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Κανείς δεν κατάλαβε γιατί 
ο κ. Τσίπρας πραγματοποίησε 
ένα δημοψήφισμα κατά των 
όρων για να τους αποδεχθεί 
τελικώς στη συνέχεια. Αλλά 
δεν είμαι και Ελληνας.

Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
Βρίσκει και τα κάνει ο γερ-

μανός ιμπεριαλιστής.
Διαπραγματεύονταν (σ.σ. οι 

συριζαίοι) με την Ευρώπη όπως 
είχαν συνηθίσει να διαπραγμα-
τεύονται στο εσωτερικό του 
κόμματός τους.

Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
Τώρα που τους έχουν πατη-

μένους κάτω, θα τους κάνουν 
ρεζίλι στην Ευρώπη σε κάθε 
ευκαιρία.

Επίσης μιλήσαμε (σ.σ. με 
τον αντιπρόεδρο της Κομι-   
σιόν Β. Ντομπρόβσκις) και για 
το θέμα για το οποίο έχουμε 
διαφορετικές απόψεις, για το 
νόμο Κατσέλη και την προστα-
σία της πρώτης κατοικίας. Και 
οι δυο  πλευρές εξέφρασαν 
την άποψη ότι  πρέπει να βρε-
θεί ένας έντιμος συμβιβασμός 
σε αυτό το θέμα.

Ευκλείδης Τσακαλώτος
Πλέον δεν χρειάζεται να 

εξηγήσουμε σε κανέναν τι 
σημαίνει «έντιμος συμβιβα-
σμός» με τους ιμπεριαλιστές 
δανειστές.

Δεν βρισκόμαστε πλέον 
εντός της οδού (σ.σ. που ακο-
λουθούν οι πρόσφυγες). Είμα-
στε, λοιπόν, απλοί παρατηρη-
τές εδώ (σ.σ. στη σύνοδο που 
συγκάλεσε ο Γιούνκερ).

Βίκτορ Ορμπαν
Ο ούγγρος φασίστας πρω-

θυπ ουργός ξεσπ άθωσε , 
φουντώνοντας τον κοινωνικό 
ρατσισμό στη χώρα του και τι-
θέμενος επικεφαλής του.

Ο Νίκος Παππάς διεκδικεί 
με αυτόν τον νόμο τον ρόλο 
του τροχονόμου της διαπλο-
κής και προσπαθεί να κάνει 
αυτό ακριβώς που έκαναν και 
αρκετοί από τους προκατό-
χους του.

Σταύρος Θεοδωράκης
Ρε τι παθαίνει ο άνθρωπος 

άμα τον παρατάνε τα μεγάλα 
αφεντικά. Μέχρι και τη δια-
πλοκή καταγγέλλει. Μιλάμε 
για κατάντια…

Για το ΦΠΑ στην ιδιωτική 
εκπαίδευση, αυτό δεν ήταν  
μια πρόταση των θεσμών και 
όπως έχουμε πει και για άλλα 
θέματα κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων, εάν οι 
Ελληνικές Αρχές προτείνουν 
κάποια ισοδύναμα δημοσιο-
νομικά μέτρα μπορούν να το 
αντικαταστήσουν, οπότε αυτή 
τη στιγμή είναι απόφαση των 
Ελληνικών Αρχών εάν θα το 
διατηρήσουν ή αν θα προτεί-
νουν εναλλακτικά ισοδύναμα 
μέτρα.

Βάλντις Ντομπρόφσκις
Και μούγκα ο Κατρούγκα-

λος, με τον οποίο ο αντιπρόε-
δρος της Κομισιόν έδινε κοινή 
συνέντευξη Τύπου.

Δηλώσεις Τσακαλώτου 21 
Οκτώβρη:

«Δημοσιογράφος: Με τη δόση 
των 2 δισ. ευρώ υπάρχει πρό-
βλημα;
- Οχι. Αυτό θα γίνει πιστεύω 
μέχρι το τέλος της άλλης εβδο-
μάδας».
Δηλώσεις Τσακαλώτου 23 
Οκτώβρη:
«Δημοσιογράφος: Για την άλ-
λη εβδομάδα είναι πιθανή η 
έγκριση εκταμίευσης της δό-
σης ή όχι;
- Δεν το ξέρω».
Αυτό ονομάζεται πολιτική αξι-
οπιστία και αξιοπιστία στην 
ενημέρωση!

Kαι γλάααρωσ' η κυρία, να 
'ούμε. Πού να φτουρίσου-

νε τώρα οι φλώροι; Ο Κούλης 
έμεινε στην Αθήνα γιατί έπαθε 
μητσοτακίτιδα (επισήμως λέ-
γεται ίωση). Ο Μπουμπούκος 
πήρε το πρώτο αεροπλάνο 
και έφυγε από τη Μαδρίτη, 
στέλνοντας παράπονα από το 
twitter ότι ο Βαγγέλας δεν τον 

παρουσίασε ως ισότιμό του 
στη σύνοδο του ΕΛΚ. Ο Τζί-
τζι γύριζε στους διαδρόμους 
μπας και πετύχει κανέναν 
συντηρητικό για να φωτο-
γραφιστεί, αλλά τους μόνους 
που βρήκε ήταν ο ξεπεσμέ-
νος «καφετζής των Σεϊχελών» 
(κατά κόσμον Χοσέ Μανουέλ 
Μπαρόζο) και ο επίτροπος Γιο-

χάνες Χαν. Ενώ ο Βαγγέλας 
γοήτευε τη φράου Μέρκελ με 
τη βαλκανική μπρουταλιτέ του 
(πού να της μιλούσε και στα… 
γαλλικά).

Θέλει και το στήσιμο τον 
τρόπο του. Δεν μπορεί να 

βγαίνει ο Μάνος, να πετάει 
μια παπάρα («εγώ θα τουφέ-

κιζα τον Φίλη»), να πιάνονται 
τα παπαγαλάκια από την πα-
πάρα ενός τελειωμένου και 
να ξεσηκώνουν χλαπαταγή, 
και στο τέλος να βγαίνει ο 
Φίλης άνετος και λαρτζ και 
να δηλώνει πως κατανοεί ότι 
ο Μάνος χρησιμοποίησε απλά 
ένα σχήμα λόγου, για να συνε-
χίσει στο καπάκι: «Κι εγώ ένα 
σχήμα λόγου χρησιμοποίησα 
με τις πενταροδεκάρες και με 
εκτέλεσαν τα Μέσα»!

Σ' εμάς δεν προκάλεσε κα-
μιά εντύπωση η προβολή 

από την ΕΡΤ μιας χυδαίας αντι-
κομμουνιστικής ταινίας, σύμφω-
να με την οποία το πρόβλημα 

των Βερολινέζων το 1945 

δεν ήταν ο ναζισμός, αλλά τα αί-
σχη των μαχητών του σοβιετικού 
Κόκκινου Στρατού, που έκλεβαν, 
βασάνιζαν και βίαζαν τις Γερ-
μανίδες. Δεν μας προκάλεσε 
έκπληξη ούτε η αναγγελία της 
ταινίας από την ΕΡΤ με τα εξής 
λόγια: «Πρόκειται για την πρώτη 
ταινία που ασχολείται μ’ ένα από 
τα θέματα-ταμπού της συμμα-
χικής νίκης στον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο: τους μαζικούς βιασμούς 
δεκάδων χιλιάδων Γερμανίδων 
γυναικών από τους Σοβιετικούς 
στρατιώτες». Τέτοια ήταν πάντο-
τε η ΕΡΤ και δεν υπάρχει λόγος 
ν' αλλάξει επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο ιστο-
ρικός αναθεωρητισμός αποτελεί 
στοιχείο της ιδεολογίας αυτού 
του αστικού μορφώματος.

31/10: Ημέρα αποταμίευσης 31/10/1926: Ανε-
πιτυχής απόπειρα κατά Μουσολίνι, το πλήθος 
σκοτώνει τον επίδοξο εκτελεστή 31/10/1969: 
Επτά καταδίκες μελών ΕΔΚ 31/10/1984: Δολο-
φονία Ιντιρα Γκάντι 1/11: Ημέρα χορτοφαγίας, 
Αλγερία, Βιετνάμ: Ημέρα επανάστασης (1954, 
1963), Μεξικό: Ημέρα νεκρών 1/11/1968: Θά-
νατος Γεώργιου Παπανδρέου 1/11/1977: Βόμβα 
σε δικαστικό μέγαρο του Σάαρ (RAF) παρά τα 
πρωτοφανή αστυνομικά μέτρα 1/11/1986: Δύο 
βόμβες στο Παρίσι (Αμεση Δράση)1/11/2000: 
Αστυνομικοί σκοτώνουν τον 23χρονο Αλβανό 
Bledar Qoshku, αλλά το «όπλο που είχε» δεν 
βρέθηκε ποτέ 2/11: Μεξικό, Πορτογαλία: Ημέρα 
νεκρών 2/11/1955: Δέκα τραυματίες αστυνο-
μικοί και πολλοί πολίτες σε αντιβρετανική 

διαδήλωση (Πάτρα) 2/11/1984: Ανταρσία ΟΝ-
ΝεΔ, διαγραφή Μιχαλολιάκου και Μανωλάκου 
2/11/1989: Δύο βόμβες (ΕΛΑ) στο σπίτι αρχη-
γού ΕΛΑΣ (δεν εξερράγησαν) 2/11/1991: Ρου-
κέτα εναντίον λεωφορείου ΜΑΤ στη Χαριλάου 
Τρικούπη (17Ν), ένας νεκρός αστυνομικός, 
έξι τραυματίες 2/11/2002: Συνοριοφύλακες 
σκοτώνουν 32χρονο Αλβανό (Καστοριά) 3/11: 
Παναμάς: Ημέρα ανεξαρτησίας (1903), Ιαπω-
νία: Ημέρα πολιτισμού 3/11/1947: Απόπειρα 
σαμποτάζ από κομμουνιστές στο αμαξοστάσιο 
ΥΕΚΑ (Νέο Φάληρο) 3/11/1969: Τρεις καταδί-
κες μελών «Ρήγα Φεραίου» 3/11/1992: Χτύπημα 
ΔΟΥ Αμαρουσίου (17Ν) 4/11: Παναμάς: Ημέρα 

σημαίας 4/11/1918: Ιδρυση ΣΕΚΕ που αρ-
γότερα μετονομάστηκε σε ΚΚΕ 4/11/1995: 

Δολοφονία Γιτζάκ Ράμπιν 5/11: Αγγλία: Ημέ-

ρα Guy Fawkes 5/11/1605: Σύλληψη Γκάι 
Φοκς σε τούνελ κάτω από τη Βουλή των 
Λόρδων (Αγγλία) με 36 βαρέλια πυρίτι-
δα 5/11/1944: Ο Γεώργιος Παπανδρέου 
ανακοινώνει επικείμενη διάλυση του 
ΕΛΑΣ και άλλων οργανώσεων στις 10 
Νοεμβρίου, εν αγνοία όλων 5/11/1969: 
Πέντε καταδίκες μελών ΠΑΜ 6/11: Ημέρα για 
παρεμπόδιση εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος 
σε πόλεμο και ένοπλες συγκρούσεις 6/11/1967: 
Διακόσιες συλλήψεις, εξάρθρωση ΔΑΚ Κρήτης 
6/11/1969: Καταδίκες μελών ΑΕΜ, ΠΑΜ και τρο-
τσκιστών 6/11/1987: Θάνατος Αγι Στίνα (Σπύ-
ρος Πρίφτης).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Εμείς δεν έχουμε λόγο να μην πιστέ-
ψουμε ότι ο Τράκης έστελνε απειλητικά 
SMS στον Καμμένο u Το νταλαβέρι, 
όμως, μεταξύ των δύο πώς ακριβώς 
προέκυψε; u Γιατί ο Τράκης επικοινω-
νούσε ειδικά με τον Καμμένο και όχι 
με κάποιον άλλο της συγκυβέρνησης; 
u «Τελειώσανε οι εποχές που ο πατέ-
ρας του έπαιρνε την αστυνομία για να 
τον αφήσουν όταν τον έπιαναν με τις 
κόκες στην τσέπη» κραύγασε ο Καμμέ-
νος u Τράκη, τράβηξέ του μια ξεγυρι-
σμένη αγωγή, να το απολαύσουμε u Ο 
Τράκης «με κόκες στην τσέπη»; u Θα 
πέσουν τα εικονίσματα να μας πλακώ-
σουν u Πάντως, δεν πρέπει να έχουμε 
παράπονο u Το επίπεδο του ελληνικού 
κοινοβουλίου έχει ανέβει αισθητά u 

Συζητά ζέοντα για τις λαϊκές τάξεις 
θέματα u Αυτό αποδείχτηκε και από 
το ζωηρό χειροκρότημα των βουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ όταν ο Καμμένος κραύγα-

σε «τέρμα οι νταβατζήδες» u Αφού 
προηγουμένως είχε διαβάσει φιλικά 
και μη φιλικά SMS του Τράκη προς τον 
ίδιο! u Ο Φίλης δεν διεκδικεί, αλλά 
κατέκτησε τον τίτλο «ο Πάγκαλος του 
ΣΥΡΙΖΑ» u Με τα κιλά του και με το 
ύφος του u Πώς να αισθάνθηκε άραγε 
ο προσωπικός φροντιστής του Τσίπρα 
όταν άκουσε εκείνο το «ανφορτούνατ-
λι» που πέταξε ο μαθητής του στις Βρυ-
ξέλλες; u Εχει κάνει αναμφισβήτητα 
πρόοδο στ' αγγλικά, αλλά γιατί επιμέ-
νει να τα μιλά πάντοτε, ενώ η κοτσάνα 
καραδοκεί; u Ε, ρε, κι αρχίσει να μιλάει 
ο Τράκης για «κόκαλα» και ρουλέτες τι 
έχει να γίνει u Και τι θέλατε να κάνει ο 
ανυπ Πολάκης, κατάληψη στο συνέδριο 
των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών; 
u Καταλήψεις έκανε όταν ήταν φοι-
τητής u Κι αυτές γιαλαντζί, με όρους 
χάπενινγκ u Τον κάλεσαν να πάει να 
μιλήσει στην ενότητα «Σύμπραξη δη-

μόσιου-ιδιωτικού τομέα στην Υγεία» 

u Οταν αποκαλύφθηκε η συμμετοχή 
του και σχολιάστηκε, τη διέψευσε u Κι 
επειδή το θράσος δεν μπορεί να λείπει 
από έναν πρώην κνίτη, πρώην ναρίτη, 
πρώην «ανεξάρτητο» και νυν Συριζαίο, 
αναρωτιέται από πού άντλησαν τις πλη-
ροφορίες αυτοί που τις έγραψαν u Από 
το πρόγραμμα που δημοσίευσαν οι δι-
οργανωτές u 6.500 ευρώπουλα λογα-
ριασμός νερού, μόνο από διαρροή μπο-
ρεί να εξηγηθεί u Ο κυρ-Αλέκος έκανε 
διακανονισμό με το δήμο Αίγινας για τη 
βίλα του στο νησί, όπως θα έκανε κάθε 
καταναλωτής στη θέση του u Εμείς δε 
θα κιτρινίσουμε χτυπώντας τον γι' αυτό 

u Υπάρχουν τόσα άλλα ράμματα για τη 
γούνα του u Οπως, ας πούμε, οι κρυ-
φές συναντήσεις με τον Μελισσανίδη 

u Στις οποίες, όμως, συμμετείχε και ο… 
αγωνιστής Στρατούλης u Της ΛΑΕ σή-
μερα, αλλά τότε του ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο 

u Πήγαιναν δυο-δυο σαν τους Χιώτες, 
για να μη «ρίξει» η μια φράξια την άλλη 

u Οι σαμαρικοί που είχαν υπογράψει 
υπέρ του Μπουμπούκου τον εγκαταλεί-
πουν και πάνε με τον Τζίτζι u Σωστούς 
τους βρίσκουμε u Ποιος παίζει γκα-
νιάν ένα μουλάρι; u Που αν ξεκινήσει 
θα τερματίσει τελευταίο και καταϊδρω-
μένο u Αλλά μπορεί να μην βγει καν 
από τα στάρτερ u Λεφτά στον κουβά 
δεν πετάει κανένας u Ο Ερντογάν ανέ-
βαλε επί δεκαήμερο την εισαγωγή της 
χειμερινής ώρας στην Τουρκία u Και 
φυσικά έγινε της που@@νας, διότι τα 
υπολογιστικά συστήματα γυρίζουν αυ-
τόματα την ώρα u Ο νεο-σουλτάνος, 
όμως, παρέδωσε μαθήματα… εθνικής 
ανεξαρτησίας u Ο Τράκης ήθελε, λέ-
ει, να πάρει και άδεια για κανάλι u Και 
πού χάλασε η δουλειά; u Στο «ντιλ» με 
τους παραδοσιακούς καναλάρχες; u 

Πάλι Κώτσος πιάστηκε u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Οπως έχω πει επανειλημμένα, δε μιλάμε για μια 11η μείωση 
συντάξεων που θα έρθει να προστεθεί στις 10 προηγούμενες. 

Ο σκοπός μας είναι να μεταρρυθμίσουμε το σύστημα και η 
δημοσιονομική προσαρμογή να προκύψει ακριβώς μέσω της 

αρχιτεκτονικής του συστήματος.
Γιώργος Κατρούγκαλος

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Περί διαπλοκής
Ως διαπλεκόμενη υποδεικνύεται από τη συριζαίικη προπα-

γάνδα η αποπεμφθείσα γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
Κ. Σαββαΐδου. Και επικεντρώνονται όχι τόσο στη νέα αναβολή 
καταβολής του αραχνιασμένου φόρου 20% επί των τηλεοπτικών 
διαφημίσεων, όσο στην υπόθεση της εταιρίας GENNET ΑΕ, για 
την οποία δόθηκε εντολή επανελέγχου βεβαιωμένων προστίμων 
ύψους 78 εκατ. ευρώ.

Μεγαλομέτοχοι της εν λόγω εταιρίας είναι ο Α. Τσουκαλίδης, 
πρώην στέλεχος της Intracom, που είχε κατηγορηθεί για το σκάν-
δαλο Siemens, αλλά αθωώθηκε με βούλευμα και ο Δ. Κλώνης, 
πρόεδρος της Intracom Συμμετοχών και στενός συνεργάτης του 
Σ. Κόκκαλη επί πολλά χρόνια. Η Intracom -πάντοτε σύμφωνα με 
τη συριζαίικη προπαγάνδα- είναι από τους καλύτερους πελάτες 
της PriceWaterhouseCoopers, που έχει διευθύνοντα σύμβουλο 
τον Μ. Ψάλτη, ο οποίος ήταν προϊστάμενος της Σαββαΐδου στη 
συγκεκριμένη εταιρία, στην οποία ήταν ανώτατο στέλεχος μέχρι 
που ο Σαμαράς την έκανε γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

Ολ' αυτά τα εξετάζουν οι επίκουροι εισαγγελείς καταπολέ-
μησης της διαφθοράς Ι. Δραγάτσης και Α. Τριανταφύλλου, που 
έχουν καλέσει και τη Σαββαΐδου να δώσει εξηγήσεις για την 
εμπλοκή της υπηρεσίας της. Τα αφεντικά της GENNET αντιμετω-
πίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για αδικήματα 
φοροδιαφυγής, αλλά και για κομπίνες με τις οποίες φέσωναν την 
εταιρία και κονομούσαν οι ίδιοι.

Υπάρχει άρωμα διαπλοκής στη συγκεκριμένη περίπτωση; 
Ασφαλώς και υπάρχει, ανεξάρτητα από το κατά πόσο θα υπάρξει 
κατηγορία κατά της Σαββαΐδου. Οταν παίρνεις ένα μεγαλοστέ-
λεχος μιας ξένης εταιρίας ορκωτών λογιστών και το βάζεις επικε-
φαλής του κρατικού φοροεισπρακτικού μηχανισμού, δημιουργείς 
εξ ορισμού μια αντίφαση. Ζητάς απ' αυτό το μεγαλοστέλεχος να 
στραφεί ενάντια σ' εκείνους που προηγουμένως υπηρετούσε και 
που θα υπηρετήσει και στο μέλλον, γιατί δε θα είναι για πάντα 
επικεφαλής στη ΓΓΔΕ, αλλά κάποια στιγμή θα επανέλθει στον ιδι-
ωτικό τομέα. Η διαπλοκή, δηλαδή, είναι εγγενής. Το μόνο ζήτημα 
είναι αν θα καλυφθεί ή θα αποκαλυφθεί με τη μορφή σκανδάλου.

Τι διαφορά έχει επί της ουσίας η «υπόθεση Σαββαΐδου» από 
την «υπόθεση Φλαμπουράρη»; Ακόμα και αν δεχτούμε ότι ο 
Φλαμπουράρης πούλησε τις μετοχές του στον συνεταίρο του 
(έχουμε αναφερθεί αναλυτικά στην αθλιότητα με την οποία σχε-
διάστηκε εκ των υστέρων αυτή η υποτιθέμενη πώληση), έχουμε 
έναν εργολάβο που έγινε πανίσχυρος υπουργός και η εταιρία του 
εξακολουθεί να λειτουργεί και να «χτυπάει» δουλειές του Δημο-
σίου.  Δε χρειάζεται να σηκώσει το τηλέφωνο ο Φλαμπουράρης 
για να πάρει δουλειές η εταιρία του. Και μόνο για να γλείψουν 
τον πανίσχυρο υπουργό, τον εξ απορρήτων του Τσίπρα, οι δου-
λειές θα δίνονται με κλειστά μάτια από διάφορους αρμόδιους 
και επικεφαλής φορέων. Δε γίνεται να λειτουργήσει διαφορετικά 
το πράγμα.

Θέλετε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα; Οσο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
ακόμα στην αντιπολίτευση, έκλεισε σε ηγετικό επίπεδο συμφωνία 
με τον Μελισσανίδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψήφιζε στη Βουλή τις νομο-
θετικές διατάξεις για το φαραωνικό γήπεδο που ο μεγαλοκαπιτα-
λιστής φιλοδοξεί κάποια στιγμή να χτίσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, 
ενώ θα καταψήφιζε το υπόλοιπο νομοσχέδιο (αφορούσε τα νέα 
Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας-Αττικής και Θεσσαλονίκης). Ποιοι 
έκλεισαν τη συμφωνία; Ο Φλαμπουράρης και ο Στρατούλης. 
Πού την έκλεισαν; Στα γραφεία του ομίλου Μελισσανίδη, όπου 
συναντιόνταν εν κρυπτώ με τα στελέχη του project και τον ίδιο 
τον Μελισσανίδη. Τι ανταλλάγματα περιλάμβανε η συμφωνία; 
Κανένας δεν ξέρει. Ξέρουμε μόνο ότι ο Στρατούλης εμφανίστηκε 
κάποια στιγμή στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή (ο Φλα-
μπουράρης δεν ήταν τότε βουλευτής), άδειασε μεγαλοπρεπέστα-
τα την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Α. Θεοπεφτάτου και ανακοίνωσε 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί και θα ψηφίσει τα δύο άρθρα για το 
γήπεδο της ΑΕΚ!

Στη συνέχεια, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να πραγματο-
ποιήσει στροφή 180 μοιρών και να καταψηφίσει και αυτές τις 
ρυθμίσεις. Αναγκάστηκε, όμως, και το έκανε με βαριά καρδιά. 
Αναγκάστηκε από το μικρό αλλά μαχητικό κίνημα ενάντια σ' αυτό 
το περιβαλλοντικό έγκλημα, που αντιμετώπισε τις τραμπούκικες 
ορδές του μεγαλοκαπιταλιστή. Ομως η συμφωνία είχε κλειστεί 
και κρατάει ακόμα και τώρα, αν σκεφτούμε ότι κοντεύει να χρο-
νίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, αλλά κίνηση να καταργήσει τις 
διατάξεις που είχε καταψηφίσει δεν έκανε. Αντίθετα, περιμένει 
την ευκαιρία να τιμήσει τις υπογραφές που έβαλαν ο Φλαμπου-
ράρης με τον Στρατούλη κάποια νύχτα στα γραφεία του ομίλου 
Μελισσανίδη.

Με πόσους άλλους καπιταλιστές έκλεισαν (και εξακολουθούν 
να κλείνουν) τέτοιου τύπου παρασκηνιακές συμφωνίες; Ο Γιαννα-
κόπουλος, ας πούμε, διαμαρτύρεται ότι τον έριξαν, αφού πρώτα 
εξασφάλισαν τη στήριξή του. Ας μην παρουσιάζονται, λοιπόν, ως 
πολέμιοι της διαπλοκής οι άνθρωποι των νυχτερινών συμφωνιών.

Ο συγκυβερνήτης… εκτροχιάζεται
Τρεις φορές είχαν χειρο-

κροτήσει οι βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ τον κυβερνητικό 
εταίρο Π. Καμμένο, πριν αρ-
χίσει το πατιρντί. Προφανώς 
δεν ήξεραν τι θ’ ακολουθούσε 
και ίσως μερικοί απ’ αυτούς να 
εύχονταν στη συνέχεια να εί-
χαν πάθει παράλυση τα χέρια 
τους. Αυτά έχουν, όμως, οι… 
ανάρμοστες σχέσεις. Η ομιλία 
Καμμένου στη συνεδρίαση του 
περασμένου Σαββάτου, κατά 
τη διάρκεια της τελευταίας 
μέρας συζήτησης και ψήφισης 
του νομοσχέδιου Παππά για 
τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες, 
θορυβώδης και παραληρημα-
τική όπως πάντα, είχε απ’ όλα.

Είχε ένα γερό ξεκατίνιασμα 
με τη Βούλτεψη. Ξεκίνησε με 
αναφορές στο «Ποσειδώνιο», 
στη Μύκονο, στις σαμπάνιες 
των 60.000 ευρώ, στους φί-
λους του ενός και της άλλης 
(χωρίς ονόματα), στην υπο-
στήριξη που προσέφερε η 
Βούλτεψη στον Καμμένο σε 
κάποιες παλιότερες δικαστι-
κές του περιπέτειες (ήταν φαί-
νεται στενοί πολιτικοί φίλοι 
τότε) και ολοκληρώθηκε με τη 
Βούλτεψη να αποκαλεί συνε-
χώς τον Καμμένο «ψεύτη», να 
τον προκαλεί να παρουσιάσει 
κάποια δικά της σημειώματα 
στα οποία αναφέρθηκε, και 
τον Καμμένο να εγκαταλείπει 
την αίθουσα της Βουλής αφή-
νοντάς μας με την απορία: 
του έστελνε ή όχι σημειώματα 
η Βούλτεψη και τι στο διάολο 
έγραφαν αυτά τα σημειώματα; 
Αν κρίνουμε, πάντως, από την 
εξέλιξη της συζήτησης, με τη 
Βούλτεψη να τον προκαλεί να 
φέρει τα σημειώματα και να 
τον αποκαλεί συνεχώς «ψεύ-
τη» και «συκοφάντη», χωρίς να 
παίρνει απάντηση, μάλλον η 
πονηρή Σοφία δεν του έστελνε 
σημειώματα. Ολοι κατάλαβαν, 
πάντως, ότι οι δυο τους έλυναν 
εκ των υστέρων κάποιες παλιές 
διαφορές τους, από την εποχή 
που ο Καμμένος ήταν στη ΝΔ, 
χωρίς όμως να μπορεί κανείς 
να καταλάβει ποιες ήταν αυτές 
οι διαφορές, αφού και οι δύο 
μιλούσαν με γρίφους. Οι βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, 
είχαν προλάβει προηγουμέ-
νως να χειροκροτήσουν τρις 
τον Καμμένο, που πριν αρχίσει 
να ξεκατινιάζεται με τη Βούλ-
τεψη κατήγγελε τη διαπλοκή 
και τους νταβατζήδες.

Είχε, όμως, και Δημητρά-
κη Γιαννακόπουλο το μενού 
Καμμένου. Τον εκβίασε είπε, 
στέλνοντάς του SMS! Από το 
περιεχόμενο των SMS, πάντως, 
δεν στοιχειοθετούνταν κα-
κουργηματική εκβίαση, όπως 
τη χαρακτήρισε ο Καμμένος. 
Του έγραψε (πάντα σύμφωνα 
με τον Καμμένο), ότι μέχρι τα 
Χριστούγεννα θα ρίξει την κυ-
βέρνηση, επειδή ο Καμμένος 
δεν φρόντισε να διοριστεί στο 
υπουργείο Υγείας κάποιος Γι-
ώργος των ΑΝΕΛ και επίσης 

δε φρόντισε να αποτρέψει το 
διορισμό του Κοντονή. «Κα-
λημέρα. Θα μπει ο Γιώργος, 
υποψήφιός μας, στο Υγείας ως 
εξωκοινοβουλευτικός; Παρα-
καλώ, πρόσεξε μην μας ξανα-
βάλουν πουθενά τον Κοντονή», 
έγραφε το κατά Καμμένο SMS 
του Γιαννακόπουλου.

Ερώτημα πρώτο: γιατί ο 
Καμμένος έδωσε στη δημο-
σιότητα τα –επιπέδου κακουρ-
γηματικής εκβίασης!- SMS ένα 
μήνα μετά την αποστολή τους;

Ερώτημα δεύτερο: γιατί ο 
Καμμένος δεν έδωσε στη δη-
μοσιότητα και τις δικές του 
απαντήσεις στα SMS του Γιαν-
νακόπουλου; Οταν στην αρχή 
του λέει συγχαρητήρια και 
πρόσεξε το ένα, πρόσεξε το 
άλλο, κάτι πρέπει να του έχει 
απαντήσει ο Καμμένος στο 
ενδιάμεσο, για να πάθει μετά 
ο Γιαννακόπουλος την έκρηξη 
και να απειλεί ότι θα ρίξει την 
κυβέρνηση.

Ερώτημα τρίτο: πόσο φιλα-
ράκια ήταν ο Καμμένος με τον 
Δημητράκη; Κρίνοντας από 
τα πρώτα SMS, με τα θερμά 
συγχαρητήρια για την εκλογι-
κή νίκη των συριζανέλ, μιλάμε 
για κολλητάρια, όχι απλώς για 
φιλαράκια.

Ερώτημα τέταρτο: πώς θα 
χαρακτήριζε ο Καμμένος κά-
ποιον που «δίνει» εν ψυχρώ τον 
κολλητό του, λέγοντας από το 
βήμα της Βουλής ότι τον έπια-
ναν με κόκα στην τσέπη και τη-
λεφωνούσε ο μπαμπάς του και 
τον άφηναν οι μπάτσοι; Εφό-
σον αυτό αληθεύει και εφόσον 
ο Καμμένος το γνώριζε, δεν 
είναι ένοχος για συγκάλυψη 
πολλαπλών εγκλημάτων; Διότι 
και το να σε πιάνουν με κόκα 
στις τσέπες είναι έγκλημα και 
το να μη σε παραπέμπουν, αλ-
λά να σε αφήνουν ελεύθερο, 
είναι έγκλημα.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, 
πάντως, είχαν προλάβει ήδη να 
χειροκροτήσουν τρις τον Καμ-
μένο, πριν αυτός αποχωρήσει 
από την αίθουσα της Ολομέ-
λειας, συνοδευόμενος από 
τις κραυγές και τα «γαλλικά» 
της Βούλτεψη. Και ο αρμόδιος 
για το νομοσχέδιο υπουργός 
Ν. Παππάς, που τη νύχτα της 
εκλογικής νίκης διασκέδαζε 
παρέα με τον Καμμένο, που 
είχε φροντίσει να ανοίξει 
εκτάκτως το «Ποσειδώνιο» 
για ένα πριβέ σκυλογλέντι 
των δύο υπουργών και της 
εκλεκτής συντροφιάς τους, 
υπό τους νταλκαδιασμένους 
σκοπούς του Πλούταρχου, 
απαξίωσε να απαντήσει στο 
πολιτικό αίτημα που του υπέ-
βαλε ο Καμμένος. Τι ζήτησε; 
Να προσθέσει ο Παππάς μια 
διάταξη ακόμη, «ότι άτομα 
που θέλουν να εμπλακούν στη 
μετοχική σύνθεση (σ.σ. κανα-
λιών), δεν μπορεί να είναι κα-
ταδικασμένοι ή να διώκονται 
για αδικήματα όπως αυτό της 

συκοφαντικής δυσφήμισης και 
της εκβίασης».

Ο Καμμένος ισχυρίστηκε 
ότι ο Γιαννακόπουλος θέλει 
να γίνει καναλάρχης και γι’ 
αυτό στήριξε προεκλογικά 
τους συριζανέλ, μέσω του 
σάιτ που έχει. Για να το λέει 
κάτι θα ξέρει. Προφανώς το 
συζήτησε μαζί του. Τι του είπε, 
όταν ο Γιαννακόπουλος του 
εκμυστηρεύθηκε τον πόθο του; 
Μπορούμε να το μαντέψουμε. 
Εκτός αν ο Γιαννακόπουλος 
δεν έχει τέτοιες φιλοδοξίες, 
οπότε τα λεγόμενα του Καμμέ-
νου είναι «μούφα». Αλλο «παι-
χνίδι» γινόταν με τον Γιαννακό-
πουλο, ο οποίος θεωρεί εαυτόν 
ριγμένο και εξαπατημένο.

