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Είναι πολύ δύσκολο να γνω-
ρίζεις αν στην πραγματικότητα 
θέλουν να είναι μέσα ή να είναι 
έξω (σ.σ. το ΔΝΤ στο ελληνι-
κό «πρόγραμμα»). Νομίζω ότι 
θέλουν να είναι μέσα, κι εμείς 
τους θέλουμε να είναι μέσα.

Δημήτρης Παπαδημητρίου
Τότε γιατί κατηγορούσαν 

τον ΓΑΠ ότι έφερε το ΔΝΤ 
στην Ελλάδα;

Η διάρθρωση της φορολο-
γίας πρέπει να αναθεωρηθεί 
με το φορολογικό βάρος να 
κατανέμεται σε περισσότε-
ρους ώμους, παίρνοντας λίγα 
από πολλούς και όχι πολλά από 
λίγους.

ΣΕΒ
Αχόρταγοι οι μεγαλοκαπι-

ταλιστές αποκαλύπτουν ότι 
αυτοί κρύβονται πίσω από την 
απαίτηση για παραπέρα μείω-
ση του αφορολόγητου.

Δεν υπάρχει τέτοιος φόβος. 
Δεν έχουμε δουλειά με την 
εξουσία. Είμαστε, όμως, παι-
δαγωγοί και όταν βλέπουμε 
εκτροπές, ανομίες, αλαζονεία 
και κλεψιές, δεν μπορούμε να 
σταματήσουμε.

Ιωάννης Λιάπης (Ιερώνυμος)
Προφανώς ο Φίλης έλαβε 

πενθήμερη αποβολή και πρέ-
πει να επανέλθει με τον κηδε-
μόνα του.

Η κοινωνία έχει ανάγκη από 
ένα κόμμα με φρέσκες ιδέες, 
μεταρρυθμιστική προοδευτική 
πνοή, σοβαρές επεξεργασίες, 
νέους και αξιόλογους ανθρώ-
πους. Ομως, ως νέο κόμμα, το 
Ποτάμι, παρά το εντυπωσιακό 
ξεκίνημα, δεν έχει καταφέρει 
να συγκροτήσει σαφή πολιτι-
κή ταυτότητα, σταθερές δο-
μές πολιτικών αποφάσεων και 
στρατηγικό προσανατολισμό.

Σπύρος Λυκούδης
Γι' αυτό κι εμείς θα πάμε στο 

ΠΑΣΟΚ, που παραμένει στα-
θερή αξία.

Ο Φρανσουά Ολάντ εξευ-
τέλισε το προεδρικό αξίωμα. 
Γνωρίζω τη σοβαρότητα της 
κατάστασης και τις προσδο-
κίες των συμπατριωτών μας. 
Πρέπει να ξαναβρούμε την 
ορμή μας.

Φρανσουά Φιγιόν
Θα έχει μεγάλη πλάκα όταν 

βγουν στη φόρα και τα γκο-
μενικά του θεοσεβούμενου 
Φιγιόν.

Με την πλάτη στον τοίχο δέ-
χονται τα πάντα. Ναι σε όλα. 
Πρόθυμοι στις απαιτήσεις 
των πιο συντηρητικών της Ευ-
ρώπης. Φοβάμαι ότι ξαναβλέ-
πουμε το ίδιο έργο. Ψευτοπαλ-
ληκαρισμοί που στο τέλος κο-
στίζουν στον ελληνικό λαό (…) 
Είμαστε οι πρώτοι που είπαμε 
ότι αυτή η κυβερνητική «τερα-
τογένεση» ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν 
μπορεί και πρέπει να αλλάξει 
το συντομότερο δυνατόν.

Φώφη Γεννηματά
Βάλτε το ΠΑΣΟΚ της Φώ-

φης στην κυβέρνηση, να δείτε 
άσπρη μέρα.

O λογογράφος του Κούλη 
δε διαβάζει τα επίσημα 

δελτία Τύπου της ΝΔ και προ-
σφέρει υλικό για τις παραπολι-
τικές στήλες. «Πολλοί έσπευ-
σαν να ονομάσουν τον νέο 
τρόπο άσκησης αντιπολίτευ-
σης “σκιώδη κυβέρνηση“. Εγώ, 
μάλλον, δεν θα υιοθετούσα 
αυτόν τον χαρακτηρισμό» είπε 
ο Κούλης απευθυνόμενος στην 
ΚΟ του κόμματός του.  «Σκο-
πός είναι ο διαρκής, εντατικός 
πολιτικός και κοινοβουλευτικός 
έλεγχος της Κυβέρνησης “το-
μέα προς τομέα“, “πρόσωπο 
προς πρόσωπο“ (“σκιώδης“ 
Κυβέρνηση), καθώς και η δια-
μόρφωση προτάσεων πολιτι-
κής» έγραφε το επίσημο δελ-
τίο Τύπου, που ανακοίνωνε τον 
ανασχηματισμό του Κούλη. Οι 
συνεργάτες του είναι τουλάχι-
στον ασόβαροι, αλλά ως στήλη 
αυτό μας ευχαριστεί τα μάλα.

Για τον Φιδέλ Κάστρο 
έγραφε ο Πρετεντέρης 

και βγήκε ευκαιρία να χύσει 
όλη την αντικομμουνιστική χο-

λή του. Αποτέλεσε λέει (ο Κά-
στρο) «την πιο αυθεντική προ-
σωποποίηση της ανόδου και 
της πτώσης ενός επαναστα-
τικού οράματος που ξεκίνησε 
ως επαγγελία απελευθέρωσης 
και κατάντησε το πιο αιμοβό-
ρο κι αποκρουστικό τέρας του 
20ού αιώνα». Δεν είναι βέβαια 
τυχαίο ότι ο Πρετεντέρης δεν 
υιοθετεί τη θεωρία των «δύο 
άκρων», που αγαπούν οι αστοί 
δημοσιολόγοι. «Ξεχνά» το ναζι-
σμό, το φασισμό και τα παρα-
κλάδια τους, γιατί δεν μπορείς 
να βάλεις αυτά που αγαπάς 

στην ίδια μοίρα μ' αυτό που 
τόσο μισείς.

Κυβερνώσα και αντιπολι-
τευόμενη ακροδεξιά κρα-

τούν την κορδέλα για να την 
κόψει η δεξιά του Κυρίου. Ο 
υφυπουργός Αθλητισμού Βα-
σιλειάδης δεν έχει την πείρα 
του Σαμαρά και του Κουίκ και 
γι' αυτό, παρά το σλάλομ που 
έκανε ανάμεσα στους ρασο-
φόρους, κατάφερε μόνο να πι-
άσει τη μια άκρη της κορδέλας 
όταν την έκοψε ο Τζέρυ. Ετσι, 
με την κομμένη κορδέλα στο 

χέρι, χασκογελούσε ποζάρο-
ντας στους φωτογράφους.

Φαίνεται πως η αύξηση του 
ηλικιακού ορίου συνταξιο-

δότησης είναι το μόνο αίτη-
μα που μπορεί να συγκινήσει 
τους ανωτεροανώτατους δι-
καστές και εισαγγελείς και να 
τους στείλει στο «μαγαζί» που 
έστησε η Θάνου. Γι' αυτό και η 
πρόεδρος του Αρείου Πάγου 
επανέλαβε το αίτημα στη γενι-
κή συνέλευση της Ενωσης Ει-
σαγγελέων, μολονότι όλοι της 
θυμίζουν ότι η συνταγματική 
απαγόρευση είναι σαφέστατη. 
Το μόνο που δεν είπε αυτή τη 

φορά είναι ότι το βλέπει θετι-
κά και ο πρωθυπουργός. Τότε 
γιατί το λέει; Μα για να μαζέ-
ψει κόσμο στο συνδικαλιστικό 
μαγαζί της.

Την περασμένη Δευτέρα 
συμπληρώθηκαν τρία 

χρόνια από το θάνατο του Γι-
ώργου Αντώνου, ενός σεμνού 
ανθρώπου που σε όλη του τη 
ζωή έμεινε συνεπής στην ιδε-
ολογία του διαλεκτικού και 
ιστορικού υλισμού, του μαρξι-
σμού-λενινισμού. Στη μνήμη 
του, η οικογένειά του προσφέ-
ρει οικονομική στήριξη στην 
«Κόντρα», την εφημερίδα του.

3/12: Ημέρα ΑμεΑ 3/12/1936: Αγριες συμπλοκές 
CNT-ΚΚΙ (Μαδρίτη) 3/12/1944: Δεκεμβριανά 
(28 νεκροί, εκατό τραυματίες) 3/12/1973: 
Βόμβα Λαϊκών Απελευθερωτικών Ομάδων Σαμποτάζ σε 
υποκατάστημα Εμπορικής Τράπεζας 3/12/1984: 
Δυστύχημα Μποπάλ (Ινδία), 10.000 νε-
κροί, 300.000 τραυματίες 3/12/1988: Τρεις 
βόμβες σε υπηρεσίες ΕΟΚ (ΕΛΑ) 4/12: Ημέρα κατά 
ναρκωτικών 4/12/1929: Συγκρούσεις απεργών τραμ 
με απεργοσπάστες-χωροφυλακή (Αθήνα) 4/12/1929: 
Η κυβέρνηση αρνείται χορήγηση δώρου Χριστου-
γέννων 4/12/1931: Συγκρούσεις αρτεργατών-αστυ-
νομίας, πολλοί τραυματίες (Αθήνα) 4/12/1936: 
Είσοδος CNT στην ισπανική κυβέρνηση (τέσσερα 
υπουργεία) 4/12/1984: Επίσκεψη Λεπέν, 
συγκρούσεις αστυνομίας-διαδηλωτών, 176 

συλλήψεις 4/12/1992: Τραυματισμός βουλευτή 
ΝΔ Ελευθέριου Παπαδημητρίου (17Ν) 4/12/1992: 
Βόμβα στην εφορία Αμαρουσίου (17Ν) 5/12/1977: 
Συλλαμβάνονται μετά από ανταλλαγή πυροβολι-
σμών στα γαλλοελβετικά σύνορα οι Πέτερ Στολ 
και Τζουλιάνε Πλάμπεκ (RAF) 5/12/1990: Η μεγα-
λύτερη απόδραση κρατουμένων στην Ελλάδα (81, 
Κορυδαλλός) 6/12: Φινλανδία: Ημέρα ανεξαρτη-
σίας (1917) 6/12/1994: Βόμβα στη Γ΄ ΔΟΥ Αθηνών 
(ΕΛΑ-1η Μάη) 6/12/2008: Ο ειδικός φρου-
ρός Επαμεινώνδας Κορκονέας δολοφονεί 
τον δεκαπεντάχρονο μαθητή Αλέξανδρο 
Γρηγορόπουλο 7/12: Ημέρα πολιτικής αεροπο-
ρίας, Ακτή Ελεφαντοστού: Εθνική γιορτή (1960) 
7/12/1905: Γενική απεργία-εξέγερση στη 
Μόσχα (Δεκεμβριανά) 7/12/1972: Βόμβα δε-

ξιάς αντιδικτατορικής οργάνωσης ΕΑΝ σε αυτο-
κίνητο ξένης αποστολής (Καλαμάκι) 7/12/1995: 
Υπογραφή τελικής συμφωνίας πώλησης «Τσιμέντων 
Χαλκίδας» στην «Καλτσεστρούτσι» 8/12: Ισπα-
νία, Παναμάς: Ημέρα μητέρας, Ουρουγουάη: Ημέρα 
οικογένειας-παραλιών, Ιαπωνία: Ημέρα φώτισης 
Βούδα 8/12/1970: Βόμβα στα γραφεία ΟΠΑΠ (ΕΜΑ) 
8/12/1970: Ιδρυση ΕΚΚΕ 8/12/1974: Κατάργηση βα-
σιλείας 8/12/1986: Ανακάλυψη γιάφκας Τσουτσου-
βή 8/12/1989: Βόμβα στο ΛΓ΄ ΑΤ (ΕΛΑ) 8/12/1991: 
Ρουκέτες κατά «Βιοχάλκο» (17Ν) 9/12: Ημέρα κατά 
διαφθοράς, Τανζανία: Ημέρα ανεξαρτησίας-δημο-
κρατίας (1961) 9/12/1842: Γέννηση Πιοτρ Κροπότ-
κιν 9/12/1923: Φιλοβασιλικό συλλαλητήριο (Αθή-
να), έξι νεκροί, δεκαέξι τραυματίες 9/12/1991: 
Συνθήκη Μάαστριχτ 9/12/1998: Χτύπημα Εθνικής 
Τράπεζας Λ. Αλεξάνδρας (17Ν).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Πόσο γαϊδούρι είσαι, ρε Μουζάλα u 

Πόσο παχύδερμο είσαι, ρε Τσίπρα u 

Πρόσφυγες κάηκαν ζωντανοί σε στρα-
τόπεδό σας κι ούτε μια παραίτηση u 

Για τα μάτια του κόσμου, ρε γαμώτο u 

Ρε σεις, εκεί στην Πλεύση Ελευθερίας, 
εντάξει το εμπεδώσαμε u Η τ. πρόε-
δρος Ζωή μίλησε στη Γερουσία της 
Βραζιλίας και πήρε και βραβείο από 
το βραζιλιάνικο Κογκρέσο για την ομι-
λία της u Οταν, όμως, στέλνετε καμιά 
δεκαριά μέιλ από την Πλεύση κι άλλα 
τόσα από το προσωπικό γραφείο της τ. 
προέδρου, μας σπάτε τα νεύρα, όπως 
αντιλαμβάνεστε u Πώς τα έσπαγε η 
Ζωή στους βουλευτές όταν ανέβαινε 
στην έδρα ένα πράμα; u Με την ευκαι-
ρία λύστε μας και μια απορία u Αυτή 
η Γερουσία της Βραζιλίας δεν είναι η 
ίδια που ξήλωσε τη Ντίλμα Ρούσεφ; u 

Σκεφτήκατε μήπως ο λόγος που κάλεσε 
και βράβευσε τη Ζωή είναι για να τη 

σπάσει στη Ρούσεφ που είναι φίλη του 
Τσίπρα και έχει καταγγείλει το ξήλωμά 
της ως πραξικόπημα; u Κι αν… δεν το 
σκεφτήκατε, τώρα που σας το λέμε, τι 
γνώμη έχετε; u Ο Αρούλης έκανε βρα-
δινή έξοδο στην οποία εμφανίστηκε 
με μουστάκι και με μαλλί γκρίζο στους 
κροτάφους που κατέληγε σε κομοδι-
νί φράντζα u Ολως τυχαίως… έπεσε 
πάνω στις κάμερες και -ευγενής όπως 
είναι- αναφέρθηκε στην προσωπική 
του ζωή u «Εχει συμβεί να έχει φύγει 
σχέση μου λόγω των φωτογράφων» u 

Δεν τις θέλει, ρε παιδί μου, τις κάμε-
ρες, αλλά αυτές τον κυνηγάνε u Του 
Μάρδα του έπεσε βαρύ που πήρε τον 
πούλο από την κυβέρνηση και είπε να 
μας θυμίσει την παρουσία του u Συνέ-
γραψε, λοιπόν, πόνημα υπό τον τίτλο 
«Το άγχος της αφάνειας, οι επενδυτές, 
οι φάρσες… και στο βάθος η κρυφή επι-
θυμία κάποιων για κάθοδο στις εκλογές 

με όχημα το fb» u Προφανώς ο ίδιος 
θεωρεί ότι έχει την επανεκλογή του 
στο τσεπάκι u Μέχρι στιγμής, βέβαια, 
σταυρό σε εκλογές δεν έχει διεκδικήσει 
u Μια φορά εκλέχτηκε κι αυτή με λίστα 

u 2.560 ευρώ το μήνα, συν υπερωρίες, 
μια χαρά της ήρθε της Νοτοπούλου u 

Στην ηλικία της η πλειοψηφία των ψυχο-
λόγων ψάχνει ακόμα για δουλειά u Και 
μη ρωτήσετε τι θα κάνει ως διευθύντρια 
παραρτήματος Γραφείου Πρωθυπουρ-
γού στη Θεσσαλονίκη u Ρουσφέτια θα 
κάνει, τι άλλο u Οπως παλιά ξέραμε το 
επάγγελμα «ΠΑΣΟΚ», έτσι μαθαίνουμε 
και το επάγγελμα «ΣΥΡΙΖΑ» u Αυτός 
ο Ραχόι τι… φάρδος έχει u Εφτάψυχη 
γάτα ο κερατάς u Οχι μόνο ξαναέγινε 
πρωθυπουργός, αλλά μοστράρει και δί-
πλα στη Μέρκελ σαν μεγάλος ευρωπαί-
ος ηγέτης u Πρόεδρος του Φεστιβάλ 
Αθηνών είναι πολιτική θέση, όχι καλλι-
τεχνική u Ετσι δεν είναι, Γιάννη Μηλιέ; 

u Ο Ευκλειδάκος ζήτησε… σεβασμό 
στη δεοντολογία από τους «ευρωπαϊ-
κούς θεσμούς» u Ο Χατζηαβάτης της 
συγκυβέρνησης των Τσιπροκαμμένων 
παριστάνει τον κατεργαράκο u Ενώ 
όλοι βλέπουν τον χατζηαβατισμό του u 

Εκανε και δακρύβρεχτα παράπονα για 
το ΔΝΤ ο Ευκλειδάκος u Ακούς εκεί, 
«αντί να τα βάλουν με τους μεγάλους 
της Ευρώπης που αντιστέκονται στο να 
δώσουν μέτρα για το χρέος, τα βάζουν 
με μια χώρα, την Ελλάδα, που είναι σε 
αδύναμη θέση» u Στο σημείο αυτό 
πέφτει η φάπα από τον Καραγκιόζη 

u Ξεχάστε Σπίρτζη, ξεχάστε Τζάκρη, 
ξεχάστε ακόμα και τον Μιχελογιαννά-
κη, το γιατρό u Ο ένας, ο μοναδικός, ο 
τεράστιος, ο ανεπανάληπτος Βασίλης 
Λεβέντης u «Κάθε φτωχός για μένα 
είναι μαχαίρι στην καρδιά μου» κλαψ 

u Με απέκλεισαν οι Αμερικανοί από 
το δείπνο του Ομπάμα κλαψ u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Η ευκαιρία του Γραφείου εδώ είναι να μπορέσω και εγώ να έχω 
μια πιο συχνή επαφή με τους φορείς συνολικά της Βόρειας 
Ελλάδας. Η Βόρεια Ελλάδα πρέπει να γίνει η ατμομηχανή 
της ανάπτυξης το επόμενο διάστημα. Μια ανάπτυξη, όμως, 

που πρέπει να έχει υλική βάση που θα γίνεται αντιληπτή στην 
καθημερινότητα των πολιτών και όχι μόνο ως στατιστικό 

μέγεθος που θα αφορά όμως τους οικονομολόγους.
Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ



www.eksegersi.gr

3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016 3

Ολα τα «μωρά» στην πίστα
Η… πολεμική κραυγή του ΛεΠα ταιριάζει γάντι στις διεργασίες 

στην ελληνική σοσιαλδημοκρατία, στις διαρροές, τις διαψεύσεις, 
το γενικό μαλεβράσε που χαρακτηρίζει το χώρο. Βέβαια, χρειά-
ζεται… αχαλίνωτη φαντασία για να χαρακτηρίσει κανείς «μωρά» 
τον Φλωρίδη, τον Χρυσοχοΐδη, τη Διαμαντοπούλου, τη Χριστο-
φιλοπούλου, τον Βενιζέλο, τον Ραγκούση και όλους τους υπό-
λοιπους πασόκους που πρωταγωνιστούν στα δημοσιεύματα των 
ημερών. Αυτοί, πάντως, έχουν τη… βεβαιότητα ότι παραμένουν 
«μωρά της πολιτικής», από τα οποία ο ελληνικός λαός περιμένει 
λύσεις! Δε σκέφτονται οι άθλιοι, ότι τόσα χρόνια που βρίσκονται 
στο περιθώριο όλο και κάποια δυνατότητα επανόδου τους θα 
βρισκόταν, αν υπήρχε ένας κόσμος που πιστεύει σ' αυτούς.

Τα τελευταία νέα από το χώρο των «μωρών» της σοσιαλδη-
μοκρατίας μιλούν για οινοποσία μετά ψαρομεζέδων στη Νέα 
Σμύρνη. Βγήκαν τα ονόματα κι αμέσως άρχισαν οι διαψεύσεις. Η 
Χριστοφιλοπούλου διέψευσε με ανακοίνωσή της. Ο Χρυσοχοΐδης 
διέψευσε, μέσω διαρροών από το ΠΑΣΟΚ, που επιμένουν ότι 
οι μαζώξεις αυτές δεν τον αφορούν, γιατί αυτός ήταν πάντοτε 
ΠΑΣΟΚ (έχει μπει σε παζάρι για επιστροφή φαίνεται). Οι υπό-
λοιποι  (Φλωρίδης, Διαμαντοπούλου, Βενιζέλος, Γρηγοράκος, Ρή-
γας, Αλ Σάλεχ) δε διέψευσαν. Ο Ραγκούσης, πάντως, έχει κάνει 
και επίσημη συνάντηση με τις «Κινήσεις Πολιτών» του Τούντα, 
που συμμετέχει στη «Δημοκρατική Συμπαράταξη». Ποιος ξέρει, 
μπορεί να το παίζει δίπορτο. Στο μεταξύ, ο Βενιζέλος διέψευσε 
(μέσω Παπαχρήστου των «Νέων») ότι συμμετέχει σ' αυτές τις 
μαζώξεις. Ισως νομίζει ότι μπορεί να φτιάξει κόμμα μόνος του! Ο 
Παπαχρήστος ανέφερε πως συμμετέχει και ο Θεοδωράκης (όχι 
στην ψαροταβέρνα της Νέας Σμύρνης, αλλά σε άλλα «μίτινγκ»).

Στο μεταξύ, η Φώφη δε χάνει ευκαιρία να διαμηνύσει πως 
δεν υπάρχει χρόνος και διάθεση για φόρουμ και άλλες τέτοιες 
διαδικασίες. Το «μαγαζί» υπάρχει, το λένε «Δημοκρατική Συμπα-
ράταξη» και οι πόρτες είναι ανοιχτές για όποιον θέλει. Οπότε τα 
«μωρά» έχουν ν' αποφασίσουν: θα πάνε στο «μαγαζί» της Φώφης, 
με το οποίο δε θα έχουν και πολλές ελπίδες εκλογής (γιατί αυτός 
είναι ο στόχος όλων τους, να ξαναγυρίσουν στη Βουλή), ή να 
φτιάξουν κάτι «καινούργιο» και να πάνε μ' αυτό ως «συνεργαζό-
μενοι» στου Κούλη; Η σκέψη ότι οι περισσότεροι από δαύτους 
είναι άχρηστοι, όχι μόνο για τον Κούλη αλλά ακόμα και για τη 
Φώφη, δεν τους περνάει από το μυαλό.

Χειμερινά σπορ
Ο Θεοδωράκης βαρέθηκε φαίνεται τις καφετέριες και τα τσι-

πουράδικα κι αποφάσισε να το ρίξει στα χειμαρινά σπορ. «Το Πο-
τάμι παίρνει τα βουνά» είναι το όνομα που δόθηκε σε τετράμηνο 
πρόγραμμα περιοδειών του επικεφαλής σε επαρχιακές πόλεις. 
Χιούμορ; Οχι, χιπστεριά του κώλου. Αυτοί έχουν μπλέξει την 
άσκηση πολιτικής (ακόμα και της αστικής πολιτικής) με την εμπο-
ρική διαφήμιση. Νομίζουν ότι επειδή θα τραβάνε φωτογραφίες 
και βίντεο και θα τα ανεβάζουν στο Διαδίκτυο, θα μπορέσουν 
να στήσουν κόμμα. Αμ' δε στήνονται έτσι τα κόμματα. Ιδιαίτερα 
όταν δεν έχουν να πουν τίποτα στον κόσμο της επαρχίας. Αλλο 
κάτι δευτεροκλασάτοι γιάπηδες που ξημεροβραδιάζονται στο 
Ιντερνετ κι άλλο ο κόσμος με τα ροζιασμένα από τη δουλειά χέ-
ρια, που δε βλέπει κανένα μέλλον μπροστά του και εξακολουθεί 
να αναζητά λύσεις μέσω της αστικής πολιτικής. Αυτός ο κόσμος 
είναι οριστικά χαμένος για το «προϊόν μιας χρήσης» που δημιούρ-
γησαν οι εκδότες, για να μην πάει όλη η διαρροή από το ΠΑΣΟΚ 
στον ΣΥΡΙΖΑ.

Μέσα στο τετράμηνο που θα κρατήσουν οι περιοδείες του Θε-
οδωράκη «στα όρη στ' άγρια βουνά», μπορεί να συμβούν πολλά. 
Οχι απαραίτητα εκλογές. Μπορεί, ας πούμε, ο Λυκούδης να κάνει 
το «γάμο» με τη Φώφη και τους υπόλοιπους και να πυκνώσει τις 
γραμμές της «Δημοκρατικής Συμπαράταξης». Οπότε θα φανεί 
πιο καθαρά ότι η μόνη λύση για τον Θεοδωράκη και την παρέα 
του θα είναι να στοιχηθούν πίσω από τον Κούλη.

Της ηλικίας;
Κορόμηλο πήγε το δάκρυ του Λεβέντη καθώς μιλούσε στην 

κοινοβουλευτική του ομάδα. Είναι τόσο καλός ηθοποιός ή είναι 
της ηλικίας; Μάλλον για συνδυασμό πρόκειται. Γιατί τα πράγματα 
δεν πάνε καθόλου καλά για την προεδράρα. Ο Καρράς έφυγε 
και δεν τον κόβουμε να φοβηθεί και να παραδώσει την έδρα, 
επειδή του έστειλε τελεσίγραφο ο Λεβέντης. Είναι και ο Σαρίδης, 
που δεν πήγε στην ΚΟ για να παρακολουθήσει το κλάμα του 
προέδρου, γιατί είχε… πολιτικές δουλειές, όπως είπε. Ο Σαρίδης 
κινείται στο ίδιο μήκος κύματος με τον Καρρά. Δεν ανέχεται τους 
παρατρεχάμενους που έχει βάλει ο Λεβέντης και κυρίως τον θε-
τό γιο του, που τον έχει κάνει και βουλευτή (για να του δίνει… τα 
χάπια του, όπως έχει πει ο Λεβέντης). Είναι πιθανό ο Λεβέντης 
να δώσει «κάτι» στον Σαρίδη για να μην ανεξαρτοποιηθεί, όμως 
όλοι αυτοί που από το τίποτα βρέθηκαν ξαφνικά βουλευτές είναι 
αναμενόμενο να θέλουν να φροντίσουν το μέλλον τους. Ετσι 
γίνεται πάντοτε με τέτοια μορφώματα.

Το τέταρτο Μνημόνιο δε θα 
είναι το τελευταίο

Οταν ένας υπουργός Οικο-
νομικών επικαλείται το… 

φιλότιμο του Αλέξη Ζορμπά, για 
να ψέξει τους δανειστές που 
ασκούν επιτροπεία στη χώρα 
του, τότε εκτός από Χατζηαβά-
της είναι και απελπισμένος. Εχει 
σημασία να θυμηθούμε ολόκλη-
ρη τη σχετική αποστροφή του 
Τσακαλώτου, στην ομιλία του 
στο συνέδριο του Ελληνοαμε-
ρικάνικου Επιμελητήριου, πα-
ρουσία του Μοσκοβισί και του 
Κερέ (ΕΚΤ): «Ομως το ΔΝΤ λέει 
ότι εάν εσείς οι Ελληνες συμφω-
νήσετε με τους Ευρωπαίους για 
υψηλότερα πρωτογενή πλεονά-
σματα, τότε τι να κάνουμε εμείς, 
θα πρέπει να σας αναγκάσουμε 
να πάρετε και περισσότερα μέ-
τρα για να φτάσετε σε αυτό το 
3,5%! Δεν είναι μία θέση που 
ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη θα 
την αποκαλούσε “θαρραλέα και 
με φιλότιμο“. Γιατί αντί να τα 
βάλουν με τους μεγάλους της 
Ευρώπης που αντιστέκονται 
στο να δώσουν μέτρα για το 
χρέος, τα βάζουν με μια χώρα, 
την Ελλάδα, που είναι σε αδύνα-
μη θέση κι όλοι συμφωνούν ότι 
πρέπει να φύγει επιτέλους από 
τη λιτότητα».

Για να μιλήσει μ' αυτόν τον 
τρόπο ο Τσακαλώτος, κάνο-
ντας έκκληση στο… φιλότιμο 
του ΔΝΤ και ζητώντας του να 
συμπονέσει την «μικράν και 
αδύναμον Ελλάδα», σημαίνει 
ότι η διαπραγμάτευση ανάμεσα 
στο γερμανογαλλικό άξονα και 
το ΔΝΤ τελείωσε και η συγκυ-
βέρνησή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν 
έχει άλλη επιλογή από το να 
θεσπίσει αυτά που θα της υπο-
δείξει το κουαρτέτο/τρόικα, ως 
εφαρμογή σε πρακτικό επίπεδο 
της συμφωνίας ΔΝΤ-Ευρωπαί-
ων. Δυο μέρες μετά, «ανώτατος 
παράγοντας της Ευρωζώνης» 
επιβεβαίωσε πως το ΔΝΤ και 
οι «βασικές χώρες της Ευρω-
ζώνης» κατέληξαν σε συμφωνία 
για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο 
ελληνικό «πρόγραμμα». Το περι-
βόητο «Washington Group» λει-
τούργησε (με φυσική παρουσία 
ή με τηλεδιάσκεψη, δεν είμαστε 
φυσικά σε θέση να το γνωρίζου-
με). Αυτό προφανώς το γνώριζε 
ο Τσακαλώτος, γι' αυτό και το 
κλάμα του Χατζηαβάτη, μαζί με 
το παράπονο: «Αυτό όμως που 
δεν μπορεί να δεχτεί η ελληνική 
κυβέρνηση, εάν δεν μειωθούν 
τα πρωτογενή πλεονάσματα, 
είναι ότι η διαφορά μεταξύ του 
ΔΝΤ και κάποιων χωρών της ΕΕ, 
αυτός ο συμβιβασμός να γίνει 
στην πλάτη μας. Κι αφού δεν 
θα μπορούν να τα βρουν στις 
εκτιμήσεις τους, να έρθει το 
Εurogroup και να πει: νομοθε-
τήστε τώρα περισσότερα μέτρα 
για να εφαρμοστούν το 2019 και 
το 2020, αφού πρέπει να έχετε 
πρωτογενή πλεονάσματα, κ.λπ. 
Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ούτε 
τίμιο, ούτε έχει οικονομική λο-
γική».

Θα θέλαμε να «ξεπετάξου-
με» στα γρήγορα τις πληροφο-
ρίες που διαρρέουν καθημερι-
νά στον αστικό Τύπο σχετικά με 
το περιεχόμενο της δεύτερης 
αξιολόγησης. Για παράδειγμα, 
από το σχέδιο αναθεωρημένου 
Μνημονίου, αποσπάσματα του 
οποίου δημοσίευσαν τα «Νέα», 
φαίνεται ότι άμεσα απαιτού-
νται μέτρα όπως η πλήρης 
κατάργηση του επιδόματος 
θέρμανσης, η κατάργηση της 
έκπτωσης φόρου λόγω ιατρικών 
και φαρμακευτικών δαπανών 
και η κατάργηση της έκπτωσης 
1,5% κατά τον υπολογισμό της 
μηνιαίας παρακράτησης φό-
ρου μισθωτών υπηρεσιών. Τα 
περισσότερα απ' αυτά, που είναι 
δημοσιονομικά μέτρα, πρέπει 
να έχουν ήδη συμφωνηθεί, αν 
κρίνουμε από τη δήλωση του 
Τσακαλώτου ότι η διαφορά που 
τους χωρίζει στα δημοσιονομι-
κά είναι ελάχιστη, της τάξης του 
0,1% του ΑΕΠ (περίπου 20 εκατ. 
ευρώ).

Κυκλοφορούν ακόμα φήμες 
ότι στα εργασιακά, χάρη στη 
διαπραγμάτευση που έκανε 
ο Μοσκοβισί μεταξύ ΣΕΒ και 
Αχτσιόγλου, η μεν κυβέρνηση 
συμφώνησε στο διπλασιασμό 
του ποσοστού των ομαδικών 
απολύσεων (από 5% σε 10%) 
και στην κατάργηση του δικαι-
ώματος προέγκρισης από τον 
υπουργό Εργασίας, ενώ οι «θε-
σμοί» συμφώνησαν να χαλαρώ-
σουν το δικό τους σχέδιο για τις 
συλλογικές συμβάσεις. 

Δεν παίρνουμε τίποτα τοις 
μετρητοίς, αν δε δούμε κείμε-
νο συμφωνίας και νομοσχέδιο. 
Η πείρα μας λέει ότι οι διαρ-
ροές είναι πάντοτε σκόπιμες 
και ότι η συμφωνία στο τέλος 
είναι χειρότερη. Σημειώνουμε, 
όμως, πως σε κάθε περίπτω-
ση θα έχουμε τη νομοθέτηση 
μερικών ακόμα αντιλαϊκών 
και αντεργατικών μέτρων, 
ενώ κάποια άλλα θα μείνουν 
«κάβα» για το μέλλον. Ετσι δε 
γίνεται σταθερά, από τότε που 
άρχισε η ιστορία των Μνημονί-
ων; Λένε ότι «έσωσαν» κάτι από 
τα νύχια της «κακής» τρόικας 
και μετά από λίγο καιρό αυτό το 
κάτι που είχαν «σώσει» πέφτει 
ηρωικά στο βωμό της επόμενης 
αξιολόγησης.

Αυτή τη στιγμή μεγαλύτε-
ρη σημασία έχει να δούμε τη 
«μεγάλη εικόνα». Και η «μεγά-
λη εικόνα» δείχνει ότι το τρίτο 
Μνημόνιο παίρνει δύο χρόνια 
παράταση και φτάνει στα 
2020. Δε χρειάζεται να πού-
με ότι δεν έχει καμιά σημασία 
η μορφή που θα πάρει αυτή η 
επέκταση. Δόσεις του δανείου 
δεν υπάρχουν μετά το 2018 
(εκτός αν αφήσουν καβάτζα κά-
ποιες δόσεις από το μικρό δά-
νειο που θα βάλει στο δανειακό 
λογαριασμό το ΔΝΤ, αν μπει και 
ως δανειστής και δεν μείνει μό-
νο ως σύμβουλος). Επομένως, 

οι ιμπεριαλιστές δανειστές δε 
θα αρκεστούν σε μια δήλωση 
προθέσεων της ελληνικής κυ-
βέρνησης, αλλά θα απαιτήσουν 
νομοθετημένες εγγυήσεις για 
τη λήψη συγκεκριμένων μνη-
μονιακών μέτρων για την πε-
ρίοδο 2019-2020.

Η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ, επισήμως μεν λέει ότι 
δεν πρόκειται να δεχτεί παρά-
ταση του Μνημόνιου, ακόμα και 
άμμεση, ανεπισήμως όμως ήδη 
διαρρέει μια κάλπικη επιχειρη-
ματολογία προς τον ελληνικό 
λαό, η οποία είναι ίδια μ' αυτή 
που υποστήριζε όταν νομοθε-
τούσε τον «κόφτη»: νομοθετού-
με κάποια μέτρα, αλλά δε θα 
χρειαστεί να τα πάρουμε, διότι 
η οικονομία θα πάει καλά και οι 
στόχοι θα πιαστούν χωρίς νέα 
μέτρα!

