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Αποδεικνύουμε ότι έχουμε 
τα κότσια να σπάσουμε αβγά.

Αλέξης Τσίπρας
Από το κλάμα για το τρίτο 

Μνημόνιο, στο καμάρι επειδή 
το υπέγραψαν.

Η απάντηση του κ. Μητσο-
τάκη στην κρίση είναι να ανε-
βάσει φάρμακα, βιβλία, εφη-
μερίδες και εισιτήρια θεάτρου 
από το 6% στο 11% του ΦΠΑ.

Ευκλείδης Τσακαλώτος
Πού να μας πιάσει εμάς, που 

πήγαμε σχεδόν όλα τα τρόφι-
μα στο 24%;

Είναι βαθιά η στεναχώρια 
όλων μας, εκεί στον Alpha. 
Ισως ακόμα μεγαλύτερη για 
αυτούς που ξεκίνησαν από τα 
πρώτα βήματα μέχρι τη σημε-
ρινή δύσκολη, πολύ δύσκολη 
συγκυρία.

Λάκης Λαζόπουλος
Ο Κοντομηνάς, γιατί άραγε 

δεν κατανοεί τη βαθιά στενα-
χώρια του Λάκη του κοτεράκια 
και θεωρεί ότι είναι αυτός που 
του την έφερε σε συνεργασία 
με τους Τσιπραίους;

Εγώ έχω δηλώσει ότι δεν εί-
μαι Νέα Δημοκρατία. Αλλά τον 
κ. Μητσοτάκη τον στηρίζω, για-
τί, προφανώς, είναι ο πιο καλός 
από όλους.

Γιάννης Μπουτάρης
Την προηγούμενη εβδομά-

δα στήριζε Σταύρο Θεοδωρά-
κη, την επόμενη ποιος ξέρει…

Η συμμετοχή δεν ήταν τόσο 
μεγάλη όση είδαμε σε προη-
γούμενες εκλογές, αλλά ήταν 
μεγάλη.

Βλαντίμιρ Πούτιν
Συμμετοχή 48%, αποχή 

52%, αλλά τον Πούτιν τον εν-
διαφέρει μόνο ότι το κόμμα 
του σάρωσε.

Στη ΔΕΘ το ματσάκι το κα-
θάρισε άνετα ο Μητσοτάκης. 
Την απλή αναλογική την είχαν 
τακτοποιήσει η Φώφη και ο 
Σταύρος. Στην Τράπεζα Αττι-
κής ο Στουρνάρας τους πήρε 
τα εσώρουχα. Και οι τηλεο-
πτικές άδειες που θα ήταν το 
κυβερνητικό αριστοτέχνημα 
εξελίσσονται σε Βατερλό με 
απρόβλεπτες συνέπειες.

Ι.Κ. Πρετεντέρης
Αναθάρρησε ο Πρετεντε-

ράκος, που είχε κατεβάσει 
πλερέζες, και τώρα μοιράζει 
αισιοδοξία στους ομογάλα-
κτούς του.

Λυπάμαι που ο εκπρόσωπος 
της Αξιωματικής Αντιπολίτευ-
σης κατά τρόπο προκλητικό 
προσπάθησε τη σημερινή συ-
ζήτηση εθνικής συνεννοήσε-
ως και εθνικής για το μέλλον 
προόδου να τη μετατρέψει σε 
μια στείρα προσωπική και κομ-
ματική αντιδικία. Θα ήθελα να 
πω ότι εκτελεί διατεταγμένη 
υπηρεσία του κόμματός του. 
Είναι η υπηρεσία της δολοφο-
νίας χαρακτήρων. 

Νικόλαος Φίλης
Πολύ κλαψούρισμα ρίχνουν 

εσχάτως οι συριζαίοι.

«Εάν κάποιος από τους 
υπερθεματιστές -δεν μας 

ενδιαφέρει ποιος, κανείς δεν 
είναι φίλος μας- δεν έχει τη 
δυνατότητα να πληρώσει ή να 
δικαιολογήσει τα χρήματά του, 
θα εκπέσει το επόμενο δευτε-
ρόλεπτο», είπε ο Τσίπρας στην 
ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβε, 
άραγε, τι είπε; Οι λεγόμενοι 
υπερθεματιστές δεν είναι πια 
προσωρινοί. Υποτίθεται ότι έχει 
ελεγχθεί το «πόθεν έσχες» και 
ότι όλοι διαθέτουν εγγυημένα 
ολόκληρο το ποσό με το οποίο 
«χτύπησαν» και πήραν τηλεο-
πτική άδεια. Αρα, ο Τσίπρας 
αμφισβητεί τον έλεγχο του 
πόθεν έσχες που έγινε υπό 
την εποπτεία του στενότερου 
συνεργάτη του, του Παππά! 
Επειδή αυτό σίγουρα δεν 
ισχύει, απλά είχαμε μια ακόμα 
επίδειξη τζάμπα μαγκιάς.

Αφιερωμένο εξαιρετικά σε 
όσους λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 

έχει κρυφή ατζέντα περιθωριο-
ποίησης -αν όχι εξάλειψης- της 
Ορθοδοξίας. Χωρίς κανένα 

δικό μας σχόλιο. Με την επι-
σήμανση μόνο πως ο εν λόγω 
υφυπουργός δεν είναι ΑΝΕΛ, 
ούτε κάποιος παλαιοπασόκος. 
Είναι ΣΥΡΙΖΑ, αναντάμ παπα-
ντάμ. Τίτλος δελτίου Τύπου: 
«Επίσκεψη Υφυπουργού Εξω-
τερικών, Γι-
άννη Αμανα-
τίδη για την 
ε ο ρ τ ή  τ η ς 
Υψώσεως 
του Τιμίου 
Σταύρου στο 
Οικουμενικό 
Πατριαρχείο 
(Κωνσταντι-
νούπολη)». 
Περιεχόμε-
νο: «Το Οι-
κουμενικό 
Πατριαρχείο 
σ τ ο  Φ α -
νάρι και τη 
Θεολογική 
Σχολή  της 
Χάλκης επι-
σκέφθηκε ο 
Υφυπουργός 
Εξωτερικών, 

Γιάννης Αμανατίδης, με αφορ-
μή τη γιορτή της Υψωσης του 
Τιμίου Σταυρού. Μετά το τέ-
λος της Θείας Λειτουργίας, 
ο κ. Αμανατίδης εξέφρασε τη 
χαρά του που βρίσκεται στο 
Φανάρι και δήλωσε ότι με τον 

Παναγιώτατο Οικουμενικό 
Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίο 
συζήτησαν τα συμπεράσματα 
της Αγίας και Μεγάλης Συνό-
δου, που πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία στην Κρήτη, καθώς και 
τις τρέχουσες εξελίξεις».

Οπως δήλωσε η καρα-
μπουζουκλού κυβερνητική 

εκπρόσωπος, ο ΕΝΦΙΑ έγινε 
δικαιότερος, ενώ «όταν το επι-
τρέψουν οι συνθήκες, δηλαδή 
όταν μειωθούν οι στόχοι για 
πρωτογενή πλεονάσματα, θα 
αντικατασταθεί από έναν πο-
λύ δικαιότερο φόρο ακίνητης 
περιουσίας». Ετσι, τα πράγμα-
τα μπαίνουν στη θέση τους. Ο 
δήθεν δίκαιος φόρος ακίνητης 
περιουσίας, που σύμφωνα με 

τον αναπληρωτή 

υπουργό Τρύφωνα θα εφαρμο-
στεί από το 2018, μεταφέρεται 
σε κάποιο απροσδιόριστο μέλ-
λον. Γιατί το 2018 το πρωτογε-
νές πλεόνασμα κορυφώνεται, 
φτάνοντας το 3,5% του ΑΕΠ, 
και θα παραμείνει σ’ αυτό το 
επίπεδο και «μεσοπρόθεσμα», 
δηλαδή για αρκετά ακόμα 
χρόνια, όπως προβλέπει το 
τρίτο Μνημόνιο, πράγμα που 
φρόντισε να μας θυμίσει πρό-
σφατα και ο Κλάους Ρέγκλινγκ, 
σε συνέντευξή του σε ελληνική 
αστική φυλλάδα.

Δε σε φοβόμαστε εσένα, 
Καμπουράκη. Με τόσα και 

τέτοια… προσόντα θα βρεις σί-
γουρα νέα δουλειά. Γι' αυτό δε 
βρίζεις τον ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε;

24/9: Ημέρα καρδιάς 24/9/1939: Η Ιαπωνία απε-
λαύνει ένα εκατομμύριο Κινέζους 24/9/1943: 
150 ταγματασφαλίτες επιτίθενται στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, δύο νεκροί φοι-
τητές, δέκα τραυματίες 24/9/1945: Αυ-
τοπυρπόληση ιάπωνα πρωθυπουργού Χιντέκι 
Τόγιο (σώζεται από aμερικανούς γιατρούς) 
24/9/1947: Ο Νίκος Ζαχαριάδης απορρίπτει 
πρόταση της κυβέρνησης Σοφούλη για παράδοση 
οπλισμού και αμνηστία 24/9/1957: Ο διευθυ-
ντής του Δημόσιου Ταμείου Σκοπέλου σκοτώνει 
επιθεωρητή την ώρα ελέγχου και αυτοκτονεί 
25/9:Ρουάντα: Ημέρα συνέλευσης, κυβέρνησης 
25/9/1972: Βόμβες (ΔΑ και ΔΑΣ) σε διυλιστήρια 
Εσσο Πάππας και γραφεία ΓΣΕΕ 25/9/1973: 
Διαδήλωση χιλίων φοιτητών (Αθήνα) 

παρά την απαγόρευση, βίαιη διάλυ-
ση, συλλήψεις 25/9/1974: Επανακυκλοφορεί 
νόμιμα μετά από 27 χρόνια ο «Ριζοσπάστης» 
26/9: Ημέρα αντισύλληψης, ημέρα ναυτιλίας, 
ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, Υεμένη: Ημέρα επα-
νάστασης (1962) 26/9/1968: Βόμβα (ΔΕ) έξω 
από διεύθυνση ΥπΕξ την ώρα ομιλίας του Γεώρ-
γιου Παπαδόπουλου 26/9/1968: Φωτεινά “όχι” 
σε λόφο Καισαριανής και πλατεία Καραϊσκά-
κη 26/9/1989: Εκτέλεση Παύλου Μπακογιάννη 
(17Ν) 26/9/1992: Σύλληψη Χριστόφορου Μαρίνου 
και Επαμεινώνδα Σκυφτούλη 27/9: Ημέρα τουρι-
σμού 27/9/1831: Δολοφονία Ιωάννη Καποδίστρια 

27/9/1941: Δημιουργία ΕΑΜ 27/9/1944: 
Συμφωνία Καζέρτας 28/9: Ημέρα κατά λύσσας, 

ημέρα Ινδιάνων Αμερικής 28/9/1864: Ιδρυ-

ση Πρώτης Διεθνούς 29/9: Ναυτική ημέρα, 
Μπρουνέι: Ημέρα συντάγματος 29/9/1968: Νόθο 
δημοψήφισμα «επικυρώνει» το χουντικό σύνταγ-
μα 29/9/1971: 16μηνη φυλάκιση στην Αμαλία 
Φλέμινγκ για αρωγή στην απόπειρα διαφυγής 
του Αλέκου Παναγούλη 29/9/1972: Παράνομη 
κυκλοφορία πρώτου φύλλου «Πανσπουδαστικής» 
29/9/1990: Αποφυλάκιση Στυλιανού Παττακού 
«προς αποφυγήν ανηκέστου βλάβης της υγείας 
του» 29/9/2003: Επτά Πακιστανοί νεκροί σε 
ναρκοπέδιο στον Eβρο 30/9: Ημέρα μετάφρασης, 
ημέρα εθνικών ευεργετών, Μποτσουάνα: Εθνική 
γιορτή (1966) 30/9/1946 : Είκοσι δύο ηγέτες 
των ναζί κρίνονται ένοχοι για εγκλήματα πο-

λέμου στη δίκη της Νυρεμβέργης 30/9/1947: 
Ιδρυση Κόμινφορμ 30/9/1960: Ιδρυση ΟΟΣΑ.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u «Την αρχή του τέλους της επιτροπεί-
ας για τη χώρα» προανήγγειλε πάλι ο 
Τσίπρας u Αν (υποθέσουμε ότι) η αρ-
χή είναι τώρα, το τέλος για πότε υπο-
λογίζεται; u Σε πόσες… δόσεις και σε 
πόσα τέρμινα; u Τον είχαμε ξεχάσει, 
αλλά αυτός δεν μας ξέχασε u Ο Γιαν-
νάκης-Ιωακείμ Φούχτελος (γερμανιστί  
Hans- Joachim Fuchtel) κατέφθασε στα 
μέρη μας την περασμένη βδομάδα και 
συναντήθηκε με σχεδόν το μισό υπουρ-
γικό συμβούλιο u «Στο επίκεντρο της 
συζήτησης ήταν το θέμα της ενίσχυσης 
της ελληνικής οικονομίας» ανακοίνωσε 
ο Σταθάκης u Πλιάτσικο μυρίζει, δεν 
νομίζετε; u Βυζαντινά μεγαλεία u Ο 
καλός πελάτης της στήλης, υφυπουρ-
γός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, 
επισκέφτηκε το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο «για την εορτή της Υψώσεως του 
Τιμίου Σταυρού» u Τρεις ευμεγέθεις 
φωτογραφίες συνόδευαν το σχετικό 

δελτίο Τύπου u Παρακαλέσαμε την 
αδελφή στήλη «επί του πιεστηρίου» 
να φιλοξενήσει τουλάχιστον μία u Το 
αξίζει ο ευσεβής υφυπουργός u «Ναι, 
φυσικά και είναι μία πολύ ακριβή παρα-
γωγή, όμως το σίγουρο είναι ότι την αξί-
ζω» u Πάντα… μετριόφρων ο Μπέζος u 

Για την εκπομπή του στην ΕΡΤ ο λόγος 
και τα μπικικίνια που εισπράττει u Στην 
εκπομπή του Μένιου, φυσικά, για να 
αναδειχτεί η… ποιότητα u «Εγώ ξέρε-
τε δεν έπαιρνα ούτε επιχορηγίες ούτε 
αυτές τις ανοησίες που τόσα χρόνια 
μας ταλαιπώρησαν» είπε σε άλλο ση-
μείο u Εκανε ποτέ θέατρο με στοιχει-
ώδεις καλλιτεχνικές αξιώσεις και μας 
διέφυγε; u Οφείλουμε, πάντως, να του 
αναγνωρίσουμε την καλή… όσφρηση u 

Ακολούθησε τον κυρ-Φώτη στο… μεγά-
λο δρόμο της επιστροφής u Κι όχι τον 
Λυκούδη ή τον Χατζησωκράτη u Αντί 
να βολοδέρνει στην άγονη γραμμή της 

Κεντροαριστεράς, αναπαύεται πλέον 
στα πολυτελή σαλόνια της ΕΡΤ u Με 
την αξία του, δεν το συζητάμε… u Ο 
Σταυράκης έκανε κριτική στον Κούλη 

u Από σκληρές νεοφιλελεύθερες θέ-
σεις u Τον εγκάλεσε γιατί δεν εξήγ-
γειλε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων 

u Η ομάδα του Unfollow ανέλαβε να 
συντάσσει το «μηνιαίο περιοδικό έρευ-
νας» REPORT u Θα διανέμεται ως έν-
θετο με τη φυλλάδα «Παραπολιτικά» u 

Τα συγχαρητήριά μας και… εις ανώτερα 

u Ενα talk show στο Alter Ego του Μα-
ρινάκη το αξίζετε, κατά τη γνώμη μας u 

Αυτή τη «δολοφονία χαρακτήρων», που 
καταγγέλλουν ο Πολάκης, ο Φίλης και 
τινές άλλοι συριζαίοι, δεν την καταλα-
βαίνουμε u Για να σου τον δολοφονή-
σουν, πρέπει να έχεις χαρακτήρα u Κι 
απ' όσο γνωρίζουμε, τα ασπόνδυλα δεν 
έχουν χαρακτήρα u Ηλίθιος ή βλάκας 
ο Κουρής, όπως δήλωνε για τον εαυτό 

του στη Βουλή; u Πώς θα μπορούσε 
να είναι ηλίθιος ο μοναδικός Ελληνας 
που κατάφερε να «ρίξει» τον Μητσοτά-
κη; u Πόσο αλητήριος πρέπει να είσαι 
για να ειρωνεύεσαι τη Δούρου επειδή 
«στα 42 της έβαλε σιδεράκια» u Και 
πόσο πορωμένος, για να μη φροντίσεις 
να μάθεις ότι ορθοδοντική μπορεί να 
κάνει κανείς και στα γεράματα (όχι υπο-
χρεωτικά για αισθητικούς λόγους) u Για 
τον «Φαληρέα» της «Καθημερινής» ο 
λόγος, που στους εχέφρονες αναγνώ-
στες του κατάφερε να κάνει συμπαθή 
τη Δούρου u Επί τρία τέταρτα (σύμφω-
να με τα παπαγαλάκια του Μαξίμου), ο 
Αλέξης εξηγούσε στην Ανγκελα ότι η 
«σύνοδος του Ζαππείου» δεν ήταν κά-
ποια διασπαστική κίνηση των Νοτίων u 

Κι είχε μια αγωνία η Μέρκελ… u Από 
τον Τσίπρα περίμενε να μάθει τα κα-
θέκαστα u Εκτός αν τη βρίσκει να τον 
ακούει να απολογείται u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Εγώ βλέπω πάρα πολύ κόσμο στο δρόμο και μου λέει, εμένα η 
σύνταξή μου ήταν 920 ευρώ και είναι 920 ή 917. Δεν είχαν καμία 

από αυτές τις φοβερές περικοπές που λένε τα ΜΜΕ.
Θεανώ Φωτίου

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Σε θέση άμυνας
Μια ομιλία έκανε στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης και οι συριζαίοι δεν 

περιορίστηκαν μόνο στα όσα είπε ο Τσίπρας στην ομιλία του στην 
ΚΕ του κόμματος. Ολοι οι υπουργοί παραγωγικών υπουργείων 
(και όχι μόνο) έσπευσαν να απαντήσουν στις εξαγγελίες Μητσο-
τάκη, επιχειρηματολογώντας επί όλων όσων είπε. Δεν άφησαν 
ούτε λέξη του Κούλη να πέσει κάτω, ξεχνώντας πως μ' αυτόν τον 
τρόπο τον κατέστησαν κεντρικό πόλο της αστικής πολιτικής σκη-
νής, έναντι του οποίου ετεροπροσδιορίζονται.

Τι σημαίνει αυτό; Οτι έχουν περάσει σε θέσεις άμυνας και ότι 
έχουν δώσει στον Κούλη το στάτους του εν αναμονή πρωθυπουρ-
γού. Αυτός κάνει προτάσεις και αυτοί προσπαθούν ν' αποδείξουν 
ότι δεν είναι ρεαλιστικές, δεν είναι σωστές, είναι υποκριτικές ή 
ό,τι άλλο. Επαναλαμβάνεται δηλαδή (με αντίθετες τις θέσεις των 
πρωταγωνιστών) αυτό που συνέβαινε το 2014. Τότε ήταν ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ που έκανε εξαγγελίες και οι Σαμαροβενιζέλοι που έσπευδαν 
να απαντήσουν, επιστρατεύοντας επιχειρήματα ενάντια στις 
συριζαϊκές εξαγγελίες. Την κατάληξη την ξέρουμε.

Χαρακτηριστική αντίδραση πανικόβλητου συριζαίου υπουρ-
γού, είναι η φλύαρη ανακοίνωση που έτρεξε να κάνει ο Τρύφων 
Αλεξιάδης, στην οποία -μεταξύ των άλλων- επισημαίνει: «Μόνο 
για τον ΕΝΦΙΑ, οι εξαγγελίες της ΝΔ απαιτούν ισοδύναμα 960 
εκατομμυρίων (3,2 δις Χ 30%). Αν προστεθούν και τα υπόλοιπα, 
οι εξαγγελίες τους απαιτούν τεράστια ποσά, τα οποία δεν κα-
λύπτονται από το άθροισμα των 1.475 εκατομμυρίων ευρώ από 
δήθεν εξοικονόμηση δαπανών». Πρόκειται για τη γνωστή επιχει-
ρηματολογία «πού θα βρείτε τα λεφτά;», που χρησιμοποιούσαν 
οι γαλαζοπράσινοι συγκυβερνώντες, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έταζε «της 
Παναγίας τα μάτια» στον ελληνικό λαό. Πώς σκέφτηκαν τότε οι 
ψηφοφόροι; Μια λογική κυριαρχούσε στους καφενέδες της επι-
κράτειας: «Και ένα να κάνει απ' όσα τάζει, όφελος θα έχουμε». 

Μένει να δούμε αν η ίδια λογική θα επικρατήσει και πάλι, φου-
σκώνοντας τα γαλάζια πανιά και οδηγώντας τον Κούλη στον πρω-
θυπουργικό θώκο. Οι συριζαίοι, πάντως, κάνουν ό,τι μπορούν γι' 
αυτό. Ο πανικός τους και η αμυντική στάση είναι φυσιολογικό 
αποτέλεσμα της πολιτικής που υπηρετούν από τότε που υπέγρα-
ψαν το τρίτο Μνημόνιο. Ξέρουν ότι τίποτα καλό δεν πρόκειται 
να προκύψει, ξέρουν ότι δεν είναι σε θέση να προσφέρουν την 
παραμικρή ανακούφιση στον χειμαζόμενο ελληνικό λαό. Η μνη-
μονιακή πολιτική, την οποία υπηρετούν με το φανατισμό του 
νεοφώτιστου στην αστική διαχείριση, τους «καταπίνει» πολιτικά, 
όπως συνέβη και με τους προηγούμενους. Είναι τυχεροί που δεν 
υπάρχουν οποιουδήποτε τύπου εκλογές μέχρι τις επόμενες βου-
λευτικές, αισθάνονται ευλογημένοι που το εργατικό και λαϊκό 
κίνημα περνάει περίοδο απογοήτευσης και ηττοπάθειας, όμως 
τη ροή των πραγμάτων δεν μπορούν να την αλλάξουν.

Μαλλιοκούβαρα…
Οι «Μεταρρυθμιστές» του Λυκούδη συνεργάζονται με το Ποτά-

μι, του οποίου ο Λυκούδης είναι βουλευτής. Οι «Μεταρρυθμιστές» 
έκαναν την περασμένη Δευτέρα πολιτική εκδήλωση σε θέατρο 
της Αθήνας (όχι από τα μεγάλα), με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Κε-
ντροαριστερά Τώρα», όμως ο πρόεδρος του Ποταμιού δεν ήταν 
εκεί για ν' ακούσει την ομιλία του Λυκούδη, να πάρει το λόγο, να 
συμμετάσχει στη συζήτηση. Ο Θεοδωράκης προτίμησε να πάει 
σε κάποιο καφέ, στην παρουσίαση του βιβλίου ενός πρώην υπο-
ψήφιου βουλευτή με τη ΔΗΜΑΡ και με το Ποτάμι.

Η χαρακτηριστικότατη απουσία του Θεοδωράκη σηματοδότη-
σε το ρήγμα που υπάρχει στο εσωτερικό του Ποταμιού (εμείς το 
προεξοφλούσαμε, όπως γνωρίζετε). Ο Θεοδωράκης έχει δείξει 
πολλές φορές ότι ο όρος Κεντροαριστερά του προκαλεί αλλεργία. 
Προτιμά κάτι πιο… μοντέρνο, που να κλείνει το δρόμο συνεργασίας 
με τον ΣΥΡΙΖΑ και να κρατά ορθάνοιχτο το δρόμο της συνεργα-
σίας με τη ΝΔ. 

Ο Λυκούδης δεν την έπεσε ευθέως στον Θεοδωράκη. Δεκαετίες 
στις ίντριγκες της «ανανεωτικής» αριστεράς, του πιο χυδαίου ανα-
θεωρητικού ρεύματος, ξέρει πως πρέπει ν' αφήσεις τον αντίπαλο 
να εκτεθεί μόνος του, για να έχεις ελπίδα να του πάρεις κόσμο. 
Προτίμησε, λοιπόν, να κρατήσει ίσες αποστάσεις από Ποτάμι και 
ΠΑΣΟΚ, «μοιράζοντας» τις ευθύνες για το σκορποχώρι.  Ομως 
προσδιόρισε με σαφήνεια το ρόλο του ίδιου και της παρέας του: 
«Με τις δικές μας ιστορικές εμπειρίες και τη δική μας ιδιαίτερη 
ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα να συμβάλλουμε ως καταλύτης 
στην ανασυγκρότηση και ενιαία πολιτική έκφραση του χώρου αυ-
τού. Να συμβάλλουμε  στην προοπτική μιας Νέας Κεντροαριστε-
ράς, μιας Μεγάλης και Ενιαίας Προοδευτικής, Μεταρρυθμιστικής 
και Δημοκρατικής Παράταξης». Και προχώρησε σε μια προειδο-
ποίηση που αφορούσε το Ποτάμι και όχι το ΠΑΣΟΚ: «Τα πολιτικά 
σχήματα που υπάρχουν στον χώρο δεν έχουν μέλλον στη μοναξιά 
τους. Είναι καταδικασμένα σύντομα να γίνουν εύκολη λεία και 
βορά του διπολισμού. Με δική τους μάλιστα ευθύνη. Χωρίς κανένα 
δικαιολογητικό. Διερωτώμαι. Γιατί κωφεύουν; Δεν θέλουν να ακού-
σουν τη βοή των γεγονότων;». Τα είπε και τώρα περιμένει το παζάρι 
με το ΠΑΣΟΚ (στο παρασκήνιο πρέπει να το έχει ήδη αρχίσει).

Πού τελειώνει το σκάνδαλο 
και πού αρχίζει η σκαν-

δαλολογία; Τρέχα γύρευε. Τις 
περισσότερες (για να μην πού-
με όλες) τις φορές η αλήθεια 
παραμένει καλά κρυμμένη. Ο 
καθορισμός των ορίων ανά-
μεσα στο σκάνδαλο και τη 
σκανδαλολογία είναι υπόθε-
ση των ποινικών δικαστηρίων 
και όχι της αστικής πολιτικής. 
Τα δικαστήρια εκκαθαρίζουν 
αυτές τις υποθέσεις με καθυ-
στέρηση πολλών ετών, ενώ το 
πολιτικό αποτέλεσμα επέρχε-
ται σχετικά σύντομα. Απ' αυτή 
την άποψη, καμιά σημασία 
δεν έχει αν υπάρχει «σκάν-
δαλο Καλογρίτσα» ή απλώς 
σκανδαλολογία σε βάρος της 
κυβέρνησης. Σημασία έχει πως 
η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ έχει πιαστεί γερά στο δό-
κανο και το περιβόητο «ηθικό 
πλεονέκτημα της Αριστεράς» 
έχει πάει περίπατο.

Την περασμένη Τρίτη, από 
το μέγαρο Μαξίμου έγινε μια 
διαρροή που έλεγε ότι, σε σχέ-
ση με τα καταγγελλόμενα για 
την Τράπεζα Αττικής και τον 
Καλογρίτσα, το λόγο έχουν η 
Δικαιοσύνη και οι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί της ΤτΕ. Από την 
εποχή που ο Σημίτης απαντού-
σε στη σκανδαλολογία με την 
παροιμιώδη φράση «όποιος 
έχει στοιχεία να πάει στον ει-
σαγγελέα», κάθε κυβέρνηση 
που επανέλαβε το ίδιο, είχε 
αρχίσει να μετράει αντίστρο-
φα. Διότι ο πολιτικός κύκλος 
δεν καθορίζεται από τον κύκλο 
της ποινικής διερεύνησης μιας 
υπόθεσης, αλλά από άλλους 
παράγοντες. Σημασία έχει τι 
εικόνα δίνει στην κοινωνία μια 
κυβέρνηση και όχι τι θα πουν 
οι εισαγγελείς, οι ανακριτές 
και τα δικαστικά συμβούλια. Τα 
πέριξ της Βουλής κυριλέ στέ-
κια είναι γεμάτα από περιθω-
ριοποιημένους πολιτικούς, που 
τους ξέβρασε το ίδιο το αστικό 
πολιτικό σύστημα βάζοντάς 
τους σε ρόλους αποδιοπομπαί-
ων τράγων, μολονότι δεν είχαν 
καμιά επίπτωση από την όποια 
ποινική τους εμπλοκή. Στον 
Κορυδαλλό πήγαν μονάχα ο 
Ακης με τον Σμπώκο, ενώ στο 
περιθώριο πάμπολλοι.

Καπνός χωρίς φωτιά δεν 
υπάρχει. Κι εδώ (σε ό,τι έχει 
να κάνει με τον Καλογρίτσα 
και τους Τσιπραίους), ο κα-
πνός είναι πυκνός και μαύρος, 
κατάμαυρος. Εχουμε έναν 
δευτεροκλασάτο εργολάβο, 
γνωστό για τις διασυνδέσεις 
του πρώτα με τον Περισσό και 
τον πρώτο Συνασπισμό, και 
μετά με το ΠΑΣΟΚ. Αυτός ο 
εργολάβος δεν μπόρεσε πο-
τέ να μπει με αξιώσεις σφήνα 
στους τοπ εργολάβους (Μπό-
μπολα και σία) και στους τοπ 
μιντιάρχες. Ούτε εφημερίδα 
κατάφερε να κρατήσει ούτε 
ραδιόφωνο. Και φτάνουμε στα 
2016 και αυτός ο εργολάβος 
συμμετέχει στο διαγωνισμό 

για τις τηλεοπτικές άδειες και 
βγαίνει νικητής, αφήνοντας 
εκτός νυμφώνος κανάλια όπως 
ο Alpha του Κοντομηνά και το 
Star των Βαρδινογιάννηδων.

Εχουμε δύο υπουργούς 
(Παππά και Σπίρτζη) που δεν 
έχουν τίποτα το κοινό στην 
πολιτική τους διαδρομή. Συ-
ριζαίος που ζούσε στη Σκωτία 
ο πρώτος, «φόλα» πασόκος ο 
δεύτερος. Αυτοί οι δύο γίνο-
νται τόσο κολλητοί που ανοί-
γουν κοινό πολιτικό γραφείο. 
Ο Καλογρίτσας είναι κουμπά-
ρος του Σπίρτζη, αλλά και κου-
μπάρος του Καμμένου. Από 
την πρώτη στιγμή που ανοίγει η 
διαδικασία εκχώρησης των τη-
λεοπτικών αδειών, ο Καμμένος 
ξεκινά πόλεμο ειδικά ενάντια 
στον Καλογρίτσα, ενώ αβαντά-
ρει τον Σαββίδη (ολόκληρο το 
γραφείο Τύπου του Καμμένου 
έχει μετακομίσει στο επιτελείο 
του υπό ίδρυση καναλιού του 
Σαββίδη!). Ο άλλος κουμπά-
ρος, όμως, υπερασπίζεται 
το δικαίωμά του να διατηρεί 
φιλίες και κουμπαριές και 
αφότου γίνει υπουργός. Ελα, 
όμως, που ως υπουργός σπάει 
σε τμήματα την κατασκευή της 
εθνικής οδού Πάτρας-Πύργου 
και τα πρώτα τρία τμήματα που 
δημοπραττούνται τα παίρ-
νει η εταιρία του κουμπάρου 
Καλογρίτσα. Εδωσε μεγάλες 
εκπτώσεις, είναι η απάντηση 
του Σπίρτζη, που θυμίζει Βουλ-
γαράκη: «ότι είναι νόμιμο είναι 
και ηθικό». Επίσης, ο κολλητός 
του Σπίρτζη, Ν. Παππάς, είναι 

ο αρμόδιος για τις τηλεοπτι-
κές άδειες υπουργός. Και ο 
κουμπάρος Καλογρίτσας κα-
ταφέρνει να πάρει τηλεοπτική 
άδεια, σ' ένα διαγωνισμό που 
επισήμως ήταν αδιάβλητος. 
Αδιάβλητες ήταν και κάτι κλη-
ρώσεις ποδοσφαιρικών αγώ-
νων στο παρελθόν, όμως κά-
ποια μπαλάκια στην κληρωτίδα 
ήταν παγωμένα     και τα διάλε-
γαν -πάντα αδιάβλητα- αυτοί 
που έκαναν την κλήρωση.

Το πράγμα έχει και συνέχεια. 
Ο κουμπάρος εργολάβος-κα-
ναλάρχης στοχοποιείται αμέ-
σως από τους άλλους κανα-
λάρχες: δεν έχει λεφτά, έχει 
πάρει παράνομα δάνεια από 
την Τράπεζα Αττικής (στην 
οποία ρόλο, ως πρόεδρος του 
ΤΕΕ, έπαιζε στο παρελθόν ο 
κουμπάρος Σπίρτζης), έχει 
βάλει στο πόθεν έσχες του ένα 
βοσκότοπο στην Ιθάκη, που 
του τον έχει δώσει ένας άλλος 
καπιταλιστής (απ' αυτούς που 
πριν από χρόνια διαδέχτηκαν 
τον Καλογρίτσα στην ιδιοκτη-
σία του Rock FM). Σκάει η 
υπόθεση της Τράπεζας Αττι-
κής, οι Τσιπραίοι προσπαθούν 
να στριμώξουν τον Στουρνάρα, 
αυτός τους «παίρνει τα σώ-
βρακα», η νέα (στουρναρικής 
επιλογής) διοίκηση της Αττι-
κής δηλώνει ότι τα δάνεια του 
Καλογρίτσα δεν έχουν κάτι το 
επιλήψιμο και ότι εξυπηρετού-
νται κανονικά, όμως η χλαπα-
ταγή συνεχίζεται. Και σ' αυτή 
τη χλαπαταγή συμμετέχουν 
πλέον και συριζαίοι.

Δεν έγινε ουσιαστική εξέτα-
ση των δηλώσεων πόθεν έσχες 
των υποψήφιων καναλαρχών 
από την επιτροπή διενέργειας 
του διαγωνισμού, δηλώνει πα-
ραζαλισμένος σε τηλεοπτικό 
σταθμό ο βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Β. Τσίρκας. Ο υπουργός 
Εσωτερικών Β. Κουρουμπλής 
αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί 
να υπάρχουν ακόμα και ποινι-
κές ευθύνες για την υπόθεση 
Καλογρίτσα και μετά βγαίνει 
και μαζεύει τη δήλωσή του. Ο 
ίδιος ο Τσίπρας λέει στην ΚΕ 
του ΣΥΡΙΖΑ πως όποιος κα-
ναλάρχης δε βάλει τα λεφτά 
θα φύγει, παραδεχόμενος 
έτσι ότι ενδεχομένως υπάρ-
χει πρόβλημα. Και ο Παππάς 
γυρίζει άρον-άρον από τις 
ΗΠΑ, για να πει ότι… ο έλεγ-
χος συνεχίζεται, ότι «υπάρχει 
ενδεχόμενο να μην περάσουν 
στην επόμενη φάση κάποιοι 
από τους υπερθεματιστές» κι 
ότι «δεν είμαστε σε θέση να 
εγγυηθούμε σε κανέναν από 
τους τέσσερις ότι θα πάρει 
την άδεια, συντρέχουν και 
άλλες προϋποθέσεις»! Ποιος 
έλεγχος συνεχίζεται, όταν με 
Απόφαση του Κρέτσου οι τέσ-
σερις (Αλαφούζος, Καλογρί-
τσας, Μαρινάκης, Κυριακού) 
ανακηρύχτηκαν «οριστικοί 
υπερθεματιστές», που σημαί-
νει ότι πέρασαν τον έλεγχο 
«πόθεν έσχες» (ολόκληρη η 
απόφαση Κρέτσου στη σελί-
δα 13); Οποιος βάλει τα λεφτά 
της πρώτης δόσης παίρνει στα 
χέρια του την άδεια.

