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Τελειώνοντας θέλω να σας 
πω, βέβαια αυτό είναι τελείως 
ξένο ως προς εσάς όσον αφο-
ρά το ρεπορτάζ που κάνετε, ότι 
πριν από λίγο υπογράφηκε και 
η περιβαλλοντική αδειοδότη-
ση για το γήπεδο της ΑΕΚ.

Πάνος Σκουρλέτης
Μπορεί να είναι άσχετο από 

το ρεπορτάζ, αλλά πρέπει να 
το πω, για να με δοξάσουν τα 
παπαγαλάκια του «ντον» και 
να με αγαπήσει ο «ιδιωτικός 
στρατός» του.

Παπαγγελόπουλος: Την κυ-
ρία Ράικου ποιος την έβαλε, ο 
ΣΥΡΙΖΑ ή η ΝΔ;

Βενιζέλος: Τη Ράικου την 
τοποθέτησε η κυβέρνηση ή το 
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο; 
Αυτή είναι η αντίληψη που έχε-
τε για τη Δικαιοσύνη;

Ευτυχώς που υπάρχει και 
η χυδαιότητα των Παπαγγε-
λόπουλων, για να πέφτουν οι 
μάσκες περί «ανεξάρτητης 
θεσμικής λειτουργίας».

Η ΝΔ δε θ' αφήσει την κυ-
βέρνηση να κάνει πάρτι στις 
πλάτες των μεταναστών και 
των προσφύγων.

Ντόρα Μπακογιάννη
Το πάρτι πρέπει να το κά-

νουμε μαζί.
Η Εθνική Υπηρεσία Πληρο-

φοριών λειτουργεί με βάση 
την ελληνική νομοθεσία, η 
οποία απαιτεί πάντα Εισαγ-
γελική Παραγγελία για την 
αντιμετώπιση εγκληματικών 
δράσεων ή άλλων απειλών.

Ιωάννης Ρουμπάτης
Γέλασαν και τα τσιμέντα στο 

γκρίζο κτίριο της Κατεχάκη.
Αυτό που έχει για μένα ιδι-

αίτερο ενδιαφέρον είναι η 
σφοδρή πεποίθηση των αξι-
ωματούχων του Ταμείου ότι 
η συμφωνία του Ιούλη ήταν 
ετεροβαρής υπέρ των ελληνι-
κών συμφερόντων έναντι των 
επιδιώξεων του Ταμείου. Και 
αυτό δεν πρέπει να περάσει 
απαρατήρητο (…) Και βεβαί-
ως, τόσο το Ταμείο, όσο και η 
Νέα Δημοκρατία παρά τα όσα 
λέγει, γνωρίζουν πολύ καλά ότι 
η συμφωνία που υπογράφηκε 
τον Ιούλιο και μάλιστα παρά 
το γεγονός ότι βρεθήκαμε σε 
δεινή θέση, είναι πολύ ευνοϊ-
κότερη από οτιδήποτε είχε δε-
σμευτεί μέχρι τότε η χώρα με 
τις υπογραφές και τις δεσμεύ-
σεις του κ. Σαμαρά και του κ. 
Βενιζέλου.

Αλέξης Τσίπρας
Το δικό μας το Μνημόνιο εί-

ναι το καλύτερο κι όποιος δεν 
το πιστεύει λέει ανοησίες.

Μια τηλεφωνική συνομιλία 
υποκλάπηκε και κατέληξε στη 
δημοσιότητα. Δεν το θεωρώ 
κανονικό. Γι' αυτό και αυτή η 
συνομιλία, ως τέτοια, δεν υφί-
σταται.

Μέρτιν Γιέγκερ
Τι μας λέει ο εκπρόσωπος 

του Σόιμπλε; Οτι κοτζάμ Τσί-
πρας δίνει βάση σε μια συμ-
φωνία που δεν υφίσταται;

Οσο κι αν σας φαίνεται 
παράξενο, η παραίτηση 

του Φαμπρ και η μη παραίτη-
ση του Μπαλτά έχουν το ίδιο 
κίνητρο: την καριέρα τους. Ο 
Φαμπρ έπρεπε να υπερασπι-
στεί τη δημόσια εικόνα του. 
Αυτή που πουλάει διεθνώς, 
εξασφαλίζοντας το παντεσπά-
νι του. Επρεπε να παραιτηθεί 
μπροστά στον κίνδυνο να τσα-
λακωθεί ανεπανόρθωτα. Είτε 
πήρε μόνος του την απόφαση 
είτε του το ζήτησε ο Μπαλτάς, 
το κίνητρό του δεν αλλάζει. Ο 
Μπαλτάς δεν έχει να υπερα-
σπιστεί τίποτ' άλλο εκτός από 
την υπουργική καρέκλα του. Γι' 
αυτό και μπαστακώθηκε σ' αυ-
τή. Ο Φαμπρ θα εξακολουθή-
σει να πουλάει τα «προϊόντα» 
του ανά την Ευρώπη και τον 
κόσμο και να κονομάει, ενώ ο 
Μπαλτάς μόνο ως υπουργός 
του Τσίπρα μπορεί να μείνει 
στο παιχνίδι. Δεν έχει τίποτ' 
άλλο να πουλήσει. Και μην ψά-
χνετε λαϊκό φιλότιμο σε ξεσκο-
λισμένους ευρωαναθεωρητές 
τύπου Μπαλτά.

Οσο για εκείνους που με 
καθαρά φασίζοντα τρόπο 

έπαιζαν από το πρωί μέχρι το 
βράδυ τους «παλλόμενους 
φαλλούς», ένα απόσπασμα 
από έργο του Φαμπρ, δε θα 
τους παραπέμψουμε στο τυρ-
ναβιώτικο Μπουρανί και άλλες 
επιβιώσεις παλιών αποκριάτι-
κων εθίμων, στα οποία κυρι-
αρχούν τα φαλλικά σύμβολα, 
αλλά στις παραστάσεις του 
Αριστοφάνη που ανέβαζε ο 
Κάρολος Κουν. Εχουν δει, άρα-
γε, την κατά Κουν «Ειρήνη», με 
τους τεράστιους φαλλούς και 
τις επί σκηνής αναπαραστά-

σεις σεξουαλικών πράξεων; 
Ασφαλώς και την έχουν δει, 
όσοι απ' αυτούς ασχολούνται 
με τα πολιτιστικά. Σαν γκεμπε-
λίσκοι, όμως, επέλεξαν να εξά-
ψουν τον κοινωνικό συντηρη-
τισμό, αντί να μιλήσουν για τη 
λαμογιά των Φαμπρ-Μπαλτά.

Μια υπουργός του… αδι-
άφθορου Ρέντσι αναγκά-

στηκε να παραιτηθεί λόγω της 
εμπλοκής της σε σκάνδαλο… 
διαφθοράς. Η Φεντερίκα 
Γκουίντι, υπουργός Οικονομι-
κής Ανάπτυξης, πέρασε στον 
κρατικό προϋπολογισμό ρύθ-

μιση που βόλευε τον σύντροφό 
της καπιταλιστή Τζιανλούκα 
Τζεμέλι, στέλεχος πετρελαϊ-
κών επιχειρήσεων. Σύμφωνα 
με τον ιταλικό Τύπο, ο ερίφης 
κέρδισε γύρω στα 2,5 εκατ. ευ-
ρώ από τη ρύθμιση της «δικιάς 
του». Κατά τα άλλα, διεφθαρ-
μένος ήταν μόνο ο Μπερλου-
σκόνι.

Δήλωσε ο Σκουρλέτης για 
το εργοστάσιο των χρυ-

σοθήρων στις Σκουριές: «Μια 
τόσο μεγάλη επένδυση για να 
προχωρήσει, πρέπει να εξασφα-
λίζει την -πέρα από τις τρεις 
προηγούμενες προϋποθέσεις 
που πρέπει να ικανοποιούνται 

και οι τρείς στο 100% δηλα-
δή τη νομιμότητα, το δημόσιο 
συμφέρον και την προστασία 
του περιβάλλοντος- κοινωνική 
ειρήνη, να εξασφαλίζει  κοινω-
νική αποδοχή. Πώς μπορεί να 
προχωρήσει μια επένδυση όταν 
είναι ταυτισμένη στα μάτια της 
τοπικής αλλά και ευρύτερα της 
ελληνικής κοινωνίας, με το δι-
χασμό; Θα έβλεπα, λοιπόν, ως 
μία προοπτική για να ξεπερα-
στούν προβλήματα,  έναν ανα-
γκαίο συμβιβασμό γύρω από 
αυτό το θέμα». Ο «αναγκαίος 
συμβιβασμός» θα είναι σαν 
αυτόν που έκανε ο Τσίπρας με 
τους ιμπεριαλιστές δανειστές 
το περασμένο καλοκαίρι.

9/4: Τυνησία: Ημέρα μαρτύρων 9/4/1941: Αρχή 
γερμανικής κατοχής Θεσσαλονίκης 9/4/1968: 
31 νεκροί από ταραχές λόγω δολοφονίας 
M. L. King 9/4/1968: Διακήρυξη Ντούπτσεκ 
(«Ανοιξη της Πράγας») 9/4/1973: Ανατίνα-
ξη ισραηλινής πρεσβείας στη Λευκωσία 
(«Μαύρος Σεπτέμβρης») 10/4/1870: Γέν-
νηση Λένιν 10/4/1919: Δολοφονία Εμι-
λιάνο Ζαπάτα 10/4/1969: Οι κάτοικοι Μεγάλων 
Καλυβίων, Καματερού και Πύλης Τρικάλων αντι-
δρούν μαχητικά στην απαλλοτρίωση εδαφών τους 
10/4/1989: Βόμβα στην πόρτα διαμερίσματος αρε-
οπαγίτη Σαμουήλ Σαμουήλ (1η Μάη) 10/4/1993: 
Δολοφονία ηγέτη ΚΚ Νότιας Αφρικής Κρις Χάνι 
11/4: Ημέρα κατά νόσου Parkinson, Κόστα Ρίκα: 
Ημέρα Χουάν Σανταμαρία 11/4/1944: Εκτε-

λούνται πέντε κομμουνιστές (Καισαρι-
ανή) ως αντίποινα για εκτέλεση δύο 
χωροφυλάκων 11/4/1969: Βόμβα στην είσο-
δο εφημερίδας «Εστία» (ΔΑ) 11/4/1978: Οι 
Ερυθρές Ταξιαρχίες εκτελούν δεσμο-
φύλακα της φυλακής όπου κρατούνται 
κορυφαία μέλη τους 11/4/1994: Ρουκέτα 
κατά γραφείων «Alico» και βόμβα στα γραφεία 
«Nationale Nederlanden» (17Ν) 12/4: Ημέρα 
πτήσης ανθρώπου στο διάστημα, ημέρα για τα 
παιδιά του δρόμου 12/4/1928: Βομβιστική επί-
θεση κατά βασιλιά Ιταλίας Βίκτωρα Εμμανουήλ 
Γ' (δεκαεπτά νεκροί, τριάντα τραυματίες, σώος 

ο ίδιος) 12/4/1967: Συγκρούσεις απερ-
γών οικοδόμων - αστυνομίας (Ομόνοια), 

75 τραυματίες 12/4/1981: Βίαιες φυλετικές 
ταραχές στο Λονδίνο, 165 αστυνομικοί τραυ-
ματίες, εκατό συλλήψεις 13/4: Καμπότζη, Τα-
ϊλάνδη: Πρωτοχρονιά 13/4/1917: Ταραχές στη 
Σμύρνη λόγω έλλειψης τροφίμων, εκατό νεκροί 
13/4/1959: Ο Πάπας Ιωάννης απαγορεύ-
ει στους καθολικούς να ψηφίσουν υπέρ 
κομμουνιστών 13/4/1970: Καταδίκη 20 μελών 
«Δημοκρατικής Αμυνας» 13/4/1983: Απόπειρα κα-
τά σαουδάραβα πρέσβη (Αθήνα) με παγιδευμένο 
αυτοκίνητο (Ομάδα Επαναστατικής Λαϊκής Αλ-
ληλεγγύης) 14/4/ 1968: Συλλήψεις νέων «Ρήγα 
Φεραίου» και ΠΑΜ 14/4/1979: Βόμβες σε γραφεία 
ΣΕΒ (ΕΛΑ) 15/4: Ημέρα δράσης κατά στρατιωτικών 
δαπανών 15/4/2007: Βρίσκεται απαγχονισμένος 
στο κρατητήριο του ΑΤ Νέων Λιοσίων ο αλβανικής 
καταγωγής 20χρονος Λεωνίδας Καλτσάς.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

 u «Αγαπητή Κριστίν» ο Τσίπρας, «Αγα-
πητέ κύριε πρωθυπουργέ» η Λαγκάρντ 

u Από την προσφώνηση ακόμα φρόντι-
σε να του βάλει πάγο u Στις επόμενες 
παραγράφους ο πάγος γίνεται παγετώ-
νας u «Είμαι σίγουρος ότι θα συμμε-
ριστείς την ανησυχία μου» της έγραψε 
ο Τσίπρας u «Δεν επικοινωνούμε μέσω 
διαρροών» του απάντησε η Λαγκάρντ 

u Αυτά παθαίνει ένας επαρχιώτης 
πολιτικός που πάει να κάνει δημόσια 
διαπραγμάτευση u Εχει, βέβαια, να 
ικανοποιήσει ανάγκες εσωτερικής 
κατανάλωσης, αλλά τι δουλειά είχε ν' 
απευθυνθεί αυτός στη Λαγκάρντ; u 

Μπορούσε να το αναθέσει στο Τσα-
καlotto u Tώρα πήρε όλη την κρυάδα 
μόνος του u Εφαγε το φτύσιμο από τη 
Λαγκάρντ και -καταπώς το συνηθίζει- 
απεφάνθη ότι… ψιχαλίζει u «Λόγω των 
υποτιθέμενων συνομιλιών για το χρέος» 
λέει η Βελκουλέσκου στον Τόμσεν u   

Γιατί πέρασε ασχολίαστο αυτό το «υπο-
τιθέμενων»; u Μήπως γιατί είναι το ίδιο 
με το «θέμα πρεστίζ» του Σόιμπλε; u 

Ο Παρασκευόπουλος κράτησε αποστά-
σεις από τον Παπαγγελόπουλο u Τον 
πρώην ΚΥΠατζή χρεώθηκε εξ ολοκλή-
ρου ο Τσίπρας u Ντροπή, αίσχος, φτου 
σας ξεφτίλες u Με απόφαση του πρω-
θυπουργού συστάθηκε Διυπουργική 
«Επιτροπή Εξωστρέφειας», στην οποία 
συμμετέχει ο κάθε πικραμένος u Ο 
Σταθάκης, ο Παππάς, ο Μάρδας (ναι, 
ο Μάρδας!), ο Τσίπρας (ο ξάδερφος) 
και καμιά δεκαριά γενικοί γραμματείς 
υπουργείων u Κι άφησαν έξω την υφυ-
πουργό Θεοδώρα Τζάκρη, που είναι Η 
βιομηχανία αυτοπροσώπως u Γίνεται, 
ρε, εξωστρέφεια χωρίς Σανέλ και Λου-
μπουτέν; u Τον Μάρδα θα στείλετε στα 
εξωτερικά να προωθήσει τις εξαγωγές; 
u Αυτός είναι εντελώς αντιεμπορικός 

u Αλλά έτσι είναι οι συριζαίοι u Αμα 

δουν τον κίνδυνο της επισκίασης από 
μια λαμπερή προσωπικότητα, αρπάζουν 
τα φτυάρια κι αρχίζουν το θάψιμο u 

Να ρωτήσει και η στήλη των πρωθυ-
πουργό κάτι u Θεωρείτε, αξιότιμε κύ-
ριε πρωθυπουργέ, ότι η φυλλάδα του 
Κουρή (με τον κλεψίτυπο τίτλο) και η 
φυλλάδα «Χωνί» δεν ανήκουν στη χο-
ρεία του «κίτρινου» Τύπου; u Λύστε 
μας την απορία, σας παρακαλούμε u 

Εμάς δεν μας απασχολεί πόση κρατική 
διαφήμιση παίρνουν, αλλά αν τις θεω-
ρείτε υπόδειγμα σοβαρής και αντικει-
μενικής δημοσιογραφίας u Δεν ξέρω 
αν το συνειδητοποιήσατε κι εσείς, αλ-
λά οι συριζαίοι κατέστρεψαν και την 
πρωταπριλιά u Με τόσα ψέματα σε 
καθημερινή βάση, το κατέστρεψαν το 
έθιμο u Η μάχη των στημένων γκάλοπ 
φουντώνει u Οχτώ μονάδες μπροστά 
τη ΝΔ δίνει ο γνωστός Μαραντζίδης 
(ΠΑΜΑΚ), το ακριβώς αντίθετο δίνει το 

Bridging Europe u 'H πάμε για εκλογές 
ή παίρνουν τα μέτρα τους για κάθε εν-
δεχόμενο u Λέγαμε κι εμείς: προσφυ-
γικό και να λείπει ο Μπόνο; u Αυτός, 
όμως, προτίμησε την Τουρκία, για να 
ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους u Και 
βέβαια, δε θα μπορούσε να λείψει η 
Μαριάννα Βαρδινογιάννη u Η οποία, 
φυσικά, έγινε δεκτή από τον Πάκη, όχι 
από τον παρακατιανό Μουζάλα ή τον 
«τρε μπανάλ» Βίτσα u «Πληθωρικός» 
ο Μπένι, «αιλουροειδής» ο Παπαγγελό-
πουλος u Κι ακόμα είμαστε στην αρχή 

u Ο Σκουρλέτης γιατί ήταν τόσο εκνευ-
ρισμένος απέναντι στην Καρακαλτάκα; 
u Από το πρώτο λεπτό της τηλεοπτικής 
τους αντιπαράθεσης μάλιστα u Δεν 
ήξερε ότι έτσι της έδινε πάσες; u Ηξε-
ρε, αλλά άμα έχεις σπυρί στον πισινό 
δεν μπορείς να ηρεμήσεις u Αχ, πως 
αλλάζουν οι καιροί u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο Jan Fabre προσήλθε ουσιαστικά 
ως εθελοντής για να συνεισφέρει στην Ελλάδα της κρίσης. Με 

αυτό κατά νου, ανέλαβε να οργανώσει σε ελάχιστο χρονικό 
διάστημα το Ελληνικό Φεστιβάλ αυτοπεριορίζοντας το σύνολο 
των οικονομικών του αξιώσεων στο ποσό των 20.000 ευρώ για 

κάθε χρόνο.
Αριστείδης Μπαλτάς

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Με το ζόρι προξενειό
Ο ειδικευμένος στα πολιτικά προξενειά Μάρτιν Σουλτς, καθ' 

οδόν προς την Κύπρο, σταμάτησε το αεροπλάνο του στην Αθήνα, 
προκειμένου να συναντηθεί με τον Τσίπρα στο Μαξίμου και με 
τους Γεννηματά και Θεοδωράκη στη Βουλή. Για το περιεχόμενο 
των συναντήσεων δεν ανακοινώθηκε τίποτα, καθώς ο Σουλτς δε 
θέλησε να γίνει γνωστή ούτε η επίσκεψή του, που χαρακτηρίστη-
κε ιδιωτική. Οι πάντες σχολίασαν ότι ο Σουλτς ήρθε για ν' ασκήσει 
πιέσεις για τη δημιουργία νέου κυβερνητικού σχήματος. Ομως 
προξενειό με το ζόρι δε γίνεται. Τουλάχιστον σ' αυτή τη φάση τα 
πράγματα δεν είναι ώριμα. Μόνο μια οξύτατη κυβερνητική κρίση 
θα μπορούσε να τα ωριμάσει τάχιστα.

Ούτε, όμως, στο μέτωπο της Κεντροαριστεράς τα πράγματα 
ωριμάζουν γρήγορα, μολονότι πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι ο 
Σουλτς πίεσε και σ' αυτή την κατεύθυνση τους Γεννηματά-Θεο-
δωράκη, μεταφέροντας τις απόψεις του Ολάντ, του Γκάμπριελ, 
του Πιτέλα. Γεννηματά και Θεοδωράκης συναντήθηκαν μετά 
από λίγες μέρες, όμως αυτό περισσότερο θα πρέπει να αποδο-
θεί στον τρόμο που αισθάνθηκαν από τη σφοδρότητα με την  
οποία εμφανίστηκε ο νέος δικομματισμός στη Βουλή, στην προ 
ημερήσιας διάταξης συζήτηση που οργάνωσε ο Τσίπρας, παρά 
στις νουθεσίες του Σουλτς.

Πραγματικά, η φραστική σφοδρότητα της σύγκρουσης Τσίπρα-
Μητσοτάκη στη Βουλή και η προβολή της από το σύνολο των 
αστικών ΜΜΕ, δεν άφησε χώρο στους δύο «κεντρώους». Μπορεί 
να σημειώθηκε η «καλή εμφάνισή» τους, όμως ως εκεί. Δεν τους 
αναγνωρίστηκε κανένας ιδιαίτερος ρόλος. Τσίπρας και Κυριάκος 
εμφανίστηκαν ως τα μόνα συγκοινωνούντα δοχεία. Ο Τσίπρας 
ξεφουσκώνει και ο Κούλης μαζεύει όλο τον «αέρα». Οι υπόλοιποι 
μπορεί να ελπίζουν μόνο στις «διαρροές» κι αυτό με την προϋπό-
θεση ότι θα ενώσουν τις μιζέριες τους, γιατί δύο μιζέριες πάνε 
πολύ για ένα χώρο εκλογικά συρρικνωμένο, που δε διαθέτει ούτε 
καν το όπλο ενός χαρισματικού αρχηγού, που θα μπορούσε να 
του δώσει έναν κάποιο αέρα (Φώφη και Σταύρος είναι αρχηγοί 
για γέλια και μόνο ελλείψει άλλων γίνονται αποδεκτοί).

Ετσι, δυο μέρες μετά από την προ ημερήσιας διάταξης συζή-
τηση στη Βουλή, ο Θεοδωράκης σήκωσε το τηλέφωνο και κάλε-
σε τη Γεννηματά σε συνάντηση στα γραφεία του Ποταμιού στη 
Βουλή. Η Γεννηματά ανταποκρίθηκε, όμως φάνηκε καθαρά πως 
η συνάντηση έγινε περισσότερο για το θεαθήναι παρά επειδή 
έχουν προχωρήσει κάποιες παρασκηνιακές διαδικασίες και οι 
αρχηγοί ανέλαβαν να τις επισημοποιήσουν. Είναι χαρακτηριστικό 
το γεγονός ότι δε συμφώνησαν ούτε στο να κάνουν κοινές δηλώ-
σεις. Και οι δύο έκαναν δηλώσεις στο όρθιο, στο περιστύλιο της 
Βουλής, υποβαθμίζοντας και σ' αυτό το επίπεδο το περιεχόμενο 
της υποτιθέμενης συμφωνίας τους.

Τι συμφώνησαν; Να φτιάξουν μια… επιτροπή, με 25 μέλη 
μάξιμουμ, που θα διερευνήσει τις δυνατότητες πολιτικής και 
προγραμματικής σύγκλισης Δημοκρατικής Συμπαράταξης και 
Ποταμιού. Ο Θεοδωράκης δήλωσε ότι στην επιτροπή θα πρέπει 
να συμμετέχουν κυρίως άνθρωποι «από την κοινωνία». Η Γεννη-
ματά είπε ότι η επιτροπή θα πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι τα 
μέσα Μάη (διότι για τότε έχει προσδιοριστεί το συνέδριο που θα 
καλέσει η Δημοκρατική Συμπαράταξη, που θα προχωρήσει μόνη 
της αν δεν ακολουθήσει το Ποτάμι). Ούτε σε μόνιμη διασύνδεση 
των κοινοβουλευτικών ομάδων τους συμφώνησαν. Συμφώνησαν 
να αναλαμβάνουν κοινές δράσεις σε θέματα που διαπιστώνουν 
σύμπλευση. Και βέβαια, επειδή ο Κωνσταντινόπουλος υπέγρα-
ψε κοινή ερώτηση με τον Αμυρά (άλλη… τεράστια φυσιογνωμία 
αυτός), δε σημαίνει ότι συνεργάζονται οι δύο κοινοβουλευτικές 
ομάδες.

Μ' άλλα λόγια, ο Θεοδωράκης κάλεσε τη Γεννηματά για να 
πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα. Δεν είναι τυχαίο ότι τα σχετικά με 
τη συνάντηση ξεχάστηκαν από τη μεθεπόμενη κιόλας μέρα της 
πραγματοποίησής της. Αρα, το σίριαλ «Η ενότητα της Κεντροα-
ριστεράς» θα μας προσφέρει πολλά ακόμη επεισόδια, καθώς συ-
μπλέκεται λιγότερο με τις προσωπικές φιλοδοξίες της Γεννηματά 
και του Θεοδωράκη και περισσότερο με το δίλημμα «με ποιον 
να πας και ποιον ν' αφήσεις;». Η Γεννηματά δεν μπορεί να έρθει 
σε ρήξη με την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία που της ζητάει να 
προσδεθεί στο άρμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Θεοδωράκης, όμως, δε θα 
διστάσει να πάει και με τον Μητσοτάκη, αν οι μεγαλοεκδότες 
τον διαβεβαιώσουν ότι θα στηρίξουν τα ανεμομαζώματα που 
παριστάνουν το κοινοβουλευτικό κόμμα. Θα το κάνει ακόμα κι 
αν χάσει τον Λυκούδη και την ομάδα του, που δύσκολα θα πάνε 
με τη ΝΔ και θα προτιμήσουν να πάνε με το ΠΑΣΟΚ (ίσως και 
τον Μάη, στο «ενωτικό συνέδριο»).

Κι ενώ Φώφη και Σταύρος προσφέρουν άφθονο γέλιο στον 
χειμαζόμενο ελληνικό λαό, ο Κούλης ανεβάζει τους τόνους και 
τον καλεί, τρις ημερησίως, προ φαγητού, να σηκωθεί να φύγει. 
Βρήκε το καλό «κόλπο» για την τρέχουσα περίοδο. Από μια βελ-
τιώνει τη δική του εικόνα «κυβερνησιμότητας» και από την άλλη 
διευκολύνει τους Τσιπροκαμμένους να συσπειρώσουν το λόχο 
τους και να ψηφίσουν τα νέα εφιαλτικά μέτρα.

Ελλάδα-Τουρκία

Φυλακές-συγκοινωνούντα δοχεία 
για πρόσφυγες και μετανάστες

«Σήμερα πραγματοποιού-
νται σημαντικά πρώτα 

βήματα για την εφαρμογή της 
συμφωνίας. Σήμερα το πρωί, 
32 σύριοι πρόσφυγες επανε-
γκαταστάθηκαν στη Γερμα-
νία και 11 στη Φινλανδία. Μια 
ομάδα σύριων προσφύγων 
αναμένεται να αναχωρήσουν 
για τις Κάτω Χώρες αύριο το 
πρωί. Σήμερα το πρωί βρισκό-
ταν σε εξέλιξη η επιστροφή 
αρκετών μεταναστών, που δεν 
είχαν υποβάλει αίτηση ασύλου 
στην Ελλάδα, από τα ελληνικά 
νησιά προς την Τουρκία, με 
πλήρη σεβασμό της ενωσια-
κής και της διεθνούς νομοθε-
σίας». Η Κομισιόν αισθάνθηκε 
την ανάγκη να εκδώσει ανακοί-
νωση την περασμένη Δευτέρα, 
χωρίς να ντρέπεται για τους 
αριθμούς που ανέφερε.

Μερικές δεκάδες σύριοι 
πρόσφυγες (43 συνολικά), με-
ταφέρθηκαν από την Τουρκία 
σε Γερμανία και Φινλανδία και 
ο Γιούνκερ το θεώρησε ιστορι-
κό γεγονός. Οι περισσότεροι 
(αν όχι όλοι) απ' αυτούς τους 
πρόσφυγες είναι σίγουρο ότι 
επανεγκαταστάθηκαν στο 
πλαίσιο επανένωσης οικο-
γενειών, όμως αυτό δεν έχει 
σημασία. Σημασία έχουν οι 
αριθμοί. Ακόμα και τώρα στην 
αρχή, που θέλουν να περάσουν 
στους πρόσφυγες το μήνυμα 
ότι καλά θα κάνουν να μείνουν 
στην Τουρκία και να περιμέ-
νουν μπας και τους κάτσει το 
«λαχείο» της «επανεγκατάστα-
σης», μεταφέρουν στην Ευρώ-
πη μερικές δεκάδες ανθρώ-
πους. Αυτό αρκεί για να μας 
πείσει πως δεν έχουν σκοπό να 
υλοποιήσουν ούτε τον αριθμό 
των μεταφορών προσφύγων 
από την Τουρκία προς ευρω-
παϊκές χώρες που (υποτίθεται 
ότι) συμφώνησαν. Αλλωστε, η 
υποδοχή προσφύγων από κάθε 
χώρα είναι εθελοντική.

Στόχος της ΕΕ είναι να 
φράξει τα σύνορά της και να 
εγκλωβίσει πρόσφυγες και 
μετανάστες σε ένα ζευγάρι 
φυλακών-συγκοινωνούντων 
δοχείων, Ελλάδα και Τουρ-
κία.  Με καμάρι αναφέρει η 
Κομισιόν τι έκανε η Ελλάδα 
για τη συμμόρφωσή της στις 
απαιτήσεις του ρόλου που της 
ανατέθηκε: «Μετέφερε στην 
ηπειρωτική χώρα όλους τους 
μετανάστες που είχαν φτάσει 
στα νησιά πριν από τις 20 Μαρ-
τίου. Επέστρεψε στην Τουρκία 
147 παράτυπους μετανάστες 
που δεν χρήζουν διεθνούς 
προστασίας και οι οποίοι είχαν 
αφιχθεί πριν τις 20 Μαρτίου. 
Απέστειλε αξιωματικούς-συν-
δέσμους στην Τουρκία. Εγκα-
τέστησε, 1.500 υπαλλήλους και 
αστυνομικούς για υποθέσεις 

ασύλου στα νησιά. Μετέτρεψε 
τα κέντρα πρώτης υποδοχής 
σε κλειστές εγκαταστάσεις 
υποδοχής για να αποφευχθεί 
η διαφυγή των παράτυπων 
μεταναστών που υπόκεινται 
σε αποφάσεις επιστροφής. 
Προσάρμοσε τη νομοθεσία 
της για να εξασφαλίσει νομικό 
πλαίσιο για την εφαρμογή των 
αρχών της “πρώτης ασφαλούς 
χώρας ασύλου'' και της “ασφα-
λούς τρίτης χώρας''» (δηλαδή 
για να μπορεί να απελαύνει 
πρόσφυγες στην Τουρκία).

Βέβαια, τα παπαγαλάκια 
των ελληνικών ΜΜΕ θρηνούν: 
«πρόσφυγες και μετανάστες 
υποβάλλουν σε μαζική κλί-
μακα αιτήματα ασύλου για 
ν' αποφύγουν την απέλαση». 
Εχουν, όμως, γνώση οι φύ-
λακες. Τα αιτήματα θα εξε-
ταστούν με διαδικασίες fast 
track και οι μαζικές απελάσεις 
θ' αρχίσουν. Μπορεί να μας 
καθυστερήσουν λίγο, αλλά δε 
θα ξεφύγουν. Στο κάτω-κάτω, 
στα νησιά τους έχουμε κλει-
σμένους, δεν έχουν πλωτά 
μέσα για να φύγουν.

«Οσοι δεν υποβάλουν αίτη-
ση ασύλου στην Ελλάδα ή των 
οποίων η αίτηση για χορήγηση 
ασύλου έχει απορριφθεί ως 
απαράδεκτη θα επιστρέφο-
νται στην Τουρκία. Το νομικό 
πλαίσιο αυτών των επιστροφών 
είναι η διμερής συμφωνία επα-
νεισδοχής μεταξύ Ελλάδας και 
Τουρκίας. Από την 1η Ιουνίου 
2016, αυτή θα αντικατασταθεί 
από τη συμφωνία επανεισδο-
χής ΕΕ-Τουρκίας, αφού τεθούν 
σε ισχύ οι διατάξεις για την 
επανεισδοχή υπηκόων τρίτων 
χωρών της εν λόγω συμφωνί-
ας», ξεκαθαρίζει η Κομισιόν.

Οι απελάσεις από την Ελ-
λάδα στην Τουρκία, όμως, δεν 
αφορούν μόνο τους «παράτυ-
πους μετανάστες». Αφορούν 
και τους πρόσφυγες. Διότι η 
Τουρκία θεωρείται «ασφαλής 
χώρα». Η Κομισιόν δεν αφήνει 
αμφιβολία περί αυτού: «Τόσο 
η ΕΕ όσο και η Τουρκία συμ-
φώνησαν στη δήλωση της 18ης 
Μαρτίου να τηρούν την αρχή 
της μη επαναπροώθησης. Μό-
νο οι αιτούντες άσυλο, που θα 
προστατεύονται σύμφωνα με 
τα σχετικά διεθνή πρότυπα 
και με σεβασμό της αρχής 
της μη επαναπροώθησης θα 
επιστρέφονται στην Τουρκία. 
Επιπλέον, η ΕΕ έχει επιταχύνει 
την εκταμίευση πόρων από τα 3 
δισ. ευρώ της διευκόλυνσης για 
τους πρόσφυγες στη Τουρκία. 
Με αυτή τη χρηματοδότηση 
θα υποστηριχτούν Σύριοι στην 
Τουρκία με την παροχή πρό-
σβασης σε τρόφιμα, στέγαση, 
εκπαίδευση και υγειονομική 
περίθαλψη. Ενα πρόσθετο πο-

σό 3 δισ. ευρώ θα διατεθεί μετά 
την πλήρη χρησιμοποίηση αυ-
τού του ποσού, και έως το τέλος 
του 2018. Η Υπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
(UNHCR) θα αποτελέσει βασι-
κό παράγοντα στη διαδικασία 
επανεγκατάστασης για την πα-
ροχή πρόσθετης υποστήριξης 
και εποπτείας».

Για κακή της τύχη, η Κομι-
σιόν είχε διαψευστεί λίγες μέ-
ρες πρωτύτερα από την Διεθνή 
Αμνηστία, που σε Δελτίο Τύπου 
με τίτλο: «Τουρκία: Οι παράνο-
μες μαζικές επιστροφές σύρι-
ων προσφύγων αποκαλύπτουν 
τα θανάσιμα λάθη στη συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας», απεκάλυπτε 
τα ακριβώς αντίθετα απ’ αυτά 
που υποστηρίζει η Κομισιόν: 
«Νέα έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε από την οργάνωση 
στις επαρχίες στα νότια σύνο-
ρα της Τουρκίας καταδεικνύει 
ότι οι τουρκικές αρχές συγκε-
ντρώνουν και απελαύνουν σύ-
ριους πρόσφυγες (σε ομάδες 
περίπου των 100, περιλαμβα-
νομένων αντρών, γυναικών και 
παιδιών) πίσω στη Συρία σχε-
δόν σε καθημερινή βάση από 
τα μέσα Ιανουαρίου. Μέσα σε 
τρεις μέρες την προηγούμενη 
εβδομάδα, οι ερευνητές της 
Διεθνούς Αμνηστίας συγκέ-
ντρωσαν πολλαπλές μαρτυρί-
ες για τις -μεγάλης κλίμακας- 
επιστροφές από την επαρχία 
Hatay, επιβεβαιώνοντας μια 
πρακτική που αποτελεί κοινό 
μυστικό στην περιοχή. Ολες 
οι εξαναγκαστικές επιστροφές 
στη Συρία είναι παράνομες, βά-
σει της τουρκικής, ευρωπαϊκής 
και διεθνούς νομοθεσίας».

