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Εχεις την ευλογία του γε-
γονότος, ότι ζούμε σε μία κα-
ταπληκτική χώρα (…) Ζούμε, 
όμως, ταυτόχρονα, και σε μία 
χώρα όπου, ανέκαθεν, αποτέ-
λεσε μήλον της έριδος (…) Γιατί 
μέλημά μας είναι να εξαντλή-
σουμε κάθε δυνατότητα που 
έχουμε από το περίσσευμά 
μας πολλές φορές, γιατί γνω-
ρίζετε όλοι σε ποιες συνθήκες 
δημοσιονομικές παλεύουμε 
(…) Εκτακτη ενίσχυση με 1,68 
εκ. ευρώ για 4.000 κτηνοτρό-
φους για τη ζωική παραγωγή 
των νησιών, όπως η Μυτιλήνη, 
η Λέσβος, η Κως, η Σάμος, η 
Χίος.

Αλέξης Τσίπρας
Φροντιστήριο ελληνικών 

θέλουν και οι λογογράφοι 
του, όχι μόνον ο Τσίπρας. Να 
μάθουν τι σημαίνει «γεγο-
νός», να μάθουν ότι άλλο το 
αναφορικό «που» και άλλο το 
τοπικό «όπου», να μάθουν ότι 
άλλο είναι το «περίσσευμα» 
κι άλλο το «υστέρημα». Τέλος 
να μάθουν ότι υπάρχει ένα νη-
σί που ονομάζεται Λέσβος και 
αυτό το νησί έχει πρωτεύουσα 
τη Μυτιλήνη. Δεν είναι δύο νη-
σιά, Μυτιλήνη και Λέσβος.

Αυτό που μου σπάει τα 
νεύρα είναι ότι το ΔΝΤ έχει 
αναλάβει την ίδια υποχρέω-
ση έναντι της Ελλάδας, όπως 
ο ESM και η ΕΕ. Γι' αυτό θέλω 
να ακούω πιο εποικοδομητικές 
προτάσεις.

Μίχαελ Στίμπγκεν (εκπρό-
σωπος ΚΟ της CDU/CSU)

Ακόμα και οι γερμανοί ιμπε-
ριαλιστές θεώρησαν κοτσάνα 
το άρθρο του Τόμσεν.

Η πλήρης κάλυψη του προ-
σώπου δεν είναι αποδεκτή 
εδώ. Θα πρέπει να απαγορευ-
τεί όπου είναι νομικά δυνατόν. 
Δεν ανήκει σε εμάς.

Ανγκελα Μέρκελ
Από την «ανοιχτή αγκαλιά 

για τους πρόσφυγες» στις 
απαγορεύσεις τύπου Λεπέν, 
Φιγιόν και Βαλς.

Δεν είμαστε, όπως βλέπετε, 
με κανέναν, ούτε με τον κ. Τσί-
πρα ούτε με τον κ. Σόιμπλε. Εί-
μαστε με τις θέσεις της ευρω-
παϊκής σοσιαλδημοκρατίας.

Θανάσης Θεοχαρόπουλος
Η οποία ευρωπαϊκή σοσιαλ-

δημοκρατία έχει τον Τσίπρα 
στα όπα-όπα, γεγονός που 
εξοργίζει τον Μπένι.

Πολλοί φίλοι μου με ρωτάνε 
πώς είναι η Δούρου σαν γυναί-
κα. Και τους λέω «ναι παιδιά 
είναι σέξι». Οταν, βέβαια, φω-
νάζει  χτυπώντας το χέρι στο 
τραπέζι δεν είναι πολύ σέξι 
για μένα, γιατί είμαι πολιτικός  
υφιστάμενός της. Βέβαια, σε 
κάποιους μπορεί να αρέσει και 
το ζόρικο. Γούστα είναι αυτά.

Γιώργος Καραμέρος
Σ' αυτά ειδικεύεται ο αντι-

περιφερειάρχης, αυτά λέει 
για την περιφερειάρχη. Πο-
λιτική κάνουν όπως οι προη-
γούμενοι. Μόνο η ξεφτίλα του 
lifestyle τους απέμεινε.

«Μου κάνατε σήμερα μια 
μεγάλη τιμή. Με κάνατε 

επίτιμο δημότη της Νισύρου. 
Είπα, λοιπόν, στο δήμαρχο, 
αλλά και τον περιφερειάρχη 
Νοτίου Αιγαίου, ότι αυτό τους 
ανεβάζει τώρα και ένα επίπε-
δο. Πρέπει να είναι προσεκτι-
κοί, διότι αυτό σημαίνει ότι ως 
δημότης έχω δικαιώματα. Ως 
πολίτης Δωδεκανήσου και ως 
δημότης Νισύρου θα είμαι 
αυτός που σε δυόμισι χρόνια 
στις δημοτικές και νομαρχια-
κές εκλογές θα έρθω να τους 
κρίνω, ψηφίζοντας στον τόπο 
σας». Τσίπρα, αγόρι μας, άλλο 
τοπικές εκλογές (δημοτικές 
περιφερειακές) και άλλο βου-
λευτικές. Ως αρχηγός κόμμα-
τος, στις βουλευτικές μπορείς 
να ψηφίσεις όπου θέλεις, όχι 
όμως και στις τοπικές εκλο-
γές. Είσαι πρωθυπουργός και 
δεν ξέρεις ότι ως επίτιμος δη-
μότης δεν αποκτάς δικαίωμα 
ψήφου; Λεπτομέρειες για έναν 
μοντέρνο Μαυρογιαλούρο, θα 
πείτε.

Για να μην παραμυθιαζό-
μαστε με τις αναφορές 

του Τσίπρα στην περιβόητη 
«νησιωτικότητα», την οποία 
υποτίθεται θα προωθήσει ώστε 
να γίνει κεντρική κατεύθυνση 
της ΕΕ, πρέπει να θυμηθούμε 
ότι δεν πρόκειται για καινούρ-
για ιδέα. Στο ισχύον Σύνταγμα 
προστέθηκε το 2001 διάταξη 
(άρθρο 101, παρ. 4) που προ-
βλέπει: «Ο κοινός νομοθέτης 
και η Διοίκηση, όταν δρουν 
κανονιστικά, υποχρεούνται να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτε-

ρες συνθήκες των νησιωτικών 
και ορεινών περιοχών, μερι-
μνώντας για την ανάπτυξή 
τους». Οσο τα πήραν μέχρι 
τώρα υπόψη τους ο κοινός νο-
μοθέτης και η Διοίκηση, άλλο 
τόσο θα τα πάρει και η ΕΕ, αν 
ποτέ τεθεί τέτοιο αίτημα στα 
όργανά της.

Ο Λεβέντης ανακοίνωσε 
την αποχώρηση των βου-
λευτών του από την ψη-

φοφορία για το φιλοδώρημα 

στους συνταξιούχους, καταγ-
γέλλοντας την κυβέρνηση ότι 
«θέλει συναίνεση α λα καρτ μό-
νο όταν τη συμφέρει». Τα έχει 
πάρει άγρια στο κρανίο με τις 
υποσχέσεις που του έδωσαν 
και δεν τήρησαν. Ποιος ξέρει 
τι του 'χε τάξει ο φίλος του ο 
κυρ-Αλέκος για να πεισμώσει 
τόσο πολύ.

«Στην ονομαστική ψηφο-
φορία θα ακολουθήσω την 

απόφαση της πλειοψηφίας της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης, 

προς την οποία διετύπωσα την 
άποψή μου, για να διαφυλάξω 
την ενότητα της παράταξης 
και να εξαντλήσω τις δυνατό-
τητες ενοποίησης του ευρύ-
τερου προοδευτικού μεσαίου 
χώρου», δήλωσε ο Βενιζέλος, 
που διαφωνούσε με την υπερ-
ψήφιση της τροπολογίας για 
το φιλοδώρημα στους συντα-
ξιούχους. Αυτή η τοποθέτηση 
κάθε άλλο παρά καθησύχασε 
τη Φώφη και τους καθοδηγη-
τές της. Γιατί όταν ο Βενιζέλος 
κάνει σπονδές στην ενότητα, 
κάτι «δικό του» ετοιμάζει.

23/12: Αίγυπτος: Ημέρα νίκης 23/12/1960: 
Επιδρομή εκατό ΕΚΟΦιτών στα γραφεία εφημε-
ρίδας «Μακεδονία» (Θεσσαλονίκη), καταστρο-
φή εγκαταστάσεων, κακοποίηση εργαζομένων 
23/12/1975: Εκτέλεση Ρίτσαρντ Γου-
έλς (17Ν) 24/12: Ημέρα αποχής από την κα-
τανάλωση, Λάος, Λιβύη: Ημέρα ανεξαρτησίας 
(1954, 1951) 24/12/1865: Ιδρυση Κου Κλουξ 
Κλαν 24/12/1912: Εκρηξη σε ιαπωνικό ορυ-
χείο στη Χοκάιντο προκαλεί τον θάνατο 245 
εργατών 24/12/1973: Θάνατος Πάμπλο Νερού-
ντα 4/12/1976: Βόμβα της Εθνικής Σοσιαλι-
στικής Οργάνωσης Πανελλήνων σε γραφεία του 
ΚΚΕ 24/12/1980: Βόμβα στο μπαρ «Bopy's» που 
συχνάζουν Βορειοαμερικανοί και τέσσερις βόμ-
βες σε αυτοκίνητα Βορειοαμερικανών (Γλυφάδα) 
24/12/1983: Ληστεία στην Εθνική Τράπεζα Πε-

τραλώνων, νεκρός ο αστυνομικός Χρήστος Μά-
της 25/12/1893: Γεννιέται ο Μάο Τσε Τουνγκ 
25/12/1920: Ιδρυση Γαλλικού Κομμουνιστικού 
Κόμματος 25/12/1989: Μέλη της 17 Νοέμβρη ει-
σέρχονται στο στρατόπεδο Συκουρίου Λάρισας 
και αφαιρούν δεκάδες αντιαρματικές ρουκέτες 
25/12/1989: Ο Νικολάι Τσαουσέσκου και η γυ-
ναίκα του Ελένα εκτελούνται από το στρατό 
μετά από καταδίκη τους για γενοκτονία (Ρου-
μανία) 26/12/1943: Θάνατος Δημήτριου 
Γληνού 26/12/1997: Θάνατος Κορνήλιου Κα-
στοριάδη 27/12 Ινδονησία: Ημέρα ανεξαρτη-
σίας (1949), Ναμίμπια, Νότια Αφρική: Ημέ-
ρα οικογένειας 27/12/1911: Περίπου 300.000 
εργάτες βαμβακουργίας μένουν άνεργοι μετά 
από εργοδοτική απόφαση κλεισίματος εργοστα-
σίων στο Λανκασάιρ (Βρετανία) σε μια προσπά-

θεια να καταστείλουν τη δράση των συνδικά-
των 27/12/1948: Συλλαμβάνονται 4.500 
κομμουνιστές, 2.500 μεταφέρονται στη 
Μακρόνησο την ίδια νύχτα 27/12/2007: 
Δολοφονία Μπεναζίρ Μπούτο, πρώην πρωθυπουρ-
γού Πακιστάν  28/12/1991: Κηδεύεται ο Νίκος 
Ζαχαριάδης στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών δεκαο-
κτώ χρόνια μετά τον θάνατό του 29/12: Ημέρα 
βιοποικιλότητας 29/12/1916: Δολοφονία Γρι-
γκόρι Ρασπούτιν 29/12/1942: Εκτελούνται 
45 κρατούμενοι στρατοπέδου «Παύλου 
Μελά» σε αντίποινα για τα σαμποτάζ 
του ΕΛΑΣ 29/12/1998: Βομβιστικές επιθέσεις 
σε δυο υποκαταστήματα τραπεζών αμερικανι-
κών και βρετανικών συμφερόντων στον Πειραιά 
(Επαναστατικοί Πυρήνες).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

 u Παιδιά, συγνώμη, όλα μια παρεξήγη-
ση ήταν u Το είπε ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός στις Βρυξέλλες u Την άλλη μέρα 
θα πήγαινε Βερολίνο και δεν ήθελε 
μπλεξίματα u Και οι μαγκιές από τη 
Νίσυρο; u Εντάξει, λέμε και καμιά μα-
λακία μπας και τη χάψει κάνας Χαχό-
λος u Εδώ ο Κούλης έγινε ρόμπα για να 
εξασφαλίσει μια προσκλησούλα για την 
καγκελαρία u Καταψήφισε την τροπο-
λογία για το φιλοδώρημα στους συντα-
ξιούχους u Κι έλεγε ότι υπάρχει πρό-
βλημα με τους εταίρους, την ώρα που η 
τρόικα αποφαινόταν ότι δε δημιουργεί 
πρόβλημα u Βγήκε και ο Μπουμπούκος 
και είπε ότι πήραν τηλεφώνημα από τις 
Βρυξέλλες κι ήρθε κι έδεσε το γλυκό u 

Εγιναν μπαίγνιο των Τσιπραίων u Τα λέ-
νε μωρέ αυτά τα πράγματα; u Μόνο τα 
κάνουν u Τι να περιμένεις, όμως, από 
τον ακροδεξιό που καμάρωνε ότι είναι 
πιο σκληρός από την τρόικα; u Βέβαια, 

αν δεν υπήρχαν οι Μπουμπούκοι, η στή-
λη θα είχε καταργηθεί u Τελικά είναι ή 
δεν είναι μπούλης ο Καμμένος; u Διότι 
μπούλης και καλό παιδί δεν είναι ασυμ-
βίβαστα u Αλλά να μη μας παριστάνει 
και ο Τσίπρας το φτωχόπαιδο u Μεγα-
λοεργολάβος ήταν ο πατέρας του u Κι 
ο ίδιος το πολύ να το ‘παιζε κυριλέ χίπης 

u Γιαλαντζί φρικιό u Εντάξει; u Πολι-
τικά, πάντως, αυτό που μετράει είναι η 
αγιογραφία του Καμμένου που έκανε 

u ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και ξερό ψωμί u Λίγες 
μέρες μετά την «εθνική εκδρομή» με 
τους χρυσαυγίτες στο Καστελλόριζο, 
η πρωθυπουργική «Ωδή στον Πάνο» 
αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα u Δεν 
ήταν «ατύχημα» η εκδρομή με τους 
χρυσαυγίτες u Πολιτική επιλογή με 
την έγκριση του Μαξίμου ήταν u Εξ ου 
και η παρουσία του έμπιστου και πιστού 
Βίτσα u Κάτω τα χέρια από τον Ζουρ(λ)
άρη u Αγράμματοι, αμόρφωτοι, απολί-

τιστοι, αμφότεροι και συναμφότεροι u 

Επίσης, δεν καταλαβαίνω εκείνους που 
λένε ότι κάτι ξέρει η κόρη του και του 
είπε «πρόσεξε μην μας κάνεις ρεζίλι» 

u Τίποτα δεν ξέρει u Απλά δεν έχει κα-
ταλάβει το μεγαλείο του μπαμπά της u 

Σιγά τους «πεζοδρομιακούς» χαρακτη-
ρισμούς που αντάλλαξαν Μπουμπού-
κος και Πολάκης u «Κότα λειράτη» και 
«γαϊδούρι» θεωρούνται ευγένειες στο 
πεζοδρόμιο u Εμείς, όμως, μείναμε με 
την απορία u Τι φοβάται ο Μπουμπού-
κος και έγινε τούρμπο όταν ο άλλος του 
είπε για ραβασάκια της γυναίκας του 
για διορισμούς; u Δεν πιστεύουμε να 
μην έκανε format φεύγοντας από το 
υπουργείο! u Κι εκεί πάνω, έχασε την 
αυτοκυριαρχία του u Γιατί το «Κρητί-
καρε» δεν το λες βρισιά, τίτλο τιμής το 
λες u Σιγά τον Κρητίκαρο u Γιαλαντζί 
πέτσακας είναι ο τύπος u «Εμείς συ-
ναντάμε τους φίλους μας έξω» διακη-

ρύσσει η τέως πρόεδρος Ζωή u Και 
μας έστειλε πρόσκληση να πάμε σ' ένα 
μαγαζί που τραγουδάει ο Πλιάτσικας 

u Ούτε μάνατζερ ξεπεσμένων τρα-
γουδιστών να ήταν u Η τροτσκιστική 
ΚΕΕΡΦΑ ανακοίνωσε ότι το λοκ άουτ 
και ο αποκλεισμός της Νομικής από τα 
ΜΑΤ έγινε για να ακυρωθεί η δική της 
εκδήλωση και όχι η εκδήλωση αλληλεγ-
γύης στον Κουφοντίνα u Την επομένη, 
πραγματοποίησε κανονικότατα την 
εκδήλωσή της! u Πώς τους χαρακτη-
ρίζεις κάτι τέτοιους; u Το αφήνουμε σ' 
εσάς, γιατί εμείς θα παρεκτραπούμε 

u Φυσικά, το μείζον θέμα είναι το λοκ 
άουτ και ο αποκλεισμός της Νομικής 
από τα ΜΑΤ u Χέρι-χέρι κοσμητεία και 
κυβέρνηση Τσιπροκαμμένων u Ακόμα 
και στη χούντα πιο προσεκτικές ήταν 
οι πανεπιστημιακές αρχές u Οσο για 
την «πρωτοδεύτερη φορά Αριστερά», 
πέρασε και τις εξετάσεις στις ΗΠΑ u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Είμαι βέβαιος λοιπόν ότι και σε αυτό το ζήτημα το επόμενο 
διάστημα θα υπάρξουν οι κατάλληλες διαβουλεύσεις. 

