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Και θα πρέπει να σας πω ότι 
το φθινόπωρο είναι τα πιο γλυ-
κά νερά, τα πιο ζεστά νερά για 
να μπει κάποιος στο Ποτάμι.

Σταύρος Θεοδωράκης
Τι πίνεις, ρε μεγάλε, και δεν 

μας δίνεις κι εμάς;
Τα μεγάλα ζητήματα της 

δημοκρατίας, της συνταγμα-
τικής αναθεώρησης, της εκ-
παιδευτικής μεταρρύθμισης, 
του ριζικού μετασχηματισμού 
του κράτους θα ανοίγουν συ-
ντεταγμένα στο χρόνο τους 
και όχι με δηλώσεις στο πόδι 
και χωρίς συνεννόηση.

Αλέξης Τσίπρας
Δηλαδή, ο Κατρούγκαλος, 

η Σία και τ' άλλα παιδιά δε θα 
βγαίνουν στα ραδιοκάναλα;

Προφανώς, ο διάλογος με 
συντρόφους με τους οποίους 
ήμασταν μαζί επί δεκαετίες 
έχει ξεχωριστή σημασία. Αλ-
λωστε τα αποτελέσματα των 
εκλογών και το νέο σκηνικό 
προσφέρεται για συμπερά-
σματα.

Πάνος Σκουρλέτης
Περιμένοντας την επιστρο-

φή ασώτων υιών (και θυγατέ-
ρων).

Θα πω μόνο τούτο: τους λεί-
πει η εμπειρία, αλλά έδωσαν 
μάχη. Εκαναν λάθη, σίγουρα, 
αλλά πιστεύω στις έντιμες 
προθέσεις τους και ειδικά 
στον συγκεκριμένο άνθρω-
πο (σ.σ. τον Τσίπρα). Του έχω 
εμπιστοσύνη. Μακάρι να τα 
καταφέρει.

Γιώργος Αρβανίτης
Αμα σε έχουν διορίσει πρό-

εδρο του Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης, δεν 
έχεις δυσκολία να κλείσεις τα 
μάτια, αν και οπερατέρ.

Ελπίζω, κύριε Μεϊμαράκη, 
να έχω τη χαρά να συνομιλώ 
μαζί σας για μακρύ χρονικό δι-
άστημα. Να είστε εσείς αυτός 
που θα συζητάμε ισοδύναμα 
μέτρα για να προασπίσουμε 
μαζί το δημόσιο συμφέρον.

Αλέξης Τσίπρας
Για καλό «ψηφίζει» Βαγγέλα 

ο Τσίπρας ή για να τον εκθέσει 
έναντι των αντιπάλων του, που 
θα 'χουν να λένε ότι ο Τσίπρας 
προτιμά τον Μεϊμαράκη γιατί 
τον κερδίζει εύκολα; Ο Βαγ-
γέλας πάντως το ευχαριστή-
θηκε.

Προφανώς κάποιοι επιμέ-
νουν να παριστάνουν τους 
«μπαλαδόρους της πολιτικής», 
μη κατανοώντας ότι μετά από 
30 χρόνια στην πολιτική δεν 
τρώω εύκολα «γκολ». Δυστυ-
χώς, δεν μπορώ να καθησυχά-
σω εγώ τους φόβους τους για 
τη συνοχή της Κοινοβουλευτι-
κής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε 
για όποια άλλα προβλήματα 
τους απασχολούν.

Νίκος Νικολόπουλος
Κατανοούμε την οργή του… 

άντρακλα, όμως τα «άλλα προ-
βλήματα» που απασχολούν 
τον Τσίπρα ποια είναι;

«Μην ξεχνάμε ότι η Ελ-
λάδα καλείται τώρα να 

αντιμετωπίσει μία καινούργια 
απειλή από την Ανατολή, την 
απειλή του φονταμενταλι-
σμού». Το είπε ο Καμμένος 
στον εθνικιστικό δεκάρικο 
που εκφώνησε στη Σαλαμίνα. 
Και δεν είναι για γέλια. Ο Καμ-
μένος διατύπωσε νέο αμυντικό 
δόγμα («εξ ανατολών κίνδυνος 
του φονταμενταλισμού») και 
γι' αυτό οφείλει εξηγήσεις η 
κυβέρνηση συνολικά και ο 
πρωθυπουργός της.

«Ποιος είν' αυτός ο μαύ-
ρος δίπλα στη Μπέτυ, ρε 

παιδιά;», ρωτούσε με σαρκα-
σμό ο συριζαίος την ομήγυρη. 
Βγήκε, λοιπόν, και η πολυπόθη-
τη φωτογραφία. Τόσο βιαστικά 
που ο Τσίπρας δεν πρόλαβε κα-
λά-καλά να στηθεί. Περίμεναν 
κι άλλοι στη σειρά, βλέπετε. 
Προσέξτε, τώρα, τι σημαίνει 
επικοινωνιακός επαγγελματι-
σμός. Προσέξτε τα τεράστια 
χαμόγελα του Ομπάμα και 
της Ομπάμαινας, εν αντιθέσει 

με την εμφανή αμηχανία των 
«φιλοξενούμενών» τους. Αμα 
είσαι επαγγελματίας ξεχωρί-
ζεις…

«Κύκλοι του Μαξίμου κα-
ταλογίζουν στον κ. Σαγιά 

πως δεν ήταν λίγες οι φορές 
που “παγίδευσε'' το νομοθε-
τικό έργο της προηγούμενης 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, 
ενώ του προσάπτουν πως δια-
τηρούσε εμφανείς σχέσεις με 
ανθρώπους που η κυβέρνηση 

θεωρεί πως έχουν σχέση με 
τη διαπλοκή». Αυτά γράφτη-
καν στο koutipandoras.gr του 
Βαξεβάνη. Αν τα πάρουμε 
τοις μετρητοίς (εμείς δεν τα 
παίρνουμε), τότε προκύπτει το 
ερώτημα: ο Σαγιάς ήταν ένας 
μεγαλοδικηγόρος, που όποιος 
ξένος όμιλος ήθελε να ανα-
μιχτεί σε μια ιδιωτικοποίηση 
προσέφευγε στις υπηρεσίες 
του. Πώς αυτός ο άνθρωπος 
βρέθηκε στο στενό κύκλο των 
συνεργατών του Τσίπρα και δι-
ορίστηκε γενικός γραμματέας 

της πρώτης κυβέρνησής του;

«Τους προτρέπουμε λοι-
πόν εμάς να μας προσπε-

ράσουν. Να πάνε κατευθείαν 
στο ΠΑΣΟΚ που έχει μεγάλη 
εμπειρία από κυβερνητικές 
μοιρασιές. Το Ποτάμι δεν 
προτίθεται να συμμετέχει με 
κανένα τρόπο σε μια κυβέρ-
νηση από αυτή τη Βουλή». Το 
γαρ πολύ της θλίψεως γεννά 
παραφροσύνη. Κι όταν κάνεις 
τη μια κωλοτούμπα μετά την 
άλλη, κινδυνεύεις να ζαλιστείς 
αν δεν είσαι εκπαιδευμένος. 
Ακόμα κι αν σε λένε Σταύρο 
Θεοδωράκη και νομίζεις ότι 
κανένας δε θυμάται τι έλεγες 

μέχρι  και  την 

ημέρα των εκλογών, όταν η 
κύρια γραμμή σου ήταν «κυ-
βέρνηση όλοι μαζί οι μνημο-
νιακοί».

Η αριθμητική των γραφεί-
ων. Είναι 12 λέει το Μαξί-

μου, όχι, δε μετράτε σωστά, 
απαντά η Ζωή. Σημασία έχει 
ότι «μετακόμισε» την Επιτρο-
πή Αλήθειας σε νέα γραφεία, 
στη Μητροπόλεως, για να την 
έχει δίπλα της ως προσωπικό 
μηχανισμό. Και για να 'χει να 
λέει, όταν θα την καταργήσει 
ο Βούτσης. Μέχρι την κατάρ-
γηση, όμως, ο μηχανισμός θα 
δουλεύει μια χαρά. Με γρα-
φεία και μισθούς πληρωμένα 
από τη Βουλή.

10/10: Ημέρα για την κατάργηση της θανατικής 
ποινής, ημέρα ψυχικής υγείας, ημέρα αυγού, 
Ταϊβάν: Εθνική γιορτή (1911), Κούβα: Αρχή 
πολέμου ανεξαρτησίας (1868), Ιαπωνία: Ημέ-

ρα υγείας-αθλητισμού (1964) 10/10/1941: 
Πρώτο ανοιχτό διάγγελμα του ΕΑΜ στον 
ελληνικό λαό 11/10: Ημέρα κοριτσιού, ημέ-
ρα μείωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές, 
Δυτική Σαμόα: Εθνική γιορτή, Παναμάς: Ημέ-
ρα επανάστασης (1968) 11/10/1986: Εκτελεί-
ται στη Βόννη ο Γκέρολντ φον Μπράουν-Μπελ, 
διευθυντής πολιτικών υποθέσεων του υπουρ-
γείου Εξωτερικών της Δυτικής Γερμανίας. Την 
ευθύνη αναλαμβάνει το «Επαναστατικό Μέτω-
πο Δυτικής Ευρώπης - Δύναμη Ινγκριτ Σού-
μπερτ» 11/10/1986: Βόμβα έξω από το δημαρχείο 

Αθηναίων και σε μηχανουργείο στο Κερατσίνι 

(ΕΛΑ) 11/10/2004: Ολοκληρώνεται μετά 
από οκτώ μήνες η δίκη του ΕΛΑ. Το 
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων κα-
ταδικάζει κάθε έναν από τους κατη-
γορούμενους σε κάθειρξη 1.174 ετών 
12/10: Ημέρα αλληλεγγύης στους ιθαγενείς λα-
ούς, ημέρα κατά της αρθρίτιδας, ημέρα κατά 
της πείνας, ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής 
φροντίδας, ημέρα ισπανικής γλώσσας, ευρωπα-
ϊκή ημέρα ραδιοφωνίας, ΗΠΑ: Ημέρα Χριστόφο-
ρου Κολόμβου (1492), Ισπανία: Εθνική γιορ-
τή, Σουδάν: Ημέρα δημοκρατίας 12/10/2000: 
Κάθειρξη 17 ετών στον Αβραάμ Λεσπέρογλου 
13/10: Ημέρα για μείωση των φυσικών κατα-
στροφών 13/10/1969: Βόμβα (ΚΕΑ) στα γραφεία 

της Πανελλήνιας Οργάνωσης Σιδηροδρομικών 
14/10: Ημέρα δωρεάς οργάνων σώματος και με-
ταμοσχεύσεων, ημέρα τυποποίησης (προτύπων) 
14/10/2000: Βόμβα (δεν εξερράγη) στα γραφεία 
πρώην υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας Σ. Σουμάκη 
(Επαναστατικοί Πυρήνες) 15/10: Ημέρα λευκού 
μπαστουνιού (τυφλών), ημέρα αγρότισσας, ημέ-

ρα πλυσίματος χεριών 15/10/2012: Μερική 
τύφλωση Ελληνοαιγύπτιου από ρατσι-
στική επίθεση 16/10: Ημέρα διατροφής, ημέ-
ρα άρτου, ημέρα υγείας σπονδυλικής στήλης, 

Τζαμάικα: Ημέρα εθνικών ηρώων 16/10/1945: 
Συμπλοκή μοναρχικών και κομμουνιστών 
με χειροβομβίδες (Γαλάτσι) 16/10/1977: 
Εμπρησμός γραφείων «Αυγής» από νεοφασίστες

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Κάτι ξεβρακωμένοι μανατζαραίοι της 
Air France μας θύμισαν τους ξεβρακω-
μένους «νοικοκυραίους» της ΕΑΣ επί 
Μητσοτάκη u Οταν ξεσπάει η οργή 
των εργατών u Ο κυρ-Αλέκος κρατούσε 
σημειώσεις για το «κόμμα» του Λεβέντη 

u Ταιριαστή αρμοδιότητα για τον πιο 
«χάι» υπουργό των Τσιπροκαμμένων u 

Mια ωραία ατμόσφαιρα έχουν γίνει στη 
Νουδούλα u Ο Βαγγέλας τη μια μέρα 
«γυρνάει τον κώλο» στον Σαμαρά και δεν 
του λέει ούτε καλημέρα και την άλλη τα 
λένε γελαστά u Αλλά μετά βγάζουν δι-
αφορετικές «διαρροές» για το τι είπαν 

u Ο Μπουμπούκος στήνει ολόκληρη 
υπερπαραγωγή με κατοστάρι on camera, 
και παραλίγο να τον πετάξει εκτός κούρ-
σας ως εκπρόθεσμο ο Παπαμιμίκος u 

Τον οποίο δε θέλει να βλέπει στα μάτια 
του ο Βαγγέλας u Η Ντόρα, που τόσες 
μέρες στηρίζει Βαγγέλα, απαντά «εννο-
είται», όταν την ρωτούν αν θα ψηφίσει 

Κυριάκο u Και κρατιέται με το ζόρι να 
μην σκάσει στα γέλια u Δυστυχώς, οι 
γαλάζιοι δε λένε να ανανεωθούν u Εί-
χαν αρχηγό και δεν τον άφησαν ούτε να 
κατέβει u Πατούλης, φυσικά, με μεγάλο 
ατού την Πατούλαινα u Εντάξει, κ. Βα-
γενά, σας πιστεύουμε ότι είχατε ξεχωρί-
σει το ταλέντο του Τσίπρα από παλιά u 

Γιατί, όμως, έπρεπε να μας πείτε και ότι 
σκεφτόσαστε να τον προξενέψετε στην 
κόρη σας; u Παλιός ελληνικός κινημα-
τογράφος εν έτει 2015; u Εσείς τότε στο 
ΠΑΣΟΚ δεν ήσασταν; u Και ψάχνατε να 
κάνετε γαμπρό συριζαίο; u Πώς το λέει 
η παροιμία; u Αλλού τρως και πίνεις κι 
αλλού… u Πονάς, Τίγρη μ’; u Πονάνε, 
ωρέ Μήτσο, τα παλικάρια; u Μια απορία 

u Αφού όλα είναι νόμιμα και τελειωμένα 
και αφού όλα τα κάνει ο Βασιλόπουλος 
που στις επόμενες εκλογές δεν μπαίνει 
ούτε πεντάδα (όπως έγραψε κάποιος 
Χεσεμέσα – ή κάπως έτσι), προς τι όλη 

αυτή η χλαπαταγή; u Η μεγάλη πλάκα 

u Ο Χεσεμέσα και οι λοιποί υπάλληλοι 
του Γατούλη λένε «πουθενάδες» τους 
αστούς μεγαλοκαθηγητάδες, μεγαλο-
δικαστικούς κτλ. του Επιμελητήριου 
Περιβάλλοντος! u Καλού-κακού, πά-
ντως, σβήστε τις μπουλντόζες, να μην 
καίνε τζάμπα πετρέλαιο u Α, να μην το 
ξεχάσω u Εκείνη η περίφραξη που ξεκί-
νησε με ταρατατζούμ, βίντεο κτλ. γιατί 
περιορίστηκε μόνο στο ξήλωμα των ικρι-
ωμάτων των διαφημιστικών πινακίδων; 
u Οχι τίποτ’ άλλο, αλλά από τον αέρα 
σκίστηκαν και οι ασπροκόκκινες ταινίες 
που έβαλε η τροχαία u Και κινδυνεύει 
να πέσει στην τρούπα καμιά μπουλντόζα 

u Απ’ αυτές που περιμένουν με αναμ-
μένες τις μηχανές στα πέριξ u Τι ενώνει 
την Αννα-Μισέλ με τον Τζιτζικώστα; u 

Ο Κοκός; u Μήπως τους ενώνει ο Σα-
μαράς, που ξέχασε το χουνέρι που του 
είχε κάνει ο Τζιτζικώστας στις περιφε-

ρειακές εκλογές; u Στον όμορφο κό-
σμο της αστικής πολιτικής όλα γίνονται 
u Κάτι ξέρει ο Βαγγέλας και άρχισε τις 
προειδοποιητικές βολές u Για να δού-
με, θα εφαρμόσει το εξάμηνο ροτέισον 
η προπονητάρα; u Συγνώμη, η προεδρά-
ρα ο Λεβέντης θέλαμε να πούμε u Ο 
κυρ-Φώτης τραγουδά ακόμα u Εφτιαξε 
και… κόμμα πανελλαδικού χαρακτήρα, 
για να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ u 

Κακός μπελάς τα γεροντοπείσματα u 

Γι’ αυτό τον παράτησαν και οι τελευταίοι 
από τους κολλητούς του και πήγαν με τη 
Φώφη u Ο «γέροντα ευλόγησον» Νικο-
λόπουλος απασφάλισε και τα σκάγια του 
σημαδεύουν και τον Καμμένο πλέον u 

Η σύντροφος του πρωθυπουργού προ-
βλέπει ότι κάποια στιγμή η εξουσία θα 
φύγει από τη ζωή τους u Δηλαδή, ισχύει 
και για τον… αριστερό Τσίπρα ό,τι και για 
τους γαλαζοπράσινους αρχηγούς; u Χά-
νεις-φεύγεις u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Δεν θέλουμε να καταφύγουμε στην εύκολη λύση μετακύλισης σε 
άλλους τομείς του βάρους μιας φορολογίας. Μπορούμε, π.χ., να 
πετύχουμε το ισοδύναμο από την ολοκλήρωση των ελέγχων σε 

μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.
Νίκος Φίλης

(για το 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση)

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ



www.eksegersi.gr

10 ΟΚΤΩΒΡΗ 2015 3

1

2 3

Προγραμματικές Δηλώσεις της συγκυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου

Υιοθέτηση του Μνημόνιου-3 και αδίστακτα ψέματα
Η ανάγνωση των προγραμματικών 

δηλώσεων από τον πρωθυπουρ-
γό ήταν στο παρελθόν ένα σόου. Ο 
νικητής των εκλογών, περιχαρής και 
ανακουφισμένος μετά τη νίκη του, 
κατέθετε ένα ευχολόγιο, έχοντας εκ 
των προτέρων κερδισμένες τις εντυ-
πώσεις. Οι ηττημένοι προσπαθούσαν 
με τη σειρά τους να κερδίσουν κάποιες 
εντυπώσεις, αποδομώντας σημεία των 
προγραμματικών δηλώσεων. Η προ-
σπάθειά τους απέδιδε λιγότερο ή πε-
ρισσότερο, ανάλογα με την έκταση της 
ήττας τους, που είχε προηγηθεί.  Αλλον 
αέρα έχεις όταν χάνεις με δυο-τρεις 
μονάδες και άλλον όταν ο νικητής σε 
έχει κατατροπώσει. Αλλον όταν έχεις 
ανεβάσει το ποσοστό σου σε σχέση με 
τις προηγούμενες εκλογές και άλλον 
όταν το ποσοστό σου έχει πέσει. Οι 
υπουργοί και οι βουλευτές δίνουν επί-
σης τα δικά τους σόου, απευθυνόμενοι 
στην ιδιαίτερη εκλογική τους πελατεία 
(τα βίντεο θα παίξουν στους τοπικούς 
σταθμούς, οι τοπικές φυλλάδες θα 
γράψουν ρεπορτάζ, θα βάλουν και 
φωτογραφίες).

Οι προγραμματικές δηλώσεις που 
διάβασε ο Τσίπρας την περασμένη 
Δευτέρα, όμως, δεν είχαν την αίγλη 
ανάλογων σόου του παρελθόντος. 
Ουδείς ασχολήθηκε ιδιαίτερα μ’ αυ-
τές, γιατί οι πάντες γνωρίζουν ότι 
στην πραγματικότητα δεν υπάρχει 
κυβέρνηση με την κλασική έννοια του 
όρου. Υπάρχει απλώς μια ομάδα δια-
χείρισης, η οποία δεν έχει κανένα πε-
ριθώριο άσκησης πολιτικής. Ακόμα και 
τα νομοθετήματά της πρέπει προηγου-
μένως να περνούν από τον έλεγχο του 
τεχνοκρατικού κουαρτέτου που εκπρο-
σωπεί τους δανειστές. Οταν εκλείπει 
το ελάχιστο ενδιαφέρον, δεν μπορείς 
να κάνεις σόου. Θυμίζεις ηθοποιό που 
παίζει με άδεια καθίσματα από κάτω. 
Ακόμα και οι γνωστές κορόνες, που 
δίνουν το έναυσμα για να ξεσπάσει σε 
χειροκροτήματα ο κοινοβουλευτικός 
λόχος, ήταν ελάχιστες αυτή τη φορά. 
Και βέβαια, οι λέξεις «καταργούμε το 
μνημόνιο», κεντρικό μοτίβο των προ-
γραμματικών δηλώσεων στις 8 του 
περασμένου Φλεβάρη, αυτή τη φορά 
δεν ακούστηκαν καθόλου.

Τι να τις κάνεις τις προγραμματικές 
δηλώσεις της κυβέρνησης, όταν την 
ίδια ώρα στις Βρυξέλλες, στη συνεδρί-
αση του Eurogroup και στο περιθώριό 
της, ο Τσακαλώτος, ο Χουλιαράκης και 
οι σύμβουλοί τους καθόριζαν τη λίστα 
των προαπαιτούμενων της πρώτης αξι-
ολόγησης του τρίτου Μνημόνιου; Και 
μάλιστα τα καθόριζαν χωρίς εντάσεις 
με τους εκπροσώπους των δανειστών, 
σαν μια καλή τεχνοκρατική παρέα, στο 
πλαίσιο της οποίας το κάθε μέρος ξέ-
ρει ποια είναι τα δικαιώματα και ποιες 
οι υποχρεώσεις του. Ακόμα και ο Σόι-
μπλε υπήρξε απολύτως φιλικός προς 
την ελληνική πλευρά, δηλώνοντας 
όταν έφτασε για τη συνεδρίαση, πως 
είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς 
για καθυστέρηση από πλευράς ελληνι-
κής κυβέρνησης.

Ο Τσίπρας, λοιπόν, δεν μπορούσε 
να δώσει το σόου του περασμένου 
Φλεβάρη. Δεν τον έπαιρνε, κατά το 
κοινώς λεγόμενο. Προσπάθησε, όμως, 
να δώσει στις προγραμματικές δηλώ-
σεις του έναν αέρα αισιοδοξίας. Πώς; 

Καταφεύγοντας στα αγαπημένα του 
ψέματα. Χοντρά ψέματα, με αδίστα-
κτο τρόπο, όπως πάντοτε. 

Πριν δούμε μερικά απ’ αυτά τα χο-
ντρά ψέματα, πρέπει να σημειώσουμε 
πως σε κανένα σημείο της ομιλίας του 
ο Τσίπρας δεν επανέλαβε εκείνα που 
έλεγε τον περασμένο Ιούλη και Αύγου-
στο, περί εκβιασμού των δανειστών, 
πραξικοπήματος στην ΕΕ και επιβολής 
στην κυβέρνησή του μιας συμφωνίας 
που θα την εφαρμόσει χωρίς να την 
πιστεύει. Αντίθετα, υπερασπίστηκε τη 
συμφωνία και το Μνημόνιο-3, υιοθετώ-
ντας τα πλήρως. Το μόνο που απέφυγε 
να χρησιμοποιήσει ήταν η φράση «το 
δικό μας Μνημόνιο». Οπως είπε χα-
ρακτηριστικά, «η υλοποίηση της Συμ-
φωνίας είναι μεν αναγκαία συνθήκη, 
αλλά από μόνη της δεν είναι και ικανή. 
Χρειάζεται ένα πλέγμα παράλληλων 
ενεργειών με χρονικό ορίζοντα ως το 
πρώτο εξάμηνο του 2017, τους επόμε-
νους δηλαδή είκοσι κρίσιμους μήνες»! 
Η συμφωνία με τους ιμπεριαλιστές 
και το Μνημόνιο-3 δεν είναι ένα κατα-
στροφικό σχέδιο, που ο Τσίπρας ανα-
γκάστηκε να υπογράψει με το πιστόλι 
στον κρόταφο και που δεν τα πιστεύει, 
αλλά είναι αναγκασμένος να τα εφαρ-
μόσει, όπως έλεγε μέχρι την παραμονή 
των εκλογών, αλλά είναι ένα αναγκαίο 
εργαλείο για την οικονομική και κοινω-
νική ανασυγκρότηση, αναγκαία αλλά 
όχι και ικανή συνθήκη! Ούτε ο αλήστου 
μνήμης Παπακωνσταντίνου δε θα το 
έλεγε έτσι.

Κάνοντας ένα ακόμη βήμα στον 
ίδιο δρόμο, ο Τσίπρας παρουσίασε τη 
συμφωνία και το Μνημόνιο-3 σα να 
βρίσκονται στον αντίποδα των προη-
γούμενων Μνημονίων! Χαρακτήρισε 
τα προηγούμενα Μνημόνια «νεοφιλε-
λεύθερο σχέδιο» που «απέτυχε πατα-
γωδώς» και τόνισε: «Απέναντι, λοιπόν, 
στην αποτυχημένη νεοφιλελεύθερη 
συνταγή, που θέλει να θεμελιώσει την 
οικονομική ανάπτυξη πάνω σε κοινω-
νικά ερείπια, εμείς εισηγούμαστε ένα 
άλλο μοντέλο που βάζει την κοινωνική 
συνοχή, τους ανθρώπους και τις ανά-
γκες των πολλών πάνω από τα κέρδη 
των λίγων»! Περιττεύει να θυμίσουμε 
ότι ΟΛΕΣ οι νομοθετικές ρυθμίσεις 
των προηγούμενων Μνημονίων παρα-
μένουν ακέραιες, σε ισχύ, άθιχτες, ενώ 
σ’ αυτές έρχονται να προστεθούν τα 
μέτρα και οι ρυθμίσεις του τρίτου Μνη-
μόνιου. Πώς να χαρακτηρίσεις, λοιπόν, 
έναν πρωθυπουργό που τολμά, χωρίς 
ντροπή, να ισχυρίζεται ότι ανατρέπει 
το νεοφιλελεύθερο μοντέλο και φέρνει 
ένα μοντέλο κοινωνικά δίκαιο;

Ας δούμε κάποια από τα πολύ χο-
ντρά ψέματα του Τσίπρα.

Μόνο ψέματα
Είπε ο πρωθυπουργός: «Στο βαθμό, 

βέβαια, που θα έχουμε τα επιθυμητά 
αποτελέσματα, το πρώτο εξάμηνο του 
επόμενου έτους, το πρώτο εξάμηνο του 
2016, θα είναι το εξάμηνο της επιστρο-
φής της οικονομίας σε θετικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης». 

Οταν τα έλεγε αυτά, στη Βουλή είχε 
ήδη κατατεθεί από τον Τσακαλώτο το 
προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού του 2016. Σ’ αυτό προβλέπεται 
ότι ο ελληνικός καπιταλισμός θα πα-
ραμείνει σε ύφεση και ολόκληρο το 

2016. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι 
το πραγματικό ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 
2,3% το 2015 και κατά 1,3% το 2016 (με 
αποτέλεσμα η απασχόληση να μειωθεί 
κατά 1,6% το 2015 και κατά 1% το 2016, 
το δε επίσημο ποσοστό ανεργίας να 
ανέβει από 24,6% το 2014 σε 25,4% το 
2015 κι ακόμα πιο πάνω, στο 25,8% το 
2016). Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λέει 
το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, το οποίο είχαν υπόψη τους 
οι συνεργάτες του Τσίπρα όταν έφτια-
χναν τις προγραμματικές δηλώσεις. 
Η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, 
επέλεξε να βάλει τον πρωθυπουργό 
της να πει αυτό το χοντρό ψέμα, σε 
μια προσπάθεια να δώσει «τίτλους» 
στα αστικά ΜΜΕ.

Είπε ο Τσίπρας: «Βιώσαμε, λοιπόν, 
όλοι μας μία παγκόσμια πρωτοτυπία, 
το ελληνικό κράτος να αγοράζει επί της 
ουσίας τις τράπεζες, αφήνοντας όμως 
τη διοίκησή τους, το μάνατζμεντ τους 
στους προηγούμενους μετόχους. Είναι 
και αυτό άλλο ένα επεισόδιο που απο-
δεικνύει τις βαθιές σχέσεις διαπλοκής 
και εξάρτησης της πολιτικής εξουσίας 
από την οικονομική ολιγαρχία στον τό-
πο μας. Δεσμευόμαστε, λοιπόν, ότι αυτή 
η αρνητική παγκόσμια πρωτοτυπία αυ-
τήν τη φορά δεν πρόκειται να επαναλη-
φθεί. Οι τράπεζες που θα χρειαστούν 
ανακεφαλαιοποίηση με χρήματα του 
ελληνικού Δημοσίου θα έχουν και το 
αντίστοιχο μάνατζμεντ».

Το Μνημόνιο που υπέγραψε προ-
βλέπει ακριβώς το αντίθετο. Ο ESM 
θα ορίσει τοποτηρητή στο ελληνικό 
ΤΧΣ, που παίζει πλέον και το ρόλο 
του Ταμείου Ανακεφαλαιοποίησης. «Η 
ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως 
σεβαστή ενώ θα ενισχυθεί η δομή της 
διακυβέρνησής του, με σκοπό την πρό-
ληψη πολιτικών παρεμβάσεων στη δι-
αχείριση ή τις δραστηριότητές του». Τα 
μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του 
ΤΧΣ θα επιλεγούν από εξαμελή επιτρο-
πή, στην οποία τρία μέλη (συμπεριλαμ-
βανόμενου του προέδρου που θα έχει 
διπλή ψήφο σε περίπτωση ισοψηφίας) 
θα οριστούν από τα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ και τρία μέλη από την ελληνική 
κυβέρνηση! «Κάθε, νομοθετικό ή άλλο, 
μέτρο που λαμβάνεται κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου του προγράμματος, 
το οποίο ενδέχεται να έχει αντίκτυπο 
στις τραπεζικές συναλλαγές, τη φερεγ-
γυότητα, τη ρευστότητα, την ποιότητα 
των περιουσιακών στοιχείων κ.λπ., θα 
πρέπει να λαμβάνεται σε στενή δι-
αβούλευση με την ΕΕ / την ΕΚΤ / το 
ΔΝΤ και, κατά περίπτωση, τον ΕΜΣ», 
αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά 
το Μνημόνιο!

Πέρα απ’ αυτό το γενικό πλαίσιο, 
υπάρχει και συγκεκριμένη πρόβλε-
ψη για τη διοίκηση των τραπεζών. Οι 
τράπεζες, που ανακεφαλαιοποιούνται 
ξανά με δάνεια που πληρώνει ξανά ο 
ελληνικός λαός και των οποίων το πλει-
οψηφικό πακέτο κατέχει το Ελληνικό 
Δημόσιο, παραδίδονται στους τραπε-
ζίτες για να τις διοικήσουν για λογα-
ριασμό των ιμπεριαλιστών δανειστών. 
«Το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης θα 
αναπτυχθεί με σκοπό τη διατήρηση 
της ιδιωτικής διαχείρισης των τραπε-
ζών που ανακεφαλαιοποιήθηκαν και 
τη διευκόλυνση ιδιωτικών στρατηγικών 
επενδύσεων (…) Η κυβέρνηση δεν θα 

παρεμβαίνει στη διαχείριση, τη λήψη 
αποφάσεων και τις εμπορικές πράξεις 
των τραπεζών που θα συνεχίσουν να 
λειτουργούν αυστηρά βάσει των αρ-
χών της αγοράς. Τα μέλη των διοικητι-
κών συμβουλίων και τα ανώτατα διευ-
θυντικά στελέχη των τραπεζών θα διο-
ρίζονται χωρίς κρατική παρέμβαση. Οι 
διορισμοί αυτοί θα γίνονται με βάση τη 
νομοθεσία της ΕΕ και τις βέλτιστες δι-
εθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη 
τους ειδικούς κανόνες που περιλαμβά-
νονται στον νόμο για το ελληνικό ΤΧΣ 
όσον αφορά τα δικαιώματα των ιδιωτών 
μετόχων που συμμετείχαν στην αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών 
βάσει του υφιστάμενου πλαισίου».

Είπε ο Τσίπρας: «Εχουμε μπροστά 
μας τη μεγάλη και κομβική μάχη για την 
επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας. 
Κύριος στόχος μας εδώ είναι η επανα-
φορά του θεσμού των συλλογικών δια-
πραγματεύσεων, αλλά και η επαναφορά 
άλλων προστατευτικών ρυθμίσεων για 
τη μισθωτή εργασία, που καταργήθη-
καν κατά την προηγούμενη πενταετία, 
όπως οι τριετίες και η μετενέργεια. 
Ταυτόχρονα, παραμένει σταθερός ο 
προσανατολισμός μας για τη σταδιακή 
αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά 
και για την κατάργηση διακρίσεων στην 
αγορά εργασίας, που διαχωρίζουν τους 
νέους εργαζομένους προβλέποντας μι-
κρότερο μισθό, αλλά και περιορισμένα 
ασφαλιστικά δικαιώματα».

Τι προβλέπει το Μνημόνιο-3; Οτι δεν 
αλλάζει τίποτα από την προηγούμενη 
νομοθεσία, αν προηγουμένως δεν 
συμφωνήσει το κουαρτέτο των δανει-
στών. Ακόμη και τη μετενέργεια, που 
την είχαν επαναφέρει, υποχρεώθηκαν 
να την καταργήσουν «ως προαπαιτού-
μενο», όπως αναφέρει το Μνημόνιο. 
Τα περιβόητα ανοιχτά ζητήματα στις 
εργασιακές σχέσεις, στα οποία ανα-
φέρεται ο Τσίπρας, προβλέπεται ότι 
θα ρυθμιστούν μετά από διαβούλευ-
ση «με επικεφαλής μια ομάδα ανεξάρ-
τητων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την 
επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων 
πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπε-
ριλαμβανομένων των ομαδικών απο-
λύσεων, της συλλογικής δράσης και 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων 
πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό 
επίπεδο». Για να μην υπάρχει, όμως, 
καμιά αμφιβολία για την κατεύθυνση 
στην οποία θα πρέπει να κινηθούν οι 
αλλαγές, το Μνημόνιο-3 προβλέπει με 
σαφήνεια ότι αποκλείεται επιστροφή 
στο παλαιότερο καθεστώς: «Οι αλλα-
γές στις πολιτικές για την αγορά εργα-
σίας δεν θα πρέπει να συνεπάγονται 
την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια 
πολιτικής, ασύμβατα με τους στόχους 
της προώθησης μιας βιώσιμης και χω-
ρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης».

