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Δεν έγιναν λίγα σε έναν 
χρόνο. Δώσαμε ρεύμα, τροφή, 
μετακίνηση στους φτωχούς, 
κρατήσαμε τις 100 δόσεις, 
ανακεφαλαιοποιήσαμε τις 
τράπεζες, δίνουμε μάχη για 
τη μη μείωση των συντάξεων. 
Ξεσκεπάσαμε τους αντιδρα-
στικούς της Ευρώπης (…) Τώ-
ρα πια δεν είμαστε μόνοι μας, 
όπως πριν έναν χρόνο, χώρες 
και λαοί συνειδητοποιούνται 
και αντιστέκονται.

Αλέκος Φλαμπουράρης
Δεν πας σε κάνα μπλόκο να 

τους τα πεις αυτά, κυρ-Αλέκο; 
Δεν νομίζουμε ότι θα τα πά-
ρουν για καφενειακού τύπου 
καλαμπούρι.

Μόνο που κάθε μέρα που 
περνάει αυτό ακριβώς είναι 
που τίθεται σε αμφισβήτηση. 
Οχι αν η κυβέρνηση είναι δε-
ξιά ή αριστερή, νεοφιλελεύθε-
ρη ή προοδευτική, ευαίσθητη 
ή αναίσθητη, κοινωνική ή ακοι-
νώνητη. Αλλά αν μπορεί να 
κυβερνήσει.

Ι.Κ. Πρετεντέρης
Κυβερνώ σημαίνει ψηφίζω 

στη Βουλή τα συμφωνημένα 
του Μνημόνιου και τσακίζω με 
τα ΜΑΤ τις λαϊκές αντιστάσεις.

Υπάρχουν μεγάλες διαφο-
ρές και με το ΠΑΣΟΚ και με 
τη ΝΔ, δεν αισθανόμαστε πιο 
κοντά σε κανέναν, ούτε μας 
χωρίζει άβυσσος με κανέναν.

Σταύρος Θεοδωράκης
Δώστε μας λίγο χρόνο ν’ 

αποφασίσουμε με ποιον θα 
πάμε και ποιον θ’ αφήσουμε.

Δυστυχώς μια σειρά από 
ζητήματα μας έχουν κάνει να 
χάσουμε το αξιακό μας πλεο-
νέκτημα. Χάνουμε και το αντι-
μνημονιακό μας κοστούμι, τι 
θα γίνουμε στο τέλος;

Γιάννης Μιχελογιαννάκης
Η αγωνία του βουλευτή που 

έχει περάσει απ’ όλα τα κόμ-
ματα και δεν ξέρει αν του έχει 
μείνει άλλη επιλογή. Σαν τον 
τερματοφύλακα πριν από το 
πέναλτι.

Δε θα αναφερθώ στο γεγο-
νός ότι η πώληση του πλειοψη-
φικού πακέτου των μετοχών 
του ΟΛΠ δεν ήταν στις προ-
γραμματικές μας στοχεύσεις, 
όμως οι εξελίξεις οδήγησαν 
στο να αποδεχθούμε αυτή την 
προοπτική και θα την υπηρετή-
σουμε με τον πιο συστηματικό 
τρόπο, για την μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού οφέλους και 
του δημοσίου συμφέροντος.

Θοδωρής Δρίτσας
Μωρέ, ας είμαι εγώ υπουρ-

γός κι όλα τα υπόλοιπα τα βρί-
σκουμε.

Δεν υπάρχει ούτε νομοσχέ-
διο φορολογικό ούτε ασφα-
λιστικό, αλλά υπάρχει μια 
συμφωνία που λέει «λύστε το 
ασφαλιστικό για να πάμε πα-
ραπέρα». Ανοιχτά είναι όλα 
στη διαπραγμάτευση. Και θα 
τα δούμε.

Βαγγέλης Αποστόλου
Τελών σε κατάσταση πλή-

ρους σύγχυσης.

Ο tempora o mores! Ο 
Κατρούγκαλος καταχει-

ροκροτήθηκε από τα μέλη και 
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν 
εισήλθε στο γήπεδο του Ταε-
κβον-ντο, όπου οργανώθηκε 
η φιέστα του ΣΥΡΙΖΑ για τον 
ένα χρόνο του στην εξουσία. 
Δεν τους αδικούμε. Ο Κατρού-
γκαλος συμβολίζει το όνειρο 
του κάθε συριζαίου νεολαίου 
για γρήγορη άνοδο στην εξου-
σιαστική κλίμακα.

H Δούρου σε ρόλο αυ-
ταρχικής αφέντρας και ο 

Ψινάκης σε ρόλο υπάκουου 
δούλου, διαφημίζουν την ανα-
κύκλωση! Αλλη μια απόδειξη 
για την «καλή χημεία» ανάμε-
σα στους δύο. Πέραν των άλ-
λων, τους συνδέει και η κοινή 
αισθητική! Ισως στην επόμενη 
φωτογράφιση να συμπερι-
λάβουν και τον Ρουβά, για ν' 
ανοίξει λίγο το… target group. 
Δεν στερείται και πολιτικής ση-
μασίας, πάντως, το κολλητιλίκι 
της Δούρου με τον Ψινάκη. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει, η Δούρου 

πρέπει να φροντίσει το προσω-
πικό της μαγαζί και ο Ψινάκης 
είναι δεξιός και καλός στο 
μανατζάρισμα επίδοξων σταρ 
της λαϊκοπόπ κουλτούρας.

Και μια που αναφερόμα-
στε στη σούπερ-φιλόδοξη 

περιφερειάρχη, να μην παρα-
λείψουμε να σημειώσουμε την 
οργισμένη κοινή δήλωση των 
πέντε αντιπεριφερειαρχών 
της ΛΑΕ (Γαβρίλης, Τζόκας, 

Αθανασιάδης, Θανοπούλου, 
Τασούλη), με την οποία διέ-
ψευσαν φημολογία ότι κάποι-
οι απ' αυτούς ετοιμάζονται να 
επιστρέψουν στον ΣΥΡΙΖΑ. 
Δεν έχουμε καμιά ένδειξη που 
να μας πείθει για το αντίθετο, 
θα θέλαμε όμως να ρωτήσου-
με: αφού αποχώρησαν από τον 
ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παραμένουν σε 
τόσο υψηλές θέσεις ευθύνης 
στη συριζαίικη περιφερειακή 
αρχή, η οποία μάλιστα διοικεί-

ται από ένα από τα πιο δεξιά 
(και όχι μόνο) στελέχη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ; Εκτός αν έχουν την άπο-
ψη ότι η περιφερειακή διοίκη-
ση ασκεί… αριστερή πολιτική. 
Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει 
να μας το πουν ανοιχτά.

Χάρη στον Χάρη Θεοχά-
ρη, που κολυμπάει στο 

Ποτάμι (φτιάξαμε και ρίμα!), 
πληροφορηθήκαμε ότι παρών 
στην πρόσφατη συνάντηση 
Τσακαλώτου-Ντεϊσελμπλούμ 
ήταν και ο Γκλεν Κιμ, πρώην 
διευθύνων σύμβουλος της 
Lehman Brothers, που απ' ό,τι 
φαίνεται εξακολουθεί να είναι 
σύμβουλος του Τσακαλώτου 
(είχε χρησιμοποιηθεί και την 
περίοδο της διαπραγμάτευ-
σης πριν το Μνημόνιο-3). Το 
Γραφείο Τύπου του υπουργείου 

Οικονομικών, όμως, φρόντισε 
να τραβήξει μια καλή ψαλιδιά 
και να εξαφανίσει τον αμερι-
κανοκορεάτη τραπεζίτη από 
τη φωτογραφία! Γιατί ντρέπο-
νται να τον δείξουν;

«Δεν θα σχολιάσω, μιλάει 
από μόνο του. Οι συνε-

δριάσεις ήταν εμπιστευτικές 
και κεκλεισμένων των θυρών. 
Δεν θα πω περισσότερα». Ετσι 
απάντησε ο ο αναπληρωτής 
εκπρόσωπος του γερμανικού 
υπουργείου Οικονομικών Γι-
ουργκ Βαϊσγκέρμπερ σε δη-
μοσιογραφική ερώτηση για 
τη δήλωση Μπαρουφάκη ότι 
μαγνητοφωνούσε τις συνεδρι-
άσεις του Eurogroup. Εμάς 
μας ακούστηκε σαν μπηχτή 
για τον Τσίπρα και όχι για τον 
τέως υπουργό του.

31/1: ΗΠΑ: Ημέρα ελληνικών γραμμάτων 
31/1/1944: Εκτελούνται πενήντα κομ-
μουνιστές ως αντίποινα για δολοφο-
νία υφυπουργού Εργασίας Ν. Καλύβα 
31/1/1979: Εκτέλεση Πέτρου Μπάμπαλη 
(Ιούνης '78) 31/1/1979: Καταστρέφονται 
τρία αστικά λεωφορεία (ΕΛΑ) 1/2: Ημέρα Ανταρ-
κτικής 1/2/1898: Απόπειρα κατά βασιλιά Γεωρ-
γίου Α΄ (Πάτρα) 1/2/1968: 24 καταδίκες μελών 
ΔΑΚ 1/2/1969: Ο Γιάσερ Αραφάτ ανακηρύσσεται 
πρόεδρος της PLO 1/2/1978: Δολοφονία Αμπντί 
Ιπεκτσί (Τουρκία) 1/2/1985: Εκτέλεση γερμα-
νού προέδρου Ενωσης Ερευνών και Εξοπλισμών 
Ερνεστ Τσίμερμαν (RAF) 1/2/2013: Ληστεία ΑΤΕ 
και Ταχυδρομικού Γραφείου Βελβεντού 2/2: 
Ημέρα υγροβιότοπων 2/2/1942: Ιδρυση ΕΛΑΣ 

2/2/1980: Ιδρυτικό συνέδριο Επαναστατικού ΚΚ 
Τουρκίας 3/2: Μοζαμβίκη: Ημέρα ηρώων, Μεξι-

κό: Γιορτή τεκίλας 3/2/1930: Ιδρυση ΚΚ 
Βιετνάμ 3/2/1973: Συμπλοκή μελών IRA με 
αστυνομικούς (έξι νεκροί, δεκαεπτά τραυμα-
τίες) 3/2/1990: Κλοπή δύο μπαζούκας από πο-
λεμικό μουσείο Αθηνών (17Ν) 3/2/1994: Βόμβα 
στο Ινστιτούτο Γκαίτε (ΕΛΑ-1η Μάη) 3/2/1998: 
Βόμβες σε δύο «McDonald’s» (17Ν) 4/2: Ημέ-
ρα κατά ναρκών, ημέρα κατά καρκίνου, Σρι 
Λάνκα: Ημέρα ανεξαρτησίας (1948), Αγκόλα: 
Εναρξη ένοπλου αγώνα κατά πορτογαλικής 
αποικιοκρατίας 4/2/1905: Βόμβα διαμελίζει 
τον Δούκα Σεργκέι (Μόσχα) 4/2/1977: Βόμβα 
ακροδεξιών σε βιβλιοπωλείο Ασκληπιού με βι-
βλία, δίσκους και είδη λαϊκής τέχνης από 

Βουλγαρία 4/2/1987: Τραυματισμός νευροχει-
ρουργού Ζαχαρία Καψαλάκη (17Ν) 5/2: Μεξικό: 
Ημέρα συντάγματος (1857-1917), Ιαπωνία: Ημέ-

ρα μαρτύρων (1597) 5/2/1942: Ιδρυση ΕΑΜ 
Νέων 5/2/1977: Βόμβες ακροδεξιών σε γρα-
φεία ΕΚΚΕ, ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτερικού 5/2/1979: 
Βόμβα στο κοσμηματοπωλείο Ζολώτα, σε εργο-
στάσιο και έκθεση επίπλων (ΕΛΑ) 5/2/1981: 

Βόμβα στον ΟΑΕΔ Μοσχάτου (ΕΛΑ) 5/2/2006: 
Νεκρός ιρανός μετανάστης υπό αδιευ-
κρίνιστες συνθήκες στο ΑΤ Ομόνοιας 
6/2: Ημέρα ασφάλειας στο Ιnternet, ημέρα κα-
τά κλειτοριδεκτομής, Νέα Ζηλανδία: Εθνική 
γιορτή 6/2/1922: Διάλυση Τσε-Κα 6/2/1981: 
Θάνατος Φρειδερίκης 6/2/1982: Καταργούνται 
οι ποδιές μαθητριών.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Ξέρετε σε τι έγκειται ο μέγιστος 
πολιτικός κωλοπαιδισμός; u Στο ότι 
μιλούν ακόμα για «ηθικό πλεονέκτη-
μα» u Οι μνημονιακοί λεχρίτες u Ο 
Κυριάκος «έτζασε» τον Ν. Γεωργιάδη, 
πριν του κάνει μεγαλύτερη ζημιά u Δη-
λαδή τι κακό έκανε ο Γιάννης Πανού-
σης και τον κουτσομπολεύουν; u Πήγε 
στο χορό των μπατσοσυνδικαλιστών 
και πάνω στο τσακίρ κέφι χόρεψε ένα 
τσιφτετέλι u Οχι όποιο κι όποιο, αλλά 
το «Δεν χρωστάω» του τιτάνα του πολι-
τισμού Νίκου Μακρόπουλου u «Φίλη 
άκου τον πόνο της Γιαννάκου και ρώτα 
τον Αρσένη τι σε περιμένει» u Πολύ 
καλό! u Ο Alexis γιατί δεν ρώτησε τον 
Μπαρούφ αν μαγνητοφωνούσε και τις 
συνομιλίες του με τον Τσίπρα και άλλα 
κυβερνητικά στελέχη; u Για να μην τον 
φέρει στη δύσκολη θέση να απαντήσει 
αρνητικά u Γιατί αν απαντούσε αρνη-
τικά, δε θα λειτουργούσε ο εκβιασμός 

«μη μιλάτε, γιατί σας έχω γραμμένους» 

u Τελικά, ο κυρ-Αλέκος τον πήρε στο 
λαιμό του τον μικρό Αλέξη u Τον γύρι-
ζε στα μπαρ της Αίγινας, του γνώρισε 
τον Μπαρουφάκη, ο οποίος μετά τον 
κυρ-Αλέκο παραμύθιασε και τον μικρό 
Αλέξη, και να τώρα τα καζάντια τους 

u Πάντα προφητικός ο γίγαντας Μιχε-
λογιαννάκης, ο γιατρός u «Εάν βρεθεί 
ένας βουλευτής να ψηφίσει αυτά [το 
Ασφαλιστικό] τότε δεν θα μπορεί ούτε 
στο περίπτερο να πάει» u Περιττό να 
τονιστεί η περηφάνεια που αισθάνεται 
η στήλη u Και νεοφιλελές και παιδέ-
ρας; u Το μόνο που νοιάζει τον Μπα-
ρούφ είναι ν' «αποδείξει» ότι στη Ρίγα 
δεν έβριζαν αυτόν, αλλά την ελληνική 
κυβέρνηση u Διότι έναν Μπαρούφ 
δεν τολμάς να τον βρίσεις! u Εμείς, 
πάντως, του το λέμε στα ίσια u Δεν σε 
πιστεύουμε, θέλουμε ν' ακούσουμε κα-
σέτες u Γέμισε, λέει, το Ταε-Κβον-Ντο 

u Σιγά τη γηπεδάρα u Μόνο οι φίλοι 
του Σχινά-Παπαδόπουλου και των ομοί-
ων του μπορούν να το τιγκάρουν u Δη-
λαδή, αν οι ισπανοί σοσιαλδημοκράτες 
κάνουν τον Ιγκλέσιας αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης και δώσουν άλλα τέσσερα 
υπουργεία στο Podemos, θα έχουν με-
τασχηματιστεί σε… αριστερή, αντικαπι-
ταλιστική δύναμη; u Ο συριζαίος που 
έχει πέντε δράμια μυαλό στο κεφάλι 
του δεν πάει στα μπλόκα u Βρίσκει 
μια τρύπα και κρύβεται u Κάποιοι από 
δαύτους, όμως, έχουν ακόμα το παλιό 
θράσος u Μάλλον τα «γαλλικά» που 
άκουσαν θα τους κάνουν να μαζευ-
τούν u Η πρώτη σκέψη ήταν να πούμε 
«ντροπή σου» στον Θοδωρή Δρίτσα 
που συνοδεύει τον Τσίπρα στο Ισραήλ 

u Μετά σκεφτήκαμε: «ποιος έχασε τη 
ντροπή για να τη βρει ο Θοδωρής;» u 

Οταν έχεις καταπιεί κοτζάμ Μνημόνιο, 
το να σφίξεις τα ματωμένα χέρια του 

Νετανιάχου, του Λίμπερμαν και των άλ-
λων σιωναζιστών σου φαίνεται πταίσμα 

u Ολοι αυτοί οι συριζαίοι απλά πέτα-
ξαν τις μάσκες που φορούσαν επί τόσα 
χρόνια u Τρύπωναν μέσα σε διάφορα 
κινήματα, περιμένοντας τη στιγμή για 
να κυβερνήσουν τον ελληνικό καπιτα-
λισμό u «Οι επιπτώσεις, ειδικά για τη 
μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών με τα 
μικρά και μεσαία εισοδήματα, δεν είναι 
καταστροφικές. Είναι επώδυνες αλλά 
διαχειρίσιμες» u Ορίστε, σας το λέει ο 
υπουργός Βαγγέλης, τι θέλετε και κλεί-
νετε τους δρόμους, ρε κωλόβλαχοι; u 

Κι εκεί που ο Βαγγέλης προσπαθούσε 
να καλοπιάσει τους αγρότες, πετάχτηκε 
ο Πάγκαλος του ΣΥΡΙΖΑ u «Το πάρτι 
των αγροτοπατέρων θα τελειώσει» μού-
γκρισε ο Φίλης u Ξεπάγωσαν ακόμα 
και τα… κωλομάγουλα στα μπλόκα u 

Κάποιος να του πει ν' ανοίγει το στόμα 
του μόνο για μασαμπούκες u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Πιστεύω ότι το 2016 θα είναι η χρονιά που η Ελλάδα θα καταπλή-
ξει την παγκόσμια οικονομική κοινότητα.

Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Κοκορομαχίες στην αρένα «Μemorandum III»
«Δεν κάνει το παιδί». Αυτό πρέ-

πει να ψιθύρισε ο Δρακουμέλ 
της οικογένειας Μητσοτάκη, βλέπο-
ντας τον «Κούλη του», το χαμογελα-
στό, γουρλομάτικο στρουμφάκι, στην 
παρθενική του εμφάνιση στη Βουλή 
ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης και εν δυνάμει πρωθυπουρ-
γός. «Τα ίδια λέγατε και για τον Γιωρ-
γάκη, αλλά έγινε πρωθυπουργός», 
πρέπει να του απάντησε ο πιστός 
Μανούσος, που τόσες δεκαετίες στη 
δούλεψή του έχει μάθει τις συνήθειες 
του αφεντικού.

Πώς να μην είναι απογοητευμένος 
ο Δρακουμέλ από την επίδοση του 
Κούλη; Εχεις τον Τσίπρα για πρώτη 
φορά στριμωγμένο στα σκοινιά (όχι 
από εσένα, αλλά από τους ίδιους 
τους ψηφοφόρους του), κι αντί να 
τον σφυροκοπήσεις, αρχίζεις να κά-
νεις καραγκιοζιλίκια, του δίνεις την 
ευκαιρία να αλλάξει θέση και περνάς 
εσύ στη θέση του αμυνόμενου. Και 
να πεις ότι δεν ήξερες την τακτική 
του; Είναι σίγουρο ότι πολλοί δεξιοί 
που ψήφισαν Κούλη σκέφτονταν το 
βράδυ της περασμένης Τρίτης ότι ο 
Βαγγέλας θα τα κατάφερνε πολύ κα-
λύτερα να 'ούμε. 

«Σε κάθε περίπτωση, το παλιό προς 
το παρόν αντέχει ενώ το καινούργιο 
δεν είναι ακόμη έτοιμο. Στο μεσοδιά-
στημα αναμένεται η άφιξη της τρόικας 
και μάλιστα με τις γνωστές άγριες δι-
αθέσεις», ήταν η μελαγχολική κατα-
κλείδα του κύριου άρθρου των «Νέ-
ων» την επομένη. Mελαγχολική, αλλά 
και προειδοποιητική: προς το παρόν 
Τσίπρας, ο Κούλης να περιμένει να 
ωριμάσει πρώτα.

Ακόμα και πρωτάρηδες στην πολι-
τική κατάλαβαν ότι αμέσως μετά την 
εκλογή Μητσοτάκη στην προεδρία 
της Δημοκρατίας το επιτελείο του 
Τσίπρα ανασχεδίασε την πολιτικάντι-
κη τακτική του. Στη θέση του παλιού 
δίπολου «μνημονιακοί-αντιμνημονια-
κοί», που εξατμίστηκε όταν όλοι μαζί 
ψήφισαν το τρίτο Μνημόνιο και τα 
πρώτα πακέτα με τα προαπαιτούμε-
νά του, βρήκαν την ευκαιρία με την 
εκλογή του Κούλη στην προεδρία της 
ΝΔ να βάλουν το δίπολο «κοινωνική 
ευαισθησία - νεοφιλελευθερισμός». 
Ψευδεπίγραφο μεν, ικανό όμως να 
λειτουργήσει σαν παγίδα για τον 
Κούλη και το ιδεοληπτικό επιτελείο 
του, ένα κράμα νεοφιλελεύθερων 
και ακροδεξιών που απέχει πολύ από 
το να γίνει συμπαγής πολιτική ομάδα. 
Αυτό το τσούρμο, λοιπόν, αντί να με-
λετήσει την τακτική των Τσιπραίων και 
να εκπονήσει μια κόντρα-τακτική που 
θα τους απομάκρυνε από την παγίδα, 
πήγε κι έπεσε μέσα.

Ο Τσίπρας τους έδωσε μια καλή 
πρόγευση με την ομιλία του στη φιέ-
στα του Ταε Κβον Ντο. Αφού προη-
γουμένως είχε δημιουργήσει τεχνη-
έντως τον «εχθρό ΔΝΤ», που τάχα 
κρατάει την πιο ακραία στάση, ενώ 
τα ευρωπαϊκά μέλη της τρόικας δεί-
χνουν ευελιξία και υποχωρητικότητα, 
κατανοώντας τα κοινωνικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, 
στη συνέχεια ταύτισε τον Μητσοτάκη 
με το ΔΝΤ. Το είπε μία, το είπε δύο, το 
είπε τρεις, όλο αυτό επαναλάμβανε 
στην επιθετική ομιλία του. Και τι έκα-
νε ο Κούλης; Βγήκε στην πρωτολογία 
του, κι αντί να  περιλάβει τον Τσίπρα 
χτυπώντας τον εκεί που πονάει (σε 

ζητήματα κοινωνικής ευαισθησίας), 
εμφανίστηκε ως ένας άχρωμος τε-
χνοκράτης, που κριτικάρει την κυβέρ-
νηση για αναποτελεσματικότητα και 
ανικανότητα (ότι δεν εφαρμόζει σω-
στά και γρήγορα το Μνημόνιο, δηλα-
δή), ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί 
στις γνωστές νεοφιλελεύθερες ιδεο-
ληψίες του, μιλώντας ακόμα και υπέρ 
της ιδιωτικής ασφάλισης! Μιλάνε, 
μωρέ Κούλη, για σκοινί στο σπίτι του 
κρεμασμένου; Ακόμα και η πρόταση 
που έκανε (για την οποία καμάρωνε 
στη δευτερολογία του, υποστηρίζο-
ντας -μόνον αυτός- ότι αιφνιδίασε τον 
Τσίπρα), είχε νεοφιλελεύθερο άρωμα, 
αφού πρότεινε μείωση μισθών και 
απολύσεις στο δημόσιο, για να βρε-
θούν ισοδύναμα για το Ασφαλιστικό! 
Και τι να πει κανείς για την κλάψα ότι 
ο Τσίπρας του επιτίθεται προσωπικά 
και τορπιλίζει τη συναίνεση; Αντί να 
του αντιγυρίσει τις κατηγορίες με δι-
πλάσια ένταση (τώρα που ο Τσίπρας 
βάλλεται από μεγάλα κοινωνικά κομ-
μάτια), ο Κούλης παραπονιόταν ότι ο 
Αλέξης του ασκεί… μπούλινγκ. Πραγ-
ματικός Κούλης! Ακόμα και στο επίπε-
δο της σημειολογίας, απένειμε στον 
Τσίπρα τα εύσημα ότι… ενδιαφέρεται 
για τους ανθρώπους και όχι για τους 
αριθμούς, λέγοντας τα εξής εκπλη-
κτικά: «Δεν σας αρέσουν οι αριθμοί. 
Βλέπετε, εσείς ενδιαφέρεστε μόνο 
για τους ανθρώπους. Ομως, οι αριθ-
μοί λένε την πραγματικότητα και δεν 
αντέχετε τους αριθμούς, γιατί δεν 

αντέχετε την αλήθεια»!
Οι Τσιπραίοι ήταν πανέτοιμοι, εν 

ολομελεία, στο πρωθυπουργικό γρα-
φείο στη Βουλή. Είχαν έτοιμο σχέδιο 
δευτερολογίας του Τσίπρα και σχέ-
διο non paper. Με το που τελείωσε 
ο Κούλης την πρωτολογία του, ο Τσί-
πρας έφυγε βολίδα από την αίθουσα. 
Ο Μιχόπουλος έβαλε τις τελευταίες 
πινελιές στο non paper, το οποίο 
έφυγε αμέσως για τους δημοσιογρά-
φους. Πριν καν δευτερολογήσουν ο 
πρωθυπουργός και ο αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Μα-
ξίμου εξηγούσε με non paper γιατί ο 
Μητσοτάκης είναι νεοφιλελεύθερος. 
Οι λογογράφοι συμπλήρωσαν τον 
έτοιμο σκελετό της δευτερολογίας 
Τσίπρα με τα τρωτά σημεία της πρω-
τολογίας Μητσοτάκη. Ετσι, ο Τσίπρας 
εμφανίστηκε με μια δευτερολογία 
γραμμένη λέξη προς λέξη (όχι άξονες 
που θα τους ανέπτυσσε προφορικά), 
εστιασμένη στο νεοφιλελευθερισμό 
του Μητσοτάκη, με προσεκτικά επι-
λεγμένα παραδείγματα από την πρω-
τομιλία του τελευταίου. Και ο Κούλης,  
ήταν αναγκασμένος στο μεγαλύτερο 
μέρος της δικής του δευτερολογίας 
να απολογείται γι' αυτά που μόλις 
του είχε προσάψει ο Τσίπρας, χωρίς 
να μπορεί να περάσει σε μια στοιχει-
ωδώς αξιοπρεπή αντεπίθεση.

Το μήνυμα που ήθελαν να περά-
σουν οι Τσιπραίοι ήταν ότι υπάρχουν 
και χειρότερα: ο Μητσοτάκης. Ετσι 
κι αλλιώς, όλη η γραμμή τους πλέον 

είναι η αποδοχή τους όχι ως ανατρο-
πέων του Μνημόνιου, αλλά ως του μι-
κρότερου κακού. Κι αυτό το μήνυμα 
το έστειλαν, με τη βοήθεια του Κούλη.

Οι δεξιοί βουλευτές, βέβαια, χει-
ροκρότησαν τον Κούλη περισσότε-
ρες φορές απ' όσες χειροκρότησαν 
τον Τσίπρα οι συριζαίοι. Αυτός εξελέ-
γη, μ' αυτόν θα πορευτούν, το έχουν 
πάρει απόφαση. Οι πιο πεπειραμένοι 
απ' αυτούς ξέρουν ότι στην εξουσία 
δε θα επανέλθουν με τακτική εφόδου 
για την κατανίκηση του αντίπαλου, 
αλλά με τακτική «ώριμου φρούτου». 
Ο Τσίπρας δε θα νικηθεί από τον Μη-
τσοτάκη (το ίδιο θα ίσχυε για οποι-
ονδήποτε άλλον εκλεγόταν αρχηγός 
της ΝΔ), αλλά απλά θα χάσει. Οπως 
ακριβώς έχασαν και οι προηγούμε-
νοι μνημονιακοί πρωθυπουργοί. Θα 
χάσει γιατί θα τον σιχαθεί ο κόσμος 
και δε θα τον εμπιστεύεται πια ούτε 
σαν το μικρότερο κακό. Οταν φτάσει 
αυτή η ώρα, ακόμα και ο νεοφιλελεύ-
θερος Κούλης θα φαντάζει στα μάτια 
των μετακινούμενων ψηφοφόρων κα-
λύτερος από τον Τσίπρα. Το έχουμε 
ξαναδεί το έργο.

Μπορεί ο Τσίπρας να τσάκισε τον 
Κούλη στην πρώτη αντιπαράθεσή 
τους στη Βουλή (ρίχτε μια ματιά στη 
φωτογραφία, με το ειρωνικό χαμό-
γελο του Τσίπρα και τον κυρ-Αλέκο 
σε στάση ντον Κορλεόνε), εκτός 
Βουλής όμως δεν κέρδισε ούτε πό-
ντο. Περισσότερα έγιναν τα τρακτέρ 
στα αγροτικά μπλόκα. Και όλοι οι 
άλλοι ετοιμάζονται για την απεργία 
της 4ης Φλεβάρη, που αναμένεται 
να νεκρώσει πραγματικά η χώρα. Η 
κοινοβουλευτική νίκη ήταν Πύρρεια. 
Αλλωστε, αυτή η νίκη επιτεύχθηκε 
στο πλαίσιο μιας κοκορομαχίας με-
ταξύ εξίσου μνημονιακών πολιτικών 
αντιπάλων. Δεν ήταν καν νίκη με την 
ψήφιση του Ασφαλιστικού, το οποίο η 
κυβέρνηση δεν τολμά ακόμα ούτε να 
δημοσιοποιήσει (εννοούμε το πραγ-
ματικό νομοσχέδιο, όχι το σχέδιο Κα-
τρούγκαλου με τα προπαγανδιστικά 
«πιασίματα»).

Ευχαριστώντας τον Μητσοτάκη για 
την ειλικρίνεια με την οποία εκθέτει 
το νεοφιλελευθερισμό του, ο Τσί-
πρας  ομολόγησε εμμέσως πως πρώ-

το μέλημά του είναι να οικοδομήσει 
ένα νέο δικομματισμό, προκειμένου 
να περιορίσει τις διαρροές προς τα 
μικρότερα κόμματα (κυρίως προς 
το ΠΑΣΟΚ, ψηφοφόροι του οποίου 
υπήρξαν οι περισσότεροι σημερινοί 
ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ). Φάνηκε 
αυτό και στην αγωνία που εξέφρασε 
από το βήμα της Βουλής η Φώφη. 
Με έναν λιγότερο καλπονοθευτικό 
εκλογικό νόμο και περιορίζοντας τις 
διαρροές προς ΠΑΣΟΚ και Περισσό, 
οι Τσιπραίοι φιλοδοξούν να μείνουν 
στο παιχνίδι, παίρνοντας στη χειρότε-
ρη περίπτωση τη δεύτερη θέση. Ετσι, 
θα έχουν την ελπίδα ότι θα εξαγνι-
στούν και θα επανέλθουν.

Ισως ο Μητσοτάκης να ήταν τόσο 
υποτονικός και επειδή θέλει χρόνο για 
να ελέγξει τη ΝΔ, να διαμορφώσει το 
δικό του μηχανισμό και να εκμεταλ-
λευτεί, μένοντας στην αντιπολίτευση, 
τη φθορά του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. 
Είναι βέβαιο ότι ο Μητσοτάκης θέλει 
χρόνο. Δε θα ήθελε κατάρρευση της 
κυβέρνησης τώρα. Γιατί κατάρρευ-
ση της κυβέρνησης θα σήμαινε είτε 
εκλογές (που θα ξεσηκώσουν τους 
πάντες, γιατί θα είναι οι τέταρτες 
-συμπεριλαμβανόμενου του δημο-
ψηφίσματος- μέσα σ' ένα χρόνο) είτε 
οικουμενική. Κι αν τις εκλογές δεν 
τις θέλει μια φορά (επειδή δεν είναι 
ακόμα έτοιμος), την οικουμενική δεν 
τη θέλει δέκα, γιατί θ' αναγκαστεί να 
συγκυβερνήσει με αυτόν που θέλει 
να νικήσει στις επόμενες εκλογές και 
φοβάται ότι θα πάθει αυτό που έπαθε 
ο Σαμαράς μεταξύ Νοέμβρη του 2011 
και Μάη του 2012.

