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Οπως το καλοκαίρι ο μοχλός 
πίεσης ήταν το  Grexit, αυτή 
τη φορά ήταν η ανακεφαλαιο-
ποίηση των τραπεζών και αυτό 
δημιούργησε ένα ασφυκτικό 
πλαίσιο διαπραγμάτευσης από 
τη μεριά μας.

Ευκλείδης Τσακαλώτος
Την επόμενη φορά με τι εί-

δους «πιστόλι στον κρόταφο» 
θα συμφωνήσουν το πακέτο 
αντιλαϊκών μέτρων;

Παράξενη και επικίνδυνη 
λογική στην Αθήνα: o ΣΥΡΙΖΑ 
οργανώνει απεργία ενάντια 
στο πρόγραμμα που η δική 
του κυβέρνηση δεσμεύεται 
να υλοποιήσει. Χρειάζεται αί-
σθηση του επείγοντος.

Γιόχαν φαν Οφερτβελντ 
(ΥΠΟΙΚ Βελγίου)

Ασε μας, ρε ξενέρωτε Βέλ-
γε. Εδώ είναι Βαλκάνια, εδώ 
γεννήθηκαν ο Καραγκιόζης, ο 
Χατζηαβάτης, για να μην σου 
πούμε για τον Κλέωνα και τον 
αλλαντοπώλη του Αριστοφά-
νη. Aλλά άμα είναι να πουλή-
σεις εθνικο-συντηρητικό κου-
τόχορτο στους Φινλανδούς, 
ανακαλύπτεις και ανύπαρκτα 
θέματα.

Είμαστε όλοι στόχοι επειδή 
ζούμε διαφορετικά, σκεφτό-
μαστε διαφορετικά, ντυνόμα-
στε διαφορετικά και έχουμε 
επιλέξει να ζούμε σε κοινωνίες 
χωρίς φετφάδες.

Σταύρος Θεοδωράκης
Ο επικεφαλής των εν Ελλάδι 

καλοζωισμένων χίπστερ.
Οι επιτιθέμενοι τζιχαντι-

στές εχθρεύονται τον δυτικό 
τρόπο ζωής - τη δημοκρατία, 
τα δικαιώματα, την ανοιχτή 
κοινωνία, το κοσμικό κράτος. 
Η επίθεσή τους ήταν επίθεση 
εναντίον τον δυτικού τρόπου 
ζωής, της χειραφέτησης, της 
απόλαυσης.

Ηλίας Κανέλλης
 Το μόνο που δεν υπάρχει 

στο λόγο των παπαγάλων εί-
ναι ο δυτικός ιμπεριαλισμός 
και τα μαζικά εγκλήματά του 
στην Ανατολή.

Δεν ασκούν κυβερνητική πο-
λιτική τα κόμματα. Τα κόμματα 
και οι συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις έχουν διεκδικήσεις, κα-
λούν τον κόσμο να συμμετέχει 
και αυτή η συμμετοχή όσο πιο 
μεγάλη είναι τόσο ισχυροποι-
εί και τη θέση της κυβέρνησης 
απέναντι στους δανειστές.

Τάσος Κουράκης
Η πολιτική αλητεία είναι 

φαινόμενο επιδημικό.
Το παράδοξο για τον χαμαι-

λέοντα Πανούση είναι ότι ενώ 
εμφανίζεται ως ο υπέρμαχος 
της αλήθειας, έχει κλητευθεί 
ήδη πέντε φορές να καταθέσει 
ως μάρτυρας κατηγορίας στη 
δίκη αλλά συνεχίζει να κρύβε-
ται βρίσκοντας καταφύγιο στα 
τηλεοπτικά στούντιο και στα 
γραφεία των μεγαλοεκδοτών.

Γεράσιμος Τσάκαλος
Αλήθεια, γιατί δεν πήγε ο 

Πανούσης να καταθέσει για τη 
βόμβα που έβαλε η ΣΠΦ στο 
γραφείο του το 2009;

Υπάρχει περίπτωση να 
βρεθούν μακάκες που θα 

στηρίξουν οικονομικά το κομ-
ματικό ραδιόφωνο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που… «μας χρειάζεται» γι-
ατί «είναι το ραδιόφωνό μας»; 
Πενήντα βουλευτές μπόνους 
πήρε με την καλπονοθεία ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Με τους μισθούς 
αυτονών χρηματοδοτείς τηλε-
όραση, όχι ραδιόφωνο. Για να 
μη μιλήσουμε για το «μέλι» της 
εξουσίας.

Στοίβες τα λουλούδια έξω 
από τη γαλλική πρεσβεία 

για τα θύματα των πολεμικών 
επιθέσεων της 14ης Νοέμβρη. 
Κάποιοι αισθάνθηκαν την 
ανάγκη να τυλιχτούν και με 
τη γαλλική σημαία. Την ίδια 
αυτή σημαία που φέρουν τα 
αεροπλάνα που βομβαρδί-
ζουν σήμερα στη Συρία, χτες 
στη Λιβύη, προχθές στο Μάλι, 
παλαιότερα στο Τσαντ. Και κα-
λά, ας πούμε ότι οι εκατόμβες 
των αμάχων που σωριάζουν οι 
γαλλικές βόμβες σ' αυτές τις 
«τριτοκοσμικές χώρες» δεν 

άξιζαν ούτε ένα λουλουδάκι. 
Οπως δεν αξίζει μια διαμαρτυ-
ρία η συστηματική σφαγή των 
παλαιστίνιων αμάχων στη Γάζα 
και τη Δυτική Οχθη. Πριν από 
λίγο καιρό, όμως, δυο βόμβες 
σε πολιτική συγκέντρωση στην 
Αγκυρα άφησαν δεκάδες νε-

κρούς και εκατοντάδες τραυ-
ματίες. Στη διαδήλωση που ορ-
γανώθηκε ήμασταν πάλι «εμείς 
κι εμείς». Και πριν από δεκαπέ-
ντε μέρες, καταρρίφθηκε ένα 
ρωσικό πολιτικό αεροσκάφος 
αφήνοντας 220 νεκρούς. Δεν 
είδαμε την ίδια λουλουδοσυλ-

λογή έξω από τη ρωσική πρε-
σβεία. Προφανώς, και οι Ρώσοι 
θεωρούνται δεύτερης κατηγο-
ρίας άνθρωποι. Κι ύστερα, όλοι 
αυτοί οι επιλεκτικά ευαίσθητοι 
διαμαρτύρονται όταν τους χα-
ρακτηρίζουμε κροκόδειλους 
και ανθρώπους με ιμπεριαλι-
στική λογική.

Αλλο ένα επεισόδιο για 
τη φρίκη της δικτατορί-

ας Φουχιμόρι στο Περού 
αποκαλύφθηκε. Την περίοδο 
1990-2000 εφαρμόστηκε 
πρόγραμμα συστηματικής 
στείρωσης με τη βία, που ονο-
μάστηκε «σχέδιο οικογενεια-
κού προγραμματισμού». Στην 
πραγματικότητα, η δικτατορία 

Φουχιμόρι ήθελε να μειώσει 
τον πληθυσμό σε συγκεκριμέ-
νες επαρχίες, για να μην έχει 
κοινωνική στήριξη το Centero 
Luminoso (Φωτεινό Μονοπά-
τι), αντάρτικη οργάνωση μαο-
ϊκού προσανατολισμού.  Σύμ-
φωνα με τα επίσημα στοιχεία, 
μεταξύ 1990 και 2001 έγιναν 
272.028 στειρώσεις (147 την 
ημέρα). Παρά ταύτα, η Ελε-
να Παναρίτη, σύμβουλος στο 
υπουργείο Οικονομικών της 
πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
και πρώην ευρωβουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ, εξακολουθεί να θεω-
ρεί τη δικτατορία Φουχιμόρι 
άκρως επιτυχημένη, με τη δική 
της συμβολή ως στελέχους της 
Παγκόσμιας Τράπεζας!

21/11: Ημέρα τηλεόρασης, ημέρα χαιρετισμού, 
ημέρα χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθει-
ας 21/11/1882: Θάνατος Σεργκέι Νετσάγιεφ 
21/11/1973: Πραξικόπημα Ιωαννίδη 21/11/2001: 
Ο αστυφύλακας Γιάννης Ριζόπουλος σκοτώνει 
τον 20χρονο αλβανό μετανάστη Gentjan Celniku 
(Αθήνα) 21/11/2006: Νεκρός μετανάστης από 
Μαγκρέμπ στο ΑΤ Ομόνοιας 22/11: Λίβανος: 
Ημέρα ανεξαρτησίας (1943) 22/11/1963: Δο-
λοφονία Τζον Κένεντι 22/11/1973: Διαλύονται 
28 φοιτητικοί σύλλογοι σε Αθήνα, Θεσσαλονί-
κη, Πάτρα, Γιάννενα, Χανιά 22/11/1978: Το 
ΚΚΕ εσ. καταδικάζει εμφύλιο και Δεκεμβρια-
νά ως «ιστορικά λάθη καθοριστικής σημασίας» 
22/11/2002: Διεύρυνση ΝΑΤΟ προς ανατολάς με 
επτά νέες χώρες 23/11: Ιαπωνία: Ημέρα εργασί-

ας-ευχαριστιών 23/11/1968: Δίκη «Ρήγα Φεραί-
ου», δεκατρείς καταδίκες 23/11/1989: Οικου-
μενική κυβέρνηση (ΠαΣοΚ, ΝΔ, Συνασπισμός) με 
πρωθυπουργό τον Ξενοφώντα Ζολώτα 23/11/2000: 
Ελληνας εκτελεί εν ψυχρώ δυο νεαρούς Αλβα-
νούς (22χρονος Τσαβαχίρ Κατσάνι και 15χρονος 
Ριόν) στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής 24/11: Ημέρα 
διαμαρτυρίας ενάντια στα πολεμικά παιχνίδια 
24/11/1967: Βόμβα μέσα στο υπουργείο Βιομη-
χανίας (ΔΕΑ) 24/11/1983: Ανταλλαγή έξι ισρα-
ηλινών αιχμαλώτων PLO με 4.424 παλαιστινίους 
φυλακισμένους στο Ισραήλ 24/11/1997: Βόμβα 
στα γραφεία Πανεθνικής Οργάνωσης (Επαναστα-
τικοί Πυρήνες) 25/11: Ημέρα για εν κινδύνω 
πληθυσμούς, ημέρα για εξάλειψη βίας κατά 
γυναικών, ημέρα αγοραστικής αποχής, Σουρι-

νάμ: Ημέρα ανεξαρτησίας (1975) 25/11/1942: 
Ανατίναξη γέφυρας Γοργοπόταμου 25/11/1952: 
Σύλληψη Νίκου Πλουμπίδη 26/11/1967: Δίκη 
ΠΑΜ, 24 καταδίκες 26/11/1970: Βόμβα «Κινή-
ματος 20ής Οκτώβρη» στο άγαλμα Τρούμαν (το 
έκανε να γέρνει με αποτέλεσμα μεταφορά για 
επισκευή), εντοπισμός δύο βομβών κάτω από 
αυτοκίνητα ΕΙΡΤ (Ζάππειο) 26/11/1985: Χτύ-
πημα λεωφορείου ΜΑΤ, νεκρός ο αρχιφύλακας Ν. 
Γεωργακόπουλος, δύο τραυματίες αστυνομικοί 
(17Ν) 27/11: Κούβα: Ημέρα μαρτύρων, Μπούρ-
μα: Εθνική γιορτή 27/11/1925: Η δικτατορία 
Πάγκαλου απαγχονίζει δημόσια τους καταχρα-
στές του δημοσίου Δρακάκο και Ζαφειρόπουλο 
27/11/1951: Ανακοίνωση ΚΚΕ ότι ο Νίκος Πλου-
μπίδης είναι πράκτορας της Ασφάλειας.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

 u Την ώρα που γινόταν η πορεία του 
Πολυτεχνείου, η «Στέγη» του Ιδρύματος 
Ωνάση οργάνωνε οντισιόν για «διαδή-
λωση-περφόρμανς» u Με τη χορηγία 
του Ιντερκοντινένταλ, μάλιστα u Υπάρ-
χουν, όμως, και χειρότερα u Ο Τσίπρας 
παρακολουθούσε φιλικό ποδοσφαιρικό 
αγώνα Τουρκίας-Ελλάδας παρεούλα με 
τον Ερντογάν u Ηταν ένας εύσχημος 
τρόπος για να μην πάει στην πορεία 

u'Η για να μην τον ρωτήσουν «γιατί δεν 
πήγες;», αν βρισκόταν στην Αθήνα u Τι 
κόμμα είν’ αυτό που οι υποψήφιοι για 
την αρχηγία του ακούνε στα ονόματα 
Βαγγέλας, Τζίτζι, Κούλης και Μπου-
μπούκος; u Με ψευδώνυμα μαφιόζων 
μοιάζουν u Αυτός ο Ρήγας, ο γραμ-
ματέας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι για πολλές 
μπάτσες u Οι εργαζόμενοι απήργησαν 
στις 12 Νοέμβρη, είπε, προσφέροντας 
στήριξη στην κυβέρνηση που διαπραγ-
ματεύεται με το κουαρτέτο u Ο ίδιος 

αυτός Ρήγας, δάσκαλος το επάγγελμα, 
έχει ξεχάσει από πότε έχει να πατήσει 
το πόδι του σε τάξη u Μονίμως απο-
σπασμένος στα γραφεία της συριζαί-
ικης καμαρίλας u Σιχτίρ, κωλοπαιδα-
ράδες u Μετά τον ομαδικό χλευασμό 
στα social media, πάντως, δε νομίζου-
με πως θα αποτολμήσουν ξανά τέτοια 
πρόκληση u Αλλιώς την επόμενη φορά 
θα πάει η φάπα σύννεφο u Δεν πάνε 
πίσω και κάποιοι αποχωρήσαντες, σαν 
τον Κορωνάκη ας πούμε u Που έκανε 
ομιλία στη Γερμανία με τίτλο «Η Αρι-
στερά μετά το πραξικόπημα» u Ποιο 
πραξικόπημα, ρε Κορωνάκη; u Εδώ οι 
δικοί σου έχουν υπογράψει ότι ενστερ-
νίζονται το Μνημόνιο και καθημερινά 
το δείχνουν στην πράξη u Μπας και 
ετοιμάζεις την επιστροφή στο μεγάλο 
μαγαζί; u Ο Βούτσης, όπως αναμε-
νόταν, σφύριξε τη λήξη των εργασιών 
της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου 

Χρέους ή αλλιώς Επιτροπής Ζωής u 

Θα ήταν υπερβολικό να ζητήσουμε 
να μας δώσει αναλυτικά στοιχεία για 
το πόσο κόστισε η λειτουργία αυτού 
του μαγαζιού και τι πήραν αναλυτικά, 
ένας προς έναν, όσοι δούλεψαν εκεί; 
u Στην Πάτρα πλακώθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και 
ΛΑΕ ποιος θα βάλει πρώτος το πανό 
του στην απεργιακή πορεία u Και κα-
τέληξαν να μπει πρώτο το πανό του ΣΥ-
ΡΙΖΑ! u «Στημένο Ομπάμα Ολάντ, για 
να βρουν ευκαιρία να αποτελειώσουν 
την Συρία» είδε στην πολεμική επίθε-
ση στο Παρίσι το στέλεχος της ΛΑΕ 
Ραχήλ u Για να το λέει η Ραχήλ κάτι 
θα ξέρει u Εδώ ολόκληρο πολιτικό και 
μιντιακό σύστημα και ακόμα δεν έχει 
ερμηνεύσει το χρησμό που είχε εκτο-
ξεύσει όταν ακόμα ήταν βουλευτίνα 
των ψεκασμένων u Για τον τρελό του 
Αιγίου, τον ξάδελφο γυμνοσάλιαγκα, 
την ομάδα της Χαλκιδικής, την όρκα 

και την ερωμένη αεροσυνοδό u Aπό 
10% μέχρι 20% έπεσε ο τζίρος παρά τις 
εκπτώσεις, λένε οι έμποροι u Προβο-
κάτορες, παιδί μου, προβοκάτορες u 

Δεν ακούνε τους συριζαίους που όλα 
τα βρίσκουν μια χαρά u Και ετοιμάζο-
νται να πετσοκόψουν κι άλλο τις συντά-
ξεις, γιατί… έχουν λίπος για κάψιμο u 

Ε λοιπόν όχι δεν «είμαστε όλοι Γάλλοι» 

u Για τον ίδιο λόγο που δεν «ήμασταν 
Αμερικανοί, Βρετανοί, Ισπανοί» u Οι 
ιμπεριαλιστικές χώρες εισπράττουν τα 
αιματηρά αντίποινα της εγκληματικής 
πολιτικής τους u Και οι λαοί τους πλη-
ρώνουν το τίμημα της αδιαφορίας τους 

u Για να μην πούμε της συνενοχής τους 
στο διαρκές έγκλημα των κυβερνήσεών 
τους u Δε χρειάζεται να είσαι οπαδός 
του σκοταδιστικού ISIS για να ερμηνεύ-
εις τα γεγονότα χωρίς ιμπεριαλιστικά 
γυαλιά u Και να μην κινείσαι μεταξύ 
ιπποπόταμου και κροκόδειλου u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Γίνεται συνείδηση στον κόσμο ότι η κυβέρνηση μεροληπτεί 
και θα μεροληπτεί στο μέλλον ακόμα περισσότερο και πιο 

αποτελεσματικά υπέρ των αδυνάτων. Ως εκ τούτου δεν θεωρώ 
ότι θα υπάρξουν στο προσεχές διάστημα προβλήματα στην 

κυβερνητική πλειοψηφία.
Νίκος Βούτσης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
είναι ελπίδα 

του λαού, είναι η λεπί-
δα του καπιταλισμού». 
Το σύνθημα φωναζό-
ταν από το μπλοκ της 
«Κόντρας» στην πο-
ρεία προς την αμερι-
κάνικη πρεσβεία στις 
17 Νοέμβρη. «ΣΥΡΙ-
ΖΑ και ΝΑΤΟ το ίδιο 
συνδικάτο», έλεγε 
ένα άλλο σύνθημα. 
Αν το δεύτερο σύνθη-
μα μπορεί ν' αγγίξει 
μόνο τον κόσμο της 

Αριστεράς, το πρώτο αγγίζει 
πλέον ολόκληρο τον ελληνικό 
λαό, που έχει συνειδητοποιήσει 
ότι έχει απέναντί του μια ανάλ-
γητη και αδίστακτη μνημονιακή 
κυβέρνηση.

Η απελευθέρωση των πλει-
στηριασμών πρώτης κατοικίας 
(με προστασία για ελάχιστους) 
έχει και τη συμβολική της ση-
μασία, αν αναλογιστούμε τη 
σημασία που έχει το ιδιόκτη-
το σπίτι για όλα τα στρώματα 
της ελληνικής κοινωνίας. Η 
ψήφιση του συγκεκριμένου 
νομοσχέδιου έφερε τους πρώ-
τους τριγμούς στο σκάφος της 
συγκυβέρνησης Τσίπρα-Καμ-
μένου, με τον Γ. Σακελλαρίδη 
να παραιτείται από βουλευτής 
(πολιτικό πλήγμα για τον Τσί-
πρα, του οποίου υπήρξε στενός 
συνεργάτης), τον Σ. Παναγούλη 

να διαγράφεται από τον Τσίπρα 
και τον Ν. Νικολόπουλο να δι-
αγράφεται από τον Καμμένο.

Κι ενώ η Βουλή ψήφιζε με 
διαδικασίες κατεπείγοντος 
(μέσα σε ένα 24ωρο) ένα ακό-
μα μνημονιακό νομοσχέδιο, η 
διαπραγμάτευση με την τρό-
ικα συνεχιζόταν. Ενα πρώτο 
αποτέλεσμα της συνεχιζόμε-
νης διαπραγμάτευσης ήταν η 
ανακοίνωση την ίδια μέρα, ότι 
τα εισιτήρια των αστικών συ-
γκοινωνιών ανεβαίνουν από τα 
1,20 στα 1,40 ευρώ! 

Σε ελάχιστες εβδομάδες, 
η κυβέρνηση θα πρέπει να 
ψηφίσει το δεύτερο πακέτο 
προαπαιτούμενων, στα οποία 
θα περιληφθεί και το Ασφαλι-
στικό.  Δεν ξέρουμε αν εκείνες 
τις μέρες θα «την κάνουν» και 
άλλα στελέχη του κυβερνητι-
κού λόχου, ξέρουμε όμως πως 

αυτό που θα επιχειρηθεί θα εί-
ναι μια ιστορικών διαστάσεων 
ανατροπή του κοινωνικοασφα-
λιστικού συστήματος, που θα 
μετατραπεί σε σύστημα ιδιω-
τικής ασφάλισης υπό κρατικό 
έλεγχο.

Κι όμως, όσο περισσότερο 
βυθίζει τη χώρα στη μνημονι-
ακή βαρβαρότητα και την κι-
νεζοποίηση, όσο περισσότερο 
«υιοθετεί» το Μνημόνιο και τα 
αντιλαϊκά του μέτρα, όσο πε-
ρισσότερο πειθήνια έναντι των 
ιμπεριαλιστών δανειστών εμ-
φανίζεται αυτή η κυβέρνηση, 
με τόσο μεγαλύτερη θρασύτη-
τα εμφανίζονται στις δημόσιες 
τοποθετήσεις τους τα στελέχη 
της και ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός της. Ο Τσίπρας είχε το 
θράσος να πάει στη Βουλή τη 
μέρα της επετείου του Πολυτε-
χνείου (αφού πρώτα κατέθεσε 

στεφάνι πρωί-πρωί, 
υπό την προστασία 
δεκάδων ασφαλιτών 
και μπράβων, που δεν 
τον γλίτωσαν από τις 
αποδοκιμασίες) και 
να εκφωνήσει ένα 
λογύδριο, καταγγέλ-
λοντας τους… αντι-
εξουσιαστές ότι κα-
πηλεύονται αγώνες 
από τους οποίους 
απουσίαζαν. Μιλάει 
για καπηλεία αυτός 
που αποτελεί τον 
ορισμό της καπηλεί-

ας, του ψεύδους, της ασύστο-
λης δημαγωγίας, της στυγνής 
εξουσιολαγνείας!

Εκανε, βέβαια, το άνοιγμά 
του προς τον Πανούση (και κυ-
ρίως προς εκείνους που κινούν 
τα νήματα της μαριονέτας), 
όμως την ίδια στιγμή υποστή-
ριξε ότι ο αγώνας της γενιάς 
του Πολυτεχνείου «προσδιο-
ρίζει τις δημοκρατικές, ριζο-
σπαστικές συντεταγμένες της 
νέας ιστορικής περιόδου που 
ξεκίνησε για το λαό μας από τις 
25 Γενάρη και μετά»! Αυτοί που 
αγωνίστηκαν στο Πολυτεχνείο 
δικαιώνονται από την κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ακρο-
δεξιούς ΑΝΕΛ και τη βάρβαρη 
πολιτική που αυτή συνεχίζει, 
χωρίς να έχει αλλάξει το πα-
ραμικρό, αλλά προσθέτοντας 
νέα μέτρα!

Λεπίδα του καπιταλισμού ο ΣΥΡΙΖΑ

Μάπετ σόου
Δυστυχώς, αύριο τελειώνει το γαλάζιο μάπετ σόου. Γιατί αν 

γίνει δεύτερος γύρος, ο Βαγγέλας θα κάνει περίπατο, οπότε δε 
θα ζήσουμε τις απείρου κάλλους σκηνές που ζήσαμε την τελευ-
ταία προεκλογική βδομάδα. Και τι δεν είδαν τα μάτια μας. Τον 
Κούλη να αλλάζει χτένισμα και να δείχνει σαν τον Γούντι τον 
τρυποκάρυδο. Τον Μπουμπούκο να επιχειρεί ανοιγματάκια προς 
τον Βαγγέλα. Τον Βαγγέλα να δηλώνει χαμογελαστός ότι «παιδιά 
είναι, θα πούνε και καμιά κουβέντα παραπάνω» και ξαφνικά ν' 
αλλάζει ύφος, να γκαζώνει και να λέει ότι έχει κι αυτός πολλά 
να πει σε βάρος τους, αλλά… δε θα τα πει. Μιλάμε για τεράστιο 
ηθοποιό. Εκείνοι, όμως, που μας άφησαν σύξυλους ήταν ο Τζίτζι 
και το διαφημιστικό του επιτελείο. Είστε καλά, ρε; Βάζεις ένα 
παιδοβούβαλο να παριστάνει το δρομέα μεγάλων αποστάσεων 
με μπλε φούτερ; Νομίζετε ότι επειδή του κάνετε μόνο κοντινά, για 
να μη φαίνονται τα πατσοκοίλια, ο κόσμος το χάβει; Αμ' εκείνη η 
γριά με το πλατινέ μαλλί που λέει στο ζαβλακωμένο σύζυγό της 
ότι πρέπει να ψηφίσουν Τζίτζι;

Να 'ναι καλά τα «παιδιά», μας πρόσφεραν μια νότα διασκέδα-
σης στους ζοφερούς καιρούς που ζούμε. Δεν ξέρουμε όμως αν 
αυτό είναι αρκετό για να σπρώξει ψηφοφόρους να πάνε να ψη-
φίσουν, θυσιάζοντας το αντίτιμο ενός καφέ. Εχει και ο χαβαλές 
τα όριά του. Η μόνη σίγουρη είναι η γαλάζια «γερουσία», που στη 
συντριπτική της πλειοψηφία θα ρίξει Βαγγέλα δαγκωτό. Οσο για 
τον Βορίδη, που ενώ παζάρευε με τον Βαγγέλα κατέληξε στον 
Τζίτζι, δε θα καλοπεράσει αν βγει ο πρώτος, όπως αναμένεται. 
Διότι η κίνηση Βορίδη έχει έναν ευκρινή στόχο: αν βγει ο Τζίτζι, 
εγώ θα είμαι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και μπο-
ρεί να γίνω ακόμα και πρωθυπουργός, υπό προϋποθέσεις. Αν δε 
βγει, όμως; Θα χάσει τ' αυγά και τα καλάθια. Γιατί ο Βαγγέλας 
είναι εκδικητικός και κάτι τέτοια δεν τα συγχωρεί. Ασε που ρόλο 
στη νέα ηγεσία αναμένεται να αναλάβει και η Ντόρα, η οποία θα 
θελήσει να τσακίσει τις αρχηγικές φιλοδοξίες του κάθε Βορίδη, 
για να μείνει ελεύθερο το πεδίο για τον γιόκα της.

Τριτοκαταστασιακός
Ο Γαβρίλος ανοίγει αρχηγική περπατησιά! Βέβαια, οι Τσιπραίοι 

τον πρόλαβαν στη στροφή. Ηταν έτοιμος να παραιτηθεί μόνος 
του, τους το είπε και αυτοί συνέταξαν μια δήλωση Τσίπρα με 
την οποία τον καλούσε να παραδώσει την έδρα. Ετσι, φάνηκε 
σαν ο Τσίπρας να τον υποχρέωσε σε παραίτηση και τα φτερά 
του φερέλπιδος νέου ψαλιδίστηκαν κάπως. Μικρό το κακό. Ο 
Γαβρίλος θα έχει την ευκαιρία να ανοίξει την περπατησιά του 
τους επόμενους μήνες, καθώς ο τρόπος της παραίτησής του θα 
έχει ξεχαστεί κι εκείνο που θα μετράει θα είναι αυτή καθαυτή η 
παραίτηση και ο αντιπολιτευτικός λόγος που θα αρθρώνει.

Εκτός αν απλά δεν άντεχαν οι πλάτες του και αποφάσισε να 
αποσυρθεί από την ενεργή αστική πολιτική και να ιδιωτεύσει. Αν 
δεν ισχύει αυτό, τότε θα προσπαθήσει να εμφανιστεί σαν ο επι-
κεφαλής μιας «τρίτης κατάστασης», πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ των 
Τσιπραίων και τη ΛΑΕ των Λαφαζάνηδων. Μια μικρή μαγιά για να 
ξεκινήσει υπάρχει, με τα στελεχάκια της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ που 
αποχώρησαν το καλοκαίρι και δεν εντάχθηκαν στη ΛΑΕ. Βέβαια, 
οι αρχηγοί στα συντρίμμια του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότεροι από 
τον κόσμο (Λαφαζάνης, Κωνσταντοπούλου, Κορωνάκης, Γαβρί-
λος, Μπαρουφάκης), όμως το ίδιο συνέβη και με το ΠΑΣΟΚ, όταν 
άρχισε να καταρρέει. Ολοι ελπίζουν ότι θα καταφέρουν κάτι, 
άσχετα αν στο τέλος οι περισσότεροι θάβονται.

Ο Γαβρίλος είναι νέος, ωραίος, επικοινωνιακός, με στήριξη 
από τα ΜΜΕ, οπότε γιατί να μην καβαλήσει το καλάμι, να δει 
μέχρι πού θα τον πάει; Το ότι χάραξε δικό του δρόμο φάνηκε 
όταν αρνήθηκε να μπει στην κυβέρνηση ή να γίνει κυβερνητικός 
εκπρόσωπος. Εγινε όμως βουλευτής (το παραδάκι είναι απαραί-
τητο για κάποιον που θέλει να στήσει «μαγαζί»), πιστεύοντας ότι 
οι Τσιπραίοι θα του επιτρέψουν να παίξει το παιχνίδι του «ντρο-
παλού» που διαφωνεί και απέχει (δεν καταψηφίζει). Οι Τσιπραίοι 
του έκοψαν τη φόρα, οπότε δεν είχε άλλη επιλογή εκτός από την 
παραίτηση (αλλιώς θα πάθαινε μεγάλη ζημιά, γιατί οι εκλογές 
έγιναν πρόσφατα και με υπογεγραμμένο το Μνημόνιο).

Πανουσιάδας συνέχεια
Συνεχίστηκε και αυτή την εβδομάδα η Πανουσιάδα, με την 

εμφάνιση του Πανούση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας 
της Βουλής, αλλά ήδη το σίριαλ έχει αρχίσει να κάνει κοιλιά. Ο 
πρωταγωνιστής έκανε δυο άθλιες εμφανίσεις. Μία στην εκπομπή 
του Χατζηνικολάου και μία στη Βουλή. Δεν κατάφερε να πείσει 
για τίποτα. Αντίθετα, από επιτιθέμενος βρέθηκε στη θέση του 
αμυνόμενου που προσπαθεί να το γυρίσει στο συναισθηματικό 
(«κινδυνεύει η ζωή μου», «απειλούν και την οικογένειά μου» κτλ.).

Το σημαντικότερο είναι ότι ο Ρουμπάτης τον άφησε εντελώς 
ακάλυπτο, σημάδι του ότι το «ντιλ» έγινε στο παρασκήνιο και οι 
Αμερικανοί πετάνε σαν στυμμένη λεμονόκουπα αυτόν που χρη-
σιμοποίησαν. Τον Πανούση, δηλαδή, που και μόνο από το ύφος 
του καταλαβαίνεις ότι αισθάνεται μετέωρος.

Το πρώτο ταξίδι του Γιωργάκη 
Παπανδρέου στην Τουρκία 

θύμισε η επίσκεψη Τσίπρα στη 
γειτονική χώρα. Ενα ταξίδι χω-
ρίς συγκεκριμένη στόχευση, το 
οποίο μόνο την τουρκική προ-
παγάνδα εξυπηρέτησε. Με το 
προσφυγικό στο επίκεντρο και 
τον πόλεμο στη Συρία να κλιμα-
κώνεται, το τουρκικό καθεστώς 
αισθάνεται ισχυρό ώστε να 
απαιτήσει «πράγματα» από τους 
ευρωπαίους ιμπεριαλιστές. Δεν 
είναι τυχαίο ότι, πριν αναχωρή-
σει για την Ιστανμπούλ και την 
Αγκυρα, ο Τσίπρας δέχτηκε τη-
λεφώνημα από την Μέρκελ, η 
οποία δεν τον κάλεσε φυσικά 
για να του ευχηθεί, αλλά για να 
του υπαγορεύσει τους όρους 
του γερμανικού ιμπεριαλισμού. 
Είχε προηγηθεί η δεύτερη επί-
σκεψη της Μέρκελ στην Τουρ-
κία, στο πλαίσιο της συνόδου 
του G20 αυτή τη φορά.

Δε θα σχολιάσουμε, βέβαια, 
τα καραγκιοζιλίκια του ποδο-
σφαιρικού αγώνα με τα κοκκι-
νογάλαζα κασκόλ και την κοινή 
παρουσία Τσίπρα-Νταβούτο-
γλου στην εξέδρα. Το σκυθρωπό 
πρόσωπο του Τσίπρα στη διάρ-
κεια αυτής της φιέστας έδειχνε 
πως μάλλον συνειδητοποίησε 
ότι ο Νταβούτογλου τον χρη-
σιμοποίησε σαν γλάστρα. Ούτε 
θα σχολιάσουμε τις αναφορές 

του τύπου «είναι ανθρωπιστική 
μας υποχρέωση να σταματήσει 
η ανθρωποθυσία στα νησιά του 
Αιγαίου». Θα πάμε κατευθείαν 
στην ουσία.

Ο Τσίπρας πήγε στην Τουρκία 
με το αίτημα να δημιουργηθούν 
εκεί hotspots για την ταυτοποί-
ηση των προσφύγων, οι οποίοι 
μετά θα στέλνονται απευθείας 
στην Ευρώπη, χωρίς να χρεια-
στεί να περάσουν παράνομα 
από τα στενά ανάμεσα στις 
τουρκικές ακτές και τα νησιά 
του Αιγαίου. Είναι ν’ απορεί κα-
νείς πώς φαντάστηκε ότι μπορεί 
να έχει τύχη ένα τέτοιο αίτημα, 
όταν μάλιστα δεν στηρίζεται 
από την ΕΕ και υποβιβάζεται 
κατευθείαν σε διμερές. Θέλει 
η ΕΕ τη δημιουργία hotspots 
στην Τουρκία; Οχι βέβαια, γιατί 
τότε θα αυξανόταν η πίεση για 
μεταφορά μεταναστών στις χώ-
ρες της ΕΕ, οπότε όλο το σχέδιο 
της επιβράδυνσης της ροής, με 
τον εγκλωβισμό τουλάχιστον 
100.000 προσφύγων στο λεγό-
μενο «διάδρομο των Δυτικών 
Βαλκανίων», θα αποτύγχανε. Η 
τάση είναι να ανακοπεί η προ-
σφυγική ροή και όχι να διευκο-
λυνθεί. Θέλει η Τουρκία τη δη-
μιουργία hotspots στο έδαφος 
της; Οχι, γιατί μεγαλύτερες 
μάζες προσφύγων θα εγκλω-
βίζονταν στην Τουρκία, ενώ θα 

δεχόταν πλήγμα όλη αυτή η δι-
αμετακομιστική μπίζνα που απο-
φέρει τεράστια «μαύρα» έσοδα 
στην τουρκική οικονομία, τους 
κρατικούς αξιωματούχους και 
τα στελέχη του κυβερνώντος 
ΑΚΡ.

