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Αυτή η κυβέρνηση δεν εί-
ναι και δεν θα γίνει -γιατί δεν 
θέλει να γίνει- ποτέ κομμάτι 
αυτού του  χρεοκοπημένου 
συστήματος, που έχει βαριές 
ευθύνες  και για την χρεοκοπία 
της χώρας.

Αλέξης Τσίπρας
Ο κόσμος το 'χει τούμπανο 

κι αυτοί κρυφό καμάρι.
Ο χθεσινός ανασχηματι-

σμός επιβεβαιώνει ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ περνάει από την εποχή 
της ιδεοληψίας στη φάση του 
ρεαλισμού. Δηλαδή πάει να 
γίνει κόμμα εξουσίας.

Τα Νέα / Editorial
Και η «διαπλοκή» χαιρετίζει 

το περιεχόμενο του ανασχη-
ματισμού.

Τον Νίκο τον γνώρισα σε 
αυτό το ταξίδι στη Βενεζουέ-
λα και λόγω της ηλικίας απο-
κτήσαμε κάποια οικειότητα. 
Δεν σας κρύβω ότι αργότερα 
λόγω των επιχειρηματικών μου 
δραστηριοτήτων και με τον 
διευθυντή του γραφείου του 
Αλέξη Τσίπρα και με άλλους 
υπουργούς προωθούσα τα 
συμφέροντα των πελατών μου.

Αρτέμης Αρτεμίου
Ο τύπος ομολογεί ότι προω-

θούσε τα συμφέροντα των κα-
πιταλιστών πελατών του μέσω 
γνωριμιών του στο Μαξίμου, 
αλλά για τους Τσιπραίους πέ-
ρα βρέχει.

Θέλω να πω εισαγωγικά ότι 
σε αυτόν τον ανασχηματισμό, 
τουλάχιστον ό,τι αφορά σε 
αυτό το οποίο αναδείχθηκε, 
είναι η υψηλή αξιοπιστία των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 
Κατά 99%, μέχρι και μία ώρα 
πριν (από την ανακοίνωση του 
ανασχηματισμού), θεωρούσαν 
ότι θα είμαι εκτός κυβερνητι-
κού σχήματος.

Πάνος Σκουρλέτης
Θέλει η πουτάνα να κρυφτεί 

μα η χαρά δεν την αφήνει.
Να τονίσω ότι χαίρομαι πά-

ρα πολύ που είναι πλάι μου 
ένας από τους ανθρώπους 
που ξέρει τη γεωργία, νομίζω 
ζήτημα να υπάρχουν πέντε 
άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, 
ίσως λέω και πολλούς, που να 
ξέρουν τη γεωργία όπως την 
ξέρει ο Βαγγέλης Αποστόλου.

Γιάννης Τσιρώνης
Χρήσιμο το γλείψιμο, αλλά 

όταν ξεπέφτει στο επίπεδο 
της γελοιότητας γελάνε και τα 
αμνοερίφια.

Πολλοί ονειρεύονται ότι η 
Ελλάδα μπορεί να γίνει η Φλό-
ριντα της Ευρώπης. Κι αυτό 
είναι πολύ σημαντικό.

Δημήτρης Παπαδημητρίου
Γιωργάκη, ζεις, εσύ τους οδη-

γείς (και στην παπαρολογία).
Το μεγαλύτερο κακό που 

έκαναν στον τόπο οι συνταγμα-
τάρχες ήταν η Μεταπολίτευση.

Στέλιος Ράμφος
Επιβεβαιώνει ότι στην πολι-

τική κατρακύλα δεν υπάρχει 
πάτος.

Η τέως υφυπουργός Χρυ-
σοβελώνη είναι έξαλλη 

με τον Καμμένο, γιατί δεν την 
ενημέρωσε ότι αποφάσισε να 
την κάνει αλλαγή, στο πλαίσιο 
του κομματικού ροτέισον. «Δεν 
είμαι βέβαια αγνώμων απένα-
ντί του. Φαίνεται όμως ότι εκεί-
νος έχει πρόβλημα με μένα» 
τόνισε με νόημα, ενώ άφησε 
ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα 
και αποχώρησής της από τους 
ΑΝΕΛ. Εχουν ξαναγίνει αυτά 
τα πράγματα στο κόμμα Καμ-
μένου (ας μην ξεχνάμε ότι και 
η Χρυσοβελώνη πήρε τη θέση 
του Σγουρίδη, που υποχρεώθη-
κε σε παραίτηση), όμως τώρα 
τα περιθώρια στενεύουν, ενώ 
οι «κήρυκες» του Κούλη κά-
νουν παιχνίδι στους κόλπους 
της «ευρείας Δεξιάς».

Ο Πιτσιόρλας υφυπουργός, 
ο Σκουρλέτης πρώτος τη 

τάξει υπουργός και μέλος του 
νεοσύστατου «πρωινού καφέ» 
του Μαξίμου. Μια χαρά βολεύ-
τηκαν όλοι τους. Γιατί εκείνο 
που μετράει είναι η κουτάλα 

της εξουσίας. Ειδικά ο Σκουρ-
λέτης, έπαιξε «σκληρό ροκ» και 
νίκησε. Οσο για τους μύδρους 
που εξαπέλυε κατά Πιτσιόρλα, 
τον οποίο παρουσίαζε «εκτός 
γραμμής» και υποσχόταν ότι 
στο πρώτο υπουργικό συμβού-
λιο θα ζητούσε την αποπομπή 
του από το ΤΑΙΠΕΔ… περασμέ-
να ξεχασμένα.

Το είδαμε κι αυτό. Μετά 
την ορκωμοσία της νέας 

κυβέρνησης, ο Τσίπρας ξεχώ-
ρισε έξι (μαζί  με τον Παππά) 

υπουργούς, τους νεότερους 
ηλικιακά, πήγαν στο Μαξίμου, 
ρουκλώθηκαν στους καναπέ-
δες και τις πολυθρόνες και 
άφησαν τους φωτογράφους 
-που είχαν κληθεί επί τούτου- 
να τους απαθανατίσουν. Ούτε 
στην Αμερική δε γίνονται αυτά, 
ρεεεε…

Μπορεί, όμως, να αντιλη-
φθεί κανείς τη συγκεκρι-

μένη προπαγανδιστική κίνηση 
του Τσίπρα και σε ένα επίπεδο 
πέρα από αυτό της φτηνής προ-

παγάνδας. Στέλνει ένα μήνυμα 
και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ 
ότι αυτοί είναι οι δικοί του άν-
θρωποι, τα στελέχη που ο ίδιος 
αναδεικνύει, κόντρα σε ό,τι 
αποφασίζει η κομματική νομεν-
κλατούρα και στην επετηρίδα 
που αυτή διαμορφώνει. Στην 
πραγματικότητα, για καθαρά 
αμυντική ενέργεια πρόκειται, 
με τα μάτια στραμμένα στο 
μέλλον, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
περάσει στην αντιπολίτευση.

Εξω ο καθηγητής Παρα-
σκευόπουλος, αφού υπέ-

στη τον τελευταίο στη σειρά 
προσωπικό εξευτελισμό να 
διατάξει πειθαρχική έρευνα 

για τον αντιπρόεδρο του ΣτΕ 
Αθ. Ράντο, με βάση διαρροές 
υποκλαπέντων ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων που αφορούσαν 
την προσωπική του ζωή. Ακλό-
νητος ο πρώην διοικητής της 
ΕΥΠ/ΚΥΠ Δ. Παπαγγελόπου-
λος, παρά την «υπόθεση Τσα-
τάνη» με την οποία ταλάνισε 
την κυβέρνηση. Και βέβαια, 
ακλόνητος σαν βράχος ο νυν 
διοικητής της ΕΥΠ/ΚΥΠ, τέως 
δημοσιογράφος, τέως κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος, τέως 
ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, 
τέως συνεργάτης του Κοσκω-
τά στις εκδοτικές «εξορμήσεις» 
του, τέως σύμβουλος του ΓΑΠ 
(και πολλά άλλα) Γιάννης Ρου-
μπάτης.

12/11: Ημέρα κατά πνευμονίας, Αυστρία: Ημέ-
ρα δημοκρατίας (1918), Βερμούδες: Ημέρα μνή-
μης 12/11/1969: Ο John Lennon αρνείται να 
παραλάβει μετάλλιο της βασίλισσας Ελισάβετ 
διαμαρτυρόμενος για το Βιετνάμ 12/11/1979: 
25ετής κάθειρξη στον ακροδεξιό βομβιστή Ν. 
Παναγόπουλο 12/11/1980: Βόμβες σε σούπερ 
μάρκετ Δήμητρα (Αμπελόκηποι), ισόγειο Πύρ-
γου Αθηνών και Μαρινόπουλο Δροσοπούλου (ΕΛΑ) 
12/11/1989: Θάνατος Ντολόρες Ιμπαρούρι (Πα-
σιονάρια) 13/11: Γρενάδα, Νέα Ζηλανδία: Ημέ-
ρα μνήμης 13/11/1976: Απόπειρα εμπρησμού μη-
χανημάτων και φορτηγών Coca Cola, εμπρησμός 
δύο αυτοκινήτων βορειοαμερικανών, βόμβα στο 
ΠΙ-ΕΞ βάσης Ελληνικού, βόμβα καταστρέφει 
περίφραξη κτιρίου ασφάλειας στην Καισαρια-
νή (ΕΛΑ) 13/11/1977: «Αυτοκτονία» Ινγκριντ 

Σούμπερτ (RAF) 13/11/2000: Τρεις βομβιστικές 
επιθέσεις σε εργαστήριο γλυπτικής και υπο-
καταστήματα τραπεζών (Επαναστατικοί Πυρή-
νες) 14/11: Ημέρα κατά διαβήτη 14/11/1977: 
Βόμβα σε δικαστικό μέγαρο Αμβούργου (RAF) 
15/11: Βραζιλία: Ημέρα δημοκρατίας (1889), 
Βέλγιο: Ημέρα βασιλιά 15/11/1977: Δεκαοκτώ 
βόμβες για έκδοση δικηγόρου Κρουασάν (Γαλ-
λία) 15/11/1977: Εμπρησμός γραφείων Εθνικής 
Παράταξης (ΛΕΑ) 15/11/1983: Εκτέλεση πλοίαρ-
χου Τζορτζ Τσάντες και οδηγού Νίκου Βελούτσου 
(17Ν) 16/11: Ημέρα ανεκτικότητας, ημέρα φι-

λοσοφίας, Ζαΐρ: Ημέρα στρατού 16/11/1980: 
Δολοφονία Σταματίνας Κανελλοπούλου 
και Ιάκωβου Κουμή από ΜΑΤ (Σύνταγμα) 
17/11: Ημέρα σπουδαστών, ημέρα μνήμης για θύ-

ματα τροχαίων δυστυχημάτων 17/11/1968: Δις 
εις θάνατον στον Αλέκο Παναγούλη για 
την απόπειρα δολοφονίας Παπαδόπουλου 
17/11/1973: Πολυτεχνείο 17/11/1975: Ιτα-
λικό και Γαλλικό ΚΚ αποκηρύσσουν επίσημα τη 
βία 17/11/1981: Καθιέρωση 17ης Νοέμβρη ως επί-
σημης σχολικής εορτής 17/11/1983: Ιδρυση EZLN 
17/11/1985: Δολοφονία Μιχάλη Καλτεζά 
από αστυνόμο Αθανάσιο Μελίστα (Πολυ-
τεχνείο) 17/11/1986: Εκτέλεση γενικού δι-
ευθυντή «Renault» Ζορζ Μπες (Action Direct) 
17/11/1991: Βόμβες (ΕΛΑ-1η Μάη) σε γραφεία ΔΕΗ 
και ΙΚΑ (Θεσσαλονίκη) 18/11: Μαρόκο, Αλβα-
νία: Ημέρα ανεξαρτησίας, Αϊτή: Ημέρα στρατού, 
Ομάν: Εθνική γιορτή 18/11/1995: 504 συλλήψεις 
στο Πολυτεχνείο (οι 86 ανήλικοι).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, 
αλλά πλέον έχουμε τρικομματική κυ-
βέρνηση u Διότι υφυπουργοποιήθηκε 
ο πρόεδρος του κόμματος «Πύρκαυ-
λος Ελλάς» Κώστας Ζουράρις u Στη 
θέση του Πελεγρίνη, παρακαλώ u 

Για τον Κουβέλη και τη Μαριλίζα δεν 
μας κάηκε καρφί, αλλά κυβέρνηση χω-
ρίς Τζουμάκα είναι σκορδαλιά χωρίς 
σκόρδο u Ούτε για τον Μπόλαρη μας 
κάηκε καρφί, αλλά όχι και τη Τζάκρη, 
ρε Τσίπρα u Πάνω που είχε αρχίσει να 
ανορθώνει την ελληνική βιομηχανία, 
να γεμίζει τη χώρα φουγάρα, όπως εί-
χε δηλώσει κατά την ορκωμοσία της u 

Γραφείο παραπόνων «Ο κυρ-Αλέκος» 

u Με σήμα τον φρέντο εσπρέσο u 

Οπως είπε ο Τσίπρας «για πρώτη φορά 
ένας υπουργός Επικρατείας θα επιφορ-
τιστεί με το καθήκον της συγκέντρωσης 
παραπόνων και αιτημάτων των πολιτών 
και θα αναλάβει να δημιουργήσει τον 

μηχανισμό αλλά και τους θεσμούς επί-
λυσής τους» u Βέβαια, «υπάρχουν και 
αντίστοιχοι τομείς στα υπουργεία, σε 
κάθε υπουργείο για την επαφή με τον 
πολίτη» u Ομως είναι άλλο πράγμα ο 
πολίτης να μπορεί να απευθυνθεί σε κο-
τζάμ κυρ-Αλέκο u Εχει τον τρόπο του ο 
άνθρωπος, πώς να το κάνουμε u Ξέρει 
τι θα πει καφενείο u Να υποθέσου-
με ότι θα φύγουν και οι κλούβες που 
φράζουν την πρόσβαση στο Μαξίμου; 
u Πουκάμισο δεν ξέρουμε κάθε πότε 
αλλάζει, υπουργείο πάντως άλλαξε ο 
Σκουρλέτης u Με κωλοτούμπες πήγε 
στο νέο του πόστο, όπως τον Ιούλη του 
2015 είχε πάει στο ΥΠΕΝ δραπετεύο-
ντας από το Εργασίας u Είναι γλυκό 
το πιοτό της εξουσίας, που θα τραγου-
δούσε η Ρίτα u Κι αυτά που έλεγε ότι 
προτιμά να μείνει απλός βουλευτής για 
να είναι κοντά στο λαό; u Εντάξει, ρε 
παιδιά, λέμε και καμιά μαλακία για να 

περνάει η ώρα u Ετσι, η ηρωική έξοδος 
έμεινε προνόμιο αποκλειστικά του Φί-
λη u Ο οποίος της έδωσε και κατάλαβε 

u Και μάλλον δε θα καθήσει ήσυχος 
τώρα που απασφάλισε u Μέχρι και 
αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ονει-
ρεύεται ότι μπορεί να γίνει u Ρωτήστε 
τους Ρηγάδες του τέλους της δεκαετί-
ας του '70 να σας πουν τι εστί Φίλης 

u Μετά τον Κικίλια και ο Διαμαντίδης 
βάζει πλώρη για βουλευτής της ΝΔ! u 

Τον γίγαντα Ανατολάκη, όμως, κανέ-
νας δεξιούλης πρώην επαγγελματίας 
αθλητής δεν πρόκειται να τον φτάσει u 

Επιτέλους, ο Τσακαλώτος δε θα αισθά-
νεται μοναξιά u Υπάρχει πλέον και δεύ-
τερος υπουργός που μιλάει τα δικά του 
«ελληνικά» u Και κερατάδες και δαρ-
μένοι Δρίτσας και Παρασκευόπουλος 

u Ο πρώτος υπέγραψε το ξεπούλημα 
του λιμανιού στην Cosco και πήρε τον 
πούλο u Η εξουσιολαιμαργία του δεν 

τον άφησε ούτε μια ηρωική έξοδο να 
οργανώσει u Και τώρα μυξοκλαίει επει-
δή τον έτζασε ο Τσίπρας u Ο δεύτερος 
διέταξε την άθλια πειθαρχική έρευνα 
για τον αντιπρόεδρο του ΣτΕ και βρέ-
θηκε εκτός κυβέρνησης u Ενώ ο ιθύ-
νων νους παρέμεινε υπουργός u Εκτός 
αν ο ίδιος ο Παρασκευόπουλος δεν 
άντεξε άλλο και ζήτησε να φύγει u Ο 
Παππάς με τον Τσίπρα έχουν κάθε λόγο 
να περιμένουν να περάσει η μπόρα των 
αποκαλύψεων για το ταξίδι για μπίζνες 
στη Βενεζουέλα, παρέα με στελέχη του 
ομίλου Βαρδινογιάννη u Ο Ηφαιστος 
και η ΛΑΕ γιατί δεν μιλούν; u Γιατί δε 
βρίσκουν τίποτα το μεμπτό σε τέτοια 
ταξίδια u Ποιος θα ξεχάσει, άλλωστε, 
ότι η συμφωνία με τον Μελισσανίδη το 
2014 κλείστηκε από τους Στρατούλη-
Φλαμπουράρη; u Οταν πρόκειται για 
μπίζνες και διαπλοκή όλοι ενωμένοι 
ήταν και είναι στον ΣΥΡΙΖΑ u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Η προοπτική της έγκαιρης κατάληξης των διαπραγματεύσεων 
για την δεύτερη αξιολόγηση, αλλά και το συνακόλουθο άνοιγμα 

των συζητήσεων για την ρύθμιση του ελληνικού χρέους, 
είναι γεγονός ότι ανοίγει επιτέλους  θα έλεγα, μια χαραμάδα 

ρεαλιστικής ελπίδας για τον ελληνικό λαό και για τη χώρα μας. 
Για την υπέρβαση της κρίσης.

Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Παρά ένα πενήντα μέλη 
αριθμεί η νέα κυβέρνηση 

(μαζί με τον πρωθυπουργό). 
Μικρό και ευέλικτο κυβερνη-
τικό σχήμα, όπως υποσχόταν 
ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από δύο χρό-
νια! Οπως διαφάνηκε από τα 
προεδρικά διατάγματα που 
είχαν σταλεί για έλεγχο στο 
ΣτΕ (και που εν μέρει μόνο 
εφαρμόστηκαν), πηγαίναμε 
για ρεκόρ αριθμού υπουργών, 
αναπληρωτών υπουργών και 
υφυπουργών. Τελικά, το ρεκόρ 
των μνημονιακών χρόνων ισο-
φαρίστηκε (49 μέλη είχε και η 
κυβέρνηση που όρκισε ο Γιωρ-
γάκης στον ανασχηματισμό 
του Σεπτέμβρη του 2010). Αν 
πάμε πίσω στην ιστορία του 
ελληνικού κοινοβουλευτισμού 
μετά την πτώση της χούντας, 
θα βρούμε κυβέρνηση 59 με-
λών στον ανασχηματισμό του 
Νοέμβρη του 1988 από τον 
Α. Παπανδρέου (ακατάριπτο 
ρεκόρ), 53 υπουργών πάλι από 
τον Α. Παπανδρέου στον ανα-
σχηματισμό («αναδόμηση» 
τον έλεγαν τότε) τον Ιούλη 
του 1994 και 53 μελών με τον 
ανασχηματισμό που έκανε ο 
Κ. Μητσοτάκης το Δεκέμβρη 
του 1992.

Η ιστορία λέει πως ο αριθ-
μός των μελών του υπουργι-
κού συμβούλιου μεγαλώνει 
όταν μια κυβέρνηση περνάει 
κρίση. Οι πρωθυπουργοί προ-
σπαθούν να βολέψουν όσο 
γίνεται περισσότερους, κα-
θώς δεν αισθάνονται πλέον 
παντοδύναμοι και υποχωρούν 
σε κάθε είδους πιέσεις. Ομως, 
η διόγκωση του υπουργικού 
συμβούλιου από τον Τσίπρα 
δεν υπήρξε αποτέλεσμα μόνο 
της ανάγκης του να βολέψει 
όσο γίνεται περισσότερους. 
Ηταν ταυτόχρονα και ένας 
ανασχηματισμός υπαγόρευ-
σης από διάφορα κέντρα. Από 
την άποψη αυτή, τα πρόσωπα 
που βγήκαν κι αυτά που μπή-
καν στην κυβέρνηση έχουν τη 
σημειολογία τους, λιγότερο ή 
περισσότερο δυνατή.

u Η περίπτωση Φίλη είναι 
αυτή που κατά κόρον συζητή-
θηκε καθώς ο Τσίπρας κυριολε-
κτικά ξεβρακώθηκε. Επί ώρες 
προσπαθούσε να πείσει τον 
Φίλη να πάει σε κάποιο άλλο 
υπουργείο, αυτός όμως δε 
δέχτηκε, κρίνοντας πως είναι 
η στιγμή να προβληθεί σαν «η 
συνείδηση του ΣΥΡΙΖΑ». Ο μο-
ναδικός που συγκρούστηκε με 
το αντιδραστικό κατεστημένο 
και δε δέχτηκε να ανταλλάξει  
τις θέσεις του με ένα υπουρ-
γικό πόστο. Εκεί την πάτησε ο 
Τσίπρας. Πίστεψε ότι ο Φίλης 
θα τον διευκόλυνε, όμως ο Φί-
λης είναι παλιός φραξιονιστής 
της «ανανεωτικής αριστεράς», 
αδίστακτος και πολιτικά συμ-
φεροντολόγος. Το αν θα τα 

καταφέρει μέχρι το τέλος δεν 
το ξέρουμε, αυτή τη στιγμή 
όμως, με φρέσκιες τις δάφνες 
της επιδοκιμασίας του από 
τους συνέδρους στο συνέδριο 
του ΣΥΡΙΖΑ και με την ηρωική 
του έξοδο από το κυβερνητικό 
σχήμα, είναι για τους συριζαί-
ους ο μόνος άξιος λόγου εσω-
κομματικός αντιπολιτευτικός 
πόλος. Δεν είναι σαν τους 
53+, που λένε διάφορα αλλά 
αποτελούν τους πιο σκληρούς 
εφαρμοστές της μνημονιακής 
πολιτικής, δεν είναι σαν τον 
Δρίτσα που κλαψουρίζει για-
τί ο Τσίπρας τον έβγαλε από 
την κυβέρνηση, δεν είναι σαν 
τον Σκουρλέτη που έκανε μια 
θεαματική κωλοτούμπα, αφού 
πρώτα διαπραγματεύθηκε το 
ασφαλές υπουργείο που ήθε-
λε και μια θέση στον «πρωινό 
καφέ» του Μαξίμου (ως αντάλ-
λαγμα για τη μη συμμετοχή 
του στο πολιτικό γραφείο του 
ΣΥΡΙΖΑ). Είναι κάποιος που 
αρνήθηκε να παραμείνει στην 
κυβέρνηση, όταν το ιερατείο 
απαίτησε την αποπομπή του, 
έχοντας ως σύμμαχο τον κυ-
βερνητικό εταίρο Καμμένο.

Ετσι εμφανίζεται, βέβαια, 
γιατί ο Φίλης κάθε άλλο παρά 
άτομο με αρχές είναι. Ενας 
σκληρός, δεξιός ευρωαναθε-
ωρητής είναι, με περιφρόνηση 
για το λαό και τα προβλήματά 
του. Το προσωνύμιο «ο Πά-
γκαλος του ΣΥΡΙΖΑ» δεν το 
κέρδισε λόγω πάχους, αλλά 
λόγω των προκλητικών τηλεο-
πτικών του παρεμβάσεων, που 
θύμιζαν Πάγκαλο. Δικαίως 
αισθάνεται προδωμένος από 
τον Τσίπρα, τον οποίο στήρι-
ξε σε όλη του τη διαδρομή. 
Κι αφού εκείνος τον πούλησε 
και του έδωσε την ευκαιρία 
της αντεπίθεσης, την άρπα-
ξε από τα μαλλιά. Το πλήγμα 
στον Τσίπρα που επέφερε ο 
Φίλης είναι μεγάλο, γεγονός 
που αποδεικνύεται και από 
την αμήχανη αντίδραση του 
μηχανισμού του Μαξίμου, που 
περιμένει απλά να περάσει η 
μπόρα. Ο Φίλης είπε αυτό που 
είδε όλος ο κόσμος. Οτι «την 
κεφαλήν του επί πίνακι» ζήτη-
σε ο Ιερώνυμος, με σύμμαχό 
του τον Καμμένο, που δήλωσε 
ότι άμα τον διατάξει ο αρχι-
δεσπότης μπορεί να ρίξει την 
κυβέρνηση. Και βέβαια, το 
κεφάλι τού το πήρε ο Τσίπρας, 
ο οποίος αποδεικνύεται ένα 
ανθρωπάριο που τρέμει μπρο-
στά στους δεσποτάδες και τον 
Καμμένο. Ε, αυτό δεν είναι και 
ό,τι καλύτερο για την εικόνα 
του Τσίπρα. Γιατί δεν πρόκειται 
για τον Σόιμπλε και το ευρώ, 
αλλά για τον Ιερώνυμο και τον 
Καμμένο, των οποίων αποδει-
κνύεται όμηρος.

u Η εικόνα της ομηρίας από 
τον Καμμένο ζωγραφίστηκε με 

πιο έντονα χρώματα καθώς ο 
Καμμένος αναβάθμισε τη 
συμμετοχή του στην κυβέρνη-
ση, αναβαθμίζοντας την Κου-
ντουρά από αναπληρώτρια σε 
υπουργό και παίρνοντας δυο 
ακόμα υφυπουργεία.

u Κάτι που πέρασε σχετικά 
απαρατήρητο είναι το σχετικό 
άδειασμα της κυβέρνησης 
από πολιτικά στελέχη της παλι-
άς «ανανεωτικής αριστεράς», 
με αναφορές στον (δικό τους) 
μαρξισμό και στον κοσμοπο-
λιτισμό αυτού του ρεύματος. 
Εκτός του Φίλη, έφυγαν ο 
Μπαλτάς, ο Ξυδάκης, η Ανα-
γνωστοπούλου, ο Παρασκευ-
όπουλος. Οι περισσότεροι απ' 
αυτούς χλευάζονταν όχι για 
την πολιτική που εφάρμοζαν, 
αλλά για τις απόψεις που εξέ-
φραζαν ή για την εμφάνισή 
τους. Η απομάκρυνσή τους 
χαιρετίστηκε ακόμα και από το 
Συγκρότημα Ψυχάρη ως στοι-
χείο… ενηλικίωσης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Δεν είναι τυχαίο ότι οι νέοι 
που μπήκαν στην κυβέρνηση, 
η «γενιά του Τσίπρα», όπως ο 
ίδιος φρόντισε να τους παρου-
σιάσει με τη χωριστή φιέστα 
που οργάνωσε στο Μαξίμου, 
εμφανίστηκαν με γραβάτες, 
ως γνήσιοι τεχνοκράτες (το 
ίδιο «λουκ» λανσάρει από την 
πρώτη στιγμή ο Χουλιαράκης). 
Λεπτομέρειες, αλλά στο επίπε-
δο της σημειολογίας κάτι λένε 
και αυτές οι λεπτομέρειες.

u Εγιναν, βέβαια, αλλαγές 
προστασίας συγκεκριμένων 
υπουργών, οι οποίες όμως 
κρύβουν και πολιτικό μήνυμα. 
Ο Σκουρλέτης, που δήλωνε ότι 
δε θα δεχτεί ν' αλλάξει υπουρ-
γείο, γιατί τα υπουργεία δεν 
είναι σαν τα πουκάμισα, πήγε 
τρέχοντας στο ασφαλές Εσω-
τερικών, από το οποίο κόπηκε 
μάλιστα ένα κομμάτι (Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης), προκει-
μένου να γίνει υπουργός και η 
Ολγάρα η καραμπουζουκλού.   
Ο ίδιος δεν ήθελε να χρεωθεί 
το πούλημα του 17% της ΔΕΗ 
(κι ας το έχει υπογράψει), ενώ 
ο «προθυμότατος» Σταθάκης 
δεν έχει τέτοια προβλήματα 
(μολονότι η μετακίνησή του 
στο ΥΠΕΝ είναι υποβάθμιση, 
καθώς δε θα είναι πλέον κε-
ντρικός διαπραγματευτής με 
την τρόικα, μαζί με τους Τσα-
καλώτο και Χουλιαράκη).

Στην ίδια κατηγορία εντάσ-
σεται και η μετακίνηση του Κα-
τρούγκαλου, ο οποίος δέχτηκε 
να υποβαθμιστεί από υπουρ-
γός σε αναπληρωτή υπουργό 
(με αρμοδιότητες καθαρά 
τυπικές, σαν αυτές που είχε ο 
Μάρδας), παρά να χρειαστεί 
να υπογράψει και τις μεγάλες 
(νέες) ανατροπές στα εργα-
σιακά, μετά το Ασφαλιστικό. 
Αυτή την υπογραφή, όπως 
και τις επικείμενες (μέσα στο 

2017)αποφάσεις για πετσό-
κομμα των κύριων συντάξεων, 
τις άφησε στην Αχτσιόγλου, 
διευθύντρια του Γραφείου 
του μέχρι τώρα. Η νεαρή και 
φιλόδοξη γιάπισσα θα πρέπει 
να ανταλλάξει τον υπουργικό 
θώκο με την υπογραφή της στα 
νέα επαχθέστατα αντεργατικά 
μέτρα. Ετσι είναι, κάθε «αγο-
ρά» έχει και το «τίμημά» της.

Αν εμείς πρέπει να κρα-
τήσουμε κάτι είναι πως δύο 
υπουργοί, με την εθελούσια 
μετακίνησή τους, έρχονται να 
επιβεβαιώσουν πως και η ΔΕΗ 
θα πουληθεί και τα αντεργατι-
κά και αντιασφαλιστικά μέτρα 
θα γίνουν δεκτά. Απλά, θα τα 
υπογράψουν άλλοι.

u Καθαρά συριζαίικο ενδι-
αφέρον έχει η μη υπουργοποί-
ηση της τριάδας Κουβέλη-Ξε-
νογιαννακοπούλου-Τζουμάκα, 
που συνοδεύτηκε από την έξο-
δο μιας σειράς όψιμων συριζο-
πασόκων, όπως ο Μπόλαρης, η 
Τζάκρη, ο Μάρδας. Ηταν κάτι 
σαν πράξη εξισορρόπησης. Δε 
γίνεται να μη βάζεις στην κυ-
βέρνηση τον Κουβέλη και την 
Ξενογιαννακοπούλου, αλλά να 
κρατάς τον Μπόλαρη και τη 
Τζάκρη. Από την άλλη, έπρεπε 
να βολευτούν κάποια από τα 
«κολλητάρια» του Τσίπρα συν 
τα δύο παραπάνω υφυπουργεία 
που απαίτησε και πήρε ο Καμ-
μένος. Δεν έβγαινε διαφορετι-
κά η αριθμητική. Ατομα σαν τον 
Μπόλαρη, τη Τζάκρη, τον Μάρ-
δα αισθάνονται ευτυχισμένα 
που από το τίποτα βρέθηκαν σε 
υπουργεία, έστω και για ένα δι-
άστημα. Παραμένουν βουλευ-
τές, έχουν σίγουρα στήσει τον 
προσωπικό τους μηχανισμό, 
οπότε μπορούν με αξιώσεις να 
διεκδικήσουν την επανεκλογή 
τους στις επόμενες εκλογές. 
Αλλωστε, μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ 
δεν εκφράζουν τίποτα πέρα 
από τον εαυτό τους.

u Τέλος, το πιο δυνατό 
μήνυμα ο Τσίπρας το έστει-
λε στους ιμπεριαλιστές δα-
νειστές. Η μετακίνηση του 
Σκουρλέτη από την Ενέργεια 
και το ξωπέταγμα του Δρίτσα 
από το Ναυτιλίας είναι το σι-
νιάλο ότι δύο από τους τρεις 
υπουργούς που «γκρινιάζουν» 
για τις ιδιωτικοποιήσεις δεν 
έχουν πια κανένα λόγο στην 
οικονομική πολιτική. Ο τρίτος, 
ο Σπίρτζης, έχει «ειδική σχέση» 
με το Μαξίμου, τον θέλουν οι 
εργολάβοι, οπότε παρέμεινε. 
Αλλωστε, την Εγνατία και τους 
κάθετους άξονες, συν τα Μέ-
σα Μαζικής Μεταφοράς, μια 
χαρά θα τα ξεπουλήσει. Θα 
κλάψει μεν (όπως με τα περι-
φερειακά αεροδρόμια), αλλά 
δε θα διστάσει να υπογράψει. 
Το ίδιο έκανε και ο Δρίτσας, 
βέβαια, αλλά αυτός δεν είχε 
«Παππά στο Μαξίμου».

Ανασχηματισμός ανάγκης
και υπαγόρευσης

Η Wall Street στην κυβέρνηση
Ηταν 7 Ιούλη του 2012, όταν στο 694ο φύλλο της «Κόντρας» 

δημοσιεύσαμε ρεπορτάζ-άρθρο με τίτλο «Η ΓΣΕΕ συνεργάζεται 
με αμερικάνικο Ινστιτούτο που ελέγχουν σπεκουλάντες της Wall 
Street!». Αναφερόμασταν στη συνεργασία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ με το 
Levy Economics Institute του Bard College της Νέας Υόρκης, 
που υπογράφηκε στις 4.7.2012 στα γραφεία της ΓΣΕΕ από τον 
Παναγόπουλο (που ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ είναι και πρόεδρος 
του ΙΝΕ) και τον Διευθυντή του Levy Economics Institute Δημή-
τρη Παπαδημητρίου. Τεσσεράμισι χρόνια από τότε, ο Δ. Παπα-
δημητρίου γίνεται μέλος του οικονομικού επιτελείου της συγκυ-
βέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο 
Οικονομίας-Ανάπτυξης (στην κυβερνητική ιεραρχία είναι πάνω 
από το Οικονομικών του Τσακαλώτου, αλλά αυτό ελάχιστη ση-
μασία έχει). Προηγουμένως, από την πρώτη κιόλας κυβέρνηση 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, είχε δοθεί στη σύζυγο και συνεργάτη του Ράνια 
Αντωνοπούλου θέση αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, με αρμοδιότητα τη διαχείριση των δομών 
και των κονδυλίων για την «κατάρτιση», «επανακατάρτιση» κτλ.

Πλέον, γνωρίζουμε για τις στενές σχέσεις που έχει διαμορ-
φώσει η «ομάδα Τσίπρα» με την «ομάδα Παπαδημητρίου». Δεν 
γνωρίζουμε αν το «κονέ» με τους Τσιπραίους έγινε πριν από την 
έλευση της «ομάδας Παπαδημητρίου» στην Ελλάδα μέσω ΓΣΕΕ 
ή έγινε μετά την έλευση, όμως αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Αρ-
κεί να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς είναι το «μαγαζί» που έως την 
περασμένη εβδομάδα κουμαντάριζε ο κ. Παπαδημητρίου. Ση-
μειώνουμε μόνο ότι πριν από τη συνεργασία με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, το 
Levy Economics Institute είχε αρχίσει συνεργασία με τη συντη-
ρητική (και έξαλλα «μνημονιακή») οικονομική φυλλάδα «Εξπρές», 
η οποία κάθε βδομάδα, στο κυριακάτικο φύλλο της, διέθετε μια 
ειδικά σχεδιασμένη σελίδα στους ανθρώπους του Ινστιτούτου.

Πρόκειται για παράρτημα της Wall Street. Ιδρύθηκε το 1986 
και χρηματοδοτήθηκε από έναν από τους λεγόμενους «γύπες 
των αγορών», τον χρηματιστή Λεόν Λεβί, που πέθανε το 2003. 
Ο Λεόν Λεβί υπήρξε ένας δισεκατομμυριούχος χρηματιστής, 
διαχειριστής hedge funds, εφάμιλλος του Σόρος, του Πόλσεν και 
των άλλων golden boys του αμερικάνικου χρηματιστικού κεφά-
λαιου. Γιος επίσης δισεκατομμυριούχου χρηματιστή, μπήκε στη 
φίρμα του Οπενχάιμερ το 1951 και υπήρξε από τους σκαπανείς 
των αμοιβαίων κεφαλαίων και στη συνέχεια των hedge funds. Το 
1982, μαζί με ένα άλλο αρπακτικό της Wall Street, τον Τζακ Νας, 
ίδρυσε δική του φίρμα, την Odyssey Partners LP, η οποία έφτασε 
να διαχειρίζεται και να τζογάρει κεφάλαια 3 τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων!

Το 1986, ο Λεβί, όπως κάθε δισεκατομμυριούχος σπεκουλάντης 
της Wall Street, χρηματοδότησε και ίδρυσε το Levy Economics 
Institute στο Κολέγιο Μπαρντ της Νέας Υόρκης. Ηταν το μεγά-
λο αφεντικό μέχρι το θάνατό του, ενώ μέλος του Διοικητικού 
Συμβούλιου διετέλεσε και ο συνεταίρος του Τζακ Νας. Σ’ αυτό 
το συμβούλιο πάντοτε φιγουράρει ένα μεγάλο όνομα της Wall 
Street. Ακόμα και σήμερα, για παράδειγμα, μέλος του ΔΣ είναι ο 
Μάρτιν Λίμποβιτς, κορυφαίο εκτελεστικό στέλεχος του ευαγούς 
ιδρύματος της Morgan Stanley.

