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Nα μην ξεχνάμε ότι ο λαός 
για πρώτη φορά εμπιστεύτηκε 
την Αριστερά και δεν πρέπει 
να τον απογοητεύσουμε. Είναι 
το μεγάλο μας στοίχημα.

Αλέξης Τσίπρας
Μετάφραση: Αν χάσουμε 

τώρα την εξουσία, δε θα την 
ξαναδούμε στα μάτια μας.

Κατά τη γνώμη μου, δεκανί-
κι του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή 
είναι ό,τι κρατάει τη ΝΔ στο 
15%. Αυτό είναι δεκανίκι του 
ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι που πρέπει 
ν’ αλλάξουμε.

Νίκος Δένδιας
Δηλαδή, δεκανίκι είναι ο 

Αντώνης Σαμαράς.
Είχαν δημιουργήσει ένα κα-

θεστώς ανεξέλεγκτης, συστη-
ματικής και βαθιά ριζωμένης 
διαφθοράς που τους απέδιδε 
εκατομμύρια δολάρια από δω-
ροδοκίες και μίζες.

Λορέτα Λιντς (εισαγγελέας 
ΗΠΑ, για στελέχη της FIFA)
Στον ηθικό μας κόσμο δεν 

υπάρχει ανοχή για διεφθαρ-
μένους!

Οσοι πιστεύουν ότι οι δια-
φορετικές απόψεις στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα οδηγήσουν σε ρήξη 
ή πτώση δεν ξέρουν τι τους 
γίνεται.

Δημήτρης Παπαδημούλης
Το σωστό να λέγεται. Η νομή 

της εξουσίας είναι μεθυστική 
σαν τα παραισθησιογόνα. 
Μαλακώνει και τους πιο σκλη-
ρούς… σοσιαλιστές.

Το μοντέλο που ακουμπούσε 
μόνον στη λιτότητα απέτυχε, 
μια Ευρώπη η οποία βασίζεται 
αποκλειστικά στην πειθαρχία 
των προϋπολογισμών, αποτε-
λεί πρόβλημα.

Mατέο Ρέντσι
Οταν έχεις εκλογές (έστω 

και περιφερειακές) σηκώνεις 
τη σημαία της αντι-λιτότητας. 
Μόλις κερδίσεις, ξέρεις εσύ…

Ενα ακόμη εμβληματικό 
πρόσωπο του πολιτικού τυχο-
διωκτισμού, αφού λάμπρυνε 
τη θέση του βουλευτή Επικρα-
τείας του ΠΑΣΟΚ, στην οποία 
τη διόρισε ο κ. Γ. Παπανδρέου 
το 2009 και αφού απέκτησε 
πλούσια εμπειρία από το πρώ-
το Μνημόνιο, έρχεται τώρα 
να βοηθήσει την κυβέρνηση 
Τσίπρα-Καμμένου στη σύνα-
ψη και διαχείριση του τρίτου 
Μνημονίου.

Ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ
Διά χειρός Μπένι (όπως εί-

ναι προφανέστατο), που εξα-
κολουθεί να βγάζει σπυράκια.

Με αυτά που ακούμε, διαπι-
στώνουμε πως υπάρχει συνολι-
κή οπισθοχώρηση. Αναιρείται 
η πορεία μιας ζωής. Δηλαδή, 
τι; Λέγαμε παπαριές προεκλο-
γικά;

Μη κατονομαζόμενος 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ προς 

Μπαρουφάκη
Θέλεις να σε πιστέψουμε, 

ρε φίλε, ότι τα πίστευες όλα 
εκείνα που έλεγες;

«Στο πλαίσιο αυτό, η αξι-
οποίηση κάθε συμμάχου 

είναι αυτονόητη. Και φυσικά η 
αβεβαιότητα θα λήξει με την 
ψήφιση της συμφωνίας στη 
Βουλή – παρότι είναι αμφίβολο 
αν ο Αλέξης Τσίπρας θα ευχα-
ριστήσει από το βήμα της Βου-
λής τους Αμερικανούς, όπως 
έκανε ο ειλικρινής και έντιμος 
Κώστας Σημίτης την επομένη 
των Ιμίων». Κρεσέντο αμερικα-
νοδουλείας από το editorial των 
«Νέων» την Πέμπτη 28 Μάη, 
που είχε τον εύγλωττο τίτλο: 
«Ενας αμερικανός φιλός»!

Τι τσούζει περισσότερο 
τους Λαφαζανικούς. Οχι 

το περιεχόμενο της μνημονια-
κής συμφωνίας με τους ιμπερι-
αλιστές δανειστές, αλλά το ότι 
ο Γιούνκερ χαρακτήρισε τον 
ΣΥΡΙΖΑ «μη κανονικό κόμμα» 
και κάλεσε τον Τσίπρα να ξεκα-
θαρίσει τις γραμμές του. Ενας 
κάποιος Σπύρος Βρανάς, που 
λέγεται πως είναι ψευδώνυμο 
του Παναγιώτη Λαφαζάνη, ανέ-
λαβε να κατακεραυνώσει τον 

πρόεδρο της Κομισιόν από τις 
στήλες της ιστοσελίδας Iskra, 
καταγγέλλοντάς τον για «ωμή 
παρέμβαση στα εσωτερικά της 
κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ». 
Ετσι είναι, πράγματι, αλλά γιατί 
ανώνυμη (ή ψευδώνυμη, για να 
κυριολεκτούμε) η καταγγελία; 
Προσαρμόζονται και οι Λαφα-
ζανικοί στην τακτική μούγκας 
του Τσίπρα, διότι εμφανίζουν 
τον Γιούνκερ ως μέγα… φιλέλ-
ληνα, που μαζί με την Μέρκελ 
προσπαθεί να βάλει φρένο 
στον… ανθέλληνα Σόιμπλε.

Ο Καμμένος, ευρισκόμενος 
σε «επίσημο» (τα εισαγωγι-

κά τίθενται γιατί, ως γνωστόν, 
οι Αμερικανοί μετά βίας εδέ-
ησαν να του στείλουν για συ-
νάντηση την τελευταία στην 
ιεραρχία της πολιτικής ηγεσίας 
του Πενταγώνου) ταξίδι στην 
Ουάσιγκτον, διέμεινε -μετά 
της συζύγου- στο πολυτελές 
Four Seasons (η υπόλοιπη απο-
στολή κατέλυσε στο Marriott). 
Τον έκραξε ο Παπαχρήστος 
από τα «Νέα» και ο Καμμένος 

απάντησε (αρχικά ο ίδιος, μέ-
σω twitter, και μετά με επίσημη 
ανακοίνωση του υπουργείου) 
ότι η διαμονή του κόστισε μό-
νο 300 δολάρια (268 ευρώ) τη 
βραδιά. Ο πρόθυμος Βερύκιος, 
μάλιστα, έκανε και «έρευνα» 
προς επίρρωσιν των ισχυρισμών 
του υπουργού. Το «Πρώτο Θέ-
μα» βρήκε το λογαριασμό, από 
τον οποίο αποδεικνύεται ότι ο 
Καμμένος διέμεινε σε πολυ-
τελή σουΐτα του ξενοδοχείου 
και πλήρωσε 1.408,56 δολάρια 
τη βραδιά! Εκτός από κάτι 
πρωινά στη σουΐτα των 50-80 
δολαρίων, ο λογαριασμός πε-
ριλαμβάνει και ένα γεύμα των 
920,30 δολαρίων (τι στο διάο-
λο έφαγαν, ρε παιδιά;)! Σύνο-
λο λογαριασμού ξενοδοχείου 
4.032,91 δολάρια. Πληρώθηκαν 
900 δολάρια σε μετρητά και το 
υπόλοιπο με πιστωτική κάρτα. Ο 
Καμμένος ισχυρίζεται ότι η κάρ-
τα είναι δική του και πλήρωσε 
από την τσέπη του. Γιατί, όμως, 
δεν το είπε από την αρχή, αλλά 
εξέδιδε ψεύτικες ανακοινώσεις; 
Υποθέτουμε ότι θα υπάρξει και 

συνέχεια, γι’ αυτό και περιορι-
ζόμαστε να εξάρουμε το… νέο 
ήθος των… αντιμνημονιακών 
δυνάμεων.

Την υπεράσπιση της επι-
λογής Παναρίτη ανέλαβε 

ο Α. Μητρόπουλος, ο οποίος 
δε χάνει ευκαιρία να καρφώ-
σει όλους τους άλλους, καθότι 
τον άφησαν παραπονεμένο και 
ανυπεράσπιστο, δίνοντάς του 
μόνο μια θέση α’ αντιπρόεδρου 
της Βουλής, υπό την Κωνστα-
ντοπούλου. «Στην επιλογή του 
προέδρου της Δημοκρατίας και 
στη συνεργασία με τους ΑΝΕΛ 
μπήκαν οι ίδιες αριστερές πα-
ράμετροι;» ήταν το (ομολογου-

μένως εύστοχο) 

ερώτημα-σχόλιό του.

Ο θρήνος του Λεωνίδα 
(Γρηγοράκου) από στηλών 

ναυαρχίδας του Συγκροτήμα-
τος Ψυχάρη: «Το άλλοτε κρα-
ταιό ΠΑΣΟΚ συνιστά πλέον 
παρελθόν. Η πολυσυλλεκτική 
και πολυδύναμη δημοκρατική 
παράταξη κατακερματίστηκε. Η 
εκλογική μας βάση αποσυντίθε-
ται». Εχουν ξαναγίνει αυτά, με-
γάλε, στην πρόσφατη πολιτική 
ιστορία. Κάπως έτσι εξαφανί-
στηκε η άλλοτε κραταιά Ενωση 
Κέντρου. Την «ξεψείρισε» το 
ΠΑΣΟΚ μέσα στην πρώτη πε-
νταετία της μεταπολίτευσης. 
Μπορείτε, λοιπόν, να πείτε το 
«ανθ’ ημών ΣΥΡΙΖΑ»…

6/6: Ημέρα ρωσικής γλώσσας, Σουηδία: Ημέρα 
συντάγματος-σημαίας (1523-1809) 6/6/1904: 
Συγκρούσεις ανθρακωρύχων-αστυνομί-
ας, 22 νεκροί (Ντένβερ) 6/6/1933: Νέα 
δολοφονική απόπειρα κατά Ελευθέριου Βενι-
ζέλου (Κηφισιά) 6/6/1943: Θάνατος Παντελή 
Πουλιόπουλου 6/6/1969: Βόμβες στην Ακαδημίας 
(ΔΑ) και στο Παλαιό Φάληρο (ΚΕΑ) 6/6/1992: 
Αυτοδιάλυση ΕΑΡ και ενσωμάτωση στον Συνασπι-
σμό μετά από πέντε χρόνια αυτόνομης πορείας 
7/6/1972: Σύλληψη Γκούντρουν Ενσλιν (RAF) 
7/6/1994: Εντοπισμός βόμβας στη βελγική πρε-
σβεία (ΕΛΑ-1η Μάη) 8/6: Ημέρα ωκεανών, ημέ-
ρα κατά εγκεφαλικών όγκων 8/6/1949: Το 
FBI εκδίδει λίστα κομμουνιστών, με-
ταξύ των οποίων πολλοί καλλιτέχνες 

8/6/1979: Βόμβα στα γραφεία Ελληνικού Οργα-
νισμού Καπνού (ΕΛΑ) 8/6/1989: Δύο εκρηκτικοί 
μηχανισμοί συνδεδεμένοι έτσι ώστε να μη γίνει 
έκρηξη, στέλνονται στους δημοσιογράφους Δ. 
Ρίζο και Κυριάκο Διακογιάννη (ΕΛΑ) 9/6/1969: 
Σύλληψη δραπέτη Αλέξανδρου Παναγούλη μετά 
από κατάδοση των Π. Περδικάρη και Δ. Πατί-
τσα 9/6/2000: Εκτέλεση βρετανού στρατιωτικού 

ακόλουθου Στίβεν Σόντερς (17Ν) 10/6/1944: 
Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής πυρ-
πολούν το Δίστομο Φωκίδας και εκτε-
λούν 218 κατοίκους του ως αντίποινα 
για τον θάνατο γερμανών στρατιωτών 
10/6/1948: Αρχή επιχείρησης «Κορω-
νίς» (όλος ο στρατός εναντίον ανταρ-

τών στον Γράμμο) 10/6/1967: Τέλος πο-
λέμου έξι ημερών 10/6/1975: Αποκαλύπτεται 
σχέδιο της CIA με την ονομασία «Chaos», με 
στόχο την παρακολούθηση 300.000 Αμερικανών 
και τη διείσδυση πρακτόρων στα κινήματα των 
ΗΠΑ 10/6/1990: Αποφυλάκιση Νέλσον Μα-
ντέλα μετά από 27 χρόνια στη φυλακή 
10/6/1990: Ρουκέτα εναντίον γραφείων Procter 
& Gamble (17Ν) 10/6/2004: Θάνατος Ξενοφώντα 
Ζολώτα 11/6/1929: Επεισόδια σε απεργία κε-
ραμοποιών για τη μη εφαρμογή οκτάωρου από 
εργοδότες (Βοτανικός) 11/6/1984: Θάνατος 
Ενρίκο Μπερλίνγκουερ 12/6: Ημέρα κατά παι-
δικής εργασίας, Φιλιππίνες: Ημέρα ανεξαρ-
τησίας (1898), Ρωσία: Ημέρα ανεξαρτησίας, 
Φινλανδία: Ημέρα Helsinki (1550) 12/6/1964: 
Καταδίκη Νέλσον Μαντέλα σε ισόβια.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Πόσες φορές μέχρι τώρα δεν έχει 
γραφτεί στα non paper του Μαξίμου η 
φράση: «Η ελληνική κυβέρνηση έκανε 
όσες υποχωρήσεις έπρεπε, σειρά τώρα 
έχουν οι εταίροι»; u Μετά από λίγες μέ-
ρες η κυβέρνηση κάνει μερικές «υποχω-
ρήσεις» ακόμη και εκδίδει το ίδιο non 
paper u Κι αυτό το λένε σκληρή δια-
πραγμάτευση u Οι συριζαίοι πάντως 
βρήκαν τρόπο να βγουν στο… αντάρτι-
κο u Αφού θα ψηφίσουν το νέο Μνη-
μόνιο, αποφάσισαν να καταψηφίσουν 
την Παναρίτη u Δεν πρέπει να έχετε 
παράπονο u Εμείς σας το έχουμε πει 
εδώ και καιρό πως ο Μπαρουφάκης θα 
γίνει κακό σπυρί για τον Τσίπρα u Πάνω 
στο ζάπινγκ πέσαμε σε αναμετάδοση 
παλαιότερης συνέντευξης της Πανα-
ρίτη σε μικρό κανάλι u Μιλάμε για την 
απόλυτη πολιτική και γλωσσική αφασία 

u Δεν μπορούσε να ολοκληρώσει ούτε 
μία πρόταση u Τέτοια άτομα μπορούν 
να λειτουργήσουν μόνο ως τυφλά εκτε-

λεστικά όργανα u Πώς ακριβώς το είπε 
ο Μπαρουφάκης στη Βουλή; u «Καμία 
δέσμευση δεν μπορεί να ισχύει στο 
διηνεκές» u Αναφερόταν στον μειω-
μένο ΦΠΑ για τα νησιά και προφανώς 
ισχύει για τα πάντα u Εκτός από ένα 

u Την πληρωμή των τοκογλύφων του 
διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου u 

Αυτοί θα πληρώνονται «στο διηνεκές», 
όπως είχε δηλώσει ο Μπαρουφάκης 
στην έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον 

u Το Ασφαλιστικό έχουμε υποχρέωση 
να το ανοίξουμε, γιατί δεν είναι βιώσι-
μο, λένε οι συριζαίοι u Τα ίδια μας έλε-
γαν και οι προηγούμενοι για μια σειρά 
μνημονιακές ρυθμίσεις u Ακόμη και να 
μην υπήρχε το Μνημόνιο, θα έπρεπε να 
τις κάνουμε μόνοι μας u Τι κύμα αμε-
ρικανοδουλείας ήταν αυτό που σάρωσε 
τα ΜΜΕ της ξενοδουλείας μετά τη δή-
λωση Λιου u Και να πεις ότι είπε τίποτα 
διαφορετικό απ’ αυτά που ανακοινώνει 
το Εurogroup u «Η ελληνική πλευρά 

δεν έχει κάνει όσα απαιτούνται για να 
υπάρξει συμφωνία» είπε ο αμερικανός 
ΥΠΟΙΚ μιλώντας στο LSE u Ομαδικός 
βήχας τους έπιασε στο Μαξίμου μετά 
απ’ αυτό u Η Μέρκελ θαύμασε, λέει, 
τα αγγλικά του Τσακαλώτου u Λογικό, 
διότι δεν ξέρει ελληνικά για να της ση-
κωθεί η τρίχα κάγκελο άμα τον ακούσει 
να τα μιλάει u Γλώττα λανθάνουσα τ’ 
αληθή λέγει u Τρόικα αποκάλεσε ο 
Μπαρουφάκης τους «θεσμούς» u 

Και την άλλη μέρα έτρεχε στη Βου-
λή προσπαθώντας να συμμαζέψει τ’ 
ασυμμάζευτα u Στον Γιούνκερ, πά-
ντως, οφείλει ένα τεράστιο ευχαριστώ 

u Οσο τον κράζει ο Λουξεμβούργιος 
τόσο θα τον κρατάει ο Τσίπρας u Ξέ-
ρετε γιατί η Κωνσταντοπούλου δε θα 
γίνει ποτέ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ; u 

Γιατί δεν έχει ίχνος αυτογνωσίας u 

Δεν ξέρει ποια είναι και τι προκαλεί με 
τα καμώματά της u Αυτή είναι η δια-
φορά της από τον Πάγκαλο u Αυτός 

είχε αυτογνωσία, γι’ αυτό και δεν προ-
βλήθηκε ποτέ ως υποψήφιος πρόεδρος 
του ΠΑΣΟΚ u Πόσο «στεγνά» πρέπει 
να είναι τα κρατικά ταμεία, για να ξε-
φτιλίζεται ο Μπαλτάς αρνούμενος να 
δώσει 50.000 ευρώ για τη συμμετοχή 
στις Μαθητικές Ολυμπιάδες; u Οταν 
έγινε ντόρος, το πήρε πίσω, αλλά ήταν 
αργά u Είχε και μια «ουρά» το έγγραφο 
του γενικού γραμματέα του υπουργείου 
Παιδείας u Βρείτε ιδιώτες χορηγούς 
έλεγε στους φορείς που οργανώνουν 
αυτές τις συμμετοχές! u Tι άλλο μπο-
ρεί να κάνει ένας πρώην βουλευτής που 
δεν επανεκλέχτηκε, από το να πάρει τη-
λεοπτική εκπομπή; u Ετσι και ο Μαρκό-
πουλος (ΝΔ-ΑΝΕΛ-ΝΔ) πήρε εκπομπή 
ιατρικού περιεχόμενου u Απατη θα πά-
ει u Επιτυχημένη εκπομπή με ιατρικά 
θέματα μόνο δύο πολιτικοί μπορούν να 
κάνουν u Οι γίγαντες Γιακουμάτος και 
Μιχελογιαννάκης u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Η αδυναμία του δημοκρατικού ελέγχου και η έλλειψη κατάλλη-
λης ρύθμισης των διεθνών αγορών (κυρίως των χρηματιστηρια-
κών) είναι η κύρια αιτία της πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης. Ο πολιτικός έλεγχος της αγοράς αποτελεί προϋπόθεση 

για τη διατήρηση της ίδιας της δημοκρατίας.
Γιώργος Κατρούγκαλος

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Η υπόθεση Παναρίτη, που απασχό-
λησε επί ένα τριήμερο την επικαι-

ρότητα, σκορπώντας κύματα ιλαρότη-
τας στο πανελλήνιο, μολονότι ασήμα-
ντη μπροστά στη μεγάλη υπόθεση της 
συνέχισης της μνημονιακής πολιτικής 
από τη συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμέ-
νου, δεν στερείται πολιτικής σημασί-
ας. Αποτελεί ένδειξη της κρίσης του  
διαχειριστικού συστήματος που προ-
σπαθεί να διαμορφώσει ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Μιας κρίσης που έχει τις ρίζες της στη 
γενικότερη πολιτική κρίση, η οποία όχι 
μόνο δεν εξομαλύνθηκε με την πανη-
γυρική εκλογή μιας νέας κυβέρνησης, 
αλλά αντίθετα ετοιμάζεται να μπει σε 
νέα φάση όξυνσης, μόλις υπογραφεί 
η συμφωνία με τους ιμπεριαλιστές 
δανειστές. Επεισόδια όπως αυτό 
με την Παναρίτη αποτελούν απλώς 
τα προεόρτια, αλλά ταυτόχρονα 
λειτουργούν και παραπλανητικά. Το 
τελευταίο είναι αυτό που κυρίως επι-
βάλλει ν’ ασχολούμαστε και μ’ αυτά 
τα ιλαρά επεισόδια της «παιδικής χα-
ράς» του Μαξίμου

Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, 
πρέπει ξέρουμε πώς ακριβώς εξελί-
χτηκαν τα πράγματα. Ανακοινώνο-
ντας την τοποθέτηση της Παναρίτη 
στο ΔΝΤ, ο Μπαρουφάκης έγραψε 
ότι «η επιλογή της κας Παναρίτη, μετά 
από εξέταση βιογραφικών και προφο-
ρικής συνέντευξης, έγινε από άτυπη 
επιτροπή υπό τον Υπουργό Οικονο-
μικών στην οποία συμμετείχαν ο Αντι-
πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Γιάννης 
Δραγασάκης, ο Υπουργός Οικονομίας 
κ. Γιώργος Σταθάκης και ο Αν. Υπουρ-
γός Εξωτερικών κ. Ευκλείδης Τσακα-
λώτος». Αυτό γράφτηκε σε επίσημο 
Δελτίο Τύπου του υπουργείου Οικο-
νομικών, την Παρασκευή 29 Μάη.

Αυτή η περιβόητη «άτυπη» επιτρο-
πή έχει την ίδια σύνθεση με το Κυ-
βερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής 
Πολιτικής, του οποίου προεδρεύει ο 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Γιατί 
δε συγκλήθηκε αυτό το όργανο για να 
κάνει μια τόσο σοβαρή τοποθέτηση; 
Από την άλλη, πώς είναι δυνατόν σε 
μια -«άτυπη» έστω- επιτροπή να προ-
εδρεύει ο υπουργός Οικονομικών και 
ο αντιπρόεδρος να είναι απλό μέλος; 
Αυτό δεν κολλάει πουθενά (υπάρχει 
και μια ιεραρχία στις κυβερνήσεις, 
βρε αδερφέ). Τέλος, είναι δυνατόν 
να γίνεται μια τέτοια τοποθέτηση 
και να μην έχει ενημερωθεί ο πρω-
θυπουργός, για να εκφράσει τη σύμ-
φωνη γνώμη του; Εδώ στέλεχος σε 
μια ΔΕΚΟ τοποθετούν και παίρνουν 
προηγουμένως το ΟΚ από τον πρω-
θυπουργό, πόσο μάλλον αντιπρόσωπο 
στο ΔΝΤ, ο οποίος καλείται να παίξει 
κι ένα πολιτικό ρόλο πλέον, αφού το 
ΔΝΤ έχει συγκεκριμένη και καθορι-
στική εμπλοκή στην οικονομική πολι-
τική που εφαρμόζεται στη χώρα.

Μετά το θόρυβο που ακολούθησε, 
Δραγασάκης και Τσακαλώτος διέψευ-
σαν, μέσω διαρροών, τον Μπαρουφά-
κη. Δεν διέψευσαν, όμως, το Δελτίο 
Τύπου του υπουργείου, που ισχυρι-
ζόταν ότι συμμετείχαν σε «άτυπη 
επιτροπή» που εξέτασε βιογραφικά 
και πήρε προφορικές συνεντεύξεις. 
Εγιναν αυτά ή όχι; Ποιοι άλλοι υπέ-
βαλαν βιογραφικά και έδωσαν συνε-
ντεύξεις; Αν δεν έγινε τίποτα τέτοιο, 
αλλά απλώς ο Μπαρουφάκης τους 
ανακοίνωσε την απόφασή του για 
την Παναρίτη, τότε ενήργησε μόνος 
του, χωρίς να δώσει λογαριασμό 
ούτε στον αντιπρόεδρο, που προε-
δρεύει του οικονομικού επιτελείου, 
ούτε στον πρωθυπουργό, και επιπλέον 

εξέδωσε ένα Δελτίο Τύπου με ψεύδη, 
καθιστώντας τους συνυπεύθυνους. 
Οταν έμαθε τις διαψεύσεις τους, ο 
Μπαρουφάκης έβαλε τους δικούς 
του ανθρώπους να διαρρεύσουν ότι 
ο μεν Τσακαλώτος είχε αντίθετη άπο-
ψη, ο δε Δραγασάκης δεν εξέφρασε 
άποψη. Ετσι, υπερίσχυσε η θετική ψή-
φος του ίδιου και του Σταθάκη.

Ακολούθησε ο γνωστός πλέον 
ορυμαγδός. Ο κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος Φίλης, άνθρωπος που 
αποτελεί το μάτι και το αυτί του Μα-
ξίμου στην κοινοβουλευτική ομάδα 
του ΣΥΡΙΖΑ, συνυπέγραψε κοινή δή-
λωση με άλλους 42 βουλευτές, στους 
οποίους περιλαμβάνονταν γκεσέμια 
της «Αριστερής Πλατφόρμας», αλλά 
και βουλευτές της προεδρικής πλει-
οψηφίας. Ο Φίλης δεν περιορίστηκε 
μόνο στην κοινή δήλωση, αλλά έκανε 
και προσωπική δήλωση, γεμάτη σημα-
σία: «Η επιλογή Παναρίτη για το ΔΝΤ 
είναι ακατονόητη και προσβάλλει 
την κοινωνία. Πρόκειται για πρόσω-
πο που συμβολίζει το παρελθόν του 
μνημονίου. Δικαιολογημένα έχει προ-
καλέσει προβληματισμό στην ΚΟ. Η 
απόφαση πρέπει να ληφθεί όχι από 
ένα πρόσωπο, αλλά από τα αρμόδια 
συλλογικά κυβερνητικά όργανα». Ιδι-
ου περιεχόμενου δήλωση έκανε και 
ο αριστεροπλατφορμικός Πετράκος.

Το μεγάλο «μπαμ», όμως, έγινε με 
τις προκλητικές δηλώσεις δύο στε-
νότατων συνεργατών του Τσίπρα. Ο 
υπουργός Επικρατείας Ν. Παππάς 
υιοθέτησε tweet του Παπαδημούλη 
που έλεγε: «Δεν συμφωνώ με την επι-
λογή Παναρίτη. Δεν ήταν η καλύτερη. 
Δεν έχω καταλάβει ακριβώς και τις δι-
αδικασίες με τις οποίες ελήφθη αυτή 
η απόφαση. Νομίζω ότι η κυβέρνηση 
και ο πρωθυπουργός θα ήταν καλό 
να επανεξετάσει το όλο θέμα». Και 
ο γενικός γραμματέας της κυβέρνη-
σης Σπ. Σαγιάς έσπασε την απόλυτη 
σιωπή που τον χαρακτήριζε ως τώρα. 
«Το θεωρώ ντροπή η κυρία Παναρίτη 
να εκπροσωπήσει τη χώρας μας στο 
ΔΝΤ. Είναι απαράδεκτο» δήλωσε στο 
«Βήμα». «Είναι το πλέον ακατάλληλο 
και προβληματικό πρόσωπο που μπο-
ρεί να επιλεγεί για αυτή τη θέση. Από 
την αρχή εξέφρασα την αντίθεσή 
μου» συμπλήρωσε, αφήνοντας το κα-
λύτερο για το τέλος: «Ο Βαρουφάκης 
μας την επέβαλε με το ζόρι»!

Ανέλαβαν οι Παππάς και Σαγιάς 
να βγάλουν τον Τσίπρα από το κάδρο 
των ευθυνών, μετά τις αντιδράσεις 
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ (οι οποίες στις 
κατ’ ιδίαν επαφές ήταν σίγουρα πιο 
σκληρές από τις δημόσιες δηλώσεις 
τους); ‘Η τα δυο στελέχη του Μαξίμου 
στράφηκαν κατά του Τσίπρα; Αν συμ-
βαίνει το δεύτερο, τότε τα πράγματα 
είναι πολύ άσχημα για την «παιδική 
χαρά» του Μαξίμου, αφού ο Τσίπρας 
φαίνεται να μένει με μόνο πιστό τον 
Φλαμπουράρη. Μάλλον το πρώτο 
πρέπει να συμβαίνει κι αυτό το λέ-
με απ’ αφορμή την τοποθέτηση του 
Σαγιά, που δεν έχει τόση δύναμη για 
να τολμήσει να στραφεί κατά του Τσί-
πρα.  Ομως, ο τρόπος που το έκανε 
(«ο Βαρουφάκης μας την επέβαλε 
με το ζόρι») κάθε άλλο παρά τιμή 

περιποιούσε στον Τσίπρα, καθώς τον 
εμφάνιζε να εκβιάζεται από έναν 
υπουργό του, τον οποίο δεν τολμά να 
διώξει. Τον εμφάνιζε ως πρωθυπουρ-
γό υπό ομηρεία. Αν ο Σαγιάς έχει το 
άλλοθι της πολιτικής απειρίας, για τον 
Παππά δεν ισχύει το ίδιο. Γι’ αυτό δεν 
παίρνουμε και όρκο ότι δεν υπήρξε 
και μια σύγκρουση στα ενδότερα του 
Μαξίμου, η οποία εκδηλώθηκε μ’ αυτό 
τον τρόπο.

Η λύση που δόθηκε την επομένη 
ήταν εξίσου άθλια. Ο Τσίπρας συσκέ-
φτηκε νυχτιάτικα με τον Βαρουφάκη, 
στη σύσκεψη προφανώς έγινε παζάρι 
και την επομένη ο Τσίπρας άδειασε 
εν μέρει τον Βαρουφάκη και εν μέρει 
τους δύο στενούς συνεργάτες του. 
Το Μαξίμου έδωσε στη δημοσιότητα 
επιστολή της Παναρίτη, με την οποία 
δεν αποδεχόταν το διορισμό της και 
ευχαριστούσε «την κυβερνητική επι-
τροπή αξιολόγησης» και ονομαστικά 
τους Μπαρουφάκη και Σταθάκη (όχι 
Δραγασάκη και Τσακαλώτο). Το έπαι-
ζε και «μούρη», μάλιστα, δηλώνοντας 
ότι ποτέ δεν ζήτησε αυτή τη θέση, αλ-
λά την αποδέχτηκε αποκλειστικά για 
να βοηθήσει την κυβέρνηση με την 
εμπειρία της! Η επιστολή κατέληγε 
ακόμη πιο προκλητικά, με την Πανα-
ρίτη να δηλώνει ότι θα συνεχίσει να 
βοηθά και να στηρίζει την κυβέρνηση 
«έως ότου η Ελλάδα απελευθερωθεί 
από τα μνημονιακά της δεσμά», τα 
οποία βέβαια η ίδια είχε ψηφίσει ως 
βουλευτίνα του ΠΑΣΟΚ, προσωπική 
επιλογή του Γιωργάκη, χωρίς ποτέ να 
εκφέρει αντίρρηση, αλλά αντίθετα 
επιχειρηματολογώντας υπέρ της ανα-
γκαιότητας των Μνημονίων.

Πέρα από την επιστολή μη απο-
δοχής της Παναρίτη, υπήρξε και non 
paper πλήρους κάλυψης του Μπα-
ρουφάκη, στο οποίο το Μαξίμου 
δήλωνε πως η επιλογή της Παναρίτη 

έγινε συλλογικά και πως όσα γρά-
φτηκαν περί μονομερούς ενέργειας 
του Μπαρουφάκη δεν ανταποκρίνο-
νται στην πραγματικότητα. Αυτά που 
γράφτηκαν, βέβαια, δεν τα έβγαλε 
κανένας δημοσιογράφος από το 
μυαλό του. Τα δήλωσε ο Σαγιάς, τα 
δήλωσαν άνθρωποι του Δραγασάκη 
και του Τσακαλώτου, που διέψευσαν 
τον Μπαρουφάκη, τα δήλωσε ο πιο 
στενός συνεργάτης του Τσίπρα Ν. 
Παππάς. Ολοι αυτοί δε γνώριζαν ότι 
η απόφαση ήταν συλλογική και την 
παρουσίασαν σαν εκβιαστική επιλογή 
του Μπαρουφάκη;

Είναι φανερό πως υπάρχει μείζον 
πολιτικό πρόβλημα, καθώς η κρίση 
εμφιλοχώρησε στο ίδιο το στενό πο-
λιτικό επιτελείο του Μαξίμου. Παππάς 
και Σαγιάς (για να μη μιλήσουμε για 
τους υπόλοιπους) δεν είναι τυχαία 
πρόσωπα. Ο,τι δηλώνουν αντανακλά 
στον ίδιο τον Τσίπρα. Οταν αυτός διώ-
χνει μεν την Παναρίτη, αλλά την ίδια 
στιγμή καλύπτει πάλι τον Μπαρουφά-
κη (που τον είχε ξανακαλύψει μερικές 
μέρες πριν, πηγαίνοντας στο ΥΠΟΙΚ 
μόνο και μόνο για να οργανώσει τηλε-
οπτικό σόου στήριξής του), αδειάζει 
τους στενούς του συνεργάτες. Ειδικά 
ο Σαγιάς θα έπρεπε να παραιτηθεί 
αμέσως, αν είχε ίχνος πολιτικής αξι-
οπρέπειας.

Εδώ και καιρό εμείς μιλάμε για 
«παιδική χαρά», όμως τα πράγματα 
είναι χειρότερα. Στην πραγματικό-
τητα, ο Μπαρουφάκης εκβιάζει τον 
Τσίπρα, εκμεταλλευόμενος την κυ-
βερνητική παράλυση μπροστά στην 
επερχόμενη συμφωνία. Το επεισόδιο 
με την Παναρίτη είναι απλώς η κορυ-
φή του παγόβουνου. Τον όγκο του θα 
τον δούμε μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας, όταν ο Τσίπρας θα πρέπει 
να ξεφορτωθεί τον Μπαρουφάκη κι 
αυτός θα αντιδράσει. Ηδη, τα προει-

δοποιητικά του μηνύματα τα έστειλε, 
γράφοντας στο twitter πως οι φήμες 
περί παραίτησής του είναι «χονδρο-
ειδώς πρόωρες». Επειδή ήξερε πως 
αυτό θα σχολιαστεί, είχε έτοιμη και 
την απάντηση, παραπέμποντας σε 
φράση του Κέινς («μακροπρόθεσμα 
είμαστε όλοι νεκροί»). Ουσιαστικά 
απειλεί με «ηρωική» παραίτηση από 
την κυβέρνηση πριν την υπογραφή 
της συμφωνίας και διαπραγματεύε-
ται στο παρασκήνιο την παραμονή 
του στο πόστο του.

Τι θα κάνει ο Τσίπρας; Θα υποκύψει 
στον εκβιασμό, φοβούμενος την ηρω-
οποίηση του Μπαρουφάκη, ή θα τον 
διώξει αμέσως μόλις ησυχάσουν λίγο 
τα πράγματα, ποντάροντας στο ότι με 
τη βοήθεια των ΜΜΕ και των υπόλοι-
πων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να 
τον αποδομήσει πλήρως; Αυτό μένει 
να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση, πά-
ντως, ο Τσίπρας θα πληρώσει προσω-
πικό πολιτικό κόστος.