Ο Τσίπρας εισέπραξε ένα 
μεγαλοπρεπέστατο «γιοκ» και 
το μόνο που συμφωνήθηκε, 
ίσα-ίσα για να σωθούν τα προ-
σχήματα, ήταν η δημιουργία 
Επιτροπών για το Προσφυγικό, 
με τη συνεργασία των αρμόδι-
ων υπουργείων των δύο χωρών. 
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στις 
ελληνικές καλένδες, δηλαδή. 
Υπάρχει, μάλιστα, και ρελάνς 
από την τουρκική πλευρά, με 
την πρόταση Νταβούτογλου για 
τη σύγκληση τριμερούς Τουρ-
κίας-Γερμανίας-Ελλάδας, για 
την οποία ο Τσίπρας εξέφρασε 
επιφυλάξεις (χωρίς να τολμά 
να αρνηθεί την πρόταση, γιατί 
προφανώς αποτελεί και απαίτη-
ση της Μέρκελ).

Η Τουρκία, που σηκώνει το με-
γαλύτερο βάρος του προσφυγι-
κού προβλήματος, δεν έχει μόνο 
οικονομικά αιτήματα από την ΕΕ 
(ήδη έχει αποφασιστεί να της 
δοθούν 3 δισ. ευρώ), ούτε μό-
νο πολιτικά αιτήματα (άνοιγμα 
κεφαλαίων της προενταξιακής 
διαδικασίας, που τα χρειάζεται 
ο Ερντογάν για προπαγανδιστι-

κούς λόγους, συμμετοχή στις συ-
νόδους κορυφής με καθεστώς 
παρατηρητή, απλοποίηση των 
διαδικασιών της βίζας για τους 
τούρκους πολίτες κ.ά.), αλλά 
έχει και γεωπολιτικά αιτήματα. 
Ζητά τη δημιουργία «προσφυ-
γικής ζώνης» εντός της Συρίας, 
όπου θα δημιουργηθούν καταυ-
λισμοί για τους πρόσφυγες, υπό 
την ευθύνη της Τουρκίας (και 
του στρατού της, φυσικά).

Οπως αντιλαμβάνεστε, αυτό 
το τελευταίο ο Ερντογάν δε θα 
το συζητήσει με τον Τσίπρα. Θα 
το συζητήσει με τους ηγέτες 
των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων 
που επιχειρούν στρατιωτικά στη 
Συρία. 

Γι’ αυτό και η επίσκεψη Τσίπρα 
ήταν κυριολεκτικά στα κουτου-
ρού. Ακόμα και η συνεργασία 
των ακτοφυλακών Ελλάδας και 
Τουρκίας, που υποτίθεται ότι 
αποφασίστηκε, δεν πρόκειται 
να εφαρμοστεί. Η Τουρκία έχει 
τρόπους να την αναστείλει πα-
νεύκολα, εγείροντας αξιώσεις 
σχετικά με την ευθύνη έρευνας 
και διάσωσης, που θα αμφισβη-
τούν ελληνικά κυριαρχικά δικαι-
ώματα και θα υποχρεώσουν τον 
Τσίπρα να πει όχι, εκτιθέμενος 
έναντι των ευρωπαίων «εταίρων» 
του, που πιέζουν προς αυτή την 
κατεύθυνση (βλέπε δηλώσεις 
Γιούνκερ).

Ταξίδι στην Τουρκία στα κουτουρού
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επίθεση 
στο Παρίσι ήταν καθαρά δολοφονι-

κή κατά αμάχων, που θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ακόμα και ως έγκλημα πολέ-
μου. Ο στόχος δεν ήταν κάποιο σύμβο-
λο ισχύος της ιμπεριαλιστικής Γαλλίας 
(όπως έγινε με τους  Δίδυμους Πύργους, 
το Πεντάγωνο και παρολίγο το Λευκό Οί-
κο την 11η Σεπτέμβρη στις ΗΠΑ), ούτε 
ενάντια σε ξένους εισβολείς εντός κατα-
κτημένου εδάφους, όπως γινόταν κατά 
καιρούς στην Παλαιστίνη ή το Λίβανο 
παλαιότερα. Στόχος ήταν αποκλειστικά 
οι άμαχοι. Και οι τζιχαντιστές δεν διε-
ξάγουν εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, 
όπως τα κινήματα στην Αλγερία, τη Βό-
ρεια Ιρλανδία και την Παλαιστίνη, που 
είχαν σκοτώσει και αμάχους.

Οι βόμβες στις καφετέριες του Αλ-
γερίου, όπου στρογγυλοκάθονταν οι 
γάλλοι υπήκοοι - αποικιοκράτες, δεν 
μπορούν να συγκριθούν με τους πυρο-
βολισμούς σε συναυλιακούς χώρους ή 
κατά πολιτών που οδηγούν αυτοκίνητα 
στο δρόμο. Οπως η ανατίναξη της Πα-
λαιστίνιας στη στάση λεωφορείου στο 
Ισραήλ, σαν απάντηση στην άγρια δολο-
φονική καταστολή και την καταδίκη σε 
αργό θάνατο του παλαιστινιακού λαού 
(την οποία συνεπικουρεί δυστυχώς η 
πλειοψηφία του ισραηλινού λαού, καθι-
στώντας τον ιστορικά λαό αντιδραστι-
κό), δεν μπορεί να συγκριθεί με την ανα-
τίναξη του βομβιστή σε ποδοσφαιρικό 
γήπεδο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από 
τη χώρα του, όταν μάλιστα στη χώρα του 
την εξουσία έχει πλέον το Ισλαμικό Κρά-
τος που συνεχίζει να κονομάει παραδά-
κι από το λαθρεμπόριο πετρελαίου, σε 
αντίθεση με τη Γάζα που εξακολουθεί να 
παραμένει αποκλεισμένη.

Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι 
ο πόλεμος στην Παλαιστίνη, το Λίβανο 
και το Αλγέρι ήταν ένας λαϊκός πόλεμος. 
Ενας πόλεμος σαν κι αυτόν των Κινέζων 
πριν από ενάμιση αιώνα ενάντια στην 
βρετανική αποικιοκρατία, για τον οποίο 
ο Φ. Ενγκελς, στο περίφημο άρθρο του 
«Η Περσία και η Κίνα», που πρωτοδημο-
σιεύτηκε στη New York Daily Tribune το 
1857, έγραφε στηλιτεύοντας την υποκρι-
σία του εγγλέζικου τύπου: «Εν συντομία, 
αντί να ηθικολογεί κανείς για τις τρομε-

ρές φρικαλεότητες των Κινέζων, όπως 
κάνει ο ιπποτικός εγγλέζικος τύπος, θα 
έπρεπε καλύτερα να αναγνωρίσουμε ότι 
αυτός είναι ένας πόλεμος pro aris et focis 
(υπέρ βωμών και εστιών), ένας λαϊκός πό-
λεμος για τη διάσωση της κινέζικης εθνό-
τητας, με όλη την προκατάληψη, ανοησία, 
μορφωμένη αμάθεια και λόγια βαρβαρό-
τητά της, αν θέλετε – ένας λαϊκός πόλε-
μος πάντως. Και σε έναν λαϊκό πόλεμο 
τα μέσα που χρησιμοποιεί το εξεγερμέ-
νο έθνος δεν μπορούν να μετρηθούν με 
τους κοινώς αναγνωρισμένους κανόνες 
διεξαγωγής τακτικού πολέμου ούτε με 
οποιοδήποτε άλλο αφηρημένο μέτρο 
σύγκρισης, αλλά μόνο από το βαθμό πο-
λιτισμού στον οποίο έχει φτάσει αυτό το 
εξεγερμένο έθνος». Οι τζιχαντιστές δε 
διεξάγουν τέτοιο πόλεμο, δε διεξάγουν 
εθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο.

Λίγοι ίσως γνωρίζουν ότι μία μόλις 
μέρα πριν από την επίθεση στο Παρίσι, 
μια παρόμοια επίθεση έγινε στην πρω-
τεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό, σε πο-
λυσύχναστο δρόμο. Η επίθεση έγινε στα 
φτωχά νότια προάστια της πόλης, όπου 
είναι  και  το  προπύργιο  της    σιιτικής 
Χεζμπολά, με αποτέλεσμα να σκοτω-
θούν 41 και να τραυματιστούν 211 άμα-
χοι. Η επίθεση έγινε από δύο βομβιστές 
αυτοκτονίας. Κι εκείνη ήταν δολοφονική 
επίθεση κατά αμάχων, όμως κανένας 
από τους «ευαίσθητους» αναλυτές των 
ειδησεογραφικών πρακτορείων και των 
καναλιών δε θορυβήθηκε. Πουθενά στην 
Ευρώπη δεν είδαμε λουλούδια έξω από 
την πρεσβεία του Λιβάνου. Πουθενά δεν 
διαβάσαμε «είμαστε όλοι Λιβανέζοι». Τα 
μίντια αντιμετώπισαν αυτή την επίθεση 
με τη γνωστή απάθεια που τα χαρακτη-
ρίζει όταν πρόκειται για το χαμό ανθρώ-
πινης ζωής στη Μέση Ανατολή και την 
υπόλοιπη Ασία.

Ενα μήνα πριν, ανάλογη δολοφονική 
επίθεση έγινε στην Τουρκία, με βόμβες 
μέσα σε διαδήλωση που συμμετείχαν 
κυρίως Κούρδοι. Ούτε τότε είδαμε τους 
«ευαίσθητους» να γεμίζουν με λουλού-
δια τις τούρκικες πρεσβείες. Πουθενά 

δε διαβάσαμε «είμαστε όλοι Τούρκοι». 
Κάποια συλλυπητήρια τηλεγραφήματα 
στάλθηκαν στην κυβέρνηση Ερντογάν 
από διάφορους ηγέτες, κάποιες σκηνές 
παίχτηκαν στα κανάλια (αφού το θέαμα 
της έκρηξης ήταν αρκούντως εντυπωσι-
ακό) και τίποτα περισσότερο.

Αυτά τα αναφέρουμε για να τονίσου-
με τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που 
χρησιμοποιούνται από τη δυτική προπα-
γάνδα. Η προπαγάνδα αυτή βρήκε βολι-
κό (προπαγανδιστικά) εχθρό τους τζιχα-
ντιστές, οι οποίοι με τις πράξεις και το 
σκοταδισμό τους είναι εύκολος στόχος 
για να καταδικαστεί από κάθε ευρωπαίο 
πολίτη. Οι ίδιοι οι τζιχαντιστές γράφουν 
εκεί που δεν πιάνει μελάνι τις καταδίκες 
από την ευρωπαϊκή «κοινή γνώμη», την 
οποία θεωρούν εξίσου υπεύθυνη με τους 
ηγέτες της. Η αποτροπιαστική εξουσία 
τους στο Ιράκ, ο θεοκρατικός τους σκο-
ταδισμός, η πλήρης απαξίωση της γυναί-
κας από τη μεριά τους, κάνει ευκολότε-
ρο το έργο της δυτικής προπαγάνδας η 
οποία αρπάζει την ευκαιρία να σπρώξει 
το φοβισμένο πόπολο να συμπαρατα-
χθεί με τις κυβερνήσεις του στον «ιερό» 
πλέον σκοπό της «καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας». Μιας τρομοκρατίας 
που... επιτέλους γίνεται πράξη, σε αντί-
θεση με τα όπλα μαζικής καταστροφής 
του Σαντάμ που αποδείχτηκαν μύθος.

Το ποιος ανέθρεψε το έκτρωμα του 
Ισλαμικού Κράτους, που έχει πλέον γίνει 
ο αγαπημένος στόχος των βομβαρδιστι-
κών από τη Ρωσία, τη Γαλλία, τη Βρετα-
νία και τις ΗΠΑ, δεν απασχολεί κανέναν. 
Κι όμως, με σαουδαραβικά λεφτά και 
όπλα που έστελναν οι Αμερικάνοι στους 
συμμάχους τους κατά του Ασαντ στη Συ-
ρία ανατράφηκαν οι τζιχαντιστές, για να 
αποφασίσουν στη συνέχεια να στήσουν 
το δικό τους «μαγαζάκι».

Οταν όμως οι κυβερνήσεις σου κατα-
δικάζουν ολόκληρους λαούς σε χρόνια 
εκμετάλλευση και πολέμους (το Ιράκ, 
όπου πρωτοδημιουργήθηκε το ISIS, βρί-
σκεται 25 χρόνια σ’ αυτή την κατάσταση, 

ένα τέταρτο του αιώνα δηλαδή), όταν 
εσύ ο ίδιος απαξιώνεις τους μετανάστες 
που έρχονται να βρουν καταφύγιο στη 
χώρα σου και τους ρίχνεις στη ληστρική 
εκμετάλλευση από τα ομοεθνή σου αφε-
ντικά, όταν αδιαφορείς για τα πτώματα 
παιδιών που ξεβράζουν τα κύματα της 
Μεσογείου ή για τις βόμβες που πέ-
φτουν σα βροχή στους φτωχομαχαλά-
δες της Γάζας, όταν έχεις συνηθίσει να 
βλέπεις από την τηλεόραση το βομβαρ-
δισμό ολόκληρων πόλεων σαν ένα έργο 
περιπέτειας χωρίς να οργίζεσαι, τότε 
πώς μπορείς να θεωρείς τον εαυτό σου 
«αθώο»; Φυσικά και δεν έχεις την ίδια 
ευθύνη με τους μηχανισμούς εξουσίας 
και τους ηγέτες τους, έχεις όμως κι εσύ 
ένα μερίδιο ευθύνης για την αδιαφορία 
σου. Ναι, οι τζιχαντιστές είναι εγκλημα-
τίες. Ομως οι ιμπεριαλιστές ηγέτες, που 
ψηφίζεις κάθε τέσσερα χρόνια, είναι οι 
αρχι-εγκληματίες. Κι οι καπιταλιστές που 
πουλάνε τα όπλα τους στις εμπόλεμες 
ζώνες ή σπεύδουν να λεηλατήσουν το 
φυσικό πλούτο των χωρών που ο στρα-
τός τους κατέστρεψε, είναι ακόμα με-
γαλύτεροι εγκληματίες. Είναι οι πρώτοι 
διδάξαντες ενός εγκλήματος πολύ με-
γαλύτερου από αυτό των τζιχαντιστών. 
Της ιμπεριαλιστικής νεοαποικιοκρατικής 
κυριαρχίας που δεν διστάζει να κάνει τα 
πιο αποτρόπαια εγκλήματα πολέμου για 
να στεριώσει την κυριαρχία της.

Οπως αυτό του βομβαρδισμού του 
νοσοκομείου της Κουντούζ στο βόρειο 
Αφγανιστάν πριν από ενάμιση μήνα, με 
30 νεκρούς, για τον οποίο εξοργίστηκαν 
ακόμα και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, με 
την πρόεδρό τους Τζοάν Λιου να ανα-
φέρει σε ομιλία της από το παλάτι των 
Εθνών στη Γενεύη: «Η επίθεση των ΗΠΑ 
στο νοσοκομείο των Γιατρών Χωρίς Σύ-
νορα στην Κουντούζ προκάλεσε τις με-
γαλύτερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές 
για τον οργανισμό μας από οποιαδήποτε 
άλλη επίθεση στο παρελθόν. Δεκάδες 
χιλιάδες άνθρωποι στην Κουντούζ δεν 
μπορούν πλέον να λάβουν καμία ιατρι-
κή περίθαλψη, τη στιγμή που τη χρειά-

ζονται περισσότερο από ποτέ. Σήμερα 
λέμε: Φτάνει πια! Ακόμη και ο πόλεμος 
έχει κανόνες» (http://www.msf.gr/
magazine/giatroi-horis-synora-akoma-
kai-o-polemos-ehei-kanones).

Στόχος της επίθεσης των τζιχαντιστών 
ήταν να σκοτωθούν όσο το δυνατόν πε-
ρισσότεροι άμαχοι. Οι βομβιστές ήταν 
έτοιμοι και έδωσαν τη ζωή τους γι’ αυτό 
το σκοπό. Ηταν μια επίθεση που έμοιαζε 
περισσότερο με τις επιθέσεις που έγιναν 
πριν από δέκα χρόνια στη Μαδρίτη και 
το Λονδίνο ή με αυτές που γίνονταν κατά 
κόρον στο ίδιο το Ιράκ, με εκατοντάδες 
νεκρούς σε τζαμιά που γκρεμίζονταν 
από τις βόμβες. Αφού οι επιθέσεις εκεί-
νες ήταν αποτελεσματικές (ιδιαίτερα της 
Μαδρίτης, που οδήγησε στην αποχώρη-
ση των ισπανικών στρατευμάτων από το 
Ιράκ), γιατί να μην τις επαναλάβουν; Η 
ηθική διάσταση του θέματος δεν έχει 
καμία θέση εδώ, από τη στιγμή που 
η ηθική που δίδαξε η Δύση σε αυτούς 
τους λαούς ήταν πολύ πιο ανήθικη από 
αυτή των τζιχαντιστών. Κι αυτό συνεχί-
ζεται μέχρι σήμερα, όπως δείχνει το κα-
τεστραμμένο νοσοκομείο των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα στην Κουντούζ. Στη δε 
Συρία, οι διακόσιες χιλιάδες εκτοπισμέ-
νοι από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς 
και άγνωστος ακόμα αριθμός από τους 
«φρέσκους» γαλλικούς βομβαρδισμούς 
(που ξανάρχισαν στα τέλη Σεπτέμβρη, 
πριν ακόμα από την επίθεση στο Παρίσι) 
είναι επόμενο να εντείνουν την απέχθεια 
προς τις μεγάλες δυνάμεις. 

Οταν οι ιμπεριαλιστές αντιμετωπί-
ζουν αυτούς τους λαούς σαν «βαρβά-
ρους», οι τελευταίοι δε θ’ αρνηθούν να 
τους επιστρέψουν όλα τα «αγαθά της 
βαρβαρότητάς τους», αφού δεν έχουν 
άλλο τρόπο για να αντιμετωπίσουν τα 
ιμπεριαλιστικά μέσα μαζικής κατα-
στροφής. Θα κάνουν αυτό που έκαναν 
οι Κινέζοι πριν από ενάμιση αιώνα στους 
Βρετανούς. Οσο οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν 
το αντιλαμβάνονται αυτό και σέρνονται 
πίσω από τις σημαίες των κυβερνώντων 
τόσο θα γίνονται συνένοχοι του εγκλή-
ματος και θα γεύονται και οι ίδιοι το τί-
μημα. Ετσι έχει η πραγματικότητα, είτε 
το θέλουμε είτε όχι.

Κ.Β.

Οι πρώτοι διδάξαντες

Συρία

Οδικός χάρτης με ασάφειες και αγκάθια
Στις 14 Νοέμβρη, μια μέρα 

μετά τις πολύνεκρες επιθέ-
σεις του ISIS στο Παρίσι και υπό 
την πίεση των γεγονότων αυτών, 
πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη 
η προγραμματισμένη σύνοδος 
των υπουργών Εξωτερικών 19 
χωρών, οι οποίες εμπλέκονται 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
στον πόλεμο της Συρίας, και 
εκπροσώπων του ΟΗΕ. Οι συμ-
μετέχοντες κατέληξαν σε ένα 
χρονοδιάγραμμα πολιτικής λύ-
σης, χωρίς λεπτομέρειες στον 
τρόπο εφαρμογής του και με τα 
κρίσιμα ζητήματα ανοιχτά. 

Συγκεκριμένα, το χρονοδιά-
γραμμα προβλέπει την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων ανάμε-
σα στη συριακή κυβέρνηση και 
την αντιπολίτευση μέχρι την 1η 
Γενάρη του 2016 και ταυτόχρονα 
κατάπαυση του πυρός ανάμεσα 
στις δύο πλευρές. Το σχηματι-
σμό μεταβατικής κυβέρνησης 
«αξιόπιστης», «περιεκτικής» και 
«μη διχαστικής» μέσα σε έξι μή-
νες, η οποία θα ετοιμάσει ένα 

νέο σύνταγμα και θα προχω-
ρήσει στη διεξαγωγή εκλογών 
μέσα σε 18 μήνες. Η κατάπαυση 
του πυρός δεν θα ισχύει για το 
Ισλαμικό Κράτος, το Μέτωπο 
αλ-Νούσρα, που έχουν χαρα-
κτηριστεί από τις ΗΠΑ τρομο-
κρατικές οργανώσεις, και όποια 
άλλη ένοπλη ομάδα ή οργάνωση 
χαρακτηριστεί τρομοκρατική. Η 
σύνοδος ανέθεσε στην Ιορδανία 
την ευθύνη κατάρτισης μιας λί-
στας με τις ένοπλες ομάδες και 
τις οργανώσεις που δεν είναι 
«τρομοκρατικές» και μπορούν 
να πάρουν μέρος στις διαπραγ-
ματεύσεις. Επίσης, οι συμμε-
τέχοντες δεσμεύτηκαν ότι «οι 
χώρες που υποστηρίζουν διά-
φορες ένοπλες ομάδες θα πά-
ρουν όλα τα δυνατά μέτρα για 
να απαιτήσουν την εφαρμογή 
της εκεχειρίας από τις ομάδες ή 
τους ιδιώτες που υποστηρίζουν, 
προμηθεύουν ή επηρεάζουν». 
Πρόκειται για πρωτοφανή σε 
επίσημο ντοκουμέντο κυνική 
ομολογία για το χαρακτήρα του 

πολέμου στη Συρία. Ολη η δια-
δικασία υλοποίησης του οδικού 
χάρτη θα βρίσκεται υπό την αι-
γίδα του ΟΗΕ.

Τρία κρίσιμα ζητήματα παρα-
μένουν ανοιχτά, από τα οποία 
θα εξαρτηθεί αν και κατά πόσο 
θα προχωρήσουν οι διαπραγ-
ματεύσεις και θα εφαρμοστεί 
το χρονοδιάγραμμα.

Το πρώτο είναι ποιες από τις 
ένοπλες ομάδες που πολεμούν 
το καθεστώς Ασαντ θα χαρα-
κτηριστούν «τρομοκρατικές». 
Για το ζήτημα αυτό υπάρχουν 
αγεφύρωτες μέχρι στιγμής δι-

αφωνίες, καθώς η Τουρκία, η 
Σαουδική Αραβία, το Κατάρ 
και οι υπόλοιπες σουνιτικές μο-
ναρχίες του Κόλπου υποστηρί-
ζουν και εξοπλίζουν διάφορες 
ισλαμικές ένοπλες ομάδες, η 
ισχυρότερη από τις οποίες είναι 
η Ahrar al-Sham, που συνεργά-
ζεται με το Μέτωπο al-Nusra, 
ενώ η Τουρκία, η οποία θεωρεί 
το κουρδικό κίνημα μεγαλύτερο 
εχθρό της από τους φανατικούς 
τζιχαντιστές, έχει χαρακτηρίσει 
«τρομοκρατική» οργάνωση 
την ισχυρή πολιτοφυλακή των 
Κούρδων της Συρίας, την YPG 

(Μονάδες Λαϊκής Προστασίας), 
η οποία με την υποστήριξη των 
αμερικάνικων βομβαρδισμών 
κατάφερε να ανακαταλάβει το 
Κομπάνι και άλλα εδάφη στη 
βορειοανατολική Συρία από το 
ISIS. Η Ρωσία θεωρεί «τρομο-
κρατικές» όλες τις ένοπλες ομά-
δες που πολεμούν το καθεστώς 
Ασαντ, με εξαίρεση τελευταία 
τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό, 
με τον οποίο δηλώνει ότι είναι 
πρόθυμη να συνεργαστεί. Συ-
νεπώς, η αντιπαράθεση θα είναι 
πολύ σκληρή και η εξεύρεση 
συμβιβασμού δύσκολη.

Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα 
είναι πώς θα καθοριστούν και 
ποια θα είναι τα πρόσωπα που 
θα εκπροσωπήσουν την πολι-
τική και ένοπλη αντιπολίτευση 
στις διαπραγματεύσεις με την 
συριακή κυβέρνηση, καθώς 
υπάρχουν διάφορες ομάδες που 
αυτοπροβάλλονται ως η νόμιμη 
αντιπολίτευση και ταυτόχρονα 
δεν έχουν αναδειχτεί στη διάρ-
κεια του πολέμου κάποια πρόσω-

πα με σοβαρή πολιτική επιρροή 
και κύρος που να είναι σε θέση 
να αναλάβουν ηγετικό πολιτικό 
ρόλο. 

Το τρίτο και σοβαρότερο 
ανοιχτό ζήτημα είναι το μέλλον 
του Ασαντ. Μέχρι στιγμής, οι 
Αμερικάνοι και οι δυτικοί σύμ-
μαχοί τους φαίνεται να απο-
δέχονται πολιτικό ρόλο στον 
Ασαντ μόνο κατά τη διάρκεια 
της μεταβατικής κυβέρνησης, 
ενώ αποκλείουν τον ίδιο και 
άλλα κορυφαία μέλη της κυ-
βέρνησής του από την επόμενη 
φάση. Από την άλλη, η Ρωσία 
στο πρόσωπο του Ασαντ στηρί-
ζει βασικά το κόμμα του Μπάαθ, 
το οποίο ελέγχει τον κρατικό 
μηχανισμό, το στρατό, την 
αστυνομία και την Ασφάλεια, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
οικονομικά και στρατιωτικά της 
συμφέροντα στη χώρα. Εδώ 
το κλειδί είναι οι «ελεύθερες» 
εκλογές που προβλέπει ο οδικός 
χάρτης της Βιέννης. Μόνο που η 
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Η ώρα της Γαλλίας να γευτεί το τίμημα
Βρισκόμαστε σε πόλεμο, αναφώ-

νησε ο Ολάντ, μετά το πολλαπλό 
τυφλό χτύπημα μαχητών του ISIS στο 
Παρίσι, που άφησε πίσω του σχε-
δόν 150 νεκρούς πολίτες και ακόμα 
περισσότερους τραυματίες (πολλοί 
από τους οποίους νοσηλεύονται σε 
κρίσιμη κατάσταση). Πίσω από τη 
χρήση του όρου «πόλεμος» υπάρχει, 
βέβαια, πολιτική σκοπιμότητα. Ο 
Ολάντ, ως εκπρόσωπος του γαλλικού 
ιμπεριαλισμού, αναζήτησε από την 
πρώτη στιγμή στηρίγματα στο ΝΑΤΟ 
και την ΕΕ, προκειμένου να αναβαθ-
μίσει τον πόλεμο στη Συρία, στον 
οποίο ήδη συμμετείχε η Γαλλία με 
αεροπορικές επιδρομές. Ομως, πέ-
ρα από το παιχνίδι με τους νομικούς 
όρους, που αφορά τις ιμπεριαλιστικές 
λυκοσυμμαχίες, η δήλωση του Ολάντ 
δεν απέχει από την πραγματικότητα. 
Η Γαλλία βρισκόταν ήδη σε πόλε-
μο. Οι μόνοι που δεν φαίνονταν να 
το αντιλαμβάνονται (ή δεν ήθελαν 
να το αντιληφθούν) ήταν οι πολίτες 
της, που διασκέδαζαν αμέριμνοι στο 
«Γήπεδο της Γαλλίας», όπου αναμε-
τρώνταν οι εθνικές ποδοσφαιρικές 
ομάδες της Γαλλίας και της Γερμα-
νίας, στα μπαρ, τα μπιστρό και τα 
ρεστοράν του παριζιάνικου κέντρου 
και σε συναυλιακούς χώρους όπως 
το διάσημο «Μπατακλάν». Ο τραγι-
κός απολογισμός της επίθεσης των 
τζιχαντιστών ίσως κάνει πολλούς να 
το συνειδητοποιήσουν, καθώς αυτή τη 
φορά μπήκαν στο στόχαστρο οι ίδιοι, 
αδιάκριτα και όχι στοχευμένα όπως 
είχε γίνει με την επίθεση στο ρατσι-
στικό Charlie Hebdo.

Γαλλία, το πιο φιλοπόλεμο κράτος 
της Ευρώπης! Δεν είναι ένα δικό μας 
αυθαίρετο συμπέρασμα, αλλά συμπέ-
ρασμα της στατιστικής των πολέμων. 
Περίπου 40 στρατιωτικές επεμβάσεις 
έχει πραγματοποιήσει η Γαλλία στην 
Αφρική και τη Μέση Ανατολή μετά 
τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. «Είναι δύ-
σκολο να βρεις μια χρονιά από το 
1960 μέχρι σήμερα, που οι γαλλικές 
ένοπλες δυνάμεις να μην επιχειρού-
σαν σε κάποια χώρα της Αφρικής» 
έγραφε πριν από καιρό το γερμανικό 
Spiegel, εκφράζοντας τη ζήλια των 
«άσπονδων φίλων» γερμανών ιμπερι-
αλιστών. Ζήλια γιατί η Γερμανία, ηττη-
μένη σε δυο παγκόσμιους πολέμους, 
δεν ήταν σε θέση να διεξαγάγει νεο-
αποικιοκρατικούς πολέμους, εξασφα-
λίζοντας φτηνές πρώτες ύλες, όπως 
π.χ. το ουράνιο με το οποίο κινείται 
η βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας της Γαλλίας (πυρηνικοί 
αντιδραστήρες).

Κι όμως, αυτή η στυγνή ιμπεριαλι-
στική δύναμη, που με την περιβόητη 
Λεγεώνα των Ξένων σκορπούσε και 
εξακολουθεί να σκορπά το θάνατο 
στις πρώην αποικίες της, προβαλλό-
ταν και εξακολουθούσε να προβάλ-
λεται ως κοιτίδα της δημοκρατίας, 
του πνεύματος, του πολιτισμού, της 
ειρήνης. Αυτό το παράδοξο μπορεί 
να είναι ικανό για να παραμυθιάσει 
την «κοινή γνώμη» στη Δύση, αφήνει 
όμως παγερά αδιάφορους τους μα-
κελάρηδες του ISIS. Αφήνει παγερά 
αδιάφορους –όπως αποδεικνύεται- 
και τους κολασμένους των γαλλι-
κών προαστίων, κάποιοι από τους 
οποίους (μια μειοψηφία ασφαλώς) 
στρατεύονται στις σαλαφιστικές και 

τζιχαντιστικές οργανώσεις. Αν την ευ-
θύνη για τη στοχευμένη επίθεση στο 
Charlie Hebdo ανέλαβε η Αλ Κάιντα 
της Υεμένης, την ευθύνη για το τυφλό 
μαζικό χτύπημα της 13ης Νοέμβρη 
ανέλαβε το ISIS. Αν η Αλ Κάιντα άφη-
σε τη Γαλλία στο απυρόβλητο, λόγω 
της μη συμμετοχής της στον πόλεμο 
του Ιράκ με στρατεύματα, το ISIS έχει 
κάθε λόγο να τη βάλει στο στόχαστρό 
του. Και να τη χτυπήσει «με τον τρόπο 
του ISIS». Χωρίς την πολιτική επιχειρη-
ματολογία της Αλ Κάιντα, αλλά με τον 
κυνισμό που χαρακτηρίζει αυτό το 
μόρφωμα, που πριν στραφεί ενάντια 
στους Γάλλους, είχε στραφεί ενάντια 
στους Ιρακινούς, τους Σύριους, τους 
Κούρδους, σπέρνοντας τον τρόμο και 
το θάνατο σε όποιους δε συμμερίζο-
νται το δόγμα του «χαλιφάτου».

Οποιος σπέρνει ανέμους θερίζει 
θύελλες. Και οι γάλλοι πολίτες θα 
έπρεπε να περιμένουν ότι μετά την 
ενεργή ανάμιξη της κυβέρνησής τους 
στον πόλεμο της Συρίας, θα έρχονταν 
τα αντίποινα. Και θα έρχονταν με τα 
μέσα του ασύμμετρου πολέμου, του 
μόνου πολέμου που μπορούν να δι-
εξάγουν οι άνθρωποι από τις πρώην 
αποικίες και νυν νεο-αποικίες. Το ISIS, 
μολονότι δεν είναι καμιά εθνικοαπε-
λευθερωτική ή αντιστασιακή οργάνω-
ση, αλλά ένα αντιδραστικό μόρφωμα, 
γέννημα της κοινωνικής διάλυσης 
που επέφεραν οι κατακτητές ιμπερι-
αλιστές στο Ιράκ και του φατριαστι-
κού πολέμου που πυροδότησαν, για 
να μπορέσουν να καταστείλουν την 
αντίσταση, χρησιμοποίησε για τους 
δικούς του σκοπούς τα ίδια μέσα του 
ασύμμετρου πολέμου. Και απέδειξε 
ότι είναι σε θέση να το κάνει. Κανείς, 
όμως, δε δικαιούται να δηλώνει έκ-
πληκτος γι’ αυτή την εξέλιξη. Ο γαλ-
λικός ιμπεριαλισμός εισπράττει σε 
θύελλες τους ανέμους που έσπειρε. 
Και οι γάλλοι πολίτες πληρώνουν το 
τίμημα για την ανοχή ή την υποστήρι-
ξή τους στην ιμπεριαλιστική πολιτική 
της χώρας τους.

Οσοι μένουν στις καταγγελίες για 
το έγκλημα κατά αμάχων του Πα-
ρισιού, ακόμα κι αν διαχωρίζονται 
από την ιμπεριαλιστική προπαγάνδα, 
όσοι περιορίζονται να στηλιτεύουν 
τον ισλαμοφασισμό του ISIS, εξακο-
λουθούν να λένε τη μισή αλήθεια. Και 
δεν έχει καμιά σημασία αν αυτό το 
κάνουν συνειδητά ή από άγνοια ή από 
αδυναμία ν’ αναλύσουν την πραγμα-
τικότητα στο σύνολό της. Να δουν, 
δηλαδή, τη γενεσιουργό αιτία του 
φαινομένου της μαζικής δολοφονίας 

αμάχων στις δυτικές μεγαλουπόλεις 
από ισλαμιστές. Ενός φαινομένου που 
είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί, καθώς 
ανάλογες επιθέσεις που συγκλόνισαν 
την ευρωπαϊκή ήπειρο έχουν να γί-
νουν εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. 
Ας τις θυμηθούμε.

Λονδίνο, 7 Ιούλη 2005: Τέσσερις 
βομβιστές αυτοκτονίας ανατινάζο-
νται σε τρία διαφορετικά σημεία του 
Μετρό και σε μία στάση λεωφορεί-
ου. Οι βομβιστές ήταν βρετανοί μου-
σουλμάνοι, άγνωστοι μέχρι εκείνη τη 
στιγμή στην αστυνομία. Αποτέλεσμα 
των εκρήξεων ήταν ο θάνατος 56 
πολιτών και ο τραυματισμός άλλων 
700. Aρθρογράφος του βρετανικού 
Guardian, πέντε μέρες μετά, παρα-
δέχεται: «Ενώ επανειλημμένα σχόλια 
στον Tύπο μιλούν για την απανθρωπιά 
της άλλης πλευράς αυτές τις μέρες, 
τα δυτικά τηλεοπτικά δίκτυα ούτε καν 
υπαινίχθηκαν κάτι για τις φωτογραφί-
ες που διαθέτουν, για τα μεγαλύτερα 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 
που έγιναν στη Φαλούτζα, τη Να-
τζάφ, την Κάιμ, τα ορεινά βουνά του 
Αφγανιστάν, τη Τζενίν. Ναι οι τρομο-
κράτες είναι βάρβαροι, αλλά ποιος 
είναι περισσότερο;» (http://www.
theguardian.com/politics/2005/
jul/12/iraq.july7).