Ομως, μέσα στη γενική πα-
ραζάλη τους, τα κυβερνητικά 
στελέχη αυτοδιαψεύδονται. Λέ-
ει ο Τσακαλώτος: «Εμείς και το 
ΔΝΤ και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί 
και πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
θεωρούμε ότι μια οικονομία πο-
λύ δύσκολα μπορεί να διατηρή-
σει πρωτογενές πλεόνασμα της 
τάξης του 3,5% για πολλά χρό-
νια». Ομως, αυτό δεν πρόκειται 
ν' αλλάξει, τουλάχιστον για τα 
πρώτα χρόνια μετά το 2018. 
Το τρίτο Μνημόνιο αναφέρει 
κατηγορηματικά ότι θα πρέπει 
το «πρωτογενές πλεόνασμα» 
να είναι 3,5% του ΑΕΠ το 2018 
«και μεσοπρόθεσμα». Αυτό το 
έχουν υπογράψει, έχει γίνει 
νόμος του ελληνικού κράτους 
(Ν. 4336/2015) και… pacta sunt 
servanda, όπως λέει και ο Τσί-
πρας, μιμούμενος τον Σόιμπλε.  
Τουλάχιστον για το 2019 και το 
2020, το «πρωτογενές πλεόνα-
σμα»* θα είναι 3,5%. Για αργό-
τερα θα δουν, αλλά πρέπει να 
θεωρείται σίγουρο ότι οποιαδή-
ποτε μελλοντική μείωση αυτού 
του ποσοστού θα δοθεί με την 
υποχρέωση για την υλοποίηση 
νέων προαπαιτούμενων. Τίποτα 
δεν είναι δωρεάν, όπως έλεγε 
προ καιρού σε συνέντευξή του 
ο Ρέγκλινγκ του ESM.

Σύμφωνα με τη λογική του 
ίδιου του Ευκλείδη Χατζηαβά-
τη, λοιπόν, η διατήρηση του 
«πρωτογενούς πλεονάσματος» 
στο ύψος του 3,5% του ΑΕΠ 
μέχρι το 2020, θα απαιτήσει τη 
λήψη νέων μέτρων, γιατί αλλιώς 
ο στόχος δε θα πιαστεί. Επομέ-
νως, ό,τι θα νομοθετηθεί τώρα 
θα νομοθετηθεί για να εφαρμο-
στεί και όχι για να γίνει κάδρο 
στον τοίχο του υπουργείου Οι-
κονομικών. Την περασμένη Τε-
τάρτη, το πρακτορείο ΜΝΙ απο-
κάλυψε έγγραφο της Κομισιόν, 
που ανέφερε πως αν το ΔΝΤ 
συμφωνήσει «ακόμα και σ' ένα 
διετές πρόγραμμα, η Κομισιόν 
περιμένει να είναι ένα σκληρό 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, 
που θα φέρει την Ελλάδα σε 
πολύ δύσκολη θέση, δεδομένου 

ότι το 2018 θα είναι ουσιαστικά 
προεκλογική χρονιά».

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, 
ότι από την Πέμπτη γίνεται 
έντονα λόγος για ένα έκτακτο 
Eurogroup, που θα συγκληθεί 
στις 23 Δεκέμβρη, προκειμέ-
νου να κλείσει η συμφωνία. Το 
τρίτο Μνημόνιο το ψήφισαν 
παραμονή Δεκαπενταύγου-
στου, την παράτασή του για μια 
διετία σκόπιμο θα είναι να την 
ψηφίσουν παραμονή Χριστου-
γέννων, όταν τα ΜΜΕ ή δε θα 
κυκλοφορούν (εφημερίδες) ή 
θα υπολειτουργούν με συντά-
κτες που κάνουν τα ρεπό (ρα-
διοτηλεόραση).

Είναι ανώφελο να μπούμε σε 
ονοματολογία, να μιλήσουμε 
για τέταρτο Μνημόνιο ή για 
τρίτο Μνημόνιο plus και τα πα-
ρόμοια. Σημασία έχει η ουσία 
και η ουσία λέει πως πάνε για 
διετή παράταση του υπάρχο-
ντος «προγράμματος». Και με-
τά τέρμα; Ασφαλώς όχι. Ποιος 
μπορεί να το πει αυτό, άλλωστε, 
όταν -αν όλα κυλήσουν ομαλά- 
το 2019 θα γίνουν εκλογές και 
επομένως το 2020 θα υπάρχει 
μια άλλη κυβέρνηση και κυρίως 
θα υπάρχουν άλλα οικονομικά 
δεδομένα.

Για τους ιμπεριαλιστές δανει-
στές σημασία δεν έχει ποια κυ-
βέρνηση θα υπάρχει στην Αθή-
να. Γνωρίζουν πια ότι στη χώρα 
υπάρχει μια ευρύτατη μνημο-
νιακή πλειοψηφία, κυβερνώσα 
και αντιπολιτευόμενη. Σημασία 
έχει να διατηρήσουν τη σκληρή 
επιτροπεία, η οποία εξασφαλί-
ζει τον αποικισμό της Ελλάδας, 
τη συνέχιση και το βάθεμα της 
κινεζοποίησης του ελληνικού 
λαού. Τώρα, στο πλαίσιο της 
συμφωνίας ΔΝΤ - Γερμανογαλ-
λικού άξονα, θα επιβάλουν την 
παράταση του υπάρχοντος μνη-
μονίου μέχρι το 2020. Το 2018, 
όταν θα μπουν στη συζήτηση 
για τα περιβόητα μεσοπρόθε-
σμα μέτρα αναδιάρθρωσης του 
χρέους (για χρονική μετάθεση 
των λήξεων ομολόγων μετά το 
2022 πρόκειται), θα εξασφαλί-
σουν από την όποια ελληνική 
κυβέρνηση την παράταση του 
Μνημονίου και για κάμποσα 
ακόμα χρόνια.

Το χρέος είναι εργαλείο 
αποικισμού της χώρας και 
κινεζοποίησης του ελληνικού 
λαού «εις το διηνεκές».

* Για να μην υπάρχει μπέρ-
δεμα με τη λέξη «πλεόνασμα», 
θυμίζουμε ότι το «πρωτογενές 
πλεόνασμα» δεν είναι κάποιο 
πραγματικό πλεόνασμα, αλλά 
ένα λογιστικό μέγεθος, που το 
καθορίζουν οι ιμπεριαλιστές 
δανειστές, προκειμένου να 
αντλούν από το ελληνικό κρά-
τος επιπλέον κεφάλαια για την 
αποπληρωμή του χρέους, πέρα 
από τα προκαθορισμένα ετήσια 
τοκοχρεολύσια. Γι' αυτό και το 
αντιμετωπίζουν σαν ελαστικό 
μέγεθος.
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Μαζικές απελάσεις 
προσφύγων 
προανήγγειλε η Μέρκελ

Η περίοδος της «ανοιχτής αγκαλιάς» για τους 
πρόσφυγες, που τόσο βοήθησε την Ανγκελα Μέρ-
κελ να φιλοτεχνήσει το διεθνές της προφίλ ως μιας 
κοινωνικά ευαίσθητης πολιτικού, έχει λάβει τέλος, 
όπως πολλές φορές έχει αποκαλυφθεί από τις στή-
λες της εφημερίδας μας. Τα σύνορα σφραγίστηκαν, 
η συνθήκη Σένγκεν έχει ανασταλεί στο μεγαλύτερο 
μέρος των γερμανικών συνόρων, η Ελλάδα μετατρά-
πηκε σε ανοιχτή (ή και κλειστή) φυλακή για πρόσφυ-
γες και μετανάστες και η Γερμανία ετοιμάζεται να 
ξεκινήσει το πογκρόμ στο εσωτερικό της, ώστε να 
απελάσει έναν αριθμό προσφύγων.

Η ίδια η Μέρκελ ανακοίνωσε ότι «δεν είναι δυ-
νατόν να μείνουν τόσοι χιλιάδες Αφγανοί στη Γερ-
μανία». Οπως είπε, 60.000 αιτήσεις αφγανών προ-
σφύγων για άσυλο έχουν απορριφθεί και σύντομα 
αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο επανα-
προώθησής τους. Ο γερμανικός Τύπος υπολογίζει 
σε πάνω από 100.000 τους αφγανούς πρόσφυγες 
που θα διωχτούν από τη Γερμανία. Γίνεται λόγος για 
απέλασή τους στο Αφγανιστάν, με την κάλυψη του 
αεροπορικού εισιτηρίου της επιστροφής και ενός 
ποσού «για να ξαναρχίσουν τη ζωή τους». Αυτό δεν 
είναι καινούργιο. Εδώ και χρόνια «τρέχει» ένα τέ-
τοιο πρόγραμμα ο «Διεθνής Οργανισμός Μετανά-
στευσης», που δραστηριοποιείται και στη χώρα μας. 
Μετανάστες που δέχονταν να απελαθούν, έπαιρναν 
μέσω ΔΟΜ το εισιτήριο και ελάχιστες εκατοντάδες 
ευρώ, που ούτε κατά διάνοια δεν αρκούσαν «για να 
ξαναστήσουν τη ζωή τους». Κάτι σαν χαρτζιλίκι για 
το δρόμο ήταν. Αλλά και μεγαλύτερο να γίνει το 
ποσό, δεν είναι αυτή η ουσία. Ενας πρόσφυγας έχει 
πληρώσει μερικές χιλιάδες ευρώ για να φτάσει από 
το Αφγανιστάν στη Γερμανία. Αν αυτός απελαθεί, 
θα είναι ένας οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά 
κατεστραμμένος άνθρωπος.

Η ηγεσία του γερμανικού ιμπεριαλισμού, όμως, 
δεν έχει τέτοια ηθικά διλήμματα. Πέρα από το γε-
νικότερο συμφέρον του γερμανικού ιμπεριαλισμού, 
που δε θέλει τόσους πρόσφυγες στην επικράτειά 
του, η Μέρκελ (μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες 
συμμάχους της) πρέπει να ανταποκριθεί και στο 
ξενοφοβικό/ρατσιστικό κύμα που αναπτύσσεται 
στη Γερμανία, για να μειώσει τις δυνατότητες εκμε-
τάλλευσής του από την ακροδεξιά Εναλλακτική για 
τη Γερμανία  (ΑfD). Ο κυβερνών «μεγάλος συνασπι-
σμός» πρέπει να δείξει ότι είναι σε θέση να ασκήσει 
αποτελεσματική αντιπροσφυγική-αντιμεταναστευ-
τική πολιτική. Ας σημειωθεί, έστω κι αν είναι περιττό, 
ότι το Αφγανιστάν, χώρα στην οποία μαίνεται εδώ 
και χρόνια ένας πόλεμος ενάντια στα στρατεύμα-
τα του ΝΑΤΟ, παράλληλα με πόλεμο ανάμεσα σε 
φυλές και πολιτικές φατρίες, θεωρείται «ασφαλής 
χώρα» και γι' αυτό οι αιτήσεις Αφγανών για χορήγη-
ση πολιτικού ασύλου απορρίπτονται!

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί, ότι ένας αριθμός 
προσφύγων και μεταναστών -άγνωστο πόσοι- που 
έχουν καταφύγει σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες (όχι 
μόνο στη Γερμανία), θα απελαθούν στην Ελλάδα, 
όπου καταγράφηκαν κατά την είσοδό τους στην επι-
κράτεια της ΕΕ. Η περιβόητη συνθήκη του Δουβλί-
νου ουδέποτε έπαψε να ισχύει και οι δυτικοευρωπαί-
οι ιμπεριαλιστές θα την εφαρμόσουν, στέλνοντας 
στην Ελλάδα πρόσφυγες και μετανάστες που θα 
συλλαμβάνουν οι αστυνομικές τους υπηρεσίες και 
των οποίων χώρα «πρώτης εισόδου» υπήρξε η Ελ-
λάδα. Θέλουν έτσι να στείλουν ένα τρομοκρατικό/
αποτρεπτικό μήνυμα σε πρόσφυγες και μετανάστες 
που σχεδιάζουν να περάσουν στην Ευρώπη. Αυτή 
η αποτρεπτική μέθοδος, βέβαια, δεν αποδείχτηκε 
αποτελεσματική έναντι ανθρώπων που δεν έχουν να 
χάσουν τίποτα και που ρισκάρουν και την ίδια τη ζωή 
τους για να καταφέρουν να φτάσουν σε μια ευρωπα-
ϊκή χώρα, όπου ελπίζουν ότι θα ζήσουν ανθρώπινα. 
Το αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση των ξενοφοβικών 
και ρατσιστικών αντανακλαστικών, η ενίσχυση του 
κοινωνικού εκφασισμού στις χώρες της Δύσης και 
η αποθέωση της κρατικής καταστολής με το κλεί-
σιμο προσφύγων και μεταναστών σε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης.

Δημοσκοπικά τα πράγματα δεν 
πάνε καθόλου καλά για τον Μα-

τέο Ρέντσι. Δε φαίνεται να κερδίζει 
το δημοψήφισμα για συνταγματικές 
μεταρρυθμίσεις, οπότε πρέπει να 
παραιτηθεί, όπως έλεγε όταν προκή-
ρυσσε το δημοψήφισμα. Τελευταία, 
βέβαια, έχει αρχίσει να τα μαζεύει, 
ακολουθώντας το παράδειγμα του 
Τσίπρα και όχι αυτό του Κάμερον. 
Ο,τι και να γίνει, όμως, χάσει ή κερ-
δίσει, παραιτηθεί ή παραμείνει, το 
βέβαιο είναι ότι ο Ρέντσι μετράει 
αντίστροφα. Δύσκολα θα ξαναγίνει 
πρωθυπουργός, παρά το νεαρό της 
ηλικίας του (είναι δυο χρόνια μικρό-
τερος από τον Τσίπρα) και έτσι θα 
μείνει με το στίγμα του πολιτικού 
που έγινε πρωθυπουργός χωρίς να 
κερδίσει εκλογές ως ηγέτης του κόμ-
ματός του.

Ως γνωστόν, ο Ρέντσι έχει κερ-
δίσει εκλογές μόνο ως υποψήφιος 
δήμαρχος της Φλωρεντίας. Πρω-
θυπουργός έγινε μετά από μια 
σειρά εκβιασμούς στο εσωτερικό 
του κόμματός του. Εκτόπισε πρώτα 
τον Πιερλουίτζι Μπερσάνι από την 
προεδρία του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος (στις κομματικές εκλογές ο 
Μπερσάνι είχε έρθει πρώτος και ο 
Ρέντσι δεύτερος) και μετά οδήγησε 
εκβιαστικά σε παραίτηση από την 
πρωθυπουργία τον Ενρίκο Λέτα, για 
να πάρει ο ίδιος την εντολή σχημα-
τισμού κυβέρνησης από τον πρό-
εδρο Τζόρτζιο Ναπολιτάνο. Πήρε 
ψήφο εμπιστοσύνης από Βουλή και 
Γερουσία, όμως εκλογές ο ίδιος δεν 
έχει κερδίσει. Το αυριανό δημοψή-
φισμα είναι η πρώτη εκλογική μάχη 
σε εθνικό επίπεδο της οποίας ηγείται 
ο Ρέντσι.

Την περασμένη Δευτέρα, ο Ρέντσι 
δήλωσε σε συνέντευξή του στο αμε-
ρικάνικο δίκτυο CBS, ότι ήταν λάθος 
του να ταυτίσει την όλη έκβαση της 
συνταγματικής μεταρρύθμισης με 
το μέλλον της πολιτικής του σταδι-
οδρομίας. «Αν υπερισχύσει το Οχι, 
δε θα αντιμετωπίσω πρόβλημα εγώ, 
αλλά το σύνολο του ιταλικού λαού, 
διότι θα έχει χάσει μια μεγάλη ευ-
καιρία» είπε με νόημα, αφήνοντας 
να αιωρείται το ερώτημα σχετικά με 
το αν θα παραιτηθεί υπέρ της δημι-
ουργίας κυβέρνησης τεχνοκρατών, 
αν θα παραιτηθεί για να προκηρυ-
χτούν εκλογές ή αν θα παραμείνει 
στο πόστο του γιατί «αυτό απαιτεί 
το εθνικό συμφέρον». Το τελευταίο 
ενισχύεται από τις φήμες ότι οχτώ 
ιταλικές τράπεζες είναι έτοιμες να 
«βαρέσουν κανόνι», γεγονός που 
θα τις οδηγήσει σε εκκαθάριση υπό 
το νέο καθεστώς του bail in (κούρε-
μα μετόχων κι αν αυτό δε φτάνει, 
κούρεμα των καταθέσεων άνω των 
100.000 ευρώ).

Από βδομάδα θα ξέρουμε τις εξε-
λίξεις, γι' αυτό και δεν έχει νόημα να 
επιδοθούμε σε οποιαδήποτε προ-
σπάθεια για προβλέψεις (άλλωστε, 
το γεγονός ότι δε ζούμε από κοντά 
και σε καθημερινή βάση στις συνθή-
κες της Ιταλίας, καθιστά ακόμα πιο 

παρακινδυνευμένες τέτοιου είδους 
προβλέψεις). Αν πρέπει να κάνουμε 
ένα τέτοιο σχόλιο, αυτό αφορά τον 
ίδιο τον Ρέντσι και την κατάντια του.

Πολλοί σχολιαστές υποστηρίζουν 
ότι πέφτει θύμα της αλαζονείας του. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ρέντσι 
είναι ένα «καβαλημένο καλάμι». Δεν 
το κρύβει κιόλας, όπως μπορεί να δι-
απιστώσει κανείς από τις πόζες που 
παίρνει, που θυμίζουν τον Μουσολί-
νι. Ομως τον Ρέντσι δεν τον «έφαγε» 
η αλαζονεία του, αλλά η κρίση. Δεν 
είναι άλλωστε ο πρώτος. Αν εξαιρέ-
σουμε τη Γερμανία, όπου η Μέρκελ 
πάει για τέταρτη θητεία (το γεγονός 
δεν είναι ανεξάρτητο από τη σχετική 
σταθερότητα του γερμανικού ιμπε-
ριαλισμού και τη διατήρηση του 
ηγεμονικού του ρόλου στην ΕΕ), 
σε όλες τις άλλες χώρες, ιμπερια-
λιστικές και εξαρτημένες, η κρίση 
«τρώει» το ένα πολιτικό στέλεχος 
μετά το άλλο. Πάει ο Σαρκοζί, πάει 
ο Κάμερον, σε λίγο θα τους ακολου-
θήσει και ο Ολάντ. Οσο για τη χώρα 
μας, Καραμανλής, ΓΑΠ, Σαμαράς, 
Βενιζέλος έχουν βγει σε πρόωρη 
συνταξιοδότηση. Ο,τι χειρισμούς 
και να έκανε ο Ρέντσι, δε θα γλίτω-
νε απ' αυτή τη «μοίρα», εφόσον η 
Ιταλία δεν μπορεί να βγει από την 
κρίση. Το πολύ να παρέτεινε λίγο την 
παραμονή του στην πρωθυπουργία 
(έγινε πρωθυπουργός το Φλεβάρη 
του 2014).

Το δημοψήφισμα που προκήρυξε 
ο Ρέντσι δεν έχει σχέση με τη θέ-
ση της Ιταλίας στην ΕΕ. Αφορά το 
εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι, καθώς 
η βασική συνταγματική αλλαγή 
που εισηγείται ο Ρέντσι αφορά τον 
περιορισμό των δικαιωμάτων της 
Γερουσίας (δε θα χρειάζεται η θε-
τική ψήφος της για να περάσει ένα 
νομοσχέδιο). Παρά ταύτα, έχουμε 
και πάλι το γνωστό φαινόμενο: φυ-
σάει στη Ρώμη, κρυολογούν στο 
Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη. Το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 
ανησυχεί σφόδρα την ΕΕ, γιατί αν 
η Ιταλία βυθιστεί σε παρατεταμένη 
πολιτική κρίση, εγκυμονούνται  γενι-
κότεροι κίνδυνοι. Η Ιταλία δεν είναι 
Ελλάδα, αλλά μια ισχυρή ιμπεριαλι-
στική δύναμη, η τέταρτη οικονομία 
της ΕΕ (μετά από Γερμανία, Γαλλία, 
Βρετανία).

Ηδη, έχει αρχίσει μια αιμορρα-
γία καταθέσεων από τις ιταλικές 
τράπεζες. Σε βαθμό που να γίνεται 
λόγος ακόμα και για επιβολή capital 
controls. Σε μια κίνηση υπό καθε-
στώς συναγερμού, τέσσερις «πηγές» 
της ΕΚΤ ανέφεραν την περασμένη 
Τρίτη στο Reuters ότι η ΕΚΤ είναι 
έτοιμη να αυξήσει τις αγορές κρατι-
κών ομολόγων της Ιταλίας, χρησιμο-
ποιώντας το πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης, αν υπάρξει οποιαδήπο-
τε απότομη αύξηση του κόστους δα-
νεισμού μετά το δημοψήφισμα. Την 
ίδια μέρα, σε μια κίνηση-έκπληξη, ο 
Σόιμπλε δήλωσε ότι αν ήταν Ιταλός 
θα ψήφιζε στο δημοψήφισμα υπέρ 
των μεταρρυθμίσεων, μολονότι ανή-
κει σε διαφορετικό πολιτικό χώρο 
από τον Ρέντσι. Το πήγε και παραπέ-

ρα ο γερμανός υπουργός Οικονομι-
κών, όταν του παρατήρησαν πως ο 
Ρέντσι έχει πει πως θα εγκαταλείψει 
την εξουσία αν χάσει το δημοψήφι-
σμα: «Αν το καταλαβαίνω σωστά, 
έχει πει ότι θα αποχωρήσει αν υπάρ-
ξει αρνητικό αποτέλεσμα στο δημο-
ψήφισμα. Δεν έχει πει όμως ότι θα 
εγκαταλείψει την πολιτική. Ελπίζω 
πως ακόμα κι αν αποτύχει -έχω δει 
τις δημοσκοπήσεις- θα προσπαθή-
σει να οδηγήσει την Ιταλία προς τα 
εμπρός με άλλους τρόπους»!

Εξεπλάγησαν εκείνοι που είχαν 
πάρει τοις μετρητοίς την πρόσφατη 
«αντιγερμανική» ρητορική του Ρέ-
ντσι και τους μύδρους του ενάντια 
στη λιτότητα, η οποία προσωποποι-
είται στον Σόιμπλε. Ομως ο Σόιμπλε 
είναι πραγματιστής, όπως κάθε 
αστός πολιτικός. Δεν τον νοιάζει για 
το πολιτικό μέλλον του Ρέντσι (τον 
οποίο σε προσωπικό επίπεδο είμα-
στε σίγουροι ότι τον σιχαίνεται), 
αλλά η σταθερότητα της ΕΕ και της 
Ευρωζώνης. Αλλά και σε επίπεδο 
προσώπων, μετά τον Ρέντσι έρχεται 
ο Μπέπε Γκρίλο. Ε, δε θ' αφήσει ο 
Σόιμπλε το σίγουρο για να του έρ-
θει το απρόβλεπτο και να πρέπει 
να τρέχει να «μαζέψει» τον Γκρίλο 
όπως έκανε με τον Μπαρουφάκη. 
Ασε που σε λιγότερο από δέκα μή-
νες έχει εκλογές και η Γερμανία και 
ο κυβερνητικός συνασπισμός της δε 
θα ήθελε να πνεύσει στην Ευρώπη 
άνεμος εκλογικής ενίσχυσης των 
λεγόμενων «λαϊκιστών».

Ιταλία/Ρέντσι

Η κρίση «καταβροχθίζει» φιλόδοξους 
αστούς πολιτικούς

Brexit: Κόστος/όφελος
Το Brexit θα μπορούσε να σταματήσει, αν ο βρετανικός λαός συνειδητο-

ποιήσει ότι το κόστος της αποχώρησης από την ΕΕ είναι μεγαλύτερο από 
το όφελος, δήλωσε ο Τόνι Μπλερ σε συνέντευξή του στο «New Statesman», 
υποδεικνύοντας εμμέσως πλην σαφώς την επιλογή μιας διαδικασίας που θα 
καταλήξει σ' ένα νέο δημοψήφισμα (μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε, για 
παράδειγμα, να πάρει το βρετανικό κοινοβούλιο, που σύμφωνα με το Ανώτα-
το Δικαστήριο της χώρας είναι το μόνο αρμόδιο να αποφασίσει για το Βrexit).

Θα πείτε, βέβαια, «και ποιος είναι ο Μπλερ; ένας ξεπεσμένος πρώην πρω-
θυπουργός είναι», όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Μπλερ ενεργεί ως 
εντολέας και μεσολαβητής πανίσχυρων τμημάτων της βρετανικής κεφαλαιο-
κρατίας, που δε θέλουν το Brexit. Είναι ένας ακόμα πολιτικός παράγοντας (ο 
τελευταίος «επιτυχημένος» πρωθυπουργός των Εργατικών) που ρίχνει το βά-
ρος του για να μην υλοποιηθεί το Brexit, συντηρώντας τη σχετική συζήτηση.

Επίσημα, βέβαια, το Βrexit θα υλοποιηθεί. Το Μάρτη του 2017, θα υποβλη-
θεί αίτηση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασίλειου  από την ΕΕ, όπως έχει 
δηλώσει η πρωθυπουργός Μέι. Μέχρι τότε, όμως, θα κυλήσει πολύ νερό κάτω 
από τη γέφυρα του Γουέστμινστερ και οι οπαδοί του Bremain φιλοδοξούν 
ότι η διαδικασία θα αναστραφεί. Ολοι, άλλωστε, βλέπουν ότι η κυβέρνηση 
της Τερίζα Μέι βιώνει ένα αδιέξοδο.

Τη φιλολογία του ασύμμετρα μεγάλου κόστους του Brexit για την ίδια τη 
Βρετανία τροφοδότησε την περασμένη Δευτέρα, μιλώντας στο Ευρωκοι-
νοβούλιο, και ο Μάριο Ντράγκι. Οι εξελίξεις θα πλήξουν πρώτα και κύρια 
τη βρετανική οικονομία είπε ο διοικητής της ΕΚΤ. Από την άλλη, ο Μισέλ 
Μπαρνιέ, που έχει οριστεί από τον Γιούνκερ ως διαπραγματευτής της Κομι-
σιόν για το Brexit, δήλωσε ότι το κόστος για τη Βρετανία θα ξεπεράσει τα 
20 δισ. ευρώ, που είχε υπολογιστεί αρχικά, και ενδέχεται να φτάσει μέχρι και 
τα 60 δισ. Το κόστος αυτό θα μπορούσε να μειωθεί αν η Βρετανία υπέγραφε 
μια μεταβατική συμφωνία, βάσει της οποίας θα συνέχιζε να πληρώνει το 
μερίδιό της στον κοινοτικό προϋπολογισμό και μετά την αποχώρησή της 
από την ΕΕ και να απολαμβάνει τα προνόμια της ελεύθερης αγοράς. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, όμως, η ΕΕ θα απαιτούσε να δεχτεί το Λονδίνο όλους τους 
κανόνες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η δικαιοδοσία του δικαστηρίου της ΕΕ 
και η ελεύθερη μετακίνηση, που η Μέι δηλώνει ότι δεν πρόκειται να δεχτεί.

Μύλος μ' άλλα λόγια. Τα αδιέξοδα πυκνώνουν, ο ανταγωνισμός οξύνεται 
και μάλλον δε θα τις γλιτώσει τις πρόωρες εκλογές η Βρετανία.
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Οσο πιο δεξιά τόσο πιο καλά
Δεν έκρυβε καμία έκπληξη ο δεύτερος 

γύρος των προκριματικών εκλογών 
της γαλλικής Δεξιάς για την επιλογή του 
υποψήφιου προέδρου της Δημοκρατίας. Ο 
Φρανσουά Φιγιόν έπνιξε με τη σκόνη του 
τον Αλέν Ζιπέ, κερδίζοντας με 66,6% έναντι 
33,4%. Ο «κύριος Κανένας», όπως αποκαλού-
σαν μέχρι πρόσφατα τον Φιγιόν ο Ζιπέ και ο 
Σαρκοζί, έγινε ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης της 
γαλλικής Δεξιάς. Οπως ανακοινώθηκε, στο 
δεύτερο γύρο ψήφισαν γύρω στα 4,5 εκατ. 
ψηφοφόροι, περισσότεροι από τα 4,3 εκατ. 
που ψήφισαν στον πρώτο γύρο, όμως εμείς 
δεν παίρνουμε τον αριθμό τοις μετρητοίς 
(έχουμε εμπειρία από ανάλογες διαδικασί-
ες στη χώρα μας). Σημασία έχει ότι η νίκη 
του Φιγιόν δεν αμφισβητείται από κανέναν.

Πολιτικός που επιδεικνύει την ευσέβειά 
του και τον καθολικισμό του, με υπερσυντη-
ρητικές κοινωνικές ιδέες, που ταιριάζουν 
γάντι στην πολιτικά καθυστερημένη γαλλι-
κή επαρχία, οπαδός της Μάργκαρετ Θάτσερ 
στην οικονομική πολιτική, εθνικιστής περισ-
σότερο από την παράδοση του Ντε Γκολ, ο 
Φιγιόν ήταν ο πιο δεξιός απ' όλους τους υπο-
ψήφιους του UMP (δεξιότερος και από τον 
Σαρκοζί, του οποίου υπήρξε μόνιμος πρω-
θυπουργός στα χρόνια της προεδρίας του). 
Επελέγη για ν' αποτελέσει αντίβαρο στην 
Μαρίν Λεπέν, επαναπατρίζοντας ψηφοφό-
ρους στην κοιτίδα της γαλλικής Δεξιάς.

Μέχρι στιγμής, λοιπόν, γνωρίζουμε τρεις 
υποψήφιους προέδρους. Η Λεπέν δε χρει-
άζεται συστάσεις. Τον Φιγιόν μόλις τον 
περιγράψαμε. Ο τρίτος είναι ο Εμανουέλ 
Μακρόν, ο πρώην τραπεζίτης που ο Φραν-
σουά Ολάντ έκανε σύμβουλό του και στη συ-
νέχεια υπουργό Οικονομίας (στη θέση του 
«αριστερού» Αρνό Μοντμπούρ), για να τον 
δει να τον «προδίδει», να δημιουργεί πολιτική 
κίνηση-κόμμα (με το χαρακτηριστικό όνομα 
«Εμπρός!») και να ανακοινώνει ότι θα είναι 
υποψήφιος για την προεδρία. Ο Μακρόν δεν 
προπαγανδίζει τον κοινωνικό συντηρητισμό 
των υποψηφίων της Δεξιάς και της Ακροδε-
ξιάς, στα οικονομικά ζητήματα, όμως, είναι… 
αγρίως νεοφιλελεύθερος.

Μένει να μάθουμε το όνομα του υποψήφι-

ου των σοσιαλδημοκρατών. Ποιοι θα διεκδι-
κήσουν το χρίσμα θα το μάθουμε μέχρι τις 
15 Δεκέμβρη. Ο Μοντμπούρ θα είναι ο ένας, 
υποστηριζόμενος από τη λεγόμενη αριστε-
ρή πτέρυγα του κόμματος, ενώ μετά το 
«δραματικό» διάγγελμα Ολάντ, με το οποίο 
ανήγγειλε ότι δε θα ξανακατέβει, έχει ανοί-
ξει ο δρόμος και για τον «πιστό στρατιώτη» 
Μανουέλ Βαλς, που περίμενε υπομονετικά 
να ξεκαθαρίσει τη θέση του ο Ολάντ και μό-
λις αυτό έγινε, του εξέφρασε «τη συγκίνηση, 
το σεβασμό, την αφοσίωση και την αγάπη 
του». Και βέβαια, το επιτελείο του Βαλς έχει 
έτοιμο το βασικό καμβά της καμπάνιας του: 
ο «Μανέλ» είναι ο μόνος σοσιαλιστής που 
μπορεί να αντιπαρατεθεί με τους υποψήφι-
ους Δεξιάς/Ακροδεξιάς και με τον Μακρόν.

Πράγματι, το μόνο «αριστερό» που έχει 
ο βασκικής καταγωγής Βαλς είναι η αγάπη 
του για τη Μπαρτσελόνα. Κατά τα λοιπά, εί-
ναι το πιο δεξιό στοιχείο του Σοσιαλιστικού 

Κόμματος. Το έδειξε από την εποχή που ήταν 
υπουργός Εσωτερικών και συναγωνιζόταν 
τον Σαρκοζί σε κατασταλτική σκληρότητα. 
Ετσι, αν υποψήφιος των σοσιαλδημοκρα-
τών είναι τελικά ο Βαλς, θα έχουμε την πιο 
δεξιά σύνθεση υποψηφίων που είχε ποτέ 
διεκδικήσει την προεδρία της ιμπεριαλιστι-
κής Γαλλίας: μια εθνικοφασίστρια, τον πιο 
ακροδεξιό της παραδοσιακής Δεξιάς, τον 
πιο δεξιό της σοσιαλδημοκρατίας κι έναν 
πρώην τραπεζίτη που τον έβαλε στην πολι-
τική ο Ολάντ. Μπορείτε να καταλάβετε τη 
θεματική γύρω από την οποία θα κινείται η 
προεκλογική ατζέντα: ποιος θα ξανακάνει τη 
Γαλλία μεγάλη, βάζοντας τη Γερμανία στη 
θέση της, ποιος είναι ικανότερος να χτυπή-
σει την αλητεία, το οργανωμένο έγκλημα και 
την ισλαμική τρομοκρατία, εξασφαλίζοντας 
τάξη, ησυχία και ασφάλεια στους γάλλους 
πολίτες, ποιος είναι ικανότερος να βάλει 
τάξη στην οικονομία, προωθώντας εκείνες 
τις μεταρρυθμίσεις που θα αυξήσουν την 
ανταγωνιστικότητά της κτλ.

Πρόσφατα, την περίοδο που η κυβέρνηση 
Βαλς προωθούσε έναν αντεργατικό νόμο, η 
Γαλλία συγκλονίστηκε από εργατικές και 
νεολαιίστικες διαδηλώσεις. Ηταν μια μάχη 
οπισθοφυλακών ενός εργατικού κινήματος 
που… δεν περνά τις καλύτερες μέρες του. 
Ακόμα και αυτή η μάχη οπισθοφυλακών, 
όμως, δεν αντανακλάται στην αντιπαράθε-
ση των αστικών κομμάτων και των στελεχών 
τους για τον προεδρικό θώκο. Η αστική πολι-
τική δεν έχει πια ούτε εκείνη τη μικρή επαφή 
με τους πόθους των εργατικών μαζών που 
είχε στο παρελθόν.  Η αστική πολιτική θυ-
μίζει ολοένα και περισσότερο -τηρουμένων 
των αναλογιών, φυσικά- την περίοδο του 
Μεσοπολέμου, όταν ανέβαιναν τα φασιστι-
κά ρεύματα. Με μια σημαντικότατη διαφο-
ρά, όμως:  εκείνη την εποχή, απέναντι στην 
εκφασιζόμενη αστική πολιτική στεκόταν μια 
επαναστατική εργατική πολιτική, που την 
αντιμαχόταν με όλα τα μέσα. Ενώ σήμερα, 
στο χώρο που θα έπρεπε να στέκεται η μά-
χιμη εργατική πολιτική χάσκει ένα τεράστιο 
πολιτικό κενό.