Εμείς οι κοινοί θνητοί, 
που δεν έχουμε την ευτυχία 
των φιλικών σχέσεων με τον 
Τράκη (έτσι τον αποκαλούν 
κοροϊδευτικά οι οπαδοί του 
ΠΑΟ), ξέρουμε ότι αυτός έχει 
πρωταγωνιστήσει σε απείρου 
κάλλους «αθλητικά» επεισόδια. 
Θυμόμαστε, για παράδειγμα, 
τότε που απαθανατίστηκε έξω 
από τα αποδυτήρια του Ολυ-
μπιακού να φωνάζει: «Σπανού-
λη, βγες έξω να σου μπιιιπ τη 
μάνα» και άλλα τέτοια εύηχα! 
Για επίδοξος καναλάρχης δεν 
ξέρουμε (για να το λέει ο Καμ-
μένος κάτι θα ξέρει), όμως ξέ-
ρουμε πως αυτό το αγλάισμα 
των γηπέδων είναι διευθύνων 
σύμβουλος της ΒΙΑΝΕΞ και 
λίγες μέρες πριν το παρα-
ληρηματικό σόου Καμμένου 
μιλούσε (ο Γιαννακόπουλος) 
από το βήμα της Βουλής. Είχε 
προσκληθεί ως εκπρόσωπος 
του Συνδέσμου Αντιπροσώπων 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
στη συνεδρίαση των αρμόδιων 
κοινοβουλευτικών επιτροπών 
για το πολυνομοσχέδιο. Εξα-
πέλυσε μύδρους για τη διάτα-
ξη του πολυνομοσχέδιου που 
τροποποιεί τη φορολόγηση 
των εκτός πατέντας φαρμά-
κων, κατήγγειλε ότι αυτή η δι-
άταξη εξυπηρετεί ισραηλινές 
εταιρίες και προεξόφλησε το 
κλείσιμο πολλών ελληνικών 
φαρμακοβιομηχανιών και 
απώλεια 11.000 θέσεων εργα-
σίας. Κι ο Καμμένος τότε δεν 
είπε τίποτα. Γιατί άραγε; Και τι 
συνέβη στο μεταξύ;

Κατά τη δική μας κρίση, ο 
Καμμένος δεν ενήργησε ερή-
μην του Μαξίμου. Μπορεί στη 
διάρκεια της παρέμβασής 
του να… εκτροχιάστηκε, διότι 
η Βούλτεψη του «χωνόταν» 
συνέχεια με στόχο να τον 
«εκτροχιάσει», όμως το περι-
εχόμενο της ομιλίας του μας 
φάνηκε απόλυτα συγχρονι-
σμένο με το Μαξίμου. Φάνη-
κε σαν ο Καμμένος να έτρεξε 
να «κάψει» την υπόθεση, προ-
λαβαίνοντας στη στροφή τον 
Γιαννακόπουλο. Τον Γιαννα-
κόπουλο που παλιότερα είχε 
οργανώσει ολόκληρο πόλεμο 
κατά του Μπουμπούκου, όταν 
αυτός ήταν υπουργός Υγείας 

του Σαμαρά. Ο λόγος ήταν 
και πάλι τα συμφέροντα των 
ελλήνων φαρμακοβιομήχα-
νων. Ακόμα και μια οπαδική 
φυλλάδα του Γιαννακόπουλου 
έβριζε τον Μπουμπούκο, κα-
τηγορώντας τον ως δωσίλογο 
και πράκτορα ξένων συμφερό-
ντων. Παράλληλα, ο Γιαννακό-
πουλος έβαλε το σάιτ του να 
κάνει φουλ προπαγάνδα υπέρ 
των συριζανέλ. Προσδοκούσε, 
προφανώς, ότι μια κυβέρνηση 
των συριζανέλ θα έβαζε βέτο 
στο σχέδιο της τρόικας για τη 
συγκεκριμένη ρύθμιση. Είναι 
βέβαιο ότι ο φίλος του ο Καμ-
μένος τον είχε διαβεβαιώσει 
σχετικά. Αν του είχε τάξει και 
κανάλι, αλλά μετά προέκυψε 
το «ντιλ» των Τσιπραίων με 
τους μεγάλους καναλάρχες, 
οπότε το τάξιμο πήγε φούντο, 
δεν το γνωρίζουμε. Ισως μας 
διαφωτίσει τις επόμενες μέ-
ρες ο Τράκης (αυτή η ιστορία 
σίγουρα θα έχει συνέχεια).

Ο Γιαννακόπουλος, αφού 
έβαλε το «περιβάλλον» του να 
δηλώσει «που να δείτε και τα 
SMS που έχει ο Γιαννακόπου-
λος από τον Καμμένο» (εμείς 
περιμένουμε με αδημονία να 
τα δούμε), έκανε επίσημη δή-
λωση, στην οποία μεταξύ των 
άλλων ανέφερε: «Με τον αρ-
χηγό των ΑΝΕΛ, που δυστυχώς 
πια ούτε τους ανεξάρτητους 
αλλά ούτε και τους Ελληνες 
εκπροσωπεί, ταυτιστήκαμε 
και τον στήριξα προσωπικά 
επειδή πίστεψα ότι θα σκίσει 
τα μνημόνια και θα ελευθε-
ρώσει την πατρίδα μας από 
τις ξένες δυνάμεις κατοχής. 
Πίστεψα κι εγώ όπως χιλιάδες 
Ελληνες ότι είναι πατριώτης 
κι όχι ένας ακόμη προδότης. 
Ποιος θα περίμενε ότι κι αυτός 
τελικά θα στηνόταν στα τέσ-
σερα και γλείφοντας εκεί που 
έφτυνε, θα έβαζε φαρδιά πλα-
τιά την υπογραφή του σε ένα 
ακόμη μνημόνιο, το βαρύτερο 
και το σκληρότερο, οδηγώντας 
τους Ελληνες ακόμη πιο βαθιά 
στην καταστροφή και παραδί-
δοντας την πατρίδα μας στα 
κοράκια. Κι αυτό δεν αλλάζει 
όσο κι όποιον κι αν επιχειρήσει 
να συκοφαντήσει ο “ηθοποιός'' 
Καμμένος»!

Ελεγε και πολλά ακόμη, στο 
ίδιο μήκος κύματος, ντούρα 
και… πατριωτικά, που δεν έχει 
νόημα να παραθέσουμε. Εκεί-
νο που βλέπουμε είναι πως 
έχει ανοίξει το καπάκι ενός 
από τους βόθρους και τα λύ-
ματα «κοσμούν» το σαλόνι 
της συγκυβέρνησης Τσίπρα-
Καμμένου. Δεν ξέρουμε πόσοι 
βόθροι ακόμα θ' ανοίξουν (ο 
Κουρής, για παράδειγμα, είναι 
διαπρύσιος υποστηρικτής των 
συριζανέλ και δε χρειάζεται να 
πούμε τι εστί Κουρής), όμως 
και ένας αρκεί. Αλλωστε, πέρα 
από επεισόδια τύπου «Καμμέ-
νος VS Τράκης», υπάρχουν οι 
καλές σχέσεις των Τσιπραίων 
με τους καναλάρχες.
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Ξεφτίζει η λάμψη 
των περονιστών 
στην Αργεντινή

Το δρόμο για το δεύτερο γύρο 
πήρε η αναμέτρηση για την εκλο-
γή προέδρου στην Αργεντινή. 
Ο πρώτος γύρος, που έγινε την 
περασμένη Κυριακή, δεν έβγαλε 
νικητή. Ο «διάδοχος» που όρισε η 
νυν πρόεδρος της χώρας Κριστίνα 
Κίρχνερ (η οποία, σύμφωνα με το 
σύνταγμα της χώρας, απαγορεύε-
ται να βάλει για τρίτη συνεχή φο-
ρά υποψηφιότητα), Ντανιέλ Σκιόλι, 
πήρε μεν το προβάδισμα, κερδίζο-
ντας το 36.8% των ψήφων έναντι 
34.4% του δεξιού αντιπάλου του, 
Μαουρίτσιο Μάκρι, δεν κατόρθω-
σε όμως να εκλεγεί από τον πρώτο 
γύρο. Για να εκλεγεί θα έπρεπε ή 
να κερδίσει το 45% ή να πάρει ένα 
40% τουλάχιστον και ταυτόχρονα 
να έχει προβάδισμα 10% από τον 
δεύτερο υποψήφιο. 

Ο Σκιόλι ήταν αντιπρόσωπος της 
σουηδικής εταιρείας Electolux και 
διευθυντής του παραρτήματός 
της στην Αργεντινή μέχρι το 1997. 
Διετέλεσε αντιπρόεδρος της Αργε-
ντινής από το 2003 μέχρι το 2007, 
όταν στην προεδρία βρίσκονταν ο 
σύζυγος της σημερινής προέδρου, 
Νέστορ Κίρχνερ, και είναι γνωστός 
από την αθλητική του σταδιοδρο-
μία στην κωπηλασία, στην οποία 
κέρδισε διάφορα μετάλλια ακόμα 
και μετά την απώλεια του δεξιού 
του χεριού σε ατύχημα κατά τη 
διάρκεια αγώνων. Αποτελεί επο-
μένως έμπιστο της Κίρχνερ, ενώ 
και η αναπηρία του απετέλεσε 
ένα «ατού» στην οικοδόμηση του 
προφίλ του ως υποψηφίου για την 
προεδρία. 

Ολα αυτά, όμως, δεν κατόρθω-
σαν να του δώσουν το απαραίτητο 
προβάδισμα, παρά το γεγονός ότι 
οι δημοσκοπήσεις έδειχναν άνετη 
επικράτησή του και παρά τη μεγά-
λη αύξηση των δημοσίων δαπανών 
το τελευταίο διάστημα πριν τις 
εκλογές, που έγινε για ευνόητους 
λόγους. Η σκληρή οικονομική 
πραγματικότητα ήταν αμείλικτη 
για τους περονιστές και την πολι-
τική τους. Με το ΑΕΠ να τρεκλίζει, 
με ποσοστά αύξησης της τάξης 
του 0.5%, και τον πληθωρισμό να 
παραμένει σε διψήφια νούμερα, 
η σοσιαλδημοκρατική λάμψη της 
διακυβέρνησης Κίρχνερ αρχίζει 
να ξεθωριάζει. 

Οι επίσημες στατιστικές, που 
εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά φτώ-
χειας και πληθωρισμού, μαγειρεύ-
οντας τα νούμερα κατά το δοκούν, 
δεν μπορούν να κρύψουν την πραγ-
ματικότητα. Οπως για παράδειγμα 
συνέβη με τον πληθωρισμό, για 
τον οποίο η κυβέρνηση αναγκά-
στηκε το Φλεβάρη του 2014 να 
εισαγάγει νέα μέτρηση, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του ΔΝΤ, με την 
οποία ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε 
δυόμιση φορές πάνω, αγγίζοντας 
το ανεπίσημο ποσοστό του 25% 
(σε ετήσια βάση) για να ανέβει 
στο 30% τον περσινό Οκτώβρη. 
Φέτος, ο πληθωρισμός μετρήθηκε 
στο 14%, όμως ποιος μπορεί να έχει 
εμπιστοσύνη στα επίσημα στοιχεία, 
όταν όλοι γνωρίζουν ότι μαγειρεύ-
ονται; 

Δυτική Οχθη

Ενοπλες επιθέσεις ενάντια στους σιωνιστές
Δε λέει να κοπάσει η εξέγερση του 

παλαιστινιακού λαού της Δυτικής 
Οχθης, ενώ σε λίγες μέρες συμπλη-
ρώνεται ένας μήνας από την αρχή της 
εξέγερσης. Πλάι στις πέτρες, τις μολό-
τοφ και τα μαχαίρια παίρνουν σταδια-
κά τη θέση τους οι ένοπλες επιθέσεις 
εναντίον του ισραηλινού στρατού από 
μαχητές της Αντίστασης στη Ραμάλα 
και αλλού.

Κάποιες από τις πιο σφοδρές συ-
γκρούσεις του τελευταίου μήνα έχουν 
γίνει στη Χεβρώνα της Δυτικής Οχθης. 
Ο παλαιστινιακές συνοικίες της πόλης, 
στις οποίες διαμένουν περισσότεροι 
από 200.000 Παλαιστίνιοι, διεμβολί-
ζονται από δύο μεγάλους εβραϊκούς 
εποικισμούς, από τους οποίους ο ένας 
βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού 
κέντρου της Χεβρώνας και στεγάζει 
500 έποικους και ο άλλος βρίσκεται 
στα περίχωρα και έχει 7.000 πληθυ-
σμό. Οι δυο εποικισμοί προστατεύο-
νται από τον ισραηλινό στρατό και οι 
έποικοι, που είναι από τους πιο σκλη-
ροπυρηνικούς, κυκλοφορούν οπλισμέ-
νοι σαν αστακοί. 

Από την αρχή του Οκτώβρη, 20 
Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Χε-
βρώνα, ανάμεσά τους πέντε παιδιά. 
Τα σώματα 11 νεκρών έχουν δεσμευτεί 
από το Ισραήλ για παραδειγματισμό, 
κάτι που ισοδυναμεί με βεβήλωση 
του νεκρού, πυροδοτώντας συνέχεια 
διαδηλώσεις με αίτημα την επιστροφή 
των νεκρών.

Οι δολοφονημένοι Παλαιστίνιοι 
έχουν φτάσει τους 63 από την αρχή 
του Οκτώβρη, από τους οποίους οι 
25 έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια 
των οδομαχιών μεταξύ διαδηλωτών 
και ισραηλινού στρατού στη Δυτική 
Οχθη και στη Γάζα. Την ίδια περίοδο, 
οι νεκροί Ισραηλινοί από επιθέσεις 

παλαιστίνιων αγωνιστών έχουν φτάσει 
στους 10, ο στρατός και η αστυνομία 
έχουν συλλάβει περισσότερους από 
1.000 Παλαιστίνιους, ενώ η κυβέρνη-
ση συνεχίζει να δεσμεύει τα σώματα 
16 νεκρών Παλαιστίνιων, τα οποία αρ-
νείται να παραδώσει στους συγγενείς 
τους.

Την Πέμπτη 22 Οκτώβρη, ένοπλοι 
μαχητές της Αντίστασης επιτέθηκαν 
σε δυνάμεις του ισραηλινού στρατού 
που είχαν εισβάλει στο προσφυγικό 
στρατόπεδο της Καλαντίγια στη Ρα-
μάλα, προκειμένου να συλλάβουν 
τρεις Παλαιστίνιους και να γκρεμί-
σουν τα σπίτια τους. Τελικά, οι ισρα-
ηλινές δυνάμεις αναγκάστηκαν να 
αποχωρήσουν χωρίς να κατεδαφίσουν 
τα σπίτια των συλληφθέντων, λόγω των 
πυρών που δέχονταν από τους μαχη-
τές και των πετρών που τους πετούσαν 
παλαιστίνιοι νεολαίοι που μαζεύτηκαν 
στο σημείο. 

Την Τρίτη 27 Οκτώβρη, ισραηλινό 
φυλάκιο του εποικισμού Πσαγκότ στη 
Ραμάλα δέχτηκε ένοπλη επίθεση από 
μαχητές της Αντίστασης, που κράτη-
σε 15 λεπτά. Αυτόπτες μάρτυρες λένε 
ότι ακούστηκαν πολλοί πυροβολισμοί, 
ενώ το φυλάκιο δέχτηκε βροχή από 
σφαίρες.

Τα ξημερώματα της ίδιας μέρας, με 
μια καταδρομική επιχείρηση, ο ισρα-
ηλινός στρατός συνέλαβε τον γενικό 
διοικητή των Ταξιαρχών Ιζεντίν Αλ 
Κασάμ, Καΐς αλ Σααντί, στο σπίτι του 
στην πόλη Μπιρ Αλ Μπάσα νότια της 
Τζενίν. Ο Σααντί καταζητούνταν από 
τους σιωνιστές και την Παλαιστινιακή 
Αρχή, ενώ στο παρελθόν είχε καταφέ-
ρει πολλές φορές να αποφύγει από-
πειρες σύλληψης και δολοφονίας του 
από τους σιωνιστές.

Στο Ισραήλ, δικαστήριο καταδίκασε 
τον ηγέτη του Ισλαμικού Κινήματος 
Ραέντ Σάλαχ σε 11 μήνες φυλάκιση 
με την κατηγορία της υποκίνησης τα-
ραχών. Το δικαστήριο έκανε δεκτά τα 
στοιχεία της πολιτικής αγωγής, στα 
οποία ο Σάλαχ εμφανιζόταν σε ομιλία 
του να καλεί το Ισραήλ να σταματήσει 
τη ρατσιστική πολιτική που εφαρμόζει 
στην Ιερουσαλήμ και απαιτούσε την 
παύση της απαγόρευσης εισόδου σε 
μουσουλμάνους στο τζαμί Αλ Ακσα 
και τον τερματισμό της κατοχής των 
παλαιστινιακών εδαφών. Ομως οι 
σιωνιστές δεν είναι διατεθειμένοι να 
ανεχτούν ούτε τις πιο ήπιες φωνές δι-
εκδίκησης, ασκώντας βάρβαρη τρο-
μοκρατία ακόμα και στο εσωτερικό 
του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου, δείχνοντας τον πανι-
κό που του έχει προκαλέσει η εξέγερ-
ση και οι αυξανόμενες ένοπλες επιθέ-
σεις ενάντια στον ισραηλινό στρατό, 
ξεπέρασε κάθε όριο πρόκλησης, δη-

λώνοντας κατά τη διάρκεια της ομιλί-
ας του στην Επιτροπή Εξωτερικών και 
Αμυνας της ισραηλινής Κνεσέτ, τη 
Δευτέρα 26 Οκτώβρη, ότι το Ισραήλ 
δεν πρόκειται να αποσυρθεί στο άμε-
σο μέλλον από τα κατεχόμενα παλαι-
στινιακά εδάφη, δηλαδή τα εδάφη που 
κατέλαβε στον πόλεμο του 1967, δίνο-
ντας με αυτό τον τρόπο τη χαριστική 
βολή στην ιδέα της δημιουργίας ενός 
παλαιστινιακού κράτους τουλάχιστον 
σ’ αυτές τις περιοχές. Η δήλωσή του 
έρχεται ουσιαστικά να επιβεβαιώσει 
αυτό που κάνουν οι σιωνιστές εδώ και 
χρόνια, αφαιρώντας έτσι κάθε επι-
χείρημα από τους υποστηρικτές των 
αδιέξοδων διαπραγματεύσεων, που 
στοιχίζονται γύρω από τον Αμπάς και 
σπέρνουν αυταπάτες ότι υπάρχει και 
άλλος δρόμος για να ζήσει ο παλαιστι-
νιακός λαός με αξιοπρέπεια εκτός από 
τον δρόμο του ένοπλου αγώνα.

Παράλληλα, η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων του αμερικάνικου Κογκρέσου, 
σε μια κίνηση πίεσης προς τον Αμπάς, 
αποφάσισε την προσωρινή παύση 
της παροχής οικονομικής βοήθειας 
ύψους 450 εκατ. δολαρίων στην Πα-
λαιστινιακή Αρχή, λόγω της δήλωσης 
του Αμπάς στον ΟΗΕ πριν μερικές 
μέρες, ότι η ΠΑ δεν δεσμεύεται πια 
από τη συμφωνία του Οσλο και τη 
συνεργασία σε ζητήματα ασφάλειας 
με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη δή-
λωση αυτή ως πράξη υποκίνησης βίας 
ενάντια στο Ισραήλ. Είναι βέβαια εξαι-
ρετικά αμφίβολο αν τελικά θα κόψει 
την οικονομική βοήθεια προς την ΠΑ, 
αφού απ’ αυτή πληρώνονται δεκάδες 
χιλιάδες υπάλληλοι της ΠΑ, οι οποίοι 
είναι πολύ πιθανό να βγουν και αυτοί 
στο δρόμο αν μείνουν απλήρωτοι, 
φουσκώνοντας ακόμα περισσότερο 
τα ποτάμια των διαδηλώσεων. 

Μποϊκοτάζ στα ισραηλινά πανεπιστήμια από εκατοντάδες 
βρετανούς ακαδημαϊκούς

Σε μια πρωτοφανή για τα 
βρετανικά δεδομένα κί-

νηση, 343 ακαδημαϊκοί από 
72 βρετανικά πανεπιστημιακά 
ιδρύματα δεσμεύτηκαν να δι-
ακόψουν τη συνεργασία τους 
με ισραηλινά πανεπιστήμια 
και ινστιτούτα σε ένδειξη δια-
μαρτυρίας για τις κατάφωρες 
παραβιάσεις των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων του παλαιστινια-
κού λαού. Τα ονόματά τους και 
η διακήρυξη που υπέγραψαν 
δόθηκαν στη δημοσιότητα με 
μια ολοσέλιδη ανακοίνωση 
στην εφημερίδα «Guardian» 
(27/10/2015), με τίτλο: «Μια δέ-
σμευση από βρετανούς ακαδη-
μαϊκούς για τα δικαιώματα των 
Παλαιστίνιων». Η ανακοίνωση 
έχει ως εξής:

«Ως ακαδημαϊκοί που συνδε-
όμαστε με βρετανικά πανεπι-
στήμια είμαστε βαθιά ενοχλη-
μένοι από την παράνομη κατοχή 
παλαιστινιακής γης από το Ισ-
ραήλ, τις ανυπόφορες παραβι-
άσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων 

σε όλους τους τομείς της ζωής 
του παλαιστινιακού λαού και την 
εμφανή αποφασιστικότητά του 
να αντισταθεί σε οποιαδήποτε 
εφικτή λύση.

Ανταποκρινόμενοι στην έκ-
κληση της παλαιστινιακής κοι-
νωνίας, δηλώνουμε ότι: 

Δε θα αποδεχτούμε προσκλή-
σεις να επισκεφτούμε ισραηλινά 
ακαδημαϊκά ινστιτούτα.

Δε θα ενεργήσουμε ως κριτές 
σε οποιαδήποτε από τις διαδικα-
σίες τους.

Δε θα συμμετέχουμε σε δια-
σκέψεις που χρηματοδοτούνται, 
οργανώνονται ή υποστηρίζονται 
απ’ αυτά ή συνεργάζονται με 
αυτά.

Ομως, θα συνεχίσουμε να 
εργαζόμαστε με ισραηλινούς 
συναδέλφους σε ατομική βάση.

Θα διατηρήσουμε αυτή τη 
θέση μέχρι να συμμορφωθεί το 
κράτος του Ισραήλ με το διεθνή 
νόμο και να σεβαστεί τις καθο-
λικές αρχές των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων».
Σε μια ανακοίνωση εκ μέ-

ρους των οργανωτών της κα-
μπάνιας, ο καθηγητής Jonathan 
Rosenhead του London School 
of Economics, μεταξύ άλλων, 
ανέφερε τα εξής:

«Τα ισραηλινά πανεπιστήμια 
βρίσκονται στην καρδιά των 
παραβιάσεων από το Ισραήλ 
του διεθνούς νόμου και της 
καταπίεσης του παλαιστινιακού 
λαού. Ολες αυτές οι υπογραφές 
συγκεντρώθηκαν, παρά τις πιέ-
σεις που μπορεί να ασκηθούν 
σε ανθρώπους να μην κάνουν 
κριτική στο κράτος του Ισραήλ. 
Τώρα που η πρόσκληση να εντα-
χθούν στη δέσμευση έχει γίνει 
δημόσια, προσδοκούμε ότι πολύ 
περισσότεροι θα ενωθούν μαζί 
μας.

Η συνεχιζόμενη καταπίεση 
των Παλαιστίνιων από το Ισραήλ 
έχει οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες 
Παλαιστίνιων να βγουν στους 
δρόμους σε μαζικές διαδηλώ-
σεις, γεγονός που προκαλεί 

σημαντική αλλαγή στη στάση 
απέναντι στο Ισραήλ σε όλο τον 
πανεπιστημιακό τομέα της Βρε-
τανίας. Εμείς θα διεξάγουμε μια 
καμπάνια σε όλα τα πανεπιστή-
μια της χώρας τους επόμενους 
μήνες και θα καλούμε τους συ-
ναδέλφους μας ακαδημαϊκούς 
να έρθουν σε επαφή μαζί μας 
αν θέλουν να υπογράψουν τη 
δέσμευση».

Ιδού ένα μικρό δείγμα των 
δραστηριοτήτων ισραηλινών 
πανεπιστημίων στα οποία ανα-
φέρεται ο βρετανός καθηγη-
τής.

u Το Israel Institute of 
Technology έχει αναπτύξει μη 
επανδρωμένες μπουλντόζες 
που χρησιμοποιούνται για την 
κατεδάφιση παλαιστινιακών 
κατοικιών και έχει δημιουργή-
σει μια ειδική τεχνολογία για 
τον εντοπισμό των τούνελ που 
χρησιμοποιούν οι Παλαιστίνιοι 
για να σπάσουν τον παράνομο 
αποκλεισμό της Γάζας.

u Το Πανεπιστήμιο Ben 

Gurion διεξάγει έρευνα που 
υποστηρίζει το υπάρχον ισρα-
ηλινό σύστημα ύδρευσης, το 
οποίο προσφέρει σχεδόν απε-
ριόριστη χρήση νερού στους 
ισραηλινούς εποίκους στην 
κατεχόμενη Δυτική Οχθη και 
μόνο σταγόνες στους περισσό-
τερους Παλαιστίνιους.

u Ενα  Ινστιτούτο στο Πα-
νεπιστήμιο του Τελ Αβίβ είναι 
υπεύθυνο για την ανάπτυξη 
του αποκαλούμενου «δόγμα-
τος δυσανάλογης βίας» και 
της στόχευσης μη στρατιωτι-
κών υποδομών, το οποίο εφαρ-
μόστηκε στους πολέμους του 
2008-2009 και του 2014 ενα-
ντίον της Γάζας.

u Το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο 
έχει πάρει μέρος στην κατά-
σχεση παλαιστινιακής γης στα 
κατεχόμενα παλαιστινιακά 
εδάφη, ενώ κάποιες από τις 
εγκαταστάσεις στέγασης των 
φοιτητών του βρίσκονται μέσα 
σε παράνομο ισραηλινό εποι-
κισμό.
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Στο δρόμο της φασιστικοποίησης η ευρωπαϊκή 
«λύση» στο μεταναστευτικό χάος

Η σύνοδος των ηγετών της Βαλκανι-
κής με τους ηγέτες της Ουγγαρίας, 

Αυστρίας και Γερμανίας, που έγινε την 
περασμένη Κυριακή στις Βρυξέλλες, 
για τη βελτίωση της μεταξύ τους συ-
νεργασίας για την αντιμετώπιση της 
προσφυγικής κρίσης, δεν ήταν παρά 
μια απελπισμένη προσπάθεια για την 
ανακοπή του προσφυγικού κύματος 
και τη συγκράτηση περισσότερων 
μεταναστών στις χώρες κατά μήκος 
της μεταναστευτικής διαδρομής στα 
Δυτικά Βαλκάνια. Γύρω στους 100 χι-
λιάδες πρόσφυγες συμφώνησαν να 
συγκρατήσουν στις χώρες αυτές, οι 
μισοί από τους οποίους προβλέπεται 
να μείνουν στην Ελλάδα (30 χιλιάδες 
μέχρι το τέλος του χρόνου και άλλες 
20 χιλιάδες το επόμενο διάστημα). 
Ταυτόχρονα, συμφώνησαν να εντεί-
νουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε 
μόνιμη βάση σχετικά με το μέγεθος των 
προσφυγικών ροών, να αποθαρρύνουν 
την κυκλοφορία των προσφύγων ή με-
ταναστών στα σύνορα άλλης χώρας της 
περιοχής χωρίς ενημέρωση των γειτο-
νικών χωρών και να ενισχύσουν την 
εξασφάλιση της πλήρους ικανότητας 
καταγραφής των αφίξεων με μέγιστη 
χρήση των βιομετρικών δεδομένων.

Από τη συμφωνία των 17 σημείων δεν 
έλειπε φυσικά η αύξηση των προσπα-
θειών για τη διαχείριση των συνόρων, 
με την οριστικοποίηση και εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης ΕΕ-Τουρκίας, την 
ενίσχυση της συνοριακής αστυνομίας 
Frontex, μέσω διαφόρων δράσεών 
της στην περιοχή, και τη χρήση, κατά 
περίπτωση, του μηχανισμού της Ομά-
δας Ταχείας Επέμβασης στα Σύνορα 
(RABIT), η οποία πρέπει να είναι δεό-
ντως εξοπλισμένη γι’ αυτό το σκοπό. Η 
παρακολούθηση για την εφαρμογή των 
παραπάνω δεσμεύσεων θα γίνεται σε 

εβδομαδιαία βάση, δείγμα του πόσο 
επιτακτικό κρίνεται το πρόβλημα. Το 
χρήμα για όλα τα παραπάνω είναι έτοι-
μες να δώσουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η 
Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, προκειμένου να απαλ-
λαγούν από ένα «βραχνά» που γίνεται 
όλο και χειρότερος, καθώς ο έλεγχος 
των προσφυγικών ροών αποδεικνύεται 
ένας άλυτος γρίφος μέσα σε ένα σύ-
μπλεγμα αντιτιθέμενων συμφερόντων, 
με την κάθε χώρα να θέλει να ρίξει το 
μεγαλύτερο βάρος στις άλλες.

Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής 
την έχουν πατήσει για τα καλά, αποτυγ-
χάνοντας να επιβάλουν την τάξη που 
τόσο ήθελε η φράου Μέρκελ, γι’ αυτό 
και σπεύδουν να πάρουν μέτρα. Το ερώ-
τημα όμως είναι πόσο θα αποδώσουν 
τα μέτρα αυτά, όταν τα «μελίσσια» των 
μεταναστών και των προσφύγων έχουν 
κατακλύσει την Ευρώπη και βρίσκουν 
άπειρους τρόπους να ξεπεράσουν τα 
όποια εμπόδια βρίσκουν στο δρόμο 
τους, στην προσπάθειά τους να επιβιώ-
σουν, αφού κάθε σκέψη για επιστροφή 

στις κατεστραμμένες 

πατρίδες τους ισοδυναμεί με επιστρο-
φή στην κόλαση.

Και τι θα κάνει η Ευρώπη; Θα μεί-
νει με σταυρωμένα τα χέρια μπροστά 
στους «βαρβάρους» που την κατακλύ-
ζουν; Το ερώτημα αυτό, που έρχεται 
από τα ρατσιστικά έγκατα της «πολιτι-
σμένης Δύσης», αδιαφορεί για το ποιος 
ευθύνεται για τις προσφυγικές ροές και 
«ξεχνά» το χρήμα που κατασπαταλούν 
οι καπιταλιστές και τον πλούτο που 
κλέβουν από τις χώρες του «τρίτου 
κόσμου». Αυτό το ερώτημα, που απευ-
θύνεται σε κοινωνίες χτυπημένες από 
την κρίση, χωρίς οργανωμένα εργατικά 
κινήματα, σε κοινωνίες που βασιλεύει 
ο ατομικισμός, θα τροφοδοτήσει την 
ένταση της φασιστικοποίησης και των 
ρατσιστικών πογκρόμ το επόμενο διά-
στημα, ξεσκίζοντας το προσωπείο της 
«ευαίσθητης Ευρώπης». Θα δείξει πόσο 
υποκριτική είναι η μονότονα επαναλαμ-
βανόμενη «αρχή» της ανθρώπινης με-
ταχείρισης των μεταναστών, που τόσες 
φορές έχουμε ακούσει και διαβάσει 
στα κείμενα των αποφάσεων που έχουν 
παρθεί από την ΕΕ για το προσφυγικό 
ζήτημα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευ-
ρωπαϊκής υποκρισίας στο προσφυγικό 
ζήτημα είναι ο χωρισμός των προσφύ-
γων και μεταναστών σε αυτούς που 
«χρήζουν διεθνούς προστασίας» και 
σε αυτούς που δεν την δικαιούνται. Για 
τους τελευταίους δεν υπάρχει άλλος 
δρόμος εκτός από την απέλαση, πράγ-
μα που επιβεβαιώθηκε και στη σύνοδο 
κορυφής της περασμένης Κυριακής. Η 
τελευταία έκανε ιδιαίτερη μνεία στη συ-
νεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και τη Frontex, προκειμένου να εντα-
θούν οι απελάσεις («επανεισδοχές» 
το λένε στην… κόσμια ευρωενωσίτικη 
γλώσσα) προς το Μπαγκλαντές, το Πα-
κιστάν και το Αφγανιστάν, σε συνεργα-
σία με τις κυβερνήσεις τους. 

Εδώ είναι που παραβιάζουν ακόμα 
και την δική τους «λογική», σύμφωνα με 
την οποία οι πρόσφυγες από τις εμπό-
λεμες ζώνες πρέπει να προστατευθούν. 
Γιατί το να θεωρείς το Αφγανιστάν 
(χώρα όπου ο εμφύλιος συνεχίζεται 
με αμείωτη ένταση) «ασφαλή χώρα» ή 
«εν μέρει ασφαλή», δεν αποτελεί παρά 
πρόκληση στη νοημοσύνη μας. Τι ήταν 
αυτό που έκανε την ΕΕ να αλλάξει στά-
ση στο ζήτημα των αφγανών προσφύ-
γων; Ηταν πρώτα απ’ όλα το γεγονός 
ότι ένα μεγάλο μέρος των προσφύγων 
που διαβαίνουν το διάδρομο των Δυτι-
κών Βαλκανίων είναι Αφγανοί, οι οποί-
οι σύμφωνα με άρθρο της περασμένης 
Κυριακής στη «Φρανκφούρτερ Αλγκε-
μάινε Τσάιτουνγκ» (http://www.faz.
net/aktuell/politik/kanzleramt-macht-
druck-afghanen-sollen-abgeschoben-
werden-13874407.html) αποτελούν 
μετά τους Σύριους τη μεγαλύτερη και 
συνεχώς αυξανόμενη ομάδα προσφύ-
γων που αιτούνται άσυλο, πράγμα που 
-όπως επισημαίνει η εφημερίδα- αποτε-
λεί ανησυχία της γερμανικής κυβέρνη-
σης. Η τελευταία θέλει να μεριμνήσει 

ώστε να έρχονται στην Ευρώπη λιγότε-
ροι Αφγανοί και να επιστρέφουν περισ-
σότεροι στη χώρα τους. Γι’ αυτό και η 
καγκελαρία θεωρεί επιτακτική ανάγκη 
μια διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση 
του Αφγανιστάν γι’ αυτό το θέμα.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, ο ένας 
στους τέσσερις πρόσφυγες που πέρα-
σαν φέτος από το δρόμο των Δυτικών 
Βαλκανίων ήταν Αφγανός. Το άρθρο 
επικαλείται τα στοιχεία της Υπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρό-
σφυγες, που αναφέρουν ότι 124.000 
Αφγανοί υπέβαλαν αίτηση ασύλου στην 
ΕΕ μέχρι τον Αύγουστο, ποσοστό υπερ-
διπλάσιο από πέρσι. Ο αριθμός των αι-
τήσεων ασύλου των Αφγανών στην ΕΕ 
ανέβηκε από τις 6.000 του περασμένου 
Μάρτη στις 30.000 τον Αύγουστο. Το 
ένα τέταρτο απ’ αυτές υποβλήθηκε στη 
Γερμανία.

Παρόμοια στοιχεία αναφέρει και το 
γερμανικό κανάλι ZDF (http://www.
heute.de/gipfel-zum-fluechtlingschaos-
fluechtlinge-aus-afghanistan-sollen-
schneller-abgeschoben-werden-
koennen-40710102.html), επικαλού-
μενο το Ομοσπονδιακό Γραφείο Με-
τανάστευσης (BAMF). Σύμφωνα με 
τα στοιχεία αυτά έχουν καταχωρηθεί 
15.999 αιτήσεις ασύλου Αφγανών από 
το Γενάρη μέχρι το Σεπτέμβρη του 2015 
στη Γερμανία. Την ίδια περίοδο πέρσι, 
οι αιτήσεις ασύλου Αφγανών ήταν 6.574 
(δηλαδή οι αιτήσεις υπερδιπλασιάστη-
καν).

Από τους πρόσφυγες που υπέβαλαν 
αίτηση για άσυλο μόνο οι μισοί κρίθηκε 
ότι χρειάζονται «διεθνή προστασία»! 
Κι αυτό γιατί η γερμανική κυβέρνηση 
θεωρεί ότι το Αφγανιστάν δεν πρέπει 
σε καμία περίπτωση να αντιμετωπιστεί 
όπως η Συρία. Γιατί θεωρεί ότι η  κατά-
σταση ασφαλείας στο Αφγανιστάν ποι-
κίλλει κατά τόπους. Ετσι οι άνθρωποι θα 
μπορούσαν κάλλιστα να επιστρέψουν 
στην Καμπούλ και σε περιοχές που 
θεωρούνται «φυλετικά σταθερές»! Για 
να ανακόψουν τη ροή των προσφύγων 
σχεδιάζουν να οργανώσουν και μια 
καμπάνια για την αποτροπή της μετα-
νάστευσης από όσους το επιχειρήσουν.