Οπως γράφαμε το 2012, τα παραπάνω τα βρήκαμε με μια πολύ 
σύντομη έρευνα στο Ιντερνετ. Εκεί βρήκαμε και την επιστολή που 
έστειλε το 1995 στο Levy Economics Institute ένα αμερικάνικο 
ρεφορμιστικό συνδικάτο, η Ενωση Εργαζομένων σε Ξενοδοχεία 
και Εστιατόρια Local 100. Μη φανταστείτε τίποτα επαναστατι-
λίκια. Το συνδικάτο σημειώνει την αντίθεση ανάμεσα στους δι-
ακηρυγμένους στόχους του Ινστιτούτου και την επιχειρηματική 
δράση του Λεβί και δύο άλλων συνεταίρων του στην Odyssey 
Partners, οι οποίοι φιγουράριζαν εκείνη την περίοδο και στο ΔΣ 
του Levy Economics Institute. Γίνεται λόγος για επιχειρήσεις που 
αγόρασε το hedge fund και έκανε μαζικές απολύσεις, για εργα-
σία σε άλλες επιχειρήσεις του χωρίς συλλογική σύμβαση και με 
συνεχή τρομοκράτηση των εργαζόμενων και άλλα τέτοια ωραία 
και διδακτικά.

Τι «γραμμάτια» ξεπληρώνονται με την υπουργοποίηση του Δ. 
Παπαδημητρίου, ενός ανθρώπου που σπούδασε και έκανε καριέ-
ρα στις ΗΠΑ, όπου ζούσε τα τελευταία σαράντα χρόνια; Το μόνο 
βέβαιο είναι πως δεν πρόκειται για προσωπικές σχέσεις. Οπως 
βέβαιο είναι ότι ο Παπαδημητρίου δεν είναι «καραγκιόζης», όπως 
τον αποκάλεσε ο κακεντρεχής (και γραφικός πλέον) Πάγκαλος, 
που υποφέρει μετά το ξέβρασμά του από την αστική πολιτική και 
αναζητά λίγη δημοσιότητα βρίζοντας και «αποπατώντας». Με 
καριέρα στις ΗΠΑ, «αφεντικό» σ' ένα Ινστιτούτο-παράρτημα της 
Wall Street, που το ίδρυσε ένας σπεκουλάντης που θεωρείται εκ 
των «πατέρων» των hedge funds, ο Παπαδημητρίου τοποθετείται 
στο υπουργείο που διαχειρίζεται τα «κόκκινα δάνεια», τα οποία 
θα περάσουν στα χέρια αυτών των «γυπών της αγοράς», όπως 
αρεσκόταν να λέει στο προ-κυβερνητικό του παρελθόν ο Τσίπρας. 
Οπότε, οι συνειρμοί είναι εύκολοι (εκτός αν κάποιος πιστεύει 
ότι οι «γύπες» έβαλαν διαχειριστή σ' ένα δικό τους ακαδημαϊκό 
μαγαζί κάποιον που διέπεται από φλογερό ελληνικό πατριωτισμό, 
συνδυαζόμενο με πίστη στα σοσιαλιστικά ιδανικά).
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Διακυβέρνηση Ομπάμα

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα (1)
Η απρόσμενη νίκη του ρεπουμπλι-

κανού υποψηφίου Ντόναλντ 
Τραμπ στις αμερικάνικες προεδρι-
κές εκλογές της περασμένης Τρίτης 
δημιουργεί ερωτηματικά σε όσους πί-
στεψαν στην προεδρία Ομπάμα. Πώς 
είναι δυνατόν ο αμερικάνικος λαός 
να επιλέξει έναν δισεκατομμυριούχο 
αντιδραστικό δημαγωγό και όχι τη δι-
άδοχο του Ομπάμα, Χίλαρι Κλίντον, 
όταν η προεδρία Ομπάμα υποτίθεται 
ότι άλλαξε τη ζωή εκατομμυρίων Αμε-
ρικανών προς το καλύτερο;

Για όποιον δεν μένει στο εξωτερικό 
περιτύλιγμα της εκάστοτε εξουσίας, 
αλλά ερευνά το ποιόν της, τα πράγ-
ματα δεν είναι καθόλου έτσι. Ο αμε-
ρικάνικος ιμπεριαλισμός παρέμεινε 
το ίδιο επιθετικός και το ίδιο εκμε-
ταλλευτικός, ανεξάρτητα από τον πο-
λιτικό διαχειριστή που καθόταν στον 
προεδρικό θώκο. Αυτό προκύπτει από 
τα ίδια τα γεγονότα, και τα γεγονότα 
είναι πεισματάρικα, που λέει ένα 
παλιό ρητό. Μπορεί ο Τσίπρας, όταν 
επισκέφτηκε την Αμερική ως αρχηγός 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης και 
εν δυνάμει πρωθυπουργός, να έλεγε 
ότι είδε μόνο χαμογελαστούς ανθρώ-
πους και όχι σκυθρωπούς, όπως στην 
Ελλάδα της κρίσης, μη φειδόμενος 
επαίνων για την οικονομική και κοι-
νωνική πολιτική Ομπάμα, την οποία 
αντιπαρέβαλε με τη «νεοφιλελεύθε-
ρη ιδεοληψία» της Γερμανίας, όμως 
οι αμερικάνοι εργαζόμενοι (εργάτες 
και μικροαστοί) δε βίωσαν αυτό που 
«είδε» ο Τσίπρας.

Στο αφιέρωμα αυτό θα αναφερ-
θούμε «στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγά-
λα» της διακυβέρνησης Ομπάμα. Στις 
σημαντικότερες αλλαγές που είχε 
υποσχεθεί στον αμερικάνικο λαό και 
στα πεπραγμένα του. Στόχος να ξε-
φύγουμε από το «στιλ» και να μπούμε 
στην ουσία της εκάστοτε πολιτικής.

Κολλημένο στα 7.25 
δολάρια το ωρομίσθιο

Μία από τις υποσχέσεις του Ομπά-
μα ήταν η αύξηση του ελάχιστου 
ωρομισθίου. Το είχε τάξει πολλές 
φορές από τότε που εκλέχτηκε. Στην 
ετήσια ομιλία του για την Kατάστα-
ση της Ενωσης (o εκάστοτε πρόεδρος 
την απευθύνει στο Κογκρέσο), στις 20 
Γενάρη του 2015, ο Ομπάμα είχε δη-
λώσει τα εξής:

«Οπωσδήποτε, τίποτε δε βοηθά 
τις οικογένειες να τα βγάλουν πέρα 
όσο οι υψηλότεροι μισθοί... Και θα 
ήθελα να πω τα εξής σε καθένα που 
βρίσκεται σε αυτό το Κογκρέσο και 
αρνείται την αύξηση του κατώτατου 
ωρομίσθιου: αν πραγματικά πιστεύ-
ετε ότι θα μπορούσατε να στηρίξετε 
μία οικογένεια εργαζόμενοι με 15.000 
δολάρια το χρόνο με πλήρες ωράριο, 
προσπαθήστε το. Αν όχι, ψηφίστε να 
δοθεί μία αύξηση σε εκατομμύρια 
σκληρά εργαζόμενους Αμερικανούς» 
(http://www.whitehouse.gov/the-
press-office/2015/01/20/remarks-
president-state-union-address-
january-20-2015).

Σημειώνουμε ότι το όριο φτώχειας 
για τετραμελή οικογένεια ήταν γύ-
ρω στα 24.000 δολάρια το 2014. Τα 
15.000 που ανέφερε ο Ομπάμα (τα 

οποία αντιστοιχούν σε πλήρη εβδο-
μαδιαία εργασία 40 ωρών, με το κα-
τώτατο ωρομίσθιο, για 52 εβδομάδες 
το χρόνο, χωρίς πληρωμένη άδεια) 
ισοδυναμούν με το 62% του ορίου 
φτώχειας! 

Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρι-
σης, βάσει των ελληνικών δεδομένων, 
σημειώνουμε ότι το όριο φτώχειας για 
τετραμελή οικογένεια με παιδιά ήταν 
9.475 ευρώ το 2015. Το 62% αυτού του 
ποσού είναι 5.875 ευρώ. Ενας εργάτης 
που παίρνει αυτά τα λεφτά, δουλεύ-
οντας 40 ώρες τη βδομάδα και 52 
βδομάδες το χρόνο (χωρίς πληρω-
μένη άδεια δηλαδή), όπως στον υπο-
λογισμό για το ετήσιο εισόδημα του 
αμερικάνου εργάτη που δουλεύει με 
το ελάχιστο ωρομίσθιο, θα παίρνει 
ωρομίσθιο 2.82 ευρώ! Σε τέτοιο επί-
πεδο αντιστοιχεί το ελάχιστο ωρομί-
σθιο στις ΗΠΑ, αν το ανάγουμε στα 
ελληνικά δεδομένα! Κάνουμε αυτή τη 
σύγκριση για να δείξουμε πόσο ξεφτι-
λισμένο είναι το κατώτατο ωρομίσθιο 
που ισχύει μέχρι σήμερα σύμφωνα με 
την αμερικάνικη νομοθεσία.

Το Κογκρέσο, βέβαια, που ελέγχε-
ται από τους Ρεπουμπλικάνους, δεν 
έκανε τη χάρη στον Ομπάμα. Ετσι, 
παρά τις υποσχέσεις του ότι το κα-
τώτατο ωρομίσθιο θα αυξηθεί στα 9 
ή ακόμα και στα 10.1 δολάρια, αυτό 
παρέμεινε όνειρο απατηλό. Κι αν μέ-
χρι τον ερχόμενο Γενάρη, που λήγει 
η θητεία του, δεν αυξηθεί, ο Ομπά-
μα θα είναι ο τρίτος πρόεδρος στην 
Ιστορία των ΗΠΑ που δεν υπέγραψε 
αύξηση στο κατώτατο ωρομίσθιο (οι 
άλλοι δύο είναι ο  Τζέραλντ Φορντ 
και ο Ρόναλντ Ρίγκαν)! Το κατώτατο 
ωρομίσθιο θεσμοθετήθηκε στις ΗΠΑ 
το 1938 και η τελευταία αύξησή του 
έγινε τον Ιούλη του 2009, βάσει νό-
μου που είχε περάσει η κυβέρνηση 
Μπους το 2007!

Ο Ομπάμα, φυσικά, ρίχνει την ευ-
θύνη για τη μη αύξηση του κατώτατου 
ωρομισθίου στο Κογκρέσο, του οποί-
ου και τα δύο σώματα (Βουλή των 
Αντιπροσώπων και Γερουσία) ελέγ-
χονται από τους Ρεπουμπλικανούς 
που έχουν την πλειοψηφία. Αν όμως 
έκρινε ότι το θέμα είναι σημαντικό, 
θα συγκρουόταν με το Κογκρέσο και 
θα νομοθετούσε με προεδρικό διά-
ταγμα. Ποιος εργαζόμενος θα τον 
κατηγορούσε για κάτι τέτοιο; Τότε, 
ίσως να βοηθούσε τη διάδοχό του Χί-
λαρι Κλίντον περισσότερο απ’ όσο τη 
βοήθησε με τη συμμετοχή του στην 
προεκλογική της καμπάνια.

Ανθρακες ο θησαυρός 
του Obamacare

Υποτίθεται ότι μία «σπουδαία τομή» 
που έκανε ο Ομπάμα ήταν ο νόμος 
Accordable Care Act (ACA) που ψη-
φίστηκε το 2010. Σύμφωνα με το νόμο 
αυτό, η ασφάλιση Υγείας έγινε υπο-
χρεωτική για κάθε Αμερικάνο, όμως 
λίγοι ίσως γνωρίζουν ότι η ασφάλιση 
δεν προσφέρεται τζάμπα, ούτε είναι 
κυρίως δημόσια, αλλά αγοράζεται με 
τον μπαμπούλα επιβολής προστίμου 
σε όποιον παραμείνει ανασφάλιστος, 
ίσου με το 2.5% του ακαθάριστου 
προ-φόρου εισοδήματός του. Ο ίδι-
ος ο Ομπάμα είχε δηλώσει ότι με το 

νόμο του για την υποχρεωτική ασφά-
λιση Υγείας των Αμερικάνων «ένα από 
τα κίνητρα για τις ιδιωτικές ασφαλιστι-
κές εταιρίες να μπλεχτούν σ’ αυτή την 
διαδικασία είναι ενδεχομένως ότι θα 
έχουν μία ολόκληρη ομάδα νέων πε-
λατών, πελατών που πληρώνουν» (για 
περισσότερα βλ. «Κόντρα», αρ. φύλ-
λου 593, 27.3.2010, www.eksegersi.gr/
article.php?article_id=1852&cat_id=20). 

Σήμερα, αν και ο Λευκός Οίκος 
παινεύεται ότι με το νόμο ACA οι 
ανασφάλιστοι Αμερικανοί μειώθηκαν 
κατά 10 εκατομμύρια (βλ. Εκθεση για 
τον προϋπολογισμό του 2016 https://
www.whitehouse.gov/sites/default/
files/omb/budget/fy2016/assets/
budget.pdf), τα έξοδα για ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη αυξήθηκαν και 
συνεχίζουν να αυξάνονται για τους 
ασφαλισμένους.

Πριν από δυο βδομάδες, το υπουρ-
γείο Υγείας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι 
τα ασφάλιστρα των συμβολαίων για 
την Υγεία που πωλούνται σε 38 Πο-
λιτείες θα αυξηθούν κατά 25% κατά 
μέσο όρο. Το μη κυβερνητικό ινστι-
τούτο Commonwealthfund καθη-
σύχαζε όμως τους ασφαλισμένους, 
λέγοντάς τους ότι οι περισσότεροι 
δε θα πληρώσουν παραπάνω, γιατί 
οι αυξήσεις θα καλυφθούν από τις 
φοροαπαλλαγές και τα κοινωνικά 
επιδόματα, αφού το 84% των εγγε-
γραμμένων τα δικαιούνται (http://
www.commonwealthfund.org/
publications/blog/2016/nov/aca-
open-enrollment-is-here). Εμείς δεν 
μπορούμε φυσικά να ελέγξουμε 
αυτή τη διαβεβαίωση. Θα αναφέ-
ρουμε όμως τι επισημαίνει άλλη έκ-
θεση του ίδιου ινστιτούτου σχετικά 
με τα ασφάλιστρα Υγείας (http://
www.commonwealthfund.org/
publications/issue-briefs/2016/oct/
slowdown-in-employer-insurance-
cost-growth):

«Οι εργάτες πληρώνουν περισσότε-
ρα για οικογενειακή κάλυψη, επωμιζό-

μενοι το 27% του μέσου κόστους των 
4.710 δολαρίων (σε εθνικό επίπεδο). 
Το ποσοστό αυτό είναι το ίδιο με το 
2010, αλλά μεγαλύτερο από το 25% 
που ήταν το 2006, όταν η μέση εισφο-
ρά ήταν 2.890 δολάρια»!

Ομως, δεν είναι μόνο το ότι οι 
ασφαλισμένοι εργαζόμενοι πληρώ-
νουν υψηλότερα ασφάλιστρα. Αυτοί 
είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν 
περισσότερα για συμμετοχή στις 
δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, αν έχουν την ατυχία και 
αρρωστήσουν. Ο αριθμός των συμ-
βολαίων με συμμετοχή του ασφαλι-
σμένου στα έξοδα, σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα έκθεση, αυξάνεται. 
Το 2015, στο 85% των ατομικών ιατρο-
φαρμακευτικών ασφαλίσεων υπήρχε 
συμμετοχή του εργαζόμενου, ενώ το 
2006 το ποσοστό αυτό ήταν 66%.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η υψηλή 
συμμετοχή του εργαζόμενου στην 
πληρωμή της ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης είναι κανόνας στα 
εργοδοτικά συμβόλαια. Σε εθνικό 
επίπεδο, η συμμετοχή του άγαμου 
εργαζόμενου ήταν το 2015 1.541 δο-
λάρια, ποσό διπλάσιο σε σχέση με το 
2006 (714 δολάρια)! Αυτό σημαίνει 
ότι ιατροφαρμακευτικά έξοδα μέχρι 
1.541 δολάρια τα πληρώνει ο ίδιος ο 
ασφαλισμένος, ενώ οι ασφαλιστικές 
πληρώνουν μόνο το επιπλέον ποσό 
(αν υπάρχει). Δηλαδή, αν κάποιος κά-
νει μία επέμβαση που κοστίζει 2.000 
δολάρια, ο ίδιος θα πληρώσει τα 1.541 
και η ασφαλιστική μόλις 459!

Σε εθνικό επίπεδο, ο μέσος ετήσιος 
ρυθμός αύξησης της συμμετοχής του 
ασφαλισμένου στα έξοδα της ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης μειώ-
θηκε από το 2010, συγκριτικά με την 
πενταετία πριν από την ψήφιση του 
νόμου ACA, όμως παραμένει υψη-
λός. Η αύξηση της συμμετοχής ήταν 
8.5% για κάθε χρόνο μεταξύ 2010 και 
2015, ενώ την πενταετία 2006-2010 
ήταν 9.5% το χρόνο. Ομως, συνδυά-

ζοντας τις κρατήσεις και τη συμμετο-
χή του ασφαλισμένου στα έξοδα της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, οι 
αμερικάνικες οικογένειες με ασφαλι-
στική κάλυψη από τον εργοδότη είχαν 
ένα μέσο κόστος γύρω στα 6.422 δο-
λάρια, ενώ το 2006 αυτό το κόστος 
ήταν 3.531 δολάρια. Μιλάμε δηλαδή 
για αύξηση κατά 82%!

Ρατσισμός και 
αστυνομική καταστολή

Η διακυβέρνηση Ομπάμα δεν 
περιόρισε την κρατική καταστολή. 
Αντίθετα, επί των ημερών του ήταν 
που εξαπλώθηκε σαν πανούκλα η 
αστυνομική βαρβαρότητα, με κύριο 
στόχο Αφροαμερικανούς. 

Περισσότεροι από τρεις άνθρω-
ποι δολοφονούνται καθημερινά 
από αστυνομικές σφαίρες στις 
ΗΠΑ. Αυτό αναφέρει η βρετανι-
κή εφημερίδα «Γκάρντιαν» (http://
www.theguardian.com/us-news/ng-
interactive/2015/jun/01/the-counted-
police-killings-us-database#), που 
έχει φτιάξει βάση δεδομένων με 
όλες τις δολοφονίες πολιτών από 
μπάτσους. Οι αστυνομικές σφαίρες 
και η αγριότητα κατά των έγχρωμων 
δεν έκαναν διακρίσεις. Με στόχους 
από δεκαπεντάχρονα παιδιά μέχρι 
σαραντάχρονους άντρες, από νέους 
σε πισίνες μέχρι μαθήτριες σε σχολι-
κές τάξεις, η αστυνομική καταστολή 
έχει οργιάσει, ιδιαίτερα μετά από 
τη δολοφονία του δεκαοχτάχρονου 
αφροαμερικανού Μάικλ Μπράουν, 
που έγινε τον Αύγουστο του 2014 στο 
Φέργκιουσον, και την απαλλαγή του 
δολοφόνου μπάτσου. Γιατί να μην ορ-
γιάσει η αστυνομική καταστολή, όταν 
πέρα από τα δακρύβρεχτα λογάκια 
του Ομπάμα και της παρέας του οι 
μπάτσοι χαίρουν πλήρους ασυλίας; 

Στο επόμενο: Ταξική φορολογία, 
λεφτά για το κεφάλαιο, φτώχεια και 
ιμπεριαλιστική πολιτική

Με μια κίνηση ματ, ο σουλτά-
νος Ερντογάν έκλεισε την 

Cumhuriyet, την τελευταία αντιπο-
λιτευόμενη  εφημερίδα πλατιάς κυ-
κλοφορίας, ιστορικά εκφραστή του 
κεμαλισμού, και συνέλαβε τον αρχι-
συντάκτη της Μουράτ Σαμπουντσού 
και τους δώδεκα βασικότερους δημο-
σιογράφους της, ανάμεσά τους τον 
γνωστό τούρκο γελοιογράφο Μούσα 
Καρτ. Οι συλλήψεις έγιναν με επι-
δρομές της αστυνομίας στα σπίτια 
τους, τα ξημερώματα της Δευτέρας 
7 Νοέμβρη.

Η κυβέρνηση Ερντογάν κατηγο-
ρεί τους συλληφθέντες ότι λίγο πριν 
από το πραξικόπημα-παρωδία στις 
15 του περασμένου Ιούλη, η εφημε-
ρίδα μέσω των δημοσιευμάτων της 
επιχειρούσε να νομιμοποιήσει το εν-
δεχόμενο ενός πραξικοπήματος και 
την ανατροπή του Ερντογάν. Ο Αϊσέ 
Γιλντιρίμ, τακτικός αρθρογράφος της 
Cumhuriyet, δήλωσε ότι η σύλληψη 
της βασικής ομάδας των δημοσιο-

γράφων που εκδίδουν την εφημερίδα 
στρώνει πιθανότατα το δρόμο στην 
κυβέρνηση να αναλάβει την έκδοσή 
της, μετατρέποντάς τη και αυτή σε 
όργανό της, όπως έχει κάνει με πολ-
λές άλλες τοπικής η εθνικής εμβέλει-
ας εφημερίδες μετά το πραξικόπημα.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Anadolu, οι τουρκικές 

αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλ-
ληψης και για τον προηγούμενο αρχι-
συντάκτη της εφημερίδας, Καν Ντου-
ντάρ, που έχει καταδικαστεί ήδη σε 
πενταετή φυλάκιση επειδή αποκάλυ-
ψε ότι η κυβέρνηση Ερντογάν τροφο-
δοτούσε σταθερά στο παρελθόν το  
ΙSIS στη Συρία με όπλα. Ο Ντουντάρ 
έχει διαφύγει στο εξωτερικό προκει-

Κούρδοι, αντιπολίτευση και
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Ο νέος πρόεδρος, ο Ντό-
ναλντ Τραμπ, επισφρα-

γίζει την απόλυτη επικράτη-
ση των Ρεπουμπλικανών στο 
αμερικάνικο πολιτικό σκηνικό. 
Οι Ρεπουμπλικανοί εξακολου-
θούν να διατηρούν την πλειο-
ψηφία τόσο στη Γερουσία όσο 
και στη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων, την οποία είχαν κερδίσει 
στις προηγούμενες ενδιάμε-
σες εκλογές για το Κογκρέσο 
που έγιναν το Νοέμβρη του 
2014. Τώρα διαθέτουν και τον 
πρόεδρο. 

Μεγάλη αποχή
Η αποχή στις εκλογές του 

Νοέμβρη του 2014 ήταν η με-
γαλύτερη από τότε που κρατά 
αναλυτικά αρχεία το Γραφείο 
Στατιστικής (βλ. https://www.
census.gov/newsroom/press-
releases/2015/cb15-122.html). 
Τότε είχε ψηφίσει μόλις το 
41.9%. 

Αν και τα επίσημα αποτελέ-
σματα των προεδρικών εκλο-
γών δεν έχουν ανακοινωθεί 
ακόμα από το Γραφείο Στατι-
στικής, οι περίπου 120 εκατομ-
μύρια ψηφοφόροι που φέρεται 
να ψήφισαν στις εκλογές της 
περασμένης Τρίτης ισοδυνα-
μούν με το 54% περίπου των 
227 εκατομμυρίων αμερικανών 
πολιτών άνω των 18 ετών, ηλι-
κία που τους καθιστά ικανούς 
να ψηφίσουν (βλ. Γραφείο 
Στατιστικής των ΗΠΑ https://
www.census.gov/data/tables/
time-series/demo/voting-
and-registration/electorate-
profiles-2016.html). Το ποσο-
στό αυτό είναι παρασάγγας 
μακριά από τα ποσοστά συμ-
μετοχής στις προεδρικές εκλο-
γές τόσο του 2008 (63.6%) όσο 
και του 2012 (61.8%), που κέρδι-
σε ο Ομπάμα.

Το υψηλό ποσοστό αποχής 
οφείλεται κυρίως στην δυ-
σαρέσκεια του αμερικάνικου 
λαού από τις ανεκπλήρωτες 
υποσχέσεις του Ομπάμα, οι 
οποίες (όπως γράφουμε στο 

αφιέρωμα της διπλανής σελί-
δας) παραπέμφθηκαν στις… 
αμερικάνικες καλένδες. Από 
την άλλη, η φυσιογνωμία της 
Χίλαρι Κλίντον δεν ήταν αρκε-
τή για να αναστρέψει αυτή την 
πραγματικότητα. «Για μένα ση-
μασία έχουν οι θέσεις και όχι 
το φύλο. Δεν ψηφίζω τη Χίλαρι, 
γιατί δεν ψηφίζω με το αιδοίο 
μου» δήλωσε η διάσημη ηθο-
ποιός Σούζαν Σαράντον, στρα-
τευμένη χρόνια στη λεγόμενη 
αριστερή πτέρυγα του Δημο-
κρατικού Κόμματος, που είχε 
δώσει αγώνα υπέρ του Ομπά-
μα. Είναι βέβαιο ότι πολλοί 
Δημοκρατικοί που στήριξαν 
τον Μπέρνι Σάντερς (όπως η 
Σαράντον) απείχαν από τις 
κάλπες, αρνούμενοι να επιλέ-
ξουν το «μικρότερο κακό».

Μια σπάνια νίκη
Ο Τραμπ κατόρθωσε να κερ-

δίσει γιατί παρίστανε ότι είναι 
«ενάντια στο κατεστημένο». 
Βασίστηκε στον εθνικισμό, 
την ξενοφοβία και το ρατσι-
σμό, που η ίδια η αμερικάνικη 
πολιτική γεννάει, σε μια εποχή 
που η καπιταλιστική κρίση έχει 
μετατραπεί σε ασθενή «ανά-
καμψη», με απτό τον κίνδυνο 
να επανέλθει σε ακόμα χειρό-
τερη κρίση.

Η νίκη του Τραμπ, όμως, δεν 
είναι τόσο μεγάλη όσο εμφα-
νίζεται, καθώς οι ψήφοι που 
πήρε ήταν τελικά γύρω στις 
200.000 λιγότερες από αυ-
τές της Κλίντον. Το ποσοστό 
του Τραμπ (47,5%) ήταν ελα-
φρώς μικρότερο από αυτό της 
Κλίντον (47.7%), σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα που δημοσι-
οποιήθηκαν από τα αμερικά-
νικα μίντια (βλ. http://edition.
cnn.com/election/results/

president). Τη στιγμή που γρά-
φονται αυτές οι γραμμές (Τε-
τάρτη βράδυ) τα επίσημα απο-
τελέσματα δεν έχουν ακόμα 
ανακοινωθεί από το Σώμα των 
Εκλεκτόρων (βλ. https://www.
archives.gov/federal-register/
electoral-college/key-dates.
html). 

Το παράδοξο εξηγείται από 
το γεγονός ότι ο Πρόεδρος 
δεν εκλέγεται άμεσα από το 
λαό αλλά από τους 538 εκλέ-
κτορες. Οι εκλέκτορες εκλέ-
γονται σε κάθε Πολιτεία όχι 
αναλογικά, αλλά με πλειοψη-
φικό σύστημα: ο νικητής τους 
παίρνει όλους (αυτό συμβαίνει 
στις 48 από τις 50 Πολιτείες). 
Για παράδειγμα, οι 55 εκλεκτο-
ρικές ψήφοι της Καλιφόρνια 
πηγαίνουν όλες στο νικητή, 

ακόμα κι αν αυτός κέρδισε με 
50.1% έναντι 49.9% του αντιπά-
λου του. 

Επομένως, η απρόσμενη 
νίκη του Τραμπ ήταν όντως 
σπάνια. Τέτοια νίκη συμβαίνει 
για τέταρτη φορά στην ιστορία 
των αμερικάνικων εκλογών. 
Ο τελευταίος πρόεδρος που 
εκλέχτηκε μολονότι πήρε λιγό-
τερες ψήφους από τον αντίπα-
λό του ήταν ο Μπους υιός στις 
εκλογές του 2000. Αναφέρει η 
ιστοσελίδα του Σώματος των 
Εκλεκτόρων:

«Σε μία κούρσα πολλών υπο-
ψηφίων όπου οι υποψήφιοι 
έχουν ισχυρή περιφερειακή 
έφεση, όπως το 1824, είναι αρ-
κετά πιθανό ένας υποψήφιος 
που συγκεντρώνει τις περισσό-
τερους ψήφους σε πανεθνική 

βάση να μην κερδίσει τις 
εκλεκτορικές ψήφους. Σε μία 
κούρσα με δύο υποψηφίους, 
αυτό είναι λιγότερο πιθανό 
να συμβεί. Ομως συνέβη στις 
εκλογές μεταξύ Hayes και 
Tilden το 1876 και στις εκλογές 
μεταξύ Harisson και Cleveland 
το 1888, εξαιτίας της στατιστι-
κής διαφοράς μεταξύ των 
αποτελεσμάτων της ψηφοφο-
ρίας σε κάθε ξεχωριστή πολι-
τεία και στα αποτελέσματα σε 
εθνικό επίπεδο. Αυτό συνέβη 
στις προεδρικές εκλογές του 
2000, στις οποίες ο Τζορτζ 
Μπους έλαβε λιγότερες ψή-
φους από τον Αλμπερτ Γκορ, 
αλλά έλαβε την πλειοψηφία των 
εκλεκτορικών ψήφων» (https://
www.archives.gov/federal-
register/electoral-college/faq.
html#ecpopulardiffer).

Δυο όψεις του 
ίδιου νομίσματος

Ομως, όσοι νομίζουν ότι ήρ-
θε η ώρα του τρίτου παγκόσμι-
ου πολέμου ας... χαλαρώσουν. 
Οχι γιατί οι πόλεμοι έχουν πλέ-
ον αποφευχθεί (κάθε άλλο), 
αλλά γιατί δεν είναι η ρητορεία 
που καθορίζει την πολιτική. Το 
έδειξε και η ομιλία του Τραμπ 
μετά τη νίκη του, η οποία ήταν 
πιο… προσγειωμένη, αλλά και 
η αφαίρεση από την επίσημη 
ιστοσελίδα του της θέσης για 
απαγόρευση μετανάστευσης 
μουσουλμάνων στις ΗΠΑ. 

Η λήξη της θητείας του 
Μπαράκ Ομπάμα στα τέλη του 
χρόνου σηματοδοτεί και τη 
λήξη του πιο «δημοκρατικού» 
προσωπείου που φόρεσε ποτέ 
η αστερόεσσα. Ομως, ο Ομπά-
μα δεν ήταν τίποτα περισσότε-
ρο από ένας «Μπους σε ιλου-
στρασιόν χαρτί» (όπως είχαμε 
τονίσει από την πρώτη στιγμή 
που ανέβηκε στον προεδρικό 
θώκο), πράγμα που αποδεικνύ-
εται από τις ψεύτικες υποσχέ-
σεις που έδωσε στον αμερικά-
νικο λαό. Ο Τραμπ αναμένεται 
να είναι ένας σκληρότερος 
«Ομπάμα». Είτε με τον ένα 
είτε με τον άλλο, το σύστημα 
παραμένει αλώβητο, αφού και 
οι δύο είναι βγαλμένοι από τη 
μήτρα του. 

Η πολιτική του αμερικάνι-
κου ιμπεριαλισμού θα απο-
φασιστεί από το αμερικάνικο 
κεφάλαιο που ελέγχει τις κυ-
βερνήσεις και καθορίζει την 
πολιτική τακτική της εκάστοτε 
κυβέρνησης ανάλογα με τα οι-
κονομικά και γεωπολιτικά του 
συμφέροντα. Αν χρειαστεί να 
βομβαρδίσει, θα βομβαρδίσει, 
είτε με Δημοκρατικούς είτε με 
Ρεπουμπλικανούς. Το έχει κά-
νει άλλωστε και η κυβέρνηση 
Ομπάμα (στο Αφγανιστάν 
βομβαρδίζονταν νοσοκομεία 
μέχρι πρόσφατα και στη Συ-
ρία οι αμερικάνικες βόμβες 
δε σκοτώνουν μόνο τους «κα-
κούς τζιχαντιστές» αλλά και 

αμάχους). Το είχε κάνει και η 
κυβέρνηση Κλίντον (το ’98 εί-
χε βομβαρδίσει για κάποιες 
μέρες το Ιράκ).

Από την άλλη, θυμηθείτε 
ότι ακόμα και ο Μπους (ο νε-
ότερος) είχε εμφανιστεί ως… 
επαναστάτης όταν το χρει-
αζόταν για να εξυπηρετήσει 
την αμερικάνικη πολιτική. 
Στην περιοδεία του σε πέντε 
λατινοαμερικάνικες χώρες το 
Μάρτη του 2007 (βλ. http://
www.eksegersi.gr/issue/459/
Διεθνή/7653.Μια-τρύπα-στο-
νερό), έφτασε να παρουσι-
αστεί ως συνεχιστής της… 
επανάστασης του Σιμόν  Μπο-
λίβαρ! Οσο οι διαχειριστές του 
συστήματος εναλλάσσονται 
στους ρόλους του «καλού» και 
του «κακού», του «διαλλακτι-
κού» και του «σκληρού», το σύ-
στημα θα παραμένει αλώβητο.

Οι έγχρωμοι θα εξακολου-
θούν να πέφτουν νεκροί από 
τις σφαίρες των αδίστακτων 
μπάτσων και οι δολοφόνοι 
μπάτσοι θα συνεχίσουν να 
μένουν ατιμώρητοι. Οι αμερι-
κάνικες πολυεθνικές θα συνε-
χίσουν να θησαυρίζουν και να 
τσεπώνουν κρατικό παραδάκι, 
ληστεύοντας όχι μόνο τους 
αμερικάνους εργαζόμενους 
και τους μετανάστες στις 
ΗΠΑ, αλλά και ολόκληρα κρά-
τη. Η φτώχεια και η κοινωνική 
ανισότητα θα συνεχίσουν να 
καλπάζουν. Και οι ιμπεριαλι-
στικοί πόλεμοι θα συνεχίσουν 
να προκαλούν εκατόμβες θυ-
μάτων, ανεξάρτητα αν αυτά 
βρίσκονται στις καπιταλιστικές 
μητροπόλεις ή τις εξαθλιωμέ-
νες εξαρτημένες χώρες.

Πώς θα σπάσει ο 
φαύλος κύκλος;

Οσο κι αν φανούμε «δογ-
ματικοί», δε θα πάψουμε ποτέ 
να υποστηρίζουμε ότι αυτός 
ο φαύλος κύκλος δε σπάει με 
εκλογές. Η επανάσταση των 
καταπιεσμένων, των προλετά-
ριων (που υπάρχουν και απο-
τελούν την πλειοψηφία, όσο 
κι αν οι ίδιοι πολλές φορές δε 
θέλουν να ονομάζονται έτσι) 
είναι που θα σπάσει το φαύλο 
κύκλο, για να φέρει στη θέση 
του καπιταλισμού ένα σύστη-
μα μη εκμεταλλευτικό. Είναι 
αυτό που ο γερο-Μαρξ περιέ-
γραψε τόσο εύγλωττα και πα-
ραμένει τρομακτικά επίκαιρο, 
κι ας έχουν περάσει τόσα χρό-
νια από τότε:

«Οταν μια κοινωνική επα-
νάσταση διαφεντέψει στα επι-
τεύγματα της αστικής εποχής, 
στην παγκόσμια αγορά και στις 
μοντέρνες παραγωγικές δυνά-
μεις, και τα υποτάξει στον κοινό 
έλεγχο των πιο προχωρημένων 
λαών, μονάχα τότε η ανθρώπι-
νη πρόοδος θα πάψει να μοιά-
ζει μ’ αυτό το αποτρόπαιο ειδω-
λολατρικό ξόανο που δεν πίνει 
νέκταρ παρά μόνο μέσα από 
το κρανίο των σφαγιασμένων» 
(Καρλ Μαρξ, «Οι μελλοντικές 
συνέπειες της βρετανικής κυρι-
αρχίας στην Ινδία», 22/7/1853).

μένου να γλιτώσει τη φυλάκιση, ενώ έχει 
ήδη ασκήσει έφεση στην καταδικαστική 
απόφαση.

