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Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης 
παγκόσμιας ακτινοβολίας, απ’ 
αυτούς που γεννιούνται μια 
φορά στα εκατό χρόνια.

Θεανώ Φωτίου
Πολύ λογική τη βρίσκουμε 

τη δήλωση της υπουργού Γε-
μιστών και λοιπών εδεσμάτων.

Τα βλέπουν όλα πέτσινα. Πέ-
τσινα τα αντίμετρα, πέτσινο το 
Κύπελλο στον ΠΑΟΚ, πέτσινο 
και το Κέντρο Υγείας, όλα πέ-
τσινα είναι. Πέτσινη είναι η κοι-
νωνική τους ευαισθησία.

Αλέξης Τσίπρας
Ούτε η ψευτομαγκιά ούτε 

το γλείψιμο χουλιγκάνικων 
αυτιών μπορεί να τους σώσει.

Η Ελλάδα είναι μία πολύ 
ελκυστική επιχειρησιακή βά-
ση επειδή με όρους ευρωζώ-
νης είναι φθηνή από άποψη 
κόστους. Για την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ η προσέλκυση επεν-
δύσεων είναι η σημαντικότε-
ρη προϋπόθεση για να έλθει η 
οικονομική ανάπτυξη.

Τζέφρι Πάιατ
Ιμπεριαλιστικός κυνισμός 

με αναφορά στην παραδοσια-
κή ξενοδουλεία της ελληνικής 
αστικής τάξης και των κυβερ-
νήσεών της.

Υπογράψαμε συμφωνία με 
το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και 
τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες Αμερικής, στενής στρατηγι-
κής συμμαχίας. Για πρώτη φο-
ρά στον «ΗΝΙΟΧΟ» πέταξαν 
αεροπλάνα των Εμιράτων μαζί 
με ισραηλινά αεροσκάφη. Και 
«κουμπάρος» είναι η Ελλάδα. 
Αυτό δείχνει την αναβάθμιση 
της Ελλάδας.

Πάνος Καμμένος
Μούγκα στο… αντιιμπερια-

λιστικό στρατόπεδο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Το Ποτάμι χαιρέτησε χωρίς 
παζάρια την εκλογή του κ. Μη-
τσοτάκη ως προσπάθεια ανα-
νέωσης της Νέας Δημοκρατί-
ας. Ωστόσο, περίπου ενάμιση 
χρόνο μετά την ανάδειξή του 
στην ηγεσία, το στρατόπεδό 
του παραμένει συντηρητικό 
και με παλαιοκομματικές τα-
κτικές.

Σταύρος Θεοδωράκης
Φαίνεται πως μέχρι στιγμής 

τρώει πόρτα από τον Κούλη 
και τους ανθρώπους του, κι 
άρχισε την γκρίνια.

Ο κύριος Σαββίδης κάνει 
ό,τι κάνουν όλοι οι έλληνες 
επιχειρηματίες. Προσπαθεί να 
είναι ενταγμένος θετικά μέσα 
σε ένα ισχυρό και αποτελε-
σματικό σύστημα διαπλοκής, 
που του αποφέρει κέρδη.

Θεόδωρος Πάγκαλος
Γνωρίζων εκ πείρας πώς 

δουλεύει η μηχανή.
Ο κ. Τσίπρας θα είναι ο μο-

ναδικός και τελευταίος πρω-
θυπουργός της χώρας που θα 
έχει υπογράψει δύο μνημόνια.

Γιάννης Μανιάτης
Ο Μανιάτης ως βουλευτής 

και υπουργός πόσα Μνημόνια 
έχει υπογράψει;

«Στα πλαίσια των επετει-
ακών εκδηλώσεων για τα 

180 χρόνια από της ιδρύσεως 
του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ο  
Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και 
Μητροπολίτης Σκοπίων κ.κ. 
Ιωάννης, θα ανακηρυχθεί επί-
τιμος διδάκτορας του Τμήμα-
τος Κοινωνικής Θεολογίας της 
Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. 
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί 
την Τρίτη 16 Μαΐου στις 7 μ.μ.  
στην Μεγάλη Αίθουσα του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (κεντρικό 
κτήριο, Πανεπιστημίου 30)». Το 
«ορθόδοξο τόξο» του Καμμέ-
νου οικοδομείται και μέσω του 
μεγαλύτερου και παλαιότερου 
πανεπιστήμιου της χώρας.

Πανηγυρικό Δελτίο Τύπου 
εξέδωσε ο γνωστός Φλα-

μπουράρης για να γιορτάσει 
τους τρεις μήνες λειτουργίας 
της «Καθημερινότητας». Γε-
λοιότητες συριζαϊκού και φλα-
μπουράρειου τύπου για «πάθος, 
πρωτοβουλίες και επιμονή στη 
λύση των προβλημάτων». Νομί-

ζει πως με κάτι τέτοια μπορεί 
να κρύψει την αποκλειστική του 
ασχολία που είναι να εκβιάζει 
υπηρεσίες να προωθήσουν κα-
ταστροφικά σχέδια real estate, 
όπως αυτό σε Ελληνικό - Αγιο 
Κοσμά ή το σχέδιο Μελισσανί-
δη στη Νέα Φιλαδέλφεια και 
τη γύρω περιοχή.

Για τη γερμανική «Die 
Zeit» ο Μακρόν είναι «Ο 

Σωτήρας» (ο νέος Χριστός δη-
λαδή). Η γαλλική «Liberation» 
του εύχεται καλό κουράγιο. Το 
τελευταίο απευθύνεται έμμεσα 
στο γαλλικό προλεταριάτο. Θα 
χρειαστεί πολύ κουράγιο για ν' 
αντέξει τα νεοφιλελεύθερα μέ-
τρα που το γαλλικό κεφάλαιο 
περιμένει να εφαρμόσει ο Μα-

κρόν. Η ευχή, όμως, θα μπορού-
σε να έχει το εντελώς αντίθετο 
περιεχόμενο: καλό κουράγιο 
στον αγώνα για να ναυαγήσουν 
τα σχέδια του Μακρόν και των 
καπιταλιστών που τον βλέπουν 
σαν σωτήρα τους. 

«Ηταν μία ακραία πράξη 
και εγώ είμαι σίγουρος ότι 

και ο ίδιος ο κ. Κασιδιάρης δεν 
θα αισθάνεται ευχάριστα για 
αυτό που έκανε». Αυτή ήταν η 
τοποθέτηση του ανελίτη βου-
λευτή Θ. Παπαχριστόπουλου 
για τους νέους τραμπουκι-
σμούς του χρυσαυγίτη. Ακού-
στηκαν φωνές αποδοκιμασίας, 
αλλά ο Παπαχριστόπουλος 
δεν άλλαξε γνώμη. Αργότερα 
και αφού το ίδιο του το κόμμα 

είχε αναγκαστεί  να τον αποδο-
κιμάσει έμμεσα, ξαναπήρε τον 
λόγο για να πει: «Αν έκανα λά-
θος, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν 
το έκανα σκόπιμα»!

Εκπτωση του ΕΝΦΙΑ κα-
τά 300 εκατ. ευρώ είχαν 

ανακοινώσει οι κυβερνητικοί 
(στο πλαίσιο των περιβόητων 
«αντιμέτρων» για το 2020). 
Αλλα προβλέπει, όμως, το πο-
λυνομοσχέδιο που ψήφισαν. 
Αν εφαρμοστεί τελικά η μείωση 
στον ΕΝΦΙΑ, σύμφωνα με την 
έκθεση του Γενικού Λογιστήρι-
ου του Κράτους, που πάντοτε 
σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι 

αβανταδόρικη για την κυβερ-
νητική προπαγάνδα, η δαπάνη 
που θα προκύψει το 2020 θα εί-
ναι 209 εκατ. ευρώ. Μ' άλλα λό-
για, από τις κυβερνητικές ανα-
κοινώσεις μέχρι την κατέθεση 
του πολυνομοσχέδιου, μέσα σε 
ελάχιστες μέρες, η περιβόητη 
ελάφρυνση του ΕΝΦΙΑ -πά-
ντοτε υπό την αίρεση της τρόι-
κας- μειώθηκε ήδη κατά το ένα 
τρίτο. Εν προκειμένω δεν έχουν 
καμιά δικαιολογία, ότι τάχα έγι-
ναν νέοι υπολογισμοί. Ηξεραν 
πολύ καλά τι υπέγραψαν και 
απλούστατα ξεφούρνισαν ένα 
ακόμα ψέμα, στοχεύοντας σε 
στιγμιαίες εντυπώσεις.

20/5: Ημέρα θάλασσας, ημέρα μετρολογίας, ημέ-
ρα κατά άσθματος και αλλεργίας, Κούβα, Αραβία: 
Ημέρα ανεξαρτησίας 20/5/1941: Ο φυλακι-
σμένος Νίκος Ζαχαριάδης παραδίδεται 
από την ασφάλεια στην Γκεστάπο που 
τον μεταφέρει αεροπορικώς στη Βιέννη 
20/5/1972: Διάλυση εννιά φοιτητικών συλλό-
γων Θεσσαλονίκης 20/5/1991: Δολοφονία Ρατζίβ 
Γκάντι 20/5/2004: Βόμβα (Λαϊκή Επαναστατική 
Δράση) σε αντιπροσωπεία «Rover» 21/5: Ημέ-
ρα πολιτισμού 21/5/1973: Εξάρθρωση ΕΑΝ (δέκα 
συλλήψεις), οπλοστάσια σε Σπάτα και Παλαιό 
Φάληρο 21/5/1975: Αρχή δίκης RAF στις 
φυλακές Σταμχάιμ (Γερμανία) 21/5/1988: 
Βόμβες σε Ι' ΑΤ, ντίσκο «Βικτόρια» και καφε-
τέρια (ΕΛΑ) 22/5: Ημέρα βιοποικιλότητας, Σρι 

Λάνκα: Ημέρα δημοκρατίας (1972) 22/5/1967: 
Ανεύρεση πτώματος καταζητούμενου δικηγόρου 
Νικηφόρου Μανδηλαρά (Ρόδος) 22/5/1969: Βόμβα 
(ΔΑ) στο χολ 8ου ορόφου του Χίλτον 22/5/1973: 
Συλλαμβάνεται και βασανίζεται στο ΕΑΤ-ΕΣΑ ο 
αξιωματικός Σπύρος Μουστακλής 22/5/1990: Η 
«μαρξιστική» Νότια και η συντηρητική Βόρεια 
Υεμένη ενώνονται με το όνομα Δημοκρατία της 
Υεμένης μετά από 150 χρόνια 22/5/1998: Βόμβα 
σε υποκατάστημα «Alpha bank» (17Ν) 22/5/2005: 
Θάνατος Χαρίλαου Φλωράκη 23/5: Ημέρα χελώ-
νας, Τζαμάικα: Ημέρα εργασίας 23/5/1928: 22 
νεκροί, 41 τραυματίες από βόμβα αργεντινών 
αντιφασιστών στην ιταλική πρεσβεία του Μπου-
ένος Αιρες 23/5/1986: Μετονομασία ΚΥΠ σε ΕΥΠ 
24/5: Ημέρα γυναικών για αφοπλισμό, ημέρα 
πάρκων, Βουλγαρία: Ημέρα παιδείας, πολιτι-

σμού 24/5/1972: Δύο παγιδευμένα αυ-
τοκίνητα ανατινάζονται στο αρχηγείο 
του στρατού των ΗΠΑ στη Χαϊδελβέργη, 
τρεις νεκροί, πέντε τραυματίες (RAF) 
25/5: Ημέρα αλληλεγγύης λαών, ημέρα Αφρικής, 
ημέρα για εξαφανισμένα παιδιά, ημέρα οτο-
στόπ, Αργεντινή: Ημέρα επανάστασης 25/5/1989: 
Βόμβες σε υπουργείο Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων (Αθήνα) και ΙΚΑ Θεσσαλονίκης 

(ΕΛΑ) 26/5/1976: Συγκρούσεις αστυνο-
μίας και διαδηλωτών, αύρα ανεβαίνει 
στο πεζοδρόμιο (Αιόλου) και σκοτώνει 
τη μικροπωλήτρια Αναστασία Τσιβίκα, 
75 τραυματίες, συλλήψεις.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u «Δεν πρόκειται για 4ο Μνημόνιο» 

u Τ’ ακούτε, ρε, ή να το επαναλάβει 
η Ολγάρα, η τσίφτισσα, η καραμπου-
ζουκλού; u Εκλεισε απλώς μια αξιο-
λόγηση και δεν πρέπει να τη μετράμε 
για Μνημόνιο u Ωραία, δόθηκε μια 
παράταση τριών-τεσσάρων ετών στο 
τρέχον Μνημόνιο u Πώς κάνετε έτσι; 
u Τι είναι τρία-τέσσερα χρόνια μπρο-
στά στην αιωνιότητα; u Aπό την Αρτα 
στην Πρέβεζα, από την Ολγάρα στον 
Ευκλειδάκο u Που νομίζει πως έχει 
και χιούμορ, τρομάρα του u «Αρα, ο 
Πανελευσινιακός όχι μόνο δεν έχασε 
7-0 αλλά κέρδισε την Μπαρτσελόνα 
7-5» είπε u Οπου Πανελευσινιακός ο 
ίδιος (με Τσίπρα, Καμμένο και σία) και 
Μπαρτσελόνα οι ιμπεριαλιστές δανει-
στές και το κουαρτέτο τους u Τους 
συνέτριψε λέμε u Εμάς τώρα, γιατί 
αυτό το δήθεν χιούμορ μας φέρνει σε 
τσογλανιά και κωλοπαιδισμό; u Ως 

Ηπειρώτες, πάντως, μια ντροπή όσο να 
'ναι την αισθανόμαστε u Η εκστρατεία 
οικοδόμησης λαϊκού προφίλ του Κούλη 
συνεχίζεται u Πότε σε καφενεία, πότε 
σε προπονητήρια u Ισα-ίσα να βγουν 
οι φωτογραφίες u Τα υπόλοιπα τα 
αναλαμβάνουν οι υπάλληλοι προπα-
γάνδας  u Λέτε ο Σαμαράς να κάνει 
την «προξενήτρα» για γάμο Μπένι - ΝΔ; 
u Χλομό το κόβουμε u Τέτοια προξε-
νιά δε γίνονται στο Κολωνάκι, αλλά σε 
απομακρυσμένες βίλες στα βόρεια 
προάστια u Κάποιοι προσπάθησαν να 
προβοκάρουν τον πρόεδρο και υπουρ-
γό Καμμένο, με τη φωτογραφία του σε 
αγώνα πόλο u Είχε, λένε, κεκαμμένο το 
μεσαίο δάχτυλο και τεντωμένα τα υπό-
λοιπα, άρα έκανε άσεμνη χειρονομία 

u Σα δεν ντρέπονται u Ο άνθρωπος 
έκανε προπόνηση για την υποδοχή 
του ιερού σκηνώματος της αγίας και 
ισαποστόλου Ελένης u Διαφημιστικό 

στήσιμο έκανε ο Τζήμερος u Σκίζω 
αφίσες, μου την πέφτουν οι κουκουέ-
δες, βαράω την Μπαλού, με βγάζουν 
όλα τα κανάλια u Τα κανάλια γιατί τον 
έβγαλαν; u Το Βατικανό τι ποσοστό να 
παίρνει άραγε από τις εισπράξεις που 
θα κάνει το ιερό σκήνωμα; u'Η συμ-
φώνησαν εφάπαξ αμοιβή, για να μην 
κουράζονται να βάζουν ανθρώπους 
να κάνουν έλεγχο της καθημερινής 
είσπραξης; u Ο Μακρόν είναι ο τέ-
ταρτος πρόεδρος της Γαλλίας με τον 
οποίο θα συνεργαστεί η Μέρκελ u Οι 
τρεις προηγούμενοι (Σιράκ, Σαρκοζί, 
Ολάντ) είχαν άθλιο πολιτικό τέλος u Ο 
Μπαρουφάκης προσπαθεί να εντυπω-
σιάσει με τηλεοπτικές συνεντεύξεις u 

Τα κουρέλια τραγουδούν ακόμα u Από 
6,9% στο 0,9% u Το κόμμα «Πειρατές» 
στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία u Πυ-
ροτεχνήματα μιας χρήσης u Πλήθος 
αρχηγών κρατών κατέφθασε στο διε-

θνές αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στα 
τέλη της προηγούμενης εβδομάδας 

u Δεν προλάβαιναν να στρώνουν το 
κόκκινο χαλί οι εργάτες u Βλαστήμα-
γαν φαντάροι, ναύτες και σμηνίτες που 
ξεροστάλιαζαν στα αγήματα u Πρώτα 
κατέφθασε το λείψανο της τιμίας και 
αφθάρτου χειρός της ισαποστόλου 
Μαρίας της Μαγδαληνής u Μετά 
κατέφθασε το ιερό λείψανο της αγίας 
και ισαποστόλου Ελένης u Αν δε δεί-
χναμε… αυτοσυγκράτηση, «θα τρέχα-
τε ακόμα από τις πόρτες» είπε ο Λαγός 
στους βουλευτές u Οταν, όμως, στην 
προηγούμενη Βουλή ο Πύρρος Δήμας 
είχε προκαλέσει τον Λαγό να τα βάλει 
μαζί του, οι νεοναζί «έκλασαν μαλλί» 

u Τα δουλεμένα μούσκουλα του Δήμα 
ήταν υπεραρκετός λόγος για να βάλουν 
την ουρά στα σκέλια u Οι ναζί πάντοτε 
ήταν θρασύδειλοι και πάντοτε χτυπούν 
εκ του ασφαλούς u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Εχουμε και κέρδη μέσα σε αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση. 
Κάποιοι έβαλαν τη χώρα στα Μνημόνια, εμείς αγωνιζόμαστε για 
να βγει η χώρα από τα Μνημόνια. Η δική μας κυβέρνηση είναι η 
πρώτη που διαπραγματεύτηκε σκληρά και σήμερα έχουμε μια 
βιώσιμη και ισορροπημένη συμφωνία, προκειμένου να βγούμε 
από τα Μνημόνια και τη σκληρή επιτροπεία. Τα δυσκολότερα 

είναι πίσω μας.
Oλγα Γεροβασίλη

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Εκτός από τις ζέστες, υπάρχουν 
και οι φιλοδοξίες

Δεν είναι και τόσο σύνηθες να βγαίνουν… «κύκλοι της ΤτΕ» για να 
διαψεύσουν πολιτική σεναριολογία που αφορά τον διοικητή της ως 
πολιτικό πρόσωπο και όχι ως κεντρικό τραπεζίτη. Αν ήθελε ο Στουρ-
νάρας να διαψεύσει τα σενάρια που τον φέρουν να κάνει μυστικές 
συναντήσεις με τραπεζίτες και πολιτικούς για τη δημιουργία νέου 
κόμματος με επικεφαλής τον ίδιο, θα έκανε μια προσωπική δήλωση 
διάψευσης. Γιατί τα σενάρια δεν τον αφορούν ως διοικητή της ΤτΕ, 
αλλά ως πολιτικό πρόσωπο (αν προχωρούσε στην ίδρυση κόμματος, 
αναγκαστικά θα παραιτούνταν από κεντρικός τραπεζίτης).