Μαδρίτη, 11 Μάρτη 2004: Τρεις μέ-
ρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές 
στην Ισπανία, δέκα εκρήξεις προκα-
λούν τον πανικό στον προαστιακό σι-
δηρόδρομο της Μαδρίτης. Οι εκρή-
ξεις ξεσπούν σχεδόν ταυτόχρονα και 
προκαλούν το θάνατο 191 πολιτών και 
τον τραυματισμό 1.800. Την ευθύνη 
για τις επιθέσεις αναλαμβάνει πυρή-
νας της Αλ Κάιντα σε αντίποινα για τη 
συμμετοχή της Ισπανίας στην κατοχή 
του Ιράκ. Ο δεξιός Αθνάρ, που έως 
εκείνη τη στιγμή ήταν το φαβορί των 
εκλογών, ηττάται και στη θέση του 
έρχεται ο «σοσιαλιστής» Θαπατέρο, 
ο οποίος ένα μήνα μετά δίνει εντολή 
για την απομάκρυνση των ισπανών 
στρατιωτών από το Ιράκ. Η αποχώρη-
ση γίνεται ταχύτατα και στις 8 Μάη 
του 2004 αποχωρούν από το Ιράκ οι 
τελευταίοι από τους 1.300 ισπανούς 
στρατιώτες.

Τώρα, ήταν η σειρά του Παρισιού 
να γευτεί το τίμημα της ιμπεριαλι-
στικής πολιτικής του γαλλικού κρά-
τους που μέχρι πρότινος φαινόταν 
να χαίρει μιας ιδιόμορφης ασυλίας. 
Η Γαλλία ήταν η ιμπεριαλιστική δύ-
ναμη που αρνήθηκε να συμμετάσχει 
στο «συνασπισμό των προθύμων» του 
Μπους που ευθύνεται για τον πόλε-

μο και την κατοχή του Ιράκ και αυτός 
ήταν ο λόγος που έχαιρε αυτής της 
ασυλίας. Από τότε όμως τα πράγματα 
άλλαξαν. Η Γαλλία έπαιξε πρωταγω-
νιστικό ρόλο στους βομβαρδισμούς 
στη Λιβύη και από τον περασμένο 
χρόνο αποφάσισε να συμμετάσχει 
στις επιθέσεις κατά του ISIS στο 
Ιράκ, τις οποίες επέκτεινε και στη Συ-
ρία από τα τέλη του περασμένου Σε-
πτέμβρη. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν 
από τις επιθέσεις στο Παρίσι, η γαλ-
λική αεροπορία έπληξε σταθμό δια-
νομής πετρελαίου των τζιχαντιστών 
στη Συρία, επιφέροντας έτσι πλήγμα 
στην πηγή των εσόδων τους (http://
abcnews.go.com/US/wireStory/
french-airstrike-campaign-syria-
brings-islamic-state-fury-35205509).

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως στο 
Παρίσι διεξήχθη ένα ακόμη πολεμι-
κό επεισόδιο που ακολουθεί τη λογι-
κή του ασύμμετρου πολέμου, όπως 
συνέβη παλαιότερα στο Λονδίνο και 
στη Μαδρίτη. Με τη διαφορά, όμως, 
ότι τότε υπήρχε η ιρακινή αντίσταση 
που μαχόταν για να διώξει τους κα-
τακτητές από τη χώρα της, ενώ τώρα 
είναι το φασιστικό έκτρωμα του ISIS 
που ασκεί πλέον εξουσία στις περιο-
χές που έχουν περάσει υπό τον από-
λυτο έλεγχό του. Μια εξουσία που 
δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα 
δικτατορικά αραβικά καθεστώτα, με 
πρώτο το σαουδαραβικό, που –εκτός 
των άλλων- αποτελεί διαχρονικά και 
το χρηματοδότη του σαλαφισμού και 
τον πυροδότη των φατριαστικών πο-
λέμων, μέσω των οποίων επιχειρεί να 
πλήξει το σιιτικό καθεστώς του Ιράν. 
Ενα μόρφωμα που συμμετέχει σ’ έναν 
πόλεμο άδικο απ’ όλες τις πλευρές. 
Από τη μια το δικτατορικό μπααθικό 
καθεστώς του Ασαντ, με τη στήριξη 
της Ρωσίας, και από την άλλη μια 
αντιπολιτευτική πανσπερμία, που στη-
ρίζεται από τις ιμπεριαλιστικές δυνά-
μεις της Δύσης και την Τουρκία. Μέσα 
απ’ αυτή την πανσπερμία ξεπήδησε 
το ISIS, που γιγαντώθηκε ταχύτατα 
και θέλει να εγκαθιδρύσει τη δική του 
«μαύρη» εξουσία στην περιοχή, χωρίς 
να ελέγχεται από τους αμερικανούς, 
γάλλους και λοιπούς ιμπεριαλιστές 
που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο. Το 
ISIS είναι ένα έκτρωμα. Οχι όμως για 
τους ιμπεριαλιστές, αλλά για τους λα-
ούς της περιοχής.

Ποιοι είναι όμως αυτοί που ευθύ-
νονται για τη δημιουργία αυτού του 
εκτρώματος; Δεν ήταν οι Αμερικάνοι 
που πυροδότησαν την εμφύλια διαμά-
χη στο Ιράκ, προκειμένου να κάμψουν 
την ιρακινή αντίσταση; Δεν ήταν οι 
Γάλλοι που μπορεί να μην συμμετεί-
χαν ενεργά στην αμερικανοκίνητη 
«σταυροφορία» (για τους δικούς τους 
λόγους), αλλά φυσικά δεν έκαναν τί-
ποτα για να τη σταματήσουν; Οταν 
μάλιστα αυτή η «σταυροφορία» φά-
νηκε να πετυχαίνει μια σχετική στα-
θερότητα στην κατεχόμενη χώρα, 
δεν ήταν τα γαλλικά μονοπώλια που 
έσπευσαν να επωφεληθούν από τη 
λεία; Δεν ήταν οι γάλλοι ιμπεριαλι-
στές που χρηματοδοτούσαν αφειδώς 
και έστελναν καραβιές τα όπλα στη 
λεγόμενη συριακή αντιπολίτευση, εν 
γνώσει τους ότι μεγάλο μέρος αυτού 
του οπλισμού πήγαινε στο ISIS;

Το ISIS δε θα υπήρχε αν επί μία ει-

κοσαπενταετία το Ιράκ δεν αποτελού-
σε τον αγαπημένο σάκο του μποξ της  
Δύσης. Από τον πρώτο πόλεμο στο 
Ιράκ (Αύγουστος 1990) και το οικονο-
μικό εμπάργκο, που αντικαταστάθη-
κε στη συνέχεια από το πρόγραμμα 
«πετρέλαιο αντί τροφίμων», ενάμισι 
εκατομμύριο άμαχοι έχασαν τη ζωή 
τους. Σ’ αυτούς προστέθηκαν άλλοι 
τόσοι ως συνέπεια του δεύτερου πο-
λέμου (Απρίλης 2003) και της κατο-
χής που ακολούθησε (βλ. http://www.
justforeignpolicy.org/deathcount/
explanation). Οι «τυχεροί» που έζη-
σαν είτε έγιναν πρόσφυγες (στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό), που ξεπέ-
ρασαν τα δύο εκατομμύρια (http://
www.unhcr.org/pages/49e486426.
html), είτε αναγκάστηκαν να επιβι-
ώνουν κάτω από τις πιο δύσκολες 
συνθήκες. Δεν τους έφτανε ο πόλε-
μος και οι εμφύλιες διενέξεις, είχαν 
να αντιμετωπίσουν την καταστροφή 
των υποδομών της χώρας, που τους 
ανάγκαζε να ζουν πολλές ώρες χωρίς 
ηλεκτρικό ρεύμα, με κατεστραμμένα 
τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, 
χωρίς επαρκή πρόσβαση σε πόσιμο 
νερό για την πλειοψηφία των κατοί-
κων και με χίλιες δυο δυσκολίες στην 
καθημερινή επιβίωση.

Τα θύματα των επιθέσεων στο 
Παρίσι είναι σταγόνα στον ωκεανό 
μπροστά στις εκατόμβες των Ιρα-
κινών που έχασαν τη ζωή τους στο 
βωμό των συμφερόντων της «πολι-
τισμένης Δύσης». Οταν η ανθρώπινη 
ζωή δεν έχει καμία αξία στις χώρες 
της Μέσης Ανατολής, τότε δεν είναι 
δύσκολο να βρεθούν κάποιοι που θα 
θελήσουν να εκδικηθούν με τον πιο 
βάρβαρο τρόπο, αδιαφορώντας αν 
τα θύματά τους είναι εργάτες, νεο-
λαίοι ή άνεργοι. 

Αν σ’ αυτά προσθέσουμε τη χρό-
νια εκμετάλλευση των μεταναστών 
(ακόμα και των  γόνων των μετανα-
στών, που είναι γάλλοι πολίτες και δεν 
έχουν δει ποτέ τη χώρα καταγωγής 
της οικογένειάς τους), τη γκετοποίη-
ση και την εξαθλίωση, που οδήγησαν 
στις εξεγέρσεις των προαστίων του 
Παρισιού και άλλων γαλλικών πόλε-
ων την προηγούμενη δεκαετία, θα 
καταλάβουμε γιατί βρίσκονται νέοι 
άνθρωποι με γαλλική υπηκοότητα 
που δε διστάζουν ν’ ανοίξουν πυρ 
αδιακρίτως κατά παντός περαστικού. 

Πολλές φορές έχουμε υποστηρί-
ξει από τις στήλες της «Κόντρας», 
ότι στην εποχή των ιμπεριαλιστικών 
επεμβάσεων, των πολέμων και της 
αδυσώπητης εκμετάλλευσης των λα-
ών της Ανατολής, κανένας στη Δύση 
δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι 
«ανυποψίαστος». Η αθωώτητά του 
δε θα τον σώσει, όσο «νίπτει τας χεί-
ρας του» μπροστά στο συνεχιζόμενο 
έγκλημα κατά των λαών της Ανατο-
λής, που τώρα συμπληρώνεται με το 
έγκλημα κατά των προσφύγων. Ακό-
μα κι αν κάποια στιγμή τελειώσουν με 
το ISIS, η πολυπόθητη «ασφάλεια» δε 
θα επιστρέψει στις ευρωπαϊκές πρω-
τεύουσες. Θα υπάρξουν πολλοί «τρε-
λοί» που -όντας περιθωριοποιημέ-
νοι- θα θελήσουν να εκδικηθούν για 
τη μίζερη ζωή τους στα κάτεργα της 
«πολιτισμένης Δύσης». Oποιος θέλει 
να αισθανθεί «ασφαλής», θα πρέπει 
να απαλλαγεί από τον ιμπεριαλισμό.
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Σα να μην πέρασε μια 
μέρα…

«Νομίζουμε ότι ήταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση, 
κάτω από μεγάλη πίεση χρόνου επειδή υπήρχε 
και η ανακεφαλαιοποίηση. Οπως το καλοκαίρι ο 
μοχλός πίεσης ήταν το  Grexit, αυτή τη φορά ήταν 
η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και αυτό 
δημιούργησε ένα ασφυκτικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης 
από τη μεριά μας».

Μιλά ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος. Ο ίδιος πολιτικός που πριν από μια 
βδομάδα, αναφερόμενος στην ίδια διαπραγμάτευση, 
έλεγε: «Πιεζόμαστε λίγο διότι, όπως γνωρίζετε, η 
ανακεφαλαιοποίηση πηγαίνει πιο γρήγορα από όσο 
πιστεύαμε και υπό αυτή την έννοια είμαστε “θύματα 
της ίδιας μας της επιτυχίας'', διότι οι τράπεζες 
δείχνουν να ανακεφαλαιοποιούνται λίγο νωρίτερα, 
οπότε ορισμένα από τα θέματα που θα μπορούσαμε 
να διευθετήσουμε αργότερα καλούμαστε να τα 
διευθετήσουμε νωρίτερα».

Στις 9 Νοέμβρη, ο Τσακαλώτος καμαρώνει 
ως «θύμα της επιτυχίας» του και δηλώνει ότι θα 
τρέξει να ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση στο 
χρονοδιάγραμμα των λίγων ημερών που έθεσε το 
Eurogroup (χωρίς ο ίδιος να διαφωνήσει). Στις 17 
Νοέμβρη, με τη διαπραγμάτευση των λίγων ημερών 
να έχει ολοκληρωθεί, αυτός ο ίδιος Τσακαλώτος 
δηλώνει ότι εκβιάστηκε. Οπως το καλοκαίρι 
εκβιαζόταν με το Grexit, έτσι και τώρα εκβιάστηκε με 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Τελικά τι ήταν η διαδικασία που αποφάσισε το 
Eurogroup στις 9 Νοέμβρη; Τίμημα της επιτυχίας ή 
μοχλός εκβιασμού της κυβέρνησης;

Δεν υπάρχει τίποτα το πρωτότυπο στις φραστικές 
(και μόνο φραστικές) παλινωδίες του Τσακαλώτου 
και των άλλων κυβερνητικών στελεχών. Τα ίδια 
ζήσαμε και επί των ημερών των προηγούμενων 
κυβερνήσεων. Πανηγύριζαν για το success story και 
μετά από μερικές μέρες έκλειναν μια «δραματική 
διαπραγμάτευση» με την τρόικα, επειδή «έπρεπε να 
πάρουμε τη δόση».

Αφού υπέγραψε το Μνημόνιο-3 και κέρδισε τις 
εκλογές, η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου πέταξε 
τις μάσκες και ακολουθεί την πεπατημένη των 
προκατόχων της. Διαπραγματεύεται με την τρόικα 
τις λεπτομέρειες (το πλαίσιο είναι δεδομένο από 
το Μνημόνιο) και μόλις έρθει η ώρα να ψηφίσουν 
ένα αντιλαϊκό πακέτο, αρχίζουν τα κλαψουρίσματα 
ότι εκβιάστηκαν, ότι το κάνουν με το πιστόλι στον 
κρόταφο, ότι δεν έχουν άλλη επιλογή προκειμένου να 
μην καταστραφεί η χώρα κτλ. Μόλις περάσουν λίγες 
μέρες από την ψήφιση, αρχίζουν τις υποσχέσεις για 
έξοδο από την κρίση, καλύτερες μέρες, ανακούφιση, 
προστασία των φτωχών και ό,τι άλλο γεννήσει η 
φαντασία των γκεμπελίστικων επιτελείων τους.

Την Τετάρτη, στο Σύνταγμα, είχαμε την πρώτη 
σύγκρουση της αστυνομίας με ένα διαμαρτυρόμενο 
κοινωνικό στρώμα. Τα ΜΑΤ ανέλαβαν να 
«περιποιηθούν» τους αγρότες. Σα να μην πέρασε 
μια μέρα και σ' αυτό το επίπεδο. Δυο μήνες μετά 
τις εκλογές, η νέα συγκυβέρνηση δεν μπορεί να 
πείσει κανέναν. Τα παραμύθια περί παράλληλου 
προγράμματος τέλειωσαν και οι λαϊκές αντιστάσεις 
(ξανα)γίνονται υπόθεση της αστυνομικοδικαστικής 
καταστολής.

Το τοπίο είναι καθαρό πλέον. Από τη μια μεριά 
στέκονται οι δυνάμεις της κεφαλαιοκρατίας και του 
κράτους τους, με συντονιστή την κυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων. Από την άλλη μεριά πρέπει να 
σταθούν οι εργατικές και λαϊκές δυνάμεις, έστω και 
χωρίς συντονιστή (η δημιουργία του καθήκον).

στο ψαχνό

Κρατούν τα γκέμια
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανα-

κοίνωσε επίσημα το βράδυ της Πέμπτης 
12 Νοέμβρη, ότι συνεδρίασε το ΚΥΣΟΙΠ, 
έκρινε ότι «ο στόχος της ολοκλήρωσης 
των διαπραγματεύσεων και της επίτευ-
ξης συμφωνίας έως και το Σάββατο είναι 
απόλυτα εφικτός, καθώς συντρέχουν όλες 
οι προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό» και 
ότι «την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί 
Eurogroup Working Group (EWG) μέσω 
τηλεδιάσκεψης». Ο στόχος δεν επιτεύχθη-
κε, όπως είναι γνωστό. Στη συνέχεια διέρ-
ρευσε ότι το EWG θα συνεδριάσει Τρίτη. 
Το πρωί της Τρίτης ανακοινώθηκε ότι η 
συμφωνία έκλεισε, το EWG θα συνεδριά-
σει με τηλεδιάσκεψη, αλλά θα περιοριστεί 
στην επισκόπηση της συμφωνίας. Πράσινο 
φως για την εκταμίευση της υποδόσης των 
2 δισ. και των 10 δισ. για την ανακεφαλαι-
οποίηση των τραπεζών θα ανάψει αφού 
προηγουμένως η κυβέρνηση ψηφίσει όλα 
τα προαπαιτούμενα που περιλαμβάνονται 
στη συμφωνία με την τρόικα.

Είναι φανερό ότι οι ιμπεριαλιστές 
δανειστές κρατούν γερά τα γκέμια. Δεί-
χνουν συνεχώς ποιος είναι το αφεντικό. 
Παρά το κλίμα στενής συνεργασίας με 
τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τη 
διαπραγματευτική της ομάδα (Τσακαλώ-
τος-Σταθάκης-Χουλιαράκης), εμμένουν 
στο δόγμα «πρώτα ψήφιση - μετά εκταμί-
ευση». Αυτό, όμως, βολεύει και τη συγκυ-
βέρνηση. Επικαλούμενη τις προθεσμίες 
που θέτουν οι δανειστές, προωθεί όλα τα 
αντιλαϊκά νομοθετήματα με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος, προσφέροντας έτσι το 
απαραίτητο άλλοθι στον κυβερνητικό βου-
λευτικό λόχο: «τι να κάνουμε, ψηφίζουμε 
με κρύα καρδιά, για να μην μπει η χώρα 
σε περιπέτειες».

Εκ του αποτελέσματος
Τρεις μέρες πριν τις εκλογές του περα-

σμένου Γενάρη, στην κεντρική προεκλογι-
κή συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας 

κραύγαζε: «Εχουμε σχέδιο και δεσμευόμα-
στε: Να βάλουμε τέλος στους πλειστηρια-
σμούς στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι 
στα χέρια τραπεζίτη». Προπαραμονή των 
εκλογών, στην τελευταία προεκλογική 
συγκέντρωση, στο Ηράκλειο, ανέφερε 
τις «δεσμεύσεις» του ΣΥΡΙΖΑ: «Τέταρτη 
δέσμευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται ότι θα στα-
ματήσει κάθε πλειστηριασμό πρώτης κα-
τοικίας. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». 

Δυο ώρες μετά τα μεσάνυχτα της περα-
σμένης Δευτέρας, και αυτή η προεκλογι-
κή «δέσμευση» του ΣΥΡΙΖΑ είχε πεταχτεί 
στα σκουπίδια. Η τύχη το έφερε έτσι ώστε 
ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ντούρος αντιμνημονιακός, 
να είναι η πρώτη μνημονιακή κυβέρνηση 
που ανέστειλε το μπλοκάρισμα στους 
πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Δεν 
είναι χειρότερη (ούτε καλύτερη, βέβαια) 
η σημερινή από τις προηγούμενες μνημο-
νιακές κυβερνήσεις. Απλά, σ' αυτή έλαχε 
ο κλήρος να το κάνει. Και να εισπράττει 
τη χλεύη των προηγούμενων. «H  ρύθμι-
ση της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια 
και τους πλειστηριασμούς ακινήτων δεί-
χνει ξεκάθαρα την απόσταση μεταξύ της 
σκληρής πραγματικότητας και των  ψεύ-
τικων λόγων και συνθημάτων του τύπου 
“κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη'' που 
φώναζαν προεκλογικά τα στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύ-
που της ΔΗΜΑΡ. Και όμως, το Μαξίμου 
εξέδωσε non paper στο οποίο υποστή-
ριξε ότι «πρόκειται για σημαντική βελτί-
ωση των όρων προστασίας της πρώτης 
κατοικίας για τα χαμηλά και μεσαία εισο-
δήματα , σε σχέση με όλες τις ρυθμίσεις 
που έγιναν στο παρελθόν και σε σχέση 
με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η 
κυβέρνηση Σαμαρά»!

Στον ίδιο δρόμο
«Τα συνθήματα της εξέγερσης του 

Νοέμβρη του 1973, που εξέφραζαν τα 
αιτήματα του ελληνικού λαού εκείνη τη 
σκοτεινή περίοδο, μιλούσαν για ψωμί, 

παιδεία, ελευθερία, ανεξαρτησία και κοι-
νωνική δικαιοσύνη. Τα αιτήματα αυτά πα-
ραμένουν επίκαιρα, ιδιαίτερα σήμερα στη 
δύσκολη για τη χώρα μας οικονομική και 
κοινωνική συγκυρία. Η πραγμάτωσή τους 
απαιτεί συνεχή προσπάθεια και αγώνα 
της νέας γενιάς για μόρφωση, πολιτισμό 
και εργασία (…) Καλούμε τη νέα γενιά να 
πρωτοστατήσει στην προσπάθεια για μια 

Ευκαιρίας δοθείσης
Δυο μέρες μετά το μαζικό χτύπημα 

του ISIS στο Παρίσι, οι ρωσικές αρχές 
ανακοίνωσαν ότι το ρωσικό αεροπλάνο 
που έπεσε στο Σινά χτυπήθηκε από τρο-
μοκρατική επίθεση. Βρήκαν, λέει, ίχνη 
εκρηκτικών.

Δεν είμαστε σε θέση να αμφισβητή-
σουμε το γεγονός. Απλώς τη συγκυρία 
σχολιάζουμε. Τον πρώτο καιρό οι Ρώσοι 
ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στο να δε-
χτούν την εκδοχή της «τρομοκρατικής 
ενέργειας». Οι δε Αιγύπτιοι ήταν κάθε-
τα αντίθετοι, γιατί αυτό θα πλήξει τον 
τουρισμό τους (θα αποδειχτεί ότι δε 
διαθέτουν τον απαραίτητο μηχανισμό 
ασφάλειας). Μετά την επίθεση του 
ISIS στο Παρίσι, όμως, ο Πούτιν έκρινε 
πως έφτασε η στιγμή να αποδώσει την 
πτώση του ρωσικού αεροπλάνου σε 
«τρομοκρατική επίθεση», για να δικαι-
ολογήσει και δι' αυτού του τρόπου την 
εμπλοκή της Ρωσίας στον πόλεμο της 
Συρίας, στο πλευρό του Ασαντ, και για 
να διευρύνει την αποτελεσματικότητα 
της ρωσικής προπαγάνδας, που πιέζει 
γάλλους, αμερικανούς και λοιπούς 
δυτικούς ιμπεριαλιστές είτε να συμμα-
χήσουν μαζί της είτε να αναγνωρίσουν 
ως νόμιμη τη ρωσική επέμβαση, στηρί-
ζοντας έτσι -εμμέσως πλην σαφώς- το 
καθεστώς Ασαντ. Για την ιμπεριαλιστι-
κή πολιτική το αίμα των ανθρώπων δεν 
είναι παρά ένα εργαλείο.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Οταν στήνονται απέναντι οι φωτογράφοι, ένας σωστός θίασος ξέρει να ποζάρει. Εστω κι αν ο καθένας κοιτάζει διαφορετικό φωτο-
γράφο, οπότε το αποτέλεσμα γίνεται ξεκαρδιστικό. Η Ζωή, με μπότες ιππασίας και τζιν, ποζάρει με χάρη και νάζι, σαν ενζενί της παλιάς 
επιθεώρησης. Την πλαισιώνουν ο Ηφαιστος, με το χαμόγελο της επιτυχίας σα να διαφημίζει οδοντόπαστα, και η Βαλαβάνη με στιλ «τρα-
βάτε με κι ας κλαίω». Η Ραχήλ με εξάρτυση διαδήλωσης και επιμελώς σκισμένο τζιν κρατάει με σιγουριά το μπράτσο του Λαφαζάνη, που 
είναι ο μόνος που έχει πιάσει το μυστικό: δεν ποζάρω σε κανένα συγκεκριμένο φωτορεπόρτερ, αλλά καρφώνω το βλέμμα στο άπειρο, 
ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον. Στάθης και Στρατούλης χαρίζουν το καλύτερο χαμόγελό τους στους φωτορεπόρτερ της άλλης 
πλευράς. Κι όλοι μαζί αναλογίζονται: πότε θα ξαναγίνει 24ωρη απεργία να ξανασμίξουμε και να ξαναφωτογραφιστούμε στον αγώνα;
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μεγάλη πολιτιστική και κοινωνική αναγέννηση, που αποτελεί 
κυρίαρχο αίτημα της εποχής μας. Την καλούμε να διεκδικήσει, 
μέσα από τη ρήξη και την ανατροπή του χρεωκοπημένου χθες, 
μία άλλη πορεία, που θα οδηγήσει τη χώρα σε πολυδιάστατη 
ανάπτυξη και ευημερία, για να πραγματώσουμε το όραμα μιας 
κοινωνίας της ισότητας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της 
αλληλεγγύης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων».

Ο υπουργός Παιδείας Ν. Φίλης βαδίζει ακάθεκτος στο δρόμο 
που χάραξε το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του '80. Είναι κυβέρνηση και 
μιλάει σαν αντιπολίτευση! Αυτά που λέει ακούγονται ως πρόκλη-
ση στ' αυτιά μεγάλου κομματιού της νεολαίας. Γι' αυτό και η ρήξη 
και η ανατροπή δε θα περιλάβει μόνο το «χρεοκοπημένο χθες», 
από το οποίο ο Φίλης εξαιρεί τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ακροδεξιούς 
ΑΝΕΛ, αλλά και αυτούς. Γιατί αυτοί διαχειρίζονται σήμερα τον 
ελληνικό καπιταλισμό, τη μνημονιακή βαρβαρότητα και την κι-
νεζοποίηση.

Εργα, όχι λόγια
Οπως πληροφορηθήκαμε από το ρεπορτάζ, ομάδα βουλευτών 

του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η βουλευτίνα Χαλκιδικής 
Κατερίνα Ιγγλέζη, δηλώνουν ότι δε θα ψηφίσουν το δασοκτόνο 
νομοσχέδιο για τους βοσκότοπους, που προωθεί βασικά ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου, με συνυπογραφή του 
διδύμου του ΥΠΕΚΑ Π. Σκουρλέτη και Ι. Τσιρώνη. 

Το νομοσχέδιο αυτό είχε καταρτιστεί από την πρώτη κυβέρ-
νηση των Τσιπροκαμμένων, όταν το Αγροτικής Ανάπτυξης είχε 
συγχωνευτεί στο υπερυπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
(με υπουργό τον Λαφαζάνη και αναπληρωτές υπουργούς τους 
Τσιρώνη και Αποστόλου). Εχουμε γράψει αναλυτικά για όλες τις 
φάσεις που πέρασε αυτό το νομοσχέδιο, χωρίς ποτέ να αποβάλει 
το δασοκτόνο χαρακτήρα του. Προς το παρόν απλώς ρωτάμε 
τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν ότι θα το καταψηφί-
σουν: είναι διατεθειμένοι να το κάνουν ή απλά παραμυθιάζουν 
έναν περιβαλλοντικά ευαίσθητο κόσμο;

Κροκόδειλοι
Κάποιοι συριζαίοι διαμαρτύρονται, επειδή το Μαξίμου τοποθέ-

τησε κάποια Νανά Σπυροπούλου, αντιδήμαρχο Αθήνας, στέλεχος 
της ΔΗΜΑΡ, στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβού-
λου της «Ελληνικό ΑΕ». Κατηγορούν τη Σπυροπούλου ότι «έχει 
υπηρετήσει πιστά και τυφλά το προηγούμενο νεοφιλελεύθερο 
καθεστώς της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ» και ότι είναι «πρόθυμη στις 
εντολές της LAMDA DEVELOPMENT». Δε θα διαφωνήσουμε 
στα όσα προσάπτουν στην εν λόγω κυρία, όμως ας σταματήσουν 
τα κροκοδείλια δάκρυα γιατί δεν πείθουν κανένα. Το πρόβλημα 
δεν είναι η Σπυροπούλου, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας υπέγραψε 
το Μνημόνιο, συνεχίζοντας τη νεοφιλελεύθερη πολιτική των ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, και όχι η Σπυροπούλου. Η τελευταία επιλέχτηκε 
να υπηρετήσει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη ιδιω-
τικοποίηση. Και δεν επιλέχτηκε τυχαία. Κάτι ξέρει ο εργολάβος 
κ. Φλαμπουράρης γι' αυτό.

Μαυρογιαλούροι
Δελτίο Τύπου από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-

φίμων: «Συνάντηση αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Μ. Μπόλαρη με κτηνοτροφικούς συλλόγους από 
όλη την Ηπειρο, παρουσία της υφυπουργού παρά τω πρωθυπουρ-
γώ και Κυβερνητικής Εκπρόσωπου,  Ολγας Γεροβασίλη, και των 
Βουλευτών, Γ. Καραγιάννη, Χ. Μαντά και Κ. Μπάρκα στο Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Τι γύρευε η κυβερνη-
τική εκπρόσωπος σε μια σύσκεψη με κτηνοτρόφους; Μα είναι 
βουλευτίνα Αρτας και ως θηλυκός Μαυρογιαλούρος έπρεπε να 
φροντίσει για την εκλογική της πελατεία. Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
από τους νομούς της Ηπείρου ήταν και οι υπόλοιποι που συμμε-
τείχαν στη σύσκεψη. Ολοι μαζί, με επικεφαλής τη Γεροβασίλη, 
έπρεπε να δείξουν στους κτηνοτρόφους της Ηπείρου ότι μόνον 
αυτοί μπορούν να στηρίξουν τα αιτήματά τους, με τις «άκρες» 
που διαθέτουν στο υπουργείο και στο Μαξίμου.

Μια ωραία ατμόσφαιρα
Ενημέρωση από το υπουργείο Οικονομικών: «Ο Υπουργός 

Οικονομικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, θα παραχωρήσει συνέ-
ντευξη Τύπου σήμερα 17/11/2015, στις 14:30, στην αίθουσα 305 
του Γ' ορόφου (Νίκης 5-7)».

Ενημέρωση από το υπουργείο Οικονομίας: «Ο Υπουργός Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης και ο Υπουρ-
γός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, θα παραχωρήσουν 
κοινή συνέντευξη Τύπου σήμερα 17 Νοεμβρίου 2015, στις 14:30, 
στην αίθουσα 305 του 3ου ορόφου του Υπουργείου (Νίκης 5-7)».

Τα δυο Δελτία Τύπου έφτασαν με διαφορά μόλις 11 λεπτών! Δεν 
μπορείς να πεις, «είναι μια ωραία ατμόσφαιρα» οι δυο υπουργοί 
που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο. 'Η αλλιώς: ο Τσακαλώτος το φέ-
ρει βαρέως που ο Σταθάκης ιεραρχικά είναι πιο ψηλά απ' αυτόν 
στην κυβέρνηση (ο Σταθάκης είναι δεύτερος τη τάξει υπουργός, 
ενώ ο Τσακαλώτος δέκατος). Γι' αυτό και αρνείται να τον μνημο-
νεύσει. Επειδή πρέπει να τον αναφέρει πρώτο στο Δελτίο Τύπου.

«Το Παρίσι, η μητρόπολη των αξιών 
της δυτικής Ευρώπης και της Δύσης 

συνολικότερα, η πόλη των Φώτων, της μάθη-
σης, του φιλελευθερισμού, της διανοητικής 
και ερωτικής ελευθερίας, της διανοητικής 
ανοχής και της διανοητικής πρόκλησης, η 
πόλη της Libération και του Charlie Hebdo, 
ήταν η πόλη που δέχτηκε το πλήγμα. Ολη η 
πόλη αυτή έχει υπάρξει ένα κεντρικό Σημαί-
νον για τον Διαφωτισμό και για την όποια 
φιλελεύθερη συνέχισή του στην ύστερη 
νεοτερικότητα και την μετανεοτερικότητα. 
Είναι η ίδια πόλη που γέννησε την “Εγκυ-
κλοπαίδεια'' και τον κλασικό Διαφωτισμό, 
την Γαλλική Επανάσταση, την Κομμούνα και 
τον Μάη» (Δ. Μπελαντής, REDnetbook.gr).

Τα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ πάσχουν ασφα-
λώς από vertigo, μετά το διπλό χτύπημα 
που δέχτηκαν (υπογραφή Μνημόνιου-3, 
εκλογικό φιάσκο της ΛΑΕ). Μπορεί σε αν-
θρώπινο επίπεδο να τους κατανοούμε, δε 
θα τους επιτρέψουμε όμως να βρομίζουν 
τον τόπο με την ιδεολογική σαβούρα των 
χειρότερων πλευρών του αλτουσερισμού. 
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για ν' 
αντιληφθεί κανείς ότι το «Παρίσι» που τόσο 
λογοτεχνικά περιγράφεται στα παραπάνω 
λογάκια δεν είναι παρά η ονειροφαντα-
σία εκείνων που αμπελοφιλοσοφούν στα 
καφέ του Καρτιέ Λατέν και στα μπαρ της 
Ριβ Γκος. Λίγη γνώση της Ιστορίας να έχει 
κανείς μπορεί άνετα να θυμίσει πως τον 
Διαφωτισμό διαδέχτηκε η θερμοδοριανή 
αντίδραση, πως η Κομμούνα πνίγηκε στο 
αίμα των κομμουνάρων που τους κατέσφα-
ξαν τα στρατεύματα των βερσαγιέρων και 
πως ο Μάης κατεστάλη ανελέητα και η κα-
ταστολή του στέφθηκε από μια περιφανή 
νίκη των συντηρητικών του Ντε Γκολ, του 
φορέα «του νόμου και της τάξης».

Επειδή δεν μπορεί καθένας να παίρνει 
από το «Παρίσι» αυτό που τον βολεύει και 
ν' αντικαθιστούμε την πραγματικότητα με 
φαντασιοπληξίες, πρέπει να συμφωνήσου-
με ότι το Παρίσι είναι πάνω απ' όλα και σε 
υλικό επίπεδο η πρωτεύουσα του γαλλικού 
ιμπεριαλισμού. Ως τέτοια δέχτηκε το ασύμ-
μετρο πολεμικό χτύπημα από το κομάντο 
του τζιχαντιστικού ISIS. Τα πράγματα είναι 
εξαιρετικά πιο απλά από όσο τα περιγρά-
φουν οι αμπελοφιλοσοφίες των τάχαμου 
διανοούμενων (που είναι τόσο προοδευτι-
κοί ώστε να στηρίξουν το συριζαίικο πολι-
τικό έγκλημα ενάντια στον ελληνικό λαό). 
Οσο η Γαλλία έμενε έξω από τον πόλεμο 
και την κατοχή του Ιράκ έχαιρε ασυλίας. 
Οταν ενεπλάκη στον πόλεμο κατά του ISIS, 
εισέπραξε τα αντίποινα.

