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Νιώθω λίγο άβολα. Εως το 
2010 ως γιατρός και αργότε-
ρα ως δήμαρχος Σφακιών, στο 
υπουργείο ερχόμουν μόνο υπό 
καθεστώς κινητοποιήσεων. 
Εχουμε παίξει και ξύλο στην 
είσοδο του υπουργείου. Ηρθε, 
όμως, το πλήρωμα του χρόνου 
να κάτσω σε αυτή την καρέκλα.

Παύλος Πολάκης
Ασε, αγόρι μου, δεν πρω-

τοτυπείς. Το δρόμο συνδικα-
λισμός-Βουλή-υπουργείο τον 
έχουν διανύσει πολλοί πριν 
από σένα. Κανελλόπουλος, 
Πρωτόπαπας, Κουτσούκος 
κτλ. κτλ.

Υπάρχουν δυνατότητες αν 
κάνουμε οικονομία και να 
φτουρίσουν τα πράγματα. 
Ξέρετε και τα γεμιστά είναι 
επινόηση του ελληνικού λαού 
ώστε πολύ φτηνά να τρώει μια 
ελληνική οικογένεια.

Θεανώ Φωτίου
Η μαντάμ με τη βαθυστό-

χαστη πολιτική σκέψη, εκτός 
από βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ 
και υπουργός των Τσιπροκαμ-
μένων, διετέλεσε και πανεπι-
στημιακός (τρομάρα της)!

Εβλεπα τον Ολυμπιακό 
εκείνη την ώρα και με πήραν 
τηλέφωνο για να πουν ότι μου 
προτείνουν τη θέση του υφυ-
πουργού Παιδείας

Θεοδόσης Πελεγρίνης
Αυτός τουλάχιστον δεν πα-

ριστάνει ότι είναι κάτι άλλο απ’ 
αυτό που στην πραγματικότη-
τα είναι. Κουκιά τρώει, κουκιά 
μαρτυράει…

Οι μεγάλοι νικητές των 
εκλογών, εκτός από τον Αλέξη, 
ήταν η τρόικα -το ΔΝΤ, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και η ΕΚΤ.

Ιωάννης Βαρουφάκης
Οταν δεν σε παίζουν στο 

εσωτερικό, αναζητάς Μέσα 
του εξωτερικού για να πεις τις 
πιο αφόρητες κοινοτυπίες με 
ύφος σπουδαίων θεωρητικών 
συμπερασμάτων. Κατανο-
ούμε το ψυχολογικό σοκ του 
ανδρός.

Αν μείνουμε στη λογική της 
γαλάζιας πασαρέλας και του 
beach bar, τότε μην κουραζό-
μαστε με διαδικασίες και εκλο-
γικές διαδρομές: η λύση είναι 
προφανής και αυταπόδεικτη: 
«Σπαλιάρας for president»!

Πάνος Παναγιωτόπουλος
Ο «κόκκινος Πάνος» είναι 

πάντα παρών, έστω και εκτός 
Βουλής.

Χάσαμε γιατί κάναμε λάθη 
και ο Σταύρος Θεοδωράκης 
και όλοι μας στις έως τώρα 
κοινοβουλευτικές διαδικασίες 
και εκτός Βουλής, έχοντας μια 
φιλική συμμετοχή και στάση 
στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ «κάπως». Δίνοντας έτσι 
την εντύπωση σε κάποιους ότι 
«έλα μωρέ, θέλουν αυτοί να 
χωθούν σε κάποιο υπουργείο».

Γρήγόρης Ψαριανός
Δρόμο για της Φώφης, μπας 

και μας χώσει σε κάνα υπουρ-
γείο (ή έστω στη Βουλή).

«Ο ΣΥΡΙΖΑ με το πρό-
γραμμα της Αριστεράς 

είναι ο πυλώνας της δημοκρα-
τικής παράταξης». Ο εξ απορ-
ρήτων του Τσίπρα Νίκος Παπ-
πάς σε συνέντευξη-ποταμό 
στα «Νέα Σαββατοκύριακο». 
Φώφη και λοιποί πασόκοι, τ’ 
ακούτε; Εχοντας χάσει ήδη 
οποιαδήποτε επαφή με τον κό-
σμο που αυτοπροσδιορίζεται 
ως αριστερός, επιχειρούν από 
τώρα το άνοιγμα προς τους 
«νοικοκυραίους» του κέντρου. 
Σύντομα  δε θα είστε μόνοι 
σας. Οταν ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για 
«δημοκρατική παράταξη», αρ-
χίστε να φτύνετε στον κόρφο 
σας (αν και αυτό δεν αρκεί).

«Ολοι οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύονται 

από τη συμφωνία και το πρό-
γραμμά μας. Το κυβερνητικό 
μέτωπο θα είναι αρραγές και 
διευρυμένο». Από την ίδια συ-
νέντευξη του Παππά. Μεγάλη 
μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέ-
ντα μη λες. Για τη διεύρυνση 
του κυβερνητικού μετώπου 

δεν αμφιβάλλουμε, καθώς ο 
Λεβέντης δήλωσε ήδη ότι θα 
στηρίξει την κυβέρνηση, χώ-
ρια Φώφη και Σταύρος που 
παραμένουν στην καβάτζα. 
Για το «αρραγές», όμως, μην 
παίρνεις όρκο. Τα ίδια έλεγαν 
και οι προηγούμενες μνημονι-
ακές κυβερνήσεις και ξέρουμε 
τι έγινε. Αλλωστε, μερικούς 
από τους διαρρεύσαντες τους 
έχετε πια στον ΣΥΡΙΖΑ.

Είχε υποσχεθεί στον Ρέ-
ντσι ότι θα φορέσει τη 

γραβάτα μόλις πετύχει συμ-

φωνία για το χρέος. Ξέρουμε 
καλά τι «πέτυχε» στην πρώτη 
πρωθυπουργική θητεία του. 
Αδημονούμε για τη στιγμή 
που θα (ξανα)βαφτίσει το κρέ-
ας ψάρι (με ή χωρίς γραβάτα).

Κι εκεί που κάποιοι γκρίνια-
ζαν για τον Μπόλαρη, πε-

τάχτηκε ο κυρ-Αλέκος και τους 
θύμισε ότι ο Καμμένος είχε 
γράψει βιβλίο που υποδείκνυε 
τον Ανδρέα Παπανδρέου σαν 
αρχηγό της 17Ν. Αν ψάξουμε 
τι έχει πει και τι έχει κάνει ο 
καθένας στο παρελθόν, δε θα 

μείνει άνθρωπος, κατέληξε με 
την παροιμιώδη θυμοσοφία 
του. Σωστός! Εχει και το προ-
σωπικό πρόβλημα, βλέπετε, 
και δε θα ήθελε κάποια στιγμή 
να τον βγάλουν στη σέντρα οι 
ίδιοι οι συριζαίοι.

Γιατί έπεσε τόσο πολύ το 
Ποτάμι;Γιατί «το Ποτάμι 

δεν είναι σύγχρονο κόμμα, εί-
ναι μελλοντικό κόμμα. Φέρει 
αξίες που η ελληνική κοινωνία 
δεν έχει ενστερνιστεί ακόμα». 
Πόσο μπροστά είσαι, ρε Σταύ-
ρακα. Πού να σε καταλάβει ο 
καθυστερημένος ο Ελληνας…

Ευκαιρία να χύσει τη χολή 
του βρήκε ο Πρετεντερά-

κος με την υπόθεση του Δ. 
Καμμένου. Φταίει ότι τα τελευ-
ταία χρόνια «επικράτησε μια 
έντονα διχαστική πλειοδοσία 
με δεξιό ή αριστερό πρόσημο. 
Είτε εκπέμπει αντισημιτισμό 
και ομοφοβία, είτε κοινωνικό 
μίσος και ταξική ρητορική». 
Στην ίδια ζυγαριά οι κάθε 
είδους φασίστες με τους ερ-
γάτες και εργαζόμενους που 
διεκδικούν το δίκιο τους απέ-
ναντι στο κεφάλαιο και τους 
υπηρέτες του.

3/10: Ημέρα δράσης Παγκόσμιας Συνδικαλιστι-
κής Ομοσπονδίας, ημέρα κατοικίας, Ιράκ: Ημέ-
ρα ανεξαρτησίας (1932), Νότια Κορέα: Ημέρα 
ίδρυσης, Γερμανία: Ημέρα επανένωσης (1990), 
Μπαρμπάντος: Ημέρα Ηνωμένων Εθνών 3/10/1970: 
Βόμβα (ΠΑΚ) στον Εθνικό Κήπο την ώρα συνομι-
λιών κυβέρνησης με αμερικανό υπουργό Αμυνας, 
τρεις συλλήψεις 3/10/1979: Αυτοκτονία Νίκου 
Πουλαντζά 3/10/1979: Βόμβες σε δύο αυτοκίνητα 
Αμερικάνων (ΕΛΑ) 3/10/1993: Αυτοκτονία Κατε-
ρίνας Γώγου 3/10/2002: Σε ισόβια μετατρέπε-
ται η θανατική ποινή του Αμπντουλάχ Οτσαλάν 
4/10: Ημέρα ζώων, Λεσότο: Ημέρα ανεξαρτησίας 
(1966) 4/10/1938: Ιδρυση Τροχαίας 4/10/1974: 
Ιδρυση Νέας Δημοκρατίας 5/10: Ημέρα κατά 
πορνείας, ημέρα αρχιτεκτονικής, ημέρα εκ-
παιδευτικών, Βουλγαρία: Ημέρα ανεξαρτησίας 

(1908), Αζόρες, Γουινέα-Μπισάου, Πορτογα-
λία: Ημέρα δημοκρατίας (1910), Ινδονησία: 
Ημέρα στρατού, Λεσότο: Ημέρα αθλητισμού 
5/10/1927: Σύλληψη μεγαλοβιομήχανου Αθανά-
σιου Μποδοσάκη για συνεργασία με τον Θεόδωρο 

Πάγκαλο σε βάρος του δημοσίου 5/10/1968: 
Ιδρυση IRA 5/10/1972: Τέσσερις καταδίκες 
μελών «Κινήματος 20ής Οκτώβρη» 5/10/1986: 
Βόμβες σε τρεις εφορίες και στη διεύθυνση 
συγκοινωνιών νομαρχίας Πειραιά (17Ν) 6/10: 
Αίγυπτος: Ημέρα στρατού 6/10/2004: Αθώος ο 
Μιχάλης Κασσίμης για υπόθεση ΕΛΑ 6/10/2006: 
Νεκρός συνδικαλιστής (ΠΑΣΚΕ) στη διάρκεια 
συνδικαλιστικών εκλογών στα ΕλΤα μετά από 
συμπλοκή με πρώην συνδικαλιστή (ΔΑΚΕ) 7/10: 

Ημέρα για αξιοπρεπή εργασία 7/10/1943: 

Επίθεση Ζέρβα εναντίον ΕΛΑΣ Ηπείρου 
7/10/1969: Βόμβες (ΚΕΑ) σε δημαρχείο Καλ-
λιθέας και ΙΧ 7/10/1991: Εκτέλεση τούρκου 
αναπληρωτή ακόλουθου τύπου Τσετίν Γκιοργκιού 
(17Ν) 8/10: Ημέρα μείωσης φυσικών καταστρο-
φών, ημέρα παρηγορητικής φροντίδας, ευρωπα-
ϊκή ημέρα γονέων-σχολείων 8/10/1977: Βόμβες 
σε τρία αυτοκίνητα βορειοαμερικάνων (ΕΛΑ) 
9/10: Ημέρα ταχυδρομείων, Ουγκάντα: Ημέρα 
ανεξαρτησίας (1962), Περού: Ημέρα εθνικής 
αξιοπρέπειας (1968) 9/10/1946: Τρομοκρα-
τικές ομάδες του Κατσαρέα δολοφονούν 
45 δημοκρατικούς πολίτες (Λακωνία) 
9/10/1967: Θάνατος Ερνέστο Τσε Γκε-
βάρα 9/10/1977: Βόμβα στη λέσχη αξιωματικών 
προσωπικού βάσεων Ελληνικού (ΕΛΑ).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u H Ραχήλ απεκάλεσε τη Βουλή μπορ-
ντέλο και ο Στάθης της απάντησε «ότι 
κάτι τέτοιο είναι αδύνατον χωρίς την 
παρουσία της ίδιας ή όποιου άλλου 
αμολάει φασίζοντα, αντικοινοβουλευτι-
κά και σεξιστικά σχόλια» u Δεν μπορείς 
να πεις, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα 
εκεί στη ΛΑΕ u Ευτυχώς που υπάρχει 
η Ραχήλ για να μας θυμίζει τι σημαίνει 
πολιτικός τυχοδιωκτισμός χωρίς αρχές 
και έρμα u Πώς φαίνεται η αριστερά 
του χαβιαριού… u Ο Φίλης οργιζόταν 
επειδή οι δημοσιογράφοι μιλούσαν για 
την αύξηση της τιμής των μακαρονιών 

u Και η Φωτίου προτείνει τα γεμιστά 
ως πρότυπο οικονομικού φαγητού u 

Εχεις φτιάξει ποτέ γεμιστά, μωρή Θε-
ανώ, να δεις πόσο κοστίζουν, ακόμα 
και χωρίς κιμά; u Αλλά άμα τρως στα 
γκουρμέ εστιατόρια, ανοίγεις μετά το 
στόμα σου και τρέχουν μαργαριτάρια 

u H Φώφη άφησε τον Χρυσοχοΐδη 

εκτός Βουλής u Αμ δε, ο Λαλιώτης τον 
άφησε u Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο 
που τρώγεται κρύο u Κι αυτή τη φορά 
δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα «οι φί-
λοι “μας’’ οι Αμερικάνοι» u Διαβάσαμε 
στα «Νέα» ότι τον Σαγιά «τον έφαγαν 
τα παρεάκια… και η διάχυση ψιθύρων 
για το ξεκαλοκαίριασμα της οικογένει-
ας Τσίπρα στο Σούνιο» u Πάντως, τις 
φωτογραφίες στο κότερο και το ρεπορ-
τάζ βίλας και παραλίας το έβγαλε στο 
facebook ο ίδιος ο πρωθυπουργικός 
φίλος u Ο κύριος «είμαι αυτοδημιούρ-
γητος και βγάζω τσουβάλια λεφτά φυ-
τεύοντας μαλλιά» u Διαμαρτυρόμαστε 
εντόνως u Μετά τον Νικολόπουλο, η 
δεύτερη επιλογή του προέδρου Πάνου 
ήταν ο Ζουράρις, αλλά τον απέρριψε ο 
Τσίπρας u Για να κάτσει στη συνέχεια 
πάνω στη βορβορώδη ψωλεκτασία του 
Δ. Καμμένου u Ενώ με τον Ζουράρι θα 
προσέφερε, ελλείψει άρτου, τζάμπα 

θέαμα στο λαό u Τι να ‘κανε η δόλια 
μάνα, αμάρτησε για το παιδί της u Η 
Ντόρα στηρίζει Βαγγέλα, γιατί αυτός 
μπορεί ν’ αποτελέσει γέφυρα (και τι γέ-
φυρα!) για να γίνει ο γιος της αρχηγός 
στο μέλλον u Πάντως, οι βαρόνοι της 
δεξιάς στερούνται πίστης στη νίκη u 

Αν ήθελαν να νικήσουν, μόνο ένα όνο-
μα θα έπρεπε να «παίζει» u Πανίκας 
Ψωμιάδης u Πόσες φορές χρειάζεται 
να σας το πει για να το καταλάβετε; u 

Ο Τσίπρας ζήτησε από τους υπουργούς 
να μη βγαίνουν στα τηλεοπτικά πρωινά-
δικα u Θα λουφάξουν για λίγο και μετά 
θα τραβήξουν ξανά προς τη δόξα u Γί-
νεται πρωινάδικο χωρίς Κατρούγκαλο; 
u Η Κομισιόν ήξερε από το 2013 για 
το μαϊμουδέ λογισμικό της VW u Ελα, 
δεν το πιστεύω u Τώρα που η «επιτρο-
πή αλήθειας δημόσιου χρέους» πέρα-
σε στην Ιστορία, μήπως η κυρία Ζωή να 
μας έλεγε πόσο πήγε το «μαλλί»; u Με 

στοιχεία, όχι με αερολογίες u Κι αν δεν 
το κάνει η κυρία Ζωή, μήπως να το κάνει 
ο αρμόδιος  υπουργός  Αλεξιάδης;  u 

Γιατί ο προκάτοχός του Μάρδας είχε 
δηλώσει ότι μας κόστισε πάρα πολύ 

u Ο τέως υφυπουργός και τέως βου-
λευτής Παυλάρας παντρεύεται την 
εκλεκτή της καρδιάς του με πολιτικό 
γάμο u Τώρα που τον άφησαν εκτός 
πολιτικού νυμφώνος, απελευθερώθηκε 

u Καμμένος, Κουΐκ, Νικολόπουλος και 
Παππάς διασκέδαζαν στου Πλούταρ-
χου τα χαράματα μετά την εκλογική νί-
κη u Ο Καμμένος τραγούδησε κιόλας, 
ενώ η παρέα τον έραινε με λουλούδια 
(μπλιαχ!) u Μην αναρωτιέστε «ποιος 
Παππάς;», για τον Διόσκουρο του Τσί-
πρα μιλάμε u Αυτόν με την… αριστερή 
κουλτούρα u Ο μακαρίτης Βαγγέλας 
του ΠΑΣΟΚ τώρα δικαιώνεται u Αυ-
τός καθιέρωσε τον όρο «πολιτιστικά 
κέντρα» για τα σκυλάδικα u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Η εντολή που λάβαμε, λοιπόν, μεταφράζεται σε μια και μόνο 
λέξη : Δουλειά, δουλειά, σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά, χωρίς 
ιδιοτέλειες αλλά με συλλογικότητα και με αίσθηση της μεγάλης 
ευθύνης που αναλαμβάνουμε. Της ευθύνης να αποκαταστήσου-
με την κοινωνική δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια του ελληνικού 
λαού για μια κοινωνία ισότητας και ευημερίας. Της μεγάλης ευ-

θύνης, σε τέσσερα χρόνια από σήμερα, να έχουμε καταφέρει  να 
δημιουργήσουμε μια διαφορετική Ελλάδα. Μια άλλη Ελλάδα.

Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Τον Πανίκα τον αγαπάμε, 
τον εκτιμάμε, αλλά δεν κά-

νει για πρόεδρος, ο Βαγγέλας 
είναι έμπειρος πολιτικός, αλλά 
εμείς εδώ πάνω… Τζιτζικώστα 
δαγκωτό, δήλωσε σε ραδιο-
σταθμό της Θεσσαλονίκης 
ο Ανθιμος, παίρνοντας θέση 
μέλους της κριτικής επιτροπής 
στα γαλάζια καλλιστεία. Κάτι 
τέτοια φοβάται ο Βαγγέλας, γι’ 
αυτό και εφάρμοσε την τακτική 
του παράκλητου: δεν είμαι εγώ 
που θέλω να γίνω μόνιμος και 
όχι μεταβατικός  αρχηγός της 
ΝΔ, είναι το κόμμα που με χρει-
άζεται και τα στελέχη του που 
με παρακαλούν να θέσω υπο-
ψηφιότητα.  Οπως ακριβώς το 
λέει και το κατά Ιωάννην: «Εγώ 
ερωτήσω τον πατέρα και άλλον 
παράκλητον δώσει υμίν, ίνα μέ-
νη μεθ’ υμών εις τον αιώνα»…

Δεν είναι καθόλου δύσκολο 
να διακρίνει κανείς την τακτική 
του. Αφησε όλους τους άλλους 
να εκδηλωθούν, να ξεκατινια-
στούν, να δείξουν όλα τα χαρ-
τιά τους, να λαχανιάσουν, κά-
ποιοι και να ξεφτιλιστούν, ενώ 
ο ίδιος παρίστανε το δύσκολο, 
ώστε να πυκνώνουν οι δημό-
σιες εκκλήσεις βουλευτών και 
στελεχών για να βάλει υποψη-
φιότητα. Επικοινωνιακά ο ίδιος 
εμφανιζόταν ως το σημαντι-
κότερο και αναντικατάστατο 
στέλεχος, ως ο μοναδικός που 
αξίζει για αρχηγός, ενώ οι υπο-
λοιποι διεκδικητές εμφανίζο-
νταν ως αλαζόνες νεαροί που 
δε νοιάζονται για το κόμμα, 
αλλά μόνο για τις προσωπικές 
τους φιλοδοξίες.

Φυσικά, όλο αυτό το διά-
στημα ο Βαγγέλας δούλευε 
παρασκηνιακά, ζητώντας να 
τοποθετηθούν υπέρ του όλοι 
οι βαρόνοι του κόμματος, όλα 
τα μεγάλα τζάκια, και ζητώντας 
προφανώς και εγγυήσεις από 
την πλευρά τους, ότι θα τον 
στηρίξουν στην προεκλογική 
του καμπάνια, χωρίς να του 
βάλουν εμπόδια, αλλά και κινη-
τοποιώντας τους προσωπικούς 
τους μηχανισμούς υπέρ του. Κι 
όταν τα εξασφάλισε, άρχισε να 
προετοιμάζει τη θριαμβευτική 
εμφάνισή του στην πασαρέλα, 
με τρόπο που να προκαλεί δέ-
ος στους άλλους υποψήφιους. 
Ούτε ο Μοχάμεντ Αλι να ήταν.

Τη Δευτέρα δήλωσε ότι «αν 
πάρω απόφαση, θα την πάρω 
με πολιτικά κριτήρια για ν’ αλ-
λάξω τη ΝΔ, να είμαι καιρό και 
όχι για να κάνω τον τοποτη-
ρητή». Ταυτόχρονα, έριξε και 
βολές κατά του Παπαμιμίκου, 
ο οποίος «παίζει» Τζιτζικώστα.
Κάποιος που θέλει ν’ αλλάξει 
τη ΝΔ, πρέπει να επιδιώξει 
να γίνει αρχηγός της. Αλλιώς, 
πρέπει να επιλέξει το δρόμο 
της πολιτικής συνταξιοδότη-
σης. Η Τρίτη ήταν αφιερωμένη 
σ’ αυτή του τη δήλωση. Την Τε-
τάρτη έγινε πρώτα γνωστό ότι 
οι συνεργάτες του ζήτησαν τον 
κατάλογο με τα μέλη της Πο-
λιτικής Επιτροπής της ΝΔ και 
τον κατάλογο με όσους έχουν 

δικαίωμα να υπογράψουν υπέρ 
ενός υποψήφιου, ενώ στη συνέ-
χεια ανακοινώθηκε ανεπίσημα 
ότι την Πέμπτη θα δώσει μίνι 
συνέντευξη Τύπου για ν’ ανα-
κοινώσει επίσημα την υποψη-
φιότητά του. Ετσι, ετοίμασε τη 
θριαμβευτική εμφάνισή του 
στη σκηνή ως «παράκλητος».

Επόμενο στοίχημα του Βαγ-
γέλα είναι να περάσει απόφα-
ση για fast track προεκλογική 
περίοδο, ώστε να μη δώσει 
χρόνο στους αντιπάλους του 
(ιδιαίτερα στον Τζιτζικώστα, 
που από τη Θεσσαλονίκη και 
κάτω δεν τον «ξέρει» κανέ-
νας) να κάνουν προεκλογική 
καμπάνια και να έρθουν σε 
επαφή με κόσμο. Οι πιθανό-
τητες να το πετύχει και αυτό 
είναι μεγάλες. Αναμένεται να 
βγουν όλοι οι βαρόνοι, κόμητες 
και υποκόμητες και να λένε ότι 
υπάρχουν κρίσιμα νομοθετή-
ματα μπροστά και δεν μπορεί 
η ΝΔ να ασχολείται με τα εσω-
τερικά της. Εδώ η χώρα έκανε 
δημοψήφισμα σε δέκα μέρες 
και εκλογές σ’ ένα μήνα και δεν 
μπορεί η ΝΔ σε τρεις βδομά-
δες να εκλέξει αρχηγό;

Εξίσου διακριτές ήταν οι 
κινήσεις και των υπόλοιπων. 
Ο Κούλης ξεκίνησε πρώτος, 
γιατί του έχει καρφωθεί ότι εί-
ναι ικανός να πετύχει εκεί που 
απέτυχε η αδερφή του. Οπως 
είπε, έχει τη στήριξη του μπα-
μπά Δρακουμέλ, που θα είναι 
ο πεντηκοστός που θα υπογρά-
ψει την υποψηφιότητά του, όχι 
όμως και της αδελφής Ντόρας, 
η οποία πήγε από την αρχή με 
τον Βαγγέλα, διότι θέλει αυτός 

να «ζεστάνει» την καρέκλα για 
να καθήσει σ’ αυτή μετά από 
μερικά χρόνια ο γιος της. Για 
τον Κούλη έτσι κι αλλιώς ου-
δέποτε είχε καλή γνώμη, δε 
θεωρούσε ότι έχει αρχηγική 
περπατησιά.

Ο Τζιτζικώστας νομίζει πως 
μπορεί να μοστράρει ως αντι-
Τσίπρας! «Τρελάθηκε» από τη 
νίκη του στις περιφερειακές 
και δε λογάριασε ότι αυτή τη 
φορά το γήπεδο είναι διαφο-
ρετικό. Είναι κανονικό ποδο-
σφαιρικό γήπεδο και όχι 5Χ5. 
Το σημαντικότερο λάθος του 
είναι ότι προσπάθησε να εκ-
βιάσει στήριξη των Καραμαν-
λικών. Εισέπραξε έτσι ένα ξε-
γυρισμένο «φτύσιμο» από τον 
Κ. Καραμανλή τον Γ’, ο οποίος 
επίσης θέλει να του «ζεστά-
νει» την αρχηγική καρέκλα ο 
Βαγγέλας. Δεν είναι τυχαίο ότι 
μόλις μίλησε ο Καραμανλής ο 
μικρός, πετάχτηκε και ο γιος 
της Ντόρας να κάνει δήλωση 
με μπηχτές κατά του Τζιτζι-
κώστα. Ποιος ξέρει, ίσως οι 
εκπρόσωποι των δυο μεγαλύ-
τερων φέουδων της γαλάζιας 
παράταξης να είναι αντίπαλοι 
μετά από μερικά χρόνια. Προς 
το παρόν, στηρίζουν… Βαγγέλα 
δαγκωτό.

Ο Μπουμπούκος το έφερε 
από εδώ, το έφερε από εκεί, 
στο τέλος πίστεψε ότι μπορεί 
να γίνει αρχηγός, εκπροσωπώ-
ντας τη δεξιά μέσα στην κε-
ντροδεξιά, όπως λέει. Ο «κολ-
λητός» του ο τσεκουροφόρος 
τον πούλησε και μάλλον «παί-
ζει» Κούλη (αν και στον όμορ-
φο αυτό κόσμο δεν αποκλεί-

εται κωλοτούμπα της τελευ-
ταίας στιγμής, με τα ανάλογα 
ανταλλάγματα φυσικά). Το 
δυστύχημα για τον Μπουμπού-
κο είναι πως δυσκολεύεται να 
μαζέψει ακόμα και τις 50 υπο-
γραφές κι έτσι δεν αποκλείεται 
να πάθει «κλακάζ» και να μην 
εμφανιστεί στην αφετηρία. 
Στις κωλοτούμπες έχει απο-
δείξει ότι ξεπερνά ακόμα και 
τον Τσίπρα, οπότε φιλοδοξεί 
να αναδειχτεί σε ηγετική προ-
σωπικότητα που θα διεκδικήσει 
«κάτι καλό» από τον Βαγγέλα 
(ο οποίος, όμως, δεν είναι και 
το… καλύτερο παιδί).

Οι υπόλοιποι δε δοκίμασαν 
καν. Πιο «σοφός» ο Δένδιας, 
δεν επέτρεψε καν να παίξει τ’ 
όνομά του. Προτιμά μια θέση 
τιμαριούχου παρά τω Βαγ-
γέλα παρά μια εξευτελιστική 
ήττα. Γεννημένος το 1957 είναι 
(μην κοιτάτε που μεγαλοδεί-
χνει), έχει χρόνο να περιμένει 
καλύτερη ευκαιρία. Το τρίο 
μπελκάντο δεν έγινε καν τρίο. 
Ο Μίλτος δεν «έπαιξε» καθό-
λου. Ο Βασιλάκης κάτι άφησε 
να διαρρεύσει, πιο πολύ για ν’ 
ακουστεί τ’ όνομά του. Η δε 
Ολγα, αφησε να διαρρεύσει 
ότι δέχτηκε πιέσεις από πολύ 
κόσμο να κατέβει, αλλά… δεν 
ενέδωσε!

Κινδυνεύει η ΝΔ απ’ όλα αυ-
τά τα φαιδρά; Κατηγορηματι-
κά όχι. Κρατώντας το ποσοστό 
της (αν και με απώλειες σχεδόν 
200.000 ψήφων) στις πρόσφα-
τες εκλογές, αποτελεί τη μόνη 
αξιόπιστη εναλλακτική λύση 
αυτή τη στιγμή, γι’ αυτό και το 
σύστημα θα τη στηρίξει.

Ομολογία βαθιάς κρίσης
Αν ο Στ. Θεοδωράκης είχε διατελέσει πολιτικός συντάκτης (και όχι 

τηλεοπτικός κλαψιάρης «ειδικών αποστολών»), θα ήξερε πως όταν 
αρχίζεις και συζητάς ένα θέμα, σε συνθήκες που δεν είναι ευνοϊκές 
για σένα, τότε ομολογείς δημόσια ότι το θέμα υπάρχει και στην πραγ-
ματικότητα πριμοδοτείς αυτό που θέλεις ν’ αποφύγεις. Και τότε, δε 
θα έλεγε ποτέ τα εξής: «Το Ποτάμι ή θα συνεχίσει αυτόνομο ή θα 
διαλυθεί. Δεν θα γίνει πάντως συμπλήρωμα στην ΝΔ – το ΠΑΣΟΚ – 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Και παρακαλούνται όσοι πρεσβεύουν συγκολλήσεις, 
παζάρια, εκπτώσεις και ομαδικές φωτογραφίες με ό,τι αυτοπροσδιο-
ρίζεται κεντροδεξιά ή κεντροαριστερά, να επιλέξουν μια ακτή και να 
βγουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεργασθούμε. Αυτό δεν ση-
μαίνει ότι δεν θα συμβιβαστούμε. Αλλά θα παραμείνουμε Ποτάμι».

Αυτά ισοδυναμούν με αποκάλυψη των φυγόκεντρων τάσεων που 
ήδη υπάρχουν στο Ποτάμι. Απ’ όσο ξέρουμε, δημόσια υπέρ της συ-
νεργασίας με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη τάχθηκε μόνο ο Τατσό-
πουλος, ο οποίος δεν είναι βουλευτής. Μετά τη δήλωση Θεοδωράκη 
ξέρουμε ότι είναι περισσότεροι αυτοί που θέτουν τον ίδιο «προβλη-
ματισμό» στα εσωτερικά διαβούλια του Ποταμιού. Μπορούμε, μάλι-
στα, να φανταστούμε ποιοι είναι αυτοί που αδημονούν να πάνε στη 
Δημοκρατική Συμπαράταξη για να συναντήσουν τους παλιούς τους 
φίλους από τη ΔΗΜΑΡ, που βρήκαν στη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ 
το απάγκιο τους, αφού περιπλανήθηκαν σε τρικυμισμένες θάλασσες 
ακολουθώντας τον κυρ-Φώτη στις προσωπικές του αναζητήσεις τον 
τελευταίο χρόνο.

Ο Θεοδωράκης νομίζει ότι μπορεί να κρατήσει το Ποτάμι ως 
σχήμα και απειλεί ότι θα το διαλύσει. Τότε ήταν που θα διευκόλυνε 
εκείνους που προτείνουν να γίνει έγκαιρα η μετανάστευση προς τη 
Δημοκρατική Συμπαράταξη. Θα τους απάλλασσε από κάθε αναστο-
λή. Το μόνο βέβαιο είναι πως το Ποτάμι είναι υπό διάλυση. Αν κατέ-
βαινε στις επόμενες εκλογές, θα είχε την τύχη που είχε η ΔΗΜΑΡ 
το Γενάρη του 2015. Επομένως, αυτοί που κατάφεραν να εκλεγούν 
βουλευτές πρέπει να κοιτάξουν το μέλλον τους. Κι επειδή δε θέλουν 
να πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ (όπου ενδεχομένως και να μην τους θέλουν), η 
μόνη πρακτική λύση γι’ αυτούς είναι η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η 
οποία μάλιστα αρχίζει να συγκροτείται ως μετωπικό σχήμα (γίνονται 
παζάρια για ένταξη της Διαμαντοπούλου και του Ραγκούση με τα 
«μαγαζάκια» τους).

Υπάρχουν, βέβαια, και οι νεοφιλελεύθεροι που ακούνε ΠΑΣΟΚ 
και παθαίνουν παράκρουση. Αυτοί κάλλιστα μπορούν να πάνε στη 
ΝΔ, απαντούν οι κεντροαριστεροί. Και γιατί να νοιαστούν για την 
«κακιά μάγισσα» και την παρέα της, που έχουν τον ανθρωποδιώκτη;

Σύντομα, ο Θεοδωράκης θα βρεθεί μπροστά στο δίλημμα: ή 
διαπραγματεύεται για ένταξη στη Δημοκρατική Συμπαράταξη (με 
ολόκληρη την κοινοβουλευτική ομάδα του Ποταμιού είναι βέβαιο ότι 
μπορεί να πιάσει καλή «τιμή» στη διαπραγμάτευση) ή κάποιες ομά-
δες από το Ποτάμι θα κάνουν μόνες τους αυτή τη διαπραγμάτευση 
(το πιθανότερο είναι ότι παρασκηνιακά έχουν αρχίσει). Το Ποτάμι ως 
τέτοιο σύντομα θα ανήκει στην πολιτική ιστορία, ως ένας ακόμη δι-
άττων αστέρας που έπαιξε ένα μικρό ρόλο σε μια μεταβατική εποχή.

Ταυτίζονται με τον Τσιρώνη
«Οι Οικολόγοι Πράσινοι χαιρετίζουν την εκ νέου ανάληψη των 

καθηκόντων του Γιάννη Τσιρώνη, ως αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλ-
λοντος στη νέα κυβέρνηση. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει την εμπιστο-
σύνη της νέας κυβέρνησης στις θέσεις και προτάσεις των Οικολόγων 
Πράσινων και της πολιτικής οικολογίας, αλλά επίσης χτίζει σχέσεις 
εμπιστοσύνης μεταξύ οικολογίας και αριστεράς, σε μια Ευρώπη 
που δοκιμάζεται (…) Περιμένουμε από τον Αναπληρωτή Υπουργό 
και μέλος των Οικολόγων Πράσινων, Γιάννη Τσιρώνη,  να συνεχίσει 
την επίπονη και συλλογική δουλειά που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο, 
παρουσιάζοντας απτά αποτελέσματα, προσανατολισμένα σε τροχιά 
ανάκαμψης για το επί δεκαετίες υποβαθμισμένο περιβάλλον».