Βάζοντας «κύκλους της ΤτΕ» να μιλήσουν για «σενάρια επιστημο-
νικής φαντασίας», κατηγορώντας την εφημερίδα «Δημοκρατία» ότι 
«μετέρχεται ναζιστικής έμπνευσης, μεθόδων», ο Στουρνάρας θέ-
λησε να ανακυκλώσει την περί το πρόσωπό του πολιτική φιλολογία. 
Σημάδι ότι του αρέσει να ασχολούνται με το πρόσωπό του, έστω 
και κατασκευάζοντας ψευδή -όπως λέει- σενάρια. Ο προσεκτικός 
αναγνώστης των δηλώσεων των «κύκλων» του Στουρνάρα πρόσε-
ξε, επίσης, ότι διαψεύδονται μεν τα συγκεκριμένα σενάρια περί 
κρυφών συναντήσεων, δεν υπάρχει όμως κάποια κατηγορηματική 
τοποθέτηση του Στουρνάρα ότι αποκλείει ανάμιξή του στην αστική 
πολιτική στο μέλλον. 

Ο Στουρνάρας είναι φιλόδοξος, ο Στουρνάρας είναι διψασμένος 
για εξουσία, ο Στουρνάρας ξέρει ότι η πολιτική κρίση θα εξακολου-
θεί να μαστίζει για χρόνια τον ελληνικό καπιταλισμό, γι' αυτό και 
φροντίζει -με τον δικό του τρόπο- να συντηρεί την περί το άτομό 
του σεναριολογία, που χτίζει γι' αυτόν το προφίλ του σημαντικού 
πολιτικού παράγοντα, που μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο αντί-
στοιχο μ' αυτόν που διαδραμάτισε στο παρελθόν ο Ξενοφών Ζο-
λώτας (με αποκορύφωμα τον ορισμό του ως πρωθυπουργού μιας 
συγκυβέρνησης των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Συνασπισμού, στον οποίο τότε 
συμμετείχε και ο υπό τον Φλωράκη Περισσός). Ακριβώς επειδή 
ξέρει την απύθμενη φιλοδοξία του Στουρνάρα και μαθαίνει ότι κά-
ποιοι σχεδιάζουν από τώρα «plan B» και «plan C», θεωρώντας ότι 
η ΝΔ αποκλείεται να πάρει απόλυτη πλειοψηφία στις επόμενες 
εκλογές, το «σύστημα Κούλη» βάζει μπροστά τους ανθρώπους του 
για να «κάψουν» το όνομα του Στουρνάρα.

Νέες κεντροαριστερές πιρουέτες
«Τα πολιτικά κόμματα και οι φορείς της ΔΗΣΥ  μέσα σε εύλο-

γο χρόνο, παίρνουν τις αποφάσεις τους ως προς τη μορφή του 
φορέα (πολυκομματικός ή όχι). Στη συνέχεια  προχωράμε στην 
εκλογή επικεφαλής από τη βάση. Πάμε σε εκλογή. Οι κάλπες 
στη βάση είναι το επόμενο μεγάλο βήμα. Με βάση το μητρώο 
που δημιουργείται, προχωρούμε  στο Ιδρυτικό Συνέδριο και την 
εκλογή οργάνων».

Τους άφησε όλους (πλην εκείνων που ήξεραν) κάγκελο η Φώφη 
στη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου της Δη-
μοκρατικής Συμπαράταξης. Ενώ όλα τα μορφώματα που συμμετέ-
χουν στη συμμαχία είχαν συμφωνήσει να κάνουν το συνέδριο και 
μετά να προχωρήσουν σε εκλογή αρχηγού από τη βάση (παραχω-
ρώντας μέχρι τότε την προεδρία στη Φώφη), η ηγετική ομάδα του 
ΠΑΣΟΚ άλλαξε τη σειρά, προτείνοντας πρώτα εκλογή αρχηγού και 
μετά πραγματοποίηση του συνέδριου. Προτείνει, δηλαδή, αυτό για 
το οποίο «σφάχτηκαν» με την ομάδα Ανδρουλάκη-Ξεκαλάκη στην 
κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ!

Οι Λαλιωτοσκανδαλίδηδες, «μανούλες» στην ίντριγκα, τα ξανα-
στάθμισαν και είδαν πως έτσι όπως έχουν οι συσχετισμοί, με τους 
συμμάχους εντελώς αποδιοργανωμένους, έχουν την εκλογή της 
Φώφης στο τσεπάκι τους, οπότε τους συμφέρει να πάρουν πρώτα 
την αρχηγία, ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν καλύτερα τους 
συσχετισμούς στο ιδρυτικό συνέδριο. Παράλληλα, θα «ταπώσουν» 
και τους Ανδρουλακοξεκαλάκηδες, που αναγκαστικά θα το βου-
λώσουν, ενώ δεν έχουν κάποιο πρόσωπο ικανό να διεκδικήσει την 
αρχηγία απέναντι στη Φώφη.

Οι σύμμαχοι άρχισαν να σκούζουν. Η εκλογή αρχηγού από τη 
βάση αφορά το νέο ενιαίο κόμμα που πρέπει να δημιουργηθεί και 
όχι τον ομοσπονδιακό πολυκομματικό φορέα που υπάρχει σήμερα, 
είπε ο Θεοχαρόπουλος της ΔΗΜΑΡ, που θα ήθελε να διεκδικήσει 
την προεδρία, αλλά είναι ανέτοιμος. Η εκλογή αρχηγού πρέπει να 
γίνει μετά την ίδρυση του νέου φορέα, για να μην επικρατήσουν 
διχαστικές αντιπαραθέσεις, είπε ο Τούντας των Κινήσεων Πολιτών, 
που θέλει να συνεχίσει το νταλαβέρι με τον Λυκούδη και κάποι-
ους από το Ποτάμι (ακόμα και τον ίδιο τον Θεοδωράκη, αν η ΝΔ 
εξακολουθεί να του ρίχνει πόρτα). Οι άνθρωποι του Γιωργάκη δεν 
έφεραν καμιά αντίρρηση, σημάδι του ότι μάλλον ήταν ενημερω-
μένοι από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και είχαν συμφωνήσει.

Η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ δεν έκανε, φυσικά, μια πρόταση 
για να την δει να απορρίπτεται. Θα επιμείνει και θα την επιβάλλει, 
γιατί οι υπόλοιποι δεν έχουν εναλλακτική λύση. Εκτός αν έχουμε 
νέες πιρουέτες μέχρι το «ιδεολογικό» συνέδριο του Ιούνη, που θα 
πάρει τις αποφάσεις για τα επόμενα βήματα (πότε θα γίνει το ιδρυ-
τικό συνέδριο και πότε θα εκλεγεί ο αρχηγός).

Χαϊδεύουν τους νεοναζί
Πόσος καιρός πέρασε από 

τότε που βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ έκα-
ναν εκδρομή στο Καστελόρι-
ζο παρέα με τους χρυσαυγί-
τες (Κασιδιάρης, Παππάς και 
Αϊβατίδης ήταν οι τρεις νεο-
ναζί) με… τουρ οπερέιτορ τον 
Καμμένο και τον Βίτσα; Μόλις 
ένα πεντάμηνο (στις 5 Δεκέμ-
βρη έγινε η… εθνική εκδρομή). 
«Με τον αναπληρωτή υπουρ-
γό Εθνικής Αμυνας Δημήτρη 
Βίτσα και τους συναδέλφους 
βουλευτές της Επιτροπής 
Εξωτερικών και Αμυνας, τον 
Αρχηγό του Γενικού Επιτελεί-
ου Εθνικής Αμυνας και τον 
Αρχηγό του Γενικού Επιτελεί-
ου Στρατού είμαστε σήμερα 
εδώ…» έλεγε ο Καμμένος, 
χωρίς να κάνει διαχωρισμό 
ανάμεσα στους βουλευτές 
που συμμετείχαν (η υπόλοιπη 
αντιπολίτευση είχε αρνηθεί να 
συμμετάσχει, καταγγέλλοντας 
επικίνδυνα παιχνίδια του Καμ-
μένου, οπότε επιστρατεύθηκαν 
οι νεοναζί για λόγους… πλου-
ραλισμού).

Το θυμίζουμε, γιατί πολλοί 
θα ήθελαν να το ξεχάσουμε. 
Και αναφερόμαστε στους ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ. Τυχαίο είναι που ο 
ανελίτης Παπαχριστόπουλος 
δήλωσε «σίγουρος ότι και ο κ. 
Κασιδιάρης δε θα αισθάνεται 
ευχάριστα για αυτό που έκα-
νε», μετά το νέο κοινοβουλευ-
τικό… κατόρθωμα του νεοναζί 
βουλευτή; Τυχαία είναι η προ-
σπάθεια των συριζαίων να ρί-
ξουν όσο γίνεται στα πιο μαλα-
κά τους νεοναζί; Ο Μπαλαού-
ρας, που προήδρευε των κοινο-
βουλευτικών επιτροπών όταν 
ο Κασιδιάρης «καταχέριασε» 
τον Δένδια και οι υπόλοιποι 
νεοναζί τον «μπουγέλωσαν», 
ανακοίνωσε ότι αποβάλλεται 
ο Κασιδιάρης.  Του την έπεσαν 
αμέσως ο Βορίδης, ο Λοβέρ-
δος και ο Καραθανασόπουλος, 
ζητώντας του να αποβάλει το 
σύνολο της κοινοβουλευτικής 
ομάδας της ΧΑ. Πελιδνός 
αυτός, πρώτα είπε ότι «τώρα, 
μετά από την ακρόαση των 

συναδέλφων που πήραν τον 
λόγο, ετοιμάζομαι να προτεί-
νω στο Σώμα μομφή σε όλη 
την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
της Χρυσής Αυγής, διότι στή-
ριξε αυτές τις ενέργειες του 
βουλευτή της», αντί όμως να 
αποβάλει τους νεοναζί, έδω-
σε τον λόγο στον Λαγό, που 
συνέχισε να προκαλεί, κατα-
λήγοντας τραμπούκικα: «Εάν 
δεν υπήρχαν οι Βουλευτές της 
Χρυσής Αυγής οι δημοκράτες 
και ο ίδιος ο Κασιδιάρης, να 
συγκρατηθεί, θα τρέχατε ακό-
μα από τις πόρτες»!

«Ωραία, ωραία, καθίστε σας 
παρακαλώ, τελειώσατε» ήταν 
η αντίδραση του Μπαλαούρα 
στην πρόκληση του Λαγού! Στο 
μεταξύ, είχε σπεύσει στην αί-
θουσα ο Βούτσης, βλέποντας 
ότι ο Μπαλαούρας δεν μπορεί 
να διαχειριστεί τα πράγματα 
και μπορεί να γίνει ζημιά στον 
ΣΥΡΙΖΑ. Ζήτησε τον λόγο από 
κάτω, και αφού διευκρίνισε ότι 
«εμείς τουλάχιστον δεν έχου-
με την αντίληψη της συλλογι-
κής ευθύνης για τα πράγματα» 
(δεν είναι συλλογική η ευθύνη 
των νεοναζί!) πρότεινε να μη 
συμμετάσχει η κοινοβουλευ-
τική ομάδα της ΧΑ «τουλάχι-
στον για τις συνεδριάσεις των 
τεσσάρων Επιτροπών, για σή-
μερα και αύριο», γιατί με αυτά 
που είπε ο Λαγός «με όρους 
πολιτικούς, η παράταξη της 
Χρυσής Αυγής αναλαμβάνει 
τη συλλογική πολιτική ευθύ-
νη».  Ηταν τόση η στενοχώρια 
του που αναγκαζόταν να πάρει 
ένα τέτοιο μέτρο, που του ξέ-
φυγε και είπε: «Προληπτικά και 

για το δικό τους το καλό, ας 
πούμε, αν θέλετε, δεν μπορούν 
να συμμετάσχουν»! Κι αμέσως 
φρόντισε να ξεκαθαρίσει: «Δη-
λαδή, σας προτείνω την πρότα-
ση μομφής για τις διαδικασίες 
των Επιτροπών. Η Ολομέλεια 
είναι άλλο πράγμα. Στη Διά-
σκεψη Προέδρων θα μπορού-
σαμε να το συζητήσουμε, να 
δούμε τι θα γίνει στην Ολομέ-
λεια, διότι σε καμία περίπτωση 
δεν θέλω και εγώ προσωπικά 
και νομίζω όλοι, να θεωρηθεί, 
έστω και σε έναν έλληνα πολί-
τη, ότι στερήθηκε της εκφο-
ράς της άποψης, πάνω στο 
νομοσχέδιο, μία παράταξη»!

Τον πήρε ο πόνος για τους 
ψηφοφόρους των νεοναζί. 
Μη τυχόν και θεωρήσουν πως 
στερήθηκε η… παράταξή τους 
το δικαίωμα να εκφέρει την… 
αποψάρα της!

Η αντιπολίτευση κατάλα-
βε ότι ο Βούτσης προσπαθεί 
να εκτονώσει την κατάσταση 
και να ρίξει στα μαλακά τους 
χρυσαυγίτες. Ολοι γνωρίζουν 
άλλωστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει 
τους νεοναζί στο πολιτικό προ-
σκήνιο, γιατί κόβουν ψήφους 
από τη ΝΔ (τα ίδια έκανε στο 
παρελθόν το ΠΑΣΟΚ με τα δι-
άφορα εκλογικά μορφώματα 
των χουντικών). Στη διάσκεψη 
των προέδρων έβαλαν τα δυο 
πόδια του Βούτση σε ένα πα-
πούτσι και αυτός αναγκάστηκε  
να εισηγηθεί την αποβολή των 
χρυσαυγιτών και από τη συζή-
τηση του μνημονιακού πολυ-
νομοσχέδιου στην Ολομέλεια. 
Δεν είχε άλλη λύση.

Εχουμε γράψει αρκετές φο-
ρές στο πρόσφατο παρελθόν 
πως, αν ήθελαν, θα μπορούσαν 
να εφαρμόζουν αποφασιστικά 
τον Κανονισμό της Βουλής για 
κάθε πρόκληση των νεοναζί. 
Να τους αποβάλλουν για μισό 
μήνα, κόβοντάς τους στο μισό 
τις παχυλές βουλευτικές απο-
ζημιώσεις, με τις οποίες χρη-
ματοδοτούν τον δολοφονικό 
μηχανισμό τους. Δεν υπάρχει 
συνεδρίαση της Βουλής ή 
επιτροπών της (το ίδιο κάνει, 
από την άποψη του Κανονι-
σμού), που να μην έχουν κάνει 
προκλήσεις. Πάντοτε τους 
χάιδευαν, όμως, για τους λό-
γους που αναφέραμε παρα-
πάνω. Επρεπε ο Κασιδιάρης 
να «πλακώσει» τον Δένδια για 
ν' αναγκαστούν -με τα χίλια 
ζόρια μάλιστα- να πάρουν κά-
ποια μέτρα, χωρίς και πάλι να 
εξαντλήσουν την αυστηρότητα 
του Κανονισμού (το άρθρο 81 
παρ. 3 προβλέπει τη δυνατό-
τητα αποβολής επί δεκαπεν-
θήμερο «για ανεπίτρεπτη ή 
ανάρμοστη συμπεριφορά»).

Περιττεύει να πούμε ότι ΝΔ 
και ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται λά-
βροι κατά των χρυσαυγιτών όχι 
από αντιφασιστική διάθεση, 
αλλά επειδή έχουν καταλάβει 
το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί 
άλλωστε εξέθρεψαν όσο μπο-
ρούσαν το νεοναζιστικό φαι-
νόμενο, επειδή χρειάζονταν 
τους νεοναζί ως δύναμη κρού-
σης, για να κάνουν τη βρόμικη 
δουλειά που δεν μπορεί να κά-
νει η αστυνομία. Ολα τα αστι-
κά κόμματα εξουσίας κάνουν 
τη δική τους σπέκουλα με τους 
νεοναζί, ανάλογα με τις συγκυ-
ριακές επιδιώξεις τους. Το ίδιο 
και ο αστικός Τύπος, που βρή-
κε την ευκαιρία να επαναφέρει 
τη θεωρία των «δύο άκρων» και 
την πρόστυχη παραλλαγή της, 
τον «λαϊκισμό». Σύμφωνα μ' 
αυτήν την παραλλαγή, οι νε-
οναζί είναι «λαϊκιστές», όπως 
«λαϊκιστές» είναι και εκείνοι 
που αγωνίζονται ενάντια στη 
μνημονιακή αποικιοκρατία, 
υποδούλωση και κινεζοποίηση.