Ηταν δεδομένο ότι οι παλιοί 
μιντιάρχες θα έπαιζαν «σκλη-
ρό ροκ». Δεν ξέρουμε ποια θα 
είναι η κατάληξη. Υπάρχουν 
ακόμα και οι δικαστικές διαδι-
κασίες (ΣτΕ), ενώ δεν αποκλεί-
εται να εκδηλωθεί παρέμβαση 
και από πλευράς ΕΕ, που θ' αλ-
λάξει κάποια δεδομένα. Ομως, 
ακόμα κι αν το σχέδιο των 
Τσιπραίων βγει αλώβητο και 
ο Καλογρίτσας δημιουργήσει 
κανάλι (με τον Βρυώνη του Ε, 
άραγε;), η πολιτική ζημιά έχει 
γίνει και δε διορθώνεται με 
τίποτα. Στη συνείδηση του κό-
σμου οι συριζαίοι είναι πια «ίδι-
οι με τους άλλους». Ολα όσα 
περιγράψαμε στην αρχή αυτού 
του σημειώματος κανένας δεν 
πρόκειται να τα αποδώσει σε 
συμπτώσεις. Κανένας δεν 
πρόκειται να αποδεχτεί τη… 
βουλγαράκεια λογική, ακόμα 
κι αν κλείσει σύντομα κάθε 
δικαστική εκκρεμότητα. Γιατί 
ο κόσμος ξέρει πολύ καλά πώς 
γίνονται αυτές οι «δουλειές».

Οι Τσιπραίοι έχουν απωλέ-
σει οριστικά το πολυδιαφημι-
σμένο από τους ίδιους «ηθικό 
πλεονέκτημα». Και δεν έχουν 
κάτι που να τους επιτρέπει να 
αισιοδοξούν ότι μπορούν να 
το αντικαταστήσουν. Στον ελ-
ληνικό λαό μόνο χαράτσια και 
πετσοκόμματα μισθών και συ-
ντάξεων θα εξακολουθήσουν 
να προσφέρουν.

Μετά τον Καμμένο ο 
Κουρουμπλής

Ο Καμμένος, που δε δίστασε να την πέσει δημόσια στον Κα-
λογρίτσα, δηλώνοντας πότε ότι δεν πρέπει να πάρει τηλεοπτική 
άδεια γιατί είναι εργολάβος και πότε ότι δεν έχει τα λεφτά για να 
πληρώσει την άδεια, σιώπησε ξαφνικά μόλις φούντωσε η σκαν-
δαλολογία για τον Καλογρίτσα και την Τράπεζα Αττικής. Εξυπνα 
φερόμενος, δε θέλησε να ρίξει άλλο λάδι στη φωτιά, ούτε να 
υπονομεύσει τις σχέσεις του με τους Τσιπραίους.

Αντίθετα, ο Κουρουμπλής προτίμησε να πάρει τις αποστάσεις 
του. Εβαζε, βέβαια, μονίμως ένα «αν» πριν από κάθε τοποθέτησή 
του, όμως σ' αυτές τις περιπτώσεις σημασία δεν έχει το «αν», 
αλλά αυτό που ακολουθεί. Για τον Καλογρίτσα ο Κουρουμπλής 
είπε: «Ο κύριος αυτός, λοιπόν, ο οποίος αν αποδειχθεί ότι τα 
πράγματα είναι έτσι, θα πληρώσει τρία εκατομμύρια, που έχουν 
δοθεί ήδη και την πρώτη δόση και θα φύγει από το παιχνίδι… τέ-
τοιες διασφαλίσεις έκανε αυτή η κυβέρνηση». Και για το αν έχουν 
ευθύνη αυτοί που τον ανακήρυξαν «υπερθεματιστή»: «Βεβαίως, 
αν αποδειχθούν στοιχεία, βεβαίως, έχουν ευθύνη. Και ποινικές 
και πολιτικές».

Οι αποστάσεις που πήρε ο Κουρουμπλής χρησιμοποιήθηκαν 
από την αντικυβερνητική προπαγάνδα και αποτέλεσαν πρώτη ύλη 
για το στόλισμα της σκανδαλολογίας. Σ' αυτές τις περιπτώσεις 
μένει μόνο ο απόηχος και ο Κουρουμπλής το ξέρει πολύ καλά. 
Μπορούσε να σιωπήσει. Πήρε σβάρνα τα ραδιόφωνα, όμως, ενι-
σχύοντας τις δικές του προσωπικές σχέσεις με τους μιντιάρχες.

Κι επειδή από το Μαξίμου του ζήτησαν διόρθωση, μετά το σά-
λο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του και το πολιτικό κόστος που 
επέφεραν στους Τσιπραίους, ο Κουρουμπλής τους χάρισε… μια 
γλυκιά διόρθωση: «Αυτό που ξεκάθαρα εννοούσα είναι ότι σε 
όσους εκ των υπερθεματιστών έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 
και σε οποιοδήποτε χρονικό στάδιο αποδειχθεί ότι δεν πληρούν 
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, θα αποδοθούν οι δέουσες ευθύ-
νες». Φυσικά, μ' αυτή τη «διόρθωση» δεν έκανε τίποτ' άλλο από 
το να επιβεβαιώσει όσα είχε πει αρχικά.

Πιασμένοι στο δόκανο



www.eksegersi.gr

4 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2016

Κατέρρευσε η εκεχειρία

Οξυνση των αντιθέσεων Ρωσίας-ΗΠΑ στη Συρία
Λίγες ώρες μετά από την ανακοί-

νωση τερματισμού της εκεχει-
ρίας από την πλευρά του συριακού 
κυβερνητικού στρατού, ένα κονβόι 
με 31 φορτηγά του ΟΗΕ, που τροφο-
δοτούσαν με ανθρωπιστική βοήθεια 
τους αποκλεισμένους κατοίκους του 
Χαλεπιού (υπολογίζονται σε περισσό-
τερους από 250.000), χτυπήθηκε από 
συριακό ή ρωσικό αεροσκάφος, σύμ-
φωνα με το συριακό Παρατηρητήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον εκ-
πρόσωπο του State Department. Χτυ-
πήθηκαν τα 18 από τα 31 φορτηγά, με 
αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχι-
στον 12 άτομα. Ετσι, η σύντομη εκεχει-
ρία (έχει ημερομηνία λήξης, επισημά-
ναμε στο προηγούμενο φύλλο) έλαβε 
τέλος σε λιγότερο από μία βδομάδα 
μετά από την εφαρμογή της.

Οπως είναι φυσικό, η μία πλευρά 
κατηγορεί την άλλη, με τη συριακή 
κυβέρνηση να φτάνει στο σημείο να 
κατηγορεί τις ΗΠΑ ως συνεργούς των 
τζιχαντιστών του ISIS και τους Αμε-
ρικάνους να πετάνε το μπαλάκι στη 
Ρωσία, την οποία θεωρούν υπεύθυνη 
για τον έλεγχο της συριακής κυβέρ-
νησης.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο 
Russia Today, η επίθεση κατά του κο-
νβόι έγινε τη στιγμή που οι μαχητές 
της Τζαμπάτ Αλ Νούσρα (σ.σ. πρώην 
παρακλάδι της Αλ Κάιντα) πίεζαν τις 
συριακές στρατιωτικές θέσεις νοτιο-
δυτικά του Χαλεπιού και άλλων κατοι-
κημένων περιοχών τη Δευτέρα, βομ-
βαρδίζοντάς τες με τανκς, πυραυλικά 

συστήματα και όλμους. Η μεγάλης 
κλίμακας επίθεση –αναφέρει το πρα-
κτορείο- που στόχευε την Ακαδημία 
Ασαντ στο Χαλέπι, προκάλεσε κατα-
στροφές στο κτίριο και έθεσε εκτός 
λειτουργίας την κάμερα του ρωσικού 
υπουργείου Εξωτερικών που παρακο-
λουθεί την εκεχειρία. Ετσι, Ρωσία και 
Συρία αρνούνται κάθε ανάμιξη στην 
επίθεση κατά του κονβόι, ρίχνοντας 
την ευθύνη στην Τζαμπάτ Αλ Νούσ-
ρα.

Πριν όμως από την επίθεση κατά 
των φορτηγών του ΟΗΕ (μετά από 
την οποία ο ΟΗΕ ανακοίνωσε την 
αναστολή όλων των ανθρωπιστικών 
του αποστολών), είχε προηγηθεί μία 
ακόμα επίθεση. Ηταν αυτή που έγινε 
την περασμένη Κυριακή κατά συρι-
ακών κυβερνητικών δυνάμεων στο 
βουνό Αλ Θάρντα, με αποτέλεσμα να 
σκοτωθούν πάνω από 60 στρατιώτες. 
Στην επίθεση αυτή είχαν εμπλακεί 

βομβαρδιστικά από την Αυστραλία 
και τη Δανία καθώς και ένα βρετανι-
κό τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος, 
γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την 
ίδια τη βρετανική κυβέρνηση. Οι Αμε-
ρικάνοι υποστηρίζουν ότι παρακολου-
θούσαν επί δύο μέρες την περιοχή, 
στην οποία εντόπισαν τζιχαντιστές, 
και θα ερευνήσουν πώς έκαναν τόσο 
μεγάλο λάθος.

Η απάντηση του εκπροσώπου της 
Συρίας στη γενική συνέλευση του 
ΟΗΕ, Χασάν Εντίν Αλά, την περα-
σμένη Δευτέρα, ήταν καταπέλτης: 
«Ολα τα γεγονότα δείχνουν ότι η αμε-
ρικάνικη επίθεση σε συριακές στρατι-
ωτικές θέσεις στο βουνό Αλ Θάρντα 
στην Ντέιρ Εζορ ήταν σκόπιμη και 
προσχεδιασμένη και στόχευε στο να 
στρώσει το δρόμο στους τρομοκράτες 
του ISIS να επιτεθούν και να πάρουν 
τον έλεγχο της περιοχής»! Λίγες ώρες 
αργότερα, η ανώτατη στρατιωτική 

διοίκηση της Συρίας ανακοίνωνε το 
τέλος της εκεχειρίας, κατηγορώντας 
τους αντικαθεστωτικούς αντάρτες 
ότι την παραβίασαν πάνω από 300 
φορές. Αντίθετα, ο γάλλος υπουργός 
εξωτερικών Ζαν Μαρκ Ερό υποστήρι-
ξε ότι «η πραγματικότητα, σύμφωνα 
με τις πληροφορίες που παίρνουμε 
από το έδαφος, είναι ότι οι παραβι-
άσεις της εκεχειρίας είναι ενέργειες 
του καθεστώτος», ενώ ο αμερικανός 
ομόλογός του Τζον Κέρι δήλωσε ότι 
θα ήταν καλύτερα αν η συριακή στρα-
τιωτική ηγεσία δεν έκανε πρώτα ανα-
κοινώσεις στον Τύπο αλλά συζητούσε 
το θέμα με τους διαπραγματευτές.

Η Ρωσία από τη μεριά της έσπευσε 
να στηρίξει το συριακό καθεστώς, με 
τον εκπρόσωπο του υπουργείου Πο-
λέμου αρχιστράτηγο Ιγκόρ Κονασέκν-
κοφ να υποστηρίζει ότι η επίθεση που 
σκότωσε 62 σύριους στρατιώτες και 
τραυμάτισε πάνω από 100 προερχό-
ταν από τις αμερικάνικες συμμαχικές 
δυνάμεις. 

Η εξέλιξη ήταν λίγο-πολύ αναμενό-
μενη. Αργά ή γρήγορα οι δύο πλευρές 
θα συγκρούονταν, αφού η εκεχειρία 
στηριζόταν σε πήλινα πόδια. Ακόμα 
κι αν γίνει μία ακόμα προσπάθεια να 
ξανακολληθούν τα συντρίμμια της 
(πράγμα ιδιαίτερα δύσκολο αυτή 
τη φορά), η εκεχειρία θα καταρρεύ-
σει ξανά, αφού οι αντικαθεστωτικοί 
αντάρτες δεν έχουν να κερδίσουν 
τίποτα απ’ αυτήν (πέρα από μία ανά-
παυλα), ενώ ο Ασαντ και η Ρωσία θέ-
λουν να τους συντρίψουν προκειμέ-

νου να εδραιώσουν την εξουσία τους. 
Και οι Αμερικάνοι είναι αμφίβολο αν 
θα μπορέσουν να ελέγξουν απόλυτα 
τις αντάρτικες ομάδες και να ανα-
κόψουν τη ρωσική προέλαση. Είναι 
δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η επί-
θεση της περασμένης Κυριακής έγινε 
κατά λάθος, ενώ η επίθεση κατά του 
κονβόι του ΟΗΕ (που κανείς δε μπο-
ρεί να ξέρει ποιος την έκανε) ανοίγει 
τον ασκό του Αιόλου και οξύνει την 
αναμέτρηση Ρωσίας-ΗΠΑ.

Η συνάντηση της περασμένης 
Τρίτης, μεταξύ ανώτατων αμερικά-
νων και ρώσων διπλωματών και μιας 
ντουζίνας αράβων και ευρωπαίων 
κατέληξε στην επανεπιβεβαίωση της 
εκεχειρίας (που έχει γίνει κόσκινο) 
και στην υπόσχεση για μελλοντικές 
διαπραγματεύσεις. Ομως, όπως επι-
σημαίνει το πρακτορείο Ασοσιέιτεντ 
Πρες, δεν έφερε τη Συρία πιο κοντά 
στην ειρήνη. Μια ακόμα πόλη, μια 
ακόμα συνάντηση για τη Συρία, μια 
αποτυχία, σχολιάζει το πρακτορείο 
και ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει; 
Στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 
η κόντρα συνεχίστηκε, με τον Κέρι 
να έχει σχεδόν καταρρεύσει ρωτώ-
ντας τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι 
Λαβρόφ τι αξιοπιστία μπορεί να έχει 
ένα καθεστώς που βομβαρδίζει νοσο-
κομεία, χρησιμοποιεί απαγορευμένα 
αέρια και παραμένει ατιμώρητο, για 
να πάρει την απάντηση ότι θα πρέπει 
να αποφύγει τους συναισθηματι-
σμούς και να ερευνήσει επαγγελμα-
τικά το ζήτημα!

Σκληρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ 
των μεγάλων μονοπωλιακών κολοσσών 
σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ κάθε ιμπερια-
λιστικό κράτος προσπαθεί να υπονομεύ-
σει τα μονοπώλια των άλλων, επιβάλλο-
ντας υπέρογκα πρόστιμα. Μετά από το 
πρόστιμο των 13 δισ. δολαρίων, που η 
Κομισιόν θέλει να επιβάλει στην Apple 
(φορολογούνταν με περίπου 50 ευρώ για 
κάθε εκατομμύριο από την ιρλανδική κυ-
βέρνηση, σύμφωνα με τα λεγόμενα της 
αρμόδιας Επιτρόπου), ήρθε η σειρά της 
Deutsche Bank, που βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με πρόστιμο 14 δισ. δολαρίων από 
το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για 
την υπόθεση των ενυπόθηκων δανείων 
μειωμένης εξασφάλισης, που η τράπεζα 
πουλούσε αβέρτα για να τα ξεφορτωθεί.

Ο καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστή-
μιο Κολούμπια, Τζον Κόφε, μιλώντας σε 
γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο 
υποστήριξε ότι «η αμερικανική κυβέρ-
νηση δεν χαρίζεται ούτε σε εγχώριους 
κολοσσούς, όπως έχει φανεί από πολλές 
ανάλογες περιπτώσεις», επικαλούμενος 
την Bank of America που κλήθηκε να 
πληρώσει το μεγαλύτερο πρόστιμο για 
προβληματικούς τίτλους ενυπόθηκων 
δανείων, ύψους 17 δισ. δολαρίων. Αυτό 
όμως που αποκρύπτει ο κύριος Κόφε εί-
ναι τα λεφτά που πήρε η τράπεζα από τα 
πακέτα διάσωσης, που ξεπερνούν κατά 
πολύ αυτό το ποσό, το οποίο θα πρέπει 
να αποπληρωθεί μέχρι το τέλος του 
2018. Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου 
Λογοδοσίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ 
(Government Accountability Office – 

GAO), το 2011 η Bank of America έλαβε 
από τα πακέτα στήριξης που μοίραζε η 
αμερικάνικη κυβέρνηση μέσω της Ομο-
σπονδιακής Τράπεζας το ποσό των 1.344 
δισ. δολαρίων (1,3 τρισ.!) (βλ. http://www.
gao.gov/assets/330/321506.pdf). Επομέ-
νως, το πρόστιμο των 17 δισ. δολαρίων 
ισοδυναμεί με λιγότερο από το 1.5% του 
ποσού της επιχορήγησης, δηλαδή μιλάμε 
για ψίχουλα σε σχέση με αυτά που πήρε 
η τράπεζα από το αμερικάνικο κράτος!

Από την άλλη, η εξαγορά της κακό-
φημης αμερικάνικης εταιρίας μεταλ-
λαγμένων Monsanto από τη γερμανική 
Bayer (έναντι 59 δισ. ευρώ) αποτελεί μία 
γερμανική οικονομική «επίθεση» στην 
αμερικάνικη ενδοχώρα. Με την εξαγο-
ρά αυξάνεται γενικότερα και η ταχύτητα 
των συγχωνεύσεων σε αυτόν τον τομέα. 
Στο τέλος θα μπορούσαν τέσσερις μόνο 
όμιλοι να μοιράζονται την αγορά των 85 
δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως επισημαί-
νει η Deutsche Welle.

Η συγκέντρωση και συγκεντροποίη-
ση του κεφαλαίου σε όλο και λιγότερες 
εταιρίες-κολοσσούς δεν μπορεί παρά να 
οξύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ τους. Τα 
κράτη, απόλυτα υποταγμένα σε αυτές 
τις εταιρίες-κολοσσούς λειτουργούν 
σαν ασπίδα προστασίας τους και ταυτό-
χρονα σαν φοροεισπράκτορες κατά των 
ανταγωνιστών. Ετσι λειτουργεί το ιμπερι-
αλιστικό σύστημα από τα γεννοφάσκια 
του. Το πολύ χρήμα πάει στα μονοπώλια 
και οι λαοί καλούνται να πληρώσουν τα 
σπασμένα της κρίσης που το ίδιο το κα-
πιταλιστικό σύστημα δημιουργεί.

Σφαγή μονοπωλίων με κρατικά μαχαίρια Γαλλία

Νόμος το αντεργατικό έκτρωμα Ελ Κομρί 

Την Πέμπτη 15 Σεπτέμβρη, η γαλ-
λική Bουλή υιοθέτησε χωρίς ψη-

φοφορία το σχέδιο αντεργατικών 
μεταρρυθμίσεων του υπουργού 
Εργασίας Ελ Κομρί, καθώς κανέ-
να κόμμα δεν κατέθεσε πρόταση 
μομφής ενάντια στο νομοσχέδιο 
προκειμένου να μπλοκάρει τη δια-
δικασία έγκρισης που παρέκαμπτε 
τη βουλή. 

Σε παλιότερο ρεπορτάζ (http://
www.eksegersi.gr/issue/865/
Διεθνή/25968.Ο-αντεργατικός-
άνεμος-βρίσκει-αντίσταση) είχα-
με παρουσιάσει αναλυτικά όσα 
προβλέπει ο νέος νόμος. Τη μέρα 
που θα πέρναγε το νομοσχέδιο στη 
βουλή, δεκάδες χιλιάδες εργαζό-
μενοι και εργάτες διαδήλωσαν στο 
Παρίσι και σε όλη τη χώρα με τις 
συνδικαλιστικές ενώσεις να ανεβά-
ζουν τον αριθμό των διαδηλωτών 
στις 170.000 σε όλη τη χώρα και 
το υπουργείο Εσωτερικών να τους 
κατεβάζει στους μισούς. 

Την περίοδο που το αυθόρμητο 
κίνημα ήταν στην κορύφωση, οι δι-
αδηλωτές σε ολόκληρη τη Γαλλία 
ξεπερνούσαν το μισό εκατομμύριο.  
Eτσι, η διαμαρτυρία της περασμέ-
νης εβδομάδας έμοιαζε περισσό-
τερο με αποχαιρετιστήριο μιας 
αγωνιστικής περιόδου που, παρά 
τη σφοδρότητα των συγκρούσεων 

σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν 
κατάφερε να οδηγήσει σε κατάρ-
γηση του αντεργατικού εκτρώμα-
τος. Ετσι, με την πραξικοπηματική 
διαδικασία που επελέγη (η οποία 
προβλέπεται από το γαλλικό σύ-
νταγμα), το έκτρωμα έγινε νόμος 
του κράτους.

Πατώντας πάνω στη φυσική κό-
πωση του κινήματος αντίστασης 
στο αντεργατικό έκτρωμα, η συνδι-
καλιστική γραφειοκρατία της CGT 
και της Force Ouvrière κήρυξε τη 
λήξη των διαδηλώσεων ως μέσου 
διεκδίκησης και το πέρασμα σε 
«άλλες μορφές δράσης». Σύμφωνα 
με δηλώσεις συνδικαλιστών, η CGT 
θα επιδιώξει να καταργήσει το νόμο 
μέσω της δικαστικής οδού.  Υπάρ-
χει περίπτωση όσα δεν μπόρεσε να 

καταφέρει το κίνημα των εργαζομέ-
νων στο δρόμο να τα καταφέρει μια 
χούφτα γραφειοκρατών στα αστικά 
δικαστήρια; Φυσικά η απάντηση 
είναι αρνητική. Αυτή είναι, όμως, η 
φορά των πραγμάτων, όπως γνωρί-
ζουμε και από ανάλογες περιπτώ-
σεις στη χώρα μας.

Οι ομοιότητες με την κατάσταση 
στην Ελλάδα κατά τα πρώτα μνημο-
νιακά χρόνια είναι παραπάνω από 
προφανείς. Και στη Γαλλία, όπως 
και στην Ελλάδα βαραίνει η έλλει-
ψη ανεξάρτητης ταξικής οργάνω-
σης, που σε συνδυασμό με τη δια-
λυτική δουλειά της συνδικαλιστικής 
γραφειοκρατίας οδηγεί στην ήττα. 
Η πολιτική ζωή στη Γαλλία το επό-
μενο διάστημα θα κινηθεί στον 
αστερισμό των εκλογών.
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Και άλλη νίκη των 
παλαιστίνιων πολιτικών 
κρατούμενων

Νικητές από την πολυήμερη απεργία πείνας βγήκαν τα αδέρφια 
Μοχάμεντ και Μαχμούντ Αλ Μπαλμπούλ και ο Μαλίκ Αλ Καντί, 
αναγκάζοντας τους σιωνιστές να δεσμευτούν ότι θα τους απελευ-
θερώσουν μόλις λήξει η εξάμηνη δοικητική κράτηση που τους έχουν 
επιβάλει. Οι αδερφοί Αλ Μπαλμπούλ θα απελευθερωθούν στις 8 
Δεκέμβρη, ενώ ο Αλ Καντί πρέπει να αποφυλακίστηκε στις 22 Σε-
πτέμβρη.

Αρχικά οι σιωνιστές, προκειμένου να ελιχθούν επειδή ο χρόνος 
μετρούσε σε βάρος τους, πρότειναν στους τρεις απεργούς πείνας 
την προσωρινή παύση της κράτησής τους μέχρι να καλυτερέψει η 
υγεία τους, όμως αυτοί αρνήθηκαν κατηγορηματικά, πετυχαίνοντας 
με τη συνέχιση της απεργίας πείνας την πλήρη και άνευ όρων απε-
λευθέρωσή τους.

Τις τελευταίες μέρες όλοι οι απεργοί πείνας νοσηλεύονταν σε 
κρίσιμη κατάσταση στις ΜΕΘ των νοσοκομείων Γούλφσον και Ασάφ 
Χαροφέχ στο Ισραήλ. Προκειμένου να αυξήσουν την πίεση στους 
σιωνιστές, τις τελευταίες μέρες οι τρεις κρατούμενοι αναβάθμισαν 
την απεργία πείνας πίνοντας μόνο νερό, αρνούμενοι πεισματικά τη 
χορήγηση ορού ή διατροφικών συμπληρωμάτων, αλατιού και ζάχα-
ρης. Ο Αλ Καντί απαίτησε από τους ισραηλινούς γιατρούς να απο-
συνδέσουν όλα τα μηχανήματα υποστήριξης και τον καρδιογράφο 
που κατέγραφε την κατάσταση της καρδιάς του, λόγω των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζει από παιδί, δηλώνοντας ότι θα συνέχιζε την 
απεργία πείνας μέχρι να απελευθερωθεί ή να πεθάνει σαν μάρτυρας. 
Πάνω από 100 παλαιστίνιοι πολιτικοί κρατούμενοι από τη Φατάχ και 
τη Τζιχάντ ξεκίνησαν απεργία πείνας αλληλεγγύης την Πέμπτη 15 
Σεπτέμβρη, ενώ το σύνολο των 7.000 παλαιστίνιων πολιτικών κρα-
τουμένων έκανε αποχή συσσιτίου την Τρίτη 20 Σεπτέμβρη.

Την Παρασκευή 16 Σεπτέμβρη, χιλιάδες Παλαιστίνιοι συμμετείχαν 
στη διαδήλωση αλληλεγγύης στου τρεις απεργούς πείνας στη Τζενίν 
της Δυτικής Οχθης. Ο Αμπάς, πιστός συνεργάτης των σιωνιστών, 
έστειλε τους μπάτσους της Παλαιστινιακής Αρχής να τη διαλύσουν 
πετώντας δεκάδες δακρυγόνα και πυροβολώντας στον αέρα για εκ-
φοβισμό. Παράλληλα, χτύπησαν δεκάδες δημοσιογράφους απαγο-
ρεύοντάς τους να καλύψουν τη διαδήλωση. Δεκάδες διαδηλωτές 
ξυλοκοπήθηκαν και συνελήφθησαν από τους πραιτοριανούς του 
Αμπάς. Ανάμεσά τους ήταν ο Χαντέρ Αντνάν, πρόσωπο-σύμβολο 
του κινήματος των παλαιστίνιων πολιτικών κρατουμένων ενάντια στο 
καθεστώς της διοικητικής κράτησης.

Οι διαδοχικές νίκες που πετυχαίνει το κίνημα των παλαιστίνιων πο-
λιτικών κρατουμένων δείχνουν ότι παρά τις απειλές που ξεστομίζουν 
και την καταστολή που ασκούν κάθε τόσο οι σιωνιστές ενάντια στους 
πολιτικούς κρατούμενους, αλλά και τους νόμους που ψηφίζουν νο-
μιμοποιώντας το βασανιστήριο της υποχρεωτικής σίτισης, δεν μπο-
ρούν να σηκώσουν το κόστος του θανάτου κάποιου απεργού πείνας. 
Αυτό το γνώριζουν οι παλαιστίνιοι φυλακισμένοι γι' αυτό και έχουν 
αναγάγει την απεργία πείνας σε βασικό τους μέσο διεκδίκησης.

Αστυνομική βία στις ΗΠΑ

Οι εν ψυχρώ δολοφονίες 
προκαλούν νέες συγκρούσεις

Αυτό τον καιρό, στις κινημα-
τογραφικές αίθουσες παίζε-

ται μία ταινία με ήρωα έναν λευ-
κό αγρότη που στη διάρκεια του 
αμερικανικού εμφύλιου πολέμου 
αυτομόλησε  από το στρατό των 
Νοτίων, επαναστάτησε και δημι-
ούργησε δικό του στρατό μαζί 
με μαύρους δραπέτες. Η ταινία 
δείχνει πόσο λίγο «απελευθε-
ρώθηκε» η Αμερική από τους 
Βόρειους, με τους μαύρους να 
εξακολουθούν να δουλεύουν 
στις φυτείες ως «εκπαιδευόμε-
νοι» και τους λευκούς κτηματίες 
να επιστρέφουν στα χωράφια 
τους και να αποκτούν μάλιστα 
πολιτικά πόστα. Το Free State of 
Jones, η πολιτεία που επιχειρή-
θηκε να συγκροτηθεί πάνω σε 
κάποιες ουτοπικές κομμουνιστι-
κές αρχές στο δεύτερο μισό του 
19ου αιώνα, συνθλίφτηκε από τη 
«δημοκρατική» Αμερική για να 
κυριαρχήσει ο ρατσισμός που 
κρατά ακόμα και στις μέρες μας.

Αυτή την ταινία θυμηθήκαμε 
όταν διαβάσαμε την είδηση για 
την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 
ακόμα Αφροαμερικανού από 
μία μπατσίνα στην Οκλαχόμα, 
την Παρασκευή 16 Σεπτέμβρη. 
Ο 40χρονος Αφροαμερικανός 
Τέρενς Κλάτσερ  είχε ήδη δεχτεί 
τις «περιποιήσεις» συναδέλφου 
της με τέιζερ (πιστόλι ηλεκτρι-
κής εκκένωσης) και όταν έφτα-
σε η μπατσίνα ήταν άοπλος με 
τα χέρια ψηλά. Το περιπολικό 
της είχε φτάσει ως υποστήριξη 
στους μπάτσους που τον στα-
μάτησαν και η μπατσίνα τον 
σημάδεψε με το όπλο της στην 
πλάτη του. Για άγνωστο λόγο, σε 
λιγότερο από μισό λεπτό μετά 
από την άφιξή της, η μπατσίνα 
τράβηξε τη σκανδάλη. Οι αστυ-
νομικοί δήλωσαν ότι ο Κλάτσερ 
δεν έφερε όπλο, ούτε είχε όπλο 

στο αυτοκίνητό του. Πρόκειται 
δηλαδή για εν ψυχρώ δολοφο-
νία που καταγράφηκε σε βίντεο 
της αστυνομίας (τόσο από την 
κάμερα του περιπολικού όσο 
και από ελικόπτερο της αστυ-
νομίας), που δημοσιεύτηκε την 
περασμένη Δευτέρα. Η αστυνο-
μία ανακοίνωσε ότι… «ερευνά αν 
παραβιάστηκαν τα δικαιώματα 
των πολιτών»!

Μία μέρα μετά από τη δη-
μοσίευση του βίντεο με την εν 
ψυχρώ δολοφονία του Κλάτσερ, 
μία ακόμα δολοφονία –στη Βό-
ρεια Καρολίνα αυτή τη φορά– 
φούντωσε την οργή των Αφρο-
αμερικανών. Η δολοφονία έγινε 
στις 4 το απόγευμα της περα-
σμένης Τρίτης, στο χώρο στάθ-
μευσης ενός συγκροτήματος 
κατοικιών του χωριού Σάρλοτ. 
Οι μπάτσοι άλλον έψαχναν για 
να συλλάβουν, αλλά τελικά πυ-
ροβόλησαν τον 43χρονο Κιθ Λά-
μοντ Σκοτ. Το έγκλημά του ήταν 
ότι διάβαζε ένα βιβλίο μέσα στο 
αυτοκίνητό του περιμένοντας το 
σχολικό του γιού του. Οπως δη-
λώνει η κόρη του σε βίντεο που 
κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο 
(https://www.youtube.com/
watch?v=FFRIbmUb83U), ο Σκοτ 
ήταν ανάπηρος και άοπλος. Οι 
μπάτσοι τον πυροβόλησαν τέσ-
σερις φορές και τον σκότωσαν 
εν ψυχρώ γιατί ήταν μαύρος. Οι 

μπάτσοι θεώρησαν ότι το βιβλίο 
ήταν όπλο (!) και του ζήτησαν να 
βγει από το αμάξι. Αυτός δεν 
κατάλαβε τι ζητούσαν, γι’ αυτό 
και θεώρησαν ότι είχαν το δικαί-
ωμα να τον σκοτώσουν! Το πιο 
εκπληκτικό είναι ότι ο μπάτσος 
που τον σκότωσε ήταν κι αυτός 
μαύρος! Πράγμα που δείχνει ότι 
το αστυνομικό σώμα δρα ενιαία 
κατά των αφροαμερικανών 
πολιτών, ακόμα και οι μαύροι 
μπάτσοι (σ’ αυτό δεν υπάρχει... 
ρατσισμός).

Η εν ψυχρώ δολοφονία του 
Κιθ Σκοτ, που ήταν πατέρας 
εφτά παιδιών, ήταν η σταγόνα 
που ξεχύλισε το ποτήρι της ορ-
γής στη Βόρεια Καρολίνα. Εκα-
τοντάδες πολίτες (μαύροι και 
λευκοί) κατέβηκαν στους δρό-
μους και έκλεισαν για ώρες την 
κεντρική λεωφόρο, επιτέθηκαν 
σε περιπολικά, πέταξαν πέτρες 
και μπουκάλια στους μπάτσους, 
λεηλάτησαν και πυρπόλησαν 
φορτηγά. Η αστυνομία απάντη-
σε με χημικά, αλλά ο κόσμος δε 
διαλύθηκε και οι συγκρούσεις 
κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρω-
ινές ώρες της Τετάρτης. Την ώρα 
που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές (Πέμπτη πρωί), μονάδες της 
εθνοφυλακής στέλνονται για να 
ενισχύσουν την αστυνομία στο 
Σάρλοτ.

Η αστυνομική «έρευνα» επι-

βεβαίωσε, όπως ήταν αναμε-
νόμενο, τους ισχυρισμούς των 
μπάτσων. Ο εκπρόσωπος της 
αστυνομίας δήλωσε ότι ο Σκοτ 
έφερε όπλο κι ότι βγήκε με αυ-
τό από το αυτοκίνητό του, χωρίς 
όμως να είναι σίγουρος ότι με 
το όπλο του σημάδευε κάποιον! 
Οι μπάτσοι δε βρήκαν κανένα 
βιβλίο, είπε. Ετσι, ο μπάτσος 
δολοφόνος θα τη σκαπουλάρει 
σίγουρα, ενώ προς το παρόν 
τον έστειλαν σε πληρωμένη 
άδεια (μη χάσει και τα λεφτά 
του ο άνθρωπος). Αυτό θα πει... 
δικαιοσύνη!

Οι δολοφονίες Αφροαμε-
ρικανών έχουν γίνει πλέον 
συνηθισμένο φαινόμενο στην 
Αμερική, αναγκάζοντας ακόμα 
και τον Ομπάμα να παραδεχτεί 
πριν από μερικούς μήνες ότι 
είναι «σύμπτωμα των ευρύτε-
ρων φυλετικών ανισοτήτων που 
υπάρχουν στο ποινικό μας σύ-
στημα» και την Κλίντον να ανα-
ρωτιέται αν κάτι πάει στραβά! 
Ομως, παρά τα κατά καιρούς 
δακρύβρεχτα λόγια διάφορων 
αμερικανών αξιωματούχων, το 
φαινόμενο συνεχίζεται. Από-
δειξη του πόσο βαθιά ρατσιστι-
κό είναι το ίδιο το αμερικάνικο 
κράτος, παρά το χρώμα του 
«ευγενικού» προέδρου που σε 
λίγους μήνες θα εγκαταλείψει 
το οβάλ γραφείο.