Τώρα ξέρουμε, με τον πιο επίσημο τρόπο, ότι ο Τσιρώνης είχε και 
εξακολουθεί να έχει την πλήρη κάλυψη της ηγεσίας των Οικολόγων 
Πράσινων. Το σημειώνουμε γιατί κατά την προηγούμενη θητεία του 
λέγονταν διάφορα (προφορικά συνήθως) από στελέχη αυτής της 
πολιτικής ομάδας, ότι δήθεν ο Τσιρώνης ενεργεί μόνος του, σε συνεν-
νόηση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα παρόμοια. Τι έκανε ο Τσιρώνης; Τίποτα 
που να βάζει έστω ένα μικρό εμπόδιο στην προϊούσα καπιταλιστική 
ασυδοσία σε βάρος του περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστική η 
συμπεριφορά του απέναντι σε μια πρόταση για κατάργηση σειράς 
αντιδασικών διατάξεων, που έγινε από τη συνδικαλιστική παράταξη 
του ΣΥΡΙΖΑ στους δασολόγους. Τους γείωσε κανονικότατα. Πήρε το 
υπόμνημά τους, αλλά δε συγκρότησε Νομοπαρασκευαστική Επιτρο-
πή, ούτε εξέδωσε εγκύκλιο για να παγώσει την εφαρμογή αυτών των 
αντιδασικών διατάξεων.  Εδωσε μόνο μια προφορική διαταγή, απ’ 
αυτές που τις παίρνει ο αέρας. Στη συνέχεια, απευθύνθηκε στους 
γενικούς διευθυντές δασών, που είχαν «βάλει πλάτη» στην εφαρμογή 
των αντιδασικών διατάξεων, με μοναδικό σκοπό να περνάει ο χρόνος 
και να μη γίνεται τίποτα, ενώ στο μεταξύ οι αντιδασικές διατάξεις 
εφαρμόζονταν κανονικά. Για να μη μιλήσουμε για το νομοσχέδιο για 
τους δασικούς χάρτες ή για το νομοσχέδιο για τα βοσκοτόπια. Να 
τον χαίρονται τον υπουργό τους οι «οικολόγοι».

Το αν το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ 
λειτουργεί ή όχι μετά την αποχώρηση των 

Λαφαζανικών και μερικών από τους «53+» και 
το αν είχε δικαίωμα να εκδώσει ανακοίνωση 
(όπως έκανε τον παλιό καλό καιρό) ενάντια 
στην υπουργοποίηση του Μπόλαρη, είναι κάτι 
που αφορά τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ και 
όχι τη δημόσια συζήτηση. «Με αφορμή αιτιά-
σεις που υπήρξαν για τον  υφυπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, θέλουμε να δηλώσουμε ότι για 
τον ΣΥΡΙΖΑ δεν τίθεται κανένα θέμα για τον 
Μ. Μπόλαρη» ανακοίνωσε το Μαξίμου, εγκαι-
νιάζοντας νέα πολιτικά ήθη. Αντί να απαντήσει 
επί της ουσίας, έκοψε κάθε κουβέντα με ύφος 
«αποφασίζομεν και διατάσσομεν». Αυτό μπορεί 
να ισχύσει για το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ (όπου 
έχουν γίνει τα παζάρια και ο Μπόλαρης δεν 
«παίζει»), δεν μπορεί όμως να ισχύσει και για τη 
δημόσια συζήτηση.

Το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε 
τίποτ’ άλλο από το να υπενθυμίσει την εμπλοκή 
του Μπόλαρη στη φασιστική επιχείρηση σύλλη-
ψης και διαπόμπευσης οροθετικών γυναικών. 
Εμείς το είχαμε θυμίσει πριν τις εκλογές, όταν ο 
Μπόλαρης χριζόταν υποψήφιος βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ σε εκλόγιμη θέση. Το Τμήμα Δικαιωμά-
των τότε σιώπησε. Προφανώς, ζήτημα τίθεται 
μόνο με την υπουργοποίηση κάποιου σαν τον 
Μπόλαρη, όχι με την άκοπη και ανέξοδη εκλογή 
του ως βουλευτή στη θέση κάποιου στελέχους 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Το Μαξίμου απάντησε με ύφος απόλυτου 

μονάρχη, προηγουμένως όμως ο Μπόλαρης 
είχε φροντίσει να δείξει για μια ακόμη φορά το 
ποιόν του, βγαίνοντας σε ραδιοσταθμό για να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του από τις κατηγορίες 
τμήματος των νέων κομματικών του συντρόφων. 
Οσα του καταλόγισε το Τμήμα Δικαιωμάτων 
«θεωρώ ότι έχει απόσταση και από την αλήθεια 
και από την ακρίβεια εκ των πραγμάτων», είπε 
ο Μπόλαρης, υποστηρίζοντας ότι το θέμα δεν 
ήταν στην αρμοδιότητά του και την απόφαση 
πήρε ο υπουργός. Μέχρι και για συκοφαντική 
δυσφήμηση σε βάρος του μίλησε, υποστηρίζο-
ντας ότι δεν είχε καμιά εμπλοκή.

Δεν χρειάζεται να του υπενθυμίσουμε έννοιες 
όπως πολιτική ευθύνη και πολιτική αξιοπρέπεια, 
γιατί του είναι άγνωστες. Θα του θυμίσουμε ότι 
στις 2 Μάη του 2012 βγήκε στον ΣΚΑΙ και υπε-
ρασπίστηκε τη φασιστική ενέργεια του Λοβέρ-
δου. «Το υπουργείο έχει χτυπήσει τον κώδωνα 
του κινδύνου (σ.σ. για τις οροθετικές) εδώ και 
ένα χρόνο», είπε, υπερασπιζόμενος ακόμη και 
τη διαπόμπευση των γυναικών: «η ανάδειξη των 
προσώπων ήταν το έσχατο μέτρο προφύλαξης»!

Αντιλαμβανόμαστε το Μαξίμου που λέει ότι 
«δεν τίθεται κανένα θέμα» για τον Μπόλαρη και 
τον κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ που κάνει 
το κορόιδο. Οι προοδευτικοί άνθρωποι, όμως, 
οφείλουν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, 
όχι μόνο για τους πολιτικούς χαμαιλέοντες τύ-
που Μπόλαρη, αλλά και την ηγετική ομάδα και 
το μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ που δίνουν το δικό 
τους ρεσιτάλ πολιτικού χαμαιλεοντισμού.

Πολιτικοί χαμαιλεοντισμοί

Bαγγέλας, ο παράκλητος…
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Οι Ταλιμπάν 
κατέλαβαν 
στρατηγική πόλη

Με μια συντονισμένη επίθεση από πολ-
λά διαφορετικά σημεία την ίδια ώρα, 

εκατοντάδες μαχητές Ταλιμπάν εισέβαλαν 
στη στρατηγικής σημασίας πόλη Κουντούζ 
στο βόρειο Αφγανιστάν τα ξημερώματα 
της 28ης Σεπτέμβρη. Αρχικά, κατέλαβαν το 
κτίριο της αστυνομίας, στρατιωτικές εγκα-
ταστάσεις, κυβερνητικά κτίρια στο κέντρο 
της πόλης όπου ύψωσαν τη λευκή σημαία 
του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν, τα 
δικαστήρια και το νοσοκομείο. Εβαλαν φω-
τιά στα γραφεία της κρατικής Ασφάλειας 
και άνοιξαν τη φυλακή απελευθερώνοντας 
περισσότερους από 600 κρατούμενους, 
μεταξύ των οποίων οι 140 ήταν Ταλιμπάν. 
Τελικά, ύστερα από σφοδρές συγκρούσεις 
μέχρι το απόγευμα της ίδιας μέρας, όλη η 
πόλη πέρασε υπό τον έλεγχό τους.

Ηταν η δεύτερη απόπειρα κατάληψης 
της πόλης αυτή τη χρονιά και συμπίπτει, 
όχι προφανώς τυχαία, με την πρώτη επέτειο 
ανάληψης της εξουσίας από τον πρόεδρο 
Ασράφ Γκανί. Η πρώτη μεγάλη επίθεση έγι-
νε τον περασμένο Απρίλη με την έναρξη 
της εαρινής εκστρατείας των Ταλιμπάν, την 
οποία οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν κα-
ταφέρει να απωθήσουν. Ομως οι Ταλιμπάν 
συνέχιζαν μικρότερης κλίμακας επιθέσεις 
στην Κουντούζ και παράλληλα εδραίωναν 
την παρουσία τους σε πολλές περιοχές της 
επαρχίας, κατορθώνοντας έτσι να περικυ-
κλώσουν την πρωτεύουσα και να επεκτεί-
νουν τον έλεγχό τους στο βορρά, πέρα από 
τα παραδοσιακά προπύργιά τους στο νότιο 
και ανατολικό Αφγανιστάν.

Η κατάληψη της Κουντούζ, ακόμη κι αν 
αποδειχθεί βραχύβια, συνιστά τη μεγαλύ-
τερη στρατιωτική επιτυχία των Ταλιμπάν με-
τά την αμερικάνικη εισβολή το 2001, γιατί 
είναι η πρώτη φορά που καταλαμβάνουν 
μια μεγάλη πόλη, 300.000 κατοίκων, και 
πρωτεύουσα μιας σημαντικής επαρχίας. 
Η Κουντούζ είναι από τις μεγαλύτερες και 
πλουσιότερες πόλεις του Αφγανιστάν και 
η ομώνυμη επαρχία από τις μεγαλύτερες 
παραγωγούς δημητριακών και άλλων αγρο-
τικών προϊόντων. Και το σημαντικότερο: 
βρίσκεται στο στρατηγικής σημασίας σταυ-
ροδρόμι που συνδέει το Αφγανιστάν με το 
Πακιστάν, την Κίνα και την Κεντρική Ασία. 

Ταυτόχρονα, αποτελεί ισχυρότατο πλήγ-
μα για τον κυβερνητικό στρατό και την αφ-
γανική κυβέρνηση, το οποίο αποδεικνύει 
για μια ακόμη φορά την αδυναμία τους 
να εκπληρώσουν το ρόλο που τους έχουν 
αναθέσει οι αμερικάνοι πάτρωνές τους, 
να αντιμετωπίσουν και πολύ περισσότερο 
να νικήσουν τους Ταλιμπάν χωρίς την υπο-
στήριξη των αμερικανονατοϊκών στρατευ-
μάτων, ο μεγαλύτερος όγκος των οποίων 
αποχώρησαν από το Αφγανιστάν στο τέλος 
του 2014. Αποτελεί όμως σοβαρό πλήγμα 
και για το Λευκό Οίκο, γιατί επιβεβαιώνει 
την αποτυχία της αμερικάνικης στρατηγι-
κής στο Αφγανιστάν.

Τη στιγμή που γράφονται οι γραμμές 
αυτές βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση 
ανακατάληψης της Κουντούζ από τον κυ-
βερνητικό στρατό, με την υποστήριξη αμε-
ρικάνικων βομβαρδισμών εναντίον θέσεων 
των Ταλιμπάν στα περίχωρα της Κουντούζ, 
ενώ οι Ταλιμπάν έχουν κλείσει όλους τους 
δρόμους εξόδου από την πόλη, προφανώς 
για να αποτρέψουν τους βομβαρδισμούς 
αμάχων μέσα στην πόλη και προβάλλουν 
σθεναρή αντίσταση. Ωστόσο, κι αν ακό-
μη αποδειχθεί βραχύβια η κατάληψη της 
Κουντούζ , η σημασία της δεν αλλάζει και 
είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει ως ισχυρό 
προπαγανδιστικό όπλο για τους Ταλιμπάν.

Γερμανία

Κλειστές πόρτες για τους μετανάστες
Αν και ο Γερμανός πρόεδρος Γι-

οάχιμ Γκάουκ διαβεβαίωσε ότι 
«οι καρδιές μας είναι ορθάνοικτες» 
για να υποδεχτούν τους πρόσφυγες, 
ωστόσο δεν παρέλειψε να υπογραμ-
μίσει ότι «η ικανότητα απορρόφη-
σής τους είναι περιορισμένη, μο-
λονότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμα 
ποια θα είναι αυτά τα όρια» (http://
www.dw.com/en/german-president-
says-country-has-finite-capacity-
to-absorb-refugees/a-18744926). 
Ο αντικαγκελάριος Γκάμπριελ είχε 
φροντίσει λίγες μέρες πριν να ανε-
βάσει την «εκτίμηση» για τον αριθ-
μό  των προσφύγων που θα φτάσουν 
στην Γερμανία στο ένα εκατομμύριο 
μέχρι το τέλος του χρόνου (http://
www.aljazeera.com/news/2015/09/
million-refugees-arrive-germany-
year-150914101006005.html), από 
800 χιλιάδες που ήταν πριν λίγες 
βδομάδες.

Πώς θα φτάσουμε σ’ αυτόν τον 
αριθμό είναι απορίας άξιο, αφού οι αι-
τούντες άσυλο μέχρι και τον Αύγουστο  
ήταν γύρω στους 413 χιλιάδες (http://
uk.reuters.com/article/2015/09/02/
uk-europe-migrants-germany-
idUKKCN0R21DG20150902) και 
σύμφωνα με την τελευταία απόφαση 
των υπουργών Εσωτερικών και Δικαι-
οσύνης της ΕΕ, την Τρίτη 22 Σεπτέμ-
βρη (http://data.consilium.europa.
eu/doc/document/ST-12098-2015-
INIT/en/pdf), η Γερμανία προτίθεται 
να δεχτεί μόλις 4.027 από την Ιταλία 
και 13.009 από την Ελλάδα (δηλαδή 
σύνολο 17.036) από τους πρόσφυγες 
που θα μετεγκατασταθούν  μέσα σε 
ένα χρόνο από τώρα στις διάφορες 
χώρες της ΕΕ (συνολικά 15.600 από 
την Ιταλία και 50.400 από την Ελλά-
δα), επιπλέον από τους 10.500 που 
είχε συμφωνηθεί να δεχτεί τον περα-
σμένο Ιούλη (http://www.consilium.
europa.eu/en/meetings/jha/2015/07/

st11097_en15_pdf/).
Συνολικά, δηλαδή, οι πρόσφυγες 

που θα δεχτεί η Γερμανία μέχρι το 
Σεπτέμβρη του 2016 θα είναι 27.536 
άτομα από την Ελλάδα και την Ιταλία, 
δηλαδή από τις χώρες με το μεγαλύ-
τερο μεταναστευτικό ρεύμα. Ακόμα 
κι αν σ’ αυτούς προσθέσουμε τις 413 
χιλιάδες που ζήτησαν άσυλο μέχρι και 
τον περασμένο Αύγουστο, ακόμα και 
αν δεχτούμε ότι θα πάρουν όλοι άσυ-
λο (πράγμα που δεν ισχύει, όπως θα 
δούμε παρακάτω), ο αριθμός των προ-
σφύγων και μεταναστών στη Γερμανία 
δεν θα ξεπεράσει τους 500 χιλιάδες 
μέσα στον επόμενο χρόνο, ποσοστό 
που δεν ξεπερνά το 1% του πληθυσμού 
της χώρας!

Τα χρήματα που θα δοθούν, σύμ-
φωνα με τη Deutche Welle, θα είναι 
γύρω στα 2 δισ. ευρώ για φέτος (θα 
ενεργοποιηθούν από 1ης Νοέμβρη) 
και άλλα 4 δισ. ευρώ για το 2016 (αυ-

ξημένα κατά 1 δισ. σε σχέση με αυτά 
που σκόπευαν να δώσουν). Η Μέρκελ 
δήλωσε ότι προτίθεται να επιχορηγή-
σει τις περιφέρειες μόλις με 670 ευρώ 
ανά μετανάστη και ανά μήνα, πράγμα 
που συμφωνήθηκε την προηγούμενη 
Πέμπτη στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος εγκατάστασης προσφύγων στα 16 
ομόσπονδα κρατίδια, ανάλογα με το 
εισόδημα του κάθε κρατιδίου. Ψίχου-
λα, δηλαδή, αν αναλογιστεί κανείς ότι 
τα 4 δισ. ευρώ που θα δοθούν το 2016 
ισοδυναμούν με το 0.14% του γερμα-
νικού ΑΕΠ το 2014!

Την ίδια στιγμή, συμφωνήθηκε να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες εξέτα-
σης των αιτημάτων ασύλου και η προ-
σθήκη της Αλβανίας, του Μαυροβου-
νίου και του Κοσόβου στον κατάλογο 
των «ασφαλών χωρών», οι μετανάστες 
από τις οποίες θα είναι δύσκολο (αν 
όχι αδύνατο) πλέον να πάρουν άσυ-
λο. Το τι σημαίνει αυτό δεν χρειάζεται 

και πολλή σκέψη για να το καταλάβει 
κανείς. Οι απελάσεις προς αυτές τις 
χώρες θα εκτιναχτούν. Ηδη τον περα-
σμένο Αύγουστο, το Ομοσπονδιακό 
Γραφείο Μετανάστευσης και Προ-
σφύγων (BAMF) απέρριψε και τις 15 
χιλιάδες αιτήσεις για άσυλο πολιτών 
από το Κόσοβο, που κατατέθηκαν 
το προηγούμενο δίμηνο. Σύμφωνα 
με το BAMF, από τους 180 χιλιάδες 
μετανάστες που μπήκαν στην Γερ-
μανία το πρώτο μισό του 2015, οι 82 
χιλιάδες προέρχονταν από τα Βαλ-
κάνια. Ξέρετε σε πόσους από αυτούς 
έδωσε άσυλο το γερμανικό κράτος; 
Σε λιγότερο από το 0.2%, δηλαδή σε 
λιγότερα από 164 άτομα (http://www.
bamf.de/SharedDocs/Meldungen/
EN/2015/20150807-albanien-
entscheidungen.html?nn=1450230)! 
Γι’ αυτό και ο υπουργός Εσωτερικών 
Τόμας Ντε Μιζιέ δήλωσε ότι «θέλου-
με να στείλουμε ένα καθαρό μήνυμα 
σε όσους δεν φεύγουν λόγω πολέμου 
να μην έρθουν εδώ. Δεν έχετε καμιά 
τύχη, θα πρέπει να φύγετε από την 
χώρα μας» (http://news.yahoo.com/
germany-beefs-asylum-rules-half-
million-cross-med-131244446.html).

Την ίδια στιγμή, ο ρατσισμός φου-
ντώνει, με τις επιθέσεις κατά προσφυ-
γικών καταλυμάτων να υπερδιπλασι-
άζεται φέτος σε σχέση με το 2014, 
σύμφωνα με στοιχεία που παρουσία-
σε η γερμανική αστυνομία (βλ. http://
uk.reuters.com/article/2015/09/28/
uk-europe-migrants-germany-attacks-
idUKKCN0RS1SI20150928). Οσο περ-
νάει ο καιρός, οι πόρτες θα κλείνουν, 
αφήνοντας χιλιάδες μετανάστες 
απέξω, όχι μόνο από τις «ασφαλείς 
χώρες» αλλά και από τις εμπόλεμες, 
αφού οι μετανάστες που η Γερμανία 
είναι διατεθειμένη να δεχτεί (σύμφω-
να με όσα αναφέραμε παραπάνω) 
είναι πολύ λιγότεροι από αυτούς που 
προσπαθούν να πάνε στη χώρα.

Μπορεί όλα τα πυρά των διεθνών 
ΜΜΕ και κυβερνήσεων να 

στρέφονται κατά των τζιχαντιστών 
για την βαρβαρότητα που όντως επι-
δεικνύουν μέσα στο σκοταδιστικό 
τους μένος, μια άλλη βαρβαρότητα, 
όμως, μένει στο απυρόβλητο ή όταν 
καταγγέλλεται αυτό δεν συνοδεύεται 
από κανένα πρακτικό μέτρο για να 
χτυπηθεί. Ο λόγος για τη Σαουδική 
Αραβία, το βασίλειο του θρησκευτι-
κού και κοινωνικού σκοταδισμού, που 
επιβάλλονται με βάρβαρες μεσαιω-
νικές μεθόδους.

Σαουδαραβικό δικαστήριο έχει 
αποφασίσει από τον περασμένο 
Μάη να εκτελέσει με αποκεφαλισμό 
και μετά να σταυρώσει 21χρονο νεα-
ρό, ονόματι Αλί Μοχάμεντ Αλ Νιμρ, 
γιατί όταν ήταν 17 ετών συμμετείχε 
στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις 
που είχαν γίνει στο Κατίφ το 2012. Ο 
νεαρός είναι ανιψιός του σιίτη κληρι-
κού Νιμρ Μπακίρ Αλ Νιμρ, ο οποίος 
επίσης έχει καταδικαστεί σε θάνατο 
για αντικυβερνητική προπαγάνδα. 
Ο Αλί κατηγορήθηκε ότι επιτέθηκε 
στους μπάτσους με όπλα και εξανα-

γκάστηκε σε ομολογία με βασανιστή-
ρια. Η  εκτέλεσή του μπορεί να έχει 
ήδη γίνει όταν θα διαβάζετε αυτές 
τις γραμμές.

Το θέμα έχει φτάσει στον ΟΗΕ 
(βλ. http://www.ohchr.org/en/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=16487&LangID=E) εκ-
πρόσωπο του οποίου κάλεσαν τις σα-
ουδαραβικές αρχές να αναστείλουν 
την εκτέλεση και καταγγέλλουν ότι ο 
Νιμρ δεν έτυχε δίκαιης δίκης καθώς 
ο δικηγόρος του εμποδίστηκε να έχει 
πλήρη πρόσβαση στο φάκελό του. 
Αντιδράσεις υπήρξαν και στη Βρετα-
νία με το νέο ηγέτη των Εργατικών να 
ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης 
να πάρει πίσω την προσφορά του για 
ένα συμβόλαιο «εκπαίδευσης» των 
σαουδαράβων ανθρωποφυλάκων. 
Το σαουδαραβικό καθεστώς για την 
ώρα εμφανίζεται άκαμπτο, αρνούμε-
νο κάθε ανάμιξη στα εσωτερικά του. 
Εχει, βλέπετε, αμερικάνικες πλάτες 
και γνωρίζει ότι μπορεί να εφαρμόζει 
τη δική του βαρβαρότητα, που θα τη 
ζήλευαν οι… τζιχαντιστές!

Ζητούνται 
δήμιοι

Μία  πρ ωτότ υ π η 
αγγελία αποκάλυψε 
η εβραϊκή εφημερί-
δα Χααρέτζ την πε-
ρασμένη βδομάδα 
(http://www.haaretz.
com/news/middle-
east/1.657106). Η αγ-
γελία δημοσιεύτηκε 
από το σαουδαραβικό καθεστώς που 
ζητά οκτώ νέους εκτελεστές με μονα-
δικό «προσόν» την «εκτέλεση δικαστι-
κών θανατικών αποφάσεων (συνήθως 
γίνονται με αποκεφαλισμό). 

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται 
στην πεντάδα των χωρών με τις πε-
ρισσότερες εκτελέσεις (μετά την Κί-
να και το Ιράν) σύμφωνα με τη Διεθνή 
Αμνηστία. Αυτό το χρόνο μάλιστα, οι 
εκτελέσεις έχουν πάρει φωτιά, αφού 
μέχρι την προηγούμενη Κυριακή, 
εκτελέστηκαν 85 άτομα, σύμφωνα με 
το επίσημο σαουδαραβικό ειδησεο-
γραφικό πρακτορείο που επικαλείται 
η Χααρέτζ. Αριθμός που πλησιάζει το 

σύνολο των εκτελεσμένων του 2014 
που ήταν 88! 

Για τη βαρβαρότητα του σαου-
δαραβικού καθεστώτος έχουμε 
ξαναγράψει παλαιότερα (http://
www.eksegersi.gr/issue/790/Διε-
θνή/22278.Κόβουν-αβέρτα-κεφάλια), 
επισημαίνοντας ότι  το σαουδαραβι-
κό καθεστώς έχει ξεπεράσει τους τζι-
χαντιστές στους  αποκεφαλισμούς. 
Κανένας όμως δεν έχει διανοηθεί 
να εντάξει τη Σαουδική Αραβία στα 
κράτη που προωθούν την «τρομο-
κρατία». Οταν είσαι σύμμαχος των 
Αμερικανών, οι αποκεφαλισμοί... 
εξαγνίζονται!

Βαρβαρότητα με αμερικάνικες πλάτες
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Επιταχύνονται οι διπλωμα-
τικές κινήσεις γύρω από 

τον πόλεμο στη Συρία μετά τις 
τελευταίες εξελίξεις, γεγονός 
που αποτυπώθηκε και στην τε-
λευταία Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ τόσο  στις ομιλίες των 
πρωταγωνιστών όσο και στην 
πρώτη μετά από 2,5 χρόνια συ-
νάντηση Πούτιν-Ομπάμα, αλλά 
και στις αλλεπάλληλες συναντή-
σεις των υπουργών Εξωτερικών 
ΗΠΑ και Ρωσίας.

Οι εξελίξεις που βρίσκονται 
πίσω από τη διπλωματική αυτή 
κινητικότητα είναι το αδιέξοδο 
στο οποίο βρίσκεται η αμερι-
κάνικη στρατηγική σε Ιράκ και 
Συρία, η παταγώδης αποτυχία 
του προγράμματος εκπαίδευ-
σης «μετριοπαθών» σύριων 
ανταρτών για να πολεμήσουν 
το Ισλαμικό Κράτος, ο εφοδια-
σμός τις τελευταίες βδομάδες 
του καθεστώτος Ασαντ με υπερ-
σύγχρονα όπλα και στρατιωτικά 
αεροσκάφη και η ενίσχυση της 
ρωσικής στρατιωτικής παρουσί-
ας στη Συρία και τέλος η προ-
σφυγική κρίση.

Στο Ιράκ, η στρατιωτική επι-
χείρηση ανακατάληψης της πό-
λης Ραμάντι, πρωτεύουσας της 
επαρχίας Ανμπάρ, της μεγαλύ-
τερης επαρχίας της χώρας, η 
οποία ανακοινώθηκε τον πε-
ρασμένο Ιούλη, έχει βαλτώσει. 
Οταν η πόλη έπεσε στα χέρια 
του ISIS τον περασμένο Μάη, 
το γεγονός υποβαθμίστηκε τό-
σο από το Λευκό Οίκο όσο και 
από την ιρακινή κυβέρνηση, που 
δήλωσαν ότι θα ανακαταληφθεί 
γρήγορα. Τρεις μήνες αργότε-
ρα, η αντεπίθεση δεν έχει ξε-
κινήσει, ούτε προβλέπεται για 
το άμεσο μέλλον, παρόλο που 
τα ιρακινά στρατεύματα που 
έχουν αναπτυχθεί έξω από την 
πόλη ενισχύθηκαν τον Αύγου-
στο και το Σεπτέμβρη με 3.000  
εκπαιδευμένους από τις ΗΠΑ 
ιρακινούς στρατιώτες και η επι-
χείρηση σχεδιάζεται και κατευ-
θύνεται από ένα κοινό επιτελείο 
αμερικανών και ιρακινών αξιω-
ματικών. Το ίδιο στάσιμη είναι η 
κατάσταση και στη μάχη για τον 
έλεγχο της πόλης Μπαϊτζί, με το 
μεγάλο διυλιστήριο, και φυσικά 
ούτε λόγος για τη Μοσούλη, η 
ανακατάληψη της οποίας είχε 
τεθεί ως πρωταρχικός στόχος 
όταν ξεκίνησε ο αμερικάνικος 
πόλεμος εναντίον του ISIS στο 
Ιράκ.

Ακόμη πιο φανερή είναι η 
αποτυχία της αμερικάνικης 
στρατηγικής στη Συρία, όπου 
όλες οι προσπάθειες του Λευ-
κού Οίκου για τη συγκρότηση 
μιας αξιόπιστης πολιτικής αντι-
πολίτευσης και μιας «μετριοπα-
θούς» στρατιωτικής δύναμης 
ενάντια στο καθεστώς Ασαντ 
έχουν αποτύχει. Οι αμερικάνι-
κοι βομβαρδισμοί δεν έχουν 
αποδυναμώσει το ISIS, οι στρα-
τιωτικοί σχηματισμοί  ισλαμι-

στών μαχητών διάφορων απο-
χρώσεων κυριαρχούν απόλυτα 
στον πόλεμο εναντίον του κα-
θεστώτος Ασαντ, ενώ το αμερι-
κάνικο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
και εξοπλισμού «μετριοπαθών» 
ανταρτών για να πολεμήσουν 
το ISIS κατέληξε σε παταγώδη 
αποτυχία. Γεγονός που αναγκά-
ζει το Πεντάγωνο να αναστεί-
λει την υλοποίησή του και να το 
επανεξετάσει.

Στις συνθήκες αυτές, η Μό-
σχα άδραξε την ευκαιρία να κα-
λύψει το κενό της αμερικανικής 
στρατηγικής. Επικαλούμενη τον 
υπαρκτό κίνδυνο να πέσει όλη 
η Συρία στα χέρια του ISIS σε 
περίπτωση κατάρρευσης του 
καθεστώτος Ασαντ, προχώρη-
σε τις τελευταίες βδομάδες 
στο μαζικό  εφοδιασμό του 
κυβερνητικού στρατού με όπλα 
και υπερσύχρονα πολεμικά αε-
ροσκάφη. Και ταυτόχρονα, στην 
ενίσχυση της ρωσικής στρατι-
ωτικής παρουσίας στη χώρα, 
ανεβάζοντας στους 2.000 τον 
αριθμό των πεζοναυτών στη 
ναυτική βάση της Ταρτούς και 
αυξάνοντας τον εξοπλισμό       
μιας μεγάλης αεροπορικής 
βάσης νότια της Λατάκια με 
πολεμικά αεροσκάφη και ελι-
κόπτερα, τανκς και αντιαερο-
πορικούς πυραύλους SA-22 εδά-
φους-αέρος, ενώ ετοιμάζονται 
δύο ακόμη στρατιωτικές βάσεις 
σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων 
βόρεια της Λατάκια.

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυ-
ασμό με την πίεση που ασκούν 
οι ροές εκατοντάδων χιλιάδων 
προσφύγων στην Ευρώπη, ανα-
γκάζουν το Λευκό Οίκο και τους 
δυτικούς εταίρους του να δια-
φοροποιήσουν τη στάση τους 
σε διπλωματικό επίπεδο και να 
κινηθούν προς την κατεύθυνση 
που προτείνει η Ρωσία.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι 
δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική 
λύση από τη συγκρότηση μιας 
πλατιάς διεθνούς «αντιτρομο-
κρατικής» συμμαχίας, που θα 
συνεργαστεί με την κυβέρνη-
ση Ασαντ και τον κυβερνητικό 
στρατό στον πόλεμο κατά του 
ISIS. Αυτό προϋποθέτει τη συμ-
μετοχή του σύριου προέδρου 
στις διαπραγματεύσεις καθώς 

και στην όποια πολιτική λύση.
Από την άλλη, ο Λευκός Οί-

κος και οι δυτικοί εταίροι του, 
που απαιτούσαν την άμεση 
απομάκρυνση του Ασαντ ως 
προϋπόθεση για την επίτευξη 
κάποιας πολιτικής συμφωνίας, 
τώρα τον αποδέχονται ως συνο-
μιλητή στις διαπραγματεύσεις 
και συμφωνούν να αναλάβει 
κάποιο ρόλο στην όποια μετα-
βατική κυβερνητική λύση. 

Αυτό που χωρίζει τις δύο 
πλευρές και θα γίνει αντικείμενο 
πολύ σκληρών διαπραγματεύ-
σεων είναι ποιος θα είναι αυτός 
ο ρόλος όχι μόνο για το σύριο 
πρόεδρο αλλά και για το στενό 
του κύκλο και για πόσο χρόνο. 
Με άλλα λόγια, πώς θα γίνει η 
κατανομή της εξουσίας και ποια 
ιμπεριαλιστική δύναμη θα ασκεί 
περισσότερη επιρροή μελλοντι-
κά στη χώρα.

Οσο για την πλατιά διεθνή 
αντιτρομοκρατική συμμαχία, 
που προτείνει το Κρεμλίνο, δεν 
μπορεί να εκτιμήσει κανείς αυ-
τή τη στιγμή αν θα προχωρήσει. 
και ποια μορφή μπορεί να πάρει. 

Αυτό που φαίνεται σήμερα είναι 
ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
που εμπλέκονται στον πόλεμο 
αυτό θα συνεχίσουν να κινού-
νται μεμονωμένα. Οι ΗΠΑ θα 
συνεχίσουν τους αεροπορικούς 
βομβαρδισμούς, η Γαλλία τους 
ξεκίνησε τις τελευταίες μέρες 
με στόχο να μη μείνει έξω από 
το τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων και αναμένεται η Βρετα-
νία, αν εγκριθεί η απαιτούμενη 
απόφαση από τη βουλή.

Γι’ αυτό και η Ρωσία έσπευσε, 
μετά τη λήξη των διαπραγμα-
τεύσεων στο περιθώριο της Γε-
νικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και 
έχοντας προφανώς ενημερώσει 
τους Αμερικανούς, να ξεκινήσει 
τους αεροπορικούς βομβαρδι-
σμούς εναντίον θέσεων του IS, 
κατόπιν αιτήματος υποστήριξης 
από την κυβέρνηση Ασαντ.

Με την κίνηση αυτή, όπως 
και με την ενίσχυση της στρα-
τιωτικής παρουσίας της στη 
Συρία το τελευταίο διάστημα, η 
Μόσχα έχει στόχο να ενισχύσει 
το καθεστώς Ασαντ, αυξάνο-
ντας τις πιθανότητες πολιτικής 
επιβίωσής του, να υποστηρίξει 
τον κυβερνητικό στρατό και 
να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση 
στις ΗΠΑ και στους συμμάχους 
τους στο διπλωματικό επίπεδο, 
όπου έχει ήδη την πρωτοβουλία. 
Και φυσικά, να προστατέψει τη 
ναυτική βάση της Ταρτούς και 
τα συμφέροντά της στη Συρία 
από την απειλή επέκτασης του 
Ισλαμικού Κράτους και τον κίν-
δυνο που εγκυμονεί για την ίδια 
τη Ρωσία η συμμετοχή ρώσων 
ισλαμιστών στο ISIS, κυρίως 
από την περιοχή του Καυκάσου, 
η οποία έχει μεγάλο μουσουλ-
μανικό πληθυσμό και διάφορα 
αποσχιστικά κινήματα.

Συρία

Η πρωτοβουλία στη Ρωσία
Δυτική Οχθη

Μέρες Ιντιφάντα

Μέρες του Σεπτέμβρη του 2000, λίγο πριν το ξέσπασμα της 
δεύτερης Ιντιφάντα, θυμίζει η κατάσταση στη Δυτική Οχθη. 