Στηρίζουν το τάγμα εφόδου του Ασπρόπυργου

Εδώ και καιρό, στο συνοικισμό Γκορυ-
τσά του Ασπρόπυργου, ομάδες νεονα-

ζί που δρουν ως τάγμα εφόδου, οργανώ-
νουν επιδρομές ενάντια σε μετανάστες 
που εργάζονται στα χωράφια της περιο-
χής, ακόμα και με τη μορφή νυχτερινών 
επιδρομών στα σπίτια τους. Δρουν υπό την 
πλήρη προστασία της τοπικής αστυνομί-
ας, η οποία, σε περιπτώσεις που μετανά-
στες προσέφυγαν για να καταγγείλουν την 
κακοποίησή τους, υποδεικνύοντας μάλι-
στα κάποιους από τους δράστες, συνέλα-
βε μετανάστες επειδή δεν είχαν χαρτιά. 
Ακόμα και εμφανώς κακοποιημένους από 
τους νεοναζί μετανάστες.

Το περασμένο Σάββατο, οργανώθηκε 
στην περιοχή αντιφασιστική κινητοποίη-
ση από την ΚΕΕΡΦΑ και την ΟΡΜΑ. Λίγο 
πριν ολοκληρωθεί η διαδήλωση μέσα στο 
χωριό, δέχτηκε επίθεση από φασίστες. 

Οταν η επίθεση αποκρούστηκε -όπως πε-
ριγράφει η ΟΡΜΑ σε ανακοίνωσή της- η 
διαδήλωση δέχτηκε την επίθεση των μπά-
τσων, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυ-
ματιστεί ένας διαδηλωτής στο κεφάλι. Κι 
ενώ οι φασίστες πετούσαν πέτρες κρυμ-
μένοι στα στενά, οι μπάτσοι επιτέθηκαν 
για δεύτερη φορά στη διαδήλωση, τραυ-
ματίζοντας δυο ακόμα διαδηλωτές (τον 
ένα στο κεφάλι, όπου του τοποθετήθηκαν 
ράμματα, και τον άλλο σπάζοντάς του την 
ωμοπλάτη).

Ακόμα πιο προκλητική από τη συνδυ-
ασμένη επίθεση μπάτσων και φασιστών 
υπήρξε η ανακοίνωση του δήμου Ασπρο-
πύργου που κατήγγειλε «απερίφραστα την 
προβοκατόρικη, προκλητική, προσχεδια-
σμένη απόπειρα ομάδας του λεγόμενου 
αντιεξουσιαστικού χώρου», που «πραγμα-
τοποίησε πορεία στην εν λόγω συνοικία, 

επιδιώκοντας -παντί τρόπω- να προκαλέ-
σει επεισόδια και ταραχές, προκειμένου 
να στοχοποιήσει τους κατοίκους της»!

Η προκλητική ανακοίνωση κάνει λόγο 
για «κάποια μεμονωμένα περιστατικά 
επιθέσεων σε μετανάστες, που σημειώ-
θηκαν πρόσφατα στην περιοχή», δεν μας 
λέει όμως τι έκανε η δημοτική αρχή για 
να συλληφθούν και να τιμωρηθούν οι δρά-
στες αυτών των περιστατικών. Αντίθετα, 
ζητά «να πάψουν τις αναφορές για δήθεν 
προκλήσεις στον Ασπρόπυργο» και μιλά 
για «επαγγελματίες των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων» που δρουν «σε συνεργασία 
με ναζιστικά, ρατσιστικά, ξενοφοβικά 
στοιχεία»! «Είμαστε αποφασισμένοι να πε-
ριφρουρήσουμε την τάξη και την ευνομία 
στο βασανισμένο τόπο μας» καταλήγει η 
προκλητική ανακοίνωση, πείθοντάς μας 
για το ποιος προστατεύει τους φασίστες.
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Σε αναζήτηση «συγκατοίκησης»
Στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Γαλλίας, ο όρος «συγκατοί-

κηση» καθιερώθηκε για να υποδηλώσει την εξ ανάγκης άσκηση της 
εξουσίας από έναν πρόεδρο που ανήκει σε μια από τις δυο μεγάλες 
αστικές παρατάξεις (σοσιαλδημοκράτες και συντηρητικούς) και από 
μια κυβέρνηση που ελέγχεται από την αντίπαλη παράταξη, η οποία 
έχει την πλειοψηφία της Βουλής. Μπορεί ο Ολάντ να μην είχε τέτοιο 
πρόβλημα, όπως και ο Σαρκοζί πριν απ' αυτόν, όμως ο δεξιός Σιράκ 
ως πρόεδρος «συγκατοίκησε» με τον σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουρ-
γό Ζοσπέν (που είχε ως υπουργό του και τον σήμερα «ανυπότακτο» 
Μελανσόν) και ο σοσιαλδημοκράτης Μιτεράν ως πρόεδρος «συγκα-
τοίκησε» με τον δεξιό Σιράκ ως πρωθυπουργό.

Με την εκλογή του «και αριστερού και δεξιού» Μακρόν στην προε-
δρία, η Γαλλία ζει μια πρωτοτυπία, καθώς ο πρόεδρος δεν είχε κόμμα 
και πρέπει να το φτιάξει μέσα σε ένα μήνα, ώστε να  εκμεταλλευτεί 
το μομέντουμ της εκλογής του και να διεκδικήσει την πρωτιά στις 
βουλευτικές εκλογές. Αν την πάρει, έστω και χωρίς απόλυτη πλειο-
ψηφία, θα μπορέσει να διορίσει τον πρωθυπουργό και να αναζητούν 
αλά καρτ κοινοβουλευτικές συμμαχίες στα διάφορα νομοθετήματα 
που θα πρέπει να ψηφίσουν, ενώ δε θα έχουν κανένα πρόβλημα στην 
άσκηση της πρακτικής πολιτικής.

Υπό το φως αυτής της επιδίωξης, είναι εύκολα αναγνώσιμη η επιλο-
γή του δημάρχου της Χάβρης, Εντουάρ Φιλίπ, ως πρωθυπουργού για 
το μεταβατικό διάστημα (και για την περίοδο μετά τις εκλογές, αν 
όλα πάνε όπως τα σχεδιάζει το επιτελείο του Μακρόν). Αν ο Μακρόν 
διόριζε ως πρωθυπουργό έναν σοσιαλδημοκράτη, θα συσπείρωνε 
την ζαλισμένη από την ήττα Δεξιά, χωρίς να έχει να κερδίσει τίποτα 
από αριστερά του, όπου το Σοσιαλιστικό Κόμμα βαράει διάλυση και 
επιφανή στελέχη του αναζητούν μια θέση στις βουλευτικές λίστες 
του κόμματος «Η Δημοκρατία Εμπρός», που ίδρυσε ο Μακρόν. Χρει-
αζόταν, λοιπόν, ως πρωθυπουργό κάποιον από τη Δεξιά, αλλά από τη 
λεγόμενη μετριοπαθή και όχι από τη σκληροπυρηνική της πτέρυγα, 
ο οποίος θα του επιτρέψει να ισχυριστεί ότι παραμένει συνεπής στη 
δέσμευσή του ότι θα ανανεώσει το πολιτικό προσωπικό της Γαλλικής 
Δημοκρατίας.

Ο Φιλίπ συγκεντρώνει αυτά τα χαρακτηριστικά. Καμαρώνει ότι 
κατάγεται από αριστερή οικογένεια (ο προπάππος του ήταν το πρώτο 
μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Χάβρη και ο παππούς του 
ήταν λιμενεργάτης και αριστερός), πέρασε ένα φεγγάρι από το Σο-
σιαλιστικό Κόμμα και μετά εντάχθηκε στη Γκολική Δεξιά, ως στενός 
συνεργάτης του Αλέν Ζιπέ και εσωκομματικός αντίπαλος του Σαρ-
κοζί (τον οποίο λίγο ήθελε να ξυλοφορτώσει στο ιδρυτικό συνέδριο 
του UMP). Με γονείς εκπαιδευτικούς (όχι τίποτα λεφτάδες, δηλαδή), 
ακολούθησε τη διαδρομή που πρέπει υποχρεωτικά ν' ακολουθήσει 
κάθε φιλόδοξος γάλλος νέος με «καλό μυαλό», αν θέλει να κάνει 
καριέρα στη διοίκηση ή την αστική πολιτική. Σπούδασε στη Sience 
Po και την ΕΝΑ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης), εργάστηκε στο 
γαλλικό ΣτΕ, μετά άσκησε τη δικηγορία και καθήκοντα συμβούλου 
στο μονοπώλιο της πυρηνικής ενέργειας Areva και πανέτοιμος πλέον 
ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα στο πλευρό του Ζιπέ, ο οποίος 
τον διόρισε γενικό διευθυντή του UMP, θέση που του επέτρεψε να 
εκλεγεί στη συνέχεια βουλευτής και δήμαρχος της γενέτειράς του 
Χάβρης.

Ο τύπος έχει όλα τα «προσόντα», λοιπόν, όπως και ο κατά επτά 
χρόνια νεότερός του, Μακρόν. Στην τελετή παράδοσης-παραλαβής 
στο μέγαρο Ματινιόν (έδρα του γάλλου πρωθυπουργού), είπε απευ-
θυνόμενος στον απερχόμενο Μπερνάρ Καζνέβ: «Είπατε ότι είστε 
άνθρωπος της Αριστεράς, προσωπικά τυχαίνει να είμαι άνθρωπος 
της Δεξιάς, όμως εκτιμούμε ο ένας τον άλλο και γνωρίζουμε πως το 
γενικό συμφέρον πρέπει να καθοδηγεί τις κινήσεις μας». Λίγο αργό-
τερα, στην πρώτη τηλεοπτική παρουσία του ως πρωθυπουργός, στο 
πρώτο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης, δήλωσε με νόημα: «Μπορεί 
κανείς να αισθάνεται άλλοτε αριστερός και άλλοτε δεξιός. Η βασική 
αξία της κοινωνικής μας ζωής είναι η ελευθερία, όχι μόνο η οικονο-
μική, αλλά η ελευθερία της σκέψης, η ελευθερία της έκφρασης». 
Με κάτι τέτοια γοητεύονται οι γάλλοι ψηφοφόροι, ιδιαίτερα όταν τα 
ακούνε από το στόμα ενός «πρώην αριστερού» που έγινε «δεξιός» και 
τώρα δηλώνει -όπως και ο πρόεδρός του- ότι η «διάκριση Αριστερά 
- Δεξιά» είναι πια ξεπερασμένη.

Ο Μακρόν έχει ήδη συμπεριλάβει στις λίστες του κόμματός του 
βουλευτές από το «κεντρώο» κόμμα του Φρανσουά Μπαϊρού (ο 
οποίος τον στήριξε προεκλογικά, ακυρώνοντας τη δική του υποψη-
φιότητα) και βουλευτές από το Σοσιαλιστικό Κόμμα (αυτή είναι η… 
Αριστερά, σύμφωνα με τη γαλλική πολιτική ορολογία). Φαίνεται πως 
ήρθε ο καιρός να βάλει και κάμποσους δεξιούς, για να δέσει το πράγ-
μα, όπως δένει η σούπα με το αυγολέμονο. Ο πρωθυπουργός Φιλίπ 
είναι ο πρώτος, ενώ μια ομάδα 23 αιρετών, προσκείμενων στον Ζιπέ, 
στον Μπρινό Λεμέρ, ακόμα και στον Σαρκοζί, χαιρέτισαν σε κοινή 
ανακοίνωσή τους τον διορισμό του Φιλίπ και κάλεσαν το κόμμα τους 
«να απαντήσει στο χέρι που τείνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Τα ποντίκια εγκαταλείπουν πρώτα το βυθιζόμενο σκάφος και σ' 
αυτό ποντάρουν ο Μακρόν με το επιτελείο του για να στελεχώσουν 
το «Η Δημοκρατία Εμπρός» και να χτυπήσουν ακόμα και την πρωτιά 
στις βουλευτικές εκλογές.

Η γερμανική εργατική τάξη βουτηγμένη στην ιμπεριαλιστική λογική

Oύτε στα καλύτερα όνειρά 
της δε θα περίμενε η Μέρ-

κελ μια τέτοια νίκη στις κρατιδι-
ακές βουλευτικές εκλογές στη 
Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, 
το μεγαλύτερο ομοσπονδιακό 
κρατίδιο (έχει το 20% περίπου 
των ψηφοφόρων), που παραδο-
σιακά θεωρείται φέουδο των 
σοσιαλδημοκρατών. Η CDU 
(Χριστιανοδημοκρατική Ενωση) 
δεν αύξησε απλώς τα ποσοστά 
της, αλλά πήρε την πρώτη θέση 
με 38,5% (+7,5%), αφήνοντας 
το SPD (Σοσιαλδημοκρατικό 
Κόμμα) στη δεύτερη θέση με 
30,8% (-8,3%). Η ήττα των σοσι-
αλδημοκρατών γίνεται πιο συ-
ντριπτική, αν σκεφτεί κανείς ότι 
είχαν ως επικεφαλής τους την 
πρωθυπουργό του κρατιδίου 
και αντιπρόεδρο του SPD, Χα-
νελόρε Κραφτ, η οποία προβαλ-
λόταν ως η «αντι-Μέρκελ» του 
SPD. Γερό χαστούκι έφαγαν και 
οι Πράσινοι, που περιορίστηκαν 
στο 6,1% χάνοντας τη μισή πε-
ρίπου εκλογική τους δύναμη (-
5,2%). Η Αριστερά (Die Linke) 
επανήλθε στα παλαιότερα πο-
σοστά της, παίρνοντας 4,9% 
(+2,4%), όμως για ένα «τσακ» 
έμεινε και πάλι εκτός της το-
πικής Βουλής (το όριο εισόδου 
στη Γερμανία είναι σε όλα τα 
επίπεδα 5%). Το πυροτέχνημα 
των Πειρατών διαλύθηκε στον 
αέρα (από 6,9% περιορίστηκαν 
στο 0,6%), ενώ η ακροδεξιά 
ΑfD (Εναλλακτική για τη Γερμα-
νία) μπήκε για πρώτη φορά στην 
τοπική Βουλή με 7,8%. Τέλος, οι 
Ελευθεροδημοκράτες (FDP), 
που φιλοδοξούν να επανέλθουν 
τον Σεπτέμβρη στην Μπούντε-

σταγκ και να συγκυβερνήσουν 
με τους Χριστιανοδημοκράτες, 
πήραν από τους Πράσινους την 
τρίτη θέση με 12% (+3,4%).

Κηδεία θύμιζε η έδρα του 
SPD το βράδυ των εκλογών. 
Με δάκρυα στα μάτια η Κραφτ 
ανέλαβε την ευθύνη της ήττας 
και παραιτήθηκε από πρόεδρος 
του SPD στη Βόρεια Ρηνανία 
– Βεστφαλία και από εθνική 
αντιπρόεδρος του κόμματος. 
Πρέπει να σκεφτεί το πολιτικό 
της μέλλον (δεν νομίζουμε ότι 
μια τόσο φιλόδοξη πολιτικός 
θα επιλέξει να βγει στη σύντα-
ξη). Ο Σουλτς προσπάθησε να 
αρθρώσει κάποιες ψευτοδικαι-
ολογίες, όμως όλος ο γερμανι-
κός Τύπος την επομένη θύμιζε 
μια πρόσφατη αλαζονική δή-
λωσή του: «Αν κερδίσουμε τις 
εκλογές στη Βόρεια Ρηνανία 
– Βεστφαλία, τον Σεπτέμβρη 
θα είμαι καγκελάριος της Γερ-
μανίας». To χοντρό γέλιο (και 
μπόλικο δούλεμα) έπεσε δυο 
μέρες μετά, όταν ο… θεωρητι-
κός του SPD, Καρλ Λάουτερ-
μπαχ, δήλωσε πως οι ψηφοφό-
ροι έχασαν την ευθυκρισία τους 
και αδίκησαν την απερχόμενη 
συγκυβέρνηση SPD-Πρασίνων! 
Αποψη που δε φάνηκε να συμ-
μερίζεται ο σοσιαλδημοκρά-
της πρωθυπουργός της Κάτω 
Σαξωνίας, Στέφαν Βάιλ, που 
αιφνιδίασε τον Σουλτς και την 
ηγεσία του κόμματος ανακοινώ-
νοντας το δικό του φορολογικό 
σχέδιο. Ακόμα δεν ηττήθηκε ο 
Σουλτς και οι αντι-Σουλτς άρ-
χισαν να βγαίνουν στο μεϊντά-
νι. «Ο Σουλτς εισέρχεται στο 
καλοκαίρι της αμφισβήτησης» 

σχολίασε πικρόχολα η «Χάντελ-
σμπλατ», που δεν κρύβει τη συ-
μπάθειά της (τη συμπάθεια της 
μονοπωλιακής αστικής τάξης 
της Γερμανίας) για το δίδυμο 
Μέρκελ-Σόιμπλε.

Λίγες μέρες πριν από την Κυ-
ριακή των εκλογών, η Κραφτ εί-
χε ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει 
να συνεργαστεί κυβερνητικά με 
την Αριστερά, σηματοδοτώντας 
έτσι την αλλαγή της εκλογικής 
στρατηγικής του «κόκκινο-πρά-
σινο-κόκκινου» συνασπισμού, 
που είχε υιοθετήσει ο Σουλτς. 
Πλην όμως, αυτή η κωλοτούμπα 
δεν έσωσε το SPD και τους συμ-
μάχους του Πράσινους από την 
εκλογική συντριβή. Κάνοντας 
ένα βήμα παραπέρα στην ίδια 
κατεύθυνση, ο Σουλτς δήλωσε 
το ίδιο κιόλας βράδυ της εκλο-
γικής ήττας, μιλώντας στο ZDF: 
«Οι πολίτες δε θέλουν να μιλώ 
μόνο για κοινωνική δικαιοσύνη, 
αλλά να προσδιορίσω και τις 
προοπτικές της Γερμανίας για 
το μέλλον. Λαμβάνω σοβαρά 
υπόψη την κριτική, πήρα το μή-
νυμα και θα το υλοποιήσουμε»!

