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Είναι η ώρα να πέσουν οι τό-
νοι και να αναζητηθούν οι ευ-
ρύτατες δυνατές συναινέσεις.

Νίκος Παππάς
Με διατροφική βάση το κα-

λαμπόκι οι κότες κάνουν τα 
πιο θρεπτικά αυγά.

Εχουμε πόλεμο και η Αρι-
στερά ξέρει να πολεμάει.

Παύλος Πολάκης
Προσοχή στα καλσόν, κο-

ρίτσια, μην σας φύγει κάνας 
πόντος.

Αντισυνταγματικό είναι το 
ΣτΕ. Πρωθυπουργέ Αλέξη Τσί-
πρα, πρόεδρε Πάνο Καμμένε, 
τσακίστε τους.

Αθανάσιος Μπέλτσος
Απορούμε γιατί ο Καμμένος 

τον «παραίτησε» από αναπλη-
ρωτή γραμματέα των ΑΝΕΛ.

«Κι αν δεν μπορείς να κάμεις 
την ζωή σου όπως την θέλεις, 
τούτο προσπάθησε τουλά-
χιστον όσο μπορείς: μην την 
εξευτελίζεις…» Κ. Καβάφης.

Αννέτα Καββαδία
Τι απονέμει η συριζο-Πυθία; 

Επαινο στον Πολύδωρα ή ψό-
γο στους Τσιπραίους;

Ο Πολύδωρας δεν έγινε 
ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι 
σε γραμμή Πολύδωρα. Η πλει-
οψηφία επιβάλλει συζήτηση 
και με αντιπάλους.

Κώστας Ζαχαριάδης 
(διευθυντής ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ)

Καλά, αυτόν μόνο με δια-
φορά στήθους τον κερδίζει η 
Αυλωνίτου.

Αν η κυβέρνηση συνεχίσει 
να υλοποιεί τις μεταρρυθμί-
σεις που έχουν συμφωνηθεί 
στο πρόγραμμα, η ανάπτυξη 
στην Ελλάδα θα μπορούσε να 
επιταχυνθεί και το ελληνικό 
δημόσιο ενδέχεται να επιστρέ-
ψει στις αγορές ομολόγων το 
2017.

Κλάους Ρέγκλινγκ
Σκληρή λιτότητα, κινεζο-

ποίηση και νέα δάνεια για να 
ξεπληρώνονται τα παλιά.

Ο ελληνικός λαός μας είπε 
πέρυσι τον Σεπτέμβριο να ανα-
λάβουμε εμείς.

Θοδωρής Δρίτσας
Ποιος ελληνικός λαός, ρε; 

Με σκάρτο 22% των ψηφο-
φόρων κυβερνάτε οι ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ.

Οι αποφάσεις της Δικαιο-
σύνης είναι δεσμευτικές, αλλά 
όχι και σεβαστές.

Λευτέρης Κρέτσος
Λίγο το πρόβλημα με τα ελ-

ληνικά ως γλώσσα, λίγο η πα-
ραζάλη από την απόφαση του 
ΣτΕ, δε θέλει και πολύ να την 
πεις την παπάρα.

Εκτροπή; Ποια εκτροπή; Σαν 
να βγήκαν τα τανκς στη χώρα. 
Είδατε εσείς πουθενά τανκς;

Ολγα Γεροβασίλη
Σύμφωνα με την ανεπανά-

ληπτη Ολγα, η καταγγελία του 
Τσίπρα περί «μιντιακού πρα-
ξικοπήματος» δεν είναι παρά 
πλάσμα της φαντασίας του.

Ο Καμμένος πήγε στη 
Σύνοδο των υπουργών 

Αμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυ-
ξέλλες και ζήτησε από τους 
ομολόγους του ευρωπαϊκών 
χωρών μελών του ΝΑΤΟ να 
περάσουν στις κυβερνήσεις 
τους το μήνυμα ότι δεν μπορεί 
από τη μία το ΝΑΤΟ να ζητά 
από τις χώρες-μέλη του να 
δαπανούν για την άμυνα το 
2% του ΑΕΠ, και να συγχαίρει 
την Ελλάδα για το γεγονός ότι 
τα καταφέρνει, και από την άλ-
λη οι «θεσμοί» να ζητούν 20% 
περικοπές στον προϋπολογι-
σμό του υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας. Οπως καταλάβατε, 
η κυβέρνηση Τσίπρα ζητά να 
παραμείνουν οι νατοϊκές πο-
λεμικές δαπάνες στο ψηλότε-
ρο δυνατό επίπεδο. Α, όλα κι 
όλα, αυτή η κυβέρνηση κάνει… 
αριστερή πολιτική.

Ο Παππάς επιβεβαίωσε 
ότι έκανε το ταξίδι στη 

Βενεζουέλα. Πήγε, είπε, για 
να προετοιμάσει την επίσκε-
ψη του Τσίπρα (αρχηγός της 
αντιπολίτευσης τότε) και για 
να διερευνήσει τη δυνατότητα 

αγοράς αγροτικών προϊόντων 
από τα κρατικά σούπερ μάρ-
κετ της Βενεζουέλας. Για την 
ταμπακιέρα, όμως, τα μάσησε, 
αφήνοντας να εννοηθεί ότι 
ήταν μαζί με τον Αρτεμίου. Τι 
γύρευε ένας κύπριος δικηγό-
ρος, ειδικευμένος ως σύμβου-
λος επιχειρήσεων (κατά δή-
λωσή του) με το δεξί χέρι του 
μελλοντικού πρωθυπουργού; 
Ο ΣΥΡΙΖΑ και δικηγόρους έχει 
και οικονομολόγους. Ο Αρτεμί-
ου τι σόι διασυνδέσεις έχει με 
τον Παππά; Οσο δεν απαντιού-
νται τέτοια ερωτήματα τόσο 
θα… οργιάζει η φαντασία μας.

Kαι μετά ήρθε το «τιτίβι-
σμα» του Αρτεμίου, που 

βλέπετε στη φωτογραφία: 
«Σιγά να μην πήγαμε στα 
supermarket της Βενεζουέλας 
για να αγοράσουμε πιπεριές 

και φασόλια». Δεν ξέρουμε τι 
θέλησε να πει ο «ποιητής», αν 
έστειλε μήνυμα στον Παππά ή 
απλώς ειρωνεύτηκε κάποιους 
άλλους. Η υπόθεση, όμως, 
βρομάει. Πριν από δύο εβδο-
μάδες, όταν οι δεξιοί παπαρά-
τσι συνέλαβαν τον Αρτεμίου 
να πηγαίνει στο Μαξίμου, 
αυτός απείλησε με μηνύσεις, 
δηλώνοντας ότι εκπροσωπεί 
πελάτες που έχουν σημαντι-
κά επενδυτικά σχέδια. Τώρα, 
αποδεικνύεται ότι ο Αρτεμίου 
έχει στενή κομματική σχέση 
με το «παρεάκι» του Μαξίμου 
(ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος, 
εκτός από νομικός σύμβου-
λος «επενδυτών», είναι και 
μεγαλοστέλεχος του ΑΚΕΛ). 
Αρα, μιλάμε για ομολογημένη 
διαπλοκή. Ο άνθρωπος που 
«σύστηνε» τον ΣΥΡΙΖΑ στο 
καθεστώς Τσάβες, πάει στους 
«κολλητούς» του στο Μαξίμου 

για να προωθήσει επενδυτικά 
σχέδια καπιταλιστών.

Η διοίκηση του Πράσινου 
Ταμείου και το ΥΠΕΝ με 

δελτίο Τύπου ανακοίνωσαν 
«την ίδρυση και λειτουργία 
της ομάδας “Greek LIFE Task 
Force“. Το έργο εντάσσεται στο 
Πρόγραμμα LIFE Οικοδόμη-
σης Δυναμικού (LIFE Capacity 
Building) και θα διαρκέσει από 
την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 
30η  Απριλίου 2019» κτλ. κτλ. Αν 
σχολιάζουμε την είδηση είναι 
γιατί το δελτίο Τύπου συνοδευ-
όταν από φωτογραφία της ανα-
καινισμένης Βίλας Καζούλη, 

στην οποία στεγάζονται 

οι ολιγομελείς υπηρεσίες του 
Πράσινου Ταμείου. Καμαρώ-
νουν για το παλάτι όπου έχουν 
εγκατασταθεί.

Mια ώρα «πίτσι-πίτσι» εί-
χαν το περασμένο Σάββα-

το Φίλης και Παπαδημούλης 
σε γνωστό καφέ-εστιατόριο 
στο «τριεθνές» Φιλοθέης-Ψυ-
χικού-Χαλανδρίου. Μπήκαν 
στο μαγαζί χωρίς τους «γορί-
λες» τους και εντύπωση έκανε 
το γεγονός ότι δεν έφυγαν 
μαζί αλλά ένας-ένας, όπως 
έκαναν οι παράνομοι σε άλ-
λες εποχές. Γιατί άραγε να μη 
θέλουν να γίνει αντιληπτή η 
συνάντησή τους;

5/11: Αγγλία: Ημέρα Guy Fawkes 5/11/1938: Ναζί 
πυρπολούν συναγωγές, καταστρέφουν εβραϊκά μα-
γαζιά και συλλαμβάνουν χιλιάδες Εβραίους («νύ-
χτα κρυστάλλων») 5/11/2007: Πακιστανός κρατού-
μενος αγροτικών φυλακών Κασσάνδρας βρίσκεται 
απαγχονισμένος στο κελί του 6/11: Ημέρα παρε-
μπόδισης εκμετάλλευσης περιβάλλοντος σε πόλεμο 
και ένοπλες συγκρούσεις 6/11/1967: Σύλληψη δια-
κοσίων Κρητικών, εξάρθρωση ΔΑΚ 6/11/1987: Θάνα-
τος Αγι Στίνα 7/11: Ημέρα κατά λογοκρισίας στο 
διαδίκτυο 7/11/1917: Ρωσική επανάσταση 
7/11/1967: Πανό για πενηντάχρονα ρωσικής επα-
νάστασης απέναντι από δημαρχείο Αθηνών, τριάντα 
συλλήψεις 7/11/1967: Πρώτη βόμβα ΔΑ (οδός Αδμή-
του) 8/11: Ημέρα ακτινολογίας, ημέρα πολεοδομί-
ας-χωροταξίας 8/11/1901: «Ευαγγελικά», έντεκα 
νεκροί, ογδόντα τραυματίες, πυροβολείται και 

ο πρωθυπουργός Θεοτόκης 8/11/1903: «Ορεστει-
ακά», δύο νεκροί, δέκα τραυματίες 8/11/1985: 
Εκατό νεκροί σε πολιορκία Μεγάρου Δικαιοσύνης 
(Κολομβία) από αντάρτικη ομάδα Μ-19 8/11/2007: 
Ο 45χρονος Αλβανός, πατέρας πέντε παιδιών, Ιλ-
μι Λατές, δολοφονείται πισώπλατα -σχεδόν εξ 
επαφής- από συνοριοφύλακες 9/11: Ημέρα κατά 
φασισμού και αντισημιτισμού 9/11/1921: Γε-
νική απεργία (Ρώμη), συγκρούσεις εργα-
τών σιδηροδρόμων με φασίστες 9/11/1923: 
«Πραξικόπημα μπιραρίας» (Χίτλερ) 9/11/1974: 
Θάνατος Χόλγκερ Μάινς (RAF) από απερ-
γία πείνας 10/11: Ημέρα επιστήμης για ει-
ρήνη-ανάπτυξη, Ευρωπαϊκή ημέρα οινοτουρισμού, 
Ινδονησία: Ημέρα ηρώων-νεολαίας, Ινδία: Ημέρα 
γκουρού Nanak (Σιχ) 10/11/1918: Ιδρυση ΣΕ-

ΚΕ (πρόδρομος ΚΚΕ) 10/11/1924: Συγκρούσεις 
καπνεργατών με στρατό-χωροφυλακή (Καβάλα), 
νεκροί εργάτρια και αξιωματικός χωροφυλακής 
10/11/1967: Βόμβες (ΔΕΑ) σε δρόμους Καλλιθέας 
10/11/1975: Βόμβα καταστρέφει τμήμα αποθήκης 
ΡΧ Συγγρού (ΕΛΑ) 10/11/1989: Πτώση τείχους Βε-
ρολίνου 10/11/1996: Ο αστυνόμος τροχαίας Δημ. 
Τρίμης σκοτώνει τον ακινητοποιημένο στο έδαφος 
τσιγγάνο Τάσο Μουράτη 11/11: Ημέρα ιδιωτικής 
ασφάλισης, Ανγκόλα, Ροδεσία: Ημέρα ανεξαρτησί-
ας (1975), Μαλδίβες: Ημέρα δημοκρατίας (1968), 
ΗΠΑ: Ημέρα βετεράνων 11/11/1887: Εκτελού-
νται δι’ απαγχονισμού τέσσερις «πρω-
ταίτιοι» γεγονότων πρωτομαγιάς (Σι-
κάγο) παρά την παγκόσμια κατακραυγή 
11/11/1918: Τέλος Α’ παγκοσμίου πολέμου.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Κύκλοι του Παππά είπαν ότι δεν ήταν 
δική του ιδέα ο Πολύδωρας u Κύκλοι 
του Βούτση δήλωσαν ότι δεν ήταν δική 
του ιδέα ο Πολύδωρας u Ο Καμμένος 
βγήκε και το είπε μόνος του ότι δεν 
ήταν δική του πρόταση ο Πολύδωρας 

u Τον κυρ-Αλέκο «δίνετε» στεγνά, ρε 
καθάρματα; u Και τι να πούμε για τους 
συριζαίους που ενοχλήθηκαν από την 
πρόταση για Πολύδωρα; u Ο εναγκα-
λισμός του Τσίπρα με τον Καμμένο στα 
Προπύλαια δεν τους ενόχλησε u Τα 
σούρτα-φέρτα του Νικολόπουλου στο 
Μαξίμου, όχι u Ο Πολύδωρας τους μά-
ρανε u Ξέρετε γιατί; u Γιατί είναι άλλο 
να βρίσκεσαι στην άνοδο και άλλο να 
βρίσκεσαι στην πτώση u Τώρα, όλοι θα 
σπεύδουν να αποστασιοποιηθούν από 
κάθε γκάφα του Μαξίμου u Ο σώζων 
εαυτόν σωθήτω u Εν πάση περιπτώσει, 
άμα δεν τους κάνει ο Πολύδωρας, για-
τί δεν προτείνουν τον  Πανίκα-Ζορό; 

u Δεν μπορεί να πει και σ' αυτόν όχι 
ο Κούλης u Κι αν δεν τους κάνει ού-
τε ο Πανίκας-Ζορό, προτείνουμε τον 
Μιχελογιαννάκη, τον γιατρό u «Μη 
μιλάτε πάνω από την φωνή μου. Αυτά 
που ξέρετε, να τα κάνετε στον κύριο 
Παππά» u Το είπε ο Μένιος στην Αυ-
λωνίτου u Η οποία Αυλωνίτου είναι η 
νέα καλτ φιγούρα της τηλοψίας μας u 

Εμφανίζεται παντού με το νέο πλατινέ 
μαλλί που έφτιαξε u Και δε θα μπορού-
σε να λείψει από το μεσημεριανάδικο 
του Μένιου, φυσικά u Δυστυχώς, αυτά 
συμβαίνουν όταν απουσιάζουν οι γνή-
σιες καλτ περσόνες u Ενας Πανίκας, 
ένας Μιχελογιαννάκης, ένας Ζουρά-
ρις u Μας αφήνουν με την ατάλαντη 
Αυλωνίτου με την εκνευριστική τσιρί-
δα u Να το σοβαρέψουμε; u Πότε 
ακριβώς ανακάλυψαν συριζαίοι τινές 
ότι έχουν αλλεργία στην ακροδεξιά; 
u Η συγκυβέρνηση επί διετία με τον 

Καμμένο και τους ΑΝΕΛ σε τι διαφέρει 
από την υποψηφιότητα Πολύδωρα; u                                                                                                       
Ελεος, ρε παπαγαλάκια του Ψυχάρη u 

Οχι και «πραιτωριανός με κομβικό ρόλο 
στη συνολική κυβερνητική στρατηγική» 
ο Μιχαλάκης ο Καλογήρου u Να τον 
λέγατε «αυτοφωράκια» του Παππά θα 
το καταλαβαίναμε u Αν ο Παππάς πα-
ραμείνει στο ίδιο πόστο μετά τον ανα-
σχηματισμό, θα έχει κάνει ρεκόρ ιστο-
ρίας ελληνικού κοινοβουλευτισμού u 

Αυτός είναι δυο κλάσεις πάνω από τον 
Ιωάννη Μελισσανίδη u Για την Ολγά-
ρα δεν το συζητάμε u Μια κλάση πάνω 
από την Κομανέτσι u Ο Καλογρίτσας 
την έκανε (ή τον «έκαναν») νωρίς u Κι 
ο χοντρός κλαίει τη σφυρίδα με την 
οποία τραπέζωσε Παππά και Κρέτσο 

u Εντάξει, το καταλάβαμε: ο Παππάς 
πήγε στη Βενεζουέλα για δουλειές u Ο 
Αρτεμίου για τι ακριβώς πήγε; u Γιατί 
-όπως είπε ο ίδιος- δεν πήγε για αρακά 

και φασολάκια u Πάντως, πλέον έχου-
με δυο διακριτά στρατόπεδα u Από τη 
μια «το κόμμα του Παπασταύρου» u 

Από την άλλη «το κόμμα του δικηγόρου 
των offshore και των Panama papers» 

u Μια ωραία ατμόσφαιρα u Κυρα-
Ολγα, τι θα γίνει με τα 15.000 νήπια 
και με τους 4.000 νοσηλευτές; u Δε 
σας ακούσαμε να το επαναλαμβάνετε 
και ανησυχούμε u Σε πελάγη ευτυχίας 
πλέει η Ζωή u Οσο οι Τσιπροπαππάδες 
παθαίνουν νίλες τόσο μεγαλώνουν οι 
ρωγμές δημοσιότητας για την ίδια u 

«Ο κ. Παππάς έπρεπε να παραιτηθεί, 
ο κ. Τσίπρας έπρεπε να παραιτηθεί, 
όπως και η κυβέρνηση συνολικά, έπει-
τα από αυτό το φιάσκο το οποίο ήταν 
προεξοφλημένο» u «Τους το είχα πει 
εγώ από τον Αύγουστο του 2015 από τη 
Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής» 

u Η Ζωή βρίσκει βήμα, ο Λαφαζάνης 
τίποτα u Αναμένονται μετακινήσεις u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Δεν υπάρχει κανένας υπουργός που να λέει τη δική του 
άποψη για τις ιδιωτικοποιήσεις. Δημιουργήθηκε τεχνητός 

θόρυβος γύρω από τη θέση που διατύπωσα ότι δεν ήταν στην 
προγραμματική φαρέτρα του ΣΥΡΙΖΑ οι αποκρατικοποιήσεις 

(…) Δεν συμφωνούμε με τις ιδιωτικοποιήσεις γιατί δεν είναι στο 
ιδεολογικό, πολιτικό, στρατηγικό και αναπτυξιακό οπλοστάσιο 

του ΣΥΡΙΖΑ.
Θοδωρής Δρίτσας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ψεκασμοί
«Κέντησε» πάλι ο συγκυβερνών Π. Καμμένος, παίρνοντας για 

λίγο πάνω του το «ζήτημα Πολύδωρα». Με τον απαράμιλλο τρό-
πο που τον διακρίνει, αφού τόνισε ότι «ο Πολύδωρας επελέγη 
επειδή μπορεί να αποτελέσει τομή, να λάβει αποφάσεις», πέτα-
ξε και κάτι περί εκπροσώπου του καραμανλισμού. Οταν ήρθε η 
απανταχούσα από τους «κύκλους» του Καραμανλή, ατάραχος 
διευκρίνισε ότι αναφερόταν στον Κωνσταντίνο και όχι στον Κώ-
στα Καραμανλή. 

Μετά άρχισε να ονοματίζει αυτούς που διαγράφηκαν από τη 
ΝΔ επειδή «δε συμφωνούσαν με τα άκρα» και με τη «σύμπλευση 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ». Οπως είπε, έξω από τη ΝΔ είναι ο Στυλιανίδης, ο 
Καλαμτζής, «νέα παιδιά από την ΟΝΝΕΔ» όπως ο Τζαμτζής και 
ο Μ. Παπαδόπουλος. Ο ένας μετά τον άλλο με δηλώσεις τους οι 
τέσσερις ονοματισθέντες (που δεν έφυγαν ποτέ από τη ΝΔ και 
φιλοδοξούν να επανέλθουν στη Βουλή) τον άδειασαν. Ο τελευ-
ταίος, μάλιστα, που είναι από την Κοζάνη, τον πήρε και στο ψιλό: 
«υπενθυμίζω ότι ο κρόκος Κοζάνης, εκτός των άλλων, βοηθά ση-
μαντικά στη μνήμη»! Πάντα ατάραχος ο πρόεδρος και υπουργός 
Καμμένος έβαλε το γραφείο Τύπου των ΑΝΕΛ να διευκρινίσει ότι 
η συγκεκριμένη αποστροφή του προέδρου και υπουργού αφορά 
το γεγονός ότι βρίσκονται εκτός Βουλής! Εκτός Βουλής, βέβαια, 
τους άφησαν οι εκλογείς και όχι ο Σαμαράς, αλλά αυτά είναι… 
ψιλά γράμματα για έναν πολιτικό γίγαντα σαν τον Καμμένο.

Αποσυντονισμός
Πασχίζει ο Βούτσης να μαζέψει τα ασυμμάζευτα και να τους 

βγάλει από το αδιέξοδο, αλλά είναι πολλά τα απόνερα και δεν μα-
ζεύονται εύκολα. Μεσολάβησε και το τριήμερο της 28ης Οκτώ-
βρη και τα πράγματα έγιναν χειρότερα, καθώς εφημερίδες και 
κρατικές υπηρεσίες ήταν κλειστές. Κάπως έτσι την πάτησε και 
το δεξί χέρι του Παππά, ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης Λ. 
Κρέτσος. Μένοντας στη γραμμή της πρώτης οργισμένης αντί-
δρασης (αυτής που διάβασε με τρεμάμενη φωνή η Γεροβασίλη 
τα μεσάνυχτα της 26ης Οκτώβρη) έγραψε και παρέδωσε την άλ-
λη κιόλας μέρα στην «Εφημερίδα των Συντακτών» άρθρο με τον… 
ηρωικό τίτλο «Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;» (να παραπέμπει 
στα προδικτατορικά χρόνια του Καραμανλή του πρεσβύτερου).

Ελα όμως που ήθελε και διεθνή δημοσιότητα. Εβαλε, λοιπόν, 
μια υφισταμένη του να στείλει (ανήμερα 28 του Οκτώβρη, στις 
8:30 το βράδυ) ηλεκτρονικό μήνυμα προς όλα τα γραφεία Τύ-
που των ελληνικών πρεσβειών, με προτροπή να «αξιοποιήσουν» 
το περισπούδαστο άρθρο του Κρέτσου. Η φιλότιμη υπάλληλος 
παρέθετε και τη γαλλική μετάφραση του άρθρου Κρέτσου, που 
είχε κάνει το γραφείο Τύπου της πρεσβείας στο Παρίσι, «προς 
αξιοποίηση από τα γαλλόφωνα ΓΤΕ».

Στο μεταξύ, άλλαξε η «γραμμή», από τα καταγγελτικά και ηρω-
ικά πέρασαν στα συναινετικά (με τον Βούτση να χειρίζεται τα 
παζάρια με την αντιπολίτευση), αλλά το μέιλ της συνεργάτιδας 
του Κρέτσου διέρρευσε (δεν είναι όλοι δικοί τους στις πρεσβείες 
στο εξωτερικό). Το δημοσίευσε μια δεξιά ιστοσελίδα, η ΝΔ πήρε 
την πάσα (στην πραγματικότητα έκανε πάσα στον εαυτό της) 
και οι Τσιπραίοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι ότι χρησιμοποιούν 
τα γραφεία Τύπου των πρεσβειών για να διεθνοποιήσουν την 
εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Οτι, δηλαδή, χρησιμοποιούν 
τον κρατικό μηχανισμό και μάλιστα ευαίσθητες υπηρεσίες του 
εξωτερικού, ως κομματικό μηχανισμό.

Ο Κρέτσος, αντί ν' απαντήσει επί της ουσίας, το γύρισε στο… 
τσάμικο, εκδίδοντας ανακοίνωση που κατήγγειλε τη ΝΔ για παι-
χνίδι με το συγκεκριμένο σάιτ: «το liberal.gr δημοσιεύει τάχα 
ανώνυμες αποκλειστικές πληροφορίες, οι οποίες ξεπερνούν τα 
όρια του κιτρινισμού και της δεξιάς προπαγάνδας, στις οποίες 
η ΝΔ σπεύδει ν’ απαντήσει, τάχα κι αυτή ευαισθητοποιημένη», 
ανέφερε η ανακοίνωση. Και συνέχιζε: «Γιατί άραγε δεν ευαι-
σθητοποιήθηκε ποτέ όταν η ΝΔ συστηματικά απαξίωνε τη Γε-
νική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία αντί να 
λειτουργεί ως μέσο άσκησης επικοινωνιακής διπλωματίας είχε 
υποβαθμιστεί σε κυβερνητική μονταζιέρα;». Το θέμα, όμως, δεν 
είναι οι σχέσεις της ΝΔ με το liberal.gr (δικό της σάιτ είναι), αλ-
λά αν ο Κρέτσος έστειλε το άρθρο του για δημοσίευση από τα 
γραφεία Τύπου των πρεσβειών. Γιατί σίγουρα δεν της ήρθε της 
υφισταμένης του η φαεινή ιδέα, το βράδυ μιας μέρας αργίας, να 
στείλει το συγκεκριμένο μέιλ. Ο Κρέτσος της είπε να το στείλει. 
Γι' αυτό και δεν απαντά για την ταμπακιέρα και μιλάει για «τάχα 
ανώνυμες αποκλειστικές πληροφορίες, οι οποίες ξεπερνούν τα 
όρια του κιτρινισμού και της δεξιάς προπαγάνδας», αντί ν' απα-
ντήσει στο απλό ερώτημα: είναι αληθινό ή κατασκευασμένο το 
μέιλ της συνεργάτιδάς του προς τα γραφεία Τύπου των πρεσβει-
ών; Είναι «θεσμικά αρμόζον» να χρησιμοποιούνται τα γραφεία 
Τύπου για την προώθηση κομματικών ανακοινώσεων και την προ-
σωπική προβολή του γενικού γραμματέα; Το ότι η ΝΔ έκανε τα 
ίδια (ενδεχομένως και χειρότερα) δε δικαιώνει τον κάθε Κρέτσο. 
Αντίθετα, έρχεται να επιβεβαιώσει μια λαϊκή παροιμία: «κολιός 
και κολιός από το ίδιο βαρέλι».

Τηλεοπτικές άδειες

Το Μαξίμου προσπαθεί να 
διαχειριστεί την ήττα του

«Ενόψει της επικείμενης 
έκδοσης της απόφασης 

του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας επί των αιτήσεων ακυρώσεων 
κατά των υπ' αριθμ. 4297/2016 
(Β' 518), 7984/2016 (Β' 1009) και 
7230/2016 (Β' 930) αποφάσε-
ων του Υπουργού Επικρατείας 
και της υπ' αριθμ. 7577/2016 
απόφασης των Υπουργών Επι-
κρατείας Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Μεταφορών, 
Υποδομών και Δικτύων (Β' 985), 
όπως ισχύει, οι οποίες έχουν 
εκδοθεί σε εφαρμογή και κατ' 
εξουσιοδότηση του άρθρου 2Α 
του ν. 4339/2015, όπως προστέ-
θηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 
4367/2016 (Α' 19), κρίνεται σκό-
πιμη η αναστολή της εφαρμο-
γής των διατάξεων του εν λόγω 
άρθρου μέχρι τη δημοσίευση 
της απόφασης του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, οπότε και θα 
γίνει γνωστό το σκεπτικό της» 
(Τροπολογία Παππά, Αιτιολογι-
κή Εκθεση, 31.10.2016).

Η στρυφνή  νομική γλώσσα 
δεν μπορεί να κρύψει την άνευ 
όρων παράδοση της συγκυβέρ-
νησης των Τσιπροκαμμένων και 
του «βαρύμαγκα» υπουργού Ν. 
Παππά στους νικητές της «μά-
χης των συχνοτήτων», που δεν 
είναι άλλοι από τους περιβόη-
τους «βαρόνους της ενημέρω-
σης» και τα κόμματα της μνη-
μονιακής αντιπολίτευσης (ΝΔ, 
ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι), που συντά-
χθηκαν μαζί τους και υπηρέτη-
σαν πιστά τα συμφέροντά τους.

Τι λέει το σκεπτικό της τρο-
πολογίας Παππά, όπως την 
κατέθεσε στη Βουλή; Παρα-
δέχεται ότι κακώς έσπευσε να 
εφαρμόσει το νόμο του και να 
πραγματοποιήσει το διαγωνι-
σμό, πριν από την έκδοση της 
απόφασης του ΣτΕ. Εμείς δε 
θυμόμαστε άλλη νομοθετική 
διάταξη που να κατατίθεται 
προς ψήφιση στη Βουλή «ενό-
ψει μιας δικαστικής απόφασης» 
και να ακυρώνει διάταξη νόμου, 
εν ονόματι της οποίας εκδόθη-
καν οι προσβληθείσες στο δικα-
στήριο υπουργικές αποφάσεις. 
Η απόφαση του ΣτΕ επισήμως 
δεν υπάρχει (θα υπάρξει μόνο 
όταν δημοσιευτεί). Υπάρχουν 
μόνο πληροφορίες (εγκυρότα-
τες, φυσικά, αλλά νομικά ανύ-
παρκτες) για το περιεχόμενο 
αυτής της απόφασης. Γι' αυτό 
και ο υπουργός δεν αναφέρει 
στην αιτιολογική έκθεση της 
τροπολογίας του τίποτα για το 
περιεχόμενο της απόφασης 
του ΣτΕ. Τι λέει; Λέει: επειδή 
εκκρεμεί η απόφαση του ΣτΕ, 
αναστέλλω την εφαρμογή του 
νόμου (δηλαδή, ακυρώνω όλες 
τις υπουργικές αποφάσεις), μέ-
χρι να δημοσιευτεί η απόφαση 
του ΣτΕ. 

Αυτό, όμως, έπρεπε να γίνει 
πριν από μερικούς μήνες. Δη-

λαδή, τότε που κατατέθηκαν 
οι προσφυγές στο ΣτΕ, να πει 
ο υπουργός ότι αναστέλλει την 
εφαρμογή του νόμου του, μέχρι 
να αποφασίσει το ΣτΕ. Αυτός, 
όμως, με ύφος χιλίων καρδινα-
λίων, προεξόφλησε ότι η από-
φαση του ΣτΕ θα είναι υπέρ 
του νόμου του (το ίδιο και ο Τσί-
πρας, με τη γνωστή παπάρα που 
εκτόξευσε στη Θεσσαλονίκη) 
και εφάρμοσε τις υπουργικές 
αποφάσεις. Εκανε το διαγωνι-
σμό (καμάρωνε κιόλας για το 
big brother, όπως και ο Τσίπρας 
που απολάμβανε να λέει ότι 
όλοι αυτοί οι λεφτάδες κουβά-
λησαν τα βαλιτσάκια τους και 
κλείστηκαν για τρεις μέρες σ' 
ένα κυβερνητικό κτίριο) και ει-
σέπραξε τις προκαταβολές. Κι 
όχι μόνον αυτό, αλλά κατέθεσε 
και μια τροπολογία που πρόβλε-
πε ότι μόλις εκδοθεί η υπουργι-
κή απόφαση για τις νέες άδειες, 
σε πέντε μέρες όλα τα κανάλια 
που δεν έχουν άδεια πρέπει να 
κλείσουν. Ευτυχώς για το δίδυ-
μο του Μαξίμου που βρέθηκε ο 
Βούτσης και τους είπε να απο-
σύρουν αυτή την τροπολογία, 
κρατώντας μια πισινή ενόψει 
των δύο τελικών συνεδριάσε-
ων της Ολομέλειας του ΣτΕ. 
Αν δεν το είχαν κάνει (μαύρα 
μεσάνυχτα, μάλιστα), τώρα θα 
αναγκάζονταν να πάρουν πίσω 
και αυτή την τροπολογία.

Τώρα, ο αλαζόνας και προ-
κλητικός Παππάς βάζει σαν 
δαρμένο σκυλί την ουρά στα 
σκέλια, αναστέλλει την εφαρ-
μογή του νόμου του μέχρι να 
εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ 
(άρα πετάει στα σκουπίδια τις 
αποφάσεις του, το big brother 
κτλ.) και εκλιπαρεί την αντιπολί-
τευση για συναίνεση.

Φυσικά, ο νόμος καταργεί-
ται, δεν αναστέλλεται. Ο Βού-
τσης, που ανέλαβε το ρόλο του 
κεντρικού διαπραγματευτή με 
τα κόμματα της μνημονιακής 
αντιπολίτευσης, δεσμεύτηκε 
δημόσια γι' αυτό. Ο Βούτσης 
εξήγησε ότι η αναστολή (και όχι 
κατάργηση) επιλέγεται προκει-
μένου οι «υπερθεματιστές» να 
μην εγείρουν αξιώσεις έναντι 
του ελληνικού Δημοσίου και 
εγγυήθηκε προσωπικά ότι δεν 
πρόκειται να γίνει κανένα κόλπο 
από μεριάς κυβέρνησης (δηλα-
δή, να ψηφίσει η αντιπολίτευση 
για τη συγκρότηση του ΕΣΡ και 
μετά ο Παππάς να κάνει τα δικά 
του). ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι δήλω-
σαν ότι δέχονται τη δέσμευση 
του Βούτση, στον οποίο έχουν 
εμπιστοσύνη (σε αντίθεση με 
τους Τσιπροπαππάδες), όμως η 
ΝΔ αποφάσισε να παίξει σκλη-
ρό παιχνίδι, σε μια προσπάθεια 
να απογυμνώσει ακόμα περισ-
σότερο και να εξευτελίσει την 
κυβέρνηση.