Αν αξίζει να συζητήσουμε κάτι από θε-
ωρητική άποψη, είναι το πώς από τις αντι-
αποικιοκρατικές επαναστάσεις φτάσαμε 
στο σκοταδισμό του ISIS, στη διάρκεια 
περίπου μισού αιώνα. Πώς από τα κοσμικά 
αντιαποικιοκρατικά και εθνικοαπελευθερω-
τικά κινήματα φτάσαμε στο τζιχαντισμό, 
την πιο παρακμιακή μορφή του πολιτικού 
Ισλάμ, που δεν στρέφεται τόσο ενάντια 
στους «σταυροφόρους», όπως αποκαλεί 
τους ιμπεριαλιστές της Δύσης, όσο ενά-
ντια σε πληθυσμούς που ανήκουν σε δια-
φορετικό θρησκευτικό δόγμα (ακόμα και 
στο πλαίσιο του Ισλάμ), σε διαφορετικές 
εθνότητες, ακόμα και σε διαφορετικές φυ-
λές. Το ISIS δεν ξεπήδησε ξαφνικά, σαν ένα 
ιστορικό παράδοξο, αλλά είναι προϊόν (ή, 
αν θέλετε, υποπροϊόν) μιας μακράς ιστο-
ρικής αλυσίδας.

Δεν είναι βέβαια δυνατό να αναφερ-
θούμε εδώ αναλυτικά σε όλη αυτή την 
ιστορική περίοδο. Μια εντελώς σχηματική 
εξιστόρηση θα κάνουμε, με στόχο αυτή ν' 
αποτελέσει πηγή προβληματισμού και πα-
ραπέρα μελέτης.

Οι δεκαετίες του '50 και του '60 (εν 
μέρει και του '70) σφραγίστηκαν από τις 
αντιαποικιοκρατικές-εθνικοαπελευθερω-
τικές επαναστάσεις. Ετσι προέκυψαν τα 
νέα, ανεξάρτητα κράτη της Ασίας και της 
Αφρικής.   Ο ριζοσπαστισμός αυτών των 
επαναστάσεων και των πολιτικών υποκειμέ-
νων που τις καθοδήγησαν δεν ήταν παντού 
ο ίδιος, όμως είχε κοινά σημεία. Το ιστορικά 
σημαντικό είναι ότι δημιούργησε νέα δε-
δομένα, νέους διεθνείς συσχετισμούς, νέα 
στρατηγική των ιμπεριαλιστικών χωρών. Η 
αποικιοκρατία έπρεπε να αντικατασταθεί 
από την οικονομική εξάρτηση. Αυτό δεν 
έγινε αυτόματα. Συχνά το πέρασμα στην 
οικονομική εξάρτηση έγινε με αιματηρό 
τρόπο, γιατί οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
έπρεπε να κάμψουν την αντίσταση των 
νέων καθεστώτων, ιδιαίτερα των πιο ριζο-
σπαστικών απ' αυτά.

Την ίδια περίοδο είχε ολοκληρωθεί η 
παλινόρθωση του καπιταλισμού στη σοσι-
αλιστική ΕΣΣΔ και είχε σχηματιστεί το δικό 
της νεο-αποικιακό σύστημα, που περιλάμ-
βανε τις πρώην Λαϊκές Δημοκρατίες και 
είχε τη δυνατότητα να επεκταθεί στις νέες 
κρατικές επικράτειες που προέκυπταν από 
τις αντιαποικιοκρατικές-εθνικοαπελευθε-
ρωτικές επαναστάσεις. Ορος για να συμ-
βεί αυτό ήταν η προσέγγιση των αστικών 
κλικών που διαχειρίζονταν την εξουσία στα 
νεαρά κράτη. Ετσι, η ρεβιζιονιστική ηγεσία 
δεν περιορίστηκε στη στήριξη αυτών των 
κρατών έναντι των απειλών που δέχονταν 
από το ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο της Δύ-
σης, αλλά ταυτίστηκε με τις αστικές ηγε-
σίες, ακόμη και τις πιο συντηρητικές απ' 
αυτές, με μοναδικό όρο να ενταχθούν οι 
χώρες που διοικούσαν στη ρωσική σφαίρα 
επιρροής και ν' αποτελέσουν τμήμα της 
παράλληλης αγοράς που δημιουργούσαν 
η ΕΣΣΔ και οι δορυφόροι της.

Προκειμένου να το πετύχει αυτό, η ρω-
σική ηγεσία χρησιμοποίησε μέσα οικονο-
μικού ντάμπινγκ. Δηλαδή, εξασφάλιζε στις 
αστικές τάξεις αυτών των χωρών τιμές λίγο 
ψηλότερες στην αγορά των πρώτων υλών 
τους και λίγο χαμηλότερες στην πώληση 
βιομηχανικών προϊόντων και όπλων. Οι σχέ-
σεις ήταν και πάλι εκμεταλλευτικές (ο Τσε 
Γκεβάρα, ως υπουργός της μετεπαναστα-
τικής Κούβας το επεσήμανε αυτό), όμως η 
«διαφορά τιμής» επέτρεψε στην ιμπερια-
λιστική ΕΣΣΔ να αποκτήσει πλεονέκτημα 
έναντι των ιμπεριαλιστών της Δύσης, που 
θεωρούσαν ότι έπρεπε ακόμα να ασκούν 
την «πολιτική των κανονιοφόρων» και χρει-
άστηκαν κάποιο χρόνο μέχρι να αναπρο-
σαρμόσουν την πολιτική τους.

Πέρα από το οικονομικό ντάμπινγκ, με 
το οποίο εκτόπιζαν τους ιμπεριαλιστές 
της Δύσης, οι Ρώσοι εφάρμοσαν πολιτικό 
ντάμπινγκ, που χτύπησε ανελέητα το κομ-
μουνιστικό και ριζοσπαστικό κίνημα αυτών 
των χωρών, και κοινωνικό ντάμπινγκ, που 
καταδίκασε σε υπερεκμετάλλευση και 
φτώχεια τους λαούς αυτών των χωρών, 
που πίστευαν ότι θα δουν καλύτερες μέ-
ρες μετά την απελευθέρωσή τους από τα 
αποικιοκρατικά δεσμά.

Τα Κομμουνιστικά Κόμματα είτε μετα-
τράπηκαν σε παραρτήματα των αστικο-
εθνικιστικών κομμάτων, είτε χτυπήθηκαν 
ανελέητα (χαρακτηριστικότατο είναι το 
παράδειγμα του ΚΚ Ιράκ). Οι χώρες στις 
οποίες κυβερνούσαν αστικοεθνικιστικά 
καθεστώτα που εντάσσονταν στη ρωσική 
σφαίρα επιρροής βαφτίστηκαν «χώρες μη 
καπιταλιστικής ανάπτυξης» ή «χώρες σο-
σιαλιστικού προσανατολισμού». Οι λαϊκές 
μάζες καταδικάστηκαν σ' αυτό που ονομά-
στηκε «τριτοκοσμική μιζέρια», καθώς το 
εισόδημα που απέφερε η νεο-αποικιακή 
εκμετάλλευση αυτών των χωρών πήγαινε 
στον παρασιτισμό της αστικής τάξης και 
στη συντήρηση του γραφειοκρατικού και 
κατασταλτικού μηχανισμού που έστησαν 
τα νέα καθεστώτα. Ετσι, συν τω χρόνω, ο 
μαρξισμός συκοφαντήθηκε στα μάτια των 
λαϊκών μαζών, που έβλεπαν τι συνέβαινε 
(άλλο αν δεν μπορούσαν ν' αντιδράσουν, 
γιατί όλα αυτά τα καθεστώτα έστησαν ένα 
μηχανισμό καταστολής, στηριζόμενο σε 
πραιτοριανούς και εκτεταμένο χαφιεδι-
σμό).

Συν τω χρόνω, επίσης, συνέβησαν και 
γεωστρατηγικές αλλαγές. Τη δεκαετία του 
'70, για παράδειγμα, η ΕΣΣΔ έχασε την Αί-
γυπτο, που «εν μιά νυκτί» πέρασε στην αμε-
ρικάνικη σφαίρα επιρροής. Το ίδιο συνέβη 
με το Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν. Οι παλιοί 
αποικιοκράτες επέστρεψαν σε περιοχές 
που για κάποια χρόνια είχαν χάσει, ενώ σε 
άλλες περιοχές επέστρεψαν με οικονομικά 
και πολιτικά μέσα (π.χ. η Γαλλία στη Βόρεια 
Αφρική). Ολες αυτές οι αλλαγές, όμως, δεν 
σήμαναν τίποτα για τις λαϊκές μάζες, που 
-παρά τη σχετική καπιταλιστική ανάπτυξη 
των πρώην αποικιών- εξακολούθησαν να 
ζουν σε αφάνταστη φτώχεια και αθλιότη-
τα και υπό τη σιδερένια μπότα των πρώην 
εθνικοαπελευθερωτικών καθεστώτων, που 
είχαν μετεξελιχτεί σε στυγνές δικτατορίες, 
πότε χωρίς καν κοινοβουλευτισμό και πότε 
μ' έναν οπερετικό κοινοβουλευτισμό που 
τον ήλεγχαν απόλυτα οι ηγετικές κλίκες, οι 
οποίες δε διέφεραν πια καθόλου από τις 
παλαιότερες «ελέω θεού» μοναρχίες.

Τότε είναι που το Ισλάμ μετατρέπεται 
από θρησκευτική σε πολιτική δύναμη. Αυ-
τή η μετατροπή επίσης δεν συνέβη αυτό-
ματα, ούτε ισόμετρα σε όλες τις χώρες. 
Ο παράγοντας όμως που επέτρεψε στο 
Ισλάμ να μετατραπεί σε πολιτική δύναμη 
ήταν παντού η νεο-αποικιοκρατική εκμε-
τάλλευση και η πλήρης προδοσία ακόμη 
και των ελάχιστων κοινωνικών αιτημάτων 
των εθνικοαπελευθερωτικών επαναστάσε-
ων από το σύνολο σχεδόν των παλιών εθνι-
κοαστικών κομμάτων. Αυτή η προδοσία, η 
χρησιμοποίηση με ευνοιοκρατικό τρόπο 
του διχαστικού συστήματος των φυλών, η 
κραιπάλη των αστικών κλικών και ο παρα-
σιτισμός των μικρότερων κομμάτων (μαζί 
και τα ονομαζόμενα Κομμουνιστικά) δίπλα 
στις κυρίαρχες κλίκες, δημιούργησαν ένα 
μεγάλο πολιτικό κενό, που ελλείψει άλλου 
κάλυψε το Ισλάμ, που διέθετε τις οργανω-
τικές δομές για να το κάνει.

Και βέβαια, το πολιτικό Ισλάμ υπέστη 
τις δικές του εσωτερικές διεργασίες και 
μεταλλάξεις, στις οποίες έπαιρναν μέρος 
και κράτη, όπως η Σαουδική Αραβία και το 
Ιράν. Ο,τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια 
δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, λοιπόν.

Πέτρος Γιώτης

Ιμπεριαλισμός, ρεβιζιονισμός, 
τζιχαντισμός

ZOOM
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Με το νομοσχέδιο «Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας»

Αποχαρακτηρίζονται και ιδιωτικοποιούνται 50 εκατ. 
στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων

Την περασμένη Τετάρτη άρχισε στη Δι-
αρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορί-

ου της Βουλής η συζήτηση του νομοσχέδιου 
«Βοσκήσιμες Γαίες της Ελλάδας και άλλες 
Διατάξεις». Τους προηγούμενους μήνες, 
είδαν το φως της δημοσιότητας αρκετά 
προσχέδια που συντάσσονταν από τους 
συμβούλους του υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης  Β. Αποστόλου. Κύριο χαρακτηριστι-
κό τους ήταν η αναγόρευση της βόσκησης 
σε κύρια δραστηριότητα μέσα σε 50 εκατ. 
στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων. 
Οι γνώστες της δασικής νομοθεσίας γνωρί-
ζουν πως αυτό σημαίνει ενεργοποίηση του 
σχεδίου αποχαρακτηρισμού και ιδιωτικο-
ποίησης αυτών των εκτάσεων, στο όνομα 
της εξασφάλισης των κοινοτικών επιδοτή-
σεων των κτηνοτρόφων. Σχετικά έχουμε 
γράψει και εμείς κατ’ επανάληψη.

Στον αγώνα δρόμου που κάνει ο Β. 
Αποστόλου για να ψηφιστεί αυτός ο δα-
σοκτόνος  νόμος, έφτασε στο σημείο να 
εισαγάγει σε ένα από τα προσχέδια που 
κυκλοφόρησαν (τον Ιούλη του 2015) διά-
ταξη σύμφωνα με την οποία όποια έκταση 
από τα δάση και τις δασικές εκτάσεις που 
θα οριοθετηθούν ως βοσκότοποι θα καίγε-
ται δε θα κηρύσσεται αναδασωτέα! Μετά 
από δικό μας δημοσίευμα, που αναπαρήχθη 
ευρύτατα στον ηλεκτρονικό τύπο, διαβά-
στηκε και συζητήθηκε σε μαζική κλίμακα, 
ο  Β. Αποστόλου αναγκάστηκε να αποσύρει 
άρον-άρον αυτή τη διάταξη. Η απόσυρσή 
της, όμως, δεν ανατρέπει το βασικό στόχο 
του νομοσχέδιου, που είναι ο αποχαρακτη-
ρισμός και η ιδιωτικοποίηση των δασών και 
δασικών εκτάσεων που θα οριοθετηθούν 
ως βοσκότοποι. Απλά μειώνει προς το πα-
ρόν την ταχύτητα ολοκλήρωσης αυτού του 
σχεδίου.

Θυμίζουμε ότι, από την πρώτη στιγμή, 
πολύ πριν ψηφιστούν οι μνημονιακοί αντι-
δασικοί νόμοι, είχαμε επισημάνει ότι ο 
λόγος που προβάλλεται για την οριοθέτη-
ση δασών και δασικών εκτάσεων ως βο-
σκότοπων, δηλαδή η εξασφάλιση των κοι-
νοτικών επιδοτήσεων των κτηνοτρόφων, 
είναι προσχηματικός. Σχηματίσαμε αυτή 
την άποψη βασιζόμενοι σε συγκεκριμένα 
ντοκουμέντα, από τα οποία προέκυπτε ότι 
κύριος στόχος είναι ο αποχαρακτηρισμός 
και η ιδιωτικοποίηση των δασών και των 
δασικών εκτάσεων. Αυτά τα στοιχεία δε 
χάνουν την αξία τους, όμως κατά κάποιο  
τρόπο μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, μετά 
την ψήφιση των μνημονιακών νόμων για 
την αύξηση από 13% σε 23% του ΦΠΑ για 
όλα τα αγροτικά εφόδια, που πλήττει και 
τους κτηνοτρόφους, για την αύξηση του 
ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, που ανέ-
βηκε ήδη από τις 14 Αυγούστου στα 200 
ευρώ και θα φτάσει στα 330 ευρώ το χι-
λιόλιτρο, για την αύξηση του συντελεστή 
φορολογίας εισοδήματος των αγροτών 
(από το πρώτο ευρώ) από 13% σε 20%, 
αρχικά, και στη συνέχεια σε 26% (από τον 
Οκτώβρη του 2016), για τη μεγάλη αύξη-
ση των ασφαλιστικών εισφορών τους. Με 
αυτές τις αντιαγροτικές ρυθμίσεις επιτα-
χύνεται η διαδικασία ξεπατώματος όχι 
μόνο των φτωχών αλλά και τμήματος των 
πλουσίων κτηνοτρόφων, το μέγεθος του 
οποίου δεν μπορούμε να προσδιορίσου-
με με ακρίβεια αυτή τη χρονική στιγμή.

Ετσι, οι θεωρίες του υπουργού Αγρο-

τικής Ανάπτυξης ότι θέλει να οριοθε-
τήσει τις «βοσκήσιμες γαίες» για να 
διασφαλίσει τις κοινοτικές επιδοτήσεις 
των κτηνοτρόφων καταρρέουν, γιατί με 
τους μνημονιακούς νόμους μεγάλο τμή-
μα των κτηνοτρόφων θα αναγκαστεί να 
εγκαταλείψει την κτηνοτροφική παρα-
γωγή, όπως προαναφέραμε. Και τότε δε 
θα τίθεται θέμα εξασφάλισης κοινοτικών 
επιδοτήσεων γι’ αυτούς, αφού δε θ’ ασχο-
λούνται πια με την κτηνοτροφία και θα 
αναγκαστούν να μεταναστεύσουν, είτε 
στις μεγάλες πόλεις είτε στο εξωτερικό, 
για αναζήτηση εργασίας.

Σε σχέση με το δασοκτόνο χαρακτήρα 
των διατάξεων του νομοσχέδιου, πρέπει 
αρχικά να θυμίζουμε αυτό που επισημά-
ναμε από τότε που κυκλοφόρησε το πρώ-
το προσχέδιο για τις «βοσκήσιμες γαίες»: 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 
1307 του 2013, οι «βοσκήσιμες γαίες» θεω-
ρούνται γεωργική γη. Η εφαρμογή αυτής 
της διάταξης είναι υποχρεωτική και στην 
Ελλάδα. Ετσι θα αποχαρακτηριστούν τα 
50 εκατ. στρέμματα δασών και δασικών 
εκτάσεων από τη στιγμή που θα οριοθε-
τηθούν ως «βοσκήσιμες γαίες». Αυτό το 
είχαμε επισημάνει τον περασμένο Απρίλη 
στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Για 
να αποσείσει την κατηγορία ότι αποχαρα-
κτηρίζει δάση και δασικές εκτάσεις, μας 
απάντησε τότε, ευκαιριακά, ότι του Κα-
νονισμού αυτού υπερισχύουν τα άρθρα 
24 και 117 του συντάγματος και γι’ αυτό 
οι εκτάσεις δεν αποχαρακτηρίζονται. Του 
τονίσαμε ότι με βάση Γνωμοδοτήσεις της 
Κομισιόν το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει 
του συντάγματος και γι’ αυτό οι εκτάσεις 
που θα οριοθετηθούν ως βοσκότοποι θα 
αποχαρακτηριστούν. Του θυμίσαμε ακό-
μη, ότι στο αρχικό σχέδιο του Κανονισμού 
δεν προβλεπόταν ένταξη δασών και δα-
σικών εκτάσεων στους βοσκότοπους και 
ότι για να υπάρξει αυτή η ένταξη πίεσε η 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, ευρωβουλευτές και άλλοι 
παράγοντες.

Ενώ στην απάντηση που μας έδωσε 
προφορικά ο υπουργός Β. Αποστόλου  
εμφανιζόταν ως υπέρμαχος του συ-
ντάγματος και των προστατευτικών του 
διατάξεων για τα δάση και τις δασικές 
εκτάσεις, στην αιτιολογική έκθεση του 
νομοσχέδιου ομολογεί ότι με τον προ-
τεινόμενο ορισμό για τις «βοσκήσιμες 
γαίες» λαμβάνονται υπόψη και οι απαι-
τήσεις των ευρωπαϊκών Κανονισμών και 
δη του Κανονισμού 1307/2013! Ιδού το 
σχετικό απόσπασμα από την αιτιολογική 
έκθεση: «Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, 
βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις 
που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για 
βόσκηση ζώων (…) Στον προτεινόμενο 
ορισμό της έννοιας βοσκήσιμη γαία λαμ-
βάνονται  υπόψη οι ιδιαιτερότητες του 
μεσογειακού οικοσυστήματος (…)  καθώς 
επίσης και οι απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Κανονισμών, όπως τεκμαίρονται από το 
νέο ορισμό για τους βοσκοτόπους (Καν. 
ΕΕ 1307/2013, Αρθρο 4, παράγραφος 1, 
στοιχείο η’ και τα άρθρα 6, 7, 8 και κατά 
εξουσιοδότηση Κανονισμού ΕΕ 639/2014 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Ενα κλικ
Παρενθετικά σημειώνουμε, ότι ο Β. 

Αποστόλου ήταν υποχρεωμένος, με τον 
ορισμό των βοσκήσιμων γαιών, να λά-
βει υπόψη όχι μόνο τις απαιτήσεις του 
στοιχείου η’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
κανονισμού 1307/2013, που αναφέρεται 
στον ορισμό των βοσκότοπων, αλλά και 
το στοιχείο ε’ της παρ. 1 του άρθρου 4, 
που αναφέρεται στον ορισμό της γεωρ-
γικής γης, στην οποία εντάσσει  και τους 
βοσκότοπους. Με την ένταξη όμως των 
βοσκότοπων στη γεωργική γη αποχαρα-
κτηρίζονται τα δάση και οι δασικές εκτά-
σεις που θα οριοθετηθούν ως τέτοιοι. 
Μπορεί μέχρι τώρα ο Β. Αποστόλου (και 
κατ’ επέκταση οι Π. Σκουρλέτης και Ι. Τσι-
ρώνης) να μην παραδέχεται ανοιχτά ότι 
έλαβε υπόψη του τον ορισμό της γεωργι-
κής γης, αλλά φρόντισε να περάσει στο 
κύριο σώμα του νομοσχέδιου διατάξεις 
και τοποθετήσεις στην Αιτιολογική Εκθε-
ση, που αναγορεύουν τη βόσκηση σε κύ-
ρια δράση που πρέπει να αναπτύσσεται 
στα οριοθετημένα ως βοσκότοποι δάση 
και δασικές εκτάσεις. Τονίζεται, μάλιστα, 
ότι οι όποιες άλλες δράσεις στους βο-
σκότοπους δεν πρέπει να υπονομεύουν 
τη βόσκηση. Αυτός ο χαρακτήρας που 
επιφυλάσσει ο δασολόγος Β. Αποστόλου 
στα οριοθετημένα ως βοσκότοποι δάση 
και δασικές εκτάσεις, βρίσκεται ένα κλικ 
πριν από τον τυπικό αποχαρακτηρισμό 
τους.

Ο Β. Αποστόλου γνωρίζει εξ ακοής    
(γιατί δασολόγος της πράξης δεν υπήρ-
ξε), ότι με το Νόμο 1734/1987 («Βοσκότο-
ποι και ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με 
την κτηνοτροφική αποκατάσταση και με 
άλλες παραχωρήσεις καθώς και θεμάτων 
που αφορούν δασικές εκτάσεις»), που 
ψηφίστηκε με υπουργό Γεωργίας τον Ι. 
Ποττάκη (κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέ-
ου), επιχειρήθηκε πάλι ο αποχαρακτηρι-
σμός δεκάδων εκατ. στρεμμάτων δασών 
και δασικών εκτάσεων. Μετά από αγώνες 
των δασολόγων και από δύο προσφυγές 
στο ΣτΕ, η απόπειρα αποχαρακτηρισμού 
απέτυχε, όπως και η απόπειρα νομιμοποί-
ησης ορισμού για τους βοσκότοπους, με 
τον οποίο -πέραν των άλλων- επιχειρήθη-
κε να μεταλλαχθεί η βόσκηση από χρήση 
γης σε τρίτη κατηγορία γης (πέρα από τα 
δάση και τις γεωργικές εκτάσεις). Αρνού-
μαστε να δεχτούμε τον όρο «βοσκήσιμες 
γαίες», γιατί παραπέμπει σε τρίτη κατηγο-
ρία γης και έτσι μεταλλάσσει τη βόσκηση 
από χρήση γης σε γη, μέσω του αποχαρα-
κτηρισμού δασών και δασικών εκτάσεων.

Ο Β. Αποστόλου φοβάται να κάνει αυ-
τό το τελευταίο κλικ πριν από τον τυπικό 
αποχαρακτηρισμό των 50 εκατ. στρεμμά-
των δασών και δασικών εκτάσεων, γιατί 
διαισθάνεται ότι και το δικό του πόνημα 
θα έχει την τύχη του δασοκτόνου νόμου 
1734/1987.

Η βόσκηση κύρια 
δραστηριότητα σε δάση

Στην αιτιολογική έκθεση του νομο-
σχέδιου αναφέρεται αποκαλυπτικά, ότι 
τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που θα 
οριοθετηθούν ως βοσκότοποι θα έχουν 
ως κύρια χρήση τη βόσκηση και οι εκτά-
σεις αυτές θα διαχειρίζονται μόνο ως 
βοσκήσιμες: «Με την κατάρτιση και έγκρι-
ση  των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης 

προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η χαρ-
τογράφηση και κατά συνέπεια η οριοθέ-
τηση των εκτάσεων που έχουν ως κύρια  
χρήση τη βοσκή, τις οποίες αποκαλούμε 
βοσκήσιμες γαίες. Οι εκτάσεις που θα 
αποδοθούν στην κτηνοτροφία θα διαχει-
ρίζονται μόνο ως βοσκήσιμες, αφού δεν 
έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σε 
πυκνά δάση, καθότι το έδαφος τους δεν 
έχει μεγάλο βάθος (10-15 cm)».

Οι αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων 
μπορεί να μη δημοσιεύονται στο ΦΕΚ 
μαζί με το κυρίως σώμα του νόμου, 
έχουν όμως την αξία τους, ενώ είναι 
αυτές που αναλύουν τη φιλοσοφία κά-
θε νόμου. Αυτό λοιπόν που αναφέρεται 
στην αιτιολογική έκθεση, ότι δηλαδή τα 
οριοθετημένα ως βοσκότοποι δάση και 
δασικές εκτάσεις θα διαχειρίζονται μόνο 
ως βοσκότοποι, σημαίνει ότι «πεθαίνουν» 
όλες οι άλλες δράσεις που είναι πολύ ση-
μαντικές για την προστασία και ανάπτυξη 
του δάσους.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 ανα-
φέρεται στα διαχειριστικά σχέδια βό-
σκησης: «Η βοσκή εντός των βοσκήσιμων 
γαιών ασκείται  με τη βάση διαχειριστικού 
σχεδίου βόσκησης της περιοχής (…) Συμ-
βατές  χρήσεις με τη δασική νομοθεσία 
είναι αυτές που προβλέπονται στο ΣΤ’ κε-
φάλαιο του 998/79 όπως ισχύει ενώ με τη 
βοσκή είναι οι χρήσεις εκείνες οι οποίες 
δεν παρεμποδίζουν την προσβασιμότητα  
των ποιμνίων και δεν υποβαθμίζουν την 
συνολική βοσκοϊκανότητα της βοσκή-
σιμης γαίας ως ενιαίας οντότητας, όπως  
αυτή έχει υπολογιστεί στα διαχειριστικά 
σχέδια βόσκησης».

Οταν η βοσκή είναι η κύρια δράση στα 
δάση και στις δασικές εκτάσεις που ορι-
οθετούνται ως βοσκήσιμες γαίες, απα-
γορεύονται -εμμέσως πλην σαφώς- όλες 
οι άλλες δράσεις, που είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές για την προστασία και την 
ανάπτυξη των δασών.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η παράγρα-
φος 3 του άρθρου 8: «Εφόσον βοσκήσι-
μες γαίες περιβάλλουν τμήματα δάσους ή 
δασικές εκτάσεις, επιτρέπεται και σε αυτά 
τα τμήματα δάσους ή τις δασικές εκτάσεις 
να γίνεται χρήση βόσκησης και επεμβά-
σεις που να την υπηρετούν σύμφωνα με 
τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και 
του παρόντος νόμου».

Εδώ ο «ποιητής» Β. Αποστόλου μας λέ-
ει, ότι στα οριοθετημένα ως βοσκότοποι 
δάση και δασικές εκτάσεις επιτρέπεται 
η βόσκηση και άλλες επεμβάσεις που να 
υπηρετούν τη βόσκηση. Ετσι, η βόσκηση 
είναι η αποκλειστική δράση που επιτρέ-
πεται στις βοσκήσιμες γαίες, απαγορεύ-
οντας όλες τις άλλες δράσεις που είναι 
απαραίτητες και βοηθούν στην προστα-
σία και ανάπτυξη των δασών.

Και προοπτική 
ιδιωτικοποίησης

Το νομοσχέδιο δεν αναγορεύει μόνο τη 
βόσκηση σε αποκλειστική επιτρεπόμενη 
δράση στα δάση και στις δασικές εκτά-
σεις που θα οριοθετηθούν ως βοσκότο-
ποι. Πάει και παραπέρα. Εισάγει διάταξη 
με την οποία επιτρέπεται η μεταβίβαση 
του δικαιώματος χρήσης της βόσκησης, 
είτε με κληρονομική διαδοχή είτε με πώ-

ληση. Το προβλέπει η παράγραφος 3 του 
άρθρου 6: «Τα δικαιώματα χρήσης της 
βοσκής περιέρχονται ή μεταβιβάζονται 
σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής ή 
πώλησης της εκμετάλλευσης». 

Το δικαίωμα κληρονομικής διαδοχής 
ή πώλησης της χρήσης της βόσκησης 
δίνεται, γιατί προφανώς το νομοσχέδιο 
αποσκοπεί –πέρα από τον αποχαρακτη-
ρισμό- και στην ιδιωτικοποίηση των 50 
εκατ. στρεμμάτων δασών και δασικών 
εκτάσεων. Αυτή η υπόθεση παραπέμπει 
στην περίπτωση των ρητινοκαλλιεργητών, 
που η κατάληξη ήταν το Δεκέμβρη του 
2003, με το δασοκτόνο νόμο 3208/2003, 
να τους παραχωρήσει η κυβέρνηση Ση-
μίτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα 
ωραιότατων πευκοδασών. 

Στην ίδια κατεύθυνση στοχεύει και η 
παράγραφος 5 του άρθρου 3 του νομο-
σχέδιου για τους βοσκότοπους, σύμφω-
να με την οποία επιτρέπονται -εκτός από 
τα πρόχειρα καταλύματα, τις ποτίστρες 
ζώων και τις μικρές ομβροδεξαμενές 
για τα ζώα- και μικρές επεμβάσεις για 
την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων. Τα 
πρόχειρα καταλύματα, οι ποτίστρες και οι 
ομβροδεξαμενές σε δάση προβλέπονταν 
από προηγούμενους νόμους, όμως δεν 
προβλέπονταν κατασκευές για την εξυπη-
ρέτηση των κτηνοτρόφων. Ο Β. Αποστό-
λου βάζει τις βάσεις ώστε σε μεταγενέ-
στερο χρόνο να αποχαρακτηριστούν και 
τυπικά τα δάση και οι δασικές εκτάσεις 
και παραπέρα να ιδιωτικοποιηθούν.

Με το άρθρο 2 προβλεπόταν η σύστα-
ση μιας Εθνικής Γεωγραφικής Πληρο-
φοριακής Βάσης Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ) 
με την ονομασία  «Βοσκήσιμες Γαίες 
της Ελλάδας». Προβλεπόταν ακόμη στα 
πρώτα προσχέδια του νομοσχέδιου ότι 
αρμόδιες διευθύνσεις για τη δημιουρ-
γία, οργάνωση, τήρηση και ενημέρωση 
της ΕΓΠΒΔ ήταν δύο διευθύνσεις του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
δύο διευθύνσεις  του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος.  Με το τελικό σχέδιο που 
κατατέθηκε και άρχισε να συζητείται 
στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και 
Εμπορίου της Βουλής, αρμόδιες πλέον 
θα είναι οι δύο διευθύνσεις του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που θα συ-
νεργάζονται με τις δύο διευθύνσεις του 
υπουργείου Περιβάλλοντος.  Μ’ αυτή τη 
διάταξη παρακάμπτονται στην ουσία οι 
δύο δασικές διευθύνσεις και το ίδιο το 
υπουργείο Περιβάλλοντος. Κι αυτό είναι 
μια ακόμη απόδειξη του ότι στόχος είναι 
ο αποχαρακτηρισμός των δασών και των 
δασικών εκτάσεων που θα οριοθετηθούν 
ως βοσκότοποι.

Τέλος -χωρίς αυτό να είναι το κύριο- με 
την παράγραφο 3 του άρθρο 3 του νομο-
σχέδιου επιτρέπεται η βόσκηση και σε 
προστατευόμενες περιοχές, που απαγο-
ρευόταν ρητά από το ΝΔ 86/1969.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με το νο-
μοσχέδιο αυτό επιχειρείται ο αποχαρα-
κτηρισμός και η ιδιωτικοποίηση 50 εκατ. 
στρεμμάτων δασών και δασικών εκτά-
σεων. Η δικαιολογία του Β. Αποστόλου, 
ότι θέλει να διασφαλίσει τις κοινοτικές 
επιδοτήσεις των κτηνοτρόφων είναι ένα 
ακόμα ψέμα της συγκυβέρνησης Τσίπρα-
Καμμένου.
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Πάει και η προστασία της πρώτης κατοικίας
ΤΧΣ και συστημικές τράπεζες στον απόλυτο έλεγχο των ιμπεριαλιστών δανειστών

Ο ΣΥΡΙΖΑ επένδυσε πολλά στην 
προστασία της πρώτης κατοικίας 

από πλειστηριασμούς. Είναι κάτι που 
«καίει» όχι μόνο εργατικά στρώματα 
που πήραν στεγαστικό δάνειο και αδυ-
νατούν να το εξυπηρετήσουν, αλλά και 
μεσαία στρώματα που τα έπληξε ανε-
λέητα η οικονομική κρίση. Σηκώνοντας 
ψηλά στην προεκλογική του ατζέντα 
αυτό το θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ διεύρυνε την 
επιρροή του και σε συντηρητικά κοινω-
νικά στρώματα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο 
Τσίπρας δεν παρέλειπε σε κάθε προ-
εκλογική ομιλία του ή συνέντευξη να 
θυμίσει πως είναι αυτός που όχι μόνο 
θα συνεχίσει την προστασία της πρώ-
της κατοικίας από πλειστηριασμούς, 
αλλά θα δώσει και ανάσα στους υπερ-
χρεωμένους δανειολήπτες με τη «νέα 
σεισάχθεια». Και, βέβαια, αυτή η κατη-
γορηματικότητα με την οποία ο Τσίπρας 
και οι άλλοι συριζαίοι επαναλάμβαναν 
το σύνθημα «κανένα σπίτι στα χέρια 
τραπεζίτη» καταγράφηκε στο εκλογικό 
αποτέλεσμα του περασμένου Γενάρη.

Πώς, λοιπόν, μετά από τέτοια πολι-
τική επένδυση, αλλά και μετά τις δια-
βεβαιώσεις της πρόσφατης προεκλο-
γικής περιόδου, ότι το θέμα παραμένει 
ανοιχτό και ότι θα διασφαλίσουν του-
λάχιστον το 80% των δανειοληπτών, να 
βγουν και να πουν ότι επί των ημερών 
τους αίρεται η προστασία της πρώ-
της κατοικίας από πλειστηριασμούς; 
Επρεπε να βαφτίσουν το κρέας ψάρι. 
«Νομίζω ότι η υπόσχεσή μας στον ελ-
ληνικό λαό να διαπραγματευτούμε και 
να κερδίσουμε πράγματα και να μπορέ-
σουμε να συνεχίσουμε τον οδικό χάρτη 
εξόδου από την κρίση, που έχουμε κα-
ταστρώσει, συνεχίζεται» είπε ο Τσακα-
λώτος. «Αυτός είναι ο νόμος, θεωρούμε 
ότι είναι επιτυχία το ότι διατηρούμε το 
ποσοστό απόλυτης ή πολύ υψηλής προ-
στασίας, στο 60% των δανειοληπτών» 
είπε ο Σταθάκης. Επειδή, όμως, αυτά 
δεν πολυπείθουν, έπρεπε να φτιάξουν 
και έναν δράκο, μπας και το παραμύθι 
γίνει πιστευτό από κάποιους.