ΥΓ1. Αφού η απόφαση τοποθέτη-
σης της Παναρίτη ως εκπροσώπου 
του ελληνικού κράτους στο ΔΝΤ 
ήταν συλλογική, μπορούμε να χρησι-
μοποιήσουμε τα λόγια του ίδιου του 
Τσίπρα, όταν μιλούσε παλαιότερα στη 
Βουλή μ’ αφορμή επίκαιρη ερώτησή 
του προς τον Παπανδρέου: «Εχετε 
την τεχνογνωσία του  Διεθνούς Νο-
μισματικού Ταμείου και της κ. Πανα-
ρίτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, που 
ήταν ειδικευμένη στο real estate και 
σύμβουλος ενός προέδρου χώρας 
που αυτή τη στιγμή έχει είκοσι χρόνια 
κάθειρξη στο Περού». Αυτή συμφώ-
νησε να τοποθετήσει ως εκπρόσωπο 
στο ΔΝΤ. Προφανώς επειδή είναι 
χρήσιμη η τεχνογνωσία της από την 
περίοδο της δικτατορίας Φουχιμόρι 
στο Περού.

ΥΓ2. Οι 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 
όλων των φραξιών, που ζήτησαν την 
αποπομπή της… μνημονιακιάς Πανα-
ρίτη, είναι οι ίδιοι που θα ψηφίσουν 
στη Βουλή τη νέα μνημονιακή συμ-
φωνία. Αλλωστε, και όταν η Παναρίτη 
τοποθετήθηκε σύμβουλος του Μπα-
ρουφάκη και μέλος της ομάδας που 
διαπραγματεύεται με την τρόικα, δεν 
είχαν πρόβλημα.

Η «παιδική χαρά» σε νέες 
πολιτικές χαριτωμενιές

Αν πιστέψουμε την ιστοσελίδα 
Iskra, ανεπίσημο όργανο της 

«Αριστερής Πλατφόρμας» του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, «η χώρα έχει ορατές από όλους 
εναλλακτικές λύσεις που, παρά τις 
προσωρινές δυσκολίες, μπορούν να 
δώσουν ελπίδα και προοπτική στον 
ελληνικό λαό και να ανορθώσουν την 
οικονομία του τόπου. Και αυτό ακρι-
βώς είναι που τρέμουν οι δανειστές 
και επιχειρούν να εκβιάσουν τη χώρα 
με ιταμά τελεσίγραφα».

Εδώ υπάρχει, καταρχάς, ένα… μι-
κρό διαζύγιο με τη λογική. Αν η χώρα 
έχει εναλλακτικές λύσεις και μάλιστα 
ορατές από όλους, οι δανειστές θα 
έπρεπε όχι να στέλνουν ιταμά τελε-
σίγραφα και να εκβιάζουν, αλλά να 
βάλουν νερό στο κρασί τους, φο-
βούμενοι πως η χώρα θα φύγει από 
τον ασφυκτικό εναγκαλισμό τους, θα 
καταφύγει στις εναλλακτικές λύσεις 
κι αυτοί θα χάσουν διπλά, αφού ού-
τε τα δανεικά που έχουν δώσει θα 
πληρωθούν, ούτε θα μπορούν να εκ-
μεταλλεύονται στο εξής τη χώρα ως 
«αποικία χρέους».

Αφού δεν συμβαίνει αυτό, δηλαδή 
η κυβέρνηση που διαπραγματεύεται 
με τους ιμπεριαλιστές δανειστές να 
καταφέρει να κάμψει την αντίστασή 
τους και να τους αναγκάσει να… λογι-
κευτούν, υποχωρώντας από τις ιταμές 
απαιτήσεις τους, δύο τινά μπορεί να 
συμβαίνουν: ή οι εναλλακτικές λύσεις 
δεν υπάρχουν και είναι αποκύημα της 
φαντασίας του Λαφαζάνη και της πα-
ρέας του ή αυτοί που χειρίζονται τη 
διαπραγμάτευση (δηλαδή ο Τσίπρας 
με το επιτελείο του) είναι πουλημένα 
τομάρια και δεν απαντούν στον εκβι-
ασμό των δανειστών με τον εκβιασμό 
των εναλλακτικών λύσεων.

Υποθέτουμε ότι το τελευταίο ούτε 
που το διανοούνται οι της «Αριστερής 
Πλατφόρμας». Γιατί αν ίσχυε, τότε 
τα πλέον εξέχοντα στελέχη τους θα 
συμμετείχαν σε μια δωσιλογική κυ-
βέρνηση. Οπότε τι μένει; Οι ανύπαρ-
κτες εναλλακτικές λύσεις, τις οποίες 
άλλωστε ουδέποτε οι Λαφαζανικοί 
δεν περιέγραψαν συγκεκριμένα, ού-
τε τις μετέτρεψαν σε πρόταση προς 
κατάθεση στα όργανα του κόμματος 

και στο υπουργικό συμβούλιο της κυ-
βέρνησης στην οποία συμμετέχουν.

Πρόγραμμα διαχείρισης του ελ-
ληνικού καπιταλισμού (σαν αυτό 
που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ) και εναλλακτι-
κές λύσεις εκτός ΕΕ είναι πράγματα 
ασύμβατα. Γιατί ο ελληνικός καπιτα-
λισμός έχει συνδέσει τις τύχες του με 
την ένταξη στην ΕΕ. Αυτό το ξέρουν 
πολύ καλά οι Λαφαζανικοί. Γι’ αυτό 
άλλωστε καλούν την κυβέρνηση «να 
απορρίψει τα τροϊκανά τελεσίγραφα, 
να στηριχτεί στο λαό και να δηλώσει 
προς κάθε κατεύθυνση πως η όποια 
συμφωνία είτε θα είναι συμβατή με το 
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τη λαϊκή 
εντολή της 25ης Ιανουαρίου, είτε δεν 
θα υπάρξει». Αναζητούν, δηλαδή, και 
αυτοί συμφωνία με τους δανειστές 
εντός της ΕΕ, ενώ ξέρουν πολύ καλά 
ότι αυτή δεν μπορεί παρά να είναι 
μια ακόμη μνημονιακή συμφωνία. 
Εχουν, όμως, επιλέξει το ρόλο του 
αριστερού ψάλτη, που λειτουργεί ως 
κυματοθραύστης κάθε διαμαρτυρίας, 
με στόχο να κρατηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ πάση 
θυσία στην εξουσία.

Οι μεγαλύτεροι απατεώνες
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Σαν μεσαιωνικοί μονάρχες!
Στο κάστρο του Ελμάου της βόρειας Βαυαρίας θα γίνει 

η σύνοδος κορυφής του G7, που ξεκινάει αύριο, Κυριακή. 
Το κατάλληλο μέρος για τους  «καθωσπρέπει» ανθρώπους 
που διαχειρίζονται την πολιτική εξουσία της κεφαλαιοκρα-
τίας, θα πει κανείς. Κατάλληλο από όλες τις απόψεις. Οχι 
μόνο λόγω της φυσικής του ομορφιάς, αλλά περισσότερο 
λόγω της αποστείρωσης που έχει επιβληθεί για να εμπο-
διστούν οι «βάρβαροι» διαδηλωτές να διαμαρτυρηθούν 

και να χαλάσουν τη σούπα!
Ως προς το τελευταίο, όπως μας πληροφορεί η 

Deutsche Welle,  έχουν γίνει τα πάντα για να κρατηθούν 
μακριά. Ο δήμος δε θα παραχωρήσει υπαίθριους δημόσι-
ους χώρους στους διαδηλωτές. Ούτε οι ξενοδόχοι θα τους 
δώσουν καταλύματα που έτσι κι αλλιώς θα είναι πανάκρι-
βα. Οι διάφορες οργανώσεις που θα πάνε να διαμαρτυρη-
θούν ζήτησαν από ιδιώτες υπαίθριες εκτάσεις για να κατα-
σκηνώσουν. Ομως αρνήθηκαν κι αυτοί! Οι μπάτσοι τους 
προειδοποίησαν ότι κινδυνεύει η ασφάλεια της περιοχής. 
Σιγά μην αφήσουν τους… άπλυτους να τα κάνουν μπάχαλο, 
όπως παλιότερα στο θέρετρο Χαϊλιγκεντάμ στη βόρεια 
Γερμανία, κατά τη σύνοδο κορυφής του G7 το 2007. Η 
θύμηση των συγκρούσεων τους προκαλεί κρύο ιδρώτα!

Τι μένει επομένως; Πέρα από τους 19.000 μπάτσους, 
τους δημοσιογράφους, τους χιλιάδες παρατρεχάμενους 
της συνόδου αυτής και τα 200 εκατομμύρια ευρώ που θα 
σπαταληθούν για την ασφάλεια της συνόδου, τι άλλο να 
μείνει; Σαν μεσαιωνικοί μονάρχες, οι ηγέτες της «δημο-
κρατίας» θα συναντηθούν όσο γίνεται πιο μακριά από τους 
«βαρβάρους», για να θυμίσουν σε όλους μας το ποιόν της 
«δημοκρατίας» τους: δικτατορία των ισχυρών του κεφα-
λαίου.

Ιράκ: Τουλάχιστον 2.300 
Χάμβι στα χέρια του ISIS

Απαντώντας στην κριτική του αμερικανού υπουργού 
Πολέμου Κάρτερ, ο οποίος σε συνέντευξή του στο CNN 
υποστήριξε ότι ο ιρακινός στρατός δεν έχει θέληση να 
πολεμήσει το ISIS, ο πρωθυπουργός  του Ιράκ Χάιντερ 
αλ-Αμπάντι αποκάλυψε ότι τεράστιες ποσότητες αμερι-
κάνικων όπλων, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 2.300 
θωρακισμένα οχήματα (Humvee), έπεσαν στα χέρια του 
ISIS μετά την κατάληψη της Μοσούλης τον Ιούνη του 2014. 
Και πρόσθεσε ότι θωρακισμένα οχήματα συνεχίζουν να 
χάνονται όσο διαρκεί ο πόλεμος, χωρίς να μπορούν να 
αντικατασταθούν, γιατί οι ΗΠΑ δεν ανταποκρίνονται αρ-
κετά γρήγορα και επαρκώς στις ανάγκες εξοπλισμού και 
στην αιτούμενη από την ιρακινή κυβέρνηση βοήθεια. 

Τα λάφυρα του πολέμου μετά την κατάληψη της Μο-
σούλης χρησιμοποιήθηκαν από το ISIS για να καταλάβει 
τεράστιες εκτάσεις στο Ιράκ και στη Συρία. Στην πραγμα-
τικότητα, ο αριθμός των ελαφρών και των βαριών όπλων, 
των τανκς και των θωρακισμένων οχημάτων του ιρακινού 
στρατού, που έχουν πέσει στα χέρια του ISIS, είναι άγνω-
στος, καθώς στην τελευταία δεκαετία οι ΗΠΑ, εκτός από 
τανκς και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό, έχουν πουλήσει 
χιλιάδες θωρακισμένα οχήματα. Μόνο τον περασμένο 
μήνα, μετά την κατάληψη του Ραμάντι, τουλάχιστον 10 
τανκς, 100 θωρακισμένα οχήματα και μεγάλος αριθμός 
βαριών πυροβόλων έπεσαν στα χέρια του ISIS, σύμφωνα 
με εκτιμήσεις του Πενταγώνου.

Το κόστος για την αναπλήρωση των απωλειών αυτών θα 
πληρωθεί με την παραπέρα καταλήστευση του πλούτου 
της χώρας, με τον ιδρώτα και το αίμα του ιρακινού λαού. 
Ηδη, από τον περασμένο Δεκέμβρη έχουν εγκριθεί από 
το Λευκό Οίκο δύο νέες συμφωνίες πώλησης όπλων στο 
Ιράκ. Η μια επιτρέπει την πώληση 175 βαριών τανκς Μ1Α1 
Abrams, αξίας 12.4 δισ. δολαρίων, και η άλλη την πώληση 
1.000 θωρακισμένων οχημάτων (Humvee), εξοπλισμένων 
με πυροβόλα και εκτοξευτές χειροβομβίδων.

Oυκρανία

Λάδι στη φωτιά ο διορισμός Σακασβίλι
Στις 30 Μάη, ανακοινώθηκε από 

την κυβέρνηση του Κιέβου ο 
διορισμός του διαβόητου πρώην 
προέδρου της Γεωργίας Μιχαήλ 
Σακασβίλι στη θέση του κυβερνή-
τη στην περιφέρεια της Οδησσού, 
αφού λίγες μέρες νωρίτερα του 
είχε δοθεί ουκρανική ιθαγένεια. 
Γεγονός το οποίο, εκτός από έκ-
πληξη και σκωπτικά σχόλια, έχει 
προκαλέσει ανησυχία και ερωτη-
ματικά σχετικά με τη σκοπιμότη-
τα του διορισμού στην ευαίσθητη 
αυτή περιοχή ενός διεφθαρμένου 
πολιτικού εναντίον του οποίου έχει 
εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλλη-
ψης.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σακασβί-
λι, υποσχόμενος να μεταρρυθμί-
σει τη χώρα και να την οδηγήσει 
στην Ε.Ε και στο ΝΑΤΟ, κέρδισε 
τις προεδρικές εκλογές το Γενά-
ρη του 2004 και παρέμεινε στην 
εξουσία μέχρι το Νοέμβρη του 
2013, χωρίς να υλοποιήσει καμιά 
από τις υποσχέσεις του. Αντίθετα 
εγκαθίδρυσε ένα αυταρχικό καθε-
στώς και κυβέρνησε τη χώρα ως 
προσωπικό του φέουδο. Το 2008, 
εξαπέλυσε πόλεμο ενάντια στην 
αποσχισθείσα επαρχία της Νό-
τιας Οσσετίας προκαλώντας την 
επέμβαση του ρωσικού στρατού, 
που κατατρόπωσε μέσα σε λίγες 
μέρες τα γεωργιανά στρατεύμα-
τα. Στα μέσα του Νοέμβρη του 
2013, μετά τη νίκη στις προεδρι-
κές εκλογές του συνασπισμού 
της αντιπολίτευσης, εγκατέλειψε 
τη χώρα και κατέφυγε στη Νέα 
Υόρκη, προστατευόμενος του 
γνωστού πολεμοκάπηλου γερου-
σιαστή Τζον ΜακΚέιν. Το 2014 
εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του 
στη Γεωργία με κακουργηματικές 
κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 

της υπεξαίρεσης 5 εκατομμυρίων 
δολαρίων δημόσιου χρήματος 
και της βίαιης καταστολής των 
διαδηλώσεων και των πολιτικών 
του αντιπάλων, και λίγο αργότερα 
το Γραφείο του Γενικού Εισαγγε-
λέα της Γεωργίας ζήτησε από την 
Ιντερπόλ την έκδοση διεθνούς 
εντάλματος για τη σύλληψή του. 
Στις αρχές του 2015 έκανε την εμ-
φάνισή του στην Ουκρανία, όπου 
η κυβέρνηση των εθνικιστών του 
Κιέβου του ανέθεσε την ευθύνη 
των μεταρρυθμίσεων, αρχικά το-
ποθετώντας τον επικεφαλής του 
International Reform Council, στις 
αρχές Μάη μέλος του γνωμοδο-
τικού συμβουλίου του ουκρανού 
προέδρου για τις μεταρρυθμίσεις 
και τέλος κυβερνήτη στην περιφέ-
ρεια της Οδησσού.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
ο Σακασβίλι, ως άνθρωπος των 
Αμερικάνων και φανατικός πο-
λέμιος της Μόσχας, επιλέχτηκε 
για να φέρει σε πέρας «βρώμικες 
δουλειές».

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι 
στις 21 Μάη, λίγες μέρες πριν από 
το διορισμό του Σακασβίλι στη θέ-
ση του κυβερνήτη της Οδησσού, 
καταργήθηκαν από την ουκρανική 
βουλή όλες οι συμφωνίες στρατι-
ωτικής συνεργασίας με τη Ρωσία, 
μεταξύ των οποίων μια συμφωνία 
του 1995 για τη διέλευση από το 
έδαφος της Ουκρανίας των ρώ-
σικων στρατευμάτων που συμμε-
τέχουν στην ειρηνευτική δύναμη 
στην αποσχισθείσα από τη Μολ-
δαβία δημοκρατία της Τρανσνί-
στρια.

Η κυβέρνηση της Μολδαβίας 
όχι μόνο συμφώνησε με την από-
φαση του Κιέβου αλλά επέβαλε 

και από την πλευρά της αυστηρό-
τερους κανόνες για τη διέλευση 
αεροπορικώς ρώσων στρατιωτών 
από το μολδαβικό έδαφος προς 
την Τρανσνίστρια. Ηδη έχουν 
συλληφθεί και απελαθεί ρώσοι 
στρατιώτες που δεν ήταν βέβαιο 
ότι προορίζονταν για την ειρηνευ-
τική δύναμη ή δεν είχαν υποβάλει 
ένα μήνα νωρίτερα ειδοποίηση ότι 
θα ταξίδευαν για τη Μολδαβία.

Η Τρανσνίστρια είναι μια στενή 
λωρίδα γης, με μισό εκατομμύριο 
πληθυσμό (Ρώσους, Ουκρανούς 
και Μολδαβούς σε ίσο περίπου 
ποσοστό), που συνορεύει με την 
περιφέρεια της Οδησσού και τη 
Μολδαβία. Μετά τη διάλυση της 
ΕΣΣΔ, η Μολδαβία κήρυξε την 
ανεξαρτησία της το 1990, ενώ η 
Τρανσίστρια κήρυξε την απόσχι-
σή της από τη Μολδαβία, γεγο-
νός που προκάλεσε τη σύγκρου-
ση ανάμεσα στις δύο πλευρές, η 
οποία έχει παγώσει από το 1992 
με μια συμφωνία που προβλέπει 
την παρουσία μιας τριμερούς 
ειρηνευτικής δύναμης (Ρωσία – 
Μολδαβία – Τρανσνίστρια από ένα 
τάγμα καθεμιά) με τη συμμετοχή 
ουκρανών στρατιωτικών παρατη-
ρητών. Σημειωτέον ότι από τους 
1500 ρώσους στρατιώτες που 
σταθμεύουν στην Τρανσνίστρια, οι 
500 συμμετέχουν στην ειρηνευτι-
κή δύναμη και οι υπόλοιποι σε μια 
μάχιμη στρατιωτική δύναμη που 
παρέμεινε εκεί μετά τη διάλυση 
της ΕΣΣΔ, την οποία δεν αποδέχε-
ται η κυβέρνηση της Μολδαβίας.

Η απόφαση της κυβέρνησης 
του Κιέβου να καταργήσει, εκτός 
των άλλων, τη στρατιωτική συμ-
φωνία του 1995 που επιτρέπει τη 
διέλευση εξοπλισμού και ρωσικών 

στρατευμάτων για την ειρηνευτική 
δύναμη στην Τρασνίστρια ακυρώ-
νει το ρόλο της Ουκρανίας ως 
εγγυήτριας δύναμης, αμφισβητεί 
και υπονομεύει το ρόλο της ειρη-
νευτικής δύναμης και την ίδια τη 
συμφωνία του 1992 κατάπαυσης 
του πυρός μεταξύ Μολδαβίας και 
Τρασνίστρια. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με τη αντίστοιχη στά-
ση της μολδαβικής κυβέρνησης 
και το διορισμό του Σακασβίλι ως 
κυβερνήτη της Οδησσού δείχνουν 
ότι οι κυβερνήσεις της Ουκρανί-
ας και της Μολδαβίας, με την 
υποστήριξη και την καθοδήγηση 
των Αμερικάνων, επιδιώκουν την 
αποσταθεροποίηση στην περιοχή 
και πιθανόν την αναζωπύρωση της 
σύγκρουσης. Με στόχο βασικά να 
πιέσουν και να στριμώξουν με μια 
νέα εστία έντασης τη Ρωσία και να 
την αναγκάσουν, εκτός των άλλων, 
να διαφοροποιήσει τη στάση της 
στον πόλεμο της Ουκρανίας. Και 
ο Σακασβίλι είναι ο κατάλληλος 
άνθρωπος γι αυτή τη δουλειά. 
Το γεγονός ότι το ρωσικό υπουρ-
γείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι θα 
συνεχιστεί κανονικά η αποστολή 
ρώσων στρατιωτών, εξοπλισμού 
και εφοδίων με στρατιωτικά αε-
ροπλάνα δεν αλλάζει την ουσία 
του ζητήματος.

Συν τοις άλλοις, ο Σακασβίλι 
είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για 
να παίξει σε συνεργασία με τους 
φασίστες το ρόλο του δήμιου για 
το λαό της Οδησσού, που στην 
πλειοψηφία είναι ενάντια στην 
κυβέρνηση του Κιέβου και θρη-
νεί τουλάχιστον 32 αντικυβερνη-
τικούς διαδηλωτές θύματα των 
νεοναζί κατά τον εμπρησμό του 
κτιρίου των συνδικάτων πριν από 
ένα χρόνο.

Το Ισλαμικό Κράτος εξαπλώνεται στη Λιβύη
Αυξάνονται με ταχύ ρυθμό οι 

περιοχές που περνούν υπό τον 
έλεγχο του Ισλαμικού Κράτους 
στη Λιβύη. Ηδη, το ΙΣ ελέγχει 
τη Σύρτη και βαδίζει προς τη 
Μισράτα, καταλαμβάνοντας 
συνεχώς νέα εδάφη, σύμφωνα 
με δηλώσεις στρατιωτικών διοι-
κητών της Λιβυκής Αυγής στην 
αμερικάνικη εφημερίδα New 
York Times την Κυριακή 31 Μάη. 
Η Λιβυκή Αυγή είναι μια ομπρέ-
λα πολιτοφυλακών, ραχοκοκαλιά 
της οποίας είναι οι πολιτοφυλα-
κές της Μισράτα, οι πολυπληθέ-
στερες και πιο καλά εξοπλισμέ-
νες πολιτοφυλακές της Λιβύης. 
Αυτή τη στιγμή η Λιβυκή Αυγή 
ελέγχει την πρωτεύουσα Τρίπο-
λη και αποτελεί τον ισχυρότερο 
πόλο εξουσίας στη χώρα, χωρίς 
όμως να καταφέρει να ελέγξει το 
σύνολό της.

Σύμφωνα με δηλώσεις στους 
NYT του Σουλιμάν Αλί Μούσα, 
αξιωματικού των πολιτοφυλα-
κών της Μισράτα, οι δυνάμεις 
του υποχώρησαν από τις θέσεις 
τους περιμετρικά της Σύρτης υπό 
την πίεση των επιθέσεων των 

μαχητών του ΙΣ, οι οποίοι τώρα 
ελέγχουν τη μεγάλης στρατηγι-
κής σημασίας αεροπορική βάση 
της Γκαρνταμπίγια, νότια της 
Σύρτης. Επίσης, οι μαχητές της 
Λιβυκής Αυγής αναγκάστηκαν 
να αποχωρήσουν από μια βάση 
τους σε ένα εργοστάσιο επε-
ξεργασίας νερού ανατολικά της 
Σύρτης, την οποία κατέλαβαν μα-
χητές του ΙΣ. Αυτή τη στιγμή, το 
ΙΣ ελέγχει το κεντρικό τμήμα του 
παράκτιου μετώπου της χώρας, 
πατώντας έτσι γερά το πόδι του 
στη Λιβύη, μετά τη Συρία και το 
Ιράκ, και προβάλλοντας κι αυτό 
ως ένας ισχυρός πόλος εξουσίας 
στη Λιβύη, μετά την κυβέρνηση 
των ισλαμιστών στην Τρίπολη και 
την έκπτωτη κυβέρνηση του δυ-
τικόφιλου Αμπντουλάχ Αλ Θίνι 
με έδρα την Αλ Μπάιντα στην 
ανατολική Λιβύη. 

Ενώ οι μάχες μαίνονται μετα-
ξύ των διάφορων ομάδων που 
συγκρούονται για την εξουσία, η 
οικονομία της χώρας βυθίζεται 
ακόμα περισσότερο σε κρίση 
έχοντας υποστεί τεράστιο πλήγ-
μα από τη μείωση των εσόδων 

από το πετρέλαιο.
Η κρίση ανάγκασε την κυβέρ-

νηση της Τρίπολης να κόψει το 
επίδομα πετρελαίου, να αφήσει 
απλήρωτους τους δημόσιους 
υπαλλήλους για πάνω από δυο 
μήνες, αλλά και να απαγορεύσει 
την εισαγωγή μιας γκάμας προ-
ϊόντων, από αυτοκίνητα μέχρι 
οικοδομικά υλικά και κατηγορίες 
τροφίμων, προκειμένου να μειώ-
σει τα δημόσια έξοδα. Αυτή τη 
στιγμή, η κεντρική τράπεζα της 
χώρας, η οποία παραμένει ου-
δέτερη στη σύγκρουση μεταξύ 
της κυβέρνησης των ισλαμιστών 
της Τρίπολης και της κυβέρνη-
σης του Αλ Θίνι στην Αλ Μπάι-
ντα, καλύπτει τις χρηματοδοτικές 
ανάγκες της χώρας ξοδεύοντας 
τα αποθεματικά σε δολάρια, που 
διαθέτει σε ξένες τράπεζες. Το 
λιβυκό δηνάριο έχει χάσει το 
35% της αξίας του σε σχέση με 
το δολάριο από τον Γενάρη του 
2015, ενώ η παραγωγή πετρελαίου 
έχει πέσει στα 400.000 βαρέλια 
τη μέρα, μόλις στο ένα τέταρτο 
της παραγωγής επί Καντάφι. Με-
γάλες εγκαταστάσεις παραγωγής 

και μεταφόρτωσης πετρελαίου 
έχουν κλείσει λόγω των επιθέ-
σεων που δέχονται συστηματικά 
από σαμποτέρ του ΙΣ, δυσχεραί-
νοντας ακόμα περισσότερο την 
παραγωγή και αχρηστεύοντας 
τους σχεδιασμούς των δυτικών 
που στόχευαν στην ανασύσταση 
της προπολεμικής παραγωγής και 
στην καταλήστευση του τεράστι-
ου ορυκτού πλούτου της Λιβύης.

Παράλληλα, η ενίσχυση της 
παρουσίας του ΙΣ στη Λιβύη και 
η ως τώρα ανεμπόδιστη αύξηση 
της επιρροής του δημιουργούν 
επιπρόσθετα προβλήματα στους 
ευρωπαίους ιμπεριαλιστές, αφού 
πλέον το μόνο που τους χωρίζει 
γεωγραφικά από το ΙΣ είναι η 
Μεσόγειος Θάλασσα. Η επέκτα-
ση της επιρροής του ΙΣ πέραν 
της Συρίας και του Ιράκ ανοίγει 
πολύ το μέτωπο του αμερικανό-
πνευστου πολέμου ενάντια στη 
«διεθνή τρομοκρατία», δυσκο-
λεύοντας ακόμα περισσότερο 
τους Αμερικάνους και τους συμ-
μάχους τους να την περιορίσουν 
και να την καταπολεμήσουν απο-
τελεσματικά.
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Στυγνή εκμετάλλευση στα ευρωπαϊκά σκλαβοπάζαρα
Η άλλη πλευρά του νομίσμα-

τος των βυθισμένων σαπι-
οκάραβων και των μεταναστών 
που βυθίζονται στον υγρό τάφο 
της Μεσογείου είναι η ληστρική 
εκμετάλλευση από τους καπι-
ταλιστές. Οσοι από τους «τυχε-
ρούς» κατορθώσουν να αντέ-
ξουν τις δοκιμασίες και να πε-
ράσουν στην ευρωπαϊκή «γη της 
επαγγελίας» είναι βέβαιο ότι 
θα βρεθούν στις δαγκάνες της 
πιο άγριας καπιταλιστικής εκ-
μετάλλευσης. Αυτό πλέον δεν 
αποτελεί είδηση. Αυτή όμως η 
εκμετάλλευση θεωρούνταν ότι 
αποτελεί εξαίρεση, κάτι σαν 
παραβίαση των δημοκρατικών 
κανόνων που εξακολουθούν 
να ισχύουν στην ΕΕ, ιδιαίτερα 
στα ανεπτυγμένα βιομηχανικά 
κράτη-μέλη της. Αυτό πλέον 
δε μπορούν να το ισχυριστούν 
ούτε οι πιο φανατικοί θιασώτες 
του «ευρωπαϊκού οράματος».

Πέφτουν τα 
προσωπεία

Οι εποχές που η Ευρώπη 
εμφανιζόταν σαν η «φιλόξενη 
μητέρα» των ανά τη γη κατα-
τρεγμένων που ζητούν δουλειά 
έχει περάσει ανεπιστρεπτί. 
Οταν ένας οργανισμός μέσα 
από τα σπλάχνα της ίδιας της 
ΕΕ παραδέχεται ότι η εκμε-
τάλλευση των ξένων εργατών, 
που είτε μετακινούνται από μία 
χώρα-μέλος σε μια άλλη χώρα-
μέλος είτε πρωτοέρχονται στα 
ευρωπαϊκά εδάφη, «δεν είναι 
ένα μεμονωμένο ή περιθωρια-
κό φαινόμενο», τότε ξεσκίζεται 
το προσωπείο της «Ευρώπης 
των λαών». Πίσω από το προ-
σωπείο αυτό αποκαλύπτεται 
το πραγματικό αποκρουστικό 
πρόσωπο μιας λυκοσυμμαχίας 
που αποτελεί θερμοκήπιο της 
πιο ληστρικής εκμετάλλευ-
σης της εργατικής τάξης των 
χωρών του λεγόμενου «τρίτου 
κόσμου». Των χωρών, δηλαδή, 
που οι ιμπεριαλιστικοί πόλε-
μοι, η οικονομική και κοινωνική 
καθυστέρηση, η λεηλασία του 
φυσικού πλούτου τους από μια 
χούφτα πολυεθνικές, τις έχουν 
μετατρέψει σε κολαστήρια για 
εκατομμύρια προλετάριους που 
αναγκάζονται να μεταναστεύ-
σουν με κάθε θυσία. 

Ο λόγος για πρόσφατη έκθε-
ση του Οργανισμού Θεμελιω-
δών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA), 
με τίτλο «Σοβαρή εργασιακή εκ-
μετάλλευση: Εργάτες που μετα-
κινούνται εντός ή προς την Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση – Υποχρεώσεις 
των κρατών και δικαιώματα των 
θυμάτων» (http://fra.europa.
eu/en/publication/2015/
severe-labour-exploitation), 
που για πρώτη ίσως φορά πα-
ραδέχεται πράγματα που όσοι 
έχουμε γνωρίσει μετανάστες τα 
ξέρουμε από πρώτο χέρι. Οταν 
όμως ένας οργανισμός της ΕΕ 
αναγκάζεται να τα παραδεχτεί, 
τότε καταλαβαίνει κανείς πόση 
έκταση έχουν πάρει και πόσο 
δύσκολη είναι πλέον η συγκά-
λυψή τους.

Εκμετάλλευση 
μέχρι δουλείας

Ενα πράγμα που πρέπει να 
σημειώσει κανείς είναι αυτό 
που τονίζεται στην εισαγωγή 
της έκθεσης. Οτι το φαινόμενο 
της εργασιακής εκμετάλλευσης 
δεν έχει μέχρι σήμερα ερευ-
νηθεί σε τέτοιο βαθμό όσο η 
καταναγκαστική εργασία ή το 
trafficking (εμπόριο λευκής 
σαρκός, κατά το κοινώς λεγόμε-
νο). Γι’ αυτό το λόγο «ελάχιστες 
είναι οι αποδείξεις για τον τερά-
στιο αριθμό των ανθρώπων που 
μετακινούνται από ένα κράτος 
μέλος της ΕΕ σε ένα άλλο ή με-
ταναστεύουν στην ΕΕ και ανα-
γκάζονται από τις οικονομικές 
και κοινωνικές περιστάσεις να 
αποδεχτούν  εργασιακές συν-
θήκες πολύ μακριά από τα νόμι-
μα αναγνωρισμένα standards». 

Ενα δεύτερο πράγμα που 
αξίζει επίσης να σημειωθεί 
είναι το γεγονός ότι αν και «η 
ΕΕ διαθέτει ήδη ένα συμπαγές 
νομικό πλαίσιο που απαγορεύει 
την εργασιακή εκμετάλλευση, 
η εφαρμογή του όμως υστερεί 
μακράν». Φυσικά, η έννοια της 
εργασιακής εκμετάλλευσης 
δεν έχει το χαρακτήρα που 
πραγματικά θα έπρεπε να έχει 
(αφού κάθε μισθωτή εργασία 
στον καπιταλισμό αποτελεί 
εργασιακή εκμετάλλευση από 
αυτούς που καρπώνονται την 
απλήρωτη δουλειά των εργα-
τών), αλλά το χαρακτήρα της 
πιο ακραίας μορφής εκμετάλ-
λευσης «ξεκινώντας από τη 
σκλαβιά και φθάνοντας σε σχε-
τικά λιγότερο σοβαρές μορφές 
εκμετάλλευσης». 

Δεν περιμένουμε από τους 
ερευνητές της ΕΕ να αποκα-
λύψουν όλο το μέγεθος της 
εκμετάλλευσης που οργιάζει 
εδώ και πολλά χρόνια κατά των 
μεταναστών. Γνωρίζουμε ότι 
αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται 
για να εμφανίσουν πιο «στρογ-
γυλεμένα» τα πράγματα και κυ-
ρίως για να δώσουν το απαραί-
τητο άλλοθι στην ΕΕ ότι έστω κι 
έτσι νοιάζεται και σκοπεύει να 
διορθώσει τα πράγματα. Εχει 
αξία, όμως, όταν παραδέχονται 
πράγματα που μέχρι σήμερα 
συγκαλύπτονταν κάτω από το 
πέπλο της «δημοκρατίας» και 
του «πολιτισμού».

Τα ευρήματα
Συνοπτικά, τα ευρήματα της 

έκθεσης, βάσει των επί τόπου 
ερευνών και των συνεντεύξεων 
που πάρθηκαν από ξένους ερ-
γάτες, είναι:

- Αρνηση πληρωμής μισθού ή 
μισθός σημαντικά κάτω από τον 
νόμιμο ελάχιστο.

- Τμήμα της αμοιβής επιστρέ-
φει πίσω στον εργοδότη με δι-
άφορους –και συχνά παράλο-
γους– τρόπους.

- Ελλειψη πληρωμών κοινωνι-
κής ασφάλισης.

- Εξαιρετικά πολλές εργάσι-
μες ώρες για έξι ή εφτά μέρες 
τη βδομάδα.

- Ελάχιστες ή καθόλου ημέ-
ρες άδειας.

- Οι εργασιακές σχέσεις δι-
αφέρουν σημαντικά από τις 
συμφωνημένες.

- Εργάτες ζουν μέσα στο χώ-
ρο εργασίας.

- Ελλειψη οποιασδήποτε 
επικοινωνίας με ομοεθνείς ή 
άτομα έξω από την εταιρία (ή 
την οικογένεια σε περίπτωση 
ντόπιων εργατών).

- Κράτηση διαβατηρίου, περι-
ορισμός στη μετακίνηση.