Τότε, ο φασίστας Αριέλ Σαρόν, μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισ-
ραήλ, «επισκέφτηκε» το μουσουλμανικό τέμενος του Αλ Ακσα. Ο 
παλαιστινιακός λαός δεν έμεινε άπραγος απέναντι στην πρόκλη-
ση που δέχτηκε και απάντησε με τη δεύτερη Ιντιφάντα, η οποία 
κράτησε μέχρι το 2005. Η βεβήλωση του τεμένους από τους 
σιωνιστές ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Η αντίδραση 
των Παλαιστίνιων σ’ αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα θρησκευτικού 
σκοταδισμού, όπως αρέσκονται να υποστηρίζουν κάποιοι. Αποτε-
λεί αντίσταση στη σιωνιστική αλαζονεία, όταν αυτή, προκειμένου 
να υποτάξει το αγωνιστικό πνεύμα των Παλαιστίνιων, ξεπερνά 
κάθε όριο και προχωρά σε στοχευμένες προκλήσεις. 

Οι ομοιότητες με το σήμερα είναι μεγάλες. Μπορεί ο κόσμος 
να έχει ξεβρομίσει από τον Σαρόν, αλλά οι συνεχιστές του ζουν 
και βασιλεύουν και συνεχίζουν να προκαλούν με τις πλάτες των 
μπάτσων, εισβάλλοντας στο Αλ Ακσα και ζητώντας το χωρισμό 
του στα δύο και την οικοδόμηση εβραϊκού ναού στη θέση του. 
Απαντώντας στην ισραηλινή πρόκληση, οι παλαιστίνιοι νεολαίοι 
έβαλαν φωτιά για άλλη μια φορά στους δρόμους των πόλεων της 
Δυτικής Οχθης και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Οι συγκρούσεις 
που ξέσπασαν τη Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη μαίνονται ακατάπαυστα 
μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Οι σιωνιστές προκειμένου να αποτρέψουν τη μεταφορά των 
συγκρούσεων στο εσωτερικό του τεμένους, όπως είχε γίνει πριν 
από δύο βδομάδες, όταν εκατοντάδες παλαιστίνιοι ταμπουρώθη-
καν στο ναό και αντιμετώπισαν στα ίσια τις ισραηλινές δυνάμεις 
καταστολής, έχουν απαγορεύσει την είσοδο στους Παλαιστίνιους 
κάτω των 50 ετών. Παράλληλα, δεν έχασαν χρόνο και έβαλαν 
ήδη σε εφαρμογή το νέο νόμο που επιτρέπει στην αστυνομία 
να αντιμετωπίζει τους Παλαιστίνιους που πετροβολούν στρατι-
ώτες, αστυνομία ή εποίκους με πυρά ελεύθερων σκοπευτών. Οι 
τραυματίες είχαν φτάσει μέχρι την Τρίτη 29 Σεπτέμβρη τους 18, 
από τους οποίους οι τρεις είναι από πυρά ελεύθερου σκοπευτή, 
ενώ ο ισραηλινός στρατός στη Δυτική Οχθη σταματά τα ασθε-
νοφόρα που μεταφέρουν παλαιστίνιους τραυματίες και τους 
συλλαμβάνει.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, συνεπής στο ρόλο της ως όργανο κα-
ταπίεσης του παλαιστινιακού λαού, το μόνο που έκανε απέναντι 
στην πρόκληση ήταν μια χλιαρή ανακοίνωση, με την οποία καλεί 
τη Διεθνή Κοινότητα να σταματήσει το νέο κύκλο ισραηλινής 
επιθετικότητας. Η Χαμάς από την πλευρά της κάλεσε τον Αμπάς 
να σταματήσει τη συνεργασία της ΠΑ με τους σιωνιστές, να ακυ-
ρώσει τις συμφωνίες που έχει συνάψει και να προστατέψει τον 
παλαιστινιακό λαό της Δυτικής Οχθης από το Ισραήλ.

Την Τετάρτη 30 Σεπτέμβρη, κάτω από την πίεση της οργής του 
παλαιστινιακού λαού και προσπαθώντας να διασώσει το πολιτικό 
του προφίλ από την πλήρη καταστροφή, ο Αμπάς ανακοίνωσε 
από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τη λήξη της συμ-
φωνίας του Οσλο και της συνεργασίας Ασφάλειας της ΠΑ με το 
Ισραήλ, καθώς και τις δεσμεύσεις που απορρέουν απ’ αυτές. Δεν 
παρέλειψε να δηλώσει, βέβαια, ότι η ΠΑ θα υλοποιήσει αυτή την 
απόφαση με όλα τα νόμιμα και ειρηνικά μέσα, δείχνοντας έτσι ότι 
δεν έχει καμία πρόθεση να ταράξει το στάτους κβο στην περιοχή.

Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι πριν από τον Αμπάς το 
ίδιο το Ισραήλ είχε καταργήσει αυτή την εξευτελιστική για τον 
παλαιστινιακό λαό συμφωνία, αφού οι ελάχιστες δεσμεύσεις που 
απέρρεαν για το Ισραήλ απ’ αυτή έχουν πάψει εδώ και χρόνια να 
τηρούνται. Με τον πιο προκλητικό τρόπο οι σιωνιστές εισέβαλαν 
συνεχώς και έπνιγαν στο αίμα τις διαδηλώσεις μέσα στη Δυτική 
Οχθη, παραμερίζοντας πλήρως την ΠΑ και τον Αμπάς, ακόμα και 
στο ζήτημα της εσωτερικής καταστολής του παλαιστινιακού λα-
ού. Επομένως, η κίνηση του Αμπάς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί 
παρά ως προσχηματική και η δήλωσή του ως υποκριτικά λόγια 
χωρίς ουσία, αφού έτσι κι αλλιώς η ξεδοντιασμένη ΠΑ δεν έχει τη 
δύναμη ούτε και την πρόθεση να υλοποιήσει την απόφαση αυτή.

Τα τεράστια κέρδη που 
αποκομίζουν οι μεγάλες 

φαρμακοβιομηχανίες, αγο-
ράζοντας την πατέντα παλιών 
δοκιμασμένων φαρμάκων για 
σοβαρές και επικίνδυνες για 
τη ζωή ασθένειες, επανέφερε 
στην επικαιρότητα η περίπτω-
ση του φαρμάκου Daraprim. 
Η Turing Pharmaceuticals, 
που αγόρασε τα δικαιώματα 
παραγωγής του φαρμάκου 
τον Αύγουστο από την Impax 
Laboratories, ανέβασε την 
τιμή του από 13.50 δολάρια το 
δισκίο στα 750 δολάρια.

Το Daraprim είναι παλιό φάρ-
μακο που χρησιμοποιείται απο-
τελεσματικά για τη θεραπεία 
της τοξοπλάσμωσης, μιας πα-
ρασιτικής λοίμωξης, που μεταδί-
δεται με την κατανάλωση μισο-
ψημένου κρέατος, μη καθαρού 
νερού και με την επαφή με μολυ-

σμένα περιττώματα γάτας. Με-
ταφέρεται σε νεογνά από μητέ-
ρες που προσβλήθηκαν κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, ενώ 
προσβάλλει συχνά ανθρώπους 
με εξασθενημένο ανοσοποιητι-
κό σύστημα, ιδιαίτερα όσους πά-
σχουν από AIDS και καρκίνο, και 
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές 
εγκεφαλικές βλάβες, τύφλωση, 
ακόμη και θάνατο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των 
«New York Times» (21.9.15), από 
το 1953 μέχρι το 2010 που το 
Daraprim παραγόταν από την 
Glaxo, η τιμή του ανά δισκίο 
ήταν γύρω στο 1 δολάριο. Το 
2010, η Glaxo πούλησε τα δι-
καιώματά της στην αμερικάνικη 
αγορά στην CorePharma  και 
από τότε η τιμή του φαρμάκου 
ανέβηκε κατακόρυφα, με αποτέ-
λεσμα το 2011, μολονότι ο αριθ-
μός των συνταγών παρέμεινε 

Αμερικάνικο φάρμακο

Αύξηση 5.500% μεμιάς!
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Η ώρα της αλήθειας
Τα εκλογικά επινίκια τελείωσαν, κυβέρνηση 

σχηματίστηκε χωρίς καμιά δυσκολία, έκανε και το 
ταξίδι-σόου στις ΗΠΑ ο Τσίπρας και τώρα ήρθε η ώρα 
της αλήθειας. Της μνημονιακής αλήθειας, βεβαίως, 
βεβαίως. Ο,τι έχει καταγραφεί στο τρίτο Μνημόνιο, 
που ψήφισε η ξενυχτισμένη προηγούμενη Βουλή το 
πρωί της 14ης Αυγούστου, πρέπει να εφαρμοστεί. 
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε 
και αποτελεί νόμο του ελληνικού κράτους (Ν. 
4336/2015).

Ηδη, ανακοινώθηκαν τα πρώτα έξι νησιά στα 
οποία από 1ης Οκτώβρη κόβεται η έκπτωση του 30% 
στους συντελεστές ΦΠΑ. Μέχρι τις 20 του μήνα, οι 
φορολογούμενοι θα δουν στις «προσωποποιημένες 
ενημερώσεις» τους στο taxis τα «ραβασάκια» με τον 
ΕΝΦΙΑ.

Στο παρασκήνιο ετοιμάζεται το Ασφαλιστικό, το 
Φορολογικό (σ’ αυτό θα περιλαμβάνονται και οι 
ρυθμίσεις για τους αγρότες), το Δημοσιοϋπαλληλικό. 
Και όπως συμβαίνει με κάθε αστική κυβέρνηση που… 
σέβεται τον εαυτό της, έχει αρχίσει η προετοιμασία 
διά του ψυχολογικού πολέμου.

Ο,τι δημοσιεύεται καθημερινά στον αστικό Τύπο 
δεν είναι προϊόν φαντασίας αλλά προϊόν διαρροών 
από αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Τα ίδια αυτά 
στελέχη βγαίνουν στη συνέχεια και διαψεύδουν 
τις διαρροές τους, χωρίς όμως να λένε τίποτα το 
συγκεκριμένο. Ετσι, ο ελληνικός λαός εθίζεται σιγά-
σιγά στην ιδέα πως οι αλλαγές στο Ασφαλιστικό ή 
στο Φορολογικό δε θα φέρουν ελαφρύνσεις, αλλά 
περαιτέρω επιβαρύνσεις. Σε ποια έκταση; Αυτό θα 
γίνει γνωστό την τελευταία στιγμή, όταν τα σχετικά 
νομοθετήματα θα συμφωνηθούν με την τρόικα και 
θα πάρουν το δρόμο της fast track ψήφισής τους (η 
απειλή θα είναι η γνωστή: πρέπει να ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση, για να πάρουμε τη δόση).

Ολ’ αυτά είναι γνωστά (ή θα έπρεπε να είναι 
γνωστά). Το νέο Μνημόνιο -τουλάχιστον στις βασικές 
του κατευθύνσεις- είναι ανοιχτό βιβλίο. Επίσης, 
υπάρχει η πείρα που μας άφησε η συμπεριφορά των 
προηγούμενων κυβερνήσεων. Επομένως, κανένας δεν 
μπορεί να πει ότι αιφνιδιάζεται. Σε άλλη κατεύθυνση 
πρέπει να ψαχτούμε.

Είναι νομοτέλεια η πολιτική εφαρμογής του νέου 
Μνημόνιου; Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα; Αυτά 
είναι τα κρίσιμα ερωτήματα.

Εμείς, λοιπόν, απαντάμε ότι ούτε νομοτέλεια 
είναι η εφαρμογή του Μνημόνιου-3 (όπως δεν ήταν 
και η εφαρμογή των προηγούμενων), ούτε τα χέρια 
μας είναι δεμένα. Οι αυταπάτες ότι θα έρθει μια 
κυβέρνηση και κάπως θα διορθώσει τα πράγματα ή 
έστω θα σταματήσει στα όσα έγιναν, έχουν φύγει από 
τη μέση. Τα πράγματα πλέον είναι καθαρά.

Η ταξική αντίσταση που θα προβληθεί είναι 
αυτή που θα καθορίσει τις εξελίξεις. ‘Η σκύβουμε 
το κεφάλι και παραιτούμαστε μοιρολατρικά από 
κάθε προσπάθεια ή βγαίνουμε στο δρόμο να 
διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Τρίτος δρόμος δεν 
υπάρχει.

Προσοχή, όμως, μιλάμε για ταξική αντίσταση, όχι 
για «τουφεκιές για την τιμή των όπλων». Μιλάμε για 
πραγματική διεκδίκηση και όχι για «παρελάσεις» 
υπό την αιγίδα της πουλημένης στο κεφάλαιο 
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, με σεβασμό στην 
αστική νομιμότητα.

Το πολιτικό σύστημα είναι «μπετόν αρμέ» στην 
υπεράσπιση της πολιτικής των Μνημονίων. Αυτό 
το «μπετόν αρμέ» πρέπει ν’ αρχίσει να ραγίζει. Για 
να γίνει αυτό θα πρέπει ν’ αφεθούν πίσω παλιές 
συνήθειες και το «νόμος είναι το δίκιο του εργάτη» 
από κούφια συνθηματολογία να γίνει πράξη.

στο ψαχνό

Παλιόκοτες και αετοί
«Κάτω από την αφόρητη πίεση των Ευ-

ρωπαίων ηγετών, συμπεριλαμβανομένου 
και του κ. Ρέντσι (που αρνήθηκε να συζη-
τήσει λογικά τις προτάσεις της Ελλάδος) ο 
πρωθυπουργός μου Αλέξης Τσίπρας υπο-
βλήθηκε σε έναν αβάσταχτο εκφοβισμό, 
σε καθαρό εκβιασμό, σε απάνθρωπες πιέ-
σεις. Ο κ. Ρέντσι έπαιξε ένα κεντρικό ρόλο 
στην προσπάθεια να λυγίσουν τον Αλέξη, 
με την τακτική του “καλού μπάτσου’’ και με 
βάση το αφήγημα “εάν δεν υποχωρήσεις, 
θα σε καταστρέψουν- σε παρακαλώ πες 
ναι’’. Οι δρόμοι μας με τον Αλέξη χώρι-
σαν διότι διαφωνούσαμε στο εάν “αυτοί’’ 
μπλοφάρουν ή όχι  και όχι στο εάν εμείς 
σε κάθε περίπτωση έχουμε το ηθικό και 
πολιτικό δικαίωμα να υπογράψουμε άλ-
λη μια μη βιώσιμη συμφωνία, παραδίδο-
ντας τα κλειδιά από αυτό που απέμενε 
από το Ελληνικό κράτος στην αδίστακτη 
τρόικα. Αυτή ήταν και παραμένει η διαφω-
νία μου με τον Αλέξη».

Μπαρουφάκης έφα (στο μπλογκ του). 
Δεν ξέρουμε αν το αντιλαμβάνεται, αλλά 
για τον Ρέντσι τίτλο τιμής αποτελούν οι 
κατηγορίες του, καθώς τον παρουσιάζουν 
σαν έναν άτεγκτο ιμπεριαλιστή ηγέτη, ικα-
νό να ηγείται μιας –έστω και ψιλοξεπεσμέ-
νης- ιμπεριαλιστικής χώρας όπως η Ιταλία. 
Αντίθετα, για τον Τσίπρα είναι τίτλος ντρο-
πής. Εκτός αν αυτό επεδίωκε. Να παρου-
σιάσει τον Τσίπρα σαν παλιόκοτα και τον 
εαυτό του σαν αετό.

Τον παίρνει
Αστραψε και βρόντηξε ο επικεφαλής 

του δεσποταριάτου ενάντια στην υπουρ-
γό Σία που τόλμησε να πει ότι θα αρκεί μια 
απλή δήλωση για να απαλλαγεί το παιδί 
από το μάθημα των θρησκευτικών. Απεκά-
λεσε την υπουργό «κάποια κυρία που έχει 

ορισμένες ιδέες στο μυαλό της» και χα-
ρακτήρισε «ανοησίες» τις δηλώσεις της.

Πολλοί απόρησαν για τη σφοδρότητα 
της αντίδρασής του, διότι τον έχουν συνη-
θίσει μειλίχιο και συναινετικό. Αν ξεχνούν 
τι εστί δεσποταριάτο και συμφέροντα 
του δεσποταριάτου, ας θυμηθούν την 
προειδοποίηση του αείμνηστου Κώστα 
Βάρναλη: «να φυλάγεσαι από τα πισινά 
του μουλαριού και από τα μπροστινά του 
καλογέρου».

Ο επικεφαλής του δεσποταριάτου και 
οι σύμβουλοί του, που ξέρουν από πολι-
τική, αισθάνονται ότι τώρα τους παίρνει 
να είναι επιθετικοί, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 
περάσει το ζενίθ και πλέον κινείται κατη-
φορικά προς το ναδίρ. Αντιλαμβάνονται 
ότι διάφοροι συριζαίοι θα επιδιώξουν να 
κερδίσουν εντυπώσεις με τέτοιες «πέραν 
του Μνημονίου» κινήσεις αστικού εκσυγ-
χρονισμού και θέλουν να τους κόψουν 
από νωρίς τη φόρα.

Ετσι και έγινε. Η Σία έβαλε… τα μαλλιά 
στα σκέλια και «διευκρίνισε» ότι «μια κου-
βέντα είπε» και δε θα την ξαναπεί, γιατί 
το υπουργείο Παιδείας έχει σοβαρότερα 
προβλήματα ν’ αντιμετωπίσει! Στο καπάκι 
ο Φίλης κανόνισε συνάντηση με τον Ιε-
ρώνυμο, ενώ κανόνισε να πάει και στον 
αγιασμό στην Εκθεση Βιβλίου (!), φωνάζο-
ντας και τις κάμερες για να τον δείξουν να 
παρακολουθεί ευλαβικά, με σταυρωμένα 
τα χέρια, και μετά να δέχεται το ράντισμα 
του παπά με την αγιαστούρα. Ο Φίλης 
είναι αποφασισμένος να κάνει καριέρα 
υπουργού και πρέπει να σβήσει και τη… 
βλασφημία της προηγούμενης κοινοβου-
λευτικής περιόδου (τότε που είχε μιλήσει 
για «εμπόριο λειψάνων»). Οσοι περίμεναν 
κάποιους στοιχειώδεις αστικούς εκσυγ-
χρονισμούς από τον ΣΥΡΙΖΑ ας το πά-
ρουν απόφαση ότι δε θα τους δουν.

Τσιράκια
«Το μέλλον μας θα εξαρτηθεί από 

την ικανότητα της επιχείρησης να 
αποκαταστήσει την τιμή της και την 
αξιοπιστία της και κατά συνέπεια να 
απομακρυνθεί η απειλή για τις θέσεις 
εργασίας σας». Αυτά γράφει, μεταξύ 
άλλων, σε ανοιχτή επιστολή προς τους 
600.000 εργαζόμενους του ομίλου ο 
νέος διευθύνων σύμβουλος της VW 
Ματίας Μίλερ. Η απειλή είναι εμφανέ-
στατη, αν και γραμμένη με τον τρόπο 
που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι μά-
νατζερ των καπιταλιστικών επιχειρή-
σεων. Επομένως, δεν υπάρχει είδηση. 
Οι εργαζόμενοι καλούνται να βάλουν 
πλάτη για να ξεπεράσει το μονοπώλιο 
τα προβλήματα που του προκάλεσαν 
οι αμερικανοί ανταγωνιστές του, ανα-
καλύπτοντας και αποκαλύπτοντας την 
απάτη με την οποία έχτισε το ανταγω-
νιστικό του πλεονέκτημα.

Είδηση θα μπορούσε να αποτελεί 
το γεγονός ότι την ανοιχτή επιστολή 
συνυπογράφει  ο πρόεδρος του εργα-
τικού συμβουλίου του ομίλου (παράρ-
τημα της IG Metall, του μεγαλύτερου 
συνδικάτου της Ευρώπης) Μπερντ 
Οστερλοχ. Ομως κι αυτό δεν αποτελεί 
είδηση. Η εργατική αριστοκρατία δεν 
αποτελείται παρά από τσιράκια του 
κεφαλαίου. Ο Οστερλοχ δεν έκρυψε 
τον ενθουσιασμό του για την τοποθέ-
τηση του Μίλερ στο τιμόνι του ομίλου: 
«Οταν πρέπει να πάρει αποφάσεις 
για την ηγεσία του ο όμιλος δεν έχει 
ανάγκη από βιασύνη. Γνωρίζουμε και 
εκτιμούμε τον Ματίας Μίλερ για την 
αφοσίωση και την αποφασιστικότητά 
του. Δεν δουλεύει μόνος του, αλλά εί-
ναι ομαδικός παίχτης. Αυτό είναι που 
χρειάζεται τώρα η Volkswagen»! Ούτε 
μεγαλομέτοχος της εταιρίας να ήταν.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Το να μην ξέρεις αγγλικά δεν είναι κακό. Οι πολιτικοί ηγέτες δεν κρίνονται από τη γλωσσομάθειά τους, αλλά από άλλα χαρακτηριστικά. 
Οι αστοί πολιτικοί ηγέτες, όμως, κρίνονται και από τη γλωσσομάθειά τους. Ετσι, ο Τσίπρας, μετά από κάποια «μαργαριτάρια» που πέταξε 
στ’ αγγλικά όσο ακόμα βρισκόταν στην αντιπολίτευση, έκανε εντατικά μαθήματα και βελτιώθηκε εμφανώς. Αυτή η βελτίωση μπορεί 
να είναι αρκετή για ν’ ανταλλάξεις μερικές κουβέντες στο πόδι με τη Μέρκελ ή τον Ολάντ (στο πόδι, γιατί στις επίσημες συσκέψεις οι 
διερμηνείς είναι παρόντες και απαθανατίστηκαν και στις φωτογραφίες), είναι όμως εντελώς άχρηστη όταν κάθεσαι απέναντι σ’ έναν 
αμερικανό που χρησιμοποιεί σκόπιμα τη βαριά «βλάχικη» προφορά του Αρκανσο και όχι τα σχετικά καθαρά μποστονέζικα. Πρέπει να 
έχεις τεράστια εξοικείωση με τη γλώσσα για να καταλάβεις τι σου λέει. Είναι σαν να βάλεις έναν ελληνομαθή αμερικανό να συνομιλή-
σει μ’ ένα βοσκό από το οροπέδιο Λασιθίου. Τι κάνεις σ’ αυτή την περίπτωση; Φροντίζεις εκ των προτέρων να έχεις διερμηνεία. Οταν 
όμως διακρίνεσαι από πολιτικό σουσουδισμό κι έχεις και τη λογική της παιδικής χαράς, απλά γίνεσαι ρεζίλι. Οπως έγινε ο Τσίπρας στη 
συνομιλία-συνέντευξη με τον Κλίντον. Με αποτέλεσμα να γελάει μαζί του το Διαδίκτυο διεθνώς. Και κάτι ακόμη. Γιατί ο πρωθυπουργός 
της Ελλάδας μιλά στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ στα αγγλικά; Για να δείξει ότι είναι κοσμοπολίτης και όχι εθνικιστής; Αυτό η Αριστερά 
παλιά το έλεγε ξενοδουλεία.
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Τώρα… ξύπνησε
Ο Κ. Ησυχος, πρώην αναπληρωτής υπουργός Αμυνας και νυν 

μέλος της ηγετικής τριπλέτας της ΛΑΕ (με Λαφαζάνη και Στρα-
τούλη), κατήγγειλε τη συμφωνία για την ανακατασκευή των αερο-
σκαφών ναυτικής συνεργασίας Ρ3, κόστους 500 εκατ. δολαρίων, 
που υπέγραψε ο Καμμένος (με τη σύμφωνη γνώμη του Τσίπρα, 
φυσικά). Το κόστος είναι δυσβάσταχτο, τα αεροσκάφη θ’ αρχί-
σουν να παραδίδονται το 2022, ενώ επιπλέον είναι μη λειτουργικά 
γιατί σχεδιάστηκαν για τον Ειρηνικό και όχι για τη Μεσόγειο, 
είπε ο Ησυχος. Το καλύτερο το άφησε για το τέλος: «υπήρχαν 
αντίστοιχα αεροσκάφη με ανάλογες δυνατότητες στο 1/3 και το 
1/4 του κόστους»!

Τι συμπέρασμα βγαίνει; ‘Η υπάρχει λαμογιά ή η παραγγελία 
έγινε για να τροφοδοτήσει με δουλειά την αμερικάνικη πολεμική 
βιομηχανία. Για τον ελληνικό λαό το ίδιο κάνει ό,τι κι αν ισχύει. Θα 
πληρώσει το λογαριασμό για το γλέντι. Ο Ησυχος, όμως, γιατί κά-
νει την καταγγελία του τώρα και όχι τότε που έγινε η παραγγελία 
κι αυτός ήταν αναπληρωτής υπουργός στο αρμόδιο υπουργείο; 
Δεν είναι δύσκολο να δώσει κανείς την απάντηση. Ας μην παρα-
πονιούνται, λοιπόν, οι Λαφαζανικοί για το ποσοστό που πήραν 
στις εκλογές. Κοντά στα άλλα, ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα οι 
αριστεροί ψηφοφόροι έδειξαν ότι δεν τους εμπιστεύονται, ότι 
δεν τους θεωρούν κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη ηγετική 
ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οπως δε θεώρησαν τη Τζάκρη, τον Μπόλαρη 
και σία κάτι διαφορετικό από το υπόλοιπο ΠΑΣΟΚ.

Τα καλά και συμφέροντα
Σύμφωνα με τον προαλειφόμενο για νέο πρόεδρο της Βου-

λής Ν. Βούτση, στη νέα Βουλή θα τεθεί ως ζήτημα η αλλαγή του 
εκλογικού νόμου, «ως ένα από τα σοβαρά ζητήματα, για τα οποία 
μάλιστα η Αριστερά έχει διαχρονικά δεσμευτεί». Η διατύπωση 
είναι σκόπιμα ασαφής (π.χ. δεν αναφέρεται σε χρονοδιάγραμ-
μα), όμως δεν αποκλείεται ο ΣΥΡΙΖΑ να προωθήσει αλλαγή του 
εκλογικού νόμου επί το αναλογικότερο, ξέροντας ότι στις επό-
μενες εκλογές θα χάσει. Το ίδιο έκαναν στο παρελθόν όλα τα 
αστικά κόμματα. Μάλιστα, μπορεί να επιδιώξει να περάσει αυτή 
την αλλαγή με μεγάλη πλειοψηφία, για να ισχύσει από τις αμέ-
σως επόμενες εκλογές, χωρίς να τη συνδέσει με συνταγματική 
αναθεώρηση, όπως έκανε μέχρι τώρα.

Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε από άποψη αρχών την αλλαγή του εκλογι-
κού νόμου επί το αναλογικότερο, είχε όλη την άνεση να το κάνει 
στην προηγούμενη Βουλή. Ολα τα κόμματα θα συμφωνούσαν σε 
μια ρύθμιση για την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών στο 
πρώτο κόμμα. Ετσι, όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε μόνο 95 βουλευτές 
και δε θα του έφταναν ΑΝΕΛ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι για να σχημα-
τίσει κυβέρνηση. Θα χρειαζόταν και τη ΝΔ. Αυτό που δεν ήθελε 
να «τραβήξει» τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως να θελήσει να το 
περάσει σαν πρόβλημα στο νικητή των επόμενων εκλογών, για 
να παραμείνει ο ίδιος στη μοιρασιά της εξουσίας.

Σωστός ο παίχτης
Οι ελβετικές αρχές που ερευνούν το FIFAgate βρήκαν ότι 

σε λογαριασμό του Πλατινί μπήκαν το 2011 1,8 εκατ. ευρώ. Ολα 
έγιναν νόμιμα, όμως. Τα λεφτά δεν ήταν «μίζα», αλλά αμοιβή 
για μια «δουλειά» που είχε κάνει ο Πλατινί στη FIFA την περίο-
δο 1999-2002. Αργησαν, βέβαια, περίπου μια δεκαετία να τον 
πληρώσουν. Συμβαίνουν αυτά, όμως. Γι’ αυτό και είναι εντελώς 
συμπτωματικό το γεγονός ότι η κατάθεση έγινε τρεις μήνες πριν 
από τις προεδρικές εκλογές της FIFA το 2011, από τις οποίες ο 
Πλατινί αποσύρθηκε, αφήνοντας στον Μπλάτερ ελεύθερο το 
έδαφος για την επανεκλογή του.

Εθνικιστική υστερία
Και μιας που βρισκόμαστε στο χώρο του επαγγελματικού αθλη-

τισμού, να πούμε ότι πρέπει να σταματήσει η εθνικιστική υστερία 
που φουντώνει κάθε φορά που ένας αλβανός παίχτης βάζει γκολ 
και σχηματίζει με τα δυο χέρια του στο στήθος το δικέφαλο αε-
τό (σύμβολο της αλβανικής σημαίας). Οταν η Ρεάλ Μαδρίτης 
κέρδισε τη φετινή Ευρωλίγκα, ο Μπουρούσης, παίχτης της ισπα-
νικής ομάδας, πανηγύρισε με μια ελληνική σημαία στους ώμους 
του. Ο Αντετοκούνμπο και ο Παπανικολάου, φωτογραφίστηκαν 
με μια ελληνική σημαία λίγο πριν τον αγώνα Μπακς-Ρόκετς στο 
NBA. Και ο Τσόρι Ντομίνγκες του Ολυμπιακού πανηγύρισε την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος τυλιγμένος με μια σημαία της 
Αργεντινής. Κανένας στην Ισπανία ή τις ΗΠΑ ή στην Ελλάδα δεν 
ενοχλήθηκε από την κίνηση του Μπουρούση ή των Αντετοκούν-
μπο-Παπανικολάου ή του Τσόρι. Γιατί ενοχλούνται, λοιπόν, από 
ανάλογες εκδηλώσεις αλβανών παικτών και τους πιάνει ξαφνι-
κά εθνικιστική υστερία; Δεν είναι κάθε Αλβανός που κάνει αυτό 
το σχήμα οπαδός της «Μεγάλης Αλβανίας». Την καταγωγή του 
υποδηλώνει, όπως κάνουν και οι έλληνες συνάδελφοί του όταν 
βρίσκονται στο εξωτερικό. Πρόβλημα δημιουργείται μόνο στην 
Ελλάδα και μόνο με τους Αλβανούς. Πρόκειται για τυπική αντί-
δραση του ελληνικού εθνικισμού, αλλά και του ριζωμένου ρατσι-
σμού ενάντια στους αλβανούς μετανάστες. Κι έχουν χρέος οι 
προοδευτικοί φίλαθλοι να βάλουν τέρμα σ’ αυτή την εθνικιστική 
υστερία.

«Σε συζήτηση με τον πρώην Πρόε-
δρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, που 

διοργάνωσε σήμερα το ομώνυμο Ιδρυμα 
στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας επεσήμανε ότι η χώρα μας απο-
τελεί πόλο γεωπολιτικής, οικονομικής 
και πολιτικής σταθερότητας και ασφά-
λειας. Συνεπώς, είναι χώρα εύλογου 
επενδυτικού ενδιαφέροντος, σε δυνα-
μικούς τομείς της οικονομίας με υψηλό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τώρα είναι 
η ώρα για παραγωγικές επενδύσεις στην 
Ελλάδα, δήλωσε χαρακτηριστικά, γιατί 
υπάρχει κυβέρνηση που διασφαλίζει, 
όχι μόνο τη μακροπρόθεσμη σταθερό-
τητα, αλλά και τη θεσμική και πραγματική 
υποδομή για  τέτοιες επενδύσεις».

Ετσι αρχίζει το ρεπορτάζ για την 
παρουσία του Τσίπρα στην εκδήλωση 
του Ιδρύματος Κλίντον, που φιλοξε-
νείται στην επίσημη ιστοσελίδα του 
πρωθυπουργού της Ελλάδας (www.
primeminister.gr). Αν διαγράψετε το 
όνομα «Τσίπρας», θα μπορούσατε άνε-
τα να βάλετε στη θέση του «Σημίτης», 
«Καραμανλής», «Παπανδρέου», «Σαμα-
ράς». Κάθε έλληνας πρωθυπουργός που 
επισκέπτεται τη μητρόπολη του παγκό-
σμιου καπιταλισμού απευθύνει συνήθως 
μια έκκληση στους «επενδυτές» (δηλαδή 
στους εκπροσώπους των μονοπωλιακών 
ομίλων), διαφημίζοντας την Ελλάδα ως 
χώρα ελκυστική στις επενδύσεις, λόγω 
επενδυτικού καθεστώτος και πολιτικής 
σταθερότητας (την οποία εξασφαλίζει 
η κυβέρνησή του). Σε εκείνους που η 
τοποθέτηση Τσίπρα προκάλεσε αλγεινή 
εντύπωση, ενθυμούμενοι το παρελθόν 
και αναλογιζόμενοι τι καταγγελίες θα 
έκανε ένας αντιπολιτευόμενος ΣΥΡΙΖΑ 
για τον πρωθυπουργό άλλου κόμματος 
που θα εκστόμιζε αυτά τα λόγια επί αμε-
ρικανικού εδάφους,  θα λέγαμε να βγά-
λουν γρήγορα τις τσίμπλες από τα μάτια 
τους. Ιδίως μετά τη συμφωνία με τους 
ιμπεριαλιστές δανειστές και την υπο-
γραφή του Μνημόνιου-3, δε θα έπρεπε 
κανείς να περιμένει από τον Τσίπρα τί-
ποτα το διαφορετικό από το βάδισμα επί 
της πεπατημένης που δημιούργησαν οι 
προκάτοχοί του στο μέγαρο Μαξίμου. Ο 
Τσίπρας εμφανίζεται ως εκπρόσωπος του 
ελληνικού καπιταλισμού και δεν το κρύ-
βει. Θεωρεί, μάλιστα, ότι πλέον έχει και 
τη λαϊκή εντολή να εμφανίζεται ως ένας 
φύλαρχος αποικίας που εκλιπαρεί τους 
εκπροσώπους του χρηματιστικού κεφά-
λαιου να επενδύσουν στον τόπο του.