Για την επαναφορά του βασικού μι-
σθού στα 751, για την επαναφορά της 
13ης σύνταξης στους χαμηλοσυντα-
ξιούχους και άλλα τέτοια μέτρα, δεν 
χρειάζεται να θυμίσουμε τι έλεγε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ μέχρι πριν από μερικούς μήνες. 

Μνημόνιο και ξερό 
ψωμί

Τα χοντρά ψέματα που σταχυολογή-
σαμε από την τεράστια παλέτα των ψε-

μάτων του Τσίπρα είναι μεν χαρακτηρι-
στικά της προσπάθειας να εμφυσήσει 
έναν αέρα αισιοδοξίας, όμως όλ' αυτά 
τα ψέματα δεν ήταν ικανά να κρύψουν 
τη βασική κατεύθυνση της πολιτικής, 
που ο Τσίπρας περιέγραψε με ασυνή-
θιστη γι' αυτόν ωμότητα.

Πρώτα έθεσε τον… ελπιδοφόρο στό-
χο: «Στόχος είναι έως τότε (σ.σ. μετά 
από είκοσι μήνες) να έχει αποκαταστα-
θεί η ρευστότητα και να έχει ανακτηθεί 
η πρόσβαση στις αγορές, ώστε να μπο-
ρούμε με ασφάλεια να σχεδιάζουμε 
την παραγωγική ανασυγκρότηση και 
τη σταδιακή αποκατάσταση της κοινωνι-
κής συνοχής, έχοντας επενδύσει σε μια 
σταδιακή, αλλά σταθερή αναπτυξιακή 
ροπή της ελληνικής οικονομίας».

Μετά παρουσίασε τους όρους επί-
τευξης των στόχων: «Για να πετύχουμε 
τον στόχο αυτό, είμαστε αναγκασμένοι 
να προχωρήσουμε χωρίς χρονοτριβή 
στην πρώτη αξιολόγηση του προγράμ-
ματος, παρότι γνωρίζουμε ότι το πρό-
γραμμα περιέχει δύσκολα και ορισμέ-
νες φορές -ας μην το κρύψουμε- και 
επιβαρυντικά μέτρα. Ωστόσο γνωρίζου-
με, επίσης, ότι η επιτυχής ολοκλήρωση 
της πρώτης αξιολόγησης είναι το κλειδί 
που θα ανοίξει την πόρτα της αναγκαίας 
απομείωσης του χρέους αλλά και της 
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, δι-
ασφαλίζοντας πλήρως τις καταθέσεις, 
αλλά ταυτόχρονα και εξυγιαίνοντας το 
πιστωτικό σύστημα από τα λεγόμενα 
“κόκκινα'', δηλαδή τα μη εξυπηρετού-
μενα, δάνεια (…) Για την υλοποίηση, 
λοιπόν, του παραπάνω οδικού χάρτη με 
ορίζοντα, όπως είπα, τους επόμενους 
κρίσιμους είκοσι μήνες, έχουμε μετά 
την ταχύτατη και επιτυχή ολοκλήρωση 
της πρώτης αξιολόγησης τρεις άμεσες 
προτεραιότητες: την απομείωση του 
χρέους, την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών και τη δημιουργία ευνοϊκού 
περιβάλλοντος για την προσέλκυση 
ξένων ιδιωτικών επενδύσεων».

Ολο το βάρος, λοιπόν, θα πέσει στην 
πιστή εφαρμογή του Μνημόνιου-3, με 
αρχή τα (μάλλον δύο) πακέτα προαπαι-
τούμενων που θα ψηφιστούν άμεσα, 
για να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολό-
γηση. Προαπαιτούμενα που ακόμη 
δεν έχουν γίνει γνωστά στον ελληνικό 
λαό, ενώ και στο προσχέδιο προϋπολο-
γισμού δεν περιγράφονται. Υπάρχουν 
μόνο αριθμοί, χωρίς εξειδίκευση και 
κατανομή τους ανά μέτρο, ώστε να 
υπάρχει σαφής εικόνα στον ελληνικό 
λαό. Το μόνο βέβαιο είναι πως έρχεται 
φοροκαταιγίδα και αντιασφαλιστικός 
Αρμαγεδδώνας.

Παρά ταύτα, ο Τσίπρας είχε το θρά-
σος να πει ότι «η νέα Συμφωνία με τους 
δανειστές θέτει αναμφίβολα ένα ευνο-
ϊκότερο δημοσιονομικό πλαίσιο με μει-
ωμένους στόχους για πλεονάσματα τα 
επόμενα τρία χρόνια, εξασφαλίζοντας 
δημοσιονομικό χώρο τουλάχιστον εί-
κοσι δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση 
με αυτά που ήμασταν υποχρεωμένοι να 
τηρήσουμε με βάση τις προηγούμενες 
συμφωνίες, δίνοντας έτσι μία ανάσα αλ-
λά και περιθώριο για τη χρησιμοποίηση 
πόρων προς όφελος της ανάπτυξης». 
Με σχεδόν 90 δισ. νέο δάνειο, αυτοί 
επαναλαμβάνουν τις ψευτιές περί 
«δημοσιονομικού χώρου» που δήθεν 
εξασφάλισαν. Λες και ο κόσμος είναι 
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Συρία

Οξύνεται ο ενδοϊμπεριαλιστικός ανταγωνισμός
Υποτίθεται ότι όλες οι εμπλεκόμε-

νες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις και 
οι σύμμαχοί τους στον πόλεμο της 
Συρίας έχουν ένα κοινό εχθρό: το ISIS. 
Υποτίθεται επίσης ότι απαιτείται η συ-
νεργασία σε πολιτικό και στρατιωτικό 
επίπεδο για να τον αντιμετωπίσουν και 
να τον νικήσουν. Ωστόσο, η ρωσική 
στρατιωτική επέμβαση με την έναρξη 
των αεροπορικών βομβαρδισμών στις 
30 Σεπτέμβρη αποκαλύπτει ακριβώς το 
αντίθετο. Φέρνει στο φως σ’ όλη του 
την έκταση τον άγριο ανταγωνισμό των 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που εμπλέ-
κονται στον πόλεμο και από κοντά τα 
αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα 
των περιφερειακών δυνάμεων που 
επιδιώκουν να αυξήσουν την επιρροή 
τους στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι 
η περιβόητη ανάγκη συνεργασίας είναι 
λόγια του αέρα και ότι ο δρόμος για τον 
τερματισμό του πολέμου θα είναι πολύ 
μακρύς.

Από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι βομ-
βαρδισμοί από τα ρωσικά μαχητικά άρ-
χισε και ο πόλεμος της προπαγάνδας 
με δηλώσεις του Λευκού Οίκου και των 
συμμάχων του, που αναπαράγονται σε 
διάφορες εκδοχές από όλα τα δυτικά 
μίντια. Η Μόσχα κατηγορείται ότι με 
τους βομβαρδισμούς στοχεύει να στη-
ρίξει το καθεστώς Ασαντ πλήττοντας 
τους αντιπάλους του, τους «μετριοπα-
θείς» αντάρτες που υποστηρίζονται από 
τη Δύση, και όχι μόνο το ISIS.

Από την πλευρά της η Μόσχα, η 
οποία υποστηρίζει ότι η μόνη εναλ-
λακτική είναι η συνεργασία με το κα-
θεστώς Ασαντ και τον κυβερνητικό 
στρατό, διαψεύδει τις κατηγορίες αυ-
τές επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα ότι 
στο στόχαστρό της, εκτός από το ISIS, 
είναι όλες οι ένοπλες ομάδες των τζι-
χαντιστών.

Ποιους βομβαρδίζει η 
Ρωσία

Ποιοι είναι όμως αυτοί οι «μετριοπα-
θείς» αντάρτες, για τους οποίους κόπτο-
νται οι Αμερικάνοι και οι σύμμαχοί τους 
και πώς βρέθηκαν σε όλες τις θέσεις 
που βομβαρδίζουν τα ρωσικά μαχητικά;

Είναι αναμφισβήτητο ότι στον πό-
λεμο εναντίον του καθεστώτος Ασαντ 
κυριαρχούν οι ένοπλες ομάδες των τζι-
χαντιστών, μεταξύ των οποίων το ISIS, 
το Jabhat al-Nusra και το Ahrar al-Sham 
είναι οι πιο ισχυρές. Η πιο ισχυρή ανά-
μεσα στις τρεις είναι το ISIS, το οποίο 
ελέγχει το ένα τρίτο του Ιράκ και το μι-
σό έδαφος της Συρίας. Λειτουργεί ως 
πραγματικό κράτος, επιβάλλει φόρους, 
στρατολογεί όσους χρειάζεται και ελέγ-
χει απόλυτα τα 5 – 6 εκατομμύρια του 
πληθυσμού που ζουν μέσα στα σύνορά 
του. Παρόλο που έχει δεχτεί 7.000 πε-
ρίπου αεροπορικές επιθέσεις, όχι μόνο 
κατάφερε να διατηρήσει περίπου το 
ίδιο έδαφος με την προηγούμενη χρο-
νιά, αλλά επεκτάθηκε παραπέρα με την 
κατάληψη του Ραμάντι, την πρωτεύου-
σα της επαρχίας Ανμπάρ, και της Παλ-
μύρα τον περασμένο Μάη. 

Το Jabhat al-Nusra δημιουργήθηκε 
από το ISIS το 2012 ως συριακός κλά-
δος του με μαχητές, όπλα και χρήμα-
τα του ISIS και αναπτύχθηκε γρήγορα 
μέχρι το 2013 όταν ο Αμπού Μπακρ 
αλ-Μπαγκντάντι, ο αρχηγός του ISIS, 
επιχείρησε να περιορίσει την ανεξαρ-
τησία του και να το επαναφέρει υπό τον 

αυστηρό έλεγχό του, με αποτέλεσμα 
να ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος μεταξύ 
τους με πολλές απώλειες και από τις 
δύο πλευρές. Το Jabhat al-Nusra, το 
οποίο έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρα-
τική» οργάνωση από το Λευκό Οίκο, σε 
συνεργασία με το Ahrar al-Sham και άλ-
λες ομάδες ισλαμιστών ανταρτών έχει 
καταφέρει να κερδίσει σημαντικό έδα-
φος, συμπεριλαμβανομένης της πόλης 
Ιντλίμπ και άλλων σημαντικών θέσεων 
από τον κυβερνητικό στρατό τον περα-
σμένο Μάρτη και Μάη. Πρόσφατα, η 
Τουρκία, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, 
τα Εμιράτα και άλλα σουνιτικά κράτη, 
που θέτουν ως πρωταρχικό στόχο την 
ανατροπή του καθεστώτος Ασαντ και 
συνεχίζουν να χρηματοδοτούν και να 
εξοπλίζουν τις ομάδες αυτές, έχουν 
επιχειρήσει να αλλάξουν την εικόνα 
του Jabhat al-Nusra και του Ahrar al-
Sham παρουσιάζοντάς τους ως «πιο 
μετριοπαθείς» από το ISIS και συνεπώς 
αποδεκτούς διεθνώς ως συμμάχους 
εναντίον του καθεστώτος Ασαντ.

Ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός, οι 
«μετριοπαθείς» αντάρτες,  που υποστη-
ρίζονταν και εξοπλίζονταν από τις ΗΠΑ 
και τους συμμάχους τους, ήταν ανέκα-
θεν μια οργάνωση-ομπρέλα διάφορων 
αυτόνομων ένοπλων ομάδων διάσπαρ-
των στη χώρα, χωρίς κεντρικό συντονι-
σμό και καθοδήγηση. Τα δυο τελευταία 
χρόνια, έχοντας αποδυναμωθεί και 
φυλλορροήσει, είχε περιθωριοποιηθεί, 
ενώ όσες ομάδες παρέμειναν ενεργές 
κατά κανόνα συνεργάζονταν στα πολε-
μικά μέτωπα με το Jabhat al-Nusra, το 
Ahrar al-Sham και άλλες ομάδες ισλα-
μιστών ανταρτών. 

Ο ειδικός στο μεσανατολικό 
βρετανός δημοσιογράφος του 
«Independent», Patrick Cockburn, σε 
σχετικό άρθρο του, στις 2 Οκτώβρη, 
επικαλούμενος μια έκθεση της DIA το 
2012 (Defense Intelligence Agency) και 
άλλες πηγές του Πενταγώνου, μεταξύ 
άλλων, αναφέρει: 

«Από τα πρώιμα στάδια της συρια-
κής κρίσης, οι εκθέσεις των μυστικών 
υπηρεσιών αμφισβητούσαν ή ειρωνεύ-
ονταν τους ισχυρισμούς ότι μετριοπα-
θείς ή κοσμικές δυνάμεις καθοδηγούν 
την αντιπολίτευση. Σε μια στιγμή παρ-
ρησίας το 2014, ο αντιπρόεδρος Τζο 
Μπάιντεν έκανε ένα σαφή και σύντο-
μο απολογισμό για το τι πραγματικά 
σκεπτόταν η διοίκηση σχετικά με όσα 
συνέβαιναν στη Συρία. Είπε ότι η Σαου-
δική Αραβία, η Τουρκία και τα Ενωμένα 
Αραβικά Εμιράτα ήταν “τόσο αποφα-
σισμένοι να ανατρέψουν τον Ασαντ 

και ουσιαστικά να κάνουν ένα πόλεμο 
μεταξύ σουνιτών – σιιτών μέσω εντο-
λοδόχων, ώστε χρηματοδοτούσαν και 
εξόπλιζαν οποιονδήποτε θα πολεμούσε 
τον Ασαντ. Επιπλέον, οι άνθρωποι που 
τροφοδοτούσαν ήταν το Αλ-Νούσ-
ρα, η Αλ-Κάιντα και τα εξτρεμιστικά 
στοιχεία από άλλα μέρη του κόσμου”» 
(Syria Crisis: The West wrings its hands 
in horror but it was our folly that helped 
create this bloodbath, 2/10/15).

Να προσθέσουμε το αμερικάνικο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξοπλι-
σμού «μετριοπαθών» σύριων μαχητών 
(15.000 μέσα σε τρία χρόνια), που άρ-
χισε να εφαρμόζεται τον περασμένο 
Μάη και κατέληξε σε παταγώδη απο-
τυχία, καθώς από την πρώτη ομάδα των 
54 ανταρτών που μπήκε στη Συρία στα 
τέλη Αυγούστου έχουν μείνει μόνο 5 -6 
να πολεμούν(;), σύμφωνα με το Πεντά-
γωνο, και οι υπόλοιποι είτε σκοτώθηκαν 
από επίθεση του Αλ - Νούσρα είτε λι-
ποτάχτησαν, ενώ η δεύτερη ομάδα 75 
ανταρτών παρέδωσε τον οπλισμό και 
τα οχήματά της στο Αλ – Νούσρα μόλις 
πάτησε το πόδι της στη Συρία. Με απο-
τέλεσμα να αναγκαστεί το Πεντάγωνο 
να αναστείλει την εφαρμογή του.

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, μόλις 
ξεκίνησαν οι ρωσικοί βομβαρδισμοί, οι 
Αμερικάνοι θυμήθηκαν τους «μετριοπα-
θείς» αντάρτες, τους έβγαλαν από την 
αφάνεια και τους έκαναν σημαία στον 
πόλεμο της προπαγάνδας εναντίον της 
Μόσχας. Πού και πώς βρέθηκαν όλοι 
αυτοί και μάλιστα να πολεμούν σε τόσο 
πολλά μέτωπα παραμένει ζητούμενο.

Το βορειοανατολικό 
μέτωπο

Δεν είναι τυχαίο ότι λίγες μέρες με-
τά την έναρξη των ρωσικών βομβαρ-
δισμών, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε 
ότι ετοιμάζεται να ανοίξει ένα μεγάλο 
βορειοανατολικό μέτωπο, με στόχο να 
πιέσει το ISIS στην πρωτεύουσά του, 
τη Ράκα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των 
«New York Times» (U.S. Aims to put 
more pressure on ISIS in Syria, 4/10/15), 
ο Ομπάμα ενέκρινε δύο σημαντικά 
μέτρα, τον εφοδιασμό της συριακής 
αντιπολίτευσης με πυρομαχικά και 
όπλα απευθείας από το Πεντάγωνο και 
όχι μέσω της CIA και την αύξηση των 
αεροπορικών επιθέσεων από τη βάση 
Ιντσιρλίκ της Τουρκίας. 

Το χερσαίο μέρος της επιχείρησης 
θα αναλάβουν οι 25.000 περίπου μαχη-
τές της YPG (Μονάδες Λαϊκής Προστα-
σίας), της πολιτοφυλακής των Κούρδων 
της Συρίας), που έχει αποδειχτεί η πιο 

αποτελεσματική και αξιόμαχη δύναμη 
εναντίον του ISIS, οι οποίοι θα ενισχυ-
θούν από 3.000 – 5.000 άραβες μαχη-
τές, ώστε, εκτός των άλλων, να περιορι-
στούν οι ανησυχίες της Τουρκίας ότι θα 
αυξηθεί η επιρροή των Σύριων Κούρδων 
στη βόρεια Συρία. Η αραβική πτέρυγα 
αυτής της χερσαίας δύναμης ονομάζε-
ται «Συριακός Αραβικός Συνασπισμός» 
και αποτελείται από 10 – 15 ομάδες, οι 
επικεφαλής των οποίων έχουν περάσει 
από τον έλεγχο αμερικάνων στρατιωτι-
κών αξιωματούχων ώστε να πληρούν τα 
στάνταρ που τέθηκαν από το Κογκρέ-
σο όταν ενέκρινε το προαναφερόμενο 
αποτυχημένο πρόγραμμα εκπαίδευ-
σης και εξοπλισμού «μετριοπαθών» 
ανταρτών. Το σχέδιο προβλέπει ότι η 
χερσαία αραβοκουρδική δύναμη, με 
την υποστήριξη αεροπορικών βομβαρ-
δισμών, θα προχωρήσει προς τη Ράκα, 
με στόχο όχι να την καταλάβει αλλά να 
την απομονώσει αποκόπτοντας όλους 
τους δρόμους ανεφοδιασμού βορειο-
ανατολικά και βορειοδυτικά της πόλης. 

Το κατά πόσο θα υλοποιηθεί και θα 
πετύχει αυτό το σχέδιο είναι ζητούμενο. 
Το βέβαιο είναι ότι αποτελεί προσπά-
θεια περιορισμού των ρωσικών επιχει-
ρήσεων και αποκλεισμού μιας πιθανής 
στρατιωτικής συνεργασίας της Ρωσίας 
με τους Κούρδους της Συρίας. Οταν 
πετούν περισσότερα αμερικάνικα μα-
χητικά πάνω από ένα ευρύτερο τμήμα 
της περιοχής που ελέγχει το ISIS, αυτό 
σημαίνει ότι περιορίζεται η περιοχή επι-
χειρήσεων για τα ρωσικά βομβαρδιστι-
κά και συνεπώς ο ρόλος της ρωσικής 
στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Κούρδοι της 
Συρίας δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα 
στο ΙSIS και τις υπόλοιπες ομάδες των 
ισλαμιστών μαχητών. Να τι δήλωσε σε 

συνέντευξή του στον «Independent» 
(24/9/15), ο Σάλεχ Μουσλίμ , πρόεδρος 
του Κόμματος Δημοκρατικής Ενωσης 
(PYD), το οποίο διοικεί την κουρδική 
περιοχή της Συρίας: «Ο βασικός μας 
στόχος είναι η ήττα του ISIS. Δεν  θα 
νιώθουμε ασφαλείς στον τόπο μας όσο 
θα υπάρχει έστω και ένας από το ISIS 
ζωντανός. Η απειλή δεν προέρχεται 
μόνο απ’ αυτούς αλλά και από τους 
κλώνους της αλ-Κάιντα, όπως το Jabhat 
al-Nusra και το Ahrar al-Sham. Ολοι αυ-
τοί έχουν την ίδια νοοτροπία». Στην ίδια 
συνέντευξη, παρόλο που δήλωσε ότι οι 
Κούρδοι θέλουν να τερματιστεί η εξου-
σία του Ασαντ, προειδοποίησε ότι «αν 
καταρρεύσει το καθεστώς εξαιτίας των 
σαλαφιστών, αυτό θα είναι καταστροφή 
για όλους». Πρέπει επίσης να σημειωθεί 
ότι η YPG, η κουρδική πολιτοφυλακή, 
καλωσόρισε δημόσια τη ρωσική στρα-
τιωτική επέμβαση και προσφέρθηκε να 
πολεμήσει μαζί με τη Ρωσία εναντίον 
του ISIS.

Είναι φανερό ότι οι τελευταίες κινή-
σεις του Κρεμλίνου, η υποστήριξη και 
ενίσχυση του καθεστώτος Ασαντ, η 
επέκταση της ρωσικής στρατιωτικής 
παρουσίας στη χώρα με νέες βάσεις 
και η ρωσική στρατιωτική επέμβαση 
ενισχύουν την επιρροή και αναβαθμί-
ζουν το ρόλο της Ρωσίας όχι μόνο στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το 
μέλλον της Συρίας αλλά γενικότερα στη 
Μέση Ανατολή, όπου οι Αμερικάνοι παί-
ζουν μέχρι τώρα χωρίς αντίπαλο. Αυτό 
κυρίως επιχειρούν να αποτρέψουν με 
τον πόλεμο της προπαγάνδας και τη 
στρατιωτική επιχείρηση απομόνωσης 
της Ράκα που ετοιμάζουν, καλύπτοντας 
ταυτόχρονα την αποτυχία της στρατη-
γικής τους σε Ιράκ και Συρία.

Μαύρη είναι η εικόνα για την πα-
γκόσμια οικονομία σύμφωνα 

με την τελευταία έκθεση του ΔΝΤ, 
που παρουσιάστηκε την περασμένη 
Τρίτη (http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2015/02/pdf/text.pdf). 
Σύμφωνα με την έκθεση, η παγκόσμια 
ανάπτυξη το 2015 υποχωρεί κάτω από 
τις προβλέψεις της έκθεσης του πε-
ρασμένου Ιούλη. Το παγκόσμιο ΑΕΠ 
προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3.1%, 
δηλαδή μόλις 0.1% πάνω από το όριο 
του 3%, κάτω από το οποίο θεωρείται 
ότι υπάρχει παγκόσμια κρίση.

Στην έκθεση υπογραμμίζεται η 
μεγάλη συγκεντροποίηση της πα-
ραγωγής σε μεγάλες πολυεθνικές ή 
κρατικές επιχειρήσεις και η ανησυ-
χία για μανιπουλάρισμα των τιμών 
και «συνομωσίες», είτε μέσω περι-
ορισμών στην παραγωγή, είτε μέσω 
παιχνιδιών με τα αποθέματα, είτε 
μέσω απαγόρευσης εξαγωγών και 
άλλων μεθόδων. Επιβεβαιώνουν δη-
λαδή την πάγια λενινιστική θέση για 
το χαρακτήρα των μονοπωλιακών 

κολοσσών και τον απόλυτο έλεγχο 
της παραγωγής από αυτούς.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία δεί-
χνουν ότι η παγκόσμια ανάπτυξη το 
πρώτο μισό του 2015 ήταν 2.9%, πε-
ρίπου 0.3 ποσοστιαίες μονάδες κάτω 
από την πρόβλεψη του περασμένου 
Απρίλη. Η ανάπτυξη ήταν μικρότε-
ρη από την αναμενόμενη και στις 
ανεπτυγμένες και στις αναδυόμενες 
οικονομίες. Πιο συγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με την έκθεση του ΔΝΤ:

u Η ανάπτυξη στις ΗΠΑ ήταν πιο 
αδύναμη από την αναμενόμενη παρά 
την ισχυρή ανάπτυξη του δεύτερου 
τριμήνου. Αυτό αντανακλούσε τις 
υποχωρήσεις της δραστηριότητας 
του πρώτου τριμήνου, που προκλήθη-
καν από διάφορους παράγοντες, κυ-
ρίως τις κακές καιρικές συνθήκες και 
το κλείσιμο λιμανιών όπως επίσης τη 
μείωση των κεφαλαιουχικών εξόδων 
στον πετρελαϊκό τομέα. Παρά την 
αδύναμη ανάπτυξη, η ανεργία μειώ-
θηκε στο 5.1% στα τέλη του Αυγού-
στου, 0.4% κάτω από το επίπεδο του 

ΔΝΤ

Μαύρη εικόνα για την 
παγκόσμια οικονομία
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Οι εικόνες από τα ξεσκισμένα σα-
κάκια των δύο ανώτατων στελε-

χών της Air France, που φυγαδεύτη-
καν άρον-άρον για να γλιτώσουν από 
την οργή των εργαζομένων, έκαναν 
το γύρο του κόσμου την περασμέ-
νη Δευτέρα, σοκάροντας τα ανά τη 
γη παπαγαλάκια των καπιταλιστών 
που δεν πίστευαν στα μάτια τους. 
Πώς είναι δυνατόν να γίνονται τέ-
τοια πράγματα σε μία «πολιτισμένη 
χώρα»; Μέχρι και η «κομμουνιστι-
κή» CGT έσπευσε να καταδικάσει 
«τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται», 
καμαρώνοντας μάλιστα ότι ήταν οι 
δικοί της συνδικαλιστές που έσωσαν 
τον επικεφαλής του τμήματος «αν-
θρώπινου δυναμικού» της Air France 
Χαβιέ Μπροζέτα από τη μανία των 
εξαγριωμένων εργατών  (βλ. http://
www.cgt.fr/Toutes-les-violences-se-
condamnent.html), που διέλυσαν τη 
συνεδρίαση του διοικητικού συμβου-
λίου που θα αποφάσιζε τις απολύ-
σεις. Ο Μπροζέτα τους έστειλε μά-
λιστα SMS για να τους ευχαριστήσει!

Καμαρώνουν ότι έσωσαν τον αρ-
χιτέκτονα του σχεδίου των 2.900 
απολύσεων (300 πιλότοι, 900 μέλη 
πληρωμάτων και 1.700 εργαζόμενοι 
εδάφους σε πρώτη φάση) μέσα στα 
επόμενα δύο χρόνια και της αύξησης 
κατά 15% με 20% του χρόνου εργα-
σίας των πιλότων, που είχε προταθεί 
αρχικά, χρόνος που ισοδυναμεί με 
έξι εβδομάδες περισσότερης δου-
λειάς με τα ίδια λεφτά! Αντε να τους 
δούμε και μάρτυρες… κατηγορίας 

στη δίκη που θα θελήσει να στήσει 
το κράτος κατά των εργατών που 

έκαναν τα επεισόδια (σύμφωνα με 
τις τελευταίες πληροφορίες, η γαλ-

λική αστυνομία αναφέρει ότι έχουν 
αναγνωριστεί 20 άτομα, οι μισοί από 
τους οποίους είναι συνδικαλιστές της 
CGT και της Force Ouvrière).

Ας αφήσουμε όμως τους γραφειο-
κράτες συνδικαλιστές να ανησυχούν 
μαζί με τον Ολάντ για την «αμαύ-
ρωση της εικόνας της Γαλλίας διε-
θνώς» και ας κοιτάξουμε λίγο πίσω 
από τις χαρμόσυνες για όλους τους 
εργαζόμενους εικόνες. Χαρμόσυ-
νες γιατί δείχνουν ότι η εργατική βία 
εξακολουθεί να είναι παρούσα και να 
απειλεί τους δημίους των εργατικών 
δικαιωμάτων με το ίδιο νόμισμα.

Πριν από ένα χρόνο, η Air France 
συγκλονιζόταν από μία από τις με-
γαλύτερες απεργίες στην ιστορία 
της εταιρίας. Η απεργία των πιλότων 
που ξέσπασε το Σεπτέμβρη του 2014, 
μετά από την απόφαση του ομίλου 
Air France – KLM για την ενίσχυση 
της θυγατρικής εταιρίας χαμηλού 
κόστους Transavia, ήρθε σαν φυσικό 
επακόλουθο των 8.000 απολύσεων 
της προηγούμενης τριετίας (πάνω 
από το 10% του εργατικού δυναμι-
κού της εταιρίας), του αυξημένου 
ωραρίου εργασίας, του παγώματος 
των μισθών και της απώλεια τμήμα-
τος της άδειας που επιβλήθηκε σε δι-
άφορες φάσεις στη διετία 2012-2013, 
στο πλαίσιο ενός τριετούς προγράμ-
ματος περικοπών. Η απεργία σταμά-
τησε μετά από δύο βδομάδες, με την 
εταιρία να υπόσχεται ότι η Transavia 
δε θα επεκταθεί εκτός Γαλλίας, αλλά 
υπερασπίστηκε την απόφασή της να 

συνάψει όποιες συμβάσεις θέλει με 
τους εργαζόμενους της θυγατρικής 
εταιρίας για να εξοικονομήσει χρή-
ματα. 

Στις αρχές αυτού του χρόνου, η 
εταιρία διέψευδε «φήμες» που είχε 
δημοσιεύσει η γαλλική Le Monde, 
ότι σχεδιάζει άλλες 3.300 απολύσεις 
για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά 
της προβλήματα (βλ. http://www.
thelocal.fr/20150626/air-france-
denies-reports-of-sweeping-job-
cuts). Δέκα μήνες μετά, οι φήμες 
έγιναν πραγματικότητα και τα αφε-
ντικά της εταιρίας ετοίμασαν ένα 
νέο αντεργατικό πακέτο.

«Μας ζητάνε να δουλεύουμε πε-
ρισσότερο. Το κάναμε αυτό με το 
προηγούμενο σχέδιο διάσωσης. Ο 
μισθός μειώθηκε ελαφρά, δουλεύου-
με παραπάνω, και τώρα μας ζητάνε 
να δουλέψουμε ακόμα περισσότε-
ρο. Θα πεθάνουμε, δεν μπορούμε 
να δουλέψουμε περισσότερο!» 
είναι η χαρακτηριστική δήλωση ερ-
γαζόμενης της Air France (http://
gr.euronews.com/2015/10/05/
assaults-on-air-france-bosses-over-
job-loss-plan-are-condemned/). Οσο 
απλώνεται η αντεργατική λαίλαπα 
άλλο τόσο απαιτείται να βγει ξανά 
στο προσκήνιο η εργατική αντιβία. 
Το ότι βγαίνει έστω και μειοψηφικά 
δείχνει ότι οι καπιταλιστές δε θα πε-
ράσουν τόσο εύκολα την αντεργατι-
κή λαίλαπα που όσο περνάει ο καιρός 
τόσο διογκώνεται σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.

Air France

Eικόνες από το μέλλον τα ξεσκισμένα σακάκια

Φλεβάρη (και 1% κάτω 
από το περσινό επίπεδο). 

u Οι μικρότερες κε-
φαλαιουχικές δαπάνες 
στον πετρελαϊκό τομέα 
ήταν ο κύριος παράγο-
ντας της επιβράδυνσης 
στον Καναδά, όπου η οι-
κονομική δραστηριότητα 
συρρικνώθηκε κατά τα 
δύο πρώτα τρίμηνα του 
2015.

u Η ανάκαμψη ήταν 
γενικά συμβατή με τις 
προβλέψεις του περα-
σμένου Απρίλη για τη 
ζώνη του ευρώ, με τη μεγαλύτερη 
από την αναμενόμενη ανάπτυξη να 
σημειώνεται στην Ιταλία, στην Ιρλαν-
δία και την Ισπανία (όπου αυξήθηκε 
η ντόπια ζήτηση), ενώ στη Γερμανία 
η ανάπτυξη ήταν μικρότερη από την 
αναμενόμενη.

u Στη Βρετανία το ΑΕΠ αυξήθη-
κε κατά 2.5% σε ετήσια βάση με την 
ανεργία να μειώνεται στα προ κρίσης 
επίπεδα (5.5%).

u Στην Ιαπωνία η μεγάλη ανάκαμ-
ψη που σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο 
δε συνεχίστηκε και στο δεύτερο, στο 
οποίο σημειώθηκε μείωση της δρα-
στηριότητας, με αποτέλεσμα η κατα-
νάλωση το πρώτο μισό του χρόνου να 
είναι κάτω από τις προσδοκίες και οι 
εξαγωγές να μειώνονται σημαντικά 
το δεύτερο τρίμηνο.

u Η επιβράδυνση της ανάπτυξης 
στην Κίνα αναμένεται να συνεχιστεί 
και το 2016, με την αύξηση του ΑΕΠ 

να πέφτει στο 6.3% (αντί 6.7% του 
2015). Παρά το γεγονός ότι η επιβρά-
δυνση της ανάπτυξης στην Κίνα ήταν 
σε γενικές γραμμές αναμενόμενη, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις, η έκθε-
ση αναφέρει ότι ο αντίκτυπος πέρα 
από τα σύνορά της φαίνεται μεγαλύ-
τερος από αυτόν που είχε εκτιμηθεί 
προηγούμενα. Αυτό αντανακλάται 
στη μείωση των τιμών των πρώτων 
υλών (ειδικά των μετάλλων) και στις 
αδύναμες εξαγωγές προς την Κίνα. 
Ενώ στις αρχές της νέας χιλιετίας η 
Κίνα κατανάλωνε το 10-20% της πα-
γκόσμιας παραγωγής μετάλλων, σή-
μερα καταναλώνει πάνω από το 50%.

u Η μείωση του ΑΕΠ στη  Ρωσία 
το πρώτο μισό του 2015 ήταν επίσης 
μεγαλύτερη από την προηγούμενη 
πρόβλεψη και η κρίση στην Ουκρα-
νία ήταν βαθύτερη από την αναμε-
νόμενη. 

u Η ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή 
ήταν επίσης κάτω των προσδοκιών και 

επη-
ρεά-
στη-
κε από την πτώση των τιμών του πε-
τρελαίου.

Εχουμε πολλές φορές επισημάνει 
από αυτές εδώ τις στήλες την ασταθή 
«ανάκαμψη» του παγκόσμιου καπιτα-
λισμού κάθε φορά μετά από το ξέ-
σπασμα των περιοδικών οικονομικών 
κρίσεων που ο ίδιος γεννάει. Η έκθεση 
του ΔΝΤ το δείχνει αυτό με νούμερα, 
αν και αυτά δεν πρέπει σε καμία πε-
ρίπτωση να τα παίρνουμε τοις μετρη-
τοίς, γιατί διαρκώς μεταβάλλονται 
(προς το χειρότερο συνήθως).

