες στο κοινό μας 
σπίτι (…) Οι ηγέτιδες δυνάμεις κατακτούν 
την ηγεμονία τους όχι με την εξόντωση 
και την τιμωρία, αλλά με την αλληλεγγύη 
και την πειθώ. Η ευρωπαϊκή Γερμανία έτσι 
κατάφερε να γίνει ηγέτιδα δύναμη στην 
Ευρώπη».

Συγκρίνετε τη μπουρδολόγα και αορι-
στολόγα φλυαρία του Τσίπρα με τη λακω-
νικότητα και την κρυστάλλινη σαφήνεια 
του Λένιν. Σε σχέση με τις παπάρες του 
Τσίπρα, θα μπορούσαμε να θυμίσουμε 
μια αγαπημένη φράση του Λένιν: όταν 
η πραγματικότητα δε συμφωνεί με τις 
ιδεοληψίες μας, τόσο το χειρότερο για 
την πραγματικότητα. Ομως εδώ δεν 
έχουμε να κάνουμε με ιδεοληψίες, που 
θα μπορούσαν να είναι και συμπαθείς. 
Εδώ έχουμε να κάνουμε με προπαγάν-
δα εξαπάτησης του ελληνικού λαού από 
τον επικεφαλής μιας αδίστακτης πολιτι-
κής κλίκας.

Πού πρόκειται να καταλήξει η «σκλη-
ρή διαπραγμάτευση» των συριζαίων με 
τους ιμπεριαλιστές δανειστές; Σε μια 
ωραιοποιημένη εκδοχή του Μνημονίου, 
που δε θα ονομάζεται Μνημόνιο, αλλά 
κάπως αλλιώς, που δε θα έχει τρόικα, 
αλλά έναν άλλο μηχανισμό επιτήρησης, 
που θα διασφαλίζει πρώτο τη δυνατότη-
τα του ελληνικού κράτους να εξυπηρε-
τεί τα δάνεια από τους ιμπεριαλιστές και 
δεύτερο την κινεζοποίηση του ελληνικού 
λαού, που δεν αποτελεί μόνο όρο για τη 
μέγιστη κερδοφορία του κεφαλαίου, αλ-
λά και όρο για την εξασφάλιση της κανο-
νικής εξυπηρέτησης των ιμπεριαλιστικών 
δανείων (αυτό εξυπηρετεί η σκληρή δη-

μοσιονομική λιτότητα, βασικό συστατικό 
στοιχείο της κινεζοποίησης).

Οπως γνωρίζουν οι τακτικοί αναγνώ-
στες της «Κ», αυτά εμείς δεν τα λέμε 
πρώτη φορά τώρα, που διαφαίνεται η 
κωλοτούμπα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. 
Τα έχουμε γράψει πολύ πριν τις εκλογές. 
Πέρα από την πληθώρα ρεπορτάζ και 
αναλύσεων, θυμίζουμε τη σειρά τεσσά-
ρων άρθρων, με τίτλο «Το Μνημόνιο, το 
μετα-Μνημόνιο και ο ΣΥΡΙΖΑ», που δη-
μοσιεύτηκε στη στήλη, στα φύλλα 802 
έως 805 της εφημερίδας μας. Σ’ αυτή τη 
σειρά περιγράψαμε αυτά που θα είναι 
αναγκασμένη να εφαρμόσει μια κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ σε μετα-μνημονιακές συν-
θήκες, δεδομένου ότι αυτή η κυβέρνηση 
ούτε τον ελληνικό καπιταλισμό θέλει να 
θίξει ούτε τις διεθνείς του σχέσεις θέλει 
να διαταράξει.

Θα μπορούσε μια αστική κυβέρνηση 
να αρνηθεί, για παράδειγμα, την πληρω-
μή του χρέους; Δεν χρειάζεται να ανα-
τρέξουμε στην εμπειρία αστικών κυβερ-
νήσεων, κυρίως στη Λατινική Αμερική, 
που επιχείρησαν κάτι τέτοιο και έσπα-
σαν τα μούτρα τους, καταλήγοντας σε 
νέες συμφωνίες με τους ιμπεριαλιστές. 
Ούτε να καταφύγουμε στη θεωρία, 
υπενθυμίζοντας πως δεν μπορείς να 
κάνεις μονομερή διαγραφή του χρέους 
και ταυτόχρονα να αναζητάς θέση στον 
παγκόσμιο καπιταλιστικό καταμερισμό 
της εργασίας. Αρκεί να σημειώσουμε 
ότι δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για 
κάποια αστική κυβέρνηση, αλλά για μια 
ελληνική αστική κυβέρνηση, η οποία 
έχει καταστήσει σαφές πως ούτε τον κα-
πιταλισμό σκοπεύει να θίξει (αντιθέτως, 
ψάλλει ύμνους στην «υγιή επιχειρηματι-
κότητα») ούτε τη θέση του ελληνικού κα-
πιταλισμού στην ΕΕ και την Ευρωζώνη να 
αμφισβητήσει (γι’ αυτό καταφεύγει στις 
ιδεοληπτικές μπουρδολογίες περί «Ευ-
ρώπης της ισότητας, της δημοκρατίας 
και της αλληλεγγύης»). Επειδή, λοιπόν, 
αναφερόμαστε σε μια τέτοια κυβέρνη-
ση, η απάντηση είναι όχι.  Δεν μπορεί μια 
τέτοια κυβέρνηση να αρνηθεί την απο-
πληρωμή του αποικιοκρατικού χρέους 
στους ιμπεριαλιστές δανειστές. Γι’ αυτό 
και ο Τσίπρας, που μέχρι και την παρα-
μονή των εκλογών μιλούσε για «αποικία 
χρέους» (θεωρητικό φληνάφημα του Ν. 
Κοτζιά), στη δευτερολογία του την πε-
ρασμένη Τρίτη στη Βουλή είπε τα εξής 
εκπληκτικά: «Η δανειακή σύμβαση έχει 
αμοιβαίο συμφέρον τόσο για την Ελλάδα 
όσο και για τους δανειστές. Δεν αποτελεί 
μια πράξη φιλανθρωπίας απέναντι στην 
Ελλάδα, αλλά μια πράξη αλληλεγγύης και 
συνευθύνης για το κοινό ευρωπαϊκό μας 
μέλλον»!

Το ζήτημα του χρέους-βραχνά, λοι-
πόν, καθίσταται εκ των πραγμάτων ζή-
τημα της εργατικής επανάστασης που 
θα θέσει επί τάπητος την εξάλειψη του 
καπιταλισμού και της ιμπεριαλιστικής 
εξάρτησης. Οσο για την κινεζοποίηση, 
αυτή μπορεί (και πρέπει) να αντιπαλευ-
τεί και μέσα στις συνθήκες του καπιτα-
λισμού, καθήκον που πρέπει να γίνει το 
βασικό καθήκον της εργατικής τάξης. Η 
εργατική τάξη δε θα μπορούσε ούτε καν 
να οραματίζεται τον κομμουνισμό, αν 
αποδεικνυόταν ανίκανη να οργανώσει 
τον αγώνα για άμεσες διεκδικήσεις.

Πέτρος Γιώτης

Ιδεοληψίες και πραγματικότητα
ZOOM
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«Ενα ς  φ ί λο ς  ή ρ θ ε 
απόψε απ’ τα παλιά, 

φορτωμένος με χιλιάδες 
αναμνήσεις» τραγουδούσε 
άλλοτε ο Σώτος Παναγόπου-
λος. Αγαπημένο τραγούδι 
και αγαπημένος τραγουδι-
στής του Καραμανλή του 
πρεσβύτερου. Ο Τσίπρας, 
βέβαια, ανήκει σε άλλη γε-
νιά, οπότε αποκλείεται να 
ψιθύρισε αυτό το τραγούδι 
στον Ανχελ Γκουρία, γενικό 
γραμματέα του ΟΟΣΑ, τον 
οποίο υποδέχτηκε και έγλει-
ψε πατόκορφα, παρουσιά-
ζοντάς τον σαν το αντίπαλο 
δέος της κακιάς τρόικας. 
Αλλωστε, οι αναμνήσεις 
από τα έργα και τις ημέρες 
του σενιόρ Γκουρία και του 
οργανισμού που διευθύνει 
είναι τόσο νωπές που ένας 
σώφρων πολιτικάντης έχει 
κάθε λόγο να τις απωθεί. 
Κανένας δεν ξύνει με τη θέ-
λησή του τις δικές του πληγές.

«Η πρόταση περί κατάργησης της ενιαί-
ας τιμής αποτελεί οργανικό στοιχείο της 
πρόσφατης έκθεσης του ΟΟΣΑ, αλλά, 
πέρα από τη διεθνή εμπειρία, αγνοεί την 
ανάγκη για την πολυφωνία και πλουρα-
λιστική παραγωγή – διάδοση και αναπα-
ραγωγή της γνώσης. Είναι πρόταση που 
περιλαμβάνεται στην περίφημη εργαλει-
οθήκη του ΟΟΣΑ, αυτή τη μαύρη βίβλο 
του νεοφιλελευθερισμού. Οπως σε όλα 
τα θέματα, παίζοντας με τις λέξεις και 
εξαπατώντας τον κόσμο, ο ΟΟΣΑ χρη-
σιμοποιεί τον όρο “απελευθέρωση της τι-
μής’’ και όχι τον όρο “κατάργηση της τιμής 
προστασίας της εγχώριας παραγωγής και 
διακίνησης βιβλίων’’. Είναι μια πολύ συνη-
θισμένη πρακτική και στρατηγική από τη 
μεριά του νεοφιλελεύθερου ιερατείου, 
που βαφτίζει μεταρρύθμιση κάθε βάρ-
βαρη απορρύθμιση». Αλέξης Τσίπρας, 17 
Μαρτίου του σωτηρίου έτους 2014.

Εντεκα μήνες μετά, ο Τσίπρας δέχε-
ται τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ 
στο Μαξίμου, τον γλείφει πατόκορφα, 
κάνει γαργάρα τις προ εντεκαμήνου δη-
λώσεις του ακόμα και για την περιβόητη 
«εργαλειοθήκη», δίνοντας με αισχρό 
τρόπο συγχωροχάρτι στον ΟΟΣΑ («η 
λεγόμενη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ δεν 
ήταν πράγματι εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, 
αλλά εργαλειοθήκη της προηγούμενης 
κυβέρνησης») και χρίζει τον ΟΟΣΑ… 
διάδοχο της τρόικας. Με τον ΟΟΣΑ θα 
εκπονήσει «σαρωτικές μεταρρυθμίσεις» 
η σημερινή συγκυβέρνηση, ανακοίνωσε 
ο Τσίπρας. Δηλαδή, με εκείνο τον οργα-
νισμό που πάντα εξαπατά τον κόσμο και 
αποτελεί μέρος του νεοφιλελεύθερου ιε-
ρατείου, όπως έλεγε ο Τσίπρας το Μάρτη 
του 2014.

Η συνεργασία με τον ΟΟΣΑ πρέπει 
να είχε «ψηθεί» από καιρό. Από τις 29 
Γενάρη, έχοντας μόλις παραλάβει το 
υπουργείο και ετοιμαζόμενος για το τα-
ξίδι σε Ρώμη-Παρίσι-Λονδίνο-Βερολίνο, 
ο Μπαρουφάκης ανακοίνωσε: «Ο Angel 
Gurria, Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ, 
αποδέχθηκε πρόσκληση του  πρωθυ-
πουργού και θα επισκεφθεί τη χώρα 
μας, την 11η Φεβρουαρίου, με σκοπό να 
συζητήσει με το οικονομικό επιτελείο τις 
προτάσεις της κυβέρνησης περί ριζικών 
μεταρρυθμίσεων». Επελέγη ο ΟΟΣΑ για 
να ζητηθεί από τους ιμπεριαλιστές δα-
νειστές να είναι αυτός που θα αντικατα-
στήσει την τρόικα κατά την περίοδο της 

«γέφυρας», ώστε να πουν στον ελληνικό 
λαό ότι έφυγε η «κακιά» τρόικα και ήρθε 
ο «καλός» ΟΟΣΑ. 

Δεν γνωρίζουμε αν το Eurogroup 
θα δεχτεί αυτή την κωλοτούμπα (αυτό 
θα εξαρτηθεί και από τις σχέσεις που 
υπάρχουν ανάμεσα στα διάφορα ιμπε-
ριαλιστικά κέντρα), όμως οι προθέσεις 
της κυβέρνησης να εξαπατήσει τον ελ-
ληνικό λαό, αλλάζοντας τη βιτρίνα και 
όχι το περιεχόμενο, είναι προφανείς. Γι-
ατί ο ΟΟΣΑ αποτελεί ένα εργαλείο στα 
χέρια του διεθνούς καπιταλισμού και των 
ηγετριών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Οι 
στόχοι του είναι ίδιοι μ’ αυτούς του ΔΝΤ, 
με τη διαφορά ότι ο ΟΟΣΑ δε δίνει δά-
νεια, αλλά εκπονεί σχέδια τα οποία άλλοι 
μηχανισμοί καλούνται να επιβάλουν.

Επειδή δεν είμαστε Λωτοφάγοι, μπο-
ρούμε εύκολα να θυμηθούμε τα συνεχή 
σούρτα-φέρτα του Γκουρία στην Ελλάδα, 
όχι μόνο παλιότερα, όταν εισηγούνταν 
διαρκώς αντιλαϊκά και αντεργατικά μέ-
τρα, αλλά και πρόσφατα, κατά τα μνη-
μονιακά χρόνια. 

Λίγο πριν ο Παπανδρέου πάει στο 
Καστελόριζο για ν’ ανακοινώσει την 
προσφυγή στο «μηχανισμό διάσωσης», 
το Μάρτη του 2010, ο Γκουρία ήρθε στην 
Αθήνα και έκανε προπαγάνδα υπέρ του 
ΔΝΤ, σε συναντήσεις με τον Παπανδρέ-
ου και τους Παπακωνσταντίνου, Κατσέλη, 
Σαχινίδη. «Είναι αδύνατον να χρεοκοπή-
σει μια χώρα που το οικονομικό επιτελείο 
της προέρχεται από τον ΟΟΣΑ», δήλωσε 
σε δείπνο που του παρέθεσαν στη σκιά 
της Ακρόπολης, αναφερόμενος στους 
παριστάμενους Παπακωνσταντίνου και 
Κατσέλη, πρώην στελέχη του ΟΟΣΑ. Το 
σημαντικότερο, όμως, είναι ότι συναντή-
θηκε με τον Λοβέρδο και του παρέδωσε 
«προτάσεις για την αναμόρφωση του 
Ασφαλιστικού» και τη θέσπιση «μεγαλύ-
τερης ευελιξίας» στην αγορά εργασίας. 
Αυτές οι προτάσεις νομοθετήθηκαν από 
τους Λοβέρδο και Παπακωνσταντίνου. 
Οι δύο πρώτοι εφαρμοστικοί νόμοι του 
Μνημονίου ήταν οι αντιασφαλιστικοί 
νόμοι 3863 και 3865 του 2010.

Τον Αύγουστο του 2011 ο Γκουρία ξα-
ναήρθε στην Ελλάδα. Το πρώτο που έκα-
νε ήταν να συμμετάσχει σε μια φιέστα 
που του οργάνωσε η κυβέρνηση, για να 
παρουσιάσει την έκθεση του ΟΟΣΑ, η 
οποία «προέβλεπε» ότι η Ελλάδα θα επι-
στρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 
το 2012. «Ο ΟΟΣΑ διαψεύδει τις Κασ-
σάνδρες περί χρεοκοπίας της χώρας», 

δήλωσε ο νέος υπουργός 
Οικονομικών Ε. Βενιζέλος, 
ενώπιον του Γκουρία που τον 
επιβεβαίωσε, χαρακτηρίζο-
ντας την έκθεση του ΟΟΣΑ 
«ψήφο εμπιστοσύνης για 
την Ελλάδα και την κυβέρ-
νηση, που έχουν υλοποιήσει 
ένα εντυπωσιακό εύρος με-
ταρρυθμίσεων»! Από τους 
υπόλοιπους υπουργούς συ-
ναντιέται με τη Διαμαντο-
πούλου και της καταθέτει 
«προτάσεις» για τις αλλαγές 
που χρειάζεται το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, εστι-
άζοντας κυρίως στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. «Στην 
ανώτατη εκπαίδευση υπάρ-
χουν θέματα που έχουν να 
κάνουν με τις εγγραφές και 
τις αποφοιτήσεις, όπως και 
τη σύνδεση των σπουδών με 
την αγορά εργασίας», δηλώ-
νει με νόημα ο Γκουρία. Σε 
λιγότερο από ένα μήνα, η 

έκθεση του ΟΟΣΑ είχε πάρει τη μορφή 
του νόμου 4009/2011, γνωστού ως «νό-
μος Διαμαντοπούλου»!

Το Νοέμβρη του 2013 ξανά στην Αθή-
να ο Γκουρία. Αυτή τη φορά φέρνει το 
περιβόητο toolkit (εργαλειοθήκη), που 
παρουσιάζει σε ειδική εκδήλωση στην 
ΤτΕ. Την είχε παραγγείλει στον ΟΟΣΑ η 
προηγούμενη συγκυβέρνηση, πληρώνο-
ντας ένα ποσό που έφτασε τα 900.000 
ευρώ. Γνωρίζουμε όλοι τι περιλάμβανε η 
«εργαλειοθήκη»: ημερομηνία λήξης φρέ-
σκου γάλακτος, άνοιγμα καταστημάτων 
τις Κυριακές, πώληση φαρμάκων εκτός 
φαρμακείων κτλ. Ο Γκουρία συναντιέ-
ται με Σαμαρά, Βενιζέλο, Στουρνάρα, 
Χατζηδάκη, Προβόπουλο και μοιράζει 
συγχαρητήρια. «Εχετε κάνει εξαιρετική 
δουλειά», λέει, τονίζοντας πως η Ελλάδα 
κατέλαβε την πρώτη θέση παγκοσμίως 
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις!

Αυτόν τον στυγνό ιμπεριαλιστικό ορ-
γανισμό παίρνουν ως βασικό σύμβουλό 
τους ο Τσίπρας και το οικονομικό του επι-
τελείο. Σ’ αυτόν τον άνθρωπο απευθύνε-
ται ο Τσίπρας με δουλοπρεπές γλείψιμο: 
«Είστε ένας από τους πιο σημαντικούς 
ανθρώπους για την Ευρώπη διότι μιλάτε 
για την ανάπτυξη»!

ΥΓ. Ο νεοφιλελεύθερος Κ. Χατζηδά-
κης, που πλήρωσε πολιτικά την εμμονή 
του στην πλήρη εφαρμογή της «εργα-
λειοθήκης» του ΟΟΣΑ δεν άφησε την 
ευκαιρία να πάει χαμένη: «Μπράβο στον 
κ. Τσίπρα για τη συνέχιση της συνεργα-
σίας με τον ΟΟΣΑ! Το “φύλλο συκής” 
γι’ αυτήν τη στροφή ήταν η αποσύνδεση 
του ΟΟΣΑ από την εργαλειοθήκη και η 
βάπτισή του στην “κολυμβήθρα του Σιλω-
άμ” της Αριστεράς. Ωστόσο, τα στοιχεία 
είναι ξεροκέφαλα: Η εργαλειοθήκη ήταν 
του ΟΟΣΑ με ημερομηνία παρουσίασης 
27.11.2013 και υπογραφή του ίδιου του κ. 
Gurria! (σελ. 3 της μελέτης). Αν ο ΟΟΣΑ 
μέχρι τώρα υπηρετούσε εγχώρια επιχει-
ρηματικά συμφέροντα, όπως ισχυριζόταν 
ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς η κυβέρνηση ζητεί τη συ-
νεργασία ενός τέτοιου οργανισμού; Στην 
μόλις προχθεσινή έκθεση “Going for 
Growth-Greece 2015”, ο ΟΟΣΑ χαιρε-
τίζει τις αλλαγές που προωθήθηκαν με 
την εργαλειοθήκη και ζητά άλλες προς 
την ίδια κατεύθυνση! Τέτοιου είδους 
μεταρρυθμίσεις θα προωθήσει η κυβέρ-
νηση; Δεν ξέρω αν αυτή η στροφή προς 
τον ΟΟΣΑ θα αρκέσει για συμφωνία στις 
Βρυξέλλες».

Ο ΟΟΣΑ στη θέση της τρόικας!

Οταν κάποιος προσπαθεί να συνται-
ριάξει τις ανάγκες της δημαγωγί-

ας προς το εσωτερικό και τα μηνύματα 
«προσαρμογής» στο εξωτερικό, θυμίζει 
κάτι ξεπεσμένους ταχυδακτυλουργούς 
περασμένων δεκαετιών που ιδρώνουν 
και ξεϊδρώνουν για να εντυπωσιάσουν 
το κοινό επαρχιακού πανηγυριού, ξέ-
ροντας πως όπου να ‘ναι οι χωρικοί θ’ 
αρχίσουν να τους γιουχάρουν και να 
τους πετάνε ζαρζαβατικά. 

Αυτούς τους ταχυδακτυλουργούς μάς 
θύμισε ο Α. Τσίπρας κατά την ανάγνωση 
των προγραμματικών δηλώσεων της νέας 
συγκυβέρνησης, την περασμένη Κυριακή. 
Με φραστικά τρικ προσπάθησε να κρύψει 
τη μεγάλη κωλοτούμπα, η οποία είχε ήδη 
γίνει. Την ανήγγειλαν από το πρωί της ίδι-
ας μέρας τα ραδιοκάναλα, έχοντας πάρει 
το ειδικό ραβασάκι από το Μαξίμου. Ο 
πρωθυπουργός, έλεγαν, θα αναφερθεί σε 
δύο περιόδους εφαρμογής του κυβερνη-
τικού προγράμματος. Η πρώτη περίοδος 
θα αφορά το τρέχον εξάμηνο και η δεύ-
τερη περίοδος θα αφορά τα υπόλοιπα τρι-
άμισι χρόνια της κυβερνητικής θητείας.

Ακούγοντας τον Τσίπρα, όμως, να 
επαναλαμβάνει, κουτσουρεμένο, το πε-
ριβόητο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, 
δεν μπορούσε κάποιος να καταλάβει τι 
ακριβώς θα εφαρμοστεί και κυρίως πότε 
θα εφαρμοστεί. Τι ανήκει στην πρώτη πε-
ρίοδο και τι στη δεύτερη. Η ομιλία θύμιζε 
περισσότερο προεκλογική ομιλία, παρα-
φουσκωμένη με μπόλικο συναισθηματι-
σμό και πατριωτικές κορόνες, παρά πα-
ρουσίαση ενός στοιχειωδώς συνεκτικού 
κυβερνητικού προγράμματος. Το μόνο 

για το οποίο φρόντισαν οι λογογράφοι 
του πρωθυπουργού ήταν να απουσιάζει η 
λέξη «θα», για να μην παραπέμπει σε πρω-
θυπουργούς του παρελθόντος. Πλούσια 
είναι η ελληνική γλώσσα, οπότε δεν ήταν 
δύσκολο να βρεθούν άλλοι ρηματικοί 
χρόνοι για ν’ αποδώσουν με διαφορετικό 
τρόπο την αοριστολογία. Aντί να πεις «θα 
αποκαταστήσουμε», λες «δεσμευόμαστε 
να αποκαταστήσουμε». Λες το ίδιο πράγ-
μα, με την ίδια αοριστία και χωρίς «θα».