Υπάρχει, βεβαίως, το αλήστου μνήμης 
«Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» και ιδι-
αίτερα εκείνο το κεφάλαιο που τιτλοφο-
ρούνταν «Επανεκκίνηση της οικονομίας», 
όμως μια διεισδυτική ματιά ακόμη και σ’ 
εκείνο το προεκλογικό κείμενο μιας προ-
ηγούμενης περιόδου θα μπορούσε να 
αποκαλύψει την αγωνία για προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων. Λέγονταν, βέβαια, 
διάφορα περί «όρων» που θα έμπαιναν 
στους επενδυτές, ώστε να μην έρθουν 
«πλιατσικολόγοι» κτλ., όμως αυτά ήταν η 
σάλτσα προς άγραν αριστερών ψήφων. 
Κανένας δεν τα πίστευε, και όταν οι πο-
λιτικοί αντίπαλοί του κατηγορούσαν τον 
ΣΥΡΙΖΑ ότι διώχνει τους επενδυτές, η δι-
εθνής του καπιταλισμού γελούσε. Οπως 
γελούσε και η ντόπια αστική τάξη, που 
παρά τις πύρινες καταγγελίες του Σαμα-
ρά και του Βενιζέλου, καλούσε τον Τσί-
πρα στα συνέδρια του ΣΕΒ, δείχνοντας 
μ’ αυτή την ευνοϊκή μεταχείρισή του, ότι 
μπορεί να γίνει πρωθυπουργός με τις ευ-

λογίες της, διότι δεν αισθάνεται κανένα 
φόβο από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί-
νοι οι βερμπαλισμοί για έλεγχο όλων των 
συμβάσεων και αναθεώρησή τους και οι 
προειδοποιήσεις προς τους επενδυτές 
να μην τολμήσουν να μπουν σε ιδιωτικο-
ποιήσεις, γιατί θα χάσουν τα λεφτά τους 
μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει στην εξουσία, δεν 
τρόμαξαν κανέναν. Για άλλους λόγους 
δεν «περπάτησαν» οι ιδιωτικοποιήσεις 
και όχι επειδή οι υποψήφιοι επενδυτές 
τρόμαξαν από τις προειδοποιήσεις του 
Τσίπρα. Αλλωστε, από τον πρώτο μήνα 
της πρώτης συγκυβέρνησης Τσίπρα-Καμ-
μένου, με την περιβόητη συμφωνία της 
20ής Φλεβάρη του 2015, ξεκαθαρίστηκε 
ότι το καθεστώς των ιδιωτικοποιήσεων θα 
παραμείνει ανέπαφο.

Ο Τσίπρας διαφημίζει την Ελλάδα ως 
«πόλο γεωπολιτικής, οικονομικής και πο-
λιτικής σταθερότητας και ασφάλειας» 
για τους καπιταλιστικούς ομίλους που 
καλεί να επενδύσουν σ’ αυτή. Ξεκινώ-
ντας από το τέλος, η αναφορά σε πολιτι-
κή σταθερότητα και ασφάλεια αποτελεί 
διαφήμιση της κυβέρνησής του ως σφό-
δρα φιλοκαπιταλιστικής, από την οποία 
δεν έχουν να φοβούνται τίποτα οι καπι-
ταλιστικοί όμιλοι που θα θελήσουν να 
επενδύσουν στην Ελλάδα. Αν το δούμε 
λίγο βαθύτερα, αυτό αποτελεί όρκο πί-
στης και υποταγής για λογαριασμό ολό-
κληρου του ελληνικού αστικού πολιτικού 
συστήματος. Ενας καπιταλιστικός όμιλος 
που θα θελήσει να κάνει μια επένδυση 
δεν κοιτάζει μόνο το χρονικό ορίζοντα 
μιας κυβέρνησης, αλλά αναγκαστικά 
κοιτάζει και πέρα απ’ αυτόν (χωρίς να 
λογαριάσουμε το γεγονός ότι οι ελληνι-
κές κυβερνήσεις των μνημονιακών χρό-
νων δεν καταφέρνουν να εξαντλήσουν 
την τριετία). Η διαβεβαίωση ότι και σε 
περίπτωση κυβερνητικής αλλαγής δε 
θ’ αλλάξει η πολιτική έναντι των ξένων 
επενδυτών είναι πειστική, διότι υπάρχει 
μια τεράστια φιλο-καπιταλιστική κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία, από την οποία 
θα προκύψει η διάδοχη κυβερνητική 
λύση.

Τι γίνεται, όμως, με την κοινωνική στα-
θερότητα, που αποτελεί στοιχείο αυτού 
που οι καπιταλιστές μετρούν ως πολιτικό 
ρίσκο; Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να την εγγυηθεί; 
Με την αποχή να φτάνει σε ύψος ρεκόρ 
στις πρόσφατες εκλογές, καμιά εγγύη-
ση που αναφέρεται μόνο ή κυρίως στην 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν είναι 
αρκετή για τους καπιταλιστές. Η μόνη 
εγγύηση είναι η χρήση του κατασταλτι-
κού μηχανισμού του αστικού κράτους 
για την πάταξη κάθε ταξικής αντίστα-
σης. Και είναι βέβαιο ότι πίσω από τις 
κλειστές πόρτες τα ηγετικά στελέχη της 
νέας συγκυβέρνησης δεν έχουν κανέ-
να πρόβλημα να διαβεβαιώσουν ότι δε 
θα διστάσουν να χρησιμοποιήσουν την 
κρατική καταστολή για να πατάξουν κά-
θε ενέργεια που θα στρέφεται ενάντια 
σε μια ξένη επένδυση. Αλλά και πάλι, οι 
καπιταλιστές δεν είναι βέβαιοι ότι αυτός 
ο μηχανισμός μπορεί να είναι τόσο απο-
τελεσματικός σε κάθε περίπτωση. Επομέ-
νως, εξ ορισμού ο παράγοντας «πολιτικό 
ρίσκο» φέρει αρνητικό φορτίο για κάθε 
καπιταλιστή-υποψήφιο επενδυτή στην 
Ελλάδα. Δεν είναι ζήτημα Τσίπρα, είναι 
ζήτημα κοινωνικής δυσαρέσκειας σ’ ένα 
λαό που έχει μια ορισμένη αγωνιστική 
παράδοση.

Με δεδομένο το ότι γεωπολιτικά η 

Ελλάδα θεωρείται σταθερή χώρα, επο-
μένως σ’ αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει 
πρόβλημα για τους καπιταλιστές επεν-
δυτές, πώς μπορεί να εξισορροπηθεί το 
αυξημένο «πολιτικό ρίσκο»; Με το «υψη-
λό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» που δι-
αφημίζει ο Τσίπρας, το οποίο αναφέρεται 
στους οικονομικούς όρους μιας επένδυ-
σης. Σε τι μπορεί να συνίσταται αυτό το 
«υψηλό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα»; 
Στον αποικιοκρατικό χαρακτήρα των 
συμβάσεων πώλησης ή παραχώρησης, 
στο φορολογικό καθεστώς και στο καθε-
στώς των εργασιακών σχέσεων. Υπάρχει 
κάτι άλλο και μας διαφεύγει; Επειδή δεν 
είμαστε χιουμοριστική στήλη, απαξιούμε 
να σχολιάσουμε τις διάφορες παπάρες 
περί «υψηλής εξειδίκευσης παραγωγικού 
δυναμικού», «έρευνας και καινοτομίας» 
και άλλα τέτοια που ακούγονται και θα 
συνεχίσουν να ακούγονται από κυβερνη-
τικά χείλη. Αυτά είναι για τους αφελείς. 
Τα έλεγε και ο Σαμαράς που δεχόταν στο 
Μαξίμου πότε τον πρόεδρο της Νokia 
και πότε το διευθυντή Ευρώπης της ΙΒΜ, 
για να δείξει ότι δήθεν η Ελλάδα μετα-
τρέπεται σε χώρα επενδύσεων υψηλής 
τεχνολογίας.

Για να κάνει μια παραγωγική επένδυ-
ση στην Ελλάδα κάποιος καπιταλιστικός 
όμιλος θα απαιτήσει και ειδικό φορολο-
γικό καθεστώς και ασιατικού τύπου ερ-
γασιακό καθεστώς. Ειδικά για τους Αμε-
ρικανούς, στους οποίους απευθύνθηκε 
ο Τσίπρας στη Νέα Υόρκη, παραγωγικές 
επενδύσεις δεν «παίζουν» καθόλου. Τι 
«παίζει»; Συμμετοχή αρπακτικών κεφα-
λαίων σε παιχνίδια ιδιωτικοποιήσεων. 
Θυμηθείτε ότι επί Σαμαροβενιζέλων κά-
ποια αμερικάνικα funds (μεταξύ αυτών 
και του περιβόητου Πόλσον, ο οποίος 
μάλιστα έγινε δεκτός και στο Μαξίμου 
από τον Σαμαρά) «τοποθετήθηκαν» σε 
μετοχές ελληνικών τραπεζών, φούσκω-
σαν τις χρηματιστηριακές τιμές τους και 
αφού πήραν αυτά που ήθελαν να πάρουν, 
«μετανάστευσαν» για άλλες «αγορές», 
με αποτέλεσμα ν’ ακολουθήσει ένα «μίνι 
κραχ» εστιασμένο κυρίως στις τραπεζι-
κές μετοχές. Ισως ξαναδούμε τον Πόλ-
σον (ή κάποιον άλλο επιπέδου Πόλσον) 
να δρασκελά το κατώφλι του Μαξίμου 
για να συναντηθεί με τον Τσίπρα αυτή 
τη φορά. Οταν ολοκληρωθεί η δεύτερη 
ανακεφαλαιοποίηση των λεγόμενων συ-
στημικών τραπεζών, με δάνεια που θα 
χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός πάλι, 
μπορεί τα αμερικάνικα funds να δουν και 
πάλι ευκαιρίες κερδοσκοπίας (για πλιά-
τσικο πρόκειται) στην Ελλάδα.

Ακόμη και οι ευρωπαϊκοί καπιταλιστι-
κοί όμιλοι που κάνουν επενδύσεις στην 
Ελλάδα έχουν πολλά χρόνια να επενδύ-
σουν στην παραγωγή (γιατί να το κάνουν 
όταν έχουν την ενδοχώρα στις χώρες της 
ανατολικής Ευρώπης και της βόρειας 
Βαλκανικής;). Οι επενδύσεις τους είναι 
κυρίως σε υπηρεσίες (πιο πρόσφατη 
η εξαγορά των 14 περιφερειακών αε-
ροδρομίων από τη γερμανική Fraport) 
και σε συμβάσεις παραχώρησης για 
αυτοκινητόδρομους. Δεν αποκλείεται 
να προσανατολιστούν κάποια στιγμή σε 
επενδύσεις στην παραγωγή, αυτό όμως 
θα συνοδευτεί με τη θέσπιση Ειδικών 
Οικονομικών Ζωνών, ζωνών εργατικής 
δουλείας και φορολογικής ασυδοσίας. 
Αλλιώς δεν υπάρχει «υψηλό ανταγωνι-
στικό πλεονέκτημα».

Πέτρος Γιώτης

Προσφέροντας γην και ύδωρ
ZOOM
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Πετσόκοψαν την κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ, 
ετοιμάζουν τη νέα σαρωτική ανατροπή

Ανήμερα 14 Αυγούστου, μέρα που ψη-
φίστηκε με συνοπτικές ολονύκτιες 

διαδικασίες ο νόμος 4336/2015 (Μνημό-
νιο-3 και προαπαιτούμενα), ο υπουργός 
Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος έβαλε μπρο-
στά τον υφυπουργό του Π. Χαϊκάλη για 
να υπογράψει μια εγκύκλιο, με την οποία 
επισπεύστηκε η έναρξη εφαρμογής μιας 
διάταξης του αντιασφαλιστικού νόμου 
3863/2010, με την οποία κουτσουρεύεται 
η κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ. Θυμίζουμε 
ότι στα προαπαιτούμενα του Μνημό-
νιου-3 ήταν και η τροποποίηση προς το 
δυσμενέστερο διατάξεων των αντιασφα-
λιστικών  νόμων 3863 και 3865 του 2010, 
στις οποίες αναφερθήκαμε σε προηγού-
μενα δημοσιεύματά μας.

Την ίδια μέρα, υπηρεσιακοί παράγο-
ντες του υπουργείου Εργασίας (που έχουν 
ειδικότητα να φτιάχνουν εγκυκλίους που 
δεν προβλέπονται από νόμους) διαπί-
στωσαν ότι με το μνημονιακό νόμο 4336 
δεν τροποποιήθηκε διάταξη του νόμου 
3863/2010, σύμφωνα με την οποία η κα-
τώτερη σύνταξη του ΙΚΑ θα είναι μόνο 15 
ΗΑΕ (Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη) 
για τους εργάτες και εργαζόμενους που 
θα θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης μετά 
την 1.1.2015, έτσι που να εφαρμόζεται και 
σε όσους θεμελίωσαν δικαίωμα σύνταξης 
μέχρι τις 31.12.2014 αλλά υπέβαλαν αίτη-
ση για συνταξιοδότηση μετά την 1.1.2015.

Κανένα πρόβλημα για τη συγκυβέρνη-
ση των Τσιπροκαμμένων. Δεν προβλέψα-
με να το κάνουμε στο νόμο, το κάνουμε 
με μια εγκύκλιο. Πραξικοπηματικά δηλα-
δή. Ενημερώθηκε ο Κατρούγκαλος, συμ-
φώνησε και πέταξε το μπαλάκι της υπο-
γραφής στον Χαϊκάλη, που καθώς «ζούσε 
το μύθο του» ως μέλος της κυβέρνησης 
θα υπέγραφε οτιδήποτε. Η εγκύκλιος προ-
βλέπει ότι η κατώτερη σύνταξη περιορί-
ζεται στα 15 ΗΑΕ και για όσους είχαν μεν 
θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι το 
τέλος της προηγούμενης χρονιάς, όμως 
την αίτηση για συνταξιοδότηση την υπέ-
βαλαν μέσα στο 2015. 

Το ότι δεν προβλέπεται από το μνημο-
νιακό νόμο 4336 αυτή η επίσπευση της 
κατακρεούργησης της κατώτερης σύντα-
ξης του ΙΚΑ, αποδεικνύεται και από την 
εγκύκλιο εφαρμογής αυτού του νόμου, 
που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 29 
Σεπτέμβρη και υπογράφεται από τον νέο 
υφυπουργό Εργασίας Α. Πετρόπουλο. Απ’ 
αυτή απουσιάζει η αναφορά στην εγκύ-
κλιο Χαϊκάλη.

Το πραξικόπημα αυτό της πολιτικής 
ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας αρ-
νείται να εφαρμόσει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οπως 
πληροφορηθήκαμε από την αρμόδια 
Γενική Διευθύντρια του ΙΚΑ, στις 28 Σε-
πτέμβρη στάλθηκε στη Γενική Διεύθυνση 
Ασφαλίσεων της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων έγγραφο με 
σειρά ερωτήματα για την εφαρμογή του 
αντιασφαλιστικού νόμου 3863/2010.  Υπο-
βάλαμε αίτηση σ’ αυτή την υπηρεσία του 
ΙΚΑ, ζητώντας αντίγραφο και αυτού του 
εγγράφου και μιας σειράς άλλων εγγρά-
φων που στάλθηκαν μέσα στο 2015  και 
αφορούν ερωτήματα για την εφαρμογή 
του αντιασφαλιστικού νόμου 3863/2010.

Το πραξικόπημα Κατρούγκαλου αποκα-
λύπτει ότι η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμ-
μένου προχώρησε στην ψήφιση του μνη-
μονιακού νόμου 4336/2015, όχι εκβιαζό-
μενη και δεχόμενη αφόρητες πιέσεις από 
τους «θεσμούς», όπως ισχυρίζεται, αλλά 

γιατί και η ίδια συμφωνεί 
απόλυτα με τη λαίλαπα των 
αντιλαϊκών διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στο Μνη-
μόνιο. Αν δεν συμφωνού-
σαν με την επίσπευση του 
κουτσουρέματος της κατώ-
τερης σύνταξης του ΙΚΑ, δε 
θα έσπευδαν την ίδια ημέρα 
να την θεσμοθετήσουν με 
εγκύκλιο για να καλύψουν 
το κενό του μνημονιακού 
νόμου. Δεν τους υποχρέωσε 
η τρόικα να κάνουν το πρα-
ξικόπημα Κατρούγκαλου, 
μόνοι τους το σχεδίασαν και 
το πραγματοποίησαν, λίγες 
ώρες μετά την ψήφιση του 
μνημονιακού νόμου.

Η κατώτερη σύνταξη του 
ΙΚΑ ανέρχεται στο πενιχρό-
τατο ποσό των 486 ευρώ 
το μήνα. Εδώ και χρόνια 
αναπτύσσεται η κάλπικη 
θεωρία, ότι η κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ 
είναι υπερτιμολογημένη, είναι υψηλότε-
ρη απ’ αυτή που δικαιούται η εργατική 
τάξη με βάση τις εισφορές που κατέβα-
λε. Χωρίζουν την κατώτερη σύνταξη σε 
δύο κομμάτια, τα λεγόμενα οργανικό 
και προνοιακό τμήματα. Οργανικό είναι 
υποτίθεται αυτό που ανταποκρίνεται στις 
εισφορές που κατέβαλε ο ασφαλισμένος, 
ενώ το προνοιακό υποτίθεται ότι αποτελεί 
δώρο, επίδομα για να φτάσει η σύνταξη 
σ’ ένα ορισμένο ύψος.

Αυτή η θεωρία είναι εξ ορισμού κάλ-
πικη, για ειδικούς και γενικούς λόγους. 
Οι ειδικοί λόγοι έχουν να κάνουν με τον 
αυθαίρετο τρόπο που προσδιορίζεται το 
λεγόμενο οργανικό τμήμα. Αφού καταλή-
στευσαν επί δεκαετίες (και εξακολουθούν 
να καταληστεύουν) το ΙΚΑ, λένε στον 
ασφαλισμένο πως οι εισφορές του αντα-
ποκρίνονται μόνο σ’ ένα γελοίο ποσό. 
Ομως πιο σημαντικοί είναι οι γενικοί λό-
γοι. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι πα-
ραγωγοί του κοινωνικού πλούτου είναι… 
ευεργετούμενοι του αστικού κράτους.

Εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουμε 
τη θέση ότι, επειδή η εργατική τάξη πα-
ράγει τον πλούτο στην κοινωνία, που τον 
καρπώνεται αρπάζοντάς τον το κεφάλαιο, 
νομιμοποιείται να απαιτεί πλήρη ασφάλι-
ση, με πλήρη χρηματοδότησή της από την 
αστική τάξη και το κράτος της. Να μην κα-
ταβάλλει δεκάρα ως ασφαλιστική εισφο-
ρά για σύνταξη, υγεία και ατυχήματα. Η 
χρηματοδότηση της Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, στην οποία πρέπει να υποχρεωθούν 
το κεφάλαιο και το κράτος τους, είναι μό-
νο ένα ελάχιστο μέρος της υπεραξίας που 
κλέβουν από την εργατική τάξη.

Με τη διάταξη της εγκυκλίου Χαϊκάλη η 
κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ μειώνεται στα 
392,7 ευρώ το μήνα (15 ΗΑΕ επί 26,18 ευ-
ρώ). Με άλλη διάταξη του Μνημονίου-3, 
όμως, οι ασφαλισμένοι που θα βγαίνουν 
στο εξής στη σύνταξη σε ηλικία μικρό-
τερη των 67 δε θα παίρνουν ούτε καν τα 
392,7 ευρώ, αλλά μόνο το λεγόμενο ορ-
γανικό τμήμα, μέχρι να κλείσουν τα 67!

Ποιοι εργάτες και εργαζόμενοι θα 
βγαίνουν στη σύνταξη πριν να κλείσουν 
τα 67;  Είναι περιπτώσεις εργαζόμενων, 
περισσότερο γυναικών, που με τις ισχύ-
ουσες μέχρι την ψήφιση του Μνημονί-
ου-3 διατάξεις έβγαιναν με όριο  ηλικίας 
συνταξιοδότησης μικρότερο από τα 67, 

αλλά είχαν αρκετά χρόνια δουλειάς, που 
τους έδιναν το δικαίωμα να πάρουν αυτή 
την πενιχρή κατώτερη σύνταξη. Στο άρ-
θρο μας με τίτλο  «Για την κατάργηση της 
πρόωρης συνταξιοδότησης», που δημο-
σιεύτηκε στο φύλλο της 18ης Σεπτέμβρη, 
αναφερόμαστε αναλυτικά σ’ αυτό το θέ-
μα. Δημοσιεύσουμε ξανά έναν από τους 
πίνακες από τον οποίο φαίνεται καθαρά, 
ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα καταρ-
γούνται όλες οι λεγόμενες πρόωρες συ-
νταξιοδοτήσεις.

Και ενώ η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμ-
μένου με το μνημονιακό νόμο 4336/2015 
κατακρεούργησε τις λεγόμενες πρόωρες 
συντάξεις και αύξησε τα όρια ηλικίας συ-
νταξιοδότησης, ο λαλίστατος Γ. Κατρού-
γκαλος, σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε 
στις 30 Σεπτέμβρη, έχει το θράσος να 
ισχυρίζεται, ότι δεν αυξάνει τα όρια ηλι-
κίας συνταξιοδότησης!

Προανάκρουσμα
Το πραξικόπημα Κατρούγκαλου, με το 

οποίο κατακρεούργησαν την κατώτερη 
σύνταξη του ΙΚΑ, με μια απλή εγκύκλιο, 
χωρίς να υπάρχει διάταξη νόμου, δείχνει 
καθαρά την κατεύθυνση στην οποία θα 
κινηθεί η νέα σαρωτική αντιασφαλιστική 
ανατροπή.

Αρκετά πριν το Μνημόνιο-3, όταν βρι-
σκόμασταν στην κορύφωση της δήθεν 
σκληρής διαπραγμάτευσης, λίγες μέρες 
πριν το «περήφανο δημοψήφισμα», η συ-
γκυβέρνηση έστειλε στους ιμπεριαλιστές 
δανειστές προτάσεις που τις υπέγραφε ο 
ίδιος ο Τσίπρας. Σ’ αυτές τις προτάσεις η 
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

u Εξέφραζε τη συμφωνία της με τους 
αντιασφαλιστικούς νόμους του 2010 και 
του 2012, προκρίνοντας την παραπέρα 
ενίσχυση του αντιασφαλιστικού τους 
περιεχόμενου: «Οι συνταξιοδοτικές 
μεταρρυθμίσεις του 2010 και του 2012 
βελτίωσαν εν μέρει τη σταθερότητα του 
συνολικού συνταξιοδοτικού συστήματος, 
το οποίο προηγουμένως ήταν αποσπα-
σματικό και δαπανηρό  και μετέφερε βάρη 
αστάθειας στις μελλοντικές γενιές. Ομως 
παραπέρα, απαιτούνται πολύ περισσότε-
ρα φιλόδοξα και θαρραλέα βήματα για να 
συμπληρωθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις 
και να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις 
του συστήματος».

u Προανήγγειλε σαρωτική αντι-
ασφαλιστική μεταρρύθμιση που θα 

οδηγήσει σε μεγάλες μειώ-
σεις συντάξεων, πέρα από 
τα πρώτα μέτρα (αυτά που 
υλοποιήθηκαν με το μνημονι-
ακό νόμο 4336/2015): «Για να 
συμπληρωθεί το πακέτο, οι αρ-
χές θα περάσουν στη δεύτερη 
φάση περαιτέρω νομοθετικές 
μεταρρυθμίσεις με στόχο να 
εγκαθιδρύσουν τον Οκτώβρη 
του 2015 έναν στενότερο δε-
σμό μεταξύ των εισφορών και 
των παροχών στο πλαίσιο της 
τριμερούς χρηματοδότησης 
και της ενοποίησης των ξεχω-
ριστών ταμείων. Στο σχεδιασμό 
αυτών των μεταρρυθμίσεων, η 
κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι 
το βάρος της προσαρμογής θα 
είναι δίκαιο ώστε να εξασφαλί-
σει ότι θα προστατευθούν τα 
πιο ευπαθή νοικοκυριά, ενώ θα 
αποφευχθούν αδικαιολόγητα 
βάρη στις μελλοντικές γενιές 

και ότι θα υπάρχει ένας καθαρός δεσμός 
ανάμεσα στις εισφορές και τις απονομές, 
έτσι που να ενθαρρύνεται η δηλωμένη 
εργασία και μακρύτεροι εργασιακοί βίοι».

Επαναλαμβάνουμε: αυτά δεν ήταν 
προτάσεις της τρόικας, ήταν προτάσεις 
της κυβέρνησης, που τις υπέγραψε ο ίδιος 
ο Τσίπρας και τις διαβίβασε στους δανει-
στές στις 22 Ιούνη (είναι το περιβόητο 
κείμενο των 11 σελίδων).

Εχει μια σημασία να τα θυμόμαστε 
αυτά, όχι μόνο για να ξέρουμε τι μας πε-
ριμένει αν δεν ξεσηκωθούμε (και μάλιστα 
σύντομα), αλλά και για να κρίνουμε τις 
καθησυχαστικές δηλώσεις που ακούγο-
νται από τον Κατρούγκαλο και άλλους. 
Αυτές οι δηλώσεις έχουν τόση αξία όση 
είχαν όσα έλεγαν οι συριζαίοι όσο βρί-
σκονταν στην αντιπολίτευση.

Περασμένα ξεχασμένα
Ας θυμηθούμε τι έλεγαν οι συριζαίοι 

όταν συζητιόταν στη Βουλή ο αντιασφα-
λιστικός νόμος 3863/2010 (στις 6 και 7 
Ιούλη του 2010).

Μ. Κριτσωτάκης (ειδικός αγορητής 
ΣΥΡΙΖΑ): «Εκείνο που διακρίνουμε είναι 
ότι έχει γίνει πια επιστήμη η διαστροφή 
των εννοιών, η διαστροφή των όρων, η δι-
αστροφή της ίδιας της πραγματικότητας. 
Είναι ένα νομοσχέδιο για την κατεδάφι-
ση του ασφαλιστικού συστήματος και την 
κατεδάφιση των εργασιακών σχέσεων, 
την απελευθέρωση των απολύσεων και 
διάφορα άλλα που θα πούμε παρακάτω. 
Αλλά, δεν κατεδαφίζει μόνο. Παράλληλα, 
δεν δίνει και καμμία προοπτική ανάκαμ-
ψης έστω στο μέλλον, έστω στο απώτερο 
μέλλον. Δεν είναι εξ ανάγκης. Είναι εκ της 
ιδεολογίας. Είναι από την ιδεολογία τη νε-
οφιλελεύθερη, είναι από το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο, από τους δανειστές, από 
τις αγορές, που όλα αυτά συνοψίζονται 
στο μνημόνιο. Και μία εφαρμογή του μνη-
μονίου στην πράξη είναι αυτό το αντια-
σφαλιστικό νομοσχέδιο και η κατεδάφιση 
των εργατικών νόμων. Δεν έγιναν τέτοιες 
επεμβάσεις τέτοιου αντιλαϊκού χαρακτή-
ρα, τόσο οξείες, ούτε από τις κατοχικές 
κυβερνήσεις, ούτε από την επταετία. 
Πείτε μου αν αυτό είναι υπερβολή, και αν 
είναι υπερβολή, εγώ σταματώ εδώ. Πείτε 
μου αν είναι υπερβολή».

Π. Λαφαζάνης (κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος): «Κυρίες και κύριοι συνά-

δελφοι, νομίζω ότι με το νομοσχέδιο 
που έχουμε ενώπιον μας η Κυβέρνηση 
και ο αρμόδιος Υπουργός συλλογικά στο 
πλαίσιο της Κυβέρνησης επιχειρούν ένα 
νέο Ιουλιανό πραξικόπημα. Επιχειρούν 
ένα νέο Ιουλιανό πραξικόπημα σε βάρος 
των εργασιακών σχέσεων, σε βάρος των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, σε βάρος 
των κοινωνικών δικαιωμάτων του ελλη-
νικού λαού (…) Εδώ με τις διατάξεις του 
νομοσχεδίου και ιδιαίτερα με την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 11, δίνεται η δυνατό-
τητα στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας 
να ρυθμίζει κατά το δοκούν τις συντάξεις 
και μάλιστα με έναν τέτοιο απροσδιόρι-
στο και αόριστο τρόπο, που οι συντάξεις 
μπορεί να οδηγηθούν με κυβερνητικές 
αποφάσεις και ερήμην της Βουλής σε 
εξευτελιστικά επίπεδα έως επίπεδα ανυ-
παρξίας».

Α. Τσίπρας (πρόεδρος): «Με το παρόν 
νομοσχέδιο η Κυβέρνηση έρχεται να θε-
σμοθετήσει την κοινωνική βαρβαρότητα 
(…) Δηλαδή με το καινούριο σύστημα θα 
παίρνουμε συντάξεις κάτω από το μισό 
απ’ ό,τι με το παλιό σύστημα. Με δυο λό-
για, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το 
παρόν νομοσχέδιο η Κυβέρνηση έρχεται 
να καταργήσει κοινωνικές κατακτήσεις 
δεκαετιών, να ξεμπερδέψει με την έννοια 
της κοινωνικής αλληλεγγύης και να υιοθε-
τήσει τον πυρήνα της νεοφιλελεύθερης 
σκέψης, που είναι η έννοια της ατομικής 
ευθύνης (…) Και αναρωτιέμαι: Πόσο βαθιά 
μπορεί να είναι τελικά η ιδεολογική σας 
μετάλλαξη και πόση απόσταση τελικά 
μπορεί να έχει ο σοσιαλισμός από τη βαρ-
βαρότητα; (…) Και θα πούμε για μία ακόμη 
φορά κι ας μαλλιάσει η γλώσσα μας, ότι 
το πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήμα-
τος δεν είναι ότι δίνει πολλά. Οι συντάξεις 
που παίρνουν οι Ελληνες είναι από τις 
χαμηλότερες κατά μέσο όρο σε όλη την 
Ευρωπαϊκή Ενωση (…) Διότι εδώ έχουμε 
αλλαγή της δομής και του χαρακτήρα 
του δημόσιου συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης, έχουμε αντικατάσταση της 
κατώτερης σύνταξης από ένα προνοιακό 
επίδομα στην πραγματικότητα. Διότι τα 
360 ευρώ μηνιαίως δεν είναι κατοχύρωση 
μιας αξιοπρεπούς σύνταξης, όπως λέτε, 
εκτός αν πρέπει να επανακαθορίσουμε 
τον όρο της αξιοπρέπειας (…) Αμα μου 
βρείτε εσείς έναν εργαζόμενο σήμερα, 
πόσω δε μάλλον στις επόμενες δεκαετί-
ες, που θα έχει σαράντα χρόνια συνεχούς 
ασφάλισης στα εξήντα πέντε και σε ένα 
ταμείο, όχι διαδοχικά ασφαλισμένο, θα 
είναι κατόρθωμα, να μου βρείτε έναν (…) 
Οκτακόσια δέκα ευρώ, κύριε Κουτρουμά-
νη, είναι σύνταξη αξιοπρέπειας για έναν 
εργαζόμενο με τριάντα πέντε έτη προϋ-
πηρεσίας; (…) Να λέμε την αλήθεια στον 
ελληνικό λαό. Να μην προσπαθούμε να 
παραπλανήσουμε τον κόσμο. Είναι βίαι-
ες οι αλλαγές που εισαγάγετε. Και πρέπει 
να λέτε την αλήθεια, γιατί τότε είναι που, 
όπως είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός, 
θα σας πάρουν με τις πέτρες».

Αυτά, το… μακρινό 2010. Το 2015 όχι 
μόνο επαινούν εκείνο το νόμο, που τον 
χαρακτήριζαν νόμο της κοινωνικής βαρ-
βαρότητας, όχι μόνο κατακρεουργούν 
την κατώτερη σύνταξη σε βαθμό μεγα-
λύτερο από αυτόν που προέβλεπε εκεί-
νος ο νόμος, αλλά ετοιμάζονται να τον 
εμπλουτίσουν σύντομα με… περισσότερη 
βαρβαρότητα.

Σκάνδαλο διαρκείας στο «Πόρτο Καρράς»
Η Πολεοδομία του Δήμου Σιθωνίας εξέδωσε το καλοκαίρι παράνομη Οικοδομική Αδεια

Γράφαμε την προηγούμενη εβδομάδα 
ότι σφίγγει ο κλοιός γύρω από τη νέα 

λαμογιά, με την οποία ο καπιταλιστής ιδι-
οκτήτης του «Πόρτο Καρράς» Κ. Στέγγος 
επιχειρεί να νομιμοποιήσει την τσιμεντο-
ποίηση του δάσους στο Νέο Μαρμαρά 
στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, προκει-
μένου να χτίσει έναν ολόκληρο οικισμό 
με 586 πολυτελείς βίλες (με πισίνες κτλ.). 
Η αποκάλυψη αυτή, την οποία ξεκίνησε 
η «Κόντρα» από τις 16 Αυγούστου (μέσα 
στο κατακαλόκαιρο), πήρε πλέον μεγάλη 
δημοσιότητα, οι αναφορές μας έφεραν 
ενέργειες από υπηρεσίες (κίνηση ποι-
νικής διαδικασίας με προκαταρκτική 
εξέταση την οποία ζήτησε η Εισαγγελία 
Εφετών Θεσσαλονίκης και παρέμβαση 
του δασαρχείου που ζητά να ακυρωθεί η 
απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ που αποπειρά-
ται να νομιμοποιήσει την παράνομη και 
ανακληθείσα άδεια του Στέγγου) και η 
ναυαρχίδα του ομίλου Στέγγου «Τεχνική 
Ολυμπιακή ΑΕ» αναγκάστηκε να δώσει 
στη δημοσιότητα ανακοίνωση της θυγα-
τρικής της «Πόρτο Καρράς ΑΕ».

Πανικόβλητη άμυνα
Τι υποστηρίζει η ανακοίνωση; Αναμασά 

τα ίδια που εδώ και χρόνια υποστηρίζει 
η πλευρά Στέγγου. Οτι δεν είναι δάσος, 
ότι όλα τα κάνει νόμιμα κτλ. κτλ. και ότι 
«μοναδικός εχθρός της επένδυσης είναι 
τα ψέματα, που δυστυχώς φιλοξενούνται 
σε μερικά δημοσιεύματα» (φωτογραφίζο-
νται τα δικά μας δημοσιεύματα).

Δυστυχώς γι’ αυτούς, η άμυνα των 
μανατζαραίων, των νομικών συμβούλων 
και των προπαγανδιστών του ομίλου 
Στέγγου είναι πανικόβλητη. Τη δική μας 
επιχειρηματολογία την έχουμε αναπτύξει 
πολλές φορές (χρόνια «κυνηγάμε» αυτό 
το σκάνδαλο, όπως γνωρίζουν οι τακτικοί 
αναγνώστες μας) και δεν έχει νόημα να 
την επαναλάβουμε για μια φορά ακόμη, 

στήνοντας τέτοιου τύπου διάλο-
γο με την πλευρά Στέγγου. Δυο 
απλές ερωτήσεις θα κάνουμε:

1. Αφού είναι όλα νόμιμα, 
γιατί έχει περάσει πάνω από 
δεκαετία και δεν έχει καταφέ-
ρει να χτίσει; Γιατί καταφεύγει 
μονίμως σε «πλάγια μέσα», 
όπως ήταν παλαιότερα η (ν)
τροπολογία Πάχτα (τόσους πο-
λιτικούς του ΠΑΣΟΚ οδήγησε 
στην εξαφάνιση) και τώρα η 
απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ;

2. Αφού είναι όλα νόμιμα, 
γιατί έχουν παραπεμφθεί να 
δικαστούν σε βαθμό κακουργή-
ματος ο υπάλληλος της Πολεο-
δομίας Πολυγύρου, που εξέδω-
σε τη συγκεκριμένη άδεια και ο 
τότε διευθύνων σύμβουλος της 
«Πόρτο Καρράς ΑΕ»; Τι διάολο, 
και ο εισαγγελέας, και ο ανα-
κριτής και οι εφέτες του συμ-
βουλίου που αποφάσισαν την 
παραπομπή «δικοί μας» είναι;

Φρέσκο σκάνδαλο
Ομως, η παράνομη απόφαση 

του ΣΥΠΟΘΑ Χαλκιδικής, με 
την οποία νομιμοποιήθηκε η παράνομη 
άδεια 199/2010, για την έκδοση της οποί-
ας παραπέμπονται να δικαστούν στις 11 
Απρίλη του 2016  στο Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων οι Ε. Θεοχαρίδης (υπάλ-
ληλος Πολεοδομίας) και Β. Βασιλάκης 
(πρώην διεθύνων σύμβουλος της «Πόρτο 
Καρράς ΑΕ») δεν είναι η μοναδική. Απο-
καλύπτουμε σήμερα την έκδοση νέας 
παράνομης οικοδομικής άδειας από την 
Πολεοδομία του Δήμου Σιθωνίας.