Ομως, ο τελευταίος που θα ρω-
τηθεί για το σχηματισμό μιας οι-
κουμενικής κυβέρνησης θα είναι ο 
Κούλης. Το κλειδί τυπικά το κρατάει 
στα χέρια του ο Τσίπρας, ουσιαστικά 
όμως το κρατούν οι ευρωενωσίτες 
ιμπεριαλιστές και τα εγχώρια αστικά 
τζάκια που επηρεάζουν την πολιτική 
ζωή. Θυμηθείτε ότι ο Γιωργάκης Πα-
πανδρέου τελούσε επί μισή μέρα υπό 
παραίτηση τον Ιούνη του 2011, προκει-
μένου να κάνει συγκυβέρνηση με τον 
Σαμαρά, ο οποίος του έβαλε όρο να 
παραιτηθεί από την πρωθυπουργία. 
Τελικά, αυτή η λύση δεν «περπάτη-
σε» τότε. Επιβλήθηκε, όμως, ένα πε-
ντάμηνο αργότερα, όταν Μέρκελ και 
Σαρκοζί φώναξαν τον Γιωργάκη στις 
Κάννες και κυριολεκτικά «μεταξύ τυ-
ρού και αχλαδίου» του επέβαλαν να 
παραιτηθεί, στη δε Αθήνα τα μεγάλα 
τζάκια υποχρέωσαν τον Σαμαρά να 
μπει στη συγκυβέρνηση Παπαδήμου.

Εν κατακλείδι, οι κοκορομαχίες 
στην αρένα «Μemorandum III» θα 
συνεχιστούν, όμως οι πραγματικές 
πολιτικές εξελίξεις θα καθοριστούν 
από άλλους παράγοντες. Αν διδά-
σκουν κάτι αυτές οι κοκορομαχίες, 
είναι πως ο ελληνικός λαός πρέπει να 
συντονιστεί σε άλλο μήκος κύματος 
απ' αυτό της αστικής πολιτικής. Να 
προσπαθήσει να βάλει τη δική του 
σφραγίδα στις εξελίξεις, αδιαφορώ-
ντας για τις «διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας» και για την «εσωτερική 
πολιτική σταθερότητα». Ο αγώνας 
για το Ασφαλιστικό είναι το πρώτο 
μεγάλο τεστ για τον ελληνικό λαό 
στην περίοδο του τρίτου Μνημόνιου, 
που άρχισε πριν από ένα χρόνο με την 
εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ.

«Κοιτάξαμε από το παράθυρο και είπα στον πρωθυπουρ-
γό, Αλέξη Τσίπρα, του έδειξα την παλιά πόλη της Ιε-

ρουσαλήμ και του είπα αυτή είναι η δική μας Ακρόπολη. Ετσι, 
λοιπόν, η Ακρόπολη και η πόλη του Δαυίδ είναι οι δύο θεμε-
λιώδεις λίθοι του πολιτισμού μας και οι δύο λαοί μπορούν να 
υπερηφανεύονται για την αρχαία κληρονομιά τους και μαζί 
μπορούμε να αγκαλιάσουμε και το μέλλον».

Μ' αυτή την προκλητική δήλωση ξεκίνησε τις κοινές δη-
λώσεις του με τον Τσίπρα ο Βενιαμίν Νετανιάχου. Η παλιά 
Ιερουσαλήμ, με την παλαιστινιακή πλειοψηφία, με το τέμενος 
Αλ-Ακσα, αποτελεί την «ιστορική πρωτεύουσα του Ισραήλ». 
Αυτό το είπε ο Τσίπρας στην προηγούμενη επίσκεψή του, γι' 
αυτό και ο Νετανιάχου δεν το άφησε ανεκμετάλλευτο. Βρή-
κε, επιτέλους, έναν πρωθυπουργό -και μάλιστα αριστερό!- ο 
οποίος αποδέχεται μετά χαράς το σιωνιστικό δόγμα, κόντρα 
όχι μόνο στην Ιστορία και το δίκιο των Παλαιστίνιων, αλλά 
ακόμα και στις αποφάσεις του ΟΗΕ, που αναγνωρίζει ως 
πρωτεύουσα του Ισραήλ το Τελ Αβίβ.

Ούτε ο Τσίπρας ούτε κανένας από τους εννιά υπουργούς 
που τον συνόδευαν στο Ισραήλ (συχνότερα πηγαίνει εκεί 
παρά στη βίλα του κυρ-Αλέκου στην Αίγινα, πλέον) μπήκαν 
στον κόπο να πεταχτούν μερικά χιλιόμετρα νοτιότερα, στο 

κάτεργο όπου χαροπαλεύει ο παλαιστίνιος δημοσιογράφος 
Μουχάμαντ αλ-Κικ, απεργός πείνας επί δίμηνο, επειδή απλά 
κρίθηκε «επικίνδυνος για την ασφάλεια του Ισραήλ» (αναλυτι-
κά γράφουμε στη σελίδα 4). Δεν μπήκαν στον κόπο να κάνουν 
έστω μια έκκληση να απελευθερωθεί για ανθρωπιστικούς 
λόγους. Αντίθετα, ο Τσίπρας εξέφρασε «την έντονη ανησυ-
χία του για την αύξηση βίαιων επιθέσεων κατά ισραηλινών 
πολιτών, ταυτόχρονα, όμως, και την ανησυχία του για το ότι 
δεν βλέπουμε άμεσα ορατή την προοπτική επανέναρξης των 
συνομιλιών». Για το όργιο τρόμου του σιωνιστικού στρατού 
κατά των Παλαιστίνιων δεν εξέφρασε καμιά ανησυχία.

Koλαούζοι των σιωνιστών
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Στα πρόθυρα του θανάτου 
παλαιστίνιος απεργός πείνας

Από μια κλωστή κρέμεται η ζωή του παλαιστίνιου δημοσι-
ογράφου Μουχάμαντ αλ-Κικ, ο οποίος διήνυε την 64η μέρα 
απεργίας πείνας τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές 
(Τετάρτη). Ο 33χρονος Μουχάμαντ αλ-Κικ, από το χωριό 
Ντούρα της Δυτικής Οχθης, ξεκίνησε την απεργία πείνας στις 
24 Νοέμβρη κόντρα στο καθεστώς διοικητικής κράτησης, που 
μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο, διεκδικώντας την άμε-
ση απελευθέρωσή του. Παρόλο που δεν του έχουν αποδοθεί 
κατηγορίες, οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Αλ-Κικ 
κρατείται για «υποκίνηση», επειδή εργαζόταν σε Μέσα που 
συνδέονται με τη Χαμάς, και συνεπώς αποτελεί «απειλή για 
την ασφάλεια».

Ο δικηγόρος του, που τον επισκέφτηκε στο νοσοκομείο στις 
25 Γενάρη, δήλωσε ότι δεν είχε επαφή με το περιβάλλον και 
δεν μπορούσε να μιλήσει. Παρόλα αυτά, το ισραηλινό δικα-
στήριο που εξέτασε την υπόθεσή του την Τετάρτη 27 Γενά-
ρη ανέβαλε τη λήψη απόφασης μέχρι να προσκομιστεί νέα 
ιατρική γνωμάτευση για την κατάσταση της υγείας του! Οι 
σιωνιστές είχαν πάντοτε έφεση στα βασανιστήρια…

Στις 19 Γενάρη, η ισραηλινή οργάνωση «Γιατροί για τα Αν-
θρώπινα Δικαιώματα στο Ισραήλ» κατήγγειλε ότι γιατροί 
στο νοσοκομείο HaEmek στην Αφούλα, όπου νοσηλεύεται ο 
Μουχάμαντ αλ-Κικ, τον υπέβαλαν σε «υποχρεωτική θεραπεία» 
παραβιάζοντας τη διακήρυξη της Παγκόσμιας Ιατρικής Ενω-
σης για τους απεργούς πείνας, από την οποία δεσμεύεται το 
ιατρικό προσωπικό στο Ισραήλ και η οποία απαγορεύει την 
άσκηση πίεσης για τη διακοπή μιας απεργίας πείνας και την 
υποχρεωτική ιατρική θεραπεία. Σύμφωνα με την καταγγελία 
της ισραηλινής οργάνωσης, ο απεργός πείνας ήταν δεμένος 
στο κρεβάτι και ακινητοποιημένος από δεσμοφύλακες για να 
του δοθεί με τη βία ένα μείγμα αλάτων και βιταμινών. Πα-
ρέμεινε δεμένος στο κρεβάτι για τέσσερις μέρες, κατά τις 
οποίες του χορηγούσαν ορό, παρόλο που ζητούσε συνεχώς  να 
του τον αφαιρέσουν. Τελικά τον αφαίρεσαν, μετά τις αντιδρά-
σεις από διάφορες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και αίτημα 71 βρετανών γιατρών προς την Παγκόσμια Ιατρική 
Ενωση να αποβάλει την Ισραηλινή Ιατρική Ενωση από το σώμα 
της, διότι ισραηλινοί γιατροί έχουν κάνει «ιατρικά βασανιστή-
ρια» σε Παλαιστίνιους. 

Η απεργία πείνας του Μουχάμαντ αλ-Κικ έχει προκαλέσει 
πολλές διαδηλώσεις στη Δυτική Οχθη και στη Γάζα και ένα με-
γάλο κύμα συμπαράστασης εκτός παλαιστινιακών εδαφών. Γι’ 
αυτό ακόμη και η κλίκα του Αμπάς φοβάται και προειδοποιεί 
την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι ο ενδεχόμενος θάνατός του 
θα πυροδοτήσει ανεξέλεγκτες αντιδράσεις.

Στη φωτογραφία, η σύζυγος του Μουχάμαντ αλ-Κικ με τα 
παιδιά του και ο πατέρας του.

Αίγυπτος

Σιωπή του τρόμου στην επέτειο της εξέγερσης
Το όργιο της κρατικής κατα-

στολής, ο φόβος και ο τρό-
μος ήταν αυτά που σημάδεψαν 
την πέμπτη επέτειο της λαϊκής 
εξέγερσης της 25ης  Γενάρη του 
2011, που οδήγησε στην ανατρο-
πή του δικτάτορα Χόσνι Μου-
μπάρακ. Μέχρι τότε, η 25η Γε-
νάρη ήταν επίσημη αργία προς 
τιμή της αστυνομίας και αυτόν 
ακριβώς το χαρακτήρα φρό-

ντισε να προσδώσει στην ημέ-
ρα αυτή φέτος η χούντα, στην 
προσπάθειά της να σβήσει τις 
μνήμες της λαϊκής εξέγερσης.

Σε αντίθεση με τον πανηγυ-
ρικό εορτασμό και τη μαζική 
συγκέντρωση στην πλατεία 
Ταχρίρ, που είχαν οργανωθεί 
από τη στρατιωτική χούντα την 
περασμένη χρονιά με στόχο τον 
εγκωμιασμό και την προβολή 

του στρατηγού Σίσι ως εθνοσω-
τήρα, φέτος δεν έγιναν καθόλου 
επίσημες εκδηλώσεις. Χιλιάδες 
πάνοπλοι αστυνομικοί περιπο-
λούσαν στους δρόμους και στις 
πλατείες του Καΐρου και άλλων 
πόλεων. Ολοι οι δρόμοι που οδη-
γούν στο υπουργείο Εσωτερικών 
είχαν κλείσει με αστυνομικά 
οχήματα και οδοφράγματα, 
ενώ στην πλατεία Ταχρίρ είχαν 
αναπτυχθεί δεκάδες τανκς.

Προκειμένου να αποτρέψει 
κάθε αντικυβερνητική διαδή-
λωση και εκδήλωση διαμαρ-
τυρίας, η στρατιωτική χούντα 

είχε εξαπολύσει πριν από την 
25η Γενάρη μια πολυήμερη εκ-
στρατεία καταστολής, κατά την 
οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του υπουργείου Εσωτερικών, 
έγιναν έρευνες σε περισσότερα 
από 5.000 διαμερίσματα στο 
κέντρο του Καΐρου. Αγνωστος 
αριθμός ανθρώπων ανακρίθη-
καν και συνελήφθηκαν, μεταξύ 
των οποίων γνωστοί αγωνιστές 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και διαχειριστές του Facebook 
και άλλων ιστοσελίδων. Πολιτι-
στικά κέντρα, μια γκαλερί και 
ένας εκδοτικός οίκος έκλεισαν, 

ενώ πολλοί αγωνιστές και μέλη 
οργανώσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις πολιτικές 
ελευθερίες αναγκάστηκαν να 
φύγουν από τα σπίτια τους ή και 
από το Κάιρο για να αποφύγουν 
τη σύλληψη και ό,τι αυτό συνε-
πάγεται, τα βασανιστήρια για να 
ομολογήσουν κατασκευασμένες 
κατηγορίες και μια πιθανή εξα-
φάνιση.

Η μόνη διαδήλωση που επι-
τράπηκε ήταν η συγκέντρωση 
στην πλατεία Ταχρίρ περίπου 
300 εγκάθετων με πλακάτ και 
συνθήματα υπέρ του στρατηγού 
Σίσι, που πρόσφεραν λουλούδια 
στους μπάτσους.

Η τρομοκρατία, ο κίνδυνος 
να χάσουν τη ζωή τους αλλά 
και η απογοήτευση κράτησαν 
τον κόσμο στα σπίτια του και 
μόνο κάποιες διαδηλώσεις έγι-
ναν από μικρές ομάδες, που 
εμφανίζονταν ξαφνικά από το 
πουθενά σε μη κεντρικούς δρό-
μους, φώναζαν αντικυβερνητικά 
συνθήματα και διαλύονταν πο-
λύ σύντομα από την πανταχού 
παρούσα πάνοπλη αστυνομία 
ή από ασφαλίτες που αλώνιζαν 

τους δρόμους με δίκυκλα.
Το όργιο καταστολής στο 

οποίο κατέφυγε η στρατιωτική 
χούντα για να φιμώσει κάθε φω-
νή αντίστασης και διαμαρτυρίας 
ενόψει της 25ης Γενάρη είναι 
ταυτόχρονα ένδειξη αδυναμί-
ας, ανησυχίας και φόβου για το 
τι μέλλει γενέσθαι, καθώς ούτε 
η οικονομική σταθερότητα ούτε 
η ασφάλεια που υποσχέθηκε ο 
«εθνοσωτήρας» στρατηγός Σί-
σι επιτεύχθηκαν στο ελάχιστο. 
Αντίθετα επιδεινώθηκαν. Ο αι-
γυπτιακός στρατός δεν έχει κα-
ταφέρει να περιορίσει και πολύ 
περισσότερο να καταστείλει την 
ισλαμική εξέγερση στη Χερσό-
νησο του Σινά. Με αποτέλεσμα 
σημαντική πτώση στον τουρισμό 
και κατά συνέπεια επιδείνωση 
της κατάστασης στην οικονομία 
της χώρας (υψηλός πληθωρι-
σμός και ανεργία), ανασφάλεια 
και οικονομική αστάθεια. 

Η λαϊκή εξέγερση της 25ης Γε-
νάρη μπορεί να ηττήθηκε, αλλά 
οι παρακαταθήκες που άφησε, ο 
εφιάλτης μιας νέας εξέγερσης, 
δεν αφήνουν τη στρατιωτική 
χούντα να ησυχάσει.

Πέντε χρόνια μετά τη λαϊκή 
εξέγερση το Δεκέμβρη 

του 2010, που οδήγησε στην 
ανατροπή του δικτάτορα Μπεν 
Αλί και πυροδότησε και άλλες 
εξεγέρσεις στον αραβικό κό-
σμο, η νεολαία ξαναβγαίνει 
μαζικά και μαχητικά στους 
δρόμους για τον ίδιο λόγο, δι-
εκδικώντας το αυτονόητο, το 
δικαίωμα στη δουλειά.  

Αφορμή για την εξέγερση 
το 2010 στάθηκε η αυτοκτονία 
στις 17 Δεκέμβρη του 26χρονου 
Μοχάμεντ Μπουαζίζι, πτυχιού-
χου πανεπιστημίου, που που-
λούσε λαχανικά και φρούτα με 
το κάρο του στους δρόμους, ο 
οποίος αυτοπυρπολήθηκε στην 
επαρχιακή πόλη Σίντι Μπουα-
ζίντ διαμαρτυρόμενος για την 
αστυνομική βία και την ανεργία. 
Ιδια είναι και τώρα η αφορμή. Η 
αυτοκτονία στις 17 Γενάρη του 
28χρονου Ρίντα Γιαχιάουι στην 
ανατολική πόλη Κασερίν, μια 
από τις φτωχότερες στη χώρα, 
όταν έμαθε ότι διαγράφηκε 
από ένα κατάλογο ενδεχόμε-
νων προσλήψεων για κάποιες 
πολυπόθητες θέσεις εργασίας 
στο δημόσιο τομέα. Οργισμένος 
και απελπισμένος ανέβηκε στον 
πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος 
κοντά στο γραφείο του επαρχι-
ακού κυβερνήτη και πέθανε από 
ηλεκτροπληξία. 

Με τον ίδιο τρόπο αυτοκτό-
νησε ένας ακόμη νεολαίος δυο 
μέρες αργότερα, ενώ και άλλοι 
νεολαίοι απειλούν να αυτοκτο-

νήσουν, δύο από τους οποίους 
το έκαναν ήδη πράξη πηδώντας 
από την οροφή κυβερνητικού 
κτιρίου με αποτέλεσμα να τραυ-
ματιστούν σοβαρά.

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνη-
σαν από την πόλη Κασερίν μετά 
την αυτοκτονία του Ρίντα Γιαχι-
άουι στις 17 Γενάρη απλώθηκαν 
γρήγορα σε πολλές πόλεις σ’ όλη 
τη χώρα μέχρι την πρωτεύουσα 
Τύνιδα, με κεντρικό σύνθημα 
«Δουλειά, Ελευθερία, Αξιοπρέ-
πεια». Οι διαδηλωτές εισέβαλαν 
σε αστυνομικά τμήματα και κυ-
βερνητικά κτίρια, ενώ στην Τύνι-
δα λεηλατήθηκαν καταστήματα, 
αποθήκες και μια τράπεζα. Στις 
σφοδρές συγκρούσεις με την 
αστυνομία τραυματίστηκαν 59 
αστυνομικοί και τουλάχιστον 
40 διαδηλωτές, ενώ ένας αστυ-
νομικός έχασε τη ζωή του όταν 
διαδηλωτές αναποδογύρισαν 
το αστυνομικό όχημα στο οποίο 
επέβαινε. 

Η έκταση και η δυναμική των 
διαδηλώσεων ανάγκασε τον 
πρωθυπουργό της Τυνησίας 
Χαμπίμπ Εσίντ να διακόψει τη 
συμμετοχή του στο Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ στο Ντα-
βός, να επιστρέψει στις 21 Γενά-
ρη στη χώρα και να υποσχεθεί τη 
δημιουργία 6.000 θέσεων εργα-
σίας στην επαρχία Κασερίν και 
τη χορήγηση 60 εκατομμυρίων 
ευρώ για την κατασκευή 1.000 
επιδοτούμενων διαμερισμά-
των. Βλέποντας, ωστόσο, ότι με 
τέτοιες υποσχέσεις δεν εκτονώ-

νεται η κατάσταση, αποφάσισε, 
ενόψει ακόμη μεγαλύτερων δια-
δηλώσεων το Σαββατοκύριακο 
23 και 24 Γενάρη, να προχωρήσει 
στις 22 Γενάρη σε απαγόρευση 
της κυκλοφορίας σε όλη τη χώ-
ρα από τις 8.00 το βράδυ μέχρι 
τις 5.00 το πρωί. Η χώρα είχε 
κηρυχθεί ήδη σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης μετά από 
μια επίθεση αυτοκτονίας κατά 
την οποία σκοτώθηκαν 12 μέλη 
της Προεδρικής Φρουράς τον 
περασμένο Νοέμβρη.

Η λαϊκή εξέγερση του Δε-
κέμβρη του 2010 οδήγησε στην 
ανατροπή του επί 23 χρόνια 
δικτάτορα Μπεν Αλί, η χώρα 
πέρασε στη «δημοκρατία», απέ-
κτησε νέο σύνταγμα, υπήρξε 
συμβιβασμός μεταξύ κοσμικών 
και ισλαμικών κομμάτων και έγι-
ναν εκλογές. Ομως, οι δομές 
και οι μηχανισμοί του καθεστώ-
τος Μπεν Αλί όχι μόνο έμειναν 
άθικτοι, αλλά πολλοί κυβερνη-
τικοί αξιωματούχοι και κορυ-
φαίοι πολιτικοί παράγοντες του 
καθεστώτος επανήλθαν στην 
εξουσία, μεταξύ των οποίων η 
πιο κραυγαλέα περίπτωση εί-
ναι ο σημερινός πρόεδρος της 
χώρας Μπετζί Καΐντ Εσσεμπσί, 
ενώ η διαφθορά παραμένει το 
σήμα κατατεθέν του αστικού 
πολιτικού προσωπικού.

Οικονομική ανάκαμψη όχι 
μόνο δεν υπήρξε, αλλά η κα-
τάσταση της οικονομίας επι-
δεινώθηκε, ιδιαίτερα μετά τις 
τρεις πρόσφατες επιθέσεις, 

στο μουσείο της Τύνιδας, στην 
παραλία του τουριστικού θέρε-
τρου Σουσέ και εναντίον της 
Προεδρικής Φρουράς, οι οποίες 
έπληξαν καίρια τον τουρισμό, με 
αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να 
χαθούν 400.000 θέσεις εργασί-
ας στον τουριστικό τομέα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία, η ανεργία ανέρχεται στο 
15%, όταν το 2010 που ξέσπασε 
η εξέγερση βρισκόταν στο 12%, 
ενώ η ανεργία στους νέους είναι 
τουλάχιστον διπλάσια, γύρω στο 
32% και ανεβαίνει στο 40% στις 
αγροτικές περιοχές.  

Συν τοις άλλοις, το κυβερ-
νών κόμμα «Nidaa Τunes» του 
προέδρου Εσσεμπσί βρίσκεται 
σε κρίση και απειλείται με διά-
σπαση λόγω της διαμάχης που 
έχει ξεσπάσει στις γραμμές του 
με αντικείμενο την προσπάθεια 
του Εσσεμπσί να επιβάλλει το 
γιο του ως διάδοχό του στην 
αρχηγία του κόμματος.

Στις συνθήκες αυτές, η υπο-
μονή και η ανοχή της νεολαίας 
φαίνεται να έχουν εξαντληθεί 
και αναγκάζεται να βγει ξανά 
μαχητικά στους δρόμους με τα 
ίδια αιτήματα της εξέγερσης του 
2010. Ωστόσο, πρέπει να επιση-
μάνουμε ότι οι συνθήκες αυτές 
αποτελούν επίσης πρόσφορο 
έδαφος για τη στροφή μέρους 
της νεολαίας προς ισλαμικές 
οργανώσεις και μάλιστα προς 
τις πιο ακραίες και φανατικές.

Τυνησία

Ζωντανεύουν οι μνήμες του 2010



www.eksegersi.gr

30 ΓΕΝΑΡΗ 2016 5

Ισπανία

Εξουσιαστικές 
κοκορομαχίες

Η πρόταση για σχηματισμό μίας «αριστερής» κυβέρνησης, 
που υπέβαλε ο ηγέτης των Podemos Πάμπλο Ιγκλέσιας 

στον ηγέτη των «σοσιαλιστών» του PSOE Πέδρο Σάντσες, 
απεκάλυψε τον τυχοδιωκτικό χαρακτήρα αυτού του κόμμα-
τος που αυτοπαρουσιάζεται ως η «ριζοσπαστική» πτέρυγα 
της Αριστεράς στην Ισπανία. Ο Ιγκλέσιας έσπευσε να ζητήσει 
οφίτσια (ήθελε να γίνει αντιπρόεδρος τρομάρα του) για να 
σχηματίσει κυβέρνηση με ένα κόμμα από τα «παλιά», που έχει 
δώσει δείγματα γραφής της πολιτικής του, κυβερνώντας την 
Ισπανία επί σειρά ετών, λόγο που επικαλούνταν το Podemos 
μέχρι πρότινος για να αποκλείσει κάθε συνεργασία μαζί του! 
Αυτό θα πει πολιτική με... αρχές!

Ομως τα νούμερα δε βγαίνουν. Το PSOE έχει μόλις 90 
έδρες και με το Podemos που έχει 65 δεν φτάνουν τις 176 
έδρες που απαιτούνται για να σχηματίσουν κυβέρνηση πλειο-
ψηφίας και να πάρουν ψήφο εμπιστοσύνης από τη νέα βουλή  
(350 είναι το σύνολο των βουλευτών). Για να σχηματίσουν κυ-
βέρνηση οι «σοσιαλιστές» με τους «ριζοσπάστες αριστερούς» 
χρειάζονται τη στήριξη των μικρότερων εθνικιστικών κομμά-
των. Ομως οι «σοσιαλιστές» είναι απίθανο να ζητήσουν τέτοια 
στήριξη και να είναι όμηροι αυτών των κομμάτων.

Η φτώχεια φέρνει γκρίνια και γι’ αυτό οι «σοσιαλιστές» 
έσπευσαν να κατηγορήσουν το Podemos για «εκβιασμό» 
που «βάζει τα στενά κομματικά συμφέροντα πάνω από τα 
συμφέροντα των πολιτών». Μέχρι τη στιγμή που γράφονται 
αυτές οι γραμμές, ο μεταξύ τους διάλογος έχει στεφθεί με 
πλήρη αποτυχία.

Οι Ciudadanos (Πολίτες, κάτι σαν ισπανικό... Ποτάμι) αρ-
νούνται να στηρίξουν κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχει 
το Podemos, υποστηρίζοντας ότι θα θέσει σε κίνδυνο τη χώ-
ρα, ενώ ο μέχρι πρότινος πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι του 
δεξιού Λαϊκού Κόμματος (PP) αδυνατεί επίσης να σχηματίσει 
βιώσιμη κυβέρνηση καθώς διαθέτει μόλις 123 βουλευτές. 

Είναι πολύ πιθανό να ξαναγίνουν εκλογές μιας και οι εξου-
σιαστικές κοκορομαχίες δε φαίνεται να αποδίδουν. Στόχος 
των αστικών κομμάτων θα είναι πάλι η διάσωση της μνημονι-
ακής πολιτικής, ακόμα και χωρίς το Μνημόνιο. Γιατί η Ισπανία 
μπορεί να βγήκε τυπικά από αυτό το Γενάρη του 2014, όμως η 
φτώχεια και η ανεργία ακόμα θερίζουν. Ο Economist σημεί-
ωνε σε παλαιότερο άρθρο του (http://www.economist.com/
news/europe/21649660-spanish-unemployment-ticks-up-
again-many-workers-are-sinking-poverty-not-doing-job): «Το 
κενό μεταξύ των  κυβερνητικών επιτευγμάτων στα οικονομικά 
μεγέθη και της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν πολλές 
ανθρώπινες ζωές εξηγεί γιατί το κεντροδεξιό Λαϊκό Κόμμα 
του κ. Ραχόι έχασε τη μισή υποστήριξη από τότε που κέρδι-
σε την απόλυτη πλειοψηφία στις γενικές εκλογές του 2011. 
Η πτώση της ανεργίας του πρώτου τριμήνου ήταν μερικώς 
εποχιακή καθώς οι προσωρινές δουλειές λόγω Χριστουγέννων 
διασκορπίστηκαν, αλλά οι πέντε ευρωπαϊκές περιοχές με την 
χειρότερη ανεργία ήταν όλες στην Ισπανία, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Eurostat. Η νότια Ανδαλουσία, η πιο πολυπληθής 
περιοχή, είναι πρώτη στη λίστα με ένα πελώριο 35%. Περίπου 
οι μισοί από τους ανέργους της χώρας δεν έχουν εργαστεί για 
περισσότερο από δύο χρόνια». 

Οσο η εργατική τάξη δε βάζει την σφραγίδα της στο προ-
σκήνιο, οι εξουσιαστικές κοκορομαχίες θα συνεχίζονται, όσες 
εκλογές κι αν χρειαστούν. Ισως μάλιστα να τα βρουν οι «σο-
σιαλιστές» με τον Ραχόι και να κάνουν ένα «μεγάλο συνασπι-
σμό» αλα ισπανικά, για να αποφευχθεί η «ακυβερνησία». «Στη 
δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα». Αυτό το «προνόμιο» 
το χαρίζουν μόνο στους εργαζόμενους και τους ανέργους!

Γαλλία

«Μαύρη Τρίτη» με απεργιακό κλοιό
Μεγάλο μέρος της οικο-

νομικής και κοινωνικής 
ζωής στη Γαλλία παρέλυσε 
την περασμένη Τρίτη από την 
24ωρη απεργία στην οποία 
συμμετείχαν πολλοί και με-
γάλοι κλάδοι εργαζομένων. 
Δημόσιοι υπάλληλοι, νοσοκο-
μειακοί, εκπαιδευτικοί, ελε-
γκτές εναέριας κυκλοφορίας 
κατέβηκαν στους δρόμους 
ενάντια στα μέτρα που προω-
θεί η κυβέρνηση Ολάντ-Βαλς, 
που μειώνουν τους μισθούς 
τους και περικόπτουν τις θέ-
σεις εργασίας, ενώ εκατοντά-
δες πτήσεις ακυρώθηκαν σε 
όλα τα αεροδρόμια της χώρας. 

Αυτοί που έδωσαν τον πιο 
μαχητικό τόνο στην απεργία 
ήταν οι ταξιτζήδες που δια-
μαρτύρονται για τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό από την εταιρία 
Uber και από χωρίς άδεια ιδι-
ωτικά αυτοκίνητα που λειτουρ-
γούν ως ταξί. Εκατοντάδες ορ-
γισμένοι ταξιτζήδες έκλεισαν 
έναν περιφερειακό δρόμο στο 
Παρίσι βάζοντας φωτιά σε λά-
στιχα και χρησιμοποιώντας 
καπνογόνα, εκατοντάδες τα-

ξί πάρκαραν στους δρόμους 
γύρω από τα αεροδρόμια 
σταματώντας ουσιαστικά την 
κυκλοφορία, ενώ η αστυνομία 
κατέφυγε στη χρήση χημικών 
για να διαλύσει διαδήλωση 
ταξιτζήδων που επιχειρούσε 
να σταματήσει την κίνηση σε 
κεντρικό αυτοκινητόδρομο.

Οι ταξιτζήδες υποστηρίζουν 
ότι απειλείται η επιβίωσή τους 
από την εταιρία Uber, με έδρα 
το Σαν Φρανσίσκο και παραρ-
τήματα σε όλο σχεδόν τον κό-
σμο, μια εταιρία μεταφοράς 

χαμηλού κόστους, η οποία 
χρησιμοποιεί οδηγούς χωρίς 
άδεια ταξί, που διαθέτουν δικά 
τους αυτοκίνητα. Η εταιρία, με 
μήνυμα που δέχεται από τον 
πελάτη ειδοποιεί το κοντινότε-
ρο συνεργαζόμενο αυτοκίνητο 
να τον παραλάβει. Ο πελάτης 
πληρώνει με κάρτα απευθείας 
στην εταιρία, η οποία με τη σει-
ρά της καταβάλλει στο συνερ-
γάτη της οδηγό ένα ποσοστό 
ανάλογα με τις κούρσες που 
έχει κάνει. Πριν από ένα χρό-
νο, απαγορεύτηκε στη Γαλλία 
η Uber χαμηλού κόστους (η 

εταιρία διαθέτει και τμήμα για 
ακριβούς πελάτες), αλλά οι 
εκπρόσωποι των ταξιτζήδων 
υποστηρίζουν ότι οι εργασί-
ες της μειώθηκαν μόνο κατά 
20%-30%.

Οι απεργίες της «Μαύρης 
Τρίτης», όπως απεκάλεσε η 
εφημερίδα Le Parisien το 
απεργιακό 24ωρο της 26ης 
Γενάρη, είναι μια ακόμη από-
δειξη της λαϊκής δυσαρέσκει-
ας απέναντι στα αντεργατικά 
μέτρα που προωθεί η «σοσιαλι-
στική» κυβέρνηση, η οποία με-
τά τις πρόσφατες πολύνεκρες 
επιθέσεις στο Παρίσι χρησι-
μοποιεί την αντιτρομοκρατική 
υστερία, εκτός των άλλων, και 
για να αποπροσανατολίσει το 
λαό και να συγκαλύψει την 
αντεργατική πολιτική της.