Οι συλλήψεις των δημοσιογράφων έγι-
ναν με βάση το καθεστώς έκτακτης ανά-
γκης που έχει επιβάλει ο Ερντογάν από τις 
20 Ιούλη, λίγες μέρες μετά το πραξικόπη-
μα, το οποίο θα ισχύει μέχρι το Γενάρη 
του 2017 (και βλέπουμε για παραπέρα). Η 
παράταση του καθεστώτος έκτακτης ανά-
γκης θεωρείται σίγουρη, όπως έχει γίνει 
ήδη μια φορά, τον περασμένο Σεπτέμβρη. 
Αυτό το καθεστώς επιτρέπει στον Ερντο-
γάν να κυβερνά με προεδρικά διατάγμα-
τα, παρακάμπτοντας πλήρως τη Βουλή. 
Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος έχουν 
συλληφθεί περίπου 37.000 άνθρωποι, από 
την καταστολή του πραξικοπήματος μέχρι 
σήμερα, και έχουν απολυθεί περισσότεροι 
από 100.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Κατά 
τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύ-
ριακου, απολύθηκαν άλλοι 10.000 δημό-
σιοι υπάλληλοι και η κυβέρνηση έκλεισε 
δέκα εφημερίδες, δυο ειδησεογραφικά 
πρακτορεία και τρία περιοδικά, όλα με 

την κατηγορία ότι κάνουν φιλοκουρδική 
προπαγάνδα. Από τον περασμένο Ιούλη 
έχουν κλείσει 170 μέσα ενημέρωσης και 
έχουν συλληφθεί 105 δημοσιογράφοι. 
Εκατοντάδες δημοσιογραφικές ταυτότη-
τες, που εκδίδονται κρατικά, έχουν ανα-
κληθεί, ενώ τα διαβατήρια ενός απροσδι-
όριστου αριθμού δημοσιογράφων έχουν 
ακυρωθεί προκειμένου να μη διαφύγουν 
στο εξωτερικό, καθώς ξέρουν ότι η κυβέρ-
νηση ετοιμάζεται να τους συλλάβει.

Λίγες μέρες πριν από το κλείσιμο της 
Cumhuriyet, η αστυνομία  συνέλαβε τους 
δυο ηγέτες του φιλοκουρδικού Λαϊκού 
Δημοκρατικού Κόμματος (HDP), Σελαχα-
τίν Ντεμιρτάς και Φιγκέν Γιουκσεντάγκ, 
καθώς και δέκα βουλευτές του κόμματος 
στην Ισταμπούλ και στο Ντιάρμπακιρ (στη 
φωτογραφία η σύλληψη της βουλευτίνας 
Σεμπαχάτ Τουντζέλ), κατηγορώντας τους 
ότι αρνήθηκαν να απολογηθούν για την 
κατηγορία της φιλοκουρδικής προπα-
γάνδας που τους βαραίνει. Ο Ερντογάν 
κατηγορεί το HDP ότι λειτουργεί σαν πο-
λιτικό σκέλος του PKK. Οταν η αστυνομία 

ξεκίνησε τις συλλήψεις απαγορεύτηκε η 
πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης καθώς και σε υπηρεσίας ανταλλαγής 
άμεσων μυνημάτων όπως το WhatsApp 
και το Viber.

Οι συλλήψεις των ηγετών και των στελε-
χών του HDP και η προσπάθεια διάλυσής 
του έρχονται λίγο καιρό πριν από την ψη-
φοφορία στη Βουλή και το δημοψήφισμα 
που θα την ακολουθήσει, την άνοιξη του 
2017, που θα κρίνουν την αναθεώρηση του 
τουρκικού συντάγματος και θα αλλάξουν 
το πολίτευμα από κοινοβουλευτική «δημο-
κρατία» σε προεδρική. Αν περάσει η ανα-
θεώρηση, ο Ερντογάν θα αναγορευτεί και 
τυπικά σε σουλτάνο, περνώντας στα χέρια 
του προέδρου τη λήψη όλων των κρίσιμων 
αποφάσεων. Το HDP είναι το τρίτο κόμ-
μα στη βουλή, με 59 από τις 550 έδρες, 
και έχει δηλώσει ότι θα καταψηφίσει την 
κυβερνητική πρόταση για διεξαγωγή δη-
μοψηφίσματος, ενώ ο Ερντογάν έχει εξα-
σφαλίσει την υποστήριξη του εθνικιστικού 
MHP του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, οπότε μπο-
ρεί να εξασφαλίσει την «πλειοψηφία».

Αμερικάνικες εκλογές 2016

Αλλαγή πλεύσης ή αλλαγή στιλ;

ΜΜΕ στο στόχαστρο του Ερντογάν
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Ιδια και χειρότερη 
μνημονιακή πολιτική

Ο Γιωργάκης Παπανδρέου, λάτρης της 
αμερικανιάς, καθιέρωσε τα υπουργικά συμβούλια 
σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση. Η ιδέα άρεσε 
και στους πρωθυπουργούς που ακολούθησαν 
(περισσότερο στον Τσίπρα, λιγότερο στον Σαμαρά) 
κι έτσι η «ώρα του πρωθυπουργού στην TV» έγινε… 
θεσμός. Κάθε φορά που ο πρωθυπουργός θέλει να 
κάνει ένα προπαγανδιστικό διάγγελμα, στήνει τους 
υπουργούς σαν γλάστρες γύρω από το οβάλ τραπέζι 
και τους βγάζει λόγο.

Στα δυο περίπου χρόνια της συγκυβέρνησης των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ το υπουργικό συμβούλιο συνεδρίασε 
ελάχιστες φορές (οι αποφάσεις παίρνονται σε 
άτυπες συσκέψεις μερικών ατόμων, στις οποίες 
δεν κρατιούνται πρακτικά, όπως στο υπουργικό 
συμβούλιο). Συγκλήθηκε, όμως, κάμποσες φορές 
προκειμένου ο Τσίπρας να έχει ένα πρόσχημα για να 
απευθυνθεί στο τηλεοπτικό κοινό.

Η πρώτη συνεδρίαση του ανασχηματισμένου 
υπουργικού συμβούλιου ήθελε να καλλιεργήσει την 
ψευδαίσθηση ενός νέου ξεκινήματος. Οσοι δεν 
μπήκατε στη βάσανο της ακρόασης της ομιλίας 
Τσίπρα, κάντε τον κόπο να τη διαβάσετε (μπορείτε 
να τη βρείτε στην ιστοσελίδα του πρωθυπουργού 
primeminister.gr). Θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχει 
ίχνος είδησης. Κάτι που θα στήριζε κάπως την 
παπάρα «νέο ξεκίνημα», βρε αδερφέ.

Τα ίδια και τα ίδια, βαρετά και χιλιοειπωμένα 
από τον Τσίπρα: «Βρισκόμαστε πολύ κοντά στον 
τερματισμό μιας μακράς περιόδου πολύ δύσκολων 
αποφάσεων» - «Δώσαμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες 
και μια μάχη εξαιρετικά δύσκολη, για τη διάσωση 
του ασφαλιστικού συστήματος» (εδώ διόρθωσε τους 
πανηγυρικούς τόνους του Κατρούγκαλου, λέγοντας: 
«Δεδομένων των συνθηκών μπορούμε να πούμε ότι 
αποφύγαμε τα χειρότερα») - «Η μεγάλη μάχη για 
την δίκαιη ανάπτυξη και την ανάκτηση της εργασίας 
είναι μπροστά μας» - «Θα ήθελα να μη ξεχνάτε σε 
κάθε σας βήμα, ότι   αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται 
ποτέ να γίνει αρεστή και ανεκτή, από αυτό το 
χρεοκοπημένο πολιτικό και οικονομικό σύστημα».

Ο Τσίπρας δεν μπόρεσε να βρει ούτε μια 
φρασούλα, ούτε μια υποσχεσούλα που να 
διαφοροποιεί (στο διακηρυκτικό επίπεδο) την 
ακολουθούμενη πολιτική. Μόνο ένα καινούργιο 
στοιχείο περιλάμβανε η ομιλία του: ζήτησε από τους 
υπουργούς του να «τρέξουν» και να κλείσουν τάχιστα 
την περιβόητη δεύτερη αξιολόγηση. Μάλιστα, 
δε δίστασε να πει ότι «η προοπτική της έγκαιρης 
κατάληξης των διαπραγματεύσεων για την δεύτερη 
αξιολόγηση, αλλά και το συνακόλουθο άνοιγμα των 
συζητήσεων για την ρύθμιση του ελληνικού χρέους, 
είναι γεγονός ότι ανοίγει επιτέλους  θα έλεγα, μια 
χαραμάδα ρεαλιστικής ελπίδας για τον ελληνικό λαό 
και για τη χώρα μας. Για την υπέρβαση της κρίσης»!

Δε θυμόμαστε να το έχει πει τόσο «χοντρά» άλλος 
μνημονιακός πρωθυπουργός. Συνήθως επικαλούνταν 
τον κίνδυνο χρεοκοπίας και την ανάγκη της δόσης. Ο 
Τσίπρας λέει πως η μοναδική χαραμάδα ελπίδας είναι 
το γρήγορο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, γιατί 
θ' ανοίξει η συζήτηση για το χρέος και ο δρόμος για 
την υπέρβαση της κρίσης! Λέει το ίδιο χιλιοειπωμένο 
απ' όλους τους μνημονιακούς πρωθυπουργούς ψέμα, 
χωρίς καν να το γλυκαίνει με κάποιο ψευτομέτρο 
(πώς έλεγε ο Σαμαράς για τον ΦΠΑ στην εστίαση;).

Νέα αντεργατικά μέτρα, νέα επιδρομή στις 
συντάξεις, πετσόκομμα ακόμα και των προνοιακών 
επιδομάτων περιλαμβάνει το μενού της δεύτερης 
αξιολόγησης. Ας τους το τρίψουμε στη μούρη.

στο ψαχνό

Γαϊδούρια
Λίγη ώρα μετά τα όσα είπε ο Φίλης για 

το λόγο που βρέθηκε εκτός κυβέρνησης 
(σε ελεύθερη απόδοση: ο Ιερώνυμος και 
ο Καμμένος εκτέλεσαν συμβόλαιο πολι-
τικού θανάτου μου και ο Τσίπρας πάτησε 
τη σκανδάλη), ο νεοϋφυπουργοποιηθείς 
Ν. Σαντορινιός, άνθρωπος που ως βου-
λευτής περνούσε πειθήνια τη γραμμή 
του Μαξίμου στα ΜΜΕ, εμφανίστηκε σε 
ραδιοφωνικό σταθμό για να υποστηρίξει 
ότι ο Φίλης έκανε ένα εξαιρετικό έργο ως 
υπουργός Παιδείας, αυτό όμως αφορού-
σε κυρίως την πρωτοβάθμια και τη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση. Τώρα που ήρθε η 
ώρα να επικεντρωθεί η κυβέρνηση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, έγινε υπουργός 
ο Γαβρόγλου που ως πανεπιστημιακός τα 
ξέρει αυτά τα θέματα!

Οχι, δεν υποστήριξε προσωπική άποψη. 
Γραμμή είχε να τα πει αυτά. Αν δεν είχε 
γραμμή, μπορούσε εύκολα ν' αποφύγει να 
απαντήσει, με την καθιερωμένη σ' αυτές 
τις περιπτώσεις δήλωση: «ο σχηματισμός 
του υπουργικού συμβουλίου είναι αποκλει-
στική αρμοδιότητα του πρωθυπουργού και 
δε θα ήθελα εγώ να σχολιάσω τις αποφά-
σεις του».

Πολιτικό ζήτημα
Ο Αντώνης Κοτσακάς ορίστηκε  επι-

κεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού του 
ΣΥΡΙΖΑ κι αμέσως φούντωσαν τα δημο-
σιεύματα για τη σχέση του με τον φυλα-
κισμένο Τσοχατζόπουλο. Ετσι, διά του κι-
τρινισμού, επιδιώκεται να παρακαμφθεί το 
ουσιαστικό πολιτικό ζήτημα που εγείρεται.  
Που δεν είναι οι σχέσεις του Κοτσακά με 
τον Τσοχατζόπουλο (δεν είναι ο μόνος άλ-
λωστε), αλλά το γεγονός ότι ο Κοτσακάς 
υπήρξε επί πολλά χρόνια μέλος των πολι-
τικών γραφείων του ΠΑΣΟΚ. Από τη θέση 
αυτή, λοιπόν, χάραζε πολιτική, ασκούσε 

πολιτική και φυσικά γνώριζε για τα πάντα. 
Και για το πώς παίρνονταν οι αποφάσεις, 
ποιων καπιταλιστών τα συμφέροντα εξυ-
πηρετούνταν στη μια ή την άλλη περί-
πτωση, αλλά και για τις κομπίνες και τις 
λαμογιές. Ηταν -για να το πούμε όσο πιο 
απλά γίνεται- πρόσωπο της διαπλοκής και 
όχι κάτι έξω και πέρα απ' αυτή. Αυτά τα 
προσόντα του εκτιμήθηκαν, προφανώς, 
και τοποθετήθηκε υπεύθυνος για τον πο-
λιτικό σχεδιασμό του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτός 
ο πολιτικός σχεδιασμός δεν έχει ως στόχο 
την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του 
λαού, αλλά την παραμονή της κλίκας στην 
εξουσία όσο γίνεται περισσότερο και τη 
διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ στο παιχνίδι της 
εξουσίας όταν χάσει τις εκλογές. Οπως 
και να το κάνουμε, σ' αυτά έχει πείρα ο 
Κοτσακάς.

Κακό σπειρί
Για μια ακόμα φορά ο Βενιζέλος απέ-

δειξε ότι είναι και θα παραμείνει κακό 
σπειρί στον ποπό της Φώφης (το ότι τα 
έχει ξανασπάσει με τον άλλοτε κολλητό 
του Λοβέρδο δεν αποτελεί είδηση). Εκεί 
που το ΠΑΣΟΚ, με τον Λοβέρδο μάλιστα 
σαν πρώτο βιολί στη συγκεκριμένη περί-
πτωση, προσπάθησε να διαχωριστεί από 
τη ΝΔ και να δείξει ότι δεν είναι συμπλή-
ρωμα του Κούλη (όπως είχε φανεί στην 
περίπτωση του εκλογικού νόμου), βγήκε 
ο Βενιζέλος και διαφώνησε ανοιχτά με 
την υπερψήφιση των τροπολογιών που 
ουσιαστικά κατήργησαν το νόμο Παππά. 
Και βέβαια, δεν έκρυψε τις αγάπες του. 
Οπως είπε, στις εκλογές προτιμά να κερ-
δίσει «ο δικός μας χώρος, η δημοκρατική 
προοδευτική παράταξη» (πράγμα αδύ-
νατο, φυσικά), αλλά αν είναι να κερδίσει 
μια παράταξη που δημιουργεί καθεστώς 
και επιτίθεται στη Δικαιοσύνη (ο ΣΥΡΙΖΑ, 
δηλαδή), προτιμά να κερδίσει μια «άλλη 
παράταξη που έχει ευρωπαϊκή κατεύθυν-

ση» (η ΝΔ).
Στη στρατηγική του διμέτωπου που 

ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, χτυπώντας ΣΥΡΙ-
ΖΑ και ΝΔ, αλλά και κρατώντας ανοιχτή 
την πόρτα για συνεργασία μ' όποιο κόμμα 
κερδίσει την επόμενη φορά, ο Βενιζέλος 
αντιπαραθέτει τη στρατηγική της συμπό-
ρευσης με τη ΝΔ, που θα μετατρέψει το 
ΠΑΣΟΚ σε αξεσουάρ του Κούλη και θα 
βοηθήσει τον ΣΥΡΙΖΑ να εγκλωβίσει ψη-
φοφόρους που ενδεχομένως ξαναγύριζαν 
στο ΠΑΣΟΚ. Και δε θα διστάσει ακόμα και 
να φύγει από το ΠΑΣΟΚ και να συνεργα-
στεί με τη ΝΔ, σαν «ανεξάρτητος», αν πά-
ρει υπόσχεση για αξιοποίησή του από την 
κυβέρνηση Κούλη.

Ναρκισσισμός
Οι γάλλοι πολιτικοί ειδικεύονται στη 

συγγραφή βιβλίων. Τα οποία κυκλοφο-
ρούν συνήθως όταν θέλουν να στηρί-
ξουν κάποια πολιτική πρωτοβουλία τους. 
Δεν ξέρουμε αν ο πρώην υπουργός του 
Ολάντ και νυν επίτροπος Οικονομικών 
της ΕΕ Πιερ Μοσκοβισί έχει σκοπό να 
θέσει υποψηφιότητα στις προκριματικές 
των σοσιαλδημοκρατών για το προεδρι-
κό χρίσμα, όμως αυτά που γράφει για τον 
Μπαρουφάκη δεν είναι μακριά από την 
πραγματικότητα. Δε διστάζει, μάλιστα, να 
υποστηρίξει ότι ο Τσίπρας σκόπιμα έβαλε 
τον Μπαρουφάκη υπουργό Οικονομικών, 
για να μπαχαλέψει τις διαδικασίες στην 
ευρωζώνη.

Αυτές οι απόψεις στην Ευρώπη δε λει-
τουργούν θετικά ούτε για τον Τσίπρα ούτε 
για τον Μπαρουφάκη. Στην Ελλάδα, όμως, 
ο Μπαρουφάκης δεν άφησε να πάει χα-
μένη η ευκαιρία για μια ακόμα δήλωση 
αυτοδικαίωσης. Ο Τσίπρας μόνο κατάπιε 
αμάσητη την προσβολή του Μοσκοβισί. 
Αναγκαστικά, αφού αυτός υπέγραψε το 
τρίτο Μνημόνιο.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Παπαδημούλης, Αλαβάνος, Γλέζος, Ζαχαρέας, Κωνσταντόπουλος, Λυκούδης, Κουβέλης, Κουναλάκης, Αλφιέρη. Πιασμένοι αλα 
μπρατσέτα στην πρώτη γραμμή του μπλοκ του τότε Συνασπισμού, διαδηλώνουν για την επίσκεψη του Μπιλ Κλίντον στην Ελλάδα. Από 
τότε έχουν περάσει 17 χρόνια (19 Νοέμβρη του 1999 έγινε η διαδήλωση). Τα περισσότερα από τα τότε πρωτοκλασάτα στελέχη του 
Συνασπισμού έχουν μετακινηθεί ακόμα πιο δεξιά. Ο τότε γραμματέας της νεολαίας ΣΥΝ, όμως, σήμερα είναι πρωθυπουργός. Και επί 
της ουσίας έχει μετακινηθεί πιο δεξιά απ' όλους τους υπόλοιπους. Είναι αυτός που μιλά στο ανασχηματισμένο υπουργικό συμβούλιο 
και λέει: «Θεωρώ πράγματι ένα ξεχωριστό και ιστορικό θα έλεγα από κάθε άποψη γεγονός, η Ελλάδα να αποτελεί έναν από τους τε-
λευταίους σταθμούς του Προέδρου Ομπάμα, λίγο πριν από  την ολοκλήρωση της 8ετούς θητείας του».
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Εργαλείο
Η «Επιτροπή αλήθειας για το δημόσιο χρέος» επανασυστήθηκε 

με τη μορφή σωματείου και το περασμένο Σάββατο πραγμα-
τοποίησε την πρώτη πανηγυρική της συνεδρίαση. Με κεντρικά 
πρόσωπα τη Ζ. Κωνσταντοπούλου και τη Σ. Σακοράφα, φιλοδο-
ξεί ν' αποτελέσει εργαλείο της «Πλεύσης Ελευθερίας» για την 
είσοδό της στη Βουλή. Οπως είπε η Σακοράφα στην ομιλία της 
«ο φυσικός χώρος της Επιτροπής είναι η Βουλή των Ελλήνων», 
«ως αντίπαλον δέος θα συνεχίσει στη σημερινή της μορφή, αλλά 
ως δικαίωση θα ξαναβρεθεί στη Βουλή». Το κόμμα της Κωνστα-
ντοπούλου, βέβαια, βρίσκεται δημοσκοπικά στο «μπαίνει - δεν 
μπαίνει» στη Βουλή και θα χρειαστεί γερές ενέσεις δημοσιότητας 
από τα αστικά ΜΜΕ για να τα καταφέρει να μπει. Κι άμα μπει, δε 
θα είναι πλειοψηφία για να επανασυστήσει την εν λόγω Επιτροπή 
ως επιτροπή της Βουλής. Οταν έχεις ένα εργαλείο, όμως, αναγκα-
στικά θα το παινέψεις, έστω κι αν πλέον είναι ελάχιστα χρήσιμο.

Φελλός
Ο περιβόητος Σλάβοϊ Ζίζεκ δεν άντεξε την έλλειψη δημοσιό-

τητας και σκέφτηκε πως αν ταχθεί υπέρ του Τραμπ θα κερδίσει 
το «πεντάλεπτο» που δικαιούται. Δήλωσε, λοιπόν, ότι «τρέμει» 
μεν τον Τραμπ, αλλά «η Χίλαρι είναι ο πραγματικός κίνδυνος». 
Ελπίζει να νικήσει ο Τραμπ, γιατί θα ταράξει το «μεγάλο δίκτυο 
άγραφων κανόνων για το πώς λειτουργεί η πολιτική και η συναί-
νεση» και επειδή «οι ΗΠΑ δεν είναι δικτατορικό κράτος και δεν 
θα εγκαταστήσει το φασισμό», αν νικήσει ο Τραμπ «Ρεπουμπλι-
κανοί και Δημοκρατικοί θα πρέπει να επιστρέψουν στα βασικά, 
να επανεξετάσουν τους εαυτούς τους και ίσως κάποια πράγματα 
να συμβούν».

Το ζήτημα δεν είναι τι παπάρα είπε πάλι αυτός ο φελλός. Το 
ζήτημα είναι πως πριν από μερικά χρόνια μας τον παρουσίαζαν 
σαν την αφρόκρεμα της σύγχρονης μαρξιστικής σκέψης και τον 
έφερναν να δώσει διαλέξεις στην Αθήνα, στις οποίες συνωστί-
ζονταν σε βαθμό ασφυξίας. Και δεν ήταν οι συριζαίοι (αυτοί τον 
ανακάλυψαν αργότερα), αλλά κάποιοι που παριστάνουν τη ριζο-
σπαστική Αριστερά.

Η φτώχεια φέρνει γκρίνια
Ο Μπαλτάς έφαγε κλοτσιά από τον μαθητή του Τσίπρα (στράφι 

πήγε η… μαρξιστική ανάλυση στη Βουλή για το πώς το ξεπούλημα 
του Ελληνικού αποτελεί αναγκαίο σταθμό στο δρόμο για το… 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό) και φεύγοντας τα έχωσε στον 
Δούρο (αδερφό της περιφερειάρχη και δεξί χέρι του Λούκου, τον 
οποίο  κάποια στιγμή φιλοδόξησε να αντικαταστήσει), αλλά και 
στον προκάτοχό του Ξυδάκη, που υπήρξε επί σειρά ετών επικε-
φαλής του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ στο Συγκρότημα Αλαφούζου. 
Η νέα υπουργός Κονιόρδου, η οποία δεν έχει δοκιμαστεί διοι-
κητικά ούτε ως θιασάρχισσα, μπορεί να είναι εξπέρ στο «pranic 
healing»,  έναν μεταφυσικού τύπου τσαρλατανισμό, όμως με το 
«καλημέρα» βρέθηκε αντιμέτωπη με την απειλή παραίτησης του 
διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών Β. Θεοδωρόπουλου, ο οποίος 
επιστρατεύτηκε μετά την αποπομπή Λούκου και το φιάσκο Φα-
μπρ, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί στο θέατρο με την Κονι-
όρδου. Ο Θεοδωρόπουλος απειλεί να παραιτηθεί γιατί το ΔΣ του 
Φεστιβάλ δεν είναι συνεργάσιμο και, όπως λέει, τον υπονομεύει.

Η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Και οι συριζαίοι του καλλιτεχνικού 
στερεώματος έχουν συνειδητοποιήσει ότι έχουν στη διάθεσή 
τους λίγα λεφτά και όχι απεριόριστο χρόνο. Μαθημένοι στα ξε-
κατινιάσματα, θα χτυπηθούν μέχρις εσχάτων για το μοίρασμα 
της μικρής (ελέω Μνημονίου) πίτας.

Ασήμαντος
Ποιανού η αποπομπή από το κυβερνητικό σχήμα δε σχολιά-

στηκε καθόλου, από εχθρούς και φίλους; Του πολύπλαγκτου Τρύ-
φωνα Αλεξιάδη. Οπως ήρθε, έτσι έφυγε. Ενας δευτεροκλασάτος 
συνδικαλιστής του ΣΥΡΙΖΑ στον κλάδο των εφοριακών βρέθηκε 
ξαφνικά αναπληρωτής υπουργός και νόμισε πως έπιασε τον πάπα 
απ' τα… βαρίδια. Διακρίθηκε ιδιαίτερα στον τομέα της αυτοδιά-
ψευσης. Εβγαινε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, πέταγε μια παπά-
ρα, έκανε μια εξαγγελία, και μετά από μερικές ώρες (αφού του 
είχαν τραβήξει το αυτί ο Τσακαλώτος ή ο Χουλιαράκης), έκανε 
διορθωτική δήλωση! Μονίμως… διαστρεβλώνονταν τα λεγόμενά 
του. Η πλάκα είναι πως είχε και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. 
Οπως διέρρευσε, δεν περίμενε ότι θα βρεθεί εκτός κυβέρνησης, 
διότι είχε πιάσει και είχε υπερβεί το στόχο στα έσοδα (σπου-
δαίο κατόρθωμα να μαζεύεις τα χαράτσια από τον κοσμάκη). 
Δεν αντελήφθη ο δυστυχής, ότι ο παλαιάς κοπής λαϊκισμός και 
ο φτηνιάρικος συνδικαλιστικός λόγος δεν αποτελούν εισιτήριο 
παραμονής σ' ένα πόστο όπως το υπουργείο Οικονομικών. Ο 
Τσακαλώτος ποτέ δεν τον χώνεψε, σπουδαίες κομματικές πλά-
τες δεν είχε, πολιτικό «μπριγιάν» δεν αποτελούσε με τίποτα (με 
το ζόρι θα μπορούσε να σταθεί πρωί Κυριακής σε καφενείο του 
Παγκρατίου), οπότε ο Τσίπρας δεν είχε κανένα δίλημμα. Τον έδιω-
ξε και διόρισε στη θέση του την Παπανάτσιου (ως υφυπουργό, 
για να λογοδοτεί απευθείας στον υπουργό), που προέρχεται από 
τον ίδιο κλάδο, αλλά είναι βουλευτίνα και φίλη του Τσακαλώτου.

Αμαρτία εξομολογημένη. Μέχρι το 
βράδυ της περασμένης Τρίτης, είχα 

την άποψη ότι η Χίλαρι Κλίντον θα κάνει 
περίπατο στις αμερικάνικες προεδρικές 
εκλογές με αντίπαλο τον Ντόναλντ Τραμπ. 
Είχε μαζί της τους μεγαλύτερους καπιταλι-
στικούς ομίλους (που της έχωναν φράγκα), 
είχε όλα τα μεγάλα Συγκροτήματα ΜΜΕ 
(που τη στήριζαν ανοιχτά, ορισμένα απ' 
αυτά ακόμα και σπάζοντας την παράδοσή 
τους για ουδετερότητα), είχε ολόκληρο το 
Δημοκρατικό Κόμμα (ακόμα και τον «σο-
σιαλιστή» Μπέρνι Σάντερς και τους υπο-
στηρικτές του), είχε τον Ομπάμα (που -σε 
αντίθεση με ό,τι συνήθιζαν οι απερχόμενοι 
πρόεδροι- όργωσε οριζοντίως και καθέτως 
τις ΗΠΑ, συμμετέχοντας σε προεκλογικές 
συγκεντρώσεις, χώρια οι τηλεοπτικές εμ-
φανίσεις και οι συνεντεύξεις), είχε ακόμα 
και βαρόνους του Ρεπουμπλικανικού Κόμ-
ματος (που θεωρούσαν ντροπή για την 
κομματική τους παράδοση να εκφράζονται 
από έναν άνθρωπο σαν τον Τραμπ).

Το βράδυ της Τρίτης, όταν είδα σε δύο 
ελληνικά κανάλια (ΕΡΤ και ΣΚΑΙ) ρεπορ-
τάζ από την Aστόρια της Νέας Υόρκης, 
στα οποία οι ελληνοαμερικανοί μαγαζάτο-
ρες του φραπέ, του γύρου και της πίτσας 
τάσσονταν ευθαρσώς υπέρ του Τραμπ και 
εξηγούσαν ότι θα τον ψηφίσουν, γιατί έχει 
παραγίνει το κακό με την παράνομη μετα-
νάστευση, που πλέον η Αμερική δεν μπορεί 
να τη σηκώσει όπως παλιά, και όταν άκουσα 
ελληνοαμερικανούς αναλυτές να μεταδί-
δουν ότι ναι μεν τα «κεφάλια» της «ομογέ-
νειας» και ο Τύπος της είναι με την Κλίντον, 
όμως οι άνδρες ψηφοφόροι θα ψηφίσουν 
σε ποσοστό 80% Τραμπ και οι γυναίκες σε 
ποσοστό κατά τι χαμηλότερο, συνειδητο-
ποίησα ότι το «ματσάκι» είναι «ντέρμπι» με 
τα όλα του, με φαβορί τον Τραμπ. Γιατί αν 
ο μετανάστης δεύτερης γενιάς της Αστό-
ρια ψηφίζει Τραμπ, προκειμένου αυτός να 
διώξει τους ισπανόφωνους μετανάστες, τι 
θα ψηφίσει ο μικροαστός των αμερικάνι-
κων μεγαλουπόλεων, ο λευκός αμερικανός 
εργάτης που αισθάνεται τους μετανάστες 
ως απειλή ή ο redneck των αγροτικών πε-
ριοχών;

Η λέξη που άκουγε κανείς περισσότερο 
από τα χείλη των οπαδών και ψηφοφόρων 
του Τραμπ στα τηλεοπτικά ρεπορτάζ ήταν 
«establishment» («κατεστημένο»). Το επιτε-
λείο του Τραμπ έπαιξε έξυπνα μ' αυτή τη λέ-
ξη. Την ώρα που οι αντίπαλοί του μιλούσαν 
για το σεξισμό του Τραμπ, αυτός υποσχό-
ταν στους ψηφοφόρους ότι θα τσακίσει το 
πολιτικό «κατεστημένο» της Ουάσιγκτον, το 
οποίο εξ ορισμού η Κλίντον συμβόλιζε με 
τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Ενας δισε-
κατομμυριούχος εμφανιζόταν ως εχθρός 
κάποιου «κατεστημένου», που το περιόριζε 
στους παραδοσιακούς πολιτικούς και όχι 
βέβαια στην αμερικάνικη κεφαλαιοκρατία, 
στην οποία ανήκει. Ταυτόχρονα έφτιαχνε 
εχθρούς ικανούς να τρομάξουν τον «μέσο 
Αμερικανό»: μεξικανούς μετανάστες (που 
είναι αλήτες, κλέφτες και βιαστές!) και μου-
σουλμάνους (που ο καθένας και η καθεμιά 
κρύβει μέσα του έναν τζιχαντιστή έτοιμο 
να σκορπίσει τον όλεθρο).

Μ' αυτόν τον καθαρά φασιστικό λόγο, 
ο Τραμπ κατάφερε να «καθαρίσει» τους 15 
αντιπάλους του μέσα στο Ρεπουμπλικανι-
κό Κόμμα, να αντέξει στις συντονισμένες 
επιθέσεις του «κατεστημένου», που στή-
ριζε την Κλίντον, και να κόψει πρώτος το 
νήμα. Για μια ακόμα φορά τα γεγονότα δι-
έψευσαν τους δημοσκόπους και τα αστικά 
ΜΜΕ, που προσπαθούν να διαμορφώσουν 

κλίμα και να μανιπουλάρουν ψηφοφόρους. 
Στην «Κόντρα» έχει γραφεί κατ' επανάλη-

ψη ότι η αμερικάνικη πολιτική -περισσότε-
ρο από οποιαδήποτε άλλη ιμπεριαλιστική 
ή καπιταλιστική χώρα- δεν καθορίζεται 
από τα προσωπικά χαρακτηριστικά του 
προέδρου και της ομάδας του. Και πρέ-
πει κάποια στιγμή ν' απαλλαγούμε από τις 
γελοίες αυτές θεωρίες. Οι ίδιοι άνθρωποι 
που παρουσίαζαν τον Μπους τζούνιορ σαν 
ηλίθιο (λόγω της προσωπικής του συμπερι-
φοράς) κάνουν τώρα το ίδιο για τον Τραμπ. 
Οι άνθρωποι των μονοπωλίων και του χρη-
ματιστικού κεφαλαίου στις ΗΠΑ περνούν 
με άνεση (και χωρίς καμιά συζήτηση περί 
διαπλοκής) από τις διευθύνσεις των επι-
χειρήσεων στα υπουργεία. Οπως μανα-
τζάρουν μια επιχείρηση, έτσι μανατζά-
ρουν κι ένα υπουργείο. Κι όταν τελειώσει η 
υπουργική τους θητεία, ξαναγυρίζουν στον 
επιχειρηματικό χώρο. Επομένως, η πολιτική 
της αμερικάνικης κυβέρνησης (ιδιαίτερα η 
εξωτερική πολιτική) θα καθοριστεί από την 
κυρίαρχη μερίδα του αμερικάνικου χρημα-
τιστικού κεφαλαίου. Στους προέδρους απο-
μένει συνήθως ένα κομμάτι της εσωτερικής 
πολιτικής για να βάλουν την προσωπική 
τους σφραγίδα, πάντοτε διαπραγματευό-
μενοι με το Κογκρέσο και τη Γερουσία, τα 
μέλη των οποίων επίσης είναι εξαρτημένα 
από καπιταλιστικούς ομίλους.

Αντικείμενο αυτού του σημειώματος δεν 
είναι οι τυχόν αλλαγές στην αμερικάνικη 
πολιτική (που -επαναλαμβάνουμε- δε θα 
καθοριστούν από τα προσωπικά χαρακτη-
ριστικά του Τραμπ, αλλά από τις προτεραι-
ότητες του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού σε 
πλανητικό επίπεδο, όπου ανταγωνίζεται με 
τις υπόλοιπες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις), 
αλλά η διαφημιζόμενη ως «αντισυστημι-
κή» ψήφος στον Τραμπ. Επειδή η γλώσσα 
που χρησιμοποιούμε πρέπει να περιγράφει 
με ακρίβεια το φαινόμενο που καλείται να 
περιγράψει, αρνούμαστε να χαρακτηρί-
σουμε ως «αντισυστημική» την ψήφο που 
δίνεται σε ακροδεξιά, ρατσιστικά, φασιστι-
κά μορφώματα, όπως ο Τραμπ, η Λεπέν στη 
Γαλλία, ο Ορμπαν στην Ουγγαρία, το UKIP 
στη Βρετανία, η AfD στη Γερμανία, το Λα-
ϊκό Κόμμα στη Δανία, η ΧΑ στην Ελλάδα. 

Το σύστημα είναι καπιταλιστικό και κα-
μιά απ' αυτές τις δυνάμεις δεν είναι αντι-
καπιταλιστική. Δε χρησιμοποιούν καν την 
πρόστυχη αντικαπιταλιστική ρητορική που 
χρησιμοποιούσαν οι ναζί στο Μεσοπόλεμο. 
Τους βαφτίζουν «αντισυστημικούς» επειδή 
διαχωρίζονται από το παραδοσιακό πολιτι-
κό σύστημα. Παράλληλα, ενσωματώνουν 
στον κοινό παρονομαστή αυτού του «αντι-
συστημισμού» και τις αντικαπιταλιστικές 
δυνάμεις. Ετσι, ο «αντισυστημισμός» μετα-
τρέπεται σε μια εξίσου αντιδραστική πα-
ραλλαγή της «θεωρίας των δύο άκρων» και 
σπέρνει σύγχυση στις εργαζόμενες μάζες, 
την ίδια στιγμή που οι υποδεικνυόμενες 
ως «αντισυστημικές» αστοαντιδραστικές 
δυνάμεις στηρίζονται (εμφανώς και περισ-
σότερο αφανώς) από καπιταλιστικούς ομί-
λους, ινστιτούτα, θεσμούς του συστήματος. 

Ο χώρος δεν επιτρέπει να επεκταθούμε 
(σίγουρα θα χρειαστεί να επανέλθουμε), 
όμως αρκεί να θέσουμε ένα -κάθε άλλο 
παρά ρητορικό- ερώτημα για να κατα-
λάβουμε πόσο συστημικός είναι αυτός ο 
«αντισυστημισμός». Φαντάζεστε, αντί για 
τον Τραμπ, τη Λεπέν, τον Φάρατζ και τους 
άλλους ακροδεξιούς, φασίστες, ρατσι-
στές, εθνικιστές πολιτικούς, να επηρέαζαν 
τις εργατικές και τις μικροαστικές μάζες 
επαναστατικά κομμουνιστικά κόμματα; Οι 

παραδοσιακές δυνάμεις του συστήματος 
(οικονομικές, μιντιακές, ακόμα και πολιτι-
κές) θα έσπευδαν να τους παραδώσουν την 
εξουσία, όπως έκανε η γερμανική κεφαλαι-
οκρατία στα τέλη της δεκαετίες του '20 με 
αρχές της δεκαετίας του '30, όταν έριξε το 
βάρος της στην ενίσχυση των ναζί, καθώς 
αισθανόταν στο σβέρκο της την ανάσα του 
Τέλμαν και των συντρόφων του (όσοι δεν το 
έχετε κάνει, κάντε τον κόπο να διαβάσετε 
τη μπροσούρα της «Κόντρας» «Διδάγματα 
από το Μεσοπόλεμο» - θα δείτε με άλλο 
μάτι τις σημερινές εξελίξεις).