Αναμένουμε από την πλευρά των θεσμών μία έκθεση – ίσως 
εσείς να είστε πιο πληροφορημένοι από εμένα – η οποία 

αναμένουμε να λέει τα αυτονόητα. Δηλαδή, ότι δεν  υπάρχει 
καμία επίπτωση δημοσιονομική και βεβαίως από την πλευρά 

μας θα δοθούν, αν χρειαστεί, οι απαραίτητες εξηγήσεις για το 
χαρακτήρα αυτών των μέτρων, ώστε να υπάρξει μία υπέρβαση, 

αν θέλετε, της παρεξήγησης που έχει δημιουργηθεί.
Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Εισήγηση για εκλογές!
Ο Στ. Κούλογλου είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέ-

ρουμε αν λειτουργεί ως «μπροστινός» κάποιας ομάδας μέσα 
στον ΣΥΡΙΖΑ ή αν εκφράζει μόνο τον εαυτό του, ούτε μας απα-
σχολεί αυτό. Σημειώνουμε απλά ότι είναι ο μοναδικός (απ' όσο 
διαπιστώσαμε με ένα σύντομο ψάξιμο) που εισηγείται δημόσια 
στον Τσίπρα να πάει άμεσα σε εκλογές, για λόγους άμυνας και 
αυτοσυντήρησης.

Το θεωρητικό σχήμα που πλασάρει ο Κούλογλου είναι εξαιρε-
τικά απλοϊκό και στηρίζεται στα στερεότυπα που χρόνια τώρα 
καλλιεργούνται: «Για τους παροικούντες την Ιερουσαλήμ των 
Βρυξελλών, οι τρικλοποδιές Σόιμπλε, πριν φτάσουν τα πράγμα-
τα στο σημερινό αδιέξοδο, είναι φανερό ότι έχουν ένα στόχο: 
να ανατρέψουν τη κυβέρνηση και να την αντικαταστήσουν με 
μία που θα έχει κορμό τη ΝΔ». Η επίκληση των «παροικούντων 
την Ιερουσαλήμ των Βρυξελλών», που δεν κατονομάζονται, είναι 
ο συνήθης «κίτρινος» τρόπος για να πει κάποιος πως όσα λέει 
δεν τα έχει κατεβάσει από το μυαλό του, αλλά είναι «σίγουρες 
πληροφορίες από πολλούς».

Ο Σόιμπλε έχει ήδη «φάει» τον Ολάντ και τον Ρέντσι (πώς συ-
νέβη αυτό; Ενας Κούλογλου δεν έχει ανάγκη να απαντά σε τέτοια 
ερωτήματα!) και «θέλει να τελειώνει με οτιδήποτε αριστερό έχει 
παραμείνει σε κυβερνητικό επίπεδο στην Ευρώπη. Η ασταθής 
κυβέρνηση της Πορτογαλίας θα είναι το προσεχές θύμα». Αρι-
στεροί και ο Ολάντ και ο Ρέντσι, αλλά αυτό το παραβλέπουμε.

Μετά ο αρθρογράφος περνά στην Ελλάδα. Ο Σόιμπλε θέλει 
οπωσδήποτε να βάλει στην κυβέρνηση τον Μητσοτάκη, όχι μόνο 
γιατί αυτός «ανήκει στην ίδια οικογένεια με αυτήν των Σόιμπλε-
Μέρκελ», αλλά και γιατί «το πρόγραμμα Μητσοτάκη είναι μια 
έμμεση αλλά σαφής εξαγγελία μείωσης των συντάξεων, στα 
πλαίσια μιας νεοφιλελεύθερης εκστρατείας, που ηχεί σαν με-
λωδία στο Βερολίνο». Ασε που, επειδή «το Εurogroup είναι το 
όργανο που καθορίζει τις τύχες των λαών της Ευρώπης», «αν φύ-
γει ο Τσακαλώτος και σε λίγο ο γάλλος υπουργός Οικονομικών, 
η κυριαρχία Σόιμπλε θα είναι συντριπτική»!

Ετσι, πάντα κατά τον Κούλογλου, ο Τσίπρας δεν πρέπει να πε-
ριμένει καμιά βοήθεια από το Βερολίνο, που ακολουθεί «στρα-
τηγική στραγγαλισμού» απέναντι στην οποία «η κυβέρνηση δεν 
είχε, ούτε έχει πολλές επιλογές. Κάθε πλήρης εφαρμογή των 
συμφωνηθέντων, κάθε συμμόρφωση με τις υποδείξεις και τους 
κάθε λογής κόφτες, οδηγεί εδώ και μήνες στη διατύπωση νέων 
απαιτήσεων από το Eurogroup και τους δανειστές. Θα επρόκειτο, 
έχει ήδη γραφτεί, περί πολιτικής αυτοκτονίας».

Κατά τον Κούλογλου, «η κατάσταση που διαμορφώνεται στο 
κόσμο μετά την εκλογή Τραμπ και στην Ευρώπη, με την άνοδο 
της ακροδεξιάς και την καταθλιπτική υπεροχή του Βερολίνου, 
δεν αφήνει σοβαρά περιθώρια μεταρρυθμίσεων και δράσης σε 
κυβερνήσεις της αριστεράς». Γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να 
κάνει… συντεταγμένη άμυνα: «Οταν δέχεσαι επίθεση από υπέρ-
τερες δυνάμεις πρέπει να φροντίσεις να μην καταστραφείς, να 
διατηρήσεις τη θέση σου στο πολιτικό σκηνικό και όσες περισ-
σότερες δυνάμεις μπορείς. Η καλύτερη επίθεση είναι σήμερα η 
-εκλογική- άμυνα».

Το μήνυμα είναι σαφές: να δημιουργήσουμε κρίση αρνούμενοι 
να εφαρμόσουμε αυτά που μας ζητούν οι δανειστές και να πάμε 
σε εκλογές, τις οποίες θα χάσουμε μεν, όμως θα έχουμε ένα 
καλό ποσοστό που θα μας επιτρέψει να μείνουμε στο παιχνίδι 
και να μην την πατήσουμε όπως την πάτησε το ΠΑΣΟΚ. Εκείνο 
που κρατάμε εμείς, όμως, είναι ο μακιαβελικός κυνισμός. Ο ελ-
ληνικός λαός δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Το μόνο που τους 
ενδιαφέρει είναι να μείνουν στο πολιτικό παιχνίδι. Να είναι ο 
Τσίπρας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο Κούλο-
γλου ευρωβουλευτής (με ό,τι αυτό συνεπάγεται).

ΥΓ1. Το παραμύθι του «κακού» Σόιμπλε που ξεφορτώνεται τον 
ένα μετά τον άλλο τους «καλούς» αριστερούς μόνον αφελείς 
μπορεί να πείσει. Ο Ολάντ και ο Ρέντσι δεν ήταν τσιράκια του 
Σόιμπλε. Ηταν υπηρέτες της γαλλικής και της ιταλικής αστικής 
τάξης, αντίστοιχα. Ηταν φορείς σκληρών προγραμμάτων λιτό-
τητας και αντεργατικών ανατροπών, που τους απομόνωσαν από 
τα εργαζόμενα στρώματα και τους οδήγησαν στην πολιτική 
απαξίωση. Υπήρξαν (κυρίως ο Ολάντ, γιατί ο Ρέντσι είναι ακόμα 
μέσα στο παιχνίδι) αναλώσιμοι αστοί πολιτικοί, όπως συνέβη με 
τόσους πρωθυπουργούς στην Ελλάδα: Καραμανλής, Γιωργάκης, 
Σαμαράς, Βενιζέλος είναι αστοί πολιτικοί που αναλώθηκαν στην 
προσπάθειά τους να διαχειριστούν την κρίση του ελληνικού κα-
πιταλισμού.

ΥΓ2. Ο Σόιμπλε κάθε άλλο παρά «κακός» υπήρξε με τον Τσί-
πρα αφότου αυτός υπέγραψε το τρίτο Μνημόνιο. Η γερμανική 
κυβέρνηση στήριξε προκλητικά τον ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές 
του Σεπτέμβρη του 2015. Αντίθετα, παράπονα έχουν ο Σαμαράς 
με τον Βενιζέλο, που εμφανώς δεν τους στήριξαν οι γερμανοί 
ιμπεριαλιστές το φθινόπωρο του 2014. Αν θέλουμε να δούμε την 
αλήθεια, θα πούμε ότι οι Γερμανοί εγκαταλείπουν τον Τσίπρα 
(όπως παλαιότερα) τον Σαμαρά, γιατί πλέον είναι φθαρμένος.

Σκυλάκια του κεφαλαίου
και των ιμπεριαλιστών

Εκείνοι που χαρακτηρίζουν 
τον Τσίπρα ως μεγάλο τακτι-

κιστή θα πρέπει να μαζευτούν 
λίγο, γιατί μετά το φιάσκο της 
προηγούμενης εβδομάδας, 
που ολοκληρώθηκε στο Βερο-
λίνο, ο μόνος χαρακτηρισμός 
που ταιριάζει στον Τσίπρα και 
τους στενούς του συνεργάτες 
είναι αυτός της παιδικής χαράς. 
Για να λέμε την πάσα αλήθεια, 
πρέπει να σημειώσουμε ότι εί-
ναι άλλο πράγμα ο τακτικισμός 
εντός του πολιτικού συστήμα-
τος μιας εξαρτημένης χώρας, 
όπως η Ελλάδα, που μπορεί σ' 
ένα βαθμό να αποδώσει, και 
άλλο ο τακτικισμός σε διεθνές 
επίπεδο, που καταλήγει πάντο-
τε -σε τελική ανάλυση, όπως θα 
έλεγε ο Μαρξ ή στο τέλος της 
ημέρας, όπως λέει ο Τσίπρας, 
χρησιμοποιώντας με επαρχιώτι-
κο κόμπλεξ έναν αγγλισμό-  υπέρ 
του δυνατότερου ιμπεριαλιστι-
κού μέρους. Διότι -όπως μας έχει 
διδάξει ο Λένιν, που συνεχώς 
επιβεβαιώνεται- στο τραπέζι 
των διεθνών διαπραγματεύσε-
ων κάθε μέρος καταθέτει τη 
δύναμη του κεφαλαίου που εκ-
προσωπεί και η όποια μοιρασιά 
γίνεται ανάλογα μ' αυτόν τον 
συσχετισμό δύναμης. Οπότε, ο 
τακτικισμός εξατμίζεται όταν, 
για παράδειγμα, στη μια άκρη 
του τραπεζιού κάθεται ο εκπρό-
σωπος του ψωραλέου ελληνικού 
καπιταλισμού και στην άλλη 
άκρη κάθεται ο εκπρόσωπος 
του γερμανικού ιμπεριαλισμού.

Είτε γιατί στο πίσω μέρος του 
μυαλού του έχει την αναζήτη-
ση μιας ηρωικής εξόδου μέσω 
εκλογών, είτε γιατί θέλει ν' αλ-
λάξει την ατζέντα μπας και ανα-
κάμψει δημοσκοπικά έστω και 
για λίγο, είτε γιατί θέλει να σκορ-
πίσει καπνό παραλλαγής, ενόψει 
του κλεισίματος της δεύτερης 
αξιολόγησης, που θα ισοδυνα-
μεί με τέταρτο Μνημόνιο (ή, αν 
θέλετε, με επέκταση του τρίτου 
Μνημόνιου για μερικά χρόνια 
ακόμα), ο Τσίπρας «πήρε πάνω 
του» τη διαπραγμάτευση, από τη 
μια μοιράζοντας τα γνωστά φι-
λοδωρήματα από την υπέρβαση 
του «πρωτογενούς πλεονάσμα-
τος» και από την άλλη διακη-
ρύσσοντας ότι θα κάνει ο ίδιος 
«πολιτική διαπραγμάτευση», μι-
ας και από τη διαπραγμάτευση 
του «Χίλτον» με το κουαρτέτο/
τρόικα δε βγήκε τίποτα.

Τελικά, έσπασε τα μούτρα 
του σε όλα τα επίπεδα. Οχι μό-
νο στην «πολιτική διαπραγμά-
τευση», που υποτίθεται ότι θα 
έκανε, αλλά και στη διανομή του 
φιλοδωρήματος στους συνταξι-
ούχους, στο οποίο εξάντλησε 
τελικά τα μικρά αποθέματα δια-
πραγματευτικών καυσίμων που 
ενδεχομένως διέθετε. Βρέθηκε 
στην ανάγκη να διαπραγματεύ-
εται ξανά τα μέτρα που είχαν 
αποφασιστεί και είχαν ανακοι-
νωθεί στο Eurogroup στις 5 του 
Δεκέμβρη.

Με ποιους θα έκανε «πολιτι-
κή διαπραγμάτευση» ο Τσίπρας; 
Οχι, βέβαια, με τον παντελώς 
αναρμόδιο Σουλτς. Ούτε με την 
Τερίζα Μέι, με την οποία συνα-
ντιέται μόνο ενόψει διαπραγ-
ματεύσεων με το Κυπριακό. Ο 
Ρέντσι έχει βγει από το κάδρο, 
ενώ ο Ολάντ είναι ένας πολιτικά 
ξεδοντιασμένος υπηρεσιακός 
πρόεδρος, που έχει κατακτή-
σει το θλιβερό ρεκόρ να είναι ο 
πρώτος πρόεδρος της Πέμπτης 
Γαλλικής Δημοκρατίας που δεν 
κατεβαίνει υποψήφιος για δεύ-
τερη θητεία. Απέμενε η Μέρκελ, 
η πολιτικά ισχυρή καγκελάριος 
της ισχυρότερης ιμπεριαλιστι-
κής δύναμης της ΕΕ.

Η Μέρκελ είχε ήδη διαμηνύ-
σει στον Τσίπρα (μέσω δηλώ-
σεων της αναπληρώτριας εκ-
προσώπου της και στη συνέχεια 
του εκπροσώπου ευρωπαϊκών 
θεμάτων της ΚΟ του κόμματός 
της), ότι δεν προτίθεται να συ-
ζητήσει μαζί του τα σχετικά με 
την αξιολόγηση, γιατί αυτά είναι 
της αρμοδιότητας της τρόικας 
και του Eurogroup (δηλαδή του 
Σόιμπλε). Για να μην αφήσει το 
παραμικρό περιθώριο δημαγω-
γίας στον Τσίπρα, φρόντισε να 
το επαναλάβει και η ίδια, στις 
δηλώσεις που έκαναν πριν ξε-
κινήσουν το γεύμα εργασίας 
(επειδή η επίσκεψη Τσίπρα ήταν 
ανεπίσημη, δεν προβλέπονταν 
κοινές δηλώσεις και συνέντευ-
ξη Τύπου μετά την ολοκλήρωσή 
του). Δήλωσε η γερμανίδα κα-
γκελάριος: «Και οπωσδήποτε θα 
ασχοληθούμε με το πρόγραμμα 
της Ελλάδας σε σχέση με την οι-
κονομική κατάσταση. Εδώ, όμως, 
δεν είναι ο τόπος όπου λαμβάνο-
νται αποφάσεις, διότι οι διαβου-
λεύσεις γίνονται με τους τρεις 
θεσμούς και με το Eurogroup. 
Εδώ θα συζητήσουμε για να δού-
με πώς εκτιμά ο έλληνας Πρωθυ-
πουργός την κατάσταση».