«Απέναντι στην πολιτική της εκμετάλ-
λευσης και της καταπίεσης της αστι-

κής τάξης, η πάλη των εργατών και των κα-
ταπιεσμένων για την εξουσία δεν μπορεί να 
θεωρηθεί τρομοκρατία. Είναι πολύ δύσκολο 
να χειραγωγηθεί. Θυμηθείτε, υπάρχουν ειρη-
νικές μορφές πάλης; Στις βίαιες συνθήκες 
που καθορίζονται απ’ αυτό το σύστημα, οι 
επαναστάτες κομμουνιστές με την οργα-
νωμένη πάλη τους ανάλογα τις αντιμετω-
πίζουν… Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας 
(μαρξιστικό λενινιστικό) είναι μια κομμουνι-
στική επαναστατική οργάνωση που αγωνίζε-
ται στην Τουρκία και το Κουρδιστάν για την 
απελευθέρωση του λαού μας ενάντια στην 
τρομοκρατία του τουρκικού φασιστικού κρά-
τους. Προσπαθώντας να μας συκοφαντήσετε 
και να μας παρουσιάσετε σαν τρομοκράτες, 
δεν μπορείτε να μειώσετε την εμπιστοσύνη 
και τον σεβασμό των καταπιεσμένων λαών 
που δημιουργήθηκε στο πρόσωπο του πα-
γκόσμιου προλεταριάτου. Οι ιμπεριαλιστικές 
αστικές τάξεις, οι φασιστικές δικτατορίες και 

οι αντιδραστικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν 
στους αντιστεκόμενους λαούς την κρατική 
τρομοκρατία. Στους πολέμους στον κόσμο 
και τη Μέση Ανατολή βλέπουμε ποιοι είναι 
οι τρομοκράτες και οι εγκληματίες. Με-
λετώντας τα έργα του Μαρξ, του Ενγκελς, 
του Λένιν, του Στάλιν και του Μάο για την 
ταξική πάλη, γνωρίζουμε ότι οι επαναστάτες 
κομμουνιστές ιστορικά αντιπροσωπεύουν το 
μέλλον των εργατών και των εργαζόμενων... 
Εσείς, ως επαγγελματίες του νόμου, καλεί-
στε να νομιμοποιήσετε και να πολιτικοποιή-
σετε τα βρόμικα συμφέροντα των κυβερνή-
σεων Τουρκίας και Γερμανίας. Γνωρίζοντας 
ότι οι κατηγορίες δεν είναι πραγματικές, δεν 
έχουν καμιά απόδειξη, ολοφάνερα στερού-
νται κάθε αλήθειας, θα πρέπει να αποφασί-

σετε τηρώντας τις καθολικές δημοκρατικές 
αξίες και το νόμο. Ομως, όποια και αν είναι 
η απόφασή σας, ακόμη και αν μας κλείσετε 
στα κελιά απομόνωσης των φυλακών σας, να 
ξέρετε καλά αυτό: δεν σκύψαμε το κεφάλι 
ούτε θα το σκύψουμε».

Το απόσπασμα (αναδημοσίευση από την 
«Προλεταριακή Σημαία») είναι από την απο-
λογία του Σεΐτ Αλί Ουγούρ που κατηγορείται 
ως ηγετικό στέλεχος του μαοϊκού ΚΚΤ (μ-λ), 
που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση 
από την γερμανική «δικαιοσύνη». Τιμούμε 
την επαναστατική στάση των τούρκων αγω-
νιστών στο γερμανικό δικαστήριο που τους 
δικάζει σαν «τρομοκράτες» και εκφράζουμε 
για άλλη μια φορά την αυτονόητη αλληλεγ-
γύη μας.

Με ψηλά το κεφάλι

Ηρθε η ώρα της... Αριστεράς 
και στο Βερολίνο!!!

Τρέμε Σόιμπλε, τρέμε Μέρκελ, οι μέρες σας εί-
ναι μετρημένες! Το ερώτημα του αιώνα είναι ένα: 
θα αποκτήσει και το Βερολίνο κυβέρνηση της... Αρι-
στεράς; Γιατί όχι, αφού οι σοσιαλδημοκράτες (αν και 
έπεσαν κατά 6% στις πρόσφατες εκλογές) μπορεί να 

συνασπιστούν με τους Πράσινους και το Κόμμα της 
Αριστεράς (Die Linke)! Το τελευταίο ήδη βρίσκεται 
στην κυβέρνηση στο κρατίδιο της Θουρυγγίας από 
το Δεκέμβρη του 2014. Από την άλλη, το κόμμα της 
Μέρκελ έπεσε επίσης κατά 6% περίπου, σημειώνο-
ντας άλλη μία ήττα στις εκλογές των κρατιδίων, ενώ 
οι φασίστες της «Εναλλακτικής για τη Γερμανία», 
που πρωτοεμφανίστηκαν στις εκλογές, απέσπασαν 

διψήφιο ποσοστό (14%), δείχνοντας τη συντηρητική 
στροφή σε φασιστικά μονοπάτια ενός αξιόλογου 
τμήματος του εκλογικού σώματος. Μην περιμένετε 
και πολλά, όση... «Αριστερά» κι αν αναρριχηθεί στα 
δημόσια πόστα της ισχυρότερης οικονομίας της ΕΕ. 
Ο γερμανικός ιμπεριαλισμός ξέρει να ρουφάει σαν 
σφουγγάρι όλα τα ρεύματα, αρκεί να μην αμφισβη-
τούν τα ιερά και τα όσιά του, στη Linke θα κωλώσει;
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Είναι μακρύς ο 
μνημονιακός δρόμος

Η τυπική πράξη του ξεπουλήματος του Ελληνικού 
ολοληρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Με 
τη διαδικασία του κατεπείγοντος, για να μην 
ταλαιπωρηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από 
την ειρωνεία και την καζούρα των βουλευτών της 
υπόλοιπης μνημονιακής αντιπολίτευσης.

Χτες, την ώρα που η «Κ» όδευε προς το 
τυπογραφείο, αναμενόταν να κατατεθεί στη Βουλή 
(πιθανόν με την κατεπείγουσα διαδικασία πάλι) το 
νομοσχέδιο με τα νέα προαπαιτούμενα, στα οποία 
θα κυριαρχεί η μεταφορά κάποιων ΔΕΚΟ στο νέο 
Υπερταμείο Ξεπουλήματος Κρατικής Περιουσίας.

Τις επόμενες μέρες, αναμένεται η πρόσκληση για 
την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Εγνατία Οδό 
και τους τρεις κάθετους άξονες.

Και θα μάθουμε και τα ονόματα των μελών 
του Εποπτικού Συμβουλίου του Υπερταμείου 
Ξεπουλήματος, που θα είναι της απόλυτης επιλογής 
των ιμπεριαλιστών δανειστών. Οχι μόνο ο πρόεδρος 
και ένα μέλος, αλλά και οι τρεις Ελληνες.

Αν η «Καλογριτσιάδα» είναι κάτι που δεν το 
επέλεξαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αλλά τους προέκυψε ως 
μέγα πρόβλημα στη σύγκρουσή τους με το παλιό (και 
μη φιλικό προς τους ίδιους) μιντιακό κατεστημένο, 
κάτι άλλες κόντρες, όπως αυτή του Φίλη με τον 
Ιερώνυμο και το δεσποταριάτο, τους βολεύουν μια 
χαρά ως καπνός παραλλαγής. Γι' αυτό μπορεί να τους 
δούμε ν' ανεβάζουν τους τόνους για ένα διάστημα. 
Στο τέλος, φυσικά, θα φτάσουν σ' ένα συμβιβασμό. 
Δεν είναι σε θέση ούτε τέτοιους αστικούς 
εκσυγχρονισμούς να κάνουν.

Και μετά, αφού κλείσει η πρώτη αξιολόγηση (η 
εκταμίευση των 2,8 δισ. ευρώ πρέπει να γίνει μέχρι 
το όριο της 31ης του Οκτώβρη, που έχει θέσει ο ESM, 
αλλιώς θ' απαιτηθεί νέα απόφαση του Eurogroup), θ' 
ανοίξουν οι διαδικασίες της δεύτερης αξιολόγησης, 
στην οποία κυρίαρχη θέση θα έχουν τα εργασιακά.

Οι πληροφορίες λένε πως οι τροϊκανοί είναι 
ανένδοτοι στην απαίτησή τους για ενσωμάτωση του 
13ου και του 14ου μισθού (για κατάργηση πρόκειται), 
καθώς και για το νομικό καθεστώς κήρυξης απεργίας.  
Ο Κατρούγκαλος, βέβαια, διακηρύσσει πως θα 
επανέλθει το προ Μνημονίων εργασιακό καθεστώς 
και ο Τσίπρας σιγοντάρει, με το επιχείρημα ότι 
έχουν σύμμαχο το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο! 
Υπάρχει, όμως, άφθονη πείρα πλέον, για να δώσουμε 
το βάρος που αρμόζει σε τέτοιες δηλώσεις. Το 
αντιασφαλιστικό έκτρωμα είναι πολύ νωπό, κι ακόμα 
δεν έχουμε δει απτές τις συνέπειές του στις νέες 
συντάξεις.

Ο δρόμος των Μνημονίων, ο δρόμος της 
κινεζοποίησης της εργατικής τάξης είναι μακρύς. 
Η αναπτυξιολογία, που βάζουν στην πρώτη γραμμή 
της προπαγάνδας τους οι συριζαίοι, προσπαθώντας 
να καλλιεργήσουν φρούδες ελπίδες, είναι σκέτη 
προπαγάνδα. Η ισχνή ανάπτυξη του ελληνικού 
καπιταλισμού, που αναπόφευκτα θα έρθει μετά από 
τόσο χρόνια καταστροφικής ύφεσης, δε θα οδηγήσει 
σε καμιά βελτίωση της θέσης της συντριπτικής 
πλειοψηφίας του εργαζόμενου λαού. Είναι 
χαρακτηριστικό το ότι η αναλογία πλήρων θέσεων 
εργασίας προς «ευέλικτες» θέσεις εργασίας έχει ήδη 
γείρει υπέρ των δεύτερων. Το πεντακοσάρικο το μήνα 
θεωρείται πλέον… υψηλός μισθός.

Πρέπει να γίνει συνείδηση κάθε εργαζόμενου πως η 
κινεζοποίηση δε θα χαλαρώσει, αντίθετα, θα βαθύνει. 
Το κλειδί για την αντιστροφή της ροής των πραγμάτων 
βρίσκεται στην ταξική πάλη. Πουθενά αλλού.

στο ψαχνό

Συμμορίες των Αθηνών
Δεν ξέρουμε πώς το είδατε εσείς, αλλά 

αυτή η κόντρα κυβέρνησης (μεγάρου Μα-
ξίμου για την ακρίβεια) - Στουρνάρα εμάς 
μας θύμισε πόλεμο συμμοριών. Θέλει το 
Μαξίμου να διορίσει δική του διοίκηση 
στην Τράπεζα Αττικής. Ο Στουρνάρας, 
που έχει τη σχετική εξουσία, την οποία 
αντλεί από τη Φρανκφούρτη και όχι από 
την Αθήνα, αρνείται. Κι όταν πάνε να του 
φορτώσουν αυτή την ηγεσία, δε διστάζει 
να την απορρίψει. Αμέσως, η οικονομι-
κή αστυνομία μπουκάρει στο σπίτι του 
Στουρνάρα, που είναι δηλωμένο και ως 
έδρα του «μαγαζιού» της συζύγου του, 
σηκώνει χαρτιά, σκληρούς δίσκους και 
τα παρόμοια, ενώ η σύζυγος καταγγέλλει 
ότι στόχος είναι ο Στουρνάρας και όχι η 
ίδια. Πέφτουν στη μέση οι «ειρηνοποιοί», 
ο Στουρνάρας καλείται στο Μαξίμου όπου 
συναντιέται με τον Τσίπρα παρουσία του 
Δραγασάκη (σε ρόλο Μπαν Κι Μουν), και 
στο τέλος ανακοινώνουν συμβιβαστική 
λύση, η οποία επί της ουσίας είναι αυτή 
που ήθελε ο Στουρνάρας, ενώ σώνονται 
μόνο τα προσχήματα για το Μαξίμου.

Αφού έγινε το «ντιλ» και οι δύο πλευρές 
ξεκαθαρίζουν πως ουδέποτε είχαν αντι-
παλότητα και πως η έρευνα (παρουσία ει-
σαγγελέα!) στην έδρα της Στουρνάραινας 
είναι γεγονός άσχετο από τη διαμάχη για 
την Τράπεζα Αττικής!

Παντός καιρού
Αυτός ο Ρουμελιώτης, πάντως, πρέπει 

να είναι μεγάλη ατσίδα. Χώθηκε στο επι-
τελείο του Ανδρέα Παπανδρέου όταν ήταν 
φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ καλπάζει προς την 
εξουσία. Οταν ξέσπασε το σκάνδαλο Κο-

σκωτά φρόντισε έγκαιρα να την κάνει για 
το Ευρωκοινοβούλιο και ήταν ο μόνος που 
δεν κάθησε στο σκαμνί του ειδικού δικα-
στηρίου, καθώς επικαλέστηκε την ασυλία 
του ευρωβουλευτή. «Λούφαξε» για μερικά 
χρόνια και επανεμφανίστηκε επί Γιωργά-
κη, επιλέγοντας το πόστο του εκπροσώπου 
της Ελλάδας στο ΔΝΤ. Οταν είδε ότι Μέρ-
κελ και Σαρκοζί «τελείωσαν» τον ΓΑΠ, άρ-
χισε να μετακινείται σε… αντιμνημονιακές 
και αντι-ΔΝΤ θέσεις, προβαλλόμενος σαν 
ο οικονομολόγος που ξέρει τα πράγματα 
από τα μέσα. Και τώρα, έχει καταστεί 
αναντικατάστατος για τους Τσιπραίους. 
Τι διάολο «πουλάει» σε όλα τα αφεντικά 
και τον έχουν περί πολλού;

Μπούρδες
Και μια που μιλάμε για τον Ρουμελιώτη, 

να σημειώσουμε ότι τα περί «προσόντων», 
που επικαλέστηκε ο Στουρνάρας για να 
τον κόψει από διευθύνοντα σύμβουλο της 
Attica Bank είναι μπούρδες. Ποια είναι τα 
παραπανίσια προσόντα που έχει ο Παντα-
λάκης και δεν τα έχει ο Ρουμελιώτης; Για-
τί δεν μας τα λένε; Κλίκες που υπηρετούν 
διαφορετικά συμφέροντα συγκρούονται, 
όχι οικονομολόγοι-τραπεζίτες με λιγότερα 
ή περισσότερα προσόντα.

Περιμένοντας το 
Μεσοπρόθεσμο

Ολόκληρη επιχειρηματολογία ανέπτυ-
ξε στη ΔΕΘ ο Τσίπρας για την ανάγκη 
μείωσης του στόχου για το «πρωτογενές 
πλεόνασμα» μετά το 2018. Αν ο στόχος 
μειωθεί στο 2,5% του ΑΕΠ το 2019 και 
στο 2% το 2020, θα εξασφαλίσουμε ένα 
«δημοσιονομικό χώρο» 3 δισ. ευρώ είπε. 

Και εξήγησε ότι ο στόχος είναι «μαχητός» 
και η κυβέρνησή του θα τον διεκδικήσει 
μέχρι τέλους.

Εμείς πάντως περιμένουμε το Μεσο-
πρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, που θα φτάνει τουλάχιστον μέ-
χρι το 2019. Το καινούργιο Μεσοπρόθεσμο 
πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή μαζί με το 
προσχέδιο προϋπολογισμού (άντε με ελά-
χιστη καθυστέρηση) και πάμε στοίχημα 
ότι το «πρωτογενές πλεόνασμα» τουλάχι-
στον για το 2019 θα τοποθετηθεί στο 3,5%.

Θεραπαινίδα
«Δεν θα ασχολείται η Επιτροπή με τον 

αφρό της επικαιρότητας. Μην την φορ-
τώνουμε  και μην την απαξιώνουμε. Ως 
πρόεδρος της Επιτροπής έχω υποχρέωση 
να περιφρουρήσω το κύρος της». Μ' αυ-
τή την… πρωτότυπη επιχειρηματολογία, η 
αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος 
της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας 
Τασία Χριστοδουλοπούλου προσπάθησε 
να αποφύγει το αίτημα της αντιπολίτευσης 
να εξετάσει η Επιτροπή το «πόθεν έσχες» 
των τεσσάρων που πλειοψήφισαν στο δια-
γωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Οπό-
τε, χρησιμοποιώντας τη γνωστή φράση 
του Πολάκη, δικαιούμαστε να ρωτήσουμε: 
τίνος θεραπαινίδα είναι η Χριστοδουλο-
πούλου;

Σύμπνοια!
«Η Ανγκελα δεν μπορεί να 

μου συμπεριφέρεται όπως συ-
μπεριφέρεται στους άλλους 
ηγέτες που στα θέματα της οι-
κονομίας και των προσφύγων 
δεν έχουν κουνήσει το δαχτυ-
λάκι τους» είπε ο Ρέντσι στους 
ιταλούς δημοσιογράφους, εξη-
γώντας τους την απόφασή του 
να μην παραστεί στην κοινή συ-
νέντευξη Τύπου με Μέρκελ και 
Ολάντ. Την ίδια ώρα, κύκλοι της 
γερμανικής καγκελαρίας υπο-
στήριζαν ότι ο Ρέντσι δεν είχε 
προσκληθεί, για να μη δοθεί η 
εντύπωση ότι ο γερμανο-γαλ-
λικός άξονας αντικαθίσταται 
από ένα διευθυντήριο-τρόικα. 
Η συνάντηση στο Βεντοτένε, 
που έγινε μετά από τη νίκη του 
Brexit, δεν σηματοδοτούσε 
τη δημιουργία ενός τέτοιου 
διευθυντήριου έλεγαν οι ίδιοι 
κύκλοι, ενώ η γαλλική Monde 
ειρωνευόταν τον Ρέντσι για την 
αντίδρασή του.

Από τρεις, λοιπόν, που ήταν 
στις 22 Αυγούστου στο ρομα-
ντικό Βεντοτένε, με φόντο το 
Τυρρηνικό Πέλαγος, βρέθηκαν 
δύο στη Μπρατισλάβα, με φό-
ντο τον Δούναβη. Η ενότητα 
του γερμανο-γαλλικού άξονα 
δε διασαλεύτηκε, ούτε ο άξονας 
Βερολίνο-Παρίσι έγινε τρίγωνο 
με την προσθήκη της Ρώμης.

Δεν ξέρουμε τι από τα δύο 
ισχύει, αν δηλαδή οι Μερκο-
λάντ «έτζασαν» τον Ρέντσι ή αν 
ήταν ο Ματέο που αρνήθηκε να 
τους κάνει παρέα. Εκείνο που 

ξέρουμε είναι ότι πριν από μια βδομάδα 
Ολάντ και Ρέντσι καμάρωναν στο Ζάππειο 
παρέα με τον Τσίπρα και άλλους τέσσερις 
αρχηγούς κυβερνήσεων. Και η Γεροβασί-
λη υπογράμμιζε με νόημα την παρουσία 
ειδικά αυτών των δύο, υπονοώντας ότι ο 
Τσίπρας τους έχει συμμάχους στον αγώνα 
ενάντια στη γερμανικής «λογικής» λιτότη-
τα στην ΕΕ και την ευρωζώνη. Τελικά, ούτε 
ένα παραμύθι δεν μπορεί να τους βγει των 
Τσιπραίων.

ΚΟΝΤΡΕΣ
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Η εκδίκηση των… λέξεων
Για θαλασσοδάνεια των τραπεζών προς τους καναλάρχες μι-

λούσαν ο Τσίπρας και άλλα στελέχη της κυβέρνησης. Στα μαντα-
λάκια κρέμασαν τον Ψυχάρη που δήλωσε ότι για ν' αγοράσει τον 
ΔΟΛ πήρε δάνειο με «αέρα». Και τώρα, αναγκάζονται (αν ήθελαν 
ας έκαναν κι αλλιώς) να εκφράσουν τη συμφωνία τους με την 
απόφαση του Στουρνάρα να απαγορεύσει στην Τράπεζα Αττικής 
να χορηγεί πιστώσεις. Θαλασσοδάνεια δηλαδή. Μεταξύ αυτών 
που έπαιρναν τέτοια δάνεια ήταν και ο εκλεκτός του μεγάρου 
Μαξίμου, Χρήστος Καλογρίτσας (μαζί με ολόκληρη την οικογέ-
νειά του). Επρεπε να ξέρουν την παροιμία «μεγάλη μπουκιά φάε, 
μεγάλη κουβέντα μη λες»…

Κυνισμός
«Η απάντηση του κ. Μητσοτάκη στην κρίση είναι να ανεβάσει 

φάρμακα, βιβλία, εφημερίδες και εισιτήρια θεάτρου από το 6% 
στο 11% του ΦΠΑ». Αυτό ήταν το σχόλιο του Τσακαλώτου για την 
ομιλία Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Σχόλιο που αποκαλύπτει 
τον απύθμενο κυνισμό που χαρακτηρίζει ολόκληρο τον εξουσι-
αστικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ (ας σκεφτούμε μόνο ότι ο Τσα-
καλώτος είναι ο άτυπος ηγέτης της… αριστερής πτέρυγας του 
σημερινού ΣΥΡΙΖΑ). Ο Τσακαλώτος στέκεται στην εξαγγελία Μη-
τσοτάκη για καθιέρωση δύο συντελεστών ΦΠΑ και κουτοπόνηρα 
κρύβει ότι η εξαγγελία περιλαμβάνει και μείωση των υπαρχόντων 
συντελεστών σε 11% και 22% (από 13% και 24%). Οχι πως θα κάνει 
πράξη την εξαγγελία του ο Μητσοτάκης (θ' ακολουθήσει κι αυτός 
την πεπατημένη των προκατόχων του και ιδιαίτερα των συριζαίων 
με τις μεγάλες ψευτιές), αλλά πάει πολύ ο Τσακαλώτος να παίρνει 
κουτοπόνηρα την αύξηση του πολύ χαμηλού συντελεστή και να 
την απομονώνει από τη μείωση των δύο άλλων συντελεστών. Κι 
όχι μόνο αυτό, αλλά να «ξεχνάει» κιόλας την εκρηκτική αύξηση 
του ΦΠΑ που έκαναν ο ίδιος και η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ (με τις ψήφους και των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι, βεβαίως).

Νέο κάρφωμα Ρέγκλινγκ
Σε συνέντευξη που έδωσε σε σλοβακική εφημερίδα και ανα-

δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ESM (για να τη διαβάσουν 
όλοι στην Ευρώπη και να αναπαραχθεί σε μεγάλη έκταση), ο δι-
οικητής του Κλάους Ρέγκλινγκ καρφώνει τους Τσιπραίους σ' ένα 
ευαίσθητο σημείο της προπαγάνδας τους, δικαιώνοντας τους 
Σαμαροβενιζέλους. Κατά τον γερμανό τεχνοκράτη, οι Τσιπραίοι 
«φόρτωσαν» το ελληνικό χρέος με πάνω από 60 εκατ. ευρώ, που 
ήταν αχρείαστα. Οπως λέει, όταν πλησίαζε το τέλος του δεύ-
τερου προγράμματος, υπήρχε συζήτηση για ένα πιθανό τρίτο 
πρόγραμμα, «αλλά τα ποσά που συζητούνταν -αν χρειαζόταν ένα 
πρόγραμμα- ήταν 10, ίσως 20 δισ. ευρώ. Στο τέλος χρειασθήκαμε 
86 δισ. ευρώ». Συνεχίζοντας την αποδόμηση της προπαγάνδας 
των Τσιπραίων, υποστηρίζει ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις η 
Ελλάδα θα είχε ανάπτυξη 2,5% το 2015 και 3,5% το 2016. «Γνω-
ρίζουμε ότι οι προβλέψεις μπορεί να είναι λανθασμένες, αλλά 
αυτή ήταν μία συναινετική πρόβλεψη εκείνη την περίοδο» λέει, 
για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για την ύφεση φταίνε οι 
πολιτικές των Τσιπραίων το πρώτο εξάμηνο του 2015. «Στο δεύ-
τερο τρίμηνο του 2016 υπήρχε ξανά ένας χαμηλός ρυθμός ανά-
πτυξης. Επομένως, θεωρώ ότι η Ελλάδα επιστρέφει εκεί που ήταν 
το 2014» καταλήγει.

Δεν έχει σημασία να στήσουμε μια συζήτηση για τους αριθ-
μούς. Σημασία έχει να επισημάνουμε πως ακόμα και σήμερα, 
που οι Τσιπραίοι υπηρετούν με αυταπάρνηση το Μνημόνιο, ένας 
σημαίνων γερμανός τεχνοκράτης (σοσιαλδημοκρατικής προέ-
λευσης, μάλιστα), τους «κοπανάει» αλύπητα, αβαντάροντας τη 
ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.

Λίγη πρωτοτυπία, ρεεεεε…
Οταν στην εκπομπή του «Μένιου» έχει βγει κοτζάμ Λαφαζά-

νης, πνευματικό παιδί του Φλωράκη, γιατί να μη βγει ο Στέλιος 
Παππάς (πατέρας του υπουργού Επικρατείας), που στο κάτω-κά-
τω μια ζωή «ευρωρεβιζιόνα» ήταν. «Ο Στέλιος Παππάς, ο πατέρας 
του πιο σκληροπυρηνικού υπουργού της κυβέρνησης Τσίπρα, μι-
λά αποκλειστικά στα “Αποκαλυπτικά“» έγραφε το «σούπερ» την 
ώρα που ο Μένιος παρουσίαζε τη συνέντευξη, ενώ ακουγόταν 
δραματική μουσική χολιγουντιανού τύπου. Μεγαλεία μιλάμε. Η 
εκπομπή είχε κυρίως στοιχεία «λάιφ στάιλ» (αλίμονο, η εκπομπή 
του «Μένιου» ήταν), αλλά εμείς στεκόμαστε στην κεντρική πολιτι-
κή τοποθέτηση του πατρός Παππά: «Επειδή εγώ κυκλοφορώ στην 
Καισαριανή, και ο κόσμος λέει “κρατήστε παιδιά“… Κοιτάξτε, αν 
κυκλοφορείτε στην Πολιτεία, πράγματι στην Πολιτεία θα ακούτε 
αυτά (σ.σ. ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεζουμίσει τον κόσμο). Αν κυκλοφο-
ρείτε, όμως, σε λαϊκές γειτονιές -κι εγώ μένω στην Καισαριανή και 
κυκλοφορώ στην Καισαριανή, δεν είμαι στην αφάνεια…».

Από τον Γιωργάκη που ένας συνταξιούχος ήθελε να του χαρίσει 
τη σύνταξή του ολόκληρη, στον Σαμαρά που πήγαινε χωρίς φρου-
ρά στο Λουτράκι κι εκεί που έτρωγε ο κόσμος του έλεγε «Αντώνη 
προχώρα, μην κάνεις πίσω», στον Παππά που κυκλοφοράει στην 
Καισαριανή και το μόνο που ακούει είναι η κραυγή «βαστάτε 
παιδιά». Μα τόσο προβλέψιμοι; Λίγη πρωτοτυπία, ρεεεε.

Τι έγινε, ρε παιδιά; Εχουμε σκάνδαλο 
Καλογρίτσα-Τράπεζας Αττικής ή ο 

Καλογρίτσας είναι ένας καθωσπρέπει 
επιχειρηματίας, ο οποίος είχε μεν μια 
αρκετά μεγάλη, «στα όρια της εξάντλη-
σης» δανειακή γραμμή στην εν λόγω 
τράπεζα, όμως τα υφιστάμενα δάνειά 
του είναι καλυμμένα και εξυπηρετούνται; 
Το τελευταίο δεν το λέει ο Καλογρίτσας, 
αλλά το δήλωσε ο αναπληρωτής διευ-
θύνων σύμβουλος της νέας διοίκησης 
της Αττικής, Αθανάσιος Τσάδαρης. Ο 
Τσάδαρης υπήρξε κατηγορηματικός 
στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε η 
νέα διοίκηση: τα δάνεια στις εταιρίες 
του ομίλου Καλογρίτσα είναι εντός των 
εγκεκριμένων ορίων της τράπεζας, είναι 
ενήμερα, εξυπηρετούνται κανονικά και 
έχουν δοθεί με συγκεκριμένες καλύψεις 
με τους πιο αυστηρούς όρους. Αρα για 
ποιο σκάνδαλο γίνεται λόγος;

Συνεχίζουμε: ήταν η Αττικής μια τρά-
πεζα-σκάνδαλο, που μοίραζε θαλασσο-
δάνεια (κάτι σαν την Proton Bank του 
Λαυρεντιάδη, δηλαδή); Οπως σημείωσε 
η νέα διοίκηση, η έκθεση της τράπεζας 
ήταν κάθε φορά εντός των ορίων, μόνο 
που οι όροι των δανείων συχνά (πόσο 
συχνά;) δεν καθορίζονταν με αυστηρούς 
τραπεζικούς κανόνες, αλλά μετά από δι-
απραγμάτευση των δανειοληπτών με τα 
στελέχη της τράπεζας, με αποτέλεσμα 
οι καλύψεις να μην είναι πάντοτε ασφα-
λείς και το επιτόκιο να μην καλύπτει το 
κόστος. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος Θ. 
Πανταλάκης δεν παρέλειψε ν' αναφέρει 
στη γενική συνέλευση των μετόχων ότι 
η μεγάλη ζημιά στην τράπεζα έγινε από 
την κρίση και όχι από παραλείψεις διοι-
κήσεων! Οπως είπε, δεν είναι δυνατόν 
ένα άτομο να επηρεάσει την αγορά και 
να αλλάξει την πορεία της. Αυτή η τοπο-
θέτηση σε απλά ελληνικά λέγεται «μάση-
μα» ή «μάζεμα».

Στην πραγματικότητα, αυτό που συνέ-
βη τις τελευταίες μέρες είναι το πέρασμα 
και της Τράπεζας Αττικής στον απόλυτο 
έλεγχο της ΕΚΤ, με το διορισμό μιας δι-
οίκησης στην οποία το Μαξίμου διαθέτει 
μόνο έναν μη εκτελεστικό πρόεδρο (Ρου-
μελιώτη), ο οποίος τοποθετήθηκε σ' αυτή 
τη διακοσμητική θέση για να μη φανεί η 
κατά κράτος ήττα των Τσιπραίων από τον 
Στουρνάρα, δηλαδή από την ΕΚΤ. Η Ατ-
τικής δεν ανήκει στις λεγόμενες συστη-
μικές τράπεζες και οι Τσιπραίοι, μετά το 
ναυάγιο του «σχεδίου Δραγασάκη» για τη 
δημιουργία μιας «παράλληλης αναπτυ-
ξιακής τράπεζας», τη χρησιμοποιούσαν 
(ή σχεδίαζαν να τη χρησιμοποιήσουν) ως 
τράπεζα ενίσχυσης κάποιων δικών τους 
καπιταλιστών. Να φτιάξουν τα δικά τους 
«νέα τζάκια», για να θυμηθούμε την περι-
βόητη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου.

Το ευρωσύστημα της Φρανκφούρτης 
τους άρπαξε και αυτή την τράπεζα μέσα 
από τα χέρια, με συνοπτικές διαδικασίες. 
Κι όχι μόνο τους άρπαξε την τράπεζα, αλ-
λά τους φόρτωσε και με ένα σημαντικό 
πολιτικό κόστος, καθώς ένας από τους 
καπιταλιστές που χρηματοδοτούσε η 
Αττικής ήταν ο «κουμπάρος» και «φίλος» 
Καλογρίτσας, που μπήκε μπροστά για να 
φτιάξει το «συριζαίικο» ιδιωτικό κανάλι, 
προκαλώντας την οργή των παλιών βα-
ρόνων των μίντια. 

Μια έκθεση ελέγχου της ΤτΕ και του 
SSM (Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός του 
ευρωσυστήματος) ήταν το βαρύ χαρτί 
στα χέρια του Στουρνάρα. Δραγασάκης 
και Τσακαλώτος (που κάθε άλλο παρά 

σύμμαχοι είναι στον ΣΥΡΙΖΑ) συμφώ-
νησαν με τη λύση Πανταλάκη, που είχε 
ετοιμάσει ο Στουρνάρας και είχε εγκρι-
θεί από την ΕΚΤ, από την οποία άλλωστε 
αντλεί δύναμη ο Στουρνάρας. Το δίδυμο 
Παππά-Σπίρτζη, όμως, με τη στήριξη του 
Τσίπρα προφανώς και σε συμμαχία ακό-
μα και με τον δεξιό Μακέδο του ΤΣΜΕ-
ΔΕ, προσπάθησε να επιβάλει το δίδυμο 
Ρουμελιώτη-Σαπουντζόγλου (διευθύνων 
σύμβουλος και πρόεδρος, αντίστοιχα). 

Ο Στουρνάρας όχι μόνο δεν έκανε 
πίσω, αλλά με το πόρισμα του SSM στα 
χέρια (το οποίο, όπως είπε, θα στείλει 
στον εισαγγελέα μόλις το μεταφράσει) 
προχώρησε στην απόρριψη της πρότα-
σης για διορισμό συγκεκριμένων μελών 
στο ΔΣ της Αττικής (εκτός από τους 
Ρουμελιώτη-Σαπουντζόγλου έκοψε 
και τον ίδιο τον πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ 
Μακέδο και την πρώην πρόεδρο Αννα 
Πουσκούρη-Reich), αλλά και στη λήψη 
μέτρων, που έβαζαν την τράπεζα «στο 
ψυγείο»: απαγόρευσε στην Αττικής να 
δίνει δάνεια, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς ανέστειλε τη  διαπραγμάτευση 
της μετοχής της. Οι Τσιπραίοι έπαιξαν το 
τελευταίο τους χαρτί με την έφοδο αστυ-
νομίας και εισαγγελέων στα γραφεία 
της συζύγου του Στουρνάρα, την οποία 
ερεύνησαν ως ύποπτη για συμμετοχή 
σε σκανδαλώδη σύμβαση με το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ. Ο Στουρνάρας δεν «ψάρωσε», ο 
Τσακαλώτος διέρρευσε ότι ιδανική λύση 
θα ήταν δίδυμο Πανταλάκη-Ρουμελιώτη 
(με τον δεύτερο σε θέση μη εκτελεστικού 
προέδρου), η σκανδαλολογία άρχισε να 
φουντώνει, τροφοδοτούμενη από διαρ-
ροές του Στουρνάρα και χωρίς να έχει 
δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα του 
SSM (ακόμα… μεταφράζεται!) και ο Τσί-
πρας αναγκάστηκε να παραδεχτεί την 
ήττα του. Στη συνάντηση με τον Στουρ-
νάρα στο Μαξίμου, παρουσία του Δρα-
γασάκη, κλείστηκε το «ντιλ»: η Αττικής 
παραδόθηκε στον απόλυτο έλεγχο του 
ευρωσυστήματος (μέσω Στουρνάρα και 
εμπίστων του τραπεζιτών).

Τι θα γίνει με το πόρισμα του SSM; 
Θα… μεταφραστεί. Και τι θα περιλαμ-
βάνει; Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν 
νομίζουμε ότι θα περιλαμβάνει όσα δι-
έρρευσαν αρχικά, αλλά όσα συμφωνή-
θηκαν στο «ντιλ» μεταξύ Τσιπραίων και 
Στουρνάρα. Δεν είναι τυχαίο ότι αμέσως 
μόλις ο Στουρνάρας διόρισε την αρεστή 
στο ευρωσύστημα διοίκηση, ήρθη η απα-
γόρευση της ΤτΕ και το μπλοκάρισμα της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η Αττικής 
έγινε αμέσως μια… κανονική τράπεζα. 
Ούτε είναι τυχαίο ότι ο αναπληρωτής 
διευθύνων σύμβουλος «καθάρισε» αμέ-
σως τον Καλογρίτσα, ενώ απλώς «μά-
ζεψε» την υπόθεση των χορηγηθέντων 
δανείων, κρατώντας την προφανώς ως 
«χαρτί» για το μέλλον. Και γιατί «καθάρι-
σε» τον Καλογρίτσα; Γιατί η ΕΚΤ δε θέλει 
προφανώς να εμπλακεί στη διαμάχη για 
τις τηλεοπτικές άδειες. Ο Καλογρίτσας 
πήρε δάνεια ως εργολάβος και η τρά-
πεζα διακήρυξε την ουδετερότητά της 
από τώρα και μετά, ανακοινώνοντας ότι 
εφεξής η Attica Βank δε θα χορηγεί δά-
νεια σε εταιρίες μέσων ενημέρωσης. Μ' 
άλλα λόγια, αν ο Καλογρίτσας δεν έχει 
κάνει το κουμάντο του, δεν πρόκειται να 
δει τραπεζικό δανεισμό για να πληρώσει 
την άδεια. Αν ποντάριζε στην Αττικής, τό-
τε αυτός ως μπροστινός και οι συριζαί-
οι που βρίσκονται πίσω του θα μείνουν 
χωρίς δικό τους κανάλι. Αυτό μένει να 
το δούμε, αλλά ουδόλως αφορά τη σύ-

γκρουση περί την Τράπεζα Αττικής, στην 
οποία οι Τσιπραίοι κατέγραψαν μια κατά 
κράτος ήττα. Δεν έχουν πλέον ούτε ένα 
πιστωτικό ίδρυμα για να βολεύουν τους 
«ημέτερους» επιχειρηματίες. Κι αυτό δεν 
είναι καθόλου ασήμαντο για ένα κόμμα 
που δεν έχει ισχυρούς παραδοσιακούς 
δεσμούς με την αστική τάξη, καθώς η ηλι-
κία του ως κόμμα εξουσίας δεν φτάνει 
τη δεκαετία.