Εκτός, λοιπόν, από τα όσα είπαν στη 
συνέντευξη Τύπου, μοίρασαν και ένα 
non paper στο οποίο έγραψαν: «Η δια-
πραγμάτευση αφορούσε τις προϋποθέ-
σεις ένταξης στο Νόμο Κατσέλη, καθώς 
η κυβέρνηση Σαμαρά (όπως αποκάλυψε 
ο Επίτροπος, Γ. Κατάινεν σε ερώτηση 
του ευρωβουλευτή Δ. Παπαδημούλη τον 
Οκτώβριο του 2014) είχε δεσμευτεί να 
απελευθερώσει πλήρως τους πλειστηρι-
ασμούς και να παραχωρήσει τα “κόκκινα 
δάνεια’’ σε distress funds». Αρα, αυτοί 
πέτυχαν περισσότερα από τους Σαμα-
ροβενιζέλους. Μόνο που οι Σαμαροβε-
νιζέλοι δεν υπέγραψαν τίποτα. Αφησαν 
ανοιχτή την τελευταία αξιολόγηση και 
πέταξαν την καυτή πατάτα στα χέρια 
του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε στο περιβόητο e-
mail Χαρδούβελη περιλαμβανόταν 
κάτι σχετικό. Οσο λοιπόν κι αν επικα-
λούνται σήμερα οι συριζαίοι κάτι που 
είπε ο Κατάινεν το 2014, έχουν δώσει το 
δικαίωμα στον Βαγγέλα και στη Φώφη 
να τους βγάζουν «στη σέντρα», κατη-
γορώντας τους για προεκλογικά ψεύδη 
και για κοινωνική αναλγησία.

Εκβιασμός και «σφυρί»
Με τη νέα ρύθμιση, προστασία προ-

σφέρεται μόνο σε ένα μικρό τμήμα των 

δανειοληπτών (σε 25% το προσδιορίζει 
η κυβέρνηση, αλλά εμείς κρατάμε επι-
φύλαξη για το εύρος), που έχει ετήσιο 
εισόδημα 8.180 ευρώ για τον άγαμο και 
13.917 για το ζευγάρι, με προσαύξηση 
3.361 για κάθε παιδί (μέχρι τρία). Και 
αυτή η ρύθμιση γίνεται με τους όρους 
των τραπεζών. Δικαστική προστασία θα 
υπάρχει μόνο αν δεν υπάρξει συμφωνία 
του δανειολήπτη με την τράπεζα. Για να 
διευκολυνθούν, μάλιστα, οι τράπεζες 
να «πρασινίσουν» όσο γίνεται περισ-
σότερα δάνεια, αν υπάρχει διαφορά 
ανάμεσα στη δόση που θα καθοριστεί 
και σ΄αυτή που μπορεί να πληρώσει ο 
δανειολήπτης (το δικαστήριο θα την 
καθορίζει), θα την καλύπτει το κράτος, 
που θα εγγράψει κονδύλι 100 εκατ. ευ-
ρώ στον προϋπολογισμό του 2016. Ση-
μειώστε ότι αυτή η ρύθμιση θα ισχύσει 
μόνο για μια τριετία.

Για να διευκολυνθεί η κυβερνητι-
κή προπαγάνδα, η τρόικα δέχτηκε να 
υπάρξει και μια δεύτερη κατηγορία δα-
νειοληπτών (η κυβέρνηση την ανεβάζει 
σε 35% του συνόλου, αλλά και πάλι πρέ-
πει να κρατήσουμε επιφύλαξη), η οποία 
στην πραγματικότητα δεν έχει καμιά 
προστασία, αφού εξαρτάται από τους 
όρους που θα θέσουν οι τραπεζίτες. Το 
ετήσιο εισόδημα αυτής της κατηγορί-
ας πρέπει να είναι 13.906 ευρώ μεικτά 
για τον άγαμο και 23.659 ευρώ για το 
ζευγάρι, με προσαύξηση 5.713 ευρώ 
για κάθε παιδί. Αν δεν τα βρουν με την 
τράπεζα, αυτοί οι δανειολήπτες μπο-
ρούν να προσφύγουν στο δικαστήριο, 
που θα τους ορίσει τη δόση με βάση 
το εισόδημα και τις «εύλογες δαπάνες 
διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%», 
υπό τον όρο ότι «ο οφειλέτης υπήρξε 
συνεργάσιμος», όχι μόνο από τώρα και 
μετά, αλλά και «κατά το χρόνο της αρ-
χικής καθυστέρησης του δανείου». Αν 
αυτός ο δανειολήπτης έχει και άλλα πε-
ριουσιακά στοιχεία, θα υποχρεώνεται 
να τα εκποιήσει. Αν δεν πληρώσει τρεις 
δόσεις σ' ένα χρόνο, αυτός ο δανειολή-
πτης αποβάλλεται από τη ρύθμιση. Αν 
το δικαστήριο κρίνει ότι δε θα μπορεί 
να πληρώνει με συνέπεια τις δόσεις του 
για τα επόμενα χρόνια, μπορεί να μην 
τον βάλει στη ρύθμιση.

Υπάρχουν και άλλες τεχνικές λεπτο-
μέρειες που προδιαγράφουν ότι αυτό 
το 35% των δανειοληπτών θα βρίσκεται 
στο έλεος των τραπεζιτών, που θα ενερ-
γούν με μοναδικό κριτήριο το «πρασί-
νισμα» των δανείων, ώστε από 40% 
που είναι σήμερα τα «κόκκινα» δάνεια, 
να μειωθούν στο 5%-7% που είναι ο 
ευρωπαϊκός μέσος όρος, όπως κυνικά 
επαναλαμβάνει συνεχώς ο Σταθάκης, 
εκπροσωπώντας αναίσχυντα τους τρα-
πεζίτες και όχι τους καταχρεωμένους 
εργαζόμενους.

Ερχονται τα distress 
funds

Οσο για τα distress funds, πίσω έχει η 
αχλάδα την ουρά. Απλά δεν έγινε τώρα 
η σχετική ρύθμιση. Η συζήτηση με την 
τρόικα συνεχίζεται και ενδεχομένως να 
υπάρξει ρύθμιση με το δεύτερο πακέτο 
προαπαιτούμενων. Οταν οι Τσακαλώ-
τος-Σταθάκης ρωτήθηκαν αν «γίνεται 
πιο εύκολη η πώληση των στεγαστικών 
δανείων σε διάφορα funds», όχι μόνο 
δεν το διέψευσαν, αλλά ο Σταθάκης 

είπε με το γνωστό κυνισμό του: 
«Λοιπόν υπάρχει μία συζήτηση η 

οποία θα ολοκληρωθεί σε διαδοχικές 
φάσεις αργότερα, που αφορά γενικά τη 
διαχείριση των κόκκινων δανείων κάθε 
μορφής. Σας υπενθυμίζω ότι είναι τέσ-
σερις κατηγορίες τα κόκκινα δάνεια, τα 
επιχειρηματικά, των μικρομεσαίων, τα 
στεγαστικά και τα καταναλωτικά. Προ-
φανώς συζητάται ένα μεγάλο φάσμα 
επιλογών, για τον τρόπο με τον οποίον 
θα γίνεται η διαχείριση των κόκκινων 
δανείων το επόμενο χρονικό διάστημα, 
εντός του τραπεζικού συστήματος και 
αυτό αφορά όλα τα εργαλεία που είτε 
έχουν ψηφιστεί, είτε υπάρχουν και δεν 
έχουν ενεργοποιηθεί. Αναφέρομαι στην 
ίδρυση του θεσμού, του φορέα ο οποίος 
θα αποτυπώνει την ικανότητα ενός νοι-
κοκυριού να ξεπληρώνει το δάνειό του, 
το credit scoring δηλαδή, έναν δημόσιο 
φορέα που θα αποτελεί ένα αντικειμε-
νικό θεσμό για την ικανότητα του νοικο-
κυριού. 

Αναφέρομαι στο Νόμο Δένδια, ανα-
φέρομαι στην εφαρμογή του για τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις και σε πολλά 
αλλά εργαλεία. Μέρος αυτών των εργα-
λείων θα είναι και η συζήτηση για το αν 
θα υπάρξει αγορά κόκκινων δανείων, 
πράγμα που θα απαιτήσει νέο θεσμικό 
πλαίσιο, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγ-
μή. Αυτό είναι το φάσμα των επιλογών, 
η στρατηγική θα είναι το πλαίσιο μέσα 
από το οποίο θα αποφασιστεί για το πώς 
ο στόχος, που είναι ο κοινός στόχος 
όλων μας καθώς τα κόκκινα δάνεια στο 
τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να συ-
νεχίσουν να είναι στο 40%, και πλέον 
πρέπει να αποκλιμακωθούν. Υπενθυμίζω 
ότι ο μέσος όρος των κόκκινων δανείων 
στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα είναι 
από 5% έως 7%. 

Συνεπώς μέρος της στρατηγικής μας 
είναι η αποκλιμάκωση των κόκκινων δα-
νείων, κινητοποιώντας όλα τα εργαλεία, 
που είτε έχουν θεσμοθετηθεί, είτε απαι-
τούν συμπληρωματική θεσμοθέτηση».

Δε χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός 
οικονομικός αναλυτής για να διαπιστώ-
σει από την απάντηση του Σταθάκη, ότι 
τα distress funds έρχονται. Είναι ένα 
«εργαλείο» για τη μείωση των «κόκ-
κινων» δανείων, που αποτελεί «κοινό 
στόχο όλων», δηλαδή κυβέρνησης και 
δανειστών.

Εμείς δεν έχουμε παρά να θυμίσου-
με το ιστορικό της συριζαίικης απάτης. 
Ξεκίνησαν με τη «νέα σεισάχθεια», δη-
λαδή με τη διαγραφή του μεγαλύτερου 
μέρους των «κόκκινων δανείων», ώστε 
και οι ιδιώτες να απαλλαγούν από το 
βραχνά των στεγαστικών δανείων που 
δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν και 
οι επιχειρήσεις να απαλλαγούν από 
το βραχνά του υπερδανεισμού και να 
συνεισφέρουν στην «επανεκκίνηση 
της οικονομίας», που ήταν ένας από 
τους πυλώνες του «προγράμματος της 
Θεσσαλονίκης».

Την επαύριο κιόλας των εκλογών 
του περασμένου Γενάρη, η «νέα σει-
σάχθεια» παραδόθηκε στη λήθη. Κάτι 
έλεγαν για τη δημιουργία «κακής τρά-
πεζας», στην οποία θα περάσουν τα 
«κόκκινα» δάνεια, για να εξυγιανθούν 
οι συστημικές τράπεζες, αλλά σύντομα 
ξεχάστηκε κι αυτό. Μόλις υπογράφηκε 
το Μνημόνιο-3, ο Τσίπρας διαβεβαίωσε 

ότι πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας 
δεν πρόκειται να γίνει και ότι εξασφαλί-
στηκε πως τα «κόκκινα» δάνεια δεν πρό-
κειται να πωληθούν σε distress funds. 
Λίγο μετά τις εκλογές, ο αντιπρόεδρος 
Δραγασάκης διαβεβαίωνε ότι τα μεν 
στεγαστικά «κόκκινα» δάνεια δε θα 
οδηγήσουν σε πλειστηριασμούς, τα δε 
επιχειρηματικά θα «αξιοποιηθούν» με 
την ίδρυση ειδικού φορέα.

Τώρα έχουμε (απάντηση Σταθάκη) 
για πρώτη φορά την τοποθέτηση των 
στεγαστικών δανείων στον ίδιο πα-
ρονομαστή με τα επιχειρηματικά και 
το άνοιγμα του δρόμου για «πακετο-
ποίηση» και πώλησή τους σε distress 
funds, που θα θεσπιστεί κάποια στιγμή 
στο άμεσο μέλλον (πριν το τέλος του 
χρόνου), δεδομένου ότι συνδέεται με 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

«Εχουμε συμφωνία για τη στρατηγική 
μας για τα κόκκινα δάνεια, για τα οποία 
δεν προκύπτει άμεσα νομοθετικό έργο. 
Είναι απλώς για τη στρατηγική την οποί-
αν θα δουλέψουμε τις επόμενες μέρες, 
θα τη συζητήσουμε, θα επεξεργαστούμε 
με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις διάφο-
ρες κατηγορίες κόκκινων δανείων. Δεν 
θα είναι δηλαδή μια λύση για όλα, αλλά 
για διαφορετικές κατηγορίες θα υπάρχει 
διαφορετική στρατηγική» είπε εισαγω-
γικά ο Τσακαλώτος μ' εκείνο το ύφος 
της μουσίτσας που θεωρεί τον εαυτό 
της πιο έξυπνο από τους άλλους. Και 
συμπλήρωσε: «Υπάρχει φιλελευθερο-
ποίηση της αγοράς σε μεγαλύτερο ή σε 
μικρότερο βαθμό, αλλά πάντα με ένα 
ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο». Κρατή-
στε, το «υπάρχει φιλελευθεροποίηση 
της αγοράς». Ακόμα και ο πιο αδαής 
περί τα οικονομικά ξέρει να διπλοκου-
μπώνεται όταν ακούει τις λέξεις «φι-
λελευθεροποίηση της αγοράς». Οταν, 
βέβαια, ο όρος χρησιμοποιείται για τα 
«κόκκινα» δάνεια, μπορούμε να καταλά-
βουμε πού οδηγεί. Οσο για το «ισχυρό 
ρυθμιστικό πρόγραμμα», είναι σαν όλες 
τις άλλες υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Και βέβαια, όταν αρχίσουν και πω-
λούνται από τις τράπεζες και «κόκκι-
να» δάνεια, για να εξυγιάνουν το ενερ-
γητικό τους και να μη χρειάζονται νέα 
ανακεφαλαιοποίηση, οι δανειολήπτες 
θα παραδοθούν στους εκβιασμούς 
των distress funds. Τότε τα «εργαλεία» 
-όπως τα αποκαλεί ο Σταθάκης- θα 
γίνουν πιο πολλά. Θα περιλαμβάνουν 
ανταλλαγές μεγαλύτερων διαμερισμά-
των με μικρότερα και σε φτηνότερη πε-
ριοχή, μετατροπή του δανείου σε σύμ-
βαση leasing και ό,τι άλλο μπορέσουν 
να σκεφτούν οι νοσηροί εγκέφαλοι των 
τεχνοκρατών του χρηματιστικού κεφα-
λαίου. Στο τέλος, βέβαια, θα υπάρχει ο 
πλειστηριασμός για όσους δεν τα κατα-
φέρουν να ανταποκριθούν στους όρους 
που θα τους τεθούν.

Πλήρης παράδοση και 
πλιάτσικο

«Ενα πράγμα που δε σας είπα καθό-
λου  ούτε με ρωτήσατε, είναι ότι κλείσα-
με  και τις αλλαγές για το ΤΧΣ αλλά και 
των Τραπεζών. Κι εκεί είχαμε πολύ μεγά-
λες διαφορές σε μερικά ζητήματα κι εκεί 
έγιναν συμβιβασμοί. Δεν με ρωτήσατε 
οπότε δε σας λέω..». Με την τσογλανιά 
που έχει καθιερώσει ως πολιτικό στιλ, 
ο Τσακαλώτος ξεπέρασε τη συζήτη-

ση σε μια σειρά σημαντικά ζητήματα, 
που υλοποιούν βασικές κατευθύνσεις 
του Μνημόνιου, παραδίδοντας στους 
δανειστές το ΤΧΣ και μέσω αυτού τις 
λεγόμενες συστημικές τράπεζες. 

Στο προηγούμενο φύλλο αναφέραμε 
μερικές από αυτές τις απαιτήσεις των 
δανειστών. Απ' όσο μπορέσαμε να δού-
με στο νομοσχέδιο, γιατί ο χρόνος ήταν 
απαγορευτικός για ουσιαστική και ολό-
πλευρη μελέτη, το σημαντικότερο είναι 
η θέσπιση της δυνατότητας του ΤΧΣ να 
πουλάει τις μετοχές τραπεζών που δι-
αθέτει «σε τιμή χαμηλότερη από την 
πιο πρόσφατη τιμή κτήσης»! Και η 
προηγούμενη συγκυβέρνηση, που έκα-
νε την πρώτη ανακεφαλαιοποίηση, και 
η τωρινή, που κάνει τη δεύτερη, ισχυρί-
ζονταν ότι οι τράπεζες θα εξυγιανθούν 
με δάνεια που θα πάρει το κράτος και 
μετά το κράτος θα πουλήσει τις μετο-
χές και όχι μόνο θα πάρει πίσω τα λεφτά 
που έβαλε με τις ανακεφαλαιοποιήσεις, 
αλλά θα βγάλει και κέρδος. Τώρα, η συ-
γκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου ψηφίζει 
νόμο για να μπορούν να πωλούνται με-
τοχές που κατέχει το ΤΧΣ με χασούρα. 
Μπορείτε να αντιληφθείτε τι πλιάτσικο 
πρόκειται να γίνει.

Ψηφίζεται επίσης η δυνατότητα να 
μπουκώνουν με χρήμα τα στελέχη που 
θα κουβαλήσουν οι δανειστές για να 
στελεχώσουν την Επιτροπή Επιλογής,  
το ΤΧΣ και τα ΔΣ των τραπεζών, καθώς 
και ο αποκλεισμός εγχώριων απ' αυτά 
τα πόστα των εγχώριων πολιτικών και 
πολιτικοτεχνοκρατικών στελεχών, έτσι 
που να μπορούν να βάλουν σ' αυτά τα 
πόστα μόνο ανθρώπους ελεγχόμενους 
από τους δανειστές. Ειδικά για τις 
μισθάρες των στελεχών που θα τοπο-
θετήσουν οι δανειστές, η νέα διάταξη 
αναφέρει ότι «η πολιτική αποδοχών 
πρέπει να είναι ανταγωνιστική, με τρόπο 
ώστε να προσελκύει και να επιτρέπει την 
παραμονή στις θέσεις εργασίας στελε-
χών υψηλών προσόντων και εμπειρίας». 
Αυτοί που αρπάζουν τη μπουκιά από το 
στόμα του εργάτη και του χαμηλοσυ-
νταξιούχου φροντίζουν ώστε τα στε-
λέχη τους να μην περιορίζονται από 
τα πλαφόν που ισχύουν στο ελληνικό 
κράτος.

Φόροι επί φόρων
Ο ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, 

που ήρθε ν' αντικαταστήσει (κατ' απαί-
τηση της γαλλικής κυβέρνησης) το 23% 
στο βόειο κρέας (έναντι 13% στα υπό-
λοιπα είδη κρέατος) μετακυλίεται στα 
τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ (5 λεπτά 
ανά στήλη σε όλα τα παιχνίδια) και στο 
κρασί (4ο λεπτά το λίτρο).

«Πριν ανησυχήσετε αυτοί που σας 
αρέσει το κρασί, μιλάμε για 30 λεπτά 
το μπουκάλι, δηλαδή δεν μιλάμε για πο-
λύ μεγάλο ποσό, που νομίζω ότι δε θα 
επηρεάσει πολύ την κατανάλωση κόκ-
κινου και άσπρου κρασιού» είπε με το 
καθιερωμένο τσογλαναράδικο ύφος ο 
Τσακαλώτος.

Αριθμητικά δεδομένα δεν έδωσαν οι 
Τσακαλώτος-Σταθάκης. Είπαν μόνο ότι 
αναζητούσαν ισοδύναμα για περίπου 
300 εκατ. ευρώ, βρήκαν περίπου 200 
εκατ. από τα τυχερά παιχνίδια και άλ-
λα 100 εκατ. θα πάρουν από δυο-τρεις 
εναλλακτικές πηγές, μία από τις οποίες 
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Δίκες αγωνιστών
Την ημέρα μνήμης και τιμής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου (!) δι-

κάζονταν στο τριμελές πλημμελειοδικείο  δυο αιρετοί εκπαιδευτικοί 
του ΠΥΣΠΕ Γ΄ Αθήνας, ο Βαϊνάς Παντελής και ο Γιώργος Χρόνης, μέ-
λη των Παρεμβάσεων - Κινήσεων - Συσπειρώσεων με την κατηγορία 
της «παράβασης καθήκοντος». Στους συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς 
ασκήθηκε ποινική δίωξη έπειτα από μήνυση που υπέβαλαν εναντίον 
τους οι Δάτσικας Θεοδόσιος (Διευθυντής του 2ου ΔΣ Ιλίου), Αττα-
λιώτου Κυριακή (Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής), Αλεξανδράτος 
Χαράλαμπος (Διευθυντής 1ου ΔΣ Αγίων Αναργύρων), υποψήφιοι στις 
κρίσεις στελεχών του 2011. 

Ποιο ήταν το «έγκλημα» των αγωνιστών εκπαιδευτικών; Βαθμολό-
γησαν με χαμηλό βαθμό τους μηνυτές στις κρίσεις στελεχών, επειδή 
σε βάρος τους υπήρχαν καταγγελίες από συλλόγους εκπαιδευτικών 
για αυταρχική και αντισυναδελφική συμπεριφορά.

Η στάση των δυο αιρετών βασίστηκε σε απόφαση των Παρεμβά-
σεων - Κινήσεων - Συσπειρώσεων να απέχουν από τη βαθμολογία 
όλων των άλλων υποψήφιων ως πράξη εναντίωσης στην αξιολόγηση 
και να βαθμολογήσουν με χαμηλή βαθμολογία μόνο τους συγκε-
κριμένους υποψήφιους, που σε βάρος τους υπήρχαν καταγγελίες 
συλλόγων. Η απόφαση αυτή ήταν πολύ γνωστή στους μηνυτές από 
πολύ νωρίς.

Οι μηνυτές έδρασαν ως εμπροσθοφυλακή της πολιτικής που 
ασκείται -ειδικά τα τελευταία χρόνια της επέλασης των Μνημονί-
ων- με περισσό πάθος από το αστικό κράτος, της ποινικοποίησης της 
συνδικαλιστικής δράσης και των αγώνων για να σταλεί τρομοκρατικό 
μήνυμα ενάντια σε κάθε εργαζόμενο που αντιστέκεται. Παράλληλα 
στάλθηκε το μήνυμα στους εκπαιδευτικούς, ότι οι αιρετοί στα Υπηρε-
σιακά Συμβούλια, που είναι πειθαρχικά όργανα και όργανα επιβολής 
της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής στην Παιδεία, οφείλουν να 
μην παρεκκλίνουν από τις κατευθυντήριες γραμμές της εξουσίας. 
Οφείλουν να συμπλέουν απόλυτα με τα διορισμένα μέλη, να είναι 
διαπλεκόμενοι και υποταγμένοι.

Η δίκη των δύο αγωνιστών συνδικαλιστών τελικά αναβλήθηκε, 
επειδή, παρότι κλητεύθηκαν, δεν τόλμησαν να εμφανιστούν στην 
δικαστική αίθουσα οι μηνυτές, φοβούμενοι, προφανώς, το «κράξιμο» 
και την οργή των εκπαιδευτικών που ήταν παρόντες στο δικαστήριο, 
για να συμπαρασταθούν στους διωκόμενους συναδέλφους τους.

Νωρίτερα, στις 6 του Νοέμβρη 2015, το πειθαρχικό συμβούλιο 
απάλλαξε ομόφωνα τους Παντελή Βαϊνά και Γιώργο Χρόνη από την 
κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος» και σταμάτησε την παρα-
πέρα διαδικασία για την υπαγωγή τους σε δυνητική αργία.

ΥΓ: Η δίωξη αυτή όπως και οι διώξεις εναντίον άλλων αιρετών 
επειδή εναντιώθηκαν στην ασκούμενη πολιτική, π.χ. της μη κάλυ-
ψης των κενών, κ.λπ., κατά τη γνώμη μας, επιβεβαιώνει την άποψη 
ότι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχει θέση στα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια, επειδή η συμμετοχή σε αυτά με αιρετούς εκπροσώπους 
καλλιεργεί την συνυπευθυνότητα, την υποταγή και βεβαίως τις αυτα-
πάτες στους εκπαιδευτικούς ότι μπορούν να επηρεάσουν - χωρίς την 
καυτή ανάσα του αγώνα- τις εξελίξεις και την πολιτική που ασκείται 
στην εκπαίδευση. Η συμμετοχή στα ΥΣ υπακούει στη λογική της 
κακόφημης «συνδιοίκησης», που προωθήθηκε στα μεταπολιτευτικά 
χρόνια για να εγκλωβίσει και υποτάξει το τότε ανερχόμενο διεκδι-
κητικό κίνημα των φοιτητών και των εργαζόμενων.

Διεκδικώντας το δικαίωμα στη 
στέγαση

Την επέτειο του Πολυτεχνείου οι σύλλογοι φοιτητών της Ιατρικής 
και των φοιτητικών εστιών της Δουρούτης στα Γιάννενα τίμησαν με 
τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο για την υπεράσπιση των στοιχειωδέ-
στερων δικαιωμάτων τους, που απορρέουν από την οιονεί -δυστυ-
χώς- συνταγματική επιταγή της δωρεάν Παιδείας. Πραγματοποίησαν 
κατάληψη στο Δημαρχείο της πόλης, απαιτώντας να λυθεί το έντονο 
στεγαστικό τους πρόβλημα. Στο Δημαρχείο εγκατέστησαν μικροφω-
νική και διάβασαν τις ανακοινώσεις τους και κρέμασαν πανό στην 
πρόσοψη, ενώ αποχώρησαν το απόγευμα για να συμμετάσχουν στην 
πορεία. Ο δήμαρχος είχε φραστικό επεισόδιο μαζί τους, ενώ έριξε 
τη μπάλα στην εξέδρα, φορτώνοντας τις ευθύνες «στην κεντρική 
διοίκηση και όχι στην αυτοδιοίκηση». Και δήλωσε, προφανώς για 
να κατευνάσει τα πνεύματα, ότι «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε σε συ-
νεργασία με το πανεπιστήμιο για να βοηθήσουμε να λυθεί αυτό το 
πρόβλημα της στέγασης των φοιτητών». 

Για να λυθεί το πρόβλημα της στέγασης των φοιτητών, το πανεπι-
στήμιο θα χρειαστεί τη χρηματοδότηση από τον Δήμο και την Περι-
φέρεια για να ανταποκριθεί στο κόστος.  Ως εκ τούτου αναμένονται 
σχετικές εξελίξεις, έπειτα από την πίεση που άσκησαν οι φοιτητές, 
που δεινοπαθούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις των σπουδών 
τους, καθώς οι λαϊκές οικογένειες βιώνουν μια άνευ προηγουμένου 
επίθεση στο εισόδημά τους.

Η ιστορία άρχισε από το περασμένο καλοκαίρι όταν οι  πρυτανικές 
αρχές απείλησαν τους εστιακούς φοιτητές ότι θα τους διώξουν από 
τα σπίτια τους γιατί δεν έχουν πληρώσει το χαράτσι των 45 ευρώ. Και 
τότε η δυναμική αντίδραση των εστιακών φοιτητών, που πλαισιώθη-
κε και από άλλους φοιτητικούς συλλόγους και εργατικά σωματεία, 
απέτρεψε τη δυσμενή αυτή εξέλιξη.

Στη λογική της κατάργησης της 
δωρεάν χορήγησης συγγραμμάτων
Τα τελευταία χρόνια και 

με πρωτεργάτες όλες τις 
πολιτικές ηγεσίες του υπουρ-
γείου Παιδείας έχει ξεκινήσει 
έντονα η φιλολογία, αλλά και η 
δρομολόγηση εφαρμογής της 
στην πράξη, της κατάργησης 
της δωρεάν χορήγησης των 
επιστημονικών συγγραμμάτων 
στο Πανεπιστήμιο. 

Ηδη, με βάση το νόμο  δίνε-
ται δωρεάν ένα μόνο διδακτικό 
σύγγραμμα για κάθε διδασκό-
μενο υποχρεωτικό ή επιλεγό-
μενο μάθημα του προγράμμα-
τος σπουδών. Τα συγγράμματα 
που διανέμονται ισούνται στον 
αριθμό με τα υποχρεωτικά και 
επιλεγόμενα μαθήματα που 
απαιτούνται για τη λήψη του 
πτυχίου. Αυτό πρακτικά ση-
μαίνει ότι επιλογή δεύτερου 
συγγράμματος για το ίδιο 
μάθημα δεν επιτρέπεται, αν 
ο φοιτητής π.χ. απορρίφθηκε 
σε προηγούμενη εξεταστική 
περίοδο και το σύγγραμμα 
άλλαξε για το συγκεκριμένο 
μάθημα. Επίσης σημαίνει ότι 
αν κάποιος φοιτητής επιλέξει 
περισσότερα επιλεγόμενα από 
όσα απαιτούνται για τη λήψη 
του πτυχίου δεν δικαιούται για 
αυτά τα περισσότερα δωρεάν 
σύγγραμμα. Και σημαίνει, βε-
βαίως, ότι αν κάποιος φοιτη-
τής «κρίνει» αναγκαίο για την 
επιστημονική του κατάρτιση 
και δεύτερο σύγγραμμα ανά 
διδασκόμενο μάθημα, τότε 
υποχρεούται να το αγοράσει 
με δικά του έξοδα.  

Δικαιούχοι των διδακτικών 
συγγραμμάτων είναι όλοι οι 
φοιτητές έως και 2 χρόνια 

μετά τον ελάχιστο προβλεπό-
μενο αριθμό ετών για τη λήψη 
του πτυχίου (ν+2 έτη) με την 
προϋπόθεση ότι δεν έχουν ξα-
ναλάβει σύγγραμμα για το ίδιο 
μάθημα κατά το παρελθόν. 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-
2013 δεν χορηγούνται δωρεάν 
έντυπα διδακτικά συγγράμμα-
τα σε όσους παρακολουθούν 
προγράμματα σπουδών για τη 
λήψη δεύτερου πτυχίου από 
κατατακτήριες.

Η κρίση, όμως, και η οικονο-
μική ασφυξία που επεβλήθη 
στα πανεπιστημιακά ιδρύμα-
τα οδήγησε κάποια από αυτά 
να άρουν ακόμη και αυτό το 
πετσοκομμένο δικαίωμα των 
φοιτητών, τασσόμενα με την 
πλευρά αυτών που θέλουν να 
μας τα αρπάξουν όλα, αντί να 
πολεμήσουν για τα αυτονόητα, 
που αφορούν το δικαίωμα των 
νέων στη μόρφωση.

Το παράδειγμα της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστήμιου 
Πατρών είναι χαρακτηριστικό 
και οδήγησε τον εκεί φοιτητικό 
σύλλογο σε αντίδραση, προει-
δοποιώντας την πανεπιστημι-
ακή Αρχή για πιο δυναμικές 
κινητοποιήσεις αν δεν πάρει 
πίσω την επαίσχυντη απόφα-
σή της. 

Η ανακοίνωση-καταγγελία 
των φοιτητών της Ιατρικής 
Σχολής Πάτρας είναι η εξής:

«Η υποχρηματοδότηση των 
πανεπιστημίων, μας πλήττει 
άμεσα αφού επηρεάζει αρνητι-
κά τις σπουδές μας και την φοι-
τητική μας καθημερινότητα. Συ-
γκεκριμένα στη σχολή μας αυτό 

είναι εμφανές, καθώς πέρα από 
την περικοπή εργαστηρίων, 
στηθοσκοπίων και ιατρικών 
ρομπών που αντιμετωπίζουμε 
τα τελευταία χρόνια, φέτος ήρ-
θε να προστεθεί και η περικοπή 
βασικών συγγραμμάτων.

Εν μέσω καλοκαιριού συ-
νεδρίασε το Τμήμα Ιατρικής 
Πανεπιστημίου Πατρών χωρίς 
την ενημέρωση του Φοιτητι-
κού Συλλόγου και αποφάσι-
σε να μη δίνονται από φέτος 
συγγράμματα σε 10 μαθήματα 
(ουροποιητικό, καρδιολογία, 
αναπνευστικό, ρευματολογία, 
αιμοποιητικό, ενδροκρινολο-
γία, λοιμωξιολογία, ογκολογία, 
φαρμακολογία ΙΙ, γαστρεντερι-
κό). Η συγκεκριμένη απόφαση 
δε μας δημοσιοποιήθηκε και 
την αντιληφθήκαμε όταν άνοιξε 
ο Εύδοξος (ηλεκτρονική υπηρε-
σία μέσα από την οποία οι φοι-
τητές δηλώνουν και παίρνουν 
τα συγγράμματα).

Κινητοποιηθήκαμε άμεσα 
μέσω Γενικών Συνελεύσεων 
με μαζικές παραστάσεις στον 
Πρόεδρο, στον Τομέα Παθολο-
γίας 1, και στο Τμήμα ζητώντας 
την ανάκληση της απόφασης. 
Το αίτημά μας δεν ικανοποιή-
θηκε αφού σύμφωνα με τους 
καθηγητές,  παρόλο που υπάρ-
χει το κονδύλι, τα βιβλία είναι 
περιττά σε περίοδο που πρέ-
πει να κάνουμε οικονομία.

Για εμάς τα βιβλία αυτά εί-
ναι απαραίτητα, τόσο για τις 
σπουδές μας όσο και για την 
μετέπειτα πορεία μας ως για-
τροί. Θεωρούμε πως τα βι-
βλία αυτά δεν είναι απλά ένα 
εργαλείο για να περάσουμε 

το μάθημα, αλλά ένα μέσο για 
να προσεγγίσουμε καλύτερα 
το αντικείμενο των σπουδών 
μας. Σε αυτή την κατεύθυνση 
πιστεύουμε πως οι ηλεκτρονι-
κές σημειώσεις και το e-class 
δεν μπορούν να αντικαταστή-
σουν σε καμία περίπτωση ένα 
ολοκληρωμένο σύγγραμμα. 
Εκτός αν είναι λογικό να βγαί-
νεις γιατρός χωρίς βιβλίο καρ-
διολογίας! Δυστυχώς η σχολή 
μας πρωτοτυπεί όντας η πρώτη 
Ιατρική στην Ελλάδα που κόβει 
τέτοια βασικά συγγράμματα! 
Τέλος, διανύοντας μία περίοδο 
που το σύστημα υγείας καταρ-
ρέει λόγω της υποχρηματοδό-
τησης και της υποστελέχωσης, 
το να κόβονται τα εφόδια των 
μελλοντικών γιατρών την υπο-
βαθμίζει ακόμα  περισσότερο.

Για τους παραπάνω λόγους 
απαιτούμε να πάρουμε τα 
βιβλία μας! Ζητούμε να συνε-
δριάσει άμεσα το Τμήμα και να 
ανακληθεί η απόφαση. Προς 
κάθε κατεύθυνση δηλώνουμε 
ότι αν αυτό δεν ικανοποιηθεί 
θα απαντήσουμε με πιο οξυ-
μένα μέσα πάλης και θα το 
φτάσουμε μέχρι το τέλος! Ανα-
γνωρίζουμε ότι τα προβλήμα-
τα υποχρηματοδότησης δεν 
υπάρχουν μόνο στη σχολή μας 
και ούτε μόνο στο Πανεπιστή-
μιο. Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί 
πρέπει να παλέψουμε ενάντια 
σε αυτή την πολιτική γι’ αυτό 
καλούμε σε κοινό αγώνα τους 
υπόλοιπους φοιτητικούς συλ-
λόγους, τους εργαζομένους 
στον τομέα υγείας αλλά και 
όλα τα πληττόμενα κομμάτια 
της κοινωνίας».

Γκεμπελίσκοι της συμφοράς
«Ο πρώτος πρωθυπουργός που κατέθεσε στεφάνι στο Πο-

λυτεχνείο» έγραψε η «Αυγή» στο twitter, παραθέτοντας και 
το σύνδεσμο προς το youtube, όπου μπορούσε κανείς να δει 
τον Τσίπρα να καταθέτει στεφάνι, το πρωί της 17ης Νοέμβρη 
(για την περίσταση φόρεσε μπουφάν, αφήνοντας το σακάκι 
στην πρωθυπουργική λιμουζίνα).