Μάλλον είναι αργά (αλλαγή 
εκλογικής στρατηγικής στο 
μέσο της προεκλογικής περι-
όδου συνήθως δεν αποδίδει), 
όμως το ζήτημα –κατά τη δική 
μας άποψη- δεν είναι αν τον 
ερχόμενο Σεπτέμβρη θα γίνει 
καγκελάριος ο Σουλτς ή θα πα-
ραμείνει –για τέταρτη θητεία- η 
Μέρκελ, αλλά ο δείκτης πολιτι-
κής ωριμότητας της γερμανικής 
εργατικής τάξης, όπως αποκα-
λύπτεται από τις εξελίξεις στο 
κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Η γερμανική εργατική τάξη 
τιμώρησε εκλογικά το SPD για 
τις αντεργατικές ανατροπές 
που επέφερε με την περιβόητη 
«Ατζέντα 2010», την περίοδο 
του τελευταίου μέχρι στιγμής 
σοσιαλδημοκράτη καγκελάρι-
ου. Στη συνέχεια, έδωσε τρεις 
εκλογικές νίκες στους χριστια-
νοδημοκράτες της Μέρκελ και 
ετοιμάζεται να τους δώσει και 
τέταρτη. Ο Σουλτς με το επιτε-
λείο του έκριναν πως βάζοντας 
–δημαγωγικά φυσικά- στην 
προεκλογική τους ατζέντα κοι-
νωνικά ζητήματα, με επίκεντρο 
την κατάργηση ρυθμίσεων της 
«Ατζέντα 2010», θα έπαιρναν 
κεφάλι στην εκλογική κούρσα 
και θα έκοβαν πρώτοι το νήμα. 
Κεφάλι πήραν μόνο σε κάποια 
γκάλοπ. Σε εκλογικό επίπεδο, το 
καμπανάκι χτύπησε δύο φορές, 
με τις ήττες του στο Ζάαρλαντ 
και το Σλέσβιχ-Χολστάιν. Στη 
Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία 
τους έπεσε η καμπάνα στο κε-
φάλι. Η πλειοψηφία της γερ-
μανικής κοινωνίας, ηττημένη 
ταξικά, βουτιέται στην ιμπερι-
αλιστική λογική: «εμείς δου-
λεύουμε για να ταΐζουμε τους 
τεμπέληδες του Νότου. Παρά 
ταύτα, μόνο μια ισχυρή ιμπε-
ριαλιστική Γερμανία μπορεί να 
μας εξασφαλίσει την ψευτοζωή 
που έχουμε σήμερα». Αυτήν 
τη λογική υπηρετεί καλύτερα 
η χριστιανοδημοκρατία των 
Μέρκελ-Σόιμπλε, γι’ αυτό και η 
πλειοψηφία της δίνει την ψήφο 
της, ακόμα και στην περιοχή με 
τη μεγαλύτερη συγκέντρωση 
προλεταριάτου, στη Βόρεια 
Ρηνανία – Βεστφαλία.

Η δύναμη του κεφαλαίου 
καθορίζει τη μοιρασιά

Ο αστικός Τύπος αρέσκε-
ται να μετατρέπει την 

πολιτική ανάλυση σε εύπεπτο 
ανάγνωσμα, για να κρύβει 
την ουσία των εξελίξεων. Από 
αυτήν την τακτική δεν υπήρχε 
περίπτωση να ξεφύγει η πρώ-
τη επίσημη συνάντηση των 
Μέρκελ-Μακρόν, την επομέ-
νη κιόλας της ανάληψης των 
προεδρικών καθηκόντων της 
Γαλλίας από τον δεύτερο. Και 
τι δε διαβάσαμε πάλι για τη 
«γλώσσα του σώματος» των 
δύο ιμπεριαλιστών ηγετών, για 
το «αγέρωχο στιλ» της Μέρκελ 
και το «τρακ» του Μακρόν. 
Σύμφωνα με όλη αυτήν την 
παραφιλολογία, ο Μακρόν εί-
ναι ο τρίτος γάλλος πρόεδρος, 
μετά τους Σαρκοζί και Ολάντ, 
που «βάζει στο βρακί της» η 
γερμανίδα καγκελάριος.

Η αλήθεια είναι πως κάθε 
γάλλος αστός πολιτικός που 
διεκδικεί την προεδρία ανα-
πτύσσει μια «αντιγερμανική» 
προεκλογική ρητορική, προκει-
μένου να τονώσει τον πληγω-
μένο γαλλικό εθνικισμό. Μετά, 
«αράζει στα κιλά του». Αυτό, 

όμως, δεν οφείλεται στο ότι οι 
γάλλοι πρόεδροι είναι «κότες» 
που κάθονται σούζα μπροστά 
στον «γερμανικό ποιμενικό», 
αλλά στον πραγματισμό της πο-
λιτικής που κάθε ιμπεριαλιστής 
ηγέτης πρέπει να εφαρμόσει. 
Αυτός ο πραγματισμός παίρνει 
υπόψη του τη δύναμη του κεφα-
λαίου που η κάθε πλευρά «ακου-
μπά» -εν είδει περιστρόφου- στο 
τραπέζι της διαπραγμάτευσης.

Ας αφήσουμε, λοιπόν, τα 
παραμύθια για τον «άπειρο» 
Μακρόν και την «ξεβγαλμένη» 

Μέρκελ και ας εστιάσουμε την 
προσοχή μας στα πραγματικά 
πολιτικά και οικονομικά δεδο-
μένα. Αυτήν τη στιγμή, Γερμανία 
και Γαλλία πρέπει να αντιμετω-
πίσουν από κοινού το Brexit, 
δηλαδή τον ανταγωνισμό με 
τον βρετανικό ιμπεριαλισμό. 
Επομένως, οφείλουν να κρατή-
σουν ισχυρό τον γερμανογαλ-
λικό άξονα στην ΕΕ. Ο Ολάντ 
ήταν «φανατικός» υπέρ αυτού, 
το ίδιο και ο Μακρόν. Ο γαλλι-
κός ιμπεριαλισμός έχει μόνιμο 
πρόβλημα με τα «γερμανικά 

εμπορικά πλεονάσματα» και με 
τα χαμηλά επιτόκια που δανείζε-
ται ο γερμανικός καπιταλισμός. 
Αυτό το ζήτημα είναι που πρέπει 
να διαχειριστεί ο Μακρόν και 
το αποκάλυψε (με διπλωματι-
κή αβρότητα, βέβαια) και στην 
κοινή συνέντευξη Τύπου που 
έδωσε μετά την ωριαία πρώτη 
συνάντησή του με την Μέρκελ 
στο Βερολίνο.

Επειδή, όμως, η ιμπεριαλιστι-
κή πολιτική είναι πραγματιστική 
(δηλαδή υπολογίζει τους συ-
σχετισμούς), εκείνο που έθεσε 
ο Μακρόν είναι η ανάπτυξη κά-
ποιου προγράμματος δανεισμού 
που θα χρησιμοποιηθεί από τις 
καπιταλιστικές επιχειρήσεις της 
ΕΕ, πέραν του «σχεδίου Γιούν-
κερ», το οποίο -όπως είπε- χρη-
σιμοποίησε απλώς υπάρχοντες 
πόρους της ΕΕ. Εννοείται πως 
τη μερίδα του λέοντος από ένα 
τέτοιο πρόγραμμα θα πάρουν τα 
γερμανικά και τα γαλλικά μονο-
πώλια. Μένει να δούμε πώς θα 
εξελιχθεί ο γερμανο-γαλλικός 
ανταγωνισμός σ' αυτό το πεδίο, 
τους επόμενους μήνες και χρό-
νια.
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Χωρίς τέλος ο 
κατήφορος του Μαδούρο

Με τους νεκρούς από τις σχεδόν καθημερινές 
αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βενεζουέλα, 
που συνεχίστηκαν για έκτη βδομάδα, να ξεπερ-
νούν τους σαράντα, η κριτική κατά του προέδρου 
Μαδούρο κερδίζει έδαφος ακόμα και στους πρώ-
ην υποστηρικτές του, όπως ο αμερικάνος πανεπι-
στημιακός Γκάμπριελ Χέτλαντ (http://nacla.org/
news/2017/05/03/why-venezuela-spiraling-out-
control). 

Ο Χέτλαντ κρατά ίσες αποστάσεις τόσο από την 
αντιπολίτευση όσο και την κυβέρνηση. Την πρώτη 
την κατηγορεί για υποκίνηση βίας ακόμα και όταν 
ο Μαδούρο είχε κερδίσει τις εκλογές, χωρίς κανείς 
να μπορεί να τον κατηγορήσει για νοθεία, ενώ τη 
δεύτερη την κατηγορεί ότι από το 2016 μέχρι σή-
μερα διολισθαίνει σε δικτατορικές μεθόδους δι-
ακυβέρνησης της χώρας, με την άρνησή της να 
πραγματοποιήσει τις περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές (που έπρεπε να γίνουν πέρσι, βάσει του 
συντάγματος), με την ακύρωση δημοψηφίσματος 
που σχεδιαζόταν για τον Οκτώβρη του 2016, με το 
συστηματικό μπλοκάρισμα των αποφάσεων της 
Βουλής (η οποία ελέγχεται από την αντιπολίτευση), 
που οδηγεί στην ουσιαστική της ακύρωση, με τη 
βραχεία αναστολή της λειτουργίας της μετά από 
την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου (που 
ο Μαδούρο αναγκάστηκε να ανακαλέσει) και με την 
απαγόρευση της πολιτικής δράσης για την ερχόμε-
νη δεκαπενταετία στον Ενρίκε Καπρίλες (ηγετικό 
στέλεχος της αντιπολίτευσης, που έθεσε δύο φορές 
υποψηφιότητα για πρόεδρος χωρίς όμως επιτυχία).

Ο Χέτλαντ καταλήγει: «Διώξτε τους όλους». Κι 
αυτό είναι που «πονάει» την κυβέρνηση Μαδούρο, 
βλέποντας ότι χάνει τα ιδεολογικά της ερείσματα 
ανά τον κόσμο. Πώς να μη γίνει αυτό, όταν διαχειρί-
ζεται τον καπιταλισμό που όσο κι αν τον βάφτισαν 
«σοσιαλισμό του 21ου αιώνα» παραμένει καπιταλι-
σμός, όπως κι αυτός των υπόλοιπων λατινοαμερι-
κάνικων χωρών, ορισμένες από τις οποίες (όπως η 
Αργεντινή ή η Βραζιλία) έπαιξαν κι αυτές το παιχνίδι 
της ρεφορμιστικής πολιτικής κι έχασαν;

Παλιά τους τέχνη 
κόσκινο…

Στους 87 ανήλθαν οι νεκροί από τους αμερικά-
νικους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Συρία, 
το τετραήμερο 11 με 15 Μάη, σύμφωνα με το συρια-
κό παρατηρητήριο ανθρώπινων δικαιωμάτων (που 
εδρεύει στο Λονδίνο). Στην τελευταία επίθεση σκο-
τώθηκαν 24 πολίτες κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, 
μεταξύ των οποίων και οκτώ γυναίκες και παιδιά. 

Την ίδια στιγμή, η αμερικάνικη κυβέρνηση κατη-
γορεί το καθεστώς Ασαντ για κρεματόρια στα οποία 
έκαιγε νεκρούς κρατούμενους, για να αποκρύψει 
τον πραγματικό αριθμό των κρατούμενων που σκο-
τώθηκαν στις φυλακές του καθεστώτος, κάτι που 
φυσικά αρνείται η κυβέρνηση Ασαντ, η οποία κα-
τηγορεί τους Αμερικάνους για χολιγουντιανά κατα-
σκευάσματα προκειμένου να διεισδύσει στη χώρα.

Το γαϊτανάκι με τους νεκρούς και τις κατηγορίες 
για το ποιος έχει σκοτώσει περισσότερους καλά 
κρατεί, την ίδια στιγμή που την περασμένη Τρίτη ξε-
κίνησε ο έκτος γύρος των «ειρηνευτικών» διαπραγ-
ματεύσεων στη Γενεύη (με τη διαμεσολάβηση του 
ΟΗΕ), χωρίς κανένας να περιμένει αισιόδοξη κατά-
ληξη αφού η κάθε πλευρά παραμένει αμετακίνητη. 

Λίγες μέρες πριν (στις αρχές Μάη), οι τρεις εγ-
γυήτριες δυνάμεις (Ρωσία, Ιράν και Τουρκία) απο-
φάσισαν στην πόλη Αστάνα του Καζαχστάν τη δη-
μιουργία τεσσάρων «ασφαλών» ζωνών στο συριακό 
έδαφος.

Ο πόλεμος στη Συρία έχει ακόμα δρόμο να δια-
βεί. Στον πόλεμο αυτό (άδικο απ’ όλες τις πλευρές), 
χαμένος είναι μόνο ο συριακός λαός που δυστυχώς 
δεν κατάφερε να συγκροτήσει τη δική του πολιτική 
οργάνωση που θα τον απάλλασσε από την καταπί-
εση του δικτατορικού καθεστώτος Ασαντ και από 
την ιμπεριαλιστική κυριαρχία είτε των ΗΠΑ είτε της 
Ρωσίας.

Παλαιστίνη

Εφτά δεκαετίες κατοχή και αντίσταση
Η 69η επέτειος της Νάκμπα 

(στα αραβικά σημαίνει Κατα-
στροφή), κατά την οποία οι σιω-
νιστές γιορτάζουν την ίδρυση του 
κράτους τους και οι Παλαιστίνιοι 
πενθούν για τη μαζική εκδίωξη 
εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστί-
νιων από τις εστίες τους (από 750 
μέχρι 900 χιλιάδες τους υπολο-
γίζουν) και την κατοχή, συνοδεύ-
τηκε από σφοδρές συγκρούσεις, 
όπως κάθε χρόνο. Αυτήν τη φορά, 
επίκεντρα των συγκρούσεων ήταν 
η Ραμάλα (η υποτιθέμενη πρωτεύ-
ουσα της Παλαιστινιακής Αρχής) 
και η Βηθλεέμ, στη Δυτική Οχθη. 
Η επέτειος ήταν διαφορετική από 
τις προηγούμενες, δεδομένης της 
συνέχισης της μεγάλης απεργίας 
πείνας των φυλακισμένων, που 
ήδη έχει οξύνει τις αντιθέσεις. 
Γι’ αυτό και οι διαδηλώσεις ήταν 
μαζικές και πήραν βίαιο χαρα-
κτήρα, με πολλούς νεολαίους να 
πετούν πέτρες στους πάνοπλους 
ισραηλινούς στρατιώτες και τους 
τελευταίους να απαντούν με 
βροχή από πλαστικές σφαίρες 
και δακρυγόνα. Το αποτέλεσμα 
ήταν, δεκατρείς Παλαιστίνιοι να 
μεταφερθούν τραυματισμένοι 
στα νοσοκομεία.

Την ίδια στιγμή, οι σιωνιστές 
υπενθύμισαν τη βάρβαρη εξου-
σία τους σκοτώνοντας εν ψυχρώ 

έναν 28χρονο παλαιστίνιο ψαρά 
στη Λωρίδα της Γάζας, επειδή 
παραβίασε την περιοχή που επι-
τρέπεται το ψάρεμα. Ο Μοχάμεντ 
Μπακρ τόλμησε να βγει στα ανοι-

χτά με το ψαροκάικό του και όπως 
δήλωσαν οι ισραηλινές Αρχές, 
«δεν υπάκουσε στην προειδοποί-
ηση του ισραηλινού Λιμενικού», γι’ 
αυτό και γαζώθηκε από σφαίρες 
και άφησε την τελευταία του πνοή 
πάνω στη βάρκα του! 

Η σιωνιστική βαρβαρότητα 
απλώνεται από άκρη σε άκρη 
της χώρας, φτάνοντας μέχρι 
και τους 80 χιλιάδες παλαιστίνι-
ους Βεδουίνους που ζουν στην 
έρημο Νεγκέβ, που σύμφωνα 
με τον Σύνδεσμο Πολιτικών Δι-
καιωμάτων του Ισραήλ (ACRI) 
(βλ. http://www.aljazeera.com/
news/2017/05/israel-razes-
palestinian-bedouin-village-113th-
time-170517075143632.html), αν 
και έχουν ισραηλινή υπηκοότητα, 
στερούνται βασικών κρατικών 
παροχών, όπως υδροδότηση, 
ηλεκτρισμό, αποκομιδή σκουπι-

διών και πρόσβαση στην Παιδεία, 
επειδή τα χωριά τους δεν είναι 
νόμιμα. Γι’ αυτό και οι σιωνιστές 
τα ισοπεδώνουν, όπως έγινε την 
περασμένη Τετάρτη  με το χωριό 
Aρακίμπ. Το ισοπέδωσαν για 113η 
φορά από το 2000, διώχνοντας 
τους κατοίκους του!

Επτά δεκαετίες τώρα, η Παλαι-
στίνη συνεχίζει να ματώνει. Είτε 
στα πεδία των μαχών, είτε στις 
βίαιες συγκρούσεις των διαδηλω-
τών με τις δυνάμεις κατοχής, είτε 
όταν κάποιος δεν υπακούει τυφλά 
στις προσταγές των δυναστών του 
(ακόμα κι αν ο ίδιος δεν αποτελεί 
κίνδυνο γι’ αυτούς, όπως συνέβη 
με τον Μοχάμεντ Μπακρ). Αυτό 
όμως που έχει σημασία είναι ότι 
δεν παραδίδεται. Οι σιωνιστές 
και οι Αμερικάνοι δοκίμασαν τα 
πάντα. Αγρια καταστολή, στοχευ-
μένες δολοφονίες πρωτοπόρων 
αγωνιστών, φυλακίσεις, βομβαρ-
δισμούς, εισβολές σε πόλεις και 
χωριά, κατεδαφίσεις κατοικιών, σε 
συνδυασμό με μια ψευδεπίγραφη 
παλαιστινιακή «Αρχή», η οποία το 
μόνο που έκανε ήταν να αποτελέ-
σει συμπλήρωμα της ισραηλινής 
κατοχής.