Στις 25 Ιούνη του 2010, ο υπάλληλος 
της Πολεοδομίας Πολυγύρου Ε. Θεο-
χαρίδης εξέδωσε την οικοδομική άδεια 
138. Μ’ αυτή αναθεωρούνταν η οικοδο-
μική άδεια 257/22.6.2007. Εναντίον της 
τελευταίας υποβλήθηκε στο ΣτΕ αίτηση 
ακύρωσης, την οποία το ΣτΕ διαβίβασε 
στο Διοικητικό Εφετείο Θεσαλονίκης, 
όπου εκκρεμεί.  Ο Ε. Θεοχαρίδης είναι ο 
ίδιος υπάλληλος που εξέδωσε την παρά-
νομη άδεια 199/2010 για τις βίλες, για την 
έκδοση της οποίας είναι κατηγορούμενος 

σε βαθμό κακουργήματος.
 Στις 13 Οκτώβρη του 2010, η εταιρία 

του Κ. Στέγγου υπέβαλε αίτηση για την 
αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας 
138.  Τι μεσολάβησε στο σύντομο διά-
στημα (μικρότερο από τετράμηνο) και η 
εταιρία ζήτησε την αναθεώρηση της άδει-
ας; Κατά την εκτίμησή μας, μεσολάβησε 
η έκδοση της παράνομης, οικοδομικής 
άδειας199/2010 (στις 6 Σεπτέμβρη του 
2010), της οποίας η νομιμότητα άρχισε 
να αμφισβητείται δημόσια από πολύ νω-
ρίς, ενώ υπήρχε και η προσφυγή στο ΣτΕ. 
Αυτοί ήταν οι λόγοι που ανάγκασαν την 
«Πόρτο Καρράς ΑΕ» να υποβάλει τόσο 
σύντομα αίτηση αναθεώρησης. Η πρα-
κτική του ιδιοκτήτη και των διευθυντικών 
στελεχών του ομίλου Στέγγου είναι να 
χρησιμοποιούν τους πάντες και τα πάντα 
και να αγνοούν προκλητικά και αυτή ακό-
μη την αστική νομιμότητα προκειμένου να 
πετύχουν τους σκοπούς του. Η (ν)τροπο-
λογία Πάχτα είναι ένα χαρακτηριστικό-
τατο παράδειγμα, όπως και το γεγονός 

ότι ο ήδη κατηγορούμενος Β. 
Βασιλάκης διετέλεσε νομάρχης 
Χαλκιδικής και από εκεί βρέθη-
κε διευθύνων σύμβουλος της 
«Πόρτο Καρράς»!

Η Πολεοδομία Πολυγύρου, 
για μια σειρά σοβαρούς λό-
γους, που επί του παρόντος δε 
θα παρουσιάσουμε, απέρριψε 
την αίτηση της «Πόρτο Καρράς 
ΑΕ» για αναθεώρηση της άδει-
ας 138/25-6-2010. Δεν χρειά-
ζεται να παρουσιάσουμε τους 
λόγους της απόρριψης, γιατί 
αυτοί έχουν ήδη κριθεί δικαστι-
κά. Η προσφυγή που κατέθεσε 
η «Πόρτο Καρράς ΑΕ» στις 5 
Σεπτέμβρη του 2012 στο Διοι-
κητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης 
(αριθμός καταχώρησης 414), 
απορρίφθηκε από το Γ’ Ακυρωτι-
κό με την απόφαση Α5/12-1-2015.

Παραθέτουμε ένα χαρακτη-
ριστικό απόσπασμα απ’ αυτή 
την απόφαση:

«Ορθά, συνεπώς, με τις προ-
σβαλλόμενες πράξεις η Διοίκηση 
δεν προχώρησε στη διαδικασία 
αναθεώρησης της 138/25.6.2010 

οικοδομικής άδειας ικανοποιώντας το με 
αριθμό πρωτ. 5284/13.10.2010 αίτημα της 
αιτούσας…

Επειδή, κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, 
η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί, 
να διαταχθεί η κατάπτωση του κατατεθέ-
ντος παραβόλου και να καταλογιστούν σε 
βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα».

Τη δικαστική αυτή απόφαση η εταιρία 
του Κ. Στέγγου την έγραψε εκεί που δεν 
πιάνει μελάνι. Η «Πόρτο Καρράς ΑΕ» 
υπέβαλε στις 26 Ιούνη του 2015 αίτηση 
στην Πολεοδομία Σιθωνίας (αριθμός 
πρωτοκόλλου 617) και ζήτησε Εγκριση 
Δόμησης για το έργο «Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 138/25-6-2010 οικ. άδειας ξενοδο-
χείου 5* μικτής μορφής με προσθήκη κατ’ 
επέκταση και καθ’ ύψος και εγκαταστά-
σεων περιβάλλοντος χώρου»! Την αρχιτε-
κτονική και στατική μελέτη υπογράφει ο 
πολιτικός μηχανικός Πουλτουχίδης Αλέ-
ξανδρος και τις μηχανολογικές μελέτες ο 
ηλεκτρολόγος μηχανικός Ζήκος Χρήστος, 

που έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον 
νυν διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας 
(πιθανότατα πρόκειται για το ίδιο άτομο).

Συνοψίζουμε: η «Πόρτο Καρράς ΑΕ» 
ζήτησε από την Πολεοδομία Σιθωνίας 
να της εγκρίνει την αναθεώρηση μιας 
άδειας, την οποία αρνήθηκε να ανα-
θεωρήσει η Πολεοδομία Πολυγύρου, 
ενέργεια την οποία έκρινε ως ορθή το 
Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης! Για 
τον όμιλο Στέγγου οι δικαστικές αποφά-
σεις δεν έχουν καμιά ισχύ. Οταν χάνει 
δικαστικά, αρχίζει να περιφέρεται από 
υπηρεσία σε υπηρεσία, για να πετύχει 
με παράνομα μέσα το σκοπό του.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται με ελάχι-
στες διαφοροποιήσεις όπως με την άδεια 
199/2010 για τις 586 βίλες. Η παράνομη 
άδεια ανακλήθηκε από την Πολεοδομία 
Πολυγύρου, ο αρμόδιος υπάλληλος και ο 
τότε διευθύνων σύμβουλος της «Πόρτο 
Καρράς ΑΕ» παραπέμπονται να δικα-
στούν για κακούργημα, αλλά η εταιρία 
καταφέρνει να νομιμοποιήσει την άδεια 
μέσω του ΣΥΠΟΘΑ Χαλκιδικής!

Στις 13 Ιούλη του 2015, ο προϊστάμενος 
της Πολεοδομίας Σιθωνίας Αρ. Παπαζα-
χαρίας εξέδωσε την Εγκριση Δόμησης 
με αριθμό 56 (ισχύει μέχρι 12 Ιούλη του 
2016), γράφοντας στα παλιά του τα πα-
πούτσια την απόφαση Α5/12-1-2015 του 
Γ’ Ακυρωτικού του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης!

Στις  12 Αυγούστου του 2015, η εται-
ρία υπέβαλε αίτηση για Αδεια Δόμησης 
(αριθμός πρωτοκόλλου 1045).  Στις 17 Αυ-
γούστου, ο προϊστάμενος της Πολεοδομί-
ας Σιθωνίας Αρ. Παπαζαχαρίας ενέκρινε 
και την Αδεια Δόμησης, με αριθμό 59 
(ισχύει μέχρι τις 16 Αυγούστου του 2021).

Οι ευθύνες του προϊσταμένου της Πο-
λεοδομίας Σιθωνίας Αρ. Παπαζαχαρία 
είναι σοβαρότατες και άπτονται του Ποι-
νικού και Διοικητικού Δικαίου.

Νομικά, ο προϊστάμενος της Πολεοδο-
μίας δεν έχει υποχρέωση να ενημερώνει 
τον πολιτικό του προϊστάμενο. Θεωρητικά 
μιλώντας, ο Αρ. Παπαζαχαρίας δεν ήταν 
υποχρεωμένος να ενημερώσει τον δή-
μαρχο Ι. Τζίτζο για την άδεια της «Πόρτο 
Καρράς ΑΕ», πριν την εκδώσει. Ο ίδιος 
γνωρίζει τι έγινε και τι μεσολάβησε πριν 
βάλει την υπογραφή του και όταν κληθεί 
να δώσει εξηγήσεις, είναι υποχρεωμένος 
να το κάνει. Από κύκλους που γνωρίζουν 
περισσότερα πράγματα από εμάς λέγε-
ται ότι ο Παπαζαχαρίας ενημερώνει για 
τα πάντα τον δήμαρχο Ι. Τζίτζο. Δεν το 
διασταυρώσαμε και γι’ αυτό δεν το υιοθε-
τούμε. Ομως, σε τηλεφωνική επικοινωνία 
που είχαμε με τον δήμαρχο το μεσημέρι 
της περασμένης Πέμπτης μας δήλωσε ότι 
γνωρίζει για την άδεια της «Πόρτο Καρ-
ράς ΑΕ» και ότι αυτή είναι νόμιμη.

Τώρα που ο δήμαρχος θα λάβει γνώση 
όλων των στοιχείων που παρουσιάζουμε, 
είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει 
τη νομιμότητα, κινώντας άμεσα τις διαδι-
κασίες ανάκλησης της Εγκρισης Δόμησης 
με αριθμό 56 και της Αδειας Δόμησης με 
αριθμό 59. Και βέβαια, ως πολιτικός προϊ-
στάμενος είναι υποχρεωμένος να κινήσει 
τις διαδικασίες  για την πειθαρχική δίωξη 
του προϊσταμένου της Πολεοδομίας και 
να στείλει την υπόθεση στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Γεράσιμος Λιόντος

Κλέφτες ειδήσεων
Εκεί στην «Εφημερίδα των Συντα-

κτών θα έπρεπε να ντρέπεστε για το 
συντάκτη σας Νίκο Φωτόπουλο. Κό-
πιαρε το ρεπορτάζ της «Κόντρας» και 
σας το έστειλε σαν δικό του (προσέ-
θεσε και καναδυό πινελιές, τάχαμου 
για ξεκάρφωμα). Το δημοσιεύσατε τη 
Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη, υπό τον (ευ-
στοχότατο πρέπει να παραδεχτούμε) 
τίτλο «ΣΥΠΟΘΑλπει το σκάνδαλο του 
“Πόρτο Καρράς’’». 

Πώς κινήθηκε η Εισαγγελία Εφετών 
Θεσσαλονίκης, ρε Φωτόπουλε; Μύρι-
σε τα νύχια της ή κοίταξε το φλυτζάνι 
και είδε ότι υπάρχει η σκανδαλώδης 
απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ; Εμείς στεί-
λαμε αναφορά, την ενημερώσαμε και 
ζητήσαμε την παρέμβασή της. Τα εί-
χαμε γράψει όλ’ αυτά, τα ήξερες, αλλά 
τα «έπνιξες» για να παρουσιάσεις το 
κλεμμένο ρεπορτάζ σα δικό σου.

Μάλλον είναι χαμένος κόπος να ζη-
τήσουμε ντροπή από δημοσιογράφο 
που κλέβει τη δουλειά συναδέλφων 
του, χωρίς ν’ αναφέρει την πηγή. Επει-
δή, όμως, στην ΕφΣυν υπάρχουν και 
κάποιοι άνθρωποι με φιλότιμο, περι-
μένουμε επανόρθωση από την εφη-
μερίδα. Αλλιώς θα περάσει στην ίδια 
συνομοταξία με τον εν Θεσσαλονίκη 
ανταποκριτή της.

«Λαμβάνοντας υπόψη, ότι απο-
τέλεσε αντικείμενο συζήτησης 

η οικοδομική άδεια που αφορά στην 
κατασκευή κατοικιών στο συγκρότημα 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, με την λαθεμένη, από 
μερικούς, εντύπωση ότι οι κατοικίες αυ-
τές θα ανεγερθούν σε δασική περιοχή 
του συγκροτήματος, σας καλούμε, προς 
αποκατάσταση της αλήθειας και τη δι-
απίστωση της πραγματικότητας προ-
σωπικά από εσάς κ. Δήμαρχε και από 
τα αξιότιμα μέλη του Δημοτικού σας 
Συμβουλίου (και όποιους άλλους εσείς 
θεωρείτε ότι θα πρέπει να έλθουν), να 
επισκεφτείτε τις περιοχές εντός του 
συγκροτήματος, όπου θα αναπτυχθούν 
οι προαναφερθείσες πολυτελείς κατοι-
κίες (με πισίνες κλπ) (…) προκειμένου 
να διαπιστώσετε “ιδίοις όμμασι’’ ότι οι 
περιοχές αυτές ουδεμία σχέση έχουν με 
δασικές εκτάσεις κλπ. (…)

Εν αναμονή αποδοχής της πρόσκλη-

σής μας, είμαστε στην διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνηση απαιτηθεί και 
θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι θα 
διατεθούν δικά μας μεταφορικά μέσα 
για την επί τόπου μεταφορά σας στο 
συγκρότημα και στις θέσεις των αναπτυ-

ξιακών έργων και εν συνεχεία ανάλογα 
με το χρόνο σας θα παρατεθεί γεύμα ερ-
γασίας και ενημέρωσή σας σε συνεδρι-
ακή αίθουσα με παρουσίαση με slides 
του master plan και κατόπιν επίστροφή 
σας στο Δημαρχιακό κτίριο στη Νικήτη».

Αυτή η πρόσκληση στάλθηκε στο 
δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τον 
πρόεδρο και τα μέλη του δημοτικού 
συμβούλιου Σιθωνίας, υπογεγραμμέ-
νη από το διευθύνοντα σύμβουλο της 
«Πόρτο Καρράς ΑΕ» Χρήστο Ζήκο. Η 
πρόσκληση στάλθηκε τρεις μέρες πριν 
τις εκλογές! Οπως πληροφορηθήκαμε, 
δεν υπήρξε ανταπόκριση και η ξενάγη-
ση μετά γεύματος και… ενημέρωσης δεν 
πραγματοποιήθηκε. Μπορείτε, όμως, να 
διαπιστώσετε και απ’ αυτό το «ευτράπε-
λο» γεγονός ποιες μεθόδους μετέρχεται 
ο όμιλος Στέγγου προκειμένου να πετύ-
χει τους σκοπούς του. Την αστική νομι-
μότητα την έχει «γραμμένη» κανονικά.

Επιχείρηση… γοητείας μετά γεύματος
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Ο ΣΥΡΙΖΑ αγκαλιά 
με τον σκοταδισμό
Η οργισμένη αντίδραση του Αρχιεπίσκοπου στις 

δηλώσεις της αναπληρωτού υπουργού Παιδείας 
Σίας Αναγνωστοπούλου για την απαλλαγή των μαθη-
τών από το μάθημα των Θρησκευτικών, επιβεβαιώ-
νουν τον ισχυρισμό ότι η απελθούσα πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου (Μπαλτάς, Κουράκης) εν πλήρη 
συνειδήσει άφησε σε ισχύ την κατάπτυστη εγκύκλιο 
Λοβέρδου, υποχωρώντας στις σκοταδιστικές και με-
σαιωνικές απαιτήσεις του παπαδαριού.

Στην ίδια κατεύθυνση τραβά τώρα και η τωρινή πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, καθώς μετά 
τους κεραυνούς του Αρχιεπίσκοπου, ο υπουργός Παι-
δείας Φίλης, δήλωσε ότι «υπάρχει συναντίληψη» με 
τους παπάδες και «δεν θα γίνουν μονομερείς ενέρ-
γειες», ενώ η ίδια η αναπληρωτής υπουργός «μάζεψε» 
τα όσα είπε αρχικά, λέγοντας: «Ο,τι είναι να κάνου-
με θα το κάνουμε. Αυτή τη στιγμή το υπουργείο έχει 
προβλήματα, για τα οποία ο υπουργός τρέχει και δε 
φτάνει, τα κενά, και αυτό ήταν όλη μας η προσπάθεια 
και η αγωνία».

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά:
Μιλώντας στο ραδιοσταθμό «στο Κόκκινο», η Σία 

Αναγνωστοπούλου, ανέφερε τα εξής, σύμφωνα με 
δημοσίευμα της «Αυγής»: «Θα πρέπει να απλοποιη-
θεί η διαδικασία απαλλαγής από τη διδασκαλία των 
Θρησκευτικών, όσων μαθητών το επιθυμούν. Δεν 
είναι δυνατόν, είπε η αναπληρώτρια υπουργός, να 
οφείλει να δηλώνει ο μαθητής σε δημόσιο έγγραφο 
το θρήσκευμά του (ή την ιδιότητα του άθεου), ώστε 
να εξασφαλίσει την απαλλαγή. «Κακώς δεν το αλλά-
ξαμε ως τώρα, θα το αλλάξουμε», πρόσθεσε».

Η αναπληρωτής υπουργός αναφερόταν στην 
εγκύκλιο Λοβέρδου, που ο Λοβέρδος εξέδωσε δυο 
ημέρες πριν τις εκλογές του Γενάρη του 2015 και δεν 
κατήργησαν οι Μπαλτάς-Κουράκης, σύμφωνα με 
την οποία για να απαλλαγεί ένας μαθητής από την 
παρακολούθηση του μαθήματος των Θρησκευτικών, 
απαιτούνταν υπεύθυνη δήλωση και των δύο γονέων, 
με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο μα-
θητής δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, ενώ ο Διευ-
θυντής του σχολείου υποχρεωνόταν να ελέγχει την 
«τεκμηρίωση των προβαλλόμενων λόγων»! Το απα-
ράδεκτο της εγκυκλίου, που υποχρέωνε ουσιαστικά 
τον μαθητή στην αποκάλυψη των θρησκευτικών του 
πεποιθήσεων, επεσήμανε και η Αρχή Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τονίζοντας ότι ο 
γονιός ή ο μαθητής (σε περίπτωση που είναι ενήλικος) 
υποχρεούται μόνο στην επίκληση των θρησκευτικών 
του πεποιθήσεων, χωρίς περαιτέρω επεξηγήσεις.

Η αναπληρωτής υπουργός Παιδείας είπε, δηλαδή, 
το αυτονόητο, από κεκτημένη, όπως αποδείχθηκε στη 
συνέχεια, ταχύτητα, εκφράζοντας -τίποτε περισσότε-
ρο, τίποτε λιγότερο- μια αστικοδημοκρατική άποψη.

Ο Ιερώνυμος, με τον αέρα που του δίνουν η ισχυ-
ρότατη καπιταλιστική δύναμη της Εκκλησίας της Ελ-
λάδας και τα πλοκάμια με την εξουσία και τους μη-
χανισμούς της, άστραψε και βρόντηξε, μιλώντας με 
ιταμό τρόπο για την αναπληρωτή υπουργό, αποκαλύ-
πτοντας έτσι ότι υπήρξε «κομπρεμί» της Εκκλησίας με 
τον Λοβέρδο αρχικά και με τους Μπαλτά-Κουράκη 
στη συνέχεια για το επίμαχο ζήτημα: «Κάποια κυρία η 
οποία έχει ορισμένες ιδέες της ήρθε στο μυαλό της. 
Τις αρμοδιότητες τις παίρνει κανείς μόνος του. Αρμό-
διο είναι το Σύνταγμα. Πρέπει οι Ελληνες επιτέλους 
να σοβαρευτούμε και να μην ακούμε τις ανοησίες 
του ενός και του άλλου», δήλωσε.

Τη συνέχεια την αναφέραμε στην αρχή. Ο Φίλης, 
ανακάλυψε «συναντίληψη» με τους παπάδες και η 
Αναγνωστοπούλου ανέκρουσε πρύμναν.

Το σχόλιο αυτό έχει τη σημασία του από την άπο-
ψη ότι αποκαλύπτει ότι οι συριζαίοι πλέουν σε πλήρη 
αντιδραστική κατεύθυνση, όχι μόνο στα οικονομικά 
ζητήματα, αλλά και στα «μικρά», τα καθημερινά, αυτά 
που έχουν απλώς προοδευτική, αστικοδημοκρατική 
χροιά, γιατί έχουν επιλέξει, προκειμένου να μείνουν 
στην εξουσία και τη διαχείριση του καπιταλισμού, να 
μη συγκρουστούν με τον καπιταλισμό, τους μηχανι-
σμούς του και ό,τι αυτό συνεπάγεται στο ιδεολογικό, 
κοινωνικό πεδίο.

Η απαξίωση του δημόσιου σχολείου
Είκοσι ημέρες μετά το άνοιγμα 

των σχολείων, η κατάσταση 
στη δημόσια εκπαίδευση παρα-
μένει τραγική. Πάνω από 20.000 
είναι τα κενά στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(στοιχεία Κυριακής 27/9).

Σύμφωνα με στοιχεία της 
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, 
14.000 είναι τα εκπαιδευτικά κε-
νά στην Πρωτοβάθμια και 7.000 
(5.000 στην Γενική Παιδεία και 
2.000 στην Ειδική Αγωγή) στην 
Δευτεροβάθμια.

Η κατάσταση, ειδικά στην 
Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυ-
κλάδες, αλλά και στη Δυτική και 
Ανατολική Αττική είναι εκρηκτι-
κή. Μέχρι αυτή τη στιγμή 270 
σχολικές μονάδες στην Πρωτο-
βάθμια Εκπαίδευση παραμένουν 
κλειστές. 

Στην Ανατολική Αττική, πάνω 
από 300 είναι τα κενά σε δα-
σκάλους, στο νομό Ηρακλείου 4 
Δημοτικά Σχολεία είναι κλειστά 
και 35 Νηπιαγωγεία δεν άνοιξαν 
καθόλου, ενώ ακόμη κι αν πάνε 
οι αναπληρωτές της βδομάδας 
που πέρασε (σύμφωνα με τις 
ανακοινώσεις του υπουργείου 
Παιδείας), θα εξακολουθούν να 
είναι ακάλυπτες 631 θέσεις εκ-
παιδευτικών.

Μαθήματα που εξετάζονται 
στις πανελλαδικές εξετάσεις 
δεν διδάσκονται καθόλου και οι 

εκπαιδευτικοί έχουν γίνει εκπαι-
δευτικοί-delivery, καθώς τρέχουν 
σε δυο και τρία σχολεία την ημέ-
ρα για να συμπληρώσουν ωράριο 
και να «βουλώσουν τρύπες».

Το υπουργείο ανακοίνωσε ότι 
προσλαμβάνει 2.500 δασκά-
λους-νηπιαγωγούς και 900 κα-
θηγητές (αναπληρωτές, βεβαίως, 
βεβαίως), πλην, όμως, το μέτρο 
αυτό είναι «ασπιρίνη» σ’ έναν βα-
ρέως πάσχοντα ασθενή.

Το δημόσιο σχολείο συνεχώς 

απαξιώνεται και σημαντικότατο 
μερίδιο ευθύνης σ’ αυτό φέρνει 
η άρνηση των κυβερνήσεων, καθ’ 
υπόδειξη των ιμπεριαλιστών-δα-
νειστών, να κάνουν διορισμούς 
μόνιμων εκπαιδευτικών. Μόνο 
από την Πρωτοβάθμια Εκπαί-
δευση έχουν αποχωρήσει λόγω 
συνταξιοδότησης την τελευταία 
πενταετία 8.500 εκπαιδευτικοί 
και έχουν διοριστεί μόλις 280 
(μία πρόσληψη για κάθε 30 απο-
χωρήσεις)! Τα δε, τελευταία δυο 

χρόνια οι διορισμοί μόνιμων εκ-
παιδευτικών είναι μηδενικοί.

Οσο για τις δημόσιες δαπάνες 
για την Παιδεία, έχουν κυριολε-
κτικά εξαϋλωθεί ( 2,47% επί του 
ΑΕΠ στον προϋπολογισμό του 
2015) .

Το μήνυμα απαξίωσης του 
δημόσιου σχολείου και του έρ-
γου των εκπαιδευτικών σε αυτό, 
παρά τους υποκριτικούς ύμνους 
για τη δουλειά που αυτοί -πένη-
τες και λοιδορούμενοι απ’ όλο 
το αντιδραστικό σκυλολόι- προ-
σφέρουν (για προφανείς λόγους 
άλωσης όλων των εργασιακών 
δικαιωμάτων και ενίσχυσης της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης), έστειλε, 
μετά απ’ όλη τη μακρά λίστα των 
επωνύμων αστών και ο ίδιος ο 
Τσίπρας. Επέλεξε να στείλει τα 
παιδιά του σε ακριβό ιδιωτικό 
σχολείο της Πλάκας και όχι σε 
κάποιο «κακορίζικο», γεμάτο αλ-
λοδαπά παιδιά, δημόσιο σχολείο 
της Κυψέλης.

Η γυναίκα του Καίσαρα δεν 
πρέπει μόνο να είναι αλλά και 
να φαίνεται τίμια έλεγε κάποιο 
αρχαίο ρητό, αλλά οι συριζαίοι 
τό’χουν γράψει εκεί που δεν πιά-
νει μελάνι. Μπουχτίσαμε πια με 
την τόση υποκρισία, καιρός να 
το καταλάβει και η εργαζόμενη 
κοινωνία, τα παιδιά της οποίας 
σπουδάζουν στο δημόσιο σχο-
λείο.

Διώξεις εκπαιδευτικών
Την Πέμπτη 1 του Οκτώβρη 

δικάζονται στο Πρωτοδικείο 
Σάμου 4 εκπαιδευτικοί (3 μέλη 
του τότε ΔΣ της τοπικής ΕΛΜΕ 
και 1 αιρετός του τότε ΠΥΣΔΕ) 
που θεωρήθηκαν «πρωταίτιοι» 
της κινητοποίησης του Σεπτέμ-
βρη του 2013. Οι εκπαιδευτικοί 
συμμετείχαν στο πάνελ της συ-
νέντευξης τύπου που είχε δοθεί 
στο πλαίσιο της διήμερης κατά-
ληψης που είχε πραγματοποιηθεί 
στα Γραφεία της Διοίκησης της 
Β/θμιας Εκπαίδευσης στη Σάμο.

Μέσα σε ένα όργιο αντιεκπαι-

δευτικών μέτρων, που προωθού-
νταν με γοργούς ρυθμούς και 
μοχλό την καταστολή και τρο-
μοκρατία (απολύσεις εκπαιδευ-
τικών εν μια νυκτί, νέοι ταξικοί 
φραγμοί για τη μαθητική νεολαία 
με την επιβολή του «νέου Λυκεί-
ου», τσουνάμι συγχωνεύσεων-
καταργήσεων σχολείων), οι εκ-
παιδευτικοί πραγματοποιούσαν 
πενθήμερες επαναλαμβανόμε-
νες απεργίες και η κατάληψη 
αποφασίστηκε  στο πλαίσιο αυ-
τού του αγώνα.

Το φυτίλι της κατάληψης «άνα-

ψε» ο πίνακας των «68 ολικά 
πλεοναζόντων» εκπαιδευτικών 
που η Διεύθυνση διαμόρφωσε 
και ετοιμαζόταν να στείλει στην 
Περιφέρεια για τα περαιτέρω….

Κινητοποιήθηκαν τότε οι διω-
κτικοί μηχανισμοί και ασκήθηκε 
δίωξη εναντίον των τεσσάρων 
εκπαιδευτικών.

Η δίωξη έμεινε στο «συρτάρι» 
για σχεδόν δύο χρόνια και ξανα-
βγήκε το περασμένο καλοκαίρι.

«Από το 2012, με βάση το μνη-
μονιακό νόμο 4093, καταγράφη-
καν εκατοντάδες περιστατικά εκ-

παιδευτικών και άλλων δημοσίων 
υπαλλήλων, οι οποίοι τέθηκαν σε 
αργία μετά από την παραπομπή 
τους στο αρμόδιο πειθαρχικό 
συμβούλιο ή στις αίθουσες των 
δικαστηρίων για παραπτώματα 
ήσσονος σημασίας. Μόνο τον 
Ιανουάριο του 2015, λίγες εβδο-
μάδες πριν τις εθνικές εκλογές 21 
εκπαιδευτικοί τέθηκαν σε αργία».

(Τα στοιχεία, καθώς και απο-
σπάσματα είναι παρμένα από 
ανακοίνωση του Εκπαιδευτικού 
Ομίλου-Αντιτετράδια της Εκπαί-
δευσης).

«Εξοδος στις αγορές» σημαίνει νέα χρέη
«Ο στόχος είναι να επιστρέψουμε στις αγο-

ρές. Αν υπάρχει μια καλή απόφαση για το 
θέμα του χρέους, η Ελλάδα θα μπορέσει να 
επιστρέψει στις αγορές λίγο μετά την αναδι-
άρθρωση του χρέους», είπε ο Τσίπρας στη Wall 
Street Journal και η δήλωση έγινε πρώτη είδηση 
στα ελληνικά αστικά ΜΜΕ. Η μυθολογία για την 
«έξοδο στις αγορές» συνεχίζεται και από την 
κυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων. Την ξεκίνησαν 
οι Σαμαροβενιζέλοι το 2014 (λίγο πριν τις ευρω-
εκλογές έκαναν και την πρώτη «έξοδο»), για να 
ανακρούσουν πρύμναν το Σεπτέμβρη της ίδιας 
χρονιάς, όταν τα spread έφτασαν «στο θεό», με 
αποτέλεσμα να μη χωράει τέτοια προπαγάνδα, 
και τώρα την επαναφέρει ο Τσίπρας. Ο τελικός 
στόχος είναι ο ίδιος (η «έξοδος στις αγορές»), 
η επιχειρηματολογία αλλάζει: οι Σαμαροβενιζέ-
λοι οραματίζονταν «έξοδο στις αγορές» χάρη 
στα «υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα», οι Τσι-
προκαμμένοι οραματίζονται «έξοδο στις αγο-

ρές» μετά την επικείμενη (νέα) αναδιάρθρωση 
του χρέους.

Ετσι, η «έξοδος στις αγορές» σερβίρεται στον 
ελληνικό λαό σαν γη της επαγγελίας, που θα 
οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση.  Τι σημαί-
νει, όμως, «έξοδος στις αγορές»; Σημαίνει νέα 
δάνεια, στο φόντο της σκληρής μνημονιακής 
λιτότητας. Απλώς, τα δάνεια δε θα συνάπτονται 
με τον ESM ή το ΔΝΤ, αλλά με διάφορα funds 
και τράπεζες του εξωτερικού. Για ποιο λόγο θα 
χρειαστούν νέα δάνεια; Για να αποπληρώνονται 
τα παλιά. Και γιατί ο Τσίπρας θεωρεί πως η νέα 
αναδιάρθρωση του χρέους θα επιτρέψει την 
«έξοδο στις αγορές»; Γιατί το προφίλ της χρε-
ώστριας Ελλάδας θα ομαλοποιηθεί στα μάτια 
των «αγορών», οι οποίες θα κρίνουν ότι ξέφυγε 
τον κίνδυνο της χρεοκοπίας και επομένως μπο-
ρούν και πάλι να τη δανείσουν, χωρίς να κινδυ-
νεύουν να χάσουν τα λεφτά τους.

Εκείνο που δε λέει η κυβερνητική προπαγάν-
δα είναι πως η σκληρή λιτότητα θα είναι δεδο-
μένη και μετά την αναδιάρθρωση του χρέους 
και την «έξοδο στις αγορές» (αν υποθέσουμε 
ότι αυτή θα γίνει γρήγορα). Διότι χωρίς σκληρή 
λιτότητα θα αυξηθεί ο «κίνδυνος χρεοκοπίας», 
αυτό θα προεξοφληθεί σε επίπεδο επιτοκίων (τα 
spread θα ανοίξουν) και η «έξοδος στις αγορές» 
θα γίνει ανέφικτη.

Αυτό που παρουσιάζεται στον ελληνικό λαό 
σαν προοπτική εξόδου από την κρίση δεν είναι 
παρά η ανακύκλωση του φαύλου κύκλου «δανει-
σμός-λιτότητα-δανεισμός». Δηλαδή, η ανακύ-
κλωση ενός περιβάλλοντος που ενισχύει και δεν 
αποδυναμώνει τους παράγοντες της κρίσης. Το 
χρέος θα είναι πάντα εδώ και θα χρησιμοποιεί-
ται από τη μια ως μηχανισμός απομύζησης των 
αξιών που παράγει ο ελληνικός λαός και από 
την άλλη ως εργαλείο κινεζοποίησης.
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Μαθήματα εκ Βερολίνου
«Στην ουσία το θέμα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει και 

πάλι ανταγωνιστική προκειμένου να μπορεί να συμβαδίσει με 
την Ευρωζώνη. Γι’ αυτό η Ελλάδα έχει συμφωνήσει από κοινού 
με τους δανειστές της ένα τρίτο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. 
Σε αυτό υπάρχει μια σειρά από πράγματα που πρέπει να γίνουν. 
Ολα αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα. Αυτά υπηρετούν έναν επα-
κριβώς προσδιορισμένο στόχο και δεν είναι μόνο συμφωνη-
μένα στο Eurogroup -η Ελλάδα είναι ρητώς μέλος αυτού του 
Eurogroup- αλλά υποστηρίζονται και ρητά από την ελληνική 
κυβέρνηση. Τώρα θα τα εφαρμόσουμε. Αυτό δεν θα είναι πολύ 
εύκολο. Η ελληνική πλευρά πρέπει να κάνει πολλά. Αυτό είναι που 
έχει συμφωνηθεί και αυτό υλοποιείται», δήλωσε ήρεμα ο Μάρτιν 
Γιέγκερ, εκπρόσωπος του Σόιμπλε, δείχνοντας ότι το Βερολίνο 
δεν ανησυχεί για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Και πώς 
ν’ ανησυχεί, όταν ο Τσίπρας στη Νέα Υόρκη επανέλαβε άπειρες 
φορές ότι θα εφαρμόσει το συμφωνημένο πρόγραμμα.