Βαθαίνει η οικονομική και 
κοινωνική κρίση στην Αί-

γυπτο, μετά την απόφαση της 
χούντας να υπογράψει Μνη-
μόνιο με το ΔΝΤ προκειμένου 
να λάβει δάνειο ύψους 12 δισ. 
δολαρίων.  Η αξία της αιγυ-
πτιακής λίρας βρίσκεται σε 
κάθετη πτώση, με την ισοτιμία 
της αυτή τη στιγμή να έχει φτά-
σει το 18 προς 1 σε σχέση με 
το δολάριο, σε μια χώρα που 
εξαρτιέται σε μεγάλο βαθμό 
από τις εισαγωγές βιομηχανι-
κών προϊόντων, πρώτων υλών, 
αλλά ακόμα και ειδών διατρο-
φής για τα φτωχοποιημένα 
λαϊκά στρώματα.

Οι μισθοί σε δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα έχουν παγώ-
σει, ενώ η κατακόρυφη αύξη-
ση του πληθωρισμού, που τον 
Οκτώβρη έφτασε το 13,6%, 
εξανεμίζει το ισχνό λαϊκό εισό-
δημα. Η υποτίμηση της λίρας 
ακολούθησε την απόφαση της 
κυβέρνησης Σίσι να καταργή-
σει τις επιδοτήσεις στην αγο-
ρά πετρελαίου και ηλεκτρικής 

ενέργειας και τη μεταφορά 
μιας μεγάλης γκάμας ειδών 
πρώτης ανάγκης από το χα-
μηλό φορολογικό συντελεστή 
στον υψηλό, γεγονός που σε 
συνδυασμό με την υποτίμηση 
του νομίσματος οδήγησε στην 
εκτόξευση των τιμών τους.

Λόγω της αύξησης του πλη-
θωρισμού και της υποτίμησης 
της λίρας έχει παρατηρηθεί 
έλλειψη σε πολλά φάρμακα 
που εισάγονται από το εξω-
τερικό, αλλά και σε βασικά 
αγαθά, όπως η ζάχαρη. Ευρω-
παίοι οικονομόλογοι εκτιμούν 
ότι ο πληθωρισμός θα ανέβει 
κι άλλο, ξεπερνώντας το 20% 
μέχρι τα μέσα της επόμενης 
χρονιάς. Οι ντόπιοι τραπεζί-
τες κάνουν λόγο για πληθω-
ρισμό που θα αγγίξει το 18,5% 
μέχρι το τέλος του τρέχοντος 
οικονομικού έτους (τελειώνει 
τον Ιούλη του 2017), ποσοστό 
ρεκόρ για την περίοδο μετά το 
ξέσπασμα της παγκόσμιας κα-
πιταλιστικής κρίσης το 2008.

Εν αναμονή της επερχόμε-

νης κοινωνικής κρίσης, τα πρώ-
τα σημάδια της οποίας έχουν 
αρχίσει να φαίνονται ήδη, το 
καθεστώς Σίσι δεν προσφέρει 
τίποτα εκτός από γενικές υπο-
σχέσεις για στήριξη των πιο 
εξαθλιωμένων, ενώ η κεντρική 
τράπεζα αύξησε τα επιτόκια 
στις καταθέσεις κατά 3%, πο-
σοστό αστείο μπροστά στην 
υπαξίωση που έχει υποστεί η 
λίρα. Παράλληλα, ο στρατός 
ξεκίνησε να μοιράζει σε τιμή 
κόστους εκατομμύρια μερί-
δες φαγητού, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο λιμός λόγω της 
αύξησης του κόστους των ει-
σαγωγών τροφίμων. Ηδη, τα 
λαϊκά στρώματα και η εργα-
τική τάξη της Αιγύπτου έχουν 
στραφεί σε χαμηλότερης ποι-
ότητας και τιμής τρόφιμα, ενώ 
η κατανάλωση νωπού κρέατος 
έχει πέσει κατακόρυφα.

Τα πρώτα σημάδια ανάκαμ-
ψης του καθυστερημένου αι-
γυπτιακού καπιταλισμού δεν 
αναμένονται πριν τα μέσα του 
2017, ενώ ο πληθωρισμός ανα-

μένεται να πέσει περίπου στο 
10% το δεύτερο εξάμηνο του 
2017, σύμφωνα με εκτιμήσεις 
ξένων και ντόπιων οικονομολό-
γων. Αυτά βέβαια δεν είναι πα-
ρά υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις, 
που τις αμφισβητεί η ίδια η 
εμπειρία των χωρών στις οποί-
ες πάτησε πόδι το ΔΝΤ μέσω 
δανείων και υπογραφής Μνη-
μονίων. Η περιβόητη εσωτερι-
κή υποτίμηση σε πρώτη φάση 
αφορά αποκλειστικά τους 
μισθούς και τα μεροκάματα, 
ενώ οι τιμές των εμπορευμά-
των αργούν να αποκλιμακω-
θούν, γιατί χρησιμοποιούνται 
ως μηχανισμός απομύζησης 
πρόσθετης υπεραξίας από το 
κεφάλαιο. Υπάρχουν οικονομο-
λόγοι που υποστηρίζουν ότι ο 
πληθωρισμός στην Αίγυπτο θα 
κυμανθεί στα σημερινά επίπε-
δα τουλάχιστον μέχρι τα τέλη 
του 2018, σκιαγραφώντας μια 
ακόμα πιο εφιαλτική εικόνα για 
το τι πρόκειται να συμβεί στον 
αιγυπτιακό λαό αν δε βγει στο 
δρόμο.

Αίγυπτος
Μνημόνιο με το ΔΝΤ υπέγραψε η χούντα

Αυτοκρατορικός απεσταλμένος 
ο Μοσκοβισί

Με τιμές αρχηγού κράτους έγινε δεκτός από την πολιτική 
και πολιτειακή ηγεσία της μπανανίας ο γάλλος επίτροπος 

Πιερ Μοσκοβισί, που πραγματοποίησε ένα ακόμα ταξίδι στην 
Ελλάδα, τυπικά για να συμμετάσχει σ' ένα συνέδριο του Ελλη-
νοαμερικάνικου Επιμελητήριου, στην ουσία για να μεταφέρει το 
μήνυμα των Βρυξελλών και να κλείσει το πολιτικό σκέλος της 
όποιας διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ο 
Μοσκοβισί συναντήθηκε με τρεις βασικούς μνημονιακούς υπουρ-
γούς (Τσακαλώτο, Παπαδημητρίου, Αχτσιόγλου), συναντήθηκε με 
τον Τσίπρα στο Μαξίμου και έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας! Πριν συναντηθεί με την Αχτσιόγλου, παρακάθησε 
σε πρόγευμα εργασίας που του παρέθεσε η διοίκηση του ΣΕΒ, 
ώστε να μάθει από πρώτο χέρι τις απόψεις των μεγαλοκαπιταλι-
στών και να τις έχει σαν οδηγό του στη συζήτηση με την υπουργό 
Εργασίας.

Πέρα από τα ζητήματα του πρωτοκόλλου, που αποκαλύπτουν 
τη λογική μπανανίας των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και το τουπέ αυτοκρατο-
ρικού απεσταλμένου με το οποίο ήρθε ο Μοσκοβισί, αξίζει να 
σχολιαστεί και η επιλογή του να μην κάνει δηλώσεις μετά τις 
συναντήσεις του με τους υπουργούς και τον Τσίπρα, αλλά να 
δώσει μόνος του συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Κομισιόν 
στην Αθήνα, προκειμένου να κοινοποιήσει το τελεσίγραφό του.

Σχολιάστηκε ιδιαίτερα η «βόμβα» που πέταξε ο Μοσκοβισί, ότι 
δεν αποκλείει τέταρτο Μνημόνιο. Δεν του ξέφυγε, το είπε εν πλή-
ρει γνώσει του τι θα ακολουθήσει. Και για να μην υπάρχει καμιά 
αμφιβολία, φρόντισε να το επαναλάβει με δελτίο Τύπου του γρα-
φείου της Κομισιόν στην Αθήνα, που εκδόθηκε «προς αποφυγή 
ενδεχομένων παρανοήσεων». Τι ακριβώς είπε ο Μοσκοβισί; Ιδού 
η επανάληψη των όσων είπε, όπως καταγράφηκαν στο δελτίο 
Τύπου: «Δεν έχουμε στο μυαλό μας ένα τέταρτο πρόγραμμα. Βρι-
σκόμαστε σήμερα στο τρίτο πρόγραμμα. Τρία προγράμματα είναι 
πολλά και επιθυμούμε το παρόν πρόγραμμα να στεφθεί από επι-
τυχία ώστε να αποτελέσει την έξοδο από τα προγράμματα. Αυτός 
είναι σαφώς ο στόχος μας … Αν δείτε όλες τις λεγόμενες «χώρες 
σε πρόγραμμα» η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κύπρος 
βγήκαν από το πρόγραμμα … Μόνο μια χώρα βρίσκεται σε πρό-
γραμμα, η Ελλάδα, και τρία προγράμματα αρκούν. Αλλά, πρέπει 
να είμαστε επιτυχείς έως το τέλος του προγράμματος. Να είμαστε 
πολύ σοβαροί, πολύ προσεκτικοί και πολύ εποικοδομητικοί έως τό-
τε. Ετσι, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα αλλά σίγουρα δεν είναι 
αυτό που θέλουμε [δηλ. ένα τέταρτο πρόγραμμα]. … Η επιτυχία 
του προγράμματος οδηγεί σε μια κανονικότητα. … Ονειρεύομαι 
στο τέλος της θητείας μου να μιλώ για προϋπολογισμούς και των 
19 χωρών της ζώνης του ευρώ – καμία να μην είναι σε πρόγραμμα».

Η απειλή είναι σαφής: ή κάνετε αυτά που σας ζητάμε ή αλλιώς 
δεν πρόκειται να αποφύγετε ένα τέταρτο Μνημόνιο (μια τέταρτη 
δανειακή σύμβαση, γιατί δε θα μπορείτε να εξασφαλίσετε από 
τις «αγορές» τα λεφτά που θα χρειάζεστε για να αποπληρώνετε 
τα τοκοχρεολύσια των δανείων που σας έχουμε δώσει.

Ηδη, από την προηγούμενη μέρα, μετά τη συνάντησή του με 
τον Παπαδημητρίου, ο Μοσκοβισί είχε διαμηνύσει: «Χρειαζόμα-
στε το ΔΝΤ στο πρόγραμμα και οι Θεσμοί εργάζονται από κοινού 
με την ελληνική κυβέρνηση σε πολύ καλό πνεύμα. Δεν μπορώ να 
κάνω κάποιο σχόλιο σαν να μιλάμε για διαιρεμένους θεσμούς». 
Οπως είπε, «οι Θεσμοί εργάζονται όλοι μαζί και από κοινού με την 
ελληνική κυβέρνηση και αυτό το συζήτησα με τον πρωθυπουργό 
Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώ-
το». Αυτό ήταν μια απάντηση στο «κλάμα» του Τσακαλώτου από 
το βήμα του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητήριου. Ο υπουργός 
Οικονομικών είχε πει ότι ΔΝΤ και ΕΕ «πλακώνονται» και ζήτησε 
να μη λύσουν τις διαφορές τους στις πλάτες της Ελλάδας. Το 
μήνυμα του Μοσκοβισί ήταν να τα ξεχάσουν αυτά και να μην 
ποντάρουν σε διαφοροποίηση ανάμεσα στο ΔΝΤ και το διευθυ-
ντήριο των Βρυξελλών.

«Δεν υπάρχουν στεγανά ούτε διαχωρισμοί. Αυτό είναι απολύτως 
σαφές. Δεν θα υπάρξει ούτε ρήγμα, ούτε διαχωρισμός. Δεν ξεχω-
ρίζω το ΔΝΤ από την Ευρώπη και πρέπει να λάβουμε υπόψη τις 
ανησυχίες της Γερμανίας. Το ΔΝΤ είναι πολύ σημαντικός εταίρος 
για την Ελλάδα και τους πιστωτές. Είναι η ασφάλεια, το ενέχυρο», 
τόνισε ο Μοσκοβισί στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε. Το μήνυ-
μα ήταν σαφές και δισυπόστατο. Πρώτο, δεν προχωράει τίποτα 
χωρίς το ΔΝΤ. Δεύτερο, πρέπει να σεβαστούμε απόλυτα αυτά 
που ζητάει ο Σόιμπλε.

Πώς μεταφράζεται πρακτικά αυτό το μήνυμα; Μεταφράζεται σε 
τελεσίγραφο προς τη συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Σε πολιτικό 
επίπεδο θα γίνουν συζητήσεις ανάμεσα στο ΔΝΤ και σε «βασικές 
ευρωπαϊκές χώρες» (το γερμανογαλλικό άξονα συν την  Ιταλία, 
δηλαδή), χωρίς η ελληνική κυβέρνηση να έχει κανένα λόγο σ' αυ-
τές. Εκείνο που πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, είναι να 
συμφωνήσει αμέσως με την τρόικα, ώστε οι δανειστές να κάνουν 
τα επόμενα βήματα, όπως θα τα έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους.
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Είναι η κινεζοποίηση…
Πρέπει από τώρα να θεωρούμε δεδομένο πως το 

τρίτο Μνημόνιο θα επεκταθεί για άλλα δύο χρόνια 
(μέχρι το 2020). Η πολιτική συμφωνία ανάμεσα στον 
γερμανογαλλικό άξονα και το ΔΝΤ ανακοινώθηκε 
με off the record δήλωση «κορυφαίου κοινοτικού 
αξιωματούχου» στις Βρυξέλλες (κάποιος από την 
τριπλέτα Γιούνκερ-Ντομπρόβσκις-Μοσκοβισί) κι 
εκείνο που απομένει να μάθουμε είναι η μορφή 
που θα πάρει. Αν δηλαδή θα γίνει με τη μορφή του 
αναθεωρημένου Μνημόνιου, που θα αποτυπωθεί 
και σε Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής, ή αν θα ψηφιστούν τα μελλοντικά μέτρα 
και από τη Βουλή, εν είδει επέκτασης του «κόφτη», 
με παράλληλη συγκεκριμενοποίηση των δαπανών 
που θα κοπούν (συντάξεις και μισθοί στο δημόσιο σε 
πρώτη προτεραιότητα).

Και η διαπραγμάτευση; Διαπραγμάτευση γίνεται, 
αλλά είναι για το θεαθήναι. Πάντοτε γινόταν (απ' 
όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις) και πάντοτε ήταν 
για το θεαθήναι.

Τι αφορά η διαπραγμάτευση; Αφορά το ρυθμό 
προώθησης της κινεζοποίησης, που για τις 
μνημονιακές κυβερνήσεις έχει πολιτική σημασία 
(και όχι σημασία ουσίας). Συνέβη με τους 
Σαμαροβενιζέλους το 2014, όταν εκλιπαρούσαν τη 
Μέρκελ και τον Σόιμπλε να τους δώσουν μια ανάσα, 
μπας και ξεπεράσουν το σκόπελο της προεδρικής 
εκλογής. Πλην, όμως, μάταια. Οι γερμανοί 
ιμπεριαλιστές προτίμησαν να διαπραγματευθούν 
με την επόμενη κυβέρνηση. Η πέμπτη αξιολόγηση 
του δεύτερου Μνημόνιου δεν έκλεισε, οι 
Σαμαροβενιζέλοι έχασαν την εξουσία και την 
αξιολόγηση έκλεισαν οι συριζαίοι, ψηφίζοντας δυο 
εφιαλτικά πολυνομοσχέδια προαπαιτούμενων, δυο 
βδομάδες πριν ψηφίσουν το τρίτο Μνημόνιο.

Οι Τσιπροκαμμένοι δεν έχουν μπροστά τους 
εκλογές, όμως προσπαθούν κι αυτοί να τρενάρουν 
κάποια πράγματα, για ευνόητους λόγους. Και για να 
διατηρήσουν σταθερή την ισχνή κοινοβουλευτική 
τους πλειοψηφία και για να μη διακινδυνεύσουν 
κύματα κοινωνικών αντιδράσεων (δε θα υπάρχει για 
πάντα η σημερινή «νηνεμία»).

Επί της ουσίας δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. 
Οι ιμπεριαλιστές δανειστές πήραν τις αποφάσεις 
τους και το μόνο που μένει στο εγχώριο πολιτικό 
προσωπικό είναι να διαπραγματευτεί τον τρόπο που 
θα «σερβίρει» αυτές τις αποφάσεις στον ελληνικό 
λαό. Η κινεζοποίηση θα σταθεροποιηθεί και θα 
βαθύνει. Το μόνο που διαπραγματεύονται είναι αν 
θα θεσπίσουν από τώρα τους σταθμούς αυτού του 
βαθέματος, όπως ζητά το ΔΝΤ, ή αν οι δανειστές θα 
δείξουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ότι θα θεσπίσει 
κάθε μέτρο στην ώρα του.

Αυτό που παρουσιάζεται ως διακύβευμα μιας 
διαπραγμάτευσης είναι σημαντικό για τους 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, διότι θα τους δώσει κάποια περιθώρια 
δημαγωγίας και ψευδολογίας. Για την εργατική 
τάξη και όλους τους εργαζόμενους, όμως, δεν έχει 
καμιά σημασία. Οταν είναι καθαρό πως η πολιτική 
της κινεζοποίησης θα συνεχιστεί και θα βαθύνει, τι 
σημασία έχει αν κάποια μέτρα θα θεσπιστούν από 
τώρα για να εφαρμοστούν μετά το 2018 ή αν θα 
θεσπιστούν τότε;

Αυτή την περίοδο -περισσότερο ίσως από κάθε 
άλλη φορά- έχει γίνει σαφές ότι στόχος των 
Μνημονίων είναι η κινεζοποίηση του ελληνικού 
λαού. Η οποία δεν είναι μια παροδική πολιτική, αλλά 
μια στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου, την οποία 
υπηρετούν πιστά όλες οι κυβερνήσεις του. Γι' αυτό και 
το ερώτημα δεν είναι «Τσίπρας ή Μητσοτάκης», αλλά 
«υποταγή ή ξεσηκωμός ενάντια στην κινεζοποίηση;». 

στο ψαχνό

Πάγος
Τα πρώτα δελτία Τύπου που στάλθη-

καν από τα υπουργεία ενημέρωναν ότι 
οι υπουργοί Τσακαλώτος και Παπαδημη-
τρίου θα συναντηθούν με τον επίτροπο 
Μοσκοβισί. Οταν μια εφημερίδα παίρνει 
μια τέτοια ανακοίνωση, φροντίζει να στεί-
λει δημοσιογράφο για να καταγράψει τις 
δηλώσεις υπουργού και επιτρόπου και να 
υποβάλει και καμιά ερώτηση, αν προλάβει. 
Τα πρακτορεία στέλνουν φωτογράφο για 
να βγάλει τις σχετικές φωτογραφίες και 
τα κανάλια στέλνουν κάμερα.

Λίγη ώρα μετά τα αρχικά δελτία, όμως, 
έφτασαν άλλα, που διευκρίνιζαν: «Στην 
αυριανή συνάντηση του υπουργού με τον 
επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ 
Μοσκοβισί δε θα γίνουν δηλώσεις και δε 
θα υπάρξει τηλεοπτική και φωτογραφική 
κάλυψη». Ο Μοσκοβισί τους έβαλε πάγο, 
αρνούμενος ακόμα και να φωτογραφιστεί 
μαζί τους, πόσω μάλλον να κάνει δηλώσεις 
και να απαντήσει σε ερωτήσεις από κοινού 
με τον συνομιλητή του έλληνα υπουργό.  Ο 
Μοσκοβισί κανόνισε να δώσει συνέντευξη 
Τύπου μόνος του, στα γραφεία της Κομισι-
όν στην Αθήνα.

ΥΓ. Και μετά τη συνάντηση του Τσακα-
λώτου με τον Κερέ της ΕΚΤ δεν έγιναν 
δηλώσεις.

Ούτε τους τύπους
Τι είναι ο Μοσοκοβισί; Ενας απλός 

επίτροπος της ΕΕ, που ήρθε στην Αθήνα 
για να μιλήσει σ' ένα συνέδριο (άτυπη 
επίσκεψη). Κι όμως, εκτός από τους δύο 
βασικούς οικονομικούς υπουργούς (Τσα-
καλώτο, Παπαδημητρίου), με τους οποίους 
συναντήθηκε, συναντήθηκε και με τον 
πρωθυπουργό Τσίπρα, ενώ έγινε δεκτός 
και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας! 
Ούτε αρχηγός κράτους να ήταν…

Πριν συναντηθεί με την υπουργό Ερ-
γασίας, ο Μοσκοβισί συμμετείχε σε πρό-
γευμα εργασίας με τον πρόεδρο και τα 
μέλη του ΔΣ του ΣΕΒ. Δεν επεδίωξε να 
κάνει μια -έστω και σύντομη- συνάντηση 
με τη ΓΣΕΕ, για να φανεί πως η Κομισιόν 
τηρεί ίσες αποστάσεις και εκτιμά εξίσου 

τους «κοινωνικούς εταίρους». Ούτε τους 
τύπους δεν αισθάνονται πλέον την ανάγκη 
να τηρούν οι γραφειοκράτες των Βρυξελ-
λών, όταν έρχονται στην ελλαδική μπανα-
νία.

By the book
Η εποχή που ο Ντεϊσελμπλούμ υποδει-

κνυόταν από τους Τσιπραίους σαν τσιράκι 
του Σόιμπλε και… ανθέλληνας έχει παρέλ-
θει. Πλέον, ο Ντεϊσελμπλούμ θεωρείται… 
φιλέλληνας. Απαλλαγμένος από το βάρος 
της χαλιναγώγησης του ξεσαλωμένου 
Μπαρουφάκη, ο πονηρός ολλανδός σο-
σιαλδημοκράτης δίνει πραγματικό ρεσι-
τάλ με τις δηλώσεις του, καθώς χωρίς να 
αποκλίνει ούτε μοίρα από το Μνημόνιο 
και τις αποφάσεις του Eurogroup, λέει τα 
πράγματα με τέτοιον τρόπο ώστε να μην 
εκθέτει τους Τσιπροκαμμένους. Ρωτήθηκε 
για παράδειγμα τις προάλλες για το «πρω-
τογενές πλεόνασμα», το ύψος του οποί-
ου υποτίθεται ότι θέλουν να μειώσουν οι 
Τσιπραίοι (μετά το 2018). Το «πρωτογενές 
πλεόνασμα πρέπει το 2018 να φτάσει το 
3,5%, όπως προβλέπει το πρόγραμμα, εί-
πε ο Ντεϊσελμπλούμ, και «από τότε και 
μετά θα αποφασίσουμε για πόσο διάστη-
μα μπορεί να μείνει σε αυτό το επίπεδο». 
Κι αμέσως έσπευσε να συμπληρώσει με 
διπλωματική ταχυδακτυλουργία: «Μα-
κροπρόθεσμα μπορεί να μειωθεί λιγάκι».

Η προπαγάνδα των Τσιπραίων αρ-
πάχτηκε από το «μπορεί να μειωθεί 
λιγάκι». Η ουσία, όμως, βρίσκεται στο 
«μακροπρόθεσμα». Γιατί το «μακροπρό-
θεσμα» σημαίνει κάμποσα χρόνια μετά 
το 2018. Το τρίτο Μνημόνιο προβλέπει 
ότι «μεσοπρόθεσμα» το «πρωτογενές 
πλεόνασμα» θα παραμείνει στο 3,5%. 
Και έχει διευκρινιστεί ότι «μεσοπρό-
θεσμα» σημαίνει μια δεκαετία. Αρα, ο 
Ντεϊσελμπλούμ δεν έκανε τίποτ' άλλο 
από το να επαναλάβει ό,τι προβλέπει 
το Μνημόνιο. Και υπερασπίστηκε την 
άποψη του Σόιμπλε, που θεωρεί ότι δεν 
μπορεί να γίνει από τώρα οποιαδήπο-
τε συζήτηση για μείωση του «πρωτο-
γενούς πλεονάσματος» μετά το 2018, 

γιατί αυτή θα οδηγούσε σε ανάσχεση των 
μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα.

Καραγκιοζιλίκια
Πόσες φορές ο αποπεμφθείς αναπλη-

ρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων 
Αλεξιάδης δεν είχε ανακοινώσει αλλα-
γή στο σύστημα υπολογισμού των τελών 
κυκλοφορίας, ώστε «να γίνει πιο δίκαιο»; 
Ηταν ένα από τα… εισιτήριά του για τις 
ραδιοφωνικές εκπομπές, στις οποίες 
προσπαθούσε να βρίσκεται καθημερινά. 
Συνήθιζε, μάλιστα να λέει διάφορες πα-
πάρες, τις οποίες μετά έπαιρνε πίσω με 
ανακοινώσεις του, στις οποίες κατήγγειλε 
ότι… διαστρεβλώθηκαν αυτά που είπε. Ο 
Αλεξιάδης έφυγε και… πήρε μαζί του και 

το σχέδιο για τα τέλη κυκλοφορίας. 

Κουτοπονηριές
«Ο επόμενος μήνας είναι, νομίζω, ο 

πιο κρίσιμος μήνας μετά από τον Ιούλιο 
- Αύγουστο του 2015». Το είπε ο Τσα-
καλώτος μιλώντας σε εκδήλωση του 
Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, 
παρουσία του επιτρόπου Πιερ Μοσκο-
βισί και του μεγαλοστελέχους της ΕΚΤ 
Μπενουά Κερέ.

Καλά, αυτοί δεν είναι που μας έλεγαν 
ότι η δύσκολη είναι η πρώτη αξιολόγη-
ση, που περιέχει όλα τα δημοσιονομι-
κά μέτρα, συν το Ασφαλιστικό και τα 
κόκκινα δάνεια, ενώ η δεύτερη είναι 
παιχνιδάκι, γιατί προβλέπει μόνο κάτι 
υπόλοιπα, μεταρρυθμιστικά κυρίως;

Κουτοπονηριές. Προσπαθούν να 
δημιουργήσουν ένα δραματικό κλίμα 
«σκληρής διαπραγμάτευσης» (γι' αυτό 
και η αναφορά του Τσακαλώτου στην 
περίοδο Ιούλη-Αυγούστου 2015, όταν 
υπέγραψαν το τρίτο Μνημόνιο και ψή-
φισαν τα πρώτα πακέτα αντιλαϊκών και 
αντεργατικών προαπαιτούμενων), ώστε 
στο τέλος να εμφανίσουν ως αναπό-
φευκτο «συμβιβασμό» τα νέα αντιλαϊκά 
και αντεργατικά πακέτα και την παρά-
ταση (επί της ουσίας) του Μνημόνιου 
και μετά το 2018.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Δεν παρευρί-
σκονται σε τρα-
πέζι παρηγοριάς, 
μετά από κηδεία 
νέου σε ηλικία αν-
θρώπου. Αλλά δεν 
πρόκειται και για 
παιχνίδι του φα-
κού. Ο Τσακαλώ-
τος αποδεικνύεται 
καλύτερος ηθοποι-
ός απ' όλους τους 
προκατόχους του 
των μνημονιακών 
χ ρ ό ν ω ν .  Ο τ α ν 
απαιτείται δραμα-
τοποίηση, για να 
πέσουν στη συνέ-
χεια οι υπογραφές, 
στο πλαίσιο ενός 
ακόμα «επώδυνου 
συμβιβασμού» 
παίρνει ύφος κη-
δείας. Ο Μπενουά 
Κερέ της ΕΚΤ μάλ-
λον από αμηχανία 
μιμείται τον συν-
δαιτυμόνα του. Οταν ο άλλος παριστάνει τον συντετριμμένο συγγενή, ένας ευγενής ευρωπαίος τεχνοκράτης δεν μπορεί να χασκο-
γελάει (αυτό μόνο ο Μπαρουφάκης θα μπορούσε να το κάνει). Συνδυάζοντας το δραματικό λόγο με το ύφος κηδείας, ο Τσακαλώτος 
προετοιμάζει τον ελληνικό λαό για τα νέα αντιλαϊκά χαστούκια που έρχονται, δείχνοντάς του «παραστατικά» ότι αυτός… πολεμάει με 
όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του.
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Το υπουργείο Οικονομικών, με non paper και όχι με επίσημη 
ανακοίνωση, παρέθεσε μια σειρά φλυαρίες για «τη δημιουργία 
μιας εφαρμογής, που θα επιτρέπει τον υπολογισμό των τελών 
εξειδικευμένα για κάθε όχημα, με την καθιέρωση αντικειμενι-
κών κριτηρίων και αντίστοιχων συντελεστών», μέσω της οποίας 
«θα καλυφθεί η ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός 
δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού του ύψους 
των τελών κυκλοφορίας», για να καταλήξει στο διά ταύτα: «Οσον 
αφορά στα τέλη κυκλοφορίας για το 2017 -αφού ελήφθησαν υπό-
ψη όλα τα τρέχοντα δεδομένα και οι ανάγκες της αγοράς για 
σταθερότητα και ασφάλεια- κρίθηκε σκόπιμο να μη γίνουν αυτή 
τη στιγμή βεβιασμένες  τροποποιήσεις». Τα τέλη παραμένουν ως 
είχαν, αυτό μας λένε.

Η μπάλα στην κερκίδα
Η Αχτσιόγλου, που απέκτησε και «κύκλους», διέρρευσε ότι «δεν 

μετατοπίστηκε η στρατηγική» της κυβέρνησης στη διαπραγμά-
τευση με το κουαρτέτο/τρόικα. «Θα συνεχίσουμε να προβάλ-
λουμε τις απόψεις μας έως ότου δούμε ότι και οι δανειστές περ-
νούν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, γιατί ως τώρα δεν το 
έχουμε δει», είπαν οι κύκλοι. Τι σημαίνει αυτό; Οτι η Αχτσιόγλου 
έχει εντολή να πετάει τη μπάλα στην κερκίδα. Μόλις τελειώσει 
το παζάρι Γερμανίας-ΔΝΤ σχετικά με το χρέος, θα αρχίσει η 
ουσιαστική συζήτηση για τα εργασιακά. Και η Αχτσιόγλου θα 
μετατραπεί σε… Κομανέτσι. Η ηλικία της, η σωματοδομή της και 
η αχαλίνωτη φιλοδοξία της θα τη βοηθήσουν στις κωλοτούμπες 
και τα φλικ-φλακ που θα χρειαστεί να κάνει.

Κουτόχορτο
Μ' όποιον δάσκαλο καθήσεις τέτοια γράμματα θα μάθεις λέει 

η λαϊκή παροιμία και σε περιπτώσεις σαν της υπουργού Εργασίας 
Αχτσιόγλου ταιριάζει απόλυτα. Τάλε κουάλε με τον Κατρούγκα-
λο, του οποίου υπήρξε διευθύντρια του πολιτικού του γραφείου. 
Θεωρώντας ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που καταναλώνουν 
κουτόχορτο με τη σέσουλα, η Αχτσιόγλου εξέδωσε την περασμέ-
νη Δευτέρα ένα δελτίο Τύπου στο οποίο ισχυριζόταν ότι «θα έχει 
τις επόμενες ημέρες σειρά επαφών σε Αθήνα και Βρυξέλλες, στο 
πλαίσιο της προώθησης των θέσεων της κυβέρνησης για την απο-
κατάσταση των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα». Και καλά, ας 
πούμε ότι η συνάντηση με τον Μοσκοβισί στην Αθήνα είχε τέτοιο 
χαρακτήρα (στην πραγματικότητα καθαρά εθιμοτυπική ήταν), 
αλλά οι συναντήσεις με τις ευρωβουλευτίνες Σκα Κέλερ (αντι-
πρόεδρο των Πρασίνων) και Γκάμπι Τσίμερ (πρόεδρο της ευρωο-
μάδας της Αριστεράς) σε τι μπορεί να επηρεάσει τις διαδικασίες 
της δεύτερης αξιολόγησης; Το ευρωκοινοβούλιο δεν εμπλέκεται 
καθόλου στη σχετική διαδικασία, ενώ οι δυο συγκεκριμένες ευ-
ρωομάδες είναι εντελώς μειοψηφικές και δεν επηρεάζουν ούτε 
τις αποφάσεις του ευρωκοινοβουλίου.

Προβοκάτσιες
Το BBC κάνει ντοκιμαντέρ για την «άνοδο του λαϊκισμού» και 

βάζει δίπλα-δίπλα τον Τραμπ, την Λεπέν και τον Τσίπρα. Βολική 
προβοκάτσια για την επαναφορά της παλαιάς θεωρίας των «δύο 
άκρων». Δε χρειάζεται να είναι κανείς οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ για να 
μπορεί να διακρίνει τις διαφορές και να μην πέσει στην παγίδα. Ο 
Τσίπρας είναι ένας σοσιαλδημοκράτης αστός πολιτικός. Η Λεπέν 
είναι μια φασίστρια αστή πολιτικός. Δεν μπορούν, λοιπόν, να το-
ποθετηθούν σ' έναν κοινό παρονομαστή που λέγεται λαϊκισμός, 
στον οποίο τοποθετούν επίσης τον Τραμπ, τον Γκρίλο, τον Φάρα-
τζ, τον Ορμπαν και οποιονδήποτε άλλο σπάει την «κανονικότητα» 
του παραδοσιακού αστικού συστήματος διακυβέρνησης.

Από άποψη ουσίας, ο Τσίπρας δεν έθεσε σε κίνδυνο το αστικό 
καθεστώς, ο Ορμπαν στην Ουγγαρία ή ο Κατσίνσκι στην Πολω-
νία το ίδιο. Ούτε ο Τραμπ θα θέσει σε διακινδύνευση τον αμε-
ρικάνικο ιμπεριαλισμό, ούτε η Λεπέν αν εκλεγεί πρόεδρος της 
Γαλλίας (ήδη έχει στρογγυλέψει πολύ τον φασιστικό της λόγο, 
ενώ φρόντισε να ξεφορτωθεί ακόμα και τον πατέρα της, που δεν 
ευθυγραμμιζόταν). Αλλος είναι, λοιπόν, ο κοινός παρονομαστής 
όλων αυτών: η αστική πολιτική. Σ' αυτόν τον κοινό παρονομαστή, 
όμως, μπαίνουν και η Μέρκελ, ο Ομπάμα, ο Ολάντ, ο Ρέντσι, 
ο Ραχόι και όλοι οι υπόλοιποι αστοί πολιτικοί, ανεξαρτήτως της 
ιδιαίτερης κομματικής κατεύθυνσής τους.

Αστερίσκοι
Το σκυλολόι «τη λέει» στον Τσίπρα, επειδή είναι ο μόνος ευρω-

παίος ηγέτης που πήγε στην κηδεία του Κάστρο (οι ιμπεριαλιστι-
κές χώρες εκπροσωπήθηκαν σε χαμηλό επίπεδο, δεδομένου ότι 
ο Κάστρο δεν είχε κάποια επίσημη θεσμική ιδιότητα). Ο Τσίπρας, 
όμως, περίμενε πως και πως αυτή την ευκαιρία. Κανένας στην Ευ-
ρώπη και στις ΗΠΑ δεν πρόκειται να τον παρεξηγήσει (έχει δώσει 
πια τα διαπιστευτήριά του). Αντίθετα, θα κατανοήσουν την ανά-
γκη του να βάλει τους δικούς του «αστερίσκους», απευθυνόμενος 
στο στενό κομματικό ακροατήριο, όπως έκανε ο Α. Παπανδρέου 
όταν έβαζε «αστερίσκους» κάτω από τα ανακοινωθέντα του ΝΑ-
ΤΟ, τα οποία φυσικά ψήφιζε. Καταγγέλλοντας τον Τσίπρα για τη 
μετάβασή του στην Κούβα, το παιχνίδι του παίζουν.