Τελευταίο τους «κατόρθωμα», 
οι προσπάθειες να πυροδοτήσουν 
εμφύλιο πόλεμο, με τον σημερι-
νό πρόεδρο της Π.Α. Μαχμούντ 
Αμπάς να αρνείται να πληρώσει 
τους μισθούς στο ένα τρίτο των 
45.000 δημοσίων υπαλλήλων που 
εργάζονται στη Λωρίδα της Γάζας 
(και αμείβονται από την Π.Α.). Ο 
Αμπάς αρνείται επίσης να πληρώ-
σει τους φόρους για το πετρέλαιο 
και το ηλεκτρικό ρεύμα που εισά-
γονται στη Λωρίδα της Γάζας, με 
στόχο να δυσκολευτεί η ζωή των 
κατοίκων της Γάζας και να εξε-
γερθούν ενάντια στην κυβέρνηση 
της Χαμάς. Αυτό όμως αποτελεί 
ακόμα όνειρο θερινής νύχτας για 
τον Αμπάς και την κλίκα του, που 
έχουν στρογγυλοκαθήσει στις κα-
ρέκλες της Παλαιστινιακής Αρχής 
για πάνω από δέκα χρόνια.

Ιμπεριαλιστική υποκρισία στις 
πλάτες των μεταναστών

Εκκληση στα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν δράση για την επανε-
γκατάσταση και μετεγκατάσταση των μεταναστών έκανε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή την περασμένη Τρίτη, στη δωδέκατη έκθεσή της σχετικά με 
αυτό το θέμα (https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/
files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170516_
twelfth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf). Στο δελτίο Τύ-
που που δημοσιεύτηκε την ίδια μέρα αναφέρει ότι ο συνολικός αριθμός 
των μετεγκαταστάσεων (από Ελλάδα και Ιταλία) έφτασε τα 18.418 άτο-
μα, από 160.000 που αποφασίστηκε τον Σεπτέμβρη του 2015 (ποσοστό 
11.5%)! Τον αριθμό των μετεγκαταστάσεων φρόντισαν να τον μειώσουν 
σε 98.255 τον Σεπτέμβρη του 2016, για να φτάσουν στο σημερινό επί-
πεδο. Ο σημερινός ρυθμός της μετεγκατάστασης εξακολουθεί να είναι 
«χαμηλότερος από αυτόν που απαιτείται για να εκπληρωθούν οι στόχοι 
οι οποίοι ορίστηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η μετεγκατάσταση 
όλων των επιλέξιμων ατόμων εντός των επόμενων μηνών». Δηλαδή, έχει 
μετεγκατασταθεί λίγο παραπάνω από το ένα δέκατο των μεταναστών 
που θα έπρεπε να έχουν μετεγκατασταθεί στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ 
μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2017! Αναλογιστείτε ότι και τα 160.000 άτομα 
που υπόσχονταν η ΕΕ να αποδεχτεί από το 2015, αντιστοιχούν μόλις 
στο 4% του συνόλου των μεταναστών! Ακόμα όμως κι αυτός ο αριθμός 
παραήταν μεγάλος για να τον δεχτεί η ΕΕ.

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στις επανεγκαταστάσεις από τρίτες 
χώρες είναι καλύτερη, αλλά εκεί τα νούμερα είναι πολύ μικρότερα. 
Προβλεπόταν η επανεγκατάσταση 22.504 μεταναστών κι έχουν επα-
νεγκατασταθεί 16.163 (δηλαδή το 72%). Η Κομισιόν επισημαίνει ότι τρεις 
χώρες (Ουγγαρία, Πολωνία και Αυστρία) εξακολουθούν να είναι τα μόνα 
κράτη μέλη που δεν έχουν πραγματοποιήσει ούτε μία μετεγκατάσταση, 
παρά τις «δεσμεύσεις» τους, ενώ η Τσεχία δεν έχει αναλάβει καμία 
δέσμευση ακόμα! Προειδοποιεί ότι «η στάση τους παραβιάζει τις νομι-
κές υποχρεώσεις τους, τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έναντι της 
Ελλάδας και της Ιταλίας, καθώς και τη δίκαιη κατανομή των ευθυνών». 
Αν δεν αναλάβουν δράση, η Κομισιόν θα προσδιορίσει τον Ιούνη ποιες 
θα είναι οι συνέπειες.

Οπως καταλαβαίνετε, η «ευαίσθητη» ΕΕ δεν τηρεί ούτε τις ελάχιστες 
δεσμεύσεις που η ίδια ανέλαβε στο ζήτημα των μεταναστών που εγκα-
ταλείπουν τις εστίες τους λόγω των πολέμων ή της μαζικής εξαθλίωσης. 
Απόδειξη του πόσο ενδιαφέρεται πραγματικά για τους ανθρώπους αυ-
τούς που η ιμπεριαλιστική πολιτική (και της ΕΕ) τους έχει σπρώξει στην 
απόλυτη απόγνωση. Αυτό θα πει ιμπεριαλιστική υποκρισία!

Νέες επιθέσεις κατά του Τραμπ
Παρά τη στήριξη που πρόσφε-

ραν στον Τραμπ η ηγεσία του 
Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και 
κορυφαία στελέχη, όπως ο αντιπρό-
εδρος Πενς και οι επικεφαλής στη 
Γερουσία και στο Κογκρέσο, η «υπό-
θεση Κόμεϊ» όχι μόνο δεν μπήκε σε 
ύφεση, αλλά αντίθετα οξύνεται, με 
νέες αποκαλύψεις να βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας σχεδόν σε 
καθημερινή βάση. «Ο Τραμπ δεν 
αντιλαμβάνεται τι σημαίνει να εί-
σαι πρόεδρος των ΗΠΑ» δήλωσε ο 
γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, ο 
άνθρωπος που διεκδίκησε μέχρι το 
τέλος το χρίσμα των Δημοκρατικών 
από τη Χίλαρι Κλίντον, και μάλλον 
έχει δίκιο, αν αναλογιστούμε ότι 
από την εκλογή του και μετά οι 
ΗΠΑ γνωρίζουν μια πολιτική κρίση 
που δεν είχαν ξαναγνωρίσει από την 
εποχή του Νίξον (το εξώφυλλο του 
ΤΙΜΕ, με τον Λευκό Οίκο να «κα-
ταλαμβάνεται» από το Κρεμλίνο, 

είναι χαρακτηριστικό του πολιτικού 
κλίματος).

Φυσικά, είναι αστείος ο ισχυρι-
σμός ότι ο Τραμπ και το επιτελείο 
του είναι… πράκτορες του Πούτιν, 
όμως και μόνο το γεγονός ότι αυ-
τός ο ισχυρισμός αναπαράγεται σε 
καθημερινή βάση, δείχνει το βάθος 
της πολιτικής κρίσης.
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Ιδια δεδομένα, ίδια 
καθήκοντα

Το τέταρτο Μνημόνιο είναι γεγονός. Ψηφισμένο 
από τους 153 βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ετσι, από 
το 2010 φτάνουμε στο 2021. Και βλέπουμε.

Τέσσερις πρωθυπουργοί (Παπανδρέου, 
Παπαδήμος, Σαμαράς, Τσίπρας), τέσσερις 
βουλευτικές περίοδοι, πέντε κυβερνητικές συνθέσεις, 
δεν έμεινε τίποτα που να μην έχει χρησιμοποιηθεί ως 
διαχειριστικό εργαλείο της ίδιας πολιτικής. 

Οπως δεν έμεινε και κόμμα του αστικού φάσματος 
(πλην Περισσού) που να μην έχει εμπλακεί στην 
προώθηση και στήριξη της μνημονιακής πολιτικής. 
Οταν είναι στην αντιπολίτευση, το παίζουν 
αντιμνημονιακοί. Οταν γίνονται κυβέρνηση, 
εφαρμόζουν και επεκτείνουν αυτά που κατήγγελλαν. 
Καμιά φορά ψηφίζουν και ως αντιπολίτευση, όπως 
έγινε τον Ιούλη-Αύγουστο του 2015.

Συμπέρασμα: καμιά αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει 
μέσα από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Η προπαγάνδα του «αντι-μνημόνιου», που 
κυριάρχησε και σκόρπισε αυταπάτες μέχρι το 2015, 
διαμόρφωσε μια φενάκη, που αποτυπώθηκε στην 
ψευτοαντίθεση «δανειστές εναντίον Ελλάδας». 
Καθώς στο άτυπο μέτωπο του «αντι-μνημόνιου» 
συνασπίστηκαν εθνικιστές και ψευτοαριστεροί 
διεκδικητές της αστικής εξουσίας, ήταν εξαιρετικά 
βολικό να τσουβαλιάσουν καπιταλιστές, εργάτες και 
μικροαστούς εργαζόμενους στον κοινό παρονομαστή 
«Ελλάδα».

Η ζωή έχει αποδείξει πως η ελληνική αστική 
τάξη, όχι μόνο δεν έχει κανένα πρόβλημα με 
την κινεζοποίηση του εργαζόμενου λαού, αλλά 
αντίθετα απολαμβάνει τα οφέλη της (είτε με την 
εξασφάλιση πάμφθηνης εργατικής δύναμης είτε 
με την καταστροφή των «μικρών», που συντείνει 
στη συγκεντροποίηση της παραγωγής και του 
κεφαλαίου). Ούτε με τον νεοαποικισμό έχει 
πρόβλημα η ελληνική αστική τάξη, γιατί πάντοτε 
ζούσε στη σκιά του μονοπωλιακού κεφαλαίου 
των ιμπεριαλιστικών χωρών, κερδοσκοπώντας 
ως δευτεροκλασάτος συνεταίρος του. Μ' αυτού 
του είδους την οικονομική δραστηριότητα έχει 
συμβιβαστεί από τα γεννοφάσκια της η ελληνική 
κεφαλαιοκρατία.

Αυτό που ονομάστηκε μνημονιακή πολιτική δεν 
είναι παρά μια γιγαντιαία επιχείρηση συντηρητικής 
αναδιάρθρωσης του ελληνικού καπιταλισμού, που 
στις συνθήκες της κρίσης μπόρεσε να προωθηθεί με 
βίαιο τρόπο μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό 
διάστημα, αντικαθιστώντας με καλπασμό τη σχετικά 
αργή πορεία που ακολουθούνταν από τα μέσα της 
δεκαετίας του '80.

Στόχος του συστήματος από τώρα και μετά είναι 
η παγίωση αυτής της πολιτικής και το βάθεμά της 
σε τομείς που «σηκώνει» ακόμα βάθεμα, όπως 
έγινε με το πετσόκομμα των συντάξεων και του 
αφορολόγητου, που ψηφίστηκε με το τέταρτο 
Μνημόνιο. Αυταπατάται όποιος δίνει βάση στην 
απατηλή προπαγάνδα των Τσιπροκαμμένων, ότι 
τα πράγματα θ' αρχίσουν να βελτιώνονται και την 
επόμενη τετραετία θα επανέλθουν στο καθεστώς που 
υπήρχε το 2009.

Η μνημονιακή πολιτική ήρθε για να μείνει. Δεν είναι 
μια παρέκκλιση μερικών ετών.

Η λύση, λοιπόν, θα είναι επαναστατική ή δε θα 
υπάρξει. Κι όχι μόνο η οριστική λύση, με τη συντριβή 
του καπιταλιστικού συστήματος, αλλά ακόμα και 
λύσεις βελτίωσης μέσα στο υπάρχον καθεστώς, θα 
απαιτήσουν συγκρούσεις επαναστατικού χαρακτήρα.

στο ψαχνό

Λογοκρισία
«Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ 

Κριστίν Λαγκάρντ συναντήθηκε σήμερα 
στο Πεκίνο με τον έλληνα πρωθυπουργό 
στο περιθώριο του Belt and Road Forum. 
Είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για 
την πρόοδο που υπήρξε στο οικονομικό 
πρόγραμμα της Ελλάδας. Αντάλλαξαν 
απόψεις για τα επόμενα βήματα και για τη 
σημασία της συνεχούς εφαρμογής των  
συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων και 
την υποστήριξη των εταίρων της Ελλάδας, 
συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων 
μέτρων ανακούφισης του χρέους».

Αυτή τη λακωνική ανακοίνωση εξέδωσε 
το ΔΝΤ μετά τη συνάντηση Τσίπρα-Λα-
γκάρντ στο Πεκίνο. Η κυβερνητική πλευρά 
λογόκρινε το σημείο της συμφωνίας Τσί-
πρα-Λαγκάρντ στο μνημονιακό πρόγραμ-
μα. Και στο twitter του Τσίπρα έγραψαν 
για «γνωστές διαφωνίες (με το ΔΝΤ) σε 
μέτρα πολιτικής». Οσο για το χρέος, ο 
Τσίπρας μίλησε και πάλι για «ουσιαστική 
απομείωση» του χρέους, που φυσικά δεν 
πρόκειται να γίνει. Εχουν συμφωνήσει ότι 
«κούρεμα» δεν πρόκειται να γίνει και ότι 
συζητούν μόνο για επιμήκυνση λήξεων και 
αλλαγές επιτοκίων.

Αλλαγή ρόλων
Ακουγε κανείς τους αγορητές της ΝΔ 

και του ΠΑΣΟΚ, τον Τζαβάρα και τον 
Λοβέρδο, να επιχειρηματολογούν υπέρ 
της αντισυνταγματικότητας διατάξεων 
του νέου μνημονιακού πολυνομοσχέδιου, 
αναφερόμενοι κυρίως στις ασφαλιστικές 
διατάξεις που θεσπίζουν νέο πετσόκομμα 
στις συντάξεις, και του ανέβαινε το αίμα 
στο κεφάλι. Γιατί τα ίδια ακριβώς είχαν 
κάνει οι δικές τους κυβερνήσεις. Και όχι 
μόνο μια φορά. Και τότε υποβλήθηκαν 
ενστάσεις αντισυνταγματικότητας για τις 
συγκεκριμένες διατάξεις και απορρίφθη-
καν από τη γαλαζοπράσινη κοινοβουλευ-
τική πλειοψηφία. Τα επιχειρήματα είναι 
ακριβώς τα ίδια. Και βασιμότατα. Ιδια 
ακριβώς και τα έωλα αντεπιχειρήματα. 
Ιδιοι και οι παθιασμένοι κοινοβουλευτικοί 
ρήτορες, νομικοί κατά κανόνα. Μόνο που 

έχουν αλλάξει αμοιβαία ρόλους. Τότε 
ήταν οι συριζαίοι που υποστήριζαν ότι τα 
πετσοκόμματα των συντάξεων είναι αντι-
συνταγματικά και οι πασοκονεοδημοκρά-
τες που υποστήριζαν το αντίθετο. Χωρίς 
ντροπή, χωρίς τσίπα, και οι μεν και οι δε.

Αυτός είναι ο ρόλος του αστικού κοινο-
βουλίου. Φλυαρούν για να κοροϊδεύουν 
το «λαουτζίκο», όπως έλεγε ο Λένιν.

Πρωτοκολλητής
«Δεν έχω καμιά σχέση με φωτογραφική 

τροπολογία και με κανέναν κύριο επιχει-
ρηματία, με οποιοδήποτε ονοματεπώνυ-
μο. Είναι μια τροπολογία που την έκανε η 
συντονιστική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την 
κατέθεσα ως υπεύθυνος των Επιτροπών 
Παραγωγής και Ελέγχου Κυβερνητικού 
Εργου». Τάδε έφη Δημήτρης Δημητριά-
δης. Ο συριζαίος βουλευτής που κατέθε-
σε τη (ν)τροπολογία Σαββίδη. Παιδιά, μη 
βαράτε, εγώ απλώς έκανα τη δουλειά της 
πρωτοκόλλησης της τροπολογίας. Μου 
την έδωσαν έτοιμη και την κατέθεσα. 
Ούτε που ήξερα ποιον αφορούσε, δή-
λωσε ο άθλιος αυτός πολιτικάντης.

Χωρίς να το καταλάβει, όμως, απο-
κάλυψε ότι ο αρχηγός του είναι ακόμα 
πιο άθλιος. Γιατί τι έλεγε ο Τσίπρας στη 
Βουλή, στις 28 Απρίλη, απαντώντας 
στον Μητσοτάκη; «Η αγωνία του κ. Μη-
τσοτάκη είναι ότι η τροπολογία αυτή 
κατατέθηκε από βουλευτή και όχι από 
υπουργό. Και δεν ξέρω αν το πρόβλημά 
του είναι ότι ο βουλευτής είναι από την 
Κοζάνη. Μάλλον, όμως, το πρόβλημά 
του είναι η υποτίμηση του ρόλου του 
βουλευτή και της κοινοβουλευτικής δι-
αδικασίας, πιστεύοντας ότι οι βουλευ-
τές δεν έχουν ρόλο σε αυτό το Κοινο-
βούλιο και δεν πρέπει να καταθέτουν 
τροπολογίες». Κοτζάμ πρωθυπουργός 
και να λέει τόσο ξεδιάντροπα ψέμα-
τα…

Ξεδιάντροπος
Κουβέντα μ' ένα συνταξιούχο ανα-

γκάστηκε να κάνει ο Τσίπρας στη Θεσ-
σαλονίκη. «Παίρνω σύνταξη 652 ευρώ. 