Η έρευνα της Διεθνούς 
Αμνηστίας καταδεικνύει ακό-
μα ότι οι τουρκικές αρχές 
έχουν μειώσει τις καταγρα-
φές των σύριων προσφύγων 
στις επαρχίες των νότιων συ-
νόρων, με αποτέλεσμα οι μη 
καταγραφέντες να στερούνται 
πρόσβαση σε βασικές υπηρε-
σίες. Στο Gaziantep, η Διεθνής 
Αμνηστία συναντήθηκε με το 
γιο μιας γυναίκας που χρειαζό-
ταν επειγόντως εγχείριση για 
να σωθεί η ζωή της. Της είχαν 
στερήσει τη δυνατότητα για 
καταγραφή και συνεπώς της 
είχαν στερήσει τη δυνατότητα 
για εγχείριση. Τελικά, κατά-
φερε να καταγραφεί σε άλλο 
σημείο και να λάβει τη σωτή-
ρια -για τη ζωή της- θεραπεία. 
Αλλοι σύριοι πρόσφυγες, στα 
σύνορα της επαρχίας Hatay, 
που προσπάθησαν να κατα-
γραφούν, συνελήφθησαν και 
απελάθηκαν στην Συρία, μαζί 
με άλλους πρόσφυγες που εί-
χαν βρεθεί χωρίς τα σχετικά 
έγγραφα καταγραφής τους. 
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πε-

ρίπου 200.000 πρόσφυγες 
σε μια απόσταση 20χμ από τα 
ανατολικά σύνορα της Τουρ-
κίας, που ζουν σε άθλιες συν-
θήκες, χωρίς καθαρό νερό και 
συνθήκες υγιεινής.

Την ίδια στιγμή η Τουρκία 
κάνει ακόμα πιο αυστηρή τη 
διέλευση των προσφύγων. Κα-
ταγγέλλει ο John Dalhuisen, 
διευθυντής της Διεθνούς 
Αμνηστίας για την Ευρώπη και 
την Κεντρική Ασία: «Κατά τους 
τελευταίους μήνες η Τουρκία 
έχει εισαγάγει την προϋπόθε-
ση έκδοσης βίζας για Σύριους 
που φτάνουν στη χώρα αερο-
πορικώς,  έχει σφραγίσει τα 
σύνορά της με τη Συρία για 
όλους, με την εξαίρεση όσων 
χρήζουν επείγουσας ιατρικής 
περίθαλψης, ενώ έχει ανοίξει 
και πυρ εναντίον κάποιων αν-
θρώπων που προσπάθησαν 
να τα διασχίσουν παράτυπα. 
Τώρα η Τουρκία διαλαλεί τη μη 
δυνατότητα ολοκλήρωσης της 
δημιουργίας μιας  ασφαλούς 
ζώνης μέσα στην Συρία. Είναι 
φανερό πού οδηγούν όλα αυ-
τά: στην κατασκευή της Τουρ-
κίας- Φρούριο. Εχοντας γίνει 
μάρτυρες της δημιουργίας 
μιας Ευρώπης-Φρούριο, βλέ-
πουμε τώρα το αντίγραφό της, 
την κατασκευή της Τουρκίας- 
Φρούριο».

Λίγες βδομάδες πρωτύτε-
ρα, ήταν η Υπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ που κατήγγειλε την 
παραβίαση της συνθήκης της 
Γενεύης για τους πρόσφυγες, 
με τη φυλάκιση των προσφύ-
γων στα κέντρα κράτησης (κι 
όχι «φιλοξενείας»), τα επονο-
μαζόμενα «hot spots», στα νη-
σιά. Τώρα έρχεται η Διεθνής 
Αμνηστία να καταδείξει το 
αποκρουστικό πρόσωπο της 
τουρκικής «δημοκρατίας» ενά-
ντια στους πρόσφυγες.

Το υποτιθέμενο ενδιαφέρον 
της ΕΕ και της ελληνικής κυ-
βέρνησης για τους πρόσφυγες 
αποδεικνύεται κάλπικο. Το μό-
νο που τους ενδιαφέρει είναι 
να μην περάσουν στη Γερμα-
νία και την υπόλοιπη Ευρώπη, 
με κάθε κόστος. Ο πόλεμος 
που έχουν κηρύξει κατά των 
προσφύγων δεν κρύβεται όσα 
χαμόγελα και ωραία λογάκια κι 
αν εκστομίζουν οι εμπνευστές 
του. Ηδη, η συγκυβέρνηση 
Τσίπρα-Καμμένου ετοιμάζει 
αστυνομικές επιχειρήσεις για 
την εκκένωση της Ειδομένης 
και του λιμανιού του Πειραιά, 
ενώ τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ 
πήραν γραμμή να οργανώσουν 
προπαγάνδα ενάντια στους 
αλληλέγγυους, οι οποίοι επί-
σης θα δεχτούν την αστυνομι-
κή καταστολή, αν αντιταχθούν 
στις επιχειρήσεις «μαντρώμα-
τος» των προσφύγων.
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Καθεστώς μηδενικής ανοχής επιβάλλει ο Ερντογάν
Αντιμέτωποι με την παταγώδη απο-

τυχία της στρατηγικής τους στη 
Συρία και της ανάδειξης της Τουρκίας 
σε ηγεμονική δύναμη στον αραβικό κό-
σμο, καθώς και με τις σοβαρότατες πο-
λιτικές και οικονομικές επιπτώσεις του 
κουρδικού, ο Ερντογάν και η κυβέρνηση 
Νταβούτογλου επιβάλλουν ένα καθε-
στώς μηδενικής ανοχής σε κάθε φωνή 
διαμαρτυρίας, αντίδρασης ή αντίστα-
σης στην πολιτική τους, ένα καθεστώς 
κοινοβουλευτικής δικτατορίας.

Ακολουθώντας τα βήματα της μο-
ναρχίας του Μπαχρέιν, ο Ερντογάν 
προχώρησε σε ένα πρωτοφανές βήμα 
για ένα, τύποις έστω, κοινοβουλευτικό 
καθεστώς. Στις 5 Απρίλη, απευθυνόμε-
νος σε συγκέντρωση δικηγόρων, προα-
νήγγειλε το μέτρο αφαίρεσης της ιθα-
γένειας από όσους υποστηρίζουν τους 
κούρδους αντάρτες.

«Για να τους εμποδίσουμε να κάνουν 
ζημιά, πρέπει να πάρουμε όλα τα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης 
της ιθαγένειας από τους υποστηρικτές 
των τρομοκρατών», επεσήμανε, μεταξύ 
άλλων, στην ομιλία του και πρόσθεσε: 
«Αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν να είναι 
πολίτες μας. Δεν είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να έχουμε ανάμεσά μας ανθρώπους 
που εμπλέκονται σε προδοσία του κρά-
τους και του λαού τους».

Κατά τον Ερντογάν, αυτοί που υπο-
στηρίζουν τους «τρομοκράτες» είναι 
επίσης «τρομοκράτες». Οπως έχει 
επανειλημμένα δηλώσει, «δεν υπάρχει 
καμιά διαφορά ανάμεσα σε ένα τρομο-
κράτη που κρατά ένα όπλο ή μια βόμ-
βα και σ’ αυτούς που εκμεταλλεύονται 
τη θέση, την πένα ή τους τίτλους τους 
για να υπηρετήσουν τους σκοπούς του 
τρομοκράτη. Το αν ο τίτλος του γράφει 

πολιτικός, ακαδημαϊκός, συγγραφέας, 
δημοσιογράφος ή επικεφαλής μιας 
κοινωνικής ομάδας, δεν αλλάζει το γε-
γονός ότι αυτός είναι τρομοκράτης. Εί-
ναι σαν ένα λύκο με προβιά προβάτου. 
Αυτοί υπηρετούν τον ίδιο σκοπό με τα 
μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης».

Μια μέρα νωρίτερα, στις 4 Απρίλη, 
κατά την ομιλία του στην κρατική αν-

θρωπιστική οργάνωση Ερυθρά Ημισέ-
ληνο, ο Ερντογάν απέκλεισε την ανα-
βίωση των ειρηνευτικών διαπραγματεύ-
σεων με το κουρδικό ΡΚΚ δηλώνοντας 
ότι αυτή η διαδικασία έχει οριστικά 
τελειώσει και ότι «οι τρομοκράτες μπο-
ρούν να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο 
δρόμους: να παραδοθούν ή να εξοντω-
θούν, ένας προς ένας. Δεν έχει μείνει 

τρίτος δρόμος για την Τουρκία. Το δοκι-
μάσαμε επανειλημμένα στο παρελθόν».

Την επόμενη μέρα, επιβλήθηκε απα-
γόρευση κυκλοφορίας σε μια ακόμη 
πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας με 
κουρδικό πληθυσμό, τη Σιλόπη, μετά 
από επίθεση σε θωρακισμένο αστυνο-
μικό όχημα που προκάλεσε το θάνατο 
ενός και τον τραυματισμό τεσσάρων 
αστυνομικών. Η Σιλόπη βρίσκεται 
κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και τη 
Συρία, καθώς και στην πόλη Τσίζρε, 
μεγάλα τμήματα της οποίας έχουν με-
τατραπεί σε ερείπια από τις πολυήμε-
ρες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του 
τουρκικού στρατού. Η απαγόρευση 
κυκλοφορίας, η οποία έχει επιβληθεί 
εδώ και μήνες σε πολλές περιοχές της 
νοτιοανατολικής Τουρκίας, μεταξύ των 
οποίων στις πόλεις Νουσαγιαμπίν και 
Ντιγιαρμπακίρ, εξακολουθεί να ισχύει. 
Παρολαυτά, οι επιθέσεις εναντίον του 
τουρκικού στρατού και της αστυνομί-
ας συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά, 
με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή 
τους από τα μέσα Αυγούστου του 2015 
μέχρι τα μέσα Μαρτίου του 2016 περί-
που 400 αστυνομικοί και στρατιώτες, 
εκατοντάδες άμαχοι (τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης τους υπολογίζουν σε 
500 με 1.000), ενώ έχουν εκτοπιστεί 
και έχουν καταφύγει σε άλλες περιοχές 
της χώρας περίπου 355.000 άνθρωποι. 
Επίσης, σύμφωνα με τα κυβερνητικά 
στοιχεία, έχουν εξοντωθεί περίπου 
5.360 κούρδοι αντάρτες.

Παράλληλα, συνεχίζεται το πογκρόμ 
εναντίον των διαφωνούντων και των πο-
λιτικών αντιπάλων του Ερντογάν και της 
κλίκας του. Οι συλλήψεις και οι διώξεις 
ακαδημαϊκών και δημοσιογράφων συ-
νεχίζονται, ενώ με νόμο που ψηφίστη-
κε στα τέλη Μάρτη οι διοικήσεις των 

πανεπιστημίων αποκτούν το δικαίωμα 
να απολύουν ακαδημαϊκούς που «υπο-
στηρίζουν την τρομοκρατία, συμμετέ-
χουν σε απεργίες και διαδηλώσεις που 
εμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικα-
σία, δυσφημούν το κράτος και συμμε-
τέχουν σε δραστηριότητες πολιτικών 
κομμάτων, τα οποία κινούνται πέρα από 
τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία».

Συν τοις άλλοις, σύμφωνα με το 
κρατικό πρακτορείο Αναντολού, στις 5 
Απρίλη, έγιναν από την αστυνομία σε 
22 επαρχίες της Τουρκίας συλλήψεις 
68 ανθρώπων που φέρονται να έχουν 
οικονομικές σχέσεις με τον αυτοεξό-
ριστο στις ΗΠΑ κληρικό Φετουλάχ 
Γκιουλέν, ενώ έχουν εκδοθεί συνολικά 
120 εντάλματα σύλληψης για τον ίδιο 
λόγο. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 
αστυνομικοί διευθυντές, επιχειρηματί-
ες, ακαδημαϊκοί, δημοτικοί υπάλληλοι 
και εργαζόμενοι στο κρατικό τηλεοπτι-
κό δίκτυο TRT.

Ο Ερντογάν κατηγορεί τον Γκιου-
λέν ότι έχει στήσει ένα «παράλληλο 
κράτος» και ότι συνωμοτεί για να ανα-
τρέψει την κυβέρνηση με ένα δίκτυο 
υποστηρικτών στη δικαιοσύνη, στην 
αστυνομία και στα μίντια. Ο Ερντογάν 
και ο Γκιουλέν ήταν σύμμαχοι μέχρι το 
2013, όταν ξεκίνησε από  αστυνομικούς 
και εισαγγελείς -που κατηγορήθηκαν ως 
συμπαθούντες του Γκιουλέν- μια έρευ-
να για διαφθορά στο στενό κύκλο του 
Ερντογάν. Η αντίδραση του Ερντογάν 
είχε ως αποτέλεσμα να απολυθούν 
χιλιάδες αστυνομικοί, εισαγγελείς και 
δικαστές, ενώ το Δεκέμβρη του 2014 
τουρκικό δικαστήριο εξέδωσε ένταλ-
μα σύλληψης του Φετουλάχ Γκιουλέν 
με την κατηγορία του «αρχηγού εγκλη-
ματικής οργάνωσης».

Να γίνουν δεκτά τα αιτήματα
της Fadik Adiyaman

Tη γνωρίσαμε στην Ελλάδα, πολιτική πρόσφυγα, μαχητική, ακούραστη, 
πάντα μπροστά στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Την «ξαναβρίσκουμε» απερ-
γό πείνας στις τουρκικές φυλακές. Συνελήφθη στις 2 Φλεβάρη στην πόλη 
Αϊντίν και φυλακίστηκε στη φυλακή Tεκιρντάγ, σε απομόνωση σ' ένα κελί 
τύπου Τ. Ξεκίνησε απεργία πείνας ενάντια στην απομόνωση, διεκδικώντας 
τα δικαιώματά της ως κρατούμενη. Διεκδικώντας να μεταφερθεί δίπλα στις 
συντρόφισσές της.

Μητέρα δύο παιδιών, η Fadik Adiyaman δεν έπαψε όλη της τη ζωή να 
αγωνίζεται. Βασανίστηκε, φυλακίστηκε, αλλά το κεφάλι δεν το έσκυψε ποτέ. 
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη σκληρή μάχη που δίνει (βρίσκεται σε 
κρίσιμη κατάσταση) και ενώνουμε τη φωνή μας με όσους απαιτούν από το 
τουρκικό καθεστώς να κάνει δεκτά τα αιτήματά της.

Σκάνδαλο είναι ο 
καπιταλισμός

Δεν περιμέναμε από τα Panama Papers να κα-
ταλάβουμε πώς πραγματικά λειτουργεί ο καπιτα-
λισμός, όπως ο αρθρογράφος του Spiegel Γιάκομπ 
Αουγκστάιν. Το άρθρο του, καταφέρεται με δριμύτη-
τα κατά της απληστίας, της αδιαφορίας, της απάτης, 
της διαφθοράς και των σύγχρονων πειρατών που 
αρπάζουν τα πάντα. Ανακαλύπτει μάλιστα ότι το 
διεθνές κεφάλαιο δημιούργησε ένα «δεύτερο κό-
σμο», μία «παράλληλη διάσταση» που δε μπορούμε 
να συλλάβουμε, ούτε οι «πολιτικοί μας» θέλουν να 
επέμβουν, αφού στις λίστες των 11.5 εκατομμυρίων 
εγγράφων που διέρρευσαν μέσα από την εμπλεκό-
μενη off shore εταιρία του δικηγορικού γραφείου 
Μόσακ Φονσέκα του Παναμά, συμπεριλαμβάνονται 
συγγενείς και συνεργάτες 35 πρώην και νυν αρχηγών 
κρατών! Και καταλήγει ο Αουγκστάιν: «Ο κόσμος του 
παγκόσμιου καπιταλισμού δεν γνωρίζει σύνορα για 
το χρήμα. Και κανέναν νόμο για τους πλούσιους. Τα 
σύνορα είναι για τους φτωχούς και τους βλάκες».

Καλά είναι όλα αυτά, θα βγει για μία ακόμα φο-
ρά η «βρόμα» για όλους αυτούς που γλιτώνουν τη 
φορολογία με χίλιους δυο νόμιμους τρόπους, αλ-
λά για την ταμπακέρα κανείς δε λέει κουβέντα. Η 
καπιταλιστική παραγωγή είναι η ίδια από μόνη της 
ένα σκάνδαλο, μία κλοπή. Εκατομμύρια εργαζόμε-
νοι δουλεύουν για να «ανταμειφθούν» με ψίχουλα, 
ελάχιστα σε σχέση μ’ αυτά που παράγουν. Η κλοπή 
της υπεραξίας είναι το μέγα σκάνδαλο, δίπλα στο 
οποίο φιγουράρουν τα υπόλοιπα. Γι’ αυτήν κανείς δε 
λέει κουβέντα, ούτε για το πώς θα απαλλαγούμε από 
το σκάνδαλο που λέγεται καπιταλισμός.

Νέα κυβέρνηση συγκροτήθηκε 
στη Λιβύη, με πρωτοβουλία 

του ΟΗΕ και  με επικεφαλής τον 
μέχρι πρότινος άγνωστο λίβυο επι-
χειρηματία και τεχνοκράτη Φαγιέζ 
Σεράτζ, ο οποίος κατέφτασε στην 
πρωτεύουσα Τρίπολη με πλοίο από 
την Τυνησία, προκειμένου να ανα-
λάβει τα καθήκοντά του. Η φυτευτή 
από τους δυτικούς νέα κυβέρνηση 
είναι η τρίτη που σχηματίζεται με 
στόχο να κυβερνήσει τη χώρα και 
η δεύτερη απόπειρα των αμερικά-
νων και ευρωπαίων ιμπεριαλιστών 
να καλύψουν το κενό εξουσίας που 
υπάρχει στη χώρα μετά την ανατρο-
πή του Καντάφι, ώστε να ξεκινήσει 
η εκμετάλλευση των πλούσιων πε-
τρελαϊκών κοιτασμάτων της από τα 
δυτικά ενεργειακά μονοπώλια.

Φυσικά, κανένας από τους υπό-
λοιπους πόλους εξουσίας της χώρας 
δεν έχει αναγνωρίσει την εξουσία 
της νέας κυβέρνησης. Ούτε καν η 
δυτικόφιλη κυβέρνηση που έχει την 
προσωρινή της έδρα στο Τομπρούκ, 
αφότου εκδιώχθηκε από τους ισλα-
μιστές από την Τρίπολη, και είχε 
αποτελέσει την πρώτη πολλά υπο-
σχόμενη απάντηση των δυτικών 
ιμπεριαλιστών στη διάλυση της χώ-
ρας και στην κυριαρχία των εκατο-
ντάδων ένοπλων πολιτοφυλακών που 

αλωνίζουν σ’ αυτή. Ο σχηματισμός 
και η σταθεροποίηση της κυβέρνη-
σης του Σεράτζ θεωρείται από τους 
δυτικούς κλειδί για τη διαδικασία 
σταθεροποίησης της χώρας και της 
αντιμετώπισης  του Ισλαμικού Κρά-
τους, το οποίο αριθμεί, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις αμερικανών στρατιωτι-
κών αναλυτών, περισσότερους από 
8.000 μαχητές. 

Την εγκαθίδρυση της νέας κυβέρ-
νησης θα ακολουθήσει στρατιωτική 
επέμβαση με αεροπορικούς βομ-
βαρδισμούς από τους Αμερικανούς 
και από τους γάλλους, ιταλούς και 
βρετανούς εταίρους τους, που θα 
συνοδευτούν ενδεχομένως από μια 
σύντομη χερσαία επέμβαση. Βασι-
κή επιδίωξη των Δυτικών είναι είτε 
η συνένωση των πιο ισχυρών πο-
λιτοφυλακών σε ένα ενιαίο εθνικό 
στρατό, υπό τη διοίκηση της νέας 
κυβέρνησης, ή τουλάχιστον η μετα-
ξύ τους συνεργασία προκειμένου να 
στραφούν με αξιώσεις εναντίον των 
μαχητών του Ισλαμικού Κράτους. Οι 
εξελίξεις σ’ αυτό το μέτωπο θα κρί-
νουν το μέγεθος και τους τρόπους 
της στρατιωτικής εμπλοκής των Αμε-
ρικανών και των εταίρων τους. Είναι 
εξαιρετικά αμφίβολο, βέβαια, αν 
θα βρουν συνεργάτες στις ντόπιες 
πολιτοφυλακές, που συγκρούονται 

καθημερινά μεταξύ τους για το μοί-
ρασμα των φέουδων στα οποία έχει 
κατακερματιστεί η χώρα. Εχοντας 
κατά νου τον πόλεμο μεταξύ των 
πολιτοφυλακών, οι Αμερικάνοι σκέ-
φτονται να στραφούν για βοήθεια 
στο ντόπιο μετριοπαθή ισλαμιστή 
πολέμαρχο Ιμπραχίμ Τζαθράν, που 
έχει την έδρα του στην Ατζαμπίγια 
και ελέγχει δεκάδες πετρελαιοπηγές 
στην περιοχή, αλλά και στις ισχυρές 
πολιτοφυλακές της Μισράτα, προ-
κειμένου να χτυπήσουν τις δυνάμεις 
του ΙΚ που εδρεύουν στη Σύρτη.  

Ολα αυτά, βέβαια, παραμένουν 
σενάρια που προέρχονται από ανώ-
νυμες πηγές μέσα από τη νέα κυβέρ-
νηση, ενώ η μόνη επίσημη ανακοίνω-
ση είναι η άρνηση της Τυνησίας και 
της Αλγερίας, χωρών που συνορεύ-
ουν με τη Λιβύη, να προσφέρουν 
αεροπορικές βάσεις για τα αμερικά-
νικα και ευρωπαϊκά βομβαρδιστικά. 
Αυτές οι αποφάσεις αποτελούν το 
πρώτο πλήγμα στη νέα προσπάθεια 
των Δυτικών να ελέγξουν την κα-
τάσταση στη χώρα, αφού πλέον οι 
κοντινότερες βάσεις βρίσκονται σε 
ιταλικό έδαφος και στην Κρήτη, στην 
άλλη μεριά της Μεσογείου, γεγονός 
που αυξάνει το χρόνο πτήσης και κα-
τά συνέπεια την αποτελεσματικότη-
τα των βομβαρδισμών.

Νέα δυτικόφιλη κυβέρνηση στη Λιβύη Ρωσία: Κατακόρυφη 
αύξηση της 
φτώχειας

Με ταχύτερο ρυθμό από τις 
μαύρες μέρες της οικονομικής και 
πολιτικής κρίσης στη δεκαετία του 
’90 αυξάνεται η φτώχεια στη Ρωσία, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις για την 
οικονομική ανάπτυξη, που έδωσε 
στη δημοσιότητα στις 6 Απρίλη η 
Παγκόσμια Τράπεζα.

Η ΠΤ προβλέπει ότι 20,3 εκατομ-
μύρια Ρώσοι θα ζουν το 2016 κάτω 
από το επίσημο όριο φτώχειας 
των 9.662 ρουβλίων (142 δολάρια) 
το μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έδωσε τον περασμένο μήνα η 
στατιστική υπηρεσία της Ρωσίας, 
οι άνθρωποι που ζουν κάτω από το 
όριο φτώχειας αυξήθηκαν το 2015 
σχεδόν κατά 20% σε σχέση με το 
2014, φτάνοντας στα 19,2 εκατομ-
μύρια, δηλαδή περίπου το 13% του 
πληθυσμού.

Η ΠΤ προβλέπει επίσης ότι η ρω-
σική οικονομία θα συρρικνωθεί το 
2016 κατά 1,9% λόγω της πτώσης της 
τιμής του πετρελαίου και των κυρώ-
σεων σε βάρος της Ρωσίας. Ποσο-
στό σημαντικά μεγαλύτερο από το 
0,7% της τελευταίας πρόβλεψης, το 
Δεκέμβρη του 2015, καθώς και από 
το 1% της πρόβλεψης του ΔΝΤ τον 
περασμένο Γενάρη.
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Γαλλία

Ο αντεργατικός άνεμος βρίσκει αντίσταση
Σάλο έχει προκαλέσει ο αντεργα-

τικός άνεμος που φυσάει στην 
Γαλλία. Πάνω από 1,2 εκατομμύρια 
διαδηλωτές (στην πλειοψηφία τους 
νέοι) κατέβηκαν για μία ακόμα φορά 
στους δρόμους πολλών γαλλικών πό-
λεων την περασμένη Τρίτη για να δι-
αδηλώσουν κατά του νέου νόμου για 
τα εργασιακά, που προωθεί την ελα-
στικοποίηση των εργασιακών σχέσε-
ων. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία 
δεν αποφεύχθηκαν, με αποτέλεσμα 
130 συλλήψεις.

Στον πίνακα που δημοσιεύουμε 
(βάσει σχετικού δημοσιεύματος της 
Le Monde:  http://www.lemonde.fr/
les-decodeurs/article/2016/03/08/
ce-que-contient-la-loi-travail-dans-
le-detail_4878792_4355770.html) 
αναφέρονται ορισμένες μόνο πλευ-
ρές του νομοσχεδίου, που αρχικά 
είχε κατατεθεί στα μέσα Φλεβάρη 
(με σκληρότερα μέτρα), για να τροπο-
ποιηθεί μέσα στον Μάρτη, μετά από 
τις αντιδράσεις που προκάλεσε στη 
γαλλική κοινωνία. Το τελικό κείμενο 
δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί, καθώς 
εκκρεμούν γύρω στις 800 τροπολογί-
ες, όμως η κατεύθυνση θα είναι η ίδια. 

Στόχος είναι η μετατροπή του εργα-
ζόμενου σε λάστιχο και η ουσιαστική 
κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων 
εργασίας, αφού οι επιχειρησιακές 
συμβάσεις θα υπερισχύουν πλέον των 
κλαδικών. Αυτό θα έχει ως συνέπεια 
το πετσόκομμα της αμοιβής των υπε-
ρωριών, αφού το ποσοστό αύξησης 
μπορεί να πέσει στο 10%, από 25% 
και 50% που ισχύει σήμερα (ανάλογα 
με τις υπερωρίες που κάνει ο εργαζό-
μενος). Η παράταση της εργάσιμης 
μέρας μέχρι το 12ωρο γίνεται πλέον 
πιο εύκολη (δε θα χρειάζονται δια-
βουλεύσεις με εκπροσώπους των ερ-
γαζομένων), ενώ οι καπιταλιστές θα 
μπορούν να αναστέλλουν την εργα-
σία των εργαζομένων τους χωρίς να 
είναι υποχρεωμένοι να τους πληρώ-
νουν (θα μπορούν να δίνουν άδειες 
όταν δεν υπάρχει φόρτος εργασίας). 
Αυτό σηματοδοτεί ουσιαστικά την 
κατάργηση της έννοιας της υπερω-
ρίας, αφού ο καπιταλιστής θα μπορεί 
να βάζει τον εργαζόμενο να δουλεύει 
δωδεκάωρα όταν έχει δουλειά και να 
τον στέλνει σπίτι του όταν δεν έχει. 
Η απόλυτη ελαστικοποίηση δηλαδή!

Εκτός από αυτά που αναφέρονται 
στον πίνακα, το νομοσχέδιο αναφέ-
ρεται στο ύψος του μηνιαίου μισθού 
αλλά όχι του ωρομισθίου. Ετσι, ο 
εργοδότης θα μπορεί να μειώσει τα 
ωράρια εργασίας και συνεπώς τις 
απολαβές του εργαζόμενου, χωρίς 
να δεσμεύεται από τη νομοθεσία! 
Οσο για τις αποζημιώσεις καταχρη-
στικής απόλυσης, ακόμα και αυτό το 
ελάχιστο που προέβλεπε η παρούσα 
νομοθεσία (έξι μισθοί) απαλείφεται 
και υπάρχει απλά μία ενδεικτική κλί-

μακα, που δε θα είναι υποχρεωτική 
για τα δικαστήρια!

Προκειμένου να χρυσώσει το χάπι 
και να δώσει το ανάλογο δέλεαρ στη 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία για να 
κάνει καλύτερα τη δουλειά του «πυρο-
σβέστη» της οργής των εργαζομένων, 
η κυβέρνηση προσέφερε ένα 20% 
αύξηση στις συνδικαλιστικές άδειες! 
Ομως, ήδη οι εργαζόμενοι και η νεο-
λαία έχουν βγει στους δρόμους και 
η τρομοκρατία δεν είναι σίγουρο ότι 
θα αποδώσει. 

Η εμπειρία του πατατράκ που έπα-
θε ο Σιράκ, όταν μετά από δύο μήνες 
κινητοποιήσεων αναγκάστηκε να πά-
ρει πίσω το επίμαχο άρθρο του «συμ-
βολαίου πρώτης πρόσληψης» στον 
αντεργατικό νόμο που επιχείρησε να 
περάσει το 2006, στοιχειώνει ακόμα 
τον ύπνο των εμπνευστών της αντερ-
γατικής μεταρρύθμισης. Υπάρχει βέ-
βαια και η αρνητική εμπειρία (αρνη-
τική από την άποψη της αντίστασης 
στον εργασιακό μεσαίωνα) του νόμου 
Μακρόν, που πέρασε πραξικοπημα-
τικά πριν από έναν χρόνο, με την 
κυβέρνηση να προσφεύγει στο άρ-
θρο 49.3 του γαλλικού Συντάγματος, 
σύμφωνα με το οποίο ένα νομοσχέδιο 
μπορεί να περάσει και να γίνει νόμος 
χωρίς ψήφιση από τη Βουλή, αρκεί να 
μην κατατεθεί και ψηφιστεί πρόταση 
μομφής κατά της κυβέρνησης μέσα 
σε 24 ώρες!

Ο νόμος Μακρόν προβλέπει την 
αύξηση του αριθμού των Κυριακών 
που επιτρέπεται να λειτουργούν τα 
καταστήματα από 5 σε 12 το χρόνο, 
με απόφαση του δημάρχου σε περιο-
χές που δεν είναι τουριστικές, και τη 
δυνατότητα επταήμερης λειτουργίας 
μέχρι τα μεσάνυχτα στις τουριστικές 
περιοχές (μεταξύ των οποίων και πε-

ριοχές στο Παρίσι)! Ο νόμος αυτός 
νομιμοποιούσε την «εθελοντική» νυ-
χτερινή εργασία των λιγότερο αμει-
βόμενων εργαζόμενων, τη μείωση 
της προστασίας των εργαζόμενων 
απέναντι στις ομαδικές απολύσεις 
και τη δυνατότητα παράκαμψης της 
εργατικής νομοθεσίας σε περίπτωση 
«συμφωνίας» εργοδότη-εργαζόμενου 
(με το πιστόλι στον κρόταφο). Ετσι, ο 
νέος νόμος για τον «κώδικα εργασί-
ας» αποτελεί συμπλήρωμα στην κα-
τεύθυνση της απαξίωσης του εργάτη 
και της επιβολής του νόμου του κα-
πιταλιστή.

Ο γαλλικός ιμπεριαλισμός, προκει-
μένου να ακολουθήσει τον αμερικάνι-
κο και τον γερμανικό (στους οποίους 
η εργασία έχει γίνει από καιρό πολύ 
πιο ελαστική και ορισμένα από τα 
αντεργατικά μέτρα που προωθεί το 
νομοσχέδιο έχουν ήδη εφαρμοστεί), 
εξαπολύει την επίθεσή του στους 
γάλλους εργάτες. Το αν θα το πετύ-
χει και κατά πόσο εξαρτάται από την 
ορμή του κινήματος και τη διάθεσή 
του για σύγκρουση. Για την ώρα, το 
κίνημα εξακολουθεί να αγωνίζεται και 
τα καύσιμά του δεν φαίνεται να έχουν 
τελειώσει.

Χάρτης με τις γαλλικές πόλεις στις οποίες προγραμματίζονται διαδηλώσεις 
σήμερα (Σάββατο 9 Απρίλη). ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα της CGT.

Συνέντευξη στο ισραηλινό τηλεοπτικό Κα-
νάλι 2 έδωσε ο πρόεδρος της Παλαιστινι-

ακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, δικαιώνοντας 
για άλλη μια φορά όσους τον αποκαλούν εδώ 
και χρόνια πιστό υπάλληλο των σιωνιστών, 
που έχει αποκοπεί πλήρως από τον παλαιστι-
νιακό λαό και παραμένει στην εξουσία χάρη 
στη στήριξη των Αμερικάνων και του Ισραήλ. 
Στην ανείπωτης δουλείας προς του πάτρωνές 
του συνέντευξη, μεταξύ άλλων, παραδέχτηκε 
ανοιχτά ότι η ΠΑ είναι έτοιμη να καταρρεύσει, 
προειδοποιώντας τους σιωνιστές ότι αν συμβεί 
αυτό θα χάσουν πολύ περισσότερα απ’ αυτά 
που υπολογίζουν.

 Παραθέτουμε αποσπάσματα από τη συνέ-
ντευξή του, θεωρώντας περιττό κάθε δικό μας 

σχόλιο:
 «Δώσε μου τη διοίκηση των παλαιστινιακών 

περιοχών και δοκίμασέ με... Αν το Ισραήλ έχει 
πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες του, 

πρέπει να μου τις δώσει και θα χειριστώ εγώ 
ο ίδιος την κατάσταση. Αν δεν τα καταφέρω, 
τότε μπορεί να αναλάβει ο Νετανιάχου. Σωστά; 
Αλλά οι Ισραηλινοί δεν μου δίνουν πληροφο-
ρίες… Αρα, ποιος είναι ο δικός μου ρόλος; Πού 
είναι η συνεργασία ασφαλείας; Θέλετε να γίνω 
ο υπάλληλος σας, ο μυστικός σας πράκτορας. 
Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ, πρέπει εγώ να 
χειριστώ την κατάσταση. 

»Αν σταματήσουμε τη συνεργασία ασφα-
λείας, θα υπάρξει χάος στην περιοχή. Το λόγο 
θα έχουν τα όπλα, ενώ ένοπλοι μαχητές θα 
ξεφυτρώσουν από παντού και θα στραφούν 
εναντίον του Ισραήλ. Χωρίς τη συνεργασία θα 
ξεσπάσει νέα αιματηρή Ιντιφάντα. Θέλω να συ-
νεργαστώ με το Ισραήλ. Υπάρχει συνεργασία 

μεταξύ μας και δεν ντρέπομαι γι’ αυτή, αλλά ο 
Νετανιάχου πρέπει να τη σεβαστεί».

Αναφερόμενος στις επιθέσεις με μαχαίρι 
εναντίον εποίκων και στρατιωτών από παλαιστί-
νιους μαχητές δήλωσε: «Πρέπει να είναι κάποι-
ος τρελός για να πει στο παιδί του ότι αυτό είναι 
σωστό. Εχω στείλει τις δυνάμεις ασφαλείας της 
ΠΑ σε πολλά σχολεία στις περιοχές ευθύνης 
μας. Σε ένα σχολείο βρήκαμε 70 παιδιά να 
έχουν μαχαίρια στις τσάντες τους».

Από τις βαρύγδουπες δηλώσεις του περί 
τερματισμού της συνεργασίας μεταξύ ΠΑ και 
σιωνιστών έφτασε στο σημείο να παρακαλάει 
το Ισραήλ να τον στηρίξει για να παραμείνει 
στην καρέκλα του.