Το πόσο βαριά ήταν η ήττα φάνηκε 
από ένα επεισόδιο Σπίρτζη-Στουρνάρα, 
που έλαβε χώρα την περασμένη Τρίτη. 
Ο Σπίρτζης, αγνοώντας στοιχειώδεις κα-
νόνες «επικοινωνίας», πήρε από το πρωί 
σβάρνα τα ραδιόφωνα, υπερεκθέτοντας 
τον εαυτό του σε μια υπόθεση που δεν 
τον συμφέρει και σε μιντιακό περιβάλ-
λον κάθε άλλο παρά φιλικό (κατά κύριο 
λόγο). Κάποια στιγμή, πέταξε το καρφί 
(έτσι νόμιζε) για τον Στουρνάρα: «Αν η 
Τράπεζα Αττικής δεν έκανε καλά τη δου-
λειά της, προφανώς δεν έκανε καλά τη 
δουλειά της και η Τράπεζα της Ελλάδος 
που την ήλεγξε. Αρα, αν ισχύουν αυτά, 
πρέπει να ελεγχθεί και η ΤτΕ κατά τη 
γνώμη μου». Ο Στουρνάρας απαξίωσε 
να του απαντήσει και έβαλε «κύκλους» 
του να σχολιάσουν μισοπεριφρονητικά-
μισοαπειλητικά: «Κρείττον του λαλείν το 
σιγάν». Η περιφρόνηση είναι ξέχειλη, 
αλλά απειλή γιατί; Τα παπαγαλάκια άρ-
χισαν να «τιτιβίζουν» ότι ο Στουρνάρας 
εννοούσε πως η περίοδος που έγιναν 
σκανδαλώδεις χορηγήσεις δανείων από 
την Αττικής περιλαμβάνει και την περί-
οδο που ο Σπίρτζης ήταν πρόεδρος του 
ΤΕΕ και ασκούσε επιρροή στο ΤΣΜΕΔΕ 
(το ασφαλιστικό ταμείο των μηχανικών 
είναι ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας 
Αττικής).

Υπάρχει και μια πλευρά που δε συζη-
τήθηκε καθόλου στα ΜΜΕ, είναι όμως 
η σημαντικότερη, δεδομένου ότι αφο-
ρά εργαζόμενους και όχι εξουσιαστικά 
παιχνίδια. Η τράπεζα πρέπει να αναδι-
αρθρωθεί για να επανέλθει στην κερδο-
φορία είπε ο Πανταλάκης. «Το σχέδιο 
αναδιάρθρωσης θα είναι σύντομο και 
αποτελεσματικό, ώστε να εξαλειφθούν 
πλήρως οι όποιες ανησυχίες. Ολα είναι 
υπό επανεξέταση, οι δομές, η οργάνω-
ση, ο τρόπος λειτουργίας της τράπεζας» 
τόνισε. Κι όταν ρωτήθηκε σχετικά, απά-
ντησε ότι θα ανακοινωθεί πρόγραμμα 
εθελούσιας εξόδου, καθώς και μειώσεις 
μισθών, όπως έχει συμβεί και σε άλλες 
τράπεζες, καθώς το πόρισμα των επο-
πτικών αρχών διαπιστώνει υψηλότερες 
αμοιβές σε σχέση με άλλες τράπεζες.

Μπορεί διάφορα κέντρα οικονομικής 
και πολιτικής ισχύος να «σφάζονται» για 
τον έλεγχο της τράπεζας, όμως απέναντι 
στους εργαζόμενους είναι όλοι ενωμένοι. 
Απολύσεις και μειώσεις μισθών περιλαμ-
βάνει το «μενού» της νέας διοίκησης. Κά-
ποιοι πρέπει να πληρώσουν τα σπασμένα 
της ρεμούλας.

ΥΓ. Το καλαμπούρι της συνέντευξης 
Τύπου της νέας διοίκησης της Attica 
Bank. «Δεν θα δεχθώ παρεμβάσεις από 
εξωθεσμικούς παράγοντες και από κα-
νέναν άλλο και, για το λόγο αυτό, έθεσα 
προκαταβολικά την παραίτησή μου στη 
διάθεση της γενικής συνέλευσης σε περί-
πτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε πα-
ρέκκλιση από καθαρά τραπεζικό έργο» 
δήλωσε ο Π. Ρουμελιώτης! Ειδικά αυτόν 
τον… πιστεύουμε, καθώς έχει αποδείξει 
από παλιά ότι δε σηκώνει μύγα στο σπαθί 
του. Γι' αυτό επιβιώνει…

H EKT τους πήρε και την Αττικής
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Από τα μέσα της δε-
καετίας του ‘90 θε-

σμοθετήθηκε το Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), 
με το νόμο 2332/1995. Ηδη 
από τότε αποδείξαμε ότι 
με το ΜΑΑΕ επιδιώκεται 
το ξεκλήρισμα της φτωχής αγρο-
τιάς, σε αντίθεση με τους αγροτο-
συνδικαλιστές του Περισσού, που 
είχαν υιοθετήσει το αίτημα και το 
πρόβαλαν για ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα, για να το απορρίψουν 
στη συνέχεια υποστηρίζοντας ότι 
με το ΜΑΑΕ ξεκληρίζεται η φτω-
χoμεσαία αγροτιά.

Με τον πρώτο αυτό νόμο, ένας 
αγρότης θεωρούνταν κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότης, αν αποκτού-
σε το 50% του συνολικού του εισο-
δήματος από την απασχόλησή του 
στον αγροτικό τομέα και αν αφιέ-
ρωνε στην αγροτική δραστηριότη-
τα το 50% του χρόνου της ετήσιας 
απασχόλησής του. Στη συνέχεια ο 
νόμος τροποποιήθηκε δύο φορές 
και μειώθηκαν τα ποσοστά του χρό-
νου ετήσιας απασχόλησης στον 
αγροτικό τομέα και του αγροτικού 
εισοδήματος σε σχέση με το συνο-
λικό εισόδημα. Η τελευταία αλλαγή 
έγινε επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ με το νόμο 
4389/2016. Τα ποσοστά έγιναν 30% 
για τον ετήσιο χρόνο απασχόλησης 

στον αγροτικό τομέα και 50% για 
το αγροτικό εισόδημα σε σχέση 
με το συνολικό εισόδημα. Επίσης, 
ο αγρότης πρέπει να είναι ασφαλι-
σμένος στον ΟΓΑ.

Στις αρχές της δεκαετίας του 
’90, οι αγροτοσυνδικαλιστές της 
ΠΑΣΥ (Παναγροτική Αγωνιστική 
Συσπείρωση) πρόβαλαν το αίτημα 
για τη δημιουργία ΜΑΑΕ, υποστη-
ρίζοντας ότι μ’ αυτό θα κατοχυρω-
θούν οι αγρότες που δεν μπορούν 
να ζήσουν μόνο από το αγροτικό 
εισόδημα και αναγκάζονται να ερ-
γαστούν σαν αγροεργάτες ή σαν 
εργάτες σε εργοστάσια και στην οι-
κοδομή, ενώ θα αποκλειστούν από 
τον αγροτικό τομέα οι γιατροί, δι-
κηγόροι και συμβολαιογράφοι που 
διαθέτουν αγροτική γη και ασχο-
λούνται με τον αγροτικό τομέα.

Εμείς υποστηρίζαμε ότι με το 
ΜΑΑΕ επιδιώκουν να βγάλουν 
από την αγροτική απασχόληση 
όλους εκείνους τους αγρότες που 
αναγκάζονται να εργάζονται σαν 
εργάτες σε διάφορες οικονομικές 
δραστηριότητες. Με το 50% όσον 

αφορά το αγροτικό εισόδημα σε 
σχέση με το συνολικό εισόδημα 
αποκλείονται όλοι οι φτωχοί αγρό-
τες, γιατί το εισόδημά τους από 
την απασχόλησή τους ως εργατών 
είναι μεγαλύτερο από το 50%.

Η κυβέρνηση του Γ. Παπαν-
δρέου με ΚΥΑ του 2011 φρόντισε 
να συρρικνώσει το εισόδημα των 
πλούσιων αγροτών από τις εξωα-
γροτικές δραστηριότητες προκει-
μένου αυτό να είναι μικρότερο του 
50% του συνολικού εισοδήματος. 
Ο τότε υφυπουργός Οικονομικών 
Δ. Κουσελάς και ο τότε υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλί-
δης υπέγραψαν στις 4 Μάρτη του 
2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση με 
την οποία από την μια όριζαν το 
αγροτικό εισόδημα και από την 
άλλη εξαιρούσαν από το συνολικό 
εισόδημα μια σειρά εισοδημάτων 
που αποκτούνταν από πηγές δρα-
στηριότητας πέραν της αγροτικής.

Με το άρθρο 3 οριζόταν ποια 
ακριβώς εισοδήματα δε θα συνυ-
πολογίζονται στο συνολικό εισό-
δημα:  «Στο συνολικό εισόδημα το 

οποίο συγκρίνεται με το αγροτικό 
εισόδημα του άρθρου 2 της από-
φασης αυτής δεν προσμετρώνται 
τα ακόλουθα: α) Εισόδημα από 
ακίνητα. β) Εισόδημα από κινητές 
αξίες π.χ. μερίσματα, προμερίσμα-
τα, ομολογίες, ομολογιακά δάνεια, 
χρεόγραφα κ.α. γ) Τόκοι καταθέσε-
ων. δ) Εξοδα παράστασης και απο-
ζημειώσεις αιρετών οργάνων των 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδικαλιστι-
κών και αγροτικών συνεταιριστικών 
οργανώσεων καθώς και αμοιβές και 
ποσοστά (εκτός μισθού) των μελών 
διοικητικού συμβουλίου νομικών 
προσώπων. ε) Επιδόματα ανεργί-
ας, πολυτέκνων και πάσης φύσεως 
προνοιακά επιδόματα».

Εκτός των επιδομάτων της τε-
λευταίας κατηγορίας, όλα τ’ άλλα 
είναι εισοδήματα που αποκτούν 
οι πλούσιοι αγρότες  και εκείνοι 
οι παραγωγοί που έχουν και άλλες 
οικονομικές δραστηριότητες. Δεν 
μπορεί να έχουν οι φτωχοί αγρό-
τες εισοδήματα από ακίνητα, από 
μετοχές κτλ. Μ’ αυτή την εξαίρεση 
μειώνουν το επιπλέον εισόδημα 

που αποκτούν οι πλού-
σιοι αγρότες απ’ άλλες 
-πέραν της αγροτικής- 
δραστηριότητες και 
έτσι αυξάνουν το πο-
σοστό του αγροτικού 
εισοδήματος σε σχέ-

ση με το συνολικό εισόδημα, σε 
αντίθεση με τα εισοδήματα των 
φτωχών αγροτών που εργάζονται 
σαν εργάτες σε διάφορες δραστη-
ριότητες, που τα υπολογίζουν στο 
συνολικό τους εισόδημα.

Μ’ αυτή την αλχημεία κατα-
τάσσουν τους πλούσιους αγρό-
τες στους κατά κύριο επάγγελμα 
αγρότες, ενώ τους φτωχούς στους 
ετεροαπασχολούμενους.  Ποιο εί-
ναι το αποτέλεσμα της αλχημείας; 
Η επιτάχυνση του ξεκληρίσματος 
της φτωχής αγροτιάς.

Την ΚΥΑ αυτή, όπως αναφέ-
ραμε, την εξέδωσε η κυβέρνηση 
ΓΑΠ το 2011 και συνέχισαν να την 
εφαρμόζουν τόσο οι μνημονιακές 
κυβερνήσεις Λ. Παπαδήμου και Α. 
Σαμαρά όσο και η μνημονιακή κυ-
βέρνηση Α. Τσίπρα. Πρέπει, λοιπόν, 
να καταργηθούν άμεσα όλες οι δι-
ατάξεις που κατηγοριοποιούν τους 
αγρότες σε κατά κύριο επάγγελμα 
ή μη αγρότες και να χαίρουν και οι 
φτωχοί αγρότες όλων των δικαιω-
μάτων.

Οι κατά Τσίπραν… φωτεινές 
μνημονιακές μέρες

«Να μην επιτρέψουμε να γυρί-
σει η χώρα μας πέντε χρόνια 

πίσω. Στις πιο σκοτεινές μέρες της 
μνημονιακής πολιτικής». Το είπε ο 
Τσίπρας απευθυνόμενος στους συ-
ριζαίους κεντροεπίτροπους. Κι αυτοί 
τον χειροκρότησαν! Σύμφωνα με τον 
Τσίπρα, λοιπόν, ζούμε πλέον στις… 
φωτεινές μέρες της μνημονιακής 
πολιτικής. 'Η έστω στις λιγότερο 
σκοτεινές. Κι αυτό είναι κατόρθωμα 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάθε Ελληνας, βέβαια, γνωρίζει 
ότι από τα μέτρα των δύο πρώτων 
μνημονίων δεν καταργήθηκε ούτε 
ένα, δεν ελαφρύνθηκε ούτε ένα. Σ' 
αυτά προστέθηκαν τα μέτρα του 
τρίτου μνημόνιου. Κατά συνέπεια, 
οι μνημονιακές μέρες έχουν γίνει 
σκοτεινότερες. 

Οταν ο Τσίπρας τολμά να λέει 
τέτοια πράγματα, σημαίνει ότι δεν 
τον ενδιαφέρει ν' απευθυνθεί στο 
λαό. Απευθύνεται στο στενό (το πο-
λύ στενό) κομματικό ακροατήριο, το 
οποίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
είναι συνδεδεμένο με τη διαχείριση 
και επομένως με τη νομή της εξουσί-
ας. Κι αυτό το ακροατήριο όχι μόνο 
δεν έχει πρόβλημα με τόσο προ-
κλητικά ψέματα, αλλά τα αποζητά 
κιόλας, όπως ο τοξικοεξαρτημένος 
αποζητά τη δόση του. Ντοπάρονται 
όταν λένε ψέματα μεταξύ τους. Γιατί 
μ' αυτά τα ψέματα δικαιολογούν το 
πέρασμά τους στη χορεία των πιο 
στυγνών διαχειριστών της αστικής 
εξουσίας, χωρίς τσίπα, χωρίς φιλό-
τιμο, χωρίς ίχνος 

Η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ είναι η τελευ-
ταία πριν το συνέδριο. Θα περίμενε 
κανείς να έχει πανηγυρικό χαρα-
κτήρα. Και η ομιλία του Τσίπρα να 
αναφερθεί σε θεωρητικά και προ-
γραμματικά ζητήματα, σε ζητήματα 
στρατηγικής και τακτικής. Κι όμως, 
ήταν μια ανέμπμνευστη, βαριεστη-
μένη ομιλία, σχεδόν επανάληψη 
των όσων ο Τσίπρας είχε πει στη 
Θεσσαλονίκη και επαναλαμβάνει 
στις (αραιές πλέον) κοινοβουλευτι-
κές του ομιλίες. Δεν είπε ούτε μια 
καινούργια θέση. Επανέλαβε τα 
ίδια και τα ίδια: το success story της 
συγκυβέρνησής του (στον Καμμέ-
νο, βέβαια, δεν έκανε την παραμι-
κρή αναφορά), την ανάπτυξη που 
έρχεται, την έξοδο στις αγορές που 
προετοιμάζεται, τις συντελούμενες 
μεγάλες θεσμικές τομές, την Ευρώ-
πη που αρχίζει να προβληματίζεται 
για επιστροφή στο κοινωνικό της 
πρόσωπο κτλ. κτλ.

Και βέβαια, κεντρική θέση κα-
τείχε η σύγκρουση «στα αλήθεια 
και όχι στα λόγια με το οικονομικό 
και πολιτικό κατεστημένο», με τους 
«ολιγάρχες και το παλιό πολιτικό σύ-
στημα», που «καταλαβαίνουν ότι η 
κυβέρνησή μας, όχι μόνο δεν είναι 
παρένθεση, αλλά ότι έχει βαθιές 
και γερές ρίζες μέσα στην κοινωνία 
και είναι πιο σταθερή από ποτέ». 
Κι επειδή είχε ήδη αρχίσει να φου-
ντώνει η «Καλογριτσιάδα», πέταξε 
και τη γνωστή ατάκα, με την οποία 
πήρε κάποιες προσωπικές αποστά-
σεις απ' όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα: 

«Αν κάποιος από τους προσωρινούς 
υπερθεματιστές -όπως και να λέ-
γεται δεν μας αφορά, κανένας δεν 
είναι φίλος μας, όλους τους είχαμε 
κλεισμένους επί τρία εικοσιτετράω-
ρα μέχρι να δώσουν το μεγαλύτερο 
τίμημα-  δεν έχει τη δυνατότητα να 
πληρώσει ή να δικαιολογήσει τα 
χρήματά του, θα εκπέσει το επόμενο 
δευτερόλεπτο».

Το σημαντικότερο, εκείνο που 
αποκάλυψε την πραγματικά δύσκο-
λη θέση που βρίσκονται ο Τσίπρας 
και η συγκυβέρνησή του, είναι ότι 
αναζήτησε ασπίδα προστασίας 
στον Στουρνάρα, λέγοντας τα εξής: 
«Χτες συνάντησα τον Διοικητή της 
ΤτΕ.  Με τις δηλώσεις του στη συ-
νέχεια ο ίδιος ο κος Στουρνάρας 
απάντησε ηχηρά -πιστεύω- στις συ-
κοφαντίες της ΝΔ. Αναγνώρισε ότι 
η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και 
αποσυνέδεσε την διενεργούμενη 
έρευνα των δικαστικών αρχών στο 
ΚΕΕΛΠΝΟ, από τις εξελίξεις στο 
τραπεζικό σύστημα. Και θέλω να 
τονίσω: οι σχέσεις της κυβέρνησης 
με τον διοικητή της ΤτΕ οφείλουν 
πάντα να κινούνται στο θεσμικό 
τους πλαίσιο και να προστατεύουν 
την εμπιστοσύνη και την ευστάθεια 
του τραπεζικού συστήματος». 

Δεν έχει σημασία να παραπέμ-
ψουμε στη νέα ανακοίνωση της 
Στουρνάραινας, την περασμένη 
Πέμπτη, απ' αφορμή δημοσίευμα 
του περιοδικού του Βαξεβάνη, σύμ-
φωνα με την οποία «είναι προφανές 
ότι αποσκοπούν στην πολιτική δίω-
ξη ενός τρίτου προσώπου, κατά την 
πάγια τακτική των συκοφαντών να 
πλήττουν έμμεσα τον στόχο τους 
προσβάλλοντας τα πρόσωπα οι-
κείων του (…) Το βασικό ζητούμενο 
είναι ποιος είναι ο σύζυγος της ιδι-
οκτήτριας». Σημασία έχει αυτό κα-
θαυτό το γλείψιμο στον Στουρνάρα, 
που έκανε ο Τσίπρας, προσπαθώ-
ντας να τον αντιπαραθέσει στη ΝΔ, 
την οποία βέβαια ουδέποτε αποδο-
κίμασε ο Στουρνάρας (αντίθετα, οι 
ανακοινώσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, 
του Ποταμιού ήταν στο ίδιο μήκος 
κύματος με όσα διέρρεε ο Στουρνά-
ρας και με όσα με ανακοίνωσή της 
υποστήριξε η σύζυγός του). Οταν, 
λοιπόν, ο υποτιθέμενος πανίσχυρος 
πρωθυπουργός, μιλώντας στην ΚΕ 
του κόμματός του με αντικείμενο 
την προετοιμασία του επικείμενου 
συνεδρίου του, αναζητά προστα-
σία στις δηλώσεις ενός πολιτικού 
αντίπαλου, τον οποίο η συριζαϊκή 
καμαρίλα εξακολουθεί να «λούζει», 
σημαίνει πως όχι μόνο δεν είναι πα-
νίσχυρος, αλλά αντίθετα βρίσκεται 
υπό το κράτος έντονης ανησυχίας 
(για να μην πούμε πανικού). Προ-
φανώς, γνωρίζει περισσότερα από 
εμάς για τους «σκελετούς» που 
έχουν κρύψει στις ντουλάπες του 
Μαξίμου.

Και τι να πούμε για το γεγονός ότι 
ο Τσίπρας αφιέρωσε το ένα τέταρ-
το (μετρημένο) της ομιλίας του για 
ν' απαντήσει σημείο προς σημείο 
στα όσα την προηγούμενη μέρα 
είχε εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη 

ο Μητσοτάκης, προσπαθώντας να 
αποδομήσει τις εξαγγελίες του με 
το επιχείρημα «τα λεφτά δεν υπάρ-
χουν»; Αυτή δεν ήταν η κορυφαία 
προσυνεδριακή ομιλία του ηγέτη 
ενός αριστερού κόμματος, αλλά η 
πολιτικάντικη ομιλία ενός πρωθυ-
πουργού που έχει ήδη περάσει σε 
θέση άμυνας, καθώς ο βασικός πο-
λιτικός του αντίπαλος τον χτυπά με 
μέσα που ο ίδιος είχε χρησιμοποι-
ήσει προηγουμένως (παροχολογία), 
φροντίζοντας μάλιστα να ντύσει την 
παροχολογία του με ρούχα υπευθυ-
νότητας και ρεαλισμού.

Δεν περιλάμβανε κανένα… προ-
γραμματικό στοιχείο η ομιλία Τσί-
πρα; Βεβαίως και περιλάμβανε κι 
αυτό θα μπορούσε να συμπυκνωθεί 
στο σύνθημα «ζήτω το σχέδιο Γι-
ούνκερ»! Θαυμάστε τον: «Δώσαμε 
μάχες σκληρές, οριακές, κάναμε 
συμβιβασμούς, όμως ποτέ δεν πήγα-
με πίσω από τον ιδρυτικό στόχο του 
ΣΥΡΙΖΑ. Την εδραίωση μιας άλλης 
Ευρώπης. Της Ευρώπης που προ-
στατεύει και διευρύνει τα κοινωνικά 
και εργατικά δικαιώματα. Που εμβα-
θύνει τη δημοκρατία στο εσωτερικό 
της. Που σέβεται και διαφυλάττει 
ως κόρη οφθαλμού το περιβάλλον. 
Που διακατέχεται από τις αξίες της 
αλληλεγγύης και της συνεργασίας. 
Που παίζει ενεργό ρόλο στη διατή-
ρηση της ειρήνης και της σταθερό-
τητας, τόσο στο εσωτερικό της όσο 
και διεθνώς (…) Και βλέπουμε τις τε-
λευταίες μέρες, αυτές οι επιδιώξεις 
να βρίσκουν ευήκοα ώτα πλέον και 
εντός της ηγεσίας του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος. Είναι ενδεικτική η 
τοποθέτηση του προέδρου Γιούνκερ, 
ο οποίος προέρχεται από την κατε-
ξοχήν αντίπαλη πολιτική οικογένεια, 
στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν ξέρω αν 
θα υλοποιηθούν αυτά που είπε. Εχει 
όμως σημασία ότι ειπώθηκαν»! 

Να λοιπόν που, εκτός από την 
Ελλάδα που έχει ήδη «αλλάξει» 
από τότε που ανέλαβαν τη διαχεί-
ριση της μνημονιακής πολιτικής οι 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, «αλλάζει και η Ευρώ-
πη», οπότε το κεντρικό προεκλογικό 
σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη του 
2015 γίνεται πράξη!

ΥΓ. Μάλλον απογοητεύτηκε από 
την τελευταία προσυνεδριακή ομι-
λία Τσίπρα ο υπουργός Πολιτισμού 
Α. Μπαλτάς και επέλεξε να κάνει 
αυτός, από το βήμα της Βουλής, μια 
σύντομη θεωρητική παρουσίαση 
του «δημοκρατικού δρόμου προς 
το σοσιαλισμό», προσπαθώντας να 
σερβίρει ως σύγχρονη θεωρητική 
σκέψη τη μουχλιασμένη σαβούρα 
των «ευρωκομμουνιστών» της δε-
καετίας του '70. Για τον Τσίπρα, πά-
ντως, και για τους λογογράφους του, 
οι  ευρωρεβιζιονιστικές αναλύσεις 
αποτελούν terra incognita. Δεν τους 
χρειάζονται κιόλας, όπως έδειξε και 
η ομιλία του κυρ-Αλέκου, που πήρε 
στη Βουλή το λόγο λίγο μετά τον 
Μπαλτά, για να πει ότι και ο δρόμος 
για την παραλία θα έχει μπιτσόμπα-
ρα και ξαπλώστρες, αλλά θα είναι 
ανοιχτός και με λίγο σλάλομ θα μπο-
ρεί κανείς να φτάσει στη θάλασσα.

Με συμπαιγνία Τσιρώνη – καπιταλιστών μελετητών

Θέλουν να μετατρέψουν τον υπουργό σε υπερνομοθέτη 
της (αντι)δασικής νομοθεσίας!

O καπιταλιστής-δασολόγος Ν. Χλύ-
κας παρέδωσε την περιβόητη Κω-

δικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας 
(ΚΔΝ) στην πρόεδρο της Επιτροπής 
Παραλαβής Δ. Χατζηλάκου, η οποία 
την προώθησε στο γενικό διευθυντή 
Κ. Δημόπουλο. Ο γενικός διευθυντής 
την έστειλε στους προϊστάμενους των 
τεσσάρων Διευθύνσεων της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας 
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, προκει-
μένου τα τμήματά τους να εκφράσουν 
τις απόψεις τους.

Ο Ν. Χλύκας δεν περιορίστηκε μόνο 
στην περιβόητη κωδικοποίηση, για την 
οποία θα εισπράξει 880.000 ευρώ (συν 
ΦΠΑ), ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις υπη-
ρεσιακών παραγόντων θα δαπανήσει 
γύρω στις 80.000 ευρώ. Προχώρησε 
παραπέρα, παραδίδοντας και ένα νο-
μοσχέδιο συνοδευόμενο από αιτιολο-
γική έκθεση. Με το νομοσχέδιο αυτό 
αναγορεύεται ο εκάστοτε υπουργός 
σε νομοθέτη της δασικής νομοθεσί-
ας! Αγνοώντας και παρακάμπτοντας 
το αστικό κοινοβούλιο, ο υπουργός θα 
μπορεί να αλλάζει την ισχύουσα δασι-
κή νομοθεσία, που είναι ήδη φορτωμένη 
με αντιδασικούς νόμους και διατάξεις, 
εισάγοντας νέες αντιδασικές διατάξεις.

Ο Ν. Χλύκας δεν είναι άσχετος και 
δεν ενεργεί με δική του πρωτοβουλία. 
Θυμίζουμε ότι επί υπουργίας Τ. Μπιρ-
μπίλη ήταν μυστικοσύμβουλος που 
εκτός των άλλων συνέτασσε και σχέδια 
νόμων και αιτιολογικών εκθέσεων. Μπο-
ρούμε να συμπεράνουμε με βεβαιότη-
τα, ότι έχει επικοινωνήσει με τον ανα-
πληρωτή υπουργό Ι. Τσιρώνη και έχει 

τη σύμφωνη γνώμη του στην εισαγωγή 
αυτών των προκλητικών διατάξεων, που 
αναγορεύουν τον αρμόδιο για τη δασι-
κή πολιτική υπουργό Περιβάλλοντος σε 
υπερνομοθέτη.

Το δεύτερο άρθρο του νομοσχέδιου, 
με το οποίο εισάγονται αυτές οι δια-
τάξεις έχει ως εξής (οι εμφάσεις είναι 
δικές μας):

«Αρθρο Δεύτερο
1. Διατάξεις του Κώδικα της Δασικής 

Νομοθεσίας που κυρώνεται με το Αρθρο 
Πρώτο του παρόντος νόμου ή Παραρ-
τήματα αυτών, οι οποίες περιέχονται σε 
Προεδρικά Διατάγματα και κωδικοποι-
ήθηκαν, μπορούν να συμπληρώνονται, 
τροποποιούνται ή αναθεωρούνται 
με Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από 
πρόταση του αρμόδιου Υπουργού ή των 
αρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις οικείες εξουσιοδο-
τικές  διατάξεις.

2. Διατάξεις  του Κώδικα Δασικής Νο-
μοθεσίας που κυρώνεται με το Αρθρο 
Πρώτο του παρόντος νόμου ή Παραρ-
τήματα αυτών, οι οποίες περιέχονται σε 
Υπουργικές  ή Κοινές Υπουργικές Απο-
φάσεις και κωδικοποιήθηκαν, μπορούν 
να συμπληρώνονται, τροποποιούνται 
ή αναθεωρούνται με νεότερες απο-
φάσεις του αρμόδιου Υπουργού ή των 
αρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις οικείες εξουσιοδο-
τικές διατάξεις.

3. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδί-
δεται ύστερα από πρόταση του αρμόδι-
ου Υπουργού μπορούν να καταργούνται 
ρητώς διατάξεις του Κώδικα της Δασι-

κής Νομοθεσίας που κυρώνεται με το 
Αρθρο Πρώτο του παρόντος νόμου ή 
Παραρτήματα αυτών, οι οποίες έχουν 
πάψει να ισχύουν σιωπηλώς ή έχουν 
πάψει να ισχύουν ή εκλείψει για οποι-
οδήποτε λόγο και να ρυθμίζεται κάθε 
συναφές ζήτημα που προκύπτει από την 
κατάργηση αυτή.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμί-
ζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του παρόντος νόμου».

Είναι η πρώτη φορά που εισάγονται 
με τόσο απροκάλυπτο και χονδροειδή 
τρόπο τέτοιες διατάξεις. Από πού κι 
ως πού ένα υπουργός ή συναρμόδιοι 
υπουργοί μπορούν να τροποποιούν, να 
συμπληρώνουν, να αναθεωρούν διατά-
ξεις της δασικής νομοθεσίας, είτε με 
Προεδρικό Διάταγμα είτε με Υπουργι-
κές Αποφάσεις (ατομικές ή κοινές); Υπο-
τίθεται ότι συνταγματικά ισχύει η διά-
κριση των εξουσιών και ότι η νομοθετική 
εξουσία ασκείται από το Κοινοβούλιο, 
το μόνο που υποτίθεται ότι μπορεί να 
νομοθετεί. Τέτοιες διατάξεις δεν μπο-
ρούν να εισαχθούν, γιατί απλούστατα 
καταργούν το αστικό κοινοβούλιο. Αυ-
τό είναι ένα νέο βήμα σε σχέση με ό,τι 
συνέβαινε επί όλων των μνημονιακών 
κυβερνήσεων. Οπως είναι γνωστό, οι 
κυβερνήσεις εφαρμόζουν σε μαζι-
κή κλίμακα την τακτική των Πράξεων 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), οι 
οποίες πρέπει να εισαχθούν στο αστικό 
κοινοβούλιο για συζήτηση και ψήφιση 
εντός 45 ημερών. Με τις διατάξεις του 
Ν. Χλύκα οι προτεινόμενες αλλαγές δε 

θα χρειάζεται καν να εισάγονται για συ-
ζήτηση και ψήφιση από το κοινοβούλιο.

Ο Ν. Χλύκας ενημερώθηκε προφα-
νώς από τον Ι. Τσιρώνη, ότι αυτός θέ-
λει να εισάγει στη δασική νομοθεσία 
πολλές ακόμα αντιδασικές διατάξεις 
και να σφραγίσει τις παλιές, βάζοντας 
έτσι τέλος στις υποσχέσεις που έδω-
σε το Μάρτη του 2015 στην Αυτόνομη 
Δημοκρατική Συνεργασία Δασολόγων 
Δημοσίων Υπαλλήλων, ότι θα καταργού-
σε αρκετούς αντιδασικούς νόμους και 
διατάξεις.

Ο Ν. Χλύκας ποντάριζε ότι αυτές οι 
ιδιαίτερα προκλητικές διατάξεις που πε-
ριέλαβε στο νομοσχέδιο δε θα γίνονταν 
αντιληπτές από τους υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες των τεσσάρων Διευθύνσεων 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ-
λοντος, επειδή αυτοί είχαν ήδη υποτι-
μήσει τόσο τον ίδιο τον Χλύκα όσο και 
τις εργασίες που αναλάμβανε μετά 
από διαγωνισμό.  Ως ένα βαθμό αυτό 
το είχε πετύχει, καθώς κανείς από τους 
προϊστάμενους δεν είχε ανοίξει καν τα 
αρχεία που τους είχε προωθήσει ο γενι-
κός διευθυντής Κ. Δημόπουλος. Εμείς 
τους ενημερώσαμε και τους ζητήσαμε 
να αντιδράσουν άμεσα και να πιέσουν 
για να αποσυρθούν οι κατάπτυστες δι-
ατάξεις. Και ο γενικός διευθυντής και 
οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων δε-
σμεύτηκαν ότι αυτές οι διατάξεις δεν 
πρόκειται να περάσουν. Επειδή είμα-
στε εξαιρετικά επιφυλακτικοί απέναντί 
τους, θα επιμείνουμε για να γίνει η δέ-
σμευση πράξη.

Τυπικά, με βάση τη διακήρυξη, ο Ν. 

Χλύκας είχε το δικαίωμα να κάνει προ-
τάσεις για τροποποίηση διατάξεων της 
δασικής νομοθεσίας. Γι’ αυτό και από το 
πρώτο κιόλας σχόλιό μας, αμέσως μετά 
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για την Κωδικοποίηση της Δασικής 
Νομοθεσίας, προβλέψαμε ότι ο ανάδο-
χος δε θα περιοριστεί στη συγκέντρωση 
των νόμων και της νομολογίας, αλλά ότι 
θα προχωρήσει και στην τροποποίηση 
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. Σε 
άρθρο μας που δημοσιεύτηκε στις 21 
Σεπτέμβρη του 2012, με τίτλο «Κωδικο-
ποίηση Δασικής Νομοθεσίας: Εβαλαν 
τους λύκους να φυλάξουν τα πρόβατα», 
τονίζαμε:

«Ο πλουσιοπάροχα αμειβόμενος 
ανάδοχος δε θα περιοριστεί στη συγκέ-
ντρωση των νόμων και της νομολογίας. 
Με το διαγωνισμό του δίνεται η δυνατό-
τητα να προχωρήσει στην τροποποίηση 
διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, 
με πρόσχημα “την επίλυση χρόνιων ζη-
τημάτων, την απλούστευση και άρση των 
αντιφάσεων, καθώς και τις ανάγκες του 
εκσυγχρονισμού, σύμφωνα με τις νέες 
απαιτήσεις και το κοινοτικό κεκτημένο“. 
Αυτή η γενικόλογα διατυπωμένη δυνατό-
τητα του Αναδόχου δεν είναι η μοναδική 
και αναφέρεται ρητά στην ΕΝΟΤΗΤΑ 4 
της προκήρυξης του διαγωνισμού (σελί-
δα 17 της προκήρυξης). Από την στιγμή 
λοιπόν που ο ανάδοχος θα είναι μία από 
τις έξι εταιρίες, που θα έχει στις γραμμές 
του κάποια από τα στελέχη που αναφέ-
ραμε στην αρχή, με την Κωδικοποίηση 
της Δασικής Νομοθεσίας θα γίνει “το 
έλα να δεις“. Ο ΥΠΕΚΑ έβαλε τους λύ-
κους να φυλάξουν τα πρόβατα». 

Ο καπιταλιστής-δασολόγος Ν. Χλύ-
κας, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγω-
νισμός για την Κωδικοποίηση, άδραξε 
την ευκαιρία για να βάλει τέλος, προς 
όφελος των κάθε είδους καταπατητών, 
σε ένα κατασκευασμένο πρόβλημα, στο 
οποίο δόθηκε το κωδικό όνομα «ασά-
φεια  και σύγχυση ως προς τον καθορι-
σμό ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων».  Αυτή 
η δήθεν ασάφεια της δασικής νομοθε-
σίας διαπερνά σαν κόκκινη κλωστή τις 
απόψεις που διατυπώνουν ο Ν. Χλύκας 
και οι εκπρόσωποι των δύο άλλων εται-
ριών, που ως κοινοπραξία κέρδισαν το 
διαγωνισμό για την Κωδικοποίηση της 
Δασικής Νομοθεσίας. Και βέβαια, αυτή 
την «ασάφεια και σύγχυση» ανέλαβαν 
να τη λύσουν προς όφελος των ιδιωτι-
κών συμφερόντων που αδιαφορούν για 
το δάσος και το περιβάλλον.