ΥΓ. Ισως δεν είναι περιττό 
να θυμίσουμε ότι η κυβέρνη-
ση των Ολάντ-Βαλς στη Γαλλία 
χαρακτηρίζεται πλέον από τον 
ΣΥΡΙΖΑ «προοδευτική κυβέρ-
νηση» και σύμμαχος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στον αγώνα ενάντια στις 
«συντηρητικές νεοφιλελεύθε-
ρες δυνάμεις της Ευρώπης»!

Περιπολίες μαυροντυμένων πολιτών 
στη Φινλανδία (εκεί που μόλις 32.5 

χιλιάδες μετανάστες από Αφγανιστάν, 
Σομαλία και Συρία «απειλούν» τα 5.5 εκα-
τομμύρια του πληθυσμού της χώρας!), 
κατάσχεση τιμαλφών από τους μετανά-
στες (κατά τα ναζιστικά πρότυπα, για να 
μην ξεχνιόμαστε) με τη βούλα του νόμου 
στη Δανία, προκειμένου το κράτος να έχει 
αρκετά λεφτά για να τους... περιθάλψει 
(πράγμα που θέλει να επιβάλει και η Βαυα-
ρία, όπως ειπώθηκε από τον υπουργό Εσω-
τερικών του κρατιδίου στη γνωστή ρυπαρή 
εφημερίδα Bild), απαγόρευση εισόδου αν-
δρών μεταναστών σε δημοτικές πισίνες, 
νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και μπαρ 
σε ορισμένες γερμανικές πόλεις (όπως το 
Φράιμπουργκ και το Μπόρνχαϊμ), για να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος σεξουαλικών πα-
ρενοχλήσεων των ντόπιων γυναικών. Αυτά 
είναι μερικά από τα αντιμεταναστευτικά 
μέτρα που επιβάλλουν οι δυτικές «δημο-
κρατίες», σφίγγοντας όλο και περισσότε-
ρο τον κλοιό γύρω από τους μετανάστες. 
Πρωτοπόρος φυσικά η Δανία που εξετάζει 
μάλιστα να φτιάξει στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης για να μπουντρουμιάσει τους 
μετανάστες έξω από τις πόλεις!

Η Γερμανία έχει αρχίσει να πραγμα-
τοποιεί τις πρώτες απελάσεις, οι οποίες 
όμως υπολείπονται κατά πολύ του αριθ-
μού των μεταναστών που έχουν φτάσει 
στη χώρα. 37.200 ήταν αυτοί που απε-
λάθηκαν «εθελοντικά» το 2015, αριθμός 
σίγουρα πολύ μικρός συγκριτικά με το 
πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες 
και μετανάστες που πέρασαν τα γερμανι-
κά σύνορα. Η πολιτική κατεύθυνση, όμως, 
είναι το πύκνωμα των απελάσεων και οι 

μαζικές απορρίψεις αιτήσεων ασύλου 
από πρόσφυγες που προέρχονται από τις 
«ασφαλείς» χώρες (στις οποίες πρόσφατα 
εντάχθηκαν η Αλγερία, η Τυνησία και το 
Μαρόκο). Την κατεύθυνση αυτή έσπευσε 
να υπερασπιστεί ο γενικός γραμματέας 
της CDU (του κόμματος της Μέρκελ), 
λέγοντας ότι «αν η μία στις δύο αιτήσεις 
ασύλου απορριφθούν, τότε τα ομοσπον-
διακά κρατίδια θα πρέπει να απελαύνουν 
κάθε μέρα 1.000 αιτούντες άσυλο που οι 
αιτήσεις τους απορρίφθηκαν»!

Από τη μεριά της, η ΕΕ δηλώνει έτοιμη 
να κυνηγήσει το «τρομοκρατικό» PKK 
προκειμένου να συσφίξει τους δεσμούς 
της με την Τουρκία, για να την πείσει να 
αναλάβει ενεργότερο ρόλο στον έλεγχο 
των μεταναστευτικών ροών προς την Ελ-
λάδα (διάβαζε, περισσότερη καταστολή). 
Οι μετανάστες συνεχίζουν να πνίγονται 
στα παγωμένα νερά του Αιγαίου, ενώ όσο 
η ΕΕ απειλεί να πετάξει την Ελλάδα έξω 

από τη ζώνη του Σένγκεν τόσο η «αριστε-
ρή» μας κυβέρνηση θα σφίγγει τον κλοιό 
στους μετανάστες. 

ΥΓ. Από κοντά και το «Σαρλί Εμπντό» 
που δεν παρέλειψε να δώσει το δικό του 
τόνο στην αντιμεταναστευτική υστερία, 
με το γνωστό προκλητικό του ύφος: «Τι θα 
γινόταν ο μικρός Αϊλάν όταν θα μεγάλωνε; 
Θα χούφτωνε κώλους στη Γερμανία» είναι 
το περιεχόμενο σκίτσου που δημοσίευσαν 
στο εμετικό περιοδικό τους, δείχνοντας 
τον μεγάλο πλέον «Αϊλάν» να κυνηγά γυ-
ναίκες. Οι άνθρωποι είναι τόσο ξεδιάντρο-
ποι που χύνουν τη χολή τους ακόμα και 
σε νεκρά παιδιά, όπως ο τρίχρονος Αϊλάν 
που ξεβράστηκε στα τούρκικα παράλια 
πριν από μερικούς μήνες! Αξιος ο μισθός 
τους, όμως θα ήταν υπερβολικό να ση-
μειώσουμε ότι μερικοί από εκείνους που 
μας χλεύασαν προ καιρού, όταν αρνηθή-
καμε να συμπαραταχθούμε με το «je suis 
Charlie», τώρα το έχουν βουλώσει;

Κλείνουν τις πόρτες στους μετανάστες, 
ξαναζεσταίνουν το αυγό του φιδιού
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«Διαπραγμάτευση» 
στους δρόμους

«Δεν έχει τάχα κοστολόγηση η πρότασή μας; Τα 
έχουμε στείλει όλα τα στοιχεία στο πλαίσιο της 
διαπραγμάτευσης και το ξέρετε, γιατί παίρνετε 
πληροφορίες από εκεί. Γιατί είναι διαπραγμάτευση και 
προφανώς οι διαπραγματεύσεις γίνονται με σεβασμό 
του συνομιλητή».

Μ' αυτή την ατάκα απάντησε στη Βουλή ο 
Κατρούγκαλος, στην κατηγορία τμήματος της 
αντιπολίτευσης ότι δεν έχει στείλει την κοστολόγηση 
του ασφαλιστικού σχεδίου του στην τρόικα. Οταν 
όμως ο Μητσοτάκης τον προκάλεσε να καταθέσει τα 
στοιχεία στη Βουλή («Γιατί το κρύβετε; Στην τρόικα τα 
δίνετε και στη Βουλή δεν τα λέτε;»), ο Κατρούγκαλος 
έκανε κο-κο-κο στη δευτερολογία του.

Για μας ήταν καθαρό από την πρώτη στιγμή, ότι άλλα 
πράγματα έστειλαν στην τρόικα και άλλα έδωσαν 
στη δημοσιότητα στην Ελλάδα, προκειμένου να 
προλειάνουν προπαγανδιστικά το έδαφος. Γι' αυτό 
και από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίσαμε το «σχέδιο 
Κατρούγκαλου» ένα ανατριχιαστικό έκτρωμα, στο 
οποίο πρόσθεσαν μερικά δημαγωγικά «πιασίματα», 
για να καλλιεργήσουν ένα κλίμα αδιαφορίας στον 
ελληνικό λαό. Είπαμε, μάλιστα, και ποια είναι τα 
βασικότερα απ' αυτά τα δημαγωγικά «πιασίματα». 

Είναι η «προσωπική διαφορά», την οποία θα 
εισπράττουν δήθεν στο ακέραιο οι ήδη συνταξιούχοι 
και τμήμα της όσοι βγουν στη σύνταξη το 2016, το 2017 
και το 2018. Ενα ψέμα πίσω από το οποίο προσπαθούν 
να κρύψουν το πετσόκομμα των συντάξεων που έχουν 
ήδη χορηγηθεί.

Είναι ακόμα η εθνική σύνταξη, που τάχα θα 
την παίρνουν όλοι, ανεξάρτητα από τα χρόνια 
ασφάλισης που θα έχουν πραγματοποιήσει, ψέμα 
πίσω από το οποίο προσπαθούν να κρύψουν τη 
μετατροπή των συντάξεων σε άθλια φιλοδωρήματα, 
για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργατών και 
εργαζόμενων μισθωτών, που θα οδηγήσει στη διάλυση 
της Κοινωνικής Ασφάλισης και στο φούντωμα της 
«μαύρης» εργασίας.

Ο Κατρούγκαλος δε δίστασε να κατέβει στο επίπεδο 
του κοινού παραχαράκτη και να μοιράσει κάποιους 
χαλκευμένους πίνακες, προκειμένου να δώσει τροφή 
στα παπαγαλάκια των αστικών ΜΜΕ. Την απάτη του 
αποκαλύπτουμε στο «σαλόνι» αυτού του φύλλου.

Ομως, και την τελευταία έκθεση του Γραφείου 
Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή να κοιτάξει 
κανένας, θα διαπιστώσει ότι «διά της εις άτοπον 
επαγωγής» αποκαλύπτει το πραγματικό πλαίσιο της 
επιχειρούμενης αντιασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

Θα το πούμε για μια ακόμα φορά: όλα είναι 
συμφωνημένα (από την περίοδο της διαπραγμάτευσης 
για την υπογραφή του τρίτου Μνημόνιου) και το μόνο 
που ψάχνουν είναι ο τρόπος που θα παραλύσουν τις 
εργατικές και λαϊκές αντιστάσεις και θα περάσουν το 
έκτρωμά τους από τη Βουλή.

Δεν υπάρχουν, λοιπόν, περιθώρια ούτε για 
αναβολές ούτε για κουβεντούλες στα γραφεία 
του Κατρούγκαλου και του Τσίπρα. Η μόνη 
«διαπραγμάτευση» που μπορεί να γίνει είναι η 
«διαπραγμάτευση» στους δρόμους. Εκεί θα κριθούν τα 
πάντα.

Το σχέδιο Κατρούγκαλου μπορεί να έχει την τύχη 
του σχεδίου Γιαννίτση. Μπορούμε να το πετύχουμε, 
αν ξεχυθούμε μαζικά και μαχητικά στους δρόμους, 
διεκδικώντας αυτό που δικαιούμαστε ως παραγωγοί 
του κοινωνικού πλούτου: πλήρη ασφάλιση για όλους 
και πλήρη χρηματοδότησή της από τους καπιταλιστές 
και το κράτος τους.

στο ψαχνό

Προβοκατορίσκοι
Δεν ήταν μόνο ο κεντρικός πρωτοσέ-

λιδος τίτλος της «Αυγής» την περασμένη 
Πέμπτη («Τυφλή σύγκρουση από αγρό-
τες»), που έδειχνε με παραστατικό τρόπο 
το «πήδημα του χαντακιού» από τη φυλλά-
δα του ΣΥΡΙΖΑ. Ηταν και η προβοκάτσια. 
Το «ρεπορτάζ» σύμφωνα με το οποίο αυτοί 
που πολιόρκησαν τον υπουργό Γεωργίας 
στο κτίριο της αντιπεριφέρειας στην Κο-
μοτηνή ήταν ακροδεξιοί και χρυσαυγίτες! 
Μιλάμε για κανονική προβοκάτσια, δηλα-
δή.

Ο ίδιος ο Β. Αποστόλου, πάντως, αφού 
συνειδητοποίησε τη μακακία που έκανε, 
ξεκινώντας περιοδεία σε αγροτικές περι-
οχές, τις μέρες που «έβραζε ο τόπος» και 
οι αγρότες κατέβαιναν στα μπλόκα, δεν 
ακολούθησε την κυβερνητική φυλλάδα 
στην προβοκάτσια. «Ξέρω λοιπόν καλά», 
είπε, «ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν 
οι πολίτες βρίσκονται στο δρόμο, θα 
βρεθούν και κάποιοι θερμόαιμοι που θα 
ανεβάσουν τους τόνους, θα υπάρξουν 
πιθανόν και υπερβολές, όπως αυτές που 
σημειώθηκαν χθες στην Κομοτηνή. Δεν 
αισθάνθηκα ούτε εγκλωβισμένος, ούτε 
πολιορκημένος. Παρέμεινα μέχρι αργά 
στο χώρο της Περιφέρειας Κομοτηνής»!

Στήριξη κυβέρνησης από 
τον ΣΕΒ

«Η πρόοδος της συμφωνίας με τους 
εταίρους μας δεν είναι μια αυτονόητη τε-
χνική διαδικασία ή άλλο ένα πεδίο για τις 
γνωστές πολιτικές αντιπαραθέσεις που 
ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μονό-
δρομος για να επιζήσουν οι επιχειρήσεις, 
να γίνουν επενδύσεις στη χώρα μας, να 
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να εισ-
ρεύσουν έσοδα στα δημόσια ταμεία και 
να μειωθούν ανεργία, φτώχεια και ανισό-
τητες». Αυτά γράφει ο πρόεδρος του ΣΕΒ 
Θ. Φέσσας στο μήνυμά του προς τους 
καπιταλιστές, στο πρώτο μηνιαίο Δελτίο 
που εξέδωσε ο ΣΕΒ για το 2016. Ο Φέσ-
σας συνηθίζει να εμφανίζεται αντίθετος 
και στον «κυνισμό της δεξιάς» και στις 

«ιδεοληψίες της αριστεράς», όμως η συ-
γκεκριμένη αναφορά στο μήνυμά του 
για τη νέα χρονιά προσπαθεί να γείρει τη 
ζυγαριά υπέρ της κυβέρνησης, αφού 
θεωρεί πως το κρίσιμο ζήτημα είναι η 
εφαρμογή όλων όσων προβλέπει το 
Μνημόνιο και προειδοποιεί πως αυτή 
η εφαρμογή δεν πρέπει να καταστεί 
αντικείμενο πολιτικών αντιπαραθέ-
σεων. Μ' άλλα λόγια, οι καπιταλιστές 
ζητούν από τα μνημονιακά κόμματα 
της αντιπολίτευσης να στηρίξουν την 
εφαρμογή της συμφωνίας που και τα 
ίδια υπέγραψαν τον περασμένο Αύ-
γουστο. «Είναι η εφαρμογή, ηλίθιοι», 
θα έλεγε μιμούμενος τον Σόιμπλε.

Κλεισμένη η συμφωνία
«Ο έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης 

Τσίπρας και οι δανειστές έχουν τον 
ίδιο στόχο για τη δημιουργία βιώσι-
μου συνταξιοδοτικού συστήματος»! 
Δεν το λέμε εμείς, το είπε ο γερμα-
νός επικεφαλής του ESM Κλάους 
Ρέγκλινγκ, σε συνέντευξή του στη 
γαλλική «Le Figaro». Μπορεί η συ-
ριζαίικη προπαγάνδα των ημερών 
να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα 
ψεύτικο δίπολο (από τη μια οι Τσι-
προκαμμένοι, από την άλλη οι ιμπε-
ριαλιστές δανειστές, «το συντηρη-
τικό κατεστημένο στην Ευρώπη που 
επιμένει με δογματική επιμονή σε 
αποτυχημένες συνταγές λιτότητας», 
όπως είπε ο Τσίπρας στη θλιβερή 
φιέστα του Ταε-Κβον-Ντο), όμως 
τα γεγονότα συνηγορούν υπέρ του 
Ρέγκλινγκ. Ηταν ο Τσίπρας που στις 
22 Ιούνη, στην πρόταση των 11 σελί-
δων που έστειλε στους δανειστές, 
τόνιζε πως «οι συνταξιοδοτικές 
μεταρρυθμίσεις του 2010 και του 
2012 (σ.σ. δηλαδή οι νόμοι Λοβέρ-
δου-Κουτρουμάνη και Βρούτση) 
βελτίωσαν εν μέρει τη σταθερό-
τητα του συνολικού συνταξιοδο-
τικού συστήματος, το οποίο προ-
ηγουμένως ήταν αποσπασματικό 
και δαπανηρό  και μετέφερε βάρη 

αστάθειας στις μελλοντικές γενιές. Ομως 
παραπέρα, απαιτούνται πολύ περισσότε-
ρα φιλόδοξα και θαρραλέα βήματα για να 

Κατασκευή εχθρών
Ο Σόιμπλε είναι ένα ιμπεριαλιστικό κά-θαρμα. Αυτά τα καθάρματα, όμως, ξέρουν να τηρούν κάποιους τύπους στις δημόσιες εμφανίσεις τους. Οταν κλείνουν οι πόρτες μπορεί ν' αφήσουν τον οχετό να βγει από το στόμα τους (δεν ξέρουμε πώς συμπε-ριφέρεται ο Σόιμπλε, ξέρουμε όμως πώς συμπεριφέρθηκε ένα άλλο ιμπεριαλιστικό κάθαρμα, ο Σαρκοζί, στον Γιωργάκη Παπαν-δρέου σ' εκείνο το περιβόητο δείπνο στις Κάννες), δημόσια όμως τηρούν τους τύπους της αστικής ευγένειας.

Δεν υπήρχε περίπτωση, λοιπόν, ο Σόιμπλε να αποκαλέσει τον Τσίπρα «ηλίθιο» σε μια δημόσια εκδήλωση. Δεν είχε και κανένα λόγο, άλλωστε. Κι όποιος παρακολούθησε ολόκληρη την εκδήλωση στο Νταβός είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει πως όταν ο Σόιμπλε είπε το «είναι η εφαρμογή, ηλίθιε», απλώς χρησιμοποίησε μια παραφθορά της γνωστής φράσης του Κλίντον, την οποία μά-λιστα απηύθυνε σε όλους τους ευρωπαίους (και όχι ειδικά στον Τσίπρα), αναφερόμενος στα της τραπεζικής ένωσης.
Ποιος φούσκωσε το θέμα στην Ελλά-δα, δίνοντάς του διαστάσεις που δεν είχε; Οι ίδιοι οι συριζαίοι! Για να δείξουν ότι ο Τσίπρας μάχεται, ως άλλος Διγενής στα μαρμαρένια αλώνια, ενάντια σε ιταμούς εχθρούς όπως ο Σόιμπλε. O Μιχόπουλος διοχέτευε στους δημοσιογράφους την «ενόχληση» του μεγάρου Μαξίμου μέχρι που κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι η κα-τασκευή αυτού του ανύπαρκτου επεισόδιου δεν περιποιούσε τιμή στον Τσίπρα (αντίθε-τα, τον έδειχνε να δέχεται αδιαμαρτύρητα τα μπινελίκια του Σόιμπλε), οπότε αναγκά-στηκαν να εκδώσουν non paper (διά χειρός Μιχόπουλου πάντοτε) στο οποίο εξηγούσαν ότι ο Τσίπρας «δεν αισθάνθηκε ούτε προ-σβεβλημένος ούτε θεώρησε το σχόλιο του κ. Σόιμπλε υβριστικό».

ΚΟΝΤΡΕΣ

Δεν ήταν και τόσο δύσκολο να μαζευτούν τέσσερις-πέντε χιλιάδες νοματαίοι για να γεμίσουν το μικρό γήπεδο του Τάε-Κβον-Ντο και 
να γιορτάσουν με τον Τσίπρα τον ένα χρόνο από την αναρρίχηση του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνητική εξουσία. Οι Σχινάδες-Παπαδόπουλοι, 
οι συγγενείς και οι φίλοι τους, συν οι υπουργοί, οι βουλευτές, τα στελέχη του κρατικού και του κομματικού μηχανισμού φτάνουν για να 
γεμίσει το γηπεδάκι. Κι είχαν κάθε λόγο να το γιορτάσουν όλοι αυτοί. Επιβήτορες της εξουσίας εκεί που δεν το περίμεναν. Αποτελούν 
μια από τις τερατογενέσεις της κρίσης. Κι όπως όλες οι τερατογενέσεις, έχουν ημερομηνία λήξης. Ημερομηνία λήξης που έχουν  κάθε 
λόγο να θέλουν να τη σπρώξουν όσο γίνεται προς τα μπροστά. Οσο για τον ελληνικό λαό, δεν είχε καμιά θέση στη φιέστα των νεο-
επιδρομέων. Και δεν ήταν εκεί, όσο κι αν γέμισαν οι κολόνες της Αθήνας με τη φάτσα του… στοχαστικού Τσίπρα. Το ψέμα μπορεί να 
πουλήσει μία, δύο, την τρίτη γίνεται μπούμερανγκ και χτυπάει αυτόν που το εξαπολύει.
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συμπληρωθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις και να αντιμετωπιστούν 
οι στρεβλώσεις του συστήματος».

Nα τα θυμόμαστε αυτά, για να συνειδητοποιήσουμε ότι η συμ-
φωνία για την εξαφάνιση της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ήδη 
κλεισμένη και η μόνη διαπραγμάτευση που κάνουν οι Τσιπρο-
καμμένοι είναι με τον ελληνικό λαό, για να καταφέρουν να του 
τη φέρουν.

Ποιος είναι ο προβοκάτορας;
Οσο ο έλληνας άντρας, που την «έπεσε» φραστικά στον Κο-

τζιά, στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου «Hellas Filmbox» 
στο Βερολίνο, μιλούσε για τα δεινά που περνάει ο ελληνικός λα-
ός, ο Κοτζιάς… συμφωνούσε μαζί του λέγοντας «σωστό είν’ αυτό». 
Μόλις ο άγνωστος άντρας του είπε «αλλά εσύ είσαι πλούσιος», 
ο Κοτζιάς έβγαλε τον πραγματικό του εαυτό, χαρακτηρίζοντάς 
τον «προβοκάτορα» και «προκλητικό»!

Πολιτική τρελίτσα
Σύμφωνα με τον πειραιάρχη του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρίτσα, δεν υπάρ-

χει ακόμα συμφωνία για την πώληση του ΟΛΠ στην Cosco. Τι κι 
αν ανακοινώθηκαν όλες οι λεπτομέρειες του ξεπουλήματος; Τι κι 
αν το Μαξίμου διέρρευσε ότι η συμφωνία είχε σκαλώσει και την 
ξεσκάλωσε ο Τσίπρας επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τον κινέ-
ζο ομόλογό του; Για τον κ. Δρίτσα «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει 
συμφωνία», διότι «παραμένουν ανοιχτά τέσσερα-πέντε ζητήματα 
καίριας σημασίας».

Κάποιος να πει στον Δρίτσα, ότι αυτού του τύπου ο μαυρογια-
λουρισμός ανήκει σε άλλες εποχές. Δεν μπορεί να παραμυθιάσει 
τους ψηφοφόρους του εν λόγω πολιτικάντη στον Πειραιά. Να του 
πει, επίσης, πως όποιος διαφωνεί με κομβικής σημασίας επιλογές 
της κυβερνητικής πολιτικής παίρνει το καπελάκι του και φεύγει 
από την κυβέρνηση, δεν κάθεται και λέει παραμυθάκια για μικρά 
παιδιά. 'Η το βουλώνει και κάθεται «στα σκοτεινά» μέχρι να πε-
ράσει η μπόρα (αν περάσει).

Επειγόντως φράγμα
O Κυριάκος Χαρακίδης, πρώην βουλευτής Δράμας και πρώην 

δήμαρχος Δράμας, πολιτικός υπεύθυνος του τομέα Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ποταμιού, την 
έκανε με ελαφριά πηδηματάκια, αφήνοντας και… ραβασάκι, 
στο οποίο έγραφε πολλά και διάφορα, μεταξύ των οποίων και 
ότι «η ηγεσία του κόμματος δεν ήταν ανοιχτή σε προτάσεις και οι 
αποφάσεις λαμβάνονταν  από τον επικεφαλής και μια μικρή και 
κλειστή ομάδα». Οπως φαίνεται, ο Χαρακίδης έχει ήδη «κλείσει» 
αλλού, γι’ αυτό και σημειώνει δηκτικά: «Οι εξελίξεις στη χώρα 
είναι ραγδαίες και δεν περιμένουν πότε το Ποτάμι θα αποφασίσει 
να κάνει συνέδριο και τι είδους συνέδριο για να πάρει αποφά-
σεις». Οπως αντιλαμβάνεστε, ο Σταυράκης ψάχνει εναγωνίως 
να φτιάξει φράγμα, αλλά τα νερά το σπάνε και ξεχύνονται προς 
όλες τις κατευθύνσεις.

Αγκαλιά με τους εγκληματίες
Τίποτα δεν μας εκπλήσσει πια με τους συριζαίους, όμως δε 

θα πάθουμε και μιθριδατισμό, αφήνοντας ασχολίαστα τα αίσχη 
τους. Οπως η υποδοχή με όλες τις τιμές που επεφύλαξε ο πρό-
εδρος της Βουλής Ν. Βούτσης στον εγκληματία πολέμου Μοσέ 
Γιαλόν. Τον σημερινό υπουργό Πολέμου του Ισραήλ, που ως στρα-
τιωτικός αντιμετώπισε τη δεύτερη Ιντιφάντα του παλαιστινιακού 
λαού με φρικτά εγκλήματα, για τα οποία κάποια στιγμή βρέθηκε 
κατηγορούμενος από τις αρχές της Νέας Ζηλανδίας. Τον αξιω-
ματικό που προηγουμένως είχε διακριθεί για την εγκληματική 
του δράση στο Λίβανο. Τον ακροδεξιό σιωνιστή με τις ανοιχτά 
ρατσιστικές απόψεις.

«Ο πρόεδρος της Βουλής καλωσορίζοντας τον ισραηλινό 
υπουργό Αμυνας, τόνισε ότι οι συναντήσεις μεταξύ των δύο με-
ρών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ισραήλ αποτελούν γέφυρα για 
περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων των δύο λαών. Ο κ. Moshe 
Ya'alon εξέφρασε την χαρά του που βρέθηκε στο Ελληνικό Κοι-
νοβούλιο, την καρδιά του λίκνου της Δημοκρατίας, για να κατα-
δείξει, όπως είπε, τις καλές σχέσεις Ισραήλ και Ελλάδας». Αυτά 
ανακοινώθηκαν επίσημα από το Γραφείο Τύπου της Βουλής των 
Ελλήνων!

Ξεδιάντροποι!
«Πρέπει μια συνταξούλα 280-260 ευρώ να δίνεται σε όλους 

αδιακρίτως αν είναι ή δεν είναι ασφαλισμένοι». Τη φράση ξε-
στόμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου σε 
ραδιοφωνική συνέντευξή του. Πέρα από τα αποκαλυπτήρια του 
σχεδίου Κατρούγκαλου, που μέσα στην παραζάλη του έκανε ο 
Αποστόλου, στεκόμαστε σ' αυτή καθεαυτή τη φράση του… αρι-
στερού υπουργού: «μια συνταξούλα 280-260 ευρώ» είναι καλή 
για έναν ηλικιωμένο! Αν σκεφτούμε ότι η σύνταξη ανασφάλιστου 
υπερηλίκου έχει οριστεί στα 360 ευρώ, ποσό που θεωρείται άθλιο 
(12 ευρώ την ημέρα είναι!), τι πρέπει να πούμε για τη «συνταξούλα 
των 280-260 ευρώ» που με τόση… γενναιοδωρία τάζει ο Απο-
στόλου; Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να λέγονται αριστεροί;

Ο αστικός Τύπος έμεινε κυρίως στα επι-
φαινόμενα της ομιλίας Τσίπρα στο 

Ταε Κβον Ντο, στη φιέστα για τον ένα χρό-
νο από την αναρρίχηση του ΣΥΡΙΖΑ στην 
κυβερνητική εξουσία. Σχολίασε τον επιθε-
τικό τόνο κατά της αντιπολίτευσης. Τι άλλο 
θα έκανε, όμως, ένας πρωθυπουργός που 
βλέπει ολόκληρη την εργαζόμενη κοινωνία 
να κινητοποιείται ενάντια στην πολιτική της 
κυβέρνησής του; Η ασφαλέστερη μέθοδος 
σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι να επιτεθείς 
στην αντιπολίτευση (η οποία μάλιστα αρ-
νείται να σε βοηθήσει, όπως σε βοήθησε 
το περασμένο καλοκαίρι) και να δημιουρ-
γήσεις μια ψευτο-αναταραχή, προσπαθώ-
ντας να μεταφέρεις το κέντρο βάρους της 
δημόσιας συζήτησης από την ουσία της πο-
λιτικής σου, που αμφισβητείται κοινωνικά, 
στην πολιτικάντικη αντιπαράθεση με τους 
προκατόχους σου.

Η ουσία της ομιλίας του Τσίπρα βρίσκε-
ται στο αφήγημα που απήγγειλε ενώπιον 
του κομματικού στελεχιακού δυναμικού. 
Ο όρος αφήγημα χρησιμοποιείται με την 
κυριολεκτική σημασία του και όχι με την 
παραφθαρμένη σημασία που του έχουν 
προσδώσει οι από καθέδρας ψευτοκοινωνι-
ολόγοι της αστικής διανόησης.  [Για να συ-
νεννοούμαστε: αφήγημα είναι μια ιστορία 
με στοιχεία παραμυθίας. Αφήγημα δεν εί-
ναι ένα επιστημονικά επεξεργασμένο πρό-
γραμμα μετάβασης στον κομμουνισμό].

Επειδή κάποιοι πολιτικά ανόητοι, προκει-
μένου να δικαιολογήσουν τη δική τους πο-
λιτική ουράς του ΣΥΡΙΖΑ (μέχρι που αυτός 
υπέγραψε το τρίτο Μνημόνιο, προσθέτο-
ντάς το στα δύο προηγούμενα), εξακολου-
θούν να υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι… 
αριστερό κόμμα (οπορτουνιστικό μεν, αλλά 
αριστερό - με όλη τη σχετικότητα και την 
ασάφεια που έχει ο όρος της πολιτικής γεω-
γραφίας «αριστερός»), θα τους συστήναμε 
μια έστω και πρόχειρη ανάγνωση του αφη-
γήματος Τσίπρα, για να κατανοήσουν (αν 
έχουν τέτοια διάθεση), ότι δεν είναι μόνο 
μια μικρή ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που 
έχει σαπίσει, αλλά ολόκληρος ο κομματι-
κός μηχανισμός του. Αυτός ο μηχανισμός 
που χειροκροτούσε μανιωδώς τον Τσίπρα 
καθώς άκουγε το αφήγημά του.

Θα περίμενε κανείς, στον ένα χρόνο από 
την πρώτη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, να 
εξηγήσει ο πρόεδρός του και πρωθυπουρ-
γός τι συνέβη και δεν μπόρεσαν κυβέρνηση 
και κόμμα να υλοποιήσουν τίποτα απ' αυτά 
που είχαν υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. 
Δεν είπε λέξη. Δεν έδωσε καμιά εξήγηση. 
Δεν επανέλαβε καν τα περί «εκβιασμού» 
και «πραξικοπήματος» που κάποιοι συριζαί-
οι (και αυτός ο ίδιος) έλεγαν το περασμένο 
καλοκαίρι. Αντίθετα, παρουσίασε το παρα-
μύθι των παγίδων.

Σύμφωνα μ' αυτό το παραμύθι, οι συντη-
ρητικές δυνάμεις της ΕΕ έστησαν δύο πα-
γίδες. Πρώτα την παγίδα της ρευστότητας 
και μετά την παγίδα του Grexit. Ομως, ο 
Τσίπρας, «σε συμμαχία με τις προοδευτι-
κές δυνάμεις της Ευρώπης», όπως είπε (δη-
λαδή με τον Ολάντ, άντε και τον Ρέντσι), 
κατάφερε να ξεπεράσει και τις δυο αυτές 
παγίδες. Κι όχι μόνο ξεπέρασε τις παγίδες, 
αλλά -όπως είπε- «ζητήσαμε από το λαό 
να αποφανθεί και πήραμε εκ νέου και σε 
πείσμα όλου του κατεστημένου τη λαϊκή 
εντολή με τεράστια διαφορά».

Αφήνοντας στην άκρη το γεγονός ότι το 
«κατεστημένο» στήριζε Τσίπρα (ακόμα και 
η Μέρκελ, με τη γνωστή δήλωση επί βρα-
ζιλιάνικου εδάφους), σημειώνουμε πως 

περισσότερο κυνική τοποθέτηση δε θα 
μπορούσε να υπάρξει. Οι υποτιθέμενες πα-
γίδες των ιμπεριαλιστών δανειστών είχαν 
-κατά τον Τσίπρα- ως στόχο να ρίξουν την 
κυβέρνησή του. Αυτός απέφυγε τις παγί-
δες, συμφωνώντας στο τέλος σε όλες τις 
απαιτήσεις των δανειστών. Και κατάφερε 
να ξανακερδίσει τις εκλογές με διαφορά! 
Αυτό είναι το σχήμα: αποφυγή των παγίδων 
- υπογραφή του τρίτου Μνημόνιου - δεύτε-
ρη εκλογική νίκη!