Σε 13 από τα 21 κράτη μέλη 
που περιλαμβάνονταν στην 
έρευνα (Αυστρία, Κροατία, 
Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ελ-
λάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθου-
ανία, Μάλτα, Πολωνία και Ισπα-
νία) παρατηρήθηκε από τους 
ειδικούς ως η πιο συχνή τυπική 
μορφή σοβαρής εργασιακής 

εκμετάλλευσης η αθέτηση των 
συμφωνιών από τους καπιταλι-
στές που πολλές φορές παρα-
μένουν ατιμώρητοι. Ακόμα κι 
αν τιμωρηθούν, όμως, σε τέσ-
σερα κράτη μέλη της ΕΕ (Τσε-
χία, Ελλάδα, Λετονία και Λου-
ξεμβούργο) η κατηγορία της 
εκμετάλλευσης εργάτη στην 
περίπτωση ιδιαίτερα εκμεταλ-
λευτικών συνθηκών εργασίας 
τιμωρείται με μέγιστο λιγότερο 
από δύο χρόνια φυλακή, ενώ σε 
άλλες χώρες (Φινλανδία, Ολ-
λανδία, Σουηδία) μόνο και μό-
νο η εργασία αλλοδαπού χωρίς 
σταθερή κατοικία συνιστά ποι-
νικό αδίκημα και δεν εξετάζεται 
αν ο αλλοδαπός εργάτης έχει 
υποστεί σοβαρή εργασιακή εκ-
μετάλλευση. Αποτέλεσμα είναι 
η ποινή φυλάκισης των εργοδο-
τών που εκμεταλλεύονται άγρια 
τους ξένους εργάτες να μην ξε-

περνά τον ένα χρόνο!
Η έκθεση παραθέτει παρα-

δείγματα περιπτώσεων εργα-
σιακής εκμετάλλευσης. Ιδού 
ορισμένα από αυτά: «Αριθμός 
ανδρών και γυναικών από 
τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη 
Βουλγαρία, τη Μολδαβία και 
το Καζακστάν προσλήφθηκαν 
ως καθαριστές σε μία αλυσίδα 
εστιατορίων δρόμου στο Βέλγιο. 
Οι εργάτες είχαν περιορισμένη 
επαφή με τον έξω κόσμο, καθώς 
οποιαδήποτε σχέση με το κοινό 
ήταν αναγκαστικά επιφανειακή. 
Το προσωπικό εργαζόταν για 
45 ευρώ την ημέρα, εφτά μέρες 
την εβδομάδα, από τις 7 το πρωί 
μέχρι τις 10 το βράδυ. Μετά 
από ανώνυμη καταγγελία στην 
Επιθεώρηση Εργασίας, οι εργά-
τες αναγνωρίστηκαν ως θύματα 
τράφικινγκ από το ειρηνοδικείο 
και παραπέμφθηκαν στις αρμό-
διες υπηρεσίες υποστήριξης. Ο 
εργοδότης καταδικάστηκε για 
τράφικινγ εργατών και άλλες 
εγκληματικές πράξεις. Οι ξεχω-
ριστοί δράστες καταδικάστηκαν 
μεταξύ ενός και τεσσάρων χρό-
νων φυλακή και οι εταιρίες πλή-
ρωσαν πρόστιμο 18.000 ευρώ».

Αν στην παραπάνω περίπτω-
ση οι δράστες τιμωρήθηκαν, 
αυτό δε συμβαίνει πάντα. Οπως 
στην περίπτωση που θα διαβά-
σετε παρακάτω:

«68 Κινέζοι προσελήφθησαν 
σε εταιρία καθαρισμού στη Φιν-
λανδία. Μια φινλανδική εταιρία 
εύρεσης εργασίας έκανε τις 
προσλήψεις με τη βοήθεια μί-
ας κινέζικης. Αυτό προκάλεσε 
σύγχυση στους εργάτες που δεν 
καταλάβαιναν ποιος αντιπρο-
σωπεύει το γραφείο εύρεσης 
εργασίας και ποιος την εταιρία 
καθαρισμού. Αυτή η αβεβαι-
ότητα είχε αντανάκλαση στις 
δικαστικές διαδικασίες, καθώς 
οι κατηγορίες κατά του φινλαν-
δικού γραφείου εύρεσης εργα-
σίας για εξαιρετική εργασιακή 
διάκριση κατέπεσαν, επειδή το 
γραφείο δεν κρίθηκε ότι δρού-
σε εκ μέρους του εργοδότη. Οι 
δράστες επομένως δεν τιμωρή-
θηκαν, παρά τη δίωξή τους για 
εξαιρετική εργασιακή διάκριση 
και τοκογλυφία. Τα θύματα δεν 
έλαβαν καμία αποζημίωση ή 
πληρωμές αποζημιώσεων και 
έπρεπε να πληρώσουν οι ίδιοι 
τη νομική τους υποστήριξη»!

Ποιος είπε ότι οι «καθώς 
πρέπει» άνθρωποι δεν κάνουν 
τέτοια πράγματα; Διαβάστε 
την παρακάτω περίπτωση και 
θα καταλάβετε:

«Το 2008 μια γυναίκα από το 
Νεπάλ υπέστη βαριά εκμετάλ-
λευση σε σπίτι διπλωμάτη στην 
Αυστρία. Είχε συσταθεί στον 
δράστη από έναν άλλο διπλωμά-
τη. Τα ταξιδιωτικά της έγγραφα 
κρατήθηκαν και εργαζόταν επί 
πολλές ώρες σε απομόνωση. 
Τελικά, το θύμα εμπιστεύτηκε 
κάποιον που μίλησε γι’ αυτήν 
στο ομοσπονδιακό υπουργείο 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υπο-
θέσεων. Το θύμα πήρε βοήθεια 
και υποστήριξη από τη ΜΚΟ 
LEFÖ IBF. Εγινε εγκληματολο-
γική έρευνα από την αστυνομία 

και δίωξη σύμφωνα με την παρ. 
116 του Νόμου Αστυνόμευσης 
Αλλοδαπών, ενώ ο δράστης δι-
ώχθηκε για “εκμετάλλευση αλ-
λοδαπού”. Ωστόσο, ο δράστης 
απαλλάχθηκε εξαιτίας έλλειψης 
αποδείξεων. Το θύμα έπαιρνε τα 
λεφτά στο χέρι και ήταν αδύνα-
το να αποδειχθεί ότι είχε λάβει 
τόσο λίγα  λεφτά». 

Οπως επισημαίνει η έκθεση, 
η παραπάνω περίπτωση οδή-
γησε το αυστριακό κράτος να 
απαιτεί πλέον την υποχρεω-
τική κατάθεση των χρημάτων 
των εργαζόμενων σε σπίτια 
διπλωματών σε τραπεζικό 
λογαριασμό, υπονοώντας ότι 
αυτό αποτελεί εγγύηση για να 
μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο 
στο μέλλον. Αστεία πράγματα. 
Ποιος όμως μπορεί να εγγυηθεί 
ότι ο εργαζόμενος δε θα ανα-
γκαστεί να γυρίσει μέρος των 
χρημάτων πίσω;

Η ανυπαρξία ελέγχου, η μι-
κρή πιθανότητα δίωξης των 
υπευθύνων, οι δυσκολίες στην 
επικοινωνία (όταν οι εργάτες 
δεν ξέρουν τη γλώσσα του τό-
που εργασίας τους), η εργασία 
σε τομείς που οργιάζει η εκμε-
τάλλευση (αγροτικός τομέας, 
κατασκευές, υπηρεσίες διανο-
μής τροφίμων, οικιακοί βοηθοί 
κτλ.), η εργασία χωρίς γραπτή 
σύμβαση, η άγνοια των εργα-
τικών δικαιωμάτων, η έλλειψη 
σταθερού τόπου κατοικίας των 
εργατών, η εξάρτηση από τον 
εργοδότη που συχνά δημιουρ-
γείται, είναι ορισμένοι από τους 
σημαντικότερους παράγοντες 
που ευνοούν την εργασιακή 
εκμετάλλευση των ξένων ερ-
γατών.

Οι ξένοι εργάτες είναι όμως 
τα ταξικά μας αδέλφια. Κι όσο 
σιωπούμε στην ληστρική τους 
εκμετάλλευση, όσο δεν «συγ-
χωνευόμαστε» μαζί τους στον 
αγώνα για ίσα δικαιώματα και 
καλύτερες συνθήκες εργασίας, 
όσο τελικά δεν αγωνιζόμαστε 
για να ανατρέψουμε αυτή την 
απάνθρωπη κατάσταση που 
βιώνει η εργαζόμενη κοινωνία, 
τον καπιταλισμό, τόσο θα φέ-
ρουμε ανεξίτηλη την ευθύνη για 
την απραξία μας, τις καθυστε-
ρήσεις μας ή την παθητικότητά 
μας. Κι άλλο τόσο θα «δικαι-
ούμαστε» να πληρώσουμε το 
τίμημα από τις ορδές των εξα-
θλιωμένων που δεν θα έχουν 
τίποτε που να τους κρατά από 
το να διαπράξουν οποιοδήποτε 
έγκλημα για να επιβιώσουν.

ΥΓ. Από τα ευρήματα της έκ-
θεσης, όπως είναι φυσικό, δε θα 
μπορούσε να λείπει η Ελλάδα. Η 
εκμετάλλευση των εργατών στα 
σκλαβοπάζαρα της Μανωλά-
δας, η ασυλία των καπιταλιστών 
που τους εκμεταλλεύονται ανα-
φέρονται στην έκθεση. Ο λόγος 
που δεν τα παραθέτουμε είναι 
(πέραν του ότι είναι γνωστά 
στο πανελλήνιο) ότι θελήσαμε 
να τονίσουμε ότι αυτά συμβαί-
νουν και στα πιο ανεπτυγμένα 
κράτη, για τα οποία δυστυχώς 
υπάρχουν αυταπάτες από πολ-
λούς ότι «σέβονται τον πολίτη».

ΗΠΑ: Επιβράδυνση ξανά
Προς τα κάτω αναθεωρήθηκε η μεταβολή του αμερικάνι-

κου ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με τη δεύτερη 
εκτίμηση που έκανε την προηγούμενη Παρασκευή 29/5 το Γρα-
φείο Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ (http://www.bea.gov/
newsreleases/national/gdp/2015/gdp1q15_2nd.htm). Ενώ στην 
αρχική εκτίμηση γινόταν λόγος για αύξηση κατά 0.2% (σε ετήσια 
βάση και σε σταθερές τιμές), ένα μήνα μετά η δεύτερη εκτίμηση 
κάνει λόγο για μείωση της τάξης του 0.7%.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατρακύλησαν μειούμενες 
κατά 7.6%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5.6% (λίγο πάνω από 
το μισό, σε σχέση με την αύξηση που σημειώθηκε το τελευταίο 
τρίμηνο του 2014). Ελάχιστα αυξημένες ήταν και οι καταναλωτι-
κές δαπάνες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (αυξήθηκαν μόλις 
κατά 0.1%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο είχαν μειωθεί κατά 7.3%).

Η μείωση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2015 μπορεί να μην 
ήταν εντυπωσιακή (η αντίστοιχη μείωση στο πρώτο τρίμηνο του 
2014 ήταν τριπλάσια, της τάξης του 2.1%) εξανεμίζει όμως τις 
προσδοκίες για σταθερή «ανάκαμψη» της αμερικάνικης οικονο-
μίας. Επτά χρόνια μετά το ξέσπασμα της τελευταίας κρίσης στις 
ΗΠΑ, η αμερικάνικη οικονομία εξακολουθεί να τρεκλίζει και να 
μη μπορεί να φτάσει τις «καλές μέρες» της προ της τελευταίας 
κρίσης κατάστασης.



www.eksegersi.gr

6 6 ΙΟΥΝΗ 2015

Oχι στο ραγιαδισμό
Πραγματικά είναι ν’ απορεί κανείς ποιο είναι 

το χειρότερο. Η νέα μνημονιακή συμφωνία, που 
ετοιμάζεται να υπογράψει η συγκυβέρνηση Τσίπρα-
Καμμένου, ή η ιδεολογία του ραγιαδισμού, που 
ενόψει αυτής της συμφωνίας διαχέεται από όλους 
τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του ελληνικού 
καπιταλιστικού σχηματισμού, με προεξάρχοντα 
φυσικά τα αστικά ΜΜΕ;

«Πρόκειται ασφαλώς για λεόντειο συμφωνία», 
συμπέραινε στο editorial της η ναυαρχίδα του 
Συγκροτήματος Ψυχάρη, την περασμένη Πέμπτη, 
λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης 
Τσίπρα-Γιούνκερ στις Βρυξέλλες. Για να καταλήξει σε 
κάλεσμα προς την κυβέρνηση να υπογράψει άμεσα 
τη συμφωνία: «Είναι πλέον προφανές ότι ο πικρός 
λογαριασμός μεγαλώνει σε καθημερινή βάση - χωρίς 
όφελος για τους Ελληνες. Ας μην τον κάνουμε 
χειρότερο».

Αν οι κήρυκες του δωσιλογισμού το λένε αυτό με 
τη χυδαιότητα που παραδοσιακά τους χαρακτηρίζει, 
οι κήρυκες της «πρώτη φορά Αριστεράς» το λένε 
με το ραφινάτο τρόπο των πολιτικών τυχοδιωκτών: 
«Εμείς διαπραγματευτήκαμε όσο πιο σκληρά γινόταν, 
αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό και δε θα μπορούσε 
να είναι διαφορετικό, διότι υπάρχει υπεροπλία των 
συντηρητικών δυνάμεων στην Ευρώπη».

Οταν μιλάμε για τον ελληνικό καπιταλισμό και 
τους εκπροσώπους του (ανεξαρτήτως πολιτικού 
χρωματισμού), αυτό είναι σωστό. Σ’ ένα διαβούλιο 
ιμπεριαλιστών λύκων επιβάλλουν τους όρους 
τους εκείνοι που έχουν την υπεροπλία από άποψη 
κεφαλαίου. Από τα γεννοφάσκια του ακόμη ο 
ελληνικός καπιταλισμός έτσι πορεύτηκε και οι 
πολιτικοί του εκπρόσωποι περιέβαλαν με την 
ιδεολογία του ραγιαδισμού αυτή τη συμπεριφορά. 
Σε κάθε περίοδο έδιναν διαφορετική μορφή σ’ αυτή 
την ιδεολογία. Από τη θεωρία της «ψωροκώσταινας» 
μέχρι το «στρατηγέ ιδού ο στρατός σας» και από το 
«ανήκομεν εις την Δύσιν» μέχρι το «πάση θυσία στο 
ευρώ», ο πυρήνας είναι ο ίδιος.

Το συμφέρον του ελληνικού καπιταλισμού, 
που υπερασπίζεται τη θέση του στον παγκόσμιο 
καπιταλιστικό καταμερισμό της εργασίας, βαφτίζεται 
«συμφέρον της χώρας», του «έθνους», του «λαού». 
Αυτό το συμφέρον είναι που στηρίζει σήμερα τις 
ιταμές αξιώσεις των ιμπεριαλιστών δανειστών. 
Γιατί αυτές οι αξιώσεις συνοδεύονται από την 
κινεζοποίηση του ελληνικού λαού, που αποτελεί 
όραμα δεκαετιών (και) της ντόπιας κεφαλαιοκρατίας.

Στη νεότερη Ιστορία μας υπάρχει ένα φωτεινό 
παράδειγμα που ο ελληνικός λαός αποτίναξε από 
πάνω του τη μιζέρια του ραγιαδισμού και τα ‘βαλε μ’ 
έναν συντριπτικά υπέρτερο εχθρό. Κατά τη διάρκεια 
της ναζιφασιστικής κατοχής, η μεγάλη πλειοψηφία 
του λαού μας ανταποκρίθηκε στο αντιστασιακό 
προσκλητήριο που σάλπισαν οι κομμουνιστές 
και έγραψε το γνωστό έπος. Η αστική τάξη τότε 
είτε συνεργαζόταν με τους κατακτητές είτε ήταν 
απούσα, περιμένοντας να επιστρέψει εποχούμενη 
των βρετανικών τεθωρακισμένων. Το έπος της 
Αντίστασης γράφτηκε ερήμην της και κόντρα στη 
θέλησή της.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφουμε τη μια ήττα 
μετά την άλλη. Προσδοκίες που εναποτέθηκαν 
στις εκλογές διαψεύστηκαν οικτρά, δυο φορές 
μέχρι τώρα. Ας μην ηττηθούμε και ιδεολογικά. Ας 
μην  αποδεχτούμε το ραγιαδισμό ως μοίρα. Ας 
θυμηθούμε την Ιστορία και ας προετοιμαστούμε να 
την επαναλάβουμε στις συνθήκες του σήμερα. Ας 
διεκδικήσουμε, ας αγωνιστούμε, ας οργανωθούμε 
πολιτικά ως εργατική τάξη.

στο ψαχνό

Σε γραμμή Μπένι
Είπε ο Τσίπρας στις δηλώσεις του στο 

υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη 27 
Μάη: «Δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε 
να κάνουμε με τρεις διαφορετικούς θε-
σμούς, πολλές φορές με αντικρουόμενες 
απόψεις μεταξύ τους, και κυρίως έχουμε 
να κάνουμε και με εταίρους –πολλές δι-
αφορετικές χώρες- μεταξύ των οποίων 
υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, 
αλλά και εντός των χωρών διαφορετικές 
πολιτικές σκοπιμότητες».

Το ακούσαμε και αρχίσαμε ν΄ αναρωτι-
όμαστε: κάτι μας θυμίζει, κάτι μας θυμίζει. 
Και θυμηθήκαμε. Είναι η θεωρία την οποία 
χρησιμοποιούσε κατά κόρον ο Βενιζέλος 
για να πει πόσο δύσκολες είναι οι διαπραγ-
ματεύσεις με τους «εταίρους». Με μια δι-
αφορά: ο Βενιζέλος δεν μιλούσε για «δι-
αφορετικές πολιτικές σκοπιμότητες εντός 
των χωρών». Δεν φωτογράφιζε μια «καλή» 
Μέρκελ, που δε θέλει τάσεις διάσπασης 
στην Ευρωζώνη, κι έναν «κακό» Σόιμπλε 
που εμμονικά σπρώχνει τα πράγματα προς 
το Grexit. Αυτό αποτελεί επινόηση-πατέ-
ντα του επιτελείου του Μαξίμου.

Και βέβαια, έχουμε να κάνουμε με 
πλήρη διαστροφή της πραγματικότητας, 
με στόχο να παρουσιαστεί η «επώδυνη» 
συμφωνία ως επιτυχία, γιατί ο Σόιμπλε και 
η παρέα του επεδίωκαν το Grexit, αλλά η 
κυβέρνηση τους χάλασε τα σχέδια, κάνο-
ντας τις σωστές κινήσεις και παίρνοντας 
με το μέρος της ακόμα και την Μέρκελ!

Υποκριτές
Βούιξαν τα ελληνικά ΜΜΕ: «Ο Τσακα-

λώτος δήλωσε στη γερμανική FAZ πως η 
ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται 
ένα νέο δανειακό πακέτο». Καινούργιο 
είν’ αυτό, ρε υποκριτές; Η συμφωνία της 
20ής Φλεβάρη αναφέρεται ρητά και 
κατηγορηματικά σε «συζητήσεις για μια 
ενδεχόμενη διάδοχη διευθέτηση ανάμε-
σα στο Γιούρογκρουπ, τους θεσμούς και 
την Ελλάδα» και σε «χορήγηση επαρκούς 
στήριξης στην Ελλάδα ωσότου ανακτήσει 
πλήρη πρόσβαση στις αγορές εφόσον τη-

ρήσει τις δεσμεύσεις εντός του συμφω-
νημένου πλαισίου». Τι καινούργιο είπε ο 
Τσακαλώτος;

O μεγαλύτερος υποκριτής, όμως, είναι 
ο ίδιος ο Τσακαλώτος που βγήκε μετά να 
τα μαζέψει. Ο κόσμος το ‘χει τούμπανο κι 
αυτοί κρυφό καμάρι. Οι πάντες γνωρίζουν 
ότι χρειάζονται καμιά τριανταριά δισ. για 
να κλείσει το χρηματοδοτικό κενό (δηλα-
δή οι ανάγκες για αποπληρωμή των προη-
γούμενων δανείων που τρέχουν) μέχρι το 
τέλος του 2016.

Σκασίλα τους
Περιμέναμε πως κάποια στιγμή θα 

έβγαινε ένας από το Μαξίμου και θα 
έθετε ζήτημα κομματικής πειθαρχίας 
των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφο-
φορία για τη νέα μνημονιακή συμφωνία. 
Το έκανε ο Παππάς και το έκανε με το 
γνωστό ωμό τρόπο: ή ψηφίζουν όλοι τη 
συμφωνία ή πέφτει η κυβέρνηση και πάμε 
για εκλογές.

Εκβιασμός; Ασφαλώς. Πώς όμως θα 
πρέπει να χαρακτηρίσουμε τους συρι-
ζαίους που «τζινάνε» σ’ αυτή την τοπο-
θέτηση του Μαξίμου; Υπέρμαχους της 
δημοκρατικής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ; 
Και έναντι του λαού πού πήγε ο δημο-
κρατισμός τους; Εκείνο που ζητούν είναι 
να τους αφήσουν να καταψηφίσουν τη 
συμφωνία (ή να ψηφίσουν παρών ή να 
απόσχουν) και η κυβέρνηση να συνεχί-
σει να κυβερνά κανονικά και οι ίδιοι να 
απολαμβάνουν τις βουλευτικές θεσού-
λες τους. Σκασίλα τους γι’ αυτά που θα 
υποφέρει ο ελληνικός λαός, αρκεί οι 
ίδιοι να μη χάσουν τα προνόμιά τους. 
Απ’ αυτή την άποψη, δε διαφέρουν σε 
τίποτα από τους τσιπραίους.

Kαριέρες
Στο πολιτικό προσωπικό που έχει 

χωθεί σε κρατικά πόστα με τη νέα κυ-
βέρνηση συναντάς ανθρώπους που τα 
προηγούμενα χρόνια τους έβλεπες 
στα «κινήματα». Κι αναρωτιέσαι: πώς 
γίνεται από το «πεζοδρόμιο» να μετα-

πηδά κάποιος ξαφνικά στην καμαρίλα της 
αστικής εξουσίας; Γιατί δεν εξακολούθη-
σε να παραμένει εκτός εξουσίας, ακόμη 
κι αν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ή –πολύ περισσότε-
ρο- στήριξε ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να μην έχει δε-
σμεύσεις, αλλά να εξακολουθήσει να αμ-
φισβητεί –ή έστω να ελέγχει- την εξουσία;

Η μοναδική ευκολία με την οποία έγιναν 
αυτές οι μεταπηδήσεις στα δώματα της 

Ιμπεριαλιστικό 
διευθυντήριο

Μέρκελ, Ολάντ, Γιούνκερ, Ντράγκι, 
Λαγκάρντ συναντήθηκαν εκτάκτως στο 
Βερολίνο και συζήτησαν το «ελληνικό 
πρόβλημα». Οι τρεις τελευταίοι εκπρο-
σωπούν θεσμικά όργανα της ΕΕ (Γιούν-
κερ-Κομισιόν), της Ευρωζώνης (Ντρά-
γκι-ΕΚΤ) και του ΔΝΤ (Λαγκάρντ). Είναι 
τα αφεντικά της τρόικας. Οι δύο πρώτοι 
δεν έχουν κανένα θεσμικό ρόλο. Είναι 
απλώς οι επικεφαλής δύο κυβερνήσε-
ων, που δεν έχουν περισσότερα δικαι-
ώματα απ’ αυτά που έχει κάθε άλλος 
επικεφαλής κυβέρνησης.

Αυτό, βέβαια, μόνο ως καλαμπούρι 
μπορεί ν’ ακουστεί. Μέρκελ και Ολάντ 
εκπροσωπούν τις δυο ηγέτριες ιμπερι-
αλιστικές δυνάμεις της ΕΕ και της Ευ-
ρωζώνης. Ο γερμανογαλλικός άξονας 
έχει βαρύνουσα σημασία στις όποιες 
αποφάσεις και από τη λειτουργία του 
εξαρτώνται όλες οι ισορροπίες σ’ αυ-
τή την ιμπεριαλιστική σύμπραξη. Αν 
υπάρχει ένα διευθυντήριο στην ΕΕ και 
την Ευρωζώνη, αυτό είναι ο γερμανο-
γαλλικός άξονας, από την έγκριση του 
οποίου περνά κάθε κρίσιμη απόφαση.

Δε λέμε, βέβαια, τίποτα καινούργιο, 
όμως αυτό το κουρέλιασμα των θε-
σμικών διαδικασιών της ΕΕ πρέπει να 
σημειώνεται και να το υπενθυμίζουμε 
συνεχώς σε όσους εξακολουθούν ακό-
μη και σήμερα να πιπιλίζουν την αντι-
δραστική καραμέλα της «Ευρώπης της 
ισότητας και της αλληλεγγύης».

ΚΟΝΤΡΕΣ

Εδώ μιλάμε για ντέρμπι. Θα καταφέρει ο Τσίπρας να ξεφορτωθεί τον Μπαρουφάκη μετά την υπογραφή της μνημονιακής συμφωνίας 
ή θα υποκύψει στους απανωτούς εκβιασμούς του και θα τον κρατήσει στην κυβέρνηση, φοβούμενος ότι εκτός κυβέρνησης θα του κάνει 
συνεχή πολιτική ζημιά, εμφανιζόμενος ως αντιμνημονιακός που τον έφαγαν οι μνημονιακοί (δηλαδή ο Τσίπρας); Αρκεί η εικόνα του 
«ροκ σταρ», που με τόση επιμέλεια φιλοτέχνησε, για να εξασφαλίσει στον Μπαρουφάκη λαϊκό έρεισμα ή η μεθοδική αποδόμησή του 
από το Μαξίμου και τα ΜΜΕ θα τον ξαναστείλει στην πλήρη αφάνεια (από την οποία ανασύρθηκε τα τελευταία χρόνια), συνοδευόμενη 
αυτή τη φορά και από ανυποληψία; (Περισσότερα στη σελίδα 3).
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εξουσίας, από τους πρώτους κιόλας μήνες της νέας κυβέρνη-
σης, επιβεβαιώνει τη θεωρία της κοινωνικής δημαγωγίας, που 
κάθε άλλο παρά καινούργια είναι. Αυτοί που ασκούν κοινωνική 
δημαγωγία, συχνά καμουφλάροντάς την πολύ αποτελεσματι-
κά, χτίζουν αδίστακτα τις προσωπικές τους πολιτικές καριέρες, 
αναζητώντας την κατάλληλη ευκαιρία για να διαχειριστούν και 
προσωπικά τομείς της αστικής εξουσίας, ως στελέχη μιας νέας 
κυβέρνησης.

Μια τέτοια περίπτωση είναι ο νέος ειδικός γραμματέας του 
ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) Απόστολος Καψάλης. Ως 
συνεργάτης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ έχτιζε προσεκτικά το προσωπικό του 
πολιτικό προφίλ, εμφανιζόμενος ως ένας ριζοσπάστης επιστή-
μονας που υπερασπίζεται με πραγματική αφοσίωση τα ταξικά 
συμφέροντα της εργατικής τάξης. Ακόμη και ως… αντιεξουσια-
στή τον εμφάνιζαν κάποιοι κι αυτός δεν έχανε την ευκαιρία να εμ-
φανίζεται ως ομιλητής ακόμη και σε αντιεξουσιαστικά στέκια και 
άλλους χώρους. Η αναρρίχησή του σ’ ένα τόσο ψηλό κυβερνητικό 
πόστο (ειδικός γραμματέας δεν είναι παίξε γέλασε) ίσως να εξέ-
πληξε δυσάρεστα πολλούς. Σημασία, όμως, έχει να βγάζουμε 
διδάγματα από τέτοιες περιπτώσεις και να μην γινόμαστε εφαλ-
τήριο για να σαλτάρουν κάποιοι προς τα ψηλά κρατικά αξιώματα. 
Για να γίνει αυτό, όμως, θα πρέπει ν’ αποφασίσουμε να γίνουμε 
οι ίδιοι βαθείς γνώστες των υποθέσεων που μας αφορούν, αντί 
να ανατρέχουμε στις κάθε είδους «αυθεντίες».

Παιδική χαρά
Τετάρτη 27 Μάη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σακελλαρίδης 

δίνει ραδιοφωνική συνέντευξη και όταν τον ρωτούν αν υπάρχει 
σκέψη για μια νέα περαίωση και νομιμοποίηση αδήλωτων εισο-
δημάτων, απαντά πως υπάρχει τέτοια σκέψη, όμως η ρύθμιση συ-
ναρτάται και με τις διμερείς σχέσεις που η κυβέρνηση σκοπεύει 
να συνάψει με χώρες όπως η Ελβετία. Ταυτόχρονα ξεκαθαρίζει 
ότι «δεν θέλουμε ίσως από αυτές τις ρυθμίσεις να κρυφτούν 
υποθέσεις ξεπλύματος ή πλυντηρίου μαύρου χρήματος. Για αυ-
τό ακριβώς θα είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο 
εφαρμογής τέτοιου τύπου ρυθμίσεων».

Την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλούσε για σκέψεις 
που απαιτούν μελέτη, ο υπουργός Οικονομικών αναρτούσε στο 
Διαδίκτυο νομοθετική ρύθμιση για διαβούλευση, χωρίς προφα-
νώς να έχει την τελική έγκριση από το Μαξίμου. Αλλη μια πρό-
κληση Μπαρουφάκη, που το Μαξίμου αναγκάστηκε να καταπιεί. 
Είμαστε πραγματικά περίεργοι να δούμε πώς θα καταφέρει ο 
Τσίπρας να τον νικήσει στο επίπεδο της προπαγάνδας, όταν τον 
διώξει από την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός έχει, βέβαια, το 
πάνω χέρι σ’ αυτές τις περιπτώσεις, όμως με τον Μπαρουφάκη 
να το παίζει αντιμνημονιακός, ο Τσίπρας σίγουρα δε θα τη βγάλει 
αναίμακτα.

Λόγια του αέρα
Με την ΑΔΕΔΥ συναντήθηκε στις 28 Μάη ο Δ. Στρατούλης κι 

επειδή Στρατούλης είν’ αυτός, δε θα μπορούσε να μην προσφέ-
ρει μια νότα… αισιοδοξίας στους γραφειοκράτες συνδικαλιστές. 
Δήλωσε, λοιπόν: «Εγγυηθήκαμε ότι δεν θα γίνουν μειώσεις στις 
κύριες και στις επικουρικές συντάξεις και ότι το πάγωμα της  ρή-
τρας μηδενικού ελλείμματος και του νέου τρόπου υπολογισμού 
των κύριων συντάξεων θα μετατραπεί  σε νομοθετική ρύθμιση 
το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα».

Για το τελευταίο πάμε και στοίχημα ότι δε θα γίνει. Αλλωστε, 
αν είχαν σκοπό να νομοθετήσουν την κατάργηση της ρήτρας 
μηδενικού ελλείμματος, θα το έκαναν τώρα, δε θα χρειαζόταν 
να περάσουν από το πάγωμα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους 
δανειστές παγώνει (χωρίς να καταργηθεί) η νομοθετική ρύθμιση 
της προηγούμενης κυβέρνησης, για να επανεξεταστεί από το 
φθινόπωρο, όταν θ’ ανοίξει συνολικά το Ασφαλιστικό. Τι υπόσχε-
ται τότε ο Στρατούλης; Αέρα κοπανιστό, καταπώς το συνηθίζει.

Ξετσίπωτη
Η πρόεδρος της Βραζιλίας Ντίλμα Ρούσεφ βρισκόταν στην 

πόλη του Μεξικού όταν έγιναν γνωστές οι συλλήψεις κορυφαί-
ων στελεχών της FIFA στη Ζυρίχη. Εχοντας τη μύγα, έσπευσε 
να δηλώσει πως πρέπει να διερευνηθούν όλες οι διοργανώσεις. 
Γιατί έχει τη μύγα; Γιατί η Βραζιλία διοργάνωσε το τελευταίο 
Μουντιάλ και η Ρούσεφ χρειάστηκε να επιστρατεύσει την πιο 
σκληρή καταστολή για ν’ αντιμετωπίσει τις διαμαρτυρίες δια-
δηλωτών ενάντια στην προκλητική σπατάλη κρατικών πόρων. 
Θέλει, λοιπόν, να «καθαρίσει» έγκαιρα το όνομά της και να μην 
συνδεθεί με μίζες και εξαγορά ψήφων, γιατί τότε θα την έχει 
ακόμη πιο άσχημα. Είναι, όμως, ξετσιπωσιά να ζητά διερεύνηση 
ενός πολιτικού σκανδάλου (πολιτικές σκοπιμότητες κρύβουν οι 
διώξεις, γιατί οι πάντες γνωρίζουν ότι λειτουργεί το σύστημα της 
FIFA, της ΔΟΕ και όλων των διεθνών ομάδων που οργανώνουν 
αγώνες με σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον) η πρόεδρος ενός 
κόμματος που πρωταγωνίστησε στο σκάνδαλο Petrobras (κρα-
τική πετρελαϊκή εταιρία της Βραζιλίας, που μάζευε μίζες από 
όλους τους εργολάβους, οι οποίες διοχετεύονταν στο κυβερνών 
κόμμα και τα στελέχη του).

Την Παρασκευή 29 Μάη, ο αναπληρωτής  
Υπουργός  Β. Αποστόλου έδωσε στη 

δημοσιότητα (για την περιβόητη διαβού-
λευση, που θα ολοκληρωθεί στις 10 Ιούνη) 
το νομοσχέδιο «Βοσκήσιμες γαίες και άλ-
λες διατάξεις». Για την ιστορία, πρέπει να 
πούμε ότι ο Β. Αποστόλου, που επί χρόνια 
παρουσιαζόταν ως δασολόγος, διαπρύσι-
ος υπερασπιστής του δάσους και του δα-
σολογικού πλούτου της χώρας, ουδέποτε 
υπήρξε δασολόγος της πράξης, αν και έχει 
αποφοιτήσει από το Τμήμα Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Το 
τελευταίο δίμηνο, ο εν λόγω αναπληρωτής 
υπουργός ανέλαβε εργολαβικά, για λογα-
ριασμό της πολιτικής ηγεσίας του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τη σύνταξη 
του νέου νομοθετικού πλαισίου για τους 
περιβόητους βοσκότοπους, προκειμένου 
υποτίθεται να μη χαθούν οι κοινοτικές επι-
δοτήσεις των κτηνοτρόφων.

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε έλαβε 
γνώση του πρώτου σχεδίου νόμου για τις 
«βοσκήσιμες γαίες», στο οποίο ενσωματώ-
νονταν όλες οι προηγούμενες αντιδασικές 
ρυθμίσεις, που είχε εισάγει η συγκυβέρνη-
ση Σαμαρά-Βενιζέλου στους νόμους 4264 
και 4315 του 2014, ενώ επιπλέον αφαιρού-
νταν η αρμοδιότητα του ελέγχου της βό-
σκησης από τις δασικές υπηρεσίες, με την 
κατάργηση του άρθρου 103 του Δασικού 
Κώδικα 86/1969. Οι ρυθμίσεις αυτές κινού-
νταν μεν στην κατεύθυνση του αποχαρα-
κτηρισμού δασών και δασικών εκτάσεων, 
αλλά προς το παρόν δεν αναγόρευαν τη 
βόσκηση σε κύρια και αποκλειστική δρα-
στηριότητα στα δάση και στις δασικές 
εκτάσεις με την εκτόπιση όλων των άλλων 
δραστηριοτήτων που επιτρέπονται σ’ αυτά.

Ομως, με το νομοσχέδιο και την ειση-
γητική του έκθεση, που δόθηκαν στην δη-
μοσιότητα, τα πράγματα αλλάζουν ριζικά. 
Οπως θα δούμε στη συνέχεια, η βόσκηση 
μετατρέπεται σε κύρια και αποκλειστική 
δραστηριότητα, σε βάρος όλων των άλλων 
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα 
δάση και τις δασικές εκτάσεις.

Η βόσκηση στα δάση και τις δασικές 
εκτάσεις επιτρεπόταν ανέκαθεν, με την 
τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων. Ηταν 
μία (και όχι η αποκλειστική) από τις πολ-
λές δραστηριότητες που ασκούνται, όπως 
η παραγωγή ξύλου, η μελισσοκομία, η θη-
ραματοπονία, όπως και οι αναγκαίες κοινω-
νικές προσφορές των δασών και δασικών 
εκτάσεων (αναψυχή, υδρονομία, υγιεινή 
κ.ά.). Με τις ρυθμίσεις του νομοσχέδιου 

Αποστόλου, όλες αυτές οι δραστηριότητες 
και οι προσφορές στην κοινωνία καταργού-
νται για την ακώλυτη άσκηση της βόσκησης 
του κτηνοτροφικού κεφαλαίου.