Ενα μαντρόσκυλο που το λένε Μαχμούντ



www.eksegersi.gr

6 9 ΑΠΡΙΛΗ 2016

Πασχαλιάτικος 
αιφνιδιασμός

Οπως δήλωσε ο Τσακαλώτος, με τα θαυμάσια 
ελληνικά του, το Σαββατοκύριακο θα πέσει ξεθέωμα, 
για να γίνει «η μετατροπή των συμφωνηθέντων σε 
κείμενο απόφασης». Οπως διευκρίνισε, θα φτιαχτούν 
δύο κείμενα: «ένα κείμενο με τους τρεις ευρωπαϊκούς 
θεσμούς –με τον ESM βασικά- και ένα άλλο κείμενο που 
είναι μαζί με το ΔΝΤ». Διευκρίνισε, αθώα, ότι «αυτά τα 
κείμενα μοιάζουν, αλλά δεν είναι και ίδια».

Το καλό το κράτησε για το τέλος: «Δεν φέρνει δόση, 
γιατί όπως ξέρετε υπάρχει μια διαφωνία. Η Γερμανία 
και οι  άλλες χώρες θέλουν το ΔΝΤ μέσα, άρα πρέπει 
να συμφωνήσουμε και με το ΔΝΤ και με την Κομισιόν. 
Και το Eurogroup να πει ότι προχωράμε. Αρα δεν είναι 
ότι…». Η φράση του έμεινε ημιτελής για να υπάρχει 
σασπένς. Μια μέρα μετά, με νέο non paper, πήγε την 
ολοκλήρωση των δύο κειμένων από την Κυριακή στην 
Τρίτη, αλλά για δυο μέρες δε θα χαθεί ο κόσμος. Ο 
στόχος είναι ότι «μέχρι το Πάσχα θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί η συμφωνία».

Για να τελειώνουμε με τα παπατζιλίκια, ιδού η 
διαδικασία: θα φτιάξουν τώρα δυο κείμενα, με το 
δεύτερο να καταγράφει τις διαφωνίες του ΔΝΤ. «Για 
να μπορούμε να πάμε στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη», 
όπως είπε ο Τσακαλώτος. Στο μεταξύ, θα συνεχίζονται 
οι συζητήσεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, για να 
γεφυρωθούν οι διαφωνίες και να μπουν οι τελευταίες 
αντιλαϊκές πινελιές. Και μόλις μπει η μεγάλη βδομάδα, 
η γνωστή και ως «εβδομάδα των παθών», θα 
μαζέψουν τον κοινοβουλευτικό λόχο για να ψηφίσει τα 
νομοθετήματα που έχουν από καιρό στο συρτάρι.

Το εφιαλτικό Ασφαλιστικό (που θα είναι ακόμα 
πιο εφιαλτικό) και τα νέα δυσβάσταχτα φορολογικά 
χαράτσια (που θα είναι πιο δυσβάσταχτα, καθώς θα 
προστεθεί «κάτι ακόμα» στα 3,6 δισ. ευρώ έμμεσων και 
άμεσων φόρων, που έχουν ήδη προαναγγελθεί, ώστε να 
επιτευχθεί «συμβιβασμός» με τις θέσεις του ΔΝΤ).

Τι έγινε η αμφισβήτηση του ΔΝΤ από τον ίδιο τον 
Τσίπρα; Πέρασε κι αυτή στην κατηγορία του «λέμε και 
καμιά μαλακία για να περάσει η ώρα». Αλλωστε, το 
μήνυμα από το Βερολίνο ήταν σαφές: προχωράμε με το 
ΔΝΤ και «βρισκόμαστε ακόμα μακρυά από το στόχο». 
Κι όταν μιλάει το Βερολίνο, οι Τσιπραίοι στέκονται 
σούζα και καταπίνουν τους λεονταρισμούς τους. Πρώτη 
φορά είναι;

Στην πραγματικότητα, όλοι αυτοί οι λεονταρισμοί 
-ανεξάρτητα από την κατάληξή τους σ' ένα προσωπικό 
φιάσκο του Τσίπρα- έγιναν μόνο για εσωτερική 
κατανάλωση. Για να δοθεί στον ελληνικό λαό η 
εντύπωση μιας ακόμα «σκληρής διαπραγμάτευσης» 
και για να συσπειρωθεί ο κυβερνητικός λόχος μπροστά 
στον κίνδυνο ενός «πιστωτικού γεγονότος». Στην 
πραγματικότητα, για να προσφερθεί στον κυβερνητικό 
λόχο ένα άλλοθι για να ψηφίσει τα αντιασφαλιστικά και 
φορομπηχτικά μέτρα. 'Η ψηφίζουμε ή πέφτουμε είναι 
το μήνυμα που περνάει το Μαξίμου, εκτιμώντας ότι ο 
κίνδυνος απώλειας της «κουτάλας» είναι αρκετός για να 
τους συσπειρώσει όλους και να ψηφίσουν «ναι σε όλα».

Ούτε η επιλογή των συγκεκριμένων ημερών είναι 
καινούργια τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Το έκαναν και τότε που 
ψήφιζαν το Μνημόνιο. Θεωρούν ότι οι αντιδράσεις των 
εργαζόμενων θα είναι υποτονικές και θα χαθούν μέσα 
στο κλίμα των ημερών, για να ξεχαστούν μια βδομάδα 
μετά, αφού μεσολαβήσει και ένα πενθήμερο διακοπών.

Είναι περιττό να πούμε ότι δεν πρέπει να τους το 
επιτρέψουμε. Αυτό είναι αυτονόητο καθήκον για κάθε 
συνειδητό εργαζόμενο. Ενα κίνημα που δεν είναι 
σε θέση ν' αντισταθεί σήμερα, πώς ν' αντικρίσει με 
διαφορετικό μάτι το μέλλον του; Πώς να οραματιστεί 
την απελευθέρωσή του από τα δεσμά της μισθωτής 
σκλαβιάς και από το θανάσιμο εναγκαλισμό της 
αστικής δημοκρατίας και των κομμάτων της;

στο ψαχνό

Φτύσιμο και… ψιχάλες
Αντιγράφουμε από την επιστολή Λα-

γκάρντ προς Τσίπρα, όπως δημοσιεύεται 
στην ιστοσελίδα του ΔΝΤ: «Of course, any 
speculation that IMF staff would consider 
using a credit event as a negotiating tactic 
is simply nonsense».

Μεταφράζουμε: «Φυσικά, κάθε εικασία 
ότι το προσωπικό του ΔΝΤ θα μπορούσε να 
διανοηθεί να χρησιμοποιήσει ένα πιστωτι-
κό γεγονός ως διαπραγματευτική τακτική 
είναι απλώς ανοησία».

Σε τι αναφέρεται η Λαγκάρντ; Στον 
ισχυρισμό Τσίπρα ότι Τόμσεν, Βελκουλέ-
σκου και Πόποβα κάνουν «χρήση ενός πι-
στωτικού γεγονότος ως ένα μέσο πίεσης 
προς την Ελλάδα και τα υπόλοιπα μέλη». 
Και του λέει ότι αυτό είναι σπέκουλα που 
συνιστά απλώς ανοησία. Τον φτύνει δη-
λαδή.

Τι απάντησε ο Τσίπρας; «Συμφωνώ 
απόλυτα με την άποψη αυτή και χαίρομαι 
που υπάρχει αυτός ο κοινός τόπος μετα-
ξύ κυβέρνησης και Λαγκάρντ». Αυτή τον 
έφτυσε δημόσια κι αυτός χάρηκε επειδή… 
ψιχαλίζει!

Ξεφτίλες και λαμόγια
Εφεραν τον Γιαν Φαμπρ και τον τοπο-

θέτησαν στο τιμόνι του Φεστιβάλ Αθηνών. 
Κι αυτός ανακοίνωσε ως φετινό πρόγραμ-
μα  μια δική του ρετροσπεκτίβα και έργα 
αποκλειστικά βέλγων κολλητών του! Ξεση-
κώθηκαν οι συριζαίοι του καλλιτεχνικού 
χώρου. Μα αν δεν κονομήσουν (ή ψιλο-
κονομήσουν) τώρα, που έχουν δική τους 
κυβέρνηση, πότε θα το κάνουν; Ο Λούκος, 
που δεν ήταν δικός τους, ποτέ δεν τους 
άφησε παραπονεμένους.

Είδαν τον ξεσηκωμό οι Τσιπραίοι, διά-
βασαν ότι την Παρασκευή ετοιμαζόταν 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας σε θέατρο 

και θορυβήθηκαν. Νυχτιάτικα την Πέμπτη 
εξαπέλυσε το tweet ο Τσίπρας: «Παρακο-
λουθώ τη συζήτηση για την φυσιογνωμία 
του Διεθνούς Φεστιβάλ Αθηνών και Επι-
δαύρου. Είναι ευπρόδεκτη (sic!). Στην χθε-
σινή μου συνάντηση με τον Γιαν Φαμπρ 
τόνισα την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερο 
βάρος στις ελληνικές παραγωγές του 
φεστιβάλ. Ο Γ. Φαμπρ και ο Υπουργός 
Πολιτισμού συμφώνησαν να εξετάσουν 
το ζήτημα προς αυτή την κατεύθυνση».

Τα λόγια του Τσίπρα άφησαν ασυγκίνη-
τους τους καλλιτέχνες, οι οποίοι πραγμα-
τοποίησαν μια μαζικότατη μάζωξη. Ετσι, 
δεν υπήρχε άλλη διέξοδος πέρα από την 
παραίτηση του Φαμπρ, που ξαφνικά θυ-
μήθηκε την καλλιτεχνική… ευαισθησία 
του.

Εδώ έχουμε να κάνουμε με ξεφτίλες 
και λαμόγια. Ο χαρακτηρισμός δεν 
αφορά μόνο τον Τσίπρα και τον Μπαλτά, 
αλλά και τον Φαμπρ. Τι είδους καλλιτε-
χνικός διευθυντής είν' αυτός που ανακοι-
νώνει το πρόγραμμα του Φεστιβάλ που 
ανέλαβε να διευθύνει και μετά δέχεται 
να του το αλλάξει ο πρωθυπουργός με 
νυχτερινές παρεμβάσεις στο twitter; 
Μα δεν πρόκειται για καλλιτεχνικό δι-
ευθυντή. Μια καλή αρπαχτή ήθελε να 
κάνει ο τύπος. Μια καλή μπάζα για την 
πάρτη του και για τους κολλητούς του 
στην Αμβέρσα. Κι επειδή μόνο αυτό 
τον ενδιέφερε, δεν έχει πρόβλημα 
να πετάξει και μερικά ψίχουλα στους 
εγχώριους «δημιουργούς», για να πά-
ψουν να γκρινιάζουν και να δημιουρ-
γούν προβλήματα. Και πώς θα επέλεγε 
ποιους από δαύτους θα ενέτασσε στο 
φετινό πρόγραμμα, όταν δεν γνωρίζει 
κανέναν; Μα αυτό δεν είναι δική του 
δουλειά. Αυτό είναι δουλειά της… το-
πικής του ΣΥΡΙΖΑ. Τα φράγκα τα δικά 
του και των κολλητών του θα έπεφταν 

Διακρίσεις με νόημα
Η κυβέρνηση κατέθεσε την πρόταση 

που είχε αναγγείλει ο Τσίπρας για τη 
σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχε-
τικά με τα δάνεια που πήραν «χρεοκο-
πημένα κόμματα» και «χρεοκοπημένα 
ΜΜΕ» από τις τράπεζες. Δεν μπαίνου-
με στην ουσία της πρότασης, αλλά μας 
κάνει εντύπωση η διάκριση ανάμεσα σε 
κόμματα και ΜΜΕ από τη μια και στις 
υπόλοιπες καπιταλιστικές επιχειρήσεις 
από την άλλη. Η ιστορία  του ελληνικού 
καπιταλισμού είναι γεμάτη από «θα-
λασσοδάνεια». Ο όρος καθιερώθηκε 
από την πρακτική των εφοπλιστών να 
παίρνουν δάνεια και να χρησιμοποιούν 
ένα μόνο μέρος τους για να αγοράσουν 
σαπάκια, τα οποία μετά ή τα παρόπλι-
ζαν ή τα βούλιαζαν. Αυτό στη συνέχεια 
έγινε σπορ ολόκληρης της κεφαλαιο-
κρατίας. Επαιρναν δάνεια στο όνομα 
των επιχειρήσεων, με υπερτιμολογή-
σεις, υποτιμολογήσεις και άλλα κόλπα 
μετέφεραν το μεγαλύτερο μέρος τους 
σε προσωπικούς τους λογαριασμούς 
στο εξωτερικό και μετά άφηναν τις 
επιχειρήσεις να φουντάρουν.

Ενα σωρό επιχειρηματικά «κόκκινα 
δάνεια» έχουν συσσωρευτεί και πάλι. 
Ξεπερνούν τα 50 δισ. ευρώ, σύμφωνα 
με τους ισολογισμούς των τραπεζών. 
Γιατί ο Τσίπρας δεν αισθάνεται την 
ανάγκη να φτιάξει μια εξεταστική επι-
τροπή γι' αυτά τα δάνεια, που είναι πολ-
λαπλάσια των δανείων κομμάτων και 
ΜΜΕ; Η απάντηση είναι απλή. Γιατί ο 
Τσίπρας δε θέλει να τα βάλει με τους 
καπιταλιστές, αλλά μόνο να κερδίσει 
πόντους στο παιχνίδι του πολιτικού 
ανταγωνισμού. Τις κομπίνες των καπι-
ταλιστών εξακολουθεί να τις πληρώνει 
ο ελληνικός λαός, μέσω των κρατικών 
δανείων για την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Σύμφωνα με τον Τσίπρα, η σοσιαλδημοκρατία και ιδιαίτερα η γαλλική σοσιαλδημοκρατία, αποτελεί βασικό εταίρο της «συμμαχίας 
ενάντια στη λιτότητα στην Ευρώπη». Η ιδέα δε φαίνεται να συγκινεί, όμως, τους γάλλους εργαζόμενους, ακόμα και τους φοιτητές. 
Βλέπετε, αυτοί κρίνουν από την πρακτική πολιτική που εφαρμόζει η κυβερνώσα γαλλική σοσιαλδημοκρατία των Ολάντ-Βαλς. Γι' αυτό  
και στις 31 του Μάρτη το Παρίσι (και άλλες γαλλικές πόλεις) κατακλύστηκε από διαδηλωτές, εργάτες και φοιτητές, ακόμα και μαθητές 
Λυκείων, που διαδήλωσαν ενάντια στον αντεργατικό «νόμο Ελ Κομρί», που ανατρέπει εκ θεμελίων εγγυήσεις της εργατικής νομοθεσίας, 
που είχε κατακτήσει το γαλλικό προλεταριάτο με σκληρούς αγώνες στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Η βροχή δεν μείωσε τη μαχητικότητα 
των διαδηλωτών, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις συγκρούστηκαν ακόμα και σώμα με σώμα με τα γαλλικά ΜΑΤ (τα περιβόητα CRS), 
που έκαναν και εκτεταμένη χρήση χημικών. 
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κανονικά κι ας βόλευαν οι συριζαίοι τους διαμαρτυρόμενους 
μέσα από τις δικές τους διαδικασίες.

Καταϊδρωμένοι
Με δύο μηδέν χάνει ο Τσίπρας από τον Κούλη. Δεν συνειδη-

τοποίησε (και καλά αυτός, αλλά οι συνεργάτες του;) ότι η ΝΔ 
έχει έτοιμη την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για 
τα capital controls κι ότι θα τρέξει να την καταθέσει πρώτη. Και 
να πεις ότι δεν υπήρχαν σημάδια; Ετοιμη την είχε ο Κούλης και 
την κράδαινε επιδεικτικά μπροστά στον Τσίπρα από το βήμα της 
Βουλής. Ετσι, όταν η ΝΔ κατέθεσε την επόμενη κιόλας μέρα την 
πρότασή της, από τη μια αισθάνονταν αναγκασμένοι να δηλώ-
σουν ότι την απορρίπτουν, διότι αποτελεί αντιπερισπασμό, και 
από την άλλη έτρεχαν να τελειώσουν τσάτρα-πάτρα τη δική τους 
πρόταση, που την είχε αναγγείλει με τυμπανοκρουσίες ο Τσίπρας. 
Καθυστέρησαν πάνω από μια μέρα, αλλά όταν την κατέθεσαν ο 
Κούλης τους έβαλε δεύτερο γκολ, βάζοντας τον Κουμουτσάκο 
να δηλώσει ότι η ΝΔ θα υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ 
για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τα δάνεια κομμάτων 
και ΜΜΕ! Οπότε, η ΝΔ εμφανίζεται να μη φοβάται τίποτα, ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ θα φανεί σαν να φοβάται, αν καταψηφίσει την πρόταση 
της ΝΔ.

Και γιατί να φοβάται η ΝΔ; Ετσι κι αλλιώς χωριστά πορίσματα 
θα βγάλουν στο τέλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα λέει τα δικά του και η ΝΔ 
τα δικά της. Αυτό έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσε να το αποφύγει η 
ΝΔ, γι' αυτό και ο Κούλης με τους επιτελείς του αποφάσισαν να 
υπερψηφίσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, για να δείξουν ότι δεν 
φοβούνται κανέναν έλεγχο.

Χεσμένοι
«Το Υπουργείο Εργασίας ανακοινώνει ότι το θέμα που είχε 

ανακύψει σχετικά με την καθυστέρηση της πληρωμής των απα-
σχολούμενων στην καθαριότητα του Υπουργείου λαμβάνει τέ-
λος, αφού σήμερα κοινοποιήθηκε στην αρμόδια διεύθυνσή του 
η εγκριτική απόφαση του IV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για τα χρηματικά εντάλματα που τους αφορούν. Καθοριστικό 
ρόλο σε αυτή τη θετική εξέλιξη είχε η σχετική αίτηση ανάκλησης 
που υπέβαλε η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου μας, μετά την 
πρώτη αρνητική απόφαση του κλιμακίου του ΕΣ». Το Δελτίο Τύπου 
του Κατρούγκαλου εκδόθηκε λίγες ώρες μετά το «κράξιμό» του 
από τον αστικό Τύπο ότι δεν έχει πληρώσει τις καθαρίστριες του 
υπουργείου Εργασίας. Οχτώ μήνες απλήρωτες ήταν οι καθαρί-
στριες, λόγω εμπλοκής με το Ελεγκτικό Συνέδριο, και ξαφνικά τα 
λεφτά βρέθηκαν τη μέρα που έπεσε το «κράξιμο»! Τώρα συνειδη-
τοποιούν τη δύναμη των Συγκροτημάτων με τα οποία συγκρού-
ονται. Αν τα είχαν καλά με τους Ψυχάρηδες, αυτά τα θέματα θα 
θάβονταν, όπως συνήθως συμβαίνει.

Προσκυνούσαν τα λαμόγια
Εμείς να δεχτούμε ότι η συμμορία των εκβιαστών δημοσιο-

γράφων είχε δεσμούς με τη ΝΔ. Ξέρετε γιατί το δεχόμαστε; Γιατί 
η ΝΔ (και παλιότερα το ΠΑΣΟΚ) κρατούσε στα χέρια της την 
κουτάλα της κρατικής διαφήμισης την οποία λιγουρεύονταν τα 
λαμόγια. Οι Τσιπραίοι και ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, είναι αθώες περιστε-
ρές; Οταν ο Κούλης παρουσίασε στη Βουλή μια σύμβαση της 
ΝΕΡΙΤ με τους εκβιαστές του Απρίλη του 2015, ο Τσίπρας δεν είχε 
καμιά δυσκολία να του πει ότι αυτή τη σύμβαση την υπέγραψαν 
τα στελέχη της Δεξιάς που ακόμα παρέμειναν στη ΝΕΡΙΤ. Ναι, 
αλλά υπάρχουν απανωτές συμβάσεις «αμοιβαίας διαφήμισης» 
που υπέγραψε η τσιπρική ΕΡΤ (ο διορισμένος από τον Παππά 
Ταγματάρχης) με τις μηδενικής κυκλοφορίας φυλλάδες και τα 
σάιτ της «Μαυρίκος ΑΒΕΕ». Η ΕΡΤ αναλάμβανε να διαφημίσει 
τις ανύπαρκτες φυλλάδες και τα «Μέσα» του Μαυρίκου αναλάμ-
βαναν να διαφημίσουν την ΕΡΤ, χωρίς το κάθε μέρος να πλη-
ρώνει τίποτα στο άλλο. Ο Μαυρίκος, φυσικά, χρησιμοποιούσε 
τη διαφήμισή του από την ΕΡΤ ως εργαλείο καταξίωσης και ως 
πολιορκητικό κριό. Ο Ταγματάρχης και ο Παππάς δεν ήξεραν 
τίποτα για τη δουλειά που έκανε ο Μαυρίκος;

Eνας καλός άνθρωπος…
Εμείς δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι ο μεγαλοδικηγόρος 

Σταύρος Παπασταύρου και «σέρπα» του Σαμαρά την εποχή που 
αυτός ήταν πρωθυπουργός είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, 
διεπόμενος από αγνά χριστιανικά αισθήματα. Γι' αυτό και βρί-
σκεται σε κάθε λίστα καταθετών σε εξωτικούς ή ευρωπαϊκούς 
τραπεζικούς παραδείσους. Οποιος μεγαλοκαπιταλιστής ήθελε ν' 
ανοίξει ένα λογαριασμό (μη φανταστείτε φοροδιαφυγές, ξεπλύ-
ματα και άλλα κακά πράγματα - κληροδοτήματα φιλανθρωπικού 
χαρακτήρα έφτιαχναν οι άνθρωποι) έβαζε ως διαχειριστή του 
τον Παπασταύρου, με τη βεβαιότητα ότι αυτός δε θα πειράξει 
ούτε σεντ από τα λεφτά.

Ο Παπασταύρου είναι τελειωμένος πολιτικά (ασφαλώς όχι 
επαγγελματικά) και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αφού πληρώνει 
ό,τι του καταλογίζουν τα ελεγκτικά όργανα, μπορεί να λέει ό,τι 
θέλει. Ο Κούλης έχει το πρόβλημα, που τον «γλεντάνε» οι Τσιπραί-
οι μετά από κάθε αποκάλυψη για το… φιλανθρωπικό έργο του 
Παπασταύρου. Δε θέλουμε να πιστέψουμε ότι ο Παπασταύρου 
έχει ράμματα για τη γούνα (και) του μητσοτακαίικου…

Η ιστορία με τον φλαμανδό Γιαν Φα-
μπρ, που ήρθε, είδε και αναγκάστη-

κε να απέλθει, προσφέρεται για κάποιες 
σκέψεις επί του πολιτιστικού γίγνεσθαι, 
έξω από τα δίπολα-φενάκη: «φαμπρι-
στές-αντιφαμπριστές», «εθνικιστές-δι-
εθνιστές», «μοντερνιστές-κλασικιστές» 
και τα παρόμοια. Αν μείνουμε μόνο στο 
καλλιτεχνικό πεδίο, θα πούμε ότι ζήσαμε 
μια ακόμα σύγκρουση για τη νομή των 
(λιγοστών πλέον) κονδυλίων που δίνει το 
κράτος για τον πολιτισμό. Τα υπόλοιπα, 
τα αμιγώς καλλιτεχνικά, δε θα έπαιζαν 
κανένα ρόλο αν είχαν μοιραστεί καλύτε-
ρα τα κονδύλια. Αυτή η σύγκρουση έδω-
σε την ευκαιρία στα συγκροτήματα των 
ΜΜΕ να παίξουν το δικό τους πολιτικό 
παιχνίδι, οδηγώντας τους Τσιπραίους σε 
μια ακόμα κατά κράτος ήττα.

Πώς κατέληξε ο Μπαλτάς στην επιλο-
γή του Φαμπρ; Αγνωστο. Σίγουρα κάποι-
οι στο περιβάλλον του έκαναν τα «κονέ». 
Εμείς στεκόμαστε στο αποτέλεσμα. Ενας 
τύπος, που ανήκει στην κατηγορία εκεί-
νων που πουλάνε «πρόκληση» στο αστι-
κό κοινό, τοποθετείται στην κορυφή του 
μεγαλύτερου κρατικού φεστιβάλ που 
διαθέτει μια χώρα, το οποίο ανακοινώ-
νει ότι θέλει να μετονομάσει σε Διεθνές. 
Επί της ουσίας, διεθνές είχε καταστήσει 
το φεστιβάλ ο προκάτοχός του, ο οποίος 
εκδιώχτηκε από τον Μπαλτά κατηγορού-
μενος για κακουργηματικού τύπου δια-
χείριση των οικονομικών του. Ο Φαμπρ, 
όμως, με ύφος αποικιοκράτη που ανα-
λαμβάνει πόστο σε αποικία, ανακοίνωσε 
τη μετατροπή του φεστιβάλ σε διεθνές, 
ενώ ήξερε πολύ καλά ότι τέτοιο ήταν 
ήδη, ανεξάρτητα από την ονομασία του 
(η οποία δεν ενοχλούσε, άλλωστε, ούτε 
στεκόταν εμπόδιο στη μετάκληση ξένων 
παραγωγών).

Και ποια ήταν η πρώτη καλλιτεχνική 
απόφαση του… διεθνιστή «επιμελητή», 
όπως αυτοχαρακτηρίστηκε, επειδή δεν 
του άρεσε το «καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής»; Ανακοίνωσε ότι φέτος το φεστι-
βάλ θα είναι νέτα-σκέτα φεστιβάλ Φα-
μπρ-Αμβέρσας. Πέρα από τις ανακοινω-
μένες παραστάσεις του Εθνικού Θεά-
τρου και του ΚΘΒΕ, θα παρουσιαστούν 
τέσσερις δικές του (!) παραγωγές και 
κάποιες παραγωγές βέλγων φίλων του! 
Αυτούς ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται. Τα 
επόμενα χρόνια θα φέρει και Ουΐλσον, 
και Καστελούτσι, και άλλους (που τους 
έφερνε συνεχώς ο Λούκος, όταν είχε τα 
λεφτά να τους πληρώσει). Οσο για τους 
Ελληνες, δεν έχει ιδέα τι συμβαίνει εδώ, 
γι' αυτό προς το παρόν θα τους αφήσει 
απέξω! Αυτό έλειπε, να βάλουμε την τέ-
χνη της αποικίας πάνω από την τέχνη της 
μητρόπολης.

Μιλάμε, δηλαδή, για καθαρή λαμογιά. 
Αν ο Λούκος κατηγορείται για διασπάθι-
ση χρήματος που δινόταν στο φεστιβάλ, 
ο Φαμπρ για τι θα έπρεπε να κατηγορη-
θεί; Θα έπαιρνε μόνο 20.000 ευρώ για τη 
διεύθυνση και για τις δικές του παραγω-
γές, είπε απολογούμενος ο Μπαλτάς. Αυ-
τό μας θυμίζει το παλιό ανέκδοτο, με τις 
φίρμες που έπαιρναν μέρος σε συναυλί-
ες κοινωνικού ενδιαφέροντος, λέγοντας: 
«εγώ θα τραγουδήσω δωρεάν, αλλά τα 
παιδιά της ορχήστρας και οι ηχολήπτες 
πρέπει να πληρωθούν»! Ας μας πει ο 
Μπαλτάς πόσο θα κόστιζε η καθεμιά 
από τις παραγωγές με έργα του Φαμπρ 
που είχαν ανακοινωθεί. Προσοχή, πόσα 

θα έπαιρναν οι παραγωγοί και όχι πόση 
θα ήταν η χωριστή αμοιβή του Φαμπρ. 
Γιατί μέσα στα λεφτά της παραγωγής εί-
ναι και λεφτά για τον Φαμπρ. Τι νομίζει ο 
Μπαλτάς, ότι απευθύνεται σε Χαχόλους;

Μετά τις πρώτες αντιδράσεις ελλήνων 
καλλιτεχνών, οι Τσιπραίοι προσπάθησαν 
να ελέγξουν την κατάσταση. Ο ίδιος ο 
Τσίπρας «τουϊτάρισε» ότι ζήτησε από τον 
Φαμπρ να περιλάβει και ελληνικές παρα-
γωγές στο φετινό πρόγραμμα του φεστι-
βάλ και αυτός του είπε ότι συμφωνεί. Ο 
Μπαλτάς θυμήθηκε εκ των υστέρων να 
πει ότι υπάρχουν λεφτά και για ελληνικές 
παραγωγές. Τα πράγματα, όμως, είχαν 
πάρει μη ελέγξιμη πορεία. Ακόμα κι αν 
οι καλλιτέχνες που αντιδρούσαν ήταν δι-
ατεθειμένοι να αποδεχτούν τον Φαμπρ, 
φτάνει να μοίραζε το φεστιβάλ κάποια 
λεφτά και σε εγχώρια σχήματα, ο λόγος 
είχε περάσει πλέον στους μιντιάρχες, 
που βρήκαν την ευκαιρία να την πέσουν 
στον ΣΥΡΙΖΑ. Τα «παλλόμενα πέη» του 
Φαμπρ κυριαρχούσαν στις τηλεοπτικές 
οθόνες και στο Διαδίκτυο.

Η προπαγάνδα είχε καθαρά φασιστικό 
χαρακτήρα. Αποσκοπούσε στη δημιουρ-
γία λογικής όχλου, που ξαφνικά αισθάν-
θηκε να του προσβάλλουν τα ιερά και τα 
όσια. Οχλου που ξέχασε ότι σ' αυτόν εδώ 
τον τόπο τα φαλλικά σύμβολα υπήρξαν 
αναπόσπαστο στοιχείο της τέχνης πριν 
από χιλιάδες χρόνια, ενώ επιβιώσεις τους 
σε λαϊκά δρώμενα υπάρχουν ακόμα και 
στις μέρες μας (απόκριες). Ούτε έχουμε 
δει το συγκεκριμένο έργο του Φαμπρ ού-
τε έχουμε καμιά περιέργεια να το δούμε, 
όμως θα καταγγείλουμε με όση δύναμη 
διαθέτουμε τη φασιστική μέθοδο της 
απόσπασης ενός τμήματος απ' αυτό το 
έργο και τη χρήση αυτού του αποσπά-
σματος για την έξαψη των πιο χαμερπών 
ενστίκτων και διαθέσεων, ανθρώπων 
που υπό άλλες συνθήκες ούτε θα είχαν 
ακούσει κάτι περί Φαμπρ. Αλλωστε, το 
συγκεκριμένο έργο είχε ήδη παρουσια-
στεί πέρυσι στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να 
προκαλέσει κανένα τέτοιο θόρυβο.

Ο Φαμπρ βρέθηκε σε πρέσα. Από 
τη μια οι εγχώριοι καλλιτέχνες που τον 
κατηγορούσαν για μοναχοφάη, από την 
άλλη η διακωμώδηση και ο χλευασμός 
του έργου του. Ο μόνος τρόπος για να 
το σταματήσει αυτό ήταν να την κάνει με 
ελαφρά πηδηματάκια. Η αιτιολόγηση της 
φυγής ήταν εύκολη: δεν μπορώ να δημι-
ουργήσω σε καθεστώς καλλιτεχνικής 
εχθρότητας. Εκείνο που δεν καταλάβα-
με είναι τι ακριβώς θα δημιουργούσε. 
Γιατί οι δικές του δουλειές ήταν έτοιμες 
(και θα τις χρυσοπλήρωνε ο μάνατζερ 
Φαμπρ στον καλλιτέχνη Φαμπρ, για να 
επιβεβαιωθεί το Janης κερνάει και Janης 
πίνει), ενώ έτοιμες ήταν και οι δουλειές 
των κολλητών του από το Βέλγιο. Πιεζό-
μενος σ' αυτή την πρέσα, κατάλαβε ότι 
το «όνομα» που έχει φτιάξει στην ευρω-
παϊκή αστική σκηνή θα δεχόταν σοβαρό 
πλήγμα. Δεν είναι και λίγο να σε κατηγο-
ρούν για λαμόγιο και παράλληλα να σε 
γελοιοποιούν καλλιτεχνικά, χωρίς εσύ 
να μπορείς να βρεις έναν υποστηρικτή. 
Η φυγή ήταν γι' αυτόν η καλύτερη λύση.

Αλλωστε, ούτε το δίδυμο Μπαλτά-Τσί-
πρα θα μπορούσε να τον κρατήσει υπ' 
αυτές τις συνθήκες. Θα ήταν μια ακόμα 
ανοιχτή πληγή στο αιμάσσον σώμα του 
σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα μια 
πληγή στην οποία θα έριχναν συνεχώς 

αλάτι όχι οι συνήθεις πολιτικοί αντίπαλοι 
της κυβέρνησης, αλλά δυνάμεις φιλικές 
προς αυτή (είναι γνωστή η διείσδυση του 
ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο των εγχώριων καλλιτε-
χνικών κύκλων). Η λύση Θεοδωρόπουλου 
(στον οποίο είχε προταθεί η θέση πριν 
τον Φαμπρ, όμως την αρνήθηκε για να 
μην φανεί ότι συμμετέχει στο «λιντσά-
ρισμα» του Λούκου) ήταν ό,τι καλύτερο 
μπορούσε να βρει τη δεδομένη στιγμή 
ο Μπαλτάς. Δημοσιοσχεσίτης, καλός 
ισορροπιστής, χωρίς να έχει προκαλέσει 
επεισόδια στο παρελθόν, διαχειριστής 
ενός ιδιωτικού θεάτρου που επιβιώνει 
επί χρόνια (Θέατρο του Νέου Κόσμου), 
μπορεί να μοιράσει τη μικρή «πίτα» με 
τρόπο που δε θα προκαλέσει μεγάλους 
τριγμούς. 

Φυσικά, για διεθνείς παραγωγές ούτε 
λόγος. Για φέτος σίγουρα, αλλά ενδεχο-
μένως και για τα επόμενα χρόνια. Ο Θε-
οδωρόπουλος δεν είναι Λούκος, ο οποίος 
ήταν Ελληνας μόνο στην καταγωγή, ενώ 
την καριέρα του ως μάνατζερ την είχε 
χτίσει στη Γαλλία, γεγονός που του επέ-
τρεπε -ανάλογα με τα λεφτά που διαχει-
ριζόταν- και επαφή με την παραγωγή στο 
εξωτερικό να έχει και επαφές με τους 
μανατζαραίους αυτών των συγκροτημά-
των.  Ενδέχεται, όμως, και «από άποψη» 
(που έχει να κάνει και με τον καλλιτεχνικό 
συντηρητισμό-επαρχιωτισμό και με το οι-
κονομικό σκέλος), ο Θεοδωρόπουλος να 
γυρίσει το φεστιβάλ στην εποχή που κυ-
ριαρχούσε η χλαμύδα και το σανδάλι και 
που οι παραστάσεις του Κουν φάνταζαν 
σαν… θεατρική πρωτοπορία (ενώ ήταν 
απλώς επαγγελματικά άρτιες).