Για την ιστορία αναφέρουμε (βλ. 
Πίνακα 1 που αποτυπώνει όλες τις 
προβλέψεις του ΔΝΤ από τον Απρί-
λη μέχρι τα τέλη του 2008), ότι τον 
Απρίλη του 2008, δηλαδή πριν από 
το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης 
που σημειώθηκε στα τέλη του ίδιου 
έτους και συνεχίστηκε μέσα στο 

2009,  το  ΔΝΤ 
προέβλεπε ότι το 
παγκόσμιο ΑΕΠ 
θα αυξανόταν σε 
ετήσια βάση κα-
τά 3.7% το 2008 
και κατά 3.8% το 
2009 (βλ. http://
www.imf.org/
external/pubs/ft/
survey/so/2008/
RES040908A.
htm). Προειδο-
ποιούσε τότε ότι 
υπάρχουν μόνο 
25%  πιθανότη-
τες η αύξηση του 
παγκόσμιου ΑΕΠ 

να πέσει κάτω από 3% το 2008 και 
το 2009, πράγμα που θα σηματοδο-
τούσε περίοδο παγκόσμιας ύφεσης. 
Στην επικαιροποίηση που έγινε τον 
Ιούλη, το ΔΝΤ εμφανίστηκε πιο αισι-
όδοξο κάνοντας λόγο για αύξηση του 
παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 4.1% το 2008 
και 3.9% το 2009 (βλ. http://www.
imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/
update/02/pdf/0708.pdf). 

Στην έκθεση του Οκτώβρη του ίδι-
ου χρόνου (βλ. http://www.imf.org/
external/pubs/ft/weo/2008/02/pdf/
text.pdf) το ΔΝΤ μείωσε την πρόβλε-
ψη για την αύξηση του παγκόσμιου 
ΑΕΠ στο 3% για το 2009, αυξάνοντας 
όμως την αντίστοιχη πρόβλεψη στο 
3.9% για το 2008. Ενα μήνα αργότερα, 
τα «τζιμάνια» του ΔΝΤ άρχισαν να κα-
ταλαβαίνουν ότι θα γίνουν… ρόμπες 
με τις αισιόδοξες προβλέψεις τους. Τα 
πράγματα ήταν πολύ χειρότερα. Ετσι, 

στην επικαιροποίηση της έκθεσης 
που έκαναν το Νοέμβρη του 2008 
(http://www.imf.org/external/pubs/
ft/weo/2008/update/03/), έριξαν 
τις προβλέψεις για αύξηση του πα-
γκόσμιου ΑΕΠ στο 3.7% για το 2008 
(ξαναγυρίζοντας στο νούμερο που 
προέβλεπαν τον Απρίλη) και στο 2.2% 
για το 2009. Ομως η πραγματικότητα 
αποδείχτηκε πολύ χειρότερη καθώς 
η αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ ήταν 
μόλις 3.1% το 2008 και 0% (μηδέν) το 
2009 (βλ. πίνακα Α1 της τελευταίας 
έκθεσης). Αυτά τα αναφέρουμε για 
να δείξουμε πόσο έξω είχε πέσει το 
ΔΝΤ στην πρόβλεψη της παγκόσμιας 
κρίσης που ξέσπασε το 2009. Το μόνο 
που έκανε ήταν να μειώνει τις προβλέ-
ψεις του μέχρι η πραγματικότητα να 
το διαψεύσει προς το χειρότερο.

Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Αν δια-
βάσει κανείς τις προβλέψεις του ΔΝΤ 
πριν από έναν ακριβώς χρόνο (βλ. 
http://www.imf.org/external/pubs/
ft/weo/2014/02/pdf/text.pdf και 
http://www.eksegersi.gr/issue/793/
Διεθνή/22442.Κακά-μαντάτα-από-
τα-μαντρόσκυλα-του-κεφαλαίου) και 
τις επόμενες προβλέψεις έκτοτε (τις 
οποίες συγκεντρώσαμε στον Πίνακα 
2), θα διαπιστώσει ότι η πρόβλεψη της 
αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ μειώνε-
ται διαρκώς. Ετσι, ενώ πέρσι προβλε-
πόταν αύξηση κατά 3.8% για το 2015 
η πρόβλεψη μειώθηκε σταδιακά στις 
επόμενες εκθέσεις, φτάνοντας σήμε-
ρα να μιλούν για αύξηση 3.1%, δηλαδή 
όσο και το 2008 (στα πρόθυρα της τε-
λευταίας παγκόσμιας κρίσης). Παρα-
πέρα σχόλια περιττεύουν.
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Και τώρα;
Η κυβέρνηση πήρε ψήφο εμπιστοσύνης στη 

Βουλή. Η αντιπολίτευση σύσσωμη καταψήφισε 
τις προγραμματικές δηλώσεις παίζοντας σωστά 
το ρόλο της. Δεν είμαστε στον Ιούλιο-Αύγουστο, 
που η κυβέρνηση δε διέθετε κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία και έπρεπε να ψηφίσουν όλοι μαζί 
το Μνημόνιο-3 και τους τρεις πρώτους νόμους 
με τα προαπαιτούμενα. Εχουν γίνει εκλογές, έχει 
διαμορφωθεί νέος κοινοβουλευτικός χάρτης, οπότε η 
αντιπολίτευση πρέπει να δουλέψει για το μέλλον της, 
διαμορφώνοντας την εναλλακτική λύση εξουσίας για 
την εποχή που θα τελειώσει το λάδι στο καντηλάκι 
του Τσίπρα.

Η τριήμερη συζήτηση επί των προγραμματικών 
δηλώσεων κύλησε μέσα στη γενική αδιαφορία, 
αν και τα αστικά ΜΜΕ κατέβαλαν προσπάθειες 
να τονώσουν λίγο το ενδιαφέρον του κοινού, με 
«πιπεράτες» λεπτομέρειες.

Παράλληλα με τις κοινοβουλευτικές και 
λοιπές πολιτικές διαδικασίες, όμως, εξελίσσεται 
πίσω από κλειστές πόρτες, στην Αθήνα και 
στις Βρυξέλλες, η προετοιμασία του πρώτου 
μετεκλογικού πακέτου μνημονιακών ρυθμίσεων. 
Τα περιβόητα προαπαιτούμενα, παρά ένα πενήντα, 
περιλαμβάνουν σκληρές ρυθμίσεις, με κορυφαίες την 
αντιασφαλιστική ανατροπή και το νέο φορομπηχτικό 
εφιάλτη.

Δεν μπορεί να μην προσέξατε, όμως, ότι αυτή 
τη φορά δεν έχουμε «σκληρή διαπραγμάτευση». 
Δεν εννοούμε διαπραγμάτευση της εποχής της 
«δημιουργικής ασάφειας», αλλά διαπραγμάτευση 
σαν αυτή που έκαναν σε παλαιότερες μνημονιακές 
περιόδους ο Βενιζέλος, ο Στουρνάρας, ο 
Χαρδούβελης. Θυμόμαστε τότε την τρόικα 
να έρχεται και να φεύγει, θυμόμαστε τη 
διαπραγμάτευση να τραβάει μια φορά μέχρι και 
εφτά μήνες. Τώρα τίποτα! Ολα κυλούν ομαλά και 
ήρεμα, χωρίς να μαθαίνουμε καν πού κάνουν τη 
διαπραγμάτευση. Βαδίζουν όλα τόσο ομαλά που 
δηλώνει ευχαριστημένος ακόμα και ο δυσκοίλιος 
Σόιμπλε. Ούτε απειλές, ούτε προειδοποιήσεις, ούτε 
διαρροές για διαφωνίες ανάμεσα σε υπουργούς 
και την τρόικα. Κοντεύουμε να βαρεθούμε χωρίς το 
παλιό σασπένς.

Αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ανάγνωση είναι 
η προφανής: οι συριζαίοι έχουν ευθυγραμμιστεί 
πλήρως και βιάζονται να εφαρμόσουν τα μνημονιακά 
μέτρα. Η δεύτερη ανάγνωση θέλει συζήτηση: η 
πλατιά μνημονιακή πλειοψηφία της νέας Βουλής (με 
την ένταξη σ' αυτή ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ), σε συνδυασμό 
με την ταξική άπνοια, αποθρασύνει τους διαχειριστές 
της αστικής εξουσίας. Δεν αισθάνονται την ανάγκη 
να παίξουν διαπραγματευτικό θέατρο και τρέχουν 
για να εφαρμόσουν γρήγορα το «πακέτο», ώστε να 
εκμεταλλευτούν και το στοιχείο του αιφνιδιασμού.

Δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς μ' αυτή την 
ανάγνωση, αλλά ακόμα κι αν διαφωνήσει το ερώτημα 
τίθεται έτσι κι αλλιώς: και τώρα;

Και τώρα τι κάνουμε; Σταυρώνουμε τα χέρια και 
υπομένουμε το μαρτύριο «δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι 
αντάμα», όπως λέει ο ποιητής; 'Η αντιδρούμε με τον 
τρόπο που επιβάλλει η ανάγκη για την υπεράσπιση 
των ταξικών μας συμφερόντων;

Το ερώτημα θα τίθεται και θα ξανατίθεται συνεχώς. 
Και η απάντηση σ' αυτό μόνο έμπρακτα μπορεί 
να δοθεί. Με μια 24ωρη απεργία ακόμη κι ένα 
σουλάτσο Μουσείο-Σύνταγμα δεν υπάρχει έμπρακτη 
απάντηση. Το σύστημα πρέπει να «πονέσει». Κι αν 
δεν μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό, πρέπει να 
ξέρουμε το λόγο, για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε 
την «επόμενη φορά».

στο ψαχνό

Ανατριχίλα
«Με τη δέουσα επισημότητα υποδέχθη-

κε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών, 
κ. Ιωάννης Αμανατίδης, ως εκπρόσωπος 
της Κυβέρνησης, την Α.Θ.Π., τον Οικου-
μενικό Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίο στο 
αεροδρόμιο “Μακεδονία'', στο πλαίσιο 
της τετραήμερης επίσκεψης που πραγμα-
τοποιεί ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας 
στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της 
Μακεδονίας, παρουσία της Υφυπουργού 
Μακεδονίας-Θράκης, Μαρίας Κόλλια-Τσα-
ρουχά και εκπροσώπων των εκκλησιαστι-
κών και τοπικών Αρχών.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών μετέφερε 
στον Οικουμενικό Πατριάρχη τους θερ-
μούς χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού, 
Αλέξη Τσίπρα, ενώ από πλευράς του ο Πα-
ναγιώτατος ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός, 
να φέρει καλά νέα από την επίσκεψή του 
στην Αμερική.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνεχάρη 
τον κ. Αμανατίδη αλλά και την Κυβέρνηση 
συνολικά για την επανεκλογή της και ανα-
φέρθηκε εκτενώς στη Διεθνή Διάσκεψη για 
το θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλι-
σμό, που θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 
18-20 Οκτωβρίου, χαρακτηρίζοντας πολύ 
θετική τη διοργάνωσή της.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών εξήρε τις 
διεθνείς προσπάθειες της Μητέρας Εκ-
κλησίας της Κωνσταντινουπόλεως για τη 
στήριξη της πατρίδας μας και, απευθυνό-
μενος προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, 
υπογράμμισε, ότι η παρουσία του στη Δι-
εθνή Διάσκεψη δεν θα αποτελέσει μόνον 
τιμή αλλά, επιπλέον, θα συμβάλλει στην 
αναβάθμιση του διεθνούς διάλογου για 
την εμπέδωση της ανάγκης σεβασμού του 
θρησκευτικού πλουραλισμού».

Αξιζε τον χώρο να παραθέσουμε όλο 
το Δελτίο Τύπου του υφυπουργού Αμανα-
τίδη. Ο ένας οργανώνει φιέστες «πολεμι-
κής αρετής των Ελλήνων» στη Σαλαμίνα, 
ο άλλος εκδίδει Δελτίο Τύπου λες και είναι 
πρόεδρος του Κατηχητικού της Ενορίας. 
Ο ένας είναι ΑΝΕΛ, ο άλλος όμως είναι 

ΣΥΡΙΖΑ. Καρασύριζα, μάλιστα. Είναι ο 
ίδιος που προσκύνησε και τα λείψανα της 
Αγιαβαρβάρας.

ΥΓ. Επειδή ενδεχομένως να αναρωτιέ-
στε τι σημαίνει Α.Θ.Π. σας βγάζουμε από 
τον κόπο να το ψάξετε: Αυτού Θειοτάτη 
Παναγιότης!!!!

Ο λαός φταίει
«Οι αιτίες γι΄ αυτή μας την ήττα είναι 

καταρχήν εξωγενείς. Εχουν να κάνουν με 
τον πολύ σύντομο χρόνο των 25 ημερών, 
μέσα στον οποίο ταυτόχρονα συγκροτη-
θήκαμε και δώσαμε τη μάχη των εκλογών, 
με τον αποκλεισμό μας από κάθε είδους 
κρατική χρηματοδότηση και από τον τη-
λεοπτικό χρόνο που μας αναλογούσε με 
βάση τη δύναμη της Κοινοβουλευτικής 
μας Ομάδας, με την καθολική επίθεση και 
συκοφάντηση ως “συμμορία δραχμιστών'' 
που δεχθήκαμε από το σύνολο των συστη-
μικών ΜΜΕ και από την ηγετική ομάδα 
του ΣΥΡΙΖΑ, με την πρωτοφανή πολεμική 
από την ηγεσία του ΚΚΕ που μας θεώρησε 
τον βασικό πολιτικό της αντίπαλο, με την 
αποχή μεγάλου τμήματος του λαού και 
της νεολαίας που είχε ψηφίσει ΟΧΙ στο 
δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου».

Ο Στρατούλης εξηγεί την πανωλεθρία 
της ΛΑΕ με το δικό του απαράμιλλο τρό-
πο και με το τεράστιο βάθος θεωρητικής 
κατάρτισης και σκέψης που τον διακρί-
νει. Καλά όλες οι άλλες «εξωγενείς αιτί-
ες», αλλά η αποχή μεγάλου τμήματος 
του λαού και της νεολαίας; Ξέρουμε ότι 
του βάζουμε δύσκολα, αλλά αν ξανα-
σκεφτεί αυτό το επιχείρημα, τότε θα 
πρέπει να προσανατολιστεί στη λύση 
της… αλλαγής λαού.

Σκόπιμες παραλείψεις
Η κ. Μουστάκα των «Νέων» ανέλαβε 

να φτιάξει το πορτρέτο-αγιογραφία του 
«κονσιλιέρε του Μαξίμου» (όπως απο-
καλεί η εφημερίδα της τον νέο γενικό 
γραμματέα της κυβέρνησης) Μ. Καλο-
γήρου. Μεταξύ των άλλων, αναφέρει 
ότι «από τα χρόνια της δικηγορίας του 

μετρά συνεργασίες με γνωστά δικηγορικά 
γραφεία, όπως του Φώτη Κουβέλη, της Ζω-
ής Κωνσταντοπούλου και του αποβιώσα-
ντος Γιάννη Σταμούλη». Αναφέρει ακόμη 
ότι ο υπουργός Εργασίας της τελευταίας 
υπηρεσιακής κυβέρνησης Δ. Μουστάκας 
θυμόταν τον Μ. Καλογήρου από τη δίκη 
για την υπόθεση του ΕΛΑ, στην οποία 
«εκείνος ως νεαρός δικηγόρος υπερα-
σπιζόταν τον άλλοτε κοινοτάρχη Κιμώλου 
Αγγελέτο Κανά» και ο δικαστής ««μόνο 
καλές αναμνήσεις είχε από την παρουσία 
του (σ.σ. Μ. Καλογήρου) σε εκείνη την πο-
λύκροτη δίκη».

Παπάρες
Προγραμματικές δηλώσεις με μόνο 

«Μνημόνιο και ξερό ψωμί» δε γινόταν. 
Ετσι, προς το τέλος της ομιλίας του 
ο Τσίπρας έπρεπε να πει και μερικές 
παπάρες περί αναβάθμισης της δημο-
κρατίας, ζήτημα που άλλοτε αποτελού-
σε το δυνατό προπαγανδιστικό χαρτί 
της «ανανεωτικής Αριστεράς». Για τον 
εκλογικό νόμο μίλησε γενικά και αόρι-
στα «για την αναγκαία και απαραίτητη 
με ευρύτερη συναίνεση αλλαγή του 
εκλογικού νόμου». Χωρίς να δώσει 
χρονοδιάγραμμα, αλλά και περιεχόμε-
νο της αλλαγής του εκλογικού νόμου. 
Είχε όμως το θράσος να μιλήσει «για τη 
θεσμοθέτηση της λαϊκής αρνησικυρίας, 
αλλά και της δυνατότητας διεξαγωγής 
δημοψηφισμάτων με πρωτοβουλία των 
πολιτών, για μια γνήσια αντιπροσώπευ-
ση του ελληνικού λαού στα κέντρα λή-
ψης αποφάσεων».

Με νωπό το δημοψήφισμα της 5ης 
του περασμένου Ιούλη, κατά το οποίο 
επιβεβαιώθηκε η μαντινάδα για το 
δημοψήφισμα της χούντας («όχι να ρί-
χνεις το πρωί, να βγαίνει ναι το βράδυ»), 
χρειάζεται πραγματικά πολύ θράσος 
για να μιλάς για «γνήσια αντιπροσώ-
πευση του ελληνικού λαού στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων». Το θράσος, όμως, 
ποτέ δεν έλειψε από τους Τσιπραίους.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Oι παλέτες με το κόκκινο χαλί για να πατήσει η υπουργάρα ήταν το γελοίο του πράγματος. Οπως και η δοξολογία για τους πεσόντες 
κατά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας… χριστιανούς. Τα υπόλοιπα θύμισαν τις φιέστες «πολεμικής αρετής των Ελλήνων» που οργάνωνε η 
χούντα. Οπως και ο δεκάρικος της υπουργάρας. Ενα ανατριχιαστικό εθνικιστικό παραλήρημα. Η «δεύτερη φορά Αριστερά», πέρα από 
τη μνημονιακή της προσαρμογή, περιλαμβάνει πάντα και τους απαραίτητους μαύρους κόκκους. Η εξουσία ενώνει…
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Επειδή εμάς δεν μας αρέσουν οι σκόπιμες αποκρύψεις, θα 
βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Δ. Μουστάκας ήταν 
μέλος της σύνθεσης στη δίκη του ΕΛΑ στον πρώτο βαθμό. Υπε-
ρασπιστής του Κανά σ' εκείνη τη δίκη ήταν ο Κούγιας. Ο Καλογή-
ρου ήταν απλά δικηγόρος… υπηρεσίας. Δηλαδή, παρίστατο στο 
δικαστήριο όταν δεν ήταν εκεί ο Κούγιας, με αυστηρή εντολή να 
μην κάνει καμιά παρέμβαση, τοποθέτηση, ερώτηση σε μάρτυρα 
κτλ. Νέο παιδί ήταν τότε, δεν τον κατηγορούμε για κάτι. Να λέμε, 
όμως, όλη την αλήθεια και όχι να κρύβουμε ότι στη δίκη του ΕΛΑ 
σε πρώτο βαθμό ήταν απλώς δικηγόρος υπηρεσίας του Κούγια 
(στο εφετείο πράγματι ήταν βασικός δικηγόρος του Κανά). Εντά-
ξει, να κρύψουμε ότι ήταν συνεργάτης του Κούγια, αλλά άμα θέ-
λουμε να το κρύψουμε, ν' αφήσουμε στη μπάντα τη δίκη του ΕΛΑ.

Συγχωρητέος
Την υπεράσπιση του προαλειφόμενου για τη θέση του γραμ-

ματέα του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Ρήγα ανέλαβε ο «μικροπολιτικός» 
των «Νέων» (δηλαδή η διεύθυνση της εφημερίδας). Τον κατηγο-
ρούν λέει οι σύντροφοί του ότι είναι… σταλινικός. Οτι ήταν επικε-
φαλής των ΚΝΑΤ όταν εισέβαλαν στο Χημείο το 1995 και ότι γύρω 
στα 1990 ανέλαβε αποστολή πρακτόρευσης για λογαριασμό του 
Περισσού, διεισδύοντας στο ΝΑΡ. «Η δράση κάποιου πριν από 
σχεδόν 30 χρόνια δεν θα αναμοχλευόταν ούτε στις Δίκες της 
Μόσχας!», αποφαίνεται με αγανάκτηση ο «μικροπολιτικός». Ού-
τε εμείς ξέρουμε (δεν μας ενδιαφέρει κιόλας) το παρελθόν του 
Ρήγα, σκεφτόμαστε όμως: αν αυτή η συζήτηση γινόταν πέρσι και 
αν στη θέση του στελέχους της «Πλατφόρμας 2010», δηλαδή της 
πιο δεξιάς φράξιας του ΣΥΡΙΖΑ, βρισκόταν ένα στέλεχος των 
Λαφαζανικών, δε θα χρησιμοποιούνταν από την ίδια φυλλάδα 
το παρελθόν του με απαξιωτικό τρόπο;

Επί τη ευκαιρία, να κάνουμε κι ένα σχόλιο για τη χωρίς αρχές 
βάση πάνω στην οποία συγκροτήθηκαν και συγκροτούνται οι 
φράξιες του ΣΥΡΙΖΑ. Η εν λόγω (πιο) δεξιά φράξια ενώνει τον 
προερχόμενο από το «εσωτερικό» Παπαδημούλη, τους προερχό-
μενους από το μηχανισμό του Περισσού Μπαλάφα και Ρήγα και 
την προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ Δούρου.

Περί αξιοκρατίας
Ο Τσίπρας κατήγγειλε την προ-προηγούμενη κυβέρνηση ότι 

στελέχωσε τις διοικήσεις των νοσοκομείων «με το σύστημα 4-
3-1, με τα συστήματα, δηλαδή, της νομής της εξουσίας ανάλογα 
με τα πελατειακά και μικροκομματικά συμφέροντα». «Μην “ρί-
ξεις'' τον Καμμένο!», του πέταξε ειρωνικά ο Μεϊμαράκης, αλλά 
ο Τσίπρας έκανε πως δεν κατάλαβε. Αμα δούμε και Ξουλίδου 
να διορίζεται στην προεδρία κάποιου δημόσιου οργανισμού, θα 
πειστούμε πόση αξιοκρατία επικρατεί στη συγκυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων. Προς το παρόν, αρκούμαστε στον τρόπο με τον 
οποίο σχηματίστηκε η κυβέρνηση. Ιδιαίτερα στην τοποθέτηση 
για ένα 12ωρο ως υφυπουργού του περιβόητου Δ. Καμμένου, που 
εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. 

Tελευταίος (α)σπασμός
Αποχωρώντας από τη Βουλή, η Κωνσταντοπούλου παρέδωσε 

στον Βούτση και μια φρέσκια έκθεση της «Επιτροπής Αλήθειας 
Δημοσίου Χρέους», που φέρει τον εύγλωττο τίτλο «Ο αθέμιτος, 
παράνομος και επονείδιστος χαρακτήρας του Μνημονίου και της 
Δανειακής Σύμβασης του Αυγούστου 2015», την οποία ο Βού-
τσης πέταξε επιδεικτικά σε μια καρέκλα πίσω του, όπως έκανε 
και με την υπόλοιπη χαρτούρα που του παρέδιδε τελετουργικά 
η προκάτοχός του. Είναι ένα 14σέλιδο κείμενο (αραιογραμμένο 
για να κάνει μπούγιο), καθαρά πολιτικού και όχι επιστημονικού 
(οικονομικού και νομικού) χαρακτήρα, που φτιάχτηκε για να συ-
νοδεύσει τον τελευταίο σπασμό της Κωνσταντοπούλου εντός 
του κοινοβουλίου. Η παραγωγή αυτού του πολιτικού κειμένου 
πληρώθηκε από τη Βουλή, δηλαδή από τον ελληνικό λαό. Αν η 
Κωνσταντοπούλου ήθελε να κάνει αυτή την πολιτική παρέμβαση, 
θα την έκανε ως μη κοινοβουλευτικό (πλέον) πολιτικό πρόσωπο, 
όπως κάνουμε εμείς οι… κοινοί θνητοί. Δε θα εκμεταλλευόταν την 
τυπική παραμονή της στην προεδρία της Βουλής για την προσω-
πική της προβολή μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Σκληρό καρύδι
Ο Βούτσης, πάντως, αποδείχτηκε σκληρό καρύδι για τα δόντια 

της. Δεκαετίες στο χώρο του ευρωρεβιζιονισμού, μαθημένος στις 
ίντριγκες και στο φραξιονιστικό αγώνα, φρόντισε να κρατήσει 
μια καθαρά απαξιωτική στάση (μόνο την πλάτη που δεν της γύ-
ρισε), ενώ στη σύντομη τοποθέτησή του δεν παρέλειψε να της 
θυμίσει ότι αυτός εκπροσωπεί τους νικητές των εκλογών, αφήνο-
ντας να εννοηθεί ότι η ίδια και το κόμμα που επέλεξε (ΛΑΕ) δεν 
κατάφεραν να πιάσουν ούτε το 3% και να μπουν στη Βουλή. Η 
Κωνσταντοπούλου, πάντως, έδειξε καλά ρεφλέξ. Κατάλαβε ότι ο 
Βούτσης είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί μαζί της μπροστά 
στις κάμερες, αν χρειαστεί, γι' αυτό είπε αυτά που είχε προσχεδι-
άσει να πει και μετά προσφέρθηκε να… του δείξει το γραφείο του 
προέδρου. Ετσι, με τη βοήθεια και των ΜΜΕ που φρόντισαν να 
την (ξανα)θάψουν, ο Βούτσης κέρδισε την τελευταία εντύπωση.

Ανοιγμα Τσίπρα σε 
ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι

«Και είμαι βέβαιος ότι, όπως 
στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό 
πεδίο, που πέραν του Λαϊκού 
Ευρωπαϊκού Κόμματος -δηλα-
δή της ευρωπαϊκής Δεξιάς, του 
κόμματος στο οποίο συμμετέ-
χει η Νέα Δημοκρατία- δη-
μιουργούνται σήμερα ευρύ-
τερες αντινεοφιλελεύθερες 
συμμαχίες, έτσι και στη χώρα 
μας θα υπάρξει η δυνατότητα 
ευρύτερων συναινέσεων και 
κοινών δράσεων, προοδευτι-
κών και αντινεοφιλελευθέρων 
δυνάμεων, κοινωνικών και πο-
λιτικών, με στόχο την προστα-
σία του δημόσιου και κοινωνι-
κού συμφέροντος, με στόχο τη 
διεύρυνση των ρηγμάτων που 
ανοίξαμε κερδίζοντας έδαφος 
στη διαπραγμάτευση του προ-
ηγούμενου επταμήνου».

Το είπε ο Τσίπρας στις προ-
γραμματικές δηλώσεις και δεν 
πέρασε απαρατήρητο, καθώς 
ήρθε να επιβεβαιώσει επίσημα 
το φλερτ του ΣΥΡΙΖΑ με την 
ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία 
(αναλυτικά γι' αυτό γράφουμε 
στη σελίδα 13).

Μπορούμε σ '  αυτό  το 
«άνοιγμα» του Τσίπρα προς το 
ΠΑΣΟΚ (κυρίως) και το κλυδω-
νιζόμενο Ποτάμι (δευτερευό-
ντως) να δούμε δύο ευκρινείς 
στοχεύσεις.

Πρώτο, την προσπάθεια να 
στηριχτεί η προσέγγιση με 
την ευρωπαϊκή σοσιαλδημο-
κρατία, με την οποία η ηγετική 
ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται 
σε προχωρημένες διαπραγμα-
τεύσεις για να πάρει ο Τσίπρας 
καθεστώς παρατηρητή στις 
συνόδους κορυφής των ευρω-
παίων σοσιαλδημοκρατών. Για 
να γίνει αυτό θα πρέπει το ΠΑ-
ΣΟΚ να μην στηλώσει τα πόδια 
και υπάρξουν εμπλοκές.

Δεύτερο, το προειδοποιητι-
κό μήνυμα προς τον Καμμένο 
πως «υπάρχουν κι αλλού πορ-
τοκαλιές που κάνουν πορτοκά-
λια», γι' αυτό να μην έχει υπερ-
βολικές απαιτήσεις στη μοιρα-
σιά των πόστων στον κρατικό 
μηχανισμό. Περιπτώσεις όπως 
του Δ. Καμμένου (που εξανα-
γκάστηκε σε παραίτηση) ή του 
Ν. Νικολόπουλου, που απειλεί 
και τον Καμμένο πια ότι θα 
γυρίσει στη ΝΔ, επειδή δεν 
τον έκαναν αντιπρόεδρο της 
Βουλής, δεν είναι οι μοναδι-
κές και ο Τσίπρας θα ήθελε 
να αποφύγει εκβιαστικές 
απαιτήσεις του κυβερνητικού 
συνεταίρου του. Το «άνοιγμα» 
προς ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι είναι 
ένας καλός τρόπος για να θυ-
μηθεί ο Καμμένος ότι πλέον 
δεν μπορεί να θεωρεί εαυτόν 
αναντικατάστατο και καλά θα 
κάνει να κάτσει στα (πολιτικά) 
κιλά του.

Σ' όλ' αυτά, βέβαια, δεν 
υπάρχει ίχνος πολιτικής αρχών, 
όμως ειδικά για τους Τσιπραί-
ους αυτό δεν ίσχυε ποτέ ούτε 
στο ελάχιστο. Εχουν αποδείξει 
ότι είναι αδίστακτοι «ρίχτες» 
έναντι όλων.

ηλίθιος και δεν βλέπει τα νέα 
μέτρα, που όχι μόνο δε δίνουν 
ανάσα, αλλά φορτώνουν τον 
ελληνικό λαό με νέα χαράτσια 
και νέες περικοπές κοινωνικών 
δαπανών. Μήπως, όμως, σχε-
διάζουν κάποια αύξηση του 
Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων με τα κονδύλια 
του «δημοσιονομικού χώρου» 
που υποτίθεται ότι εξασφάλι-
σαν; Καθηλωμένες στα επί-
πεδα του 2014 και του 2015 
παραμένουν οι δαπάνες του 
ΠΔΕ και το 2016.

Μιλώντας για κερδισμένο 
«δημοσιονομικό χώρο» 20 
δισ. ευρώ, ο Τσίπρας κρύβει 
την αλήθεια, ότι το περιβόη-
το «πρωτογενές πλεόνασμα» 
(ένας καθαρά κατασκευασμέ-
νος δείκτης) και το ύψος του 
νέου δανεισμού είναι συγκοι-
νωνούντα δοχεία. Λόγω της 
συνεχιζόμενης καπιταλιστι-
κής ύφεσης, οι ιμπεριαλιστές 
δανειστές κατέβασαν την 
απαίτησή τους για το «πρω-
τογενές πλεόνασμα», ενώ 
την ίδια στιγμή φόρτωσαν 
τον ελληνικό λαό μ' ένα νέο 
υπέρογκο δάνειο. Και βέβαια, 
έβαλαν τον ελληνικό λαό στο 
ζυγό του τρίτου Μνημόνιου, το 
οποίο προστίθεται στα δύο 
προηγούμενα. Ο κερδισμέ-
νος «δημοσιονομικός χώρος» 
αποτελεί μια ακόμη συριζαίικη 
αλητεία, ένα παιχνίδι με τους 
αριθμούς, που δεν έχει κα-
μιά αντανάκλαση ούτε στην 
ασκούμενη δημοσιονομική 
πολιτική (η λιτότητα γίνεται 
ακόμα πιο σκληρή) ούτε στις 
αναπτυξιακές δαπάνες του 
κράτους (παραμένουν σε σχε-
δόν μηδενικά επίπεδα, ενώ η 
πρόβλεψη είναι για καπιταλι-
στική ύφεση και ολόκληρο το 
2016).

Η αναπτυξιακή ρητορική 
του ΣΥΡΙΖΑ κάνει στροφή 
180 μοιρών. Εκείνα τα παλιά, 
περί «επανεκκίνησης της οι-
κονομίας», περί στήριξης της 
πρωτογενούς παραγωγής και 
της «κοινωνικής οικονομίας», 
που θα… απογειωθεί, πετάχτη-
καν στα σκουπίδια. Ως στρα-
τηγικός στόχος πλέον τίθεται 
ωμά η προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων, χωρίς μάλιστα 
να λέγονται εκείνα τα… εθνικά 
υπερήφανα, για τους επιθυμη-
τούς επενδυτές που δεν πρέ-
πει να έρθουν σαν πλιατσικο-
λόγοι, αλλά σαν αρωγοί στην 
ανάπτυξη μιας οικονομίας με 
κοινωνικό πρόσημο.

Προσκύνημα στα 
μονοπώλια

«Απαιτείται συμπαγής κυ-
βερνητικός σχεδιασμός, κα-
θώς και ενεργητικές πολιτικές 
προσέλκυσης επενδύσεων, η 
επεξεργασία συγκροτημένων 
και ρεαλιστικών επενδυτικών 

προτάσεων, καθώς και πρωτο-
βουλίες οικονομικής και επεν-
δυτικής διπλωματίας με την 
κινητοποίηση κυβερνητικών, 
αλλά και υπηρεσιακών παραγό-
ντων». Αν κάποιος δεν γνώριζε 
ότι αυτά τα είπε ο Τσίπρας, θα 
μπορούσε στη θέση του να βά-
λει τον Σημίτη, τον Καραμανλή, 
τον Γιωργάκη, τον Παπαδήμο, 
τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο. 
Υπάρχει και συνέχεια: «Στο 
πλαίσιο αυτό σκοπεύουμε να 
συγκροτήσουμε ειδικό φορέα 
προσέλκυσης επενδύσεων, ο 
οποίος θα έχει την ευθύνη για 
τη δημιουργία, την εκπόνηση 
και την ανάπτυξη επενδυτικών 
σχεδίων, τη δημιουργία του 
αναγκαίου θεσμικού πλαισίου 
για την ανάπτυξη επενδυτικής 
στρατηγικής, τη δημιουργία 
και προστασία των ελληνικών 
brands, την ενίσχυση δημιουρ-
γίας νέων επιχειρήσεων, νεο-
φυών επιχειρήσεων».

Τα αρπακτικά του κεφαλαί-
ου αναγορεύονται σε… σωτή-
ρες του έθνους και θα πρέπει 
να γίνονται δεκτά με κόκκινα 
χαλιά. Θα αράζουν σε κάποιο 
από τα πολυτελή ξενοδοχεία 
και οι δημόσιες υπηρεσίες θα 
τρέχουν να τους βγάλουν τις 
άδειες και να τους λύσουν κά-
θε πρόβλημα: «Για τις μεγάλες 
και σύνθετες επενδύσεις ο δη-
μόσιος αυτός ειδικός φορέας 
-και όχι ο επενδυτής- θα επιμε-
λείται της υποβολής μελετών 
και της έκδοσης των αναγκαί-
ων, απαραίτητων αδειών. Η δε 
διαδικασία θα προχωράει είτε 
με έκδοση Προεδρικού Διατάγ-
ματος είτε με απευθείας κύρω-
ση από τη Βουλή των όρων της 
σύμβασης και σε κάθε περίπτω-
ση την ευθύνη της απόφασης 
και του ελέγχου θα την έχει το 
ελληνικό Κοινοβούλιο».