Στην αιτιολογική έκθεση, στην οποία εκτί-
θεται η φιλοσοφία του νομοσχεδίου (όπως 
συμβαίνει με κάθε νομοσχέδιο), στη σελί-
δα 3, υπάρχει η εξής παράγραφος για την 
κατάρτιση και έγκριση των διαχειριστικών 
σχεδίων βόσκησης: «Με την κατάρτιση και 
έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκη-
σης προβλέπεται μεταξύ άλλων και η χαρτο-
γράφηση και κατά συνέπεια η οριοθέτηση 
των εκτάσεων που έχουν ως κύρια χρήση 
τη βοσκή, τις οποίες αποκαλούμε βοσκήσι-
μες γαίες. Οι εκτάσεις  που θα αποδοθούν 
στην κτηνοτροφία θα διαχειρίζονται μόνο 
ως βοσκήσιμες».

Κύρια χρήση, λοιπόν, των δασών και των 
δασικών εκτάσεων θα αποδοθούν στην 
κτηνοτροφία θα είναι η βοσκή και αυτές 
θα είναι αντικείμενο διαχείρισης μόνο 
ως βοσκήσιμες γαίες. Οι συντάκτες του 
νομοσχέδιου δεν περιορίζονται μόνο σ’ 
αυτή την από άποψη αρχών προσέγγιση 
του ρόλου των «βοσκήσιμων γαιών», αλλά 
κάνουν παραπέρα βήματα, εισάγοντας 
στο σώμα του νομοσχεδίου διατάξεις που 
δεν υπήρχαν στο αρχικό νομοσχέδιο που 
γνώριζαν τα μέλη της επιτροπής (αυτή την 
αρχική εκδοχή του νομοσχέδιου την είχαμε 
εξασφαλίσει και σχολιάσει).

Στο άρθρο 8, παράγραφος 3 διαβάζου-
με: «Αν στις βοσκήσιμες γαίες περιλαμβά-
νονται δάση ή δασικές εκτάσεις, σε αυτές 
επιτρέπεται να γίνεται χρήση για βόσκηση 
σύμφωνα  με τις διατάξεις  του παρόντος νό-
μου και απαγορεύεται κάθε άλλη επέμβαση 
επ’ αυτών, εκτός των επεμβάσεων που προ-
βλέπονται από τη δασική νομοθεσία και δεν 
παρεμποδίζουν τη χρήση της βοσκής».

Η φράση «και δεν παρεμποδίζουν τη χρή-
ση της βοσκής» εισάγει, ως διάταξη πλέον, 
αυτό που διατυπώνεται ως φιλοσοφία στην 
εισηγητική έκθεση. Δηλαδή, ότι τα δάση και 
οι δασικές εκτάσεις που παραχωρούνται 
στην κτηνοτροφία θα υφίστανται διαχείρι-
ση μόνο ως βοσκήσιμες γαίες και, συνεπώς, 
όλες οι υπόλοιπες επιτρεπόμενες δραστη-
ριότητες (τις περιγράψαμε παραπάνω) με-
τά την ψήφιση αυτού του νομοσχέδιου θα 
απαγορευτούν!

Στην πρώτη εκδοχή του νομοσχέδιου, η 
φράση «και δεν παρεμποδίζουν τη χρήση 
της βοσκής» δεν υπήρχε. Ο λόγος είναι 
ευνόητος. Ο Β. Αποστόλου και η υπόλοιπη 
πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ δεν άνοιξαν 

από την αρχή τα χαρτιά τους, γιατί ο «δα-
σολόγος»  Αποστόλου γνωρίζει πως με τη 
φράση «και δεν παρεμποδίζουν τη χρήση 
της βοσκής» καταργούνται όλες οι άλλες 
δραστηριότητες στα δάση και τις δασικές 
εκτάσεις, οι οποίες έτσι οδηγούνται στον 
αποχαρακτηρισμό τους. Δεν ήθελε να προ-
κληθεί πρώιμος θόρυβος απ’ αυτό.

Το άρθρο 8, παράγραφος 2, αναφέρε-
ται στις εκτάσεις που αποτυπώνονται ως 
βοσκήσιμες. Στην παράγραφο 2δ του αρ-
χικού νομοσχέδιου γινόταν αναφορά σε 
εκτάσεις που έχουν διατεθεί για άλλους 
σκοπούς (πέραν της βόσκησης, δηλαδή) 
στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας. Στο 
νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα 
αυτή η διάταξη αφαιρέθηκε, γιατί στόχος 
είναι να αναγορευθεί η βόσκηση στα 50 
εκατ. στρέμματα δασών και δασικών εκτά-
σεων σε αποκλειστική δραστηριότητα, 
ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τον ολοκλη-
ρωτικό αποχαρακτηρισμό τους ως δασών 
και δασικών εκτάσεων.

Η φράση «χωρίς να παρεμποδίζεται η 
χρήση της βοσκής», πέρα από το άρθρο 
8, παρ. 3, που αναφέραμε παραπάνω, 
επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 3, παρ. 
2 (προστέθηκε στο τέλος του β’ εδαφίου), 
που αναφέρεται στα Διαχειριστικά Σχέδια 
Βόσκησης. Επιπλέον, με την παρ. 2 του 
άρθρου 3 ανοίγει ο δρόμος για τη μαζική 
κατασκευή προσωρινών καταλυμάτων και 
ποτιστρών για την καλύτερη διαβίωση των 
ζώων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις 
που θα οριοθετηθούν ως βοσκήσιμες γαίες. 
Θα γίνει το «έλα να δεις»!

Τέλος, από την παράγραφο 4 του άρ-
θρου 2, που αφορά την αρχική καταγραφή 
και αναθεώρηση των βοσκήσιμων γαιών, 
αφαιρέθηκε η παράγραφος που προέβλε-
πε εναλλακτικά τη «διάθεση των εκτάσεων 
αυτών για αναδάσωση σύμφωνα με τις 
σχετικές  μελέτες των οικείων υπηρεσιών 
ή για άλλο σκοπό στα πλαίσια της δασικής 
νομοθεσίας». Η αφαίρεση αυτής της δυνα-
τότητας «μιλάει» από μόνη της.

Με το νομοσχέδιο για τα βοσκοτόπια 
αποχαρακτηρίζονται 50 εκατ. στρέμματα 
δασών και δασικών εκτάσεων, στα οποία 
θα επιτρέπεται μόνο η βόσκηση. Αν δεν 
υπάρξει συντονισμένη αντίσταση και το 
νομοσχέδιο ψηφιστεί, το επόμενο βήμα θα 
είναι ο πλήρης αποχαρακτηρισμός αυτών 
των εκτάσεων και η αλλαγή της ιδιοκτησίας 
τους, όπως έγινε με τα πευκοδάση και τους 
ρητινοκαλλιεργητές.

Γεράσιμος Λιόντος

Σε «διαβούλευση» το νομοσχέδιο για τα βοσκοτόπια

Αποχαρακτηρίζονται 50 εκατ. 
στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων

Δέκα συνεδριάσεις θα γί-
νουν μέχρι το Σεπτέμβρη 

στη δίκη των νεοναζί, για να 
εξεταστεί τότε η δυνατότητα 
μεταφοράς της αίθουσας 
στο Εφετείο. Το θέατρο συ-
νεχίζεται. Η πρόεδρος Λεπε-
νιώτη απευθύνεται στον προ-
ϊστάμενο της διοίκησης του 
Εφετείου Μόκκα, ζητώντας 
αλλαγή της αίθουσας, αλλά 
αυτός της απαντά αρνητικά. 
Γιατί δε ζητά να διαβιβαστεί 
το αίτημά της στον υπουργό 
Δικαιοσύνης, για ν’ αποφασί-
σει αυτός, όπως προβλέπει ο 
νόμος (Ν. 1756/1988, άρθρο 

18, παρ. 3); Η πρόεδρος είναι 
και αναπληρωματικό μέλος 
της διοίκησης του Εφετεί-
ου, οπότε καταλαβαίνετε το 
παιχνίδι που παίζεται. Η δίκη 
θα συνεχιστεί με ρυθμό slow 
motion στον Κορυδαλλό κι 
από Σεπτέμβρη βλέπουμε.

Στο μεταξύ, σύσσωμη η υπε-
ράσπιση των νεοναζί ζήτησε 
να μη νομιμοποιηθεί η πολιτι-
κή αγωγή για τα γκεσέμια της 
νεοναζιστικής συμμορίας, 
που κατηγορούνται μόνο για 
ένταξη και διεύθυνση εγκλη-
ματικής οργάνωσης. Εκμε-
ταλλεύεται το γεγονός ότι η 

ηγεσία των νεοναζί δεν κατη-
γορείται για ηθική αυτουργία 
στα εγκλήματα των ταγμά-
των εφόδου. Η εισαγγελέας 
Οικονόμου επιφυλάχτηκε να 
τοποθετηθεί στην επόμενη 
συνεδρίαση.

Οι νεοναζί βουλευτές ζήτη-
σαν αντικατάσταση των περι-
οριστικών όρων που έχουν, 
προκειμένου -όπως είπαν- να 
μπορούν να ασκούν ανεμπό-
διστα τα καθήκοντα που τους 
ανέθεσε ο ελληνικός λαός (!), 
αλλά το δικαστήριο απέρριψε 
το αίτημά τους για τυπικούς 
λόγους, παραπέμποντάς τους 

στο συμβούλιο εφετών που εί-
ναι αρμόδιο για τους περιορι-
στικούς όρους. Ελπίζουμε να 
μην ακούσουμε κάποια στιγμή 
την πρόεδρο της Βουλής να 
υπερασπίζεται (και) αυτό το 
αίτημα των νεοναζί βουλευ-
τών, όπως υπερασπίστηκε το 
αίτημα των προφυλακισμένων 
να μεταφέρονται συνεχώς 
στη Βουλή. Πάντως, η εξέλιξη 
της δίκης θα τους βρει όλους 
εκτός φυλακής, γιατί κανείς 
δε βιάζεται. Μόνο όταν πρό-
κειται για αγωνιστές του 
αντάρτικου πόλης γίνονται 
fast track δίκες.

Σε slow motion η δίκη των νεοναζί
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Σχεδόν τρεις μήνες χρειάστη-
κε ο πρόεδρος του Ελεγκτι-

κού Συνέδριου Ν. Αγγελάρας για 
να δημοσιοποιήσει την απόφαση 
της Μείζονος Επταμελούς Σύν-
θεσης του ανώτατου δημοσιονο-
μικού δικαστηρίου, με την οποία 
ανατράπηκαν οι προηγούμενες 
αποφάσεις και κρίθηκε ότι «δεν 
κωλύεται η υπογραφή του σχεδί-
ου προγραμματικής σύμβασης» 
ανάμεσα στην περιφέρεια Αττι-
κής και τον ΠΑΟ, με την οποία 
θα χαριστούν 7 εκατ. ευρώ στον 
καπιταλιστή Αλαφούζο για να κα-
τασκευάσει σουΐτες και πρόσθε-
τες κερκίδες σ’ ένα γήπεδο που 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για 
τις μπίζνες της ανώνυμης εταιρίας 
ΠΑΕ ΠΑΟ. 

Η απόφαση δεν περιλαμβάνει 
καμιά ιδιαίτερη νομική επιχειρη-
ματολογία (θα μιλήσουμε αναλυ-
τικά παρακάτω γι’ αυτό), οπότε η 
καθυστέρηση στην έκδοσή της 
(μολονότι η πλευρά Αλαφούζου 
είχε προ καιρού διαρρεύσει ότι 
δικαιώνεται) μπορεί ν’ αποδοθεί 
μόνο στην προσπάθειά του να 
πετύχει ομοφωνία στην εισήγησή 
του (ήταν πρόεδρος και εισηγητής 
στην υπόθεση!). Δεν το πέτυχε 
απολύτως, καθώς μία σύμβουλος 
μειοψήφισε. Η άποψή της, την 
οποία θα παρουσιάσουμε παρα-
κάτω, προσφέρει το μέτρο για να 
κρίνουμε ως κοινωνικά και πολιτι-
κά σκανδαλώδη την απόφαση.

Για να περάσει αυτή η απόφα-
ση, που ανέτρεψε τις κρίσεις δύο 
προηγούμενων οργάνων του Ελεγ-
κτικού Συνέδριου (Ε’ Κλιμακίου 
και VI Τμήματος), χρειαζόταν δύο 
προπαρασκευαστικές πράξεις, οι 
οποίες αναφέρονται. Η πρώτη 
ήταν η συναίνεση της διοίκησης 
Δούρου στην Περιφέρεια, η οποία 
όχι μόνο δεν κατήγγειλε τη σύμ-
βαση που είχε υπογράψει η διοί-
κηση Σγουρού, αλλά και ενέγραψε 
το κονδύλι των 7 εκατ. ευρώ στον 
προϋπολογισμό του 2015. Στη συ-
νέχεια, όταν το Ε’ Κλιμάκιο και στη 
συνέχεια το VI Τμήμα έκριναν ότι 
η σύμβαση προσκρούει στο νόμο 
και δεν πρέπει να υπογραφεί, η 
διοίκηση Δούρου αρνήθηκε να 
παρέμβει στη διαδικασία του 
ΕΣ, αφήνοντας τον Αλαφούζο 
να «παίζει μπάλα» μόνος του και 
χωρίς αντίπαλο. Είναι χαρακτη-
ριστικό το γεγονός πως, κατά τη 
συνεδρίαση του VI Κλιμακίου, από 
την έδρα έγινε δυο φορές ερώτη-
ση αν παρίσταται η Περιφέρεια 
και απάντηση δεν υπήρξε.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγο-
νός ότι στην απόφαση της Μείζο-
νος Επταμελούς Σύνθεσης ανα-
φέρεται με νόημα ότι η πίστωση 
των 7 εκατ. ευρώ προβλέφτηκε 
στον προϋπολογισμό του 2014, 
ενώ παραπέμπει σε «αντίστοιχη 
πρόβλεψη προϋπολογισμού οι-
κονομικού έτους 2015, ο οποίος 
εγκρίθηκε με την 366/23.10.2014 
απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου». Σημειώνεται, δηλαδή, 

ότι την απόφαση για χρηματοδό-
τηση των έργων του Αλαφούζου 
επικύρωσαν δύο διαδοχικά Περι-
φερειακά Συμβούλια, με διαφο-
ρετικές πλειοψηφίες, επομένως 
υπάρχει ευρεία πολιτική συναί-
νεση! Η συνάντηση Δούρου-Αλα-
φούζου, πριν τη συνεδρίαση του 
VI Κλιμακίου του ΣΕ, μετά την 
οποία ο Αλαφούζος δήλωσε ότι 
η περιφερειάρχης θέλει να βοη-
θήσει, ενώ η Δούρου διέρρευσε 
ότι θα κρατήσει… ουδετερότητα, 
δεν απέδωσε τότε (το VI Κλιμάκιο 
αποφάσισε ότι η σύμβαση δεν 
πρέπει να υπογραφεί), απέδωσε 
όμως στην επόμενη φάση.

Η δεύτερη προπαρασκευαστική 
πράξη ήταν το δώρο που έκανε η 
συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέ-
λου στον Αλαφούζο, λίγο πριν πα-
ραδώσει τη σκυτάλη. Με πειρατι-
κή τροπολογία που ενσωματώθη-
κε στο νόμο-κουρελού 4315/2014 
(ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε 
παραμονή Χριστουγέννων), παρέ-
τεινε στα 10 χρόνια το όριο για την 
ολοκλήρωση της διπλής ανάπλα-
σης και το γκρέμισμα του γηπέδου 
της Λεωφόρου, προσφέροντας 
έτσι το πρόσχημα στον πρόεδρο 
και την πλειοψηφία της Μείζονος 
Επταμελούς Σύνθεσης του ΕΣ να 
πουν πως πλέον υπάρχει μακρο-
χρόνιος ορίζοντας για τη λειτουρ-
γία του γηπέδου, οπότε η… επέν-
δυση δεν πάει στο βρόντο. Το σχε-
τικό σημείο της απόφασης είναι 
πραγματικά προκλητικό: «Με τα 
δεδομένα αυτά το Δικαστήριο κρί-
νει ότι, ύστερα από την παράταση 
της λειτουργίας του γηπέδου με το 
άρθρο 10 παρ. 22 του ν. 4315/2014, 
ο χρόνος που καταλείπεται για τη 
νόμιμη λειτουργία αυτού – χωρίς 
να υπολογίζεται ενδεχόμενη στο 
μέλλον εκ νέου παράταση της λει-
τουργίας του – είναι επαρκής για 
να δικαιολογήσει τον αναπτυξιακό 
χαρακτήρα των προγραμματιζόμε-
νων εργασιών αναβάθμισης των εν 
λόγω Αθλητικών Εγκαταστάσεων 
Ποδοσφαίρου (ΑΕΠ), με συνέπεια, 
με τη σύναψη της εν λόγω προ-
γραμματικής σύμβασης, να μην 
γεννάται ζήτημα παραβίασης της 
αρχής της οικονομικότητας και της 
αποδοτικότητας»!

Πέρα απ’ αυτά, η Μείζων Επτα-
μελής Σύνθεση του ΕΣ είχε να 
ξεπεράσει ένα νομικό βουνό, που 
όρθωσε με την απόφασή του το VI 
Τμήμα. Για να καταλάβουμε περί 
τίνος πρόκειται, παραθέτουμε το 
σχετικό απόσπασμα από την από-
φαση του VI Τμήματος:

«Λαμβανομένου, επίσης, υπό-
ψη ότι σκοπός της εφαρμοστέας 
εν προκειμένω διάταξης του ν. 
4258/2014 είναι η επιχορήγηση, 
μεταξύ άλλων, των αθλητικών 
σωματείων για την επίτευξη του 
σκοπού τους, ήτοι την ανάπτυξη 
του ερασιτεχνικού αθλητισμού, 
από τα στοιχεία του φακέλου δεν 
προκύπτει ότι η επίμαχη χρηματο-
δότηση, η οποία πρόκειται να χρη-
σιμοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο 

τμήμα αυτής για την βελτίωση των 
εγκαταστάσεων του γηπέδου πο-
δοσφαίρου, εκπληρώνει το σκοπό 
αυτό, καθώς δεν αποδεικνύεται 
με ποιο τρόπο το αιτούν (σ.σ. δη-
λαδή ο Ερασιτέχνης ΠΑΟ) αντλεί 
οποιαδήποτε ωφέλεια, οικονομική 
ή άλλη, από τη λειτουργία του πο-
δοσφαιρικού γηπέδου. (…)

Σε κάθε δε περίπτωση, οι διατά-
ξεις του ανωτέρω νόμου ως προς 
τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών 
ποδοσφαιρικών εγκαταστάσεων 
αφενός προτάσσουν  ως επιλο-
γή τη μετεγκατάσταση των μεγά-
λων αθλητικών υποδομών που 
βρίσκονται εντός των πόλεων και 
αφετέρου παρέχουν απλώς τη δυ-
νατότητα υλοποίησης επεμβάσεων 
βελτίωσης αυτών. Δεν είναι, όμως, 
διατάξεις αναγκαστικού δικαίου 
ούτε έχουν θεσπιστεί σε συμμόρ-
φωση με υπερνομοθετικής ισχύος 
διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, 
όπως αβασίμως προβάλλεται με 
την κρινόμενη αίτηση. Η τήρηση 
δε συγκεκριμένων προδιαγραφών 
των αθλητικών εγκαταστάσεων 
ποδοσφαίρου, που επιλέγουν να 
χρησιμοποιούν ποδοσφαιρικές 
ανώνυμες εταιρίες και η συμμόρ-
φωση αυτών με τις απαιτήσεις των 
κανονισμών διεξαγωγής εθνικών 
και διεθνών πρωταθλημάτων απο-
τελεί υποχρέωση των ιδίων και 
δεν συνιστά λόγο δημοσίου συμ-
φέροντος που δικαιολογεί απο-
κλίσεις από την αρχή της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης».

H απόφαση του VI Tμήματος 
επικαλούνταν το νόμο που προ-
βλέπει τη χρηματοδότηση εγκα-
ταστάσεων για την ανάπτυξη 
του ερασιτεχνικού αθλητισμού, 
ενώ στην προκείμενη περίπτωση 
πρόκειται για επέκταση των εγκα-
ταστάσεων που χρησιμοποιεί μια 
ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία, 
η οποία, αν θέλει να προσαρμόσει 
τις εγκαταστάσεις της στις προδι-
αγραφές των εθνικών και διεθνών 
πρωταθλημάτων, θα πρέπει να 
πληρώσει από την τσέπη της. Δεν 
υπάρχει σ’ αυτή την ανάγκη μιας 
ΠΑΕ λόγος δημόσιου συμφέρο-
ντος. Εθετε και έναν άλλο λόγο η 
απορριπτική απόφαση του VI Τμή-
ματος. Οτι πρώτη επιλογή πρέπει 
να είναι η απομάκρυνση των με-
γάλων αθλητικών εγκαταστάσεων 
από τα κέντρα των πόλεων και όχι 
η χρηματοδότησή τους με δημό-
σιο χρήμα με στόχο να μη φύγουν 
ποτέ από εκεί και να μην ανασάνει 
ποτέ η γύρω περιοχή.

Πώς ξεπέρασε αυτό το νομικό 
βουνό η πλειοψηφία της Μείζο-
νος Επταμελούς Σύνθεσης του 
ΕΣ; Το παρέκαμψε αδιάφορα, 
ψελλίζοντας κάποιους αστείους 
νομικισμούς και επιστρατεύοντας 
πρόδηλα ψέματα.

Αναφέρει η υπέρ Αλαφούζου 
απόφαση πως με τις εργασίες που 
θα γίνουν «επιδιώκεται η εξυπηρέ-
τηση, πλην άλλων, και σκοπών δη-
μοσίου συμφέροντος, αφού οι ερ-
γασίες αυτές εκσυγχρονισμού θα 

έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυ-
ση της ασφάλειας των αθλητών και 
των θεατών – καθώς και την ανα-
γκαία προσαρμογή των εγκατα-
στάσεων προς τις διεθνείς προδια-
γραφές, σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανονισμούς της αρμόδιας Ευρω-
παϊκής Ομοσπονδίας (UEFA)–, την 
καθημερινή λειτουργία του χώρου 
που συνδυάζεται με την ανάπτυξη 
νέων δραστηριοτήτων (πολιτιστικά 
και κοινωνικά δρώμενα, εμπορικοί 
χώροι κ.λπ.), την εναρμόνιση του 
κτιριακού όγκου του γηπέδου και 
των δραστηριοτήτων στο ευρύτε-
ρο περιβάλλον από άποψη τοπίου 
και δραστηριοτήτων και την επίτευ-
ξη της οικονομικής βιωσιμότητας 
του έργου».

Η «ενίσχυση της ασφάλειας 
αθλητών και θεατών» είναι ψέ-
μα, διότι –όπως και στην ίδια 
την απόφαση περιγράφεται- τα 
έργα που θα γίνουν είναι η προ-
σθήκη νέων κερκίδων με χώρους 
δημοσιογραφικών θεωρείων, η 
προσθήκη σουϊτών VIP στα 4 πέ-
ταλα του γηπέδου, η προσθήκη 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
πάνω από τη Θύρα 7 και η ανα-
βάθμιση της όψης του γηπέδου. 
Τίποτε απ’ αυτά δεν έχει να κάνει 
με την ενίσχυση της ασφάλειας 
αθλητών και θεατών, στην οποία 
αναφέρεται κατ’ επανάληψη η 
απόφαση, διαπράττοντας πραγ-
ματικά πρόκληση. ‘Η μήπως είναι 
λόγος δημόσιου συμφέροντος η 
δημιουργία εμπορικών χώρων; 
Εμελλε να το ακούσουμε κι αυτό. 
‘Η μήπως αποτελεί λόγο δημόσιου 
συμφέροντος (δηλαδή ενίσχυσης 
του ερασιτεχνικού αθλητισμού) η 
εναρμόνιση με τα στάνταρ της 
ΟΥΕΦΑ, που αφορά μόνο την 
ΠΑΕ ΠΑΟ;

Καταπέλτης είναι η άποψη της 
συμβούλου Ασημίνας Σαντοριναί-
ου, η οποία μειοψήφισε:

«Η χρηματοδότηση της επίμα-
χης προγραμματικής σύμβασης 
από την Περιφέρεια Αττικής 
αντίκειται στην χρηστή δημοσι-
ονομική διαχείριση, δεδομένου 
ότι σκοπός της εφαρμοστέας εν 
προκειμένω διάταξης του άρθρου 
25 του ν. 4258/2014 είναι η επιχο-
ρήγηση, μεταξύ άλλων, των ερα-
σιτεχνικών αθλητικών σωματείων 
για την επίτευξη του σκοπού τους, 
ήτοι την ανάπτυξη του ερασιτε-
χνικού αθλητισμού. Επομένως, η 
επίμαχη χρηματοδότηση, η οποία 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά 
το μεγαλύτερο τμήμα αυτής για την 
βελτίωση των εγκαταστάσεων του 
γηπέδου ποδοσφαίρου, σύμφωνα 
με τις ειδικές προδιαγραφές των 
εγκαταστάσεων για τη διενέργεια 
αγώνων των επαγγελματικών πρω-
ταθλημάτων ποδοσφαίρου της A΄ 
και B΄ Εθνικής Κατηγορίας, δεν 
εκπληρώνει τον προαναφερόμε-
νο σκοπό και, ως εκ τούτου, δεν 
είναι νόμιμη. Περαιτέρω, ακόμα 
και υπό την εκδοχή ότι η εν λόγω 
χρηματοδότηση εξυπηρετεί τους 
σκοπούς του ανωτέρω άρθρου 25 

του ν. 4258/2014, είναι αντίθετη 
στη χρηστή δημοσιονομική δια-
χείριση ενόψει του ύψους της και 
λαμβανομένου υπόψη της δυσμε-
νούς δημοσιονομικής συγκυρίας 
που ευρίσκεται η χώρα υπό το κα-
θεστώς της οποίας διακινδυνεύο-
νται βασικά κοινωνικά αγαθά των 
πολιτών. Οι ανωτέρω δε λόγοι δεν 
εξέλιπαν κατόπιν της ρύθμισης του 
άρθρου 10 παρ. 22 του ν. 4315/2014 
με το οποίο παρατάθηκε η λειτουρ-
γία του γηπέδου».

Δύο απλά πράγματα λέει, με 
νομική γλώσσα, η μειοψηφίσασα 
σύμβουλος. Πρώτο, ότι εδώ δεν 
χρηματοδοτείται ο ερασιτεχνικός 
αθλητισμός, αλλά μια ποδοσφαι-
ρική επιχείρηση με κερδοσκοπικό 
σκοπό. Δεύτερο, ότι είναι πρό-
κληση –ιδιαίτερα στη σημερινή 
συγκυρία που στραγγαλίζεται ο 
ελληνικός λαός, στερούμενος 
βασικά κοινωνικά αγαθά- να χα-
ρίζεται δημόσιο χρήμα για να κά-
νει πιο αποδοτικές τις μπίζνες της 
μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εται-
ρία. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, γιατί 
χαρακτηρίζουμε πρόκληση την 
απόφαση της πλειοψηφίας της 
Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης 
του ΕΣ, υπό την καθοδήγηση του 
προέδρου του Ν. Αγγελάρα.

Η δικαστική πτυχή αυτής της 
υπόθεσης έκλεισε υπέρ του Αλα-
φούζου. Πλέον, επανερχόμαστε 
στην καθαρά πολιτική πτυχή, την 
οποία πρέπει να εξετάσουμε και 
ενόψει των νέων μνημονιακών-
αντιλαϊκών μέτρων που η συγκυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ετοι-
μάζεται να συμφωνήσει με τους 
ιμπεριαλιστές δανειστές. Την ώρα 
που τα φιλανθρωπικού τύπου προ-
γράμματα (σίτιση, στέγαση, ρεύ-
μα, άλλες στοιχειώδεις ανάγκες) 
δε φτάνουν για να ανακουφίσουν 
στοιχειωδώς τη φτώχεια που καλ-
πάζει, η Ρ. Δούρου και η συριζαίι-
κη πλειοψηφία στο περιφερειακό 
συμβούλιο Αττικής θα χαρίσουν 
7 εκατ. ευρώ στον Αλαφούζο για 
να φτιάξει σουΐτες και μαγαζιά σ’ 
ένα γήπεδο που έπρεπε ήδη να 
έχει γκρεμιστεί για ν’ ανασάνουν 
οι Αμπελόκηποι; Αν αυτοί –όπως 
δείχνει η μέχρι τα τώρα στάση 
τους- είναι αποφασισμένοι να 
πετάξουν λεφτά της Περιφέρει-
ας στις μπίζνες του Αλαφούζου, 
εμείς δεν πρέπει να τους το επι-
τρέψουμε. Αυτά τα λεφτά να πάνε 
για κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

ΥΓ. Μολονότι η απόφαση της 
Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης 
δημοσιεύτηκε στις 25 Μάη (εμείς 
με χίλια ζόρια καταφέραμε να την 
πάρουμε σήμερα), ο Αλαφούζος 
και τα παπαγαλάκια του δεν έκα-
ναν κανένα θόρυβο για τη «δικαί-
ωσή» τους. Η σιωπή τους είναι εύ-
λογη. Είναι τέτοια η προκλητικότη-
τα της απόφασης που θέλουν να 
πάρουν τα λεφτά στα μουλωχτά 
από την Περιφέρεια, για να μην 
ξεσηκωθεί ο κόσμος (ιδιαίτερα 
στη σημερινή συγκυρία).

Προκλητική απόφαση του Ελεγκτικού Συνέδριου

Νομιμοποίησε τα 7 εκατ. ευρώ από την 
Περιφέρεια Αττικής στον Αλαφούζο (ΠΑΟ)

Πολιτική 
διαπραγμάτευση!
Είναι πολιτική διαπραγμάτευση αυτό που γίνεται τις τε-

λευταίες μέρες, με πρωταγωνιστή τον Τσίπρα; ‘Η μήπως 
είναι απλώς τεχνική διαπραγμάτευση σε πολιτικό επίπεδο;

Δεν παίζουμε με τις λέξεις. Πίσω από τους όρους υπάρχει 
ουσία. Οταν οι συριζαίοι έλεγαν πως δε συζητούν με την τρό-
ικα, αλλά θα κάνουν πολιτική διαπραγμάτευση, εννοούσαν 
πως δεν πρόκειται να κάνουν «μπακάλικη» συζήτηση για το 
ύψος των διάφορων μέτρων, αλλά θα φτιάξουν μόνοι τους 
ένα πρόγραμμα, συμβατό με το προεκλογικό πρόγραμμα 
του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό θα το διαπραγματευθεί ο Τσίπρας με 
τους ομολόγους του, ξεκαθαρίζοντάς τους ότι η κυβέρνηση 
έχει πρόσφατη λαϊκή εντολή από την οποία δεν μπορεί να 
αποστεί.

Πώς εξελίχτηκαν έκτοτε τα πράγματα; Η πολιτική διαπραγ-
μάτευση του Τσίπρα, με τις επισκέψεις σε Ρώμη, Παρίσι, Βρυ-
ξέλλες, Βιέννη, δεν απέδωσε τίποτα. Και από το Eurogroup 
βγήκε στις 20 Φλεβάρη μια απόφαση-σταθμός, που παρέ-
πεμπε την ελληνική κυβέρνηση σε συζητήσεις με την τρόικα, 
η οποία για την περίσταση μετονομάστηκε σε «θεσμούς».

Ακολούθησε η περίοδος της «δημιουργικής ασάφειας», 
κατά την οποία η κυβέρνηση το κωλοβάραγε, κατά το κοινώς 
λεγόμενο, ξύνοντας τον πάτο των κρατικών ταμείων και κη-
ρύσσοντας γενική εσωτερική στάση πληρωμών (πλην μισθών 
και συντάξεων) για να αποπληρώνει στην ώρα τους (μια φορά 
και πριν την ώρα τους) τους δανειστές. 

Η περίοδος της «δημιουργικής ασάφειας» τερματίστηκε 
όταν ο Τσίπρας πάτησε για πρώτη φορά το κόκκινο χαλί της 
γερμανικής καγκελαρίας. Ο Μπαρουφάκης (μετρ της μπα-
ρούφας, της αοριστολογίας και της καθυστέρησης) πήγε 
στη μπάντα, οι συνεργάτες του εξοβελίστηκαν από τη δι-
απραγματευτική ομάδα και τα ηνία ανέλαβαν οι άνθρωποι 
του Δραγασάκη (Χουλιαράκης και σία), με συντονιστή τον 
Τσακαλώτο και άνθρωπο «ειδικών αποστολών» τον Παππά.

Μέχρι που φτάσαμε στην τρέχουσα εβδομάδα. Οι τεχνο-
κράτες τελείωσαν τη δουλειά τους, κατέγραψαν τις προτά-
σεις τους και ο λόγος δόθηκε στους πολιτικούς. Μέρκελ και 
Ολάντ, οι εκπρόσωποι του γερμανογαλλικού άξονα, πρώτα 
συσκέφτηκαν με τηλεδιάσκεψη με τον Τσίπρα και άκουσαν 
τις απόψεις του. Στη συνέχεια, κάλεσαν σε πενταμερή διά-
σκεψη στο Βερολίνο τους εκπροσώπους των θεσμικών οργά-
νων των δανειστών (Γιούνκερ, Ντράγκι και Λαγκάρντ). Στην 
πενταμερή αυτή σύσκεψη, από την οποία αποκλείστηκε ο 
Τσίπρας, βγήκε η συνισταμένη των απόψεων των θεσμικών 
οργάνων, γράφτηκε στο χαρτί και ανατέθηκε στον Γιούνκερ 
να την ανακοινώσει στον Τσίπρα.

Φεύγοντας για τις Βρυξέλλες, ο Τσίπρας δήλωσε πως δεν 
έχει ενημερωθεί για κείμενο-πρόταση των «θεσμών» και πως 
δεν έχει πάρει καμιά απάντηση στο κείμενο-πρόταση που η 
ελληνική κυβέρνηση έστειλε την προηγούμενη μέρα. Βγαίνο-
ντας από τη συνάντηση με τους Γιούνκερ και Ντεϊσελμπλούμ, 
δήλωσε ότι συζήτησε με τον Γιούνκερ επί των προτάσεων 
των θεσμών!

Οι διαρροές από μεριάς Παππά έλεγαν πως η ελληνική κυ-
βέρνηση έστειλε ένα κείμενο 57 σελίδων, στο οποίο εξηγού-
σε αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις της για το άμεσο 
πακέτο μέτρων, αλλά και για το χρέος κτλ., ενώ ο Γιούνκερ 
παρουσίασε ένα πεντασέλιδο (άλλες πληροφορίες μιλούσαν 
για δεκασέλιδο) κείμενο με τις προτάσεις των θεσμών, οι 
οποίες δε συνοδεύονταν από αναλυτική επιχειρηματολογία.

Τι ακριβώς συζητούσαν επί τέσσερις ώρες ο Τσίπρας με 
τον Γιούνκερ; Επαιρναν έναν έναν τους τομείς και συζητού-
σαν τα μέτρα: τόσο πρωτογενές πλεόνασμα προτείνει η κυ-
βέρνηση, τόσο η τρόικα. Αυτό το σχέδιο προτείνει για τον 
ΦΠΑ η κυβέρνηση, αυτό η τρόικα. Και πάει λέγοντας.

Ο Τσίπρας έκανε με τον Γιούνκερ τη δουλειά που έπρεπε 
να κάνουν οι υπουργοί του με την τρόικα ή έστω με τους 
ομολόγους τους. Εκανε αυτό που επί τόσα χρόνια έκαναν 
συνεχώς ο Παπακωνσταντίνου, ο Βενιζέλος, ο Στουρνάρας, 
ο Χαρδούβελης. «Η μόνη ρεαλιστική πρόταση στο τραπέζι 
είναι αυτή της ελληνικής κυβέρνησης», δήλωσε στο τέλος ο 
Τσίπρας. «Μοναδική βάση συζήτησης είναι η πρόταση των 
θεσμών», είχε διαμηνύσει μερικές ώρες πριν ο εκπρόσωπος 
του Σόιμπλε Μάρτιν Γέγκερ.