Οι αντιδραστικές αστικές δυνάμεις, με 
τις διαφορές που εμφανίζουν από χώρα σε 
χώρα (διαφορές υπαρκτές, που δεν μπορεί 
να κρυφτούν από τους πανηγυρισμούς 
όλων, από Λεπέν μέχρι ΧΑ, για τη νίκη του 
Τραμπ), ανθίζουν σήμερα όχι ως πολεμικός 
αντίπαλος του επαναστατικού κομμουνι-
στικού κινήματος, όπως στο Μεσοπόλεμο, 
αλλά ως παραφυάδα της πολιτικής κρίσης, 
της κρίσης αντιπροσώπευσης των αστικών 
συστημάτων εξουσίας. Μπορεί η πλειοψη-
φία των παραδοσιακών αστικών δυνάμεων 
να μη γουστάρουν τον κάθε Τραμπ και την 
κάθε Λεπέν, όμως τους αναγνωρίζουν το 
γεγονός ότι καταφέρνουν να καναλιζάρουν 
την αυθόρμητη εργατική και μικροαστική 
οργή σε δρόμους όχι απλώς αβλαβείς για 
το σύστημα, αλλά και επωφελείς για τη 
σταθερότητά του.

Το πιο χαρακτηριστικό κοινό στοιχείο 
σε όλα αυτά τα αντιδραστικά αστικά ρεύ-
ματα είναι η αποθέωση του εθνικισμού. 
Χωρίς να αμφισβητούν αυτό που ονο-
μάστηκε «παγκοσμιοποίηση», μιλούν για 
την ενίσχυση της δικής τους χώρας στην 
παγκόσμια σκηνή («Να ξανακάνουμε την 
Αμερική μεγάλη» ήταν το κεντρικό σύνθη-
μα της καμπάνιας του Τραμπ, τα ίδια λέ-
ει το UKIP στη Βρετανία και η Λεπέν στη 
Γαλλία). Μ' αυτόν τον τρόπο, προσφέρουν 
διπλή υπηρεσία στο σύστημα. Από τη μια 
μετατρέπουν τις εργαζόμενες (εργατικές 
και μικροαστικές) μάζες σε εφεδρεία του 
καπιταλισμού, που παίρνει το όνομα «πα-
τρίδα», και από την άλλη προσφέρουν στις 
ιμπεριαλιστικές χώρες μια πολιτική διέξοδο 
χρήσιμη για το παρόν και ενδεχομένως πιο 
χρήσιμη για το μέλλον. Οι κυβερνήσεις των 
παραδοσιακών κομμάτων επικαλούνται τον 
κίνδυνο των δεξιών «ριζοσπαστών» (άλλη 
παραφθορά μιας έννοιας που άλλοτε είχε 
σαφές πολιτικό πρόσημο) για να σκληρύ-
νουν τη στάση τους στο διιμπεριαλιστικό 
παζάρι. Οταν οι διιμπεριαλιστικές αντιθέ-
σεις οξυνθούν ακόμα περισσότερο, αυτή 
η επιθετική ρητορική θα χρησιμοποιηθεί 
για να σύρει «ολόκληρο το έθνος» σε κάθε 
είδους αντιπαράθεση, ακόμα και σε πολε-
μική αντιπαράθεση.

ΥΓ. Οταν ο Τσίπρας επισκέφτηκε τις 
ΗΠΑ, το Γενάρη του 2013, μας είπε ότι «η 
Αμερική δεν βρίσκεται στην κατάσταση 
κατάθλιψης την οποία δυστυχώς η χώρα 
μου βιώνει σήμερα. Δεν είδα κλειστά κα-
ταστήματα, βλοσυρά πρόσωπα, σημάδια 
απελπισίας παντού». Αυτό το απέδωσε 
«στον τρόπο με τον οποίο η αμερικανική κυ-
βέρνηση, η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπά-
μα, προσπάθησε από την πρώτη στιγμή να 
αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση (…) με 
μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και 
όχι με την καταστροφική πολιτική της λιτό-
τητας». Τρία χρόνια από τότε, η ψήφος σε 
ό,τι πιο χυδαίο έχει επιδείξει η αμερικάνικη 
πολιτική μεταπολεμικά, ήρθε να… επιβεβαι-
ώσει τον τσίπρειο λόγο!

Πέτρος Γιώτης

Συστημικός… αντισυστημισμός
ZOOM
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Παρά τα περί του αντιθέτου θρυλού-
μενα για μια ακόμα συνεδρίαση-

ναυάγιο της Διάσκεψης των Προέδρων 
της Βουλής, νωρίς το απόγευμα της 
Πέμπτης βγήκε λευκός καπνός από την 
καμινάδα της Βουλής και οι συνεδριά-
ζοντες -σε απευθείας τηλεοπτική μετά-
δοση- έψαλαν ύμνους στη συναίνεση 
των αστικών πολιτικών δυνάμεων και 
εγκώμια στον πρόεδρο της Βουλής Ν. 
Βούτση, για τους χειρισμούς που έκα-
νε ώστε το κονκλάβιο να οδηγηθεί σε 
απόφαση. Θύμισαν έτσι τον Τραμπ και 
την Κλίντον, που αφού ξεκατινιάστηκαν 
με πεζοδρομιακό τρόπο, μόλις οι κάλ-
πες έβγαλαν το αποτέλεσμα, θυμήθη-
καν πόσο Αμερικανοί είναι όλοι τους 
και πόσο ενωμένοι πρέπει να είναι.

Από κωλοτούμπα σε κωλοτούμπα οι 
Τσιπραίοι αποδέχτηκαν ως πρόεδρο 
του ΕΣΡ τον πρώην πρόεδρο του Αρεί-
ου Πάγου Αθ. Κουτρομάνο, που ήταν 
πρόταση της ΝΔ. Ετσι, για πρώτη φο-
ρά στην ιστορία του ΕΣΡ, ο πρόεδρός 
του υποδεικνύεται από την αξιωματική 
αντιπολίτευση και όχι από την κυβέρνη-
ση. Εβγαλαν από τη λίστα τον Β. Μου-
λόπουλο, για τον οποίο έθεσε βέτο η 
ΝΔ. Εβγαλαν και τον Β. Κουφόπουλο, 
στη διάρκεια ενός μισάωρου διαλείμ-
ματος για το τελικό παζάρι (έχουμε την 
υποψία ότι τον τελευταίο ούτε ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ τον ήθελε και ο Βούτσης τον έβαλε 
για να δώσει στη ΝΔ τη δυνατότητα να 

«χύσει λίγο αίμα ακόμα»).
Προηγουμένως και πριν αρχίσει η 

συνεδρίαση του ΕΣΡ, ο αλαζόνας Ν. 
Παππάς, με κομμένα τα φτερά και την 
ουρά στα σκέλια δήλωσε ότι «το ΕΣΡ 
είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη διε-
ξαγωγή διαγωνισμού για τις τηλεοπτι-
κές άδειες. Ο αριθμός των αδειών θα 
είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης και 
ευρύτερων συναινέσεων μεταξύ των 
πολιτικών δυνάμεων και κυρίως της 
Νέας Ανεξάρτητης Αρχής. Είμαστε 
αισιόδοξοι ότι σύντομα θα έχουμε λύ-
ση». Η ΝΔ ζήτησε δημόσια εγγύηση και 
από τον Βούτση, ο οποίος την έδωσε 
περισσότερες από μία φορές, καθώς ο 
Δένδιας του έψηνε το ψάρι στα χείλη, 
ζητώντας δέσμευση ότι ο αριθμός των 
καναλιών θα αυξηθεί.

Και το «πρόγραμμα γέφυρα»; Και τα 
κανάλια που θα ήταν οπωσδήποτε τέσ-
σερα, όπως επαναλάμβανε μονότονα 
ο Παππάς; Εντάξει, ρε παιδιά, λέμε και 
καμιά μαλακία για να περάσει η ώρα. 
Οι καναλάρχες έτρεψαν σε άτακτη 
φυγή το άθλιο τσούρμο των Τσιπραίων, 
που ούτε μια αξιοπρεπή μάχη οπισθο-
φυλακών δεν ήταν σε θέση να δώσει. Κι 
ο Παππάς εξακολουθεί να καμαρώνει 
ως υπουργός αρμόδιος… αλλά χωρίς 
καμιά αρμοδιότητα. Οσο για τους Μα-
ρινάκη-Σαββίδη, δεν νομίζουμε ότι θα 
μείνουν παραπονεμένοι.

Λένε ψέματα στους κτηνοτρόφους για τη φέταΑδίστακτοι
Η περίπτωση Φίλη τράβηξε πάνω της τα φώτα της δημοσιότη-

τας, λόγω της σφοδρότητας με την οποία αυτός επιτέθηκε στον 
Τσίπρα, αποκαλύπτοντας ότι του πρότεινε άλλο υπουργείο και 
αρνήθηκε, και καταγγέλλοντας ότι ο Τσίπρας υποχώρησε στον 
εκβιασμό του Ιερώνυμου και του Καμμένου, που πήρε το χαρα-
κτήρα υπαγόρευσης. Ομως, δεν είναι λιγότερο αξιοσημείωτη 
η περίπτωση Σκουρλέτη, που δείχνει πόσο αδίστακτοι είναι οι 
συριζαίοι πολιτικάντηδες και πόσο σκληρό χαρακτήρα θα πάρει 
η μεταξύ τους σύγκρουση από τώρα και μετά.

Είναι γνωστό ότι ο Σκουρλέτης «σήκωσε μπαϊράκι» στο συνέ-
δριο του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, δήλωνε ότι δεν πρόκειται να δε-
χτεί να φύγει η αρμοδιότητα της Ενέργειας από το ΥΠΕΝ, ώστε 
να πουληθεί το 17% της ΔΕΗ, ούτε να αλλάξει ο ίδιος υπουργείο. 
«Τα υπουργεία δεν είναι σαν τα πουκάμισα» έλεγε σε συνέντευξή 
του, στην οποία ανακοίνωνε ότι σε μια τέτοια περίπτωση προτιμά 
να αποχωρήσει από την κυβέρνηση και να μείνει απλός βουλευ-
τής, για να είναι και πιο κοντά στο λαό!

Ο Τσίπρας δεν τον πρότεινε για το πολιτικό συμβούλιο του 
ΣΥΡΙΖΑ, ο Σκουρλέτης σήκωσε πιο ψηλά τους τόνους, κλήθηκε 
εσπευσμένα στο Μαξίμου και εκεί προφανώς έγινε το «ντιλ». Η 
Ενέργεια δεν έφυγε από το ΥΠΕΝ, έφυγε όμως ο Σκουρλέτης, 
που μετακινήθηκε στο Εσωτερικών, το οποίο μάλιστα κουτσου-
ρεύτηκε, καθώς η μεταναστευτική πολιτική πέρασε σε ανεξάρ-
τητο υπουργείο (Μουζάλας), όπως και η ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση (Γεροβασίλη). Στην πραγματικότητα, ο Σκουρλέτης έμεινε 
με αρμοδιότητα μόνο την τοπική διοίκηση (δήμοι περιφέρειες) 
και την κρατική καταστολή (με αναπληρωτή υπουργό τον Τόσκα).

Παρά ταύτα, αυτός που τάχα δε θα δεχόταν ν' αλλάξει υπουρ-
γείο, πήγε τρέχοντας στο κουτσουρεμένο Εσωτερικών, αποδει-
κνύοντας ότι οι «ντούρες» δηλώσεις του γίνονταν στο πλαίσιο του 
παζαριού με τους Τσιπραίους, γιατί πραγματικός του στόχος ήταν 
ν' αλλάξει υπουργείο ώστε να μην είναι αυτός που θα υπογράψει 
το ξεπούλημα του 17% της ΔΕΗ. Δεν είναι η πρώτη φορά που το 
βάζει στα πόδια μ' αυτόν τον τρόπο. Το είχε ξανακάνει το καλο-
καίρι του 2015. Στον υποχρεωτικό ανασχηματισμό που έκανε ο 
Τσίπρας, για να βγάλει από την κυβέρνηση τους Λαφαζανικούς,  
δραπέτευσε από το υπουργείο Εργασίας, για να μην αναγκαστεί 
να υπογράψει τα πρώτα πακέτα αντιασφαλιστικών μέτρων.

Εχοντας κάνει τη συμφωνία με τους Τσιπραίους και έχοντας 
εξασφαλίσει τη μετακίνησή του στο Εσωτερικών, δε δίστασε να 
τους τη φέρει εν ψυχρώ, μιλώντας στην τελετή παράδοσης-πα-
ραλαβής του ΥΠΕΝ. Χωρίς να υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος, 
πέρα από την εξασφάλιση της προσωπικής του υστεροφημίας, ο 
Σκουρλέτης ήγειρε ζήτημα ΔΕΗ, προσπαθώντας να εκθέσει και 
τον Τσίπρα και τον Γ. Σταθάκη που τον διαδέχτηκε στο υπουρ-
γείο.  Οπως είπε, η «προσπάθεια μιας Αριστεράς που παρεμβαί-
νει στο γίγνεσθαι, για να βάλει το δικό της αποτύπωμα, πρέπει 
να ολοκληρωθεί με την άρνηση να πουληθεί το 17%  της ΔΕΗ». 
«Απ’ όποια θέση κι αν είμαι, θα το υπερασπιστώ στο υπουργικό 
Συμβούλιο, στη Βουλή», διακήρυξε σε μια επίδειξη ανέξοδης 
πολιτικής μαγκιάς.

Εμφανώς αιφνιδιασμένος, αλλά πάντα ψύχραιμος (είναι πα-
ροιμιώδης η… χοντροπετσιά του), ο Σταθάκης δεν τσίμπησε, δεν 
μπήκε σε συζήτηση και -σε αντίθεση με τον Σκουρλέτη- υπήρξε 
λακωνικότατος: «Σαφώς, οι  προκλήσεις είναι μπροστά, υπάρ-
χουν σύνθετα, προφανώς, θέματα κατά το μεταβατικό στάδιο 
που πρέπει να επιλυθούν, καθώς και να δημιουργήσουμε ζωτικό 
χώρο, ώστε όλο το σχέδιο της μετάβασης στον ενεργειακό τομέα  
να πετύχει αυτό που όλοι επιθυμούμε».

Ετσι, ο Σκουρλέτης προσπάθησε να εμφανιστεί σαν άνθρωπος 
που κρατάει πάντα τις απόψεις του και δεν μπαίνει σε παζάρια 
για να μείνει στην κυβέρνηση, εκθέτοντας μ' αυτόν τον τρόπο όχι 
τόσο τον Σταθάκη όσο τον Τσίπρα, ο οποίος διαπραγματεύθηκε 
μαζί του και συμφώνησαν να πάει στο Εσωτερικών, για να παρα-
μείνει στην κυβέρνηση και να μη γίνει ένας απλός βουλευτής.

Και βέβαια, κάποιος που φέρνεται τόσο… σκουλικιάρικα στον 
πρωθυπουργό και πρόεδρό του, δε θα είχε κανένα δισταγμό 
να (ξανα)πεί ψέματα στον ελληνικό λαό. «Δεν υπέγραψα και 
δεν υπογράψαμε καμία εντολή, όπως κακόβουλα πολλοί ανα-
παράγουν για την ιδιωτικοποίηση του 17%» είπε ο Σκουρλέτης 
με το γνωστό ύφος του. Σώπα! Και την υπ' αριθμ. 33 απόφαση 
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, με θέμα 
«Εγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ», που δη-
μοσιεύτηκε στις 25 Μάη του 2016, στο ΦΕΚ 1472 Β', ποιος την 
υπέγραψε; Την Απόφαση υπογράφουν ο πρόεδρος του ΚΥΣΟΙΠ 
και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ι. Δραγασάκης και οι υπουργοί 
Γ. Σταθάκης, Γ. Χουλιαράκης, Ε. Τσακαλώτος και Π. Σκουρλέ-
της. Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, στη λίστα με τις 
προς ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεις και συμμετοχές του ελληνικού 
κράτους, στον αριθμό 15, φιγουράρει η ΔΕΗ, για την οποία στο 
επισυναπτόμενο παράρτημα διαβάζουμε: «Πώληση του 17% των 
μετοχών της ΔΕΗ, ενδεχομένως το 2016». Και βέβαια, με το Μνη-
μόνιο- έχει υπογράψει και άλλα, ακόμα χειρότερα.

Για να μην μας παραμυθιάζει ο κάθε 
απατεώνας συριζαίος ως προς τι προ-

βλέπεται για τα προνοιακά επιδόματα, 
παραθέτουμε αυτό που έχει συμφωνηθεί, 
έχει αποτυπωθεί στο τρίτο Μνημόνιο και 
έχει ψηφιστεί από την τεράστια κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ΝΔ, 
ΠΑΣΟΚ, Ποταμιού, ως νόμος 4336/2015:

«Εκείνο που επιβάλλεται για να υπάρξει 
μια πιο δίκαιη κοινωνία, είναι να βελτιώσει 
η Ελλάδα τον σχεδιασμό του συστήμα-
τος της κοινωνικής πρόνοιάς της, ώστε 
να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής 
ασφαλείας το οποίο θα διοχετεύει με στο-
χοθετημένο τρόπο τους πενιχρούς πόρους 
σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη 
ανάγκη. Οι αρχές προτίθενται να κάνουν 
χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας 
από διεθνείς οργανισμούς για την επανε-
ξέταση της κοινωνικής πρόνοιας και για 
την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος.

i. Ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση 
αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμφωνή-
σει σχετικά με τους όρους αναφοράς και 
να δρομολογήσει συνολική επανεξέταση 
του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, συ-
μπεριλαμβανομένων των παροχών τόσο 
σε μετρητά όσο και σε είδος, των φορολο-
γικών πλεονεκτημάτων, των παροχών κοι-
νωνικής ασφάλισης και άλλων κοινωνικών 
παροχών, σε ολόκληρο τον τομέα της γε-
νικής κυβέρνησης, με την υποστήριξη της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, με τα πρώτα επι-
χειρησιακά αποτελέσματα να έχουν ολο-
κληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, με 
στόχο να προκύπτει εξοικονόμηση ύψους 
1/2 τοις εκατό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, 
η οποία θα αποτελέσει το υπόβαθρο για 
τον επανασχεδιασμό ενός στοχοθετημέ-

νου συστήματος πρόνοιας, συμπεριλαμ-
βανομένης της δημοσιονομικά ουδέτε-
ρης εθνικής εφαρμογής του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος. Ο συνολικός 
σχεδιασμός του ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος θα πρέπει να συμφωνηθεί 
με τα θεσμικά όργανα».

Κάθε χρόνο, λοιπόν, θα πρέπει να εξοι-
κονομούν από τον τομέα της κοινωνικής 
πρόνοιας 900 εκατ. ευρώ (τόσο είναι το 
0,5% του ΑΕΠ). Κι όταν εφαρμόσουν σε 
όλη τη χώρα το περιβόητο ελάχιστο εγγυ-
ημένο εισόδημα (το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν 
ήταν στην αντιπολίτευση, κατήγγειλε ως 
εργαλείο φτωχοποίησης), η επίπτωση θα 
πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, 
δηλαδή να μην επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Επομένως, το σύνολο της 
κοινωνικής πολιτικής, συμπεριλαμβανόμε-
νου του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα-
τος, θα πρέπει κάθε χρόνο να «κοστίζει» 
στον κρατικό προϋπολογισμό τουλάχιστον 
900 εκατ. ευρώ (λέμε τουλάχιστον, γιατί 
άμα αυξηθεί το ΑΕΠ, το ποσό της εξοι-
κονόμησης θα αυξηθεί, αφού ορίζεται ως 
ποσοστό του ΑΕΠ).

Το Μνημόνιο προέβλεπε ότι ως σύμ-
βουλος θα χρησιμοποιηθεί η Παγκόσμια 
Τράπεζα. Η ΠΤ πήρε τη δουλειά και έδωσε 
στην κυβέρνηση και στην τρόικα την εισή-
γησή της: καταργείστε όλα τα υπάρχοντα 
προνοιακά επιδόματα και ενσωματώστε 
τα όλα στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. 
Εδωσε και λίστα δεκαπέντε επιδομάτων 
προς κατάργηση, που είναι η εξής: 

1.  Επίδομα θέρμανσης
2. Παροχές διακοπών σε ανέργους
3. Καλοκαιρινό κατασκηνωτικό πρό-

γραμμα ΟΑΕΔ

4. Προγράμματα ΟΑΕΔ οικονομικής 
ενίσχυσης συνδικαλιστικών οργανώσεων

5. Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού 
ΟΑΕΔ

6. Δωρεάν κάρτες μεταφοράς οικογενει-
ών μέσω των ΚΤΕΛ

7. Προγράμματα διακοπών των οικογε-
νειών των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

8. Προγράμματα διακοπών ανέργων του 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

9. Παροχές διακοπών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
10. Χρηματικές παροχές διακοπών συ-

νταξιούχων Δημοσίου
11. Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού 

έξι ημερών με κουπόνια
12. Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού 

της τρίτης ηλικίας
13. Προγράμματα διακοπών για άτομα με 

ειδικές ανάγκες
14. Oικογενειακά επιδόματα και επιδό-

ματα γάμου
15. Διευκολύνσεις για την είσοδο στην 

αγορά εργασίας.
Η έκθεση της ΠΤ κατατέθηκε στο 

υπουργείο Εργασίας στις 13 του περα-
σμένου Απρίλη, κρατήθηκε επτασφρά-
γιστο μυστικό και διέρρευσε τώρα, για 
να ετοιμαστεί το κλίμα. Είναι φανερό 
ότι πάμε σε μεγάλο πετσόκομμα άμεσα. 
Και την επόμενη χρονιά το πετσόκομμα 
θα είναι μεγαλύτερο. Οσο για το μέλλον 
(το όχι και τόσο μακρινό), μετά τα συνεχή 
πετσοκόμματα, θα επιχειρήσουν κάποιου 
είδους συσχετισμό των προνοιακών πα-
ροχών (όσων έχουν απομείνει) με την πε-
ριβόητη εθνική σύνταξη, που ως γνωστόν 
την παρουσιάζουν σαν προνοιακή και όχι 
ασφαλιστική παροχή.

Στη μνημονιακή προκρούστεια 
κλίνη τα προνοιακά επιδόματαΑφού επικυρώθηκε στις 30 Οκτώ-

βρη στις Βρυξέλλες, στη 16η 
Σύνοδο Κορυφής ΕΕ και Καναδά, η 
εμπορική συμφωνία ανάμεσα στα 
δύο μέρη (CETA), με την οποία μπαί-
νει ταφόπλακα στην ελληνική φέτα, 
αφού έγινε και ο ανασχηματισμός 
στις 4 Νοέμβρη, ανακουφισμένος 
επειδή εξασφάλισε την παραμονή 
του στο κτίριο της πλατείας Βάθη, ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Β. Αποστόλου επέστρεψε 
στην αγαπημένη του ασχολία: παρα-
μύθιασμα των κτηνοτρόφων, με την 
ψευτιά ότι μετά από πέντε χρόνια ο 
όρος φέτα δε θα χρησιμοποιείται σε 
κανένα προϊόν του Καναδά, όπως και 
της Νότιας Αφρικής.

Αντιγράφουμε από αρθρίδιο του 
Β. Αποστόλου στην «Καθημερινή» 
της Κυριακής 6 Νοέμβρη: «Επίσης, 
και αυτό είναι πολύ σημαντικό, η 
Επιτροπή δεσμεύθηκε εντός της 
μεταβατικής περιόδου να αρχίσει την 
διαδικασία αναθεώρησης της συμ-
φωνίας, με σκοπό την επίτευξη για 
όλες  τις ΓΕ (σ.σ. εννοεί τις Προστα-
τευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις 
- ΠΓΕ) της ΕΕ που περιλαμβάνονται 
σε αυτή, συμπεριλαμβανόμενης της 
“φέτας“, του ίδιου επιπέδου προ-
στασίας. Δηλαδή με απλά λόγια με τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου των 
5 χρόνων δεν θα χρησιμοποιείται σε 
κανένα προϊόν της Νότιας Αφρικής. 
Ανάλογη δέσμευση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής υπάρχει και για την CETA. 
Οι παραπάνω δεσμεύσεις δεν είναι 
απλά λόγια, αλλά εμπεριέχονται ως 
παράρτημα στις συμφωνίες».

Οπως θα δούμε, ο Β. Αποστόλου 
ψευδολογεί εν πλήρει συνειδήσει, 
προσπαθώντας να εξαπατήσει τους 
έλληνες κτηνοτρόφους και τον ελλη-
νικό λαό με την καλλιέργεια φρού-
δων ελπίδων. Γιατί γνωρίζει πολύ κα-
λά ότι με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και Καναδά (CETA) μπήκε 
οριστικά και όχι μόνο για πέντε 
χρόνια η ταφόπλακα στην ελληνική 
φέτα, αφού ο Καναδάς θα συνεχίσει 

να βαφτίζει «φέτα» τα λευκά τυριά  
που παράγει και θα εξάγει σε όλες 
τις χώρες, της Ελλάδας μη εξαιρου-
μένης. Το ίδιο ισχύει και για τις χώ-
ρες ΚΑΜΑ (Μποτσουάνα, Λεσόθο, 
Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Σουαζιλάνδη 
και Νότια Αφρική), αλλά σ’ αυτό το 
άρθρο θα αναφερθούμε μόνο στη 
συμφωνία CETA μεταξύ Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης και Καναδά.

Με τη γνωστή τακτική της σου-
πιάς, ο Β. Αποστόλου παραδέχεται 
στο άρθρο του ότι η ΣΟΕΣ (Συνολι-
κή Οικονομική Εμπορική Συμφωνία) 
ΕΕ - Καναδά παγιώνει τη χρήση του 
όρου «φέτα» σε όλα τα λευκά τυριά 
που παράγονται με αγελαδινό γάλα, 
αμέσως παρακάτω όμως μιλάει για 
δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής να  παλέψει για να αναθεωρηθεί 
η ΣΟΕΣ και να κατοχυρωθεί η φέτα!

Στο Μέρος Α του Παραρτήματος 
20-Α, που περιλαμβάνει τον κατά-
λογο των προϊόντων ΠΓΕ (Προστα-
τευόμενης Γεωγραφικής Ενδειξης) 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η ελληνική 
φέτα σημειώνεται με αστερίσκο, σε 
αντίθεση με τη συντριπτική πλειοψη-
φία των τυριών ΠΓΕ της Γαλλίας, της 
Γερμανίας και της Ιταλίας, που δε 
σημειώνονται με αστερίσκο. Αυτός 
ο αστερίσκος είναι η ταφόπλακα που 
έβαλε η ΕΕ στην ελληνική φέτα. Τα 
προϊόντα που σημειώνονται με αστε-
ρίσκο ανήκουν στις εξαιρέσεις που 
προβλέπει το άρθρο 20.21 της Συμ-
φωνίας, που στην πρώτη παράγραφό 
του προβλέπει:

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
20.19 παράγραφοι 2 και 3, ο Καναδάς 
δεν υποχρεούται να παρέχει στους 
ενδιαφερόμενους τα νόμιμα μέσα 
ώστε να αποτρέπουν τη χρήση των 
όρων που απαριθμούνται στο μέρος 
Α του παραρτήματος 20-Α και προσ-
διορίζονται με έναν αστερίσκο28, 
όταν η χρήση των όρων αυτών συ-
νοδεύεται από εκφράσεις όπως “εί-
δος“, “τύπος“, “στυλ“, “απομίμηση“ 
ή παρόμοιες εκφράσεις και γίνεται 
σε συνδυασμό με ευανάγνωστη και 

ορατή ένδειξη της γεωγραφικής προ-
έλευσης του σχετικού προϊόντος». Η 
παραπομπή με τον αριθμό 28 ανα-
φέρει «Για λόγους σαφήνειας διευ-
κρινίζεται ότι η παρούσα παράγρα-
φος ισχύει και για τον όρο “φέτα“».

Μη βιαστείτε να πείτε ότι πρό-
κειται για κάποια μισο-προστασία 
της φέτας, αφού οι καναδοί γα-
λακτοβιομήχανοι θα πρέπει δίπλα 
στη λέξη «φέτα» να βάζουν και μια 
διευκρίνιση όπως «είδος», «τύπος», 
«στυλ». Οπως έχουμε εξηγήσει και 
στην περίπτωση του τσέχικου «ελ-
ληνικού γιαουρτιού», το μάρκετινγκ 
ξέρει να ακυρώνει ακόμα και αυτή τη 
μισοπροστασία, χρησιμοποιώντας 
διαφορετικά μεγέθη γραμμάτων 
(μεγάλα για τη «φέτα», μικρά για 
τον «τύπο» ή το «στυλ») και μια γρα-
φιστική σύνθεση που θα καθιστά τον 
υποτιθέμενο προσδιορισμό διακο-
σμητικό στοιχείο. Ομως, αυτό είναι 
το λιγότερο. Γιατί στην παράγραφο 
2, το άρθρο 20.21 για τις εξαιρέσεις 
αναφέρει:

«Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
20.19 παράγραφοι 2 και 3, η προστα-
σία των γεωγραφικών ενδείξεων  στο 
μέρος Α του παραρτήματος 20-Α και 
προσδιορίζονται με έναν αστερίσκο 
δεν εμποδίζει τη χρήση στο έδα-
φος του Καναδά οποιασδήποτε από 
αυτές  τις ενδείξεις από πρόσωπα, 

συμπεριλαμβανόμενων των διαδό-
χων ή των εκδοχέων τους, τα οποία 
έχουν κάνει εμπορική χρήση των εν 
λόγω ενδείξεων όσον αφορά προϊό-
ντα που εμπίπτουν στην κατηγορία 
“τυριά“ πριν από τις 18 Οκτωβρίου 
2013».

Σε απλά ελληνικά, η συμφωνία 
προβλέπει: όσες καναδικές εταιρίες 
παρήγαγαν τυριά και τα βάφτιζαν 
«φέτα» πριν από τις 18 Οκτώβρη 
του 2013, θα μπορούν να εξακολου-
θούν να τα πουλάνε σαν «φέτα»! Ο 
συμπληρωματικός όρος («τύπος» ή 
«στυλ» ή «είδος) θα πρέπει να μπαί-
νει μόνο σε «φέτες» που άρχισαν να 
παράγονται μετά τις 18 Οκτώβρη 
του 2013.

Ξέρετε πόσες «φέτες» κυκλοφο-
ρούν στον Καναδά; Απειρες! Χτυ-
πήστε στο google τις λέξεις «feta 
Canada» και θα το διαπιστώσετε με 
τα ίδια σας τα μάτια (ενδεικτικά μό-
νο μπορείτε να δείτε στη φωτογρα-
φία μερικές καναδέζικες «φέτες»). 
Αν δείτε λίγο τα πληροφοριακά στοι-
χεία για τις εταιρίες και τα προϊόντα, 
θα διαπιστώσετε ότι παρήγαγαν «φέ-
τα» χρόνια πριν από τον Οκτώβρη 
του 2013. Αρα, οι «παραδοσιακοί» 
καναδοί γαλακτοβιομήχανοι ικανο-
ποιήθηκαν πλήρως και μόνον όσοι 
θα παράξουν «φέτα» από τώρα και 
μετά θα πρέπει να κάνουν το κολπά-

κι με τον «τρόπο» ή το «στυλ».
Μήπως όμως προβλέπεται από 

την Συμφωνία αναθεώρησή της; Το 
πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 
είναι πως στη συμφωνία δεν προ-
βλέπεται μεταβατικό διάστημα πε-
νταετίας όσον αφορά την ελληνική 
φέτα, όπως ισχυρίζεται ο Β. Αποστό-
λου. Το άρθρο 20.22 της συμφωνίας 
προβλέπει ότι το Παράρτημα 20-Α, 
με τον κατάλογο των προϊόντων που 
εξακολουθούν να προστατεύονται 
και αυτών που είναι με αστερίσκο, 
μπορεί να τροποποιηθεί. Θεωρητι-
κά, δηλαδή, θα μπορούσε να φύγει 
ο αστερίσκος από τη φέτα και να 
έχει την ίδια προστασία που έχει το 
γαλλικό καμαμπέρ, η ιταλική μοτσα-
ρέλα και άλλα διάσημα τυριά που 
παράγει ο γαλακτοβιομηχανικός 
τομέας των ιμπεριαλιστικών χωρών 
της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. 
Θεωρητικά, επίσης, θα μπορούσαν 
το καμαμπέρ και η μοτσαρέλα να γί-
νουν με αστερίσκο και να μπορεί η 
κάθε καναδέζικη φίρμα να φτιάχνει 
τυρί «καμαμπέρ-στυλ» ή «μοτσαρέ-
λα-στυλ».

Καταλαβαίνετε ότι αυτό μόνο ως 
καλαμπούρι μπορεί να ακουστεί. 
Αυτοί που έφτιαξαν τη συμφωνία 
φρόντισαν να ικανοποιηθούν και να 
καλυφθούν πλήρως όλα τα ιμπερια-
λιστικά μέρη, με τον εξής συνδυα-
σμό διατάξεων:

«Αρθρο 20.22
Τροποποιήσεις στο παράρτημα 20-Α

1. Η μεικτή επιτροπή ΣΟΕΣ, η 
οποία συστήνεται βάσει του άρθρου 
26.1, ενεργώντας  με συναίνεση και 
κατόπιν  σύστασης της επιτροπής 
ΣΟΕΣ για τις γεωγραφικές ενδείξεις, 
μπορεί να αποφασίσει να τροποποιή-
σει το παράρτημα 20-Α».

«Αρθρο  26.1
Μεικτή Επιτροπή ΣΟΕΣ

1. Τα μέρη ιδρύουν τη μεικτή επι-
τροπή ΣΟΕΣ, η οποία αποτελείται 
από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και εκπροσώπους του Κα-

ναδά».
«Αρθρο 26.3

Λήψη αποφάσεων
2. Η μεικτή επιτροπή ΣΟΕΣ λαμβά-

νει τις αποφάσεις και διατυπώνει τις 
συστάσεις της με αμοιβαία συναίνε-
ση των μερών».

Οπως βλέπετε, η αλλαγή του κα-
ταλόγου δεν είναι αρμοδιότητα της 
Κομισιόν, όπως αφήνει να εννοηθεί 
ο Αποστόλου, αλλά αρμοδιότητα της 
Μεικτής Επιτροπής, στην οποία το 
κάθε μέρος έχει δικαίωμα βέτο. 
Μπορεί κανείς να φανταστεί ότι κά-
ποια στιγμή στο μέλλον, ο Καναδάς 
θα δεχτεί να φύγει ο αστερίσκος 
από τη φέτα και να υποχρεώσει έτσι 
τις καναδέζικες γαλακτοβιομηχανί-
ες να μετονομάσουν τα τυριά που 
τόσα χρόνια πουλάνε σαν «φέτα»; 
Δε χρειάζεται να επιχειρηματολο-
γήσουμε ότι η κυβέρνηση του Κανα-
δά αποκλείεται ποτέ να δεχτεί κάτι 
τέτοιο. Αλλωστε, γι' αυτό το λόγο 
η φέτα μπήκε στον κατάλογο με 
αστερίσκο. Οχι για να προστατευθεί 
η ελληνική φέτα, αλλά για να προ-
στατευθεί η «φέτα» της καναδέζικης 
γαλακτοβιομηχανίας.

Γι' αυτό λέμε ότι με τη CETA 
μπαίνει η ταφόπλακα στην ελληνική 
φέτα. Αν πρέπει να σημειώσουμε 
κάτι, είναι πως τη Συμφωνία την 
επικύρωσε στις 20.10.2016 στο 
αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών της 
ΕΕ ο Γ. Σταθάκης. Σκέψη για βέ-
το ούτε που πέρασε από το μυαλό 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Κι έρχεται τώρα, 
κατόπιν εορτής, ο Β. Αποστόλου και 
με ψευδολογίες προσπαθεί να πα-
ραμυθιάσει τους κτηνοτρόφους και 
τον ελληνικό λαό, ότι τάχα μετά από 
πέντε χρόνια η Συμφωνία θ' αλλάξει 
και η Κομισιόν δεσμεύτηκε να απο-
καταστήσει τη φέτα ως προϊόν ΠΓΕ. 
Οσα ψέματα και να πει, όμως, δεν 
μπορεί να κρύψει τις εγκληματικές 
ευθύνες της συγκυβέρνησης των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Γεράσιμος Λιόντος

Habemus ΕΣΡ!

Το ξεπάτωμα του πευκοδάσους Σχίνου-Περαχώρας συνεχίζεται και οι αρμόδιοι σφυρίζουν κλέφτικα! 

Το ξεπάτωμα του πευκοδάσους Σχίνου-
Περαχώρας συνεχίζεται και οι αρμό-

διοι σφυρίζουν κλέφτικα! Την έρευνα για 
την καταστροφή του ωραιότατου αυτού 
πευκοδάσους την ξεκινήσαμε το καλοκαί-
ρι του 2014 κα από τότε συνεχίζουμε να το 
επισκεπτόμαστε, να καταγράφουμε νέες 
καταστροφές και να στέλνουμε ηλεκτρονι-
κά τις συντεταγμένες των θέσεων που εντο-
πίσαμε στη Διεύθυνση Δασών Κορίνθου. 
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών 
Κορίνθου βγάζει συνεργείο, κάνει αυτο-
ψία και στέλνει τα αποτελέσματά της στον 
προϊστάμενο του Δασαρχείου Κορίνθου Π. 
Μπούλια, στον προϊστάμενο της Διεύθυν-
σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων 
Ν. Μπακουλόπουλο και στον προϊστάμενο 
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτι-
κών Υποθέσεων της ίδιας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αν. Καταρτζόπουλο.