Τι δεν είπε ο Τσίπρας;
Πρώτο, δεν επανέλαβε τις γνωστές 

παπαριές, που μέχρι και τις πρόσφατες 
ευρωεκλογές αποτελούσαν την επίσημη 
θέση του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι και την τελευ-
ταία μέρα της προεκλογικής περιόδου 
επαναλάμβαναν πολλά κορυφαία στελέ-
χη του: ότι με ένα νόμο θα καταργήσει 
τα Μνημόνια και τους εφαρμοστικούς 
τους νόμους. Δεν υπήρξε ούτε υπαινιγ-
μός σ’ αυτή την κατεύθυνση, ούτε καν 
φραστική δέσμευση για κάποιο απροσ-
διόριστο μέλλον. Επιβεβαιώθηκε έτσι 
ο Μπαρουφάκης που είπε ενώπιον του 
Σόιμπλε ότι η σημερινή κυβέρνηση συμ-
φωνεί με το 67% του Μνημονίου. Ο ίδιος 
(Μπαρουφάκης) το επανέλαβε και στη 
Βουλή, όταν την επόμενη μέρα πήρε το 
λόγο ως υπουργός Οικονομικών. «Είναι 
σεβαστή η δέσμευση που έχουν αποδε-
χθεί οι προηγούμενες κυβερνήσεις για 
το τρέχον πρόγραμμα», αλλά «πρέπει να 
είναι σεβαστή και η νέα λαϊκή εντολή». Για 
να καταλήξει με τα εξής αποκαλυπτικά: 
«Η δική μας πρόταση είναι η εξής: Ούτε 
θα σκίσουμε το ισχύον πρόγραμμα, ούτε 
εσείς θα απαιτήσετε την τυφλή εφαρμογή 
του, λες και δεν έγιναν εκλογές»! Μνημό-

νιο light, λοιπόν, είναι η πολιτική 
της νέας συγκυβέρνησης.

Δεύτερο, δεν επανέλαβε τα 
περί διεθνούς διάσκεψης για το 
χρέος, η οποία θα αποφασίσει 
τη διαγραφή του μεγαλύτερου 
μέρους του χρέους (πάνω από 
50%, όπως ο ίδιος ο Τσίπρας έλεγε σε 
τηλεοπτική συνέντευξή του κατά την τε-
λευταία προεκλογική εβδομάδα). Αυτό 
που ειπώθηκε στις προγραμματικές δη-
λώσεις είναι το εξής: «Αν συμφωνήσουμε 
λοιπόν ότι η λιτότητα είναι καταστροφική, 
η τεχνική λύση για την απομείωση και την 
αποπληρωμή του θα βρεθεί μέσα από 
διαπραγματεύσεις και συναινέσεις». Και 
στο καπάκι η φράση-κλειδί: «Δεν έχουμε 
στόχο να απειλήσουμε καμία ισορροπία 
στην Ευρώπη». Πέραν τούτου ουδέν. Το 
σημαντικότερο –κατά τον ΣΥΡΙΖΑ- πρό-
βλημα, από τη ρύθμιση του οποίου εξαρ-
τώνται –πάντα κατά τον ΣΥΡΙΖΑ- όλα τα 
υπόλοιπα, πέρασε ξώφαλτσα, μέσα σε 
δυο προτάσεις.

Με τον ίδιο τρόπο ξεπέρασε ο Τσί-
πρας και το ζήτημα των περιβόητων 
«πρωτογενών πλεονασμάτων», ξιφουλ-
κώντας ενάντια στα «παράλογα και εξω-
πραγματικά πρωτογενή πλεονάσματα». 
Συνδυάζοντας αυτή την αναφορά με 
τις δηλώσεις Μπαρουφάκη, ότι η νέα 
συγκυβέρνηση δέχεται «πρωτογενές 
πλεόνασμα» 1,5% (αντί του 4,5% που 
προβλέπεται από το μνημονιακό Με-
σοπρόθεσμο), έχουμε μια ακόμη κω-
λοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα περιβόητα 
«πρωτογενή πλεονάσματα» είναι ένα 
καθαρά λογιστικό τρικ, το οποίο μηχα-

νεύτηκαν οι δανειστές, προκειμένου 
ένα τμήμα του (το 30%) να πηγαίνει για 
την αποπληρωμή του χρέους. Ο ίδιος ο 
ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, 
κατήγγειλε ότι πρόκειται για λογιστικό 
τρικ και μιλούσε για ανύπαρκτο πρω-
τογενές πλεόνασμα. Ολοι γνωρίζουμε, 
επίσης, ότι για να βγουν αυτά τα «πρω-
τογενή πλεονάσματα», η κυβέρνηση 
άφηνε απλήρωτες οφειλές. Κι αυτό 
επίσης το κατήγγελλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο 
Μπαρουφάκης, πάλι, στον οποίο προ-
φανώς ανατέθηκε η βρόμικη δουλειά, 
έκανε ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας 
την επομένη: χαρακτήρισε «επιτυχία 
τη μετάβαση σε πρωτογενές πλεόνα-
σμα» (μόνο που ήταν αναποτελεσματι-
κή, όπως είπε)!

Μιλώντας για «πρωτογενή πλεονά-
σματα» σε χαμηλότερη βάση, η νέα 
συγκυβέρνηση προσχωρεί κατ’ αρχήν 
σ’ αυτό που κατήγγελλε ως απάτη. Και 
βέβαια, αν δεχτούμε ότι θα υπάρξει μια 
νέα συμφωνία για το ύψος του «πρω-
τογενούς πλεονάσματος», αυτή δε θα 
είναι στο 1,5% που προτείνει η σημερινή 
συγκυβέρνηση, αλλά παραπάνω, όπως 
συμβαίνει πάντοτε σε μια συμφωνία κα-
τόπιν συμβιβασμού (αν τα βρουν στη 
μέση θα πάνε στο 3%).

Και για να θυμηθούμε τι έλεγε ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ για τα «πρωτο-
γενή πλεονάσματα», 
ιδού δύο μόνο από 
τα δεκάδες δείγμα-
τα που υπάρχουν: 
«Κατ΄ αρχήν πρέπει 
να κάνουμε ξεκάθα-
ρο ότι αυτό που έχει 
παρουσιαστεί μέχρι 
τώρα ως πρωτογενές 
πλεόνασμα είναι απο-
τέλεσμα  λογιστικής 
αλχημείας. Δεύτερον, 
βασίζεται σε μία εσω-
τερική στάση πληρω-
μών από μεριάς της 
κυβέρνησης.  Δεν 
επιστρέφει ΦΠΑ, δεν 
πληρώνει τους προμη-

θευτές της, κόβει τις επενδυτικές δαπά-
νες» (Π. Σκουρλέτης, 9.9.2013, συνέντευ-
ξη στο Alpha Radio, όπως παρατέθηκε 
από το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ). 
«Ακόμη όμως και μειωμένο, το πρωτο-
γενές πλεόνασμα αποτελεί εν πολλοίς 
“μαγική εικόνα’’ την οποία συνθέτουν η 
μη καταβολή δαπανών που έχουν προϋ-
πολογιστεί και η ένταξη στους κωδικούς 
εισπράξεων του κράτους “λογιστικών’’ 
εσόδων που δεν υπάρχουν στην πραγ-
ματικότητα» (Left.gr, 12.9.2014).

Τέλος, ο Τσίπρας ξεπέταξε στα γρή-
γορα τους τρεις από τους τέσσερις πυ-
λώνες του «προγράμματος» της Θεσ-
σαλονίκης, μένοντας μόνο στον πρώτο 
πυλώνα, το φιλανθρωπικού τύπου πρό-
γραμμα. Σ’ ένα κρεσέντο λαϊκισμού, 
δε, επέλεγε συγκεκριμένες εξαγγελίες 
(π.χ. ανασύσταση ΕΡΤ, επαναπροσλή-
ψεις απολυμένων), για ν’ αποσπάσει το 
χειροκρότημα των βουλευτών της συ-
γκυβέρνησης και να προσφέρει τίτλους 
στα αστικά ΜΜΕ, τα οποία σχεδόν στο 
σύνολό τους στηρίζουν τη νέα συγκυ-
βέρνηση, πρώτο γιατί δεν ανησυχούν 
από την πολιτική της, δεύτερο γιατί δε 
θέλουν πολιτική κρίση και τρίτο γιατί το 
σύστημα ακόμη δε διαθέτει μια ισχυρή 
εναλλακτική λύση εξουσίας.

Ας δούμε και τι είπε ο Τσίπρας.

Με την πρώτη του κιόλας αναφορά, 
όταν ξεκίνησε να παρουσιάζει το υπο-
τιθέμενο πρόγραμμα της συγκυβέρ-
νησης, εξέθεσε τη βάση, τον ακρογω-
νιαίο λίθο της πολιτικής του: «Το χρο-
νοδιάγραμμα που προτείνουμε στους 
εταίρους μας είναι αυτό που καθορίζει 
και το πλαίσιο των δικών μας πολιτικών 
παρεμβάσεων. Των παρεμβάσεων που 
υπακούουν στην ανάγκη εξασφάλισης 
της δημοσιονομικής ισορροπίας και 
του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, 
αλλά την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν την 
κοινωνική καταστροφή και βάζουν τέλος 
στην λιτότητα και την ανθρωπιστική κρί-
ση».

Ηταν ο έμμεσος τρόπος για ν’ αναγ-
γείλει τις «δυο φάσεις» του κυβερνητι-
κού έργου. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμ-
μα που προτείνουν στους δανειστές; 
Συμφωνία-γέφυρα μέχρι τον Αύγουστο 
και νέα συμφωνία για μετά. Να τες, 
λοιπόν, οι δύο περίοδοι για τις οποίες 
μιλούσαν από το πρωί της Κυριακής τα 
παπαγαλάκια των ραδιοκάναλων. Χω-
ρίς καμιά ιεράρχηση, βέβαια, για το τι 
θα εφαρμοστεί στην κάθε περίοδο.

Επιγραμματικά σημειώνουμε τα βα-
σικότερα απ’ αυτά που είπε ο Τσίπρας.

Πρώτο, ομολόγησε ότι ζητούν έγκρι-
ση από τους δανειστές για το πρόγραμ-
μα που θα εφαρμόσουν. Στη ΔΕΘ, 
όμως, και μετά από τη ΔΕΘ και καθ’ όλη 
την προεκλογική περίοδο, έλεγαν πως 
το «πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» 
δεν συνδέεται με τη διαπραγμάτευση 
με τους δανειστές, αλλά θα εφαρμο-
στεί αυτούσιο και άμεσα.

Δεύτερο, εξαρτά τα πάντα από τη 
«δημοσιονομική ισορροπία» και τους 
«ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς», 
σαν να μην περιλαμβάνονται στους 
προϋπολογισμούς οι υπέρογκοι τόκοι 
των δανείων (οι οποίοι τρέχουν ανε-
ξάρτητα από την επιμήκυνση της λή-
ξης των ομολόγων) και τα χρεολύσια 
για τα ομόλογα που λήγουν. Επομένως, 
οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί θα 
είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα 
των δανειστών, οι οποίοι ουσιαστικά θα 

υπαγορεύουν τη δημοσιονομική πολιτι-
κή. Πρώτα θα πληρώνονται τα ληστρι-
κά-αποικιοκρατικά τοκοχρεολύσια και 
με ό,τι περισσεύει θα ασκείται αναπτυ-
ξιακή και κοινωνική πολιτική. Δηλαδή, 
ακόμη και αν το χρέος αναδιαρθρωθεί 
(που θα αναδιαρθρωθεί κάποια στιγμή, 
μπορεί και μέσα στο 2015), η δημοσιο-
νομική πολιτική θα είναι πολιτική σκλη-
ρής λιτότητας και θα συντηρεί την κινε-
ζοποίηση του ελληνικού λαού. Γι’ αυτό 
και ο Τσίπρας, σ’ αυτό το σημείο, έκανε 
την πρώτη έκκληση στην «πατριωτική 
ευθύνη» των Ελληνίδων και των Ελλή-
νων, τους οποίους κάλεσε «να βάλουν 
πλάτη σε αυτή την εθνική προσπάθεια».

Kάθε φορά που παίρνονται αντιλαϊκά 
μέτρα, που βαθαίνει ή απλώς συνεχίζε-
ται μια πολιτική λιτότητας (μπορούμε να 
θυμηθούμε τον Α. Παπανδρέου το 1985, 
τον Μητσοτάκη το 1990, τον Σημίτη την 
περίοδο της εισόδου στην ΟΝΕ, τον 
Καραμανλή το 2005, τον Γιωργάκη το 
2010), γίνεται πάντοτε επίκληση στην 
εθνική ευθύνη του ελληνικού λαού. Ο 
Μπαρουφάκης ανέλαβε και πάλι να πει 
αυτά που δεν έπρεπε να πει ο Τσίπρας: 
«Εμείς τι δεσμευόμαστε να κάνουμε στη 
διάρκεια των μερικών αυτών μηνών της 
γέφυρας; Δεν θα κάνουμε, κυρίες και 
κύριοι, καμία κίνηση που θα εκτροχιά-
σει τον προϋπολογισμό, καμία κίνηση 
που θα μειώσει το πρωτογενές πλεόνα-
σμα του 2015 από το επίπεδο στο οποίο 
έκλεισε, γύρω στο 1,5%»! Αρα, το Μνη-
μόνιο θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα και 
ενδεχομένως θα εφαρμοστεί κάποιο 
τμήμα της φιλανθρωπικής πολιτικής, 
αν οι δανειστές δεχτούν να μειώσουν 
το πρωτογενές πλεόνασμα, οπότε θα 
περισσέψει κάνα φράγκο.

Ο Τσίπρας είπε ότι «πρώτη προτεραι-
ότητα της κυβέρνησής μας, από την Τε-
τάρτη το πρωί, θα είναι η αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης στην πατρίδα 
μας, όπως ακριβώς δεσμευτήκαμε προε-
κλογικά». Τι δεσμεύτηκαν προεκλογικά; 
Οτι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης 
δεν έχει σχέση με τη διαπραγμάτευση 

Τη Δευτέρα, δυο μέρες πριν κατα-
φθάσει στην Αθήνα ο Ανχελ Γκου-

ρία και γίνει δεκτός με διθυραμβικές 
τιμές από τον ίδιο τον Τσίπρα, ο ΟΟΣΑ 
έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεσή του 
με τίτλο Going for Growth 2015 (Επιδι-
ώκοντας την Ανάπτυξη 2015). Ας δούμε 
τις βασικές προτεραιότητες που θέτει 
για την Ελλάδα ο διεθνής ιμπεριαλιστι-
κός οργανισμός και τις υποδείξεις που 
κάνει:

u «Αυξήστε την αποτελεσματικό-
τητα των ενεργών πολιτικών στην 
αγορά εργασίας και στο δίκτυο κοι-
νωνικής ασφάλισης». Δεν χρειάζεται 
να δώσουμε καμιά ερμηνεία για το πε-
ριεχόμενο αυτής της κατευθυντήριας 
γραμμής.

u «Μειώστε τα θεσμοθετημένα 
εμπόδια στον ανταγωνισμό». Η «ερ-
γαλειοθήκη» θυμίζει χάδι μπροστά σ’ 
αυτή την κατεύθυνση. Ο ΟΟΣΑ συστή-
νει απλοποίηση των διαδικασιών αδει-
οδότησης επιχειρήσεων, μείωση των 
διοικητικών βαρών στις εξαγωγές, πλή-
ρες άνοιγμα των λεγόμενων κλειστών 
επαγγελμάτων και ταχεία υλοποίηση 
του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.

u «Βελτιώστε την ποιότητα και 

την αποτελεσματικότητα του εκπαι-
δευτικού συστήματος». Συστήνεται 
η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολό-
γησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
και των εκπαιδευτικών, αυτονόμηση 
των σχολείων, εφαρμογή του νόμου 
Διαμαντοπούλου και ολοκλήρωση της 
προγραμματισμένης εξωτερικής αξιο-
λόγησης των ΑΕΙ-ΤΕΙ.

u «Αυξήστε την αποτελεσματικότη-
τα της Δημόσιας Διοίκησης». Συστή-
νεται η ταχεία εφαρμογή ενός συστή-
ματος αξιολόγησης του προσωπικού με 
βάση σαφείς ατομικούς στόχους.

u «Αυξήστε την αποδοτικότητα του 
φορολογικού συστήματος».

Οι προτάσεις αυτές είναι συνεπείς με 
το διεθνές έργο του ΟΟΣΑ και με την 
αποστολή που έχει αυτός ο οργανισμός 
ως εργαλείο των ισχυρών μονοπωλια-
κών ομίλων. Προφανώς, απ’ αυτή τη νέα 
«εργαλειοθήκη» θα αντληθούν οι «βα-
θιές μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με 
τον ΟΟΣΑ», στις οποίες θα προστεθεί 
«περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή 
δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρ-
χον μνημόνιο» για ν’ αποτελέσουν το 
μνημόνιο-γέφυρα, όπως το περιέγραψε 
ο Μπαρουφάκης στη Βουλή.

Βάθεμα της κινεζοποίησης 
προτείνει ο ΟΟΣΑ

Προς Χαχόλους 
προγραμματικών δηλώσεων 

το ανάγνωσμα
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Το extension απασχολούσε ως τώρα 
μόνο τα περιοδικά του κώλου, που 

παρουσιάζουν τις «δημιουργίες» του 
Τρύφωνα Σαμαρά και των άλλων μετρ 
της τρίχας. Πλέον, πέρασε στο πολιτι-
κό μας λεξιλόγιο, καθώς αυτή η απλή 
και άκακη λεξούλα (επιμήκυνση ή επέ-
κταση σημαίνει στα ελληνικά) έγινε η 
αφορμή για να ξεσπάσει η πρώτη γερή 
κόντρα στην καρδιά του ηγετικού πυρή-
να της κυβέρνησης, καθώς προκάλεσε 
ένα θεαματικό μεταμεσονύχτιο άδει-
ασμα του αντιπροέδρου Δραγασάκη 
από τον πρωθυπουργού Τσίπρα, επί 
βελγικού εδάφους. 

Την ώρα που όλη η φύση ησύχαζε και ο 
Σόιμπλε είχε ήδη αποβιβαστεί από το αε-
ροπλάνο του και ξεκουραζόταν στο σπίτι 
του στο Βερολίνο, ένας κάθιδρος και με 
ανεμίζοντα μπουκλάκια Ντεϊσελμπλούμ 
εμφανιζόταν μόνος του στο Κέντρο Τύ-
που των Βρυξελλών για ν’ ανακοινώσει 
ότι οι υπουργοί «είχαν μία έντονη και 
εποικοδομητική συζήτηση, που κάλυψε 
πολλούς τομείς, όχι όμως επαρκώς, ώστε 
να υπάρχουν κοινά συμπεράσματα. Θα 
συνεχίσουμε τη συζήτηση τη Δευτέρα και 
βεβαίως θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες 
μας, στο θέμα της μελλοντικής συνεργασί-
ας. Δεν υπάρχουν συμπεράσματα, που θα 
μπορέσω να μοιραστώ μαζί σας. Βεβαίως 
θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες. Θα πρέπει 

να κάνετε υπομονή».
Δυο ώρες αργότερα, οι Financial Times 

έβγαζαν την είδηση: υπήρξε κατάληξη 
των υπουργών του Eurogroup σε κοινή 
ανακοίνωση, η οποία έφερε την υπογρα-
φή του έλληνα αντιπροέδρου της κυβέρ-
νησης Γιάννη Δραγασάκη, όμως ένα τηλε-
φώνημα στο μέγαρο Μαξίμου ανέτρεψε 
όλη την κατάσταση. Ο Τσίπρας ζήτησε 
να μην υπογραφεί το κείμενο από την 
ελληνική πλευρά, διαφωνώντας με τη λέ-
ξη extension (επέκταση του υπάρχοντος 
προγράμματος). Την ύπαρξη συμφωνημέ-
νης ανακοίνωσης, η οποία αποσύρθηκε 
μετά από υπαναχώρηση της ελληνικής 
πλευράς, επιβεβαίωσε και το Reuters σε 
δική του είδηση.

Το μόνο που είναι λάθος στο ρεπορτάζ 
είναι το τηλεφώνημα στην Αθήνα. Οι FT 
δεν γνώριζαν, προφανώς, ότι ο Τσίπρας 
βρισκόταν ήδη στις Βρυξέλλες, έχοντας 
αναχωρήσει μαζί με την υπόλοιπη απο-
στολή. Οσο για το τηλεφώνημα της τε-
λευταίας στιγμής, το επιβεβαίωσε και ο 
Σακελλαρίδης (στις Βρυξέλλες κι αυτός) 
στα ελληνικά πρωινάδικα της Τετάρτης. 
Διέψευσε, βέβαια, ότι υπήρξε συμφωνία 
της ελληνικής αντιπροσωπίας και κατόπιν 
υπαναχώρηση με εντολή πρωθυπουργού. 
Αυτό δα έλειπε, να επιβεβαιώσει ότι ο 
πρωθυπουργός άδειασε τον αντιπρόε-
δρό του και θεσμικά υπεύθυνο για τις 

διαπραγματεύσεις με τους δανειστές.
Το ότι υπήρξε συμφωνία επί της κοι-

νής ανακοίνωσης το επιβεβαιώνουν τα 
ίδια τα γεγονότα. Δε θα υπήρχε (σχέδιο 
έστω) κοινής ανακοίνωσης, αν προη-
γουμένως δεν υπήρχε συμφωνία. Δε θα 

καθυστερούσε δυόμισι ώρες ο Ντεϊσελ-
μπλούμ να εμφανιστεί στους δημοσιο-
γράφους, αν προηγουμένως δεν γινόταν 
το αλισβερίσι για τη σύνταξη της κοινής 
ανακοίνωσης και αν δεν μεσολαβούσε η 
υπαναχώρηση της ελληνικής πλευράς. 

Στις 11 τελείωσε το Eurogroup, αν δεν 
υπήρχε θέμα ανακοίνωσης θα έβγαινε 
ο Ντεϊσελμπλούμ αμέσως και θα έλεγε 
στους δημοσιογράφους αυτά που είπε 
κάθιδρος και ξεθεωμένος στις δύο πα-
ρά είκοσι τα ξημερώματα. Και βέβαια, 
δε θα γινόταν κανένα τηλεφώνημα των 
Δραγασάκη-Μπαρουφάκη στον Τσίπρα. 
Στο ίδιο ξενοδοχείο μένουν, θα πήγαιναν 
εκεί να τον ενημερώσουν. Τηλεφώνησαν 
για να τον ενημερώσουν για την κοινή 
ανακοίνωση, την οποία ήδη είχε υπογρά-
ψει ο Δραγασάκης, ως εκπρόσωπος της 
Ελλάδας στο συγκεκριμένο Eurogroup 
(ο Μπαρουφάκης δε θα υπέγραφε) και 
ως θεσμικά υπεύθυνος για τη διαπραγ-
μάτευση.