Παλιά αυτό το έλεγαν διαδι-
κασία fast track και οι συριζαί-
οι καταλαμβάνονταν από ιερή 
αγανάκτηση όταν τα άκουγαν 
να τα λέει ο Σαμαράς, ο Στουρ-
νάρας, ο Βενιζέλος. Τώρα, τα 
λέει ο Τσίπρας σαν να λέει το 
πιο φυσικό πράγμα του κόσμου 
και ο λόχος των παράσιτων της 
εξουσίας τον χειροκροτεί. Βέ-
βαια, ξέρουμε πολύ καλά ότι 
και την περίοδο του… κακού 
νεοφιλελευθερισμού δεν ήρ-
θαν μεγάλες ξένες επενδύσεις. 
Μπορεί ο Σαμαράς να άνοιγε 
το Μαξίμου και να υποδεχόταν 
κάθε στέλεχος μονοπωλιακού 
ομίλου που περνούσε από την 
Ελλάδα, αλλά η πολυπόθητη 
ανάπτυξη δεν ήρθε. Η έλευσή 
της έγινε πικρό ανέκδοτο στα 
χείλη των Ελλήνων. Γιατί, λοι-
πόν, ν' αλλάξει κάτι τώρα;

Εκφεύγει των ορίων αυτού 
του άρθρου η εξήγηση του 
φαινομένου της επενδυτικής 
άπνοιας, πρέπει όμως να επι-
σημανθεί ότι μόνο με αποικιο-
κρατικού τύπου συμβάσεις θα 

γίνουν ξένες επενδύσεις στην 
καπιταλιστική Ελλάδα, αν η 
επενδυτική στρατηγική κάποι-
ων μονοπωλίων προβλέπει κά-
τι τέτοιο. Οι αποικιοκρατικού 
τύπου συμβάσεις δε θ' αναφέ-
ρονται μόνο στο ξεπούλημα 
δημόσιου πλούτου, στην παρα-
βίαση των στοιχειωδών όρων 
περιβαλλοντικής προστασίας 
και σε εξωφρενικά χαριστικό 
φορολογικό καθεστώς, αλλά 
και στο εργασιακό καθεστώς. 
Χωρίς κινεζοποίηση ανάλογη 
αυτής που ισχύει στις χώρες 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης 
δεν έρχονται επενδύσεις μονο-
πωλίων στην Ελλάδα.

Τι κρατάμε απ' όλο αυτό το 
κεφάλαιο; Το ότι η ανάπτυξη 
επαφίεται στην προσέλκυση 
ιδιωτικών επενδύσεων. Το 
κράτος-μοχλός της ανάπτυξης, 
που με τόσο καμάρι παρουσι-
άστηκε στη Θεσσαλονίκη πριν 
από ένα χρόνο (Σεπτέμβρης 
2014), έπεσε επίσης θύμα 
του… εκτροχιασμού προς το 
ρεαλισμό.

«Ο ελληνικός λαός με την 
ετυμηγορία του μας έδωσε 
εντολή σταθερότητας, μια 
ισχυρή εντολή για κυβέρνηση 
τετραετίας μετά τη δύσκολη πε-
ρίοδο της διαπραγμάτευσης», 
είπε και επανέλαβε κάμποσες 
φορές ο Τσίπρας. Το μνημο-
νιακό προηγούμενο βέβαια 
δείχνει πως καμιά κυβέρνηση 
δεν ξεπερνά τα δυόμισι χρό-
νια (δύο ο Γιωργάκης, δυόμισι 
ο Σαμαράς), όμως κι αν ακόμη 
δεχτούμε πως η νέα συγκυ-
βέρνηση Τσίπρα-Καμμένου 
θα αποτελέσει την εξαίρεση, 
ενδεχομένως με μετάλλαξή 
της σε συγκυβέρνηση Τσί-
πρα-Φώφης-Σταύρου σε μια 
επόμενη φάση, ποια θα είναι η 
εικόνα στο τέλος της θητείας 
της; Θα είναι μήπως «μια νέα 
Ελλάδα, μια Ελλάδα που θα 
έχει αφήσει πίσω της την κρί-
ση και τα μνημόνια, μια Ελλάδα 
που θα έχει απαλλαγεί οριστικά 
από την επιτροπεία των δανει-
στών, θα έχει επιστρέψει στην 
ανάπτυξη, μια ανάπτυξη με κοι-
νωνικό όμως πρόσημο», όπως 
υποσχέθηκε ο Τσίπρας;

Δεν χρειάζεται να δώσουμε 
εμείς την απάντηση. Τη γνωρί-
ζουμε όλοι. Επειδή, λοιπόν, η 
«ανάπτυξη με κοινωνικό πρό-
σημο» δεν πρόκειται να έρ-
θει, η δεύτερη συγκυβέρνηση 
Τσίπρα-Καμμένου θα έχει την 
τύχη όλων των προηγούμενων 
μνημονιακών κυβερνήσεων. 
Σύντομα θα βρεθεί αντιμέτω-
πη με την οργή του ελληνικού 
λαού, η οποία θα μειώσει το 
προσδόκιμο πολιτικής της 
επιβίωσης, ακόμη και αν αυτή 
η οργή δεν ξεχυθεί ορμητικά 
στους δρόμους. Θα πέσουν 
όπως έπεσαν οι προηγούμενοι.

Υιοθέτηση του Μνημόνιου-3 
και αδίστακτα ψέματα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3



www.eksegersi.gr

8 10 ΟΚΤΩΒΡΗ 2015

www.eksegersi.gr

10 ΟΚΤΩΒΡΗ 2015 9

Οταν οι Παπακωνσταντίνου και Λο-
βέρδος, υπουργοί Οικονομικών 

και Εργασίας, αντίστοιχα, της πρώτης 
μνημονιακής κυβέρνησης Γιωργάκη 
Παπανδρέου, σχεδίαζαν την αντιασφα-
λιστική ανατροπή της πρώτης μνημονι-
ακής περιόδου (αποκρυσταλλώθηκε 
στους νόμους 3863 και 3865 του 2010, 
που αφορούν ασφαλισμένους του ιδιω-
τικού και του δημόσιου τομέα, αντίστοι-
χα), δημιούργησαν και μια «επιτροπή 
σοφών», όπως κάνει κάθε κυβέρνηση 
που σέβεται τον εαυτό της. Γιατί χωρίς 
τη γνώμη των «σοφών», των τεχνοκρα-
τών δηλαδή που υπερασπίζονται με νύ-
χια και με δόντια τα συμφέροντα της 
κεφαλαιοκρατίας, δεν μπορεί να γίνει 
αποτελεσματική προπαγάνδα από τα 
αστικά ΜΜΕ. Οι υπουργοί είτε δεν 
έχουν κύρος είτε το χάνουν σύντομα, 
ενώ οι τεχνοκράτες είναι εφοδιασμέ-
νοι με το τεκμήριο της «σοφίας», της 
«επιστημοσύνης», της «αντικειμενικό-
τητας». Η επιτροπή αυτή πραγματο-
ποιούσε συνεδριάσεις ανοιχτές στους 
δημοσιογράφους, που μπορούσαν να 
κάνουν άνετα το ρεπορτάζ τους, χωρίς 
να χρειάζεται να κάνουν εικασίες (η 
συστηματική παραπληροφόρηση μέσω 
των ΜΜΕ είναι άλλης τάξης ζήτημα).

Ο νυν και πρώην υπουργός Εργασίας 
της μνημονιακής συγκυβέρνησης Τσί-

πρα-Καμμένου Γ. Κατρούγκαλος, αν 
και δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει στον 
κόσμο άνθρωπος σοφότερος από την 
αφεντομουτσουνάρα του, δεν μπο-
ρούσε να μη δημιουργήσει τη δική του 
«επιτροπή σοφών», προκειμένου να του   
φτιάξει το προπαγανδιστικό περιτύλιγ-
μα για τη νέα αντιασφαλιστική ανατρο-
πή, που έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο 
του Μνημόνιου-3. Τη δημιούργησε λίγο 
πριν τη λήξη της προηγούμενης θητείας 
του, ώστε να μπορεί να λειτουργεί και 
κατά την προεκλογική περίοδο.

Εν κρυπτώ
Σ' αυτή την επιτροπή φιγουράρουν 

και μερικοί παλιοί γνωστοί. Οπως ο 
Μιλτιάδης Νεκτάριος, διοικητής του 
ΙΚΑ την περίοδο του σημιτικού εκσυγ-
χρονισμού (1999-2004), αφού προηγου-
μένως είχε θητεύσει σε ιδιωτικές ασφα-
λιστικές εταιρίες, ενώ είχε χρηματίσει 
και πρόεδρος του συνδικάτου τους 
(πρόεδρος της Ενωσης Ασφαλιστικών 
Εταιριών Ελλάδος, 1993-1996). Οπως 
ο δικηγόρος Δ. Μπούρλος, του οποίου 
προφανώς εκτιμήθηκε η συμβολή στην 
«επιτροπή σοφών» που εκπόνησε τους 
αντιασφαλιστικούς νόμους Λοβέρδου 
και Παπακωνσταντίνου.

Τα πρόσωπα που επιλέχτηκαν είναι, 
βέβαια, δηλωτικά της κατεύθυνσης 

στην οποία κινείται η εν λόγω επιτροπή. 
Ακόμη πιο χαρακτηριστικό, όμως, είναι 
το γεγονός ότι η «επιτροπή σοφών» του 
Κατρούγκαλου δε συνεδριάζει δημό-
σια. Συνεδριάζει εν κρυπτώ και παραβύ-
στω. Οι πόρτες σφαλίζουν και κανένας 
δημοσιογράφος δεν μπορεί να κάνει 
ρεπορτάζ γνωρίζοντας τι συζητούν οι 
«σοφοί», ποιες είναι οι προτάσεις που 
καταθέτουν, ποια η κατεύθυνση στην 
οποία συγκλίνουν ή έστω προσανατο-
λίζονται. Ετσι, μένουν μόνο οι κατευθυ-
νόμενες διαρροές και οι δηλώσεις που 
«πετάει» στις κάμερες ο Κατρούγκαλος. 

Δε χρειάζεται, βέβαια, να σχολιάσουμε 
παραπέρα το γεγονός ότι η κυβέρνηση 
που επαγγέλλεται τη δημοκρατία, τη 
διαφάνεια, την ενημέρωση και τη 
συμμετοχή του πολίτη δεν επιτρέπει 
τη δημοσιότητα στις εργασίες ενός 
υποτιθέμενου επιστημονικού οργάνου. 
Υπάρχει περίπτωση να επεξεργάζονταν 
κάτι καλό για τους ασφαλισμένους, ερ-
γαζόμενους και συνταξιούχους, και να 
μην είχαν ανοίξει διάπλατα τις πόρτες;

Ξεδιαντροπιά
Στις 25 Σεπτέμβρη, ο Γ. Κατρούγκα-

λος έσπευσε να διαψεύσει ότι επίκειται 
νέα οριζόντια μείωση των συντάξεων 
πάνω από 1.000 ευρώ, με το γελοίο 
επιχείρημα ότι η «επιτροπή σοφών» δεν 
παρέδωσε το πόρισμά της και «έτσι δεν 
κατέστη δυνατόν να γίνει ποσοτικοποί-
ση των συνεπειών από την εφαρμογή 
των προτάσεών της». Συμπλήρωσε, δε, 
ότι είναι ενάντια στην οριζόντια μείωση 
των συντάξεων.

Το να μιλήσεις για ξεδιαντροπιά στον 
Κατρούγκαλο είναι σαν να μιλάς για τη 
χρησιμότητα της χορτοφαγίας σ' έναν 
κανίβαλο. Δεν μειώθηκαν με τους πρώ-
τους τριτομνημονιακούς νόμους όλες 
οι κύριες συντάξεις κατά 2% και όλες 
οι επικουρικές κατά 6% (εισφορά για 
τον κλάδο υγείας), ανεξάρτητα από το 
ύψος τους; Πόση ξεδιαντροπιά και πό-
σο θράσος χρειάζεται για να πεις ότι 
είσαι ενάντια στις οριζόντιες μειώσεις 
συντάξεων, όταν έχεις ήδη μειώσει 
κατά 6% ακόμα και τις πενιχρότατες 
επικουρικές συντάξεις;

Στις 7 Οκτώβρη, δηλαδή μόλις δώ-
δεκα μέρες μετά την προηγούμενη δή-
λωσή του, προσερχόμενος στο μέγαρο 
Μαξίμου όπου είχε συνεργασία με το 
επιτελείο Τσίπρα (αντιλαμβανόμαστε 
με τι περιεχόμενο), ο Κατρούγκαλος 
ξέχασε την προηγούμενη «διαβεβαί-
ωσή» του και πέταξε στην πιάτσα της 
τρομο-προπαγάνδας νέο χρησμό: «Θα 
λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο ώστε να 
μην υπάρξει μείωση των συντάξεων 
που είναι κάτω από 1.000 ευρώ». Η 
αποκρυπτογράφηση του χρησμού δεν 
είναι καθόλου δύσκολη: τις συντάξεις 
πάνω από 1.000 ευρώ θα τις πετσοκό-
ψουμε, για τις κάτω από 1.000 ευρώ 
«θα το παλέψουμε». Για να μην υπάρξει 
καμιά παρεξήγηση και αναπτυχθούν 
τίποτα αισθήματα ανακούφισης στους 
χαμηλοσυνταξιούχους, «κύκλοι» του 
υπουργείου Εργασίας ανέλαβαν να 
εξηγήσουν ότι το όριο των 1.000 ευρώ 
δεν αποκλείεται να περιλαμβάνει κύρια 
και επικουρική σύνταξη μαζί.

Στη βάση του 
Μνημόνιου-2

Η περικοπή των συντάξεων που είναι 
πάνω από 1.000 ευρώ δε θα γίνει για 
πρώτη φορά. Εχει ξαναγίνει το Νοέμ-
βρη του 2012, με το μνημονιακό νόμο 
4093 που ψήφισε η συγκυβέρνηση 
Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη. Με την 
υποπαράγραφο Β3 προχώρησαν σε 
οριζόντια περικοπή των συντάξεων 
που αθροιστικά (κύριες και επικουρι-
κές) ξεπερνούσαν τα 1.000 ευρώ. Ετσι, 
μειώθηκαν και κύριες συντάξεις που το 
2012 ήταν κάτω από 1.000 ευρώ. Οι  μει-
ώσεις των συντάξεων ήταν κλιμακωτές, 
ανάλογα με το ύψος τους. Οι συντάξεις 
από 1.000 μέχρι 1.500 ευρώ μειώθηκαν 
κατά 5%, από 1.500 μέχρι 2.000 ευρώ 
μειώθηκαν κατά 10%, από 2.000 μέχρι 
3.000 ευρώ μειώθηκαν κατά 15% και 
από 3.000 ευρώ και πάνω μειώθηκαν 
κατά 20%.

Υπάρχει, λοιπόν, έτοιμη η βάση από 
την εποχή του Μνημόνιου-2, οπότε ο 
Κατρούγκαλος μπορεί να πάρει σαν 
βάση τη διάταξη του Ν. 4093/2012 και 
πάνω σ' αυτή να χτίσει τη νέα δραστι-
κή μείωση όσων συντάξεων είναι πάνω 
από 1.000 ευρώ (αθροιστικά κύρια και 

επικουρική και όχι μόνο η κύρια σύντα-
ξη).

Ο ισχυρισμός του Κατρούγκαλου, ότι 
θέλει δήθεν να ποσοτικοποιήσει πρώτα 
τις προτάσεις της «επιτροπής σοφών» 
είναι σκέτο παραμύθι. Η βασική ποσοτι-
κοποίηση έχει γίνει από το Μνημόνιο-3, 
οι αποφάσεις έχουν παρθεί και ο Κα-
τρούγκαλος θέλει απλά να χρησιμοποι-
ήσει τις προτάσεις των ξεσκολισμένων 
της «επιτροπής σοφών». Μάλιστα, όλα 
θα γίνουν με τη ναζιστική τακτική του 
«αστραπιαίου πολέμου», για να μην 
προλάβουν να αναπτυχθούν ταξικές 
αντιστάσεις. Το ιδεολογικό πλαίσιο τέ-
θηκε από τον ίδιο τον Τσίπρα στη συζή-
τηση για τις προγραμματικές δηλώσεις 
της κυβέρνησης, όταν παρουσίασε εμ-
φατικά την ολοκλήρωση της λεγόμενης 
πρώτης αξιολόγησης από την τρόικα 
ως ύψιστο εθνικό στόχο των επόμενων 
μηνών. Οι προηγούμενοι έλεγαν «ψη-
φίζουμε για να πάρουμε τη δόση», οι 
σημερινοί λένε «ψηφίζουμε για να πά-
ρουμε τα λεφτά της ανακεφαλαιοποίη-
σης των τραπεζών και να ξεκινήσουμε 
τη συζήτηση για το χρέος».

Διευκρινίζουμε πως στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση δεν μιλάμε για το νέο 
ασφαλιστικό σύστημα, που θα οδηγήσει 
σε ακόμη μικρότερες συντάξεις, αλλά 
για τους ήδη συνταξιούχους. Διότι το 
Μνημόνιο-3 θέτει συγκεκριμένους 
στόχους για τη μείωση της συνταξιο-
δοτικής δαπάνης το 2015 και το 2016. 
Κι αυτή η μείωση μπορεί να προκύψει 
μόνο από τους ήδη συνταξιούχους και 
όχι από αυτούς που θα βγουν από τώρα 
και μετά στη σύνταξη. Αυτό επιβεβαι-
ώνεται από το Προσχέδιο Κρατικού 
Προϋπολογισμού του 2016, στο οποίο τί-
θεται ο στόχος να μαζευτούν από τους 
συνταξιούχους τουλάχιστον 722 εκατ. 
ευρώ το 2016. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, 
οι Τσιπροκαμμένοι να μειώσουν το μέ-
γεθος της κλίνης του Προκρούστη και 
κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ για το 
οποίο μιλάει ο Κατρούγκαλος.

Σε ό,τι αφορά τη γενική αντιασφα-
λιστική ανατροπή, σημειώνουμε ότι 
στο στόχαστρο έχουν ήδη μπει και οι 
δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν πολλά 
χρόνια ασφάλισης μέχρι το 2010. Είναι 
βέβαιο ότι θα μειώσουν δραστικά τα 
λεγόμενα ποσοστά αναπλήρωσης, με 
στόχο να μειώσουν πολύ τις συντάξεις 
των δημόσιων υπαλλήλων που θα βγουν 
στη σύνταξη μετά την ψήφιση του νέου 
νομοσχεδίου. Ενός νομοσχεδίου που 
είναι ήδη συντεταγμένο και το έχουν 
ήδη συζητήσει καταρχήν με την τρόικα. 
Τέτοια νομοσχέδια δεν φτιάχνονται σε 
λίγες μέρες, γι' αυτό και θεωρούμε ότι 
είναι ζήτημα χρόνου η δημοσιοποίησή 
του. Με τις διαρροές, με τις δηλώσεις 
Κατρούγκαλου και με τις ραδιοτηλεο-
πτικές εμφανίσεις κάποιων από τους 
«σοφούς» προσπαθούν να φτιάξουν 
πρώτα το κατάλληλο κλίμα.

Το βασικό σύνθημα της «Κόντρας» 
κατά την προεκλογική περίοδο ήταν 
πως η κάλπη βγάζει μνημόνια και πε-
ρικοπές συντάξεων. Πλέον περιθώρια 
δεν υπάρχουν. Η εργατική τάξη και όλοι 
οι εργαζόμενοι πρέπει «να ξεπλύνουν 
τη ντροπή τους» και να παλέψουν μα-
ζικά και μαχητικά για να μην περάσει η 
άγρια αντιασφαλιστική επίθεση.

Την Παρασκευή 2 Οκτώβρη, συ-
νεδρίασε το ΣτΕ προκειμένου 

να αποφασίσει σχετικά με την αίτη-
ση αναστολής που έχει καταθέσει η 
«Ελληνικός Χρυσός» και το σωματείο 
εργαζομένων κατά της υπουργικής 
απόφασης Σκουρλέτη (στις 19 Αυ-
γούστου) για διακοπή εργασιών στις 
Σκουριές Χαλκιδικής. 

Η συγκυβέρνηση Tσίπρα-Καμμέ-
νου, τόσο με επικεφαλής τον Λαφα-
ζάνη στο επίμαχο υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (όπως πλέ-
ον ονομάζεται μετά τις εκλογές του 
Σεπτέμβρη) όσο και επί Σκουρλέτη, 
προσπάθησε με νομικίστικα τερτίπια 
να διαχειριστεί το σκάνδαλο του ερ-
γοστασίου εξόρυξης χρυσού στη Χαλ-
κιδική, που προκαλεί την αντίδραση 
του κόσμου της περιοχής καθώς και 
μαζικές διαδηλώσεις που αντιμετωπί-
στηκαν με σκληρή καταστολή.

Η συνεδρίαση ήταν fast track (χα-
ρακτηριστικό είναι ότι ο πρόεδρος 
του ΣτΕ Σωτ. Ρίζος οριοθέτησε τις 
τοποθετήσεις στο ένα τέταρτο και 
όχι παραπάνω), με τις δύο αντιμαχό-
μενες πλευρές («Ελληνικός Χρυσός» 
και σωματείο εργαζομένων εργοστα-
σίου αφενός, Δημόσιο αφετέρου) να 
αναπτύσσουν εν συντομία τις θέσεις 
τους και το δικαστήριο να ορίζει προ-
θεσμία έως τις 7 Οκτώβρη για να υπο-
βάλουν και γραπτώς τα υπομνήματά 
τους. 

Η πλευρά της εταιρίας και των ερ-
γαζομένων υποστήριξε, χωρίς καμιά 
ντροπή, ότι η επένδυση της «Ελληνι-
κός Χρυσός» είναι πολύ κρίσιμη και 
χρήσιμη στη δυσχερή οικονομική συ-
γκυρία που διανύει η χώρα. Δεν παρέ-
λειψαν να αναφέρουν και τις σχετικά 
πρόσφατες δηλώσεις Τσίπρα με το 
μότο «Invest in Greece» («Επενδύστε 
στην Ελλάδα») με το οποίο είχε κατα-
κλυστεί ο έντυπος και ηλεκτρονικός 
Τύπος την περασμένη εβδομάδα. Η 
λογική; Εδώ καλούμε τους ξένους να 
επενδύσουν στην Ελλάδα, δε θα στη-
ρίξουμε τον εγχώριο επιχειρηματία 
που έχει προβεί σε μια τέτοιου με-
γέθους επένδυση; Κοντά σ’ αυτό το 
επιχείρημα ήρθε να προστεθεί και η 
ψευτο-υπεράσπιση του δικαιώματος 
στην εργασία, όπως επίσης και η απο-
ρία πώς μια κυβέρνηση που θέλει να 
λέγεται αριστερή προβαίνει σε κλείσι-
μο εργοστασίων με αναγκαστική κα-
τάργηση των θέσεων εργασίας τους. 

Από την άλλη, η πλευρά του Δη-
μοσίου, επιβεβαιώνοντας την άποψή 
μας για τη νομικίστικη διαχείριση, 
ασχολήθηκε με το θέμα της περιβαλ-
λοντικής ασφάλειας του εργοστασί-
ου με την έννοια ότι απαιτούνταν (και 
από τους δύο υπουργούς, με μόνη 
διαφορά τη χρονική προθεσμία που 
έταζαν) η διενέργεια ελέγχων με σκο-
πό να διαπιστωθεί η πραγματική έκτα-
ση και ένταση των επιπτώσεων τόσο 
στους κατοίκους όσο και στο περι-
βάλλον της περιοχής. Οπως όμως χα-
ρακτηριστικά ανέφεραν, δεν αποτελεί 

πρόθεση της ελληνικής Διοίκησης (ή 
αλλιώς δεν υπάρχει πολιτική βούλη-
ση) να καταργηθεί η συγκεκριμένη 
επένδυση. Το μόνο που ζητιέται είναι 
η συμπλήρωση του φακέλου που έχει 
αποσταλεί εκ μέρους της «Ελληνικός 
Χρυσός». Η τελευταία δε συμμορφώ-
θηκε σε αυτό εμπρόθεσμα και ως εκ 
τούτου ελήφθη το μέτρο της διακο-
πής λειτουργίας του εργοστασίου μέ-
χρι την οριστική επίλυση του θέματος.

Τα περί αριστερής κυβέρνησης δε 
θα τα σχολιάσουμε. Αλλωστε, είναι 
κάτι περισσότερο από εμφανές πια 
«τι καπνό φουμάρουν» οι συριζαίοι 
και η παρέα τους. Αυτό που θα σχο-
λιάσουμε, όμως, με αφορμή και τη 
συγκέντρωση των εργαζομένων της 
«Ελληνικός Χρυσός», που βρισκό-
ταν σε εξέλιξη έξω από το κτίριο της 
οδού Πανεπιστημίου, ταυτόχρονα 
με τη συνεδρίαση του δικαστηρίου, 
είναι η στάση των εργαζομένων και 
των εργατών του εργοστασίου οι 
οποίοι, τόσο με αφορμή τη δικαστι-
κή διαμάχη όσο και σε προηγούμενο 
χρόνο,  λειτουργούν ξεκάθαρα πια 
ως πραιτοριανοί του επιχειρηματία. 
Ξέχασαν την ταξική τους θέση και 
το συμφέρον τους και συμπράττουν 
αυτή τη στιγμή σ’ ένα περιβαλλοντικό 
έγκλημα. Φαινόμενο διόλου ανεξήγη-
το, αφού η ηττοπάθεια και το βάθεμα 
της κρίσης, σε συνδυασμό με την έλ-
λειψη ενός οργανωμένου και ταξικού 
πολιτικού φορέα, έχουν στρέψει την 
εργατική τάξη απέναντι στον ίδιο της 
τον εαυτό.

Μετά την απόφαση της επιτροπής 
αναστολών του ΣτΕ, που ανέστειλε 
την υπουργική απόφαση και επέτρε-
ψε την επιστροφή του εργοστασίου 
σε κατάσταση λειτουργίας (μέχρι να 
βγει η απόφαση), δικαιώνοντας τον 
επιχειρηματία και καλύπτοντας τις 
περιβαλλοντικές παρατυπίες, δεν 
μας μένουν και πολλά περιθώρια να 
πιστέψουμε ότι η οριστική κρίση θα 
καταλήξει σε κάτι ουσιαστικά διαφο-
ρετικό.

Αν λοιπόν μπορεί να εξαχθεί ένα 
συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω, 
είναι ότι ποτέ και καμιά αστική κυβέρ-
νηση δεν πρόκειται να στραφεί ενά-
ντια στους καπιταλιστές - επιχειρημα-
τίες που κοιτάνε να ρουφήξουν κάθε 
παραγωγικό πόρο αυτής της χώρας 
με σκοπό στυγνά το κέρδος. Κατά συ-
νέπεια, κανένα δικαστήριο σε τέτοιες 
συνθήκες δεν πρόκειται να βοηθήσει 
και να τηρήσει έστω και την ελάχιστη 
νομιμότητα. Η μόνη περίπτωση να γί-
νει αυτό είναι να υπάρξει ένα μαχητι-
κό και μαζικό κίνημα που θα διεκδικεί 
τα δικαιώματά του και θα προασπίζε-
ται το ταξικό του συμφέρον. 

Επομένως, πρώτα ο κόσμος της 
Χαλκιδικής πρέπει να προβάλλει 
αντιστάσεις και να αγωνιστεί ώστε 
να μη συνεχιστεί αυτό το σκάνδαλο. 
Και είναι χρέος όλου του εργατικού 
και λαϊκού κόσμου να στηρίξει αυτόν 
τον αγώνα.

Το ΣτΕ για το σκάνδαλο 
«Ελληνικός Χρυσός»

Ή πώς η δικαιοσύνη στέκεται αρωγός στις 
ληστρικές επιθυμίες των καπιταλιστών και 
των κυβερνήσεων

Ο Ιβάν Σαββίδης ρυθμιστής της μάχης για την αρ-
χηγία της ΝΔ; Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν οι 

άνθρωποι του Βαγγέλα. Και ως απόδειξη καταθέτουν 
τη στράτευση του Σίμου Κεδίκογλου στο πλευρό του 
Τζιτζικώστα. Και τι σχέση έχει ο Σαββίδης με τον Σί-
μο; Ο Σίμος, ως γνωστόν, σπούδασε στη Μόσχα, από 
την οποία επανέκαμψε στην Ελλάδα για να ξεκινήσει 
τη λαμπρή δημοσιογραφική του καριέρα στο πλευρό 
της Ρούλας Κορομηλά, πριν την εγκαταλείψει για να 
στρατευθεί στην υπηρεσία του ελληνικού λαού ως πο-
λιτικός. Ο Σαββίδης προέρχεται εκ Ρωσίας, οπότε… 
όπερ έδει δείξαι που έλεγαν και οι παλιοί μαθηματικοί.

Ναι, αλλά ο Σίμος είναι και άνθρωπος του Σαμαρά. 
Οπως άνθρωποι του Σαμαρά είναι η Αννα-Μισέλ, ο 
Μηταράκης, ο πατρινός Κατσανιώτης που ανέλαβε να 
οργανώσει την προεκλογική εκστρατεία του Τζιτζικώ-
στα στα νότια, ου μην και ο Καραγκούνης, που θυμή-
θηκε τώρα να παραιτηθεί από εκπρόσωπος Τύπου της 
ΝΔ, επειδή –λέει- ο Βαγγέλας δεν του έδινε σημασία 
και δεν τον καλούσε στις συσκέψεις του επιτελείου.

Ο Σαμαράς με τον Τζιτζικώστα, που στις τελευταί-
ες τοπικές εκλογές τον ξεφτίλισε, παρακούοντας την 
εντολή του και κατεβαίνοντας ως «αντάρτης» στην 
περιφέρεια Μακεδονίας, με αποτέλεσμα ο εκλεκτός 
του Σαμαρά Γ. Ιωαννίδης να φάει τη σκόνη του και 
έκτοτε να μην ξανασηκώσει κεφάλι (αν και ως παλιός 
παίκτης και προπονητής του μπάσκετ ξέρει από ήττες); 
Ο Τζιτζικώστας του έταξε ότι θα είναι αυτός πρόεδρος 
της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ μέχρι το 2019, 
που ο περιφερειάρχης έχει κώλυμα εκλογιμότητας, 
λένε οι άνθρωποι του Βαγγέλα. Και το εννοούν, αν 
κρίνουμε από το επεισόδιο της Βουλής, όπου τη μια 
μέρα ο Βαγγέλας απέφυγε επιδεικτικά να πει ακόμη 
και καλημέρα στον Σαμαρά, ενώ την επομένη, όταν 
συνομίλησαν για λίγο στο πόδι, ο μεν Βαγγέλας δι-
έρρευσε ότι είπαν απλώς ένα «γεια», ο δε Σαμαράς 
διέρρευσε ότι ο Βαγγέλας του έδωσε εξηγήσεις για 
το περιστατικό της επομένης.

Μα καλά, ο Σαμαράς δεν είναι που τον περασμένο 
Ιούλη έχρισε τον Βαγγέλα προσωρινό πρόεδρο, πα-

ραδίδοντάς του το δαχτυλίδι; Ε, μετά το μετάνιωσε. 
Μετάνιωσε κυρίως που παραιτήθηκε, αφήνοντας στον 
Βαγγέλα όλο το γήπεδο ανοιχτό. Και ο μόνος τρόπος 
για να επανακάμψει είναι το μοντέλο της δυαρχίας, με 
Τζιτζικώστα πρόεδρο του κόμματος (δηλαδή τίποτα) 
και τον Σαμαρά πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομά-
δας (δηλαδή, τα πάντα όλα). Τι υπολογίζει ο Σαμαράς; 
Οτι οι εκλογές δε θα γίνουν το 1919, που ο Τζιτζικώστας 
θα έχει ακόμα κώλυμα, αλλά πολύ πιο πριν, οπότε ο 
ίδιος θα έχει πιθανότητες ακόμα και πρωθυπουργός 
να ξαναγίνει, ως πρόεδρος της ΚΟ της ΝΔ, που μπορεί 
να πάρει την πρωτιά. Με αρχηγό Βαγγέλα, Κούλη ή 
Μπουμπούκο τέτοιες προοπτικές δεν μπορεί να έχει. 
Οποιος απ’ αυτούς πάρει τις κομματικές εκλογές θα 
πάρει «τα πάντα όλα» και ο Σαμαράς θα καταδικαστεί 
στο μαρτύριο να κατεβαίνει που και που στη Βουλή για 
τις ονομαστικές ψηφοφορίες και μέχρι ν’ ακουστεί τ’ 
όνομά του να κάθεται στα ορεινά και να κάνει πλάκα 
με τον Καραμανλή τον Β’. Ετσι προέκυψαν οι… αλλαξο-
κωλιές της τελευταίας στιγμής, που δίνουν μια εσάνς 
παλιάς, καλής παλατιανής ίντριγκας στην υπόθεση 
«εκλέγουμε αρχηγό της ΝΔ».

Κάτι ήξερε ο Βαγγέλας όταν από παλιά τασσόταν 
ενάντια στη μόδα της «εκλογής αρχηγού από τη βά-
ση», που καθιέρωσε ο Γιωργάκης. Στην εκλογή από τα 
στελέχη, μέσω της οποίας προέκυψαν όλοι οι μέχρι τον 
Σαμαρά αρχηγοί της ΝΔ, τα «κουκιά» είναι μετρημέ-
να και ο κάθε υποψήφιος πάει στα σίγουρα. Τη μέρα 
της εκλογής ξέρει πόσα «κουκιά» διαθέτει (έχει κάνει 
τα παζάρια του, όπως και ανθυποψήφιοί του), πόσα 
διαθέτουν οι αντίπαλοί του και πόσοι είναι οι «αδέσπο-
τοι» που οι άνθρωποί του πρέπει να τους πλησιάσουν 
την κατάλληλη στιγμή και να επιδιώξουν το σχετικό 
«ντιλ». Ενώ με εκλογή από «μέλη και φίλους», ποτέ δεν 
ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει. Και τη Ντόρα την 
είχαν σίγουρη το 2009, όμως κέρδισε χαλαρή ο μέ-
χρι πρότινος «αποστάτης της παράταξης» Σαμαράς, 
αφού καλού-κακού έκανε και ένα θεαματικό «ντιλ» με 
τον Αβραμόπουλο, που του έδωσε νέα ενέργεια στην 
τελική ευθεία.