Ανεξάρτητα, όμως, από την 
έκταση της ήττας της κυβέρ-

νησης και της παρέας του Μα-
ξίμου που πήρε πάνω της αυτή 
την υπόθεση και επένδυσε τόσα 
πολιτικά, η ήττα είναι γεγονός. 
Αρκεί και μόνο να προσέξουμε 
ότι πλέον δε γίνεται λόγος για 
το χτύπημα της διαπλοκής, το 
γέμισμα των κρατικών ταμείων 
με χρήμα καναλαρχών και όλες 
τις σχετικές μπούρδες των Τσι-
πραίων, αλλά γίνεται λόγος μό-
νο για το πώς θα συγκροτηθεί 
το ΕΣΡ και θ' αναλάβει αυτό 
να ρυθμίσει όλα τα θέματα 
που σχετίζονται με τις άδειες. 
Εχει σημασία να δούμε και τις 
τελευταίες φάσεις που πέρασε 
η μάχη, μέχρι οι Τσιπραίοι να 
καταγράψουν το Βατερλό τους.

u Την Παρασκευή 21 Οκτώ-
βρη, γύρω στα μεσάνυχτα, ο 
Παππάς κατέθεσε στη Βουλή 
τροπολογία που υποχρέωνε σε 
κλείσιμο όλα τα χωρίς άδεια 
κανάλια, εντός πέντε ημερών 
από τη δημοσίευση της από-
φασης για τη χορήγηση των 
τεσσάρων αδειών. Με παρέμ-
βαση του Βούτση η τροπολογία 
αποσύρθηκε, για να μη γίνουν 
χειρότερα τα πράγματα στην 
Ολομέλεια του ΣτΕ, όπου γινό-
ταν η τελευταία προσπάθεια να 
γυρίσει η πλειοψηφία προς τις 
κυβερνητικές θέσεις. Ο Παπ-
πάς πήρε πίσω την τροπολογία, 
αλλά με το γνωστό ύφος του 
«εγώ δεν μασάω» διέρρευσε ότι 
θα την καταθέσει τη Δευτέρα.

u Δευτέρα 24 και Τετάρ-
τη 26 Οκτώβρη έγιναν οι δυο 
τελευταίες συνεδριάσεις της 
Ολομέλειας του ΣτΕ. Λίγο με-
τά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης 
η κυρίως μάχη είχε τελειώσει. 
Εγινε γνωστό ότι με ψήφους 14 
έναντι 11 η Ολομέλεια έκρινε το 
νόμο Παππά αντισυνταγματι-
κό. Εχοντας χάσει εντελώς την 
ψυχραιμία της, η παρέα του 
Μαξίμου έβαλε τα μεσάνυχτα 
τη Γεροβασίλη να διαβάσει (με 
τρεμάμενη φωνή) μια δήλωση 
που πέρα από τη χοντρή επίθε-
ση στο ΣτΕ, προανήγγειλε ότι 
τη Δευτέρα 31 Οκτώβρη (μεσο-
λαβούσε τριήμερο αργιών) η 
κυβέρνηση θα κατέθετε νομο-
θετική ρύθμιση με την οποία θα 
έδινε προσωρινές βεβαιώσεις 
λειτουργίας στα υπάρχοντα 
κανάλια, επιβάλλοντας στους 
καναλάρχες να πληρώσουν συ-
γκεκριμένο ποσό. Ηταν η περι-
βόητη ρύθμιση «γέφυρα».

u Το Σάββατο κιόλας το 
σκηνικό είχε αλλάξει. Μετά 
από μαραθώνιες συσκέψεις, 
με τη συμμετοχή και του Βού-
τση, ανακοίνωσαν ότι θα σπά-
σουν στα δύο τη νομοθετική 
πρωτοβουλία. Πρώτα θα κατα-
θέσουν ρύθμιση για αναστολή 
του νόμου Παππά και μετά τη 
ρύθμιση «γέφυρα» για να πλη-
ρώσουν οι καναλάρχες που 
δεν έχουν άδεια. Την Κυριακή 

έριξαν στην αρένα και το όνομα 
του Πολύδωρα, πιστεύοντας ότι 
θα κάνουν ζημιά στη ΝΔ.

u Τη Δευτέρα συνειδητο-
ποίησαν ότι μόνο στο δικό 
τους κόμμα είχαν κάνει ζημιά. 
Το πρωί ο Πολύδωρας συνα-
ντήθηκε με τον Βούτση και 
ανακοίνωσε ότι θα είναι υπο-
ψήφιος, τιμώντας αυτούς που 
τον τίμησαν. Λίγο πριν γίνει 
ψηφοφορία και καταψηφιστεί 
απ' όλα τα κόμματα, ο Βούτσης 
έκανε την πρώτη… συνδικαλι-
στική υποχώρηση: επικαλούμε-
νος ότι το πρωί ο Πολύδωρας 
του είχε πει ότι δε θα ήθελε η 
υποψηφιότητά του να είναι ορι-
ακή επιλογή (sic!), απέσυρε την 
υποψηφιότητά του και πρότεινε 
σχήμα με Μορώνη πρόεδρο, 
Μουλόπουλο αντιπρόεδρο και 
Κιάο μέλος (οι υπόλοιποι παρέ-
μειναν όπως στην πρότασή του 
την προηγούμενη εβδομάδα). 
Μόλις ο Λοβέρδος του είπε ότι 
ο Μουλόπουλος είναι στέλεχος 
και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ο Βούτσης έκανε τη δεύτε-
ρη «συνδικαλιά», προτείνοντας 
τον Κιάο για αντιπρόεδρο και 
τον Μουλόπουλο για μέλος. ΠΑ-
ΣΟΚ και Ποτάμι συμφώνησαν, 
αφήνοντας μόνη τη ΝΔ (μαζί 
με τον εκπρόσωπο του Λεβέ-
ντη που παραπονιόταν επειδή… 
δεν τον παίζουν), η οποία όμως 
σε κάθε περίπτωση μπορεί να 
μπλοκάρει τη διαδικασία (ο 
Περισσός θα ψήφιζε έτσι κι 
αλλιώς «παρών», ενώ ο νεοναζί 
φρόντισε να απουσιάσει).

u Λίγο πριν αρχίσει η διαδι-
κασία που μόλις περιγράψαμε, 
ο Παππάς κατέθεσε την τροπο-
λογία που προαναφέραμε. Ο 
Βούτσης, όχι μόνο εγγυήθηκε 
ότι δεν πρόκειται να υπάρξει 
υπαναχώρηση στο μέλλον, αλ-
λά δεσμεύτηκε προσωπικά και 
ότι δεν πρόκειται να κατατεθεί 
η ρύθμιση «γέφυρα». Επομένως, 
οι παλιοί καναλάρχες θα εξακο-
λουθήσουν να εκπέμπουν ελεύ-
θερα (μέχρι να πάρει αποφά-
σεις το ΕΣΡ που θα συσταθεί), 
ενώ ο Μαρινάκης με τον Σαββί-
δη θα μείνουν με μια «πέτσινη» 
άδεια στο χέρι και με κάμποσα 
δικά τους εκατομμύρια στα 
κρατικά ταμεία, τα οποία φυ-
σικά και θα διεκδικήσουν (και 
με τόκο).

Το έργο έχει και συνέχεια 
(γράφουμε σε άλλες στήλες), 
εδώ όμως μένουμε σε μια περι-
γραφή των όσων έγιναν από την 
Τετάρτη 26 μέχρι τη Δευτέρα 31 
Οκτώβρη, που δείχνουν ότι οι 
Τσιπραίοι είναι παραζαλισμένοι 
από τη σφαλιάρα που τους έρι-
ξαν (μέσω ΣτΕ) οι καναλάρχες 
και κάνουν τη μια κωλοτούμπα 
μετά την άλλη, προσπαθώντας 
να κρατηθούν στην εξουσία, 
εγκαταλείποντας την προσπά-
θεια να στήσουν δικό τους μι-
ντιακό σύστημα. 
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Την περασμένη Κυριακή, η 
Ευρωπαϊκή Ενωση και ο 

Καναδάς υπέγραψαν διμερή 
συμφωνία ελεύθερου εμπορί-
ου (ονόματι CETA), μετά από 
επτά χρόνια διαπραγματεύ-
σεων. Οι διαπραγματεύσεις 
κινδύνεψαν να ναυαγήσουν 
μετά από την άρνηση, την 
Παρασκευή, μιας βελγικής 
περιφέρειας (της Βαλονίας) 
να συναινέσει. Η Βαλονία τε-
λικά υπέκυψε στις πιέσεις και η 
συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ 
του καναδού πρωθυπουργού 
Τζάστιν Τριντό και των επι-
κεφαλής των θεσμικών ορ-
γάνων της ΕΕ, του προέδρου 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Ντόναλντ Τουσκ και του προέ-
δρου της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ. Για να τεθεί σε ισχύ 
η ογκώδης συμφωνία των 
1.598 σελίδων, θα πρέπει να 
επικυρωθεί από τα εθνικά κοι-
νοβούλια του Καναδά και των 
χωρών μελών της ΕΕ, πράγμα 
που αναμένεται να γίνει μέχρι 
το τέλος του χρόνου.

Η συμφωνία αυτή, που 
αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως 
εμπορική συμφωνία που έχει 
υπογράψει μέχρι στιγμής η 
ΕΕ με τρίτες χώρες, θα καταρ-
γήσει τους δασμούς στο 92% 
των προϊόντων του εμπορίου 
μεταξύ ΕΕ και Καναδά. Αυτό 
όμως δεν αποτελεί τίποτε πε-
ρισσότερο από μια ρύθμιση 
των κανόνων με τους οποίους 
θα συνεχίσει να διεξάγεται ο 
άγριος οικονομικός ανταγω-
νισμός μεταξύ ευρωπαϊκών 

και καναδικών μονοπωλίων. Κι 
αυτό γιατί η κρίση μαστίζει και 
τις δύο χώρες, με τον Καναδά 
να βλέπει τις εξαγωγές του να 
είναι μειωμένες κατά 9.3% σε 
σχέση με το 2011, και τις 463 
μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επι-
χειρήσεις που είναι εισηγμένες 
στο χρηματιστήριο να βλέπουν 
τα κέρδη τους να μειώνονται 
κατά 18% σε σχέση με τα περ-
σινά επίπεδα και κατά 31% 
σε σχέση με τα προπέρσινα, 
σύμφωνα με στοιχεία που δη-
μοσίευσε το περιοδικό Forbes 
(http://www.forbes.com/sites/
shreyaagarwal/2016/05/25/
global-2000-europes-largest-
companies/#778eab723431).

Μετά από το ναυάγιο της 
Διατλαντικής Εταιρικής Συ-
νεργασίας για το Εμπόριο και 
τις Επενδύσεις (Transatlantic 
Tr a d e  a n d  I n v e s t m e n t 
Partnership - TTIP) μεταξύ 
των ΗΠΑ και της ΕΕ, η διμε-
ρής συμφωνία με τον Καναδά 
φαίνεται να αποτελεί μια θε-
τική έκβαση στον τομέα του 
«ελεύθερου εμπορίου». Αυτό 
όμως δε θα ωφελήσει ούτε 
τους εργαζόμενους, ούτε το 
περιβάλλον.

Οι επικριτές της νέας συμ-
φωνίας στην Ε.Ε. επισημαίνουν 

τον κίνδυνο μαζικών προσφυ-
γών καναδικών εταιριών σε 
περίπτωση που η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία τις εμποδίζει να 
πετύχουν τα κέρδη που προσ-
δοκούν. Σε άρθρο της βρετανι-
κής εφημερίδας Independent 
αναφέρονται τα εξής:

«Στο επίκεντρο της νέας 
συμφωνίας CETA είναι ένα νέο 
νομικό σύστημα, ανοιχτό στις 
ξένες επιχειρήσεις αλλά όχι σε 
συνηθισμένους ανθρώπους. Ας 
πούμε ότι η βρετανική κυβέρ-
νηση εκδίδει μία απόφαση. Αυ-
τό θα μπορούσε να γίνει για να 
απαγορεύσει επικίνδυνα χημι-
κά, να βελτιώσει την ασφάλεια 
των τροφίμων κτλ. Σύμφωνα 
με τη συμφωνία, μία καναδική 
εταιρία ή οποιαδήποτε εταιρία 
με καναδική θυγατρική, μπο-
ρεί να μηνύσει την βρετανική 
κυβέρνηση αν θεωρεί ότι η 
απόφαση είναι άδικη. Και όταν 
λέμε άδικη, εννοούμε ότι δε θα 
αποκομίσουν όσο κέρδος πε-
ριμένουν να βγάλουν. Η δίκη 
θα μπορούσε να γίνει σε ένα 
κεκλεισμένων των θυρών δικα-
στήριο υπό την εποπτεία δικη-
γόρων της εταιρίας και χωρίς 
δικαίωμα έφεσης (σ.σ. το τελευ-
ταίο αναιρέθηκε στη συμφωνία 
και θα υπάρχει μηχανισμός 
εφέσεων). Οι καναδικές εταιρί-

ες το κάνουν ήδη αυτό σε όλο 
τον κόσμο. Μία εταιρία που λέ-
γεται Gabriel Resources πρό-
σφατα ανακοίνωσε ότι μηνύει 
τη ρουμανική κυβέρνηση για 
ζημιές, αφότου το κοινοβούλιο 
μπλοκάρισε την ανάπτυξη ενός 
από τα χρυσορυχεία της λόγω 
περιβαλλοντικών κινδύνων. Τώ-
ρα υπάρχει αξίωση αποζημίω-
σης πιθανώς δισεκατομμυρίων 
λιρών. Η CETA θα ανοίξει αυτό 
το σύστημα σε χιλιάδες εταιρί-
ες, ακόμα και αμερικανικές 
με θυγατρικές στον Καναδά, 
όπως οι Wal Mart, Chevron, 
Coca Cola και Monsanto» 
(http://www.independent.
co.uk/voices/if-youre-worried-
about-ttip-then-you-need-to-
know-about-ceta-a6671886.
html).

Το δικαστήριο αυτό δε θα 
έχει δικαιοδοσία να κρίνει τη 
νομιμότητα ενός μέτρου που 
καταγγέλλεται ότι παραβιά-
ζει τη συμφωνία, σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία του 
κράτους που αμφισβητεί το 
συγκεκριμένο μέτρο. Το άρ-
θρο 8.31 της συμφωνίας (βλ. 
http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2014/september/
tradoc_152806.pdf) αφήνει, 
όμως, στο δικαστήριο τη δυ-
νατότητα να λάβει υπόψη του 

την εθνική νομοθεσία και την 
ερμηνεία της από τα εθνικά 
δικαστήρια. Η ερμηνεία όμως 
που θα δώσει δε θα είναι δε-
σμευτική για τα εθνικά δικα-
στήρια. Αν προκύψουν σοβαρά 
προβλήματα με την ερμηνεία 
της νομοθεσίας, που μπορεί 
να επηρεάσει την επένδυση, 
υπάρχει η δυνατότητα να επι-
ληφθεί του θέματος μια Κοινή 
Επιτροπή της CETA, η απόφα-
ση της οποίας θα είναι δεσμευ-
τική για το δικαστήριο.

Το  δ η μ ο σ ί ε υ μ α  τ ο υ 
Independent επισημαίνει τον 
κίνδυνο μαζικής πώλησης από 
τον Καναδά αυτοκινήτων που 
επιβαρύνουν το περιβάλλον. 
Πρόκειται για τα αυτοκίνη-
τα που καίνε πετρέλαιο από 
ασφαλτούχο άμμο, το οποίο 
είναι από τα πιο καταστροφι-
κά για το περιβάλλον καύσιμα 
στον κόσμο. Το μεγαλύτερο 
μέρος αυτού του πετρελαίου 
εξορύσσεται από την Αλμπέρ-
τα του Καναδά. Σήμερα υπάρ-
χουν στην ΕΕ λίγα αυτοκίνητα 
που κινούνται με αυτό το πε-
τρέλαιο αλλά αυτό μπορεί να 
αλλάξει. Οταν η ΕΕ πρότεινε 
απαγορευτική νομοθεσία για 
να σταματήσει την εισαγωγή 
τέτοιων αυτοκινήτων στην 
Ευρώπη, ο Καναδάς χρησιμο-

ποίησε τη CETA ως διαπραγ-
ματευτικό όπλο για να μπλοκά-
ρει την πρόταση. Τώρα, οποια-
δήποτε απόπειρα από την ΕΕ 
να μπλοκάρει την εισαγωγή 
τέτοιων αυτοκινήτων θα την 
έφερνε αντιμέτωπη με αξιώ-
σεις μεγάλων αποζημιώσεων 
από τη βιομηχανία πετρελαίου 
ασφάλτου του Καναδά.

Παρόμοια προβλήματα θα 
προκύψουν στον τομέα των 
τροφίμων. Σύμφωνα με τον 
Independent, η Γαλλία και η 
Ιταλία έχουν πετύχει 42 εξαι-
ρέσεις για την προστασία των 
τοπικών προϊόντων τους, συ-
μπεριλαμβανομένων της παρ-
μεζάνας και του γαλλικού τυρι-
ού μπρι. Αυτό όμως δεν ισχύει 
για τις πιο αδύναμες χώρες 
της ΕΕ, που δεν έχουν φυσικά 
την ίδια διαπραγματευτική ικα-
νότητα. Αυτές θα είναι έρμαια 
στα μονοπωλιακά συμφέρο-
ντα των καναδέζικων εταιρι-
ών. Σκεφτείτε τι θα έπρεπε να 
πληρώσει το ελληνικό κράτος 
στην καναδέζικη Eldorado 
Gold  για διαφυγόντα κέρδη 
όταν αναστάλθηκαν οι εργα-
σίες της στις Σκουριές, επειδή 
είχε γράψει εκεί που δεν πιά-
νει μελάνι την περιβαλλοντική 
νομοθεσία. Με τη CETA σε 
εφαρμογή οι χρυσοθήρες θα 
αποκτήσουν ένα ισχυρό όπλο 
για να επιβάλουν τις ληστρικές 
τους επιδιώξεις. Αυτό όμως 
δεν εμπόδισε την «για πρώτη 
φορά Αριστερά» ελληνική 
κυβέρνηση να συναινέσει στη 
συμφωνία!

Συμφωνία «ελεύθερου» εμπορίου ΕΕ-Καναδά

Τα μονοπώλια πάνω απ’ όλα!

Η απώλεια της φέτας προπομπός για τα υπόλοιπα ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα

Στις 18 Οκτώβρη συγκλήθηκε 
το Συμβούλιο  για τις Εξω-

τερικές  Υποθέσεις της ΕΕ, στο 
οποίο οι υπουργοί συζήτησαν 
σχετικά με την υπογραφή και 
την προσωρινή εφαρμογή της 
Συνολικής Οικονομικής  και 
Εμπορικής Συμφωνίας (ΣΟΕΣ/
CETA) με τον Καναδά. Εκτός 
από το Βέλγιο, που ο υπουργός 
του δήλωσε ότι δεν μπορεί να 
στηρίξει τη συμφωνία, όλοι οι 
άλλοι υπουργοί Οικονομίας 
δήλωσαν ότι μπορούν να τη 
στηρίξουν και να τη βάλουν σε 
εφαρμογή. Η υπογραφή ανα-
βλήθηκε για μερικές ημέρες 
λόγω της διαφωνίας του Βελ-
γίου, στη συνέχεια το Βέλγιο 
εξασφάλισε τη συμφωνία της 
επαρχίας του Βαλονίας και ήρε 
τις επιφυλάξεις του, με αποτέ-
λεσμα η συμφωνία να υπογρα-
φεί στη 16η Σύνοδο Κορυφής 
της ΕΕ-Καναδά.

Εκτός από τα γενικότερα ζη-
τήματα, που έχουν να κάνουν 
με τον διιμπεριαλιστικό αντα-
γωνισμό, η CETA έχει και ένα 
ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, 
καθώς –όπως έχουμε ξαναγρά-
ψει- υπέστη πλήγμα η φέτα ως 
προϊόν Προστατευόμενης Ονο-
μασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) στο 
έδαφος του Καναδά. Στο δελτίο 
Τύπου που εξέδωσε ο υπουργός 
Οικονομίας Γ. Σταθάκης στις 19 
Οκτώβρη του 2016 δεν αναφέ-
ρεται καθόλου στην ελληνική 
φέτα και στο πλήγμα που υπέ-

στη μ’ αυτή τη συμφωνία. Προ-
φανώς, γιατί δεν μπορούσε πια 
-όπως έκανε παλαιότερα, μετά 
από τη σύγκληση του Συμβου-
λίου- να κάνει προπαγανδιστι-
κά παιχνίδια και να καλλιεργεί 
φρούδες ελπίδες στον ελληνικό 
λαό και στους κτηνοτρόφους, 
ότι δήθεν εξασφάλισε υπόσχε-
ση από την Επίτροπο Διεθνούς 
Εμπορίου πως την επόμενη 
πενταετία θα επανεξεταστεί η 
συμφωνία όσον αφορά τη φέτα.

Αντίστοιχο παιχνίδι έκανε 
και ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Β. Αποστόλου, ανα-
φέροντας, ότι έχει αποσπάσει 
δηλώσεις από την Επίτροπο 
Διεθνούς εμπορίου της ΕΕ για 
επανεξέταση του ζητήματος 
της ελληνικής φέτας μετά την 
πάροδο πενταετίας. Αυτή τη 
φορά ο Β. Αποστόλου σφύριξε 
αδιάφορα και δεν έκανε την 
παραμικρή δήλωση για το χτύ-
πημα που δέχτηκε η φέτα από 
τη συμφωνία CETA της ΕΕ με 
τον Καναδά.

Επαναλαμβάνουμε ότι δεν 
υπάρχει περίπτωση θετικής 
αντιμετώπισης της φέτας με 
μελλοντική τροποποίηση της 
συμφωνίας CETA, γιατί η ΕΕ 
έχει πετάξει στην πυρά προϊό-
ντα ΠΟΠ και ΠΓΕ (Προστατευ-
όμενης Γεωγραφικής Ενδειξης), 
προκειμένου το γερμανικό και 
το γαλλικό κεφάλαιο να ενισχύ-
σουν τη θέση τους στο διεθνή 

καταμερισμό της εργασίας. 
Ο,τι χάνεται δεν επανέρχεται, 
εκτός αν αφορά προϊόντα μο-
νοπωλιακών ομίλων, που κάποια 
στιγμή βρέθηκαν σε δυσχερή 
θέση και υπέκυψαν, αλλά όταν 
βρέθηκαν σε θέση ισχύος επα-
νακατάκτησαν τις απώλειές 
τους. Δηλαδή, τι θα γίνει μετά 
από πέντε χρόνια; Οι καναδέζι-
κες φίρμες που παρασκευάζουν 
και πωλούν «φέτα» θα υποχρε-
ωθούν να βαφτίσουν το προϊόν 
τους με άλλο όνομα; Αστεία 
πράγματα.

Πέραν των παραπάνω, πρέπει 
να επισημάνουμε και πάλι ορι-
σμένα δεδομένα που δείχνουν 
πως όχι μόνο είναι χαμένη η 
υπόθεση της φέτας, αλλά έχει 
ανοίξει ο δρόμος για να χαθούν 
πολλά ακόμα προϊόντα ΠΟΠ 
και ΠΓΕ.

Οταν όλες οι ελληνικές κυ-
βερνήσεις, ανεξάρτητα χρώ-
ματος, από το 2009 αφήνουν 
τις γαλακτοβιομηχανίες να 
παράγουν ελληνικό γιαούρτι, 
φέτα και λοιπά γαλακτοκομικά 
προϊόντα με τη μαζική χρήση 
εβαπορέ γάλακτος, υπονομεύ-
ουν τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ. 
Οταν βγάζουν οινές Υπουργι-
κές Αποφάσεις με τις οποίες 
θεωρούν το ελληνικό γιαούρτι 
όχι ως προϊόν ΠΟΠ και ΠΓΕ, 
αλλά ως προϊόν συγκεκριμένου 
τρόπου παρασκευής, δίνουν τη 
δυνατότητα στην Κομισιόν να 

παραχωρεί το δικαίωμα στην 
Τσεχία (και σε όποια άλλη χώρα 
το ζητήσει στο μέλλον) να πα-
ράγει γιαούρτι «ελληνικού τύ-
που» ή «ελληνικού στιλ». Οταν 
κάνουν «δωράκι» στη ΦΑΓΕ 
τη δυνατότητα να παράγει στο 
εργοστάσιό της στο Λουξεμ-
βούργο «ελληνικό γιαούρτι» 
με γάλα εβαπορέ και νωπό από 
χώρες της ΕΕ, δηλαδή χωρίς 
να χρησιμοποιεί ούτε ένα κιλό 
νωπό ελληνικό γάλα, ανοίγουν 
το δρόμο στον καθένα να κάνει 
το ίδιο, βάζοντας δίπλα στη λέ-
ξη «ελληνικό» τη λέξη «τύπος» 
ή «στιλ».

Στις 27 Σεπτέμβρη, ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. 
Αποστόλου, σε δελτίο Τύπου 
λογόκρινε επιστολή του Επιτρό-
που Υγείας της ΕΕ, προκειμένου 
να καλλιεργήσει φρούδες ελ-
πίδες στους κτηνοτρόφους και 
στον ελληνικό λαό, ότι η Τσεχία 
δε θα μπορεί να παράγει «ελλη-
νικό γιαούρτι». Απέκρυβε σκό-
πιμα πως ο Επίτροπος στην επι-
στολή του ενημέρωνε τον Απο-
στόλου, ότι η Κομισιόν δέχεται 
να παράγει η Τσεχία «γιαούρτι 
ελληνικού τύπου» ή «γιαούρτι 
ελληνικού στιλ».

Καλέσαμε τότε τον υπουρ-
γό να δώσει στη δημοσιότητα 
ολόκληρη την επιστολή του 
Επιτρόπου, αλλιώς θα το κά-
νουμε εμείς. Δεν το έκανε και 
έτσι δημοσιεύσαμε ολόκληρη 

την επιστολή του Επιτρόπου 
Andruikaitis, που την είχαμε 
στα χέρια μας από την πρώτη 
στιγμή. Μετά από λίγες μέρες, 
εξέδωσε δελτίο Τύπου η ΠΟΓΕ-
ΔΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλ-
λήλων) αναδημοσιεύοντας την 
επιστολή του Επιτρόπου και το 
ρεπορτάζ μας και καλώντας τον 
υπουργό να πάρει θέση δημό-
σια.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημι-
ουργηθεί μεγάλη αναστάτωση 
στους κτηνοτρόφους και να 
στριμωχτούν άγρια όχι μόνο 
ο υπουργός ΑΑΤ αλλά και το 
Μαξίμου. Ετσι, ο Β. Αποστό-
λου αναγκάστηκε με δελτίο 
Τύπου την περασμένη Πέμπτη 
να ανακοινώσει ότι έστειλε 
επιστολή στους Επιτρόπους 
Υγείας και Γεωργίας, με την 
οποία (όπως ισχυρίζεται) ζητά-
ει από τους δύο επιτρόπους να 
πάρουν πρωτοβουλίες ώστε οι 
τσεχικές αρχές, στη βάση του 
ενωσιακού δικαίο,υ να αναθε-
ωρήσουν την πρόθεσή τους για 
θεσμοθέτηση των όρων «τύπου 
ελληνικό», «στυλ ελληνικό», συ-
νταγή ελληνική». Ισχυρίζεται, 
ακόμη, ότι έστειλε αίτημα στο 
Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας 
για να συζητηθεί στις 14 Νοέμ-
βρη σ’ αυτό.

Δεν είναι τυχαίο που ο Β. 
Αποστόλου αρνείται να δώσει 
στη δημοσιότητα τη δική του 

επιστολή για να πληροφορη-
θούμε το ακριβές περιεχόμενό 
της. Θυμίζουμε ότι αυτός που 
πανηγύριζε για την επιστολή 
Andriukaitis, τώρα εμφανίζεται 
να διαφωνεί με το ουσιαστικό 
περιεχόμενό της. Μόνο όταν 
δώσει στη δημοσιότητα την 
επιστολή του θα την κρίνουμε 
συγκεκριμένα. Προς το παρόν 
επισημαίνουμε ότι για μια φο-
ρά ακόμα ο Β. Αποστόλου προ-
σπαθεί να «ταΐσει» τους κτηνο-
τρόφους με «κονσέρβα» και γι’ 
αυτό δε δημοσιοποιεί τόσο την 
επιστολή του Επιτρόπου όσο και 
τη δική του.

Η Κομισιόν αποφάσισε ότι η 
Τσεχία μπορεί να παράγει «γι-
αούρτι ελληνικού τύπου» ή «ελ-
ληνικού στιλ». Το ζήτημα αυτό 
δεν είναι πια στη φάση των προ-
θέσεων και της διερεύνησης, 
όπως ισχυρίζεται ο Αποστόλου. 
Η κίνησή του να υποβάλει αίτη-
μα στο Συμβούλιο των υπουρ-
γών Γεωργίας είναι καθαρά δη-
μαγωγική, γιατί έτσι όπως έχουν 
διαμορφωθεί τα πράγματα στα 
λεγόμενα θεσμικά όργανα, η 
υπόθεση της χρήσης αυτών των 
όρων έκλεισε σε βάρος της Ελ-
λάδας. Καλά θα κάνει ο Β. Απο-
στόλου να σταματήσει αυτά τα 
παιχνιδάκια και να κάνει το αυ-
τονόητο: αυστηρή απαγόρευση 
της χρήσης εβαπορέ γάλακτος 
στην παρασκευή γαλακτοκομι-
κών προϊόντων.
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Ο Γολγοθάς του Brexit τώρα αρχίζει
«Γίνεται φανερό ότι αυτή θα είναι 

είτε μια συμφωνία που δεν αξί-
ζει τον κόπο να φύγουμε (σ.σ. από την 
ΕΕ) είτε, εναλλακτικά, μια συμφωνία 
που θα έχει τόσο σοβαρές επιπτώσεις 
ώστε ο κόσμος μπορεί να αποφασίσει 
ότι δε θέλει να φύγει». Τα λόγια του 
πρώην πρωθυπουργού της Βρετανί-
ας Τόνι Μπλερ, ο οποίος ζήτησε την 
επανάληψη του δημοψηφίσματος 
για το Brexit ή τη λήψη της τελικής 
απόφασης από το κοινοβούλιο, και 
κάλεσε τους υποστηρικτές της πα-
ραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ να 
κινητοποιηθούν για να αποφευχθεί 
η «καταστροφή», προκάλεσαν την 
οργισμένη αντίδραση της σημερινής 
πρωθυπουργού Τερίζα Μέι.

Η Μέι (που την περίοδο του δημο-
ψηφίσματος ήταν επίσης με το στρα-
τόπεδο του Bremain, δηλαδή της 
παραμονής στην ΕΕ), υποστήριξε ότι 
οι δηλώσεις Μπλερ συνιστούν παρα-
βίαση της απόφασης του βρετανικού 
λαού και επανέλαβε για μια ακόμα 
φορά την άρνησή της σε επανάληψη 
του δημοψηφίσματος. Οι Βρετανοί 
ψήφισαν έξω από την ΕΕ κι αυτό είναι 
που θα γίνει, είπε η πρωθυπουργός.

Ταυτόχρονα όμως, η κυβέρνηση δι-
αβεβαίωσε την αυτοκινητοβιομηχα-
νία Nissan, διά στόματος του υπουρ-
γού Επιχειρήσεων, Ενέργειας και 
Βιομηχανικής Στρατηγικής, Γκρεγκ 
Κλαρκ, ότι θα εξασφαλίσει συμφωνία 
ελεύθερου εμπορίου, χωρίς δασμούς, 
με την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η Nissan 
από τη μεριά της δήλωσε ότι θα συνε-
χίσει να επενδύει στη Βρετανία μετά 
το Brexit και υποσχέθηκε ότι τα νέα 
αυτοκίνητα θα τα παράγει στο ερ-
γοστάσιο της Sunderplant. O Κλαρκ 

αποκάλυψε, όμως, ότι η υπόσχεση 
της Nissan για συνέχιση των επενδύ-
σεών της έγινε αφού προηγουμένως 
η βρετανική κυβέρνηση έδωσε εγγυ-
ήσεις για μη ύπαρξη δασμών για τα 
εμπορεύματα που εξάγονται από τη 
Βρετανία στις αγορές της ΕΕ και με-
τά το Brexit. Πώς μπορεί, όμως, μια 
κυβέρνηση να δίνει τέτοιες εγγυή-
σεις, όταν η επιβολή δασμών εξαρτά-
ται (και) από τα κράτη στα οποία θα 
εξαχθούν τα εμπορεύματα, δηλαδή 
από την ΕΕ; Είναι φανερό ότι στη δη-
μόσια σφαίρα παίζεται περισσότερο 
ένα παιχνίδι προπαγάνδας παρά ένα 
παιχνίδι ουσίας.

Οι τριγμοί στο εσωτερικό της Βρε-
τανίας σχετικά με το Brexit ακούστη-
καν και με τις δηλώσεις του διοικητή 
της Τράπεζας της Αγγλίας, Μαρκ Κάρ-
νεϊ (υπέρμαχου της παραμονής στην 
ΕΕ), ότι θα αποχωρήσει πριν ολοκλη-
ρώσει τη θητεία του (λήγει το 2021). 
Μετά από ένα ολιγοήμερο θρίλερ, ο 

Κάρνεϊ δήλωσε ότι θα μείνει μέχρι τον 
Ιούλη του 2019, προκαλώντας ανακού-
φιση στους καπιταλιστές, όπως ο σερ 
Μάρτιν Σορέλ (διευθύνων σύμβουλος 
του διαφημιστικού κολοσσού WPP), 
που δήλωσε ότι λυπάται για την πρό-
ωρη αποχώρηση του Κάρνεϊ.

Με την ημερομηνία για την ενεργο-
ποίηση του άρθρου 50 της συνθήκης 
της Λισσαβόνας (προβλέπει τη διαδι-
κασία αποχώρησης μιας χώρας από 
την ΕΕ) να έχει μετατεθεί στο Μάρτη 
του 2017 (δηλαδή εννέα μήνες μετά 
από το δημοψήφισμα του Ιούνη 2016), 
έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Το 
σημειώνουμε γιατί οι καπιταλιστές, 
όπως έχουμε ξαναγράψει, είναι αντί-
θετοι στην έξοδο από την ΕΕ και ζη-
τούν επιτακτικά από την κυβέρνηση 
εγγυήσεις για την αποφυγή δασμών 
στα βρετανικά προϊόντα. Αυτό θα 
μπορούσε να γίνει ενδεχομένως στα 
πρότυπα της CETA με τον Καναδά 
(γράφουμε σε διπλανή στήλη), αλ-

λά η συμφωνία αυτή ακόμα δεν έχει 
δοκιμαστεί στην πράξη και δεν είναι 
βέβαιο ότι οι ευρωπαίοι «εταίροι» θα 
κάνουν τη χάρη στη Βρετανία να ξε-
περάσει έτσι εύκολα το ζήτημα (ο Γι-
ούνκερ δήλωσε με νόημα ότι η CETA 
δεν αποτελεί πρότυπο για το Brexit).

Πώς όμως θα έχουν οι βρετανοί 
καπιταλιστές και την πίτα ολόκληρη 
(προνομιακές συμφωνίες με την ΕΕ 
όχι μόνο για τις δικές της αγορές αλ-
λά και για τις αγορές τρίτων χωρών με 
τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφω-
νίες) και το σκύλο χορτάτο (έξοδος 
από την ΕΕ και αποφυγή όλων των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται για 
τα κράτη-μέλη); Αυτό αποτελεί ακόμα 
το ζητούμενο.

Θυμίζουμε ότι με τη συμφωνία 
ΕΕ-Βρετανίας, που αποτυπώθηκε 
στα συμπεράσματα της Συνόδου του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 
19ης Φλεβάρη του 2016, η Βρετανία 
κέρδισε:

1. Να μπορεί να διακόψει τις κοινω-
νικές παροχές σε εργαζόμενους από 
άλλες χώρες της ΕΕ μέχρι και για 
τέσσερα χρόνια από την έναρξη της 
απασχόλησής τους στη χώρα (και για 
τα επόμενα επτά χρόνια).

2. Να πραγματοποιεί ελέγχους 
στα σύνορά της κατά παράβαση της 
Σένγκεν.

3. Να εξαιρούνται από το δικαίωμα 
ελεύθερης κυκλοφορίας οι υπήκοοι 
τρίτων χωρών που πριν παντρευτούν 
με πολίτη της ΕΕ δε διέμεναν νόμιμα 
σ’ αυτή. Με αυτόν τον τρόπο, αν κά-
ποιος μετανάστης χωρίς άδεια παρα-
μονής παντρευτεί, θα εξακολουθεί να 
μην μπορεί να μετακινηθεί ελεύθερα 

εντός ΕΕ. 
4. Η Βρετανία θα εξακολουθεί να 

έχει το δικαίωμα διατήρησης του 
νομίσματός της και να μην ενταχθεί 
στην διαδικασία στενότερης ένωσης 
των χωρών της ΕΕ.

5. Η Βρετανία απαλλάσσεται από 
τη συμμετοχή σε τυχόν καταβολή 
χρημάτων που δίνονται από την ΕΕ 
για τη διασφάλιση της ζώνης του ευ-
ρώ (π.χ. δάνεια στην Ελλάδα). 

6. Τα εθνικά κοινοβούλια θα μπο-
ρούν υπό προϋποθέσεις κι εφόσον 
σχηματίζουν μεγάλη πλειοψηφία 
(άνω του 55%) να ζητούν τροποποί-
ηση ή απόσυρση μιας ευρωπαϊκής 
απόφασης.

Αποτελεί απορίας άξιο, λοιπόν, τι 
περισσότερο θα μπορούσε να κερ-
δίσει η Βρετανία φεύγοντας από την 
ΕΕ. Γι’ αυτό και οι καπιταλιστές ήταν 
αντίθετοι στην έξοδο, αλλά το «ατύ-
χημα» του δημοψηφίσματος προκά-
λεσε όλη αυτή την αναστάτωση στο 
εσωτερικό πολιτικό σκηνικό που είναι 
δύσκολο να μαζευτεί. 

Αυτή η αναστάτωση έχει ήδη προ-
καλέσει τριβές με τους ευρωπαίους 
«εταίρους», οι οποίες θα ενταθούν 
όσο περνάει ο καιρός. Για την ώρα, 
από τη στιγμή που η Βρετανία δεν 
έχει ζητήσει να ενεργοποιηθεί το 
άρθρο 50, οι «εταίροι» αγνοούν επι-
δεικτικά το θέμα. Ομως όταν φτάσει 
η στιγμή, τότε τα πράγματα θα δυ-
σκολέψουν και οι καπιταλιστές, όπως 
εκβιαστικά οδήγησαν στην άνοδο της 
Τερίζα Μέι στην εξουσία, μπορούν να 
την κατεβάσουν, αν δουν ότι η Βρε-
τανία στριμώχνεται άγρια και η Μέι 
δε μπορεί να διαχειριστεί την κρίση.