Και να κλείσουμε μ' αυτό. Εκείνοι που 
πιάστηκαν από το γκεμπελισμό με τα 
«παλλόμενα πέη», για να αναφερθούν σε 
καλλιτεχνικά ζητήματα, τι έχουν προσφέ-
ρει στην ελληνική σκηνή; Τα τελευταία 
σαράντα χρόνια, δεν καλύπτουν ούτε τα 
δάχτυλα του ενός χεριού οι παραστάσεις 
που είχαν κάτι να πουν, ξεφεύγοντας από 
τον κλασικισμό, τον επαρχιώτικο συντη-
ρητισμό και τη μούχλα της διεκπεραίω-
σης. Ποιος από όλους όσοι μαζεύτηκαν 
στο θέατρο «Σφενδόνη» μπορεί να συ-
γκρίνει τη δουλειά του με τη δουλειά που 
γίνεται στο Toneelhuis της Αμβέρσας (για 
να αναφερθούμε σ' ένα βελγικό πρωτο-
πόρο συγκρότημα που δεν είδαμε να πε-
ριλαμβάνεται στις επιλογές του Φαμπρ);

Οταν στη Γαλλία, στη Γερμανία, τη 
βελγική Φλάνδρα, τις ΗΠΑ, την Ιταλία 
δημιουργήθηκαν μεγάλα συγκροτήμα-
τα, που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 
παραγωγές αξιώσεων (δεν κρίνουμε το 
αν ξεφεύγουν ή όχι από τα θέσμια της 
αστικής τέχνης), εδώ ανακοινώνουν με 
τυμπανοκρουσίες τη δημιουργία της 
«ομάδας των τριών», οι οποίοι σε ελάχι-
στο χρόνο διασπώνται σε τρεις ομάδες 
«του ενός». Τόσα θέατρα δεν έχει καμιά 
άλλη μεγαλούπολη. Τέτοια έλλειψη παι-
δείας, τέτοια ποσότητα ναρκισσισμού, 
τέτοια έλλειψη αναζήτησης δύσκολα 
μπορεί να συναντήσει κανείς. Και το 
αποτέλεσμα είναι, αυτός ο συρφετός, 
που δεν μπόρεσε να έχει ούτε μια τοσο-
δούλικη παρέμβαση στα όσα τραβάει ο 
λαός μας τα τελευταία χρόνια, να πνίγει 
εν τη γενέσει της κάθε προσπάθεια πρω-
τοποριακής αναζήτησης. Η λαμογιά του 
κάθε Φαμπρ δε θα μας οδηγήσει σε δι-
καίωση αυτού του συρφετού.

Πέτρος Γιώτης

Κλίκες πολιτιστικών λαμόγιων
ZOOM
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Προβολές ταινιών 
και συζητήσεις

ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΟΥ
Είτε πρόκειται για την παράδοξη ιδιοποίηση των δυτικών μου-

σικών οργάνων, που επέβαλε η αποικιοκρατία, από τη ζωντανή 
μουσική παράδοση χωρών της Ασίας και της Αφρικής, είτε για 
την αναπάντεχη έμπνευση που χάρισε ένας περιθωριακός αμερι-
κανός μουσικός στο νοτιοαφρικανικό κίνημα ενάντια στο απαρ-
τχάιντ, είτε για την αποδόμηση ενός ροκ μύθου σε μια εποχή 
πολιτικών και κινηματογραφικών αμφισβητήσεων, είτε ακόμη 
για τη συνάντηση ενός πρωτοπόρου μουσικού με μια εξίσου νέα 
φιλμική γλώσσα, η μουσική και ο κινηματογράφος συναντιούνται 
μοιραία στις ταινίες αυτού του αφιερώματος: μικρός φόρος τιμής 
σε όσους έχουν παραβεί ή υπερβεί τις νόρμες της τέχνης τους, 
για να στοχαστούν και να τραγουδήσουν την καθημερινή ζωή 
των ανθρώπων.

~ Παρασκευή 15/4/2016 ~
ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ SUGAR MAN

(Searching for Sugar Man, Σουηδία - Ηνωμ. Βασίλειο, 2012, 86’)

Σκηνοθεσία, Σενάριο, Μοντάζ: Μαλίκ Μπεντζελούλ
Φωτογραφία: Καμίλα Σκάγκερστρομ

Μουσική: Μ. Μπεντζελούλ, Σ. Ροντρίγκεζ, Σ. Ουίλσον
Παραγωγή: Μ. Μπεντζελούλ, Σάιμον Τσιν, Τζον Μπάτσεκ

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90, δύο Νοτιοαφρικανοί από το 
Κέιπ Τάουν, ο Στίβεν «Σούγκαρ» Σέγκερμαν και ο Κρεγκ Μπαρ-
θόλομιου Στράιντομ, ξεκινούν ένα ταξίδι προς την άλλη μεριά 
του Ατλαντικού, προσπαθώντας να ανακαλύψουν την αλήθεια 
για την τύχη ενός μουσικού τους ινδάλματος: του αινιγματικού 
Σίξτο Ροντρίγκεζ, ενός μεξικανο-αμερικανού τραγουδοποιού από 
το Ντιτρόιτ, ο οποίος στις αρχές της δεκαετίας του ’70 κυκλο-
φόρησε δύο δίσκους και μετέπειτα βυθίστηκε στην αφάνεια. Οι 
δίσκοι του Ροντρίγκεζ απέτυχαν εμπορικά στις ΗΠΑ και τα ίχνη 
του χάθηκαν, ενώ φήμες έλεγαν πως αυτοκτόνησε. Ομως πολλά 
χρόνια μετά στη Νότια Αφρική, τα τραγούδια του που μιλούσαν 
για την ταξική θέση των εργατών και την αντίσταση κατάφεραν 
να ξεφύγουν από τη λογοκρισία του καθεστώτος, έγιναν ανάρ-
παστα σε πειρατικές κόπιες και αποτέλεσαν έμπνευση για τους 
Νοτιοαφρικανούς που αντιστέκονταν στο απαρτχάιντ. Ο αλγερι-
νής καταγωγής σουηδός ντοκιμαντερίστας Μαλίκ Μπεντζελούλ 
ακολουθεί τους δύο οπαδούς και ανακαλύπτει τον Ροντρίγκεζ, 
ο οποίος συνέχισε να ζει τη ζωή του ως εργάτης στο Ντιτρόιτ, 
μην έχοντας ιδέα για τον αντίκτυπο της μουσικής του σε αυτή τη 
μακρινή χώρα της Αφρικής και μην έχοντας ποτέ λάβει μερίδιο 
από τις πωλήσεις εκατοντάδων χιλιάδων δίσκων του. Η ταινία 
απέσπασε πλειάδα βραβείων, μεταξύ των οποίων το Βραβείο 
Καλύτερου Ντοκιμαντέρ του Κοινού και της Κριτικής Επιτροπής 
στο Φεστιβάλ Σάντανς, το Οσκαρ και το Bafta Καλύτερου Ντο-
κιμαντέρ, ενώ έδωσε ώθηση για την επανεκκίνηση της μουσικής 
καριέρας του Ροντρίγκεζ. Παρά την τεράστια αυτή εμπορική 
επιτυχία της πρώτης του ταινίας (ή ίσως εξαιτίας της πίεσης που 
αυτή προκάλεσε;), ο 36χρονος σκηνοθέτης Μαλίκ Μπεντζελούλ 
αυτοκτόνησε μυστηριωδώς τον Μάιο του 2014.

Τι είπε ο Σταθάκης στο ελληνο-γερ-
μανικό φόρουμ του «Economist» στο 
Βερολίνο; Οτι «το χρέος της Ελλάδας 
είναι βιώσιμο μέχρι το 2022», ενώ «για 
μετά χρειαζόμαστε μια νέα συζήτηση». 
Γιατί το είπε; Πρώτο, γιατί βρισκόταν 
στο Βερολίνο και ήθελε να δείξει την 
προσαρμογή της κυβέρνησης στη 
«γραμμή Σόιμπλε». Δεύτερο, γιατί αυ-
τή είναι η πραγματικότητα και σ’ ένα 
διεθνές οικονομικό φόρουμ δεν είναι 
εύκολο για έναν τεχνοκράτη υπουργό 
να λέει παπαριές.

Γιατί ο Σταθάκης υποχρεώθηκε σε 
διορθωτική δήλωση; Γιατί μόλις την 
προηγούμενη μέρα ο Τσίπρας είχε 
επιτεθεί και πάλι στον Σαμαρά, κα-
τηγορώντας τον ότι χαρακτήριζε το 
χρέος βιώσιμο και κρύβοντας ότι ο 
Σαμαράς δεν έλεγε τίποτα διαφορε-
τικό απ’ αυτό που είπε ο Σταθάκης. Κι 
εκείνος χαρακτήριζε το χρέος βιώσιμο 
μεσοπρόθεσμα, ενώ δεν παρέλειπε να 
θυμίζει τη συμφωνία στο Εurogroup το 
Δεκέμβρη του 2012, που μιλούσε για 
νέα αναδιάρθρωση του χρέους υπό 
την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα έχει 
πρωτογενή πλεονάσματα κάθε χρόνο. 
Επρεπε, λοιπόν, ο Σταθάκης να κάνει 
μια διόρθωση, χωρίς ν’ αλλάξει τίποτα 
στην ουσία, έτσι που να διευκολύνεται 
η προπαγάνδα του Μαξίμου.

Τι υποστηρίζει ο Σόιμπλε; Οτι αυτή 
τη στιγμή η συζήτηση για το χρέος 
είναι καθαρά θέμα «πρεστίζ» για την 
ελληνική κυβέρνηση (για να έχει ο Τσί-
πρας να «πουλήσει» κάτι στον ελληνικό 
λαό, εν είδει ζαχαρώματος του κινίνου 
της συνεχιζόμενης μνημονιακής πολι-
τικής), ενώ γι’ αυτόν (για τον Σόιμπλε) 
το θέμα τώρα είναι να γίνουν οι απα-
ραίτητες «μεταρρυθμίσεις» και μετά 
υπάρχει χρόνος για το χρέος.

Τα ίδια είπε -με το δικό της τρόπο- η 
Μέρκελ, στην κοινή συνέντευξη Τύ-
που που έδωσε με τη Λαγκάρντ στο 
Βερολίνο. Ξεκαθάρισε καταρχάς ότι 

«δεν είναι απαίτηση της γερμανικής 
κυβέρνησης να μη γίνει κούρεμα του 
χρέους, αλλά αυτό δεν είναι νομικά 
εφικτό εντός της ευρωζώνης». Θύ-
μισε ότι με το τρίτο Μνημόνιο «ανοί-
ξαμε δυνατότητες για το ζήτημα του 
χρέους, όμως αυτό που προέχει τώρα 
είναι να προχωρήσει η υλοποίηση του 
προγράμματος», που «η ελληνική κυ-
βέρνηση τονίζει ότι είναι διατεθειμένη 
να κάνει». Σύμφωνα με την καγκελάριο, 
«είμαστε σε πολύ συνετό δρόμο, αλλά 
δυστυχώς δεν φτάσαμε ακόμα στο 
στόχο».

Η Λαγκάρντ συμφώνησε με τη Μέρ-
κελ: «Δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέ-
λουμε να φτάσουμε, εκεί που πρέπει να 
βρίσκεται η Ελλάδα για να έχει σταθε-
ρότητα, να μπορεί να αναπτυχθεί και 
να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών 
της». Οσο για το χρέος, δεν τόλμησε 
να εκφράσει άποψη διαφορετική απ’ 
αυτή της Μέρκελ. Οπως είπε, «ζητού-
μενο είναι η μακροπρόθεσμα βιώσιμη 
ανάπτυξη και βιωσιμότητα του χρέ-
ους», θέματα για τα οποία «είχαμε μια 
καλή συζήτηση με την καγκελάριο».

Ο Σταθάκης ήξερε πολύ καλά ότι 
ευρισκόμενος στο Βερολίνο πρέπει 
να κινηθεί σ’ αυτό το πλαίσιο. Στους 
έλληνες ανταποκριτές εξήγησε ότι οι 
δόσεις αποπληρωμής του πρόσφατου 
κρατικού χρέους αρχίζουν μετά το 
2022, είναι ογκωδέστατες και γι’ αυ-
τό πρέπει να υπάρξει παρέμβαση με 
τα εργαλεία της επιμήκυνσης και των 
επιτοκίων, για να γίνει βιώσιμο το χρέ-
ος και τα χρόνια μετά το 2022. Μετά 
το ντόρο που ξέσπασε στην Ελλάδα, 
έκανε πρώτα μια διορθωτική δήλωση 
και μετά διένειμε μέσω του Γραφείου 
Τύπου του υπουργείου Οικονομίας 
«ενημερωτικό σημείωμα» με τα «βα-
σικά σημεία της ομιλίας του Γ. Σταθά-
κη στο Forum του Economist». Με το 
γνωστό συριζαίικο θράσος, ο Σταθά-
κης κατήγγειλε «παραπλανητικά δημο-

σιεύματα περί ανατροπής της θέσης 
της κυβέρνησης για το χρέος, τα οποία 
είναι εκτός τόπου και χρόνου», και κα-
τέληξε: «Με την επιτυχή ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης πρέπει να κλείσει 
και το ζήτημα της βιωσιμότητας του 
μακροχρόνιου χρέους της Ελλάδας. 
Διαφορετικά θα καταστεί δυσχερής η 
προσέλκυση  μακροχρόνιων επενδύ-
σεων στη χώρα». Γιατί, όμως, δεν διέ-
νειμε πλήρη απομαγνητοφώνηση της 
ομιλίας του, για να δούμε τι ακριβώς 
είπε, αλλά κατασκεύασε στα βιαστικά 
το σημείωμα με τα «βασικά σημεία της 
ομιλίας του»;

Στην πραγματικότητα, όλοι λένε το 
ίδιο πράγμα, με διαφορετικά λόγια: ότι 
κούρεμα του χρέους αποκλείεται να 
γίνει και πως η μνημονιακή συμφωνία 
(που κρατάει από το Νοέμβρη του 2012 
και απλά επαναβεβαιώθηκε με το τρίτο 
Μνημόνιο) αναφέρεται σε ρύθμιση του 
χρέους που λήγει μετά το 2022, διότι 
μέχρι τότε θεωρούν ότι είναι βιώσιμο. 
Τι σημαίνει βιώσιμο; Οτι το ελληνικό 
κράτος μπορεί να πληρώνει όσες δό-
σεις λήγουν (δόσεις του ΔΝΤ και ομό-
λογα που κατέχει η ΕΚΤ, τα ελληνικά 
ομόλογα της οποίας εξαιρέθηκαν σπό 
το PSI) συν τους τόκους κάθε χρονιάς.

Δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτό που εί-
χε διαφανεί παλαιότερα ως διαφωνία 
ανάμεσα σε ΔΝΤ και σε Βρυξέλλες-
Φρανκφούρτη-Βερολίνο, με το ΔΝΤ 
να ζητά κούρεμα και των ομολόγων 
που κατέχουν κράτη της Ευρωζώνης 
(πρώτη δανειακή σύμβαση) και ο EFSF 
(δεύτερη δανειακή σύμβαση). Το ΔΝΤ 
εξακολουθεί να θέτει αυτό το ζήτημα, 
αλλά σε μια καθαρά θεωρητική βάση, 
με την οποία δημιουργεί ένα μοχλό πί-
εσης για τη λήψη περισσότερων αντι-
λαϊκών μέτρων. Οπου βρεθούν κι όπου 
σταθούν, τα στελέχη του ΔΝΤ –από 
Λαγκάρντ μέχρι Τόμσεν- λένε: πρέπει 
να παρθούν πρόσθετα μέτρα τόσο τοις 
εκατό του ΑΕΠ. Αν θέλετε λιγότερα μέ-

τρα, τότε πρέπει να κουρέψετε χρέος. 
Ετσι, ασκείται μια «ορθολογική»-τεχνο-
κρατική πίεση για περισσότερα μέτρα, 
με το ΔΝΤ να σηκώνει ευχαρίστως το 
ρόλο του «κακού» της υπόθεσης.

Μετά από τη συμφωνία όλων επί της 
αρχής, αρχίζουν οι διαφωνίες επί της 
τακτικής. Οι Τσιπραίοι λένε: «δώστε 
μας τη ρύθμιση τώρα, όπως συμφωνή-
σαμε στο Μνημόνιο». Και φέρνουν ως 
επιχείρημα πως η ρύθμιση του χρέους 
και για το διάστημα μετά το 2022 θα 
δημιουργήσει ένα κλίμα σταθερότητας 
που θα προσελκύσει τους επενδυτές. 
Ο Σόιμπλε απαντά ότι μέχρι το 2022 
δεν υπάρχει πρόβλημα, επομένως δεν 
υπάρχει κανένας λόγος βιασύνης, ενώ 
για τους επενδυτές το σημαντικό είναι 
να δουν να υλοποιούνται οι απαραίτη-
τες μεταρρυθμίσεις και όχι να δουν μια 
ρύθμιση για το χρέος που θα εφαρμο-
στεί μετά από χρόνια.

Οι Τσιπραίοι θέλουν κάτι ως εργα-
λείο προπαγάνδας, ο Σόιμπλε θέλει 
κάτι ως εργαλείο παρέμβασης. Πού 
μπορούν να τα βρουν σ’ αυτή τη φά-
ση; Στην έναρξη μιας συζήτησης για το 
χρέος, που μπορεί να τραβήξει καιρό, 
και όχι σε μια συμφωνία στα γρήγορα. 
Αλλωστε, οι Τσιπραίοι προσδένονται 
στο άρμα του Βερολίνου, γιατί η παλιά 
σπέκουλα με τις θέσεις του ΔΝΤ για το 
χρέος τούς είναι πλέον άχρηστη. Την 
περίοδο που παραμύθιαζαν τον ελλη-
νικό λαό με το αίτημα για «διαγραφή 
του μεγαλύτερου μέρους του χρέους», 
κατήγγειλαν τη «μάνταμ Μέρκελ» για 
τη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της και 
επικαλούνταν το ΔΝΤ που «ζητούσε» 
κούρεμα του χρέους. Ποιος δε θυμάται 
τον Τσίπρα να ανάβει και να κορώνει 
στα προεκλογικά μπαλκόνια, παρουσι-
άζοντας το ΔΝΤ ως υπεύθυνο οργανι-
σμό που τάσσεται υπέρ του κουρέμα-
τος του χρέους; 

Πλέον, αυτό το παραμύθι τελείωσε. 
Τελείωσε στις 20 Φλεβάρη του 2015, 

όταν υπογράφτηκε η γνωστή συμφωνία 
στο Eurogroup, που αναγνώρισε ότι η 
ελληνική κυβέρνηση αναγνωρίζει το 
χρέος και θα το πληρώσει μέχρι τε-
λευταίου σεντ. Τελείωσε όταν ο Μπα-
ρουφάκης διασάλπισε από την Ουά-
σινγκτον, από την έδρα του ΔΝΤ, ότι 
το ελληνικό κράτος θα αποπληρώνει το 
χρέος του «εις το διηνεκές». Οπότε τώ-
ρα οι Τσιπραίοι δεν έχουν ανάγκη από 
το ιδεολόγημα «να, και το ΔΝΤ ζητάει 
κούρεμα του χρέους». Προσδένονται, 
λοιπόν, στη γερμανική πολιτική, γλεί-
φουν τη Μέρκελ και τον Σόιμπλε, μπας 
και φανούν λίγο πιο διαλλακτικοί και 
«δώσουν» μια κάποια κλιμάκωση στο 
χρόνο των αντιλαϊκών μέτρων.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει 
να κρατήσουμε είναι ότι το χρέος θα 
αποτελεί ένα εργαλείο αποικιοποίη-
σης «εις το διηνεκές». Ενα εργαλείο 
απομύζησης αξιών που παράγονται 
στην Ελλάδα (του ιδρώτα της εργατι-
κής τάξης και των άλλων εργαζόμενων 
στρωμάτων, δηλαδή) και διατήρησης 
της κινεζοποίησης. Η τακτική του Σόι-
μπλε αυτή την εποχή δεν είναι τυχαία. 
«Κάντε πρώτα τις μεταρρυθμίσεις και 
μετά συζητάμε για το χρέος» είναι η 
μόνιμη επωδός του. Οταν ανοίξει αυτή 
η συζήτηση, που θα αφορά χρονικά την 
περίοδο μετά το 2022, οι ιμπεριαλιστές 
δανειστές δε θα δώσουν, φυσικά, κά-
ποια επιμήκυνση του χρέους εν λευκώ. 
Θα θέσουν όρους και θα απαιτήσουν 
αυτοί οι όροι να αποκτήσουν νομική 
ισχύ. 

«Θα έχουμε το κείμενο και μπορεί 
η συζήτηση να διευρυνθεί και σε άλλα 
θέματα, όπως το χρέος», είπε κουτο-
πόνηρα ο Τσακαλώτος το βράδυ της 
περασμένης Τετάρτης, αναφερόμε-
νος στο προσχέδιο συμφωνίας με την 
τρόικα. Εκανε λόγο απλά για συζήτηση 
(και όχι συμφωνία) για το χρέος, χωρίς 
μάλιστα καμιά βεβαιότητα ότι αυτή η 
συζήτηση θα ξεκινήσει τώρα.

Εργαλείο απομύζησης «εις το διηνεκές» το χρέοςΜε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Τσακαλώτου-Μπόλαρη

Νομιμοποιούν το εβαπορέ γάλα
στην παρασκευή γιαουρτιού

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Ε. Τσακαλώ-
του και Μ. Μπόλαρη καταργεί το άρθρο 82 

του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) και νο-
μιμοποιεί τη χρήση εβαπορέ γάλακτος και πρω-
τεΐνης γάλακτος στην παρασκευή γιαουρτιού. 
Η συγκεκριμένη διάταξη του ΚΤΠ επέτρεπε τη 
χρήση μόνο νωπού γάλακτος και απαγόρευε την 
προσθήκη πρωτεΐνης γάλακτος. Ομως, όπως 
έχουμε αποκαλύψει, εδώ και χρόνια οι γαλα-
κτοβιομηχανίες παράγουν γιαούρτι και άλλα 
γαλακτοκομικά προϊόντα (ακόμα και γάλα που 
το βαφτίζουν «νωπό») χρησιμοποιώντας μεγά-
λες ποσότητες εβαπορέ γάλακτος, το οποίο 
εισάγουν. Επειδή, δε, το εβαπορέ γάλα αραι-
ώνεται με ικανή ποσότητα νερού, καθίσταται 
αναγκαία και η προσθήκη πρωτεΐνης γάλακτος 
(από τα υπολείμματα τυρόγαλου) προκειμένου 
να παραχθεί γιαούρτι. Αυτή την παράνομη πρα-
κτική, μπροστά στην οποία οι πολιτικές ηγεσίες 
και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έκαναν τα 
στραβά μάτια, έρχεται να νομιμοποιήσει η ΚΥΑ 
των Τσακαλώτου-Μπόλαρη.

Το σχέδιο της ΚΥΑ συνέταξαν υπηρεσιακοί 
παράγοντες ομάδας εργασίας που συγκρό-
τησε με απόφασή του ο Β. Αποστόλου, για να 
συντάξει τα νομικά κείμενα που προβλέπονται 
ως προαπαιτούμενα από την περιβόητη Εργα-
λειοθήκη του ΟΟΣΑ.  Από την πολιτική ηγεσία 
του ΥΑΑΤ την ΚΥΑ θα υπογράψει (αν δεν την 
υπέγραψε ήδη) ο αναπληρωτής υπουργός Μ. 
Μπόλαρης, ενώ η διαπραγμάτευση με τα τεχνι-
κά κλιμάκια της τρόικας ανατέθηκε στον γενικό 
γραμματέα Χαρ. Κασίμη. Οι διαπραγματεύσεις 
συνεχίζονται και κρατιούνται σκόπιμα στο σκο-
τάδι.

Την περασμένη Τρίτη, με δημοσίευμά μας 

στην ιστοσελίδα της «Κόντρας» (αναδημοσιεύ-
εται παρακάτω) αποκαλύψαμε ότι την ίδια μέ-
ρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του γενικού 
γραμματέα με τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας. 
Στέλεχος  του υπουργείου, που λαβαίνει γνώση 
αυτών των συναντήσεων μας επιβεβαίωσε την 
πραγματοποίησή της, ενώ σε ερώτησή μας αν 
αυτή θα δημοσιοποιηθεί μας απάντησε ότι οι 
συναντήσεις υπηρεσιακών παραγόντων με τα 
τεχνικά κλιμάκια δεν ανακοινώνονται. Ο γενι-
κός γραμματέας, βέβαια, δεν είναι υπηρεσι-
ακός παράγοντας, αλλά μέλος της πολιτικής 
ηγεσίας του υπουργείου. Η συνάντησή του με 
τους τροϊκανούς δεν ανακοινώθηκε για να μην 
«ερεθίσουν» τους κτηνοτρόφους που θα μπο-
ρούσαν να αναγκάσουν τους ηγέτες τους να 
εξαγγείλουν κινητοποιήσεις. Οι συνδικαλιστι-
κές ηγεσίες των κτηνοτρόφων αυτή την περίοδο 
περιορίζονται σε συνεντεύξεις Τύπου και στην 
επίδοση εγγράφων, που αποκαλύπτουν ότι οι 
Τσιπροκαμμένοι μεθοδεύουν την καταστροφή 
του ελληνικού γιαουρτιού.

Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, ζητήσαμε από 
τη γραμματεία του Χαρ. Κασίμη το μεσημέρι 
της περασμένης Τρίτης συνάντηση μαζί του 
την ίδια μέρα. Οταν αργότερα τηλεφωνήσαμε 
για να μάθουμε για το ραντεβού που ζητήσαμε, 
από τη γραμματεία μας απάντησαν ότι ο γενι-
κός έφυγε από το υπουργείο γιατί είναι εδώ οι 
κοινοτικοί! Το απόγευμα της επομένης επικοινώ-
νησε τηλεφωνικά μαζί μας ο γενικός γραμμα-
τέας και όταν τον ρωτήσαμε τι προέκυψε από 
τη συνάντησή του με τα τεχνικά κλιμάκια, μας 
απάντησε ότι δεν έγινε καμία συνάντηση. Φυ-
σικά, ήταν ενήμερος για το δημοσίευμα στην 
ιστοσελίδα μας. Του απαντήσαμε ότι δεν μας 
πείθει μ’ αυτή την προφορική διάψευση. Μέχρι 
τώρα, μολονότι υπήρξε το δημοσίευμά μας, 

επίσημη διάψευση δεν έχει γίνει. Φαίνεται, 
πάντως, ότι υπάρχει… χάσμα επικοινωνίας της 
πολιτικής ηγεσίας με τους αρμόδιους υπηρεσια-
κούς παράγοντες και δεν εξασφαλίζεται πάντα 
η ταυτότητα των απαντήσεων.

Στο σχέδιο της ΚΥΑ για το γιαούρτι, γράφουν 
ανοιχτά πλέον ότι στην παρασκευή γιαουρτιού 
θα χρησιμοποιείται γάλα, γενικά, και όχι νωπό 
γάλα. Επικαλούνται τον Κανονισμό 1308/2013, 
ενώ στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Γραφείο 
Τύπου του Β. Αποστόλου (και όχι του Μ. Μπόλα-
ρη) επικαλούνται την Εργαλειοθήκη  του ΟΟΣΑ, 
γράφοντας: «Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετι-
κά με την αγορά του γιαουρτιού, από το ΥΠΑΑΤ 
δόθηκαν οι εξής διευκρινήσεις: Η τροποποίηση 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών όσον  αφορά 
στο εμπορικό πρότυπο για το γιαούρτι ήταν 
υποχρέωση  στο πλαίσιο των μνημονίων από το 
2013 με βάση τις εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ… 
Το σχετικό σχέδιο ΚΥΑ  δεν μπορεί να εκδοθεί 
σε ΦΕΚ πριν το τέλος της διαβούλευσης στο 
επίπεδο της ΕΕ που λήγει στις 19 Μαϊου 2016» 
(η επισήμανση δική μας). Το Δελτίο Τύπου το 
σχολιάζουμε σε διπλανή στήλη.

Ο Β. Αποστόλου ισχυρίστηκε στις 5 Απρίλη, 
ότι οι «διαπραγματεύσεις» με τους τροϊκανούς 
συνεχίζονται, ενώ ο Χαρ. Κασίμης στις 6 Απρίλη, 
στην τηλεφωνική μας συνομιλία, άφησε να εν-
νοηθεί ότι η «διαπραγμάτευση» ολοκληρώθηκε 
(προφανώς για να φανεί πειστικός στη διάψευ-
ση της συνάντησης). Είναι φανερό ότι η πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΑΑΤ βρίσκεται σε πανικό μετά 
την αποκάλυψή μας ότι οι γαλακτοβιομηχανίες 
χρησιμοποιούν παράνομα, σε μαζική κλίμακα, 
εβαπορέ γάλα και πρωτεΐνη γάλακτος στην πα-
ρασκευή του γιαουρτιού και όλων των γαλακτο-
κομικών προϊόντων.

Μυστική συνάντηση με τους τροϊκανούς για το εβαπορέ γάλα

Την Tρίτη, 5 Απρίλη, ο γενικός 
γραμματέας του υπουργείου 

Αγροτικής Aνάπτυξης και Τροφί-
μων Χαρ. Κασίμης συναντήθηκε με 
τεχνικό κλιμάκιο του κουαρτέτου/
τρόικας με θέμα τη νομιμοποίηση 
της παρασκευής γιαουρτιού με τη 
χρησιμοποίηση και εβαπορέ γά-
λακτος και πρωτεΐνης γάλακτος. Η 
χρησιμοποίηση πρωτεΐνης γάλα-
κτος καθίσταται απαραίτητη στην 
εν λόγω βιομηχανική διαδικασία, 
γιατί το εβαπορέ γάλα διαλύεται 
σε διπλάσια ποσότητα νερού. Το 
εβαπορέ γάλα χρησιμοποιείται 
για την παρασκευή όχι μόνο για-
ουρτιού, αλλά όλων των γαλακτο-
κομικών προϊόντων. Ακόμα και 
γάλακτος που πωλείται ως νωπό.

Η χρήση εβαπορέ και πρωτεΐνης 
γάλακτος στην παρασκευή νωπού 
γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων απαγορεύεται ρητά 
από τον Κώδικα Τροφίμων και Πο-
τών (ΚΤΠ). Οι γαλακτοβιομηχανί-
ες, όμως, γράφουν στα παλιά τους 
τα παπούτσια την απαγόρευση και 
χρησιμοποιούν μαζικά εβαπορέ 
γάλα και πρωτεΐνη γάλακτος με τη 
σιωπηρή συγκατάθεση όλων των 
κυβερνήσεων, διαχρονικά, όλων 
των πολιτικών ηγεσιών του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τον Οκτώβρη του 2015, ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Απο-
στόλου συγκρότησε Ομάδα Εργα-

σίας με αντικείμενο τη σύνταξη 
νομικού κειμένου (νομοσχεδίου 
ή ΚΥΑ) για την παρασκευή για-
ουρτιού και με τη χρήση εβαπορέ 
γάλακτος και πρωτεΐνης γάλακτος. 
Εχει συνταχθεί νομικό κείμενο, που 
υπογράφηκε από τον αναπληρωτή 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. 
Μπόλαρη και δόθηκε στα κλιμά-
κια των τροϊκανών για να πουν τον 
τελικό λόγο. Σύμφωνα με πληρο-
φορία που κυκλοφόρησε, σ’ αυτό 
το νομικό κείμενο προτείνεται η 
αύξηση του επιτρεπόμενου πο-
σοστού πρωτεΐνης γάλακτος. Δεν 
υιοθετούμε την πληροφορία, γιατί 
δεν την έχουμε επιβεβαιώσει, υπο-
γραμμίζουμε όμως ότι οι γαλακτο-
βιομηχανίες  χρησιμοποιούν για 
την παρασκευή γιαουρτιού πο-
σοστά πρωτεΐνης γάλακτος υψη-
λότερα απ’ αυτά που αναφέρει η 
ανεπιβεβαίωτη πληροφορία.

Δεν αποκλείουμε να έχουν 
υπάρξει παρεμβάσεις/παράπονα 
από τους γαλακτοβιομήχανους 
προς τους τροϊκανούς, οι οποίοι 
τα υιοθέτησαν (καταπώς το συνη-
θίζουν) και γι’ αυτό ζήτησαν από 
την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου τη συνάντηση των τεχνικών 
κλιμακίων με τον Χαρ. Κασίμη, που 
είναι ο αρμόδιος για τη «διαπραγ-
μάτευση». Φυσικά, η συνάντηση 
Κασίμη-τροϊκανών κρατήθηκε 
μυστική για να μην ξεσηκωθούν οι 

κτηνοτρόφοι. Η συνάντηση όμως 
πραγματοποιήθηκε και η πληροφο-
ρία μας είναι απολύτως σίγουρη.

Την ίδια μέρα, έσπευσε να βγά-
λει ανακοίνωση για την παρασκευή 
γιαουρτιού ο Β. Αποστόλου και όχι 
ο Μ. Μπόλαρης, που έχει την αρ-
μοδιότητα για το γάλα και τα γαλα-
κτοκομικά προϊόντα και χειρίζεται 
μέχρι τώρα την υπόθεση. Με την 
ανακοίνωσή του ο υπουργός λέει 
μισές αλήθειες και πολλά ψέματα.

Είναι μισή αλήθεια ότι μόνο στην 
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ αναφέ-
ρεται ότι μπορεί να παρασκευάζε-
ται γιαούρτι και με άλλα είδη γά-
λακτος εκτός από νωπό (δηλαδή 
και με εβαπορέ). Αυτό το έχει ήδη 
δεχτεί ο Μ. Μπόλαρης υπογρά-
φοντας το κείμενο που έφτιαξαν 
οι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Είναι ψέμα ο ισχυρισμός του 
Αποστόλου, ότι το εβαπορέ και 
άλλα είδη γάλακτος, (πέρα από 
το νωπό) χρησιμοποιούνταν εδώ 
και 25 χρόνια στα «επιδόρπια για-
ουρτιού». Οι γαλακτοβιομηχανίες 
χρησιμοποιούν εβαπορέ γάλα για 
την παρασκευή του γιαουρτιού και 
όλων των γαλακτοκομικών προϊό-
ντων. Οι κυβερνήσεις (και η σημε-
ρινή) κάνουν τα στραβά μάτια, με 
αποτέλεσμα να αποθρασύνονται 
οι γαλακτοβιομηχανίες, όπως π.χ. 
η ΦΑΓΕ.  Είναι τόσο το θράσος  
αυτής της γαλακτοβιομηχανίας, 

που διαφημίζει ότι παρασκευάζει 
γιαούρτι και με «Γάλα Αγελάδος 
Συμπυκνωμένο Απαχο»!

Και βέβαια, συνιστά ένα ακόμη 
κυβερνητικό ψέμα ο λεονταρισμός 
του Αποστόλου ότι θα εντατικοπο-
ηθούν οι έλεγχοι στην αγορά γά-
λακτος και γαλακτοκομικών προϊ-
όντων. Ο Β. Αποστόλου βρίσκεται 
στην ηγεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης εδώ και δεκατέσ-
σερις μήνες (με μικρό διάλειμμα 
την περίοδο της υπηρεσιακής κυ-
βέρνησης). Οι γαλακτοβιομηχα-
νίες παρασκευάζουν ανενόχλητα 
«νωπό» γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα παραβιάζοντας τον ΚΤΠ 
κι αυτός «σφυρίζει κλέφτικα». Αμ-
φιβάλλει κανείς ότι θα συνεχίσει 
να κάνει το ίδιο; Και για να τελει-
ώνουμε, το υπουργείο οφείλει να 
εκδώσει ανακοίνωση και να ενημε-
ρώσει τους κτηνοτρόφους και τον 
ελληνικό λαό για τα αποτελέσματα 
της μυστικής συνάντησης του γε-
νικού γραμματέα Κασίμη με τους 
τροϊκανούς.

ΥΓ. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε 
τον Β. Αποστόλου: με το προσω-
πικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε 
επιδιώκει να αποστασιοποιηθεί 
από τον Μ. Μπόλαρη και να κρα-
τηθεί μακριά από το σκάνδαλο που 
θα ξεσπάσει; Ματαιοπονεί. Αυτός 
είναι ο υπουργός, συλλογικές είναι 
οι ευθύνες.

Oι καπιταλιστές γαλακτοβι-
ομήχανοι χρησιμοποιούν 

μαζικά εβαπορέ γάλα στην 
παραγωγή γιαουρτιού (και πρω-
τεΐνης γάλακτος επιπρόσθετα) 
και όλων των γαλακτοκομικών 
προϊόντων, παρά τη ρητή απα-
γόρευση του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών (ΚΤΠ).