Διότι ο Δραγασάκης έχει την αρμοδι-
ότητα για τη διαπραγμάτευση με τους 
δανειστές και του την έχει εκχωρήσει 
με όλους τους τύπους ο Τσίπρας.  Είναι 
ο πρώτος στον οποίο ανατέθηκαν αρμο-
διότητες από τον πρωθυπουργό (ΦΕΚ 
205Β/30.1.2015), μεταξύ των οποίων είναι 
ο «συντονισμός του κυβερνητικού έργου 
στον τομέα της διαπραγμάτευσης του 
Δημοσίου Χρέους». Ακόμη, με την Πρά-
ξη 3 του Υπουργικού Συμβουλίου, της 
6.2.2015 (ΦΕΚ 24Α/6.2.2015) συστήθηκε 
Κυβερνητικό Συμβούλιο για την Οικονο-
μική Πολιτική, στο οποίο προεδρεύει ο 

Για μια διατύπωση, ρε γαμώτο…

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 13

Η κοινή ανακοίνωση όπως την 
δημοσίευσαν οι Financial Times

Σήμερα το Eurogroup προέβη σε απολογισμό της τρέχουσας κατάστασης 
στην Ελλάδα και την κατάσταση του τρέχοντος προγράμματος προσαρμογής. 
Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup ενεπλάκη σε εντατικό διάλογο με τις νέες 
ελληνικές αρχές.

Οι ελληνικές αρχές εξέφρασαν τη δέσμευσή τους σε μια ευρύτερη και 
ισχυρότερη διαδικασία μεταρρυθμίσεων με στόχο τη διαρκή βελτίωση των 
προοπτικών ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές αρχές επανέλαβαν την κα-
τηγορηματική δέσμευσή τους στις οικονομικές υποχρεώσεις προς όλους 
τους πιστωτές τους.

Σε αυτή τη βάση, θα αρχίσουμε τώρα την τεχνική εργασία για την περαιτέρω 
αξιολόγηση των σχεδίων μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές 
συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά και εποικοδομητικά με τα θεσμικά 
όργανα να διερευνήσουν τις δυνατότητες για την επέκταση και την επιτυχή 
ολοκλήρωση του παρόντος προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια 
της νέας κυβέρνησης.

Αν αυτή είναι επιτυχής αυτό θα γεφυρώσει το χρονικό διάστημα για τις 
ελληνικές αρχές και το Eurogroup, ώστε να εργαστούν σε ενδεχόμενες νέες 
συμβατικές ρυθμίσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας στην επόμενη 
συνάντησή μας την Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.
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Εκθέσεις ιδεών και δηλώσεις προ-
θέσεων, που, όμως προϋποθέτουν 

την έγκριση από τους ξένους δανειστές 
(αυτό, βεβαίως, δεν ομολογείται), διαν-
θισμένες με ελάχιστες «δεσμεύσεις», 
ήταν οι ομιλίες στη Βουλή του υπουρ-
γού Παιδείας και του αναπληρωτή 
υπουργού Παιδείας στη συζήτηση επί 
των προγραμματικών δηλώσεων της 
συγκυβέρνησης.

Οι αναφορές στο στόχο της παρο-
χής «δημόσιας, δωρεάν, δημοκρατικής, 
υψηλού επιπέδου Παιδείας», στο στόχο 
της αρραγούς σύνδεσης της Παιδείας 
με τον πολιτισμό, στο στόχο της «άμ-
βλυνσης των μορφωτικών ανισοτήτων, 
που έχουν την αιτία τους στις ταξικές 
διαφορές της κοινωνίας», τοποθετημέ-
νες μέσα στο πλαίσιο του καπιταλισμού 
και μάλιστα στις χειρότερες περιόδους 
του, τις περιόδους μεγάλης οικονομι-
κής κρίσης, την οποία το κεφάλαιο δι-
αχειρίζεται σε βάρος των κοινωνικών 
αγαθών (π.χ. Παιδεία), χάνουν τη σημα-
σία τους. Γίνονται απλά για να λειτουρ-
γήσουν ως άλλοθι για ό,τι δεν πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί, γίνονται για να 
σκεπάσουν σαν ομίχλη τη διαχείριση 
ενός εκπαιδευτικού συστήματος, που 
είναι αποφασιστικός παράγοντας δι-
αιώνισης του καπιταλισμού. Γιατί σχο-
λείο έξω από την πολιτική δεν νοείται 
και κατά συνέπεια δεν νοείται σχολείο 
έξω από τους στόχους και τις προτεραι-
ότητες του αστικού συστήματος, όσον 
αφορά στη διαμόρφωση της προσωπι-
κότητας, στην ποιότητα και ποσότητα 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που 
παρέχονται, ώστε να υπηρετούνται στη 
συνέχεια το δίπολο εκμεταλλευτών-
εκμεταλλευόμενων και οι ανάγκες της 
καπιταλιστικής παραγωγής.

Παρεμβάσεις, βεβαίως, και μικροδι-
ορθώσεις θα υπάρξουν, όπως άλλωστε 
υπήρξαν και στο παρελθόν, όμως, αυ-
τές δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση 
να επηρεάσουν την ουσία, την καρδιά 
της Παιδείας, που δεν είναι τίποτε άλλο 
από τη διαμόρφωση ανθρώπων-μερι-
κών εργαλείων. Πλην, όμως, ακόμα και 
αυτές θα είναι πολύ αναιμικές στην 
περίοδο της σκληρής δημοσιονομι-
κής πειθαρχίας. Αμφιβάλλουμε δε, αν 
γίνουν πράξη ακόμη και αυτές. Εξ ου 
και οι Συριζαίοι, υπουργός Παιδείας 
και αναπληρωτής υπουργός, απέφυ-
γαν να δεσμευτούν σε ημερομηνίες και 
συγκεκριμένους αριθμούς (π.χ. διορι-
σμοί, επαναλειτουργία σχολείων, κ.λπ.), 
γνωρίζοντας καλά ότι όλα αυτά είναι 
κούφια λόγια από τη στιγμή που μπαί-
νουν κάτω από την Δαμόκλειο σπάθη 
της τρόικας ή του μνημόνιου, όπως κι 
αν αυτό ονομασθεί.

Μέτρα που ανακοινώθηκαν, όπως 
- οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών
- η επαναφορά της ενισχυτικής διδα-

σκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής 
στήριξης

- η ενίσχυση της εκπαίδευσης ευάλω-
των και περιθωριοποιημένων ομάδων 
του πληθυσμού (δυσπρόσιτες περιοχές, 
Ρομά, μειονότητες, κ.λπ)

-η ενίσχυση της εκπαίδευσης των 
ελλήνων του εξωτερικού

- η δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαί-
δευση (δίχρονο νηπιαγωγείο, δημοτικό, 
γυμνάσιο, λύκειο) 

- η επαναλειτουργία σχολείων που 
καταργήθηκαν 

- η καθιέρωση της διδασκαλίας πε-

ρισσότερων ξένων γλωσσών και μάλι-
στα σε επίπεδο που να δίνει τη δυνατό-
τητα παροχής πιστοποιητικού γλωσσο-
μάθειας από το δημόσιο σχολείο

- η καθιέρωση της αισθητικής αγω-
γής, της φυσικής αγωγής, της καλλιέρ-
γειας των τεχνών, της περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης, της αγωγής υγείας 
ως ισότιμων πτυχών των αναλυτικών 
προγραμμάτων με τις παραδοσιακές 
εγκύκλιες γνώσεις (και κατά συνέπεια 
ο διορισμός του αντίστοιχου εκπαιδευ-
τικού προσωπικού)

- η επαναλειτουργία των τομέων που 
καταργήθηκαν στη λεγόμενη τεχνικοε-
παγγελματική εκπαίδευση

-η επαναφορά στις θέσεις τους των 
εκπαιδευτικών των 50 ειδικοτήτων της 
ΤΕΕ που καταργήθηκαν και βρίσκονταν 
σε διαθεσιμότητα 

- η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των 
νηπίων στη δίχρονη προσχολική αγωγή 

- η ίδρυση και λειτουργία ειδικών 
σχολείων για τα παιδιά με αναπηρία 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που 
δεν μπορούν να ενταχθούν στο τυπικό 
σχολείο, κ.λπ.

είναι κυριολεκτικά «στον αέρα», έτσι 
και δε συναινέσουν οι δανειστές που 
κάνουν και το κουμάντο. Γιατί απαιτούν 
χρήμα. Και γιατί δημιουργούν την αί-
σθηση στο πόπολο ότι οι ανάγκες του 
μπαίνουν σε πρώτη μοίρα, πράγμα που 
δεν ταιριάζει καθόλου με την παγίωση 
της κινεζοποίησης που οι ευρωπαίοι 
ιμπεριαλιστές θέλουν να επιβάλλουν 
στον ελληνικό λαό.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η 
επαναφορά των εκπαιδευτικών των κα-
ταργημένων ειδικοτήτων της ΤΕΕ στις 
θέσεις τους δεν αναφέρθηκε από τον 
πρωθυπουργό Τσίπρα στις προγραμμα-
τικές του δηλώσεις, ενώ αντίθετα ανα-
φέρθηκε η επιστροφή των απολυμένων 
καθαριστριών, των σχολικών φυλάκων 
και των διοικητικών υπάλληλων των 
ΑΕΙ. Τυχαίο; Δεν νομίζουμε. Αλλωστε, 
η υπόθεση και αυτών των εργαζόμε-
νων ήρθε στο φως και απασχόλησε 
για καιρό την επικαιρότητα επειδή και 
αυτοί έδωσαν αγώνες διεκδικώντας το 
δικαίωμα στη δουλειά τους, όπως και 
οι άλλες κατηγορίες απολυμένων και 
διαθέσιμων, ενώ και η προσφορά της 
«πίτας» των 20.000 και πάνω μαθητών 
αυτών των τομέων στα ιδιωτικά «μαγα-
ζιά» της γνώσης αγανάκτησε τις εργα-
ζόμενες οικογένειες. Κατά τη γνώμη 
μας, η συγκυβέρνηση δε θέλει να δε-
σμευτεί για την επαναφορά αυτών των 
εκπαιδευτικών, παρά τα μεγάλα λόγια 
των υπουργών Παιδείας, όταν μάλιστα 
οι δανειστές πιέζουν για την ολοκλή-
ρωση των δεσμεύσεων για απολύσεις 
στο δημόσιο. 

Το ίδιο ισχύει και με τους διορισμούς 
των μόνιμων εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό 
και αποφεύγεται συστηματικά να γίνει 
έστω και απλή νύξη για κάλυψη όλων 
των κενών. Ο δε αναπληρωτής υπουρ-
γός Παιδείας Τάσος Κουράκης μιλά 
μόνο για «προσπάθεια» μείωσης του 
αριθμού των μαθητών ανά τμήμα (που 
συνεπάγεται αυτόματα την πρόσληψη 
νέου εκπαιδευτικού προσωπικού).

Καμιά αναφορά δε γίνεται επίσης 
στον τρόπο διορισμού των μόνιμων εκ-
παιδευτικών. Θυμίζουμε ότι προεκλογι-
κά έγινε πολύς ντόρος για την κατάρ-
γηση του «διαγωνισμού της ντροπής», 
του ΑΣΕΠ, για τους εκπαιδευτικούς και 

υπήρξαν σαφέστατες δηλώσεις όλων 
των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, των αρμό-
διων για θέματα Παιδείας, ότι ο δια-
γωνισμός θα καταργηθεί και οι όποιες 
προσλήψεις (λέμε τώρα) θα γίνουν από 
τους επιτυχόντες και μη διορισθέντες 
προηγούμενων ετών και από τους εκ-
παιδευτικούς με προϋπηρεσία αναπλη-
ρωτή. Και αυτή η αποφυγή αναφοράς 
στο εν λόγω θέμα δεν είναι τυχαία. Ο 
«διαγωνισμός της ντροπής» κατήργησε 
ουσιαστικά τα πανεπιστημιακά πτυχία 
των εκπαιδευτικών, άνοιξε το δρόμο 
για την άρση της μονιμότητας και την 
ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέ-
σεων στη δημόσια εκπαίδευση και οι 
συριζαίοι που έχουν αναλάβει δεσμεύ-
σεις έναντι του αστικού συστήματος δε 
θέλουν να διαταράξουν ισορροπίες.

Μοναδική «δέσμευση» στον τομέα 
των πρακτικών μέτρων θα μπορούσαμε 
να πούμε πως είναι μόνο ο τερματισμός 
της πολιτικής των συγχωνεύσεων-κα-
ταργήσεων σχολικών μονάδων. Αλλω-
στε το τσουνάμι που προηγήθηκε στο 
κλείσιμο των σχολείων τα προηγούμε-
να χρόνια ήταν σαρωτικό.

Τόσο ο υπουργός Παιδείας Αριστεί-
δης Μπαλτάς όσο και ο αναπληρωτής 
υπουργός Τάσος Κουράκης αναφέρ-
θηκαν στην κατάργηση της κακόφη-
μης τράπεζας θεμάτων από το τρέ-
χον σχολικό έτος (μόλις πριν από μια 
εβδομάδα διαφωνούσαν δημόσια επ’ 
αυτού), που έστειλε χιλιάδες μαθητές 
στη γκιλοτίνα, γιγάντωσε τα φροντι-
στήρια και ματαίωσε από πολύ νωρίς 
τα όνειρα για σπουδές. Η κατάργηση 
της τράπεζας θεμάτων ήταν και το 
μοναδικό μέτρο -μαζί με την κατάρ-
γηση των Συμβουλίων διοίκησης των 
πανεπιστημίων- που αναφέρθηκε και 
από τον ίδιο τον Τσίπρα. Ομως και αυ-
τό το μέτρο έμεινε «κουτσό». Και εξη-
γούμαστε: Μπορεί να ανακοινώθηκε η 
κατάργηση των εξετάσεων πανελλαδι-
κού τύπου της Α΄ και Β΄ λυκείου μέσω 
της υποχρεωτικής επιλογής κατά 50% 
των θεμάτων από την τράπεζα θεμά-
των, η κατάργηση της προσμέτρησης 
των βαθμών προαγωγής της Α΄ και Β΄ 
λυκείου και του βαθμού απόλυσης της 
Γ΄ λυκείου στο βαθμό πρόσβασης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, η επαναφορά 
του μέσου όρου 9,5 για την προαγωγή 
και απόλυση, όμως η τράπεζα θεμάτων 
παραμένει στο περιθώριο, έχοντας 
ρόλο «συμβουλευτικό»: «Καταργούμε 
την υποχρεωτική επιλογή του 50% των 
θεμάτων των εξετάσεων του λυκείου 
από την τράπεζα θεμάτων. Και όπως 
είπαμε η τράπεζα θα παραμείνει ως 
συμβουλευτικό, προαιρετικό εργα-
λείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές». 
Ουσιαστικά, δηλαδή, εφόσον δεν 
εξαφανίζεται άπαξ διά παντός η τρά-
πεζα θεμάτων, αφενός ασκεί πίεση 
στους μαθητές να παπαγαλίζουν από 
το πεδίο αυτό απόθεσης εκατοντάδων 
θεμάτων ανά γνωστικό αντικείμενο τις 
«λύσεις» για να αντεπεξέλθουν στις 
εξετάσεις, σπρώχνοντας εμμέσως 
στα φροντιστήρια και αφετέρου δίνει 
και τυπικά το δικαίωμα, ειδικά σε κά-
ποιους μαθητο-κυνηγούς εκπαιδευτι-
κούς, να επιλέγουν από αυτήν θέματα 
αυξημένης δυσκολίας. Την παραμονή 
της τράπεζας θεμάτων σε ρόλο «συμ-
βουλευτικό» εμείς μπορούμε να την 
ερμηνεύσουμε ως μια άλλη προσπά-
θεια των συριζαίων να κρατήσουν τις 
ισορροπίες του συστήματος, ικανοποι-
ώντας διάφορες πλευρές και ειδικά 

αυτές που επιμένουν με σφοδρότητα 
στο ανελέητο χτύπημα της τάσης της 
ελληνικής νεολαίας της εργαζόμενης 
κοινωνίας για πανεπιστημιακή μόρφω-
ση. Εξ ου και η «ελεύθερη πρόσβαση» 
στο πανεπιστήμιο έγινε πολύ μακρινός 
και θολός στόχος (αν θεωρήσουμε ότι 
υπήρξε στα λόγια έστω), ενώ όλη η 
προσπάθεια θα επικεντρωθεί στη δια-
μόρφωση ενός συστήματος επιλογής 
για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, έστω και με διευρυμένες 
τις δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ 
των επιστημονικών πεδίων εξειδίκευ-
σης, ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να 
επιλέγουν περισσότερα πεδία. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι έτσι κι αλ-
λιώς οι εξετάσεις για την εισαγωγή 
στο πανεπιστήμιο είναι κυριολεκτικά 
μια καρμανιόλα, καθώς διεξάγονται 
πάνω σε πολύ μεγάλη ύλη (η προηγού-
μενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Παιδείας αύξησε την ύλη σχεδόν στο 
διπλάσιο). Ο Τάσος Κουράκης μίλη-
σε, βέβαια, για επανασχεδιασμό των 
αναλυτικών προγραμμάτων και των 
εγχειριδίων και μείωση του όγκου της 
ύλης, όμως όλα τούτα, ακόμη κι αν υπο-
θέσουμε ότι θα γίνουν, απαιτούν χρόνο. 
Οι ίδιοι μάλιστα μίλησαν για αλλαγές 
σε ορίζοντα τετραετίας. Σύγχυση επί-
σης υπάρχει και ως προς τον αριθμό 
των εξεταζόμενων μαθημάτων για την 
εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ αν θα είναι έξι ή 
τέσσερα (φέτος, που δεν αλλάζουν τα 
δεδομένα για τις εισαγωγικές στη Γ΄ 
λυκείου οι μαθητές εξετάζονται σε έξι 
μαθήματα, ενώ ο νόμος Αρβανιτόπου-
λου θέσπισε τα τέσσερα μαθήματα).

Στις ελληνικές καλένδες, όπως κατα-
λαβαίνουμε από τις προγραμματικές 
δηλώσεις, παραπέμπεται και η προε-
κλογική εξαγγελία για «ενιαίο λύκειο 
θεωρίας και πράξης», καθώς στόχος 
είναι «ο σχεδιασμός της αναβάθμισης 
της τεχνικής εκπαίδευσης» και των 
προγραμμάτων των ΕΠΑΛ.

Οι προγραμματικές δηλώσεις απε-
κάλυψαν και την εμμονή της συγκυβέρ-
νησης να φέρει «άμεσα» στο δημόσιο 
και ειδικά στην εκπαίδευση ένα νέο 
σύστημα αξιολόγησης (αντικαθίστα-
ται το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο), 
που, όμως, κατά τους υπουργούς δεν 
θα είναι «τιμωρητικό». Πολλές φορές 
έχουμε επισημάνει ότι εφόσον το σχο-
λείο στον καπιταλισμό έχει να επιτελέ-
σει συγκεκριμένο ρόλο, αποτελώντας 
ουσιαστικό και σπουδαίο γρανάζι του, 
είναι αναπόφευκτο και οι εργαζόμε-
νοι σ’ αυτό, οι εκπαιδευτικοί του, να 
αξιολογούνται με βάση το κατά πόσο 
υπηρετούν και προάγουν με το έργο 
τους αυτό το ρόλο. Οσα, λοιπόν, φτι-
ασιδώματα κι αν βάλει η συγκυβέρνη-
ση σε αυτή τη διαδικασία, η ουσία δεν 
αλλάζει. Η διαπίστωση των ελλείψεων, 
ο σχεδιασμός και τα προγράμματα για 
να ξεπεραστούν, η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών που έχουν «ελλείψεις» η 
«ανατροφοδότηση», όλα, μα όλα, σ’ αυ-
τή την κατεύθυνση θα κινούνται, αυτού 
του ρόλου τα «κενά» θα προσπαθούν να 
«γεμίσουν».

Για να δούμε δε, πίσω από τις ωραιο-
ποιημένες φράσεις, ας θυμηθούμε τις 
δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κατρού-
γκαλου, που αποκαλύπτουν τη σύνδεση 
της αξιολόγησης με τη βαθμολογική, 
άρα και μισθολογική εξέλιξη του υπάλ-
ληλου, που χρόνια πολεμούσαν να μην 

εφαρμοστεί οι εργαζόμενοι: «…Να ορ-
γανώσουμε τη διοίκηση ώστε κανείς να 
μην αισθάνεται ότι απειλείται, κανείς 
να μην έχει την αίσθηση ότι η αξιολόγη-
ση που θα κάνουμε θα έχει τιμωρητικό 
χαρακτήρα, αλλά πράγματι απ’ την αξι-
ολόγηση αυτοί που δίνουν παραπάνω 
από τον εαυτό τους στη δουλειά τους 
να μπορούν να έχουν μια πιο γρήγορη 
εξέλιξη, να μπορούν να επιλέγονται πιο 
δικαιοκρατικά στις θέσεις των προϊστα-
μένων».

Οσον αφορά στο Πειθαρχικό Δίκαιο, 
δέσμευση υπάρχει για την κατάργηση 
της διάταξης που θέτει τον υπάλληλο 
σε αργία με την απλή παραπομπή του 
στο πειθαρχικό και για την κατάργηση 
της διάταξης για την ανάρμοστη συ-
μπεριφορά του υπάλληλου εντός και 
εκτός υπηρεσίας.

Τέλος, σημειώνουμε την αντικατά-
σταση της προεκλογικής δέσμευσης 
για άμεση κατάργηση του νόμου Δι-
αμαντοπούλου για τα πανεπιστήμια, 
ο οποίος σύμφωνα ακόμα και με τον 
υπουργό Παιδείας Μπαλτά «υπήρξε η 
απόλυτη καταστροφή για την Ανώτατη 
εκπαίδευση», με τη δέσμευση μόνο για 
άμεση κατάργηση των Συμβουλίων δι-
οίκησης, που «κατεδάφισαν ό,τι έμεινε 
όρθιο». Προεκλογικά, υπήρξαν δηλώ-
σεις για την ανάγκη του διαλόγου για 
την κατάρτιση νέου νόμου, δηλώσεις 
που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο 
να κρατηθούν κάποιες ρυθμίσεις του. 
Προς το παρόν μένουμε στο σκοτάδι 
για το ποιες ακριβώς θα είναι αυτές. 
Πλην, όμως, σημειώνουμε ότι από τις 
προγραμματικές δηλώσεις απουσίασε 
παντελώς η αναφορά στην επαναφορά 
του πανεπιστημιακού ασύλου, κάτι που 
συμπλέει και με την παρουσία Πανού-
ση στο υπουργείο Μπάτσων και Κατα-
στολής και τις απόψεις που αυτός έχει 
εκφράσει για το ρόλο της αστυνομίας. 