«Ψυχραιμία» επικρατεί σε όλα τα 
στρατόπεδα, μετά την κατάρρευ-

ση των συνομιλιών του Μον Πελεράν για 
το Κυπριακό. Πλην του τουρκικού, βέβαια, 
στο οποίο ο Ερντογάν έχει εντάξει και το 
Κυπριακό στην έξαλλη εθνικιστική ρητορι-
κή που ακολουθεί τελευταία.

Υπό άλλες συνθήκες, η αναφορά του 
στη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
η οποία -όπως είπε- δε θα έπρεπε να απει-
κονίζει όλο το νησί, θα ξεσήκωνε κύματα 
εθνικιστικής αντίδρασης σε Ελλάδα και 
Κύπρο. Ομως, ο κύπριος κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Ν. Χριστοδουλίδης αντέδρασε 
με… βρετανικό φλέγμα: «Με τέτοιους χα-
ρακτηρισμούς ο πρόεδρος της Τουρκίας 
στέλνει τα χειρότερα μηνύματα σε μια 
κρίσιμη φάση της διαδικασίας και το μόνο 
που πετυχαίνει είναι η δημιουργία περισσο-
τέρων προβλημάτων», δήλωσε.

Προφανώς, η Λευκωσία είχε πάρει μηνύ-
ματα από τις ιμπεριαλιστικές πρωτεύουσες 
να μην ακολουθήσει τακτική υψηλών τόνων, 
μέχρις ότου αναληφθούν οι σχετικές πρω-
τοβουλίες για επανέναρξη των συνομιλιών 
Αναστασιάδη-Ακιντζί.  Γι' αυτό και ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος έσπευσε -με το ίδιο 
ήρεμο ύφος- να απορρίψει την πρόταση 
Ακιντζί για δύο παράλληλες διαπραγμα-
τεύσεις, λέγοντας ότι αυτή παραπέμπει 
σε τετραμερή ή πενταμερή διάσκεψη, κάτι 
που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, γιατί θα 
καταλήξει σε αποτυχία και θα οδηγήσει σε 
κατάρρευση μια πολλά υποσχόμενη διαδι-
κασία για επίλυση του Κυπριακού. Οπως 
εξήγησε, οι διαφωνίες εστιάζονται στο 
δεύτερο από τα κριτήρια για το εδαφικό, 
που είναι ένα από τα πέντε κεφάλαια του 
Κυπριακού. Επειδή «και προηγουμένως 
υπήρξαν διαφωνίες σε άλλα κεφάλαια, 
αλλά δεν αναζητήθηκαν άλλοι τρόποι δι-
εξαγωγής των συνομιλιών», έτσι και τώρα, 
«το πιο απλό είναι να συνεχισθούν οι συνο-
μιλίες από εκεί όπου έμειναν».

Ούτε οι Αμερικανοί αντέδρασαν εν 
θερμώ. Η «τσαμπουκαλού» υφυπουργός 
Εξωτερικών Βικτόρια Νούλαντ, που φε-
ρόταν εξοργισμένη από το ναυάγιο του 
Μον Πελεράν, δεν μετέβη στη Λευκωσία.  
Στάλθηκε άλλος βοηθός υπουργός Εξωτε-
ρικών, προκειμένου να ετοιμάσει επίσκεψη 
Κέρι, ενώ του Κέρι προηγήθηκε ο βρετανός 
ΥΠΕΞ Μπόρις Τζόνσον. Ο αντιπρόεδρος 
Μπάιντεν, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα 
για το Κυπριακό, απηύθυνε (διά της διπλω-
ματικής οδού και όχι δημόσια) συστάσεις 
προς Αθήνα, Αγκυρα και Λευκωσία για την 
ανάγκη «άμεσης απεμπλοκής από το αδιέ-
ξοδο» και επανενεργοποίηση της διαδικα-
σίας επίλυσης, όπως άφησαν να διαρρεύ-
σει πηγές στη Λευκωσία και την Αθήνα. Οι 
ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως ο Μπάιντεν 
απηύθυνε ιδιαίτερες συστάσεις προς την 
Αγκυρα να αποφύγει κάθε μονομερή ενέρ-
γεια, όπως είναι διάφορες προσαρτησιακές 
κινήσεις για τις οποίες μιλούσαν τελευταία 
τούρκοι παράγοντες.

Εκείνος που κατέβηκε στη Λευκωσία 
είναι ο ειδικός απεσταλμένος του γενικού 
γραμματέα του ΟΗΕ, Εσπεν Μπαρθ Εϊντα, 
ο οποίος όμως μάλλον διακοσμητικό ρόλο 
διαδραματίζει (περισσότερο για να κρατά-
ει «ζεστό» το κλίμα). Το παιχνίδι παίζεται 
στο παρασκήνιο, με πρωταγωνιστές κυρίως 
τα στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς 
είναι οι ΗΠΑ και όχι η Βρετανία που έχουν 
το πάνω χέρι σ' αυτή τη φάση διαχείρισης 
ενός προβλήματος που χρονίζει.

Στο μεταξύ, προκειμένου να δημιουργη-
θεί κλίμα για νέες παραχωρήσεις από την 
ελληνοκυπριακή πλευρά (γιατί η τουρκική 

ζητούσε κάτι παραπάνω για να επανέλθει 
στο τραπέζι), στήθηκε ένα δραματικό σκη-
νικό, στο οποίο πρωταγωνιστούν Αμερικα-
νοί, Τούρκοι και Ισραηλινοί. Η Τουρκία έχει 
αποκαταστήσει πλήρως τις σχέσεις της με 
το Ισραήλ και υπό την υψηλή επιτροπεία 
του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών των 
ΗΠΑ και νυν ειδικού συμβούλου για ενερ-
γειακά θέματα, Μάθιου Μπράιζα, σχεδιά-
ζεται η μεταφορά του φυσικού αερίου των 
ισραηλινών κοιτασμάτων μέσω αγωγού 
που θα καταλήγει στο τουρκικό Τζεϊχάν, με 
κίνδυνο η Κύπρος να βρεθεί εκτός συμφω-
νιών, λένε οι φήμες. Επομένως, συμπεραί-
νουν με νόημα, το Κυπριακό πρέπει οπωσ-
δήποτε να επιλυθεί τώρα, ώστε η Κύπρος 
να έχει λόγο στη διαχείριση της μεταφοράς 
του φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα 
της Ανατολικής Μεσογείου. Επομένως, οι 
«υποχωρήσεις» στη διαπραγμάτευση για 
το Κυπριακό θα οδηγήσουν σε «κέρδη» σε 
έναν άλλο τομέα, αυτόν των ενεργειακών 
κοιτασμάτων, από τον οποίο εξαρτάται η 
οικονομική βιωσιμότητα του νησιού, η πρό-
οδος και η ευημερία του κυπριακού λαού!

Αυτοί που καλλιεργούν αυτές τις θεωρί-
ες (άνθρωποι του ΔΗΚΟ και του ΑΚΕΛ κυ-
ρίως) «ξεχνούν» πως είναι οι ίδιοι που μέχρι 
πρότινος απέτιαν σπονδές στη «στρατηγική 
συνεργασία» Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας και 
διέδιδαν «φίδια» για υποθαλάσσιο αγωγό 
που μέσω Κύπρου θα φτάσει στην Κρήτη, 
από εκεί στην ηπειρωτική Ελλάδα και από 
εκεί στην Ευρώπη. Λειτουργούσαν σαν 
τσιράκια του σιωνισμού, σαμποτάριζαν και 
χτυπούσαν εκδηλώσεις αλληλεγγύης στον 
παλαιστινιακό λαό, έφταναν στο σημείο να 
βάλουν τον Τσίπρα να πει ότι η Ιερουσαλήμ 
είναι «η ιστορική πρωτεύουσα του κράτους 
του Ισραήλ». Τώρα, διαπιστώνουν ότι Τουρ-
κία και Ισραήλ «τα βρίσκουν» (λες και υπήρ-
χε περίπτωση να μη γίνει αυτό κάποια στιγ-
μή), «οσμίζονται κινδύνους» απομόνωσης 
της Κύπρου από το ενεργειακό παιχνίδι της 
περιοχής (λες και υπήρχε ποτέ περίπτωση η 
Κύπρος να παίξει σημαίνοντα ρόλο σ' αυτό 
το παιχνίδι, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι 
ΗΠΑ με τα ενεργειακά τους μονοπώλια και 
με την ιμπεριαλιστική κρατική τους δύνα-
μη) και καλούν σε «έντιμο συμβιβασμό». 
Παλιά τους τέχνη κόσκινο. Πάντοτε υπήρ-
ξαν υποχείρια των ιμπεριαλιστών.

Την Πέμπτη το βράδυ, σ' ένα μαραθώ-
νιο δείπνο (τετράωρο!) του Αναστασιάδη 
με τον Ακιντζί, παρουσία του Εϊντα, απο-
φασίστηκε να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες, 
«με εντατικοποιημένη τη μορφή επί όλων 
των κεφαλαίων, με διασταυρούμενη τη δι-
απραγμάτευση», όπως είπε ο Αναστασιά-
δης, που ανακοίνωσε ταυτόχρονα ότι στις 9 
Γενάρη, εφόσον όλα εξελιχθούν καλά στις 
διμερείς διαπραγματεύσεις, θα συγκληθεί 
διάσκεψη  για το Κυπριακό , «στην οποία 
θα συμμετάσχουν οι εγγυήτριες δυνάμεις, 
αλλά και όσα των εμπλεκομένων μερών 
απαιτείται».

Φεύγοντας από το Κυπριακό και πηγαί-
νοντας στο ευρύτερο πεδίο των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων, θα σχολιάσουμε ότι 
ακόμα κι αν ο Ερντογάν δεν «πάθαινε» αυ-
τή την εθνικιστική λογοδιάρροια, ο φίλος 
του ο Τσίπρας θα έπρεπε να του την είχε 
παραγγείλει. Γιατί με ολίγον αλατοπίπερο 
από Εντι Ράμα και Τσαμουριά, δημιουρ-
γείται ένα σκηνικό «εθνικών απειλών», το 
οποίο απαιτεί «εθνική συσπείρωση». Κι 
επειδή όποτε ακούμε για «εθνική συσπεί-
ρωση» ξέρουμε ότι κάτι κακό ετοιμάζουν 
για τον ελληνικό λαό, δε θα δυσκολευτού-
με να αντιληφθούμε ότι και ο εθνικιστικός 
βερμπαλισμός του Ερντογάν και οι «κου-
τσουλιές» του Ράμα χρησιμοποιούνται ως 

καπνός παραλλαγής για να περάσει «αναί-
μακτα» το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγη-
σης και η επέκταση του τρίτου Μνημόνιου 
μετά το 2018.

Η τουρκική πολιτική τον συνηθίζει αυτόν 
τον βερμπαλισμό από καιρού εις καιρόν. 
Δεν είναι τυχαίο ότι Ερντογάν και Κιλιντζά-
ρογλου (ηγέτης των κεμαλιστών του CHP) 
διαγωνίζονται στην εθνικιστική ρητορική, 
που επικεντρώνεται στις «αδικίες της συν-
θήκης της Λωζάνης». Μετρούν βραχονη-
σίδες και νησάκια, προκαλούν ο ένας τον 
άλλο και γενικώς πουλάνε κουτόχορτο στο 
«πόπολο» της Τουρκίας, διεκδικώντας ταυ-
τόχρονα από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
μερίδιο από τη μοιρασιά της μεσανατολι-
κής λείας.

Αποκλείεται τουρκικός τυχοδιωκτισμός 
στο Αιγαίο; Τίποτα δεν αποκλείεται γενικά 
και αόριστα, όμως μεγαλύτερη απειλή από 
τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και την υπακοή 
στις αμερικάνικες υπαγορεύσεις δεν υπάρ-
χει. Μια ανεξάρτητη Ελλάδα δε θα φοβό-
ταν οποιαδήποτε απειλή, οποιονδήποτε 
τυχοδιωκτισμό. Τέτοια Ελλάδα δεν μπορεί 
να δημιουργήσει το αστικό καθεστώς που 
έχει συνηθίσει στην ιμπεριαλιστική εξάρτη-
τη. Ανεξάρτητη θα είναι μόνο μια Ελλάδα 
του κομμουνισμού.

Κυπριακό - Ελληνοτουρκικά

Βολικός εθνικισμός

Εγκλημα σε κάτεργο
Λεπτομέρειες για τα αίτια της 

έκρηξης στο «Εβερεστ» της πλατείας 
Βικτωρίας, που κόστισε τη ζωή σε μια 
εργαζόμενη κι έστειλε άλλους πέντε 
τραυματισμένους στο νοσοκομείο, 
δεν έχουν γίνει γνωστές τη στιγμή που 
γράφεται αυτό το σχόλιο.  Δεν έχουμε, 
όμως, καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται για 
ένα ακόμα καπιταλιστικό έγκλημα.

Τα καταστήματα γρήγορου φαγητού, 
η μόνη μορφή επιχείρησης που ανθεί 
στην Ελλάδα της κρίσης, έχουν εδώ 
και χρόνια μετατραπεί σε κάτεργα. Οι 
ιδιοκτήτες τους, σπρωγμένοι από τη 
δίψα για κέρδος και αντιμετώπιση του 
μεγάλου ανταγωνισμού, ρουφάνε κυ-
ριολεκτικά τον ιδρώτα και το αίμα των 
εργατών, που εργάζονται σε άθλιες 
συνθήκες, με εξευτελιστικά μεροκάμα-
τα, χωρίς σεβασμό σε ειδικότητες. Για 
μέτρα ασφάλειας ούτε λόγος. Ακόμα 
και επικίνδυνες εργασίες γίνονται με 
το μαγαζί εν λειτουργία, γιατί ο χρόνος 
είναι χρήμα.

Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι, 
παρά τα παχιά λόγια του υπουργείου 
Εργασίας, και αυτό το έγκλημα θα οδη-
γηθεί στην ευνοϊκότερη για τους καπιτα-
λιστές εκκαθάριση. Ξέρουμε πολύ καλά 
με πόση συμπάθεια και… κατανόηση 
αντιμετωπίζει ο κρατικός μηχανισμός 
τους καπιταλιστές εργοδότες, μικρούς 
και μεγάλους.

Το έγκλημα αυτό συνέβη μια μέρα 
μετά την ψήφιση στη Βουλή ενός νο-
μοθετήματος για την αδειοδότηση και 
αυτού του είδους των επιχειρήσεων. 
Οι… κακόμοιροι οι επιχειρηματίες τα-
λαιπωρούνται από τη… γραφειοκρατία 
(έτσι χαρακτηρίζονται οι έλεγχοι που 
προβλέπονταν) και γι' αυτό πλέον θα 
μπορούν ελεύθερα να ανοίγουν την 
επιχείρησή τους, χωρίς κανέναν προλη-
πτικό έλεγχο. Το έγκλημα στην πλατεία 
Βικτωρίας μας υπενθυμίζει με δραμα-
τικό τρόπο την ουσία όλων αυτών των 
«εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων».
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Ο θάνατος του Φιντέλ Κάστρο ήταν 
αναμενόμενο να προκαλέσει ποι-

κίλες και αντιφατικές αντιδράσεις ανά 
τον κόσμο. Οι απόγονοι των εγκληματιών, 
που άφησε να φύγουν από τις φυλακές 
της Κούβας για το Μαϊάμι το 1980, ζητω-
κραύγασαν. Από την άλλη, στα κόμματα 
που για χρόνια καπηλεύονταν τον τίτλο 
του κομμουνισμού, έχοντας από καιρό 
αποκόψει κάθε δεσμό με την επανα-
στατική θεωρία και πράξη, έπεσε βαρύ 
πένθος. Ο Κάστρο ήταν ένα σύμβολο 
χρήσιμο γι’ αυτούς, αφού υπήρξε ο ηγέ-
της της μόνης νικηφόρας αντιιμπεριαλι-
στικής επανάστασης στην αμερικάνικη 
ήπειρο. Αν όμως θέλουμε να ξεφύγουμε 
από μια συναισθηματική προσέγγιση και 
να δούμε τα πράγματα όπως έχουν στην 
πραγματικότητα, θα πρέπει να κρίνουμε 
τον Κάστρο όχι μόνο από την αρχική επα-
ναστατική του δράση (που κανείς δε μπο-
ρεί να αμφισβητήσει), αλλά από τη δρά-
ση του στη διάρκεια των δεκαετιών που 
ηγούνταν του κουβανέζικου καθεστώτος. 

Οι διώξεις που υπέστη ο Κάστρο και η 
μαχητικότητά του κατά τη θυελλώδη πε-
ρίοδο της επανάστασης στην Κούβα δεν 
μπορούν να αποτελούν βολικό και διαρ-
κές άλλοθι για τις μετέπειτα πράξεις του, 
όπως ακριβώς η επί είκοσι χρόνια φυλάκι-
ση του Μαντέλα στη Νότια Αφρική (που 
δε δήλωνε και κομμουνιστής κιόλας) δεν 
τον δικαίωσε για τη μετέπειτα πορεία του 
ως προέδρου της Νότιας Αφρικής, στην 
οποία το φυλετικό απαρτχάιντ μετατρά-
πηκε σε ταξικό (γι’ αυτό και έχαιρε θαυ-
μασμού από όλη τη «διεθνή κοινότητα»).

Ο Κάστρο δεν έχαιρε παρόμοιου θαυ-
μασμού. Αυτό είναι λογικό, αφού ο Κά-
στρο εντάχθηκε στο «σοβιετικό» στρα-
τόπεδο. Το στρατόπεδο του παλινορθω-
μένου καπιταλισμού, που κατέρρευσε 
πανηγυρικά στα τέλη της δεκαετίας του 
’80. Κι όχι μόνο αυτό. Ο Κάστρο συμβό-
λιζε μία επανάσταση που τουλάχιστον 
στην αρχή έθετε το ζήτημα του σοσια-
λισμού ως απαίτηση και πέταξε έξω τα 
τσιράκια των Αμερικάνων. Οι τελευταίοι, 
όπως ήταν φυσικό, αυτό δεν του το συγ-
χώρεσαν ποτέ, ζητώντας του να γονατίσει 
προκειμένου να άρουν το εμπάργκο που 
έχουν επιβάλει όλα αυτά τα χρόνια. Το 
ότι δεν ήταν ο Φιντέλ αυτός που γονάτι-
σε αλλά ο αδελφός του Ραούλ  δεν έχει 
καμία σημασία. Γιατί και ο Ραούλ ιστορικό 
στέλεχος της επανάστασης είναι και ποτέ 
δεν εκφράστηκε κάποια σοβαρή διαφω-
νία μεταξύ τους.

Το φλερτ με το ιερατείο
Σημασία έχει ότι η Κούβα από μα-

ντρόσκυλο του «σοβιετικού» σοσιαλ-
ιμπεριαλισμού (σοσιαλισμού στα λόγια, 
ιμπεριαλισμού στην πράξη) μετατράπηκε 
σε ζητιάνο που βρήκε ανταπόκριση από 
το Βατικανό, έναν από τους πιο αντιδρα-
στικούς κύκλους των δυτικών ιμπερια-
λιστικών χωρών. Στη φωτογραφία που 
αναδημοσιεύουμε από την ιστοσελίδα 
της εφημερίδας Granma (επίσημο όρ-
γανο του κουβανέζικου «Κ»Κ) στο φωτο-
γραφικό αφιέρωμα με τίτλο: «Σεβασμός 
και φιλία. Τα 80 χρόνια διπλωματικών 
σχέσεων μεταξύ Κούβας και Βατικανού, 
που εγκαθιδρύθηκαν στις 7 Ιούνη του 
1935, έχουν σημαδευτεί από σεβασμό 
και φιλία» (http://en.granma.cu/pope-
francis-in-cuba/2015-08-28/respect-and-
friendship), αποτυπώνεται αυτή η στενή 
σχέση. Μια σχέση που ξεκίνησε πριν από 
την επανάσταση, αλλά συνεχίστηκε μέχρι 
σήμερα.

Γι’ αυτό και ο πάπας Ιωάννης Παύλος 
ο Β’ δε δίστασε να επισκεφτεί την Κού-
βα το 1998 (όταν ο Φιντέλ Κάστρο ήταν 
πολιτικά ενεργός) για να καλέσει τους 
Αμερικάνους να άρουν το εμπάργκο, 
ενώ ανάλογη επίσκεψη έκανε και ο Οι-

κουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 
(Φλεβάρης 2004) για τα εγκαίνια ενός 
ορθόδοξου ναού στην Αβάνα (εξ ου και 
η τοιχογραφία της φωτογραφίας που… 
διακοσμεί τον εξωτερικό της τοίχο). Η 
τελευταία επίσκεψη χαιρετίστηκε ακό-
μα και από τους έλληνες φασίστες, που 
σε ολοσέλιδο ρεπορτάζ της «Ελεύθερης 
Ωρας» (8/2/2004) περιγράφουν αναλυ-
τικά τις αβρότητες που αντάλλασσαν ο 
Φιντέλ και ο Βαρθολομαίος! Ακολουθώ-
ντας την... παράδοση, το 2012 ο Ραούλ 
συναντήθηκε με τον πάπα Βενέδικτο, ο 
οποίος τάχθηκε στο πλευρό της Κούβας 
στο ζήτημα του αποκλεισμού που είχαν 
επιβάλει οι ΗΠΑ.

Η τελευταία συνάντηση του Ραούλ 
με τον Πάπα έγινε το 2014. Τότε το Βα-
τικανό κατέγραψε μία διπλωματική επι-
τυχία, για την οποία δεν παρέλειψε να 
καμαρώσει (http://www.mondayvatican.
com/vatican/u-s-cuba-pope-francis-first-
diplomatic-success), καθώς έφερε κοντά 
την Αβάνα με την Ουάσιγκτον. Στο δη-
μοσίευμα της ιστοσελίδας του Βατικανού 
αναφέρεται ότι ο πάπας Φραγκίσκος 
προσφέρθηκε να παίξει το Βατικανό το 
ρόλο γέφυρας μεταξύ των δύο κρατών, 
πράγμα που έγινε.

Παράδοξο της ιστορίας θα μπορούσε 
να πει κανείς, αλλά στην πραγματικότη-
τα κανένα παράδοξο δεν υπάρχει. Απλά, 
γιατί ο κουβανέζικος «σοσιαλισμός» είχε 
τόση σχέση με τον σοσιαλισμό όση σχέ-
ση είχαν και άλλοι «σοσιαλισμοί», όπως 
ο κινέζικος. Δηλαδή καμία. Με τη δια-
φορά ότι ο τελευταίος έχει μετατραπεί 
σε ατμομηχανή της παγκόσμιας καπιτα-
λιστικής ανάπτυξης, λόγω του μεγάλου 
οικονομικού του μεγέθους. 

Το «κράτος πρόνοιας» 
δεν είναι σοσιαλισμός

Σε όσους θεωρούν ότι είμαστε «μη-
δενιστές» και δεν αναγνωρίζουμε τα 
θετικά που υπήρξαν στην Κούβα (εξάλει-
ψη αναλφαβητισμού, μεγάλο ποσοστό 
κρατικών δαπανών για την Παιδεία, της 
τάξης του 13%, παροχές υγειονομικής 
περίθαλψης κτλ.) θα απαντήσουμε ότι 
τα όποια «θετικά» στοιχεία της πολιτικής 
του κουβανέζικου καθεστώτος δεν στοι-
χειοθετούν σοσιαλισμό, για όσους δε 
θέλουν να θυσιάσουν αυτή τη λέξη στη 
λογική του μικρότερου κακού. Αν αυτά εί-
ναι «σοσιαλισμός», τότε και επί Ανδρέα 
Παπανδρέου σοσιαλισμός οικοδομήθηκε 
στην Ελλάδα, αφού και τα μεροκάματα 
αυξήθηκαν, και ο αναλφαβητισμός μει-
ώθηκε (οι παλαιότεροι θα θυμούνται τα 
σχολειά για ηλικιωμένους και τις διαφη-
μίσεις στην τηλεόραση για τον παππού 
που επιτέλους διαβάζει εφημερίδα!), και 
οι παροχές υγείας ήταν καλύτερες από 
την εποχή του πολέμου ή της χούντας.

Αν σοσιαλισμός είναι κάποιες παροχές 
κοινωνικής πολιτικής, οι δυτικές ιμπερια-
λιστικές χώρες που μετά τον Β’ Παγκό-
σμιο πόλεμο δημιούργησαν το λεγόμενο 
«κράτος πρόνοιας», δίνοντας πράγματι 
κάποιες παροχές κοινωνικού χαρακτήρα 
για να ανακόψουν την τάση των μαζών 
προς το σοσιαλισμό στο εσωτερικό της 
επικράτειάς τους, ήταν κι αυτές... σοσι-
αλιστικές! 

Ο κουβανέζικος 
«σοσιαλισμός»

Ποιος ήταν, όμως, ο κουβανέζικος «σο-
σιαλισμός»; Στην «Κόντρα» έχουμε γρά-
ψει επανειλημμένα για ορισμένες πλευ-
ρές του και καλό είναι να τις θυμηθούμε.

Δεν μιλάμε για τα πρώτα χρόνια της 
επανάστασης (που ήταν πραγματικά λα-
ϊκή, σε αντίθεση με τα φιλο-«σοβιετικά» 
πραξικοπήματα που βαφτίστηκαν επα-
ναστάσεις, όπως στην Αιθιοπία και το 

Αφγανιστάν), αλλά 
για τα χρόνια που ακο-
λούθησαν, από το 1959 
μέχρι το 1991, όταν το 
κουβανέζικο καθε-
στώς τα έσπασε με την 
ΕΣΣΔ, λίγο πριν αυτή 
διαλυθεί. Επί 30 χρό-
νια δεν ήταν η Κούβα 
το μαντρόσκυλο των 
«σοβιετικών» σχεδόν 
σε κάθε ιμπεριαλιστι-
κή τους επιχείρηση; 
Και μην μας πείτε ότι 
προβοκάρουμε, γιατί 
θα σας ρωτήσουμε τι δουλειά είχαν τα 
κουβανέζικα στρατεύματα στην Αιθιο-
πία (σε άλλη ήπειρο!), για να στηρίξουν 
το πραξικόπημα του Μεγκίστου, που έρι-
ξε τον αμερικανόδουλο Χαϊλέ Σελασιέ 
και βαφτίστηκε «λαϊκή επανάσταση»; Τι 
δουλειά είχαν τα κουβανέζικα στρατεύ-
ματα στην Ανγκόλα; Το επιχείρημα περί  
«διεθνιστικής» υποχρέωσης δεν μπορεί 
να σταθεί, αφού παρόμοια επιχειρήμα-
τα πλασάρουν και οι ιμπεριαλιστές. Το 
μόνο που αλλάζουν είναι η φρασεολογία 
(αντί για «διεθνισμό» μιλάνε για «δημο-
κρατία»).

Πώς μπορούσε να οικοδομηθεί σοσι-
αλισμός στην Κούβα, όταν αυτή εξαρ-
τώνταν οικονομικά και πολιτικά από 
μια ιμπεριαλιστική υπερδύναμη όπως 
η «Σοβιετική» Ενωση των Χρουστσόφ, 
Μπρέζνιεφ και επιγόνων, που κατέληξε 
στην Περεστρόϊκα και την αυτοδιάλυσή 
της; Γινόταν ή όχι το 80% των συναλλα-
γών της Κούβας με τις χώρες της τότε 
ΚΟΜΕΚΟΝ (τον αντίπαλο στην ΕΟΚ 
οικονομικό σχηματισμό των ανατολικών 
χωρών εκείνη την εποχή), καταδικάζο-
ντας την οικονομία της να μένει κυρίως 
αγροτική, για πολλά χρόνια μετά τη νίκη 
της επανάστασης;

Οι αντιδράσεις του Τσε
Ας αφήσουμε όμως τα ερωτήματα κι 

ας δώσουμε το λόγο σε έναν άνθρωπο 
που κανείς (ούτε οι κουβανοί ηγέτες) δεν 
μπορεί να καταδικάσει σαν πράκτορα 
των ιμπεριαλιστών:

«Πώς μπορεί κανείς να εφαρμόσει τον 
όρο «αμοιβαία οφέλη» στις πωλήσεις των 
πρώτων υλών με τις διεθνείς τιμές, όταν 
αυτές (σ.σ. οι πρώτες ύλες) κοστίζουν απε-
ριόριστο ιδρώτα και βάσανα στις υπανά-
πτυκτες χώρες και στην αγορά (σ.σ. από 
τις υπανάπτυκτες χώρες) των προϊόντων 
της βιομηχανίας από τα σημερινά, μεγά-
λα αυτοματοποιημένα εργοστάσια; Εάν 
εφαρμόζουμε αυτό το είδος των σχέσεων 
μεταξύ των δύο ομάδων κρατών, πρέπει 

να συμφωνήσουμε ότι οι σοσιαλιστικές 
χώρες είναι, κατά κάποιο τρόπο, συνέ-
νοχες με την ιμπεριαλιστική βιομηχανική 
εκμετάλλευση. Μπορεί να αντιτάξει κα-
νείς ότι το μέγεθος των συναλλαγών με τις 
υπανάπτυκτες χώρες είναι ένα σημαντικό 
τμήμα του εξωτερικού εμπορίου των σοσι-
αλιστικών χωρών. Αυτό είναι μια μεγάλη 
αλήθεια, όμως δεν εξαφανίζει τον ανή-
θικο χαρακτήρα αυτής της συναλλαγής. 
Οι σοσιαλιστικές χώρες έχουν το ηθικό 
καθήκον να ξεφορτωθούν οριστικά την 
σιωπηρή συνενοχή με τις εκμεταλλευτι-
κές χώρες της Δύσης. Το γεγονός ότι το 
εμπόριο σήμερα είναι μικρό δε σημαίνει 
πολλά. Το 1959, η Κούβα πουλούσε ζάχα-
ρη μόνο περιστασιακά σε μια χώρα μέλος 
του σοσιαλιστικού μπλοκ, συνήθως μέσω 
άγγλων μεσαζόντων ή μεσαζόντων από 
άλλες χώρες. Σήμερα το 80% του εμπο-
ρίου της Κούβας είναι μ' αυτή την περιοχή. 
Ολες οι ζωτικές της προμήθειες προέρχο-
νται από το σοσιαλιστικό στρατόπεδο και 
στην πραγματικότητα εντάχθηκε σ' αυτό. 
Δε μπορούμε να πούμε ότι αυτό έγινε μό-
νο από την αύξηση του εμπορίου, ούτε ότι 
σ' αυτή την αύξηση στο εμπόριο επέδρασε 
η καταστροφή της παλιάς τάξης και η υιο-
θέτηση του σοσιαλιστικού πρότυπου ανά-
πτυξης, και τα δύο άκρα συγκοινωνούν και 
αλληλοσυσχετίζονται […]

Δεν υπάρχει άλλος ορισμός του σοσι-
αλισμού πιο έγκυρος για μας από την κα-
τάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου 
από άνθρωπο. Οσο αυτό δεν επιτυγχάνε-
ται, είμαστε στο στάδιο της οικοδόμησης 
της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Κι αν αντί να 
επιτυγχάνουμε αυτό το σκοπό, η κατα-
στροφή της εκμετάλλευσης βαλτώσει ή 
χειρότερα αντιστραφεί, τότε είναι λάθος 
ακόμα και να μιλάμε ότι οικοδομούμε το 
σοσιαλισμό […]

Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν είναι 
απολύτως αδύνατον να γίνει μία ορισμένη 
επένδυση με τη βοήθεια του σοσιαλιστι-
κού στρατοπέδου, την πραγματοποιούν με 
τη βοήθεια συμφωνιών με τους καπιταλι-
στές. Αυτές οι καπιταλιστικές επενδύσεις 

έχουν τα αιώνια μειο-
νεκτήματα του τρόπου 
που χορηγούνται οι 
πιστώσεις, αλλά και 
άλλα, πολύ σημαντικά, 
όπως τη σύσταση μι-
κτών εταιριών, όπου 
συνεταιρίζονται επι-
κίνδυνοι γείτονες […] 
Μια τέτοια πολιτική 
καταλήγει τελικά στο 
ν’ αναλάβουν την οι-
κονομία τα μονοπώλια 
και ξαναγυρίζουμε αργά αλλά σταθερά 
στο παρελθόν. Κατά τη γνώμη μας, για 
να πραγματοποιηθούν χωρίς κινδύνους 
επενδύσεις, με τη συμμετοχή ιμπεριαλι-
στικών δυνάμεων, πρέπει το κράτος να 
συμμετέχει απ’ ευθείας σαν μοναδικός 
αγοραστής των αγαθών, περιορίζοντας 
την ιμπεριαλιστική δράση με την υπογρα-
φή συμφώνων προμηθειών χωρίς να τους 
αφήσει να περάσουν πιο μέσα από την 
πόρτα της. Σ’ αυτή την περίπτωση είναι 
νόμιμο να επωφεληθούμε των αντιθέσε-
ων του ιμπεριαλισμού για να επιτύχουμε 
λιγότερο επαχθείς όρους.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνούμε τις 
οικονομικές βοήθειες, μορφωτικές κτλ 
τις αποκαλούμενες “ανιδιοτελείς“ που ο 
ιμπεριαλισμός χορηγεί μόνος του, ή δια 
μέσου Κρατών μαριονετών που είναι ιδι-
αίτερα ευπρόσδεκτα σε ορισμένα μέρη 
του κόσμου. 

Αν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι δεν επισημαν-
θούν εγκαίρως, ο δρόμος για το νεοαποι-
κιοκρατισμό είναι ανοιχτός, για χώρες 
που επιχείρησαν γεμάτες πίστη και εν-
θουσιασμό την προσπάθειά τους για την 
εθνική τους απελευθέρωση: η κυριαρχία 
των μονοπωλίων εγκαθίσταται διακριτι-
κά και τόσο προοδευτικά που είναι πολύ 
δύσκολο να διακρίνεις τα συμπτώματα 
ως τη στιγμή που εκδηλώνονται βάναυ-
σα» (οι εμφάσεις δικές μας).

Πρόκειται για λόγια του Ερνέστο «Τσε» 
Γκεβάρα, στην Αφροασιατική Σύνοδο 
που έγινε στην Αλγερία στις 26/2/1965, 
λίγο πριν φύγει από την Κούβα και πα-
ραιτηθεί όλων των αξιωμάτων (ήταν 
υπουργός Βιομηχανίας) για να πάει στην 
Αφρική. Μπορεί ο Τσε να μην έφτασε στο 
σημείο να σπάσει ανοιχτά τις σχέσεις του 
με τον Κάστρο. Φυσικό ήταν αυτό, σε μία 
περίοδο που η Κούβα βαλλόταν από τους 
Αμερικάνους (η εισβολή στον Κόλπο των 
Χοίρων ήταν πρόσφατη) και η διαδικασία 
της καπιταλιστικής παλινόρθωσης στην 
ΕΣΣΔ ήταν κάτι πρωτόγνωρο στην αν-
θρώπινη ιστορία. Προειδοποιούσε όμως 
για τους κινδύνους που ελλοχεύουν και 
τελικά δεν είχε άδικο.