Διαχρονικά, οι πολιτικές ηγε-
σίες του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης χαρακτηρίζουν 
αναχρονιστικό τον ΚΤΠ, όσον 
αφορά τις συγκεκριμένες απα-
γορεύσεις του.

Πραγματικά δε γνωρίζουμε 
τι ελέγχους κάνουν ο ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, ο ΕΦΕΤ και άλ-
λες υπηρεσίες του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, στις οποί-
ες έχουν ανατεθεί ελεγκτικές 
αρμοδιότητες. Δεν γνωρίζουμε, 
γιατί όσες φορές δοκιμάσαμε 
να πληροφορηθούμε, εισπρά-
ξαμε άρνηση και τακτική… τρο-
χονόμου (παραπομπή από τον 

ένα στον άλλο). 
Από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ζητήσαμε τα Ισοζύγια Γάλα-
κτος των γαλακτοβιομηχανιών, 
τις παραβάσεις που διαπιστώ-
θηκαν και τα πρόστιμα που επι-
βλήθηκαν γι’ αυτές, καθώς και 
πληροφόρηση για το πόσα απ’ 
αυτά τα πρόστιμα πληρώθηκαν. 
Μας δήλωσαν αναρμοδιότητα, 
επικαλέστηκαν προσωπικά δε-
δομένα (!) και μας παρέπεμψαν 
στη Διεύθυνση Κτηνοτροφικών 
Υποδομών και Μεταποίησης 
Ζωϊκών Προϊόντων (ΔΚΥΜΖΠ).

Υποβάλαμε αίτηση σ’ αυτή 
την υπηρεσία ζητώντας τα στοι-
χεία και ο προϊστάμενός της 
Γ. Ρήγας μας απάντησε ότι η 
αίτησή μας πήγε στο γραφείο 
του Γενικού Διευθυντή Ζωϊκής 
Παραγωγής και Κτηνιατρικής 
Θ. Αλεξανδρόπουλου. Ο τε-
λευταίος αρχικά μας απάντησε 
ότι θα μας απαντήσει ο γενικός 
γραμματέας του υπουργείου Ν. 

Στουπής, με το επιχείρημα ότι 
ζητήσαμε ραντεβού με τον γε-
νικό γραμματέα. Του τονίσαμε 
ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να μας απαντήσει και αυτός.

Σε όλους επισημάναμε ότι συ-
νέπεια του ότι επιτρέπουν στις 
γαλακτοβιομηχανίες να παρά-
γουν γιαούρτι και άλλα γαλα-
κτοκομικά προϊόντα με μαζική 
χρήση εβαπορέ γάλακτος και 
πρωτεΐνης γάλακτος, είναι το 
γεγονός ότι η γαλακτοβιομηχα-
νία ΦΑΓΕ παραδέχεται ανοι-
χτά τόσο στην ιστοσελίδα της 
όσο και στις συσκευασίες των 
προϊόντων της, ότι ένα από τα 
συστατικά τους είναι το «Γάλα 
Αγελάδος Συμπυκνωμένο Απα-
χο» (χωρίς μάλιστα να γράφει 
σε τι αναλογία σε σχέση με το 
νωπό).

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ δήλωσε αναρμοδιότητα 
του φορέα του, ο προϊστάμενος 
της ΔΚΥΜΖΠ Γ. Ρήγας δήλωσε 

άγνοια και μας παρέπεμψε στον 
γενικό διευθυντή Θ. Αλεξαν-
δρόπουλο και ο τελευταίος μας 
δήλωσε ότι η χρήση εβαπορέ 
γάλακτος επιτρέπεται! Και να 
σκεφθείτε, ότι παλαιότερα η 
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
και τώρα η Γενική Διεύθυνση Ζω-
ικής Παραγωγής και Κτηνιατρι-
κής (προέκυψε μετά τη συγχώ-
νευση της Γενικής Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής και της Γενικής 
Διεύθυνσης Ζωικής Παραγω-
γής) έχει νευραλγική θέση στον 
ελεγκτικό μηχανισμό του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης για 
τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές…

Σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 1 του ιδρυτικού νόμου 
του ΕΦΕΤ (Ν. 2741/1999), το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και ο ΕΦΕΤ έχουν συναρ-
μοδιότητα σε ό,τι αφορά την 
πρώτη μεταποίηση των νωπών 
φυτικών και ζωϊκών προϊόντων. 

Σύμφωνα με το ΠΔ 79/2007, 

άρθρο 3, η Γενική Διεύθυνση 
Ζωικής Παραγωγής και Κτηνι-
ατρικής έχει την αρμοδιότητα 
ελέγχου της καλής υγείας των 
ζώων και των προϊόντων ζωικής 
προέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
νόμου 4325/2014, το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και ο 
ΕΦΕΤ είναι συναρμόδιες αρ-
χές ελέγχου των τροφίμων και 
των ζωοτροφών. Σύμφωνα με 
τον ίδιο νόμο, οι αρχές αυτές 
μπορούν να επιβάλλουν αυστη-
ρά διοικητικά πρόστιμα και  σε 
αρκετές περιπτώσεις μπορεί να 
κλείσουν τις επιχειρήσεις που 
παρανομούν.

Δεν γνωρίζουμε τι εισηγήθη-
καν ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, η Γενι-
κή Διεύθυνση Παραγωγής και 
Κτηνιατρικής και ο ΕΦΕΤ στην 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων. Ενα όμως είναι σίγουρο. 
Οτι οι πολιτικές ηγεσίες του 

υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων δε θέλησαν 
και δε θέλουν να «ακουμπήσουν» 
τις γαλακτοβιομηχανίες. Κι αυ-
τές παράγουν νοθευμένα προϊό-
ντα, βγάζοντας τεράστια κέρδη 
σε βάρος του ελληνικού λαού 
και σε βάρος των κτηνοτρόφων 
και της ελληνικής κτηνοτροφίας. 
Γιατί λοιπόν να μην ξεσαλώσει η 
γαλακτοβιομηχανία ΦΑΓΕ, δη-
λώνοντας δημόσια ότι παράγει 
γιαούρτι χρησιμοποιώντας και 
εβαπορέ γάλα;

Οι οργανώσεις των κτηνοτρό-
φων οφείλουν εδώ και τώρα να 
κινητοποιήσουν μαζικά και δυ-
ναμικά τους κτηνοτρόφους για 
να αναγκάσουν τους Τσιπροκαμ-
μένους  και τους τροϊκανούς να 
πάρουν πίσω όλα τα μέτρα που 
πλήττουν καίρια την κτηνοτρο-
φία και τους κτηνοτρόφους. Κα-
λές είναι οι αποκαλύψεις, αλλά 
δεν φτάνουν. Αναμένουμε τις 
κινήσεις τους.

Η ΦΑΓΕ παραδέχεται ανοιχτά ότι παράγει γιαούρτι με εβαπορέ γάλα

Ξεσαλωμένοι γαλακτοβιομήχανοι
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Περιγράφοντας τους πρώ-
τους στόχους που θα υλο-

ποιήσει το υπουργείο Παιδείας 
στην εκπαίδευση, ο Ν. Φίλης 
είπε μεταξύ άλλων τα εξής σε 
ομιλία του σε μέλη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στο Χαϊδάρι:

u «Αλλαγή στη δομή και το 
περιεχόμενο του Δημοτικού 
Σχολείου με την καθιέρωση 
ενός ενιαίου τύπου σχολείου 
με ολοήμερο πρόγραμμα. Στό-
χος θα είναι η απογυμνασιοποί-
ηση του προγράμματος και η 
ενίσχυση της συναισθηματικής 
και παιδαγωγικής σχέσης δα-
σκάλου  και παιδιού...  Η δύνα-
μη κάθε εκπαιδευτικής αλλαγής 
βρίσκεται στα χέρια των εκπαι-
δευτικών τους οποίους τιμάμε 
για την προσφορά και το έργο 
τους».

Καταρχάς σημειώνουμε ότι το 
περιεχόμενο του σχολείου -και 
του Δημοτικού- καθορίζεται 
από το ρόλο που καλείται αυτό 
να παίξει σε συνθήκες καπιτα-
λισμού, που οι συριζαίοι έχουν 
αναλάβει να διαχειριστούν. Συ-
νεπώς, όσα φτιασίδια κι αν του 
βάλουν, το αποτέλεσμα μένει 
ίδιο κι απαράλλαχτο: έμφαση 
στην απόκτηση δεξιοτήτων που 
απαιτεί η αγορά και όχι ολόπλευ-
ρη ανάπτυξη της προσωπικότη-
τας, μεταφορά και εμπέδωση 
των ιδεολογημάτων της κυρί-
αρχης ιδεολογίας, με απαλοιφή 
ίσως κάποιων ακραίων στοιχεί-
ων, που όμως δεν αναιρούν τον 
βασικό προσανατολισμό, ταξι-
κός διαχωρισμός με διδακτικά 
και αξιολογικά μέσα (ακόμα και 
ηπιότερα), ανταγωνιστική στάση 
και όχι καλλιέργεια συλλογικής 
συμπεριφοράς και συνείδησης. 

Η «απογυμνασιοποίηση» 
μπορεί να σημαίνει κατάργηση 
κάποιων από τα άπειρα τεστ και 
διαγωνίσματα ή και ελάφρυνση 
της διδασκόμενης ύλης, καθώς 
και του βαθμού δυσκολίας της, 
όμως δε μπορεί να καταργήσει 
γενικά τις διαδικασίες αξιολό-
γησης, άρα και κατηγοριοποίη-
σης και κατάταξης, καθώς κάτι 
τέτοιο έρχεται σε αντίθεση με 
όσα ισχύουν στις επόμενες 
εκπαιδευτικές βαθμίδες, ενώ 
αφήνει απροετοίμαστους τους 
μαθητές για τον σκληρό κανόνα 
της επιλογής που ισχύει σ' αυτές, 
αλλά και στην ίδια τη ζωή στον 
καπιταλισμό. 

Η αναφορά στην καθιέρω-
ση «ενιαίου τύπου σχολείου με 
ολοήμερο πρόγραμμα» είναι 
αόριστη και «χωράει» πολλά 
ενδεχόμενα. Δεν εξηγεί π.χ. τί 
θα γίνει με τα σχολεία Ενιαίου 
Αναμορφωμένου Εκπαιδευτι-
κού Προγράμματος (όλες οι 
τάξεις σχολούν στις 14.00 μ.μ.) 
ή ποιά η διαφορά ανάμεσα στα 
σημερινά ολοήμερα σχολεία 
και στα σχολεία  με ολοήμερο 
πρόγραμμα κατά τον Φίλη ως 
προς το αναλυτικό και ωρολόγιο 
πρόγραμμα, τις ειδικότητες εκ-
παιδευτικών που θα διδάσκουν, 
κ.λπ.

Πολλές φορές έχουμε σημει-

ώσει ότι το ολοήμερο σχολείο 
αποτελεί ευθυγράμμιση του 
σχολείου με τις συνθήκες της 
αγοράς εργασίας, τις μπαχαλο-
ποιημένες εργασιακές σχέσεις 
των γονιών και τα απάνθρωπα 
και ελαστικά ωράρια και όχι 
ανάγκη των ίδιων των μικρών 
παιδιών. Τώρα, οι συριζαίοι συ-
νεχίζουν τον ίδιο χαβά με νέο 
ιλουστρασιόν περιτύλιγμα. Αν 
και πολύ αμφιβάλλουμε και για 
το ίδιο το περιτύλιγμα, καθώς 
απαιτείται μεγάλος αριθμός 
εκπαιδευτικού προσωπικού και 
ειδικότητες, που η συγκυβέρνη-
ση αδυνατεί να προσλάβει λόγω 
μνημονίου. Το μέτρο θα υλοποι-
ηθεί (εάν και εφόσον και στο 
μέτρο του επιτρεπτού από το 
κουαρτέτο) με «ελαστικούς» εκ-
παιδευτικούς με αμοιβές ΕΣΠΑ.

Η δε δήλωση του υπουργού 
Παιδείας ότι τιμά τους εκπαι-
δευτικούς για την προσφορά 
και το έργο τους προκαλεί μόνο 
οργή. Οι χιλιάδες αδιόριστοι 
εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτι-

κοί που περιπλανώνται ανά την 
Ελλάδα με μισθούς πείνας, οι 
εκπαιδευτικοί-μπαλαντέρ που 
συμπληρώνουν ωράριο σε τρία 
και τέσσερα σχολεία, τα χιλιά-
δες εκπαιδευτικά κενά ακόμη 
και τώρα λίγο πριν τη λήξη της 
σχολικής χρονιάς, οι χιλιάδες 
αναπληρωτές (στην πλειοψηφία 
τους ΕΣΠΑ), το μισθολόγιο-φτω-
χολόγιο που συνδέει τον μισθό 
με την απόδοση μέσω της αξι-
ολόγησης, η σχεδιαζόμενη αξι-
ολόγηση των εκπαιδευτικών, οι 
περικοπές μισθών, οι άγριες πε-
ρικοπές συντάξεων (παλιών και 
νέων) μόνο τιμή δεν περιποιούν 
στους εκπαιδευτικούς, αλλά κυ-
νηγητό και απαξίωση του έργου 
τους. 

«Η ενίσχυση της συναισθημα-
τικής και παιδαγωγικής σχέσης 
δασκάλου και παιδιού», που επι-
καλείται  ο Φίλης απαιτεί εκτός 
των άλλων την ανατροπή όλων 
των παραπάνω, που όμως δεν 
είναι διατεθειμένο να κάνει το 
υπουργείο Παιδείας.  

u «Στη Μέση Εκπαίδευση 
θα δημιουργήσουμε συνθήκες 
διεύρυνσης του διδακτικού 
χρόνου με την κατάργηση των 
πολλών εξετάσεων και θα διευ-
κολύνουμε την πρόσβαση στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».

Μέχρι τώρα οι συνεχείς δη-
λώσεις και συνεντεύξεις του 
Αντώνη Λιάκου, επικεφαλής 
της Επιτροπής διαλόγου για την 
εκπαιδευτική «μεταρρύθμιση», 
μας έχουν δώσει μια γεύση των 
όσων σχεδιάζονται σχετικά με 
την πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Εκείνο που καταλά-
βαμε είναι ότι:

α) Η πρόταση Λιάκου απο-
δέχεται την κοινωνική επιλογή, 
ενώ τάχα στα λόγια προσπαθεί 
να την καταπολεμήσει. Τα παιδιά 
που θα επιλέξουν σχολές χαμη-
λής ζήτησης, στις οποίες, όπως 
λέει ο ίδιος, δεν θα υπάρχουν 
εξετάσεις, θα προέρχονται κα-
τά κανόνα από τα χαμηλά κοι-
νωνικοοικονομικά στρώματα. Σ' 
αυτούς, δηλαδή, προσφέρει τη 

«μπομπότα», ενώ στους άλλους, 
τους «καλούς μαθητές», με το 
υψηλό μορφωτικό επίπεδο, που 
έχει διαμορφωθεί σε συνάρτηση 
με το μορφωτικό-πολιτιστικό-οι-
κονομικό επίπεδο των οικογενει-
ών τους και τη φροντιστηριακή 
ενίσχυση, προσφέρει το «παντε-
σπάνι». Δηλαδή, τις περιζήτητες 
σχολές των Πολυτεχνείων, της 
Ιατρικής, της Νομικής, κ.λπ., 
στις οποίες η εισαγωγή θα γίνε-
ται «είτε με κριτήριο την πιστο-
ποιημένη γλωσσομάθεια, είτε με 
άλλους εξεταστικούς τρόπους 
αναγνωρισμένης εγκυρότητας, 
που θα κρίνει η επιτροπή και οι 
ομάδες εργασίας των ειδικών».

β) Ο Αντώνης Λιάκος απορρί-
πτει ως ανέφικτη την πάγια πρό-
ταση της Αριστεράς για ελεύθε-
ρη πρόσβαση, γιατί, κατ' αυτόν 
«Οποιος διατείνεται ότι θα εξα-
σφαλίσει ελεύθερη πρόσβαση 
σε όλες τις σχολές του πανεπι-
στημίου, θα έπρεπε να εξηγήσει 
πώς θα το κάνει πρακτικά δεδο-
μένου ότι  οι σχολές υψηλής ζή-

τησης δεν θα μπορούν ποτέ να 
προσφέρουν τόσες θέσεις ώστε 
να καλύψουν τη ζήτηση».

γ) Η διατήρηση των δυο τύ-
πων λυκείου -σε αντίθεση με 
τις παλιές διακηρύξεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ- είναι στην κατεύθυνση 
του ταξικού διαχωρισμού. Η 
αναφορά σε ένα «αναβαθμι-
σμένο» τεχνικό και επαγγελμα-
τικό λύκειο, αναφορά που είχαν 
στην προμετωπίδα τους όλες 
οι προγενέστερες «μεταρρυθ-
μίσεις» φτιασιδώματος αυτής 
της βαθμίδας, που διαχρονικά 
αποτελούσε τη «χωματερή» των 
παιδιών της εργατικής τάξης 
και στοιχείο ανακοπής της ροής 
προς τα πανεπιστήμια αυτής της 
νεολαίας, γίνεται μόνο και μόνο 
για τη συγκάλυψη αυτού του 
σταθερού στόχου της αστικής 
τάξης.

u «Στην Ειδική Αγωγή που 
μέχρι τώρα τα προβλήματα 
αντιμετωπιζόταν με τη λήψη ευ-
καιριακών μέτρων, σχεδιάζουμε 
βήμα-βήμα τη μετάβαση σε ένα 
σύστημα που θα διέπεται από 
τις αρχές της ένταξης και της 
παροχής ίσων ευκαιριών στην 
μάθηση, ανάλογα με τις ανάγκες 
του κάθε παιδιού».

Γεύση της τήρησης «των αρ-
χών της ένταξης και της παρο-
χής ίσων ευκαιριών στη μάθη-
ση» έχουμε ήδη πάρει με το νέο 
έγκλημα σε βάρος των παιδιών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες που υλοποιήθηκε με την 
τροπολογία που κατέθεσε το 
υπουργείο Παιδείας στις 11 του 
Φλεβάρη στο σχέδιο νόμου 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις».

Η αντιεκπαιδευτική και αντι-
λαϊκή αυτή ενέργεια, που ουσι-
αστικά κατήργησε τα Τμήματα 
Ενταξης (ΤΕ), με τη διάχυση των 
μαθητών τους στις συμβατικές 
τάξεις, καλύφθηκε με εύηχες 
φράσεις όπως «συνεκπαίδευση», 
«προώθηση της ένταξης και των 
ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευ-
ση», «ανάπτυξη γνωστικών, μα-
θησιακών, συναισθηματικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων των μα-
θητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες ή και αναπηρία».

Υπήρξε, όμως, και συνέχεια. 
Με νέο έγγραφό της (με Α.Π. 
50351 /Δ3/24 -03 – 2016) με 
θέμα «Οδηγίες σχετικά με τις 
ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ει-
δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
Π.Ε  και Τμημάτων Ενταξης Π.Ε 
& Δ.Ε σχολικού έτους 2016-17» η 
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του 
Υπουργείου Παιδείας, αναφέ-
ρει ότι: «Οι σχολικές μονάδες 
που συγχωνεύτηκαν και είχαν η 
καθεμία Τμήμα Ενταξης, οπότε 
εκ παραδρομής διατηρήθηκαν 
και τα δύο σε μια πλέον σχολική 
μονάδα, θα πρέπει να ακολου-
θήσουν την διαδικασία κατάργη-
σης του ενός». Επίσης αναφέρει: 
«Οπου λειτουργούν 2 Τμήματα 
Ενταξης στην ίδια σχολική μονά-
δα, εκ παραδρομής και για οποι-
οδήποτε λόγο, θα ακολουθηθεί 

Το ψήφισμα της γενικής συνέλευσης 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
1ου ΓΕΛ Ξάνθης (έγινε δεκτό «παμψηφεί» 
παρακαλώ!) αποτελεί μνημείο ξεδιαντρο-
πιάς, κοντόφθαλμης έως και αντιδραστικής 
πολιτικής συμπεριφοράς και επαρχιώτικου 
μικροαστικού εγωισμού. Η γενική συνέλευση 
του Συλλόγου πήρε πάνω της την απαράδε-
κτη και προκλητική ενέργεια του συλλόγου 
διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Ξάνθης να εγκρί-
νει την πραγματοποίηση εκδρομής στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο των Βρυξελλών κατόπιν 
πρόσκλησης του ευρωβουλευτή του νεονα-
ζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής Ε. 
Συναδινού, ο οποίος και θα χρηματοδοτούσε 
την επίσκεψη.

Η υπεράσπιση αναφανδόν της απόφασης 
αυτής, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, έφθασε σε 
σημείο γελοιότητας. Πρώτον, γιατί το ψήφι-
σμα «καταδικάζει παμψηφεί την κομματι-
κή καπηλεία του σχολείου απ’ όπου και αν 
προέρχεται και ιδιαίτερα τους αναρμόδι-
ους φορείς και πρόσωπα τα οποία έτυχαν 
ανημέρωτα (sic!) και κομματικοποίησαν 
μια σχολική δράση. Επίσης καταδικάζει 
όσους αντιθεσμικά, αντιδημοκρατικά και 
αντικαταστατικά συνέβαλαν στην αναβολή 
ή ματαίωση της εκπαιδευτικής εκδρομής 
του σχολείου στις Βρυξέλλες (Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο)».

Από πότε, αλήθεια, μια εκδήλωση ενός 
δημόσιου οργανισμού δεν μπορεί να γίνει 
αντικείμενο κριτικής; Πόσω δε, μάλλον όταν 
πρόκειται για το δημόσιο σχολείο, στο οποίο 
φοιτούν τα παιδιά της εργατικής τάξης και 
γενικά της εργαζόμενης κοινωνίας, τα συμ-
φέροντα των οποίων οφείλει να υπερασπί-
ζεται με συνέπεια κάθε πολιτική ή κοινωνική 
δύναμη που αναφέρεται στα ταξικά τους 
συμφέροντα;

Η κριτική σε  τέτοιου είδους αποφάσεις 
δεν αποτελεί «κομματική καπηλεία», αλλά 
υποχρέωση κάθε ταξικής δύναμης. Σημει-
ωτέον δε, ότι ασκήθηκε από το  πολιτικό 
και συνδικαλιστικό φάσμα που καταφέρε-
ται εναντίον του φασισμού και εναντίον 
κάθε είδους πράξης που τον γεννά και τον 
αναπαράγει. Συνεπώς δεν τίθεται κανένα 
ζήτημα «αντιθεσμικής, αντιδημοκρατικής 
και αντικαταστατικής» συμπεριφοράς εκ 
μέρους του.

Δεύτερον, γιατί δε θεωρείται «κομματι-

κοποίηση», η χρησιμοποίηση των μαθητών 
από τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής για 
ίδια συμφέροντα του νεοναζιστικού μορ-
φώματος.

Τρίτον, γιατί αυτός που τελικά ματαίωσε 
την εκδρομή ήταν το ίδιο το υπουργείο Παι-
δείας, έτσι όπως προκύπτει από απόφαση 
που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του στις 
19-3-2016 (η εκδρομή ματαιώθηκε με «εντο-
λή του ΓΓ του ΥΠΠΕΘ Ιωάννη Παντή»).

Στην απόφασή του αυτή το υπουργείο 
Παιδείας ισχυρίζεται, προφανώς για να κα-
λύψει την αδιαφορία ή και την συνευθύνη 
της διοικητικής ιεραρχίας του, ότι «από την 
εξέταση των γεγονότων προέκυψε ότι υπήρ-
χε ελλιπής ενημέρωση τόσο των μαθητών, 
γονέων και προϊσταμένων αρχών, όσο και 
του ΥΠΠΕΘ, που καθιστά αναγκαία την πε-
ραιτέρω διερεύνηση του θέματος».

Το ψήφισμα του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων αποδεικνύει ότι υπήρξε πλήρης 
γνώση του περιεχομένου της εκδρομής όσο 
και του παρασκηνίου της, δηλαδή του γεγο-
νότος ότι αυτός που θα κάλυπτε τα έξοδα 
της εκδρομής, με τον οποίον μάλιστα θα 
συνέτρωγαν οι μαθητές, ήταν ο βουλευτής 
του νεοναζιστικού μορφώματος.

Τέταρτον, γιατί είναι μεγάλη πρόκληση 
να υπερασπίζεται κανείς με πάθος επισκέ-
ψεις μαθητών δημόσιων σχολείων, που κατά 
κανόνα προέρχονται από λαϊκά στρώματα 
(λες και πρόκειται για αστόπαιδα, που έργο 
τους θα είναι να συνεχίσουν να υπηρετούν 
τα συμφέροντα της τάξης τους) στους «να-
ούς» και τα κέντρα εκμαυλισμού του λαού 
και της νεολαίας του. Και μάλιστα σε περι-
όδους που οι ιμπεριαλιστικοί στρατοί της 
ΕΕ έχουν καταματώσει και αφανίσει τους 
λαούς, γεννώντας στρατιές προσφύγων και 
οι κεφαλαιοκρατικοί της μηχανισμοί έχουν 
σακατέψει ολόκληρες χώρες και εξαθλιώσει 
οικονομικά λαούς, με πρόσχημα την έξοδο 
από την κρίση, που το ίδιο το καπιταλιστικό 
σύστημα γέννησε. 

Η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι της Ελ-
λάδας υφίστανται αβάσταχτα δεινά, που δεν 
έχουν τέλος τούτο τον καιρό από τα ντόπια 
και ξένα αφεντικά, γι' αυτό και μόνο η σκέψη 
εθισμού των μαθητών στα ψεύδη, τα ιδεολο-
γήματα της αστικής προπαγάνδας και στον 
«ευρωλιγουρισμό» αποτελεί έγκλημα κατά 

των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Εί-
ναι ανήκουστο οι γονείς να ισχυρίζονται ότι 
το «πρόγραμμα μόνο καλό θα έκανε στους 
συμμετέχοντες μαθητές»!

Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε 
στη συνέχεια το απαράδεκτο ψήφισμα του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου 
ΓΕΛ Ξάνθης:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων του 1ου Γ.Ε.Λ. Ξάνθης κατα-
δικάζει παμψηφεί την κομματική καπηλεία 
του σχολείου απ’ όπου και αν προέρχεται 
και ιδιαίτερα τους αναρμόδιους φορείς και 
πρόσωπα τα οποία έτυχαν ανημέρωτα και 
κομματικοποίησαν μια σχολική δράση.

Επίσης καταδικάζει όσους αντιθεσμικά, 
αντιδημοκρατικά και αντικαταστατικά συνέ-
βαλαν στην αναβολή ή ματαίωση της εκπαι-
δευτικής εκδρομής του σχολείου στις Βρυ-
ξέλλες (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο).

Συμπαρίσταται στους γονείς και στους 
μαθητές που εξεδήλωσαν την επιθυμία τους 
για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Συμπαρίσταται στον Σύλλογο των Διδα-
σκόντων και τον κ. Λυκειάρχη για τις απο-
φάσεις τους και ιδιαίτερα στους καθηγητές 
συνοδούς οι οποίοι μετά από πολύ κόπο, με-
ράκι και ευελιξία κατάφεραν να ωριμάσουν 
ένα πρόγραμμα που μόνο καλό θα έκανε 
στους συμμετέχοντες μαθητές αφού θα εί-
χαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα 
θεσμοθετημένο Ευρωπαϊκό όργανο και την 
λειτουργία του.

Θα συνεχίσουμε να είμαστε αρωγοί σε 
μια προσπάθεια πολύπλευρης συμμετοχής 
σε δράσεις που μόνο επιτυχίες και αναγνω-
ρίσεις έχουν προσφέρει στο Λύκειό μας και 
στην πόλη μας.

Απόφαση 2ης Γενικής Συνέλευσης Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γ.Ε.Λ. 
Ξάνθης.

Ο εξουσιοδοτημένος από Απόφαση 2ης 
Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του 1ου Γ.Ε.Λ. Ξάνθης,

Μπουτσιούκης Προκόπιος
Πρόεδρος  Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κη-

δεμόνων του 1ου Γ.Ε.Λ. Ξάνθης.

Είπατε τίποτε;

Δηλώσεις με κρυφό νεοφιλελεύθερο πρόσημο
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η παραπάνω διαδικασία, δηλαδή 
κατάργηση του ενός Τμήματος 
Ενταξης».

Σχετικά με το παραπάνω έγ-
γραφο, το οποίο καταγγέλλει, 
η Διδασκαλική Ομοσπονδία 
(ΔΟΕ) σημειώνει ότι:

«Ο μοναδικός παράγοντας 
που πρέπει να καθορίζει τον 
αριθμό των Τμημάτων Ενταξης 
σε μια σχολική μονάδα είναι αυ-
τός του αριθμού των μαθητών 
που συγκεντρώνουν τις προϋπο-
θέσεις για τη φοίτηση σε αυτά.  
Αυτό που οφείλει να πράξει (το 
υπουργείο Παιδείας) είναι να 
εξετάσει πόσοι μαθητές με Ειδι-
κές Εκπαιδευτικές Ανάγκες φοι-
τούν στα Τ.Ε. και πόσα ακόμα Τ.Ε. 
χρειάζεται να ιδρυθούν καθώς 
και το να διαπιστώσει ότι υπάρ-
χει μεγάλος αριθμός μαθητών με 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 
στα σχολεία με δύο Τμήματα 
Ενταξης, που στην πλειοψηφία 
τους είναι σχολεία πολυθέσια 
(π.χ. 16θέσια με 350 μαθητές) 
και όχι να σπεύδει να αποδείξει 
ότι μοναδικό της μέλημα είναι 
η εφαρμογή των μνημονιακών 
πολιτικών με στόχο την “εξοικο-
νόμηση προσωπικού'', δηλαδή, 
τις περικοπές με καθαρά λογι-
στικούς όρους.

Η πρόθεση του Υπουργείου 
για κατάργηση Τ.Ε. έρχεται να 
επιβεβαιώσει τους φόβους που 
προκάλεσε η πρόσφατη αλλαγή 
του θεσμικού πλαισίου λειτουργί-
ας των Τ.Ε. με τη μετατροπή τους 
σε ένα κακέκτυπο παράλληλης 
στήριξης με τρόπο που τελικά 
θα περιορίσει ακόμη περισσότε-
ρο των αριθμό των μαθητών με 
Ε.Ε.Α. στους οποίους το δημόσιο 
σχολείο παρέχει την οφειλόμενη 
στήριξη».

u «Στην Τεχνική Εκπαίδευ-
ση δεν θεωρούμε τα σχολεία 
(ΕΠΑΛ) μια δεύτερη κατηγορία 
σχολείων, αλλά θέλουμε να εί-
ναι θελκτικά για τα παιδιά, μέ-
σω του προγράμματος και των 
ευκαιριών για μάθηση και κα-
τάρτιση που θα παρέχουν. Σχε-
διάζουμε την αναμόρφωση των 
ειδικοτήτων και την καθιέρωση 
4ου έτους για τη Μαθητεία και 
τη σύνδεση με την Παραγωγή».

Στα περί «θελκτικών» ΕΠΑΛ 
αναφερθήκαμε παραπάνω. Εδώ 
σημειώνουμε μόνο τη γενίκευση 
της υποχρεωτικής μαθητείας, 
που εξασφαλίζει τσάμπα εργα-
τικό δυναμικό στα καπιταλιστικά 
κάτεργα.

u «Στοίχημα για το υπουρ-
γείο και την κυβέρνηση είναι 
οι 20.000 προσλήψεις κατά 
προτεραιότητα σε δημόσιο 
σχολείο, ειδική αγωγή και μέση 
εκπαίδευση».

 Επαναλαμβάνεται η γνωστή 
προπαγάνδα για τους μόνιμους 
διορισμούς εκπαιδευτικών. Πά-
ντα υπό την αίρεση του κουαρ-
τέτου και του κλεισίματος της 
αξιολόγησης. Το κακό τέλος και 
αυτής της εξαγγελίας γίνεται 
ορατό πλέον με την εμπέδωση 
του κλίματος της άτακτης υπο-
χώρησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ από 
κάθε «κόκκινη γραμμή» και τις 
ειδήσεις για φρένο στις προσλή-
ψεις για μια ακόμη διετία.

«Πρόσκληση ανέργων 18 – 
24 ετών για συμμετοχή 

σε επιδοτούμενο πρόγραμμα 
κατάρτισης και πρακτικής 
άσκησης». Αυτός ήταν ο τίτλος 
του Δελτίου Τύπου, που δεν εκ-
δόθηκε από τον ΟΑΕΔ ή άλλο 
κρατικό οργανισμό. Εκδόθηκε 
από τον Σύνδεσμο Βιομηχανι-
ών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), 
που είναι συνδικαιούχος του 
προγράμματος με την Ειδική 
Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρη-
ματοδοτούμενων Ενεργειών 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο της γενικής γραμμα-
τείας Διαχείρισης Κοινοτικών 
και Αλλων Πόρων, του υπουρ-
γείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

Οπως αναφέρει το Δελτίο 
Τύπου του ΣΒΕΕ, «πρόκειται για 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμ-
μα (Πράξη) επαγγελματικής 
κατάρτισης, συμβουλευτικής 

υποστήριξης και πιστοποίησης 
προσόντων που απευθύνεται: 
(α) σε 500 ανέργους ηλικίας 18-
24 ετών στον τομέα της εφοδια-
στικής αλυσίδας – logistics, και 
(β) σε 900 ανέργους ηλικίας 
18-24 ετών στον τομέα του εξα-
γωγικού εμπορίου προϊόντων».

Οι άνεργοι νέοι που θα 
μπουν στο πρόγραμμα θα 
κάνουν 120 ώρες «θεωρητική 
κατάρτιση» και 260 ώρες «πρα-
κτική άσκηση». Αμφιβάλλει 
κανείς ότι οι καπιταλιστές θα 
εξασφαλίσουν απλά τζάμπα 
εργατική δύναμη 1.400 εργα-
ζόμενων για δυόμισι μήνες και 
όλα τ' άλλα είναι προπαγανδι-
στική σάλτσα; Οταν μάλιστα 
το πρόγραμμα ανατίθεται στο 
ίδιο τους το συνδικάτο (ΣΒΕΕ), 
η… επιτυχία είναι εξασφαλι-
σμένη. Βγάζουν από το παι-
χνίδι τους ιδιοκτήτες των ΚΕΚ 
και παίρνουν όλη την «πίτα» 
μόνοι τους.

Δουλεμπόριο άνεργων νέων

Είναι γνωστό πως στα τρομοδικεία, επειδή 
πρόκειται για δικαστήρια πολιτικής σκοπι-

μότητας, οι διατάξεις και του ουσιαστικού και 
του δικονομικού δικαίου του αστικού κράτους 
γίνονται λάστιχο. Στο δικονομικό σκέλος, όμως, 
καταβάλλεται προσπάθεια να σώζονται κάποια 
προσχήματα, για να μπορούν και οι δικαστές 
και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι να ισχυρίζο-
νται πως ακολουθούν τις περιβόητες αρχές της 
«δίκαιης δίκης». Στο τρομοδικείο για το «σχέδιο 
Γοργοπόταμος», όμως, η προεδρεύουσα εφέτης 
Α. Υφαντή, αποφάσισε να απαλλαγεί και απ’ αυ-
τά τα… περιττά δικονομικά βαρίδια. Και το έκανε 
από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση, που έγινε την 
Πέμπτη 31 Μάρτη.