Αυτό δεν είναι πολιτική διαπραγμάτευση. Είναι διαπραγ-
μάτευση λογιστών πάνω σ’ ένα δεδομένο (συμφωνημένο) 
πολιτικό πλαίσιο. Η πολιτική συμφωνία προβλέπει πως θα 
υπάρξουν νέα μνημονιακά μέτρα και ο Τσίπρας διαπραγμα-
τεύεται την έκταση αυτών των μέτρων, για να μπορέσει να πε-
ράσει τη συμφωνία και στο κόμμα του και στον ελληνικό λαό.

Εκτέλεση με θανατηφόρο ένεση ή εκτέλεση 
με απαγχονισμό; Ενα «ήπιο» μνημονιακό 

πακέτο τώρα και τα υπόλοιπα στην πορεία ή 
ένα «σκληρό» μνημονιακό πακέτο από τώρα; 
Αυτό είναι το ζήτημα που διαπραγματεύεται 
η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου με τους 
ιμπεριαλιστές δανειστές, με τον ίδιο τον Τσί-
πρα να διεξάγει πλέον τη διαπραγμάτευση. 
Γύρω απ’ αυτό το ψευτοδίλημμα γίνεται όλο 
το πολιτικό παιχνίδι των τελευταίων ημερών, 
συσκοτίζοντας τα ζητήματα ουσίας.

Θα έπρεπε ο ελληνικός λαός να αισθάνε-
ται ανακουφισμένος και ευτυχής στην ιδανική 
περίπτωση που γινόταν δεκτή από τους ιμπε-
ριαλιστές δανειστές η 57σέλιδη πρόταση της 
ελληνικής κυβέρνησης, ; Αυτή την πρόταση 
δεν την έχουμε δει, δεν έχει δοθεί στη δημο-
σιότητα, όμως η ίδια η κυβερνητική προπαγάν-
δα φρόντισε να διαρρεύσει μερικά στοιχεία 
της, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ελ-
ληνικού λαού για το νέο πλήγμα: αλλαγή του 
καθεστώτος ΦΠΑ, με στόχο να αντληθούν 
πρόσθετα έσοδα 1 δισ. ευρώ. Μιλάμε για μια 
τεράστια (νέα) αύξηση του επαχθέστερου έμ-
μεσου φόρου, που θα πλήξει άμεσα το λαϊκό 
εισόδημα, αφού το 1 δισ. θα βγει από μετα-
τάξεις ειδών πρώτης ανάγκης σε ψηλότερο 
συντελεστή. Τέρμα η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ 
(ή έστω το κούρεμά του μέσω της μείωσης 
των αντικειμενικών αξιών). Οχι μόνο διατή-
ρηση του χαρατσιού της «ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης» (θυμηθείτε τις πύρινες καταγ-
γελίες του ΣΥΡΙΖΑ, όταν οι Σαμαροβενιζέλοι 
την επέκτειναν στο 2015), αλλά και αύξησή 
του για ετήσια εισοδήματα άνω των 30.000 
ευρώ, έτσι που να πλήξει κυρίως τα πιο καλο-
πληρωμένα μισθωτά μικροαστικά στρώματα 
(κι ένα τμήμα της εργατικής αριστοκρατίας), 
που δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, όπως 
κάνουν τα μη μισθωτά μικροαστικά, μεσοα-
στικά και μεγαλοαστικά στρώματα (να είστε 
σίγουροι ότι αυτό θα το βαφτίσουν… αναδι-
ανεμητική πολιτική!). Οχι θεσμοθέτηση του 
αφορολόγητου των 12.000 ευρώ.

Δεν ξέρουμε, όμως, τι προβλέπει η ελλη-
νική πρόταση στο μέτωπο του Ασφαλιστικού 
και του Εργασιακού, όπως και σε μια σειρά 
άλλους τομείς της δημοσιονομικής πολιτικής, 
καθώς δεν μας έχουν πει τι δημοσιονομικό 
κενό αναγνωρίζει η κυβέρνηση και επομένως 
ποιο είναι το ύψος στο οποίο συμποσούνται 
τα νέα μέτρα.

Ξαναρωτάμε: θα πρέπει ο ελληνικός λαός 
να αισθάνεται ανακουφισμένος, επειδή θα 
διατηρηθεί άθιχτο ολόκληρο το μνημονιακό 
καθεστώς (αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργού-
σε «με ένα νόμο σε ένα άρθρο») και, επιπλέ-
ον, σ’ αυτό θα προστεθεί ένα νέο μνημονιακό 
πακέτο;

Ομως, οι ιμπεριαλιστές δανειστές, αδί-
στακτοι (όπως είναι η φύση τους), δεν έκα-
ναν στον Τσίπρα τη χάρη να δεχτούν το δικό 

του «πακέτο», που έσπευσε να τους το στείλει 
αμέσως μετά την πενταμερή του Βερολίνου, 
όταν έγινε γνωστό ότι Μέρκελ και Ολάντ κα-
τάφεραν να γεφυρώσουν τις διαφορές ανά-
μεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα (Κομισι-
όν και ΕΚΤ) και το ΔΝΤ και να καταλήξουν σε 
ενιαία πρόταση, ενώ ανέθεσαν στον Γιούνκερ 
να φωνάξει τον Τσίπρα  στις Βρυξέλλες και 
να του παρουσιάσει αυτή την ενιαία πρόταση 
των δανειστών.

Τι προβλέπει αυτή η πρόταση; Βγαίνοντας 
από τη διαπραγμάτευση με τον Γιούνκερ 
(κάποια στιγμή στην ομήγυρη προστέθη-
καν και ο Ντεϊσελμπλούμ με τον Βίζερ του 
EuroWorkingGroup), ο Τσίπρας δήλωσε ότι 
του ζήτησαν μέτρα όπως η κατάργηση του 
ΕΚΑΣ και η αύξηση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό 
κατά 10 μονάδες. Ηταν το σύνθημα για να 
βγουν στα κάγκελα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, 
δίνοντας ηρωικά σόου στα ραδιοκάναλα και 
επαναλαμβάνοντας τη λέξη «εκλογές». Ακόμη 
και ο Φίλης των «ειδικών αποστολών», που το 
πρωί της ίδιας μέρας έλεγε πως ο ΦΠΑ δεν 
ήταν στις κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης.

Την επομένη, όμως, και ενώ οι συριζαίοι 
βρίσκονταν ακόμα στα κάγκελα, ενώ το Μαξί-
μου διοχέτευε δραματικά σενάρια στα παπα-

γαλάκια του, μιλώντας για τελεσίγραφα που 
δεν μπορούν να γίνουν δεκτά,  ο εκπρόσωπος 
του Γιούνκερ Μαργαρίτης Σχοινάς αποδρα-
ματοποίησε πλήρως την κατάσταση, μιλώντας 
για «θετική και εποικοδομητική» συνάντηση, 
την οποία θα ακολουθήσει νέα συνάντηση 
τις επόμενες μέρες. Προχώρησε, όμως, και 
παραπέρα, αδειάζοντας πλήρως τον Τσίπρα 
και τους συριζαίους. Διέψευσε αυτά που είχε 
πει ο Τσίπρας και χαρακτήρισε «εγγραφολο-
γία» και «φημολογία» τις διάφορες διαρροές 
για το περιεχόμενο της πρότασης των «θε-
σμών» προς την ελληνική κυβέρνηση. Λίγες 
ώρες πριν, «πηγές της Ευρωζώνης» (δηλαδή 
άνθρωποι του Ντεϊσελμπλούμ) εξέφραζαν 
αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις και υπο-
στήριζαν ότι απομένουν λίγες μόνο μέρες για 
την επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο 
(staff level agreement).

Τι ακριβώς συμβαίνει; Εχουμε πράγματι 
αγεφύρωτες διαφορές ή ο Τσίπρας δραμα-
τοποιεί σκόπιμα τα πράγματα για να μπορέ-
σει να περάσει τη συμφωνία από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
αφού προηγουμένως διανύσει κι άλλη από-
σταση (που σημαίνει περισσότερα και συνολι-
κά επαχθέστερα μέτρα) για να συναντηθεί με 
την πρόταση των «θεσμών»; Μήπως η ιστορία 
με το ΕΚΑΣ και τον ΦΠΑ στο ρεύμα υπακούει 
στη γνωστή τακτική του χότζα; Μήπως πετάει 
αυτά, ξέροντας ότι θα φύγουν (αν υπάρχουν 

κιόλας), οπότε να περάσει τα υπόλοιπα ισχυ-
ριζόμενος ότι απέτρεψε τα χειρότερα; Αυτό 
το έργο το έχουμε ξαναδεί και από τις προη-
γούμενες κυβερνήσεις και δε θα μπορούσε να 
διαφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού κι αυτός μια μνημο-
νιακή συμφωνία ετοιμάζεται να υπογράψει.

Μήπως, όμως, πέρα από τη δραματοποίη-
ση, οι ιμπεριαλιστές έχουν πράγματι σκληρύ-
νει τη στάση τους, θέλοντας να «λιώσουν» τον 
ΣΥΡΙΖΑ και να τα πάρουν όλα τώρα, οπότε 
πράγματι κυοφορείται ένα απότομο βάθεμα 
της πολιτικής κρίσης, που θα οδηγήσει ανα-
γκαστικά σε εκλογές, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα 
μπορεί να «σηκώσει» τη συμφωνία που θέλουν 
οι ιμπεριαλιστές;

Απάντηση με βεβαιότητα σ’ αυτό το ερώτη-
μα δεν μπορεί να δοθεί, γιατί δεν ξέρουμε το 
πραγματικό περιεχόμενο της διαπραγμάτευ-
σης και τις θέσεις των δύο πλευρών. Ξέρουμε 
μόνο ό,τι διαρρέει το Μαξίμου, χωρίς να δίνει 
στη δημοσιότητα τα κείμενα της διαπραγμά-
τευσης (ούτε καν την πρόταση της ελληνικής 
πλευράς). Οπότε σ’ αυτές τις διαρροές δεν 
μπορούμε να δώσουμε καμιά βάση. Δεν έχου-
με καμιά αμφιβολία ότι οι ιμπεριαλιστές ανε-
βάζουν τις εκβιαστικές απαιτήσεις τους, για 
να πάρουν όσο γίνεται περισσότερα «εμπρο-
σθοβαρώς», όπως έκαναν και με τις προηγού-
μενες κυβερνήσεις. Εχουν, όμως, στρατηγική 

Αδίστακτοι 
ιμπεριαλιστές 

και μπατιρημένοι 
πολιτικάντηδες 

ετοιμάζουν το νέο 
μνημονιακό πακέτο

Aδειασμα
Πριν καλά-καλά προλάβει να δουλέψει η κυβερνητική προπαγάνδα 

με τη «μη πληρωμή της δόσης του ΔΝΤ», το ίδιο το ΔΝΤ φρόντισε 
να την ακυρώσει, ανακοινώνοντας μέσα σε δυο ώρες ότι κάνει δεκτό 
το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης να «πακεταριστούν» οι τρεις 
δόσεις του Ιούνη και να πληρωθούν στο τέλος του μήνα. 

Οσοι γνωρίζουν τα της λειτουργίας του ΔΝΤ γνωρίζουν ότι αυτή 
είναι μια τυπική διαδικασία, η οποία εφαρμόζεται με αυτόματο πι-
λότο. Τότε γιατί η κυβέρνηση προσπάθησε να της δώσει δραματικές 
διαστάσεις, με σύσκεψη στο Μαξίμου, στην οποία υποτίθεται ότι αντι-
παρατέθηκαν τρεις προτάσεις, για να επιλεγεί τελικά αυτή του αιτή-
ματος για «πακετάρισμα»; Γιατί στα παπαγαλάκια δόθηκε εντολή να 
παρουσιάζουν την είδηση σαν απόφαση να μην καταβληθεί η δόση 
στο ΔΝΤ, ενώ στην πραγματικότητα η είδηση ήταν πως υποβλήθηκε 
αίτημα για ενιαία καταβολή στο τέλος του μήνα;

Η απάντηση είναι νομίζουμε προφανής. Ο Τσίπρας και οι συνεργά-
τες του προσπαθούν να πουλήσουν ψευτομαγκιά στο εσωτερικό της 
χώρας, για να μπορέσουν να σερβίρουν ευκολότερα τη μνημονιακή 
συμφωνία που είναι αποφασισμένοι να υπογράψουν. Ετσι, μολονότι 
είχαν τα λεφτά και τα είχαν βάλει στο λογαριασμό του ΔΝΤ, αποφά-
σισαν (μετά από δήθεν δραματική σύσκεψη) να υποβάλουν αίτημα 
«πακεταρίσματος», για να δείξουν πως είναι… σκληρά διαπραγμα-
τευτικά καρύδια.

Γι’ αυτό και το ΔΝΤ έσπευσε αμέσως να κάνει δεκτό το αίτημα, 
μην επιτρέποντάς τους να παίξουν άλλο αυτό το παιχνίδι σε βάρος 
του. Το παιχνίδι που οι Αμερικανοί ονομάζουν blame game (σε ποιον 
θα πέσει το φταίξιμο) και το οποίο μαεστρικά έπαιξαν οι ευρωπαίοι 
ιμπεριαλιστές τις τελευταίες εβδομάδες, διαρρέοντας πως είναι το 
ΔΝΤ αυτό που εμποδίζει τη συμφωνία, απαιτώντας τη λήψη σκληρών 
μέτρων. Ετσι, το ΔΝΤ εμφανίστηκε να προσφέρει διευκόλυνση ρευ-
στότητας στην ελληνική κυβέρνηση, την ώρα που η ΕΚΤ εξακολουθεί 
να κρατά όλες τις κάνουλες κλειστές.

Ο κανουλάρχης
Μια μέρα πριν το «κόλπο» του ΔΝΤ, στην καθιερωμένη συνέντευξη 

που δίνεται την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα, ο Μάριο Ντράγκι ζήτησε 
μια «ισχυρή συμφωνία» προκειμένου η Ελλάδα να παραμείνει στο 
ευρώ, όπως είναι η επιθυμία όλων. Οταν ρωτήθηκε αν η ΕΚΤ θα αυ-
ξήσει το όριο έκδοσης εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, 
απάντησε πως κάτι τέτοιο προϋποθέτει να υπάρχει «μια αξιόπιστη 
προοπτική για την επιτυχή ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγη-
σης». «Μόνο έτσι το ΔΣ (της ΕΚΤ) θα εξετάσει μια αύξηση ορίου 
στα έντοκα γραμμάτια, καθώς δεν υπάρχουν αυτοματισμοί, αλλά 
δεν βρισκόμαστε εκεί».

Επειδή αυτό θα μπορούσε από κάποιους να θεωρηθεί ως «παράθυ-
ρο» για άνοιγμα κάποιας από τις κάνουλες δανεισμού του ελληνικού 
κράτους (οι άλλες κάνουλες αφορούν τα τρία τμήματα της δόσης 
των 7,2 δισ. ), ο Ντράγκι έσπευσε να ξαναρίξει στο τραπέζι την απειλή 
για αύξηση στο κούρεμα των ενεχύρων που καταθέτουν οι ελληνικές 
τράπεζες για να πάρουν ρευστότητα από τον ELA της ΤτΕ, που ελέγ-
χεται από την ΕΚΤ. Οπως είπε, αυτό είναι ένα ζήτημα που η ΕΚΤ εξε-
τάζει εδώ και λίγο καιρό και στην επόμενη συνεδρίαση το ΔΣ της «θα 
πρέπει να εξετάσει ποια είναι η κατάσταση με το ελληνικό χρέος».

Οσο η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και η ελληνική κυβέρνηση 
κάνει συνεχείς υποχωρήσεις, ο Ντράγκι και οι υπόλοιποι τραπεζίτες 
της ΕΚΤ δεν πρόκειται να κάνουν μια τέτοια κίνηση, η οποία θα έκανε 
ακόμη πιο δραματική την κατάσταση στην Ελλάδα. Απλά διατηρούν 
την απειλή, βοηθώντας μ’ αυτήν τη συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου 
να κάνει και άλλα βήματα προς την υπογραφή της νέας μνημονιακής 
συμφωνίας, επικαλούμενη την ασφυξία στην οικονομία, που μπορεί 
να γίνει εφιαλτική αν η ΕΚΤ πραγματοποιήσει την απειλή της για 
μεγαλύτερο κούρεμα των ενεχύρων. Σ’ αυτή την τελευταία φάση του 
παζαριού, ο Ντράγκι επιβεβαιώνει πως δεν είναι παρά ένας υψηλό-
βαθμος υπάλληλος της Budesbank και της καγκελαρίας.
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Πολύς λόγος έγινε αυτές 
τις μέρες για τη μεγάλη 

δυσκολία των θεμάτων ειδικά 
στα μαθηματικά κατεύθυνσης, 
στη βιολογία ή στα αρχαία ελ-
ληνικά, ενώ τα δημοσιεύματα 
δίνουν και παίρνουν με προ-
βλέψεις για πτώση των βάσε-
ων εισαγωγής.

Είναι αλήθεια να απορεί 
κανείς με τις επιλογές της 
Κεντρικής Επιτροπής Εξετά-
σεων και να αναρωτιέται τι 
άνθρωποι είναι αυτοί (οι δυο 
μάλιστα είναι καθηγητές δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης), 
που εκδικούνται έτσι τα νέα 
παιδιά, βάζοντας θέματα που 
δε μπορούν να επιλύσουν μέ-
σα σε τρεις ώρες ακόμη και 
δυνατοί λύτες. Είναι να απορεί 
για το αν έχουν σχέση με την 
πραγματικότητα του σχολείου 
ή αν επιλέγουν τέτοιου είδους 
θέματα εξωτερικεύοντας κά-
ποια προσωπικά κόμπλεξ.

Αλλες φορές πάλι περισ-
σεύουν οι πανηγυρισμοί για 
τα εύκολα θέματα που δε δυ-
σκόλεψαν τους μαθητές και 
δημιούργησαν κλίμα ευφο-
ρίας, που, όμως, θα εκτινάξει 
τις βάσεις στα ύψη, θα δημι-
ουργήσει αύξηση του αριθμού 
των αρίστων, προκαλώντας μια 
άλλη παρενέργεια, αφήνοντας 
εκτός των πυλών των περιζήτη-
των σχολών μεγάλη μερίδα κα-
θόλα «άξιων» υποψήφιων.

Σχολιαστές θίγουν την επι-
τυχημένη ή μη επιλογή των 
θεμάτων διαβαθμισμένης δυ-
σκολίας, αν δηλαδή μπόρεσαν 
αυτά να πραγματώσουν το ρό-
λο τους, λειτουργώντας θετικά 
στην κατάταξη των υποψήφιων 
σε όλο το εύρος της βαθμο-
λογίας, άλλοι ασχολούνται 
με την εξαγωγή στατιστικών 
συμπερασμάτων σχετικά με 
τη διακύμανση των βάσεων 
εισαγωγής, άλλοι προβλέπουν 
με βάση τα στοιχεία που διαρ-
ρέουν από τα βαθμολογικά κέ-
ντρα ποιες σχολές του κέντρου 
ή της περιφέρειας θα «ανέ-
βουν» ή θα «πατώσουν», ποιοι 
παράγοντες θα καθορίσουν τις 
βάσεις (π.χ. οι μετεγγραφές, η 
οικονομική κρίση που εξαφά-
νισε τους οικογενειακούς προ-
ϋπολογισμούς και οδηγεί τους 
υποψήφιους σε αναγκαστικές 
επιλογές σχολών με βάση τον 
τόπο κατοικίας) και άλλοι κά-
νουν παραινέσεις προς τους 
νέους να αποβάλουν το άγχος, 
να σταθούν ψύχραιμοι, γιατί 
στο κάτω-κάτω μια αποτυχία 
στις εξετάσεις δεν είναι και το 
τέλος του κόσμου!

Ολοι αυτοί στέκονται στα 
επιφαινόμενα, προσεγγίζουν 
τις εξετάσεις «τεχνικά» και 
αποκρύπτουν την ουσία: οι 
πανελλαδικές εξετάσεις είναι 
ένα κακοφορμισμένο σπυρί, 
ένα καρκίνωμα πάνω σ’ ένα σά-
πιο σώμα, το σώμα του αστικού 
σχολείου.

Ας δούμε, λοιπόν, τι κρύβε-
ται πίσω απ’ την κουρτίνα, ξεκι-
νώντας από μια βασική αρχή: 
σχολείο έξω απ’ την πολιτική 
είναι ψέμα και υποκρισία. Σχο-
λείο εν κενώ, έξω από κοινωνι-

κό σύστημα είναι απάτη.
Εν προκειμένω, στον κα-

πιταλισμό, το σχολείο ως 
προθάλαμος της παραγωγής 
αναλαμβάνει να προετοιμά-
σει προσωπικότητες ικανές 
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 
των καπιταλιστών για αύξηση 
της κερδοφορίας τους. Προ-
σωπικότητες, δηλαδή, «λειψές» 
και όχι ολοκληρωμένες με στέ-
ρεες πλατιές γνώσεις και κριτι-
κή σκέψη, που επιπλέον έχουν 
αποδεχθεί και σωματοποιήσει 
την οσφυοκαμψία έναντι κάθε 
ισχυρού. 

Σ’ αυτό το στόχο υποτάσσε-
ται ολόκληρη η εκπαιδευτική 
διαδικασία, με τις υποπαραμέ-
τρους της: Το περιεχόμενο των 
αναλυτικών προγραμμάτων και 
των σχολικών εγχειριδίων και 
την έκταση της ύλης. Τη δια-
μόρφωση των ωρολόγιων προ-
γραμμάτων με την κατανομή 
των ωρών ανάμεσα στα γνω-
στικά αντικείμενα. Τον τρόπο 
διεξαγωγής των μαθημάτων, 
προσανατολισμένο κυρίως 
στην από καθέδρας διδασκα-
λία. Την επιβράβευση της πα-
παγαλίας και την απουσία της 
αναλυτικο-συνθετικής μεθό-
δου. Το στραγγαλισμό και όχι 
την ανάδειξη των ιδιαίτερων 
κλίσεων και χαρισμάτων των 
μαθητών. Την προώθηση των 
παντός είδους αντιδραστικών 
ιδεολογημάτων της αστικής 
τάξης φρονηματικού τύπου, 
μέσω κυρίως των λεγόμενων 
ανθρωπιστικών σπουδών. Τη 
σχέση δάσκαλου-μαθητή, 
που αναπτύσσεται στρεβλά 
μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο. Τη 
στάση ζωής των εκπαιδευτι-
κών, με αντίκτυπο και στην 
εργασία τους, που αντανακλά 
εν πολλοίς και το επίπεδο της 
ταξικής τους συνείδησης και 
το επίπεδο της ταξικής συνει-
δητότητας του εκπαιδευτικού 
κινήματος. Τις παντός είδους 
αξιολογικές κρίσεις και εξε-
τάσεις των μαθητών (π.χ. βαθ-
μολογία, τεστ, διαγωνίσματα, 
προαγωγικές και απολυτήριες 
εξετάσεις) που λειτουργούν ως 
μηχανισμός κατάταξης-κατη-
γοριοποίησης, αποθεώνουν 
τις ικανότητες απομνημόνευ-
σης, εντείνουν το άγχος, την 
αγωνία, βοηθούν στην ενσω-
μάτωση της απόρριψης και 
προετοιμάζουν τους νέους για 
το σκληρό κοινωνικό σύστημα 
της επιλογής.

Και βέβαια δε μπορούμε να 
μιλάμε για «ίσες ευκαιρίες» σε 
μια ταξικά διαχωρισμένη κοι-
νωνία. Είναι άλλες οι αφετηρί-
ες από τις οποίες ξεκινούν τα 
παιδιά των εργατών, των αγρο-
τών, των φτωχών, των περιθω-
ριοποιημένων κοινωνικά από 
τις αφετηρίες των παιδιών των 
προερχόμενων από μεσαία και 

υψηλά κοινωνικο-οικονομικά 
στρώματα, από στρώματα με 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο και 
ενδιαφέροντα και άλλη η εξέ-
λιξή τους, στο πλαίσιο της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας, ενώ 
το σχολείο ελάχιστα μπορεί 
να εκπληρώσει τον περίφημο 
«αντισταθμιστικό» του ρόλο, 
με μειωμένη μάλιστα στο ελά-
χιστο κρατική επιχορήγηση.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ακόμη 
και ο καλός δάσκαλος, αυτός 
που πασχίζει με όλες του τις 
δυνάμεις να μεταλαμπαδεύ-
σει στα παιδιά όσες γνώσεις 
έχει, αυτός που πασχίζει να 

διαπεράσει τα σκοτάδια, καλ-
λιεργώντας την οξύνοια, την 
κρίση, τη δημιουργικότητα, τη 
συλλογική προσπάθεια, γίνεται 
«ανεπαρκής».

Τη χαριστική βολή τη δίνει το 
εξεταστικοκεντρικό σύστημα, 
ειδικά οι εξετάσεις εισαγωγής 
στην τριτοβάθμια εξέταση. 
Ολο το σχολείο στροβιλίζεται 
γύρω από αυτές και εξαφανί-
ζεται κάθε άλλη πολύπλευρη 
λειτουργία του, αφού από την 
επιτυχία σε αυτές καθορίζεται 
λίγο-πολύ και η επαγγελματι-
κή σταδιοδρομία και εξέλιξη 
(μιλάμε γενικά και όχι για τις 

περιόδους μεγάλης κρίσης και 
τεράστιας ανεργίας), που είναι 
στόχοι επίτευξης της κοινωνι-
κής καταξίωσης.

Μέσα σ’ αυτό το σύστημα, 
το φροντιστήριο έρχεται ως 
αναγκαία παράπλευρη δρα-
στηριότητα, προσφέροντας 
«λύσεις» και «συνταγές επιτυ-
χίας» ασφαλώς σε εκείνους 
που έχουν την οικονομική δυ-
νατότητα.  

Η αστική τάξη, θορυβημέ-
νη από την ισχυρή, ιστορικά 
διαμορφωμένη, τάση της 
ελληνικής εργαζόμενης κοι-
νωνίας για πανεπιστημιακή 
μόρφωση, φυλάει ως κόρη 
οφθαλμού τον ταξικό φραγμό 
των πανελλαδικών εξετάσεων. 
Οσα φτιασιδώματα κι αν του 
κάνει κατά καιρούς, ο πυρήνας 
του μένει αναλλοίωτος. Είναι ο 
«κλειστός αριθμός» εισακτέων 
(numerus clausus), αυτός που 
θα πει την τελευταία λέξη. Αυ-
τός είναι που βάζει «το ταβάνι» 
σε αυτούς που θα εισαχθούν 
κάθε φορά στα ΑΕΙ-ΤΕΙ, ανε-
ξάρτητα από τα εάν τα θέματα 

των εξετάσεων είναι δύσκολα 
ή εύκολα. 

Ο «κλειστός αριθμός» είναι 
η στρόφιγγα που ρυθμίζει τη 
ροή προς την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, ανάλογα με τις 
ανάγκες του συστήματος, οι 
τορπίλες των θεμάτων διαβαθ-
μισμένης δυσκολίας απλώς 
κατανέμουν αυτή την ροή, κα-
τασκευάζοντας ποσοστά «αρί-
στων» και «αποτυχημένων». 

Κοντολογίς, οι εξετάσεις δε 
μπορούν να κρίνουν την ικανό-
τητα των νέων να σπουδάσουν. 
Αλλωστε οι πιο ευκατάστατοι 
οικονομικά τελικά αυτό το 
επιτυγχάνουν σπουδάζοντας 
σε πανεπιστήμια του εξωτε-
ρικού. Είναι η διαδικασία, που 
συγκαλύπτει την πραγματικό-
τητα, είναι το φωτοστέφανο 
της ταξικής διαφοροποίησης 
της κοινωνίας.

Ο αγώνας για την ελεύθερη 
πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, 
για την κατάργηση του σκλη-
ρού ταξικού φραγμού των πα-
νελλαδικών εξετάσεων απλά 
θα ανακουφίσει τα  παιδιά της 
εργαζόμενης κοινωνίας, που 
πλήττονται από ατέλειωτους 
ταξικούς φραγμούς στον καπι-
ταλισμό, το αδιαπραγμάτευτο, 
όμως, δικαίωμά της στην χωρίς 
φραγμούς μόρφωση, θα επι-
τευχθεί μόνο με την ανατροπή 
του συστήματος της εκμετάλ-
λευσης.

«Πέταξε» και η ελεύθερη 
πρόσβαση

«Βεβαίως, ένας θεσμός που πρέπει να εξετάσουμε, όχι σε 
ό,τι αφορά την εγκυρότητά του, αλλά να εξετάσουμε αν μπο-
ρούμε να τον καλυτερεύσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τη 
διαδικασία αυτή καθ’ αυτή.

Oλοι γνωρίζουμε πως οι γενικές εξετάσεις σε μια ευαίσθητη 
ηλικία για τους νέους ανθρώπους της χώρας μας, αγόρια και 
κορίτσια, είναι μια μεγάλη δοκιμασία.

Βέβαια, στη σκέψη όλων μας είναι πώς αυτή η δοκιμασία 
θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε μια δοκιμασία, βεβαίως, 
πάντα, αλλά που θα μετρά περισσότερο τις ικανότητες και 
λιγότερο τη στιγμή...» (οι υπογραμμίσεις δικές μας).

Τάδε έφη ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συμβολική επίσκεψή 
του στο υπουργείο Παιδείας με το τέλος των πανελλαδικών 
εξετάσεων, θέλοντας να στείλει τάχα μήνυμα θάρρους και 
ψυχραιμίας στα παιδιά, να συγχαρεί το προσωπικό για τη 
διεξαγωγή των πανελλαδικών και να δηλώσει το υποκριτικό 
ενδιαφέρον της συγκυβέρνησης για την Παιδεία, που, κατά τα 
άλλα, έχει αποδεχθεί να συνεχίσει να την έχει τοποθετημένη 
στον Προκρούστη των Μνημονίων.

Τι είπε με αυτές τις δηλώσεις του ο Τσίπρας; Οτι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ πέταξε στο καλάθι των αχρήστων τις προεκλογικές δε-
σμεύσεις και τα λαμπερά προγράμματα για δήθεν ελεύθε-
ρη πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ. Είπε καθαρά ότι στόχος είναι η 
καλυτέρευση της δοκιμασίας και όχι η κατάργησή της και η 
αντικατάστασή της από μια άλλη -σε κάθε περίπτωση- δο-
κιμασία που θα μετρά τις ικανότητες και όχι τη στιγμή. Την 
έκφραση αυτή μπορεί να εκτιμήσει κανείς αναλόγως. Μπορεί 
να σημαίνει επανειλημμένες εξετάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια 
του Λυκείου (κάτι π.χ. σαν το σύστημα Αρσένη), συνεχή τεστ, 
μέτρηση βαθμολογίας σε κάποια ή σε όλα τα μαθήματα, κ.ά.

Οπως και να έχει θα πρόκειται και πάλι για ένα σύστημα 
επιλογής, που θα υπηρετεί τους ταξικούς φραγμούς, αφού 
«ικανότητες» και ταξική προέλευση των μαθητών μέσα στο 
αστικό σύστημα είναι έννοιες αλληλένδετες.

Για ένα πουκάμισο αδειανό

Ποιος είναι ο πιο φανατικός Πασόκος αυτή την περίοδο; Η 
Φώφη. Τόσο φανατικιά που έφτασε στο σημείο να πει ότι 

θεωρεί «αδιανόητο ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ να μπορεί να 
συζητάει την αυτοδιάλυσή του. Που έχει γράψει ιστορία στον 
τόπο, που έχει αλλάξει τη μοίρα των ανθρώπων, ένα κόμμα που 
εκπροσωπείται στο Κοινοβούλιο με μια πολύ δυναμική και πο-
λύ ικανή και αποτελεσματική κοινοβουλευτική ομάδα, που έχει 
εκπροσώπους στο ευρωκοινοβούλιο, που έχει εκπροσώπηση 
δυναμική που πλειοψηφεί σε όλους τους κοινωνικούς χώρους». 
Που έφτασε στο σημείο να γράψει ότι «δηλώνει παρούσα», γιατί 
«πιστεύει ακράδαντα ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να αποτελέσει 
ακόμη μια φορά τον καταλύτη των εξελίξεων και τον πυρήνα των 
απαραίτητων συνθέσεων»!

Σα να μην πέρασε μια μέρα από τις τελευταίες εκλογές, που 
κατέταξαν το ΠΑΣΟΚ τελευταίο στη σειρά των κοινοβουλευτικών 
κομμάτων. Φώφη είν’ αυτή, όμως, δεν μπορούμε να απαιτούμε 
τίποτ’ άλλο. Η Φώφη έχει καταλάβει ότι ο Βενιζέλος με τους 
δικούς του θέλει να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ και να φτιάξει κάτι άλλο, 
οπότε σ’ αυτήν (που θέλει να γίνει αρχηγός με μοναδικό προσόν 
το επώνυμο Γεννηματά) δεν μένει τίποτ’ άλλο από την έξαψη του 
θυμικού των ελάχιστων Πασόκων που επιμένουν ν’ ακολουθούν 
το άλλοτε κραταιό κόμμα της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας. 
Θεωρεί πως το brandname «ΠΑΣΟΚ» μπορεί να αποδειχτεί πιο 
ελκυστικό από το brandname «Παπανδρέου» που μάταια προ-
σπάθησε να πουλήσει στο εκλογικό σώμα ο Γιωργάκης στις τε-
λευταίες εκλογές.

Ανάλογες σκέψεις με τη Φώφη κάνουν και οι υπόλοιποι μνη-
στήρες της αρχηγίας. Ο Κωνσταντινόπουλος, που εκπροσωπεί 
το στενό βενιζελικό πυρήνα, ο Λοβέρδος, που εκπροσωπεί τον 
εαυτό του, ο Ανδρουλάκης που τα ξαναβρήκε με τον Σκανδαλίδη 
και προσπαθεί να ελέγξει το σώμα των συνέδρων. Οποιος πάρει 
τη σφραγίδα θα μπορέσει να δοκιμάσει στη συνέχεια την τύχη 
του στην αρένα της «Κεντροαριστεράς». Χωρίς τη σφραγίδα θα 
είναι ένα τίποτα, με τη σφραγίδα θα έχει κάποια ελπίδα.

Ομως, τα όσα θα διαδραματιστούν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 
που άρχισε από χτες, το πολύ να τροφοδοτήσουν τις παραπολι-
τικές στήλες. Κοινωνικό γεγονός δεν πρόκειται να είναι αυτό το 
συνέδριο, ούτε όμως και πολιτικό γεγονός. Η πλειοψηφία των 
μεσαίων στελεχών την έκανε για ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές, ενώ 
όσοι δεν πρόλαβαν κοιτάζουν να τα καταφέρουν τώρα. Τα λα-
μόγια ενδιαφέρονται μόνο για την επιβίωσή τους. Επομένως, οι 
«κορυφαίοι» θα έχουν όλη την άνεση να μαλλιοτραβηχτούν στο 
συνέδριο, τροφοδοτώντας τις παραπολιτικές στήλες.

Σάπιο είναι όλο το σύστημα και
οι εξετάσεις η χαριστική βολή
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Με μια δήλωση – μνημείο υποκρι-
σίας, ψεύδους και στρεψοδικίας 

απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης 
στην είδηση ότι ο ανακριτής Ε. Νικό-
πουλος τοποθετήθηκε αρνητικά στο 
αίτημα του Νίκου Ρωμανού προς το 
συμβούλιο της φυλακής να του χο-
ρηγηθεί εκπαιδευτική άδεια με ηλε-
κτρονική επιτήρηση, όπως δικαιούται, 
σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 
4312/2014, που ψηφίστηκε στη διάρ-
κεια της απεργίας πείνας που πραγ-
ματοποίησε ο πολιτικός κρατούμενος 
και ξεσήκωσε ένα τεράστιο κίνημα 
συμπαράστασης.