Η δράση του ξένου 
κεφαλαίου

Από τότε κύλησε πολύ νερό στ’ αυλά-

κι. Η Κούβα όχι μόνο έγινε μαντρόσκυλο 
της «Σοβιετικής» Ενωσης, στέλνοντας 
στρατό στην άλλη άκρη της γης, αλλά 
παραχώρησε γην και ύδωρ και στο δυτι-
κό κεφάλαιο (κυρίως το ευρωπαϊκό), με 
αποκορύφωμα τις κακόφημες «ζώνες 
ελεύθερου εμπορίου» για τις οποίες θα 
μιλήσουμε παρακάτω. 

Η δράση του ξένου κεφαλαίου γινόταν 
όλα αυτά τα χρόνια απροκάλυπτα και μά-
λιστα δεν ντρέπονταν να τη διαφημίζουν 
από την ίδια την Granma. Οπως σε άρ-
θρο της 21/6/2002, με τίτλο «Οι γαλλικές 
εταιρίες ενισχύουν την παρουσία τους 
στο νησί», στο οποίο αναφέρεται ότι 
ο Ζαν-Ντομινίκ Κομολί, πρόεδρος της 
Κουβανέζικης Επιτροπής Δράσης των 
Γαλλικών Εταιριών (MEDEF), που αριθμεί 
40 γαλλικές εταιρίες από διάφορους το-
μείς (από ηλεκτρισμό και ενέργεια, μέχρι 
τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, κατασκευές, 
μεταφορές και τουρισμό), στην έκτη επί-
σκεψη αντιπροσωπείας της MEDEF στην 
Κούβα, δήλωσε: «Είμαστε αισιόδοξοι. Ξέ-
ρουμε ότι η Κούβα θα ξεπεράσει αυτές τις 
(σ.σ. οικονομικές) δυσκολίες που έχει και 
εμείς, στη γαλλική επιχειρηματική κοινό-
τητα, θα ενισχύσουμε την παρουσία μας 
στο νησί, ελπίζοντας να ενθαρρύνουμε κι 
άλλους να έρθουν»!

Οι εταιρίες που έκαναν μπίζνες δεν 
ήταν κάποιες παρακατιανές αλλά κολοσ-
σοί στον τομέα της ενέργειας και των με-
ταφορικών υποδομών, όπως η ALSTOM 
που (πάντα σύμφωνα με τη «Γκράνμα» 
στο ίδιο άρθρο) «πραγματοποιεί ένα από 
τα σημαντικότερα έργα: την ανάπτυξη 
της παραγωγής και μεταφοράς ενέργει-
ας χρησιμοποιώντας ειδικά το ντόπιο 
πετρέλαιο». 

Αν οι εκχωρήσεις στο ξένο κεφάλαιο, 
για τις οποίες μιλούσε το 1965 ο Γκεβάρα 
(έξι χρόνια μετά τη νίκη της επανάστα-
σης) θα μπορούσαν να είναι ανεκτές, σε 
αυστηρά πλαίσια, φυσικά, για να ανορθω-
θεί κάπως η οικονομία και να αποκτήσει η 
Κούβα βαριά βιομηχανία, το να χρησιμο-
ποιείς το ίδιο επιχείρημα 43 χρόνια μετά 
(ότι δηλαδή χρειάζεσαι το ξένο κεφάλαιο 
για να αναπτύξεις τη... σοσιαλιστική οι-
κονομία) δεν αποτελεί παρά ομολογία 
πλήρους αποτυχίας.

Από την άλλη, όλες αυτές οι ξένες 
επενδύσεις δεν έγιναν με το κουβανέζι-

κο κράτος ως «μοναδικό αγοραστή αγα-
θών», όπως έλεγε ο Γκεβάρα, αλλά με 
στόχο τις εξαγωγές. Το ξένο κεφάλαιο 
δεν ενδιαφερόταν να πουλήσει προϊόντα 
στην περιορισμένη κουβανέζικη αγορά, 
αλλά χρησιμοποίησε την κουβανέζικη 
εργατική δύναμη για να κερδοφορήσει 
πουλώντας τα προϊόντα ανά τον κόσμο. 

Απέκτησε η Κούβα δική της βιομηχα-
νία από αυτό; Οχι. Σε τι λοιπόν επωφε-
λήθηκε ο «σοσιαλισμός»; Σε τίποτα, πέρα 
από το να επιβιώσει το κρατικοκαπιταλι-
στικό καθεστώς, το οποίο κάνει συνεχώς 
βήματα πίσω.

Ολοκλήρωση της 
κατρακύλας

Η παραίτηση του Φιντέλ Κάστρο από 
το προεδρικό αξίωμα το 2008 και η ανά-
δειξη του αδελφού του Ραούλ έδωσε νέα 
ώθηση στην προσέγγιση του καθεστώτος 
με την Δύση. Τον Αύγουστο του 2010, ο 
Ραούλ Κάστρο έφτασε να κατηγορήσει 
τους εργάτες για... τεμπελιά κατακεραυ-
νώνοντας όσους ισχυρίζονταν ότι υιοθε-
τούνται καπιταλιστικές πρακτικές στην 
οικονομία της Κούβας. Βέβαια ο καπι-
ταλισμός ζούσε και βασίλευε ήδη στην 
Κούβα, αλλά δεν είχε ακόμα τη μορφή 
του καπιταλισμού των χωρών της Δύσης 
(αυτό ακόμα δεν έχει επιτευχθεί πλέρια). 
Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα και 
θα καταλάβετε τι εννοούμε:

«Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης, 
η οποία θα ολοκληρωθεί στους πρώτους 
τρεις μήνες του επόμενου έτους, θα τρο-
ποποιήσουμε τους κανονισμούς μισθών 
και εργασίας των υπεράριθμων εργατών 
από μία ομάδα των υπηρεσιών της κε-
ντρικής κυβέρνησης, καταστέλλοντας 
τις πατερναλιστικές προσεγγίσεις που 
αποθαρρύνουν την αναγκαιότητα να δου-
λεύεις για να ζήσεις, μειώνοντας έτσι τα 
αντιπαραγωγικά κόστη που προέρχονται 
από την εξίσωση των μισθών ανεξάρτητα 
από τα χρόνια εργασίας και από τον εξα-
σφαλισμένο μισθό για μακρές περιόδους 
σε άτομα που δεν δουλεύουν»! 

Αυτά δεν τα έγραψε ο αστικός Τύπος, 
αλλά η Granma, που αναδημοσίευσε την 
ομιλία του Ραούλ.

Αλήθεια, πότε ανακαλύφθηκαν στην 
Κούβα «υπεράριθμοι» εργάτες και 
επιπλέον πολλοί… τεμπέληδες, στους 
οποίους απαιτήθηκε να αναφερθεί ο 
πρόεδρος της χώρας, μισό αιώνα (για 
την ακρίβεια 52 χρόνια) μετά τη νίκη της 
επανάστασης; Για ποιο λόγο ο Ραούλ ανα-
γκάζεται να βροντοφωνάξει: «Θα πρέπει 
να εξαλείψουμε μια για πάντα την αντί-
ληψη ότι η Κούβα είναι η μόνη χώρα στον 
κόσμο στην οποία οι άνθρωποι μπορούν 
να ζουν χωρίς να δουλεύουν»;

Απολύσεις και 
«αυταπασχόληση» με 
μισθωτή εργασία

Ο Ραούλ δεν έμεινε όμως μόνο σ’ αυ-
τό. Μίλησε για απολύσεις 500.000 δη-
μοσίων υπαλλήλων, για τις οποίες όμως 
δεν έχουμε επίσημα στοιχεία για να ξέ-
ρουμε πόσες έγιναν, αν και -όπως θα δι-
απιστώσετε από αυτά που θα διαβάσετε 
παρακάτω- οι απολύσεις μάλλον έγιναν, 
χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες. Κι αυτό 
γιατί οι απολύσεις συνοδεύτηκαν με την 
εισαγωγή για πρώτη φορά της δυνατότη-
τας «αυταπασχόλησης» (για περισσότερα 
βλ. http://www.eksegersi.gr/issue/612/
Διεθνή/5540.Σοσιαλισμός-με-απολύσεις-
και-«αυταπασχολούμενους»). 

Με νέο νόμο, που θεσπίστηκε το 2010, 

οι «πλεονάζοντες» εργάτες θα μπορούν 
να γίνονται «αυταπασχολούμενοι». Επι-
τρέπεται ακόμα και να χρησιμοποιήσουν 
μισθωτούς εργάτες! Τέσσερα χρόνια 
αργότερα (το Σεπτέμβρη του 2014), η 
Granma αναφέρει ότι μέχρι τα τέλη Ιού-
λη του 2014 οι κουβανοί εργάτες που κα-
ταγράφτηκαν ως «αυταπασχολούμενοι» 
ήταν 471.000 (βλ. http://www.granma.cu/
idiomas/ingles/cuba-i/8sept-More%20
Cuban.html), αριθμός περίπου ίσος με 
τον αριθμό όσων έλεγε ότι θα απολύσει 
ο Ραούλ! Τυχαίο; Δεν νομίζουμε!

Το ποσοστό των «αυταπασχολούμε-
νων» ισοδυναμεί με το 10% περίπου του 
εργατικού δυναμικού και απλώνεται σε 
200 επαγγέλματα, κυρίως στην παροχή 
ενοικιαζόμενων δωματίων, αλλά και στον 
τομέα του φαγητού και των μεταφορών. 
Η εφημερίδα επικαλείται στέλεχος του 
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων που αναφέρει ότι το 69% 
των «αυταπασχολούμενων» ήταν άνεργοι 
και το 29% είναι γυναίκες. 

Μην στεναχωριέστε όμως! Το «σοσι-
αλιστικό» κράτος φρόντισε γι’ αυτούς 
τους ανθρώπους, που περίσσευαν από 
το δημόσιο. Οι τράπεζες τους έδω-
σαν δάνεια αξίας 30 εκατ. πέσος (βλ. 
Granma 17/6/2015, http://en.granma.cu/
cuba/2015-06-17/commerce-and-credit-
bank-supports-self-employed-workers). 
Το κομματικό όργανο αναφέρει ότι ελά-
χιστοι ήταν αυτοί που επωφελήθηκαν. 
Λίγο πάνω από 2.000 άτομα, δηλαδή 
ούτε το 0.5% των αυτοαπασχολούμενων! 
Κάνοντας μία απλή διαίρεση προκύπτει 
ότι κατά μέσο όρο ο καθένας τους πήρε 
γύρω στα 15.000 πέσος. Ποσό που ισοδυ-
ναμεί με 25 μισθούς (γύρω στα 584 πέσος 
ήταν το 2014 ο μέσος μηνιαίος μισθός, 
σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία, 
βλ. http://www.one.cu/aec2014/00%20
Anuario%20Estadistico%202014.pdf, 
σελ. 173). Δεν φτάνει που απολύθηκαν, 
τους δάνεισαν και την αποζημίωση!

Ζώνες σκλαβιάς
Ο κατήφορος του κουβανέζικου «κομ-

μουνισμού» έφτασε κοντά στον πάτο 
το 2011. Τότε που το «Κ»Κ Κούβας, στο 
έκτο συνέδριό του, έκανε την έκπληξη. 
Κάλεσε το διεθνές κεφάλαιο σε «δη-
μιουργία Ειδικών Οικονομικών Ζωνών 
που θα επιτρέψουν την αύξηση των εξα-
γωγών, την υποκατάσταση των εισαγω-
γών, τα έργα προηγμένης τεχνολογίας 
και τοπικής ανάπτυξης καθώς και την 
συνεισφορά στην δημιουργία νέων πη-
γών εργασίας»! (http://archive-cu.com/
page/3304187/2013-12-10/ και http://
www.granma.cu/ingles/cuba-i/26sept-
mariel.html).

Γιατί να πάνε να επενδύσουν τα ξένα 
μονοπώλια; Μόνο αν τους εξασφαλί-
σουν το μέγιστο κέρδος, πράγμα που 
μπορεί να γίνει μόνο με εξευτελιστικά 
μεροκάματα. Ο ίδιος ο όρος «ειδικές 
οικονομικές ζώνες» αυτό περιγράφει 
σε όσες χώρες του λεγόμενου τρίτου 
κόσμου έχει εφαρμοστεί. Οταν ο μέσος 
μηνιαίος μισθός στην Κούβα το 2013 
ήταν 471 πέσος, δηλαδή γύρω στα 20 δο-
λάρια (βλ.  http://www.one.cu/aec2013/
datos/07%20Empleo%20y%20Salarios.
pdf), επίπεδο κάτω κι από αυτό της Κίνας, 
γιατί να μην πάνε;

Οταν νόμος που ψηφίστηκε στις 29 
Μάρτη του 2014 και δημοσιεύτηκε στην 
επίσημη εφημερίδα του υπουργείου Δι-
καιοσύνης της Κούβας στις 16 Απρίλη 
του ίδιου χρόνου προβλέπει μείωση στο 
μισό της φορολογίας για τους ξένους 

καπιταλιστές (για τις κοινοπραξίες ο φό-
ρος μειώνεται από 30% σε 15%), οκταετή 
φοροαπαλλαγή για τις νέες κοινοπραξί-
ες, ακόμη και δυνατότητα ιδιοκτησίας 
του 100% των ξένων επιχειρήσεων από 
ιδιώτες (από 49% που ίσχυε με τον προ-
ηγούμενο νόμο), σε μια προσπάθεια να 
αυξηθούν οι ξένες επενδύσεις στη χώρα 
στα 2.5 δισ. δολάρια το χρόνο, τότε τα 
πράγματα γίνονται ακόμα πιο ελκυστικά 
για το ξένο κεφάλαιο. 

Οι ξένοι επενδυτές πληρώνονται σε 
σκληρό συνάλλαγμα, αλλά οι κουβανοί 
εργάτες παίρνουν πέσος (και η διαφορά 
από το συνάλλαγμα κατατίθεται στα τα-
μεία του… σοσιαλιστικού κράτους).

Η πρώτη από αυτές τις «ειδικές οικονο-
μικές ζώνες» αποφασίστηκε ότι θα εκτεί-
νεται σε μία περιοχή 465 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων εντός διαφόρων δήμων της 
επαρχίας της Αρτεμισίας, στο λιμάνι Μά-
ριελ, 45 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύου-
σας Αβάνα.  Σύμφωνα με τη «Γκράνμα», 
το μέτρο θα έμπαινε σε εφαρμογή από 
την 1η Νοέμβρη του 2011. 

Ομως οι καπιταλιστές των ΗΠΑ και 
της Ευρώπης δεν αρκέστηκαν στα μέτρα 
που πήρε το κουβανέζικο καθεστώς για 
φοροαπαλλαγές που μετατρέπουν την 
Κούβα σε φορολογικό παράδεισο. Δεν 
τους έφτασε ούτε η δυνατότητα να κατέ-
χουν μέχρι και το 100% της επιχείρησης! 
Ηθελαν τον πλήρη έλεγχο των μισθω-
τών τους σκλάβων, να τους κάνουν ό,τι 
θέλουν και το κράτος να μην έχει καμία 
ανάμιξη στα εργασιακά θέματα. Γι’ αυτό 
και οι «ειδικές οικονομικές ζώνες» ακό-
μα δεν έχουν «περπατήσει» πολύ. Αυτό, 
βέβαια, δεν αθωώνει τους κουβανέζους 
ηγέτες για την καπιταλιστική τους κατρα-
κύλα (για περισσότερα βλ. http://www.
eksegersi.gr/issue/751/Διεθνή/20304.
Το-«ανώτατο-στάδιο-του-σοσιαλισμού).

 Είναι βέβαιο ότι η κατρακύλα θα συνε-
χιστεί. Η «ιστορική» επίσκεψη του Ραούλ 
στο Παρίσι τον περασμένο Φλεβάρη, που 
συνοδεύτηκε από σειρά διμερών συμφω-
νιών, είναι ενδεικτική. Ηδη η γνωστή ολ-
λανδοβρετανική εταιρία Unilever πρόκει-
ται να κατασκευάσει εργοστάσιο αξίας 
35 εκατ. δολαρίων μέχρι το 2018, στην ει-
δική οικονομική ζώνη που βρίσκεται στο 
λιμάνι του Μάριελ. Η εταιρία θα κατέχει 
το 60% των μετοχών του εργοστασίου και 
το κουβανέζικο κράτος το 40%.

Η προσέγγιση με τις ΗΠΑ
Τον περασμένο Μάρτη, έπεσε σαν 

κεραυνός εν αιθρία η είδηση ότι η ιμπε-
ριαλιστική Αμερική και η «σοσιαλιστική» 
Κούβα μπαίνουν στο δρόμο της αποκα-
τάστασης των διπλωματικών σχέσεων! 
Νίκη του «διαλόγου» και της «αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης»; Σίγουρα όχι. Πολιτικοί και 
οικονομικοί ήταν οι λόγοι και από τις δύο 
πλευρές.

Από τη μεριά της Κούβας, το λόγο θα 
τον ανιχνεύσουμε στην εξής πρόταση 
από το διάγγελμα του προέδρου Ραούλ 
Κάστρο προς το λαό: «Σήμερα, παρά τις 
δυσκολίες, έχουμε επιβιβαστεί στην απο-
στολή του εκσυγχρονισμού του οικονομι-
κού μας μοντέλου, με στόχο να χτίσουμε 
έναν ακμάζοντα και σταθερό Σοσιαλισμό» 
(http://en.granma.cu/cuba/2014-12-17/
statement-by-the-cuban-president). Οι 
παλαιότεροι θα θυμούνται πως ο Γκορ-
μπατσόφ χρησιμοποιούσε παρόμοιες 
εκφράσεις για το «δυνάμωμα του σο-
σιαλισμού» πριν καταρρεύσει η πρώην 
Ε«ΣΣ»Δ. Και βέβαια, αν κοιτάξει κανείς 
τις ομιλίες των κινέζων ηγετών στα συνέ-
δρια του «Κ»Κ Κίνας θα βρει με τη σέσου-
λα τέτοιες αναφορές.

Οι Αμερικάνοι από τη μεριά τους διε-

ρευνούσαν τη δυνατότητα μεγαλύτερης 
διείσδυσης στο νησί που κάποτε αποτε-
λούσε ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια 
στην πολιτική τους. Θα υποτιμούσαμε 
τη νοημοσύνη των αναγνωστών μας αν 
επιχειρούσαμε να απαντήσουμε στο 
ερώτημα «ποια από τις δύο πλευρές επι-
ζητά περισσότερο αυτή την προσέγγιση;». 
Αυτός που έχει οικονομικές δυσκολίες ή 
αυτός που θέλει να κερδίσει μία ακόμα 
περιοχή του κόσμου ανάμεσα στις πολ-
λές που ήδη ελέγχει;

Ο Τραμπ εμφανίζεται ακόμα πιο 
σκληρός, απειλώντας να ακυρώσει τη 
συμφωνία αν η Αβάνα δεν κάνει κι άλλες 
υποχωρήσεις. Στόχος του είναι να τους 
γονατίσει.

Γιατί να θρηνήσουμε;
Γιατί να θρηνήσουμε λοιπόν; Ο θάνα-

τος της επανάστασης στην Κούβα έχει 
συντελεστεί πολύ πριν το βιολογικό θά-
νατο του ιστορικού της ηγέτη. Δεν είναι 
η πρώτη φορά που ιστορικές προσωπικό-
τητες, συνδεδεμένες με επαναστατικές 
διαδικασίες και πρωτοπόρα κινήματα, πέ-
ρασαν στο αντίπαλο στρατόπεδο. Οταν 
ο Λένιν μιλούσε για τον «αποστάτη Κά-
ουτσκι», αναφερόταν στον σπουδαιότερο 
θεωρητικό της Δεύτερης Διεθνούς. Δε 
δίστασε ούτε στιγμή να αποδώσει στον 
Καρλ Κάουτσκι το χαρακτηρισμό που 
του ταίριαζε. Το μαρξιστικό του παρελ-
θόν δεν προστάτευσε τον Κάουτσκι από 
το πέρασμά του στο αστικό στρατόπεδο, 
ούτε θα μπορούσε να αποτελέσει ασπίδα 
προστασίας του από την πολεμική εκεί-
νων που έμειναν πιστοί στην επανάστα-
ση. Ο Λουίς Κάρλος Πρέστες, ο «Ιππότης 
της Ελπίδας» την εποχή του Μεσοπολέ-
μου στη Βραζιλία, ο ηγέτης δύο ηρωικών 
επαναστάσεων, κατέληξε ένας δεξιός 
αστός πολιτικός. Η Ντολόρες Ιμπαρού-
ρι, η θρυλική «Πασιονάρια» του ισπανικού 
εμφύλιου πολέμου, κατέληξε μια αναθεω-
ρήτρια «του κερατά». Γιατί θα έπρεπε να 
δούμε διαφορετικά τον Κάστρο;

Ο Κάστρο αποτέλεσε το άλλοθι των 
ανά τη γη ψευτοκομμουνιστών για να 
πλασάρουν τη σαπισμένη τους πραμά-
τεια με σοσιαλιστικό περιτύλιγμα. Από 
ηγέτης μιας νικηφόρας επανάστασης 
έγινε ο νεκροθάφτης της, εμποδίζοντας 
την οικοδόμηση του σοσιαλισμού και με-
τατρέποντάς τη σε σοσιαλδημοκρατικού 
τύπου διαχείριση με έναν εξαρτημένο 
κρατικό καπιταλισμό, όπως εφαρμόστηκε 
επί δεκαετίες (μετά τα μέσα της δεκαετί-
ας του ’50) στο λεγόμενο «σοσιαλιστικό 
στρατόπεδο».

Η φτώχεια, η πορνεία και οι απελπι-
σμένες εκκλήσεις στις δυτικές χώρες 
να επενδύσουν δεν αποτελούν σοσια-
λιστικά χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα όταν 
αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν πάνω 
από πέντε δεκαετίες μετά τη νίκη της 
επανάστασης. Αν ήταν έτσι, τότε γιατί να 
επαναστατήσει η εργατική τάξη;

Με τον τρόπο αυτό, οι υπηρεσίες που 
πρόσφερε ο Κάστρο και το καθεστώς που 
κυβερνούσε ήταν υπέρ του καπιταλισμού 
και όχι υπέρ του σοσιαλισμού τον οποίο 
εδώ και χρόνια έθαψε κάτω από την τα-
φόπλακα της ανάμνησης μιας νικηφόρας 
επανάστασης.

ΥΓ. Ορισμένες από τις παραπομπές (link) 
σε άρθρα της Granma, που δημοσιεύτηκαν 
στην ιστοσελίδα της, τις οποίες είχαμε 
παραθέσει σε παλαιότερα άρθρα μας, δε 
λειτουργούν πλέον, γι’ αυτό και δεν τις 
βάλαμε σε αυτό το κείμενο. Ο λόγος είναι 
ότι η ιστοσελίδα έχει τροποποιηθεί και ορι-
σμένα παλαιότερα άρθρα της δεν τα έχει 
πλέον. Στο αρχείο μας έχουμε, βέβαια, τα 
πρωτότυπα σε ηλεκτρονική μορφή, για κάθε 
περίπτωση…

Η επανάσταση είχε πεθάνει πολύ πριν τον Κάστρο
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Το κόκκινο νήμα που συν-
δέει τα όσα αναφέρουν το 

Μνημόνιο-3 για την εκπαίδευ-
ση και η Εκθεση παρακολούθη-
σης της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης στην Ελλάδα της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής για το 
2016, αναμένεται να αποτυπω-
θεί και στις προγραμματικές 
δηλώσεις της νέας πολιτικής 
ηγεσίας του υπουργείου Παι-
δείας, που θα γίνουν, σύμφωνα 
με όσα είπε ο υπουργός Παι-
δείας Γαβρόγλου, στις αρχές 
του Δεκέμβρη.

Σύμφωνα με το Μνημόνιο-3 
«Οι αρχές, σε συνεργασία με 
τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες, θα επικαι-
ροποιήσουν, έως τον Απρίλιο 
του 2016, την αξιολόγηση 
του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος που εκπόνησε ο 
ΟΟΣΑ το 2011». Και αυτή «η 
επανεξέταση θα προτείνει συ-
στάσεις σύμφωνα με τις βέλτι-
στες πρακτικές των χωρών του 
ΟΟΣΑ», ώστε να καταστρωθεί 
το στρατηγικό σχέδιο του «πε-
ραιτέρω εκσυγχρονισμού του 
εκπαιδευτικού συστήματος».

Με βάση τις δεσμεύσεις αυ-
τές οι συριζαίοι ξεκίνησαν την 
παρωδία του «διαλόγου», για 
να προσδώσουν στην συμφω-
νημένη με τους ιμπεριαλιστές 
από τα πριν εκπαιδευτική «με-
ταρρύθμιση» την επίφαση της 
κοινωνικής αποδοχής. 

Ταυτόχρονα, το υπουργείο 
Παιδείας ανασκουμπώθηκε 
για να υλοποιήσει κάποιες από 
τις επιταγές του Μνημόνιου-3, 
όπως ο «εξορθολογισμός» του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Εξ 
ου και ο αποφασιστικός περι-
ορισμός των δαπανών μέσω 
του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου 
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού, 
η αύξηση του διδακτικού 
ωραρίου εκπαιδευτικών, οι 
συγχωνεύσεις - καταργήσεις 
τμημάτων, η αύξηση αριθμού 
μαθητών ανά τμήμα, η μείωση 
των αναπληρωτών, κ.λπ. 

Θυμίζουμε ότι το Μνημό-
νιο-3 όριζε ότι η επανεξέταση 
του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος από τον ΟΟΣΑ 
πρέπει να καλύπτει τις εξής 
κατευθύνσεις:

• την υλοποίηση της μεταρ-
ρύθμισης του «Νέου Σχολεί-
ου»·

• τα περιθώρια για περαιτέ-
ρω εξορθολογισμό (τάξεων, 
σχολείων και πανεπιστημίων)·

• τη λειτουργία και τη διακυ-
βέρνηση των ιδρυμάτων τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης·

• την αποδοτικότητα και την 
αυτονομία των δημόσιων εκ-
παιδευτικών μονάδων·

• τους δεσμούς μεταξύ 
έρευνας και εκπαίδευσης, κα-
θώς και τη συνεργασία μεταξύ 
πανεπιστημίων, ερευνητικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
με σκοπό την ενίσχυση της 
καινοτομίας και της επιχειρη-
ματικότητας·

• την αξιολόγηση των σχο-
λείων και των εκπαιδευτικών, 
καθώς και τη διαφάνεια σε όλα 
τα επίπεδα.

Ομως, η έκθεση του ΟΟΣΑ 
του 2011, σύμφωνα με δήλωση 
του προηγούμενου υπουργού 
Παιδείας Φίλη, «που αναφε-
ρόταν σε ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα προ κρίσης, δεν μπο-
ρεί να αξιολογηθεί με γραμμι-
κό τρόπο», διότι «τα δεδομένα 
έχουν ανατραπεί». Γι’ αυτό 
και οι εμπειρογνώμονες του 
ΟΟΣΑ συμφώνησαν να εργα-
στούν μαζί με το υπουργείο για 
μια νέα έκθεση, η εκπόνηση 
της οποίας «θα ολοκληρωθεί 
του χρόνου τον Ιούνιο».

Και ο Φίλης συνέχιζε:
«Στο μεταξύ προτάσσουμε 

τη συζήτηση έξι συγκεκριμέ-
νων ζητημάτων, τα οποία θε-
ωρούμε, και σε αυτό συμφω-
νεί και ο ΟΟΣΑ, κομβικά: Το 
πρώτο είναι ο ενιαίος χώρος 
έρευνας και Ανώτατης Εκπαί-
δευσης. Το δεύτερο είναι το 
ολοήμερο σχολείο. Το τρίτο τα 
οικονομικά της Εκπαίδευσης. 
Το τέταρτο τα κριτήρια και οι 
θεσμοί αξιολόγησης της εκ-
παιδευτικής μεταρρύθμισης. 
Το πέμπτο η εκπαίδευση στε-
λεχών της Εκπαίδευσης. Και το 
έκτο το πλαίσιο παιδαγωγικής 
αυτοδυναμίας των σχολικών 
μονάδων».

Τα συμφωνηθέντα με τον 
ΟΟΣΑ ανέλαβε να προχωρή-
σει και ο Γαβρόγλου, ζητώντας 
η νέα Μελέτη Επισκόπησης 
της ανάπτυξης και εφαρμογής 
της εκπαιδευτικής πολιτικής 
στην Ελλάδα, να πραγματο-
ποιηθεί άμεσα. Στο πλαίσιο 
αυτό το υπουργείο Παιδείας 
επεσήμανε στον ΟΟΣΑ τις 
βασικές μεταρρυθμίσεις που 
πρέπει να επανεξεταστούν 
άμεσα σε πρώτη φάση. Αυτές 
είναι οι εξής:

«1. Διαδικασίες διαμόρφω-
σης του προϋπολογισμού των 
δαπανών για την εκπαίδευση.

2. Τρόποι για την αύξηση της 
παιδαγωγικής αυτονομίας

(α) των σχολείων και
(β) των πανεπιστήμιων και 

άλλων μεταλυκειακών θεσμών. 
Μελέτη της λειτουργίας και 
διοίκησης των ΙΤΕ, καθώς και 
μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας.

3. Κατάρτιση και ανάπτυξη 
για αποτελεσματική σχολική 
διοίκηση. Επιμόρφωση των 
στελεχών της εκπαίδευσης.

4. Ανάπτυξη ολοήμερων σχο-
λείων.

5. Διασυνδέσεις μεταξύ 
Ερευνητικών Ινστιτούτων, Πα-
νεπιστημίων και Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Συ-
γκρότηση ενός Ενιαίου Δημόσι-
ου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης και Ερευνας.

6. Διαδικασίες για την αξι-

όπιστη παρακολούθηση της 
εφαρμογής των μεταρρυθμί-
σεων σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης.

Επίσης, ζητήματα που σχετί-
ζονται με το πεδίο εφαρμογής 
για τον εκσυγχρονισμό του 
εκπαιδευτικού συστήματος, 
μεταξύ άλλων, μέσω του εξορ-
θολογισμού του, θα συζητη-
θούν ως αναπόσπαστο μέρος 
της ανάλυσης ορισμένων από 
τα παραπάνω σημεία (πηγή: 
esos.gr)».

Τα παραπάνω είναι σε από-
λυτη ταύτιση με όσα προβλέ-
πονται και στο τριετές σχέδιο 
του υπουργείου Παιδείας, που 
συμφωνήθηκε με τους «θε-
σμούς» (περισσότερα βλέπε 
Κόντρα, αρ. φύλ. 892).

Η αξιολόγηση προ 
των πυλών 

Ενα από τα βασικά προ-
τάγματα της «εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης» είναι η επα-
ναφορά της αξιολόγησης-αυ-
τοαξιολόγησης. 

Το εκπαιδευτικό κίνημα 
έδωσε επίμονο και επίπονο 
αγώνα ενάντια σε Λοβέρδο 
και Αρβανιτόπουλο (πρώην 
υπουργοί Παιδείας), που εί-
χαν βαλθεί με τη φωτιά και το 
σίδερο να επαναφέρουν την 
αξιολόγηση-αυτοαξιολόγηση, 

επειδή νιώθει (η τραυματική 
εμπειρία του επιθεωρητισμού 
είναι βαθιά χαραγμένη στη 
μνήμη των εκπαιδευτικών) 
πως αυτή σημαίνει σε κάθε πε-
ρίπτωση πειθάρχηση και υπο-
ταγή και οδηγεί αναπόφευκτα 
σε απολύσεις. Οι μάχες αυτές 
ανάγκασαν τους συριζαίους 
να διατυμπανίζουν ότι θα την 
καταργήσουν. Η συνέχεια εί-
ναι γνωστή. 

Βρισκόμαστε για μια ακόμη 
φορά στο ίδιο έργο θεατές. Ο 
Γαβρόγλου έδωσε το εναρκτή-
ριο λάκτισμα: «Ας μη φοβόμα-
στε να πούμε τη λέξη αξιολό-
γηση». Την προηγούμενη εβδο-
μάδα μάθαμε ότι ξεκινάει και 
πάλι η αξιολόγηση των 20.000 
«στελεχών της εκπαίδευσης», 
ώστε στη συνέχεια η διαδικα-
σία να προχωρήσει και στους 
απλούς εκπαιδευτικούς. (Θυ-
μίζουμε ότι η αξιολόγηση των 
«στελεχών της εκπαίδευσης», 
από τους περιφερειακούς δι-
ευθυντές έως τους διευθυντές 
σχολείων και τους προϊστάμε-
νους νηπιαγωγείων ολοκληρώ-
θηκε μέσα στο 2014).

Την απόφαση του υπουργεί-
ου Παιδείας επιβεβαιώνουν 
όλα τα επίσημα κιτάπια, που 
έχει υπογράψει η συγκυβέρ-
νηση με τους ιμπεριαλιστές 
δανειστές:

u «Μεταξύ άλλων, η επανε-

ξέταση θα αξιολογήσει… την 
αποδοτικότητα και αυτονομία 
των δημόσιων εκπαιδευτικών 
μονάδων και την αξιολόγη-
ση και διαφάνεια σε όλα τα 
επίπεδα… Η αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών και των σχολι-
κών μονάδων θα συνάδει με 
το γενικό σύστημα αξιολόγη-
σης της δημόσιας διοίκησης». 
(Μνημόνιο 3).

u «Η επανεξέταση (σ.σ. από 
τον ΟΟΣΑ) πρέπει να καλύψει 
όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, 
μεταξύ άλλων…

• την αξιολόγηση των σχο-
λείων και των εκπαιδευτικών, 
καθώς και τη διαφάνεια σε όλα 
τα επίπεδα». ( Εκθεση παρακο-
λούθησης της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης στην Ελλάδα 
της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής 
για το 2016).

u «Οι βασικές προτεραι-
ότητες πολιτικής για το 2016 
και μετέπειτα εστιάζουν στην 
ανάγκη αντιμετώπισης της 
προβληματικής απόδοσης σε 
συγκεκριμένους εκπαιδευ-
τικούς τομείς, στην πιο απο-
τελεσματική χρήση των πε-
ριορισμένων πόρων και στην 
εξερεύνηση της δυνατότητας 
αξιοποίησης των διεθνών βέλ-
τιστων πρακτικών. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο υπό εξέλιξη Εθνι-
κός Διάλογος για την Παιδεία 
αναμένεται να έχει σημαντική 
προστιθέμενη αξία. Οι τομείς 
στους οποίους αναμένεται να 
συμβάλλει περιλαμβάνουν, 
εκτός των άλλων… την αξι-
ολόγηση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού και την επαγγελ-
ματική εκπαίδευση και κατάρ-
τιση… Η αναλυτική αξιολόγηση 
αναμένεται να καλύψει όλα 
τα επίπεδα της εκπαίδευσης». 
(Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρ-
ρυθμίσεων 2016).

u «Είτε γίνεται αναφορά 
σε ιδιωτικά είτε σε δημόσια 
σχολεία, είτε στο τυπικό είτε 
στο μη τυπικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, η αναγκαιότητα αξι-
ολόγησης των εκπαιδευτικών 
ως προς την ικανότητά τους 
να εκτελούν τα εργασιακά κα-
θήκοντά τους, είναι διαπιστω-
μένη στην Ελλάδα και κατα-
βάλλεται μεγάλη προσπάθεια 
για να ολοκληρωθεί». (Εκθεση 
υπουργείου Παιδείας που θα 
συμπεριληφθεί στο Εθνικό 
Πλαίσιο Προσόντων, που ανα-
μενόταν να ανακοινωθεί την 
περασμένη Τετάρτη από την 
Κομισιόν).