Ακόμη και ο πιο άσχετος δημοσιογραφίσκος δε θα διέ-
πραττε αυτή τη γκάφα. Θα σκεφτόταν ότι τόσοι πασόκοι 
πρωθυπουργοί που πέρασαν, δεν μπορεί, κάποιος θα είχε 
καταθέσει στεφάνι στο Πολυτεχνείο. Θα το έψαχνε λίγο 
(βοηθάνε πολύ πλέον τα ψαχτήρια του Διαδίκτυου) και θα 
έβρισκε ότι πρώτος πρωθυπουργός που κατέθεσε στεφάνι 
ήταν ο Α. Παπανδρέου και ακολούθησαν ο Σημίτης και ο 
Γιωργάκης. Δηλαδή, ο Τσίπρας ήταν τέταρτος.

Δεν πρόκειται, λοιπόν, για γκάφα αλλά για συνειδητό γκε-
μπελισμό: πες, πες, κάτι θα μείνει. Κάποιοι θα διαβάσουν 
μόνο την ανάρτηση της «Αυγής» και ενδεχομένως να ρίξουν 
καμιά ματιά στο βίντεο (το έπαιξαν και τα κανάλια άλλωστε). 
Και θα είναι λιγότεροι αυτοί που θυμούνται ότι κατέθεσαν και 
άλλοι πρωθυπουργοί στεφάνια. Κι ακόμα λιγότεροι αυτοί που 
θα διαβάσουν το σχόλιο του υπεύθυνου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, 
που ρώτησε αν «κάνουν δημοσιογραφία ή προπαγάνδα». Εί-
παμε: γκεμπελίσκοι και μάλιστα της συμφοράς.

Φυσικά, δεν αναφέρθηκαν στο ότι ο Τσίπρας πήγε στο 
Πολυτεχνείο πρωί-πρωί, με την τσίμπλα στο μάτι, για να μην 
προλάβει να μαζευτεί πολύς κόσμος. Οτι οι ασφαλίτες του 
τον συνόδευαν και μέσα στο Πολυτεχνείο. Κι ότι παρά το 
πρωινό της ώρας και το… συνωστισμό ασφαλιτών και συρι-
ζαίων, το κράξιμο δεν το γλίτωσε. Γι' αυτό και ο… λαοφιλής 
πρωθυπουργός δεν έμεινε στο χώρο πάνω από δυο λεπτά.

Eργολάβοι παντός καιρού
Τι γυρεύει ένας εργολάβος στο Γραφείο του υπουργού Επικρατεί-

ας (ο οποίος επίσης ήταν εργολάβος); Αυτό το ερώτημα θέταμε στο 
φύλλο μας της 25ης Απρίλη, αναφερόμενοι στον εργολάβο Δημήτριο 
Τσιλιμίγκα, ο οποίος διορίστηκε… άμισθος σύμβουλος του κυρ-Αλέκου 
Φλαμπουράρη, διότι -όπως έγραφε η απόφαση του υπουργού- υπήρ-
χε «ανάγκη εξασφάλισης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών από 
εμπειρογνώμονα ειδικό σε ζητήματα σχεδιασμού και προγραμματι-
σμού πολεοδομικών έργων αρμοδιότητας του υπουργού Επικρατείας». 
Ο Φλαμπουράρης -γράφαμε- δεν έχει αρμοδιότητες στον πολεοδο-
μικό σχεδιασμό. Οι αρμοδιότητες που του εκχώρησε ο Τσίπρας είναι 
«να υποστηρίζει τις ενέργειες και τις δράσεις του πρωθυπουργού που 
αποβλέπουν στη διασφάλιση της ενότητας της κυβέρνησης και της 
συνοχής του κυβερνητικού έργου».

Φαυλότητα νέου τύπου χαρακτηρίζαμε αυτή τη φάμπρικα των «άμι-
σθων συμβούλων» που εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το αυτί του κυρ-Αλέκου, 
όμως, δεν ίδρωσε. Στις 15 Οκτώβρη επαναδιόρισε τον Δ. Τσιλιμίγκα σε 
θέση «άμισθου ειδικού συμβούλου», προκειμένου να τον συμβουλεύει 
«σχετικά με ζητήματα σχεδιασμού και προγραμματισμού πολεοδο-
μικών έργων αρμοδιότητας του Υπουργού Επικρατείας, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους» (ΦΕΚ 732 ΥΟΔΔ/15.10.15). Στο μήνα πάνω, 
όμως, φαίνεται πως ο «άμισθος ειδικός σύμβουλος» αναβαθμίζεται. 
Θα αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή για την ιδιωτικοποίηση των 
6.000 στρεμμάτων του Ελληνικού. Θέση που προβλέπεται από το 
Μνημόνιο-3.

Μετά την πρώην δημαρίτισσα Νανά Σπυροπούλου, που τοποθε-
τήθηκε πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της «Ελληνικό ΑΕ», 
επίσης επιλογή του κυρ-Αλέκου, όπως ψιθυρίζουν οι ίδιοι οι συριζαίοι, 
ο γέρων του Μαξίμου τοποθετεί δικό του άνθρωπο και στη θέση του 
Συντονιστή της ιδιωτικοποίησης. Τρέμε Λάτση, ο κυρ-Αλέκος θα σου 
χαλάσει τα σχέδια…
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Δυο γάιδαροι μαλώνανε…
Στο δρόμο των προκατόχων της η αναπληρώτρια υπουργός 

Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου, εξέδωσε την Πέμπτη 13 Νοέμ-
βρη ένα αισχρό Δελτίο Τύπου, στο οποίο πανηγύριζε επειδή –
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ- τον Αύγουστο η ανεργία 
ήταν 24,6%, έναντι 26,2% τον Αύγουστο του 2014. «Οι αριθμοί 
διαψεύδουν όσους επένδυσαν το καλοκαίρι στην τρομοκρατία 
των capital controls» έλεγε στην προσωπική της δήλωση. Και συ-
νέχιζε: «Οι κραυγές περί βύθισης της ελληνικής οικονομίας και 
απώλειας δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, εξαιτίας των κε-
φαλαιακών περιορισμών, αποδεικνύεται ότι δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ».

Βέβαια, τα επίσημα στοιχεία και της Κομισιόν και της κυβέρ-
νησης (π.χ. προσχέδιο κρατικού προϋπολογισμού) και άλλων 
φορέων (π.χ. τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού 
του Κράτους) αναφέρουν φαρδιά-πλατιά ότι τα capital controls 
καταβαράθρωσαν τον ελληνικό καπιταλισμό, όμως η Αντωνο-
πούλου θέλησε να κάνει γκεμπελίστικη προπαγάνδα με τη συ-
γκυριακή σχετική μείωση της ανεργίας για ένα συγκεκριμένο 
μήνα, που οφείλεται προφανώς στην αύξηση της τουριστικής 
δραστηριότητας.

Την ίδια μέρα, όμως, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του 
προγράμματος ΕΡΓΑΝΗ, που καταγράφει τις προσλήψεις-απο-
λύσεις κάθε μήνα, που έδειξαν αρνητικό ισοζύγιο τον Οκτώβρη, 
και ο Βρούτσης δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Εξέδωσε 
ένα μακροσκελές Δελτίο Τύπου, για ν’ «αποδείξει» ότι επί ΝΔ η 
ανεργία μειωνόταν, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ αυξάνεται. Στον Βρούτση 
απάντησε με νέο Δελτίο Τύπου η Αντωνοπούλου, η οποία ξεκίνησε 
από το ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, 
τον Οκτώβριο του 2014, επί διακυβέρνησης  ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, είχαν 
χαθεί 66.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή 10.000 περισσότερες 
από τον φετινό Οκτώβριο», για να καταλήξει με προσποιητή 
σεμνότητα: «Κανείς δεν μπορεί να πανηγυρίζει για μικρές βελτι-
ώσεις στα ποσοστά  ανεργίας, όταν η ανεργία αγγίζει το 25%». 
Μέσα σε λίγες ώρες, πρώτα πανηγύρισε για τη μείωση του επί-
σημου ποσοστού ανεργίας τον Αύγουστο και μετά εξέφρασε τη… 
θλίψη της για τη διατήρηση της ανεργίας σε ψηλά επίπεδα. Δεν 
εξήγησε, όμως, πώς γίνεται τον Αύγουστο να έχουμε μείωση της 
ανεργίας, σε σχέση με τον Αύγουστο του 2014, και τον Οκτώβρη 
η ΕΡΓΑΝΗ να δείχνει περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις. 
Θυμίζουμε ότι η επίσημη πρόβλεψη μιλάει για αύξηση της ανερ-
γίας το 2016 σε σχέση με το 2015 κατά μία μονάδα.

Θέατρο

Η κυρία Καράρ επιστρέφει 
στην Κόντρα

Υπολειπόμενες παραστάσεις
Σάββατο 21 - Κυριακή 22 Νοέμβρη
Σάββατο 28 - Κυριακή 29 Νοέμβρη

Ωρα έναρξης 8:30μμ
Είσοδος ελεύθερη

Απαιτείται κράτηση θέ-
σεων στο 6975507005

κάθε πλευρά τις εννοεί διαφο-
ρετικά. Η μεν Ρωσία επιδιώκει 
τη συμμετοχή της σημερινής 
πολιτικής ηγεσίας της Συρίας 
και του Μπάαθ στις εκλογές, 
τις οποίες είναι πολύ πιθανόν με 
τα σημερινά πληθυσμιακά και 
πολιτικά δεδομένα στη χώρα να 
κερδίσουν. Ας μην ξεχνάμε ότι 
οι Αλεβίτες και άλλες θρησκευ-
τικές και εθνικές μειονότητες 
εξακολουθούν να στηρίζουν το 
καθεστώς Ασαντ. Ο δε Λευκός 
Οίκος και οι σύμμαχοί του απαι-
τούν να αποκλειστούν ο Ασαντ 
και η σημερινή συριακή κυβέρ-
νηση από τις εκλογές, ώστε οι 
υποψήφιοι να είναι ελεγχόμενοι 
και το εκλογικό αποτέλεσμα ευ-
νοϊκό γι' αυτούς. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι, σύμφωνα με τη βρετα-
νική «Guardian» (Vladimir Putin: 
from pariah to powerbroker in 
one year, 17/11/15), ο βρετανός 
πρωθυπουργός Κάμερον κατά τη 
συνάντησή του στις 16 Νοέμβρη 
στο περιθώριο της συνόδου των 
G20 στην Τουρκία «προσέφερε 
στο ρώσο πρόεδρο σαφείς εγγυ-
ήσεις ότι τα στρατηγικά συμφέ-
ροντα της Ρωσίας στη Συρία, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις αερο-
πορικές και ναυτικές βάσεις της 
στη Συρία, θα αναγνωριστούν 
και θα προστατευτούν πλήρως 
σε οποιαδήποτε διευθέτηση». 
Με στόχο να τον πείσει να κάνει 
κάποια υποχώρηση στο μεγάλο 
αγκάθι που λέγεται Ασαντ.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν 
δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή 
που ο ρόλος της Ρωσίας έχει 
αναβαθμιστεί στρατιωτικά και 
διπλωματικά να βιάζεται. Ιδιαί-
τερα μετά τις πολύνεκρες επιθέ-
σεις στο Παρίσι και τη στρατιω-
τική συμμαχία Ρωσίας – Γαλλίας 
εναντίον του ISIS, σύμφωνα με 
τις επίσημες ανακοινώσεις Πού-
τιν και Ολάντ. Οταν μέχρι πρό-
τινος, ο Λευκός Οίκος αρνιόταν 
ανάλογη συνεργασία με τη Ρω-
σία και χαρακτήριζε «μη καλοδε-
χούμενη» και «καταδικασμένη 
να αποτύχει» τη ρωσική στρατι-
ωτική επέμβαση στη Συρία.

Είναι πολύ νωρίς για να προ-
βλέψει κανείς αν και κατά πόσο 
θα προχωρήσουν οι διαπραγ-
ματεύσεις και θα εφαρμοστεί 
το χρονοδιάγραμμα πολιτικής 
λύσης. Το ποιες υποχωρήσεις 
θα γίνουν από κάθε πλευρά και 
ο χρόνος που θα γίνουν θα καθο-
ριστεί πρωτίστως από την έκβα-
ση των στρατιωτικών επιχειρή-
σεων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι 
κι αν ακόμη καταλήξουν κάποια 
στιγμή σε κάποιο συμβιβασμό 
οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
που εμπλέκονται στο σφαγείο 
της Συρίας, ο πόλεμος δεν θα 
σταματήσει γρήγορα και εύκο-
λα, γιατί οι αιτίες που γεννούν 
το θρησκευτικό φανατισμό και 
το φαινόμενο του τζιχαντισμού 
όχι μόνο συνεχίζουν να υπάρ-
χουν, αλλά έχουν επιδεινωθεί 
εξαιτίας των πολέμων και των 
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων 
στην ευρύτερη περιοχή.
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Οδικός χάρτης 
με ασάφειες   
και αγκάθια

Νότια Κορέα

H παράδοση συνεχίζεται
Περισσότεροι από 70.000 

διαδηλωτές κατέκλυσαν 
τους κεντρικούς δρόμους της 
Σεούλ το περασμένο Σάββατο 
14 Νοέμβρη για να διαδηλώ-
σουν ενάντια στα σχέδια της 
κυβέρνησης να τροποποιήσει 
την εργατική νομοθεσία, να 
καταργήσει την προστασία 
για ορισμένα αγροτικά προ-
ϊόντα στην αγορά και να επι-
βάλει από το 2017 νέα σχολικά 
βιβλία, στα οποία η κυβέρνηση 
του  προέδρου Παρκ Γεουνγί 
πιθανότατα θα επιχειρήσει να 
παραποιήσει την ιστορία ξε-
πλένοντας τα εγκλήματα του 
πατέρα του, δικτάτορα Παρκ 
Τσουνγί, που κυβέρνησε τη 
χώρα στις δεκαετίες του ‘60 
και του ‘70. Με το νομοσχέδιο 
για την αλλαγή της εργατικής 
νομοθεσίας επιδεινώνονται 
συνολικά οι εργασιακές σχέ-
σεις, απελευθερώνονται οι 
απολύσεις και μειώνονται οι 
μισθοί.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν 
διάφορες εργατικές, αγροτι-
κές και κοινωνικές οργανώ-
σεις, μεταξύ των οποίων και 
η Κορεατική Συνομοσπονδία 
Συνδικάτων (KCTU), γνωστή 
για τις μαχητικές κινητοποι-

ήσεις των μελών της. Κατ’ 
εντολή της νοτιοκορεάτικης 
κυβέρνησης, 20.000 άντρες 
των Ειδικών Δυνάμεων της 
αστυνομίας αναπτύχθηκαν 
για να αντιμετωπίσουν τους δι-
αδηλωτές, λόγω των μαχητικών 
παραδόσεων του εργατικού 
και φοιτητικού κινήματος, που 
έχουν δώσει πολλές σκληρές 
μάχες στις συγκρούσεις με τις 
δυνάμεις καταστολής. 

Από την παράδοση δεν 
ξέφυγαν ούτε αυτή τη φορά. 
Οταν η αστυνομία επιχείρησε 
να διαλύσει τη διαδήλωση με 
δακρυγόνα και εκτοξευτήρες 
νερού, οι διαδηλωτές αντεπι-
τέθηκαν με λοστούς και έσπα-
σαν αστυνομικά οχήματα. Οι 

διαπληκτισμοί είχαν ξεκινήσει 
από νωρίς το πρωί μεταξύ με-
λών της KCTU και ασφαλιτών, 
οι οποίοι επιχείρησαν να συλ-
λάβουν κατά τη διάρκεια συ-
νέντευξης Τύπου τον πρόεδρο 
της Συνομοσπονδίας, για τον 
οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα 
σύλληψης, επειδή δεν εμφα-
νίστηκε σε δίκη για το ρόλο 
του στην οργάνωση μιας δια-
δήλωσης τον περασμένο Μάη 
κατά την οποία σημειώθηκαν 
βίαια επεισόδια. Ο ίδιος προ-
ειδοποίησε ότι αν η κυβέρνη-
ση επιχειρήσει να περάσει το 
νομοσχέδιο για την αλλαγή 
της εργατικής νομοθεσίας, το 
εργατικό κίνημα θα απαντήσει 
με γενική απεργία στις αρχές 
Δεκέμβρη.

Επιστροφή στην ασφάλεια της πατρίδας τους 
υποσχέθηκε ο υπουργός Εσωτερικών της Γερ-

μανίας Τόμας Ντε Μεζιέρ στους αφγανούς πρό-
σφυγες! Ζήτησε ακόμα πιο γρήγορες διαδικασίες 
απελάσεων για τους μετανάστες από τα Βαλκά-
νια. Ο Ντε Μεζιέρ δε δίστασε να αποκαλύψει ότι 
οι απελάσεις θα είναι μαζικές και θεώρησε ανε-
πίτρεπτο να έρχονται τόσοι πολλοί Αφγανοί στη 
Γερμανία αντί να κάτσουν στη χώρα τους και να 
βοηθήσουν στην ανοικοδόμησή της! [Στην ανοι-
κοδόμηση εντάσσονται προφανώς και οι βομ-
βαρδισμοί νοσοκομείων, σαν αυτόν που έκαναν 
οι Αμερικάνοι στις 3 Οκτώβρη, όταν βομβάρδισαν 
στην Κουντούζ του βορείου Αφγανιστάν νοσοκο-
μείο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, σκοτώνοντας 22 
ασθενείς και καταστρέφοντας μια μονάδα όπου 
νοσηλεύονται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι!].

Δεν είναι όμως μόνο η Γερμανία που βαδίζει 
σταθερά σε αντιμεταναστευτικά μονοπάτια. Η κυ-
βέρνηση της Νορβηγίας αποφάσισε πρόσφατα, 
με έκτακτους νόμους, να κάνει πιο «σφιχτή» τη νο-
μοθεσία περί ασύλου. Η Νορβηγία έχει γύρω στα 
5.2 εκατομμύρια κατοίκους και παρά το ότι δεν 
είναι μέλος της ΕΕ ανήκει στη ζώνη του Σένγκεν. 
Αυτό το χρόνο αναμένεται να της υποβληθούν 
συνολικά 20-25 χιλιάδες αιτήσεις ασύλου, αριθ-
μός που συνεχώς αναθεωρείται προς τα πάνω από 
τον περασμένο Αύγουστο. Αν και ο αριθμός είναι 
σημαντικά μικρότερος από αυτόν της γειτονικής 
Σουηδίας, που έχει το διπλάσιο περίπου πληθυ-
σμό από τη Νορβηγία και αναμένει 190 χιλιάδες 
αιτήσεις ασύλου αυτό το χρόνο, έχει σημάνει κα-
μπανάκι κινδύνου στη νορβηγική κυβέρνηση που 
βλέπει χιλιάδες μετανάστες να μπαίνουν στη 
χώρα από τα σύνορα με τη Ρωσία. Από 10 άτομα 
που ήταν πέρσι, φέτος έχουν αυξηθεί στα 4.000. 

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Νορβηγίας 
Αντρες Ανουνσεν δήλωσε ότι η νέα νομοθεσία 
θα δώσει τη δυνατότητα άρνησης ασύλου σε με-
τανάστες από «ασφαλείς χώρες» καθώς και συ-
ντομότερες προθεσμίες για να εγκαταλείψουν 

τη χώρα αυτοί των οποίων η αίτηση ασύλου έχει 
απορριφθεί. Οταν το Αφγανιστάν έχει αρχίσει να 
θεωρείται εν μέρει «ασφαλής χώρα» στη Γερμα-
νία, γιατί να μη γίνει το ίδιο στη Νορβηγία, όταν 
η πλειοψηφία των μεταναστών που περνούν τα 
ρωσονορβηγικά σύνορα είναι Αφγανοί (σύμφωνα 
με το νορβηγικό γραφείο μετανάστευσης - UDI). 
Κι ας κινδυνεύουν οι περισσότεροι να σταλούν 
πακέτο στην Καμπούλ που πλέον η Νορβηγία τη 
θεωρεί σχετικά «ασφαλή»! 

Η αντιμεταναστευτική υστερία έχει φτάσει 
μέχρι τις ΗΠΑ! Κοντά στις 30 πολιτείες εξέφρα-
σαν την αντίθεσή τους στο να δεχτούν σύριους 
πρόσφυγες και η λίστα μεγαλώνει. Ορισμένοι 
κυβερνήτες προσπαθούν να εμποδίσουν τη μετε-
γκατάσταση σύριων προσφύγων στο έδαφος των 
πολιτειών τους, ενώ άλλοι ζητούν να ληφθούν 
μέτρα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Ο αρχηγός της 
επιτροπής ασφαλείας της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων Μάικλ Μακ Κολ ζήτησε από τον Ομπάμα 
να αναστείλει τα σχέδια υποδοχής σύριων προ-
σφύγων στις ΗΠΑ. Ρεπουμπλικανός βουλευτής 
κατέθεσε προς ψήφιση στη Γερουσία σχέδιο νό-
μου για την απαγόρευση εισόδου προσφύγων από 
30 χώρες με τζιχαντιστικά κινήματα, μεταξύ των 
οποίων και η Συρία.

Η επίθεση των τζιχαντιστών στο Παρίσι σίγουρα 
έδωσε μεγαλύτερη ώθηση στο αντιμεταναστευτι-
κό κλίμα που ήδη υπήρχε. Δεν ήταν όμως αυτή η 
επίθεση που άλλαξε ριζικά τα πράγματα σ’ αυτό 
τον τομέα, αφού το κλίμα είχε ήδη διαμορφωθεί 
και οι αποφάσεις για μια Ευρώπη φρούριο είχαν 
ήδη ληφθεί (σχετικό ρεπορτάζ έχει δημοσιευτεί 
κατ’ επανάληψη στην «Κ»). Το μόνο που πετυχαίνει 
η «ευαίσθητη» Ευρώπη με την αντιμεταναστευτική 
υστερία είναι να φουντώσει ακόμα περισσότερο 
το μίσος στις καρδιές των προσφύγων, που θα 
δουν να τους μεταχειρίζονται σαν στυμμένες 
λεμονόκουπες ρίχνοντάς τους στην αγκαλιά του 
κάθε ISIS.

Σταθερά αντιμεταναστευτικά
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Ας αναφερθούμε λίγο και στα τζάκια, τα οποία ενίοτε χρει-
άζονται και κάποιο καθαρισμό για να μην προκαλέσουν πυρ-
καγιές, όπως συμβουλεύει η Πυροσβεστική. Ηταν τέτοιες μέ-
ρες (22 Νοέμβρη) του 1960 όταν ο τότε υφυπουργός Οικισμού 
Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης (τι «είμαστε όλοι καραγκιόζηδες» 
ρε;) κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε ψευδώς στον τηλεφωνι-
κό κατάλογο την ανύπαρκτη γι’ αυτόν ιδιότητα του δικηγόρου. 
Κατηγορείται επίσης ότι η οικογένειά του καλλιεργεί χασίς στο 
αγρόκτημά της, καθώς και ότι υπό την προστασία του ίδιου και 
του αδελφού του λειτουργούν ρουλέτες. Η κοινωνία «πέφτει 
από τα σύννεφα» και ο υφυπουργός… απλά παραιτείται.

Ξεκαθαρίζουμε για άλλη 
μια φορά ότι καταδικάζου-
με κάθε μορφής (more fish) 
βία, απ' όπου κι αν προέρχε-
ται. Λοιπόν, κάτι ανεύθυνοι 
(α, ναι, φθίνει) αριστεριστές 
έκραξαν τον αγωνιστή αρι-
στερό πρωθυπουργό (που 
μπέρδεψε τους αγώνες και 
πήγε σ' αυτόν της Κωνστα-
ντινούπολης) και τους Συ-
ΡιζΑίους στις τρεις μεγα-
λύτερες ελληνικές πόλεις 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
Πάτρα), έκαναν ολόκληρο 
θέμα με τα στεφάνια που 
κατατέθηκαν για το Πολυτεχνείο, ενώ προέβησαν και σε 
απαράδεκτους και καταδικαστέους για μια πλατιά αριστερή 
δημοκρατία προπηλακισμούς. Δείχνοντας μια ανεξήγητη δυ-
σαρέσκεια που δεν μπορεί παρά να είναι υποβολιμαία από 
σκοτεινούς κύκλους της ανωμαλίας και της αποσταθεροποί-
ησης.

Δεν πρόλαβε να βγάλει την αυτοβιογραφία του ο Κοκός (ο 
Ντεγκρέτσια ντε, ο πάλαι ποτέ ελέω και ελαίω θεού μονάρχης) 
που θα διανεμηθεί σε τρεις δόσεις από το έγκριτο «Βήμα», 
τσαααακ, έβγαλε και η Μάργκαρετ τη γαργαλιστική και σε-
ξουαλικώς προσανατολισμένη δική της. Κι επειδή αυτά πάντα 
τριτώνουν, την Τετάρτη κυκλοφόρησε και η αυτοβιογραφία του 
εκ Κορακοχωρίου ορμώμενου Κώστα Σημίτη. Μετανοεί οικτρά 
η συντετριμμένη στήλη που γκρίνιαζε για έλλειψη πνευματικής 
τροφής και παύση συγγραφής από τους εκλεκτούς. Πέφτει με 
τα μούτρα στη μελέτη των κλασικών και μοιράζεται μαζί σας 
αποσπάσματα από το τρίτο βιβλίο, που ξεκινούν από τη μ' άλλα 
ΚΥΑ και φτάνουν ως την αντίσταση και την «τρομοκρατία» της 
τρακατρούκας:

«Δεν είχα επισκεφθεί το καφενείο στη γωνία Αγίου Μελετίου 
και Αχαρνών. Οχι μόνο γιατί δεν είχα λόγο να βρίσκομαι εκεί, 
αλλά και γιατί με φόβιζε η αποκλειστικά ανδρική παρουσία, το 
βαρύθυμο ύφος των θαμώνων και τα σύννεφα καπνού (…) Πολ-
λά από όσα στεναχωρούσαν τους άλλους στρατιώτες, εμένα 
δεν με ενοχλούσαν. Η πειθαρχία, η συλλογική ζωή, ο εγκλει-
σμός στο στρατόπεδο μου φαίνονταν λίγο-πολύ φυσιολογικά. 
Εβρισκα το φαγητό καλύτερο από του φοιτητικού εστιατορίου 
στη Γερμανία (…) Τοποθετούσαμε μικρές αυτοσχέδιες βόμβες. 
Φροντίζαμε να τις βάζουμε πάντα με τρόπο που να μην προ-
κληθεί τραυματισμός. Κατασκευαστής τους ήταν ο Σταράκης, 
δημοσιογράφος, ανταποκριτής γαλλικών εφημερίδων στην 
Ελλάδα. Τις παραλάμβανε από τον Καράγιωργα, στο γρα-
φείο του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο μηχανισμός έπρεπε 
να συναρμολογείται πριν από τη χρήση. Τοποθέτησα, αρχικά, 
βόμβες στις συνοικίες. Η έκρηξή τους δεν αναφέρθηκε στις 
εφημερίδες. Τον επιθυμητό θόρυβο προκάλεσε μια αρκετά 
μεγαλύτερης ισχύος “βόμβα” ή “κροτίδα”, όπως τις αποκαλού-
σε η χούντα. Μου είχε δώσει δύο ο Γιώργος Μαγκάκης. Τη μία 
την τοποθέτησα στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, στην είσοδο 
του θεάτρου “Orwo”, μεσημέρι, ώρα που δεν λειτουργούσε το 
θέατρο. Η έκρηξη αναφέρθηκε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, 
με τις σχετικές καταγγελίες κατά της χούντας. Είχα διαλέξει 
το σημείο, με σκοπό οι δημοσιογράφοι που σύχναζαν στις 
καφετέριες της περιοχής να ακούσουν τον θόρυβο, που ήταν 
αρκετά δυνατός. Τη δεύτερη “βόμβα” ήθελα να τη βάλω στο 
ίδιο κτίριο, σε μια απομονωμένη είσοδο της οδού Αμερικής. 
Είχε όμως ελαττωματικό μηχανισμό και αναγκάστηκα να εγκα-
ταλείψω την προσπάθεια».

«Είμαστε ο πόλεμος ο εμφύλιος του δούλου ενάντια στον 
αφέντη, η βία ενάντια στη βία. Οχτρός δεν είναι ο αλλόγλωσ-
σος, ο αλλόθρησκος, ο ξένος. Ο οχτρός μας είναι μες στο σπίτι 
μας, το κράτος είναι ο οχτρός μας, το κράτος είναι ο ξένος. 
Το χέρι ετούτο δεν θα σηκωθεί ενάντια στους αδερφούς, το 
ατσαλωμένο χέρι μας θα σηκωθεί στους τύραννους ενάντια» 
(Κώστας Βάρναλης).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά O αρχιερέας της διαπλοκής
Τι γύρευε ο Τόνι Μπλερ στο 

μέγαρο Μαξίμου; Συνα-
ντήθηκε με τον Παππά και όχι 
με τον πρωθυπουργό, όπως 
είπε η κυβερνητική εκπρόσω-
πος Γεροβασίλη. Και τι δουλειά 
είχε ένας εξωθεσμικός παρά-
γοντας στην έδρα του πρωθυ-
πουργού, όπου τον υποδέχεται 
στην είσοδο ο υπουργός Επι-
κρατείας, λες και υποδέχεται 
κάποιον θεσμικό παράγοντα;

Η συνάντηση δε θα μπορού-
σε να μείνει κρυφή (ο Μπλερ 
συνοδευόταν από ολόκληρη 
κουστωδία μπράβων), οπότε 
ο Παππάς σκέφτηκε πως ήταν 
ευκαιρία να βγάλει και τις σχε-
τικές φωτογραφίες. Είναι αυ-
τός ο επαρχιωτισμός (λέγεται 
και σουσουδισμός) που χαρα-
κτηρίζει τους έλληνες αστούς 
πολιτικούς, των συριζαίων συ-
μπεριλαμβανόμενων. Ομως ο 
Μπλερ δεν κουβαλήθηκε στην 
Ελλάδα και δεν πήγε στο Μαξί-
μου για να φωτογραφιστεί με 
τον Παππά. Πήγε για μπίζνες.

Επισήμως, δεν ανακοινώ-
θηκε τίποτα από τον υπουργό 
Επικρατείας. Ανεπισήμως δι-
έρρευσε ότι αντικείμενο της 
συνάντησης Παππά-Μπλερ 
ήταν το έργο του αγωγού ΤΑΡ. 
Ο Μπλερ είναι πρόεδρος της 
συμβουλευτικής επιτροπής 
του Νότιου Ενεργειακού Δι-
αδρόμου, τμήμα του οποίου 
είναι και ο ΤΑΡ. Και τι δουλειά 
έχει ο Παππάς με τον ΤΑΡ και 
γενικότερα με τα ενεργειακά 
θέματα; Αυτά είναι αρμοδιό-
τητας ΥΠΕΚΑ, άρα Σκουρλέτη. 
Ναι, αλλά ο Παππάς έχει μια 
καινούργια αρμοδιότητα, που 

επινόησαν οι Τσιπραίοι και 
ονομάζεται «συντονισμός των 
επενδύσεων». Γιατί τότε δεν 
παρευρισκόταν στη συνάντη-
ση και ο αρμόδιος υπουργός, 
ο οποίος μάλιστα πριν από με-
ρικές μέρες είχε συναντηθεί 
με τους διοικούντες το έργο 
του ΤΑΡ;

Τα ερωτήματα δεν πρόκειται 
φυσικά να πάρουν επίσημες 
απαντήσεις. Μπορούμε όμως 
να καταλάβουμε πώς παίζεται 
το παιχνίδι. Ο Τσίπρας έχει 
εγκαταστήσει στο Μαξίμου 
μια τριανδρία που παίρνει τις 
κρίσιμες αποφάσεις. Ο Φλα-
μπουράρης (υποτίθεται ότι) 
είναι αρμόδιος για το συντο-
νισμό των υπουργών (το ρου-
φιάνο του αρχηγού κάνει), ενώ 
στον Παππά δόθηκε η απίθανη 
αρμοδιότητα του συντονισμού 
των επενδύσεων, για να μπορεί 
να ελέγχει τους αρμόδιους 
υπουργούς και να παρεμβαίνει 
συνεχώς στα χωράφια τους.

Ο Μπλερ, από την άλλη, 
είναι μεγαλολομπίστας. Αυτή 
τη δουλειά κάνει από τότε που 
εγκατέλειψε το 10 της Ντάου-
νινγκ Στριτ στο Λονδίνο. Υπ' 
αυτή του την ιδιότητα, δηλαδή 
του τέως πρωθυπουργού της 
βρετανικής αυτοκρατορίας 
και στενότατου φίλου των Αμε-
ρικανών (και των αμερικανών 
πετρελαιάδων), που βρίσκει 
όλες τις πόρτες ανοιχτές και 
μπορεί να κάνει παζάρια σε 
ανώτατο πολιτικό επίπεδο, 
ήρθε στην Αθήνα για να παζα-
ρέψει ενεργειακά ζητήματα. 
Δεν πήγε να παζαρέψει με τον 
αρμόδιο υπουργό (σ' αυτόν πη-
γαίνουν τα διοικητικά στελέχη 
του ΤΑΡ), αλλά κατευθείαν στο 
Μαξίμου, όπου συναντήθηκε 
με τον αρμόδιο όχι της κυβέρ-
νησης αλλά της τσιπραίικης 
τρόικας. Τι παζάρεψαν και σε 
τι κατέληξαν δεν το γνωρίζου-
με, φυσικά, μπορούμε όμως να 
πούμε με κάθε βεβαιότητα ότι 
αυτό το παζάρι έχει τη μπόχα 

της διαπλοκής. Τη μπόχα της 
διαπλοκής της μικρής ομάδας 
του Μαξίμου, που δε θέλει να 
μοιράζεται αυτά τα πράγματα 
ούτε με τους υπουργούς της.

Δεν είναι πρωτοφανή αυτά 
τα πράγματα. Τα έχουμε ζήσει 
και με τις προηγούμενες κυ-
βερνήσεις και τους προηγού-
μενους πρωθυπουργούς. Υπήρ-
ξε, όμως, κόσμος που πίστεψε 
ότι οι Τσιπραίοι μπορεί να υπέ-
κυψαν και να υπέγραψαν το 
Μνημόνιο, όμως σε ζητήματα 
διαφθοράς και διαπλοκής θα 
είναι διαφορετικοί από τους 
προηγούμενους. Ιδού, λοιπόν, 
ένα ακόμη δείγμα γραφής 
(χώρια το παζάρι με τους βα-
ρόνους των ΜΜΕ).