Λειψή και ασαφής ήταν επίσης η 
αναφορά του υπουργού Μπαλτά στο 
ζήτημα των «αιώνιων φοιτητών». Ο 
υπουργός χαρακτήρισε μεν το ζήτη-
μα «ψευδοπρόβλημα», αφού κάποιοι 
από αυτούς μπορεί να έχουν πεθάνει, 
να έχουν μεταναστεύσει ή να κάνουν 
τελείως διαφορετικές δουλειές και ζή-
τησε τη συνεισφορά των διοικητικών 
υπάλληλων, που θα επανέλθουν στα 
ΑΕΙ, να αναζητήσουν σε «προσωπο-
ποιημένη βάση» αυτούς που θα «θελή-
σουν να επιστρέψουν», όμως δεν είπε 
το παραμικρό για το τι θα γίνει με τη 
διάρκεια των σπουδών που θα τους δο-
θεί ως δικαίωμα ή τι θα ισχύσει σχετικά 
με τη γενική διάρκεια σπουδών που θα 
ισχύει για όλους τους φοιτητές από δω 
και μπρος (ν+2).

Σημειώνουμε επίσης ότι προεκλογι-
κά, ο υπουργός Μπαλτάς δήλωνε ότι 
δεν θα καταργηθούν οι πρυτανικές 
αρχές που εκλέχτηκαν πρόσφατα με 
το νόμο Διαμαντοπούλου, παρότι είναι 
γνωστό ότι αυτές εκλέχτηκαν με προ-
επιλογή από τα κακόφημα Συμβούλια 
διοίκησης, ώστε να είναι αρεστές στο 
σύστημα και να μην έχουν πάει κόντρα 
στο νόμο Διαμαντοπούλου και τις αντι-
δραστικές διατάξεις του.

Σημείο και αυτό της παλάντζας των 
συριζαίων, της προσπάθειας λειτουργί-
ας τους εντός των τειχών του αστικού 
συστήματος, της προσπάθειας να στεί-
λουν πολλαπλά μηνύματα υποταγής 
στο κεφάλαιο και τους υπηρέτες του 
(ντόπιους και ξένους).        

«Δεσμεύσεις» υπό την έγκριση της τρόικας



www.eksegersi.gr

14 ΦΛΕΒΑΡΗ 2015 11

Προβολές και συζητήσεις
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΤΖΙΓΚΑ ΒΕΡΤΟΦ

Παρασκευή 20/2/2015
Ο ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

(Odinnadcatyj, Σοβιετική Eνωση, 1928, 52’)
Σενάριο, Σκηνοθεσία: Τζίγκα Βερτόφ

Φωτογραφία: Μιχαήλ Κάουφμαν
Βοηθός σκηνοθέτη: Ελισαβέτα Σβίλοβα

Παραγωγή: VUFKU (Κίεβο)
Η ταινία Ο Ενδέκατος Χρόνος, γυρισμένη για τον εορτασμό 

της δέκατης επετείου της Οκτωβριανής Επανάστασης του 1917, 
σηματοδοτεί την έναρξη της δεύτερης δεκαετίας της Σοβιετι-
κής Ενωσης, παρουσιάζοντας τα κατορθώματα στον τομέα των 
κατασκευών και την εξέλιξη της σοβιετικής τεχνολογίας. Ο ίδιος 
ο Βερτόφ αναφέρει ότι η ταινία χρησιμοποιεί «τη γλώσσα του 
ματιού», καθώς και τη «σοσιαλιστική γλώσσα», δείχνοντας τα 
επιτεύγματα του σοβιετικού κράτους στον ενδέκατο χρόνο του. 
Γυρισμένη στην Ουκρανία, με πλάνα από τον ποταμό Δνείπερο 
και τις προσπάθειες κατασκευής των γιγάντιων υδροηλεκτρικών 
σταθμών στην περιοχή, έργων-ορόσημων για τον εξηλεκτρισμό 
της σοσιαλιστικής χώρας (ως «εργατική εξουσία συν εξηλεκτρι-
σμός» είχε παροιμιωδώς ορίσει ο Λένιν το σοσιαλισμό στα πρώτα 
μετεπαναστατικά χρόνια), η ταινία καταγράφει τη μεγάλη μάχη 
για την εκβιομηχάνιση της Σοβιετικής Ενωσης, με τον Βερτόφ να 
συνδέει το θέμα της εργασίας με την υπεράσπιση του οράματος 
των εργατών και τη διεθνή αλληλεγγύη.

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ: Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ 
ΝΤΟΝΜΠΑΣ

(Entuziazm: Simfoniya Donbassa, Σοβιετική Ενωση, 1931, 65’)
Σενάριο, Σκηνοθεσία: Τζίγκα Βερτόφ

Φωτογραφία: Μπόρις Ζέιτλιν
Hχος: Πέτερ Στρο

Βοηθός σκηνοθέτη, Μοντάζ: Ελισαβέτα Σβίλοβα
Παραγωγή: UKRAINFILM

Η τελευταία «ουκρανική» ταινία του Βερτόφ και ταυτόχρονα 
η πρώτη του ταινία με ήχο, ο Ενθουσιασμός γυρίστηκε κατά την 
πυρετώδη περίοδο του πρώτου πενταετούς πλάνου της ΕΣΣΔ, στα 
ορυχεία και τα εργοστάσια της ανατολικής Ουκρανίας, σε μια πε-
ρίοδο που η κολεκτιβοποίηση βρισκόταν στα αρχικά της στάδια. 
Με μια ιδιαίτερα ευρηματική χρήση του ήχου, ο Ενθουσιασμός 
ξεκινά με τον κούκο του ρολογιού να χτυπά, ένα ήχο-αναφορά 
στο μακρινό πλέον τσαρικό παρελθόν της Ρωσίας. Μια νεαρή 
γυναίκα ακούει με ακουστικά μια εκπομπή συμφωνικής μουσικής. 
Ενα κοντράστ συναισθημάτων και καταστάσεων παρουσιάζεται 
με την απεικόνιση των θρησκευτικών συνηθειών του παρελθόντος 
και την αντικατάσταση μετέπειτα του σταυρού στην κορυφή της 
εκκλησίας με τη σοβιετική σημαία. Το παλιό έχει δώσει τη θέση 
του στο νέο, με τον Βερτόφ να συνθέτει επιβλητικές εικόνες που 
γίνονται ωδή στη σοσιαλιστική εκβιομηχάνιση. Ο σιδηρόδρομος 
εμφανίζεται ως συνδετικός ιστός, για τη μεταφορά πρώτων υλών 
στα εργοστάσια και από τα εργοστάσια για την τροφοδότηση των 
αγροτικών περιοχών. Η ταινία υμνήθηκε από καλλιτέχνες όπως ο 
Τσάρλι Τσάπλιν, έπειτα ξεχάστηκε, ώσπου ανακαλύφθηκε ξανά 
από την κινηματογραφική πρωτοπορία της δεκαετίας του ’60.«Τραπεζίτες, αδέρφια μας» ήταν ο 

τίτλος σχολίου στο προηγούμε-
νο φύλλο της «Κ» και αναφερόταν στην 
κωλοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ενώ 
προεκλογικά διακήρυσσε ότι οι τράπεζες 
θα περάσουν στον έλεγχο του κράτους, το 
οποίο δανείστηκε για να τις ανακεφαλαιο-
ποιήσει και κατέχει το μεγαλύτερο μέρος 
του μετοχικού τους κεφαλαίου μέσω του 
ΤΧΣ, μετεκλογικά έσπευσε να αγκαλιάσει 
τους τραπεζίτες και να τους εγγυηθεί (μέ-
σω Δραγασάκη, στον οποίο ανατέθηκε ως 
αρμοδιότητα η εποπτεία του τραπεζικού 
συστήματος) ότι δεν πρόκειται να τους 
κουνήσει από τις πολυθρόνες τους.

Κατά την ανάγνωση των προγραμματι-
κών δηλώσεων της κυβέρνησης, ο Τσίπρας 
έπλεξε το εγκώμιο των τραπεζών, σε βαθ-
μό που να πιστεύουμε ότι οι τράπεζες στον 
καπιταλισμό είναι ευαγή ιδρύματα και όχι 
κέντρα της πιο αχαλίνωτης κερδοσκοπίας: 
«Θέλουμε οι τράπεζες να υπηρετούν την 
οικονομία, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις. 
Αυτός είναι ο ρόλος τους. Ειδικά στην πε-
ρίπτωση της Ελλάδας, οι τράπεζες μπορούν 
να παίξουν σημαντικό ρόλο και στην αντι-
μετώπιση της διαφθοράς, της διαπλοκής, 
της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, 
των παράνομων συναλλαγών»! Και προσέ-
θεσε μια γενικότητα: «Στο πλαίσιο της εξυγί-
ανσης και ανασυγκρότησης του Τραπεζικού 

συστήματος είναι αναγκαίες σχεδιασμένες 
και καλά μελετημένες παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα είναι αναγκαία η τροπο-
ποίηση του νόμου για το ΤΧΣ, ώστε το δη-
μόσιο να ασκήσει χωρίς περιορισμούς τα 
δικαιώματά του στις συστημικές Τράπεζες 
που ανακεφαλαιοποιήθηκαν με χρήματα 
του ελληνικού λαού, λαμβάνοντας βεβαί-
ως υπόψη και τα δικαιώματα των ιδιωτών 
μετόχων».

Για να μην υπάρξει οποιαδήποτε πα-
ρεξήγηση, την άλλη κιόλας μέρα το πρωί 
ο Δραγασάκης συναντήθηκε ατύπως με 
τους τραπεζίτες και τους «ενημέρωσε 
για το περιεχόμενο των προγραμματικών 
εξαγγελιών της κυβέρνησης». Τους δια-
βεβαίωσε, δηλαδή, ότι δεν έχει αλλάξει 
τίποτα απ’ αυτά που τους είχε ο ίδιος πει 
την προηγούμενη εβδομάδα. Κατόπιν τού-
του, «οι δύο πλευρές συμφώνησαν για την 
ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας σε μια 
σειρά θεμάτων όπως η προώθηση των με-
ταρρυθμίσεων, η ενίσχυση της διαφάνειας, 
η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικα-
σίας και η αποτελεσματικότερη διαχείριση 
των “κόκκινων δανείων’’ προς όφελος της 
κοινωνίας και της οικονομίας», όπως μετέ-
δωσε το κρατικό ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το μόνο νέο εν προκειμένω είναι η συμ-
φωνία για τα «κόκκινα δάνεια». Οπως αντι-
λαμβάνεστε, πάει και η «νέα σεισάχθεια». 

Οι νέες ρυθμίσεις θα έχουν τη σύμφωνη 
γνώμη των τραπεζιτών, όπως είχαν και όσες 
έγιναν μέχρι τώρα (από την εποχή του «νό-
μου Κατσέλη»). Εκτός αν υπάρχουν αφε-
λείς που θα πιστέψουν ότι οι τραπεζίτες θα 
αποδεχτούν ρυθμίσεις «προς όφελος της 
κοινωνίας και της οικονομίας».

Η λέξη «σεισάχθεια», που αποτελούσε 
το προπαγανδιστικό βαρύ πυροβολικό του 
ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές, εξαφανίστηκε 
από το λεξιλόγιο και του Τσίπρα και των 
αρμόδιων υπουργών. Αντίθετα, ο Τσίπρας 
έκανε λόγο για «ίδρυση ενδιάμεσου δημό-
σιου φορέα για την διαχείριση των κόκκινων 
και επιχειρηματικών δανείων που από τη μια 
πλευρά θα προστατεύει τα υπερχρεωμένα 
νοικοκυριά και τους μικρούς και μεσαίους 
επιχειρηματίες και από την άλλη θα μεριμνά 
για την μη επιβάρυνση των τραπεζικών ισο-
λογισμών». Αναγγέλλουν, δηλαδή, τη δημι-
ουργία bad bank, στην οποία θα μαζευτούν 
τα «κόκκινα δάνεια» για να τα ξεφορτωθούν 
οι τραπεζίτες. Και πώς θα χρηματοδοτηθεί 
αυτή η bad bank (αν οι ιμπεριαλιστές δα-
νειστές επιτρέψουν τη δημιουργία της); Με 
δάνεια που θα φορτωθούν στην πλάτη του 
ελληνικού λαού. Οι μεγάλοι κερδισμένοι, 
δηλαδή, θα είναι οι μέτοχοι των τραπεζών, 
που θα απαλλαγούν από το ρίσκο των «κόκ-
κινων δανείων» και θα δουν την κερδοφο-
ρία τους να αυξάνεται.

Τραπεζίτες, αδέρφια μας

Προγραμματικές δηλώσεις
προς Χαχόλους
με τους δανειστές και ότι θα εφαρμοστεί 
αυτούσιο χωρίς καμιά συζήτηση. Ιδού τι 
είπε ο Μπαρουφάκης μια μέρα μετά τον 
Τσίπρα: «Προτείνουμε, σε συνεργασία με 
τους εταίρους μας και με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, να καταστρώσουμε μαζί το σχέ-
διο καταπολέμησης της ανθρωπιστικής 
κρίσης που προέκυψε λόγω των ευρωπα-
ϊκών πολιτικών άρνησης και των αστοχιών 
των ελληνικών κυβερνήσεων και της ελλη-
νικής κοινωνίας»!

Οι «αστοχίες της ελληνικής κοινωνίας», 
στις οποίες αναφέρθηκε ο Μπαρουφάκης, 
βάζοντάς τες μάλιστα στην ίδια μοίρα με 
τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις αστοχίες 
των κυβερνήσεων, ποιες ακριβώς είναι; 
Δεν πρόκειται για μια προκλητική τοπο-
θέτηση που κινείται στην ίδια βάση με το 
«όλοι μαζί τα φάγαμε» του Πάγκαλου ή με 
το «game is over» του Γιούνκερ; Οταν ακό-
μη και το φιλανθρωπικό σκέλος του προ-
γράμματός τους το θέτουν σε διαπραγ-
μάτευση με τους δανειστές, τους οποίους 
καλούν να το συνδιαμορφώσουν, και όταν 
αυτό δεν το λέει ο πρωθυπουργός, αλλά 
αναθέτει να το πει ο υπουργός των Οικο-
νομικών, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι δεν 
μπορούμε να δώσουμε καμιά βάση ακόμη 
και στα ελάχιστα που εξακολουθούν να 
υπόσχονται. Ούτε καν στα φιλανθρωπικού 
τύπου μέτρα.

Αυτό μπορούμε να το δούμε και από μια 
άλλη σκοπιά. Μια νέα κυβέρνηση, η οποία 
υποτίθεται ότι σκοπεύει να ασκήσει μια 
πολιτική στον αντίποδα αυτής που άσκη-
σε η προκάτοχός της, το πρώτο που κάνει 
είναι να διακηρύξει πως θα αναθεωρήσει 
τον κρατικό προϋπολογισμό που κατήρτι-
σε και ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνη-
ση. Αλλωστε, βρισκόμαστε στην αρχή του 
χρόνου και ο προϋπολογισμός δεν έχει αρ-
χίσει να εφαρμόζεται (από την ψήφισή του 

μεσολάβησαν μόνο οι εκλογές). Και όμως, 
ο Τσίπρας δεν είπε λέξη για αναθεώρηση 
του κρατικού προϋπολογισμού, ώστε να 
χωράει το νέο, φιλολαϊκό πρόγραμμα του 
ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Τσίπρας δεν είπε λέξη, είπε όμως και 
πάλι ο Μπαρουφάκης. Τι είπε; Οτι όλα 
είναι στον αέρα και πως τον προϋπολογι-
σμό θα τον φτιάξουν οι δανειστές! Ιδού η 
σχετική αναφορά, με την οποία άρχισε την 
ομιλία του: «Οπως και ο προϋπολογισμός 
του κράτους, που αναγκάστηκε να κατα-
θέσει ο προκάτοχός μου, ήταν μία άσκη-
ση άνευ ουσίας, καθώς όλα τα δεδομένα 
ήταν στον αέρα ενόψει μίας μη συμφωνίας 
μεταξύ της προηγούμενης κυβέρνησης με 
τους δανειστές, κάτι τέτοιο θα συνέβαινε 
και σήμερα, αν παρουσίαζα στη Βουλή 
προγραμματισμό τετραετίας, τη στιγμή 
που, όπως είναι παγκοσμίως γνωστό, βρι-
σκόμαστε εν μέσω μίας δύσκολης διαπραγ-
μάτευσης, το αποτέλεσμα της οποίας θα 
προσδιορίσει όλες τις παραμέτρους του 
προϋπολογισμού, όχι μόνο του φετινού, 
αλλά και των υπόλοιπων ετών»!

Τότε τι ήταν όλ’ αυτά που έλεγε την 
προηγούμενη μέρα ο Τσίπρας; Λόγια του 
αέρα, τροφή για Χαχόλους. Ετσι αντιμετω-
πίζει τον ελληνικό λαό ο ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός 
που επιβεβαιώθηκε και από την παρέλα-
ση των υπουργών, οι οποίοι συνέχισαν το 
βιολί που είχαν αρχίσει να παίζουν όταν 
αναλάμβαναν τα υπουργεία τους. Πρωτο-
τύπησαν μάλιστα, καθώς δεν εξειδίκευαν 
αυτά που είχε ανακοινώσει ο πρωθυπουρ-
γός, αλλά έλεγαν δικά τους πράγματα 
επαναλαμβάνοντας όσα έλεγαν προεκλο-
γικά. Μάλιστα, μέτρησαν και τις πρώτες 
αντιδράσεις και έκαναν και «διορθώσεις» 
στα όσα είχε πει ο Τσίπρας.

Τι αξία έχουν όλ’ αυτά; Καμία, αφού 
-όπως είπε ο Μπαρουφάκης- τα πάντα 

θα εξαρτηθούν από τη συμφωνία που 
θα κλείσουν, «το αποτέλεσμα της οποίας 
θα προσδιορίσει όλες τις παραμέτρους 
του προϋπολογισμού, όχι μόνο του φε-
τινού, αλλά και των υπόλοιπων ετών». Τα 
υπόλοιπα ανέλαβε να τα πει ο φίλος του 
Μπαρουφάκη, ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών Μάρδας (από το παλιό επι-
τελείο του Σημίτη κι αυτός), ο άνθρωπος 
που «κρατάει το πορτοφόλι του κράτους», 
όπως του αρέσει να λέει. Μια μέρα μετά 
την ψηφοφορία κατά την οποία η συγκυ-
βέρνηση πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, ο 
Μάρδας φώναξε τους δημοσιογράφους 
για να τους ανακοινώσει ότι διέταξε τις 
υπηρεσίες του Γενικού Λογιστήριου του 
Κράτους να κάνουν κοστολόγηση των 
μέτρων που ανακοίνωσαν οι υπουργοί 
από το βήμα της Βουλής! Και πριν την 
αναλυτική κοστολόγηση, όμως, ο ίδιος 
ξέρει πολύ καλά -όπως είπε- ότι τα μέτρα 
που έχουν εξαγγελθεί δεν πρόκειται 
να εφαρμοστούν στο σύνολό τους στη 
διάρκεια του τρέχοντος έτους. Το χρο-
νοδιάγραμμα εφαρμογής τους στα υπό-
λοιπα τρία έτη της κυβερνητικής θητείας 
θα εξαρτηθεί από τις τελικές αποφάσεις 
που θα παρθούν στη διαπραγμάτευση με 
τους «εταίρους»!

Μέχρι τότε, ο ελληνικός λαός μπορεί 
να χορτάσει με… αξιοπρέπεια, με φτηνι-
άρικο λαϊκισμό για πώληση κυβερνητικών 
αυτοκινήτων και αεροπλάνου (που το 
πουλάνε από το 2003 αλλά δεν το αγο-
ράζει κανένας!), με κάποιες θεαματικές 
επαναπροσλήψεις που θα γίνουν σε βά-
ρος προγραμματισμένων προσλήψεων, 
με μια θορυβώδη εξεταστική για το «πώς 
φτάσαμε στο μνημόνιο», με τη σκανδα-
λολογία του Καμμένου και τις πιρουέτες 
της Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και με 
άφθονη φλυαρία περί τα ανούσια θεσμικά.
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«Στη χώρα μας η ναυτι-
λία στο σύνολό της και 

σε όλους τους τομείς της δεν 
πρέπει μόνο να προβάλλεται, 
δικαίως βέβαια, ως η ναυαρ-
χίδα της οικονομίας, αλλά 
πρέπει να γίνει η παραγωγική 
δραστηριότητα που αξιοποιεί 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό 
και καταξιώνει την ανεκτίμητη 
προσφορά των εργαζομένων, 
συνεισφέροντας ταυτόχρονα 
στη μεγιστοποίηση των κοινω-
νικών ωφελημάτων». Ετσι άρ-
χισε την ομιλία του στη συζή-
τηση για τις προγραμματικές 
δηλώσεις της κυβέρνησης ο 
αναπληρωτής υπουργός Θ. 
Δρίτσας. Σα να βρισκόταν σε 
μια άλλη χώρα, σε κάποια… 
Νεφελοκοκκυγία, όπου οι 
εφοπλιστές πασχίζουν για τη 
μεγιστοποίηση των κοινωνικών 
ωφελημάτων και όχι για τη με-
γιστοποίηση των κερδών τους, 
αποτελώντας το πιο επιθετικό 
τμήμα της ελληνικής κεφαλαι-
οκρατίας.

Μετά απ’ αυτή την εισαγω-
γή, δεν υπήρχε κανένας λόγος 
για τον (το πάλαι ακροαριστε-
ρό) υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ να 
καταγγείλει το αδηφάγο εφο-
πλιστικό κεφάλαιο. Σημείωσε 
κάποια προβλήματα, τα οποία 
θα επιλυθούν σε συνεργασία 

με τους εφοπλιστές. Από την 
αρχή, μάλιστα, ανακοίνωσε 
ένα δείγμα αυτής της αγαστής 
συνεργασίας: «Στη συνάντη-
ση με τους εκπροσώπους της 
Ενωσης Ακτοπλόων πήραμε 
τη διαβεβαίωση ότι το αργό-
τερο μέχρι το Πάσχα δεν θα 
υπάρχει ούτε ένας ναυτικός 
απλήρωτος». Μέχρι το Πάσχα 
μένουν δυο μήνες και –αν δεν 
κάνουμε λάθος- ο εργαζό-
μενος πρέπει να πληρώνεται 
στην ώρα του και όχι μετά από 
μήνες. Πόσο θράσος χρειά-
ζεται να έχει ένας υπουργός, 
που υποτίθεται ότι νοιάζεται 
για τα προβλήματα των ναυ-
τεργατών, για να ανακοινώνει 
με ικανοποίηση ότι τον διαβε-
βαίωσαν οι εφοπλιστές, ότι 
μετά από δυο μήνες θα έχουν 
πληρώσει τα δεδουλευμένα;

Οι ακτοπλόοι εφοπλιστές εί-
χαν φροντίσει τέσσερις μέρες 
πριν, στη γενική συνέλευσή 
τους, να στείλουν (μέσω του 
επανεκλεγέντος για τρίτη θη-
τεία προέδρου τους Θ. Βενιά-
μη) ένα σαφές μήνυμα στη νέα 
συγκυβέρνηση: μην πειράξετε 
το θεσμικό πλαίσιο, αλλά να το 
σεβαστείτε πλήρως. Κάτω τα 
χέρια από τα προκλητικά προ-
νόμιά μας και τη δυνατότητά 
μας να ξεζουμίζουμε ασύδο-

τα τους ναυτεργάτες «μας». 
Ο Βενιάμης, πάντως, δεν πα-
ρέλειψε να καλωσορίσει τις 
δηλώσεις του Σταθάκη και του 
Δρίτσα κατά την τελετή παρα-
λαβής του υπουργείου, με τις 
οποίες –όπως είπε- αναγνωρί-
ζεται πλήρως η σημασία της 

ναυτιλίας και ο πατριωτισμός 
των εφοπλιστών. Θεώρησε, 
επίσης, απόδειξη του γνήσι-
ου ενδιαφέροντος της νέας 
κυβέρνησης για τη ναυτιλία, 
το γεγονός ότι διατηρήθηκε –
και μάλιστα με αυτοτέλεια- το 
υπουργείο Ναυτιλίας.