Βέβαια, η «συνεργασία» με την κυ-
βέρνηση του Αφγανιστάν για επιστρο-
φή των μεταναστών δεν είναι σίγουρο 
ότι θα αποδώσει καρπούς. Γιατί δεν 
είναι βέβαιο πόσο πρόθυμο θα είναι το 
Αφγανιστάν να συνεργαστεί και ακόμα 
πιο αβέβαιο είναι το πόσο θα έχει τη 
δύναμη να ανακόψει την προσφυγική 
ροή. Οι εκκλήσεις της «πρώτης κυρί-
ας» του Αφγανιστάν προς τη Γερμανία 
να δείξει «γενναιοδωρία», και οι διαβε-
βαιώσεις της ότι το 80% των προσφύ-
γων που φτάνουν από το Αφγανιστάν 
στην ΕΕ είναι νέοι άνθρωποι, έτοιμοι να 
προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά ήθη (!), 
δείχνουν το αντίθετο. 

Μέχρι πριν λίγο καιρό, γνωρίζαμε ότι 
«ασφαλείς χώρες» θεωρούνται το Κό-
σοβο, το Μαυροβούνιο και η Σερβία. 
Τώρα βάζουν και ένα μέρος του Αφγα-
νιστάν, αύριο ίσως βάλουν και ένα μέ-
ρος της Συρίας. Το πόσο θα πετύχουν το 
στόχο τους παραμένει αβέβαιο, γι’ αυτό 
και θα εντείνουν τα πογκρόμ, μετατρέ-
ποντας την ΕΕ σε αυτό για το οποίο κά-
ποτε η προπαγάνδα τους κατηγορούσε 
τις σοσιαλιστικές χώρες: σε ένα πραγ-
ματικό «σιδηρούν παραπέτασμα»!

Η πολιτική σημασία της καμπάνιας μποϊκοτάζ των ισ-
ραηλινών πανεπιστημίων, στην οποία συμμετέχουν και 
«βαριά» επιστημονικά ονόματα, προκάλεσε την άμεση και 
έντονη αντίδραση της ισραηλινής και της βρετανικής κυ-
βέρνησης. Ο βρετανός πρεσβευτής στο Ισραήλ έσπευσε 
να δηλώσει ότι η χώρα του είναι βαθιά προσηλωμένη στην 
προώθηση των διμερών ακαδημαϊκών και επιστημονικών 
δεσμών και ότι η βρετανική κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει 
ποτέ σ’ εκείνους που θέλουν να μποϊκοτάρουν το Ισραήλ 
να βάλουν τέρμα στην εξηντάχρονη ζωντανή ανταλλαγή 
και συνεργασία που κάνουν και τις δύο χώρες ισχυρότε-
ρες. Η δε ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο απάντησε δη-
λώνοντας ότι «οι κινήσεις μποϊκοτάζ αποσκοπούν μόνο να 
σπείρουν το μίσος και την αποξένωση ανάμεσα στις δύο 
πλευρές και όχι να προωθήσουν τη συνύπαρξη». 

Μια βδομάδα νωρίτερα, είχε δοθεί στη δημοσιότητα 
ανακοίνωση με τις υπογραφές 150 συγγραφέων, ραδιο-
τηλεοπτικών παρουσιαστών, συντηρητικών βουλευτών και 
άλλων, με την οποία δήλωναν την αντίθεσή τους στην κα-
μπάνια πολιτιστικού μποϊκοτάζ του Ισραήλ, η οποία ξεκίνη-
σε το Φλεβάρη αυτής της χρονιάς και έχει συγκεντρώσει 
μέχρι τώρα τις υπογραφές άνω των 1.000 ανθρώπων της 
τέχνης και του πολιτισμού, χαρακτηρίζοντάς την «διχαστι-
κή» και «μεροληπτική».

Οι Βρετανοί «πετάνε το μπαλάκι» στο δικό μας γήπε-
δο. Ιδιαίτερα σήμερα, που ο αντάρτης παλαιστινιακός 
λαός ματώνει καθημερινά στους δρόμους, πολεμώντας 
για το δίκιο του με «πρωτόγονα» όπλα, ενώ η ελληνική 
κυβέρνηση, συνεχίζοντας την πολιτική των προκατόχων 
της, συσφίγγει τις οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές 
σχέσεις της με τους σιωνιστές, είναι ντροπή για τον προ-
οδευτικό ακαδημαϊκό, καλλιτεχνικό, συγγραφικό χώρο, 
το χώρο της διανόησης γενικότερα, να μην αναλαμβάνει 
ανάλογες πρωτοβουλίες.

Δεν έχει τελειωμό ο κατάλογος με τα περιστα-
τικά αστυνομικής βαρβαρότητας κατά των 

Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ. Το τελευταίο περι-
στατικό ξεπερνάει κάθε αρρωστημένη φαντασία! 
Την περασμένη Δευτέρα, σε λύκειο της Βόρειας 
Καρολίνα, καθηγητής έδωσε ωριαία αποβολή σε 
μαθήτρια καλώντας μπάτσο από την «ασφάλεια» 
του σχολείου να επιβάλει την τάξη. Ο τελευταί-
ος ζήτησε με απειλητικό τρόπο από τη μαθήτρια 
να βγει από την αίθουσα και πριν αυτή προλάβει 
να αρνηθεί, ο μπάτσος εφάρμοσε όλα όσα είχε 
διδαχτεί να εφαρμόζει κατά των «αδίστακτων κα-
κοποιών». Της έκανε κεφαλοκλείδωμα ενώ ήταν 
καθισμένη στο θρανίο της, την αναποδογύρισε 
μαζί με το θρανίο και την έσυρε μερικά μέτρα 
στο πάτωμα ακινητοποιώντας την! Ο μπάτσος 
συνέλαβε έναν ακόμα μαθητή που τόλμησε να 
διαμαρτυρηθεί για τη συμπεριφορά του. Και οι 
δύο (μαθητής και μαθήτρια) βρέθηκαν κατηγο-
ρούμενοι για διατάραξη κοινής ειρήνης!

Το περιστατικό δε θα γινόταν γνωστό, αν συμ-
μαθητές της μαθήτριας δεν το κατέγραφαν με 
τις κάμερες των κινητών τους και δεν το ανέβα-
ζαν στο διαδίκτυο (https://www.youtube.com/
watch?v=TIbiAKG4bd4). Στο λύκειο της Σπρινγκ 
Βάλεϊ φοιτούν 2.000 μαθητές, εκ των οποίων το 
52% είναι μαύροι και το 30% λευκοί. Ο μπάτσος, 
που ήταν επτά χρόνια στο σχολείο, είχε βραβευ-
τεί για την… πολιτισμένη του συμπεριφορά σε 
άλλο σχολείο. Παράλληλα, όμως, εκκρεμούσαν 
σε βάρος του τρεις μηνύσεις για κακομεταχείρι-

ση κατά τη διάρκεια συλλήψεων (μιλάμε για σα-
διστή, δηλαδή). Οπως αναφέρουν οι «Τάιμς της 
Νέας Υόρκης», οι αρχές «ανησυχούν βαθιά» για 
το περιστατικό και διεξάγονται έρευνες για να… 
εξακριβωθεί η αλήθεια!

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες 
που μπάτσοι ασκούν σωματική βία σε ανήλικα κο-
ρίτσια για ασήμαντο λόγο. Τον περασμένο Ιούνη, 
ένας άλλος μπάτσος είχε αρπάξει από τα μαλλιά 
και πετάξει στο έδαφος μία 14χρονη με μαγιό, η 
οποία έκανε το έγκλημα να συμμετάσχει σε πάρτι 
σε μια δημοτική πισίνα, ενοχλώντας τους ρατσι-
στές γείτονες. Ο μπάτσος τότε είχε βγάλει και το 
περίστροφο από τη θήκη απειλώντας τους φίλους 
του κοριτσιού που είχαν αντιδράσει, ενώ στη συ-
νέχεια παραιτήθηκε. Οσο περνάει ο καιρός τόσο 
πληθαίνουν τα κρούσματα αστυνομικής βίας σε 
μια χώρα που ο νόμος του μπάτσου γίνεται όλο 
και πιο αδίστακτος. Οι μπάτσοι απολαμβάνουν 
πλήρους ασυλίας, ενώ η «τιμωρία» όσων συλλαμ-
βάνονται να «παρεκτρέπονται» εξαντλείται στην 
παραίτησή τους ή στην αλλαγή θέσης.

ΗΠΑ: Μπάτσος βιαιοπραγεί μέσα στην τάξη!
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Η λεπίδα έρχεται
Ο αναγραμματισμός παραπέμπει στο κεντρικό 

προεκλογικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο 
Γενάρη («Η ελπίδα έρχεται»). Η ελπίδα έγινε 
εφιάλτης διαρκείας. Εγινε μνημονιακή λεπίδα που 
θερίζει δικαιώματα και λαϊκά εισοδήματα.

Τα ραβασάκια του ΕΝΦΙΑ μπήκαν στους 
φορολογικούς λογαριασμούς των εργαζόμενων, που 
φέτος καλούνται να τα πληρώσουν σε πέντε δόσεις.

Μια φήμη που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες 
θέλει την κυβέρνηση να μελετά μεταφορά του 
«κόστους» του 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση στα 
τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων!

Στο επιτελείο του Κατρούγκαλου, σε στενή 
συνεργασία με τα τεχνικά κλιμάκια της 
τρόικας, επεξεργάζονται την τελική μορφή 
της εκτέλεσης της Κοινωνικής Ασφάλισης, την 
οποία θα πληροφορηθούμε μέσα στο επόμενο 
δεκαπενθήμερο.

Οι τράπεζες, βεβαίως, ανακεφαλαιοποιούνται για 
δεύτερη φορά με χρήματα του ελληνικού λαού, μέσα 
από διαδικασίες εξπρές.

Και οι καπιταλιστές εξακολουθούν να 
απολαμβάνουν τις ξεχωριστές φοροαπαλλαγές 
τους, με το καθεστώς να γίνεται πιο άνετο γι' αυτούς 
(σε προηγούμενα φύλλα της «Κ» αναφερθήκαμε 
αναλυτικά στις νέες ρυθμίσεις υπέρ του εφοπλιστικού 
κεφαλαίου και για τον «χαλαρότερο» έλεγχο των 
κομπιναδόρικων ενδοομιλικών συναλλαγών).

Να μην το ξεχάσουμε: όπως απέδειξε μελέτη που 
δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, αν οι 
καπιταλιστές δεν επιδίδονταν με ιδιαίτερη μανία 
στο αγαπημένο τους σπορ της εισφοροκλοπής 
(πέραν της εισφοροδιαφυγής), αν δηλαδή 
πλήρωναν τις βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές 
των επιχειρήσεών τους, τα ασφαλιστικά ταμεία 
των εργατών και εργαζόμενων μισθωτών δε θ' 
αντιμετώπιζαν σήμερα πρόβλημα επιβίωσης. Ουδείς, 
όμως, τους ζητά να μην φοροκλέπτουν, ουδείς τους 
ελέγχει, ουδείς βάζει χέρι στα υπερκέρδη τους.

Η ζωή συνεχίζεται με… μνημονιακή συνέπεια. Ούτε 
μία (αριθμός 1) από τις αντεργατικές και αντιλαϊκές 
ρυθμίσεις της προηγούμενης πενταετίας δεν έχει 
καταργηθεί. Ακόμα και κάτι ανούσιες ψευτοαλλαγές 
που έκανε η συγκυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων στο 
πρώτο πεντάμηνο καταργήθηκαν, για να επανέλθει 
ακέραιο το πλαίσιο των Μνημονίων 1 και 2.

Πάνω σ' αυτό το εφιαλτικό πλαίσιο προστίθενται 
το ένα μετά το άλλο τα μέτρα του Μνημόνιου-3, 
κάνοντάς το ακόμα πιο εφιαλτικό, ακόμα πιο 
αβάσταχτο. Εργάτες, αγρότες, εργαζόμενοι 
μικροαστοί έχουν μπει σε μια πρέσα, η οποία τους 
στύβει ολοένα και περισσότερο. Διότι η ντόπια 
κεφαλαιοκρατία και οι ιμπεριαλιστές δανειστές 
θεωρούν ότι «υπάρχει ακόμα λίπος».

Αυτή η διαδικασία κινεζοποίησης του ελληνικού 
λαού έχει ιστορικό χαρακτήρα: ή θα παγιωθεί για 
πολλά χρόνια ή θα υπάρξει ανάσχεσή της, μέσα από 
αντιστάσεις που δε θα θυμίζουν σε τίποτα αυτές 
που έχουμε γνωρίσει ως τώρα και που αποδείχτηκαν 
εντελώς αναποτελεσματικές.

Αν, όμως, αυτό καταντήσει «ελπίδα και προσμονή», 
απλούστατα δε θα έρθει. Οι πρωτοπόροι εργάτες 
οφείλουν να το συνειδητοποιήσουν αυτό και ν' 
αρχίσουν να βγαίνουν έξω από τον «παραδοσιακό» 
φαύλο κύκλο, προετοιμάζοντας την ενότητά τους σ' 
ένα ανώτερο, πολιτικό-επαναστατικό επίπεδο.

ΥΓ. Στο μεταξύ, το φουσκωμένο λόγω του καιρού 
Αιγαίο γίνεται καθημερινά υγρός τάφος για 
προσφυγόπουλα και πρόσφυγες που προσπαθούν να 
περάσουν στη «γη της επαγγελίας». 

στο ψαχνό

Αλήθεια και κοροϊδία (1)
«Η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία την 

οποία και θα τηρήσει, δεν υπέγραψε σύμ-
φωνο παράδοσης της κυριαρχίας της», 
δήλωσε ο Τσίπρας σε μία από τις γνωστές 
εξάρσεις… εθνικής υπερηφάνειας, που τις 
παθαίνει κάθε φορά που πρόκειται να υπο-
γράψει κάτι μνημονιακό. Και ο Πρετεντε-
ράκος, που παθαίνει αλλεργία μ' αυτά και 
θέλει να λειτουργεί το ελληνικό κράτος ως 
μια περιφερειακή διεύθυνση του Βερολί-
νου και των Βρυξελλών, του απάντησε από 
τη στήλη του στα «Νέα»:

«Η αλήθεια όμως είναι ότι ισχύει το 
δεύτερο. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι 
μια διαρκής και διευρυνόμενη μεταφορά 
κυριαρχίας που κορυφώθηκε με το κοινό 
νόμισμα και εξελίσσεται συνεχώς. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο Σόιμπλε είναι υπουργός 
Οικονομικών της Ελλάδας όσο και ο Τσα-
καλώτος. Και μάλιστα ισχυρότερος. Διότι η 
κυρίαρχη πολιτική της Ευρώπης είναι ενι-
αία και διαμορφώνεται σε επίπεδο ευρωπα-
ϊκών συσχετισμών. Τριακόσιες εκλογές να 
κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη και με ποσοστά 
Τσαουσέσκου, η οικονομική πολιτική της 
χώρας θα διαμορφώνεται στο Eurogroup».

Αν παραβλέψουμε την πολιτική αντιπα-
λότητα ανάμεσα στους δύο, ο καθένας κά-
νει τη δουλειά του. Ο ένας κηρύσσει την 
ανοιχτή ξενοδουλεία και ο άλλος κρατάει 
τα προσχήματα, κοροϊδεύοντας τον ελλη-
νικό λαό.

Αλήθεια και κοροϊδία (1)
Μια πρακτική εφαρμογή των παραπάνω 

είχαμε κατά την επίσκεψη του αντιπροέ-
δρου της Κομισιόν Β. Ντομπρόβσκις, που 
ήρθε για να κάνει υποτίθεται την πολιτική 
διαπραγμάτευση με τη συγκυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων. Σύμφωνα με όσα διέρ-
ρευσε το Μαξίμου, ο Τσίπρας είπε στον 
Ντομπρόβσκις: «Δεν πρέπει να απειληθεί 
η πολιτική σταθερότητα, ούτε να μπει σε 
δοκιμασία το πρόγραμμα».

Σε μια πρώτη ανάγνωση, αυτό μοιάζει 
με χρησμό της Πυθίας. Ανθρωποι σαν τον 
Ντομπρόβσκις, όμως, καταλαβαίνουν 

τι θέλει να πει ο… ποιητής Τσίπρας. Πώς 
μπορεί να απειληθεί η πολιτική σταθερό-
τητα; Αν η κυβέρνηση δεν μπορεί να πε-
ράσει στη Βουλή κάποια νομοθετήματα 
ή αν ξεσηκωθεί ο κόσμος και δημιουρ-
γήσει έκρυθμη κατάσταση. Πώς μπορεί 
να αποσοβηθεί μια τέτοια εξέλιξη, χωρίς 
παράλληλα «να μπει σε δοκιμασία το 
πρόγραμμα», δηλαδή το Μνημόνιο; Αν τα 
ψηλά κλιμάκια πουν στην τρόικα να κάνει 
λίγο πίσω στα όρια που βάζει για τη ρύθ-
μιση των «κόκκινων» δανείων. Αυτός είναι 
ο «έντιμος συμβιβασμός» για τον οποίο 
μίλησε ο Τσακαλώτος. Η νέα ρύθμιση θα 
είναι χειρότερη απ' αυτή της Κατσέλη που 
ίσχυε μέχρι τώρα. Αλλά η… εθνική κυριαρ-
χία θα μείνει αλώβητη…

Εναλλακτικά (1)
Καθώς πλησιάζει ο καιρός που θα δη-

μοσιοποιηθεί το νομοσχέδιο της νέας 
σαρωτικής αντιασφαλιστικής μεταρρύθ-
μισης, χρήσιμο είναι να θυμηθούμε ένα 
ακόμη δείγμα αδίστακτης συριζαίικης 
αλητείας. Μέχρι και τις εκλογές του Σε-
πτέμβρη, αν και ήταν ήδη γνωστά και το 
Μνημόνιο-3 και οι προτάσεις που ο ίδιος 
ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στείλει στους ιμπεριαλι-
στές δανειστές, που προδιέγραφαν τη 
νέα αντιασφαλιστική επίθεση (από τον 
περασμένο Ιούνη, πριν ακόμα το δη-
μοψήφισμα-φάρσα, έγραφε σχετικά η 
«Κ»), με επικεφαλής τον Τσίπρα διαβε-
βαίωναν πως δεν πρόκειται να πειραχτεί 
καμιά σύνταξη, διότι ολόκληρος ο προ-
σανατολισμός του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην 
αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρη-
ματοδότησης, διότι -όπως έλεγαν- το 
πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης 
δεν είναι πρόβλημα παροχών, αλλά 
πρόβλημα χαμηλών εσόδων.

Τώρα ουδείς μιλάει γι' αυτές τις πε-
ριβόητες «εναλλακτικές πηγές χρη-
ματοδότησης». Δεν αναφερόμαστε 
μόνο στους «σοφούς», που ανέλαβαν 
να προσφέρουν πυρομαχικά για την 
ιδεολογική προετοιμασία του ελληνι-
κού λαού, αλλά και στον Κατρούγκαλο 
και στα άλλα κυβερνητικά στελέχη. Δε 

λένε κουβέντα γι' αυτό το θέμα, που απο-
τελούσε το βαρύ πυροβολικό της αλήτικης 
προπαγάνδας τους μέχρι τις εκλογές.

Εναλλακτικά (2)
Επειδή αυτό σημειώθηκε και από μερί-

δα του αστικού Τύπου, ο Κατρούγκαλος 
θεώρησε πρέπον να μιλήσει για «νέους 
πόρους» στη μίνι συνέντευξη που έδωσε 
μετά τη συνάντησή του με τον αντιπρόε-
δρο της Κομισιόν Β. Ντομπρόβσκις. Και τι 
είπε; Οτι ζήτησε από τον Ντομπρόβσκις 
«να εξετάσει το ενδεχόμενο ο δημοσιονο-
μικός στόχος τον οποίο έχουμε δεσμευτεί 
ότι θα τιμήσουμε, να μην επιτευχθεί κυρί-

Υποκρισία
Η εικόνα του τούρκου διασώστη να 

κρατά στα χέρια του το κορμάκι του νε-
κρού Αϊλάν έκανε το γύρο του κόσμου 
πριν από μερικές εβδομάδες. Δημο-
σιεύτηκε στις πρώτες σελίδες σχεδόν 
όλων των εφημερίδων, έγινε αφορμή 
για εκατοντάδες σχόλια σε όλες τις 
γλώσσες του κόσμου, κατέκλυσε τα 
λεγόμενα social media. Εγινε τόση κα-
τάχρηση συναισθήματος που ακόμη 
και ειλικρινείς άνθρωποι αισθάνθηκαν 
ότι μπορεί να κατηγορηθούν για υπο-
κρισία. Και έσκυψαν ντροπιασμένοι το 
κεφάλι.

Εκτοτε, το Αιγαίο έχει ξεβράσει αρ-
κετά ακόμη νεκρά παιδάκια (συχνά 
μαζί με τους γονείς και τα αδερφά-
κια τους). Δεν περνάει μέρα που να 
μην υπάρχει ένα ναυάγιο στα στενά 
ανάμεσα στα τουρκικά παράλια και 
κάποιο ελληνικό νησί. Δεν είναι λίγες 
οι φωτογραφίες Ελλήνων που κρατούν 
στα χέρια τους ένα νεκρό παιδάκι. Αυ-
τές οι φωτογραφίες, όμως, δε γίνονται 
πρωτοσέλιδα στο διεθνή Τύπο. Η πε-
ρίοδος της υποκρισίας πέρασε. Τώρα 
είναι η περίοδος της ανακοπής των 
μεταναστευτικών ροών. Και τα νεκρά 
παιδάκια δεν προσφέρονται γι' αυτή 
την προπαγάνδα.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Αυτά είναι δυο γνήσια σημειώματα ΕΝΦΙΑ (σβήσαμε μόνο τα στοιχεία των φορολογούμενων). Ο πρώτος πρέπει να πληρώσει ΕΝΦΙΑ 
1,10 ευρώ και ο δεύτερος 2,20 ευρώ. Σκεφθείτε τώρα ότι οι εν λόγω φορολογούμενοι είναι μια γιαγιά και ένας παππούς, που έχουν ένα 
χωραφάκι στο χωριό (σε τέτοια περιουσία αντιστοιχούν αυτά τα ποσά ΕΝΦΙΑ). Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να παρακαλέσουν κάποι-
ον να τους «κατεβάσει» τα ηλεκτρονικά σημειώματα. Αν δεν έχουν κάποιο συγγενή ή γνωστό, θα πρέπει να πάνε σε κάποιο λογιστικό 
γραφείο και ν' αφήσουν κι ένα «ρεγάλο» στον άνθρωπο που θα τους βοηθήσει. Μετά, θα πρέπει να πάνε να στηθούν στην ουρά της 
τράπεζας κι όταν φτάσει η σειρά τους ν' απασχολήσουν τον υπάλληλο για να πληρώσουν αυτά τα… υπέρογκα ποσά στον κρατικό κορ-
βανά. Μέχρι πέρσι, ΕΝΦΙΑ μέχρι 5 ευρώ δεν καταβαλλόταν. Τώρα καταβάλλεται και το 1 ευρώ. Κατά τα άλλα, οι τύποι που κυβερνούν 
ισχυρίζονται ότι θα πατάξουν τη γραφειοκρατία, θα απλοποιήσουν τις διαδικασίες, θα ελαττώσουν την ταλαιπωρία του πολίτη στην 
επαφή του με το κράτος. Χωρίς ιδιαίτερο ψάξιμο, εμείς βρήκαμε δυο τέτοιες περιπτώσεις σ' ένα μικρό κύκλο ανθρώπων που ρωτήσαμε. 
Φανταστείτε πόσες χιλιάδες άνθρωποι θα ταλαιπωρηθούν σε όλη την Ελλάδα. Οσο για τα λεφτά που θα μαζέψει το κράτος, σίγουρα 
θα πρόκειται για πενταροδεκάρες.
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ως με μείωση συντάξεων, αλλά με εισαγωγή ενδεχομένως άλλων 
πόρων στο σύστημα».

Υπάρχουν αυτοί οι άλλοι πόροι; Εχει κάποια πρόταση η κυβέρ-
νηση; Οχι, βέβαια. Γι' αυτό και ο Κατρούγκαλος δεν είπε κάτι 
συγκεκριμένο, αλλά… ανέθεσε στον Ντομπρόβσκις να του βρει 
«ενδεχομένως» νέους πόρους! Οταν του ζητήθηκε να γίνει συ-
γκεκριμένος, να πει «κάποια πράγματα παραπάνω πάνω σ' αυτό», 
απάντησε: «Δε θέλω να είμαι αναλυτικότερος επί του θέματος 
αυτού γιατί είναι από τα ζητήματα τα οποία και εμείς επεξεργαζό-
μαστε σε τεχνικό επίπεδο και θ’ αποτελέσουν προφανώς και βάση 
διαπραγμάτευσης με τους εταίρους μας»!

Η «επιτροπή σοφών» παρουσίασε το πόρισμά της που δε λέει 
τίποτα για νέους πόρους. Ο Κατρούγκαλος αποδέχτηκε τη φι-
λοσοφία αυτού του πορίσματος και στη συνέντευξη Τύπου που 
έδωσε επίσης δεν είπε τίποτα. Λέτε να ανακάλυψε μέσα σ' ένα 
δεκαήμερο… νέους πόρους;

Τα παιδία παίζει
Μετά τον μέγα οικονομολόγο Μάρδα που θα φτιάξει «θερινό 

Νταβός» στ’ ανοιχτά της Εύβοιας, θα μας φέρει τη Σίρλεϊ Μπάσεϊ 
(τραγουδάει ακόμα αυτή;) και θα στήσει και το «θρόνο του Δία» 
στον Ολυμπο, με αποτέλεσμα να απογειώσει την… ανάπτυξη, 
σειρά πήρε ο Καμμένος, που προτείνει (σύμφωνα με τον «Βη-
ματοδότη») συμπαραγωγή πολεμικών πλοίων με τη Γαλλία και 
πώληση πυραύλων στο Αμπού Ντάμπι.

Η συμπαραγωγή πολεμικών πλοίων με τη Γαλλία κάτι κρύβει 
από πίσω. Κρύβει τη διαρκή πίεση της γαλλικής πολιτικής ηγε-
σίας για πώληση κάποιων φρεγατών που «έχουν περισσέψει» 
στα γαλλικά ναυπηγεία. Πίεση που σίγουρα ανανέωσε ο Ολάντ. 
Φυσικά, οι γάλλοι δεν μιλούν για συμπαραγωγή και άλλα τέτοια 
φαιδρά. Ξέροντας ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει λεφτά για να 
επαναλάβει τις παλιές πλούσιες αγορές, προτείνει πώληση των 
φρεγατών με «λίζινγκ».

Απορίες
Εμείς είχαμε κάθε διάθεση να πιστέψουμε την τέως πρόεδρο 

Ζωή που έγραψε ότι ο τέως υπουργός Γιάνης (με ένα νι) δια-
βάλλεται από την «Αυγή». Να πιστέψουμε και τους ανθρώπους 
του Γιάνη που λένε ότι ο άνθρωπος γυρίζει και μιλάει τζάμπα σε 
συνέδρια και ημερίδες (μόνο τα έξοδα του κάνουν). Αφού, όμως, 
τα πιστέψαμε όλ' αυτά, άρχισαν οι απορίες.

Υπάρχει περίπτωση η Αντζελα (μία είναι η Αντζελα) να μην είναι 
πρώτο όνομα στη μαρκίζα του σκυλάδικου και να μην έχει ψη-
λότερο κασέ από το κάθε σκυλάκι που μόλις βγήκε στη δουλειά; 
Υπάρχει περίπτωση ο Καμπιάσο να έχει χαμηλότερο κασέ από 
τον Σιόβα ή ο Μπερμπάτοφ από τον Κλάους; Ετσι λειτουργεί κι 
αυτό το ιδιότυπο χρηματιστήριο των «σελέμπριτις» που γνωστές 
εταιρίες διοργάνωσης εκδηλώσεων χρησιμοποιούν για ομιλίες 
σε κάθε σημείο του πλανήτη. Ο Κλίντον, ο Μπλερ, ο Γιωργάκης, 
καθένας απ' αυτό το πολιτικό και ακαδημαϊκό «τζετ σετ» έχει 
το κασέ του. Αν ο Μπαρουφάκης δεν έχει κασέ, αλλά πηγαίνει 
τζάμπα, τότε είναι ένα ολοστρόγγυλο τίποτα. Γιατί σ' αυτό το χρη-
ματιστήριο «είσαι» ό,τι γράφει το κασέ σου. Αν πάλι ο Μπαρου-
φάκης είναι σημαντικός, θα πρέπει να μας πει ποιο είναι το κασέ 
του, για να κρίνουμε κι εμείς πόσο σημαντικός είναι. Και βέβαια, 
να δηλώσει στην εφορία ό,τι μαζεύει, όπως πρέπει να κάνει κάθε 
καθωσπρέπει φορολογούμενος (σε αντίθεση με τους οπαδούς 
της εισοδηματικής «μαυρίλας»).

Οι απορίες, όμως, απαντήθηκαν συγκεκριμένα από δημοσίευ-
μα που αποκάλυψε ότι η ατζέντισσα του Yanis Τατιάνα Μαρίνκο 
ζητάει για τον πελάτη της αεροπορικά εισιτήρια business class, 
πεντάστερο ξενοδοχείο, κάλυψη όλων των γευμάτων και των με-
τακινήσεων, συν 60.000 δολάρια (περίπου 53.000 ευρώ), που 
κατατίθενται στο λογαριασμό της εταιρίας της London Speakers 
Bureu (Λονδρέζικο Γραφείο Ομιλητών), στο υποκατάστημα της 
HSBC στο Ομάν.

Παπαγαλάκια
Η σκηνή στην αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ, το βράδυ της πε-

ρασμένης Κυριακής. Εμφανίζεται το παπαγαλάκι, παρουσιάζει 
το ρεπορτάζ για το ματς της ΑΕΚ και μόλις τελειώνει ρωτάει 
το άλλο παπαγαλάκι που κάνει το συντονισμό: «Για το γήπεδο 
έχουμε κανένα νέο;». Πανέτοιμο το παπαγαλάκι του «ρεπορτάζ» 
απαντά ότι υπάρχουν ευχάριστα νέα, διότι υπάρχει ανακοίνωση 
του υπουργείου που εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη για την κατα-
σκευή του γηπέδου! Και διαβάζει από ένα χαρτί απόσπασμα από 
έγγραφο όχι του υπουργείου, αλλά μιας Διεύθυνσης που λέει ότι 
δεν έχει πρόβλημα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
Εγγραφο που είναι γνωστό εδώ και σχεδόν ένα μήνα!

Τα δυο παπαγαλάκια, εμφανώς προσυνεννοημένα, έπαιξαν το 
παιχνίδι του Μελισσανίδη, μιας και γνώριζαν ότι οι οπαδοί της 
ΑΕΚ θα ήταν στημένοι μπροστά από τις οθόνες τους για να δουν 
τη μεγάλη νίκη της ομάδας τους. Αν επρόκειτο για υπάλληλους 
του Μελισσανίδη, απλά θα γελούσαμε. Ομως αυτά τα παπαγα-
λάκια τα πληρώνουμε εμείς. Εκεί στην Αγία Παρασκευή, στην 
«ανανεωμένη» ΕΡΤ, τι να λένε άραγε;

Αντιγράφουμε από την «Αυγή» (οι εμ-
φάσεις δικές μας): «Το σύστημα κοι-

νωνικών ασφαλίσεων στη χώρα έφτασε σε 
αδιέξοδο. Οι παλιές και οι νέες περικοπές 
συντάξεων δεν είναι παρά τα συμπτώμα-
τα που δείχνουν ότι το ασφαλιστικό σύ-
στημα καταρρέει, διαλύεται και δεν θα 
υπάρχει στο μέλλον αν δεν αλλάξει εκ 
θεμελίων (...) Οι συντάξεις, πάντως, είτε 
αλλάξει είτε δεν αλλάξει το σύστημα, θα 
περικοπούν. Το αναδιανεμητικό σύστη-
μα τελείωσε. Και τελείωσε επειδή ήταν 
άδικο, φαύλο, σπάταλο και αντιλαϊκό (…) 
Ετσι μπορούσαν οι κυβερνήσεις να μοιρά-
ζουν προνόμια σε κοινωνικές ομάδες και 
τάξεις και να επιβάλουν: (…) Τις πρόωρες 
συντάξεις για ανθρώπους που δούλεψαν 
συνολικά μόνο 15, 20 και 25 χρόνια και 
παίρνουν σχεδόν τις ίδιες συντάξεις με 
αυτούς που δούλεψαν 40, 45 και 50 χρό-
νια συνεχώς (…) Η ετήσια συνταξιοδοτική 
δαπάνη έφτασε τα 28,5 δισ. ευρώ, από τα 
οποία τα 13-17 δισ. (ανάλογα με τον χρόνο) 
τα πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός, 
δηλαδή οι φορολογούμενοι (…) Το αντα-
ποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα που 
εφαρμόζεται από την αρχή του 2015 και 
εφόσον εφαρμοστεί και στη μεταβατι-
κή περίοδο απόλυτα ίσως μπορεί να 
διορθώσει την κατάσταση (…) Αυτά όλα 
ισχύουν τώρα και πρέπει να μείνουν αμό-
λυντα από εξαιρέσεις και παραθυράκια. 
Επίσης, πρέπει να ισχύσουν αμόλυντα και 
στο μεταβατικό στάδιο, χωρίς πενταετή 
προθεσμία προσαρμογής (…) Στη λογική 
αυτού του γενικού μοντέλου θα ρυθμι-
στούν και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες του 
ασφαλιστικού νόμου. Απλά και καθαρά, 
χωρίς πονηρές και νοσηρές “ρυθμίσεις'' 
που δίνουν συνεχώς προνόμια (πρόωρες 
συντάξεις, κοινωνικοί πόροι, διαφορετικοί 
τρόποι υπολογισμού κ.λπ.) στις προνομι-
ούχες ομάδες».

Αξίζει τον κόπο να διαβάσει κανείς 
ολόκληρο το άρθρο κάποιου Θάνου 
Παπαδόπουλου στην κομματική εφη-
μερίδα του ΣΥΡΙΖΑ (http://www.avgi.
gr/article/5942858/antapodotiko-gia-
panta), υπό τον ευγλωττότατο τίτλο 
«Ανταποδοτικό για πάντα»! Γιατί αποτε-
λεί την επιτομή του πιο άγριου νεοφι-
λελευθερισμού στην προσέγγιση της 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Ενα στέλεχος 
της τρόικας, ένας Τήνιος, ένας Νεκτάρι-
ος, ένας Σπράος θα τα έγραφε πολύ πιο 
«μαζεμένα». Το λέμε μετά λόγου γνώσε-
ως, γιατί εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα 
έχουμε διαβάσει εκατοντάδες άρθρα, 
αναλύσεις, προτάσεις, πορίσματα, που 
έρχονταν να στηρίξουν τις αντιασφαλι-
στικές ανατροπές που με σταθερή περι-
οδικότητα προωθούσαν οι κυβερνήσεις 
(πράσινες, γαλάζιες και πρασινογάλαζες) 
και τέτοιο κυνισμό στις διατυπώσεις δεν 
έχουμε συναντήσει.