Αυτό γίνεται με το δεύτερο άρθρο 
του προτεινόμενου νομοσχέδιου, που 
λύνει τα χέρια του υπουργού Περιβάλ-
λοντος, που είναι αρμόδιος για τα δάση, 
να «ξεπατώσει» τη δασική νομοθεσία, 
προς όφελος των κάθε είδους καταπα-
τητών, καπιταλιστικών επιχειρήσεων, 
οικοδομικών συνεταιρισμών ή απλών 
ιδιωτών.

Το νομοσχέδιο αυτό του Ν. Χλύκα δεν 
πρέπει να περάσει με τίποτα. Η Κωδικο-
ποίηση της Δασικής Νομοθεσίας δεν 
πρέπει να γίνει  αποδεκτή, όχι μόνο γιατί 
είναι μεγάλο το τίμημα, αλλά κυρίως γιατί 
παγιώνει όλο το αντιδασικό οπλοστάσιο 
που πέρασαν οι μνημονιακές κυβερνή-
σεις.

Γεράσιμος Λιόντος

Χρεοκοπημένη η 
Κοινωνική Ασφάλιση

Με θράσος χιλίων χιμπατζήδων, ο διοικητής 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (δηλαδή ο Κατρούγκαλος, για 
να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους) επιβε-
βαίωσε ότι ζητά να πάρει λεφτά από το ΑΚΑΓΕ, 
θεωρώντας το σαν το πιο φυσιολογικό πράγμα 
του κόσμου. Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το 
μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης έγραψε: 
«Τέλος, σχετικά με το αίτημα επιχορήγησης 
από το Λογαριασμό ΑΚΑΓΕ, η Διοίκηση του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναφέρει ότι τα ελλείμματα των 
Ασφαλιστικών Ταμείων καλύπτονται από την 
κρατική επιχορήγηση και από τον ανωτέρω 
Ειδικό Λογαριασμό»!

Φυσικά ξέσπασε σάλος. Η μεν αντιπολί-
τευση βρήκε την ευκαιρία να στηλιτεύσει την 
κυβέρνηση για τα ψέματά της ότι τα ασφαλι-
στικά ταμεία πάνε τόσο καλά που δε χρειάζο-
νται ούτε καν βραχυπρόθεσμα δάνεια για να 
πληρώσουν συντάξεις, η δε συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία υπενθύμισε ότι το ΑΚΑΓΕ υπο-
τίθεται πως είναι ένας κουμπαράς στον οποίο 
μπαίνουν χρήματα για να εξασφαλιστούν τα 
ασφαλιστικά δικαιώματα των μελλοντικών 
γενεών. Γι’ αυτό και ονομάζεται Ασφαλιστικό 
Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών. Το ΑΚΑΓΕ 
υποτίθεται ότι φτιάχτηκε για τη χρηματοδότη-
ση των κλάδων σύνταξης των Φορέων Κοινω-
νικής Ασφάλισης από 1/1/2019 και μετά, ώστε 
να δημιουργηθεί κάποιο αποθεματικό για τη 
διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών.

Μετά το σάλο, πάλι με εντολή Κατρούγκα-
λου (για να λέμε τα πράγματα με τ’ όνομά 
τους), το ΔΣ του ΙΚΑ απέρριψε κατά πλειοψη-
φία την πρόταση του διοικητή.

Ο Κατρούγκαλος, πάντως, αναγκάστηκε 
στο τέλος να καλύψει με δικό του δελτίο Τύ-
που (στις 9:18 το βράδυ στάλθηκε) τη διοίκηση 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ισχυρίστηκε ότι «Στο εσωτερικό 
του ΑΚΑΓΕ λειτουργεί, με οικονομική και διοι-
κητική αυτοτέλεια, εντελώς ξεχωριστά από τον 
“κουμπαρά“, ειδικός “Λογαριασμός Αλληλεγ-
γύης Συνταξιούχων“, ο λεγόμενος και “μικρός 
ΑΚΑΓΕ“. Από τη σύστασή του ο τελευταίος έχει 
ως αποστολή να καλύπτει, μαζί με τον κρατικό 
προϋπολογισμό, τα ελλείμματα των Ταμείων. 
Αυτό έγινε το 2014 επί κυβέρνησης ΝΔ και επα-
ναλήφθηκε και το 2015, με τις ψήφους και των 
εκπροσώπων των  συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων που καταψήφισαν τώρα την ανάλογη πρότα-
ση του Διοικητή του ΙΚΑ, που δεν έκανε τίποτα 
παραπάνω από το να επαναλάβει τη σχετική 
εγγραφή του φετινού προϋπολογισμού».

Το μόνο που κατάφερε ο Κατρούγκαλος ήταν 
να επιβεβαιώσει κυνικά ότι η συγκυβέρνηση 
των Τσιπροκαμμένων συνεχίζει την πολιτική 
καταλήστευσης του ΑΚΑΓΕ, που είχαν εγκαινι-
άσει οι Σαμαροβενιζέλοι. Αυτά τα περί «μικρού 
ΑΚΑΓΕ» δεν προβλέπονται πουθενά. Η υποκρι-
σία της αντιπολίτευσης και της συνδικαλιστικής 
γραφειοκρατίας δε δικαιώνουν τη συνέχιση της 
ληστείας. Ο συμψηφισμός των ευθυνών αφο-
ρά τους ληστές και όχι τους εργαζόμενους και 
συνταξιούχους. Αλλωστε, αν ήταν νόμιμοι και 
δεν είχαν πιαστεί με τη γίδα στην πλάτη, η πλει-
οψηφία του ΔΣ του ΙΚΑ δε θα είχε πάτημα να 
απορρίψει την πρόταση του διοικητή.

Αυτό το μικρό επεισόδιο, που αφορά την 
τρέχουσα διαχείριση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μας δί-
νει μια μικρή πρόγευση για το τι πρόκειται να 
γίνει από 1.1.2017, όταν στο νεοσύστατο ΕΦΚΑ 
θα μαζευτούν όλοι οι ασφαλισμένοι. Οταν θα 
μαζευτούν μισό εκατομμύριο συνταξιούχοι του 
δημοσίου, χωρίς να μεταφερθεί ούτε δεκάρα 
αποθεματικού, κι άλλοι τόσοι εργαζόμενοι του 
δημοσίου με ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα, 
πάλι χωρίς δεκάρα αποθεματικού. Τότε θα φα-
νεί καθαρά ότι έφτιαξαν ένα από τη γέννησή 
του χρεοκοπημένο υπερταμείο, που για να 
σταθεί στοιχειωδώς στα πόδια του θα πρέπει 
να μπει χέρι στις «προσωπικές διαφορές» όλων 
των ήδη συνταξιούχων.

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Ξεκληρίζεται η φτωχή αγροτιά
Το ξεπάτωμα του πευκοδάσους Σχίνου-
Περαχώρας συνεχίζεται και ο Δασάρχης 
Κορίνθου «σφυρίζει κλέφτικα»

Την Κυριακή 18 Σεπτέμβρη, επισκεφτήκαμε ξανά το Σχίνο, γιατί είχαμε 
την πληροφορία ότι στο Σέλχι, που βρίσκεται ανάμεσα στο Σχίνο και την 
Περαχώρα, κόπηκαν παράνομα πολλά πεύκα. Διαπιστώσαμε ότι πράγ-
ματι κόπηκαν αρκετά πεύκα, που τα ξάπλωσαν κάτω για να τα πάρουν σε 
επόμενη φάση. Αυτή την πρακτική εφαρμόζουν όσοι κάνουν παράνομη 
υλοτομία, προκειμένου να πάρουν τα δέντρα όταν αυτά στεγνώσουν.

Ενημερώσαμε τη Διεύθυνση Δασών Κορίνθου, στέλνοντας ηλεκτρο-
νικά όλα τα σημεία που εντοπίσαμε τα κομμένα πεύκα. Προς τιμή του, 
ο προϊστάμενος  της Διεύθυνσης Π. Καλλίρης στέκεται στο  ύψος των 
περιστάσεων, παρά το λειψό προσωπικό της Διεύθυνσης και παρά το 
γεγονός ότι έχει να αντιμετωπίσει και άλλα σοβαρά προβλήματα.  Το 
επέμενο διάστημα θα στείλει προσωπικό στην περιοχή για να κάνει 
αυτοψία και να επαναλάβει τις προτάσεις του για απαγόρευση της 
υλοτομίας, για να κηρυχτούν αυτές οι περιοχές αναδασωτέες και για 
να εξεταστεί η περίπτωση επιστροφής στο δημόσιο των τμημάτων των 
δασών αυτών, όπου οργιάζει η παράνομη υλοτομία.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης στέλνει τις προτάσεις του τόσο στον 
Δασάρχη Κορίνθου, Μπούλια, όσο και στον προϊστάμενο της Διεύθυν-
σης Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Μπακόπουλο. Οι δύο αυτοί κύριοι, όμως, συ-
νεχίζουν τον ίδιο χαβά. Αρνούνται να εφαρμόσουν τις προτάσεις αυτές, 
απαντώντας, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα! Ακόμα, αρνούνται να 
κλείσουν παράνομες στάνες, παρά το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες τους 
δεν έχουν ούτε ένα κατσίκι ή πρόβατο, και απλά τις χρησιμοποιούν ως 
ορμητήριο για να ξεπατώνουν το δάσος Σχίνου-Περαχώρας.

Εμείς θα συνεχίσουμε να αναφερόμαστε σ’ αυτή τη  βάναυση κα-
ταστροφή ενός πανέμορφου δάσους μέχρι να τους αναγκάσουμε να 
παρέμβουν δραστήρια και αποφασιστικά.
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Μετά το 
Ωραιόκαστρο η 

Φιλιππιάδα

Κραυγαλέου 
ρατσισμού 
συνέχεια

Μετά το Ωραιόκαστρο τη σκυτάλη 
πήρε η Φιλιππιάδα, ενώ δεν αποκλεί-
εται και συνέχεια. Τη φορά αυτή, ο 
σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 
2ου Δημοτικού Φιλιππιάδας «μεγα-
λούργησε». Κάλυψε τον κραυγαλέο 
ρατσισμό του επικαλούμενος για τη 
«ρητή και κατηγορηματική» άρνησή 
του να φοιτήσουν προσφυγόπουλα 
στο σχολείο μαζί με τα εκλεκτά δικά 
του παιδιά, όχι μόνο ιατρικούς λόγους 
αλλά και λόγους «εκπαιδευτικούς, 
θρησκευτικούς, πολιτισμικούς».

Και τι αντιδραστικές ιδεοληψίες, 
από αυτές που μας βομβαρδίζουν 
καθημερινά σχολείο, τηλεοράσεις 
και «εθνικοί ηγέτες» δεν περιέχει η 
ανακοίνωσή του, αφού πρώτα φρο-
ντίζει να διαχωρίσει τους πρόσφυγες 
σε «παράτυπους» και «πραγματικούς»!

Τι για «διαφορετικές αντιλήψεις για 
το ρόλο της οικογένειας, τη θέση της 
γυναίκας, τη θρησκεία», τι για αλλοί-
ωση του «ελληνικού χαρακτήρα των 
σχολείων», για «σοβαρότατες συνέ-
πειες στο μαθησιακό κομμάτι των 
μαθητών» δεν μας λέει η ανακοίνω-
ση. Με αποκορύφωμα την παρακάτω 
αναφορά, που επικαλείται τάχα την 
ανεκτικότητα στο θρήσκευμα, αλλά 
υποστηρίζει με τα μπούνια την επιβο-
λή της ορθόδοξης χριστιανικής κατή-
χησης στα ελληνικά σχολεία: 

«Γιορτάζουμε όλες τις θρησκευτι-
κές μας γιορτές όπως αρμόζει σε κά-
θε ελληνικό σχολείο που σέβεται την 
ιστορία, τους αγώνες και τις θυσίες 
του Εθνους του αλλά και σέβεται την 
ιστορία και τις θρησκείες των άλλων 
λαών. Δεν θα επιτρέψουμε τον θρη-
σκευτικό φανατισμό που όπως απο-
δεικνύεται από τις φανατικές επιθέ-
σεις σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη δεν 
έχουν σκοπό να σεβαστούν, αλλά να 
πλήξουν την Θρησκεία μας. Οι εικό-
νες του Χριστού και της Παναγίας, των 
Αγίων μας αλλά και των ηρώων μας θα 
εξακολουθούν να κοσμούν τις τάξεις 
μας και περιμένουμε από όλους τους 
μαθητές να τις σέβονται..».

Αλλά είπαμε ο φασισμός και ο 
ρατσισμός εκπορεύονται απ' όλους 
τους πόρους αυτής της κοινωνίας. 
Τον «φυτεύουν» στο μυαλό της εργα-
τικής τάξης, των εργαζόμενων όλοι οι 
μηχανισμοί του αστικού κράτους από 
το σχολείο, την εκκλησία, τον Τύπο, 
τα ραδιοκάναλα. Τον «φυτεύουν» οι 
δηλώσεις των πολιτικών, οι πράξεις 
των κυβερνήσεων, που στην καλύ-
τερη περίπτωση περιορίζονται στην 
απλή φιλανθρωπία για να κρύψουν 
το αποκρουστικό πρόσωπο του καπι-
ταλισμού που σπέρνει παντού πολέ-
μους και δυστυχία.  Τον «φυτεύουν» η 
ΕΕ, τα Δουβλίνα, κ.λπ. και τον συντη-
ρούν -δυστυχώς- η παθητικότητα και 
η απραξία της εργατικής τάξης, που 
αφήνει να διαιωνίζεται αυτή η πολι-
τική και το ξεκλήρισμα ολόκληρων 
λαών, η απουσία ταξικού κινήματος.

Η τρόικα έβαλε «πάγο» στη ρύθμιση 
Φίλη για την ιδιωτική εκπαίδευση

«Τα γνωστά συμφέροντα στο 
χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευ-

σης, διακινούν στα ΜΜΕ την “πληρο-
φορία“, ότι, οι εκπρόσωποι των Θε-
σμών κατά τη σημερινή συνάντησή 
τους με τον Υπουργό Παιδείας Νίκο 
Φίλη, απαίτησαν την απόσυρση των 
πρόσφατα ψηφισμένων ρυθμίσεων 
για την ιδιωτική εκπαίδευση. Ουδέν 
αναληθέστερον. Οι ρυθμίσεις για 
τις εργασιακές σχέσεις των εκπαι-
δευτικών και για τα άλλα θέματα 
των ιδιωτικών σχολείων είναι νόμος 
του κράτους και θα εφαρμοστούν  
κανονικά» (υπουργείο Παιδείας 16/9).

«Στη δίωρη συνάντηση χθες το 
πρωί με τους θεσμούς, το θέμα της 
νομοθετικής ρύθμισης για την ιδιω-
τική εκπαίδευση τέθηκε. Και τέθη-
κε όσον αφορά τις διατάξεις που 
ρυθμίζουν το ζήτημα του ελέγχου 
της απόλυσης από τα οικεία Υπη-
ρεσιακά Συμβούλια εκπαίδευσης 
πλέον. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
το ΔΝΤ επανέλαβε ότι οι διατά-
ξεις αυτές θα αποτελέσουν άλλοθι 
για να επεκταθεί η προστασία από 
αναιτιολόγητες απολύσεις στον υπό-
λοιπο ιδιωτικό τομέα. Από πλευράς 
υπουργού Παιδείας τονίστηκε ότι οι 
ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί αποτελούν 
“ειδικό καθεστώς”, τόσο με βάση τις 
επιταγές του Συντάγματος, όσο και 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 
που προσφάτως κυρώθηκε από τη 
Βουλή» (Αυγή 17/9, ρεπορτάζ Κωστο-
πούλου Μίνα).

Δύο αντικρουόμενα κείμενα. Ο 

Φίλης αρνείται κατηγορηματικά ότι 
τέθηκε θέμα αμφισβήτησης (ή και 
κατάργησης) της νομοθετικής ρύθ-
μισης για τα ιδιωτικά σχολεία από 
την τρόικα, κατά τη συνάντηση που 
είχε με τους εκπροσώπους των δα-
νειστών, δηλώνοντας ότι η σχετική 
κακεντρεχής πληροφορία είναι κα-
τασκεύασμα των ΜΜΕ και των σχο-
λαρχών και το ρεπορτάζ της Αυγής 
την επόμενη μέρα τον διαψεύδει, 
αναφέροντας ότι το θέμα τέθηκε 
και μάλιστα από το ΔΝΤ.

Το ρεπορτάζ της Αυγής επιβε-
βαιώνει και ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ 
(«Σύμφωνα με διαρροές στα ΜΜΕ οι 
εκπρόσωποι των θεσμών πιέζουν την 
ελληνική πολιτική ηγεσία προκειμέ-
νου να μην ισχύσει ο νόμος»).

Εσείς τώρα τι πιστεύετε; Οτι οι 
εκπρόσωποι του κεφαλαιοκρατών 

ντόπιων και ξένων θα άφηναν στο 
απυρόβλητο διατάξεις που επιχει-
ρούν να βάλουν κάποια στοιχειώδη 
όρια στο όργιο που επικρατεί στη 
λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων 
(ειδικά αυτή για την πρώτη υποχρε-
ωτική διετή σύμβαση εργασίας που 
κατόπιν γίνεται αορίστου χρόνου σε 
περίπτωση που δεν καταγγελθεί, που 
υποχρεούται να συνάπτει η εργοδο-
σία με τους ιδιωτικούς εκπαιδευτι-
κούς ή αυτή για τις αιτιολογημένες 
απολύσεις ή αυτή για τη λειτουργία 
των φροντιστηρίων);

Θα άφηναν τους συριζαίους και 
τον Φίλη να πανηγυρίζουν ότι επι-
βάλλουν την κανονικότητα και στην 
ιδιωτική εκπαίδευση τη στιγμή που 
ετοιμάζονται, ενόψει και της νέας 
αξιολόγησης, να επιβάλλουν αλλα-
γές στο νόμο για τις μαζικές απο-

λύσεις και το συνδικαλιστικό νόμο, 
ώστε να δέσουν χειροπόδαρα την 
εργατική τάξη και τους εργαζόμε-
νους με τα μάτια στραμμένα στους 
μελλοντικούς ταξικούς αγώνες που 
θα γεννηθούν αναπόφευκτα;

Οι «θεσμοί» έβαλαν στην «κατά-
ψυξη» τις ρυθμίσεις του υπουργείου 
Παιδείας για την ιδιωτική εκπαίδευ-
ση, γι' αυτό και ο Φίλης μέχρι σήμε-
ρα δεν έστειλε καμιά διευκρινιστική 
εγκύκλιο στα ιδιωτικά σχολεία, που 
να αφορά στην εφαρμογή των επί-
μαχων διατάξεων, παρότι έχουν πε-
ράσει τουλάχιστον 20 ημέρες από 
την ψήφισή τους.

Σημειώνουμε δε, ότι οι σχολάρχες 
συνεχίζουν αταλάντευτα την ίδια 
αντεργατική πολιτική, ενώ έχουν το 
περιθώριο να τρενάρουν σε κάθε 
περίπτωση την εφαρμογή του νόμου 
υποβάλλοντας σχετικά ερωτήματα 
στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
μέσω των υπηρεσιών του υπουργείου 
Παιδείας.

Από τη μεριά της η πουλημένη 
συνδικαλιστική ηγεσία της ΟΙΕΛΕ 
κρατά τους εκπαιδευτικούς «στον 
ύπνο», γλείφοντας ακόμη και τώ-
ρα, που είναι γνωστή σε όλη την 
εκπαιδευτική κοινότητα η χωρίς 
παρεκκλίσεις από τις μνημονιακές 
δεσμεύσεις πολιτική του υπουργεί-
ου Παιδείας, τη συριζαίικη ηγεσία 
του:  «για πρώτη φορά έπειτα από 
χρόνια υπάρχει μια πολιτική ηγεσία 
στο υπουργείο που δεν υποκλίνεται 
σε εργοδοτικά συμφέροντα» (!).

Αλλα πρόσωπα, ίδια πολιτική
Το «άριστα 20» που εισέπραξε ο 

Φίλης από τον Τσίπρα έχει πρα-
κτικό αντίκρισμα. Πρόκειται για τη 
σταθερή και άγρια περικοπή δαπανών 
στην πολύπαθη δημόσια εκπαίδευση, 
που εφαρμόζει το υπουργείο Παιδεί-
ας μεταχειριζόμενο χίλια δυο τερτίπια, 
κινούμενο απαρέγκλιτα εντός των 
ασφυκτικών ορίων των δεσμεύσεων 
των μνημονίων.

Την πολιτική αυτή, συνέχεια της 
πολιτικής όλων των προηγούμενων 
συνδυασμών συγκυβερνήσεων, επι-
βεβαίωσε για άλλη μια φορά ο Φίλης 
στη συνάντηση που είχε με την αντι-
προσωπεία της ΔΟΕ, κατά την ημέρα 
πραγματοποίησης της 24ωρης απεργί-
ας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις 
15 του Σεπτέμβρη.

Αντιγράφουμε από το Δελτίο Τύπου 
της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας:

Οι απαντήσεις από την πλευρά του 
Υπουργού Παιδείας κινήθηκαν στην 
τροχιά της αρχής ότι η εκπαίδευση δεν 
μπορεί να κινηθεί εκτός των ορίων που 
θέτει η οικονομική συγκυρία, δηλαδή τα 
μνημόνια. 

Εντός του πλαισίου αυτού κινούμε-
νος:

• Δεν απάντησε στο πότε και πόσοι 
μόνιμοι διορισμοί πρόκειται να πραγ-
ματοποιηθούν, με το σιβυλλικό ευφυ-
ολόγημα «θα γίνουν από την επόμενη 
κυβέρνηση».

• Προσπάθησε να ντύσει με παιδαγω-

γικό μανδύα (ξεχνώντας ότι συνομιλού-
σε με εκπαιδευτικούς) τις υπουργικές 
αποφάσεις που διαλύουν το ολοήμερο 
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, χρησιμο-
ποιώντας παράλληλα φράσεις όπως: 
«ικανοποιήθηκε, επιτέλους, το αίτημα 
του ωραρίου των νηπιαγωγών», «υπάρ-
χει αντίδραση απ’ τις νηπιαγωγούς για-
τί ξεβολεύονται», «μόνο στην πρωινή 
βάρδια (των δημοτικών) θα υπάρχει 
σταθερή εργασιακή σχέση», «υπάρχουν 
δάσκαλοι που περισσεύουν», «υπήρχε 
σπατάλη πιστώσεων πέρυσι. Εγινε πάρ-
τι», «με βάση τα στοιχεία που έχουμε 
δεν υπάρχει ανάγκη για 14.000 διορι-
σμούς που έγιναν πέρυσι», «υπάρχει 
πληθώρα οργανικών θέσεων ιδιαίτερα 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», «η εκπαί-
δευση μπορεί να λειτουργήσει με λιγό-
τερους εκπαιδευτικούς», «του χρόνου 
μπορούμε να  μαζέψουμε κι άλλο τα 
πράγματα», «οι οργανικές θέσεις είναι 
πολλές, έχουν δοθεί ρουσφετολογικά, 
θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με 
αυτές».

• Εκανε σαφές ότι ελάχιστες πιστώ-
σεις για προσλήψεις αναπληρωτών 
πρόκειται να διατεθούν από εδώ και 
πέρα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
κατά κύριο λόγο ειδικής αγωγής  και  
ειδικοτήτων (όσων θα χρειαστούν με-
τά από την αξιοποίηση όλων των ωρών 
που θα περισσέψουν από τη δευτερο-
βάθμια). 

• Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να 

ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτημάτων 
για παράλληλη στήριξη επειδή είναι πά-
ρα πολλά.

• Τόνισε ότι δε θεωρεί απόλυση τη 
μη πρόσληψη αναπληρωτών, ειδικά αν 
αυτοί έχουν εργαστεί για ένα χρόνο ή 
λιγότερο.

• Για τις οργανικές θέσεις των ειδι-
κοτήτων ανέφερε ότι θα δοθούν στις 
διευθύνσεις κι ότι αν κάποιοι «περισ-
σεύουν» θα τίθενται σταδιακά στη δι-
άθεση της Περιφέρειας.

Μετά, λοιπόν τους πανηγυρισμούς 
των συριζαίων για την «επιστροφή 
στην κανονικότητα» την πρώτη ημέρα 
έναρξης της σχολικής χρονιάς, με «τα 
σχολεία ανοιχτά και τα βιβλία στη θέ-
ση τους», η μαγική εικόνα διαλύεται 
και τα πράγματα παίρνουν τις πραγ-
ματικές τους διαστάσεις μέσα από τα 
λεγόμενα του ίδιου του Φίλη.

u Ο υπουργός Παιδείας παράτησε 
το αφήγημα των 20.000 μόνιμων διο-
ρισμών εκπαιδευτικών για την επόμε-
νη τριετία. Οι «θεσμοί» φρόντισαν να 
του τραβήξουν το αυτί, γιατί γι' αυτούς 
ακόμη και η δημαγωγική και παραπλα-
νητική προπαγάνδα κρύβει κινδύνους, 
αφού δημιουργεί προσδοκίες στο «πό-
πολο».

Ακόμη και στα λόγια η υλοποίηση 
αυτής της εξαγγελίας παραπέμφθηκε 
στην «επόμενη κυβέρνηση» που οι συ-
ριζαίοι, αμυνόμενοι στις επιθέσεις της 
ΝΔ, τοποθετούν χρονικά στο τέλος της 

τετραετίας.
u Υπήρξε προκλητικός σχετικά με 

τη θεσμοθέτηση του διδακτικού ωρα-
ρίου των νηπιαγωγών, τους οποίους εν 
ολίγοις χαρακτήρισε «βολεψάκηδες».  
Οι νηπιαγωγοί ανέκαθεν διεκδικούσαν 
θεσμοθετημένο διδακτικό ωράριο ίδιο 
με αυτό των δασκάλων, αυτό, όμως 
που θέσπισε ο Φίλης είναι από πάνω 
μέχρι κάτω ένα ατέλειωτο ψέμα. Η 
ρύθμιση του υπουργού Παιδείας έφε-
ρε ουσιαστικά την αύξηση του διδακτι-
κού ωραρίου των νηπιαγωγών.

Πρώτον, γιατί στην πραγματικότητα, 
ακόμη κι αν εξαιρέσουμε την «πρόωρη 
υποδοχή», που σταδιακά αναπόφευκτα 
θα γενικευθεί, το διδακτικό ωράριο 
υπολογίζεται στις 30 ώρες εβδομαδι-
αίως (οι νηπιαγωγοί έχουν σε καθημε-
ρινή βάση εφημερία, πρέπει να είναι 
σε διαρκή ετοιμότητα, γι' αυτό και τα 
διαλείμματα και ο χρόνος προσέλευ-
σης-αναχώρησης είναι ουσιαστικά δι-
δακτικός χρόνος), αν υπολογίσουμε τη 
διδακτική ώρα ίση με 45 πλήρη λεπτά 
καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ 
στους δασκάλους η διάρκεια των δι-
δακτικών ωρών μειώνεται το μεσημέρι 
σε 40 και 35 λεπτά.

Και δεύτερον, γιατί συνδέει τη στα-
διακή μείωση του διδακτικού ωραρί-
ου σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας, 
κατ' αναλογίαν με τα ισχύοντα στους 
δασκάλους, με την οργανικότητα των 
νηπιαγωγείων, παίρνοντας ως βάση 
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Ξύνονται στη γκλίτσα του 
τσοπάνη

«Οφείλετε να αφήσετε τους άσφαιρους λεονταρισμούς για 
δήθεν μέτωπο κατά του ΣΕΒ, όταν η πολιτική που πειθήνια ακο-
λουθείτε είναι μια νεοφιλελεύθερη πολιτική που όχι μόνο βρίσκει 
σύμφωνους τους εκπροσώπους του μεγάλου κεφαλαίου αλλά υπα-
γορεύεται από αυτούς». Ετσι απάντησε η ΑΔΕΔΥ, με επιστολή 
που έστειλε στον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Χριστόφορο 
Βερναρδάκη, ο οποίος την είχε κατηγορήσει ότι δεν αντέδρασε 
στην απαίτηση του ΣΕΒ για μικρότερο κράτος κατά 150.000 ερ-
γαζόμενους.

Μέσα στην απελπισία τους, οι συριζαίοι υπουργοί δίνουν πάσες 
στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, βοηθώντας την να εμφανίζε-
ται σαν συνεπής υπερασπιστής των εργατικών συμφερόντων. Γιατί 
δεν μπορούν αυτοί οι υπουργοί να επικαλούνται τη λογική του 
«κοινωνικού εταιρισμού», την ίδια στιγμή που υπηρετούν με όλους 
τους τρόπους τα συμφέροντα του κεφαλαίου, την ίδια στιγμή που 
ο ΣΕΒ γίνεται δεκτός από τον πρωθυπουργό στο μέγαρο Μαξί-
μου και παρουσιάζεται σαν πρότυπο κοινωνικής υπευθυνότητας, 
επειδή δέχτηκε να στηρίξει το αντιασφαλιστικό έκτρωμα του Κα-
τρούγκαλου, που δε σφαγίασε απλώς τα ασφαλιστικά δικαιώματα 
των εργαζόμενων, αλλά άνοιξε το δρόμο για την εξαφάνιση της 
κοινωνικής ασφάλισης.

Ο Βερναρδάκης έκανε μια δήλωση του τύπου «κι εσείς γιατί 
βασανίζετε τους μαύρους;». Απαντώντας στις καταγγελίες της 
ΑΔΕΔΥ για το σχέδιο «κινητικότητας» στο Δημόσιο, την εγκάλεσε 
γιατί δεν αντέδρασε όταν ο ΣΕΒ ζητούσε λιγότερους δημόσιους 
υπάλληλους. Και η ΑΔΕΔΥ, που εκ των πραγμάτων δεν έχει νταρα-
βέρια με τον ΣΕΒ, δεν είχε κανένα πρόβλημα να πουλήσει «ταξική 
συνέπεια» στον Βερναρδάκη και τη συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ: «Ο ΣΕΒ θέλει μικρότερο κράτος για να επεκταθεί και να διευ-
ρυνθεί η επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς της Υγείας, 
της Παιδείας, της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Αυτοδιοίκησης, των 
Συγκοινωνιών, της Ενέργειας κ.α. Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση θε-
ωρεί αξιόπιστο κοινωνικό εταίρο τον ΣΕΒ και τον επικαλείται στον 
διάλογο για τα εργασιακά δικαιώματα, τον συνδικαλιστικό νόμο, τον 
κατώτερο μισθό, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ζητά μάλιστα 
και από όλα τα κόμματα να υιοθετήσουν αυτή τη συμφωνία».

Και να θυμίσει: «Κύριε Υπουργέ, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο 
έχουν εργοδότη εσάς και όχι τον ΣΕΒ, εκτός εάν συγκυβερνάτε μα-
ζί του. Αρα η ευθύνη της διατήρησης των θέσεων εργασίας και της 
κάλυψης των τεράστιων κενών που δημιουργήθηκαν από τις μνημο-
νιακές πολιτικές είναι αποκλειστικά δική σας. Ηδη έχετε αθετήσει 
τη δέσμευσή σας στην ΑΔΕΔΥ για 20 έως 25.000 νέες προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού κυρίως στις κοινωνικές υπηρεσίες και τους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς για το 2016. Εχετε, επίσης, αθετήσει τη 
δέσμευσή σας, εσείς και ο προκάτοχός σας, για τη μονιμοποίηση 
των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μέτρο το οποίο 
δεν δημιουργεί καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό».

Γλείφουν το ΔΝΤ
Η τρόικα έφυγε, αφήνοντας «δουλίτσα» στους υπουργούς («να 

κάνουν τα μαθήματά τους», όπως αρέσκονται να λένε η Μέρ-
κελ και οι άλλοι Κεντροευρωπαίοι), όμως η Βελκουλέσκου και το 
κλιμάκιο του ΔΝΤ παρέμειναν στην Αθήνα, προκειμένου να μα-
ζέψουν στοιχεία και να συντάξουν έκθεση προς τη Διοίκηση του 
Ταμείου, που θ' αποφασίσει τους επόμενους μήνες αν θα μείνει 
στο ελληνικό «πρόγραμμα» ή όχι. Η έκθεση που θα συντάξει το 
κλιμάκιο του ΔΝΤ θ' αποτελέσει τη βάση για την Ανάλυση Βιω-
σιμότητας Χρέους (DSA - Debt Sustainability Analysis), που θα 
συντάξει το ΔΝΤ. Νέος εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα και 
επικεφαλής της τεχνοκρατικής ομάδας είναι ο ολλανδός Ντένις 
Μπότμαν, όμως η Βελκουλέσκου είναι ανώτερη στην ιεραρχία του 
ΔΝΤ και είναι αυτή που συνεργάζεται απευθείας με τον Τόμσεν 
(διευθυντής Ευρώπης του ΔΝΤ πλέον).

Σχολιάστηκε με ειρωνεία το γεγονός ότι η πρώτη συνάντηση 
«εργασίας» Τσακαλώτου-Βελκουλέσκου έγινε στο υπουργείο Οι-
κονομικών και όχι στο «Χίλτον» όπου γίνονται οι διαπραγματεύ-
σεις με την τρόικα. Ηταν συνάντηση ουσίας, αν κρίνουμε από τη 
διάρκειά της που έφτασε τη μιάμιση ώρα. Επομένως, η συνάντηση 
είχε στοιχεία πολιτικής διαπραγμάτευσης. «Πηγές» του ΥΠΟΙΚ το 
επιβεβαίωσαν εμμέσως, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση Ευκλεί-
δη-Ντέλιας «εισαγωγική».

Οι Τσιπραίοι γλείφουν το ΔΝΤ γιατί θέλουν να παραμείνει στο 
«πρόγραμμα», μολονότι είναι αυτό που εισηγείται τα πιο σκληρά 
αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα. Δεν είναι αφελείς για να πι-
στεύουν ότι το ΔΝΤ θα υποχρεώσει τον Σόιμπλε και τους άλλους 
εκπροσώπους των ευρωπαίων ιμπεριαλιστών δανειστών ν' αλλά-
ξουν θέση στη στρατηγική τους για το ελληνικό κρατικό χρέος και 
να προχωρήσουν σε «απομείωση» του χρέους. Θέλουν το ΔΝΤ 
για την «εγγύηση» που προσφέρει η συμμετοχή του, ώστε κάποια 
στιγμή να μπορέσουν να δανειστούν από τις «αγορές». Αν απο-
χωρήσει το ΔΝΤ, το μήνυμα θα είναι πως το ελληνικό χρέος δεν 
είναι «βιώσιμο», οπότε η «έξοδος στις αγορές» θα είναι εξαιρετικά 
«οδυνηρή» (όταν επιχειρηθεί).

τα τετραθέσια και άνω νηπια-
γωγεία.

Ομως, μόνο 9 από τα 5.140 
νηπιαγωγεία της χώρας ανήκουν 
σ' αυτή την κατηγορία και έτσι 
το σύνολο σχεδόν των νηπια-
γωγών, ανεξάρτητα από χρόνια 
υπηρεσίας και βαθμό καθόλη τη 
διάρκεια του εργασιακού του βί-
ου θα έχει 25 διδακτικές ώρες 
(σύμφωνα με τον υπολογισμό 
του υπουργείου).

Η ρύθμιση Φίλη για τα νηπια-
γωγεία κατάφερε σοβαρότατο 
χτύπημα και στον εκπαιδευτικό 
και επιστημονικό ρόλο των νη-
πιαγωγών, τους οποίους πλέον 
διαχωρίζει σε κατηγορίες. 