Μολονότι είχε ήδη εκδηλω-
θεί η συντονισμένη επίθεση 
από πλευράς Σόιμπλε-Ντεϊ-
σελμπλούμ-Ρέγκλινγκ και είχε 
ανακοινωθεί το πάγωμα της 
εφαρμογής των λεγόμενων βρα-
χυχρόνιων μέτρων για το χρέος, 
ο Τσίπρας δεν τόλμησε να κάνει 
τον παραμικρό υπαινιγμό στη 
δική του δήλωση. Περιορίστηκε 
να πει: «Τέλος, σε ό,τι αφορά την 
πορεία του ελληνικού προγράμ-
ματος, θα έχω την ευκαιρία να 
ενημερώσω την Καγκελάριο για 
τη θετική πορεία της ελληνικής 
οικονομίας, για τη θεαματική 
υπεραπόδοση των εσόδων και 
την επιστροφή, μετά από αρκε-
τά χρόνια, σε θετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης».

Ενώ είχαν ήδη γίνει δηλώσεις 
ενάντια στην απόφαση των Ντε-
ϊσελμπλούμ-Ρέγκλινγκ για πά-
γωμα των βραχυπρόθεσμων μέ-
τρων, από τον Ολάντ, τον Σαπέν 
και τον Μοσκοβισί, ο Τσίπρας 
δεν τόλμησε να πει κουβέντα. 
Αρα, η περιβόητη «πολιτική δια-

πραγμάτευση», που υποτίθεται 
ότι θα έκανε με τη Μέρκελ, είχε 
εξατμιστεί  πριν καν αρχίσει! 

Μερικές ώρες πριν πετάξει 
από τις Βρυξέλλες για το Βερο-
λίνο, αμέσως μετά την ολοκλή-
ρωση της συνόδου κορυφής, ο 
Τσίπρας είχε φροντίσει από τις 
Βρυξέλλες να στείλει μήνυμα… 
συμφιλίωσης στους γερμανούς 
ιμπεριαλιστές. Αυτός που μι-
λούσε για «χορήγηση 13ης σύ-
νταξης», φρόντισε να πει ότι «η 
απόφαση αυτή ελήφθη με απόλυ-
τη ασφάλεια έναντι των στόχων 
του 2016» και πως «είναι κατανο-
ητό από όλους ότι είναι μία από-
φαση εφάπαξ». Κάνοντας ένα 
βήμα παραπέρα, είπε πως «από 
την πλευρά μας θα δοθούν, αν 
χρειαστεί, οι απαραίτητες εξη-
γήσεις για το χαρακτήρα αυτών 
των μέτρων, ώστε να υπάρξει 
μία υπέρβαση, αν θέλετε, της 
παρεξήγησης που έχει δημιουρ-
γηθεί»! 

Ανέφερε, μάλιστα, με νόημα 
ότι «αναμένουμε από την πλευ-
ρά των θεσμών μία έκθεση – ίσως 
εσείς να είστε πιο πληροφορη-
μένοι από εμένα – η οποία ανα-
μένουμε να λέει τα αυτονόητα. 
Δηλαδή, ότι δεν  υπάρχει καμία 
επίπτωση δημοσιονομική». Εν-
νοείται πως ήξερε πολύ καλά 
ότι στην Αθήνα το κουαρτέτο/
τρόικα είχε αφήσει ένα σημεί-
ωμα που έλεγε ότι δεν υπάρχει 
κίνδυνος για το «πρωτογενές 
πλεόνασμα» του 2016.

Δεν ξέρουμε αν εξεπλάγη 
από τη συνέχεια ή αν ήταν προ-
ϊδεασμένος, το βέβαιο όμως 
είναι πως τα χαστούκια άρχι-
σαν να πέφτουν το ένα μετά το 
άλλο. Τα περί «παρεξήγησης» 
που πρέπει να αρθεί και οι δι-
αβεβαιώσεις ότι τα μέτρα που 
εξήγγειλε είναι απολύτως εντός 
της μνημονιακής πολιτικής κρί-
θηκαν από το Βερολίνο ως πολύ 
«λάιτ» αυτοκριτική. Μολονότι ο 
Ρέγκλινγκ δέχτηκε ότι σύμφωνα 
με την έκθεση του κουαρτέτου/
τρόικας δεν υπάρχει πρόβλημα 
με τους στόχους του Μνημόνιου 
για το 2016, ο Σόιμπλε απαίτησε 
το ζήτημα να παραπεμφθεί στο 
EuroWorkingGroup (αποτε-
λείται από τους εκπροσώπους 
των υπουργών Οικονομικών και 
κάνει τρόπον τινά την προπαρα-
σκευαστική δουλειά για λογαρι-
ασμό του Eurogroup). 

Ο αναπληρωτής υπουργός Γ. 
Χουλιαράκης μετέβη άρον-άρον 
την Τρίτη στις Βρυξέλλες, για 
να συμμετάσχει στη συνεδρί-
αση του EWG. Εκεί, όμως, τον 
περίμενε μια δυσάρεστη έκπλη-
ξη, καθώς ούτε η έκθεση του 
κουαρτέτου/τρόικας κρίθηκε 
επαρκής, ούτε οι προφορικές δι-
αβεβαιώσεις που έδωσε ο ίδιος. 
Απαιτήθηκε να υπάρξει γραπτό 
κείμενο από τον Τσακαλώτο, εν 
είδει δήλωσης νομιμοφροσύνης. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που το 
κάνουν αυτό. Το είχαν κάνει και 
επί συγκυβέρνησης Παπαδήμου, 

όταν ζήτησαν και από τον Σαμα-
ρά να υπογράψει ότι αποδέχεται 
το δεύτερο Μνημόνιο.

Μολονότι είχε βουΐξει ο κό-
σμος (οι Γερμανοί φροντίζουν 
και τα διατυμπανίζουν κάτι τέ-
τοια), ο Τσακαλώτος διένειμε 
αργά το βράδυ της Τρίτης ένα 
non paper, που έλεγε ότι «ανταλ-
λάχθηκαν απόψεις πάνω στις 
πιθανές συνέπειες που τυχόν 
θα έχουν στην εφαρμογή των 
βραχυπρόθεσμων μέτρων για το 
χρέος τα πρόσφατα μέτρα που 
αποφάσισε η ελληνική κυβέρνη-
ση» και ότι… «οι διαβουλεύσεις 
θα συνεχιστούν έως και αύριο, 
Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, οπότε 
και θα ληφθεί μία απόφαση για 
τα επόμενα βήματα».

Φυσικά, όλα τα ελληνικά 
ΜΜΕ είχαν την είδηση για τη 
δήλωση νομιμοφροσύνης που 
απαιτήθηκε. Το ότι ο Τσακαλώ-
τος πήγε να κρύψει το γεγονός 
δείχνει αμηχανία, για να μην 
πούμε πανικό. Την επομένη (Τε-
τάρτη), από το υπουργείο Οικο-
νομικών είχαμε μούγκα (ούτε 
non paper δεν εκδόθηκε), ενώ 
οι πληροφορίες πότε έλεγαν ότι 
υπήρξε νέα εμπλοκή και πότε 
ότι στάλθηκε η επιστολή Τσα-
καλώτου και δε θα χρειαστεί 
να συγκληθεί εκ νέου το EWG. 
Η «Καθημερινή» ήταν η μόνη 
που ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει 
το περιεχόμενο της επιστολής 
Τσακαλώτου, που ήταν η επιτο-
μή της οσφυοκαμψίας, καθώς 
δεν έδινε απλά εξηγήσεις ότι το 
φιλοδώρημα προς τους χαμη-
λοσυνταξιούχους ήταν εφάπαξ 
και δεν πρόκειται να ξαναδοθεί, 
αλλά έκανε και αυτοκριτική για 
το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρ-
νηση δεν συζήτησε το θέμα με 
τους «θεσμούς», ώστε να έχει 
τη σύμφωνη γνώμη τους. Τελι-
κά, αργά το βράδυ διέρρευσε 
ότι δεν υπήρξε επιστολή Τσα-
καλώτου προς το EWG, γιατί το 
σχέδιό της δεν ικανοποίησε τον 
Σόιμπλε, κι ότι θα ξεκινούσε μια 
διαδικασία με το κουαρτέτο/
τρόικα, για να καθοριστεί από 
κοινού το περιεχόμενο της επι-
στολής, που απότι φαίνεται οι 
Τσιπραίοι δεν μπορούσαν ακό-
μα να σηκώσουν στη μορφή που 
απαιτούσε ο Σόιμπλε.

Σημασία έχει να επισημάνου-
με από τη μια το γκανγκστεριλίκι 
των ιμπεριαλιστών, που συμπε-
ριφέρονται στην ελληνική κυ-
βέρνηση λες και είναι δημοτικό 
συμβούλιο απομονωμένης κω-
μόπολης σε κορυφή των Αλπε-
ων, και από την άλλη τη δουλι-
κότητα της συγκυβέρνησης των 
Τσιπροκαμμένων απέναντί τους. 
Πρώτα κάνουν τους μάγκες, που-
λώντας ηρωιλίκι στον ελληνικό 
λαό, και μόλις φάνε την πρώτη 
σφαλιάρα, βάζουν την ουρά στα 
σκέλια κι αρχίζουν να γλείφουν 
τα χέρια των «μεγάλων αφεντι-
κών» της Ευρωζώνης, ως γνήσιοι 
εκπρόσωποι του εξαρτημένου 
ελληνικού καπιταλισμού.
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ΕΕ σημαίνει αποικισμός 
και κινεζοποίηση

«Από την άποψη των οικονομικών όρων του 
ιμπεριαλισμού, δηλαδή της εξαγωγής κεφαλαίου και 
του μοιράσματος του κόσμου από τις “προχωρημένες” 
και “πολιτισμένες” αποικιακές δυνάμεις, οι Ενωμένες 
Πολιτείες της Ευρώπης μέσα σε καπιταλιστικό 
καθεστώς είτε είναι απραγματοποίητες είτε είναι 
αντιδραστικές (…) Οι Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης 
στις συνθήκες του καπιταλισμού θα ισοδυναμούσαν 
με συμφωνία για το μοίρασμα των αποικιών. Στον 
καπιταλισμό, όμως, δεν μπορεί να υπάρξει άλλη βάση, 
άλλη αρχή μοιρασιάς εκτός από τη δύναμη» (Β. Ι. Λένιν, 
Για το σύνθημα των Ενωμένων Πολιτειών της Ευρώπης, 
Αύγουστος 1915).

Πέρασε ένας αιώνας από τότε που ο Λένιν έκανε 
αυτή την «προφητική» διαπίστωση, στηριγμένος 
στην ανάλυσή του για τον ιμπεριαλισμό. Ομως, 
οι ευρωλάγνοι και ευρωλιγούρηδες, οι πολιτικοί 
εκπρόσωποι του μεταπραττικού και εξαρτημένου 
ελληνικού καπιταλισμού επιδίδονται -δεκαετίες 
τώρα- σε μια εκκωφαντική προπαγάνδα, με 
χαρακτηριστικά μαζικής πλύσης εγκεφάλου, 
προκειμένου να ωραιοποιήσουν την ΕΟΚ αρχικά, 
την ΕΕ σήμερα. Να τις παρουσιάσουν σαν μια ένωση 
ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.

Τελευταίος (χρονολογικά) στη χορεία των μεγάλων 
πολιτικών απατεώνων ο Τσίπρας, επαναλαμβάνει 
συνεχώς αυτό το ίδιο παραμύθι, βγάζοντας 
κοροϊδευτικά τη γλώσσα στον… ξεπερασμένο 
Λένιν. «Εχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να στρέψει το 
ενδιαφέρον της στην Ελλάδα με αλληλεγγύη» έγραφε 
στις 5 Δεκέμβρη στο Twitter, αναφερόμενος στις 
αποφάσεις του τελευταίου Eurogroup.

Πριν περάσουν δυο βδομάδες, έφαγε προσωπικά 
ένα ακόμα γερό χαστούκι. Το φιλοδώρημα που 
μοίρασε στους χαμηλοσυνταξιούχους, απόλυτα 
συμβατό με τη μνημονιακή πολιτική, πέρασε από 
σαράντα κύματα για να εγκριθεί. Η ίδια η διαδικασία 
αυτής της έγκρισης υπήρξε ένας ακόμα δημόσιος 
εξευτελισμός για τον Τσίπρα και τους υπουργούς του, 
καθώς οι ιμπεριαλιστές δεν αρκέστηκαν ούτε στη 
νομοθετική διάταξη, ούτε στις εξηγήσεις που έδωσαν 
προφορικά και ο Τσίπρας και οι υπουργοί, αλλά 
απαίτησαν μια γραπτή δήλωση νομιμοφροσύνης. Μια 
δήλωση που δεν έχει κάποια πρακτική σημασία από 
την άποψη της εφαρμογής του Μνημονίου, πολιτικά 
όμως υπενθυμίζει στο πολιτικό προσωπικό της 
ελληνικής αστικής τάξης ποιος κάνει κουμάντο και 
πώς οφείλουν να συμπεριφέρονται.

Η ΕΕ της «ισότητας», της «αλληλεγγύης» και 
της «πραγματικής σύγκλισης» αποκάλυψε για μια 
ακόμα φορά τον αποκρουστικό ιμπεριαλιστικό 
της χαρακτήρα. Τα πολιτικά επιτελεία των 
ιμπεριαλιστικών χωρών δείχνουν και πάλι το στυγνό 
τους πρόσωπο. Δεν ενδιαφέρονται ούτε καν για τα 
προσχήματα που τηρούσαν άλλες εποχές.

Ποιος αμφιβάλλει για το μέλλον που μας 
επιφυλάσσουν; Ενα μέλλον ίδιο και χειρότερο 
με το ζοφερό παρόν. Αποικισμός της χώρας και 
κινεζοποίηση του λαού είναι -με λίγα λόγια- αυτό που 
εφαρμόζουν, αυτό που μας επιφυλάσσουν. Και δεν 
πρόκειται να βρουν καμιά αντίσταση από τις αστικές 
πολιτικές δυνάμεις. Γιατί αυτές οι δυνάμεις -πέρα από 
τις δημαγωγικές τους εξαγγελίες- ξέρουν πολύ καλά 
ποιο σύστημα υπηρετούν και ποια είναι τα περιθώριά 
του. Ο δικός τους ρεαλισμός είναι ο ρεαλισμός του 
αποικισμού και της κινεζοποίησης.

Το όχι δεν πρόκειται να το πει η αστική Ελλάδα. 
Πρέπει να το πει ένας επαναστατημένος λαός, 
αποφασισμένος να πάρει την τύχη του στα χέρια του.

στο ψαχνό

Αρουραίοι
Συνέχισε και στο Βερολίνο το θρήνο 

της απατημένης ερωμένης, που την πα-
ράτησε το ΔΝΤ, ο Τσακαλώτος. Αυτή τη 
φορά βρήκε άλλη κρυάδα να πει: το ΔΝΤ 
μοιάζει με λιοντάρι, αλλά αποδείχτηκε 
γατάκι. Δηλαδή, δε συγκρούστηκε με τον 
Σόιμπλε ώστε να επιβάλει μείωση των πε-
ριβόητων «πρωτογενών πλεονασμάτων» 
μετά το 2018!

Αν ακολουθήσουμε τη λογική του Τσα-
καλώτου για λιοντάρια και γατάκια, τον 
ίδιο και τους υπόλοιπους συριζαίους σε 
ποια κατηγορία του ζωικού βασίλειου θα 
τους κατατάξουμε, δεδομένου ότι κρύ-
βονταν πίσω από το «λιοντάρι» ΔΝΤ και 
περίμεναν απ' αυτό να νικήσει για λογα-
ριασμό τους την «τίγρη» Σόιμπλε; Κάτι σε 
αρουραίους φέρνουν.