Πλέον, όμως, βρισκόμαστε στη φάση 
που η αντιασφαλιστική ανατροπή πρέπει 
να πάρει ριζικό χαρακτήρα. Η Κοινωνική 
Ασφάλιση δε θα στηθεί αυτή τη φορά 
στην κλίνη του Προκρούστη, αλλά στο 
εκτελεστικό απόσπασμα. Γι' αυτό και τα 
ιδεολογήματα πρέπει να διατυπωθούν με 
νεοφιλελεύθερο κυνισμό αμερικανικού 
τύπου (της περιβόητης Σχολής του Σικά-
γου, η οποία έδρεψε δάφνες στη Χιλή 

του Πινοσέτ). Κι επειδή συνέβη ιστορικά 
αυτή τη ριζική αντιασφαλιστική ανατρο-
πή να την κάνει η «δεύτερη φορά Αριστε-
ρά» κυβέρνηση, η παρουσίαση αυτών των 
ιδεολογημάτων πρέπει να γίνει με το φα-
νατισμό, το μένος και την επιθετικότητα 
που πάντοτε στην Ιστορία επεδείκνυαν 
οι εξωμότες.  Διότι ο εξωμότης έχει δι-
πλό άγχος. Από τη μια, πρέπει να πείσει 
τα αφεντικά του ότι μπορεί πράγματι να 
τους φανεί χρήσιμος και, από την άλλη, 
πρέπει να κόψει κάθε γέφυρα επικοινω-
νίας με εκείνους στους οποίους ανήκε 
(ή παρίστανε ότι ανήκε) πρωτύτερα. Οι 
χειρότεροι βασανιστές στη Μακρόνησο 
ήταν κάποιοι δηλωσίες, πρώην εξόριστοι.

Δεν είναι τυχαίο ότι στην «επιτροπή 
σοφών» που έφτιαξε ο Κατρούγκαλος 
τον περασμένο Αύγουστο, αμέσως μετά 
την υπογραφή του Μνημόνιου-3 και λίγο 
πριν την προκήρυξη των εκλογών, για 
πρώτη φορά δεν συμμετείχαν εκπρόσω-
ποι των ασφαλισμένων. Αυτή η επιτροπή 
δεν μπορούσε να ανεχτεί ούτε καν εκ-
προσώπους της ΓΣΕΕ, του ΤΕΕ, της ΓΣΕ-
ΒΕΕ, όπως είχαν όλες οι προηγούμενες 
επιτροπές (ακόμη και αυτή που είχε φτιά-
ξει ο Μητσοτάκης στις αρχές της δεκαε-
τίας του '90). Ούτε είναι τυχαίο ότι αυτή 
η επιτροπή συνεδρίαζε με κλειστές τις 
πόρτες (η επιτροπή που είχε σχηματίσει 
ο Λοβέρδος συνεδρίαζε δημόσια), ενώ 
δεν έκανε καμιά επίσημη ενημέρωση για 
το περιεχόμενο των εργασιών της. Ολα 
έπρεπε να γίνουν εν κρυπτώ και η δημο-
σιοποίηση του πορίσματος ν' αποτελέσει 
την εναρκτήρια πράξη ενός blitzkrieg δι-
άρκειας ενός-ενάμιση μήνα.

Περί ανταποδοτικότητας
Με το μένος του εξωμότη, λοιπόν, ο συ-

ντάκτης της «Αυγής» μας λέει ότι για την 
εικόνα κατάρρευσης του ασφαλιστικού 
συστήματος φταίει ο αναδιανεμητικός 
του χαρακτήρας, που μοίραζε τζάμπα 
λεφτά σε συνταξιούχους συντεχνιών! 
Είναι τέτοιο το θράσος του που απαξιεί 
να κάνει μια απλή, έστω, αναφορά στην 
πολύχρονη ληστεία των αποθεματικών 
της Κοινωνικής Ασφάλισης, η τελευταία 
πράξη της οποίας έγινε με το περιβόητο 
PSI. Και βέβαια, λέει ψέματα για την κρα-
τική συμμετοχή στη χρηματοδότηση της 
Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης 
αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον Σάβ-
βα Ρομπόλη («Νέα», 20.10.2015), «για την 
περίοδο 1951-1975 οι απώλειες υπολογίζο-
νται σε 58 δισ. ευρώ». Το ποσό είναι σίγου-
ρα μεγαλύτερο (σχετική μελέτη έχουμε 
δημοσιεύσει παλαιότερα στη «Μαρξιστι-
κή Λενινιστική Επιθεώρηση»), όμως αν 
υπολογίσει κανείς μόνο αυτά τα κλεμ-
μένα 58 δισ. ευρώ των αποθεματικών 
(χωρίς να λογαριάσει όλα τα υπόλοιπα, 
όπως η εισφοροκλοπή των καπιταλιστών, 
για την οποία δημοσιεύτηκαν αποκαλυ-
πτικά στοιχεία στο προηγούμενο φύλλο 
της «Κόντρας»), θα καταλήξει στο συ-
μπέρασμα ότι το κοινωνικοασφαλιστικό 
σύστημα θα μπορούσε να βγάλει «παλι-
καρίσια» την κρίση, χωρίς να χρειαστούν 
οι προηγούμενες αντιασφαλιστικές με-
ταρρυθμίσεις και αυτή που θα έρθει σε 
λίγες μέρες.

Βέβαια, για να τα λέμε όλα, ο κ. Ρομπό-
λης και το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «δεν δικαιούνται 
για να ομιλούν» πάνω σ' αυτό το ζήτημα. 
Γιατί είναι αυτοί που έφτιαξαν μια κάλ-
πικη αναλογιστική μελέτη για να δικαιώ-
σουν το νόμο Ρέππα (το 2002). Τι έλεγε 
αυτή η κάλπικη αναλογιστική μελέτη; Οτι 
αν το κράτος διαθέτει κάθε χρόνο το 1% 
του ΑΕΠ για τη χρηματοδότηση της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, το σύστημα θα γίνει 
βιώσιμο για τα επόμενα τριάντα χρόνια, 
καθώς μ' αυτό το 1% του ΑΕΠ θα αποκα-
τασταθούν βαθμιαία και τα ληστευμένα 
αποθεματικά των Ταμείων. Μόλις άλλαξε 
η κυβέρνηση (τον Σημίτη διαδέχτηκε ο 
Καραμανλής), μέσα σε μια διετία, έφτια-
ξαν άλλη κάλπικη αναλογιστική μελέτη, 
για να πουν ότι το 1% του ΑΕΠ δε φτάνει 
και το ποσοστό της κρατικής χρηματο-
δότησης πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτε-
ρο! Ο κ. Ρομπόλης και τ' αφεντικά του, 
οι αστικοποιημένοι εργατοπατέρες της 
ΓΣΕΕ, είναι υπεύθυνοι όχι μόνο για τον 
ταξικό ευνουχισμό του εργατικού συνδι-
καλιστικού κινήματος, αλλά και για την 
αμνήστευση της πολύχρονης ληστεί-
ας των αποθεματικών της Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Κάπως αργά θυμήθηκαν τα 
ληστευμένα αποθεματικά…

Ολα αυτά, όμως, ανήκουν στη σφαί-
ρα μιας λογιστικής προσέγγισης της 
Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία είναι 
μεν χρήσιμη για να αποκαλύπτονται τα 
αίσχη που συνέβησαν και συμβαίνουν 
σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων (η 
παροιμία «αυτοί που μας χρώσταγαν μας 
γυρεύουν και το βόδι» ταιριάζει απόλυτα 
στην περίπτωση), όμως αν απολυτοποιη-
θεί κινδυνεύει να μετατραπεί σε παγίδα, 
στην οποία με τη γκεμπελίστικη προπα-
γάνδα οι εκπρόσωποι της κεφαλαιοκρα-
τίας προσπαθούν να εγκλωβίσουν τα πιο 
ανενημέρωτα και πιο συντηρητικά στρώ-
ματα των εργαζόμενων.

Αν ο εργαζόμενος προσεγγίσει την 
Κοινωνική Ασφάλιση λογιστικά (πόσα 
εισπράττουν και πόσα πληρώνουν τα 
Ταμεία), κινδυνεύει να εγκλωβιστεί στα 
ψεύτικα νούμερα που του σερβίρουν 
οι διάφοροι «σοφοί» και αναπαράγει ο 
εσμός της αστικής δημοσιογραφίας, να 
«φάει» την προπαγάνδα περί «προνομιού-
χων» και να δεχτεί -έστω και ως αναγκαίο 
κακό- την αντιασφαλιστική ανατροπή. Γι' 
αυτό κι εμείς επιμένουμε ότι, πριν από 
οποιαδήποτε λογιστική προσέγγιση, η 
οποία πρέπει να είναι ακριβής και να 
χρησιμοποιείται βοηθητικά, πρέπει να 
υπάρξει η ταξική προσέγγιση.

Ποιος είναι ο παραγωγός του κοινω-
νικού πλούτου; Η εργατική τάξη. Ποιος 
είναι το υποζύγιο της φορολογίας; Η 
εργατική τάξη. Επομένως, η Κοινωνική 
Ασφάλιση δεν είναι κάποιο είδος προνοι-
ακής πολιτικής, για την οποία πληρώνουν 
οι καπιταλιστές εργοδότες και το αστι-
κό κράτος. Η εργοδοτική και κρατική 
συμμετοχή στη χρηματοδότηση της 
Κοινωνικής Ασφάλισης δεν είναι πα-
ρά ένα ελάχιστο τμήμα της αξίας που 
παράγει η εργατική τάξη και την οποία 
της αρπάζουν οι μεν καπιταλιστές με 
τη μορφή της υπεραξίας, το δε αστικό 
κράτος με τη μορφή της φορολογίας. 
Για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, η 
Κοινωνική Ασφάλιση δεν είναι παρά ένα 
είδος έμμεσου μισθού. Είναι «λεφτά» των 
εργατών και όχι «λεφτά» των εργοδοτών 
και του αστικού κράτους. Ακόμη και η πιο 
«πλούσια» και «άνετη» Κοινωνική Ασφά-
λιση (την οποία δεν γεύτηκε ποτέ η ελλα-

Η Κοινωνική Ασφάλιση 
στο απόσπασμα
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Χαχόλους θεωρεί τους αγρότες ο ΣΥΡΙΖΑ
Στις 21 Οκτώβρη, ο υπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης Β. Αποστόλου περιστοιχιζό-
μενος από ολόκληρη την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου έδωσε συνέντευξη Τύπου για να 
παρουσιάσει νομοσχέδιο για τους αγροτικούς 
συνεταιρισμούς. Το νομοσχέδιο δόθηκε την 
ίδια μέρα στους αγροτικούς συντάκτες, ενώ 
από τις 26 Οκτώβρη αναρτήθηκε στην ιστοσε-
λίδα της Διαβούλευσης, στην οποία θα παρα-
μείνει για ένα μήνα (μέχρι της 27 Νοέμβρη). 
Δυο μέρες μετά την ανάρτηση, πάντως, η συμ-
μετοχή με προτάσεις και σκέψεις πάνω στα 44 
άρθρα του νομοσχέδιου ήταν ασήμαντη.

Το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε είναι 
πως βασικά πρόκειται για παλιά πραμάτεια. Το 
νομοσχέδιο αποτελεί συρραφή δύο παλαιό-
τερων νόμων για τους αγροτικούς συνεταιρι-
σμούς, των νόμων 2810/2000 και 4015/2011. Ο 
πρώτος ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Σημίτη 
με υπουργό Γεωργίας τον Γ. Ανωμερίτη και ο 
δεύτερος από τη μνημονιακή κυβέρνηση του 
Γ. Παπανδρέου με υπουργό τον Κ. Σκανδαλί-
δη. Εχοντας χάσει εντελώς την αίσθηση του 
μέτρου ως προς την περιγραφή της πραγμα-
τικότητας και νομίζοντας ότι απευθύνεται σε 
Χαχόλους, ο Β. Αποστόλου παρουσίασε  το πό-
νημά του, εκθέτοντας  μία προς μία τις κατά 
φαντασίαν καινοτομίες του.

Φαντασιακός κόσμος
Οπως είπε καμαρώνοντας και με το γνωστό 

ύφος του παντογνώση που δεν σηκώνει αντιρ-
ρήσεις ο Β. Αποστόλου, με το νομοσχέδιο 
αυτό η πολιτική ηγεσία του υπουργείου θέλει 
να πετύχει δύο στόχους. Πρώτο, να εξαλείψει 
όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν συντελέσει 
στην απαξίωση του συνεταιριστικού κινήματος 
και να θέσει τις βάσεις για να μην επαναλη-
φθούν. Δεύτερο, να βοηθήσει τους αγρότες 
να επιβιώσουν στο περιβάλλον της ακραίας 
παγκόσμιας αγοράς, με τη δημιουργία υγιών 
συνεταιρισμών, μέσω των οποίων θα πετύχουν 
χαμηλότερο κόστος παραγωγής και καλύτερες 
τιμές για τα προϊόντα τους. 

Γι’ αυτό λέμε ότι ο υπουργός των Τσιπροκαμ-
μένων και της τρόικας θεωρεί τους αγρότες 
Χαχόλους. Νομίζει ότι θα χάψουν τα παραμύ-
θια του περί πτώσης του κόστους παραγωγής  
και επίτευξης καλύτερων τιμών, όταν τον πε-
ρασμένο Ιούλη, αυξάνοντας από 13% σε 23% 
τον ΦΠΑ όλων των αγροτικών εφοδίων (των 
οποίων οι τιμές είναι ήδη πολύ ψηλές και ανε-
βάζουν το κόστος παραγωγής), κατέστησε εξ 
ορισμού απλησίαστο το στόχο της μείωσης 
του κόστους παραγωγής. Του το θυμίσαμε στη 
διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, για να μην 
θεωρεί ότι απευθύνεται μόνο σε παπαγαλά-
κια ή σε ανθρώπους με μνήμη χρυσόψαρου. 
Προσπαθήσαμε να τον επαναφέρουμε στον 
πραγματικό κόσμο, όπου με την υλοποίηση των 
μέτρων του 3ου Μνημονίου θα συνθλιβεί -πέρα 
από τη φτωχή- και μεγάλο τμήμα της πλούσιας 
αγροτιάς,  όμως αυτός συνέχισε να «εκπέμπει» 
σε άλλο μήκος κύματος. Συνέχισε να «οραμα-
τίζεται» με βάση τον φαντασιακό κόσμο που 
κατασκεύασε, στον οποίο –όπως επέμενε να 
λέει- με την υποτιθέμενη καλύτερη οργάνωση 
των συνεταιριστικών οργανώσεων, το κόστος 
παραγωγής θα πέσει και οι αγρότες θα πετύ-
χουν καλύτερες τιμές στα προϊόντα τους.

Και βέβαια, ο Β. Αποστόλου δεν παρέλειψε 
να αναφερθεί επιγραμματικά στο μύθο του πα-
ράλληλου προγράμματος που δήθεν διαθέτει 
η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου και που θα 
λειτουργήσει υποτίθεται ως αντίρροπο στις κα-
ταστροφικές επιπτώσεις του 3ου Μνημονίου. 
Δεν μπήκε, βέβαια, στον κόπο να αναφέρει ένα 
(αριθμός 1) έστω μέτρο για τους αγρότες από 
το περιβόητο αυτό πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται 
να πούμε ότι αυτό το περιβόητο παράλληλο 
πρόγραμμα δεν υπάρχει, αλλά ήταν μια προ-
εκλογική κατασκευή των συριζαίων. Κι ο ίδιος 
ο Β. Αποστόλου γνωρίζει καλά ότι κανένας 
δεν πιστεύει ότι η συγκυβέρνηση Νο 2 των 

Τσιπροκαμμένων διαθέτει κάποιο παράλληλο 
πρόγραμμα, πρέπει όμως να το λέει, σαν τους 
παλιούς γυρολόγους των πανηγυριών που δια-
φήμιζαν την «ασώματο κεφαλή», τη «γυναίκα 
με το μούσι» και άλλα τέτοια… θάματα.

Συνταξιοδοτική λαίλαπα
Αναφερόμενος  στο συνταξιοδοτικό των  

αγροτών και προκειμένου να καλύψει τη μνη-
μονιακή δέσμευση της κυβέρνησης να αυξήσει 
τις ασφαλιστικές εισφορές στους αγρότες, ο Β. 
Αποστόλου «πιάστηκε αδιάβαστος». Κι επειδή 
«πιάστηκε αδιάβαστος», αναγκάστηκε να κατα-
φύγει στη… μελλοντολογία, μπας και μέσω αυ-
τής καταφέρει να καλλιεργήσει κάποιες φρού-
δες ελπίδες. Μας είπε να μη βιαζόμαστε, αλλά 
να περιμένουμε την τελική διαπραγμάτευση!

Τόσο πανέτοιμος για την «τελική διαπραγ-
μάτευση» (σαν τίτλος χολιγουντιανής ταινίας 
ακούγεται) είναι ο Β. Αποστόλου, που αναφε-
ρόμενος στο ύψος της βασικής αγροτικής σύ-
νταξης (προνοιακό βοήθημα είναι επί της ου-
σίας) είπε ότι είναι σήμερα 330 ευρώ το μήνα! 
Του εξηγήσαμε υπομονετικά τι ακριβώς ισχύει, 
αλλά εμφανίστηκε σαν να μην το ξέρει.

Σύμφωνα με το νόμο 2458/1997 (άρθρο 12, 
παρ. 2), η βασική σύνταξη των αγροτών που 
άρχισαν να βγαίνουν στη σύνταξη από την 
1.1.2003 και μετά, μειώνεται κατά 4% το χρό-
νο. Δηλαδή, αυτοί που βγήκαν στη σύνταξη το 
2003 παίρνουν το 96% της βασικής σύνταξης, 
αυτοί που βγήκαν το 2004 το 92%, και χρόνο 
με το χρόνο φτάνουμε σ’ αυτούς που άρχισαν 
να βγαίνουν από την 1.1.2015, που παίρνουν το 
48% της βασικής σύνταξης (προνοιακού βο-
ηθήματος) των 360 ευρώ. Δηλαδή, παίρνουν 
172,8 ευρώ (360 Χ 48%) και όχι 330 ευρώ 
όπως ισχυρίστηκε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης!

Ο αγρότης που θα βγει στη σύνταξη την 1η 
Γενάρη του 2026 θα πάρει μόνο το 4% των 360 
ευρώ, δηλαδή 14,4 ευρώ, ποσό που ένα χρόνο 
μετά, την 1η Γενάρη του 2027, θα μηδενιστεί. 
Τότε, ο συνταξιούχος αγρότης θα παίρνει σύ-
νταξη μόνο από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης 
Αγροτών (ΚΚΑΑ), που άρχισε να λειτουργεί 
από την 1η Γενάρη του 1998. Με δεδομένο ότι 
οι αγρότες που συνταξιοδοτήθηκαν το 2002 
ήταν τότε 65 χρόνων και, επομένως, όσοι απ’ 
αυτούς εξακολουθούν να ζουν είναι σήμερα 
78 χρόνων, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε  
ότι ο αριθμός των αγροτών που παίρνουν μει-
ωμένη βασική σύνταξη είναι πολύ μεγάλος!

Στον ΚΚΑΑ υπάρχουν εφτά Κλάσεις, που 
ξεκινούν από 486,77 ευρώ (η πρώτη) και φτά-
νουν τα 1401, 8 ευρώ (η έβδομη). Επί των ποσών 
αυτών των Κλάσεων υπολογίζονται οι ασφαλι-
στικές εισφορές. Ετσι, ο αγρότης που ασφα-
λίζεται στην 1η Κλάση πληρώνει 732,12 ευρώ 
το χρόνο, στη 2η Κλάση 851,16 ευρώ, στην 3η 
Κλάση 954,12 ευρώ το χρόνο, κ.ο.κ.

Τι σύνταξη παίρνουν από τον ΚΚΑΑ το 2015 

οι αγρότες που έχουν καταβάλει εισφορές για 
17 χρόνια;

u Οι αγρότες της 1η Κλάσης παίρνουν 165,5 
ευρώ για 17 χρόνια ασφάλισης στον ΚΚΑΑ, 
έχοντας καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές 
ύψους 12.803,04 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή μαζί 
με τη βασική του ΟΓΑ,  παίρνουν σύνταξη 338,3 
ευρώ, που είναι μικρότερη από τη βασική σύ-
νταξη των 360 ευρώ, που έπαιρνε ο αγρότης 
που συνταξιοδοτούνταν μέχρι τις 31.12.2002 
(χωρίς να έχει καταβάλει ασφαλιστικές ει-
σφορές)!

u Οι αγρότες της 2η Κλάσης παίρνουν 
205,16 ευρώ για τα 17 χρόνια ασφάλισης στον 
ΚΚΑΑ, έχοντας καταβάλει ασφαλιστικές ει-
σφορές ύψους 14.469,72 ευρώ. Η συνολική 
τους σύνταξη φτάνει τα 377,96 ευρώ, ψηλότερη 
μόλις κατά 17,96 ευρώ από τη βασική των 360 
ευρώ (που καταβαλλόταν μέχρι και το 2002 
χωρίς ασφαλιστικές εισφορές).

u Οι αγρότες της 3η Κλάσης παίρνουν 
246,86 ευρώ για τα 17 χρόνια ασφάλισης στον 
ΚΚΑΑ, έχοντας καταβάλει ασφαλιστικές ει-
σφορές ύψους 18.220,04 ευρώ. Η συνολική 
τους σύνταξη φτάνει τα 419,66 ευρώ, ψηλότε-
ρη μόλις κατά 59,66 ευρώ από τη βασική των 
360 ευρώ!

Αυτό είναι σήμερα το συνταξιοδοτικό σύ-
στημα των αγροτών και όχι αυτό που προσπά-
θησε να παρουσιάσει ο Β. Αποστόλου, μιλώ-
ντας για βασική σύνταξη 330 ευρώ. Αυτό το 
άδικο συνταξιοδοτικό σύστημα σκοπεύουν να 
το κάνουν όχι απλώς πιο άδικο, αλλά εφιαλτικό 
για τους αγρότες.

Ποιες καινοτομίες;
Είπαμε από την αρχή πως το νομοσχέδιο για 

τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς δεν εισάγει 
καινοτομίες, αλλά σερβίρει μια ξαναζεσταμέ-
νη σούπα, από υλικά δύο παλαιότερων νόμων. 
Ας δούμε, όμως, τι ισχυρίστηκε ο Β. Αποστό-
λου, στην προσπάθειά του να καλλιεργήσει 
φρούδες ελπίδες σε Χαχόλους.

Τρεις είναι οι κατά Αποστόλου καινοτομίες:
α) Η δημιουργία των Εθνικού Μητρώου 

Αγροτικών Συνεταιρισμών.
β) Η κατάργηση  των αμοιβών των μελών 

του ΔΣ.
γ) Η υποχρέωση του μέλους να παραδίνει 

την παραγωγή του και να προμηθεύεται τα  
εφόδιά του από τον συνεταιρισμό.

Σαν τους καλόγερους που βαφτίζουν το κρέ-
ας ψάρι και το χλαπακιάζουν… αναμαρτήτως, ο 
Β. Αποστόλου βαφτίζει καινοτομίες πράγματα 
που ήδη ισχύουν, σε μια προσπάθεια από αντι-
δραστικός αναχρονιστής να εμφανιστεί σαν 
καινοτόμος. Ομως και εάν ακόμη επρόκειτο για 
καινοτομίες,  δε θα προσέφεραν το παραμι-
κρό σε ό,τι αφορά τη μείωση του κόστους 
παραγωγής και την αύξηση των τιμών των 
αγροτικών προϊόντων.

Ισχυρίζεται ο Β. Αποστόλου, ότι με το νο-
μοσχέδιο κάνει πιο αυστηρό το καθεστώς της 
εκλογής των μελών του ΔΣ. Πρόκειται για ψέ-
μα, γιατί με τους παλαιότερους νόμους 2810 
και 4015 προβλεπόταν η παρουσία δικαστικού 
στην εφορευτική επιτροπή, ενώ με το νομο-
σχέδιο Αποστόλου προβλέπεται η δυνατότητα 
παρουσίας δικηγόρου, σε περίπτωση αδυνα-
μίας να παραστεί δικαστικός. Στην επαρχία η 
αδυναμία παρουσίας δικαστικού είναι καθε-
στώς, λόγω του περιορισμένου αριθμού των 
δικαστικών. Η παρουσία δικηγόρου κάθε άλλο 
παρά ως αυστηροποίηση του πλαισίου εκλογής 
μπορεί να θεωρηθεί. Σε όσους γνωρίζουν τα τε-
κταινόμενα στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς 
είναι γνωστή η πρακτική να φουσκώνουν τα 
φυσικά μέλη, προκειμένου να στέλνουν περισ-
σότερους  αντιπροσώπους στα συνέδρια των 
ΕΑΣ (Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών) και 
στα συνέδρια της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Με τους παλαιότερους νόμους προβλεπόταν 
ότι για τη εκλογή των μελών του ΔΣ υπήρχε η 
δυνατότητα σταυροδοσίας  του 1/2 (ή των 5/10) 
των μελών του ΔΣ, ενώ το νομοσχέδιο Αποστό-
λου προβλέπει τη δυνατότητα σταυροδοσίας 
των 4/10 των μελών του ΔΣ. Μπορεί κανείς να 
ισχυριστεί στα σοβαρά, ότι η μείωση κατά 1/10 
της δυνατότητας σταυροδοσίας αποτελεί αυ-
στηροποίηση του καθεστώτος εκλογής; Εμείς 
απαντάμε κατηγορηματικά  όχι.

Απροκάλυπτα 
φιλοκαπιταλιστικό

Με διάταξη του νομοσχεδίου προβλέπε-
ται, για πρώτη φορά, συμμετοχή ως μελών 
σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς καπιταλιστών 
και καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Ανεξάρ-
τητα από το αν θα βρεθούν ή δε θα βρεθούν 
καπιταλιστές και καπιταλιστικές επιχειρήσεις 
που θα θελήσουν να γίνουν μέλη Αγροτικών 
Συνεταιρισμών, σημασία έχει να θυμίσουμε 
πως με την επίσημη (άμεση και όχι έμμεση) εί-
σοδο καπιταλιστικών επιχειρήσεων νοθεύεται 
η φιλοσοφία  των συνεταιρισμών και ανοίγει 
ο δρόμος να ρυμουλκηθούν οι Αγροτικοί Συνε-
ταιρισμοί από το κεφάλαιο και να μετατραπούν 
σε θυγατρικές καπιταλιστικών επιχειρήσεων.

Ειδικά αυτή η διάταξη δεν περιποιεί καμιά 
τιμή στον κατά δήλωσή του αριστερό Β. Απο-
στόλου. Και είναι πραγματικά προκλητικός ο 
ισχυρισμός του, ότι έτσι θα διευκολύνει την 
επιχειρηματική ανάπτυξη του Αγροτικού Συ-
νεταιρισμού.

Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, με διατάξεις 
που εισήγαγαν στους νόμους 2810/2000 και 
4015/2011, έδωσαν τη δυνατότητα να αποκτούν 
μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών περισσότερες 
συνεταιριστικές μερίδες και κατ’ επέκταση πε-
ρισσότερες ψήφους, ανάλογα με τη δραστη-
ριότητά τους. Οι διατάξεις αυτές επικρίθηκαν 
ως ρυθμίσεις που νοθεύουν άμεσα τους Αγρο-
τικούς Συνεταιρισμούς και ανοίγουν διάπλατα 
τις πόρτες στους καπιταλιστές, ώστε να μπο-
ρούν να ελέγξουν τους συνεταιρισμούς και 
να τους μετατρέψουν σε παραρτήματά τους. 
Γι’ αυτό δεν αποκλείουμε στην πορεία αυτή 
η διάταξη να αφαιρεθεί από το νομοσχέδιο 
Αποστόλου.

Ξεκαθαρίζουμε για μια ακόμα φορά ότι δεν 
έχουμε την άποψη πως μπορεί να υπάρξουν 
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί που θα βοηθήσουν 
τους αγρότες να μειώσουν το κόστος παρα-
γωγής και να πετύχουν καλύτερες τιμές στα 
προϊόντα τους. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 
δεν μπορούν να παίξουν τέτοιο ρόλο. Οσα 
αναφέραμε παραπάνω αποσκοπούν μόνο 
στην αποκάλυψη του ρόλου που παίζει ο Β. 
Αποστόλου, εισάγοντας στο νομοσχέδιό του 
αυτή τη διάταξη. Επιδιώκει να προσδέσει τους 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς στο άρμα των κα-
πιταλιστικών επιχειρήσεων. Φυσικά, μιλάμε για 
τους λίγους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που 
παρουσιάζουν μια σοβαρή επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 
Το πολιτικά προκλητικό είναι ότι ο Β. Απο-

στόλου, ενώ εισάγει τη διάταξη που επιτρέπει 
να γίνονται μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών 
και καπιταλιστικές επιχειρήσεις (ατομικές και 
μετοχικές),  ισχυρίζεται ότι με το νομοσχέδιο 
αυτό επιδιώκει τη συγκρότηση… ιδεολογικής 
συνεταιριστικής οργάνωσης. Το θράσος ποτέ 
δεν έλειψε από τους συριζαίους…

Ο Β. Αποστόλου κοκορεύεται, για την απα-
γόρευση κατάληψης δημόσιας θέσης από μέλη 
ΔΣ Αγροτικού Συνεταιρισμού, για τρία χρόνια 
μετά την εκλογή τους, και για την κατάργη-
ση της  χρηματοδότησης από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης των δευτεροβάθμιων 
και τριτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσε-
ων (προφανώς εννοεί τη χρηματοδότηση από 
τον προϋπολογισμό του ΕΛΓΑ της ΠΑΣΕΓΕΣ με 
2%,  και των ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ με 0.60% και 
0,40%, αντίστοιχα).

Καταρχάς, πρέπει να σημειώσουμε, πως δεν 
είναι σίγουρο ότι αυτή η διάταξη θα παραμείνει 
μέχρι το τέλος και δε θ’ αφαιρεθεί, μετά από 
τις αντιδράσεις των αγροτοπατέρων. Δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε, ότι όλες οι κυβερνήσεις ως τώ-
ρα έχουν βοηθηθεί από τους αγροτοπατέρες 
προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν το αυθόρμητο 
αγροτικό κίνημα. Οποια όμως και αν είναι η 
τύχη αυτών των διατάξεων, σε καμία περίπτω-
ση αυτές δεν αλλάζουν το χαρακτήρα των 
Αγροτικών Συνεταιρισμών. Οι συνεταιριστικές 
οργανώσεις δεν μπορούν, σε κάθε περίπτω-
ση, να παίξουν προωθητικό ρόλο στον αγώνα 
-όχι μόνο της φτωχής, αλλά και της πλούσιας 
αγροτιάς- για μείωση του κόστους παραγωγής 
και εξασφάλιση καλύτερων τιμών στα αγροτικά 
προϊόντα.

Στον κομμουνισμό το μέλλον
Οι συνεταιριστικές οργανώσεις δεν μπο-

ρούν να παίξουν προωθητικό ρόλο στον αγώνα 
για μείωση του κόστους παραγωγής και αύξη-
σης των τιμών πώλησης των αγροτικών προϊό-
ντων για συγκεκριμένους λόγους.

u Πρώτο, επειδή δε διαθέτουν τα αναγκαία 
κεφάλαια για να μπορούν να προμηθεύονται 
σε μαζική κλίμακα τα απαραίτητα εφόδια 
(λιπάσματα, σπόρους, γεωργικά μηχανήματα 
κτλ.) και, επίσης, να μπορούν να χορηγούν 
χαμηλότοκα δάνεια στους αγρότες. Με την 
πρόσφατη αύξηση του ΦΠΑ τα πράγματα 
στον τομέα του παραγωγικού εφοδιασμού των 
αγροτών έγιναν πραγματικά τραγικά.

u Δεύτερο, επειδή με την πλήρη απελευθέ-
ρωση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων και 
την κατάργηση των δασμών στην ΕΕ, οι τιμές 
των αγροτικών προϊόντων έχουν καταρρεύσει. 
Μπορούμε να πούμε ότι η συνέχιση της αγρο-
τικής παραγωγής καθίσταται ασύμφορη, ακό-
μα και για ένα σημαντικό τμήμα της πλούσιας 
αγροτιάς.

Αυτοί οι παράγοντες ίσχυαν και προδίκασαν 
το θλιβερό μέλλον της αγροτιάς, πολύ πριν οι 
Τσιπροκαμμένοι της επιφέρουν τα πλήγματα 
με την αύξηση στο 23% του ΦΠΑ για τα αγρο-
τικά εφόδια, το διπλασιασμό του συντελεστή 
φορολόγησης (26% από 13%) και την επικείμε-
νη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στα 
επίπεδα του ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης 
Ελεύθερων Επαγγελματιών).

Τα πράγματα είναι πλέον ξεκάθαρα: η αγρο-
τιά δεν έχει καμιά τύχη στην καπιταλιστική 
Ελλάδα, όπου τα πάντα έχουν υποθηκευτεί. 
Η μοναδική διέξοδος για τη φτωχή αγροτιά 
είναι η προλεταριακή επανάσταση, το γκρέ-
μισμα του καπιταλισμού και η εγκαθίδρυση 
της εργατικής εξουσίας. Ενός συστήματος 
που θ’ αποτελεί την πιο πλατιά δημοκρατία για 
την εργατική τάξη, τη φτωχή αγροτιά και τα ερ-
γαζόμενα και εκμεταλλευόμενα μικροαστικά 
στρώματα και ταυτόχρονα στυγνή δικτατορία 
για την αστική τάξη.

Γεράσιμος Λιόντος

Αρπάζουν 1,14 δισ. με την κατάργηση του ΕΚΑΣ
Σύμφωνα με το 3ο Μνημόνιο 

που συμφώνησαν οι Τσιπρο-
καμμένοι και ψήφισαν στη Βουλή 
μαζί με ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι 
στις 14 Αυγούστου, το ΕΚΑΣ θα 
κοπεί σταδιακά από το Μάρτη 
του 2016 μέχρι το Δεκέμβρη του 
2019. Είναι τόσο αισχροί τροϊκανοί 
και Τσιπροκαμμένοι που στη συμ-
φωνία για το κόψιμο του ΕΚΑΣ 
βαφτίζουν τους χαμηλοσυνταξι-
ούχους,  που παίρνουν ΕΚΑΣ 230 
ευρώ το μήνα «ανώτερο 20% των 
δικαιούχων». 