Είναι γνωστό ότι οι δικηγόροι απέχουν από τα 
δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα, αγωνιζόμενοι 
ενάντια στο αντιασφαλιστικό σχέδιο Κατρού-
γκαλου. Εμφανίστηκαν, λοιπόν, στο τρομοδικείο 
οι συνήγοροι υπεράσπισης Φρ. Ραγκούσης, Σπ. 
Φυτράκης και Θ. Μαντάς και δήλωσαν αυτό που 
δηλώνει κάθε δικηγόρος. Οτι δεν μπορούν να 
πάρουν μέρος στην συνεδρίαση λόγω της απο-
χής του κλάδου τους. Κατέθεσαν και έγγραφα 
του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας που αποδει-
κνύουν ότι η αποχή των δικηγόρων συνεχίζεται.

Γι’ αυτές τις περιπτώσεις ο Κώδικας Ποινικής 
Δικονομίας είναι σαφέστατος, προβλέποντας 
στην παράγραφο 7 του άρθρου 349: «Η αποχή 
των δικηγόρων αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας 
για την αναβολή και δεν περιλαμβάνεται στους 
ανωτέρω περιορισμούς». Οσο καιρό διαρκεί η 
αποχή των δικηγόρων, όλα τα τρομοδικεία και 

το δικαστήριο που δικάζει τους νεοναζί της ΧΑ 
εφαρμόζουν αυτή τη διάταξη και ορίζουν συνε-
χώς νέες συνεδριάσεις.

Η προεδρεύουσα αυτού του τρομοδικείου, 
όμως, επέλεξε να παραβιάσει ωμά αυτή τη δι-
άταξη. Αγνοώντας ακόμα και την πρόταση του 
εισαγγελέα Κούτρα για διακοπή της δίκης, το 
τρομοδικείο αποφάσισε την κατάργηση των 
συνηγόρων υπεράσπισης που είχαν επιλέξει οι 
κατηγορούμενοι και το διορισμό συνηγόρων αυ-
τεπάγγελτα! Προφανώς, η προεδρεύουσα θέλει 
μια fast track διεξαγωγή της δίκης.

Φυσικά, υπήρξαν αντιδράσεις εκ μέρους των 
πολιτικών κρατούμενων. Για λογαριασμό των με-
λών της ΣΠΦ, ο Χρήστος Τσάκαλος τόνισε πως 
οι δικαστές που επιλέγονται για να δικάσουν 
αντάρτες πόλης τους αντιμετωπίζουν ως πολι-
τικούς αντιπάλους και δε σέβονται ούτε τη δική 
τους νομιμότητα. Παρά τη σφοδρή αντίδραση 
συνηγόρων υπεράσπισης και κατηγορούμενων, 
παρά την προσπάθεια του εισαγγελέα να σώσει 
τα προσχήματα, προτείνοντας την ανάκληση της 
απόφασης του τρομοδικείου για να μην υπάρ-
χουν υπόνοιες πολιτικής μεροληψίας, όπως 
ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι, το τρομοδικείο 
ενέμεινε στην αρχική του απόφαση. 

Μετά απ’ αυτό, ο Χρ. Τσάκαλος κατέθεσε αί-
τηση εξαίρεσης των δικαστών του τρομοδικείου, 
που θα εκδικαστεί στις 12 Απρίλη. Δεδομένου ότι 
και στις 12 Απρίλη θα συνεχίζεται η αποχή των 
δικηγόρων, αναμένεται να μην εκδικαστεί ούτε 
η αίτηση εξαίρεσης και να οριστεί νέα συνεδρί-
αση.

Τρομοδίκη για το «σχέδιο Γοργοπόταμος»

Ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο

Ο Τσίπρας χρεώθηκε 
τον Παπαγγελόπουλο
Δύσκολα θα βγει περισσό-

τερη πολιτική υπεραξία 
από την υπόθεση Παπαγγε-
λόπουλου. Θα το τραβήξουν 
λίγο ακόμα, θα τον εκθέσουν 
κομματάκι περισσότερο και 
στην πράξη θα τον καταστή-
σουν ανίσχυρο για ισχυρές 
παρεμβάσεις στο δικαστικό 
μηχανισμό, γιατί πλέον κάθε 
δικαστάκος και κάθε εισαγγε-
λάκος θα μπορεί να τον παγι-
δεύει. Ο Τσίπρας, όμως, είναι 
αυτός που τον έχει χρεωθεί 
σε απόλυτο βαθμό. Ο Παπαγ-
γελόπουλος δεν εμφανίζεται 
σαν κάποιος δεξιός που τον 
κουβάλησε ο Καμμένος, αλλά 
σαν άνθρωπος που ανήκει στο 
μηχανισμό του Μαξίμου.

Ο Τσίπρας, βέβαια, έκανε τη 
μεγάλη γκάφα, όταν είπε στη 
Βουλή -με γεμάτο το στόμα 
και καμαρώνοντας- ότι καλά 
έκανε ο Παπαγγελόπουλος και 
είπε στην εισαγγελέα Τσατάνη 
να μη βάλει την υπόθεση στο 
αρχείο! Ο Παρασκευόπουλος 
που καθόταν στα υπουργικά 
έδρανα παρακαλούσε ν' ανοί-
ξει η γη να τον καταπιεί. Δεν 
μπορούσε να διανοηθεί ότι 
ο πρωθυπουργός αγνοεί τα 
στοιχειώδη συνταγματικά θέ-
σμια, ότι δηλαδή απαγορεύε-
ται οποιαδήποτε παρέμβαση 
υπουργού σε δικαστή ή εισαγ-
γελέα. Φυσικά, στην πράξη 
συμβαίνει το αντίθετο, όμως 
είναι απ' αυτά που γίνονται 
και δε λέγονται. Οταν βγαίνει 
ο Τσίπρας και το λέει, γεμίζει 
τη φαρέτρα των πολιτικών και 
μιντιακών του αντιπάλων.

Ο ίδιος ο Παρασκευόπου-
λος, στην πρώτη συνεδρίαση 
της Επιτροπής Θεσμών και 
Διαφάνειας της Βουλής προ-
σπάθησε να κρατήσει κάποιες 
αποστάσεις από τον Παπαγγε-

λόπουλο, όμως πρέπει να του 
έτριξαν τα δόντια από το Μαξί-
μου και στη δεύτερη συνεδρί-
αση εμφανίστηκε ευθυγραμμι-
σμένος. Αυτά έχει η εξουσία. 
Μπορεί να ενώσει έναν τέως 
φιλελεύθερο θεωρητικό του 
δικαίου με τα κατακάθια των 
μυστικών υπηρεσιών.

Ο ίδιος ο Παπαγγελόπου-
λος, που ποτέ δε διακρινόταν 
ούτε για την οξύνοιά του ούτε 
για τη ρητορική του δεινότητα, 
εκτέθηκε χειρότερα από τον 
Τσίπρα, αν και νομικός: «Την 
κυρία Ράικου ποιος την έβαλε, 
ο ΣΥΡΙΖΑ ή η ΝΔ;». Υποτίθεται 
ότι η κυβέρνηση δεν τοποθετεί 
δικαστικούς στα πόστα, αλλά 
όταν σε στριμώχνουν οι Βενι-
ζέλοι, χάνεις τον έλεγχο και 
μιλάς όπως θα μιλούσες στο 
διάδρομο της Αντιτρομοκρα-
τικής ή της ΚΥΠ. Παρουσίασε 
τα πράγματα σαν να του την 
έστησαν. Ομως δεν μπορούν 
να σου τη στήσουν αν εσύ δεν 
είσαι μέσα σ' αυτά τα κόλ-
πα! Το αποκορύφωμα ήταν η 
απάντηση που έδωσε ο Πα-
παγγελόπουλος στη δεύτερη 
συνεδρίαση, όταν ο Βενιζέλος 
τον ρώτησε γιατί τηλεφώνησε 
στην Τσατάνη. «Ετσι γενικά» 
ήταν η απάντησή του. Είχε το 
τηλέφωνό της, του είχε πει «να 
μη χαθούμε» κι αυτός την πήρε 
για να μάθει τα νέα της!

Ο Παπαγγελόπουλος έχει 
πια καταστεί άχρηστος για το 
Τσιπραίικο. Είναι πλήρως απο-
δομημένος. Πολιτικά, όμως, 
είναι υποχρεωμένοι να τον 
υπερασπιστούν. Τη δική τους 
δουλειά έκανε κι ενδεχομένως 
να απαίτησε την πλήρη πολιτι-
κή του κάλυψη. Και να είχε τον 
«τρόπο» να την επιβάλει. Το 
πέρασμά του από τις μυστικές 
υπηρεσίες πρόσφερε πείρα…

Νέος γύρος λασπομαχίας
«Μετά τα σημερινά δη-

μοσιεύματα ο κ. Τσί-
πρας έχει την αυτονόητη υπο-
χρέωση να δώσει στη δημοσι-
ότητα επίσημα τις δηλώσεις 
περιουσιακής κατάστασης 
των ετών 2009 και 2010, προ-
κειμένου να φανεί πραγματικά 
αν είχε δηλώσει τη συμμετοχή 
του στην εταιρία “ΑΓΝΑΝΤΙ 
Ο.Ε.”, καθώς και το αντίτιμο 
της μεταβίβασης» (ανακοίνω-
ση Γραφείου Τύπου της ΝΔ).

«Οι δηλώσεις πόθεν έσχες 
του Πρωθυπουργού είναι κα-
θαρές, δημόσιες και έχουν 
εγκριθεί από ορκωτούς λο-
γιστές. Οποιος θέλει να τις 
ερευνήσει δεν έχει παρά να 
ακολουθήσει τη νόμιμη διαδι-
κασία. Η ΝΔ όμως που κατα-
πίνει αμάσητες τις εξωχώριες 
δραστηριότητες Παπασταύ-
ρου αλλά διυλίζει τα στημένα 
δημοσιεύματα πανικόβλητων 
εκδοτών μας προκαλεί. Καλού-
με, λοιπόν, τον κ. Μητσοτάκη 
να δώσει στη δημοσιότητα το 
δικό του πόθεν έσχες προκει-
μένου να διαπιστώσει το πα-
νελλήνιο εάν οι εταιρίες στις 
οποίες συμμετείχε η σύζυγός 
του με τον κ. Παπασταύρου 
(του Παναμά, βεβαίως βεβαί-
ως) είναι και αυτές δηλωμέ-
νες» (ανακοίνωση Γραφείου 
Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ).

Συμπέρασμα: ο Ψυχάρης πέ-
τυχε το στόχο του. Κατέστησε 
το πόθεν έσχες του Τσίπρα 
ζήτημα πολιτικής αντιπαράθε-

σης ανάμεσα στη ΝΔ και τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σημασία 
πόσο αληθινά είναι τα δη-
μοσιεύματα των «Νέων» και 
πόσο βαρύ είναι το αδίκημα 
που αποδίδουν στον Τσίπρα. 
Σημασία έχει που το ίδιο το 
μέγαρο Μαξίμου αναγκάστηκε 
να εκδώσει ανακοίνωση και ν' 
ασχολείται ολόκληρη τη μέρα 
με το συγκεκριμένο ζήτημα, δί-
νοντας στη δημοσιότητα -πότε 
επίσημα και πότε ανεπίσημα- 
έγγραφα με το πόθεν έσχες 
του Τσίπρα, απολογούμενο 
στην ουσία. Δε θα διέφυγε, 
ασφαλώς, της προσοχής σας 
το γεγονός ότι στην ανακοί-
νωση του Γραφείου Τύπου του 
πρωθυπουργού δεν υπάρχει 
καμιά απειλή ή αναγγελία για 
προσφυγή στη Δικαιοσύνη κα-
τά των «Νέων». 

Δεδομένου ότι πριν από λί-
γο καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυε 
μύδρους κατά του Μητσοτά-
κη, κατηγορώντας τον ότι δεν 
ανέφερε τις επιχειρήσεις της 
συζύγου του στο πόθεν έσχες 
(ο Μητσοτάκης απάντησε 
ότι βρίσκονταν σε διάσταση 
και δεν είχε τέτοια υποχρέ-
ωση), τώρα που η μεγαλύτε-
ρης κυκλοφορίας εφημερίδα 
υποστηρίζει ότι το ίδιο έκανε 
και ο Τσίπρας, εκείνο που σε 
πολλούς σχηματίζεται ως πε-
ποίθηση είναι το «όλοι ίδιοι 
είναι». Υπάρχει κόσμος που 
δεν ψάχνει να δει τι ισχύει και 
τι όχι, αλλά καταναλώνει ό,τι 

του σερβίρουν τα ΜΜΕ. Οταν 
ο βαλλόμενος πολιτικός δεν 
είναι στα πάνω του, αλλά έχει 
αρχίσει να απομυθοποιείται, 
και αρχίζει ν' απολογείται για 
θέματα ηθικής τάξης, ήδη έχει 
χάσει το παιχνίδι

Ο Ψυχάρης τα ξέρει όλ' 
αυτά. Εριξε, λοιπόν, τη λάσπη 
στον ανεμιστήρα και τον έβα-
λε μπροστά. Με καθημερινά 
πρωτοσέλιδα και τίτλους όπως 
«Οι εταιρίες του Τσίπρα και η 
αλήθεια (με ημερομηνίες, 
πρωτόκολλα και σφραγίδες…)»  
δημιουργεί το θόρυβο που επι-
θυμεί, σε μια περίοδο που ο 
Τσίπρας θα πρέπει να κλείσει 
την αξιολόγηση και να πάει για 
ψήφιση στη Βουλή εφιαλτικά 
αντιασφαλιστικά και φορο-
μπηχτικά πακέτα. Την ώρα που 
η πολιτική του τον απογυμνώ-
νει πολιτικά, ο Ψυχάρης τον 
απογυμνώνει ηθικά.

Δεν ξέρουμε τι είναι αληθι-
νό και τι όχι από τα «χαρτιά» 
που η κάθε πλευρά ρίχνει 
στην πιάτσα. Θα το μάθουμε 
κι εμείς στην εξέλιξη της λα-
σπομαχίας. Ομως, αυτά που 
υποστηρίζει ο Ψυχάρης είναι 
πταίσματα μπροστά στο μέγα 
σκάνδαλο της εξαπάτησης 
του ελληνικού λαού από τον 
Τσίπρα και την κλίκα του, από 
τη συνέχιση της μνημονιακής 
πολιτικής και από τα απανωτά 
σκάνδαλα εξυπηρέτησης της 
κεφαλαιοκρατίας (δείτε αυτό 
με το εβαπορέ γάλα).
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Δύο χιλιάδες δεκαέξι
είσαι ο μπάτλερ τους, Αλέξη

Ωραίο σόι! Τζάκι ενός αιώνα με συνέπεια λόγων και έργων. 
Ο… δημοκράτης (τι γελάτε ρε;) εγγονός Θεόδωρος Πάγκα-
λος δήλωνε ότι «το μνημόνιο είναι ευλογία». Και σαν σήμερα 
(9 Απριλίου) του 1945, ο δικτάτορας παππούς δήλωνε στη 
δίκη των δοσίλογων ότι «είναι άξιοι της τιμής της πατρίδος».

Εννιά χρόνια συμπληρώ-
θηκαν στις 5 Απριλίου από 
τότε που βυθίστηκε στις 
ακτές τις Σαντορίνης το 
Shit die-monde (έτσι δεν 
λέγεται;) παίρνοντας μαζί 
του δύο ζωές και συνεχίζο-
ντας έκτοτε να ξερνάει πε-
τρόλαδο στη θύρα της Θή-
ρας. Κι οι Σαντορινιοί που 
είχαν αναθαρρήσει με τις 
ανέξοδες αερολογίες της 
νέας πολιτικής ηγεσίας 
των συναρμόδιων υπουρ-
γείων και υπηρεσιών, 
εξέδωσαν ένα επετειακό 
δελτίο αλλά με λιγότερη αισιοδοξία από το προηγούμενο…

Οταν ο Γιούρι Φεγγάριν πετούσε προς το γκαγκάρι, κα-
νείς δεν φανταζόταν ακόμη ότι θα έρθει ο σοσιαλισμός με 
ανθρώπινο πρόσωπο βιβλίου (social media – facebook) ούτε 
ότι οι άνθρωποι θα φύγουν από τους δρόμους και θα μιλάνε 
με κελαηδήματα (tweets) από τα κλουβιά τους. Ο Τσιπρισμός 
δεν υπήρχε ούτε ως συνεπεία πολυφαγίας εφιάλτης και τα 
νεολαμόγια με «αριστερό» προσωπείο περίμεναν αφηρημένα 
ένα νέο μεσσία, με CIA. Ωσπου τον είδαν να έρχεται και να 
γίνεται το αμόρε της εξουσίας, της sex ουσίας και της ex-
ουσίας, τρέχοντας με τρεχούμενα σάλια λιμασμένος πίσω 
της και ξεπουλώντας τα πάντα για χάρη της.

Τι είναι αυτό το πράμα! Πέσαμε από τα σύννεφα πάλι με 
το κύκλωμα αστυνομικών που προμήθευε όπλα σε ποινικούς 
κρατούμενους. Oh mon dieu, τι κόσμος! Και μόλις είχαμε 
σηκωθεί από την προηγούμενη πτώση που προκάλεσε η απο-
κάλυψη των «Panama papers». Ούτε που υποψιαζόμασταν το 
παραμικρό για όλους αυτούς, νομίζαμε πως τη βγάζουν με 
ρεβίθια και φασολάδα. Απελπισία. Ετσι μου 'ρχεται να πέσω 
στις ράγες του μετρό της Θεσσαλονίκης…

Χωρίς διάθεση συκοφαντίας, μηλοφαντίας ή φραουλοφα-
ντίας και μη ων Κ.Κ.Ε. (Καλλιεργητής Κλίματος Εχθρότητας), 
θα ήθελα να ρωτήσω ευγενικά και πολιτισμένα, όπως απαι-
τούν τα ήθη των καιρών ακόμη και όταν σου γδέρνουν τις 
σάρκες: Τελικά στις περί το Πάσχα και Πρωτομαγιά ημέρες, 
θα έχουμε ανάσταση της οικονομίας (και των ανθρώπων δη-
λαδή…) όπως αρχικά ειπώθηκε ή ενταφιασμό της;

«Δεν έφταιγεν ο ίδιος, τόσος ήτανε / η εποχή, τα βάρη, οι 
συνθήκες / κι άλλοι την πάθανε που τότε είπαν το ναι / και 
δεν ακούσανε των παλιών τις υποθήκες. / Τάχα η θέλησή 
σου λίγη / τάχα ο πόνος σου μεγάλος / η ζημιά ήτανε στο 
ζύγι / πάντα φταίει κάποιος άλλος. / Καλά-καλά ποιο είναι το 
κέρδος, ποια η ζημιά / ποιος να το πει δεν ξέρει / το βέβαιο 
ήτανε πως κάτι δεν πήγε καλά / δεν έφτασε όπου ονειρεύτηκε 
το χέρι. / Δεν έφταιγεν ο ίδιος, τόσος ήτανε / κι οι άνθρωποι 
γεμάτοι είναι τώρα απαιτήσεις / αφού σήμερα δεν θα 'λεγε 
το ίδιο το ναι / τώρα περίσσεψαν η σύνεση και η κρίση» (Μα-
νόλης Αναγνωστάκης).

Ο χειρισμός της γλώσσας είναι (και) πολιτική πράξη. Εστω 
και για την αντίσταση στις άκριτες τάσεις της… μόδας. Γιατί 
τώρα είναι της μόδας το «δε». Πάει το «δεν»! Τώρα όλο και 
περισσότεροι γράφουν «&» αντί για «και». Σε (σοβαρά ή σο-
βαροφανή) κείμενα! Τώρα εξαπλώνεται παντού ο καρκίνος 
της τελείας αντί υποδιαστολής στους δεκαδικούς αριθμούς! 
Αυτοί που χωρίς ίχνος αυτοκριτικής τον διαλύουν στα εξ ων 
συνετέθη, βάλλουν με θρασύτητα κατά πάντων και ζητάνε 
να φτιαχτεί ο κόσμος…

Αφήστε εκείνο το «πλεονάζον χρόνος» που είδαμε σε έγ-
γραφο του υπουργείου Παιδείας (ή παιδιάς;) και μας τύφλω-
σε. Ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη ούτε –πιθανότατα- δέκα 
φορές «αριστερά» φαίνεται να είναι ικανές να αναστρέψουν 
τη γενοκτονία της γλώσσας. Με ποιον; Με τον Τσίπρα; Με τον 
Τσακαλώτο; Η με τον Φιλινίκο νταμ νταμ; Πάντα έτσι ήταν 
όμως. Εκφασισμός και αγραμματοσύνη ρέουν ως ομοιογενές 
διάλυμα στις μαύρες σελίδες της Ιστορίας…

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Ξεσαλωμένοι καπιταλιστές, εκμεταλ-
λευόμενοι την εφιαλτική ανεργία και 

την απελπισία των νέων επιστημόνων, δε 
διστάζουν να ποδοπατήσουν με τον πιο 
ωμό και απροκάλυπτο τρόπο ό,τι απέμεινε 
από τις εγγυήσεις της εργατικής νομοθεσί-
ας, απαιτώντας από τους εργαζόμενους να 
μετατραπούν με μια υπογραφή σε σκλά-
βους. Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών 
καταγγέλλει την απόλυση εργαζόμενης 
μηχανικού, που εργαζόταν επί τέσσερα 
χρόνια στην εταιρεία BIOSAR του ομίλου 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, επειδή αρνήθηκε να υπογρά-
ψει ατομική σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
με πρωτοφανείς καταχρηστικούς όρους. 
Δείτε τι ακριβώς ζητά από τους εργαζόμε-
νους με μπλοκάκι η εν λόγω εταιρία, όπως 
περιγράφεται στην ανακοίνωση του Σωμα-
τείου Μισθωτών Τεχνικών (οι επισημάνσεις 
είναι του σωματείου):

Συγκεκριμένα, ο Ομιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ:
1) Επιχειρεί να εισάγει το Αγγλικό Εμπο-

ρικό(!!) Δίκαιο στις συμβάσεις των εργα-
ζόμενων μηχανικών με Μπλοκάκι (ΔΠΥ) 
στον Ομιλο. Χρησιμοποιεί ως πρόφαση 
το ότι η εταιρία του ομίλου, από την οποία 
μισθοδοτείται, τόσο η απολυμένη όσο και 
οι υπόλοιποι μηχανικοί με Μπλοκάκι, έχει 

έδρα το Λονδίνο.
2) Ζητά από τους εργαζόμενους να 

υπογράψουν ότι δε θα πληρώνονται σε 
περίπτωση απουσίας λόγω ασθένειας ή 
τραυματισμού. Οποιος αρρωσταίνει για 
αθροιστικά πάνω από 15 μέρες/έτος απο-
λύεται. Δίνουν την «εναλλακτική» στον 
ασθενή εργαζόμενο να διορίσει έναν 
αναπληρωτή για να κρατήσει ανοικτή τη 
θέση εργασίας του στον όμιλο μέχρι να 
επιστρέψει στη δουλειά. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
επιδιώκει να μας επιστρέψει σε εργασιακό 
καθεστώς 19ου αιώνα.

3) Υποχρεώνουν το μισθωτό με ΔΠΥ να 
κοινοποιεί στην εργοδοσία για επεξεργα-
σία οποιαδήποτε «ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα», δηλαδή πληροφορίες σχετικά 
με την σωματική ή ψυχική υγεία ή κατά-
στασή του προκειμένου να παρακολουθεί-
ται η απουσία του λόγω ασθένειας.

4) Ζητά από τους εργαζόμενους να 
υπογράψουν ότι εφόσον χρειαστεί να 
ταξιδέψουν στο εξωτερικό για δουλειά 
της εταιρείας θα αναλάβουν τα έξοδα για 
ασφάλιση Υγείας, εμβολιασμούς και μετα-
ναστευτικές απαιτήσεις (βλ. βίζα). Ο ερ-
γαζόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει 
τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε μέρος 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
5) Ζητά εκβιαστικά από τον μισθωτό τε-

χνικό να υπογράψει ρητή «δήλωση» ότι 
δε θεωρεί τον εαυτό του υπάλληλο του 
ομίλου.

6) Υποχρεώνει τον εργαζόμενο να συνά-
ψει συμβόλαιο με Ασφαλιστική εταιρία για 
ασφάλιση της μελετητικής του δουλειάς 
ώστε να αποζημιώσει την ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
για οποιαδήποτε «απώλεια, ευθύνη, έξοδα 
(συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικα-
στικών εξόδων), ζημίες ή δαπάνες που προ-
κύπτουν» κατά την άσκηση των εργασιακών 
καθηκόντων του. Ουσιαστικά επιδιώκει να 
εκμηδενίσει το επιχειρηματικό της ρίσκο 
καλύπτοντας όποιες πιθανές αστικές ευ-
θύνες της με χρήματα των υπαλλήλων της.

7) Ο εργαζόμενος δεν θα μπορεί να βρει 
το δίκιο του, αφού θα πρέπει να προσφύγει 
στα δικαστήρια της Αγγλίας ή της Ουαλίας!!

Στην πράξη η εργοδοσία της ΕΛΛΑ-
ΚΤΩΡ επιχειρεί να κατοχυρώσει επιθετικά 
και με τη μορφή γραπτής σύμβασης όσα μέ-
χρι στιγμής αποτελούσαν «γκρίζες ζώνες» 
σε σχέση με το καθεστώς εργασίας με το 
μπλοκάκι. Κάνει το πρώτο βήμα για να μαυ-
ρίσει τους όρους εργασίας των μισθωτών 
τεχνικών στον κλάδο.

Καταγγελία του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών

Ξεσαλωμένοι καπιταλιστές

Μετατρέπουν τους εργάτες σε… 
ελεύθερους επαγγελματίες

«Εάν μέχρι την 31η.03.16 
δεν έχετε προβεί σε 

έναρξη επαγγέλματος στην 
αρμόδια ΔΟΥ και δεν έχετε εγ-
γραφεί ως ασφαλισμένος στον 
ΟΑΕΕ, λύεται αυτομάτως η συ-
νεργασία σας με το Πανεπιστή-
μιο Αθηνών». Με μια επιστολή 
η Διοίκηση του Πανεπιστημίου 
ανακοίνωσε στους φύλακες 
της Φιλοσοφικής, Νομικής και 
άλλων χώρων του ΕΚΠΑ πως 
έχουν διορία δύο ημερών για 
να κάνουν έναρξη επαγγέλμα-
τος στην εφορία ώστε να προ-
σληφθούν με μπλοκάκι, αλλιώς 
χάνουν τη θέση τους.

Κι αυτό, όπως καταγγέλλει 
ο Σύλλογος Διοικητικού Προ-
σωπικού του ΕΚΠΑ, μολονότι 
υπάρχει δέσμευση ότι το ζήτη-
μα των συμβάσεων εργασίας 
θα επιλυθεί νομοθετικά στο 
αμέσως προσεχές χρονικό 
διάστημα. Πρόσφατα, σύμ-
φωνα με την ίδια καταγγελία, 
μια άλλη μερίδα συμβασιού-
χων κλήθηκε να μεταβεί στην 
Εταιρία Αξιοποίησης Περιου-
σίας του ΕΚΠΑ με τη Διοίκη-
ση να δεσμεύεται ότι εκεί θα 
προσληφθεί με συμβάσεις ερ-
γασίας. Οι εργαζόμενοι αυτοί 
κατέληξαν τελικά μόνιμα με 
μπλοκάκι!

Δεν είναι, όμως, οι μόνοι. 
Σε όλο το δημόσιο τομέα επι-
χειρείται στα μουλωχτά μια 
ανατροπή του εργασιακού κα-
θεστώτος των συμβασιούχων 
εργατών, οι οποίοι μετατρέ-
πονται σε… ελεύθερους επαγ-
γελματίες με μπλοκάκι, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται: ασφάλιση 
στον ΟΑΕΕ, πληρωμή τέλους 
επιτηδεύματος, απώλεια δώ-
ρων και επιδόματος άδειας, 
δαπάνη τήρησης λογιστικών 
βιβλίων και απόδοσης ΦΠΑ, 
παρακράτηση φόρου 20% σε 
κάθε απόδειξη παροχής υπη-
ρεσιών που κόβουν κτλ. Περιτ-
τεύει να πούμε ότι δεν μιλάμε 
για τίποτα εργολάβους, αλλά 
για εργάτες που παίρνουν κυ-
ριολεκτικά «τρεις κι εξήντα» 
και καλύπτουν πάγιες και μό-
νιμες ανάγκες.

«Είναι σαφέστατο το πολιτι-
κό, το δημοσιονομικό, το οικο-
νομικό πλαίσιο στο οποίο κινεί-
ται η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει 
αυτήν τη στιγμή δυνατότητα 
αλλαγής είτε των εργασιακών 
σχέσεων αυτών, είτε του θέ-
ματος της φορολογίας», απά-
ντησε κυνικά ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών Τρ. 
Αλεξιάδης σε ερώτηση του 
βουλευτή του Περισσού Χρ. 
Κατσώτη, αναφορικά με τους 
συμβασιούχους που εργάζο-
νται σε όλο το φάσμα των δρα-
στηριοτήτων των ΟΤΑ. Ηδη, χι-
λιάδες εργάτες καθαριότητας 
έχουν λάβει επιστολές από 
τους δημάρχους-εργοδότες 
τους, με τις οποίες τους γνω-
στοποιούν (όπως και η Διοίκη-
ση του ΕΚΠΑ), ότι από την 1η 
Απρίλη παύουν να λογίζονται 
ως μισθωτοί και ότι για να πλη-
ρωθούν θα πρέπει να κόβουν 
απόδειξη παροχής υπηρεσιών 
ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η «πρώτη φορά Αριστερά» 

εφαρμόζει αυτό για το οποίο 
κατήγγειλε τους Στουρνάρα 
και Μητσοτάκη, όταν συμ-
βούλευαν τις απολυμένες 
καθαρίστριες του υπουργεί-
ου Οικονομικών να φτιάξουν 
συνεταιριστική επιχείρηση 
και να πάρουν ως εργολαβία 
την καθαριότητα του υπουρ-
γείου. Οι μεν καθαρίστριες 
του υπουργείου Οικονομικών 
ήταν οι λίγες τυχερές που επα-
ναπροσλήφθηκαν, όμως χιλιά-
δες συμβασιούχοι βρίσκονται 
μπροστά στον εκβιασμό να 
αυτοβαφτιστούν ελεύθεροι 
επαγγελματίες, αν θέλουν να 
μείνουν στη δουλειά μέχρι τα 
τέλη του 2016 (οι συμβάσεις 
παρατάθηκαν για ένα χρόνο 
με το άρθρο 50 του νόμου 
4351/2015).

Το υπουργείο Υγείας, που κά-
νει το ίδιο με τις καθαρίστριες 
που θέλει να προσλάβει στα 
νοσοκομεία (σε αντικατά-
σταση των δουλεμπορικών 
εργολαβικών εταιριών καθα-
ριότητας, που προβλέπεται 
από το άρθρο 97 του Νόμου 
4368/2016), διαβεβαιώνει πως 
δεν χρειάζεται υποχρεωτική 
ασφάλιση στον ΟΑΕΕ. Το ίδιο 
διαβεβαιώνουν και οι δήμαρ-
χοι, καλώντας τους συμβασι-
ούχους να πάνε στον ΟΑΕΕ 
και να πάρουν απαλλαγή (το 
κόστος είναι 110 ευρώ, λένε). 
Η υπόθεση του ασφαλιστικού 
φορέα στη σκέψη των κυβερ-
νώντων αλητών είναι απλή, δε-
δομένου ότι με το νέο Ασφαλι-
στικό ο φορέας θα είναι ένας, 

με ενιαίο ποσοστό ασφάλισης 
και ενιαίο κανονισμό παροχών.

Για τους εργαζόμενους, 
όμως, υπάρχουν άλλα, σοβα-
ρότατα ζητήματα. Χάνουν δι-
καιώματα όπως η άδεια, τα δώ-
ρα και το επίδομα αδείας. Δε 
θεμελιώνουν κανένα δικαίωμα 
σε αποζημίωση λόγω απόλυ-
σης. Δεν απαλλάσσονται από 
το τέλος επιτηδεύματος, που 
έχει μονιμοποιηθεί. Χάνουν το 
δικαίωμα να είναι ασφαλισμέ-
νοι στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.  
Ακόμα και η αμοιβή τους θα 
καθορίζεται αυθαίρετα, χωρίς 
καμιά συνάφεια με όσα προ-
βλέπουν οι Συλλογικές Συμ-
βάσεις Εργασίας. Τα «έργα» 
θα δίνονται με διαγωνισμούς, 
με αποτέλεσμα να αναπτύσ-
σεται ανταγωνισμός ανάμεσα 
στους εργαζόμενους για το 
ποιος θα δώσει τη χαμηλό-
τερη προσφορά για να πάρει 
τη δουλειά. Και στο τέλος, 
θα κυριαρχήσουν και πάλι οι 
εταιρίες των δουλεμπόρων, 
προσφέροντας χαμηλές τιμές, 
τις οποίες θα μετακυλίουν στις 
πλάτες των εργαζόμενων που 
θα προσλαμβάνουν.

Αυτή την περίοδο ζούμε τα 
πρώτα επεισόδια ενός εφιαλ-
τικού σενάριου, που έχει ως 
στόχο τον εξοβελισμό των 
εργαζόμενων υποχρεωτικής 
και μέσης εκπαίδευσης απ' 
όλο το δημόσιο τομέα και τη 
μετατροπή τους σε ψευδο-
ελευθεροεπαγγελματίες, χω-
ρίς δικαιώματα.
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Λακεδισμός μπροστά σ' έναν 
καπιταλιστή, αντιδημοκρα-

τική νοοτροπία και συμπερι-
φορά -στο όριο του πολιτικού 
τραμπουκισμού-, και κουρέλια-
σμα της αστικής νομιμότητας 
αποκαλύπτει η ΑΕΠΟ (Απόφα-
ση Εγκρισης Περιβαλλοντικών 
Ορων) του Σκουρλέτη για το γή-
πεδο του Μελισσανίδη στη Νέα 
Φιλαδέλφεια.

Στα 66 «έχοντας υπόψη», με 
τα οποία ξεκινά η ΑΕΠΟ Σκουρ-
λέτη, μπορεί κανείς να διαβάσει 
ότι: «το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκη-
δόνος, λαμβάνοντας υπόψη την 
Απόφαση της Επιτροπής Ποιότη-
τας Ζωής του Δήμου σχετικά με 
την ΜΠΕ του έργου του θέματος, 
αποφάσισε κατά πλειοψηφία και 
με την απόφαση 241/2015 γνωμο-
δοτεί αρνητικά επί της ΜΠΕ του 
έργου του θέματος». «Απόφαση 
της Δημοτικής Κοινότητας Νέας 
Χαλκηδόνας με την αρνητική 
γνωμοδότησή της επί της ΜΠΕ 
του έργου του θέματος». «Εγ-
γραφο της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου Φιλαδέλφει-
ας-Χαλκηδόνος με συν. την υπ’ 
αριθμ. 39/2015 Απόφαση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με 
την αρνητική γνωμοδότησή της 
επί της ΜΠΕ του έργου του θέ-
ματος». «Απόφαση της Δημοτικής 
Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας με 
την αρνητική γνωμοδότησή της 
επί της ΜΠΕ του έργου».