Περιττεύει να πούμε, βέβαια, πως αυ-
τό το σχήμα είναι από την αρχή μέχρι το 
τέλος ψεύτικο, μουσαντένιο, παραμυθα-
τζίδικο. Οχι πως δεν υπάρχουν διαφωνίες 
ανάμεσα στα διάφορα ιμπεριαλιστικά 
κέντρα, όμως ποτέ αυτές οι διαφωνίες 
δεν αφορούν την υπεράσπιση λαϊκών 
συμφερόντων. Με τη μοιρασιά της λείας 
έχουν να κάνουν. Γι' αυτό και, ακολουθώ-
ντας το παράδειγμα του Τσακαλώτου με 
τις παροιμίες, θα του λέγαμε να θυμηθεί 
την αφρικάνικη παροιμία: «όταν στο βάλτο 
πλακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν 
τα βατράχια».

Ε, ρε, μεγαλεία
Οποιος άνοιγε την ιστοσελίδα της Βου-

λής την περασμένη βδομάδα, έβλεπε να 
του χαμογελά στοργικά η Ελένη Αυλωνί-
του με το νέο «λουκ» (το πλατινέ μαλλί), 
ενώ ο τίτλος («Εκπροσώπηση της Βουλής 
των Ελλήνων στην Κοινοβουλευτική Συ-
νέλευση της Μεσογείου») τον παρέπεμπε 
στην… ειδησάρα: η Ελένη είναι «επικεφα-
λής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Μεσο-

γείου» (στη φωτογραφία, πάντως, μόνη 
της είναι, δεν υπάρχει αντιπροσωπεία) 
και υπ' αυτή της την ιδιότητα «συμμετείχε 
στη συνάντηση που οργάνωσε στη Ρώμη 
η Επιτροπή Διαλόγου των Πολιτισμών και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της εν λόγω Συ-
νέλευσης, με θέμα  τον διαθρησκευτικό 
διάλογο και την αντιμετώπιση του εξτρε-
μισμού»!

Η μεγάλη είδηση, όμως, ήταν παρα-
κάτω: «Στο περιθώριο των εργασιών και 
εν όψει της εκλογής των μελών του νέ-
ου προεδρείου της Συνέλευσης, που θα 
πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Φεβρου-
άριο στο Πόρτο, η κυρία Αυλωνίτου υπέ-
βαλε την υποψηφιότητά της για τη θέση 
Αντιπροέδρου της Συνέλευσης»!

Παρακαλούμε να αποφύγετε σχόλια 
του τύπου «καταλαβαίνουμε τι σόι συ-
νέλευση είναι αυτή», και να συνταχθείτε 
στην εθνική προσπάθεια να εκλεγεί η 
Ελένη αντιπρόεδρος.

Γαργάρα
Ο Τρύφων Αλεξιάδης πήρε πόδι από 

την κυβέρνηση, οι ιδέες του, όμως, εξα-
κολουθούν να στοιχειώνουν τη συγκυ-
βέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Μια από τις 
αγαπημένες ιδέες του ήταν η δημιουρ-
γία ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού 
για τις επιχειρήσεις, μέσω του οποίου 
θα διαχειρίζονται τις εισπράξεις από πι-
στωτικές κάρτες και ηλεκτρονικές πλη-
ρωμές και θα καταβάλλονται οι μισθοί 
των εργαζομένων τους, οι ασφαλιστικές 
εισφορές και οι φορολογικές υποχρεώ-
σεις. Αρεσε τόσο πολύ αυτή η ιδέα, που 
ο ίδιος ο Τσίπρας τη συμπεριέλαβε στις 
εξαγγελίες που έκανε από το βήμα της 
ΔΕΘ, τον περασμένο Σεπτέμβρη. Αλ-
λο οι εξαγγελίες της συγκυβέρνησης, 
όμως, και άλλο οι βουλές της τρόικας/
κουαρτέτου, που φάνηκε ότι δε συμφω-
νεί με το μέτρο, γιατί θεωρεί ότι οι επι-
χειρηματίες θα το καταστρατηγούν, 
αποφεύγοντας μέσω αυτού του λογα-

ριασμού την κάλυψη φορολογικών τους 
υποχρεώσεων ή υποχρεώσεών τους προς 
τρίτους. Ετσι, η ρύθμιση μπήκε στο ψυγείο. 
Παρά ταύτα, ο ασυγκράτητος Τρύφωνας 
διαβεβαίωνε πως το θέμα συζητιέται με 
τους «θεσμούς» και η διαπραγμάτευση 

«πάει καλά»!

Στρατηγική ξεπλύματος 
των νεοναζί

«Υπάρχει απλός κόσμος που μέσα 
στη μέγγενη των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει και την αδυναμία να δώ-
σει λύσεις με τις υπάρχουσες πολιτικές 
δυνάμεις, νομίζει ότι η Χρυσή Αυγή εί-
ναι λύση για αυτόν. Είναι απλός κόσμος 
που δεν έχει καμία σχέση με τον ρατσι-
σμό και τον φασισμό. Δεν αναφέρομαι 
στα τάγματα εφόδου, αλλά για τους 
απλούς ανθρώπους, τους ψηφοφόρους 
που αγωνιούν για να βρουν μία λύση 
επιβίωσης. Ουσιαστικά κάνω μία διαπί-
στωση ότι υπάρχει και κόσμος που έχει 
παρασυρθεί και δεν είναι στη λογική 
των φασιστών».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μάκης 
Μπαλαούρας, επί χρόνια συνδικαλι-
στής και πολιτικό στέλεχος, ήξερε πολύ 
καλά τι έλεγε, σχολιάζοντας το θόρυβο 
που ξέσπασε μετά τις δηλώσεις Παρα-
σκευόπουλου. Πηγαίνοντας τη συζήτη-
ση στον «απλό κόσμο», που τάχα δεν 
ξέρει τι είναι οι χρυσαυγίτες και τους 
ψηφίζει επειδή είναι πολιτικά απελπι-
σμένος (αλήθεια, αυτός ο «απλός κό-
σμος» δεν έχει άλλες επιλογές στην 
κάλπη; γιατί επιλέγει το εγκληματικό 
νεοναζιστικό μόρφωμα;), προσπαθεί 
να δικαιώσει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. 
Μια πολιτική ξεπλύματος της ΧΑ, επει-
δή εκτιμούν ότι αυτή κόβει ψήφους από 
τη ΝΔ. Οι συριζαίοι είναι πιο αδίστα-
κτοι από τους σοσιαλδημοκράτες του 
Μεσοπολέμου.

ΚΟΝΤΡΕΣ

«Υπάρχουν βεβαίως ορισμένοι ευρωπαίοι σοσιαλιστές και σοσιαλδημοκράτες που άλλα λένε δημοσίως, άλλα κάνουν ως κυβέρνηση 
και άλλα ψηφίζουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Eurogroup, που νομίζουν ότι ενθαρρύνουν τον ελληνικό λαό, ενώ ενθαρρύνουν 
τον απόλυτο τυχοδιωκτισμό της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά. Βλάπτουν την ελληνική οικονομία, γιατί δημιουρ-
γούν ψευδείς εντυπώσεις για τους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς». Λύσσαγε και άφριζε ο Μπένι από το βήμα της Βουλής στην Αθήνα, 
ενώ την ίδια ώρα η Φωφάρα φωτογραφιζόταν παρέα με τον Τσίπρα στη σύνοδο κορυφής των ευρωπαίων σοσιαλδημοκρατών στις 
Βρυξέλλες. Πάλι καλά που μπήκε ανάμεσά τους ο πορτογάλος πρωθυπουργός Αντόνιο Κόστα, γιατί θα πιάνονταν και αγκαζέ. Ο Μπένι 
έχει πρόβλημα και θα τον συμβουλεύαμε να το κοιτάξει. Παθαίνει τέτοιες κρίσεις μεγαλείου, που νομίζει πως ο Ολάντ, ο Μοσκοβισί, ο 
Ρέντσι, ο Τζεντιλόνι, ο Κόστα, ο Τίμερμανς, ο Σουλτς, ο Πιτέλα διαβάζουν με προσοχή και δέος τις παπάρες που λέει ή γράφει αυτός.
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Τη θυμήθηκε, όμως, το ΠΑΣΟΚ που έχει καταθέσει και σχετι-
κή τροπολογία. Και ο Κεγκέρογλου υπέβαλε επίκαιρη ερώτηση, 
στην οποία απάντησε την περασμένη Παρασκευή η διάδοχος 
του Τρύφωνα Αικ. Παπανάτσιου. Και τι είπε; Οτι «πραγματικά ο 
ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός είναι ένα εργαλείο στα χέ-
ρια των επιχειρηματιών», όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλα 
«εργαλεία». Θα εφαρμοστούν αυτά πρώτα «και θα εξετάσουμε 
περαιτέρω το θέμα». Ο Κεγκέρογλου επανήλθε, θύμισε τι έλεγαν 
μέχρι πρότινος οι συριζαίοι, αλλά η Παπανάτσιου… βράχος: «Θα 
επανέλθουμε αργότερα, ίσως, για τον ακατάσχετο λογαριασμό, 
αφού δούμε πρώτα τι θα βελτιώσει ο εξωδικαστικός συμβιβα-
σμός που θα έρθει στο επόμενο διάστημα. Ποντάρουμε στον 
εξωδικαστικό συμβιβασμό ότι θα λύσει αρκετά ζητήματα και από 
εκεί και μετά, αν δούμε ότι υπάρχουν κενά, θα το επανεξετάσου-
με και θα δούμε τι θα προχωρήσει».

Τόσες λέξεις για να περιγραφεί μια ακόμα «γαργάρα με ταβα-
νόπροκες», πρωθυπουργικής εξαγγελίας μάλιστα.

Τον ξωπέταξαν
Οπως ανακοινώθηκε, ο Μ. Σάλλας μπαίνει ως «στρατηγικός 

επενδυτής» στην Παγκρήτια Τράπεζα. Δε θ’ ασχοληθούμε με την 
υμνολογία διάφορων «παπαγαλακίων» του αστικού Τύπου, που επί 
χρόνια έβγαζαν «χαρτζιλίκι» από τον Σάλλα και τώρα βγάζουν 
την υποχρέωση, προσδοκώντας ότι το «χαρτζιλίκι» θα συνεχιστεί. 
Θα θυμίσουμε μόνο ότι ο Σάλλας «παραιτήθηκε» από την Πει-
ραιώς και οι σχετικές ανακοινώσεις του ίδιου και της τράπεζας 
έλεγαν ότι παραχωρεί τα ηνία στη νεότερη γενιά, γιατί πρέπει 
να… ξεκουραστεί. Τώρα, ο «κουρασμένος», μπαίνει σε μια μικρή 
τράπεζα, κουβαλώντας προφανώς όχι μόνο δικά του κεφάλαια, 
αλλά και κεφάλαια κάποιων από τις καπιταλιστικές οικογένειες 
που τον στήριζαν όλ’ αυτά τα χρόνια στην Πειραιώς, έχοντας 
εμπιστευτεί κεφάλαιά τους στη διαχείρισή του.

Το συμπέρασμα είναι πως ο Σάλλας δεν έφυγε από την Πει-
ραιώς οικεία βουλήσει, αλλά ότι τον ξωπέταξαν οι ιμπεριαλιστές 
δανειστές, που ελέγχουν την τράπεζα μέσω του ΤΧΣ. Η Πειραιώς, 
χάρη στα διαδοχικά σκάνδαλα των προηγούμενων μνημονιακών 
κυβερνήσεων (τελευταίο απ’ αυτά ήταν το χάρισμα της Αγροτι-
κής), έγινε η πρώτη τράπεζα της χώρας στη «λιανική» τραπεζική. 
Και βέβαια, πίσω απ’ όλες αυτές τις κινήσεις έρευσε μπόλικο 
χρήμα. Παίρνοντας τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος, οι 
δανειστές έδειξαν στον Σάλλα την πόρτα της εξόδου, για να βά-
λουν στην Πειραιώς ανθρώπους της απόλυτης επιλογής τους.

Πήραν ό,τι ήθελαν
Οι δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Τόμας 

Ντε Μεζιέρ, μετά το περιστατικό της δολοφονίας φοιτήτριας στο 
Φράιμπουργκ, για την οποία ένοχος φέρεται νεαρός Αφγανός, 
που είχε καταδικαστεί για παρόμοιο περιστατικό στην Ελλάδα και 
είχε αποφυλακιστεί με όρους, άγγιζαν τα όρια της προβοκάτσιας. 
Εριχνε στις ελληνικές αρχές την ευθύνη, λες και ο νεαρός Αφγα-
νός δεν πέρασε από τόσες ευρωπαϊκές χώρες μέχρι να φτάσει 
στη Γερμανία. Μετά από μια απολογητική ανακοίνωση του ελλη-
νικού υπουργείου Δικαιοσύνης, πληροφορηθήκαμε τη συνέχεια 
από τη γερμανική κιτρινοφυλλάδα «Μπιλντ» και όχι από κάποια 
επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος 
του Ντε Μεζιέρ δήλωσε στην κιτρινοφυλλάδα ότι «η ελληνική 
κυβέρνηση υποσχέθηκε να παράσχει στις γερμανικές αρχές ένα 
σημαντικό αριθμό στοιχείων προσωπικών δεδομένων ώστε να 
είναι σε θέση να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα».

Οι Γερμανοί έβαλαν ψηλά τον πήχη με τις προβοκατόρικες 
δηλώσεις του Ντε Μεζιέρ για να πάρουν αυτό που ήθελαν. Να 
πατήσουν πόδι και στις ελληνικές αστυνομικές και λοιπές μυστι-
κές υπηρεσίες, στις οποίες μέχρι τώρα πρόσβαση είχαν μόνο οι 
Αμερικανοί.

Συνηθισμένος στις κωλοτούμπες
Η εποχή που ο Τσίπρας προειδοποιούσε τον Ολάντ να προσέξει 

για να μην καταντήσει Ολαντρέου δεν είναι και τόσο μακρινή. 
Τώρα, ο Τσίπρας προσπαθεί να σύρει και τους υπόλοιπους ψευ-
τοαριστερούς της Ευρώπης σε στρατηγική συμμαχία με τους 
διάφορους «Ολαντρέου» της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, 
κάνοντας μια ακόμα θεαματική κωλοτούμπα.

Μιλώντας στο συνέδριο της γερμανικής Linke, κάλεσε τα κόμ-
ματα της ευρωπαϊκής ψευτοαριστεράς «να προσεγγίσουμε άλλες 
προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις», εξηγώντας ότι «χρειάζεται 
να βρισκόμαστε σε μόνιμο διάλογο και να εξαντλούμε όλες τις 
μορφές συνεργασίας με τις αντι-νεοφιλελεύθερες, προοδευτικές 
πολιτικές δυνάμεις. Πρέπει να συνεργαζόμαστε για να αποτρέ-
ψουμε την απειλή και την άνοδο της ακραίας και λαϊκιστικής δε-
ξιάς». Δεν τον ακούνε όλοι, βέβαια. Δεν τον άκουσαν οι Podemos 
που αρνήθηκαν να συγκυβερνήσουν με τους σοσιαλδημοκράτες 
στην Ισπανία, επιλέγοντας μια τακτική που εκτιμούν ότι θα τους 
βοηθήσει να τους ξεπεράσουν εκλογικά. Στην Πορτογαλία, όμως, 
έγινε αυτό που εισηγείται ο Τσίπρας, που έχει γίνει βαστάζος της 
πιο δεξιάς, της πιο νεοφιλελεύθερης σοσιαλδημοκρατίας που 
έχει γνωρίσει ποτέ η ευρωπαϊκή ήπειρος.