Δεν γνωρίζουμε αν σ’ αυτό το 
«ανώτερο 20% των δικαιούχων» 
συμπεριλαμβάνονται όλοι οι συ-
νταξιούχοι ή μέρος αυτών που 
παίρνουν τα 230 ευρώ, γιατί τέτοια 
στοιχεία δε δημοσιοποιούνται από 
το υπουργείο Εργασίας. Οι συντα-
ξιούχοι που ανήκουν στο «ανώτερο 

20% των δικαιούχων», όσοι και αν 
είναι τελικά, παίρνουν ΕΚΑΣ υπό 
τις εξής προϋποθέσεις: να παίρ-
νουν σύνταξη μέχρι 642 ευρώ το 
μήνα, να έχουν συνολικό ετήσιο 
ατομικό εισόδημα μέχρι 9.884,11 
ευρώ και συνολικό ετήσιο οικογε-
νειακό εισόδημα μέχρι 15.380,90 
ευρώ. Αν δεν έχεις αυτές τις προϋ-
ποθέσεις, δεν παίρνεις το σύνολο ή 
τμήμα του ΕΚΑΣ. Υπάρχουν τέσσε-
ρις ακόμη κατηγορίες δικαιούχων 
του ΕΚΑΣ, που παίρνουν 172,5 – 115 - 
57,5 και 30 ευρώ το μήνα, ανάλογα 
με το πόσο είναι το ατομικό τους 
εισόδημα από συντάξεις.

Συνολικά οι συνταξιούχοι που 
παίρνουν ΕΚΑΣ (ανεξάρτητα από 
το σε ποια από τις πέντε κατηγορί-
ες ανήκουν) είναι 195.897. Απ’ αυ-
τούς μέσα σε 46 μήνες θα αφαιρε-
θούν συνολικά 1.138.177.571,8 ευρώ. 

Αυτοί οι χαμηλοσυνταξιούχοι απο-
τελούν ένα σημαντικό τμήμα της 
εργατικής τάξης, που ακόμη και με 
το ΕΚΑΣ δεν μπορεί καλά-καλά να 
χορτάσει την πείνα του. Ανθρωποι 
που παράγουν τον κοινωνικό πλού-
το, που τον καρπώνεται η αστική 
τάξη, λιμοκτονούν κυριολεκτικά 
και τώρα τους κόβουν κι αυτό το 
άθλιο βοήθημα του ΕΚΑΣ. Και οι 
τροϊκανοί με τους Τσιπροκαμμέ-
νους έχουν το θράσος να ισχυρίζο-
νται ότι θέλουν να προστατεύσουν 
τους χαμηλοσυνταξιούχους!

Το ΕΚΑΣ θεσμοθετήθηκε το 
καλοκαίρι του 1996 από την «εκ-
συγχρονιστική» κυβέρνηση Σημί-
τη, προκειμένου να υπονομεύσει 
την απαίτηση του συνταξιουχι-
κού κινήματος, που ζητούσε να 
επανέλθει η κατώτερη σύνταξη 
του ΙΚΑ στα 20 ημερομίσθια της 

ΕΓΣΣΕ και να αυξάνεται σύμφωνα 
με τις αυξήσεις  που καταχτούν οι 
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό καπιτα-
λιστικό τομέα. Την αποδέσμευση 
της κατώτερης σύνταξης του ΙΚΑ 
από τα 20 ημερομίσθια ανειδί-
κευτου εργάτη είχε θεσπίσει η κυ-
βέρνηση του Κ. Μητσοτάκη, που 
κατήργησε επίσης και τη διάταξη 
που συνέδεε την αύξηση των συ-
ντάξεων με την αύξηση των μισθών 
στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να χάσουν οι συνταξι-
ούχοι εργάτες και εργαζόμενοι την 
πενταετία 1991-1996 πάνω από 300 
δισεκατομμύρια δραχμές, που τα 
καρπώθηκε η αστική τάξη.

Ετσι, η συγκυβέρνηση Τσίπρα-
Καμμένου ολοκληρώνει το έγκλη-
μα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, 
καταργώντας τον «φερετζέ» του 
ΕΚΑΣ, με τον οποίο η κυβέρνηση 

Σημίτη προσπάθησε να καλύψει 
κάπως το έγκλημα.

Και βέβαια, πρέπει να θυμίσου-
με ότι η ίδια κυβέρνηση δεν εξαί-
ρεσε τους χαμηλοσυνταξιούχους 
(υπέρ των οποίων κόπτεται) από 
το χαράτσι του 2% στις κύριες και 
6% στις επικουρικές συντάξεις, 
που επιβλήθηκε το περασμένο 
καλοκαίρι. Χαράτσι που ήρθε να 
προστεθεί στα πετσοκόμματα που 
έγιναν και στις χαμηλές συντάξεις 
με τα δύο προηγούμενα Μνημόνια.

Τέλος, πρέπει να θυμίσουμε, 
ότι η πρώτη κυβέρνηση των Τσι-
προκαμμένων, στις 14 Αυγούστου, 
έξι μέρες πριν την προκήρυξη των 
εκλογών, μείωσε παράνομα την 
κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ από 
486 σε 392, 7 ευρώ, με την περιβό-
ητη εγκύκλιο Χαϊκάλη.

Η Ευρώπη φρούριο κι εμείς 
προσφυγοφύλακές της

Χαλαρώστε μας λίγο το Μνημόνιο, να σας βοη-
θήσουμε περισσότερο στο προσφυγικό! Αυτή είναι 
η γραμμή της συγκυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου, 
διατυπωμένη και δημόσια, με δηλώσεις κυβερνη-
τικών στελεχών. Πολλοί στην Ελλάδα, ακολουθώ-
ντας την αστική λογική, κατηγορούν τον Τσίπρα ότι 
αυτοπαγιδεύτηκε και σε λίγο δε θα μπορεί να δια-
χειριστεί το πρόβλημα που του φόρτωσαν οι Γερ-
μανοί και οι άλλοι ιμπεριαλιστές του ευρωπαϊκού 
βορρά. Εμείς, όμως, σημειώνουμε την κυνικότητα 
αυτής της πρότασης από την «πρώτη φορά Αριστε-
ρά», που προσπαθεί να μετατρέψει τα καραβάνια 
των εκπατρισμένων προσφύγων σε ανταλλακτική 
αξία στο παζάρι με τους ιμπεριαλιστές δανειστές.

Φυσικά, οι δανειστές δεν κάνουν τέτοιο πα-
ζάρι. Μπορεί ο Γιούνκερ και ο Σουλτς να κάνουν 
δηλώσεις για χαλάρωση των δημοσιονομικών 
κανόνων στις χώρες υποδοχής προσφύγων, όμως 
οι δηλώσεις είναι τζάμπα. Δεν έχουν κανένα αντί-
κρισμα σε επίπεδο πρακτικής πολιτικής. Γι’ αυτό 
η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Τσίπρα για λάθος 
πολιτική που οδήγησε σε αυτοπαγίδευση. «Κατά 
βάση θα ήταν φρόνιμο να διαχωρίσουμε τα δύο 
θέματα» (πρόσφυγες και Μνημόνιο), δήλωσε την 
περασμένη Τετάρτη ο εκπρόσωπος του γερμανι-
κού υπουργείου Εξωτερικών Μάρτιν Σέφερ. «Δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να συγχέονται τα δύο αυ-
τά θέματα», δήλωσε με πιο κοφτό τρόπο ο Στέφεν 
Ζάιμπερτ, εκπρόσωπος της καγκελαρίας. Οταν 
τους ρωτούν για το μεγάλο βάρος που σηκώνει η 
Ελλάδα, οι γερμανοί εκπρόσωποι δηλώνουν ότι «η 
Ελλάδα δεν καλείται να τα βγάλει πέρα μόνη της, 
παίρνει βοήθεια από την ΕΕ».

Η στρατηγική της Γερμανίας και της ΕΕ είναι 
πλέον καθαρή (αναλυτικά γράφουμε στη σελίδα 5): 
να μπει φραγμός στις μεταναστευτικές ροές, μέσα 
από ένα σύνολο μέτρων. Στο πλαίσιο της διασπο-
ράς-εγκλωβισμού των προσφύγων κατά μήκος του 
λεγόμενου Δρόμου των Βαλκανίων, η Ελλάδα θα 
πρέπει να κρατήσει 50.000 πρόσφυγες (30.000 
σε καταυλισμούς και 20.000 με επιδότηση ενοικί-
ου). Καθώς, όμως, θα κλείνουν οι δίοδοι στο Βορ-
ρά, θα είναι περισσότεροι οι πρόσφυγες που θα 
εγκλωβιστούν στη χώρα μας. Θα επαναληφθεί το 
φαινόμενο της προηγούμενης εικοσαετίας, με την 
Ελλάδα να λειτουργεί ως συνοριοφύλακας της ΕΕ 
και να εγκλωβίζει στο εσωτερικό της εκατοντάδες 
χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, τους οποίους 
αντιμετώπισε με συνεχή κυνηγητά, αυθαίρετες φυ-
λακίσεις, στρατόπεδα συγκέντρωσης, απελάσεις.

Θα ζήσουμε δραματικές καταστάσεις το επό-
μενο χρονικό διάστημα και η επίσημη πολιτική θα 
φουντώσει και πάλι την ξενοφοβία και το ρατσι-
σμό. 

Η Κοινωνική Ασφάλιση στο απόσπασμα
δική εργατική τάξη), δεν παύει να είναι 
ένα κοινωνικά άδικο σύστημα, διότι δεν 
αίρει τη διπλή εκμετάλλευση των εργα-
τών (από τους καπιταλιστές ως μισθωτών 
εργατών και από το κράτος ως φορολο-
γούμενων πολιτών). Απλά, όσο καλύτερη 
είναι η Κοινωνική Ασφάλιση, τόσο με-
γαλύτερο είναι το κομμάτι του έμμεσου 
μισθού που παίρνουν οι εργάτες, χωρίς 
ποτέ να αίρεται η εκμετάλλευσή τους.

Οταν τοποθετούμε έτσι το ζήτημα, τό-
τε θα διαπιστώσουμε ότι έννοιες όπως 
«αναδιανεμητικό σύστημα ασφάλισης» 
έχουν καθαρά τεχνικό χαρακτήρα. Κα-
μιά αναδιανομή δε γίνεται. Το σύστη-
μα παραμένει πάντοτε ληστρικό, αλλά 
όταν η εργατική τάξη έχει ασφαλιστι-
κές κατακτήσεις, τότε καταφέρνει να 
μειώσει κάπως το μέγεθος της ληστεί-
ας που έτσι κι αλλιώς υφίσταται.

Ο όρος «ανταποδοτικό», που γίνεται 
της μόδας κάθε φορά που ετοιμάζεται 
μια αντιασφαλιστική ανατροπή (τότε λέ-
νε, με διάφορα κάλπικα επιχειρήματα, 
ότι «το σύστημα δεν είναι ανταποδοτικό 
και πρέπει να γίνει, για να καταστεί βι-
ώσιμο»), είναι απορριπτέος, όχι μόνο με 
βάση την ταξική, αλλά με βάση ακόμα 
και τη λογιστική προσέγγιση.

Είναι πρόκληση να μας μιλούν για 
«ανταποδοτικότητα» σ' ένα σύστημα 
που στηρίζεται στην καταλήστευση των 
εργατών στη δουλειά και στο άγριο φο-
ρολογικό χαράτσωμά τους. Ομως, και 
λογιστικά να προσεγγίσουμε το ζήτημα, 
δεν έχουμε παρά να τους απαντήσουμε: 
πρώτα φέρτε πίσω τα κλεμμένα από τα 
ασφαλιστικά ταμεία, υποχρεώστε τους 
καπιταλιστές να πληρώσουν τις εισφο-
ρές που χρωστούν και μετά ελάτε να 
κουβεντιάσουμε.

Να σκεφτούμε ταξικά
Οταν τοποθετήσουμε το ζήτημα σε 

ταξική βάση, όταν δηλαδή αντιμετωπί-
σουμε την Κοινωνική Ασφάλιση όχι ως 
κρατική πρόνοια, αλλά ως στοιχειώδες 
εργατικό δικαίωμα, τότε θα καταλήξουμε 
σ' ένα θεμελιώδες ταξικό αίτημα: πλή-
ρης ασφάλιση για όλους και πλήρης 
χρηματοδότησή της από τους καπιτα-
λιστές και το κράτος τους.

Στη βάση αυτού του θεμελιώδους 

αιτήματος η Κοινωνική Ασφάλιση δεν 
είναι ατομική, αλλά συλλογική (ταξική) 
υπόθεση. Το ατομικό στοιχείο υπεισέρ-
χεται αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί 
το συλλογικό. Οπως υπάρχουν διαφορο-
ποιήσεις στους μισθούς (ανάλογα με το 
επάγγελμα, τις δεξιότητες, τα χρόνια 
υπηρεσίας, την οικογενειακή κατάσταση 
κτλ.), έτσι θα υπάρχουν και διαφοροποιή-
σεις στο συνταξιοδοτικό καθεστώς. Οχι 
όμως χωρίς να έχει εξασφαλιστεί ένα 
ταξικά αξιοπρεπές μίνιμουμ για όλους, 
όχι χωρίς να έχει εξασφαλιστεί ασφαλι-
στική προστασία έναντι της ανεργίας, όχι 
χωρίς να έχει εξασφαλιστεί το δικαίωμα 
πρόσβασης στις ίδιες υπηρεσίες υγείας 
για όλους.

Στη βάση αυτού του θεμελιώδους 
ταξικού αιτήματος η εργατική τάξη δε 
χρειάζεται να αναλάβει καμιά συνυπευ-
θυνότητα στη διοίκηση και διαχείριση 
του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Αυτή την υποχρέωση απαιτούμε να την 
αναλάβει αποκλειστικά το αστικό κρά-
τος. Εμείς απαιτούμε αυτά που δικαιού-
μαστε κι αυτοί να βρουν τον τρόπο να τα 
ικανοποιήσουν.

Πέρα απ' αυτή την ταξική τοποθέτηση 
και διεκδίκηση υπάρχει μόνο η κακο-
μοιριά της λογιστικής προσέγγισης, η 
συζήτηση περί βιωσιμότητας του συστή-
ματος και μια μάχη οπισθοφυλακών, τα 
καταστροφικά αποτελέσματα της οποίας 
έχουν καταγραφεί στις αντιασφαλιστικές 

ανατροπές της τελευταίας εικοσιπενταε-
τίας, από το 1990 που έρχισαν οι διαδοχι-
κές επιθέσεις στα κοινωνικοασφαλιστικά 
δικαιώματα.

Πέρα απ' αυτή την ταξική τοποθέ-
τηση, υπάρχει η εξατομίκευση («πόσο 
με πιάνουν εμένα οι νέες ρυθμίσεις»), 
ο ψεύτικος διαχωρισμός ανάμεσα σε 
«προνομιούχους» και μη, η ενδοεργατι-
κή φαγωμάρα και ένα κλίμα ηττοπάθειας 
και αγωνιστικής παράλυσης.

Αντίθετα, η θεμελιώδης ταξική διεκδί-
κηση, που σε πολλούς μπορεί να φαίνεται 
«μαξιμαλιστική», είναι η μόνη που μπορεί 
να λειτουργήσει συσπειρωτικά, «εφοδι-
άζοντας» το εργατικό κίνημα με έναν 
οδοδείκτη στο διηνεκές. Χωρίς αυτόν 
τον οδοδείκτη δεν μπορούν να δοθούν 
ούτε οι αμυντικές μάχες του σήμερα, ού-
τε οι επιθετικές-διεκδικητικές μάχες του 
αύριο. Δεν μπορεί να υπάρξει στέρεη 
ασφαλιστική συνείδηση.

Λοβέρδος plus
Σε ό,τι αφορά τα σχέδια της συγκυ-

βέρνησης Τσίπρα-Καμμένου, προειδο-
ποιούμε: κανένας να μη δώσει την πα-
ραμικρή σημασία στα περί νέων πόρων 
που έβγαλε (ας μην πούμε από πού) ο 
Κατρούγκαλος τις τελευταίες μέρες. Το 
Μνημόνιο απαγορεύει διά ροπάλου την 
αύξηση των εργοδοτικών ασφαλιστικών 
εισφορών (αντίθετα, προβλέπει τη μείω-
σή τους). Και ειδικό ασφαλιστικό φόρο 
δεν πρόκειται να βάλουν, γιατί δεν έχουν 
τέτοια περιθώρια.

Η σαρωτική μεταρρύθμιση που ετοι-
μάζουν θα έχει στη βάση της τους νό-
μους Λοβέρδου και Παπακωνσταντίνου 
(Ν. 3863 και 3865 του 2010). Στο πλαίσιο 
αυτών των νόμων (και των «βελτιώσε-
ων» που έγιναν τα επόμενα χρόνια), θα 
μειώσουν τα ποσοστά αναπλήρωσης, 
έτσι που να προκύπτουν μεγάλες μειώ-
σεις συντάξεων. Το πού θα βάλουν τον 
πήχυ (στα 1.000 ευρώ άθροισμα κύριας 
και επικουρικής σύνταξης ή παρακάτω) 
εξαρτάται από τη λογιστική επεξεργασία 
που θα τους δείξει ποιο είναι το όριο για 
να πιάσουν τις περικοπές που προβλέπει 
το Μνημόνιο-3. Η… καινοτομία είναι πως 
αυτές οι περικοπές δε θα αφορούν μόνο 
τους μελλοντικούς, αλλά και τους ήδη 
συνταξιούχους!
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Υμνους αναπέμπουν καθη-
μερινά τα Μέσα για τα 

υψηλά στάνταρτς στις υπηρε-
σίες τουρισμού στην πολυδι-
αφημισμένη, ιδιαίτερου κάλ-
λους Σαντορίνη (Θήρα) και 
τις στρατιές τουριστών που 
την επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Για τους ανθρώπους του νη-
σιού και γενικότερα για τους 
εργαζόμενους της Ελλάδας 
το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο 
έχουν επιφυλάξει το ρόλο του 
σύγχρονου δούλου. Γκαρσόνια 
και καμαριέρες μας θέλουν 
στην υπηρεσία του κερδο-
φόρου τουρισμού των επιχει-
ρηματιών του είδους. Για τα 
σχολειά και τη μόρφωση των 
παιδιών της εργαζόμενης κοι-
νωνίας αδιαφορούν. Τα έχουν 
γραμμένα εκεί που δεν πιάνει 
μελάνι.

Στην πολυδιαφημισμένη, 
λοιπόν, Σαντορίνη τα δημό-
σια σχολεία αγκομαχούν να 
επιβιώσουν, φορτωμένα με 
χίλια μύρια προβλήματα. Αγα-
νακτισμένοι η τοπική ΕΛΜΕ 
και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
πραγματοποίησαν παράσταση 
διαμαρτυρίας στο Περιφερει-
ακό Συμβούλιο, καταθέτοντας 
κείμενο, χαρακτηριστικά απο-
σπάσματα του οποίου δημοσι-
εύουμε:

«1. Το βασικότερο πρόβλη-
μα, ιδιαίτερα οξυμμένο στις 
Κυκλάδες και τα Δωδεκάνη-
σα, είναι τα πολυάριθμα κε-
νά δασκάλων και καθηγητών 
στην Α’θμια και Β’θμια εκπαί-
δευση. Συγκεκριμένα, μετά 
και τους τελευταίους διορι-
σμούς αναπληρωτών, σήμερα 
(24/10/2015), ενάμιση μήνα 
από την έναρξη του σχολικού 
έτους, η κατάσταση στα σχο-
λεία έχει ως εξής:

u Εξακολουθούν να υπάρ-
χουν 175 κενά στην Α’θμια 
(δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, ξένων 
γλωσσών, γυμναστές, πληρο-
φορικής, εικαστικών) και 170 
κενά στην Β’θμια, στις Κυκλά-
δες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για τους μαθητές, τις οικογέ-
νειές τους και τους εκπαιδευτι-
κούς που ήδη εργάζονται εκεί. 
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε 
ότι μόνο στο ΕΠΑΛ Θήρας 
λείπουν 12 καθηγητές.

u Στο δημοτικό σχολείο 
ειδικής αγωγής υπάρχει μόνο 
ένας δάσκαλος και είναι αν-
θρωπίνως αδύνατο να αντεπε-

ξέλθει στις αυξημένες απαι-
τήσεις του ειδικού σχολείου. 
Χρειάζονται οπωσδήποτε ένας 
με δύο δάσκαλοι/ες ακόμη.

u Ολα τα ολοήμερα δημο-
τικά σχολεία στη Σαντορίνη 
υπολειτουργούν.

u Πολλά δημοτικά και νη-
πιαγωγεία στις Κυκλάδες 
δεν άνοιξαν με την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς, παρά 
μόνο για τον αγιασμό με την 
υποχρεωτική μετακίνηση δα-
σκάλων από τα σχολεία που 
υπηρετούσαν.

2. Το δεύτερο θέμα που θέ-
λουμε να σας επισημάνουμε 
είναι αυτό των βιβλίων, του 
εξοπλισμού και των σχολικών 
κτιρίων.

u Τα βιβλία των σχολείων 
έρχονται με μεγάλη καθυστέ-
ρηση (στο ΕΠΑΛ Θήρας έφτα-
σαν όλα τα βιβλία ειδικοτήτων 
μόλις προχθές).

u Ο εξοπλισμός των σχολεί-
ων είναι ελλιπής και απαρχαιω-
μένος (πχ. οι υπολογιστές στο 
εργαστήριο πληροφορικής του 
Γυμνασίου Εμπορείου είναι 

από το 2004, ενώ παρόμοια 
κατάσταση επικρατεί και στα 
υπόλοιπα σχολεία).

u Ταυτόχρονα, λόγω της 
αύξησης του μαθητικού δυνα-
μικού, πολλά από τα σχολεία 
έχουν έλλειψη αιθουσών και 
αναγκάζονται να κάνουν μά-
θημα σε απαράδεκτες συνθή-
κες. Ακόμα και στο καινούργιο 
κτίριο του ΕΠΑΛ Θήρας υπάρ-
χουν κατασκευαστικές ατέλει-
ες (μικρές αίθουσες, κακή μό-
νωση, βραχυκυκλώματα από 
την υγρασία στα εργαστήρια, 
νερό στις αίθουσες όταν βρέ-
χει) ενώ κάποια εργαστήρια 
δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί 
από τον εργολάβο.

3. Ενα νέο πρόβλημα που 
ανέκυψε από πέρυσι είναι η 
μεταφορά των μαθητών. Η 
ΚΥΑ 24001/2013 προβλέπει 
ότι μαθητές και μαθήτριες των 
Γυμνασίων και Λυκείων δεν δι-
καιούνται δωρεάν μεταφορά 
από και προς το σχολείο τους, 
όταν η κατοικία τους είναι κά-
τω από 2,5 και 4 χλμ αντίστοιχα 
από το σχολείο.

Θεωρούμε απαράδεκτο και 
ιδιαίτερα επικίνδυνο τα παιδιά 
να έρχονται στο σχολείο με τα 
πόδια, κυρίως στους δρόμους 
της Σαντορίνης που δεν έχουν 
πεζοδρόμια, το χειμώνα κάτω 
από δύσκολες καιρικές συνθή-
κες και το υπόλοιπο διάστημα 
με αυξημένη κίνηση, λόγω του 
τουρισμού. Και βέβαια είναι 
ανεπίτρεπτο ο οικογενειακός 
προϋπολογισμός να επιβαρύ-
νεται, εκτός όλων των άλλων, 
και με το αντίτιμο των 50 ευρώ 
/ μήνα.

4. Τέλος, ένα ακόμα πολύ 
σημαντικό πρόβλημα του εκ-
παιδευτικού κλάδου που γίνε-
ται εντονότερο τα τελευταία 
χρόνια είναι η μη διάθεση 
ενοικίασης σπιτιών προς τους 
εκπαιδευτικούς. Οι ιδιοκτήτες, 
λόγω της αυξημένης τουριστι-
κής ζήτησης, προτιμούν να 
νοικιάζουν τα σπίτια με την 
ημέρα παρά με το μήνα. Οι 
εκπαιδευτικοί πολλές φορές 
δέχονται πιέσεις να μετακομί-
σουν πριν ακόμα τελειώσει το 
σχολικό έτος ενώ δεν είναι λί-

γες οι περιπτώσεις όπου μέσα 
στη χρονιά αναγκάζονται να 
ψάχνουν για νέο σπίτι, καθώς 
ο ιδιοκτήτης αποφασίζει να 
το μετατρέψει σε τουριστικό 
κατάλυμα. Στις σπάνιες περι-
πτώσεις που βρουν κάτι αξιο-
πρεπές, το ενοίκιο μπορεί να 
φτάσει ακόμα και το μισό του 
μισθού τους! Για παράδειγμα, 
έχει σταθεί αδύνατο μέχρι 
τώρα στους φετινούς αναπλη-
ρωτές που προσελήφθησαν 
στο νησί να νοικιάσουν σπίτι.

Συμπεράσματα
Η «κατ’ ευφημισμόν» δημό-

σια, δωρεάν παιδεία παραπαίει 
όταν υπάρχουν σχολεία χωρίς 
καθηγητές, χωρίς αίθουσες, 
χωρίς εξοπλισμό και χωρίς 
βιβλία, ενώ τελευταία κινδυ-
νεύουν να μείνουν και χωρίς 
μαθητές, λόγω τη αδυναμίας 
μεταφοράς τους. Επιπλέον οι 
εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν πού 
και πότε θα διοριστούν, ακόμα 
και μέχρι τον Απρίλιο, λίγο πριν 
το τέλος της σχολικής χρονιάς 
(πχ 2014–15!) και συνεπώς όχι 
μόνο αδυνατούν να αντεπε-
ξέλθουν οικονομικά και ηθικά 
στις όλο και πιο απαιτητικές 
συνθήκες εργασίας τους αλλά 
και πολλές φορές αρνούνται 
τη πρόσληψη, με αποτέλεσμα 
τα σχολεία να μένουν και πάλι 
χωρίς δασκάλους!».

«Η Παιδεία πρώτη προτεραιότητα»

 Το πιο σύντομο ανέκδοτο

Ο καημός της ΑΔΙΠΠΔΕ για την αποτυχία 
εφαρμογής της αξιολόγησης στην εκπαίδευση
Το πολυνομοσχέδιο Μπαλτά για 

την Παιδεία, που σύμφωνα με τον 
υπουργό Παιδείας Ν. Φίλη θα αποτε-
λέσει τμήμα του «εθνικού διαλόγου», 
με ορίζοντα κατάληξης την ερχόμενη 
Ανοιξη, διατηρούσε  την ΑΔΙΠΠΔΕ 
(Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση) και αυτό, σε συνδυ-
ασμό με τις μετέπειτα δηλώσεις της 
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου 
της για «δεύτερη φορά Αριστερά» 
συγκυβέρνησης για την αξία της αξι-
ολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 
που υποκρύπτει την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών, έχει σημαντική σημα-
σία για τις προθέσεις του υπουργείου 
Παιδείας. 

Το πολυνομοσχέδιο καταργού-
σε μόνο τις αρμοδιότητες που είχε 
αυτή η δήθεν ανεξάρτητη Αρχή (Ν. 
4142/2013) σε σχέση με την αξιολό-
γηση των εκπαιδευτικών, όπως είναι 
«η εποπτεία των διαδικασιών αξιολό-
γησης των εκπαιδευτικών της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και η κρίση επί των ενστάσεων 
των περιφερειακών διευθυντών εκπαί-
δευσης, των σχολικών συμβούλων και 
των διευθυντών εκπαίδευσης κατά 
των εκθέσεων αξιολόγησής τους», 
καθώς και τη συγκρότηση πενταμε-
λών επιτροπών από εμπειρογνώμο-
νες (ράμπο) για την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου.

Πλην, όμως, διατηρούσε τη γενική 
και σημαντική αρμοδιότητα η ΑΔΙΠ-
ΠΔΕ, ως γενικός δερβέναγας, να «δι-
αμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, 

τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των 
προτέρων τις διαδικασίες αξιολό-
γησης του εκπαιδευτικού έργου και 
τα σχετικά κριτήρια και δείκτες στο 
πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών 
προτύπων» (διάβαζε: στο πλαίσιο ιδί-
ως του ΟΟΣΑ, των αγγλοσαξονικών  
και των ευρωπαϊκών συστημάτων εκ-
παίδευσης που διαπερνώνται από το 
πνεύμα του «ανταποδοτικού», «αντα-
γωνιστικού» και «αποτελεσματικού» 
σχολείου).

Σήμερα, 10 μήνες περίπου μετά το 
πάγωμα της διαδικασίας εφαρμογής 
της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, 
η ΑΔΙΠΠΔΕ δημοσίευσε την ετήσια 
έκθεσή της (ηλεκτρονική εφημερίδα 
esos για την Παιδεία), περιγράφοντας 
τι πήγε στραβά και η αξιολόγηση δεν 
περπάτησε και τι περικοκλάδες πρέ-
πει να επινοηθούν ώστε αυτή να γίνει 
αποδεκτή από την εκπαιδευτική κοι-
νότητα.

Καταρχάς, η ΑΔΙΠΠΔΕ μέμφεται 
το timing εφαρμογής της διαδικα-
σίας της αξιολόγησης. Δυστυχώς γι' 
αυτήν η οικονομική κρίση, με όσα 
αρνητικά επέφερε στο εκπαιδευτικό 
σύστημα και τη ζωή των εκπαιδευτι-
κών «(μείωση και στη συνέχεια πάγω-
μα αποδοχών, ελλείψεις σε διδακτικό 
προσωπικό, περιορισμός λειτουργικών 
δαπανών και συγχωνεύσεις σχολικών 
μονάδων, κατάρρευση επιμορφω-
τικών προγραμμάτων, αύξηση του 
διδακτικού ωραρίου, μείωση των ει-
σοδημάτων και αύξηση της φτώχειας 
των οικογενειών των μαθητών κλπ.)» 
δεν ήταν το κατάλληλο ειδυλλιακό πε-

ριβάλλον για την αποδοχή εκ μέρους 
τους της αξιολόγησης. Κοντολογίς, οι 
εκπαιδευτικοί ήταν γενικώς αγανακτι-
σμένοι και «ψυλλιασμένοι» για τα χει-
ρότερα γι' αυτό και δεν αποδέχτηκαν 
να γίνουν αδιαμαρτύρητα πρόβατα 
επί σφαγή.

Επειτα δε βοηθούσε και το νομοθε-
τικό πλαίσιο, καθώς απαρτιζόταν από 
διαφορετικά νομοθετήματα (Νόμοι 
3848/2010, 4024/2011, 4142/2013, το 
ΠΔ 152/2013, η ΥΑ 30972/Γ1/05-03-
2013, ΦΕΚ Β/614/15-03- 2013 κ.ά.), με 
αντιφάσεις και επικαλύψεις.

Η ΑΔΙΠΠΔΕ επιθυμεί να περιγρά-
φονται αναλυτικά και ολοκληρωμένα 
οι διαδικασίες του παραμυθιάσματος 
των εκπαιδευτικών, ότι τάχα η αξιο-
λόγηση δεν έχει τιμωρητικό χαρα-
κτήρα, αλλά χαρακτήρα «βελτίωσης 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού και 
του διοικητικού έργου» (ΠΔ 152/2013), 
δηλαδή οι διαδικασίες ενδοσχολικής 
επιμόρφωσης για όσους εκπαιδευ-
τικούς «κριθούν ότι παρουσιάζουν 
αδυναμίες», ώστε να συσκοτίζεται κα-
λύτερα ο τελικός σκοπός που είναι η 
απόλυση. Επιθυμεί επίσης να ορίζεται 
ακριβώς ο αριθμός των «επαναληπτι-
κών αξιολογήσεων», που ακολουθούν 
την ενδοσχολική επιμόρφωση, ώστε ο 
εκπαιδευτικός που κριθεί τελικά «ελ-
λιπής» να «“εγγράφεται στον πίνακα 
των μη προακτέων…'', που, σύμφωνα 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 
του ν. 4024/2011, συνεπάγεται τη στέ-
ρηση του δικαιώματος για προαγωγή 
για τα δύο (2) επόμενα έτη».

Τον τελικό στόχο της αξιολόγησης 

ομολογεί η έκθεση της ΑΔΙΠΠΔΕ, που 
αμέσως μετά αναφέρει χαρακτηριστι-
κά: «Υφίσταται, βεβαίως και ο “Υπαλ-
ληλικός Κώδικας'' (Ν.3528/2007) 
ο οποίος στο άρθρο 95 προβλέπει: 
“υπάλληλος, ο οποίος εγγράφεται σε 
δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέ-
ων στον ίδιο βαθμό, παραπέμπεται 
μέσα σε δύο (2) μήνες από την κύρω-
ση του οικείου πίνακα υποχρεωτικώς 
προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβού-
λιο, το οποίο, με αιτιολογημένη από-
φασή του και μετά από προηγούμενη 
κλήση αυτού, για να παράσχει εγγρά-
φως ή προφορικώς τις αναγκαίες δι-
ευκρινίσεις, μπορεί να τον απολύσει 
ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθ-
μό…''».

Δεν τα δρομολογήσατε καλά τα 
πράγματα, λέει στην ουσία η ΑΔΙΠ-
ΠΔΕ στις προηγούμενες κυβερνήσεις, 
με αποτέλεσμα να δημιουργήσετε αρ-
νητικό κλίμα μέσα στους εκπαιδευτι-
κούς. Δεν τα κουκουλώσατε, όπως 
έπρεπε και να τώρα το αποτέλεσμα: 
οι εκπαιδευτικοί να ξεσηκωθούν και 
να βγάζουν τα συμπεράσματά τους 
για το χαρακτήρα της αξιολόγησης 
(σ.σ. και σωστά), με βάση τις ποσο-
στώσεις που προέβλεπε ο Νόμος 
4024/2011«Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά-
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγι-
κής 2012-2015», αφού η αξιολόγησή 
τους προέκυπτε μέσα από τη νομική 
ρύθμιση του παραπάνω νόμου.

Δεν υπάρχουν αξιολογητές «υψη-

λής ειδημοσύνης και διάκρισης» 
φωνάζει η ΑΔΙΠΠΔΕ, ώστε να γίνει 
εφικτή η εφαρμογή της «οριζόντιας 
λειτουργίας της αξιολόγησης υπό το 
πρίσμα του Ν. 4024/2011, σύμφωνα 
με τον οποίο από τους εκπαιδευτικούς 
που κρίνονται επαρκείς, πολύ καλοί ή 
και εξαιρετικοί μόνο ένα μέρος τους 
θα προαχθούν στον επόμενο βαθμό, 
π.χ. μέχρι το 30 % των κρινόμενων 
υπαλλήλων για την προαγωγή από 
το  βαθμό Β' στο Βαθμό Α΄». Η Αρχή, 
δηλαδή, διαπιστώνει την αδυναμία 
να βρεθούν τα εξειδικευμένα εκείνα 
καρτάλια της εκπαιδευτικής διοικη-
τικής πυραμίδας, που θα μπορούν 
να κάνουν το τελικό ξεσκαρτάρισμα. 
Να ξεχωρίζουν από το σωρό π.χ. των 
«επαρκών» εκπαιδευτικών  μόνο το 
αναγκαίο δεσμευτικό ποσοστό που 
ορίζει ο νόμος που θα προαχθεί στον 
επόμενο βαθμό, αφήνοντας τους υπό-
λοιπους στον Καιάδα.