Ο νόμος είναι σαφής: «Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται 
οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και κάθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εξ απο-
στάσεως παρακολούθηση των μαθη-
μάτων και των εργαστηρίων, καθώς 
και η συμμετοχή στις εξετάσεις των 
ανωτέρω φοιτητών ή σπουδαστών, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών 
της σχολής στην οποία φοιτούν. Στους 
ίδιους φοιτητές και σπουδαστές μπο-
ρεί να χορηγείται άδεια με ηλεκτρο-
νική επιτήρηση, χωρίς περιορισμούς 
του δευτέρου εδαφίου της παραγρά-
φου 3 του άρθρου 282 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, εφόσον έχουν 
με επιτυχία παρακολουθήσει το ένα 
τρίτο (1/3) των μαθημάτων και εργα-
στηρίων, κατά τους όρους που ορίζο-
νται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
του προηγούμενου εδαφίου επί ένα 
ακαδημαϊκό εξάμηνο. Στην τελευταία 
περίπτωση η αίτηση δεν απορρίπτεται 

από το Συμβούλιο του άρθρου 70 παρ. 
1 παρά μόνο με ειδική αιτιολογία».

Πρέπει, λοιπόν, να εκδοθεί μια 
ΚΥΑ, η οποία θα καθορίζει τα σχετι-
κά με την χορήγηση εκπαιδευτικής 
άδειας με ηλεκτρονική επιτήρηση 
(βραχιολάκι). Από τις 12 του περασμέ-
νου Δεκέμβρη, που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ ο νόμος, μέχρι σήμερα πέρασαν 
σχεδόν έξι μήνες. Ο Χ. Αθανασίου, 
που αναγκάστηκε να ψηφίσει αυτή τη 
διάταξη, δεν είχε καμιά πρεμούρα να 
ετοιμάσει την ΚΥΑ, χωρίς την οποία 
ο νόμος δεν μπορεί να εφαρμοστεί. 
Μεσολάβησαν και οι εκλογές, το 
παράτησε. Ο Ν. Παρασκευόπουλος, 
όμως, γιατί δεν έκανε τίποτα ώστε 
να ετοιμάσει την ΚΥΑ, στους περισ-
σότερους από τέσσερις μήνες της 
υπουργίας του;

Με θράσος χιλίων χιμπατζήδων 
o υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε 
την περασμένη Τετάρτη: «Η σχετική 
Κοινή Υπουργική Απόφαση, αν και μη 
αναγκαία, έχει ήδη δρομολογηθεί». 
Δεν υπάρχει κόκκος αλήθειας σ’ αυτή 
την πρόταση. Οπως φαίνεται από τη 
διάταξη του νόμου, που παραθέσαμε 
παραπάνω, η ΚΥΑ είναι αναγκαία, 
αφού αυτή θα καθορίσει τους όρους 
για τη χορήγηση και της εκπαιδευτι-
κής άδειας με ηλεκτρονική επιτήρη-
ση. Οσο για τη δρομολόγηση, μόλις 
την ίδια μέρα που έκανε τη δήλωση 
(Τετάρτη, 3 Ιούνη) εδέησε ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης να δημοσιεύσει στη 
Διαύγεια την απόφασή του για τη 
σύσταση και συγκρότηση Ομάδας 
Εργασίας που θα συντάξει την ΚΥΑ. 
Η απόφαση έχει ημερομηνία 13 Μάη, 
αλλά –επαναλαμβάνουμε- δημοσιεύ-

τηκε στη Διαύγεια μόλις στις 3 Ιούνη, 
μέρα που έγινε γνωστή η αρνητική 
απάντηση Νικόπουλου στο αίτημα 
Ρωμανού προς το συμβούλιο της φυ-
λακής να του χορηγηθεί εκπαιδευτική 
άδεια! Μέρες πριν, τηλεφωνούσαμε 
στο υπουργείο Δικαιοσύνης και ρω-
τούσαμε για την έκδοση αυτής της 
ΚΥΑ, επειδή είχαμε υπόψη μας ότι ο 
Ν. Ρωμανός πληρούσε πλέον τις προ-
ϋποθέσεις για να πάρει εκπαιδευτική 
άδεια. Η απάντηση που μας έδωσε 
την προηγούμενη εβδομάδα η προϊ-
σταμένη του Τμήματος Νομοθετικού 
Εργου ήταν πως σε λίγες μέρες θα 
εκδοθεί απόφαση για τη συγκρότη-
ση της ομάδας εργασίας που θα συ-
ντάξει την ΚΥΑ! Τελικά, χρειάστηκε 
να υποβάλει αίτηση ο Ν. Ρωμανός, 
να υπάρξει αρνητική απάντηση του 
ανακριτή, στον οποίο απευθύνθηκε 
το συμβούλιο της φυλακής, για να 
εκδώσει την απόφαση συγκρότησης 
της ομάδας εργασίας ο υπουργός, θέ-
τοντας προθεσμία για την περάτωση 
του έργου της την 15η Ιούλη. Δηλαδή, 
θα έχουν περάσει εφτά μήνες από 
την ψήφιση της σχετικής διάταξης 
για να υπάρχει ένα σχέδιο ΚΥΑ, που 
στη συνέχεια θα πρέπει να υπογρά-
ψουν τρεις υπουργοί! Η μεθόδευση 
είναι προφανής: άφησαν σκόπιμα να 
κυλήσει ο χρόνος για να μην μπορέσει 
ο Ν. Ρωμανός να πάρει εκπαιδευτική 
άδεια γι’ αυτό το εξάμηνο. Τον παρα-
πέμπουν στον Σεπτέμβρη!

Προχώρησε, όμως, και σε άλλη πρό-
κληση ο Ν. Παρασκευόπουλος, δηλώ-
νοντας: «Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
για την οποία διατυπώθηκε αρνητική 
γνώμη του ανακριτή, το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης δεν μπορεί να παρέμβει, 
τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει πιθανό-
τητα άσκησης ενδίκων μέσων». Αντί να 
ασκήσει διαδικασία πειθαρχικού ελέγ-
χου και στο συμβούλιο της φυλακής, 
που απευθύνθηκε στον αναρμόδιο 
ανακριτή, και στον ανακριτή που γνω-
μοδότησε αναρμοδίως, ο υπουργός 
Δικαιοσύνης παίρνει στάση Πόντιου 
Πιλάτου και συστήνει στον Ν. Ρωμανό 
να ασκήσει ένδικα μέσα! Ενδικα μέσα 
σε μια διαδικασία που δεν προβλέπε-
ται από το νόμο!

Τι έπρεπε να απαντήσει το συμβού-
λιο της φυλακής στην αίτηση του Ν. 
Ρωμανού; Στη χειρότερη περίπτωση, 
ότι περιμένει την έκδοση της ΚΥΑ που 
προβλέπει ο νόμος, για να εξετάσει 
το αίτημά του. Στοιχειώδης υπηρεσι-
ακή (και όχι προσωπική) εντιμότητα 
θα επέβαλε στο συμβούλιο της φυ-
λακής να απευθυνθεί υπηρεσιακά 
στο υπουργείο Δικαιοσύνης και να 
ρωτήσει τι γίνεται με την έκδοση της 
ΚΥΑ, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη κρα-
τούμενος που δικαιούται εκπαιδευτι-
κή άδεια με ηλεκτρονική επιτήρηση 
και έχει υποβάλει σχετικό αίτημα. 
Αντί γι’ αυτό, το συμβούλιο της φυ-
λακής έστειλε την αίτηση Ρωμανού 
στον ανακριτή, η σύμφωνη γνώμη 
του οποίου δεν προβλέπεται πλέον 
στο νόμο (ο κρατούμενος που έχει 
τις προϋποθέσεις απευθύνεται στο 
συμβούλιο της φυλακής, ενώ οι όροι 
και προϋποθέσεις θα καθοριστούν 
με την ΚΥΑ που θα εκδοθεί). Και ο 
ανακριτής Νικόπουλος, ενώ δεν είναι 
πλέον αρμόδιος, αντί να επιστρέψει 
την αίτηση στη φυλακή με την επισή-
μανση ότι δεν είναι αρμόδιος, έβγαλε 

για μια ακόμη φορά το άχτι του κατά 
του Ν. Ρωμανού (είναι ο ίδιος που χει-
ριζόταν την υπόθεση και στη διάρκεια 
της απεργίας πείνας του πολιτικού 
κρατούμενου) και γνωμοδότησε αρ-
νητικά.

Ο Ν. Παρασκευόπουλος όφειλε 
να ελέγξει πειθαρχικά και το συμ-
βούλιο της φυλακής και τον ανακρι-
τή. Αντί να κάνει αυτό, στο όνομα της 
αστικής νομιμότητας, βουτήχτηκε και 
ο ίδιος στην ίδια παρανομία, για να 
καλύψει την επί τόσους μήνες καθυ-
στέρηση στην έκδοση της ΚΥΑ, για 
την οποία είναι αποκλειστικά υπεύ-
θυνος ο ίδιος. Για μια ακόμη φορά, ο 
άλλοτε αστοφιλελεύθερος καθηγη-
τής του ποινικού δικαίου αποδείχτη-
κε ένας θλιβερός πολιτικάντης και 
αδίστακτος εξουσιολάγνος.

Η λύση είναι μία. Για να μη χά-
σει ο Ν. Ρωμανός την εξεταστική 
περίοδο, να του δώσει άδεια το 
συμβούλιο της φυλακής να συμμε-
τάσχει. Δεν είναι δική του η ευθύνη 
που το υπουργείο δεν εξέδωσε την 
ΚΥΑ. Ο Ν. Παρασκευόπουλος καλά 
θα κάνει να σταματήσει να παριστά-
νει τον Πόντιο Πιλάτο και να δώσει 
άμεση λύση. Τουλάχιστον να αποδει-
χτεί αληθινή (και όχι υποκριτική, όπως 
αποδεικνύεται μέχρι στιγμής), η κατα-
κλείδα της δήλωσής του, ότι «σε κάθε 
περίπτωση θα παρακολουθεί την εξέ-
λιξη του όλου θέματος ώστε να προβεί 
σε οποιοδήποτε θεσμικό βήμα (ακόμα 
και νομοθετικά) κριθεί απαραίτητο, 
ώστε να διασφαλίζεται και πρακτικά 
το δικαίωμα των κρατουμένων στην 
εκπαίδευση». Ιδού η Ρόδος, ιδού και 
το πήδημα.

Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον Ν. Παρασκευόπουλο

Να δοθεί αμέσως εκπαιδευτική άδεια στον Ν. Ρωμανό

Ευρωπαϊκή Ενωση

Μεγαλώνει η γκρίνια για τις 
κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Οσο περνά ο καιρός αυξά-
νονται οι αντιδράσεις από 

την πλευρά πολλών ισχυρών 
καπιταλιστών της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης για τις συνεχιζόμε-
νες κυρώσεις σε βάρος της 
Ρωσίας, καθώς έχουν αποδει-
χτεί αναποτελεσματικές στο 
να αναγκάσουν το Κρεμλίνο 
να αλλάξει τη στάση του στο 
ουκρανικό ζήτημα και ταυτό-
χρονα πλήττουν σοβαρά τα 
συμφέροντά τους.

Τα βέλη αυτή τη φορά εκτο-
ξεύονται μέσω του γερμανικού 
περιοδικού «Der Spiegel», σύμ-
φωνα με το οποίο, οι οικονομι-
κές συναλλαγές Ευρωπαϊκής 
Ενωσης – Ρωσίας μειώθηκαν 
περίπου 10% στους δύο πρώ-
τους μήνες του 2015 σε σχέση 
με την προηγούμενη χρονιά, 
ενώ, σύμφωνα με τα ρωσικά 
στατιστικά στοιχεία, το εμπό-
ριο ΗΠΑ – Ρωσίας αυξήθηκε 
περίπου 6% το ίδιο διάστημα.

Μόνο την προηγούμενη 

βδομάδα, αναφέρει το «Der 
Spiegel», η αμερικάνικη εται-
ρία Bell Helicopter υπέγραψε 
μια συμφωνία με τη ρώσι-
κη Urals Civil Aviation Plant 
(UZGA) με την οποία χορηγεί-
ται στη δεύτερη η άδεια συ-
ναρμολόγησης της τελευταίας 
τροποποίησης του ελαφρού 
μονοκινητήριου ελικοπτέρου 
Bell 407GXP. Αυτή είναι η πρώ-
τη φορά που η Bell παραχωρεί 
τη συναρμολόγηση των ελικο-
πτέρων της σε ξένη εταιρία. 
Σημειωτέον ότι το εργοστάσιο 
της UZGA είναι τμήμα της 
Rostec Corporation, η οποία 
μαζί με το διευθύνοντα σύμ-
βουλό της Sergey Chemezov 
είναι στη λίστα των κυρώσεων 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το γερμανικό περιοδικό δι-
αμαρτύρεται, μεταξύ άλλων, 
για τη Boeing  ότι δεν αντιμε-
τωπίζει καμιά δυσκολία από 
τις κυρώσεις και συνεχίζει την 
κοινοπραξία της με τη ρώσικη 
Ural Boeing Manufacturing 

(UBM). Τις εγκαταστάσεις της 
κοινοπραξίας επισκέφτηκε 
τον Απρίλη ο αμερικάνος πρε-
σβευτής στη Ρωσία Τζον Τεφτ, 
ο οποίος υποσχέθηκε να διευ-
κολύνει τη συνεργασία της με 
τη ρώσικη VSMPO-Avisma, τη 
μεγαλύτερη βιομηχανία τιτανί-
ου στον κόσμο.

Τη ίδια στιγμή, η γερμανι-
κή Siemens δεν κατάφερε να 
κερδίσει μια συμφωνία για την 
παράδοση σύγχρονων τρένων 
και την κατασκευή μιας σιδη-
ροδρομικής γραμμής υψηλής 
ταχύτητας από τη Μόσχα μέ-
χρι το Καζάν. Το έργο, ύψους 2 
δισ. δολαρίων, ανέλαβε η Κίνα.

Το κλίμα αμφισβήτησης 
των κυρώσεων από τις περισ-
σότερες χώρες-μέλη της ΕΕ 
αποτυπώνεται και στη δήλωση 
στο «Spiegel» του γερμανού 
Frank Schauff, διευθύνοντα 
συμβούλου του Association 
of European Business στη 
Μόσχα: «Οι Αμερικάνοι έχουν 

ασκήσει μεγάλη πίεση στην Ευ-
ρώπη για να επιβάλει σκληρές 
κυρώσεις, ενώ αξίζει να σημει-
ωθεί ότι οι ίδιοι επέκτειναν το 
εμπόριό τους με τη Ρωσία την 
περασμένη χρονιά».

Σ’ αυτό το κλίμα εντάσσεται 
και η επίσκεψη του πρωθυπουρ-
γού της Σλοβακίας Ρόμπερτ 
Φίκο στη Μόσχα στις 2 Ιούνη, 
ο οποίος μετά τις συνομιλίες 
του με το ρώσο πρωθυπουργό 
Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε:

«Ο σκοπός της συνάντησής 
μας είναι η ανάγκη να ξεπερά-
σουμε τους αρνητικούς παρά-
γοντες στο εμπόριο και στις οι-
κονομικές μας σχέσεις. Η μείω-
ση στις συναλλαγές μας στους 
τρεις τελευταίους μήνες κατά 
40% δεν πρέπει να συνεχιστεί. 
Το νούμερο είναι τρομερό». 
Σημειωτέον ότι η Σλοβακία 
είναι από τις χώρες-μέλη που 
από καιρό έχουν αμφισβητήσει 
ανοιχτά την αποτελεσματικό-
τητα των κυρώσεων. 

Απλή μετονομασία των φυλακών 
Δομοκού από Γ σε Β τύπου

Το θέμα της επαναφοράς του Δομοκού σε φυλακή τύπου Β βρίσκε-
ται σε εξέλιξη. Η εξωτερική αστυνομική φρουρά θα φύγει και θα 

αναλάβει την εξωτερική φύλαξη η προβλεπόμενη δύναμη. Αυτή ήταν 
η απάντηση που πήραμε από το Γραφείο του γενικού γραμματέα Αντι-
εγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Δικαιοσύνης, στο ερώτημά 
μας τι γίνεται με την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, που έχει μεν 
νομοθετηθεί, όμως στην πράξη δεν έχει γίνει τίποτα.

Και με τους κρατούμενους που μεταφέρθηκαν εκεί τι θα γίνει; Γιατί 
δεν επαναμετάγονται στις φυλακές από τις οποίες μετήχθησαν στο 
Δομοκό; Η υπηρεσιακή παράγοντας που χρεώθηκε να απαντήσει στα 
ερωτήματά μας προσπάθησε να αποφύγει το ερώτημα. Αυτό δεν έχει 
σχέση με την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, ήταν η απάντησή της. 
Υπάρχει διαδικασία για τις μεταγωγές και αυτή εξακολουθεί να ισχύει.

Με τον ίδιο μονότονο τρόπο απαντούσε και όταν της επισημάναμε 
ότι οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι μεταφέρθηκαν στο Δομοκό για να 
εγκλειστούν στην πτέρυγα τύπου Γ που κατασκευάστηκε εκεί, και όχι 
στο πλαίσιο κάποιας συνήθους διαδικασίας μεταγωγής, οπότε είναι 
λογικό να περιμένει κάποιος πως η κατάργηση του ειδικού καθεστώ-
τος των φυλακών τύπου Γ θα οδηγήσει και σε άρση αυτών των ad 
hoc μεταγωγών στον Δομοκό. Της επισημάναμε, ακόμη, ότι πολιτικοί 
κρατούμενοι έχουν υποβάλει αιτήσεις για επιστροφή τους στη φυλα-
κή όπου κρατούνταν μέχρι να μεταχθούν στη Γ τύπου του Δομοκού 
και η απάντηση ήταν η ίδια: αυτή είναι μια διαδικασία ανεξάρτητη 
από την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ. Ακόμη και την απόπειρα 
επαναμεταγωγής στο Δομοκό των Ν. Μαζιώτη και Κ. Γουρνά από τον 
Κορυδαλλό, όπου μεταφέρθηκαν για το εφετείο της υπόθεσης του ΕΑ, 
τη θεώρησε απολύτως φυσιολογική, αποκαλύπτοντάς μας εμμέσως 
ότι η εντολή δόθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Είναι φανερό ότι επί της ουσίας το υπουργείο Δικαιοσύνης επιχει-
ρεί μια απλή μετονομασία των φυλακών Δομοκού από Γ σε Β τύπου, 
συνεχίζοντας την εκδικητική συμπεριφορά έναντι των πολιτικών κρα-
τούμενων που μεταφέρθηκαν εκεί.
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«Ενας νεκρός κοιμάται / το βιβλίο στο ‘να χέρι / και τ’ όνειρο 
που τέλειωσε πριν αρχίσει τ’ άλλο (…) Ενας νεκρός κοιμάται 
/ σταγόνα-σταγόνα θα στάξει το αίμα του στη γη / ώσπου να 
‘ρθει το ένοπλο έθνος μου με τ’ απελευθερωτικά τραγούδια / 
και καταλάβει τη μεγάλη πλατεία» (Nazim Hikmet, στη μνήμη 
του για τα 52 χρόνια από τον θάνατό του στις 3 Ιουνίου).

Οταν θες «μη», οι θεσμοί αναλαμβάνουν… Και η κατακα-
ημένη λαϊκή μούσα, ανήμπορη κι ανοργάνωτη καταγράφει:

Σαρανταπέντε Γιάννηδες κι εξήντα Τσακαλώτοι
μνημόνιο θεμελιώνανε μετά της Ευρωλάνδης.

Ολημερίς το γράφανε, το βράδυ όμως σβηνόταν.
Μοιρολογούν οι Γιάννηδες και κλαίν’ οι Τσακαλώτοι.

- Αλίμονο στα κόλπα μας, κρίμα στα γιατροσόφια
ολημερίς να χτίζουμε, το βράδυ να γκρεμιέται.

Πουλάκι ήρθε κι έκατσε αντίκρυ στο ποτάμι
δεν κελαηδούσε σαν πουλί, μιλούσε σαν κλεφτρόνι:

- Αν δεν στοιχειώσετε μισθούς, γιοφύρι δεν στεριώνει
ούτε αν δεν πετσοκόψετε υγεία και συντάξεις.

Τ’ άκουσε ο πρωτομάστορας και λέει «δε γ@μιέται
τι ‘ναι για μένα τον ζογκλέρ άλλη μια κωλοτούμπα;»

«Από τη στιγ-
μή που δεν μας 
α φ ή ν ο υ ν  ν α   
φτιάξουμε τη 
ζωή, θα χαλά-
σουμε αυτό που 
υπάρχει και θα 
βγει το καινούρ-
γιο μετά» (Κατε-
ρίνα Γώγου, αν 
άντεχε εδώ θα 
γιόρταζε τα 65 
της πριν λίγες μέρες).

Ενα ακόμη επεισόδιο στην αλυσίδα του διαρκούς διατροφι-
κού εγκλήματος υπό τις ευλογίες του κυρίαρχου συστήματος 
(είναι ο καπιταλισμός, Κοκκινοσκουφίτσα) που καθαγιάζει την 
αναζήτηση του μέγιστου κέρδους, συνιστά ο εντοπισμός «ελαι-
όλαδου» που-σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ- «βρέθηκε να περιέχει 
σπορέλαιο σε πολύ μεγάλο ποσοστό, τεχνητά χρωματισμένο, 
ως φυτικό έλαιο ξένο προς το ελαιόλαδο»!

Κι ενώ το… φιλολογικό ερώτημά μας για το ίδρυμα Νιάρχου 
και τον κοινοβουλευτικό καβγά του περσινού καλοκαιριού (με 
πρωταγωνιστή τον ΣυΡιζΑ, που μετά τον Γενάρη δεν άφησε 
ούτε αυτή την κωλοτούμπα να πάει χαμένη) φυσικά έμεινε 
να αιωρείται αναπάντητο, η κυβερνητική συμπεριφορά ξετυ-
λίγει νέα επεισόδια πάνω στο ίδιο μοτίβο. Ο λόγος για την 
κερκόπορτα που άνοιξε διάπλατα το υπουργείο Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ 
–σε απλά ελληνικά- «δεν έχουμε λεφτά, κόβουμε τις αποστο-
λές σε διεθνείς αγώνες και διαγωνισμούς και θα ευλογήσουμε 
κάθε χορηγό που θα μας βοηθήσει, προσυπογράφοντας με 
χέρια και με πόδια». Τα παραπάνω άνοιξαν –φυσικά- την όρε-
ξη διαφόρων κι έτσι το ίδρυμα Ωνάση έσπευσε να αναλάβει 
εξ ολοκλήρου το κόστος (50.000 ευρώ) όλων των μαθητικών 
ολυμπιάδων αυτής της χρονιάς, μετά από πρωτοβουλία του… 
Νίκου Χατζηνικολάου και του «Real fm». Το ζήτημα αναδεί-
χθηκε μετά από ανακοίνωση της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας, με αποτέλεσμα πολλές εταιρίες –αλλά και η «Real 
News» του monsieur Χατζηνικολάου- να εκδηλώνουν ενδια-
φέρον για να καλύψουν το ποσό και να ταξιδέψουν οι μαθητές 
στην Ταϋλάνδη.

Κόκκινε Πάνο έφυγες και ήρθε ο μαύρος Πάνος
που μες στη νύχτα είναι σκιά ανάμεσα στους ίσκιους
σκούρος ωσάν το έρεβος, σκούρος ωσάν σκουρλέτης

και τον φυσάει τον παρά (ξένο κι όχι δικό του)
τόσο, που για διακόσμηση δίνει έξι χιλιάδες

και ας μην έχεις συ να φας. Και ας χρωστάς, ας πήζεις.
Ανησυχούν, λέει, οι Τούρκοι για πιθανές απόπειρες νοθείας 

στις εκλογές της 7ης Ιουνίου. Λες και οι εκλογές δεν είναι –έτσι 
κι αλλιώς- μια κορυφαία προκάτ νοθεία…

Εμείς όμως ανησυχούμε για άλλα στη γυάλα. Οπως για την 
τόσο μακρά απώλεια από τα πνευματικά –και όχι μόνο, και όχι 
μ’ όνο- πράγματα, του άλλοτε εκλεκτού και προεξάρχοντος 
της στήλης Byron Manygift. Πού είσαι μυλόρδε, ευγενή με το 
ραφιναρισμένο πνεύμα της χοντροκοπιάς, πού είσαι ελληνό-
τερε των ελληναράδων Μπάιρον, τώρα που όσο καλοκαιριάζει 
στερεύει η έμπνευση της λαϊκής μούσας…

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά Ψάχνουν για ρουφιάνους
Είναι γνωστό πως ο Πανούσης πάσχει 

από το σύνδρομο της δημοσιότητας. 
Αν δε συμβεί κάτι τρανταχτό που θα τον 
φέρει στο επίκεντρο, επιδιώκει να δημι-
ουργήσει κάτι ο ίδιος, με την ελπίδα ότι 
θα συζητηθεί. Αυτή τη φορά, όμως, δεν τα 
κατάφερε. Γιατί, εδώ που τα λέμε, δεν είπε 
και τίποτα καινούργιο. Πράγματα που εί-
χαν ξαναειπωθεί επί κυβέρνησης Παπαν-
δρέου επανέλαβε. Σχέδια επί χάρτου που 
έχουν στο επίκεντρο τον «αστυνομικό της 
γειτονιάς» και στόχο «μια φιλική προς τον 
πολίτη αστυνομία», η οποία θα εξαλείψει 
την καχυποψία που υπάρχει. Οσες προ-
σπάθειες και να κάνουν, όμως, οδηγούνται 
σε ναυάγιο, καθώς προσκρούουν σ’ αυτό 
που οι ίδιοι ονομάζουν «κοινωνική προκα-
τάληψη για την αστυνομία». 

Πρόκειται για μια κοινωνική παράδοση 
που εξακολουθεί να διέπει σημαντικά τμή-
ματα του ελληνικού λαού. Mια κοινωνική 
παράδοση που σφυρηλατήθηκε στα χρό-
νια του μεταπολεμικού μοναρχοφασισμού 
και στη συνέχεια της χούντας. Τα πιο προ-
οδευτικά στρώματα του ελληνικού λαού 
εξακολουθούν να διέπονται από τέτοια 
αισθήματα. Αλλωστε, η δράση της αστυ-
νομίας ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια δεν 
επέτρεψε να πιάσουν τόπο τα ιδεολογή-
ματα της «συμφιλίωσης αστυνομίας-πο-
λίτη». Ξύλο και χημικά σε κάθε ευκαιρία, 
επέτειναν την «κοινωνική καχυποψία» αντί 

να την μαλακώσουν.
Τι προσπαθεί να κάνει τώρα ο Πανού-

σης (τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων, 
γιατί μέχρι την πράξη υπάρχει μεγάλη 
απόσταση); Να παίξει με τον γονεϊκό συ-
ντηρητισμό και με τη μικροαστική υπερ-
προστατευτικότητα (που τη συναντάμε και 
στα εργατικά στρώματα), προκειμένου να 
δημιουργήσει ομάδες ρουφιάνων σε επί-
πεδο γειτονιάς. «Ευχής έργον θα ήταν η 
δημιουργία Δικτύου με τίτλο “Γονείς (και 
κυρίως Μανάδες) εν Δράσει’’, ώστε η γο-
νική επιμέλεια να γίνεται ασπίδα κατά της 
εκμετάλλευσης των νέων από κυκλώματα 
κάθε μορφής», αναφέρει στην ανακοίνω-
σή του.

Στο πλαίσιο αυτής της τακτικής, έχει 
στείλει έγγραφο στο υπουργείο Παιδείας 
προκειμένου να εντάξει στο πρόγραμμα 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης «επιμορφωτικά σεμινάρια», 
στα οποία ασφαλώς θα αναλάβει να διδά-
ξει η μπατσαρία. Ο Πανούσης καλεί «κάθε 
σχολείο ξεχωριστά και κάθε Σύλλογο Γο-
νέων και Κηδεμόνων να έλθουν σ’ επαφή 
με τις αρμόδιες διευθύνσεις της ΕΛ.ΑΣ. 
και να στηρίξουν εμπράκτως την προα-
ναφερθείσα δράση». Καλεί επίσης «τους 
γονείς να ενημερώνονται συνεχώς για την 
παραβατικότητα της γειτονιάς ή των πε-
ριοχών όπου κινούνται τα παιδιά τους και 
να συνεννοούνται μαζί τους, καθώς και με 

την τοπική αστυνομία για την προφύλαξή 
τους από θυματοποίηση»!

Δεν αμφιβάλλουμε ότι πρόθυμους ρου-
φιάνους θα βρει. Ολες τις εποχές υπήρχαν 
ρουφιάνοι. Και σήμερα, κάθε αστυνομικό 
τμήμα (και τμήμα ασφάλειας) έχει τους 
ρουφιάνους του που του δίνουν ραπόρτο. 
Από αυτό μέχρι την επίτευξη του σκοπού 
του, όμως, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Τα 
νέα παιδιά αντιμετωπίζουν συνεχώς την 
προκλητική συμπεριφορά των μπάτσων, 
που διέπονται από μυριάδες κόμπλεξ και 
τα εκδηλώνουν με κάθε ευκαιρία, πολλές 
φορές χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος 
(έτσι, γιατί ο μπάτσος πρέπει να δείξει τη 
μαγκιά του). Τα νέα παιδιά τρώνε το ξύλο 
και τα χημικά σε κάθε διαδήλωση. Κι είναι 
αυτά τα νέα παιδιά που συντηρούν την πα-
ράδοση της «κοινωνικής προκατάληψης» 
κατά της αστυνομίας.

Αυτό δε σημαίνει, βέβαια, ότι πρέπει να 
αφήσουμε τα πράγματα στον… αυτόματο 
πιλότο της παράδοσης. Οφείλουμε να ξε-
σκεπάζουμε συστηματικά και τα ρουφια-
νο-ιδεολογήματα και τα «κατορθώματα» 
της μπατσαρίας. Οφείλουμε, παραπέρα, 
να εξηγούμε τα πράγματα σε βάθος, ανα-
λύοντας το ρόλο του αστικού κράτους και 
των κατασταλτικών του μηχανισμών, που 
είναι όργανα καταπίεσης με στόχο την 
αντιμετώπιση του «εσωτερικού εχθρού».

Υπηρεσία Ασύλου

Πασαλείμματα για λόγους προπαγάνδας
H Yπηρεσία Ασύλου του 

υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης «ανακοινώνει την πρόσληψη 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συ-
νολικά τριάντα επτά (37) ατό-
μων για την κάλυψη παροδικών 
αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου 
του υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
που εδρεύει στην Αθήνα, για 
την υλοποίηση του Υποέργου 
της προκαθορισμένης πράξης 
με τίτλο “Βοήθεια στην Υπηρε-
σία Ασύλου’’ στο πλαίσιο της 
υλοποίησης του προγράμματος 
με τίτλο: “Ανάπτυξη των δυνατο-
τήτων διαχείρισης των εθνικών 
συστημάτων ασύλου και μετα-
νάστευσης’’, της προγραμματι-
κής ενότητας» κτλ. κτλ.

Πίσω από τη στριφνή υπη-
ρεσιακή γλώσσα κρύβεται η 
πολιτική ξεφτίλα της σημερι-
νής συγκυβέρνησης που, παρά 
τις μεγαλόστομες διακηρύξεις 
της για αλλαγή πολιτικής στον 
τομέα του ασύλου, κινείται με 
βάση τον αυτόματο πιλότο που 
παρέλαβε από την προκάτοχό 
της. Προσλήψεις δεν κάνει και 
επειδή η Υπηρεσία Ασύλου είναι 
εντελώς διαλυμένη και το Περι-
φερειακό Γραφείο Αττικής ανα-
γκάστηκε να βάλει ουσιαστικά 
λουκέτο (γράψαμε αναλυτικά 
την προηγούμενη βδομάδα), κα-
τέφυγε σε ένα πρόγραμμα του 
λεγόμενου Ευρωπαϊκού Οικονο-
μικού Χώρου για να προσλάβει 
για ένα χρόνο 37 άτομα που θα 
στελεχώσουν τις υπηρεσίες της.

Φτάνουν αυτά τα άτομα για 
ν’ ανταποκριθούν στις πιεστικές 
ανάγκες της εξέτασης των αιτη-
μάτων ασύλου; Ούτε γι’ αστείο. 
Επρεπε, όμως, να μπαλώσουν 
κάπως την κατάσταση, για προ-
παγανδιστικούς κυρίως λόγους. 

Γι’ αυτό και στην ανακοίνωση 
υπάρχει η γελοιότητα του χαρα-
κτηρισμού των αναγκών ως… πα-
ροδικών. Οι ανάγκες κάθε άλλο 
παρά παροδικές είναι, όπως 
γνωρίζουμε. Επρεπε, όμως, να 
χαρακτηριστούν έτσι, προκει-
μένου να αντληθούν λεφτά από 
το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 
Οι ανάγκες είναι μόνιμες, αλλά 
η χρηματοδότηση παροδική. Γι’ 
αυτό και κάνουν προσλήψεις λί-
γων συμβασιούχων για διάστη-
μα μικρότερο του έτους.

ΥΓ1. Στο δημοσίευμα του προ-
ηγούμενου φύλλου («Οι υπουρ-
γοί του ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζονται 
το σκάνδαλο Κικίλια στην Υπη-
ρεσία Ασύλου») μπερδέψαμε 
τα ονόματα. Στην ηλεκτρονική 
έκδοση της εφημερίδας μας 
τα γράψαμε σωστά, το διευ-
κρινίζουμε όμως και εδώ για να 
είμαστε ακριβείς. Είναι η διευ-
θύντρια της Αρχής Προσφυγών 
Λαμπρινή Κωλέττα αυτή που 
συνεργάστηκε με τον Κικίλια για 
τη σκανδαλώδη στελέχωση των 
νέων Επιτροπών Προσφυγών, 
κατά παράκαμψη της διαδικα-
σίας που προβλέπει ο νόμος, 
με την ανοχή της διευθύντριας 
της Υπηρεσίας Ασύλου Μαρίας 
Σταυροπούλου. Οσο για την 
προσπάθεια διάσπασης του 
μετώπου των εργαζόμενων που 

έχουν προσφύγει στο ΣτΕ, με 
την κλήση τριών απ’ αυτούς να 
επανέλθουν στην εργασία τους, 
έγινε από το ίδιο το υπουργείο, 
με πρόσχημα την αντικατάστα-
ση αποχωρησάντων. Η σημερι-
νή πολιτική ηγεσία εξακολουθεί 
να χρησιμοποιεί την «αμαρτω-
λή» λίστα που κατασκευάστη-
κε επί περιόδου Κικίλια, κατά 
παράβαση του νόμου! Η τότε 
καταγγελία του Τμήματος Δικαι-
ωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ πετάχτηκε 
στα σκουπίδια (όπως και πολλά 
άλλα).

ΥΓ2. Στο Ιντιμίντια, κάτω από 
την ανάρτηση του ρεπορτάζ 
μας, δημοσιεύτηκε το εξής σχό-
λιο με την υπογραφή «Δημήτρης 
Κατωπόδης»: «Σε απάντηση του 
άρθρου σας της  2/6/2015 και  
για την αποκατάσταση της αλή-
θειας σας γνωρίζω ότι α) στην δί-
κη που αναφέρεσθε στο άρθρο 
“υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ υπερα-
σπίζονται το σκάνδαλο Κικίλια’’, 
δεν έγινε εκ μέρους μου παρέμ-
βαση στη δίκη, αλλά εκπροσώπη-
σα κατά το νόμο τη Διοίκηση που 
ήταν  διάδικος και ανέφερα στο 
Δικαστήριο τις απόψεις της, β) 
όσον αφορά την κατά τη γνώμη 
σας “κατάπτυστη’’ γνωμοδότηση, 
στο άρθρο σας κακώς αναφέρε-
τε ότι ήμουν εισηγητής. Ημουν 
συνεισηγητής και, λόγω του 
βαθμού μου, δεν είχα δικαίωμα  
ψήφου. Η δε  εισήγησή  μου δεν 
έγινε αποδεκτή από κανένα μέ-
λος  με αποφασιστική ψήφο του 
αρμοδίου Συμβουλίου».