Αυτοί που είχαν τάξει στον ελληνικό λαό 
ότι θα τον απαλλάξουν από τα Μνημόνια, 
αυτοί που προεξοφλούσαν ότι η Μέρκελ 
θα συμφωνήσει με τις προτάσεις τους «και 
θα 'ναι ντάλα μεσημέρι», αυτοί που μέσα 
στην προεκλογική παραζάλη μιλούσαν για 
«αγορές που θα χορεύουν πεντοζάλη», 
έρχονται ένα χρόνο μετά και λένε ότι τί-
ποτα απ' αυτά που υπόσχονταν δεν έγινε, 
ότι -αντίθετα- ικανοποιήθηκαν όλοι οι όροι 
των ιμπεριαλιστών δανειστών, αλλά αυτοί 
είναι οι νικητές, διότι κατάφεραν να παρα-
μείνουν στην εξουσία!

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Τσί-
πρας ανέπτυξε αυτόν τον κυνικό συλλογι-
σμό στην αρχή της ομιλίας του. Το μήνυμα 
που πέρασε στο στελεχιακό δυναμικό του 
κόμματός του (γιατί αυτό μαζεύτηκε να τον 
ακούσει στο μικρό γήπεδο του Φαλήρου) 
είναι πως σημασία έχει μόνο η δική τους 
παραμονή στην εξουσία. Αυτό μπορούν 
και πρέπει να το ανταλλάσσουν ακόμα και 
με την εφαρμογή της πιο βάρβαρης πολι-
τικής. Μ' ένα τρίτο Μνημόνιο που ήρθε να 
προστεθεί στα δύο προηγούμενα και με τη 
συνεπή τήρηση όλων των δεσμεύσεων που 
απορρέουν απ' αυτό το Μνημόνιο.

Αφού διατύπωσε αυτό το εξουσιαστικό 
αξίωμα, το οποίο πρέπει να κανοναρχεί τη 
σκέψη κάθε συνεπούς συριζαίου, ο Τσίπρας 
πέρασε στο «δεν δικαιούστε για να ομιλεί-
τε». Σε πρώτο πλάνο το απηύθυνε, φυσικά, 
στη μνημονιακή αντιπολίτευση. Παρέθεσε 
συνθηματολογικά όσα έγιναν από το 2010 
μέχρι και το 2014, για να πει τρεις φορές 
τη φράση «και τώρα μας κουνάνε και το 
δάχτυλο». Δεν σύγκρινε την πολιτική ΣΥΡΙ-
ΖΑ με όσα είχε υποσχεθεί στον ελληνικό 
λαό, αλλά τη σύγκρινε με όσα είχαν κάνει 
οι προηγούμενοι. Τα οποία η συγκυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει, χωρίς να έχει 
καταργήσει καν μία διάταξη! Κι όχι μόνο 
συνεχίζει όσα θεσπίστηκαν επί των προη-
γούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων, αλ-
λά προσθέτει σ' αυτά νέα αντιλαϊκά μέτρα! 
Τρεις φορές στην ομιλία του είπε τη φράση 
«και τώρα μας κουνάνε το δάχτυλο». Την 
επανέλαβε και στην ομιλία του στη Βουλή, 
στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση 
της περασμένης Τρίτης. Μάλιστα, όταν 
κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε 
στα «πρόσθετα μέτρα ύψους 1,8 δισ.» για 
το Ασφαλιστικό, πριν προλάβει ν' αποσώσει 
τη φράση του, ο Τσίπρας τον διέκοψε και 
του είπε: «Αφού τα ψηφίσατε»! Δηλαδή, το 
θέμα δεν είναι τα αντιασφαλιστικά μέτρα, 
αλλά ότι τα ψήφισε και η ΝΔ. Η πολιτική 
ΣΥΡΙΖΑ δεν κρίνεται καθεαυτή, δεν κρίνε-
ται για τη συνέπειά της με τις προεκλογικές 
της υποσχέσεις πριν από ένα χρόνο, αλλά 
κρίνεται σε σχέση με τη συνέπεια της ΝΔ 
και των άλλων μνημονιακών δυνάμεων της 
αντιπολίτευσης!

Εμμέσως, το «δεν δικαιούστε για να 
ομιλείτε» απευθύνεται και στον ελληνικό 
λαό. Ο Τσίπρας τόνισε ιδιαίτερα το γε-
γονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές 
του Σεπτέμβρη ενώ είχε ήδη υπογράψει 

το τρίτο Μνημόνιο. Το ότι εκατοντάδες 
χιλιάδες ψηφοφόροι του τον εγκατέλει-
ψαν προφανώς δε σημαίνει τίποτα. Πέραν 
αυτού, όμως, το συγκεκριμένο επιχείρημα 
το έχουν επικαλεστεί όλες οι μέχρι τώρα 
κυβερνήσεις, γαλάζιες και πράσινες. Κάθε 
φορά που ξεσπούσε μια κινητοποίηση και 
τα πράγματα οξύνονταν, το επιχείρημα της 
εκάστοτε κυβέρνησης -ιδιαίτερα αν ήταν 
σχετικά φρέσκια η εκλογή της- ήταν πως 
αυτή ψηφίστηκε από το λαό και επομένως 
νομιμοποιείται να ασκεί πολιτική. Τα ίδια 
λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Οπως είδαμε, το «Η Ελλάδα προχω-
ράει», που αποτελούσε ένα από τα τρία 
συστατικά του κεντρικού προεκλογικού 
συνθήματος του ΣΥΡΙΖΑ πριν από ένα 
χρόνο, έγινε «Αποφύγαμε τις παγίδες και 
παραμείναμε στην εξουσία». Επειδή αυτό 
παραήταν κυνικό, κι επειδή η μετατροπή 
των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε παχύδερμα 
(στη λαϊκή γλώσσα θα λέγαμε: γομάρια) 
θέλει λίγο σανό, δε δίστασε να καμαρώσει 
και για τις… μεγάλες επιτυχίες της κυβερ-
νητικής πολιτικής, που όμως τις κρύβουν τα 
διαπλεκόμενα ΜΜΕ και δεν τις μαθαίνει ο 
λαός: «Γίνονται σημαντικά πράγματα, πα-
ρά τις δυσκολίες και  πρέπει να σταματήσει 
πια αυτή η  καταστροφολογία. Πάνω που 
πάει να σηκώσει κεφάλι και ψυχολογία ο 
κόσμος, να τον τσακίζουν με καταστροφο-
λογία, με τις λαίλαπες. Εχουμε δυσκολίες 
μπροστά μας, θα τις ξεπεράσουμε. Οπως  
πετύχαμε μέχρι τώρα, έτσι θα πετύχουμε 
και τους επόμενους τρεις κρίσιμους μήνες 
να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο. 
Να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση  με 
τον λαό μας όρθιο»! Πέραν του κυνισμού 
και της προκλητικότητας, με τη συγκεκρι-
μένη αναφορά του ο Τσίπρας ομολόγησε 
(χωρίς να το καταλαβαίνει) πως στη δική 
τους αντίληψη ο λαός είναι ένα άθυρμα, 
που μπορούν να το πηγαίνουν όπου θέλουν 
με τα παραμύθια τους. Είναι η λογική των 
επιβητόρων της εξουσίας.

Αυτό το παραμύθι του «γίνονται πράγ-
ματα» μπορεί να αρκεί για να ναρκώσει 
(ή να ντοπάρει) το κομματικό απαράτ του 
ΣΥΡΙΖΑ, δύσκολα όμως περνάει στην ερ-
γαζόμενη κοινωνία και τη νεολαία της, που 
συνθλίβεται καθημερινά χωρίς να βλέπει 
τα «πράγματα που γίνονται». Γι' αυτό και 
το τελευταίο κεφάλαιο του νέου σιριζαϊ-
κού αφηγήματος, το ιδεολόγημα έσχατης 
καταφυγής, είναι το «οι άλλοι είναι χειρό-
τεροι». Τσίπρας: «Ποια θα ήταν σήμερα η 
κατάσταση στη χώρα, ένα χρόνο μετά, αν 
δεν είχαμε πάρει την μεγάλη ευθύνη να συ-
γκρουστούμε κόντρα στους συσχετισμούς 
και να αναλάβουμε την ευθύνη της  μάχης; 
Ποια θα ήταν η κατάσταση στη χώρα, αν 
οι Σαμαράς, Μητσοτάκης, Αδωνις Γεωρ-
γιάδης και η παρέα τους, παρέμενε στη 
διακυβέρνηση του τόπου;».

Ο ΣΥΡΙΖΑ που εκλέχτηκε για να «σκίσει 
τα Μνημόνια» και «να τ' αλλάξει όλα», έχει 
ως έσχατο καταφύγιο το ψευτοεπιχείρημα 
ότι οι άλλοι θα τα έκαναν χειρότερα. Με 
την πάροδο του χρόνου, αυτό το επιχεί-
ρημα θα γυρίσει σαν μπούμερανγκ και θα 
χτυπήσει κατακούτελα τον Τσίπρα. Γιατί ένα 
σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων θα πει-
στεί πως «και οι άλλοι τα ίδια θα έκαναν», 
ένα άλλο κομμάτι θα πει «ας δοκιμάσουμε 
και τον Κυριάκο». Αυτό όμως δεν είναι κάτι 
που (πρέπει να) ενδιαφέρει εμάς.

Πέτρος Γιώτης

Επιβήτορες της εξουσίας
ZOOM
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Κατασκευασμένους πίνακες, με τους οποί-
ους προσπαθεί να εξαπατήσει τον ελλη-

νικό λαό, παρουσιάζοντάς του μια σχεδόν 
ειδυλλιακή εικόνα της αντιασφαλιστικής με-
ταρρύθμισης που προωθεί η συγκυβέρνηση 
των Τσιπροκαμμένων, έδωσε στη δημοσιότη-
τα ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρούγκαλος. 
Αυτή η κατασκευή, που ξεπερνά κάθε νοσηρή 
φαντασία, εντάσσεται στο πλαίσιο της γκεμπε-
λίστικης προπαγάνδας στην οποία επιδίδεται 
η συγκυβέρνηση, προσπαθώντας να κρύψει 
από τον ελληνικό λαό την επιχειρούμενη διά-
λυση της Κοινωνικής Ασφάλισης (που άρχισε 
με τους αντιασφαλιστικούς νόμους 3863 και 
3865 του 2010 της μνημονιακής κυβέρνησης 
Παπανδρέου) και να αποτρέψει την ανάπτυξη 
κινητοποιήσεων από την εργατική τάξη, που 
δέχεται και τα μεγαλύτερα πλήγματα από το 
αντιασφαλιστικό έκτρωμα.

Εχουμε ήδη αναφερθεί αναλυτικά στις βα-
σικές πτυχές του «σχεδίου Κατρούγκαλου». Τη 
σχετική αρθρογραφία έχουμε συγκεντρώσει 
σε μια ειδική έκδοση της «Κόντρας», την οποία 
μπορεί κανείς να «κατεβάσει» από την ιστοσε-
λίδα μας (http://www.eksegersi.gr/ckeditor_
assets/attachments/991/kontra_ektakto_web.
pdf). Στη συνέχεια, θα καταδείξουμε βήμα-βή-
μα τις κατασκευές που έκαναν οι σύμβουλοι 
του Κατρούγκαλου στον Πίνακά τους (ΠΊΝΑ-
ΚΑΣ 1: μνημείο πολιτικής απατεωνιάς),  προκει-
μένου να εμφανιστούν ως υπερασπιστές των 
χαμηλοσυνταξιούχων.

Απάτη με τις συντάξιμες 
αποδοχές

Η πρώτη στήλη στον Πίνακα Κατρούγκαλου 
επιγράφεται «Μισθός». Δεν πρόκειται για μι-
σθό, αλλά για τις συντάξιμες αποδοχές, που 
είναι εκείνο το μέγεθος που υπεισέρχεται στον 
υπολογισμό της σύνταξης (δεν υπεισέρχεται 
ο μισθός). Με το ασφαλιστικό καθεστώς που 
ίσχυε μέχρι το 2010, οι συντάξιμες αποδοχές 
ήταν ο μέσος όρος της καλύτερης πενταετίας 
της τελευταίας (πριν τη σύνταξη) δεκαετίας. 
Αυτό καθιερώθηκε με τους αντιασφαλιστικούς 
νόμους 1902/1990 και 2084/1992 της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη, ενώ παλιότερα βάση υπο-
λογισμού των συντάξιμων αποδοχών ήταν η 
τελευταία διετία ή ο τελευταίος μισθός. Με 
τους αντιασφαλιστικούς νόμους Λοβέρδου-
Κουτρουμάνη του 2010, για τους εργαζόμε-
νους που πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1.1.2011 
η βάση υπολογισμού των συντάξιμων αποδο-
χών επεκτάθηκε σε όλο τον εργασιακό βίο.

Το «σχέδιο Κατρούγκαλου» έρχεται να χει-
ροτερεύσει τους νόμους Λοβέρδου-Κουτρου-
μάνη, καθώς επεκτείνει τη βάση υπολογισμού 
σε ολόκληρο τον ασφαλιστικό βίο σε όλους 
τους εργαζόμενους. Δηλαδή, και σε εκείνους 
που πρωτοασφαλίστηκαν πριν την 1.1.2011. Ακό-
μη και εργαζόμενοι που πρωτοασφαλίστηκαν 
στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 και δεν έχουν 
συνταξιοδοτηθεί ακόμη, θα υποστούν μια 
τεράστια μείωση στις συντάξιμες αποδοχές 
τους, αφού ως βάση υπολογισμού τους θα 
παρθεί ολόκληρος ο ασφαλιστικός τους βίος. 
Η πρώτη στήλη του Πίνακα Κατρούγκαλου, 
λοιπόν, παρουσιάζει τις (υποτιθέμενες) συ-
ντάξιμες αποδοχές για ασφαλισμένους με 15, 
18, 21, 24, 27 και 30 πλήρη χρόνια ασφάλισης. 
Αυτή η στήλη θα αφορούσε μισθούς μόνο αν 
βρισκόμασταν στη δεκαετία του ’80, όταν οι 
συντάξιμες αποδοχές ήταν ίσες με τον τελευ-
ταίο μισθό και πολλαπλασιαζόμενες με το πο-
σοστό αναπλήρωσης για όλο τον ασφαλιστικό 
βίο έδιναν τη σύνταξη του ασφαλισμένου.

Είναι δυνατόν να είναι ίδιες οι συντάξιμες 
αποδοχές με διαφορετικό χρόνο ασφάλισης; 
Οι σύμβουλοι του Κατρούγκαλου βάζουν  τις 
ίδιες συντάξιμες αποδοχές (από 700 μέχρι 
3.500 ευρώ) για όλα τα χρόνια ασφάλισης 
(από 15 μέχρι και 30). Αυτό όμως είναι απά-
τη. Αλλες συντάξιμες αποδοχές δίνουν τα 15 
χρόνια, άλλες τα 18, άλλες τα 21, άλλες τα 30. 
Εκτός από τα χρόνια ασφάλισης, ρόλο παί-
ζουν και οι ετήσιες αποδοχές που έπαιρναν οι 
ασφαλισμένοι τα προηγούμενα χρόνια. Αυτές 
πολλαπλασιάζονται με ένα συντελεστή, που 
λέγεται συντελεστής αναπροσαρμογής, για 

να αντιστοιχηθούν υποτίθεται με τις αποδοχές 
του τελευταίου ασφαλιστικού χρόνου.

Ο διπλανός Πίνακας 2 δίνει τη δυνατότητα, 
με μια απλή επισκόπηση, να καταλάβουμε την 
απάτη που διαπράττει ο Κατρούγκαλος. Αν 
υποθέσουμε ότι εργαζόμενοι με διαφορετικά 
χρόνια ασφάλισης (15, 18, 21, 24, 27 και 30 χρό-
νια, σύμφωνα με τον πίνακα Κατρούγκαλου) 
βγαίνουν στη σύνταξη το 2015, τι διαπιστώνου-
με; Αγνοώντας, προς το παρόν, ότι πρέπει να 
αναπροσαρμόσουμε τις αποδοχές των προη-
γούμενων χρόνων, διαπιστώνουμε εύκολα ότι 
άλλο αποτέλεσμα θα βγει αν υπολογίσουμε το 
μέσο όρο των ετήσιων αποδοχών για διαφο-
ρετικές χρονικές περιόδους. Ακολουθώντας 
τα παραδείγματα του πίνακα Κατρούγκαλου, 
ο εργαζόμενος που συνταξιοδοτείται με 15 
χρόνια θα έχει περίοδο αναφοράς το χρονικό 
διάστημα 2000-2015, αυτός που συνταξιοδο-
τείται με 18ετία θα έχει περίοδο αναφοράς το 
διάστημα 1997-2015, με 21ετία το διάστημα 
1994-2015, με 24ετία το διάστημα 1991-2015, 
με 27ετία το διάστημα 1988-2015, με 30ετία 
το διάστημα 1985-2015. Σε κάθε περίπτωση, 
θα έχουμε διαφορετικούς μέσους όρους, επο-
μένως διαφορετικές συντάξιμες αποδοχές. Κι 
αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ακόμα και αν 
εφαρμόσουμε τους συντελεστές  αναπρο-
σαρμογής για να υπολογίσουμε τους τελικούς 
μέσους όρους. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν 
μπορεί να είναι ίδιες οι συντάξιμες αποδο-
χές για τα 15, 18, 21, 24, 27 και 30 χρόνια και, 
επομένως, ο Κατρούγκαλος διαπράττει απάτη.

Αν υποθέσουμε ότι οι εργαζόμενοι με το δια-

φορετικό αριθμό χρόνων ασφάλισης βγαίνουν 
στη σύνταξη την ίδια χρονιά, όπως υποθέσα-
με στο παράδειγμά μας, τότε γίνεται εύκολα 
φανερό, ότι όσο αυξάνουν τα χρόνια συντα-
ξιοδότησης προς τα πίσω τόσο μειώνονται οι 
συντάξιμες αποδοχές. Ακριβείς αριθμούς δεν 
μπορούμε να δώσουμε, γιατί λείπουν ουσιώδη 
δεδομένα. Προς το παρόν, λοιπόν, κρατάμε 
το συμπέρασμα ότι οι σύμβουλοι του Κατρού-
γκαλου, βάζουν σκόπιμα τις ίδιες συντάξιμες 
αποδοχές, προκειμένου το αφεντικό τους να 
μπορεί να ισχυρίζεται ότι η σύνταξη των ασφα-

λισμένων αυξάνεται με την αύξηση των χρόνων 
ασφάλισης.

Για τους συντελεστές 
αναπροσαρμογής

Οπως αναφέραμε παραπάνω, ο υπολο-
γισμός των συντάξιμων αποδοχών με βάση 
την τελευταία πενταετία επιβλήθηκε με 
τον αντιασφαλιστικό νόμο 2084/1992. Για 
να χρυσώσει το χάπι, η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη εισήγαγε τον περιβόητο συντελεστή 
αναπροσαρμογής των ετήσιων αποδοχών, 
προκειμένου-υποτίθεται- να μειώνονται οι 
απώλειες των συντάξιμων αποδοχών με την 
επέκταση της βάσης υπολογισμού από τη 
διετία στην πενταετία. Το τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 3 του άρθρου 5 του νόμου 2084/92 
αναφέρει: «Για τον προσδιορισμό των συ-
νολικών αποδοχών της παραγράφου αυτής 
οι αποδοχές για κάθε έτος, πλην αυτών του 
τελευταίου πριν από την έξοδο έτους, λαμ-
βάνονται υπόψη αυξημένες κατά το ποσοστό 
αύξησης των συντάξεων». 

Οι αυξήσεις των συντάξεων -και πριν την 
μνημονιακή εποχή- ήταν πενιχρές, οπότε 
η περιβόητη αναπροσαρμογή των ετήσιων 
αποδοχών ήταν πενιχρότατη. Πρακτικά αυτό 
φαίνεται στους συντελεστές αναπροσαρμο-
γής που δίνει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στις 17.3.2015, 
με την επείγουσα Εγκύκλιο 11, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
έδωσε στη δημοσιότητα τους συντελεστές 
αναπροσαρμογής για τη δεκαετία 2005-
2015 (γι’ αυτούς που θα βγουν στη σύνταξη 

το 2016), που ήταν οι εξής: 1,1362 - 1,0925 
- 1,0505 – 1 – 1 - 1 – 1 – 1 - 1 – 1 . Οι συντελε-
στές αυτοί «μιλούν από μόνοι τους». Σε μια 
ολόκληρη δεκαετία, αναπροσαρμόζονται 
ελάχιστα μόνο οι ετήσιες αποδοχές, των 
τριών πρώτων χρόνων!

Στο «σχέδιο Κατρούγκαλου» οι περιβόητοι 
συντελεστές αναπροσαρμογής δεν συνδέο-
νται με τις αυξήσεις των συντάξεων, αλλά με 
τις αυξήσεις των μισθών. Με δεδομένο ότι 
οι μισθοί έχουν παγώσει, αντιλαμβάνεστε 
σε τι επίπεδα θα κινηθούν οι συντελεστές 
αναπροσαρμογής για τις ετήσιες αποδοχές 
ολόκληρου του ασφαλιστικού βίου. Λέμε 
«θα κινηθούν», γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν 
οριστεί συντελεστές αναπροσαρμογής για 
την περίοδο 1975-2015 (40ετία) εντός της 
οποίας θα κυμαίνονται οι βάσεις υπολογι-
σμού των συντάξιμων αποδοχών.

Σύμφωνα με το νόμο Λοβέρδου-Κουτρου-
μάνη, έπρεπε κάθε χρόνο να καθορίζεται 
με νόμο ένας συντελεστής ωρίμανσης, 
μετά από γνώμη της Ελληνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας και της Εθνικής Αναλογιστικής 
Αρχής. Οπως μας είπαν αναλογιστές, αυ-
τός ο συντελεστής ωρίμανσης είναι κάτι 
διαφορετικό από τους συντελεστές που 
προβλέπονται από τον αντιασφαλιστικό 
νόμο 2084/1992, αλλά και από το σχέδιο 
Κατρούγκαλου. Εδώ αρχίζει μια άλλη… πο-
νεμένη ιστορία.

Στις 12.4.2013 ο τότε πρόεδρος της ΕΛ-
ΣΤΑΤ Α. Γεωργίου συγκρότησε με απόφασή 
του Ομάδα Εργασίας για τον υπολογισμό 
του συντελεστή ωρίμανσης. Ανέφερε η 
απόφαση: «Συγκροτούμε στην ΕΛΣΤΑΤ 
Ομάδα Εργασίας, η οποία θα ασχοληθεί με 
τον υπολογισμό του συντελεστή ωρίμανσης, 
στο πλαίσιο του Νόμου 3863/2010, καθώς και 
με άλλα σχετικά με τον ανωτέρω υπολογισμό 
θέματα. Η ΟΕ θα απαρτίζεται από τους εξής 
υπαλλήλους  της ΕΛΣΤΑΤ και της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής:…».

Στην Ομάδα Εργασίας συμμετείχαν δέκα 
στελέχη της Εθνικής  Στατιστικής  Αρχής και 
δύο στελέχη της  Εθνικής Αναλογιστικής  Αρ-
χής. Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, επικοινωνή-
σαμε με στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ και της Εθνι-
κής Αναλογιστικής Αρχής και χρειάστηκε να 
καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια μέχρι να 
εντοπίσουμε στελέχη αυτής της Ομάδας Ερ-
γασίας και να μάθουμε ποια ήταν η τύχη του 
συντελεστή ωρίμανσης που ανέλαβε να υπο-
λογίσει. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στελέχη 
της ίδιας της Ομάδας Εργασίας, με τα οποία 
επικοινωνήσαμε, δήλωσαν άγνοια τόσο για 
την ύπαρξη της Ομάδας Εργασίας όσο και 
για την τύχη του συντελεστή ωρίμανσης! 
Ευτυχώς βρέθηκαν άλλα στελέχη που προς 
τιμήν τους μας έδωσαν την απόφαση Γεωρ-
γίου και μας πληροφόρησαν ότι η Ομάδα 
Εργασίας δεν κατέληξε ακόμα στην πρότα-
σή της για το συντελεστή ωρίμανσης κι ας 
πέρασαν σχεδόν τρία χρόνια από τη συγκρό-
τησή της. Τα ίδια στελέχη εκτιμούν πως από 
τη στιγμή που με το σχέδιο Κατρούγκαλου 
προβλέπεται άλλος συντελεστής, η Ομάδα 
Εργασίας δε θα καταλήξει σε πρόταση για 
το συντελεστή ωρίμανσης! 

Αν σκεφτούμε ότι η  Ομάδα Εργασίας 
των δώδεκα στελεχών διαβουλευόταν επί 
33 μήνες, από τους οποίους οι εννιά διανύ-
θηκαν με συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θα 
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι και η συ-

γκυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων και αυτή 
των Τσιπροκαμμένων δε θέλησαν να υπάρ-
ξει πρόταση για το συντελεστή ωρίμανσης.

Καλύτερος από Λοβέρδο-
Κουτρουμάνη;

Στον πίνακα Κατρούγκαλου, σημειώνε-
ται πως οι αναφερόμενες συντάξεις βάσει 
του νόμου Λοβέρδου-Κουτρουμάνη είναι 
«συντάξεις με περικοπές». Εδώ επιχειρείται 
άλλη μια εξαπάτηση των εργαζόμενων.

Οι συντάξεις εκείνων που συνταξιοδοτή-
θηκαν από το 2011 και μετά χωρίζονται σε 
δύο τμήματα. Το τμήμα μέχρι και το τέλος 
του 2010 υπολογίζεται με βάση το προηγού-
μενο ασφαλιστικό σύστημα, ενώ το τμήμα 
από το 2011 και μετά υπολογίζεται με τις 
διατάξεις του νόμου Λοβέρδου-Κουτρου-
μάνη. Συνταξιούχοι που η σύνταξή τους 
θα υπολογίζεται εξ ολοκλήρου με το νόμο 
Λοβέρδου-Κουτρουμάνη θα υπάρξουν από 
το 2026, γιατί τότε συμπληρώνεται η πρώ-
τη 15ετία από τη θέσπιση αυτού του νόμου. 
Θα πρόκειται για συνταξιούχους που θα 
έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 
1.1.2011, θα έχουν συμπληρώσει 15 πλήρη χρό-
νια ασφάλισης (4.500 ένσημα) και θα είναι 
τουλάχιστον 67 ετών. Μάλιστα, αν φέρουμε 
αυτά τα δεδομένα στην πραγματικότητα, θα 
πρέπει να έχουμε εργαζόμενο που το 2011 
ήταν 52 ετών, ασφαλίστηκε τότε για πρώτη 
φορά, εργάστηκε 15 χρόνια σερί (χωρίς να 
χάσει ούτε ένα ένσημο) και το 2026 έγινε 67 
ετών και βγήκε στη σύνταξη.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο ισχυρισμός 
Κατρούγκαλου για «συντάξεις σύμφωνα με 
το νόμο 3863 με περικοπές» δεν ισχύει. Το 
πιθανότερο είναι ότι ο Κατρούγκαλος επι-
διώκει μ’ αυτό του τον ισχυρισμό να διαφη-
μίσει το σχέδιό του, υποστηρίζοντας ότι μ’ 
αυτό θα σταματήσει η καθοδική τάση των 
συντάξεων και θα υπάρξει μια μικρή έστω 
ανάκαμψή τους. 

Είδαμε παραπάνω, ότι οι συντάξιμες απο-
δοχές δεν μπορεί να είναι ίδιες για διαφο-
ρετικά χρόνια ασφάλισης (15, 18,  21, 24, 27 
και 30 χρόνια στον πίνακα Κατρούγκαλου). 
Είδαμε ακόμη, πως όσο αυξάνονται τα χρό-
νια ασφάλισης και πάμε προς τις δεκαετίες 
του ‘90, του ‘80 και του ‘70 τόσο μειώνονται 
οι συντάξιμες αποδοχές. Το Μάη του 2010, 
όταν δημοσιοποιήθηκε το νομοσχέδιο Λο-
βέρδου-Κουτρουμάνη, υπολογίσαμε ότι για 
16 χρόνια ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές 
που βάσει της τελευταίας πενταετίας ήταν 
763,14 ευρώ, με την επέκταση της βάσης 
υπολογισμού στη 16ετία (δηλαδή σε όλο τον 
ασφαλιστικό βίο) γίνονται 582,14 ευρώ. Δη-
λαδή, μειώνονται κατά 24%.

Επειδή δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τη 
μείωση των συντάξιμων αποδοχών για όλες 
τις ασφαλιστικές περιόδους, υποθέσαμε ότι 
αυτή η μείωση θα είναι 24%, είτε πρόκειται 
για 18, είτε για 21, είτε για 24, είτε για 27, εί-
τε για 30 χρόνια. Απ’ αυτόν τον ενδεικτικό 
υπολογισμό φαίνεται καθαρά η άγρια επί-
θεση στις συντάξιμες αποδοχές (επομένως 
και στις συντάξεις), αν βγάλουμε τον παρα-
μορφωτικό καθρέφτη από τον πίνακα Κα-
τρούγκαλου και τον προσαρμόσουμε στην 
πραγματικότητα. Ο Πίνακας 3 αποκαλύπτει 
την απάτη Κατρούγκαλου, συγκρίνοντας τις 
συντάξιμες αποδοχές του πίνακα Κατρού-

γκαλου (βάση υπολογισμού η 35ετία) με τις 
συντάξιμες αποδοχές βάσει πενταετίας.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι συντάξιμες απο-
δοχές των 700 ευρώ βάσει 35ετίας αντιστοι-
χίζονται με συντάξιμες αποδοχές 921 ευρώ 

βάσει πενταετίας. Αυτό ση-
μαίνει ότι ο καταληκτικός 
μισθός που ασφαλιζόταν 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ήταν μεγα-
λύτερος από τα 1000 ευρώ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Διεύθυνσης Αναλογι-
στικών Μελετών και Στα-
τιστικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο 
μέσος μισθός με τον οποίο 
ασφαλίζονταν οι  μισθωτοί 
πλήρους απασχόλησης 
κατά το πρώτο τετράμηνο 
του 2015 ήταν μεταξύ 1212 
και 1248 ευρώ. Επομένως, 
η συντριπτική πλειοψηφία 

των ασφαλισμένων ανήκει στις συντάξιμες 
αποδοχές των τριών πρώτων κλιμακίων του 
πίνακα Κατρούγκαλου (700, 800 και 1.000 
ευρώ). Τα υψηλότερα κλιμάκια αφορούν λί-
γες περιπτώσεις εργαζόμενων. Παρά ταύτα, 
στον Πίνακα 6 κάναμε τις αντιστοιχίσεις για 
όλα τα κλιμάκια, για να φανεί καθαρά η αι-
σχρή κατασκευή με την οποία ο Κατρούγκα-
λος προσπαθεί να συγκαλύψει την άγρια επί-
θεση που διαλύει την Κοινωνική Ασφάλιση.