Καημός μέγας της ΑΔΙΠΠΔΕ είναι 
η αντίσταση που προέβαλαν οι εκπαι-
δευτικοί στην προσπάθεια επιβολής 
της αξιολόγησης, με τη βία και το 
κνούτο, πετυχαίνοντας τελικά να ακυ-
ρώσουν ουσιαστικά τα σεμινάρια-πα-
ρωδία επιμόρφωσης στις σχετικές δι-
αδικασίες των στελεχών εκπαίδευσης. 
Ο καημός είναι διάχυτος και τούτο 
φαίνεται από τις συνεχείς αναφορές 
στην εναντίωση των εκπαιδευτικών.

Το μέλλον θα δείξει αν αυτός θα 
εξακολουθήσει να βασανίζει την Αρ-
χή. Εξαρτάται από την αντίσταση των 
εκπαιδευτικών στα σχέδια και της συ-
γκυβέρνησης των Τσιπροκαμμένων.
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Θέατρο

Η κυρία Καράρ επιστρέφει 
στην Κόντρα

Το κλασικό έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ «Τα ντουφέκια της κυ-
ρίας Καράρ», σε μια πρωτότυπη, επικαιροποιημένη παράσταση 
από την καλλιτεχνική κολεκτίβα «ανοικείωση» επιστρέφει στο κτί-
ριο της «Κόντρας» για ένα δεύτερο κύκλο εννέα παραστάσεων 
(Σαββατοκύριακα από 31 Οκτώβρη μέχρι 29 Νοέμβρη, εκτός 
από το Σάββατο 7 Νοέμβρη).

Στις χαλεπές μέρες που περνάμε είναι σημαντικό η σπουδαία 
τέχνη να είναι προσιτή στον καθένα. Αυτόν ακριβώς το σκοπό 
υπηρετούν οι παραστάσεις της «ανοικείωσης». Οχι μόνο γιατί 
είναι χωρίς εισιτήριο, αλλά και γιατί –πέρα από την καλλιτεχνική 
αρτιότητά τους- στέφονται από μια συζήτηση των θεατών με τους 
συντελεστές, η οποία έρχεται να ολοκληρώσει το καλλιτεχνικό 
αποτέλεσμα.

Ο θεατής μπορεί να πάρει πρόσθετες πληροφορίες για το έρ-
γο, για την παράσταση, για τον τρόπο δουλειάς της κολεκτίβας, 
για το θεατρικό της όραμα. Μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του 
για το έργο, για την παράσταση και τους συντελεστές της, για το 
θέατρο, για την τέχνη και τη σχέση τους με τη ζωή και τον αγώνα, 
και να διασταυρώσει αυτές τις απόψεις με τις απόψεις των άλλων 
θεατών και των συντελεστών της παράστασης.

Οπως λέει η «ανοικείωση», καμιά συζήτηση δεν είναι ίδια με 
οποιαδήποτε προηγούμενη. Η συζήτηση μετά το τέλος μιας πα-
ράστασης σπάει το στερεότυπο παράσταση-θεατές (πομποί-δέ-
κτες), δημιουργώντας μια καινούργια διαλεκτική σύνθεση, στην 
οποία οι αρχές του επικού θεάτρου βρίσκουν την πλήρη δικαίωσή 
τους.

Οσοι/ες δεν την έχετε δει, μην χάσετε αυτή την παράσταση. 
Απαιτείται κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6975507005.

«…Το ζήτημα που επιλέξαμε να καταστήσουμε ως κεντρικό στοι-
χείο του μύθου της παράστασής μας είναι αυτό της στράτευσης. 
Ζήτημα απόλυτα επίκαιρο στην εποχή μας. Ακολουθώντας τη 
συμβουλή του Μπρεχτ για τη χρήση αποστασιοποιητικών μέσων 
κατά την παρουσίαση και αυτού του έργου, καταλήξαμε στα εξής:

1. Στην παρουσίαση του έργου με τη μορφή του “θεάτρου εν θεά-
τρω''. Το έργο παρουσιάζεται ως πρόβα ενός θιάσου επαναστατών, 
οι οποίοι ετοιμάζοντας την πρόβα τους “καυγαδίζουν'' πάνω στο 
ζήτημα της στράτευσης, υποστηρίζοντας αποκλίνουσες απόψεις. 
Γράφτηκε έτσι ένας πρόλογος, που θέτει τα βασικά ερωτήματα του 
μύθου, ενώ η παράσταση κλείνει με έναν επίλογο συντεθειμένο 
από ένα κείμενο του Γκράμσι, δυο ποιήματα του Μπρεχτ και μια 
φράση του Θουκυδίδη.

2. Προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το αποστασι-
οποιητικό στοιχείο και δεδομένου ότι το έργο παρουσιάζεται ως 
πρόβα παράστασης, τα κοστούμια δεν είναι εποχής, αλλά υπάρ-
χουν μόνο ενδυματολογικά στοιχεία που υποδηλώνουν τις ιδιότη-
τες των προσώπων. Με την ίδια λογική διαμορφώθηκε ο σκηνικός 
χώρος. Τέλος, δεν υπάρχει κανένα μακιγιάζ των ηθοποιών που 
θα έφερνε τα πρόσωπα πιο κοντά στην ηλικία των προσώπων του 
δράματος…» (από το έντυπο πρόγραμμα της παράστασης).

Προβολές ταινιών 
και συζητήσεις

Παρασκευή 6/11/2015

Ο ΜΑΞΙΜ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ
(Vyborgskaya Storona, ΕΣΣΔ, 1939, 120’)

Σενάριο, σκηνοθεσία: Γκριγκόρι Κοζίντσεφ, Λεονίντ Τράου-
μπεργκ
Φωτογραφία: Αντρέι Μόσκβιν
Μουσική: Ντμίτρι Σοστακόβιτς
Παίζουν: Μπόρις Τσιρκόφ, Βαλεντίνα Κιμπάρντινα
Παραγωγή: Lenfilm

Η τελευταία ταινία της τριλογίας του Μαξίμ βρίσκει τον 
ήρωα, στέλεχος πια της νεαρής σοβιετικής εξουσίας, στον 
απόηχο της μεγάλης νίκης της Επανάστασης. Ο κομισάριος 
Μαξίμ αναλαμβάνει τον έλεγχο μιας τράπεζας, επιχειρώντας 
να την καθαρίσει από αντεπαναστατικά και προδοτικά στοι-
χεία. Οι Κοζίντσεφ και Τράουμπεργκ μας παρουσιάζουν έναν 
πολιτικά ώριμο μπολσεβίκο της εποχής εκείνης, στηριγμένοι 
σε εμπεριστατωμένη ιστορική έρευνα και χωρίς ηρωοποιήσεις. 
Ο χαρακτήρας του Μαξίμ γνώρισε ευρύτατη αποδοχή από 
το κινηματογραφικό κοινό και επανεμφανίστηκε στην διμερή 
ταινία του Ερμλερ «Ο μεγάλος πολίτης». Η τριλογία του Μαξίμ 
βραβεύτηκε στο σύνολό της με το βραβείο Στάλιν το 1941.

Αν πιστέψουμε τα γκάλοπ 
που έχουν γίνει, τότε ο 

Βαγγέλας θα κάνει περίπατο 
στις εκλογές για την προεδρία 
της ΝΔ και ενδεχομένως να μη 
χρειαστεί καν δεύτερος γύρος, 
γιατί αν πάρει πάνω από 40%, 
ο δεύτερος θα είναι υποχρεω-
μένος εκ των πραγμάτων να 
παραιτηθεί. Δεν χρειάζεται, 
όμως, να καταφύγουμε στα -εξ 
ορισμού αναξιόπιστα- γκάλοπ. 
Αρκεί να μελετήσουμε τις αντι-
δράσεις των ίδιων των υποψη-
φίων, για να καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα ότι το «ντέρμπι» 
ξαναέγινε «ματσάκι».

Φάνηκε καθαρά πλέον ότι ο 
τσαμπουκάς και τα «γαλλικά» 
του Βαγγέλα προς τον Παπα-
μιμίκο και την παρέα του δεν 
ήταν μια έκρηξη της στιγμής, 
αλλά μια μελετημένη κίνηση, 
ενταγμένη σε μια τακτική που 
θέλει να στείλει το μήνυμα «τι 
να μας πουν τώρα τα παιδάκια 
της σφαλιάρας;». Τίποτα δεν 
άλλαξε στα διαδικαστικά με-
τά τους τραμπουκισμούς του 
Βαγγέλα, άρα δεν επεδίωκε 
κάτι πέραν του εξευτελισμού 
των ανθρώπων του Τζιτζικώ-
στα και των υπόλοιπων. Η δεύ-
τερη πράξη παίχτηκε στη Μα-
δρίτη. Τζίτζι και Μπουμπούκος 
παγιδεύτηκαν από την επίθεση 
φιλίας του Βαγγέλα και τον συ-
νόδευσαν στο συνέδριο του 
ΕΛΚ, απ' όπου αναγκάστηκαν 
να φύγουν άρον-άρον, εξα-
πολύοντας κατηγορίες ότι ο 
Βαγγέλας τους υποβάθμισε 
και τους χρησιμοποίησε ως δι-
ακοσμητικά στοιχεία. Μόνον 
ο Κούλης αντέδρασε σωστά, 
προφασιζόμενος ίωση και μέ-
νοντας στην Αθήνα.

Ποια ήταν η εικόνα που 
στάλθηκε από τη Μαδρίτη; Ο 
Βαγγέλας να φωτογραφίζεται 
με τους ευρωπαίους συντη-
ρητικούς ηγέτες (ακόμα και 
σε τρυφερά ενσταντανέ με 
τη Μέρκελ) και οι άλλοι να 
μην υπάρχουν ούτε ως γλά-
στρες στις φωτογραφίες. Ο 
Βαγγέλας να αποφασίζει να 
καταψηφίσει μια παράγραφο 
του ψηφίσματος του συνεδρί-
ου του ΕΛΚ (επειδή ασκούσε 
κριτική στους χειρισμούς της 
ελληνικής κυβέρνησης για 
το προσφυγικό) και οι άλλοι 
να διαμαρτύρονται ότι δεν 
τους ρώτησε. Συμπέρασμα: 
φιλόδοξα παιδάκια είναι, που 
δεν μπορούν να σταθούν σε 
διεθνές επίπεδο, αφού οι ευ-
ρωπαίοι συντηρητικοί ηγέτες 
ούτε χειραψία δεν κάνουν μα-
ζί τους. Αν είχαν διεθνή ανα-
γνώριση, ας την πιστοποιού-
σαν μόνοι τους στη Μαδρίτη, 
όχι να περιμένουν να πάρουν 
φως από το φωτοστέφανο του 
Βαγγέλα. Και βέβαια, τα εκ των 
υστέρων κλαψουρίσματα του 
Μπουμπούκου και του Τζίτζι 
κακό έκαναν στη δική τους 
εικόνα και όχι στην εικόνα του 
Βαγγέλα. 

Κι επειδή το ένα λάθος φέρ-
νει τ' άλλο, ο Τζίτζι εξαπέλυσε 
δεύτερη επίθεση, στοχοποιώ-
ντας αυτή τη φορά τη Ντόρα, 
ως σύμμαχο του Βαγγέλα, απο-
καλύπτοντας πανικό.     Φτιά-
χνει, λέει, την εικόνα του… 
αντισυστημικού υποψήφιου, 
που τα βάζει με τις βαρονίες 
της ΝΔ. Ενδιαφέρει, άραγε, 
αυτό το παραδοσιακό δεξιό 
ακροατήριο, που έχει μάθει 
να προσκυνά τις βαρονίες; 'Η 
το ενδιαφέρει να βρεθεί αρχη-
γός που θα κάνει αντιπολίτευ-
ση και θα επιτρέψει στη ΝΔ 
να επανέλθει στην εξουσία, 
εκμεταλλευόμενη τη φθορά 
που αναπόφευκτα θα έχει ο 
ΣΥΡΙΖΑ; Την ώρα, λοιπόν, που 
οι αντίπαλοί του ασχολούνταν 
με τα εσωκομματικά εξαπολύ-
οντας επιθέσεις δεξιά κι αρι-
στερά, ο Βαγγέλας δεν έκανε  
καμιά επίθεση σε κανέναν 
τους και ασχολούνταν μόνο 
με την άσκηση αντιπολιτευτι-
κής κριτικής στην κυβέρνηση 
και προσωπικά στον Τσίπρα 
και εμφανιζόμενος ως ο μο-
ναδικός που μπορεί να ενώσει 
το κόμμα.

Ο Κούλης προσπαθεί να 
εμφανιστεί ως κάτι το διαφο-

ρετικό από τους άλλους δύο. 
Βλέποντας ότι όλος ο μητσο-
τακικός μηχανισμός είναι 
υπό τον έλεγχο της Ντόρας 
και δουλεύει για τον Βαγγέλα 
(για να ζεστάνει αυτός την κα-
ρέκλα για το γιο της Ντόρας, 
όπως έχουμε γράψει), ο Κού-
λης εμφανίζεται ως ο γιος που 
επαναστάτησε ενάντια στην 
οικογένεια και άνοιξε δική του 
περπατησιά. Μάταια όμως. 
Διότι είναι και Μητσοτάκης 
και λίγος. Δεν κάνει το παιδί, 
που θα 'λεγε και ο μπαμπάς 
Δρακουμέλ.

Οσο για τον Μπουμπούκο, 
το μόνο που τον ενδιαφέρει 
είναι να προβληθεί ως ηγέτης 
της σκληρής δεξιάς πτέρυγας 
της ΝΔ. Με το «πατρίς-θρη-
σκεία-οικογένεια» πασχίζει να 
σταθεί ως άξιος υποψήφιος, 
όμως αντιμετωπίζεται πλέον 
ως μια πιο φλύαρη έκδοση του 
αμίμητου Πανίκα, που επίσης 
φιλοδόξησε κάποια στιγμή 
να προβληθεί ως υποψήφιος 
αρχηγός. Δεν αποκλείουμε 
κάποια στιγμή ο Μπουμπού-
κος να τα παρατήσει και να 
συνταχθεί με τον Βαγγέλα, αν 
αυτός του τάξει κάποιο διακρι-
τό ρόλο στο κόμμα.

Νέα Δημοκρατία

Ξαναέγινε «ματσάκι»;

Εμείς δε θυμόμαστε άλλη περίπτωση πρώην 
αρχηγού κόμματος εξουσίας που να ενεργο-
ποιήθηκε στη συνέχεια ως απλός βουλευτής, 
αποδεχόμενος ακόμα και θέση γραμματέα 
(ντιπ παρακατιανή) σε μια κοινοβουλευτική επι-
τροπή. Ολοι γίνονταν απλοί βουλευτές, σπάνια 
έπαιρναν το λόγο και εμφανίζονταν συνήθως 
στη Βουλή μόνο για να ψηφίσουν στις ονομα-
στικές ψηφοφορίες. Ο Μπένι έσπασε αυτή την 
παράδοση. Βρίσκεται στη Βουλή σε καθημερινή 

βάση, εκμεταλλεύεται τις νομικές γνώσεις, την 
ευγλωττία και την εμπειρία του και παρεμβαίνει 
στα πάντα, ασκώντας συστηματική κοινοβου-
λευτική αντιπολίτευση συνδικαλιστικού τύπου.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο Μπένι έχει μετα-
νιώσει που παραιτήθηκε και περιμένει τη στιγ-
μή να ξαναγυρίσει στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. 
Θεωρεί ότι έχει ακόμη τα περιθώρια και χτίζει 
σιγά-σιγά την εικόνα του μάχιμου πολιτικού που 
μπορεί να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ στις δόξες.

Ενεργός και φιλόδοξος ο Μπένι
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Τα δεκαεννιά χρόνια της κλείνει τη Δευτέρα η «Κόντρα» και 
οι ευχές (χρειάζονται κι αυτές, ειδικά στους σκοτεινούς καιρούς 
μας) δεδομένες.

Ασχετο, αλλά δύο μέρες αργότερα, ο μίστερ Ομπάμα συμπλη-
ρώνει εφτά χρόνια ως πλανητάρχης (χωρίς ευχές εδώ…).

Τα δεκαεννιά 
έκλεισε πριν από 
δυο μήνες (3 Σε-
πτεμβρίου) και ο 
«Αγγελιοφόρος» 
της Θεσσαλονί-
κης, που μάλλον 
δεν θα προλάβει 
να γίνει είκοσι… Σε 
ανακοίνωση που 
υπογράφουν τα διοικητικά συμβούλια τριών Ενώσεων (Συντακτών 
Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης, Προσωπικού Ημε-
ρησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης και Τεχνικών Ημερήσιου και 
Περιοδικού Τύπου Θεσσαλονίκης) αναφέρονται τα ακόλουθα: Την 
υπογραφή της οικογένειας Μπακατσέλου έχει το αναξιοπρεπές 
τέλος της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος»: Ο έσχατος των εκπρο-
σώπων της εργοδοσίας ανακοίνωσε σήμερα (27/10/2015) στους 
εργαζόμενους ότι η επιχείρηση προχωρά σε παύση πληρωμών 
και καταθέτει αίτηση πτώχευσης. Στον ίδιο χώρο που ο πατέρας 
του, Αλέξανδρος Μπακατσέλος, έδινε διαδοχικές διαβεβαιώσεις 
ότι από αυτόν και την οικογένειά του δεν πρόκειται να χάσει ποτέ 
κανείς έστω ένα ευρώ, σήμερα ο Βασίλειος Μπακατσέλος απέ-
φυγε την παραμικρή νύξη για αποζημιώσεις. Αντιθέτως, είπε με 
κυνισμό ότι η επιχείρηση διάλεξε αυτή τη λύση για να έχουν οι 
εργαζόμενοι τον χρόνο να απευθυνθούν στα Ταμεία τους και να 
πάρουν από αυτά χρήματα που δικαιούνται, προφανώς εφόσον 
κάνουν επίσχεση εργασίας. Με τέτοιο πνεύμα αντιμετωπίστηκαν 
εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν να πληρωθούν οκτώ μήνες από έναν 
επιχειρηματία που δε δίστασε να υποκριθεί ότι διαπραγματεύεται 
για «βιώσιμη λύση» παίζοντας με τις ελπίδες του προσωπικού και 
κρατώντας το σε ιδιότυπη ομηρία, ενώ, όπως φέρεται ότι ο ίδιος 
ομολόγησε, είχε αποφασίσει από καιρό να οδηγήσει την Ε.Β.Ε. 
Α.Ε. σε πτώχευση. Θεατές στο πολύ φτηνό έργο της οικογένειας 
Μπακατσέλου στάθηκαν για πολλά χρόνια οι συνιδρυτές της εφη-
μερίδας, τα συγκροτήματα Μπόμπολα και Ψυχάρη, αποκαλύπτο-
ντας την αντίληψη που έχουν για οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης 
λειτουργεί έξω από το ολοένα στενότερο αθηναϊκό περιβάλλον 
τους. Και η ανακοίνωση κλείνει με –άλλο ένα- κάλεσμα σε συνέ-
λευση που θα γινόταν την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου…

Δεν έχει αφήσει ρασοφόρο για ρασοφόρο ο άθεος (και συνε-
πώς αθεόφοβος) ρε πούτιν μου! Και δεν μιλάμε για την πλέμπα 
των ξεχασμένων χωριών που ρομαντικά μπορεί να φιλοτεχνήσει 
και προφίλ, αλλά για τις κεφαλές της εγχώριας και παγκόσμιας 
Εκκλησίας. Πήρε σβάρνα από οικουμενικούς πατριάρχες και 
πάπες μέχρι αρχιεπίσκοπους όπου Γης, με πιο πρόσφατο τον 
Αμερικής Δημήτριο. Καλά, μιλάμε για μεγάλο «ξεμπέρδεμα με 
το παλιό», σχεδόν ξεκλήρισμα του κλήρου και όχι μόνον και ω 
χειμώνων!

Παρ' όλα αυτά όμως, κανένα θαύμα, καμία «άνωθεν» αρωγή. Ο 
προηγούμενος τουλάχιστον συνομιλούσε με την Παναγία (ποιο 
καλαματιανό χόρτο ρε;). Αυτός δεν προλαβαίνει να μετράει φτυ-
σίματα, με πιο πρόσφατο αυτό της Commission. Ηλί, ηλί, λαμά 
σαβαχθανί…

Για την πολυεθνική «Nestle» έχουν γραφεί πολλά, …δεξιά και 
αριστερά. Πρόσφατα άλλωστε ο πρόεδρός της Peter Brabeck 
προκαλούσε παγκόσμια θυμηδία δηλώνοντας ότι «το νερό δεν 
είναι ανθρώπινο δικαίωμα»! Αυτά βέβαια ουδόλως ενοχλούν την 
εταιρία. Αλλά δεν απασχολούν ούτε μία από τις φτωχότερες περι-
φέρειες της Ευρώπης, αυτή της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
(μήπως θα γράψει κανένας… ιμάντας μεταφοράς ανακοινώσεων 
το παραμικρό;), να εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση: Στα πλαί-
σια αρμοδιοτήτων προνοιακού χαρακτήρα που ασκεί η Διεύθυνση 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-
Θράκης, ανταποκρίθηκε στην προσφορά της εταιρίας βρεφικών 
τροφίμων «Nestle» για τις ανάγκες των 4.000 βρεφών-νηπίων 
κοινωνικά ευπαθών οικογενειών της Περιφέρειας. Η εταιρεία 
«Nestle» προχώρησε στη διάθεση 500 κιβωτίων με γάλα και βρε-
φικά είδη διατροφής προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, 
τα οποία παραδόθηκαν στις 07 και στις 21 Οκτωβρίου 2015 και 
διατέθηκαν στις Π.Ε. Εβρου, Δράμας, Ροδόπης, Ξάνθης και Κα-
βάλας. Με εντολή του περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. Γεώργιου Παυλίδη, 
οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των 
Περιφερειακών Ενοτήτων σε συνεννόηση με τις Περιφερειακές 
Ενότητες, τις Ιερές Μητροπόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης και με όλους τους κοινωνικούς φορείς, κι-
νητοποιήθηκαν εκτεταμένα ώστε να διανεμηθούν τα προϊόντα σε 
ευπαθείς οικογένειες με παιδιά.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά Παρέμβαση της «Κόντρας» σε Σκουρλέτη-Τσιρώνη-Υπηρεσίες

Τηρήστε τη νομιμότητα έναντι 
του Μελισσανίδη

Ενώπιον των ευθυνών τους, σε σχέσει 
με το εξελισσόμενο σκάνδαλο Μελισ-

σανίδη στη Νέα Φιλαδέλφεια, τίθενται ο 
υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Π. Σκουρ-
λέτης και Ι. Τσιρώνης, καθώς και οι αρμό-
διοι υπηρεσιακοί παράγοντες, με έγγραφο 
που τους απηύθυνε την περασμένη Τρίτη 
η εφημερίδα μας. Το έγγραφο ενημερώνει 
την πολιτική ηγεσία και τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες για την κατάθεση αγωγής κα-
τά του κύρους της γενικής συνέλευσης 
της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, που αποφάσισε 
την παραχώρηση του οικοπέδου στην 
εταιρία του Μελισσανίδη και κατά της ίδι-
ας της σύμβασης παραχώρησης, και τους 
υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο των αρχών 
και των κανόνων της χρηστής διοίκησης, 
οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια 
σχετική με την Εγκριση Δόμησης που έχει 
ζητήσει η «Δικέφαλος 1924 ΑΕ» για όσο 
καιρό εκκρεμεί δικαστικά αυτή η υπόθεση. 

Θυμίζουμε ότι η εκδίκαση της αγωγής 
είχε οριστεί στις 8 Οκτώβρη, όμως η Ερα-
σιτεχνική ΑΕΚ ζήτησε αναβολή (επικαλού-
μενη κώλυμα του δικηγόρου της, που έπρε-
πε να παρευρίσκεται σε άλλη δίκη) και ως 
νέα δικάσιμος ορίστηκε η 21η Γενάρη του 
2016. Περιττεύει να πούμε πως πρόκειται 
για φυγομαχία του Μελισσανίδη. Αν ήταν 
σίγουρος ότι θα κερδίσει την υπόθεση, θα 
φρόντιζε να αντικατασταθεί ο δικηγόρος 
(αν πράγματι είχε κώλυμα). Και είχε όλο το 
χρόνο να το κάνει.

Παραπέρα, με το έγγραφό της η «Κό-
ντρα» θέτει στην πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΕΚΑ μια σειρά κρίσιμα ερωτήματα, που 
συνδέονται με την ουσία του εν λόγω σκαν-
δάλου. Τα ίδια ερωτήματα είχαν τεθεί και 
στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία (Λα-
φαζάνη-Τσιρώνη-Αποστόλου), χωρίς ποτέ 
να απαντηθούν. Περιμένουμε να δούμε τι 
θα γίνει τώρα, ξεκαθαρίζοντας ότι δε θα 
μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά 
θα απαιτήσουμε να εφαρμοστεί ό,τι προ-
βλέπει ο νόμος.

Το έγγραφο της «Κ»
Προς
1. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-

ας κ. Πάνο Σκουρλέτη
2. Αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας κ. Ιωάννη Τσιρώνη
3. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αρχιτεκτο-

νικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδει-
οδοτήσεων κ. Θεοδώρα Γαλάνη

4. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιβαλ-
λοντικής Αδειοδότησης κ. Χρήστο Παπα-
κωνσταντίνου

5. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος 
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εργου κ. 
Ξανθίππη Πουρνάρα

Αθήνα, 26.10.2015
1. Οπως γνωρίζετε, η εφημερίδα μας 

ασχολείται επί μακρόν με την υπόθεση 
της ανέγερσης του «σταδίου Μελισσανί-
δη» (και όχι «σταδίου ΑΕΚ») στη Νέα Φιλα-
δέλφεια. Στο πλαίσιο αυτής μας της συστη-
ματικής ενασχόλησης, έχουμε ενημερώσει 
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου και τις 
αρμόδιες Διευθύνσεις και Γενικές Διευθύν-
σεις, ότι η διαδικασία της δημόσιας δια-
βούλευσης για τη ΜΠΕ του συγκεκριμένου 
έργου είναι άκυρη και θα έπρεπε να έχει 
ανακληθεί, διότι ως κύριος και φορέας του 
έργου εμφανίζεται παρανόμως η εταιρία 

«Δικέφαλος 1924 ΑΕ» (συμφερόντων Με-
λισσανίδη).

2. Στο μεταξύ, έχει μεσολαβήσει ένα 
γεγονός το οποίο δημιουργεί νέα δεδο-
μένα στο εν λόγω ζήτημα. Στις 30.7.2015 
υποβλήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικεί-
ου Αθηνών αγωγή μέλους του αθλητικού 
σωματείου ΑΕΚ, με την οποία ζητείται η 
ακύρωση της από 3.2.2015 Γενικής Συνέ-
λευσης του αθλητικού σωματείου ΑΕΚ και 
η ακύρωση των αποφάσεων που πάρθηκαν 
σ’ αυτή. Πρόκειται για τη γενική συνέλευ-
ση-παρωδία, κατά την οποία εγκρίθηκε η 
σύμβαση παραχώρησης του ακινήτου από 
το αθλητικό σωματείο ΑΕΚ στη «Δικέφα-
λος 1924 ΑΕ».

Πέραν των λόγων για την ακύρωση της 
γενικής συνέλευσης, τους οποίους επικα-
λείται η αγωγή, ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
και οι εκτιθέμενες νομικές απόψεις για το 
παράνομο της παραχώρησης του ακινήτου 
από το αθλητικό σωματείο ΑΕΚ στη «Δικέ-
φαλος 1924 ΑΕ».

Σημειώνουμε ακόμη το γεγονός ότι το 
μέλος της ΑΕΚ που υπέβαλε την αγωγή, 
υπέβαλε στις 26.6.2015 αίτηση στο σωμα-
τείο, με την οποία ζήτησε αντίγραφο των 
πρακτικών και αντίγραφο της επικυρωθεί-
σας σύμβασης, πλην όμως οι εκπρόσωποι 
του σωματείου αρνήθηκαν να του χορηγή-
σουν (σελίδα 10 της αγωγής).

Η αγωγή ορίστηκε να εκδικαστεί στις 8 
Οκτώβρη, όμως ο δικηγόρος του αθλητι-
κού σωματείου ΑΕΚ ζήτησε την αναβολή 
της. Νέα δικάσιμος ορίστηκε η 21η Γενάρη 
του 2016.

Σας ενημερώνουμε γι’ αυτές τις εξε-
λίξεις και σας καταθέτουμε αντίγραφο 
της αγωγής, προκειμένου –μέχρι να εκ-
δοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της κα-
τατεθείσας αγωγής- να απόσχετε από 
κάθε διαδικασία σχετική με την Εγκριση 
Δόμησης που ζήτησε η «Δικέφαλος 1924 
ΑΕ», στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής 
διοίκησης.

Κάθε αντίθετη ενέργεια των υπηρεσι-
ών του υπουργείου θα παραβίαζε τις αρ-
χές της χρηστής διοίκησης και θα εθεω-
ρείτο ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο έργο 
της Δικαιοσύνης υπέρ του εναγομένου 
και κατά του ενάγοντος.

3. Το εν λόγω οικόπεδο, και με το αρχικό 
παραχωρητήριο και με τις ρυθμίσεις του 
Ν. 4277/2014, εξακολουθεί να ανήκει στην 
κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, το 
οποίο το έχει παραχωρήσει στο αθλητικό 
σωματείο ΑΕΚ για την επίτευξη κοινωφε-
λούς σκοπού (άθληση των αθλητών του). 
Επομένως, σύμφωνα με το νόμο, το αθλητι-
κό σωματείο ΑΕΚ δεν δικαιούται να μετα-
βιβάσει το ακίνητο σε οποιονδήποτε τρίτο 
και ιδιαίτερα σε ένα κερδοσκοπικό νομικό 
πρόσωπο («Δικέφαλος 1924 ΑΕ»).

Το ιδιοκτησιακό ζήτημα έχει θιχτεί εξαρ-
χής από την ΔΟΚΚ (Αύγουστος 2014) και 
εν συνεχεία από τη διάδοχό της ως προς 
την αρμοδιότητα χορήγησης Εγκρισης και 
Αδειας Δόμησης, ΔΑΟΚΑ. Εξετάζεται, 
δε, από το Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής 
Πρωτοβουλίας και Εργου του υπουργείου.

4. Από την πλευρά μας, έχουμε θέσει 
αυτό το ζήτημα με έγγραφό μας προς την 
πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ από τον 
περασμένο Μάη (Πρωτόκολλο Γραφείο 
Υπουργού 3627/26.5.15, Πρωτόκολλο Γρα-

φείο αν. Υπουργού 1782/26.5.15). 
Επειδή στα ερωτήματα που θέσαμε μ’ 

εκείνο το έγγραφό μας δε λάβαμε απάντη-
ση, επανερχόμαστε, με την ελπίδα ότι αυτή 
τη φορά θα λάβουμε απαντήσεις.

u Γνωρίζουμε ότι ο αναπληρωτής 
υπουργός κ. Ι. Τσιρώνης είχε δώσει εντολή 
να καταρτιστεί νομοσχέδιο που θα καταρ-
γεί τις μνημονιακές αντιδασικές διατάξεις, 
μεταξύ των οποίων και τα άρθρα 42 και 43 
του Ν. 4277/2014, τα οποία άλλωστε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση δεν ψήφισε στη 
Βουλή. Ισχύει αυτή η εντολή και κατά τη 
νέα κυβερνητική περίοδο;

u Η εταιρία «Δικέφαλος 1924 ΑΕ» κα-
τέθεσε τον Αύγουστο του 2014 έναν άδειο 
φάκελο, που περιείχε απλώς ένα έντυπο 
αίτησης για χορήγηση Εγκρισης Δόμη-
σης. Ο φάκελος αυτός, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, κακώς παρελήφθη από 
τη ΔΟΚΚ και δόθηκε αριθμός πρωτοκόλ-
λου. Οπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, η 
εν λόγω εταιρία δεν έχει (ούτε μπορεί να 
αποκτήσει) ουδεμία ιδιοκτησιακή σχέση 
με το οικόπεδο, ιδιοκτησίας Ελληνικού 
Δημοσίου, που έχει παραχωρηθεί στο 
Ερασιτεχνικό Σωματείο ΑΕΚ κατά χρήση, 
διοίκηση και διαχείριση. Προτίθεστε να 
επιστρέψετε στην εν λόγω εταιρία το 
φάκελο, αφαιρώντας τον χορηγηθέντα 
αριθμό πρωτοκόλλου, όπως προβλέπει 
η κείμενη νομοθεσία;

u Επειδή έχει παρέλθει δωδεκαετία από 
τότε που το εν λόγω οικόπεδο δεν χρησι-
μοποιείται για το σκοπό της παραχώρησης, 
προτίθεστε να εφαρμόσετε το νόμο, προ-
χωρώντας σε άρση της παραχώρησης και 
συνένωση του εν λόγω οικοπέδου με το 
Αλσος της Νέας Φιλαδέλφειας;

5. Ευνόητο είναι πως το ίδιο ισχύει και 
για την παραταθείσα δημόσια διαβούλευ-
ση της ΜΠΕ, η οποία έχει κατατεθεί από 
την «Δικέφαλος 1924 ΑΕ». Δεν μπορεί να 
συνεχιστεί, διότι ως κύριος του οικοπέδου 
και φορέας του έργου εμφανίζεται η ανώ-
νυμη εταιρία «Δικέφαλος 1924 ΑΕ», στην 
οποία το Ερασιτεχνικό Σωματείο ΑΕΚ δεν 
μπορεί να παραχωρήσει το οικόπεδο. Εφό-
σον επί του ιδιοκτησιακού δεν έχει ακόμα 
δοθεί απάντηση από το Αυτοτελές Τμήμα 
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Εργου του 
ΥΠΕΚΑ και, επιπροσθέτως, εφόσον έχει 
προσβληθεί ενώπιον των Ελληνικών Δικα-
στηρίων το κύρος της γενικής συνέλευσης 
του Ερασιτεχνικού Σωματείου ΑΕΚ, που 
αποφάσισε την παραχώρηση του οικοπέ-
δου στη «Δικέφαλος 1924 ΑΕ», αλλά και 
αυτή καθαυτή η σύμβαση παραχώρησης, 
και η δικαστική κρίση εκκρεμεί, η δημόσια 
διαβούλευση πρέπει να σταματήσει και η 
ΜΠΕ να επιστραφεί στη «Δικέφαλος 1924 
ΑΕ».