Ο Βαγγέλας ποτέ δε φοβήθηκε τον Κούλη. Το επώ-

νυμό του αποτελεί μεγάλο «ντεσαβαντάζ», άσε που 
δεν τον στηρίζει ούτε η αδελφή του. Δε φοβήθηκε ποτέ 
τον Μπουμπούκο. Ξέρει πως αυτός επιδιώκει απλώς να 
κατοχυρωθεί ως ομαδάρχης της ακροδεξιάς πτέρυ-
γας του κόμματος. Δεν ξέρει, όμως, τι μπορεί να του 
προκύψει από έναν αντίπαλο που ως μόνο προσόν του 
εμφανίζει το μαλλί «καρφάκια με ζελέ» και το «μπου-
λουκέ» πρόσωπο, που είναι κοντά στο εμφανισιακό 
πρότυπο του «μέσου ΟΝΝΕΔίτη». Οταν είδε και τους 
σαμαρικούς να στήνουν «λόμπι» υπέρ Τζιτζικώστα, 
αποφάσισε ν’ αλλάξει την τακτική του.

Εκεί που ήθελε fast track διαδικασίες, για να έχει 
σαφές πλεονέκτημα, το γύρισε στο «ό,τι θέλουν όπως 
το θέλουν», φοβούμενος ότι η σύντομη διαδικασία 
μπορεί να ευνοήσει τον «πολιτικά κρυπτόμενο» Τζι-
τζικώστα. Εβαλε δε ως στόχο να αναγκάσει τον Τζι-
τζικώστα να μιλήσει πολιτικά, για να φανεί το «τρεις 
λαλούν και δυο χορεύουν», και όχι να μοστράρει μόνο 
την εικόνα του. Γι’ αυτό τον κάλεσε να συμμετέχει στις 
συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο ίδιος 
δε θα «λερώσει τα χέρια του» ασχολούμενος με τον 
Τζίτζι. Εχει ανθρώπους γι’ αυτή τη δουλειά και ήδη ο 
καραμανλικός μηχανισμός άρχισε να κινείται. Ασε που 
ο Μπουμπούκος τελικά θα του φανεί χρήσιμος, καθώς 
εμφανίζει το σαμαρικό στρατόπεδο διασπασμένο, ενώ 
αναμένεται να κόψει από τον Τζιτζικώστα ακροδεξι-
ές ψήφους στην Αθήνα. Γι’ αυτό και ήταν οι άνθρωποι 
του Βαγγέλα που έβαλαν πάγο στην προσπάθεια του 
(«λομπίστα» του Τζιτζικώστα) Παπαμιμίκου να κόψει 
τον Μπουμπούκο από υποψήφιο επειδή αργησε πέντε 
λεπτά να καταθέσει την υποψηφιότητά του.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι μέχρι τα τέλη του μήνα 
με αρχές του επόμενου δε θα πλήξουμε. Κι αν είναι 
να πούμε κάτι σοβαρό για όλη αυτή την ξεκαρδιστική 
διαδικασία είναι πως όλοι αυτοί που σήμερα ξεκατινιά-
ζονται (περισσότερο μέσω διαρροών παρά με ανοιχτή 
αντιπαράθεση) μόλις εκλέξουν αρχηγό θα δίνουν όρ-
κους πίστης στην ενότητα, που θα τους παραβιάσουν 
από την επόμενη μέρα, για να συσπειρωθούν όταν 
«μυρίσει» εκλογές και εξουσία. 

Και τα μυαλά στα κάγκελα…

Από την εποχή 
που υπουργός 

Οικονομικών ήταν 
ο Δ. Τσοβόλας, όταν 
εισήχθη το ενιαίο 
μισθολόγιο-φτωχο-
λόγιο των δημοσίων 
υπαλλήλων, το βα-
φτίσαμε φτωχολό-
γιο γιατί μέσω αυτού όλες οι κυβερνή-
σεις, πράσινες, μπλε και πολύχρωμες, 
επεδίωξαν να συμπιέσουν τις αποδο-
χές των δημοσίων υπαλλήλων προς 
τα κάτω και να φράξουν την ανάπτυξη 
της ταξικής πάλης. Κάθε φορά που το 
απαιτούσε η οικονομική και πολιτική 
συγκυρία, χρησιμοποιούσαν το ενιαίο 
μισθολόγιο ως εργαλείο συμπίεσης των 
αποδοχών και κάθε φορά «πυροβολού-
σαν» τους δημόσιους υπάλληλους ως 
«ακαμάτηδες» και τα παρόμοια.

Με εμπεριστατωμένα άρθρα μας 
στο παρελθόν αποδείξαμε ότι οι αυξή-
σεις που δίνονταν στο δημόσιο τομέα 
μέσω του ενιαίου μισθολογίου ήταν 
μικρότερες σε σχέση με αυτές που 
έπαιρναν οι εργάτες και οι εργαζόμε-
νοι στον ιδιωτικό τομέα με τις συλλο-
γικές συμβάσεις εργασίας, παρά το 
γεγονός ότι οι επικεφαλής της ΓΣΕΕ 
και των Κλαδικών Ομοσπονδιών ήταν 
και είναι αστογραφειοκράτες συνδικα-
λιστές που ξεπουλούσαν τους αγώνες 
της εργατικής τάξης και μείωναν τη δυ-
ναμική τους. Αναδεικνύαμε την ανάγκη 
της διεκδίκησης από το δημοσιοϋπαλ-
ληλικό κίνημα ελεύθερων συλλογικών 
συμβάσεων και στο δημόσιο. 

Τη ρότα όλων των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων ακολουθεί και η συγκυβέρ-
νηση Τσίπρα-Καμμένου, προκειμένου 
να εκπληρώσει έναν από τους μνημο-
νιακούς στόχους που είναι η δραστική 
μείωση των αποδοχών των δημόσιων 
υπαλλήλων.

Στο Προσχέδιο Κρατικού Προϋπο-
λογισμού για το 2016 η συγκυβέρνηση 
ισχυρίζεται ότι η περιβόητη μεταρ-
ρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου θα 
είναι δημοσιονομικά ουδέτερη. Αυτό 
ισχυριζόταν και η συγκυβέρνηση των 
Σαμαροβενιζέλων, οπότε εν προκειμέ-
νω δεν υπάρχει τίποτα το πρωτότυπο.

Κάθε φορά που μια κυβέρνηση σχε-
δίαζε να μειώσει τις αποδοχές των 
δημοσίων υπαλλήλων, εξαπέλυε τη 
γνωστή προπαγανδιστική εκστρατεία, 
με την οποία δυσφήμιζε τους εργαζό-
μενους στο δημόσιο και εμφανιζόταν 
ως υπερασπιστής των εργαζόμενων 
στον ιδιωτικό τομέα. Την ίδια τακτική 
εφάρμοσε και η μνημονιακή κυβέρ-
νηση του Γ. Παπανδρέου με το νόμο 
4024/2011. Κατήργησε σχεδόν όλα τα 
επιδόματα,  μείωσε πολύ τις συνολι-
κές αποδοχές των εργαζόμενων που 
κατατάχθηκαν μέχρι τον βαθμό Γ και 
πάγωσε τις αποδοχές των εργαζόμε-
νων που είχαν καταταχθεί στο Βαθμό 
Β στα επίπεδα που τις είχε φέρει μετά 
τις συνεχείς μειώσεις που είχε επιβάλει 
το Μνημόνιο.

Θεωρητικά μιλώντας και ερμηνεύο-
ντας τη φράση «μεταρρύθμιση δημο-
σιονομικά ουδέτερη», μπορούμε να 
πούμε ότι θα αφορά τους νεοεισερχό-
μενους στο δημόσιο τομέα μετά την 

ψήφιση και εφαρμογή του νέου ενιαίου 
φτωχολογίου. Μόνο έτσι μπορεί να θε-
ωρηθεί η λεγόμενη μεταρρύθμιση του 
ενιαίου μισθολογίου για το πρώτο διά-
στημα εφαρμογής της μέσα στο 2016. 
Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι η 
συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου και 
οι τροϊκανοί επιζητούν την εφαρμογή 
αντεργατικών και αντιλαϊκών μέτρων 
που θα εισφέρουν άμεσα στα ταμεία 
αρκετά έσοδα, που θα πάνε για την 
αποπληρωμή του χρέους. Θυμηθείτε 
λίγο τα λεγόμενα ισοδύναμα στη θηλιά 
που μας ετοιμάζουν.

Τον Οκτώβρη του 2011, που με το 
νόμο 4024 όρισαν τα 780 ευρώ ως ει-
σαγωγικό μηνιαίο μισθό για τους εργα-
ζόμενους στο δημόσιο της κατηγορίας 
ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ήτοι 
απόφοιτοι γυμνασίου), ο κατώτατος 
μισθός στον ιδιωτικό τομέα ήταν 751 
ευρώ. Στη συνέχεια, με την περιβόητη 
6η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, 
οι κατώτατοι μηνιαίοι μισθοί της ΕΓΣ-
ΣΕ μειώθηκαν στα 586 και 511 ευρώ, 
για τους εργαζόμενους πάνω και κάτω 
από την ηλικία των 25 ετών, αντίστοιχα. 
Θα αξιοποιήσουν, λοιπόν, αυτούς τους 
εξευτελιστικούς μισθούς του ιδιωτικού 
τομέα, ώστε να φέρουν σ’ αυτό το επί-
πεδο τους εισαγωγικούς μισθούς της 
κατηγορίας ΥΕ στο δημόσιο, επικα-
λούμενοι την ισότητα των εργαζόμε-
νων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 
Και βέβαια, ανάλογα θα μειωθούν οι 
εισαγωγικοί μισθοί και για τις άλλες 
κατηγορίες εργαζόμενων στο δημόσιο 
(ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ). Θα πουν δηλαδή ανοιχτά, 
ότι ο εισαγωγικός μισθός της κατηγο-
ρίας ΥΕ  δεν μπορεί να παραμένει στα 
780 ευρώ, αλλά θα πρέπει να κατέβει 
κοντά στα 586 ευρώ, όπως ισχύει στον 
ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με το νόμο 3205/2003, ο 
εισαγωγικός μισθός της κατηγορίας ΥΕ 
ήταν 590 ευρώ το μήνα, ενώ οι εισα-
γωγικοί μισθοί των κατηγοριών ΔΕ, ΤΕ 
και ΠΕ, ήταν αντίστοιχα 690,3, 772,9 και 
808,3 ευρώ το μήνα. Εκτιμούμε, λοιπόν, 
ότι στη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση 
που θα κάνει η συγκυβέρνηση Τσίπρα-
Καμμένου, σε συνεργασία με την τρό-
ικα, θα υιοθετήσει τους εισαγωγικούς 
μισθούς του νόμου 3205/2003, στο 
όνομα της ισότητας των εργαζόμενων 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στον Πίνακα που δημοσιεύουμε φαί-
νονται καθαρά οι διαφορές. Οι μειώ-
σεις είναι πολύ μεγάλες. Ποσοστιαία 
ξεκινούν από 19,54% για τους εργαζό-
μενους που τελείωσαν το Λύκειο (ΔΕ) 
και φτάνουν στο 25,98% (ΠΕ). Σε από-
λυτα μεγέθη οι μειώσεις κυμαίνονται 
από 167,7 ευρώ μέχρι 283,7 ευρώ το 
μήνα.

Προοιονίζεται λοιπόν μεγάλη επί-
θεση στις αποδοχές των εργαζόμενων 
στο δημόσιο. Οι ίδιοι τι θα κάνουν; Θα 
αποδεχτούν το σφαγιασμό τους;

Με το νέο ενιαίο μισθολόγιο 
ετοιμάζεται η δραστική μείωση των 
εισαγωγικών μισθών στο Δημόσιο

Εισαγωγικοί μισθοί στο Δημόσιο

Βάσει Ν. 4024/2011
Βάσει Ν. 3205/2003
Διαφορά
% απώλεια

ΥΕ
780,00
590,00
-190,00
24,4%

ΔΕ
858,00
690,30
-167,70
19,5%

ΤΕ
1037,00
772,90
-264,50

25,5%

ΠΕ
1092,00
808,30
-283,70
26,0%

Επί θύρας ο νέος σφαγιασμός των συντάξεων
και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων
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Η απεργία-σταθμός των διοικητικών υπαλλήλων 
των ΑΕΙ στήνεται στον τοίχο

Τη Δευτέρα 12 του Οκτώβρη, η 
μεγάλη απεργία των διοικητικών 

υπαλλήλων των ΑΕΙ, που σφράγισε το 
2013, με τη διάρκεια, την αποφασιστι-
κότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά της, που άφησαν παρακαταθήκες 
για το εκπαιδευτικό και εργατικό κίνη-
μα,, στήνεται στον τοίχο.

Δεκατέσσερις διοικητικοί υπάλλη-
λοι, τρία μέλη του ΚΣ της Ομοσπον-
δίας, τρεις εργαζόμενοι του ΕΜΠ 
και οχτώ του ΕΚΠΑ κατηγορούνται 
«ως υπαίτιοι του ότι με πρόθεση δεν 
συμμορφώθηκαν» προς την απόφαση 
του δικαστηρίου που κήρυξε παράνο-
μη μια 48ωρη απεργία για την 25η και 
την 26η Νοεμβρίου του 2013 και «απεί-
χαν των υπηρεσιακών τους καθηκό-
ντων συμπαρασύροντας στην αποχή 
τους αυτή και την πλειονότητα των 
διοικητικών υπαλλήλων, μελών των 
Συλλόγων τους», παρότι η απεργία 
συνεχίστηκε με απόφαση της ΑΔΕΔΥ.

Στη βιομηχανία των διώξεων, που 
έχει στηθεί ενάντια σε κάθε αγωνιστή, 
συλλογικότητα ή σωματείο που αντι-
στέκεται στη μνημονιακή βαρβαρότη-
τα, η δίκη αυτή επέχει ιδιαίτερη θέση, 
λόγω των κινήτρων των μηχανισμών 
του κράτους. Για να γίνει κατανοητός 
αυτός ο ισχυρισμός αναφέρουμε τα 
εξής: 

Η απεργία των διοικητικών υπαλλή-
λων ήταν μια μεγαλειώδης απεργία με 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που την ξε-
χωρίζει απ’ όλα τα απεργιακά σκιρτή-
ματα των εργαζομένων, τουλάχιστον 
από την εποχή που μας έσφιξε η τα-
νάλια των Μνημονίων. Δεν χαρακτη-
ρίστηκε μόνο από τη μεγάλη διάρκεια 

(τέσσερις μήνες περίπου). Προχώρησε 
δυναμικά, με μαζικότητα και καθολι-
κή σχεδόν συμμετοχή στα δυο μεγα-
λύτερα πανεπιστήμια της χώρας, το 
ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ, που υπέστησαν και 
την πιο μεγάλη απώλεια διοικητικών 
υπαλλήλων, σε διαρκή σύγκρουση με 
τα εμπόδια που της έστηναν η αστική 
νομιμότητα και η συνδικαλιστική γρα-
φειοκρατία.

Θυμίζουμε δε, ότι ο τότε υπουργός 
Παιδείας Αρβανιτόπουλος προχώρη-
σε στην πρωτοφανή για τα ακαδημαϊ-
κά ήθη φασιστική ενέργεια (που ουσι-
αστικά έβαλλε ευθέως κατά της απερ-
γίας), να παραπέμψει στο Πειθαρχικό 
τον τότε Πρύτανη του ΕΚΠΑ Πελεγρί-
νη, επειδή δεν μπόρεσε να σηκώσει το 
βάρος να γίνει ο ίδιος αρχιμπάτσος, 
καλώντας τις δυνάμεις καταστολής να 
μπουκάρουν στο Πανεπιστήμιο. 

Και παρότι οι περισσότεροι διοικη-
τικοί υπάλληλοι, μετά την επιβολή της 
ιδιότυπης επιστράτευσης, που είχε τη 

μορφή της ατομικής διαδικτυακής 
απογραφής, υπέκυψαν στον τρομο-
κρατικό εκβιασμό της αυτοδίκαιης αρ-
γίας, εν τούτοις το πνεύμα τους έμεινε 
αδούλωτο και συνέχισαν τον αγώνα, 
παραλύοντας κάθε δραστηριότητα 
στο Πανεπιστήμιο, ενώ σημαντική πα-
ρακαταθήκη για το κίνημα υπήρξε η 
άρνηση 268 διοικητικών υπαλλήλων να 
απογραφούν, δείγμα του ότι, παρά τις 
αντιξοότητες και την αδυναμία του κι-
νήματος να δημιουργήσει τους όρους 
για τη μέχρι τέλους μαζική αψήφηση 
της αστικής νομιμότητας, μπορεί να 
γεννηθεί ο πυρήνας που θα σπάσει το 
σιδερένιο φράγμα της.

Ολα τα βρόμικα παιχνίδια της συν-
δικαλιστικής γραφειοκρατίας απορ-
ρίφθηκαν από τους απεργούς του 
ΕΚΠΑ, που τελικά την έβαλαν στο πε-
ριθώριο, ψηφίζοντας πρόταση μομφής 
εναντίον της πλειοψηφίας του ΔΣ και 
προκηρύσσοντας εκλογές για νέο ΔΣ. 
Η ένταση της απεργίας οδήγησε σε 

απελπισία τον Αρβανιτόπουλο και το 
αστικό κράτος και τους ανάγκασε σε 
υποχώρηση, φυσικά με παλινωδίες.

Η απεργία -κυρίως των διοικητικών 
υπαλλήλων του ΕΚΠΑ που συνέχιζαν 
ως το τέλος- «κρεμάστηκε», μετά το 
πισώπλατο χτύπημα που δέχτηκε από 
τη λήξη της απεργίας στο ΕΜΠ και 
λόγω της εμφανούς αδυναμίας του 
φοιτητικού και γενικά του εργατικού 
κινήματος να αναπτύξει, στο βαθμό 
που απαιτούν οι ανάγκες των καιρών, 
την ταξική αλληλεγγύη και την ατσα-
λένια ενότητα όλων των κομματιών 
των εργαζομένων απέναντι στο κεφά-
λαιο και την πολιτική που εξαθλιώνει. 
Η ακτινοβολία της, όμως, και η πίεση 
που ασκούσε ακόμη και στον απόηχό 
της, ήταν τόσο μεγάλες, που ανάγκα-
σε στη συνέχεια τη συγκυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων να επαναπροσλάβει 
όλους τους «διαθέσιμους» διοικητι-
κούς υπαλλήλους των ΑΕΙ. 

Τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά αυτής της απεργίας θορύβησαν 
σημαντικά τους διωκτικούς μηχανι-
σμούς, που κινητοποιήθηκαν ενεργά 
όταν έγινε ορατή η αντίθεση ανάμεσα 
στην προηγούμενη διοίκηση του σω-
ματείου και την απεργιακή επιτροπή 
και τους εργαζόμενους που τη στήρι-
ζαν. Οταν, δηλαδή έγινε φανερό ότι 
η συνδικαλιστική γραφειοκρατία δεν 
μπορούσε να ελέγξει τα πράγματα και 
η απεργία προχωρούσε δυναμικά με 
διαδικασίες «από τα κάτω» σε ρήξη 
με τους πουλημένους εργατοπατέρες.

Η δίωξη, που στόχευε, σύμφωνα με 
καταγγελίες της νέας διοίκησης του 
ΔΣ των εργαζόμενων, στην ανεύρεση 

της απεργιακής επιτροπής του ΕΚΠΑ, 
«πάγωσε» για ένα διάστημα και ενερ-
γοποιήθηκε τον Γενάρη του 2015.

Η γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ 
καταγγέλλει επίσης «όλους εκείνους 
τους “πρόθυμους”, εντός και εκτός 
ΕΚΠΑ, που συμμετείχαν στο στήσιμο 
των διώξεων με καταθέσεις και κινή-
σεις τους, σε όποιον κλάδο και Ιδρυμα 
κι αν ανήκουν». Και σημειώνει: «Είναι 
γνωστός άλλωστε ο ρόλος τους, οι 
απόψεις τους και οι πρακτικές τους το 
διάστημα της απεργίας αλλά και πριν 
από τον Σεπτέμβρη του 2013. Είναι επί-
σης γνωστό και το “στρατόπεδο” που 
έχουν διαλέξει τα τελευταία χρόνια. 
Ηταν πάντα οι “εντολοδόχοι” των εκά-
στοτε κυβερνήσεων, ανεξάρτητα από 
τη θέση από την οποία τις υπηρετού-
σαν. Αλλοι από πιο “χαμηλά” και άλλοι 
από πιο “ψηλά”, όλοι όμως ταγμένοι 
στην πραγμάτωση των σχεδίων των 
“αφεντικών” τους». 

Ενόψει της δίκης, οι εργαζόμενοι 
πραγματοποίησαν στάσεις εργασίας 
καθ' όλη αυτή τη βδομάδα που μας πέ-
ρασε, παράσταση διαμαρτυρίας στο 
υπουργείο Δικαιοσύνης, με αίτημα την 
άμεση παύση της δίωξης, συνέντευξη 
τύπου,  συλλογή υπογραφών για την 
υπεράσπιση των διωκόμενων και του 
δικαιώματος στην απεργία, και απερ-
γία τη Δευτέρα, 12/10, και συγκέντρω-
ση στα δικαστήρια στις 12.00.

Στο πλαίσιο δε, της οργάνωσης της 
αλληλεγγύης, οργανώθηκε και εκδή-
λωση-σύσκεψη σωματείων, συλλο-
γικοτήτων, εργαζομένων, κ.ά. από το 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Δημαγωγία και σκληρή πραγματικότητα
Τη σκληρή πραγματικότητα, 

τα όσα έχει αποφασίσει και 
υπογράψει η συγκυβέρνηση 
Τσίπρα-Καμμένου με το Μνημό-
νιο-3 για την εκπαίδευση, δηλα-
δή τις δυσβάσταχτες αλλαγές, 
σύμφωνα με τις «καλές πρακτι-
κές» των χωρών της ΕΕ του νε-
οφιλελεύθερου Αρμαγεδδώνα 
και την έκθεση του ΟΟΣΑ για 
την ελληνική εκπαίδευση (βλέπε 
αναλυτικά στην Κόντρα, αρ. φύλ. 
834), προσπάθησε να κρύψει με 
μπόλικη σάλτσα και δημαγωγία 
«αριστερής» χροιάς ο υπουργός 
Παιδείας Φίλης, κατά την ανά-
γνωση των προγραμματικών 
δηλώσεων στη Βουλή.

Οι ξεπεσμένοι πλέον μαθη-
τευόμενοι μάγοι του ΣΥΡΙΖΑ 
προσπάθησαν να μας πείσουν 
ότι μέσα στον καπιταλισμό (όρο 
του οποίου αποτελεί ο ταξικός 
διαχωρισμός και οι εκμεταλλευ-
τικές σχέσεις, η βρόμικη ανάσα 
των οποίων εκτείνεται σε όλα τα 
επίπεδα, και καθορίζει τα πάντα, 
και το εποικοδόμημα) και μάλι-
στα σε περίοδο μεγάλης κρίσης, 
την οποία οι ίδιοι θέλουν να 
διαχειριστούν σε όφελος του 
μεγάλου κεφαλαίου ντόπιου 

και ξένου, όπως έχει αποδείξει 
ήδη η ίδια η ζωή, είναι δυνατόν 
να έχουμε «ένα σχολείο για όλα 
τα παιδιά. Ενα σχολείο που θα 
αμβλύνει και δεν θα οξύνει τις 
κοινωνικές ανισότητες, όπως 
έκαναν οι -νεοφιλελεύθερης 
έμπνευσης-  “μεταρρυθμίσεις'' 
των τελευταίων ετών».   «Για 
μας -είπε υποκριτικά ο υπουρ-
γός Παιδείας- δεν υπάρχουν 
“nullo labore'' στην εκπαίδευση 
που πρέπει να τους διώξουμε 
με εξεταστικά συστήματα-λαι-
μητόμους, επειδή οι αυστηρές 
δημοσιονομικές πολιτικές δεν 
αντέχουν να συντηρούν το δη-
μοκρατικό σχολείο. Για μας, όλα 
τα παιδιά έχουν το δικό τους 
θρανίο στο σχολείο και σ’ αυτό 
το θρανίο θέλουμε να γραφτεί 
το ονοματεπώνυμό τους, είτε 
είναι ελληνικό, είτε ξενικής 
προέλευσης. Δίπλα δίπλα, όλα 
τα ελληνόπουλα, με όλα τα με-
ταναστόπουλα.

Θέλουμε ένα καλό σχολείο 
για όλους. Ομως, δεν θέλουμε 
μόνο ένα σχολείο για όλα τα 
παιδιά, αλλά κι ένα σχολείο στο 
οποίο να ανθίζουν τα παιδιά 
μας. Θέλουμε, με άλλα λόγια, 

ένα καλό σχολείο για όλους».
Η υλοποίηση του «μεταρρυθ-

μιστικού οράματος» της συ-
γκυβέρνησης, κατά τον Φίλη, 
θα γίνει πράξη μετά από έναν 
«συντεταγμένο διάλογο με συ-
γκεκριμένο χρονικό ορίζοντα», 
ο οποίος διάλογος «θα πρέπει να 
γίνει υπόθεση πολλών κοινωνι-
κών ομάδων, με καθοριστική τη 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
όλων των βαθμίδων, με αίσθηση 
ευρύτερης κοινωνικής ευθύνης, 
χωρίς συντεχνιασμούς και ανα-
διπλώσεις».

Κατ' αρχάς σημειώνουμε ότι 
η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
στο «διάλογο» «χωρίς συντε-
χνιασμούς και αναδιπλώσεις» 
σημαίνει παραίτηση από κάθε 
εργασιακό δικαίωμα στο όνομα 
«της ευρύτερης κοινωνικής ευ-
θύνης», στο όνομα δηλαδή της 
αποδοχής της αντιδραστικής 
άποψης ότι οι εργαζόμενοι εί-
ναι συνυπεύθυνοι για την κρίση 
και άρα πρέπει να σηκώσουν το 
βάρος της (ο Πάγκαλος με το 
«όλοι μαζί τα φάγαμε» το είχε 
πει κάπως πιο χοντρά, ενώ και 
ο Αρβανιτόπουλος, αλλά και ο 
Μπαλτάς στη συνέχεια ζητού-

σαν από τους εκπαιδευτικούς 
«να βάλουν πλάτη»).

Και μόνον αυτό αρκεί για να 
καταρρίψει τη δημαγωγία για 
την «αναβάθμιση του εκπαιδευ-
τικού» και την «αναγνώριση του 
κοινωνικού του ρόλου». Πώς θα 
τον ανταμείψει η συγκυβέρνη-
ση; Με «αποτίμηση» του έργου 
του, δηλαδή αξιολόγηση, που 
θα γίνει στο πλαίσιο της γενικό-
τερης αξιολόγησης για το δη-
μόσιο, σύμφωνα με το νέο μνη-
μόνιο, μηδενικούς διορισμούς, 
ρημαγμένες συντάξεις και νέο 
μισθολόγιο, που θα οδηγήσει 
τους εκπαιδευτικούς κυριολε-
κτικά στα όρια της πείνας. 

 Ο υπουργός Παιδείας επαί-
ρεται για τις 18.979 προσλήψεις 
αναπληρωτών που θα γίνουν μέ-
σα στο 2015-2016, ενώ τα κενά 
είναι πάνω από 25.000. Και ενώ 
τάχαμου ξιφουλκεί ενάντια στην 
κάλυψη των κενών με αναπλη-
ρωτές, ταυτόχρονα αποφεύγει 
να αναφερθεί, έστω στα λόγια, 
στους μόνιμους διορισμούς εκ-
παιδευτικών. «Θα διερευνήσου-
με τη δυνατότητα ενός αριθμού 
μόνιμων διορισμών μέσα στο 
2016», είπε, παραπέμποντας το 

θέμα ουσιαστικά στις ελληνικές 
καλένδες (θυμίζουμε ότι και ο 
Λοβέρδος έκανε σχετική δη-
μαγωγία ότι θα προχωρήσει σε 
10.000 μόνιμους διορισμούς 
και μάλιστα «διερευνούσε» την 
πραγματοποίησή τους με την 
τρόικα).

Ο Ν. Φίλης ανέπτυξε τις δρά-
σεις με βάση τις οποίες οι συ-
ριζαίοι θα πορευτούν, δράσεις 
που δημιουργούν περισσότερο 
εντυπώσεις (όταν είσαι μάλιστα 
αποφασισμένος να κινηθείς στα 
σιδερένια οικονομικά πλαίσια 
των μνημονίων), που ελάχιστα 
ανακουφίζουν την εκπαιδευτι-
κή διαδικασία, ενώ κρύβουν και 
πολλές παγίδες.

Μερικές από αυτές είναι οι 
παρακάτω:

u Συνολική αναδιάρθρωση 
του σχολικού προγράμματος και 
των βιβλίων στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

u Περικοπή της διδακτέας 
ύλης.

u Μείωση του χρόνου των 
εξετάσεων στα γυμνάσια προς 
όφελος του χρόνου της διδα-
σκαλίας αλλά και η αναζήτηση 
των νέων τρόπων «αποτίμησης» 

της γνώσης των μαθητών. Δηλα-
δή, παραμονή των εξεταστικών 
φραγμών, με νέο ίσως περιεχό-
μενο.

u «Κρατικά φροντιστήρια»: 
Δηλαδή επαναφορά της ενισχυ-
τικής διδασκαλίας στα γυμνάσια 
και της πρόσθετης διδακτικής 
στήριξης στα λύκεια, προφανώς 
με κονδύλια ΕΣΠΑ, αν εξευρε-
θούν!

u Στα Επαγγελματικά Λύκεια 
θεσμοθέτηση του 4ου έτους, το 
οποίο θα είναι προαιρετικό και 
επιδοτούμενο για τα παιδιά που 
θα θέλουν να αποκτήσουν ερ-
γασιακή εμπειρία. Κοντολογίς, 
παραμένει ο θεσμός της μαθη-
τείας, που εξασφαλίζει στους 
καπιταλιστές τσάμπα εργατικό 
δυναμικό.

u Μείωση των αποσπάσεων. 
Θα υπάρξει δραστική περικοπή 
των αποσπάσεων εκπαιδευτικών 
εκτός αιθούσης.

u Λειτουργία ενός τουλά-
χιστον ειδικού σχολείου ανά 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Εδώ 
κρατάμε μικρό καλάθι, καθώς η 
κατεύθυνση είναι η διάχυση της 
Ειδικής Αγωγής στο γενικό σχο-
λείο, σε βάρος των μαθητών, των 



www.eksegersi.gr

10 ΟΚΤΩΒΡΗ 2015 11

«Από Νοέμβριο 2014 ο φάκελός μας 
ήταν έτοιμος και έμενε μόνο η πε-

ριβαντολλογική μελέτη. Με τις Εκλογές 
πάγωσε η διαδικασία και είπαμε στον τότε 
προϊστάμενο κ. Τολέρη ότι καταλαβαίνου-
με ότι περιμένεις τον επόμενο Υπουργό. 
Ο κ. Λαφαζάνης πήρε την αρμοδιότητα 
να υπογράφει εκείνος, ενώ μέχρι τότε το 
έκανε ο Γ.Γ του Υπουργείου. Δεν υπήρχε 
κανένας λόγος να μην αναρτηθεί η μελέτη 
από τον Ιανουάριο. Μέχρι τον Ιούλιο και 
την παραίτηση Λαφαζάνη δεν έβγαινε. 
Οταν παραιτήθηκε αναρτήθηκε η μελέτη 
στις 22 Ιουλίου».

Αυτά είπε, μεταξύ άλλων, ο Δ. Ανδρι-
όπουλος, αφεντικό της εταιρίας Dimand 
ΑΕ, που φιλοδοξεί να κατασκευάσει το 
γήπεδο Μελισσανίδη, στη συνάντηση-
μνημόσυνο που οργάνωσε με μερικούς 
«δικούς του» το περασμένο Σάββατο σε 
καφέ της Φιλαδέλφειας ο Ν. Στράτος της 
«Δικέφαλος 1924» ΑΕ (το ρεπορτάζ μετα-
δόθηκε από τα «υπαλληλικά» Μέσα). 

Μια ματιά στα επίσημα έγγραφα δι-
αψεύδει τον Ανδριόπουλο. Η ΜΠΕ υπο-
βλήθηκε στα τέλη Μάρτη του 2015 και όχι 
το Νοέμβρη του 2014. Δεν την καθυστέ-
ρησαν οι εκλογές, ούτε το γεγονός ότι ο 
τέως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περι-
βαλλοντικών Ορων του ΥΠΑΠΕΝ Επ. Το-
λέρης «περίμενε τον επόμενο υπουργό». 
Συγκεκριμένα, η ΜΠΕ υποβλήθηκε με το 
υπ’ αριθμ. 133/30.3.2015 έγγραφο της «Δι-
κέφαλος 1924» ΑΕ και παραλήφθηκε με 
αριθμό πρωτοκόλλου 147738/01.04.2015 
από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδει-
οδότησης του ΥΠΑΠΕΝ.

Γιατί λέει αυτό το χοντρό ψέμα ο Αν-
δριόπουλος; Γιατί εκείνη την περίοδο 
παραμύθιαζαν τους οπαδούς της ΑΕΚ 
ότι κατέθεσαν έναν υπερπλήρη φάκελο, 
που είχε μέσα «τα πάντα όλα», αλλά τους 
καθυστερούσαν οι υπηρεσίες, που περί-
μεναν το νέο υπουργό. Η αλήθεια είναι 
ότι η εταιρία του Μελισσανίδη κατέθεσε 
άρον-άρον έναν άδειο φάκελο στη ΔΟΚΚ, 
στις 13 Αυγούστου του 2014, ίσα-ίσα για 
να πάρει έναν αριθμό πρωτοκόλλου για 
τη δημιουργία εντυπώσεων (είχαν προη-
γηθεί δικά μας δημοσιεύματα που έλε-
γαν ότι δεν μπορεί να πάρει άδεια για να 
χτίσει γήπεδο). Εκτοτε και μέχρι σήμερα, 
ουδέποτε αναγνωρίστηκε από τις αρμό-
διες υπηρεσίες (ΔΟΚΚ και στη συνέχεια 
ΔΑΟΚΑ) ως έχουσα το δικαίωμα να υπο-
βάλει αίτηση για Εγκριση και Αδεια Δό-
μησης του γηπέδου. Ολα αυτά τα έχουμε 
γράψει αναλυτικά και δεν χρειάζεται να 
τα επαναλάβουμε.