Ηταν 17 Φλεβάρη του 1951 όταν ερχόταν στον άθλιο τούτο 
κόσμο μια εξόφθαλμα ευγενική, μεγάλη μορφή της αριστεράς 
και της μαχητικής δημοσιογραφίας, πρωθιέρεια της αλήθειας 
και ενσάρκωση των μεγάλων ιδανικών, η Ολγα Τρέμη.

Αντίσταση κατά της αρχής. Το κύριο πρόβλημα κάθε συντά-
κτη που νοιώθει το μυαλό του ν’ αντιστέκεται στην αρχή κάθε 
κειμένου…

Κανείς δεν βρήκε δυο αράδες 
να γράψει; Κανείς δεν βλέπει την 
εξοργιστική κατάσταση που επι-
κρατεί με την τιμή της βενζίνης 
και τη μεγάλη, απροκάλυπτη λη-
στεία που την καλύπτει πανταχό-
θεν εκκωφαντική σιωπή; Απλές 
σκέψεις, απλή μέθοδος των τρι-
ών, απλά πράγματα ακόμη και 
για ένα μαθητή του δημοτικού. 
Κι όμως κανείς δεν μιλάει! Ελά-
χιστες είναι οι αναφορές που θα 
βρει κανείς ψάχνοντας σχετικά. 
Για να μη φλυαρούμε (αν και εί-
ναι η κύρια δραστηριότητα της στήλης), το γεγονός είναι ένα: 
Αν η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα ακολουθούσε -όπως θα 
έπρεπε- την τιμή του πετρελαίου και την κατά 58,46% μείωση, 
θα έπρεπε σήμερα να είναι στα 0,716 ευρώ το λίτρο. Το πόσο 
κοστίζει το ξέρουν όλοι. Ή μήπως κανείς; Ρε μπας κι έχει δίκιο 
ο καημένος ο Καμμένος ο ψεκασμένος;

Αλλο Βούρτση, άλλο Βρούτση και άλλο Βούτση. Αλλο βουρ-
τσίζω, άλλο βρουτσίζω και άλλο βουτσίζω.

«Πάλι βαρούφα αμόλησες σύντροφε Μπαρουφάκη
μα τα ‘χει τούτα το γυαλί και τα πολλά σουλάτσα».

Αυτό πρωτοσημείωσε στο organizer της
η μούσα και διέκοψε, να πάει προς νερού της.

«Ο πασιφισμός του “διαμαρτυρόμενου’’ τον καθιστά δέσμιο 
στη χρησιμοποίησή του από την εξουσία (…) Ας μας εξηγή-
σουν λοιπόν πώς θα ανατραπούν και θα καταστραφούν τα 
μονοπώλια και ο μιλιταρισμός τους; Πώς θα σπάσει η διαδι-
κασία φασιστικοποίησης της παγκοσμιοποίησης; Ειλικρινά, 
ποιος μπορεί να πιστέψει ότι θα μπορέσουμε να νικήσουμε 
κάνοντας μια ευχή σε κάθε χάντρα του κομπολογιού μας, με 
αγώνα για μικροαλλαγές, με επίκληση στα αστικά δικαιώμα-
τα, με τη συλλογή υπογραφών ή με “μακρινούς περιπάτους”;» 
(Joelle Aubron, Nathalie Menigon, Jan-Marc Rouillan - «Action 
Directe»).

«Πότε θα γίνει η δίκη των χρυσαυγιτών και τι αποτέλεσμα 
θα έχει;». Μ’ αυτό τον τίτλο και ταυτόχρονα με την έναρξη 
του τριωδίου και τη γιορτή τελωνών και φαρισαίων, ξεκίνησε 
ο μεγάλος διαγωνισμός της στήλης. Πρώτο βραβείο ένα τρι-
ήμερο στον μαγευτικό Μελιγαλά, ενώ ένας ακόμη τυχερός θα 
κερδίσει ένα διήμερο στο Βίτσι.

ΣυΡιζΑ κρώζουν τα πουλιά, ΣυΡιζΑ λέν’ τ’ αηδόνια
σύρριζα φτερουγίζοντας από την Ευρωλάνδη.
Κι ένα πουλί αλλήθωρο, φασιστοαναθρεμμένο
πετάει στον Εβρο, στα Ιμια και λέει τα δικά του.

Εχει βουλτέψει ο κόσμος… Προχθές ένα αβραμοπουλημένο 
έβρισε την Κοκκινοσκουφίτσα με ακατονόμαστες φράσεις. Το 
τι «μητσοτακισμένο», «κασιδιάρικο» και «ραχηλικό» την απο-
κάλεσε, δεν περιγράφεται! Ομως βρήκαν και τα κάνουν όλοι 
αυτοί οι θρασείς πρώην σαμαρικοί και νυν ξεσαμάρωτοι. Ε, 
ρε, Παπαδόπουλος που τους χρειάζεται… Να έχει κάθε βράδυ 
«στην υγειά μας», να δουν αυτοί οι παναγιωτοπουλημένοι…

Παραμένουμε στον χώρο τού με σαφή πολιτικά ερείσματα 
πνευματικού αυνανισμού, καταθέτοντας κι ετούτο: Αναμφί-
βολα η στυτική δυσλειτουργία μεγάλης μερίδας Ελλήνων 
οφείλεται στο γεγονός ότι η χώρα δεν διαθέτει (και Δένδια 
θέτει) έναν ηγέτη αντίστοιχου μεγέθους και βεληνεκούς του 
Vladimir Putin. Είναι κάτι που ο θυμόσοφος λαός ομολογεί 
απερίφραστα μέσα από τη γνωστή παροιμία «δεν έχουμε 
Putin και φαλλοί κλίναι».

Κι εκεί που έβριζε, πολεμούσε και έκλεινε το twitter ο Ερ-
ντογάν εφέντης, τσαααακ έριξε το πρώτο «τιτίβισμα»! Αλαλα 
τα χείλη των ασεβών, που περιμένουν να δουν και ιστοσελίδα 
του στο facebook για να γίνουν φίλοι.

Οσο για τη μακάρια μπανανία, ο αδούλωτος πλην ημιαναλ-
φάβητος ελληνισμός σχολίασε και αναπαρήγε σωρηδόν το 
τιτίβισμα του Βαρουφάκη, αλλά δεν βρήκε τίποτε να πει για 
εκείνα τα «Παλαιστήνιος» και «Ρωμά» που έβγαλαν τα μάτια 
των όλο και λιγότερων που γνωρίζουν στοιχειωδώς ελληνικά. 
Μόνο για τα πουκάμισα έχει άποψη ο ελληνισμός. Καθείς σύμ-
φωνα με όσα ξέρει και –κατά την αλεπού- όσα φτάνει…

Allons enfants dell’ άπατρι!
Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Αρκεί να πέφτει το παραδάκι
Ο περιβόητος Ματιέ Πιγκάς, επικεφαλής της ακόμη πιο περι-

βόητης Lazard, δήλωσε στο Europe 1 ότι «οι πολιτικές που εφάρ-
μοσε η τρόικα (ΔΝΤ, ΕΚΤ και ΕΕ) είναι λάθος και έχουν ρίξει την 
Ελλάδα σε τοίχο και ίσως ρίξουν και την Ευρώπη σε τοίχο».

Βεβαίως, ο μεσιέ Πιγκάς υπήρξε σύμβουλος και της προηγού-
μενης συγκυβέρνησης και τσίμπησε μπόλικο παραδάκι με το PSI. 
Διότι τα συμβόλαια που υπογράφει η Lazard είναι «σίγουρα λε-
φτά με μηδενικά έξοδα». Η εταιρία πληρώνεται με ένα ποσοστό 
επί του στόχου, ενώ όλα τα έξοδα των στελεχών της πληρώνονται 
από τον πελάτη. Με το PSI, λοιπόν, πληρώθηκε με ένα ποσοστό 
επί του χρέους που «κουρεύτηκε» και είχε όφελος να είναι το 
«κούρεμα» όσο γίνεται πιο ευρύ. Και βέβαια, τότε το στόμα του 
Πιγκάς και των συνεργατών του έσταζε μέλι για την τρόικα.

Τώρα, η Lazard προσλήφθηκε από τη νέα συγκυβέρνηση (Τσί-
πρα-Καμμένου) πάλι ως σύμβουλος για το χρέος, χωρίς να ξέρου-
με τι ακριβώς προβλέπει το συμβόλαιο. Ποιος είναι ο στόχος επί 
του οποίου ο Πιγκάς θα εισπράξει το νταβατζιλίκι του; Δεν είναι 
βλάκας, φυσικά, για να υπογράψει συμβόλαιο με στόχο «κούρε-
μα» του χρέους. Κάπως αλλιώς θα έχει σίγουρα τεθεί ο στόχος. 
Από το γεγονός, πάντως, ότι σπεύδει να προσφέρει υπηρεσίες 
στο νέο αφεντικό του, ξιφουλκώντας κατά της «τελειωμένης» 
τρόικας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πέτυχε πάλι ένα πολύ 
καλό συμβόλαιο. Το οποίο, φυσικά, θα πληρώσει (και πάλι) ο ελ-
ληνικός λαός.

Οσφυοκαμψία μπροστά στους γκάνγκστερ της θάλασσας

Στις 16:05 το απόγευμα της περασμένης 
Τρίτης, έφτασε στο ηλεκτρονικό ταχυ-

δρομείο της εφημερίδας μας ανακοίνωση 
του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που 
ενημέρωνε –εντελώς στα ξεκούδουνα- ότι 
«ο υπουργός ΠΑΠΕΝ κ. Παναγιώτης Λα-
φαζάνης, την περασμένη βδομάδα είχε 
συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ρωσικής 
Κρατικής εταιρείας “OAO Rosgeologia’’ κ. 
Ρομάν Πάνοφ». Και συμπλήρωνε: «Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης διερευνήθηκαν 
οι δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς των 
γεωλογικών ερευνών (σεισμικές για υδρο-
γονάνθρακες, πηγών γεωθερμίας κ.ά.). 
Επισημαίνεται πως, στη συνάντηση δεν 
συμμετείχε κανείς εκπρόσωπος ιδιωτικής 
εταιρείας ή ιδιωτικού ομίλου και οι όποιες 
πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα εί-
δαν το φως της δημοσιότητας είναι απολύ-
τως αναληθείς».

Στις 18:59 έφτασε νέα ανακοίνωση, που 
έλεγε: «Τα δημοσιεύματα που αναφέρονται 
σε συνεργασία Ελλάδας και της Ρώσικης 
κρατικής εταιρείας γεωλογικών ερευνών 
“ΟΑΟ Rosgeologia’’ είναι απολύτως ανα-
ληθή και απλά συνεχίζουν μυθεύματα τα 
οποία ήδη έχουμε διαψεύσει. Επαναλαμβά-
νουμε ότι ο υπουργός ΠΑΠΕΝ κ. Παναγιώ-
της Λαφαζάνης είχε απλώς την περασμένη 
βδομάδα μια συνάντηση με  τον πρόεδρο 
της συγκεκριμένης Ρώσικης εταιρείας κ. 
Ρομάν Πάνοφ, ύστερα από αίτημα του 
τελευταίου, κατά την οποία ανταλλάχτη-
καν εντελώς πρωτόλειες σκέψεις για εν-
δεχόμενη μελλοντική συνεργασία, χωρίς 
φυσικά να υπάρξει οποιουδήποτε είδους 
συμφωνία και πολύ περισσότερο συμφω-
νία για οποιεσδήποτε έρευνες και σε οποι-
αδήποτε περιοχή. Ελπίζουμε τα σχετικά 
δημοσιεύματα και μυθεύματα, τόσο για 

την παρουσία του κ. Κοπελούζου στη συ-
νάντηση, όσο και για συμφωνίες έρευνας 
σε συγκεκριμένες περιοχές να μην είναι 
αποτέλεσμα σκοπιμοτήτων και ιδιοτελών 
στοχεύσεων».

Ο Π. Λαφαζάνης είχε συνάντηση με 
τον πρόεδρο ρωσικής εταιρίας, αλλά την 
κράτησε κρυφή. Την αποκάλυψε μετά 
από μέρες και αφού προηγήθηκαν δη-
μοσιεύματα. Οταν ένας υπουργός έχει 
οποιαδήποτε συνάντηση –πόσο μάλλον 
όταν αυτή γίνεται με εκπρόσωπο ξένης 
κρατικής εταιρίας, μετά από αίτημά του- 
το πρώτο που κάνει είναι να δώσει εντολή 
στο Γραφείο Τύπου του υπουργείου να 
εκδώσει ανακοίνωση για τη συνάντηση 
και το περιεχόμενό της. Οταν δεν το κά-
νει και αναγκάζεται να το κάνει μετά από 
μέρες, διαψεύδοντας δημοσιεύματα για 
το περιεχόμενο της συνάντησης και γι’ αυ-
τούς που πήραν μέρος, σημαίνει ότι κάτι 
προσπαθεί να κρύψει. 

Για την πληρότητα της είδησης πρέπει 
να πούμε ότι το ρωσικό πρακτορείο ειδή-
σεων Ria Novosti μετέδωσε πως υπήρξε 
συνάντηση του Λαφαζάνη με τους Πανόφ 
και Κοπελούζο, στην οποία συμφωνήθηκε 
συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας στον τομέα 
των γεωλογικών ερευνών για υδρογονάν-
θρακες. Επίσης, στην επίσημη ιστοσελίδα 
της ρωσικής εταιρίας υπάρχει η ίδια είδη-
ση, την οποία παραθέτουμε (σε δική μας 
μετάφραση από τα αγγλικά):

«Η Rosgeologia συζητά δυνατότητες 
ανάπτυξης projects στην Ελλάδα

Ο γενικός διευθυντής της JCC 
Rosgeologica Ρόμαν Πανόφ συναντήθη-
κε με τον υπουργό ΠΑΠΕΝ της Ελλάδας 
Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον πρόεδρο του 
Ομίλου Εταιριών Κοπελούζου Δημήτριο 
Κοπελούζο. Ως αποτέλεσμα της συνάντη-

σης με τον υπουργό, επιτεύχθηκε συμφω-
νία για την οργάνωση συνεργασίας στο 
πεδίο της γεωλογίας και της χρήσης του 
υπεδάφους στην Ελλάδα, τόσο στο επίπε-
δο κρατικών εταιριών όσο και στο επίπεδο 
ιδιωτικών εταιριών. Αποφασίστηκε η συ-
γκρότηση μιας μεικτής ομάδας εργασίας 
που θα αποτελείται από εκπροσώπους της 
Rosgeologica και του υπουργείου, η οποία 
θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση της 
δουλειάς στο πεδίο της γεωλογίας και στον 
ενεργειακό τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
δοθεί στα θέματα της ανανέωσης της κρα-
τικής βάσης ορυκτών πρώτων υλών και την 
αναγκαιότητα βελτίωσης της ανακάλυψης 
νέων ορυκτών κοιτασμάτων, όπως επίσης 
στην έρευνα για πηγές γεωθερμίας για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στη 
συνέχεια στην κατασκευή πηγών υδρο-
θερμικής ενέργειας στη χώρα, και σε 2D 
και 3D σεισμικές έρευνες στις πλάκες του 
Αιγαίου Πελάγους».

Λέτε να είναι τόσο παραμυθάδες οι ρώ-
σοι ολιγάρχες; Λέτε να φαντασιώθηκαν τη 
συμμετοχή του Κοπελούζου και την καταρ-
χήν συμφωνία για τη συγκρότηση κοινής 
ομάδας εργασίας; Κρίνοντας από το ότι ο 
Λαφαζάνης κράτησε κρυφή τη συνάντη-
ση, θα πρέπει να δώσουμε βάση στα όσα 
δημόσια υποστήριξαν οι Ρώσοι.

Οι μυστικές συναντήσεις με παρά-
γοντες της καπιταλιστικής ολιγαρχίας 
έχουν ήδη γίνει σήμα κατατεθέν της κυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μπαρουφάκης 
συναντήθηκε με τον Τόμσεν στο Παρίσι 
και το παραδέχτηκε μόνο όταν τον ξεφώ-
νισε δημοσιογράφος των Financial Times. 
Κρυφή επιχειρήθηκε να κρατηθεί επίσης 
η επίσκεψη του Βίζερ και του τροϊκανού 
Κοστέλο στην Αθήνα, για παζάρι με την 
κυβέρνηση.

Μυστικά παζάρια με ολιγάρχες
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Ελεγκτικό Συνέδριο

Aναβολή ζήτησε           
ο Αλαφούζος 
Αναβολή για τις 9 Μάρτη ζήτησε και πήρε από τη Μείζονα 

Επταμελή Σύνθεση του Ελεγκτικού Συνέδριου η πλευρά 
Αλαφούζου, για την υπόθεση της χρηματοδότησης από την 
Περιφέρεια με 7 εκατ. ευρώ των έργων επέκτασης του γηπέ-
δου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Οπως είναι γνωστό, η σύμβαση έχει κριθεί μέχρι τώρα πα-
ράνομη δύο φορές από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε Κλιμάκιο 
και VI Τμήμα) και η πλευρά Αλαφούζου έχει υποβάλει αίτηση 
αναθεώρησης ενώπιον της Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης, 
η οποία θα κρίνει σε τελευταίο βαθμό την υπόθεση.

Το επιχείρημα του δικηγόρου της πλευράς Αλαφούζου που 
ζήτησε την αναβολή ήταν ότι αναμένεται ερμηνευτική εγκύ-
κλιος από το ΥΠΕΚΑ σχετικά με διάταξη του Ν. 4280/2014*. 
Ο πρόεδρος του δικαστηρίου σχολίασε πως το Ελεγκτικό 
Συνέδριο δεν περιμένει από το ΥΠΕΚΑ να του υποδείξει ποι-
ους νόμους πρέπει να εφαρμόσει και πώς, ενώ ο Επίτροπος 
πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα της αναβολής, την οποία 
τελικά έδωσε το δικαστήριο.

Ο Αλαφούζος προσβλέπει στις καλές σχέσεις του με τη 
νέα συγκυβέρνηση, καθώς και στις «πλάτες» που του κάνει 
η Ρ. Δούρου, αρνούμενη να παρέμβει στο Ελεγκτικό Συνέ-
δριο υπέρ της ακύρωσης της σκανδαλώδους σύμβασης που 
εσπευσμένα ψήφισε η διοίκηση Σγουρού, λίγες μέρες πριν 
εγκαταλείψει την Περιφέρεια.

Είναι πραγματικά πρόκληση, σε μια περίοδο βαθιάς κρί-
σης και σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας, την οποία θα 
συνεχίσει και η νέα συγκυβέρνηση, να χαρίζονται λεφτά σε 
καπιταλιστές, είτε για να κατασκευάσουν σουΐτες και νέες 
κερκίδες (περίπτωση Αλαφούζου), είτε για να κατασκευά-
σουν γήπεδο-εμπορική επιχείρηση, καταπατώντας κομμάτι 
Αλσους (περίπτωση Μελισσανίδη).

Ενα ανώτατο δικαστήριο, το πιο συντηρητικό από τα τρία 
ανώτατα δικαστήρια, έχει διαμορφώσει μια νομολογία μέσα 
από δύο διαδοχικές αποφάσεις του, σύμφωνα με την οποία 
η χρηματοδότηση του Αλαφούζου (τα ίδια ισχύουν και για 
τον Μελισσανίδη), προκειμένου να κάνει τις ποδοσφαιρικές 
του μπίζνες, αποτελεί πρόκληση σε εποχές σκληρής δημοσι-
ονομικής λιτότητας, ενώ επιπλέον προσκρούει στο Σύνταγμα 
(απόφαση του Ε’ Κλιμακίου και μειοψηφούσα άποψη στο VI 
Τμήμα) και σε κάθε περίπτωση προσκρούει στο νόμο που επι-
τρέπει στις Περιφέρειες να χρηματοδοτούν αθλητικές εγκα-
ταστάσεις (Ν. 4258/2014). Ενα κατά τεκμήριο συντηρητικό 
δικαστήριο λέει στην Περιφέρεια πως δεν έχει το δικαίωμα 
να χρηματοδοτήσει εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά από ΠΑΕ (ανεξάρτητα αν κρύβονται πίσω από 
τα ερασιτεχνικά σωματεία).

Τι θα κάνει η διοίκηση Δούρου στην Περιφέρεια; Θα εξα-
κολουθήσει να κάνει το παπί ή θα ξεκαθαρίσει μια και καλή 
ότι από τα ταμεία της δεν πρόκειται να βγει δεκάρα για τους 
μεγαλοκαπιταλιστές των ΠΑΕ; Θα παρέμβει ενώπιον της 
Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του ΕΣ υπέρ του δημόσιου 
συμφέροντος (ζητώντας να ακυρωθεί η σύμβαση) ή θα ξα-
νακάνει πλάτες στον Αλαφούζο;

* Ο δικηγόρος του Αλαφούζου εν προκειμένω πιάστηκε 
αδιάβαστος. Στο νόμο 4280/2014 δεν υπάρχει διάταξη σχε-
τική με το γήπεδο του ΠΑΟ και τη διπλή ανάπλαση. Τέτοια 
διάταξη προστέθηκε με υπουργική τροπολογία της τελευ-
ταίας στιγμής (εκπρόθεσμη μάλιστα), σ’ έναν από τους τε-
λευταίους νόμους που ψήφισε η προηγούμενη Βουλή, στην 
προτελευταία συνεδρίασή της. Συγκεκριμένα, με την παρ. 22 
του άρθρου 10 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269Α, 24.12.2014) 
προβλέφτηκε η πενταετία για την ολοκλήρωση της διπλής 
ανάπλασης και του γκρεμίσματος του γηπέδου του ΠΑΟ να 
γίνει δεκαετία.

Το ΕΣ, όμως, έχει ήδη κρίνει την υπόθεση δύο φορές και 
δεν μπορεί να την κρίνει την τρίτη φορά με μεταγενέστερο 
νόμο. Δεν ίσχυε αυτός ο νόμος, όταν ο Σγουρός κατήρτισε και 
πέρασε από το περιφερειακό συμβούλιο τη σύμβαση για τη 
χρηματοδότηση με 7 εκατ. ευρώ των έργων του Αλαφούζου.