Τα έξοδά μου είναι 500 ευρώ το μήνα. 
Πώς θα ζήσω;» τον ρώτησε ο άνθρωπος. 
Ο Τσίπρας άρχισε να τον ρωτάει αν μένει 
με νοίκι ή σε δικό του σπίτι και από ποιο 

Στο διηνεκές
Θυμόσαστε ασφαλώς τα πανηγύρια 

των συριζαίων για την εκλογή του Μα-
κρόν και τη διαρροή από το Μαξίμου, 
πως όταν ο Τσίπρας τηλεφώνησε στον 
νεοεκλεγέντα γάλλο πρόεδρο για να 
τον συγχαρεί, μίλησαν για το ελληνικό 
χρέος, καθώς ο Μακρόν είναι ένθερμος 
θιασώτης της έκδοσης ευρωομολόγου. 
Στην πρώτη επίσκεψή του ως πρόεδρος 
στο Βερολίνο, ο Μακρόν φρόντισε να 
προσγειώσει ανώμαλα πολλούς, μετα-
ξύ των οποίων και ο Τσίπρας με τους 
γκεμπελίσκους του. Οταν κλήθηκε να 
διευκρινίσει τη θέση του για το ευρωο-
μόλογο, είπε: «Δεν είμαι υπέρ της αμοι-
βαιοποίησης προηγούμενων χρεών». 
Και συμπλήρωσε: «Χρειαζόμαστε νέες 
επενδύσεις και μηχανισμούς ανάπτυ-
ξης για το μέλλον, επ' ουδενί αμοιβαι-
οποίηση των χρεών του παρελθόντος». 
Και εξήγησε ότι αναφέρεται στην ανά-
γκη υιοθέτησης ενός νέου αναπτυξι-
ακού σχεδίου που, σε αντίθεση με το 
σχέδιο Γιούνκερ, που ήταν εργαλείο με 
ήδη υπάρχοντα κονδύλια στον προϋπο-
λογισμό της ΕΕ, θα εξασφαλίζει «νέο, 
φρέσκο χρήμα».

Αυτό σημαίνει πως ο Μακρόν σκο-
πεύει να διεκδικήσει δυνατότητα του 
γαλλικού καπιταλισμού να δανείζεται 
-σε κάποιο βαθμό έστω- με όρους που 
δανείζεται ο γερμανικός καπιταλισμός 
και όχι βέβαια να διεκδικήσει δανεισμό 
μέσω ευρωομόλογου, που θα χρησιμο-
ποιηθεί για την ανακύκλωση δανείων 
όπως τα ελληνικά. Αυτά τα δάνεια θα 
εξακολουθήσουν να αποπληρώνονται 
με τους συμφωνημένους στις δανει-
ακές συμβάσεις όρους και η σχετική 
υποχρέωση της χώρας οφειλέτη θα 
ισχύει «στο διηνεκές», όπως έλεγε ο 
Μπαρουφάκης όταν ήταν υπουργός.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Το ζεύγος Μάρτιν Σουλτς (πρόεδρος και υποψήφιος καγκελάριος του SPD) και Χανελόρε Κραφτ (αντιπρόεδρος του SPD και πρω-
θυπουργός -μέχρι την περασμένη Κυριακή- του ομοσπονδιακού κρατίδιου της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας) σε δύο φωτογραφικά 
στιγμιότυπα με απόσταση μερικών ημερών. Πριν τις εκλογές χαρές και πανηγύρια, το βράδυ των εκλογών κηδεία. Οι χριστιανοδημο-
κράτες της Μέρκελ τους τσάκισαν (κυριολεκτικά), παίρνοντας την πρωτιά στο μεγαλύτερο ομοσπονδιακό κρατίδιο της Γερμανίας, που  
είναι προπύργιο των σοσιαλδημοκρατών. Αυτά έχει, όμως, η αστική πολιτική. Κερδίζεις, μένεις - χάνεις, φεύγεις. Η Χανελόρε Κραφτ, 
που φιλοδοξούσε κάποια στιγμή να γίνει η αντι-Μέρκελ των σοσιαλδημοκρατών, παραιτήθηκε από τα πάντα, μην καταφέρνοντας να 
συγκρατήσει τα δάκρυά της μπροστά στις κάμερες. Κι ο Σουλτς, νιώθει μια… ανατριχίλα στη ραχοκοκαλιά του, καθώς «ανθίζεται» τι τον 
περιμένει τον Σεπτέμβρη. Μόνο που στο παιχνίδι δεν είναι μόνο η Μέρκελ, ο Σουλτς, ο Σόιμπλε, η Κραφτ και ο υπόλοιπος θίασος των 
αστικών πολιτικών κομμάτων. Είναι και οι ψηφοφόροι. Το συγκεκριμένο κρατίδιο είναι η πολιτική δομή με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση 
προλεταριάτου στη Γερμανία, ενδεχομένως και στην Ευρώπη. Κι αν αξίζει να κοιτάξουμε τις εξελίξεις δεν είναι τόσο από τη σκοπιά 
των αστών πολιτικών, που ξέρουν ότι πότε θα έχουν «γάμο» και πότε «κηδεία», αλλά από τη σκοπιά του προλεταριάτου, που έχει μόνιμα 
«κηδεία». Γι' αυτά, όμως, στις αρμόδιες στήλες (σελίδες 4-5 της «Κόντρας»).
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φορέα παίρνει σύνταξη, προσπαθώντας να πάει την κουβέντα σε 
άσχετα πράγματα. «Οι μειώσεις γίνανε επί ΝΔ, αλλά από εσάς 
δεν είδα τίποτα, πέντε ευρώ» επέμεινε ο συνταξιούχος, για να 
εισπράξει την εξής εκπληκτική απάντηση από τον Τσίπρα: «Να 
τα λέμε κι αυτά γιατί παραλάβαμε το σπίτι διαλυμένο και μας 
κουνάνε και το δάχτυλο»! Πόσο ξετσίπωτος πρέπει να είσαι για 
να λες τέτοια πράγματα σ' έναν άρρωστο συνταξιούχο που σου 
λέει ότι δεν μπορεί να ζήσει με εξίμισι κατοστάρικα το μήνα;

Ρεκόρ ξεδιαντροπιάς
Εκείνος που έσπασε τα κοντέρ της ξεδιαντροπιάς ήταν ο Τσα-

καλώτος, που παράτησε και πάλι το προσωπείο του καλού παιδιού 
που φοράει και έβγαλε όλον τον κωλοπαιδισμό του πλουσιόπαι-
δου που δε θέλει να του πηγαίνουν κόντρα. Ξεκίνησε λέγοντας ότι 
διάβασε τα τρία πρώτα συνέδρια της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
και είδε πως ο Λένιν ήταν οπαδός μιας πολιτικής σαν αυτή που 
εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ! Μετά, εγκατέλειψε τη μέχρι τώρα προπα-
γάνδα («ίσα μέτρα και αντίμετρα») και ισχυρίστηκε (σύμφωνα 
με τη λογική «τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, έξι το λαδόξυδο»), ότι 
μέχρι το 2021 τα αρνητικά μέτρα είναι  4,9 δισ. ενώ τα θετικά 
μέτρα είναι 7,6 δισ., «άρα με την λογική του κυρίου Κουτσούκου ο 
Πανελευσινιακός κέρδισε την Μπαρτσελόνα 7 – 5»! Και συνέχισε 
με το εξυπνακίστικο ύφος: «Νομίζω ότι τη τελευταία φορά που 
μέτρησα το 7 είναι μεγαλύτερο από το 5».

Σφήνα
Αύριο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης των Ποντίων, θα 

γίνει στον Πειραιά μια εκδήλωση με ξεχωριστή σημασία. Ο δή-
μαρχος Γιάννης Μώραλης θα τιμήσει τον δημοτικό σύμβουλο 
Βαγγέλη Μαρινάκη για την εν γένει προσφορά του στον Πειραιά. 
Ο υπάλληλος θα τιμήσει το αφεντικό, θα πείτε. Ναι, αλλά αυτό 
θα γίνει μαζί με τα αποκαλυπτήρια Μνημείου για τους νεκρούς 
Πόντιους, το οποίο έκανε δωρεά ο Μαρινάκης, μετά από αίτημα 
του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών. Εχει, λέει, 
και ο Μαρινάκης δεσμούς με τον Πόντο, από την πλευρά της 
μητέρας του. Πάντως, ένας άλλος Πόντιος, που έχει δεσμούς με 
ποντιακά σωματεία, θα πονέσει πολύ από τη σφήνα που χώνει 
στα πλευρά του ο Μαρινάκης. Στον Μελισσανίδη αναφερόμαστε, 
που έχει επίσης την έδρα των επιχειρήσεών του στον Πειραιά.

Γομάρια
Εστω και με καθυστέρηση (περίμενε φαίνεται να τον ειδοποι-

ήσουν πρώτα, ότι έχει κόσμο) έσκασε μύτη στη συγκέντρωση της 
Νέας Φιλαδέλφειας ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Η παρουσία του 
πέρασε απαρατήρητη, βέβαια, μολονότι φρόντισε να τον ανα-
κοινώσουν από τη μικροφωνική του Δήμου, όμως δεν μπορούμε 
να μη σχολιάσουμε τη γαϊδουριά και τον παχυδερμισμό της ηγε-
σίας της ΛΑΕ και του Λαφαζάνη προσωπικά. Γιατί ο υπαρχηγός 
Στρατούλης ξημεροβραδιαζόταν -παρέα με τον Φλαμπουρά-
ρη- στα γραφεία του ομίλου Μελισσανίδη, για να κλείσουν συμ-
φωνία στήριξης των αισχρών φωτογραφικών διατάξεων του Ν. 
4277/2014, την οποία ο ίδιος ο Στρατούλης πήγε και ανακοίνωσε 
στη Βουλή (παρέα με την Αυλωνίτου και τον Πάντζα). Και γιατί 
ο Λαφαζάνης, ως υπερ-υπουργός της πρώτης συγκυβέρνησης 
Τσίπρα-Καμμένου, βοήθησε τους ανθρώπους του Μελισσανίδη 
να προωθήσουν τα παράνομα σχέδιά τους στις υπηρεσίες του 
ΥΠΕΝ και έστρωσε τον δρόμο για την παράνομη έγκριση της Με-
λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την οποία τελικά ενέκρινε 
ο Σκουρλέτης που τον διαδέχτηκε.

Ζαχαρώματα
«Το θέμα μας είναι το 4ο Μνημόνιο των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ΟΧΙ ο 

Κασιδιάρης και οι ναζιστές», «τιτίβισε» η ανεξαρτητοποιηθείσα 
από το Ποτάμι Κατερίνα Μάρκου, ευθυγραμμιζόμενη με την επί-
σημη γραμμή της ΝΔ. Ο αντιπρόεδρος Μπουμπούκος έσπευσε 
να τη συγχαρεί, διά «τιτιβίσματος» κι αυτός. Αρκετοί αναρωτή-
θηκαν αν ο Κούλης θα την εντάξει στο δυναμικό της γαλάζιας 
κοινοβουλευτικής ομάδας. Εμείς δεν τρέφουμε αμφιβολία ότι 
αυτό θα γίνει. Απλά, πρέπει να επιλυθούν κάποια «τεχνικά» ζη-
τήματα (να σταματήσουν να γκρινιάζουν οι γαλάζιοι υποψήφιοι 
στη Θεσσαλονίκη). Το «ντιλ» έχει κλείσει και αυτό αποδεικνύεται 
από τη συμπεριφορά της Μάρκου. Δε θα εξετίθετο τόσο πολύ, αν 
δεν είχε τη διαβεβαίωση του Κούλη ότι η μεταγραφή της θα γίνει.

Χρυσόστομος
Είναι συριζαίος, είναι πολύ θρήσκος, του αρέσει η δημοσιότη-

τα, τη διεκδικεί όπως μπορεί. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης 
Αμανατίδης δεν ήταν επικεφαλής στην υποδοχή των… αρχηγών 
κρατών λειψάνων της Μαρίας της Μαγδαληνής και της Ελένης 
(τον πρώτο… αρχηγό κράτους υποδέχτηκε ο Κουρουμπλής, τον 
δεύτερο τον είχε καπαρωμένο ο Καμμένος), είναι όμως ο μοναδι-
κός συριζαίος που μιλά… ακομπλεξάριστα για success story (και 
βάλε): «Δεν είναι ένα εικονικό success story. Είναι μια πραγματική 
εικόνα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας»!

ΥΓ. «Εμείς δεν έχουμε success story, όπως έλεγαν οι προηγού-
μενοι» είπε στη Βουλή ο… σεμνός Τσακαλώτος!

Την Κυριακή, μετά τη μισάωρη συνάντη-
ση του Τσίπρα με τη Λαγκάρντ στο Πε-

κίνο, οι διαχειριστές του πρωθυπουργικού 
λογαριασμού στο twitter «τιτίβισαν» ότι, 
«παρά τις γνωστές διαφωνίες σε μέτρα 
πολιτικής, στο θέμα του χρέους βρισκόμα-
στε στην ίδια σελίδα με τη διευθύντρια του 
ΔΝΤ Κρ. Λαγκάρντ». Στο καπάκι, κόλλησαν 
μια ακόμα ατάκα, πάντα για λογαριασμό 
του Τσίπρα: «Η ουσιαστική απομείωση χρέ-
ους είναι προϋπόθεση για οριστική έξοδο 
από την κρίση & την ταχεία ανάκαμψη της 
ελλ. οικονομίας».

Υπάρχει ζήτημα «κουρέματος» (αυτό ση-
μαίνει απομείωση) του χρέους; Οχι βέβαια. 
Αυτό έχει ξεκαθαριστεί πριν υπογραφεί το 
τρίτο Μνημόνιο (τότε που ο Μπαρουφάκης 
έλεγε πως το ελληνικό κράτος δεσμεύεται 
να πληρώνει τις τοκοχρεολυτικές δόσεις 
«στο διηνεκές»). Μπορεί κανείς να διαχω-
ρίσει τα εφιαλτικά αντιλαϊκά μέτρα, που 
φέρεται να επιβάλλει το ΔΝΤ, από την 
πολιτική του στο ζήτημα του χρέους; Είναι 
δυνατόν το ΔΝΤ να είναι δισυπόστατο; 
Οχι βέβαια. Απλά, ο πραγματισμός των 
Τσιπραίων φτάνει σε όρια γελοιότητας.

Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι ο Τσίπρας εί-
χε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Μέρκελ, 
η οποία επικεντρώθηκε στο ζήτημα του 
ελληνικού χρέους. Πάντα σύμφωνα με τη 
διαρροή (και όχι επίσημη ανακοίνωση του 
Μαξίμου), Τσίπρας και Μέρκελ συμφώνη-
σαν ότι είναι αναγκαία και εφικτή η εξεύρε-
ση λύσης στο Eurogroup στις 22 Μάη. Την 
επομένη, υπήρξε μια μεγαλοπρεπέστατη 
διάψευση από τον εκπρόσωπο της Μέρκελ 
(όταν ρωτήθηκε αν η Μέρκελ χαρακτήρισε 
τη συμφωνία στο Eurogroup της Δευτέρας 
«απαραίτητη» και «εφικτή», απάντησε μ' 
ένα ξερό «Οχι»), όμως δεν είναι αυτό το 
θέμα μας.

Την ίδια μέρα, το Reuters μετέδωσε ότι 
τα τεχνικά κλιμάκια δεν κατέληξαν σε συμ-
φωνία για το ζήτημα του χρέους και επο-
μένως «η λύση θα πρέπει να αναζητηθεί 
από τα ανώτερα κλιμάκια». Οι διαφορές 
αφορούν το… αιώνιο πρόβλημα των δια-
τυπώσεων που θα χρησιμοποιηθούν για να 
περιγράψουν τα περιβόητα «μεσοπρόθε-
σμα μέτρα για το χρέος», που πρόκειται να 
συγκεκριμενοποιηθούν στα μέσα του 2018. 
Το πρακτορείο επικαλείται «πηγή κοντά 
στις διαπραγματεύσεις», που υποστήριξε 
ότι «το ΔΝΤ επιθυμεί προκαταβολικά τη 
μέγιστη δυνατή δέσμευση για ελάφρυνση 
του ελληνικού χρέους, ενώ η άλλη πλευρά 
(σ.σ. η Γερμανία) επιθυμεί αυτή η δέσμευση 
να γίνει στα μέσα του 2018, όταν το παρόν 
πρόγραμμα θα τελειώσει».

Οπως θα έλεγε ο Σόιμπλε, με το γνω-
στό σαρδόνιο χαμόγελό του, «είναι μόνο 
ζήτημα πρεστίζ». Απ' όλες τις πλευρές, θα 
συμπληρώναμε εμείς, και όχι μόνο από 
την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. 
Οι στόχοι της ελληνικής κυβέρνησης είναι 
πρωτίστως προπαγανδιστικοί. Θέλουν να 
παραμυθιάσουν τον ελληνικό ελληνικό λαό, 
ότι έφεραν μεν το τέταρτο Μνημόνιο και τα 
πρόσθετα αντιλαϊκά μέτρα, όμως πέτυχαν 
την… απομείωση του χρέους (όπως εξακο-
λουθεί να λέει ο Τσίπρας, εν γνώσει του ότι 
λέει ψέματα). Η οικονομική πλευρά είναι 
από αμελητέα ως ανύπαρκτη. Σύμφωνα 
με το παραμύθι τους, η αναφορά στη μελ-
λοντική ρύθμιση του χρέους θα επιτρέψει 
στον Ντράγκι να εντάξει την Ελλάδα στο 
περιβόητο «πρόγραμμα ποσοτικής χαλά-
ρωσης» (το οποίο θα διαρκέσει μόνο μέχρι 
τα τέλη του 2017 και θα αφορά ένα ασήμα-
ντο ποσό για τις ελληνικές τράπεζες) και 
μόλις γίνει αυτό, θα πάρουν οι «αγορές» 
ένα μήνυμα σιγουριάς για το μέλλον και θα 

δεχτούν να δανείσουν το ελληνικό κράτος 
με ένα επιτόκιο που να θεωρείται ανεκτό 
(γύρω στο 4% για το δεκαετές ομόλογο, 
όπως διαρρέουν τα κυβερνητικά παπαγα-
λάκια). Ομως, και η ΕΚΤ και οι «αγορές» 
ξέρουν πολύ καλά ότι κάποια στιγμή στο 
μέλλον θα υπάρξει νέα αναδιάρθρωση του 
ελληνικού χρέους. Αν είχαν αμφιβολία, δε 
θα τους αρκούσε μια ακόμα διατύπωση 
για τη λήψη μέτρων στο μέλλον (σαν αυτή 
που έχει διατυπωθεί τουλάχιστον τέσσερις 
φορές από τον Νοέμβρη του 2012 μέχρι σή-
μερα), αλλά θα ήθελαν να δουν συγκεκρι-
μενοποίηση των μέτρων και νομικά δεσμευ-
τικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους. 