Τούτο επιτυγχάνεται με το ότι 
οι θέσεις  των νηπιαγωγών στο 
Ολοήμερο δεν είναι ενιαίες, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα εναλλα-
γής βάρδιας και ο εργαζόμενος 
νηπιαγωγός στο απογευματινό 
ωράριο κάνει πλέον καθαρή και 
με το νόμο φύλαξη. 

u Με δεδομένο ότι πέρυσι ως 
το τέλος της σχολικής χρονιάς 
έμειναν ακάλυπτα 3.000 κενά (ο 
αριθμός αυτός ουδέποτε αμφι-
σβητήθηκε από επίσημα χείλη), 
ενώ συνταξιοδοτήθηκαν και νέ-
ες εκατοντάδες εκπαιδευτικών, 
αποτελεί πρόκληση η δήλωση 
Φίλη ότι πέρυσι έγινε πάρτι με 
τις προσλήψεις.

Κοντολογίς, ο υπουργός 
Παιδείας προδιέγραψε μια πο-

λιτική μεγάλων περικοπών, χρη-
σιμοποιώντας τα μαγειρεμένα 
στοιχεία των διευθύνσεων του 
υπουργείου, που βασίζονται σε 
νέα σειρά συγχωνεύσεων-κα-
ταργήσεων τμημάτων, στις δεύ-
τερες και τρίτες αναθέσεις μα-
θημάτων στους εκπαιδευτικούς, 
στην κατάργηση του υπεύθυνου 
δάσκαλου για το Ολοήμερο 
και στη μείωση του διδακτικού 
χρόνου για το δημοτικό και το 
γυμνάσιο.

Ο Φίλης ουσιαστικά έθεσε 
θέμα μείωσης των οργανικών 
θέσεων και νέου κύματος συγ-
χωνεύσεων-καταργήσεων («του 
χρόνου μπορούμε να  μαζέ-
ψουμε κι άλλο τα πράγματα») 
και θέμα διορισμού πολύ λιγό-
τερων αναπληρωτών, οι προ-
σλήψεις των οποίων από τούδε 
και στο εξής θα αφορούν μόνο 
ειδικότητες και την ειδική αγω-
γή. Ετσι, χιλιάδες αναπληρωτές 
που πρόσφεραν χρόνια στο 
δημόσιο σχολείο, δουλεύοντας 
στις εσχατιές της χώρας με 
πενιχρούς μισθούς θα μείνουν 
άνεργοι.

Ευλόγησε δε και αυτός, όπως 
όλοι οι προκάτοχοί του-βαστά-
ζοι των μνημονιακών δεσμεύ-
σεων, τις εργασιακές σχέσεις-
λάστιχο και στην εκπαίδευση, 
αφού «μόνο στην πρωινή βάρδια 
(των δημοτικών) θα υπάρχει στα-
θερή εργασιακή σχέση».

Ξεπούλημα Ελληνικού

Αναβίωσε η ευρεία μνημονιακή 
συνεργασία του 2015

Κι όμως, η υπ' αριθμόν ένα 
είδηση από τη συνεδρίαση 

της Βουλής για την έγκριση του 
ξεπουλήματος του Ελληνικού θα 
έπρεπε να είναι η αναβίωση της 
ευρείας μνημονιακής συνεργα-
σίας του καλοκαιριού του 2015. 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Πο-
τάμι, με την προσθήκη και του 
Λεβέντη, σήκωσαν τα χεράκια 
και ψήφισαν το ξεπούλημα όχι 
μόνο του χώρου του πρώην αε-
ροδρόμιου, αλλά και ολόκληρου 
του παραλιακού μετώπου σε μια 
κοινοπραξία αεριτζήδων καπιτα-
λιστών, στην πρώτη γραμμή της 
οποίας εμφανίζεται ο όμιλος 
Λάτση.

Υπήρχαν, βεβαίως αλλαγές 
στο ντεκόρ. Στην καρέκλα του 
προέδρου δεν καθόταν η Κων-
σταντοπούλου για να τους κα-
ψονάρει και να τους αναγκάσει 
να ξενυχτήσουν. Και στα βου-
λευτικά έδρανα δεν κάθονταν ο 
Λαφαζάνης και οι φίλοι του για 
ν' αναγκάσουν τους βουλευτές 
της μνημονιακής αντιπολίτευ-
σης να στηρίξουν την κυβερ-
νητική πλειοψηφία. Ξέροντας 
πως οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θα ψηφί-
σουν χωρίς εντάσεις και χωρίς 
απώλειες και αυτό το έκτρωμα, 
οι βουλευτές της μνημονιακής 
αντιπολίτευσης είχαν όλη την 
άνεση να βγάλουν το άχτι τους. 

«Αν είναι να υπογράψω εγώ 
το Ελληνικό καλύτερα ας ψη-
φίσουν τον Σαμαρά». Με αυτή 
τη χαρακτηριστική φράση του 
Τσίπρα, την εποχή που ήταν 
επικεφαλής της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, ξεκίνησε την 
τοποθέτησή του στην αρμόδια 
κοινοβουλευτική επιτροπή ο 
αντιπρόεδρος της ΝΔ Μπου-
μπούκος, αφιερώνοντας το 
μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας 
του για να υπενθυμίσει με δη-
κτικό τρόπο στους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
αυτά που έλεγαν όταν εμφανί-
ζονταν ως σφόδρα αντίθετοι 
προς το ξεπούλημα του Ελληνι-
κού και μιλούσαν ακόμα και για 
στήσιμο ποινικών δικαστηρίων 
έτσι και η συγκυβέρνηση των 
Σαμαροβενιζέλων τολμούσε να 
προχωρήσει. Καλά διαβασμένος 
ο Μπουμπούκος, δεν παρέλειψε 
να σημειώσει ότι η αιτιολογική 
έκθεση του νομοσχέδιου πα-
ραδέχεται ότι η διαδικασία του 
διαγωνισμού από το 2011 έγινε 
με κρυστάλλινο τρόπο.

«Επί 18 μήνες βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ μιλούσαν για το σκάν-
δαλο των σκανδάλων. Κι αύριο 
θα το ψηφίσετε. Κάνατε τους 
προοδευτικούς πολίτες να ντρέ-
πονται με όσα λέγατε. Γίνατε οι 
καλύτεροι πελάτες της ΝΔ και 
του Γεωργιάδη», έλεγε ο πασό-

κος Κωνσταντινόπουλος.
Ακόμα και ο χορός των θρη-

νούντων συριζαίων απήγγειλε 
άλλα λόγια σε σχέση με πέρυσι 
το καλοκαίρι που κατήγγελλε 
πραξικοπήματα, εκβιασμούς 
με το πιστόλι στον κρόταφο 
και άλλα τέτοια ηρωικά. Επειδή 
η τρόικα καραδοκεί, ενώ στις 
Βρυξέλλες και το Βερολίνο κα-
ταγράφουν κάθε λέξη που λέ-
γεται και τους την «κοπανάνε» 
κάποια στιγμή, λέγοντάς τους 
αυστηρά ότι δεν έχουν «ενστερ-
νιστεί» όλοι και στον ίδιο βαθμό 
το Μνημόνιο, ανετέθη ο ρόλος 
του κορυφαίου του χορού στον 
φιλόσοφο (λέμε τώρα) Μπαλτά, 
ο οποίος ανέλαβε να εξηγήσει 
θεωρητικά γιατί το ξεπούλημα 
του Ελληνικού είναι ένα… μετα-
βατικό στάδιο στο… δημοκρα-
τικό δρόμο για το σοσιαλισμό! 
Σαν να λέμε, Μαρξ, Ενγκελς, 
Λένιν, Μπαλτάς… 

Κατά τον Μπαλτά, ο ΣΥΡΙΖΑ 
δεν κάνει κωλοτούμπες, αλλά 
αναγνωρίζει τις ήττες, συμβιβά-
ζεται, αλλά «αυτό δεν σημαίνει 
ότι μετά την ήττα και συνεχίζο-
ντας τον ίδιο δρόμο, λέμε άλλα 
απ’ αυτά που λέγαμε πριν επί της 
ουσίας»!

Αφού ανέλυσε τον «ελληνικό 
δρόμο προς το σοσιαλισμό», ο… 
φιλόσοφος υπουργός εξήγησε 
πως «οι επενδύσεις δεν είναι 
κάτι το οποίο εμάς, εντός καπι-
ταλισμού και υπό τις παρούσες 
συνθήκες, μας βρίσκει αντίθε-
τους». Ετσι, οφείλουμε όλοι να 
αντιληφθούμε πως μετά από 
100 χρόνια (τότε δηλαδή που 
θα λήξει η σύμβαση παραχώ-
ρησης του Ελληνικού και του 
παράκτιου μετώπου), θα έχει 
συντελεστεί… ο σοσιαλιστικός 
μετασχηματισμός σύμφωνα με 
τον… ελληνικό δρόμο. Νωρίτερα 
από τα 100 χρόνια αποκλείεται. 
Το είπε ο φιλόσοφος υπουργός: 
«Εάν έχετε την εντύπωση ότι 
όταν αλλάξουν οι συσχετισμοί 
και δυναμώσουμε θα πάρουμε 
πίσω αυτά που λέμε σήμερα για 
αυτήν την επένδυση, μην το λέ-
τε. Τιμούμε την υπογραφή μας. 
Θα τιμήσουμε τις υπογραφές 
μας. Από εκεί και πέρα θα διευ-
κολύνουμε τους επενδυτές».

Το είχε διευκρινίσει και ο ειση-
γητής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ουρσουζί-
δης προκαλώντας στους δεξιούς 
γέλια που ήταν τόσο ηχηρά ώστε 
τα κατέγραψαν οι πρακτικογρά-
φοι της Βουλής: «Το ακίνητο δεν 
πωλείται υπό την έννοια ότι με-
ταβιβάζεται σε κάποιον τρίτο. 
Το ακίνητο παραχωρείται για 
ενενήντα εννέα χρόνια, εκ των 
οποίων τα είκοσι πέντε χρόνια 
αφορούν στην πλήρη ανάπτυξη 
του έργου και όταν περάσουν τα 
ενενήντα εννέα χρόνια, επιστρέ-
φει στο ελληνικό δημόσιο το 
70% του συνόλου των ακινήτων 

και της γης που αναλογεί σ’ αυτά 
και παραμένει στην ιδιοκτησία 
του επενδυτή μόνο το 30% της 
επένδυσης και ό,τι αντιστοιχεί 
σε γη»!

Ομως, όπως τα σόου στο νε-
οϋορκέζικο θέατρο Apollo δεν 
τελείωναν αν δεν τραγουδούσε 
η χοντρή κυρία, έτσι και το κοι-
νοβουλευτικό σόου για το Ελλη-
νικό δε θα μπορούσε να τελει-
ώσει χωρίς την παρέμβαση του 
κυρ-Αλέκου του Φλαμπουράρη, 
που έχει το χάρισμα να λέει με 
απλό λαϊκό τρόπο (σχεδόν κα-
φενειακού επιπέδου) τα πιο σο-
βαρά πράγματα, εκλαϊκεύοντας 
τα πιο σύνθετα θεωρητικά ζητή-
ματα. Ενώ ο Μπαλτάς μιλούσε 
για τον ελληνικό δημοκρατικό 
δρόμο προς το σοσιαλισμό, ο 
κυρ-Αλέκος μιλούσε για… το 
δρόμο προς την παραλία, κατα-
κεραυνώνοντας την αντιπολίτευ-
ση: «Δεν έχει, δηλαδή, κοινωνικό 
χαρακτήρα το ένα χιλιόμετρο 
ανοιχτό στη θάλασσα; Ανοιχτό 
σημαίνει -και είναι σαφές αυτό 
γραμμένο και δεν παραφράζε-
ται- ότι δεν θα έχει κτίρια. Μπο-
ρεί να έχει πολυθρόνες, μπορεί 
να έχει ένα beach bar, αλλά θα 
είναι ανοιχτό»! Από τόσα χιλιό-
μετρα παραλιακού μετώπου 
θα μείνει ανοιχτό μόνο ένα 
χιλιόμετρο (κι αυτό θα γεμίσει 
μπιτσόμπαρα και ξαπλώστρες) 
και γι' αυτό το ένα χιλιόμετρο 
θα πρέπει να ευχαριστούμε τον 
κυρ-Αλέκο και την παρέα του και 
όχι να γκρινιάζουμε.

Για τον κυρ-Αλέκο τα πράγμα-
τα είναι καθαρά: «Εδώ και χρό-
νια λέμε ότι είμαστε εναντίον 
των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά εί-
μαστε υπέρ της αξιοποίησης της 
δημόσιας περιουσίας». Και είναι 
μπούρδες αυτά που έλεγε ο 
Μπαλτάς για ήττες και συμβιβα-
σμούς στο δημοκρατικό δρόμο 
προς το σοσιαλισμό. Νίκη είναι, 
όχι ήττα. Να γιατί: «Οταν ζούμε 
σε μια περίοδο με ενάμισι εκα-
τομμύριο ανέργους, με εργασια-
κές σχέσεις τετραώρων, διώρων 
κλπ., όταν ζούμε σε μια περίοδο 
που η λιτότητα είναι αυτή που 
κυριαρχεί επάνω στα κεφάλια 
όλων μας, εμείς επιλέξαμε να 
βοηθήσουμε και να συμβάλου-
με στη δίκαιη ανάπτυξη, δηλαδή 
σε μια ανάπτυξη η οποία θα δί-
νει σωστό μεροκάματο, θα έχει 
οκτάωρη εργασία». Γι' αυτό και 
ο κυρ-Αλέκος δε δίστασε να 
κατακεραυνώσει τους Σαμαρο-
βενιζέλους ότι καθυστέρησαν 
αυτό το κοσμοσωτήριο έργο: 
«Και αντί να έρθετε και να μας 
πείτε εδώ πέρα γιατί αυτά τα δε-
κατρία χρόνια αυτό το έργο δεν 
προχώρησε, μας κάνετε κριτική 
γιατί τον έναν χρόνο που ασχο-
ληθήκαμε εμείς με αυτό το έργο 
έχουμε καθυστερήσει».
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Δύο χιλιάδες δεκαέξι
είσαι ο μπάτλερ τους, Αλέξη

«Ω ευγενικοί μου άνθρωποι / η ζωή είναι σύντομη... / Αν ζούμε, 
ζούμε για να πατήσουμε / πάνω στα κεφάλια των βασιλιάδων 
(William Shakespeare).

Ο πατέρας μπορεί να 
μην μαθαίνει πια τα νέα 
παρά τις αρχικές φιλό-
τιμες προσπάθειες επι-
κοινωνίας του επίδοξου 
medium –αν και extra 
large- γιου (δεν είναι δα 
κι ο Σαμαράς να έχει 
ανοιχτό δίαυλο), η μητέ-
ρα όμως εξακολουθεί να 
τα μαθαίνει σε απευθείας 
μετάδοση μιας και παρα-
μένει στον μάταιο τούτο κόσμο. Για 93 συναπτά (μόνο έτσι γίνε-
ται) έτη, που συμπληρώνονται την Πέμπτη. Και ακολουθώντας 
στην κούρσα των ρεκόρ τον Παττακό και τον επίτιμο (ένας είναι 
ο επίτιμος).

Επειδή είναι καλό να επισημαίνονται κάποιες φαινομενικά 
απλοϊκές ιστορικές λεπτομέρειες που βοηθούν στην κατανόηση 
ορισμένων πραγμάτων: Ηταν τέτοιες μέρες (27 Σεπτεμβρίου) του 
1956 όταν αποκαλύφτηκε ότι η περσινή (1955) κρουαζιέρα των 110 
εστεμμένων ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο κατά 140.000 δολάρια. 
Ως ανταμοιβή για την κάλυψη που παρείχε ο εφοπλιστής Σταύ-
ρος Νιάρχος, του παραχωρήθηκε σύμβαση για εκμετάλλευση των 
ναυπηγείων Σκαραμαγκά με ευνοϊκούς όρους…

«Μα στη θέση του άντρα που τον εκτόπισε η μηχανή, το εργο-
στάσιο απασχολεί ίσως τρία παιδιά και μια γυναίκα. Και δεν θα 
έπρεπε ο μισθός του άντρα να φτάνει για τα τρία παιδιά και τη 
μια γυναίκα; Δεν θα έπρεπε το κατώτατο όριο του μισθού της ερ-
γασίας να φτάνει για να συντηρείται και να αυξάνει το γένος των 
εργατών; Τι αποδείχνουν λοιπόν αυτά τα αγαπητά στους εργοδό-
τες λόγια; Τίποτε άλλο παρά πως τώρα καταναλώνονται τέσσερις 
φορές περισσότερες εργατικές ζωές για να κερδίζει μια εργατική 
οικογένεια όσα χρειάζεται για να ζήσει» (Karl Marx – «Μισθωτή 
εργασία και κεφάλαιο»).

Τι τρυφερό ενσταντανέ ήταν αυτό του Τυρίφωνα Αλεξιάδη με 
τον λίγο αργότερα βαθύτατα συγκινημένο Κοκό; Τον Ντεγκρέτσια 
ντε. Ξεπέρασε και τα τρεχούμενα σάλια του αρχηγού όταν βλέπει 
τον Τζερόνιμο (όχι τον γκρούβι, τον άλλο, τον σοβαρό μαυρο-
ντυμένο), οδεύοντας για τα δείπνα τους. Τι αριστερά είναι αυτή!

Υπενθυμίζουμε (ή πένθη μυζούμε) ότι «κλαμπ» (club) είναι το 
κλουβί, βαρβαριστί.

Μαθήματα αντιφασισμού, αντιρατσισμού και γνήσιας παλικα-
ριάς από τον προπονητή και τους αθλητές τζούντο του Ηρακλή 
Θεσσαλονίκης. Πολιτικός λόγος, μνήμες, ιστορία και ευθεία 
επίθεση στα ανθρωποειδή και στους μισοκρυμμένους, ζαλισμέ-
νους ακόλουθούς τους. Αξίζει να τα αναζητήσει κανείς, έτσι όπως 
υπάρχουν συγκεντρωμένα στο blog τους.

«Οι ανάγκες κατασκευάζονται από τα ΜΜΕ για να δημιουρ-
γήσουν μια ζήτηση για ολότελα άχρηστα εμπορεύματα, που το 
καθένα έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να φθαρεί μετά από μια 
προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Η λεηλασία του ανθρώπινου 
πνεύματος από την αγορά, μπορεί να παραλληλιστεί με τη λε-
ηλασία του πλανήτη από το κεφάλαιο. Η ιδιοκτητική κοινωνία, 
η κυριαρχία, η ιεραρχία και το κράτος, σ’ όλες τους τις μορφές 
είναι εντελώς ασυμβίβαστες με την επιβίωση της βιόσφαιρας. Η 
οικολογική δράση ή είναι επαναστατική δράση ή δεν είναι απολύ-
τως τίποτα (Murray Bookchin – «Η οικολογία και η επαναστατική 
σκέψη»).

Θα μάθουν άραγε κάποτε οι… χοιριστές της γραφίδας ότι το 
«και» ως συμπλεκτικός σύνδεσμος μέσα σε προτάσεις γραπτού 
λόγου δεν… απεικονίζεται ως «&»; Ή μήπως… κουράζονται να πα-
τήσουν τρία πλήκτρα αντί για ένα;

«Και η αλήθεια είναι αυτή: σχολειό πια δεν υπάρχει. Κινείται 
μονάχα ακόμη ένας ανήθικος κι αρρωστημένος οργανισμός γε-
μάτος από δηλητήριο και παραφροσύνη, που πολύ σύντομα θα 
επιδράσει θανατηφόρα σ’ όλη την κατοπινή ζωή του τόπου μας. 
Μια σάπια και ξεχαρβαλωμένη μηχανή όπου από ανάγκη ρίχνου-
με μέσα μια καθαρή κι αγνή ζωική παραγωγή –τα ευκολόπλαστα 
παιδιά μας- για να μας τα μεταβάλλει ύστερα από λίγα χρόνια σε 
μούμιες κατάξερες και φασκιωμένες ή σε κινούμενα μιάσματα 
ανασυρμένα σαν από τάφους…» (Μίλτος Κουντουράς – «Κλείστε 
τα σχολεία»).

Μαύρες σκέψεις στο κάδρο μιας μαύρης πραγματικότητας που 
μαυρίζει τις ψυχές. Τουλάχιστον –σύμφωνα με τη συγκριτική και 
επαγωγική λογική- δεν είμαστε κτήνη, αφού ακόμη και το μεγα-
λύτερο από αυτά θα είχε αντιδράσει…

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά Θεσμός του συστήματος η ΓΣΕΕ
«Με επιχειρήματα και τεκμηριωμέ-

νες θέσεις που καταγράφουν τις 
τραγικές επιπτώσεις των προγραμμάτων 
προσαρμογής για τον κόσμο της μισθω-
τής εργασίας, αλλά και συγκεκριμένες 
προτάσεις, προσήλθε σήμερα η ΓΣΕΕ 
στη συνάντηση με την επικεφαλής του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ντέλια 
Βελκουλέσκου». Ετσι άρχιζε δελτίο Τύπου 
που εξέδωσε την περασμένη Τετάρτη η 
ΓΣΕΕ, μετά τη συνάντηση του Παναγό-
πουλου με τη Βελκουλέσκου.

Ο Παναγόπουλος έκανε και προσωπι-
κή δήλωση, για να μας «ενημερώσει» ότι 
«αναγκάστηκε και παραδέχτηκε η κυρία 
Βελκουλέσκου ότι το πρόγραμμα ήταν τα-
ξικά ετεροβαρές, ότι έπνιξε, όπως εμείς 
λέγαμε από την πρώτη στιγμή κυρίως τους 
εργαζόμενους και τους συνταξιούχους». 
Επίσης «το δεύτερο είναι ότι παραδέχθη-
κε ότι η ελληνική οικονομία και κοινωνία 
λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί, λόγω 
της ύφεσης και της ανεργίας δεν είναι 
δυνατό να παράγει για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα πρωτογενή πλεονάσματα».

Δεν ξέρουμε τι παραδέχτηκε και τι δεν 

παραδέχτηκε η Βελκουλέσκου, τι είπε και 
τι δεν είπε. Ξέρουμε τι σημαίνει ΔΝΤ, τι 
ρόλο παίζει σε όλο τον κόσμο, τι ρόλο 
έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει στην Ελ-
λάδα, ως βασικός εισηγητής της τρόικας, 
ιδιαίτερα στα ζητήματα που έχουν σχέση 
με το χτύπημα των εργατικών δικαιωμά-
των. Η πουλημένη συνδικαλιστική γρα-
φειοκρατία όχι μόνο συναντήθηκε με την 
εκπρόσωπο του ΔΝΤ στην τρόικα, αλλά 
έκανε και… «συγκεκριμένες προτάσεις». 
Και ο Παναγόπουλος ανέλαβε να φτιάξει 
λίγο το προφίλ της Βελκουλέσκου (και του 
ΔΝΤ κατ' επέκταση), με τη δήλωση που 
έκανε για την… ειλικρίνεια που χαρακτη-
ρίζει τη ρουμάνα τεχνοκράτη.

Περιττεύει να σημειώσουμε πως πολύ 
σύντομα το ΔΝΤ (και όχι μόνο) θα κα-
ταθέσει νέες αντεργατικές προτάσεις, 
αφού τα εργασιακά βρίσκονται ψηλά 
στην ατζέντα της δεύτερης αξιολόγησης. 
Οι τεχνοκράτες του Ταμείου αυτό το ρό-
λο παίζουν διαχρονικά. Παίρνουν τις πιο 
προκλητικές απαιτήσεις των καπιταλιστών 
και τις μετατρέπουν σε «μεταρρυθμίσεις», 
στο πλαίσιο των «προγραμμάτων» που 

εφαρμόζουν σε διάφορες χώρες. Αυτό 
θ' αλλάξει μόνο αν ο ήλιος σταματήσει 
να βγαίνει από την Ανατολή κι αρχίσει 
να βγαίνει από τη Δύση. Τι νόημα έχουν, 
λοιπόν, οι «συγκεκριμένες προτάσεις» που 
έκανε η ΓΣΕΕ στη Βελκουλέσκου; Μόνο 
το νόημα της νομιμοποίησης της παρου-
σίας του ΔΝΤ. Και βέβαια, το νόημα της 
υπενθύμισης ότι η ΓΣΕΕ αποτελεί θεσμό 
του αστικού συστήματος και ασκεί αυτό το 
ρόλο με πλήρη υπευθυνότητα, συζητώντας 
ακόμα και με το ΔΝΤ.

Είναι χαρακτηριστικό το ότι ο Παναγό-
πουλος δήλωσε ότι περιμένουν να δουν 
αν θα αποτυπωθεί στην έκθεση του ΔΝΤ 
το ταξικά ετεροβαρές που (υποτίθεται ότι 
του είπε η Βελκουλέσκου)! Και το δελτίο 
Τύπου της ΓΣΕΕ καταλήγει με… αναμονή. 
Η ΓΣΕΕ «αναμένει οι απόψεις της ,που εκ-
φράστηκαν στη συνάντηση, να αποτυπω-
θούν και στο τελικό κείμενο της έκθεσης 
του Ταμείου».

Δεν περιμέναμε διαφορετική στάση από 
τους εργατοπατέρες. Απλά σχολιάζουμε 
την είδηση για να τονίσουμε ότι καμιά αυ-
ταπάτη για το ρόλο τους δεν επιτρέπεται.

Πρόκειται ασφαλώς για κατόρ-
θωμα της αντιπροέδρου της 

Βουλής και προέδρου της Επιτρο-
πής Θεσμών και Διαφάνειας Τασί-
ας Χριστοδουλοπούλου. Κατάφερε 
να συσπειρώσει σε «ενιαίο μέτωπο» 
όλη την αντιπολίτευση (πλην Λεβέ-
ντη και νεοναζί). Πέρα από την πο-
λιτική, έπαθε και διαδικαστική νίλα, 
καθώς ο Βενιζέλος επικαλέστηκε 
το άρθρο 41Α του Κανονισμού της 
Βουλής, που επιβάλλει την κλήση 
υπουργών και άλλων προσώπων 
εφόσον το ζητήσουν τα δύο πέμπτα 
των μελών της Επιτροπής (η μειο-
ψηφία δηλαδή). Στριμωγμένη στα 
σκοινιά η Χριστοδουλοπούλου δεν 
είχε άλλη επιλογή από τα να δεχτεί 
την πρόταση που στήριζε σύσσωμη 
σχεδόν η αντιπολίτευση.

Ετσι, Παππάς, Κρέτσος, Αλαφού-
ζος, Καλογρίτσας, Μαρινάκης, Κυ-
ριακού, δηλαδή υπουργός, γενικός 
γραμματέας και οι τέσσερις κανα-
λάρχες (έχουν ανακηρυχτεί «οριστι-
κοί υπερθεματιστές»), θα προσέλ-
θουν στην Επιτροπή (εντός μηνός 
λέει ο Κανονισμός) για ακρόαση. 
Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ερω-
τήσεις μπορούν να θέσουν η πρόε-
δρος της Επιτροπής, τρεις βουλευ-
τές από το πρώτο σε δύναμη κόμμα 
(ΣΥΡΙΖΑ), δύο από το δεύτερο (ΝΔ) 
και από ένας από όλα τα υπόλοιπα. 
Ο περιορισμός δεν μπορεί να λει-
τουργήσει υπέρ της κυβέρνησης, δι-
ότι δύο δεξιοί, ένας πασόκος, ένας 
ποταμικός και ένας του Περισσού 
φτάνουν και περισσεύουν. Ασε που 
ο Κανονισμός δίνει τη δυνατότητα 
αύξησης του αριθμού των ερωτώ-
ντων, οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα 
γίνει αν ζητήσουν να ρωτήσουν κι 
άλλοι βουλευτές της αντιπολίτευ-
σης και η Χριστοδουλοπούλου τους 
το αρνηθεί (έχει το δικαίωμα).

Πριν δεχτεί αναγκαστικά την πρό-
ταση της αντιπολίτευσης, η Χριστο-
δουλοπούλου έπαιξε απεγνωσμένη 
άμυνα, αρνούμενη την πρόταση της 
αντιπολίτευσης. Ελεγε στους βου-

λευτές να κάνουν επίκαιρη ερώτηση 
ή επερώτηση στον αρμόδιο υπουρ-
γό, με προφανή στόχο να παραπεμ-
φθεί η σχετική συζήτηση στις ελλη-
νικές καλένδες, αφού ο πρόεδρος 
της Βουλής μπορεί να αναβάλει τον 
ορισμό της συζήτησης, ενώ ο υπουρ-
γός μπορεί να επικαλεστεί διάφορα 
προσχήματα και να μην πάει να απα-
ντήσει. Για μήνες μπορούν να καθυ-
στερήσουν τον κοινοβουλευτικό 
έλεγχο μ' αυτό τον τρόπο. Ασε που 
σ' αυτή τη διαδικασία δε θα καλού-
νταν οι τέσσερις καναλάρχες, ούτε ο 
γενικός γραμματέας, αλλά θα απα-
ντούσε μόνον ο υπουργός, ενώ όλη 
η διαδικασία θα περιοριζόταν στα 
ασφυκτικά χρονικά όρια που προ-
βλέπει ο Κανονισμός για τις διαδι-
κασίες της Ολομέλειας. Αντίθετα, 
στην Επιτροπή θα κληθούν και οι 
καναλάρχες, ενώ η διαδικασία είναι 
πιο χαλαρή κι άμα η Χριστοδουλο-
πούλου προσπαθήσει να τη μαζέψει, 
θα αντιμετωπίσει και πάλι πυρά από 
ολόκληρη την αντιπολίτευση.

Περιττεύει να πούμε ότι η απεγνω-
σμένη άμυνα της Χριστοδουλοπού-
λου αποκάλυψε τον μεγάλο φόβο 
της κυβέρνησης, άρα την έμμεση 
παραδοχή της ότι υπάρχει «βρομο-
δουλειά». Η κυβέρνηση που καμά-
ρωνε ότι κατάργησε την ανομία, ότι 
έκανε έναν άψογο διαγωνισμό, ότι 
πέρασε από αυστηρό έλεγχο τους 
νέους καναλάρχες και τους βρήκε 
σε όλα εντάξει, θα έπρεπε κανονικά 
να επιδιώκει την κοινοβουλευτική 
διαδικασία, προκειμένου να «ξε-
βρακώσει» την αντιπολίτευση που 
υπηρετεί τους παλιούς «νταβατζή-
δες». Βλέπουμε, όμως, να συμβαίνει 
το αντίθετο. Να συμπεριφέρεται η 
αντιπολίτευση σαν αρχάγγελος της 
νομιμότητας και φανατικός πολέ-
μιος της διαπλοκής και να είναι η 
κυβέρνηση εκτεθειμένη, καθώς 
κατηγορείται ότι χτίζει τη νέα δια-
πλοκή και το μόνο που κάνει είναι να 
προσπαθεί ν' αποφύγει τη διαδικα-
σία του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Τι φοβάται η κυβέρνηση; Μπλέξαν οι γραμμές τους…
Ποιον να πιστέψει κανείς; Τον Καμμένο, τον Κρέτσο 

ή τον Σπίρτζη; Και καλά τον Καμμένο δεν μπορείς 
να τον παίρνεις στα σοβαρά όταν λέει ότι υπάρχει 
ασυμβίβαστο μεταξύ καναλάρχη και εργολάβου που 
παίρνει δουλειές από το δημόσιο. Ο Κρέτσος, όμως, 
είναι το δεξί χέρι του Παππά. Γενικός γραμματέας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και άνθρωπος που 
οργάνωσε για λογαριασμό του μεγάρου Μαξίμου τη 
δημοπρασία - big brother για τα κανάλια καθώς και 
τον «έλεγχο πόθεν έσχες» των τεσσάρων καπιταλι-
στών που πλειοδότησαν. Επομένως, κατά τεκμήριο 
ξέρει τι λέει.

Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει ασυμβίβαστο 
μεταξύ καναλάρχη και κάποιου επιχειρηματία που 
συνάπτει δημόσιες συμβάσεις, είπε ο Λ. Κρέτσος, μι-
λώντας στο ραδιόφωνο του Αθήνα 9,84. «Οσοι έχουν 
λοιπόν τον μανδύα της ευρωπαϊκής φωνής θα έπρεπε 
να το γνωρίζουν», πρόσθεσε, απαντώντας στις αιτιά-
σεις της αντιπολίτευσης, που ανακάλυψε ετεροχρο-
νισμένα ότι σε νόμο του καλοκαιριού περιλήφθηκε 
και διάταξη που καταργεί ό,τι είχε απομείνει από τον 
παλιό νόμο για το βασικό μέτοχο.

Ενώ όμως ο αρμόδιος γενικός γραμματέας έχει 
κάνει αυτή τη δήλωση, ο Σπίρτζης (που δεν περνά-
ει και τα καλύτερά του, αφού υποδεικνύεται ως «ο 
κουμπάρος του Καλογρίτσα») εξέδωσε μια οργίλη 
ανακοίνωση, με μπόλικα «γαλλικά» κατά της αντιπο-
λίτευσης και των ΜΜΕ, στην οποία υποστήριξε ότι το 
συγκεκριμένο ασυμβίβαστο «ποτέ δεν καταργήθηκε 
αλλά μνημονεύεται ρητώς στον Νόμο και στην προ-
κήρυξη του διαγωνισμού για τις αδειοδοτήσεις των 
καναλιών».

Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι καταργήθηκαν 
διατάξεις νόμου του 2008, που αναφέρονταν στις 
διατάξεις του νόμου του 2005 για τον βασικό μέτοχο 
και το ασυμβίβαστο των Καραμανλή-Ρουσόπουλου.  
Αυτοί που σήκωσαν τόσο κουρνιαχτό με τίτλους του 
τύπου «Κατάργησαν νύχτα το ασυμβίβαστο του Κα-
ραμανλή για να διευκολύνουν τον Καλογρίτσα» ποιο 
ασυμβίβαστο εφάρμοζαν τόσα χρόνια; Ο Μπόμπο-
λας, ο Βαρδινογιάννης και άλλοι τι ήταν; Μήπως επει-
δή έβαζαν κάποιους «μπροστινούς» στις διοικήσεις 
των τηλεοπτικών επιχειρήσεών τους; Και ο Σπίρτζης 
για ποιο ασυμβίβαστο μιλάει, όταν ο κουμπάρος και 
φίλος του, ο υιός Καλογρίτσας, ανακηρύχτηκε σε 
έναν από τους τέσσερις νέους καναλάρχες;

Ο Κρέτσος, επικαλούμενος το κοινοτικό δίκαιο, πε-
ριέγραψε με κυνισμό αυτό που ισχύει επί της ουσίας. 
Ο Σπίρτζης, όμως, συνηθισμένος πότε να μιλά με… 
πόνο ψυχής και πότε με… οργή, προσπάθησε να αμυν-
θεί, χωρίς να ξέρει τι είχε δηλώσει ο συνάδελφός του.
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Συμφωνία κυρίων;
Ο εισαγγελέας εφετών Ισίδωρος Ντογιάκος, γκεσέμι του «συ-

στήματος Σαμαρά», όπως λέγεται, καταδικάστηκε από το εννε-
αμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου σε στέρηση 
μισθού 40 ημερών. Η ποινή αυτή τον καθιστά αυτομάτως έκπτω-
το από το αξίωμα του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών, 
που κατείχε και ήθελε να ξαναδιεκδικήσει. Μάλιστα, η ποινή του 
επιβλήθηκε μετά από έφεση του υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου 
Παρασκευόπουλου επί της πρωτόδικης ποινής, η οποία δε δημι-
ουργούσε κώλυμα εκλογιμότητας για τον Ντογιάκο.

Η ποινή του εννεαμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου, όμως, δεν 
επιδόθηκε στον Ντογιάκο, ώστε να ισχύσει! Αυτός ζήτησε και πή-
ρε από τον Αρειο Πάγο γραπτή διαβεβαίωση ότι δεν έχει κώλυμα 
εκλογιμότητας, αφού δεν του έχει γίνει επίδοση της ποινής. Με 
αυτή τη βεβαίωση στο χέρι, κατέβηκε στις εκλογές και επανε-
κλέχτηκε προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών, παίρνοντας 39 
ψήφους, έναντι 30 του αντιπάλου του Αντώνη Λιόγα και 7 ψήφων 
της περιβόητης πλέον Γεωργίας Τσατάνη (οι ψήφοι της πολιτικά 
αθροίζονται σ' αυτές του Ντογιάκου).