Δύο χιλιάδες δεκαέξι
είσαι ο μπάτλερ τους, Αλέξη

58 κεράκια θα σβήσει στις 29 Δεκεμβρίου ο ΟΠΑΠ, που ιδρύ-
θηκε εκείνη τη μέρα με το Βασιλικό Διάταγμα 20 «Περί συστά-
σεως Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου». Ο 
οργανισμός που προειδοποιεί για «εθισμό» και παραπέμπει σε 
συμβουλές ειδικών, αφού πρώτα βάλει μπουρλότο και τινάξει 
στον αέρα χιλιάδες ανθρώπους. Ο οργανισμός με την ψευδε-
πίγραφη, παραπλανητική ονομασία, αφού μικρό κομμάτι των 
δραστηριοτήτων του καταλαμβάνουν πλέον τα προγνωστικά πο-
δοσφαίρου. Μπιγκ μπίζνες για τον οργανισμό της ελπίδας που όλο 
έρχεται και ποτέ δεν φτάνει (ποια «πρώτη φορά αριστερά» ρε;), 
τον οργανισμό του καθαγιασμέ-
νου κρατικού τζόγου.

Βρε τον Μπούλη που χαρα-
κτήρισε έτσι έναν άλλο μπούλη! 
Εχει χαθεί κάθε μέτρο μεταξύ 
των βουτυρομπούληδων…

Τι έκανε ο Χουντής στη χού-
ντα; Κάτω από ποια φλάμπου-
ρα στέκεται ο Φλαμπουράρης; 
Απέμειναν τελικά φίλοι στον 
Φίλη; Εχει φίλη; Ποια η σχέση Μπαλτά και Βορίδη; Πώς ερμη-
νεύεται εκείνο το «αχ» της Αχτσιόγλου; Τι ομάδα είναι ο Γαβρό-
γλου; Αφού είναι από Σύμη-Ρόδο, γιατί λέγεται Σαντορινιός; Αφού 
είναι αργός, γιατί λέγεται Κουίκ; Αφού είναι σκούρος γιατί λέγεται 
Ξανθός; Τι κολόνια φοράει ο Τόσκας; Τοποθετεί εαυτόν στους 
αστούς η Τσαρουχά; Ποια η θέση Παππά στο ζήτημα χωρισμού 
κράτους-Εκκλησίας; Πού και πώς το έπαθε ο Καμμένος; Εχει φά-
ει… ραβδισμούς από δάσκαλο ο Βίτσας;

Ελέγχεται από την αρμόδια πολιτική επιτροπή η πρόταση άλ-
λης μιας αριστεροδεξιάς συγχώνευσης: αυτής των Μίχαλου και 
Λιάκου, με το εξαγόμενο «Μιχαλολιάκος»…

«Ενας λαός που εκλέγει διεφθαρμένους, κλέφτες, προδότες 
και απατεώνες, δεν είναι θύμα. Είναι συνεργός τους» (George 
Orwell).

«Και να χάσουμε μερικά νησιά δεν πειράζει» τον Κώστα Ζου-
ράρι, που έλυσε την ανεξήγητη σιωπή του και σκόρπισε ελπίδα 
(έρχεται!) στη στήλη. Αυτό που τον ενδιαφέρει (ένδεια φέρει) 
είναι «μη χάσουμε τη γλώσσα».

Δηλαδή ο οπαδός του Πλεύρη λέγεται πλευρικός; ‘Η έστω πλευ-
ριστής; ‘Η μήπως πλευρώτους; Πλευρίτιδα!...

Εξ όσων γνωρίζουμε, οι ευρωβουλευτές είναι όργανα και υπάλ-
ληλοι της ΕΕ με την ευρεία (ή και στενή) έννοια. Γνωρίζουμε επί-
σης το αυτοαποκαλούμενο «κομμουνιστικό» κόμμα Ελλάδας. Με 
αυτά τα δύο κρατούμενα κατά νου, απολαύστε τα αποσπάσματα 
που παραθέτουμε από παρέμβαση της ευρωκοινοβουλευτικής 
ομάδας του «Κ»ΚΕ και το δελτίο Τύπου που τα συνοδεύει: «Η 
Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, δεν είναι όργανο 
δημοκρατικού ελέγχου, αλλά όργανο επιβολής της αντιδραστικής 
Ευρωενωσιακής πολιτικής, όπως ομολογεί η έκθεση, και χειραγώ-
γησης της λαϊκής διαμαρτυρίας. Το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου 
και της Επιτροπής Αναφορών σαν μηχανισμού ελέγχου εφαρ-
μογής της αντιδραστικής ευρωενωσιακής πολιτικής και ταυτό-
χρονα χειραγώγησης των λαϊκών αντιδράσεων με διακηρύξεις 
περί “δημοκρατικού ελέγχου“ ανέδειξε στην παρέμβασή της η 
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, στη σχετική συζήτηση 
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούρ-
γο (…) Ενα από τα κορυφαία παραδείγματα του αντιδραστικού 
ρόλου της είναι η προκλητική απόφασή της να χαρακτηρίσει μη 
παραδεκτή και να “κλείσει“ την υπόθεση της αναφοράς για τις 
γερμανικές αποζημιώσεις που είχε καταθέσει η ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ σε 
συνεργασία με την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ όπως 
κατήγγειλε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Σωτήρης Ζαριανόπουλος 
στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης».

«Το αστικό κράτος των φυγάδων του καθήκοντος και της ερ-
γασίας χρηματομανών κι εκμεταλλευτών αστών, το διατηρούμε 
εμείς οι απόγονοι χωρικών οι οποίοι από γενιά σε γενιά το ενι-
σχύουμε με νέα μέλη (επιστήμονες, μεταπράτες, εργάτες) και το 
αναπαράγουμε» (Λεωνίδας Γούσιος).

«Γιορτές» και πανηγύρια για άλλη μια χρονιά, για άλλη μια φο-
ρά. «Καλήν ημέρα άρχοντες» και να τεμενάδες και υποκλίσεις 
και προσκυνήματα (προς κινήματα καμία κίνηση). Και τρεις μάγοι 
(τρόικα) με τα δώρα (μνημόνια).

Κι όμως, τόσα δισ. θα διακινηθούν με τα κάλαντα χωρίς έλεγχο, 
χωρίς ΦΠΑ, χωρίς παραστατικά, χωρίς την παραμικρή φορολό-
γηση!

Κι ας μην ξεχνάμε: «Η φιλανθρωπία χάνεται μέσα σε μυριάδες 
παράσιτα και δεν φτάνει σ’ αυτούς που έχουν ανάγκη, εκτός αν 
πρόκειται να τους ταπεινώσει. Εν τω μεταξύ, οι μεσάζοντες της 
φιλανθρωπίας ζουν άνετα στις πλάτες των πλούσιων και των φτω-
χών» (Luigi Molinari – «Η παρακμή του ποινικού δικαίου»).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Μαχμούντ Αμπάς

Πασχίζει να κρατηθεί 
στην εξουσία

Λίγες βδομάδες μετά την 
επανεκλογή του στη θέση 

του Γενικού Γραμματέα της 
Φατάχ, ο Μαχμούντ Αμπάς 
προχώρησε στην άρση της 
βουλευτικής ασυλίας πέντε 
βουλευτών του Παλαιστινια-
κού Νομοθετικού Συμβουλί-
ου, που είναι και στελέχη της 
Φατάχ, λόγω της σχέσης που 
διατηρούν με τον Μοχάμεντ 
Νταχλάν, πρώην υπεύθυνο 
Ασφαλείας της Φατάχ και 
επίδοξο διάδοχο του Αμπάς 
στην ηγεσία της Φατάχ και της 
Παλαιστινιακής Αρχής.

Παρά το γεγονός ότι την 
απόφαση για άρση της βου-
λευτικής ασυλίας πρέπει να 
την υπερψηφίσουν τουλάχι-
στον τα δυο τρίτα του ΠΝΣ, 
ο Αμπάς προχώρησε σε αυτή 
την κίνηση παίρνοντας την 
έγκριση του Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της ΠΑ, που σχη-
μάτισε ο ίδιος, με απόφασή 
του τον περασμένο Απρίλη, 
και αποτελείται αποκλειστικά 
από ανθρώπους του.

Η άρση της ασυλίας των 
πέντε βουλευτών έγινε μια 
βδομάδα μετά την καταδίκη 
του Νταχλάν από δικαστήριο 
της Δυτικής Οχθης σε φυ-
λάκιση τριών χρόνων, με την 
κατηγορία της υπεξαίρεσης 16 
εκατ. δολαρίων, όταν ήταν κυ-
βερνητικό στέλεχος στη Γάζα 
πριν από μερικά χρόνια. Τον 
περασμένο Νοέμβρη, η Κε-
ντρική Επιτροπή της Φατάχ, 
η ίδια που ανανέωσε τη θητεία 
του Αμπάς ως Γενικού Γραμμα-
τέα του κόμματος, απέπεμψε 
τον Νταχλάν από μέλος της. 
Να σημειωθεί ότι η ΚΕ είχε να 
συνεδριάσει 7 χρόνια, γεγονός 
που δείχνει πόσο υπολογίζει 
ο Αμπάς το ίδιο του το κόμ-
μα. Με απόφαση του Αμπάς 
αποφάσισε να μην κληθούν 

στη συνεδρίαση όσα μέλη 
είναι φίλα προσκείμενα στον 
Νταχλάν, ενώ η νέα ΚΕ, που 
προέκυψε από τη συνεδρίαση 
της παλιάς, αποτελείται στη 
συντριπτική της πλειοψηφία 
από ανθρώπους της κλίκας 
του Αμπάς. Την Κυριακή 20 
Δεκέμβρη, μερικοί βουλευτές 
της Φατάχ κάλεσαν δημόσια 
το ΠΝΣ να ακυρώσει την άρση 
της ασυλίας των πέντε βουλευ-
τών, χαρακτηρίζοντας παρά-
νομη την απόφαση του Αμπάς.

Αυτές οι πραξικοπηματικού 
τύπου κινήσεις εκκαθάρισης 
των εσωκομματικών του αντι-
πάλων δείχνουν ότι ο Αμπάς 
πασχίζει να κρατηθεί στην 
εξουσία με νύχια και με δό-
ντια, έχοντας χάσει ολοκληρω-
τικά τη στήριξη που είχε μέχρι 
πρόσφατα από τα αραβικά 
καθεστώτα, τις ΗΠΑ και τους 
σιωνιστές. Βέβαια, ακόμα και 
να αλλάξει η ηγεσία της Φα-
τάχ και κατ' επέκταση της ΠΑ, 
αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει 
κάτι προς το καλύτερο για τον 
παλαιστινιακό λαό της Δυτικής 
Οχθης και για την Αντίσταση 
όσο η ΠΑ παραμένει υπό τον 
έλεγχο των σιωνιστών, και όσο 
η συνεργασία ασφαλείας με-
ταξύ ΠΑ και Ισραήλ παραμένει 
σε ισχύ. Ο Αμπάς έχει ξεδοντι-
αστεί πλήρως, έχοντας εδώ και 
καιρό χάσει ακόμα και την στή-
ριξη των μικροαστικών στρω-
μάτων της Δυτικής Οχθης σαν 
φορέας σταθερότητας στην 
περιοχή. Βέβαια, ο Νταχλάν 
στο μόνο που διαφέρει από 
τον Αμπάς είναι ότι δεν έχει 
υποστεί ακόμα τέτοια πολιτική 
φθορά. Εξάλλου, δεν υπάρχει 
περίπτωση οι σιωνιστές να τον 
στηρίξουν, αν δεν είναι απο-
λύτως σίγουροι ότι θα τους 
υπηρετήσει το ίδιο πιστά και 
αποτελεσματικά με τον Αμπάς.

ΔΕΕ για ομαδικές απολύσεις

Δικαστήριο του κεφαλαίου
Η πουλημένη εργατοπατε-

ρία της ΓΣΕΕ έκανε τη… 
δραματική διαπίστωση: «Ανα-
ντίστοιχο των προσδοκιών των 
εργαζομένων σε όλη την Ευ-
ρώπη για θωράκιση του ευρω-
παϊκού κοινωνικού κεκτημένου 
απέναντι στη μονοσήμαντη επι-
βολή των οικονομικών ελευθε-
ριών εμφανίζεται το Δικαστή-
ριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
(ΔΕΕ) μετά τη δημοσίευση της 
απόφασής του για την υπόθεση 
των ομαδικών απολύσεων στην 
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ».

Γιατί αναντίστοιχο; Τι είναι η 
ΕΕ; Ο παράδεισος της εργατιάς 
ή ένα ιμπεριαλιστικό μόρφωμα 
που έχει ως ύψιστο σκοπό του 
την αύξηση της εκμετάλλευσης 
της εργατιάς και την υπεράσπι-

ση των συμφερόντων του κεφα-
λαίου;

Αντίθετα από την αστικοποιη-
μένη εργατοπατερία, που θρηνεί 
για την αναντιστοιχία του ΔΕΕ, 
η κυρία Αχτσιόγλου βρήκε… θε-
τική την απόφασή του για τις 
ομαδικές απολύσεις! «Δικαιώνει 
τις θέσεις της ελληνικής κυβέρ-
νησης» έγραψε σε ένα προκλη-
τικό δελτίο Τύπου το υπουργείο 
Εργασίας.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι 
στο παρασκήνιο έχουν αρχίσει 
να βρίσκουν (αν δεν έχουν ήδη 
βρει) τα σημεία συμφωνίας 
και στα εκκρεμή ζητήματα των 
εργασιακών σχέσεων, προωθώ-
ντας ένα ακόμα πακέτο αντερ-
γατικών ρυθμίσεων (μέχρι το 
επόμενο πακέτο).
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Συνεχίστηκαν οι διαμαρτυρίες για το 
πραξικοπηματικό λοκ άουτ στη Νομική
Παράσταση διαμαρτυρίας 

πραγματοποίησαν φοι-
τητές το μεσημέρι της περα-
σμένης Παρασκευής στην 
Πρυτανεία του ΕΚΠΑ και στην 
Κοσμητεία της Νομικής Σχο-
λής, μετά από απόφαση που 
πήρε ο Φοιτητικός Σύλλογος 
της Νομικής. Οι φοιτητές 
συγκεντρώθηκαν στην Πρυ-
τανεία και συναντήθηκαν με 
τον Αντιπρύτανη Διοικητικών 
Υποθέσεων του ΕΚΠΑ, Ναπο-
λέοντα Μαραβέγια, απαιτώ-
ντας να τοποθετηθεί επί της 
κατάπτυστης απόφασης της 
Κοσμητείας της Νομικής, που 
επέβαλε λοκ άουτ στη Σχολή 
για να μην πραγματοποιηθεί 
εκδήλωση αλληλεγγύης στον 
Δημήτρη Κουφοντίνα. Απαί-
τησαν, επίσης, να συγκληθεί 
άμεσα η Σύγκλητος για να 
λογοδοτήσει η κοσμήτορας 
της Νομικής Δ. Καλλινίκου. 
Ο αντιπρύτανης επέλεξε να 
ποιήσει την νήσσαν, λέγοντας 
πως γνώριζε μόνο για μία εκ-
δήλωση της Χρυσής Αυγής (!) 
και πως πληροφορήθηκε για 
την εκδήλωση αλληλεγγύης 
στον Δ. Κουφοντίνα και το 
λοκ άουτ από τις εφημερίδες! 
Προφανώς η απάντησή του 
δεν έπεισε κανένα και μόνο 
ως κοροϊδία εκλήφθηκε.

Οι φοιτητές, αφού αποχώ-
ρησαν από την Πρυτανεία, κα-
τευθύνθηκαν στην Κοσμητεία, 
αναζητώντας την αυτουργό 
αυτής της επαίσχυντης απόφα-
σης, Δ. Καλλινίκου, η οποία για 
μια ακόμη φορά ήταν άφαντη. Η 
άξια συνεχιστής του Φορτσάκη 

έλαμψε διά της απουσίας της, 
όπως και η αναπληρώτριά της. 
Από τους φοιτητές ζητήθηκε 
έντονα η παραίτησή της.

Το ψήφισμα
«Οι Κοσμητείες των Ο.Π.Ε. 