Σε ό,τι αφορά το σημείο α) ο 
συγγραφέας του σχολίου λέει 

με διαφορετικά λόγια αυτό που 
γράψαμε. Για μας το ζήτημα 
είναι πολιτικό. Ο νομικός σύμ-
βουλος εκπροσώπησε όντως τη 
Διοίκηση, η οποία όμως σήμερα 
έχει διαφορετική πολιτική ηγε-
σία, που αποδέχεται και συνεχί-
ζει την πολιτική της προκατόχου 
της και δε δίνει διαφορετική 
εντολή στο νομικό σύμβουλο.  
Κι όχι μόνο αυτό, αλλά μέσω 
υπουργικής συμβούλου αφήνει 
να εννοηθεί ότι ο νομικός σύμ-
βουλος έκανε του κεφαλιού του.

Σε ό,τι αφορά το σημείο β), 
πράγματι ο Δ. Κατωπόδης ήταν 
συνεισηγητής (χωρίς δικαίωμα 
ψήφου). Από το πρακτικό της 
απόφασης, το οποίο συνυπο-
γράφει, δε φαίνεται ότι ο δεύτε-
ρος εισηγητής είχε διαφορετική 
άποψη, όπως υπαινίσσεται. Η δε 
απόφαση ήταν ομόφωνη. Αν ο 
Δ. Κατωπόδης έκανε διαφορε-
τική εισήγηση, που δεν έγινε 
αποδεκτή, όπως γράφει, αυτό 
είναι κάτι που δεν προκύπτει 
από τα επίσημα έγγραφα και 
φυσικά κανείς άλλος πλην των 
μελών του ΝΣΚ μπορεί να γνω-
ρίζει. Μιας και μπαίνει σ’ αυτή 
τη συζήτηση, όμως, ας μας πει 
αν θεωρεί και ο ίδιος εκείνη την 
απόφαση, αν όχι κατάπτυστη, 
όπως εμείς, τουλάχιστον αντίθε-
τη στο σύνταγμα και στο ισχύον 
δίκαιο. Ως τέτοια την έκριναν 
όχι μόνο ελληνικές και ευρω-
παϊκές θεσμικές οργανώσεις 
(όπως το Ελληνικό Συμβούλιο 
για τους Πρόσφυγες), αλλά και 
τα ελληνικά δικαστήρια (Διοικη-
τικό Πρωτοδικείο Αθήνας).



www.eksegersi.gr

6 ΙΟΥΝΗ 2015 13

Νεκρός και τέταρτος εργάτης των ΕΛΠΕ
Στις 28 Μάη, το υπουργείο Εργα-

σίας ανακοίνωσε πως ο ειδικός 
γραμματέας του ΣΕΠΕ (Σώμα Επι-
θεώρησης Εργασίας) Α. Καψάλης, 
«επικεφαλής κλιμακίου στελεχών της 
υπηρεσίας θα πραγματοποιήσει σει-
ρά ενημερωτικών συναντήσεων, την 
ερχόμενη Παρασκευή 29 Μαΐου 2015, 
ενόψει του έκτακτου  “shutdown’’ στο 
Διυλιστήριο Ελευσίνας των ΕΛΠΕ. Ο 
ειδικός γραμματέας θα συναντηθεί 
αρχικά με εκπροσώπους του κλαδικού 
και του επιχειρησιακού σωματείου ερ-
γαζομένων, στο Εργατοϋπαλληλικό 
Κέντρο Ελευσίνας. 

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει 
συνάντηση στις εγκαταστάσεις της 
εταιρίας στην Ελευσίνα, με τη  διοίκη-
ση και με εργολάβους που θα εμπλα-
κούν στις εργασίες. Σκοπός του ΣΕΠΕ 
είναι η ενίσχυση του πεδίου της πρό-
ληψης που πηγάζει από το ρόλο και 
τις αρμοδιότητές του και η λήψη όλων 
των κατάλληλων μέτρων προκειμένου 
να τηρηθεί πλήρως η εργατική και 
ασφαλιστική νομοθεσία, καθ’ όλη τη 
διάρκεια των εργασιών συντήρησης 
στις εγκαταστάσεις του Διυλιστηρίου 
Ελευσίνας».

Tρεις μέρες μετά, ο 31χρονος Κώ-
στας Μάγγουρας άφησε την τελευ-
ταία του πνοή, ανεβάζοντας σε τέσ-
σερις τον μακάβριο απολογισμό των 
νεκρών εργατών από την έκρηξη στα 
ΕΛΠΕ. Ο Λαφαζάνης και ο Σκουρλέ-
της είχαν έτοιμα τα συλλυπητήρια από 
τις προηγούμενες φορές. Υπήρξαν και 
προσθήκες, όμως, καθώς έκλεισε ο κύ-
κλος των νεκρών εργατών (οι υπόλοι-
ποι τραυματίες δεν αντιμετωπίζουν 
κίνδυνο ζωής), οπότε φτάνει η ώρα 

να «συμμαζευτεί» η κατάσταση και 
ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα να 
παραδοθεί στη λήθη.

Ο Σκουρλέτης ανακοίνωσε τα σχε-
τικά με την επίσκεψη του Καψάλη. 
Οπως αναφέρθηκε στο Δελτίο Τύπου 
του υπουργείου Εργασίας, ο Καψάλης 
«εξασφάλισε τη διαρκή και συστημα-
τική παρουσία Κοινωνικών και Τεχνι-
κών  Επιθεωρητών Εργασίας  για τη 
συνέχιση των εργασιών συντήρησης» 
(αφού είναι απαραίτητη η παρουσία 
τους, γιατί δεν υπήρχαν πριν γίνει η 
έκρηξη στο διυλιστήριο του Ασπρό-
πυργου;), «πραγματοποίησε επαφές 
με τα σωματεία και με τη διοίκηση της 
εταιρίας», «ενημέρωσε τους εργολά-
βους και υπεργολάβους που εμπλέ-
κονται στις εργασίες για τα ζητήμα-
τα που οφείλουν να προσέχουν» και 
«εκκίνησε ήδη  προληπτική διαδικασία 
με ανάλογες επαφές στο διυλιστήριο 
Ελευσίνας, ενόψει παρόμοιων εργασι-
ών συντήρησης που ξεκινούν σύντομα 
κι εκεί».

Θα περίμενε κανείς μια στοιχειώ-

δη έστω αυτοκριτική για την απουσία 
προληπτικού ελέγχου όταν ξεκίνησαν 
οι λεπτές εργασίες συντήρησης στον 
Ασπρόπυργο. Γιατί στην Ελευσίνα 
εφαρμόζουν προληπτική διαδικασία 
και στον Ασπρόπυργο δεν εφάρμο-
σαν; Ποιος έχει την πολιτική ευθύνη 
γι’ αυτό; Είναι άμοιροι πολιτικών ευ-
θυνών ο Καψάλης και ο Σκουρλέτης, 
που έχουν ένα τετράμηνο στα πόστα 
τους; Αν ήταν στην αντιπολίτευση, δε 
θα ζητούσαν την παραίτηση των προ-
κατόχων τους; Ποια είναι γι’ αυτούς η 
έννοια της πολιτικής ευθύνης και πώς 
ακριβώς εννοούν την πολιτική ευθιξία; 
Δάσκαλε που δίδασκες, θα έλεγε κά-
ποιος. Οσο ήταν στην αντιπολίτευση, 
κατακεραύνωναν τους πολιτικούς 
τους αντιπάλους σε ανάλογες περι-
πτώσεις και ζητούσαν παραιτήσεις 
υπουργών και ανώτερων πολιτικών 
στελεχών. Μόλις βρέθηκαν στην κυ-
βέρνηση τα ξέχασαν όλα και συμπε-
ριφέρονται με πανομοιότυπο τρόπο.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως 
Σκουρλέτης και Καψάλης εξακολου-

θούν να μην λένε κουβέντα για τα 
αίτια της έκρηξης, μολονότι πέρασαν 
πάνω από είκοσι μέρες από τότε που 
έγινε. Περίμεναν να πεθάνουν όλοι 
οι εργάτες που χαροπάλευαν, θα πε-
ριμένουν και λίγο ακόμη και μετά θα 
βγάλουν το πόρισμα του ΣΕΠΕ. Τότε 
που η υπόθεση δε θα απασχολεί τη 
δημοσιότητα, καθώς δε θα βαραίνουν 
πάνω τους οι θάνατοι των εργατών.

O Λαφαζάνης από την πλευρά 
του έκανε το δικό του αποφασιστι-
κό βήμα, νομιμοποιώντας, εμμέσως 
πλην σαφώς, το προκλητικό πόρισμα 
που εξέδωσε επιτροπή από στελέχη 
της εταιρίας, με το οποίο δικαίωσε 
πλήρως το καθεστώς εξόντωσης και 
δουλείας που εφαρμόζεται και στους 
εργάτες των ΕΛΠΕ και πολύ περισσό-
τερο στους εργάτες των εργολάβων, 
και έριξε ευθύνες σε κάποιες γραφει-
οκρατικές διαδικασίες που δεν τηρή-
θηκαν από τεχνικά στελέχη. «Είναι 
θετικό ότι η Διοίκηση των ΕΛΠΕ έχει 
καλέσει σε απολογία για το τραγικό 
δυστύχημα εννέα στελέχη της επιχεί-
ρησης, μεσαία και ανώτερα», αναφέ-
ρει ο Π. Λαφαζάνης στην ανακοίνωσή 
του.

Ολα, λοιπόν, οφείλονται σε «ανθρώ-
πινο λάθος», για το οποίο οφείλουν 
να απολογηθούν κάποια στελέχη της 
εταιρίας. Οπως ακριβώς τα σκυλάδι-
κα έχουν τους «αυτοφωράκηδες» για 
ν’ αντιμετωπίζουν τις μικροδιώξεις 
της αστυνομίας, έτσι και οι μεγάλες 
καπιταλιστικές επιχειρήσεις έχουν 
κάποια στελέχη τους για να τους φορ-
τώνουν την ευθύνη για τα εγκλήματα 
που βαφτίζονται «εργατικά ατυχήμα-
τα». Το καθεστώς εργασίας πρέπει να 

μένει στο απυρόβλητο. Κι αυτό είναι 
που επιβεβαιώνει ο Λαφαζάνης με 
την ανακοίνωση που εξέδωσε. Η εται-
ρία θεωρείται «υπεράνω υποψίας» και 
είναι αυτή που θα «δικάσει» κάποια 
στελέχη της, ενώ θα δώσει και απο-
ζημιώσεις στις οικογένειες των θυμά-
των, όπως επαναλαμβάνει μονότονα 
ο Λαφαζάνης μετά από κάθε θάνατο.

Γράψαμε και την προηγούμενη 
εβδομάδα πως πάντοτε σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις υπάρχει και ευθύνη στε-
λεχών. Ομως τα στελέχη είναι ένας 
κρίκος στη διοικητική αλυσίδα της 
καπιταλιστικής επιχείρησης, η οποία 
βάζει τους κανόνες. Οταν συμπιέ-
ζονται οι χρόνοι για να βγει η δου-
λειά πιο γρήγορα, όταν μειώνεται το 
προσωπικό και η δουλειά βγαίνει με 
εξαντλητικά δωδεκάωρα, όταν στη 
θέση του μόνιμου προσωπικού χρη-
σιμοποιούνται εργολάβοι, εν γνώσει 
της επιχείρησης ότι αυτοί «στύβουν» 
τους εργάτες τους για να βγάλουν το 
δικό τους κέρδος, δημιουργείται μια 
εργασιακή συνθήκη που εξοβελίζει 
ακόμη και την τήρηση στοιχειωδών 
κανόνων ασφάλειας. Παίζουν με τις 
πιθανότητες ατυχήματος, δηλαδή 
παίζουν ζάρια τις ζωές των εργατών. 
Μέσα σ’ αυτή την εργασιακή συνθή-
κη εξασθενούν και τα αντανακλαστι-
κά των ίδιων των εργατών. Κι όταν η 
απειλή της ανεργίας είναι τόσο εφιαλ-
τική, όπως τα τελευταία χρόνια, ενώ ο 
συνδικαλισμός έχει προ πολλού αφή-
σει πίσω του το ρεφορμισμό και έχει 
γίνει εργοδοτικός, τότε το «ατύχημα» 
εγκυμονείται συνεχώς, χωρίς αυτό να 
φαίνεται. 

Ιδού η μαϊμού-αίτηση της εταιρίας Μελισσανίδη
Από τα μέσα του περασμέ-

νου Αυγούστου επιμέ-
νουμε σε ένα πράγμα. Οτι η 
εταιρία «Δικέφαλος 1924» ΑΕ 
συμφερόντων Μελισσανίδη 
δεν υπέβαλε κανένα φάκελο 
για να πάρει Εγκριση και Αδεια 
Δόμησης για το φαραωνικό γή-
πεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια, 
αλλά ένα άδειο φύλλο χαρ-
τί, ίσα-ίσα για να πάρει έναν 
αριθμό πρωτοκόλλου και να 
τον κουνάει στους οπαδούς 
της ΑΕΚ, διαβεβαιώνοντάς 
τους ότι «όπου να ‘ναι μπαί-
νουν οι μπουλντόζες». Εκτοτε 
έχουν περάσει σχεδόν δέκα 
μήνες και όχι μόνο δεν μπήκαν 
μπουλντόζες, αλλά η αίτηση 
για Εγκριση και Αδεια Δόμη-
σης παραμένει σε κάποιο συρ-
τάρι της αρμόδιας διεύθυνσης 
του ΥΠΑΠΕΝ (ΔΑΟΚΑ), χωρίς 
να έχει αντιμετωπιστεί ακόμη 
ούτε το ζήτημα της νομιμοποί-
ησης της εταιρίας του Μελισ-
σανίδη ως δικαιούμενης να 
ζητήσει την έκδοση Εγκρισης 
και Αδειας Δόμησης (όπως 
έχουμε αποδείξει, δεν υπάρχει 
περίπτωση να νομιμοποιηθεί, 
γιατί η σύμβαση παραχώρη-
σης σ’ αυτή του οικοπέδου, 
από την Ερασιτεχνική ΑΕΚ, 
είναι παράνομη).

Εχει, όμως, σημασία να 
γυρίσουμε στον περασμένο 
Αύγουστο, γιατί αποδεικνύ-
εται πλέον στα μάτια και του 
πλέον ευκολόπιστου οπαδού 
ότι ο «τίγρης» και τα παπαγα-
λάκια του τους αντιμετωπί-
ζουν όλους σαν ένα τσούρμο 
ηλίθιων που μπορούν να τους 
ταΐζουν συνεχώς κουτόχορτο. 
Ιδού η αίτηση-μαΐμού που κα-
τατέθηκε στην τότε ΔΟΚΚ του 
ΥΠΕΚΑ, την οποία δεν είχαμε 
καταφέρει να βρούμε ως τώ-
ρα. Ενα φύλλο χαρτί, που δε 
συνοδευόταν από κανένα από 
τα απαραίτητα έγγραφα (σχέ-
δια, εγκρίσεις φορέων κτλ.) 
που προβλέπονται. Χαρακτη-
ριστικό της βιασύνης και της 
προχειρότητας είναι το ότι ως 
κύριος του έργου αναφέρεται 
και το «Ερασιτεχνικό Σωματείο 
ΑΕΚ» και η «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 
ΑΕ», όμως η αίτηση φέρει μό-
νο τη σφραγίδα της «Δικέφα-
λος 1924» ΑΕ και την υπογρα-
φή του γενικού διευθυντή της 
Νίκου Στράτου!

Αξίζει τον κόπο να θυμίσου-
με το ιστορικό. Στις 7 και τις 12 
Αυγούστου, με δημοσιεύματα 
στην ηλεκτρονική μας έκδοση 
(η «Κόντρα» είχε κάνει την ετή-
σια διακοπή της) γράφαμε ότι 

ο Μελισσανίδης δεν μπορεί 
να πάρει άδεια για το γήπεδο. 
Επειδή εκείνα τα δημοσιεύμα-
τα δημιούργησαν αίσθηση, η 
«Δικέφαλος 1924» ΑΕ έσπευσε 
την επομένη να υποβάλει μια 
αίτηση-μαϊμού στη ΔΟΚΚ, για 

να εκδώσει στη συνέχεια πανη-
γυρική ανακοίνωση και να πει 
ότι «κατατέθηκε σήμερα στην 
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ και συγκεκριμένα στη 
διεύθυνση ΔOKK με αριθμό 
πρωτοκόλλου 39151 ο φάκελος 

που αφορά την έκδοση της οι-
κοδομικής άδειας για την ανέ-
γερση του γηπέδου μας στη 
Νέα Φιλαδέλφεια. Πρωταρχι-
κός στόχος μας πλέον είναι να 
μη χαθεί ούτε μια ημέρα και να 
προχωρήσουν άμεσα όλες οι 
διαδικασίες που απαιτούνται 
στη συνέχεια».

Στις 20 Αυγούστου αποκα-
λύψαμε ότι δεν υπάρχει κα-
νένας φάκελος. Τότε, δόθηκε 
εντολή στα παπαγαλάκια που 
άρχισαν τις επόμενες μέρες να 
γράφουν ότι ο φάκελος είναι 
πλήρης και πως μόλις γυρίσουν 
από τις άδειες οι υπάλληλοι 
θα πέσουν με τα μούτρα στη 
δουλειά και το Σεπτέμβρη 
θα μπουν οι μπουλντόζες. Τα 
υπόλοιπα τα θυμόμαστε όλοι. 
Ο χρόνος που θα «μπουν οι 
μπουλντόζες» παρατεινόταν 
μήνα με το μήνα, τόσο που κι 
εμείς χάσαμε το λογαριασμό. 
Μεσολάβησαν και εκλογές, 
βγήκε νέα κυβέρνηση, ο «Τί-
γρης» αποφάσισε να… της 
δώσει χρόνο να βρει το βημα-
τισμό της, ο Ανδριόπουλος το-
ποθέτησε την έκδοση της άδει-
ας κάπου τον Απρίλη, μπήκε ο 
Ιούνης και… έχει ο θεός.

Υπάρχουν, βέβαια, πολύ σο-
βαρά ζητήματα που καθιστούν 

την «επιχείρηση γήπεδο» ανέ-
φικτη. Εμείς, όμως, θα επανα-
λάβουμε πως αυτή η αίτηση 
κακώς παραλήφθηκε από τη 
ΔΟΚΚ και γι’ αυτό έπρεπε ήδη 
να έχει επιστραφεί και ο αριθ-
μός πρωτοκόλλου να αφαιρε-
θεί, όπως προβλέπει η σχετική 
διάταξη. Η Κοινή Υπουργική 
Απόφαση του υπουργού Εσω-
τερικών και του αναπληρωτή 
υπουργού ΠΕΚΑ για τη «Δι-
αδικασία έντυπης υποβολής 
Εγκρισης Δόμησης και Αδει-
ας Δόμησης» (ΦΕΚ 251Β’, 
13.2.2012) δεν αφήνει περιθώ-
ρια παρερμηνείας. Η αίτηση 
πρωτοκολλείται μόνο αν έχει 
ελεγχθεί και περιλαμβάνει 
όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 
(παρ. 2.2). «Σε περίπτωση που 
η αίτηση για έγκριση δόμησης 
δεν συνοδεύεται από τα δικαι-
ολογητικά στοιχεία της παρα-
γράφου 2.1 δεν γίνεται δεκτή 
και επιστρέφεται ακόμη και 
αν έχει πρωτοκολληθεί» (παρ. 
3.1-α).

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑ-
ΠΕΝ (Λαφαζάνης-Τσιρώνης-
Αποστόλου) οφείλει άμεσα 
να βάλει τέλος στο σκάνδαλο 
Μελισσανίδη, που έχει κάνει 
κόσκινο στοιχειώδεις κανόνες 
της αστικής νομιμότητας.



www.eksegersi.gr

14 6 ΙΟΥΝΗ 2015

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις 
στην Παγκόσμια Ομοσπον-

δία Ποδοσφαίρου. Σε έκτακτη 
συνέντευξη Τύπου ο επανεκλε-
γείς Ζεπ Μπλάτερ ανακοίνωσε 
ότι παραιτείται και συγκάλεσε 
έκτακτο συνέδριο, προκειμένου 
να εκλεγεί ο αντικαταστάτης 
του. Με μια πρώτη ματιά, τα 
γεγονότα φαίνονται ανεξήγητα. 
Τέσσερις μέρες πριν την ανα-
κοίνωση της παραίτησής του, 
ο Μπλάτερ είχε καταφέρει να 
εκλεγεί για 5η φορά πρόεδρος, 
παρά το γεγονός ότι λίγο πριν τις 
εκλογές, είχε ξεσπάσει το μεγα-
λύτερο σκάνδαλο διαφθοράς 
στην ιστορία της ΦΙΦΑ. Αρκετοί 
από τους στενούς συνεργάτες 
του είχαν συλληφθεί από το FBI 
με την κατηγορία της διαφθο-
ράς και του ξεπλύματος μαύρου 
χρήματος, όμως αυτό δεν στά-
θηκε δυνατό να του στερήσει τη 
νίκη στην εκλογική διαδικασία.

Μετά την εκλογή του, ο 
Μπλάτερ είχε αφήσει υπονοού-
μενα για στημένη υπόθεση από 
τους Αμερικανούς και τους Αγ-
γλους, οι οποίοι έχασαν από το 
Κατάρ και τη Ρωσία τη μάχη για 
τη διοργάνωση των Μουντιάλ 
του 2022 και του 2018, αντίστοι-
χα, και τόνισε ότι θα αναλάβει 
όλες τις πρωτοβουλίες που είναι 
αναγκαίες για να διασωθεί το 
κύρος της ΦΙΦΑ. Εύλογο είναι 
συνεπώς το ερώτημα: τι άλλαξε 
μέσα σε τέσσερις μέρες; 

Δύο είναι οι παράγοντες που 
από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, 
έχουν παίξει σημαντικό ρόλο 
στη λήψη της συγκεκριμένης 
απόφασης. Ο πρώτος είναι η 
σφοδρή αντίδραση της ΟΥΕ-
ΦΑ, οι αξιωματούχοι της οποίας 
ήταν ένα βήμα πριν την απόφα-
ση για οριστική ρήξη με το καθε-

στώς Μπλάτερ και την αποχώρη-
σή τους από τη ΦΙΦΑ. Ο πρόε-
δρος της ΟΥΕΦΑ Μισέλ Πλατινί 
είχε κάνει σκληρές δηλώσεις για 
το σκάνδαλο διαφθοράς και είχε 
ζητήσει από τον Μπλάτερ να πα-
ραιτηθεί  από υποψήφιος πρόε-
δρος, αφήνοντας ορθάνοιχτο 
το ενδεχόμενο της διάσπασης. 
Την ίδια στιγμή ο Ντέιβιντ Γκιλ 
ανακοίνωνε την παραίτησή του 
από αντιπρόεδρος της Εκτελε-
στικής Γραμματείας της ΦΙΦΑ 
(η συγκεκριμένη θέση ανήκει 
αποκλειστικά στις βρετανικές 
ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες), 
τονίζοντας ότι « δεν μπορούν να 
γίνουν αλλαγές για το καλό του 
παγκόσμιου ποδοσφαίρου με 
τον κύριο Μπλάτερ να παραμέ-
νει στη θέση του». Ο Γκιλ πριν τις 
εκλογές είχε ανακοινώσει ότι δε 
θα αναλάβει τα καθήκοντά του, 
αν εκλεγεί ξανά ο Μπλάτερ και 
έκανε πράξη την απειλή του. Με 
την παραίτησή του δημιούργησε 
μια πρωτόγνωρη κατάσταση, 
αφού ο Μπλάτερ ήταν υποχρε-
ωμένος είτε να ορίσει άλλον 
αντιπρόεδρο, αλλάζοντας το 
καταστατικό, είτε να αφήσει 
κενή τη θέση, αν οι βρετανικές 
ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες 
δεν όριζαν κάποιον άλλο για 
εκπρόσωπό τους.

Ο δεύτερος και κυριότερος 
παράγοντας που ώθησε τον 
ισχυρό άντρα της ΦΙΦΑ σε πα-
ραίτηση είναι η στάση των «χο-
ρηγών». Η εταιρία πιστωτικών 
υπηρεσιών Visa, που ήταν από 
τους βασικούς χορηγούς του 
Μουντιάλ της Βραζιλίας, ανα-
κοίνωσε ότι σκέφτεται να διακό-
ψει τις «χορηγίες», αν η ΦΙΦΑ 
δεν αναλάβει άμεσα πρωτοβου-
λίες για την αποκατάσταση της 
φήμης του ποδοσφαίρου. Στο 

ίδιο μήκος κύματος βρίσκονταν 
η γερμανική εταιρία αθλητικών 
ειδών Adidas και η εταιρία ανα-
ψυκτικών Coca-Cola. Η Αdidas 
κάλεσε τη ΦΙΦA να ενισχύσει 
τη διαφάνεια, να επιλύσει την 
αντιδικία και να αποκαταστή-
σει το κύρος της Ομοσπονδίας, 
ενώ η Coca Cola ανέφερε ότι η 
χρόνια αντιδικία έχει πλήξει την 
αποστολή και τα ιδεώδη του Πα-
γκοσμίου Κυπέλλου της ΦΙΦA!

Πρέπει να τονιστεί ότι οι 
σχέσεις της ΦΙΦΑ με τις τρεις 
αυτές εταιρίες είχαν ήδη κλο-
νιστεί, αφού μια βδομάδα πριν 
ξεσπάσει το σκάνδαλο διαφθο-
ράς με ανακοίνωσή τους πίεζαν 
τη ΦΙΦΑ να λάβει στα σοβαρά 
υπόψη της το ζήτημα των δικαι-
ωμάτων των μεταναστών εργα-
τών στο Κατάρ, απαντώντας σε 
καταγγελίες για παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις που 
κατασκευάζονται για το Μου-
ντιάλ του 2022. Για να καταλά-
βουμε το μέγεθος των «χορηγι-
ών» από αυτές τις εταιρίες και 
κατά συνέπεια την πίεση που 
δημιούργησε η στάση τους, αρ-
κεί μια ματιά στον ισολογισμό 
της ΦΙΦΑ. Οι «χορηγίες» είναι 
συνολικά 177 εκατ. δολάρια το 
2014 από τους μακρόχρονους 
συνεργάτες (Adidas, Coca Cola, 
Emirates, Hyundai, Sony και 
Visa) και 131 εκατ. δολάρια από 
όλους τους άλλους «χορηγούς» 
του Μουντιάλ. 

Ενα ακόμη στοιχείο που πρέ-
πει να λάβουμε υπόψη μας και 
το οποίο έχει άμεση σχέση και 
με τους χορηγούς είναι ότι ενα-
ντίον του Μπλάτερ ήταν σύσσω-
μη η ΟΥΕΦΑ (με εξαίρεση Ισπα-
νία και Ρωσία) και η πλειοψηφία 
των χωρών της Λατινικής Αμερι-
κής. Σε απλά ελληνικά, απέναντι 
στην ηγεσία της ΦΙΦΑ ήταν τα 
σπουδαιότερα πρωταθλήματα 
του πλανήτη, που τα παρακολου-
θούν εκατοντάδες εκατομμύρια 
τηλεθεατές και αυτό δε θα μπο-
ρούσε να αφήσει αδιάφορους 
τους «χορηγούς». Επειδή, όπως 
έχουμε γράψει πολλές φορές, 
το επαγγελματικό ποδόσφαιρο 
είναι μια καπιταλιστική μπίζνα 
που έχει πρωταρχικό στόχο το 
μέγιστο δυνατό κέρδος, από τη 
στιγμή που κινδύνευαν να χα-
θούν τα κέρδη, ο Ζεπ Μπλάτερ 
δεν είχε άλλη επιλογή εκτός από 
την παραίτηση. Γι’ αυτό αναγκά-
στηκε να κάνει στροφή 180 μοι-
ρών μέσα σε τέσσερις μέρες. Αν 
θέλουμε να είμαστε ακριβείς σε 
σχέση με τις εξελίξεις στη ΦΙ-
ΦΑ, θα πρέπει να ξεκαθαρίσου-
με ότι στόχος είναι ο  συμβιβα-
σμός με τους «χορηγούς» για να 
διασφαλιστούν τα φράγκα που 
θα μπουν στα ταμεία και όχι η 
κάθαρση και η καταπολέμηση 
της διαφθοράς.       

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΠΑΤΡΙΣ ΛΕΚΟΝΤ

Μην ενοχλείτε, παρακαλώ!
Ο διάσημος γάλλος σκηνοθέτης μας παρουσιάζει μια κω-

μωδία καταστάσεων, το σενάριο της οποίας έχει βασιστεί 
στην αντίστοιχη θεατρική φάρσα του Φλοριάν Ζελέρ. Ο πρω-
ταγωνιστής, ένας τύπος που κοιτάζει αποκλειστικά την πάρτη 
του, βρίσκει ένα σπάνιο δίσκο της τζαζ (την οποία λατρεύει) και 
προσπαθεί να βρει μια ώρα ώστε να τον απολαύσει. Μια σειρά 
από αναπάντεχα γεγονότα στέκονται εμπόδιο σε αυτήν την απλή 
του επιθυμία.

Ο Λεκόντ βασίζεται έντονα στην ομάδα των ηθοποιών του, 
με το μεγάλο βάρος να πέφτει στον πρωταγωνιστή, τον Κριστι-
άν Κλαβιέ (ο Αστερίξ στην ταινία «Αστερίξ και Οβελίξ εναντίον 
Καίσαρα»), με τον οποίο συνεργάζεται για τέταρτη φορά.

Η διάθεση κριτικής του μεσοαστού, που δε δίνει δεκάρα για 
τίποτα παρά για ό,τι έχει να κάνει άμεσα με τον ίδιο, είναι εμ-
φανής σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Η κριτική του Λεκόντ, 
από την άλλη,  δεν έχει καμιά ουσία, καθώς ο ίδιος παραμένει 
επιδερμικός και σχηματικός στην προσέγγισή του. Το μόνο που 
καταφέρνει είναι να εξασφαλίσει λίγο γέλιο εκμεταλλευόμενος 
διάφορα κλισέ και τις ευκολίες των ηθοποιών του.

ΣΟΦΙ ΜΠΑΡΤ

Μαντάμ Μποβαρί
Ενα από τα μυθιστορήματα που θεωρούνται κλασικά στην ιστο-

ρία της λογοτεχνίας είναι η «Μαντάμ Μποβαρί» του Γκιστάβ 
Φλομπέρ, που γράφτηκε το 1857 και όταν πρωτοδημοσιεύτηκε 
προκάλεσε σάλο. Σχεδόν 150 χρόνια μετά, παρακολουθούμε μία 
ακόμη μεταφορά του στη μεγάλη οθόνη.

Η σκηνοθέτης επέλεξε να μείνει όσο πιο «πιστή» γίνεται στο 
έργο του Φλομπέρ. Ετσι, παρακολουθούμε μια ταινία με απί-
στευτες λεπτομέρειες ως προς την αναπαράσταση της εποχής. 
Δυστυχώς, αυτό ίσως και να είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο 
της ταινίας.

Οταν καταπιάνεται κανείς με ένα κλασικό έργο, μια ερώτηση 
στην οποία πρέπει να απαντήσει είναι το γιατί. Γιατί το συγκεκρι-
μένο έργο και όχι ένα άλλο. Στη συγκεκριμένη απόπειρα, αυτό 
έμεινε αναπάντητο. Το αποτέλεσμα είναι μια άνευρη ταινία, χω-
ρίς αιχμές, χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις, που μάλιστα στο σύγχρονο 
θεατή δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Κι αυτό γιατί δεν πετυχαίνει 
να μεταφέρει την πολυπλοκότητα του έργου του Φλομπέρ, το 
οποίο στάθηκε ιδιαίτερα κριτικό απέναντι στην κοινωνική θέση 
των γυναικών την εποχή εκείνη. Αν αυτό μπει σε δεύτερη μοίρα 
κι επικρατήσει το κομμάτι που έχει να κάνει με τις ερωτικές περι-
πέτειες και τις οικονομικές σπατάλες, το έργο του Φλομπέρ απο-
δυναμώνεται τελείως. Για να μην είμαστε άδικοι και στην ταινία 
υπάρχουν κάποια σημάδια, όπως αυτά της ατελείωτης ανίας της 
Μποβαρί, όμως η ταινία συνολικά δεν καταφέρνει να κάνει μια 
συνεπή ανάγνωση του έργου, παρά άγεται και φέρεται ανάμεσα 
σε διάφορα στοιχεία του.

Ελένη Π.

Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο…Μετά την παραίτηση του επα-
νεκλεγέντα προέδρου της ΦΙ-

ΦΑ Ζεπ Μπλάτερ, τα αθλητικά 
μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι  
επικρατέστερος να τον διαδεχθεί 
είναι ο πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ 
Μισέλ Πλατινί. Αυτός άλλωστε 
ήταν στην πραγματικότητα ο  αντί-
παλος του Μπλάτερ στις πρόσφα-
τες εκλογές, ανεξάρτητα από την 
απόφασή του να μην βγει ο ίδιος 
σε απευθείας αντιπαράθεση μα-
ζί του. Εμπειρος παράγοντας ο 
Πλατινί, ήξερε πολύ καλά ότι από 
τη στιγμή που το σύστημα Μπλά-
τερ κατάφερε να ελέγξει Ασία, 
Αφρική και CONCACAF (Ποδο-
σφαιρική Ομοσπονδία Βόρειας, 
Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβι-
κής), οι εκλογές ήταν χαμένες γι’ 
αυτόν. Αποφάσισε να διατηρήσει 
το προφίλ του και τη μεγάλη απο-
δοχή που έχει στους κόλπους της 
ΦΙΦΑ και να μη χρεωθεί μια ήττα.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις 
με το σκάνδαλο διαφθοράς, τα 
δεδομένα αλλάζουν και ο δρό-
μος δείχνει ν’ ανοίγει γι’ αυτόν. 
Ηδη τα βρετανικά αθλητικά μέσα 
ενημέρωσης τον παρουσιάζουν 
ως το μεγάλο φαβορί, ενώ ο ίδιος 
φρόντισε να κάνει μια επίδειξη 
δύναμης, μέσω της δήλωσης ότι 
«ήταν μια δύσκολη απόφαση, μια 
γενναία απόφαση, η σωστή από-
φαση», με την οποία συνεχάρη 
τον Μπλάτερ για την παραίτηση! 
Στα υπέρ του Γάλλου, εκτός από 
τις καλές δημόσιες σχέσεις που 
έχει δημιουργήσει, είναι η συνε-
χώς αυξανόμενη ποιότητα των 
ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 
Οι ισχυρές ευρωπαϊκές ομάδες 
έχουν καταφέρει να φέρουν στη 
γηραιά ήπειρο σχεδόν το σύνολο 
των πρωτοκλασάτων ποδοσφαι-
ριστών του πλανήτη, με αποτέ-
λεσμα να ανέβουν επίπεδο τα 
πρωταθλήματα, γεγονός που δεν 
έχει αφήσει αδιάφορους τους 
«χορηγούς». Ηδη έχει ανακοινω-
θεί ότι τα φράγκα που θα μπουν 
στα ταμεία των ομάδων που θα 
συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις θα είναι αυξημένα 
σε σχέση με πέρσι. Ιδιαίτερα αυ-
ξημένα θα είναι τα φράγκα για το 
Europα League, τη δεύτερη στη 
σειρά διοργάνωση, με αποτέλε-
σμα να κλείσει η ψαλίδα με το 
Champions League και να ευνο-
ηθούν οι ομάδες από τις χώρες 
της «δεύτερης ταχύτητας» του 
ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.  