Τις τελευταίες του μέρες στην 
ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρ-

χής φαίνεται να διανύει ο Μαχμούντ 
Αμπάς με την αμφισβήτηση στο πρό-
σωπό του να κορυφώνεται εντός κι 
εκτός Φατάχ, ενώ η επερχόμενη 
πτώση θεωρείται σίγουρη από όλες 
τις πλευρές. Το μόνο που φαίνεται να 
τον κρατάει στην εξουσία είναι το 
γεγονός ότι το παζάρι για τη διαδο-
χή του βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Ενας από τους πιο ισχυρούς αν-
θρώπους στην κούρσα της διαδοχής 
του Αμπάς και εκλεκτός του Αραβι-
κού Κουαρτέτου, που έχουν σχηματί-
σει η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, 
η Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, δεν είναι άλλος από τον κα-
κόφημο Μοχάμεντ Νταχλάν, τον άν-
θρωπο που πήγε να βυθίσει τη Γάζα 
σε εμφύλιο πόλεμο, οργανώνοντας 
πραξικόπημα ενάντια στην εκλεγμέ-
νη κυβέρνηση της Χαμάς, αλλά έχα-
σε και δραπέτευσε εγκαταλείποντας 
τους οπαδούς του. Η ένταση μεταξύ 
Αμπάς και Νταχλάν έχει φτάσει στο 
κατακόρυφο και δεν είναι λίγες οι 
φορές που οι οπαδοί τους ενεπλάκη-
σαν ακόμα και σε ένοπλες συγκρού-
σεις στη Δυτική Οχθη.

Αφορμή για να ξεσπάσουν οι πιο 
πρόσφατες ήταν δυο ακαδημαϊκά 
συνέδρια που οργάνωσε ο Νταχλάν 
στην Αίγυπτο με τη στήριξη της κυ-
βέρνησης Σίσι, με θέμα την ίδρυση 

παλαιστινιακού κράτους. Ο Αμπάς 
είδε τα δυο συνέδρια με τη συγκε-
κριμένη θεματική σαν ανοιχτή πρό-
κληση στο πρόσωπό του και επίδειξη 
δύναμης από τον Νταχλάν και απα-
γόρευσε την έξοδο από τη Δυτική 
Οχθη σε μέλη και στελέχη της Φα-
τάχ κατα τη διάρκεια των συνεδρίων. 
Αρκετοί που κατάφεραν να πάνε στα 
συνέδρια ανακάλυψαν κατά την επι-
στροφή τους ότι η ιδιότητά τους ως 
μελών της Φατάχ είχε ανακληθεί με 
διαταγή του Αμπάς, ενώ όσοι ήταν 
παράλληλα και υπάλληλοι της ΠΑ 
είχαν απολυθεί. Η απόφαση αυτή 
προκάλεσε οργισμένες διαδηλώσεις 
εκατοντάδων μελών της Φατάχ και 
ανταλλαγές πυροβολισμών μεταξύ 
των διαδηλωτών και των υπηρεσιών 
ασφαλείας της ΠΑ, που ακόμα βρί-
σκονται υπό τον έλεγχο του Αμπάς.

Η Αίγυπτος στηρίζει πλέον ανοι-
χτά τον Νταχλάν και η κίνηση της 
Σαουδικής Αραβίας να σταματήσει 
τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας 
στην ΠΑ δείχνει ότι και αυτή στηρί-
ζει τον Νταχλάν. Παράλληλα, ο Ντα-
χλάν καλλιεργεί ένα προφίλ που τον 
εμφανίζει σαν το μόνο στέλεχος της 
Φατάχ που έιναι ικανό να συνομιλή-
σει απευθείας με τη Χαμάς, παρά 
τη βίαιη εκδίωξή του από τη Γάζα το 
2008 από τις Ταξιαρχίες Ιζεντίν Αλ 
Κασάμ, ένοπλο σκέλος της Χαμάς. 
Για αυτό φρόντισε και η Χαμάς, επι-

τρέποντας στη σύζυγο του Νταχλάν 
να εισέλθει στη Γάζα και να διορ-
γανώσει φιλανθρωπικές δεξιώσεις, 
όπου μοίρασε μεγάλα χρηματικά 
ποσά στα πιο εξαθλιωμένα λαϊκά 
στρώματα, χτίζοντας με αυτόν τον 
τρόπο το φιλολαϊκό προφίλ του Ντα-
χλάν σε περιοχές υπό τη δικαιοδοσία 
της Χαμάς.

Από την πλευρά του το Ισραήλ 
δήλωσε διά στόματος Λίμπερμαν 
ότι αποσύρει την υποστήριξη που 
παρείχε στον Αμπάς, με αφορμή 
την αποτυχία του να φέρει σε πέρας 
τις δημοτικές εκλογές στη Δυτική 
Οχθη τον περασμένο Οκτώβρη. 
Παράλληλα, δήλωσε ότι το Ισρα-
ήλ διατίθεται να επανεξετάσει την 
κατασκευή και λειτουργία λιμανιού 
και αεροδρομίου στη Γάζα, αν η 
Αντίσταση σταματήσει να σκάβει 
τούνελ που συνδέουν τη Γάζα με το 
Ισραήλ. Ετσι, από τη μια αναγνωρίζει 
ότι το Ισραήλ αδυνατεί να συντρίψει 
την Αντίσταση και από την άλλη δέ-
χεται πλέον ως κυβέρνηση της Γάζας 
αυτή της Χαμάς και όχι το αδειανό 
πουκάμισο που αποτελεί πλέον ο 
Αμπάς, παρά την πολύτιμη βοήθεια 
που τους παρείχε διαχρονικά με τη 
συνεργασία ασφαλείας μεταξύ ΠΑ 
και σιωνιστών, καταστέλλοντας με-
θοδικά και με περίσσιο ζήλο όλα τα 
εξεγερτικά σκιρτήματα του παλαι-
στινιακού λαού στη Δυτική Οχθη.

Πετάνε τον Αμπάς σαν στυμμένη λεμονόκουπα

Οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή απο-
τελούν μια πολύ επικερδή επιχεί-

ρηση για τη γερμανική πολεμική βιομη-
χανία, με τα κέρδη από τις εξαγωγές 
πυρομαχικών ελαφρών όπλων να έχουν 
δεκαπλασιαστεί το πρώτο εξάμηνο του 
2016 σε σχέση με την αντίστοιχη περίο-
δο του 2015. Τα κέρδη από τις πωλήσεις 
αυτών των πυρομαχικών, που ενοχοποι-
ούνται για τους περισσότερους θανά-
τους αμάχων στις εμπόλεμες ζώνες του 
πλανήτη, εκτοξεύτηκαν στα 283,8 εκατ. 
ευρώ από 27 που ήταν το πρώτο εξάμη-
νο του 2015.

Το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των 
όπλων αγοράστηκε από μέλη της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ που εμπλέκονται είτε στους 
πολέμους στη Μέση Ανατολή είτε στη 
στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας 
και της Κίνας. Οι χώρες με τις μεγαλύ-
τερες αγορές ελαφρών όπλων και πυρο-
μαχικών είναι η Γαλλία, η Πολωνία και 
το Ιράκ, όπου η Γερμανία εξοπλίζει τους 
κούρδους μαχητές Πεσμεργκά έχοντας 
πουλήσει στο ιρακινό κράτος το 2016 πυ-
ρομαχικά αξίας 5,4 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα 
στις χώρες που ξοδεύουν δισ. ευρώ για 
την αγορά γερμανικών όπλων όλων των 
τύπων είναι η Τουρκία, που τροφοδοτεί 
τη στρατιωτική εμπλοκή της στον πόλε-
μο στη Συρία και το Ιράκ. Περίπου τα 
δύο τρίτα αυτών των αγορών αφορούν 
ανταλλακτικά πολεμικών αεροπλάνων, 
μη επανδρωμένα κατασκοπευτικά αερο-
σκάφη και άλλο παραπλήσιο πολεμικό 

εξοπλισμό. 
Σύμφωνα με τον Σεμπάστιαν Σούλτε, 

αναλυτή του στρατιωτικού περιοδικού 
Jane's Defense Weekly, η τρομακτική 
αύξηση των πωλήσεων γερμανικών όπλων 
συμπίπτει χρονικά με την κορύφωση της 
εκστρατείας του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας 
ενάντια στο ISIS στο βόρειο Ιράκ και στη 
Συρία. Σύμφωνα με τη σουηδική ΜΚΟ 
υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των SIPRI, η Γερμανία είναι τέταρτη στη 
λίστα των χωρών με τις μεγαλύτερες εξα-
γωγές όπλων για την περίοδο 2010-2014, 
μετά από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα. 
Ολες τους είναι μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ που έχει ως στόχο, 
σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσής του, 
την προάσπιση της παγκόσμιας ειρήνης! 
Περιττεύει να σημειώσουμε πόσο υποκρι-
τικό είναι αυτό.

Το 2014, ο γερμανός υπουργός οικονο-
μικών δήλωσε δημόσια την πρόθεσή του 
να περιορίσει τις εξαγωγές πυρομαχικών 
όλων των τύπων, που είχαν φτάσει τα 3,97 
δισ. ευρώ εκείνη τη χρονιά. Την επόμενη 
χρονιά, οι πωλήσεις διπλασιάστηκαν 
φτάνοντας τα 7,86 δισ. Πράσινοι και Die 
Linke κατηγόρησαν τον υπουργό των 
σοσιαλδημοκρατών ότι αθέτησε το λόγο 
του καταλογίζοντάς του ανευθυνότητα. 
Παρολαυτά, μόνο σαν υπεύθυνη μπορεί 
να χαρακτηριστεί η θέση της γερμανικής 
κυβέρνησης. Υπεύθυνη απέναντι στο γερ-
μανικό ιμπεριαλισμό και στην πολεμική 
του βιομηχανία.

Πόλεμοι - Business as usual για το 
γερμανικό ιμπεριαλισμό
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99 χρόνια
Tη Δευτέρα συμπληρώνονται 99 χρόνια από την 

Οκτωβριανή Επανάσταση. Το σημαντικότερο γεγονός 
όχι μόνο του προηγούμενου αιώνα, αλλά συνολικά 
της ανθρώπινης Ιστορίας.

Πολλές επαναστάσεις έγιναν πριν την Οκτωβριανή, 
όμως αυτή είχε μια ειδοποιό διαφορά που την 
καθιστά το σημεντικότερο ιστορικό γεγονός: όλες 
οι προηγούμενες επαναστάσεις αντικαθιστούσαν 
ένα εκμεταλλευτικό σύστημα με ένα άλλο. 
Προοδευτικότερο, ασφαλώς, αλλά εκμεταλλευτικό. 
Η Οκτωβριανή Επανάσταση είχε ως στόχο την 
κατάργηση κάθε μορφής εκμετάλλευσης ανθρώπου 
από άνθρωπο. Ολες οι προηγούμενες επαναστάσεις 
κατακτούσαν την έτοιμη κρατική μηχανή και την 
έθεταν στην υπηρεσία της νέας τάξης πραγμάτων, 
με τις προσαρμογές που ήταν αναγκαίες. Η 
Οκτωβριανή  Επανάσταση τσάκισε το αστικό κράτος 
και οικοδόμησε έναν εντελώς νέο τύπο κράτους, στο 
πλαίσιο του οποίου συνενώθηκαν η νομοθετική με την 
εκτελεστική εξουσία, με στόχο να τραβηχτούν στη 
διαχείριση όλων των κρατικών υποθέσεων οι πλατιές 
εργαζόμενες μάζες.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση 
προκάλεσε μια φρενίτιδα ενθουσιασμού στις 
εργατικές μάζες όλου του πλανήτη. Οχι μόνο 
στην Ευρώπη, αλλά ακόμα και στις αποικίες, όπου 
πληθυσμιακά κυριαρχούσε το πληβειακό (αγροτικό 
κυρίως) στοιχείο. Νέα επαναστατικά εργατικά 
κόμματα δημιουργήθηκαν, που ονομάστηκαν 
κομμουνιστικά. Για πρώτη φορά μετά από πολλά 
χρόνια, το προλεταριάτο μπόρεσε να προβάλει στο 
προσκήνιο ως δύναμη ανατροπής, με τη νεοσύστατη 
Σοβιετική Δημοκρατία να φωτοδοτεί το δρόμο του 
και το Μπολσεβίκικο Κόμμα να νοηματοδοτεί τις 
προγραμματικές του επεξεργασίες, τη στρατηγική και 
την τακτική του.

Από τα μέσα της δεκαετίας του '50 ξεκίνησε 
μια διαδικασία παλινόρθωσης του καπιταλισμού, 
η οποία ολοκληρώθηκε σε μερικά χρόνια και ο 
καπιταλισμός που έχτισε κατέρρευσε στα τέλη της 
δεκαετίας του '80. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η 
επικράτηση του αναθεωρητισμού στο κομμουνιστικό 
κίνημα αποκατέστησε τη ρεφορμιστική ενότητα 
στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και οδήγησε 
στο βαθμιαίο ευνουχισμό και την παρακμή του. Ο,τι 
προωθητικό δημιούργησε και τροφοδότησε η νίκη 
της Οκτωβριανής Επανάστασης μετατράπηκε σε 
βαρίδι για το κομμουνιστικό και το εργατικό κίνημα.

Συγκρίνοντας, λοιπόν, μια περίοδο ανάτασης, 
ακμής, ανόδου του κινήματος, με μια περίοδο 
υποχώρησης και παρακμής, η επιλογή στέκεται 
αναγκαστικά στην πρώτη.

Οι εποχές άλλαξαν ασφαλώς, όμως οι βασικές 
παράμετροι παρέμειναν οι ίδιες. Η εκμετάλλευση 
βαθαίνει. Η αστική τάξη πήρε πίσω ό,τι κατέκτησε το 
εργατικό κίνημα την περίοδο της ακμής του και ό,τι 
είχε καταφέρει να διατηρήσει κατά την περίοδο του 
ρεφορμιστικού διεκδικητισμού. Ειδικά μετά την κρίση 
στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, έγινε 
φανερό ότι η κινεζοποίηση ως διαδικασία αύξησης 
της εκμετάλλευσης δεν αφορά μόνο την περιφέρεια 
του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, αλλά 
και την Ευρώπη, ακόμα και τις ιμπεριαλιστικές 
μητροπόλεις.

Ζητούμενο, λοιπόν, εξακολουθεί να αποτελεί η 
δυνατότητα του προλεταριάτου να προβάλλει ως 
ανεξάρτητη ταξική οντότητα στο ιστορικό προσκήνιο, 
πολιτικά συγκροτημένη, σε γραμμή πλήρους ρήξης 
με τον αστισμό και τις παραφυάδες του. Απ' αυτή την 
άποψη, η Οκτωβριανή Επανάσταση είναι ο φάρος 
που φωτίζει και σήμερα το δρόμο μας.

στο ψαχνό

Συμφωνημένα
Οπως δήλωσε σε γαλλική εφημερίδα ο 

γενικός γραμματέας του ESM Καλίν Ανεβ 
Γιάνσεν, το ΔΣ του ESM μπορεί να συζη-
τήσει στα τέλη Νοέμβρη τα βραχυπρόθε-
σμα μέτρα για το ελληνικό χρέος, ώστε να 
μπορούν να εφαρμοστούν από τις αρχές 
του 2017, αλλά «δε θα συζητήσει τα με-
σοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα 
πριν από το τέλος του επόμενου χρόνου».

Συμφωνημένα πράγματα. Το έχει πει ο 
Σόιμπλε, το έχει πει ο Ρέγκλινγκ, το έχει 
πει ο Μοσκοβισί, το είπε και ο Τσίπρας 
μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής 
στις Βρυξέλλες: «Είναι δεδομένο ότι στο 
Eurogroup του Δεκέμβρη θα συζητηθούν 
ζητήματα που αφορούν την συγκεκριμενο-
ποίηση των μέτρων που είναι απαραίτητα 
για το χρέος, των άμεσων βραχυπρόθε-
σμων μέτρων».

Τότε τι μας ζάλιζαν τόσο καιρό ότι συμ-
φωνημένος ήταν και ο καθορισμός των με-
σοπρόθεσμων μέτρων, για να δοθεί σήμα 
σιγουριάς στους «επενδυτές» και να μην 
αναβάλουν τις επενδύσεις τους; Σίγουρα 
έκαναν το γνωστό παιχνίδι προπαγάνδας, 
με τα μάτια στραμμένα στο εσωτερικό 
της χώρας, όμως επειδή πρόκειται κυρι-
ολεκτικά για «παιδική χαρά», είναι πολύ 
πιθανό να είχαν την αυταπάτη ότι μπορεί 
να πετύχουν κάτι παραπάνω απ' αυτά που 
είχαν συμφωνήσει στις 24 Μάη. Επαιξαν 
τόσο καιρό, παρέστησαν τους σκληρούς 
διαπραγματευτές και τώρα που πλησιάζει 
η ώρα της συμφωνίας, προσαρμόζονται.

Περιττεύει να θυμίσουμε πως έχουν ήδη 
αποδεχτεί το σύνολο του χρέους, που το 
έχει πληρώσει κάμποσες φορές μέχρι τώ-
ρα ο ελληνικός λαός, και έχουν υπογράψει 
να μείνει η θηλιά στο λαιμό του ελληνικού 
λαού για πολλές δεκαετίες ακόμα.

Γκάφα ολκής
Τον Πολύδωρα τον καταλαβαίνουμε. 

Πρέπει να αισθάνθηκε όπως είχε αι-
σθανθεί ο Κωστής Στεφανόπουλος όταν 
τον φώναξαν και του πρότειναν να γίνει 
πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ξέρεις τι 

είναι, από τελειωμένος αστός πολιτικός 
να βρίσκεσαι ξαφνικά στο επίκεντρο; Οι 
συριζαίοι, όμως, για ποιο λόγο κατέληξαν 
στον Πολύδωρα, χωρίς προηγουμένως να 
επιχειρήσουν παρασκηνιακή συνεννόηση 
με τη ΝΔ; Για να δημιουργήσουν προβλή-
ματα στο κόμμα του Κούλη, προφανώς. 
Ομως, αντί να βάλουν γκολ στη ΝΔ, έβα-
λαν αυτογκόλ με τη σέντρα. Ο Κούλης σ' 
ένα μισάωρο είχε απαντήσει αρνητικά. 
Αρνητικά απάντησαν το ΠΑΣΟΚ και το 
Ποτάμι. Ο Καραμανλής, που η συριζανε-
λίτικη προπαγάνδα πήγε να τον εμπλέξει, 
έβαλε κύκλους του να πουν ότι έχει τρία 
χρόνια να ανταλλάξει καλημέρα με τον 
Πολύδωρα. Ούτε ένας δεξιός δε βρέ-
θηκε να πει «καθήστε, ρε παιδιά, ας το 
κουβεντιάσουμε λίγο» (πόσο μάλλον να 
υποστηρίξει την υποψηφιότητα Πολύδω-
ρα). Αντίθετα, κάμποσοι προβεβλημένοι 
συριζαίοι άρχισαν τη γκρίνια, ενώ τα λε-
γόμενα social media πήραν φωτιά από 
σχόλια χλευασμού ή οργής.

Αποσμητικό
Παραφράζοντας τον μακαρίτη Θανα-

σάκη Κανελλόπουλο, θα λέγαμε ότι το 
πολιτικό συμβούλιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι 
το αποσμητικό στην τουαλέτα της κυ-
βέρνησης. «Ο Βύρων Πολύδωρας προ-
έρχεται από τη δεξιά παράταξη. Δεν 
είναι πολιτικός φίλος του ΣΥΡΙΖΑ. Για 
αυτόν, ακριβώς, το λόγο η πρόταση για 
να αναλάβει την προεδρία του ΕΣΡ δεν 
είναι μια πρόταση παραταξιακής λογι-
κής. Είναι μια πρόταση στο πλαίσιο της 
αναζήτησης συναινέσεων» ανακοίνωσε 
το πολιτικό συμβούλιο, που συγκλήθη-
κε άρον-άρον την περασμένη Κυριακή. 
Δε συγκλήθηκε για να επιλέξει ποια 
θα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για 
το πρόσωπο του προέδρου του ΕΣΡ, 
ούτε ποια τακτική θα επιλεγεί στην 
αναγκαία προσέγγιση με τ' άλλα κόμ-
ματα. Η απόφαση για τον Πολύδωρα 
πάρθηκε από το παρεάκι του Μαξίμου 
και το πολιτικό συμβούλιο συγκλήθηκε 
εκ των υστέρων, όταν φάνηκε καθαρά 
πως πρόβλημα είχε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ 

και όχι η αντιπολίτευση. Συγκλήθηκε για 
να μαζέψει την κατάσταση στο εσωτερικό 
του ΣΥΡΙΖΑ, λειτουργώντας κυριολεκτικά 

Σβουριχτή
Μόλις ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε 

επίσημα ότι ο Ομπάμα θα επισκεφτεί 
την Αθήνα, το Μαξίμου εξέδωσε ένα 
μακροσκελέστατο πανηγυρικό non 
paper. Εξ ορισμού προκλητικό για τον 
προοδευτικό κόσμο (δεν είναι και λίγο 
να έρχεται πάνω στην επέτειο του Πο-
λυτεχνείου ο ηγέτης του αμερικάνικου 
ιμπεριαλισμού), το non paper έριχνε 
στην πιάτσα το… αντάλλαγμα: «Στο 
επίκεντρο της επίσκεψης αναμένεται 
να βρεθούν, επίσης, η ελάφρυνση του 
ελληνικού χρέους και η πορεία του οι-
κονομικού προγράμματος, το Κυπριακό 
και το Προσφυγικό».

Λίγες ώρες μετά, ήρθε η σφαλιάρα 
από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 
Και ήταν σβουριχτή. Ο εκπρόσωπος 
του Λευκού Οίκου Τζος Ερνεστ, ενη-
μερωμένος προφανώς για το τσιπραί-
ικο non paper, διευκρίνισε ότι «ο πρό-
εδρος δεν επισκέπτεται την Ελλάδα 
για να διαπραγματευθεί κάποιον νέο 
διακανονισμό μεταξύ Ελλάδας και 
ΕΕ»! Και τι θα κάνει ο πρόεδρος Ομπά-
μα στη σχεδόν διήμερη παραμονή του 
στην Αθήνα; Αφού έριξε τη σβουριχτή 
σφαλιάρα, ο Ερνεστ έκανε και… μπίζ: 
«Ο πρόεδρος θα αφιερώσει κάποιο 
χρόνο για να εγκωμιάσει την ελληνική 
κυβέρνηση για την υιοθέτηση των με-
ταρρυθμίσεων που είχε δεσμευτεί να 
κάνει. Επιπλέον, για να την παροτρύνει 
να συνεχίσει στο μονοπάτι των μεταρ-
ρυθμίσεων που είναι ευεργετικές για τη 
μακροχρόνια οικονομική και δημοσιο-
νομική κατάσταση στην Ελλάδα». Και 
για να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σ' 
αυτό που μόλις είχε πει, κατέληξε: «Αυ-
τό θα αποτελέσει με βεβαιότητα ένα 
μεγάλο μέρος της συζήτησης που θα 
έχει εκεί ο πρόεδρος».

ΚΟΝΤΡΕΣ

Οταν τον πήραν από υπουργό και τον έβαλαν πρόεδρο της Βουλής, δεν του πολυάρεσε. Τώρα, μάλλον θα πρέπει να μακαρίζει την 
ώρα που δεν είναι μέλος της κυβέρνησης. Η παιδική χαρά του Μαξίμου συνεχίζει να παίζει… στρατηγικά παιχνίδια, χάνει με αυτογκόλ 
από τα αποδυτήρια και ο Βούτσης αναβαθμίζεται ως «ο μόνος σοβαρός συριζαίος», ως σταθεροποιητικός παράγοντας του συστήματος, 
το λόγο του οποίου αποδέχονται ως έγκυρο τα κόμματα της μνημονιακής αντιπολίτευσης.
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ως αποσμητικό στο βόθρο του μεγάρου Μαξίμου, όπως φαίνεται 
καθαρά από την τελευταία πρόταση. Η «αναζήτηση συναινέσε-
ων» απευθύνεται ως δικαιολογία στους εξοργισμένους συριζαί-
ους και όχι στη ΝΔ. Γιατί δεν μπορείς να επικαλείσαι «αναζήτηση 
συναινέσεων» όταν ανακοινώνεις το όνομα του Πολύδωρα δημό-
σια, τον καλείς στο Μαξίμου για να τον πάρουν οι κάμερες και 
λες στην αντιπολίτευση «αυτός είναι κι άμα σας αρέσει».

Τους «έστειλε»
Υποκριτές, διπρόσωποι, κότες, συμφεροντολόγοι. Μερικοί από 

τους χαρακτηρισμούς που -χωρίς να τους προφέρει- απέδωσε 
ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας στα στελέχη της 
φράξιας των 53+ του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιγράφουμε το σχετικό απόσπα-
σμα από τη συνέντευξή του στη Real News:

«Ως Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ υλοποιώ το πρόγραμμα αποκρατι-
κοποιήσεων. Αυτό το πρόγραμμα το έχει συμφωνήσει η ελληνική 
κυβέρνηση με τους δανειστές μετά από σκληρές διαπραγματεύ-
σεις. Εγώ δεν είμαι υπουργός ή βουλευτής. Τις διαπραγματεύσεις 
τις έκανε κατά κύριο λόγο ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας, ο 
οποίος τυγχάνει να ανήκει στους “53“. Την συμφωνία την ενέκρι-
νε η κυβέρνηση στην οποία υπουργοί είναι στελέχη των “53“ και 
την ψήφισε και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στην οποία 
επίσης μετέχουν ως βουλευτές στελέχη των “53“. Ποιοι λοιπόν και 
γιατί ακριβώς με κατηγορούν;

Με κατηγορούν για το γεγονός ότι υλοποιώ τις αποφάσεις στην 
λήψη των οποίων συμμετείχαν αυτοί και όχι εγώ; Ή με κατηγορούν 
γιατί υπερασπίζομαι την πολιτική που αυτοί αποφασίζουν και εγώ 
υλοποιώ; Στο θέμα αυτό θα απευθυνθώ στους παλαιούς μου συ-
ντρόφους και θα πω το εξής: Οταν εφαρμόζω μια πολιτική θεωρώ 
ότι πρέπει και να την υπερασπιστώ. Εάν δεν μπορώ να την υπερα-
σπιστώ, δεν την εφαρμόζω. Εάν δεν μπορούσα να υπερασπιστώ 
την πολιτική που εφαρμόζω ως Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ δεν θα 
έμενα ούτε ένα λεπτό σε αυτήν τη θέση».

Μπουρδολόγοι
Σάλος στη Γαλλία από τη δήλωση του «ροκ σταρ οικονομολό-

γου» Τομά Πικετί, ότι αν στο δεύτερο γύρο των προκριματικών 
εκλογών της γαλλικής Δεξιάς αναμετρηθούν ο Σαρκοζί με τον 
Ζιπέ, θα πάει στις κάλπες και θα ψηφίσει τον δεύτερο για να μην 
επανεκλεγεί ο Σαρκοζί. Ο τύπος αυτός έγραψε ένα βιβλίο με 
τίτλο «Το κεφάλαιο στον 21ο αιώνα», που έγινε μπεστ σέλερ χωρίς 
να λέει απολύτως τίποτα. Δεν είναι μαρξιστής (καμαρώνει ότι δεν 
έχει διαβάσει ούτε μια σειρά από το «Κεφάλαιο» του Μαρξ!), δεν 
έχει εισηγηθεί τίποτα στην αστική οικονομική επιστήμη, αλλά 
πουλάει όσο όλοι οι άλλοι μαζί, γιατί είναι… ροκ σταρ! Είναι κάτι 
σαν τον Μπαρουφάκη, που σάρωσε σε σταυρούς στη Β' Αθήνας, 
χωρίς να κάνει ούτε μια περιοδεία στους άπειρους καφενέδες 
της, μοστράροντας σταριλίκι με δερμάτινα και μηχανές.

Ψεκασμένοι
«Τυχαία είναι όλα αυτά τα ψυγεία στους δρόμους;» αναρω-

τήθηκε η δήμαρχος της Ρώμης Βιρτζίνια Ράτζι (του κόμματος 
Γκρίλο). «Πώς τα κουβαλάνε τα ψυγεία; Μου φαίνεται περίεργο», 
συνέχισε απτόητη, υπαινισσόμενη ότι πρόκειται για οργανωμένη 
προβοκάτσια, για να την κατηγορήσουν ότι δεν αντιμετωπίζει σω-
στά το πρόβλημα των σκουπιδιών, που θεωρείται το μεγάλο πρό-
βλημα του δήμου της Ρώμης. Φυσικά, ξέσπασε σάλος στα «social 
media», όπου οι ρέκτες του είδους άρχισαν να συναγωνίζονται 
στο ποιος θα πει το πιο πετυχημένο καλαμπούρι, σπάζοντας πλά-
κα με την ευειδή δήμαρχο που φαντάστηκε τη «συνωμοσία των 
ψυγείων». Υπάρχουν και χειρότερα, πάντως, αν σκεφτούμε ότι στη 
χώρα μας υπάρχουν κόμματα, αρχηγοί κομμάτων και υπουργοί 
που υποστηρίζουν ότι… μας ψεκάζουν.

Γαλλική φινέτσα
- Τελικά, ποια είναι η επίσημη θέση της γαλλικής κυβέρνησης 

σχετικά με τις αποκαλύψεις στο βιβλίο των Λομ και Νταβέ για 
επικοινωνία Πούτιν-Ολάντ περί της διερευνητικής επαφής Τσί-
πρα με τον ρώσο πρόεδρο για τύπωμα δραχμών στη Μόσχα; 
Διαψεύδεται ή όχι αυτό;

Ζαν-Μαρκ Ερό: Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να 
παραμείνει η Ελλάδα στην ευρωζώνη. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. 
Η βούληση αυτή συνοδεύτηκε από αποφάσεις και μεταρρυθμίσεις 
δύσκολες και θαρραλέες. Σήμερα η Ελλάδα ανακάμπτει. Είναι μια 
καλή είδηση τόσο για τη χώρα και τον λαό της όσο και για την 
ευρωζώνη και την Ευρώπη.

Με γαλλική φινέτσα, κάνοντας πως δεν άκουσε την ερώτηση, 
ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας επιβεβαιώνει πλήρως όσα 
γράφουν οι δυο δημοσιογράφοι της Monde στο βιβλίο τους, που 
προέκυψε από δεκάδες συνομιλίες τους με τον Ολάντ (συνέ-
ντευξη στα «Νέα», 26.10.2016). Κατά συνέπεια έχουμε τις εξής 
εκδοχές: ή δεν υπήρξε επικοινωνία Πούτιν-Ολάντ και ο γάλλος 
πρόεδρος είναι ένας κοινός συκοφάντης, ή υπήρξε η επικοινω-
νία και ο Πούτιν είναι ένας κοινός προβοκάτορας που πήγε να 
παγιδέψει τον Ολάντ, ή ο Πούτιν είπε την αλήθεια και ο Ολάντ 
τη μετέφερε στους γάλλους δημοσιογράφους.

Θυμόσαστε να έχει γίνει 
ποτέ στις κορυφές του 

κράτους και του πολιτικού συ-
στήματος ο χαμός που γίνε-
ται με τις τηλεοπτικές άδειες; 
Θυμόσαστε να έχει διχαστεί 
το ΣτΕ σε υποθέσεις όπως η 
εγκληματική επένδυση των 
χρυσοθήρων στη Χαλκιδική, 
το κλείσιμο της ΕΡΤ και η από-
λυση μεμιάς χιλιάδων εργαζό-
μενων, η αρπαγή του άλσους 
της Νέας Φιλαδέλφειας για 
να φτιάξει γήπεδο ένας κα-
πιταλιστής; Θυμόσαστε τα 
κοινοβουλευτικά κόμματα να 
φτάνουν τη σύγκρουσή τους 
μέχρις εσχάτων για ζητήμα-
τα όπως τα Μνημόνια και οι 
εφαρμοστικοί τους νόμοι; 
Θυμόσαστε τα αστικά ΜΜΕ 
να σηκώνουν τις παντιέρες 
της υπεράσπισης του Συντάγ-
ματος όταν με μια Πράξη του 
υπουργικού συμβούλιου κα-
ταβαραθρωνόταν ο κατώτα-
τος μισθός, όταν θεσπιζόταν 
άνιση αμοιβή για ίση δουλειά 
(με κριτήριο την ηλικία) και σε 
πλείστες άλλες περιπτώσεις 
που το αστικό Σύνταγμα της 
Ελληνικής Δημοκρατίας έγι-
νε χρέπι;

Αυτό πρέπει να κρατήσου-
με ως βασική σκέψη απ' αυτή 
τη βρόμικη υπόθεση. Ο κακός 
χαμός γίνεται όταν αντιπαρα-
τίθενται μερίδες κεφαλαιο-
κρατών και όταν η πολιτική 
αντιπαράθεση ανάμεσα στα 
αστικά κόμματα γίνεται για 
τον έλεγχο των Μέσων Μαζι-
κής Πληροφόρησης.

Οι εξελίξεις μέχρι το με-
σημέρι της Παρασκευής που 
η «Κ» έφυγε για το τυπογρα-
φείο έδειχναν αδιέξοδο. Οι 
Τσιπραίοι έδιναν μια μάχη 
οπισθοφυλακών, με τον Παπ-
πά να κάνει μια άθλια εμφά-
νιση στη Βουλή και να χάνει 
συμμάχους που στη Διάσκεψη 
των Προέδρων της Βουλής εί-
χε κερδίσει ο Βούτσης (Ποτά-
μι). Μόνο το ΠΑΣΟΚ ψήφισε 
το σύνολο των κυβερνητικών 
προτάσεων, όμως και το Πο-
τάμι να τις ψήφιζε, και ο Λε-
βέντης να τραβιόταν σ' αυτή 
τη συμμαχία, πάλι θα έλειπαν 
δύο ψήφοι για να εκλεγεί ΕΣΡ. 
Το δικαίωμα σκληρού βέτο 
βρίσκεται στα χέρια της ΝΔ, 

η οποία καταψήφισε όλες τις 
τροπολογίες και απάντησε 
στον Παππά ότι η πρότασή 
της για την προεδρία του ΕΣΡ 
(Κουτρουμάνος) κάθε άλλο 
παρά σε συναινετική κατεύ-
θυνση είναι.

Οπως το είπε ωμά, απευθυ-
νόμενος στον Παππά, ο αντι-
πρόεδρος Μπουμπούκος, η 
ΝΔ δεν προτίθεται ν' αφήσει 
τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει την πλει-
οψηφία στο ΕΣΡ. Αυτό είναι 
το διακύβευμα. Τα υπόλοιπα, 
το αν η τροπολογία γράφει 
«αναστέλλεται» ή «καταργεί-
ται», το αν επιστρέφουν όλες 
οι αρμοδιότητες στο ΕΣΡ ή 
όχι, χρησιμοποιούνται καθαρά 
προσχηματικά. Και ο Παππάς 
φρόντισε να δώσει στη ΝΔ 
όλα τα προσχήματα που ήθε-
λε για να καταψηφίσει τις τρο-
πολογίες, κατηγορώντας τον 
για αναξιοπιστία και κολπάκια.

Ο Παππάς εμφανίστηκε και 
σε συνέντευξη σε ξένο Μέσο 
και στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ 
και υποστήριζε ότι ο νόμος 
του ισχύει στο ακέραιο και 
θα εφαρμοστεί και ότι με την 
απόφαση του ΣτΕ απλώς φρε-
νάρει λίγο. Ακόμα και για τις 
τηλεοπτικές άδειες είπε πως 
αποκλείεται να είναι παραπά-
νω από τέσσερις. Το μεσημέρι, 
βέβαια, τα πράγματα άλλαξαν 
στη Βουλή, όπου τη μπαγκέτα 
κρατάει ο Βούτσης. Εκτός από 
την τροπολογία για την ανα-
στολή του βασικού άρθρου 
του νόμου Παππά, ο ίδιος ο 
Παππάς κατέθεσε και δεύτε-
ρη τροπολογία, με την οποία 
η «αιτιολογημένη» γνώμη του 
ΕΣΡ για τον ορισμό του αριθ-
μού των τηλεοπτικών αδειών, 
που παρέμενε ως προνόμιο 
στα χέρια του υπουργού, γι-
νόταν «σύμφωνη γνώμη». Ετσι 
το ΕΣΡ αποκτούσε ένα οιονεί 
δικαίωμα βέτο στον καθορι-
σμό του αριθμού των αδειών. 
Για να μην ξεφτιλιστεί κι άλλο 
ο Παππάς, σε συνεννόηση 
με τον Βούτση έβαλαν έναν 
συριζαίο βουλευτή να κατα-
θέσει τρίτη τροπολογία που 
προέβλεπε σύμφωνη γνώμη 
του ΕΣΡ και στον καθορισμό 
της τιμής εκκίνησης για κάθε 
δημοπρατούμενη άδεια. Ο 
βουλευτής την κατέθεσε και 

ο Παππάς έσπευσε να την κά-
νει δεκτή!