Εμείς εκφράσαμε τη διαφωνία μας για 
την επίδοση της έκθεσης αυτοψίας στον 
προϊστάμενο του Δασαρχείου Κορίνθου, 
γιατί ως ελεγχόμενη υπηρεσία δεν μπορεί 
να είναι και ελέγκτρια. Ο προϊστάμενος του 

Δασαρχείου Π. Μπούλιας στις 21 Απρίλη του 
2015 τα βρήκε όλα σωστά! Τι άλλο θα έλεγε, 
αφού η υπηρεσία του είναι ελεγχόμενη; Ο 
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού 
και Επιθεώρησης Ν. Μπακουλόπουλος, που 
είναι και πειθαρχικός προϊστάμενος του Π. 
Μπούλια, συμφώνησε την 1η Ιούλη του 2016 
με την θέση του τελευταίου, χωρίς όμως να 
στείλει συνεργείο και να κάνει αυτοψία!

Από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζουμε τις 
περιοδικές αυτοψίες μας, ενημερώνουμε 
τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών 
Κορίνθου, αυτός κάνει αυτοψίες της υπη-
ρεσίας του, τις στέλνει στους Μπούλια, 
Μπακουλόπουλο και Καταρτζόπουλο, εμ-
μένοντας στις προτάσεις του, όμως η τρι-
ανδρία κωφεύει. Παραθέτουμε ρεπορτάζ 
μας που δημοσιεύτηκε στις 30.5.2015 και 
–δυστυχώς- εξακολουθεί να είναι επίκαιρο.

Δεν είναι βέβαια το πευκοδάσος Σχί-
νου-Πισσίων-Περαχώρας το μοναδικό που 
ξεπατώνεται. Ασχολούμαστε τόσο πολύ με 
το συγκεκριμένο, επειδή ανοίξαμε ένα μέ-
τωπο και υπάρχουν κάτοικοι της περιοχής 
που μας ενημερώνουν συνεχώς για το συ-
νεχιζόμενο έγκλημα, που έχει ως κίνητρο το 
εμπόριο καυσόξυλων. Ξεκινήσαμε αυτή την 

έρευνα το καλοκαίρι του 2014, δημοσιεύ-
σαμε δύο άρθρα το Γενάρη και στις αρχές 
Φλεβάρη του 2015, ενώ μετά από αίτημα 
του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δασών 
Κορίνθου Π. Καλλίρη πραγματοποιήσαμε 
κοινή αυτοψία.

Μετά την αυτοψία, ο Π. Καλλίρης έκανε 
έγγραφο και το κοινοποίησε στις 20 Φλε-
βάρη στον Δασάρχη Κορίνθου, στον γενικό 
διευθυντή Δασών της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου, στον προϊστάμενο 
της διεύθυνσης Συντονισμού Επιθεώρησης 
Δασών και σε εμάς. Επισημάναμε τόσο 
στον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών 
Κορίνθου όσο και στον Γενικό Διευθυντή 
Δασών, ότι κακώς αναγόρευσαν τον Δα-
σάρχη Κορίνθου σε ελεγκτή, τη στιγμή που 
είναι ελεγχόμενος. Σ’ αυτή την επισήμανση 
δεν πήραμε καμία απάντηση.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών 
Κορίνθου με το έγγραφό του εισηγούνταν:

- Την κήρυξη των τμημάτων του δάσους 
που είχαν ξεπατωθεί ως αναδασωτέων.

- Την απαγόρευση της υλοτομίας στα τμή-
ματα αυτά.

- Να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο  

της ανάκλησης των παραχωρητηρίων.
Ο Δασάρχης Κορίνθου Π. Μπούλιας 

απάντησε στις 21 Απρίλη και τα βρήκε όλα 
σωστά, απορρίπτοντας τις προτάσεις του 
Διευθυντή Δασών Κορίνθου. Αυτή η απά-
ντηση ήταν αναμενόμενη από εμάς, γιατί 
ο ελεγχόμενος ήταν επόμενο να γνωμοδο-
τήσει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και 
ότι δεν πρέπει να γίνουν αυτά που ζήτησε 
ο διευθυντής Δασών. Ο Π. Καλλίρης έστει-
λε στις 23 Απρίλη νέο έγγραφο στις ίδιες 
Διευθύνσεις, με πρώτη αυτή τη φορά την 
Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών, εμμένοντας στα αιτήματά του, 
ενώ απάντησε στον Δασάρχη Κορίνθου 
ότι δεν εντοπίστηκαν προσημάνσεις των 
πεύκων που υλοτομήθηκαν, τονίζοντας ότι 
η προσήμανση είναι σε κάθε περίπτωση 
υποχρεωτική.

Απαιτήσαμε ακόμη να ξηλωθεί άμεσα 
η πρόχειρη στάνη που κατασκεύασε ο Χρ. 
Φόρτης κοντά στη δεξαμενή του Σχίνου, 
γιατί τη χρησιμοποιεί ως ορμητήριο για να 
υλοτομεί παράνομα και να εμπορεύεται τα 
καυσόξυλα. Στον Διευθυντή Δασών Κορίν-
θου είχαμε επισημάνει ότι όλες οι υλοτο-
μίες είναι παράνομες και ότι δεν περιορί-

ζονται μόνο στις τοποθεσίες που κάναμε 
αυτοψία. Υποσχεθήκαμε ότι θα επανέλ-
θουμε με αυτοψία σε νέες τοποθεσίες και 
του εισηγηθήκαμε τις προτάσεις του να τις 
κάνει για όλο το πευκοδάσος.

Τηρήσαμε την υπόσχεσή μας και την 
περασμένη Κυριακή επισκεφθήκαμε το 
δάσος και βρήκαμε νέα σημαντικά ευρή-
ματα. Καταγράψαμε τα στοιχεία ηλεκτρο-
νικά, βγάλαμε πολλές φωτογραφίες και 
βίντεο, τα οποία στείλαμε στη Διεύθυνση 
Δασών Κορίνθου για να κάνει την δική της 
αυτοψία.

Βρήκαμε ότι ο Χρ. Φόρτης, ψηλά στα Γε-
ράνεια και πάνω από το Σχίνο, έχει φτιάξει 
μια πρόχειρη κατασκευή, όπου μετέφερε 
τα 18 κατσίκια μαζί με τα σκυλιά του. Μια 
πρόχειρη κατασκευή που δεν πληροί ού-
τε τους ελάχιστους κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας των ζώων. Για να βρεθεί κανείς 
σ’ αυτή τη στάνη της συμφοράς πρέπει να 
διανύσει αρκετά χιλιόμετρα ασφάλτου και 
στη συνέχεια δασικού δρόμου όχι σε καλή 
κατάσταση. Ο δρόμος αυτός δεν είναι πο-
λυσύχναστος την άνοιξη και το καλοκαίρι 
και έτσι δίνεται η δυνατότητα σ’ όποιον το 
συνηθίζει να εκτελεί ανενόχλητα το θεάρε-

στο έργο της παράνομης υλοτομίας. Στις 
πλαγιές εκατέρωθεν αυτού του δασικού 
δρόμου καταγράψαμε πολλά κομμένα 
δέντρα. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την 
έρευνα κατά μήκος αυτού του δρόμου, γι-
ατί στην περιοχή έχει γίνει μεγάλη ζημιά. 
Θα συνεχίσουμε την έρευνα και τις απο-
καλύψεις μέχρις ότου επιστραφούν όλα τα 
παραχωρητήρια και επανέλθει το δάσος 
στο δημόσιο, κηρυχθεί αναδασωτέο και 
απαγορευτεί η υλοτομία για αρκετά χρόνια.

Εκτός από την επιστροφή των παραχω-
ρητηρίων, την απαγόρευση της υλοτομίας 
και την κήρυξη όλου του δάσους ως αναδα-
σωτέου, θα πρέπει να ξηλωθούν τα μαντριά 
του Χρ. Φόρτη και όλων των άλλων, που τα 
χρησιμοποιούν ως ορμητήρια καταστρέ-
φοντας αυτό το όμορφο και πολύ χρήσιμο 
δάσος.

ΥΓ. Επειδή η τριανδρία Μπούλιας, Μπα-
κουλόπουλος, Καταρτζόπουλος διαπράττει 
σωρεία παραβάσεων του νόμου, είμαστε 
υποχρεωμένοι να κάνουμε τις απαραίτητες 
ενέργειες προκειμένου να πάρει θέση και ο 
δικαστικός μηχανισμός.



www.eksegersi.gr

10 12 ΝΟΕΜΒΡΗ 2016

Τώρα αρχίζουν όλα
«Τίποτα δεν τελείωσε, αντίθετα, τώρα αρχίζουν όλα». Αυτός ο 

τίτλος νοηματοδοτεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, 
την ανάρτηση της ομιλίας Φίλη στην τελετή παράδοσης-παρα-
λαβής. Εχουν γραφτεί τόσα για τη μακροσκελή ομιλία του Φίλη 
που παρέλκει κάθε επανάληψή τους εδώ. Προχώρησε σε μια 
ευθεία και πολύ σκληρή προσωπική επίθεση κατά του Τσίπρα, 
οπότε η φράση «τώρα αρχίζουν όλα» αποτελεί προειδοποίηση 
προς τον Τσίπρα πως δεν πρόκειται να σταματήσει.

Απ' όσα είπε ο Φίλης ξεχωρίζουμε μια φράση στην οποία δε 
δόθηκε ιδιαίτερη σημασία. Αφού μίλησε με τη γνωστή… μετρι-
οφροσύνη του για τους αγώνες που έδωσε ο ίδιος και η γενιά 
του, πέταξε τον κάρφαρο: «Αυτά είναι που δεν θα αποκτήσουν 
ποτέ οι πολιτικοί της τηλεοπτικής σαπουνόπερας, οι απόντες, οι 
αδιάφοροι, οι δοτοί, οι κυνικοί, οι άδειοι από ζωή με όσους τίτ-
λους σπουδών κι αν κατάφεραν να αποκτήσουν με το πορτοφόλι 
του μπαμπά τους». Σ' αυτά τα… κοσμητικά επίπεδα ευκολότερα 
αναγνωρίζει κανείς τον Τσίπρα και την προσωπική του κλίκα, 
παρά στελέχη της αντιπολίτευσης, για την οποία άλλωστε ο 
Φίλης δεν είπε ότι φταίει για την αποπομπή του.

Στη συνέχεια, ο Φίλης παρουσίασε μια πολιτική πλατφόρμα 
με τίτλο «Επαναπροσδιορισμός των σχέσεων Κράτους- Εκκλη-
σίας στην κατεύθυνση του διαχωρισμού ρόλου και αρμοδιοτή-
των», την οποία πρότεινε όχι στην κυβέρνηση και στα κόμματα 
που την αποτελούν (πώς θα μπορούσε, άλλωστε, να την προ-
τείνει στον Καμμένο;), αλλά «στο σύνολο των δημοκρατικών 
δυνάμεων», προκειμένου να την υλοποιήσουν «στην επερχόμενη 
συνταγματική αναθεώρηση». Οπως είπε, «στην επίτευξη αυτού 
του στόχου θα αφιερώσω μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς 
μου ως βουλευτής την επόμενη περίοδο».

Φυσικά, ο Φίλης δεν έχει καμιά πιθανότητα επιτυχίας σ' αυ-
τό που θέτει ως κεντρικό πολιτικό του στόχο, θεωρώντας ότι 
πρόκειται για πολιτικό καθήκον ύψιστης σημασίας και άμεσης 
προτεραιότητας. Σιγά που θα κινηθεί η ΝΔ σε μια τέτοια κατεύ-
θυνση, έχοντας από τα δεξιά της τον Καμμένο και τους νεοναζί 
να σπεκουλάρουν. Ούτε το ΠΑΣΟΚ, που φιλοδοξεί να «τσιμπή-
σει» ένα ποσοστό από τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, θ' 
ανοίξει μέτωπο με το ιερατείο (όσο κι αν υπάρχουν πασόκοι που 
βλέπουν τους δεσποτάδες και τους γυρίζουν τ΄ άντερα). Στο 
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, ο Φίλης μπορεί να κάνει παιχνί-
δι. Ο εγωιστικός, ναρκισσιστικός και αυταρχικός χαρακτήρας 
του, βέβαια, δεν του επιτρέπει να γίνει ομαδάρχης (ποτέ δεν τα 
κατάφερε), όμως θα το προσπαθήσει. 

Το στίγμα του, ως φορέας μιας διαφορετικής πλατφόρμας, 
ο Φίλης το έδωσε με την εξής παράγραφο της ομιλίας του: 
«Η συζήτηση για τις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας διαπερνά το 
σύνολο της προσπάθειας για εθνική αναγέννηση μέσα σε μια νέα 
Ευρώπη της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Γιατί η ουσιαστική 
επανένταξη της χώρας στην Ευρώπη δεν μπορεί να επιτευχθεί 
υιοθετώντας νεοφιλελεύθερες πολιτικές σκληρής λιτότητας και 
προσκυνώντας ταυτόχρονα εγχώριες σκοταδιστικές εξουσίες. 
Κι αν για το πρώτο υπάρχουν δικαιολογίες τι να υποθέσουμε 
για το δεύτερο;». Η πρόκληση είναι σαφής: εντάξει, το Μνημό-
νιο το υπογράψαμε γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς 
(ο Φίλης ήταν από τους φανατικούς της υπογραφής και είναι 
γνωστές οι καταγγελίες που έχει κάνει η Κωνσταντοπούλου, ότι 
την απειλούσε πως θα την τελειώσει), όμως τους δεσποτάδες 
ποιος μας υποχρεώνει να τους προσκυνάμε και να τους κάνουμε 
υπεύθυνους ακόμα και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα των 
σχολείων; Μένει, λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπό-
θεση και αν ο Φίλης θα διεκδικήσει κάτι (και τι) για να σωπάσει.

Αρχισαν τα όργανα
Την περασμένη Τρίτη, η πρώτη σελίδα του ιστότοπου του 

υπουργείου Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων κοσμού-
νταν από μια φωτογραφία του πιανίστα του μεγάρου Μαξίμου 
Κώστα Ζουράρι, η οποία συνόδευε δήλωση επιγραφόμενη ως 
«Διευκρινιστική απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας, Ερευνας 
και Θρησκευμάτων,  Κωνσταντίνου Ζουράρι σε πρόσφατα δη-
μοσιεύματα». Η δήλωση είχε ως εξής:

«Επειδή υπηρέτησα στον τότε Αμερικανοβασιλόφρονα στρα-
τό, ως χαρακτηρισμένος ως “εν ενεργεία δρων κομμουνιστής, 
κατηγορία Γ, λοιπός οπλίτης“, εκεί στο Σουφλί, αλλά και στο 
φυλάκιο του Ερυθροποτάμου, πάλι εκεί, κατά τα χριστεπώνυμα 
έτη 1963- άνοιξη, και 1964 -χειμώνα και επειδή η συχωρεμένη μη-
τέρα μου είναι Θρακιώτισσα από την πρωτεύουσά της, δηλαδή 
την Βασιλεύουσα, γι’ αυτό έμαθα ν’ αγαπώ στο πετσί μου την 
Θράκη, πολύ πριν από τους νεοεθνοκηφήνες της σήμερον. Οσοι 
ανελλήνιστοι δεν νιώθουν από την Αριστοφάνειον ειρωνεία, ας 
ξαναδιαβάσουν Αριστοφάνη, Ροΐδη και Ζουράρι. Και να κρα-
τούν σημειώσεις, τις οποίες, εξεχόντως, οφείλω να εγκρίνω»!

Αν μη τι άλλο δε θα πλήξουμε. Αν μάλιστα ο Τσίπρας έβαζε 
δίπλα στον Ζουράρι και τον Μιχελογιαννάκη τον γιατρό, θα 
φτιάχναμε καινούργιο συκώτι, παρά τις μνημονιακές κακουχίες.

Νέος υπουργός, ίδια πολιτική
Η αλλαγή σκυτάλης στο υπουρ-

γείο Παιδείας, έπειτα από 
την ωμή και απροκάλυπτη επέμ-
βαση του ιερατείου (του Ιερώνυ-
μου προσωπικά) και την υποταγή 
του Τσίπρα, που ήταν και αυτός 
που πάτησε τελικά τη σκανδάλη, 
δε σηματοδοτεί και αλλαγή πολι-
τικής.

Μπορεί να «στερηθούμε» την 
αριστερή φρασεολογία του Φίλη, 
τα λεγόμενά του, διανθισμένα με 
μπόλικη παιδαγωγική ευαισθησία, 
δε θα στερηθούμε όμως τα έργα 
του, που υλοποιούσαν με συνέ-
πεια και «έμπνευση» τις αυστη-
ρές επιταγές της δημοσιονομι-
κής πειθαρχίας, που επέβαλαν οι 
ιμπεριαλιστές δανειστές, και τις 
υποδείξεις του ΟΟΣΑ.

Μπορεί ο Φίλης να δημαγώγη-
σε αρκετά, στοχεύοντας κυρίως 
στο προοδευτικό και αριστερό 
ακροατήριο, με την κατάργηση 
των παρελάσεων, της προσευχής, 
των θρησκευτικών, πασχίζοντας 
να ισοφαρίσει την οργή και την 
απογοήτευση, που γεννήθηκε ως 
φυσική συνέπεια της υπογραφής 
του 3ου Μνημόνιου και των απα-
νωτών επαχθέστατων μέτρων, 
όμως τίποτε από αυτά δεν έκανε 
πράξη και τα λεγόμενά του απο-
δείχτηκαν έπεα πτερόεντα.

Αντίθετα είδαμε να εφαρμό-
ζεται στην Παιδεία ο «κόφτης» 
με κάθε μέσο. Δεν ξεχνούμε τις 
αυστηρές προδιαγραφές για την 
εγγραφή νηπίων και μαθητών 
του Δημοτικού στα Ολοήμερα 
σχολεία, τις ρυθμίσεις για το νέο 
Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Δημοτι-
κό και αυτές για τον Ενιαίο Τύπο 
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου με τη 
μείωση των ωρών στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα και τις ώρες διδα-
σκαλίας μαθημάτων, τη λειτουρ-
γία του Ολοήμερου ανάλογα με 
τις περισσευούμενες ώρες των 
εκπαιδευτικών από το πρωινό 
πρόγραμμα, την κατάργηση του 
υπεύθυνου δάσκαλου για το 
απογευματινό πρόγραμμα στα 
Ολοήμερα Δημοτικά, τον διαχω-
ρισμό της πρωινής ζώνης (υπο-
χρεωτική) από την απογευματινή 
(προαιρετική) στο Ολοήμερο Νη-
πιαγωγείο, τις δεύτερες και τρίτες 
αναθέσεις της διδασκαλίας μα-
θημάτων, την αυστηροποίηση των 
προϋποθέσεων για τη λειτουργία 
τμημάτων Ομάδων μαθημάτων 
Προσανατολισμού και μαθημά-
των επιλογής στο Γενικό Λύκειο 
και για τις εγγραφές μαθητών στα 
Εσπερινά Σχολεία.

Δεν ξεχνούμε επίσης πως και 
με το νομοσχέδιο για τα μεταπτυ-
χιακά (η προσπάθεια έμεινε, προς 
το παρόν, στη μέση έπειτα από 
την απομάκρυνση και της Σίας 
Αναγνωστοπούλου), οι συριζαίοι 
έκαναν πίσω και από τη διακή-
ρυξή τους για δημόσια δωρεάν 
Παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, 
ενώ αποδέχθηκαν τη φιλοσοφία 
της κακόφημης διακήρυξης της 
Μπολόνια.

Κενό γράμμα έμειναν, βεβαί-
ως, και οι συνεχείς διακηρύξεις 
Φίλη για 20.000 μόνιμους διορι-
σμούς εκπαιδευτικών την επόμε-
νη τριετία.

Τη συνέχιση αυτής της πολιτι-
κής θα έχουμε και τώρα με τη νέα 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Παιδείας. Το στίγμα το έδωσε ο 
νέος υπουργός Κώστας Γαβρό-
γλου με τα λεγόμενά του κατά 
την τελετή παράδοσης-παραλα-
βής και με όσα αναφέρονται στο 
πόρισμα της Επιτροπής Μορφω-
τικών Υποθέσεων της Βουλής, της 
οποίας υπήρξε πρόεδρος την πε-
ρίοδο διεξαγωγής του «διαλόγου» 
για την Παιδεία, που είχε οργανώ-
σει ο Φίλης.

Και ο Γαβρόγλου, λοιπόν, φρό-
ντισε να επισημάνει τις «δεσμεύ-
σεις μας με τους θεσμούς και 
τον ΟΟΣΑ» για να θέσει και το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλει 
να κινηθεί αυστηρά το υπουρ-
γείο Παιδείας. Το πλαίσιο αυτό 
περιέχει τρεις κατευθύνσεις: 
ένα τριετές σχέδιο υλοποίησης 
μέτρων, που είχε επεξεργαστεί 
η προηγούμενη πολιτική ηγεσία 
και το οποίο θα μάθουμε τις 
επόμενες μέρες, σύμφωνα με 
τα λεγόμενα του Γαβρόγλου, τις 
αλλαγές στο Λύκειο, στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις και στα πρώτα 
χρόνια του Πανεπιστήμιου και τη 
διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η πρώτη κατεύθυνση, αν και 
είναι γενική και αόριστη, εν τού-
τοις λόγω της ήδη αποκτηθείσας 
εμπειρίας, μας επιτρέπει να θε-
ωρήσουμε ότι θα περιλαμβάνει 
ρυθμίσεις που θα συνεχίζουν 
και θα βαθαίνουν παραπέρα τις 
υποδείξεις της εργαλειοθήκης 
του ΟΟΣΑ και θα ακολουθούν 
τις «καλές πρακτικές» των χωρών 
της ΕΕ.

Εξ ου και η αναφορά στην επι-
βεβλημένη «αλλαγή νοοτροπιών», 
που περιλαμβάνει και την αλλαγή 
στάσης απέναντι στην επερχόμε-
νη αξιολόγηση των εκπαιδευτι-
κών, που οι συριζαίοι προεκλογι-
κά έσκιζαν τα ιμάτιά τους ότι θα 
την καταργήσουν: «Και όταν λέμε 
για αλλαγή νοοτροπιών υπάρχουν 
και ορισμένες λέξεις, με τους 
περισσότερους από εσάς γνωρι-
ζόμαστε αρκετά έως πολύ καλά, 
που φοβούμαστε να τις πούμε. Ας 
μη φοβόμαστε να λέμε τη λέξη 
αξιολόγηση. Μη φοβόμαστε να 
λέμε τη λέξη συντεχνία. Αυτό τί 
σημαίνει, ότι πρέπει να είναι τι-
μωρητική η αξιολόγηση; Οσο οι 
συνάδελφοί μας και εγώ θα είμα-
στε εδώ δεν πρόκειται να γίνουν 
τέτοιες ανόητες αξιολογήσεις 
που έχουν ως στόχο τη τιμωρία. 
Την βελτίωση, ναι. Πρέπει αυτό 
να το βάλουμε στην κουλτούρα 
μας επειδή έγιναν στραβά και 
απίστευτα. Αυτό πρέπει εμείς 
πρώτοι να το ανανοηματοδοτή-
σουμε. Και βεβαίως μία κοινωνία 
στο σύνολό της συντεχνιοποιημέ-
νη, τελικά δεν είναι μία κοινωνία 
δημοκρατική. Τελικά, αν υπάρχει 
ένα δημοκρατικό αίτημα ταυτό-
χρονα είναι και ένα αίτημα για να 
δούμε τι σημαίνουν αυτού του εί-
δους τα πράγματα. Μέσα λοιπόν 
στη πολύπλευρη κρίση που περ-
νά όχι μόνο η δική μας κοινωνία 
αλλά και οι ευρωπαϊκές, και αυτό 
δεν το λέμε ως άλλοθι, το έχουμε 

συζητήσει με τους συναδέλφους 
μας και με τον Νίκο Φίλη άπει-
ρες ώρες, υπάρχει μία μοναδική 
ευκαιρία για να ξανακάνουμε τη 
διαφορά» (Κ. Γαβρόγλου, τελετή 
παράδοσης-παραλαβής).

Μπορεί ο Γαβρόγλου, για προ-
φανείς λόγους, να αποφεύγει τις 
συγκεκριμένες αναφορές, όμως 
είναι φανερό ότι η «αλλαγή νοο-
τροπιών» απέναντι στην επερχό-
μενη αξιολόγηση, αφορά το αγω-
νιζόμενο εκπαιδευτικό κίνημα, 
που έβαλε φραγμό στην προσπά-
θεια επιβολής της (επαναφορά 
του επιθεωρητισμού είναι στην 
ουσία) από τους υπουργούς Δια-
μαντοπούλου και Αρβανιτόπουλο, 
το οποίο -κίνημα-ο υπουργός Παι-
δείας αποκαλεί «συντεχνία».

Στο «περίπλοκο πλέγμα με τους 
θεσμούς και τον ΟΟΣΑ» εντάσ-
σονται και η αύξηση των δαπανών 
για την Παιδεία και οι διορισμοί 
εκπαιδευτικών. Ο υπουργός Παι-
δείας φρόντισε να ψαλλιδίσει 
κάθε προσδοκία για την ικανοποί-
ησή τους, ρίχνοντας το φταίξιμο 
στην «εμμονή των θεσμών να πά-
ρουμε το ‘’πράσινο φως’’» και την 
ίδια στιγμή φρόντισε να κρατήσει 
ανοιχτό το κανάλι της δημαγωγί-
ας, όπως και ο προκάτοχός του 
Φίλης, καλλιεργώντας φρούδες 
ελπίδες: «Είμαστε πέρα από το 
στάδιο του προβληματισμού».

Η δεύτερη κατεύθυνση (αλλα-
γές στις δυο τελευταίες τάξεις 
του Λυκείου, στις πανελλαδικές 
εξετάσεις και στα πρώτα χρόνια 
στο Πανεπιστήμιο) τοποθετείται 
στις μεσοπρόθεσμες και μα-
κροπρόθεσμες προτεραιότητες, 
όπως θα δούμε αναλυτικά στη 
συνέχεια, σύμφωνα με το πόρι-
σμα της Επιτροπής Μορφωτικών 
Υποθέσεων. 

Η τρίτη κατεύθυνση (Ενιαίος 
Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης) θα πραγματοποιηθεί με την 
αναδιάταξη των ΤΕΙ. Η αξιολόγη-
ση των ΤΕΙ θα οδηγήσει κάποια 
από αυτά να μπορούν να έχουν 
διδακτορικά, κάποια να συνεργά-
ζονται πιο συστηματικά με τα ΑΕΙ 
και κάποια να παρέχουν αμιγώς 
τεχνική εκπαίδευση. 

Κοντολογίς, η διαδικασία αυτή, 
όταν και εάν γίνει, θα έχει συγχω-
νεύσεις-καταργήσεις, αναβάθ-
μιση και υποβάθμιση. Βέβαια, ο 
υπουργός Παιδείας έσπευσε να 
δώσει διαβεβαιώσεις ότι «δεν 
πρόκειται να υπάρχει κανένα 
πρόβλημα με καμία από τις θέ-
σεις των εργαζομένων οπουδή-
ποτε και αν είναι αυτοί οι εργα-
ζόμενοι», για να προλάβει τυχόν 
αντιδράσεις.

Ο Κ. Γαβρόγλου έβαλε επίσης 
«πάγο» και στο νομοσχέδιο της 
Σίας Αναγνωστοπούλου για τα 
μεταπτυχιακά. Η φράση του ότι 
«το Σχέδιο Νόμου για τα Μετα-
πτυχιακά έφερε συγκλονιστική 
αναστάτωση στα Πανεπιστήμια» 
δεν ειπώθηκε τυχαία. Η «συγκλο-
νιστική αναστάτωση» αφορά 
τους πρυτάνεις και όσους πανεπι-
στημιακούς δραστηριοποιούνται 
στην επικερδή μπίζνα των μετα-
πτυχιακών προγραμμάτων με το 
αζημίωτο. Συνεπώς, «βγαίνει από 

τα δεξιά» στην Αναγνωστοπούλου 
και όχι από θέσεις προώθησης 
της δωρεάν Παιδείας.

Ας θυμηθούμε τώρα τι περιείχε 
το πόρισμα της Επιτροπής Μορ-
φωτικών Υποθέσεων (πόρισμα 
Γαβρόγλου), για να πάρουμε μια 
ιδέα των πρωτοβουλιών που θα 
πάρει η νέα πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Παιδείας (Κόντρα, 
αρ. φύλλ. 890):

Οι προτάσεις της Επιτροπής 
χωρίζονται σε τρεις ενότητες, 
ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής τους. Διακρίνονται σε 
Βραχυπρόθεσμες (Ιούνιος 2016 - 
Νοέμβριος 2016), Μεσοπρόθε-
σμες (Δεκέμβριος 2016 - Μάιος 
2018) και Μακροπρόθεσμες (Ιού-
νιος 2018 - Μάιος 2022).

Χαρακτηριστικά σημεία είναι 
τα ακόλουθα:

u Το Πόρισμα σημειώνει ότι 
«βασική αρχή» της μεταρρύθ-
μισης και «κεντρική πολιτική 
επιλογή» είναι η «αυτονομία της 
σχολικής μονάδας», η οποία 
διακρίνεται σε παιδαγωγική, δι-
οικητική και οικονομική. Η παι-
δαγωγική αυτονομία εντάσσεται 
στις βραχυπρόθεσμες προτε-
ραιότητες, ενώ η διοικητική στις 
μακροπρόθεσμες. Για ευνόητους 
λόγους δεν αναφέρεται σε ποιο 
χρονοδιάγραμμα εντάσσεται η 
οικονομική αυτονομία, που είναι 
και η «ταμπακιέρα» της όλης υπό-
θεσης.

Σύμφωνα με την Εκθεση «η 
παιδαγωγική αυτονομία αφορά 
τη μεγαλύτερη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στα προγράμ-
ματα σπουδών, στις διδακτικές 
μεθόδους, στην επιλογή του 
εκπαιδευτικού υλικού, την επι-
λογή του τρόπου αξιολόγησης 
των μαθητών, κ.λπ. Η διοικητική 
αυτονομία, σχετίζεται με την έν-
νοια της αποκέντρωσης, όπου οι 
διαφορετικές εκπαιδευτικές πε-
ριφέρειες έχουν την υποχρέωση 
να προσαρμόσουν, σε μεγαλύτε-
ρο ή μικρότερο βαθμό ανάλογα 
με το επίπεδο αυτονομίας που 
τους προσφέρεται, τις βασικές 
εκπαιδευτικές πολιτικές οι οποίες 
εκπορεύονται από το Υπουργείο 
Παιδείας. Η οικονομική αυτονο-
μία, αναφέρεται στη δυνατότητα 
που δίνεται στη σχολική μονάδα 
να διαχειριστεί τους πόρους της ή 
να αναζητήσει πρόσθετους».

Τα παραπάνω έχει διατυπώ-
σει και ο Λιάκος της Επιτροπής 
Διαλόγου με άλλα λόγια. Αυτός 
μίλησε για την «ενηλικίωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος», τον 
«απογαλακτισμό από το μεγάλο 
προστατευτικό και παρεμβατικό 
κράτος».

Τα προείπαν δε και οι πασό-
κοι από την εποχή που υπουρ-
γός Παιδείας ήταν ο Γιωργάκης 
Παπανδρέου (αυτός κατάφερε 
να ξεσηκώσει εναντίον του την 
εκπαιδευτική κοινότητα με την 
απόπειρα αποκέντρωσης), ενώ 
η Διαμαντοπούλου με το Νέο 
Σχολείο της αγοράς έδωσε μια 
θεωρητική νότα στο εν λόγω εγ-
χείρημα…

Οι συριζαίοι είναι μανούλες 
στην παραπλάνηση, γι' αυτό και 
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προσδίδουν στην «αυτονομία» δη-
μοκρατικό και παιδαγωγικό άρωμα, 
που αντανακλά δήθεν την ενεργη-
τική συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
στην κατάρτιση των προγραμμά-
των σπουδών και τη διοίκηση της 
σχολικής μονάδας. Ξέρουν, όμως, 
καλά πως η αστική τάξη, τα συμ-
φέροντα της οποίας ανέλαβαν να 
υπηρετήσουν, ουδέποτε επέτρεψε 
παρεκκλίσεις από το ρόλο που έχει 
αναλάβει να παίξει το σχολείο στον 
καπιταλισμό, ενώ η παρέμβαση των 
εκπαιδευτικών επιτρέπεται να έχει 
πάντα περιορισμένο και  διακο-
σμητικό ρόλο, που δεν αναιρεί το 
περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις 
που ορίζονται άνωθεν σε κεντρικό 
επίπεδο.

Τα «διαφοροποιημένα» προ-
γράμματα σπουδών, ακόμα κι αν 
δεν αναιρούν την ουσία, οδηγούν  
με μαθηματική ακρίβεια στην κα-
τηγοριοποίηση των σχολείων ανά-
λογα με την κοινωνική προέλευση 
του μαθητικού πληθυσμού και την 
περιοχή στην οποία αυτά ανήκουν, 
στον διαχωρισμό τους σε «καλά» 
και «κακά», ανάλογα με τις επιδό-
σεις των μαθητών, που έχουν πάντα 
κοινωνικοοικονομικά αίτια, στην 
αναζήτηση πόρων από «τρίτους», 
γιατί μόνον έτσι μπορεί να βελτι-
ώσει ένα σχολείο την υλικοτεχνική 
του υποδομή και τις δραστηριότη-
τες τις οποίες αυτό αναλαμβάνει, 
αφού η δημόσια χρηματοδότηση 
είναι οικτρή, στην εισδοχή, τέλος, 
των επιχειρήσεων και των κάθε λο-
γής «χορηγών», συμπεριλαμβανο-
μένης και της «τσέπης των γονιών»,  
μέσα στο δημόσιο σχολείο. Εξ ου 
και η «οικονομική αυτονομία», που 
γίνεται πλέον και επίσημα στόχος.

Η διοικητική αυτονομία που 
«σχετίζεται με την έννοια της απο-
κέντρωσης» οδηγεί όχι μόνο στην 
παρέμβαση των τοπικών παραγό-
ντων και των επιχειρηματιών της 
κάθε περιοχής στο εκπαιδευτικό 
γίγνεσθαι. Αυτή θα είναι μόνο η 
αρχή. Η συνέχεια θα αφορά και 
την επιλογή και τους διορισμούς 
των εκπαιδευτικών, με συνέπεια τη 
δημιουργία εκπαιδευτικών πολλών 
ταχυτήτων και σε επίπεδο περιφέ-
ρειας και δήμων.

u Επανέρχεται άμεσα η «αυτο-
αξιολόγηση» της σχολικής μονά-
δας. Βραχυπρόθεσμα ορίζεται ότι 
πρέπει να γίνει ο επαναπροσδιορι-
σμός του νομοθετικού πλαισίου, 
μεσοπρόθεσμα η ψυχολογική προ-
ετοιμασία των εκπαιδευτικών (ενη-
μέρωση-επιμόρφωση), για να μην 
τους πέσει βαριά αυτή η εξέλιξη, 
μιας και οι συριζαίοι προεκλογικά 
διατυμπάνιζαν ότι καταργούν την 
αξιολόγηση (η Διαμαντοπούλου εί-
χε πει ότι η αυτοαξιολόγηση γίνεται 
στην αρχή, ώστε να μη δημιουργη-
θεί άγχος στους εκπαιδευτικούς), 
καθώς και η πρώτη υλοποίηση των 
διαδικασιών και μακροπρόθεσμα 
η αξιολόγηση της πρώτης υλοποί-
ησης.

Κοντολογίς, από τον Δεκέμβρη 
του 2016 θα αρχίσουν τα όργανα. 
Η Εκθεση, βέβαια, ισχυρίζεται ότι 
αυτή η αυτοαξιολόγηση πρέπει να 
έχει στόχο «τη βελτίωση και όχι την 
επιβολή κυρώσεων». Τα ίδια, όμως, 
επικαλούνταν και όλοι οι υπουρ-
γοί Παιδείας που επιχείρησαν την 
επαναφορά της αξιολόγησης στο 
σχολείο («μη τιμωρητική», «ανατρο-
φοδοτική» και τα ρέστα).

Σκοπίμως υποκρύπτεται το γε-

γονός ότι η αξιολόγηση συνδέεται 
άμεσα με το βαθμό και το μισθό 
στο μισθολόγιο των δημόσιων 
υπαλλήλων, καθώς και με τις απο-
λύσεις, σύμφωνα ακόμα και με τον 
Ν.1566/85 και τον δημοσιοϋπαλλη-
λικό κώδικα. Αποτελεί δε, βασικό 
μοχλό τρομοκράτησης, πειθάρχη-
σης, αλλά και μηχανισμό ελέγχου 
και περιορισμού του αριθμού των 
εργαζόμενων στο δημόσιο.  