Σύμφωνα με το αστικό σύ-
στημα θεσμών, ο δήμος και οι 
δημοτικές κοινότητες που τον 
αποτελούν, είναι οι κατά τεκμή-
ριο εκφραστές της θέλησης του 
λαού της περιοχής. Ο Σκουρλέ-
της έγραψε τη διαφωνία τους 
εκεί που δεν πιάνει μελάνι. 
Εκείνο που μέτρησε είναι μόνο 
η θέληση ενός καπιταλιστή. Και 
να σκεφτεί κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
είχε αναγκαστεί να μην ψηφίσει 
τις προκλητικές χαριστικές δι-
ατάξεις του Νόμου 4277/2014 
για το γήπεδο Μελισσανίδη, δε-
σμευόμενος (λέμε τώρα) ότι θα 
φέρει νέα διάταξη, η οποία θα 
παίρνει υπόψη της τη θέληση του 
λαού της περιοχής και τις θέσεις 
του δήμου.

Την ίδια τύχη είχαν και οι υπό 
όρους θετικές γνωμοδοτήσεις 
σωρείας υπηρεσιών. Στα «έχο-
ντας υπόψη» της ΑΕΠΟ ανα-
φέρεται ότι οι όροι «λήφθηκαν 
υπόψη στην παρούσα Απόφα-
ση», όμως δεν έχει γίνει καμιά 
αλλαγή στη ΜΠΕ, ώστε να αντα-
ποκρίνεται στους όρους που έθε-
σαν οι υπηρεσίες. Με μια αλλη-
λογραφία της πλάκας ανάμεσα 
στην εταιρία του Μελισσανίδη 
και τη Διεύθυνση Περιβαλλοντι-
κών Αδειοδοτήσεων (ΔΙΠΑ) του 
υπουργείου, οι όροι που έθεσαν 
οι υπηρεσίες «γειώθηκαν» κανο-
νικά. Εκείνο που ίσχυσε δεν είναι 
η νομιμότητα, αλλά η πολιτική 
βούληση του Σκουρλέτη και της 
συγκυβέρνησης Τσίπρα-Καμμέ-
νου να εξυπηρετήσουν τον Με-
λισσανίδη.

Λαθροχειρία
Στα «έχοντας υπόψη» της 

ΑΕΠΟ διαβάζουμε ακόμα: «35. 

Το από 22.9.2015 έγγραφο της 
Εφημερίδας ΚΟΝΤΡΑ και τα 
συνημμένα σε αυτό, φύλλα της 
Εφημερίδας “Κόντρα'' καθώς 
και το υπ’ αριθμ. 5522/6.2.2015 
έγγραφο του Αυτοτελούς Τμή-
ματος Νομοθετικής Πρωτοβου-
λίας και Εργου του ΥΠΕΚΑ (Α.Π. 
ΔΙΠΑ:152190/24.9.2015)». «55. Το 
με Α.Π.: 154262/15.12.2015 έγγρα-
φο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ προς την 
Εφημερίδα ΚΟΝΤΡΑ».

Η ΔΙΠΑ, με εντολή Σκουρλέτη, 
προχωρά σε καθαρή λαθροχει-
ρία. Αναφέρεται σε ένα μόνο 
από τα έγγραφα που κατέθεσε 
η «Κόντρα» και παραβλέπει ένα 
άλλο έγγραφο που καταθέσαμε. 
Πράγματι, στις 22.9.2015 καταθέ-
σαμε έγγραφο, με συνημμένο το 
έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήμα-
τος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας 
και Εργου του υπουργείου, που 
αναφέρει ότι η «Δικέφαλος 1924 
ΑΕ» δεν ανήκει στους φορείς με 
τους οποίους το ερασιτεχνικό 
σωματείο ΑΕΚ μπορεί να συ-
νάψει ειδικές προγραμματικές 
συμβάσεις αθλητικής ανάπτυ-
ξης.

Στις 26.10.2015, όμως, επα-
νήλθαμε με νέο έγγραφο, με 
το οποίο ενημερώναμε για την 
αγωγή μέλους της ερασιτεχνι-
κής ΑΕΚ κατά του κύρους της 
γενικής συνέλευσης και της 
σύμβασης παραχώρησης του 
οικοπέδου στην εταιρία του 
Μελισσανίδη, καταθέτοντας 
και αντίγραφο της αγωγής. Κα-
λούσαμε την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου και τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες να απόσχουν από 
κάθε ενέργεια μέχρι να τελεσιδι-
κήσει η υπόθεση. Συγκεκριμένα, 
τονίζαμε:

«Σας ενημερώνουμε γι’ αυτές 
τις εξελίξεις και σας καταθέ-
τουμε αντίγραφο της αγωγής, 
προκειμένου –μέχρι να εκδοθεί 
τελεσίδικη απόφαση επί της κα-
τατεθείσας αγωγής- να απόσχετε 
από κάθε διαδικασία σχετική με 
την Εγκριση Δόμησης που ζήτησε 
η “Δικέφαλος 1924 ΑΕ'', στο πλαί-
σιο των αρχών της χρηστής διοί-
κησης. Κάθε αντίθετη ενέργεια 
των υπηρεσιών του υπουργείου 
θα παραβίαζε τις αρχές της χρη-
στής διοίκησης και θα εθεωρείτο 
ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο 
έργο της Δικαιοσύνης υπέρ του 
εναγομένου και κατά του ενάγο-
ντος. Ευνόητο είναι πως το ίδιο 
ισχύει και για την παραταθείσα 
δημόσια διαβούλευση της ΜΠΕ, 
η οποία έχει κατατεθεί από την 
“Δικέφαλος 1924 ΑΕ''. Δεν μπορεί 
να συνεχιστεί, όταν η σύμβαση 
παραχώρησης που επικαλείται 
η εν λόγω ανώνυμη εταιρία έχει 
προσβληθεί ενώπιον των Ελλη-
νικών Δικαστηρίων, η κρίση των 
οποίων εκκρεμεί».

Εύκολα μπορεί να καταλάβει 
ο οποιοσδήποτε για ποιο λόγο 
«έθαψαν» αυτό το έγγραφό 
μας και αναφέρονται μόνο στο 
προηγούμενο έγγραφο. Με το 
συγκεκριμένο έγγραφο δεν 
τους ενημερώναμε απλά για 
την αμφισβήτηση του ιδιοκτη-
σιακού, αλλά τους θέταμε το 
ζήτημα της αποχής από κάθε 
ενέργεια, ενόψει της δικαστικής 

εκκρεμότητας. Επειδή ήταν απο-
φασισμένοι να κουρελιάσουν τις 
αρχές της χρηστής διοίκησης, 
που αποτελούν ακρογωνιαίο 
λίθο του ισχύοντος (αστικού) Δι-
οικητικού Δικαίου, επέλεξαν να 
μην αναφέρουν το συγκεκριμένο 
έγγραφό μας στα «έχοντας υπό-
ψη», γιατί αυτό το έγγραφο τους 
ενημέρωνε ότι υπάρχει δικαστι-
κή εκκρεμότητα και μέχρι αυτή 
να τελεσιδικήσει οφείλουν «να 
κατεβάσουν τα μολύβια».

Ομως, το απαντητικό έγγρα-
φο της ΔΙΠΑ, που μας στάλθη-
κε τρεις μήνες μετά το πρώτο 
έγγραφο και σχεδόν δύο μήνες 
μετά το δεύτερο έγγραφό μας 
(στις 15.12.2015), η ΔΙΠΑ αναφέ-
ρεται και στα δύο έγγραφά μας 
και στα όσα είχαμε επισυνάψει! 
Αυτό επιβεβαιώνει πως δεν ξέ-
χασαν να αναφέρουν και το δεύ-
τερο έγγραφό μας στα «έχοντας 
υπόψη», αλλά ότι το παρέλειψαν 
απολύτως συνειδητά. Αυτό, βέ-
βαια, είναι στρουθοκαμηλισμός, 
όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Κουρέλιασαν τη 
νομιμότητα

Στο απαντητικό προς εμάς 
έγγραφο της ΔΙΠΑ, με ημερο-
μηνία 15.12.2015, αναφερόμε-
νοι στο ιδιοκτησιακό, το οποίο 
εμείς εγείραμε, παρουσιάζοντας 
ακλόνητη νομική επιχειρηματο-
λογία, η υπηρεσία του Σκουρλέτη 
προσπάθησε να πετάξει τη μπά-
λα στην εξέδρα, γράφοντας: 
«Για το θέμα του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος της έκτασης, σας 
γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα (…) μεταξύ άλλων 
αναφέρεται ότι “Η ΑΕΠΟ δεν κα-
λύπτει θέματα ασφάλειας έναντι 
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή 
ασφάλειας και υγιεινής του προ-
σωπικού,…, εκδίδεται χωρίς να 
εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας 
του χώρου υλοποίησης του έργου 
ή της δραστηριότητας''» (η υπο-
γράμμιση της ΔΙΠΑ).

Εμείς φυσικά δεν φάγαμε αυ-
τή την παπάρα. Τη χαρακτηρίσα-
με προσχηματική και παραθέσα-
με επιχειρηματολογία επ' αυτού. 
Η ίδια η ΑΕΠΟ έρχεται να μας 
επιβεβαιώσει, καθώς στα «έχο-
ντας υπόψη» διαβάζουμε: «59. 
Την με Α.Π.: 163/24.02.2016 αίτη-
ση της “ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ'' 
με την οποία υποβλήθηκαν στην 
ΔΙΠΑ διευκρινιστικά στοιχεία 
καθώς επίσης α) κωδικοποιημένο 
καταστατικό του ερασιτεχνικού 
αθλητικού σωματείου β) κατα-

στατικό της εταιρείας Δικέφαλος 
1924 ΑΕ γ) σύμβαση μεταξύ του 
αθλητικού σωματείου της ΑΕΚ 
και της Δικέφαλος 1924 ΑΕ».

Στις 24 Φλεβάρη του 2016, 
η εταιρία του Μελισσανίδη 
καταθέτει στη ΔΙΠΑ έγγραφα 
που έχουν σχέση με το ιδιοκτη-
σιακό! Εγγραφα από τα οποία 
προκύπτει η υποτιθέμενη σχέση 
της με το οικόπεδο! Θα πρέπει 
να είναι κανείς αφελής για να 
πιστέψει ότι σχεδόν ένα χρόνο 
μετά την κατάθεση της ΜΠΕ 
και αρκετό καιρό μετά την ολο-
κλήρωση της «διαβούλευσης», η 
εταιρία του Μελισσανίδη «θυμή-
θηκε ξαφνικά» να καταθέσει και 
τα υποτιθέμενα νομιμοποιητικά 
της έγγραφα. Προφανώς της 
ζητήθηκαν από τη ΔΙΠΑ αυ-
τά τα έγγραφα, μετά τη δική 
μας παρέμβαση. Αν ζητήθηκαν 
γραπτώς ή προφορικώς δεν το 
γνωρίζουμε, όμως αυτό δεν έχει 
σημασία. Σημασία έχει ότι λίγο 
πριν την ολοκλήρωση της ΑΕΠΟ, 
η εταιρία του Μελισσανίδη κα-
τέθεσε χαρτιά που αφορούσαν 
το ιδιοκτησιακό. Χαρτιά που 
υποτίθεται ότι τη νομιμοποιούν 
ως φορέα του έργου. 

Επομένως, η ΔΙΠΑ εξέτασε 
και το ιδιοκτησιακό. Και τι βρή-
κε; Είδε την εταιρία του Μελισ-
σανίδη να της προσκομίζει την 
«πέτσινη» σύμβαση με την οποία 
το ερασιτεχνικό σωματείο ΑΕΚ 
της παραχωρεί για μισό αιώνα το 
οικόπεδο, για να χτίσει γήπεδο 
το οποίο θα εκμεταλλεύεται. Δη-
λαδή, είδε την εταιρία του Με-
λισσανίδη να της προσκομίζει τη 
σύμβαση η οποία έχει προσβλη-
θεί ενώπιον των δικαστηρίων, 
η κρίση των οποίων εκκρεμεί, 
χωρίς να έχει εκδοθεί ούτε σε 
πρώτο βαθμό.

Τι έπρεπε να κάνει η ΔΙΠΑ; 
Επρεπε να σταματήσει κάθε 
περαιτέρω διαδικασία, μέχρι 
να τελεσιδικήσει η εκκρεμούσα 
δικαστική διαδικασία. Η εντολή 
του Σκουρλέτη, όμως, ήταν να 
δώσουν ΑΕΠΟ στον Μελισσα-
νίδη. Ετσι, αυτή η υπηρεσία, με 
το γνωστό αμαρτωλό παρελ-
θόν, κουρέλιασε τη νομιμότη-
τα και συνέταξε την ΑΕΠΟ, την 
οποία υπέγραψε ο Σκουρλέτης.

Γελοία κάλυψη
Για να καλυφθούν έναντι του 

νόμου, επέλεξαν μια γελοία κά-
λυψη. Στο κεφάλαιο «Αλλες δι-
ατάξεις» η ΑΕΠΟ αναφέρει: «Η 
παρούσα Απόφαση έχει εκδοθεί 

χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι 
ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίη-
σης του έργου (…) Οσα στοιχεία 
εξετάστηκαν στη ΜΠΕ, έχουν 
παρατεθεί με ευθύνη του φορέα 
του έργου».

Αυτή η κάλυψη είναι γελοία 
(και ταυτόχρονα εξοργιστική), 
διότι πρώτον εξέτασαν το ιδιο-
κτησιακό (όπως αποκαλύπτεται 
από τα «έχοντας υπόψη» της ΑΕ-
ΠΟ), δεύτερον ως στοιχεία ιδιο-
κτησίας κατατέθηκαν σ' αυτούς 
εκείνα που αμφισβητούνται στα 
δικαστήρια (η σύμβαση ερασιτε-
χνικής ΑΕΚ - «Δικέφαλος 1924» 
ΑΕ) και τρίτον ήταν σε γνώση 
τους ότι η νομιμότητα αυτής 
της σύμβασης αμφισβητείται 
δικαστικά και η δικαστική κρίση 
εκκρεμεί. 

Είναι γελασμένοι αν νομίζουν 
ότι, επειδή έκρυψαν το δικό μας 
έγγραφο της 26ης Οκτώβρη του 
2015, καλύπτονται έναντι του νό-
μου. Το πιο εύκολο πράγμα είναι 
να αποδειχτεί ότι γνώριζαν πως 
η νομιμότητα της σύμβασης αμ-
φισβητείται στα δικαστήρια και 
επομένως η εταιρία του Μελισ-
σανίδη δε δικαιούται να εμφανί-
ζεται ως φορέας του έργου και 
η ΔΙΠΑ να επικυρώνει αυτή της 
την ιδιότητα, παριστάνοντας πως 
δεν εξέτασε το ιδιοκτησιακό, αλ-
λά δέχτηκε ό,τι της προσκόμισε 
η «Δικέφαλος 1924» ΑΕ.  Οταν 
αποδεδειγμένα δέχονται ένα 
έγγραφο που γνωρίζουν ότι δεν 
είναι νόμιμο (ή έστω ότι η νομι-
μότητά του αμφισβητείται στα 
δικαστήρια), δεν μπορούν να 
ισχυριστούν ότι εξαπατήθηκαν 
από τον φερόμενο ως φορέα του 
έργου, ο οποίος έχει και την ευ-
θύνη. Η ευθύνη είναι εξ ολοκλή-
ρου δικιά τους. Το λιγότερο που 
έπρεπε να κάνουν είναι ν' απευ-
θυνθούν στο Αυτοτελές Τμήμα 
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και 
Εργου, όπως από την πρώτη στιγ-
μή έκανε ο τέως προϊστάμενος 
της ΔΟΚΚ, που αμφισβήτησε το 
δικαίωμα της «Δικέφαλος 1924» 
ΑΕ να οικοδομήσει γήπεδο στο 
οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί 
στην ΑΕΚ. Και γι' αυτό, βέβαια, 
θα κληθούν να λογοδοτήσουν τα 
στελέχη της ΔΙΠΑ.

Θα το πούμε για μια ακόμα 
φορά. Οι υπουργοί έρχονται και 
παρέρχονται, αλλά οι υπάλλη-
λοι μένουν και είναι αυτοί στους 
οποίους φορτώνεται η ποινική 
ευθύνη για τα σκάνδαλα (ακόμα 
κι αν δεν έχουν βγάλει δεκάρα 
για την «προθυμία» τους). Αυτό 
αφορά όχι μόνο τη ΔΙΠΑ, αλλά 
και τους υπόλοιπους υπηρεσι-
ακούς παράγοντες που ασχο-
λούνται με το θέμα και στους 
οποίους θα μεταφερθεί τώρα η 
ασφυκτική πίεση του «συστήμα-
τος Μελισσανίδη». Ας προσέ-
ξουν καλά, γιατί απαγορεύεται 
ρητά και κατηγορηματικά από 
το νόμο να παραχωρήσει η 
ΑΕΚ ένα οικόπεδο ιδιοκτησίας 
του Δημοσίου, που της έχει πα-
ραχωρηθεί μόνο κατά χρήση, 
διοίκηση και διαχείριση, σε μια 
ανώνυμη εταιρία που επιδιώκει 
κερδοσκοπικούς και όχι κοινω-
φελείς σκοπούς, όπως ο νόμος 
απαιτεί για το συγκεκριμένο 

οικόπεδο.

Εργα, όχι λόγια
Στα όρια της καταγγελίας εί-

ναι η ανακοίνωση που εξέδωσε 
ο δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκη-
δόνας μετά την υπογραφή της 
ΑΕΠΟ από τον Σκουρλέτη. «Σε 
μία πρωτοφανή θεσμικά κίνηση, 
το υπουργείο αγνόησε πλήρως 
όλες τις επιστημονικά τεκμηριω-
μένες παρατηρήσεις του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, της 
Περιφέρειας Αττικής, καθώς και 
υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, που έγιναν 
με γνώμονα την υπεράσπιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών και 
την ομαλή ένταξη του νέου γηπέ-
δου στην πόλη», αναφέρει η ανα-
κοίνωση. Και συνεχίζει: «Ως εκ 
τούτου εκφράζουμε την διαμαρ-
τυρία μας για την υποβάθμιση 
του θεσμικού ρόλου της τοπικής 
αυτοδιοίκησης από το ΥΠΕΝ και 
δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυν-
ση ότι η δημοτική αρχή Φιλαδέλ-
φειας-Χαλκηδόνας θα συνεχίσει 
να υπερασπίζεται με συνέπεια το 
δημόσιο συμφέρον και την ποιό-
τητα ζωής στην πόλη μας».

Κανείς δεν μπορεί να διαφω-
νήσει με όσα αναφέρει η ανα-
κοίνωση της δημοτικής αρχής, 
υπάρχουν όμως αυτά που δεν 
αναφέρει. Η «τακτική κατευνα-
σμού» που ακολούθησε τόσο 
καιρό τώρα η δημοτική αρχή και 
ο δήμαρχος Α. Βασιλόπουλος, 
που έφτασαν στο σημείο ακόμα 
και να συνομιλούν με τους αν-
θρώπους του Μελισσανίδη σε 
άτυπες, εξωθεσμικές συσκέψεις 
στο υπουργείο (υπουργείο, περι-
φέρεια, δήμος, Μελισσανίδης). 
Μπήκαν σε μια συζήτηση, νομι-
μοποιώντας την εταιρία του Με-
λισσανίδη (κι αυτόν τον ίδιο που 
δεν έχει καμιά επίσημη ιδιότητα 
στην ΑΕΚ), η οποία εμφανιζόταν 
ως «κατασκευάστρια εταιρία», 
ενώ είχε υποβάλει τη ΜΠΕ ως 
«φορέας του έργου». Σε μια συ-
ζήτηση καθαρά προσχηματική, 
που γνώριζαν καλά ότι το τέλος 
της θα είναι η έκδοση ΑΕΠΟ 
από τον Σκουρλέτη. Εγιναν συνυ-
πεύθυνοι στο έγκλημα σε βάρος 
της πόλης και του άλσους της.

Επειδή τα μεγάλα λόγια περί 
«υπεράσπισης με συνέπεια του 
δημόσιου συμφέροντος και της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων» 
έχουν νόημα μόνο στο βαθμό 
που συμβαδίζουν με τις πρά-
ξεις, ας απαντήσει η δημοτική 
αρχή στο απλούστατο ερώτημα: 
θα συνεχίσει να κάνει το κορό-
ιδο και να συνεργάζεται με την 
εταιρία του Μελισσανίδη, που 
παρανόμως εμφανίζεται ως 
φορέας του έργου; Γνωρίζει πλέ-
ον η δημοτική αρχή, με τον πιο 
επίσημο τρόπο, ότι ενώπιον των 
ελληνικών δικαστηρίων εκκρεμεί 
η γνωστή αγωγή του μέλους της 
ΑΕΚ, που αμφισβητεί τη νομι-
μότητα της γενικής συνέλευσης 
της ερασιτεχνικής ΑΕΚ και της 
σύμβασης παραχώρησης. Θα 
σεβαστεί η δημοτική αρχή τις 
αρχές της χρηστής διοίκησης, 
απέχοντας από κάθε ενέργεια 
που αφορά την εν λόγω εταιρία, 
ή θα κάνει ό,τι έκανε ο Σκουρλέ-
της;

Λακεδισμός μπροστά στον Μελισσανίδη
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Ενα ιδιότυπο πινγκ-πονγκ 
ανάμεσα σε ΦΙΦΑ-ΟΥΕ-

ΦΑ και τον υφυπουργό Αθλη-
τισμού Σταύρο Κοντονή, σχετι-
κά με το ποιος θα ευθύνεται σε 
ένα ενδεχόμενο Grexit, παρα-
κολουθούμε εδώ και μερικές 
μέρες. Οι δυο πλευρές, αν και 
συμφώνησαν ότι η συνάντηση 
της 30ής Μάρτη έγινε σε πολύ 
καλό και ειλικρινές κλίμα, πα-
ραδέχονται ότι δεν βρήκαν τη 
χρυσή τομή προκειμένου να 
συνεχιστεί κανονικά η διοργά-
νωση του κυπέλλου Ελλάδας. 

Την περασμένη Τρίτη, ο Κο-
ντονής παρέλαβε την επιστολή 
της Επιτροπής Εκτάκτων Θε-
μάτων της ΦΙΦΑ, που ασχο-
λήθηκε με τη συγκεκριμένη 
υπόθεση. Μετά από διεξοδική 
συζήτηση, οι αξιωματούχοι 
της ΦΙΦΑ αποφάνθηκαν ότι 
η κυβερνητική απόφαση πα-
ραβιάζει το αυτοδιοίκητο της 
ΕΠΟ και έστειλαν τελεσίγρα-
φο, σύμφωνα με το οποίο η 
ελληνική κυβέρνηση έχει στη 
διάθεσή της δέκα μέρες για να 
αλλάξει την απόφασή της και 
να συνεχιστεί η διοργάνωση 
του Κυπέλλου. Διαφορετικά, 
θα ανασταλεί η ιδιότητα του 
μέλους της ΦΙΦΑ για την 
ΕΠΟ και κατά συνέπεια η 
εθνική ομάδα και οι ελληνικοί 
σύλλογοι δε θα μπορούν να 
συμμετέχουν στις διεθνείς δι-
οργανώσεις.

Από την πλευρά του, ο Κο-
ντονής δηλώνει ότι η απόφα-
ση της κυβέρνησης θα αλλάξει 
μόνο αν η ΕΠΟ προχωρήσει σε 
κάθαρση των «γραμμών» της 
από όλους όσοι εμπλέκονται 
σε δικαστικές υποθέσεις και 
πάρει αποφάσεις για κάθαρση 
της διαιτησίας. Ο Κοντονής το-
νίζει ότι η απόφαση της ΦΙΦΑ 
θα είναι η «έξωση» της ΕΠΟ 
από τις διεθνείς ομοσπονδίες 
και κατά συνέπεια η ΕΠΟ θα 
πρέπει να πάρει τις σχετικές 
πρωτοβουλίες προκειμένου 
να δώσει λύση στο πρόβλημα. 
Μάλιστα, δηλώνει ικανοποιη-
μένος από τα όσα αναφέρο-
νται στην επιστολή της ΦΙΦΑ, 
αφού εμμέσως πλην σαφώς 
η Επιτροπή Εκτάκτων Θεμά-
των της ΦΙΦΑ αναγνωρίζει 
πως υπάρχει πρόβλημα στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο. Για να 
υποστηρίξει το επιχείρημά 
του παραπέμπει στο σημείο 
της επιστολής που αναφέρει: 
«Λιγότερο αυστηρά και πιο 
κατάλληλα μέτρα, όπως διε-
ξαγωγή αγώνων χωρίς θεατές 
ή διεθνής διαιτησία για τους 
εναπομείναντες αγώνες του 
Κυπέλλου Ελλάδας, θα μπο-
ρούσαν να είχαν εφαρμοστεί 
σε στενή συνεργασία με την 
ΕΠΟ, κυρίως εφόσον το πρω-
τάθλημα διεξάγεται κανονικά».

Είναι φανερό ότι οι αξιωμα-
τούχοι της ΦΙΦΑ, αναγνωρί-

ζουν ότι η διοίκηση της ΕΠΟ 
έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για 
την κατάσταση του ελληνικού 
ποδοσφαίρου, αφενός γιατί 
δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι 
η διαιτησία θα είναι αντικειμε-
νική και αποτελεσματική και 
αφετέρου γιατί δεν έχει πείσει 
κανέναν ότι μπορεί να πάρει τα 
κατάλληλα μέτρα για την  ομα-
λή διεξαγωγή των αγώνων με 
την παρουσία θεατών. Παράλ-
ληλα όμως, ξεκαθαρίζουν με 
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο 
ότι τα προβλήματα λειτουργί-
ας και διαφάνειας της ΕΠΟ θα 
τα λύσουν με τις εσωτερικές 
διαδικασίες που προβλέπει 
το καταστατικό της ΦΙΦΑ και 
δε θα επιτρέψουν στον οποι-
οδήποτε Κοντονή να εκφέρει 
άποψη ή ακόμα περισσότερο 
να αναλάβει «πρωτοβουλίες» 
που σχετίζονται με τα εσωτερι-
κά της ΕΠΟ. Σε απλά ελληνικά, 
του λένε ότι δεν έχει κανένα 
δικαίωμα να παίρνει ο ίδιος 
μέτρα και να επιβάλλει τετελε-
σμένα, αλλά το μόνο που του 
επιτρέπεται είναι, όταν εντοπί-
ζει προβλήματα, να ζητάει τη 
βοήθεια της ΦΙΦΑ προκειμέ-
νου να τα αντιμετωπίσει.

Το ερώτημα είναι τι τελικά 
θα πράξουν ο Κοντονής και η 
κυβέρνηση. Θα επιμείνουν στη 
σκληρή γραμμή ή θα κάνουν 
μια μεγαλοπρεπή κωλοτού-
μπα, αλλάζοντας την απόφασή 
τους σύμφωνα με τις υποδεί-
ξεις της ΦΙΦΑ; Στην επιστολή 
της ΦΙΦΑ αναφέρονται τα 
εξής: «Υπό αυτές τις συνθή-
κες, η Επιτροπή Εκτάκτων Θε-
μάτων της ΦΙΦΑ αποφάσισε 
να θέσει ως προθεσμία την 15η 
Απριλίου 2016 για την ανάκλη-
ση της απόφασης της οριστι-
κής διακοπής του Κυπέλλου 
Ελλάδας 2015/2016, ειδάλλως 
η ΕΠΟ θα αντιμετωπίσει αυτό-
ματη αναστολή της ιδιότητάς 
της ως μέλους. Η Επιτροπή 
Εκτάκτων Θεμάτων επίσης 
αποφάσισε ότι σε περίπτωση 
που ανακληθεί η απόφαση, η 
ΦΙΦΑ και η ΟΥΕΦΑ θα επα-
νεκτιμήσουν την κατάσταση 
και θα αντιμετωπίσουν τυχόν 
ανησυχίες που εξέφρασαν 
οι αρχές και θα εκκινήσουν 
διάλογο με τους αρμόδιους 
φορείς σχετικά με τους προα-
ναφερθέντες νόμους».

Η στήλη θα ρισκάρει την 
πρόβλεψη ότι ο Κοντονής θα 
επιμείνει στη σκληρή γραμμή, 
ακόμη και αν υπάρξει Grexit, 
τουλάχιστον μέχρι την εκδίκα-
ση της προσφυγής της ΕΠΟ 
από το ΣτΕ, με την ελπίδα ότι 
η απόφαση του ΣτΕ θα λει-
τουργήσει υπέρ του. Σύμφωνα 
με το τελεσίγραφο της ΦΙΦΑ, 
η διορία που έχει στη διάθεσή 
της η κυβέρνηση για να αλλά-
ξει την απόφασή της λήγει στις 
15 Απρίλη και αν μέχρι τότε δεν 

έχουν αλλάξει τα δεδομένα, 
στις 16 Απρίλη το ποδοσφαι-
ρικό Grexit θα είναι γεγονός. 
Η εκδίκαση της υπόθεσης στο 
ΣτΕ έχει οριστεί για τις 19 Απρί-
λη, πιθανότατα υπό καθεστώς 
Grexit. 

Αμφιβάλλει κανείς ότι ο Κο-
ντονής θα πανηγυρίζει στην 
περίπτωση αποδοχής από το 
ΣτΕ της προσφυγής της ΕΠΟ; 
Επικαλούμενος την υποχρέω-
σή του να εφαρμόζει τις απο-
φάσεις της αδέκαστης και 
ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, θα 
ανακοινώσει την ημερομηνία 
επανέναρξης του Κυπέλλου 
Ελλάδας, ζητώντας ταυτό-
χρονα από τη ΦΙΦΑ και την 
ΟΥΕΦΑ να επανεξετάσουν 
την απόφασή τους περί Grexit 
και να συνεργαστούν για την 
κάθαρση του ελληνικού ποδό-
σφαιρου. Θα υπάρξουν πιθα-
νόν και ορισμένοι κακεντρε-
χείς που θα πουν ότι το ΣτΕ 
«άδειασε» τον υφυπουργό και 
δικαίωσε την ΕΠΟ. Αυτό όμως 
είναι μια μικρή λεπτομέρεια 
στην υπόθεση και ως γνωστόν 
ο Κοντονής ασχολείται με τα 
μεγάλα θέματα και όχι με τις 
λεπτομέρειες. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Εκτός από την προσπά-

θεια του Κοντονή να το παίξει 
μάγκας που δεν «μασάει» στα 
τελεσίγραφα της ΦΙΦΑ και 
της ΟΥΕΦΑ, το Grexit προ-
σφέρει και παράπλευρες, μη 
αθλητικές υπηρεσίες στην κυ-
βέρνηση. Σε μια περίοδο που 
Τσίπρας και Καμμένος ετοιμά-
ζονται να ψηφίσουν μια ακόμα 
σειρά αντιλαϊκών μέτρων, προ-
κειμένου να κλείσει η αξιολό-
γηση από τους «θεσμούς», μια 
ενδεχόμενη έξοδος της ΕΠΟ 
και των ελληνικών ομάδων από 
τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις 
θα αποτελέσει έναν πρώτης 
τάξης αντιπερισπασμό και θα 
αποπροσανατολίσει μια σημα-
ντική μερίδα του λαού από τα 
πραγματικά προβλήματα της 
καθημερινότητας. Τα παπαγα-
λάκια της κυβέρνησης, σε συ-
νεργασία με τα Μέσα Μαζικής 
Παραπληροφόρησης, θα προ-
σπαθήσουν να τοποθετήσουν 
στην κορυφή της επικαιρότη-
τας το Grexit, αδιαφορώντας 
για τις περικοπές στις συντά-
ξεις και τη νέα φοροεπιδρομή. 
Γι’ αυτό το λόγο ο Τσίπρας σε 
αυτή τη χρονική στιγμή εμ-
φανίζεται να έχει ανάψει το 
πράσινο φως στον Κοντονή 
για να πράξει κατά το δοκούν 
στις διαπραγματεύσεις με τη 
ΦΙΦΑ και την ΟΥΕΦΑ. Οταν 
κατακαθίσουν οι αντιδράσεις 
και ξεκαθαρίσουν τα πράγμα-
τα, ο Αλέξης θα βγει και θα πά-
ρει την ευθύνη των εξελίξεων 
και τη δόξα, αφήνοντας τον 
Κοντονή στα αζήτητα.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΑΡΔΑΡΟΥ

Ludlow, οι Ελληνες στους πολέμους 
του άνθρακα

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της σύγκρουσης του 1913-14 μεταξύ 
της Ενωσης Ανθρακωρύχων Αμερικής (United Mine Workers of 

America) και των εταιριών άνθρακα, υπό την ηγεσία του Ροκφέλερ, 
και τη συμβολή των ελλήνων μεταναστών εργατών σε αυτήν. Μια 
ιστορία ξεχασμένη για σχεδόν έναν αιώνα, φυλαγμένη ωστόσο στη 
μνήμη των παιδιών και των εγγονών τους, που μας τη μεταφέρουν 
με συγκίνηση και γεμάτοι υπερηφάνεια.

Είναι η τρίτη ταινία που αναφέρεται σε αυτό το ζήτημα τα τελευ-
ταία χρόνια. Οι προηγούμενες δύο ήταν οι «Ταξισυνειδησία» (Κώ-
στα Βάκκα, 2013) και «Παλληκάρι: Ο Λούης Τίκας και η σφαγή του 
Λάντλοου» (Νίκου Βεντούρα, 2014). Οπως και στις προηγούμενες, 
έτσι και σε αυτή, το πιο δυνατό στοιχείο αποτελεί η τεκμηρίωση, που 
στηρίζεται στις μαρτυρίες των απογόνων των ανθρακωρύχων, σε 
αρχειακό υλικό από δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στις ΗΠΑ και 
στη συμβολή αρκετών συγγραφέων, ιστορικών και πανεπιστημιακών.

Η αξία της ταινίας έγκειται στην υπηρεσία της ενάντια στη λήθη. 
Οι ανθρακωρύχοι του Λάντλοου είναι οι πρόγονοί μας, κυριολεκτι-
κά και μεταφορικά. Το ελάχιστο καθήκον μας είναι να γνωρίζουμε 
τους αγώνες τους και να τους τιμάμε. Η ταινία πήρε το βραβείο 
«Ανθρώπινες Αξίες» στην ενότητα «Καταγραφή της μνήμης» στο 18ο 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο απονέμεται -για 
πρώτη φορά- από τη Βουλή των Ελλήνων.

ΛΑΟΥΡΑ ΜΠΙΣΠΟΥΡΙ

Ορκισμένη παρθένα

Το δικαίωμα για μια γυναίκα να δηλωθεί ως άντρας, να συμπερι-
φέρεται σαν άντρας και να αποκτήσει όλα τα δικαιώματα του 

άντρα, όπως ορίζει το έθιμο του Κανούν αποκλειστικά για τους 
άντρες, είναι αναγνωρισμένο. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό το φαι-
νόμενο έχει αρχίσει εδώ και τουλάχιστον διακόσια χρόνια. Υπάρχουν 
λίγες περιπτώσεις ακόμα και σήμερα: περίπου εκατό στο Κοσσυφο-
πέδιο και στις περιοχές κοντά στο αλβανικά σύνορα. Το φαινόμενο 
στο παρελθόν υπήρχε επίσης στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο και στη 
Βοσνία.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της ιταλίδας Λάουρα Μπισπού-
ρι είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο βιβλίο του Ελμίρα Ντόουνς. 
Η Χάνα, αντιλαμβανόμενη ότι το μέλλον που της επιφυλάσσεται 
στα απομακρυσμένα βουνά της Αλβανίας όπου ζει είναι αυτό της 
συζύγου-υπηρέτριας, αποφασίζει να ορκιστεί αιώνια παρθενία, να 
απαρνηθεί το φύλο της και να αποκτήσει τα δικαιώματα των αντρών. 
Παρολαυτά, καθώς περνούν τα χρόνια, φαίνεται να μην μπορεί να 
διαχειριστεί την επιλογή αυτή, οπότε ξεκινά ένα ταξίδι που τη βοηθά 
να διαπραγματευτεί εκ νέου την ταυτότητά της. 