Μολονότι ΠΑΣΟΚ και Πο-
τάμι συμφώνησαν στις δύο 
τροπολογίες (το Ποτάμι δι-
αφώνησε μόνο στην πρώτη, 
την αρχική, με το «αναστέλλε-
ται»), η ΝΔ έμεινε αμετακίνη-
τη. Εβλεπαν μπροστά τους την 
απόλυτη ταπείνωση του πιο 
αλαζόνα από τους Τσιπραίους. 
Ενας άθλιος Παππάς έκανε 
τη μια κωλοτούμπα μετά την 
άλλη, εμφανιζόταν μειλίχιος 
και συναινετικός και έκανε… 
εκκλήσεις στη ΝΔ, ερμηνεύο-
ντας… θετικά την πρότασή της 
για τον Κουτρομάνο ως πρόε-
δρο του ΕΣΡ! Γιατί λοιπόν να 
του κάνουν τη χάρη να συναι-
νέσουν οι δεξιοί; Του ζητού-
σαν να καταργήσει εντελώς το 
νόμο του, εν γνώσει τους ότι 
αυτό παραήταν εξευτελιστικό 
να το κάνει ένας υπουργός και 
μια κυβέρνηση.

Πέρα από τον κομματικό 
ανταγωνισμό, όμως, ο καυ-
γάς έχει και επιχειρηματικό 
«πάπλωμα». Η συγκυβέρνηση 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ βιάζεται να 
δώσει λύση τώρα, γιατί πιέζε-
ται από τους Μαρινάκη και 
Σαββίδη, έναντι των οποίων 
έχει αναλάβει δεσμεύσεις. 
Δεν είναι μόνο το ζήτημα των 
προκαταβολών, που θα τις πά-
ρουν πίσω (διεκδικώντας και 
τόκο), αλλά και των δαπανών 
που έκαναν ετοιμάζοντας τα 
κανάλια. Ιδιαίτερα ο Μαρινά-
κης, που -σύμφωνα με δικές 
μας πληροφορίες- ακόμα και 
σαπουνόπερα ετοιμαζόταν να 
γυρίσει για το κανάλι του, ενώ 
προχώρησε σε συμφωνίες με 
στελέχη και με ιδιοκτήτες εξο-
πλισμού. Γι' αυτό και ο Παππάς 
δείχνει τόση κωλοπιλάλα και 
δεν περιμένει να δημοσιευτεί 
πρώτα η απόφαση του ΣτΕ για 
να δουν όλοι το σκεπτικό της.

Αντίθετα από τη συγκυβέρ-
νηση, που έχει υποχρεώσεις 
έναντι των «υπερθεματιστών», 
η ΝΔ έχει δεσμεύσεις έναντι 
των παλιών καναλαρχών. Οι 
οποίοι κάθε άλλο παρά βιά-
ζονται, αφού τα μαγαζιά τους 
λειτουργούν κανονικότατα. 
Εχουν όλη την άνεση να μαζέ-
ψουν το «χαρτί» της διαφήμι-
σης, να κλείσουν συμβόλαια, 

να προγραμματίσουν τις πα-
ραγωγές τους και ταυτόχρονα 
ν' αφήσουν τον Μαρινάκη και 
τον Σαββίδη να ξεροψήνονται  
και να μην μπορούν να λει-
τουργήσουν τα κανάλια τους, 
γιατί δεν υπάρχει κανένας αρ-
μόδιος να τους δώσει ούτε μια 
τυπική άδεια λειτουργίας. Γι' 
αυτό και η ΝΔ, που λειτουργεί 
σαν όργανο των παλιών κανα-
λαρχών (οι οποίοι, φυσικά, θα 
βοηθήσουν τον Κούλη να γίνει 
πρωθυπουργός), λέει στους 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ότι δεν υπάρχει 
κανένας λόγος να μην περιμέ-
νουν τη δημοσίευση της από-
φασης του ΣτΕ. Ενα φόβο είχε 
αυτή η πλευρά. Μη τυχόν και 
οι Τσιπραίοι προωθήσουν την 
περιβόητη ρύθμιση «γέφυρα» 
και μέσω αυτής δώσει προσω-
ρινή βεβαίωση λειτουργίας 
στους Μαρινάκη-Σαββίδη, 
ενώ ταυτόχρονα θα ζητήσει 
λεφτά και από τους παλιούς 
καναλάρχες. Μέχρι στιγμής 
τέτοια ρύθμιση δεν έχει κα-
τατεθεί. Μπορεί ο Παππάς 
σαν πεισματάρικο παιδάριο 
να δηλώνει ότι θα κατατεθεί, 
όμως ο Βούτσης έχει δεσμευ-
τεί δημόσια ότι δεν πρόκειται 
να κατατεθεί τέτοια ρύθμιση, 
που θα παρακάμπτει το ΕΣΡ.

Βέβαια, αν η ΝΔ συνεχίσει 
να τορπιλίζει την εκλογή ΕΣΡ, 
η συγκυβέρνηση θα μπορεί να 
επικαλεστεί την ανάγκη για 
τη ρύθμιση «γέφυρα». Κάποια 
στιγμή το «πανηγύρι» πρέπει 
να τελειώσει κι αυτό το ξέρει 
και η ΝΔ. Δύσκολα θα γίνει 
αυτό το Δευτέρα, έτσι όπως 
έχουν διαμορφωθεί τα πράγ-
ματα, αν όμως ο Τσίπρας αλ-
λάξει τον Παππά και δώσει την 
αρμοδιότητα σε άλλο πρόσω-
πο, θα μπορούσε ο Βούτσης 
(που βρίσκεται σε συνεχή επα-
φή με τα άλλα κόμματα) να 
αναβάλει τη συνεδρίαση και 
να συμφωνήσει με τη ΝΔ στο 
διορισμό ενός ΕΣΡ που καμιά 
πλευρά δε θα έχει την πλει-
οψηφία. Ολα είναι ανοιχτά, 
λοιπόν, και το μόνο βέβαιο εί-
ναι πως οι βαρόνοι των μίντια 
νίκησαν κατά κράτος τους 
Τσιπραίους, που το μόνο που 
προσπαθούν να κάνουν είναι 
να κλείσουν το συντομότερο 
δυνατό αυτή την πληγή.

Με το φύλλο που κρατάτε στα χέρια  
σας η «Κόντρα» μπαίνει στον 21ο χρό-
νο κυκλοφορίας. Οπως γνωρίζουν οι 
παλιοί αναγνώστες, δε συνηθίζουμε 
να δίνουμε πανηγυρικό τόνο σ' αυτές 
τις επετείους. Μια μικρή υπόμνηση 
είναι για εμάς. Μια υπόμνηση για το 
δρόμο που έχουμε διανύσει και γι' αυ-
τόν που έχουμε μπροστά μας.

Μια εφημερίδα στα 21 της χρόνια 
είναι μια ώριμη εφημερίδα. Μια επα-
ναστατική κομμουνιστική εφημερίδα, 
όμως, ουδέποτε θεωρεί εαυτή ώριμη. 

Κάθε μέρα μαθαίνει, κάθε μέρα αντι-
μετωπίζει νέες προκλήσεις, συνεχώς 
και αδιαλείπτως οφείλει να θεωρητι-

κοποιεί την εμπειρία της, για να μπο-
ρεί να γίνεται πιο αποκαλυπτική, πιο 
διεισδυτική, πιο «έξυπνη», πιο καταρ-
τισμένη.

Εδώ είμαστε, λοιπόν, έτοιμοι να συ-
νεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Με τη δική 
σας βοήθεια πάντοτε, είτε αυτή είναι 
ειδησεογραφική, είτε κριτική, είτε ει-
σηγητική, είτε οικονομική. Αντέξαμε 
στην κρίση, γίναμε σοφότεροι αυτή 
την περίοδο, δυναμώσαμε σε ό,τι αφο-
ρά την αναλυτική μας ικανότητα και… 
συνεχίζουμε.

21ος χρόνος της «Κόντρας»

Μάχη για τον έλεγχο του ΕΣΡ



www.eksegersi.gr

8 5 ΝΟΕΜΒΡΗ 2016

www.eksegersi.gr

5 ΝΟΕΜΒΡΗ 2016 9

Στις 19 Οκτώβρη, ο συνήγορος του Κασιδιά-
ρη Δ. Παπαδέλης εξέταζε τον αιγύπτιο 

ψαρά Αχμέτ και προσπάθησε να τον παγιδεύ-
σει ρωτώντας τον γιατί η έμπειρη συνήγορός 
του, στην εξουσιοδότηση που της έκανε στις 
18 Ιούλη του 2012, μιλούσε για άγνωστους 
δράστες, ενώ αυτός στις 12 Ιούνη του 2012 
είχε αναγνωρίσει έξι από τους δράστες της 
δολοφονικής επίθεσης σε βάρος τους τις 
πρωϊνές ώρες της ίδιας μέρας.

Στις 21 Οκτώβρη, στην ηλεκτρονική έκδοση 
της «Κόντρας», κάναμε προδημοσίευση ρε-
πορτάζ με τίτλο «Δίκη Χρυσής Αυγής: Στο κε-
νό η προσπάθεια παγίδευσης των μαρτύρων», 
στο οποίο ξεσκεπάζαμε την προσπάθεια του 
εν λόγω συνηγόρου να παγιδεύσει τον Αχμέτ. 
Εν κατακλείδι σημειώναμε: «Ματαιοπονεί, 
όμως, ο Δ. Παπαδέλης. Εκτός της αναγνώ-
ρισής τους από τα θύματα, οι χρυσαυγίτες 
-μέσα στον πανικό τους- κατάφεραν να αυ-
τοενοχοποιηθούν, με το διάτρητο άλλοθι που 
προσπάθησαν να κατασκευάσουν (γράψαμε 
την προηγούμενη εβδομάδα επ’ αυτού)».

Τρεις μέρες μετά, ο συνήγορος του Κασι-
διάρη, όπως και οι υπόλοιποι υπερασπιστές 
των νεοναζιστών της ΧΑ, έκανε αξιολόγηση 
(βάσει του άρθρου 358 του ΚΠΔ) της κατά-
θεσης των αιγύπτιων ψαράδων που είχαν 
καταθέσει σε προηγούμενες συνεδριάσεις. 
Θα περίμενε κανείς να επαναλάβει όσα είχε 
πει με στόμφο κατά την εξέταση του Αχμέτ 
για το ζήτημα της αναγνώρισης των έξι χρυ-
σαυγιτών. Ηταν το «βαρύ πυροβολικό» του, 
καθώς με την αναφορά στην εξουσιοδότηση 
προς τη συνήγορο, αμφισβήτησε ευθέως τις 
καταθέσεις των Μοχάμεντ και Αχμέτ, με τις 
οποίες στις 12 Ιούνη του 2012 αναγνώρισαν έξι 
από τους χρυσαυγίτες που πραγματοποίησαν 
τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι τους.

Παρά κάθε «προσδοκία», ο Δ. Παπαδέλης 
δεν ανέφερε στην αξιολόγησή του ούτε λέ-
ξη για αυτό που πριν από πέντε μέρες είχε 
παρουσιάσει σαν εξαιρετικά σοβαρό στοι-
χείο που αμφισβητούσε (αν δεν ακύρωνε) 
την αναγνώριση των χρυσαυγιτών από τους 
αιγύπτιους ψαράδες. Χωρίς να θέλουμε να 
«βλογήσουμε τα γένια μας», εκτιμούμε ότι το 
ρεπορτάζ μας ανάγκασε τον συνήγορο του 
Κασιδιάρη να «ανακρούσει πρύμναν». Με-
τά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το τι είχε 
γίνει τον Ιούνη-Ιούλη του 2012, θα γελούσαν 
και τα τσιμέντα αν ο συνήγορος του Κασιδιά-
ρη επικαλούνταν το σόφισμα που επινόησε 
εξετάζοντας το ένα από τα θύματα. Ασε που 
θα έκανε χειρότερη τη θέση των πέντε χρυ-
σαυγιτών (η έκτη είναι μια τότε ανήλικη, που 
παραπέμφθηκε στο δικαστήριο ανηλίκων).

Σοφιστείας το ανάγνωσμα
Επειδή, όμως, μόνο με σοφιστείες μπορεί 

να αρθρωθεί ένας –πρωτόλειος έστω- υπερα-
σπιστικός λόγος για τα μέλη των δολοφονικών 
ταγμάτων εφόδου της ΧΑ, ο Δ. Παπαδέλης 
επινόησε ένα άλλο σόφισμα, για να υποστη-
ρίξει ότι δεν ήταν οι έξι συλληφθέντες αυτοί 
που επιχείρησαν να δολοφονήσουν τους 
αιγύπτιους ψαράδες. Γιατί αν ήταν αυτοί, θα 
εφάρμοζαν –όπως είπε- αυτό που συνηθίζεται 
σε τέτοιες περιπτώσεις: χτυπώ ακαριαία για 
να μην με αναγνωρίσουν, φεύγω γρήγορα 
για να μην συλληφθώ και κρύβομαι. Ιδού πώς 
παρουσίασε αυτό το… μεγαλοφυές σόφισμα: 
«Και ερωτώ το στοιχειώδες μυαλό. Ο στοιχει-
ώδης αμυντικός μηχανισμός είναι, κτυπάω, 
δεν με αναγνωρίζουν και πάω και κρύβομαι. 
Και ερωτώ, θα πήγαινε ο βασικός φερόμενος, 
-συγγνώμη, κύριε Καρυδομάτη, που τον λέω 
βασικό φερόμενο- κύριος Πανταζής, ο οποί-
ος φοράει μπλούζες και ιστορίες και πάει να 
καθίσει για πέντε λεπτά για να κάνει τι, αντί να 
πάει να πετάξει την μπλούζα; Μηχανάκια δεν 
ξέρανε, αριθμούς των πινακίδων δεν είχανε, 
ψάχνουν να βρουν μέλη, πώς θα τα βρίσκανε; 
(…) Αστειότητα είναι, επίσης, αστειότητα είναι 
να πεις ότι εγώ θα οργανώσω ένα κτύπημα σε 
συγκεκριμένο δρόμο και δεν θα πάρω μέτρα 
προφύλαξης, αλλά θα είμαι εκτεθειμένος πα-
ντού».

Με λογικές κατασκευές δεν μπορείς να πε-

ράσεις πάνω από τα πραγματι-
κά περιστατικά. Οι χρυσαυγίτες 
έχαιραν πλήρους ασυλίας από 
τον αστυνομικό μηχανισμό, γι’ 
αυτό όχι μόνο δεν έπαιρναν 
μέτρα, αλλά δρούσαν «φόρα 
παρτίδα» και φρόντιζαν να 
αφήνουν τη στάμπα τους. Πί-
στευαν ότι αυτό ήταν η δύναμή 
τους, που τους βοηθούσε να 
αυξήσουν την πολιτική επιρ-
ροή τους. Αυτό το επιχείρημα 
δεν είναι αυθαίρετο (όπως το 
σόφισμα Παπαδέλη), αλλά 
εδράζεται στα πραγματικά 
περιστατικά. Ολος ο κόσμος 
γνώριζε για την ασυλία που απολάμβαναν 
οι χρυσαυγίτες από τον αστυνομικό μηχανι-
σμό, με τον οποίο άλλωστε αρκετές φορές 
συνεργάστηκαν. Τι να πρωτοθυμηθούμε, την 
από κοινού επίθεσή τους στους μετανάστες 
στο παλιό Εφετείο στη Σωκράτους ή την από 
κοινού επίθεση ενάντια σε αντιφασιστικές 
διαδηλώσεις;

Αστυνομικές πλάτες στο 
δρόμο

Αρκεί να αναφερθούμε στην εξοργιστική 
στάση των αστυνομικών της ΔΙΑΣ σε πολλές 
περιπτώσεις εγκληματικής δράσης των χρυ-
σαυγιτών, που παρακολουθούσαν απαθώς 
(για να μην πούμε με κρυφή χαρά), μολονότι 
μπροστά στα μάτια τους διαπράττονταν αυ-
τόφωρα πλημμελήματα και κακουργήματα, 
με αποκορύφωμα την εν ψυχρώ δολοφονία 
του Παύλου Φύσσα από τον ταγματοεφο-
δίτη της ΧΑ Ρουπακιά. Οι έξι Διάδες που 
ήταν μπροστά στη δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα παραδέχτηκαν ότι είχαν λάβει από 
το Κέντρο της Αμεσης Δράσης διαταγή να 
παρακολουθούν από κοντά τη δράση της ΧΑ, 
να μην επέμβουν και να ενημερώνουν! Αυτό 
συνέβη ακόμα κατά τις επιθέσεις της ΧΑ στο 
στέκι Συνεργείο στην Ηλιούπολη, στο στέκι 
Αντίπνοια στα Πετράλωνα και στη δολοφονι-
κή επίθεση σε βάρος των μελών και στελεχών 
του ΠΑΜΕ στο Πέραμα.

Αυτή την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη και 
Πέμπτη), κατέθεσε στη δίκη της ΧΑ ο Σ. 
Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου 
Μετάλλου Αττικής και στέλεχος του ΚΚΕ, 
για την δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν ο 
ίδιος και οι σύντροφοί του. Στη δολοφονική 
επίθεση των χρυσαυγιτών κατά των μελών 
του ΠΑΜΕ θα αναφερθούμε διεξοδικά σε 
επόμενο ρεπορτάζ μας. Εδώ θέλουμε μόνο 
να υπογραμμίσουμε ότι ο Πουλικόγιαννης πε-
ριέγραψε με συγκροτημένο λόγο τη «μαύρη» 
δράση των δολοφόνων της ΧΑ, που έπαιρναν 
διαταγές από τον φίρερ Ν. Μιχαλολιάκο και 
την ηγετική ομάδα, τόσο πριν όσο και κατά τη 
διάρκεια των δολοφονικών επιθέσεων, μετά 
την ολοκλήρωση των οποίων ο φίρερ επιβρά-
βευε τα μέλη των ταγμάτων εφόδου, επειδή 
εκτέλεσαν με επιτυχία το δολοφονικό τους 
έργο. 

Από την κατάθεση του Σ. Πουλικόγιαννη 
καταδείχτηκε ότι ο φίρερ και όλη η ηγετική 
ομάδα της ΧΑ θα έπρεπε να παραπεμφθούν 
ως ηθικοί αυτουργοί για όλα τα αδικήματα 
για τα οποία παραπέμπονται τα μέλη και τα 
στελέχη της ΧΑ. Αυτό ενόχλησε αφάνταστα 
τους συνηγόρους υπεράσπισης των χρυσαυ-
γιτών και ειδικά αυτούς που έχουν και οργα-
νωτικές σχέσεις με τη νεοναζιστική συμμορία, 
και για μια φορά ακόμα έδρασαν σαν νεαροί 
χουλιγκάνοι. Συνεχώς επενέβαιναν κατά την 
εξέταση του Σ. Πουλικόγιαννη από τον συνή-
γορο πολιτικής αγωγής Θ. Θεοδωρόπουλο, 
επειδή οι ερωτήσεις του ήταν εύστοχες και 
εμπεριστατωμένες, ενώ ο Πουλικόγιαννης με 
τις απαντήσεις του δεν άφηνε καμιά αμφιβο-
λία τόσο για τους φυσικούς αυτουργούς όσο 
και τους ηθικούς αυτουργούς. Ενοχλήθηκαν 

ακόμα οι υπερασπιστές των χρυσαυγιτών, 
γιατί με την κατάθεση του Σ. Πουλικόγιαννη 
κινδυνεύουν να καταδικαστούν ο φίρερ, οι 
βουλευτές και τα στελέχη της ΧΑ που κατη-
γορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση και για διεύθυνσή της.

Στην κατάθεσή του, λοιπόν, ο Σ. Πουλι-
κόγιαννης αναφέρθηκε και στη στάση των 
αστυνομικών της ΔΙΑΣ κατά τη διάρκεια της 
δολοφονικής επίθεσης που δέχθηκαν τα μέ-
λη και τα στελέχη του ΠΑΜΕ, που ήταν στην 
ουσία στάση ενθάρρυνσης των χρυσαυγιτών, 
που ήξεραν ότι έχουν το ακαταδίωκτο. Αυτά 
δεν τα λέει τώρα ο Πουλικόγιαννης, αλλά τα 
κατέθεσε από την πρώτη στιγμή. Παραθέτου-
με απόσπασμα από την κατάθεση που έδωσε 
στις 13 Σεπτέμβρη του 2013, μια μέρα μετά τη 
δολοφονική επίθεση των χρυσαυγιτών κατά 
των μελών του ΠΑΜΕ, έξι μέρες πριν από τη 
δολοφονία του Παύλου Φύσσα:

«Θα ήθελα επίσης να αναφέρω πως κατά 
την διάρκεια των επεισοδίων είδα σε απόστα-
ση πενήντα (50) με εκατό (100) μέτρα και πίσω 
από εμάς δύο μηχανές της αστυνομίας, της 
ομάδας ΔΙΑΣ, με τέσσερα (4) άτομα, οι οποίοι 
ενώ παρακολουθούσαν όλη την εξέλιξη  δεν 
έκαναν καμία παρέμβαση για την αποτρέ-
ψουν. Επίσης μετά το πέρας της επίθεσης σε 
βάρος μας, περίοικος, του οποίου τα στοιχεία 
γνωρίζω, μου ανέφερε ότι η αποχώρηση με 
μηχανάκια και των δύο ομάδων που έγινε από 
την οδό Νεωρίων ήταν σχεδόν ταυτόχρονη με 
την έλευση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων 
με δεκάδες μηχανές της ομάδας ΔΙΑΣ καθώς 
και με επτά (7) ή οκτώ (8) περιπολικά οχήματα. 
Οι περίοικοι υποδείκνυαν φωνάζοντας προς 
τους αστυνομικούς “αυτοί είναι που χτύπησαν 
τα παιδιά, πιάστε τους“ και από ό,τι ενημερώ-
θηκα δεν έγινε καμία κίνηση προς αυτή την 
κατεύθυνση με αποτέλεσμα να φύγουν ανε-
νόχλητοι».

Τα πραγματικά περιστατικά, λοιπόν, όχι μό-
νο δε στηρίζουν το σόφισμα του συνηγόρου 
του Κασιδιάρη, αλλά αναδεικνύουν την κενό-
τητά του. Οι χρυσαυγίτες δεν είχαν λόγους 
να ψάξουν τρύπες για να κρυφτούν, γιατί ο 
αστυνομικός μηχανισμός τους έκανε πλάτες 
και είχαν την αίσθηση του ακαταδίωκτου. Επι-
στρέφοντας στη δολοφονική επίθεση κατά 
των αιγύπτιων ψαράδων, σημειώνουμε ότι η 
αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή των 
έξι χρυσαυγιτών, γιατί η δολοφονική επίθε-
ση σε βάρος των ψαράδων είχε γίνει γνωστή 

στην εργατογειτονιά και θα ήταν σκάνδαλο 
αν οι αστυνομικοί δεν τους αναζητούσαν και 
δεν προσήγαγαν κάποιους απ’ αυτούς στο 
ΑΤ Κερατσινίου. Μετά απ’ αυτό, όμως, έγινε 
μια σειρά ενεργειών από τον αστυνομικό και 
δικαστικό μηχανισμό προκειμένου οι χρυσαυ-
γίτες να πέσουν στα μαλακά.

Πλάτες και στα Τμήματα
Ολοι όσοι επιτέθηκαν στο σπίτι των αιγύ-

πτιων ψαράδων φορούσαν μαύρες μπλούζες, 
ενώ σύμφωνα με απολογίες χρυσαυγιτών, δύο 
απ’ αυτούς, ο Αναστάσιος Πανταζής και ο 
Μάρκος Ευγενικός φορούσαν μπλούζες της 
ΧΑ. Οτι δύο τουλάχιστον άτομα φορούσαν 
μπλούζες της ΧΑ, το κατέθεσε στην προα-
νάκριση η αστυνομικός Ε. Πολυχρονίδου, 
που τους προσήγαγε στο ΑΤ Κερατσινίου. 
Και βέβαια, ο αξιωματικός υπηρεσίας και 
οι αστυνομικοί που είχαν υπηρεσία τις πρω-
ινές ώρες στις 12 Ιούνη του 2012 είδαν ότι οι 
προσαχθέντες φορούσαν μαύρες μπλούζες 
και μάλιστα οι δύο με διακριτικά της ΧΑ. Η 
Ε. Πολυχρονίδου έδωσε κατάθεση στις 7 το 
πρωί της ίδιας μέρας στους συναδέλφους της 
της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Οταν η εν λόγω αστυνομικός κατέθεσε στο 
δικαστήριο, ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Θ. 
Καμπαγιάννης της έδειξε φωτογραφίες του 
Δ. Αγριογιάννη (τραβήχτηκαν όταν αυτός 
προσήχθη ως κατηγορούμενος στη ΓΑΔΑ), τη 
ρώτησε τι φορούσε ο Αγριογιάννης και απά-
ντησε με κατηγορηματικότητα ότι φορούσε 
μαύρα ρούχα. Ο συνήγορος υπεράσπισης Δ. 
Ζώτος της έδειξε φωτογραφίες του Πανταζή 
και έκανε το ίδιο ερώτημα. Η αστυνομικός 
απάντησε με κατηγορηματικότητα ότι όταν 
τον προσήγαγε ο Πανταζής φορούσε μπλού-
ζα της ΧΑ. 

Δείτε τις φωτογραφίες στην κορυφή της 
σελίδας. Πανταζής και Αγριογιάννης φω-
τογραφίστηκαν στη ΓΑΔΑ σαν κλαρινογα-
μπροί και όχι με τα «ρούχα της δουλειάς», 
δηλαδή με τις μαύρες και χρυσαυγίτικες 
μπλούζες που φορούν τα μέλη των ταγμάτων 
εφόδου όταν οργανώνουν τις δολοφονικές 
τους επιθέσεις και που φορούσαν και οι ίδιοι 
όταν προσήχθησαν στο ΑΤ Κερατσινίου, λίγη 
ώρα μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι 
των αιγύπτιων ψαράδων!

Μια μέρα μετά τη φωτογράφιση των συλ-
ληφθέντων χρυσαυγιτών στη ΓΑΔΑ (δηλαδή 
στις 14 Σεπτέμβρη του 2012), ο συνήγορός 

τους Ι. Γλύκας κατέθεσε 
στην τακτική ανακρίτρια 
του 4ου Τμήματος του 
Πρωτοδικείου Πειραιά έξι 
απολογητικά υπομνήμα-
τα, με το ίδιο περιεχόμενο 
(αλλάζουν μόνο τα ονόμα-
τα). Οι έξι κατηγορούμενοι 
ισχυρίζονται (δείτε φωτο-
γραφία): «Ουδεμία σχέση 
έχω με την συγκεκριμένη 
οργάνωση “ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ“ 
και δεν πρόσκειμαι ιδεολο-
γικά σ’ αυτήν. Φοράω, μέχρι 
και σήμερα, απολογούμενος 
ενώπιόν Σας, τα ίδια ρούχα, 

με τα οποία συνελήφθην, και μόνη η αμφίεσή 
μου δεν παραπέμπει, ούτε συνειρμικά σε συ-
γκεκριμένη ενδυμασία μελών τέτοιου είδους 
οργανώσεων»!

Οι χρυσαυγίτες λένε ψέματα. Και είναι 
στοχευμένο το ψέμα (ότι δήθεν φορούσαν 
τα ανοιχτόχρωμα ρούχα από τη στιγμή της 
σύλληψής τους), προκειμένου να ακυρώ-
σουν την αναγνώρισή τους από τα θύματά 
τους, τους αιγύπτιους ψαράδες, που περιέ-
γραψαν άτομα με μαύρες και χρυσαυγίτικες 
μπλούζες. Θα μπορούσαν να επιχειρήσουν 
την κατασκευή αυτή, χωρίς τη βοήθεια του 
αστυνομικού μηχανισμού, που μολονότι τους 
προσήγαγε με τα μαύρα ρούχα, τους επέτρε-
ψε να ντυθούν και να φωτογραφιστούν σαν 
κλαρινογαμπροί που είχαν βγει νυχτερινή 
τσάρκα;

Ας γυρίσουμε, όμως, στην ώρα της προσα-
γωγής τους στο ΑΤ Κερατσινίου. Οταν προ-
σέρχονται στο Τμήμα τα δυο αδέλφια, ο Μο-
χάμεντ και ο Αχμέτ (ο τρίτος είχε μεταφερθεί 
βαρύτατα τραυματισμένος στο νοσοκομείο) 
για να τους αναγνωρίσουν, ο Πανταζής και 
ο Ευγενικός φορούν ανάποδα τις μπλούζες 
για να μη φαίνονται τα διακριτικά της ΧΑ. Ο 
αξιωματικός υπηρεσίας και οι αστυνομικοί 
που διενήργησαν τη διαδικασία της αναγνώ-
ρισης στο ΑΤ Κερατσινίου είδαν αυτή την 
παράνομη ενέργεια των δύο χρυσαυγιτών. 
Για ποιο λόγο την επέτρεψαν, αν όχι για να 
τους βοηθήσουν;

Αυτό δεν το έκαναν οι συγκεκριμένοι 
αστυνομικοί μόνο από προσωπική συμπάθεια 
προς τη ΧΑ (δεν το γνωρίζουμε, αλλά και δεν 
μπορούμε να το αποκλείσουμε), αλλά γιατί 
υπήρχε «γραμμή» από τα «ψηλά» του αστυ-
νομικού μηχανισμού να μην παρεμποδίζουν 
την δράση των νεοναζιστών και να μην τους 
συλλαμβάνουν. Κι αν τύχει και συλλάβουν κά-
ποιους, να τους βοηθήσουν να «καθαρίσουν» 
(ξαναθυμίζουμε τι κατέθεσαν οι έξι Διάδες 
που ήταν μπροστά στη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα: ότι η εντολή που είχαν ήταν να 
παρακολουθούν τη δράση των χρυσαυγιτών, 
να μην επέμβουν και να ενημερώνουν το Κέ-
ντρο της Αμεσης Δράσης).

Οτι οι Πανταζής και Ευγενικός φορούσαν 
μπλούζες της ΧΑ το ομολογούν και αρκετοί 
από τους συγκατηγορούμενούς τους, στην 
απολογία που έδωσαν στην ειδική ανακρίτρια 
εφέτη Ι. Χριστοδουλέα–Κλάπα. Παραθέτουμε 
αποσπάσματα από την απολογία του Δ. Αγρι-
ογιάννη:

«ΕΡΩΤΗΣΗ: Η μάρτυρας Ευαγγελία Πολυ-
χρονίδου, αστυνομικός κατέθεσε στην από 
27-11-2013  ένορκη εξέτασή της ενώπιόν μας 
ότι εντόπισαν περί τις 03.30 επί της λεωφό-
ρου Σχιστού τρεις μοτοσυκλέτες με δύο άτομα 
ανά μοτοσυκλέτα, ότι τους ρώτησαν τι έκαναν 
και αυτοί απάντησαν ότι κάθονταν και ότι δύο 
από αυτούς φορούσαν μπλούζες της Χρυσής 
Αυγής.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι δύο όντως φορούσαν 
μπλούζες της Χρυσής Αυγής, ο Αναστάσιος 
Πανταζής και ο Ευγενικός Μάρκος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σχέση έχετε με τη Χρυσή 

Αυγή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Καμία απολύτως. Ο Ευγενι-

κός και ο Πανταζής φόραγαν μπλούζες της 
Χρυσής Αυγής και τις γύρισαν ανάποδα στο 
τμήμα (…) Υποθέσαμε ότι όντως να είχαν κά-
νει αυτά τα πράγματα που μας κατηγορού-
σαν. Γιατί τέτοια ώρα μέσα στη νύχτα πού θα 
πήγαν με μπλούζες της ΧΑ. Αν βγαίνεις  βόλτα 
τη νύχτα βγαίνεις με τα φυσιολογικά ρούχα».

Ο σκληρός αυτός χρυσαυγίτης λέει και 
πολλά άλλα ενάντια στους Πανταζή και Ευ-
γενικό. Προφανώς, μετά τη σύλληψή του πα-
νικοβλήθηκε και τα «ξερνάει» όλα, ενοχοποιώ-
ντας τους άλλους για να σώσει το τομάρι του. 
Ο χώρος δεν επιτρέπει να παραθέσουμε όλα 
όσα λέει ο Αγριογιάννης. Εδώ στεκόμαστε 
μόνο στο ότι οι Πανταζής και Ευγενικός φό-
ραγαν μπλούζες της ΧΑ, ότι τις άλλαξαν μέ-
σα στο ΑΤ Κερατσινίου για να εξαπατήσουν 
τους αιγύπτιους ψαράδες και ότι αυτό έγινε 
εν γνώσει των αστυνομικών του Τμήματος. 
Το επέτρεψαν εφαρμόζοντας τη «γραμμή» 
της ηγεσίας της αστυνομίας να αφήνουν τη 
ΧΑ να ξεδιπλώνει ελεύθερα το δολοφονικό 
φασιστικό της έργο ενάντια στον ελληνικό 
λαό, ενάντια σε πολιτικές και συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις, ενάντια στους μετανάστες, 
προκειμένου να σπείρει το φόβο και να τους 
παροπλίσει.

Επίσης, οι Κ. Παπαδόπουλος και Θωμάς 
Μαρίας παραδέχτηκαν στην ειδική ανακρί-
τρια εφέτη Ι. Χριστοδουλέα-Κλάπα, που τους 
ρώτησε ποιοι από τους συγκατηγορούμενούς 
τους φορούσαν μπλούζες της ΧΑ, ότι φορού-
σαν οι Πανταζής και Ευγενικός.

Από το ΑΤ Κερατσινίου, όπου οι αστυνο-
μικοί επέτρεψαν στους δύο χρυσαυγίτες να 
φορέσουν ανάποδα τις μπλούζες, μπας και 
μπερδέψουν τα θύματά τους, τους αιγύπτιους 
ψαράδες, να μην τους αναγνωρίσουν, πάμε 
στη ΓΑΔΑ όπου μεταφέρονται οι χρυσαυγί-
τες. Εκεί, συγγενείς και φίλοι των συλληφθέ-
ντων πογκρομιστών τους πηγαίνουν ρούχα, 
αυτοί αλλάζουν τα «ρούχα της δουλειάς», με 
τα οποία είχαν κάνει τη δολοφονική επίθεση, 
και φωτογραφίζονται σαν κλαρινογαμπροί (η 
φωτογράφιση γίνεται σε αστυνομική υπηρε-
σία στη λεωφόρο Καβάλας, όπου τους πηγαί-
νουν).

Ο χρυσαυγίτης Αγριογιάννης, απαντώντας 
σε ερώτηση της ειδικής ανακρίτριας εφέτη, 
για ποιο λόγο του ζήτησαν να κρύψει το ότι 
φορούσαν μπλούζες της ΧΑ, είπε ότι αυτό 
έγινε για να μη χαρακτηριστούν χρυσαυ-
γίτες και χρεωθεί η επίθεση στη ΧΑ. Ειδικά 
ο Πανταζής του είπε πως, επειδή η επίθεση 
έγινε ελάχιστες μέρες πριν τις εκλογές του 
Ιούνη του 2012, θα προκληθεί σκάνδαλο σε 
βάρος της ΧΑ.

Ο Πανταζής, όταν η ειδική ανακρίτρια 
εφέτης τον ρώτησε αν φορούσε μπλούζα της 
ΧΑ, όπως κατέθεσαν τόσο η αστυνομικός Ε. 
Πολυχρονίδου όσο και συγκατηγορούμενοί 
του, στην προανάκριση και ενώπιόν της (της 
ειδικής ανακρίτριας), απάντησε ότι αρνείται 
την κατηγορία και ζήτησε τη φωτογραφία που 
του έβγαλαν στην αστυνομία την επομένη της 
σύλληψής του! Εχτισε ένα κάλπικο άλλοθι, 
που σφραγίστηκε με το Απολογητικό Υπό-
μνημα που συνέταξε ο δικηγόρος Ι. Γλύκας, 
όμως ήταν οι πλάτες του αστυνομικού μηχα-
νισμού -από το Κερατσίνι μέχρι τη ΓΑΔΑ- που 
επέτρεψαν να χτιστεί αυτό το κάλπικο άλλοθι. 
Και βέβαια, είναι τεράστια η ευθύνη της ανα-
κρίτριας του Πειραιά, που δέχτηκε αυτό το 
χοντροκομμένο άλλοθι. 