Επειδή κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να 
υπάρξει, τα δεδομένα δε θα έχουν καμιά 
διαφορά από τον Νοέμβρη του 2012 (όταν 
δόθηκε για πρώτη φορά η υπόσχεση για 
μελλοντική νέα αναδιάρθρωση του χρέ-
ους), από τον Ιούλη-Αύγουστο του 2015, 
(όταν η ίδια υπόσχεση ξαναδόθηκε στο 
πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης του τρί-
του Μνημόνιου), από τον Απρίλη του 2016 
(όταν τα μελλοντικά μέτρα αναδιάρθρω-
σης επιμερίστηκαν σε βραχυπρόθεσμα, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στο 
πλαίσιο της ολοκλήρωσης της πρώτης αξι-
ολόγησης), από τον Δεκέμβρη του 2016 
(όταν εγκρίθηκαν τα βραχυπρόθεσμα μέ-
σα και επαναλήφθηκε η υπόσχεση για τα 
μεσοπρόθεσμα). Ως γνωστόν, οι «αγορές», 
δηλαδή τα κοράκια του διεθνούς χρηματι-
στικού κεφάλαιου, δε θέλουν υποσχέσεις, 
αλλά πράξεις. Επομένως, ό,τι έχει δοθεί σε 
επίπεδο υποσχέσεων το έχουν ήδη προε-
ξοφλήσει και τίποτα το καινούργιο δε θα 
προσθέσει στους υπολογισμούς τους μια 
επανάληψη της υπόσχεσης, έστω κι αν αυ-
τή τη φορά δε λέει «τι κάνει νιάου, νιάου 
στα κεραμίδια» αλλά λέει «γάτα».

Τι μένει; Μένει η προπαγάνδα, η δυνα-
τότητα των Τσιπροκαμμένων να προσπα-
θήσουν να παραμυθιάσουν τον ελληνικό 
λαό (από πολύ δύσκολο έως αδύνατο είναι 
και αυτό, όμως δεν έχουν και τίποτ' άλλο, 
αφού μόνο νέα αντιλαϊκά μέτρα ψηφίζουν 
ως τώρα). Το «πρεστίζ» που λέει ο Σόιμπλε. 
Μόνο που για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να 
πούμε ότι ζήτημα «πρεστίζ» υπάρχει και για 
το ΔΝΤ και για τη Γερμανία. Το ΔΝΤ θέλει 
μια πιο σαφή διατύπωση, για να έχουν τα 
στελέχη του ήσυχο το κεφάλι τους έναντι 
των μετόχων του (και των ΗΠΑ και άλλων 
χωρών). Μέχρι τώρα -όπως κατ' επανάλη-
ψη έχουμε σημειώσει- το ΔΝΤ έχει βγάλει 
κάμποσες εκθέσεις «βιωσιμότητας» του ελ-
ληνικού χρέους, στο πλαίσιο του συνεχούς 
παζαριού του με τη Γερμανία. Φυσικά, όλες 
στηρίζονταν σε «μπαλαμούτι». Το ίδιο θα 
κάνει και αυτή τη φορά.

Η γερμανική πολιτική ηγεσία έχει λό-
γους «πρεστίζ», που σχετίζονται με την 
προεκλογική περίοδο στη Γερμανία, στην 
οποία κυριαρχεί η εχθρότητα προς τους 
«τεμπέληδες του Νότου». Το δίδυμο Μέρ-
κελ-Σόιμπλε δε θα ήθελε με τίποτα να βρε-
θεί αντιμέτωπο με κατηγορίες ότι «χαρίζει 
δάνεια στους Ελληνες για να τα τρώνε στα 
μπουζούκια» και να εγκλωβιστεί σε μια 
συζήτηση για να αποδείξει ότι ισχύει το 
αντίθετο. Οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση 
θα θόλωνε την εικόνα της σκληρής και άτε-
γκτης ιμπεριαλιστικής ηγεσίας, την οποία 
φιλοτεχνούν για το κόμμα τους οι χριστια-
νοδημοκράτες ηγέτες, ποντάροντας στην 
ιμπεριαλιστική διαφθορά της γερμανικής 
κοινωνίας. Το ίδιο θέλουν και οι σοσιαλδη-
μοκράτες που συγκυβερνούν ως τα τώρα 
με τους χριστιανοδημοκράτες. Ο Γκάμπρι-
ελ το ξεκαθάρισε αυτό στον Τσίπρα, στο 
τελευταίο ταξίδι του στην Αθήνα.

Ομως, η γερμανική ιμπεριαλιστική ηγε-
σία και ιδιαίτερα ο Σόιμπλε που χειρίζεται 
για λογαριασμό της αυτό το ζήτημα, δεν 
έχει μόνο λόγους «πρεστίζ», που σχετίζο-
νται με την προεκλογική περίοδο, αλλά και 
ουσιαστικούς λόγους. Ο Σόιμπλε έχει δεί-
ξει ότι το εργαλείο-χρέος, που έχει αποδει-
χτεί ιδιαίτερης αποτελεσματικότητας, θέλει 
να το έχει στη διάθεσή του «στο διηνεκές», 
για να μπορεί μέσω αυτού να εξασφαλίζει 
την αποικιοκρατικού τύπου επιτροπεία και 
επιβολή επί του ελληνικού καπιταλισμού. 
Κάθε φορά που γίνεται μια αναδιάρθρω-
ση του χρέους, αυτή συνοδεύεται και από 
μια κεντρική μνημονιακή ρύθμιση. Το έκα-
ναν το 2011, το 2012 και το 2015. Και δια-
μόρφωσαν ένα πλαίσιο «βιωσιμότητας» 
του χρέους μέχρι το 2021. «Βιωσιμότητα» 
σημαίνει διαμόρφωση των τοκοχρεολυτι-
κών δόσεων σε επίπεδα που να μπορεί να 
τις αποπληρώνει η υπερδανεισμένη οικο-
νομία, χωρίς κίνδυνο χρεοκοπίας, υπό την 
προϋπόθεση βέβαια ότι εφαρμόζει ένα 
σκληρό πρόγραμμα δημοσιονομικής πο-
λιτικής. Μετά το 2021, οι τοκοχρεολυτικές 
δόσεις εκτινάσσονται στα ύψη. Το ελληνι-
κό κράτος δεν υπάρχει περίπτωση να τις 
εξυπηρετήσει και γι' αυτό γίνεται λόγος 
για «μεσοπρόθεσμα μέτρα». Το ότι θα γίνει 
νέα αναδιάρθρωση (κυρίως με επιμήκυνση 
λήξεων) είναι δεδομένο, όμως η γερμανι-
κή ιμπεριαλιστική ηγεσία δε θέλει να απε-
μπολήσει το δικαίωμά της να επιβάλει νέα 
σκληρή επιτροπεία, όταν έρθει η ώρα να 
υλοποιηθεί αυτή η αναδιάρθρωση.

Ας θυμηθούμε την προϊστορία του ζη-
τήματος, την τελευταία διετία. Οταν ο Τσί-
πρας πήγε στο περιβόητο Eurosummit της 
12ης Ιούλη του 2015 και μετά από 17 ώρες… 
σκληρής διαπραγμάτευσης βγήκε κουβα-
λώντας τους όρους του τρίτου Μνημόνιου, 
ψέλλιζε το παραμύθι ότι με το τρίτο Μνη-
μόνιο θα υπάρξει και ρύθμιση για το χρέ-
ος. Φυσικά, δεν υπήρξε τίποτα, εκτός από 
μια επανάληψη της υπόσχεσης του 2012. 
Εκτοτε, κάθε φορά που η συζήτηση ερχό-
ταν στην υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης, 
ο Σόιμπλε επαναλάμβανε μονότονα ότι 
υπάρχει μόνο ζήτημα «πρεστίζ» για την ελ-
ληνική κυβέρνηση, πως το ζήτημα του χρέ-
ους δεν είναι πιεστικό, γιατί μέχρι το 2021 
είναι ρυθμισμένο, και πως αυτό που επείγει 
είναι η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.

Θα βρουν, λοιπόν, και τώρα κάποια συμ-
βιβαστική διατύπωση, που να βολεύει και 
το ΔΝΤ, και τους Τσιπραίους, και τη γερ-
μανική κυβέρνηση. Θα πρόκειται, όμως, 
και πάλι για διατύπωση. Και στα μέσα του 
2018 (ίσως και νωρίτερα), όταν θα κληθούν 
να κλείσουν την τελική αξιολόγηση του 
τρίτου Μνημόνιου, θα μπει στο τραπέζι 
και η υλοποίηση της νέας αναδιάρθρωσης 
του χρέους. Και τότε, οι ιμπεριαλιστές δα-
νειστές (το πιθανότερο είναι ο Σόιμπλε να 
είναι και πάλι η ηγετική φιγούρα ανάμεσά 
τους), θα διατυπώσουν τις νέες απαιτήσεις 
τους. Αυτή η απαίτηση είναι «έξω από το 
πλαίσιο του προγράμματος», θα αρχίσουν 
να κλαψουρίζουν οι Τσιπροκαμμένοι, όπως 
κλαψούριζαν και πριν από λίγο καιρό, μέ-
χρι να φτιάξουν το κατάλληλο κλίμα για να 
υπογράψουν το τέταρτο Μνημόνιο. Τότε, 
ίσως να προτιμήσουν την ηρωική έξοδο, 
πηγαίνοντας σε εκλογές με την ελπίδα να 
διασωθούν (ως αξιωματική αντιπολίτευση 
έστω). Τι σημασία έχει, όμως, ποια κυβέρ-
νηση θα υπογράψει τις νέες απαιτήσεις που 
θα εγείρουν οι ιμπεριαλιστές δανειστές 
προκειμένου να προχωρήσουν σε μια νέα 
αναδιάρθρωση του χρέους; Το αποτέλεσμα 
μετράει σ' αυτές τις περιπτώσεις και όχι η 
εναλλαγή ανάμεσα στα αστικά κόμματα 
εξουσίας.

Αναφορά στο χρέος

Ζήτημα πρεστίζ ή αλλιώς προπαγάνδας
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Σκάνδαλο Ελληνικού: 
Αποχαρακτηρισμός 136 
στρεμμάτων δάσους με το 
πιστόλι στον κρόταφο

Το πιστόλι στον κρόταφο του Δασάρχη Πειραιά, Π. Σακκά, 
αποχαρακτηρίστηκαν 136 στρέμματα δάσους στο Ελληνικό. Εί-
ναι χαρακτηριστικό το όργιο των πιέσεων και των εκβιασμών:

Πρώτα, είχαμε την αποστολή «φετφά», στις 14 Οκτώβρη του 
2016, από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας 
και Ανάπτυξης Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΓΔΑΠΔΑ), σύμ-
φωνα με τον οποίο οι τεχνητές φυτεύσεις για καλλωπιστικούς λό-
γους βάσει εγκεκριμένων φυτοτεχνικών μελετών δεν εμπίπτουν 
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Ο δασάρχης απάντησε 
στις 21 Οκτώβρη του 2016: «Από τα ανωτέρω προκύπτει, κατά την 
άποψη της υπηρεσίας μας, ότι οι εκτάσεις που πράγματι καλύ-
πτονται από δασική βλάστηση είτε αυτή δημιουργήθηκε κατά 
το παρελθόν με φυσικά είτε με τεχνητά μέσα και αποτελούν 
στοιχείο της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, διέπονται από 
τους ειδικότερους όρους και περιορισμούς που θέτουν οι σχετικές 
διατάξεις του Ν. 998/79 και της εν γένει δασικής νομοθεσίας».

Στην απάντηση αυτή ορθά επισημάνθηκε στον γενικό διευθυ-
ντή ότι οι Τεχνητές Δασικές Φυτείες εξακολουθούν να υπάγο-
νται στην δασική νομοθεσία. Εμμέσως πλην σαφώς, ο δασάρ-
χης έλεγε ότι με την Πράξη Χαρακτηρισμού θα αποφανθεί ότι η 
επίμαχη έκταση των 136 στρεμμάτων είναι δάσος. Γι’ αυτό και η 
απάντηση αυτή ενόχλησε σφόδρα τον γενικό διευθυντή Δασών, 
στελέχη της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ-
λοντος (ΔΠΔΑ) και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ (αρχικά τον 
αναπληρωτή υπουργό Ι. Τσιρώνη και μετά τον ανασχηματισμό 
του Νοέμβρη του 2016 τον λαλίστατο διάδοχό του Σ. Φάμελλο). 

Ο τελευταίος έδωσε εντολή  στον γενικό διευθυντή Δασών 
και στα στελέχη της ΔΠΔΑ να συντάξουν ερώτημα προς το ΝΣΚ, 
προκειμένου αυτό να ότι οι Τεχνητές Δασικές Φυτείες που έγιναν 
με βάση εγκεκριμένες φυτοτεχνικές μελέτες δεν υπάγονται στη 
δασική νομοθεσία. Το ερώτημα υποβλήθηκε στις 2 Δεκέμβρη του 
2016 και στις 21 του ίδιου μήνα το Γ’ Τμήμα του ΝΣΚ εξέδωσε, 
παράνομα, τη Γνωμοδότηση 337, με την οποία αποφάνθηκε ότι 
οι Τεχνητές Δασικές Φυτείες που έγιναν με βάση φυτοτεχνικές 
μελέτες δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία. Λέμε παράνομα, 
γιατί το ΝΣΚ δεν έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί για τον 
δασικό ή μη χαρακτήρα δασών και δασικών εκτάσεων.

Η Γνωμοδότηση αυτή έγινε απνευστί αποδεκτή από τον Φά-
μελλο, μετατρεπόμενη έτσι σε δημόσιο έγγραφο, του οποίου η 
εφαρμογή είναι υποχρεωτική. Μετά από λίγες μέρες, η ΤΑΙΠΕΔ 
ΑΕ και η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ έστειλαν στον δασάρχη αίτημα για 
έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού και του τόνιζαν ότι πρέπει να 
εφαρμόσει τη Γνωμοδότηση 337/2016, που έγινε αποδεκτή από 
τον Φάμελλο. Ο Δασάρχης Πειραιά, ως όφειλε (μιας και η αρ-
μοδιότητά του είναι να υπερασπίζεται τον δασικό πλούτο που 
βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης του), ζήτησε στις 14 Φλεβάρη 
του 2017 από τις δύο εταιρίες να του προσκομίσουν τις εγκεκρι-
μένες φυτοτεχνικές μελέτες. Τέτοιες δεν υπάρχουν και έτσι είναι 
στον αέρα η Γνωμοδότηση 337/2016 και η αποδοχή της από τον 
Φάμελλο.

Ετσι, οι Τεχνητές Δασικές Φυτείες εξακολουθούσαν να υπά-
γονται στη δασική νομοθεσία, στο βαθμό που δεν υπήρχαν εγκε-
κριμένες φυτοτεχνικές μελέτες. Ψιλά γράμματα για τους πλια-
τσικολόγους καπιταλιστές, που εναπόθεσαν την ικανοποίηση της 
ιταμής απαίτησής τους σε νέα επέμβαση-διαταγή του Φάμελλου 
προς τον Δασάρχη Πειραιά. Αυτό μέχρι τις 29 του περασμένου 
Μάρτη. Εκείνη την ημέρα, οι ίδιοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες, 
με εντολή του Φάμελλου, έστειλαν ερώτημα -αυτή τη φορά στη 
Β. Δούσκα, αντιπρόεδρο του ΝΣΚ και πρόεδρο του Γ’ Τμήματος 
που εξέδωσε τη Γνωμοδότηση 337/2016- προκειμένου να… αυτο-
διορθωθεί με ατομική γνωμοδότηση. Η Δούσκα γνωμοδότησε 
-παράνομα, γιατί με βάση το νόμο 3086/2002 δεν έχει τη νομική 
βάση να διορθώνει Γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ- και αποφάνθηκε 
ότι δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν φυτοτεχνικές μελέτες.

Την ατομική αυτή γνωμοδότηση την έκανε δεκτή, παράνομα, 
ο Φάμελλος και έγγραφο που στάλθηκε στον Δασάρχη Πειραιά 
με την υπογραφή του κατέληγε: «Παρακαλούμε την παρούσα να 
κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησής σας, για γνώση και εφαρμογή». Ο Δασάρχης Πειραιά, 
όπως ήταν λογικό και νόμιμο, δεν προχώρησε σε Πράξη Χαρακτη-
ρισμού, γιατί όλες αυτές οι εντολές ήταν παράνομες.

Στις 8 Απρίλη του 2017, ο δασάρχης δέχτηκε τον τελικό εκ-
βιασμό, με παράνομη εντολή νομικής συμβούλου του  Φλα-
μπουράρη, γραμμένη σε ένα «κωλόχαρτο», που του ζητούσε να 
εκδώσει Πράξη Χαρακτηρισμού, γιατί αυτό απαιτεί το τέταρτο 
Μνημόνιο. Ετσι, ο Δασάρχης εξαναγκάστηκε να πειθαρχήσει. 
Τόλμησε όμως να υπερασπιστεί 37 στρέμματα δάσους και 
αυτό είναι προς τιμή του! 

Οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ψήφισαν το τέταρτο Μνημόνιο

Παγίωση και βάθεμα της κινεζοποίησης και του νεοαποικισμούΑφήνοντας στην άκρη το θράσος των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που επιδόθηκαν σε μια 
γκεμπελίστικη -πλην όμως αναποτελεσματική- 

προπαγάνδα ωραιοποίησης του τέταρτου Μνημόνιου, 
το οποίο ψήφισαν και με τα δυο χέρια, όπως είπε ένας 
βουλευτής τους, μπορούμε χωρίς καμιά δυσκολία να 
εντοπίσουμε τα κοινά σημεία με τις μεθοδεύσεις που 
ακολουθήθηκαν σε όλες τις διαδικασίες ψήφισης 
μνημονιακών νόμων, από το Μάη του 2010. Κοινά 
σημεία που έχουν διαμορφώσει μια κοινοβουλευτική 
παράδοση.