Για την περιβόητη εθνική 
σύνταξη

Στο αντιασφαλιστικό σχέδιο Κατρού-
γκαλου αναφέρεται ότι η λεγόμενη εθνική 
σύνταξη των 384 ευρώ θα δίνεται στο ακέ-
ραιο, ανεξάρτητα από τα χρόνια ασφάλισης 
και χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση, σε κάθε 
ασφαλισμένο με χρόνια ασφάλισης από 15 
έως 40. Πρόκειται για ένα ακόμα μεγάλο ψέ-
μα, που επιστρατεύτηκε για προπαγανδιστι-
κούς λόγους σ’ αυτή τη φάση (πριν δηλαδή 
καταρτιστεί νομοσχέδιο που θα προωθηθεί 
για ψήφιση στη Βουλή). 

u Από τον Ιούνη του 2015 (δηλαδή πριν 
τη συμφωνία με τους ιμπεριαλιστές δανει-
στές και τη μετέπειτα υπογραφή του τρίτου 
Μνημόνιου), οι συριζαίοι –με έγγραφο που 
υπέγραψε ο ίδιος ο Τσίπρας- εμφανίστηκαν 
ως φανατικοί οπαδοί «ενός στενότερου δε-
σμού μεταξύ εισφορών και παροχών». Δεν 
μπορεί, λοιπόν, να εμφανίζονται σήμερα 
σαν… εξισωτές, χορηγώντας την ίδια εθνική 
σύνταξη σε όσους ασφαλίστηκαν 15 χρόνια 
και σε όσους ασφαλίστηκαν 40 χρόνια. Η 
διάταξη που θα εισαχθεί στο 
νομοσχέδιο (όταν αυτό θα είναι 
νομοσχέδιο προς ψήφιση και 
όχι ένα προπαγανδιστικό κείμε-
νο) θα προβλέπει ότι οι συντα-
ξιούχοι θα παίρνουν ποσοστό 
της εθνικής σύνταξης ανάλογα 
με τα χρόνια ασφάλισης που ο 
καθένας έχει πραγματοποιήσει. 
Δηλαδή, ο ασφαλισμένος για 15 
χρόνια θα παίρνει τα 15/40 της 
εθνικής σύνταξης, ο ασφαλι-
σμένος για 20 χρόνια τα 20/40 
και μόνο ο ασφαλισμένος για 
40 χρόνια ολόκληρη την εθνική 
σύνταξη των 384 ευρώ.

u Και με το έγγραφο Τσίπρα 
της 22ης Ιούνη του 2015 και με 

το τρίτο Μνημόνιο, οι Τσιπροκαμμένοι απο-
δέχτηκαν όλους τους αντιασφαλιστικούς 
νόμους του 2010 και του 2012, τους οποίους 
χαρακτηρίζουν χρήσιμους αλλά ανεπαρ-
κείς. Οπως έγραφε ο Τσίπρας στο έγγραφό 
του προς τους ιμπεριαλιστές δανειστές, «οι 
συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις του 2010 
και του 2012 βελτίωσαν εν μέρει τη στα-
θερότητα του συνολικού συνταξιοδοτικού 
συστήματος, το οποίο προηγουμένως ήταν 
αποσπασματικό και δαπανηρό  και μετέφε-
ρε βάρη αστάθειας στις μελλοντικές γενιές. 
Ομως παραπέρα, απαιτούνται πολύ περισ-
σότερα φιλόδοξα και θαρραλέα βήματα για 
να συμπληρωθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις 
και να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις του 
συστήματος». Ο νόμος Λοβέρδου-Κουτρου-
μάνη (Ν. 3863/2010, άρθρο 2, παρ. 2, εδάφιο 
3) προβλέπει: «Η βασική σύνταξη (σ.σ. αυτή 
τώρα μεταβαπτίζεται σε εθνική σύνταξη) κα-
ταβάλλεται από την ημερομηνία συνταξιοδό-
τησης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή 
το Δημόσιο. Στους ασφαλισμένους των οποί-
ων η σύνταξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
Κεφαλαίου αυτού, αποτελεί άθροισμα δύο 
τμημάτων, η βασική σύνταξη υπολογίζεται 
αναλογικά με βάση τα έτη ασφάλισης από 
1.1.2011 και εφεξής προς το συνολικό χρόνο 
ασφάλισης».

Είναι δυνατόν, ένα νέο ασφαλιστικό σύ-
στημα, που έρχεται να συμπληρώσει το 
προηγούμενο (Λοβέρδου-Κουτρουμάνη), 
αποκαθιστώντας «έναν στενότερο δεσμό 
μεταξύ εισφορών και παροχών», ξαφνικά να 
γίνεται πιο… γενναιόδωρο; Ας μην τσιμπήσει 
κανένας εργαζόμενος σ' αυτή την παραπλα-
νητική προπαγάνδα.

Αθλια «ανταπόδοση»
Στον Πίνακα του Κατρούγκαλου αθροίζο-

νται εθνική και ανταποδοτική σύνταξη. Αν 
αφαιρέσουμε τα 384 ευρώ, θα βρούμε τις 
ανταποδοτικές συντάξεις. Ομως, αν κάνου-
με τον υπολογισμό των ανταποδοτικών συ-
ντάξεων σύμφωνα με το σχέδιο Κατρούγκα-
λου, θα διαπιστώσουμε ότι αυτές δεν έχουν 
καμιά σχέση με τα ποσά που παρουσίασε 
στον πίνακα που διένειμε!

Δεν είναι καθόλου δύσκολο να υπολογι-
στούν οι ανταποδοτικές συντάξεις βάσει του 
σχεδίου Κατρούγκαλου, γιατί μας δίνει τις 
(φανταστικές έστω) συντάξιμες αποδοχές, 
μας δίνει τα χρόνια ασφάλισης και μας έχει 
δώσει τα ποσοστά αναπλήρωσης (υπάρχουν 
στο σχέδιο). Δείτε, λοιπόν, στον Πίνακα 4 
ποιες είναι οι ανταποδοτικές συντάξεις που 

βγαίνουν βάσει του σχεδίου Κατρούγκαλου 
και ποιες είναι οι ανταποδοτικές συντάξεις 
που έδωσε στον πίνακα που διένειμε.

Δε χρειάζεται να πούμε ότι τα ύψη των 
συντάξεων, είτε τα υπολογίζει κανείς βάσει 
συντάξιμων αποδοχών και ποσοστών ανα-
πλήρωσης είτε τα παίρνει από τον πίνακα 
που διένειμε ο Κατρούγκαλος, θα έπρεπε 
να είναι τα ίδια. Γιατί άραγε δεν είναι τα ίδια;

Αν παρατηρήσετε τον πίνακα, θα δείτε 
πως όσο αυξάνονται τα χρόνια ασφάλισης 
και οι συντάξιμες αποδοχές τόσο αυξάνο-
νται οι διαφορές ανάμεσα στις πραγματι-
κές ανταποδοτικές συντάξεις (στήλες 2) 
και στις εικονικές ανταποδοτικές συντάξεις 
του σχεδίου Κατρούγκαλου (στήλες 1). Για 
παράδειγμα, στην κατηγορία των 15 ετών 
ασφάλισης, η διαφορά ξεκινά από τα 5 και 
καταλήγει στα 23 ευρώ. Στην κατηγορία των 
18 ετών ασφάλισης, η διαφορά ξεκινά από 
τα 20 και καταλήγει στα 100 ευρώ. Για 24 
χρόνια ασφάλισης, η διαφορά ξεκινά από τα 
42 και καταλήγει στα 305 ευρώ. Και για 30 
χρόνια ασφάλισης, η διαφορά ξεκινά από τα 
120 και καταλήγει στα 602 ευρώ.

Μόνο ένας λόγος υπάρχει για να δικαιο-
λογήσει αυτή τη χοντροκομμένη κατασκευή 
στο ύψος των ανταποδοτικών συντάξεων. Οι 
κυβερνητικοί προπαγανδιστές προσπαθούν 
να υποεκτιμήσουν τη λεγόμενη ανταποδο-
τική σύνταξη (επομένως και τη σημασία 
που έχει η ίδια η ασφάλιση, δεδομένου ότι 
η ανταποδοτική σύνταξη εξαρτάται από το 
ύψος των ασφαλιστικών εισφορών) και να 
περάσουν την αντίληψη, ότι το ύψος της 
σύνταξης που θα πάρει ένας ασφαλισμένος 
βάσει του σχεδίου Κατρούγκαλου θα εξαρ-
τάται από την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, 
που θα αποτελεί… δωρεά του κράτους. Λένε 
στον εργαζόμενο -ειδικά στον χαμηλά αμει-
βόμενο, συχνά άνεργο και συχνά υποαπα-
σχολούμενο εργαζόμενο- ότι δεν χρειάζεται 
να πολυανησυχεί για την ασφάλισή του, γιατί 
έτσι κι αλλιώς το συντριπτικά μεγαλύτερο 
μέρος της σύνταξης που θα πάρει θα είναι 
η… κρατική δωρεά της εθνικής σύνταξης. 
Είναι τόσο άθλιοι που για να υλοποιήσουν 
τη γκεμπελίστικη προπαγάνδα τους, δε δί-
στασαν να μαϊμουδίσουν ακόμα και τα δε-
δομένα του δικού τους σχεδίου ασφάλισης.

Η αντιασφαλιστική προπαγάνδα, που σαν 
ύπουλο δηλητήριο έχουν εξαπολύσει για να 
δηλητηριάσουν την ασφαλιστική συνείδηση 
των εργαζόμενων, έρχεται να επιβεβαιώσει 
την άποψή μας πως όταν έρθει η ώρα να νο-
μοθετήσουν, θα προβλέπεται η χορήγηση 
σε κάθε συνταξιοδοτούμενο τμήματος της 
εθνικής σύνταξης, ανάλογα με τα έτη ασφά-
λισης, και όχι του συνόλου των 384 ευρώ.

Βάσει του σχεδίου Κατρούγκαλου, με 15 
χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 
700 ευρώ, η ανταποδοτική σύνταξη θα είναι 
84 ευρώ! Με 24 χρόνια ασφάλισης και συ-
ντάξιμες αποδοχές πάλι 700 ευρώ, η αντα-
ποδοτική σύνταξη θα είναι 195 ευρώ. Εάν 
έδιναν τα 384 ευρώ σε όλους αδιακρίτως, 
ο ασφαλισμένος για 15 χρόνια θα έπαιρνε 

Με ψεύτικα στοιχεία προσπαθούν να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό και να 
κρύψουν την επιχειρούμενη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

35ετία
700
800

1000
1500

2000
2500
3000
3500

5ετία
921

1053
1316
1974

2632
3289
3947
4605

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Συντάξιμες 
αποδοχές

Συντάξ. 
αποδοχ.

700
800

1000
1500

2000
2500
3000
3500

15 έτη
(1)

79
91

114
170
227
284
341
397

18 έτη
(1)

96
110
137

206
275
343
412
481

21 έτη
(1)

114
131
163
245
327

408
490
572

24 έτη
(1)

134
153
191

287
383
478
574
670

27 έτη
(1)

155
177
221
332
443
553
664
775

30 έτη
(1)

178
203
254
381

508
635
762
889

15 έτη
(2)

84
96

120
180
240
300
360
420

18 έτη
(2)

116
132
166
248
331
414
497
580

21 έτη
(2)

153
175
218
328
437
546
655
764

24 έτη
(2)

195
223
278
418
557
696
835
974

27 έτη
(2)

244
279
348
522
697
871

1045
1219

30 έτη
(2)

298
341
426
639
852

1065
1278
1491

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης

(1) Εικονική ανταποδοτική σύνταξη από τον πίνακα Κατρούγκαλου
(2) Πραγματική ανταποδοτική σύνταξη βάσει σχεδίου Κατρούγκαλου
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Την πρότασή του για τον τρόπο 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκ-

παίδευση μας (ξανα)αναλύει ο Αντώ-
νης Λιάκος, πρόεδρος της επιτροπής 
«εθνικού διαλόγου» για την εκπαιδευ-
τική μεταρρύθμιση της συγκυβέρνη-
σης των Τσιπροκαμμένων («Εφημερί-
δα των συντακτών», 26/1/2016). 

Κάνοντας σωστές επισημάνσεις 
για το ρόλο των εξετάσεων και συ-
γκρίσεις των συστημάτων επιλογής 
που ισχύουν στις αναπτυγμένες κα-
πιταλιστικές χώρες και στην Ελλάδα, 
όπου σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτη-
τα από τις διαφορές, επαληθεύεται η 
κοινωνική επιλογή ως συστατικό του 
εξεταστικού συστήματος, ο Αντώνης 
Λιάκος επιχειρεί με πονηρό τρόπο 
(που του δίδαξε το τροτσκιστικό του 
παρελθόν), να εξαπατήσει τον ανα-
γνώστη. Να τον οδηγήσει, δηλαδή, 
στην πεποίθηση ότι -μετά από αυτή 
την ανάλυση- η δική του πρόταση 
είναι απαλλαγμένη από αυτή την κα-
κοδαιμονία, την ταύτιση δηλαδή του 
συστήματος επιλογής για την είσοδο 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την 
κοινωνική επιλογή και τη στρέβλωση 
του εκπαιδευτικού συστήματος λόγω 
του ταξικού φραγμού των εξετάσεων.

Ας παρακολουθήσουμε την ανάλυ-
ση του Αντώνη Λιάκου:

Πρώτα κάνει τις εξής σωστή διαπί-
στωση: «Αν και οι εξετάσεις εμφανί-
ζονται ως ένα ζήτημα ικανότητας, φι-
λομάθειας και φιλοπονίας, εντούτοις 
έχουν πολύ σαφή κοινωνικά χαρακτη-
ριστικά τα οποία συνοδεύουν και συν-
δέουν την μαθητική απόδοση με την 
κοινωνική ανισότητα... Δυσκολότερα 
ένα παιδί από μια υποβαθμισμένη πε-
ριοχή θα μπει στο Πολυτεχνείο, στην 
Ιατρική και στη Νομική, από ότι ένας 
συνομήλικός του από τις μεσοαστικές 
περιοχές της Αθήνας».

Υστερα κατακεραυνώνει τα εκπαι-
δευτικά συστήματα των ξένων χωρών, 
που είναι μεν «αποτελεσματικά», πλην 
όμως άδικα. Γιατί δικαιώνουν τις κοι-
νωνικές ανισότητες νωρίς, από τα χα-
μηλά σκαλοπάτια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, συνδέοντας την κοινωνι-
κή επιλογή με την πορεία του μαθητή 
προς τα πανεπιστήμια ή την «προ-
σγείωσή» του «στις επαγγελματικές 
σχολές και την τεχνική εκπαίδευση».

Στη συνέχεια περνάει στην Ελλάδα, 
«στο δικό μας σύστημα», όπου «παρά 
το χάος που αυτό προκαλεί, δίνει στα 
παιδιά ευκαιρίες... να προσπαθήσουν 
να διορθώσουν την κοινωνική ανισό-
τητα που διαφορετικά θα τα σημά-
δευε ως κοινωνικό στίγμα από μικρά». 
Προσδίδει μάλιστα στο «χάος» τα 
εξής χαρακτηριστικά:   Συσσωρευμέ-
νη ένταση που συγκεντρώνεται στις 
εξετάσεις,  αφυδάτωση  της γνώσης, 
παράλυση όλων των σχολείων και της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας από το 
Μάιο, περιορισμός του διδακτικού 
έτους, επί τρία χρόνια τρέξιμο στα 
φροντιστήρια και εγκατάλειψη του 
σχολείου, μεγάλη οικονομική επιβά-
ρυνση των οικογενειών.

Και καταλήγει στη διαπίστωση ότι 
και εδώ δεν αποφεύγεται το «κοι-
νωνικό απαρτχάιντ», αφού: Πρώτον 
«ένα μεγάλο μέρος παιδιών, και 
μάλιστα με σαφέστατα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά κατευθύνεται προς 

τα επαγγελματικά λύκεια και τις ιδι-
ωτικές επαγγελματικές και τεχνικές 
σχολές», αντιμετωπίζοντας «την πίσω 
αυλή του εκπαιδευτικού μας συστή-
ματος». Και δεύτερον «η πρόσβαση 
στο πανεπιστήμιο δεν γίνεται  σε ένα 
ενιαίο χώρο και ισοδύναμα τμήματα 
και σχολές.  Η τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση αποτελείται από σχολές με πολύ 
διαφορετική δυναμική, τόσο ως προς 
την κατάρτιση όσο και ως προς τις δυ-
νατότητες πρόσβασης στην αγορά 
εργασίας».

Πριν περάσει στη δική του πρό-
ταση, ο Αντώνης Λιάκος απορρίπτει 
ως ανέφικτη την πάγια πρόταση της 
Αριστεράς για ελεύθερη πρόσβαση, 
γιατί, κατ' αυτόν «Οποιος διατείνεται 
ότι θα εξασφαλίσει ελεύθερη πρό-
σβαση σε όλες τις σχολές του πα-
νεπιστημίου, θα έπρεπε να εξηγήσει 
πως θα το κάνει πρακτικά δεδομένου 
ότι  οι σχολές υψηλής ζήτησης δεν θα 
μπορούν ποτέ να προσφέρουν τόσες 
θέσεις ώστε να καλύψουν τη ζήτηση». 

Σημειώνουμε, εδώ, ότι η στάση αυ-
τή του Αντώνη Λιάκου, ο οποίος δεν 
είναι τυχαίος, αλλά πρόεδρος της επι-
τροπής «διαλόγου», διορισμένος από 
τον υπουργό Παιδείας Ν. Φίλη, θα 
λειτουργήσει ως απενοχοποιητικό επι-
χείρημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, που όλα τα 
προηγούμενα χρόνια τασσόταν υπέρ 
της ελεύθερης πρόσβασης στα ΑΕΙ-
ΤΕΙ. Τώρα, ο πρόεδρος της επιτροπής 
προτείνει κάτι διαφορετικό, ρεαλιστι-
κό και ο Φίλης έχει δεσμευτεί ότι θα 
εφαρμόσει τα συμπεράσματα που θα 
προκύψουν από τον «διάλογο».

Η πρόταση του Αντώνη Λιάκου 
προς την επιτροπή είναι η εξής:

«Αφενός να απελευθερώσεις όσες 
σχολές είναι δυνατό -και αυτές είναι 
η πλειοψηφία στην οποία η ζήτηση 
ως πρώτη και δεύτερη επιλογή δεν 
υπερβαίνει την προσφορά- και αφε-
τέρου τα κριτήρια επιλογής για τις 
σχολές υψηλής ζήτησης να μην οδη-
γούν στα φροντιστήρια. Οχι εξέταση 
μαθημάτων. Υπάρχουν τρόποι, είτε με 
κριτήριο την πιστοποιημένη γλωσσο-
μάθεια, είτε με άλλους εξεταστικούς 
τρόπους αναγνωρισμένης εγκυρό-
τητας, που θα κρίνει η επιτροπή και 
οι ομάδες εργασίας των ειδικών,  να 
συγκροτηθούν λίστες προτεραιό-
τητας σε αυτές τις σχολές. Αυτό θα 
επιτρέψει λ.χ. παιδιά με κλίση στα 
μαθηματικά να σπουδάσουν νομικά, 
και άλλα με κλίση στη φιλοσοφία να 
σπουδάσουν πληροφορική και μαθη-

ματικά, χωρίς να καταστρέφουν τις 
γνωσιακές τους ικανότητες στα φρο-
ντιστήρια, όπως γίνεται τώρα. Θα εί-
ναι μια μεγάλη αλλαγή που θα δώσει 
αναπνοή στην ελληνική εκπαίδευση, 
διαπλάθοντας ένα καινούργιο πνεύμα 
στην καλλιέργεια της γνώσης και του 
πολιτισμού.

Ταυτόχρονα όμως έχουμε καθή-
κον  να ενισχύσουμε την τεχνική και 
επαγγελματική εκπαίδευση και να την 
κάνουμε αξιόπιστη, με μαθήματα τό-
σο ειδικά όσο και γενικά, τα οποία να 
είναι προσαρμοσμένα στην ιδέα μιας   
ευφυΐας που μπορεί να έχει πολλές 
μορφές, και δεν είναι αναγκαστικά 
κειμενοκεντρική. Αυτή η  εκπαίδευση 
πρέπει να έχει οριζόντια επικοινωνία 
με τις βαθμίδες της γενικής εκπαίδευ-
σης, αλλά και κάθετη οργάνωση, λο-
γική και επικοινωνία. Από το τεχνικό 
και επαγγελματικό λύκειο να μπορεί 
κανείς να οδηγείται ως το Πολυτε-
χνείο και τις τριτοβάθμιες επαγγελ-
ματικές και τεχνολογικές σχολές. 
Ακόμη αυτές οι σχολές, ιδίως τα ΤΕΙ 
θα έπρεπε να απελευθερωθούν από 
τα μεταναστευτικά κύματα  που κα-
ταλήγουν εκεί επειδή δεν μπορούν να 
εισέλθουν στα ΑΕΙ, με αποτέλεσμα να 
εμποδίζονται  αυτοί που πραγματικά 
θέλουν να σπουδάσουν στις σχολές 
αυτές, αλλά έχουν λιγότερα προσό-
ντα σύμφωνα με το ισχύον μοντέλο 
των εξετάσεων. Θα βοηθούσε ο πε-
ριορισμός των επιλογών των υποψη-
φίων σε μια-δυο ειδικότητες, θα τους 
έκανε πιο υπεύθυνους στην επιλογή, 
θα αυτοτοποθετούνταν σε μεγάλο 
βαθμό και, εντέλει θα σπούδαζαν 
αυτό που θέλουν».

Ας δούμε τι κρύβει η πρόταση Λιά-
κου:

Πρώτον, θεωρούμε το επιχείρημα 
της σύνδεσης της ελεύθερης πρό-
σβασης με τη ζήτηση ψευδοεπιχεί-
ρημα, επιχείρημα που επιστρατεύ-
ουν αυτοί που έχουν διαλέξει πλευρά 
στον κοινωνικό διαχωρισμό, πλευρά 
ταυτισμένη με τα συμφέροντα της 
αστικής τάξης. 

Γιατί καταρχάς αποδέχεται a priori 
την αντιμετώπιση της Παιδείας ως 
παρία στην κατανομή των κονδυλίων 
και καλλιεργεί μια στάση διαχείρισης 
και όχι τη θέληση για την ανατροπή 
του σάπιου συστήματος. Γιατί θεω-
ρεί θέσφατο τον «κλειστό αριθμό 
εισακτέων», που βάζει «ταβάνι»  σε 
αυτούς που θα εισαχθούν κάθε φο-
ρά στα ΑΕΙ-ΤΕΙ και είναι η στρόφιγγα 

που ρυθμίζει τη ροή προς την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, ανάλογα με τις 
ανάγκες του συστήματος (οι τορπί-
λες των θεμάτων διαβαθμισμένης 
δυσκολίας απλώς κατανέμουν αυτή 
την ροή, κατασκευάζοντας ποσοστά 
«αρίστων» και «αποτυχημένων»). Για-
τί η «ζήτηση» στον καπιταλισμό δεν 
είναι ποτέ αποκομμένη από τη θέση 
των νέων στον κοινωνικό διαχωρισμό. 
Η «ζήτηση» διαμορφώνεται ανάλογα 
με τη συνείδηση που έχει ο νέος για 
τις ατομικές του δυνατότητες και αυ-
τές με τη σειρά τους καθορίζονται 
από το μορφωτικό του επίπεδο και 
το οικονομικό status της οικογένειάς 
του. Γιατί η κοινωνία θέλει γιατρούς, 
δασκάλους, νοσηλευτές, κ.λπ., σύμ-
φωνα με τις πραγματικές ανάγκες 
των εργαζομένων της και όχι σύμφω-
να με τα όρια που βάζουν οι ανάγκες 
του κεφαλαίου. Γιατί οι εξετάσεις 
δεν μπορούν να κρίνουν την ικανότη-
τα των νέων τελικά να σπουδάσουν. 
Αλλωστε οι πιο ευκατάστατοι οικο-
νομικά τελικά αυτό το επιτυγχάνουν 
σπουδάζοντας σε πανεπιστήμια του 
εξωτερικού. Γιατί η κατάργηση της 
εξεταστικής καρμανιόλας απλά θα 
ανακουφίσει τα παιδιά της εργα-
τικής τάξης και δεν καταργεί τους 
ατέλειωτους ταξικούς φραγμούς με 
τους οποίους αυτή είναι δεμένη και 
οι οποίοι βαραίνουν αποφασιστικά 
στην μορφωτική εξέλιξη και τις επι-
λογές της νεολαίας της. Γιατί, τέλος, 
το αίτημα της ελεύθερης πρόσβασης 
είναι ένα απελευθερωτικό αίτημα, 
καθώς  ο αγώνας για την επίτευξή 
του οδηγεί στη συνειδητοποίηση της 
αναγκαιότητας ανατροπής του καπι-
ταλισμού, στη συνειδητοποίηση ότι 
το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα της 
νεολαίας της εργαζόμενης κοινωνί-
ας στην χωρίς φραγμούς μόρφωση, 
θα επιτευχθεί μόνο με την ανατροπή 
του συστήματος της εκμετάλλευσης.

Η πρόταση Λιάκου αποδέχεται την 
κοινωνική επιλογή, ενώ τάχα στα λό-
για προσπαθεί να την καταπολεμήσει. 
Τα παιδιά που θα επιλέξουν σχολές 
χαμηλής ζήτησης, στις οποίες, όπως 
λέει ο ίδιος, δεν θα υπάρχουν εξετά-
σεις, θα προέρχονται κατά κανόνα 
από τα χαμηλά κοινωνικοοικονομικά 
στρώματα. Σ' αυτούς, δηλαδή, προ-
σφέρει τη «μπομπότα», ενώ στους 

άλλους, τους «καλούς μαθητές», με 
το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, που 
έχει διαμορφωθεί σε συνάρτηση με 
το μορφωτικό-πολιτιστικό-οικονομι-
κό επίπεδο των οικογενειών τους και 
τη φροντιστηριακή ενίσχυση, προ-
σφέρει το «παντεσπάνι». Δηλαδή, τις 
περιζήτητες σχολές των Πολυτεχνεί-
ων, της Ιατρικής, της Νομικής, κ.λπ. 
Η παραπαιδεία θα ανθεί και πάλι για 
την επιτυχία σ' αυτές τις σχολές, αφού 
θα υπάρχουν πρόσθετα κριτήρια που 
θα διαμορφώσουν οι «ειδικοί», «εξε-
ταστικοί τρόποι αναγνωρισμένης 
εγκυρότητας» και λίστες αναμονής. 
Το πιο χαρακτηριστικό και συνάμα 
εξοργιστικό είναι ότι ο Λιάκος προτεί-
νει ως κριτήριο τη «γλωσσομάθεια», 
γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα 
την ταξική επιλογή που ο ίδιος κάνει 
σε όφελος των παιδιών της μεσοαστι-
κής και μεγαλοαστικής τάξης!

Η διατήρηση των δυο τύπων λυκεί-
ου -πάλι κόντρα σε σχέση με τις πα-
λιές διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ- είναι 
στην κατεύθυνση του ταξικού διαχω-
ρισμού. Η πρόταση, βέβαια, μιλάει 
για ένα αναβαθμισμένο τεχνικό και 
επαγγελματικό λύκειο, διακήρυξη που 
είχαν στην προμετωπίδα τους όλες 
οι προγενέστερες «μεταρρυθμίσεις» 
φτιασιδώματος αυτής της βαθμίδας, 
που διαχρονικά αποτελούσε τη «χω-
ματερή» των παιδιών της εργατικής 
τάξης και στοιχείο ανακοπής της ρο-
ής προς τα πανεπιστήμια αυτής της 
νεολαίας. Γιατί τώρα να πιστέψουμε 
ότι η «αναβάθμιση» των συριζαίων 
θα έχει διαφορετική τροπή, τη στιγμή 
που και αυτοί έχουν επιλέξει τη δια-
χείριση του αστικού συστήματος, ενώ 
στην Παιδεία μεταχειρίζονται τα συ-
στήματα επιλογής; Ο Λιάκος, μάλιστα 
θέλει να περιορίσει ακόμα πιο πολύ 
τη ροή από τα τεχνικο-επαγγελματικά 
λύκεια προς τα ΤΕΙ, περιορίζοντας τις 
επιλογές για τα ΤΕΙ σε δύο το πολύ! 
Οσο για τη δυνατότητα μετάβασης 
από τον Καιάδα της δευτεροβάθμι-
ας τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης στα Πολυτεχνεία καλύτερα ας μη 
μιλήσουμε. Την πρόβλεψη αυτή, που 
απατηλά επιχειρεί να καλύψει τον 
ταξικό διαχωρισμό και τους ταξικούς 
φραγμούς, είχαν και προηγούμενα 
εξεταστικά συστήματα και ποτέ δεν 
λειτούργησε.

Πρόταση Λιάκου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Δικαιώνει την κοινωνική επιλογή

Αστικές συγκοινωνίες: το χαράτσι 
άρχισε από τις κάρτες

Μπορεί ο πρώην πασόκος εργολάβος και νυν συριζαίος υπουργός Χ. Σπίρ-
τζης να είχε διαβεβαιώσει -όταν ανακοίνωσε την αύξηση στα εισιτήρια των 
αστικών συγκοινωνιών- ότι οι τιμές των καρτών δε θα αυξηθούν, όμως οι κάρτες 
είναι εκείνες που ξεκινούν το χορό των ανατιμήσεων. Από το Φλεβάρη, λοιπόν, 
η μηνιαία κάρτα για όλα τα μέσα και το αεροδρόμιο θα κοστίζει 49 αντί για 
45 ευρώ (αύξηση 9%), η τριμηνιαία θα κοστίζει 142 αντί για 130 ευρώ (αύξηση 
9,2%), η εξαμηνιαία θα κοστίζει 250 αντί για 230 ευρώ (αύξηση 9%) και η ετήσια 
490 αντί για 450 ευρώ (αύξηση 9%). Οι εξαμηνιαίες κάρτες για όλα τα μέσα 
εκτός από το αεροδρόμιο θα κοστίζουν πλέον 170 αντί για 165 ευρώ (αύξηση 
3%) και οι ετήσιες θα κοστίζουν 330 αντί για 320 ευρώ (αύξηση 3,1%).

Ανεμένεται η αύξηση και του χάρτινου εισιτήριου από 1,20 σε 1,40 ευρώ 
(αύξηση 16,67%), η οποία ήταν να εφαρμοστεί από την πρωτοχρονιά, όμως δεν 
έχει γίνει ακόμα για τεχνικούς λόγους.

Γιατί, όμως, αύξησαν τις τιμές και στις κάρτες, αυτοδιαψευδόμενοι; Μήπως 
είναι η πρώτη φορά που είπαν ψέματα στον κόσμο; Θέλουν να μαζέψουν πε-
ρισσότερα λεφτά, αύξησαν τις τιμές και στις κάρτες. Τις αύξησαν λιγότερο από 
τα εισιτήρια, ανοίγοντας λίγο την ψαλίδα της διαφοράς, με την κουτοπόνηρη 
εκτίμηση ότι έτσι κι αλλιώς θα είναι ελκυστικές.
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Διακόσια εξήντα εκατομμύρια 
ευρώ ετοιμάζεται να αρπάξει 

από τους αγρότες η συγκυβέρνη-
ση Τσίπρα-Καμμένου το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα, ως 
υποχρεωτική επιστροφή από το 
γνωστό «πακέτο Χατζηγάκη».

Η υπόθεση είναι λίγο-πολύ γνω-
στή. Το 2008-2009, οι αγρότες 
υποχρέωσαν με τις κινητοποιήσεις 
τους την τότε κυβέρνηση Καρα-
μανλή να τους δώσει για την κάλυ-
ψη ζημιών που υπέστησαν ένα συ-
νολικό ποσό 424,7 εκατ. ευρώ, που 
ονομάστηκε «πακέτο Χατζηγάκη» 
(από το όνομα του τότε υπουργού 
Γεωργίας).  Οι αποζημιώσεις κάλυ-
πταν ένα μικρό μόνο μέρος των ζη-
μιών που είχαν υποστεί οι αγρότες. 

Οι πάντες αναγνωρίζουν ότι η 
αγροτική παραγωγή υφίσταται 
μεγάλες καταστροφές από τις 
καιρικές συνθήκες, ενώ οι απο-
ζημιώσεις που δίνονται στα πλαί-
σια της εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας είναι μικρές. Συχνά 
οι κομισάριοι χαρακτηρίζουν τις 
ενισχύσεις προς τους αγρότες 
παράνομες, ισχυριζόμενοι ότι 
δήθεν νοθεύουν τον ανταγωνι-
σμό. Αντίθετα, δεν έχουν κανένα 
πρόβλημα με τις πλουσιοπάροχες 
κρατικές ενισχύσεις προς τη βιο-
μηχανία, που ρέουν από αγωγούς 
μεγέθους πετρελαιαγωγού. Σ’ αυ-
τές τις περιπτώσεις, οι κομισάριοι 
δεν εγείρουν ζήτημα νόθευσης 
του ανταγωνισμού, ούτε ζητούν 
την επιστροφή των ενισχύσεων 
από τους καπιταλιστές της βιομη-
χανίας. Αυτή η προκλητικά ανισό-
τιμη συμπεριφορά αναπτύσσεται 
σε επίπεδο ΕΕ και όχι μόνο στην 
Ελλάδα.

Η Κομισιόν, μετά από απόφα-
ση του Γενικού Δικαστηρίου της 
ΕΕ, αποφάσισε –για πρώτη φορά- 
την επιστροφή από τους έλληνες 
αγρότες του ποσού των 424,7 εκατ. 
ευρώ του «πακέτου Χατζηγάκη». Η 
πειθήνια συγκυβέρνηση Τσίπρα-
Καμμένου ανταποκρίθηκε άμεσα 
και προέβλεψε, με το άρθρο 36 του 
δασοκτόνου νόμου 4351/15 (για 
τους περιβόητους βοσκότοπους), 
την έκδοση Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης των υπουργών Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Οικονομικών, 
με την οποία θα κινηθεί η διαδικα-
σία επιστροφής του μεγαλύτερου 
μέρους του «πακέτου Χατζηγάκη», 
μέσω της υποχρεωτικής παρακρά-
τησης από τις κοινοτικές επιδοτή-
σεις που παίρνουν οι αγρότες.