Εκείνο που δεν ξεχνούν οι Γερμανοί είναι να υπενθυμίζουν πως 
οι ίδιοι αυτά που τελικά συμφωνήθηκαν τα υποστήριζαν από την 
αρχή. Αυτός ήταν ο στόχος μας από το Γενάρη και όχι κάποιες 
«νεφελώδεις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις», είπε ο 
Γιέγκερ, καρφώνοντας τον Μπαρουφάκη (αλλά και τον Τσίπρα, 
που παλιότερα μιλούσε για «νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες» της 
Μέρκελ και του Σόιμπλε). Εμείς «βαδίζουμε στη βάση μιας πολύ 
συνεπούς ανάλυσης, συνάγουμε από αυτή την ανάλυση καθα-
ρούς στόχους και αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο 
εάν υλοποιηθούν αυτά τα μεταρρυθμιστικά βήματα», συνέχισε 
ο Γιέγκερ καρφώνοντας και πάλι την ελληνική κυβέρνηση: «Το 
γεγονός ότι, αν και όλα αυτά τα διαπιστώσαμε το Γενάρη, χρει-
αστήκαμε μισό χρόνο μέχρι να εκπληρωθούν, δεν έχει καμιά 
σχέση με αυτή τη χώρα (σ.σ. τη Γερμανία) και την ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση, αλλά με κάποια πρόοδο μάθησης που ήταν απαραί-
τητη στην Αθήνα»!

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι μεγάλες γερμανικές 
εφημερίδες, που στηρίζουν την πολιτική της ομοσπονδιακής κυ-
βέρνησης (μην ξεχνάμε ότι είναι συμμαχική κυβέρνηση χριστια-
νοδημοκρατών-σοσιαλδημοκρατών) και «βάζοντας πάγο» στους 
λεγόμενους «ευρωσκεπτικιστές» που είτε καταψήφισαν είτε δε 
στήριξαν τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι είναι σε βάρος των 
γερμανικών συμφερόντων.

Υπό εξέταση ο ΦΠΑ στην 
εκπαίδευση

Το ζήτημα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση δεν έχει λήξει. Εξετά-
ζεται και οι σχετικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν την επόμενη 
εβδομάδα, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρ. 
Αλεξιάδης την περασμένη Τετάρτη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν 
βρει «ισοδύναμα» ικανά να πείσουν την τρόικα ώστε να συμφω-
νήσει. Αν τελικά εφαρμόσουν τη σχετική διάταξη που ψηφίστη-
κε με το Μνημόνιο (προς το παρόν έχει δοθεί άτυπη αναστολή 
στην εφαρμογή της), δε θα γίνουν απλώς ρόμπες, αλλά θα μας 
δώσουν και ένα λαμπρότατο δείγμα για το τι πρόκειται να γίνει 
στη συνέχεια με τα λεγόμενα «ανοιχτά ζητήματα» που δήθεν θα 
διαπραγματευτούν από μηδενική βάση, όπως έλεγε προεκλογικά 
η προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Καπνός παραλλαγής
Κατά τα άλλα και ενώ ετοιμάζονται τα φοροχαράτσια (παλιά 

και νέα), το υπουργείο Οικονομικών καταγγέλλει τη ΝΔ για «συ-
ντονισμένη προσπάθεια τρομοκράτησης των φορολογουμένων 
πολιτών»! Θεωρούν ότι μια καλή δόση δικομματικού καυγά μπο-
ρεί να δημιουργήσει τον απαραίτητο καπνό παραλλαγής μπρο-
στά από το οπτικό πεδίο του ελληνικού λαού.

«Το Υπουργείο Οικονομικών υπογραμμίζει ότι τα περισσότερα 
φορολογικά μέτρα είναι ίδια με εκείνα του περσινού έτους, χω-
ρίς ταυτοχρόνως να αμφισβητεί τις δυσκολίες οι οποίες προκύ-
πτουν από την συμφωνία», αναφέρει με ιταμό ύφος η ανακοίνωση 
του Τσακαλώτου. Πρέπει να τους πει κι ευχαριστώ ο κόσμος; Η 
τερατώδης αύξηση του ΦΠΑ είναι ίδια με την περσινή;

«Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δεσμευθεί  να καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια με στόχο την ελάφρυνση συγκεκριμένων κοι-
νωνικών ομάδων προχωρώντας: στην αναδιάρθρωση του φορο-
λογικού συστήματος, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και 
στην πάταξη της φοροδιαφυγής» καταλήγει η ίδια ανακοίνωση. 
Μέσα στον Οκτώβρη θα ψηφίσουν συμπληρωματικό προϋπο-
λογισμό για το 2015 και θα ετοιμάσουν τον προϋπολογισμό για 
το 2016. Οταν μιλούν για «διεύρυνση της φορολογικής βάσης» 
αναφέρονται στους αγρότες που θα τους χαρατσώσουν άγρια. 
Οταν μιλούν για «πάταξη της φοροδιαφυγής» προσπαθούν να 
κρύψουν το γεγονός ότι θα καταργήσουν τις ελάχιστες φοροα-
παλλαγές που έχουν μείνει στη φορολογία φυσικών προσώπων, 
έτσι που οι εργαζόμενοι που έχουν ακόμα δουλειά και μισθό να 
πληρώσουν περισσότερο άμεσο φόρο.

Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας

«Κωλόχαρτο» η ΜΠΕ για το 
γήπεδο Μελισσανίδη

Αν το Επιμελητήριο Περι-
βάλλοντος και Βιωσιμότη-

τας δεν ήταν ένα καθωσπρέπει 
αστικό όργανο, δε θα είχε κανέ-
να πρόβλημα να χαρακτηρίσει 
«κωλόχαρτο» (ή έστω «κουρε-
λόχαρτο») τη ΜΠΕ (Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) 
για το γήπεδο του Μελισσα-
νίδη στη Νέα Φιλαδέλφεια. 
Ομως, ακόμη και με την τυπι-
κή τεχνοκρατική γλώσσα που 
χρησιμοποιεί, βγάζει τη μελέτη 
άχρηστη, αυθαίρετη και παρα-
πειστική σε όλα της τα σκέλη, 
ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι 
είναι παράνομη η διαδικασία με 
την οποία η ΜΠΕ προωθήθηκε 
προς δημόσια διαβούλευση και 
έγκριση.

Το χαστούκι ήταν ιδιαίτερα 
ισχυρό για τον Μελισσανίδη. 
Αυτή τη φορά δεν μιλούν οι 
«Οικοταλιμπάν» ή «δεκαπέντε 
αντιφρονούντες», όπως χαρα-
κτήριζαν οι «υπάλληλοί» του από 
τα κατευθυνόμενα χουλιγκανο-
μέσα το Συντονιστικό Κατοίκων 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας και 
γύρω περιοχών. Δεν μιλά καν ο 
δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλ-
κηδόνας, τον οποίο στοχοποί-
ησαν. Αυτή τη φορά μιλά ένας 
οργανισμός με κύρος στον 
αστικό κόσμο, που κανένας δεν 
μπορεί να κατηγορήσει για με-
ροληψία. Ο εν λόγω οργανισμός 
έχει επίτιμο πρόεδρο τον πρώην 
αντιπρόεδρο του ΣτΕ Μ. Δεκλε-
ρή (είναι και ο ιδρυτής του), έχει 
πρόεδρο τη σύμβουλο Επικρα-
τείας Μ. Καραμανώφ, έχει μέλη 
στο διοικητικό και το επιστημο-
νικό του συμβούλιο διακεκριμέ-
νους εκπροσώπους του αστικού 
επιστημονικού στρατόπεδου, 
όπως ο Ζερεφός, ο Παρίτσης, ο 
Μουτσόπουλος, ο Αραβαντινός, 
ο Στεφάνου και άλλοι. Τι να πει 
σ’ όλους αυτούς και στην επι-
στημονική ομάδα που συνέτα-
ξε την 45 σελίδων «Κριτική της 
ΜΠΕ του έργου “Κέντρο Αθλη-
τισμού, Μνήμης και Πολιτισμού 
στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής’’»; 
Οτι είναι όργανα των «δεκαπέ-
ντε αντιφρονούντων»; ‘Η μήπως 
όργανα του Βασιλόπουλου; Ο 
δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδό-
νας το μόνο που έκανε ήταν να 
απευθυνθεί στο Επιμελητήριο 
και να ζητήσει τη γνώμη του για 
τη ΜΠΕ του Μελισσανίδη.

Φυσικά, η άποψη του Επιμε-
λητήριου δεν είναι υποχρεωτική 
για το υπουργείο που καλείται 
να εκδώσει ΑΕΠΟ (Απόφαση 
Εγκρισης Περιβαλλοντικών 
Ορων) βάσει της ΜΠΕ του 
Μελισσανίδη. Ποια υπηρεσία, 
όμως, μπορεί να ξεπεράσει μια 
τεκμηριωμένη κριτική, από έναν 
έγκυρο αστικό φορέα; Και κυρί-
ως, ποια υπηρεσία μπορεί να ξε-
περάσει τα τεράστια προβλήμα-
τα νομιμότητας που εγείρονται;

Καταρχάς, υπάρχει ένα ζήτη-

μα νομιμότητας που -κακώς 
κατά τη γνώμη μας- η Κριτική 
του Επιμελητήριου δε θίγει. 
Πρόκειται για το ιδιοκτησιακό 
ζήτημα, που ήδη έχει εγερθεί 
από εμάς. Δεν είναι δυνατόν να 
τίθεται σε δημόσια διαβούλευ-
ση η ΜΠΕ που καταθέτει μια 
ανώνυμη εταιρία, που εμφανί-
ζεται ως ιδιοκτήτης και φορέας 
ενός έργου, το οποίο πρόκειται 
να οικοδομηθεί πάνω σε οικό-
πεδο που ανήκει στο Ελληνικό 
Δημόσιο και έχει παραχωρηθεί 
μόνο κατά χρήση, διοίκηση και 
διαχείριση σε ένα ερασιτεχνι-
κό σωματείο, για την ανάπτυξη 
κοινωφελών και μόνο σκοπών, 
επί ποινή άρσης της παραχώρη-
σης, σε περίπτωση που αυτός 
ο κοινωφελής σκοπός παύει να 
επιτελείται.

Το Επιμελητήριο σωστά επι-
σημαίνει την παραβίαση του 
σκοπού της παραχώρησης με 
την κατασκευή γηπέδου για 
χρήση μόνο επαγγελματικού 
ποδόσφαιρου, με παράλληλο 
αποκλεισμό όλων των άλλων 
αθλημάτων, όμως δεν κάνει το 
αυτονόητο επόμενο βήμα. Οι 
έγκριτοι νομικοί της μελετητικής 
του ομάδας γνωρίζουν σίγουρα 
πως η συγκεκριμένη έκταση δεν 
μπορεί να παραχωρηθεί από το 
ερασιτεχνικό σωματείο ΑΕΚ 
σε μια κερδοσκοπική ανώνυμη 
εταιρία και επομένως κακώς τέ-
θηκε σε διαβούλευση μια ΜΠΕ 
που εμφανίζει την εταιρία του 
Μελισσανίδη «Δικέφαλος 1924 
ΑΕ» ως κύριο του οικοπέδου και 
φορέα του έργου. Απορούμε 

πραγματικά γιατί απέφυγαν να 
το επισημάνουν αυτό.

Πέρα απ’ αυτή την παράλειψη, 
όμως, το Επιμελητήριο καταδει-
κνύει μια άλλη σημαντικότατη 
παρανομία, που καθιστά άκυρη 
τη διαδικασία δημόσιας διαβού-
λευσης και επιβάλλει την άμεση 
ακύρωσή της. Το κεφάλαιο της 
Κριτικής με τίτλο «Ως προς τη 
νομιμότητα της διαδικασίας δια-
βούλευσης της ΜΠΕ», μετά από 
εμπεριστατωμένη νομική επιχει-
ρηματολογία, καταλήγει στο συ-
μπέρασμα ότι «καθίσταται άνευ 
αντικειμένου και αλυσιτελής η 
παρούσα διαδικασία δημοσιο-
ποίησης, υποβολής αντιρρήσεων 
και έγκρισης της ΜΠΕ, αφού δεν 
έχει προηγηθεί η διαδικασία της 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης». Εισαγωγικά στο εν 
λόγω κεφάλαιο αναφέρεται ότι 
«η παρούσα διαδικασία έγκρισης 
της ΜΠΕ πάσχει σοβαρή νομική 
πλημμέλεια, η οποία πλήττει το 
κύρος και της ίδιας της ΜΠΕ, 
ανεξάρτητα από το περιεχόμενό 
της. Η πλημμέλεια αυτή συνίστα-
ται στο γεγονός ότι η ΜΠΕ έχει 
εκπονηθεί και τεθεί σε δημόσια 
διαβούλευση, χωρίς να έχει προ-
ηγηθεί η διαδικασία Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης 
(ΣΠΕ) και η κατάρτιση Στρατηγι-
κής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), όπως 
επιτάσσει η Οδηγία 2001/42 
της ΕΕ και η ΚΥΑ 107017/2006 
(ΦΕΚ Β’ 1225/5.9.2006) για τη 
μεταφορά της Οδηγίας αυτής 
στην εσωτερική έννομη τάξη». 
Οπως επισημαίνεται, και αν 

υπήρχε κάποια αμφιβολία ως 
προς την υποχρέωση τήρησης 
της διαδικασίας της ΣΠΕ, «έχει 
πλέον αρθεί μετά την έκδοση της 
αποφάσεως του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) 
της 10.9.2015». Στη συνέχεια πα-
ρατίθενται αποσπάσματα από 
αυτή την πολύ πρόσφατη από-
φαση του ΔΕΕ, η οποία μάλιστα 
εκδόθηκε μετά από την υποβολή 
προδικαστικού ερωτήματος του 
ελληνικού ΣτΕ. Το ΔΕΕ απο-
φάνθηκε ότι για κάθε τέτοιας 
εμβέλειας έργο, ανεξάρτητα αν 
προβλέπεται από νόμο ή αν έχει 
ενταχθεί σε Ρυθμιστικό Σχέδιο, 
πρέπει να προηγείται Στρατηγι-
κή Περιβαλλοντική Εκτίμηση. Το 
συμπέρασμα του Επιμελητήριου 
δεν επιδέχεται αμφισβήτησης: 
«Η ανωτέρω απόφαση του ΔΕΕ 
ασκεί καθοριστική επίδραση 
στη συνέχιση της διαδικασίας 
διαβούλευσης και έγκρισης της 
επίμαχης ΜΠΕ. Είτε το γήπεδο 
αυτό εξεταστεί ως αυτοτελές 
έργο, όπως το αντιμετωπίζει η 
ΜΠΕ, είτε, όπως θα ήταν και το 
ορθό, ως μέρος ενός ευρύτερου 
μετασχηματισμού και ανάπλα-
σης της ευρύτερης περιοχής, 
αποτελεί πάντως σχέδιο που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της Οδηγίας 2001/42 και της 
ΚΥΑ 107016/2006 (…) το σχέδιο 
για την κατασκευή και λειτουργία 
του νέου γηπέδου υπόκειται, σε 
κάθε περίπτωση, στη διαδικασία 
της Στρατηγικής Περιβαλλοντι-
κής Εκτίμησης (ΣΠΕ)» (όλες οι 
εμφάσεις είναι του Επιμελητή-
ριου).

Κατόπιν και των παραπάνω, 
η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ 
έχει υποχρέωση να αποσύρει 
αμέσως από τη διαδικασία 
της δημόσιας διαβούλευσης 
τη ΜΠΕ, να ελέγξει πειθαρχι-
κά τον τέως προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης Επ. Τολέρη και 
να «αποβάλει» τη «Δικέφα-
λος 1924 ΑΕ», επιστρέφοντάς 
της την αίτηση για την έκδοση 
Εγκρισης και Αδειας Δόμησης.

Το Επιμελητήριο Περιβάλλο-
ντος και Βιωσιμότητας, ανεξάρ-
τητα από το άνευ αντικειμένου 
και αλυσιτελές της διαδικασίας 
δημόσιας διαβούλευσης, μπαί-
νει και στην ουσία της ΜΠΕ του 
Μελισσανίδη και την κάνει φύλ-
λο και φτερό, αποδεικνύοντας 
ότι είναι ένα κωλόχαρτο που 
προσπαθεί να ωραιοποιήσει, 
διά της αυθαιρεσίας και της συ-
γκάλυψης, ένα περιβαλλοντικό 
και κοινωνικό έγκλημα. Ο χώρος 
δεν επιτρέπει να παρουσιάσου-
με αναλυτικά την επιχειρημα-
τολογία, όμως μια ματιά στο 
διάγραμμα που παρουσιάζει συ-
μπυκνωμένα τα βασικά συμπε-
ράσματα της Κριτικής μπορεί 
να δώσει μια μικρή γεύση για τις 
επιπτώσεις της στο περιβάλλον 
και στην τοπική κοινωνία.
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Στις 3 του περασμένου Ιού-
νη, όταν απορρίφθηκε για 

πρώτη φορά η αίτηση του Νίκου 
Ρωμανού να του δοθεί η εκπαι-
δευτική άδεια που δικαιούται, 
ο (τότε και τώρα) υπουργός Δι-
καιοσύνης Ν. Παρασκευόπου-
λος έκανε μια δήλωση, η οποία 
υπάρχει ακόμη ανηρτημένη σε 
Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα 
του υπουργείου. Ελεγε ότι «η 
σχετική νομοθεσία ψηφίστηκε 
το 2014 με αφορμή υπόθεση 
συγκεκριμένου κρατουμένου, η 
οποία απασχολεί και σήμερα», 
δικαιολογούνταν για την κα-
θυστέρηση στη μη έκδοση της 
απαραίτητης ΚΥΑ («η σχετική 
Κοινή Υπουργική Απόφαση, αν 
και μη αναγκαία, έχει ήδη δρο-
μολογηθεί») και δήλωνε αποφα-
σισμένος να «παρακολουθεί την 
εξέλιξη του όλου θέματος ώστε 
να προβεί σε οποιοδήποτε θε-
σμικό βήμα (ακόμα και νομοθε-
τικά) κριθεί απαραίτητο, ώστε 
να διασφαλίζεται και πρακτικά 
το δικαίωμα των κρατουμένων 
στην εκπαίδευση».

Ηταν, όμως, κατηγορηματικός 
σε ένα πράγμα: «Ο νόμος ήδη 
προβλέπει τους δικαιούχους, 
στους οποίους ανήκουν όσοι 
έχουν επιτύχει στο 1/3 των μα-
θημάτων για ένα εξάμηνο».

Αυτό δεν το αμφισβήτησε 
ούτε ο γνωστός διώκτης των 
πολιτικών κρατούμενων εφέ-
της ειδικός ανακριτής Ε. Νικό-
πουλος. Στο έγγραφό του (αρ. 
πρωτ. 528/29.5.2015) έγραφε: 
«Η χορήγηση εκπαιδευτικής 
άδειας με ηλεκτρονική επιτήρη-
ση των καταδίκων και υποδίκων 
σπουδαστών Ανωτάτων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυμάτων αφορά την 
περίπτωση όπου τούτοι έχουν 
παρακολουθήσει μαθήματα εξ 
αποστάσεως και έχουν συμμε-
τάσχει κατά τους όρους που 
ορίζονται στην Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και Δικαιοσύνης Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων κατά τη ρητή διατύπωση 
του προαναφερόμενου άρθρου». 
Εκείνο που επικαλέστηκε ήταν η 
μη έκδοση της ΚΥΑ: «Ωστόσο, η 
Κοινή Υπουργική Απόφαση από 
την οποία ο νομοθέτης ρητά 
εξάρτησε τη χορήγηση εκπαι-
δευτικής άδειας με ηλεκτρονική 
επιτήρηση δεν έχει εισέτι εκδο-
θεί και συνεπώς η αίτηση του εν 
θέματι κρατουμένου δεν έχει 
νόμιμο έρεισμα». Ετσι, εξέτασε 
το αίτημα Ρωμανού σαν να ίσχυε 
ακόμη το παλιό καθεστώς (ενώ 
δεν ίσχυε) και εισηγήθηκε την 
απόρριψή του. Ενώ, όμως, ο ανα-
κριτής έλεγε πως η εκπαιδευτι-
κή άδεια αφορά καταδίκους και 
υποδίκους, το συμβούλιο της φυ-
λακής αποφάσισε ότι «ελλείπει 
η προϋπόθεση που ορίζει ο νό-
μος στην παρ. 1 του άρθρ. 58 του 
Σωφρονιστικού Κώδικα για τη 

σύμφωνη γνώμη του δικαστικού 
οργάνου που διέταξε την προσω-
ρινή κράτηση, αφού ο κρατούμε-
νος είναι και υπόδικος, καθόσον 
με τα έγγραφά του ο κ. Ειδικός 
Εφέτης Ανακριτής εξέφρασε 
αρνητική γνώμη, και συνεπώς το 
Συμβούλιο δεν μπορεί να προχω-
ρήσει σε περαιτέρω αξιολόγηση 
της υπό κρίση αίτησης».

Ηταν φανερό ότι γινόταν μια 
αυθαίρετη ερμηνεία του νόμου, 
κρίνοντας τον Ρωμανό ως υπό-
δικο. Ο Ρωμανός, όμως, είναι 
καταδικασμένος (κάθειρξη 15 
ετών και 10 μηνών για την υπό-
θεση του Βελβεντού), ενώ η υπο-
δικία του είναι καθαρά εικονική, 
αφού αφορά την κατηγορία της 
συμμετοχής στη ΣΠΦ, για την 
οποία οι κατηγορούμενοι αυτής 
της υπόθεσης απαλλάσσονται 
σε διαδοχικές δίκες. Αυτή την 
απόφαση του συμβουλίου της 
φυλακής, που εποπτεύεται από 
το υπουργείο Δικαιοσύνης, την 
είδε ο Ν. Παρασκευόπουλος, 
που αν μη τι άλλο τα νομικά τα 
γνωρίζει καλά. Είχε, λοιπόν, δυο 
επιλογές: ή να κινήσει διαδικα-
σίες πειθαρχικού ελέγχου του 
συμβουλίου (όπως ζητούσαμε 
εμείς) ή να κάνει νομοθετική 
ρύθμιση, για να διευκρινίσει 
με σαφήνεια ότι ο νέος νόμος 
ισχύει και για τους υπόδικους. 
Δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το 
άλλο.

Στις 3 Ιούλη, με καθυστέρηση 
επτά μηνών, εκδόθηκε η ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 1368Β), που προβλέπει: 
«Κρατούμενος που έχει παρα-
κολουθήσει με επιτυχία το 1/3 
των μαθημάτων και εργαστηρί-
ων εξ αποστάσεως επί ένα ακα-
δημαϊκό εξάμηνο, δικαιούται να 
αιτηθεί ενώπιον του Συμβουλίου 
του άρθρου 70 παρ. 1 του Σω-
φρονιστικού Κώδικα εκπαιδευτι-
κής άδειας καθώς και άδειας με 
ηλεκτρονική επιτήρηση». Επανα-
λαμβάνει το νόμο ουσιαστικά. 
Στο μεταξύ, ο Ν. Ρωμανός έχει 
χάσει την εξεταστική περίοδο 
του Ιούνη και επανέρχεται τον 
Αύγουστο ζητώντας άδεια για 
την εξεταστική του Σεπτέμβρη. 
Κι ενώ σύμφωνα με όσα έχουν 
προηγηθεί η άδεια έπρεπε να 
του χορηγηθεί ασυζητητί, το 
συμβούλιο της φυλακής, υπό 
την καθοδήγηση του προέδρου 
του, εισαγγελέα Ποιμενίδη, άρ-
χισε το ίδιο βιολί: απευθύνθηκε 
και πάλι στον ανακριτή, που δεν 
έχει καμιά αρμοδιότητα, όπως 
ο ίδιος είχε παραδεχτεί στο 
έγγραφό του  το Μάη. Και μέ-
σα απ’ αυτή τη μεθόδευση, και 
η νέα αίτηση του Ν. Ρωμανού 
απορρίφθηκε!

Στις 22 Σεπτέμβρη, ο ανακρι-
τής Ε. Νικόπουλος έστειλε την 
απάντησή του στο συμβούλιο 
της φυλακής, φροντίζοντας από 
την πρώτη κιόλας παράγραφο 
να αυτοανακηρυχτεί αρμόδι-
ος (απάντησε έτσι σ’ εμάς που 

υποστηρίζαμε ότι με το προη-
γούμενο έγγραφό του είχε κη-
ρύξει τον εαυτό του αναρμόδιο, 
και πρόσφερε κάλυψη στο συμ-
βούλιο της φυλακής για την αυ-
θαιρεσία του). Είναι αρμόδιος, 
λέει, γιατί ο Ρωμανός είναι και 
υπόδικος! Στη συνέχεια, αφού 
παραθέτει τι λένε ο νόμος και 
η εφαρμοστική ΚΥΑ, καταλήγει 
ότι «η αίτηση είναι απορριπτέα 
ως απαράδεκτη αφού ο αιτών 
(σ.σ. ο Ρωμανός) δεν επικαλείται 
ούτε άλλωστε προκύπτει ότι τη-
ρήθηκε η διαδικασία των άρθρων 
3 και επ. της προαναφερόμενης 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης»! 
Προχωράει μάλιστα και παραπέ-
ρα ο Ε. Νικόπουλος, όπως είχε 
κάνει και την προηγούμενη φο-
ρά. Εξετάζει και «την περίπτωση 
κατά την οποία ήθελε εκτιμηθεί 
ότι ζητεί τη χορήγηση εκπαι-
δευτικής άδειας γενικώς», επι-
καλείται πολιτικά κείμενα του 
Ν. Ρωμανού για να υποστηρίξει 
ότι  «δεν γίνεται κανενός είδους 
αναφορά στις σπουδές του» (!) 
και καταλήγει ότι «προέχει η 
εξασφάλιση της παρουσίας του 
στο Δικαστήριο και η υποβολή 
του στην εκτέλεση των αποφά-
σεων που θα εκδοθούν»! Οσο 
λοιπόν ο Ρωμανός θα παραμέ-
νει… αμετανόητος αναρχικός, 
δε θα πάρει εκπαιδευτική άδεια!

Δυο μέρες μετά από το έγ-
γραφο Νικόπουλου (στις 24 
Σεπτέμβρη), το συμβούλιο 
της φυλακής, με πρόεδρο την 
αντεισαγγελέα εφετών Πειραιά 
Στ. Περιμένη και μέλη τη διευθύ-
ντρια της φυλακής Χ. Κουτσομι-
χάλη και την κοινωνική λειτουρ-
γό Β. Φραγκαθούλα, αποφάσισε 
ομόφωνα την απόρριψη της αί-
τησης Ρωμανού για εκπαιδευ-
τική άδεια, γιατί εξέφρασε αρ-
νητική γνώμη ο ειδικός εφέτης 
ανακριτής. Και σε μια επίδειξη 
πρόκλησης, προτείνει στο Ρω-
μανό να δώσει εξετάσεις… εξ 
αποστάσεως!

Τον Ιούνη κανένας δεν επικα-
λέστηκε ότι ο Ρωμανός δεν πλη-
ροί τις προϋποθέσεις. Επικαλέ-
στηκαν τη μη έκδοση της ΚΥΑ. 
Τώρα που η ΚΥΑ έχει εκδοθεί, 
ισχυρίζονται ότι ο Ρωμανός δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις (ενώ 
έχει περάσει το 1/3 των μαθημά-
των και η εξεταστική περίοδος 
αφορά το ίδιο εξάμηνο)! Μιλάμε 
για καφκικό εφιάλτη δηλαδή.

Αποκλειστικά υπεύθυνος γι’ 
αυτή την κατάσταση είναι ο 
πρώην και νυν υπουργός Δικαι-
οσύνης Ν. Παρασκευόπουλος. 
Καθ’ όλη την προεκλογική περί-
οδο, έκανε το παπί. Επικοινωνή-
σαμε μαζί του και του ζητήσαμε 
να πάρει θέση, διότι υπήρχε ευ-
θεία παραβίαση του νόμου από 
το συμβούλιο της φυλακής, που 
έκρινε ότι ο Ρωμανός είναι «και 
υπόδικος» και γι’ αυτό απευθύν-
θηκε στον ανακριτή της υπόθε-
σης, ζητώντας τη σύμφωνη γνώ-

μη του για να προχωρήσει στην 
εξέταση του αιτήματός του. 
Οπως γράψαμε στο φύλλο μας 
της 12ης Σεπτέμβρη, ο Ν. Παρα-
σκευόπουλος εμφανίστηκε σαν 
Πόντιος Πιλάτος, επικαλούμε-
νος γελοίες δικαιολογίες, όπως 
ότι βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη 
και δεν έχει μαζί του το φάκελο.

Επανερχόμενος στο υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, ο Ν. Πα-
ρασκευόπουλος βρήκε ξανά 
μπροστά του το ζήτημα του 
Ρωμανού. Και αναγκάστηκε να 
πάρει θέση, γιατί έγινε κατάλη-
ψη στο ΤΕΙ Αθήνας με αίτημα να 
δοθεί στον Ν. Ρωμανό η άδεια 
που δικαιούται. Βγήκε σε πρωι-
νάδικο με δηλώσεις, τις οποίες 
μάζεψε και σε Δελτίο Τύπου του 
υπουργείου. Προσπερνάμε τα 
περί «εξανθρωπισμού της φυ-
λακής» και «εκπαίδευσης των 
κρατουμένων» και πάμε στο 
ζουμί: «Ωστόσο, η ενεργοποίηση 
της συγκεκριμένης δυνατότητας, 
σε περίπτωση κρατουμένου 
που είναι υπόδικος, επαφίεται 
στη δικαιοσύνη, η οποία λει-
τουργεί ανεξάρτητα. Εφόσον, 
πάντως, η εμπειρία έδειξε ότι 
οι υφιστάμενες διαδικασίες δεν 
επαρκούν για τη διασφάλιση του 
δικαιώματος των κρατουμένων 
στην εκπαίδευση, το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης θα προχωρήσει 
στην αναγκαία διορθωτική νο-
μοθετική παρέμβαση».

Τον Ιούνη, ο Παρασκευόπου-
λος έλεγε ότι δεν υπάρχει κανέ-
να πρόβλημα με τη χορήγηση 
άδειας στον Ρωμανό. Τώρα, 
έρχεται και δικαιώνει τους χει-
ρισμούς του συμβουλίου της 
φυλακής και του εφέτη ειδικού 
ανακριτή, λέγοντας ότι έχουν 
την απόλυτη αρμοδιότητα ν’ 
αποφασίσουν επί υποδίκων! Ερ-
μηνεύει το νόμο το ίδιο αυθαί-
ρετα με τους υφισταμένους του.  
Τους έκλεισε το μάτι να απορ-
ρίψουν για μια φορά ακόμη το 
αίτημα του Ρωμανού για εκπαι-
δευτική άδεια. Και για να χρυ-
σώσει το χάπι, υποσχέθηκε ότι 
θα προχωρήσει στην αναγκαία 
νομοθετική παρέμβαση! «Θα 
προσπαθήσουμε να έχουμε μια 
ρύθμιση μέσα στο πρώτο νομο-
σχέδιο το οποίο θα προωθηθεί 
στη Βουλή. Ελπίζω μέσα στον 
Οκτώβριο», είπε στην τηλεοπτι-
κή του εμφάνιση. Στο μεταξύ, ο 
Ρωμανός χάνει και αυτή την εξε-
ταστική περίοδο και θα πρέπει 
να περιμένει το Φλεβάρη. Αν ο 
Παρασκευόπουλος κάνει τη νο-
μοθετική παρέμβαση που ανήγ-
γειλε και δεν την φάει κι αυτή 
το σκοτάδι για μερικούς μήνες, 
όπως έγινε με την έκδοση της 
ΚΥΑ, που ο Παρασκευόπουλος 
την καθυστέρησε πέντε μήνες.

Εχουμε ένα νόμο, που ψηφί-
στηκε εσπευσμένα με τεράστια 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία, 
για να σταματήσει την απεργία 
πείνας ο Ν. Ρωμανός. Θυμόμα-
στε καλά τι έγινε τότε στη Βουλή 
και πόσο επέμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ να 
γίνει αυτή η ρύθμιση. Κι αυτός 
ο νόμος παραμένει ανεφάρμο-
στος, πότε γιατί δεν εκδόθηκε η 
ΚΥΑ και πότε γιατί τον ερμηνεύ-
ουν όπως τους βολεύει, ενώ ο Ν. 
Παρασκευόπουλος καλύπτει την 
αυθαιρεσία και υπόσχεται μελ-
λοντικές λύσεις.

Ενημερώνουμε τους κοσμικούς –μη τριτοκοσμικούς- και κοι-
νωνικά ευρέως δραστηριοποιούμενους συντρόφους, ότι αυτή 
την εβδομάδα έχουν γενέθλια ένας σουλτάνος, ένας τσάρος κι 
ένα εξαπτέρυγο. Σήμερα (Σάββατο 3 Οκτωβρίου) ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν κλείνει τα 61 χρόνια του, την Τετάρτη ο Βλαντιμίρ Πούτιν 
κλείνει τα 63 και την Παρασκευή ο Νίκος Χατζηνικολάου κλείνει 
τα 53 χρόνια του.

Η  καλύτερη 
κυβέρνηση όλων 
των αποχών! Ποιο 
Κωσταλέξι; Η πο-
λύκροτη υπόθε-
ση «Τσιπραλέξι» 
τελεσφόρησε κι 
έτσι έχουμε για 
δεύτερη φορά 
α ρ ι σ τ ε ρ ά  ( τ ο 
ξαναγράφουμε 
γιατί θέλουμε να 
το ακούμε) έστω 
και με το θλιβερό 
ποσοστό 18,5% (τόσο δεν βγαίνει;) του εκλογικού σώματος, ενός 
κορμιού χωρίς κεφάλι και συνεπώς χαμένου. Η ελπίδα που προς 
στιγμή πιστέψαμε ότι δεν θα έρθει και εκτεθήκαμε γράφοντας ότι 
κάτι θλιβερό θα της έτυχε, ξαναέρχεται μετά βαΐων και κλάδων 
(των τριών του ΥΕθΑ που ανέλαβε ξανά ο πατριώτης συνεταίρος 
του Alexis).