ΥΓ. Με μια φαρμακερή 
ανακοίνωσή του, ο πρώην 
υπουργός του ΠΑΣΟΚ και της 
Πασοκονεοδημοκρατίας Γ. 
Μανιάτης «καλωσόρισε την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην 
υλοποίηση της πολιτικής μας 
για τον αγωγό του φυσικού αε-
ρίου TAP (…) την οποία όμως 
συμφωνία, κατά την κύρωση 
στη Βουλή, ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ 
και ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΝ ως αποι-
κιοκρατική!». Και συμπλή-
ρωσε: «Καλωσορίζουμε την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην 
πραγματικότητα, που αφού 
περιπλανήθηκε ανά την υφή-
λιο διαλαλώντας ότι η ίδια θα 
κερδίσει εκατοντάδες εκατ. 
ευρώ από τέλη διέλευσης του 
αγωγού, τώρα αρκείται σε εκ-
κωφαντική σιωπή και μηδενικά 
τέλη διέλευσης!». Δε διάβηκε 
τζάμπα την είσοδο του Μαξί-
μου ο Μπλερ. Εκανε δουλειά…

Επαγγελματίας 
λασπολόγος

Το ακούσαμε κι αυτό. Ο «πολύς» Μπο-
γιόπουλος, που όλα τα γνωρίζει, μας 
προσέφερε μια καινούργια εκδοχή για 
την περιβόητη «Πανσπουδαστική» Νο 8 
των αναθεωρητών του ψευτο-ΚΚΕ. Του 
το πέταξε ο συμπαρουσιαστής του στην 
καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή, ο δε-
ξιός Μ. Κοττάκης, και ο Μπογιόπουλος 
απάντησε ότι η «Πανσπουδαστική» Νο 8 
ήταν «όργανο της Αντι-ΕΦΕΕ και όχι του 
ΚΚΕ ή της ΚΝΕ» και ότι στη σελίδα 4, τα 
περί «προβοκατόρων του Ρουφογάλη και 
της ΚΥΠ» ήταν ανακοίνωση της Συντο-
νιστικής Επιτροπής του Πολυτεχνείου!

Πραγματικά, δεν την είχαμε ξανα-
κούσει αυτή την άποψη. Τόσα χρόνια οι 
αναθεωρητές προσπαθούν να θάψουν 
τη λάσπη που πέταξαν τότε (οι «300 προ-
βοκάτορες του Ρουφογάλη και της ΚΥΠ» 
ήταν φοιτητές της Νομικής που πήγαν με 
πορεία και μπήκαν στο Πολυτεχνείο) και 
τώρα ο Μπογιόπουλος μας είπε ότι δεν 
ήταν δικές τους θέσεις κι ότι όλα όσα 
λέγονται για την «Πανσπουδαστική» Νο 
8 είναι ένας τριαντάχρονος μύθος πρω-
τόγονου αντικομμουνισμού!

Τους τσούζει, βέβαια, αυτό το γε-
γονός. Και ένας Μπογιόπουλος, ένας 
επαγγελματίας λασπολόγος, δε θα μπο-
ρούσε ν’ απαντήσει διαφορετικά, παρά 
προσπαθώντας να βάλει την αλήθεια με 
το κεφάλι κάτω.

Του ξέφυγε…

Ρωτήθηκε ο Τσακαλώτος, στη συνέντευ-
ξη Τύπου που έδωσε με τον Σταθάκη 

την περασμένη Τρίτη, για να παρουσιάσει 
τη συμφωνία με την τρόικα, αν αληθεύει 
«ότι υπήρχε μια σκέψη για την αύξηση του 
ΦΠΑ στο μοσχαρίσιο κρέας και ότι υπήρ-
ξαν αντιδράσεις από τους Γάλλους για να 
μην επιβαρυνθεί η γαλλική κτηνοτροφία».

«Αυτή η συζήτηση είναι του καλοκαι-      
ριού» απάντησε. Ομολόγησε έτσι πως είναι 
η γαλλική αντίδραση που τους ανάγκασε, 
ενώ είχαν βάλει ΦΠΑ 23% στο μοσχαρίσιο 
κρέας, να το πάρουν πίσω μέσα σε λίγες 
μέρες και να βάλουν ΦΠΑ σε όλες τις μορ-
φές της ιδιωτικής εκπαίδευσης (σχολεία, 
φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, 
σχολές μουσικής και μπαλέτου κτλ.). Και ξε-
κίνησε η πολιτική περιπέτεια της κυβέρνη-
σης, που έφτασε στη λύση «βάζουμε φόρο 
στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ και ψάχνουμε για 
άλλα 100 εκατ., που θα τα πάρουμε μάλλον 
από το κρασί».

Στη συνέχεια, ο Τσακαλώτος προσπάθη-
σε να τα μπαλώσει, νομίζοντας ότι απευθύ-
νεται σε ηλίθιους. «Αν έχεις ένα κρέας στη 
μια τιμή και τα άλλα κρέατα στην άλλη τι-
μή, δημιουργεί πολυπλοκότητα και γι’ αυτό 
δεν προχώρησε» είπε! Τι είδους πολυπλο-
κότητα, όταν πρόκειται για σαφώς διακριτά 
προϊόντα; Απλά, δεν ήθελε να παραδεχτεί 
σε τι βαθμό έχουν προσκυνήσει τους ιμπε-
ριαλιστές δανειστές. Σε βαθμό που αυτοί 

να τους υπαγορεύουν ακόμα και τον τρό-
πο με τον οποίο θα μαζέψουν τον παρα-
πανίσιο ΦΠΑ. Τα περιβόητα «ισοδύναμα» 
ισχύουν, φτάνει να μην ενοχλούν κάποιον 
παραγωγικό κλάδο των ιμπεριαλιστών δα-
νειστών. Το μοσχαρίσιο κρέας δεν πρέπει 
να πάει στο 23%, γιατί αυτό θα έπληττε τις 
εισαγωγές γαλλικού βοδινού στην Ελλάδα. 
Αφού αυτό εξασφαλίστηκε, η κυβέρνηση 
αφέθηκε ελεύθερη να αποφασίσει πού θα 
ρίξει το χαράτσι. Επαθε πολιτικό πατατράκ 
όταν αποφάσισε να το ρίξει στην ιδιωτική 
εκπαίδευση (πανηγυρίζοντας, μάλιστα, 
ότι αποφάσισε ένα… αντιπλουτοκρατικό 
μέτρο). Τώρα, κατέληξε στα τυχερά παι-
χνίδια του ΟΠΑΠ και επειδή οι δανειστές 
δεν πείθονται ότι θα βγουν 300 εκατ. απ' 
αυτόν τον τομέα (φοβούνται ότι ο κόσμος 
θα παίζει λιγότερο), υποχρέωσαν τους τσα-
καλωτοσταθάκηδες να δεχτούν ότι πρέπει 
να μαζέψουν άλλα 100 εκατ. Και ξεκινούν 
από το κρασί, πλήττοντας έτσι έναν ελλη-
νικό αγροτικό κλάδο.

Εμείς δεν λέμε ότι ο φόρος έπρεπε να 
μπει στο βοδινό κρέας και όχι στα τυχερά 
παιχνίδια και το κρασί. Απλά καταδεικνύου-
με πώς ενεργεί η συγκυβέρνηση. Πόσο υπο-
ταγμένη στους ιμπεριαλιστές δανειστές 
είναι και πόσο αδίστακτα συμπεριφέρεται 
προς τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό να είμαστε 
σίγουροι ότι στο μέλλον θα δούμε περισσό-
τερα, όταν οι στόχοι δε θα πιαστούν.
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Οι χουλιγκάνικοι τραμπουκισμοί 
δεν είναι πολιτική πράξη

Τα χαράματα της 15ης Νοέμβρη, οργανωμένη ομάδα από άτο-
μα του αναρχικού χώρου (όπως δήλωσαν) επιτέθηκε αιφνιδια-
στικά σε όσους ήταν συγκεντρωμένοι έξω από το Πολυτεχνείο, 
περιμένοντας να πάρουν τραπεζάκια και καρέκλες για να βάλουν 
τα υλικά τους, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Η επίθεση ήταν σφο-
δρή, με παλούκια, γυάλινα μπουκάλια από μπίρες και λοστούς 
και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ανθρώπων, κάποιοι από 
τους οποίους χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία. Οι 
άνθρωποι που δέχτηκαν την επίθεση ανήκαν σε ακροαριστερές 
και αναρχικές οργανώσεις (οι σύντροφοι της «Κόντρας» έφτασαν 
στο χώρο κάνα τέταρτο αργότερα και μόνο από τύχη δεν ήταν 
ανάμεσα σ’ αυτούς που δέχτηκαν την επίθεση).

Αργότερα, κυκλοφόρησε ένα κείμενο, χωρίς υπογραφή από 
κάποια συλλογικότητα, αλλά υπογραφόμενο από «κάποιους» απ’ 
αυτούς που συμμετείχαν στην επίθεση. Ενα κείμενο προκλητικά 
απολίτικο, που γράφτηκε για να ζητήσει –υποτίθεται- συγνώμη 
από εκείνους που δέχτηκαν «κατά λάθος» την επίθεση, διότι… 
αυτή προοριζόταν για μέλη της ΚΝΕ! Ενα κείμενο που, παρά 
το απολογητικό του ύφος και την… αυτοκριτική συντριβή, επι-
βεβαίωσε πως ό,τι έγινε ήταν αποτέλεσμα μιας χουλιγκάνικης 
τραμπούκικης λογικής, η οποία δεν μπορεί να έχει καμιά σχέση 
με οποιαδήποτε πολιτική κατεύθυνση.

Είχαν, λέει, «αρχική σκέψη απομάκρυνσης και όχι επίθεσης», 
αλλά κακώς η… αρχική σκέψη «εξελίχθηκε σε τέτοια» (σε επίθεση, 
δηλαδή). Ολες οι μαρτυρίες, βέβαια, λένε πως δε ζήτησαν από 
κανέναν να απομακρυνθεί. Αλλωστε, αν το είχαν κάνει, θα είχαν 
καταλάβει ποιοι ήταν πολιτικά οι συγκεντρωμένοι μπροστά στο 
Πολυτεχνείο. Επέδραμαν αιφνιδιαστικά, με καθαρά συμμορίτικο 
τρόπο, εφαρμόζοντας το δόγμα «χτυπάμε και δεν ρωτάμε». Κι 
αυτός ήταν από την αρχή ο σκοπός τους, άλλο αν εκ των υστέρων 
κάποιοι επικαλούνται το ψευδοεπιχείρημα ότι είχαν αποφασίσει 
«όχι επίθεση, αλλά προσπάθεια απομάκρυνσής τους –των μελών 
της ΚΝΕ- από το χώρο του Πολυτεχνείου». Πώς θα κατάφερναν 
να πετύχουν την «απομάκρυνση», αν όχι με μια αιφνιδιαστική 
επίθεση; Δεν έχουν καν το θάρρος να πούνε την αλήθεια.

Στόχος τους, λέει, ήταν να διώξουν τα μέλη της ΚΝΕ από το 
Πολυτεχνείο, αλλά είχαν λάθος πληροφόρηση, διότι οι… ανιχνευ-
τές που έστειλαν έκαναν λάθος και μπέρδεψαν τους κνίτες με 
άλλους! Σε τι διαφέρουν, τελικά, αυτοί οι «μάγκες» από τα ΚΝΑΤ; 
Σε τίποτα απολύτως. Ακόμη και σε μέλη της ΚΝΕ να είχε γίνει η 
επίθεσή τους, στο βαθμό που ήταν απρόκλητη, θα είχε τον ίδιο 
χαρακτήρα. Θα ήταν ένας χουλιγκάνικος τραμπουκισμός. Η επί-
κληση των γεγονότων της Μυτιλήνης ήρθε εκ των υστέρων σε 
μια προσπάθεια να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα. Οταν η 
πολιτική αντιπαράθεση υποκαθίσταται από τον τραμπουκισμό, η 
εκ των υστέρων επίκληση πολιτικών λόγων περισσότερο εκθέτει 
παρά δικαιολογεί τους δράστες του τραμπουκισμού.

Η εκ των υστέρων «συγνώμη» μ’ αυτό το πολιτικά πρωτόγονο 
κείμενο, το οποίο μάλιστα δεν βγήκε από κάποια συνέλευση των 
επιτεθέντων, αλλά από κάποιους μόνον απ’ αυτούς (βάσιμα μπο-
ρούμε να υποθέσουμε ότι κάποιοι άλλοι δεν αισθάνθηκαν καν 
αυτή την ανάγκη), θυμίζει τη «συγνώμη» της «Ορίτζιναλ» μετά 
από το δολοφονικό πογκρόμ μελών της (μαζί με μπράβους του 
Μελισσανίδη και φασίστες του Getto Club) ενάντια σε κατοίκους 
της Φιλαδέλφειας, που κατέληξε σε σοβαρούς τραυματισμούς 
και σε διάρρηξη και βανδαλισμό της «Στρούγκας». «Συγνώμη που 
δεν κρατήσαμε τα νεύρα μας», είχαν πει τότε, σε μια κατάπτυστη 
ανακοίνωση. «Συγνώμη που επιτεθήκαμε σε λάθος ανθρώπους», 
ειπώθηκε τώρα, μ’ αυτό το πολιτικά κατάπτυστο κείμενο!

Και για να τελειώνουμε. Το ζήτημα δεν είναι να καταδικάσου-
με αυτή την ενέργεια (αυτό είναι αυτονόητο). Το ζήτημα είναι 
να καταδικάσουμε τις λογικές του χουλιγκανισμού μέσα στο 
κίνημα, που υποκαθιστούν την πολιτική αντιπαράθεση με τους 
τραμπουκισμούς. Και να τελειώνουμε μ’ αυτά τα φαινόμενα που 
αποτελούν ντροπή για ένα κίνημα που θέλει να λέγεται απελευ-
θερωτικό.

Και κάτι ακόμη. Σύμφωνα με όσα δήλωσαν δημόσια (και με 
υπογραφές οργανώσεων) αυτοί που δέχτηκαν την επίθεση, από 
τους επιτιθέμενους ακούστηκαν φωνές ότι στο Πολυτεχνείο θα 
κυματίζει μόνο η μαύρη και όχι η κόκκινη σημαία. Αυτό δεν αφο-
ρά μόνο τα μέλη της ΚΝΕ, που υποτίθεται ότι ήταν ο στόχος της 
τραμπούκικης επίθεσης, αλλά έναν πολύ ευρύτερο πολιτικό χώρο. 
Η ίδια η λογική «μαύρο και όχι κόκκινο», έτσι όπως παρουσιάζε-
ται, θυμίζει αντιπαράθεση «Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός». Υπάρ-
χει, όμως, μια γενικότερη λογική που εκπορεύεται από τμήμα του 
αναρχικού χώρου. Μια λογική αντικομμουνιστική στην ουσία της, 
που τσουβαλιάζει στον κοινό παρονομαστή του «εξουσιασμού» 
όποιον αναφέρεται στο μαρξισμό. Οταν αυτή η λογική εκτίθεται 
με τα εργαλεία της πολιτικής, αποτελεί απλώς ένα τμήμα του 
ιδεολογικού μετώπου. Οταν αυτή η λογική εκφέρεται απλώς ως 
ανιστόρητη φρασεολογία, τότε τροφοδοτεί φαινόμενα σαν τον 
τραμπουκισμό της 15ης Νοέμβρη.

Αντιγράφουμε από ανακοί-
νωση του Συλλόγου Εργα-

ζομένων ΟΚΑΝΑ (οι εμφάσεις 
είναι του πρωτότυπου):

«Επτά κυβερνήσεις από το 
2010, η ίδια πολιτική για τον 
ΟΚΑΝΑ: Υποχρηματοδότηση! 
Οι ίδιες νεοφιλελεύθερες πο-
λιτικές που υποχρηματοδοτούν 
τον ΟΚΑΝΑ, οδηγούν όλο και 
περισσότερους συνανθρώπους 
μας στην ανεργία, την εξαθλίω-
ση, την εξάρτηση και την περι-
θωριοποίηση. 

 Όσες καμπάνιες ενημέ-
ρωσης και διαφήμισης και 
να κάνουν οι κατά καιρούς 
Διοικήσεις του ΟΚΑΝΑ δεν 
μπορούν να αποκρύψουν την 
πραγματικότητα: οι μονάδες 

του ΟΚΑΝΑ τα τελευταία χρό-
νια λειτουργούν σε καθεστώς 
τραγικών ελλείψεων. Οι ερ-
γαζόμενοι εξαναγκάζονται να 
δουλεύουν πολλές φορές ακό-
μη και αντίθετα στην επιστημο-
νική τους δεοντολογία (…)

Ο μόνος λόγος που ο ΟΚΑ-
ΝΑ συνεχίζει να παρέχει έργο 
είναι οι εργαζόμενοι του. Οι 
εργαζόμενοι, που ζουν διαρ-
κώς με την αγωνία του εάν θα 
πληρωθούν το επόμενο δεκα-
πενθήμερο, καθώς είναι πλέον 
αδιαμφισβήτητο ότι τα χρήμα-
τα του τρέχοντος προϋπολο-
γισμού δεν επαρκούν για την 
καταβολή των μισθών ως το 
τέλος του χρόνου.  

 Στον προϋπολογισμό του 

2016, ο ΟΚΑΝΑ θα χρηματοδο-
τηθεί με 6 εκατομμύρια ευρώ 
λιγότερα από όσα χρειάζεται 
για να λειτουργήσει στοιχει-
ωδώς. Ενας ακόμη εφιαλτικός 
χρόνος αρχίζει (…)

Θεωρούμε υπεύθυνους για 
την κατάσταση αυτή όλους 
τους Υπουργούς και Υφυ-
πουργούς, καθώς και όλες τις 
Διοικήσεις του Οργανισμού 
της αντίστοιχης περιόδου, οι 
οποίοι συμβιβάστηκαν με τις 
επιταγές των κυβερνήσεων και 
της τρόικας και διαχειρίσθηκαν 
την ακραία υποχρηματοδότηση 
του Οργανισμού. Η Διοίκηση 
του Οργανισμού αλλά και οι 
αρμόδιοι του Υπουργείου, αντί 
να “ενημερώνουν'' για το όραμα 

τους, οφείλουν να απαντήσουν 
στους εργαζόμενους, στους 
εξαρτημένους και τις οικογέ-
νειες τους, για το τι σκοπεύουν 
να πράξουν για να αντιμετω-
πίσουν αυτή την τραγική οικο-
νομική κατάσταση, που βιώνει 
ο Οργανισμός τα τελευταία 
χρόνια».

Αυτό είναι ένα παράδειγ-
μα για το «παράλληλο πρό-
γραμμα» που υποτίθεται ότι 
θα εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κό-
βουν ακόμα και από τα ισχνά 
κονδύλια λειτουργίας των 
οργανισμών που διεκπεραιώ-
νουν πλευρές της κοινωνικής 
πολιτικής. Δε χρειάζεται να 
προσθέσουμε κανένα επιπλέ-
ον σχόλιο. 

Ιδού το… παράλληλο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ!

Συνεχίζεται 
η κοροϊδία με 
τις γερμανικές 
αποζημιώσεις

Οπως ανακοινώθηκε από τη 
Βουλή, με ομόφωνη απόφασή 
της η διάσκεψη των προέδρων 
αποφάσισε την επανασύστα-
ση της Διακομματικής Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής για τη 
διεκδίκηση των γερμανικών 
οφειλών, που πρότεινε ο πρόε-
δρος της Βουλής Ν. Βούτσης. 
Οπως είπε ο τελευταίος, «το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο οφεί-
λει να συμμετέχει ενεργά 
στην προετοιμασία και στην 
συγκροτημένη οργάνωση των 
ελληνικών διεκδικήσεων συμ-
βάλλοντας, τόσο στο επίπεδο 
της βέλτιστης δυνατής στοι-
χειοθέτησης και τεκμηρίωσής 
τους, όσο και στο επίπεδο της 
διαμεσολάβησης και επικοινω-
νίας τους μέσω της κοινοβου-
λευτικής διπλωματίας».

Αντιλαμβανόμαστε πως 
κανένα κόμμα (ούτε καν οι 
νεοναζί) δε θέλει να εκτεθεί, 
καταψηφίζοντας τη συγκρότη-
ση αυτής της Επιτροπής, αυτό 
όμως δεν αλλάζει το γεγονός 
ότι πρόκειται για κοροϊδία. Και 
αποτελεί τουλάχιστον θράσος 
η πρόταση Βούτση, όταν είναι 
γνωστό ότι ο πρωθυπουργός 
του (με τον ίδιο τον Βούτση 
πρώτον τη τάξει υπουργό) 
επισκέφτηκε το Βερολίνο και 
δήλωσε ενώπιον της Μέρκελ 
ότι το ζήτημα είναι μόνο ηθι-
κό. Οταν είναι γνωστό πως η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ενεργο-
ποίησε τη συμφωνία Παπού-
λια-Γκάουχ, δημιουργώντας 
ένα μηχανισμό παραγωγής 
γενιτσαρικής συνείδησης σε 
νέους ανθρώπους (έχουμε 
γράψει σχετικά σε παλαιότε-
ρο φύλλο μας). Ο γερμανικός 
ιμπεριαλισμός όχι μόνο έχει 
σβήσει από τα κιτάπια του 
τις οφειλές του (ακόμα και 
το κατοχικό δάνειο), αλλά και 
μετατρέπει τις οφειλές του σε 
εργαλείο προώθησης της «φι-
λογερμανικής» προπαγάνδας 
στην ελληνική νεολαία.

Προβολές ταινιών και συζητήσεις
Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ
Δύο ταινίες του Γιλμάζ Γκιουνέι

Ενα αφιέρωμα στον μεγάλο τούρκο δημιουργό Γιλμάζ Γκιουνέι, τον «άσχημο βασιλιά» της 
μεγάλης οθόνης που με τις ταινίες του έδωσε φωνή στον αγώνα για επιβίωση και ελευθερία 
των καταπιεσμένων της πατρίδας του. Ο κουρδικής καταγωγής Γκιουνέι, διάσημος ως ηθοποιός 
ταινιών δράσης, περνά πίσω από την κάμερα για πρώτη φορά το 1966 και έκτοτε δημιουργεί 
ταινίες για την εξαθλίωση των αγροτών της τουρκικής επαρχίας, για τους καταδικασμένους, 
περιθωριοποιημένους προλετάριους των τουρκικών μεγαλουπόλεων, με το πολιτικό στοιχείο να 
διαπερνά σαν κόκκινη γραμμή τα θέματά του (Arkadas, Yol, Duvar). Με πολλαπλές φυλακίσεις 
και εξορίες για τις πολιτικές του πεποιθήσεις και τη δράση του, εξακολουθεί να κινηματογραφεί 
ακόμη και μέσα από τη φυλακή, ενώ η φήμη του περνά τα σύνορα καταξιώνοντάς τον και στο 
διεθνές κινηματογραφικό στερέωμα ως τον πιο αξιόλογο εκπρόσωπο του τουρκικού σινεμά.

~Παρασκευή 27/11/2015~

Η ΕΛΠΙΔΑ
(Umut, Τουρκία, 1970, 100’)

~Παρασκευή 4/12/2015~

ΤΟ ΚΟΠΑΔΙ
(Suru, Τουρκία, 1978, 118’)

Πάει και η προστασία της πρώτης κατοικίας

είναι η καθιέρωση ειδικού φό-
ρου κατανάλωσης στο κρασί.  Τι 
βλέπουμε, όμως, από την έκθε-
ση του ΓΛΚ, που συνοδεύει το 
νομοσχέδιο; Οτι από τον ΕΦΚ 
στο κρασί θα προκύψει αύξηση 
εσόδων ύψους περίπου 110 εκατ. 
ευρώ, ενώ από το τέλος στα τυ-
χερά παιχνίδια, σύμφωνα με 
στοιχεία της φορολογικής διοί-
κησης, εκτιμάται ότι θα εισπρα-
χθεί ποσό μεταξύ 350 και 450 
εκατ. ευρώ. Δηλαδή, οι υπουργοί 
είπαν ψέματα ότι αναζητούν 
300 εκατ., ενώ στην πραγματι-
κότητα ήθελαν να πάρουν 460 
με 560 εκατομμύρια. Γι' αυτό εί-
χαν περιθώριο να κατεβάσουν 
τον ΕΦΚ στα 20 λεπτά, μετά τις 
διαμαρτυρίες.

Δεν είναι, όμως, μόνο το ψέ-
μα. Εγείρεται κι άλλο, σοβα-
ρότερο ζήτημα. Η αύξηση του 

ΦΠΑ στο βόειο κρέας από 13% 
σε 23% (γιατί από εκεί ξεκίνη-
σαν) θα απέφερε ετήσια έσοδα 
μεταξύ 460 και 560 εκατ. ευρώ, 
που λογαριάζουν να πάρουν 
από κρασί και τυχερά παιχνίδια; 
Σε καμιά περίπτωση. Αρα, βρή-
καν την ευκαιρία να εισπράξουν 
περισσότερους φόρους, τους 
οποίους πονηρά βαφτίζουν 
«ισοδύναμα».

Θηλιά στο λαιμό
Αλλαξε και το καθεστώς των 

100 δόσεων, όπως προβλέπεται 
στο τρίτο Μνημόνιο. Οποιος 
δεν πληρώνει φεύγει από τη 
ρύθμιση. Μέχρι τις 30.6.2016 
θα μπορείς να καθυστερήσεις 
την καταβολή μιας δόσης μέ-
χρι  30 μέρες. Από την 1.7.2016 
μέχρι τις 31.12.2017 θα μπορείς 
να καθυστερήσεις μέχρι 15 μέ-
ρες. Και από την 1.1.2018 δε θα 

μπορείς να καθυστερήσεις ούτε 
μια μέρα.

«Ο συμβιβασμός έγινε να εί-
ναι μεν 30 μέρες, αλλά σταδιακά 
καθώς φεύγουμε από την κρίση 
και άρα τα προβλήματα ρευστό-
τητας μειώνονται, να μπορούμε 
να φτάσουμε σε ένα επίπεδο που 
θα πιέζουμε τους φορολογούμε-
νους να είναι πιο συνεπείς στις 
πληρωμές. Οταν δηλαδή λυθεί 
το πρόβλημα ρευστότητας και 
άρα υπάρχει μεγαλύτερη οικο-
νομική άνεση. Οπότε αυτό το 
μέτρο σταδιακά θα γίνεται πιο 
αυστηρό» δήλωσε με θράσος ο 
Τσακαλώτος. Δηλαδή θα υπάρ-
ξει ξεπέρασμα της κρίσης από 
τα μέσα του 2016 και στα τέλη 
του 2017 όλοι θα έχουν λεφτά 
με τη σέσουλα ώστε να μην τους 
επιτρέπεται να καθυστερούν 
ούτε μια μέρα την πληρωμή της 
δόσης;
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Πλημμύριζαν από ιερή οργή 
και αγανάκτηση οι εκφω-

νητές των δελτίων ειδήσεων 
της ελληνικής τηλεόρασης. 
Αιτία για να φτάσουν στα πρό-
θυρα νευρικής κρίσης ήταν οι 
αποδοκιμασίες των τούρκων 
οπαδών κατά τη διάρκεια του 
ελληνικού  εθνικού ύμνου, κα-
θώς και το σύνθημα που φώνα-
ζαν και οι αποδοκιμασίες τους 
κατά την διάρκεια της ενός 
λεπτού σιγής για τους νεκρούς 
από την επίθεση του ISIS στο 
Παρίσι. Τα παραπάνω συνέβη-
σαν πριν την έναρξη του φιλι-
κού αγώνα Τουρκίας-Ελλάδας 
και έδωσαν την ευκαιρία στο 
δημοσιογραφικό εσμό να βγά-
λει τη χολή του ενάντια στους 
«απολίτιστους» γείτονες.

Οταν ακούσαμε την είδηση, 
η πρώτη μας αντίδραση ήταν 
θετική. Επιτέλους, κάποιοι 
«έσπασαν» την προσπάθεια 
των ιμπεριαλιστών να μας 
κάνουν όλους «αλληλέγγυ-
ους» στις πράξεις τους και τις 
επιλογές τους, που γεννούν 
καθημερινά θύματα. Ψάχνο-
ντας όμως λίγο περισσότερο 
την είδηση, απογοητευτήκαμε 
τα μάλα, που θα έλεγαν και 
οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Ο 
τουρκικός Τύπος την επόμενη 
μέρα, απολογούμενος για τις 
αντιδράσεις που προκάλεσαν 
οι αποδοκιμασίες, έβαλε τα 
πράγματα στη θέση τους και 
έδωσε εξηγήσεις για τη στά-
ση των οπαδών. Από τις εξη-
γήσεις που δόθηκαν προκύπτει 
ότι το σύνθημα που φώναζαν 
οι τούρκοι οπαδοί κατά τη δι-
άρκεια της ενός λεπτού σιγής 
ήταν το «Sehitler olmez, vatan 
bolunmez», που μεταφράζεται: 
«οι μάρτυρες δεν πεθαίνουν, 
η χώρα δε διαμελίζεται». Το 
σύνθημα αυτό το φωνάζουν 
οι ακροδεξιές και φασιστικές 
οπαδικές συμμορίες για να 
αποδώσουν φόρο τιμής στους 
τούρκους στρατιώτες που σκο-
τώνονται στις μάχες με τους 

κούρδους αντάρτες του PKK.
Οσον αφορά τις αποδοκι-

μασίες, αυτές σύμφωνα με «τα 
ήθη και τα έθιμα» των τούρκων 
οπαδών είναι εναντίον  αυτών 
που έκαναν την επίθεση και 
όχι εναντίον των θυμάτων. Σε 
απλά ελληνικά, στην Ανατολή 
έχουν διαφορετική κουλτού-
ρα σε σχέση με τη Δύση, με 
συνέπεια και ο τρόπος που 
εκφράζονται τα αισθήματά 
τους να είναι διαφορετικός. 
Οι αναγνώστες της στήλης, 
που διακρίνονται για τον υψη-
λό δείκτη ευφυΐας τους, έχουν 
ήδη καταλάβει ότι τις «εξηγή-
σεις» της τουρκικής πλευράς, 
ο ελληνικός δημοσιογραφικός 
εσμός τις έθαψε και συνέχισε 
την πολιτική σπέκουλα. 

Το συγκεκριμένο γεγονός 
αποδεικνύει με τον πιο ξεκά-
θαρο τρόπο ότι ο εθνικισμός, 
ένθεν και ένθεν των συνόρων, 
αξιοποιείται για να δηλητηριά-
ζονται οι λαοί, να στοιχίζονται 
πίσω από την αστική τάξη της 
χώρας τους, υπερασπιζόμενοι 
τα αντιδραστικά συνθήματα 
και τις ιμπεριαλιστικές επι-
διώξεις της, και να γίνονται 
κρέας για τα κανόνια στους 
ιμπεριαλιστικούς πολέμους. 
Καθήκον δικό μας, εκτός από 
το να αποκαλύπτουμε τα αντι-
δραστικά σχέδιά τους, είναι να 
παλέψουμε για να οργανωθεί 
η εργατική τάξη και η νεολαία 
κάτω από τα δικά της λάβαρα, 
κάτω από την κόκκινη σημαία 
με το σφυροδρέπανο, και να 
ξεκινήσει την έφοδό της προς 
τους ουρανούς…

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ1. Με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος και κάτω από 
έντονες αποδοκιμασίες κα-
τέθεσε στεφάνι στο Πολυτε-
χνείο ο Τσίπρας. Οσοι παρα-
κολούθησαν τη σκηνή από την 
τηλεόραση θα διέκριναν τους 
μορφασμούς του προσώπου 

του, που έδειχναν καθαρά τον 
εκνευρισμό του για την τροπή 
που είχαν πάρει τα πράγματα. 
Αν θυμηθούμε την αντίστοιχη 
κατάθεση πέρσι, που έγινε με-
τά βαΐων  και κλάδων, και τις 
βαρύγδουπες δηλώσεις του 
Τσίπρα από τη θέση του αρχη-
γού της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης και εν δυνάμει πρωθυ-
πουργού, θα καταλάβουμε ότι 
ο πολιτικός του χρόνος τελεί-
ωσε πολύ γρήγορα και πλέον 
συγκαταλέγεται στους μνη-
μονιακούς πρωθυπουργούς με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται…

ΥΓ.2. Απέρριψε τις ενστά-
σεις του Μπλάτερ και του Πλα-
τινί η επιτροπή δεοντολογίας 
της ΦΙΦΑ και αυτό σε απλά 
ελληνικά σημαίνει ότι παρα-
μένει η πρωτόδικη απόφαση 
για τρίμηνη αργία, ενώ αναμέ-
νεται η τελεσίδικη απόφαση. 
Κύκλοι της ΦΙΦΑ θεωρούν μη 
αντιστρέψιμη την κατάσταση 
για τους δυο παράγοντες και 
εκτιμούν ότι με τα μέχρι στιγ-
μής δεδομένα η ποινή τους 
θα είναι πολύ βαριά και θα 
επεκτείνει την απαγόρευση 
της ενασχόλησής τους με το 
ποδόσφαιρο για 3-6 χρόνια. 
Μετά από αυτή την εξέλιξη, 
όλα δείχνουν ότι προχωράμε 
σε σημαντικές αλλαγές στις 
δυο μεγάλες ποδοσφαιρικές 
ομοσπονδίες, που καθορίζουν 
και τα δρώμενα στο παγκόσμιο 
ποδόσφαιρο.  

ΥΓ3. Σε συμβιβασμό δεί-
χνουν να οδηγούνται η πα-
γκόσμια ομοσπονδία στίβου 
(ΙΑΑΦ) και η ρωσική ομο-
σπονδία για το σκάνδαλο 
του ντόπινγκ. Οι δυο πλευ-
ρές συμφώνησαν να μπει ο 
ρωσικός στίβος σε καθεστώς 
επιτήρησης από την ΙΑΑΦ και 
με τον τρόπο αυτό να μπορέ-
σουν οι ρωσίδες  και οι ρώσοι 
αθλητές να πάρουν κανονικά 
μέρος στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Βραζιλίας και τις 
άλλες διεθνείς διοργανώσεις. 
Ο τρόπος και η διαδικασία 
επιτήρησης θα αποφασιστούν 
στο άμεσο μέλλον και ήδη έχει 
δοθεί χρονική περίοδος δυο 
μηνών για να επεξεργαστούν 
οι δυο πλευρές τους όρους 
της συμφωνίας. Μια πρώτη 
εκτίμηση για το αποτέλεσμα 
του συμβιβασμού είναι ότι η 
ρωσική ομοσπονδία «παρέ-
δωσε» τα κλειδιά στην ΙΑΑΦ, 
προκειμένου να γλιτώσει τον 
αποκλεισμό της από τις με-
γάλες διοργανώσεις και είναι 
η μεγάλη χαμένη της πρώτης 
φάσης. Ο πόλεμος θα έχει 
πολλές μάχες στη συνέχεια, 
αφού η Ρωσία είναι η δεύτερη 
παγκόσμια δύναμη στο στί-
βο και είναι βέβαιο ότι δε θα 
δεχτεί μοιρολατρικά την ήττα 
της.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΖΑΚ ΟΝΤΙΑΡ

Dheepan. Ο άνθρωπος χωρίς πατρίδα

Ο Ντιπάν είναι πρώην μαχητής των Τίγρεων των Ταμίλ στον 
εμφύλιο πόλεμο στη Σρι Λάνκα. Σ' ένα στρατόπεδο του ΟΗΕ 

γνωρίζει μια γυναίκα και μαζί μ' ένα εννιάχρονο κορίτσι αποφα-
σίζουν να προσποιηθούν ότι είναι οικογένεια, ώστε με τα πλαστά 
τους διαβατήρια να φτάσουν πιο γρήγορα στη Δύση. Βρίσκονται 
τελικά σε ένα γκέτο στα προάστια του Παρισιού και προσπαθούν 
να ενταχθούν σε ένα νέο περιβάλλον που τελικά απέχει πολύ από 
ό,τι είχαν φανταστεί. Συμμορίες που εμπορεύονται ναρκωτικά και 
όπλα δίνουν και παίρνουν και οι πρωταγωνιστές βρίσκονται ξανά 
στο επίκεντρο μιας άλλου τύπου βίας.