Μετά απ' όλ' αυτά τα πραγματικά δε-
δομένα, τι να πούμε για το… μεγαλοφυές 
σόφισμα του υπερασπιστή του Κασιδιάρη, 
Δ. Παπαδέλη, που με πομπώδες ύφος χα-
ρακτήρισε αστειότητα την άποψη ότι οι έξι 
συλληφθέντες χρυσαυγίτες αποκλείεται να 
ήταν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης 

σε βάρος των αιγύπτιων ψαράδων, γιατί δε 
θα πήγαιναν να χτυπήσουν χωρίς να πάρουν 
μέτρα προφύλαξης! Οπως είδαμε, δεν πήραν 
μέτρα, γιατί είχαν τη σιγουριά του ακαταδίω-
κτου. Με τέτοια σοφίσματα ο Δ. Παπαδέλης 
πετυχαίνει το αντίθετο αποτέλεσμα από την 
απενοχοποίηση του Πανταζή και των υπόλοι-
πων πογκρομιστών, που είναι ο σκοπός του.

Οργιο σκόπιμων 
παραλείψεων

Στο στάδιο της αξιολόγησης των μαρτύρων 
που κατέθεσαν για τη χρυσαυγίτικη δολοφο-
νική επίθεση σε βάρος των αιγύπτιων ψαρά-
δων, ο συνήγορος πολιτικής αγωγής Κώστας 
Παπαδάκης έκανε ένα «σουμάρισμα» των 
εξοργιστικών παραλείψεων της αστυνομίας, 
όπως αναδείχτηκαν από τις μαρτυρικές κα-
ταθέσεις. Το παραθέτουμε όπως ακριβώς το 
παρουσίασε ο συνήγορος.

«Αλλά από πού το αντλεί αυτό το θράσος 
η εγκληματική οργάνωση, ήδη από τότε στα 
πρώτα βήματα του νομίμου πολιτικού κόμμα-
τος; Εχει κάποια σημασία για το δικαστήριο η 
εκτίμηση του μεγέθους της επικινδυνότητάς 
της, ανάλογα με τη μεταχείριση που έχει από 
την αστυνομία; Φαντάζομαι ναι. 

Ποια είναι η λοιπόν μεταχείριση από την 
αστυνομία, κατά τα όσα οι μάρτυρες μας εί-
παν και όχι κατά τα όσα θα προκύψουν από 
επόμενα στάδια; 

1) Η υποβαθμιστική διατύπωση του σήματος 
από το κέντρο και η αόριστη αναφορά περί 
επίθεσης χωρίς να αναφέρεται ο θανάσιμος 
τραυματισμός ενός ανθρώπου με συνέπεια τις 
επόμενες αναφερόμενες παραλείψεις: 

2) Η παράλειψη σωματικής έρευνας των 
συλληφθέντων δραστών, η οποία είναι και 
υποχρεωτική με το άρθρο 119 παρ. ιγ του Π.Δ. 
141/1991. 

3) Η παράλειψη έρευνας των τροχοφόρων. 
4)  Η παράλειψη έρευνας του τόπου σύλ-

ληψης. 
5) Η παράλειψη της κατ’ οίκον των δραστών 

έρευνας. 
6) Η παράλειψη της αναζήτησης της διαδρο-

μής για ανεύρεση πειστηρίων. 
7) Η παράλειψη περισυλλογής πειστηρίων 

από το ίδιο το σπίτι μέσα. 
8) Η παράλειψη λήψης αποτυπωμάτων και 

DNA. 
9) Η παράλειψη της συλλογής των στοιχείων 

όλων των γειτόνων μαρτύρων και οι αναζητή-
σεις άλλων μαρτύρων εκεί που είχαν παρκάρει 
τις μηχανές. 

10) Η παράλειψη της παραμικρής αναφοράς 
στη Χρυσή Αυγή στις καταθέσεις που έλαβαν 
οι αστυνομικοί – χωρίς διερμηνέα και στο πόδι 
φυσικά - το ίδιο πρωί από τους παθόντες. 

Και ακολουθούν στη συνέχεια:
11) Η παράλειψη ποινικής δίωξης και απαγγε-

λίας για τον κίνδυνο της ζωής και της σωματι-
κής τους ακεραιότητας που διέτρεξαν οι Αιγύ-
πτιοι μέσα στο σπίτι, λες και όλο το πρόβλημα, 
όλη η ποινική απαξία της επίθεσης εξαντλείται 
στις ζημιές στα παντζούρια και τα οχήματα.

12) Η παράλειψη κλήσης του Σαάντ για ανα-
γνώριση των δραστών.

13) Η παράλειψη εκτέλεσης της ιατροδικα-
στικής πραγματογνωμοσύνης. 

14) Η παράλειψη εξέτασης μαρτύρων, όπως 
ο Αχμέντ, στην ανακρίτρια Πειραιά. 

15) Η απώλεια του CD με 44 φωτογραφίες 
του σπιτιού και των οχημάτων με τις ζημιές κλπ.

Αυτά λοιπόν αποτελούν, κ. πρόεδρε, στοι-
χεία τα οποία όταν παραλείπονται σε μια 
αστυνομική έρευνα για ένα γεγονός τόσο ση-
μαντικό, προφανώς ενθαρρύνουν και ενισχύ-
ουν τους δράστες, οι οποίοι την άλλη φορά έρ-
χονται ακόμη πιο δυναμωμένοι. Γιατί νιώθουν 
προστασία αντί καταστολής. Αναλογισθείτε 
εάν στη θέση του ατυχούς Αμπουζίντ, στην 
ταράτσα κοιμόταν ένας μεγαλοεφοπλιστής, 
ένας καναλάρχης ή ένας τραπεζίτης. Θα ήταν 
ίδια η έρευνα;».

Ο αστυνομικός μηχανισμός έκανε πλάτες στους νεοναζί

Μπορείτε να κοιμόσαστε 
ήσυχοι. Ολα ήταν μια 

παρεξήγηση, η οποία μετα-
τράπηκε σε είδηση μέσα «στο 
γενικευμένο κλίμα παραπλη-
ροφόρησης των ημερών» 
(Κατρούγκαλος). Κι αν δεν πι-
στεύετε τον υπουργό Κατρού-
γκαλο, που έκανε δήλωση, ή τον 
υπουργό Τσακαλώτο, που εξέ-
δωσε non paper, οφείλετε να 
πιστέψετε τον εκπρόσωπο του 
Ντεϊσελμπλούμ, Μισέλ Ρέινς, 
που διευκρίνισε ότι η αναφορά 
στο έγγραφο Ντεϊσελμπλούμ 
ενόψει Eurogroup σε «μέτρα 
για το Ασφαλιστικό» δεν έχει 
να κάνει με τη μεταρρύθμιση 
του συνταξιοδοτικού, αλλά με 
θέματα όπως το ελάχιστο εγγυ-
ημένο εισόδημα.

Είναι πολύ βολικός αυτός ο 
καυγάς ανάμεσα στα αντιπολι-
τευόμενα ΜΜΕ και τους υπουρ-
γούς της συγκυβέρνησης των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Βρίσκουν κάτι σε 
ένα έγγραφο, σε μια δήλωση 
κάποιου κοινοτικού παράγο-
ντα, ακόμα και σ' ένα ρεπορτάζ 
ή άρθρο ευρωπαϊκής εφημε-
ρίδας κι αμέσως το κάνουν 
αντικυβερνητική σημαία. Τις 
περισσότερες φορές οι δημο-
σιογράφοι που χειρίζονται τα 
θέματα δεν έχουν ιδέα γι' αυτά, 
αλλά καλούνται να κάνουν αντι-
κυβερνητικό σαματά. Τα αρμό-
δια κυβερνητικά στελέχη απο-
κρούουν σχετικά εύκολα αυτές 
τις επιθέσεις, αν και το τίμημα 
της «αρνητικής δημοσιότητας» 
το πληρώνει η κυβέρνηση. Βλέ-
πετε, εργαζόμενοι και συνταξι-
ούχοι δεν πιστεύουν ούτε λέξη 
απ' αυτά που λένε οι υπουργοί 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Οποιος, όμως, γνωρίζει την 
ουσία του νέου «ασφαλιστικού» 
συστήματος δεν έχει ανάγκη 
από ερμηνείες ενός σημειώμα-
τος που ετοίμασε ο Ντεϊσελ-
μπλούμ ενόψει του Eurogroup 
του Νοέμβρη. Είναι πιθανό το 
σημείωμα του Ντεϊσελμπλούμ 
να αφορά το Ασφαλιστικό (και 
όχι το Ελάχιστο Εγγυημένο Ει-
σόδημα, όπως συμφώνησαν να 
πουν μετά από την παρέμβαση 
του Τσακαλώτου). Το λέμε, γιατί 
ζήτημα Ασφαλιστικού έχει τε-
θεί ήδη, με τον πιο επίσημο τρό-
πο και δημόσια, από το ΔΝΤ, 
που έχει εισηγηθεί να μειωθεί 
η λεγόμενη «προσωπική διαφο-
ρά» των παλιών συνταξιούχων, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει 
το ελληνικό κράτος τον όγκο 
των απαραίτητων κοινωνικών 
δαπανών (στις οποίες δεσπό-
ζει το περιβόητο Ελάχιστο Εγ-
γυημένο Εισόδημα). Επομένως, 
είτε τεθεί στο Eurogroup του 
Νοέμβρη, είτε στο επόμενο, 
είτε στο μεθεπόμενο, κάποια 
στιγμή το Ασφαλιστικό θα τε-
θεί για συζήτηση και σ' αυτό το 
επίπεδο. Και θα τεθεί γιατί «ο 
λογαριασμός δε βγαίνει».

Μπορεί ο Κατρούγκαλος να 

δηλώνει ότι το Ασφαλιστικό 
«έκλεισε», και μάλιστα να καμα-
ρώνει προκλητικά για το νόμο 
του, μπορεί η «πράσινη» ΠΟΣΕ-
ΙΚΑ να εξακολουθεί να φτιάχνει 
συγκριτικούς πίνακες που δεί-
χνουν μειωμένες τις απώλειες 
σύνταξης σε σχέση με το προ-
ηγούμενο σύστημα (Λοβέρδου-
Κουτρουμάνη), καθώς παίρνουν 
ως βάση σύγκρισης το ίδιο 
ύψος συντάξιμων αποδοχών, 
που δεν μπορεί να είναι ίδιο, 
αφού ο νόμος Κατρούγκαλου 
άλλαξε τη βάση υπολογισμού 
τους, οδηγώντας σε μείωση των 
συντάξιμων αποδοχών, άρα και 
σε μείωση της σύνταξης, όμως 
το Ασφαλιστικό θα είναι μονί-
μως «ανοιχτό», γιατί ο ΕΦΚΑ 
(Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης) που δημιούργη-
σαν είναι ένα θνησιγενές υπερ-
Ταμείο, το οποίο από την αρχή 
ακόμα της λειτουργίας του θα 
παράγει ελλείμματα. Ελλείμ-
ματα που το κράτος πλέον δεν 
έχει καμιά υποχρέωση να καλύ-
πτει (η υποχρέωση του κράτους 
εξαντλείται στη χορήγηση της 
λεγόμενης εθνικής σύνταξης) 
και επομένως θα κληθούν να 
πληρώσουν οι συνταξιούχοι με 
μείωση συντάξεων. Κι επειδή 
οι νέοι συνταξιούχοι θα έχουν 
υποστεί ήδη το μεγάλο «μα-
χαίρι», ο μπαλτάς θα επιπέσει 
στις «προσωπικές διαφορές» 
των παλιών συνταξιούχων, οι 
οποίες θεωρούνται «χαριστική 
παροχή» («δεν τις δικαιούνται» 
βάσει του νέου τρόπου υπολο-
γισμού).

Αναφέρουμε επιγραμματικά 
μερικές πλευρές ελλειμματικό-
τητας του ΕΦΚΑ.

u Οι ασφαλισμένοι του ση-
μερινού ΙΚΑ είναι υποχρεωτικό 
να ασφαλίζονται από τους κα-
πιταλιστές εργοδότες με βάση 
τους κλαδικούς μισθούς και 
ημερομίσθια και όχι με βάση 
τα καταβαλλόμενα. Οι καπιτα-
λιστές εργοδότες δεν πληρώ-
νουν τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές, με αποτέλεσμα η «μαύρη 
τρύπα» στα έσοδα του ΙΚΑ να 
μεγαλώνει. Με το νέο σύστη-
μα, οι ασφαλιστικές εισφορές 
θα καταβάλλονται με βάση το 
εισόδημα, ανεξάρτητα από την 
ιδιότητα του ασφαλισμένου 
(αν δηλαδή είναι μισθωτός ή 
αυταπασχολούμενος ή ελεύ-
θερος επαγγελματίας). Ετσι, 
και οι ασφαλιστικές εισφορές 
των μισθωτών θα υπολογίζονται 
με βάση τα καταβαλλόμενα και 
όχι με βάση τα προβλεπόμενα 
από τις κλαδικές συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας. Με δε-
δομένο, λοιπόν, ότι οι καπιτα-
λιστές δεν πληρώνουν μισθούς 
και μεροκάματα με βάση τις 
κλαδικές συμβάσεις, αλλά 
στο ύψος των κατώτατων της 
ΕΓΣΕΕ (586 ευρώ ή 511 για τους 
μικρότερους των 25 ετών), ανα-
μένεται να προκύψει αμέσως 

μια τεράστια μείωση εσόδων 
για τους ασφαλισμένους του 
σημερινού ΙΚΑ (μισθωτοί), που 
εξακολουθούν να αποτελούν 
το μεγαλύτερο ποσοστό του 
συνόλου των ασφαλισμένων 
της χώρας.

u Οπως έχουμε αποκαλύψει, 
στον ΕΦΚΑ μεταφέρονται πε-
ρίπου ένα εκατομμύριο συντα-
ξιούχοι και εν ενεργεία ασφαλι-
σμένοι του Δημοσίου (που προ-
σελήφθησαν μέχρι 31.12.2010, 
γιατί από 1.1.2011 όσοι προσλαμ-
βάνονταν ασφαλίζονταν έτσι κι 
αλλιώς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), χωρίς 
να μεταφερθούν και οι ασφα-
λιστικές εισφορές που αυτοί 
έχουν πληρώσει. Στόχος είναι 
να απαλλαγεί ο κρατικός προϋ-
πολογισμός από την υποχρέω-
ση να καταβάλλει τις συντάξεις 
των δημόσιων υπάλληλων, για 
τις οποίες αυτοί έχουν πληρώ-
σει ασφαλιστικές εισφορές. Η 
Κοινωνική Ασφάλιση των δημό-
σιων υπάλληλων ήταν αυτό που 
ονομάζεται Ασφάλιση στον Ερ-
γοδότη. Η μετάβαση από αυτή 
τη μορφή Κοινωνικής Ασφάλι-
σης σε ασφάλιση σε Ταμείο θα 
έπρεπε να συνοδεύεται από 
ένα ισχυρό αποθεματικό, το 
οποίο ο προηγούμενος φορέ-
ας (το Δημόσιο) θα έπρεπε να 
καταβάλει στο νέο φορέα (ΕΦ-
ΚΑ). Στο άρθρο 59 του νόμου, 
όμως, που αναφέρεται στους 
πόρους του ΕΦΚΑ, γίνεται 
αναφορά μόνο στις εισφορές 
που θα καταβάλλουν οι δημό-
σιοι υπάλληλοι από τότε που 
θα ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ 
(1.1.2017). Δε γίνεται λόγος για 
το αποθεματικό που θα έπρε-
πε να συνοδεύει τη μεταφορά 
όλων αυτών των ασφαλισμένων 
στο νέο φορέα.

u Στον ΕΦΚΑ θα ενταχθούν 
και οι αγρότες που είναι ασφα-
λισμένοι στον Κλάδο Κύριας 
Ασφάλισης Αγροτών (ΚΚΑΑ) 
και, τουλάχιστον, οι συνταξιού-
χοι αυτού του Κλάδου, άλλο ένα 
εκατομμύριο ασφαλισμένοι, 
επίσης χωρίς αποθεματικό! Ο 
ΕΦΚΑ θα εισπράττει μόνο τις 
ασφαλιστικές εισφορές τους 
από τώρα και μετά (καταργήθη-
κε ακόμα και η κρατική χρημα-
τοδότηση που προβλεπόταν)!

Επομένως, εκτός από τη 
μετατροπή των συντάξεων σε 
άθλια φιλανθρωπικά βοηθή-
ματα, έφτιαξαν έναν ασφαλι-
στικό φορέα χρεοκοπημένο 
από τη γέννησή του. Σε βάρος 
αυτού του ασφαλιστικού φο-
ρέα διαπράττεται εξαρχής μια 
πρωτοφανής ληστεία, αφού του 
φορτώνουν συνταξιούχους και 
ασφαλισμένους που θα γίνουν 
συνταξιούχοι, χωρίς τα απαι-
τούμενα αποθεματικά. Ο κρατι-
κός προϋπολογισμός απαλλάσ-
σεται από τη συνταξιοδοτική 
δαπάνη, την οποία θα κληθεί 
να σηκώσει ο ίδιος ο ΕΦΚΑ, 
δηλαδή οι συνταξιούχοι.

Μονίμως «ανοιχτό» το 
Ασφαλιστικό
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Το τρικ του διαχωρισμού 
των μεταπτυχιακών σπου-

δών σε Προγράμματα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
και σε Προγράμματα Μετα-
πτυχιακής Επαγγελματικής Ει-
δίκευσης (Π.Μ.Ε.Ε.) επινόησαν 
οι συριζαίοι, για να νομιμοποι-
ήσουν τα υψηλά δίδακτρα στις 
περισσότερες περιπτώσεις των 
μεταπτυχιακών σπουδών και 
να άρουν κατά κάποιο τρόπο 
τις αντιδράσεις των πρυτάνε-
ων των Πανεπιστημίων.

Σύμφωνα με το νομοσχέ-
διο «Δεύτερος και τρίτος 
κύκλος σπουδών των Α.Ε.Ι.  
-  Προγράμματα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών, Διδακτορικές 
Σπουδές και άλλες διατάξεις», 
που κατατέθηκε στη Νομοπα-
ρασκευαστική Επιτροπή της 
Βουλής, τα μεν Π.Μ.Σ. απο-
σκοπούν  «στην προαγωγή 
της επιστημονικής γνώσης 
και των τεχνών, την ανάπτυξη 
της έρευνας και την υψηλού 
επιπέδου εξειδίκευση πτυχι-
ούχων σε εφαρμογές, ειδικές 
θεματικές ενότητες ή επί μέ-
ρους κλάδους των επιστημών 
οι οποίοι θεραπεύονται στα 
προγράμματα πρώτου κύκλου 
σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι.», 
τα δε Π.Μ.Ε.Ε. «αποβλέπουν 
στη συστηματική ανανέωση 
και διεύρυνση των επαγγελμα-
τικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
πτυχιούχων Α.Ε.Ι.».

Καταρχάς, η φοίτηση σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα 
αποσκοπεί κυρίως στη διεύ-
ρυνση των πιθανοτήτων για την 
εύρεση εργασίας και την επαγ-
γελματική αποκατάσταση, ενώ 
περιορισμένος είναι ο αριθμός 
εκείνων που φοιτά σε μεταπτυ-
χιακά προγράμματα από καθα-
ρά ακαδημαϊκό ενδιαφέρον 
(ακαδημαϊκή καριέρα).

Επειτα, «η προαγωγή της 
επιστημονικής γνώσης και η 
ανάπτυξη της έρευνας» έχει 
ως φυσικό επακόλουθο για κεί-
νον που την πραγματοποιεί μέ-
σω των Π.Μ.Σ. και την «υψηλού 
επιπέδου εξειδίκευσή» του «σε 
εφαρμογές, ειδικές θεματικές 
ενότητες ή επί μέρους κλά-
δους των επιστημών», που με 
τη σειρά της εμπεριέχει και την 
«ανανέωση και διεύρυνση των 
επαγγελματικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων», που αποκτώνται, 
υποτίθεται, μέσα από Π.Μ.Ε.Ε.

Αρα, ο διαχωρισμός μεταξύ 
Π.Μ.Σ. και Π.Μ.Ε.Ε. από άπο-
ψη περιεχομένου είναι καθαρά 
γελοίος. Το «κλειδί» του τεχνη-
τού διαχωρισμού είναι, κατά 
τη γνώμη μας, αποκλειστικά 
το ύψος των διδάκτρων που 
επιβάλλονται στη μια και την 
άλλη περίπτωση και ο τρόπος 
χρηματοδότησης.

Στα μεν Π.Μ.Σ., η χρημα-
τοδότηση «προέρχεται i) από 
τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ 
που είναι υπεύθυνο για τον 
σχεδιασμό τους, ii) από το 
ΥΠΠΕΘ, iii) από δωρεές, πα-
ροχές, κληροδοτήματα, χορη-
γίες φορέων του δημοσίου ή 
ιδιωτικού τομέα, από παροχές 
νομικών προσώπων, πόρους 
από ερευνητικά προγράμμα-

τα, ευρωπαϊκούς πόρους και 
κάθε άλλη νόμιμη πηγή, iv) 
από μέρος των εσόδων ή των 
οφειλών των υπόχρεων των 
Ειδικών Λογαριασμών Κονδυ-
λίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ 
και v) από το παρακρατούμε-
νο μέσω του ΕΛΚΕ ποσοστό 
των εσόδων των Π.Μ.Σ. ή των 
Π.Μ.Ε.Ε.».  Για δε τα Π.Μ.Ε.Ε. 
«προβλέπονται δίδακτρα και 
πόροι που καταβάλλονται από 
ιδιωτικούς φορείς και αποβλέ-
πουν στην επιμόρφωση του 
υπαλληλικού και  στελεχικού 
τους δυναμικού».

Οι συριζαίοι άλλαξαν και 
την ονομασία «δίδακτρα» για 
τα Π.Μ.Σ. και την αντικατέστη-
σαν με το «τέλος εγγραφής», 
ώστε να μην προκαλούν και 
να κάνουν και τη σχετική δη-
μαγωγία.

Για δημαγωγικούς λόγους 
αναφέρουν ότι το «τέλος εγ-
γραφής» προβλέπεται μόνο 
«σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
κατά τις οποίες τα λειτουργι-
κά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν είναι 
δυνατό να καλυφθούν εξ ολο-
κλήρου από τις υπό i έως v πη-
γές χρηματοδότησης». Το χάλι 
της χρηματοδότησης των Πα-
νεπιστημίων όμως είναι τέτοιο 
που η «εξαιρετική περίπτωση» 
θα είναι ένα γενικευμένο και 
μόνιμο φαινόμενο.

Στα Π.Μ.Σ. «το ποσό του 
τέλους εγγραφής προσδιο-
ρίζεται για όλη τη διάρκεια 
σπουδών που προβλέπει το 
Π.Μ.Σ. και το ύψος του δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 500 
Ευρώ για Π.Μ.Σ. διάρκειας 
δύο εξαμήνων, 750 Ευρώ για 
Π.Μ.Σ. διάρκειας τριών εξαμή-
νων και 1.000 Ευρώ για Π.Μ.Σ. 
διάρκειας τεσσάρων εξαμή-
νων» (τα περισσότερα Π.Μ.Σ. 
διαρκούν τέσσερα εξάμηνα, 
άρα μιλούμε για 1.000 ευρώ 
στη συντριπτική πλειοψηφία 
των μεταπτυχιακών προγραμ-
μάτων).  Ενώ στην περίπτωση 
λειτουργίας Π.Μ.Ε.Ε., «τα προ-
βλεπόμενα δίδακτρα δεν μπο-
ρούν να ξεπερνούν κατά δυό-
μισι φορές τα προβλεπόμενα 
τέλη εγγραφής σε Π.Μ.Σ.», δη-
λαδή μπορεί να ξεκινούν από 
1.250 ευρώ και να φθάνουν τα 
2.500 ευρώ.

Σημειώνουμε δε, ότι τα 
Π.Μ.Σ. των τμημάτων οικονο-
μικού και χρηματοπιστωτικού 
ενδιαφέροντος -που έχουν 
σήμερα υψηλά δίδακτρα- θα 
είναι κατά πάσα πιθανότητα 
και αυτά που θα χαρακτηρι-
στούν Π.Μ.Ε.Ε., ενώ είναι και 
αυτά που συγκεντρώνουν το 
ενδιαφέρον των επιχειρήσεων. 
Η χρηματοδότηση των προ-
γραμμάτων αυτών από τις κα-
πιταλιστικές επιχειρήσεις για 
την «εξειδίκευση» του υψηλού 
στελεχικού δυναμικού τους θα 
είναι μόνο ένα μέρος της χρη-
ματοδότησης των μεταπτυχια-
κών, το μεγαλύτερο μέρος θα 
προέρχεται από την τσέπη των 
ίδιων των φοιτητών τους.

Το νομοσχέδιο για τα μετα-
πτυχιακά αποτελεί μέσον δη-
μαγωγίας για τους συριζαίους 
-ειδικά η ρύθμιση για την επι-
βολή πλαφόν στα δίδακτρα-, 
τώρα που δεν τους έχει απο-
μείνει πλέον τίποτε με το οποίο 
μπορούν να εξαπατήσουν την 
εργαζόμενη κοινωνία.

Σε προηγούμενο φύλλο της 
εφημερίδας (Κόντρα, αρ. φύλ. 
885) σημειώναμε:

Είναι αλήθεια ότι την τελευ-
ταία δεκαπενταετία η «βιομη-
χανία» των μεταπτυχιακών στα 
ελληνικά Πανεπιστήμια έλαβε 
μεγάλες διαστάσεις. Εκατο-
ντάδες προγράμματα μετα-
πτυχιακών σπουδών δημιουρ-
γήθηκαν, πατώντας πάνω στην 
αγωνία της σπουδάζουσας νε-
ολαίας να εξασφαλίσει μια θέ-
ση στην αγορά εργασίας, μέσω 
τάχα της ιδιαίτερης ειδίκευσης 
που θα αποκτούσε σε κάποιον 
τομέα, αλλά και στην προσπά-
θεια των Πανεπιστημίων να 
επιβιώσουν εξοικονομώντας 
κονδύλια βγαλμένα από την 
«τσέπη» των μεταπτυχιακών 
φοιτητών, όπως και στην προ-
σπάθεια πολλών πανεπιστημι-
ακών καθηγητών να αυξήσουν 
τον μισθό τους διδάσκοντας 
στα μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα.

Δημιουργήθηκε, λοιπόν, 
μια «άρρωστη» κατάσταση, 
όπου τα ιδρύματα και οι δι-
δάσκοντες κέρδιζαν από το 
υστέρημα και τον πόθο των 
νέων να αποκατασταθούν 
επαγγελματικά, ενώ το αστικό 
κράτος έμενε αλώβητο σε ρό-
λο παρατηρητή, γλυτώνοντας 
κονδύλια για τη λειτουργία των 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. 
Μέσα σ’ αυτόν τον κυκεώνα εί-
ναι φυσικό να υπάρχουν πολλά 
μεταπτυχιακά προγράμματα 
αμφίβολης σημασίας και αξί-
ας. Και πάνω απ’ όλα βεβαί-
ως παραμένει το ουσιαστικό 
ερώτημα για την καθαυτό αξία 
των μεταπτυχιακών σπουδών. 
Γιατί π.χ. πολλές βασικές γνώ-
σεις για την κατάκτηση μιας 
επιστήμης να μεταφέρονται 
στον μεταπτυχιακό κύκλο και 
να μην υπάρχουν στον βασικό 
κύκλο σπουδών, ώστε να απο-
τελέσουν κοινό κτήμα όλων 
των φοιτητών;

Η απάντηση βρίσκεται στην 
κακόφημη διακήρυξη της Μπο-
λόνια, που διαχώρισε τις σπου-
δές σε τρεις κύκλους (προπτυ-

χιακό, μεταπτυχιακό, διδακτο-
ρικό) και καθιέρωσε τη λογική 
των πιστωτικών μονάδων, ώστε 
η ανέλιξη στους δυο τελευ-
ταίους να αποτελεί προνόμιο 
μόνο λίγων και εκλεκτών, ενώ 
οι πολλοί, προορισμένοι για 
τις κατώτερες περιοχές της 
παραγωγής και των αστικών 
μηχανισμών, να περιορίζονται 
στις απόλυτα απαραίτητες βα-
σικές γνώσεις και δεξιότητες, 
με στόχο να είναι «ευέλικτοι», 
δηλαδή αναλώσιμοι για το κε-
φάλαιο και το σύστημα.

Τη διακήρυξη της Μπολό-
νια έβαλε σε εφαρμογή ο 
νόμος Διαμαντοπούλου (Ν. 
4009/2011). Ο νόμος επέβα-
λε τους τρεις κύκλους σπου-
δών, με τον πρώτο κύκλο, που 
οδηγεί σε πτυχίο, να ορίζεται 
τριετής (περιλαμβάνει μαθή-
ματα που αντιστοιχούν σε 180 
ακαδημαϊκές μονάδες, όταν 
ένα ακαδημαϊκό έτος απαιτεί 
μαθήματα που αντιστοιχούν 
σε 60 μονάδες).

Αυτή άλλωστε είναι η διαδε-
δομένη ευρωπαϊκή πρακτική 
(bachelor), που προέκυψε από 
τις σύγχρονες ανάγκες του κε-
φαλαίου για μαζική παραγωγή 
«χεριών», για εργαζόμενους 
φθηνούς με γνώσεις «μιας 
χρήσης» και για μια ελίτ στε-
λεχικού δυναμικού με μετα-
πτυχιακούς και διδακτορικούς 
τίτλους.

Το νομοσχέδιο των συρι-
ζαίων για τα μεταπτυχιακά 
δεν απορρίπτει αυτή τη λογι-
κή. Απλώς επιχειρεί να βάλει 
κάποια όρια στη λειτουργία 
προγραμμάτων μεταπτυχια-
κών σπουδών, ενώ παίρνει και 
κάποια φιλολαϊκά, υποτίθεται, 
μέτρα περιορίζοντας το ύψος 
των διδάκτρων.

Με το παρόν νομοσχέδιο, οι 
συριζαίοι ικανοποιούν επίσης 
ένα χρόνιο αίτημα των Πολυ-
τεχνείων και των Γεωπονικών 
Σχολών, να θεωρούνται οι 
πενταετείς και εξαετείς σπου-
δές, σπουδές που αποδίδουν 
πτυχίο επιπέδου master. Στο 
νομοσχέδιο αναφέρεται χα-
ρακτηριστικά:

«Οι τίτλοι Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων ή Σχολών με θετικό-
εφαρμοσμένο προσανατολι-
σμό πενταετούς ή εξαετούς 
φοίτησης, τα οποία ικανο-
ποιούν τις προϋποθέσεις της 
επόμενης παραγράφου  είναι 
ισοδύναμα με μεταπτυχιακά 

διπλώματα υπό τη διεθνή ονο-
μασία ‘’MASTER’’ όπως αυτά 
χορηγούνται   από   Ανώτατα   
Εκπαιδευτικά   Ιδρύματα   του   
ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου 
εκπαίδευσης, αλλά και όσων 
χωρών της αλλοδαπής ακο-
λουθούν αντίστοιχη πρακτική.

β.  Η ισοδυναμία αυτή ισχύει 
μόνο για τα Τμήματα ή τις Σχο-
λές οι οποίες, κατά την κρίση 
της Αρχής Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
(ΑΔΙΠ) πληρούν τις πιο κάτω 
προϋποθέσεις:

u Προσφέρουν σπουδές 
γνωστικού αντικειμένου με 
θετικό-εφαρμοσμένο  προσα-
νατολισμό.

u Εχουν πρόγραμμα ενιαίας 
και αδιάσπαστης πενταετούς ή 
εξαετούς  φοίτησης.

u Διαθέτουν επαρκή σε 
εύρος και λογική διάρθρωση 
μαθήματα, που καλύπτουν 
ολόκληρο το εύρος του σχε-
τικού γνωστικού αντικειμένου, 
περιλαμβανομένων και επαρ-
κών μαθημάτων εμβάθυνσης 
(προχωρημένου επιπέδου) 
διαρκείας δύο τουλάχιστον 
εξαμήνων.

u Προβλέπουν την υποχρε-
ωτική εκπόνηση ερευνητικού 
χαρακτήρα Διπλωματικής ερ-
γασίας, εντός ενός εξαμήνου 
κατ’  ελάχιστον».

Το βήμα αυτό θεωρείται από 
πολλούς θετικό, εμείς, όμως, 
σημειώνουμε ότι πρόκειται 
ουσιαστικά για την έμμεση 
αποδοχή και αναγνώριση της 
κακόφημης Συνθήκης της 
Μπολόνια, την οποία είχαν 
πολεμήσει, δικαίως, σύσσωμα 
μπορούμε να πούμε τα ελληνι-
κά Πανεπιστήμια, όταν το 2001 
το θέμα άρχισε να αναδεικνύ-
εται και στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα της χώρας μας.

Γιατί, όταν αναγνωρίζεις ότι 
οι πενταετείς αδιάσπαστες 
σπουδές οδηγούν σε master 
-με δεδομένο ότι η Μπολόνια 
διαχωρίζει τις σπουδές σε 
τρεις κύκλους, με τον πρώτο 
τριετή- σημαίνει ότι έμμεσα 
αναγνωρίζεις  ότι οι τριετείς 
σπουδές της Μπολόνια μπο-
ρούν να οδηγούν στο βασικό 
πτυχίο (bachelor). Συνεπώς 
«αδειάζεις» όλες τις υπόλοι-
πες πανεπιστημιακές σχολές, 
που στην Ελλάδα έχουν σπου-
δές που διαρκούν τουλάχι-
στον τέσσερα έτη! Κοντολογίς 
υποβαθμίζεις τα ελληνικά 
Πανεπιστήμια, που έως τώρα 
κρατούσαν «άμυνα» στις αλ-
λαγές που όριζε η Συνθήκη της 
Μπολόνια.