Αυτονομία 
σχολικής μονάδας

Η αυτονομία της σχολικής 
μονάδας (και περαιτέρω των 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, 

κ.λπ) αποτελεί μια από τις 6 
βασικές κατευθύνσεις που κα-
λείται να υλοποιήσει το υπουρ-
γείο Παιδείας. Το πόρισμα της 
Επιτροπής Γαβρόγλου (που 
διαμορφώθηκε στο πλαίσιο 
του «εθνικού διαλόγου») δεν 
ασχολήθηκε τυχαία με αυτή 
την παράμετρο, όπως αποδει-
κνύεται τώρα.

Στην Κόντρα (αρ. φύλ. 869) 
γράφαμε σχετικά, όταν δόθη-
κε στη δημοσιότητα το πόρι-
σμα της Επιτροπής Μορφω-
τικών Υποθέσεων της Βουλής, 
της οποίας πρόεδρος ήταν 
τότε ο νυν υπουργός Παιδείας:

 Το Πόρισμα σημειώνει ότι 
«βασική αρχή» της μεταρρύθ-
μισης και «κεντρική πολιτική 
επιλογή» είναι η «αυτονομία 
της σχολικής μονάδας», η 
οποία διακρίνεται σε παιδαγω-
γική, διοικητική και οικονομι-
κή. Η παιδαγωγική αυτονομία 
εντάσσεται στις βραχυπρόθε-
σμες προτεραιότητες, ενώ η 
διοικητική στις μακροπρόθε-
σμες. Για ευνόητους λόγους 
δεν αναφέρεται σε ποιο χρο-
νοδιάγραμμα εντάσσεται η οι-
κονομική αυτονομία, που είναι 
και η «ταμπακιέρα» της όλης 
υπόθεσης.

Σύμφωνα με την Εκθεση «η 
παιδαγωγική αυτονομία αφο-
ρά τη μεγαλύτερη συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών στα προ-
γράμματα σπουδών, στις διδα-
κτικές μεθόδους, στην επιλογή 
του εκπαιδευτικού υλικού, την 
επιλογή του τρόπου αξιολόγη-
σης των μαθητών, κ.λπ. Η διοι-
κητική αυτονομία, σχετίζεται 
με την έννοια της αποκέντρω-
σης, όπου οι διαφορετικές 
εκπαιδευτικές περιφέρειες 
έχουν την υποχρέωση να προ-
σαρμόσουν, σε μεγαλύτερο ή 
μικρότερο βαθμό ανάλογα με 
το επίπεδο αυτονομίας που 
τους προσφέρεται, τις βασι-
κές εκπαιδευτικές πολιτικές 
οι οποίες εκπορεύονται από 
το Υπουργείο Παιδείας. Η οι-
κονομική αυτονομία, αναφέ-
ρεται στη δυνατότητα που δί-
νεται στη σχολική μονάδα να 
διαχειριστεί τους πόρους της 
ή να αναζητήσει πρόσθετους».

Τα παραπάνω έχει διατυπώ-
σει και ο Λιάκος της Επιτρο-
πής Διαλόγου με άλλα λόγια. 
Αυτός μίλησε για την «ενηλικί-
ωση του εκπαιδευτικού συστή-
ματος», τον «απογαλακτισμό 
από το μεγάλο προστατευτικό 
και παρεμβατικό κράτος».

Τα παραπάνω, προείπαν οι 
πασόκοι από την εποχή που 
υπουργός Παιδείας ήταν ο 
Γιωργάκης Παπανδρέου (αυ-
τός κατάφερε να ξεσηκώσει 
εναντίον του την εκπαιδευτι-
κή κοινότητα με την απόπειρα 
αποκέντρωσης), ενώ η Διαμα-
ντοπούλου με το Νέο Σχολείο 
της αγοράς έδωσε μια θεωρη-
τική νότα στο εν λόγω εγχεί-
ρημα (Πρόγραμμα σπουδών: 
«Ανοικτό και ευέλικτο ως προς 
τον εκπαιδευτικό ο οποίος θα 
έχει δυνατότητα παρέμβασης 
και αυτενέργειας στο περιε-
χόμενο και μέθοδο διδασκα-
λίας· ως προς τη διαδικασία 

Μνημόνιο-3 και ΟΟΣΑ βαρούν τα νταούλια

Το υπουργείο Παιδείας χορεύει 
και είναι ντάλα μεσημέρι

Παντός καιρού και πάσης μνημονιακής κυβερνήσεως, ο γενικός 
γραμματέας του ΟΟΣΑ Ανχελ Γκουρία έρχεται αυτοπροσώπως 
για να παραδόσει τις εκθέσεις που «κατά παραγγελίαν» (και με το 
αζημίωτο) κατασκευάζουν οι υπηρεσίες του. Δε χρειάζεται, βέβαια, 
να θυμίσουμε τι έλεγαν οι συριζαίοι όταν ο Γκουρία ερχόταν για 
να παραδώσει εκθέσεις (τις περιβόητες «εργαλειοθήκες») στον 
Σαμαρά, τον Στουρνάρα, τον Χατζηδάκη, τον Βενιζέλο.
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«Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επιστροφή 17 παράτυπων μετανα-

στών στην Τουρκία
Με επιχείρηση υπό την ευθύνη 

της Ελληνικής Αστυνομίας και τη 
συνδρομή προσωπικού του Frontex, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής Ενωσης 
- Τουρκίας, επιστράφηκαν σήμερα, 
29 Νοεμβρίου 2016, στην Τουρκία 
17 παράτυποι μετανάστες (δύο από 
το Πακιστάν, τρεις από το Ιράκ, επτά 
από την Αλγερία, ένας από το Αφγανι-
στάν, ένας από τη Γκάνα, ένας από το 
Μάλι, ένας από το Μαρόκο, ένας από 
τη Νιγηρία – όλοι άνδρες) εκ των οποί-
ων πέντε με απορριπτικές αποφάσεις 
χορήγησης ασύλου σε β’ βαθμό, δύο 
ανακάλεσαν τις εκφρασθείσες βου-
λήσεις τους για τη χορήγηση ασύλου 
και 10 χωρίς να έχουν εκφράσει βού-
ληση χορήγησης ασύλου.

Η επιστροφή τους πραγματοποιή-
θηκε ακτοπλοϊκώς, με πλοίο ναυλω-
μένο από τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής - 
Frontex , το οποίο απέπλευσε από το 
λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό 
το Δικελί της Τουρκίας».

«Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Eπιστροφή 10 Σύρων προσφύγων 

στην Τουρκία
Με επιχείρηση υπό την ευθύνη της 

Ελληνικής Αστυνομίας και τη συνδρο-
μή προσωπικού του Frontex, σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα στην Κοινή 
Δήλωση Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τουρ-
κίας, επιστράφηκαν σήμερα, 28 Νοεμ-
βρίου 2016, στην Τουρκία  10 Σύροι 
πρόσφυγες -7 άνδρες, 1 γυναίκα και 2 
συνοδευόμενα ανήλικα τέκνα. Είχαν 
όλοι τους ανακαλέσει τις εκφρασθεί-
σες βουλήσεις τους για τη χορήγηση 
καθεστώτος διεθνούς προστασίας.

Η επιστροφή τους πραγματοποι-
ήθηκε αεροπορικώς, με αεροσκά-
φος ναυλωμένο από τον Οργανισμό 

Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής - Frontex, το οποίο 
απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της 
Μυτιλήνης με προορισμό τα Αδανα 
της Τουρκίας».

Σχεδόν καθημερινή ρουτίνα για το 
υπουργείο Μπάτσων και Καταστολής 
η έκδοση δελτίων Τύπου με ανάλογο 
περιεχόμενο. Κάθε δελτίο τελειώνει 
με τον μακάβριο απολογισμό των 
απελάσεων, που μέχρι στιγμής έχει 
ως εξής: «Σημειώνεται ότι από αρχές 
του έτους έχουν επιστραφεί στην 
Τουρκία: 

u Με βάση το διμερές Πρωτόκολ-
λο Επανεισδοχής Ελλάδας – Τουρκί-
ας, 1.158 αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων 
χωρών,

u Με βάση τη Συμφωνία Επανεισ-
δοχής ΕΕ – Τουρκίας, 51 αλλοδαποί 
υπήκοοι Τουρκίας και

u Με βάση την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-
Τουρκίας, 748 αλλοδαποί διαφόρων 
εθνικοτήτων».

Περίπου δύο χιλιάδες απελάσεις 
σε εννέα μήνες δεν είναι και λίγες, 
αλλά η ουσία δε βρίσκεται στον αριθ-
μό, βρίσκεται στην κατεύθυνση. Ενα 
μέλος του ΣΥΡΙΖΑ δε θα μπορούσε 
να φανταστεί πριν από δυο χρόνια 
ότι η κυβέρνησή του θα έφτανε στο 
σημείο να επαίρεται επειδή κάνει 

μαζικές απελάσεις, χρησιμοποιώντας 
τον όρο «παράτυποι μετανάστες». 
Οτι απελαύνει ακόμα και πρόσφυγες.

Στο μεταξύ, το έγκλημα της Μόρι-
ας, όπου βρήκαν φρικτό θάνατο μια 
γιαγιά με το εγγόνι της και τραυμα-
τίστηκαν σοβαρά η νύφη της με το 
άλλο εγγονάκι, κατέδειξε την αθλι-
ότητα του συστήματος περίθαλψης 
των προσφύγων που εγκλωβίστηκαν 
στην Ελλάδα. Πολιτικοί παράγοντες, 
αποτυχόντες πολιτευτές, τοπικοί 
άρχοντες, μηκυάρχες και καπιταλι-
στές επιδίδονται σ' ένα πλιάτσικο 
επί των ισχνών κονδυλίων που δίνει η 
ΕΕ για την περίθαλψη των προσφύ-
γων, με αποτέλεσμα σ' αυτούς τους 
φυλακισμένους (είτε συμβολικά είτε 
και τυπικά) ανθρώπους να φτάνουν 
ψίχουλα τα οποία δε φτάνουν ούτε 
αυτή την αθλιότητα να συντηρήσουν.

Αυτοί που τάχα συγκλονίζονταν 

από τις άθλιες συνθήκες του αυτο-
σχέδιου καταυλισμού της Ειδομένης 
έχουν δημιουργήσει δεκάδες μικρό-
τερες Ειδομένες σε διάφορα σημεία 
της χώρας, όπου έχουν πετάξει οικο-
γένειες με μικρά παιδιά, εγκύους και 
αρρώστους, μέσα στη λάσπη και το 
κρύο, με φαγητό άθλιο και ανεπαρ-
κές, χωρίς ουσιαστική ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη, αποκομμένους 
από το κοινωνικό περιβάλλον, έκθε-
τους στην έξαψη της ξενοφοβίας και 
του ρατσισμού.

Το τελευταίο ισχύει ιδιαίτερα στα 
τρία νησιά, όπου έχουν εγκλωβίσει 
περίπου 10.000 πρόσφυγες και με-
τανάστες, με σκοπό να τους απελά-
σουν στην Τουρκία. Πρόκειται για δι-
πλή προβοκάτσια: και ενάντια στους 
πρόσφυγες και μετανάστες και ενά-
ντια στους κατοίκους των νησιών. 
Δημιουργούν συνθήκες για το φού-
ντωμα της μικροπαραβατικότητας 
(μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε 
τι συμβαίνει όταν χιλιάδες άνθρωποι 
εγκλωβίζονται βιαίως σ' ένα νησί και 
-πέραν των άλλων- αντιμετωπίζουν 
άθλιες συνθήκες διαβίωσης), που με 
τη σειρά του φουντώνει αντιδράσεις 
που εκτρέπονται σε ρατσιστικές εκ-
δηλώσεις. Παρέδωσαν τους κατοί-
κους των νησιών στη χρυσαυγίτικη 
προπαγάνδα, εγκληματώντας πα-
ράλληλα κατά των προσφύγων και 
μεταναστών. Μοναδικό τους μέλημα 
είναι να υπηρετήσουν την πολιτική 
της «Ευρώπης-φρούριο», δημιουργώ-
ντας συνθήκες που θα αποτρέπουν 
πρόσφυγες και μετανάστες από το 
να περάσουν από την Ελλάδα.

σύνταξης όπου συμμετέχουν μάχιμοι 
εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι των επιστη-
μονικών κλάδων και των ειδικών φορέ-
ων της πολιτείας· και επίσης ως προς τον 
μαθητή»).

Οι συριζαίοι είναι μανούλες στην 
παραπλάνηση, γι' αυτό και προσδίδουν 
στην «αυτονομία» δημοκρατικό και 
παιδαγωγικό άρωμα, που αντανακλά 
δήθεν την ενεργητική συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στην κατάρτιση των προ-
γραμμάτων σπουδών και τη διοίκηση 
της σχολικής μονάδας. Ξέρουν, όμως, 
καλά πως η αστική τάξη, τα συμφέροντα 
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 επιτρέ-
πεται να έχει πάντα περιορισμένο και  
διακοσμητικό ρόλο, που δεν αναιρεί το 
περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις που 
ορίζονται άνωθεν σε κεντρικό επίπεδο.

Τα «διαφοροποιημένα» προγράμματα 
σπουδών, ακόμα κι αν δεν αναιρούν την 
ουσία, οδηγούν  με μαθηματική ακρί-
βεια στην κατηγοριοποίηση των σχο-
λείων ανάλογα με την κοινωνική προέ-
λευση του μαθητικού πληθυσμού και την 
περιοχή στην οποία αυτά ανήκουν, στον 
διαχωρισμό τους σε «καλά» και «κακά», 
ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών, 
που έχουν πάντα κοινωνικοοικονομικά 
αίτια, στην αναζήτηση πόρων από «τρί-
τους», γιατί μόνον έτσι μπορεί να βελ-
τιώσει ένα σχολείο την υλικοτεχνική 
του υποδομή και τις δραστηριότητες 
τις οποίες αυτό αναλαμβάνει, αφού η 
δημόσια χρηματοδότηση είναι οικτρή, 
στην εισδοχή, τέλος, των επιχειρήσεων 
και των κάθε λογής «χορηγών», συμπε-
ριλαμβανομένης 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 «σχετίζε-
ται με την έννοια της αποκέντρωσης» 
οδηγεί όχι μόνο στην παρέμβαση των 
τοπικών παραγόντων και των επιχειρη-
ματιών της κάθε περιοχής στο εκπαι-
δευτικό γίγνεσθαι. Αυτή θα είναι μόνο 
η αρχή. Η συνέχεια θα αφορά και την 
επιλογή και τους διορισμούς των εκπαι-
δευτικών, με συνέπεια τη δημιουργία 
εκπαιδευτικών πολλών ταχυτήτων και 
σε επίπεδο περιφέρειας και δήμων.

Γιούλα Γκεσούλη

Στον τίτλο του σημειώματος ανα-
φέρεται επιγραμματικά το περιε-

χόμενο και η ουσία της επίσκεψης του 
Μοσκοβισί στο 7ο Δημοτικό Σχολείο 
Γέρακα.

Παραθέτουμε την κοινή ανακοίνωση 
του Συλλόγου ΠΕ Ανατολικής Αττικής 
«Κώστας Σωτηρίου», του Συλλόγου 
ΠΕ «Αλέξανδρος Δελμούζος» και της 
Ε' ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής (πηγή: 
alfavita):

Ο επίτροπος Οικονομικών της Ε.Ε. 
Πιερ Μοσκοβισί, φτάνει στην Αθήνα  
στις 27/11 για διήμερη επίσκεψη. Σκοπός 
του να εξασφαλίσει ότι θα κλείσει η συμ-
φωνία για τη Β΄ αξιολόγηση που θα φέ-
ρει νέα βάρβαρα, αντιλαϊκά μέτρα που 
θα προστεθούν στα προηγούμενα  των 
3 μνημονίων  που έχουν ψηφίσει όλα τα 
κόμματα της αστικής διαχείρισης.

Τεράστια πρόκληση για γονείς, εκ-
παιδευτικούς, μαθητές, για όλους τους 
εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα 
αποτελεί το γεγονός ότι στο πρόγραμ-

μα της επίσκεψής του η κυβέρνηση  
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει συμπεριλάβει και 
τα εγκαίνια του διδακτηρίου του 7ου 
Δημοτικού Σχολείου Γέρακα.

Αποτελεί εμπαιγμό  ο εκπρόσωπος 
των δανειστών, το πολιτικό προσωπικό  
των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και της δι-
ακρατικής ιμπεριαλιστικής ένωσής τους 
να  καλείται να εγκαινιάσει ένα σχολείο. 
Ενα σχολείο που κατασκευάστηκε μέσω 
Σύμπραξης Ιδιωτικού και Δημόσιου Το-
μέα (ΣΔΙΤ).

Αυτοί που έκλεισαν τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ) που κατάργη-
σαν και συγχώνευσαν πάνω από 2500 
σχολεία, αύξησαν τους μαθητές σε 27 
και 30 ανά τμήμα, κόβουν χιλιάδες ώρες 
διδασκαλίας και αφήνουν χιλιάδες κε-
νές θέσεις εκπαιδευτικών. Αυτοί, προη-
γούμενες και σημερινή κυβέρνηση,  που 
εφαρμόζουν την πολιτική της ΕΕ και του 
ΟΟΣΑ στην παιδεία, που καταδικάζουν 
χιλιάδες μαθητές να κάνουν  χρόνια τώ-
ρα μάθημα σε κοντέινερς, χωρίς προαύ-
λια και υποδομές, δείχνουν ξεκάθαρα 

πώς αντιμετωπίζουν την Παιδεία και στο 
θέμα της σχολικής στέγης .

Σα μια τεράστια μπίζνα, ένα πεδίο 
κερδοφορίας για το κεφάλαιο ένα 
ακόμη βήμα στην ιδιωτικοποίηση της 
Παιδείας. Με το 90% της επένδυσης 
από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία οι μεγαλο-
κεφαλαιούχοι ανάδοχοι – επενδυτές 
αναλαμβάνουν για 25 χρόνια με δαπάνη 
του Δημοσίoυ μετά την παράδοση του 
σχολείου την συντήρηση, φύλαξη και 
εκμετάλλευση των σχολείων βάζοντας 
τους δικούς τους όρους για το ποιος, 
πότε, και πώς θα τα χρησιμοποιεί.

Καλούμε εκπαιδευτικούς, γονείς και 
μαθητές να αντιδράσουμε δυναμικά 
απέναντι σε αυτή την πρόκληση

ΟΛΟΙ έξω από το σχολείο (Αισώπου 
11Β, Γέρακας), την Τρίτη 29 Νοέμβρη 
στις 13.30 να φωνάξουμε

Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

ΕΞΩ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ

Σχολεία - πρότυπα για τους ιμπεριαλιστές δανειστές

Παλιά τους τέχνη…
Ας κάνουμε πως πιστεύουμε ότι τυχαία βρέθηκε ο Λαφαζάνης στη Βουλή 

την περασμένη Τρίτη (οι τραπεζικές εκκρεμότητες λύνονται σε κάθε υποκα-
τάστημα, αρκετές και μέσω Ιντερνετ) και εξίσου τυχαία συναντήθηκε με τους 
δημοσιογράφους, ξεχάστηκαν με την κουβέντα και η βίζιτα έγινε αρμένικη. 
Το άνοιγμα προς τον Αβραμόπουλο, πάντως, δεν ήταν τυχαίο. Δεν είναι πρω-
τάρης ο Λαφαζάνης για να δηλώσει (χωρίς να ζητήσει τήρηση του off the 
record), ότι το μόνο για το οποίο μετάνιωσε από την εποχή που ήταν στέλεχος 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι που «έκοψε» την υποψηφιότητα του Αβραμόπουλου για την 
προεδρία της Δημοκρατίας. 

Τι ακριβώς «ντιλ» πάει να κάνει ή έκανε με τον Αβραμόπουλο δεν το γνω-
ρίζουμε. Γνωρίζουμε, όμως, κάτι άλλο. Οτι ο Λαφαζάνης ζήτησε και του δι-
όρισαν μετακλητό υπάλληλο. Ο διορισμός έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ (631 
ΥΟΔΔ/21.11.2016) που αναφέρει: «Με την 17798/12312/16-11-2016 απόφαση του 
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων διορίζεται στο Γραφείο του πρώην Προ-
έδρου Κ.Ο. ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΛΑΕ) Παναγιώτη Λαφαζάνη, μετά την κατά 
νόμο πρότασή του, σε υπάρχουσα κενή οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου 
κατηγορίας ΔΕ, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1Θ' 
του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β', ΦΕΚ 51/Α/97), όπως ισχύει, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του προαναφερόμενου Κανονισμού, 
ο Γεώργιος Σπετσέρης του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΙ 613646) με το 7ο Μ.Κ. 
όπως τούτο ισχύει για τους υπαλλήλους της Βουλής, της ΔΕ κατηγορίας του 
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), όπως ισχύει».

Εκμεταλλευόμενοι τη βραχύβια ύπαρξή τους ως κοινοβουλευτική ομάδα 
σε μια Βουλή που στην πραγματικότητα δεν λειτούργησε (ο Τσίπρας παραι-
τήθηκε στις 20 Αυγούστου, η ΚΟ της ΛΑΕ ιδρύθηκε στις 21 Αυγούστου και 
η Βουλή διαλύθηκε στις 28 Αυγούστου) εξασφάλισαν μια θέση υπαλλήλου, 
που τον πληρώνει το ελληνικό κράτος. Και ζήτησαν το διορισμό αυτού του 
υπαλλήλου, επιδεικνύοντας απαράμιλλο… αριστερό ήθος.

ΥΓ. Η Κωνσταντοπούλου, ως πρώην πρόεδρος της Βουλής, είχε τέσσερις 
μετακλητούς υπαλλήλους, που μειώθηκαν σε τρεις με πρόσφατη απόφαση 
της Βουλής. Το ελληνικό κράτος της πληρώνει και αυτηνής τον κομματικό 
μηχανισμό.

ΥΓ2. Και μη μας πει κανείς ότι τέτοιους υπαλλήλους έχουν ένα σωρό πρώην 
πολιτικοί παράγοντες του αστικού κόσμου. Το ξέρουμε. Αυτοί που παριστά-
νουν τους αριστερούς, όμως, φροντίζουν να τους μοιάσουν και σ' αυτό το 
επίπεδο.

Πρόσφυγες - Μετανάστες

Απελάσεις, φυλακή και εξαθλίωση



www.eksegersi.gr

12 3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2016

Δύο χιλιάδες δεκαέξι
είσαι ο μπάτλερ τους, Αλέξη

Ο ξεφτιλισμένος υποτελής που γουργουρίζει στα χάδια απ' 
όπου κι αν προέρχονται, ο Νενέκος που δεν έχει αφήσει τίποτε 
δίχως να το προδώσει (αν βέβαια το πίστευε ποτέ) πήγε, εκ-
φώνησε έναν δεκάρικο και ξαναγύρισε. Και με τον χωροφύλαξ 
και με τον αστυφύλαξ…

Από τα παραλειπόμενα (ξεχασμένα) της προηγούμενης 
εβδομάδας, μετά από διαμαρτυρίες της λαϊκής μούσας προς 
τη στήλη:
Μαύρη Τρίτη σήμερον

χτύπησαν τον Τζήμερον!
Η καρδιά μου σπάει.

Θα τις ξαναφάει;
Μπορεί κάποιος να 

μας διαφωτίσει; Πριν 
από λίγα χρόνια είχαμε 
σχεδόν καθημερινά κι 
από μία κατάρρευση στοάς ή και ολόκληρου ορυχείου στην 
Κίνα. Δεν προλαβαίναμε να μετράμε δυστυχήματα, που εί-
χαν γίνει παροιμιώδη παγκοσμίως (κάτι σαν τα σιδηροδρομι-
κά στην Ινδία). Και τώρα τίποτε! Τόση αναβάθμιση; Γνωρίζει 
κάποιος κάτι που αγνοούμε;

«Αν σε πιάσουν και δείξεις το γεμάτο πορτοφόλι σου, θα 
βρεθεί ένας τρόπος να σε αφήσουν οπωσδήποτε. Αν σε πιά-
σουν και δείξεις το γεμάτο κεφάλι σου, θα βρεθεί ένας τρόπος 
να σε κρατήσουν οπωσδήποτε» (Αργύρης Μαρνέρος).

Πολλά θέματα ανοίγει και πολλή συζήτηση σηκώνει το κεί-
μενο με τίτλο «Θέλουμε μισθό και όχι δουλίτσα!», που μοι-
ράστηκε στις 24 Νοεμβρίου στην απεργιακή κινητοποίηση 
της ΑΔΕΔΥ από τη Συνέλευση Εργαζομένων-Ανέργων της 
πλατείας Συντάγματος. Παραθέτουμε ένα μέρος του που 
δημιουργεί προβληματισμούς και σκέψεις, έτσι, σαν άσκηση: 
«Στις κουβέντες μας δεν μπορεί πια να κυριαρχεί το μίζερο 
θέμα:“«Δουλίτσα υπάρχει;“ αλλά να αντικατασταθεί από ερω-
τήσεις όπως “Μισθός υπάρχει;“ ή “Εσένα πόσο σε δουλεύει το 
αφεντικό σου;“ ή “Ως πότε θα βάζουμε 'πλατούλα' στην επιχεί-
ρηση;“. Και εννοείται ότι όταν μιλάμε για μισθό δεν εννοούμε 
το ωρομίσθιο που είναι δυο φορές απάτη, αλλά έναν υψηλό 
άμεσο και έμμεσο/κοινωνικό μηνιαίο μισθό. Αν στεκόμαστε 
απέναντι στην ευελιξία των σχέσεων εκμετάλλευσης που μας 
προσαρμόζει στα μέτρα του κάθε αφεντικού, δεν το κάνουμε 
από κάποια νοσταλγία για μια “κανονική“ δουλειά, η αντίθεσή 
μας στην προωθούμενη ανασφάλεια δε γίνεται από τη σκοπιά 
της διεκδίκησης μιας “μόνιμης και σταθερής εργασίας“, αλλά 
από τη σκοπιά της διεκδίκησης ενός σταθερού, ικανοποιητικού 
ως προς τις ανάγκες μας μισθού, είτε εργαζόμαστε είτε όχι, 
για όλη την τάξη. Εναν μισθό που επιπλέον θα μας δίνει τη 
δυνατότητα συλλογικής αντίστασης στην καπιταλιστική επέ-
λαση και θα μας φέρνει σε μια καλύτερη θέση στο συσχετισμό 
δύναμης απέναντι στο κεφάλαιο και το κράτος του. Διεκδικού-
με μισθό γνωρίζοντας ότι ακόμα και σε “ιδανικές“ συνθήκες 
είναι απάτη, ψέμα και εκμετάλλευση. Ο τελικός μας στόχος 
είναι η οικειοποίηση όλου του πλούτου που παράγουμε και 
σφετερίζονται τα αφεντικά, διαλύοντας ταυτόχρονα την εμπο-
ρευματική του μορφή. Στη μίζερη και μοιρολατρική αποδοχή 
της πραγματικότητας όπως αποκαλύπτεται σε καθημερινές 
κουβέντες, επιτέλους ας αντιπαραθέσουμε μια πολεμική ετοι-
μότητα, ξεκινώντας να λέμε “Θέλουμε μισθό κι όχι δουλίτσα“!».

«Προσπάθησε μ’ όση καρδιά σ’ απομένει, χάραξε τούτες 
τις δυο γραμμές σταυρωτά. Υστερα γέλασε πάλι, δοκίμασε 
τη νιότη σου ακόμα μιαν άνοιξη. Δεν είναι μάταιο» (Μανόλης 
Αναγνωστάκης).

Οι έμποροι («εν» και «πόρος», αυτοί που έχουν πόρους) του 
τρόμου που σαν παράσιτα τρέφονται από το σώμα του συστή-
ματος, με την ιδιότητα όχι μόνο να μην το καταστρέφουν όπως 
συμβαίνει στον κόσμο των παρασίτων αλλά να το δυναμώνουν, 
σάλπισαν πάλι ομαδόν τη συντέλεια. Οι πρώτοι χειμωνιάτικοι 
δυνατοί αέρηδες, οι επίμονες βροχές, το κρύο, τα πρώτα χιό-
νια, έγιναν (ξανά) εργαλείο τρομοκράτησης. Και διανθίστηκαν 
από την αναγγελία-κερασάκι: «Πτώση της θερμοκρασίας ως 
και δέκα βαθμούς». Λες και στο τέλος του Νοέμβρη δεν θα 
έπρεπε οι είκοσι βαθμοί να γίνουν δέκα και οι δέκα μηδέν, λες 
κι ήταν κάτι πρωτοφανές και αξιοπερίεργο!

Η εκκωφαντική σιωπή Ζουράρι προβληματίζει βαθύτατα τη 
στήλη που ανέμενε τα μέγιστα από την αφεντιά του, περιχα-
ρής για την ανάσυρση και ανάδειξή του. Τι τρέχει; Γιατί; Για να 
μην μιλήσουμε για την απουσία και των λοιπών λατρεμένων 
μας, γνωστών χορηγών υλικού. Θαρρείς και το κάνουν επίτη-
δες, όλοι μαζί!

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά Διαφημιστές του Γατούλη
Εχει ο Νίκος Παππάς καμιά αρμοδιό-

τητα σχετική με τον Αθλητισμό; Καμία 
απολύτως. Εχει καμιά αρμοδιότητα σχε-
τική με την έκδοση οικοδομικών αδειών 
ειδικών έργων; Καμία απολύτως. Τότε με 
ποια ιδιότητα μιλάει για το γήπεδο του Με-
λισσανίδη στη Νέα Φιλαδέλφεια; Με την 
ιδιότητα του μέλους της καμαρίλας του 
Μαξίμου, που «ξεπληρώνει γραμμάτια» 
(άγνωστο τι περιεχομένου) στον Μελισ-
σανίδη.

Κάθε που ο γνωστός Γατούλης έχει 
προβλήματα και οι οπαδοί της ΑΕΚ τον 
βρίζουν επειδή τους κοροϊδεύει, βγαίνει 
ένα μέλος της καμαρίλας του Μαξίμου να 
κάνει μια δήλωση, την οποία το σύστημα 
προπαγάνδας του Μελισσανίδη κάνει ση-
μαία, για να καθησυχάσει τους οπαδούς.  
Για να μην αναφερθούμε στα αίσχη του 
2014, όταν ο Φλαμπουράρης με τον Στρα-
τούλη (ΛΑΕ σήμερα) έκαναν ολονυχτίες 
στα γραφεία του ομίλου Μελισσανίδη, 
κλείνοντας συμφωνία για την υποστή-
ριξη του αισχρού νομοθετήματος της 
συγκυβέρνησης των Σαμαροβενιζέλων, 
θα θυμίσουμε ότι πριν μερικούς μήνες ο 
Φλαμπουράρης εμφανίστηκε στα «επίση-
μα» του ΟΑΚΑ, δίπλα στον Μελισσανίδη, 
για να διαβεβαιώσει τους οπαδούς σε on 
camera «πηγαδάκι» ότι όπου να 'ναι θα 
βγει η άδεια.

Επειδή από τότε πέρασε καιρός και 

άδεια, φυσικά, δε βγήκε (ούτε πρόκειται 
να βγει), ήρθε η ώρα να βάλει ένα χεράκι 
και ο έτερος της κλίκας του Μαξίμου, το 
«δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα», όπως τον 
παρουσίασε η… γατοπροπαγάνδα. Ο Παπ-
πάς, λοιπόν, έδωσε συνέντευξη σε Μέσο 
του «συστήματος» για ν' απαντήσει για το 
γήπεδο και να πει: «Γνωρίζω ότι το γήπεδο 
της ΑΕΚ βρίσκεται στην τελική φάση για 
την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Η ΑΕΚ 
καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και εξελίσσονται οι σχετικές διαδικασίες. 
Ελπίζω, λοιπόν, ότι σύντομα και η ιστορι-
κή ομάδα θα αποκτήσει νέο γήπεδο και η 
ευρύτερη περιοχή θα πάρει μια σημαντική 
ανάσα από τις κοινωνικές και οικονομικές 
δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν γύ-
ρω από αυτό»!

Οπως γνωρίζουμε, σε καμιά «τελική φά-
ση» δε βρίσκεται το ζήτημα της άδειας και 
η διοίκηση Μελισσανίδη στην Ερασιτεχνι-
κή ΑΕΚ ζήτησε αναβολή στο Πρωτοδικείο, 
όπου θα εκδικαζόταν η προσφυγή μελών 
του σωματείου κατά της συνέλευσης-πα-
ρωδία που αποφάσισε την παραχώρηση 
του οικόπεδου στην εταιρία του Μελισσα-
νίδη. Ο Παππάς, όμως, προκαλεί σε όλα τα 
επίπεδα. Και όταν αναφέρεται σε ένα ζή-
τημα που δεν είναι της αρμοδιότητάς του 
και όταν φτύνει τον κόσμο της Νέας Φι-
λαδέλφειας (και τη φιλοσυριζική δημοτική 
αρχή), που θεωρεί το γήπεδο καταστροφή 

και για το Αλσος και για την καθημερινό-
τητά του (κανένας δεν τρώει το παραμύθι 
της… οικονομικής ανάκαμψης).

Και γίνεται ακόμα πιο προκλητικός, όταν 
εμφανίζεται ως… επισπεύδων: «Χρειάζεται 
τόλμη από την Πολιτεία. Πρέπει να υπερ-
βούμε τα εμπόδια και να προχωρήσουμε 
γρήγορα». Ας πάει ο ίδιος να υπογράψει 
τις σχετικές αποφάσεις, αν του βαστάει. 
Γιατί δημόσιοι υπάλληλοι που να δεχτούν 
να βάλουν την υπογραφή τους κάτω από 
ένα τέτοιο σκάνδαλο, δύσκολα θα βρε-
θούν. Η παραχώρηση ενός ακινήτου ιδι-
οκτησίας του Δημοσίου, από έναν ιδιώτη 
(Ερασιτεχνική ΑΕΚ) σε έναν άλλο ιδιώτη 
(«Δικέφαλος 1924» ΑΕ) απαγορεύεται. 
Μας είναι αδιάφορο αν αυτό το γνωρίζει 
ή όχι ο Παππάς. Δεν τον ενδιαφέρει, άλ-
λωστε. Δική του αποστολή ήταν να βοη-
θήσει τον Μελισσανίδη να παραμυθιάσει 
για κάποιο ακόμα χρονικό διάστημα τους 
οπαδούς της ΑΕΚ. Οταν, όμως, ισχυρά πο-
λιτικά πρόσωπα όπως ο Παππάς δραστη-
ριοποιούνται σε ρόλο άθλιου προπαγανδι-
στή ενός δευτεροκλασάτου καπιταλιστή, 
μπορεί κανείς να φανταστεί τι είναι διατε-
θειμένοι να διαπράξουν αυτοί οι άνθρωποι 
σε βάρος του λαού και της χώρας, προκει-
μένου να παραμείνουν στην εξουσία και 
στο πολιτικό παιχνίδι εξουσίας. Σκυλάκια 
του καναπέ είναι διατεθειμένοι να γίνουν.