Επιπλέον, η παράταση του ορίου για τη διπλή ανάπλαση, 
που χάρισε η προηγούμενη συγκυβέρνηση στον Αλαφούζο, 
δεν ξεπερνά το ουσιαστικό ζήτημα που έχει θέσει με τις 
δυο προηγούμενες αποφάσεις του το ΕΣ. Οτι δηλαδή δεν 
επιτρέπεται να χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα ποδο-
σφαιρικές ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες, αν θέλουν να προ-
σαρμόσουν τις εγκαταστάσεις τους στις προδιαγραφές των 
πρωταθλημάτων που συμμετέχουν, θα πρέπει να το κάνουν 
με δική τους δαπάνη.

Για μια διατύπωση, ρε γαμώτο…
αντιπρόεδρος (ο πρωθυπουργός 
δεν συμμετέχει) και το οποίο εί-
ναι αρμόδιο, εκτός των άλλων, 
και για «την επεξεργασία και δι-
αμόρφωση των στρατηγικών της 
κυβέρνησης για τη διαπραγμά-
τευση του δημοσίου χρέους και 
τα χρηματοπιστωτικά ζητήματα».

Γιατί άδειασε ο Τσίπρας τον 
Δραγασάκη; Θα μπορούσε να πει 
κανείς ότι θέλησε να διαψεύσει 
τα tweets που κυκλοφορούσαν 
ήδη στην Αθήνα, με τους δεξι-
ούς να μιλούν για κωλοτούμπα. 
Νομίζουμε πως αυτό έπαιξε 
εντελώς δευτερεύοντα ρόλο. 
Αν είχε υπάρξει κοινό ανακοινω-
θέν, ο Τσίπρας δε θα μπορούσε 
να αρθρώσει λέξη στη σύνοδο 
κορυφής της επομένης. Το θέμα 
θα είχε κλείσει. Επρεπε να δοθεί 
η εντύπωση ότι η «σκληρή δια-
πραγμάτευση» συνεχίζεται και 
πλέον πέφτει σ’ αυτή το βαρύ 
πυροβολικό, ο πρωθυπουργός. 
Το υπαινίχτηκε ο Σακελλαρίδης: 
«Σήμερα με τη σύνοδο κορυφής 
και την παρουσία του κ. Τσίπρα, 
αλλά και με το Eurogroup της Δευ-
τέρας, πιστεύουμε ότι θα έχουμε 
μία λύση η οποία θα ανταποκρίνε-
ται στη λαϊκή εντολή που έλαβε η 
νέα ελληνική κυβέρνηση. Το θέμα 
με το κοινό ανακοινωθέν ήταν ότι 
η ελληνική πλευρά δεν μπορεί 
να δεχτεί κάποιες διατυπώσεις, 
οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει μία 
εμμονή σ’ ένα παρελθόν…».

Ο Μπαρουφάκης ασχολήθη-
κε με το twitter, πέφτοντάς την 
στον Πίτερ Σπίγκελ (είναι ο ίδιος 
δημοσιογράφος που «ξεφώνισε» 
τη μυστική συνάντησή του με τον 
Τόμσεν στο Παρίσι). Αυτή τη φο-
ρά του πρότεινε «να κρατάει απο-
στάσεις από αμφισβητούμενες 
υποθέσεις, οι οποίες στηρίζονται 
σε ακόμη πιο αμφισβητούμενες 
διαρροές». Κατηγορηματική διά-
ψευση, όπως βλέπετε, δεν έκανε.

Ο μόνος που δεν μίλησε ήταν 
ο Δραγασάκης. Αθόρυβα έφτασε 
στις Βρυξέλλες, αθόρυβα μπήκε 
στο Eurogroup (οι κάμερες κυνη-
γούσαν μόνο τον Μπαρουφάκη, 
που είχε βάλει κι ένα παράταιρο 
φαντεζί κασκόλ για να «μαγνητί-
ζει»), αθόρυβα έφυγε. Κι όμως, 
αυτός ήταν επικεφαλής της ελ-
ληνικής αντιπροσωπίας. Μπορεί 
κανείς να ανατρέξει στην ιστοσε-
λίδα των ευρωπαϊκών υπηρεσιών, 
όπου θα δει πως ακόμη και στο 
σχεδιάγραμμα για το πώς θα 
καθήσουν οι αντιπροσωπίες ως 
επικεφαλής της ελληνικής ανα-
φέρεται ο Δραγασάκης.

Γιατί συμφώνησε ο Δραγασά-
κης με την κοινή ανακοίνωση; 
Γιατί αυτή αποτύπωνε με συμ-
βιβαστικό τρόπο αυτό που είχε 
προηγουμένως συμφωνηθεί στο 
τραπέζι. Μια συμφωνία επί της 
διαδικασίας ήταν. Μια συμφω-
νία για το πώς θα συνεχίσουν να 
παζαρεύουν τη συμφωνία-γέφυ-
ρα.  Μιλούσε για «διερεύνηση 
των δυνατοτήτων επέκτασης 
και ολοκλήρωσης του παρόντος 
προγράμματος», αλλά ταυτό-
χρονα προσέθετε το «λαμβάνο-
ντας υπόψη τα σχέδια της νέας 

κυβέρνησης». Και ταυτόχρονα, 
έκανε λόγο και για «γεφύρωση» 
του χρονικού διαστήματος και για 
«ενδεχόμενες νέες συμβατικές 
ρυθμίσεις». Ο Δραγασάκης δεν 
είναι πρωτάρης. Ηξερε πως αυτό 
ήταν το καλύτερο που μπορούσε 
να πάρει εκείνη τη στιγμή και να 
το «πουλήσει» προπαγανδιστικά 
στο εσωτερικό. Γι’ αυτό και συμ-
φώνησε. Ο Τσίπρας ήθελε να 
φανεί ότι είναι αυτός που σηκώνει 
το βάρος της διαπραγμάτευσης, 
άδειασε το κορυφαίο στέλεχος 
του ΣΥΡΙΖΑ και είναι σίγουρο ότι 
η σχέση τους πλέον δε θα είναι 
ανέφελη.

Τύπος και ουσία
Η κοινή ανακοίνωση ήρθε να 

επιβεβαιώσει τη φάση στην οποία 
βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πα-
ζάρι. Οταν η συγκυβέρνηση λέει 
ότι διαφώνησε σε μια διατύπωση, 
επιβεβαιώνει ότι το παζάρι έχει 
προχωρήσει αρκετά.

Καταρχάς, έχει φύγει από 
τη μέση κάθε συζήτηση για το 
χρέος. Το έχει διακηρύξει δημό-
σια (με τη γνωστή δήλωση στο 
Bloomberg) ο Τσίπρας και αυτή 
ακριβώς τη δήλωση επαναλάμβα-
νε η ανακοίνωση που τελικά δεν 
εκδόθηκε: η ελληνική κυβέρνηση 
διαβεβαιώνει κατηγορηματικά 
ότι θα αποπληρώνει κανονικά 
τόκους και χρεολύσια. Χωρίς καν 
αναφορά για μελλοντική συζήτη-
ση για «ελάφρυνση» του χρέους. 
Οταν ζητάς «συμφωνία-γέφυρα», 
δεν μπορείς να ζητάς ταυτόχρο-
να και να σου ελαφρύνουν την 
εξυπηρέτηση του χρέους. Πρώτα 
θα καταλήξετε σε όλα, θα ανα-
λάβεις δεσμεύσεις (ας τις πεις 
και «φούφουτο», όπως είπε στο 
πρωινάδικο του ΑΝΤ1 ο Σακελ-
λαρίδης που ξαφνικά απέκτησε 
τουπέ και αλαζονεία), και μετά 
θα σου κάνουν την αναδιάρθρω-
ση που θέλουν αυτοί και όχι που 
«απαιτείς» εσύ.

Τα υπόλοιπα συζητιούνται. Δεν 
είναι σίγουρο ότι θα καταλήξουν 
σε όλα τη Δευτέρα (μπορεί κά-
ποια πράγματα να μένουν ανοι-
χτά), όμως έχει διαμορφωθεί 
ήδη ένα σκηνικό. Στον ένα πόλο 
είναι η Γερμανία που εμφανίζεται 
ανυποχώρητη και δηλώνει: πρώτα 
ολοκληρώστε το πρόγραμμα και 
μετά συζητάμε για όλα τα άλλα. 
Στον άλλο πόλο είναι η ελληνική 
συγκυβέρνηση, η οποία με συνε-
χείς κωλοτούμπες απομακρύνε-
ται συνεχώς από τις προεκλογι-
κές της διακηρύξεις και προσεγ-
γίζει τις θέσεις των δανειστών, 
εκλιπαρώντας κυριολεκτικά για 
μια μικρή στήριξη, για να μπορέ-
σει να σερβίρει τη συμφωνία ως 
«αποτέλεσμα σκληρής διαπραγ-
μάτευσης σε ένα εντελώς αφιλό-
ξενο περιβάλλον». 

Οσο οι Γερμανοί βλέπουν τις 
συνεχείς κωλοτούμπες και τη 
διολίσθηση της συγκυβέρνησης 
τόσο περισσότερο σκληραίνουν 
τη στάση τους. Πρόκειται για 
κλασική γερμανική διαπραγμα-
τευτική τακτική. Την όποια υπο-
χώρησή τους θα την κάνουν την 
τελευταία στιγμή, αφού προη-

γουμένως έχουν πάρει όλα όσα 
έχουν σχεδιάσει να πάρουν. Και 
βέβαια, οι Γερμανοί μπορούν να 
το κάνουν αυτό, γιατί είναι ο ισχυ-
ρός πόλος. Το μεν «μέτωπο του 
Νότου» ουδέποτε σχηματίστηκε 
(κι ας έλεγαν διάφορες παπαριές 
τα συριζοπαπαγαλάκια, μετά τις 
αρχικές δηλώσεις φιλοφροσύνης 
του Ολάντ και του Ρέντσι), ο δε 
Ντράγκι έκλεισε τις στρόφιγ-
γες της ρευστότητας (κι ας τον 
παρουσίαζε ο ίδιος ο Τσίπρας 
σαν τον μεγάλο αναμορφωτή, 
που ανατρέπει τη γερμανικής 
έμπνευσης λιτότητα), οπότε γιατί 
να κάνει προκαταβολικά πίσω η 
Γερμανία;

Η ρητορική της σκληρής δι-
απραγμάτευσης από τους συ-
ριζαίους προορίζεται μόνο για 
εσωτερική κατανάλωση. Στ’ 
αυτιά των ιμπεριαλιστών δανει-
στών ακούγεται απλώς σαν κακή 
μουσική. Γι’ αυτούς μετράνε οι 
συνεχείς κωλοτούμπες, που δεν 
γίνονται μόνο με δημόσιες τοπο-
θετήσεις, αλλά και με πρακτική 
δουλειά στο παρασκήνιο. Τζάμπα 
ήρθαν νομίζετε ο πρόεδρος του 
EuroWorkingGroup Τόμας Βίζερ 
και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν 
στην τρόικα Ντέκλαν Κοστέλο και 
δούλευαν ολόκληρη την Κυριακή 
με τους εκπροσώπους του υπουρ-
γείου Οικονομικών; Γιατί κρατή-
θηκε μυστική η επίσκεψή τους; 
Και γιατί ο Στουρνάρας φρόντισε 
να διαρρεύσει ότι υπήρξε πρόο-
δος και πως όλα θα πάνε καλά;

Αρχικά η συγκυβέρνηση ζητού-
σε μια «συμφωνία-γέφυρα», που 
θα της εξασφαλίζει χρηματοδό-
τηση (για να πληρώνει τα δάνεια 
που λήγουν), χωρίς δεσμεύσεις 
για την πολιτική που θα εφαρμό-
σει. Γέλασαν και οι κολόνες στα 
μουντά κτίρια των δυτικοευρωπα-
ϊκών πρωτευουσών. Οπότε ήρθε 
το «στρώσιμο».

«Στη διαπραγμάτευση που έχει 
ήδη αρχίσει προσερχόμαστε με 
ένα και μοναδικό αίτημα: Να μας 
δοθεί η ευκαιρία να καταθέσουμε 
τις απόψεις μας, τις προτάσεις 
μας», είπε ο Μπαρουφάκης στη 
Βουλή και τους άφησε όλους 
κάγκελο. Σαν δικηγόρος που επι-
καλείται το δικαίωμα ακρόασης 
σε δικαστήριο. Ακολούθησε πιο 
συγκεκριμένη πρόταση: «Ούτε 
θα σκίσουμε το ισχύον πρόγραμ-
μα, ούτε εσείς θα απαιτήσετε την 
τυφλή εφαρμογή του, λες και δεν 
έγιναν εκλογές». «Δεν θα κάνουμε 
καμία κίνηση που θα εκτροχιάσει 
τον προϋπολογισμό, καμία κίνη-
ση που θα μειώσει το πρωτογε-
νές πλεόνασμα του 2015 από το 
επίπεδο στο οποίο έκλεισε, γύρω 
στο 1,5%». Αρα θα εφαρμόσουμε 
το Μνημόνιο, αλλά θέλουμε να 
μας μειώσετε το «πρωτογενές 
πλεόνασμα», για να μπορέσουμε 
να εφαρμόσουμε τουλάχιστον το 
φιλανθρωπικό μας πρόγραμμα. 
Αυτός είναι ο «δημοσιονομικός 
χώρος» για τον οποίο μιλάει ο 
Τσίπρας. 

Επειδή, όμως, και αυτό δε φτά-
νει, υπάρχει και συνέχεια: «Θα 
καταθέσουμε και θα βάλουμε 
μπροστά βαθιές μεταρρυθμίσεις 

σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, ο 
Γενικός Γραμματέας του οποίου, 
ο κ. Ανχελ Γκουρία, έρχεται στην 
Αθήνα αύριο με στόχο να μας βο-
ηθήσει –αυτός και ο Οργανισμός 
του- στον άρτιο σχεδιασμό των με-
ταρρυθμίσεων και τη διάφανη και 
αποτελεσματική παρακολούθηση 
της εφαρμογής τους. Σε αυτές τις 
μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε 
περί το 70% των μεταρρυθμίσεων 
ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο 
υπάρχον μνημόνιο, δεσμεύσεις με 
τις οποίες ως σώφρονες άνθρω-
ποι δεν έχουμε καμία αντίρρηση, 
εφόσον βεβαίως το 30%, που κρί-
νουμε απαράδεκτες, είτε μπουν 
σε αναστολή είτε αφαιρεθούν».

Ποιο είναι το 70% του Μνημό-
νιου που θα εφαρμοστεί και ποιο 
το 30% που δε θα εφαρμοστεί; 
Οσο κι αν πιέστηκε ο Μπαρουφά-
κης δεν έδωσε καμιά διευκρίνιση. 
Ούτε την τελευταία μέρα της συ-
ζήτησης επί των προγραμματικών 
δηλώσεων, που δευτερολόγησε 
προσπαθώντας να διασκεδάσει 
τις αντιδράσεις των «Λαφαζάνη-
δων», αλλά επαναλαμβάνοντας 
τα περί 70%-30%. Σίγουρα αυτά 
είναι που διαπραγματεύονται σε 
τεχνικό επίπεδο, με τους Βίζερ-
Κοστέλο-Τόμσεν, ίσως και με άλ-
λους παράγοντες που εμείς δεν 
γνωρίζουμε. 

Το αποτέλεσμα είναι προδιαγε-
γραμμένο. Η «γέφυρα» θα είναι 
μια παραλλαγή του Μνημόνιου 
και ο καυγάς πλέον γίνεται για τις 
διατυπώσεις. Αντε να δούμε πώς 
θα καταφέρουν να το σερβίρουν 
στον ελληνικό λαό.

ΥΓ1. Μέσα σ’ όλα τ’ άλλα, οι 
Τσιπραίοι έχουν ν’ αντιμετωπί-
σουν και τον Καμμένο, μια νότα 
δροσιάς στο άνυδρο τοπίο. Βγή-
κε ο καλός σου στον Πρετεντέρη 
και δήλωσε πως η συγκυβέρνηση 
έχει ήδη έτοιμο Plan B, αν οι δα-
νειστές δε δεχτούν τους όρους 
της. Θα πάρει δάνεια από τη 
Ρωσία, την Κίνα και τις ΗΠΑ! Το 
ότι οι Αμερικάνοι έχουν δηλώσει 
(περισσότερες από μία φορές) 
«βρείτε τα με την ΕΕ, την ΕΚΤ και 
το ΔΝΤ», το ότι οι Κινέζοι στέλ-
νουν τελεσίγραφα να μη διανοη-
θεί κανείς να πειράξει τις μπίζνες 
των επιχειρήσεών τους στην Ελ-
λάδα (ενώ και επί Γιωργάκη-Πα-
πακωνσταντίνου είχαν μοιράσει 
«πέτσινες» υποσχέσεις για αγο-
ρά ελληνικών ομολόγων), το ότι 
οι Ρώσοι «έπνιξαν» εν ψυχρώ την 
Κύπρο (κι ας είχαν συμφέροντα 
στις τράπεζές της), ελάχιστη ση-
μασία έχουν για έναν ψεκασμένο. 
Στην Ελλάδα κανείς δεν του έδω-
σε σημασία, όμως στο εξωτερικό 
τα καταγράφουν αυτά και κά-
ποια στιγμή θα τα «κοπανήσουν» 
στους Τσιπρομπαρουφάκηδες 
(αν δεν το έχουν ήδη κάνει).

ΥΓ2. Το μόνο που πρέπει να 
θεωρείται σίγουρο είναι πως δε 
θα υπάρχει τρόικα. Ούτε θα την 
ονομάσουν «τρίο», όπως με γαλ-
λικό σαρκασμό πρότεινε κάποια 
στιγμή ο Ολάντ. Θα βρουν άλλο 
σχήμα και άλλο όνομα για το μη-
χανισμό επιτήρησης, η οποία θα 
εξακολουθήσει να είναι το ίδιο 
σκληρή.
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Πριν μερικούς μήνες είχαμε 
αναφερθεί σε μια πρωτό-

τυπη διαμαρτυρία των οπαδών 
της Ουνιόν Βερολίνου (είναι η 
αριστερή ομάδα της πόλης), 
στον αγώνα της ομάδας τους 
κόντρα στη Ρεντ Μπουλ Λάι-
πτσιγκ (ομάδα από τη Λειψία 
της Ανατολικής Γερμανίας, που 
αγοράστηκε από την πολυεθνι-
κή που προωθεί το αναψυκτι-
κό Red Bull). Είκοσι χιλιάδες 
οπαδοί της Ουνιόν, ντυμένοι 
στα μαύρα, παρέμειναν για 15 
λεπτά σιωπηλοί και στο τέλος 
του δεκαπεντάλεπτου σήκω-
σαν ένα πανό που έγραφε: 
«Το ποδόσφαιρο χρειάζεται 
συμμετοχή των εργαζομέ-
νων, αφοσίωση, όρθιους στις 
εξέδρες, συναίσθημα, οικο-
νομικό φερπλέι, παράδοση, 
διαφάνεια, πάθος, ιστορία και 
ανεξαρτησία». Με τον τρόπο 
αυτό έστειλαν ένα μήνυμα 
αντίστασης στην εισβολή των 
πολυεθνικών στο ποδόσφαιρο 

και στην προσπάθεια χειραγώ-
γησής του μέσα από χορηγίες 
και δημιουργία ομάδων χωρίς 
οπαδούς και κοινωνική υπό-
σταση.

Το παράδειγμα των οπαδών 
της Ουνιόν ακολούθησαν οι 
οπαδοί της Αουε, οι οποίοι 
στον αγώνα της ομάδας τους 
με τη Ρεντ Μπουλ Λάιπτσιγκ 
(το Σάββατο 7/2) ανάρτησαν 
ένα πανό στο οποίο έγραψαν: 
«Σας καλεί ένας Αυστριακός 
και εσείς ακολουθείτε πιστά. 
Ολος ο κόσμος ξέρει πως θα 
τελειώσει αυτό. Θα γινόσα-
σταν καλοί ναζί». Στο πανό 
εικονιζόταν το αφεντικό της 
αυστριακής πολυεθνικής Ντί-
τριχ Μάτεσιτς ντυμένο με στο-
λή ναζί. Οι οπαδοί της Αουε 
με τον τρόπο αυτό διαμαρτυ-
ρήθηκαν και για τα φαινόμενα 
ισλαμοφοβίας και τις διαδη-
λώσεις που έγιναν σε Λειψία 
και Δρέσδη με διοργανωτές 
ακροδεξιές και νεοναζιστικές 

ομάδες. 
Η Γερμανική Ποδοσφαιρική 

Ομοσπονδία, που είχε δώσει 
το πράσινο φως και στήριζε 
τα σχέδια των πολυεθνικών 
για τη δημιουργία ομάδων–
«υβριδίων», βλέποντας να 
εξαπλώνονται οι δράσεις δι-
αμαρτυρίας στις εξέδρες των 
γερμανικών γηπέδων, ανακοί-
νωσε ότι «είναι απαράδεκτες 
οι συγκρίσεις με τους ναζί», 
αποδοκίμασε την ενέργεια των 
οπαδών της Αουε και ζήτησε 
από τη διοίκηση της ομάδας 
να πάρει μέτρα και να μην επι-
τρέψει στο μέλλον παρόμοια 
φαινόμενα.

Στις εξέδρες των γερμα-
νικών γηπέδων, με εξαίρεση 
αυτές των ομάδων της πρώην 
Λ.Δ. Γερμανίας, οι αντιφασί-
στες οπαδοί κερδίζουν συνε-
χώς έδαφος και αμφισβητούν 
το ποδοσφαιρικό «οικοδόμη-
μα» και την προσπάθεια των 
πολυεθνικών εταιριών και των 
καπιταλιστών να χειραγωγή-
σουν τα δρώμενα εντός και 
εκτός των αγωνιστικών χώρων. 
Η εξέλιξη έχει θορυβήσει τη 
ΓΟΠ που δε θέλει να δει τις 
εξέδρες των γηπέδων να μετα-
τρέπονται σε χώρους μαζικής 
αμφισβήτησης της κυρίαρχης 
πολιτικής και γι’ αυτό προσπα-
θεί, απειλώντας με τιμωρίες 
και πρόστιμα, να αναγκάσει 
τις διοικήσεις των ομάδων να 
πάρουν μέτρα εναντίον των 
οπαδών τους, όταν αυτοί αμ-
φισβητούν το σημερινό status 
quo.