Τι ακριβώς συνέβη; Τα έκαναν «ρόιδο» οι άνθρωποι του Πα-
παγγελόπουλου και δεν επέδωσαν έγκαιρα την απόφαση του 
Πειθαρχικού στον Ντογιάκο, επιτρέποντάς του να επανεκλεγεί; 
Αν ισχύει αυτό, τότε η απόφαση θα επιδοθεί στον Ντογιάκο τις 
επόμενες μέρες και αυτός θα εκπέσει του αξιώματος. Θα έχει 
προλάβει, όμως, να εκθέσει ανεπανόρθωτα τη συγκυβέρνηση των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, δείχνοντας απτά ότι οι συνάδελφοί του τον εμπι-
στεύονται και είναι το «σύστημα Παπαγγελόπουλου» αυτό που 
τον κυνηγά. Ετσι, η ζημιά για την κυβέρνηση θα γίνει μεγαλύτερη.

Γι' αυτό δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι έχει υπάρ-
ξει μια συμφωνία κυρίων στο παρασκήνιο, ανάμεσα στον Παπαγ-
γελόπουλο και τον Χ. Αθανασίου (τον κολλητό του Σαμαρά, που 
εξακολουθεί να κινεί παρασκηνιακά τα νήματα στο χώρο του 
δικαστικού μηχανισμού για λογαριασμό της ΝΔ). Συμφωνία να 
πέσουν οι τόνοι απ' όλες τις πλευρές και να θάψουν τα τσεκούρια 
του πολέμου. Η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε θέσεις στο δικαστικό 
μηχανισμό, που ουδέποτε διέθετε στο παρελθόν, ενώ η ΝΔ διατή-
ρησε τη δύναμή της. Ο ΣΥΡΙΖΑ διόρισε πρόεδρο και εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου και πρόεδρο στο ΣτΕ, η ΝΔ μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει τη δύναμή της εκλέγοντας διοικήσεις σε κρίσιμα εφετεία. 
Οι επόμενες μέρες θα δείξουν τι από τα δυο ισχύει: συμφωνία 
κυρίων ή αστοχία του «συστήματος Παπαγγελόπουλου»;

Η κυρία του κυρίου
Η σύζυγος του Στουρνάρα είναι επιχειρηματίας και κάνει μπίζ-

νες με το Δημόσιο. Η εταιρία της ερευνήθηκε από τους οικο-
νομικούς εισαγγελείς για δουλειά που πήρε από το ΚΕΕΛΠΝΟ.  
Συγκεκριμένα, μετά από την άσκηση ποινικής δίωξης από την 
εισαγγελία διαφθοράς σε βάρος των μελών του ΔΣ του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, για απιστία σχετική με την υπηρεσία, υπό τις επιβαρυντικές 
περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου, για την 
περίοδο 2011-2013, ήταν βέβαιο ότι κάποιον έλεγχο θα υφίστατο 
και η εταιρία της συζύγου Στουρνάρα, δεδομένου ότι συμμετείχε 
στην κοινοπραξία που πήρε το υποέργο «Εθνική Επικοινωνιακή 
Εκστρατεία Πρόληψης για τον Καρκίνο», που είναι το ερευνώμενο 
ως σκανδαλώδες.

Αντί να περιοριστεί στα τυπικά («η εταιρία παρέδωσε στο 
ανώτερο κλιμάκιο ό,τι στοιχείο ζητήθηκε και η εκπρόσωπός της, 
κυρία Λίνα Νικολοπούλου, συνεργάσθηκε πλήρως με τους διε-
νεργήσαντες τον έλεγχο»), η σύζυγος Στουρνάρα έδωσε αμέσως 
πολιτική χροιά στην έρευνα, κάνοντας την εξής δήλωση: «Ολοι 
αντιλαμβάνονται ότι ο πραγματικός στόχος είναι ο σύζυγός μου, 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες σκοπιμότητες και 
επιλογές. Γι΄ αυτό και επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονική συ-
γκυρία. Θέλω να δηλώσω σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι δεν έχω 
να φοβηθώ τίποτε εγώ προσωπικά, αλλά και η εταιρεία μου. Και 
βεβαίως δεν θα με κάμψουν οι επιθέσεις που έχουν ως αποκλει-
στικό στόχο τη σπίλωση του συζύγου μου και της οικογένειάς του. 
Να είναι βέβαιοι ότι θα αποτύχουν!».

Την ώρα που συνεχιζόταν ακόμα η έρευνα στα γραφεία της 
εταιρίας της συζύγου Στουρνάρα, ο σύζυγος Στουρνάρας επικοι-
νωνούσε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό Τσίπρα, με τον οποίο 
συζήτησε (sic!) για την έρευνα στην εταιρία της συζύγου του. Ο 
Τσίπρας του είπε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την υπόθεση και οι 
δυο τους συμφώνησαν ότι οι δικαστικές αρχές είναι ανεξάρτη-
τες και τους έχουν εμπιστοσύνη. Επίσης, επιβεβαίωσαν ότι το 
περιστατικό αυτό δε θα επηρεάσει τη συνεργασία τους για την 
εποπτεία του τραπεζικού  συστήματος. Αυτά διέρρευσαν από 
τον προπαγανδιστικό μηχανισμό του Μαξίμου και ο Στουρνάρας 
δεν τα διέψευσε. Δεν έκανε, όμως, και καμιά δήλωση (ή δήλω-
ση κύκλων ή έστω διαρροή) για να ανασκευάσει την καταγγελία 
της συζύγου του. Δε ζήτησε καν από την ίδια να κάνει, αν όχι 
ανασκευή, τουλάχιστον κάποιο «μάζεμα» της δήλωσής της, ότι 
διώκεται πολιτικά (από την κυβέρνηση, προφανώς), λόγω του συ-
ζύγου της. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Εγώ δεν υπεκφεύγω, γι' αυτό σας απαντώ 
ότι οι υπερθεματιστές είναι προσωρινοί. 
Με το γνωστό της ύφος, η υπουργός Γεμι-
στών και Λοιπών Εδεσμάτων Θεανώ Φωτί-
ου έλεγε στον Real FM, νωρίς το απόγευμα 
της περασμένης Τρίτης, ότι ο έλεγχος συνε-
χίζεται και οι υπερθεματιστές είναι ακόμα 
προσωρινοί. Ο άσχετος δημοσιογράφος 
(Στραβελάκης) της έλεγε ότι ο έλεγχος έγι-
νε, ότι οι υπερθεματιστές είναι οριστικοί και 
ότι υπάρχει σχετική δήλωση του αρμόδιου 
υπουργού Ν. Παππά, αλλά η υπουργός Θε-
ανώ δεν κώλωσε. Δεν μπορώ εγώ να σχολιά-
ζω κάθε δήλωση, ήταν η απάντησή της. Στο 
τέλος, βέβαια, όταν κατάλαβε ότι «κάποιο 
λάκκο έχει η φάβα», την έκανε γυριστή, λέ-
γοντας ότι δεν τη φώναξε να μιλήσει για 
τα κανάλια, αλλά για θέματα της αρμοδι-
ότητάς της. 

Ο Παππάς δεν έκανε κάποια δήλωση για 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Εκδόθη-
κε, όμως, επίσημη ανακοίνωση από τον 
γενικό γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοι-
νωνίας Λευτέρη Κρέτσο (γι' αυτό μιλάμε 
για άσχετο δημοσιογράφο). Η ανακοίνωση 
εκδόθηκε στις 9 Σεπτέμβρη και αναφέρει: 
«Με την υπ’ αρ. 239/9-9-2016 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης (ΑΔΑ: 
7Φ2Ξ465ΙΧΦ-9ΑΛ), ολοκληρώθηκε η δι-
αδικασία αδειοδότησης παρόχων περιε-
χομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής 
εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 
γενικού περιεχομένου, με την οποία ανακη-
ρύχθηκαν ως οριστικοί υπερθεματιστές 
οι εξής: (σ.σ. ακολουθούν τα ονόματα των 
τεσσάρων «υπερθεματιστών» και το τίμημα 
για τον καθένα). Στους τέσσερις υπερθεμα-
τιστές που αναδείχθηκαν, εξετάστηκε από 
την αρμόδια επιτροπή η προέλευση και ο 
τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων 
που θα διατεθούν, σύμφωνα με όσα ορίζο-
νται στην παράγραφο 8.1 της προκήρυξης. 
Το συνολικό τίμημα για τις τέσσερις άδειες 
ανήλθε στο ποσό των 246.000.000€ και σε 
δεκαπέντε μέρες από την οριστική κατακύ-
ρωση οι υπερθεματιστές θα καταβάλουν την 
πρώτη δόση από τις συνολικά τρεις. Με την 
επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας, 
διαμορφώνεται πλέον ένα τηλεοπτικό το-
πίο βασισμένο στις αρχές της νομιμότητας, 
μετά από δεκαετίες ενός άναρχου τηλεο-
πτικού περιβάλλοντος, ενώ το δημόσιο θα 
εισπράξει ένα πολύ σημαντικό ποσό από την 
αδειοδότηση».

Και βέβαια, η Απόφαση Κρέτσου έχει 
δημοσιευτεί στη Διαύγεια και αναφέρει: 
«Εγκρίνεται το υπ’ αρ. 24/9.9.2016 Πρακτι-
κό της Πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού για τη χορήγηση 
των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιε-
χομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής 
εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 
γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψη-
λής ευκρίνειας (high definition), με το οποίο 
ανακηρήσσονται οριστικοί υπερθεματιστές 
για τις τέσσερις (4) δημοπρατηθείσες άδειες 
παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 
τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λή-
ψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προ-
γράμματος γενικού περιεχομένου για μετά-
δοση υψηλής ευκρίνειας (high definition), 
οι εξής: …».

Μπορεί να είναι γραφική η Φωτίου, αλλά 
δεν είναι χαζή. Εχει χρόνια στο κουρμπέτι 
του ευρωρεβιζιονισμού. Οταν, λοιπόν, μι-
λάει για «προσωρινούς υπερθεματιστές», 
ενώ αυτοί είναι οριστικοί, αποκαλύπτει τον 
πανικό που απλώνεται στις κυβερνητικές 
γραμμές. Ολοι τους ψάχνουν τρόπο να 
αποτινάξουν την ευθύνη από πάνω τους.

Πανικός στις κυβερνητικές γραμμές

«Στόχος της κυβέρνησης 
είναι η αύξηση της ει-

σπραξιμότητας του ΦΠΑ μέσω 
κινήτρων για τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό 
θα εξετασθεί και το θέμα του 
ακατάσχετου λογαριασμού». 
Μ' αυτή την παράγραφο ολο-
κληρωνόταν non paper που 
έστειλε την Παρασκευή 16 Σε-
πτέμβρη ο Τσακαλώτος, αμέ-
σως μετά την ολοκλήρωση του 
κύκλου των «συνεργασιών» με 
την τρόικα, με στόχο την υλο-
ποίηση των προαπαιτούμενων 
για την υποδόση των 2,8 δισ. 
ευρώ (ως γνωστόν, περιλαμβά-
νεται στην πρώτη αξιολόγηση).

Οπως βλέπουμε, όμως, η 
«συνεργασία» με την τρόι-
κα δεν αφορούσε μόνο τα 
15 προαπαιτούμενα. Αφορά 
και ζητήματα πολιτικής που η 
συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ θεωρεί (ή παριστάνει 
ότι θεωρεί) δική της αρμοδι-
ότητα. Ενα απ' αυτά είναι και 
ο περιβόητος ακατάσχετος 
λογαριασμός επαγγελματιών 
και επιχειρήσεων, τον οποίο ο 
ίδιος ο Τσίπρας εξήγγειλε «εν 
χορδαίς και οργάνοις» από τη 
Θεσσαλονίκη.  Η τρόικα δια-
φωνεί και ο Τσίπρας έβαλε την 
εξαγγελία του «εκεί που ξέρει». 
Το «θα εξετασθεί» που έγραψε 
στο non paper ο Τσακαλώτος 
σημαίνει ότι προς το παρόν η 
εξαγγελία τίθεται στο ψυγείο 
και κάποια στιγμή στο μέλλον 
(άγνωστο πότε) η κυβέρνηση 
θα την ξαναθέσει στην τρόι-
κα, ως τμήμα ενός γενικότερου 
σχεδίου για την «αύξηση της 
εισπραξιμότητας του ΦΠΑ». 

Το βέβαιο είναι πως ούτε 
ο πρωθυπουργός έχει δικαί-
ωμα να κάνει εξαγγελίες σε 
ζητήματα οικονομικής πολι-
τικής. Ούτε σε δευτερεύοντα 

ζητήματα τεχνικού χαρακτή-
ρα, όπως είναι ο περιβόητος 
ακατάσχετος λογαριασμός, 
που θα είναι συνδεδεμένος 
με τα POS, θα μαζεύει τις ει-
σπράξεις της επιχείρησης μέ-
σω πιστωτικών ή χρεωστικών 
καρτών και θα χρησιμοποιεί-
ται για την αντιμετώπιση συ-
γκεκριμένων αναγκών της επι-
χείρησης: μισθοδοσία, φόρος 
εισοδήματος, ΦΠΑ, φόρος 
μισθωτών υπηρεσιών, ασφαλι-
στικές εισφορές, ΔΕΚΟ, αλλά 
και αγορές του επιχειρηματία 
μέσω πιστωτικής κάρτας ή μέ-
σω διαδικτύου.

Δεν είναι, όμως, η μόνη 
εξαγγελία Τσίπρα που «μπήκε 
στο ψυγείο». Στον ίδιο χώρο 
οδηγήθηκε και η εξαγγελία 
του για πάγωμα των παλιών 
χρεών των ασφαλισμένων του 
ΟΑΕΕ, στο βαθμό που αυτοί 
από 1.1.2017 πληρώνουν κανο-
νικά τις νέες εισφορές τους. Η 
τρόικα τη μπλόκαρε και αυτή. 
Ο πονηρός Κεγκέρογλου του 
ΠΑΣΟΚ έκανε σχετική επερώ-
τηση στον Τρ. Αλεξιάδη (συ-
ζητήθηκε στις 15 Σεπτέμβρη), 
ο οποίος την απέφυγε… με 
ντρίπλα, δηλώνοντας ότι είναι 
αρμοδιότητα άλλου υπουργεί-
ου και πως ο ίδιος δε θέλει… να 
ερμηνεύσει τον πρωθυπουργό. 
Ο Κεγκέρογλου, όμως, έκανε 
επίκαιρη ερώτηση και στον 
υπουργό Εργασίας, που συζη-
τήθηκε τέσσερις μέρες μετά 
(στις 19 Σεπτέμβρη). Μολονότι 
μια μέρα πριν, μιλώντας στην 
ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας επα-
νέλαβε πως το πάγωμα των 
οφειλών στον ΟΑΕΕ και το 
ΕΤΑΑ θα προχωρήσει όπως ο 
ίδιος δεσμεύτηκε, ο υφυπουρ-
γός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Αν. Πετρόπουλος 
τα μάσησε απαντώντας στον 

Κεγκέρογλου. 
Το πρώτο που είπε ο υφυ-

πουργός είναι πως «κάθε ανα-
φορά στις παλιές ρυθμίσεις 
προκαλεί πολλές φορές τον 
πειρασμό σε κάποιους, που 
ενώ είναι ενήμεροι και κα-
ταβάλλουν τις οφειλές τους 
με θετικές ρυθμίσεις και τα 
πράγματα είναι πολύ βολικά, 
να σκέφτονται να σταματή-
σουν να καταβάλλουν αυτές 
τις ρυθμίσεις των δόσεων». Και 
κατέληξε σε αυστηρό ύφος: 
«Να μην σκεφτούν κάποιοι 
ασφαλισμένοι να πάψουν να 
εξυπηρετούν τις οφειλές τους, 
οι οποίες είχαν υπαχθεί σε τέ-
τοιες δόσεις, διότι δεν θα τους 
ευνοήσει μια τέτοια απόφαση 
και θα χάσουν όσες ωφέλειες 
είχαν». Οταν, όμως, ο Τσίπρας 
τους υπόσχεται ότι οι οφειλές 
τους από 1.1.2017 θα παγώσουν, 
γιατί να  πληρώσουν εισφορές 
μέχρι τότε, αν είναι στριμωγμέ-
νοι οικονομικά;

Και η εξαγγελία Τσίπρα; Ο 
Πετρόπουλος είπε ότι αυτή 
«αποτελεί για εμάς μια ζωτική 
λύση για τον χώρο των ασφα-
λισμένων που είναι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, που είναι 
ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ, στο 
οποίο αντιστοιχεί πραγματικά 
ένα μεγάλο μέρος των οφει-
λών, το μεγαλύτερο μέρος των 
οφειλών της κοινωνικής ασφά-
λισης» και πως αυτό «θα οδη-
γήσει στην καλύτερη απόδοση 
και των κεφαλαίων των Ταμεί-
ων, διότι θα μπορέσουμε έτσι 
να έχουμε την επάνοδο πάρα 
πολλών ασφαλισμένων μέσα 
στην ενημερότητα και αυτός 
είναι ο σκοπός της εξαγγελίας 
του Πρωθυπουργού». Πρακτι-
κά, όμως, υπήρξε εξαιρετικά… 
ασαφής: «Οι λεπτομέρειες, 
όπως έχουμε πει, είναι λεπτο-

μέρειες τις οποίες επεξεργα-
ζόμαστε για την εφαρμογή 
αυτής της εξαγγελίας. Αναλυ-
τικά, κύριε Κεγκέρογλου, αυτά 
τα στοιχεία, αφού ολοκληρώ-
σουμε την επεξεργασία τους, 
θα τα δώσουμε προς χρήση 
των ασφαλισμένων μας»! Και… 
ο νοών νοείτω. Στη δευτερο-
λογία του ο Πετρόπουλος «τα 
μάσησε» ακόμα περισσότερο, 
τονίζοντας ότι «δεν είπε ο πρω-
θυπουργός, ούτε προέτρεψε 
κανέναν να πάψει να πληρώνει 
τις δόσεις» και επαναλαμβάνο-
ντας ότι «επεξεργαζόμαστε τις 
λεπτομέρειες».

Ομως, προβλήματα υπάρ-
χουν και με τις ψηφισμένες 
ρυθμίσεις Φίλη για τους εκ-
παιδευτικούς των ιδιωτικών 
σχολείων. Από τον Αύγουστο 
ακόμα, κυκλοφορούσαν ειδή-
σεις ότι η τρόικα διαφωνεί με 
τις ρυθμίσεις που προωθούσε 
ο Φίλης, όμως η κυβερνητική 
προπαγάνδα υποστήριζε ότι 
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα 
και πως αυτά είναι διαδόσεις 
των σχολαρχών. Ο νόμος ψη-
φίστηκε στις 31 Αυγούστου, δη-
μοσιεύτηκε στις 6 Σεπτέμβρη, 
όμως η εφαρμοστική εγκύκλι-
ος ακόμα δεν στάλθηκε και οι 
σχολάρχες εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν τους εκπαι-
δευτικούς βάσει του προηγού-
μενου καθεστώτος. Ξαφνικά, ο 
Φίλης κλήθηκε στο «ανακριτή-
ριο» του ΧΙΛΤΟΝ. Η συνάντησή 
του με την τρόικα ήταν έκτακτη 
και εξελίχτηκε σε «αρμένικη 
βίζιτα» του υπουργού, που 
δεν ανακοίνωσε τίποτα για το 
περιεχόμενό της! Δεν είπε για 
ποιο λόγο τον φώναξε η τρόι-
κα, τι ζητήματα του έθεσε και 
τι σκοπεύει να κάνει. Ενδέχεται, 
λοιπόν, να έχουμε και σ' αυτό το 
ζήτημα μια ακόμα κωλοτούμπα.

Η τρόικα υπαγορεύει τα πάντα
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Ο επαγγελματικός αθλητισμός 
(άρα και το επαγγελματικό 

ποδόσφαιρο) είναι μια κερδο-
φόρα καπιταλιστική μπίζνα γύρω 
από την οποία τζογάρονται παρά 
πολλά φράγκα. Παρά τις ιδιαιτε-
ρότητες που έχει, ακολουθεί τους 
βασικούς καπιταλιστικούς οικο-
νομικούς κανόνες. Στόχος όσων 
ασχολούνται με τη συγκεκριμένη 
μπίζνα είναι αφενός η μεγιστοποί-
ηση του κέρδους με κάθε θεμιτό 
και αθέμιτο μέσο και αφετέρου η 
συσσώρευση του κεφαλαίου και η 
δημιουργία μεγάλων οικονομικά 
ομάδων-επιχειρήσεων. 

Αυτές τις βασικές αρχές της κα-
πιταλιστικής οικονομίας έρχεται 
να επιβεβαιώσει η πρόταση της 
ΟΥΕΦΑ για τον νέο τρόπο διανο-
μής των εσόδων του Champions 
League στις ομάδες. Η πρόταση  
έχει αποσταλεί στις εθνικές πο-
δοσφαιρικές ομοσπονδίες για 
διαβούλευση και αναμένεται να 
εγκριθεί άμεσα, για να ισχύει από 
την αγωνιστική περίοδο 2017-18. 
Από τον πρόλογο οι αναγνώστες 
της στήλης έχουν καταλάβει ότι 
είναι ευνοϊκή για τις ισχυρές ομά-
δες που συμμετέχουν στην πρώτη 
τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση. 

Σύμφωνα με τις «διαρροές» 
από αξιωματούχους της ΟΥΕΦΑ 
(συνηθισμένη μέθοδος για να δι-
ερευνηθούν οι αντιδράσεις των 
ομάδων), θα υπάρχει μείωση του 
market pool (χρήματα που παίρ-
νουν οι ομάδες ανά χώρα) και μια 
μικρότερη μείωση στα εγγυημένα 
έσοδα. Το ποσό που θα εξοικονο-
μηθεί θα μοιράζεται στις ομάδες 
που βρίσκονται από την 1η έως την 
32η θέση με βάση την κατάταξή 
τους στην ειδική βαθμολογία της 
ΟΥΕΦΑ.

Ας δούμε τις αλλαγές με ποσο-
στά. Με το σημερινό καθεστώς, 
τα έσοδα μιας ομάδας από το 

Champions League κατανέμονται 
ως εξής: 40% από το market pool, 
30% από τα εγγυημένα έσοδα και 
30% από τα αποτελέσματα που 
θα πετύχει στους αγώνες. Με τη 
νέα πρόταση της ΟΥΕΦΑ, τα πο-
σοστά αλλάζουν και διαμορφώνο-
νται σε 15% από το market pool, 
25% από τα εγγυημένα έσοδα και 
30% από τα αποτελέσματα. Απο-
μένει ένα σημαντικό ποσοστό, 
της τάξης του 30%, το οποίο θα 
μοιραστούν οι 32 πρώτες ομάδες 
στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ, και 
μάλιστα όχι ισόποσα αλλά αναλο-
γικά με τη θέση που έχει η καθε-
μία, με τις ομάδες της κορυφής να 
παίρνουν τη μερίδα του λέοντος. 
Μάλιστα, με το νέο σύστημα η κα-
τάταξη των ομάδων θα γίνεται με 
βάση τα αποτελέσματα της τελευ-
ταίας δεκαετίας και όχι της πεντα-
ετίας που ισχύει σήμερα, γεγονός 
που αποτελεί ακόμη μια αβάντα 
για τις μεγάλες ομάδες, αφού θα 
μειωθούν οι συνέπειες από μια 
άσχημη αγωνιστική σεζόν.

Γίνεται ξεκάθαρο ότι τα φρά-
γκα που θα κερδίζουν οι μεγάλες 
ομάδες θα είναι περισσότερα 
από αυτά των μικρομεσαίων. Για 
να καταλάβουμε σε πραγματι-
κούς αριθμούς τη χασούρα των 
μικρομεσαίων θα πάρουμε ως 
παράδειγμα τον Ολυμπιακό. Οι 
ερυθρόλευκοι με το σημερινό 
καθεστώς είχαν έσοδα 28,5 εκατ. 
ευρώ. Με το προτεινόμενο σύ-
στημα και έχοντας τα ίδια αγω-
νιστικά αποτελέσματα θα είχαν 
έσοδα 20-22 εκατ. ευρώ, δηλαδή 
θα είχαν απώλειες της τάξης των 
6,5-8 εκατ. ευρώ. Εκτός όμως από 
τις επιπτώσεις στα ταμεία των 
ομάδων, το νέο καθεστώς διανο-
μής των εσόδων θα έχει επιπτώ-
σεις και στον αγωνιστικό τομέα. 
Η «ψαλίδα» μεταξύ των ομάδων 
θα ανοίξει, αφού θα μειωθούν τα 
φράγκα που θα μπορούν να δια-

θέσουν οι μικρομεσαίες ομάδες 
για να αποκτήσουν πρωτοκλασά-
τους παίχτες.

Η εξέλιξη αυτή σε πρώτη φά-
ση δείχνει ότι θα έχει αρνητικό 
αποτέλεσμα, αφού θα μειώσει 
τις πιθανότητες για αγωνιστικές 
εκπλήξεις, άρα θα μειώσει και 
το ενδιαφέρον των φιλάθλων. 
Υπάρχει όμως και μια άλλη οπτι-
κή γωνία, σύμφωνα με την οποία 
θα μειωθεί η «διασπορά» των πρω-
τοκλασάτων ποδοσφαιριστών, οι 
οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 
μεγάλες ομάδες και συνεπώς 
θα αυξηθεί το αγωνιστικό θέαμα 
που θα προσφέρουν οι συγκεκρι-
μένες ομάδες. Δεν μπορούμε να 
προβλέψουμε ποια από τις δυο 
απόψεις θα επιβεβαιωθεί στους 
αγωνιστικούς χώρους και δεν 
γνωρίζουμε αν στις μελέτες που 
έγιναν για να καταλήξουν οι αξιω-
ματούχοι της ΟΕΥΦΑ στη συγκε-
κριμένη πρόταση διερευνήθηκαν 
οι επιπτώσεις στο αγωνιστικό 
επίπεδο (το πιθανότερο είναι να 
έχουν διερευνηθεί). Ομως αυτή η 
παράμετρος έχει σαφώς μικρότε-
ρη σημασία από τις οικονομικές 
παραμέτρους που οδήγησαν στην 
πρόταση για το νέο σύστημα δια-
νομής των εσόδων, αφενός γιατί 
η επικράτηση του επαγγελματικού 
αθλητισμού έχει δημιουργήσει μια 
σημαντική μερίδα φιλάθλων που 
δηλώνουν οπαδοί των μεγάλων 
ποδοσφαιρικών συλλόγων, αδια-
φορώντας για τις ομάδες της χώ-
ρας τους και αφετέρου γιατί για 
τους καπιταλιστές που δραστη-
ριοποιούνται στο επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο η εξασφάλιση του 
μέγιστου κέρδους είναι η υπέρ-
τατη αξία. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Η πρόταση της ΟΥΕΦΑ, 

ατόφια ή με ορισμένες μικρές 
τροποποιήσεις, αναμένεται να 
υπερψηφιστεί από τις εθνικές 
ομοσπονδίες, παρά το γεγονός 
ότι θα είναι σε βάρος των μικρο-
μεσαίων ομάδων, που αποτελούν 
την πλειοψηφία, αλλά και του 
αγωνιστικού επίπεδου των εθνι-
κών πρωταθλημάτων. Η οικονο-
μική εξάρτηση των ομοσπονδι-
ών, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων 
χωρών, σε συνδυασμό με την 
οικονομική κρίση που μαστίζει 
την Ευρώπη, δεν αφήνει περι-
θώρια για «τσαμπουκάδες» και 
«διαπραγματεύσεις». Αν κάποια 
από τις μικρομεσαίες ομοσπον-
δίες προσπαθήσει να μπλοκάρει 
τις εξελίξεις, θα της κοπούν τα 
φράγκα και θα τιμωρηθεί παρα-
δειγματικά (η αφορμή για να δι-
καιολογηθεί η τιμωρία θα βρεθεί) 
και τα όποια παζάρια θα γίνουν 
μεταξύ των μεγάλων συλλόγων, 
οι οποίοι όμως στη συγκεκριμένη 
φάση δείχνουν να αρκούνται στο 
γεγονός ότι θα αυξήσουν, άλλος 
περισσότερο και άλλος λιγότερο, 
τα φράγκα που θα μπουν στα τα-
μεία τους.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΓΚΟΥΣΜΑΝ

Νοσταλγώντας το φως

Ο Πατρίσιο Γκουσμάν είναι ένας πολύ σημαντικός χιλιανός σκη-
νοθέτης, με πιο διάσημες ταινίες αυτές της τριλογίας «Μάχη 

της Χιλής» και την πιο πρόσφατη «Το μαργαριταρένιο κουμπί». Το 
«Νοσταλγώντας το φως», αν και γυρίστηκε το 2010, παίρνει διανομή 
αυτήν την εβδομάδα στις ελληνικές αίθουσες.

Ο Γκουσμάν επισκέπτεται την έρημο Ατακάρα, που βρίσκεται σε 
υψόμετρο τριών χιλιάδων μέτρων και αποτελεί μοναδικό φυσικό 
φαινόμενο στον κόσμο, λόγω της έλλειψης υγρασίας. Είναι σαν 
να φιλοξενείται στη Γη ένα κομμάτι του Αρη. Αστρονόμοι από όλο 
τον κόσμο πηγαίνουν να μελετήσουν τον ουρανό με ένα από τα 
μεγαλύτερα τηλεσκόπια του πλανήτη. Κι ενώ αυτοί κοιτάζουν ψηλά, 
γυναίκες, συγγενείς πολιτικών κρατούμενων της δικτατορίας του 
Πινοσέτ, ψάχνουν στην έρημο ίχνη από τους δικούς τους. Δεκάδες 
χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι θάφτηκαν εκεί, χωρίς ποτέ -εδώ και 
28 χρόνια- να έχει αποκαλυφθεί η ακριβής τοποθεσία των ομαδι-
κών τάφων τους. 

Ταυτόχρονα, αρχαιολόγοι μελετούν απομεινάρια πολιτισμών δυο 
χιλιάδων χρόνων, ενώ κάποιος μπορεί να δει εύκολα παρατημέ-
να τρένα από τα ανθρακωρυχεία του 19ου αιώνα. Στα ρημαγμέ-
να σπίτια των ανθρακωρύχων φυλακίστηκαν αργότερα πολιτικοί 
κρατούμενοι, ενώ τα εργοστάσια μετατράπηκαν σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης.

Ποιο είναι το νήμα που ενώνει αυτές τις διαφορετικές πλευρές 
της ερήμου; Σύμφωνα με τον Γκουσμάν η μελέτη του παρελθόντος. 
«Για έναν αστρονόμο, ο μόνος πραγματικός χρόνος είναι αυτός που 
έρχεται από το παρελθόν. Το φως των αστεριών κάνει εκατοντάδες 
χιλιάδες χρόνια για να φτάσει εδώ. Αυτός είναι και ο λόγος που οι 
αστρονόμοι ψάχνουν πάντα πίσω, στο παρελθόν. Συμβαίνει το ίδιο 
με τους ιστορικούς, τους αρχαιολόγους, τους γεωλόγους, τους πα-
λαιοντολόγους και τις γυναίκες που ψάχνουν τους αγνοούμενους 
συγγενείς τους. Ολοι τους καταλήγουν στο ίδιο: ψάχνουν το πα-
ρελθόν ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν καλύτερα το παρόν 
και το μέλλον. Μπροστά στο αβέβαιο μέλλον, μόνο το παρελθόν 
μπορεί να διαφωτίσει».

Ο βασικός παράγοντας για τη διδαχή από το παρελθόν -σύμ-
φωνα πάντα με το σκηνοθέτη- είναι η μνήμη. «Η ανάμνηση μας 
εγγυάται ζωή, όπως και η ζεστασιά του ήλιου. Οι άνθρωποι δε θα 
ήταν τίποτα χωρίς τη μνήμη, θα ήταν χωρίς αρχή και χωρίς μέλλον. 
Μετά από 18 χρόνια δικτατορίας, η Χιλή έχει και πάλι δημοκρατία. 
Αλλά με τι κόστος… Πολλοί έχουν χάσει φίλους, συγγενείς, σπίτια, 
σχολεία, πανεπιστήμια. Κι άλλοι έχουν χάσει τη μνήμη τους, ίσως 
για πάντα».

Οσοι έχετε δει «Το μαργαριταρένιο κουμπί» θα βρείτε συνάφεια 
ανάμεσα στις δυο ταινίες. Εντονα ποιητικές εικόνες, τόσο της φύ-
σης όσο και των ανθρώπων, μπλέκονται με αφηγήσεις φαινομενικά 
ετερόκλητων ανθρώπων. Ο σκηνοθέτης μάς συστήνει έναν άλλο 
κόσμο ταινιών μυθοπλασίας, στις οποίες η απεικόνιση των γεγο-
νότων περνά σε δεύτερη μοίρα. Κύριο μέλημα είναι η ανάλυσή 
τους, η συναισθηματική εμπλοκή μαζί τους, αλλά πάνω από όλα η 
συνδιαλλαγή μαζί τους. Ο Γκουσμάν πάντα βρίσκει έναν προσω-
πικό τρόπο να συνδιαλέγεται (εδώ ρόλο έπαιξε η ερασιτεχνική του 
σχέση με την αστρονομία). Ταυτόχρονα, έχει τον τρόπο να κάνει 
αυτή τη συνδιαλλαγή οικουμενική υπόθεση. 

Ελένη Π.

Εναρμόνιση με τους νόμους 
του καπιταλισμού

Ο Λεβέντης 
δικαιώνεται

Τη βδομάδα που πέρασε 
δεν είχαμε κάποιο «θερ-
μό» επεισόδιο στη μάχη 
για τον έλεγχο της ΕΠΟ, 
η οποία συνεχίζεται με 
αμείωτη ένταση με τις δυο 
πλευρές να δουλεύουν πυ-
ρετωδώς στο παρασκήνιο 
(η αντιπολίτευση πέτυχε 
μια σημαντική νίκη, αφού 
κατάφερε να αλλάξει τους 
συσχετισμούς στη διοίκηση 
της ΕΠΣ Αχαΐας, ανατρέπο-
ντας τον πρόεδρο Δημήτρη 
Μπαλαφούτη, ο οποίος κα-
τήγγειλε απειλές για τη ζωή 
του).

To επόμενo επεισόδιο 
στην αναμέτρηση έχει 
οριστεί για την Τρίτη 27/9, 
που θα συνεδριάσει το 
Διαιτητικό Δικαστήριο Πο-
δοσφαίρου και θα αποφα-
σίσει για την αποδοχή ή μη 
της προσφυγής έξι τοπικών 
ενώσεων που ζητούν την 
ακύρωση των εκλογών στις 
26 Οκτώβρη. Αν γίνει δεκτή 
η προσφυγή, η αντιπολίτευ-
ση που πρόσκειται στον 
υφυπουργό Αθλητισμού 
Σταυρό Κοντονή θα έχει πε-
τύχει μια ακόμη νίκη, αφού 
θα έχει περισσότερο χρό-
νο στη διάθεσή της για να 
«πείσει» τις αμφιταλαντευ-
όμενες τοπικές ενώσεις να 
ταχθούν στο πλευρό της.