Επιπλέον, με επικοινωνιακές-
επιχειρηματικές κινήσεις, όπως η 
διεξαγωγή ενός αγώνα του ισπα-
νικού πρωταθλήματος νωρίς το 
μεσημέρι, για να μπορούν να τον 
παρακολουθήσουν ζωντανά στην 
«αναδυόμενη αγορά» της Ασίας, 
ο Πλατινί κατάφερε να ενισχύ-
σει σημαντικά την εμπορική αξία 
του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. 
Σε αντίθεση με τον Μπλάτερ, ο 
Πλατινί έχει καταφέρει να δημι-
ουργήσει συνθήκες που ευνοούν 
την αύξηση των κερδών για τους 
«χορηγούς», άρα -σύμφωνα με 
τους κανόνες του καπιταλιστικού 
συστήματος- κρίνεται επιτυχημέ-
νος και η μετάβασή του στην προ-
εδρία της ΦΙΦΑ θα αποτελέσει 
επιβράβευση της προσφοράς του 
στα μεγάλα αφεντικά.

Το λογοπαίγνιο με το νούμερο της φανέλας αποδίδει με τον πιο 
ακριβή τρόπο την άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας όσων πα-
ρακολουθούν ποδόσφαιρο, και δεν χρειάζεται επιπλέον σχολιασμό.
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> Πολλά είδε η εφημερίδα 
«Δρόμος της Αριστεράς» (e-
dromos.gr/barcelona-aristera) 
όπως «Βαρκελώνη, επ’ Αριστε-
ρά!».  Το μόνο που δεν… είδε 
είναι η προθυμία του Podemos 
να συμπράξει με τους «σοσια-
λιστές»… Η ίδια εφημερίδα 
(29-5-15) έχει ως κεντρικό τίτ-
λο «Κι όμως, η Ελλάδα μπορεί 
αλλιώς!» - να θυμίζει έντονα 
το «ένας άλλος κόσμος είναι 
εφικτός»…

> Αφού «η απόφαση ανήκει 
στην πολιτική ηγεσία της Ευ-
ρώπης» (Τσίπρας), πώς «δεν 
δεχόμαστε τελεσίγραφα, δεν 
υποκύπτουμε σε εκβιασμούς» 
(Δραγασάκης); Οποιος τσι-
μπήσει, τσίμπησε…

> «Ο Λευκός Οίκος πιέζει 
ανοιχτά πλέον Ευρωπαίους 
και ΔΝΤ για λύση στο πρό-
βλημα της Ελλάδας» (avgi.gr, 
2-6-2015). Πιο αμερικανάκι, 
πεθαίνεις…

> Θα μας κουφάνουν: «…οι Ελ-
ληνες παρά την ασθενέστερη 
οικονομική τους θέση, σε δια-
πραγματευτικό επίπεδο βρί-
σκονται σε πιο ισχυρή θέση…» 
(Σπίγκελ – αναδημοσίευση, 
ΑΥΓΗ). Οντως ο λέων και ο… 
ψωραλέων.

> Με βάση τα όσα γράφει στον 
«Δρόμο της Αριστεράς» (φύλ-
λο 265, 29-30/5/2015, «Γιατί το 
ελληνικό ΥΠΕΞ επιβεβαιώνει 
την ισραηλινή προπαγάνδα») ο 
Γ. Τζαφέρης, η ΚΟΕ θα ‘πρεπε 
ΗΔΗ να έχει αποχωρήσει από 
την κυβέρνηση ΣΑΝΕΛ και τον 
Σύριζα. Ομως, είναι γλυκό το 
βάζο με το μέλι…

> «Δεξιός με αριστερή καρδιά» 
αυτοχαρακτηρίζεται ο πολω-
νός (υποψήφιος στις εκλογές 
της χώρας αυτής) Pawel Kukiz. 
Κάτι σαν Καμμενοψεκασμέ-
νος, δηλαδή…

> «Λάθη», λοιπόν, κατά Τσί-
πραν (βλ. άρθρο του στη Le 
Monde, eklogika.gr, 1-6-2015) 
η μνημονιακή διαχείριση των 
προηγούμενων κυβερνήσεων 
και η κινεζοποίηση του ελλη-
νικού λαού. Μιας και, βλέπεις, 
τα λάθη «διορθώνονται»… (επι-
στολή σε αφελείς).

> Μείωση από και προς εξω-
τερικό τον Μάη στις πτήσεις 
και αφίξεις στη Ρόδο (ιδού η 
Ρόδος, και τώρα το… πήδημα). 
Η «βαριά βιομηχανία» της χώ-
ρας νοσεί…

> Για δες, που θέλει να μας 
δουλέψει και η συνιστώσα 
ΑΚΟΑ (epohi.gr, 1-6-2015): Ου 
καλόν είναι τον ΣΥΡΙΖΑ μόνον 
(οι δεξιοί  ΑΝΕΛ ξεχάστηκαν, 

ω συντάκτα;).

> Αντί για ρε-αλήτες, ανα-
μενόμενοι «ρεαλιστές» κατά 
Tσίπρα οι Ευρωπαίοι ηγέτες…

> Ντράγκι-Ντράγκι μάνα μου.

> FIFA τέρμα. Φαφετήθηκε ο 
Μπλάτερ.

> Διευ-κωλ-ύνσεις στο νότιο 
Αιγαίο από τον «πρώτη φορά» 
υπουργό Kαμμένο… (δεν αι-
σθάνεστε να σας συγκλονίζει 
εθνική υπερηφάνεια;).

> Σε 140.366 άτομα είχε κοπεί, 
λοιπόν, το ρεύμα (όπως βγαίνει 
από τα στοιχεία ένταξης στο 
πρόγραμμα «ανθρωπιστικής 
κρίσης»). Το πώς ζούσαν χω-
ρίς ρεύμα χιλιάδες άνθρωποι 
(και πώς θα εξακολουθήσουν 
να ζουν…) δεν αναφέρεται στο 
«πρόγραμμα».

> Ο Μπρους (Τζένερ) που έγι-
νε Κέιτλιν. Ευτυχώς οι ντόπες 
ήταν ακίνδυνες…

> Τα πρόστιμα σε επιχειρήσεις 
για μαύρη εργασία κοστίζουν 
περί τα 230 ευρώ το κομμάτι 
(σχέδιο «Αρτεμις»). 2-3-0 (τα 
2 τρία…).

> «Αδιάλειπτη και συνεχής η 
σχέση του Μίκη Θεοδωρά-
κη με το ΚΚΕ» - Ν. Σοφιανός. 
Ακόμα και την εποχή της νεο-
δημοκρατικής ζωής του;

> Ποιον να πιστέψουμε; Τον 
Ντεϊσελμπλούμ ή τον Λεόν 
Μπλουμ (κατά κόσμον Αλ. 
Τσίπρα);

> Ανάπτυξη από δω, ανάπτυξη 
από κει: τελικά φέτος οριακή η 
ανάπτυξη, 0,1%...

> 2.000.000 οι εργαζόμενοι 
χωρίς σταθερή απασχόληση.

> Αφού οι δανειστές ζητάνε 
μέτρα και ο Τσίπρας ρεαλισμό, 
προφανώς θα επικρατήσει ο 
ρεαλισμός των μέτρων.

> «Δεν έχω αντίρρηση να πλη-
ρώσουμε» δήλωσε στον Real 
fm ο πρώην βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ Μ. Γλέζος…

>  Α π ό  τ ο ν  β ρ ε τ α ν ι κ ό 
«Independent» (3-6-2015): 
«FIFA: Μια λεπτή γραμμή χω-
ρίζει την δωροδοκία από τις 
συνεισφορές».

> «Ο Μπλάτερ έφυγε αλλά 
ο μπλατερισμός παραμέ-
νει» σημειώνει στους TIMES 
(thetimes.co.uk) ο Ντάνιελ 
Φίνκελστιν (3-6-2015).

> 23,5 εκατομμύρια οι άνεργοι 
στην ΕΕ τον Απρίλη – 17,8 στην 
ευρωζώνη.

Βασίλης

Εν μέσω «ελπίδας» τέταρτος δολοφονημένος εργάτης στα ΕΛΠΕ

Συμφωνία (εκ του συν + φόνος…)

ΕΝΦΙΑ: harac erazi

Body count: USA, δολοφονημένοι από μπάτσους (σε όλες τις Πολιτείες, 467 
άνθρωποι) μέχρι και 1-6-15 (theguardian.com/us-news/ng-interactive/2015/jun/01/

the-counted-police-killings)

  Dixi et salvavi animam meam Κράτος εν κράτει η 
Αντιτρομοκρατική

«Aρθρο 200Α
Ανάλυση DNA

1. Oταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ένα πρόσωπο έχει 
τελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα, που τιμωρείται με ποινή 
φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, οι διωκτικές αρχές 
λαμβάνουν υποχρεωτικά γενετικό υλικό για ανάλυση του DNA 
προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του δράστη του εγκλή-
ματος αυτού. Τη λήψη γενετικού υλικού από τον ίδιο τον κατη-
γορούμενο διατάσσει ο αρμόδιος εισαγγελέας ή ανακριτής και 
πρέπει να διεξάγεται με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπειά 
του. Σε περίπτωση λήψης γενετικού υλικού από απόκρυφα μέρη 
του σώματος είναι υποχρεωτική η παρουσία εισαγγελικού λει-
τουργού. Η ανάλυση περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα 
που είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση αυτή και διε-
ξάγεται σε κρατικό ή πανεπιστημιακό εργαστήριο. Την ανάλυση 
του DNA του δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος ο κατηγορούμε-
νος για την υπεράσπισή του. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 204 έως 208».

Ετσι διαμορφώθηκε η διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικο-
νομίας για το DNA, χάρη στην απεργία πείνας των πολιτικών 
κρατούμενων, τμήμα των οποίων διατύπωσε συγκεκριμένα αι-
τήματα. Η νέα ρύθμιση έγινε με το άρθρο 19 του Ν. 4322/2015, 
που εισηγήθηκε ο Ν. Παρασκευόπουλος. Το καινούργιο βρί-
σκεται στην τελευταία πρόταση της διάταξης, που προβλέπει 
ότι σε κάθε περίπτωση εφαρμόζοονται αναλόγως οι διατάξεις 
των άρθρων 204 έως 208. Τι προβλέπουν αυτές οι διατάξεις; 
Οτι στην ανάκριση για κακούργημα ο κατηγορούμενος έχει 
δικαίωμα να διορίζει τεχνικούς συμβούλους. Πως ο ανακριτής 
οφείλει να ενημερώνει τον κατηγορούμενο για κάθε πράξη 
πραγματογνωμοσύνης που παραγγέλλει και να του ορίσει προ-
θεσμία να διορίσει τεχνικούς συμβούλους, αν το επιθυμεί. Πως 
ο τεχνικός σύμβουλος του κατηγορούμενου έχει το δικαίωμα 
να παρίσταται σε όλα τα στάδια της πραγματογνωμοσύνης, 
να λαμβάνει γνώση όλων των εγγράφων, να ζητήσει να κάνει 
δικό του έλεγχο κτλ.

Για την κακόφημη Αντιτρομοκρατική, όμως, αυτά είναι ψιλά 
γράμματα. Πήρε με τη βία δείγμα DNA από τους συλληφθέ-
ντες Γρηγόρη Τσιρώνη και Σπύρο Χριστοδούλου, χωρίς αυτοί 
να έχουν τη δυνατότητα να διορίσουν τεχνικό σύμβουλο, ο 
οποίος θα παρίσταται σε όλη τη διαδικασία της συγκεκριμένης 
πραγματογνωμοσύνης!

Το γεγονός έχει ήδη καταγγελθεί από τους υπερασπιστές 
των δύο κατηγορούμενων στον ανακριτή που χειρίζεται την 
υπόθεση. Η υπεράσπιση έχει ζητήσει την ακύρωση όλης της 
διαδικασίας που έχει διεξαχθεί μέχρι στιγμής, διότι αντίκειται 
ευθέως στο νόμο, καθώς δε δόθηκε η δυνατότητα στους κα-
τηγορούμενους να διορίσουν τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα 
παρίσταται σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας.

Τι λέει, άραγε, ο «καθηγητής Πανούσης», πολιτικός προϊστά-
μενος των ασφαλιτών, για τα κατορθώματα των αντιτρομοκρα-
τικάριων; Ρητορικό είναι το ερώτημα. Είμαστε σίγουροι ότι η 
διάταξη του νόμου αποτελεί «ψιλά γράμματα» για τον υπουργό 
Καταστολής, όπως είναι και για τους ασφαλίτες υφισταμένους 
του. Αντιτρομοκρατική και τήρηση της τυπικής αστικής νομιμό-
τητας είναι έννοιες ασύμβατες. Και οι υπουργοί της συγκυβέρ-
νησης Τσίπρα-Καμμένου δεν έχουν καμιά διάθεση να άρουν 
αυτή την ασυμβατότητα.

ανατροπής της ελληνικής κυβέρνησης; 
Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά.

Από την άλλη, έχουμε τη δήλωση του 
Τσίπρα μετά τη συνάντηση με τον Γιούν-
κερ και το ύφος του όταν την εκφωνού-
σε. Δεν υπήρχε τίποτα το καταγγελτικό 
και στη δήλωση και στο ύφος. Το πρώτο 
που έκανε ήταν να χαιρετίσει ως θετική 
εξέλιξη την πρόταση των «θεσμών» για 
χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα 
(αυτό έχει τη σημειολογία του), στη συ-
νέχεια μίλησε για «πολλά άλλα κοινά 
σημεία» και στο τέλος αναφέρθηκε 
σε «σημεία τα οποία κανείς δεν θα 
μπορούσε να προσεγγίσει», αναφέρο-
ντας το ΕΚΑΣ και τον ΦΠΑ στο ηλε-
κτρικό. Στο καπάκι, όμως, έσπευσε να 
μιλήσει για «εποικοδομητική διάθεση 
από την πλευρά της Κομισιόν να φτά-
σουμε σε έναν κοινό τόπο». Στο τέλος, 

επανέλαβε δυο φορές (για να δείξει 
ότι αυτό είναι το κύριο) πως «οι συζη-
τήσεις θα συνεχιστούν» και έκλεισε 
με απόλυτη αισιοδοξία: «Μπορώ να 
πω ότι όσο κανείς συζητάει με ειλι-
κρίνεια τόσο πιο κοντά βρίσκεται στο 
να προσεγγίσει μια κοινά αποδεκτή 
λύση»!

Αυτή δεν ήταν μια δραματική δήλω-
ση που προσανατολίζει σε επικείμενη 
ρήξη. Τα περί ρήξης και εκλογών ακο-
λούθησαν στη συνέχεια στην Αθήνα, 
ήταν ενορχηστρωμένα και δείχνουν 
ότι υπηρετούν τις εσωτερικές ανά-
γκες του ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, αντέχει ο 
ΣΥΡΙΖΑ εκλογές; Με τι διακύβευμα 
θα πάει σ’ αυτές; Στηρίξτε με να κάνω 
σκληρή διαπραγμάτευση; Αυτό έχει 
ήδη εξατμιστεί ως διακύβευμα που 
μπορεί να προσφέρει εκλογικό αέρα. 
Τα υπόλοιπα διακυβεύματα είτε δεν 

υφίστανται στη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ 
(π.χ. οι απόψεις Λαφαζάνη ή -πολύ 
περισσότερο- Λαπαβίτσα) είτε δεν 
προσφέρονται για εκλογές (ψηφίστε 
μας για να υπογράψουμε μια επώδυ-
νη συμφωνία).

Γι’ αυτό και ο Τσίπρας έσπευσε, 
την επομένη της συνάντησης με τον 
Γιούνκερ στις Βρυξέλλες, να ζητήσει 
νέα τηλεδιάσκεψη με τους Μερκο-
λάντ, στους οποίους παραπονέθηκε 
(σύμφωνα με τις διαρροές του Παπ-
πά), ότι στην πρόταση των «θεσμών» 
υπάρχουν προτάσεις που δεν τέθη-
καν ποτέ σε τεχνικό επίπεδο (στο 
Βρussels Group) και γι’ αυτό μόνο 
η πρόταση της ελληνικής κυβέρνη-
σης μπορεί ν’ αποτελέσει βάση για 
συμφωνία. Πάντα σύμφωνα με τις 
διαρροές του Παππά, η τηλεδιάσκε-
ψη έγινε σε καλό και εποικοδομητικό 

κλίμα, ενώ εκφράστηκε αισιοδοξία 
ότι σύντομα θα υπάρξει αμοιβαία 
επωφελής συμφωνία.

Η προσφυγή στους ηγέτες του γερ-
μανογαλλικού άξονα, εκτός από το 
ραγιαδισμό και την ξενοδουλεία που 
υποκρύπτει (οι Μερκολάντ το έχουν 
πάρει, ασφαλώς, το μήνυμα), δείχνει 
πως δεν υπάρχει διάθεση ρήξης και 
πως ο Τσίπρας είναι διατεθειμένος να 
κάνει και άλλες υποχωρήσεις (γι’ αυ-
τό και χαρακτηρίζει την πρόταση της 
κυβέρνησης «βάση για συζήτηση»), 
χωρίς όμως να φτάσει στην αποδο-
χή «ακραίων μέτρων», τα οποία θα 
καθιστούσαν τη συμφωνία πρακτικά 
ανεφάρμοστη και θα έφερναν την κυ-
βέρνησή του στο χείλος της κατάρ-
ρευσης. Πιστός σ’ αυτή τη γραμμή, ο 
Τσίπρας έσπευσε να «αγοράσει χρό-
νο» με το «πακετάρισμα» των δόσεων 

του ΔΝΤ, περιμένοντας να δει αν το 
G7 θα βγάλει κάτι καλύτερο.

Στο εσωτερικό μέτωπο, οι Τσιπραίοι 
αποφάσισαν να προκαλέσουν την προ 
ημερήσιας διάταξης συζήτηση της Πα-
ρασκευής (η «Κ» βρισκόταν στο τυπο-
γραφείο την ώρα διεξαγωγής της), σε 
μια προσπάθεια να στριμώξει την αντι-
πολίτευση και να τη σύρει σε γραμμή 
στήριξης της διαπραγμάτευσης που 
κάνει η κυβέρνησή του και ο ίδιος.

ΥΓ. Σε ό,τι αφορά το χρέος, τα «ηρω-
ικά» περί συμφωνίας-πακέτο που θα 
περιλαμβάνει και αναδιάρθρωση του 
χρέους έχουν δώσει τη θέση τους στο 
αίτημα να υπάρξει ένας «οδικός χάρ-
της». Δηλαδή, μια αναφορά ότι το ζήτη-
μα του χρέους θα συζητηθεί στη συνέ-
χεια. Μ’ άλλα λόγια, μια επανάληψη της 
σχετικής αναφοράς που υπάρχει στην 
απόφαση του Eurogroup στις 27.11.2012.
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Ρετσινιά!
Τις τελευταίες μέρες, ενόψει της υπογραφής της νέας 

μνημονιακής συμφωνίας, η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ 
δεν περιορίζεται μόνο στην προπαγάνδα με στόχο την 
εξαπάτηση του ελληνικού λαού, αλλά έχει ξεκινήσει 
κι έναν «πόλεμο θέσεων» με στόχο το εσωτερικό του 
ΣΥΡΙΖΑ: την Κεντρική Επιτροπή και κυρίως την Κοινο-
βουλευτική Ομάδα που είναι αυτή που θα κληθεί να 
ψηφίσει τα μέτρα της συμφωνίας.

Τα όπλα που έχουν ήδη πέσει σ’ αυτό τον πόλεμο εί-
ναι δύο. Το πρώτο χρησιμοποιείται πλέον ανοιχτά και 
είναι η απειλή των εκλογών, που ακούγεται ως λογικό-
τατο επιχείρημα: αν η κυβέρνηση χάσει τη δεδηλωμένη 
και η συμφωνία εγκριθεί με τις ψήφους τουλάχιστον 
του Ποταμιού, δεν μπορεί να τελεί υπό την ομηρία της 
αντιπολίτευσης. Αναγκαστικά θα πάει σε εκλογές, οι 
εκλογές θα γίνουν με λίστα και είναι εξίσου λογικό για 
τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να μην περιλάβει στη λίστα 
εκείνους που θα έχουν καταψηφίσει τη συμφωνία.

Το δεύτερο όπλο προς το παρόν χρησιμοποιείται υπό-
γεια. Είναι η περιβόητη ρετσινιά της αποστασίας, που 
θα συνοδεύει όποιον ρίξει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 
Επειδή δεν βρισκόμαστε στα 1965, η θεωρία έχει επικαι-
ροποιηθεί. Στο κέντρο της έχει τοποθετηθεί η στρατη-
γική της «αριστερής παρένθεσης», η οποία -σύμφωνα 
με τη θεωρία του Μαξίμου- δεν αποτελεί απλώς ένα 
όνειρο του Σαμαρά, αλλά στρατηγική των συντηρητι-
κών ευρωπαϊκών κύκλων, που θέλουν να ανακόψουν την 
πορεία πολιτικών μορφωμάτων τύπου ΣΥΡΙΖΑ προς την 
κυβερνητική εξουσία.

Τέτοια προοπτική, βέβαια, υπάρχει μόνο στην Ισπα-
νία (χωρίς εκλογικό ποσοστό τύπου ΣΥΡΙΖΑ, μάλι-
στα, και με προοπτική κυβερνητικής συνεργασίας με 
το ισπανικό ΠΑΣΟΚ) και πουθενά αλλού, αλλά ας το 
παραβλέψουμε αυτό. Αν η πτώση της κυβέρνησης Τσί-
πρα-Καμμένου θα στιγματίσει ανεξίτηλα με τη ρετσι-
νιά του αποστάτη όσους καταψηφίσουν τη συμφωνία, η 
υπερψήφιση της συμφωνίας με τι θα στιγματίσει όσους 
σηκώσουν το χέρι και φωνάξουν «ναι σε όλα»;

Αν δούμε τα πράγματα σχηματικά, υιοθετώντας τη 
λογική του ΣΥΡΙΖΑ, θα λέγαμε ότι η «αριστερή παρέν-
θεση» θα αποτελούσε δείγμα αντίστασης στη μνημο-
νιακή πολιτική, ενώ η συνέχιση της «για πρώτη φορά 
Αριστερά» κυβέρνησης υπό μνημονιακό καθεστώς θα 
σημάνει πλήρη υποταγή στο μπλοκ των ιμπεριαλιστών 
δανειστών και επικυρίαρχων.

Η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ αντιστρέφει την πραγ-
ματικότητα, διαστρεβλώνει τις έννοιες και προσπαθεί 
να δημιουργήσει νέες μορφές ψευδούς συνείδησης. 
Το ζητούμενο μετατρέπεται σε δεδομένο. Μπορεί να 
υπάρξει αριστερή κυβέρνηση σε συνθήκες καπιταλι-
σμού και ιμπεριαλιστικής εξάρτησης; Αυτό που απο-
τελεί ζητούμενο (η όποια αριστεροσύνη θα πρέπει να 
αποδειχτεί στην πράξη) μετατρέπεται σε δεδομένο: 
σημασία έχει να υπάρχει αριστερή κυβέρνηση - τα 
υπόλοιπα θα βρεθούν στην πορεία.

Στην πραγματικότητα, αυτό που θέλουν είναι η δια-
χείριση της αστικής εξουσίας. Στις σημερινές συνθήκες 
είναι εξαιρετικά δύσκολο (για να μην πούμε αδύνατο) 
να βρουν την παραμικρή επικάλυψη ανάμεσα σ’ αυτά 
που υπόσχονταν προεκλογικά (ως τεκμήρια της αρι-
στεροσύνης τους) και σ’ αυτά που είναι υποχρεωμένοι 
να εφαρμόσουν. Το ίδιο το σύστημα δεν διαθέτει πε-
ριθώρια για την εισαγωγή μικροβελτιώσεων στο καθε-
στώς της σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας και της 
κινεζοποίησης. 

Αυτοί όμως θέλουν να κυβερνήσουν. Τώρα τους έλα-
χε η αστική εξουσία, τώρα θέλουν να τη διαχειριστούν. 
Και θα τη διαχειριστούν έστω κι αν τίποτα (εκτός από 
τις παπαριές που εκτοξεύουν δεξιά κι αριστερά) σ’ αυ-
τή τη διαχείριση δε θα θυμίζει την παλιά σοσιαλδημο-
κρατία. Γι’ αυτό και προσπαθούν να τρομοκρατήσουν 
το ίδιο το στελεχικό τους δυναμικό που έχει μείνει στα 
παλιά. Οποιος μπορεί ν’ ακολουθήσει στη διαχείριση 
της μνημονιακής πολιτικής ας ακολουθήσει. Οι υπόλοι-
ποι ας καθήσουν στην άκρη.

Π.Γ.
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βαθύ κόκκινοΣτην προσπάθειά του να δεί-
ξει ότι υπάρχουν «εναλλα-

κτικές λύσεις» για τον ελληνικό 
καπιταλισμό, ο υπουργός ΠΑ-
ΠΕΝ Π. Λαφαζάνης πραγμα-
τοποίησε ένα ακόμη ταξίδι στη 
Ρωσία, όπου συναντήθηκε με 
τον υπουργό Ενέργειας Αλεξά-
ντερ Νόβακ, τον αναπληρωτή 
υπουργό Οικονομικών Σεργκέι 
Στόρτσακ και με το «αφεντικό» 
της Gazprom Αλεξέι Μίλερ. 
Αυτή τη φορά δεν επέστρεψε 
με θριαμβευτικές δηλώσεις, 
ξέροντας ότι δεύτερη φορά 
το ίδιο ψέμα δεν πιάνει, δεν 
απέφυγε όμως τις υπαινικτικές 

αναφορές στις… εναλλακτικές 
δυνατότητες που κρύβει η συ-
νεργασία με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύ-
που του ΥΠΑΠΕΝ, ο Λαφαζά-
νης και ο Νόβακ «εκτίμησαν 
κατά τη συζήτησή τους πολύ 
θετικά τα βήματα που έχουν 
επιτευχθεί στην προετοιμασία 
για την κατασκευή του αγωγού 
με ρώσικο φυσικό αέριο στο 
ελληνικό έδαφος και καθόρι-
σαν τις ενέργειες που πρέπει 
να πραγματοποιήσουν σε κυ-
βερνητικό επίπεδο το επόμε-
νο διάστημα για την πολιτική 
στήριξη του αγωγού». Την προ-
ηγούμενη φορά, βέβαια, όπως 
όλοι θυμόμαστε, ο Λαφαζάνης 
παρουσίασε ως τελειωμέ-
νη υπόθεση την κατασκευή 
της προέκτασης του Turkish 
Stream, που μέσω Ελλάδας θα 
στέλνει ρωσικό φυσικό αέριο 
στην κεντρική Ευρώπη. Κι όχι 
μόνον αυτό, αλλά προανήγ-
γειλε και προκαταβολή ύψους 
3-5 δισ. ευρώ, που θα έδιναν οι 
Ρώσοι για να βοηθήσουν την 
Ελλάδα στα προβλήματα ρευ-
στότητας που αντιμετωπίζει.

Ξέρουμε τι έγινε στη συ-
νέχεια. Οι Ρώσοι διέψευσαν 
τα περί προκαταβολής, ο Μί-
λερ ήρθε στην Αθήνα και δεν 
υπέγραψε καμιά συμφωνία 
(για να σώσουν τα προσχή-
ματα ανακοίνωσαν ότι θα συ-
γκροτήσουν κοινές ομάδες 
εργασίας) και έγινε σαφές σε 
όλους ότι ένα τέτοιο έργο για 
να κατασκευαστεί θα πρέπει 
πρώτα να περάσει από την 
Κομισιόν. Τώρα, ο Λαφαζά-
νης ανακοίνωσε ότι ο ίδιος 
και ο Νόβακ «συμφώνησαν 
να προχωρήσουν άμεσα στις 
αναγκαίες τροποποιήσεις της 
συμφωνίας Ελλάδας - Ρωσίας 
του 2008, ώστε να αποτελέσει 
το πλαίσιο στις σημερινές συν-
θήκες της πολιτικής στήριξης 

από τα δύο μέρη του αγωγού 
και άλλων ενεργειακών ανα-
πτυξιακών έργων»! Δηλαδή, η 
σύμβαση για την κατασκευή 
του αγωγού, που πριν από ένα 
μήνα παρουσιαζόταν από τον 
Λαφαζάνη ως υπόθεση μερι-
κών εβδομάδων, μετατράπηκε 
σε γύρους διαπραγματεύσεων 
για την τροποποίηση της ελ-
ληνορωσικής συμφωνίας του 
2008 (την είχε συνάψει ο Κα-
ραμανλής)! Μιλάμε, δηλαδή, 
για παραπομπή του θέματος 
στις ελληνικές καλένδες.

Με τον Μίλερ ο Λαφαζάνης 
συζήτησε (πάντα σύμφωνα με 
το Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΠΕΝ) 
«το εκδηλωμένο ενδιαφέρον 
εταιριών για τον αγωγό και 
τη διατυπωμένη πρόθεση συ-
γκεκριμένων επενδυτών για 
συμμετοχή, μαζί με εταιρία 
συμφερόντων του ελληνικού 
δημοσίου, στο υπό συγκρότη-
ση επενδυτικό σχήμα για την 
κατασκευή του αγωγού». Ο 
Μίλερ, όπως ισχυρίζεται το 
ΥΠΑΠΕΝ, «τόνισε την ανάγκη 
επιτάχυνσης των εργασιών για 
την ολοκλήρωση του αγωγού 
το αργότερο μέχρι το 2019 και 
επανέλαβε τη  δέσμευση της 
Gazprom για διάθεση στον 
αγωγό επαρκών ποσοτήτων 
φυσικού αερίου για την ασφα-
λή κάλυψη των απαραίτητων 
αναγκών των χωρών της Ευ-
ρώπης». Ακόμη δεν τον είδα-
με,  Γιάννη τον εβγάλαμε! Ακό-
μη δεν υπάρχει απόφαση για 
την κατασκευή του αγωγού, η 
όποια απόφαση εξαρτάται από 
την Κομισιόν, αλλά ο Μίλερ 
(υποτίθεται πως) θέλει επιτά-
χυνση της κατασκευής και δε-
σμεύεται ότι θα φουλάρει τον 
αγωγό με αέριο που θα φτάνει 
για όλη την Ευρώπη. Μάλλον 
παραπάει το δούλεμα…

Τέλος, πάντα σύμφωνα με 
το Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΠΕΝ, 
«ο Παναγ. Λαφαζάνης και ο 

Sergei Storchak εξέτασαν την 
πρόοδο και τα επόμενα βήμα-
τα στο ζήτημα της χρηματο-
δότησης προς την ελληνική 
εταιρία του δημοσίου που 
θα συμμετάσχει στον αγωγό. 
Ρωσικές εμπορικές τράπεζες 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέ-
ρον για σύμπραξη στο χρη-
ματοδοτικό σχήμα, το οποίο 
υποστηρίζεται από τη ρωσική 
ηγεσία. Ο Παναγ. Λαφαζάνης 
τόνισε τη σημασία μιας τέτοι-
ας χρηματοδοτικής ένεσης, η 
οποία μπορεί να αξιοποιηθεί 
για αναπτυξιακούς σκοπούς». 
Προσέξτε: συμφωνία για την 
κατασκευή του αγωγού δεν 
υπάρχει, σύμβαση κατασκευ-
ής δεν υπάρχει, προκαταβολή 
(και μάλιστα 3-5 δισ. ευρώ) δεν 
υπάρχει, αλλά υπάρχει… ενδια-
φέρον από ρωσικές εμπορικές 
τράπεζες να συμπράξουν στο 
χρηματοδοτικό σχήμα. Ενα τέ-
τοιο ενδιαφέρον δεν κοστίζει 
τίποτα, δεν συνεπάγεται καμιά 
δέσμευση και δίνεται ολόψυχα 
όταν το ζητά ένας υπουργός.

Τέλος, ο Λαφαζάνης (υπο-
τίθεται ότι) συζήτησε με τον 
Στόρτσακ το ενδιαφέρον της 
Ελλάδας να συμμετάσχει στη 
νέα τράπεζα των BRICS και ο 
Στόρτσακ «δεσμεύτηκε ότι η 
Ρωσία, που προεδρεύει αυτή 
την περίοδο στους BRICS, θα 
στηρίξει αποφασιστικά αίτημα 
της Ελλάδας για συμμετοχή 
στη νέα τράπεζα. Διευκρίνισε 
επίσης ότι το μερίδιο που θα 
καταβάλλει η Ελλάδα για τη 
συμμετοχή της ως εταίρος στη 
νέα τράπεζα θα είναι εξαιρε-
τικά χαμηλό, ενώ η Ελλάδα θα 
μπορούσε να επωφεληθεί με 
αναπτυξιακές χρηματοδοτή-
σεις από την τράπεζα μόλις 
η συγκρότησή της ολοκληρω-
θεί».

Οποιος διαβάζει ειδικά αυ-
τή την τελευταία αναφορά φα-
ντάζεται πως μόλις η Ελλάδα 

συμμετάσχει σ’ αυτή την τρά-
πεζα, θ’ αρχίσουν να ρέουν 
κεφάλαια που θα διατεθούν 
για αναπτυξιακούς σκοπούς, 
ώστε να βρει δουλειά το άνερ-
γο εργατικό δυναμικό. Αυτή 
είναι και η πονηρή πρόθεση 
του Λαφαζάνη. Ομως, όπως 
δήλωσε ο Π. Ρουμελιώτης, τον 
οποίο ο Δραγασάκης διόρισε 
ως υπεύθυνο για τις επαφές με 
τη New Development Bank, η 
NDB θα ξεκινήσει με αρχικό 
κεφάλαιο 100 δισ. ευρώ και 
άλλα τόσα αποθεματικό και 
θα λειτουργεί με βάση το 
«Washington Consensus», 

δηλαδή το δεκάλογο του νεο-
φιλελευθερισμού. Οι ετήσιες 
εκταμιεύσεις προβλέπονται, 
πάντα κατά τον Ρουμελιώτη, 
στα 34 δισ. ευρώ. Με δεδομέ-
νο ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί 
μόνο για το 2015-2016 γύρω 
στα 25-30 δισ. ευρώ (ανάλογα 
με το αποτέλεσμα της νέας 
αναδιάρθρωσης του χρέους) 
για την κάλυψη του χρηματο-
δοτικού της κενού, δηλαδή για 
την εξυπηρέτηση των δανείων 
που τρέχουν, αντιλαμβάνεται 
κανείς ότι η NDB δεν μπορεί 
να της προσφέρει καμιά εναλ-
λακτική λύση. Επειδή στις 
«αγορές» δεν μπορεί να βγει, 
θα πρέπει ν’ αναζητήσει τρίτο 
«πακέτο» από ΕΕ και ΔΝΤ. Αυ-
τό, άλλωστε, διαπραγματεύε-
ται όλους αυτούς τους μήνες 
η συγκυβέρνηση των Τσιπρο-
καμμένων.

Θα ήταν εξόχως διασκεδα-
στική η εμμονή του Λαφαζάνη 
με τα ρωσικά συμφέροντα και 
η προσπάθειά του να πιάσει 
μια συμφωνία, η οποία συνε-
χώς του ξεφεύγει, αν πίσω απ’ 
όλα αυτά δεν κρυβόταν μια 
προσπάθεια εξαπάτησης του 
ελληνικού λαού, στον οποίο 
σερβίρεται το παραμύθι ότι 
μπορεί να ευημερήσει σε 
μια καπιταλιστική Ελλάδα, η 
οποία απλώς θα διευρύνει τις 
οικονομικές και πολιτικές της 
σχέσεις προς τη Ρωσία και την 
Κίνα. Ακόμη και αν ο ελληνικός 
καπιταλισμός δεν είχε κάνει 
τις στρατηγικές επιλογές του 
(η ένταξη στην ΕΕ και την Ευ-
ρωζώνη είναι μία από τις βασι-
κότερες), η στροφή προς άλλα 
ιμπεριαλιστικά κέντρα θα είχε 
το ίδιο πρακτικό αποτέλεσμα 
για τον ελληνικό λαό. Η ιμπε-
ριαλιστική εξάρτηση δεν έχει 
χρώμα. Στη βάση της έχει πά-
ντοτε την υπερεκμετάλλευση 
των εργατών και τη ληστεία.

Ο Λαφαζάνης στη Ρωσία

Επίσκεψη για το θεαθήναι