Ανταποκρινόμενος στην 
προτροπή της ΓΟΠ, ο πρόε-
δρος της Αουε Χέλγκε Λέον-
χαρτ «άδειασε» τους οπαδούς 
της ομάδας του και υποστή-
ριξε ότι η συγκεκριμένη δια-
μαρτυρία ήταν ενέργεια μιας 
μειονότητας που δεν εκφράζει 
την Αουε. Ελπίζουμε ότι οι ορ-
γανωμένοι οπαδοί της ομάδας 
της Σαξονίας όχι μόνο δε θα 
κάνουν πίσω, αλλά θα συντο-
νίσουν τη δράση τους με τους 
οπαδούς άλλων ομάδων και θα 
συνεχίσουν να δίνουν τη δική 
τους μάχη, κόντρα στα συμ-
φέροντα των πολυεθνικών και 
στη δράση των νεοναζιστικών 
συμμοριών που προσπαθούν 
να σκορπίσουν το «δηλητή-
ριό» τους στους νεολαίους 
των γηπέδων. Ο συντονισμός 
της δράσης και η συνεργασία 
μεταξύ των οπαδών είναι ανα-
γκαία για την αύξηση της απο-
τελεσματικότητας των ενερ-
γειών και των διαμαρτυριών 
τους και ένα πρώτο βήμα για 
να πάψει η νεολαία των γηπέ-
δων να παλεύει κάτω από ξένα 
λάβαρα.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΑΝΤΡΕΙ ΖΒΙΑΓΚΙΝΤΣΕΦ

Λεβιάθαν
Ο Ζβιάγκιντσεφ μεταφέρει υπό το δικό του πρίσμα το βιβλικό 

μύθο του Ιώβ στη σύγχρονη ρωσική πραγματικότητα. Βέ-
βαια, ο δικός του μύθος δε μοιράζεται τη βιβλική αισιοδοξία…

Ο Κόλια έχει μια περιουσία, την οποία ο τοπικός δήμαρχος 
κυνηγά μανιωδώς να του πάρει. Ο Κόλια αποφασίζει να διεκδι-
κήσει το δίκιο του και εμπιστεύεται έναν δικηγόρο, που και αυτός 
τελικά τον προδίδει. Στο τέλος ο Κόλια μένει μόνος, χωρίς το σπίτι 
του και αναγκασμένος να πληρώσει για πράξεις που δεν έκανε…

Η τέταρτη ταινία του ρώσου σκηνοθέτη («Η επιστροφή», «Η 
αποξένωση», «Ελενα») αποτελεί σταθμό στο έργο του, γιατί 
αφήνει κατά μέρος την έντονα στιλιζαρισμένη φόρμα που τον 
χαρακτηρίζει και υιοθετεί μια γραφή που δίνει περισσότερο 
βάρος στο περιεχόμενο. Φυσικά, δε λείπουν τα υπέροχα τοπία 
και η καταπληκτική φωτογραφία. Για ακόμη μία φορά, ο θεατής 
αισθάνεται τη φύση ως έναν από τους πρωταγωνιστές, όμως ο 
σκηνοθέτης θέτει όλα τα στοιχεία της φόρμας στην υπηρεσία 
του μύθου που οικοδόμησε.

Τα κεντρικά σημεία στην κριτική του Ζβιάγκιντσεφ για το σή-
μερα είναι αφενός η τρομερή ασυδοσία όσων έχουν εξουσία και 
αφετέρου η υποκριτική λειτουργία της θρησκείας. Το κράτος και 
οι «λειτουργοί» του είναι παντοδύναμοι σαν το τέρας Λεβιάθαν, 
παρομοίωση-σχόλιο στη μεταφορά του Χομπς στο βιβλίο του 
«Λεβιάθαν», που υποστηρίζει ότι το κράτος είναι μια μορφή συμ-
βολαίου που πρέπει να είναι ανίκητη ως άλλο τέρας Λεβιάθαν, 
έτσι ώστε να επιβάλλεται στα ατομικά ένστικτα. Ταυτόχρονα, 
η θρησκεία παίζει έναν εξίσου βρώμικο ρόλο. Υπόγεια στηρίζει 
το δήμαρχο, ενώ καλεί τους «απλούς πιστούς» να δείξουν την 
υπομονή του Ιώβ…

ΛΕΣΛΙ ΦΡΑΝΚ, ΧΕΡΝΤΟΛΟΡ 
ΛΟΡΕΝΤΖ

Ποιος σώζει ποιον
Ντοκιμαντέρ το οποίο προσπαθεί να αποδείξει ότι τη «ζημιά» 

κατά την περίοδο της κρίσης στην Ευρώπη την πλήρωσαν 
οι φορολογούμενοι πολίτες για να σώσουν τις τράπεζες και όχι 
το αντίθετο. Οι γερμανοί σκηνοθέτες περνούν από όλες τις χώ-
ρες PIΙGS (Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία) και 
αποπειρώνται να καταγράψουν το «χρονικό» της κρίσης. Οπως 
ήταν αναμενόμενο, παρακολουθούμε και μια σειρά συνεντεύξε-
ων διάφορων πολιτικών και ακτιβιστών, αλλά και εικόνες για τις 
καταστροφικές συνέπειες της κρίσης.

Πρόκειται για τηλεοπτικής αισθητικής ρεπορτάζ, το οποίο μά-
λιστα προέκυψε από «κράουντ φάντινγκ» («χρηματοδότηση από 
το πλήθος» μέσω Ιντερνετ) και γι’ αυτό επαίρεται ότι παράχθηκε 
από τη βάση και αποτελεί εργαλείο στα χέρια όσων το δουν.  
Στην πραγματικότητα, δεν δίνει καμιά καινούρια πληροφορία, 
ούτε προσπαθεί να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα πει κρίση. Απλά 
πράγματα: στεκόμαστε έξω από ένα σπίτι στην Ισπανία που κα-
τάσχεται, δείχνουμε πλάνα από την ΕΡΤ στην Ελλάδα, βάζουμε 
δυο πολιτικούς να λένε «ήταν η μόνη λύση» και κάναμε τη μισή 

Ούτε μια σπιθαμή γης
για τους νεοναζί

Η χούντα 
της Αιγύπτου 

δολοφονεί και στα 
γήπεδα

Μαζική δολοφονία οπαδών 
της Ζαμάλεκ από τις δυνάμεις 
καταστολής της αιγυπτιακής 
χούντας έγινε την περασμέ-
νη Κυριακή στο Κάιρο, πριν 
από την έναρξη του ποδο-
σφαιρικού ντέρμπι ανάμεσα 
στη Ζαμάλεκ και την ΕΝΝΠΙ. 
Οι νεκροί είναι επίσημα 22, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του 
υπουργείου Εσωτερικών (από 
την πλευρά τους οι οπαδοί της 
αιγυπτιακής ομάδας ανακοί-
νωσαν 28 νεκρούς), ο αριθμός 
τους όμως μπορεί να ανέβει, 
αφού υπάρχουν αρκετοί σο-
βαρά τραυματισμένοι οπαδοί.

Ολα ξεκίνησαν όταν μια 
μεγάλη ομάδα οπαδών της 
Ζαμάλεκ προσπάθησε να μπει 
στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. 
Οι οπαδοί περικυκλώθηκαν 
από ισχυρές αστυνομικές δυ-
νάμεις, οι οποίες άρχισαν να 
τους ξυλοκοπούν χωρίς έλεος, 
εκτοξεύοντας ταυτόχρονα με-
γάλες ποσότητες χημικών, ενώ 
υπάρχουν και φωτογραφίες με 
αστυνομικούς, που πυροβο-
λούν προς τους οπαδούς.

Η αιγυπτιακή χούντα προ-
σπάθησε να πείσει, χωρίς επι-
τυχία όμως, ότι ο θάνατος των 
οπαδών της Ζαμάλεκ προήλθε 
από ασφυξία, λόγω συνωστι-
σμού στα τουρνικέ εισόδου. 
Δυο είναι οι λόγοι που δε γίνε-
ται πιστευτή η επίσημη εκδοχή 
του μακελειού. Ο πρώτος είναι 
η απόφαση της Αιγυπτιακής 
Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας 
να γίνει κανονικά το παιχνίδι, 
αδιαφορώντας για τους νε-
κρούς. Σε οποιαδήποτε άλλη 
χώρα, αν συνέβαινε μια τέτοια 
τραγωδία, δε θα διεξαγόταν ο 
αγώνας, ως ελάχιστος φόρος 
τιμής προς τους νεκρούς. Η αι-
γυπτιακή χούντα, όμως, ήθελε 
να στείλει το μήνυμα ότι δεν 
έχει κανέναν ενδοιασμό να 
καταστείλει με τον πιο ακραίο 
τρόπο οποιονδήποτε ή οτιδή-
ποτε προσπαθήσει να αμφι-
σβητήσει το νόμο και την τάξη, 
αδιαφορώντας για τον αριθμό 
των νεκρών και την αγριότητα 
της καταστολής. Ο δεύτερος 
λόγος σχετίζεται με τη δράση 
των οργανωμένων οπαδών 
της Ζαμάλεκ. Οι Ultras White 
Knights συμμετείχαν μαζικά 
και οργανωμένα στις μεγάλες 
διαδηλώσεις του αιγυπτιακού 
λαού, είχαν πρωτοστατήσει 
στην ανατροπή του καθεστώ-
τος του Χόσνι Μουμπάρακ και 
αμφισβητούν την κυριαρχία 
της αιγυπτιακής χούντας. Το 
καθεστώς έψαχνε μια ευκαι-
ρία για να τους στείλει ένα 
«μήνυμα», τη βρήκε στην προ-
σπάθειά τους να μπουν στο 
γήπεδο και τους μακέλεψε με 
αγριότητα.

Ο Γατούλης συνεχίζει να παραμυθιάζει τους οπαδούς της ΑΕΚ 
στο θέμα του γηπέδου και συνεχώς βρίσκει τρόπους να κρα-

τά την «ελπίδα» τους ζωντανή. Σύμφωνα με ρεπορτάζ αθλητικής 
εφημερίδας, ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία  με γερμανική 
εταιρία-κολοσσό για το εμπορικό όνομα της «Αγιά Σοφιάς», η 
οποία πλησιάζει τα 20.000.000 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, λέει 
το ρεπορτάζ, θα καλύψει το «άνοιγμα», αν δεν καταφέρει να πάρει 
το αντίστοιχο ποσό από την Περιφέρεια Αττικής.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης βάζει στοπ στις φιλο-
δοξίες του προέδρου της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ και 
δεν εγκρίνει τα σχέδια για ανακατασκευή του γηπέδου της. Το 
σχετικό project, ύψους 400.000.000 ευρώ, προβλέπει ότι εντός 
τριών χρόνων θα γίνει ριζική ανακατασκευή της εξωτερικής όψης 
του γηπέδου, θα υπάρχει αναδιπλούμενη οροφή, θα αυξηθεί η 
χωρητικότητα από 85.454 θεατές σε 90.000 και θα προστεθούν 
ένα ξενοδοχείο και ένα εμπορικό κέντρο στο όλο συγκρότημα. 
Ξεπερνάει όμως τους σχετικούς συντελεστές δόμησης και για το 
λόγο αυτό απορρίφθηκε από τους δικαστές (οι πληροφορίες από 
κιτρινόμαυρο site ότι το συντονιστικό κατοίκων της Μαδρίτης, 
κατέθεσε προσφυγή εναντίον του γηπέδου δεν επιβεβαιώνονται).

Σε αντίθεση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα επιχει-
ρηματικά σχέδια του Γατούλη και του Πέρεθ, κανονικά λειτουργεί 
το γήπεδο της φωτογραφίας σε μια από τις πολλές φαβέλες στη 
Βραζιλία. Σε αυτό το γήπεδο και στα αντίστοιχα γήπεδα σε άλλες 
φαβέλες, το ποδόσφαιρο συνεχίζει να είναι παιχνίδι που εμπνέ-
ει τους νέους που το λατρεύουν και γι’ αυτό από τέτοια γήπεδα 
θα βγουν αρκετοί από τους μελλοντικούς βραζιλιάνους άσους. 
Αντίθετα στα πολυτελή γήπεδα των επαγγελματικών ομάδων «γεν-
νιούνται» κέρδη, «παράγκες», ιδιωτικοί οπαδικοί στρατοί και το 
ποδόσφαιρο από το λαϊκότερο των αθλημάτων μετατρέπεται σε 
επιχειρηματική μπίζνα. Γι’ αυτό επιλέγουμε να ταυτιστούμε με το 
ποδόσφαιρο στις φαβέλες και όχι με το ποδόσφαιρο στις «Αγιές 
Σοφιές».
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> Ολως περιέργως, ενώ στην 
Ιρλανδία υπάρχει «νόμος περί 
βλασφημίας», το γνωστό Charlie 
Hebdo -τεύχος μετά την επίθε-
ση στα γραφεία του- κυκλοφο-
ρεί κανονικά. (Η πληροφορία 
από την βρετανική εφημερίδα 
«The Guardian», Πέμπτη, 5 Φε-
βρουαρίου 2015, theguardian.
com/world/2015/feb/05/charlie-
hebdo-ireland-blasphemy-law-
image-of-prophet).
> Στη Βρετανία κλείνουν τα τρία 
εναπομείναντα ανθρακωρυχεία 
– τον Απρίλη απολύονται οι μισοί 
από τους 500 ανθρακωρύχους 
του Κέλινγκλι (από την «Morning 
Star», 2-2-2015).
> Εξαιρετικά «φτωχειά» η σοδειά 
στο Σύνταγμα στις 5/2/15. Οι ψη-
φοφόροι του Σύριζα προτίμησαν 
κάποιο… καναπέ.
> Τα συγχαρητήρια του ηθοποιού 
Χιου Λόρι στο Σύριζα: ηθοποιός 
ο ίδιος, θέατρο παίζει ο Σύριζα. 
Υπάρχει κοινό σημείο αναφο-
ράς…
> «Θα κάνουμε πράξη όλα όσα 
δεσμευτήκαμε» (Τσίπρας στην 
κοινοβουλευτική ομάδα του 
Σύριζα) (avgi.gr, 6-2-2015). Πέρα 
από την… ελληνικούρα «όσα δε-
σμευτήκαμε», άρα «δεσμεύομαι 
κάτι» και όχι «δεσμεύομαι ΓΙΑ 
κάτι», σε ποιες ακριβώς κωλο-
τούμπες αναφέρεται ο ΑΝΕΛ-
ξης;
> «Η ψήφος είναι για τους ελ-
πίζοντες: αυτούς που βλέπουν 
μια άσχημη κατάσταση και θέ-
λουν να κάνουν το ελάχιστο που 
μπορούν για να το αλλάξουν. 
Γι’ αυτούς που είναι ευτυχείς 
και αυτούς που δεν είναι. Γι’ 
αυτούς που επιλέγουν όχι την 

διαμαρτυρία αλλά την πράξη. 
Η ψήφος είναι γι’ αυτούς που 
ακόμη ενδιαφέρονται για τη 
ζωή». Εκφραστικότατη άποψη 
(…) για τον κοινοβουλευτικό 
κρετινισμό από την συγγραφέα 
Paula McGuire στην «Huffington 
Post» (huffingtonpost.co.uk/
paula-mcguire/register_to_
vote_b_6621664.html?utm_hp_
ref=uk), [5-2-2015, 15:49 GMT].
> «Αναδιάρθρωση και μετονο-
μασία των ΜΑΤ, όχι κατάργηση» 
(υπουργός Πανούσης). Αλλάζει 
τον Μανωλιό…
> «Ο Τσίπρας είναι γενναίος και 
ήρθε για να σώσει τον ελληνικό 
λαό» - Ν. Μαδούρο. Οπως ο Τσά-
βες τον βενεζουελάνικο… Εδώ 
έχουμε και… λογοτεχνία με τον 
«γενναίο» (ιππότη) που δεν ήρθε 
(καβάλα στο άσπρο άλογο αλλά 
σε… ψηφοδέλτια).
> Να, και ο Σημίτης! Ενεφανίσθη! 
(tanea.gr, 7-2-2015).
> Βγάλανε και δημοσκόπηση για 
το πόσο ο λαός στηρίζει την κυ-
βέρνηση. Είχαν περάσει μόλις 
λίγες μέρες από την… περήφα-
νη συγκέντρωση των ολίγων στο 
Σύνταγμα…
> «Βιβλικές οι καταστροφές στον 
Εβρο από τις πλημμύρες – πα-
ραμένει σε επιφυλακή ο νομός» 
-χρόνια τώρα ο ίδιος  -ανούσιος- 
τίτλος. Οι καταστροφές συμβαί-
νουν, οι κυβερνήσεις φεύγουν κι 
έρχονται.
> Και πάντα ο υπαστυνόμος Β. 
Λαμπρόπουλος στην υπηρεσία 
της ΕΛΑΣ…
> «Σταδιακά» και σε «βάθος χρό-
νου» οι αλλαγές σε μισθούς και 
ασφάλιση (= κράτα και πολύ μι-
κρό καλάθι…).

> Καλά, μιλάμε, και για πολύ 
τίτλο: «Μόνη (εναντίον 20) η 
Ελλάδα στις Βρυξέλλες» - άνι-
σο το παιχνίδι, και αν «χάνει» 
η κυβέρνηση δεν είναι γιατί το 
θέλει, αλλά, να, οι συσχετισμοί 
οι άτιμοι δεν της επιτρέπουν 
«συγκρούσεις και τσαμπουκά»…
> Μέχρι και σύγκριση με τον 
Ιούλιο Καίσαρα που διέβη τον 
Ρουβίκωνα του ‘κανε του Τσίπρα 
το περιοδικό Foreign Affairs 
(«Austerity vs. Democracy in 
Greece» των Mark Blyth και 
Cornel Ban). Να υποθέσουμε ότι 
μετέπειτα θα τον παρομοιάσουν 
με τον Asterix ή κανένα Ρομπέν…
> Give Greece a chance – Γ. Αγ-
γελοπούλου-Δασκαλάκη (από 
άρθρο στην Huffington Post). 
«Για να ξεπεράσει η Ελλάδα την 
οικονομική κρίση και να μειωθεί 
η ανεργία». Ειλικρινά, πονάει 
η ψυχή μας για τον… πόνο της 
καπιταλίστριας («μη ολιγάρχισ-
σας»;) για τους ανέργους. Τόσο 
που λέμε να δουλέψουμε τζάμπα 
για χάρη της: για την Ελλάδα, ρε 
γαμώ το…
> Πολλή «σκληράδα» στις δη-
λώσεις Λαπαβίτσα στο MEGA/
Σαββατοκύριακο. Αλλά και 
«προσφυγή» στην «γνώμη» του 
ελληνικού λαού με… δημοψή-
φισμα. Αν σας θυμίζει ΓΑΠ δεν 
πέσατε έξω [καλά με τόσο νωπή 
εντολή, τόσο αδύναμη αισθάνε-
ται η (συγ)κυβέρνηση;].
> Κουβέντα: Στην προηγούμενη 
κυβέρνηση υπήρξαν η ακρο-
δεξιά (Σαμαράς), το ΠΑΣΟΚ, 
η ΔΗΜΑΡ. Στην τωρινή το ΠΑ-
ΣΟΚ, η ΔΗΜΑΡ, η ακροδεξιά και 
ο… Σύριζα…
> Λοβέρδος: «παρών» στην «ανα-
γέννηση του ΠΑΣΟΚ» - μετά Βε-

νιζέλον;
> «Οράματα χρειαζόμαστε για 
την Ευρώπη» - δήλωσε ο Κοτζιάς. 
Χίλιες και μία νύχτες ή τα παρα-
μύθια της Χαλιμάς.
> «Ο πρωθυπουργός κύριος Αλέ-
ξης Τσίπρας» (tovima.gr).
> Δεν νιώθουμε «ήσυχοι» με τις 
δηλώσεις του κ. Κ. Ησυχου.
> Μιλάμε για ΗΠΑ: όχι είπα-ξείπα 
(συγκυβέρνηση… γατάκι).
> Στην πόλη Malmoe της Σουη-
δίας το κίνημα PEGIDA φαίνε-
ται ότι έπεσε σε… παγίντα (μια 
χούφτα οι υποστηρικτές του, 
κυκλωμένοι από υπερεκατοντα-
πλάσιους αντιφασίστες).
> Τώρα ο Μπαρουφάκης να πει 
κι αυτός την la barufa του: «Δεν 
διαπραγματεύεσαι αν έχεις 
αποκλείσει τη ρήξη» - μα από 
τον «μη τσαμπουκά και την μη 
σύγκρουση» στη ρήξη; Θα πά-
θουμε καμία ρήξη σπλήνας από 
το θεατρικό παιχνίδι, ωρέ!
> Το άρθρο στην kathimerini.
gr, ανάλυση του Κρούγκμαν με 
τίτλο «Η καταστροφική πολιτική 
της υπερβολικής λιτότητας στην 
Ευρώπη» - «υπερβολική λιτότη-
τα», αλλά ναι στη λιτότητα – πώς 
λέμε διαχείριση…
>  Μπατσαρία και στρατός 
στους δρόμους των Παρισίων 
(kathimerini.gr, 9-2-2015, ώρα 
10:15). Ανάσες… δημοκρατίας 
(αστικής).
> Οταν φτηνύνουν τα φασόλια, 
θα γεμίσει κι εμένα η κοιλιά μου 
(σχόλιο για τις προγραμματικές 
δηλώσεις της συγκυβέρνησης).
> Είπαμε. Ζουράρις. Μισγάγκεια 
απερινόητη…
> Οταν έκλαψ’ ο Αλέξης.