Σύμφωνα με ασφαλέστατες 
πληροφορίες μας, η ΚΥΑ ετοιμά-
στηκε και προβλέπει ότι θα απαι-
τηθεί από τους αγρότες η επι-
στροφή 260 εκατ. ευρώ (άλλα 160 
εκατ. ευρώ θα δοθούν από τον κα-
νονισμό 1408/2013 «De minimis», 
ενώ δε θ’ αναζητηθούν ποσά μέχρι 
1.000 ευρώ). Φυσικά, όσο οι αγρό-
τες βρίσκονται εξαγριωμένοι στα 
μπλόκα, οι συναρμόδιοι υπουργοί 
Β. Αποστόλου και Τ. Αλεξιάδης δε 
θα δημοσιεύσουν την ΚΥΑ, για ευ-
νόητους λόγους. Μόλις, όμως, οι 
αγρότες σταματήσουν τις κινητο-
ποιήσεις τους, η ΚΥΑ θα δημοσι-
ευτεί στο ΦΕΚ και το χαράτσι θ’ 
αρχίσει να παρακρατείται από τις 
επιδοτήσεις.

Είναι μία από τις λίγες φορές, 
που οι διαδικασίες για τη σύνταξη 
μιας ΚΥΑ είναι τόσο γρήγορες. Αν 
δεν είχαν ξεσπάσει οι κινητοποιή-
σεις των αγροτών, οι Αποστόλου 
και Αλεξιάδης θα είχαν ήδη υπο-
γράψει την ΚΥΑ και θα κινούσαν 
τις διαδικασίες  επιστροφής των 
260 εκατ. ευρώ από τους αγρότες, 
μέσω των κοινοτικών επιδοτήσε-
ων. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε, 
ότι και τα 160 εκατ. ευρώ που θα 
αντληθούν από τον Κανονισμό «De 
minimis», για να συμπληρωθεί το 
«πακέτο» που ζητά η Κομισιόν, θα 
δίνονταν στους αγρότες, οι οποίοι 
βέβαια θα τα στερηθούν.

Η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμ-
μένου ενεργεί σαν κοινός ληστής 
που παραφυλάει στη γωνία για να 
αιφνιδιάσει το θύμα του. Πέρα από 
την επιχειρούμενη φορολογική και 
ασφαλιστική ληστεία, παραμονεύ-
ει για ν’ αρπάξει από τους αγρότες 
άμεσα 260 εκατ. ευρώ, συν άλλα 
160 εκατ. ευρώ έμμεσα.

Ας έχουν υπόψη τους οι αγρό-
τες τι τους περιμένει, για να μην 
το επιτρέψουν.

Ετοιμάστηκε η ΚΥΑ για το «πακέτο 
Χατζηγάκη»

Χαράτσι 260 εκατ. 
ευρώ στους αγρότες!

Με το σχέδιο Κατρούγκαλου

Θα χρεοκοπήσει ο Κλάδος 
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών

Με το σχέδιο Κατρούγκαλου ο Κλά-
δος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών 

οδηγείται στη χρεοκοπία. Κι αν κάποιοι 
απορούν με την κατηγορηματικότητα 
που το λέμε, δεν έχουν παρά να εμβα-
θύνουν στο «δολοφονικό» σχέδιο Κα-
τρούγκαλου, που βάζει την ταφόπλακα 
στην Κοινωνική Ασφάλιση.

Ο ΚΚΑΑ είναι ο ασφαλιστικός φο-
ρέας που δίνει το προνοιακό βοήθημα 
των 155,77 ευρώ το μήνα, μετά από κα-
ταβολή ασφαλιστικών εισφορών για 15 
χρόνια. Ιδρύθηκε το 1998 με το νόμο 
2498/1997. Σύμφωνα με αυτό το νόμο, 
οι αγρότες καταβάλλουν το 7% των 
ποσών που ορίζονται από τον υπουρ-
γό Εργασίας για τις επτά ασφαλιστικές 
κλάσεις. Είναι υποχρεωμένοι να ασφα-
λίζονται υποχρεωτικά στις πέντε πρώ-
τες κλάσεις, ενώ η ασφάλιση στις δύο 
επόμενες είναι προαιρετική. Από την 
1η Γενάρη του 2012 μπήκαν υποχρεωτι-
κά στην 1η Κλάση και από την 1η Γενάρη 
του 2017 θα μπουν στη 2η Κλάση.

Οι τιμές των  Κλάσεων  που ισχύουν 
τώρα είναι 486,77 - 603,37 - 786,05 
- 895,92 - 1065,78 - 1234,46 - 1401,86, 
ενώ το ελάχιστο προνοιακό βοήθημα 
των 155,77 ευρώ αφορά τους αγρότες 
που πληρώνουν εισφορές πάνω στην 
1η Κλάση.

Εκτός από τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές των αγροτών, το κράτος είναι 
υποχρεωμένο να χρηματοδοτεί τον 
ΚΚΑΑ καταβάλλοντας το διπλάσιο 
των εισφορών που καταβάλλουν οι 
αγρότες. Σύμφωνα με το Ετήσιο Στα-
τιστικό Δελτίο, που εκδίδει ο ΟΓΑ (το 
τελευταίο έχει εκδοθεί το 2015 και 
αφορά το 2014), προϋπολογίστηκε ότι 
οι αγρότες θα κατέβαλαν ασφαλιστι-
κές εισφορές ύψους 393 εκατ. ευρώ το 
2014 και 400 εκατ. ευρώ το 2015. Κατά 
συνέπεια και σύμφωνα με το νόμο, από 
τον κρατικό προϋπολογισμό έπρεπε να 
καταβληθούν στον ΚΚΑΑ τα διπλάσια 
ποσά, δηλαδή 780 εκατ. ευρώ το 2014 
και 800 εκατ. το 2015.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 
του ΟΓΑ, όμως, είχαν προϋπολογιστεί 
να δοθούν 485 εκατ. ευρώ το 2014 και 
557 εκατ. ευρώ το 2015. Λέμε «είχαν 
προϋπολογιστεί», γιατί σύμφωνα με 
στοιχεία που μας διάβασε υπηρεσι-
ακός παράγοντας  του υπουργείου 
Εργασίας, υπάρχει ο κυβερνητικός 
ισχυρισμός ότι το 2014 δόθηκαν 786 
εκατ. ευρώ, ενώ για το 2015 και το 2016 
εκτιμάται ότι θα δοθούν 720 και 800 
εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Επειδή η ψα-
λίδα ανάμεσα στα στοιχεία του ΟΓΑ 
και στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς 
είναι τεράστια, ζητήσαμε από τον υπη-
ρεσιακό παράγοντα να μας δώσει τα 
στοιχεία. Αρνήθηκε και μας παρέπεμ-
ψε στους υπουργούς.

Οι συνταξιούχοι του ΚΚΑΑ το 2013 
ήταν 539.807 και το 2014 ήταν 522.950, 
ενώ τα κονδύλια που απαιτήθηκαν για 
να πληρωθούν οι συντάξεις-προνοια-
κά βοηθήματα ανήλθαν σε 1.066 εκατ. 
ευρώ το 2013 και 1.054 εκατ. ευρώ το 
2014. 

Κατά πάσα πιθανότητα, οι εισφο-
ρές των αγροτών το 2016 θα κινηθούν 

γύρω στα 400 εκατ.  ευρώ. Αρα, προ-
κειμένου να πληρωθούν τα προνοια-
κά βοηθήματα των περίπου 523.000 
συνταξιούχων αγροτών θα χρειαστούν 
περίπου 700 εκατ. ευρώ από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό.

Ερχονται τώρα οι Τσιπροκαμμένοι 
και και με το δολοφονικό σχέδιο Κα-
τρούγκαλου προτείνουν να καταργη-
θεί άμεσα η κρατική χρηματοδότηση 
για το μοναδικό ασφαλιστικό φορέα 
των αγροτών. Λέμε ότι πρόκειται για 
το μοναδικό φορέα, γιατί το 2026 
καταργείται ο λογαριασμός του ΟΓΑ 
που καταβάλλει τη βασική σύνταξη 
(το 2016 θα είναι μόνο 158,4 ευρώ το 
μήνα). Από τη στιγμή που το 2016 θα 
κοπεί η κρατική  χρηματοδότηση για 
τον ΚΚΑΑ, δε θα μπορούν να πληρω-
θούν τα προνοιακά βοηθήματα στους 
523.000 συνταξιούχους αγρότες. Τα 
400 εκατ. ευρώ των εισφορών είναι 
πολύ λιγότερα από τα 1.100 εκατ. που 
απαιτούνται.

Εκτός από τον Κλάδο Κύριας Ασφά-
λισης Αγροτών, στο παρελθόν υπήρξε 
και ο κλάδος Πρόσθετης Ασφάλισης, 
που λειτούργησε για 10 χρόνια, από το 
1987 έως το 1997. Οσοι αγρότες είχαν 
ασφαλιστεί τότε ή εκ των υστέρων 
παίρνουν για τα δέκα αυτά χρόνια 100 
ευρώ. Ετσι, ένας αγρότης που ασφαλί-
στηκε και στην Πρόσθετη Ασφάλιση 
του 1987-97 παίρνει 256 ευρώ το μήνα 
για 25 χρόνια ασφάλισης (100 ευρώ 
από την Πρόσθετη Ασφάλιση και άλλα 
156 από τον ΚΚΑΑ).

Το κόψιμο της κρατικής χρηματοδό-
τησης θα προκαλέσει χοντρό πρόβλη-
μα και στην καταβολή της σύνταξης 
του κλάδου Πρόσθετης Ασφάλισης. 
Ο ΟΓΑ δε θα μπορεί να καταβάλλει 
στους 523.000 αγρότες τα δύο αυτά 
προνοιακά βοηθήματα. Κι ενώ συμ-
βαίνει αυτό, οι Τσιπροκαμμένοι έχουν 
το απύθμενο θράσος να ισχυρίζονται 
ότι αγωνίζονται για να διασφαλίσουν 
τις χαμηλότερες συντάξεις! Αυτό είναι 
ένα τεράστιο ψέμα και δεν ισχύει μό-
νο για τους αγρότες αλλά και για την 
εργατική τάξη.

Και βέβαια, ο Κατρούγκαλος και 
οι υπόλοιποι προπαγανδιστές της συ-
γκυβέρνησης αποσιωπούν τη ρύθμιση 
του ασφαλιστικού τους σχεδίου με την 
οποία καταργείται η κρατική χρημα-

τοδότηση στον ΚΚΑΑ, γιατί αν άνοιγε 
αυτή η συζήτηση θα αποκαλύπτονταν 
οι πραγματικές τους προθέσεις σε βά-
ρος των κατώτερων συντάξεων.

Ο Κατρούγκαλος ισχυρίζεται ότι οι 
αγρότες θα πάρουν και τη λεγόμενη 
Εθνική Σύνταξη. Αυτό είναι μεγάλο 
ψέμα, γιατί οι αγρότες μαζί με τη σύ-
νταξη του ΚΚΑΑ παίρνουν και τμήμα 
της Βασικής Σύνταξης του ΟΓΑ, που το 
2016 θα είναι 158,4 ευρώ το μήνα. Θυ-
μίζουμε εδώ, ότι μολονότι οι αγρότες 
παίρνουν μικρότερες  συντάξεις από 
τους εργάτες, τους έχουν αποκλεί-
σει από την καταβολή του ΕΚΑΣ. Στο 
βαθμό, λοιπόν, που θα καταβάλλεται 
η βασική σύνταξη του ΟΓΑ οι αγρό-
τες θα αποκλειστούν από την καταβο-
λή της Εθνικής Σύνταξης. Μόνο στην 
περίπτωση που καταργηθεί η Βασική 
Σύνταξη που καταβάλλει ο ΟΓΑ θα πά-
ρουν και οι αγρότες τμήμα της Εθνικής 
Σύνταξης, που θα είναι αναλογικό των 
χρόνων ασφάλισης.

Οπως είδαμε, με την κατάργηση 
της κρατικής χρηματοδότησης θα 
δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα στη 
συνέχιση της καταβολής των δύο προ-
νοιακών επιδομάτων των αγροτών. Γι’ 
αυτό και η συγκυβέρνηση επινόησε 
να καλύψει το μεγάλο χρηματοδοτικό 
κενό που θα δημιουργηθεί μέσω της 
μεγάλης αύξησης των εισφορών των 
αγροτών.

Αύξηση του ΦΠΑ σε όλα τα αγρο-
τικά εφόδια από το 13% στο 23%, αύ-
ξηση των ασφαλιστικών εισφορών των 
αγροτών, νέο φορολογικό που ακόμα 
το κρατάνε στο συρτάρι, 100% προκα-
ταβολή του φόρου εισοδήματος της 
επόμενης χρονιάς (αυτό δεν αφορά 
μόνο τους αγρότες, αλλά όλους τους 
επαγγελματίες, δηλώνει με θράσος 
χιλίων χιμπατζήδων ο αναπληρωτής 
υπουργός Τρ. Αλεξιάδης), συν η υπο-
χρεωτική επιστροφή 260 εκατ. ευρώ 
από το «πακέτο Χατζηγάκη» (διαβά-
στε αναλυτικά στις διπλανές στήλες), 
ιδού τα πειστήρια ενός εγκλήματος 
κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση. 
Η συγκυβέρνηση των Τσιπροκαμμέ-
νων βάλθηκε να ξεπατώσει όχι μόνο 
τη φτωχή αγροτιά, αλλά και τμήμα της 
πλούσιας. Το σχέδιο Κατρούγκαλου 
δεν πρέπει να περάσει με τίποτα.
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Δύο χιλιάδες δεκαέξι
είσαι ο μπάτλερ τους, Αλέξη

«Είναι η εφαρμογή ηλίθιε» είπε το αφεντικό δήθεν γενικο-
λογώντας, αλλά απευθυνόμενος φανερά στον μπάτλερ. «Πα, 
πα, πα» έκραξαν πάπιες, παπαγαλάκια και λοιπά στρουθία των 
ελληνικών μέσων εξημέρωσης.

Οφείλουμε να παραδεχτού-
με και να ωμολογήσουμε (ωμά) 
ότι ήταν σοφή η απόφαση να 
μην πάει στην Ξάνθη, μετά τη 
θερμή υποδοχή και τις εκδη-
λώσεις λατρείας στην Κομο-
τηνή, ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυ-
τοί οι τύποι, οι παροικούντες 
τις Βερσαλλίες, νομίζουν ότι 
μπορούν να εμπαίζουν ανενόχλητα ένα λαό προδομένο και 
καταληστευμένο, με νανουρίσματα. Και με παπάρες του τύπου 
«τα ΜΑΤ δεν είναι στην κουλτούρα της αριστεράς», την ώρα 
που αυτά ψεκάζουν και «περιποιούνται» τους παραγωγούς 
του πλούτου που νέμονται και ξεπουλούν οι διαχειριστές του 
βάρβαρου καπιταλισμού. Ούτε κι εσείς είστε στην κουλτούρα 
της αριστεράς κύριε Αποστόλου…

«Ζούμε σ’ ένα κόσμο απάνθρωπο όπου τα πάντα πουλιού-
νται και αγοράζονται. Ακόμα και η τέχνη και οι δημιουργοί. Κι 
έρχεται μια κορυφαία στιγμή στην καριέρα σου που πρέπει 
ν’ αποφασίσεις: με τις πολυεθνικές, να γράφεις κατά παραγ-
γελία και να γίνεσαι εμπόρευμα στα χέρια τους ή περιθώριο, 
να γράφεις με το αίμα της καρδιάς σου και να τραγουδάς τα 
ντέρτια σου και τους καημούς σου; Χίλιες φορές περιθώριο» 
(Πάνος Τζαβέλλας). Για τα επτά χρόνια από τον θάνατό του.

Πέσαμε από τα σύννεφα μαθαίνοντας για τις ναζιστικές 
πρακτικές και τις κόκκινες πόρτες της ντροπής στην Αγγλία. 
Ακολούθησε δεύτερη πτώση, τη φορά αυτή ελέω Δανίας και 
των με νομοθετική βούλα… απαλλοτριώσεων ειδών προσφύ-
γων. Μα γίνονται τέτοια πράγματα;

Παραθέτουμε αποσπάσματα εκ των έσω, χωρίς σχόλια:
Η κατάσταση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια στην Ξάν-

θη γίνεται όλο και πιο τραγική. Ολοένα και περισσότερο απαξι-
ώνεται εντέχνως ο χαρακτήρας του δημόσιου και δωρεάν πα-
νεπιστημίου, όπως προτάσσεται από τις ευρωπαϊκές επιταγές 
και εφαρμόζεται από τις ελληνικές κυβερνήσεις, όπως και η 
συγκυβέρνηση ΣυΡιζΑ-ΑνΕλ. Η πλειονότητα των παροχών του 
πανεπιστημίου προς τους φοιτητές αναιρούνται η μία μετά την 
άλλη, με αποτέλεσμα όχι μόνο να δυσκολεύεται η τεράστια 
πλειονότητα των φοιτητών να περατώσει τις σπουδές της, αλ-
λά και πολλές φορές να απειλείται η σωματική ακεραιότητά 
μας (…) Κατά το τελευταίο έτος ο αριθμός του προσωπικού 
των φυλάκων έχει μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του μισού, 
ενώ οι εναπομείναντες λαμβάνουν μισθούς πείνας (πλάι στις 
καθαρίστριες), έρμαια του εργολαβικού κάτεργου. Ετσι, πριν 
κάποιες ημέρες οι φοιτητές της Ξάνθης γίναμε μάρτυρες μίας 
ακόμα σοβαρής ληστείας σε δωμάτιο των εστιών. Η παρα-
πάνω κατάσταση ευνοεί τις φωνές που θέλουν security στα 
πανεπιστήμια καταργώντας ουσιαστικά το άσυλο, κάτι που ήδη 
γίνεται σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας (…) Η σύμβαση του 
πανεπιστημίου με τα αστικά λεωφορεία έπαυσε αναπάντεχα 
προ ημερών και τη θέση της πήρε άλλη με υπεραστικού τύπου 
λεωφορεία, τα οποία έχουν σαφώς μικρότερη χωρητικότητα. 
Και ενώ οι μετακινήσεις ήταν ήδη μια πολύ επίπονη διαδικασία 
με το να στοιβαζόμαστε όσοι και αν χωρούσαμε στα λεωφο-
ρεία, πρόκειται πλέον να γίνει πραγματικά το αδιαχώρητο (…) 
Μετά τη λήξη της σύμβασης του πανεπιστημίου με την εταιρία 
«Χούτος ΑΕ», για την οποία μεριμνούσαν ευνοιοκρατικά επί 
σειρά ετών οι εκάστοτε διοικήσεις του πανεπιστημίου με κύ-
ριους ιθύνοντες τους κ. Καραμπίνη και κ. Σιμόπουλο, τη σίτιση 
του ΔΠΘ ανέλαβε η εταιρία «Αμάλθεια ΑΕ». Η νέα σύμβαση 
προβλέπει την παροχή υπηρεσιών για δύο έτη σε Κομοτηνή, 
Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, με κόστος 6.210.000 
ευρώ! Και ενώ θα περίμενε κανείς πως με την καταβολή αυ-
τού του αστρονομικού ποσού θα σιτίζονται όλοι οι φοιτητές, 
αναμένεται να εκδοθούν λίστες που επιλεκτικά θα ορίζουν 
ως δικαιούχους τους οικονομικά πιο ασθενέστερους. Προφα-
νώς οι δικαιούχοι θα μειώνονται κατά το δοκούν της εταιρίας, 
μάρτυρες του οποίου έχουμε γίνει συχνά κατά το παρελθόν. 
Απέναντι σ’ αυτή την κατάντια απαντάμε κατηγορηματικά πως 
θα διεκδικήσουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τις σπουδές μας, 
ενάντια σε κάθε διοικητική αρχή που αδιαφορεί για τις ανά-
γκες μας. Σύλλογος Φοιτητών Ξάνθης, Σύλλογος Οικότροφων 
Φοιτητών Ξάνθης.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Θα ζουν για πάντα στις καρδιές 
και στους αγώνες μας

Κωστής Νικηφοράκης
9 χρόνια από το θάνατό του

Δημήτρης Πέτσας
11 χρόνια από το θάνατό του

Αυτή τη φορά, η πλευρά 
Μελισσανίδη «κρύφτηκε» 

πίσω από την αποχή των δικη-
γόρων. Ετσι, η εξ αναβολής δί-
κη για την προσφυγή μέλους 
της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, που 
είχε οριστεί για τις 21 Γενάρη, 
αναβλήθηκε και πάλι, αναγκα-
στικά. Αυτή τη φορά για τις 12 
Μάη του 2016.

Θυμίζουμε ότι το μέλος της 
ΑΕΚ ζητά να ακυρωθεί η γενι-
κή συνέλευση-παρωδία με την 
οποία η Ερασιτεχνική ΑΕΚ 
υποχρεώθηκε να παραχωρή-
σει το οικόπεδο που της έχει 
παραχωρηθεί από το Ελληνικό 
Δημόσιο στη συμφερόντων 
Μελισσανίδη «Δικέφαλος 
1924 ΑΕ», αλλά και την ακυ-
ρότητα του παραχωρητήριου 
καθεαυτού. Γιατί το οικόπεδο 
έχει παραχωρηθεί στην ΑΕΚ 
μόνο κατά χρήση, διοίκηση 
και διαχείριση, προκειμένου να 
εξυπηρετεί την ερασιτεχνική 
άθληση, και η μεταβίβασή του 
σε οποιονδήποτε τρίτο (και δη 
σε μια κερδοσκοπική –προφα-
νώς μη κοινωφελή- ανώνυμη 
εταιρία) απαγορεύεται, διότι 
η κυριότητα εξακολουθεί να 
παραμένει στο Ελληνικό Δη-
μόσιο, επί ποινή άρσης της 
παραχώρησης, μάλιστα, αν 
το οικόπεδο παύσει να χρησι-
μοποιείται για τον κοινωφελή 
σκοπό για τον οποίο παραχω-

ρήθηκε.
Η αγωγή ορίστηκε να δικα-

στεί στις 8 του περασμένου 
Οκτώβρη, αλλά η πλευρά 
Μελισσανίδη -που υποτίθεται 
ότι βιάζεται να τελειώσει με 
όλες τις εκκρεμότητες και να 
«σηκώσει» την «Αγιασοφιά»- 
ζήτησε αναβολή, ισχυριζόμε-
νη ότι ο δικηγόρος της ΑΕΚ 
είχε άλλη δίκη. Αυτή τη φορά, 
όπως σημειώσαμε στην αρχή, 
δε χρειάστηκε να ζητήσει νέα 
αναβολή, γιατί υπάρχει η απο-
χή των δικηγόρων και ο ΔΣΑ δε 
δίνει άδειες στα μέλη του να 
παραστούν σε δίκες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι 
μολονότι το μέλος της ΑΕΚ 
που έχει καταθέσει την αγω-
γή έχει ζητήσει εγγράφως 
να του χορηγηθεί αντίγραφο 
των πρακτικών της γενικής 
συνέλευσης, όπως δικαιούται, 
παρανόμως δεν του τα έχουν 
χορηγήσει!

Τέλος, θυμίζουμε πως όσο 
διαρκεί αυτή η δικαστική εκ-
κρεμότητα, οι δημόσιες υπη-
ρεσίες που ασχολούνται με 
το θέμα είναι υποχρεωμένες 
-βάσει των αρχών και των κα-
νόνων της χρηστής διοίκησης- 
να απέχουν από οποιαδήποτε 
ενέργεια που θα μπορούσε να 
ερμηνευτεί ως νομιμοποίηση 
κάποιας πλευράς και επομέ-
νως ως παρέμβαση στην εκ-

κρεμή δικαστική διαδικασία. 
Μ' άλλα λόγια, θα βγει και το 
ερχόμενο καλοκαίρι (αν γίνει 
η δίκη στις 8 Μάη και μέχρι να 
καθαρογραφεί η απόφαση) για 
να ξαναασχοληθούν οι υπηρε-
σίες του ΥΠΕΝ με την υπόθε-
ση του γηπέδου Μελισσανίδη.

Ακόμα και η περιβόητη Με-
λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων, που παρανόμως τέθηκε 
σε δημόσια διαβούλευση, έχει 
αφεθεί σε κάποιο συρτάρι, κα-
θώς υπηρεσίες του υπουργείου 
ζητούν συγκεκριμένα πράγμα-
τα, που η πλευρά Μελισσανίδη 
δεν μπορεί να ικανοποιήσει. 

Και βέβαια, ΑΕΠΟ (Απόφαση 
Εγκρισης Περιβαλλοντικών 
Ορων) δεν μπορεί να εκδοθεί 
όσο εκκρεμεί το ιδιοκτησιακό 
(ως γνωστόν, η εταιρία του 
Μελισσανίδη εμφανίστηκε ως 
φορέας του έργου!).

Ακόμα και τα «υπαλληλικά» 
Μέσα πήραν εντολή να μην 
ασχολούνται σ' αυτή τη φάση 
με την υπόθεση της «Αγιασο-
φιάς». Κάτι δημοσιεύματα που 
έφεραν τον «Τίγρη» αποφασι-
σμένο να ρίξει άμεσα μπετά 
(!) έγιναν γαργάρα. Λεφτά δεν 
υπάρχουν και οι οπαδοί άρχι-
σαν να το παίρνουν χαμπάρι.

Γήπεδο Μελισσανίδη

Νέα αναβολή στη δικαστική εκκρεμότητα

συνολική σύνταξη 468 ευρώ, ενώ ο 
ασφαλισμένος για 24 χρόνια θα έπαιρνε 
συνολική σύνταξη 579 ευρώ. Ποιος εργα-
ζόμενος θα επέλεγε να ασφαλιστεί για 
εννιά επιπλέον χρόνια προκειμένου να 
πάρει μια σύνταξη υψηλότερη μόνο κα-
τά 111 ευρώ το μήνα; Αμφιβάλλει κανείς 
–δεδομένης μάλιστα και της αθλιότητας 
μισθών και μεροκάματων- ότι οι εργαζό-
μενοι θα σπρώχνονταν στην αποδοχή ή 
στην οικειοθελή αναζήτηση της «μαύρης» 
(ανασφάλιστης) εργασίας;

Αυτή η πολύ μικρή διαφορά στη συνο-
λική σύνταξη, που θα προέκυπτε αν όλοι 
οι εργαζόμενοι έπαιρναν ακέραια την 
εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, θα υπονό-
μευε –πέραν όλων των άλλων- τη βασική 
φιλοσοφία της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, που είναι η αποκατάσταση «ενός 
στενότερου δεσμού μεταξύ εισφορών και 
παροχών». Κι αυτός είναι ένας επιπλέον 
λόγος που συνηγορεί υπέρ του ότι η τελι-
κή ρύθμιση θα προβλέπει χορήγηση της 
λεγόμενης εθνικής σύνταξης αναλογικά 
με τα έτη ασφάλισης.

Πόση θα είναι τελικά η 
σύνταξη;

Στον Πίνακα 5 υπολογίζουμε τη συνολι-
κή σύνταξη της επιχειρούμενης αντιασφα-
λιστικής μεταρρύθμισης, αθροίζοντας 
την αναλογούσα ανταποδοτική σύνταξη 
και την αναλογούσα (ανάλογα με τα έτη 
ασφάλισης) εθνική σύνταξη. Ετσι, ξεκινώ-

ντας από τα παραδείγματα που ψευδώς 
παρουσίασε ο Κατρούγκαλος, μπορεί ο 
εργαζόμενος να δει ποια είναι η αλήθεια, 
να συνειδητοποιήσει τι τον περιμένει. 
Οι συνταξιούχοι με 15, 18 και 21 χρόνια 
ασφάλισης και με συντάξιμες αποδοχές 
από 700 μέχρι 1000 ευρώ, θα πάρουν 
συνολική σύνταξη (ανταποδοτική και 
εθνική) από 228 μέχρι 338 ευρώ! Αν 
βγουν στα 67, γιατί αν βγουν πριν τα 67, θα 
έχουν μείωση 6% για κάθε χρόνο.

Αν κάνουμε μια απλή σύγκριση του 
πίνακα Κατρούγκαλου (Πίνακας 1) με 
τον Πίνακα 5 (αυτές θα είναι οι τελικές 
συντάξεις), θα διαπιστώσουμε το μέγε-
θος του ψεύδους και την αθλιότητα της 
γκεμπελίστικης κυβερνητικής προπαγάν-
δας. Οι ιδεατές (ψεύτικες) συντάξεις που 
έδωσε στη δημοσιότητα ο Κατρούγκαλος, 
είναι σε ορισμένες περιπτώσεις διπλάσι-

ες από αυτές που πραγματικά 
θα πάρουν οι εργαζόμενοι, αν 
επιτρέψουν αυτό το σχέδιο να 
γίνει νόμος του κράτους.

Μάλιστα, το φούσκωμα 
των ιδεατών συντάξεων είναι 
τόσο μεγαλύτερο όσο χαμη-
λότερες είναι οι συντάξιμες 
αποδοχές και όσο λιγότερα 
είναι τα χρόνια ασφάλισης, 
προκειμένου να στηριχτεί η 
κυβερνητική προπαγάνδα, 
σύμφωνα με την οποία το 
σχέδιο Κατρούγκαλου είναι… 
κοινωνικά δίκαιο και… ταξικά 

μεροληπτικό, προστατεύοντας δήθεν τους 
χαμηλόμισθους και φορτώνοντας τα βάρη 
στους υψηλόμισθους. Εκείνο που θέλουμε 
να προσθέσουμε είναι ότι ο Γ. Κατρούγκα-
λος και οι Τσιπροκαμμένοι με το στήσιμο 
που έκαναν στις λεγόμενες ανταποδοτι-
κές συντάξεις  και στην εθνική σύνταξη  
επιδιώκουν να περάσουν την αντίληψη 
ότι προστατεύουν δήθεν τους χαμηλο-
συνταξιούχους και πλήττουν τους μεγα-
λοσυνταξιούχους. Η πραγματικότητα, 
όμως, όπως αποκαλύπτεται, είναι τελείως 
διαφορετική.

Οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι και μέρα 
με τη μέρα θα γίνονται πιο αδίστακτοι. Γι' 
αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη ν' αποκα-
λύπτονται τα ψέματά τους και να προβάλ-
λεται γυμνή η ανατριχιαστική αλήθεια για 
το αντιασφαλιστικό έκτρωμά τους.

Συντάξ. 
αποδοχ.

700
800

1000
1500

2000
2500
3000
3500

15 έτη

228
240
264
324
371

444
504
564

21 έτη

354
376
420
529
638
748
857
966

27 έτη

503
538
608
782
956
1130
1304
1478

18 έτη

289
305
338
421

504
587
670
752

24 έτη

425
453
509
648
787
926

1066
1205

30 έτη

586
629
714
927

1140
1353
1566
1779
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Η υπόθεση είχε πρωτοσκά-
σει το Σεπτέμβρη, ελάχι-

στες μέρες μετά τις εκλογές, 
αλλά πνίγηκε μέσα στην ευω-
χία για τη δεύτερη εκλογική 
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Τότε είδαν το 
φως της δημοσιότητας πληρο-
φορίες σύμφωνα με τις οποίες 
ο υπουργός Χρήστος Σπίρτζης 
εμπλέκεται από έκθεση επιθε-
ωρητών δημόσιας διοίκησης 
σε σκάνδαλο μοιράσματος 
των εργολαβιών του ΟΛΠ. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 
οι επιθεωρητές καταλογίζουν 
σε επτά εργολάβους, μεταξύ 
των οποίων και ο Σπίρτζης, 
στημένο παιχνίδι προσφορών, 
μέσω των οποίων έπαιρναν τις 
μικρές εργολαβίες του ΟΛΠ 
κατά την περίοδο 2001-2004.