και Νομικής έβγαλαν μία ανα-
κοίνωση η οποία απαγορεύει τη 
διάθεση χώρων για τη διοργά-
νωση εκδηλώσεων. Αυτή η από-
φαση έχει πολύ συγκεκριμένη 
κατεύθυνση, καθώς αποβλέπει 
στην αποστείρωση του κοινωνι-
κού χώρου του Πανεπιστημίου 
από οποιαδήποτε δραστηριότη-
τα εκφεύγει των ακαδημαϊκών 
ενδιαφερόντων. Στην απαγό-
ρευση αυτή ήρθε να προστεθεί 
το τρίτο κατά σειρά lock-out 
από την αρχή της ακαδημαϊκής 
χρονιάς για να εμποδίσει την 
πραγματοποίηση εκδήλωσης 
που θα γινόταν με θέμα τις 
άδειες που δεν δίνονται παρά-
νομα στον πολιτικό κρατούμενο 
Δ. Κουφοντίνα. Συγκεκριμένα, 
η Κοσμητεία Νομικής έστειλε 
εμπιστευτικό έγγραφο στη διοί-
κηση των φυλακών Κορυδαλλού, 
προκειμένου να απαγορευτεί η 

τηλεφωνική παρέμβασή του 
στην εκδήλωση αυτή», αναφέρει 
μεταξύ άλλων το ψήφισμα του 
Συλλόγου Φοιτητών Νομικής.

Καταγγελία 
εργαζόμενων

Σφοδρή καταγγελία έκανε και 
η Πρωτοβουλία Εργαζομένων 
Πανεπιστημίου Αθηνών. «Η Νο-
μική έκλεισε και αποκλείστηκε 
από αστυνομικές δυνάμεις, για-
τί είχε προγραμματιστεί να γίνει 
εκεί εκδήλωση για τα δικαιώμα-
τα των κρατουμένων στις φυλα-
κές, στην οποία θα συμμετείχαν 
πανεπιστημιακοί, νομικοί και 
πολλοί ακόμη, ενώ θα μιλούσε 
τηλεφωνικώς ο Δημήτρης Κου-
φοντίνας, στον οποίο οι αρ-
χές αρνούνται να δώσουν την 
άδεια που δικαιούται, σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπει ο σχετικός 
νόμος του ελληνικού κράτους. 
Η πρακτική της τηλεφωνικής 
παρέμβασης κρατουμένων σε 
εκδηλώσεις είναι συνήθης, δεν 
αποτελεί καμιά καινοτομία. Οι 
κρατούμενοι δικαιούνται να 
επικοινωνούν ελεύθερα μέσω 
τηλεφώνου, δίνοντας και συ-

νεντεύξεις εάν το επιθυμούν», 
σημειώνεται στην ανακοίνωση, 
που τονίζει ακόμα:

«Σήμερα, λοιπόν, επιλέχθηκε 
ο “έντιμος συμβιβασμός“ του 
ΕΚΠΑ και με την αμερικάνικη 
πρεσβεία, αφού ούτως ή άλλως 
με τη ΓΑΔΑ και το υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης υφίσταται ήδη 
μια συνεργασία για το πότε το 
Πανεπιστήμιο θα είναι ανοιχτό 
και πότε όχι. Ενδεχομένως, τώ-
ρα ο Αμερικανός Πρέσβης, ή 
ακόμα καλύτερα και ο ίδιος ο 
νέος Αμερικανός Πρόεδρος, 
να δεχθούν να γίνουν επίτιμοι 
διδάκτορες του Ιδρύματος, για 
να εμπεδωθεί το κλίμα συνερ-
γασίας… Οσο για την ηγεσία της 
παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ που, στο 
ΔΣ του σωματείου μας, έσπευσε 
να δηλώσει ευθαρσώς ότι εκδη-
λώσεις σαν αυτές δεν έχουν 
θέση σε πανεπιστημιακό χώρο, 
είναι σαφές ότι έχει προστεθεί 
κι αυτή προ πολλού στη μακριά 
ουρά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ που, αφού πέταξε στον 
κάλαθο των αχρήστων μαζί με 
το “Πρόγραμμα της Θεσσαλο-
νίκης“ και τις ζωές μας και τα 
εργασιακά δικαιώματα, πέταξε 
σ’ αυτόν και τα πολιτικά και κοι-
νωνικά δικαιώματα, και όλο το 
κράτος δικαίου».

Στο μεταξύ, συνέντευξη Τύ-
που έδωσαν την περασμένη 
Δευτέρα σε αίθουσα της ΕΣΗΕΑ 
οι διοργανωτές της αναβληθεί-
σας εκδήλωσης στη Νομική, 
στην οποία κατήγγειλαν με τη 
σειρά τους το προκλητικό όργιο 
καταστολής και απαίτησαν να 
πάρουν θέση οι υπουργοί Δικαι-
οσύνης και Παιδείας.

Οι εξετάσεις που φεύγουν, οι εξετάσεις που μένουν
u Ερώτηση (ΕφΣυν, 17/12): 

Πιστεύετε ότι πρέπει να μελετη-
θούν και αλλαγές στα μαθήματα 
στα οποία θα διαγωνίζονται οι 
υποψήφιοι για την εισαγωγή στα 
ΑΕΙ; Πρέπει να έχουν και να εξε-
τάζονται σε ευρύτερες ή εξειδι-
κευμένες γνώσεις (που αντιστοι-
χούν σε μαθήματα κατευθύνσε-
ων) οι μελλοντικοί φοιτητές;

Κ. Γαβρόγλου: Είναι αυτονόη-
το ότι θα πρέπει να γίνει κάτι τέ-
τοιο. Είναι απαραίτητο να αλλά-
ξει όλο το σύστημα πρόσβασης 
και μαζί και τα μαθήματα στα 
οποία θα εξετάζονται οι μαθη-
τές. Θα πρέπει βεβαίως να περι-
μένουμε να δούμε τι θα εισηγη-
θεί το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, που επεξεργάζεται 
αυτή τη στιγμή το πλαίσιο για το 
νέο σύστημα εισαγωγής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Θα ακολουθήσει στη συνέ-
χεια συζήτηση στην Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής. Ωστόσο, ως γενική 
κατεύθυνση, θα πρέπει οι φοι-
τητές να έχουν αφενός εξει-
δικευμένες γνώσεις, ώστε να 
διαθέτουν το στοιχειώδες 

γνωστικό υπόβαθρο για τις 
σπουδές τους, και αφετέρου 
ευρύτερες γνώσεις και δεξιό-
τητες (για παράδειγμα, δυνα-
τότητες σφαιρικής και κριτικής 
προσέγγισης της γνώσης).

Αναφερόμαστε πάντα στα 
μαθήματα που θα δίνονται σε 
πανελλαδικό επίπεδο, για την 
απόκτηση του Εθνικού Απο-
λυτηρίου. Ομως, γιατί ένας 
υποψήφιος φοιτητής Νομικής 
να μη γνωρίζει Μαθηματικά ή 
ένας ναυπηγός, Ιστορία; Γιατί 
και οι δυο να μη γνωρίζουν καλά 
Ελληνικά αλλά και καλά Αγγλικά;

u Ερώτηση (ΑΠΕ-ΜΠΕ 18/12): 
Να επανέλθουμε στο νέο πλαίσιο 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια. 
Εχετε ανακοινώσει ότι οι όποιες 
αλλαγές, θα υλοποιηθούν μετά 
από τρία χρόνια. Ωστόσο, και 
αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να 
έχουν ληφθεί μέχρι τον Ιούνιο, το 
αργότερο τον Σεπτέμβρη.

Κ. Γαβρόγλου: Ναι, έχουμε 
ήδη ένα πλούσιο υλικό, από τον 
Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο, 
που έγινε την περασμένη χρο-
νιά, έχουμε επίσης ένα πλούσιο 

υλικό από τις συζητήσεις που γί-
νονται τα τελευταία 20 χρόνια, 
έχουμε εξαιρετικά σοβαρούς 
ερευνητές και εμπειρογνώμο-
νες που έχουν πολλά να προ-
σφέρουν σε αυτή την πορεία και 
εμάς το σχέδιό μας είναι το τε-
τράπτυχο: αναβάθμιση των δύο 
τελευταίων τάξεων του λυκείου, 
απόκτηση ενός έγκυρου Εθνι-
κού Απολυτηρίου, κατάργηση 
των πανελληνίων εξετάσεων, 
και αναμόρφωση των πρώτων 
ετών του πανεπιστημίου. Αρα 
τα παιδιά θα έχουν ένα Εθνικό 
Απολυτήριο που θα σημαίνει 
κάτι. Γιατί, δυστυχώς, σήμερα 
δε σημαίνει τίποτα στην κοινω-
νία. Το σχολείο θα μπορεί να 
σταθεί ακόμη περισσότερο στα 
πόδια του, διότι οι τελευταίες 
δύο τάξεις του λυκείου δεν θα 
είναι ακυρωμένες, ορισμένες 
εξετάσεις για ορισμένα μαθή-
ματα θα είναι πανελλαδικού 
χαρακτήρα, ορισμένα θα είναι 
σχολικές εξετάσεις. Θα παίρ-
νεις Εθνικό Απολυτήριο, άρα 
δεν θα έχεις λόγο να κάνεις πα-
νελλήνιες, και με αυτό τον τρόπο 
θα μπαίνεις στα πανεπιστήμια, 

όπου και εκεί θα πρέπει να υπάρ-
χει μία μεγαλύτερη ευελιξία, απ' 
ό,τι υπάρχει σήμερα.

u Ερώτηση (Τα Νέα 19/12): 
Προαναγγείλατε το τέλος των 
Πανελλαδικών σε βάθος τριετί-
ας. Προφανή ερωτήματα: Πώς 
θα διασφαλιστεί το κύρος των 
όποιων νέων διαδικασιών επι-
λογής; Θα υπάρχει ελεύθερη 
πρόσβαση σε κάποιες ή σε όλες 
τις σχολές βάσει εθνικού απο-
λυτηρίου; Ποια τα βασικά χαρα-
κτηριστικά του επικείμενου νέου 
συστήματος;

Κ. Γαβρόγλου: Το σύστημα των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων κατά 
κοινή ομολογία έχει εξαντλήσει 
τα όριά του. Το μόνο θετικό που 
τους αναγνωρίζεται είναι το αδι-
άβλητό τους. Τα προβλήματα 
ωστόσο υπερτερούν των όποι-
ων θετικών τους. Ως κοινωνία 
και ως εκπαιδευτικό σύστημα 
τις έχουμε φορτίσει τόσο πο-
λύ συμβολικά που ουσιαστικά 
έχουν φτάσει να επικαθορίζουν 
ολόκληρη την εκπαιδευτική δι-
αδικασία στο λύκειο. Το λύκειο 
έχει μετατραπεί σε προγυμνα-
στήριο για τις Πανελλαδικές 

Εξετάσεις ενώ αντίστοιχα το γυ-
μνάσιο σταδιακά λυκειοποιείται. 
Θα πρέπει συνεπώς με κάποιο 
τρόπο να αποκαταστήσουμε 
την αυτονομία των εκπαιδευ-
τικών βαθμίδων. Και αυτή η 
αποκατάσταση δεν μπορεί να 
γίνει αν δεν καταργηθούν οι 
Πανελλαδικές Εξετάσεις αν 
δεν ενισχυθούν οι τελευταίες 
δύο τάξεις του λυκείου αν δεν 
καθιερωθεί έγκυρο εθνικό 
απολυτήριο και αν δεν ανα-
μορφωθεί το πρώτο έτος στα 
ΑΕΙ. Ποιο καθεστώς θα καθιε-
ρωθεί είναι ακόμη σε συζήτηση. 
Τόσο η Επιτροπή Μορφωτικών 
Υποθέσεων της Βουλής όσο και 
η Επιτροπή Εθνικού και Κοινω-
νικού Διαλόγου στα πορίσματά 
τους όχι μόνο επισήμαναν  την 
ανάγκη, αλλά υπέδειξαν και 
τις κατευθύνσεις που πρέπει 
να ακολουθήσει μια τέτοια 
αλλαγή. Από εκεί και ύστερα 
οι προτάσεις των πορισμάτων 
αυτών θα τύχουν ενδελεχούς 
επεξεργασίας από το υπουργείο 
έτσι ώστε να διαμορφωθεί ένα 
σύστημα εισαγωγής στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση που θα είναι 
δίκαιο και αξιοκρατικό αλλά θα 
ελαφρύνει τους μαθητές και τις 
μαθήτριες από την ψυχοφθόρα 
διαδικασία των εξετάσεων όπως 
είναι σήμερα. Η προοπτική της 
ελεύθερης πρόσβασης σε όσες 
σχολές είναι δυνατόν είναι βε-
βαίως κάτι που και αντιμετω-
πίζουμε θετικά ως υπουργείο 
και σκεφτόμαστε ως προς τη 
δυνατότητα υλοποίησής του 
(οι εμφάσεις δικές μας).

Συμπεράσματα:
u Ο υπουργός Παιδείας παί-

ζει διαρκώς τον «παπά». Προ-
σπαθεί να πείσει (και σ’ αυτό 
βοηθούν και οι καλοθελητές 
των ΜΜΕ) ότι καταργούνται οι 
πανελλαδικές εξετάσεις, ενώ 
είναι φανερό από τις αφημένες 
στη μέση φράσεις του ότι δια-

τηρούνται. Απλώς έχουν άλλο 
χαρακτήρα.

u Εξετάσεις θα γίνονται μέ-
σα στο Λύκειο, τουλάχιστον στις 
δυο τελευταίες τάξεις του, που 
με αυτόν τον τρόπο «αναβαθμί-
ζονται» και «ενισχύονται» και ο 
μαθητής αποκτάει ένα «έγκυρο» 
Εθνικό Απολυτήριο, που «θα ση-
μαίνει κάτι στην κοινωνία».

u Σε ορισμένα μαθήματα θα 
υπάρχουν εξετάσεις πανελλαδι-
κού χαρακτήρα, και κάποια άλλα 
θα εξετάζονται ενδοσχολικά. 

u Ολα τα πορίσματα των επι-
τροπών που συγκροτήθηκαν στο 
πλαίσιο του «εθνικού διαλόγου» 
(πόρισμα Επιτροπής Μορφω-
τικών Υποθέσεων και πόρισμα 
Επιτροπής Λιάκου) αναφέρο-
νταν σε συστήματα εισαγωγής 
που περιείχαν εξετάσεις πανελ-
λαδικού χαρακτήρα (τράπεζα 
θεμάτων, κ.λπ.) και αξιολογικές 
διαδικασίες άλλου τύπου (π.χ. 
συγγραφή «εκτεταμένου δοκί-
μιου»). Σύμφωνα με τον υπουρ-
γό Παιδείας, τα πορίσματα αυτά 
«υπέδειξαν και τις κατευθύνσεις 
που πρέπει να ακολουθήσει μια 
τέτοια αλλαγή».

u Δεν υπάρχει περίπτωση να 
επιτευχθεί ο «αυτόνομος ρόλος» 
του Λυκείου όσο υπάρχουν πα-
νελλαδικές εξετάσεις με τη μια 
ή την άλλη μορφή.

u Η ελεύθερη πρόσβαση 
παραπέμπεται στις ελληνικές 
καλένδες. Η καρικατούρα της, 
που θα αφορά κυρίως κάποιες 
σχολές των ΤΕΙ, που είναι «στα 
αζήτητα», εξετάζεται από το 
υπουργείο Παιδείας. Για τις 
σχολές υψηλής ζήτησης θα 
υπάρχουν σκληρές αξιολογικές 
κρίσεις (πανελλαδικές εξετά-
σεις, συντελεστές βαρύτητας 
σε κάποια μαθήματα, γνώση 
ξένης γλώσσας, κ.λπ., σύμφωνα 
και με το πόρισμα της Επιτροπής 
Λιάκου).

Γιούλα Γκεσούλη

Το Νηπιαγωγείο σε κίνδυνο

Οι «δημοτικοί άρχοντες», 
μακρύ χέρι της κρατικής 

εξουσίας, πρωτοπόροι και «λα-
γοί» στις ιδιωτικοποιήσεις υπη-
ρεσιών προσφοράς κοινωνικών 
αγαθών με το αζημίωτο (επιβολή 
δημοτικών τελών), στην προσπά-
θειά τους να επεκτείνουν την 
εξουσία τους αποκτώντας νέες 
αρμοδιότητες, να ενισχύσουν τα 
ταμεία τους και να αποκτήσουν 
καινούργια εκλογική πελατεία, 
πρότειναν την υπαγωγή των 
Νηπιαγωγείων στη δικαιοδοσία 
τους.