Βασίλης

ΑΝΕΛξης Τσίπρας
Κι ο σκοινοβάτης ιδρώνει στο σκοινί

Ρε, παιδιά, ο Σαρλί τι έγινε; (ρώτησε ένας…)
Φεύγουν τα ΜΑΤ που μένουν και μένουν τα ΜΑΤ που φεύγουν

Να, και οι «εκπτώσεις»: φτωχότερο κατά 2 δισ. το οικονομικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης…
Ωστε είναι «κυβέρνηση εθνικού σκοπού» (Μ. Χρυσοβελώνη). Τα συνεταιράκια τι λένε;

Η πείνα δίνει «περίοδο χάριτος»;
Παρατηρήσατε ότι ήρθε το καρναβάλι και οι συγκυβερνητικοί φοράνε ο καθείς και μια στολή – ενώ από 

μέσα είναι ντυμένοι ολόιδια;

  Dixi et salvavi animam meam

u Η Τέχνη της Αλληλεγγύης σε μια Σχεδία - Διεθνής εβδο-
μάδα πωλητών - Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 - 12:00-13:00 
στο κέντρο της πόλης (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) - (ακολουθεί 
κατάλογος καλλιτεχνών και συγγραφέων που θα συμμε-
τάσχουν) - Για περισσότερες πληροφορίες www.shedia.gr 
- www.street-papers.org (διαφημιστικό πόστερ)

Ο καπιταλισμός δημιουργεί συνέχεια κοινωνικές πληγές. 
Η αστική δημοκρατία, που ως εποικοδόμημα στηρίζει τον 
καπιταλισμό, οφείλει να βρίσκει τρόπους για να δείχνει ότι 
ενδιαφέρεται για την επούλωση αυτών των πληγών. Οι πληγές, 
βέβαια, δεν επουλώνονται. Παραμένουν χαίνουσες. Με τους 
κατάλληλους χειρισμούς, όμως, στο επίπεδο της προπαγάνδας 
που πλέον αποκαλείται «επικοινωνία», μπορεί να καλλιεργείται 
η ψευδαίσθηση πως οι πληγές επουλώνονται και πως είναι ευ-
θύνη του κάθε μέλους της κοινωνίας να συνδράμει σ’ αυτό. Δε 
φταίει το σύστημα για τις πληγές, φταίει η χαμηλή κοινωνική 
εγρήγορση. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνεται. Παλαιότε-
ρα, αυτή τη δουλειά την έκαναν η Εκκλησία και οι σύλλογοι 
φιλανθρώπων κυριών. Στην πορεία, το αστικό κράτος δημι-
ούργησε και κάποιους προνοιακούς θεσμούς, τους οποίους με 
τόσο καμάρι επεδείκνυε. Η κρίση σάρωσε τους προνοιακούς 
θεσμούς, καθώς τους έκοψε τους πόρους. Τότε, δίπλα στους 
παλιούς φιλανθρωπικούς μηχανισμούς ήρθαν να προστεθούν 
οι ΜΚΟ. Με τον αέρα της Εσπερίας, με μορφωμένους ανθρώ-
πους στο τιμόνι τους, με διαφημιστική πρωτοτυπία. Εχεις, ας 
πούμε, την ανεργία. Μια κοινωνική πληγή που στα χρόνια της 
κρίσης εξαπλώθηκε σαν την πανούκλα. Μεταφέρεις από το 
εξωτερικό την ιδέα μιας ΜΚΟ που «δίνει δουλειά σε ανέρ-
γους». Τι δουλειά; Θα πουλάνε στο δρόμο ένα περιοδικό για 
αστέγους. Θα παίρνουν αυτοί τα μισά λεφτά, ενώ τα άλλα 
μισά θα πηγαίνουν για τα έξοδα, μέσα στα οποία είναι και τα 
έξοδα για τη λειτουργία της ΜΚΟ, μέσα στα οποία είναι και 
οι αμοιβές των στελεχών της. Αν ο (πρώην πλέον) άνεργος 
(αλλά και τώρα ανασφάλιστος) πωλητής «πάει καλά», σημαίνει 
πως κατάφερε να ενεργοποιήσει τα πονόψυχα αισθήματα των 
διαβατών. Αν δεν «πάει καλά», τότε φταίει ο ίδιος. Γιατί όπως 
έλεγε στους ζητιάνους του ο «άρχοντας των ζητιάνων» Πίτσαμ, 
στην «Οπερα της πεντάρας» του Μπρεχτ, εκεί έξω υπάρχουν 
πολλοί πονόψυχοι άνθρωποι και είναι χρέος του επαγγελματία 
ζητιάνου να σκάψει την ψυχή τους και να εισπράξει τον οβολό 
τους. Η ΜΚΟ πρέπει να στηρίξει το μαγαζί της (γιατί αν δεν 
το στηρίξει, θα πέσει να την πλακώσει). Ενόψει της «διεθνούς 
εβδομάδας πωλητών», που διοργανώνουν όλες οι αντίστοι-
χες ΜΚΟ ανά την Ευρώπη, βρίσκει μερικούς καλλιτέχνες και 
μερικούς διανοούμενους, τους οποίους πείθει να φορέσουν 
το γιλέκο της δουλειάς και να στηθούν για μια ώρα (μην τους 
κουράσουμε και πολύ, «ιβέντ» είναι) σ’ ένα κεντρικό σημείο 
της πόλης, προκειμένου να διαφημίσουν το προϊόν. Αυτοί πεί-
θονται, είτε γιατί η διαφήμιση θα τους κάνει καλό είτε γιατί 
είναι τόσο βουτηγμένοι στο ρεφορμισμό που δεν μπορούν να 
σκεφτούν τίποτ’ άλλο. Και η ζωή συνεχίζεται, με τον επίσημο 
δείκτη ανεργίας καρφωμένο πάνω από το 25%.

u Κeep calm minara (σύνθημα με στένσιλ στην Πάτρα)
Παλιό είναι το σύνθημα, χιουμοριστικό και αυτοσαρκαστι-

κό αναμφισβήτητα, αλλά στις σημερινές συνθήκες αποκτά 
μια επικαιρότητα που σίγουρα δεν τη φαντάστηκε ο συνθη-
ματογράφος. Μια επικαιρότητα που δεν αφορά μόνο τους 
«μινάρες» (παρατσούκλι των Πατρινών), αλλά ολόκληρο τον 
ελληνικό λαό. Τώρα δε χρειάζεται να φωνάξει κανείς ειρωνι-
κά «keep calm», τώρα έχουν καλμάρει όλοι, έχουν καταπιεί 
ευχαριστημένοι την παπάρα και περιμένουν τη συγκυβέρ-
νηση Τσίπρα-Καμμένου να τους λύσει όλα τα προβλήματα. 
Πολλοί είναι σίγουροι ότι θα τους τα λύσει τα προβλήματα. 
Δεν το συζητούν. Κι είναι έτοιμοι να σε σκίσουν έτσι και πεις 
κουβέντα («αμάν πια με τη μιζέρια της άκρας Αριστεράς»). 
Αλλοι είναι πιο πονηροί: αφήστε το λαό να χαρεί λίγο (τα ίδια 
μας έλεγαν και μετά το πούλημα της Υπατίας: αφήστε τους 
απεργούς πείνας να χαρούν λίγο, όταν εμείς φωνάζαμε πως 
δεν κατοχυρώθηκε τίποτα και πως δε θ’ αργήσει η μέρα που 
θα χαθούν όλα). Αλλοι είναι επιφυλακτικοί, αλλά βάζουν και 
ένα μεγάλο ερωτηματικό στην επιφυλακτικότητά τους: ας τους 
δώσουμε λίγο χρόνο, να δούμε τι θα κάνουν και μετά τους 
καταγγέλλουμε. Και όλοι υπακούν στο «keep calm». Το χειρό-
τερο είναι ότι καταβάλλονται προσπάθειες το «keep calm» να 
μετατραπεί σε «support the governement». Υποστηρίξτε την 
κυβέρνηση. Υποστηρίξτε το θέατρο, ώστε όταν γίνει η κωλο-
τούμπα να αισθάνεστε όλοι συνυπεύθυνοι. Να αισθάνεστε πως 
η συγκυβέρνηση αγωνίστηκε μαζί σας τον αγώνα τον καλό και 
έπεσε μαχόμενη στα μαρμαρένια αλώνια των Βρυξελλών. Για 
να συνεχιστεί μετά το «keep calm».

οι τοίχοι έχουν φωνή

ταινία. Λέμε ότι τα λεφτά των δανείων εξυπηρετούν τις τράπεζες 
και το ιδιωτικό κεφάλαιο και κάναμε την άλλη μισή ταινία.

Επιτέλους, όποιος θέλει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα θα 
πρέπει να το κάνει με μια σοβαρότητα. Να κρύβει από πίσω με-
λέτη σε βάθος των φαινομένων και να μην αρκείται σε αισθητική 
«αγανακτισμένων», ειδικά όταν θέλει να αυτοανακηρύσσεται σε 
εργαλείο…

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εικόνα και Χρόνος, Αντρέι Ταρκόφσκι

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδας παρουσιάζει το έργου του σπουδαί-
ου ρώσου σκηνοθέτη. Θα προβληθούν συνολικά εννιά ταινί-

ες του ιδίου και τρεις άλλων δημιουργών σχετικές με το έργο του. 
Καλεσμένοι εισηγητές, κριτικοί, σκηνοθέτες κ.λπ. θα συζητούν για 
την εκάστοτε ταινία. Παράλληλα, θα παρουσιάζεται και έκθεση 
με τίτλο «Εικόνα και χρόνος. Εικόνες της κρίσης» με συμμετοχή 
ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Ο Ταρκόφσκι είναι ένας από 
τους ύστερους μεγάλους σοβιετικούς σκηνοθέτες και έως την 
Τετάρτη έχουμε την ευκαιρία να ξανα(ή πρωτο)δούμε το έργο 
του. Αναλυτικά πληροφορίες στο www.tainiothiki.gr.

Ελένη Π.
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Υπηρέτες του 
καπιταλισμού

«Είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα αυτής της χώ-
ρας. Σε αυτό το Σύνταγμα ορκιστήκαμε, αυτό θα υπη-
ρετήσουμε».

Τα τελευταία λόγια του Τσίπρα κατά την ανάγνωση 
των προγραμματικών δηλώσεων της συγκυβέρνησής 
του με τον Καμμένο, λόγια τα οποία εκστόμισε υπό 
έντονη συναισθηματική φόρτιση καταχειροκροτούμε-
νος από τους βουλευτές του, μετέφεραν τη συγκίνηση 
του αγορητή σε μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού.

Κι όμως, αυτά τα λόγια θα έπρεπε ν’ αποτελούν casus 
belli για εκείνο το κομμάτι των Ελλήνων και των Ελληνί-
δων που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί. Γιατί αυτά 
τα λόγια αποτελούν όρκο πίστης στον καπιταλισμό και 
στο πολιτικό του σύστημα.

Ποιο σύνταγμα «είναι» ο ΣΥΡΙΖΑ; Το σύνταγμα του 
1975, που έφτιαξαν ο Κ. Καραμανλής και ο Κ. Τσάτσος 
και το οποίο αρνήθηκαν να ψηφίσουν ακόμη και τα 
κόμματα του Κέντρου και της σοσιαλδημοκρατίας, 
χαρακτηρίζοντάς το οπισθοδρομικό και αυταρχικό. Το 
σύνταγμα που δε θέλησε να κάνει ούτε τον στοιχειώδη 
αστικοδημοκρατικό διαχωρισμό της Εκκλησίας από το 
κράτος και που περιλαμβάνει διάταξη ακόμη και για το 
αναπαλλοτρίωτο μοναστηριακών κτημάτων.

 Το σύνταγμα που προστατεύει ως ιερό δικαίωμα την 
ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, δηλαδή τη 
βάση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Το σύνταγμα που προβλέπει ακόμη και περιορισμούς 
στην εθνική κυριαρχία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
συμμετοχή σε διεθνείς ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς 
όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Το σύνταγμα που προβλέπει την ισοβιότητα των δικα-
στών, δημιουργώντας μια προνομιούχα κάστα, η οποία 
αναλαμβάνει το τελικό στάδιο της καταστολής του λα-
ού και που έπαιξε αυτό το ρόλο με όλες τις κυβερνή-
σεις, κοινοβουλευτικές και δικτατορικές, συνεργώντας 
σε εγκλήματα κατά του λαού.

Ο πολιτικός χώρος που προσδιορίστηκε ως Αριστερά 
εδώ και δεκαετίες, επειδή πάντοτε βάδιζε χέρι-χέρι με 
το επαναστατικό κομμουνιστικό κίνημα, που αποτελού-
σε τον πυρήνα και την πρωτοπορία του, διαμόρφωσε 
μια αντίληψη ανατρεπτική για το αστικό καθεστώς. 
Ακόμη και όταν επικαλούνταν την εφαρμογή συγκε-
κριμένων διατάξεων του αστικού συντάγματος, ποτέ 
δεν το προσκύνησε, ποτέ δεν υποκλίθηκε σ’ αυτό.

Η αριστερή παράδοση δεν περιλαμβάνει την άσκη-
ση κριτικής στη μια ή στην άλλη πλευρά του αστικού 
συντάγματος, αλλά τη ριζική αμφισβήτησή του, γιατί 
στο αστικό σύνταγμα έβλεπε πάντοτε τον καταστατι-
κό χάρτη του συστήματος της εκμετάλλευσης και της 
καταπίεσης.

Ενα κίνημα που προσβλέπει στον κοινωνικό μετασχη-
ματισμό, στην αντικατάσταση του καπιταλισμού από 
το σοσιαλισμό (ο οποίος αποτελεί την πρώτη βαθμίδα 
του κομμουνισμού), δεν μπορεί να μην πρεσβεύει την 
κατάργηση του αστικού συντάγματος και την αντικατά-
στασή του με ένα άλλο σύνταγμα, στο οποίο θα απο-
τυπώνεται η κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας στα 
μέσα παραγωγής και ό,τι άλλο θα έχουν κατακτήσει οι 
επαναστατικές τάξεις όταν καταλάβουν την εξουσία. 
Γιατί τα συντάγματα δεν είναι προγράμματα, δεν είναι 
διακηρύξεις αρχών, αλλά καταστατικά νομικά κείμενα 
που αποτυπώνουν αυτό που έχει ήδη συντελεστεί στη 
ζωή.

Μ’ αυτόν τον όρκο πίστης στο αστικό σύνταγμα, στην 
κάθε του λέξη, όπως είπε ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ διακή-
ρυξε την αποφασιστικότητά του να υπηρετήσει τον 
καπιταλισμό, να διαχειριστεί τις υποθέσεις του με τον 
ίδιο φανατισμό που τις διαχειρίζεται κάθε αστική κυ-
βέρνηση. Και μάλιστα, να τις διαχειριστεί συντηρητικά, 
αφού ούτε ζήτημα αναθεώρησης των πιο αντιδραστι-
κών συνταγματικών διατάξεων σε πιο αστοφιλελεύθε-
ρη κατεύθυνση δεν έθεσε.

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές 
στην «Κόντρα» 
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Στη σύντομη συνέντευξη Τύ-
που που έδωσε ο Ντεϊσελ-

μπλούμ τις μεταμεσονύχτιες 
ώρες της Τετάρτης προς Πέ-
μπτη, για να «εξηγήσει» ότι δε 
θα εκδοθεί κοινή ανακοίνωση  
από το Eurogroup, χρησιμοποί-
ησε μια φράση που ακούστηκε 
σιβυλλική: «Δεν καταφέραμε να 
έχουμε ένα συμπέρασμα για το 
πώς θα συνεχίσουμε στα επόμε-
να βήματα. Θα πρέπει να υπάρ-
ξει μία πολιτική συμφωνία, πριν 
ξεκινήσουν οι εμπειρογνώμονες 
οποιαδήποτε εργασία».

Για μας τίποτα το σιβυλλικό 
δεν υπήρξε στη δήλωση του 
Ντεϊσελμπλούμ. Μιλώντας για 
«πολιτική συμφωνία», ο πρόε-
δρος του Eurogroup εννοούσε 
να δώσει το ΟΚ ο Τσίπρας, ο 
οποίος λίγο πριν είχε αδειάσει 
μεγαλοπρεπέστατα τον αντι-
πρόεδρό του και τον υπουργό 
του των Οικονομικών, οι οποίοι 
είχαν συμφωνήσει στην κοινή 
ανακοίνωση, με τον πρώτο μά-
λιστα να την υπογράφει. Για το τι 
ακριβώς συνέβη στο Eurogroup 
και για το λόγο που οδήγησε τον 
Τσίπρα να αδειάσει τον Δραγα-
σάκη μπορείτε να διαβάσετε 
αναλυτικά στη σελίδα 9, σε μια 
ανάλυση που γράφτηκε πολλές 
ώρες πριν υπάρξει η «πολιτική 
συμφωνία». Οι εξελίξεις μας 
επιβεβαίωσαν.

Ο Τσίπρας ήθελε η «πολιτι-
κή συμφωνία» να γίνει μετά τη 
Σύνοδο Κορυφής, για να την 
καταγράψει στο ενεργητικό 
του: «ήταν αυτός που έγειρε την 
πλάστιγγα». Οι ευρωπαίοι ιμπε-
ριαλιστές δεν του έκαναν αυτή 
τη χάρη. Το πρωί της Πέμπτης, 
αφού πήρε μερικές ώρες ύπνο 
και φρεσκάρισε τα μπουκλάκια 
του, ο Ντεϊσελμπλούμ τηλεφω-
νούσε στον Τσίπρα και σε λίγη 
ώρα βρισκόταν στο ξενοδοχείο 
όπου διέμενε η ελληνική απο-
στολή.  Συζήτησε με τον Τσίπρα, 
έφυγε για να διαβουλευτεί με 
τα «μεγάλα αφεντικά» και νω-
ρίς το απόγευμα, μετά από νέα 
τηλεφωνική επικοινωνία Ντεϊ-

σελμπλούμ-Τσίπρα, η «πολιτική 
συμφωνία» είχε κλείσει. Οι Τσι-
πραίοι ήθελαν να την κρατήσουν 
κρυφή, αλλά τους έδωσε στεγνά 
ο Τουσκ: «Ο κ. Τσίπρας και ο κ. 
Ντεϊσελμπλουμ είπαν ότι θέλουν 
να υπάρξει τεχνική βοήθεια», δή-
λωσε προσερχόμενος στη Σύνο-
δο Κορυφής

Την ώρα που διεξαγόταν η 
σύνοδος κορυφής, έναν όροφο 
παραπάνω τα «τεχνικά κλιμά-
κια» είχαν ήδη πιάσει δουλειά. 
Στον Τσίπρα δεν προσφέρθηκε 
η δυνατότητα διαπραγμάτευσης 
με την Μέρκελ, τον Ολάντ και «τ’ 
άλλα παιδιά» του ευρωπαϊκού 
ιμπεριαλισμού. Δεν διαπραγ-
ματεύθηκε με τους ομολόγους 
του, αλλά με έναν υπάλληλό 
τους, τον Ντεϊσελμπλούμ. «Η 
Ελλάδα δεν μας απασχόλησε 
πολύ στις σημερινές εργασίες 
της Συνόδου Κορυφής», δήλωσε 
μετά το τέλος των εργασιών της 
συνόδου η Μέρκελ, μ’ εκείνο το 
γνωστό χαμόγελο, κάτι ανάμεσα 
σε ειρωνεία και χλευασμό.

Η «πολιτική συμφωνία» προ-
βλέπει ότι τα «τεχνικά κλιμάκια» 
θα εργαστούν εντατικά με την 
ελληνική πλευρά και το Παρα-
σκευοσαββατοκύριακο,  ώστε 
τη Δευτέρα στο Eurogroup να 
υπάρχει έτοιμο ένα σχέδιο συμ-
φωνίας. Ποια είναι, όμως, αυτά 
τα «τεχνικά κλιμάκια»; Η τρόικα 
αυτοπροσώπως! Ο Ρίτσι Γκογι-
άλ (ΔΝΤ), ο Ντέκλαν Κοστέλο 
(Κομισιόν) και ο Κλάους Μαζούχ 
(ΕΚΤ) είναι αυτοί που διαπραγ-

ματεύονται με τον Δραγασάκη, 
τον Μπαρουφάκη, τον Τσα-
καλώτο και τους συνεργάτες 
τους (τον πρόεδρο του ΣΟΕ 
Χουλιαράκη, την πρώην στενή 
συνεργάτιδα του Γιωργάκη και 
ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πα-
ναρίτη και τους υπόλοιπους τε-
χνοκράτες που έχουν μαζί τους). 
Στο παιχνίδι συμμετέχει και ο 
Βίζερ του EuroWorkingGroup, 
καθώς και ο πανταχού παρών 
στο ευρωκτίριο των Βρυξελλών 
Τόμσεν, με τον αναβαθμισμένο 
ρόλο που έχει πλέον, ως α/α της 
Λαγκάρντ στην Ευρώπη.

Πάντως τη λέξη τρόικα δεν 
πρόκειται να την ξανακούσου-
με. Πλέον θα ονομάζονται «ευ-
ρωπαϊκοί θεσμοί» (το ΔΝΤ δεν 
είναι και τόσο… ευρωπαϊκό, αλ-
λά ποιος ασχολείται με τέτοιες 
λεπτομέρειες), η δε παρουσία 
τους θα είναι σχετικά διακριτική. 
Μπορεί να έρχονται κατά μόνας, 
μπορεί να έρχονται και σε εξά-
δα (αντί της τρόικας σεξτέτο!), 
μπορεί να στέλνουν μόνο αθό-
ρυβους εμπειρογνώμονες και η 
διαπραγμάτευση με τους υπουρ-
γούς να γίνεται στις Βρυξέλλες. 
Θα δούμε πώς θα λειτουργεί το 
σχήμα από τώρα και στο εξής, 
αλλά το βέβαιο είναι πως επιτή-
ρηση -και μάλιστα σκληρή- θα 
εξακολουθήσει να υπάρχει.

Τι κάνουν αυτά τα «τεχνικά 
κλιμάκια»; Βάζουν τα φρουΐ 
γλασέ στο νέο μνημόνιο, το 
οποίο όμως δε θα ονομάζεται 
μνημόνιο αλλά… γεφυρόνιο. Μια 

γέφυρα στηρίζεται σε τουλάχι-
στον δύο βάθρα. Το ένα βάθρο 
το γνωρίζουμε: είναι το μνημό-
νιο (το «υπάρχον πρόγραμμα», 
όπως αποκαλείται πλέον). Το 
άλλο βάθρο δεν το γνωρίζουμε: 
είναι η νέα συμφωνία που η συ-
γκυβέρνηση ζητά να συναφθεί 
το καλοκαίρι (ο χρόνος παίζει 
μεταξύ Ιούνη και Αυγούστου). Τι 
θα περιλαμβάνει το… γεφυρό-
νιο;  Το μνημόνιο σε περιτύλιγμα 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Γι’ αυτό λέμε ότι 
η τούρτα είναι έτοιμη και απομέ-
νουν τα φρουΐ γλασέ.

Ο Γιούνκερ υπήρξε σαφής: 
όποιο μέτρο του μνημονίου 
αφαιρείται θα πρέπει να αντι-
καθίσταται από ισοδύναμα 
μέτρα. Δεν ξέρουμε αν θα προ-
λάβουν να τα ετοιμάσουν όλα 
μέχρι το Eurogroup της Δευτέ-
ρας, αλλά το νερό έχει μπει στ’ 
αυλάκι. Τα υπόλοιπα αφορούν 
την «επικοινωνιακή διαχείριση» 
στην Ελλάδα, την οποία ήδη κά-
νει ο Παππάς από την Πέμπτη 
με συνεχείς διαρροές προς τα 
παπαγαλάκια. Προσπάθησε να  
καλύψει το άδεισμα του Δραγα-
σάκη από τον Τσίπρα με τη θεω-
ρία ότι… έστησε προβοκάτσια ο 
Σόιμπλε και με την «είδηση» ότι 
οι Δραγασάκης-Μπαρουφάκης 
εισηγήθηκαν στον Τσίπρα να 
απορρίψει την κοινή ανακοίνω-
ση (τότε γιατί δεν την απέρρι-
πταν οι ίδιοι, ώστε να μην δη-
μιουργηθεί θέμα;). Προσπαθεί 
να πείσει πως είναι οι δανειστές 
αυτοί που υποχωρούν, την ώρα 
που ο διεθνής Τύπος κάνει λόγο 
για το αντίθετο.

Στην Ελλάδα έχει δημιουρ-
γηθεί ένα μέτωπο των βαρόνων 
των ΜΜΕ, που στηρίζει τη συ-
γκυβέρνηση, γιατί δεν υπάρχει 
εναλλακτική πολιτική λύση. 
Πολύ σύντομα, όμως, αυτό το 
μέτωπο δε θα έχει καμιά απο-
τελεσματικότητα στον ελληνικό 
λαό. Γιατί θα φανεί καθαρά η 
αλήθεια, όπως φάνηκε και με 
τα διαδοχικά μνημόνια. Πλέον 
υπάρχει και μνήμη…

Kαι στην ούγια να γράφει TSIPRAS

Aπό το μνημόνιο στο… γεφυρόνιο