Ο Τσίπρας όχι μόνο δεν 
έδωσε σημασία σ' εκείνα τα 
δημοσιεύματα, όχι μόνο δεν 
ξεκαθάρισε παστρικά την 
κατάσταση, αλλά πέρασε 
το ζήτημα στο ντούκου και 
αναβάθμισε τον Σπίρτζη σε 
υπουργό, δίνοντάς του μάλι-
στα το υπουργείο Υποδομών 
και Δικτύων, που θα μπορούσε 
να ονομαστεί και υπουργείο 
Εργολαβιών (πρόκειται στην 
πραγματικότητα για το παλιό 
Δημοσίων Εργων). Στην υπό-
θεση επανήλθε την περασμένη 
Δευτέρα ο γνωστός συντάκτης 
ειδικών αποστολών Γ. Παπα-
χρήστος στη στήλη του στα 
«Νέα». Ανέφερε ότι η έκθεση 
εκδόθηκε τον Ιούλη του 2015, 
έδωσε τα ονόματα των επιθε-
ωρητών που την υπογράφουν, 
περιέγραψε το περιεχόμενό 
της και δήλωσε ότι διαθέτει 
αντίγραφο.

Ξέσπασε σάλος φυσικά. 
Αμέσως, το Ποτάμι ανακοί-
νωσε ότι καταθέτει ερώτηση 
στη Βουλή. «Οταν πριν από 
λίγες μέρες χαρακτηρίζαμε 
τον κ. Σπίρτζη “τροχονόμο 
της διαπλοκής στα δημόσια 

έργα'' εκείνος απάντησε με 
λάσπη από αυτή που συστη-
ματικά ρίχνουν οι λαϊκιστές 
κατά του Κινήματός μας. Η 
επίσημη επιβεβαίωση για το 
Ποτάμι δεν άργησε για άλλη 
μια φορά να έρθει» σχολίασε 
το κόμμα του Θεοδωράκη, σε 
ανακοίνωση με τίτλο «στο φως 
οι λαμογιές τους». Το Ποτάμι 
ζητά εξηγήσεις από τον ίδιο 
τον Τσίπρα, «καθότι εκτός των 
άλλων, ο υπουργός Υποδομών 
είναι σημαίνον στέλεχος του 
πρωθυπουργικού περιβάλλο-
ντος όπως ο ίδιος διατείνεται».

Ο Σπίρτζης απάντησε με ορ-
γίλη ανακοίνωση, το ρεζουμέ 
της οποίας ήταν το γνωστό πα-
λαιόθεν «όποιος έχει στοιχεία 
να τα πάει στον εισαγγελέα». 
Οταν τα μέλη μιας κυβέρνη-
σης οχυρώνονται πίσω απ’ 
αυτό το απόφθεγμα, αποφεύ-
γοντας να τοποθετηθούν και 
να ξεκαθαρίσουν πολιτικά την 
κατάσταση, έχουν ήδη πάρει 
την κατιούσα. Τηρουμένων των 
αναλογιών, ο Σπίρτζης αρχίζει 
να εξελίσσεται σε… Βουλγαρά-
κη του Τσίπρα.

Από την πρώτη κιόλας πα-
ράγραφο της ανακοίνωσής 
του, ο Σπίρτζης αποκαλύπτει 
(σε όποιον ξέρει να διαβάζει 
ανάμεσα στις γραμμές μιας 
πολιτικής δήλωσης), ότι βρί-
σκεται σε κατάσταση πανικού. 
Χαρακτηρίζει το δημοσίευμα 
του Παπαχρήστου «απολύτως 
ψευδές, ανυπόστατο, παρα-
πλανητικό και υποβολιμαίο». 
Πώς μπορεί να είναι ανυπό-
στατο κάτι που αναφέρεται 
σε μια υπαρκτή έκθεση; Αν 
αυτή η έκθεση είναι ψευδής, 
θα πρέπει να το αποδείξει ο 
Σπίρτζης, απαντώντας στο 
περιεχόμενό της. «Καλούμε 
τους επιθεωρητές να δώσουν 
στη δημοσιότητα το πλήρες 
πόρισμα για να ενημερωθού-
με κι εμείς», γράφει σε άλλο 

σημείο της ίδιας ανακοίνω-
σης. Να ενημερωθεί από κάτι 
που είναι ανυπόστατο; Κι αφού 
δε γνωρίζει τίποτα, γιατί αμέ-
σως μετά ζητά «να αποσταλεί 
στη Δικαιοσύνη, αλλιώς θα το 
στείλουμε εμείς»; Για να μπο-
ρεί να στείλει το πόρισμα στη 
Δικαιοσύνη σημαίνει πως το 
έχει στην κατοχή του (θα ήταν 
εξαιρετικά αφελής όποιος θα 
πίστευε ότι δεν φρόντισε να 
το προμηθευτεί αμέσως μόλις 
εκδόθηκε). Αφού, λοιπόν, έχει 
το πόρισμα, γιατί ισχυρίζεται 
ότι δεν ξέρει τίποτα;

Ο Σπίρτζης παραδέχεται 
ότι είχε δώσει «4 ή πέντε προ-
σφορές στον ΟΛΠ» και ότι 
«είχε αναλάβει μόλις τρία έργα 
χαμηλού προϋπολογισμού, με 
όλες τις νόμιμες διαδικασίες». 
Αν κρίνουμε από το δημοσίευ-
μα του Παπαχρήστου, οι επι-
θεωρητές υπαινίσσονται ότι 
οι συγκεκριμένοι εργολάβοι, 
μεταξύ των οποίων και ο Σπίρ-
τζης, είχαν κάνει κάτι σαν καρ-
τέλ και μοιράζονταν τις δου-
λειές. Οι δουλειές δίνονταν 
νομότυπα, όμως οι διαδοχικές 
«συμπτώσεις» οδήγησαν τους 
επιθεωρητές στο συμπέρασμα 
για στήσιμο. Αυτό μάλλον δεν 
μπορεί να αποδειχτεί. Οπότε 
θα πρέπει να δεχτούμε το… 
δόγμα Βουλγαράκη: «ό,τι είναι 
νόμιμο είναι και ηθικό».

Μα δεν ξέρετε ότι έτσι γίνο-
νται οι δουλειές των εργολά-
βων; θα μας ρωτήσει κάποιος. 
Φυσικά και ξέρουμε, όμως 
οι συριζαίοι διακήρυξαν ότι 
έρχονται για να τ’ αλλάξουν 
όλα. Και το μόνο που έκαναν 
ήταν να πάρουν έναν πρώην 
πασόκο εργολάβο και να τον 
βάλουν υπουργό αρμόδιο για 
τα δημόσια έργα. Δεν ήξεραν, 
άραγε, ότι έτσι γίνονται οι 
δουλειές; Μηχανικός και από 
οικογένεια εργολάβων είναι ο 
Τσίπρας, όλο και κάτι θα είχε 

ακούσει. Κι αν δεν είχε ακού-
σει αυτός, σίγουρα ξέρει καλά 
την τακτική της πιάτσας ο μέ-
ντοράς του Φλαμπουράρης, 
εργολάβος και ο ίδιος.

Ο Σπίρτζης απέδωσε το 
δημοσίευμα του Παπαχρή-
στου στη σύγκρουσή του με 
συγκεκριμένο εργολάβο για 
τη δημοπράτηση του έργου 
Πάτρα-Πύργος. «Ο κ. Παπα-
χρήστος ας ρωτήσει στελέχη 
της εφημερίδας και του συ-
γκροτήματος του, να του πουν 
πως στήνονται τα έργα και 
ποιος ενδιαφέρεται για ενιαία 
δημοπράτηση του έργου Πά-
τρα-Πύργος», γράφει. Ο Πα-
παχρήστος σίγουρα το ξέρει 
αυτό, όμως τον ελληνικό λαό 
γιατί τον κρατάει στο σκοτάδι 
ο Σπίρτζης; Η πιάτσα βοά ότι 
έσπασε το συγκεκριμένο έρ-
γο σε πολλά κομμάτια για να 
βολέψει πολλούς μικρότερους 
εργολάβους αντί ενός μεγά-
λου. Ας μας πει, λοιπόν, ποιος 
είναι ο μεγάλος και ποιοι οι μι-
κροί. Δε χρειάζεται να πούμε 
ότι οι εργολαβικές λωβιτού-
ρες μπορούν να γίνουν είτε με 
έναν μεγάλο είτε με πολλούς 
μικρότερους εργολάβους. 
Οσο για τους εργάτες, με τον 
ίδιο τρόπο θα τους πιει το αίμα 
ο κάθε εργολάβος, μεγάλος ή 
μικρός.

Ξαναρωτάμε: γιατί ο Τσί-
πρας, που γνώριζε τα πάντα 
σχετικά μ' αυτή την υπόθεση, 
δεν ξεκαθάρισε το θέμα πλή-
ρως και δημόσια, πριν κάνει 
τον Σπίρτζη υπουργό και μάλι-
στα σε υπουργείο που κατεξο-
χήν εμπλέκεται με εργολαβίες; 
Το μόνο βέβαιο είναι πως το 
«ηθικό πλεονέκτημα της Αρι-
στεράς», για το οποίο με τόσο 
θράσος συνηθίζουν να μιλούν 
οι συριζαίοι, πλέον προκαλεί 
μόνο σαρκαστικά γέλια και 
φράσεις οργής σε άπταιστα… 
«γαλλικά».

Aπ’ αφορμή τις αποκαλύψεις για τον υπουργό Σπίρτζη

Για ποιο ηθικό πλεονέκτημα μιλούν;

Δεσμοφύλακες και πογκρομιστές
Σε τι διαφέρει ο υπουργός 

Εσωτερικών του Βελγίου, 
που πρότεινε να κατασκευα-
στεί στην Αθήνα ένα τεράστιο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης 
για 400.000 πρόσφυγες και 
μετανάστες, από το δημοσιο-
γράφο των Financial Times που 
παρουσίασε σχέδιο, σύμφωνα 
με το οποίο μπορεί να γίνει 
ανταλλαγή ελληνικού χρέους 
με την υποχρέωση του ελληνι-
κού κράτους να φυλακίσει σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης 
στα νησιά του Αιγαίου εκατο-
ντάδες χιλιάδες πρόσφυγες 
και μετανάστες, μέχρι να επι-
τευχθεί η απέλασή τους στις 
χώρες καταγωγής τους; Επί 
της ουσίας, δε διαφέρουν σε 
τίποτα. 

Απλά, ο δημοσιογράφος 
των FT εμφανίζεται κάπως… 
γενναιόδωρος, ζητώντας να 
δοθούν κάποια ανταλλάγματα 
στην ελληνική πλευρά, προκει-
μένου να ασκήσει με ζήλο τα 
καθήκοντα του πογκρομιστή 
και δεσμοφύλακα της ΕΕ, φυ-
λακίζοντας στην Ελλάδα εκα-
τοντάδες χιλιάδες μετανάστες 
και πρόσφυγες. Ενώ ο βέλγος 
υπουργός επικαλέστηκε απλά 
τη Σένγκεν και το Δουβλίνο, λέ-
γοντας στον Μουζάλα ότι ως 
συνοριακή χώρα-μέλος της ΕΕ 
η Ελλάδα έχει την υποχρέωση 
να κόψει το λαιμό της και να 
βρει πώς θα προστατέψει την 
πολιτισμένη Ευρώπη από τις 
ορδές των εξ Ανατολής βαρ-
βάρων που περνούν μέσα από 

το έδαφός της. Αν δεν μπορεί 
να τους πνίξει στα νερά του 
Αιγαίου ανάμεσα στα ελληνικά 
νησιά και τα τουρκικά παράλια 
κι αν δεν μπορεί να τους φυ-
λακίσει στα νησιά, ας φτιάξει 
το στρατόπεδο συγκέντρωσης 
στην Αθήνα. Τόσο κυνικά.

Το κολέγιο των Επιτρόπων, 
πάντως, για να μην τυχόν δη-
μιουργηθούν τίποτα παρανο-
ήσεις από το δημοσίευμα των 
FT, φρόντισε να καταστήσει 
δημόσια σαφές ότι το προ-
σφυγικό δε συνδέεται με τη 
διαδικασία αξιολόγησης του 
ελληνικού «προγράμματος». 

Αντίθετα, διαπίστωσε ότι «η 
Ελλάδα παραμέλησε σοβαρά 
τις υποχρεώσεις της και ότι 
υπάρχουν σοβαρές παραλεί-
ψεις στους ελέγχους των εξω-
τερικών συνόρων που πρέπει 
να αντιμετωπιστούν από τις ελ-
ληνικές αρχές», όπως δήλωσε ο 
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόφ-
σκις. Γι' αυτό και «αν δεν ληφθεί 
η απαραίτητη δράση και οι ελ-
λείψεις παραμείνουν, υπάρχει 
η πιθανότητα να επιτραπεί στα 
κράτη-μέλη να κλείσουν προ-
σωρινά τα σύνορά τους».

Η Ελλάδα κρίθηκε… μετε-
ξεταστέα βάσει έκθεσης που 
συνέταξε «ο Μηχανισμός Αξι-
ολόγησης Σένγκεν, που δημι-
ουργήθηκε τον Οκτώβριο του 
2013, προβλέπει τον έλεγχο 
της εφαρμογής των κανόνων 
Σένγκεν μέσω επισκέψεων πα-
ρακολούθησης σε συγκεκριμέ-
νο κράτος μέλος από ομάδες 
εμπειρογνωμόνων των κρατών 
μελών και του Frontex υπό την 
ηγεσία της Επιτροπής», όπως 
αναφέρει η ανακοίνωση της 
Κομισιόν.

Η Εκθεση δε δημοσιοποιή-
θηκε, έχει όμως ενδιαφέρον να 
δούμε πώς η Κομισιόν ανακοί-
νωσε εν περιλήψει τις βασικές 
πλημμέλειες που βρήκαν οι 
ελεγκτές: «Η έκθεση, αν και 
αναγνωρίζει ότι οι ελληνικές 
αρχές υφίστανται πιέσεις, 
υπογραμμίζει ότι η διαδικασία 
ταυτοποίησης και καταγραφής 
παράτυπων μεταναστών δεν 
είναι αποτελεσματική, ότι τα 
δακτυλικά αποτυπώματα δεν 
εισάγονται συστηματικά στο 
σύστημα και ότι τα ταξιδιωτικά 
έγγραφα δεν ελέγχονται συ-
στηματικά για τη γνησιότητά 
τους ούτε αντιπαραβάλλονται 
με σημαντικές βάσεις δεδο-
μένων ασφαλείας, όπως το 
SIS (σύστημα πληροφοριών 
Σένγκεν), η Ιντερπόλ και άλλες 
εθνικές βάσεις δεδομένων. Με 
βάση αυτές τις διαπιστώσεις, το 
σχέδιο έκθεσης καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η Ελλάδα αμε-
λεί σοβαρά τις υποχρεώσεις 
της και ότι υπάρχουν σοβαρές 
αδυναμίες στη διενέργεια ελέγ-
χων στα εξωτερικά σύνορα, οι 
οποίες πρέπει να εξαλειφθούν 
και να αντιμετωπιστούν από τις 
ελληνικές αρχές».

Οποιος ξέρει τις διαδικα-
σίες θα καγχάσει. Στην πραγ-
ματικότητα, αυτά που κατα-
λογίζονται ως πλημμέλειες 
είναι πταίσματα. Θυμίζουν 
την ιστορία του Αλ Καπόνε, 
που τον κυνηγούσε μάταια 
το FBI ως αρχηγό μεγάλης 
συμμορίας, αλλά φυλακή 
μπόρεσε να τον βάλει το IRS 
για φοροδιαφυγή. Τι θέλουν 
από την Ελλάδα οι βορειο-
ευρωπαϊκές ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις; Να μετατραπεί σε 
μια τεράστια φυλακή για εκα-
τοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες 
και μετανάστες, σφραγίζοντας 
τα εξωτερικά χερσαία σύνορά 

της προς βορράν (Αλβανία, 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, 
Βουλγαρία), ώστε να μην περ-
νούν από εκεί οι πρόσφυγες 
και μετανάστες με κατεύθυνση 
την κεντρική και βόρεια Ευρώ-
πη. Τι προσπαθεί να κάνει η Ελ-
λάδα; Να ξεφορτωθεί όσους 
περισσότερους μπορεί, ώστε 
όταν υποχρεωθεί να σφρα-
γίσει εντελώς τα σύνορα, να 
μείνουν όσο γίνεται λιγότεροι 
στην Ελλάδα-φυλακή. Γι' αυτό 
οι ελεγκτές του Σένγκεν μιλούν 
για πλημμελή έλεγχο.

Πρόκειται στην πραγματικό-
τητα για ένα μπρα-ντε-φερ που 
κρατάει μήνες και εκείνο που 
λυγίζει ολοένα και περισσότε-
ρο είναι το χέρι της ελληνικής 
κυβέρνησης. Η συγκυβέρνηση 
Τσίπρα-Καμμένου ούτε θέλει 
ούτε μπορεί να ασκήσει πο-
λιτική διαφορετική απ' αυτή 
που ασκούσαν οι προηγούμε-
νες κυβερνήσεις. Μόνο που 
αυτής της έλαχε το «λαχείο» 
των εκατομμυρίων προσφύ-
γων από τη Συρία, δίπλα στους 
οποίους περνούν στην Ελλάδα 
και πρόσφυγες από άλλες χώ-
ρες ή απλώς μετανάστες που 
κρίνουν πως τώρα είναι η ευ-
καιρία τους για να φτάσουν πιο 
εύκολα στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα ανέλαβε την υπο-
χρέωση να φτιάξει πέντε στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης. Καθυ-
στερεί, βέβαια, και δέχεται 
πιέσεις, όμως και να τα τελει-
ώσει και να τα τιγκάρει με πρό-
σφυγες και μετανάστες, αυτοί 
δε θα ξεπεράσουν τις μερικές 
δεκάδες χιλιάδες. Ενα μικρό 
ποσοστό, δηλαδή, αυτών που 
έχουν ήδη περάσει στην Ελλά-
δα κι αυτών που θα περάσουν 
τους επόμενους μήνες. Οταν 
τώρα, που είναι χειμώνας και 
έχουν πολλαπλασιαστεί τα 
ναυάγια και οι πνιγμοί στο Αι-
γαίο, περνάει τόσος κόσμος, 
μπορούμε να φανταστούμε τι 
έχει να γίνει μόλις μπει η άνοι-
ξη και καλοσυνέψει ο καιρός. 
Κανένας κίνδυνος δεν μπορεί 
να σταματήσει τις καραβιές 
των απελπισμένων. Και να 
αμφέβαλε κανείς γι' αυτό, να 
πίστευε ότι μερικά ναυάγια θα 
τρόμαζαν τους υπόλοιπους, 
ήρθε η ζωή να αποδείξει πως 
ισχύει το αντίθετο. Η απελπι-
σία είναι τόσο μεγάλη που κα-
τανικά κάθε κίνδυνο.

Θα μεγαλώνει, λοιπόν, συνέ-
χεια η πίεση πάνω στη δουλική 
κυβέρνηση των Τσιπροκαμμέ-
νων, για περισσότερα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, που όλοι 
κρίνουν ότι είναι ο πιο απο-
τελεσματικός τρόπος για να 
κάμψουν το ηθικό προσφύγων 
και μεταναστών και να αποδε-
χτούν τις απελάσεις. Πογκρόμ 
συλλήψεων στους δρόμους 
και εγκλεισμός στις πιο άθλι-
ες συνθήκες σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης θα βρίσκονται 
στην ημερήσια διάταξη, παρά 
τις συνεχείς διακηρύξεις αν-
θρωπιάς και ευαισθησίας.
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Ολοκληρωτική ήταν η επι-
κράτηση του Ολυμπια-

κού στο μπασκετικό ντέρμπι 
με τον Παναθηναϊκό. Οι ερυ-
θρόλευκοι κατάφεραν να εκ-
μεταλλευτούν την «τρικυμία» 
των πράσινων στο πρώτο ημί-
χρονο και επιβεβαίωσαν στο 
παρκέ ότι έχουν περισσότερες 
αγωνιστικές λύσεις. 

Ομως το γεγονός που θα θυ-
μόμαστε από αυτό το ντέρμπι 
δεν έχει σχέση με όσα έγιναν 
εντός του αγωνιστικού χώρου. 
Διαδραματίστηκε κατά την 
αποχώρηση της αποστολής 
του Παναθηναϊκού από το 
ΣΕΦ. Σε μια σπάνια κίνηση για 
τα ελληνικά αθλητικά ήθη και 
έθιμα, ορισμένοι οπαδοί του 
Ολυμπιακού ζήτησαν από τον 
πράσινο άσο Δήμητρη Διαμα-
ντίδη να βγουν μια αναμνη-
στική φωτογραφία. Ο παίχτης 
των πράσινων δεν τους χά-
λασε το χατίρι, ενώ ένας από 
τους ερυθρόλευκους οπαδούς 
ανέβασε τη φωτογραφία στο 
διαδίκτυο με το σχόλιο: «Ευχα-
ριστούμε Μήτσο για όλα».

Και ξεκίνησε το πανηγύρι. 
Οι δημοσιογράφοι βρήκαν 
την ευκαιρία να «αναλύσουν» 
τις αρχές και τις αξίες του 
αθλητικού ιδεώδους και να κα-
τακεραυνώσουν τους οργανω-
μένους οπαδούς του Ολυμπι-
ακού, που κατά την διάρκεια 
του αγώνα έβριζαν χυδαία τον 
Διαμαντίδη. Αντιγράφοντας 
τους συναδέλφους τους του 
πολιτικού ρεπορτάζ, γέμισαν 
σελίδες επί σελίδων με ανα-
λύσεις περί της ηχηρής μει-
οψηφίας των οργανωμένων 
οπαδών, που επιβάλλει τους 
όρους της στη σιωπηρή πλει-
οψηφία των αγνών φιλάθλων 
που υποστηρίζουν την ομάδα 
τους, χωρίς ακρότητες και με 
σεβασμό στην προσπάθεια 
του αντίπαλου. Και μόνο τυ-
χαίο δεν μπορεί να χαρακτη-
ριστεί το γεγονός ότι αρκετές 
από αυτές τις «αναλύσεις», 
κατέληγαν στο συμπέρασμα 
ότι θα πρέπει η πλειοψηφία 
των οπαδών και η διοίκηση 

της κάθε ομάδας να απομο-
νώσουν τους λίγους ακραίους 
που αμαυρώνουν την εικόνα 
και την ιστορία της.

Δε χρειάζεται ιδιαίτερη 
επιχειρηματολογία για να 
αποδειχτεί  η υποκρισία του 
δημοσιογραφικού εσμού. Αν 
δεν είχαν βγει οι συγκεκριμέ-
νες φωτογραφίες, θα γέμιζαν 
τις σελίδες των φυλλάδων 
που δουλεύουν με ύμνους για 
τον ερυθρόλευκο λαό που δε 
σταμάτησε ούτε μια στιγμή 
να ενισχύει την ομάδα του και 
που λειτουργώντας σαν έκτος 
παίχτης τη βοήθησε να φτάσει 
σε μια μεγάλη νίκη επί του αι-
ώνιου αντίπαλου.

Εκτός όμως από τη δημοσι-
ογραφική «κάλυψη», ιδιαίτερη 
έκταση είχε το θέμα και στο 
διαδίκτυο. Διαβάζοντας τα 
σχόλια κάτω από τα σχετικά 
δημοσιεύματα, ήταν φανερό 
ότι οι υπέρμαχοι της φωτογρά-
φισης κέρδισαν τη μάχη από 
τους οπαδούς που θεωρούν 
«προδοσία» τη συγκεκριμένη 
ενέργεια. Γνωρίζοντας τη ψυ-
χολογία των οπαδών και ιδιαί-
τερα των οπαδών των αιώνιων 
αντίπαλων, η πρώτη σκέψη 
που κάναμε διαβάζοντας τα 
σχόλια ήταν ότι η επικράτη-
ση των «υγιώς σκεπτόμενων» 
φιλάθλων οφειλόταν στη δυ-
νατότητα που έχουν οι δια-
χειριστές των sites να «ρυθμί-
ζουν» τη ροή των σχολίων και 
να αφήνουν να περνάνε μόνο 
τα «συναινετικά» μηνύματα, 
ταυτιζόμενοι με τη «γραμμή» 
της δημοσιογραφικής πιάτσας 
σε βάρος των οργανωμένων 
οπαδών. Υπήρξαν όμως και 
ορισμένα μηνύματα από γνω-
στούς στη στήλη φανατικούς 
γαύρους, που επιχειρηματολο-
γούσαν υπέρ του οπαδού που 
φωτογραφίστηκε με τον Δια-
μαντίδη, τα οποία την ώθησαν 
να διαφοροποιήσει την αρχική 
της εκτίμηση.

Μια σημαντική μερίδα των 
ερυθρόλευκων οπαδών, με 
αφορμή τη φωτογράφιση, 

βρήκε την ευκαιρία να καυτη-
ριάσει τα υβριστικά συνθήμα-
τα κατά του άσου του Παναθη-
ναϊκού και να δηλώσει ότι θα 
ήθελε να είναι στη θέση του 
ερυθρόλευκου οπαδού της 
φωτογραφίας, χωρίς όμως να 
ταυτίζεται με το αίτημα του 
δημοσιογραφικού εσμού για 
μέτρα σε βάρος των οργανω-
μένων οπαδών. Σε απλά ελλη-
νικά, η θέση τους είναι: «δεν 
μπορούμε να μην αναγνωρί-
σουμε την προσφορά του Δια-
μαντίδη στο ελληνικό μπάσκετ 
και την αγωνιστική του παρου-
σία στο ντέρμπι» (οι ερυθρό-
λευκοι προηγήθηκαν στο ημί-
χρονο με 30 πόντους, όμως 
ο αγωνιστικός «τσαμπουκάς» 
του Διαμαντίδη, που δε συμ-
βιβάστηκε με την ήττα, λίγο 
έλειψε να γυρίσει ένα χαμένο 
παιχνίδι για τους πράσινους). 
«Αφού, λοιπόν, δεν μπορούμε 
ή δυσκολευόμαστε να τον χει-
ροκροτήσουμε, γιατί είναι ο 
αρχηγός του αιώνιου αντίπα-
λου, τουλάχιστον να μην τον 
βρίζουμε».

Υπάρχει ένα ακόμη στοιχείο 
που πρέπει να συνυπολογίσου-
με για να εξηγήσουμε τη συ-
μπεριφορά των ερυθρόλευκων 
οπαδών. Ο παίχτης του Πανα-
θηναϊκού έχει δηλώσει ότι θα 
αποσυρθεί από την ενεργό 
δράση μετά το τέλος της φε-
τινής αγωνιστικής περιόδου. 
Αυτό σημαίνει ότι απομένουν 
το πολύ τρία παιχνίδια που 
θα βρεθεί αντίπαλος με τους 
ερυθρόλευκους (στα play offs 
για τη θέση του πρωταθλητή). 
Αυτοί λοιπόν που αγαπούν 
το μπάσκετ ως άθλημα γνω-
ρίζουν ότι ο συγκεκριμένος 
αθλητής θα λείψει από τους 
αγωνιστικούς χώρους και 
προσπαθούν να «απολαύ-
σουν» τις τελευταίες στιγμές 
της μπασκετικής του καριέ-
ρας, αφήνοντας στην άκρη 
την οπαδική τους προτίμηση. 
Στο πρόσωπο του Μητσάρα 
βρίσκει δικαίωση η φράση: «η 
αξία του ηττημένου δίνει δόξα 
στο νικητή», και οι μπασκετικοί 
ερυθρόλευκοι οπαδοί καταλα-
βαίνουν τη διαφορά ανάμεσα 
στο να κερδίζεις τον Πανα-
θηναϊκό με τον Διαμαντίδη 
και στο να κερδίζεις απλά τον 
Παναθηναϊκό.

Εν κατακλείδι: «αλήτες, 
ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι». 
Είχαμε μια ευχάριστη είδηση 
από το χώρο του ελληνικού 
αθλητισμού, που δύσκολα θα 
επαναληφθεί, για τον απλού-
στατο λόγο ότι δεν υπάρχουν 
πολλοί παίχτες με τη διαδρο-
μή του Δημήτρη Διαμαντίδη. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΤΖΟΝΑΣ ΚΑΡΠΙΝΙΑΝΟ

Mediterranea

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του βραβευμένου μικρομηκά 
αφορά στην οδύσσεια των μεταναστών προς μια Ευρώπη «πα-

ράδεισο» (που τελικά μόνο αυτό δεν είναι).

Ο Αγίβα αφήνει τη γυναίκα του και την κόρη του στη Μπουρκίνα 
Φάσο και μαζί με τον φίλο του Αμπάς ταξιδεύουν προς την Ιταλία. 
Ο Καρπινιάνο μας παρουσιάζει με έντονο ρεαλισμό το ταξίδι τους 
μέσα από την Αίγυπτο, τη Λιβύη και τη Μεσόγειο και τελικά την 
προσπάθεια επιβίωσής τους στην Ιταλία.

Ο Καρπινιάνο, γιος Ιταλού και Αφροαμερικανίδας, πείστηκε για 
τη δημιουργία ταινίας μεγάλου μήκους με το συγκεκριμένο θέμα, 
έπειτα από τις εξεγέρσεις των μεταναστών – προσφύγων στην Ιτα-
λία το 2010 (στις οποίες γίνεται μνεία στην ταινία). Στο σημείωμά 
του, αναφέρει σχετικά με τον τίτλο της ταινίας ότι επέλεξε η λέξη 
«Μεσόγειος» να είναι στον πληθυντικό, γιατί πιστεύει ότι έτσι αντι-
κατοπτρίζεται καλύτερα αυτό το σημείο συνάντησης, αυτό το πεδίο 
συγκρούσεων και, πάνω απ’ όλα, αυτό το μέρος που δεν μπορεί να 
οριστεί σύμφωνα με τα σύνορά του.

Η ταινία του Καρπινιάνο είναι ένα σύνολο από οικείες πια ιστορίες, 
τις οποίες καθημερινά βλέπουμε και ακούμε. Μακριά από φτηνό 
μελό και από απλή καταγγελία, η ταινία αποτελεί μια βαθιά και ου-
σιαστική προσέγγιση σε ένα από τα πιο συνταρακτικά θέματα αυτή 
τη στιγμή στον πλανήτη. Η ερμηνεία του πρωταγωνιστή Κουντούς 
Σεϊχόν αξίζει ιδιαίτερη μνεία, καθώς μπόρεσε -κυρίως μέσα από τις 
σιωπές και τα βλέμματά του- να αναδείξει όλη τη συναισθηματική 
παλέτα του ρόλου που υποδυόταν και εκπροσωπεί εκατομμύρια αν-
θρώπους που έχουν βρεθεί στην ίδια θέση. Ανθρώπους που είναι 
αναγκασμένοι να υφίστανται το ρατσισμό και την καθημερινή αγω-
νία επιβίωσης σε όλες τις δυνατές εκφάνσεις τους.

ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΩΗ

Interruption

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του βραβευμένου έλληνα μικρο-
μηκά («Τίτλοι τέλους», «Casus belli») προβάλλεται αυτήν την 

εβδομάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Σε μια σύγχρονη εκδοχή της Ορέστειας σε κάποιο αθηναϊκό θέα-
τρο, πριν το τέλος της παράστασης εισβάλλει στη σκηνή μια ομάδα 
ακτιβιστών, οι οποίοι είναι ένοπλοι και καλούν το κοινό να καθορίσει 
τη συνέχεια της παράστασης. Φυσικά, το κοινό τους αντιλαμβάνε-
ται ως κομμάτι της σκηνοθεσίας και σπεύδει να ανταποκριθεί. Ο 
σκηνοθέτης δεν ξεκαθαρίζει αν όντως η δράση της ομάδας είναι 
σκηνοθετημένη ή όχι, ενώ συνεχώς παίζει  με τις προσδοκίες των 
θεατών (της ταινίας). 

Ο Γιώργος Ζώης έχει συνηθίσει να προβληματίζει για διάφορα 
κοινωνικά ζητήματα μέσω αλληγοριών. Εδώ εξερευνά το όριο μεταξύ 
τέχνης και πραγματικότητας, ενώ ζητήματα που τίθενται στην Ορέ-
στεια ψάχνουν επικαιροποίηση. Δυστυχώς, εγκλωβίζεται σε μια ιδέα  
ανατροπής του κατεστημένου τρόπου αντίληψης μιας παράστασης 
(πράγματι, η θεατρική παράσταση -και όχι μόνο- απαιτεί μία σύμβα-
ση μεταξύ καλλιτεχνών και θεατών, η οποία δε σπάει ποτέ), χωρίς να 
παράγει και κάποια σκέψη γύρω από αυτό, καθιστώντας την ταινία 
ένα παιχνίδι του μυαλού του, που μάλλον δεν αφορά κανέναν άλλον. 
Δυστυχώς, ούτε σε επίπεδο δράσης ή τρόμου ή περιπέτειας μπορεί 
να σταθεί η ταινία, καθώς ούτε προς αυτά τα είδη είναι συνεπής. 