Το θέαμα θα ήταν πολύ φτωχό, εφάμιλλο της κρίσης και των κρι-
σίμων στιγμών που διέρχεται η πατρίς, αν τα πράγματα σταματού-
σαν εκεί. Υπάρχει όμως μια πλειάδα αστέρων εφάμιλλων αυτών 
του Χόλιγουντ (αγιόξυλο εις την ελληνική, που προσομοιάζει με το 
μαγιόξυλο και φέρνει ενίοτε στο νου και το βρωμόξυλο). Καθίστε 
αναπαυτικά και προσμετρήστε μεθ’ ημών, όσο κι αν με θυμών’: 
ΦίληΝίκο νταμ-νταμ / βγαίνει η βαρκούλα (που λέει και η τέως 
υπουργός πωλητισμού Al Kystis) στην παιδεία, Μπαλτάς (βαρύς) 
στον πολιτισμό με τη CIA στο πλευρό του, Quick quickly παρά 
τω πρωθυπουργώ, εκ των κοντών εις Κοντονής στον αθλητισμό. 
Ακόμη, ένας φλαμπουράρης (δεν είναι επάγγελμα ούτε βρισιά), 
ένας Καμμένος που έμεινε (με Βίτσα ως δεξί χέρι) ως προείπαμε 
κι ένας καμένος που έφυγε, Παππάς ως επικρατείας και παπάδες 
ως συμβουλάτορες μέχρι να περάσουμε από τη δικτατορία του 
προλεταριάτου στην αταξική κυνωνία και τον χωρισμό εκκλησίας-
κράτους. Και πολύ άλλοι, όπως ο Πελεγκρίνο (ποιος γάιδαρος του 
Πεπίτο Γκονζάλες ρε;), ο Μάρκος Μπότσαρης, ο cheer όνοις, ο 
Μάρδας (σαρδάμ), ο Γιούκλιντες Τσακαλauto’s, ο Κατρούγκαλος 
(ούτε αυτό είναι βρισιά), η Θεά; No. Φωτίου μετά των γεμιστών 
της. Ούτε οι έχοντες βαριά κατάθλιψη δεν δύνανται να πλήξουν!

Μάλλον δύσκολη μέρα ήταν η 30ή Σεπτεμβρίου στη ζωή του 
ιδρυτή του ΠαΣοΚ και άλλοτε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέ-
ου. Αλλά και καταλυτικός μήνας ο Σεπτέμβριος για τον ίδιο, γεμά-
τος από σημαντικά γεγονότα, όπως προκύπτει από δημοσιογρα-
φική καταγραφή της στήλης. Νομίζουμε πως αξίζει μια θέση στο 
αρχείο (ποιο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας ρε;) και καταγράφουμε:

Οσον αφορά στην 30ή Σεπτεμβρίου, τα χτυπήματα ήταν δύο: 
Τη μέρα αυτή του 1966 παραπέμπεται σε δίκη για την υπόθεση 
«Ασπίδα» μαζί με τους Π. Βαρδινογιάννη, Μ. Παπακωνσταντί-
νου, Στ. Χούτα και 28 αξιωματικούς. Και την ίδια μέρα του 1988 
υποβάλλεται σε εγχείριση ανοικτής καρδιάς στο νοσοκομείο 
Harefield του Λονδίνου.

Παίρνοντας τις ημέρες του Σεπτεμβρίου με τη σειρά, καταγρά-
φουμε ακόμη τα εξής γεγονότα που αφορούν στον ίδιο:

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1959 ο Ανδρέας Παπανδρέου επιστρέ-
φει στην Ελλάδα μετά από απουσία είκοσι και πλέον ετών στις 
ΗΠΑ.

Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1989 κατατίθεται στη βουλή το πόρι-
σμα της προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο Κοσκωτά, 
σύμφωνα με το οποίο βασικός υπεύθυνος φέρεται ο πρώην πρω-
θυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Την ίδια μέρα παραπέμπεται 
μαζί με τους Τσίμα και Τόμπρα για το ζήτημα των υποκλοπών.

Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1990 επανεκλέγεται ομόφωνα πρόε-
δρος του ΠαΣοΚ από το δεύτερο συνέδριο του κόμματος.

Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1979, ο Ανδρέας Παπανδρέου προτρέ-
πει τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή να προβεί σε ανα-
γνώριση της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης 
κατά την επικείμενη επίσκεψη του Γιάσερ Αραφάτ στην Αθήνα.

Στις 28 Σεπτεμβρίου του 1989 παραπέμπεται σε Ειδικό Δικα-
στήριο για το σκάνδαλο Κοσκωτά, μαζί με τους Κουτσόγιωργα, 
Τσοβόλα, Ρουμελιώτη και Πέτσο.

Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1993, ΚΚΕ και Συνασπισμός αρνούνται 
μετεκλογική συνεργασία με το ΠαΣοΚ, μια μέρα μετά το «άνοιγ-
μα» τού τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα 
Παπανδρέου προς την αριστερά.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά Εκοψαν πάλι την εκπαιδευτική άδεια του Ν. Ρωμανού

Ρεσιτάλ υποκρισίας από 
τον υπουργό Δικαιοσύνης

Παλέτες, κόκκινα χαλιά, στα ύψη το καρα-
κιτσαριό. Η «δεύτερη φορά αριστεροδεξιά» 
μόλις άρχισε…
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Με μια τυπική υπηρεσιακή 
ανακοίνωση, που είχε 

τίτλο «Αλλαγές στον ΦΠΑ νη-
σιών από 1.10.2015», το υπουρ-
γείο Οικονομικών ανακοίνω-
σε το βράδυ της περασμένης 
Δευτέρας την κατάργηση της 
μείωσης των συντελεστών 
ΦΠΑ κατά 30% στα πρώτα 
έξι νησιά (Ρόδος, Σαντορίνη, 
Μύκονος, Νάξος, Πάρος και 
Σκιάθος). Θ’ ακολουθήσουν 
δύο ακόμα «πακέτα» νησιών, 
ένα την 1.6.2016 και ένα την 
1.1.2017, ώστε να ολοκληρωθεί 
η κατάργηση της μείωσης του 
ΦΠΑ.

«Η εξέλιξη αυτή είναι για 
την κυβέρνηση πολιτική ανα-
γκαιότητα (και όχι επιλογή) που 
προκύπτει από τη συμφωνία με 
τους θεσμούς και βασικό στά-
διο για να προχωρήσει η αξιο-
λόγηση και τα επόμενα βήμα-
τα», αναφέρει η ανακοίνωση 
του υπουργείου Οικονομικών, 
λες και βρισκόμαστε ακόμη 
στην προεκλογική περίοδο ή 
λες και μ’ αυτό τον τρόπο μπο-
ρεί να απαλύνει τον πόνο των 
φτωχών κατοίκων των νησιών, 
που θα δουν το ισχνό εισόδη-
μά τους να γίνεται ακόμη πιο 
ισχνό καθώς η επιβάρυνση 
στις τιμές γι’ αυτούς θα είναι 
μεγαλύτερη απ’ αυτή που ισχύ-
ει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πε-
ριττεύει να σημειώσουμε πως 
η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά 
δεν οδηγούσε σε χαμηλότερες 
τιμές, αλλά εξισορροπούσε 
κάπως το αυξημένο κόστος 
μεταφοράς και το αυξημένο 
χρηματοπιστωτικό κόστος.

Με το θράσος που χαρακτη-
ρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ, το υπουρ-
γείο Οικονομικών αναφέρει, 
επίσης, ότι «θα θεσπιστούν 
κατάλληλα και στοχευμένα μέ-
τρα, για την αποζημίωση των 
κατοίκων εκείνων που έχουν 
περισσότερη ανάγκη» και συ-
μπληρώνει ότι «στις αλλαγές 
που θα γίνουν το επόμενο δι-
άστημα στην φορολογία εισο-
δήματος, θα υπάρξουν τέτοια 
μέτρα». Δεν αναφέρει, όμως, 
ούτε ένα τέτοιο μέτρο, ενδει-
κτικά έστω.

Πρόκειται για μια υπόσχε-
ση που επαναλαμβάνεται για 
προπαγανδιστικούς και μόνο 
λόγους. Οι αλλαγές στη φο-
ρολογία εισοδήματος δεν 
πρόκειται να είναι στην κατεύ-
θυνση της ελάφρυνσης της 
φορολογικής επιβάρυνσης 
των λαϊκών νοικοκυριών, αλλά 
στην κατεύθυνση της παραπέ-
ρα επιβάρυνσής τους, με την 
κατάργηση και των τελευταίων 
φοροαπαλλαγών που απέμει-
ναν. Πώς, λοιπόν, θα εισάγουν 
νέες φοροαπαλλαγές για τους 
φτωχούς νησιώτες; Και ποια θα 
είναι τα κριτήρια για να καθο-
ριστεί ποιος είναι φτωχός και 
ποιος όχι, όταν από κυβερνη-

τικά χείλη ακούγεται ότι το 
χιλιάρικο το μήνα θεωρείται 
ικανοποιητικό οικογενειακό 
εισόδημα;

Αυτά που τάζει η κυβέρνη-
ση, για να διαλύσει τις δυσμε-
νείς εντυπώσεις, θα πρέπει να 
περάσουν από την τρόικα, που 
θα ζητήσει ισοδύναμα για να 
δεχτεί οποιαδήποτε αλλαγή 
στο φορολογικό καθεστώς 
των νησιωτών, έστω και των 
πιο φτωχών. Και τέτοια δεν 
βρίσκονται εύκολα. Θυμηθεί-

τε τι έλεγαν ακόμη και μετά 
την ψήφιση του Μνημόνιου-3 
για τον ΕΝΦΙΑ. Οτι θα υπάρ-
ξει διαφοροποίηση, ώστε να 
ελαφρυνθεί ο φόρος των  μι-
κρότερων ιδιοκτησιών και να 
αυξηθεί αυτός των μεγαλύ-
τερων. Πλέον γνωρίζουμε ότι 
σε λίγες μέρες θα σταλούν τα 
ραβασάκια του ΕΝΦΙΑ, που 
θα είναι ακριβώς ίδια με τα 
περσινά. Το ίδιο θα γίνει και με 
τις ελαφρύνσεις που τάζουν 
τώρα στους νησιώτες.

Ο ευρωπαϊκός ιμπεριαλισμός ξεδιαλέγει τους 
νέους σκλάβους του από τα εκατομμύρια των 

προσφύγων που ο ίδιος παράγει

Η υποδούλωση και απόλυτη εκμετάλλευση ολόκληρων λαών 
αποτελεί πάγια τακτική του κεφαλαίου εδώ και αιώνες. Η 

αποικιοκρατία κατά την περίοδο της φεουδαρχίας και μέχρι 
τον 19ο αιώνα δεν τηρούσε τα σημερινά προσχήματα: στρατι-
ές σκλάβων φορτώνονταν αλυσοδεμένοι σε καράβια και με-
ταφέρονταν ως άμισθο εργατικό δυναμικό στις φυτείες και 
τις μητροπόλεις της Αμερικής και της Ευρώπης, όπου κατείχαν 
θέση υπανθρώπου και δούλευαν κάτω από το κνούτο και το 
μαστίγιο ως το θάνατο. Οι τρεις ταινίες του αφιερώματος 
επιστρέφουν μέσα από μυθοπλαστικές αφηγήσεις στην όχι 
και τόσο μακρινή ιστορία των σκλάβων της Αφρικής, δίνοντας 
τροφή για προβληματισμό πάνω στις φρικιαστικές ομοιότητες 
με το σήμερα, που η ιστορία επαναλαμβάνεται ως τραγωδία. 
Αυτή τη φορά, τα καράβια είναι φορτωμένα με ανθρώπους 
που ξενιτεύονται από τις χώρες όπου το κεφάλαιο εισβάλλει 
στρατιωτικά ή οικονομικά, διωγμένοι «με τη θέλησή τους», δε-
μένοι όχι με αλυσίδες αλλά με το φόβο και την αγωνία για την 
επιβίωση, ενώ τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα παίρνουν σάρκα 
και οστά στα σύνορα της Ευρώπης-Φρούριο, όπου τα κύματα 
των κυνηγημένων φακελώνονται και καταγράφονται, για να 
επιλέξουν οι σύγχρονοι αφέντες το εξαθλιωμένο εργατικό 
δυναμικό που χρειάζονται...

Προβολές και συζητήσεις
κάθε Παρασκευή βράδυ

Χοντρό χαράτσι στους 
νησιώτες με τον ΦΠΑ

20ή μέρα απεργία πείνας

Λευτεριά στην Εύη Στατήρη
ΠΟΡΕΙΑ, ΤΡΙΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΗ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, 6:30μμ

Το καμπανάκι του κινδύνου 
για την κατάσταση της υγεί-

ας της απεργού πείνας Εύης 
Στατήρη χτύπησαν την περα-
σμένη  Πέμπτη οι γιατροί που 
την εξέτασαν. Παραθέτουμε 
ολόκληρη τη γνωμάτευση των 
γιατρών:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
Νίκαια, 1/10/2015
Οι υπογράφοντες ιατροί Σπύ-

ρος Σακκάς και Ολγα Κοσμο-
πούλου, που από την έναρξη της 
απεργίας πείνας της παρακολου-
θούμε κατόπιν αιτήματός της την 
κ. Στατήρη Ευαγγελία, 26 ετών, 
επανεκτιμήσαμε σήμερα συνο-
λικά την κατάστασή της, στον 
θάλαμο νοσηλείας κρατουμένων 
του ΓΝ Νικαίας, και με την άδεια 
των θεραπόντων ιατρών.

Η κ. Στατήρη, εξαρχής εύ-
θραυστη ως ιδιοσυγκρασία 
(λιποβαρής, με σιδηροπενική 
αναιμία) διανύει την 18η ημέρα 
αποχής από την σίτιση. Από 
την 27η 9ου νοσηλεύεται στο 
Β΄ Παθολογικό Τμήμα, λόγω 
υπογλυκαιμικών επεισοδίων 
και ορθοστατικής υποτάσεως. 
Κατά τη νοσηλεία της εμφάνισε 
επίμονη ορθοστατική υπόταση, 
ταχυκαρδία που επιδεινώνεται 
σοβαρά με την απλή έγερση από 
την καθιστή στην όρθια θέση, 
χαμηλές τιμές σακχάρου ορού, 
ηλεκτρολυτικές διαταραχές, μι-
κρή παράταση χρόνων πήξεως, 
και διαταραχές επαναπολώσεως 
στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, χω-
ρίς αντίστοιχη ενζυμική κίνηση.

Η κατάστασή της έχει επιπλέ-

ον επιβαρυνθεί, διότι εδώ και 
δύο ημέρες έχει εμφανίσει ει-
κόνα οξείας γαστρεντερίτιδος, 
με αποτέλεσμα την περαιτέρω 
επιδείνωση των φαινομένων 
υπότασης και αφυδάτωσης που 
εμφανίζει. Σημειώνουμε ότι η 
κ. Στατήρη αρνείται χορήγηση 
υγρών και ηλεκτρολυτών ενδο-
φλεβίως.

Κατά την σημερινή μας επίσκε-
ψη διαπιστώσαμε ότι η απεργός 
πείνας, που είναι πλέον εμφανώς 
καταβεβλημένη, έχει απωλέσει 
συνολικά το 12.2 % του αρχικού 
σωματικού της βάρους. Εχει ορ-
θοστατική υπόταση, ταχυκαρδία 
που επιδεινώνεται με την έγερση, 
και αναφέρει αίσθημα παλμών 
και σκοτοδίνη κατά την έγερση. 
Η συμπτωματολογία γαστρεντε-
ρίτιδας συνεχίζεται, ενώ επίσης 
αναφέρει αιμωδίες άκρων, αδυ-
ναμία συγκέντρωσης και διατα-
ραχές μνήμης. 

Είναι προφανές ότι η συνολική 
της κατάσταση έχει επιδεινωθεί. 
Εκτιμούμε ότι η παράταση της 
αποχής από τη σίτιση με μαθη-
ματική ακρίβεια θα προκαλέσει 
μη αναστρέψιμες βλάβες στον 
οργανισμό της σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα, ενώ μπορεί να 
οδηγήσει στην απώλεια της ίδι-
ας της ζωής της. Επιπλέον επιση-
μαίνουμε ότι η κ. Στατήρη διανύει 
το διάστημα εκείνο κατά το οποίο 
είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο 
των αιφνίδιων καρδιακών αρ-
ρυθμιών που είναι βιβλιογραφι-
κά τεκμηριωμένο ότι μπορεί να 
εμφανίσουν οι απεργοί πείνας.

ΟΛΓΑ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΚΚΑΣ
ΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ.
Η Εύη Στατήρη βρίσκεται σή-

μερα στην 20ή μέρα απεργίας 
πείνας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, 
τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. 
Επιβάλλεται να αναπτυχθεί τά-
χιστα ένα πλατύ και δυναμικό 
κίνημα αλληλεγγύης. Η τακτι-
κή της κυβέρνησης δε θα είναι 
διαφορετική απ’ αυτή που ακο-
λούθησε σε περιπτώσεις άλλων 
απεργών πείνας στο παρελθόν. 
Τακτική βασανιστήριου. Αφήνει 
τους απεργούς πείνας να φθεί-
ρουν την υγεία τους και να βιώ-
νουν τη δραματική κατάσταση 
που συνεπάγεται μια προχωρη-
μένη απεργία πείνας, προσέ-
χοντας μόνο να μην πεθάνουν. 
Οπως έκαναν οι βασανιστές της 
χούντας.

ΥΓ. Απεργία πείνας ξεκίνη-
σε και ο Γεράσιμος Τσάκαλος. 
Οπως δήλωσε σε κείμενό του, 
«από τις 14 Σεπτέμβρη η Εύη έχει 
ξεκινήσει απεργία πείνας διεκδι-
κώντας την απελευθέρωσή της. 
Από τις 14 Σεπτέμβρη βρίσκομαι 
δίπλα της, όπως στέκεται και αυ-
τή δίπλα μου τα τελευταία χρό-
νια, κάνοντας και εγώ απεργία 
πείνας παρά την κάθετη διαφω-
νία των γιατρών λόγω του μικρού 
χρονικού διαστήματος από την 
λήξη της προηγούμενης που 
συμμετείχα. Το μοναδικό μου αί-
τημα είναι η απελευθέρωση της 
Εύης. Η δικιά μου απεργία πείνας 
είναι πλέον το μόνο μου όπλο ως 
φυλακισμένος για να σταθώ αλ-
ληλέγγυος με την Εύη».

σταθερός (γύρω στις 12.700), τα 
έσοδα της CorePharma από τις 
πωλήσεις να εκτοξευτούν στα 
6.3 εκατομμύρια δολάρια (από 
667.000 το 2010). Το 2014, η 
Impax Laboratories αγόρασε τα 
δικαιώματα του Daraprim από 
την CorePharma και ακολούθη-
σε νέα αύξηση της τιμής του, με 
αποτέλεσμα το 2014, με πολύ λι-
γότερες συνταγές (μόλις 8.821), 
τα έσοδα από τις πωλήσεις του 
φαρμάκου να εκτοξευτούν στα 
9.9 εκατομμύρια δολάρια. Στα 
νούμερα αυτά δεν περιλαμβά-
νονται τα έσοδα από τη χρήση 
του Daraprim στα νοσοκομεία. 
Μετά την αγορά του Daraprim 
από την Τuring Pharmaceuticals 
και την τεράστια αύξησή του 
ανά δισκίο, από τα 13.50 στα 750 
δολάρια, τα έσοδα της εταιρίας 
από τις πωλήσεις του αναμένε-
ται να αυξηθούν κατά δεκάδες 
ή και εκατοντάδες εκατομμύρια 
δολάρια το χρόνο, αν η κατανά-
λωση παραμείνει σταθερή.

Η περίπτωση της Turing και 

του Daraprim δεν είναι μεμο-
νωμένο περιστατικό. Αλλο χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα είναι 
η Κυκλοσερίνη, φάρμακο που 
χρησιμοποιείται για τη θεραπεία 
της επικίνδυνης πολυανθεκτικής 
σε φάρμακα φυματίωσης, η τι-
μή του οποίου ανέβηκε από τα 
500 δολάρια τα 30 χάπια στα 
10.800 δολάρια, αμέσως μετά 
την αγορά του από τη Rodelis 
Therapeutics.

Παρόλο που το ενδιαφέρον 
των μεγάλων φαρμακοβιομη-
χανιών στρέφεται κυρίως στην 
παραγωγή νέων πανάκριβων 
φαρμάκων για επικίνδυνες ή 

χρόνιες ασθένειες, που εκτοξεύ-
ει σε δυσθεώρητα ύψη τα κέρδη 
τους, παρατηρείται παράλληλα 
μια αυξανόμενη τάση για την 
απόκτηση και την προώθηση 
στην αγορά παλιών δοκιμασμέ-
νων και αποτελεσματικών φαρ-
μάκων σε νέες υπέρογκες τιμές. 
Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση 
των κερδών τους, μέσω της κα-
ταλήστευσης των κρατικών συ-
στημάτων Υγείας, των ασφαλι-
στικών ταμείων και των ασφαλι-
σμένων (πλέον, ο ασφαλισμένος 
στις ΗΠΑ πρέπει να πληρώσει 
συμμετοχή 150 δολάρια για την 
αγορά ενός δισκίου Daraprim). 
Οσο για τους ανασφάλιστους, 
αυτοί είναι καταδικασμένοι. Η 
ζωή σου τα κέρδη μας, είναι το 
δόγμα που κατευθύνει την πολι-
τική των μονοπωλίων που παρά-
γουν (και) φάρμακα.

Αμερικάνικο φάρμακο

Αύξηση 5.500% μεμιάς!
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Πριν μερικούς μήνες, όταν 
ξέσπασε το σκάνδαλο 

διαφθοράς στο παγκόσμιο 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 
ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ Γιόζεπ 
Μπλάτερ, στριμωγμένος στον 
τοίχο από την πίεση των μεγά-
λων χορηγών και της ΟΥΕΦΑ, 
αναγκάστηκε να δρομολογήσει 
τη διαδικασία αντικατάστασής 
του. Είχαμε τονίσει τότε, ότι 
ο Μπλάτερ δε θα καθήσει με 
σταυρωμένα χέρια, αλλά θα 
προσπαθήσει, πριν αποχωρήσει 
από την προεδρία της ΦΙΦΑ, 
να διασφαλίσει ότι δε θα μπει 
στη φυλακή.

Πριν μερικές μέρες, έγινε 
από τις ελβετικές αρχές έρευνα 
για τη συγκεκριμένη υπόθεση 
στο γραφείο και τον υπολογιστή 
του Μπλάτερ και, σύμφωνα με 
δημοσίευμα της αγγλικής «Daily 
Mail», από την έρευνα αποκαλύ-
φθηκε ότι το Φλεβάρη του 2011 
ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ προχώ-
ρησε σε πληρωμή 2.000.000 
ελβετικών φράγκων προς τον 
πρόεδρο της ΟΥΕΦΑ Μισέλ 
Πλατινί. Η πληρωμή αυτή ερ-
μηνεύτηκε από τη συντριπτική 
πλειοψηφία όσων ασχολούνται 
με το ποδόσφαιρο ως «δωράκι» 
προς τον Πλατινί προκειμένου 
να αποσύρει την υποψηφιότη-
τά του για την θέση του προ-
έδρου της ΦΙΦΑ.  Η είδηση 
έκανε το γύρο του κόσμου και 
φιλοξενήθηκε και στα δελτία 
ειδήσεων, γεγονός που δείχνει 
ότι ο Πλατινί και η παρέα του 
στην ΟΥΕΦΑ δεν κατάφεραν 
να «μαζέψουν» το θέμα. Πλέον, 
είναι πολλοί αυτοί που θεωρούν 
ότι ο πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ δε 
θα καταφέρει να πραγματοποι-

ήσει τα σχέδιά του και να γίνει 
πρόεδρος της ΦΙΦΑ.

Την υπόθεση χειρίζεται η 
Επιτροπή Δεοντολογίας της 
ΦΙΦΑ, που αναμένεται να κα-
λέσει τους δυο παράγοντες 
για να δώσουν εξηγήσεις. Από 
την πλευρά του ο Πλατινί, με 
επιστολή προς τις ευρωπαϊκές 
ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, 
προσπαθεί να συνδέσει την 
υπόθεση με κύκλους και επι-
χειρηματικά συμφέροντα που 
προσπαθούν να βλάψουν την 
ΟΥΕΦΑ (τι πρωτότυπο!). Για 
να δικαιολογήσει τα φράγκα 
που έβαλε στο λογαριασμό 
του ο Μπλάτερ αναφέρει ότι 
αφορούν την αμοιβή του για 
υπηρεσίες που πρόσφερε στη 
ΦΙΦΑ την περίοδο 1999-2002, 
χωρίς όμως να δώσει μια πει-
στική εξήγηση για τους λόγους 
που η πληρωμή του καθυστέρη-
σε εννέα χρόνια. Την «εξήγηση» 
Πλατινί υιοθέτησε και η πλευρά 
Μπλάτερ, συνεργάτες του οποί-
ου ισχυρίστηκαν ότι «η καταβο-
λή των χρημάτων ήταν καθ’ όλα 
νόμιμη και είχαν καταβληθεί και 
οι εισφορές υπέρ των ταμείων 
κοινωνικής ασφάλισης». 

Οι ελβετικές δικαστικές αρ-
χές που ερευνούν την υπόθεση 
θεωρούν ότι η καταβολή του 
ποσού αυτού συνιστά «απι-
στία» και ότι αποτελεί στοιχείο 
που ενισχύει την κατηγορία ότι 
ο Μπλάτερ δρούσε εκτός ή και 
εναντίον των συμφερόντων της 
ΦΙΦΑ. Οι επόμενες κινήσεις 
των δυο πλευρών αναμένονται 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού 
τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεί-
χνουν ότι ο πόλεμος ανάμεσα 
στις φατρίες που διοικούν ΦΙ-

ΦΑ και ΟΥΕΦΑ, με τρόπαιο 
τον έλεγχο του παγκοσμίου 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου 
και τα κέρδη από τις μπίζνες 
που σχετίζονται μ’ αυτό είναι σε 
πλήρη εξέλιξη, χωρίς να υπάρ-
χει διάθεση για «συμβιβασμό».

Ο Μπλάτερ ήταν στριμωγ-
μένος στην γωνία, συνεχίζει 
να βρίσκεται σε δύσκολη θέ-
ση, όμως δείχνει ότι είναι πολύ 
σκληρό καρύδι και ότι μέχρι την 
αντικατάστασή του θα αξιοποι-
ήσει τη θέση του για να μειώσει 
στο ελάχιστο δυνατό την όποια 
τιμωρία του. Νομικοί κύκλοι 
εκτιμούν ότι αν συνεργαστεί με 
τις ελβετικές αρχές μπορεί να 
καταφέρει η ποινή του να είναι 
με αναστολή και κατά συνέπεια 
να μην περάσει την πόρτα της 
φυλακής. Αν μάλιστα καταφέ-
ρει να τσαλακώσει και την εικό-
να του Πλατινί και να μην του 
επιτρέψει να διεκδικήσει την 
προεδρία της ΦΙΦΑ, τότε θα 
έχει πετύχει το απόλυτο. 

Αντίθετα, ο Πλατινί κινδυνεύ-
ει να γίνει ο μεγάλος χαμένος 
της υπόθεσης και αντί για «λύ-
ση» στο σκάνδαλο διαφθοράς 
στο ποδόσφαιρο να αποτελέ-
σει μέρος του προβλήματος. 
Οσο η υπόθεση βρίσκεται υπό 
διερεύνηση από την Επιτροπή 
Δεοντολογίας της ΦΙΦΑ και 
ιδιαίτερα στην περίπτωση που 
ασκηθεί δίωξη εναντίον του, ο 
πρόεδρος της ΟΥΕΦΑ δε θα 
μπορεί να είναι υποψήφιος στις 
εκλογές για την ανάδειξη του 
νέου προέδρου της παγκόσμιας 
ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, 
που αναμένεται να διεξαχθούν 
το Μάρτη του 2016. 

Αν κάποιοι απορούν για τη 
σφοδρότητα της σύγκρουσης 
ανάμεσα σε ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ, 
η οποία προσωποποιείται στον 
πόλεμο ανάμεσα σε Μπλάτερ 
και Πλατινί, τους θυμίζουμε ότι 
ο έλεγχος του επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου και η μάχη εξου-
σίας για την κορυφή της ΦΙΦΑ 
είναι μια καπιταλιστική διαμά-
χη, στην οποία διακυβεύονται 
τεράστια οικονομικά συμφέ-
ροντα, συνεπώς επιτρέπονται 
όλα τα χτυπήματα, ακόμα και 
αυτά κάτω από τη μέση, ενώ 
επιστρατεύεται κάθε είδους 
«συμμαχία» και συναλλαγή.  

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr   
ΥΓ. Θέση υπέρ του Πλατινί 

πήρε η γαλλική κυβέρνηση, η 
οποία έχει σχέση με την υπό-
θεση, αφού στη μεταφορά 
των χρημάτων της «αμοιβής» 
εμπλέκεται και το γαλλικό δη-
μόσιο.  Ο πρωθυπουργός Μα-
νουέλ Βαλς δήλωσε πως έχει 
απόλυτη εμπιστοσύνη στον 
Πλατινί και τη Δικαιοσύνη και 
εξέφρασε την πεποίθησή του 
ότι η υπόθεση θα έχει αίσιο 
τέλος για τον πρόεδρο της ΟΥ-
ΕΦΑ.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΚΟΥΤΛΟΥΓ ΑΤΑΜΑΝ

Το αρνάκι

Πρόκειται για την πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία του τούρκου 
σκηνοθέτη και εικαστικού (μετά τις «Journey to the Moon» 

το 2009, «2 Girls» το 2005, «Lola+Bilidikid» το 1999 και «The 
Serpent’s Tale» το 1995).

Στα χωριά της Ανατολικής Ανατολίας υπάρχει το έθιμο η οικο-
γένεια να γιορτάζει την τελετή περιτομής του γιου της προσφέρo-
ντας αρνί στο φούρνο σε όλους τους καλεσμένους. Η Μεντινέ 
προσπαθεί να πείσει τον άντρα της να γιορτάσουν την τελετή 
περιτομής του πεντάχρονου γιου τους, αλλά εκείνος θεωρεί ότι 
δεν έχουν την οικονομική άνεση για κάτι τέτοιο. Η Μεντινέ προ-
σπαθεί με νύχια και με δόντια να εξοικονομήσει χρήματα και να 
πείσει τον άντρα της, ενώ ο ίδιος είναι ένας μάλλον ανεπρόκοπος 
τύπος, που τελικά παρασύρεται από μια πόρνη. Ο γιος (τον οποίο 
όλοι φωνάζουν «αρνάκι»), από ένα αστείο της μεγαλύτερης αδερ-
φής του, έχει πειστεί ότι αν δε βρεθεί το σφάγιο θα σφάξουν και 
θα προσφέρουν τον ίδιο στους καλεσμένους. 

Ο Αταμάν ζουμάρει με τον κινηματογραφικό φακό του στα 
απομακρυσμένα και ξεχασμένα χωριά της Ανατολίας και μας 
παρουσιάζει τη στρυφνή και ζοφερή πλευρά της τουρκικής 
επαρχίας, όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Μικρές 
και κλειστές κοινωνίες, άνθρωποι που παλεύουν να επιβιώσουν 
και κοινωνικές νόρμες που λειτουργούν ως μοχλοί καταπίεσης και 
ελέγχου είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το πλαίσιο στο οποίο 
τοποθετεί την ιστορία του και ταυτόχρονα τα στοιχεία που θέλει 
να αναδείξει.

Ο Αταμάν υπογράφει και το σενάριο, που αποδεικνύεται πολύ 
δυνατό χαρτί, με το διακριτικό, έξυπνο και σαρκαστικό χιούμορ 
του, το οποίο επιτρέπει τη συναισθηματική αποφόρτιση και απο-
μακρύνει την ταινία από φτηνούς μελοδραματισμούς. Ετερο 
δυνατό χαρτί στα χέρια του σκηνοθέτη είναι η φωτογραφία της 
ταινίας. Με υποβλητικά και επιβλητικά τοπία και ελαφρώς σκοτει-
νή ατμόσφαιρα δημιουργείται το κατάλληλο οπτικό περιβάλλον 
για την επίτευξη των στόχων του δημιουργού.

Μεγαλύτερη σημασία όμως έχει αυτή καθεαυτή η σκηνοθε-
τική ματιά. Ο Αταμάν επιλέγει ένα τρυφερό, ανάλαφρο και χι-
ουμοριστικό, συνάμα όμως αιχμηρό τρόπο για να αναδείξει τις 
σκοτεινές πλευρές της καθημερινότητας της καθυστερημένης 
τουρκικής επαρχίας. Εγχείρημα αρκετά δύσκολο, το οποίο όμως 
τελικά πετυχαίνει. 

Η ταινία έχει συμμετάσχει σε αρκετά φεστιβάλ σε όλο τον 
κόσμο, ενώ έχει βραβευτεί με το βραβείο CICAE του τμήματος 
«Πανόραμα» στο Φεστιβάλ του Βερολίνου και με τα βραβεία 
Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Α’ και Β’ Γυναικείου Ρόλου στο 
Φεστιβάλ της Αττάλειας.

Ελένη Π.

Πόλεμος μέχρις εσχάτωνΗλίας Βεργίνης 
Ο «κόκκινος» 
σφαιροβόλος 

Ο Ηλίας Βεργίνης γεννήθηκε 
στους Τσουκαλάδες Λευκά-
δας το 1908 και αναδείχτηκε 

δυο φορές βαλκανιονίκης στη 
σφαίρα, το 1929 και το 1930. Λόγω 
σοβαρών προβλημάτων υγείας, 
αναγκάστηκε να αποσυρθεί νω-
ρίς από την ενεργή δράση στους 
στίβους, όχι όμως και από την τα-
ξική πάλη μέσα από τις γραμμές 
του ΚΚΕ. Για την αγωνιστική του 
δράση από τη μεταξική δικτατο-
ρία μέχρι την απριλιανή χούντα 
κέρδισε το προσωνύμιο «κόκκι-
νος» αθλητής.

Στις γραμμές του κομμουνιστι-
κού κινήματος εντάχθηκε σε νε-
αρή ηλικία και συμμετείχε στους 
λαϊκούς αγώνες, παράλληλα με 
την αθλητική του δράση. Συμμε-
τείχε στη δημιουργία της Λαϊκής 
Επιτροπής διεξαγωγής Αντιολυ-
μπιάδας στη Βαρκελώνη, μαζί με 
άλλους έλληνες και ευρωπαίους 
αθλητές, δείχνοντας με έμπρα-
κτο τρόπο την αντίθεσή του στους 
ολυμπιακούς αγώνες του Βερολί-
νου, που διοργάνωσε το ναζιστι-
κό καθεστώς του Χίτλερ. Αν και η 
Αντιολυμπιάδα στη Βαρκελώνη 
δεν έγινε, το εγχείρημα αποτέ-
λεσε μια σημαντική προσπάθεια 
των ευρωπαίων αντιφασιστών και 
κομμουνιστών αθλητών να κατα-
δείξουν την αντίθεση ανάμεσα 
στον αθλητισμό που προωθεί την 
άμιλλα και τη συναδέλφωση των 
λαών και τον πρωταθλητισμό που 
στοχεύει στη νίκη με κάθε τρόπο 
και την ανάδειξη της «ανωτερότη-
τας της φυλής».  