Εκείνο που πρέπει να έχουμε κα-
τά νου είναι ότι στον καπιταλισμό η 
αξιολόγηση θα έχει πάντα τιμωρη-
τικό χαρακτήρα. Αυτός θα αφορά 
κυρίως τους εκπαιδευτικούς που 
συγκρούονται σθεναρά με την 
αστική ιδεολογία και αντιστέκονται 
στα νομοθετήματα και τις πράξεις 
που προωθούν τα συμφέροντα της 
αστικής τάξης στην εκπαίδευση. 
Οι άλλοι, που θα κρίνονται απλώς 
«επαρκείς» θα φυτοζωούν, θα επι-
βιώνουν με το διαρκές άγχος της 
διατήρησης της θέσης τους και του 
μισθού τους, θα γίνονται οσφυοκά-
μπτες και σημαιοφόροι του περιε-
χομένου και του ρόλου του αστικού 
σχολείου.

u Το πόρισμα Γαβρόγλου έχει 
οδηγό για τον πολυδιαφημισμέ-
νο «εξορθολογισμό της ύλης» τα 
Προγράμματα Σπουδών που είχαν 
εκπονηθεί στο πλαίσιο της Πράξης 
του Νέου Σχολείου της Διαμαντο-
πούλου για όλα τα γνωστικά αντι-
κείμενα της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Επίσης, στο πλαίσιο της ως άνω 
Πράξης, τα υπάρχοντα σχολικά 
εγχειρίδια της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης έχουν αξιολογηθεί ως προς 
τη συμβατότητά τους με τα Νέα 
Προγράμματα Σπουδών και έχουν 
διατυπωθεί συγκεκριμένες προτά-
σεις αναμόρφωσής τους, οι οποίες 
θα αξιοποιηθούν. Θα συνεκτιμηθεί 
επίσης για τη μείωση της ύλης το 
νέο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι στόχοι του Νέου Σχολείου ως 
προς τον μαθητή (αυτόνομη δράση, 
περιβαλλοντική συνείδηση, ο μαθη-
τής «μικρός επιστήμονας», «μικρός 
ερευνητής», με γνώσεις «σούπα» σε 
μια ενότητα μαθημάτων και όχι με 
εμβάθυνση σε κάθε γνωστικό αντι-
κείμενο χωριστά, «γλωσσομαθής» 
και  χρήστης των νέων τεχνολογιών 
από τις πρώτες κιόλας τάξεις του 
Δημοτικού) είναι και στόχοι του Πο-
ρίσματος της Επιτροπής, μόνο που 
τώρα διατυπώνονται διαφορετικά 
και με μπόλικο παιδαγωγικό περι-
τύλιγμα.

Οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 
ότι η αναγκαία μείωση της ύλης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρα-
πάνω κατευθύνσεων, που εν ολίγοις 
αντιστοιχούν στις σημερινές ανά-
γκες της καπιταλιστικής αγοράς 
για τη διαμόρφωση του προφίλ 
του αυριανού εργαζόμενου, δεν 
υπηρετούν την ουσία.

Από την άλλη, τα μεγάλα λόγια 
για εισαγωγή και άλλων μαθημά-
των Τέχνης στο σχολείο (θέατρο, 
χορός, κ.λπ.), η δημιουργία ειδικών 
αιθουσών στο σχολείο για κάθε μά-
θημα Τέχνης, η ίδρυση και άλλων 
Καλλιτεχνικών Σχολείων, όταν μετά 
βίας λειτουργούν τα σχολεία που 
ξέρουμε σήμερα, μόνο οργή προ-
καλούν γιατί λέγονται μόνο με στό-
χο την επικοινωνιακή προπαγάνδα.

u Η Επιτροπή έβαλε το ράσο 
και πήρε την αγιαστούρα για να 
μιλήσει για την αναγκαιότητα της 

αύξησης της κρατικής χρηματοδό-
τησης για την Παιδεία και την ανα-
γκαιότητα των μόνιμων διορισμών 
εκπαιδευτικών.

Στη συνέχεια, όμως, παρατάει τα 
ευχολόγια και προσγειώνεται στην 
τραγική πραγματικότητα. Στις βρα-
χυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες προτεραιότητες 
εντάσσεται αποκλειστικά η  δια-
χείριση της κατάστασης διά της 
πρακτικής «βγάζουμε και από τη 
μύγα ξύγκι»:

«Με δεδομένη τη δημοσιονομική 
δυσχέρεια, αυτό που απαιτείται ως 
ελάχιστο είναι αφενός η πλήρης 
αξιοποίηση των διαθέσιμων πό-
ρων της εκπαίδευσης (ανθρώπινων, 
υλικοτεχνικών και χρηματικών) και 
αφετέρου η εξάλειψη κάθε πιθα-
νού πεδίου σπατάλης. Ακόμη πιο 
απαραίτητη, σε συνθήκες δημοσι-
ονομικής δυσχέρειας, καθίσταται η 
αξιολόγηση της σκοπιμότητας κάθε 
είδους δαπάνης. Συγχρόνως, είναι 
απαραίτητη η πλήρης αξιοποίηση 
κάθε πιθανής πρόσθετης, πέραν 
της κρατικής, χρηματοδότησης, η 
οποία δεν θίγει τον δημόσιο χαρα-
κτήρα της εκπαίδευσης, όπως αυ-
τός υπαγορεύεται από το άρθρο 16 
του Συντάγματος».

Το Πόρισμα, όμως, αναφέρεται 
και στην «οικονομική αυτονομία» 
των σχολείων με «αναζήτηση πρό-
σθετων πόρων». Ετσι και το άρθρο 
16 του Συντάγματος για αποκλει-
στικά δημόσια και δωρεάν Παιδεία 
πετιέται στα σκουπίδια.

u Η γενίκευση του Ολοήμερου 
Σχολείου (του σχολείου δηλαδή 
που αντιστοιχεί στις ξεχαρβαλω-
μένες εργασιακές σχέσεις των 
γονιών και όχι στις πραγματικές 
ανάγκες των μικρών μαθητών και 
αποτελεί την πιο φθηνή λύση για 
το κεφάλαιο) αποτελεί στόχο του 
Πορίσματος. Προφανώς, πρόκειται 
για το Ολοήμερο του Φίλη με το 
ενιαίο ωράριο για όλα τα σχολεία, 
την προσθαφαίρεση διδακτικών 
ωρών, ώστε να δίνεται μια επίφα-
ση ότι διδάσκονται όλα τα γνωστι-
κά αντικείμενα σε όλα τα σχολεία, 
τα διαφορετικά γνωστικά αντικεί-
μενα (όσον αφορά τις ειδικότη-
τες) ανά σχολείο ανάλογα με το 
πλεόνασμα των διδακτικών ωρών 
των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, 
την εξοικονόμηση προσωπικού με 
όλους τους τρόπους. Εξ ου και οι 
ακόλουθες αναφορές:

«Στο πλαίσιο της γενίκευσης του 
Ολοήμερου Σχολείου, επιβάλλε-
ται ο εξορθολογισμός ζητημάτων 
παιδαγωγικής φύσης, καθώς και ο 
περιορισμός του κόστους λειτουρ-
γίας του, παράμετρος που αναδει-
κνύεται ιδιαίτερα σημαντική στην 
παρούσα οικονομική συγκυρία. 
Προς την κατεύθυνση αυτή επιση-
μαίνονται τα εξής:

Απαιτείται η προσεκτική χαρτο-
γράφηση των σχολείων ως προς τη 
διαθέσιμη υλικοτεχνική υποδομή, 
προκειμένου αυτά να λειτουργή-
σουν ως Ολοήμερα. Επίσης, είναι 
αναγκαίο να πραγματοποιηθεί με-
λέτη σχετικά με τις παιδαγωγικές 
συνέπειες της εισόδου των ειδικο-
τήτων στο Ολοήμερο... Η δικτύωση 
των σχολικών μονάδων σε τοπικό 
επίπεδο μπορεί να συμβάλει στην 
αποδοτικότερη διαχείριση του εκ-
παιδευτικού δυναμικού, στην επίλυ-
ση προβλημάτων που συνδέονται 
με τις κτιριακές ελλείψεις ή τους 
περιορισμούς ως προς την εγγρα-

φή των μαθητών σε συγκεκριμένα 
σχολεία και στην αξιοποίηση προ-
σωπικού...».

u Επαναλαμβάνεται η χιλιοειπω-
μένη ευχή όλων των εκπαιδευτικών 
μεταρρυθμίσεων για «Αυτοτέλεια 
του Λυκείου και αποδέσμευσή του 
από το ρόλο “προθαλάμου'' ή “εξε-
ταστικού κέντρου'' για την εισαγω-
γή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Ωστόσο επισημαίνεται ότι αυτό 
θα γίνει μόνο σε συνάρτηση «με τη 
διαμόρφωση νέου τρόπου εισαγω-
γής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
αλλά και με τον περιορισμό της 
παραπαιδείας».

Ολο το σχετικό κείμενο αναλώ-
νεται σε γενικόλογες αναφορές για 
μείωση της ύλης, συγγραφή νέων 
σχολικών εγχειριδίων, ενίσχυση 
των διαδικασιών ερευνητικής και 
επιστημονικής προσέγγισης της 
γνώσης από τους μαθητές, επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών, κ.λπ.

Την ουσία αυτών των ρυθμίσεων 
την αναδείξαμε παραπάνω μιλώ-
ντας για το περιεχόμενο και το 
ρόλο του αστικού σχολείου.

Σημειώνουμε ότι δεν πρόκειται 
να υπάρξει έστω και στοιχειωδώς 
ενίσχυση του «αυτόνομου» μορ-
φωτικού ρόλου του Λυκείου όσο 
υπάρχουν εξετάσεις εισαγωγής με 
τη μια ή την άλλη μορφή, είτε μέσα 
στο Λύκειο είτε μετά από αυτό.

Το Πόρισμα πάντως τοποθετεί τη 
θεσμοθέτηση νέου συστήματος ει-
σαγωγής στις μεσοπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες προτεραιότητες.

Ως προς τι μορφή θα έχει αυτό, 
μένει να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί 
το Υπόμνημα Λιάκου (σ.σ. αναλυτι-
κά το βελτιωμένο υπόμνημα Λιάκου 
στην Κόντρα, αρ.φύλλ. 886), μετά 
την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας 
του υπουργείου. 

Θυμίζουμε ότι το υπόμνημα Λιά-
κου προβλέπει τετραετές Γυμνάσιο 
και διετές Λύκειο, συνεχείς πανελ-
λαδικές εξετάσεις (τράπεζα θεμά-
των), Εθνικό Απολυτήριο, επίπεδα 
μαθημάτων, άμεση εμπλοκή των 
Πανεπιστημίων στην επιλογή των 
υποψηφίων.

u Η «αναμόρφωση» της Τεχνι-
κής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
έχει να κάνει με τη διαχρονική προ-
σπάθεια της αστικής τάξης αυτή να 
καταστεί ελκυστική για τα παιδιά 
της εργατικής τάξης, ώστε να την 
έχουν πρώτη επιλογή και όχι ανα-
γκαστική διέξοδο.

Ο ένας τύπος ενιαίου σχολείου 
έχει πάει στα αζήτητα.

Οι τομείς και ειδικότητες σχεδιά-
ζονται σύμφωνα με τις ανάγκες της 
αγοράς: Προτεραιότητα «Η σύνδε-
ση της Τεχνικής-Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης με τις μακροπρό-
θεσμες προοπτικές και επιλογές 
στρατηγικού σχεδιασμού της εθνι-
κής οικονομικής και αναπτυξιακής 
πολιτικής».

Γενικεύεται η μαθητεία, δηλα-
δή η απλήρωτη εργασία των νέων 
στα καπιταλιστικά κάτεργα. Απο-
τελεί προτεραιότητα: «Η στήριξη 
του θεσμού της Μαθητείας, μέσα 
από Προγραμματικές Συμφωνίες 
του ΥΠΠΕΘ και των συναρμόδιων 
υπηρεσιών με φορείς (επιστημονι-
κές και επαγγελματικές ενώσεις και 
επιμελητήρια), που θα αναλάβουν 
με υπευθυνότητα να προσφέρουν 
θέσεις Μαθητείας σε αποφοίτους 
των ΕΠΑ.Λ».

Γιούλα Γκεσούλη

Εκδικητικές διώξεις
Τη γνώμη μας για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια την έχου-

με πολλές φορές πει από τις στήλες της εφημερίδας.
Πρόκειται για πειθαρχικά όργανα που δεν υπηρετούν 

τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών. Είναι γρανάζι του 
μηχανισμού αξιολόγησης, το μακρύ χέρι του αστικού 
κράτους και αποσκοπούν στην υλοποίηση της αντιεκπαι-
δευτικής πολιτικής. Είναι κατασταλτικός μηχανισμός για 
όσους αντιστέκονται.

Συνεπώς, η συμμετοχή σε αυτά (διά των εκλογών και 
της ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών) 
καλλιεργεί αυταπάτες και καθιστά τους εκπαιδευτικούς 
συνυπεύθυνους.

Ομως, η θέση μας αυτή δε μας εμποδίζει, σε καμιά 
περίπτωση να σταθούμε αλληλέγγυοι στους αιρετούς 
εκπαιδευτικούς (εκλεγμένους με το ψηφοδέλτιο των 
Παρεμβάσεων) Βαϊνά και Χρόνη, που υφίστανται εκδι-
κητικές διώξεις διότι είχαν το σθένος να βαθμολογήσουν 
με χαμηλό βαθμό υποψήφιους διευθυντές (κρίσεις διευ-
θυντών του 2011), που σε βάρος τους υπήρχαν καταγγε-
λίες από εκπαιδευτικούς συλλόγους για αυταρχική και 
αντισυναδελφική συμπεριφορά.

Το αστικό κράτος και οι μηχανισμοί του δεν ανέχονται 
σε καμιά περίπτωση ρωγμές στο μπετόν αρμέ της διοι-
κητικής πυραμίδας. Αυτό αποδεικνύουν οι εκδικητικές 
διώξεις, που είναι, κατά τη γνώμη μας, και άλλη μια από-
δειξη άρνησης συμμετοχής στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Οι αιρετοί της Γ΄ Αθήνας Παντελής Βαϊνάς και Γ. 
Χρόνης παραπέμπονται να δικαστούν ο μεν πρώτος στις 
14/11/16 και οι δυο μαζί στις 2/2/17   με τις σοβαρές κατη-
γορίες της «παράβασης καθήκοντος» και «κατάχρησης 
εξουσίας». Οι διώξεις, όπως και αυτές των μαθητών που 
συνεχίζονται, παρά την κατάργηση της ΠΝΠ, έχουν στό-
χο την τρομοκράτηση, την πειθάρχηση και την υποταγή. 

Σίτιση τέλος για τους 
αναπληρωτές

Ενα «προνόμιο» είχαν οι κακότυχοι αναπληρωτές εκ-
παιδευτικοί, που γυρίζουν ανά την Ελλάδα με μισθούς 
πείνας μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και 
τις οικογένειές τους, να σιτίζονται στις στρατιωτικές 
λέσχες (οι «ωφελούμενοι» σιτίζονται καταβάλλοντας 
χαμηλό αντίτιμο για κάθε γεύμα).

Ηταν και αυτό ένα από τα μέτρα του πολυδιαφημι-
σμένου «παράλληλου προγράμματος» των συριζαίων, 
που πέταξαν κάτι ψωροκόκαλα στις αναξιοπαθούντες 
ομάδες, όταν όλη η εργαζόμενη κοινωνία έχει καταδι-
καστεί στα τάρταρα.

Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα λει-
τούργησε για τέσσερα χρόνια με πιστώσεις του προϋ-
πολογισμού του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μά-
θησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), χωρίς να επιβαρύνεται το υπουργείο 
Πολέμου.

Τώρα, και αυτό το «προνόμιο» το κόβουν οι συριζαίοι, 
γιατί, όπως ανακοίνωσε ο Καμμένος: «Δυστυχώς λόγω 
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, που αφορούν απο-
κλειστικά στη σίτιση των εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
στελεχών των Ε.Δ και των οικογενειών τους, δεν καθίστα-
ται επί του παρόντος εφικτή η συνέχιση εφαρμογής της 
δυνατότητας πρόσβασης, στο εκπαιδευτικό προσωπικό 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, στις στρατιωτικές 
Λέσχες κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος».

Οι καραβανάδες και οι «οικογένειές τους» (!) είναι 
«ιερές αγελάδες» ακόμη και όταν πετσοκόβονται και τα 
ελάχιστα από τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

Μαλλιά κουβάρια
«Βάζεις έναν τέτοιο τύπο στο υπουργείο Παιδείας; 

Είμαστε καλά; Γρήγορα αποπομπή, πριν γίνει διεθνές 
θέμα». Ο κοσμοπολίτης Α. Λιάκος υποδέχτηκε με… έκ-
δηλη χαρά την υφυπουργοποίηση του Ζουράρι. Ο οποίος 
Ζουράρις είχε συμπεριλάβει τον Λιάκο στους «βοσκημα-
τώδεις» τύπους που υποστηρίζουν «αυτή την βροντερή 
ηλιθιότητα, το σκωρ, τη βρωμώδη επιστημονολογικά άπο-
ψη της ασυνέχειας των Ελλήνων» (ειδικά επ' αυτού θα 
επανέλθουμε από βδομάδα). Ο καθηγητής και πρόεδρος 
του ΕΣΥΠ Νίκος Θεοτοκάς σημείωσε για τον Γαβρόγλου: 
«Και τώρα που ο εργολάβος των διαρροών προς τους 
Πρυτάνεις, τους θεσμούς, τον ΟΟΣΑ, τα ΜΜΕ και τις 
κιτρινοφυλλάδες έγινε υπουργός, ποιος θα αναλάβει τα 
υδραυλικά του υπουργείου;». 

Δεν μπορείς να πεις, είναι… μια ωραία ατμόσφαιρα οι 
συριζαίοι της… παιδείας.
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Δύο χιλιάδες δεκαέξι
είσαι ο μπάτλερ τους, Αλέξη

Ανασχηματισμός με πολλά αρώματα (δεν σας μύρισε λιβά-
νι, διάολε;) πίσω από την απομάκρυνση Φίλη. «Φίλοι Φίλη, σου 
… και το καντήλι» που λέει κι ο θυμόσοφος λαός.

- Γκόλφω τι κλαις; Γιατί θρηνείς και την καρδιά μου σκίζεις;
Μην κλαις για τον Πολύδωρα; Μην κλαις για τα κανάλια;
- Δεν κλαίω για τον Μπάιρον κι ούτε ο Παππάς με νοιάζει

μον' κλαίω τον σταυραετό, τρεις τόνους παλικάρι
που πολεμούσε τον παπά (ποιον Νίκο ρε;) τον Τζέρι

κι ο κωλοτούμπας μάνιασε που του 'θιξε τον φίλο
αυτόν που συναντιόντουσαν τόσο συχνά και τρώγαν'

κι έπιναν και γελούσανε και χαίρονταν τη ζήση
ρίχνοντας διαχωριστικά (αχ τι καλοί ανθρώποι!)

και μονομιάς τον έδιωξε, του πήρε το κεφάλι.
- Σώπασε Γκόλφω τώρα πια και μην πολυδακρύζεις

είν' η φιλία ιερή κι ας είν' και με ιερέα
ιδίως με παπά παχύ, παχιά φακή που τρώει

άλλωστε θα 'χεις ακουστά που λέει η παροιμία
«για δείξε μου τον φίλο σου για να σου πω ποιος είσαι»…
Βέβαια, «ουδέν κακόν 

αμπιγιέζ» καλού που λέει 
και η λαίδη (μία είναι η λαί-
δη, όπως ένα είναι και το 
κώμα). Γιατί τώρα έχουμε 
Αχτσιόγλου. Περιβόλι!

Μπορεί ένας άλλος κό-
σμος να μην είναι εφικτός 
(αυτό ματώνετε για να 
αποδείξετε), αλλά μια άλλη 
γεωργία είναι εφικτή. Μια 
γεωργία που οι σπόροι της 
έρχονται από το μέλλον για 
να στοιχειώσουν στοιχειω-
δώς τα στοιχεία του αστοιχείωτου πωλητικού πολιτισμού σας. 
Αυτού των κούφιων ιδεών και των κενοτομιών που παρουσιάζει 
ως δήθεν καινοτομίες. Κενά δαιμόνια εισάγετε, κενές διαθή-
κες υπογράφετε, αλλά σας πήραν χαμπάρι.

Περιχαρής η στήλη πανηγυρίζει, πανί γυρίζει, καλωσορίζει 
και κάλος ορίζει τον Κώστα (ή μήπως Κωνσταντίνο;) Ζουράρι 
ως υφυπουργό Παιδείας. Οστις συναγωνίζεται σε σοφία τον 
Byron και είμαστε βέβαιοι ότι θα καλύψει το δυσαναπλήρωτο, 
πολύχρονο κενό του. Κι ας είναι κατάλληλος μ' όνο και μόνο 
για πρωθυπουργός, σύμφωνα με δική του δήλωση.

Με συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 2013 στο περι-
οδικό «Εγώ» η νέα υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου 
αποκάλυψε πόσο την έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα. Δήλωνε μάλιστα πως δεν μπορεί να ανάψει ού-
τε καν τη θέρμανση στο σπίτι της: «Εχω κόψει τη βενζίνη και 
τη θέρμανση. Δεν μπορώ να πληρώσω κάποιες εισφορές στην 
εφορία που ήρθαν από το πουθενά. Δεν χρησιμοποιώ κεντρική 
θέρμανση. Εχω ξαναβάλει την παλιά σόμπα πετρελαίου που 
είχα πριν από τριάντα χρόνια στα Εξάρχεια, η οποία καίει πολύ 
λιγότερο. Ζω στο μισό σπίτι. Το σαλόνι είναι κλειστό. Κυκλοφο-
ρώ στο δρόμο με παπάκι και ποδήλατο. Αγοράζω τα απολύτως 
απαραίτητα και κάνω έξτρα δουλειές». Φυσικά όλα αυτά τώρα 
θα περάσουν στο παρελθόν…

Στο περιθώριο του γουάου πολυθεάματος πούστησε το 
«1984 Channel», η παγκόσμια τηφλεόραση που εποπτεύει τον 
πλάνητα πλανήτη, η στήλη χρεμετίζει και χαιρετίζει την εκλογή 
Τραμπ ως φόρτι φίφθ πρέζι-dead οφ δε γιουνάιτ-end στέιτς. 
Οχι πως αν έβγαινε η Hill Αρη θα υπήρχε θεαματική διαφορά, 
αλλά είναι εκείνη η ειδοποιός λεπτομέρεια που αποτυπώνει τη 
σκέψη και τα μονοπάτια στα οποία βαδίζει πια η ανθρωπότητα. 
Και γι' αυτό κρατάει μια αράδα σιγή:

«Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να ερχόμαστε σε επαφή 
με τον άλλον πίσω από τον φράχτη. Αυτός είναι ο λόγος που 
οι μεγάλες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις στα οικοδομικά συ-
γκροτήματα, οδηγούν στην απομόνωση και στην αδιαφορία 
προς τον πλησίον» (Conrad Lorenz).

Ενενήντα τρία χρόνια παραμένουν αμετάβλητα τα ελληνικά 
σύνορα! Κάτι που –μεταξύ πολλών άλλων- ενοχλεί τον πολυ-
πράγμονα και αεικίνητο σουλτάνο.

Πάει κι ο Βγενόπουλος. Μας έμεινε η ψεύτικη Θεανώ (Faux-
τίου). Ψεύτη ντουνιά. Κι ας μην ξεχνάμε ότι eco fin είναι η ηχώ 
του τέλους.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά Αξιωματικός Αντιτρομοκρατικής: Δεν έχω μιλήσει ποτέ για γιάφκα!

Αποκαλυπτήρια μιας σκευωρίας
Δεν έχω μιλήσει ποτέ για 

γιάφκα, δήλωσε στις 20 
Οκτώβρη, καταθέτοντας 
στο Πενταμελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων, ο οργανωτής 
της πρώτης τρομοδίκης του 
Χαλανδρίου Παρασκευάς 
Χηνόπουλος, πρώην στέλε-
χος της Αντιτρομοκρατικής. 
Η δήλωση του αντιτρομο-
κρατικάριου έχει ξεχωριστή 
σημασία, αν αναλογιστούμε 
ότι το βάφτισμα σε γιάφκα 
ενός φοιτητικού σπιτιού στο 
Χαλάνδρι επέτρεψε στην κα-
κόφημη Αντιτρομοκρατική να 
δημιουργήσει μια δεξαμενή, 
από την οποία αντλούσε «μέλη 
της ΣΠΦ». Φυσικά, η δεξαμε-
νή περιείχε μόνο αναρχικούς. 
Οι «γόνοι καλών οικογενειών», 
που επίσης περνούσαν από το 
σπίτι, θεωρήθηκαν «υπεράνω 
υποψίας». 

Ο Χηνόπουλος ήταν ένα από 
τα στελέχη αυτής της τρομο-
υπηρεσίας που οργάνωσε τις 
παρακολουθήσεις του φοιτητι-
κού σπιτιού, τις συλλήψεις, τη 
συγκρότηση της δικογραφίας 
και την κατανομή των υπηρεσι-
ακών δυνάμεων: ποιοι από τους 
αντιτρομοκρατικάριους θα κα-
ταθέσουν και τι θα καταθέσουν 
στην προανάκριση, στην ανάκρι-
ση και στο δικαστήριο. Το σχέ-
διο προέβλεπε ότι στις κρίσιμες 
ερωτήσεις θα απαντούν «δεν 
θυμάμαι», «δεν γνωρίζω». 

Αυτός, λοιπόν, ο οργανωτής 
και… εργολάβος μετατροπής 
ενός κοινού σπιτιού σε κεντρική 
γιάφκα της ΣΠΦ «κλάταρε». Εί-
χε προηγηθεί δικό μας ρεπορτάζ 
με τίτλο «Ενας ασφαλίτης της 
Αντιτρομοκρατικής συγγραφέας 
παιδικών παραμυθιών», η παρου-
σία του συνηγόρου Φρ. Ραγκού-
ση και η ενδελεχής εξέτασή του 
από τον συνήγορο Ηρ. Γράψα. 
«Κλάταρε» και δήλωσε: Δεν 
έχω μιλήσει ποτέ για γιάφκα! 
Η δήλωση αυτή, όχι από κάποιον 
τυχαίο ασφαλίτη, αλλά από έναν 
αξιωματικό που ήταν από τους 
οργανωτές της δίωξης κατά της 
ΣΠΦ και άλλων αναρχικών αγω-
νιστών, τινάζει στον αέρα όλη τη 
βρώμικη ιστορία που κατασκεύ-
ασε η Αντιτρομοκρατική. 

Οι κατηγορούμενοι για τις 
δύο υποθέσεις του Χαλανδρίου 
που δήλωσαν ότι είναι μέλη της 
ΣΠΦ και ανέλαβαν την πολιτική 
ευθύνη για τη δράση της οργά-
νωσής τους, δεν μετατρέπονται 
αυτόματα σε ενόχους για τις 
ενέργειες της οργάνωσης, χωρίς 
στοιχεία που να εξατομικεύουν 
τη συμμετοχή τους σ’ αυτές. 
Τέτοια στοιχεία δεν προέκυ-
ψαν, ούτε στην προανάκριση, 
ούτε στην ανάκριση, ούτε στην 
ακροαματική διαδικασία της 
πρώτης τρομοδίκης, πρωτόδικα 
και σε δεύτερο βαθμό. Το ίδιο 
ισχύει και για τους αναρχικούς 
αγωνιστές που από την πρώτη 
στιγμή  βροντοφώναξαν ότι δεν 
υπήρξαν ποτέ μέλη της ΣΠΦ.

Με την δήλωσή του ο Χηνό-

πουλος ομολογεί ότι ψευδώς 
χαρακτήρισαν το σπίτι στο 
Χαλάνδρι σαν γιάφκα, στις 23 
Σεπτέμβρη του 2009. Με το 
χαρακτηρισμό «γιάφκα» μπο-
ρούσαν να διώκουν συνέχεια 
αναρχικούς των οποίων είχαν 
βρεθεί αποτυπώματα ή βιολο-
γικό υλικό σε μείγματα, ακόμα 
και σε κινητά αντικείμενα. Εγινε 
και τρίτη τρομοδίκη, στην οποία 
είχαν παραπεμφθεί ως κατη-
γορούμενοι ο Κ. Σακκάς, ο Αρ. 
Ντάλιος και ο Ν. Ρωμανός, στην 
οποία όμως απαλλάχτηκαν από 
τις κατηγορίες για συμμετοχή σε 
«τρομοκρατική» οργάνωση, για 
προμήθεια, κατοχή και κατα-
σκευή εκρηκτικών μηχανισμών 
και για κατοχή όπλων.

Υποστηρίζουμε ότι και τα μέ-
λη της ΣΠΦ δεν πρέπει να κατα-
δικαστούν για τις ενέργειες της 
οργάνωσης, ανεξάρτητα από 
το ότι δηλώνουν ότι δεν  τους 
ενδιαφέρει η ποινική  αντιμετώ-
πισή τους. Δεν έχουμε, φυσικά, 
οποιαδήποτε διάθεση αντιπαλό-
τητας με τα φυλακισμένα μέλη 
της ΣΠΦ, όμως πρέπει να στρι-
μώξουμε τα τρομοδικεία ώστε 
να μην καταδικάζουν χωρίς 
εξατομίκευση των κατηγοριών, 
εφαρμόζοντας το ναζιστικό 
δόγμα της συλλογικής ευθύνης.
Χτυπώντας αυτό το δόγμα βο-
ηθάμε να αποκαλυφθεί ότι τα 
τρομοδικεία διώκουν τα μέλη 
της ΣΠΦ και τους άλλους αναρ-
χικούς αγωνιστές ως πολιτικούς 
τους αντίπαλους, ενώ παράλλη-
λα επιδιώκουν να πλουτίσουν τη 
νομολογία τους με καταδικαστι-
κές αποφάσεις χωρίς στοιχεία.

Η δήλωση του πρώην αξιωμα-
τικού της Αντιτρομοκρατικής και 
νυν Διευθυντή Ασφαλείας Χανί-
ων, Παρ. Χηνόπουλου, προέκυψε 
μετά από απανωτές ερωτήσεις 
του συνηγόρου υπεράσπισης 
και συνεχείς παρεμβάσεις της 
προέδρου του τρομοδικείου 
Ζαμπέτας Στράτα. Παραθέτου-
με τον ακριβή διάλογο:

Συνήγορος (Ηρ. Γράψας): Η 
εικόνα του σπιτιού που συναντή-
σατε ήταν η εικόνα ενός χώρου 
φυσιολογικού, μιας κατοικίας 
που μένει, εν πάση περιπτώσει  
όχι μια οικογένεια με παιδάκια, 
αλλά νεαρά άτομα; Ηταν μια ει-
κόνα ενός σπιτιού φυσιολογική;

Π. Χηνόπουλος: Μάλιστα.
Συνήγορος: Η εικόνα αυτή 

που είδατε εσείς παρέπεμπε σε 
γιάφκα;

Πρόεδρος Ζαμπέτα Στράτα: 
Είπε φυσιολογική.

Συνήγορος: Οχι, είναι άλλη η 
ερώτηση που κάνω, κυρία πρόε-
δρε: Παρέπεμπε σε γιάφκα;

Χηνόπουλος: Οχι.
Συνήγορος: Είχε κάτι που να 

θυμίζει;
Χηνόπουλος: Οχι.
Πρόεδρος: Οχι.
Συνήγορος: Εχετε βρει ποτέ 

- υπάρχει μια οργάνωση που αυ-
τοαποκαλείται ΣΠΦ- εσείς έχετε 
βρει ποτέ κάποια γιάφκα;

Πρόεδρος: Δεν έχει καταθέσει 
νομίζω κάτι τέτοιο μέχρι τώρα.

Συνήγορος: Οχι, άλλο τον 
ρώτησα. Αν έχει βρεθεί κάποια 
γιάφκα.

Χηνόπουλος: Δεν έχω μιλήσει 
ποτέ για γιάφκα.

Συνήγορος: Δεν έχετε πει γι-
άφκα, μάλιστα.

Χηνόπουλος: Δεν έχω πει 
πουθενά τη λέξη γιάφκα.

Συνήγορος: Μάλιστα. Το λέω 
γιατί στον Τύπο αυτό το σπίτι 
προβλήθηκε ως γιάφκα.

Πρόεδρος: Δεν μας απασχο-
λεί ο Τύπος αυτή τη στιγμή, κύριε 
συνήγορε, ερωτήσεις συγκεκρι-
μένες θα βάλετε.

Συνήγορος: Ενημερώνεται 
(σ.σ. ο Τύπος) από την Ασφάλεια.

Πρόεδρος: Αφήστε το σχόλιό 
σας, κ. συνήγορε, ας πάμε στις 
ερωτήσεις τις συγκεκριμένες.

Οι απαντήσεις του Διευθυντή 
Ασφάλειας Χανίων Π. Χηνόπου-
λου, ότι το σπίτι στο Χαλάνδρι 
δεν ήταν γιάφκα και ότι ο ίδιος 
δεν έχει μιλήσει ποτέ για γιάφ-
κα, κάνουν θρύψαλλα το σαθρό 
κατηγορητήριο, στη σύνταξη του 
οποίου συμμετείχε και ο ίδιος. 
Το ερώτημα είναι τι έχει γράψει 
η γραμματέας του δικαστηρίου 
και τι θα γραφεί στο τέλος στα 
πρακτικά. Το σπουδαιότερο είναι 
ότι στα πρακτικά δε γράφονται 
οι ερωτήσεις που υποβάλλουν οι 
διάδικοι στους μάρτυρες, παρά 
μόνο οι απαντήσεις. 

Το αναφέρουμε, γιατί στο 
πρωτόδικο της υπόθεσης «Χα-
λάνδρι-2», ο συνήγορος υπε-
ράσπισης Φρ. Ραγκούσης είχε 
ρωτήσει τον Χηνόπουλο: Τι 
προέκυψε από τις πληροφορίες 
σας για το σπίτι στο Χαλάνδρι, 
ήταν γιάφκα ή σπίτι; Ο Χηνό-
πουλος απάντησε ότι προέκυ-
ψε σπίτι, όμως αυτή η απαντη-
ση δεν υπάρχει στα πρακτικά. 
Αν είχε επιτραπεί η φωνοληψία 
των πρακτικών της δίκης ή -σε 
αντίθετη περίπτωση- καταθέ-
τονταν γραπτά στα πρακτικά 
οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις, 
ως σχολιασμός της κατάθεσης 
του μάρτυρα με βάση το άρθρο 
358 του ΚΠΔ, δε θα μπορούσε ο 
πρόεδρος του τρομοδικείου να 
αποσιωπήσει απαντήσεις σαν κι 
αυτές του Χηνόπουλου.

Στις 31 Οκτώβρη, εξετάστηκε 
ο αστυνομικός της Αντιτρομο-
κρατικής Χαρ. Ξένος. Η πρόε-
δρος ρώτησε για τους ανθρώ-
πους που έμπαιναν και έβγαιναν 
από το σπίτι και αν ο Χηνόπου-
λος πήγε επιτόπου  τις μέρες που 
έκαναν παρακολούθηση:

Πρόεδρος: Τα πρόσωπα που 
μπαίνανε και βγαίνανε στην 
οικία αυτή τα βλέπατε να μπαί-
νουνε φοβισμένα κάπως και πα-
ρατηρούσαν το χώρο ή μπαίνανε 
μέσα και βγαίνανε με άνεση; Πώς 
τα βλέπατε;

Χαρ. Ξένος: Αν έβλεπα πως 
κάποιος κοίταγε κάτι, έφευγα για 
να μη (δεν ακούγεται ευκρινώς), 
για να μη με εντοπίσουν (δεν 

ακούγεται ευκρινώς). Βγαίνανε 
με προφυλάξεις!

Εδώ είναι το «ζουμί». Λέγο-
ντας ότι «βγαίνανε με προφυ-
λάξεις», ο ασφαλίτης, εμμέσως 
πλην σαφώς, χαρακτηρίζει το 
σπίτι γιάφκα. Τι έκανε η πρό-
εδρος; Προχώρησε σε άλλες 
ερωτήσεις! Τι έπρεπε να κάνει; 
Να θυμίσει στον ασφαλίτη τι 
έχει καταθέσει στα πρωτόδικα 
για τις υποθέσεις «Χαλάνδρι-1» 
και «Χαλάνδρι-2». Ποια η σκοπι-
μότητα αυτής της τόσο σημαντι-
κής παράλειψης;

Στο πρώτο πρωτόδικο, ο 
Ξένος κατέθεσε: «Ηταν μια 
συνηθισμένη οικία. Δεν μας κί-
νησε τίποτα την υποψία. Απλώς 
καταγράφαμε ποιοι μπαίνανε 
και βγαίνανε». «Η Παντέλογλου 
έμπαινε φυσιολογικά στο σπίτι 
χωρίς να παίρνει μέτρα προφύ-
λαξης. Ούτε ο δεύτερος κατη-
γορούμενος (Γιόσπας) έπαιρνε 
μέτρα προφύλαξης» (σελίδα 196 
των πρακτικών).