Σ’ αυτόν τον άδειο φάκελο η «Δικέφα-
λος 1924» ΑΕ έβαζε στη συνέχεια διάφο-
ρα χαρτιά, όμως η υπηρεσία δεν προχω-
ρούσε σε κανένα έλεγχο, γιατί δεν είχε 
λυθεί το ιδιοκτησιακό. Το ιδιοκτησιακό 
δε λύθηκε ούτε μετά τη γενική συνέλευ-
ση-παρωδία της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, που 
«ψήφισε» τη γνωστή σύμβαση παραχώ-
ρησης του οικοπέδου για 49 χρόνια στην 
εταιρία του Μελισσανίδη.

Ετσι, ακολουθήθηκε ο πλάγιος δρόμος 
αναγνώρισης και στις 30 Μάρτη (δηλα-
δή περίπου πέντε μήνες μετά από τότε 
που λέει ο Ανδριόπουλος) κατατέθηκε 
η ΜΠΕ στη Διεύθυνση της οποίας προΐ-
στατο ο «πρόθυμος» Επ. Τολέρης. Εκ των 
υστέρων βρέθηκε και ο «ένοχος» της νέ-
ας καθυστέρησης: ο Λαφαζάνης, που είχε 
την αρμοδιότητα υπογραφής. Τι υπογρα-
φής, όμως; Να εκδώσει ΑΕΠΟ (Απόφαση 

Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων) και όχι 
να δώσει τη ΜΠΕ σε δημόσια διαβούλευ-
ση, που είναι ένα προγενέστερο στάδιο. Κι 
εμείς δεν είμαστε καθόλου σίγουροι αν 
ήταν ο Λαφαζάνης που καθυστερούσε 
την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης. 
Αντίθετα, υποψιαζόμαστε ότι ήταν αυτός 
που άναψε το πράσινο φως στον Τολέρη 
να στείλει τη ΜΠΕ για δημόσια διαβού-
λευση, την επομένη της αποχώρησής 
του από το υπουργείο. Το λέμε αυτό γιατί 
απέφευγε να επικοινωνήσει μαζί μας για 
το συγκεκριμένο ζήτημα κι όταν τον συ-
ναντήσαμε τυχαία προφασίστηκε άγνοια, 
ενώ οι συνεργάτες του ήταν πλήρως ενή-
μεροι. Γεγονός είναι, επίσης, ότι ο Τολέρης 
«καρατομήθηκε» από τον Σκουρλέτη (στο 
πλαίσιο γενικότερων αλλαγών στη διοικη-
τική ιεραρχία του υπουργείου) και στάλ-
θηκε σε διεύθυνση-ψυγείο. Δεν ξέρουμε 
πόσο βάρυνε η συγκεκριμένη ενέργειά 
του (να στείλει για δημόσια διαβούλευση 
τη ΜΠΕ, ενώ είναι γνωστό πως υπάρχει 
πρόβλημα με το ιδιοκτησιακό και τη «Δι-
κέφαλος 1924» ΑΕ, με το οποίο ασχολείται 
το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτο-
βουλίας και Εργου του υπουργείου).

Κατά τα άλλα, αντιλαμβανόμαστε τον 
πανικό των ανθρώπων του Μελισσανίδη, 
μετά τη δημοσιοποίηση της Κριτικής του 
Επιμελητήριου Περιβάλλοντος και Βιωσι-
μότητας, που έκανε φύλλο και φτερό τη 
ΜΠΕ, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι η 
διαδικασία προώθησής της σε δημόσια 
διαβούλευση είναι παράνομη και κακώς 
γίνεται. Οπως γράψαμε στο προηγούμενο 
φύλλο, το Επιμελητήριο επικαλείται πρό-
σφατη απόφαση του ΔΕΕ (Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης), που δεν επιδέχεται 
δεύτερη ερμηνεία.

Επρεπε να αντιδράσουν και αντέδρα-
σαν με το μοναδικό τρόπο που γνωρί-
ζουν. Τα «υπαλληλικά» Μέσα άρχισαν 
ένα υβρεολόγιο κατά του Επιμελητήριου 
και κατά του δημάρχου Φιλαδέλφει-
ας-Χαλκηδόνας Α. Βασιλόπουλου που 
απευθύνθηκε στο Επιμελητήριο και ζή-
τησε τη συνδρομή του. Ηταν πραγματικά 
τραγική η προσπάθεια ανθρώπων που 
μετά βίας καταφέρνουν να γράψουν τ’ 
όνομά τους και το μόνο που ξέρουν είναι 
να εξάπτουν το «πνεύμα της εξέδρας», 
να απαξιώσουν έναν αστικό θεσμό, τον 
οποίο πλαισιώνουν συνταξιούχοι και εν 
ενεργεία δικαστές του ΣτΕ, συνταξιούχοι 
και εν ενεργεία πανεπιστημιακοί, μηχανι-
κοί, νομικοί, περιβαλλοντολόγοι. Επί της 
ουσίας, βέβαια, δεν είπαν τίποτα (τι να 
πουν;). Ανακοίνωσαν ότι… περνούν στην 
αντεπίθεση και ο Στράτος ανέλαβε να 
κάνει το «μνημόσυνο» με καφέ και κου-
λουράκια της παρηγοριάς. 

Το θέμα είναι πως πλέον αμφιβάλλουν 
ακόμα και οι εύπιστοι οπαδοί, γι’ αυτό ο 
Ανδριόπουλος κατέφυγε στο ψέμα. Τώρα, 
η… άδεια μεταφέρθηκε για την επόμενη 
άνοιξη, με την προσδοκία ότι μέχρι τότε 
οι οπαδοί δε θα έχουν απαιτήσεις. Μετά, 
κάτι άλλο θα σκεφτούν για να τους πα-
ραμυθιάσουν. Θα κλείσουμε με ένα ερώ-
τημα προς τους οπαδούς: γιατί δεν τους 
ρωτάτε πώς θα χτίσουν ένα γήπεδο προ-
ϋπολογισμού 80 εκατ. με μετοχικό κεφά-
λαιο της εταιρίας Μελισσανίδη μόλις 2,8 
εκατ. ευρώ (ζητούσε να το πάει 30 εκατ., 
αλλά το κοντέρ έγραψε 2,8 εκατ. – 1 εκατ. 
το αρχικό κεφάλαιο και 1,8 εκατ. από την 
περιβόητη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
των 29 εκατ.); Αν υποθέσουμε ότι παίρ-
νουν άδεια (που δε θα πάρουν).

Απεγνωσμένη άμυνα με ψέματα από 
τους ανθρώπους του Μελισσανίδη

εκπαιδευτικών και της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.

Ο υπουργός Παιδείας έβαλε στο 
«ψυγείο» και το νομοσχέδιο Μπαλτά, 
για το οποίο τόσο θόρυβο σήκωσε 
όλος ο νεοφιλελευθερισμός, παρό-
τι δεν περιείχε και πολύ σημαντικές 
τομές (με εξαίρεση την κατάργηση 
των Συμβουλίων διοίκησης στα πα-
νεπιστήμια και ΤΕΙ), ενώ αντίθετα δι-
ατηρούσε αντιδραστικότατες ρυθμί-
σεις (π.χ. ουσιαστική κατάργηση του 
πανεπιστημιακού ασύλου). 

Συγκεκριμένα ενέταξε το νομο-
σχέδιο Μπαλτά στον «εθνικό διά-
λογο για την Παιδεία», ενώ αυτό 
βρίσκεται από το καλοκαίρι στα 
χέρια του Τσίπρα και δεν έφτασε 
ποτέ στη Βουλή. Ο Φίλης δήλωσε 
ότι σύντομα θα φέρει Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου, με την οποία 
καταργείται μόνο η αρμοδιότητα 
των Συμβουλίων Διοίκησης να προ-
επιλέγουν τον πρύτανη. Αυτό δείχνει 
και τις πραγματικές προθέσεις της 
συγκυβέρνησης να αντικαταστήσει 
την αρχική νομοθετική ρύθμιση του 
πολυνομοσχέδιου Μπαλτά για την 
κατάργηση των Συμβουλίων με ένα 
ακόμη «πασάλειμμα».

Φυγομαχεί ο Μελισσανίδης
Ζήτησε αναβολή της αγωγής μέλους της ΑΕΚ για την ακύρωση 

της γενικής συνέλευσης-παρωδία

Για τις 21 Γενάρη του 2016 ανα-
βλήθηκε η εκδίκαση της αγωγής 

μέλους της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, που 
ζητά την ακύρωση της γενικής συ-
νέλευσης και του παραχωρητήριου 
προς την εταιρία «Δικέφαλος 1924 
ΑΕ». Η αναβολή είχε προαναγγελθεί 
ήδη προ τριημέρου και ζητήθηκε από 
το δικηγόρο της ΑΕΚ με δικαιολογία 
ότι είχε άλλο δικαστήριο. Ο συνερ-
γάτης του που προσήλθε στο Μο-
νομελές Πρωτοδικείο, πάντως, δεν 
κατέθεσε κάποιο επίσημο έγγραφο 
αιτούμενος την αγωγή. Αρκέστηκε 
στο γεγονός ότι η πλευρά του ενά-
γοντος δεν είχε αντίρρηση για την 
αναβολή.

Αυτά ως προς το τυπικό της υπό-
θεσης. Γιατί από άποψη ουσίας έχου-
με καθαρή φυγομαχία της πλευράς 
Μελισσανίδη, η οποία κυριολεκτικά 
πετάει τη μπάλα στην κερκίδα. Εμείς 
ήμασταν σίγουροι ότι θα προσπα-
θήσει να αναβάλει την υπόθεση. Για 
ποιο λόγο;

Γιατί η συγκεκριμένη αγωγή κάνει 
«τζιζ», καθόσον προσβάλλει όλες 
τις ακυρότητες στη σύγκληση της 
γενικής συνέλευσης-παρωδία, με 
την οποία η Ερασιτεχνική ΑΕΚ υπο-
χρεώθηκε να παραχωρήσει το οικό-
πεδο που της έχει παραχωρηθεί από 
το Ελληνικό Δημόσιο στη συμφερό-
ντων Μελισσανίδη «Δικέφαλος 1924 
ΑΕ», αλλά και την ακυρότητα του 
παραχωρητήριου καθεαυτού. Γιατί 
το οικόπεδο έχει παραχωρηθεί στην 
ΑΕΚ μόνο κατά χρήση, διοίκηση και 
διαχείριση, προκειμένου να εξυπη-
ρετεί την ερασιτεχνική άθληση, και 
η μεταβίβασή του σε οποιονδήποτε 
τρίτο (και δη σε μια κερδοσκοπική –
προφανώς μη κοινωφελή- ανώνυμη 
εταιρία) απαγορεύεται, διότι η κυριό-
τητα εξακολουθεί να παραμένει στο 
Ελληνικό Δημόσιο, επί ποινή άρσης 
της παραχώρησης, μάλιστα, αν το 
οικόπεδο παύσει να χρησιμοποιεί-

ται για τον κοινωφελή σκοπό για τον 
οποίο παραχωρήθηκε (για όλ’ αυτά 
έχουμε γράψει αναλυτικά στο πα-
ρελθόν).

Υποτίθεται ότι ο Μελισσανίδης βι-
άζεται να «σηκώσει» το γήπεδο, ότι 
όλα είναι έτοιμα και οι μπουλντόζες 
περιμένουν με αναμμένες τις μηχα-
νές. Θα έπρεπε, λοιπόν, να βιάζεται 
να τελειώσει με την εκκρεμότητα αυ-
τής της αγωγής. Για ποιο λόγο; Διότι 
όσο εκκρεμεί αυτή η αγωγή, κάθε 
δημόσια υπηρεσία που ασχολείται 
με τα διαδικαστικά της Εγκρισης και 
Αδειας Δόμησης που έχει ζητήσει η 
εταιρία του Μελισσανίδη, είναι υπο-
χρεωμένη «να κατεβάσει τα μολύ-
βια». Οταν υπάρχει εκκρεμής δικα-
στική διαδικασία, οι υπηρεσίες του 
Δημοσίου είναι υποχρεωμένες να 
απέχουν από κάθε διαδικασία έκδο-
σης απόφασης, γνωμοδότησης κτλ. 
Ακόμη και η διαδικασία έγκρισης της 
περιβόητης Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων θα παγώσει, μετά 
την παρέλευση του χρόνου της δη-
μόσιας διαβούλευσης.

Για πόσο θα παγώσουν αυτές οι 
διαδικασίες; Αν υποθέσουμε ότι η 
αγωγή θα εκδικαστεί στις 21 Γενά-
ρη και δε θα ζητηθεί νέα αναβολή 
από την πλευρά Μελισσανίδη (όπως 
είναι σφόδρα πιθανό), θα χρειαστεί 
τουλάχιστον ένα τρίμηνο ακόμη για 
να εκδοθεί η απόφαση. Δηλαδή, με-
τρώντας από σήμερα, ο Μελισσανί-
δης, αυτός που βιάζεται να βγάλει 
την άδεια και που υποτίθεται ότι τον 
καθυστερούν οι «αλλόθρησκοι», πέ-
ταξε τη μπάλα στην κερκίδα για ένα 
εξάμηνο! Θα υπάρξει και συνέχεια, 
βέβαια, για άλλους λόγους, όμως 
εμείς εξετάζουμε τη συμπεριφορά 
της πλευράς που υποτίθεται ότι βιά-
ζεται, η οποία (συμπεριφορά) δείχνει 
ότι επιδιώκει το αντίθετο: να κάνει 
καθυστέρηση!

Για ποιο λόγο πετάει συνεχώς τη 
μπάλα στην κερκίδα ο Μελισσανί-
δης;

Πρώτο, γιατί ξέρει ότι τα νομικά 
προβλήματα ουσίας είναι ανυπέρ-
βλητα. Κι αυτά τα νομικά προβλή-
ματα δε σχετίζονται μόνο με τη συ-
γκεκριμένη αγωγή, αλλά και με τις 

διαδικασίες που είναι υποχρεωμένες 
να ακολουθήσουν οι υπηρεσίες του 
υπουργείου Περιβάλλοντος από τις 
οποίες έχει ζητηθεί η Εγκριση και 
Αδεια Δόμησης. Αδεια με κύριο και 
φορέα του έργου τη «Δικέφαλος 
1924 ΑΕ» δεν εκδίδεται «που να χτυ-
πάνε τον κώλο τους κάτω». Η ΑΕΚ 
δεν μπορεί να μεταβιβάσει σε τρίτον 
το οικόπεδο, τελεία και παύλα.

Δεύτερο, γιατί και άδεια να εί-
χε, δεν έχει τα λεφτά για να χτίσει 
γήπεδο. Η περιβόητη αύξηση με-
τοχικού κεφαλαίου πήγε άπατη. Η 
εταιρία του Μελισσανίδη βγήκε στο 
μεϊντάνι ζητώντας 29 εκατ. ευρώ και 
μάζεψε μόλις 1,8 εκατ. ευρώ! Κι όπως 
με πορδές δε βάφονται αυγά, έτσι 
και με αυτά τα ψίχουλα δε γίνεται 
όχι γήπεδο, αλλά ούτε αξιοπρεπής 
περίφραξη. Τα υπόλοιπα, πότε με τη 
«μεγάλη γερμανική εταιρία», που θα 
χώσει φράγκα για να πάρει το γή-
πεδο το όνομά της, και πότε με τον 
«δισεκατομμυριούχο από το Κατάρ», 
που ήρθε για την ίδια δουλειά, θυμί-
ζουν τον Τσάκα και τον σαουδάραβα 
πρίγκηπά του, που ακόμα τον περιμέ-
νουν οι παναθηναϊκοί. Είναι ιστορίες 
γι’ αγρίους (οπαδούς).

ΥΓ. Σε «υπαλληλικό» Μέσο δια-
βάσαμε προ ημερών μια «είδηση» 
και φτιάξαμε καινούργιο συκώτι από 
τα γέλια. Ο Μελισσανίδης –έλεγε η 
«είδηση»- «τόνισε στους συνεργάτες 
του πως θέλει να πέσουν τα πρώτα 
μπετά τα οποία θα αποτελέσουν τα 
υποστυλώματα για την κατασκευή 
του γηπέδου. Για αυτό το λόγο μάλι-
στα έχει κάνει ήδη την παραγγελία 
μεγάλης ποσότητας κυβικών εκατο-
στών σκυροδέματος στην εταιρεία 
“Τιτάν’’, στην οποία ο πρώην μέτο-
χος της παλαιάς ΠΑΕ ΑΕΚ, Τάκης 
Κανελλόπουλος, είναι εκτελεστικό 
μέλος και Διευθυντής Επενδυτικών 
Σχέσεων»!!!

Αφήνοντας στην άκρη το ότι τα 
«παπαγαλάκια» δεν μπορούν να ξε-
χωρίσουν κυβικά εκατοστά από κυβι-
κά μέτρα, αναφέρουμε απλώς (προς 
γνώση όποιου δεν το γνωρίζει), ότι 
χωρίς οικοδομική άδεια δεν γίνεται 
ούτε περίφραξη (πόσο μάλλον να 
πέσουν μπετά για θεμέλια).

Κοροϊδία με το 23%
Προεκλογικά, πανηγύριζαν ότι το 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση (σχο-

λεία, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών κτλ.) ήταν ένα μέτρο ενά-
ντια στην κεφαλαιοκρατία. Οταν αντιλήφθηκαν τη γκάφα, έσπευσαν να 
απαλείψουν τη σχετική παράγραφο από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και 
να υποσχεθούν ότι μετά τις εκλογές θα καταργήσουν τη ρύθμιση βρί-
σκοντας ισοδύναμα. Μετεκλογικά, άρχισαν τα «ήξεις αφήξεις». Ο Φίλης 
ξέπεσε μέχρι του επιπέδου να πει ότι τα ισοδύναμα θα βρεθούν με τη 
σύλληψη μιας-δυο μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής.

Στις 5:32 το απόγευμα στάλθηκε από το Γραφείο του αντιπρόεδρου Δρα-
γασάκη δελτίο Τύπου, που ανέφερε πως το ΚΥΣΟΙΠ (προεδρεύει ο αντιπρόε-
δρος) αποφάσισε μεταξύ των άλλων: «2. Το μέτρο της επιβολής 23% Φ.Π.Α  
στην ιδιωτική εκπαίδευση, επανεξετάζεται με στόχο την δικαιότερη εφαρμογή 
του. Ως πρώτο βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση αποφασίστηκε η μη εφαρμογή 
του στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία». Τα νηπιαγωγεία, βέβαια, εξαιρούνταν εξαρχής 
από την εφαρμογή του μέτρου, αλλά το ψέμα είναι δεύτερη φύση των συ-
ριζαίων. Εβδομήντα λεπτά αργότερα, ο δημοσιογράφος πήρε πάνω του την 
ευθύνη, ότι κατά λάθος έστειλε αυτό το δελτίο Τύπου, που ήταν προσχέδιο!

Προς τι όλο αυτό το καραγκιοζιλίκι-κοροϊδιλίκι; Για να βγει την επομένη 
ο Τσίπρας στη Βουλή να πει ότι αναστέλλει το μέτρο για έναν ακόμα μήνα!
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Την Παρασκευή 2 Οκτώβρη, 
την ώρα που η «Κόντρα» 

τυπωνόταν, γινόταν γνωστό ότι 
το συμβούλιο εφετών Αθήνας 
αποφάσιζε την αποφυλάκιση 
της Εύης Στατήρη, αυξάνο-
ντας την ποικιλία των φασιστι-
κού τύπου περιοριστικών όρων 
που επιβάλλονται σε κρατού-
μενους που τους συσχετίζουν 
με την «τρομοκρατία».

Ετσι, μετά την απαγόρευση 
ο αποφυλακισθείς να έρχε-
ται σε οποιαδήποτε επαφή 
με συγκατηγορούμενούς του 
και να επισκέπτεται πανεπι-
στημιακούς χώρους, μετά 
την υποχρέωση παραμονής 
σε συγκεκριμένη πόλη (που 
για την Αθηνά Τσάκαλου έχει 
μετατραπεί σε εξορία στη Σα-
λαμίνα), μετά την υποχρέωση 
διανυκτέρευσης στο σπίτι που 
ο κρατούμενος έχει δηλώσει 
ως τόπο κατοικίας του, ήρθε η 
ώρα να επιβληθεί και ο όρος 
της μη απομάκρυνσης από το 
σπίτι πάνω από ορισμένη από-
σταση.

Στην Εύη Στατήρη επιβλή-
θηκε ο στάνταρ περιοριστικός 
όρος της απαγόρευσης εξό-

δου από τη χώρα, η παρουσία 
στο αστυνομικό τμήμα τρεις 
φορές το μήνα (θα συντάσσε-
ται μάλιστα «κάθε φορά σχετι-
κή έκθεση εμφάνισής της»), η 
απαγόρευση «συνάντησης και 
κάθε μορφής επικοινωνίας με 
τους συγκατηγορουμένους 
της», η υποχρεωτική διαμονής 
στην κατοικία της και η «απα-
γόρευσης απομάκρυνσής της 
από την ως άνω κατοικία της 
σε ακτίνα 1.000 μέτρων απ' 
αυτή» (εκτός από τότε που 
πρέπει να παρουσιαστεί στο 
αστυνομικό τμήμα).

Οπως ακριβώς στην Αθηνά 
Τσάκαλου απαγορεύεται να 
επισκεφτεί τα φυλακισμένα 
στον Κορυδαλλό παιδιά της, 
έτσι και στην Εύη Στατήρη 

απαγορεύεται να επισκεφτεί 
τον φυλακισμένο σύζυγό της. 
Ούτε καν σε επισκεπτήριο με 
το τζάμι ανάμεσά τους, που 
καθιστά απαγορευτική την πα-
ραμικρή σωματική επαφή, ενώ 
η συνομιλία παρακολουθείται.

Αυτός είναι ο «νομικός πο-
λιτισμός» για τον οποίο επαί-
ρονται πολλοί (και όχι μόνο 
νομικοί). Φτάνουν στο έσχατο 
σημείο απανθρωπιάς να απα-
γορεύουν στη μάνα να βλέπει 
τα παιδιά της και στη σύζυγο 
να βλέπει τον σύζυγό της.

Και όμως, για να κατακτήσει 
την αποφυλάκιση μ' αυτούς 
τους όρους η Εύη Στατήρη 
χρειάστηκε να κάνει 20 μέρες 
απεργία πείνας, τσακίζοντας 
το σώμα της. Την υπέβαλαν, 

δηλαδή, σ' ένα σωματικό βα-
σανιστήριο, για να της επιτρέ-
ψουν να κινείται σ' ένα κύκλο 
1.000 μέτρων από το σπίτι της, 
υπομένοντας το ψυχολογικό 
βασανιστήριο της απαγόρευ-
σης να δει έστω το σύντροφό 
της. Απέδειξαν έτσι για μια 
ακόμα φορά, πως αντιμετωπί-
ζουν τους κρατούμενους για 
ένοπλη επαναστατική δράση, 
όχι ως ποινικούς αδικηματίες, 
όπως διατείνονται, αλλά ως 
πολιτικούς αντίπαλους του 
καπιταλιστικού συστήματος. 
Γι' αυτό και πλέον στρέφονται 
και ενάντια στο συγγενικό 
τους περιβάλλον, σε μια προ-
σπάθεια να τους επιφέρουν 
ψυχολογικά πλήγματα και να 
τους γονατίσουν.

Oχι που θα πήγαινε στην Αμερική και δεν θα συναντιόταν 
με τον αρχιεπίσκοπό της (ποιο πλαίσιο διαχωρισμού κράτους-
εκκλησίας ρε;)!

Ο δε εντεύθεν αρχιε-
πίσκοπος, μετά τους ενα-
γκαλισμούς με Τσίπρα, 
Φίλη και λοιπά παιδιά 
της δεύτερης φοράς αρι-
στεροδεξιά, δήλωσε ότι 
«ο εχθρός της πατρίδας 
είναι εντός των τειχών». 
Ξέρει καλά το παιχνίδι 
ο χαμηλών τόνων, παρά 
Χριστόδουλου αθωωθείς 
για εκείνα τα εκατομμυ-
ριάκια που… εξαφανίστη-
καν (θυμάσαι αγάπη μου;) 
προς το τέλος του 20ού 
αιώνα…

«Ερώτηση: Πώς ονομά-
ζεσαι; Απάντηση: Μισθωτός. Ε: Ποιοι είναι οι γονείς σου; Α: Ο 
πατέρας μου ήταν μισθωτός, καθώς και ο παππούς και ο προ-
πάππος μου. Οι πρόγονοί μου ήταν δουλοπάροικοι και σκλά-
βοι. Η μάνα μου ονομάζεται Φτώχεια. Ε: Από πού έρχεσαι και 
πού πηγαίνεις; Α: Ερχομαι από τη Φτώχεια και πηγαίνω στην 
Εξαθλίωση, περνώντας από το νοσοκομείο όπου το κορμί μου 
θα χρησιμεύσει για πειράματα στα καινούργια σας φάρμακα 
και για τις έρευνες γιατρών που περιθάλπουν τους προνομι-
ούχους του Κεφαλαίου. Ε: Ποια είναι η θρησκεία σου; Α: Η 
θρησκεία του Κεφαλαίου. Ε: Ποια καθήκοντα σου επιβάλλει 
η θρησκεία σου; Α: Δυο κύρια καθήκοντα: της παραίτησης και 
της εργασίας. Ε: Σου επιβάλλει και άλλα καθήκοντα; Α: Ναι. Να 
συνεχίζω τη νηστεία όλο το χρόνο. Να ζω με στερήσεις χωρίς 
να χορταίνω ποτέ. Να καταπνίγω όλες τις σαρκικές ανάγκες 
και τις πνευματικές αναζητήσεις. Ε: Ποια είναι τα καθήκοντα 
που η θρησκεία σου επιβάλλει απέναντι στην κοινωνία; Α: Να 
αυξάνω τον κοινωνικό πλούτο πρώτα με τη δουλειά μου και 
μετά με τις αποταμιεύσεις μου. Ε: Τι σου επιβάλλει να κά-
νεις με τις οικονομίες σου; Α: Να τις καταθέτω στο Κρατικό 
Ταμιευτήριο για να καλύπτουν το κρατικό έλλειμμα ή να τις 
εμπιστεύομαι στις εταιρίες που έχουν ιδρύσει οι φιλάνθρωποι 
οικονομολόγοι για να τις δανείζουν στα αφεντικά μου. Τις οικο-
νομίες μας πρέπει να τις βάζουμε πάντα στη διάθεση των αφε-
ντικών μας. Ε: Πώς σε τιμωρεί ο θεός σου; Α: Καταδικάζοντάς 
με στην ανεργία. Μου απαγορεύουν το κρέας, το κρασί, τη 
φωτιά. Με καταδικάζουν να πεθάνω της πείνας, εγώ, η γυναίκα 
και τα παιδιά μου. Ε: Ποια σφάλματα πρέπει να διαπράξεις 
για να καταδικαστείς στην ανεργία; Α: Κανένα. Το Κεφάλαιο 
αρέσκεται να επιβάλλει την ανεργία για λόγους που το μικρό 
μυαλό μας αδυνατεί να συλλάβει. Ε: Μετά το θάνατο, ποια 
θα είναι η ανταμοιβή σου; Α: Πολύ μεγάλη. Μετά τον θάνατο, 
το Κεφάλαιο θα με αφήσει να κάτσω και να ξαποστάσω. Δεν 
θα υποφέρω πια από το κρύο και την πείνα, δεν θα αγωνιώ για 
το καθημερινό ψωμί ούτε για κείνο της επόμενης μέρας. Θα 
απολαμβάνω την αιώνια ανάπαυση του τάφου» (Paul Lafargue 
- «Η θρησκεία του κεφαλαίου»).

Αψογα στημένο σκηνοθετικά το ταξίδι Τσίπρα και αυστρι-
ακού καγκελάριου στη Λέσβο. Αφού πρώτα διώχτηκαν άρον-
άρον χιλιάδες μετανάστες, στη συνέχεια δεν άφησαν τους 
δημοσιογράφους να πλησιάσουν στο δημαρχείο, από το μπαλ-
κόνι του οποίου ρέμβαζαν χαμογελαστοί και απολάμβαναν το 
καθαρό και απαλλαγμένο από ενοχλητικές εικόνες σκηνικό οι 
δύο πολιτικοί γίγαντες της Ευρώπης…

Τελικά, παρότι καθυστερημένος ο Αδωνις, κατάφερε να γίνει 
αποδεκτή η υποψηφιότητά του για την προεδρία της Νέας 
(ακόμη νέα, μετά από 41 χρόνια! Τις κατά κάνει;) Δημοκρατίας.

«Είναι μόνο τώρα που ανακαλύπτουμε τι είδους ανθρώπινα 
όντα είμαστε. Ανακαλύπτουμε το άτομο των μητροπόλεων: 
προέρχεται από τη διαδικασία αποσύνθεσης του συστήματος, 
των αλλοτριωμένων, ψεύτικων και θανατηφόρων σχέσεων που 
δημιουργεί μέσα στη ζωή -στο εργοστάσιο, το γραφείο, το 
σχολείο, το πανεπιστήμιο, τις ρεβιζιονιστικές ομάδες, τις σχο-
λές μαθητευόμενων εργατών ή τις ευκαιριακές δουλειές. Αυτό 
είμαστε: μια “φύτρα'' που προέρχεται από τη διαδικασία εκ-
μηδένισης και καταστροφής της κοινωνίας των μητροπόλεων, 
τον πόλεμο όλων εναντίον όλων, τον γενικευμένο ανταγωνισμό 
όλων εναντίον όλων, το σύστημα όπου βασιλεύει ο νόμος του 
φόβου, του καταναγκασμού για αποδοτικότητα, του κέρδους 
των μεν σε βάρος των δε, της διάκρισης του λαού σε άνδρες 
και γυναίκες, σε νέους και γέρους, σε άρρωστους και υγιείς, 
σε ξένους και σε γερμανούς» (Ulrike Meinhof).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Αποφυλακίστηκε η Εύη Στατήρη

Με φασιστικού τύπου 
περιοριστικούς όρους

Σκηνικό απαλλαγής για τα 
γκεσέμια των νεοναζί

Δεν κάνουμε τίποτα χωρίς να πάρουμε 
εντολή από τον Λαγό. Μόλις πάρουμε 

το ΟΚ, ορμάμε και σαρώνουμε τα πάντα. 
Ο,τι κινείται σφάζεται! Το βίντεο που δείχνει 
τον πυρηνάρχη Νίκαιας των νεοναζί Πατέλη 
να αναλύει στα μέλη των ταγμάτων εφόδου 
τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ενεργούν, 
σαν ένας καλά πειθαρχημένος στρατός που 
δεν κάνει τίποτα του κεφαλιού του, αλλά 
περιμένει διαταγές από τους ανωτέρω, το 
έχει δει πλέον ολόκληρος ο ελληνικός λα-
ός. Μόνο στο δικαστήριο του Κορυδαλλού 
όπου δικάζονται οι νεοναζί δεν προβλήθηκε. 
Οπως αποφάσισε το δικαστήριο, απορρίπτο-
ντας σχετικό αίτημα των δικηγόρων της πο-
λιτικής αγωγής, το βίντεο, που υπάρχει στη 
δικογραφία, θα προβληθεί κατά τη φάση 
των αναγνωστέων εγγράφων. Αφού, δηλα-
δή, έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση των μαρ-
τύρων κατηγορίας και πριν την έναρξη των 
καταθέσεων των μαρτύρων υπεράσπισης.

Υπάρχει μήπως δικονομικό πρόβλημα, 
έστω και τυπικό; Κανένα απολύτως. Θυμό-
μαστε ότι στις μεγάλες πολιτικές δίκες της 
17Ν και του ΕΛΑ, μόλις ολοκληρωνόταν η 
εξέταση των μαρτύρων για μια ενέργεια, 
διαβαζόταν και η προκήρυξη της οργάνω-
σης. Για την ενότητα της διαδικασίας, όπως 
έλεγαν οι πρόεδροι των τρομοδικείων, χωρίς 
κανείς να διαφωνήσει.

Στη δίκη των νεοναζί, όμως, όταν δικηγό-
ρος της πολιτικής αγωγής ζήτησε να προ-
βληθεί το συγκεκριμένο βίντεο, ώστε στη 
συνέχεια να υποβάλει ερωτήσεις στη Μά-
γδα Φύσσα, μητέρα του δολοφονημένου 
από τους νεοναζί Παύλου, ξέσπασε μεγάλη 
χλαπαταγή. Οχι μόνο από την υπεράσπι-
ση των νεοναζί, αλλά και από την έδρα. Η 
πρόεδρος έφτασε στο σημείο να προτείνει 
ως… συμβιβαστική πρόταση να προβληθεί 
το βίντεο χωρίς ήχο! Μιλάμε, δηλαδή για 
την απόλυτη γελοιότητα. Ομως, πίσω από 
τη γελοιότητα κρύβεται η προσπάθεια να 
μην επιβαρυνθούν ο φύρερ και τα ηγετικά 

στελέχη της ΧΑ (βουλευτές και μη), ώστε 
να καταστεί δυνατή πρώτα η αποσυσχέτισή 
τους από τις δολοφονικές ενέργειες των 
ταγμάτων εφόδου και μετά η απαλλαγή 
τους και από την κατηγορία της ένταξης και 
διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, με το 
επιχείρημα ότι εκλείπει το οικονομικό όφε-
λος από τη δράση τους.

Πρόκειται για μεθόδευση που ξεκίνησε 
από τη φάση της προδικασίας, κατά την 
οποία τα ηγετικά στελέχη της νεοναζιστι-
κής συμμορίας δεν παραπέμφθηκαν με 
την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στις 
πράξεις των υφισταμένων τους (δολοφονία 
Φύσσα, απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά 
αιγύπτιων ψαράδων και εργατών του ΠΑ-
ΜΕ). Δεν παραπέμφθηκε ούτε καν ο Λαγός, 
μολονότι υπάρχει αυτό το οπτικοακουστικό 
ντοκουμέντο, τραβηγμένο σε ανύποπτο 
χρόνο, από το οποίο αποκαλύπτεται ότι το 
τάγμα εφόδου της Νίκαιας δεν έκανε τίποτα 
αν δεν έπαιρνε εντολή από τον Λαγό. Ετσι, 
ο φύρερ και τα υπόλοιπα στελέχη έφτασαν 
στο δικαστήριο αποσυσχετισμένοι από τις 
δολοφονικές ενέργειες του συρφετού των 
ταγμάτων εφόδου.