Ελένη Π.

Ευχαριστούμε, Μήτσο, για όλα…Μια ακόμη 
κυβίστηση

«Οταν παίρνω φόρα, φόρα 
κατηφόρα κιι ο Θεός ο ίδιος 
δεν με σταματά». Οπως συμ-
βαίνει σε κάθε πτυχή της οικο-
νομικής, κοινωνικής και πολιτι-
κής ζωής του τόπου, έτσι και 
στον αθλητισμό ο Τσίπρας και 
η παρέα του γλύφουν εκεί που 
έφτυναν και μάλιστα με τρόπο 
που θα ζήλευαν οι προκάτοχοί 
τους.

Το Μάη του 2014, κατά τη δι-
άρκεια των εκλογών για την το-
πική αυτοδιοίκηση, ο ΣΥΡΙΖΑ 
είχε καταγγείλει τον Σπύρο Κα-
πράλο, πρόεδρο της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), 
για διαπλοκή με επιχειρηματι-
κά συμφέροντα. Οτι έχει κονέ 
με τον Σαμαρά και ότι τον είχε 
διορίσει πρόεδρο με παχυλό 
μισθό στο Χρηματιστήριο ο Κα-
ραμανλής. Πριν μερικές μέρες, 
ο υφυπουργός Αθλητισμού της 
«πρώτης και δεύτερης φοράς 
Αριστερά» κυβέρνησης Σταύ-
ρος Κοντονής έστειλε στη Δι-
εθνή Ολυμπιακή Επιτροπή 
(ΔΟΕ) επιστολή, με την οποία 
ενημερώνει τους «αθάνατους», 
ότι ο εκλεκτός της ελληνικής 
κυβέρνησης για να αντικατα-
στήσει τον Λάμπη Νικολάου 
στη ΔΟΕ είναι ο Σπύρος Κα-
πράλος. Φάκελο υποψηφιότη-
τας για τη συγκεκριμένη θέση 
έχουν υποβάλει, εκτός του Κα-
πράλου, ο Ισίδωρος Κούβελος 
(σύζυγος της Ντόρας), ο Στέ-
λιος Αγγελούδης (πνευματικό 
παιδί του Ευάγγελου Βενιζέ-
λου) και ο Πέτρος Συναδινός.

Δε χρειάζεται να έχει κά-
ποιος ιδιαίτερη ευφυΐα για να 
καταλάβει αφενός ότι ο Κο-
ντονής έστειλε την επιστολή 
μετά από εντολή του Τσίπρα 
και αφετέρου ότι πίσω από 
την επιστολή κρύβεται κάποια 
συμφωνία του Τσίπρα με καπι-
ταλιστικά συμφέροντα που επι-
θυμούν να δουν τον Καπράλο 
στη ΔΟΕ. Για να καταλάβουμε 
το μέγεθος της ξεφτίλας του 
Αλέξη, πρέπει να πούμε ότι η 
επιστολή Κοντονή είδε το φως 
της δημοσιότητας επειδή οι 
αξιωματούχοι της ΔΟΕ ενο-
χλήθηκαν. Η συριζαίικη παιδι-
κή χαρά δεν είχε καταλάβει ότι 
τέτοιου είδους παρεμβάσεις, 
υπέρ κάποιου υποψηφίου, δε 
γίνονται με τρόπους που μπο-
ρεί ν’ αφήσουν πίσω τους ίχνη 
και να πλήξουν «το κύρος και 
την αξιοπιστία των αθανάτων».

Δε γνωρίζουμε πόσο δυνα-
τοί είναι οι δεσμοί του Καπρά-
λου με τη ΔΟΕ. Αυτό που γνω-
ρίζουμε είναι ότι η παρέμβα-
ση πέτυχε το αντίθετο από το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και 
αντί για βοήθεια έκανε ζημιά 
στην υποψηφιότητά του. Οσο 
για τα επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα που τον στηρίζουν, πρέ-
πει να καταριούνται την τύχη 
τους που είναι αναγκασμένα 
να συνεργάζονται με την παι-
δική χαρά του Μαξίμου.

Τη συμπαράστασή τους στους οπαδούς του Παναθηναϊκού εξέ-
φρασαν οι οπαδοί της Μπενφίκα, ζητώντας από τον Κοντονή να 
αλλάξει την απόφασή του για το κλείσιμο της Θύρας 13.
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> Τι γυρεύουν οι Παστούν στον 
Μόλυβο / να ερωτεύονται τις 
φοιτήτριες του μεταπτυχιακού 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας; 
/ Τι δουλειά έχει μαζί τους κι 
ο Μαμαντού / που πάσχιζε να 
πει το «κοτόπουλο»; / «Παγα-
καλώ μισό κο – το – πουλέ!» / 
Για το κυνήγι της γαρίδας στην 
Μπανγκόκ διαμελίζονται σκλά-
βοι / καταγγέλλει το BBC και 
να προσέχετε / τις ετικέτες 
των προϊόντων, / την ίδια ώρα 
κάποιος οδοντίατρος κρέμαγε 
στον τοίχο του / μια τραγική 
περίπτωση περιοδοντίτιδας / 
από το Ιτζεν (υψηλή η ανάλυση 
της Google) / ενώ στην πίσω 
αυλή του, στην Αθήνα, / ένας 
ποιητής σχεδίαζε αντιστίξεις 
για τα ερείπια της Παλμύρας. / 
Οσο για εσάς, κύριε καθηγητά, 
εξαίρετος η αναφορά σας στα 
πότλατς. / Πήγε πέντε η ώρα / 
οι συνοριακοί λαγοκοιμούνται, 
στο Καλαί θα ξεκινήσουν σε λί-
γο / την Τρίτη προσπάθεια για 
απόψε: / ο φράκτης υποχωρεί 
από το βάρος των σωμάτων. / 
Ενας μεγαλύτερος αδελφός / 
ξενυχτάει στο Λονδίνο / μουρ-
μουρώντας μια προσευχή: / 
περιμένει τηλεφώνημα υπερα-
στικό. / Στο Μπρίξτον τσάκισαν 
τα ξημερώματα / δυο μπάτσους 
του Αλλοδαπών. (Πάκιμποη: 
«Ψυχογεωγραφία, θερινού εξα-
μήνου», TEFLON, Νο 14).

> Ακα-δήμιοι δάσκαλοι στο Φυ-
σικό Κρήτης.

> Ευτυχώς που έβαλε εισαγωγι-
κά στη λέξη σύγκρουση η Eφσυν 
(efsyn.gr, 26-1-2016) – Η πρώτη 
“σύγκρουση” για το ασφαλιστι-
κό (φωτο Τσίπρα – Κ. Μητσοτά-
κη). Δηλαδή τι σύγκρουση μετα-
ξύ δύο πολιτικών εκ των οποίων 
ο ένας στήριζε απολύσεις και ο 
άλλος ξεπατώνει την κοινωνική 
ασφάλιση;

> Τι θέλουν να πούνε, ότι δηλα-
δή είναι 2.100 ευρώπουλα μικτά 
η βουλευτική σύνταξη; Οτι αυ-
τοί/ές οι τέως βουλευτές... πει-
νάνε; Ελεος (η πληροφορία από 
efsyn.gr).

> Μπαρουφάκης είναι, μπα-
ρούφες πετάει (τώρα που είναι 
στην... απόξω).

> Θετικό βρίσκει το σχέδιο για 
το ασφαλιστικό, το γραφείο 
Προϋπολογισμού της Βουλής 
(όλα τα καθάρματα δουλεύου-

νε μαζί).

> (Κι άλλο) σκάνδαλο (έλα να) 
δ(ε)ις στο ιταλικό ποδόσφαιρο 
(ο κανόνας).

> Και ο Βέλτσος να «σαρκάζει» 
τα μπλόκα των αγροτών (αυτός, 
ο χιλιοβολεμένος και αγαπημέ-
νος ποτέ των καναλιών μιλάει 
για «μπλόκα των οχτώ»).

> «Αν δεν λάβουμε μέτρα τα 
ταμεία θα καταρρεύσουν» (Τσί-
πρας και διαχρονικά Σαμαρο-
βενιζέλοι, Μητσοτάκηδες και... 
τ’ άλλα παιδιά).

> Να, και η... συναινετική Καθη-
μερινή (online): «Η χώρα χρειά-
ζεται όραμα, εθνική συνεννόη-
ση και σχέδιο» - για τα μέτρα, 
κουβέντα...

>  Ρ ή γ μ α  σ τ η  φ τ ώ χ ε ι α 
(της βραζιλιάνικης κοινω-
ν ίας )  «ε ίδε»  ο  Jonathan 
Tepperman (foreignaffairs.
com – 14/12/2015): «Brazil’s 
Antipoverty Breakthrough» - 
αναπάντεχος (;) σύμμαχος της 
κ. Ντ. Ρούσεφ...

> «It’s a wonderful, wonderful 
life» - για ποιους όμως;

> Σε άλλη μια «ελεύθερη» χώρα 
(Βρετανία) οι φοιτητές/τριες 
του UCL (:University College 
London) δεν καταβάλλουν το 
κατά 56% (αρχής γενομένης το 
2009) αυξημένο νοίκι που πλη-
ρώνουν και απαιτούν μείωσή 
του κατά 40%.

> «My house is my castle» 
(?): Νομοσχέδιο – σφαγή των 
μη εχόντων, στην Βρετανία, 
κυρίως της εργατικής τάξης 
(morningstaronline.co.uk, 26-1-
2016, Workers Hit Hardest By 
Vicious House Bill).

> Και στην «ελεύθερη» Γαλλία 
η μπατσονομία χρησιμοποίησε 
δακρυγόνα κατά των απεργού-
ντων ταξιτζήδων ενώ «προθερ-
μαίνονται» οι καθηγητές, οι 
αγρότες και οι ελεγκτές εναέ-
ριας κυκλοφορίας.

> Η «αναπτυγμένη και ελεύθε-
ρη» Δανία δεν αποδεικνύεται 
καν φειδωλή όταν πρόκειται για 
τα μετρητά και τα τιμαλφή των 
προσφύγων [κοινώς τα κατάσχει 
με νόμο που πέρασε με 81 ένα-
ντι 27 ψήφων στο κοινοβούλιο 
της χώρας ενώ έλειπαν 70 (!!) 
βουλευτές και ένας απείχε]. 
Χαρακτηριστική κίνηση η σύ-
μπραξη του -μειοψηφούντος- 
κυβερνητικού Φιλελεύθερου 
Κόμματος με το αντιπολιτευό-
μενο Σοσιαλδημοκρατικό και το 
Λαϊκό Κόμμα των Δανών, γνω-
στό για τις αντιμεταναστευτικές 
του θέσεις.

> Τώρα, γιατί μας θυμίζει -απο-
λύτως- Τσίπρα και Σία η πα-
ρουσία του Τζ. Κόρμπυν στην 
«Ζούγκλα» του Καλαί σε ένδειξη 
«αλληλεγγύης» στους πρόσφυ-
γες; Του ίδιου και της κ. Νταϊάν 
Αμποτ, μέλους της σκιώδους 
κυβέρνησης του Εργατικού 
Κόμματος...

> Οσο για το Ισραήλ, (και) στην 
τωρινή συγκυβέρνηση έχει βρει 
ένα σύμμαχο με απεριόριστη 
κατανόηση...

> «Μάχη στη Βουλή» (tanea.
gr, 26-1-2016). Ναι, ναι... αύριο 
καθαρίζουν τα αίματα από τις 
βίαιες συγκρούσεις...

> Δεν «θορυβήθηκε» απλώς, 
αντέδρασε «έντονα» η αμερικα-
νική πρεσβεία στην χρησιμοποί-
ηση υλικού από το βιβλίο του Σ. 
Ξηρού. Η συγκυβέρνηση τι λέει 
επί τούτου;

> Στους δρόμους σπέρνεται το 
δίκιο κι η συνείδηση.

> Δύο ακροδεξιοί «μαλώνουν» 
στην Τσεχία (πρόεδρος Ζέμαν 
– πρωθυπουργός Σόμποτκα) 
πάνω σ’ αυτό που... συμφωνούν: 
το «έξω οι πρόσφυγες».

> «Αξιόμαχος» κατά τον κ. Α. 
Καρακούση του «Βήματος» ο Κ. 
Μητσοτάκης (και για διαχείριση 
οικουμενικής;).

> Κι έτσι εδώ σε ξαναβρίσκω, 
Αλέξη πες μου αν με θυμάσαι...

> Life in a shithole.

> Ο Αρμαγεδδώνας – τα μέτρα 
– η πέτρα – η φαρέτρα...

> Απλά σημειώνουμε τη λέξη 
«κλιμάκωση» (ή «κλιμακώνου-
με») από τα εξής φύλλα του Ρι-
ζοσπάστη: 24/1/2016, 26/1/2016 
– πηχυαίοι τίτλοι.

> «Απλωμένα χέρια για μια 
τσάντα πορτοκάλια» (tanea.gr, 
27-1-2016). Αυτός είναι ο καπι-
ταλισμός (έχει και περαιτέρω...) 
χωρίς «ηλίθιε»...

> ΚΑΙ την Παλαιστίνη ξεπούλη-
σε άχου – Τσίπρας (με Νετανιά-
χου). Διαφήμιση στην avgi.gr, 
27-1-2016: «Α. Τσίπρας – Μ. Νετα-
νιάχου: Αμοιβαία βούληση για 
συνεργασία» - αφιερωμένο σε 
όσους πανηγύρισαν πέρσι για 
τη νίκη του Τσίπρα και διείδαν σ’ 
αυτήν «βήμα προόδου» για την 
μαρτυρική Παλαιστίνη (πλατύ 
το χαμόγελο του Αλέξη...).

> Μάγκες (ξέρετε ποιοι...): Σας 
το ‘κλεψε (και αυτό) η ΑΥΓΗ: Πη-
χυαίος τίτλος (ντεμέκ) – «Ταξικό 
μίσος από Μητσοτάκη» - εναντί-
ον τίνος άραγε... (κλαυσίγελως).

Βασίλης

Ο Αλέξης ο... φλου

Τρομοκρατία είναι η διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης

Και στους μπάτσους δεν προσφέρονται γαρύφαλλα...

Ολα σε βάθος τετραετίας τα έχουν οι συριζανέλ: κοιτώντας στον πάτο του βαρελιού...

ΚΥΑ και αράξαμε (harac 260 + 160 εκατ. ευρώ στους αγρότες)

Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, αν δεν καούμε μεις, πώς θα γενούνε φως τα σκοτάδια

Συριζανελίτες, Χίτες! (Γρίβας γαρ...) Εμετίλα σε φαιορόζ...

  Dixi et salvavi animam meam

u «Βρίσκεστε εδώ, επειδή καταστρέφουμε τις χώρες σας». 
Γραμμένο σε τρεις γλώσσες (γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά) το 
τεράστιο πανό κοσμεί ένα βερολινέζικο τοίχο. Τι κρίμα που δεν 
γράφει το μήνυμα και στα αραβικά, για να μπορέσει να το δια-
βάσει η πλειοψηφία των προσφύγων και μεταναστών. Κι έτσι, 
όμως, είναι σίγουρο ότι οι γλωσσομαθείς θα το μεταφέρουν 
στους συμπατριώτες τους.

u Το κόκκινο, το χρώμα της αντίστασης και της ελπίδας, 
επέλεξαν οι βρετανικές αρχές για να σταμπάρουν τα σπίτια 
(σπίτια τρόπος του λέγειν, γιατί πρόκειται για ερείπια) στα 
οποία εγκαθιστούν αιτούντες άσυλο, μέχρι να εξεταστούν οι 
αιτήσεις τους. «Μας έχουν βάλει πίσω από κόκκινες πόρτες. 
Είναι σαν μια διακήρυξη ότι δεν είμαστε το ίδιο με εσάς», εί-
παν πρόσφυγες στους «Times» που έκαναν σχετική έρευνα. 
Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε έκπληξη. Οπως είπαν οι 
αρμόδιοί του, αυτοί έχουν δώσει τη δουλειά εργολαβία στην 
εταιρία «ασφάλειας» G4S, η οποία την έδωσε υπεργολαβία 
στην εταιρία Jomast. Αυτή βρήκε την ευκαιρία να βγάλει κέρ-
δος από κάποια σπίτια που προορίζονται για κατεδάφιση. Η 
Jomast αρνήθηκε ότι εφαρμόζει πολιτική απαρτχάιντ, μετά 
το θόρυβο που έγινε, όμως πρόσφυγες που άλλαξαν σε λευκό 
το χρώμα της πόρτας στο σπίτι που τους έχει παραχωρηθεί 
αποκάλυψαν πως τους επισκέφτηκε υπάλληλος της εταιρίας 
και τους ενημέρωσε πως αυτό απαγορεύεται, ενώ λίγες μέρες 
αργότερα ξύπνησαν και είδαν την πόρτα τους βαμμένη και 
πάλι κόκκινη.

u Μνημείο πολιτικής προ-
στυχιάς, για μια ακόμα 
φορά, το πρωτοσέλιδο 
της εποχής. Φωτογραφία 
και πανηγυρικός τίτλος για 
τη φιέστα του Τσίπρα στο 
Ταε-Κβον-Ντο και δίπλα ο 
κεντρικός τίτλος: «Τα μπλό-
κα να γίνουν γέφυρες». Τι 
να γεφυρώσουν; Τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ με την αγωνιζόμενη 
κοινωνία, διότι έγινε το λά-
θος να μην ανοίξουν έγκαι-
ρα δίαυλοι επικοινωνίας! 
Ολα σε μια παρεξήγηση 
οφείλονται, ρε γαμώτο… 

οι τοίχοι έχουν φωνή



Πινακοθήκη
Εμείς δεν εμφανιζόμαστε σαν μετά Χριστόν προφή-

τες. Πολύ νωρίς, πολύ πριν τον κάνει ο Τσίπρας υπουργό 
Οικονομικών, τον αποκαλούσαμε Μπαρουφάκη. Από 
τότε που έγινε ευρύτερα γνωστός, όταν στην «κάτω πλα-
τεία» Συντάγματος παρήλαυναν διάφοροι απίθανοι τύ-
ποι και επιδίδονταν σε μεγαλοφυείς αναλύσεις, είχαμε 
εντοπίσει και το ταλέντο του στη μπαρούφα, αλλά και 
την απύθμενη φιλοδοξία του.

Αυτός ο απίθανος τύπος, λοιπόν, κυκλοφοράει με μια 
τσάντα γεμάτη κασέτες κάθε είδους (επιμένουμε στο 
«κάθε είδους») και μιλώντας γι' αυτές εξακολουθεί να 
εξασφαλίζει το παντεσπάνι του.

Μα δεν κατάλαβαν ότι πρόκειται περί φελλού; Γιατί, 
τι είναι ο Τσίπρας; Τι είναι ο Παππάς και ο κυρ-Αλέκος, 
εκτός από ιντριγκαδόροι και φραξιονιστές; Για την 
παιδική χαρά του Μαξίμου -όπως επίσης εγκαίρως την 
είχαμε χαρακτηρίσει- ο Μπαρουφάκης ήταν το κατάλ-
ληλο πρόσωπο για να πετάει τη μπάλα στην εξέδρα.

Οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του θα επεδίωκε μια 
συμφωνία από την αρχή. Το έκανε ο παρουσιαζόμενος 
ως «σοβαρός» Δραγασάκης, όταν υπέγραψε το κοινό 
ανακοινωθέν του Eurogroup στις 11 Φλεβάρη. Παρου-
σία του Μπαρουφάκη. Τον έβαλαν, όμως, να πάρει πίσω 
την υπογραφή του, για να υπογράψουν ένα χειρότερο 
ανακοινωθέν στις 20 Φλεβάρη. Την εφαρμογή του οποί-
ου ανέθεσαν στον Μπαρουφάκη, με την οδηγία «πέτα 
τη μπάλα στην κερκίδα». Ετσι, εγεννήθη ημίν «δημιουρ-
γική ασάφεια».

Τι έκανε τότε ο «σοβαρός» Δραγασάκης; Αποτραβή-
χτηκε στη γωνία του, αφήνοντας την παιδική χαρά να 
συνεχίσει. Επανεμφανίστηκε όταν το παιχνίδι έφτασε 
στο 90 και μαζί με τον Σαγιά είπαν στον Τσίπρα ν' αφή-
σει τα καμώματα και να πάει να υπογράψει, γιατί αλλιώς 
θα πάει φυλακή. Ετσι, ο Τσίπρας υπέγραψε και ο Μπα-
ρουφάκης έμεινε με το «plan X» στο χέρι.

Ηταν κι άλλος ένας μαζί του, υπέρ της εφαρμογής του 
«plan X», είπε στην τελευταία συνέντευξή του επί ελλη-
νικού εδάφους. Ποιος άραγε να ήταν αυτός; Οι «δεξιοί» 
Δραγασάκης και Σταθάκης αποκλείεται. Ο Τσακαλώτος 
μένει, που είναι και φίλος του Μπαρουφάκη. Αν συνέβη 
κάτι τέτοιο, τότε ο Τσακαλώτος -εκτός από βρετανικό 
κρύο χιούμορ- διαθέτει και την ανατολίτικη κουτοπο-
νηριά της νυφίτσας. Διότι είχε ήδη αντικαταστήσει τον 
Μπαρουφάκη ως κεντρικός διαπραγματευτής, ενώ στη 
συνέχεια τον διαδέχτηκε στο υπουργείο Οικονομικών 
και έκλεισε στο άψε-σβήσε όλες τις διαπραγματεύσεις 
με την τρόικα. Το ίδιο κάνει μέχρι τώρα, άλλωστε, παρέα 
-αυτός ο… μαρξιστής οικονομολόγος- με τους «δεξιούς» 
Δραγασάκη, Σταθάκη και Χουλιαράκη.

Αυτή η μικρή περιήγηση στην πινακοθήκη των ηγετι-
κών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ επιτρέπει γενικότερης ση-
μασίας σκέψεις περί της αστικής πολιτικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ 
δείχνει από πρώτη άποψη καινούργιο φαινόμενο. Οι 
παλιότεροι γνωρίζουμε πως δεν είναι καθόλου καινούρ-
γιο. Ανάλογα φαινόμενα είχαμε δει και την πρώτη διετία 
της πρώτης κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Η διαφορά βρίσκεται 
όχι τόσο στα πρόσωπα όσο στις συνθήκες. Κι ο Ανδρέ-
ας Παπανδρέου πήγαινε σε διεθνή φόρουμ και έβαζε 
αστερίσκους κάτω από τα ανακοινωθέντα.

Ηταν άλλο το στάτους του Παπανδρέου, όμως, και 
άλλο αυτό του Μπαρουφάκη. Και δεν εννοούμε τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά (μολονότι εύκολα μπορεί 
να πει κανείς ότι ο Παπανδρέου ήξερε πού να σταματή-
σει, ενώ ο Μπαρουφάκης είχε «κόψει τον άλυσο») όσο 
το τι εκπροσωπούσαν. Ο Παπανδρέου εκπροσωπούσε 
την κοινοβουλευτικά νεαρή αστική Ελλάδα που μόλις 
είχε βγει από τη χούντα και έπρεπε να τιθασεύσει το 
ριζοσπαστικό διεκδικητικό κίνημα με αστικοδημοκρα-
τικές μεταρρυθμίσεις και οριακές οικονομικές παρα-
χωρήσεις, που μπορούσε να τις σηκώσει το σύστημα. 
Οι Τσιπρομπαρουφάκηδες αντιπροσώπευαν την κοινο-
βουλευτικά ώριμη αστική Ελλάδα, σε συνθήκες βαθιάς 
κρίσης του καπιταλισμού. Το εφτάμηνο της «σκληρής 
διαπραγμάτευσης» ήταν ο αναγκαίος χρόνος της δικής 
τους ωρίμανσης.

Π.Γ.

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

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο

Ηρθε ο καιρός, δυο παλιοί 
φίλοι, που η πολιτική τους 

χώρισε προσωρινά, να βρεθούν 
και πάλι από την ίδια πλευρά 
του χαρακώματος. Ο Στουρ-
νάρας και ο Τσακαλώτος (περί 
αυτών πρόκειται), παλιοί φί-
λοι από την Αγγλία, βρέθηκαν 
αντίπαλοι όταν ο πρώτος ήταν 
μνημονιακός υπουργός Οικο-
νομικών της συγκυβέρνησης των 
Σαμαροβενιζέλων και ο δεύτε-
ρος αντιμνημονιακός σκιώδης 
υπουργός Οικονομικών της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης, πλέον 
όμως υπηρετούν από κοινού τη 

μνημονιακή πολιτική, ο ένας ως 
διοικητής της ΤτΕ και ο άλλος 
ως υπουργός Οικονομικών της 
συγκυβέρνησης των Τσιπρο-
καμμένων.

Αυτοί οι δύο, λοιπόν, συμφω-
νούν σε ένα πράγμα: ότι πρέπει 
να κλείσει γρήγορα η περιβόη-
τη πρώτη αξιολόγηση από την 
τρόικα, αλλιώς δεν υπάρχει 
περίπτωση ο ελληνικός καπιτα-
λισμός να ξεκολλήσει από την 
ύφεση. Ο Τσακαλώτος το λέει 
συνεχώς, ήρθε η ώρα να το πει 
και ο Στουρνάρας. Σε ομιλία του 
στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορι-
κό Επιμελητήριο ζήτησε να απο-
φευχθούν πάση θυσία οι ατέρ-
μονες διαπραγματεύσεις και 
τόνισε πως «η επιτυχής ολοκλή-
ρωση της πρώτης αξιολόγησης 
είναι αποφασιστικής σημασίας 
για τη σταδιακή ανάκαμψη της 
οικονομίας στο δεύτερο εξάμη-
νο του 2016».

Η επιχειρηματολογία και 
των δύο είναι πανομοιότυπη, 
αν και δεν έχει καμιά σχέση με 
την οικονομική επιστήμη. Πε-
ρισσότερο φέρνει προς την… 
αστρολογία. Οπως η μαντάμ 
Τάδε Ταδεπούλου βγαίνει στο 
πρωινάδικο και προβλέπει τις 
ευνοϊκές και τις μη ευνοϊκές 
συνθήκες, ανάλογα με το ζώ-
διο, έτσι και ο Στουρνάρας με 
τον Τσακαλώτο «βλέπουν» τους 

ξένους επενδυτές έτοιμους να 
ορμήσουν στην Ελλάδα και να 
δώσουν… φτερά στον εγχώριο 
καπιταλισμό, αν υπάρξει κλίμα 
οικονομικής σταθερότητας. 
Πώς μπορεί να υπάρξει αυτό το 
κλίμα, σύμφωνα με όσα λένε; Αν 
κλείσει επιτυχώς η πρώτη αξιο-
λόγηση και στη συνέχεια γίνει η 
νέα αναδιάρθρωση του χρέους 
(με την επιμήκυνση στις λήξεις 
των ομολόγων που λήγουν μετά 
το 2022).

Δεν υπάρχει, βέβαια, καμιά 
ένδειξη ότι οι καπιταλιστές συ-
νωστίζονται γύρω από τα ελλη-
νικά σύνορα και περιμένουν το 
κλείσιμο της πρώτης αξιολόγη-
σης και την πρώτη αναθεώρη-
ση του χρέους για να φέρουν 
εδώ τα κεφάλαιά τους και να 
τα επενδύσουν. Ας μην αδική-
σουμε, όμως, τους Στουρνάρα 
και Τσακαλώτο. Δεν μιλάμε για 
καμιά ορμητική ανάπτυξη του 
ελληνικού καπιταλισμού, αλλά 
για μια ισχνή ανάπτυξη, έτσι που 
η κίνηση του ΑΕΠ να ξεκολλήσει 
από το πλην και να περάσει στο 
συν. Για να επιτευχθεί αυτό, θα 
πρέπει να αποκατασταθούν κά-
ποιοι όροι οικονομικής σταθερό-
τητας. Κυρίως πρέπει να υπάρξει 
κάποια -μικρή έστω- άνεση ρευ-
στότητας, ώστε να μπορέσουν 
να προχωρήσουν σε πλήρη άρση 
των capital controls.

Η ρευστότητα εξαρτάται από 

τις αποφάσεις της ΕΚΤ (επανα-
φορά του waiver και αποδοχή 
από την ΕΚΤ των ομολόγων των 
ελληνικών «συστημικών» τρα-
πεζών, ώστε να πέσει κάπως το 
κόστος δανεισμού) και ο Ντρά-
γκι το έχει κατ' επανάληψη ξε-
καθαρίσει (τελευταία φορά στον 
πρόεδρο Πάκη που του έκανε βί-
ζιτα στη Φρανκφούρτη), ότι αν 
δεν κλείσει η πρώτη αξιολόγηση 
δεν υπάρχει περίπτωση επανα-
φοράς του waiver.

Εχουν δίκιο, λοιπόν, ο Στουρ-
νάρας με τον Τσακαλώτο να 
ζητούν επιτάχυνση των διαδι-
κασιών. Ομως, όπως τονίζει και 
το Γραφείο Προϋπολογισμού 
του Κράτους στη Βουλή στην 
τελευταία έκθεσή του, «ό,τι 
είναι αναγκαίο με οικονομικά 
κριτήρια δεν είναι απαραίτητα 
εφικτό με πολιτικά». Η κυβέρνη-
ση άρχισε πλέον ν' αντιμετωπίζει 
ισχυρές κοινωνικές αντιστάσεις 
στο εσωτερικό, οι οποίες συ-
νιστούν γι' αυτή και πολιτική 
απειλή. Μπορεί να θέσουν σε 
κίνδυνο την ίδια την πλειοψη-
φία της. Η πρώτη αξιολόγηση, 
μέχρι στιγμής, δεν καθυστερεί 
εξαιτίας των δανειστών, αλλά 
εξαιτίας της ελληνικής κυβέρ-
νησης που δεν μπορεί να περά-
σει το Ασφαλιστικό και ψάχνει 
τρόπους για να τα καταφέρει. 
Γι' αυτό ο Φέσσας του ΣΕΒ κά-
λεσε να σταματήσουν οι πολιτι-

κές αντιπαραθέσεις και όλες οι 
μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις 
να ψηφίσουν αυτά που συμφώ-
νησαν το καλοκαίρι. Γι' αυτό ο 
Στουρνάρας προειδοποιεί με 
ευγενικό τρόπο την κυβέρνηση 
να επιταχύνει τις διαδικασίες. 
Ο Τσακαλώτος, όμως, υποχρεώ-
θηκε από το Μαξίμου να δώσει 
συνέντευξη Τύπου για να ρίξει 
την ευθύνη της καθυστέρησης 
στο ΔΝΤ!

Οι ιμπεριαλιστές δανειστές 
από την πλευρά τους δεν έχουν 
κανένα λόγο να βιάζονται. Δεν 
υπάρχει κάτι που να τους πιέζει 

αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι 
όσα προέβλεπε το Μνημόνιο για 
τις τράπεζες έχουν ήδη εφαρμο-
στεί (απομένει μόνο η -συμφω-
νημένη ήδη- νομοθεσία για τα 
«κόκκινα» δάνεια). Αντιλαμβά-
νονται τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζει η συγκυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων και αφήνουν 
τα πράγματα να ωριμάσουν πο-
λιτικά (θα προτιμούσαν μια κυ-
βέρνηση όλων των μνημονιακών 
κομμάτων). 

Ο μόνος από τους παράγο-
ντες των ιμπεριαλιστών δανει-
στών που έδειξε να βιάζεται 
είναι ο Κλάους Ρέγκλινγκ του  
ΕSΜ. «Αν δεν προχωρήσει η 
αξιολόγηση, η Ελλάδα κινδυ-
νεύει να μην έχει χρήματα», 
δήλωσε σε συνέντευξή του στη 
γαλλική «Le Figaro». Κι αυτός, 
όμως, έδωσε χρόνο για την ολο-
κλήρωση της αξιολόγησης μέχρι 
το Πάσχα, όπως διευκρίνισε. 
Ολοι γνωρίζουν, άλλωστε, ότι 
η επόμενη δόση δανείου είναι 
τον Ιούνη του 2016 και θέλουν να 
κλείσουν την πρώτη αξιολόγηση 
πρωτύτερα.

Συμπέρασμα: από την αντί-
σταση που θ' αναπτύξει ο ελλη-
νικός λαός εξαρτάται η πορεία 
των πραγμάτων. Αν αυτή απο-
κτήσει ένταση και διάρκεια, οι 
σχεδιασμοί  τους θ' αποτύχουν.

Διανύοντας 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.

Οι ιμπεριαλιστές δανειστές 
δε βιάζονται