Το νομοσχέδιο προβλέπει:
u Τα Π.ΜΣ. εδρεύουν σε αυ-

τοδύναμα Τμήματα, θεραπεύ-
ουν ίδιες ή συναφείς ειδικότη-
τες με το επιστημονικό πεδίο 
του Τμήματος.

u Τα Π.Μ.Σ. απονέμουν Δί-
πλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.). Τα Προγράμματα 

Μεταπτυχιακής Επαγγελμα-
τικής Ειδίκευσης (Π.Μ.Ε.Ε.) 
απονέμουν Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Επαγγελματικής 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.Ε.). Το Με-
ταπτυχιακό Δίπλωμα Επαγγελ-
ματικής Ειδίκευσης είναι δί-
πλωμα ισότιμο με Δ.Μ.Σ., που 
δεν καλύπτει, όμως, την τυπική 
προϋπόθεση για την εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής.

u Τα Π.Μ.Σ. και τα Π.Μ.Ε.Ε. 
αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον 
στις εκάστοτε οριζόμενες από 
τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές 
ρυθμίσεις πιστωτικές μονά-
δες (European Credit Transfer 
and Accumulation System, 
E.C.T.S.). Οι μεταπτυχιακοί 
τίτλοι σπουδών που απονέμουν 
τα ελληνικά Α.Ε.Ι. υπόκεινται 
στους περιορισμούς και τους 
κανόνες που απορρέουν από 
το εκάστοτε ισχύον στην Ελ-
λάδα ευρωπαϊκό σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων.

u Απόφαση επιβολής τέ-
λους εγγραφής σε Π.Μ.Σ. λαμ-
βάνεται από τη Σύγκλητο ή τη 
Συνέλευση του ΑΕΙ με απόλυτη 
πλειοψηφία επί των μελών της. 
Προϋπόθεση για την έγκριση 
αυτή είναι η ειδικά αιτιολογη-
μένη και διεξοδικά τεκμηριω-
μένη πρόταση της Συνέλευσης 
του αρμόδιου Τμήματος.

u Πρόσθετες επιβαρύνσεις, 
που δεν μπορούν να υπερβαί-
νουν το 1/4 του τέλους εγγρα-
φής, μπορεί να προβλέπονται 
για το κόστος συμμετοχής 
μεταπτυχιακών φοιτητών σε 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες.

u Εντολή αυτοδύναμης 
διδασκαλίας και επίβλεψης 
μεταπτυχιακών διπλωματικών 
εργασιών παρέχεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος, με 
απόλυτη πλειοψηφία επί των 
μελών της, σε καθηγητές του 
οικείου Τμήματος, άλλων Τμη-
μάτων του Ιδρύματος ή άλλων 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλο-
δαπής, μέχρι και προ τριετίας 
αφυπηρετήσαντες καθηγητές, 
ερευνητές, διδάκτορες καθώς 
και όσες κατηγορίες διδασκό-
ντων, ερευνητών ή επιστημό-
νων αναγνωρισμένου κύρους.

u ΑΕΙ της ημεδαπής μπο-
ρούν να συνεργάζονται με 
αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύ-
ματα ή Ερευνητικά Ιδρύματα 
της αλλοδαπής για την οργά-
νωση και λειτουργία κοινών 
Π.Μ.Σ. για χορήγηση Δ.Μ.Σ. 

u Στις διδακτικές υποχρεώ-
σεις των καθηγητών εμπίπτει 
μια τουλάχιστον πλήρης τρί-
ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία 
σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 
Για τις αμοιβές αυτές ισχύουν 
οι εκ του Νόμου προβλεπόμε-
νες παρακρατήσεις υπέρ του 
ΕΛΚΕ. Το σύνολο των ακαθά-
ριστων μηνιαίων απολαβών 
καθηγητών και ερευνητών από 
την εν γένει συμμετοχή τους 
σε Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το 50% του ακαθάρι-
στου βασικού μηνιαίου μισθού 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας. 

u Η παρακολούθηση είναι 
υποχρεωτική για τους εγγε-

Μεταπτυχιακά δύο ταχυτήτων
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Προβολές & Συζητήσεις

ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΙ ΚΟΛΑΣΜΕΝΟΙ
- Πούθ’ έρχεσαι; 
- Απ’ τη Βαβυλώνα. 
- Πού Πας; 
- Στο Μάτι Του Κυκλώνα.
«Φάτα Μοργκάνα», Νίκος Καββαδίας
Η περιπέτεια αυτού που δεν βρίσκει γη κάτω από τα πόδια 

του, αυτού που περπατά από μια χώρα σε μια άλλη, που δια-
σχίζει τα σφραγισμένα σύνορα του «παγκοσμιοποιημένου» 
καπιταλισμού μέσα στη νύχτα, που είναι ανοιχτά μόνο για τη 
ροή των κεφαλαίων και των εμπορευμάτων, σε μια ατέρμονη 
φυγή – αυτού που δραπετεύει από τη Σκύλλα προς τη Χάρυ-
βδη. Του φτωχού κι απανταχού ανεπιθύμητου, αυτού που δεν 
πνίγεται στη διαδρομή, που δε θάβεται σε έναν ανώνυμο τάφο 
– αυτού που δεν χωρά στον παράδεισο της Δύσης, που τώρα 
αναμετριέται με την κόλασή της: απροσμέτρητες τραγωδίες 
που στοιχειώνουν τη Μεσόγειο και τον κόσμο, στοιχειώνουν 
και το σύγχρονο κινηματογράφο στα μόνα ανοιχτά σύνορα 
που του έχουν απομείνει, αυτά του ντοκιμαντέρ με τη μυθο-
πλασία.

Οι προβολές αρχίζουν στις 8:30μμ και μετά το τέλος τους 
ακολουθεί συζήτηση.

Η είσοδος είναι -όπως πάντοτε- ελεύθερη.

~Παρασκευή 11/11/2016~

MEDITERRANEA
(Ιταλία – Γαλλία – ΗΠΑ – Γερμανία – Κατάρ, 2015, 107’)

Σκηνοθεσία, Σενάριο: Γιόνας Καρπινιάνο
Φωτογραφία: Γουάιατ Γκάρφιλντ

Ερμηνείες: Κουντούς Σεϊχόν, Αλασάν Σάι
Παραγωγή: Audax Films, Court 13 Pictures, DCM 

Productions, End Cue, Good Lap Production, Grazka 
Taylor Productions, Le Grisbi Productions, Hyperion Media 
Group, Maiden Voyage Pictures, Nomadic Independence 
Pictures, Sunset Junction Entertainment, TideRock Media, 

Treehouse Pictures

Δύο άνδρες από την Μπουρκίνα Φάσο επιχειρούν τη με-
γάλη έξοδο από την Αφρική προς την Ευρώπη, ψάχνοντας 
μια καλύτερη τύχη και την ευκαιρία να στηρίξουν τις οικογέ-
νειές τους. Το επικίνδυνο και τραυματικό ταξίδι, στη διάρκεια 
του οποίου πολλές ζωές κινδυνεύουν ή χάνονται, φαίνεται να 
φτάνει στο τέλος του όταν οι δυο φίλοι καταλήγουν σε μια 
επαρχιακή πόλη της Ιταλίας, όπου δουλεύουν στη συγκομιδή 
εσπεριδοειδών. Κι εκεί όμως, τα πράγματα δεν είναι όπως τα 
περίμεναν.

Ο ιταλοαμερικανός Γιόνας Καρπινιάνο αποφασίζει να προ-
εκτείνει τη μικρού μήκους ταινία του A Chjana, την οποία γύ-
ρισε με αφορμή τις εξεγέρσεις των μεταναστών στο Ροζάρνο 
της Ιταλίας το 2010, και να προσεγγίσει τους πρωταγωνιστές 
αυτών των ταραχών μέσα από τη μέθοδο της μακροχρόνιας 
παρατήρησης. Ο σκηνοθέτης πέρασε πέντε χρόνια ζώντας 
από κοντά τις ζωές των αφρικανών μεταναστών στην Ιταλία 
και εξερευνώντας τις προσωπικές τους ιστορίες. Η έρευνα 
αυτή τον οδήγησε στη συνάντηση με τον μετανάστη και πρω-
ταγωνιστή της ταινίας Κουντούς Σεϊχόν, του οποίου η προσω-
πική ιστορία έχει πολλά κοινά σημεία με τον χαρακτήρα που 
υποδύεται, τον Αΐβα. Ο σκηνοθέτης υπογραμμίζει: «Αυτό που 
με ενδιέφερε περισσότερο είναι το πώς η Ιταλία υποδέχεται 
τους μετανάστες (...) Ο μετανάστης δεν είναι απλά ένας ξένος, 
ο τρομερός ή περίφημος άγνωστος, ανάλογα με τις ιδεολο-
γικές πεποιθήσεις του καθενός, αλλά είναι ένα στοιχείο αυ-
ξανόμενης σημασίας στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μας». 
Το Mediterranea προβλήθηκε στην Εβδομάδα Κριτικής του 
φεστιβάλ των Καννών και σε πλειάδα άλλων κινηματογραφι-
κών φεστιβάλ αποσπώντας πολύ θερμές κριτικές καθώς και 
τα βραβεία στα φεστιβάλ του Καΐρου και της Στοκχόλμης.

γραμμένους μεταπτυχια-
κούς φοιτητές, σύμφωνα 
με τις προβλέψεις του οι-
κείου κανονισμού.

u Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές  έχουν όλα τα 
δικαιώματα, τις παροχές 
και τις διευκολύνσεις που 
προβλέπονται και για τους 
φοιτητές του πρώτου κύ-
κλου σπουδών πλην του 
δικαιώματος παροχής δω-
ρεάν διδακτικών συγγραμ-
μάτων.

u Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές  ανανεώνουν 
υποχρεωτικά την εγγρα-
φή τους κάθε ακαδημαϊκό 
εξάμηνο.

u Οι διδακτορικές 
σπουδές προσφέρονται 
δωρεάν και οργανώνονται 
σε αυτοδύναμα Τμήματα 
Πανεπιστημίων (σ.σ. οι 
φοιτητές που εκπονούν 
διδακτορικό είναι πολύ 
λιγότεροι σε σύγκριση με 
αυτούς που παρακολου-
θούν τον δεύτερο κύκλο 
σπουδών, δηλαδή τα Π.Μ. 
Σ, στα οποία και η επιβολή 
«τέλους εγγραφής» θα εί-
ναι γενικευμένη). 

u Οι υποψήφιοι διδά-
κτορες έχουν και διατη-
ρούν μέχρι πέντε πλήρη 
ακαδημαϊκά έτη από την 
πρώτη εγγραφή τους, όλα 
τα δικαιώματα, τις παρο-
χές και τις διευκολύνσεις 
που προβλέπονται και για 
τους φοιτητές του δεύτε-
ρου κύκλου σπουδών, όπως 
προβλέπεται στους οικεί-
ους Κανονισμούς. Μέχρι 
και ένα έτος μετά την ολο-
κλήρωση της διδακτορικής 
τους διατριβής, διατηρούν 
δικαιώματα πρόσβασης, 
δανεισμού και χρήσης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
των πανεπιστημιακών βι-
βλιοθηκών.

u Τα Πανεπιστήμια 
δύνανται να ιδρύουν Ιν-
στιτούτα Διδακτορικών 
Σπουδών (Ι.ΔΙ.Σ.), τα οποία 
ανταποκρίνονται σε δι-
εθνώς παραδεδεγμένες 
κατηγοριοποιήσεις επι-
στημών. Αποτελούνται από 
Σχηματισμούς επιστημονι-
κών και ερευνητικών πεδί-
ων οι οποίοι αντιστοιχούν 
σε επιμέρους ενότητες 
συγγενών γνωστικών αντι-
κειμένων που θεραπεύο-
νται στο Ιδρύον Πανεπι-
στήμιο (Κτητορικό Ιδρυμα) 
και τους συνεργαζόμενους 
θεσμούς.

Σε μεταβατική διάταξη 
του νομοσχέδιου προβλέ-
πεται:

Τα ήδη υφιστάμενα 
Π.Μ.Σ. στα Α.Ε.Ι. και τα 
Π.Μ.Σ. σύμπραξης των 
Α.Ε.Ι. με Α.Ε.Ι. της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής παύ-
ουν να λειτουργούν, εάν 
εντός τεσσάρων (4) μηνών 
από τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως δεν 
έχουν προσαρμοσθεί στις 
διατάξεις του.

Η γνώμη μας για τη συγκυ-
βέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 

για τον Τσίπρα και για τον Φί-
λη, είναι γνωστή. Αυτή η γνώ-
μη, όμως, δε θα μας κάνει να 
κλείσουμε τα μάτια και τ’ αυτιά 
μπροστά στην ωμή και προκλη-
τική πολιτική παρέμβαση του 
δεσποταριάτου, όπως εκδη-
λώθηκε με τη συνέντευξη του 
επικεφαλής του σε τηλεοπτική 
εκπομπή. Ο Ιερώνυμος βγήκε 
στην εκπομπή του Παπαχελά 
πρώτο για να φράξει το δρόμο 
σε κάθε συζήτηση για χωρισμό 
της Εκκλησίας από το κράτος 
(«θα σας κοστίσει πιο πολύ, για-
τί μας χρωστάτε» είναι η ιταμή 
πρόκληση) και δεύτερο για να 
υποδείξει στον Τσίπρα ότι πρέ-
πει ν’ αλλάξει τον Φίλη από 
υπουργό Παιδείας.

Βρίσκει και τα κάνει, βέβαια, 
ο επικεφαλής των ρασοφόρων 
καπιταλιστών. Εχει απέναντί του 
μια περιδεή κυβέρνηση, που το 
μόνο που την ενδιαφέρει είναι 
να παραμείνει στην εξουσία 
και υποκύπτει –χωρίς καν μια 
μικροσύγκρουση- απέναντι στις 
πιο ιταμές αξιώσεις της, παίρνο-
ντας πίσω ακόμα και ήσσονες 
προσπάθειες αστικού εκσυγ-
χρονισμού, όπως είναι η κατάρ-
γηση του χριστιανορθόδοξου 
προσηλυτισμού στο σχολείο, 
που γίνεται με προκάλυμμα το 
μάθημα των Θρησκευτικών.

Οι δεσποτάδες, επισείοντας 
τη ρομφαία του πολιτικού επη-
ρεασμού των πιστών και της 
διάσπασης της κυβερνητικής 
πλειοψηφίας (μέσω Καμμένου), 
επιβάλλουν τις αξιώσεις τους 
στην κυβέρνηση, η οποία έχει 
ήδη χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, 
λόγω της σκληρής μνημονια-
κής πολιτικής της. Η αθλιότητα 
των Τσιπροκαμμένων φαίνεται 
καθαρά στα περιστατικά που –
χρωματισμένα προφανώς με τη 
δική του «ματιά»- περιέγραψε ο 
Ιερώνυμος. Για τα Θρησκευτικά: 
«Ο πρωθυπουργός μου είπε δεν 
θα κάνουμε τίποτα. Δυστυχώς ο 
κ. Φίλης είναι ένας προβληματι-
κός άνθρωπος. Είναι ασυνεπής 
στις σχέσεις του και στα λόγια 
του. Αλλα λέει το βράδυ, άλ-

λα λέει το πρωί. Από τέτοιους 
ανθρώπους δεν περιμένεις (…) 
Ξέροντας το χαρακτήρα του 
υπουργού, στη συνάντησή μας 
στο μέγαρο Μαξίμου ρώτησα 
τον κ. Φίλη μπροστά στον πρω-
θυπουργό, αν συμφωνεί με όσα 
είχαμε πει. Μου είπε ότι εφό-
σον ήταν παρών ο πρωθυπουρ-
γός, ο υπουργός κάνει ό,τι λέει 
εκείνος. Στην πορεία τα άλλαξε 
όλα».

Ο Φίλης, που ενδιαφέρεται 
μόνο για την υπουργική καρέ-
κλα (ακόμα κι αν αυτή δε θα 
είναι η καρέκλα του υπουργού 
Παιδείας), όχι μόνο δε «σήκω-
σε το γάντι», όχι μόνο δε ζήτησε 
κάλυψη από τον πρωθυπουργό 
(για απειλή παραίτησης δεν 
το συζητάμε), αλλά έκανε μια 
κλαψιάρικη δήλωση, πριν με-
ταδοθεί η συνέντευξη του Ιε-
ρώνυμου, παραπονούμενος ότι 
ο Ιερώνυμος «δεν αποφεύγει 
τον πειρασμό» να συνεχίσει 
«πείσματα και πράγματα που 
μας έχουν πληγώσει», μολο-
νότι άλλα είπε –παρουσία του 
Τσίπρα- στις 28 Οκτώβρη στον 
Αη Στράτη. Υποσχέθηκε, δε, ότι 
δεν σκοπεύει ν’ ακολουθήσει, 
γιατί υποστηρίζει όσα δήλωσε 
ο Ιερώνυμος στον Αη Στράτη. 
Σε χρόνο ρεκόρ το δεσποτα-
ριάτο ανέβασε τους τόνους, 
με δήλωση του διευθυντή του 
γραφείου Τύπου της Αρχιεπι-
σκοπής Χάρη Κονιδάρη, που 
κατηγόρησε τον Φίλη ότι «υπο-
πίπτει για μία ακόμη φορά σε 
έναν ακόμη πειρασμό και πάλι 
για επικοινωνιακούς λόγους» (οι 
δεσποτάδες θέλουν για πάρτη 
τους το μονοπώλιο του λόγου!), 

του απέδωσε «αντικληρικαλι-
στικό πείσμα» και υπογράμμι-
σε με νόημα ότι «δυστυχώς γι’ 
αυτόν, έναν υπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, οι υβριστι-
κές και απρεπείς για την Εκκλη-
σία και την προσφορά της στο 
έθνος μας και στον λαό μας, δη-
λώσεις του είναι ακόμη νωπές»!

Δεν ξέρουμε αν ο Τσίπρας θα 
κρατήσει τον Φίλη στο υπουρ-
γείο Παιδείας ή θα τον στείλει 
αλλού (για να τον βγάλει από 
την κυβέρνηση το κόβουμε 
κομματάκι δύσκολο, μετά τη 
θριαμβευτική σταυροδότησή 
του στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ), 
ό,τι και να κάνει όμως, είναι 
αποδεδειγμένο πλέον ότι έχει 
υποταχτεί πλήρως στις πιο ιτα-
μές αξιώσεις των ρασοφόρων 
καπιταλιστών.

ΥΓ. Ο Τσίπρας, σε μια προ-
σπάθεια να δείξει ότι τα νέφη 
στις σχέσεις κυβέρνησης-ιερα-
τείου διαλύθηκαν, κανόνισε να 
παραστεί μαζί με τον Ιερώνυμο 
στις εκδηλώσεις για την 28η 
Οκτώβρη στον Αη Στράτη. Ο 
συμβολισμός ήταν ευθύς και 
ενταγμένος απόλυτα στο γνω-
στό εθνικιστικό δόγμα: «Κράτος 
και Εκκλησία σε ενότητα απένα-
ντι στις τουρκικές προκλήσεις». 
Ο Ιερώνυμος, ακολουθώντας τη 
μακραίωνη παράδοση του ιερα-
τείου (όταν τους απλώνεις ένα 
δάχτυλο, σου κόβουν ολόκληρο 
το χέρι), έστριψε απότομα, προ-
σπέρασε και με την επιθετική 
τηλεοπτική συνέντευξη θέλησε 
να μετατρέψει αυτό που εμφα-
νιζόταν ως συμβιβασμός, σε 
θρίαμβο του ιερατείου επί των 
συριζαίων.

Στην άθλια συγκυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων

Ωμή πολιτική υπαγόρευση 
του δεσποταριάτου

Αποθράσυνση φασισταριών

Χρυσαυγίτες, ενδεχομένως και φασισταριά 
από άλλες συμμορίες (ή χρυσαυγίτικα πα-

ραρτήματα που εμφανίζονται με άλλα ονόματα), 
κατέλαβαν εδώ και μερικές μέρες το χώρο (ιδιο-
κτησίας δήμου Αθηναίων) που προορίζεται για να 
χτιστεί το τζαμί στο Βοτανικό και εγκατέστησαν 
«Στέγη αστέγων» και «Hotspot μόνο για Ελληνες»! 
Κρέμασαν τα βρομοπανό τους (δεσπόζουν πανό 
της ναζιστικής συμμορίας και ένα που γράφει 
«Stop Islam»), έβγαλαν και περίπολα με στρατι-
ωτικές στολές που κάνουν περιπολίες!

Φυσικά, η αστυνομία «δεν είδε τίποτα». Η είδη-

ση έγινε γνωστή από δημοσιεύματα σε φασιστι-
κές ιστοσελίδες, που προκάλεσαν την παρέμβαση 
του γενικού γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρώ-
πινων Δικαιωμάτων, Κ. Παπαϊωάννου, που ζήτησε 
την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Τα φασισταριά έχουν αποθρασυνθεί καθώς στη 
Βουλή ενάντια στην ανέγερση του τζαμιού δεν 
ψήφισαν μόνο οι νεοναζί αλλά και οι ΑΝΕΛ. Θε-
ωρούν, λοιπόν, ότι υπάρχει μια ευρύτερη πολιτική 
βάση πάνω στην οποία μπορούν να πατήσουν για 
να δώσουν το ρατσιστικό, ξενοφοβικό, φασιστικό 
τους «σόου».
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Δύο χιλιάδες δεκαέξι
είσαι ο μπάτλερ τους, Αλέξη

Ο πλανητάρχης έρχεται, εμπρός βήμα ταχύ
να τον προϋπαντήσουμε παιδιά στην κατοχή.

Τα 71 χρόνια της 
κλείνει σήμερα (5 
Νοέμβρη) η Αλέ-
κα Παπαρήγα, για 
όσους δεν ξέχα-
σαν…

Η προσπάθεια 
ανάσυρσης του 
τρισμέγιστου 
Byron (ένας είναι 
ο Μπάιρον και γνωστή η μακρόχρονη λατρεία της στήλης προς 
το πρόσωπό του) από το χρονοντούλαπο της ιστορίας και το 
πηγάδι (ποιου Μελιγαλά ρε;) της σιωπής και των πολιτικών και 
πωλητικών εξελίξεων, έκανε τη στήλη να πανηγυρίζει εν οδοίς 
τε και ρύμαις, με ρίμες, εν χορδαίς τε και οργάνοις. «Μέρα 
τρανή, μέρα λαμπρή, μέρα γιορτής μεγάλη / ξημέρωσε –πρώ-
τα ο θεός- στον τόπο μας ο Αλέξης», ύμνησε η λαϊκή μούσα 
στο κατά παραγγελία δίστιχο, το οποίο είχε και ένα δίστιχο 
δώρο, μιας και κάθε Νοέμβρη η μούσα κάνει προσφορές: «Ω 
Μπάιρον τρισμέγιστε και χιλιοπαινεμένε / τι ευτυχία είν' αυτή 
και τι μεγάλη δόξα!». Oμως, κάθε τι ωραίο (ω, ρέω) είναι κα-
ταδικασμένο να τελειώνει γρήγορα, κάποιες φορές πριν καν 
αρχίσει. Και μείναμε με την όρεξη…

Το σύνθημα-αποδεικτικό έμεινε σ' έναν τοίχο του κέντρου 
της Θεσσαλονίκης, ξεχασμένο και μελαγχολικό σαν τις βρο-
χές που το ξεπλένουν. «Oχι στη νέα κατοχή – ψηφίζουμε Συ-
ΡιζΑ». Πόσος κατήφορος, αδυσώπητος, άθλιος, προδοτικός 
κατήφορος διανύθηκε από τότε…

«Στροφή της κεφαλής αριστερά: Oλα είναι σκατά. Στροφή 
της κεφαλής δεξιά: Oλα είναι σκατά. Αντε να χαθούμε, παλιο-
τόμαρα μιας ευτυχίας πέμπτου ή έκτου ορόφου» (Οδυσσέας 
Ελύτης).

Η τόσο ταιριαστή παρέα των «αριστερών» και των ρασο-
φόρων (εξ ου και το «πρώτα ο θεός» παραπάνω, όταν μνημο-
νεύτηκε το όνομα του -κατά παλαιότερη δήλωσή του- άθεου 
πρωθυπουργού), ανανεώνοντας τη σχέση (τις χέσει;) και τις 
πυκνές συνευρέσεις της πριν γίνουν βαρετές όλο στα ίδια 
και στα ίδια μέρη, πετάχτηκε και μέχρι τον Αη Στράτη για μια 
εορταστική εκδρομούλα σ’ ένα φημισμένο ψαρονήσι. Τι κι αν 
ήταν τόπος εξορίας; Πάνε, πέρασαν αυτά.

Μετά από τους Απάτσι και τον Τζερόνιμο
έμειναν οι καπάτσοι με Ιερώνυμο.

Θα ήταν διασκεδαστικά αν δεν ήταν επιβλαβή κι οδυνη-
ρά για την κοινωνία όλα αυτά τα δημοσιεύματα του τύπου 
«ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για εξαφάνιση ει-
δών», «το τάδε παρατηρητήριο κρούει τον κώδωνα για την 
πείνα και τις αρρώστιες», «η δείνα ΜΚΟ κρούει τον κώδωνα 
για το περιβάλλον» κλπ. Ο καπιταλιστικός «παράδεισος» (λέ-
γε με κόλαση) βρίθει φορέων και μονάδων που πληρώνονται 
με δισεκατομμύρια για να κρούουν τον κώδωνα! Μίσθαρνοι 
κωδονοκρούστες που λειτουργούν απλά ως κέντρα εμβριθών 
διαπιστώσεων και τίποτε περαιτέρω... Επιτροπές, ταξίδια, 
έρευνες, παραγγελίες (τι πίτσες ρε;), πακτωλός χρημάτων και 
διαπλοκές, για να λένε μερικά αυτονόητα (στην καλύτερη πε-
ρίπτωση) και να τρομοκρατούν τις κοινωνίες, λειτουργώντας 
(στη χειρότερη) ως δεκανίκι των ισχυρών και «τυράκι» στη 
φάκα για τους αφελείς…

«Ειλικρινά, ποιος μπορεί να πιστέψει ότι θα μπορέσουμε να 
νικήσουμε κάνοντας μια ευχή σε κάθε χάντρα του κομπολο-
γιού μας, με αγώνα για μικροαλλαγές, με επίκληση στα αστικά 
δικαιώματα, με την συλλογή υπογραφών ή με “μακρινούς πε-
ριπάτους“; Δεκαετίες συμφιλίωσης, ψηφοθηρισμού, ρουτίνας, 
εκχυδαϊσμού του μηνύματος της επαναστατικής δέσμευσης, 
κάνανε να χαθεί από την προοπτική του κινήματος ένα από 
τα πρώτιστα σημεία της μαρξιστικής θεωρίας: Το άλμα από 
τον καπιταλισμό στον σοσιαλισμό θα γίνει μέσα από την επα-
ναστατική βία. Και μόνο έτσι» («Μια σελίδα, μια σφαίρα, μια 
σελίδα, μια σφαίρα»).

Σκαλίζοντας αρχεία θυμηθήκαμε ότι το 2005 έγιναν στην Κί-
να 74.000 συγκρούσεις μεταξύ κινέζων χωρικών και αρχών! Ρε 
ούπστη μου, μιλάμε για διακόσιες τρεις συγκρούσεις τη μέρα! 
Οχτώμισι την ώρα! Μία κάθε εφτά λεπτά! Πού πήγαν όλα αυτά;

Αλέξη μου ο έρπης σου δεν ξαναβγήκε. Πάει!
Θα είσαι πλέον ευτυχής στο έρπειν σου. Και high.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Ενα από τα κόλπα της Αντιτρομοκρατι-
κής είναι τα περιβόητα… ανώνυμα τη-

λεφωνήματα. Κάποιος υποτίθεται ότι τους 
παίρνει και τους λέει πού θα βρουν τον 
ένα και ποιος είναι ένοχος για το άλλο. Κι 
αυτοί… δεν έχουν αναγνώριση κλήσης στο 
τηλεφωνικό κέντρο τους και δεν μπορούν 
να βρουν ποιος είναι αυτός που τους τη-
λεφώνησε. Τέτοιες καταθέσεις έχουν γίνει 
από αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής 
σε υποθέσεις οργανώσεων του αντάρτι-
κου πόλης, στις οποίες προσπαθούν να 
εμπλέξουν αναρχικούς αγωνιστές. Εννο-
είται πως δεν υπάρχουν τηλεφωνήματα. 
Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η Αντιτρο-
μοκρατική έχει στοχοποιήσει κάποιους 
και για να μην φανεί ότι τους έχει υπό πα-
ρακολούθηση, σκαρώνει την ψευτιά του 
ανώνυμου τηλεφωνήματος.

Στην περίπτωση του αναρχικού Θοδω-
ρή Σίψα και του Π.Α. είχαμε μια… πρωτό-
τυπη αλλαγή του σενάριου. Δεν είχαμε 
«ανώνυμο τηλεφώνημα», αλλά «ανώνυμη 
επιστολή», που έδινε τα ονόματά τους και 

τις διευθύνσεις τους ως υπεύθυνων για 
τον εμπρησμό του υποκαταστήματος της 
«Μαρφίν» (από τον οποίο τρεις εργαζόμε-
νοι βρήκαν τραγικό θάνατο) και τις μολό-
τοφ στον «Ιανό». Στις αρχές Μάη του 2010 
έγιναν τα γεγονότα, στα τέλη Απρίλη του 
2011 έγιναν οι προσαγωγές του Θ. Σίψα και 
δύο συντρόφων του.

Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς 
τι συνέβη. Στην αστυνομία ασκούνταν πιέ-
σεις επειδή δεν έβρισκε κάποιους να τους 
φορτώσει τον εμπρησμό της «Μαρφίν». 
Αυτές οι συλλήψεις θα λειτουργούσαν 
και σαν αντίβαρο στις αγωγές που είχαν 
γίνει ενάντια στα αφεντικά της τράπεζας 
και τους προϊσταμένους, που όχι μόνο δεν 
έκλεισαν το υποκατάστημα τη συγκεκρι-
μένη απεργιακή μέρα, αλλά κλείδωσαν 
τους εργαζόμενους σε ένα κτίριο-παγίδα, 
που δεν είχε σύστημα πυρασφάλειας ούτε 
έξοδο κινδύνου (σε επίπεδο αστικής δίκης, 
ήδη έχουν καταδικαστεί σε αποζημίωση 
των οικογενειών των θυμάτων). Επειδή, 
λοιπόν, δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν 

αυτοί που πέταξαν τις μολότοφ, επέλεξαν 
από τη «δεξαμενή» των αναρχικών που 
έχουν φακελωμένους.

Η υπόθεση φαινόταν από την αρχή ότι 
δεν έχει κανένα έρεισμα σε ενδείξεις. Πα-
ρά ταύτα, ασκήθηκε δίωξη και ο Θ. Σίψας 
με τον Π.Α., αφού υπέστησαν σύλληψη, 
κατ' οίκον έρευνα, διαπόμπευση από τα 
εξωνημένα ΜΜΕ και ομηρία που κράτησε 
τεσσεράμισι χρόνια, αθωώθηκαν ομόφω-
να από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της 
Αθήνας, γιατί από το υλικό της δικογραφί-
ας και από την ακροαματική διαδικασία 
δεν προέκυψε το παραμικρό σε βάρος 
τους. Αθωωτική ήταν και η πρόταση του 
εισαγγελέα της έδρας.

Δεν μπορούμε, βέβαια, να πούμε «τέλος 
καλό, όλα καλά». Γιατί αυτή η σκευωρία 
ούτε η πρώτη είναι ούτε η τελευταία θα 
είναι. Ο κατασταλτικός μηχανισμός είναι 
αδίστακτος, τα αστικά ΜΜΕ είναι αδη-
φάγα και ο συνδυασμός αυτών των δύο 
οδηγούσε, οδηγεί και θα εξακολουθήσει 
να οδηγεί σε τέτοια φαινόμενα.

Για την υπόθεση της «Μαρφίν»

Αθώοι μετά από χρόνια ομηρίας

Ευτυχώς που πρόλαβε η «Αυ-
γή» και διέκοψε τη συνερ-

γασία με την Public Issue του 
Μαυρή. Φαντάζεστε να δημο-
σίευε το τελευταίο γκάλοπ της 
εταιρίας, που δείχνει τη ΝΔ να 
κατακτά άνετα αυτοδυναμία 
(42%) και τον ΣΥΡΙΖΑ να ακο-
λουθεί πορεία κατρακύλας αλά 
ΠΑΣΟΚ (18%), τον δε Κούλη να 
ρίχνει νταμπλ σκορ στον Τσίπρα 
(42% έναντι 21% στην καταλ-
ληλότητα για πρωθυπουργία); 
Εβδομήντα ποτάμια δε θα τους 
ξέπλεναν από την οργή του Μα-
ξίμου.

Και η εταιρία, βέβαια, δεν 
κρατάει ούτε τα προσχήματα. 
Εντάξει, να δεχτούμε ότι η ΝΔ 
προηγείται δημοσκοπικά του 
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ό,τι χάνει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ να πηγαίνει ολόκληρο στη 
ΝΔ, χωρίς να κερδίζουν τίποτα 
τα άλλα κόμματα (8% το ΠΑ-
ΣΟΚ, 7,5% το ΚΚΕ, από 2,5% το 
Ποτάμι και η Ζωή, από 2% Καμ-
μένος και Λεβέντης); Κι ο Κού-
λης διπλάσια καταλληλότητα 
από τον Τσίπρα, λες και δεν είναι 
Μητσοτάκης, λες και δεν υπήρξε 
ο καλύτερος υπηρέτης των πιο 
σκληρών νεοφιλελεύθερων μνη-
μονιακών μέτρων ως υπουργός 
των Σαμαροβενιζέλων. Ε, δεν το 
έχουν ρίξει στη λωτοφαγία όλοι 
οι έλληνες πολίτες-ψηφοφόροι.

Είναι να μην τα πάρει στο 
κρανίο ο Καμμένος και να μην 
απαντήσει με το δικό του μονα-
δικό τρόπο, μέσω twitter; Δείτε 
τη φωτογραφία και θα καταλά-
βετε.

Εμείς να θυμίσουμε αυτό που 
έχουμε πολλές φορές επισημά-
νει στο παρελθόν: οι δημοσκο-
πήσεις δεν αποτυπώνουν το 
κλίμα, αλλά χρησιμοποιούνται 
για να φτιάξουν το κλίμα. Αυτό 
στην Ελλάδα γίνεται με τον πιο 
χοντροκομμένο τρόπο (γι' αυτό 
και πέφτουν τόσο πολύ έξω), 
όμως δε συμβαίνει κάτι το ριζικά 
διαφορετικό στο εξωτερικό. Δεί-
τε τι γίνεται στις ΗΠΑ, την πατρί-
δα αυτού του τρόπου άσκησης 
της αστικής πολιτικής. Οταν οι 

επιτελάρχες της Κλίντον διαπί-
στωσαν ότι  υπάρχει κίνδυνος 
εφησυχασμού, που μπορεί να 
τον πληρώσουν στην κάλπη με 
μεγάλη αποχή (αγαπημένη εκλο-
γική συμπεριφορά τεράστιας 
μάζας αμερικανών ψηφοφόρων, 
που οφείλεται σε πολιτική αδια-
φορία και βαρεμάρα), έβαλαν 
μπροστά δημοσκοπήσεις που 
δείχνουν τον Τραμπ να κλείνει 
την ψαλίδα, ακόμα και να περ-
νάει μπροστά. Ετσι, δίνουν στην 
εκλογική αντιπαράθεση αμφίρ-
ροπο χαρακτήρα, φιλοδοξώντας 
ότι πλήθη αφροαμερικανών και 
ισπανόφωνων θα τρέξουν να ψη-
φίσουν, δημιουργώντας ρεύμα 
υπέρ της Κλίντον στις γειτονιές 
τους.

Τα σκυλιά αλυχτάνε γι' αυτούς που τα ταΐζουν

Mια υπόθεση που βρομάει
«Υπήρχε μία διερεύνηση 

αν θα μπορούσε ο τότε 
αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ να επισκε-
φθεί τη χώρα και διερεύνηση 
άλλων δυνατοτήτων σε σχέση 
με αγορά προϊόντων αγροτικών 
από τα κρατικά σούπερ μάρκετ 
της Βενεζουέλας εκείνο τον και-
ρό». Αυτή ήταν η εξήγηση που 
έδωσε ο Ν. Παππάς, εξηγώντας 
για ποιο λόγο πήγε το 2013 στη 
Βενεζουέλα μαζί με τον -περιβό-
ητο πια- Αρτέμη Αρτεμίου, τον 
κύπριο δικηγόρο-σύμβουλο κα-
πιταλιστικών επιχειρήσεων και 
στέλεχος του ΑΚΕΛ. «Σιγά να 
μην πήγαμε στα supermarket 
της Βενεζουέλας για να αγο-
ράσουμε πιπεριές και φασόλια» 
απάντησε ειρωνικά ο Αρτεμίου 
από το twitter.

Ακολούθησαν ένα «ανάγνω-
σμα» του συντάκτη ειδικών 
αποστολών των «Νέων», Γ. Πα-
παχρήστου, στη στήλη του, και 
ένα δημοσίευμα του συντάκτη 
ΣΥΡΙΖΑ της «ΕφΣυν», Ν. Σβέρ-
κου, που έδιναν την ίδια είδηση, 
το καθένα από διαφορετική 
σκοπιά, εννοείται. Ο Παππάς 
πήγε στη Βενεζουέλα, συνο-
δευόμενος από τον Ηφαιστο 
(σήμερα της ΛΑΕ, γνωστό για 
τις στενές σχέσεις του με το κα-
θεστώς Τσάβες), τον Αρτεμίου 
ως εκπρόσωπο των Βαρδινο-
γιάννηδων και κάποιους εφο-
πλιστές για να κάνουν μπίζνες, 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
«πετρέλαιο αντί για τρόφιμα» 
που προωθούσε η κυβέρνηση 
Μαδούρο!