Το επόμενο βήμα ήταν να απαγορευτεί, 
με απόφαση του δικαστηρίου, στην πολιτι-
κή αγωγή να υποβάλει ερωτήσεις σχετικές 
με τα ηγετικά στελέχη. Τα ηγετικά στελέχη 
κατηγορούνται μόνο με τη γενική κατηγορία 
της ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής 
οργάνωσης, η πολιτική αγωγή παρίσταται για 
τα θύματα (Π. Φύσσας, αιγύπτιοι αλιεργά-
τες, Παμίτες), επομένως μπορεί να ρωτάει 
μόνο γι' αυτούς που κατηγορούνται ως αυ-
τουργοί και συνεργοί για τις δολοφονικές 
ενέργειες εναντίον αυτών που εκπροσωπεί. 
Αν το δικαστήριο ήθελε να ερευνηθεί σε 
βάθος η υπόθεση, τότε θα επέτρεπε στην 
πολιτική αγωγή να ρωτάει και για τα ηγετικά 
στελέχη. Εφάρμοσε, όμως, την πιο συσταλ-
τική ερμηνεία των σχετικών δικονομικών δια-
τάξεων, υψώνοντας τείχος προστασίας γύρω 

από τον φύρερ και τους επιτελείς του. Μόλις 
κάποιος συνήγορος προσπαθήσει, έστω και 
με πλάγιο τρόπο, να υποβάλει κάποια σχετι-
κή ερώτηση, η πρόεδρος Λεπενιώτη, επιδει-
κνύοντας έξοχα αντανακλαστικά, σηκώνει 
κόκκινη κάρτα και απαγορεύει την ερώτηση.

Η ίδια η πρόεδρος, βέβαια, διατηρεί αυτό 
το δικαίωμα για τον εαυτό της. Ρωτά τους 
μάρτυρες και για τα ηγετικά στελέχη των 
νεοναζί. Το έκανε με τον πατέρα Φύσσα, 
δοκίμασε να το πάει παραπέρα με τη μητέ-
ρα, εκτιμώντας προφανώς ότι αυτή η «γυ-
ναικούλα του λαού», υπό το βάρος μάλιστα 
της έντονης συγκινησιακής φόρτισης, δε 
θα ήταν σε θέση να μιλήσει για τις ευθύνες 
του φύρερ και των ηγετικών στελεχών. Πλην, 
όμως, δοκίμασε δυσάρεστη έκπληξη. Οπως 
γράφτηκε και στο ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα 
της «Κ», η Μάγδα Φύσσα έδειξε και «τσαγα-
νό» και συγκρότηση. Οι απαντήσεις της ήταν 
πλήρεις και ολοκληρωμένες. Δε δίστασε να 
πει στην πρόεδρο ότι αντλεί την ενημέρωσή 
της όχι μόνο από τις διηγήσεις της κοπελιάς 
του γιου της, αλλά και από τη δικογραφία, 
την οποία μελέτησε, όπως έχει δικαίωμα.

Οταν, λοιπόν, έφτασε η ώρα να ρωτήσει η 
πολιτική αγωγή και ο συνήγορος ζήτησε να 
προβληθεί πρώτα το βίντεο, έγινε αμέσως 
αντιληπτό πως η προβολή θα επιβεβαίω-
νε πλήρως όσα είχε υποστηρίξει η Μάγδα 
Φύσσα. Θα επιβεβαίωνε τον ισχυρισμό της 
ότι ο Παύλος δολοφονήθηκε με εντολή και 
δεν έφταιγε «η κακιά η ώρα», στο πλαίσιο 
μιας συμπλοκής μεταξύ νεοναζί και αντιφα-
σιστών. Θα επιβεβαίωνε τον ισχυρισμό της 
για τη στοχοποίηση ατόμων τα οποία μόνο 
με εντολή αναλάμβαναν να «εξουδετερώ-
σουν» τα ρεμάλια των ταγμάτων εφόδου. Γι' 
αυτό δεν παίχτηκε το βίντεο στο δικαστήριο 
κι ας το έχει δει πλέον όλη η Ελλάδα. Οταν 
παιχτεί, σε κάποιο απροσδιόριστο μέλλον, 
το πιθανότερο είναι να μην επιτραπεί στην 
πολιτική αγωγή καν να σχολιάσει τη δομή 
της ΧΑ και το ρόλο των ηγετικών στελεχών.
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Ο Τζιάνι Πιτέλα δε βρίσκε-
ται τυχαία στη θέση του 

προέδρου της ευρωομάδας 
των « δημοκρατών και σοσια-
λιστών». Το πρώτο που απαιτεί 
αυτή η θέση είναι να κινείσαι 
σταθερά στο παρασκήνιο και 
να σβήνεις τις φωτιές πριν 
φουντώσουν, κινούμενος με 
ευλυγισία σκιέρ ανάμεσα στα 
διάφορα κέντρα. Διότι δεν 
έχεις να κάνεις με ένα κόμμα 
από μια χώρα, αλλά με πολλά 
κόμματα από πολλές χώρες.

Ο πρώτος άνθρωπος που 
είδε ο Τσίπρας στις Βρυξέλ-
λες μετά την επανεκλογή του 
ήταν ο Πιτέλα. Και φούντωσε 
αμέσως η φιλολογία, ότι υπάρ-
χει «φλερτ» των σοσιαλδημο-
κρατών με την ηγετική ομάδα 
του Μαξίμου, το οποίο ναι μεν 
είναι πρώιμο να καταλήξει σε 
γάμο (ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ στη 
συγκεκριμένη ομάδα), μπορεί 
όμως να καταλήξει σε αρρα-
βώνα. Ητοι, να δοθεί στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ καθεστώς παρατηρητή. 
Σύμφωνα μ’ αυτό το καθεστώς, 
ο Τσίπρας θα μπορούσε να 
συμμετέχει και να παίρνει το 
λόγο στις συνόδους κορυφής 
των σοσιαλδημοκρατών, που 
γίνονται συνήθως (όπως και 
των χριστιανοδημοκρατών) 
μια μέρα πριν τις συνόδους 
κορυφής της ΕΕ ή το πρωί της 
ίδιας μέρας, αν η σύνοδος κο-
ρυφής της ΕΕ γίνεται απόγευ-

μα. Ετσι, ο Τσίπρας θα μπορεί 
να συνομιλεί με αρχηγούς κρα-
τών όπως ο Ολάντ ή ο Φάιμαν 
και να ζητά τη στήριξή τους. 
Το πείραμα πέτυχε απόλυτα 
με τον Χριστόφια. Το ΑΚΕΛ 
επίσημα συμμετείχε στην ευ-
ρωομάδα της «Αριστεράς» 
(GUE), όμως ο Χριστόφιας 
είχε καθεστώς παρατηρητή 
στις συνόδους κορυφής των 
σοσιαλδημοκρατών (PES).

Τ’ άκουσαν αυτά οι Πασόκοι 
και έβγαλαν φωτιές από τ’ αυ-
τιά. Το ίδιο και οι Ποταμίσιοι, 
αν και το Ποτάμι δεν πολυμε-
τράει πια, γιατί όλοι ξέρουν ότι 
έχει ημερομηνία λήξης. Αντί, 
όμως, να αντιδράσει επίσημα 
η Φώφη, έβαλαν κάτι νεολαί-
ους πασόκους, που συμμετέ-
χουν στη Νεολαία του PES, να 
διαμαρτυρηθούν στον Πιτέλα. 
Και ο ιταλός… σκιέρ δεν είχε 
κανένα πρόβλημα να τους 
απαντήσει, γραπτώς μάλιστα, 
ότι «δεν πρόσφερα στον Αλέξη 
Τσίπρα θέση στην οικογένειά 
μας». Τους έγραψε ότι συνά-
ντησε τον Τσίπρα και συζήτη-
σαν για το τρίτο «πρόγραμμα» 
και στη συνέχεια έγραψε αυ-
τό που ήθελαν ν’ ακούσουν: 
«Επίσης, κατέστησα σαφή την 

αντίθεσή μου με τη συμμαχία 
μεταξύ ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ. 
Θεωρώ την απόφαση του κ. 
Τσίπρα να σχηματίσει κυβέρ-
νηση με το κόμμα της δεξιάς 
ΑΝΕΛ ένα στρατηγικό λάθος 
που θα μπορούσε να επηρε-
άσει άσχημα την πορεία των 
μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. 
Αυτή είναι η επίσημη και δημό-
σια θέση μου, όπως αναφέρε-
ται στη μοναδική συνέντευξή 
μου στον διεθνή Τύπο για την 
Ελλάδα, μετά τις εκλογές. Για 
τους λόγους αυτούς, ποτέ δεν 
υπήρξε θέμα συμμετοχής στην 
ομάδα μας. Σε κάθε περίπτω-
ση, πριν από οποιαδήποτε επι-
λογή που αφορά στο μέλλον 
της Ομάδας Σοσιαλιστών και 
Δημοκρατών και στη στρατηγι-
κή της έναντι του οποιουδήπο-
τε άλλου ελληνικού κόμματος, 
θα έχει προηγηθεί συζήτηση 
με τους συντρόφους μας από 
το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, που 
είναι ήδη επίσημα μέλη της 
Ομάδας S&D».

Ο προσεκτικός αναγνώστης 
θα διαπιστώσει ότι γράφει μό-
νο πως «ποτέ δεν υπήρξε θέμα 
συμμετοχής στην ομάδα μας». 
Για το καθεστώς παρατηρητή 
δεν γράφει τίποτα. Ετσι, μπορεί 

απερίφραστα να συνεχίσει το 
παρασκηνιακό παζάρι με τους 
συριζαίους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
κόμμα εξουσίας στην Ελλάδα 
(σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ και 
το Ποτάμι) και είναι λογικό οι 
σοσιαλδημοκράτες να θέλουν 
προνομιακή σχέση μαζί του, 
ενώ και ο Τσίπρας χρειάζεται 
τους σοσιαλδημοκράτες, όχι 
μόνο για να μη δίνει την εικόνα 
του απομονωμένου σε ευρωε-
νωσίτικο επίπεδο, αλλά και για 
εσωτερικούς ιδεολογικοπολιτι-
κούς λόγους.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ με το πρό-
γραμμα της Αριστεράς είναι 
ο πυλώνας της δημοκρατικής 
παράταξης», έλεγε πρόσφατα 
σε συνέντευξη-ποταμό στα 
«Νέα» ο Ν. Παππάς. Οσο για 
το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο απέφυγε 
κάθε καταγγελία, αλλά άνοιξε 
πλατιά μια πόρτα συνεργασίας 
αναγνωρίζοντας πως η Φώφη 
«προσπαθεί να βάλει το δικό 
της στίγμα στην πορεία του 
ΠΑΣΟΚ» και σημειώνοντας 
πως «μένει να ξεκαθαριστεί αν 
θέλει να οριοθετηθεί από την 
τακτική των τελευταίων ετών 
της ταύτισης με την ακραία 
νεοφιλελεύθερη Δεξιά», για 
να καταλήξει με νόημα: «Αν 

αυτό συμβεί θα είναι ένα καλό 
σήμα»! Οταν η δημοσιογρά-
φος παρατήρησε ότι «διαπι-
στώνεται μια προσέγγιση με 
την ευρωπαϊκή σοσιαλδημο-
κρατία», ο Παππάς όχι μόνο 
δε διέψευσε μετά βδελυγμίας 
κάτι τέτοιο, όπως θα έκανε ο 
ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος 
συριζαίος μέχρι πριν μερι-
κούς μήνες, αλλά απάντησε 
πως ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει μεν στο 
Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς 
και στην ευρωομάδα του, αλλά 
«θέλει να επηρεάζει και τους 
όμορους πολιτικούς χώρους, 
και στην Ελλάδα και στην Ευ-
ρώπη». «Εχουμε αποδείξει ότι 
μπορούμε και να επηρεάζουμε 
και να πυροδοτούμε τις εξελί-
ξεις στην Ευρώπη», κατέληξε 
με τη γνωστή αλαζονεία που 

διακρίνει την παιδική χαρά του 
Μαξίμου.

Ολοι γνωρίζουμε, βέβαια, 
αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που επη-
ρέασε την ευρωπαϊκή σοσι-
αλδημοκρατία ή αν είναι η 
σοσιαλδημοκρατία εκείνη 
που, παίζοντας το ρόλο του 
«καλού μπάτσου», βοήθησε 
τον ΣΥΡΙΖΑ να απεμπλακεί 
από τις αναστολές του και να 
ψηφίσει το Μνημόνιο-3 (άλλο 
που δεν ήθελαν οι Τσιπραίοι, 
προκειμένου να μείνουν στην 
εξουσία). Το «φλερτ» έχει επι-
σημοποιηθεί και στις Βρυξέλ-
λες και στην Αθήνα και αναζη-
τείται η κατάλληλη στιγμή για 
ν’ ανακοινωθεί η συμμετοχή 
του Τσίπρα ως παρατηρητή 
στις συνόδους κορυφής των 
σοσιαλδημοκρατών.

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

Σοσιαλδημοκρατικά…

Αρχαιολογική ξεφτίλα
Μπορεί να μην υπάρχει Σα-

μαράς για να προσφέρει 
πολιτική στήριξη και φράγκα, 
μπορεί να μην υπάρχει Πανα-
γιωταρέα για να συντηρεί το 
καθημερινό εθνικιστικό σίριαλ 
μέσω των ΜΜΕ, όμως η μα-
ντάμ Περιστέρη δεν το έβαλε 
κάτω. Είχε υποσχεθεί «μεγάλο 
άντρα» θαμμένο κάτω από τον 
τύμβο του λόφου Καστά στην 
Αμφίπολη και αφού δεν της 
έκατσαν κατά σειρά ο ίδιος ο 
Αλέξανδρος και μετά ο ναύαρ-
χος Νέαρχος (στο ενδιάμεσο 
έπαιξαν και η Ολυμπιάδα, και 
η Ρωξάνη, και ο γιος του Αλέ-
ξανδρου με την τελευταία), 
κατέληξε στον Ηφαιστίωνα. 
Είναι δε τόσο σίγουρη για την 
ανακάλυψή της που «είδε» τον 
νεκρό Ηφαιστίωνα να ανα-
σταίνεται για να παραλάβει 
το μνημείο που ο Αλέξανδρος 
έχτισε μετά το θάνατό του!

«Μακάρι ο νυν πρωθυπουρ-
γός να έδειχνε το ίδιο ενδια-
φέρον και να επισκεπτόταν 
την Αμφίπολη ώστε να σχη-
ματίσει προσωπική άποψη», 
δήλωσε η υπεύθυνη της ανα-
σκαφής, βγάζοντας δημόσια 
τη νοσταλγία της για τις πα-
λιές καλές μέρες. Τότε που ο 
Σαμαράς επισκεπτόταν την 
ανασκαφή και μιλούσε για 
τις εκπλήξεις που κρύβει η γη 
της Μακεδονίας. Ετσι που το 
πάει η εν λόγω κυρία, θα μας 
κάνει συμπαθή τον Τσίπρα που 
αποφεύγει να πάει εκεί και «να 
σχηματίσει προσωπική άποψη» 

(να αυτοαναγορευτεί και σε 
αρχαιολόγο, δηλαδή).

Το ότι ο Ηφαιστίωνας επι-
στρατεύθηκε εκ των υστέρων 
προκύπτει από έναν απλό συλ-
λογισμό. Υπάρχει περίπτωση 
να υπήρχε έστω και υποψία για 
τάφο του «κολλητού» του Αλέ-
ξανδρου και ονομαστού στρα-
τηγού των Μακεδόνων και η 
Περιστέρη να μην το είχε πει 
στην Παναγιωταρέα και τους 
άλλους ανθρώπους του Σαμα-
ρά; Και υπάρχει περίπτωση να 
μην έβγαζαν ντουντούκες από 
τότε, αλλά να κράτησαν το μυ-
στικό επτασφράγιστο για τόσο 
καιρό; Δε νομίζουμε.

Ηρθε, βέβαια, και ο αντίλο-
γος από επιστήμονες που σέ-
βονται τη δουλειά τους, μολο-
νότι ο λόγος τους δεν υπήρξε 
τόσο οξύς όσο επιβάλλουν αυ-
τά τα καραγκιοζιλίκια-ρεζιλί-
κια. Πώς επιβεβαιώνεται ότι το 
σύμπλεγμα που παρουσιάζεται 
σαν μονόγραμμα του Ηφαι-
στίωνα δεν είναι απλώς ένα 
τεκτονικό σύμβολο; Πώς είναι 
δυνατόν ο νεκρός Ηφαιστίω-
νας να παρέλαβε το μνημείο 
του; Δεν υπάρχει περίπτωση οι 
Μακεδόνες να επέτρεπαν πο-
τέ να ταφεί ένας Μακεδόνας 
εκτός Μακεδονίας. Δεν υπάρ-
χει κανένα στοιχείο ότι ο Μέ-
γας Αλέξανδρος έδωσε εντο-
λή να χτιστεί αυτό το μνημείο. 
Τα συμπλέγματα γραμμάτων 
που αποδίδονται στον Ηφαι-
στίωνα δεν υπάρχουν πουθε-
νά αλλού. Γιατί οι επιγραφές 

δεν δόθηκαν σε κάποιον ει-
δικό για να τις χρονολογήσει; 
«Απορρίψτε τις θεωρίες περί 
Ηφαιστίωνα» δηλώνει κατηγο-
ρηματικά καθηγητής της κλα-
σικής αρχαιολογίας του ΑΠΘ. 

Στεκόμαστε ιδιαίτερα στην 
άποψη που διατύπωσε δημό-
σια η επικεφαλής της Εφορεί-
ας Αρχαιοτήτων Ημαθίας Αγ-
γελική Κοτταρίδη: «Η εμμονή 
της αναγκαστικής συσχέτισης 
με τον Μέγα Αλέξανδρο οδη-
γεί σε χρονολόγηση μεταξύ 
του 325 και 319 π.Χ., ενώ όλα 
τα στοιχεία (τεχνοτροπία γλυ-
πτών, κεραμική, νομίσματα και 
αρχιτεκτονικά-κατασκευαστι-
κά στοιχεία) οδηγούν στο τέ-
λος του 2ου προχριστιανικού 
αιώνα. Σε ό,τι αφορά στους 
νεκρούς, η έρευνα των ανθρω-
πολόγων απέδειξε την ύπαρξη 
σκελετικών κατάλοιπων μιας 
ηλικιωμένης γυναίκας, ενός 
νηπίου και τριών ανδρών. Προ-
χθές μάθαμε ότι αν υπήρχε 
ένοικος και δεν ήταν κενοτάφιο 
(ή ηρώο), αυτός ήταν ο Ηφαι-
στίων, δηλαδή ένας άνδρας 
το νεκρό σώμα του οποίου 
ξέρουμε ότι είχε καεί, και δεν 
έγινε καμιά νύξη από την ομάδα 
Περιστέρη για το τι συμβαίνει 
με τους υπόλοιπους νεκρούς».

Από επιστημονική άποψη 
αυτό ήταν το πιο καταλυτικό 
σχόλιο απ' όσα έπεσαν στη 
δική μας αντίληψη. Από πολι-
τική άποψη σημειώνουμε ότι 
το υπουργείο Πολιτισμού δεν 
ήξερε τίποτα για τις ανακοι-

νώσεις και σε δική του ανακοί-
νωση κατέληξε ότι «αναμένει 
την κατάθεση των έως σήμερα 
πορισμάτων με την απαραίτη-
τη τεκμηρίωση». Η αίθουσα 
του ΑΠΘ, όμως, όπου έκανε 
τις νέες ανακοινώσεις της η 
Περιστέρη, μπορεί να ήταν 
άδεια από επιστήμονες (που 
δε θέλησαν να συμπράξουν 
στο καραγκιοζιλίκι), ήταν όμως 
γεμάτη από στελέχη του κόμ-
ματος Καμμένου. Η φιέστα 
της Σαλαμίνας από τη μια, ο 
Ηφαιστίωνας στην Αμφίπολη 
από την άλλη, έρχεται να δέσει 
σιγά-σιγά το εθνικιστικό γλυκό. 
Τώρα που δεν μπορεί να το 
γευτεί ο Σαμαράς, μπορεί να 
το γευτεί ο μικρός, ακροδεξι-
ός, κυβερνητικός εταίρος.

Η ξεφτίλα θα γίνει διεθνής, 
αν δεν μπει ένα φρένο σ' όλα 
αυτά. Να δοθούν τα ευρήματα 
σε σοβαρούς ανθρώπους, να 
κάνουν τις παρατηρήσεις και 
τις μελέτες τους, να διασταυ-
ρώσουν τα επιστημονικά τους 
ξίφη, να γίνει ο απαραίτητος 
διάλογος, να μπουν τα πράγ-
ματα στη θέση τους, χωρίς 
εθνικιστικές εξάρσεις. Είτε της 
ελληνιστικής είτε της ρωμαϊ-
κής περιόδου είναι το μνημείο, 
το μόνο βέβαιο είναι πως δεν 
έχει σχέση με το νεοελληνικό 
έθνος. Πρέπει να παραδοθεί 
στην επιστήμη για μελέτη και 
σ' όλο τον κόσμο ως μνημείο 
ενός ιστορικού παρελθόντος 
που αποτελεί παγκόσμια και 
όχι ελληνική κληρονομιά.
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Γράψαμε στο προηγούμενο 
φύλλο ότι ο πόλεμος για 

την εξουσία στο παγκόσμιο 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο 
θα έχει πολλά «επεισόδια», θα 
είναι αμείλικτος, όπως κάθε 
καπιταλιστική διαμάχη στην 
οποία διακυβεύονται τεράστια 
κέρδη, και θα έχει πολλά χτυ-
πήματα κάτω από τη μέση. Με-
τά τη γαλλική κυβέρνηση, που 
πήρε το μέρος του προέδρου 
της ΟΥΕΦΑ Μισέλ Πλατινί, 
τοποθετήθηκαν και οι χορηγοί. 
Οι τέσσερις μεγάλοι χορηγοί 
του παγκόσμιου επαγγελμα-
τικού ποδοσφαίρου, Coca-
Cola, McDonalds, Visa και 
Budweiser, πήραν σαφή θέση 
εναντίον του Γιόζεπ Μπλάτερ, 
γεγονός που από πολλούς θε-
ωρείται αβάντα στον Πλατινί. 
Λίγες μέρες μετά την άσκηση 
ποινικής δίωξης σε βάρος του 
Μπλάτερ από τις ελβετικές 
αρχές, με την κατηγορία της 
«κακοδιαχείρισης και υπεξαί-
ρεσης χρημάτων», με ανακοι-
νώσεις τους οι χορηγοί απαίτη-
σαν την άμεση παραίτησή του. 
Οι ανακοινώσεις των χορηγών 
ήταν πανομοιότυπες και αλ-
ληλοσυμπληρούμενες, με την 
Coca-Cola αρχικά να καλεί τον 
Μπλάτερ  να παραιτηθεί άμε-
σα «για το όφελος του παιχνιδι-
ού, προκειμένου μια αξιόπιστη 
και βιώσιμη αναμόρφωση του 
ποδοσφαίρου να ξεκινήσει 
το συντομότερο δυνατόν», 
και τη σκυτάλη να παίρνει η 
McDonalds, η οποία κάλεσε 
τον πρόεδρο της ΦΙΦΑ να 
παραιτηθεί, προκειμένου «να 
ξεκινήσει η διαδικασία ανα-
μόρφωσης με την αξιοπιστία 
που χρειάζεται».

Αν γυρίσουμε λίγους μήνες 
πίσω, θα θυμηθούμε ότι οι χο-
ρηγοί είχαν αντιδράσει με τον 

ίδιο τρόπο και όταν ξέσπασε 
το σκάνδαλο διαφθοράς. Και 
τότε είχαν ζητήσει την άμε-
ση παραίτηση Μπλάτερ, τον 
οποίο θεώρησαν υπεύθυνο για 
το σκάνδαλο, προκειμένου να 
διασωθεί το κύρος του ποδο-
σφαίρου. Από την πλευρά του 
ο πάλαι πότε ισχυρός άνδρας 
της ΦΙΦΑ δείχνει να μην πτο-
είται από τις πιέσεις. Σε συ-
νέντευξή του  στο γερμανικό 
περιοδικό Bunte δηλώνει απο-
φασισμένος να παλέψει για να 
αποδείξει την αθωότητά του 
και τοποθετεί την απομάκρυν-
σή του από την προεδρία της 
ΦΙΦΑ στις 26 Φλεβάρη του 
2016, όταν και θα διεξαχθούν 
οι εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου προέδρου. Τόνισε 
μάλιστα ότι δεν έχει κανένα 
λόγο να παραιτηθεί νωρίτερα, 
όποιες και αν είναι οι πιέσεις 
που θα δεχτεί, ενώ απαντώντας 
στις ερωτήσεις επεσήμανε ότι 
η ποινική δίωξη βασίζεται σε 
έρευνα και δεν υπάρχει ακόμη 
κατηγορητήριο, ότι όλες οι πλη-
ρωμές έχουν γίνει νόμιμα και 
με τα σχετικά παραστατικά 
(σαφής η προσπάθεια να «ταυ-
τιστεί» με τα επιχειρήματα του 
Πλατινί), ότι δεν έχει κάνει κάτι 
επιλήψιμο και ότι στο τέλος θα 
αποδειχτεί η αθωότητά του. 
Κατέληξε με την ατάκα: «εί-
μαι πεπεισμένος πως το κακό 
θα βγει στο φως και ότι αυτό 
που θα θριαμβεύσει θα είναι 
το καλό».

Εκτός όμως από το επίπεδο 
των ανακοινώσεων έχουμε 
εξελίξεις και στη διερεύνηση 
της υπόθεσης από την Επιτρο-
πή Δεοντολογίας της ΦΙΦΑ. 
Η επιτροπή συνεδρίασε την 
περασμένη Τετάρτη και τιμώ-
ρησε τον Μπλάτερ με τρεις 
μήνες αποκλεισμό από τα κα-

θήκοντά του, ποινή που είναι η 
μεγαλύτερη που θα μπορούσε 
να του επιβάλει. Ο σύμβουλος 
του Μπλάτερ, Κλάους Στόλ-
κερ, δήλωσε στο BBC ότι «η 
απόφαση κοινοποιήθηκε στον 
πρόεδρο σήμερα το απόγευμα. 
Είναι ήρεμος. Θυμηθείτε πως 
είναι ο πατέρας της επιτροπής 
δεοντολογίας. Αυτό που έγινε 
είναι κάτι προσωρινό. Η επιτρο-
πή θα συναντηθεί ξανά για το 
θέμα». Η επιτροπή συνδέει την 
απόφασή της με την πληρωμή 
προς τον Πλατινί, γεγονός που 
«στριμώχνει» και τον πρόεδρο 
της ΟΥΕΦΑ, ο οποίος πλέον 
εμπλέκεται σε παράνομη οικο-
νομική συναλλαγή.

Οσον αφορά τον Πλατινί 
δεν υπήρξε απόφαση και η 
Επιτροπή Δεοντολογίας θα συ-
νεδριάσει ξανά σύντομα για να 
αποφασίσει αν θα τον τιμωρή-
σει ή όχι. Από την πλευρά του 
Πλατινί δεν έχουν γίνει δηλώ-
σεις, όμως από τα σχετικά δη-
μοσιεύματα προκύπτει ότι οι κι-
νήσεις του έχουν δυο βασικές 
κατευθύνσεις. Πρώτος στόχος 
είναι να εξασφαλίσει άμεση ή 
έμμεση στήριξη από κυβερνή-
σεις, χορηγούς και όποιον άλλο 
εμπλεκόμενο με το επαγγελμα-
τικό ποδόσφαιρο, προκειμένου 
να ενισχύσει τη θέση του και 
να ασκηθούν άμεσα πιέσεις 
προς την Επιτροπή Δεοντολο-
γίας της ΦΙΦΑ. Δε νομίζω ότι 
χρειάζεται να επιχειρηματολο-
γήσουμε ιδιαίτερα για να απο-
δείξουμε τη σημασία αυτής 
της στήριξης. Αν το μήνυμα 
προς τα μέλη της Επιτροπής 
είναι ότι ο Πλατινί αποτελεί 
τον «εκλεκτό» που στο πλευρό 
του θα σταθούν όσοι «επενδύ-
ουν» στο επαγγελματικό ποδό-
σφαιρο, πολύ δύσκολα θα «πα-
ρακάμψουν» το μήνυμα και θα 
προχωρήσουν σε τιμωρία του. 
Στην περίπτωση που το μήνυ-
μα δεν είναι «ισχυρό», τότε «θα 
θριαμβεύσει η νομιμότητα και 
η διαφάνεια» και ο πρόεδρος 
της ΟΥΕΦΑ θα περάσει στα 
αζήτητα.

Ο δεύτερος στόχος είναι να 
τελειώσει η διερεύνηση από 
την Επιτροπή το συντομότερο 
δυνατό για να μπορέσει να 
είναι υποψήφιος για την προ-
εδρία της ΦΙΦΑ, αφού όσο η 
υπόθεση είναι υπό διερεύνηση 
δεν μπορεί να είναι υποψή-
φιος. Οπως όλα δείχνουν οι 
εξελίξεις θα είναι σύντομες, 
αναμένονται με ιδιαίτερο εν-
διαφέρον και μένει να δούμε 
αν θα επιβεβαιωθεί η πρόβλε-
ψη Μπλάτερ ότι στο τέλος θα 
θριαμβεύσει το καλό. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΤΖΑΣΤΙΝ ΚΕΡΖΕΛ

Macbeth

Μία ακόμη προσπάθεια κινηματογραφικής αναπαράστασης 
του σεξπιρικού δράματος παρουσιάζεται αυτήν την εβδο-

μάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ο αυστραλός σκηνο-
θέτης, μετά το «Snowtown», την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία 
του, αναμετράται με ένα από τα πλέον κλασικά έργα. Δεν είναι 
τυχαίο ότι η πρώτη απόπειρα μεταφοράς του συγκεκριμένου 
έργου στον κινηματογράφο χρονολογείται στα 1905 και μέχρι 
σήμερα είναι πολλοί οι σκηνοθέτες που το έχουν επιλέξει για 
τον κινηματογράφο.

Η πλοκή του μύθου είναι γνωστή. Ο Μακμπέθ, πολύ γενναίος 
στη μάχη, έπειτα από μια μεγάλη του νίκη συναντά τρεις γυναίκες 
που του προφητεύουν ότι θα γίνει βασιλιάς. Από εκείνη τη στιγμή 
μπλέκει σε έναν κύκλο αίματος, προκειμένου να επισπεύσει την 
εκπλήρωση της προφητείας. Η Λαίδη Μακμπέθ, η γυναίκα του, 
είναι αυτή που συνεχώς προκαλεί και τροφοδοτεί τη φιλοδοξία 
και την απληστία του άντρα της και τον σπρώχνει σε αποτρόπαια 
εγκλήματα.

Ο Κερζέλ εστιάζει περισσότερο στην απεικόνιση των εξωτερι-
κών συνθηκών. Δίνει ιδιαίτερο βάρος στο άγριο και υποβλητικό 
τοπίο, καθιστώντας το με έναν τρόπο πρωταγωνιστή. Η αισθητική 
προσέγγιση της σκηνογραφίας θυμίζει γουέστερν, μεταφερμένο 
σε μεσαιωνική εποχή (στόχος του σκηνοθέτη κατά δήλωσή του...). 
Ο Κερζέλ εγκλωβίζεται στην τετριμμένη ανάγνωση του εν λόγω 

έργου που εστιάζει στη σκληρότητα του πολέμου, στη γοητεία 
που με κάποιο τρόπο ασκεί η βία και λιγότερο στην απληστία, 
έννοια που ο Σέξπιρ αναδεικνύει πολύ έντονα μέσα από τους 
στίχους του. Υπάρχει, βέβαια, αυτή η παράμετρος, αλλά ο σκηνο-
θέτης φαίνεται να απασχολείται περισσότερο με την ολοένα και 
δραματικότερη απόδοση των σκηνών μάχης παρά με οτιδήποτε 
άλλο. Η φωτογραφία της ταινίας είναι ο καλύτερος μάρτυρας γι' 
αυτό. Ο σκηνοθέτης επέλεξε ένα πολύ ασφαλές και προβλέψιμο 
σκηνικό περιβάλλον. Η φωτογραφία της ταινίας, με τα έντονα 
βαθιά σκούρα και κόκκινα χρώματά της είναι αυτή που προσπά-
θησε να μεταφέρει τη δράση σε επίπεδο θρυλικό και μεταφυσικό. 

Κάτι τέτοιο άλλωστε, είναι εμφανές από τον τρόπο με τον 
οποίο ο σκηνοθέτης προσεγγίζει τους δυο κεντρικούς ήρωες. Η 
Λαίδη Μακμπέθ του Κερζέλ στην αρχή σπρώχνει τον άντρα της 
στα άκρα, μετά φρίττει από το αποτέλεσμα και στο τέλος σχεδόν 
κατανοεί τη ματαιότητα των σκοπών της, μετανοεί και αυτοκτο-
νεί. Ταυτόχρονα, ο Μακμπέθ κατακυριεύεται από ένα είδος μανί-
ας που φαίνεται να μην ελέγχει, το οποίο υπαγορεύει τις κινήσεις 
του στο τέλος. Σχεδόν απαλλάσσει τους ήρωες, δηλαδή, από τις 
ευθύνες των πράξεών τους. Κάτι τέτοιο ίσως να αποτελούσε τον 
πυρήνα της τραγικότητας στο αρχαίο δράμα, όμως εδώ αφαιρεί 
από το έργο την πιο ουσιαστική παράμετρό του. 

Ο Κερζέλ φαίνεται επίσης να μην μπορεί να χειριστεί με με-
γάλη άνεση τους τεράστιους μονολόγους του θεατρικού έργου 
(τους οποίους φυσικά έχει κόψει). Επιπλέον, το έντονο στιλιζά-
ρισμα σε κάποιες σκηνές μάχης δεν είναι ιδιαίτερα πετυχημένο, 
με αποτέλεσμα να πετάει εκτός κλίματος το θεατή. Αλλά αυτά 
τα στοιχεία είναι δευτερεύοντα και εκπορεύονται από τον τρόπο 
που επέλεξε ο σκηνοθέτης να προσεγγίσει το μύθο. 