Ο Γιάννης Μηλιός φρό-
ντισε να επιβεβαιώσει 

εκείνους που υποστήριζαν ότι 
η παραίτησή του από τη θέση 
του επικεφαλής του τμήματος 
οικονομικής πολιτικής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ οφειλόταν κυρίως στο ότι 
χολώθηκε από την τοποθέτηση 
του Μπαρουφάκη ως υπουρ-
γού Οικονομικών της πρώτης 
συγκυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ, θέση την οποία ήθελε ο 
ίδιος. «Από το πουθενά» βρέθη-
κε διορισμένος πρόεδρος του 
Φεστιβάλ Αθηνών, σε αντικα-
τάσταση της προέδρου που εί-
χε διορίσει ο Μπαλτάς. Εκείνοι 
που θεωρούσαν ότι ο Μηλιός 
προστάτευσε την προσωπική 
του αξιοπρέπεια, όχι τόσο με 
την κριτική του στην πολιτική 
που ακολούθησε η συγκυβέρ-
νηση (η οποία ήταν σε ένα αφη-
ρημένο θεωρητικό επίπεδο) 
όσο με τη δημόσια απουσία 
του και κυρίως με την απουσία 
του από το κυβερνητικό σχήμα, 
θα πρέπει ν' αρχίσουν να σκέ-
φτονται ότι ο Μηλιός δεν μπή-
κε στην κυβέρνηση επειδή δεν 
του προτάθηκε και όχι επειδή 
αρνήθηκε.

Δεν μπορεί να εξηγηθεί το 
γεγονός ότι δέχτηκε να διορι-
στεί πρόεδρος του Φεστιβάλ 
Αθηνών την περίοδο της πτώ-
σης και όχι της ανόδου του 
ΣΥΡΙΖΑ και να τον συνοδεύ-
ουν τα ρεπορτάζ για τη στενή 
φιλία και την εξ αγχιστείας 
συγγένειά του με τον καλλι-
τεχνική διευθυντή Βαγγέλη 
Θεοδωρόπουλο, τον οποίο 
πρόσφατα «ξεμπρόστιασε» ο 
πρώην υπουργός Αριστείδης 

Μπαλτάς, κατηγορώντας τον 
ότι μιλούσε μόνο για λεφτά 
(τα προσωπικά του λεφτά) και 
ότι με το διοικητικό συμβού-
λιο συγκρούστηκε επειδή δεν 
ήθελε έλεγχο στα προσωπικά 
του έξοδα για ταξίδια, κινητό 
κτλ. Αντε να πείσει τον κάθε 
«κακόπιστο» ότι δε διορίστηκε 
στο συγκεκριμένο πόστο για 
να χτίσει ένα φέουδο παρέα 
με τον Θεοδωρόπουλο.

Και γιατί ο Τσίπρας να τοπο-
θετήσει επικεφαλής ενός με-
γάλου κρατικού οργανισμού 
κάποιον που όχι μόνο δεν έβα-
λε πλάτη για να στηρίξει την 
κυβέρνησή του, αλλά υπήρξε 
και κριτικός στην οικονομική 
πολιτική; Γιατί σ' αυτή τη φά-
ση ο Τσίπρας με τον Παππά 
και την υπόλοιπη παρέα έχουν 
ανάγκη από «αριστερές» ενι-
σχύσεις. Τοποθετώντας τον 
στην προεδρία του Φεστιβάλ, 
καθιστούν τον Μηλιό συνυπεύ-
θυνο για τη μνημονιακή πολιτι-
κή της συγκυβέρνησης των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Οχι μόνο στον 
τομέα του Πολιτισμού, αλλά 
συνολικά. Ενα στέλεχος σαν 
τον Μηλιό δεν μπορεί να βγει 
και να πει «εμένα με ενδιαφέ-
ρει μόνο ο πολιτισμός». Θέλει 
δε θέλει, ως πρώην επικεφαλής 
του οικονομικού επιτελείου του 
ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται να νομιμοποι-
ήσει τη μνημονιακή  πολιτική 
της συγκυβέρνησης.

Κι επειδή ο Μηλιός ούτε 
βλάκας είναι ούτε πρωτάρης 
στην πολιτική, φρόντισε με 
την πρώτη δήλωσή του (φλύα-
ρη, καταπώς το συνηθίζουν οι 
ευρωαναθεωρητές αυτού του 

τύπου) να ξεκαθαρίσει τη συνυ-
πευθυνότητά του στη μνημονι-
ακή πολιτική. Ο άνθρωπος που 
μόλις στις 11 του περασμένου 
Οκτώβρη δήλωνε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
υπέγραψε Μνημόνιο στις 20 
Φλεβάρη του 2015, που δήλω-
νε ότι οι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ 
«ηττήθηκαν», που δήλωνε ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση επέλε-
ξε να υπηρετήσει τα συμφέ-
ροντα του κεφαλαίου, μόλις 
διορίστηκε πρόεδρος του Φε-
στιβάλ Αθηνών, ενάμιση μήνα 
μετά από τις προηγούμενες 
δηλώσεις του, είχε το θράσος 
να γράψει:  «Το Φεστιβάλ Αθη-
νών-Επιδαύρου πρέπει να γίνει 
ορόσημο του σύγχρονου πολι-
τισμού. Να ανοίξει τις πόρτες 
του στην κοινωνία, να πλησιάσει 
τους πολλούς και τις πολλές, να 
περπατήσει στις διεθνείς λεω-
φόρους, να λειτουργήσει ως πε-
δίο δημιουργικότητας αλλά και 
ανατρεπτικής σκέψης. Είναι η 
ώρα να προχωρήσουμε με συλ-
λογική δουλειά, με ηρεμία και 
σταθερά βήματα, με σχέδιο και 
προσανατολισμό, με έμπνευση 
και καινοτομία για να φέρουμε 
το Φεστιβάλ στη θέση που του 
αξίζει. Είναι η ώρα να κάνουμε 
πολλά βήματα εμπρός. Εχοντας 
αυτές τις σκέψεις στο νου, και 
σε μια περίοδο της ζωής μου 
που δεν συμμετέχω στην κε-
ντρική πολιτική και σε κομματι-
κούς σχηματισμούς, αποδέχτη-
κα με χαρά να βοηθήσω από τη 
θέση του Προέδρου στην προ-
σπάθεια του Φεστιβάλ και του 
Καλλιτεχνικού Διευθυντή του».

Η μόνη αλήθεια που υπάρ-
χει σ' αυτό το κείμενο είναι η 

υπαινικτική αναφορά στην κο-
λεγιά με τον Θεοδωρόπουλο. 
Ολα τα υπόλοιπα είναι αισ-
χρή κοροϊδία, φτύσιμο στα 
μούτρα όσων γνωρίζουν ότι 
Φεστιβάλ υψηλού επιπέδου 
δε γίνεται χωρίς λεφτά. Και 
λεφτά δεν υπάρχουν. Μπορεί 
να υπάρχουν για τα ταξίδια 
του Θεοδωρόπουλου (θα του 
κάνει, άραγε, παρέα και ο Μη-
λιός από τώρα και μετά;), για 
φιέστες και «κινητά», όμως για 
να γίνει μια πολιτική -έστω στο 
υψηλό κοσμοπολίτικο επίπεδο 
του Λούκου- δεν υπάρχουν.

Υπάρχουν κλίκες, όμως, 
όπως υπήρχαν πάντοτε στον 
εγχώριο καλλιτεχνικό χώρο. 
Οποιος έχει το πεπόνι και το 
μαχαίρι μπορεί να βολέψει δι-
άφορες τέτοιες κλίκες και να 
εξασφαλίσει την ένοχη σιωπή 
τους, αν όχι τους γλοιώδεις 
επαίνους τους. Οπως έγραψε 
ειρωνικά το λαφαζανικό iskra.
gr, που προφανώς του τα 'χει 
φυλαγμένα από τα παλιά, ο 
Μηλιός «έκανε μια ευφυή κί-
νηση, αφού επί τέλους οι υπο-
τελείς τάξεις αποκτούν ερεί-
σματα στους ιδεολογικούς – 
πολιτιστικούς μηχανισμούς του 
κράτους»! Επιτυχημένο, χωρίς 
αμφιβολία. Ο Μηλιός δεν έχει 
καμιά επαφή με τις κλίκες του 
καλλιτεχνικού χώρου. Εχει, 
όμως, ο Θεοδωρόπουλος 
(πετυχημένος ως θεατρικός 
μάνατζερ), όπως έχει και η Κο-
νιόρδου. Ο Μηλιός, ως καλός 
λογιστής, θα κρατάει τα βιβλία 
και, ως καλός παπαρολόγος, θα 
διανθίζει ιδεολογικά την οικο-
δόμηση του φέουδου.

Εξουσιαστική ξεφτίλα
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Αλλη μια αίτηση του Δη-
μήτρη Κουφοντίνα να 

του χορηγηθεί άδεια, την 
οποία δικαιούται από τότε 
που συμπλήρωσε 8 χρόνια 
φυλάκισης, απορρίφθηκε από 
το Συμβούλιο Φυλακής του 
Κορυδαλλού, την περασμένη 
Δευτέρα, 28 Νοέμβρη. Η από-
φαση πάρθηκε ομόφωνα από 
την εισαγγελέα, τη διοίκηση 
της φυλακής και την «κοινω-
νική» υπηρεσία. Δεν καθα-
ρογράφηκε ακόμα (πρέπει 
να γίνουν και οι απαραίτητες 
συνεννοήσεις «αρμοδίως»), 
όμως το σκεπτικό ανακοινώ-
θηκε προφορικά στον πολιτικό 
κρατούμενο και είναι το γνω-
στό: επειδή δεν υπογράφει 
δήλωση μετάνοιας!

Η απόφαση που πήρε στις 
29 Δεκέμβρη του 2015 το Συμ-
βούλιο Φυλακής ανέδιδε μπό-
χα μοναρχοφασισμού. Μόνο η 
Μακρόνησος, τα βασανιστή-
ρια και τα εκτελεστικά απο-
σπάσματα λείπουν. Διαβάστε 
και φρίξτε: «Διότι δεν παρέχει 
εχέγγυα καλής χρήσης της τα-
κτικής αδείας δεδομένου του 
ότι στο πρόσφατο παρελθόν, 
έχει δημοσιοποιήσει (με αναρ-
τήσεις κειμένων στο διαδίκτυο) 
υποστηρικτικές απόψεις υπέρ 
της δράσης και των απόψεων 
άλλων τρομοκρατικών οργα-
νώσεων (ΕΛΑ - Πυρήνες της 
Φωτιάς) με μέλη των οποίων 
συγχρωτίζεται και εντός φυ-
λακής και συγκεκριμένα στο 
χώρο που κρατείται όπου και 
τοποθετήθηκε μετά από δικές 
του έντονες πιέσεις. Επιπρο-
σθέτως κατά τη γνώμη δύο 
μελών του Συμβουλίου, ήτοι 

Προέδρου και Διευθύντριας 
Κ.Κ. Κορυδαλλού συμπλή-
ρωσε τον απαιτούμενο ελά-
χιστο χρόνο κράτησης την 
05.09.2015, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρ. 55 παρ. 1 
του Ν. 2776/99 όπως ισχύει, 
καθότι η εκτιομένη ποινή είναι 
αυτή της ισόβιας κάθειρξης 
και εκτιτέας πρόσκαιρης κά-
θειρξης 25 ετών, και συνεπώς 
για χορήγηση τακτικής άδειας 
απαιτείται πραγματική έκτιση 8 
ετών από την ποινή της ισόβιας 
κάθειρξης και του 1/5 από την 
ποινή της πρόσκαιρης κάθειρ-
ξης, και ως εκ τούτου απαιτεί-
ται περαιτέρω δοκιμασία προ-
κειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η 
καλή συμπεριφορά που επιδει-
κνύει εντός του καταστήματος 
δεν είναι προσχηματική».

Ο Δ. Κουφοντίνας απά-
ντησε στις 7 Γενάρη του 2016 
με την εξής δήλωση: «Επει-
δή θεωρώ ότι τα δικαιώματα 
δεν είναι παραχωρήσεις της 
εξουσίας, αλλά κατακτήσεις 
έπειτα από σκληρούς αγώνες, 
κατακτήσεις τις οποίες όλοι 
οφείλουμε να υπερασπιζόμα-
στε, από την πλευρά μου, όσο 
αφορά τα δικαιώματα των πολι-
τικών κρατουμένων, υποβάλλω 
από το 2011 – αραιά η αλήθεια 
είναι – αιτήσεις για το δικαίωμα 
της άδειας. Ολες αυτές οι αιτή-
σεις απορρίπτονταν με συνο-
πτικές διαδικασίες και σαθρές 
αιτιολογήσεις.

Η τελευταία αίτηση που 
υπέβαλα επί “αριστερής“ μνη-
μονιακής κυβέρνησης ήταν τον 
Αύγουστο του 2015, η οποία, 
αφού “ξεχάστηκε“ επί μήνες 
σε ένα συρτάρι, απορρίφθηκε 

τις τελευταίες μέρες του 2015. 
Η απόρριψη αυτή όμως μας 
αφορά όλους, επειδή εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της συστη-
ματικής περιστολής κάθε δι-
καιώματος και της ποινικοποί-
ησης κάθε κινητοποίησης (με 
πιο πρόσφατη, τη νομοθέτηση 
φυλάκισης τριών ετών για “πα-
ρεμπόδιση λειτουργίας αυτοκι-
νητοδρόμου“ – προφανώς από 
τους αγρότες).

Στην περίπτωση της αίτησής 
μου, το υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, καλυπτόμενο πίσω από 
μία εισαγγελέα, μεταμφιέζει 
το Πειθαρχικό Συμβούλιο της 
φυλακής σε νομοθετικό “σώ-
μα“ που αποφασίζει ότι πλέον 
οι ισοβίτες δεν μπορούν να 
πάρουν άδεια στα 8 χρόνια, 
αλλά τώρα στα 13. Γράφοντας 
έτσι στα παλιά του τα παπού-
τσια τον ίδιο τον νόμο τους, τις 

γνωμοδοτήσεις του Αρείου 
Πάγου, τις αποφάσεις σε όλες 
τις φυλακές για παροχή άδειας 
σε εκατοντάδες ισοβίτες από 
τα 8 χρόνια, ακόμα και το ίδιο 
το υπουργείο που μέχρι σήμε-
ρα δεν διανοήθηκε να ελέγξει 
κανένα Π.Σ. καμίας φυλακής 
για άδειες στα 8 χρόνια.

Ταυτόχρονα μετέτρεψε το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο σε Επι-
τροπή ελέγχου και παροχής 
Πιστοποιητικού Κοινωνικών 
Φρονημάτων, αλλά και Επι-
τροπή Λογοκρισίας, αφού με 
εγκαλεί για δημοσιεύσεις στο 
διαδίκτυο απόψεων οι οποίες 
“υπερασπίζουν άλλες τρομο-
κρατικές οργανώσεις“. Με 
κατηγορεί, επίσης, ότι “συγ-
χρωτίζομαι“ (sic!) με άλλους 
πολιτικούς κρατούμενους, 
τους οποίους προφανώς θα 
έπρεπε να αποφεύγω ως σύγ-
χρονα “μιάσματα“.

Τέλος, μου ανακοινώνει ότι 
οφείλω να “δοκιμαστώ“, δη-
λαδή να πάψω να υπερασπί-
ζομαι τις ιδέες μου, να μην τις 
προβάλλω, να τις αποκηρύξω 
τελικά.

Είναι  καιρός πλέον το 
υπουργείο να πάψει να κρύ-
βεται πίσω από τα όργανα 
της φυλακής και να αναλάβει 
τις ευθύνες του. Αν θέλει, ας 
καταργήσει τον νόμο για τις 
άδειες, ή ας τον τροποποιήσει 
με τη ρητή διατύπωση ότι, όσο 
αφορά τους πολιτικούς κρα-
τούμενους “δεν δικαιούνται 
άδειας“, όπως επίσης και “δεν 
δικαιούνται διά να ομιλούν“, ας 
εισαγάγει τέλος έναν νέο 509, 
ώστε ο εξευτελισμός αυτής της 
“αριστεράς“ να γίνει τέλειος.

Οσο με αφορά, τη μόνη δή-
λωση που μπορώ να υποβάλω 
είναι ότι δεν πρόκειται να υπο-
γράψω ποτέ δήλωση μετάνοι-
ας, ούτε δήλωση αποκήρυξης 
των ιδεών μου».

Ενα χρόνο μετά, το ίδιο 
σκηνικό επαναλαμβάνεται. 
Μετά από 14 και βάλε χρόνια 
στη φυλακή, στερούν από τον 
Δ. Κουφοντίνα την άδεια που 
δικαιούται επειδή παραμένει 
επαναστάτης. Αυτό, βέβαια, 
αποτελεί τίτλο τιμής για τον 
Κουφοντίνα, όμως δεν πρό-
κειται να τους κάνουμε τη 
χάρη να μείνουμε σ' αυτό. Θα 
εξακολουθούμε να στηλιτεύ-
ουμε την υποκρισία του νομι-
κού τους «πολιτισμού» και την 
εκδικητικότητα της εξουσίας 
τους και να διεκδικούμε τα 
δικαιώματα των πολιτικών 
κρατούμενων.

Στις 14 Δεκέμβρη, οργα-
νώνεται στο αμφιθέατρο της 
Νομικής εκδήλωση καταγγε-
λίας και διεκδίκησης (δείτε 
την αφίσα). Η «Κόντρα» δε 
χρειάζεται να επαναλάβει τη 
θέση της για τα δικαιώματα 
των πολιτικών κρατούμενων, 
γενικά, και για τον Δημήτρη 
Κουφοντίνα, ειδικά. Καλούμε 
σε μαζική παρουσία σ' αυτή 
την εκδήλωση, για να σταλεί 
ένα όσο γίνεται πιο μαζικό 
και δυνατό μήνυμα προς 
τους κρατούντες, ότι δεν ξε-
χνάμε τους αιχμάλωτους του 
επαναστατικού αγώνα, αλλά 
θα είμαστε πάντοτε δίπλα 
τους, θα τους στηρίζουμε, 
θα διεκδικούμε μαζί τους τα 
δικαιώματα που τους αρνεί-
ται το αστικό καθεστώς.

Επειδή δεν υπογράφει δήλωση μετάνοιας…

Ενα  επεισόδιο από την ασίγαστη ταξική πάλη, όπως εκδηλώ-
θηκε μεταξύ των ανθρακωρύχων του Κολοράντο και του ομίλου 
Ροκφέλερ, που είχε στο πλευρό του το αμερικάνικο κράτος με 
όλη τη δύναμη των κατασταλτικών του μηχανισμών, αποτελεί τον 
πυρήνα των δύο ταινιών αυτού του αφιερώματος.

Το Σεπτέμβρη του 1913, μια μαζική απεργία ανθρακωρύχων 
στα ορυχεία του Ροκφέλερ στο Κολοράντο, κυρίως ελλήνων και 
ιταλών μεταναστών, διεκδικεί δικαιώματα ανύπαρκτα έως τότε 
στην αμερικάνικη εργατική νομοθεσία. Η Εθνοφρουρά σκοτώνει 
είκοσι γυναικόπαιδα και τον συνδικαλιστή Λούη Τίκα. Οι εργάτες 
ξεσηκώνονται ένοπλα αυτή τη φορά. Η εμπειρία ιδίως των Κρητι-
κών στα όπλα και τον ανταρτοπόλεμο οδηγεί τους εξεγερμένους 
εργάτες σε διαδοχικές νίκες, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγες μέρες 
να  καταλάβουν ολόκληρο το Νότιο Κολοράντο. Η κυβέρνηση ανα-
γκάζεται να στείλει τον Ομοσπονδιακό Στρατό ως ειρηνευτική 
δύναμη, προκειμένου να αποκατασταθεί η εξουσία του Κυβερνήτη.

Ακολούθησε η ικανοποίηση κάποιων από τα αιτήματα των απερ-
γών, ενώ ο Λούης Τίκας έγινε σύμβολο της αμερικάνικης εργατικής 
τάξης. Οπως αναφέρουν οι συντελεστές της πρώτης ταινίας, «η 
ιστορία αυτής της εξέγερσης αποσιωπήθηκε για πολλούς λόγους.  
Ο Ροκφέλερ έριξε πολλά εκατομμύρια στα μέσα ενημέρωσης για 
να αποκατασταθεί η εικόνα του στην κοινή γνώμη. Η Πολιτεία αμή-
χανη από την στρατιωτική ήττα προτίμησε κι αυτή να την ξεχάσει. 
Και τέλος, οι ίδιοι οι απεργοί απέφευγαν να μιλούν για τα γεγονότα 
φοβούμενοι τις διώξεις για αυτούς και τις οικογένειές τους».

Στην προβολή θα παραστεί ο σκηνοθέτης Λεωνίδας Βαρδαρός.
Παρασκευή, 9 Δεκέμβρη, στις 8:30
Η είσοδος, όπως πάντοτε, είναι ελεύθερη.

Προβολές και συζητήσεις Νεοναζιστικά τσιράκια
των καπιταλιστών

«Αντί λοιπόν να απλου-
στευτούν οι διαδικασίες 

ίδρυσης επιχειρήσεων να απο-
σαφηνιστούν περισσότερο και 
να ενισχυθεί η επιχειρηματικό-
τητα, οδεύουμε προς την αντίθε-
τη κατεύθυνση». Οχι, δεν είναι 
κάποιος τυπικός νεοφιλελεύθε-
ρος τύπου Κωστή Χατζηδάκη 
που μιλάει. Είναι ο περιβόητος 
Παναγιώταρος, από τα γκεσέμια 
της νεοναζιστικής συμμορίας.

Η ομιλία του, την περασμένη 
Τρίτη, στην Επιτροπή Παραγω-
γής και Εμπορίου της Βουλής 
επί του νομοσχεδίου με τον τίτ-
λο «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριό-
τητας και άλλες διατάξεις», ήταν 
από την αρχή μέχρι το τέλος μια 
έκφραση αγωνίας για τους κα-
κόμοιρους τους καπιταλιστές, 
που τα μνημονιακά μέτρα δεν 
τους αφήνουν να ευημερήσουν. 
Ακόμα και εκείνους που πάνε 
στη Βουλγαρία τους κατανοούν 
και τους συμπονούν οι νεοναζί: 
«το έκαναν εξ ανάγκης, λόγω 
των δυσβάστακτων οικονομι-

κών μέτρων που έχουν πάρει οι 
κυβερνήσεις τα τελευταία αυτά 
έτη»! Οσο για το νομοσχέδιο, η 
αγωνία των νεοναζί είναι άλλη: 
«όταν κάποιος ελεύθερος επαγ-
γελματίας ξεκινήσει μια δρα-
στηριότητα, θα έχει επενδύσει 
δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιά-
δες ευρώ, χωρίς να έχει πάρει 
την άδεια, γιατί αργότερα θα 
γίνει ο έλεγχος, να είναι έρμαιο 
στην κυριολεξία των ελεγκτικών 
μηχανισμών, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται»! Ασε που «βλέπουμε 
επιπλέον πληρωμές, παράβολα, 
αντί να απλοποιούνται, το παρά-
βολο παραμένει κάτι σταθερό»!

Οσο και αν προσπαθούν να 
κρυφτούν οι νεοναζί, όταν έρ-
χονται τέτοια θέματα δεν τα κα-
ταφέρνουν. Καταψηφίζουν (εν 
όλω ή εν μέρει) τα νομοσχέδια 
όχι από τη σκοπιά των εργατικών 
συμφερόντων, όπως λένε στην 
προπαγάνδα τους, αλλά από τη 
σκοπιά των συμφερόντων των 
καπιταλιστών. Αυτή η λογική 
διαπνέει τις τοποθετήσεις τους 
από την αρχή μέχρι το τέλος.
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Σε προηγούμενα φύλλα 
αναφερθήκαμε αναλυτικά σε 
δυο σημαντικές παραμέτρους 
που δεν αφήνουν περιθώρια 
αισιοδοξίας για αλλαγή της 
απαράδεκτης κατάστασης 
που επικρατεί στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο. ΦΙΦΑ και ΟΥ-
ΕΦΑ αποφάσισαν να ορίσουν 
Προσωρινή Διοικούσα Επι-
τροπή (ΠΔΕ), προκειμένου να 
εξασφαλίσουν τη διαιώνιση 
του αυτοδιοίκητου στο ποδό-
σφαιρο, άρα την απόλυτη κυρι-
αρχία τους. Αυτό είναι που τις 
ενδιαφέρει και όχι να εξυγιά-
νουν και να ανασυγκροτήσουν 
το ποδόσφαιρο.

Στην απόφασή τους αυτή 
οδηγήθηκαν όχι με ένα συγκε-
κριμένο σχέδιο αλλά εξαιτίας 
μιας δικαστικής απόφασης, 
με αποτέλεσμα να αυτοσχε-
διάζουν και μέχρι στιγμής 
να έχουν αναγκαστεί σε κω-
λοτούμπες, χωρίς να έχουν 
να επιδείξουν κάποιο θετικό 
αποτέλεσμα. Αν στα παραπά-
νω προσθέσουμε και τις διερ-
γασίες στις τοπικές ενώσεις, 
μπορούμε να αναφωνήσουμε: 
«μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, 
μαύρη σαν καλιακούδα». 

Το κλίμα που επικρατεί στις 
τοπικές ΕΠΣ, μετά την απόφα-
ση των διεθνών ομοσπονδιών 
να ορίσουν προσωρινή διοίκη-
ση στην ελληνική ομοσπονδία, 
απεικονίζεται με τον πιο ξε-
κάθαρο τρόπο σε μια φράση 
της επιστολής που έστειλε ο 
επικεφαλής της φίλα προ-
σκείμενης στη διοίκηση Γκιρ-
τζίκη παράταξης, Δημήτρης 
Ελευθεριάδης, στον επικεφα-
λής της αντιπολίτευσης στην 

ΕΠΟ, Δημήτρη Γραμμένο: 
«Εδώ και μέρες έχουμε τον 
ίδιο κοινό εχθρό και πρέπει να 
τον αντιμετωπίσουμε». Στην 
επιστολή του ο Ελευθεριάδης 
θέτει τρεις άξονες για κοινή 
δράση, οι οποίοι αφορούν τη 
διατήρηση του αυτοδιοίκητου 
της ΕΠΟ, κόντρα στις επιδιώ-
ξεις της κυβέρνησης αλλά και 
την «επέμβαση» των διεθνών 
ομοσπονδιών, τη συγκρότηση 
πρότασης για το νέο αθλητικό 
νόμο και κοινή δράση για να 
μην περάσουν οι αλλαγές που 
επιθυμεί η κυβέρνηση και να 
αντικατασταθούν αποφάσεις 
της ΠΔΕ της ΕΠΟ που έρχο-
νται σε αντίθεση με αυτά που 
αποφάσισε η πρόσφατη ΓΣ 
των τοπικών ΕΠΣ, όπως ο ορι-
σμός των μελών της Κεντρικής 
Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ). 

Αν και η επίσημη γραμμή 
της παράταξης Γραμμένου 
είναι να μην υπάρξει συ-
νεργασία με την παράταξη 
Ελευθεριάδη (ο Γραμμένος 
έχει επιλέξει την τακτική του 
«ώριμου φρούτου» και περι-
μένει τις εξελίξεις, χωρίς να 
έχει τη διάθεση να έρθει σε 
ρήξη με ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ), 
στη «βάση» τα δεδομένα είναι 
πιο περίπλοκα, αφού έξι ΕΠΣ 
από τον «σκληρό πυρήνα» του 
Γραμμένου, πήγαν κόντρα στη 
γραμμή και ήρθαν σε επαφή 
με το αντίπαλο στρατόπεδο, 
αναγνωρίζοντας ότι στην πα-
ρούσα φάση βασικός εχθρός 
είναι η ΠΔΕ και το σύστημα 
Κοντονή. Η κινητικότητα των 
τοπικών ΕΠΣ έχει δημιουργή-
σει ανησυχίες στην κυβέρνη-
ση, αφού διαγράφεται ο κίνδυ-
νος να αλλάξουν οι σημερινοί 

συσχετισμοί, οι οποίοι είναι 
υπέρ της παράταξης Γραμμέ-
νου και στις εκλογές για τη νέα 
διοίκηση της ΕΠΟ (αν και όταν 
γίνουν) το αποτέλεσμα να μην 
είναι το επιθυμητό και να έχου-
με διατήρηση του συστήματος 
Γκιρτζίκη.

Η αντίδραση από την πλευ-
ρά των ΕΠΣ θα έπρεπε να 
θεωρείται αυτονόητη. Με τον 
ορισμό της ΠΔΕ, οι διεθνείς 
ομοσπονδίες αφήνουν στην 
απ' έξω τους «ανιδιοτελείς 
εργάτες» του ελληνικού ποδο-
σφαίρου και τους φοράνε κα-
πέλο μια ομάδα παραγόντων 
που επί της ουσίας δεν έχουν 
σχέση ούτε με τη μία ούτε με 
την άλλη παράταξη. Αυτό που 
φοβούνται οι εκπρόσωποι των 
τοπικών ΕΠΣ είναι ότι τα μέλη 
της ΠΔΕ, που από το πουθενά 
βρέθηκαν με την «κουτάλα» 
στο χέρι, δε θα δεχτούν να την 
αφήσουν όταν ΦΙΦΑ και ΟΥ-
ΕΦΑ αποφασίσουν ότι έληξε 
η θητεία της ΠΔΕ και δρομο-
λογήσουν τις εκλογές για την 
ανάδειξη  νέας διοίκησης της 
ΕΠΟ, αλλά θα προσπαθήσουν 
να δημιουργήσουν ένα εκλογι-
κό σχήμα για να παραμείνουν 
στην ηγεσία της ΕΠΟ. Μπρο-
στά σε αυτό τον φόβο, δηλαδή 
να έρθει  κάποιος τρίτος και να 
τους πάρει τη μπουκιά από το 
στόμα, οι διοικούντες τις τοπι-
κές ΕΠΣ είναι πολύ πιθανό να 
αφήσουν στην άκρη τις μεταξύ 
τους διαφορές και να προσπα-
θήσουν από κοινού να αντιμε-
τωπίσουν τον «εισβολέα».

Φήμες αναφέρουν ότι οι 
ενώσεις που πρόσκεινται στην 
παράταξη Ελευθεριάδη, σε συ-
νεργασία με ορισμένες από τις 
ΕΠΣ της παράταξης Γραμμέ-
νου, εξετάζουν το ενδεχόμενο 
να προσφύγουν δικαστικά και 
να θέσουν θέμα ακύρωσης των 
αγώνων των πρωταθλημάτων 
που θα έχουν διεξαχθεί, με το 
σκεπτικό ότι ο ορισμός των με-
λών της ΚΕΔ δεν έγινε με τον 
τρόπο που είχε αποφασίσει η 
ΓΣ των ενώσεων, είναι άκυρος 
και κατά συνέπεια πρέπει να 
θεωρηθούν ως μη γενόμενες 
οι αποφάσεις της. 

Η εκτίμηση της στήλης εί-
ναι ότι η συγκεκριμένη απειλή 
αποτελεί μια πίεση προς ΦΙ-
ΦΑ/ΟΥΕΦΑ για να δεχτούν 
να βάλουν και τις ΕΠΣ στο 
παιχνίδι, γιατί αν τελικά προ-
χωρήσουν στην απειλή τους, 
το μπάχαλο στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο θα είναι μη ανα-
στρέψιμο και το Grexit αναπό-
φευκτο. Πολύ δύσκολα λοιπόν 
θα αποφασιστεί από τις ΕΠΣ 
μια ενέργεια που θα θυμίζει 
«Κούγκι», όμως πλέον στο ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο τα πάντα 
είναι πιθανά.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΛΟΡΑ ΠΟΙΤΡΑΣ

Citizenfour

Το πολύκροτο ντοκιμαντέρ για τη δράση του Εντουαρτ Σνόου-
ντεν βρίσκει το δρόμο του και στις ελληνικές κινηματογρα-

φικές αίθουσες, δύο χρόνια μετά την παραγωγή του. Η Πόιτρας 
αποτυπώνει τις γεμάτες ένταση ημέρες που πέρασε ο Σνόουντεν 
στο Χονγκ Κονγκ και τις εκμυστηρεύσεις του στους δημοσιογρά-
φους της Washington Post και του Guardian, πριν αυτοί προβούν 
στις γνωστές αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις, που προκά-
λεσαν πάταγο παγκοσμίως.

Ο Εντουαρτ Σνόουντεν, μέχρι το 2013, εργαζόταν ως διαχει-
ριστής συστημάτων στην NSA (Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών), 
υπηρεσία του Υπουργείου Αμυνας των ΗΠΑ, και τη CIA.  Τότε, 
αποφάσισε να αποκαλύψει κρατικές παρατυπίες και να διοχετεύ-
σει στον Τύπο απόρρητες πληροφορίες σχετικά με προγράμματα 
μαζικής παρακολούθησης εκατομμυρίων πολιτών ολόκληρου του 
πλανήτη. Σήμερα, ο Σνόουντεν έχει πολιτικό άσυλο στη Ρωσία.

Η Πόιτρας αισθητικά επέλεξε να δώσει έμφαση στα στοιχεία 
που δημιουργούν ένταση, καλλιεργώντας ενίοτε την ατμόσφαι-
ρα ενός θρίλερ, ενώ φαίνεται να εκμεταλλεύεται πολύ καλά τη 
συνθήκη του κλειστού δωματίου (το δωμάτιο ξενοδοχείου στο 
Χονγκ Κονγκ, όπου έγιναν όλες οι αποκαλύψεις). Η ταινία κέρδι-
σε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στα Oscar 2015. Επίσης, 
κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στα Bafta 2015 και 
το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στην κατηγορία ντοκιμαντέρ 
από την Ενωση Σκηνοθετών Αμερικής (DGA).

ΛΟΥΙΣ ΠΟΥΕΝΣΟ

Η επίσημη ιστορία

Μία από τις σημαντικές αργεντίνικες ταινίες (1985) επανακυ-
κλοφορεί σε αποκατεστημένη ψηφιακά κόπια.

Βρισκόμαστε στα 1983. Η Αλίσια, μητέρα ενός υιοθετημένου 
πεντάχρονου κοριτσιού, διδάσκει ιστορία σε ένα σχολείο στο 
Μπουένος Αιρες. Τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προ-

σωπική της ζωή είχε πάντοτε αποδεχτεί την «επίσημη εκδοχή» 
της Ιστορίας, μέχρι που μια μέρα το προσωπείο του καθεστώτος 
αρχίζει να καταρρέει γύρω της. Στις ρωγμές αυτού του τεράστιου 
ψέματος, η Αλίσια υποψιάζεται ότι η Γκάμπι, το κορίτσι που έχει 
υιοθετήσει, είναι ίσως η κόρη ενός «εξαφανισμένου», ενός από 
τα χιλιάδες θύματα που βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν από 
την αργεντίνικη χούντα, με την κατηγορία της τρομοκρατίας, τη 
δεκαετία του ’70. 

Για τον Πουένσο, στο πρόσωπο της δασκάλας εικονίζεται 
ολόκληρη η Αργεντινή, που μπορεί να βολεύεται και να ξεχνά, 
καλείται όμως να δει την Ιστορία της κατάματα και να σταθεί 
στο ύψος της.

Στους δύο τρίτος δε χωρεί«ΠΑΟΚάρα μου για 
σένα έχω τρελαθεί, 

δεν με νοιάζει ούτε η χρε-
οκοπία / στα π@@@@α μου η 
Μέρκελ και ο Σαρκοζί, εγώ θα 
‘ρθω να σε δω στην Ιταλία / Κι 
όταν πτωχεύσουμε σε λίγα χρό-
νια κι όταν πληρώνουμε ξανά με 
τις δραχμές / θα ταξιδεύουμε 
μέσα στα χιόνια, όσο υπάρχεις 
θα υπάρχουν εκδρομές».