Στο δεύτερο πρωτόδικο ο 
Ξένος κατέθεσε: «Τα άτομα που 
έβγαιναν από το σπίτι έβγαιναν 
φυσιολογικά» (σελίδα 91 των 
πρακτικών). «Εκείνη την ημέρα 
τους κατηγορούμενους που είδα  
δεν είδα να κάνουν κάτι μη νόμι-
μο» (σελίδα 92 των πρακτικών).

Από την ανάγνωση των κατα-
θέσεων Ξένου στα δύο πρωτόδι-
κα τρομοδικεία προκύπτει με βε-
βαιότητα ότι τώρα, απαντώντας 
στην πρόεδρο ότι «βγαίνανε με 
προφυλάξεις», ψευδομαρτυρού-
σε απροκάλυπτα. Ως τέτοιον 
έπρεπε να τον αντιμετωπίσει η 
πρόεδρος και όχι να προχωρή-
σει  σε άλλες ερωτήσεις.

Οι απαντήσεις που έδωσε 
ο Χηνόπουλος, ότι το σπίτι στο 
Χαλάνδρι δεν ήταν γιάφκα και 
ότι αυτός ποτέ δεν έχει μιλή-
σει για γιάφκα, ενόχλησαν την 
ηγεσία της Αντιτρομοκρατικής, 
που έστειλε τον Ξένο να πει ότι 
τα άτομα βγαίνανε από το σπίτι 
με προφυλάξεις, σε μια προσπά-
θεια να κλονίσουν την κατάθεση 
Χηνόπουλου και να θολώσουν τα 
νερά. Και βέβαια, καθησύχασαν 
τον Ξένο να μην τον απασχολεί 
το ότι αλλάζει την κατάθεσή του.

Η πρόεδρος δε θύμισε, επί-
σης, στον Ξένο τι κατέθεσε ο 
τότε προϊστάμενός του Παρ. Χη-
νόπουλος, ώστε στη συνέχεια να 
τον καλέσει να δώσει εξηγήσεις 
για τις σαφώς συγκρουόμενες 
καταθέσεις τους για το σπίτι 
στο Χαλάνδρι. Στη συνέχεια, 
πέρασε σε ερωτήσεις για το αν 
ο Χηνόπουλος πήγαινε στο ση-
μείο παρακολούθησης. Επέμενε 
πάρα πολύ, μέχρι που ο Ξένος 
απάντησε ότι «δεν είχε έρθει 
ποτέ». Παραθέτουμε το διάλογο:

Πρόεδρος: Ο Χηνόπουλος 
ερχόταν καταρχήν στο σημείο 
παρακολουθήσεως;

Ξένος: Να σας πω κάτι. Επειδή 
είναι αστυνομικός μπορεί να έρ-
θει ανά πάσα στιγμή.

Πρόεδρος: Λέω αν είχε έρθει.
Ξένος: Δεν είχε έρθει.
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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 
διασχίζει τα σφραγισμέ-
να σύνορα του «παγκο-
σμιοποιημένου» καπιτα-
λισμού μέσα στη νύχτα, 
που είναι ανοιχτά μόνο 
για τη ροή των κεφαλαί-
ων και των εμπορευμάτων, σε μια ατέρμονη φυγή – αυτού που 
δραπετεύει από τη Σκύλλα προς τη Χάρυβδη. Του φτωχού κι 
απανταχού ανεπιθύμητου, αυτού που δεν πνίγεται στη διαδρο-
μή, 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 απο-
μείνει, αυτά του ντοκιμαντέρ με τη μυθοπλασία.

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

Η είσοδος είναι -όπως πάντοτε- ελεύθερη.

~Παρασκευή 18/11/2016~

ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
(Fuocoammare, Ιταλία – Γαλλία, 2016, 108’)

Σκηνοθεσία, Σενάριο, Φωτογραφία: Τζιανφράνκο Ρόζι
Μοντάζ: Τζάκοπο Κουάντρι
Μουσική: Στέφανο Γκρόσο

Παραγωγή: Stemal Entertainment, 21uno Film, Cinecitta 
Luce S.p.A., Rai Cinema, Les Films d’Ici, ARTE France 

Cinema
Μετά από ενδελεχή έρευνα και μακροχρόνια επιτόπια 

παρατήρηση, ο Τζιανφράνκο Ρόζι κινηματογραφεί το μικρό 
ιταλικό νησί της Λαμπεντούζα, το διάσημο πια ως το σημείο 
πρώτης «υποδοχής» επί ευρωπαϊκού εδάφους για εκατοντά-
δες χιλιάδες πρόσφυγες από την Αφρική και τη Μέση Ανα-
τολή τα τελευταία χρόνια. Ο Ρόζι δομεί την ταινία του μέσα 
από μία πραγματική διχοτομία. Από τη μια μεριά, η φρίκη της 
ρουτίνας: οι κάτοικοι του νησιού, κυρίως ψαράδες, που ζουν 
μια ήσυχη κι απλή ζωή χωρίς εξάρσεις. Η κλεισμένη στο σπίτι 
νοικοκυρά, ο πιτσιρικάς Σαμουέλε που πασχίζει να διασκεδά-
σει το χρόνο του όπως μπορεί, ο τοπικός ραδιοφωνικός πα-
ραγωγός που διακόπτει τα αφιερωμένα από τον έναν σύζυγο 
στον άλλο τραγούδια μόνο για να παρουσιάσει με επίπεδο 
ύφος ένα ακόμη πολύνεκρο ναυάγιο στα ανοιχτά του νησι-
ού. Από την άλλη μεριά, η ρουτίνα της φρίκης: οι καραβιές 
των απελπισμένων που καταφτάνουν ζωντανοί ή νεκροί στα 
σαπιοκάραβα της διακίνησης για να γίνουν αντικείμενα ενός 
απρόσωπου, κλινικού μηχανισμού διάσωσης και διαχείρισης 
«ανθρώπινου υλικού». Δυο κόσμοι χώρια, στο ίδιο μικρό μέ-
ρος. Το κλειστοφοβικό σύμπαν των ντόπιων και η καθημερινή 
«ασύμμετρη απειλή» των χιλιάδων ναυαγισμένων ξένων δεν 
έρχονται ποτέ σε επαφή, παρά μόνο μέσω του μοναδικού 
γιατρού που υπάρχει στο νησί και εξυπηρετεί κατοίκους και 
μετανάστες. Ο Ρόζι δήλωσε, κατά την απονομή των βραβείων 
στο φεστιβάλ Βερολίνου, όπου η ταινία απέσπασε τη Χρυσή 
Αρκτο: «Ελπίζω να προκαλέσει μια αφύπνιση. Είναι απαράδε-
κτο να πεθαίνουν άνθρωποι διασχίζοντας τη θάλασσα για να 
γλιτώσουν από τις τραγωδίες».

Ξεροψήνουν τον Παππά
Από άποψη ουσίας τίποτα 

το καινούργιο δεν ήρθαν 
να προσθέσουν οι φωτογρα-
φίες του Παππά με τον Ηφαι-
στο, τον Αρτεμίου και στελέχη 
καπιταλιστικών ομίλων στο Κα-
ράκας. Το να είναι ο Παππάς 
(με κοντομάνικο και βερμού-
δα) μαζί με τον Αρτεμίου, τον 
Ηφαιστο και τους υπόλοιπους 
(που η εφημερίδα φρόντισε 
να τους καλύψει τα πρόσωπα) 
στο σπίτι ενός βενεζουελάνου 
υπουργού (έτσι τουλάχιστον 
γράφει η εφημερίδα) δεν έρ-
χεται να προσθέσει κάτι. Ερ-
χεται, όμως, να συντηρήσει το 
«ζήτημα Παππά».

Ο «κολλητός» του Τσίπρα 
έχει επιλεγεί από τον «πολιτι-
κό σχεδιασμό» της ΝΔ ως ο 
αδύνατος κρίκος. Ξεροψήνο-
ντας τον Παππά αδυνατίζουν 
τον Τσίπρα, χτυπώντας τον σ' 
αυτό που η συριζαϊκή προπα-
γάνδα παρουσιάζει ως σημείο 
υπεροχής, το περιβόητο «ηθικό 
πλεονέκτημα». 

Ο Αρτεμίου μιλάει. Και μιλά-
ει πολύ. Δεν ξέρουμε αν είναι 
το στιλ του, αλλά είναι δυνατόν 
ένας άνθρωπος, που υπήρξε 
(ίσως είναι ακόμα) πολιτικό 
στέλεχος του ΑΚΕΛ και που 
εκπροσωπεί καπιταλιστικούς 
ομίλους, να είναι τόσο φλύ-
αρος; Συνήθως οι άνθρωποι 
αυτοί είναι «τάφοι», γιατί αυτό 
απαιτεί ο ρόλος τους. Στην πε-
ρίπτωση του Αρτεμίου, όμως, 
δεν υπάρχει εφημερίδα που να 
του ζήτησε συνέντευξη ή δη-
λώσεις και να αρνήθηκε. Και τι 
κάνει; Από δήλωση σε δήλωση 
αυτοδιαψεύδεται.

Το τελευταίο σενάριό του 
λέει ότι στη Βενεζουέλα πήγαν 

για να πουλήσουν προϊόντα και 
όχι για ν' αγοράσουν. Η Βενε-
ζουέλα, λέει, ήθελε φασόλια, 
αντζούγιες, λάδι, ελιές, προϊό-
ντα μακράς διάρκειας, αλλά τα 
χάλασαν στους οικονομικούς 
όρους. Και τα στελέχη του ομί-
λου Βαρδινογιάννη τι γύρευαν, 
να πουλήσουν φασόλια και 
αντζούγιες; Ποιος μπορεί να 
το χάψει αυτό, όταν είναι γνω-
στό ότι εκείνη την περίοδο το 
τσαβικό καθεστώς προωθούσε 
το πρόγραμμα «πετρέλαιο για 
τρόφιμα»;

Και ο Παππάς με τον Ηφαι-
στο πού κολλάνε σ' αυτή την 
ιστορία; Ο Αρτεμίου προ-
σπαθεί να πείσει ότι απλώς 
συνέπεσαν. Οτι ο Παππάς με 
τον Ηφαιστο έκαναν πολιτι-
κές συναντήσεις, ενώ αυτός 
(ο Αρτεμίου) με τους πελάτες 
του έκαναν επιχειρηματικού 
τύπου συναντήσεις. Και μόνο 
σε κανένα μουσείο ή σε καμιά 
δεξίωση τύχαινε να συναντη-
θούν. Ελα, όμως, που ο ίδιος 
ο Παππάς είπε από την πρώτη 
στιγμή ότι πήγε στη Βενεζουέ-
λα για «διερεύνηση άλλων δυ-
νατοτήτων σε σχέση με αγορά 
προϊόντων αγροτικών από τα 
κρατικά σούπερ μάρκετ της 
Βενεζουέλας εκείνο τον και-
ρό». Και ο Αρτεμίου τον ειρω-
νεύτηκε μέσω twitter: «Σιγά να 
μην πήγαμε στα supermarket 
της Βενεζουέλας για να αγο-
ράσουμε πιπεριές και φασό-
λια». Τώρα, μιλάει για φασόλια 
και αντζούγιες, εκθέτοντας 
τον Παππά.

Είναι τέτοια η λογοδιάρροια 
του Αρτεμίου, όμως, που εκθέ-
τει γενικότερα την κυβέρνηση. 
Οπως όταν δηλώνει: «Δεν είχα-

με ποτέ στο παρελθόν κάποια 
σχέση. Τον Νίκο τον γνώρισα 
σε αυτό το ταξίδι στη Βενε-
ζουέλα και λόγω της ηλικίας 
αποκτήσαμε κάποια οικειότη-
τα. Δεν σας κρύβω ότι αργότε-
ρα λόγω των επιχειρηματικών 
μου δραστηριοτήτων και με 
τον διευθυντή του γραφείου 
του Αλέξη Τσίπρα και με άλ-
λους υπουργούς προωθούσα 
τα συμφέροντα των πελατών 
μου»! Εμφανίζει το Μαξίμου 
σαν παραμάγαζο όπου πήγαι-
νε (χωρίς να δίνει στόχο, προ-
φανώς) και έκλεινε συμφωνίες 
για λογαριασμό πελατών του!

Αυτό που περιγράφει ο Αρ-
τεμίου είναι ο ορισμός της 
διαπλοκής. Και δεν του έχει 
απαντήσει κανένας από την 
κυβέρνηση. Το μόνο βέβαιο 
είναι ότι ο τύπος αυτός εθεά-
θη να βγαίνει από το Μαξίμου, 
ενώ συνταξίδεψε με τους Παπ-
πά και Ηφαιστο στη Βενεζουέ-
λα, συνοδευόμενοι από στελέ-
χη του ομίλου Βαρδινογιάννη. 
Και μάλιστα, την εποχή που 
ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν ακόμα 
στην αντιπολίτευση, όμως είχε 
καλές σχέσεις με το τσαβικό 
καθεστώς. Βάσει αυτών των 
καλών σχέσεων, κορυφαία 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο 
Παππάς και ο Ηφαιστος (που 
εκπροσωπούσαν τις δυο βασι-
κές φράξιες του τότε ΣΥΡΙΖΑ), 
λειτούργησαν ως μεσάζοντες. 
Για λογαριασμό τίνων; Του βε-
νεζουελάνικου καθεστώτος ή 
των ελληνικών καπιταλιστικών 
ομίλων; Και με τι αντάλλαγμα;

Δεν περιμένουμε, βέβαια, 
να πάρουμε απαντήσεις σ' αυ-
τά τα ερωτήματα. Οι Τσιπραίοι 
θα περιμένουν να περάσει η 

μπόρα, να ξεχειλώσει το ζήτη-
μα και να ξεχαστεί. Δεν είμα-
στε καθόλου σίγουροι, όμως, 
ότι θα το αφήσει η ΝΔ. Ηδη 
το έχει στείλει στη Βουλή και 
όταν έρθει η ώρα της συζήτη-
σης, θα γίνει σίγουρα πατιρντί. 
Μέχρι τότε, θα το συντηρεί ο 
δεξιός Τύπος με τη δημοσίευ-
ση φωτογραφιών, τις οποίες 
προφανώς έχουν δώσει κάποια 
από τα στελέχη επιχειρήσεων 
που ήταν τότε μαζί με τον Παπ-
πά και τον Ηφαιστο.

Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη 
φορά που στελέχη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ (ανεξαρτήτως φράξιας) 
συνελήφθησαν να συμμετέ-
χουν σε μυστικά παζάρια με 
καπιταλιστές. Υπάρχει και η 
περίπτωση του Μελισσανίδη, 
το 2014, με τον ΣΥΡΙΖΑ ακόμα 
στην αντιπολίτευση. Φλαμπου-
ράρης και Στρατούλης έκαναν 
συναντήσεις στα γραφεία του 
ομίλου Μελισσανίδη, έκλεισαν 
συμφωνία και ο Στρατούλης 
ανέλαβε να την «κατεβάσει» 
στη Βουλή και μάλιστα σε 
Επιτροπή της οποίας δεν ήταν 
μέλος. Στη συνέχεια έγιναν 
τα γνωστά γεγονότα στη Νέα 
Φιλαδέλφεια από τους μπρά-
βους, ξεσηκώθηκε και κόσμος 
του ΣΥΡΙΖΑ και αναγκάστηκαν 
να υπαναχωρήσουν από τη 
συμφωνία, σκηνοθετώντας μια 
οριακή πλειοψηφία στην πολι-
τική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Φανταστείτε, λοιπόν, αυ-
τοί που όσο ακόμα ήταν στην 
αντιπολίτευση συμμετείχαν σε 
μυστικά «νταραβέρια» με καπι-
ταλιστικούς ομίλους, οργανώ-
νοντας ακόμα και αποστολές 
στο εξωτερικό, τι κάνουν από 
τότε που έγιναν κυβέρνηση.

Η απόλυτη εξαχρείωση ενός ποταπού

Αυτή τη φορά ο Αλ. Γιωτόπουλος πα-
ράτησε τους «υπαινιγμούς», έπαψε 

να κρύβεται πίσω από την ορντινάντσα 
του (Τζωρτζάτος) και βγήκε ο ίδιος στο 
μεϊντάνι. Μ' ένα καθαρά χαφιέδικο και 
προβοκατόρικο κείμενο, έριξε καινούρ-
για λάσπη στον ανεμιστήρα της τρομο-
ϋστερίας, μιλώντας για ασύλληπτα μέλη 
της 17Ν, για κρυμμένα όπλα, κρυμμένα 
χαρτιά και άλλα τέτοια φαιδρά.

Φαιδρά, αλλά δυστυχώς όχι ευτράπε-
λα, καθώς κινήθηκε ήδη ο αστυνομικοδι-
καστικός μηχανισμός για να «διερευνή-
σει» τις καταγγελίες του. Δεν ξέρουμε αν 
ο μηχανισμός θα μείνει μόνο σε μια γερή 
δόση τρομοϋστερίας ή θα κάνει και κά-
ποιο βήμα να εμπλέξει ανθρώπους και να 
τους βάλει σε περιπέτειες σαν κι αυτές 
που άλλοι είχαν γνωρίσει παλαιότερα. 
Δεν ξέρουμε αν ο ίδιος ο Γιωτόπουλος, 
από τον οποίο θα ζητηθεί να καταθέσει 
ως μάρτυρας, θα φτάσει στο σημείο να 
μετατρέψει τις «καταγγελίες» του σε ονό-
ματα. Οποια κι αν είναι η εξέλιξη, όμως, 
ένα αίσθημα αηδίας κατακλύζει κάθε 
άνθρωπο που βλέπει με συμπάθεια τις 
οργανώσεις του αντάρτικου πόλης και 
έχει εκφράσει -με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο- την αλληλεγγύη του στους αγω-
νιστές που ανέλαβαν την πολιτική ευθύνη 
της στράτευσής τους και αντιμετώπισαν 

περήφανα το μηχανισμό καταστολής του 
αστικού κράτους.

Η τελευταία ενέργεια του Γιωτόπου-
λου έρχεται να ολοκληρώσει μια μακρά 
αλυσίδα παρόμοιων ενεργειών, που 
ξεκίνησαν στο τέλος της πρώτης δίκης 
της 17Ν, όταν έβαλε το συνήγορό του να 
μιλήσει για «ασύλληπτα μέλη της 17Ν». 
Στη συνέχεια, δεν έκανε τίποτ' άλλο από 
το να προσπαθεί να λερώσει την τιμή της 
17Ν και την αγωνιστική τιμή του Δημήτρη 
Κουφοντίνα, που σήκωσε στις πλάτες του 
βάρος περισσότερο απ' αυτό που του 
αναλογούσε. Ακολούθησαν επιστολές 
«φίλων» με γελοία αλλά βρόμικα «επι-
χειρήματα», επιστολές Τζωρτζάτου με 
το ίδιο περιεχόμενο, μέχρι που βγήκε ο 
ίδιος ο «ερευνητής» Γιωτόπουλος για να 
επιβεβαιώσει πως πίσω απ' όλα τα προη-
γούμενα ήταν αυτός, ήταν ο υποβολέας, 
όπως εύστοχα τον χαρακτήρισε κάποια 
στιγμή ο Δ. Κουφοντίνας.

Λένε πως η λογική του κατήφορου εί-
ναι ο πάτος. Ο πατέρας του Γιωτόπουλου, 
αρχηγός του αρχειομαρξισμού, κατάντη-
σε να γράφει ύμνους στο μοναρχοφασι-
σμό. Στα ίδια χνάρια βαδίζει και ο γιος, 
φροντίζοντας το συγκεκριμένο όνομα 
να αναφέρεται μαζί με άλλα, αντίστοιχα 
ονόματα, στα οποία ο λαός μας αναφέ-
ρεται με τη μέγιστη περιφρόνηση.

Πρόεδρος: Τη συγκεκριμένη ημέρα;
Ξένος: Οχι.
Πρόεδρος: Αλλες από τις προηγούμενες ημέ-

ρες;
Ξένος: Μπορεί να έρθει να ελέγξει. Σε εμένα 

δεν είχε έρθει ποτέ. Μπορεί να έρθει να ελέγξει, 
να δει τι κάνουμε. Δεν μπορεί να του το απαγο-
ρεύσει κανείς.

Πρόεδρος: Αλλο το μπορεί, άλλο εάν έχει έρθει.
Ξένος: Σε εμένα δεν έχει έρθει ποτέ.
Η πρόεδρος δε θύμισε στον Ξένο τι είπε στα 

δύο πρωτόδικα δικαστήρια, τις αποφάσεις των 
οποίων δικάζει σε δεύτερο βαθμό το τρομοδικείο 
που προεδρεύει. Δε θύμισε στον ασφαλίτη τι είπε 
ο προϊστάμενός του για το σπίτι στο Χαλάνδρι. 
Αντίθετα, επέμεινε φορτικά μέχρι να απαντήσει 
ο Ξένος ότι ο Χηνόπουλος δεν πήγε ποτέ στο ση-
μείο που παρακολουθούσαν το σπίτι. Ο παραπά-
νω συνδυασμός μας δημιουργεί την πεποίθηση 
ότι θέλει να θεωρηθούν οι απαντήσεις Χηνόπου-
λου για το σπίτι στο Χαλάνδρι ως προσωπικές 
εκτιμήσεις και όχι ως κατάθεση πραγματικών 
περιστατικών, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί η 
τωρινή κατάθεση Ξένου, ότι τα άτομα «βγαίνανε 
με προφυλάξεις» από το σπίτι.

Ομως, ο Χηνόπουλος ήταν αυτός που συγκέ-
ντρωνε τις πληροφορίες από τους ασφαλίτες 
του, αυτός που βάφτισε το φοιτητικό σπίτι «γι-
άφκα», αυτός που ενορχήστρωσε τις διώξεις. Το 
«κλατάρισμά» του σ’ αυτό το δικαστήριο και η πα-
ραδοχή ότι το σπίτι δεν ήταν γιάφκα, τινάζει στον 
αέρα το βρόμικο κατηγορητήριο, στη σύνταξη 
του οποίου συμμετείχε ενεργά ο ίδιος.
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Στις αρχές Νοέμβρη, 
δημοσιεύτηκαν οι νέες 

αλλαγές που αποφάσισε η 
Εθνική Επιτροπή Ελέγχου 
Παιγνίων στον κανονισμό 
λειτουργίας για τους ηλε-
κτρονικούς κουλοχέρηδες 
(ΦΕΚ 3528Β'/1-11-2016), με 
τις οποίες ανοίγει ο δρόμος 
για την άμεση εγκατάστασή 
τους από την ΟΠΑΠ ΑΕ. Ο 
αρχικός κανονισμός είχε 
ανακοινωθεί το Μάρτη του 
2015, έγινε μια τροποποίη-
ση προς το αυστηρότερο 
τον Ιούνη του 2015, η οποία 
είχε προκαλέσει τις έντονες 
αντιδράσεις από την εται-
ρία, και ακολούθησε η τωρι-
νή δεύτερη τροποποίηση, η 
οποία χαιρετίστηκε από τη 
διοίκησή της.

Σε δηλώσεις του μετά 
την δημοσίευση του νέου 
κανονισμού, ο διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρίας, 
Dammian Cope, ανέφερε 
μεταξύ άλλων: «Εχοντας 
παραμείνει απόλυτα προ-
σηλωμένος στο έργο των 
VLT, ο ΟΠΑΠ εισέρχεται 
πλέον στη φάση υλοποίη-
σης αυτής της επένδυσης 
και εργάζεται εντατικά για 
την πλήρη ανάπτυξη των 
VLΤ, που αποτελεί εταιρική 
προτεραιότητα για το έτος 
2017». 

Αρκεί μια απλή αντιπα-
ράθεση των πρόσφατων 
αλλαγών τόσο με τον αρ-
χικό κανονισμό όσο και με 
τις αλλαγές του Ιούνη του 
2015 για να καταλάβουμε 
ότι η κυβέρνηση υπέκυψε 
σε όλες τις απαιτήσεις της 
ΟΠΑΠ ΑΕ αδιαφορώντας 
για την προστασία των 
παιχτών. Ο αρχικός κανονι-
σμός όριζε ως μέγιστο χρό-
νο συμμετοχής κάθε παίχτη 
τις 12 ώρες τη βδομάδα και 
τις 40 ώρες το μήνα, όριζε 
ως ώρες λειτουργίες των 
καταστημάτων με τους κου-
λοχέρηδες από τις 9 το πρωί 
ως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα 
(και στις 4 μετά τα μεσά-
νυχτα για Παρασκευή και  

Σάββατο), υποχρέωνε τον 
παίχτη να δηλώσει το ΑΦΜ 
όταν κέρδιζε μεγάλα ποσά 
και δεν έθετε περιορισμό 
στο ποσό που θα μπορούσε 
να χάσει κάποιος παίχτης 
σε ημερήσια βάση. 

Ο κανονισμός του Ιούνη 
2015 ήταν πολύ πιο αυστη-
ρός και ανταποκρινόταν 
στις απαιτήσεις και τις 
υποδείξεις των υπηρεσιών 
της ΕΕ και της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού. Είχε μειώσει 
τις ώρες συμμετοχής του 
παίχτη σε 10 ημερησίως και 
32 εβδομαδιαίως, είχε μει-
ώσει τις ώρες λειτουργίας 
των καταστημάτων από τις 
10 το πρωί μέχρι τα μεσάνυ-
χτα (και στις 2 μετά τα με-
σάνυχτα για Παρασκευή και  
Σάββατο), είχε καθιερώσει 
την υποχρεωτική δήλωση 
του ΑΦΜ για να μπορέσει 
ο παίχτης να συμμετάσχει 
και όριζε τα 80 ευρώ ως το 
ανώτερο όριο που θα μπο-
ρούσε να χάσει καθημερινά.

Με την πρόσφατη τρο-
ποποίηση επανερχόμαστε 
στον αρχικό κανονισμό και 
μάλιστα με ευνοϊκότερες 
για την εταιρία στοιχημα-
τισμού διατάξεις, αφού δεν 
προβλέπεται κανένας χρο-
νικός περιορισμός στις ημε-
ρήσιες και εβδομαδιαίες 
ώρες συμμετοχής του παί-
χτη (καθορίζονται από τον 
ίδιο), επανέρχεται το αρχικό 
ωράριο για τα καταστήματα 
και δίνεται η δυνατότητα 15 
μέρες το χρόνο να μπορούν 
να λειτουργούν 24 ώρες το 
24ωρο. Ακόμα, δε θέτει 
όριο ημερήσιας ζημιάς για 
τον παίχτη, ενώ η δήλωση 
του ΑΦΜ είναι αναγκαία 
μόνο όταν ο παίχτης θέλει 
να πάρει βεβαίωση κερδών 
για να δικαιολογήσει έσοδα.

Γεννιέται λοιπόν η απο-
ρία: Γιατί η κυβέρνηση επέ-
λεξε να γίνει για  μια ακόμη 
φορά ρεζίλι και να αναγκα-
στεί να γλείψει εκεί που 
έφτυνε; Η απάντηση είναι 
πολύ απλή. Κάποιοι από την 

κυβέρνηση είτε πίστεψαν 
ότι εκτός από την ΟΠΑΠ 
ΑΕ θα υπάρξουν και άλλοι 
καπιταλιστές που θα θέλουν 
να «επενδύσουν» στο τζόγο 
και τους κουλοχέρηδες, είτε 
λειτούργησαν κατ’ εντολή 
κάποιου καπιταλιστή που 
ενδιαφερόταν για τη συ-
γκεκριμένη «επένδυση» και 
γι’ αυτό προσπάθησαν να 
σπάσουν το μονοπώλιο του 
ΟΠΑΠ. Είτε επειδή η δου-
λειά στράβωσε στο δρόμο 
και η «επένδυση» έμεινε 
μετέωρη και ο προϋπολο-
γισμός χωρίς τα προβλεπό-
μενα έσοδα από το τζόγο, 
είτε επειδή πήραν μήνυμα 
από την ΕΕ ότι ο ΟΠΑΠ θα 
κερδίσει την προσφυγή που 
έχει κάνει στο Διεθνές Διαι-
τητικό Δικαστήριο, αναγκά-
στηκαν να έρθουν σε συμ-
βιβασμό με τον ΟΠΑΠ και 
να κάνουν μια ακόμα κωλο-
τούμπα τροποποιώντας τον 
κανονισμό σύμφωνα με τις 
υποδείξεις της εταιρίας.

Ανεξάρτητα από την εκ-
δοχή που θα επιλέξει ο κα-
θένας για την αλλαγή της 
στάσης της κυβέρνησης, 
επιβεβαιώνεται για μια 
ακόμα φορά το συμπέρα-
σμα ότι η κυβέρνηση είναι 
μια «παιδική χαρά» που έχει 
σαν μοναδικό στόχο να πα-
ραμείνει με οποιοδήποτε 
τίμημα στην εξουσία.

Κος Πάπιας
papias@yahoo.gr
ΥΓ. Η ανακοίνωση των αλ-

λαγών πέρασε στα ψιλά των 
εφημερίδων και των οικονο-
μικών sites και δέχτηκε από 
ουδέτερες ως και θετικές 
κριτικές. Εξαίρεση αποτέ-
λεσε το ανεπίσημο όργανο 
της κυβέρνησης, η «Εφη-
μερίδα των Συντακτών», η 
οποία φιλοξένησε το θέμα 
στο σαλόνι της και σχολίασε 
με άκρως αρνητικό τρόπο τη 
συγκεκριμένη κυβερνητική 
απόφαση. Δεν μπορούμε να 
γνωρίζουμε τους λόγους για 
τους οποίους το ημιεπίσημο 
όργανο την πέφτει στην κυ-

βέρνηση, επιβεβαιώνει 
όμως το συμπέρασμα 
της «παιδικής χαράς».

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΝΤΑΝΙΣ ΤΑΝΟΒΙΤΣ

Θάνατος στο Σαράγεβο

Πρόκειται για μια γαλλοβοσνιακή παραγωγή, με τον βόσνιο 
Τάνοβιτς στο τιμόνι της σκηνοθεσίας. Ο σκηνοθέτης του «No 

man’s land», που κέρδισε το Οσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ται-
νίας το 2001, και του «Στιγμές στη ζωή ενός ήρωα», που κέρδισε 
το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, 
μας παρουσιάζει τη νέα του ταινία, μια πολιτική αλληγορία για 
τη λειτουργία της Ευρώπης και τις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες 
στις οποίες η χώρα του είναι εγκλωβισμένη.

Το ξενοδοχείο Ευρώπη ετοιμάζεται να φιλοξενήσει ένα γκαλά 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με αφορμή τα εκατό χρόνια από τη 
δολοφονία του Αρχιδούκα της Αυστρίας Φραγκίσκου Φερδινάν-
δου από τον σερβοβόσνιο Γκαβρίλο Πρίντσιπ, γεγονός που χρη-
σιμοποιήθηκε ως αφορμή για το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Κι ενώ όλα πρέπει σε λίγο να είναι έτοιμα, οι απλήρωτοι 
εργαζόμενοι του ξενοδοχείου θέλουν να κάνουν απεργία, ένας 
γάλλος πολιτικός δυσκολεύεται να μάθει το λόγο του, μια έντονη 
συνέντευξη διενεργείται στην ταράτσα με απόγονο του Πρίντσιπ 
και ο ιδιοκτήτης του στριπτιζάδικου στο ισόγειο αναλαμβάνει να 
λύσει κάποια συνδικαλιστικά προβλήματα.

Ο Τάνοβιτς αρχικά εμπνεύστηκε από το θεατρικό έργο «Hotel 
Europa» του γάλλου Μπερνάρ-Ανρί Λεβί. Κι ενώ στην αρχή ήθελε 
να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για τον τεράστιο μονόλογό του, στην 
πορεία προέκυψε μια πολυπρόσωπη ταινία μυθοπλασίας, που 
κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο τελευταίο Φε-
στιβάλ του Βερολίνου.

ΚΡΙΣΤΙ ΠΟΥΙΟΥ

Sieranevada

Σχεδόν δώδεκα χρόνια μετά τη θαυμάσια «Οδύσσεια του 
κυρίου Λαζαρέσκου», φιλοξενείται στις ελληνικές κινηματο-

γραφικές αίθουσες η νέα ταινία του Κρίστι Πουίου, που κι αυτή 
επικεντρώνεται στη σύγχρονη κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα 
της Ρουμανίας. Τα τελευταία χρόνια, η Ρουμανία μας έχει χαρίσει 
πολύ ωραίες και διεισδυτικές κοινωνικές ταινίες και ο Πουίου 
έπαιξε σημαντικό ρόλο σ’ αυτό.

Στην εν λόγω ταινία του, το μνημόσυνο του πατέρα του Λάρι θα 
σταθεί αφορμή για να μαζευτεί ξανά όλη η οικογένεια. Τρεις μέ-
ρες μετά την επίθεση στο περιοδικό Σαρλί Εμπντό, φαίνεται πως 
όλοι έχουν κάτι να πουν... Ο Πουίου, μέσα από τους διαλόγους 
του μικρού αυτού διαμερίσματος, βρίσκει τον απαραίτητο χώρο 
να προβληματίσει για μια σειρά ζητημάτων, που αφορούν στο 
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της χώρας του, διατηρώντας 
πάντα την ευαισθησία και πάνω από όλα το χιούμορ του.

ΝΤΑΓΚΟΥΡ ΚΑΡΙ

Καρδιά βουνό

Ο Φούζι είναι ένας παχύσαρκος, εσωστρεφής άντρας 43 χρό-
νων, που ακόμα ζει με τη μητέρα του. Η καθημερινή ζωή του 

Ανάπτυξη από το τζόγο!Επ' αόριστον αναβολή όλων των 
εθνικών πρωταθλημάτων ποδοσφαί-
ρου αποφάσισε η Προσωρινή Διοι-

κούσα Επιτροπή (ΠΔΕ) της ΕΠΟ, μετά 
τον εμπρησμό της κατοικίας του μέλους 
της και προέδρου της Κεντρικής Επι-
τροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) Γιώργου Μπί-
κα. Τα μέλη της ΠΔΕ έκαναν δεκτή την 
εισήγηση του εκπρόσωπου των διεθνών 
ομοσπονδιών Κωστάκη Κουτσοκούμνη 
και πλέον το σενάριο του ποδοσφαιρικού 
Grexit (αποκλεισμός των ελληνικών ομά-
δων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις) 
επανέρχεται στην επικαιρότητα.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί 
συνέχεια της «προειδοποίησης» που είχε 
κάνει η ΠΔΕ μετά τις παραιτήσεις-καταγ-
γελία των αρχιδιαιτητών της ΚΕΔ (Μπί-
κας, Καλύβας, Τσαχειλίδης), που ισχυρί-
στηκαν ότι έχουν πέσει θύματα απειλών 
και εκφοβισμού. Για όσους έχουν ασχο-
ληθεί με τα τεκταινόμενα στο ελληνικό 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο οι εξελίξεις 
αυτές ήταν αναμενόμενες. Οσοι συμμε-
τείχαν στο εξωαγωνιστικό κύκλωμα που 
καθόριζε τις εξελίξεις δε θα δέχονταν 
να χάσουν «αμαχητί» τα «προνόμιά» τους 
και τα φράγκα που έβγαζαν.

Οπως συμβαίνει σε κάθε είδους καπι-
ταλιστική μπίζνα (δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι μπίζνα είναι το επαγγελματικό πο-
δόσφαιρο), η εναλλαγή των προσώπων 
που την ελέγχουν και που κερδίζουν από 
αυτήν σπάνια γίνεται «αναίμακτα», αφού 
κανένας δεν είναι διατεθειμένος να δώ-
σει την «κουτάλα» και να αποχωρήσει 
από τη μπίζνα, χωρίς να λάβει κάποιας 
μορφής αποζημίωση.

Σε προηγούμενα φύλλα τονίσαμε ότι 
η παρέμβαση ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ στο ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο έγινε βιαστικά και 
χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο, αφού είχε 
σαν στόχο όχι την «εξυγίανση», αλλά τη 
διατήρηση της απόλυτης κυριαρχίας των 
διεθνών ομοσπονδιών μέσω του αυτοδι-
οίκητου της ΕΠΟ. Οπως αποδεικνύεται 
από τις εξελίξεις, η «αλλαγή σελίδας» 
έγινε χωρίς καμία μέριμνα για τον τρό-
πο αντιμετώπισης της «παράγκας», με 
αποτέλεσμα τα μέλη της, που είδαν τον 
κίνδυνο να χάσουν την κουτάλα, να αντι-
δράσουν και να στείλουν το μήνυμα ότι 
είναι «εδώ» και δεν προτίθενται να απο-
χωρήσουν οικειοθελώς από την κονόμα. 

Δυστυχώς για αυτούς, ο τρόπος με τον 
οποίο έστειλαν το μήνυμα είναι πιθανό 
να οδηγήσει σε αποτέλεσμα αντίθετο 
από αυτό που προσδοκούσαν, αφού 
ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ δείχνουν να θέλουν 
να ξεμπερδεύουν με τις «εκκρεμότη-
τες» στο ελληνικό ποδόσφαιρο, χωρίς 
να ασχοληθούν συστηματικά με αυτές 
και χωρίς να ενδιαφέρονται αν η λύση 
που θα δώσουν είναι η ενδεδειγμένη. 
Αλλωστε το μέγεθος της ελληνικής πο-
δοσφαιρικής αγοράς και η συνεχής απα-
ξίωσή της τα προηγούμενα χρόνια τους 
το επιτρέπουν.