Το ετήσιο τακτικό συνέδριο 
της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ενωση Δή-
μων της Ελλάδας), που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
(1-3 Δεκέμβρη), κατέληξε στην 
εξής απαράδεκτη απόφαση – 
πρόταση προς την κυβέρνηση:

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗ-
ΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟ-
ΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προτείνουμε τη διοικητική 
μεταφορά στην Τοπική Αυτοδι-

οίκηση όλων των αποκεντρωμέ-
νων υπηρεσιών της Κεντρικής και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
που είναι χωροθετημένες σε πε-
ριφερειακό ή δημοτικό επίπεδο, 
στην αντίστοιχη Περιφέρεια ή το 
Δήμο, είτε οι αρμοδιότητές τους 
αφορούν ‘’τοπική υπόθεση’’, είτε 
αφορούν ‘’αποστολή του κρά-
τους’’ (οπότε θα ασκούνται από 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατ΄ 
εκχώρηση εξουσίας από την Κε-
ντρική Διοίκηση).

Με τον τρόπο αυτό, η αποκέ-
ντρωση των αρμοδιοτήτων συνο-
δεύεται από τους αντίστοιχους 
πόρους, διότι διασφαλίζεται η 
συνολική υπαγωγή των μεταφε-
ρόμενων υπηρεσιών στην πολιτι-
κή διεύθυνση της πρωτοβάθμιας 
ή της δευτεροβάθμιας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, με το σύνολο των 
ανθρώπινων και οικονομικών πό-
ρων και της υλικοτεχνικής υπο-
δομής τους, χωρίς να χρειαστεί 
η χωρική μετακίνηση του προσω-
πικού και της υποδομής αυτών.

Ενδεικτικά, οι κρατικές δομές 
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> «Ας σημειωθεί ότι για τον 
σημαντικό ορυκτό πλούτο της 
Λ.Δ. Κονγκό ερίζουν εδώ και 
χρόνια μεγάλες ιμπεριαλιστι-
κές και αναδυόμενες δυνάμεις, 
μεταξύ άλλων οι ΗΠΑ και η Κί-
να» (Ριζοσπάστης, 20.12.2016). 
Τώρα η Κίνα τι είναι; Ιμπεριαλι-
στική; «Αναδυόμενη» (κάτι σαν 
την αναδυόμενη Αφροδίτη);

> «Την επόμενη, 16 Μάρτη, 
ολόκληρος ο αγγλικός Τύπος 
ξεσπάθωσε εναντίον της Γερ-
μανίας, δηλώνοντας ξεκάθαρα 
πως κανείς πια δεν μπορεί να 
έχει εμπιστοσύνη στον Χίτλερ. 
Οι “Τάιμς“ χαρακτήρισαν την 
κατάληψη της Τεχοσλοβακίας 
“πράξη χτηνώδους και ωμής 
βίας“. Το “Ντέηλυ Τέλεγκραφ“ 
έγραφε πως πρόκειται για “τε-
ρατώδες έγκλημα“. Το “Ντέυλη 
Χέραλντ“ ονόμαζε την χιτλερι-
κή εισβολή “Υστερόγραφο της 
συμφωνίας του Μονάχου“ και 
καλούσε την Αγγλία να οργα-
νώσει μαζί με τη Γαλλία, την 
ΕΣΣΔ και τις ΗΠΑ αντίσταση 
στους φασίστες δικτάτορες. 
Το “Γιορκσάιρ Ποστ“ (εφημε-
ρίδα προσκείμενη στον Ηντεν) 
έγραφε πως δεν έπρεπε να δεί-
χνουν στις υποσχέσεις των ναζί 
την εμπιστοσύνη που έδοσε τον 
τελευταίο καιρό η βρετανική 
κυβέρνηση. Και των υπόλοιπων 
εφημερίδων τα άρθρα ήταν 
περίπου στο ίδιο πνεύμα. Ηταν 
προφανές πως οι πολιτικοί και 
κοινωνικοί κύκλοι και ιδιαίτερα 
τα πλατιά στρώματα των εργα-
ζομένων δεν είχαν εξεγερθεί 
μόνο από τη χιτλερική εισβο-
λή, μα κι από τις ενέργειες της 
ίδιας της κυβέρνησής τους» 
(Ιβάν Μάισκι: «Ποιος βοήθησε 

τον Χίτλερ;»).

> Αλ. Τσίπρας: «Η Κρήτη έχει 
δυνατότητες να γίνει ατμομη-
χανή παραγωγικής ανασυγκρό-
τησης της χώρας». Ατμομηχα-
νή ΠΑραγωγικής ανασυγκρότη-
σης ΤΗς χώρας.

> Είπε ο Τζανακόπουλος: «Η χώ-
ρα δεν θα παραδοθεί στο αντι-
κοινωνικό μένος του Μητσο-
τάκη». Σωστά. Φτάνει η «προ-
θυμία» των ΣΥΡΙΖΑ(ΑΝΕΛ) να 
κάνουν τη βρώμικη δουλειά.

> Προϊόντα Coca Cola, Nestle, 
Unilever: όμορφος κόσμος, ηθι-
κός, αγγελικά πλασμένος.

> Ημερολόγιο Αυγής αφιερω-
μένο στην Οκτωβριανή Επα-
νάσταση: και τι σχέση έχουν οι 
Συριζαίοι με την συγκεκριμένη 
επανάσταση;

> Θα κάνω ντου - από παντού.

> Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια.

> Τι πέταξε ο… γίγαντας Ν. Ξυ-
δάκης; «Κάποια στιγμή το ΔΝΤ 
θα απολογηθεί για τα εσκεμμέ-
να λάθη του» - και ποιος θα το 
αναγκάσει, κυρ-Νίκο; (avgi.gr/
article/10951/7745671).

> Βρετανία: το Brexit που… 
μένει. Η Σκωτία επιθυμεί να 
παραμείνει πλήρες μέλος της 
ΕΕ. Αρα ποιος θα αποχωρήσει; 
Η Αγγλία και η Ουαλία;

> Μέχρι την 9η Γενάρη ο συνα-
γερμός των δυνάμεων ασφα-
λείας στην Αυστρία.

> Εεελα! Υπάρχει «άρχουσα 
αστική τάξη στην Ελλάδα»; 
(Από άρθρο του Π. Τριγάζη 
στην avgi.gr/15.12.2016 με τίτλο 

«Ποια Ευρώπη μπορεί να αντι-
σταθεί στην Ακροδεξιά».

> «Εθνική Ομάδα Αστέγων»: 
είναι μία «κοινωνική πρωτο-
βουλία»…

> «Τα φτωχότερα Χριστού-
γεννα των τελευταίων ετών…» 
(tanea.gr, 19.12.2016). Μόνο τα 
Χριστούγεννα;

> Και νάχεις και κείνη την αμε-
ρικανιά, τον «Αη-Βασίλη», να 
γουργουρίζει με ευχαρίστηση 
«Ho! ho! ho!».

> Απ' την αρχή του 2017: καφές, 
πικρός καφές.

> Μοσέ Κατσάβ: πρώην πρόε-
δρος του Ισραήλ - της «μοναδι-
κής δημοκρατίας στη Μ. Ανα-
τολή». Καταδικάστηκε σε 7ετή 
κάθειρξη το 2011 για βιασμό και 
η ποινή του μειώνεται τόσο που 
σε μια βδομάδα αποφυλακίζε-
ται…

> «Οσο εξωφρενικό και αν 
ακούγεται, η Δαμασκός εξα-
κολουθεί να είναι μια όμορφη 
πόλη, μια σχεδόν λειτουργική 
πόλη, τουλάχιστον επιφανει-
ακά. Κάτω από την επιφάνεια, 
ωστόσο, αιμορραγεί μέχρι 
θανάτου με τους κατοίκους 
της είτε να συσπειρώνονται 
φοβισμένοι γύρω από τον δι-
κτάτορά της είτε να εγκαταλεί-
πουν την πατρίδα τους είτε να 
πεθαίνουν» (tovima.gr/warld/
article/?aid=852771).

> Για… αμέλεια «καταδικάστη-

κε» η Κ. Λαγκάρντ. Μιλάμε για 
σοβαρότατη ευθύνη και ποινή 
(;).

> Μπερνάρ Ταπί και ψύχραιμοι.

> 33 κάτοικοι του Ιρκούτσκ (Ρω-
σία) πέθαναν γιατί ήπιαν λάδι 
μπάνιου αντί αλκοόλ. Βλάκες; 
Οχι, βέβαια. Απλά… φτωχοί.

> Ερικ Κλάψτον.

> Remember when you were 
young / you shone like the sun.

> Χαρακτηριστικός ο τίτλος 
άρθρου στον Γκάρντιαν: «Τα 
παιδιά-πρόσφυγες του Καλαί: 
το ταξίδι δεν τέλειωσε ακόμα».

> Για δες: «Ατομα που αποπει-
ρώνται να χέσουν ή να ουρή-
σουν δημοσίως στις πλούσιες 
γειτονιές του Δελχί θα δια-
κόπτονται με θόρυβο». Περί 
μιας πρακτικής που ενοχλεί 
τις… μύτες των εχόντων (η 
πληροφορία από theguardian.
com/20.12.2016).

> ΚΑΙ στη Βρετανία η αστυ-
νομία σε εγρήγορση μετά την 
επίθεση στο Βερολίνο.

> Φόβος.

> Χριστουγεννιάτικη πουτίγκα: 
Μπλιαχ!

> Αρχής γενομένης τον Γενάρη, 
του 2017 η τιμή των εισιτηρίων 
στη Βρετανία θα αυξηθεί κατά 
μέσο όρο 2,3%. Προνόμια…

Βασίλης

Σώμα ζων η κίνηση μαζών

Ο φόβος, στις μητροπόλεις

Για τους ερωτευμένους που παντρεύτηκαν
Για το σπίτι που χτίστηκε
Για τα παιδάκια που μεγάλωσαν
Για τα πλοία που άραξαν
Για τη μάχη που κερδήθηκε
Για τον άσωτο που επέστρεψε
Για όλα όσα τέλειωσαν χωρίς ελπίδα πια
(Μ. Αναγνωστάκης: «Αφιέρωση»)

  Dixi et salvavi animam meam

που προτείνουμε να μεταφερθούν διοικητικά 
στην πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, εί-
ναι οι ακόλουθες :

1. τα Κοινωνικά Ιδρύματα
2. τα Νηπιαγωγεία
3. τα Γραφεία του ΟΑΕΔ.
4. οι Δομές πρόληψης και οι Δομές πρωτο-

βάθμιας φροντίδας υγείας, περιλαμβανομέ-
νων των Κέντρων Υγείας (ιδίως των αστικού 
τύπου), πλην του υγειονομικού προσωπικού 
τους».

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται πα-
ρόμοια απόπειρα υπαγωγής των Νηπιαγω-
γείων στους Δήμους. Την αρχή έκανε ο Γι-
ωργάκης με τους νόμους της αποκέντρωσης, 
ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων στους 
εκπαιδευτικούς, που κατόρθωσαν τότε να 

ακυρώσουν τα σχέδια του υπουργείου Παι-
δείας και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Σήμερα, οι προτροπές ΕΕ-ΟΟΣΑ για 
«αποκέντρωση» των δημόσιων υπηρεσιών, 
περιορισμό του κράτους, «εξορθολογισμό» 
των δημόσιων δαπανών, κ.λπ., η απόφαση 
του υπουργείου Παιδείας για την προώθη-
ση της «αυτονομίας» της σχολικής μονάδας, 
που βροντοφωνάζεται με κάθε ευκαιρία και 
η προθυμία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να χορεύουν 
στο ρυθμό που υπαγορεύουν οι «θεσμοί», 
έδωσαν το πράσινο φως στους δημαρχαίους 
να επανέλθουν.

Το υπουργείο Παιδείας, μετά τις γενι-
κευμένες αντιδράσεις απέρριψε «κατη-
γορηματικά» το αίτημα της ΚΕΔΕ «καθώς 
προσκρούει και στο Σύνταγμα της χώρας 

και στην πολιτική βούληση της κυβέρνησης».
Παρόλ’ αυτά ο κίνδυνος για το Νηπιαγω-

γείο διαρκώς ελλοχεύει, όσο αυτό θεωρεί-
ται ο αδύναμος κρίκος της εκπαίδευσης. 
Οι θεωρίες αλλά και η νομοθεσία για τα 
«παιδικά κέντρα», η άρνηση επέκτασης της 
υποχρεωτικότητας και στα προνήπια και η 
«κολοβή» εφαρμογή της στα νήπια, η καθιέ-
ρωση «προαιρετικής» απογευματινής ζώνης, 
η ανυπαρξία 14χρονου ενιαίου σχεδιασμού 
για τη δημόσια εκπαίδευση, κ.λπ., αποτελούν 
πάντα πρόσφορο έδαφος για να υπάρξει μια 
τέτοιου είδους επικίνδυνη εξέλιξη για το δη-
μόσιο Νηπιαγωγείο, που θ’ ανοίξει τον ασκό 
του Αιόλου για την ιδιωτικοποίηση και άλλων 
πλευρών και δομών του δημόσιου σχολείου.

Γ. Γκ.

ΣΙΝΕΜΑ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΡΔΕΛΛΑ

Η Ρόζα της Σμύρνης

Πρόκειται για τη νέα σκηνοθετική δουλειά του Γιώργου Κορ-
δέλλα («Αναστασία», «Απών», «Βεντέτα», «Χορεύοντας στη 

σιωπή», «Μυστικά και λάθη»). Το σενάριο της ταινίας υπογράφει 
η Χριστίνα Λαζαρίδη και είναι βασισμένο στο μυθιστόρημα του 
Γιάννη Γιαννέλλη-Θεοδοσιάδη «Ισμαήλ και Ρόζα» , που εκδόθηκε 
πριν από δεκαπέντε χρόνια.

Βρισκόμαστε στη Σμύρνη το 1922. Η Ρόζα (Λήδα Πρωτοψάλ-
τη), κόρη εύπορης οικογένειας, παντρεύεται εσπευσμένα. Επειτα 
μεταφερόμαστε στην Aθήνα το 1987. Η Ρόζα ζει με την εγγο-
νή της Μαριάννα (Ευγενία Δημητροπούλου) κουβαλώντας ένα 
επτασφράγιστο μυστικό που δε θέλει να μοιραστεί με κανέναν. 
Το συλλεκτικό πάθος του Δημήτρη (Τάσος Νούσιας), ενός αρ-
χιτέκτονα, τον οδηγεί στα παράλια της Μικράς Ασίας και στα 
χνάρια της αινιγματικής Ρόζας. Μια παλιά φωτογραφία και ένα 
νυφικό είναι αρκετά για να ανασυρθεί μια ερωτική ιστορία από 
το παρελθόν και να γεννηθεί μια καινούργια.

Μια ταινία εποχής (για την ακρίβεια δυο εποχών) που συνδυά-
ζει μια ερωτική ιστορία με στοιχεία μυστηρίου κλπ., σκαλίζοντας 
απλά την επιφάνεια, αποτελεί μια δοκιμασμένη συνταγή, που 
συνήθως κάνει και εισπράξεις. 

ΛΑΡΣ ΚΡΑΟΥΜΕ

Υπόθεση Φριτς Μπάουερ: Μυστική 
Ατζέντα

Ο ιταλός σκηνοθέτης, μετά τις ταινίες «The coming days» 
(2010), «Commercial man» (2001), επιστρέφει με  μια ται-

νία, της οποίας το θέμα είναι αρκετά γνωστό. Γερμανία, 1957. Ο 
εισαγγελέας Φριτς Μπάουερ έχει σημαντικά στοιχεία ότι ο συ-
νταγματάρχης των SS και «αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος» 
Αντολφ Αιχμαν κρύβεται στο Μπουένος Αιρες. Ο Μπάουερ, 
εβραίος και ο ίδιος, έχει προσπαθήσει να οδηγήσει στο δικα-
στήριο τα εγκλήματα του Τρίτου Ράιχ, μετά την επιστροφή του 
από την εξορία στη Δανία. Μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει, 
λόγω της έντονης αποφασιστικότητας της Γερμανίας να κρύψει 
το σκοτεινό παρελθόν της. Εξαιτίας της δυσπιστίας του στο γερ-
μανικό σύστημα δικαιοσύνης, έρχεται σε επαφή με την ισραηλινή 
Μοσάντ, διαπράττοντας προδοσία. 