Σε διαφορετική περίπτωση, θα επικυ-
ρωθεί μια διαδικασία δημιουργίας τετε-
λεσμένων νομιμοποίησης της εν λόγω 
εταιρίας, τόσο ενώπιον των Ελληνικών 
Δικαστηρίων όσο και ενώπιον του Αυτο-
τελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτο-
βουλίας και Εργου του ΥΠΕΚΑ, που εξε-
τάζει τη νομιμότητα της σύμβασης παρα-
χώρησης από το Ερασιτεχνικό Σωματείο 
ΑΕΚ προς την «Δικέφαλος 1924 ΑΕ».

Επισυνάπτουμε αντίγραφο της αγωγής, 
όπως κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Αθη-
νών, και αντίγραφο της Εκθεσης Κατάθε-
σης Δικογράφου Αγωγής.
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Αναμφίβολα, έχουμε δει και θα δού-
με τρομερά πράγματα στα χρόνια 

των μνημονίων. Πέρα από την ισοπέδω-
ση εργασιακών, ασφαλιστικών, φορολο-
γικών και λοιπών δικαιωμάτων, η «ελεύ-
θερη αγορά» επιχειρεί να ξεζουμίσει με 
κάθε τρόπο τους εργαζόμενους, με ένα 
και μόνο σκοπό: το μέγιστο κέρδος. Και 
όπως συμβαίνει πάντοτε σε περιόδους 
κρίσης, όταν βασιλεύουν η ανασφάλεια 
και ο φόβος για το αύριο, η επίθεση στο 
απισχνασμένο εισόδημα των εργαζόμε-
νων παίρνει και τη μορφή του πλιάτσι-
κου. Με τις ευλογίες (ή την εύλογη αδι-
αφορία) του αστικού κράτους, βεβαίως, 
βεβαίως. Αλλωστε, όπως διακηρύχτηκε 
από την πρώτη στιγμή, η κρίση μπορεί 
να αποδειχτεί και ευκαιρία!

Την εποχή του Μεσαίωνα πουλούσαν 
ματζούνια, φυλαχτά και συχωροχάρτια, 
μέσω των οποίων ο αφελής πιστός θε-
ωρούσε ότι εξασφάλιζε υγεία και μα-
κροζωία, εν μέσω κακουχιών, και ταυ-
τόχρονα μια θέση στον παράδεισο. Την 
εποχή των μνημονίων, της κατεδάφισης 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 
και της παρατεταμένης ανεργίας, που 
στερεί από μεγάλο τμήμα των εργαζό-
μενων ακόμη και την ασφάλιση υγείας, 
πουλάνε «κάρτες υγείας». Αν ανοίξεις 
το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, δεν 
υπάρχει περίπτωση να μην πέσεις πά-
νω σε μια διαφήμιση που σου λέει ότι 
δεν χρειάζεται πια να έχεις ασφάλι-
ση υγείας, γιατί με ένα κατοστάρικο 
το χρόνο έχεις ολόκληρο τον ιδιωτικό 
τομέα υγείας στα πόδια σου, έτοιμο να 
σε υπηρετήσει δωρεάν. Κάπου-κάπου 
χτυπάει και το τηλέφωνό σου, για να 
σου πλασάρει μια ευγενική φωνή τη νέα 
«κάρτα υγείας» με την οποία τα έχεις 
όλα τζάμπα. Αρκεί να αναλογιστούμε 
το μέγεθος της διαφημιστικής δαπάνης 
που συνοδεύει τις «κάρτες υγείας» για 
ν’ αντιληφθούμε ότι πρόκειται για μια 
επικερδέστατη μπίζνα.

Τη σχετική φάμπρικα την είχαν ανοί-
ξει από παλιότερα τα λαμόγια των ιδι-
ωτικών ασφαλιστικών εταιριών (με την 
πλήρη κάλυψη του αστικού κράτους), 

γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η υγεία 
αποτελεί ύψιστο αγαθό για τους εργα-
ζόμενους και κατά συνέπεια λαμπρό 
πεδίο για εύκολο κέρδος. Οι «καρτά-
δες» ακολούθησαν πάνω στο δρόμο 
που άνοιξαν οι πιονέροι της ιδιωτικής 
ασφάλισης. Αυτόν το δρόμο, όμως, τον 
διεύρυναν οι κυβερνήσεις και τα μνη-
μόνια. Η ανεργία και η «μαύρη εργασία» 
βρίσκονται στο κόκκινο, ακόμα και με 
τις επίσημες αστικές «μετρήσεις», ενώ 
η κοινωνική ασφάλιση καρατομείται. 
Το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται 
υπό διάλυση, με τις δομές υγείας να 
καταρρέουν, υποστελεχωμένες, χω-
ρίς καν το στοιχειώδη εξοπλισμό (π.χ. 
αντιδραστήρια για μικροβιολογικούς 
ελέγχους). Εκμεταλλευόμενοι αυτές τις 
συνθήκες, οι απατεώνες πλασάρουν το 
παραμύθι της δωρεάν πρόσβασης στις 
δομές του ιδιωτικού τομέα υγείας, που 
υποκαθιστούν το καταρρέον «κράτος 
πρόνοιας».

Τι είναι αυτές οι περιβόητες «κάρτες 

υγείας»; Οι διαφημίσεις τους υπόσχο-
νται τρομερές μειώσεις τιμών σε πα-
ροχές υπηρεσιών υγείας, με μια ευρεία 
γκάμα εξετάσεων, και διάφορα πακέτα 
ιατρικής περίθαλψης με μηδαμινό κό-
στος. Τι ισχύει όμως; Για παράδειγμα, οι 
«καρτάδες» διατείνονται ότι καλύπτουν 
πλήρως εξετάσεις αίματος ή σακχάρου, 
ενώ καλύπτουν μόνο τις εξετάσεις που 
καλύπτει και ο ΕΟΠΥΥ, μέσω του κρατι-
κού τιμολογίου. Οταν ο ασθενής φτάνει 
στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, πλη-
ροφορείται ότι «συνιστάται» να γίνει 
και μια σειρά άλλων βασικών εξετάσε-
ων (που εννοείται ότι δεν καλύπτονται 
από τις κάρτες). Ητοι, να βάλει πιο βα-
θιά το χέρι στην τσέπη. Συμπέρασμα: ο 
άνθρωπος αγόρασε μια «κάρτα υγείας» 
που του καλύπτει απλώς ό,τι καλύπτει 
και ο ΕΟΠΥΥ, αλλά για να είναι πλήρης 
ο διαγνωστικός έλεγχος πρέπει να πλη-
ρώσει τη διαφορά. Κερδισμένοι είναι ο 
«καρτάς» και το ιδιωτικό διαγνωστικό 
κέντρο και χαμένος αυτός που αγόρασε 

την «κάρτα υγείας».
Το παιχνίδι χτίζεται πάνω στην άγνοια 

του κόσμου. Ιδού πώς. Ας πάρουμε 
δύο διαφορετικά παραδείγματα: ενός 
ασφαλισμένου και ενός ανασφάλιστου.

Στην περίπτωση του ασφαλισμένου, 
το παιχνίδι της απάτης στήνεται πάνω 
στο ότι η κάρτα παρέχει έκπτωση στη 
συμμετοχή του ασφαλισμένου για εξε-
τάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα 
ή κλινικές (συνήθως 15%-20%). Στην 
πραγματικότητα όμως, όταν ο ασθενής 
επισκεφτεί κάποιο κέντρο, πληροφορεί-
ται ότι η τιμή είναι ήδη πολύ χαμηλή και 
δεν υπάρχει περιθώριο παραπάνω μείω-
σης! Αρα, έσκασε 100-150 ευρώ για να 
πάρει μια «κάρτα» που του «προσφέρει» 
μια ανύπαρκτη έκπτωση.

Στην περίπτωση των ανασφάλιστων, 
που αποτελούν το βασικό target group 
των «καρτάδων», το παιχνίδι στήνεται 
διαφορετικά. Για παράδειγμα, όταν η 
εξέταση είναι μια απλή μαγνητική, η 
πληροφόρηση στο κοινό είναι ότι το 
κόστος ανέρχεται στα 250-400 ευρώ. 
Εμείς επικοινωνήσαμε με μεγάλο δια-
γνωστικό κέντρο της Αθήνας δηλώνο-
ντας κάτοχοι συγκεκριμένης «κάρτας 
υγείας», η οποία διατείνεται ότι «προ-
σφέρει» σημαντική έκπτωση που αγγί-
ζει το 60%-70%. Η τιμή που προέκυψε 
μετά την έκπτωση (237 ευρώ) είναι ίση 
με αυτή που δίνει ο δημόσιος τομέας 
για αυτήν την εξέταση (κρατικό τιμο-
λόγιο). Ενας ανασφάλιστος, λοιπόν, 
μπορεί με το ίδιο αντίτιμο να κάνει την 
ίδια (καλύτερη και πληρέστερη ενδεχο-
μένως) εξέταση στο δημόσιο. Σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις το επιχείρημα είναι ότι 
στο δημόσιο πρέπει να περιμένεις μή-
νες για να κάνεις την εξέταση, οπότε 
αναγκαστικά καταφεύγεις στον ιδιω-
τικό τομέα. Αν όμως επισκεφτείς ένα 

ιδιωτικό κέντρο για να κάνεις την ίδια 
εξέταση, χωρίς να έχεις αγοράσει «κάρ-
τα υγείας», θα βρεις μια αρκετά χαμη-
λότερη τιμή, π.χ. 180 ευρώ. Κι αυτό γιατί 
τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, για να 
πιάσουν πελατεία από τους πάρα πολ-
λούς πλέον ανασφάλιστους, έχουν ήδη 
ρίξει τις τιμές τους, με τη λογική «από 
τ’ ολότελα καλή κι η Παναγιώταινα». 
Ετσι, ο κάτοχος της «κάρτας υγείας», 
χωρίς να το αντιλαμβάνεται, γίνεται… 
«και κερατάς και δαρμένος». Αγόρασε 
μια «κάρτα» πιστεύοντας ότι του εξα-
σφαλίζει έκπτωση, ενώ στην πραγματι-
κότητα πληρώνει την τιμή του κρατικού 
τιμολόγιου, που θα μπορούσε να είναι 
χαμηλότερη αν πήγαινε σ’ ένα ιδιωτικό 
διαγνωστικό κέντρο ως απλός ιδιώτης, 
χωρίς να κραδαίνει την «κάρτα υγείας»!

Πέρα από την απάτη και το προσωπι-
κό κόστος για κάθε ασθενή, εν προκει-
μένω συντελείται μια προμελετημένη 
υποκατάσταση του δημόσιου από τον 
ιδιωτικό τομέα υγείας. Αυτό που υπο-
κριτικά το αστικό σύνταγμα αναφέρει 
ως υποχρέωση του κράτους, γίνεται 
εμπόρευμα που προσφέρεται προς εκ-
μετάλλευση στους μεγαλοκαρχαρίες 
των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών 
και στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών δι-
αγνωστικών κέντρων, αλλά και στα λα-
μόγια των «καρτών υγείας». Το αστικό 
κράτος και οι κυβερνήσεις που το δια-
χειρίζονται γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι 
«κάρτες υγείας» είναι σκέτη απάτη. Δεν 
κάνουν τίποτα, όμως, ούτε στο επίπεδο 
της ενημέρωσης του κόσμου ούτε στο 
επίπεδο της δίωξης της απάτης, πρώτον 
γιατί δε θέλουν να τα βάλουν με τους 
καπιταλιστές που κάνουν χρυσές δου-
λειές πουλώντας στον κοσμάκη φύκια 
για μεταξωτές κορδέλες, και δεύτερον 
γιατί αυτή η απατεωνιά έχει τη δική της 
συμβολή στο χτύπημα της ασφαλιστι-
κής συνείδησης. Εργάτες και εργαζό-
μενοι συνηθίζουν στην ιδέα πως για την 
προστασία της υγείας τους θα πρέπει ν’ 
αναζητήσουν λύση μόνοι τους. Κι επει-
δή τα συμβόλαια στις ιδιωτικές ασφα-
λιστικές εταιρίες είναι «αλμυρούτσικα», 
πέφτουν θύματα των «καρτάδων».

«Κάρτες Υγείας»

Xρυσές δουλειές για λαμόγια

Μπορεί ο πλημμυρισμένος 
Κηφισός να έπνιξε τέσσε-

ρις ανθρώπους και γειτονιές της 
Δυτικής Αθήνας την Πέμπτη 22 
Οκτώβρη. Μπορεί η Πυροσβε-
στική να δήλωσε ότι δέχτηκε 
περίπου 3.500 κλήσεις για 1.125 
περιπτώσεις διάσωσης εγκλωβι-
σμένων σε πλημμυρισμένα σπί-
τια και αυτοκίνητα ανθρώπων 
καθώς και απάντλησης υδάτων 
από πλημμυρισμένα σπίτια, δί-
νοντας μια εικόνα του μεγέθους 
της καταστροφής. Παρολαυτά, 
όμως, τα αστικά ΜΜΕ έθαψαν 
στη σιωπή το γεγονός και με 
αφορμή την επίσκεψη Ολάντ 
σήκωσαν ένα τείχος προστα-
σίας γύρω από τη κυβέρνηση 
αποσιωπώντας άλλο ένα κρατι-
κό έγκλημα.

Οι δήμοι της Δυτικής Αθήνας 
ήταν αυτοί που πλήρωσαν για 
πολλοστή φορά το τίμημα της 
πλήρους έλλειψης οποιασδήπο-
τε υποδομής προστασίας έναντι 
των πλημμυρών, με το Μενίδι, 
τους Αγιους Ανάργυρους και το 
Καματερό να έχουν υποστεί τις 
μεγαλύτερες ζημιές. Στους Αγι-
ους Ανάργυρους ο χείμαρρος 
που κατέβαινε επί ώρες από τη 
Λεωφόρο Δημοκρατίας έκοψε 
την περιοχή στη μέση πλημμυ-
ρίζοντας εκατοντάδες ισόγεια 
σπίτια και καταστήματα. Παρό-
μοιο το σκηνικό και στην οδό 

Κατσώνη που εκτείνεται παράλ-
ληλα με τον Κηφισό. Η υπερχεί-
λιση του ποταμού πλημμύρισε 
εκατοντάδες σπίτια κατά μήκος 
της, με τη στάθμη των νερών 
να φτάνει μέχρι και το ενάμισι 
μέτρο, ενώ σε πολλά σημεία τα 
πετρόχτιστα αναχώματα και από 
τις δυο μεριές υποχώρησαν από 
την ορμητικότητα του νερού. 

Στο Καματερό η ορμητικό-
τητα των νερών στο ρέμα της 
Εσχατιάς προκάλεσε την κατάρ-
ρευση διώροφης οικοδομής που 

βρισκόταν δίπλα στο ρέμα, ενώ 
πολλά σχολεία πλημμύρισαν. 
Παρόμοια η εικόνα στο Μενίδι 
με τους τέσσερις νεκρούς, αλ-
λά και στο Χαϊδάρι όπου τα νερά 
που κατεβαίνουν από το Ποικίλο 
Ορος πλημμύρισαν εκατοντά-
δες σπίτια, δημοτικά κτίρια και 
σχολεία. Οι χείμαρροι που κα-
τέβαιναν από το βουνό περιό-
ρισαν την πρόσβαση στο Αττικό 
Νοσοκομείο και γκρέμισαν τμή-
μα της μάντρας που περικλείει 
τα δυο γειτονικά στρατόπεδα.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προ-
στασίας είχε προειδοποιήσει 
ήδη από τις 20 Οκτώβρη ότι 
επίκεινται επικίνδυνα καιρικά 
φαινόμενα, αλλά ο κρατικός 
μηχανισμός αδιαφόρησε πλή-
ρως στέλνοντας στο θάνατο 
χωρίς καμιά προειδοποίηση 
τέσσερις ανθρώπους και καθι-
στώντας άστεγες εκατοντάδες 
λαϊκές οικογένειες μέσα σε 
ελάχιστες ώρες. Ηταν τέτοιο 
το πέπλο σιωπής που σκέπασε 
την καταστροφή που ούτε καν 
οι γνωστές συζητήσεις μεταξύ 

«ειδικών» στα διάφορα τηλεπα-
ράθυρα δεν έγιναν, προκειμένου 
να εμπεδώσουν τα λαϊκά στρώ-
ματα που διαμένουν στη Δυτική 
Αθήνα ότι δεν φταίει το κράτος 
που δεν έκανε τίποτα για να 
εμποδίσει την καταστροφή, αλ-
λά αυτοί που χτίζουν άναρχα δί-
πλα σε ρέματα, που πολλές φο-
ρές είναι και μπαζωμένα, ότι σε 
τελική ανάλυση η ευθύνη για την 
καταστροφή είναι συλλογική. 

Ομως, ο Αναπτυξιακός Σύν-
δεσμος Δυτικής Αθήνας έχει 
δημοσιεύσει ήδη από το Νο-

έμβρη του 2012 μελέτη για τη 
διετία 2012-14 που συνιστά να 
διευθετηθούν τα ρέματα της 
Εσχατιάς, του Χαϊδαρορέματος 
και των παράπλευρων ρεμάτων 
και να γίνουν αντιπλημμυρικά 
έργα και διαμορφώσεις αγωγών 
ομβρίων υδάτων σε ολόκληρη 
τη Δυτική Αττική. Οι προτάσεις 
της μελέτης που αφορούν την 
αντιπλημμυρική προστασία 
εστιάζουν ακριβώς στα σημεία 
που δημιουργήθηκαν τα μεγα-
λύτερα προβλήματα και πέρυσι 
και φέτος, αποδεικνύοντας ότι ο 
κρατικός μηχανισμός γνωρίζει 
πολύ καλά τα προβλήματα αλ-
λά συνειδητά δεν κάνει τίποτα.

Από τις στήλες της «Κ» είχα-
με αποκαλύψει πέρυσι τέτοια 
εποχή, όταν πάλι οι πλημμύρες 
χτύπαγαν τη Δυτική Αθήνα, ότι 
η υπό συριζαίικη διοίκηση Περι-
φέρεια Αττικής, στη λογική των 
προκατόχων της, διέθεσε για το 
2015 μόλις 1,1 εκατ. ευρώ για έρ-
γα αντιπλημμυρικής προστασί-
ας στους δήμους Πετρούπολης, 
Ιλίου και Αγίων Ανάργυρων-Κα-
ματερού, ποσό κοροϊδία που 
δεν μπορεί να καλύψει στο ελά-
χιστο ούτε τα στοιχειώδη για την 
αντιπλημμυρική θωράκισή τους. 
Η δικαιολογία πέρυσι ήταν ότι ο 
προϋπολογισμός για το 2015 είχε 
ήδη ψηφιστεί και δεν μπορού-
σαν να τον αλλάξουν. Φέτος;

Πλημμύρες Δυτικής Αττικής

Aλλο ένα κρατικό έγκλημα
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Δυο βδομάδες πριν, σχολι-
άζαμε την τακτική των με-

γάλων χορηγών της παγκόσμιας 
ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας 
στις εξελίξεις στο σκάνδαλο 
διαφθοράς στη ΦΙΦΑ και στην 
εκλογική μάχη για την «κάθαρ-
ση» και την ανάδειξη «άφθαρ-
των» στην ηγεσία της ΦΙΦΑ. 
Οπως όλα δείχνουν, επέλεξαν 
το δεύτερο. Πώς καταλήγουμε 
σ’ αυτό το συμπέρασμα; Κα-
ταρχάς, από την απόφαση της 
εκτελεστικής επιτροπής της 
ΦΙΦΑ να μην αναβληθούν οι 
εκλογές για νέο πρόεδρο, οπό-
τε το διάδοχο του Μπλάτερ θα 
τον μάθουμε στις 26 Φλεβάρη 
του 2016. 

Η προσπάθεια ορισμένων 
ευρωπαϊκών ομοσπονδιών (Αγ-
γλίας, Βελγίου, Γερμανίας) να 
βοηθήσουν τον Πλατινί, πιέζο-
ντας για αναβολή των εκλογών 
μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθε-
ση σε δικαστικό επίπεδο, δεν 
καρποφόρησε και οι εκλογές θα 
γίνουν κανονικά. Μάλιστα η επι-
τροπή φρόντισε να στείλει και 
μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, 
τονίζοντας στην ανακοίνωσή 
της για την ημερομηνία της 
προεδρικής εκλογής, ότι «θα 
κάνει περισσότερα πράγματα 
για να ανοίξει τις εσωτερικές 
έρευνες σε καταγγελίες και 
σκάνδαλα». Η εξέλιξη αυτή επί 
της ουσίας βγάζει εκτός μάχης 
τον Πλατινί, αφού το διάστη-
μα που είναι τιμωρημένος δεν 
μπορεί να γίνει ο προβλεπό-
μενος έλεγχος στην υποψηφι-
ότητά του και κατά συνέπεια 
δεν μπορεί να εγκριθεί από την 
εκτελεστική επιτροπή και να 
ανακηρυχτεί υποψήφιος. Αν και 
το νομικό  επιτελείο του προέ-
δρου της ΟΥΕΦΑ προσπαθεί 
να βρει κάποια φόρμουλα για 
να ανατρέψει τη δυσμενή θέση 
στην οποία βρίσκεται, οι πιθα-
νότητες να τα καταφέρει είναι 
ελάχιστες. Ακόμη όμως και αν 
τα καταφέρει, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια, υπάρχουν εξελί-
ξεις στο εσωτερικό της ΟΥΕΦΑ 

που θα θέσουν επιπλέον εμπό-
δια στην εκλογή του.

Το δεύτερο στοιχείο που μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 
χορηγοί έχουν αποφασίσει να 
«τελειώσουν» τον Πλατινί και 
κατ’ επέκταση το σύστημα προ-
σώπων που καθορίζουν σήμερα 
τις εξελίξεις στο επαγγελματι-
κό ποδόσφαιρο είναι ένα δη-
μοσίευμα του περιοδικού Der 
Spiegel. Το συγκεκριμένο δημο-
σίευμα φέρνει στο προσκήνιο 
ένα νέο σκάνδαλο που αφορά 
την διοργάνωση του Μουντιάλ 
της Γερμανίας το 2006 και τον 
τρόπο που εξαγοράστηκαν ψή-
φοι υπέρ της γερμανικής υπο-
ψηφιότητας, μέσω ενός «επεν-
δυτικού» fund. Το fund έστησε 
για το λόγο αυτό ο τότε ισχυρός 
άνδρας της ADIDAS Ρομπέρ 
Λουίς Ντρεϊφούς και συγκέ-
ντρωσε 10.300.000 ελβετικά 
φράγκα, τα οποία δανείστηκαν 
στην επιτροπή για την στήριξη 
της γερμανικής υποψηφιότη-
τας, χωρίς όμως να συμπεριλη-
φθούν ούτε στον προϋπολογι-
σμό της επιτροπής διεκδίκησης, 
ούτε στον προϋπολογισμό της 
οργανωτικής επιτροπής. Στη 
συνέχεια η χρηματιστηριακή 
αξία του εν λόγω fund άρχισε 
να μειώνεται και ενάμιση χρόνο 
πριν τη διεξαγωγή του Μουντι-
άλ, όταν ο Ντρεϊφούς απαίτησε 
την αποπληρωμή του, είχε πέσει 
στα 6.700.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με το Spiegel, αυ-
τό το ποσό δέχτηκε η ΦΙΦΑ 
ως δαπάνη για ένα γκαλά που 
θα διοργανωνόταν στο Ολυ-
μπιακό Στάδιο του Βερολίνου. 
Τα φράγκα κατέληξαν σε λο-
γαριασμό του Ντρεϊφούς στην 
Ελβετία, χωρίς κανένας να τα 
αναζητήσει στη συνέχεια, ενώ 
το γκαλά τελικά ακυρώθηκε! 
Το περιοδικό, ολοκληρώνοντας 
την αποκάλυψη του σκανδάλου, 
αναφέρει ότι η υπόθεση ήταν εν 
γνώσει σημαινόντων μελών της 
επιτροπής διεκδίκησης, όπως ο 
Φραντς Μπεκενμπάουερ και ο 
νυν πρόεδρος της γερμανικής 

ομοσπονδίας, Βόλφγκανγκ Νι-
έρσμπαχ, οι οποίοι έχουν ήδη 
κληθεί να δώσουν εξηγήσεις 
στην εκτελεστική επιτροπή της 
ΦΙΦΑ. 

Είναι φανερό ότι η συγκε-
κριμένη αποκάλυψη και μάλι-
στα από γερμανικό περιοδικό 
αποτελεί ένα ισχυρό χτύπημα 
σε βάρος του Πλατινί, αφενός 
γιατί αφορά έναν από τους 
στενούς του συνεργάτες, τον 
νυν πρόεδρο της γερμανικής 
ομοσπονδίας Βόλφγκανγκ 
Νιέρσμπαχ, και  αφετέρου            
γιατί μεταφέρει τα σκάνδαλα 
διαφθοράς και στην καρδιά 
της Ευρώπης, τοποθετώντας 
εμμέσως πλην σαφώς και την 
ΟΥΕΦΑ στον κεντρικό καμβά 
της διαφθοράς. Αν και μέχρι 
στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες 
αντιδράσεις για το δημοσίευμα, 
το ρεπορτάζ λέει ότι στις τάξεις 
της ΟΥΕΦΑ επικρατούν έντο-
νες διεργασίες, που οδήγησαν 
όπως θα δούμε και σε δεύτερη 
υποψηφιότητα από το χώρο της 
ΟΥΕΦΑ για τη θέση του προέ-
δρου της ΦΙΦΑ. 

Μετά απ’ αυτές τις εξελίξεις, 
οι εκλογές της 26ης Φλεβάρη 
αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον, αφού μέχρι σήμερα δεν 
υπάρχει κάποιος υποψήφιος 
που να μπορούμε να ποντά-
ρουμε με σιγουριά στη νίκη 
του. Οι υποψηφιότητες που κα-
τατέθηκαν είναι οχτώ, οι οποίες 
θα περιοριστούν στις επτά, αν 
δεν βρεθεί κάποιο νομικό τερ-
τίπι για να γίνει δεκτή η υποψη-
φιότητα Πλατινί. Ξεχωρίζει η 
υποψηφιότητα, του νυν γενικού 
γραμματέα της ΟΥΕΦΑ Τζι-
άνι Ινφαντίνο, μέχρι πρότινος 
στενού συνεργάτη του Πλατι-
νί, από τον οποίο το τελευταίο 
διάστημα δείχνει να παίρνει 
αποστάσεις.

Οπως προείπαμε, οι διεργα-
σίες στους κόλπους της ΟΥΕ-
ΦΑ είναι έντονες και δεν μπο-
ρούμε να πούμε με σιγουριά αν 
ο Ινφαντίνο αποτελεί μια εναλ-
λακτική λύση για να συνεχίσει 
το σύστημα Πλατινί να ελέγχει 
την ΟΥΕΦΑ και να διεκδικήσει 
την προεδρία και της ΦΙΦΑ ή 
αν μπαίνει μπροστά με τη στή-
ριξη των μεγάλων χορηγών για 
να εκφράσει την επόμενη μέρα 
και τη νέα ηγετική ομάδα στο 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο. 
Αυτό που είναι σίγουρο, ανε-
ξάρτητα από την εκδοχή που 
θα επιλεγεί, είναι ότι θα κάνει 
ό,τι είναι δυνατό για να διασφα-
λιστούν τα κέρδη των πολυεθνι-
κών που «επενδύουν» στη μπίζ-
να με το όνομα επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΤΣΑΙΤΑΝΙΑ ΤΑΜΑΝ

Το δικαστήριο
Πρόκειται για την πρώτη ταινία του ινδού σκηνοθέτη, η οποία 

έχει σαρώσει τα βραβεία σε πολλά διεθνή φεστιβάλ. Οι 
θεατές παρακολουθούν την εξέλιξη της δίκης ενός λαϊκού τρα-
γουδοποιού, ο οποίος κατηγορείται από το κράτος ότι με τα επα-
ναστατικά του τραγούδια οδήγησε έναν εργάτη (που σκοτώθηκε 
κατά τη διάρκεια της βάρδιάς του...) στην αυτοκτονία. 

Ο Ταμάν χρησιμοποιεί τη δικαστική διαδικασία ως ένα μέσο 
για να αναδείξει κοινωνικά χαρακτηριστικά της πατρίδας του. 
Πρώτα και πάνω από όλα, εστιάζει στις ταξικές διαφορές, που 
είναι εμφανέστατες σε όλες τις πτυχές της ταινίας. Αναχρονι-
στικοί νόμοι, που ερμηνεύονται κατά το δοκούν, υποθέσεις που 
στήνονται από το κράτος χωρίς προσχήματα και μια γραφειο-
κρατία τρομερή, φαίνεται να είναι η καθημερινότητα στην ινδική 
κοινωνία.

Ταυτόχρονα με την κεντρική ιστορία, ο Ταμάν επέλεξε να 
μας δώσει κάποιες μικρές λεπτομέρειες γύρω από τη ζωή των 
εμπλεκομένων (άμεσα ή έμμεσα) στη δίκη, όπως για παράδειγ-
μα ο κλητήρας, η στενογράφος, οι δικηγόροι, ο δικαστής, μια 
σκηνή θεάτρου, η πλατεία στη γειτονιά του εργάτη, η γυναίκα 
του εργάτη, η οικογένεια του τραγουδοποιού κλπ. Με μοναδική 
ευφυΐα, ο σκηνοθέτης εντάσσει στοιχεία από τις ζωές όλων αυ-
τών, βοηθώντας το θεατή να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα γα 
την ινδική κοινωνία.

Ο Ταμάν σκηνοθετεί σχεδόν με τρόπο ντοκιμαντερίστικο. Τα 
πλάνα του είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο, που ο θεατής 
αισθάνεται σχεδόν παρών. Συναισθηματικές εκρήξεις, αγωνία για 
το τέλος, κορύφωση δράματος κτλ. είναι έννοιες τελείως ξένες 
στη συγκεκριμένη ταινία. Ο Ταμάν δε χάνει ούτε μια στιγμή τη 
σατιρική και σαρκαστική διάθεσή του κι αυτό κάνει την ταινία 
ακόμη πιο απολαυστική.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΓΚΡΑΣ

Forget me not
Ο Φάγκρας («Πες στη Μορφίνη Ακόμα την Ψάχνω»), ύστερα 

από δέκα χρόνια, παρουσιάζει τη δεύτερη ταινία του. Ο 
Αλεξ μένει στη Ν. Ορλεάνη και είναι δύτης. Θα ξεκινήσει ένα 
ταξίδι στην Αλάσκα, όταν θα του ζητηθεί να βρει ένα μυστηριώδη 
θησαυρό. Ταυτόχρονα, η Δάφνη ξεκινά το δικό της ταξίδι για να 
τον βρει. Ο τίτλος της ταινίας είναι εμπνευσμένος από το λου-
λούδι σύμβολο της Αλάσκας, το «μη με λησμόνει».

Τα εντυπωσιακά και υποβλητικά πλάνα από τα τοπία της Αλά-
σκας πραγματικά κλέβουν την παράσταση σε βαθμό που να λει-
τουργούν εις βάρος του συνόλου της ταινίας. Το σενάριο είναι 
αρκετά αδύναμο, καθώς η ιστορία εκτυλίσσεται με αμηχανία 
και χωρίς προσανατολισμό. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αρκετά 
ανιαρό και αν δεν υπήρχαν τα γυρίσματα στην Αλάσκα να κα-
θηλώνουν το βλέμμα του θεατή, η ταινία δύσκολα θα βλεπόταν.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ

Μαριονέτες
Τρέμε Χόλιγουντ!!! Εντιμος δημοσιογράφος αποσύρεται στην 

επαρχία. Αποφασίζει να επιστρέψει, όταν ο φίλος του Στέργι-

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών 
ενόψει εκλογικής διαδικασίας

Τα παραμύθια 
τελείωσαν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει το ντέρμπι ανάμεσα σε 
Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στη Λεω-
φόρο. Οχι από βαθμολογική και 
αγωνιστική άποψη, αλλά για τις 
πιθανές εξελίξεις που πιθανά να 
δρομολογηθούν μετά τη διεξα-
γωγή του. Οι πράσινοι οπαδοί, 
μετά τη ντροπιαστική εμφάνιση 
στην Τούμπα, πολύ δύσκολα θα 
καταπιούν ένα νέο κακό απο-
τέλεσμα και οι μουρμούρες σε 
βάρος της διοίκησης Αλαφού-
ζου θα γίνουν κραυγές. 

Ο πράσινος πρόεδρος, γνω-
ρίζοντας ότι αργά ή γρήγορα το 
ποδοσφαιρικό τσίρκο που δημι-
ούργησε θα καταρρεύσει αγωνι-
στικά, προσπάθησε να εκμεταλ-
λευτεί τον ορισμό του διαιτητή 
Αρετόπουλου στο ντέρμπι με 
τον ΠΑΟΚ, για να μεταθέσει στο 
ερυθρόλευκο εξωαγωνιστικό κύ-
κλωμα που πολεμάει τον Πανα-
θηναϊκό τις δικές του ευθύνες 
και την άρνησή του να βάλει το 
χέρι στην τσέπη για να φτιάξει 
μια ανταγωνιστική ομάδα. Πα-
ραλίγο να τα καταφέρει, αφού 
το «κοράκι» έδωσε το δικαίωμα 
στον ΠΑΟΚ να μπει μπροστά 
στο σκορ με ένα πέναλτι που δε 
θα το σφύριζε ούτε ο Σαββίδης. 

Δυστυχώς για τον Αλαφούζο 
και την παρέα του και ευτυχώς 
για τον Παναθηναϊκό, η αγωνι-
στική κατάρρευση των πράσι-
νων και η ανικανότητα του προ-
πονητικού τιμ να διαχειριστεί το 
παιχνίδι ανέδειξαν ξεκάθαρα 
αφενός το αγωνιστικό πρόβλη-
μα της ομάδας και αφετέρου 
τη διοικητική ανεπάρκεια της 
πράσινης διοικησης. Πλέον, 
κανείς δεν μπορεί να επικαλε-
στεί τα αποτελέσματα και τη 
βαθμολογική θέση της ομάδας 
για να κρύψει ή να δικαιολογή-
σει την απαράδεκτη εικόνα που 
δείχνουν οι πράσινοι παίχτες 
και μια δεύτερη συνεχόμενη 
αποτυχία σε ντέρμπι, όταν μάλι-
στα ακολουθεί και νέο ντέρμπι 
με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. 

Αντίστοιχες είναι και οι δυ-
σκολίες στο κιτρινόμαυρο στρα-
τόπεδο. Η ήττα με 4-0 από τον 
Ολυμπιακό διέλυσε τις αυταπά-
τες των οπαδών της ΑΕΚ για την 
ανταγωνιστικότητα της ομάδας 
τους και ανάγκασε τον Γατούλη 
να φορτώσει την ευθύνη στον 
Δέλλα. Η ήττα από τον Ολυμπι-
ακό πέρασε σχετικά ανώδυνα, 
όμως ο Γατούλης ξέρει καλά ότι 
δεν θα ισχύσει το ίδιο στην περί-
πτωση νέας ήττας από τους πρά-
σινους. Με δεδομένη τη γκρίνια 
των κιτρινόμαυρων οπαδών για 
το θέμα του γηπέδου, στο οποίο 
οι εξελίξεις δεν είναι αυτές που 
έταζαν τα «παπαγαλάκια» του 
Γατούλη, η κατάσταση θα γίνει 
πολύ δύσκολη αν τα πράγματα 
στραβώσουν και εντός του αγω-
νιστικού χώρου. 