Την περίοδο της κατοχής ανέ-
πτυξε έντονη αντιστασιακή δράση 
και κατά τη διάρκεια νοσηλείας 
του στο νοσοκομείο τον συνέλα-
βαν τσολιάδες ταγματασφαλίτες 
σαν πρωταίτιο των κινητοποι-
ήσεων των ασθενών. Λίγο πριν 
τον παραδώσουν στη Γκεστάπο, 
απελευθερώθηκε από τέσσερις 
νεολαίους κομμουνιστές, που 
μπήκαν στο στρατόπεδο που 
ήταν κρατούμενος ντυμένοι τσο-
λιάδες. Συνέχισε τον αγώνα στην 
πρώτη γραμμή, συνελήφθη ξανά 
από τους ταγματασφαλίτες και 
γλίτωσε την εκτέλεση την τελευ-
ταία στιγμή, αφού «απήχθη» και 
απελευθερώθηκε από ένα γνωστό 
του λοχία.

Για τη συμμετοχή του στους 
λαϊκούς αγώνες «ανταμείφθηκε» 
από το αστικό κράτος με ποικίλες 
διώξεις και εξορία στην Ικαρία, 
από όπου και απολύθηκε λόγω 
ανήκεστης βλάβης, εξαιτίας της 
φυματίωσης. Πέθανε το 1973 κατά 
τη διάρκεια της χούντας. Το παρά-
δειγμα του Ηλία Βεργίνη, που συν-
δύασε την αθλητική του δράση με 
τη συμμετοχή στους λαϊκούς και 
ταξικούς αγώνες, βοηθάει να απο-
δομηθεί  το δόγμα του No politica, 
που προσπαθούν να επιβάλλουν 
στον αθλητισμό, για να τον απο-
στειρώσουν από την κοινωνική του 
διάσταση και να τον μετατρέψουν 
σε σκέτη μπίζνα.

Το αληθινό Ολυμπιακό πνεύμα το εκπροσωπεί σήμερα η λαϊκή 
Ολυμπιάδα της Βαρκελώνης. Στη Χιτλερική Ολυμπιάδα δεν συνεχί-
ζεται η ωραία παράδοσις των Ολυμπιακών Αγώνων. Στη φασιστική 
Γερμανία δεν καλλιεργείται η ιδέα της συναδελφώσεως και της ει-
ρηνικής διαβιώσεως των Λαών. Εκεί καλλιεργείται το άγριο μίσος 
ενάντια στα άλλα έθνη.

Τίμιοι Ελληνες πρωταθληταί, μην επιτρέψητε διά της συμμετοχής 
σας εις τους αγώνας του Βερολίνου, την βεβήλωσιν του Ολυμπιακού 
φωτός από τους δολοφόνους του γερμανικού Λαού. Ενισχύσατε με 
την συμμετοχήν σας την Λαϊκή Ολυμπιάδα της Βαρκελώνης. Ετσι 
σώζετε την τιμή της Ελλάδος, που ήταν η κοιτίς της Ολυμπιακής 
ιδέας και περιφρουρείτε τα ωραία ιδανικά του Αθλητισμού.

Μετά τιμής
Ηλίας Βεργίνης

Πρωταθλητής Ελλάδος
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> «Εργασιακό μίνιμουμ» προ-
τείνει η Κομισιόν. Από το μίνι 
στο πιο μίνι και στο μίνιμουμ 
(και αυτό είναι το μάξιμουμ 
που «δίνει» η ΕΕ στους εργα-
ζόμενους…).

> Φυσικά, η ΑΥΓΗ (avgi.gr, 
30-9-15) σπεύδει να το διαφη-
μίσει…

> «Mr. Winner» ο Τσίπρας κα-
τά Ομπάμα (ο λαός πάντα σε 
θέση  loser…).

> «Η θεαματική μείωση των 
εγγραφών νέων επιχειρήσεων 
τον Ιούλη και τον Αύγουστο εί-
ναι το αποτέλεσμα των capital 
controls. Εστω κι αν οι περισ-
σότερες από αυτές τις νέες 
επιχειρήσεις ήταν της κατη-
γορίας φούρνων, καφετεριών, 
μπαρ και σουβλατζίδικων, που 
δεν συντελούν ακριβώς στην 
ανάπτυξη της οικονομίας». 
(kathimerini.gr, 30-9-15, κύριο 
άρθρο «Μεταμόρφωση»). Αυ-
τά για τις μικρές έως μεσαίες 
επιχειρήσεις αποτελούν πραγ-
ματικότητα που την «ξεχνούν» 
οι φυλλάδες τύπου «Καθ.» πριν 
και μετά τις εκλογικές περιό-
δους…

> Ο Κλίντων, του Κλίντονος… 
(γιατί όχι;).

> Στα ΚΤΕΟ η Ελλάδα αναστε-
νάζει (πρόστιμον γαρ βαρύ…).

> Γιατί και  ο Γατούλης χρειά-
ζεται τον Φλαμπουράρη του.

> Για να ιδούμε, μετά και το 
πρόσφατο «περιστατικό» μπα-
τσομανίας, θα βγουν τίπτις 
τύποι/ες να μας πουν ότι το 
σύνθημα «μπάτσοι-γουρούνια-
δολοφόνοι» είναι… λαθεμένο;

> Puerto Carras. Η λαμογιά, 
της λαμογιάς, τη λαμογιά, ω 
λαμογιά.

> «Θρησκευτικά με το στανιό» 

ή «Ορθοδοξία ή θάνατος»…

> Είκοσι σελίδες του γερμανι-
κού συντάγματος είναι μία από 
τις «ασπιρίνες» της Ευρώπης 
στους πρόσφυγες…

> Αρπαγεδδών.

> Ασπρόπυργος: εκτός των 
ναζίδων (και) 6.000 τόνοι το-
ξικών αποβλήτων.

> «Ανοιξαν οι δουλειές των 
ξενοδόχων της Γερμανίας 
λόγω προσφυγικών ροών» 
(kathimerini.gr, 30-9-15, από 
Reuters). Και το «Auslander 
‘raus»;

> Το οποίο «Auslander ‘raus» 
εκφράζει ο δήμαρχος Καμί-
νης…

> 5/10/15: Κατάθεση προσχε-
δίου Προϋπολογισμού για το 
2016. Και, βέβαια, δέσμη μέ-
τρων για καταβολή της δόσης 
των δισ. ευρώ. Αιτία πολέμου; 
Κοινωνικού; Με οιαδήποτε 
μορφή;

> ΚΑΙ η Renault, ΚΑΙ η Nissan, 
ΚΑΙ η Hyundai, ΚΑΙ η Citroen, 

ΚΑΙ η FIAT, ΚΑΙ η Volvo πουλά-
νε φύκια για μεταξωτές κορδέ-
λες (σιγά μην και ενδιαφέρο-
νταν για το… περιβάλλον).

> Καθόλου «κουλό» το ότι η 
Ρωσία βομβαρδίζει τη Συρία 
αλλά όχι στόχους που έχουν 
σχέση με το ISIS. Οταν οι συν-
θήκες το επιβάλλουν…

> Τα «πειραγμένα» Volkswagen 
στη Βρετανία ανέρχονται σε 
1.2 εκατομμύρια…

> Φυσικά και αρχίσανε τα 
όργανα στην (κατά) Jeremy 
Corbyn εποχή: Το σκιώδες 
υπουργικό συμβούλιο δεν 
βρίσκει σημεία συμφωνίας 
για τους Τράιντεντ, τη Συρία 
και τη μετανάστευση (όπως το 
έθεσε η telegraph.co.uk, 30-9-
15, «Ο J. Corbyn αντιμετωπίζει 
ανταρσία στο σκιώδες υπουρ-
γικό συμβούλιο»).

> Και η IZVESTIYIA (izvestia.
ru, 30-9-15) να επιμένει: «Η 
Ρωσία βοηθά τη Συρία στον 
αγώνα κατά τον ISIS»…

> Σημειώνει (με σημασία) η ρω-

σική φυλλάδα NEZAVISIMAYA 
GAZETA (ng.ru, 29-9-15): «Οι 
ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες για την 
επιστροφή της Ρωσίας στο 
μεγάλο παιχνίδι στην Εγγύς 
Ανατολή» - συντάκτης Κ. Ρεμ-
τσουκόφ.

> Στο Σεν-Τροπέ τα ψάρια κο-
στίζουν τρεις φορές ακριβό-
τερα από ό,τι στις γειτονικές 
πόλεις: είναι προφανώς γι’ 
αυτούς που «έχουν τον τρόπο 
τους»…

> Γουότ ιζ δις; Δις ιζ Αλέκσι 
Τσίπα (γιοκ).

> Οι αυτοκτονίες λόγω ανερ-
γίας γίνονται γνωστές: τον 
ξέρουμε τον ένοχο κι είναι 
γνωστή η αιτία.

> Α. Τσίπρας: Χέρι-χέρι με τον 
Κέρι.

> Η Αννα-Μισέλ με τον Τζίτζι: 
έδωσε γραμμή ο Κοκός.

> Ναι, υπάρχουν ακόμη βασι-
λόφρονες στην Ελλάδα. Υπάρ-
χουν και κουμπαριές, άλλωστε.

> Κλέβουν οι συντάκτες της 
Εφημερίδας των Συντακτών; 
Α, πα, πα, δεν το πιστεύουμε.

> Αν το καλοσκεφτούμε, εκεί-
νος ο Φωτόπουλος που έκλεψε 
το ρεπορτάζ της «Κόντρας» για 
το Stegosgate και το παρουσί-
ασε σαν δικό του, πέραν των 
άλλων, είναι και μεγάλη κο-
μπλεξάρα.

> Μνημόσυνο με ξένα κόλλυ-
βα.

> Κύλησε ο Αδωνις και βρήκε 
τον Μπουμπούκο.

> Τις 50 υπογραφές δεν είχε 
καταφέρει να τις μαζέψει 
μέχρι Πέμπτη απόγευμα. Μα 
τόση δημοφιλία πια στο στε-
λεχιακό δυναμικό της ΝΔ;

Βασίλης

ΝΔ: προεκλογικά εδίνανε τα χέρια και μόλις παν για αρχηγοί, βγήκανε τα μαχαίρια

Η «Δαμόκλειος Σπάθη» πάνω από την κοινωνική ασφάλιση

Με κείνες τις προσλήψεις δασκάλων-καθηγητών τι γίνεται άραγε;

Δεύτερη φορά, άνευ σιέλου…

  Dixi et salvavi animam meam

u Oταν η τέχνη του δρόμου απαλλάσσεται από τα βαρίδια 
του ναρκισσισμού και της αυτοεπιβεβαίωσης, όταν παύει να 
κατασκευάζει δυσνόητες υπογραφές που τις αναγνωρίζει μό-
νο ο υπογράφων και η παρέα του, όταν αποφασίζει να επικοι-
νωνήσει με τον κόσμο, μ’ άλλα λόγια όταν είναι πραγματική 
τέχνη, τότε μπορεί να δώσει πραγματικά διαμάντια.

u «Η δικαιοσύνη σας βρωμάει φασισμό». Το σύνθημα γί-
νεται ξεχωριστό γιατί έχει γραφεί (μαζί με άλλα συνθήματα) 
στον εσωτερικό περίβολο των φυλακών Κορυδαλλού. Κρατού-
μενοι της Α΄πτέρυγας εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην 
απεργό πείνας Εύη Στατήρη, που παραμένει κρατούμενη, επει-
δή στο πρόσωπό της ο αστικός κρατικός μηχανισμός εξαντλεί  
την εκδικητικότητά του ενάντια στα φυλακισμένα μέλη της 
ΣΠΦ (είναι σύζυγος του Γεράσιμου Τσάκαλου) και σε όλους 
τους πολιτικούς κρατούμενους. Από την περασμένη Δευτέρα, 
28 Σεπτέμβρη, οι κρατούμενοι της Α’ πτέρυγας ανακοίνωσαν 
ότι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης προς τη συ-
γκρατούμενή τους απεργό πείνας, αρνούμενοι να μπουν στα 
κελιά για μια ώρα μετά το προβλεπόμενο βραδινό κλείσιμο 
της φυλακής (9-10μμ) και ότι αυτό θα συνεχιστεί όσο διαρκεί 
η απεργία πείνας της Εύης Στατήρη. «Πλέον με την Εύη στο 
νοσοκομείο ο χρόνος κυλάει αμείλικτα και όσο δεν δίνεται 
λύση στο θέμα με την απελευθέρωση της και την ικανοποίηση 
του αιτήματος της αφήνουμε ανοιχτό κάθε σενάριο για οποι-
αδήποτε περαιτέρω όξυνση των κινήσεων μας» αναφέρουν 
οι κρατούμενοι.

u Να καθαρίσουμε τις γειτονιές μας από φασίστες, μπά-
τσους και αφεντικά (στένσιλ στην Αχαρνών)
Εδώ δεν έχουμε δυσνόητες υπογραφές που για να τις διαβά-
σεις πρέπει να είσαι γνώστης της γραμμικής β’. Εδώ έχουμε 
ένα ευνόητο σύνθημα, για την αναπαραγωγή του οποίου κα-
ταβλήθηκε κόπος (στένσιλ γαρ), πλην όμως το αποτέλεσμα 
είναι… άλλ’ αντ’ άλλα της Παρασκευής το γάλα. Ο θρίαμβος 
της ιδεοληψίας. Η νίκη του βερμπαλισμού πάνω στη λογική. 
Η αποθέωση της απόσπασης από την κοινωνική πραγματικό-
τητα. Κι όλ’ αυτά στο όνομα ευγενών στόχων, όπως είναι ο 
αντιφασισμός, ο αντικρατισμός, ο αντικαπιταλισμός. Καλά οι 
φασίστες, στο βαθμό που εκδηλώνονται φανερά, μπορούν ν’ 
αντιμετωπιστούν σε επίπεδο γειτονιάς. Οι μπάτσοι, όμως; Θα 
καταργηθεί το αστικό κράτος σε κάθε γειτονιά ή σε κάποιες 
γειτονιές; Θα δημιουργηθούν αυτόνομες ζώνες χωρίς κρατική 
καταστολή; Τι ακριβώς θα γίνει; Αμ’ τ’ αφεντικά; Ως φυσική πα-
ρουσία, μάλλον δεν κατοικούν στις συγκεκριμένες γειτονιές. 
Εκτός αν το σύνθημα αναφέρεται και στο φούρναρη που έχει 
έναν αρτεργάτη και τον μαγαζάτορα της γωνίας που έχει μια 
υπάλληλο. Γιατί όχι; Αφεντικά είναι κι αυτοί, έστω και μικρά. 
Τα μεγάλα εργοστάσια, πάλι, δεν είναι εγκατεστημένα στις 
γειτονιές, βρίσκονται συνήθως σε βιομηχανικές και βιοτεχνι-
κές ζώνες, έξω από τις γειτονιές κατοικίας. Θα καθαριστούν 
οι γειτονιές από αφεντικά, αλλά αυτά θα εξακολουθήσουν να 
διατηρούν τις επιχειρήσεις τους και να εκμεταλλεύονται ερ-
γάτες; Οταν ο βολονταρισμός «ξεφεύγει», γίνεται…

οι τοίχοι έχουν φωνή

Τρέμε Σεφερλή, έρχεται ο Σταύρος
«Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, που οι αντίπα-

λοί μας θέλουν ένα γονατισμένο Ποτάμι, 
όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε την απάντη-
ση. Το Ποτάμι είναι εδώ για να τα αλλάξει 
όλα. Στην χώρα, στην κοινωνία και βέβαια 
και στο “εσωτερικό’’ του». Ο Μάρκος Σε-
φερλής έχει αρχίσει να ψάχνεται, μετά 
την επιστολή που απηύθυνε ο Σταύρος 
Θεοδωράκης «στους εθελοντές, τα στε-
λέχη, τους υποψηφίους βουλευτές, τους 
φίλους» του Ποταμιού, για να τους ανακοι-
νώσει ότι πάνε για συνέδριο και πλέον θα 
τους βλέπει πιο συχνά! Λες να ξαναγυρί-
σει στην τηλεόραση, ν’ αφήσει τις μελό εκ-

πομπές της βραδινής ζώνης και να κλείσει 
συμβόλαιο για πρωινάδικο;

Θαυμάστε κλασικό θεοδωράκειο λόγο: 
«Εχουμε ζωή μόνο 19 μηνών και προλάβα-
με και κάναμε όσα οι άλλοι δεν έχουν κά-
νει για δεκαετίες. Και δεν μιλώ μόνο για 
τις τέσσερις εκλογικές μάχες που δώσαμε, 
χωρίς χρήματα, χωρίς μηχανισμούς, χωρίς 
προστάτες. Μιλώ για τα ψηφοδέλτιά μας. 
Τους ανθρώπους που αναδείξαμε. Μιλώ 
για τις παρεμβάσεις μας στην δημόσια 
ζωή. Το νέο ήθος που επιβάλαμε από την 
πρώτη στιγμή στην Βουλή. Μιλώ για τους 
δεσμούς που αναπτύξαμε με τις δημιουρ-

γικές δυνάμεις της κοινωνίας»!
Κι ακόμα: «Πρέπει να αλλάξουμε πολλά, 

προσέξτε όμως. Δεν αλλάζουμε ρότα επει-
δή στις εκλογές πήραμε 4%. Ξέρουμε και 
όλοι το αναγνωρίζουν ότι αυτή η υποχώρη-
ση ήταν συγκυριακή (…) Είμαι σίγουρος ότι 
αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι αυτό 
που και εσείς σκέφτεστε και συζητάτε. Ενα 
σύγχρονο κόμμα όπου όλοι θα έχουν λόγο 
(…) Από την αρχή είχαμε πει: Οι παρέες 
είναι αυτές που γράφουν ιστορίες. Και η 
δική μας παρέα είναι μεγάλη».

Με τον ήλιο τα βγάζω, με τον ήλιο τα 
μπάζω, τι έχουν τα έρ’μα και ψοφούν;



Aσφαλιστική
συνείδηση

Η Κοινωνική Ασφάλιση βρίσκεται και πάλι στην κλίνη 
του Προκρούστη. Δεν είναι μόνο τα μέτρα που ήδη ψη-
φίστηκαν πακέτο με το Μνημόνιο-3 και η αισχρή εγκύ-
κλιος Χαϊκάλη, που δεν στηρίζεται καν σε νόμο. Είναι 
και η νέα γενική ανατροπή, που σε λίγο καιρό θα τεθεί 
υπόψη της τρόικας, για να δώσει την τελική έγκριση.

Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για το χαρακτήρα 
αυτής της ανατροπής. Πριν καν υπογραφεί το Μνημό-
νιο-3, πριν καν το κάλπικο δημοψήφισμα της 5ης Ιούλη, 
είχε σταλεί στους ιμπεριαλιστές δανειστές πρόταση 
-με υπογραφή Τσίπρα- η οποία επαινούσε τους μνημονι-
ακούς αντιασφαλιστικούς νόμους (Λοβέρδου κτλ.) και 
εισηγούνταν συνέχισή τους σε τρόπο που να εξασφα-
λίζεται «μεγαλύτερη σύνδεση εισφορών-παροχών», 
δηλαδή χαμηλότερες συντάξεις.

Συμπληρώσαμε ένα τέταρτο του αιώνα με συνεχείς 
αντιασφαλιστικές ανατροπές. Από το 1990 έχει ξεκι-
νήσει μια διαδικασία ψήφισης νομοθετημάτων που 
καθένα προστίθεται στα προηγούμενα. Εφτιαξαν έναν 
μεταβλητού μήκους πάγκο του Προκρούστη. Αφού ψη-
φίσουν έναν αντιασφαλιστικό νόμο, μικραίνουν τον πά-
γκο και ετοιμάζουν τον επόμενο νόμο. Τα ασφαλιστικά 
δικαιώματα εργαζόμενων και συνταξιούχων πάντα πε-
ρισσεύουν από το μήκος του πάγκου και περικόπτονται. 
Και βέβαια, κάθε φορά που ψηφίζουν έναν αντιασφαλι-
στικό νόμο διαβεβαιώνουν ότι «έλυσαν το ασφαλιστικό 
για τα επόμενα 30 (καμιά φορά και 50) χρόνια», για 
ν’ ανακαλύψουν σε καμιά διετία ότι «κινδυνεύουν οι 
επόμενες γενεές να μην πάρουν σύνταξη» και να εξα-
πολύσουν τη νέα επίθεση.

Το αποτέλεσμα αυτής της 25ετούς επίθεσης δεν 
ήταν μόνο η συρρίκνωση των ασφαλιστικών δικαιωμά-
των των εργαζόμενων και των συνταξιούχων. Βοηθού-
σης και της κρίσης, με την έκρηξη της ανεργίας, της 
υποαπασχόλησης και της «μαύρης» (ανασφάλιστης) 
εργασίας, άρχισε στη νέα εργατική βάρδια να αδυνα-
τίζει αυτό που ονομάζουμε ασφαλιστική συνείδηση. 
Να εμπεδώνεται μια αντίληψη που λέει ότι «σιγά μην 
πάρουμε σύνταξη εμείς».

Αυτή η αλλαγή δημιουργεί μια συνθήκη πολύ πιο επι-
κίνδυνη από τις συνεχείς αντιασφαλιστικές ανατροπές, 
διότι «εξαφανίζει» το κοινωνικό υποκείμενο που θα 
μπορούσε να ξανακερδίσει το χαμένο έδαφος.

Ιστορικά, από τότε που οικοδομήθηκε το κοινωνικο-
ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας, απετέλεσε αιχμή 
του δόρατος των άμεσων διεκδικήσεων της εργατικής 
τάξης. Η κοινωνική ασφάλιση στεκόταν στην κορυφή 
της κλίμακας με τα διαχρονικά και συγκυριακά εργα-
τικά αιτήματα. Οι εργαζόμενοι γνώριζαν ότι τα μισθο-
λογικά αιτήματα μπορεί φέτος να τα κερδίσεις, του 
χρόνου να τα χάσεις και του παραχρόνου να τα ξανα-
κερδίσεις, όμως οι αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα 
καθορίζουν μακροχρόνια τους όρους διαβίωσης του 
εργάτη και της οικογένειάς του. Γι’ αυτό και δόθηκαν 
σκληροί αγώνες για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση 
των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Μολονότι αυτοί οι 
αγώνες δεν ξέφευγαν από τα όρια ενός αγωνιστικού 
ρεφορμισμού, αποτελούσαν ταυτόχρονα και πεδίο 
εμφάνισης της εργατικής τάξης ως τάξης, διότι ξεπερ-
νούσαν το επιχειρησιακό ή κλαδικό επίπεδο.

Οταν αρχίζει και αδυνατίζει η ασφαλιστική συνείδη-
ση στους κόλπους της νέας εργατικής βάρδιας, αρχίζει 
να εκλείπει η απαραίτητη δύναμη πυρός από την ερ-
γατική τάξη. Και για την άμυνα στην τωρινή συγκυρία 
και -πολύ περισσότερο- για τη μελλοντική αντεπίθεση. 

Πρέπει, λοιπόν, να γίνει συστηματική δουλειά για να 
ξαναζωντανέψει η ασφαλιστική συνείδηση. Δεν είναι 
ζήτημα εκκλήσεων, είναι ζήτημα ζύμωσης, κόντρα στην 
αστική ιδεολογία, που φορά συχνά «φιλεργατικό» ένδυ-
μα, προτείνοντας στους νέους εργάτες και εργάτριες 
ατομικές λύσεις. Ενάμισης αιώνας αγώνων για την Κοι-
νωνική Ασφάλιση πρέπει να επικαιροποιηθεί.

Π.Γ.

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

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΗ ετήσια γενική συνέλευση 
του ΟΗΕ δεν είναι κάποιο 

παγκόσμιο φόρουμ στο οποίο 
επιλύονται με δημοκρατικό 
τρόπο κρίσιμα διεθνή ζητήμα-
τα. Στο περιθώριό της, όμως, 
στο πλαίσιο διμερών συναντή-
σεων, μπορεί να γίνουν παζά-
ρια και διευθετήσεις ανάμεσα 
σε ηγέτες ιμπεριαλιστικών δυ-
νάμεων. Οταν συναντιούνται ο 
Ομπάμα με τον Πούτιν, σίγου-
ρα η συνάντησή τους έχει ου-
σία για την αναζήτηση κάποιου 
συμβιβασμού σε φλέγοντα ζη-
τήματα, όπως π.χ. η Συρία. Κι 

όταν συναντιούνται ο Ομπάμα 
με τον Σι Τζιπίνγκ σίγουρα δεν 
μιλούν περί ανέμων και υδά-
των, αλλά ασχολούνται με το 
φλέγον ζήτημα του νομισμα-
τικού (και όχι μόνο) πολέμου 
ανάμεσα στις δυο χώρες. Ολα 
τα υπόλοιπα είναι σόου και δη-
μόσιες σχέσεις.

Τι μπορεί να περιμένει ο 
πρωθυπουργός μιας εξαρτη-
μένης χώρας σαν την Ελλάδα 
από τη συμμετοχή του σ’ αυτό 
το φόρουμ; Απολύτως τίπο-
τα επί της ουσίας, εκτός αν 
υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζη-
τήματα που κάποια ή κάποιες 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις θα 
θελήσουν να ρυθμίσουν μαζί 
του. Στο μεγάλο παιχνίδι δεν 
μπορεί να παίξει. Στην καλύτε-
ρη περίπτωση θα έχει κάποιες 
συναντήσεις και θα βγάλει 
κάποιες φωτογραφίες που το 
προπαγανδιστικό του επιτε-
λείο θα πλασάρει στους «ιθα-
γενείς». Ας μας πουν οι προπα-
γανδιστές του Μαξίμου πόσοι 
ξένοι ηγέτες παρακολούθησαν 
την ομιλία Τσίπρα στη γενική 
συνέλευση του ΟΗΕ. Από τους 
ηγέτες των ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων κανένας! Είχαν κα-
λύτερα πράγματα να κάνουν 
από το να πάνε ν’ ακούσουν 
τον Τσίπρα. Ασε που άμα πάνε 
στον Τσίπρα θα πρέπει να πάνε 
και σε άλλους της κλάσης του 
Τσίπρα, για να τηρήσουν τις 
ισορροπίες. Ο Τσίπρας, όμως, 
σαν καλός υποτακτικός, στή-
θηκε για ν’ ακούσει την ομιλία 
του Ομπάμα, γεγονός που δεί-
χνει ότι έχει εμπεδώσει καλά 
τις απαιτήσεις του ρόλου του 
ως πρωθυπουργού της αστικής 
Ελλάδας-ψωροκώσταινας.

Με την επανεκλογή του 
στην πρωθυπουργία ο Τσίπρας 
θέλησε να κάνει μια εντυπωσι-

ακή εμφάνιση στη Νέα Υόρκη. 
Πλην όμως, αυτός και το επι-
τελείο του συνειδητοποίησαν 
σύντομα πως δεν υπήρχε περι-
θώριο για κάτι τέτοιο. Επί μέ-
ρες, βέβαια, το επιτελείο του 
Μαξίμου διοχέτευε σενάρια 
για συνάντηση με τον Ομπά-
μα, στην οποία θα συζητιόταν 
το χρέος. Οσο πλησίαζαν οι 
μέρες, οι τόνοι    κατέβαιναν, 
γιατί ήξεραν πολύ καλά ότι συ-
νάντηση δε θα γινόταν. Τι θα 
γινόταν; Μια συνάντηση δη-
μόσιων σχέσεων, στο πλαίσιο 
κάποιας δεξίωσης, όπου ο εκά-
στοτε αμερικανός πρόεδρος 
σηκώνεται, συνοδευόμενος 
από την «πρώτη κυρία», κι αρ-
χίζει να χαιρετά τους καλεσμέ-
νους του, αλλάζοντας και με-
ρικά λόγια στο πόδι μαζί τους, 
ίσα-ίσα για να προλάβουν οι 
φωτογράφοι να τραβήξουν 
μερικές πόζες.

Κι όμως, η προπαγάνδα 
του Μαξίμου προσπάθησε να 
πείσει την περασμένη Τρίτη, 
ότι στην τρίλεπτη συνάντηση 
με τον Τσίπρα στο όρθιο, στο 
περιθώριο της δεξίωσης που 
δίνει ο αμερικανός πρόεδρος 
για τους αρχηγούς κρατών 
και κυβερνήσεων που συμμε-
τέχουν στη γενική συνέλευση 
του ΟΗΕ, ο Ομπάμα συζήτη-
σε για το χρέος! Το πολύ-πολύ 
να πέταξε μια κουβέντα, όπως 
το συνηθίζουν οι αμερικανοί 
πρόεδροι όταν συναντιούνται 
με τους υποτελείς, δασκαλεμέ-
νοι από το επιτελείο των συμ-
βούλων τους τι πρέπει να πουν 
στον καθένα από δαύτους. Δεν 
παρέλειψαν, πάντως, να ψιθυ-
ρίσουν στ’ αυτιά των δημοσιο-
γράφων και διάφορα φαιδρά, 
όπως ότι ο Ομπάμα σύστησε 
τον Τσίπρα στη σύζυγό του ως 
τον άνθρωπο που έχει κερδίσει 
απανωτές εκλογές (χέστηκε η 

Μισέλ!) και ότι στη δεξίωση 
του Μπαν Κι Μουν ο Ομπά-
μα χτύπησε τον Τσίπρα στην 
πλάτη και του είπε «good job 
Alexis»! Πράγματα που έκαναν 
παλαιότερα οι γαλαζοπράσινοι 
και με τα οποία οι αριστεροί ή 
γελούσαν ή ξερνούσαν.

Ο Τσίπρας παραπέμφθηκε 
στον Κέρι και η επιλογή του 
υπουργού δεν είναι τυχαία. Δε 
θα κάνει ο Κέρι συζήτηση για 
το χρέος, γιατί δεν είναι της 
αρμοδιότητάς του. Αν γινόταν 
συνάντηση με τον Λιου, τότε 
θα μπορούσε να συζητηθεί 
το χρέος, μολονότι οι Αμερι-
κανοί πέρα από δηλώσεις δεν 
μπορούν να κάνουν σπουδαία 
πράγματα. Από το γεγονός ότι 
ο Σταθάκης έφυγε για την Ου-
άσιγκτον, για να συναντηθεί 
εκεί με τη Λαγκάρντ, μπορού-
με να συμπεράνουμε ότι οι 
Αμερικανοί έδειξαν… ευγενικά 
το δρόμο της απευθείας συζή-
τησης με το ΔΝΤ. Κήρυξαν, 
δηλαδή, αυστηρή ουδετερό-
τητα. Και βέβαια, η Λαγκάρντ 
δεν μπορεί να κάνει και πολλά 
πράγματα για τη νέα αναδιάρ-
θρωση του χρέους, δεδομένου 
ότι το χρέος προς το ΔΝΤ δεν 
αναδιαρθρώνεται, οπότε δεν 
είναι αυτή που θ’ αποφασίσει 
για το τι θα γίνει με το χρέος 
προς τις ευρωπαϊκές χώρες και 
τον EFSF. Αρα, εκείνο που συ-
ζήτησε ο Σταθάκης μαζί της εί-
ναι η συμμετοχή του ΔΝΤ στο 
«πρόγραμμα» του τρίτου Μνη-
μόνιου. Η ελληνική κυβέρνηση 
έχει καλέσει επίσημα το ΔΝΤ 
να συμμετάσχει (επιστολή 
Τσακαλώτου τον Ιούλη) και τη 
διαπραγμάτευση η Λαγκάρντ 
δε θα την κάνει με τον κάθε 
Σταθάκη ή Τσακαλώτο, αλλά 
με τον Σόιμπλε.

Τι έμεινε από την επίσκεψη 
Τσίπρα στη Νέα Υόρκη, πέρα 

από τη φωτογραφία με τον 
Ομπάμα; Η συμμετοχή του 
σε εκδήλωση του Ιδρύματος 
Κλίντον, όπου του υπέβαλε 
ερωτήσεις ο ίδιος ο Κλίντον, 
με εκπροσώπους του ελλη-
νικού καπιταλιστικού «τζετ 
σετ» στο ακροατήριο και την 
Αγγελοπουλίνα να κάνει την 
παρουσίαση. Κι επειδή αυτά 
τα πράγματα δεν κανονίζο-
νται την τελευταία στιγμή, 
πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι 
η δουλειά είχε ετοιμαστεί από 
μήνες (μετά την αποτυχία της 
Αγγελοπουλίνας να κάνει συ-

νέδριο του Ιδρύματος Κλίντον 
στην Αθήνα στις αρχές του κα-
λοκαιριού). Και βέβαια, το να 
σε βάλουν να συνομιλήσεις με 
τον Κλίντον δε γίνεται τζάμπα. 
Ο Κλίντον πουλάει ακόμα και 
το σκατό του σε μορφή γαλέ-
τας, η Αγγελοπουλίνα χώνει 
φράγκα στο Ιδρυμα Κλίντον 
και ο όμιλος του συζύγου της 
(ενδεχομένως σε συνεργασία 
και με άλλους καπιταλιστικούς 
ομίλους) περιμένει να εισπρά-
ξει τα κέρδη. Οποιος πιστεύει 
ότι αυτά τα πράγματα είναι 
απλώς δημοσιοσχεσίτικες 
ενασχολήσεις των «κοσμικών» 
αστών είναι αφελής.

Αλλά και ως δημοσιοσχεσί-
τικη εκδήλωση να δούμε αυτό 
το πανηγύρι (στο οποίο ο Τσί-
πρας εξευτελίστηκε, γιατί δεν 
χρησιμοποίησε διερμηνέα με 
αποτέλεσμα να μην καταλα-
βαίνει τι τον ρωτούσε ο Κλί-
ντον), προκύπτει το ερώτημα: 
τι γύρευε ένας πρωθυπουργός, 
που παριστάνει τον αριστερό, 
σε μια τέτοια εκδήλωση; Να 
πείσει τους «επενδυτές» απο-
κλειόταν (αυτοί δεν ψωνίζουν 
από το παζάρι, αλλά μελετούν 
τις κινήσεις τους με τα επιτε-
λεία τους), να κλείσει συμφω-
νίες αποκλειόταν. Επομένως, 
η μοναδική επιδίωξη ήταν να 
«μπει» ο Τσίπρας στα «μεγά-
λα σαλόνια», να γίνει αποδε-
κτός από τους καπιταλιστές 
σαν δικός τους άνθρωπος. Το 
επεδίωξε και πριν μερικούς 
μήνες, όταν πήρε μέρος στο 
περίκλειστο συνέδριο της Λέ-
σχης Αμπροζέτι στις όχθες της 
λίμνης του Κόμο.

Δημόσιες σχέσεις έκανε (ή 
προσπάθησε να κάνει) ο Τσί-
πρας στη Νέα Υόρκη, με στόχο 
να γίνει αποδεκτός ως ειλικρι-
νής εκπρόσωπος και υπηρέτης 
του ελληνικού καπιταλισμού.

Στα χνάρια του Γιωργάκη Παπανδρέου ο Τσίπρας

Για ένα χτύπημα από τον Ομπάμα 
στην πλάτη, ρε γαμώτο