Σύμφωνα με την «ΕφΣυν», οι 
ελληνικές καπιταλιστικές επιχει-
ρήσεις ασφυκτιούσαν επειδή ο 
Σαμαράς δεν τις άφηνε να κά-
νουν μπίζνες με τη Βενεζουέλα, 
ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούνταν τότε 
«κυβέρνηση εν αναμονή» (sic!) 
και οι καπιταλιστές απευθύνθη-
καν σ' αυτόν για να τους ανοίξει 
μπίζνες με τη Βενεζουέλα. Οι 
Βαρδινογιάννηδες ενδιαφέρο-
νταν για μπίζνες, βρήκαν τον Αρ-

τεμίου που είχε «κονέ» στη Βενε-
ζουέλα και… έγινε το ταξίδι. Τον 
Παππά και τον Ηφαιστο τι τους 
χρειάζονταν, όμως; Αφού ο Μα-
δούρο ήθελε να κάνει μπίζνες, 
αυτοί ήθελαν να κάνουν μπίζνες, 
γιατί να έχουν μαζί τους στελέχη 
της τότε αντιπολίτευσης;

Κι αν είναι έτσι, γιατί δε βγήκε 
ο Παππάς να το πει από την πρώ-
τη στιγμή; Γιατί έλεγε μπούρδες 
στον Χατζηνικολάου, την ίδια 

στιγμή που η πληροφόρηση 
έτρεχε σε άλλα κέντρα (Παπα-
χρήστος); Τέτοιες συμπεριφο-
ρές είναι καθαρά ενοχικές. Και 
φυσικά, η υπόθεση βρομάει… 
διαπλοκή. Το δεξί χέρι του αρ-
χηγού της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης κάνει το μεσάζοντα 
ανάμεσα σε καπιταλιστές και 
την κυβέρνηση μιας τρίτης χώ-
ρας. Για ποιο λόγο; Για να βοη-
θήσει στην… οικοδόμηση του 

σοσιαλισμού του 21ου αιώνα; Και 
οι Βαρδινογιάννηδες ήθελαν με-
σάζοντα τον Παππά για να κά-
νουν μπίζνες στη Βενεζουέλα;  
Μήπως ήταν οι Τσιπραίοι που 
ήθελαν να γίνει η «δουλειά» και 
οι Βαρδινογιάννηδες δεν τους 
χάλασαν το χατίρι, ενώ τώρα, 
χολωμένοι από το «ρίξιμο» που 
έφαγαν στα τηλεοπτικά, σπεύ-
δουν να βγάλουν τα άπλυτα των 
Τσιπροπαππάδων στη φόρα;
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Για δες ποιοι μιλάνε!
Το φιάσκο των Τσιπραίων με τις τηλεοπτικές άδειες, που πήγαν 

να χτίσουν δικό τους σύστημα διαπλοκής και τώρα δίνουν μάχη 
πολιτικής επιβίωσης, δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για 
την αστική Δικαιοσύνη, που προσπαθεί να «ξεπλυθεί» με τη βοή-
θεια της πλειοψηφίας των συστημικών ΜΜΕ που τη στηρίζουν. 
Είναι πραγματικά εξοργιστικό το περιεχόμενο των ανακοινώσεων 
που εξέδωσαν η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων και η Ενωση 
Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ. 

Η ΕΔΕ κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι προσπάθησε «να εντά-
ξει τη Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της στην πολιτική αντι-
παράθεση», λες και όταν επικυρώνουν κάθε είδους πολιτικές 
επιλογές των κυβερνήσεων, θάβοντας εργατικά δικαιώματα δε 
συμμετέχουν στην πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση, αλλά 
κρίνουν σαν ουδέτεροι, υπεράνω τάξεων και συμφερόντων κρι-
τές. «Κατηγορήθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο για τις αποφάσεις 
του στα μνημόνια, το “κούρεμα“ των ομολόγων, τη διάλυση των 
ασφαλιστικών ταμείων, σαν να είναι αυτό που νομοθετεί και όχι 
οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις που επέβαλαν τα δυσβάσταχτα 
για την κοινωνία μέτρα» αναφέρει η ίδια ανακοίνωση. Οντως, 
οι κυβερνήσεις νομοθετούν, μέσω των πλειοψηφιών στη Βουλή, 
όμως το ΣτΕ και τ' άλλα αστικά δικαστήρια δεν κάνουν τίποτ' 
άλλο από το να επικυρώνουν τα αντιλαϊκά νομοθετήματα των 
κυβερνήσεων. Δεν είδαμε να δείξουν καμιά ευαισθησία, όπως 
έδειξαν στην περίπτωση των τηλεοπτικών αδειών. 

Το ότι κόπηκαν σχεδόν στα δύο, σε ένα ζήτημα που από νομική 
άποψη είναι καθαρό, δείχνει τη συμμετοχή τους στην πολιτική και 
οικονομική αντιπαράθεση ανάμεσα στις αστικές δυνάμεις.  Κάτι 
λιγότερο από τους μισούς επέλεξαν να στηρίξουν τους ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ και τα νέα τηλεοπτικά τζάκια που στοιχίζονταν πίσω τους, 
ενώ οι περισσότεροι (ελάχιστα πάνω από τους μισούς, όμως) επέ-
λεξαν να ταχθούν με τους παλιούς βαρόνους και τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης που τους στήριζαν. Τι έπαιξε ρόλο σ' αυτό το 
διχασμό; Οχι μόνο το «λόμπινγκ» που έκαναν οι άνθρωποι της 
κάθε πλευράς (το «λόμπινγκ» είναι μια εξαιρετικά βρόμικη υπό-
θεση, που διεξάγεται εξ ολοκλήρου στο παρασκήνιο), αλλά και οι 
προσωπικές φιλοδοξίες. Γιατί καθένας από τους μεγαλόσχημους 
δικαστές έχει και μια καριέρα να φροντίσει.

Ας πάψουν, λοιπόν, να προκαλούν και τη νοημοσύνη μας και 
τα νεύρα μας οι δικαστές. Η Δικαιοσύνη δεν είναι ανεξάρτητη 
και οι συνταγματικοί κανόνες δεν είναι γρανιτένιοι για τους θε-
ράποντές της. Αυτοί οι κανόνες είναι από λάστιχο. Και η Δικαι-
οσύνη δεν είναι τυφλή, αλλά φοράει ταξικά γυαλιά. Αστικά για 
την ακρίβεια.

Οι Τσιπραίοι, βέβαια, «δε δικαιούνται για να ομιλούν». Προ-
καλούν εξίσου -αν όχι περισσότερο- όταν «θυμούνται» ξαφνικά 
ότι το ΣτΕ στήριξε όλα τα Μνημόνια και τους εφαρμοστικούς 
τους νόμους. Γιατί αυτοί τι έκαναν; Δεν στηρίζουν τα Μνημόνια, 
τους αντιλαϊκούς και αντεργατικούς τους νόμους, προσθέτοντας 
μάλιστα τους νόμους ενός τρίτου Μνημόνιου σ' αυτούς των δύο 
προηγούμενων; Είναι προφανέστατο ότι έχασαν την ψυχραιμία 
τους, καθώς η πλειοψηφία της Ολομέλειας του ΣτΕ επέλεξε το 
αντίπαλο στρατόπεδο, όμως δεν κατάφεραν να πείσουν κανέ-
ναν με τις ψευτιές τους. Αλλωστε, μόλις τους πέρασαν λίγο τα 
νεύρα, άρχισαν τις κωλοτούμπες και τα πλάγια πηδηματάκια, σε 
μια προσπάθεια να βγουν απ' αυτή την ιστορία με τις μικρότερες 
πολιτικές απώλειες.

Η αστική Δικαιοσύνη είναι ένας μηχανισμός καταστολής. Ενας 
μηχανισμός εφαρμογής του Δικαίου της αστικής τάξης. Οταν 
έχει να αντιμετωπίσει υποθέσεις με καθαρά ταξικό περιεχόμενο, 
το έργο της είναι εύκολο. Γνωρίζουμε όλοι την ευκολία με την 
οποία κηρύσσονται παράνομες και καταχρηστικές οι απεργίες 
των εργαζόμενων. Γνωρίζουμε τη μοναδική ευκολία με την οποία 
πέφτουν εξοντωτικές καταδίκες επί αγωνιστών του αντάρτικου 
πόλης ή απλώς κατηγορηθέντων (χωρίς στοιχεία) για συμμετο-
χή στο αντάρτικο πόλης. Οπως γνωρίζουμε πώς μεθοδεύεται 
η απαλλαγή ή η επιεικέστατη ποινική μεταχείριση δολοφόνων 
μπάτσων, απατεώνων καπιταλιστών, διεφθαρμένων πολιτικών 
(εκτός από κάποιες περιπτώσεις «τελειωμένων», που χρησιμο-
ποιούνται ως αποδιοπομπαίοι τράγοι του συστήματος). Για μια 
περίοδο, το Ε' Τμήμα του ΣτΕ δημιούργησε μια νομολογία που 
διακρινόταν από περιβαλλοντική ευαισθησία. Αυτή η νομολογία 
παραβιάστηκε ωμά και βήμα-βήμα χτίζεται το αντίθετό της, που 
επαναφέρει το ΣτΕ στον αρχετυπικό του ρόλο ως δικαστήριο που 
υπερασπίζεται «το Δίκαιο του μονάρχη». Ακόμα και σε υποθέ-
σεις  με τα ίδια (τα ίδια, όχι παρόμοια) τυπικά χαρακτηριστικά, 
βγαίνουν αποφάσεις αντίθετες με την διαμορφωμένη νομολογία 
(παράδειγμα η υπόθεση του «γηπέδου Μελισσανίδη»).

Τα πράγματα δυσκολεύουν για την αστική Δικαιοσύνη όταν κα-
λείται να κρίνει σε υποθέσεις που διχάζουν το αστικό στρατόπε-
δο. Σ' αυτές συγκρούονται οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα 
και τα αστικά δικαστήρια διχάζονται. Αυτό συνέβη και στην πε-
ρίπτωση των τηλεοπτικών αδειών. Η πλειοψηφία της Ολομέλειας 
του ΣτΕ επέλεξε τελικά το μέτωπο καναλαρχών-αντιπολίτευσης.

Ανασχηματισμολογίας το ανάγνωσμα

Η μνημονιακή πολιτική δεν αλλάζει
«Το κυβερνητικό σχήμα 

που συγκροτήσαμε είναι 
σαφώς μικρότερο σε σχέση με 
κάθε προηγούμενο και περι-
λαμβάνει μόνο 10 υπουργεία, 
έναντι 18 της προηγούμενης 
δομής. Αποδείξαμε ότι τηρού-
με τις δεσμεύσεις μας» έλεγε ο 
Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση 
του πρώτου κυβερνητικού συμ-
βούλιου των Τσιπροκαμμένων. 
Τα υπουργεία ήταν, βέβαια, 12 
(συμπεριλαμβανόμενων των 
δύο «Ηρακλέων του στέμματος» 
Παππά και Φλαμπουράρη) και 
συν τον αντιπρόεδρο Δραγασά-
κη 13. Και δίπλα στους 13 υπουρ-
γούς είχαμε 20 αναπληρωτές 
υπουργούς και 6 υφυπουργούς, 
συνολικά 40 νοματαίους, που 
καθιστούσαν την πρώτη συγκυ-
βέρνηση των Τσιπροκαμμένων 
μία από τις πολυανθρωπότερες 
στην ιστορία του ελληνικού 
αστικού κοινοβουλευτισμού. 
Την ξεπερνούσαν μόνο οι συ-
γκυβερνήσεις Παπαδήμου και 
Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη, 
με 45 νοματαίους η καθεμιά, αν 
και αυτές είχαν περισσότερους 
υφυπουργούς παρά υπουργούς 
και αναπληρωτές.

Ο Τσίπρας, όμως, ήταν απο-
φασισμένος να τους πάρει το 
ρεκόρ. Ετσι, η κυβέρνηση που 
έφτιαξε μετά τις δεύτερες 
εκλογές, έφτασε αισίως τα 46 
μέλη: αντιπρόεδρος, 16 υπουρ-
γοί, 16 αναπληρωτές υπουργοί 
και 12 υφυπουργοί. Ομως, θέλει 
να ανεβάσει κι άλλο τον πήχη, 
για να δυσκολευτούν να του 
πάρουν το ρεκόρ οι επόμενοι. 
Ετσι, βάσει των δύο Προεδρικών 
Διαταγμάτων που έστειλε για 
έγκριση στο ΣτΕ, τα υπουργεία 
αυξάνονται κατά πέντε, φτάνο-
ντας αισίως τα 21. Δεν ξέρουμε 
σε τι ύψη θα φτάσει η «σούμα» 
υπουργών, αναπληρωτών υπουρ-
γών και υφυπουργών (λογικά θα 
μειωθούν οι αναπληρωτές), ανα-
λογιζόμαστε όμως ότι πρέπει να 
βολευτούν οι τεράστιες πολιτι-
κές προσωπικότητες του «σοσια-
λιστικού χώρου», που κόσμησαν 
με την παρουσία τους το συνέ-
δριο του ΣΥΡΙΖΑ (Τζουμάκας, 
Ξενογιαννακοπούλου, Κουβέ-
λης), οπότε δε θα εκπλαγούμε 
αν η «σούμα» φτάσει και πάνω 
από 46. Σε αριθμό υπουργείων, 
πάντως, θα πάρει το ρεκόρ, αν 
σκεφτούμε ότι οι τρικομματικές 
κυβερνήσεις Παπαδήμου και 
Σαμαρά είχαν 18 και αυτή των 
Τσιπροκαμμένων θα φτάσει 
τους 21.

Η αναφορά σε «μικρό και ευ-
έλικτο κυβερνητικό σχήμα» έχει 
καταντήσει διαχρονικό ανέκδο-
το του ελληνικού αστικού κοινο-
βουλευτισμού. Το μέγεθος του 
υπουργικού συμβουλίου καθο-
ρίζεται πάντοτε από την ανάγκη 
να τηρηθούν εσωκομματικές 
ισορροπίες και προσχωρήσεις, 
σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις 
μερίδων του κεφαλαίου. Βέβαια, 
τα περί «μικρού και ευέλικτου 

κυβερνητικού σχήματος» είναι 
και μια ωραία προπαγάνδα, 
ιδιαίτερα όταν ένα κυβερνών 
κόμμα βρίσκεται στα ντουζένια 
του και θέλει να δείξει ότι φέρνει 
καινοτομίες και κάνει εκσυγχρο-
νισμούς που καμιά άλλη κυβέρ-
νηση δεν τόλμησε να κάνει στο 
παρελθόν. 

Ετσι και οι Τσιπραίοι, έπαιξαν 
μ' αυτό το ιδεολόγημα όταν 
σχημάτισαν την πρώτη κυβέρ-
νηση με τους ψεκασμένους. 
«Αλλάζουμε την κυβερνητική 
δομή, φτιάχνουμε ένα πραγμα-
τικό μικρό και ευέλικτο σχήμα 
με 10 μόνο υπουργεία που θα 
προέλθουν από συγχωνεύσεις 
στη βάση της αποτελεσματικό-
τητας, της λειτουργικότητας και 
της συνάφειας αντικειμένου», 
δήλωνε ο Τσίπρας στην περιβόη-
τη αποκλειστική συνέντευξή του 
στο «Βήμα» στις 24 Γενάρη του 
2015, παραμονή των εκλογών, 
όταν ο Ψυχάρης τον έχρισε πρω-
θυπουργό, γοητευμένος από τον 
εσπρέσο που του 'φτιαξε ο ίδιος 
ο Τσίπρας με τα χεράκια του και 
από την αρχοντική αταραξία 
της διάσημης πλέον γάτας Ιμα-
λαΐων. Εφτιαξε πράγματι δέκα 
υπερυπουργεία, προκειμένου 
να βολέψει τους βαρόνους του 
τότε ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια, όταν 
έβγαλε τους Λαφαζανικούς από 
την κυβέρνηση, άρχισε να σπά-
ει τα υπερυπουργεία. Για παρά-
δειγμα, ο Βαγγέλης Αποστόλου 
έπρεπε να χριστεί υπουργός 
αντί για αναπληρωτής, οπότε το 
ΥΑΑΤ, που είχε γίνει τμήμα του 
υπερυπουργείου Λαφαζάνη, ξα-
νάγινε ανεξάρτητο υπουργείο.

Τώρα, που πρέπει να βολευ-
τούν περισσότεροι, καθώς το 
σύνθημα που επικρατεί είναι  το 
«αρβάλα, καβάλα, αρπάξτε την 
κουτάλα», σπάει κι άλλο τα υπε-
ρυπουργεία, δημιουργώντας πέ-
ντε ακόμα χωριστά υπουργεία-
φέουδα. Τα ΠΔ αποκάλυψαν και 
μερικά «κουφά», με κορυφαίο τη 
μεταφορά των Μεταφορών στο 
Ναυτιλίας. Δε θα μπούμε, όμως, 
στον πειρασμό της ανασχημα-
τισμολογίας, που αποτελεί την 
αγαπημένη μορφή τζόγου της 
αστικής δημοσιογραφίας (αν και 
αυτή τη φορά έχει υποχωρήσει, 
λόγω των εξελίξεων στο μέτωπο 
των τηλεοπτικών αδειών) και 
των υπαλλήλων στα υπουργεία 
και τους εποπτευόμενους οργα-
νισμούς, που συζητούν καθημε-
ρινά επί «σίγουρων πληροφορι-
ών» για το αν μένει ή φεύγει ο 
υπουργός και ποιος έρχεται στη 
θέση του. Για εμάς σημασία έχει 
η πολιτική.

Πρόκειται ν' αλλάξει, έστω και 
στο ελάχιστο η ακολουθούμενη 
πολιτική, επειδή ο ανασχημα-
τισμός θα είναι δομικός (όπως 
πρώτη είπε η τιτανοτεράστια 
Γεροβασίλη, χωρίς να πολυκατα-
λαβαίνει το περιεχόμενο της λέ-
ξης); Η απάντηση είναι «όχι» και 
δε χρειάζεται να εξηγήσουμε το 
γιατί. Η πολιτική είναι καθορι-

σμένη από το Μνημόνιο και τους 
στόχους που αυτό θέτει. Και ο 
έλεγχος στην εφαρμογή αυτής 
της πολιτικής ασκείται από το 
μηχανισμό που έχουν εγκατα-
στήσει οι ιμπεριαλιστές δανει-
στές (τρόικα-EWG-Eurogroup). 
Το αν θα είναι ο ένας ή ο άλλος 
συριζαίος σε υπουργικό πόστο, 
το αν θα υπουργοποιηθεί το τρίο 
Τζουμάκα-Μαριλίζας-Κουβέλη, 
το αν οι τάχαμου διαφωνούντες 
με τις ιδιωτικοποιήσεις θ' αλλά-
ξουν υπουργείο ή θα διωχτούν 
από την κυβέρνηση, το αν ο 
Μουζάλας θα διωχτεί και στη 
θέση του θα μπει καθαρόαιμος 
συριζαίος για να διαχειριστεί τα 
κονδύλια για τους πρόσφυγες, 
μπορεί να ενδιαφέρει τα συγκε-
κριμένα πρόσωπα, μπορεί να 
ενδιαφέρει τις φράξιες του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, μπορεί να ενδιαφέρει τις 
ΜΚΟ που διαπλέκονται με συ-
γκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, 
μπορεί να ενδιαφέρει καπιτα-
λιστές που επίσης διαπλέκονται 
με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, 
δεν έχει όμως καμιά σημασία 
για τον ελληνικό λαό.

Μένει ένα τελευταίο ζήτημα 
που αφορά την… πρωτοτυπία της 
ετοιμασίας των Προεδρικών Δι-
αταγμάτων για την αναδιάρθρω-
ση του υπουργικού σχήματος, 
προτού γίνει ο ανασχηματισμός. 
Μιλάμε για πρωτοτυπία γιατί μέ-
χρι τώρα οι πρωθυπουργοί πρώ-
τα ανακοίνωναν τον ανασχη-
ματισμό και μετά έφτιαχναν τα 
ΠΔ με τις αλλαγές στη δομή των 
υπουργείων (αν έκαναν τέτοιες 
αλλαγές). Γι' αυτό και είχαμε το 
φαινόμενο κάποιοι υπουργοί 
να ορκίζονται μόνοι τους, με-
ρικές μέρες μετά την ορκωμο-
σία του υπόλοιπου υπουργικού 
συμβούλιου. Ο πρωθυπουργός 
ανακοίνωνε τη νέα σύνθεση του 
υπουργικού συμβούλιου και τις 
τυχόν αλλαγές στη δομή των 
υπουργείων, μετά φτιάχνονταν 
τα ΠΔ με τις αλλαγές στη δομή 
της κυβέρνησης, πήγαιναν στο 
ΣτΕ για τον προβλεπόμενο έλεγ-
χο (που σ' αυτή την περίπτωση 
είναι τυπικός), τα υπέγραφε ο 
πρόεδρος της Δημοκρατίας και 
αμέσως όρκιζε τους υπουργούς 
των νέων υπουργείων. Ακολου-
θούνταν αυτή η διαδικασία για 
να μη διαρρεύσουν οι αλλαγές 
στη δομή του υπουργικού συμ-
βούλιου και τροφοδοτηθεί η 
ανασχηματισμολογία, που πά-
ντοτε αποτελεί μπελά για τον 
εκάστοτε πρωθυπουργό (κινη-
τοποιούνται φράξιες, λομπίστες 
και λοιπές… δημοκρατικές δυ-
νάμεις, ασκώντας πιέσεις στον 
ίδιο και στο στενό πολιτικό του 
περιβάλλον).

Γιατί, λοιπόν, ο Τσίπρας ακο-
λούθησε διαφορετική τακτική, 
στέλνοντας τα ΠΔ στο ΣτΕ για 
έγκριση; Πίστευε ότι δε θα δι-
αρρεύσουν ή τα έστειλε ακρι-
βώς για να διαρρεύσουν και ν' 
αλλάξει την πολιτική ατζέντα, 
βάζοντας στην κορυφή της την 

ανασχηματισμολογία; Τα δεδο-
μένα λένε ότι τα ΠΔ στάλθηκαν 
στο ΣτΕ στις 26 και το Ε' Τμήμα 
του τα ενέκρινε στις 27 Οκτώ-
βρη. Διέρρευσαν στις 31, δηλαδή 
την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά 
την έγκρισή τους. Σημειώστε, 
ακόμα, ότι στις 26 Οκτώβρη εκ-
δόθηκε και η απόφαση της Ολο-
μέλειας του ΣτΕ που έκρινε το 
νόμο Παππά αντισυνταγματικό 
και ότι πρόεδρος του Ε' Τμήμα-
τος είναι ο αντιπρόεδρος του 
ΣτΕ Αθανάσιος Ράντος, δηλα-
δή ο δικαστής που οι συριζαίοι 
διαπόμπευσαν κυκλοφορώντας 
υποκλαπέντα ηλεκτρονικά μη-
νύματα για την προσωπική του 
ζωή. Μπορεί κανείς να κάνει δι-
άφορες σκέψεις, αλλά χωρίς συ-
γκεκριμένη πληροφόρηση (που 
εμείς τουλάχιστον δεν έχουμε), 
ελλοχεύει ο κίνδυνος της διολί-
σθησης στη σεναριολογία και τη 
συνωμοσιολογία. 

Το μόνο βέβαιο είναι πως έγ-
γραφα που πηγαίνουν στο ΣτΕ 
(και στα άλλα δικαστήρια)  δεν 
υπάρχει περίπτωση να μείνουν 
απόρρητα. Περνούν από πολλά 
χέρια, τα βλέπουν πολλά μάτια 
(δικαστών, υπαλλήλων, δικηγό-
ρων) και η διαρροή στους δημο-
σιογράφους είναι σίγουρη. Κρυ-
φά μπορούν να μείνουν μόνο αν 
πάνε στα χέρια ενός προσώπου, 
αλλά αυτό δεν ισχύει στη συγκε-
κριμένη περίπτωση. Ακόμα και η 
«παιδική χαρά» του Μαξίμου θα 
πρέπει να υπολόγιζε ότι σίγουρα 
θα υπάρξει διαρροή. Ισως, λοι-
πόν, να υπολόγιζε στη διαρροή. 
Και βέβαια, δεν είχε κανένα δι-
σταγμό να βγάλει προς τα έξω, 
άτυπα όπως πάντοτε, ενόχληση 
και αιχμές κατά Ράντου για τη 
διαρροή.

Ετσι όπως έχουν έρθει τα 
πράγματα, ο Τσίπρας πρέπει 
να κάνει τον ανασχηματισμό 
αμέσως μόλις ησυχάσει η κα-
τάσταση με τα τηλεοπτικά. Το 
παρασκήνιο οργιάζει, οι φρά-
ξιες πιέζουν και το θέμα δεν 
μπορεί να σέρνεται για πολύ. 
Αν όμως κάνει ανασχηματισμό 
πριν από τη ρύθμιση των τηλε-
οπτικών (απόσυρση των ουσι-
αστικών διατάξεων του νόμου 
Παππά και εκλογή ΕΣΡ), αυτός 
θα πάει στράφι από άποψη προ-
παγάνδας. Αν βγάλουν ΕΣΡ τη 
Δευτέρα, θα πρέπει να περιμέ-
νουμε σχεδόν αμέσως τον ανα-
σχηματισμό, καθώς οι Τσιπραίοι 
θα επιχειρήσουν «φυγή προς τα 
μπρος» και αλλαγή ατζέντας.

ΥΓ. Η «Κόντρα» φεύγει για το 
τυπογραφείο ενώ οργιάζουν οι 
φήμες ότι επίκειται η ανακοίνω-
ση του ανασχηματισμού (Πα-
ρασκευή μεσημέρι). Δημοσιο-
γραφικά αισθανόμαστε ότι κάτι 
χάσαμε. Πολιτικά δε χάσαμε 
τίποτα. Κι αυτό είναι που έχει ση-
μασία. Τις παραπολιτικές πτυχές 
του ανασχηματισμού θα έχουμε 
την ευκαιρία να τις σχολιάσουμε 
στο επόμενο φύλλο. 
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Μια νέα σελίδα για το ελ-
ληνικό επαγγελματικό 

ποδόσφαιρο ξεκινάει να γρά-
φεται μετά την ανακοίνωση 
της «Επιτροπής Εξομάλυν-
σης», υπό τον επιτετραμμένο 
των ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ Κωστάκη 
Κουτσοκούμνη. Στα μέλη της 
επιτροπής, σύμφωνα με τις δη-
λώσεις Κουτσοκούμνη, δίνεται 
αρχικά χρονικός ορίζοντας 
μέχρι τις 31 Μάη του 2017 για 
να ολοκληρώσουν το έργο που 
τους έχει ανατεθεί, με δυνατό-
τητα παράτασης της θητείας 
τους, αν αυτό κριθεί σκόπιμο 
από τις ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ. Εργο 
της Επιτροπής είναι να δρο-
μολογήσει τις αναγκαίες δι-
αδικασίες για να βγει από το 
σημερινό τέλμα το ελληνικό 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 
με πρώτη προτεραιότητα τις 
αλλαγές στο κανονιστικό και 
το νομοθετικό πλαίσιο, προκει-
μένου να επιτευχθεί η απρό-
σκοπτη λειτουργία της ΕΠΟ.

Πριν ξεκινήσουμε το σχο-
λιασμό μας για τη σύνθεση 
και το έργο της επιτροπής, 
θα πρέπει να σημειώσουμε 
την επιβεβαίωση της στήλης 
-διά στόματος Κουτσοκού-
μνη- στην εκτίμηση για το λό-
γο παρέμβασης των διεθνών 
ομοσπονδιών στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο. Σε ερώτηση σχε-
τικά με το χρόνο και το λόγο 
για τον οποίο παρενέβη η 
ΦΙΦΑ, η απάντησή του ήταν: 
«Ο λόγος που έγινε τώρα είναι 
ότι η απόφαση του διαιτητι-
κού δικαστηρίου επενέβαινε 
ξεκάθαρα στο αυτοδιοίκητο. 
Πήρε απόφαση για το πώς θα 
διεξάγονται οι εκλογές. Ενα 
θέμα που πρέπει να είναι πά-
ντα μακριά από νομοθετικές 
παρεμβάσεις».

Ξεκάθαρα, λοιπόν, η δια-
σφάλιση του αυτοδιοίκητου 
και η απόλυτη εξουσία στα 
δρώμενα του ποδοσφαίρου 
είναι το μοναδικό μέλημα για 
ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ, που είναι 
πρόθυμες να ανεχθούν τις 
επιλογές του οποιουδήποτε 
Γκιρτζίκη και της παρέας του 
και τα πεπραγμένα κάθε πο-
δοσφαιρικής «παράγκας», 
δεν ανέχονται όμως ούτε για 
μια στιγμή την παραμικρή 
αμφισβήτηση της απόλυτης 
εξουσίας τους επί των ποδο-
σφαιρικών «υπηκόων» τους.

Οσον αφορά την επιτροπή 
και τα μέλη που την απαρτί-
ζουν, είναι φανερό από την 
έντονη παρουσία των δικη-
γόρων (οι οποίοι, σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ, έχουν καλές 
σχέσεις με τον υφυπουργό 
Αθλητισμού Σταύρο Κοντονή), 
ότι θα δρομολογηθούν άμεσα 
οι νομοθετικές ρυθμίσεις που 
αξιώνουν οι διεθνείς ομοσπον-
δίες και τις οποίες -όπως όλα 
δείχνουν- έχει αποδεχτεί ο Κο-
ντονής. Ενα δεύτερο σημείο 
που πρέπει να τονιστεί και το 
οποίο αποδεικνύει ότι υπάρχει 
κομπρεμί ανάμεσα σε Κοντο-
νή και ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ, είναι 
η πρόσληψη από τη ΦΙΦΑ 
του μέχρι πρότινος διευθυντή 
του γραφείου του Κοντονή, 
Ιάκωβου Φιλιππούση, που 
αναλαμβάνει ως «σύμβουλος 
διοίκησης και επικοινωνίας 
που θα αναφέρεται σε ΦΙΦΑ 
και ΟΥΕΦΑ». Ο Φιλιππούσης 
επί της ουσίας θα είναι αυτός 
που θα κινεί τα νήματα και θα 
δρομολογεί τις εξελίξεις.

Το τρίτο που αξίζει να σχολι-
άσουμε είναι ότι στην επιτρο-
πή δεν υπάρχουν άτομα από 
την πλευρά της ΕΠΟ (είτε της 

διοίκησης Γκιρτζίκη είτε της 
αντιπολίτευσης Γραμμένου), 
με μοναδική εξαίρεση την 
παρουσία του Παυσανία Πα-
πανικολάου, ο οποίος διατη-
ρεί τη θέση του εκτελεστικού 
γραμματέα αλλά με σαφώς 
ψαλιδισμένες αρμοδιότητες. 
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει 
ότι οι διεθνείς ομοσπονδίες 
και ο Κοντονής δεν έχουν 
εμπιστοσύνη στους «ανιδιο-
τελείς εργάτες» του ελληνικού 
ποδοσφαίρου και γι' αυτό θα 
δρομολογήσουν τις εξελίξεις 
χωρίς τη συμμετοχή τους.

Οσον αφορά τα πρακτικά 
καθήκοντα της Επιτροπής, 
στους πρώτους στόχους της 
είναι η λειτουργία και ο ρόλος 
της διαιτησίας και ο έλεγχος 
των οικονομικών της ΕΠΟ. 
Ηδη η Επιτροπή πήρε τις 
πρώτες αποφάσεις της, ορί-
ζοντας τον Γιώργο Μπίκα στη 
θέση του προέδρου της ΚΕΔ 
και καταργώντας το ισπανικό 
μοντέλο για τον ορισμό των 
διαιτητών, ενώ αναμένονται 
σημαντικές αλλαγές στον πί-
νακα διαιτητών. Στον οικονο-
μικό τομέα, τα μέλη της επι-
τροπής θα κλείσουν τη μέχρι 
σήμερα οικονομική χρήση της 
ΕΠΟ και στη συνέχεια ορκω-
τοί λογιστές θα κάνουν έλεγχο 
στο ταμείο της Ομοσπονδίας. 
Δε χρειάζεται να επιχειρημα-
τολογήσουμε για να πείσουμε 
ότι οι πρώτες αποφάσεις της 
Επιτροπής έχουν καθαρά 
επικοινωνιακό χαρακτήρα 
και στοχεύουν να πείσουν ότι 
κάτι καινούργιο ξεκινάει στο 
ελληνικό επαγγελματικό πο-
δόσφαιρο.

Εν κατακλείδι, η παρέμ-
βαση ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ έχει 
στόχο τη διασφάλιση του 

αυτοδιοίκητου (του δικού 
τους ελέγχου, δηλαδή) και 
όχι την εξυγίανση του ελ-
ληνικού επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου. Οι διεθνείς 
ομοσπονδίες, λειτουργώ-
ντας με τον τσαμπουκά του 
αποικιοκράτη που επιβάλ-
λει τους όρους του στους 
ιθαγενείς, οι οποίοι τσακώ-
νονται θέτοντας σε κίνδυνο 
τα συμφέροντά του, δρομο-
λόγησαν τις εξελίξεις που 
διασφαλίζουν την απόλυτη 
κυριαρχία τους. Σε αυτή 
την επίδειξη δύναμης, ΦΙ-
ΦΑ και ΟΥΕΦΑ έχουν στο 
πλευρό τους τον Κοντονή, 
ο οποίος τους προσφέρει 
γην και ύδωρ, προκειμένου 
να παρουσιάσει τον εαυτό 
του σαν τον μεγάλο «εξυγι-
αντή» του ελληνικού ποδο-
σφαίρου, όμως τελικά θα 
καταγραφεί στην ιστορία 
ως προσκυνημένος και Νε-
νέκος. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΚΕΝ ΛΟΟΥΤΣ

Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ

Πρόκειται για την τελευταία ταινία του διάσημου βρετανού σκη-
νοθέτη, που κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο τελευταίο Φεστιβάλ 

των Καννών. Ο Λόουτς, όπως κάνει τόσα χρόνια τώρα, γυρίζει μια 
κοινωνική διαμαρτυρία. Ο πρωταγωνιστής του, ο Ντάνιελ Μπλέικ, 
είναι ένας ξυλουργός από το Νιούκαστλ, που παθαίνει ένα καρδιακό 
επεισόδιο κι ο γιατρός του απαγορεύει να επιστρέψει στη δουλειά. 
Για πρώτη φορά στη ζωή του, ο Ντάνιελ έχει ανάγκη το κράτος για 

να επιβιώσει. Και τότε ξεκινά ένας τεράστιος γραφειοκρατικός Γολ-
γοθάς, καθώς ο Ντάνιελ παραπέμπεται από υπηρεσία σε υπηρεσία, 
τρέχοντας να καλύψει απίστευτες απαιτήσεις. Κάπου εκεί γνωρίζει 
μια ανύπαντρη μητέρα δυο παιδιών, την Κέιτι, με την οποία θα δημι-
ουργήσουν μια άτυπη οικογένεια.

Ο Κεν Λόουτς μαζί με τον μόνιμο συνεργάτη του στο σενάριο 
Πολ Λάβερτι κάνουν το σινεμά που γνωρίζουν καλά. Πολιτική και 
κοινωνική καταγγελία, με έντονο χιούμορ, που ενίοτε καταλήγει στο 
απλοϊκό και το προβλέψιμο.

ΡΑΝΤΟΥ ΖΟΥΝΤΕ

Αφεριμ

Ενα ιδιότυπο γουέστερν μας έρχεται από τη Ρουμανία. Στην τρίτη 
του δουλειά, ο Ζούντε επιλέγει να μας μεταφέρει στη Βλαχία του 

1835. Ενας αστυνομικός και ο γιος του αλωνίζουν τη ρουμανική ύπαι-
θρο, προκειμένου να βρουν έναν τσιγγάνο σκλάβο που κατηγορείται 
για αποπλάνηση της γυναίκας του τοπικού άρχοντα. Στη διαδρομή 
συναντούν ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων και θρησκειών, 
Τούρκους και Ρώσους, Ρουμάνους και Ούγγρους, χριστιανούς και 
εβραίους, οι οποίοι -όλοι τους- κουβαλούν στερεότυπα και προκα-
ταλήψεις για τους άλλους. Σε όλη τη διαδικασία, ο πατέρας δε χάνει 

ευκαιρία να κάνει μαθήματα ζωής στο γιο του, βγαλμένα από τη 
λαϊκή σοφία, που αντικατοπτρίζει όλες τις αντιθέσεις... Κι όταν τελικά 
βρίσκουν τον κατηγορούμενο, τίποτα δεν ξεκαθαρίζεται.

Ο Ζούντε, μέσα από μια ιδιαίτερα στιλιζαρισμένη γραφή (ασπρό-
μαυρη φόρμα που παραπέμπει σε γουέστερν), προσπαθεί να κοιτά-
ξει στο παρελθόν των Βαλκανίων και να βρει απαντήσεις για την 
σημερινή κατάσταση. Η ταινία αυτή του χάρισε μια Αργυρή Αρκτο 
Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του Βερολίνου.