Η Μπισπούρι, μέσα από τη δωρική, στιβαρή γραφή της, την επι-

Θα τον σώσει το ΣτΕ;Ντοπαρισμένος 
είναι μόνο όποιος 
πιάνεται!

Την περασμένη Κυριακή, η αγγλική 
εφημερίδα Sunday Times αναφέρθη-
κε σε σκάνδαλο ντόπινγκ στο οποίο 
εμπλέκονται 150 αθλητές, ανάμεσά 
τους και ποδοσφαιριστές της Αρσε-
ναλ, της Τσέλσι και της Λέστερ. Το 
δημοσίευμα αναφέρει ότι ο 38χρονος 
γιατρός Mark Bonar, ο οποίος σύμφω-
να με δηλώσεις του ειδικεύεται στην 
αντιγήρανση, δε χρησιμοποιεί διαφή-
μιση ή άλλα ενημερωτικά μέσα για να 
βρίσκει πελάτες, γιατί είναι πολύ κα-
λός στη δουλειά του και οι πελάτες 
του τον διαφημίζουν από στόμα σε 
στόμα. Τα τελευταία έξι χρόνια χρη-
σιμοποιούσε απαγορευμένες ουσίες, 
όπως ερυθροποιητίνη, στεροειδή και 
ανθρώπινη αυξητική ορμόνη για να 
βελτιώσει τις επιδόσεις των αθλητών 
που ζήτησαν τη βοήθειά του.

Οι διοικήσεις των ομάδων που 
εμπλέκονται στην υπόθεση θεωρούν 
αβάσιμα όσα αναφέρει η εφημερίδα 
και απειλούν με μηνύσεις, αν δεν δη-
μοσιευτούν άμεσα χειροπιαστές απο-
δείξεις. Δηλώσεις για το θέμα έκανε 
και ο υπουργός Αθλητισμού της Με-
γάλης Βρετανίας, John Whittingdale, 
που τόνισε πως έδωσε εντολή για 
άμεση διερεύνηση των ισχυρισμών 
της εφημερίδας από ανεξάρτητη Αρ-
χή. Δήλωσε, επίσης, ότι οι φίλαθλοι 
πρέπει να είναι σίγουροι πως αυτό 
που παρακολουθούν είναι αληθινό και 
δίκαιο. Το πρώτο μέλημα της κυβέρ-
νησης είναι ο καθαρός βρετανικός 
αθλητισμός, είπε, και αν χρειαστεί θα 
πάρει άμεσα και νομοθετικές πρωτο-
βουλίες για αυστηρότερες ποινές.

Αν θέλουμε να κάνουμε ένα πρώτο 
σχόλιο για το θέμα, θα πούμε ότι οι 
«αποκαλύψεις» της Sunday Times κά-
που «μπάζουν» και δημιουργούν μια 
πρώτη εντύπωση ότι το θέμα έχει να 
κάνει περισσότερο με λόγους κυκλο-
φορίας και λιγότερο με προσπάθεια 
αποκάλυψης σκανδάλου ντόπινγκ. 
Οταν όμως προσπαθήσουμε να αξι-
ολογήσουμε τις δηλώσεις του άγγλου 
υπουργού, θα διαπιστώσουμε ότι με 
πολύ έντεχνο τρόπο προσπαθεί να 
υποβαθμίσει το θέμα.

Είναι φανερό ότι ο υπουργός Αθλη-
τισμού αντέδρασε άμεσα και επικέ-
ντρωσε την προσπάθειά του στο να 
αποδείξει ότι ο βρετανικός αθλητι-
σμός είναι απόλυτα καθαρός. Στο 
αγγλικό ποδόσφαιρο τζογάρονται 
τεράστια ποσά, οι αγγλικές ομάδες 
μοιράζονται από τα τηλεοπτικά δι-
καιώματα τα περισσότερα φράγκα 
από οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλη-
μα και είναι λογικό να προσπαθούν 
να διαφυλάξουν τα κεκτημένα τους, 
υποβαθμίζοντας δημοσιεύματα που 
δεν έχουν απόλυτα «δεμένο» το θέμα 
στο οποίο αναφέρονται.

Είναι περιττό να τονίσουμε ότι 
στον επαγγελματικό αθλητισμό η 
καταπόνηση των αθλητών είναι πολύ 
μεγάλη και χωρίς τη βοήθεια ουσιών 
και σκευασμάτων δε θα μπορούσαν 
να αντέξουν. Το θέμα είναι να μην 
πιαστούν ντοπαρισμένοι, αφού σε 
διαφορετική περίπτωση το αθλητικό 
κύκλωμα έχει τους τρόπους να δώσει 
πειστικές «εξηγήσεις» και να «θάψει» 
δημοσιεύματα που δε συνοδεύονται 
από αποδείξεις.
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> Μια 48ωρη (απεργία) που 
«πρέπει να πάρει χαρακτηρι-
στικά γενικευμένης ταξικής 
αναμέτρησης με την πολιτική 
κυβέρνησης – κεφαλαίου - ΕΕ». 
(Ριζοσπάστης, πρωτοσέλιδο, 
3/4/2016). Η 48ωρη των... θαυ-
μάτων ή παιχνίδια λεξιλαγνείας.

> «Συγχώνευση ISIS και Αλ-Κάι-
ντα» «βλέπει» το περιοδικό Φό-
ριν Αφέαρζ (29-3-2016).

> Λόγω των διαγραφών στην 
ΕΣΗΕΑ, υπενθυμίζουμε το ρη-
θέν: «ο Τύπος είναι ελεύθερος 
αρκεί να μην γράφει». Τώρα 
πόσο ελεύθερος είναι με τα συ-
γκροτήματα τύπου να κυριαρ-
χούν είναι απορίας άξιον...

> Μπορεί να αναλώνονται σε 
λασποσκατομαχίες οι έχοντες 
υπογράψει το περσινό Μνημό-
νιο (αυτοί και οι ποικίλες τσό-
ντες...) όμως οι κεντρικοί στόχοι 
παραμένουν ακέραιοι.

> Επειδή ΔΕΝ διαμένουμε στην 
Εκάλη, θα αναφωνήσουμε (δι-
καίως άμα δε και αγρίως): στα 
τέτοια μας! –όσον αφορά την 
εισβολή κάποιων τύπων στο 
«κάστρο» επιχειρηματικής οικο-
γένειας...

> Απ’ όλα έχει ο μπακτσές – και 
μπαξίσ’...

> Αλλη μια 24ωρη (πορδή) της 
ξεφτιλισμένης ΑΔΕΔΥ.

> Κι έχεις και αυτούς του ΠΑΜΕ 
που εδώ και κάτι εβδομάδες 
έχουν κάνει σημαία τους την 
48ωρη απεργία (που θα κηρύξει 
ποιος άραγε;).

> Δήλωσε ο Σταθάκης: «Κούρε-
μα του χρέους ίσως να μην είναι 
στην ατζέντα». Εστω. Το κούρε-
μα, όμως, συντάξεων και πήδη-
μα μισθών και μεροκάματων συ-

νεχίζεται (πάει και η βαζελίνη...).

> Σταυροφόρος («του παναγίου 
τάφου») και ο Πάκης. Κρυπτό-
γελως.

> Εκτός της αύξησης της φορο-
λογίας των λαϊκών στρωμάτων οι 
καπιταλιστικές (όπου γης) πατρί-
δες έχουν και μία ακόμη: αυτήν 
των εκτελέσεων από θανατικές 
ποινές (2015).

> Γιούργια, στον ταβλά με τα 
κουλούρια.

> Τι στηρίζει ο ρωσικός ιμπερι-
αλισμός; Το νέο γύρο ειρηνευ-
τικών συνομιλιών για την Συρία 
(το «ειρηνευτικές» αποτελεί ευ-
φημισμό...).

> Ιδιωτικοποίηση των αστικών 
συγκοινωνιών στη Σουηδία (μή-
πως ΚΑΙ γι’ αυτό ευθύνονται οι 
μετανάστες; Μη γα...σω!).

> Θεμιτός θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ο «χαιρετισμός 
στον δίκαιο αγώνα των τευτλο-
παραγωγών» από την «Πανελλα-
δική Επιτροπή των μπλόκων» (Ρι-
ζοσπάστης. Πολιτική, 6/4/2016, 
σ. 24, rizospastis.gr). Ωπα, ρε! 
Καλά αυτή δεν είναι η επιτρο-
πή που... τσιπούρισε τον Τσίπρα 
(Βαγγέλη Μπούτα για σένα 
λέμε!) ξεπουλώντας στεγνά τα 
αγροτικά μπλόκα; Για τον Πε-
ρισσό, φυσικά, απορία ψάλτου, 
βηξ...

> Οχι που δεν θάδινε το κατιτίς 
του ο Τσάβες (και η σοσιαλ-
δημοκρατία του) στους «ριζο-
σπάστες» Po(r)demos (για να 
podemos, χρειάζεται και λαδά-
κι, o no?).

> Νάχει ο Πάβλο(ς) ο Εκκλησίας 
να πορεύεται (προς συγκυβερ-
νήσεις...).

> Ενα κόμμα, δυο Λεουτσάκια 

(ο ένας «τοπικός» συνεργάτης 
του Ν. Χουντή κι απόκοντα και η 
κόρη Λεουτσάκου, να μην είναι 
παραπονεμένο το κορίτσι...).

> «Εξυπνα σύνορα» της ΕΕ = 
σταθερή δολοφονική στάση 
απέναντι σε πρόσφυγες και με-
τανάστες.

> Μα, κι αυτός ο Τσίπρας, όπου 
του έλεγαν να την βάλει, πή-
γαινε και την έβαζε; Υπογραφή 
είναι αυτή... 

> Πελεκάει την καρδιά του. Σμι-
λεύει χαμόγελα στο βράχο. Θύ-
μησες αργογλιστράνε από των 
χειλιών την άκρη. Θα σε βρω 
ξανά, μέσα σε ιαχές και ποδο-
βολητά.

> «Οι προτάσεις της Κομισιόν 
για αναθεώρηση του ασύλου» 
-efsyn, 6-14-2016. Αλίμονο, τι σόι 
Ευρωπαίοι είναι και αυτοί (της 
Εφσυν), να μην προβάλουν τα 
«ιδανικά» της ιμπεριαλιστικής 
Ευρώπης...

> Ο φασισμός και ο ρατσισμός 
σήκωσαν κεφάλι στη Χίο.

> Πώς «βάφτισε» τους εργα-

ζόμενους (της) η Μπομπολελ-
λάκτωρ; «Ανεξάρτητους ανα-
δόχους». Αυτό (και χιλιάδες 
άλλα) είναι casus belli (αρκεί να 
εγερθεί και η υφιστάμενη την... 
αναδοχοκατάσταση κοινωνική 
πλειοψηφία).

> «Πιστωτικό γεγονός λογι-
κής» κατά τον Π. Μανδραβέλη 
το όλο νταλαβέρι με το ΔΝΤ 
(kathimerini.gr/855737/opinion/
epikairothta/politikh/pistwtiko-
gegonos-logikhs). «Κατά την 
κρατούσα άποψη δεν χρειάζο-
νται ούτε μεταρρυθμίσεις που 
θα αυξάνουν την παραγωγικότη-
τα ούτε καν παραγωγή». Και ποι-
ανού το νωτιαίο μυελό (κοινώς 
μεδούλι) θα ρουφήξουν οι «με-
ταρρυθμίσεις» για να αυξηθεί 
η κερδοφορία του κεφαλαίου; 
Εδώ ο κ. Πάσχος (πάσχων) δεν 
απαντά. Γιατί το σύνηθες ξεζού-
μισμα αφορά πρωταρχικά την 
εργατική τάξη.

> Πολύ «παράκτιο» (offshore) 
χρήμα και αφορολόγητο. Κι 
εμείς, ως νεόπτωχοι, να μην μπο-
ρούμε ούτε να πλησιάσουμε τις 
εδώ ακτές...

Βασίλης

να λείπεις – δεν είναι τίποτα να λείπεις.
Αν έχεις λείψει για ό,τι πρέπει,
θά’σαι για πάντα μέσα σ’ όλα εκείνα που γι’ αυτά έχεις λείψει,
θά’σαι για πάντα μέσα σ’ όλο τον κόσμο.
Γιάννης Ρίτσος

Και μία μέρα θέλω να γράψουν στον τάφο μου: έζησε στα σύνεφα
μιας ακαθόριστης ηλικίας και πέθανε για πράγματα μακρινά που
είδε κάποτε σ’ ένα όνειρο.
Τάσος Λειβαδίτης, «Εκμυστήρευση» από «Τα χειρόγραφα του φθινοπώρου»

Ευλόγως παραπονούμενος

Αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες

Panam(a), panama, peromperom…

  Dixi et salvavi animam meam

u Οπως είδαμε στο Διαδίκτυο, η «Θρυαλλίδα» είναι ένα από 
τα πολλά «λουλούδια» που άνθισαν εκεί γύρω στα 2011, όταν κα-
τέστη σαφές ότι το Μνημόνιο ήρθε για να μείνει και οι πρώτες 
καταστροφικές συνέπειές του στην εργαζόμενη κοινωνία έγιναν 
φανερές. Μέσα στην ιδεολογική και πολιτική σύγχυση των ημε-
ρών, κάποιοι φαντασιώθηκαν ότι μπορούν να χτίσουν έναν κόσμο 
παράλληλο με τον καπιταλιστικό, με εμπόριο «χωρίς μεσάζοντες», 
με ανταλλαγή χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος, με εργατοώρες 
που ανταλλάσσονται με εργατοώρες και διάφορες άλλες τέτοιες 
ιδεολογικοπολιτικές λόξες. Ολο αυτό το πράγμα ξεφούσκωσε σι-
γά-σιγά, κάποιοι όμως πρόλαβαν να το κάνουν επάγγελμα. Αλλοι, 
δεμένοι σαν το νύχι με το κρέας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αγκά-
λιασε όλες αυτές τις λόξες, γιατί όλες διευκόλυναν την πορεία του 
προς την εξουσία. Σήμερα, λοιπόν, που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση 
και μάλιστα σκληρή μνημονιακή κυβέρνηση, ό,τι απέμεινε από 
εκείνο το παρδαλό κίνημα σπεύδει να ενταχθεί στην κυβερνητική 
στρατηγική διαχείρισης της αστικής εξουσίας. Και είναι πραγ-
ματικά αδιάφορο αν αυτό γίνεται με το αζημίωτο ή αν γίνεται 
ως αποτέλεσμα ιδεολογικοπολιτικής λόξας. Το αποτέλεσμα είναι 
το ίδιο και στην πολιτική μετράει το αποτέλεσμα. «Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), μια διέξοδος για τους 
ανέργους» διαφημίζει η «Θρυαλλίδα», οργανώνοντας μια εκδήλω-
ση καθαρά προπαγανδιστική. Σε μια τέτοια εκδήλωση προκλητι-
κής προπαγάνδας θα έπρεπε και ο ομιλητής να είναι ταιριαστός. 
Επελέγη, λοιπόν, ο σύμβουλος του υπουργείου Εργασίας Ιωάννης 
Μπάρκας (αδελφός του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ) και ένα στέλεχος 
του ΟΑΕΔ. Χρειάζονται μήπως παραπέρα σχόλια;

u Εμείς αναρχικοί δεν εί-
μαστε και λόγος δεν μας 
πέφτει, αλλά κάποιες φο-
ρές αισθανόμαστε πως η 
χρήση του «αλφαδιού» από 
τους εκπροσώπους κάθε 
ιδεολογικής «λόξας» προ-
σβάλλει την ιστορία ενός 
ρεύματος που γεννήθηκε 
μέσα στον καπιταλισμό 
και είχε εργατική αναφο-
ρά. Δηλαδή, που όρος για 
τη γέννησή του ήταν η ανά-
πτυξη αυτού που κάποιοι 
αποκαλούν «βιομηχανικό 
πολιτισμό», αφαιρώντας 
του κάθε ταξικό πρόσημο. 
Το εργατικό κίνημα, από τότε που η εργατική τάξη άρχισε να 
ανιχνεύει τους όρους για να μετατραπεί σε «τάξη δι' εαυτήν», 
δε στράφηκε ενάντια στη βιομηχανία -και δη τη μεγάλη βιομη-
χανία- αλλά ενάντια στον καπιταλισμό, που είναι μια ορισμένη 
(και ιστορικά παροδική) κοινωνική σχέση, η οποία μετατρέπει τη 
βιομηχανία σε μηχανισμό σκλαβιάς και κλοπής της υπεραξίας, 
αλλά και καταστροφής της φύσης. Και βέβαια, διεκδίκησε όχι 
επιστροφή στην εποχή των σπηλαίων, αλλά κοινωνική απελευ-
θέρωση, που δεν μπορεί να χτιστεί στα «σπήλαια», αλλά σε μια 
οικονομία με στόχο την ικανοποίηση των συνεχώς διευρυνόμενων 
αναγκών της κοινωνίας.

οι τοίχοι έχουν φωνή

μονή της στους λεπτούς συμβολισμούς και τις εκφραστικές λεπτο-
μέρειες, και το μινιμαλιστικό σενάριό της, καταφέρνει να στοχαστεί 
σε πολλά επίπεδα. Η πρωταγωνίστρια Αλμπα Ρορβάκερ χαρίζει μια 
εξαιρετική ερμηνεία.

ΧΟΣΕ ΛΟΥΙΣ ΡΟΥΓΕΛΕΣ

Alias Maria

Η Μαρία, μία αντάρτισσα δεκατριών χρόνων, αναλαμβάνει με 
τρεις ακόμα νεαρούς πολεμιστές το καθήκον να μεταφέρει το 

νεογέννητο παιδί του διοικητή της στην ασφάλεια μιας γειτονικής 
πόλης, περνώντας μέσα από πυκνή ζούγκλα κι ενώ γύρω τους μαίνο-

νται οι βίαιες μάχες ανάμεσα στους αντάρτες και στις στρατιωτικές 
δυνάμεις. Η Μαρία είναι και η ίδια έγκυος, κάτι που απαγορεύεται 
στις αντάρτισσες. Θα προσπαθήσει να το σκάσει για να αποφύγει 
την υποχρεωτική έκτρωση.

Ο σκηνοθέτης υποτίθεται ότι θέλει να μιλήσει για τον κύκλο της 
βίας στην πατρίδα του, την Κολομβία, για τα παιδιά που χάνουν την 
παιδικότητά τους κτλ. κτλ. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια 
απίστευτης χυδαιότητας ταινία. Οι αντάρτες είναι ένα μάτσο μπρού-
ταλ, άγριων, πρωτόγονων, βάρβαρων κι απαίδευτων, οι οποίοι επιδί-
δονται στη βία. Αντίθετα, ο στρατός πίνει πορτοκαλάδα (φαίνονται 
μόνο κάποιοι κρεμασμένοι αντάρτες ως πράξη του στρατού). Ούτε 
καν τα προσχήματα...

Ελένη Π.



Περισσότερο από 
υποκρισία

Πολλοί δρώντες τα αίσχιστα, λόγους τους αρίστους 
ασκέουσι (Δημόκριτος)

Ηταν Αύγουστος του 2012. Ο Τσίπρας διέκοψε τις 
διακοπές του στο Ρέθυμνο και ήρθε στην Αθήνα για 
να συναντηθεί με τον σιωνιστή Σίμον Πέρες, πρόεδρο 
του Ισραήλ. Στη συνάντηση εκείνη τέθηκαν τα θεμέλια 
για την αλλαγή της πολιτικής που τηρούσε ο ΣΥΡΙΖΑ 
έναντι του σιωναζιστικού μορφώματος και την άρση 
της αντίθεσής του στη «στρατηγική συνεργασία» Ελ-
λάδας-Ισραήλ, που είχε εγκαινιάσει ο Γ. Παπανδρέου.

Η τότε τομεάρχισσα Εξωτερικών Δούρου ανέλαβε με 
παρεμβάσεις της στον Τύπο να πλασάρει τη νέα πολιτι-
κή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο τότε τομεάρχης Παιδείας Τ. Κουρά-
κης ξιφούλκησε ενάντια στη συνάντηση Τσίπρα-Πέρες, 
αποδόμησε με δηλώσεις του και με άρθρο στην «Αυγή» 
την επιχειρηματολογία της Δούρου και ζήτησε σύγκλη-
ση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ για να συζητήσει το ζήτημα.

Η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ουδέποτε συγκλήθηκε, απάντηση 
στον Κουράκη ουδέποτε δόθηκε. «Οχι, λοιπόν, δεν με 
αφορά αυτού του είδους η “υπεύθυνη” διπλωματία που 
αύριο θα είναι η επίσημη εξωτερική μας πολιτική. Δεν με 
αφορά η εξόρυξη κοιτασμάτων ανοιχτά της Γάζας, όταν 
με τα κιάλια θα ατενίζουμε αμέριμνοι τους βομβαρδι-
σμούς των αμάχων και των 1.453 νεκρών. Δεν με αφορά 
ένας τουρισμός δίπλα στο τείχος του αίσχους που κυ-
κλώνει τους Παλαιστινίους και τους αποκόπτει από τις 
ρίζες τους. Δεν με αφορά η συνεργασία στη γεωργία, 
όταν οργώνονται τα χωράφια της Γάζας με τις μπουλ-
ντόζες των κατακτητών και στις ρόδες τους ξεψυχάει η 
Ρέιτσελ Κόρι», έγραψε ο βουλευτής.

Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε και 
αναβάθμισε τη «στρατηγική συνεργασία» με το σιω-
ναζιστικό μόρφωμα. Ο Τσίπρας έφτασε στο σημείο 
να χαρακτηρίσει δημόσια την Ιερουσαλήμ «ιστορική 
πρωτεύουσα» του Ισραήλ, προκαλώντας ντελίριο εν-
θουσιασμού στη σιωνιστική συμμορία. Ο Κουράκης 
έκανε γαργάρα αυτά που υποστήριζε το 2012 και έγινε 
υπουργός Παιδείας του Τσίπρα, υποστηρίζοντας «αυ-
τού του είδους την “υπεύθυνη'' διπλωματία».

Σήμερα ο Κουράκης είναι πρώτος αντιπρόεδρος της 
Βουλής και πρόεδρος της «Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
Φιλίας Ελλάδας  - Παλαιστίνης», την οποία συγκάλεσε 
προ ημερών, για να υποδεχτεί τον πρέσβη της Παλαι-
στίνης, να ανταλλάξουν αναμνηστικά και να φωτο-
γραφιστούν παρέα. Οπως μας πληροφόρησε Δελτίο 
Τύπου της Βουλής «όπως τόνισε ο κ. Κουράκης, η Ομάδα 
Φιλίας είναι έτοιμη να επεξεργαστεί πρωτοβουλίες για 
να στηρίξει τις προσπάθειες της Παλαιστίνης σε όλα τα 
επίπεδα».

Ενας στοιχειωδώς έντιμος και αξιοπρεπής άνθρωπος 
θα είχε αποφύγει να πάρει αυτό το πόστο. Θα αποσυ-
ρόταν ντροπιασμένος, αν όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη 
Βουλή, τουλάχιστον από την έκθεση σε τέτοιες υπο-
κριτικές εκδηλώσεις. Ο άνθρωπος που πριν από τρία 
χρόνια εξεγειρόταν δημόσια επειδή ο Τσίπρας έκανε 
μια συνάντηση με τον Πέρες και θεωρούσε αυτή τη συ-
νάντηση προοίμιο αλλαγής της εξωτερικής πολιτικής 
του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο κατάπιε την έμπρακτη εξωτερι-
κή πολιτική στη χειρότερη μορφή που θα μπορούσε 
να πάρει, αλλά ανέλαβε και το έργο να την εξωραΐσει, 
παριστάνοντας τον… φιλοπαλαιστινιακό πυλώνα της 
συριζαίικης εξουσίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. 
Επειδή, όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί (μπορεί και σύντο-
μα) στην αντιπολίτευση και οι «Κουράκηδες» θα ξα-
μολυθούν και πάλι στα «κινήματα» (ο καθείς ανάλογα 
με την ειδικότητα που είχε παλιά), καλό είναι να τα 
θυμόμαστε όλ' αυτά, για να «χωρίσουμε τα τσανάκια» 
μας με δαύτους ευθύς εξαρχής. Να φροντίσουμε να μη 
λειτουργήσουμε σαν κολυμβήθρα του Σιλωάμ για την 
αναβάπτιση αυτής της εξουσιαστικής κλίκας και ενός 
εκάστου των στελεχών της.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο«Ο υπουργός Οικονομι-
κών Ευκλείδης Τσακα-

λώτος, ο Υπουργός Οικονομίας 
Γιώργος Σταθάκης και ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός Οικονομι-
κών Γιώργος Xουλιαράκης, θα 
συναντηθούν με τους επικεφα-
λής των θεσμών σήμερα στις 
18.30. Στη συνάντηση θα συ-
ζητηθεί η διαδικασία μέσω της 
οποίας οι έως τώρα διαπραγμα-
τεύσεις θα καταλήξουν σε ένα 
πρώτο κείμενο συμφωνίας 
μέσα στις επόμενες ημέρες».

Λίγες ώρες πριν διαβούν την 
πόρτα του «Χίλτον», την περα-
σμένη Τετάρτη, Τσακαλώτος 
και Σταθάκης διένειμαν και οι 
δύο το παραπάνω σύντομο non 
paper («άτυπη ενημέρωση» χα-
ρακτηρίζεται αυτή η μόδα που 
έχουν καθιερώσει οι Τσιπραίοι). 
Μια μέρα πριν, είχε πραγματο-
ποιηθεί στο Βερολίνο η συνά-
ντηση Μέρκελ-Λαγκάρντ, που 
έβαλε τα «κουνημένα» πράγ-
ματα στη θέση τους. «Εκλασε 
η νύφη, σκόλασε ο γάμος», 
όπως λέει μια αθυρόστομη λα-
ϊκή παροιμία. 'Η αλλιώς, «κάθε 
κατεργάρης στον πάγκο του».

Της συνάντησης Μέρκελ-
Λαγκάρντ προηγήθηκε ένα 
διήμερο «σκληρής διαπραγμά-
τευσης», με τον Τσίπρα σε ρόλο 
Δον Κιχώτη που προσπαθεί να 
σκοτώσει τον δράκο-ΔΝΤ. Πά-
λι καλά που δεν παρενέβη κι ο 
Καμμένος απειλώντας ότι θα το 
κάνει Κούγκι, κι έτσι γλίτωσαν 
έναν μεγαλύτερο εξευτελισμό.

Δεν πρόκειται να συμμε-
τάσχουμε σε αστυνομικού 
τύπου σεναριολογία για το 
ποιος είχε «βυσματώσει» τα 
τηλέφωνα των δουνουτούδων 
και έδωσε την επικοινωνία Τό-
μσεν-Βελκουλέσκου-Πόποβα 
στα Wikileaks. Αρκεί το γε-
γονός ότι ο Τσίπρας έσπευσε 
να μετατρέψει τη διαρροή σε 
πολιτικό ζήτημα, στέλνοντας 
επιστολή στη Λαγκάρντ για να 
της ζητήσει να… ξεκαθαρίσει τη 
θέση της. Για να εισπράξει ένα 
ξεγυρισμένο «ξέχεσμα».

Διότι η Λαγκάρντ υπαινίχτη-
κε ότι οι παρακολουθήσεις έγι-
ναν από ελληνικές υπηρεσίες 
και ζήτησε με ιταμό ύφος από 
τον Τσίπρα: «Εφόσον μας έχετε 
προσκαλέσει, είναι ζωτικής ση-

μασίας οι αρχές σας να διασφα-
λίσουν ένα περιβάλλον το οποίο 
σέβεται την ιδιωτική φύση των 
συζητήσεων μεταξύ τους, και 
να πάρουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα που εγγυώνται την προ-
σωπική του ασφάλεια». Η γερ-
μανική «Ταγκεσπίγκελ» έγραψε 
ευθέως ότι τις παρακολουθή-
σεις έκανε η ελληνική ΚΥΠ και 
ο διοικητής της Ι. Ρουμπάτης 
αναγκάστηκε να βγει από τη 
σκοτεινιά και με προσωπική 
του δήλωση να υποστηρίξει ότι 
η ΚΥΠ δεν κάνει τέτοια πράγ-
ματα, προκαλώντας γέλια στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Λαγκάρντ ξεκαθάρισε 
στον Τσίπρα ότι το ΔΝΤ «δεν 
επικοινωνεί μέσω διαρροών», 
κάλυψε πλήρως τους υφιστα-
μένους της («η ομάδα αποτε-
λείται από έμπειρο προσωπικό 
το οποίο εμπιστεύομαι πλήρως 
και το οποίο έχει την προσωπι-
κή μου υποστήριξη») και χαρα-
κτήρισε «ανοησία» την άποψη 
που είχε εκφράσει ο Τσίπρας, 
ότι «το προσωπικό του ΔΝΤ θα 
σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει 
ένα πιστωτικό γεγονός σαν δι-
απραγματευτική τακτική».

Eπί της ουσίας, τώρα, επιτέ-
λους, μάθαμε γιατί δεν κλείνει 
ακόμα η περιβόητη πρώτη αξιο-
λόγηση του τρίτου Μνημόνιου. 
Μας το είπε ο ίδιος ο Τσίπρας. 
Το ΔΝΤ προβάλλει συνεχώς 
προσκόμματα, γιατί αυτός ο 
αχώνευτος ο Τόμσεν ζηλεύει! 
Ζηλεύει που το Μνημόνιο του 
Τσίπρα πάει καλά, ενώ τα προ-
ηγούμενα Μνημόνια πήγαν χά-
λια! Οπως είπε ο πρωθυπουρ-
γός των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, «ίσως αυ-
τή η στάση (σ.σ. του Τόμσεν και 
των δουνουτούδων) να βγαίνει 
από την ανάγκη να αποδείξουν 
ότι δεν μπορεί δυο προγράμμα-

τα που οι ίδιοι εμπνεύστηκαν, 
σχεδίασαν και συμμετείχαν 
στην υλοποίησή τους  να έχουν 
αποτύχει παταγωδώς, ενώ το 
τρίτο πρόγραμμα το οποίο δεν 
αποτελεί δική τους έμπνευση, 
αλλά αποτέλεσμα μιας σκληρής 
μάχης και στο οποίο δεν συμμε-
τέχουν –το μόνο από τα τρία που 
δεν συμμετέχουν προσώρας-  
να δείχνει ότι πετυχαίνει. Δεν 
μπορούν να το αντέξουν αυτό, 
όλοι; Δεν ξέρω αν όλοι, σίγουρα 
πάντως αυτοί που εμπλέκονται 
στη διαδικασία της παρακολού-
θησης του σχεδιασμού και της 
υλοποίησης».

Κατόπιν αυτού, απορούμε 
γιατί ο λογογράφος του πρω-
θυπουργού προτίμησε αυτή 
τη φορά να τον πάρει από τη 
θάλασσα και να τον μεταφέρει 
στη στεριά. Από καπετάνιο να 
τον κάνει οδηγό της Φόρμου-
λα-1. Στη θέση του «τελευταίου 
κάβου», στον οποίο αναφερό-
ταν μέχρι τώρα, έβαλε την «τε-
λευταία δύσκολη στροφή, την 
οποία όμως θα πάρουμε με 
επιτυχία και θα βγούμε στην 
τελική ευθεία»! Ωπα, ρε Σου-
μάχερ. Θα κόψετε συντάξεις, 
θα διαλύσετε την κοινωνική 
ασφάλιση, θα βάλετε νέους 
έμμεσους και άμεσους φόρους 
και ο ελληνικός λαός πρέπει να 
σας ευγνωμονεί!

Και η δημόσια επιστολή προς 
Λαγκάρντ, και η ομιλία στην ΚΟ 
του ΣΥΡΙΖΑ, που συγκλήθηκε 
για να παίξουν οι βουλευτές 
ρόλους γλαστρών (ουδείς πή-
ρε το λόγο και η σεμνή τελετή 
έλαβε τέλος μετά την ομιλία 
του Τσίπρα) έγιναν καθαρά για 
λόγους εσωτερικής κατανάλω-
σης. Για να δείξει ο Τσίπρας ότι 
διαπραγματεύεται σκληρά και 
ότι παλεύει να διώξει το ΔΝΤ 

από την Ελλάδα και την Ευρώ-
πη. Το ότι όλο αυτό θα κατέληγε 
σ' ένα προσωπικό του φιάσκο 
δεν το είχε σκεφτεί. Εκτός αν 
το πάει για «ηρωική έξοδο», 
ώστε ν΄αφήσει την ευθύνη του 
κλεισίματος της αξιολόγησης 
σε μια κυβέρνηση τεχνοκρα-
τών, εκβιάζοντας τα μνημονια-
κά κόμματα της αντιπολίτευσης 
να τη στηρίξουν.

Προς το παρόν, δεν έχουμε 
ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Μέρ-
κελ και Λαγκάρντ ξεκαθάρισαν 

ότι το ΔΝΤ μένει στο ελληνικό 
«πρόγραμμα» και συμφώνησαν 
ότι «δυστυχώς δεν είμαστε ακό-
μα στο στόχο». Οι τροϊκανοί 
στο «Χίλτον» είχαν κατεβάσει 
τα μολύβια και μόλις πήραν 
το μήνυμα από το Βερολίνο 
ξανάπιασαν δουλειά με τους 
Τσακαλώτο και Σταθάκη. Με 
τι ορίζοντα; Για αρχές Μαΐου 
έκανε λόγο ο Ρέγκλινγκ του 
ESM, που ποτέ δεν μιλάει στο 
βρόντο. Για «ένα πρώτο κείμενο 
συμφωνίας» μίλησαν Τσακαλώ-
τος και Σταθάκης, υπονοώντας 
ότι η συμφωνία θα μπορούσε 
να γίνει τμηματικά (καταρχήν 
συμφωνία ενόψει της συνόδου 
του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, 
διαπίστωση προόδου από το 
Eurogroup, νομοθέτηση των 
πρώτων πακέτων μέτρων και 
μετά ολοκλήρωση της αξιολό-
γησης). Οι βουλευτές του ΣΥΡΙ-
ΖΑ έκαναν λόγο στη Βουλή για 
νομοσχέδιο που θα ξεκινήσει 
να συζητιέται τη Μεγάλη Τρί-
τη! Τελικά, μετά από ώρες συ-
ζήτησης με τους τροϊκανούς, 
ο Τσακαλώτος ανακοίνωσε τη 
διαδικασία (περισσότερα στη 
σελίδα 6).

Ολ' αυτά, όμως, αφορούν τη 
διαδικασία. Σε κάθε περίπτω-
ση, θα έχουμε δυο εφιαλτικά 
πακέτα μέτρων (αντιασφαλι-
στικά και φορομπηχτικά). Αυτό 
είναι το success story που με 
περισσό θράσος παρουσίασε 
ο Τσίπρας στην ΚΟ του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Και κάτι ακόμα: πρέπει να 
τελειώνουμε με το παραμύθι 
των «κακών» δανειστών (με «κά-
κιστο» το ΔΝΤ) και της «καλής» 
κυβέρνησης. Η ουσία της αντι-
ασφαλιστικής ανατροπής, για 
παράδειγμα, υπήρξε πρόταση 
του ΣΥΡΙΖΑ, υπογεγραμμένη 
από τον ίδιο τον Τσίπρα.

Μετά το σόου της «σκληρής διαπραγμάτευσης»

Στην τελική ευθεία για τα 
εφιαλτικά ασφαλιστικά και 

φορολογικά μέτρα