Ο Οντιάρ, που συχνά στο σινεμά του έχει επίκεντρο τον περι-
θωριοποιημένο άνθρωπο («Σώμα με σώμα», «Ο προφήτης», «Ο 
χτύπος που έχασε η καρδιά μου»), μας παρουσιάζει μια σκληρά 
ρεαλιστική προσέγγιση της «οδύσσειας» των ανθρώπων που αφή-
νουν πίσω τις πατρίδες τους, βρίσκουν με χίλια ζόρια κάποιο 
μέρος να σταθούν κι εκεί έρχονται αντιμέτωποι με νέες κουλ-
τούρες, νέες ακαταλαβίστικες συνήθειες και κοινωνίες που δεν 
τους θέλουν συνήθως, αλλά επίσης και με ένα σωρό «δαίμονες» 
που προέρχονται από τις εμπειρίες τους που τους ανάγκασαν 
να φύγουν.

ΚΩΣΤΑ ΒΑΚΚΑ

Dan Georgakas: Επαναστάτης της 
Διασποράς

Ο Κώστας Βάκκας, μετά την εξαιρετική «Ταξισυνειδησία», 
επιστρέφει με νέο ντοκιμαντέρ που αναφέρεται στη ζωή 

και τη δράση του Νταν Γεωργακά, ενός ελληνοαμερικανού ιστο-
ρικού, ποιητή, δοκιμιογράφου, πολιτικού αναλυτή και ακτιβιστή, 
που γεννήθηκε το 1938 στο Ντιτρόιτ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο στην ταινία είναι η ανάδειξη του γεγο-
νότος ότι η ιστορία των Ελληνοαμερικανών, από τα πρώτα χρόνια 
που μετανάστευσαν Ελληνες στην Αμερική, είναι γερά δεμένη με 
την ιστορία του εκεί εργατικού κινήματος. Ο Γεωργακάς στέκεται 
αρκετά σε αυτό και δίνει πολλά στοιχεία για την καθοριστική, 
πολλές φορές, συμμετοχή ελλήνων εργατών στις απεργίες. Ταυ-
τόχρονα, μας μεταφέρει στο Ντιτρόιτ όπου μεγάλωσε, μια περι-
οχή βιομηχανική, με πολλούς εργάτες, πολλούς μετανάστες και 
πολύ ρατσισμό... Στην ταινία παρακολουθούμε και άλλες πτυχές 
από τη ζωή και τη δράση του Νταν Γεωργακά, άλλες με περισσό-
τερο και άλλες με λιγότερο ενδιαφέρον.

Κινηματογραφικά, ο σκηνοθέτης δεν προτείνει κάτι καινούριο, 
αλλά ακολουθεί την πεπατημένη των ντοκιμαντέρ. Βλέπουμε τον 
Γεωργακά να μιλάει για τις εμπειρίες του στο γραφείο του, ενώ 
παρεμβάλλονται και κάποια αρχειακά πλάνα, ανάλογα με το θέ-
μα. Η ταινία γίνεται συχνά φλύαρη, αλλά η μικρή της διάρκεια 
δεν επιτρέπει κούραση. Παρολαυτά, η ανάδειξη της σχέσης της 
ιστορίας των Ελλήνων της Αμερικής με το εργατικό κίνημα και η 
καταγραφή της συμβολής τους στους αγώνες είναι σημαντική.

ΑΓΓΕΛΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ

Σύμπτωμα

Ο Αγγελος Φραντζής («Ονειρο του σκύλου», «Μέσα στο δά-
σος») μένει πιστός στην κινηματογραφική του γραφή. Οι κά-

Κατάθεση στεφάνου με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος!

Θα χάσουν και τα 
σίγουρα

Ετοιμάζονται για κινητοποι-
ήσεις οι πράκτορες του ΟΠΑΠ 
μετά την απόφαση της κυβέρ-
νησης να αυξήσει τη φορολογία 
στα τυχερά παιχνίδια, προκειμέ-
νου να εξασφαλίσει ισοδύναμα 
και για να κλείσει τρύπες του 
κρατικού προϋπολογισμού. Με 
ανακοίνωση της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας τους (ΠΟΕΠΠΠ), 
καταγγέλλουν την κυβέρνηση 
και ιδιαίτερα τον αναπληρωτή  
υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα 
Αλεξιάδη για συνειδητή προσπά-
θεια παραπλάνησής τους. Οπως 
αναφέρουν, στη μεταξύ τους συ-
νάντηση έλεγε ότι η κυβέρνηση 
δεν έχει καταλήξει σε απόφαση 
για το θέμα της φορολόγησης 
των παιχνιδιών του ΟΠΑΠ, ενώ 
την ίδια στιγμή ανακοινώθηκε η 
επίτευξη της συμφωνίας με τους 
δανειστές, στην οποία ένα από τα 
ισοδύναμα που συμφωνήθηκαν 
ήταν η αύξηση της φορολόγησης 
των τυχερών παιχνιδιών. 

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η 
ΠΟΕΠΠΠ ανακοίνωσε ότι η κυ-
βέρνηση θα πάρει σύντομα την 
ηχηρή απάντηση των πρακτόρων, 
μέσα από κινητοποιήσεις και τρό-
πους άμεσης αντίδρασης, που θα 
ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθεί 
η δυναμική και η αποτελεσματι-
κότητά τους. Ανεξάρτητα από τις 
κινητοποιήσεις που θα επιλέξουν, 
αξίζει να σχολιάσουμε την εκτί-
μησή τους για τα αποτελέσματα 
της κυβερνητικής απόφασης. Οι 
πράκτορες χαρακτηρίζουν τις 
συνέπειες καταστροφικές, αφού 
εκτός από το κλείσιμο δεκάδων 
πρακτορείων που δε θα μπορέ-
σουν να αντέξουν στα νέα μέτρα, 
θεωρούν ότι τα κρατικά έσοδα 
θα μειωθούν, γιατί οι παίχτες θα 
στραφούν στον ιντερνετικό τζόγο.

Οσοι έχουν επαφή με τον αθλη-
τικό τζόγο και τη συμπεριφορά 
των παιχτών στην πλειοψηφία 
τους δε θα συμφωνούσαν με την 
εκτίμηση των πρακτόρων, αν η 
συγκεκριμένη εκτίμηση γινόταν 
πριν μερικούς μήνες. Υπάρχει 
όμως ένα γεγονός που φαινομενι-
κά δεν έχει σχέση με το αθλητικό 
στοίχημα, αλλά στην πράξη είναι 
πολύ πιθανό να το επηρεάσει 
αρνητικά. Το στοιχείο αυτό είναι 
η επιβολή των capital controls 
και η χρησιμοποίηση των καρτών 
και του πλαστικού χρήματος στις 
καθημερινές συναλλαγές. Μέχρι 
σήμερα, η μεγάλη πλειοψηφία 
των παιχτών επέλεγε το στοίχημα 
μέσω του ΟΠΑΠ γιατί δεν ήθελε ή 
δεν ήξερε να μπλέξει με τις τρα-
πεζικές συναλλαγές μέσω των 
οποίων δουλεύουν οι ιντερνετικές 
στοιχηματικές εταιρίες. Οσο πιο 
πολύ εξοικειώνονται οι παίχτες με 
τις κάρτες και τις on line συναλλα-
γές, θα αυξάνονται οι πιθανότη-
τες να στραφούν στο διαδικτυα-
κό τζόγο, που έχει και καλύτερες 
αποδόσεις, μειώνοντας το τζίρο 
του ΟΠΑΠ. Για μια ακόμα φορά, η 
κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι είναι 
«παιδική χαρά», κινδυνεύοντας να 
πετύχει το αντίθετο από το προσ-
δοκώμενο αποτέλεσμα.

Η βροχή άρχισε πριν την έναρξη του αγώνα Δόξα Αμπέλου – 
Αρης Αγίας Παρασκευής για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Καρδίτσας 
και δυνάμωσε κατά τη διάρκεια του. Οι πιστοί οπαδοί της Δόξας 
βρήκαν τον τρόπο για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα, 
χωρίς να βραχούν και χωρίς να κουραστούν από την ορθοστασία. 
Επιστράτευσαν τη νταλίκα, την πάρκαραν δίπλα στο γήπεδο, άνοιξαν 
τη μια πλευρά της και τη μετέτρεψαν σε κινητή εξέδρα. Τα σχόλια 
περιττεύουν…
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> «Τα σχέδια των Τόρυδων 
να πετσοκόψουν τον προϋ-
πολογισμό της αστυνομίας 
κατά 25% μπαίνουν εμπόδιο 
στις προσπάθειες αποτρο-
πής τρομοκρατικής επίθεσης 
στην Βρετανία, προειδο-
ποίησε το Εργατικό Κόμμα 
χθες» (morningstaronline.
co.uk/a-b107-Copper-
cuts-hinder-response-to-
terror#rktfnuszubl). Αγκαλίτσα 
με τον ιμπεριαλισμό οι φίλοι 
του Σύριζα στη Βρετανία…

> Κι άλλη δολοφονία (2) Πα-
λαιστινίων από τα σιωνιστικά 
στρατεύματα στην Καλαντίγια 
(ούτε καν κροκοδείλια δάκρυα 
γι’ αυτούς…).

> «Οι βόμβες δε θα φέρουν 
την ειρήνη στη Συρία (οι βρε-
τανικές βόμβες)» Ντ. Κάμερον. 
Ειλικρίνεια; Οση διαθέτει ο 
πρωθυπουργός ενός ιμπερια-
λιστικού κράτους…

> Το ότι οι επιτιθέμενοι εντός 
Γαλλίας είναι γέννημα-θρέμμα 
της χώρας αυτής δεν προβλη-
ματίζει καθόλου;

> «Δαντική Κόλαση» ονόμασε 
το σκηνικό στο Μπατακλάν ο 
Guardian (theguardian.com/
world/2015, 17-11-2015). Τα δά-
κρυά του ήταν ανύπαρκτα για 
τη σφαγή γυναικόπαιδων στη 
Γάζα το 2014…

>  «Προχωρημένοι» οι 
μπάτσοι στην Ιρλανδία: 
«Η αστυνομία στηρίζει 
την πρόταση για αποποι-
νικοποίηση της κατοχής 
ηρωίνης, κοκαΐνης και 
κάνναβης» (independent.
co.uk, 17-11-2015).

> «Ξεφτίλα» ονόμασε τον 
Τζ. Κόρμπυν ένας από 
τους «σκιώδεις» υπουρ-
γούς του (independent.
co.uk, 17-11-2015). Τόση σύ-

μπνοια πια…

> Τούτοι οι μπάτσοι που ‘ρθαν 
τώρα (V.I.C.)

> Μπατσοφυλαγμένο (ΜΑΤ) το 
μπλοκ του Σύριζα στην πορεία 
της 17-11. (Ισχύς του η αγάπη 
του λαού του, my arse ή klein 
mein…).

> Μπουμ! Τα κλάν’…

> Πλήρες ρεπορτάζ του 902.
gr (Περισσός) (18-11-2015) από 
την μπατσοεπιχείρηση στο Σαν 
Ντενί. Αλλοίμονο…

> «Η χτεσινή απεργία ήταν 
η αρχή» (Ριζοσπάστης, 13-11-
2015). (Πάμπολλες οι αρχές 
και οι «κλιμακώσεις»…). Σε 
κλιμακτήριο μπορούν να ευ-
ελπιστούν…

> Τι να ‘λεγε ο καμπούρης 
στραβολαίμης οδοκαθαριστής 
/ Στο παλληκάρι δίχως χέρια 
στον πεζόδρομο; / Αμέτρητα 
κεφάλια, μια αέναη ροή, περ-
νούσαν δίπλα τους / Σαν τη 
ροή του χρόνου, εκπροσωπώ-
ντας δευτερόλεπτα. / Τι να του 
‘λεγε τάχα, και τόσο ιδιωτικά, 
σχεδόν στ’ αυτί, / με μια κλί-
ση του σώματος ως κι αγάπη 
/ -Εκτός κι αν ήταν από κα-
κοπλασία- Ισως αγάπη καλού 
προπονητή για τον ασκούμενο 
αθλητή / Οχι στο επί κοντώ ή 
τον δίσκο / Μα ένα πιο επικίν-
δυνο άθλημα (Νίκος Φωκάς, 
«Κάστα», από την Ανθολογία 
Ποιημάτων  του, 1981-2000, 
«Τα γνωστά»).

> «Σημαντική στιγμή στην 
ανασύνταξη του φοιτητικού 

κινήματος (η) 6η πανελλαδική 
συνάντηση του ΜΑΣ» (Ριζο-
σπάστης, 18-11-2015, online). 
Δεν ΜΑΣ αφορά. Βέβαια, ο 
Περισσός προβάλλει μία ανα-
σύνταξη που έχει την τύχη των 
κλιμακτηρίων, συγνώμη, «κλι-
μακώσεων», του «τοξικού» συν-
δικαλιστικού κινήματός του…

> Να και ο Ντ. Κάμερον που 
γουστάρει βομβαρδισμό της 
Συρίας (δηλώσεις του της 17-
11-2015 υπάρχουν σε όλο το 
βρετανικό Τύπο). Ο βομβαρ-
δισμός αυτός θα αποτελέσει 
μέρος της «στρατηγικής κα-
τανόησης» («comprehensive 
strategy») με στόχο την κατα-
στροφή του Ισλαμικού Κρά-
τους (όπως ο ίδιος υποσχέθη-
κε να ξεκινήσει πριν τα τέλη 
Νοεμβρίου). Αλλη μια ιμπερι-
αλιστική χώρα που θέλει να 
ποζάρει ως good-doer…

> «Προσφυγική κρίση: Γκάλοπ 
δείχνει ότι έχει κατακόρυφη 
πτώση η υποστήριξη στους 
Σύριους που βρίσκονται στη 
Βρετανία μετά τις επιθέσεις 
στο Παρίσι» (independent.
co.uk, 18-11-2015). Οι μύχιοι πό-
θοι δεν κρύβονται.

> Απόψε λέω να μην κοιμηθού-
με, να πάμε κατευθείαν Μπα-
τακλάν…

> «Βασιλεύς Κωνσταντίνος». 
Ετσι τιτλοφορείται ο Κοκός 
στην «αυτοβιογραφία» που 
διανέμει το Συγκρότημα 
Ψυχάρη (πρώην Λαμπρά-
κη). Εκλεκτικές συγγένειες.

> Ωιμέ, τοις Αρχαιοίσι και 
τοις άλλοισι λαοίσι.

> Εκεί που οι νεκροί περι-
μένουν τους σεισμούς που 
μέλλονται να έρθουν (ΖΕ-
ΜΕΝΤ).

Βασίλης

Πόλεμος, λοιπόν

Και δω, στην Ελλάδα;

Η «ευγένεια» της Δύσης

…και ο ιμπεριαλισμός της χαρακτηρίζουν τις αξίες της

Και να μην ξεχνάμε: η Γαλλία ΗΔΗ συμμετέχει στον πόλεμο στη Συρία

Οι «ανυποψίαστος» πρώτος τον λίθο βαλέτω

  Dixi et salvavi animam meam

u «Τα λόγια του 
Αλέξη»  σε συ-
σκευασία ροζ και 
λευκών μπαλο-
νιών. Αέρας κο-
πανιστός. Δε θα 
διαφωνήσουμε, 
φυσικά, έχουμε 
όμως ένα ερώτη-
μα: εσείς που τα 
πιστέψατε αυτά 
τα λόγια, που απο-
δείχτηκαν αέρας κοπανιστός, κάνατε κάποια αυτοκριτική; Δεν 
λέμε να αυτομαστιγωθείτε, αλλά να αναρωτηθείτε: γιατί τα 
πίστεψα αυτά τα λόγια; Μήπως φταίει κάτι στο πολιτικό και 
θεωρητικό μου επίπεδο; Μήπως πρέπει ν’ αρχίσω να ψάχνω τα 
πράγματα πιο βαθιά; Μήπως πρέπει ν’ αλλάξω συμπεριφορά 
έναντι εκείνων που δεν κατάπιαν αμάσητα τα λόγια του Αλέξη, 
αλλά προειδοποιούσαν εξαρχής ότι είναι όλα ψέματα, παρου-
σιάζοντας και μια συγκεκριμένη επιχειρηματολογία γι’ αυτή 
τους την προειδοποίηση; Γιατί δεν ήθελα ν’ ακούσω κουβέντα 
όταν μου τα έλεγαν; Δεν μπορεί να είχα δίκιο και τότε, που δεν 
τους άκουγα (τους λοιδορούσα κιόλας), και τώρα, που είδα ότι 
αυτά που πίστεψα ήταν αέρας κοπανιστός. Αν δεν προβλη-
ματιστείτε, καταρχάς, σ’ αυτή την κατεύθυνση, τότε τζάμπα 
κλαψουρίζετε. Στην πραγματικότητα, ψάχνετε από τώρα τον 
επόμενο Αλέξη.

u Σε μαρμαρόπλακα 
στην Πλατεία Ναυαρί-
νου της Θεσσαλονίκης 
απαθανατίστηκε (λέμε 
τώρα) το στένσιλ. Τον 
ανθρωποκεντρισμό 
τον καταλαβαίνουμε. 
Με την εξημέρωση 
έχουμε μια δυσκολία, 
διότι δεν έχουμε και 
τις διανοητικές ικανό-
τητες των συνθηματο-
γράφων. Ισως αναφέ-
ρονται στην εξημέρω-
ση των ζώων. Βέβαια, η 

εξημέρωση των ζώων άρχισε πριν από μερικές χιλιάδες χρόνια 
και συνεχίστηκε με όλα τα γνωστά κοινωνικά συστήματα: πρω-
τόγονο κομμουνισμό, δουλοκτησία, φεουδαρχία, καπιταλισμό, 
σοσιαλισμό (όσο υπήρχε στην ΕΣΣΔ), οπότε αναρωτιόμαστε 
πώς γίνεται να συνωστίζονται στον κοινό παρονομαστή «πο-
λιτισμός της εξημέρωσης» συστήματα κοινωνικής οργάνωσης 
τόσο διαφορετικά (και ανταγωνιστικά) μεταξύ τους. Μάλλον, 
όμως, είναι και πάλι το χαμηλό διανοητικό μας επίπεδο που 
γεννά τέτοιες απορίες. 'Η μήπως ο… ανθρωποκεντρισμός μας; 
Δηλαδή, το ότι εμείς βλέπουμε την ιστορική διαδοχή των συ-
στημάτων οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών, ενώ αν 
βλέπαμε την Ιστορία από την άποψη των εξημερωμένων (από 
τον άνθρωπο) ζώων, τότε θα διαπιστώναμε ότι στην Ιστορία 
υπάρχει μόνο ένας πολιτισμός. Αυτός της εξημέρωσης. Μήπως 
όμως βλέποντας έτσι τα πράγματα κατεβαίνεις στο επίπεδο 
της… κότας που απεικονίζει το στένσιλ; «Ωχ, Παναγία μου», 
που έλεγε και ο Χάρρυ Κλυν σε μια παλιά ταινία…

u Πρέπει να εκφράσουμε την κάθετη διαφωνία μας με τους 
εργαζόμενους που διαδήλωσαν μ' αυτό το πανό στις 12 Νο-
έμβρη. Είστε θρασείς, κυρίες και κύριοι. Με κυβέρνηση της 
Αριστεράς τολμάτε να γράφετε τέτοια πράγματα; Η κυβέρ-
νηση αυτή δεσμεύτηκε ότι θα βάλει τέλος στο ξεπούλημα της 
κρατικής περιουσίας. Και το απέδειξε με τα 14 αεροδρόμια…

οι τοίχοι έχουν φωνή

τοικοι ενός νησιού αντιμετωπίζουν ένα κίνδυνο. Εχει εμφανιστεί 
ένα αλλόκοτο πλάσμα που παραπέμπει σε ανθρώπινη μορφή, με 
δερμάτινα ρούχα, παράξενο κεφάλι και μάτια που λαμπυρίζουν. 

Οποιος το αντικρίσει χάνει τα λογικά του. Τους κατοίκους θα 
προσπαθήσει να βοηθήσει μια νεαρή κοπέλα, η οποία φαίνεται 
να μην επηρεάζεται τόσο από το αλλόκοτο πλάσμα.

Πρόκειται για μια εντελώς σουρεαλιστική ταινία, η οποία δυ-
σκολεύει το θεατή στην παρακολούθηση, καθότι η έλλειψη λο-
γικού ειρμού δεν τον βοηθά καθόλου. Ο Φραντζής δημιουργεί 
ένα δικό του σύστημα κι αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, 
ψάχνει να βρει άλλους κώδικες επικοινωνίας στον κινηματογρά-
φο, κι έχει κι αυτό ενδιαφέρον. Ακόμη όμως ψάχνει το βηματισμό 
του και πάσχει κυρίως από μια υπαρξιακή αναζήτηση που δεν του 
επιτρέπει να καθορίζει με σαφήνεια τα πράγματα, με αποτέλε-
σμα να χάνεται στη μετάφραση.

Ελένη Π.



Πολιτική απελπισία
Στην αρχή είπαμε ότι πρόκειται για μια παπαριά των 

καρεκλοκένταυρων της Κουμουνδούρου, που με το κά-
λεσμα για συμμετοχή στην απεργία της 12ης Νοέμβρη 
θέλησαν να «βυσματώσουν» τη γκρίνια από τα λίγα συν-
δικαλιστικά στελέχη που έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ 
(τα περισσότερα πέρασαν στη ΛΑΕ). Ομως το πράγμα 
είχε και συνέχεια, που δείχνει ότι η «γραμμή» στάλθηκε 
από το Μαξίμου.

«Δεν ασκούν κυβερνητική πολιτική τα κόμματα. Τα 
κόμματα και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν διεκ-
δικήσεις, καλούν τον κόσμο να συμμετέχει και αυτή η 
συμμετοχή όσο πιο μεγάλη είναι τόσο ισχυροποιεί και 
τη θέση της κυβέρνησης απέναντι στους δανειστές», δή-
λωσε ο πρώην υπουργός και νυν πρώτος αντιπρόεδρος 
της Βουλής Τάσος Κουράκης. Κι αν η… πρωτότυπη άποψη 
Κουράκη θα μπορούσε να αποδοθεί σε μια προσπάθεια 
να δικαιολογήσει το σχετικά πρόσφατο πολιτικό του πα-
ρελθόν (συμμετείχε σε μια από τις θεωρούμενες ως αρι-
στερές φράξιες του ΣΥΡΙΖΑ), ήρθε η κυβερνητική εκπρό-
σωπος Ολγα Γεροβασίλη να διαλύσει κάθε αμφιβολία.

Σε συνέντευξή της στη Real News δήλωσε ότι δεν εί-
ναι αντιφατική η συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ στην απεργι-
ακή κινητοποίηση, αλλά η συμμετοχή της ΓΣΕΕ και της 
αντιπολίτευσης, που έκαναν εκστρατεία υπέρ του «ναι». 
«Ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικό κόμμα, όντας μέσα στην κοινω-
νία και τις διεκδικήσεις της, είναι απολύτως λογικό να 
αντιτίθεται σε αντεργατικές πολιτικές», δήλωσε η συνι-
διοκτήτρια ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου (για να μην 
ξεχνάμε και την ταξική σύνθεση του ηγετικού απαράτ 
του ΣΥΡΙΖΑ) Γεροβασίλη, συμπληρώνοντας ότι θεσμικά 
η κυβέρνηση δεν ταυτίζεται με το κόμμα!

Αν δεν υπήρχε η προϊστορία του ΠΑΣΟΚ και οι παροι-
μιώδεις φράσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, μπορεί και να 
έλεγε κάποιος: «ρε, τι σκέφτηκαν οι άνθρωποι!». Ομως 
ακόμα και σ' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ρέπλικα (και κακής 
ποιότητας, μάλιστα). Δεν πρόκειται, λοιπόν, να επανα-
λάβουμε ένα σχόλιο που εξάντλησε τη δυναμική του τη 
δεκαετία του '80. Αλλωστε, κανείς δεν πήρε στα σοβαρά 
αυτές τις δηλώσεις. Ολοι τις κατέταξαν στην κατηγορία 
«λέμε και καμιά μακακία για να περνάει η ώρα». Αλλο 
θέλουμε να σχολιάσουμε.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτού του τύπου οι δη-
λώσεις συνιστούν πρόκληση. Ολη η συμπεριφορά των 
συριζαίων είναι πλέον προκλητική. Δείτε την τσογλανιά 
που βγάζει ο Τσακαλώτος (που τον είχαμε συνηθίσει σαν 
«καλό παιδί», χαμηλών τόνων, που έχει διαβάσει ακόμα 
και… Τσου Ενλάι) και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Ολη 
αυτή η τσογλανιά, ο κωλοπαιδισμός άλλων στελεχών, ο 
εκνευρισμός που βγάζει συνεχώς ο ίδιος ο Τσίπρας και 
ως αποκορύφωμα τα καλέσματα για συμμετοχή σε μια 
ευθέως αντικυβερνητική απεργία αποκαλύπτουν πολιτική 
απελπισία.

Δυο μόλις μήνες μετά την επανεκλογή του, ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν έχει τίποτα για να πιαστεί. Τίποτα απολύτως. Ακόμα 
και η «σκληρή διαπραγμάτευση» θυμίζει καρικατούρα 
του πρώτου επτάμηνου της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 
καθώς πέφτουν το ένα μετά το άλλο τα «κάστρα». Τα 
ζητήματα που είχαν δήθεν μείνει ανοιχτά και που μόνο 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να τα διαπραγματευθεί αποτελε-
σματικά. Τα σπίτια βγαίνουν στο σφυρί με υπογραφή Τσί-
πρα-Καμμένου (και όχι Σαμαρά-Βενιζέλου) και έρχεται 
το Ασφαλιστικό για να σαρώσει ό,τι απέμεινε σε πολιτική 
αξιοπιστία σ' αυτό το κόμμα. Γι' αυτό και διαπραγματεύ-
ονται με την τρόικα το σπάσιμο του Ασφαλιστικού σε 
κομμάτια, μπας και το απλώσουν λίγο στο χρόνο. Κίνηση 
απελπισίας είναι κι αυτή, γιατί δεν πρόκειται να πείσει 
κανέναν.

Η κάθοδος των αγροτών και οι συγκρούσεις (ιδίως των 
κτηνοτρόφων της Κρήτης) με τα ΜΑΤ στην πλατεία Συ-
ντάγματος δεν είναι κίνηση που αύριο θα ξεχαστεί. Στη 
λαϊκή συνείδηση ενεγράφη και η μαχητικότητα των αγρο-
τών και η αντίδραση της αστυνομίας, που θύμισε… παλιές 
καλές μέρες. Αυτό μεγαλώνει τον πανικό στο κυβερνητι-
κό στρατόπεδο, γιατί -επαναλαμβάνουμε- δεν έχει τίποτα 
να προσφέρει στον κόσμο για να τον ησυχάσει.

Π.Γ.

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

ΚΟΝΤΡΑ
ΑΘΗΝΑ: Αγαθουπόλεως 65, ΤΚ 112 52, τηλ. 2108675243, fax 2108663100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

http://www.eksegersi.gr, e-mail: kontra@eksegersi.gr

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΔιανύοντας τον 20ό χρόνο 
κυκλοφορίας η «Κόντρα» 
απευθύνεται και πάλι στους 
αναγνώστες της, ζητώντας την 
οικονομική τους στήριξη.
Αυτή θα εξασφαλίσει την 
απρόσκοπτη κυκλοφορία της,  
πάντα μαχητική και αποκαλυπτική.

Η Παλαιστίνη «βράζει» για 
όγδοη συνεχή βδομάδα. 

Μόνο την Παρασκευή 13 Νο-
έμβρη, 94 Παλαιστίνιοι τραυ-
ματίστηκαν από σφαίρες του 
ισραηλινού στρατού στη Δυτι-
κή Οχθη. Στη Βηθλεέμ έγιναν 
συγκρούσεις κοντά σε σημείο 
ελέγχου, με τον εκπρόσωπο 
του ισραηλινού στρατού να 
καταγγέλλει ότι εκατοντάδες 
Παλαιστίνιοι πετούσαν πέτρες 
και μολότοφ στις ισραηλινές 
δυνάμεις που απάντησαν με 
πλαστικές σφαίρες και πραγ-
ματικά πυρά. Συγκρούσεις 
έγιναν και στη Χεβρώνα, την 
Καλκίλια, την Ανατολική Ιε-
ρουσαλήμ και τη Λωρίδα της 
Γάζας. 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο 
του γραφείου ανθρωπιστικών 
υποθέσεων του ΟΗΕ, ο συνολι-
κός αριθμός των Παλαιστίνιων 
που τραυματίστηκαν στη Δυτι-
κή Οχθη από την 1η Οκτώβρη 
μέχρι την 9η Νοέμβρη έχει ξε-
περάσει το συνολικό αριθμό 
των τραυματισμένων ολόκλη-
ρου του 2014! Οι τραυματίες 
μέχρι εκείνη την ημέρα ήταν 
7.000 και οι νεκροί 83! Το ίδιο 
περίπου χρονικό διάστημα 
(από τις 3 Οκτώβρη μέχρι τις 
9 Νοέμβρη), 70 Παλαιστίνιοι 
είχαν εξαπολύσει επιθέσεις 
είτε με μαχαίρια είτε με αυ-
τοκίνητα κατά Ισραηλινών στη 
Δυτική Οχθη και το Ισραήλ. 
Από αυτούς, οι 43 σκοτώθηκαν.

Οι 24 από αυτούς ήταν κά-
τοικοι της περιοχής της Χε-
βρώνας, την οποία τα σιωνι-
στικά μίντια αποκαλούν πλέον 
«πρωτεύουσα της Ιντιφάντα». 
Και πώς να μην είναι, όταν 
αποτελεί «υπόδειγμα» του 
σιωνιστικού ρατσισμού. Προ-
στατεύοντας μόλις 850 εποί-
κους, οι σιωνιστές έχουν απο-
μονώσει μία πόλη με 200.000 
κατοίκους μέσω συνοριακών 
σημείων ελέγχου. Το 20% της 
πόλης ελέγχεται από τον ισ-
ραηλινό στρατό, σύμφωνα με 
το μνημόνιο συνεργασίας που 
υπογράφηκε το 1998 στο Ουάι 
Πλαντέισον των ΗΠΑ μεταξύ 
της Παλαιστινιακής Αρχής και 
του Ισραήλ. Μέλος του δημοτι-
κού συμβουλίου της πόλης δή-
λωσε στην αραβική εφημερίδα 
Al Monitor ότι οι σιωνιστές δο-
λοφονούν νεολαίους εν ψυχρώ 
και συστηματικά για να σταμα-
τήσουν την Ιντιφάντα.

Οι σιωνιστές δε δίστασαν 
να εκτελέσουν εν ψυχρώ έναν 
Παλαιστίνιο που πήγε να επι-
σκεφτεί τον ξάδερφό του 
στο νοσοκομείο της πόλης. Η 
επιχείρηση είχε όλα τα χαρα-
κτηριστικά μιας μαφιόζικης 
ενέργειας. Είκοσι πράκτορες 
εισέβαλαν στις 4 τα χαράμα-
τα στο δωμάτιο όπου βρισκό-
ταν ο ξάδερφος του 28χρονου 
Αμπντουλάχ Σαλαντάχ για να 
τον συλλάβουν. Ο ξάδερφος 
νοσηλευόταν επειδή είχε 

πυροβοληθεί από ισραηλινό 
έποικο τον περασμένο μήνα. 
Τη στιγμή που οι πράκτορες 
έδεναν τον ξάδερφό του, ο 
Αμπντουλάχ βρισκόταν στην 
τουαλέτα. Είχε όμως την «ατυ-
χία» να βγει και να πέσει πάνω 
στους σιωνιστές που τον εκτέ-
λεσαν χωρίς δεύτερη σκέψη. 
Ο Αμπντουλάχ ήταν ο ογδο-
ηκοστός Παλαιστίνιος που 
δολοφονήθηκε από την πρώτη 
Οκτώβρη. Την ίδια περίοδο οι 
σκοτωμένοι Ισραηλινοί ήταν 
μόλις δέκα. 

Οι ψυχροί αριθμοί που 
παραθέσαμε παραπάνω δεν 
μπορούν σίγουρα να αποδώ-
σουν το κλίμα της οργής που 
επικρατεί στα κατεχόμενα πα-
λαιστινιακά εδάφη. Στα εδά-
φη αυτά επικρατεί ο τρόμος 
των σιωνιστών που από καιρό 
έχουν γράψει εκεί που  δεν   
πιάνει μελάνι την «ειρηνευτι-
κή διαδικασία» και προσπα-
θούν δολοφονώντας και τρο-
μοκρατώντας να κάμψουν το 
φρόνημα της παλαιστινιακής 
νεολαίας που βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή των συγκρού-
σεων. Εφτασαν στο σημείο να 
συλλάβουν ακόμα και εξάχρο-
νο παιδί στη Βηθλεέμ, αφού 
πρώτα έριξαν δακρυγόνα σε 
παιδική χαρά, κατά τη διάρ-
κεια συγκρούσεων με νεαρούς 
σε προσφυγικό στρατόπεδο. Ο 
εξάχρονος Αμπντουλάχ Γιού-
σεφ ανακρίθηκε για αρκετές 

ώρες πριν αφεθεί ελεύθερος 
(τι άλλο θα μπορούσαν να κά-
νουν;). 

Συλλήψεις ανηλίκων έγι-
ναν και στην Ανατολική Ιε-
ρουσαλήμ, κατά τη διάρκεια 
διαδήλωσης ενάντια στους 
ασφυκτικούς ελέγχους από 
τον ισραηλινό στρατό. Στρα-
τιώτες εισέβαλαν και σε σχο-
λείο κοριτσιών στη Νάμπλους, 
απαιτώντας να κατεβούν τα 
πορτρέτα του Αραφάτ! Ομως 
η παλαιστινιακή νεολαία δεν 
κάμπτεται. Συνεχίζει να συ-
γκρούεται με κάθε ευκαιρία 
και να πετάει βόμβες μολότοφ 
σε οχήματα εποίκων. Κι όσο η 
σιωνιστική τρομοκρατία σκλη-
ραίνει, τόσο το μίσος εναντίον 
των κατακτητών και των οργά-
νων τους θα φουντώνει.

Το γεγονός ότι ο ξεσηκωμός 
της παλαιστινιακής νεολαίας 
συνεχίζεται για τρίτο μήνα, με 
αμείωτη ένταση, δείχνει ότι η 
κατάσταση έχει φτάσει στο μη 
παρέκει. Η κλίκα του Αμπάς 
δεν έχει κανένα «τυράκι» για 
να πετάξει στον παλαιστινια-
κό λαό και απλώς παρατηρεί. 

Απέναντι στο συνεχιζόμε-
νο έγκλημα των σιωνιστών η 
«διεθνής κοινότητα» κωφεύει. 
Για μία ακόμα φορά την αλ-
ληλεγγύη στον παλαιστινιακό 
λαό θα πρέπει να τη δώσουν οι 
λαοί, κόντρα στην απομόνωση 
που έχουν επιβάλει τα αστικά 
ΜΜΕ.

«Βράζει» η Παλαιστίνη