Αξιοσημείωτη είναι η 
παρέμβαση του εκπρόσω-
που των ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ 
Κωστάκη Κουτσοκούμνη, 
ο οποίος με ανάρτησή του 
στο facebook δήλωσε ότι 
το ελληνικό ποδόσφαιρο 
δεν έχει ανάγκη εκλογές με 
νικητές και ηττημένους, αλ-
λά μια ισχυρή «οικουμενι-
κή» διοίκηση και έναν πρό-
εδρο ευρείας αποδοχής, ο 
οποίος θα δώσει όλες του 
τις δυνάμεις για να επιλυ-
θούν τα προβλήματα του 
ελληνικού ποδοσφαίρου. Η 
παρέμβαση Κουτσοκούμνη 
ερμηνεύεται σαν προσπά-
θεια από την πλευρά των 
ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ (οι πιθα-
νότητες να εκφράζει προ-
σωπική άποψη είναι ελάχι-
στες) να οριστεί μια ισχυρή 
«προσωρινή» διοίκηση, που 
επί της ουσίας θα είναι μα-
κράς πνοής και η οποία θα 
«τρέξει» για ένα χρονικό 
διάστημα την ΕΠΟ μέχρι 
να πέσουν οι τόνοι και να 
ηρεμήσουν τα πνεύματα. 

Επί της ουσίας, η συγκε-
κριμένη παρέμβαση επι-
βεβαιώνει ότι ο Κοντονής 
τα έχει βρει με  ΦΙΦΑ/
ΟΥΕΦΑ και εμμέσως πλην 
σαφώς ασκεί πίεση προς 
το Διαιτητικό Δικαστήριο 
Ποδοσφαίρου για να κάνει 
δεκτή την προσφυγή των 
έξι ενώσεων.

Η φωτογραφία είναι από την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» και η 
επεξεργασία της έχει σαν στόχο να αναδείξει τις ευκαιρίες και τις 
επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται στους έλληνες ποιμέ-
νες από την πολιτική της «δεύτερη φορά αριστερά» κυβέρνησης. 
Οσο αφορά το τηλεοπτικό τοπίο, σύμφωνα με αποκλειστικές πλη-
ροφορίες της στήλης, το πρώτο σίριαλ που θα προβληθεί από το 
κανάλι του Καλογρίτσα θα έχει τον τίτλο «Η κουρά των αμνών». Η 
εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στον υπουργό 
Παιδείας, Νίκο Φίλη, αφενός γιατί ο τίτλος είναι στα αρχαία  ελ-
ληνικά και αφετέρου γιατί απορρίφθηκε η πρότασή του για τίτλο 
«Κατσίκια στη γάστρα». Η στήλη τάσσεται, φυσικά, με την πρόταση 
του υπουργού (για λόγους που έχουν σχέση με τη… γάστρα).
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> «Νο 1.4. - Μήνυμα του επι-
κεφαλής του τμήματος πλη-
ροφοριών ΔΟΚ VI Κ. Κρεντς 
σχετικά με την προετοιμασία 
του συνεδρίου των νεαρών ου-
κρανών εθνικιστών στο Λβοφ 
και την αποστολή στο Βερολί-
νο αντιπροσωπίας των “Σέτσε-
βε στρέπτι“ για να εκφράσουν 
τις ευχαριστίες τους στον Α. 
Χίτλερ – Τερνόπολ, 20 Ιανουα-
ρίου 1939, (υπογραφή) Κάζιμεζ 
Κρεντς , υπολοχαγός («Ουκρα-
νικές εθνικιστικές οργανώσεις 
στα χρόνια του 2ου Παγκόσμι-
ου πολέμου. Ντοκουμέντα σε 
2 τόμους. Τόμος πρώτος/ υπ. 
έκδοσης Α.Ν. Αρτίζοφ, Μό-
σχα: Ρωσική Πολιτική Εγκυ-
κλοπαίδεια, 2012, 878 σελίδες 
– archives.ru/library/ukrainian-
nationalist-organization-
second-world-war-volume-1/
index.html#36/z).

> Killah P.

> Ριζοσπάστης, rizospastis.gr, 
18 Σεπτέμβρη 2016, ΔΙΕΘΝΗ, 
σ.29: «Σχετικά με τη συνάντηση 
Κομμουνιστικών και Σοσιαλδη-
μοκρατικών Κομμάτων στη Λ. 
Αμερική - Η ανακοίνωση της 
Κ.Ε. του Κομμουνιστικού Κόμ-
ματος Μεξικού». Πρόκειται για 
διεθνή συνάντηση «κομμου-
νιστικών και επαναστατικών 
κομμάτων της Λ. Αμερικής και 
Καραϊβικής» την πρωτοβουλία 
της οποίας είχε το περουάνικο 
«Κ»Κ και το «Κ»Κ Περού «Κόκ-
κινη Πατρίδα». Σε αυτή την 
συνάντηση συμμετείχαν και 
σοσιαλδημοκρατικά καθώς 
και κεντροαριστερά κόμματα 
(λ.χ. PSUV - Βενεζουέλα), την 
δε «διακήρυξη» υπέγραφαν 
κόμματα όπως το Σαντινιστι-
κό Μέτωπο Εθνικής Απελευ-
θέρωσης - Νικαράγουα. Είχαν 
δε προσκληθεί (πάντα κατά 
το Ριζοσπάστη) και τα «Κ»Κ 
Κίνας, Κόμμα «Εργατών» Κο-
ρέας, «Κ»Κ Βιετνάμ, Μέτωπο 
Πολισάριο. Η νουθεσία του 
Περισσού: «…η συνάντηση 
αποσκοπούσε ακριβώς στο να 
εγκλωβίσει πλήρως τα ΚΚ της 
περιοχής σε πολιτική ουράς 
στη σοσιαλδημοκρατία, σε 
θέση υποστήριξης των λεγόμε-
νων “προοδευτικών κυβερνή-
σεων“ και των καπιταλιστικών 
διακρατικών ενώσεων στην 
περιοχή». Η μαγική φράση: 
«να εγκλωβίσει πλήρως». Εν 
μέρει, λοιπόν, είναι εγκλωβι-
σμένα αυτά τα κόμματα («Κ»Κ 
Κούβας ας πούμε…), κάτι σαν 
«δεν θέλουν αλλά παρασύρο-
νται»… Μια καθόλα συνειδητή 

στάση, όπως δείχνει η σύσφιξη 
των κρατικών-κομματικών σχέ-
σεων των «κομμουνιστικών» 
αυτών κομμάτων με τη διαχει-
ριστική, κυβερνητική και μη, 
σοσιαλδημοκρατία. Και για να 
μετριάσει την (αυτο-) ξεφτίλα 
του ο Περισσός κοτσάρει και 
μία ανακοίνωση του «Κ»Κ Με-
ξικού… Για το ότι είναι «χωμέ-
να» στην υποστήριξη συνειδη-
τά, ένα παραδειγματάκι: «Νο 
desistan de la lucha!!», με φω-
τό της Ντ. Ρούσεφ, 6/9/2016, 
pcperuano.com/no-destistan-
de-la-lucha/ (επιστολή της 
Ρούσεφ στο λαό). Σ.σ: ακόμη 
δεν αντιλήφθηκε ο Περισσός 
(και όχι μόνο) την εφαρμο-
γή του νόμου 118 «περί ξένων 
επενδύσεων στην Κούβα»; Και 
ένα γλωσσικό: «μεταξύ των 
υπογραφόντων της Διακήρυ-
ξης», αντί των υπογραφόντων 
THN Διακήρυξη. Μπάζει πα-
νταχόθεν το περίσσ-ευμα…
Μία ερώτηση: πότε το «Κ»ΚPO 
«άρχισε» να γίνεται σοσιαλδη-
μοκρατικό, ω Περίσσ-ιοι; Διότι 
στις 21/12/1999 (rizospastis.gr/
story.do?id=44510) o Ριζοσπά-
στης πανηγύριζε: «Ρωσία: Το 
ΚΚΡΟ πρώτο κόμμα στις βου-
λευτικές εκλογές). Του ‘μεινε 
το ΚΕΚΡ…

> «Τα “ψαλίδια” του Κατρού-
γκαλου» - ΤΑ ΝΕΑ. Ο δολοφό-
νος με τα ψαλίδια κυκλοφορεί 
ελεύθερος εφαρμόζοντας την 
καπιταλιστική βαρβαρότητα…

> No quarter.

> Oψόμεθα ες Φιλίππους.

> Γ. Κατρούγκαλος  Scissor-

hands.

> Εφιάλτης στο δρόμο με την 
κινεζοποίηση.

> Αμυγδαλέζα: δέκα μέρες και 
μετά... raus (ευρωπαϊκή λεπτό-
τητα…).

> Κοκορομαχίες ΝΔ-Σύριζα.

> «Να μας έχει λίγη εμπιστοσύ-
νη ο κόσμος γιατί δουλεύουμε 
πολύ μεθοδικά». (Γ.Παντής, γε-
νικός γραμματέας υπουργείου 
Παιδείας). Ακριβώς, κυρ-Πα-
ντή. Συ είπας…

>  «Αντίο, προλεταριάτο» 
(κατά Αντρέ Γκορζ). «Hello, 
precariato», o (πασόκος) Αντ. 
Κοτσακάς αναλαμβάνει να 
μας «θυμίσει» τον «θάνατο 
του προλεταριάτου». Μάλι-
στα επικαλείται και «διανοη-
τές» που είχαν ασχοληθεί με 
το θέμα, όπως ο Ν.Τσόμσκι 
και ο Ζ. Μπάουμαν (γουά-
ου! και καραγουάου!) Μέχρι 
και τον Ζμπ. Μπρεζίνσκι επι-
στρατεύει. Κούνια (συριζο-
πασόκανελ) που τον κούναγε, 
κουνημένη κούνια… (avgi.gr/
article/10811/7455686/apo-to-
proletariato-sto-precariato-).

> Θυμήθηκε, λοιπόν, ο Α. 
Μπαλτάς τον «δημοκρατικό 
δρόμο προς τον σοσιαλισμό». 
Το παρδαλό κατσίκι μειδίασε…

> Στην (μικρής κυκλοφορίας) 
κυβερνητική «ΑΥΓΗ», η Κ. Νο-
τοπούλου (avgi.gr, 18/9/2016) 
διατείνεται: «H επιτροπεία και 
τα Μνημόνια δεν είναι ιδιο-
κτησία μας. Διαφωνούμε και 
πασχίζουμε καθημερινά να 
απαλύνουμε τις πληγές τους» 

- που οι ίδιοι οι συριζαίοι δημι-
ούργησαν με το 3ο Μνημόνιο 
και την πιστότατη εφαρμογή 
του. Αιδώς, Αργείοι. Εκείς, Αρ-
γείοι και αργυρώνητοι.

> «Δυνάμεις αλλαγής “απελευ-
θερώνει“ το στραπάτσο της 
Μέρκελ» (avgi.gr, 21/9/2016). 
Ρούφα κι έρχεται …

> «Αυτοκριτική για την ήτ-
τα στη διαπραγμάτευση» - 
Ε.Τσακαλώτος. Ηττα; Μα, ήττα; 
Aνήκουστο…

> Κακή μετάφραση (από το 
ethnos.gr/diethni/entasi-
kai –ximika-sti-zougla-tou 
kalai-64523577/): «Eκατοντά-
δες πρόσφυγες και μετανά-
στες επιχείρησαν να συνεχί-
σουν το ταξίδι τους προς τη 
Βρετανία, μόνο για να βρε-
θούν αντιμέτωποι με πάνο-
πλους αστυνομικούς». Aυτό το 
«μόνο για να…» (=only to find) 
βγάζει μάτι.

> Another brick in the Wall.

> Γιοχάνεσμπουργκ: πλαστικές 
σφαίρες, στο ψαχνό, οι μπά-
τσοι κατά των φοιτητών που δι-
αμαρτύρονταν για την αύξηση 
των διδάκτρων στις ανώτατες 
σχολές και διεκδικούν δωρε-
άν τριτοβάθμια εκπαίδευση 
για όλους. Ενα δε κάθαρμα, ο 
γενικός γραμματέας του ANC 
Γκουέντε Μαντάσε, δήλωσε 
ότι εάν ήταν αυτός υπουργός 
Ανώτατης Εκπαίδευσης θα 
έκλεινε τα πανεπιστήμια για 
παρατεταμένη χρονική περίο-
δο για να δώσει ένα μάθημα 
στους φοιτητές (mg.co.za/
article/2016-09-21-gwede-
mantashe-i-would-shut-down-
universities-to-teach-student-
protesters-a-lesson). Το σάιτ 
είναι της εφημερίδας Mail 
and Guardian του Γιοχάνε-
σμπουργκ. Ανάλογες διαδη-
λώσεις και στους δρόμους 
της πόλης Braamfontein απα-
γορεύτηκαν από τους μπά-
τσους…

> The cops kill us (Σάρλοτ, 
Ν.Καρολίνα, ΕΠΑ).

> Στρατί
μας χωρίζει,
δρόμος γεμάτος
αγκάθια και πέτρες.
Φτύνοντας χολή,
αγκομαχούμε,
τρανταζόμαστε,
ωσεί παρόντες.

Βασίλης

Dream on

Οδεύομεν προς τον σοσιαλισμόν! (Τάδε έφη Μπαλτάς, ο άλλος, ο Κατρούγκαλος, χρησιμοποιεί… 
ψαλίδια)

Πίσω απ ’τη μάντρα, σπασμένα γυαλιά, σπασμένες στάμνες και κονσερβοκούτια, τα λυπημένα 
σκυλιά, οι άγριες γάτες, πλήθος τσουκνίδες κι ανάμεσά τους ένα μικρό λουλούδι κίτρινο, σαν 
άστρο παραμελημένο, έχει αναλάβει να πληρώσει όλα τα σπασμένα. Μαζί κι εγώ. (Γ. Ρίτσος: 

«Χώρος απορριμμάτων», Αθήνα, 14-3-1986, Συλλογή «Υπερώον»)

  Dixi et salvavi animam meam

u «Δυναμώνουμε μαζί». Αυτό ήταν το σύνθημα που είχε γρα-
φτεί στο φόντο του προεδρείου της ολομέλειας της ΚΕ του 
ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει του δεύτερου συνέδριου του κυβερνώντος 
κόμματος. Ελειπε, όμως, η στάμπα «Γίνε μέλος», που συνόδευε 
τη σχετική καμπάνια, δίνοντας ένα κάποιο περιεχόμενο στο 
«Δυναμώνουμε μαζί». Τώρα, το «Δυναμώνουμε μαζί» έμεινε 
μόνο του και αποκτά -μέσα στην απόλυτη ασάφεια και γενικό-
τητά του- ένα άλλο περιεχόμενο. Διαβάζεται σαν πρόσκληση 
της ηγετικής ομάδας προς τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ: είμαστε στην 
κυβέρνηση και «δυναμώνουμε» μαζί. Ξέρουν αυτοί…

u Μέσα στην πρωτοτυπία και το επιτελείο του Κούλη. «Συμ-
φωνία Αλήθειας - Ενωμένοι για την Ελλάδα μας». Ο απόλυτος 
ετεροπροσδιορισμός ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ: αυτοί λένε ψέμα-
τα, εμείς λέμε την αλήθεια. Ολόκληρη η ιστορία της αστικής 
πολιτικής είναι ιστορία πλήρους διάψευσης ηχηρών προεκλο-
γικών διακηρύξεων, πολλές από τις οποίες παρουσιάζονταν 
ως «συμβόλαια», «αμοιβαίες δεσμεύσεις» κτλ. Υπουργός του 
Σαμαρά ήταν ο Κούλης. Του Σαμαρά που οργάνωνε τα «Ζάπ-
πεια» για να πει μετά το περιβόητο «ουδείς αναμάρτητος», 
ενώπιον της Μέρκελ. Το επιτελείο του Μητσοτάκη ξέρει πολύ 
καλά ότι ελάχιστοι θα βρεθούν να πιστέψουν ότι λέει αλήθεια 
σε όσα υπόσχεται. Ποντάρει όμως, πρώτο, στη δύναμη της συ-
νήθειας, που είναι κάτι σαν θρησκευτική υποχρέωση («πρέπει 
οπωσδήποτε να ψηφίσω κάποιον») και, δεύτερο, στο θυμό από 
τα χοντρά ψέματα που είπε ο Τσίπρας. Γι' αυτό και καθιστούν 
την «αλήθεια» κεντρικό μότο της καμπάνιας τους.

u Το βιομηχανικό σαμποτάζ φέρνει το χρέος - ΟΑΚΚΕ (σύν-
θημα με σπρέι στη λεωφόρο Αθηνών)
Ακούστε, ρε, τον πρόεδρο. Το ρωσόδουλο μπλοκ, στο οποίο 
ανήκουν όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου, οργανώνει βιο-
μηχανικό σαμποτάζ, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει το χρέος. 
Τι βιομηχανικό σαμποτάζ; Πώς ακριβώς μεγαλώνει το χρέος; 
Παρακαλούμε να μην κάνετε βλακώδεις ερωτήσεις. Και προ-
παντός μη ρωτήσετε πώς γίνεται να μας κυβερνά το ρωσό-
δουλο μπλοκ αλλά οι ρώσοι ιμπεριαλιστές να μη σταυρώνουν 
δουλειά στην Ελλάδα. Καμουφλάρονται, ρε άσχετοι, και θα 
χτυπήσουν την κατάλληλη στιγμή.

u ΕΞ-ΕΓΕΡΘΗΤΙ (σύνθημα με μαύρο σπρέι και υπογραφή 
αστέρι πίσω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης στη 
Θεσσαλονίκη)
Υπάρχουν κάποιες έξυπνες ιδέες που περνούν ένα μήνυμα 
απλό, με τρόπο λιτό και προπαντός χωρίς να αναδίδουν ελι-
τισμό ή διάθεση πρόκλησης ή προσβολής αυτών που θα δια-
βάσουν το σύνθημα.

u Το κράτος παρακράτησε - Α (σύνθημα με μαύρο σπρέι 
στην Ανω Πόλη στη Θεσσαλονίκη)
Κι αυτό είναι έξυπνο, αλλά δεν έχει τη δύναμη του προηγού-
μενου. Δεν κάνει κάποιο κάλεσμα, βέβαια, αλλά καταγράφει 
ένα συμπέρασμα (δε γνωρίζουμε με ποια αφορμή γράφτηκε) 
και σ' αυτές τις περιπτώσεις ακόμα κι ένα έξυπνο σύνθημα εκ 
των πραγμάτων δεν μπορεί να έχει μεγάλη δύναμη.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Σούργελα και ερευνητές
Δεν πρόκειται για «ερευνητές δημοσιογράφους», 

αλλά για σούργελα που πήγαν να κάνουν «ρεπορτάζ 
Παππά στη Νέα Υόρκη» μεταμφιεσμένοι σε «ρεπόρ-
τερ» της «Εσπρέσσο» που κάνουν «ρεπορτάζ Τάμτας». 
Γι' αυτό και τους άδειασαν τα ίδια τα κανάλια τους, που 
τους είχαν δώσει τη σχετική εντολή (μην έχετε καμιά 
αμφιβολία ότι είχαν εντολή από τις διευθύνσεις ειδή-
σεων των καναλιών τους). Κανένα Μέσο δε θέλει να 
χρεώνεται τέτοια σούργελα. Είναι ζήτημα πρεστίζ του 
ίδιου του Μέσου.

Πάει πολύ, όμως, το μάθημα «δημοσιογραφικής δεο-
ντολογίας» που προσπάθησαν να κάνουν τα Μέσα και 
οι δημοσιογραφικές ενώσεις. Ξέρουν πολύ καλά ότι 
η ερευνητική δημοσιογραφία (και στον αστικό Τύπο) 
μπορεί να απαιτήσει την κάλυψη του δημοσιογράφου. 
Και τα ρεπορτάζ που έμειναν στην ιστορία του Τύπου 
κάπως έτσι έγιναν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία. 
Δεν πήγαν οι δημοσιογράφοι να συστηθούν μ' ένα «κα-
λημέρα σας, είμαι δημοσιογράφος και θα ήθελα να σας 
ρωτήσω μερικά πράγματα». Αν ενεργούσαν έτσι, τότε 
δε θα είχαν στα χέρια τους ρεπορτάζ αυθεντικό, αλλά 
μόνο αυτά που θα ήθελαν να γραφούν οι άνθρωποι ή 
οι μηχανισμοί τους οποίους ερευνούσαν.

Οσο για το σεβασμό στην ιδιωτικότητα και άλλα τέ-
τοια, τα αστικά Μέσα τα παραβιάζουν κατά κόρον σε 
καθημερινή βάση. Με αισχρό τρόπο που προκαλεί πόνο 
σε ανθρώπους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οδήγησε 
ακόμα και στην εξόντωση ανθρώπων.

Σε αυτούς τους κήνσορες της (ανύπαρκτης ή υποκρι-
τικής) δημοσιογραφικής δεοντολογίας αφιερώνουμε 
ένα μικρό απόσπασμα από τον πρόλογο του Θέμου 
Κορνάρου στο συγκλονιστικό βιβλίο του «Οι άγιοι χω-
ρίς μάσκα», που αναφέρεται στα έργα και τις ημέρες 
των αγιορειτών (γράφτηκε τη δεκαετία του '30):

«Μέσα στα 20 μοναστήρια του Αθω, θα βρούμε: εμπό-
ρους ναρκωτικών, εμπόρους κι αγοραστές της... ανδρι-
κής σάρκας, σχολειά του αλκοολισμού και συστηματικά 
εκπαιδευτήρια μισανθρωπίας κι αλληλοεξοντωμού. Κι 
ακόμα σπείρες απατεώνων που τις επιτυχίες τους θα ζη-
λεύανε κι οι πιο μοντέρνοι διεθνείς τύποι του είδους των.

Στα όμορφα γαλάζια ακρογιάλια του ακρωτηριού του 
Αθω, που μονάχα αυτά είδανε οι ποιητές κι οι δημοσιο-
γράφοι, θα δούμε εμείς “υπ' ατμόν” τα “πλωτά πορνεία” 
του Αγ. Ορους. Αλλά εκεί θα συναντήσουμε και πατέρα 
που τραβά το παιδάκι του 12 και 13 χρονώ, να τριγυρίζει 
τα κελιά να το παζαρεύει με τους ασκητές, ή να το νοικιά-
ζει για μια ή για περισσότερες βραδιές, αναλόγως “της 
ποιότητος”, γιατί αυτοί τον μάθανε να πιστεύει “πως όλα 
είναι ηθικά και τίμια”.

Είναι ανάγκη, για να τα δούμε όλ' αυτά, να χρησιμο-
ποιήσουμε κι εμείς μια μάσκα. Εγώ μεταχειρίστηκα με 
ικανοποιητικά αποτελέσματα τη μάσκα της ηλιθιότητας. 
Τριγύριζα μ' αυτήν οκτώ μήνες σ' όλες τις Μονές, τις Σκή-
τες, τα Ησυχαστήρια, τα Μεθυστήρια, χωρίς να φοβίζω 
κανένα και να τον αναγκάζω να μου κλείνει την πόρτα. 
Αντίθετα είχα όλη την ελευθερία. Τους υπηρετούσα.

Ετσι πρέπει να επισκεφτεί κανένας το παζάρι αυτό 
της σάρκας, των ναρκωτικών, το σκολείο της ανομίας, 
για να το γνωρίσει. Οχι με επίσημο “ένδυμα” και σπου-
δαίο όνομα. Γιατί στη δεύτερη αυτή περίπτωση, θα δει 
μονο χαμόγελα, υποκλίσεις, προσευχόμενους και... άγια 
λείψανα […]

Οι εντυπώσεις τούτες απ' τήν “αγιορείτικη Γη” είναι 
γραμμένες απ' τά 1931. Προορίζονταν για τις εφημερί-
δες. Γιατί τίποτ' άλλο δεν είναι παρά ένα σκέτο δημο-
σιογραφικό ρεπορτάζ. Τη δίνω αυτή την πληροφορία 
για να μη νομιστεί πως προσπαθώ να κάνω τέχνη. Μια 
φωτογραφία απλώς είναι, από ένα μέτριο φωτογράφο, 
μιας Μεσαιωνικής Γωνιάς, που σώζεται στις μέρες μας.

Δε θα τυπωνότανε σε βιβλίο, αν δε λάβαινα από τις 
εφημερίδες που ’δωκα το υλικό αυτό, την απάντηση πως 
“Δεν έχουμε σκοπό να κλείσουμε για τους καλογέρους...”

Μα εγώ δεν έχω σκοπό να σωπάσω για το λεπροκομείο 
της ψυχής, που σκεπάζεται με την ονομασία “Αγ. Ορος”».

Π.Γ.
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εξάμηνη συνδρομή 45€
λογαριασμός ΕΤΕ: 
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΤο στήσιμο της φωτογραφί-
ας υπηρετούσε συγκεκρι-

μένους συμβολισμούς. «Παρί-
σι, Πέμπτη 15 Σεπτέμβρη 2016» 
γράφει η πινακίδα μπροστά 
από κάθε ηγέτη (στα γερμανι-
κά για τη Μέρκελ, στα γαλλικά 
για τον Ολάντ), ενώ η σύνθεση 
περιλαμβάνει τρεις σημαίες: 
γερμανική, γαλλική και της ΕΕ. 
Ο γερμανογαλλικός άξονας 
κατέστησε σαφές για μια ακό-

μα φορά, ότι είναι κυρίαρχος 
στην ΕΕ και την Ευρωζώνη και 
δεν προτίθεται να επιτρέψει σε 
τρίτη ιμπεριαλιστική δύναμη να 
διεκδικήσει ισότιμη θέση δίπλα 
του. Πρώτα συναντήθηκαν οι 
Μερκολάντ στο Παρίσι, για να 
καθορίσουν την ατζέντα και το 
πλαίσιο των αποφάσεων, και 
την επομένη συγκεντρώθηκαν 
οι «27» στη Μπρατισλάβα, για 
να επικυρώσουν αυτά που είχε 
αποφασίσει ο γερμανογαλλικός 
άξονας.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου 
στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο, 
Μέρκελ και Ολάντ χρησιμοποί-
ησαν ανεβασμένους κινδυνο-
λογικούς τόνους. «Δεν είναι 
μια ακόμα κρίση. Είναι μια 
κρίση που μπορεί να απειλήσει 
την ίδια την ύπαρξη, τα ίδια τα 
θεμέλια της ΕΕ» προειδοποίη-
σε ο Ολάντ. «Η ΕΕ βρίσκεται σε 
μια κρίσιμη στιγμή της ύπαρξής 
της. Πρέπει να αντιμετωπίσει 
τις ανησυχίες των πολιτών της, 
ώστε να παραμείνει μια ήπει-
ρος ελπίδας» συμπλήρωσε η 
Μέρκελ. Και οι δύο εξέφρασαν 
την «επιθυμία» να υιοθετηθεί 
την επομένη στη Μπρατισλά-
βα «ένα πρόγραμμα εργασί-
ας με στάδια και ένας οδικός 
χάρτης», θέτοντας ως όριο τον 
Μάρτη του 2017, την 60ή επέ-
τειο της Συνθήκης της Ρώμης, 
για μια νέα συμφωνία ως προς 
την κατεύθυνση της ΕΕ.

Και ποια είναι η «νέα κατεύ-
θυνση» που εισηγούνται οι Μερ-
κολάντ στην ΕΕ; «Η βασική προ-
τεραιότητα είναι η ασφάλεια, η 
συνοριακή ασφάλεια, η ασφά-
λειά μας απέναντι στις εξωτερι-
κές απειλές» είπε ο Ολάντ, ενώ 
μαζί με τη Μέρκελ περιέγρα-
ψαν το σχέδιό τους για τη δη-
μιουργία μόνιμου στρατιωτικού 
επιτελείου της ΕΕ, με δυνατότη-
τα ταχείας ανάπτυξης ευρωπα-
ϊκών στρατευμάτων. Αυτή είναι 
η «νέα κατεύθυνση», η οποία 
φαίνεται να αποκτά προοπτικές 
υλοποίησης επειδή η Βρετανία 

αποχωρεί και δεν μπορεί να βά-
λει βέτο υπέρ του ΝΑΤΟ (όπως 
έκανε πολλά χρόνια τώρα) σ' 
ένα τέτοιο σχέδιο, μέσω του 
οποίου ο γερμανογαλλικός άξο-
νας προσπαθεί να αναβαθμίσει 
και στρατιωτικά τη θέση του σε 
πλανητικό επίπεδο. Εως τώρα 
εκπροσωπούνταν από το υπό 
αμερικανοβρετανικό έλεγχο  
ΝΑΤΟ, τώρα θέλουν να έχουν 
ένα δικό τους ευρωστρατό. 
Οχι στα χαρτιά, που υπάρχει 
εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά 
με επιτελείο και με δυνατότητα 
να επέμβει αμέσως «όπου δια-
ταχθεί».

Αφήνοντας προς το παρόν 
στην άκρη την ανάλυση για τις 
προοπτικές υλοποίησης του 
γερμανογαλλικού στρατιωτι-
κού σχεδίου, μένουμε καταρχάς 
στην ουσία του. Ο γερμανογαλ-
λικός άξονας αναγορεύει σε 
πρώτη προτεραιότητα της ΕΕ 
την πιο άγρια, την πιο επιθετική 
πλευρά του ιμπεριαλισμού: τη 
δυνατότητά του για στρατιω-
τικές επεμβάσεις. Η απόκτηση 
αυτής της δυνατότητας, βέ-
βαια, θα απαιτήσει πρόσθετα 
κονδύλια, που θα αντληθούν 
από τον κοινοτικό προϋπολο-
γισμό, δηλαδή θα φορτωθούν 
στις πλάτες των λαών των ευρω-
παϊκών χωρών.  Το σημειώνουμε 
γιατί και μόνο η αναγόρευση 
της παραπέρα στρατιωτικο-
ποίησης της ΕΕ κάνει σκόνη 
την απατηλή προπαγάνδα περί 
«κοινωνικής Ευρώπης», στην 
οποία αρέσκονται ορισμένοι 
σοσιαλδημοκράτες, όπως ο 
Τσίπρας και οι λοιποί ευρώδου-
λοι συριζαίοι. Εχει σημασία να 
υπενθυμίσουμε ότι η κατεύθυν-
ση αυτή, δηλαδή της ενίσχυσης 
της στρατιωτικής ισχύος και της 
δυνατότητας άμεσης επέμβα-
σης της ΕΕ, αποτελούσε την 
προμετωπίδα και στη «Διακήρυ-
ξη των Αθηνών» (με την οποία, 
φυσικά, ουδείς ασχολήθηκε στη 
Μπρατισλάβα).

Υπάρχει, βέβαια, και η ομιλία 

Γιούνκερ «για την κατάσταση 
της Ενωσης», που είχε το ρόλο 
του ηχητικού καταπραϋντικού.  
«Χαιρετίζουμε την ομιλία Γιούν-
κερ, επ' αυτής της βάσης διεξα-
γάγαμε τη συζήτηση σήμερα», 
δήλωσε η Μέρκελ στο Παρίσι. 
Δεν αναφερόταν, βέβαια, στη 
μπουρδολογία περί κοινωνικής 
Ευρώπης, αλλά στο αναπτυξια-
κό σκέλος της ομιλίας Γιούνκερ. 
Οπως είπε η καγκελάριος, η ΕΕ 
δεν πρέπει να μείνει πίσω σε το-
μείς που θα κυριαρχήσουν στο 
μέλλον, όπως είναι η ψηφιακή 
οικονομία. Και συμπλήρωσε με 
νόημα: «Είμαστε πεισμένοι ότι 
χωρίς ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
δε θα πετύχουμε αυτούς τους 
στόχους, είμαστε πεπεισμένοι 
ότι χρειαζόμαστε συμβιβα-
σμούς». Προσερχόμενη στη σύ-
νοδο της Μπρατισλάβας έκανε 
την εξής κατάταξη στα «προ-
βλήματα που πρέπει να λύσου-
με στην Ευρώπη»: εξωτερική 
ασφάλεια, καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, άμυνα, ανάπτυ-
ξη. Ο Ολάντ εμφανίστηκε πιο 
«φιλοπόλεμος» από τη Μέρκελ. 
«Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε 
θέση μόνη της να εγγυάται την 
προστασία της» είπε προσερχό-
μενος στη σύνοδο κορυφής. Και 
για να κρατήσει κάποιες ισορ-
ροπίες με τις λεγόμενες χώρες 
του Βίζεγκραντ (Ουγγαρία, Πο-
λωνία, Τσεχία, Σλοβακία), που 
έχουν ισχυρούς δεσμούς με 
το ΝΑΤΟ, συμπλήρωσε: «Η Ευ-
ρώπη πρέπει να διασφαλίζει τη 
δική της προστασία, τη δική της 
άμυνα, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ 
μαζί με τον αμερικανό εταίρο».

Οι χώρες του Βίζεγκραντ, 
πάντως, φαίνεται να έχουν 
βασική προτεραιότητά τους το 
προσφυγικό-μεταναστευτικό.  
Ενθαρυμμένες, προφανώς, από 
την ομπρέλα που τους προσφέ-
ρουν οι ΗΠΑ, κράτησαν κοινή 
στάση στο προσφυγικό, ενώ ο 
ακροδεξιός Ορμπαν της Ουγ-
γαρίας δήλωσε μετά το τέλος 
της συνόδου ότι ήταν μια ανε-

πιτυχής σύνοδος, εκφράζοντας 
την αντίθεσή του στις αποφά-
σεις που αφορούν το μετανα-
στευτικό.

Τη μεγάλη φασαρία, όμως, 
την έκανε ο Ρέντσι, που εμφανί-
ζεται εξαιρετικά εκνευρισμένος 
καθώς το Νοέμβρη παίζει «τα 
ρέστα του» στο συνταγματικό 
δημοψήφισμα της Ιταλίας (έχει 
δηλώσει ότι αν χάσει θα παραι-
τηθεί). Στους ιταλούς δημοσιο-

γράφους δήλωσε ότι αρνήθηκε 
να συμμετάσχει σε κοινή συνέ-
ντευξη Τύπου με τους Μέρκελ 
και Ολάντ. Κύκλοι των τελευταί-
ων, όμως, άφησαν να εννοηθεί 
ότι δεν τον είχαν καλέσει. Ο 
Ρέντσι μίλησε για «μια χαμένη 
ευκαιρία», για «μια ωραία κρου-
αζιέρα στο Δούναβη και τίποτ' 
άλλο», ενώ στην «Κοριέρε ντέλα 
Σέρα» την «έπεσε» στη Μέρκελ: 
«Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται η 
καγκελάριος όταν μιλάει για το 
πνεύμα της Μπρατισλάβας. Αν 
τα πράγματα συνεχιστούν έτσι, 
αντί για το πνεύμα της Μπρα-
τισλάβας θα μιλάμε για το φά-
ντασμα της Ευρώπης».

«Δεσμευτήκαμε να προσφέ-
ρουμε στους πολίτες μας, τους 
μήνες που έρχονται, το όραμα 
μιας ελκυστικής ΕΕ» αναφέρει 
η απόφαση της συνόδου κορυ-
φής. Ακόμα και η συντηρητική 
«Monde» θεώρησε ότι αυτή 
η διακήρυξη είναι ειρωνική, 
αφού στην απόφαση δεν υπάρ-
χει σχεδόν ούτε λέξη για την οι-
κονομία και την ανάπτυξη, ενώ 
το μόνο σημείο που φαίνεται 
να ομονοούν τα κράτη της ΕΕ 
είναι η ενίσχυση της άμυνας και 
της ασφάλειας των εξωτερικών 
συνόρων.

Οπως έχουμε επισημάνει 
από τις στήλες της «Κ», το 
Brexit δεν είναι κάτι που αφο-
ρά τη Βρετανία, αλλά κάτι που 
αλλάζει τα δεδομένα συνολικά 
στην ΕΕ. Οι ισορροπίες διατα-
ράσσονται, η ανισόμετρη ανά-
πτυξη του καπιταλισμού δημι-
ουργεί φυγόκεντρες τάσεις, οι 
παραδοσιακές αστικές πολιτι-
κές δυνάμεις (χριστιανοδημο-
κρατία και σοσιαλδημοκρατία) 
περνούν κρίση, ακροδεξιές 
δυνάμεις αναδύονται και ο κα-
πιταλισμός περνάει κρίση που 
δεν επιτρέπει να γίνουν νέες 
διευθετήσεις με μια κάποια 
«ευρυχωρία» ως προς τις παρα-
χωρήσεις του γερμανογαλλικού 
άξονα προς τους άλλους.
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Ο γερμανο-γαλλικός άξονας 
ψάχνει διέξοδο από την κρίση