Αποφάσισαν, λοιπόν, ως πρώτο βήμα 
την αναστολή των πρωταθλημάτων. Θα 
έρθει ο Κουτσοκούμνης για να διαβου-
λευθεί με την ΠΔΕ της ΕΠΟ και την κυ-
βέρνηση για τον τρόπο αντιμετώπισης 
της κατάστασης και αν απαιτηθεί να 
«σφίξουν λίγο παραπάνω οι κώλοι» για 
να μαζευτούν οι φανεροί και οι κρυφοί 
«ανιδιοτελείς εργάτες» του ελληνικού 
ποδοσφαίρου, που παρασιτούν σε αυτό, 
και να αποδεχτούν τα νέα δεδομένα, θα 
αποφασίσουν και ένα Grexit, για να αι-
σθανθεί το πόπολο ότι η «κάθαρση» και 
η «εξυγίανση» προχωρούν. Προσεχώς 
περισσότερα.

Οι πληροφορίες ότι το λογότυπο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής 
Ομοσπονδίας αντικαθίσταται με αυτό της φωτογραφίας δεν έχουν 
επιβεβαιωθεί. Από το ρεπορτάζ προέκυψε ότι υπήρξε βέτο από 
τη Σούπερ Λιγκ, που επιθυμούσε να υπάρχει στο λογότυπο η λέξη 
«προσωρινό», προς αποφυγή παρεξηγήσεων.
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> «Η μέρα των τζογαδόρων: 130 
εκατομμύρια δολλάρια παίχτη-
καν για τον νικητή του Λευκού 
Οίκου, μία μέρα πριν από τις 
προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ» 
(www.hawaiitelegraph.com/
index.php/sid/249194757). Χω-
ρίς σχόλιο.

> Κύλησε ο ελέφαντας και βρή-
κε το γαϊδούρι.

> «Οι 3 στους 10 που ψάχνουν 
δουλειά στρέφονται στο εξω-
τερικό» (www.tanea.gr/news/
greece/article/5405150). Για να 
δοκιμάσουν εκ του πλησίον τη 
γλύκα κι άλλων καπιταλιστικών 
«παραδείσων» και, κυρίως, τι 
εστί το να είσαι μετανάστης.

> Ανάπτυξη 2,7% προβλέπει για 
την ελληνική οικονομία το 2017 
η Κομισιόν. Γουάου και νταμπλ 
γουάου...

> 500 αμερικάνοι πράκτορες 
και 3.000 αστυνομικοί για την 
προστασία Ομπάμα (δηλαδή 
ΔΕΝ τον αγαπάει ο ελληνικός 
λαός τον Μπάμια...).

> «Συνεχίζουμε να έχουμε πολύ 
καλές πολιτικές σχέσεις με τις 
ΗΠΑ» - Ν. Κοτζιάς. Σαφώς, σχέ-
σεις μητρόπολης και αποικίας...

> Και κλάααμα κάτι συριζαίοι 
που δεν βγήκε (πρόεδρος) η 
«δικιά» τους.

> Νέος γύρος αντιπαράθεσης 
για το ΕΣΡ. Με τζατζίκι ή χωρίς;

> Η μία (Lady) Γκαγκά στενοχω-
ρήθηκε που δεν βγήκε η άλλη 
γκαγκά.

> Μαραθώνιος (η ζωή μας).

> Σ’ έκλεισαν σ’ ένα κελί (για τον 
«γίγαντα» Ακη Τσ...).

> 30 Νοέμβρη συνεχίζεται η δί-
κη του μπάτσου Κορκονέα που 
δολοφόνησε στην ψύχρα τον 
Αλέξη Γρηγορόπουλο (σχήμα 
ανακόλουθο ότι ο μπάτσος ζει...).

> «Η επικράτηση του Ντόναλντ 
Τραμπ στις ΗΠΑ, τη χώρα που 
είτε μας αρέσει είτε όχι αποτε-
λεί την ηγέτιδα δύναμη του δυ-
τικού κόσμου...» (www.tovima.gr/
opinions/article/?aid=843044). 
Κι αν δεν μας αρέσει; Σκάσε 
και σκάβε ή κοινώς στα παρα-
μπαπάρια τους... Δουλάκια (με 
πατέντα).

> «Αντισυστημικός λαϊκισμός» 
- από το ηλεκτρονικό ΒΗΜΑ. 
Τώρα πώς γίνεται το σύστημα 
να «ανέχεται» το αντισυστημι-
κό πρόσωπο στην ίδια του την 
προεδρία είναι, όντως, απορίας 
άξιον...

>  Γρ άφ ε ι  ο  ψ υ χαρ ογ ιό ς 
(www.tovima.gr/opinions/
article/?aid=842969): «Ομως 
δι’ αυτής (σ.σ: της κριτικής του 
πρώην υπουργού Παιδείας, Φί-
λη) προσέβαλε εκατοντάδες 
χιλιάδες συμπολίτες μας που 
χάριν σκληρής εργασίας και 
πολλές φορές οικονομικών θυσι-
ών προσέφεραν στα παιδιά τους 
τη δυνατότητα να σπουδάσουν, 
είτε στην Ελλάδα είτε στο εξω-
τερικό». Κυρίως, μάλιστα, στο 
εξωτερικό όπου οι «θυσίες» είναι 
απλώς μια μπαλαφάρα μιας και 
χρειάζεται ένας σκασμός λεφτά 
για σπουδές. Οι έχοντες και 
κατέχοντες, κυρ-Ανδρέα... Αυ-
τοί, κατά βάση, «σπουδάζουν» 
τα παιδιά τους στο εξωτερικό. 

Οσο για τον Φίλη: πικρός 
πικραμένου λόγος...

> Τι είπε ο Τραμπ όταν εί-
δε ότι είναι πρόεδρος; The 
lady is a tramp…

> Τραμπ: «Ηρθε η ώρα οι Αμε-
ρικάνοι να ενωθούν» - κάτι σαν 
«λαός και Κολωνάκι».

> «Πού τελειώνει η Ευρώπη;» εί-
ναι ο τίτλος άρθρου του Μισέλ 
Φουσέρ στην αγγλική έκδοση 
της Le Monde diplomatique 
(www.mondediplo.
com/2016/11/08europe). Μία 
κραυγή «αγωνίας» για την Ευρώ-
πη... Απάντηση; Στην ανισόμετρη 
ανάπτυξη, monsieur Foucher.

>  Μάλλον έχει μπερδέψει 
τις ούρτσες με τις ούτσες η 
κουρ(αδ)οφυλλάδα: «Επανά-
σταση» - με κόκκινα γράμματα, 
παρακαλώ.

> Δήλωσε η Χίλαρυ: «Ελπίζω ότι 
θα είναι ένας επιτυχημένος πρό-
εδρος για όλους τους Αμερικά-
νους». Οσο ήταν και ο Ομπάμα, 
δηλαδή...

> «Υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ 
το σχέδιο δράσης “Υγεία για 
όλους”» (www.kathimerini.
gr/882802/article). Υγεία για 
όλους: σχήμα σαρκασμού...

> Μα, να μην ευχηθεί ο Νετανι-
άχου στο αφεντικό;

> Καθημερινή και WWF στη 
Γυάρο: τι σχέση έχουν αυτοί με 
έναν τόπο εξορίας;

> Αλλη μια κ(ω)αλοφτιαγμένη 
γέφυρα στην Κόνιτσα.

> Φεστιβάλ Αθηνών: κατηγορώ-
κατηγορείς-κατηγορεί.

> «Νεοσταλινικό» αποκαλεί 
τον ΣΥΡΙΖΑ ο Mr. Διονύσης 
Γουσέτης (www.kathimerini.
gr/882745/opinion/epikairothta/
politikh/) και τη συγκυβέρνηση 
ΣΑΝΕΛ «Σοσιαλισμό του ΣΥΡΙ-
ΖΑ» - δεν είναι καθόλου έτσι, αν 
έτσι νομίζετε...

> Obama, fuck off!

> Λίγο μπερδεμένοι εκεί, στο 
Ριζοσπάστη (9/11/2016). Το «σο-
σιαλδημοκρατικό» ΚΚΡΟ έγινε 
(και πάλι) Κομμουνιστικό (και 
φωτό από τη συγκέντρωση του 
ΚΚΡΟ στη Μόσχα). Προπαντός, 
οι αρχές...

> «Για εκείνη τη μέρα (σ.σ: 24 Νο-
έμβρη 2016), η ΑΔΕΔΥ έχει ήδη 
κηρύξει απεργία στο Δημόσιο». 
(Ριζοσπάστης, 29-30/10/2016, 

στήλη «Εργατικά»). Κι επειδή Σ’ 
ΑΥΤΗΝ την (άσφαιρη, κατά τα 
ειωθότα) ντουφεκιά ή λιτανεία 
δεν φτάνουν (ΟΛΟΙ) οι εργατο-
πατέρες της ΑΔΕΔΥ, η εφημε-
ρίδα θεωρεί πως «η συμμετοχή 
των εργαζομένων και από τον 
ιδιωτικό τομέα θα προσδώσει 
πανεργατικά πανελλαδικά χα-
ρακτηριστικά στον απεργιακό 
αγώνα, θα δώσει απάντηση στα 
μέτρα που σχεδιάζουν κυβέρνη-
ση-κουαρτέτο, στην προκλητική 
κοροϊδία με την οποία πάνε να 
τα σερβίρουν στους εργαζό-
μενους και το λαό». Αλλη μια 
24ωρη-ορόσημο, σύμφωνα με 
την... καλή εφημερίδα.

> Αφήνοντας την απεργία της 
24ης Νοέμβρη στα «μέτρα της», 
ο Ριζοσπάστης (8/11/2016, στήλη 
«Κοινωνική Συμμαχία») σαλπίζει 
(νέα αρχή;) με την κηρυγμένη 
από τη ΓΣΕΕ απεργία της 8ης 
του Δεκέμβρη (κι εδώ μας πλη-
ροφορεί η εφημερίδα, «Εργατι-
κά κέντρα-ομοσπονδίες-σωμα-
τεία παίρνουν στα χέρια τους 
την επιτυχία της πανελλαδικής 
απεργίας»). Κάτι σαν «ο αγώνας 
στα χέρια των εργατών», όπου 
εργάτες είναι οι «στρατιές» του 
ΠΑΜΕ και τα αστικοποιημένα 
σωματεία...

> «Ακατάλληλο» κρίνει τον 
Τραμπ για το αξίωμα του προ-
έδρου των ΗΠΑ η (πάλαι ποτέ 
ευρωρεβιζιονιστική) Morning 
Star (www.morningstaronline.
co.uk/a-738a-A-plague-on-both-
houses#WCORqWq1Tcs). Αλλά 
και την Χίλαρυ. Επειδή «οι επι-
λογές που μας προσφέρει η άρ-
χουσα τάξη είναι ψευδείς. Οι ερ-
γαζόμενοι του κόσμου αξίζουν 
ένα καλύτερο μέλλον». Βαθιά 
ανάλυση από τους χβοστιστές 
του Labour Party στη Βρετανία.

> Στις πρώτες επισκέψεις του 
Τραμπ(-α) ο Ν. Φάρατζ.

> Στο Λούτον της Βρετανίας 
μπάτσος «καθάρισε» εικοσιτε-
τράχρονο. Αυτή είναι η «υπερα-
σπιστική» πλευρά του νόμου.

> «Αποκλεισμός του Whitehall, 
κλείσιμο του δρόμου του Κοινο-
βουλίου και ένοπλη αστυνομία 
μετά από συναγερμό, καθώς 
βρέθηκε εγκαταλελειμένο 
όχημα στην περιοχή». (www.
express.co.uk/news/uk/730579). 
Φόβος...

Βασίλης

Ωραία παιδιά, με τα μεγάλα μάτια σαν εκκλησίες, χωρίς στασίδια
Ωραία παιδιά, δικά μας, με τη μεγάλη θλίψη των αντρείων,
Αψήφιστοι, όρθιοι στα προπύλαια, στον πέτρινο αέρα,
Ετοιμο χέρι, έτοιμο μάτι - πώς μεγαλώνει
Το μπόι, το βήμα και η παλάμη του ανθρώπου 
(Γ. Ρίτσος - «16 και 17 Νοέμβρη 1973»)
Το αίμα τους
Καθώς σπάζουν τα φράγματα χύθηκε
Προορισμένο κιόλας ν’ αρδέψει τη γη
Σα ρόδι θρυμματισμένο ιρίδισε
Σκορπίζοντας απαστράπτοντα σπέρματα
Για μιαν ανθοφορία
Σε μιαν άλλη άνοιξη που θα ‘ρθει -
Να υψωθεί στον κόκκινο ουρανό
Ο ρόδακας
Του πιο κόκκινου ηλιοτρόπιου.
(Πρόδρομος Μάρκογλου - «Συμβάν)

  Dixi et salvavi animam meam

u Σίγουρα δεν άρεσε  
στην «Εποχή», άτυπο 
όργανο της φράξιας 
των 53+ του ΣΥΡΙΖΑ, 
το περιεχόμενο του 
ανασχηματισμού. Γι' 
αυτό και με το σχό-
λιο και τον τίτλο της 
πρώτης σελίδας της 
εκτίμησε πως το κύριο 
χαρακτηριστικό του 
ανασχηματισμού ήταν 
οι αλλαγές προσώπων 
στα υπουργεία Παι-
δείας, Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος, Δι-
καιοσύνης και Αθλητι-
σμού, οι πολιτικοί προ-
ϊστάμενοι των οποίων  

«δέχθηκαν, ιδίως την τελευταία περίοδο, επιθέσεις που δεν 
είναι δυνατόν να θεωρηθούν άσχετες με τη μετακίνησή τους 
εκτός υπουργικού συμβουλίου ή σε μάλλον πολιτικά ουδέτερα 
υπουργεία». Εντύπωση μας κάνει, όμως, πως ενώ κάνει λόγο 
για πρόσωπα όπως ο Φίλης και ο Σκουρλέτης, η «Εποχή» δεν 
αναφέρεται στον Θ. Δρίτσα, ηγετικό στέλεχος των 53+. Αβυσ-
σος η ψυχή των συριζαίων.

u Χωρίς εσένα δε γυρνά ρελές, εργάτη μπορείς χωρίς τις 
εκλογές - Α (σύνθημα γραμμένο σε τραπεζάκι στη Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ)
Διπλή προσαρμογή του γνωστού συνθήματος «χωρίς εσένα 
γρανάζι δε γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά». Το γρανά-
ζι έγινε ρελές, για να ταιριάζει στο αντικείμενο σπουδών της 
Σχολής, και το αντικαπιταλιστικό (χωρίς αφεντικά) στένεψε και 
έγινε αντιεκλογικό (χωρίς τις εκλογές), για να υπηρετήσει τη 
γνωστή κατεύθυνση του αναρχισμού. Του γνήσιου αναρχισμού, 
γιατί στις εκλογές του Γενάρη του 2015 και στο δημοψήφισμα 
του Ιούλη της ίδιας χρονιάς, πλείστοι όσοι αναρχικοί έσπευσαν 
να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, παρακινούμενοι από αυθορμητίστικες 
πλάνες και μικροαστικές εκτιμήσεις. Εμείς, βέβαια, δεν εί-
μαστε από άποψη αρχών κατά της συμμετοχής στις εκλογές 
(είναι γνωστή η θέση του μαρξιστικού ρεύματος και του κομ-
μουνιστικού κινήματος), όμως υπό τις σημερινές συνθήκες θα 
συμφωνήσουμε με το σύνθημα. Ελπίζουμε μόνο να μη βα-
φτίζονται εργάτες οι υποψήφιοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί. Η 
σημαντικότητα των μηχανικών στην παραγωγική διαδικασία 
είναι μεγάλη, στην εργατική τάξη όμως δεν ανήκουν. Ακόμα 
και όταν είναι μισθωτοί.

u Εξω οι ιμπεριαλιστές από τα Βαλκάνια - Α/συνέχεια (σύν-
θημα με κόκκινο χρώμα σε τοίχο στην Ανάκασα)
Κάτι παιχνίδια που παίζει καμιά φορά η Ιστορία, έστω κι αν 
πρόκειται για ασήμαντες υποσημειώσεις της. Το χρώμα του 
συνθήματος έχει ξεθωριάσει από την πολυκαιρία, όμως μπορεί 
κανένας να «διαβάσει» καθαρά τις οπορτουνιστικές περιπλα-
νήσεις της πιο δεξιάς πτέρυγας του εγχώριου μαοϊσμού. Η Α/
συνέχεια υπήρξε ο πρόδρομος της ΚΟΕ, η οποία προσχώρησε 
στον ΣΥΡΙΖΑ, εξέλεξε βουλευτές με τα ψηφοδέλτιά του και 
αποχώρησε όταν αποχώρησαν και οι υπόλοιποι που διαφώ-
νησαν με την υπογραφή του τρίτου Μνημόνιου. Και πριν την 
υπογραφή του Μνημόνιου, πάντως, εδώ ήταν οι ιμπεριαλιστές.

u Και χιούμορ δια-
θέτει ο ιδιοκτήτης 
του προποτζίδικου 
στην Επανωμή, που 
κρέμασε αυτή την 
πινακίδα στα τζάμια 
του και την ψυχολο-
γία της πελατείας 
του γνωρίζει. Μπο-
ρεί να μην έχουν οι 
περισσότεροι Audi 
και iphone 7, θα ήθε-
λαν ν' αποκτήσουν, 
όμως. Και -όπως 
γίνεται δεκαετίες 
τώρα- εναποθέτουν 
τις ελπίδες τους στα 
τυχερά παιχνίδια.

οι τοίχοι έχουν φωνή

Φούζι είναι συγκεκριμένη. Η καθημερινότητά του είναι μια ρου-
τίνα. Εχει τη δουλειά του, που έχει να κάνει με τη μεταφορά απο-
σκευών στο αεροδρόμιο, ενώ τα βράδια παίζει με τον μοναδικό 
του φίλο με τις μινιατούρες του. Μια μέρα, όλα αυτά διαλύονται 
από την εμφάνιση μιας δυναμικής ξανθιάς. Τότε ο Φούζι ξεκινά 
ένα μακρύ καθυστερημένο ταξίδι προς την ενηλικίωση (αυτή η 
γυναίκα είναι η πρώτη του σχέση). Κι όπως πάντα συμβαίνει, δεν 
πρόκειται για μια εύκολη και γρήγορη υπόθεση...

Ο ισλανδός σκηνοθέτης («Ονειρεμένη Απόδραση», «Dark 
Horse») δε δίνει έμφαση στα τρανταχτά γεγονότα που συμβαί-
νουν στον πρωταγωνιστή του, αλλά σε εκείνες τις μικρές λεπτο-
μέρειες που θα μας κάνουν να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Ο Ντα-
γκούρ Κάρι, τελικά, μας παρουσιάζει μια ταινία για τη μοναξιά , 
τις συναισθηματικές προεκτάσεις και τις συνέπειές της. 

Ελένη Π.



Μπαίγνιο των εμίρηδων
«Πώς μια τόσο φτωχή χώρα αντί να στηρίζει τις 

επενδύσεις κάνει ό,τι μπορεί για να τις διώξει» είναι 
η «απορία» που εξέφρασε ο εμίρης του Κατάρ σε συ-
νεργάτες του, σύμφωνα με ελληνική φυλλάδα, η οποία 
ανέλαβε «εργολαβικά» (μαζί με άλλες φυλλάδες) να 
κοινοποιήσει στην Ελλάδα την οργή του εμίρη, επανα-
φέροντάς μας με τον πιο άθλιο τρόπο στην εποχή της 
«ψωροκώσταινας».

Μια εταιρία του εμίρη κάνει μπίζνες στο Ιόνιο (Ζά-
κυνθο και Κέρκυρα) και έχει εμπλοκή με δημόσιες 
υπηρεσίες. Δεν είναι κάποιος υπάλληλος που θέλει 
«γρηγορόσημο». Είναι όλες σχεδόν οι εμπλεκόμενες 
δημόσιες υπηρεσίες: δασαρχείο, πολεοδομία, εφορία. 
Κερασάκι στην τούρτα η εισαγγελία, στην οποία η εται-
ρία του εμίρη… άνοιξε λογαριασμό, αφού κατηγορείται 
ότι για να αγοράσει μια έκταση χρησιμοποίησε πλαστό 
έγγραφο. Χώρια τα ζητήματα ιδιοκτησίας που έχουν 
εγερθεί για την έκταση που αγόρασε ο εμίρης. «Ολος ο 
κόσμος» στη Ζάκυνθο  διεκδικεί τμήματα της έκτασης. 
Από δεσποτάδες και καλογέρους, μέχρι ιδιώτες και το 
ελληνικό Δημόσιο (δήμος Ζακύνθου, περιφέρεια Ιόνι-
ων Νησιών). Αλλο κερασάκι στην τούρτα: το υπουργείο 
Οικονομικών έκανε παρέμβαση κατά των «επενδυτών» 
στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, με πολυσέλιδο νομικό κεί-
μενο, στο οποίο δεν φείδεται… κοσμητικών επιθέτων 
για τους εμίρηδες, τους οποίους χαρακτηρίζει «αδίστα-
κτους» και «βουλιμικούς»! Οσο για την έκταση που λένε 
ότι αγόρασαν, την πήραν από κάποιον που -κατά τους 
νομικούς του ΥΠΟΙΚ- ουδέποτε υπήρξε ιδιοκτήτης της, 
αφού διαθέτει μόνο… ενετικούς τίτλους. Αν θυμηθήκα-
τε το Βατοπέδι με τα χρυσόβουλα των σουλτάνων, καλά 
θυμηθήκατε, με τη διαφορά ότι εδώ στη θέση του μονα-
στηριού έχουμε έναν ιδιώτη και στη θέση του ελληνικού 
κράτους, που έκανε ανταλλαγές βάσει… οθωμανικών 
χρυσόβουλων, έχουμε τον εμίρη του Κατάρ.

Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι πρόκειται για σύνθετη 
υπόθεση, που ακόμα κι αν κάνουμε πως δε μυρίζουμε 
τη μπόχα, θ' απαιτήσει καιρό για να ξεκαθαριστεί στα 
δικαστήρια. Ενας επενδυτής θα έπρεπε να τα γνωρίζει 
αυτά. Δε βάζει τα λεφτά του στα κουτουρού, ούτε πέ-
φτει θύμα κάποιου επιτήδειου. Και τα γνώριζε σίγουρα 
η εταιρία του εμίρη, όταν αγόρασε τη συγκεκριμένη 
έκταση. Ποντάριζε, όμως, αλλού, όπως φάνηκε από την 
αντίδραση του εμίρη. Αντιμετώπισε το ελληνικό κρά-
τος σαν κάποιο χωριό βεδουΐνων στην έρημο, από τους 
οποίους ζητά να φύγουν για να εγκαταστήσει αυτός 
την τεράστια σκηνή του (κι αυτοί σκύβουν το κεφάλι 
μπροστά στους στρατιώτες του εμίρη και φεύγουν). 
Εστειλε επιστολή στον Τσίπρα και ζήτησε να μιλήσουν 
οι άνθρωποί του μ' αυτόν (με τον Τσίπρα) ή με κάποιον 
εκπρόσωπό του, και να συζητήσουν τα προβλήματα.

Δηλαδή, ο άραβας «πλυντηριάρχης» ζήτησε από τον 
πρωθυπουργό του ελληνικού κράτους να παρακάμψει 
όλες τις θεσμοθετημένες δομές αυτού του κράτους και 
ως φύλαρχος ιθαγενών το 18ο αιώνα, να διατάξει τους 
υποτακτικούς του να κάνουν ό,τι προστάξει ο αποικιο-
κράτης που αποβιβάστηκε στην ακτή τους. Η ιταμότητα 
του Αλ Θάνι ξεπερνούσε ακόμα και τις δυνατότητες 
μιας μνημονιακής κυβέρνησης που «καίγεται» για επεν-
δύσεις. Οπως γράφουν τα παπαγαλάκια στις ελληνικές 
φυλλάδες (το «σύστημα» των εν Ελλάδι ανθρώπων του 
εμίρη πρέπει να «ταΐζει» καλά), ο Τσίπρας δεν απάντη-
σε στις επιστολές του εμίρη, ο οποίος θύμωσε και, αντί 
να κόψει τ' αχαμνά του, όπως λέει η παροιμία, απειλεί 
ότι θα πάρει τα κεφάλαιά του και θα πάει αλλού, ενώ θα 
μπλοκάρει και τις ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν 
μπίζνες στο Κατάρ!

Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχτεί αυτή η προ-
κλητική από κάθε άποψη υπόθεση.

ΥΓ. Ποιος είναι νομικός παραστάτης της εταιρίας 
του εμίρη; Ο Σπύρος Σαγιάς! Ο μεγαλοδικηγόρος των 
ιδιωτικοποιήσεων (και όχι μόνο), που «από το πουθενά» 
βρέθηκε γενικός γραμματέας της πρώτης κυβέρνησης 
Τσίπρα, το Γενάρη του 2015, για να ξωπεταχτεί απ' αυτό 
το πόστο μερικούς μήνες αργότερα, χωρίς ποτέ ο ελλη-
νικός λαός να πληροφορηθεί το λόγο.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο«Πρώτα από όλα να ολο-
κληρώσουμε τάχιστα 

και εντός χρονοδιαγράμμα-
τος την δεύτερη αξιολόγηση. 
Χωρίς υποχωρήσεις αρχών 
αλλά και χωρίς κωλυσιεργίες 
και άσκοπες καθυστερήσεις 
(…) Κλείνουμε λοιπόν έγκαιρα 
και χωρίς εκπτώσεις αλλά και 
χωρίς άσκοπες κωλυσιεργίες 
τη δεύτερη αξιολόγηση (…) Η 
προοπτική της έγκαιρης κατά-
ληξης των διαπραγματεύσεων 
για την δεύτερη αξιολόγηση, 
αλλά και το συνακόλουθο 
άνοιγμα των συζητήσεων για 

την ρύθμιση του ελληνικού 
χρέους, είναι γεγονός ότι 
ανοίγει επιτέλους  θα έλεγα, 
μια χαραμάδα ρεαλιστικής 
ελπίδας για τον ελληνικό λαό 
και για τη χώρα μας. Για την 
υπέρβαση της κρίσης».

Αυτό είναι το ύψιστο καθή-
κον που έθεσε ο Τσίπρας στους 
υπουργούς του, μιλώντας στην 
πρώτη συνεδρίαση-φιέστα του 
ανασχηματισμένου υπουργι-
κού συμβούλιου. Η δεύτερη 
αξιολόγηση έγινε η νέα «με-
γάλη ιδέα του έθνους», γιατί 
μόνο άμα κλείσει αυτή μπορεί 
ν' ανοίξει «χαραμάδα ρεαλιστι-
κής ελπίδας» για τον ελληνικό 
λαό, όπως είπε ο Τσίπρας.

Μπορεί, βέβαια, κάποιος 
να κάνει αμέσως το συνειρ-
μό: άμα η συγκυβέρνηση των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ λέει ανοιχτά ότι 
«καίγεται» να κλείσει τη δεύ-
τερη αξιολόγηση, γιατί να μην 
τη χορέψουν στο ταψί οι υπο-
τιθέμενοι αντίπαλοί της του 
κουαρτέτου/τρόικας; Γιατί να 
μη στυλώσουν τα πόδια, απαι-
τώντας την ικανοποίηση όλων 
των απαιτήσεών τους; Ειδικά 
τώρα, που οι ευρωπαϊκοί «θε-
σμοί» θέλουν να πείσουν το 
ΔΝΤ να συμμετάσχει και χρη-
ματοδοτικά στο τρίτο Μνημό-
νιο, γιατί να μη συνταχθούν 
πίσω από τις σκληρότερες 
νεοφιλελεύθερες προτάσεις 
του, ξέροντας ότι η ελληνική 
κυβέρνηση θα υποκύψει;

Ολ' αυτά είναι σενάρια του 
αστικού Τύπου, που αρέσκεται 
να κατασκευάζει δράματα και 
κρίσιμες συγκρούσεις, πρώτο 
γιατί αυτά «πουλάνε» στην 
πιάτσα και δεύτερο γιατί μ' 
αυτά τα σενάρια εγκλωβίζουν 
τον ελληνικό λαό σε μια λογική 
διαχείρισης της μνημονιακής 
πολιτικής, περιορίζοντας την 
κριτική του σκέψη στον ένα ή 
τον άλλο χειρισμό της εκάστο-
τε κυβέρνησης.

Η πείρα των εξίμισι μνημο-
νιακών χρόνων δείχνει πως 
αλλιώς παίζεται το παιχνίδι. 
Δεν είναι από τη μια οι «καλές» 
ελληνικές κυβερνήσεις και 
από την άλλη η «κακή» τρόικα. 
Τριβές υπάρχουν, ασφαλώς, 
όμως αυτές αφορούν το χρο-
νοδιάγραμμα προώθησης και 
όχι αυτή καθεαυτή την αντιλα-
ϊκή πολιτική. Οι κυβερνήσεις 
έχουν ανάγκη να εμφανίζο-
νται ως διαπραγματευόμενες, 
συχνά και εκβιαζόμενες, για 
να δημιουργούν άλλοθι έναντι 
των ψηφοφόρων τους. Γι' αυτό 
και καλό είναι να κρίνουμε με 
βάση το αποτέλεσμα και όχι με 
βάση το θέατρο της «σκληρής 
διαπραγμάτευσης» που κάθε 
μνημονιακή κυβέρνηση παίζει. 
Ακόμα και σ' αυτό το επίπεδο, 
η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ μοιάζει πλέον τόσο ίδια 
με τις προκατόχους της.

«Δεδομένων των συνθηκών, 
μπορούμε να πούμε ότι απο-
φύγαμε τα χειρότερα» είπε ο 
Τσίπρας αναφερόμενος στο 
Ασφαλιστικό. Θυμόσαστε, 
ασφαλώς, τον αναστεναγμό 
ανακούφισης του Παπακων-
σταντίνου, όταν έλεγε ότι «σώ-
σαμε τον 13ο και τον 14ο μισθό», 
ή του Βενιζέλου, όταν έλεγε ότι 
«με το PSI πετύχαμε τη μεγαλύ-
τερη μείωση χρέους σε όρους 
καθαρής παρούσας αξίας». Πί-
σω από την «αποφυγή των χει-
ρότερων» προσπαθούσαν να 
κρύψουν τα εφιαλτικά πακέτα 
μέτρων που τσάκιζαν μισθούς 
και συντάξεις, που έβαζαν 
αντιλαϊκούς φόρους, που διέ-
λυαν την κοινωνική πρόνοια, 
που ξεπουλούσαν την κρατική 
περιουσία. Το γεγονός ότι ο 
Τσίπρας επιστρατεύει το ίδιο 
επιχείρημα, ενώ παράλληλα 
ζητά από τους υπουργούς του 
να τρέξουν για να κλείσουν τη 
δεύτερη αξιολόγηση, γιατί απ' 
αυτό εξαρτάται το αν θ' ανοί-
ξει «μια χαραμάδα ρεαλιστικής 

ελπίδας», δεν είναι απλά ένας 
συμβολισμός απόλυτης πολιτι-
κής υποταγής. Είναι και απόδει-
ξη του ότι η συριζαϊκή κλίκα πο-
ντάρει αποκλειστικά και μόνο 
στην υποστήριξη του αστικού 
κόσμου για να παρατείνει όσο 
γίνεται περισσότερο την παρα-
μονή της στην εξουσία.

Σύμφωνα με το αφήγημα 
(εδώ ταιριάζει απόλυτα η λέξη) 
του Τσίπρα, η δεύτερη αξιολό-
γηση πρέπει να κλείσει γιατί 
μετά, όπως είπε ο Τσίπρας στο 
υπουργικό συμβούλιο, «ξεκινά 
στην ώρα της, στο Eurogroup 
στις 5 Δεκέμβρη, η συζήτηση 
για τα απαραίτητα μέτρα για το 
χρέος» και «εντός του πρώτου 
τριμήνου του 2017, εντάσσονται 
και τα ελληνικά ομόλογα στο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλά-
ρωσης της ΕΚΤ».

Ακόμα και τοις μετρητοίς να 
τα πάρουμε αυτά, θα έπρεπε 
να θέσουμε δύο ερωτήματα: 
Πρώτο, σε τι θα ωφελήσει τον 
ελληνικό λαό η όποια ρύθμιση 
του χρέους και η ένταξη των 
ελληνικών ομολόγων στο πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 
της ΕΚΤ; Δεύτερο, ποιο είναι 
το αντίτιμο για τη ρύθμιση του 
χρέους και την ένταξη στην 
ποσοτική χαλάρωση;

Ξεκινώντας από το δεύτερο, 
δεν είναι δύσκολο να προβλέ-
ψουμε το αντίτιμο. Θα πρέπει 
να περάσουν άμεσα οι νέες 
ανατροπές στα εργασιακά και 
να γίνουν οι προετοιμασίες για 
τα πετσοκόμματα στις κύριες 
συντάξεις αρχής γενομένης 
από το 2017 (γιατί διαφορετι-
κά δε βγαίνει ο «λογαριασμός» 
του νέου ασφαλιστικού συστή-
ματος, έτσι όπως το έχουν θε-
σμοθετήσει). Το γεγονός ότι ο 
Κατρούγκαλος «την έκανε με 
ελαφρά πηδηματάκια» από το 
υπουργείο Εργασίας, αφήνο-
ντας στο πόδι του μια φιλόδο-
ξη ψευτογιάπισσα, ως ένδειξη, 
είναι ασφαλέστατη γι' αυτό 

που θ' ακολουθήσει. Και βέ-
βαια, κανένα κυβερνητικό στέ-
λεχος (από τον Τσίπρα μέχρι 
τους οικονομικούς υπουργούς) 
δεν μπαίνει στον πειρασμό να 
υποσχεθεί στον ελληνικό λαό 
κάποια ελάφρυνση στο ορατό 
μέλλον. Αερολογούν μόνο με 
αναπτυξιολογία, υποσχόμενοι 
έξοδο από την κρίση. Ας αφή-
σουμε το ότι η έξοδος από 
την κρίση ταυτίζεται με την… 
έξοδο στις αγορές, που θυμίζει 
τόσο πολύ το δίδυμο Σαμαρά-
Στουρνάρα το 2014.

Και η αναδιάρθρωση του 

χρέους; Καταρχάς, να σημει-
ώσουμε ότι τη φιλολογία «όλα 
τα μέτρα τώρα, όπως συμφω-
νήσαμε» την έχουν παρατή-
σει. Μετρώντας μία προς μία 
τις λέξεις του ο νέος κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος δήλωσε: 
«Ο κ. Σόιμπλε για πρώτη φορά 
αποδέχθηκε ότι θα πρέπει να 
ανοίξει ήδη η συζήτηση στις 
5 του Δεκέμβρη, με θέμα τα 
βραχυπρόθεσμα μέτρα του 
ελληνικού χρέους». Ο Σόιμπλε, 
βέβαια, που είναι ένας κυνικός 
ιμπεριαλιστής αλλά όχι καρα-
γκιόζης σαν τους Τσιπραίους, 
αυτό το λέει από τον περασμέ-
νο Μάη. Το ίδιο ο Ρέγκλινγκ, ο 
Ντεϊσελμπλούμ, ο Μοσκοβισί. 
Οι Τσιπραίοι, όμως, έλεγαν ότι 
πρέπει να συζητήσουν και να 
συμφωνήσουν και τα μεσοπρό-
θεσμα και τα μακροπρόθεσμα 
μέτρα, για να καθησυχαστούν 
οι επενδυτές και να σπεύσουν 
να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Μόνο κάποια βραχυπρό-
θεσμα μέτρα, λοιπόν, ενός 
χρέους που το έχει πληρώσει 
πολλές φορές μέχρι τώρα ο 
ελληνικός λαός και που πρέ-
πει να συνεχίσει να διεκδικεί 
να μην πληρώσει ούτε δε-
κάρα στους ιμπεριαλιστές 
τοκογλύφους. Επομένως, ο 
ελληνικός λαός θα συνεχίσει 
να πληρώνει τα ίδια υπέρογκα 
τοκοχρεολύσια στους ιμπερι-
αλιστές δανειστές (και λίγο 
μεγαλύτερα τα πρώτα χρόνια, 
αν τα κυμαινόμενα επιτόκια 
μετατραπούν σε σταθερά) 
κι όταν έρθει η ώρα για τα 
μεσομακροπρόθεσμα μέτρα 
(επιμήκυνση των λήξεων), θα 
υπάρξει σκληρή δέσμευση 
του ελληνικού κράτους (με ή 
χωρίς νέο Μνημόνιο), ότι θα 
εξακολουθήσει να εφαρμόζει 
την ίδια σκληρή δημοσιονο-
μική λιτότητα και να διατηρεί 
άθιχτη την κινεζοποίηση των 
εργαζόμενων.

Ετοιμοι να υπογράψουν κάθε 
αντεργατικό και αντιλαϊκό μέτρο