Την τιμητική του είχε στο διαδί-
κτυο το βίντεο με τους οπαδούς 
του ΠΑΟΚ να τραγουδούν τους 
παραπάνω στίχους στο ρυθμό 
του τραγουδιού «Eνα όμορφο 
αμάξι με δυο άλογα» (Κώστας 
Βίρβος, Γρήγορης Μπιθικώτσης). 
Και μπορεί όλοι να συμφώνησαν 
όσον αφορά την ευρηματικότη-
τα, τους στίχους της διασκευής 
και το κέφι των ΠΑΟΚτζήδων, 
όμως μια μεγάλη μερίδα τούς 
άσκησε αρνητική κριτική, κα-
τηγορώντας τους ότι κάνουν 
θυσίες και ξοδεύουν χρόνο και 
χρήμα για την ομάδα τους, ενώ 
δεν κάνουν το ίδιο προκειμένου 
να διαφυλάξουν τα δικαιώμα-
τά τους και να ανατρέψουν την 
άσχημη οικονομική κατάσταση 
που βιώνουν καθημερινά.

 Περιττό να τονίσουμε τη δια-
φωνία της στήλης με τη συγκεκρι-
μένη κριτική. Πρώτον, γιατί τσου-
βαλιάζει όλους τους οπαδούς και 
τους θεωρεί συλλήβδην άτομα 
«περιορισμένων δυνατοτήτων». 
Αυτοί που την υποστηρίζουν 
δεν μπορούν να γνωρίζουν αν 
οι συγκεκριμένοι οπαδοί, εκτός 
από την ενασχόλησή τους με τον 
ΠΑΟΚ, ασχολούνται και με την 
πολιτική και συμμετέχουν στις 
όποιες κινητοποιήσεις πραγματο-
ποιούνται κόντρα στην πολιτική 
της κινεζοποίησης που βιώνου-
με καθημερινά. Δεύτερον, γιατί 
αν κρίνουμε από τις ιστοσελίδες 
που φιλοξενούν τη συγκεκριμένη 
άποψη, η συντριπτική πλειοψη-
φία αυτών που την εκφράζουν 
έχει πολύ καιρό να σηκωθεί από 
τον καναπέ της και συνεπώς «δεν 
δικαιούται για να ομιλεί», που θα 
έλεγε και ο μακαρίτης ο Μένιος. 
Τρίτον, γιατί όσοι από αυτούς 
που την ασπάζονται έχουν κινη-
ματικές αναφορές, ταυτόχρονα 
έχουν την αφοριστική άποψη ότι 
δεν μπορεί κάποιος που ασχολεί-
ται με την πολιτική να ασχολείται 
με τις οπαδικές θύρες και τις εξέ-
δρες των γηπέδων.

Η διασκευή των ΠΑΟΚτζήδων 
μας δίνει την ευκαιρία να επα-
ναλάβουμε την άποψή μας ότι 
οι νεολαίοι που ανήκουν στην 
εργατική τάξη και δραστηριοποι-
ούνται στις οπαδικές θύρες, ξο-
δεύοντας την ενεργητικότητα και 
τη δυναμικότητά τους κάτω από 
τα λάβαρα της ομάδας, «πληρώ-
νουν» το τίμημα της ήττας του ερ-
γατικού και επαναστατικού κινή-
ματος και την κατασυκοφάντηση 
της συλλογικής προσπάθειας για 
την ανατροπή του σάπιου καπιτα-
λιστικού συστήματος. Συνεπώς, 
καθήκον μας είναι να σταθούμε 
δίπλα τους και να τους δείξουμε 
ποια είναι τα λάβαρα κάτω από 
τα οποία αξίζει πραγματικά να 
κάνουν κάθε θυσία.

Ο πιτσιρικάς της φωτογραφίας είναι πέντε χρονών, ονομάζεται 
Κάρλος Μιγκέλ και σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι συνόδευε τους 
ποδοσφαιριστές της Σαπεκοένσε κατά την είσοδό τους στο γήπε-
δο. Δεν του έχουν πει ακόμη για το τραγικό αεροπορικό ατύχημα 
που είχε σαν αποτέλεσμα τον αφανισμό της βραζιλιάνικης ομάδας. 
Τα λόγια του πατέρα του συγκλονίζουν. «Πήγαμε στο γήπεδο, αλλά 
δεν καταλάβαινε ότι ο κόσμος πενθούσε... Δεν μπορούσε να το 
αντιληφθεί ακόμα και δεν ξέρω τι εικόνες μπορεί να έχουν αποτυ-
πωθεί στο μυαλό του... Ομως δε βρήκα δύναμη να του πω ότι δε θα 
ξαναδεί τους φίλους του. Πιστεύω ότι όταν αρχίσουν να έρχονται 
τα φέρετρα και γίνει η κηδεία, θ' αρχίσει να καταλαβαίνει και θα του 
μιλήσω». Μια οδυνηρή «παράπλευρη» συνέπεια του ατυχήματος. 
Ελπίδα όλων ότι μετά το πρώτο σοκ, ο Κάρλος θα βρει τη δύναμη 
να συνεχίσει να χαμογελάει και να συνοδεύει τους νέους παίχτες 
της αγαπημένης του ομάδας.
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> «Για προφανείς λόγους ο 
ΕΛΑΣ αδυνατούσε αντίθετα ν’ 
ανταποδώσει τα πυρά που δε-
χόταν από τη βρετανική φρουρά 
της Ακρόπολης, παρόλο που η 
μετατροπή του ιερού βράχου σε 
παρατηρητήριο και υπερυψωμέ-
νο πυροβολείο των αλεξιπτωτι-
στών, ήδη από το απόγευμα της 
6ης Δεκεμβρίου, αποδείχθηκε 
καθοριστική για τις αποτυχίες 
των επαναστατών στην περιοχή 
του Μακρυγιάννη. Σύμφωνα μά-
λιστα, με εαμικές πηγές, ο χώρος 
κατεχόταν αρχικά από τμήμα 
του ΕΛΑΣ, το οποίο αποχώρησε 
ύστερα από μεσολάβηση του 
Ερυθρού Σταυρού και συνεννό-
ηση με τους Βρετανούς να πα-
ραμείνει το μνημείο ανοχύρωτο· 
συμφωνία που καταπατήθηκε 
όμως σχεδόν αμέσως από την 
αντίπαλη πλευρά, καθώς η δια-
σφάλιση του στρατηγικότατου 
ιστορικού λόφου (μαζί μ’ εκείνη 
του Λυκαβηττού) αποτελούσε 
ευθύς εξαρχής βασικό στοιχείο 
του στρατιωτικού σχεδιασμού 
του Σκόμπι. Παρόμοιο σκεπτικό 
διακατείχε κι ορισμένους επαγ-
γελματίες στρατιωτικούς της 
εαμικής πλευράς, όπως μας πλη-
ροφορεί στις αναμνήσεις του ο 
διοικητής του δυτικού συγκρο-
τήματος του αθηναϊκού ΕΛΑΣ: 
η ταξιαρχία του, διαβάζουμε, 
είχε εισηγηθεί αρχικά “να τοπο-
θετηθεί ο ουλαμός πυροβολικού 
στην Ακρόπολη και να βαρέσει 
στο Κυβερνείο“, όμως, “από την 
Κ.Ο.Α. πήρε την απάντηση ότι 
αυτό θα θεωρηθεί ιεροσυλία“, 
με αποτέλεσμα την κατάληψη 
του ιερού βράχου από τους 
Βρετανούς και τη συνακόλουθη 
δραματική ανατροπή του τοπι-
κού συσχετισμού δυνάμεων. Τις 
επόμενες μέρες, η εαμική προ-
παγάνδα δεν θα σταματήσει 
να καταγγέλλει σε όλους τους 
τόνους αυτή την “ανανδρία“ 

που θέτει σε κίνδυνο τις αρχαιό-
τητες, σαν “μέσο ανάξιο για ένα 
στρατό σαν το βρετανικό“ και 
“αιώνια ντροπή στο παθητικό 
της Μεγάλης Βρετανίας“: “Οι 
Αγγλοι στήνουν τα κανόνια τους 
στην Ακρόπολη για να σφάζουν 
τον αθηναϊκό λαό, γιατί ξέρουν 
πως εκεί δεν θα τους χτυπήσου-
με από σεβασμό προς το ιστορι-
κό αυτό μνημείο του πολιτισμού 
μας“. “Η Κεντρική Επιτροπή του 
ΕΑΜ θα κάνει διαβήματα σ’ 
όλες τις συμμαχικές πρεσβείες 
για τη σωτηρία των αρχαιοτήτων 
μας. Οι Αγγλοι οχυρώθηκαν 
άνανδρα πίσω από τα αθάνατα 
μνημεία του πολιτισμού και από 
κει σκορπούν το θάνατο με τα 
πυροβόλα τους στον άμαχο πλη-
θυσμό. Ο ΕΛΑΣ θα μπορούσε με 
το πυροβολικό του να νεκρώσει 
τις δολοφονικές εστίες του αντι-
πάλου, αλλά δεν απάντησε στην 
πρωτάκουστη αυτή βαρβαρότη-
τα». (Τ. Κωστόπουλος, «Κόκκινος 
Δεκέμβρης - Το ζήτημα της επα-
ναστατικής βίας»).

> «Τελευταία ευκαιρία για να 
μην πληρώσετε λάθη στον ΕΝ-
ΦΙΑ» - (ΤΑ ΝΕΑ). Οποία μεγαλο-
ψυχία... Μα ο ΕΝΦΙΑ δεν είναι 
άδικος νόμος; Dura lex, sed lex, 
δηλώνει η εφημερίδα (νόμος και 
τάξις).

> Νέο τραγούδι: «Κυκλοφορώ 
κι οπλοφορώ, να την αντέξω την 
κρίση δεν μπορώ».

> «Χωρίς αποτέλεσμα οι προ-
σπάθειες για την ιδιωτικοποίη-
ση του ΔΕΣΦΑ» - αγωνιούν ΤΑ 
ΝΕΑ.

> «Ξοδεύεται» ο Ελληνικός Ερυ-
θρός Σταυρός με τη διανομή 
«χρεωστικών καρτών». Μήπως 
πρέπει να του χρωστάμε κι ευ-
γνωμοσύνη; Α, ρε, παλιο...

> Σώπα, ρε: «Αστεγοι: Ο... “αόρα-

τος“ πληθυσμός της Ελλάδας» 
- άρτι αφιχθείσα (27-11-2016) εί-
δηση στα ΝΕΑ (online) μέσω... 
Ελλάδας (άστεγοι; Σ’ αυτόν τον 
«καλύτερο δυνατό κόσμο» που 
λέει και ο φον Πρετεντέρης;).

> Ψιλοδωσίλογοι.

> Στην... ολιγαρχική Ρωσία πλη-
θαίνουν οι μεγιστάνες-μετανά-
στες.

> Σάλλας, σαλόνια, επενδύσεις.

> «Επενδυτικός πατριωτισμός 
για να βγει η χώρα από την κρί-
ση» - Γ. Περιστέρης, όμιλος ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ. Υπάρχει, δηλαδή, εθνι-
κή αστική τάξη;

> «Δίχτυ ασφαλείας από ΕΚΤ 
και Σόιμπλε για τον Ρέντσι» - (ΤΑ 
ΝΕΑ online). Κατά διαβολεμένη 
σύμπτωση (ΚΑΙ) στην Ιταλία τα 
ανάλογα «δίχτυα» κάνουν τους 
φτωχούς φτωχότερους και τους 
καπιταλιστές πλουσιώτερους.

> Χάνει από παντού η «συ-
γκρότηση σωματείου οικιακών 
βοηθών και προσωπικού φρο-
ντίδας», υπό την κυβερνητική 
καθαρά αιγίδα...

> «Οι Κουβανοί είναι ένας λα-
ός... ευγενικός κι ευαίσθητος 
Ο,ΤΙ ΚΙ ΑΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ» 
(σ.σ: τα υπογραμμισμένα ση-
μεία δικά μας) συμπεραίνει ο 
Α. Μανταδάκης στο άρθρο του 
«Τι ήταν τελικά ο Φιντέλ;» (www.
avgi.gr/article/10811/7689305/ti-
itan-telika-o-phintel-). «Ο,ΤΙ ΚΙ 
ΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ»: είτε περνάει 
καλά, είτε άσχημα;

> «Οταν μιλάνε για τις υλικές 

συνθήκες της εργατικής τάξης, 
έχουν συνήθως υπόψη τους 
τους απασχολημένους στην πα-
ραγωγή εργάτες και δεν υπολο-
γίζουν την υλική κατάσταση του 
λεγόμενου εφεδρικού στρατού 
των ανέργων. Είναι σωστή μια 
τέτοια αντιμετώπιση του ζητή-
ματος των υλικών συνθηκών της 
εργατικής τάξης; Νομίζω ότι δεν 
είναι σωστή. Οταν υπάρχει εφε-
δρικός στρατός των ανέργων, 
του οποίου τα μέλη δεν έχουν 
πώς να ζήσουν παρά πουλώντας 
την εργατκή τους δύναμη, τότε 
οι άνεργοι δεν μπορούν να μη 
θεωρηθούν ότι ανήκουν στην 
εργατική τάξη, όταν, όμως, θεω-
ρηθούν ότι ανήκουν στην εργα-
τική τάξη, τότε δεν είναι δυνατό 
οι άθλιες υλικές τους συνθήκες 
να μην επηρεάζουν τις υλικές 
συνθήκες των εργατών που εί-
ναι απασχολημένοι στην παρα-
γωγή» (Ι. Β. Στάλιν: «Οικονομικά 
προβλήματα του σοσιαλισμού 
στην ΕΣΣΔ»).

> Black Friday, White Nights, 
White Power, Yellow Submarine: 
δε μας χέζεις ρε, Ν και... τάλαρα.

> Στις διαμαρτυρίες για το θά-
νατο 11 ανθρώπων στην περιοχή 
Αλαντάα των Αδάνων η τουρ-
κική κυβέρνηση απάντησε με 
καταστολή (ξύλο από μπάτσους 
και χημικά κατά των διαμαρτυ-
ρόμενων). Mashalaa…

> Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 
(στο κρασί): καλά κρασιά.

> Ψόφησε το φθινόπωρο, εμπή-
κε ο χειμώνας. Αυτό που λείπει 
σταθερά, είναι ο αγώνας.

Βασίλης

Χιονοπτώσεις κι όλο ψύχος
Κι απ’ την κοινωνία... ήχος.

Είκοσι ένα τρίποντα
Και ένα εικοσιδύο
Ελπίδα εις το λήγοντα
Κι αντί ανατέλλω, δύω.

Είναι οι ΣΑΝΕΛ παρόντες πια
Σε κάθε ένα χώρο,
Σκυλιά που αμολύθηκαν
Να πιάσουν ’κανα φόρο.

  Dixi et salvavi animam meam

u Η αφίσα δεν είναι απ' αυτές που κολλιούνται στους τοίχους. 
Το πολύ να τη βρεις στους διαδυκτυακούς «τοίχους». Είναι 
όμως χαρακτηριστικό δείγμα μιας κουλτούρας ελιτίστικης, 
κοσμοπολίτικης, αντιλαϊκής στην ουσία της. Eνας ολόκληρος 
μηχανισμός, που κλιμακώνεται σε όλα τα επίπεδα της Ευρω-
ένωσης (Κομισιόν, Ευρωκοινοβούλιο, Εθνικά Κοινοβούλια, 
Κυβερνήσεις), περνώντας μέσα και από αναρίθμητες ΜΚΟ, 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, ΜΜΕ και άλλους ιδεολογικούς μη-
χανισμούς, ενδιαφέρεται τάχαμου για τις διακρίσεις ανάμεσα 
στα φύλα και πασχίζει να τις εξαλείψει. Μια χούφτα αστές 
διανοούμενες και αστοί διανοούμενοι χρυσοπληρώνονται για 
να λένε τις άπειρες παπάρες που συγκροτούν τον politically 
correct αστικό λόγο, αδιαφορώντας για τα πραγματικά στοι-
χεία της ανισότητας και της διπλής καταπίεσης της εργαζό-
μενης γυναίκας. Ακόμα και ταξικά εγκλήματα τα βαφτίζουν 
«αποκατάσταση της ισότητας». Οταν αύξησαν κατά πέντε χρό-
νια τα όρια συνταξιοδότησης των εργαζόμενων γυναικών, εί-
χαν το θράσος να πουν ότι αποκατέστησαν την ισότητα! Οταν 
εισήγαγαν τη μερική απασχόληση για τις εργαζόμενες μητέ-
ρες, το έκαναν για να τις… διευκολύνουν! Οταν κόβουν το ένα 
επίδομα μετά το άλλο, το κάνουν κι αυτό χάριν της ισότητας. 
Οταν όμως πρόκειται για τα κρατικά κείμενα, εκεί βγαίνει όλο 
το μεγαλείο του… αντισεξισμού. ΥΓ: Την προηγούμενη εβδομά-
δα σχολιάζαμε κάποια συνθήματα με φεμινιστικό περιεχόμε-
νο. Περιττεύει να πούμε ότι αυτού του τύπου ο φεμινισμός και 
ο καθαρόαιμος αστικός «αντισεξισμός» έχουν τον ίδιο πυρήνα: 
αφαιρούν από το γυναικείο ζήτημα την ταξική του βάση και 
το μετατρέπουν σε ζήτημα αντιθέσεων των φύλων (εξ ου και 
η επικράτηση των όρων «σεξισμός - αντισεξισμός».

u Για του λόγου το αληθές, ιδού ένα σύνθημα γραμμένο στη 
Σταδίου, λίγο πριν την Κλαυθμώνος: «Ο βιαστής δε θα 'ρθει 
από την Ανατολή, θα 'ρθει απ' την Εκάλη και το Κορωπί». Η 
αντιρατσιστική προσέγγιση είναι προφανής. Ομως η Εκάλη 
και το Κορωπί δεν είναι τυχαία παραδείγματα. Είναι παρα-
δείγματα επιλεγμένα έτσι που να δείχνουν τη διαταξική (στην 
πραγματικότητα εξωταξική) προσέγγιση του ζητήματος. Οχι 
πως απαλλάσσεται το Κορωπί, γενικά και a priori, όμως γιατί 
αυτός ο άμεσος συσχετισμός με την Εκάλη;

οι τοίχοι έχουν φωνή

ΓΙΑΝ ΧΡΕΜΠΕΚ

Η δασκάλα

Ο Γιαν Χρεμπέκ («Παιχνίδια Διχασμού και… Εγκυμοσύνης», 
«Κάθε Ψέμα Κρύβει μια Αλήθεια») μας παρουσιάζει τη νέα 

του ταινία. Μεταφερόμασε στη Μπρατισλάβα του 1983. Μία 
δασκάλα που διατηρεί καλή σχέση με το τότε καθεστώς του 
παλινορθωμένου καπιταλισμού με το σοσιαλιστικό προσωπείο, 
διορίζεται σε ένα σχολείο. Πίσω από την εκλεπτυσμένη φιγούρα 
της κρύβεται μια διεφθαρμένη προσωπικότητα. Οταν τα παιδιά 
της συστήνονταν, τα ρωτούσε και τι δουλειά κάνουν οι γονείς 
τους. Ετσι, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα είχε καταφέρει να 
χρησιμοποιεί τους πάντες για προσωπικές της χάρες. Μέχρι που 

μια μαθήτρια αυτοκτονεί και τρεις οικογένειες αποφασίζουν να 
σπάσουν την τρομοκρατία που τους ασκούσε.

Μία ακόμα ταινία με καλά στοιχεία και ιδιαίτερο χιούμορ έρ-
χεται από εκείνα τα μέρη για να σχολιάσει τα «κακώς κείμενα» 
του τότε καθεστώτος, τη διαφθορά κλπ. Φυσικά, δεν ξεφεύγει 
από τα όρια της επιδερμικής κριτικής, σύμφωνα με την «πολιτι-
κή ορθότητα» που όρισαν τα νέα καθεστώτα, τα υπόδουλα στην 
ιμπεριαλιστική Δύση. Τέτοιες προσπάθειες συμβάλλουν στη 
διατήρηση της συλλογικής μνήμης λέει ο συγγραφέας. Βολική 
ερμηνεία για μια επιλεκτική ιστορική μνήμη, προορισμένη να 
υπηρετήσει ένα παρόν εξίσου βάρβαρο, εξίσου καπιταλιστικό, 
αλλά με άλλη μορφή.

Ελένη Π.



Εκλογές. Ε, και;
Οταν ο Τσίπρας λέει «αν δεν κλείσει η αξιολόγηση, 

θα γίνουν εκλογές και θα 'ρθει ο Μητσοτάκης να φέ-
ρει τέταρτο Μνημόνιο», δεν του ξεφεύγει. Πετάει μια 
απειλή. Προς την κοινοβουλευτική του ομάδα και όχι 
προς κανέναν άλλο.

Απειλή για τον ελληνικό λαό δεν μπορεί να είναι οι 
εκλογές. Ας λέει όσο θέλει ο Τσίπρας ότι θα 'ρθει ο 
Μητσοτάκης με τέταρτο Μνημόνιο. Κανέναν δεν μπο-
ρεί να φοβίσει μ' αυτά. Ο βρεγμένος τη βροχή δεν τη 
φοβάται. Ολοι ξέρουν πως Τσίπρας και Μητσοτάκης 
είναι εξίσου μνημονιακοί, οπότε «τι είχαμε τι χάσαμε». 
Για τον απλό κόσμο λέμε και όχι για τη μικρή μάζα των 
οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ.

Κάποιοι τόλμησαν να γράψουν ότι έτσι ο Τσίπρας 
απειλεί τους δανειστές, που ήδη αντιμετωπίζουν πο-
νοκεφάλους με το Brexit, με την επαπειλούμενη πολι-
τική αστάθεια στην Ιταλία, με τον κίνδυνο να εκλεγεί 
η Λεπέν στη Γαλλία κτλ. Στα κυβερνητικά κτίρια στο 
Βερολίνο, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες δεν κατοικούν 
ανόητοι ή ανενημέρωτοι, αλλά ιμπεριαλιστικές ηγεσίες 
που ξέρουν πολύ καλά ότι κίνδυνοι από εκλογές στην 
Ελλάδα δεν υπάρχουν. Η μνημονιακή πλειοψηφία του 
καλοκαιριού του 2015 είναι εξίσου ισχυρή όσο και τότε 
και εναλλακτική λύση διακυβέρνησης υπάρχει: η ΝΔ με 
καινούργιο αρχηγό. 

Οι ιμπεριαλιστές δανειστές δε φοβήθηκαν το 2014, 
όταν ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο επέσειαν τον κίνδυνο 
του επερχόμενου «αριστερού» ΣΥΡΙΖΑ. Οχι μόνο δε 
φοβήθηκαν, αλλά έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι 
τους για να επισυμβεί μια ώρα γρηγορότερα η διαγρα-
φόμενη ως βέβαιη κυβερνητική αλλαγή, όντας σίγουροι 
ότι αργά ή γρήγορα και ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσαρμοστεί στο 
μνημονιακό «πρωτόκολλο». Οπως αποδείχτηκε πλέον, 
αυτή η πραγματιστική προσέγγιση του γερμανογαλλι-
κού άξονα ήταν πολλαπλά ωφέλιμη για το σύστημα, 
καθώς μέσα σ' ένα εξάμηνο το μνημονιακό μέτωπο 
διευρύνθηκε και από τ' αριστερά (ΣΥΡΙΖΑ) και από τα 
δεξιά (ΑΝΕΛ). Γιατί να φοβηθούν τώρα, που δεν αντιμε-
τωπίζουν ούτε καν θεωρητικό αντιμνημονιακό κίνδυνο;

Υπάρχει μόνο μια περίπτωση που ο Τσίπρας θα έκανε 
εκλογές. Αν επέλεγε μια ηρωική έξοδο, όπως ο Καρα-
μανλής το φθινόπωρο του 2009. Ομως ο Καραμανλής 
ήξερε πως σε λίγους μήνες θα έπεφτε, λόγω αδυνα-
μίας εκλογής προέδρου της Δημοκρατίας, ενώ και σε 
προσωπικό επίπεδο είχε αποφασίσει να «την κάνει». 
Ο Τσίπρας εκλογές δεν έχει άμεσα μπροστά του (ούτε 
καν ευρωεκλογές ή τοπικές εκλογές), ενώ ο ίδιος και η 
παρέα του δε δείχνουν διάθεση να αποσυρθούν από 
το προσκήνιο.

Πάντως, επειδή σε συνθήκες πολιτικής κρίσης πάντο-
τε ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός εκλογικού «ατυχήματος», 
η Φώφη έσπευσε να αναθερμάνει τη συζήτηση περί 
οικουμενικής κυβέρνησης, «ξεχνώντας» να επαναλάβει 
το «φύγετε» που πριν από μερικούς μήνες (την περίοδο 
που ψηφιζόταν ο εκλογικός νόμος) έλεγε στους Τσι-
πραίους. Ακόμα κι αν χαθεί η δεδηλωμένη που έχει η 
σημερινή κυβέρνηση, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε 
να σχηματιστεί μια νέα κυβερνητική πλειοψηφία από 
τη σημερινή Βουλή, είναι το μήνυμα που στέλνει το ΠΑ-
ΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ.

Για εσωτερική κατανάλωση είναι η εκλογολογία που 
πυροδότησε ο ίδιος ο Τσίπρας. Κι αυτό κάθε άλλο παρά 
πρωτοτυπία συνιστά. Κάθε πρωθυπουργός που θέλει να 
μαντρώσει την κοινοβουλευτική του ομάδα, σε συνθή-
κες που δημοσκοπικά το κόμμα δείχνει να αποδυναμώ-
νεται, κουνάει ως απειλή το χαρτί των εκλογών.

Ομως, ακόμα κι αν δεν ήταν ένα πολιτικάντικο «χαρ-
τί» του Τσίπρα, ακόμα κι αν προκηρύσσονταν εκλογές 
αύριο το πρωί, γιατί αυτό θα έπρεπε να ενδιαφέρει τον 
ελληνικό λαό; Η (μη) αξία της ψήφου του έχει φανεί 
κατ' επανάληψη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Το 
καθεστώς της κινεζοποίησης, που καταπλακώνει τους 
ανθρώπους της δουλειάς, δε θα φύγει με εκλογές. Ξέ-
ρουμε όλοι πολύ καλά, πλέον, πώς μπορεί να φύγει. Το 
θέμα είναι να πάρουμε τις αποφάσεις μας.

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

Τα λόγια στο πανό που κρα-
τούσαν οι μαυροφορεμένες 

ΕΠΟΝίτισσες, μια μέρα μετά τη 
«ματωμένη Κυριακή» της 3ης 
Δεκέμβρη του ‘44, σφράγισαν 
ανεξίτηλα την ελληνική Ιστορία 
και θα διατηρούν την επικαιρό-
τητά τους όσο στην Ελλάδα θα 
υπάρχει καπιταλισμός: «Οταν ο 
λαός βρίσκεται μπροστά στον 
κίνδυνο της τυραννίας, διαλέ-
γει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα».

Δεν ήταν λόγια του αέρα. Ο 
κόσμος του ΕΑΜ, η συντριπτική 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού, 
τα είχε κάνει πράξη στα χρόνια 
της ναζιφασιστικής κατοχής, 
που προηγήθηκαν. Τα ξανάκα-

νε πράξη το Δεκέμβρη, και ένα 
χρόνο μετά, στο νέο ένοπλο 
αγώνα του 1946-49. Αυτό το μή-
νυμα είναι εκείνο που πρέπει να 
κρατήσουμε ως πρώτη και βασι-
κή παρακαταθήκη. Τα υπόλοιπα 
έπονται.

Επί 33 μέρες, ο ανθός της ερ-
γατικής τάξης και της νεολαίας 
στην Αθήνα και τον Πειραιά, με 
μπροστάρηδες τους κομμουνι-
στές, έδωσε έναν άνισο αγώνα.

Το Α’ Σώμα Στρατού του 
ΕΛΑΣ με 6.500 άνδρες και η 
ΙΙ Μεραρχία με 3.500 άνδρες 
αντιμετώπισαν 60.000 στρατι-
ώτες του αγγλικού στρατού, με 
80 αεροπλάνα, 200 τανκ και 
πολλά πολυβόλα, υποστηριζό-
μενους από πολεμικά πλοία που 
κανονιοβολούσαν τις ΕΛΑΣίτι-
κες θέσεις, συν 6.000 στρατι-
ώτες της Ορεινής Ταξιαρχίας 
και του Ιερού Λόχου, συν τους 
Χωροφύλακες και τους Χίτες, 
συν 12.000 Ταγματασφαλίτες, 
που οι Αγγλοι τους έντυσαν με 
δικές τους στολές εντάσσοντάς 
τους και επίσημα στον «εθνικό 
κορμό» της ελληνικής αστικής 
τάξης, από τον οποίο ουδέποτε 
είχαν αποκοπεί.

Οι κομμουνιστές πιστώνονται 
την καθοδήγηση και αυτού του 
ηρωικού αγώνα, όπως και της 

αντικατοχικής αντίστασης. Οι 
κομμουνιστές χρεώνονται και 
τα λάθη που έγιναν πριν το Δε-
κέμβρη και δεν επέτρεψαν στις 
δυνάμεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ να με-
τατρέψουν σε στρατιωτική νίκη 
την πολιτική ηγεμονία που είχαν 
στον ελληνικό λαό. Είναι γνω-
στά τα σημαντικότερα απ’ αυτά 
τα λάθη, που επέτρεψαν στους 
Αγγλους και την ελληνική αστι-
κή κλίκα να βάλουν πόδι στην 
απελευθερωμένη από το ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ Ελλάδα, χωρίς να υπάρχει 
στρατιωτικός λόγος (οι Γερμανοί 
είχαν ήδη αποχωρήσει).

Μια στρεβλή και οπορτουνι-
στική αντίληψη του συμμαχικού 
αγώνα οδήγησε στη συμφωνία 
της Καζέρτα, με την οποία ο 
στρατηγός Σκόμπι οριζόταν δι-
οικητής όλων των στρατιωτικών 
δυνάμεων στην Ελλάδα (και του 
ΕΛΑΣ) και στη συμφωνία του Λι-
βάνου, με την οποία αναγνωρί-
στηκε η κυβέρνηση Παπανδρέ-
ου. Η ηγεσία του ΚΚΕ δε στάθη-
κε στο ύψος των περιστάσεων. 
Δεν μπόρεσε να αντιληφθεί το 
βρόμικο παιχνίδι που έπαιζε 
μέσα στο κόμμα ο στρατολο-
γημένος από τους Αγγλους Γ. 
Σιάντος. Δεν είχε τα εφόδια να 
εφαρμόσει το πρόγραμμα του 
κόμματος στις συνθήκες της Κα-
τοχής, όταν είχε κατακτήσει την 

πολιτική ηγεμονία και οι αστικές 
πολιτικές δυνάμεις είτε είχαν 
εγκαταλείψει τη χώρα παρασι-
τώντας δίπλα στους άγγλους 
πάτρονές τους στο Κάιρο, είτε 
είχαν τεθεί ως Κουΐσλινγκ στην 
υπηρεσία των κατακτητών.

Αντίθετα από το απροετοί-
μαστο για την «τελική έφοδο» 
ΚΚΕ, οι αστικές δυνάμεις και 
ιδιαίτερα οι Αγγλοι επέδειξαν 
διορατικότητα και συνέπεια. 
Μετά τη μάχη του Στάλινγκραντ, 
που γύρισε τη ροή του πολέμου 
υπέρ των Σοβιετικών, ο Τσόρτσιλ 
αντιλήφθηκε πως δεν πρέπει με 
τίποτα να χάσει την Ελλάδα με 
την εξαιρετικά στρατηγική για 
τα αγγλικά συμφέροντα θέση 
στη Μεσόγειο. Και εφάρμοσε 
αδίστακτα το σχέδιό του, ματο-
κυλώντας τον ελληνικό λαό. Να 
φερθείτε σα να βρίσκεστε σε 
χώρα υπό κατοχή ήταν η εντολή 
στα στρατεύματα που μετέφερε 
από την Ιταλία, χωρίς να υπάρχει 
κανένας στρατιωτικός λόγος. Η 
πρώτη κίνηση του Σκόμπι ήταν 
να διατάξει τον αφοπλισμό 
του ΕΛΑΣ, και του Παπανδρέ-
ου να διατάξει τον αφοπλισμό 
της Εθνικής Πολιτοφυλακής. Κι 
όταν το ΚΚΕ και το ΕΑΜ αντέ-
δρασαν, εξαγγέλλοντας γενική 
απεργία και πραγματοποιώντας 
το άοπλο συλλαλητήριο της 3ης 

Δεκέμβρη, στο οποίο πήρε μέ-
ρος πάνω από μισό εκατομμύριο 
λαού, η εντολή των Σκόμπι-Πα-
πανδρέου, την οποία υλοποίησε 
ο αρχιμπάτσος Εβερτ, ήταν ν’ 
ανοίξουν πυρ στο ψαχνό.

Εδώ και πολλά χρόνια κυριαρ-
χούν δυο προσεγγίσεις. Από μια 
η αφήγηση των αστικών δυνάμε-
ων, που μιλά για «κομμουνιστική 
ανταρσία», και από την άλλη η 
λαθολογία και η αριστερίστικη-
βολονταριστική προσέγγιση, 
που γίνεται με πλήρη απόσπα-
ση από το ιστορικό πλαίσιο της 
εποχής, αλλά και από το στάδιο 
ανάπτυξης που περνούσε το 
ΚΚΕ, ένα νεαρό επαναστατικό 

κόμμα που ξαφνικά «βρέθηκε» 
να έχει την εμπιστοσύνη της 
μεγάλης πλειοψηφίας του ελ-
ληνικού λαού.

Για μας τα λάθη του ΚΚΕ, 
ακόμη και τα πιο σοβαρά, ήταν 
λάθη ανάπτυξης ενός επανα-
στατικού κόμματος. Ο Νίκος 
Ζαχαριάδης, ένας κομμουνι-
στής ηγέτης παγκόσμιου βελη-
νεκούς, επιστρέφοντας από το 
Νταχάου εντόπισε αυτά τα λάθη 
και μέσα σ’ ένα χρόνο κατάφε-
ρε να ανασυγκροτήσει το χτυ-
πημένο από την ήττα κόμμα, να 
κρατήσει την εμπιστοσύνη του 
ελληνικού λαού και να προχω-
ρήσει με κοινωνική και πολιτι-
κή νομιμοποίηση στο δεύτερο 
ένοπλο αγώνα. Αυτό αποτελεί 
τη μεγαλύτερη απόδειξη για το 
ότι το ΚΚΕ δεν είχε χάσει τον 
επαναστατικό του χαρακτήρα. 
Αυτόν τον έχασε μετά το ανα-
θεωρητικό πραξικόπημα του 
‘56. Οσο για τους κάπηλους του 
Περισσού, αυτοί προσπαθούν να 
μακιγιάρουν την αστική πολιτική 
τους πίσω από μια τροτσκιστική 
πολεμική στην τακτική του ΚΚΕ 
(αλλά και του διεθνούς κομμου-
νιστικού κινήματος) για όλη την 
ιστορική περίοδο των δεκαετιών 
του '30 και του '40. Οι δεξιοί πα-
ριστάνουν τους αριστερούς!

Η «Κόντρα» δεν έχει άλλο 
στήριγμα εκτός από τους 
αναγνώστες της. Η δική 
σας οικονομική ενίσχυση 
εξασφαλίζει την απρόσκοπτη 
κυκλοφορία της.
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