ΜΙΚΑΕΛ ΝΤΟΥΝΤΟΚ ΝΤΕ ΒΙΤ

Η κόκκινη χελώνα

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του ολλαν-
δού σκηνοθέτη, ο οποίος μέχρι τώρα έχει παρουσιάσει έξι 

μικρού μήκους, κάποιες από αυτές πολυβραβευμένες. Ο Μίκαελ 
Ντουντόκ Ντε Βιτ ασχολείται -μέχρι στιγμής- αποκλειστικά με 
ταινίες κινουμένων σχεδίων. Η ιστορία αφορά ένα ναυαγό (για 
του οποίου το παρελθόν δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα), που 
καλείται να επιζήσει σε ένα νησί με μόνους κατοίκους χελώνες, 
καβούρια και πουλιά. Ο σκηνοθέτης φιλοδοξεί να αφηγηθεί μια 
ιστορία αγάπης που δε χρειάζεται λόγια για να ειπωθεί. Γι΄ αυτό 
και επιλέγει να μη χρησιμοποιήσει λόγο στην ταινία του, η οποία 
έγινε στο θρυλικό ιαπωνικό Studio Ghibli του Χαγιάο Μιγιαζάκι, 
το οποίο περνά για πρώτη φορά τα σύνορα της χώρας του και 
συνεργάζεται με τη Γαλλία. Πήρε το βραβείο Ενα Κάποιο Βλέμμα 
(Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής)  στο τελευταίο Φεστιβάλ των 
Καννών (και το Βραβείο Κοινού στις Νύχτες Πρεμιέρας).

Ελένη Π.
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

Για μια φορά ακόμα, ο τρό-
μος απλώνεται πάνω από 

την Ευρώπη. Λίγες μέρες μετά 
από τον εντοπισμό εκρηκτικών 
μηχανισμών με καρφιά στο 
Λουντβιχσχάφεν (85 χιλιόμε-
τρα νότια της Φρανκφούρτης), 
μία φορά στη χριστουγεννιά-
τικη αγορά και άλλη μία στο 
εμπορικό κέντρο κοντά στο 
Δημαρχείο της πόλης, που δεν 
εξερράγησαν λόγω κατασκευ-
αστικού λάθους και για τους 
οποίες οι αρχές θεωρούσαν 
ως ύποπτο έναν δωδεκάχρονο 
Γερμανοϊρακινό, το μακελειό 
τελικά δεν αποφεύχθηκε. Αυ-
τή τη φορά μέσα στην ίδια τη 
γερμανική πρωτεύουσα, το Βε-
ρολίνο και μάλιστα σε μία από 
τις πιο πολυσύχναστες χριστου-
γεννιάτικες αγορές! Επαναλή-
φθηκε σκηνικό παρόμοιο με 
αυτό της επίθεσης στη Νίκαια, 
με τους νεκρούς μέχρι στιγμής 
να φτάνουν στους 12 και τους 
τραυματίες να ξεπερνούν τους 
50 (τουλάχιστον 14 από τους 
τραυματίες είναι σε εξαιρετικά 
κρίσιμη κατάσταση).

Ο ύποπτος που συνελήφθη 
αρχικά (ένας νεαρός πακι-
στανός μετανάστης) αφέθηκε 
ελεύθερος, αφού δεν προέκυ-
ψαν στοιχεία σε βάρος του. 
Σύμφωνα με την Washington 
Times, το Ισλαμικό Κράτος 
ανέλαβε την ευθύνη της επί-
θεσης. Οι γερμανικές αρχές 
ανακοίνωσαν ότι ο δράστης 
κυκλοφορεί ελεύθερος και 
οπλισμένος και ο τρόμος φώ-
λιασε για τα καλά πάνω από 
ολόκληρη τη Γερμανία, ενώ οι 
ακροδεξιοί και οι φασίστες ξε-
σπάθωσαν, κατηγορώντας τη 
Μέρκελ για την πολιτική της 
στο Προσφυγικό.

Το να μείνει κανείς στο απο-
τρόπαιο της επίθεσης και στην 
εγκληματική παραφροσύνη 
των εμπνευστών της σημαίνει 
ότι βλέπει μόνο τη μία πλευ-

ρά της πραγματικότητας. Την 
πλευρά που οι ιμπεριαλιστές 
χρησιμοποιούν για να δικαι-
ολογήσουν την πολιτική τους. 
Ας αναρωτηθούμε όμως: θα 
υπήρχαν τέτοιες επιθέσεις, 
αν η ιμπεριαλιστική Δύση είχε 
αγκαλιάσει τους μετανάστες 
προσφέροντάς τους μια αν-
θρώπινη ζωή, αν δε ασκούσε 
-πολύ πριν από αυτές τις επι-
θέσεις- μια εγκληματική πο-
λιτική καταστρέφοντας ολό-
κληρες χώρες ή στύβοντάς 
τες στο βωμό του μέγιστου 
κέρδους; Φυσικά και όχι. Τότε 
όμως, οι ιμπεριαλιστές δε θα 
ήταν ιμπεριαλιστές. Το τίμη-

μα της πολιτικής τους είναι 
που πληρώνουν και δυστυχώς 
μαζί τους το πληρώνουν και 
οι ευρωπαϊκοί λαοί. Που θα 
συνεχίσουν να το πληρώνουν 
όσο δε στρέφονται ενάντια 
στο σύστημα που γεννά αυτή 
την πολιτική, με σκοπό να το 
ανατρέψουν. 

ΥΓ. Στον αντίποδα του μα-
κελειού στο Βερολίνο, ήρθε η 
επίθεση στο Ισλαμικό Κέντρο 
της Ζυρίχης με τρεις νεκρούς. 
Πρόκειται για επίθεση που μυ-
ρίζει ακροδεξιά αντίποινα. Το 
φασιστικό φίδι σηκώνει κεφάλι 
σε τέτοιες περιστάσεις…

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

Tην έκανε ο Ψυχάρης, βαθαίνει 
η κρίση στα αστικά ΜΜΕ

Το άλλοτε κραταιό Συγκρότημα Λαμπράκη (ΔΟΛ), που μετά το 
θάνατο του τελευταίου της δυναστείας των Λαμπράκηδων είχε 
περάσει στα χέρια του Σταύρου Ψυχάρη, που από ένας απλός 
δημοσιογράφος του Συγκροτήματος βρέθηκε μέσα σε λίγα χρό-
νια ιδιοκτήτης του, έβαλε λουκέτο. Ο Ψυχάρης διαμήνυσε στους 
δημοσιογράφους και λοιπούς εργαζόμενους ότι την κάνει και 
παρατά το Συγκρότημα στις τράπεζες (στις οποίες χρωστάει «τα 
κέρατά του») και οι δημοσιογραφικές και λοιπές ενώσεις κήρυ-
ξαν επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες. Τις απεργίες που δεν 
έκαναν μήνες τώρα, πιστεύοντας στις διαβεβαιώσεις που τους 
έδινε ο Ψυχάρης -μέσω των διευθυντικών στελεχών- ότι θα βρει 
λεφτά και θα τα βάλει στο «μαγαζί».

Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τους τίτλους εφημερίδων, περιοδι-
κών και ιστοσελίδων που έχει ο ΔΟΛ, όπως και με τη ραδιοφωνική 
του συχνότητα. Αν δηλαδή υπάρχει ήδη stand by καπιταλιστικός  
όμιλος που θα τα πάρει πακέτο ή αν οι τράπεζες θα τα βγάλουν 
στο σφυρί και θα τα «χτυπήσουν» κάποιοι από τους υπάρχοντες 
μιντιακούς ομίλους ή κάποιοι από τους νέους (Μαρινάκης π.χ.). 
Το βέβαιο είναι πως θα απολυθεί κόσμος και θα κλείσουν Μέσα. 
Ετσι γίνεται πάντοτε σ' αυτές τις περιπτώσεις. Το «μάρμαρο» πλη-
ρώνουν οι εργαζόμενοι. Οχι βέβαια τα «επώνυμα» τομάρια που 
θα βρουν νέα αφεντικά να υπηρετήσουν, με τον ίδιο φανατισμό, 
αλλά δημοσιογράφοι της «λάντζας», τεχνικό, διοικητικό και λοιπό 
προσωπικό.

Ο Ψυχάρης κατάφερε να πάρει ένα πανίσχυρο Συγκρότημα, 
με έναν αιώνα ιστορία, που επηρέαζε την αστική πολιτική ζωή 
όσο κανένα άλλο, και να το οδηγήσει στη χρεοκοπία. Το πιθανό-
τερο είναι πως είδε την κρίση και φρόντισε, αφού υπερχρέωσε 
το Συγκρότημα, να το οδηγήσει μεθοδευμένα στη χρεοκοπία. 
Ισως αυτό να είδαν και οι Τσιπραίοι και -μετά τα εσπρεσάκια 
παρουσία της διάσημης πια γάτας Ιμαλαΐων- και να χάλασαν το 
«ντιλ» που τους πρόσφερε ο Ψυχάρης. Στον κόσμο της διαπλοκής 
δεν υπάρχει μπέσα.

Πρέπει να σημειωθεί, ακόμα, πως η κρίση των αστικών ΜΜΕ 
δεν αφορά μόνο τον ΔΟΛ. Η «Ελευθεροτυπία» αποτελεί ήδη 
παρελθόν, ενώ τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζει και ο «Πή-
γασος» της οικογένειας Μπόμπολα, που επίσης έχει τους εργαζό-
μενους «μέσα» κάμποσα μηνιάτικα. Μπορεί ο Φώτης Μπόμπολας 
να έλεγε προ ημερών «εγώ δεν είμαι Ψυχάρης», πρέπει όμως 
να είναι κανένας εξαιρετικά αφελής για να δίνει την παραμικρή 
βάση σε τέτοιες κορώνες. Σταθερά «μέσα» έχει τους εργαζόμε-
νους και ο όμιλος Κουρή-Χατζηνικολάου, που τα τελευταία χρό-
νια έχει κάνει «μπαμ» στον εκδοτικό χώρο. Επειδή «με πορδές δε 
βάφονται αυγά», περιμένουμε ν' ακούσουμε «νέα» και από εκεί. 
Αλλωστε, ο Κουρής έχει πείρα από τον Alter (αλήθεια, πιστεύει 
κανείς ότι ο Κουρής την πάτησε από την καλή του την καρδιά, ότι 
τον έριξε ο Γιαννίκος;).

Η κρίση έπληξε τον κλάδο των εφημερίδων, που έτσι κι αλλι-
ώς είχαν δει τη σημασία τους στο μιντιακό σύστημα να βαίνει 
μειούμενη. Η κρίση έπληξε και τη διαφήμιση, που στήριζε την 
τηλεόραση. Η μείωση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσε-
ων και ευρύτερα η σκληρή λιτότητα στο σκέλος των κρατικών 
δαπανών μείωσε ακόμα και τα αφανή έσοδα της διαπλοκής. Κι 
επειδή οι μεγαλοκαπιταλιστές-μεγαλοεκδότες δεν είναι κορόιδα, 
φρόντισαν έγκαιρα ν' αφήσουν τις επιχειρήσεις τους να πάρουν 
την κάτω βόλτα. Οι ίδιοι, φυσικά, δεν αντιμετωπίζουν κανένα 
πρόβλημα. Εχουν φροντίσει να κάνουν την τεράστια προσωπική 
τους «καβάτζα», σε βάρος των επιχειρήσεών τους.

Ετσι συνέβαινε πάντοτε στον καπιταλισμό. Φτάνει να θυμη-
θούμε κάποιες ιστορικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλά-
δα, που έβαλαν λουκέτο τη δεκαετία του '80 (οι περιβόητες «προ-
βληματικές»). Οι φαμίλιες που κατείχαν αυτές τις επιχειρήσεις 
δεν έπαθαν τίποτα. Ζουν και βασιλεύουν οι γέροι και τα παιδιά 
τους. Τα δάνεια με τα οποία φόρτωναν αυτές τις επιχειρήσεις 
έγιναν καταθέσεις στις ελβετικές τράπεζες και «επενδύσεις» στα 
διάφορα funds του διεθνούς χρηματιστικού κεφαλαίου.

Η πίτα των αστικών ΜΜΕ θα ξαναμοιραστεί. Ηδη ξαναμοιρά-
ζεται. Μόνο που οι Τσιπραίοι, μετά τη συντριβή τους στη «μάχη 
των αδειών», δε θα έχουν κανένα ρόλο σ' αυτό το ξαναμοίρασμα.

Το τίμημα της ιμπεριαλιστικής 
πολιτικής

Η Ρωσία πλήρωσε και αυτή το τίμημα για τη δική 
της ιμπεριαλιστική πολιτική στη Συρία. Μόνο 

οι περιστάσεις των αντιποίνων διαφέρουν. Στην 
περίπτωση της Γερμανίας (όπως και άλλων δυτι-
κοευρωπαϊκών χωρών παλαιότερα) τα αντίποινα 
πήραν τη μορφή θερίσματος άμαχου πληθυσμού, 
ενώ στην περίπτωση της Ρωσίας είχαμε την εκτέ-
λεση του πρεσβευτή της στην Τουρκία, ενός στε-
λέχους που πρέπει να στεκόταν ψηλά στο ρωσικό 
διπλωματικό σώμα, αν δούμε το βιογραφικό του.

Η εκτέλεση του ρώσου πρέσβη, κατά τη διάρ-
κεια ομιλίας του σε εκδήλωση του Κέντρου Σύγ-
χρονης Τέχνης στην Αγκυρα, από μπάτσο των ει-
δικών δυνάμεων, που πέρασε ελεύθερα στο χώρο 
(αν δεν ήταν της συνοδείας και το κουκούλωσαν), 
προκάλεσε την ιερή αγανάκτηση των ΜΜΕ ανά 
τον κόσμο. Προς τι όμως η έκπληξη; Δεν είναι η 
Ρωσία που στηρίζει το καθεστώς Ασαντ, που έχει 
μακελέψει ανθρώπους σε δεκάδες πόλεις και χω-
ριά τα τελευταία πέντε χρόνια;

Ανεξάρτητα από το ποιόν του εκτελεστή (σύμ-
φωνα με την Χουριέτ, ο νεκρός εκτελεστής είχε 
αποφοιτήσει από την αστυνομική ακαδημία το 
2014, μετά έπιασε δουλειά στα τούρκικα ΜΑΤ, για 
να συνεχίσει σαν αστυνομικός για δυόμισι χρό-
νια στην Αγκυρα), η πράξη του δεν ήταν προϊόν 
«τρέλας», αλλά αποτελούσε αντεκδίκηση για τα 
εγκλήματα που διαπράττονται στη Συρία. Οσα 
κραύγασε, αφού είχε σκοτώσει τον πρέσβη, δεν 
αφήνουν αμφιβολία: «Μην ξεχνάτε το Χαλέπι! Μην 
ξεχνάτε τη Συρία! Οσο τα αδέλφια μας δεν είναι 
ασφαλή, δε θα απολαμβάνετε ασφάλεια! Οσοι 

έχουν μερίδιο σ’ αυτή την καταστολή θα πληρώ-
σουν ένας προς έναν».

Ο εκτελεστής ήταν αποφασισμένος να πεθάνει. 
Το φώναξε στους αστυνομικούς που τον κάλεσαν 
να αφήσει το όπλο του, ότι δεν ήρθε για να φύγει 
ζωντανός. Κι αυτοί, πάντως, ενώ τον είχαν απο-
μονωμένο σ’ ένα μικρό κτίριο, πήραν εντολή να 
τον καθαρίσουν. Νεκρός είναι πιο χρήσιμος στην 
τουρκική προπαγάνδα ενάντια στον Γκιουλέν, στον 
οποίο έσπευσε να τον χρεώσει το καθεστώς.

Το τίμημα της ιμπεριαλιστικής πολιτικής (2)