ΜΠΑΜΠΑΚ ΑΝΒΑΡΙ

Στη σκιά του φόβου

Ο ιρανός Ανβάρι γυρίζει την πρώτη ιρανική ταινία τρόμου, που τε-
λικά είναι πολλά περισσότερα από μια ακόμα ταινία τρόμου. Ο 

Ανβάρι τοποθετεί την ιστορία του στην Τεχεράνη, το 1988, λίγο μετά 
το τέλος του πολέμου με το Ιράκ. Η νίκη έχει δυναμώσει τους φανατι-
κούς μουσουλμάνους. Η πρωταγωνίστριά του, η Σιντέχ, ακτιβίστρια, 

Ενας αξιολύπητος ΝενέκοςΜάης 2002. Η τότε διοίκηση της 
Γουίμπλεντον (ιστορική αγγλική 
ομάδα με συμμετοχές στην 

Πρέμιερ Λιγκ και φιναλίστ του κυπέλ-
λου Αγγλίας), για να αντιμετωπίσει 
την  άσχημη οικονομική κατάσταση 
της ομάδας και  το σοβαρό γηπεδικό 
πρόβλημα (το γήπεδο που έπαιζε από 
το 1912 ήταν παλιό, μικρό, κακοφτιαγ-
μένο και δεν πληρούσε τις προϋπο-
θέσεις της αγγλικής ποδοσφαιρικής 
ομοσπονδίας) αποφασίζει να μετα-
φέρει την ομάδα στην κωμόπολη του 
Μίλτον Κέινς (σε απόσταση 90 χιλιο-
μέτρων) και να αλλάξει το όνομά της 
σε Μίλτον Κέινς Ντονς. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των 
οπαδών δεν αποδέχτηκε την απόφα-
ση της διοίκησης για «εξαφάνιση» της 
αγαπημένης τους ομάδας. Αποφάσι-
σαν λοιπόν να κρατήσουν «ζωντανή» 
την ομάδα της καρδιάς τους, μαζεύ-
τηκαν, έφτιαξαν το καταστατικό ίδρυ-
σης της AFC Wimbledon (προβλέπει 
ρητά ότι το club δεν μπορεί να πωλη-
θεί σε κανέναν, εκτός από ποσοστό  
25% των μετοχών, ενώ το 75% θα 
παραμένει πάντοτε στους οπαδούς 
ώστε αυτοί να μπορούν να αποφα-
σίζουν για τα θέματα της ομάδας), 
δημιούργησαν το πρώτο μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρίας και ξεκίνησαν 
την πορεία τους από την ένατη και 
τελευταία ερασιτεχνική κατηγορία.

Εκαναν έρανο μεταξύ τους, πήραν 
τραπεζικό δάνειο για να αγοράσουν 
ένα μικρό γήπεδο 5.000 θέσεων (οι 
μισές χωρίς καθίσματα), μάζεψαν 
τους πιτσιρικάδες από τις ακαδημίες 
της πρώην ομάδας τους και ερασιτέ-
χνες ποδοσφαιριστές και δήλωσαν 
συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Δεκα-
τέσσερα χρόνια αργότερα, η αυθε-
ντική Γουίμπλεντον ανεβαίνει στην 
επαγγελματική Λιγκ 1 (δυο κατηγορί-
ες πριν την Πρέμιερ Λιγκ), συναντά 
την Μίλτον Κεινς Ντονς, που έχει 
υποβιβαστεί από την Τσάμπιονσιπ, 
και την προσπερνά στη βαθμολογία 
(μετά από 15 αγωνιστικές έχει 23 βαθ-
μούς έναντι 16 της αντιπάλου της). Το 
όνειρο γίνεται πραγματικότητα, αφού 
η αυθεντική Γουίμπλεντον έχει ένα 
αξιόλογο ρόστερ, με νεαρούς παίχτες 
που προσελκύουν το ενδιαφέρον των 
μεγάλων αγγλικών ομάδων, και βρί-
σκεται ένα βήμα πριν την ανέγερση 
του νέου της γηπέδου (χωρητικότητας 
11.000 θέσεων που μπορεί να μετα-
τραπούν σε 20.000) στην παραδοσι-
ακή γειτονιά της ομάδας, όπου ήταν 
η φυσική της έδρα.

Εχουν ήδη βρεθεί οι χορηγοί και οι 
τράπεζες που θα καλύψουν το κόστος 
κατασκευής του και πριν από μερικές 
μέρες η διοίκηση της ομάδας έπεισε 
το δημοτικό συμβούλιο και πήρε την 
έγκρισή του, παρουσιάζοντας ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο για το γήπεδο 
με πολλαπλά οφέλη και για την περιο-
χή και τους κατοίκους της (η σύγκριση 
με την Αγιά-Σοφιά του Γατούλη μόνο 
θλίψη και οργή μπορεί να προκαλέ-
σει). 

Η ιστορία της αυθεντικής Γουί-
μπλεντον, που δεν βγαίνει έξω από 
τα όρια του καπιταλισμού, από κάθε 
άποψη, εξηγεί για μια ακόμη φορά γι-
ατί το ποδόσφαιρο αποτελεί τον «βα-
σιλιά» των αθλημάτων και προβάλλει 
την άλλη όψη του ποδοσφαίρου, που 
έχει χαθεί στην εποχή της ακραίας 
επαγγελματοποίησής του.

Οι οπαδοί της ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας του Πα-
ρισιού Menilmontant Football Club 1871 εκφράζουν την αλληλεγ-
γύη τους στον λιβανέζο κομμουνιστή Ζορζ Ιμπραχίμ Αμπνταλά, 
που βρίσκεται εδώ και 32 χρόνια στις γαλλικές φυλακές, επειδή 
αρνείται να αποκηρύξει τις ιδέες του, και απαιτούν την άμεση απο-
φυλάκισή του. Η στήλη στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους 
οπαδούς της MFC 1871 και συντάσσεται στο πλευρό τους στον 
αγώνα για την απελευθέρωση του συντρόφου Αμπνταλά.

ΥΓ. Το 1871 υποθέτουμε ότι παραπέμπει στην Κομμούνα του 
Παρισιού.
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> Συνελήφθη στην Αϊόβα ύπο-
πτος για δολοφονίες αστυνομι-
κών. Η αντίθετη περίπτωση (και 
όταν ακόμα είναι γνωστοί οι 
δολοφόνοι-μπάτσοι) δεν προ-
βλέπεται...

> Απλά ρωτάμε: τι ακριβώς είναι 
αυτή η «κήρυξη και προετοιμα-
σία απεργιακής κινητοποίησης 
για τις 24 Νοέμβρη» που ευαγ-
γελίζεται το ΠΑΜΕ; Μία ακόμα 
κατά τα ειωθότα...

> Τελικά, ΚΑΙ η Κίνα είναι σο-
σιαλιστική, όπως ΚΑΙ το Βιετ-
νάμ... Τι γιατί και πώς; Περισσός 
speaking (συμμετοχή του στην 
«18η Διεθνή Συνάντηση Κομμου-
νιστικών και Εργατικών Κομμά-
των» στο Βιετνάμ). Οι... ξινίλες 
από τις «πρωτοβουλίες» του 
«Κ»Κ Κίνας και αυτού του Βιετ-
νάμ ξεχάστηκαν...

> «”Μαγειρεύουν” περικοπές 
στα κοινωνικά επιδόματα» (ο 
τίτλος από www.tanea.gr/news/
economy/article/5402928). Το 
ζήτημα είναι τι (δεν) λένε οι 
Ψυχαραίοι (που θέλουν να το 
παίξουν και φιλολαϊκοί).

> Εσείς τι διαλέγετε: περίπατο 
με το ΠΑΜΕ ή με τη ΓΣΕΕ;

> Ουλαλούμ.

> Ανασχηματισμός. Και λοιπόν, 
τι;

> Βοτανικός: τα φιδάκια εκκο-
λάφθηκαν.

> Νέες συντάξεις χηρείας (με 
σφραγίδα ΣΑΝΕΛ): 150 ευρώ 
(ολόκληρα...).

> Από τα ανέκδοτα που κυκλο-
φορούν: προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης.

> Ευτυχώς που είναι σε καλό 

δρόμο το Κυπριακό...

> Τι πίνει; «Αριστερή διακυ-
βέρνηση και καθημερινότητα» 
- Κ. Πουλάκης, www.avgi.gr, 
30/10/2016.

> Μα τον «φίλο Ολάντ»; («Καλ-
πάζουν οι προσωπικές φιλοδο-
ξίες των Γάλλων σοσιαλιστών...» 
- Ε. Τσερεζόλε, www.avgi.gr, 
30/10/2016).

> «Τάξη στο τηλεοπτικό πεδίο» 
σαλπίζει η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
(www.kathimerini.gr/881774/
opinion/epikairothta/politikh/
o-dromos-einai-anoiktos). Ο 
διαγ(κ)ωνισμός των καπιταλι-
στών παραδιάρκεσε.

> Χολή για το (επαναστατικό) 
ΚΚΕ, το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ, αλ-
λά και υπέρ της αναθεώρησης 
της ιστορίας της περιόδου 1940-
1949, ο Στ. Κασιμάτης (www.
kathimerini.gr/881772/opinion/
epikairothta/politikh/aristera-
toy-misoys-dejia-ths-akinhsias).

> «Σεβασμός στη μνήμη του Με-
ταξά» - Τάκης Θεοδωρόπουλος 
(www.kathimerini.gr, 2/11/2016). 
Κι η κοπριά στα λάχανα...

> Γιούχα στον Κατρούγκαλο σε 
συνέδριο του ΙΚΑ. Φτάνει αυτό;

> Η ευφορία της εφορίας στον 
καπιταλιστικό κόσμο.

> Η «κόκκινη μηλιά» του Κοτζιά 
φτάνει μέχρι την Ινδία. Ξέχασε 
την Κίνα...

> Το κρύο βγήκε παγανιά.

> Πάνω, λοιπόν, από 60.000 οι 
συντάξεις του ΙΚΑ που εκκρε-
μούν. Γενναίο βήμα στην –προς 
τα κάτω- ισότητα...

> Τι άλλο από «έμφαση στην 
πράσινη οικονομία και κούρεμα 

χρέους» θα πρό-
τεινε το (αμαρ-
τωλό) WWF Ελλάς; Πρασινά-
δα, πράσσειν άλογα και πράσιν’ 
άλογα...

> Μπάτσοι-στελέχη και μπάτσοι 
απλοί σε μαφιόζικο κύκλωμα: η 
αστυνομία πάντα κοντά στον 
πολίτη...

> Ο Αλέκος Φραπεδιάρης 
«διαβεβαίωσε τους εργαζομέ-
νους (σ.σ. των Φωσφωρικών 
Λιπασμάτων Καβάλας) ότι θα 
αναπτύξει πρωτοβουλία προβαί-
νοντας σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες». Και, όπως είναι γνω-
στό, ο λόγος του κυρ-Αλέκου, 
λίρα εκατό...

> «Ψαλιδίζονται τα αναδρομικά 
των δικαστικών» - Ε, τι, πρέπει να 
συγκινηθούμε, δηλαδή;

> Κι όχι αυταπάτες προπαντός.
Το πολύ πολύ να τους εκλάβεις 
σα δυο θαμπούς
Προβολείς μες στην ομίχλη
Σαν ένα δελτάριο σε φίλους που 
λείπουν
Με τη μοναδική λέξη: ζω
«Γιατί» όπως πολύ σωστά είπε 
κάποτε κι ο φίλος μου ο Τίτος,
«κανένας στίχος σήμερα δεν 
κινητοποιεί τις μάζες
Κανένας στίχος σήμερα δεν 
ανατρέπει καθεστώτα».
Εστω.
Ανάπηρος, δείξε τα χέρια σου. 
Κρίνε για να κριθείς.
(Μανόλης Αναγνωστάκης, «Επί-
λογος»)

> Και ο λαός βουκόλος;

> «Λιώστε τον!» ήταν η διαταγή 
του μπάτσου στον οδηγό μηχα-
νήματος συνθλιβής απορριμμά-
των όταν είδε τον Μουχσίν Φι-
κρί να σκαρφαλώνει για να πά-

ρει πίσω τα (κατασχεμένα) ψά-
ρια του (Μαρόκο -2016 και βλέ-
πουμε-, www.morningstaronline.
co.uk/a-3cd7-Morocco-fish-
sellers-grind-him-death-11-face-
charges#WBanUC2LTcs).

> Λίγες (;) οι μέρες του Τζ. Ζού-
μα στην προεδρία της Ν. Αφρι-
κής.

> Βλίτυξ (=βδέλλα) η αστική τά-
ξη στο σβέρκο των εργατών.

> Rock ‘n’ roll is here to stay.

> Γεφυρίς τούτη η συγκυβέρνη-
ση.

> «Το ημερολόγιό μου αρχίζει 
την 4η Αυγούστου 1914. Από 
εκείνη την ημέρα το βαρόμετρο 
ανέβηκε: 13 εκατομμύρια νεκροί, 
11 εκατομμύρια ανάπηροι, 50 
εκατ. στρατιώτες στα πεδία των 
μαχών, 6 δισεκατομμύρια όπλα, 
50 δισεκατομμύρια κυβικά μέ-
τρα αερίων. Τι περιθώρια αφή-
νουν όλα αυτά στην “ανάπτυξη 
του ατόμου“; Μέσα σε τέτοιες 
συνθήκες κανείς δεν μπορεί 
να αναπτυχθεί “ατομικά“. Αλλο 
είναι αυτό που τον ωριμάζει. 
Ο εικοσάχρονος ήρθε αντιμέ-
τωπος με τον Πόλεμο. Μοίρα. 
Εκανε κάθε άλλο δάσκαλο πε-
ριττό. Καλοκαίρι. Μόναχο. 1914. 
Βρισκόμουν ως άμισθος μαθη-
τευόμενος στο Χοφτεάτερ και 
σπούδαζα φιλοσοφία, γερμα-
νικά και ιστορία της τέχνης στο 
πανεπιστήμιο. Το Χοφτεάτερ 
δίδασκε κυρίως κλασσικό δρά-
μα με λίγο από Βίλντενμπρουχ, 
Ανστενγκρούμπερ κ.λ.π. Θεω-
ρούσε τον Ιψεν, το Kater Lampe 
του Ρόζενοφ τολμηρά προοδευ-
τικό. Δύο τάσεις επικρατούσαν» 
(Ερβιν Πισκάτορ, «Το πολιτικό 
θέατρο»).

Βασίλης

Οι πρoσβολές απαντώνται.

Και τώρα οι δυο μας,
Ηλέχτρα.
Εμείς οι δυο
Κλεισμένοι εδώ,
Να η ζωή κι ο κόσμος.
Σε λεν Ηλέχτρα,
Με λεν Καθρέφτη.
Εσύ ‘σαι φως

Κι εγώ σκοτάδι
Και σε σβήνω.
Εσύ ‘σαι θάρρος
Κι εγώ ‘μαι φόβος.
Εσύ ‘σαι ελπίδα
Κι εγώ ‘μαι αγκούσα
Και σε δαγκώνω. 
(Β. Ρώτας
ποίημα για την Ηλ. Αποστόλου)

  Dixi et salvavi animam meam

u Brexit: Μήπως τελικά υπάρχει ζωή έξω από την ΕΕ και 
μάλιστα καλύτερη; 
Το ευμεγέθες πανό είναι κρεμασμένο σε παράδρομο της 
εθνικής οδού, στα όρια Μεταμόρφωσης - N. Φιλαδέλφειας. 
Είναι ανυπόγραφο, οπότε δεν μπορούμε να το αποδώσουμε 
σε κάποια οργάνωση ή συλλογικότητα, όμως το περιεχόμε-
νό του αποδίδει με πιστότητα μια από τις πολιτικές πλάνες 
που ταλανίζουν το αντιμνημονιακό κίνημα τα τελευταία 
χρόνια. Την αποχώρηση από την ΕΕ (καμιά φορά το αίτημα 
«μινιμάρεται» περισσότερο: αποχώρηση από το ευρώ - επι-
στροφή στη δραχμή), σε συνθήκες καπιταλισμού. Αλλοι μέ-
νουν εκεί (θεωρούν την επιστροφή σ' έναν καπιταλισμό με 
εθνικό νόμισμα, πανάκεια για όλα τα δεινά της κρίσης), αλλά 
το επενδύουν με επαναστατικό βερμπαλισμό, κάνοντας λόγο 
για μεταβατικό σύνθημα-αίτημα. Τα μεταβατικά συνθήματα, 
όμως, όπως μας διδάσκει η θεωρία και η ιστορική εμπειρία, 
όταν διατυπώνονται σε συνθήκες που δεν υπάρχει αυτό που 
ονομάζουμε επαναστατική κατάσταση, μετατρέπονται στο 
αντίθετό τους. Γίνονται συνθήματα ρεφορμιστικής ενσωμά-
τωσης των εργαζόμενων μαζών στη λογική διαχείρισης του 
καπιταλισμού. Κάποιοι από τους φορείς αυτής της πολιτικής 
πλάνης «αρπάχτηκαν» ακόμα και από το Brexit, αναζητώντας 
τη δικαίωσή τους στην ψήφο της πλειοψηφίας των Βρετανών. 
Μια ψήφο που είχε στη βάση της όχι κάποια -ρεφορμιστική 
έστω- εργατική πολιτική, αλλά μια ρατσιστική, ξενοφοβική πο-
λιτική, επεξεργασμένη από τα πιο αντιδραστικά τμήματα του 
βρετανικού ιμπεριαλιστικού πολιτικού συστήματος.

u «Νέα ενημερωτική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, ξεκίνησε από χθες το βράδυ η ΓΣΕΕ, ενόψει της 2ης 
αξιολόγησης η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε ανατροπή 
σημαντικών εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Με 
κεντρικό σύνθημα “Σπάμε τους Μύθους“ αποκαλύπτουμε 
τι σημαίνει πρακτικά για τους εργαζόμενους μια περαιτέρω 
απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, ενώ παράλληλα απα-
ντάμε με επιχειρήματα στα κάθε είδους “παπαγαλάκια“ τα 
οποία προσπαθούν… να “θολώσουν τα νερά“». Δε θα μπορού-
σε να λείψει η αστικοποιημένη συνδικαλιστική γραφειοκρατία 
από τα λεγόμενα social media. Και μη μας ρωτήσετε, θυμωμέ-
νοι, αν απορρίπτουμε την προπαγάνδα και τη ζύμωση από το 
twitter και το facebook. Δεν απορρίπτουμε τίποτα, όταν αυτό 
εντάσσεται σε μια κατεύθυνση ενημέρωσης και οργάνωσης με 
σκοπό τον αγώνα και δεν αποτελεί μέσο αποξένωσης και απο-
στασιοποίησης των εργαζόμενων, οι οποίοι πληροφορούνται 
απλώς κάποια πράγματα μέσω της οθόνης του υπολογιστή 
τους, όντας απομονωμένα άτομα, που άγονται και φέρονται 
από τον κάθε πουλημένο αστογραφειοκράτη συνδικαλιστή. 
Αμφιβάλλει κανείς ότι τέτοιες χρυσοπληρωμένες καμπάνιες 
από τη ΓΣΕΕ αυτή τη λογική θέλουν να προωθήσουν;

οι τοίχοι έχουν φωνή

υποχρεώνεται να διακόψει τις σπουδές της, να φοράει μαντήλα κτλ, 
ενώ η κόρη της αρρωσταίνει. Οταν η Σιντέχ διαπιστώσει πως κάτι 
περίεργο συμβαίνει στο διαμέρισμά της, ήδη ένα κλίμα εξωτερικών 
απειλών έχει διαμορφωθεί. 

Ο σκηνοθέτης βρίσκει αφορμή να ασκήσει κριτική για τη θέση 
της γυναίκας, θέμα το οποίο -από ό,τι φαίνεται- απασχολεί αρκετά 
τον κινηματογράφο στο Ιράν (πρόσφατα παραδείγματα «Ενας χω-
ρισμός», «Ναχίντ»).

ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΘΑΝΙΤΗ

Invisible

Πρόκειται για μια ελληνική ταινία, γυρισμένη στον Ασπρόπυργο, 
που αποπειράται να αποτυπώσει τη σύγχρονη ελληνική πραγμα-

τικότητα. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας εργάτης που ξαφνικά απολύε-
ται κι αισθάνεται ότι χάνει τη θέση του στον κόσμο. Νιώθοντας θύμα 
ακραίας αδικίας θα δοκιμάσει να πάρει εκδίκηση. Μαζί του όμως 
έχει και τον εξάχρονο γιο του, ο οποίος αισθάνεται κι αυτός χαμένος 
στον κόσμο των ενηλίκων.

Ο Αθανίτης θέλησε να κάνει μια ταινία για τους αόρατους αν-
θρώπους, για τους ανθρώπους φαντάσματα που προσπαθούν αθό-
ρυβα να επιβιώσουν. Καλών προθέσεων κοινωνικό δράμα από τον 
σκηνοθέτη των ταινιών «Αντίο Βερολίνο», «Καμιά Συμπάθεια για το 
Διάβολο», «Τρεις Μέρες Ευτυχίας». 

Ελένη Π.



Παιχνίδια ξεπουλημένων
«Οι δυνάμεις της εργασίας και της επιχειρηματικότη-

τας απαιτούν εμφατικά  την ενίσχυση του θεσμού των 
Συλλογικών Διαπραγματεύσεων». Δεν πρόκειται για τίτ-
λο σε κάποια εφημερίδα, αλλά για τίτλο δελτίου Τύπου 
της ΓΣΕΕ! Πώς οδηγήθηκε η ΓΣΕΕ στο συμπέρασμα 
για την κοινή στάση καπιταλιστών και εργατών έναντι 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων; Μελετώντας τα 
συμπεράσματα «Πανελλήνιας Συνδρομητικής Ερευνας 
κοινής γνώμης της Metron Analysis», την οποία παρήγ-
γειλε η ίδια.

Δηλαδή, η ΓΣΕΕ πλήρωσε μια εταιρία δημοσκοπή-
σεων να κάνει μια τηλεφωνική «έρευνα» για τις συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις! Λες και δεν ξέρουμε ότι οι 
εργαζόμενοι ήταν, είναι και θα είναι υπέρ των συλλο-
γικών διαπραγματεύσεων. Ναι, αλλά εδώ μαθαίνουμε 
ότι και οι καπιταλιστές είναι εξίσου υπέρ της ενίσχυσης 
του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

«Η ενίσχυση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας καταγράφεται ως ευρεία πλειοψηφική άπο-
ψη σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με  την 
ιδεολογική αυτοτοποθέτηση των ερωτώμενων στο πο-
λιτικό φάσμα ή το κομματικό πρόσημο της ψήφου τους 
στις τελευταίες Εθνικές Εκλογές (Σεπτέμβριος 2015). 
Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται σε κοινό τόπο, πεποίθηση 
και αίτημα ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, το εκ-
παιδευτικό επίπεδο, την κοινωνική διαστρωμάτωση, την 
επαγγελματική δραστηριότητα ή τη θέση στην απασχό-
ληση» αναφέρει η πανηγυρική ανακοίνωση της ΓΣΕΕ.

Τότε ποιος είναι ενάντια στις συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις; Η κακιά τρόικα. Για την ακρίβεια, το μοχθηρό 
ΔΝΤ, ο «ακραίος παίκτης» όπως λέει ο… κομμουνιστής 
Κατρούγκαλος. Η οποία για λογαριασμό ποιων ενεργεί, 
αν όχι των καπιταλιστών;

Πρόκειται για νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία έλεγε ο Τσί-
πρας (πριν υπογράψει το Μνημόνιο και «ενστερνιστεί» 
το περιεχόμενό του). Εχουν κάποιες εμμονές, ιδιαίτε-
ρα τα στελέχη του ΔΝΤ, γι' αυτό επιμένουν σε μέτρα 
ολοένα και ευρύτερης απορρύθμισης των εργασιακών 
σχέσεων.

Ετσι, μια καθαρά ταξική επιλογή μετατρέπεται σε… 
ψυχασθένεια κάποιων τεχνοκρατών. Δε χρειάζεται 
να θυμίσουμε τις αποκαλύψεις ότι εκπρόσωποι των 
συνδικάτων των καπιταλιστών είχαν συναντήσεις με 
τους τροϊκανούς, όπου τους έδιναν τα αιτήματά τους, 
τα οποία στη συνέχεια περνούσαν σε νόμους. Ούτε να  
επαναλάβουμε τα συμπεράσματα της θεωρητικής μας 
ανάλυσης, σύμφωνα με τα οποία και οι ελληνικές κυ-
βερνήσεις είναι σύμφωνες με τα αντεργατικά μέτρα, 
αλλά τις βολεύει να κρύβονται πίσω από την «κακιά» 
τρόικα. Στο βασικό διαχωρισμό που διαπερνά την κοι-
νωνία μας θα σταθούμε.

Ταξικός είναι αυτός ο διαχωρισμός. Από τη μια οι 
εργάτες, από την άλλη οι καπιταλιστές. Οι πρώτοι θέ-
λουν να βελτιώνουν όσο γίνεται τη ζωή τους, οι δεύτε-
ροι θέλουν να αποκομίζουν το μέγιστο κέρδος. Αυτά 
τα δύο είναι συγκοινωνούντα δοχεία: ό,τι προστίθεται 
στον εργατικό μισθό (το μέσο με το οποίο οι εργάτες 
μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους) αφαιρείται από 
το κέρδος, και αντίστροφα.

Οι συλλογικές συμβάσεις (που δεν περιλαμβάνουν 
μόνο διαπραγμάτευση γύρω από ένα τραπέζι, αλλά 
και αγώνα, απεργία, διαδήλωση, σύγκρουση) είναι το 
«χαρτί» στο οποίο αποτυπώνεται κάθε φορά το αποτέ-
λεσμα αυτής της σύγκρουσης. Ακόμα και σε συνθήκες 
υψηλής ανεργίας και μεγάλης πτώσης του εργατικού 
συνδικαλιστικού κινήματος, με παράλληλη ενδυνάμω-
ση του καπιταλιστικού στρατόπεδου, οι καπιταλιστές 
δε θέλουν ενίσχυση του συστήματος των συλλογικών 
συμβάσεων, γιατί βλέπουν μπροστά, όταν το εργατικό 
κίνημα θα ξαναδυναμώσει, και δε θέλουν να έχει στη 
διάθεσή του τέτοια εργαλεία. Γι' αυτό και τάσσονται 
υπέρ των πιο σκληρών αντεργατικών μέτρων.

Επομένως, αυτό που κάνει η εργατοπατερία είναι να 
σπέρνει τις ιδέες της ταξικής συνεργασίας, υπονομεύ-
οντας τις προοπτικές ταξικής ανάκαμψης.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΕπρεπε να δημοσιοποιηθεί 
η Εκθεση του Γραφείου 

Προϋπολογισμού του Κρά-
τους στη Βουλή (ΓΠΚΒ) για 
το τρίτο τρίμηνο του 2016, για 
να πληροφορηθούμε ότι στο 
Eurogroup  του περασμένου 
Ιούνη κατατέθηκε με όλες τις 
επισημότητες έκθεση της τρό-
ικας/κουαρτέτου για τα εργα-
σιακά, με τίτλο «Background 
Note, Select Labor Market 
Reforms in Greece: Rationale 
and Future Considerations» 
(«Eνημερωτικό Σημείωμα, 
Επιλεγμένες Μεταρρυθμίσεις 
στην Αγορά Εργασίας της Ελ-
λάδας: Σκεπτικό και Μελλοντι-

κές Εκτιμήσεις»).
Περιττεύει να πούμε ότι επί 

πεντάμηνο η κυβέρνηση δεν 
έχει πει λέξη για την ύπαρξη 
αυτού του κειμένου, επί τη βά-
σει του οποίου γίνονται οι δια-
πραγματεύσεις με την τρόικα. 
Θυμίζουμε ότι τα εργασιακά 
βρίσκονται στην κορωνίδα 
των θεμάτων της λεγόμενης 
δεύτερης αξιολόγησης, ενώ 
ο Κατρούγκαλος επιμένει στο 
ίδιο αηδιαστικό παραμύθι περί 
επαναφοράς του πλαισίου των 
συλλογικών συμβάσεων. Το πα-
ραμύθι αυτό επαναλαμβάνει 
και ο Τσίπρας σε κάθε ευκαι-
ρία (τελευταία φορά που τον 
ακούσαμε ήταν στο πρόσφατο 
συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ).

Ας δούμε, όμως, τι περιλαμ-
βάνει το έγγραφο που κατατέ-
θηκε στο Eurogroup, όπως το 
παρουσιάζει στην έκθεσή του 
το ΓΠΚΒ (οι εμφάσεις είναι 
δικές μας):

«Η έκθεση των θεσμών προς 
την κυβέρνηση μετά την πρώτη 
αξιολόγηση για τη μεταρρύθμι-
ση της αγοράς εργασίας, ανα-
φέρεται στα εξής ζητήματα:

u Οι θεσμοί υποστηρίζουν 
την επέκταση του πεδίου των 
επιχειρησιακών συμβάσεων 
(μισθοί και απασχόληση) διότι 
βοηθούν τις επιχειρήσεις να 
προσαρμοστούν σε περιόδους 
οικονομικής δυσχέρειας ή προ-
σαρμογής. Η μεταρρύθμιση 
των συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων συμβάλλει σύμφωνα 
με τους θεσμούς, στην ευελι-
ξία των επιχειρήσεων προκει-
μένου να προσαρμόσουν το 
εργασιακό κόστος μέσω των 
τιμών και όχι μέσω των απολύ-

σεων.
u Στην περίπτωση που οι 

διαπραγματεύσεις αποτυγχά-
νουν, θα πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα προσφυγής τόσο 
των εργοδοτών όσο και των 
εργαζομένων. Σε κάθε περί-
πτωση κατά τη διαδικασία της 
διαιτησίας θα λαμβάνονται 
υπόψιν οικονομικά κριτήρια 
που αφορούν στην εκάστοτε 
επιχείρηση, αλλά και τη γενικό-
τερη κατάσταση που επικρατεί 
στον κλάδο των επιχειρήσεων, 
που συμμετέχουν στην διαδι-
κασία διαιτησίας. Η δυνατότη-
τα μονομερούς προσφυγής, 
σύμφωνα με τους θεσμούς, θα 
συνεχίζει να υφίσταται.

u Ο κατώτατος μισθός στην 
Ελλάδα ήταν προϊόν διμερούς 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων. Εφεξής 
όμως θα αποφασίζεται από 
το κράτος και από το 2017 και 
μετέπειτα θα αποτελεί ένα 
μοναδικό ποσό αναφοράς 
χωρίς να περιλαμβάνει τα 
επιδόματα ωρίμανσης. Ο κα-
τώτατος μισθός θα πρέπει να 
αναπροσαρμόζεται έτσι ώστε 
να συμβάλλει στην αύξηση της 
απασχόλησης και στην μείωση 
της ανεργίας, ενισχύοντας 
ταυτόχρονα την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας.

u Ως προς τις ομαδικές 
απολύσεις οι θεσμοί κρίνουν 
απαραίτητη την κατάργηση 
των περιορισμών και την αύ-
ξηση του ποσοστού του ορίου 
των απολύσεων από 5% σε 
10%. Με αυτή την πρακτική 
μειώνονται οι κίνδυνοι μαζικής 
ανεργίας, όπως συνέβη στις 
επιχειρήσεις Ηλεκτρονική, 
Softex και Sprider, όπου εκα-

τοντάδες εργαζόμενοι έχασαν 
την εργασία τους.

u Για το συνδικαλιστικό νό-
μο, οι θεσμοί υποστηρίζουν ότι 
δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
αλλαγές στη δομή και την ορ-
γάνωση των συνδικάτων, στην 
εξασφάλιση της εκπροσώπη-
σης όλων των εργαζομένων, 
καθώς και την εφαρμογή της 
“ανταπεργίας“ (“lockout“). 
Τέλος, επισημαίνουν ότι θα 
ήταν χρήσιμη η δημιουργία μι-
ας πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
καταγραφής των μελών των 
συνδικάτων που θα μείωνε τη 
γραφειοκρατία και θα καταπο-
λεμούσε πρακτικές εκμετάλ-
λευσης».

Τίποτα από τα παραπάνω 
δεν μας προκαλεί έκπληξη. Οι 
καπιταλιστές, τους οποίους 
εκπροσωπεί η τρόικα/κουαρ-
τέτο, θέλουν να ρίξουν ακό-
μα πιο κάτω τους μισθούς, να 
ενισχύσουν τις συμβάσεις σε 
επίπεδο επιχείρησης (και τις 
ατομικές) όπου ο εργάτης εί-
ναι έρμαιο στους εκβιασμούς 
τους, να έχουν τη δυνατότητα 
μονομερούς προσφυγής στη 
διαιτησία και να μπορούν να 
απολύουν μεγαλύτερο ποσο-
στό εργαζόμενων κάθε μήνα, 
χωρίς διοικητικά εμπόδια, για 
να μπορούν να χρησιμοποιούν 
την απειλή των ομαδικών απο-
λύσεων ως μοχλό εκβιασμού 
για συμφωνίες μείωσης των 
μισθών. Οπως λέει και το πό-
ρισμα της επιτροπής «σοφών» 
(συγκροτήθηκε και λειτούρ-
γησε στο Λουξεμβούργο), θα 
πρέπει να υπάρξει μια τέτοια 
«κουλτούρα διαλόγου» και ένα 
τέτοιο θεσμικό πλαίσιο που να 
επιτρέπει στους καπιταλιστές, 

όταν αντιμετωπίζει προβλή-
ματα η επιχείρηση, να ρίχνουν 
τους μισθούς ακόμα και κάτω 
από τα κατώτατα όρια, ώστε 
να αποφύγουν τις απολύσεις 
(αυτή η επιτροπή εισήγαγε την 
έννοια του υπο-κατώτατου 
μισθού, όχι πια με ηλικιακά 
κριτήρια, όπως ισχύει από το 
2012, αλλά για όλους, κατά τα 
πρώτα χρόνια της πρόσληψής 
τους, που θεωρούνται χρόνια… 
μαθητείας).

Οταν υπογράφηκε το πρώτο 
Μνημόνιο, τα στελέχη της τότε 
κυβέρνησης ΓΑΠ διαβεβαίω-
ναν σε όλους τους τόνους, ότι 
οι μειώσεις μισθών αφορούν 

μόνο τους εργαζόμενους στο 
Δημόσιο, που οι μισθοί τους 
έχουν δημοσιονομική επίπτω-
ση, και ουδόλως τους εργάτες 
του ιδιωτικού τομέα. Ξέρουμε 
τι έγινε στη συνέχεια. Τρίμηνο 
με τρίμηνο, χρόνο με χρόνο, 
χτυπιόταν άγρια μισθοί, με-
ροκάματα και εργασιακές 
σχέσεις. Μια διαδικασία κι-
νεζοποίησης εξελισσόταν με 
όλο και μεγαλύτερη σφοδρό-
τητα, υλοποιώντας τη βασική 
κατεύθυνση του Μνημόνιου, 
σύμφωνα με την οποία η αντα-
γωνιστικότητα της ελληνικής 
οικονομίας συναρτάται από 
την προσαρμογή των μισθών 
στα επίπεδα που ισχύουν στις 
χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Κάθε 
που έκλεινε μια αξιολόγηση 
και αποφασιζόταν ένα ακόμα 
πακέτο αντεργατικών μέτρων, 
οι κυβερνήσεις υποστήριζαν 
ότι «έσωσαν» κάποιο εργατικό 
δικαίωμα. Μέχρι που ερχόταν 
η σειρά του, οπότε υποστήρι-
ζαν ότι «έσωσαν» κάτι άλλο.

Τα περισσότερα μέτρα στη 
διαδικασία κινεζοποίησης 
έχουν παρθεί. Το πλαίσιο έχει 
κατά βάση δημιουργηθεί. Η 
συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ (με τη στήριξη και της 
μνημονιακής αντιπολίτευσης) 
συμφώνησε στο τρίτο Μνημό-
νιο ότι δεν πρόκειται να υπάρ-
ξει επιστροφή στο παρελθόν. 
Τώρα, η τρόικα/κουαρτέτο 
βάζει πάνω στο τραπέζι κά-
ποιες ακόμα απαιτήσεις των 
καπιταλιστών. Το μόνο που 
μένει να μάθουμε είναι αν θα 
τις υλοποιήσουν όλες τώρα ή 
αν θα υπάρξει συμφωνία για 
κλιμάκωσή τους, για να μην 
πέσουν όλες μαζί. 

Επίσημο έγγραφο του Eurogroup αποκαλύπτει

Περισσότερη κινεζοποίηση 
απαιτεί το κεφάλαιο