Τον Μακμπέθ ενσαρκώνει ο Μάικλ Φασμπέντερ, τη Λαίδη 
Μακμπέθ η Μαριόν Κοτιγιάρ. Και οι δύο ηθοποιοί είναι πολύ κα-
λοί στην ταινία, ειδικά ο Φασμπέντερ στο συγκεκριμένο ρόλο. 
Ο όποιος περιορισμός στις ερμηνείες φαίνεται περισσότερο 
να προέρχεται από το σκηνοθέτη, παρά από τους ίδιους τους 
ηθοποιούς.

Η ταινία είναι μια υπερπαραγωγή. Πέραν όμως του όποιου αρ-
χικού εντυπωσιασμού, δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να προσφέρει.

Ελένη Π.

Περιμένοντας με αγωνία
το θρίαμβο του καλού!

Τα ψεύτικα τα 
λόγια τα μεγάλα…

Δεν υπάρχει θέμα που να 
κυριαρχεί στην αθλητική 
επικαιρότητα, οπότε σε 

συνδυασμό με την ανακοίνωση 
των προγραμματικών δηλώσεων 
της «δεύτερη φορά Αριστερά» 
κυβέρνησης (όλα τα δεδομένα 
δείχνουν ότι όσο δεν υπάρχει 
αντίδραση από την εργατική 
τάξη και τη νεολαία, θα πονέσει 
περισσότερο από την «πρώτη 
φορά Αριστερά»), θα σχολιά-
σουμε τις δηλώσεις του παρα-
μένοντος και συνεχίζοντος από 
την «πρώτη στη δεύτερη φορά», 
υφυπουργού Αθλητισμού Σταύ-
ρου Κοντονή. 

Με την κεκτημένη ταχύτητα 
που ανέπτυξε στην πρώτη του 
θητεία, όταν σε επίπεδο διακη-
ρύξεων είχε κατατροπώσει τα 
ξένα και τα ντόπια κέντρα της 
αντίδρασης που δε θέλουν να 
αναπτυχθεί σωστά ο ελληνικός 
αθλητισμός, αναφώνησε τρις 
από το βήμα της Βουλής «κανέ-
να βήμα πίσω». Εστειλε μάλιστα 
και μήνυμα προς πάσα κατεύ-
θυνση ότι θα εφαρμοστεί ο νό-
μος της πρώτης συγκυβέρνησης 
για την αντιμετώπιση της βίας 
στα γήπεδα και της διαφθοράς 
και ξεκαθάρισε ότι «αυτή η κυ-
βέρνηση ούτε χρηματίζεται, 
ούτε εκβιάζεται, ούτε φοβάται». 
Καταλόγισε στις προηγούμενες 
κυβερνήσεις ότι δεν εφάρμοζαν 
τους νόμους που ψήφιζαν, γιατί 
υπέκυπταν στους εκβιασμούς 
και τις πιέσεις από τα συμφέ-
ροντα και τους διαπλεκόμενους 
και για να μην μείνει στα παλιά, 
προανήγγειλε μέτρα εξυγίαν-
σης του αθλητισμού. 

Στόχος της κυβέρνησης είναι 
να περιοριστούν οι σπατάλες 
στο χώρο, γεγονός που σε απλά 
ελληνικά σημαίνει επιπλέον 
μείωση των πενιχρών κρατικών 
επιχορηγήσεων, η επικαιροποίη-
ση των κανόνων και των προδι-
αγραφών λειτουργίας των γηπέ-
δων, η δημιουργία πλατφόρμας 
για την ηλεκτρονική καταγρα-
φή όλων των αναγνωρισμένων 
αθλητικών σωματείων, η θεσμο-
θέτηση τέλους στις μεταγραφές 
των επαγγελματιών αθλητών για 
την ενίσχυση του ερασιτεχνικού 
αθλητισμού, η φορολόγηση του 
αθλητικού στοιχήματος και 
η ανασυγκρότηση όλων των 
αθλητικών ομοσπονδιών με βά-
ση αντικειμενικά, ποιοτικά και 
αναπτυξιακά κριτήρια. 

Εκτός όμως από τις γνωστές 
φλυαρίες για το «όραμά» του, 
τόνισε ότι από 1η Νόεμβρη 
2015 θα ισχύσει το ηλεκτρονικό 
σύστημα ελέγχου εισόδου στα 
γήπεδα και ότι από την 1η Γενά-
ρη 2016 θα εφαρμοστεί η Κάρ-
τα Φιλάθλου. Από τα λεγόμενα 
Κοντονή αυτό που πρέπει να 
κρατήσουμε είναι οι δυο τελευ-
ταίες εξαγγελίες που δείχνουν 
την εξουσιαστική λογική της 
κυβέρνησης και με τις οποίες 
θα ασχοληθούμε σε επόμενα 
φύλλα.                                              

Σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να παίξουμε με τον «πόνο» 
των οπαδών της ΑΕΚ, όμως όσο δεν αντιδρούν στο δούλεμα που 
τους κάνει ο Γατούλης και τα «παπαγαλάκια» του, αυτή θα είναι η 
κατάληξη στην απαίτησή τους για «γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια».
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>  Πρόσφατο γκάλοπ της 
NUT (Εθνική Ενωση Καθηγη-
τών) δείχνει ότι το 53% των 
καθηγητών/τριών θέλουν να 
παραιτηθούν λόγω του χαμη-
λού ηθικού και του φόρτου 
εργασίας. Εδώ θα πρέπει να 
προστεθούν οι μειώσεις του 
μισθού και ο (χαμηλός) αριθ-
μός των καθηγητών και των 
αναπληρωτών (στοιχεία από 
την morningstaronline.co.uk, 
5-10-15). Οι… χαρές του ανα-
πτυγμένου καπιταλισμού.

> Κινεζοποίηση ΚΑΙ στη Βρε-
τανία; Τουλάχιστον αυτό δη-
λώνει ο υπουργός Υγείας της 
χώρας, Τζέρεμι Χαντ: «Οι Βρε-
τανοί θα μάθουν να δουλεύουν 
σκληρά όπως οι Κινέζοι και οι 
Αμερικανοί» (theguardian.
com, 5/10/15).

> Κόβονται επιδόματα στη 
Βρετανία. Μειώνονται (κι άλ-
λο) οι κοινωνικές δαπάνες. 
Εκεί κυβερνά το Συντηρητικό 
Κόμμα. Στην Ελλάδα το ρόλο 
αυτό έχει αναλάβει ο (3ο μνη-
μόνιο) Σύριζας… Και ποιους 
χτυπάει ο προϋπολογισμός του 
’15 στη Βρετανία; Πρώτα τις 
οικογένειες με τρία παιδιά… 
(αφού μειώνεται η έκπτωση 
φόρου).

> Ζυγώνουν / οι λέξεις / το 
στόμα. / Εκεί / έρκος οδόντων 
/ ξαγρυπνά / ξαπλωμένο δίπλα 
απ’ τον Αχέροντα.

> «Ελάμβανον πολλάκις αφορ-
μήν να διέρχωμαι εκ Γραμμε-
νοχωρίων και να μένω δ’ ενίοτε 
εντός αυτών επί αρκετάς ημέ-
ρας. Τα χωρία ταύτα, περί τα 
είκοσι, τινά μεν εξαπλώνονται 
εις τους πρόποδας, τινά δε 
αναρριχώνται επιχαρίτως επί 
των ράχεων των μικρών λόφων 
και βουνών, άτινα διασπείρο-
νται κατά το δυτικόν άκρον της 
μεγάλης πεδιάδος των Ιωαννί-
νων, εις απόστασιν τεσσάρων 
περίπου ωρών από τούτων, 
αποτελούσι δε κυκλωτερή πε-
ριφέρειαν χαριεστάτην, στολι-
σμένην με τοποθεσίας ωραίας, 
θέαν ανοικτήν και λαμπράν, 
ευκρατέστατον κλίμα, εναμι-
λώμενα με τα χωρία των χα-
μηλωμάτων του Παρνασού και 
του Πηλίου. Ενεκα δε των πολ-
λών τούτων της φύσεως αυ-
τών καλλονών ωνομάσθησαν 
και Γραμμενοχώρια, καθότι η 
λέξις “γραμμένο” εν τω ηπει-
ρωτικό ιδιώματι σημαίνει τον 
επί καλλονή διακρινόμενον, 
τον γραφικόν εξ ης αι φράσεις 

γραμμένο παιδί, γραμμένος 
άγγελος, φρύδια γραμμένα, 
γραμμένο χωριό, ως ονομάζε-
ται Γραμμένο το μεγαλείτερον 
και κεντρικώτερον εξ αυτών. 
Πιθανωτέρα όμως φαίνεται η 
γνώμη καθ’ ην, ότε οι Τούρκοι 
εισέβαλον εις την κάτω Ηπει-
ρον και επροχώρουν κατά των 
Ιωαννίνων, τα χωρία ταύτα 
πρώτα υπετάγησαν άνευ ουδε-
μιάς αντιστάσεως και ενεγρά-
φησαν εις τα χωρία της κατο-
χής των, ονομασθέντα έκτοτε 
Γραμμένα, εν αντιθέσει προς 
τας Κοινότητας της Πίνδου 
και των άλλων ορέων, αίτινες 
διατηρήσασαι την αυτονομίαν 
των ωνομάσθησαν Αγραφα». 
(Κώστας Κρυστάλλης, «Ηπει-
ρωτικαί αναμνήσεις»).

> Tory scum!

> Ξεβρακώστε τους! Και τους 
ξεβράκωσαν! (για τα αφεντικά 
της Air France που έκλασαν 
μέντες…).

> Λίγο ήθελε ο Αδωνις να με-
τονομαστεί σε «Ξανθόπουλο» 
- το «παιδί του λαού»…

> Ποδηλατόμπατσοι; Ε, και; 
Πάλι όπλο έχουν…

> Συρία: το πρόσωπο του ιμπε-
ριαλισμού δίχως φτιασίδια.

> «Μα για να φτάσει πραγματι-
κά όλη η τάξη, για να φτάσουν 
πραγματικά οι πλατιές μάζες 
των εργαζόμενων και κατα-
πιεζόμενων απ’ το κεφάλαιο 
ώστην τέτοια θέση, γι’ αυτό 
μόνον η προπαγάνδα, μόνον η 
ζύμωση είνε λίγο. Γι’ αυτό χρει-

άζεται η ίδια η πολιτική πείρα 
αυτών των μαζών, τέτιος είνε ο 
βασικός νόμος όλων των επα-
ναστάσεων. Για τη συνειδητή 
πρωτοπορία το καθήκον είνε: 
να ξέρει τις πλατιές (που τώρα 
ακόμη τις πιο πολλές φορές 
κοιμούνται, είνε απαθείς, ρου-
τινιάρικες, αδρανείς, αξύπνη-
τες) μάζες, να τις φέρνει κοντά 
σ’ αυτή τη νέα της τοποθέτηση 
είτε, πιο σωστά, να μπορεί να 
καθοδηγεί όχι μόνο το κόμμα 
της μα κι αυτές τις μάζες στην 
πορεία του πλησιάσματός των, 
του περάσματός των στην και-
νούργια θέση».

> Γερή σκάλα στο μέλλον, του 
παρόντος η προσταγή.

> Και με το ΚΕΚΡ τα «χάλασε» 
(;) ο Περισσός… (βλ. και σχετι-
κό υλικό στην «Διεθνή Κομμου-
νιστική Επιθεώρηση») (iccr.gr/
el/news/--00109).

> Σιγοψιθυρίζει ο «πάσα» ένας: 
φοβάμαι όλ’ αυτά που θα γί-
νουν για μένα χωρίς εμένα.

> Στις γειτονιές η Ελλάδα ανα-
στενάζει.

> Και για της ΝΔ την αρχη…
γιά, σφάζονται παλληκάρια 
(όχι ακριβώς παλληκάρια).

> Δηλαδή, γιατί να δώσεις βά-
ση στον Κατρούγκαλο όταν λέ-
ει «δεν θα επιβάλλουμε οριζό-
ντιες μειώσεις στις συντάξεις»;

> Μπορεί ο Σύριζα να ανακοι-
νώνει ότι «δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία για τον εγκληματι-
κό χαρακτήρα της Χρ. Αυγής», 
όμως τα εις την δικαστικήν 
αίθουσαν τεκταινόμενα άλλα 
λέγουν…

> «Βαθιά ριζοσπαστική μεταρ-
ρύθμιση στον αγροτικό τομέα» 
Β. Αποστόλου. Κάπως έτσι ονο-
μάζεται το ξεπάτωμα…

> Λουκετάκι στις Μ.Ε.Θ. (άλλη 
μία βαθιά ριζοσπαστική τομή 
της συγκυβέρνησης).

> Οκτώβριος μας έφτασε, 
εμπρός βήμα ταχύ, με φόρους 
«ριζοσπαστικούς» και κάργα 
πληρωμή.

> Κάποτες ξέραμε για ποσα-
διστές – πλέον υπάρχουν και… 
νεοποσαδιστές… (μα δεν βλέ-
πω να συγκλονίζεστε…).

> Φυσικά και είναι καλύτερος 
ο Steve Mc Quinn από τον 
Στηβ Μακ Κουίν (τον Αμερι-
κανό).

> ΚΑΙ δημόσια δαπάνη, ΚΑΙ 
καινούργια τραίνα, ΚΑΙ μι-
κρότερη ταχύτητα. Αυτά για 
την Βρετανία: το πρόγραμμα 
Ιντερσίτι Εξπρές Πρόουγκραμ 
που χρησιμοποιεί η ιδιωτική 
εταιρία First Great Western 
(FGW). (morningstaronline.
co.uk, 7-10-15).

Βασίλης

Intifadeh!

Fuckswagen

Κι έψαξαν στο στήθος του / το μόνο που βρήκαν ήταν η καρδιά του / κι έψαξαν 
στην καρδιά του / το μόνο που βρήκαν ήταν ο λαός του (Μαχμούντ Νταρουίς)

(Στον 13χρονο Παλαιστίνιο, δολοφονημένο από σιωνιστή ελεύθερο σκοπευτή)

Χ. Αυγή, βαθιά μέσα στη γη («ό,τι κινείται, σφάζεται»)

  Dixi et salvavi animam meam

u Στο Μαρούσι είναι γραμμέ-
νο το σύνθημα. Δεν ξέρουμε 
αν ξέμεινε από τις τελευταίες 
εκλογές ή αν γράφτηκε σε κά-
ποιες προηγούμενες. Γενικής 
ισχύος είναι και βέβαια δεν 
μπορεί κανείς να διαφωνήσει 
επί της αρχής. Αυτή είναι η ου-
σία των αστικών κοινοβουλευ-
τικών εκλογών. Να επιλέγεις 
ποιο τμήμα της κυρίαρχης τά-
ξης θα εκμεταλλεύεται το «λα-
ουτζίκο», όπως έγραφε άλλοτε 
ένας από τους κλασικούς του 
μαρξισμού-λενινισμού. Οταν 
όμως ανάγεσαι στο επίπεδο 
της τακτικής, τότε η επανάλη-
ψη μιας γενικής αλήθειας κα-

θίσταται εκ των πραγμάτων ανώφελη. Για ν' αποκτήσεις γείωση 
με την εργαζόμενη κοινωνία, πρέπει να μιλήσεις συγκεκριμένα 
και όχι μόνο επί της αρχής. Κι αν χρειαστεί, να βουτηχτείς 
και στο βούρκο του αστικού κοινοβουλευτισμού, αν αυτό επι-
βάλλει η τακτική μιας συγκεκριμένης περιόδου (κι όχι παντού 
και πάντα, αναβιβάζοντας τον κοινοβουλευτικό «αγώνα» σε 
ύψιστη μορφή της ταξικής πάλης).

u Και για να εξηγήσουμε καλύτερα τι ακριβώς εννοούμε, ιδού 
ένα παράδειγμα από την παρέμβαση της «Κόντρας» στις πρό-
σφατες εκλογές. Η παρέμβαση εδώ δεν επαναλαμβάνει μια 
γενική αλήθεια, δεν αποτελεί αναμάσημα της θεωρίας, αλλά 
έχει αναφορά στην τακτική. «Η ψήφος στηρίζει τα Μνημόνια» 
είναι το συμπέρασμα, με το οποίο δύσκολα μπορεί κανείς να 
διαφωνήσει. Κι αν διαφωνεί, είναι υποχρεωμένος να συζητή-
σει. Να μας πει τι μπορεί να βγει μέσω της ψήφου στις συγκε-
κριμένες συνθήκες. «Αγώνες ταξικοί», το γενικό πρόταγμα της 
περιόδου. «Αποχή», το εκλογικό πρόταγμα. Ολα μαζί δένουν 
σε ενιαίο σύνολο. Ετσι, η αναγκαστική λακωνικότητα ενός 
αεροπανό δίνει με τη μέγιστη δυνατή σαφήνεια μια πολιτική 
κατεύθυνση, η οποία δεν είναι «παντός καιρού», αλλά γειωμένη 
στη σημερινή πραγματικότητα.

u Oι ζωές μας αξίζουν περισσότερο από τα πουκάμισά 
τους.
Από τη Γαλλία μας έρχεται το σύνθημα και χτυπάει κατευθείαν 
στην καρδιά. Αναφέρεται, φυσικά, στο ξέσκισμα των ρούχων 
στελεχών της Air France, όταν εργαζόμενοι της εταιρίας διέ-
λυσαν τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβούλιου, που εξέτα-
ζε σχέδιο χιλιάδων απολύσεων. Η οργή των εργατών ξέσπασε 
πάνω στους μανατζαραίους, οι οποίοι φυγαδεύτηκαν πάνω 
από σιδερένιους φράχτες, με τη βοήθεια γραφειοκρατών συν-
δικαλιστών που δεν κατάφεραν να καλμάρουν τους εργάτες. 
«Εσείς μιλάτε για ζημιές, εμείς μιλάμε για ζωές» έλεγε ένα 
ανάλογο σύνθημα στην Ελλάδα πριν από κάμποσα χρόνια. 
«Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη» λέει ένα άλλο σύνθημα, 
που σπάνια όμως γίνεται πράξη. Οταν ένα σύνθημα δε γίνεται 
πράξη, τότε το σύστημα δεν έχει να φοβάται τίποτα από την 
εκφώνησή του. Σκυλί που δε δαγκώνει άσ' το να γαβγίζει. Τα 
προβλήματα για το σύστημα αρχίζουν τότε που το σύνθημα 
γίνεται πράξη, έστω κι αν δεν έχει εκφωνηθεί προειδοποιητικά. 
Οπως συνέβη στην  Αir France. Οπως έχει συμβεί χιλιάδες 
φορές στην ιστορία του εργατικού κινήματος.

οι τοίχοι έχουν φωνή

Οταν παίρνω φόρα…
Ο υπουργός Καμμένος οργανώνει φιέστα «πολεμικής αρετής των 

Ελλήνων» στη Σαλαμίνα και εκφωνεί δεκάρικον χουντικής έμπνευσης. 
Ο υφυπουργός Αμανατίδης (βέρος συριζαίος αυτός) υποδέχεται την 
«Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα» τον οικουμενικό πατριάρχη Βαρθο-
λομαίο μ' έναν δεκάρικον που θυμίζει γυμνασιακό θεολόγο της δεκα-
ετίας του '50. Ο Καμμένος παίρνει φόρα και από το βήμα της Βουλής 
εξαγγέλλει ως προγραμματική δήλωση την εθελοντική στράτευση 
των γυναικών. Του απαντά η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Ράνια 
Σβίγγου από το… twitter, ότι «η πρόταση για εθελοντική στράτευση 
των γυναικών, που εκφράστηκε σήμερα από τον κ. Καμμένο, βρίσκει 
αντίθετο τον ΣΥΡΙΖΑ». Ο πρωθυπουργός, που εκφράζεται επίσημα 
από την κυβερνητική εκπρόσωπο και ανεπίσημα με τα non papers του 
Μαξίμου, δεν πήρε θέση.



Φουντώνει η εξέγερση του 
παλαιστινιακού λαού στη 

Δυτική Οχθη. Στις πέτρες και 
στις μολότοφ των παλαιστίνι-
ων νεολαίων, οι σιωνιστές μπά-
τσοι και στρατιώτες απαντούν 
ανοιχτά πλέον με αληθινές 
σφαίρες, με αποτέλεσμα τη 
δολοφονία ενός 18χρονου 
έφηβου στην Τουλκαρέμ και 
ενός 13χρονου παιδιού από 
το στρατόπεδο παλαιστίνιων 
προσφύγων της Αιντα, κοντά 
στη Βηθλεέμ, την περασμένη 
Κυριακή και Δευτέρα αντί-
στοιχα. Στην καταστολή των 
εξεγερμένων νεολαίων της 
Δυτικής Οχθης, στο πλευρό 
του ισραηλινού στρατού, συμ-
μετέχουν μαζικά και οι φασί-
στες εβραίοι έποικοι.

Την Τρίτη 6 Οκτώβρη, η προ-
γραμματισμένη κηδεία του 
13χρονου παιδιού μετατράπη-
κε σε διαδήλωση ενάντια στη 
σιωνιστική κατοχή με χιλιάδες 
Παλαιστίνιους να παίρνουν 
μέρος. Μετά το τέλος της 
κηδείας, εκατοντάδες νεο-
λαίοι συγκρούστηκαν με τον 
ισραηλινό στρατό, παρά την 
προσπάθεια των ασφαλιτών 
της Παλαιστινιακής Αρχής να 
τους εμποδίσουν. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του Al Jazeera, από 
το Σάββατο 3 Οκτώβρη μέχρι 
τη στιγμή που γράφονται αυ-
τές οι γραμμές, 600 Παλαι-
στίνιοι έχουν τραυματιστεί 
στις συγκρούσεις. Οι 50 απ’ 
αυτούς τραυματίστηκαν από 
πραγματικά πυρά. Οι περισ-
σότεροι από αυτούς φέρουν 
τραύματα στην κοιλιά, στο 
στήθος και τα πόδια.

Παράλληλα, αυξάνονται 
οι επιθέσεις εναντίον εποί-
κων στη Δυτική Οχθη και την 
Ιερουσαλήμ. Την Πέμπτη 1 
Οκτώβρη, ένοπλοι εκτέλεσαν 
ένα ζευγάρι εποίκων στη Δυτι-
κή Οχθη μέσα στο αυτοκίνητό 
του. Το Σάββατο 3 Οκτώβρη, 
ο 19χρονος Παλαιστίνιος Μο-

χάμεντ Χαλάμπι, φοιτητής της 
Νομικής, μαχαίρωσε ισραηλι-
νό στρατιώτη που εκείνη την 
ώρα συνόδευε την οικογένειά 
του, σκοτώνοντάς τον και 
τραυματίζοντας τη γυναίκα 
του. Αμέσως μετά, επιτέθηκε 
σε ραβίνο, μέλος γνωστής 
ακροδεξιάς θρησκευτικής ορ-
γάνωσης εποίκων στην Ανα-
τολική Ιερουσαλήμ, που απο-
πειράθηκε να τον σταματήσει, 
σκοτώνοντας κι αυτόν και αρ-
πάζοντας το όπλο του. Μετά 
από λίγο, έπεσε νεκρός από τις 
σφαίρες των ισραηλινών μπά-
τσων που είχαν ωστόσο φτά-
σει στο σημείο, μπαίνοντας κι 
αυτός στη μακριά λίστα των 
μαρτύρων του παλαιστινιακού 
λαού. 

Σε πολλά παλαιστινιακά 
χωριά που βρίσκονται δίπλα 
σε εβραϊκούς εποικισμούς οι 
κάτοικοι έχουν σχηματίσει πο-
λιτοφυλακές προκειμένου να 
αμυνθούν στις επιθέσεις των 
εποίκων, που γίνονται πλέον 
σε καθημερινή σχεδόν βάση. 
Αποκορύφωμα της εγκλημα-
τικής δραστηριότητας των 
εποίκων ήταν η εμπρηστική 
επίθεση σε σπίτι Παλαιστίνιων 
στο χωριό Ντούμα της Δυτικής 
Οχθης, πριν από δύομιση μή-
νες περίπου, που προκάλεσε 
το θάνατο τριών μελών της 
οικογένειας που έμενε εκεί, 
συμπεριλαμβανόμενου ενός 
18μηνου βρέφους.

Με αφορμή τους φόνους 
των εποίκων, την 1η Οκτώβρη, 
ο Νετανιάχου ανέπτυξε τέσ-
σερα τάγματα πεζικού του ισ-
ραηλινού στρατού στη Δυτική 
Οχθη κοντά στη Νάμπλους,  
στο σημείο που έγιναν οι φόνοι 
στον εποικισμό Ιταμάρ. Επί-
σης, την Κυριακή 4 Οκτώβρη 
ανακοίνωσε την προσωρινή 
απαγόρευση εισόδου Παλαι-
στινίων στην Παλιά Πόλη της 
Ιερουσαλήμ, για πρώτη φορά 
μετά την κατάληψη της Ιερου-
σαλήμ από το Ισραήλ κατά 
τη διάρκεια του πολέμου του 
'06. Ανακοίνωσε, επίσης, την 
επέκταση του μέτρου της δι-
οικητικής κράτησης σε όσους 
Παλαιστίνιους συλλαμβάνο-
νται στις συγκρούσεις και την 
επιτάχυνση της διαδικασίας 
κατεδάφισης των σπιτιών Πα-
λαιστίνιων που συμμετείχαν 
σε «τρομοκρατικές» ενέργειες 
εναντίον του Ισραήλ.

Τη Δευτέρα 5 Οκτώβρη, 
μπουλντόζες του ισραηλινού 
στρατού κατεδάφισαν τα σπί-
τια των οικογενειών των δυο 
παλαιστίνιων μαχητών της 
Αντίστασης που επιτέθηκαν 
σε εβραϊκή συναγωγή πριν από 
ένα χρόνο σκοτώνοντας τέσ-
σερις ακροδεξιούς ραβίνους 
και ένα ισραηλινό μπάτσο, 
καθώς και το σπίτι του παλαι-
στίνιου Μουατάζ Χιτζάζι, που 
τον Οκτώβρη του 2014 αποπει-
ράθηκε να σκοτώσει το γνωστό 
φασίστα ραβίνο Γιεχούντα 

Γκλικ, σφοδρό υποστηρικτή 
της μετατροπής σε εβραϊκό 
ναό του τεμένους Αλ Ακσα.

Παρά τις διακυρήξεις του 
Αμπάς για το τέλος της συμφω-
νίας του Οσλο και της συνερ-
γασίας ασφάλειας μεταξύ της 
ΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα 
με δηλώσεις αξωματούχου της 
ΠΑ στην ισραηλινή εφημερίδα 
Times of Israel, η ΠΑ βρίσκεται 
σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνί-
ας με τους σιωνιστές για την 
καταστολή της παλαιστινιακής 
εξέγερσης. Ο Αμπάς δηλώνει 
ανοιχτά ότι δεν πρόκειται να 
παράσχει πολιτική στήριξη σε 
μια νέα Ιντιφάντα, αν και όταν 
αυτή ξεσπάσει, ενώ παράλλη-
λα έχει δώσει εντολή στις δυ-
νάμεις καταστολής της ΠΑ να 
περιορίσουν όσο μπορούν τις 
«ταραχές». 

Ο Αμπάς, όπως και οι δι-
απραγματεύσεις της ΠΑ με 
τους σιωνιστές, είναι πλήρως 
απαξιωμένος στα μάτια του 
παλαιστινιακού λαού της Δυ-
τικής Οχθης και ειδικά της 
νεολαίας, που συμμετέχει 
μαζικά στις επιθέσεις ενάντια 
στον ισραηλινό στρατό, την 
αστυνομία και τους έποικους. 
Χαρακτηριστική είναι η δήλω-
ση του 21χρονου διαδηλωτή 
Μπασέλ Ομπέιντα σε δημοσι-
ογράφο του Associated Press: 
«Αν ο Αμπάς είναι εναντίον 
μας, εμείς θα αψηφίσουμε τα 
λόγια του και θα ξεκινήσουμε 
την Ιντιφάντα».

Οι οργανώσεις της Παλαι-
στινιακής Αντίστασης στη 
Γάζα, που εκφράζουν τις δια-
θέσεις της συντριπτικής πλει-
οψηφίας των Παλαιστίνιων, με 
διάγγελμά τους κάλεσαν σε 
στήριξη της εξέγερσης ενά-
ντια στους σιωνιστές από όλο 
τον παλαιστινιακό λαό, ενώ ο 
Μαχμούντ Ζαχάρ, ηγετικό στέ-
λεχος της Χαμάς, κάλεσε τον 
παλαιστινιακό λαό να πάρει τα 
όπλα ενάντια στον κατακτητή.

Το σύστημα
Πολλοί στον αστικό Τύπο απορούν υποκριτικά: μα 

πώς είναι δυνατόν, τα κόμματα που το περασμένο κα-
λοκαίρι ψήφισαν το Μνημόνιο-3 και τρείς νόμους με 
πακέτα προαπαιτούμενων, να σηκώνουν τώρα τους τό-
νους, να καταψηφίζουν τις προγραμματικές δηλώσεις 
της κυβέρνησης και να προαναγγέλλουν ότι θα κατα-
ψηφίσουν και όλους τους εφαρμοστικούς νόμους που 
θα φέρει η κυβέρνηση;

Κυνικός ο Πρετεντεράκος δίνει την απάντηση: «Εφε-
ξής κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Η κυβέρνηση στην 
κυβέρνηση. Και η αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση».

Μ' άλλα λόγια, το σύστημα πρέπει να λειτουργήσει 
και μόνον έτσι μπορεί να λειτουργήσει. Από τη στιγμή 
που ο Τσίπρας δε δέχτηκε τις αυγουστιάτικες προτά-
σεις των υπόλοιπων για σχηματισμό κυβέρνησης «εθνι-
κού σκοπού» από την προηγούμενη Βουλή, αλλά τους 
πήγε σε εκλογές για να νικήσει και να ξανασχηματίσει 
κυβέρνηση με τον Καμμένο, δεν έχουν κανένα λόγο να 
στηρίξουν τη νέα κυβέρνηση.

Το καλοκαίρι, στις ειδικές συνθήκες που διαμορφώ-
θηκαν, έπαιξαν χωρίς δεύτερη σκέψη το ρόλο τους 
ως μαντρόσκυλα της κεφαλαιοκρατίας και εν Ελλά-
δι τοποτηρητές της νεοαποικιοκρατίας. Τώρα, όμως, 
εκείνες οι ειδικές συνθήκες εξέλιπαν. Τώρα υπάρχει 
κυβέρνηση με κοινοβουλευτική πλειοψηφία (155 βου-
λευτές) και είναι προς το συμφέρον του συστήματος να 
μην τη στηρίξει η αντιπολίτευση. Γιατί χωρίς διακριτή 
αντιπολίτευση στη Βουλή δεν μπορεί να ετοιμαστεί η 
εναλλακτική λύση, η επόμενη κυβέρνηση.

Το «πόπολο» πρέπει να βλέπει την αντιπολίτευση 
να χτυπιέται στα μαρμαρένια αλώνια της Βουλής, ν' 
ανεβαίνει στα κεραμίδια και να σκούζει σαν γάτος στα 
ντουζένια του, ώστε μέσω αυτών των εικόνων να υπάρ-
ξει φαντασιακή εκτόνωση και καλλιέργεια προσδοκιών, 
με την επόμενη κάλπη να είναι ο χώρος υλοποίησης 
αυτών των προσδοκιών.

Κι άμα υπάρξει νέα ανταρσία κυβερνητικών βουλευ-
τών; Τότε θα δημιουργηθούν νέες συνθήκες, θα τις βά-
λουν κάτω και θα πάρουν νέες αποφάσεις, με γνώμονα 
πάντοτε τα συμφέροντα του συστήματος. Λύσεις υπάρ-
χουν πολλές. Κάπως έτσι δεν προέκυψε η κυβέρνηση 
Παπαδήμου; Το ΠΑΣΟΚ είχε αρχίσει να φυλλορροεί, ο 
Γιωργάκης είχε αρχίσει να κάνει μακακίες, μια ωραία 
βραδιά στις Κάννες τον τελείωσαν η Μέρκελ με τον 
Σαρκοζί και ο Σαμαράς διατάχθηκε να παρατήσει την 
αντιμνημονιακή ρητορεία και να στηρίξει την κυβέρ-
νηση Παπαδήμου, το δεύτερο Μνημόνιο και το PSI. Η 
σημερινή Βουλή μπορεί να προσφέρει ακόμα και κυ-
βερνητική λύση χωρίς τη ΝΔ, αν χρειαστεί.

Ετσι λειτουργεί το σύστημα. Αυτή είναι η ουσία της 
αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, που όπως ευ-
στοχότατα είχε σημειώσει ο Μαρξ, ακόμα και στην πιο 
δημοκρατική μορφή της δεν παύει να είναι δικτατορία 
του κεφαλαίου πάνω στο προλεταριάτο και στις άλλες 
εκμεταλλευόμενες τάξεις.

Η δεύτερη συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου θα φθα-
ρεί γρήγορα. Μη ζητάτε να σας πούμε πόσο γρήγορα, 
γιατί δεν είμαστε προφήτες. Δεν έχει και σημασία, άλ-
λωστε. Γιατί αν το σύστημα λειτουργήσει απρόσκοπτα, 
μπορεί ν' ανταποκριθεί στα καθήκοντά του ακόμη και 
στο πλαίσιο μιας πολιτικής κρίσης κορυφής.

Το σύστημα μπορεί ν' αρχίσει να «ρετάρει» μόνο στο 
πλαίσιο μιας πολιτικής κρίσης που έχει κατέβει στην 
κοινωνική βάση, την ενεργοποιεί, την μετατρέπει από 
παθητικό ακόλουθο των συστημικών διαδικασιών σε 
υποκείμενο των εξελίξεων. Μόνο μια κοινωνική έκρηξη 
με διάρκεια (και όχι ένα πυροτέχνημα μιας-δύο ημε-
ρών) μπορεί να εκτροχιάσει τη λειτουργία του συστή-
ματος. Μόνο η απειλή της μετατροπής της πολιτικής 
κρίσης σε επαναστατική κατάσταση μπορεί ν' αλλάξει 
τα δεδομένα και να οδηγήσει σε ανάσχεση του μνημο-
νιακού Αρμαγεδδώνα και σε επανάκτηση δικαιωμάτων.

Ας πάψουμε, λοιπόν, να κοιτάζουμε τι συμβαίνει στο 
μεγάλο θέατρο της αστικής πολιτικής και ας προσπα-
θήσουμε να παράξουμε εργατική πολιτική.

Π.Γ.
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