Εν κατακλείδι, όποιος χάσει 
χάνεται και η ισοπαλία δε βο-
λεύει κανέναν.    

Υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι ο Χριστοδούλος και ο Αν-
θιμος θα συναντιόντουσαν στον παράδεισο;
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> Και πάνω που είχαμε «πεισθεί» 
να μην κάνουμε «σπατάλες» στο 
νερό, ήρθε ΜΙΑ (1) βροχή να δεί-
ξει πόσο γυμνός είναι ο αυτο-
κράτορας (και, φυσικά, η «απλή 
ενημέρωση» για την «κακοκαι-
ρία» περίσσεψε στον αστικό 
Τύπο). Προφανώς, η εφαρμογή 
της σφαγιαστικής φορολογίας 
είναι στα άμεσα δημοσιογρα-
φικά «καθήκοντά» τους. Να μην 
ξεχνάμε ότι «παίζει» και το ζή-
τημα του ραδιοτηλεοπτικού πε-
δίου, επομένως και της στήριξης 
της συγκυβέρνησης από σειρά 
Μέσων.

> Ολοπαχώς προς τα πίσω.

> Ανάσα, λέει, στην κρίση το τρέ-
ξιμο. Και όταν σε τρέχουν;

> «Νέα επίθεση με μαχαίρι 
σε Ισραηλινό» (kathimerini.gr, 
25/10/2015). Εντάξει, εντάξει, 
καταλάβαμε ποια πλευρά εν-
θέρμως υποστηρίζετε…

> Χωρίς «κυνήγημα» από την Κό-
ντρα θα υπήρχαν ακόμα στεγ(γ)
ανά για το σκάνδαλο Στέγγου.

> Κανόνια νερού κατά των αντι-
φασιστών διαδηλωτών η γερμα-
νομπατσαρία, ανοχή (φαρδιάς 
κοιλιάς) προς τους νεοναζί της 
Hogida (και Pegida). Τόπος συμ-
βάντων: Κολονία.

> Μεϊμαράκης με (σ)α(ρ)δώνειο 

χαμόγελο.

> Ο πρύτανης, ο π(ρ)ύτανης 
με τη μεγάλη μύτη, τσιράκι των 
αφεντικών σε ρόλο ασφαλίτη.

> Τι να γίνεται άραγε η… επανα-
στατικότητα της (μεσοσυριζαίι-
κης) εξαποδώ «αριστεράς»;

> «Οι αυτοκτονίες είναι περισ-
σότερες το 2015 από το 2013». 
Γιακουμάτος speaking. Λες και 
είναι απλοί αριθμοί. Ευαισθησία 
ιπποπόταμου…

> Η μη πληρωμή εισιτηρίου στα 
συγκοινωνιακά μέσα επιφέρει 
ποινικές ευθύνες. Η μη δήλωση 
ενός εκατομμυρίου ευρώ δεν εί-
ναι καν ποινικά κολάσιμη πράξη. 
Δεν είναι αδικία. Είναι η βάση 
του αστικού (καπιταλιστικού) 

δικαίου.

> Να μην πάρουν και οι τράπε-
ζες το κατιτίς τους; (βλ. ανακε-
φαλαίωση).

> Κάγκελα στη Θεσσαλονίκη 
κατά τη διάρκεια της μαθητικής 
παρέλασης. Επανέρχονται…

> ΗΠΑ: η χώρα των φυλακισμέ-
νων γονιών. Περισσότερα των 
πέντε εκατ. παιδιών έχουν γονιό 
στη φυλακή. (Είναι κι αυτό μέρος 
από το –ανύπαρκτο- αμερικάνι-
κο όνειρο).

> Και η μπατσαρία των ΗΠΑ συ-
νεχίζει το «έργο» της, με αφροα-
μερικανή μαθήτρια να τη σέρνει 
έξω από την τάξη το «όργανο 
της τάξης»… (Η λέξη «σάλος» 
δεν αποτελεί παρά «ευγενή πρό-
θεση» δημιουργίας της εντύπω-
σης ότι αυτά είναι μεμονωμένα 
περιστατικά και όχι απόρροια 
του ίδιου του συστήματος).

> Guns of Brixton.

> Ως συνεπής καπιταλιστική 
επιχείρηση η Microsoft πρώτα 
ανακοινώνει τα κέρδη και μετά 
τις απολύσεις (so much for το 
παραμύθι της «πίτας που μεγα-
λώνει» για να πάρουν ψίχουλα οι 
εργαζόμενοι).

> Μνημονιακός και ο Ανθιμος 
(αλλοίμονο…).

> Αυτά τα «Συντονιστικά Αγώνα 
Σχολείων» τα οποία αναφέρει ο 
Ριζοσπάστης (28/10/2015) πώς 
προέκυψαν ΠΡΙΝ τον αγώνα; 

> Αθεράπευτα συριζαίικη η Εφη-
μερίδα των Συντακτών (efsyn.
gr, 27/10/2015) «είδε» και «αντι-
στάσεις» στην τρομοκρατία του 
Ντομπρόβσκις.

> With a lot of help from my 
friends. 

> Μπλαγκανταριού βας, ταβά-
ριστσι!

> «Εξέχοντες εκατομμυριούχοι 
της Βρετανίας υποστηρίζουν 
τις περικοπές στο αφορολό-
γητο», (independent.co.uk, 
28/10/2015). Γιατί δεν μας 
προκαλεί καμία έκπληξη ούτε 
απορία άραγε… (μεταξύ των 
ανθρωποφάγων και ο Andrew 
Lloyd Webber…). Οπως δήλωσε 
ο Γουέμπερ (μέσω εκπροσώπου 
του) το μέτρο αυτό «ήταν σημα-
ντικό για τη δημοκρατία».

> Μπορεί η πείνα να είναι κύριο 
στοιχείο στη ζωή ευρύτερων λα-
ϊκών στρωμάτων, όμως ο σκηνο-
θέτης σερβίρει «Αστακό»…

> Θεομηνία, ήτοι μήνιν θεού: 
ποιον τσαντίσαμε, ρε παίδες, και 
μας «εκδικήθηκε»; Τον Απόλλω-
να, το Δία το νεφεληγερέτη για 
τον Ερμή τον left-footer;

> Οπου ακούς πολλή αρχαία 
Ελλάδα, ναζιστότρυπα μυρίζει…

> Τι πάει, βρε άνθρωποι, να πει 
«μαύρη απελπισία, η λύση μες 
στον κόσμο μας κι όχι… η αθα-
νασία»;

> Λαέ σου ζοριζόμενε, υπέρ-φο-
ρολογημένε, παρόν και μέλλον 
δεν κρατείς στο χέρι σου, κα-
ημένε. Κι αν έχεις πέσει μέσα, 
ωρέ, σε λάκκο πιο μεγάλο, ο 
ίδιος, γρίκα, να σηκωθείς, δε σε 
σηκώνει άλλος.

> Καναλέτο: Περί ζωγραφικής 
ο λόγος.

> Με βάση τις «αποκαλύψεις» 
του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας θα πρέπει να γυρίσουμε 
στην κατάσταση των τροφο-
συλλεκτών, ενώ –ταυτόχρονα- 
οι αφεντοκαπιταλιστάδες θα 
ξεκωλώνονται στην κρεοφαγία.

> Besa me mucho.

> «“Οικονομική κρίσις μαστίζει 
τον τόπο μας. Ουδεμία συναλ-
λαγή ενεργείται, το εμπόριον 
απενεκρώθει ολοσχερώς, το 
τελωνείον δεν εργάζεται, συ-
ναλλαγαί ολίγισται διενεργού-
νται, η κίνησις των κεφαλαίων 
σχεδόν εξέλειπε, αι εργασίαι 
των δικαστηρίων εμειώθησαν 
καταπληκτικώς και εν γένει μεγί-
στη δυσχέρεια εις όλας τας συ-
ναλλαγάς παρατηρείται”. Εφημ. 
Ελπίς, 21/3/1899. Το αίσθημα 
της οικονομικής ανασφάλειας 
επηρέασε αναπόφευκτα και τη 
θεατρική ζωή της Ζακύνθου». 
(Διονύσης Ν. Μουσμούλης: «Το 
θέατρο στην πόλη της Ζακύν-
θου, 1901-1915»).

Βασίλης

Ο βρεγμένος (και λασπωμένος και άνεργος και υφιστάμενος την καταστολή) 
τη βροχή δεν τη βλέπει ως «δώρο» ή «θεομηνία». Δεν μετράμε τις πληγές μας (μας 
τά ‘χουν πρήξει χρόνια ολόκληρα με τη φράση αυτή) αλλά προσθέτουμε θυμό και 

συνείδηση στη στάση ζωής μας

ΚΑΙ την επόμενη πλημμύρα θα θάψουν τα μέσα μαζικής εξημέρωσης;

Ο καπιταλισμός προσφέρει i-phone και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις πλημμύρες 
(μιλάμε για power…)

  Dixi et salvavi animam meam

u «Ανετα λεωφορεία 
για τα σύνορα Ελλάδας-
FYROM, απόλυτη ασφά-
λεια…» κτλ. κτλ. Προπα-
ντός ασφάλεια. Από τη 
στιγμή που ο πρόσφυγας 
κατέβηκε από το φουσκω-
τό του θανάτου και πάτη-
σε στεριά, το σημαντικό-
τερο είναι να συνεχίσει το 
δρόμο του με ασφάλεια. 
Και σ' ένα τουριστικό λε-
ωφορείο με ανέσεις. Θα 
του κοστίσει κάτι παρα-
πάνω, βέβαια, σε σχέση 
με τα μαζικά μέσα μετα-
φοράς (σιδηρόδρομος-
ΚΤΕΛ). Τα διπλά και βά-
λε. Δυο κατοσταρικάκια 
Αθήνα-Ειδομένη. Πού να 

το ξέρει, όμως, ο πρόσφυγας; Αυτός δεν ξέρει καλά-καλά πού 
βρίσκεται. Τον παραλαμβάνει ο άνθρωπος του διακινητή και 
του κανονίζει τα πάντα. Κι αν δεν έχει κλείσει διακίνηση για 
το δρομολόγιο Ελλάδα-Γερμανία (ή όποια άλλη ευρωπαϊκή 
χώρα), με το που θα πατήσει το πόδι του στο λιμάνι του Πει-
ραιά θα τον πλησιάσει κάποιος που μιλάει τη γλώσσα του και 
θ' αναλάβει την «εξυπηρέτησή» του. Η μπίζνα δουλεύει μια 
χαρά σε όλα τα επίπεδα. Το «τέλειο» ταξιδιωτικό γραφείο για 
Σύριους στην Αχαρνών, για Αφγανούς στην Αριστοτέλους 
(ανάλογα με τις «επαφές» του κάθε εμπόρου) και εναρμονι-
σμένες τιμές για να μη χαλάσει τη φτιάξη ο ανταγωνισμός. 
Και το ελληνικό κράτος; Δεν τα βλέπει όλ' αυτά; Δε βλέπει την 
αισχροκέρδεια; Φυσικά και τα βλέπει. Ολα δημόσια γίνονται, 
σε κοινή θέα. Οπως όμως είχε πει και η πρώην αναπληρώ-
τρια υπουργός Τασία, οι πρόσφυγες κάνουν τζίρο στα νησιά. 
Ε, να μην κάνουν τζίρο και στην Αθήνα; Κεσάτια περνούσε 
ο κλάδος, διότι οι έλληνες συνταξιούχοι μείωσαν τις εκδρο-
μές, μετά από τόσα πετσοκόμματα στις συντάξεις (άσε που 
αυξήθηκαν οι ανάγκες της υπόλοιπης οικογένειας και πρέπει 
να τσοντάρουν περισσότερο). Ευκαιρία ν' ανακάμψει λιγάκι ο 
κλάδος αισχροκερδώντας σε βάρος των προσφύγων. Φυσικά 
και υπάρχουν και συμπατριώτες των προσφύγων στο κύκλωμα. 
Χωρίς αυτούς δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εχουν το προνόμιο 
της γλώσσας. Και δεν μιλάμε για δουλέμπορους. Μιλάμε για 
απλούς μετανάστες που βρήκαν την ευκαιρία για μεροκάμα-
το. Ο καπιταλισμός δεν «κινείται» μόνο από μια διεφθαρμένη 
αστική τάξη. Διαφθείρει τους πάντες, φτάνοντας μέχρι κάτω, 
όταν εκεί δεν υπάρχει ταξική συνείδηση και ταξική οργάνωση.

u Πάλι μάχες φαντασιώ-
νεται η… καλή μας «Επο-
χή», ανεπίσημο όργανο 
της φράξιας των «53+» 
του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που 
στην περίπτωσή της ισχύ-
ει το «σιγά μη σας φύγει 
κάνας πόντος απ' το καλ-
σόν». Διότι την Κυριακή η 
«Εποχή» ενημέρωνε τους 
αναγνώστες της ότι η μά-
χη για τα κόκκινα δάνεια 
έφτασε στο κόκκινο, ενώ 
τη Δευτέρα ο Τσακαλώ-
τος, άτυπος ηγέτης των 
«53+», ανακοίνωνε ενώπι-
ον του αντιπροέδρου της 
Κομισιόν Ντομπρόβσκις, 

ότι η κυβέρνηση αναζητά… έντιμο συμβιβασμό. Κι επειδή την 
προηγούμενη φορά που ακούσαμε για έντιμο συμβιβασμό μάς 
ήρθε ένα Μνημόνιο νααα (με το συμπάθειο), όλοι καταλάβαμε 
τι περιεχόμενο θα έχει και αυτός ο καινούργιος έντιμος συμβι-
βασμός. Κι επειδή δε διαθέτει όλος ο κόσμος τη χοντροπετσιά 
των συντακτών της «Εποχής», μπορεί να καταλάβει πόση εντι-
μότητα κρύβεται πίσω απ' αυτή την πολιτική συμπεριφορά.  Η 
«Εποχή» «προειδοποιεί» την κυβέρνηση ότι «αν υποχωρήσει σε 
απαράδεκτες απαιτήσεις, θα βρει απέναντί της αυτή ακριβώς 
τη θέληση (σ.σ. του λαού) που της δίνει την αιτία ύπαρξης». Θα 
καγχάζαμε αν δεν οργιζόμασταν. Αιτία ύπαρξης της κυβέρνη-
σης (και των συντακτών της «Εποχής») δεν είναι η θέληση του 
λαού, αλλά η διαχείριση της αστικής εξουσίας, με όσα αυτή 
συνεπάγεται σε συλλογικό και σε προσωπικό επίπεδο.

οι τοίχοι έχουν φωνή

ος δολοφονείται, για να ψάξει τον ένοχο. Ο πρωταγωνιστής μας 
δέχεται απειλές, αλλά δεν το βάζει κάτω. Ενας φύλακας άγγελος, 
η Νικολέτα (που σχετίζεται και με το Στέργιο), του σώζει τη ζωή. 
Ο Φίλιππος όμως συνεχίζει και ανακαλύπτει ότι πίσω από όλα 
αυτά κρύβεται μια παραθρησκευτική οργάνωση. Αποφασίζει να 
ενταχθεί σ’ αυτή για να δει τα πράγματα από μέσα.

Η ταινία τα έχει όλα. Ξύλο, κυνηγητό, αγωνία, σκηνές με γυμνό 
στην παραθρησκευτική οργάνωση α λα «Μάτια ερμητικά κλει-
στά», δριμύ κατηγορώ ενάντια στο σύστημα και τον τρόπο που 
χειραγωγεί τους ανθρώπους  και φυσικά Αλέξη Γεωργούλη πρω-
ταγωνιστή (και συσεναριογράφο παρακαλώ). Μιλάμε για έπος, 
πολύ γέλιο...

Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει 
στην Αθήνα

Το αθηναϊκό κοινό θα έχει την ευκαιρία από την Πέμπτη 29/10 
ως την Τετάρτη 4/11 να παρακολουθήσει στο Τριανόν το σύνο-
λο του ελληνικού προγράμματος του 38ου Φεστιβάλ Δράμας 
(41 ταινίες), το Βαλκανικό Πανόραμα (νέα μόνιμη ενότητα του 
Φεστιβάλ με τρία προγράμματα, το Tιμητικό Aφιέρωμα στη 
Βουλγαρία και συγκεκριμένα στη NATFA, την Εθνική Ακαδημία 
Θεάτρου και Κινηματογράφου της χώρας, το Balkan Highlilghts 
of Drama, μία επιλογή των σημαντικότερων βαλκανικών ταινιών  
που διαγωνίσθηκαν στο Φεστιβάλ Δράμας τα τελευταία χρό-
νια, και βαλκανικές ταινίες από το altcine, μια επιλογή από το 
μοναδικό online φεστιβάλ  βαλκανικών ταινιών μικρού μήκους 
altcineAction) και τις βραβευμένες ταινίες του 21ου Διεθνούς 
Φεστιβάλ Δράμας. 

Ελένη Π.



Αρχές αλά καρτ
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ιστορία με τον ΦΠΑ 

23% στην ιδιωτική εκπαίδευση απετέλεσε ένα μικρό 
Βατερλό του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο μπορεί στο τέλος ν' 
αποδειχτεί και μεγάλο. Γιατί δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά 
σχολεία, είναι και τα φροντιστήρια, τα ξενογλωσσάδι-
κα, τα ωδεία, τα ΙΕΚ κτλ.

Εδώ δε θα μας απασχολήσει η ουσία του μέτρου, αλ-
λά ο ιδεολογικός χειρισμός του από τους συριζαίους, 
που αποκαλύπτει με τι αδίστακτους γκεμπελίσκους 
έχουμε να κάνουμε. Κάθε φορά που έκαναν μια αλλα-
γή (για την ακρίβεια: κάθε φορά που οι ιμπεριαλιστές 
δανειστές τους υποχρέωναν να κάνουν μια αλλαγή) 
επικαλούνταν και… τις αρχές τους!

Οπως είναι γνωστό, πριν ψηφιστεί το Μνημόνιο, όταν 
ψηφίστηκαν τα δυο πολυνομοσχέδια με προαπαιτούμε-
να που έκλειναν την 5η αξιολόγηση του προηγούμενου 
Μνημόνιου και έγιναν οι μαζικές μετατάξεις στον υψη-
λό συντελεστή ΦΠΑ, δεν μπήκε κανένας ΦΠΑ στην ιδι-
ωτική εκπαίδευση. Αυτός επιβλήθηκε από την τρόικα, 
όταν πήρε χαμπάρι ότι ψηφίστηκε ΦΠΑ 23% στο βόειο 
κρέας, εν αντιθέσει με όλα τα άλλα κρέατα (αμνοερί-
φια, χοιρινά, κοτόπουλα, κουνέλια) που έμειναν στο 
13%. Οι βορειοευρωπαίοι ιμπεριαλιστές διαπίστωσαν 
ότι θα πλήττονταν οι εξαγωγές τους σε βόειο κρέας (σε 
εποχή κρίσης της κτηνοτροφικής παραγωγής, μάλιστα) 
και απαίτησαν να πάει και το βόειο κρέας στην ίδια 
κατηγορία με τα άλλα κρέατα.

Οι συριζαίοι έστυψαν το μυαλό τους και βρήκαν την 
ιδιωτική εκπαίδευση. Εβαλαν ΦΠΑ 23% και έστησαν 
προπαγάνδα: για να μπορεί να τρώει σουπίτσα από μο-
σχάρι και το παιδί του φτωχού, βάλαμε ΦΠΑ 23% στην 
ιδιωτική εκπαίδευση, που αφορά τα εύπορα τμήματα 
του πληθυσμού. Το έγραψαν και στο προσχέδιο κυβερ-
νητικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μόλις είδαν το θόρυβο που ξέσπασε, φοβήθηκαν για 
την εκλογική τους τύχη και έβαλαν τη Σαββαΐδου να 
αναβάλει με εγκύκλιο την εφαρμογή του μέτρου, ενώ 
ο ίδιος ο Τσίπρας διαβεβαίωνε πως δεν πρόκειται να 
εφαρμοστεί, διότι μόλις νικήσει και σχηματίσει κυβέρ-
νηση, θα βρει αμέσως ισοδύναμα. Και βέβαια, η σχε-
τική… ταξική αναφορά σβήστηκε από το προεκλογικό 
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να δοθεί καμιά εξήγηση 
(και χωρίς κανένας συριζαίος να ζητήσει εξηγήσεις).

Μετά τις εκλογές άρχισε η αναζήτηση ισοδύναμων 
που δεν βρέθηκαν. Ετσι, κατέληξαν στην -κατά Φίλη- 
σολομώντεια λύση της κλιμακωτής εφαρμογής: 13% 
στα ιδιωτικά σχολεία, 6% σε φροντιστήρια, ΙΕΚ κτλ. 
Αναλόγως προσαρμόστηκε και η προπαγάνδα: ο Φίλης 
μίλησε για πενταροδεκάρες και ο Σεβαστάκης το πή-
γε… ταξικά, υποστηρίζοντας πως αυτό δε θα επιφέρει 
πολιτικό κόστος στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί οι ψηφοφόροι του 
δε στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία (το 
6% σε φροντιστήρια κτλ. είναι, προφανώς, και γι' αυτόν 
πενταροδεκάρες).

Μέχρι που κατέφθασε η τρόικα και απέρριψε το μέ-
τρο, ως αντιβαίνον στην κοινοτική νομοθεσία. 'Η θα 
βάλετε σε όλη την ιδιωτική εκπαίδευση 23% ή δε θα 
βάλετε πουθενά ΦΠΑ και θα πρέπει να βρείτε ισοδύ-
ναμα, ήταν η τοποθέτηση της τρόικας. Κι επειδή ισο-
δύναμα δε βρίσκονται (έχουν στραγγίξει τα πάντα), ο 
προσανατολισμός είναι για 23% παντού. Και βέβαια, η 
προπαγάνδα άλλαξε και πάλι. Ο Φίλης εμφανίστηκε 
σε ρόλο εμπροσθοφυλακής για να υποστηρίξει πως αν 
είναι να πληρώσει όλος ο κόσμος 23% στο μοσχάρι, 
τότε είναι προτιμότερο να πληρώσουν 23% οι εύποροι 
που στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Και 
τα φροντιστήρια, ΙΕΚ, ξενογλωσσάδικα κτλ; Ε, τι να 
κάνουμε, το μέτρο είναι σκληρό, αλλά το μοσχαράκι 
είναι πιο σημαντικό για το λαό (τον Ιούλη που το πήγαν 
μεμιάς στο 23% -στα μουλωχτά μάλιστα- δεν είχαν συ-
νειδητοποιήσει τη σημαντικότητά του!).

Αυτά τα συνεχή μπρος-πίσω στην προπαγανδιστική 
κάλυψη του συγκεκριμένου μέτρου δε δείχνουν μόνο 
ότι έχουμε να κάνουμε με πολιτικούς χωρίς αρχές. Δεί-
χνουν ότι έχουμε να κάνουμε με αδίστακτους Γκέμπελς.

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές 
στην «Κόντρα» 
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Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΣτην περίοδο των δύο προ-
ηγούμενων Μνημονίων 

γνωρίσαμε την task force του 
Χορστ Ράιχενμπαχ, η οποία 
–μολονότι ο επικεφαλής της 
επέλεξε ένα διακριτικό στιλ 
δημόσιας παρουσίας- ασκού-
σε εποπτεία και διαμόρφωνε 
το πλαίσιο των αντιλαϊκών 
μεταρρυθμίσεων σε συγκεκρι-
μένους τομείς (Υγεία, Δημόσια 
Διοίκηση). Στην περίοδο του 
τρίτου Μνημονίου, θα έχουμε 
αναβάθμιση του μηχανισμού 
εποπτείας, έτσι που αυτή να 
είναι μόνιμη και ν’ αγκαλιάζει 
όλους τους τομείς.

Την ώρα που ο αντιπρόεδρος 
της Κομισιόν και δεξί χέρι του 
Γιούνκερ Β. Ντομπρόβσκις 
έφτανε στην Αθήνα, δημο-
σιευόταν μια «συμφωνία για 
τεχνική συνεργασία με σκοπό 
την υποστήριξη των μεταρ-
ρυθμίσεων στην Ελλάδα», που 
υπέγραψαν η ελληνική κυβέρ-
νηση και η Κομισιόν. Οπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωση, 
«η Επιτροπή θα παράσχει στο-
χευμένη τεχνική υποστήριξη 
και τεχνογνωσία, μέσω της 
Υπηρεσίας Υποστήριξης Διαρ-
θρωτικών Μεταρρυθμίσεων, 
σε τομείς όπως η καταπολέμη-
ση της φοροδιαφυγής και της 
διαφθοράς, ο εκσυγχρονισμός 
του συστήματος κοινωνικής 
πρόνοιας και η δημιουργία ενός 
καλύτερου περιβάλλοντος για 
τις επιχειρήσεις» (σημειώνουμε 
πως στο «σύστημα κοινωνικής 
πρόνοιας» περιλαμβάνεται 
πλέον και η Κοινωνική Ασφά-
λιση, όπως ρητά προβλέπεται 
στο Μνημόνιο-3).

«Είναι πολύ σημαντικό να 
υπάρχει πολιτική βούληση και 
εθνική ανάληψη ευθύνης για 
τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλά-
δα» δήλωσε ο Ντομπρόβσκις 
στην Αθήνα. Η φράση του δεν 
ήταν τυχαία. Ούτε είναι τυχαίο 
το ότι από το σύνολο των όσων 
είπε στην Αθήνα επιλέχτηκε 
αυτή η φράση για να μπει στο 
Δελτίο Τύπου με το οποίο η 
Κομισιόν ανακοίνωσε τη δη-
μοσιοποίηση της συμφωνίας 
για την ίδρυση της Υπηρεσίας 
Υποστήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων. Επειδή την 
περίοδο που υπογραφόταν το 
Μνημόνιο-3 και κατά την προ-
εκλογική περίοδο, Τσίπρας και 
λοιποί συριζαίοι έπαιζαν την 
κασέτα με το παραμύθι «δεν 
το πιστεύουμε, αλλά αναγκα-
στήκαμε να το υπογράψουμε», 
κασέτα που βάζουν καμιά φο-
ρά και τώρα κάποιοι συριζαίοι 
(όταν τους στριμώχνουν οι πο-

λιτικοί τους αντίπαλοι, θυμίζο-
ντας τι έλεγαν παλιά), η Κομισι-
όν υπενθυμίζει πως η κυβέρνη-
ση Τσίπρα-Καμμένου έχει «εν-
στερνιστεί» το «πρόγραμμα», 
όπως ρητά αναφέρεται στο 
Μνημόνιο, και συμπλήρωμα 
αυτού του «ενστερνισμού» εί-
ναι και η υπογραφή αυτής της 
συμφωνίας, με την οποία δημι-
ουργείται ένα ακόμη όργανο 
σκληρού αποικιακού ελέγχου, 
πέρα από το κουαρτέτο και τα 
τεχνικά του κλιμάκια. 

Και βέβαια, δεν είναι τυχαίο 
ότι από ελληνικής πλευράς 
δεν έγινε η παραμικρή νύξη 
για τη δημιουργία αυτής της 
νέας υπηρεσίας αποικιακού 
ελέγχου. Ούτε κυβερνητική 
ανακοίνωση υπήρξε ούτε δη-
λώσεις των αρμόδιων υπουρ-
γών (Δραγασάκη, Τσακαλώτου, 
Σταθάκη). Μόνο μια κουβέντα 
πέταξε ο Τσακαλώτος παρου-
σία του Ντομπρόβσκις, ευ-
χαριστώντας τον «για όλη τη  
βοήθεια που έχει δώσει στην 
ελληνική κυβέρνηση, αυτός και 
ο πρόεδρος Γιούνγκερ και άλλα 
στελέχη της Commission, που 
πολλές φορές έχουν συνδρά-
μει την ελληνική κυβέρνηση σε 
αυτούς τους δύσκολους μήνες 
που έχουμε περάσει και να προ-
σθέσω ότι ευελπιστούμε στην 
ακόμη καλύτερη συνεργασία 
στο μέλλον».

Οπως μπορεί να πληροφο-
ρηθεί κάποιος από την επίσημη 
ιστοσελίδα της Κομισιόν στα 
ελληνικά (http://ec.europa.
eu/greece/news/2015/ 
20150617_omada_ypostirixis_
diarthrotikes_metarythmiseis_
el.htm), «η νέα Υπηρεσία θα 
είναι μόνιμη αλλά πολύ ευέλι-
κτη και θα επικεντρώνεται σε 
προτεραιότητες που έχουν 
εντοπιστεί στο πλαίσιο της δι-
αδικασίας συντονισμού της οι-
κονομικής πολιτικής γνωστής 
ως “Ευρωπαϊκό Εξάμηνο'' (…)  
θα αρχίσει να λειτουργεί την 

1η Ιουλίου και θα αξιοποιήσει 
την εμπειρία, την τεχνογνωσία 
και τις μεθόδους εργασίας που 
αναπτύχθηκαν τόσο από την 
Ομάδα Δράσης για την Ελλά-
δα, της οποίας η αποστολή 
λήγει στις 30 Ιουνίου, όσο και 
από την Ομάδα Υποστήριξης 
της Κύπρου».

Η παρουσία του Ντομπρό-
βσκις στην Αθήνα τη βδομά-
δα που διανύουμε μας έδωσε 
μια μικρή γεύση για το πώς θα 
εφαρμοστεί ο σκληρός αποικι-
ακός έλεγχος στο πλαίσιο του 
Μνημονίου-3. Την προηγούμε-
νη εβδομάδα ήρθε για τρεις 
μέρες η τρόικα, συνεργάστηκε 
με τους Τσακαλώτο, Σταθάκη, 
Χουλιαράκη, Κατρούγκαλο στο 
«Χίλτον» και έφυγε αφήνοντας 
εκκρεμότητες, με κυριότερη 
αυτή των «κόκκινων» δανείων. 
Η κυβέρνηση ανέβασε τους 
τόνους. «Η Ελλάδα υπέγραψε 
συμφωνία την οποία και θα τη-
ρήσει, δεν υπέγραψε σύμφω-
νο παράδοσης της κυριαρχίας 
της» δήλωσε ο Τσίπρας. «Πάμε 
για πολιτική διαπραγμάτευση» 
άρχισαν να τιτιβίζουν τα παπα-
γαλάκια, παίρνοντας γραμμή 
από non paper του Μαξίμου.

Ποια ήταν η πολιτική δια-
πραγμάτευση; Οχι, βέβαια, οι 
κουβέντες του αέρα με τον 
Ολάντ, που δεν είχε κανένα 
πρόβλημα να εκφράσει τη… 
συμπάθειά του προς τις θέσεις 
της ελληνικής κυβέρνησης για 
τα «κόκκινα δάνεια». Από τη 
στιγμή που υπογράφτηκε το 
Μνημόνιο-3, υπάρχουν όργα-
να με τα οποία γίνεται η όποια 
διαπραγμάτευση. Υπάρχει κα-
ταρχάς η τρόικα (ή το κουαρτέ-
το), υπάρχει… ο Ντομπρόβσκις. 
Μ' αυτόν έγινε η περιβόητη πο-
λιτική διαπραγμάτευση.

Τρεις μόλις μέρες μετά την 
αναχώρηση της τρόικας, ο Τσα-
καλώτος ανακοίνωσε σε κοινή 
συνέντευξη Τύπου με τον Ντο-

μπρόβσκις και τον Σταθάκη: 
«Επίσης μιλήσαμε και για το 
θέμα για το οποίο έχουμε δια-
φορετικές απόψεις, για το νόμο 
Κατσέλη και την προστασία της 
πρώτης κατοικίας. Και οι δυο  
πλευρές εξέφρασαν την άπο-
ψη ότι  πρέπει να βρεθεί ένας 
έντιμος συμβιβασμός σε αυτό 
το θέμα».

Ο Ντομπρόβσκις απαξίωσε 
να αναφερθεί στο θέμα όταν 
πήρε το λόγο. Μόνο όταν ρω-
τήθηκε συγκεκριμένα, κάλυψε 
πλήρως την τρόικα, δηλώνο-
ντας πως την ίδια άποψη έχει 
και η Κομισιόν. Αποψη που την 

έχει τεστάρει και σε περιπτώ-
σεις άλλων κρατών και που 
είναι η ενδεδειγμένη για τη 
«στοχευμένη στήριξη για τα 
νοικοκυριά τα οποία περισσό-
τερο βρίσκονται σε κίνδυνο». 
Και κατέληξε με νόημα: «Αλλά 
όπως είπε και ο κ. Τσακαλώτος, 
υπάρχει βούληση να βρούμε 
μια λύση συμβιβαστική η οποία 
θα ικανοποιεί όλα τα μέρη». Και 
βέβαια, ο αντιπρόεδρος της 
Κομισιόν δεν παρέλειψε να 
απευθύνει δημόσια προειδο-
ποίηση, παρουσία των υπουρ-
γών: «Με τους υπουργούς σή-
μερα το πρωί συζητήσαμε ένα 
πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων, το οποίο θα 
πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μι-
κρό χρονικό διάστημα με πάρα 
πολλή προσπάθεια. Δεν υπάρ-
χει χρόνος για να χαθεί, χρει-
άζεται να αναλάβουμε δράση 
αμέσως, έτσι ώστε επιτέλους 
να εκσυγχρονισθεί το Ελληνικό 
Κράτος και η οικονομία».

Την επομένη, ο Δραγασά-
κης συγκάλεσε το Κυβερνη-
τικό Συμβούλιο Οικονομικής 
Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) και ανα-
κοίνωσε ότι έχει υλοποιηθεί 
το 90% των προαπαιτούμε-
νων έως τα μέσα Οκτώβρη. Η 
ύπαρξη εκκρεμοτήτων σε κά-
ποια θέματα «οφείλεται στην 
πολυπολοκότητά τους καθώς 
και σε διαφωνίες πολιτικού χα-
ρακτήρα με τους Θεσμούς. Για 
τα θέματα αυτά οι συζητήσεις 
συνεχίζονται». Οπως βλέπου-
με, η μόνη «πολιτική διαπραγ-
μάτευση» που υπάρχει είναι 
με τους «θεσμούς», δηλαδή 
με την τρόικα. Σ' αυτό το επί-
πεδο θα αντιμετωπιστούν οι 
πολιτικές εκκρεμότητες και σε 
κανένα άλλο. Το καθεστώς της 
νεοαποικιοκρατίας λειτουργεί 
ομαλά και η συγκυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων σέβεται από-
λυτα τους κανόνες του. Θα το 
δούμε τις επόμενες μέρες και 
με το νομοθετικό έργο.

Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων

Σκληρός αποικιακός έλεγχος