Το νομοσχέδιο (όγκου που άγγιζε τις 1.000 σελίδες) 
κατατέθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 
προκειμένου ν' αρχίσει να συζητείται Δευτέρα πρωί. 
Με τη διαδικασία του επείγοντος, φυσικά. Η σύντμηση 
των διαδικασιών δεν έγινε μόνο, ούτε τόσο για να 
μην προλάβουν να το μελετήσουν οι βουλευτές (δεν 
νομίζουμε ότι είχαν και καμιά ιδιαίτερη «καούρα» 
να το μελετήσουν, ούτε η μελέτη θα μπορούσε να 
τους αλλάξει τη γνώμη), όσο για να σμικρυνθεί 
ο «επικοινωνιακός αντίκτυπος». Ποντάρουν στο 
αίσθημα κούρασης και απογοήτευσης που επικρατεί 
στην εργαζόμενη κοινωνία, οπότε όσο λιγότερο 
κρατήσει η διαδικασία συζήτησης και ψήφισης στη 
Βουλή τόσο πιο σύντομα θα γυρίσουν τα κοινωνικά 
πράγματα στη «νεκρική σιγή» που επικρατεί εδώ και 
μια πενταετία. Σιγή την οποία ο Τσίπρας υποδεικνύει 
θρασύτατα ως στήριξη της συγκυβέρνησής του!

Αυτού του τύπου τα νομοσχέδια είναι πάντοτε 
γεμάτα από αντισυνταγματικές διατάξεις, γεγονός 
που αποδεικνύεται και από θεσμικά όργανα, όπως η 
Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Η αντιπολίτευση 
υποβάλλει τη συνήθη ένσταση αντισυνταγματικότητας 
και η κυβερνητική πλειοψηφία την απορρίπτει με 
επιχειρήματα που δεν μπορούν να σταθούν ούτε στην 
κρίση πρωτοετούς φοιτητή της Νομικής. Πάντως, η 
υπουργός Εργασίας,  Αχτσιόγλου, πρέπει να κατέρριψε 
το ρεκόρ συνταγματολογικής στρεψοδικίας, 
υποστηρίζοντας ότι «ο σκοπός της απομείωσης του 
χρέους και εξόδου από την επιτροπεία συνιστά τον λόγο 
υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος», χάριν του οποίου 
επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα ύψους σχεδόν 5 δισ. 
ευρώ, στα οποία δεσπόζουν ένα ακόμα εφιαλτικό 
πετσόκομμα των συντάξεων και ένα αβάσταχτο 
χαράτσι στα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα, με το 
πετσόκομμα του αφορολόγητου. Το ότι η επιτροπεία 
συνεχίζεται και απομείωση του χρέους δεν πρόκειται 
ποτέ να υπάρξει (έχουν υπογράψει ένα σωρό φορές 
ότι «κούρεμα» αποκλείεται), ενώ η απαραίτητη νέα 
αναδιάρθρωση θα συζητηθεί μετά τα μέσα του 2018 
(για να οδηγήσει σε ένα νέο Μνημόνιο, φυσικά), 
αποτελούν ασήμαντες λεπτομέρειες για την μαθήτρια 
του Κατρούγκαλου.

Οπως και για κάθε συριζαίο, άλλωστε, αφού 
όλοι τους έχουν συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν όλα τα αποθέματα θράσους που 
διαθέτουν, γιατί η απροκάλυπτη ψευδολογία είναι 
το μόνο που τους έχει απομείνει. Οπως ο… «ούλτρα 
αριστερός» Χρ. Καραγιαννίδης, εξέχων στέλεχος 
της φράξιας των 53+, που ορίστηκε εισηγητής του 
ΣΥΡΙΖΑ για να υποδηλώσει την πλήρη υποστήριξη της 
φράξιας του στο τέταρτο Μνημόνιο, και δε δίστασε 
-πέρα από το αναμάσημα της προπαγάνδας για 
«αντίμετρα», «τέλος της επιτροπείας» κτλ.- να πει τα 
πιο χοντροκομμένα ψέματα, όπως ότι προβλέπεται 
«μηδενισμός της συμμετοχής μέχρι 12.000 εισόδημα, 
που αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνταξιούχων 
αλλά και πολιτών στη χώρα», ενώ είναι γνωστό πως 
για εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ δεν καταβάλλεται 
«εισφορά αλληλεγγύης». Παρουσίασε ως νέο 
φιλολαϊκό μέτρο, αυτό που ήδη ισχύει!

Η κοινοβουλευτική διαδικασία ολοκληρώθηκε με τις 
καθιερωμένες σ' αυτές τις περιπτώσεις κοκορομαχίες 
(με φινάλε την κοκορομαχία Μητσοτάκη-Τσίπρα), 
αφήνοντάς μας ένα ακόμα πακέτο αντιλαϊκών μέτρων, 
που έρχεται να προστεθεί σε όσα έχουν θεσπιστεί από 
το 2010 και μετά. Κι αυτό δεν είναι το τέλος, αλλά ένας 
ακόμα σταθμός σε μια ατέρμονη πορεία.

Στο προηγούμενο φύλλο, έχοντας στη 
διάθεσή μας μόνο το αγγλικό κείμε-

νο του τέταρτου Μνημόνιου, που είχε 
διαρρεύσει σε γερμανική εφημερίδα, 
αναλύσαμε τα βασικά του σημεία, που 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται 
για νέο Μνημόνιο (χωρίς δανειακή σύμ-
βαση), αφού προβλέπει τον καθορισμό 
πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 3,5% 
του ΑΕΠ μέχρι το 2021 (ενδεχομένως 
και το 2022), προ-νομοθέτηση αντιλαϊ-
κών μέτρων για το 2019 και το 2020 και 
μηχανισμό συνεχούς αξιολόγησης της 
συνεπούς εφαρμογής των υποχρεώσεων 
από τις ελληνικές κυβερνήσεις (σκληρή 
επιτροπεία δηλαδή). Η κατάθεση του 
πολυνομοσχέδιου και η ψήφισή του τα 
μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης 
επιβεβαίωσε πως πράγματι αυτό είναι 
το τέταρτο Μνημόνιο (άλλωστε, η κυ-
βέρνηση ουδέποτε διέψευσε το έγγρα-
φο που διέρρευσε στη Γερμανία).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παγίω-
σης και βαθέματος της κινεζοποίησης 
και του νεοαποικισμού. Διατηρείται 
ακέραιο ολόκληρο το μέχρι τώρα μνη-
μονιακό καθεστώς και συμπληρώνεται 
με νέα αντιλαϊκά μέτρα, εστιασμένα 
κυρίως σε σκληρά ταξικά μέτρα, όπως 
το πετσόκομμα όλων των «προ Κατρού-
γκαλου» συντάξεων, το πετσόκομμα του 
αφορολόγητου των μισθωτών και συντα-
ξιούχων και η κατάργηση μιας σειράς 
κοινωνικών επιδομάτων.

Δημαγωγία και αλήθεια
Να τελειώνουμε, καταρχάς, με την 

προπαγάνδα των Τσιπραίων, που προ-
σπαθούν από κάπου να πιαστούν.

Προπαγανδίζουν ότι «επαναφέρουν 
τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας». 
Εκείνο που αναφέρεται στο πολυνομο-
σχέδιο είναι πως οι σχετικές απαγορεύ-
σεις (θεσπίστηκαν το 2011 με το νόμο 
4024) «ισχύουν έως το τέλος του Προ-
γράμματος Οικονομικής Προσαρμογής». 
Ακόμα και η διατύπωση είναι πονηρή. 
Δεν μιλάει για επαναφορά, αλλά για τη 
διάρκεια ισχύος της απαγόρευσης. Μό-
νο που πριν το τέλος του τρίτου Μνημό-
νιου, θα έχουμε την τελική αξιολόγησή 
του από την τρόικα. Και τη συγκεκριμε-
νοποίηση της νέας αναδιάρθρωσης του 
χρέους. Επειδή δε βρισκόμαστε στα 
2011, που κάποιοι πίστευαν τα παραμύ-
θια του Γιωργάκη, του Παπακωνσταντί-
νου και της Κατσέλη, ούτε στα 2014, που 
οι Σαμαροβενιζέλοι προσπαθούσαν να 
πλασάρουν το success story τους, ούτε 
στα 2015, που οι Τσιπροκαμμένοι «έσκι-
ζαν τα Μνημόνια», έχουμε την πείρα για 
να καταλάβουμε πως οι ιμπεριαλιστές 
δανειστές, σε συνεργασία με τη ντόπια 
αστική τάξη, θα έχουν και το 2018 στα 
χέρια τους και το πεπόνι και το μαχαίρι 
και αν κρίνουν ότι πρέπει να παρατεί-
νουν την απαγόρευση των Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας, θα το επιβάλ-
λουν, όποια κι αν είναι η κυβέρνηση.

Διαφημίζουν τα περιβόητα «αντίμε-
τρα», προσπαθώντας να θάψουν το γε-
γονός ότι συμφώνησαν να κάνουν αυτό 
που οι ίδιοι χαρακτήριζαν παραβίαση 
της δημοκρατίας, που στα ευρωπαϊκά 
συστήματα ούτε να το σκεφτεί κάποιος 
δεν επιτρέπεται (ο Τσίπρας τα έλεγε αυ-
τά). Για πρώτη φορά στην ελληνική έννο-
μη τάξη ψηφίζονται μέτρα υπό αίρεση. 
Και ποιος έχει στην αποκλειστική δικαι-
οδοσία του το όπλο της αίρεσης; Το ΔΝΤ 
και η τρόικα! Χρειάζεται πραγματικά πο-

λύ θράσος για να πανηγυρίζει κανείς για 
μέτρα που μπορεί και να μην εφαρμο-
στούν ποτέ ή να περικοπούν (κυρίως τα 
φιλανθρωπικού χαρακτήρα μέτρα, γιατί 
προτεραιότητα θα δοθεί στη μείωση του 
φορολογικού συντελεστή για τα κέρδη 
των επιχειρήσεων από το 29% στο 26%, 
επειδή αυτό είναι… αναπτυξιακό μέτρο).

Διαφημίζουν, ακόμα, τη μείωση του 
ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από 24% 
σε 13%, κρύβοντας ότι αυτό είναι κοινο-
τική υποχρέωση. Με τον εκτελεστικό 
Κανονισμό 1821/6-10-2016  της Κομισιόν 
τροποποιήθηκε ένα παράρτημα προγε-
νέστερου Κανονισμού και τα αγροτικά 
εφόδια υπήχθησαν στο καθεστώς 13% 
του ΦΠΑ. Η εφαρμογή είναι υποχρε-
ωτική και στην Ελλάδα και η ρύθμιση 
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το 
άρθρο 70 του τέταρτου Μνημονίου. Η 
ρύθμιση αυτή προέκυψε από αλλαγή 
Κανονισμού σε επίπεδο ΕΕ και όχι ως 
αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, όπως 
ισχυρίστηκε ξεδιάντροπα ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου. Η 
ρύθμιση θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 
την 1η Ιούλη του 2017 και το «όφελος» για 
τους αγρότες θα είναι 12 εκατ. ευρώ για 
το 2017 και 22 εκατ. ευρώ για το 2018.

Μόνο από την αύξηση της βάσης υπο-
λογισμού των ασφαλιστικών εισφορών 
θα τους πάρουν περισσότερα. Οπως και 
από τους λεγόμενους αυταπασχολούμε-
νους (ασφαλισμένους στα Ταμεία του 
πρώην ΕΤΑΑ και στον πρώην ΟΑΕΕ). 
Πλέον, θα πληρώνουν ασφαλιστικές 
εισφορές και επί των ασφαλιστικών 
εισφορών (μόνο για το 2018 θα υπάρξει 
μια έκπτωση 15% στις νέες, αυξημένες 
ασφαλιστικές εισφορές), όπως προβλέ-
πεται στο άρθρο 58 του τέταρτου Μνη-
μόνιου. Τα ψέματα που τόσο ξεδιάντρο-
πα έλεγε ο Αχτσιόγλου την προηγούμενη 
εβδομάδα, εκδίδοντας ακόμα και δελτίο 
Τύπου, αποκαλύφθηκαν σε όλη την απο-
κρουστικότητά τους.

Ενα σκληρά ταξικό μέτρο
Από το 2020 (ίσως και από το 2019, αν 

έτσι κρίνει το ΔΝΤ), το αφορολόγητο για 
μισθωτούς και συνταξιούχους μειώνεται 
κατά περίπου 3.000 ευρώ. Αν υποθέσου-
με ότι θα ισχύσει το «αντίμετρο» της 
μείωσης του συντελεστή φορολόγησης 
του πρώτου φορολογικού κλιμάκιου από 
22% σε 20% (αν παραμείνει στο 22% το 
χαράτσι θα είναι μεγαλύτερο), θα αρπά-
ξουν από κάθε μισθωτό και συνταξιού-
χο 600 ευρώ το χρόνο. 

Οσο χαμηλότερο είναι το ετήσιο εισό-
δημα, όσο πιο φτωχός είναι ο μισθωτός ή 
ο συνταξιούχος, τόσο πιο δυσβάσταχτο 
γίνεται το χαράτσι. 

Για παράδειγμα, μισθωτός που παίρ-
νει ένα πεντακοσάρικο καθαρά το μήνα 
(7.000 ευρώ σε ετήσια βάση) και μέχρι 
τώρα ήταν αφορολόγητος, πλέον θα 
πληρώνει φόρο εισοδήματος 264 ευρώ. 
Δηλαδή, βάζουν με τη βία το χέρι στην 
τσέπη αυτού του εργαζόμενου που φυ-
τοζωεί και του αρπάζουν περισσότερο 
από μισό μισθό!

Πετσόκομμα συντάξεων
Το γαϊτανάκι με τη δραστική περικοπή 

των συντάξεων δεν έχει τελειωμό. Με το 
νομοσχέδιο του τέταρτου Μνημόνιου, 
φτάνουμε σε έναν ακόμα σταθμό μιας 
διαδρομής που θα συνεχιστεί και τα επό-
μενα χρόνια. Γι' αυτό και θα εστιάσουμε 
ιδιαίτερα στο συνταξιοδοτικό ζήτημα, 
αφήνοντας για το προσεχές μέλλον κά-
ποια από τα νομοθετήματα του τέταρτου 
Μνημόνιου.

Στις 12 Μάη του 2016, δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο αντι-
ασφαλιστικός νόμος 4387 (ο «νόμος Κα-
τρούγκαλου», όπως πολιτογραφήθηκε), 
με τον οποίο μπήκε η ταφόπλακα στην 
Κοινωνική Ασφάλιση. Ενα χρόνο μετά, 
στις 18 Μάη του 2017, ψηφίζεται ως προ-
απαιτούμενο του τέταρτου Μνημόνιου 
ένα κολοσσιαίο πετσόκομμα των συντά-
ξεων που είχαν εκδοθεί πριν από την ψή-
φιση αυτού του αντιασφαλιστικού νόμου 
και αυτών που ακόμα εκκρεμούν. Ολες 
οι συντάξεις που χορηγήθηκαν βάσει 
παλαιότερων ασφαλιστικών καθεστώτων 
μπαίνουν στην κλίνη του Προκρούστη, 
με στόχο σύντομα να εξισωθούν με τις 
άθλιες συντάξεις του νόμου Κατρούγκα-
λου. Με το πολυνομοσχέδιο γίνεται το 
πρώτο μεγάλο βήμα.

Πριν και μετά την ψήφιση του νόμου 
Κατρούγκαλου είχαμε χτυπήσει το κα-
μπανάκι του κινδύνου, προδιαγράφο-
ντας την τύχη που θα έχουν οι περιβό-
ητες προσωπικές διαφορές, που είναι οι 
διαφορές που θα προκύψουν ανάμεσα 
στις καταβαλλόμενες συντάξεις και στο 
ύψος τους, όταν επανυπολογιστούν με 
βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού. Υπο-
στηρίζοντας την άποψή μας με στοιχεία 
και όχι με αφορισμούς, γράφαμε ότι οι 
προσωπικές διαφορές θα είναι η δεξα-
μενή από την οποία θα αντλούνται τα 
μελλοντικά πετσοκόμματα των συντά-
ξεων. Οι συντάξεις που θα χορηγούνται 
με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου είναι 
επιπέδου προνοιακών βοηθημάτων και 
σ’ αυτό το επίπεδο θα τείνουν και οι 
παλιές συντάξεις, μέσα από συνεχή πε-
τσοκόμματα. Το πρώτο ισχυρό πλήγμα, 
που επιφέρεται με το τέταρτο Μνημόνιο 
επιβεβαιώνει την προειδοποίησή μας.

Είχαμε επισημάνει ότι τρία είναι τα 

βασικά εργαλεία του νόμου 4387/2016:
u Πρώτο, ο υπολογισμός των συ-

ντάξιμων αποδοχών με βάση όλο τον 
ασφαλιστικό βίο από το 2002 και μετά. 
Με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού οι 
συντάξιμες αποδοχές μειώνονται κατά 
πολύ. Η δραστική μείωσή τους έχει πολύ 
μεγάλη επίπτωση στις συντάξεις, γιατί οι 
συντάξιμες αποδοχές πολλαπλασιάζο-
νται με τα ποσοστά αναπλήρωσης για να 
βγουν οι συντάξεις.

u Δεύτερο, η τεράστια μείωση των 
ποσοστών αναπλήρωσης, που εκτείνεται 
σε όλη την κλίμακα των ετών ασφάλισης, 
από τα λίγα (15 χρόνια) μέχρι τα πολλά 
(35 - 40 χρόνια). Για παράδειγμα, με την 
παλαιότερη ασφαλιστική νομοθεσία, 
πριν την επιβολή των αντιασφαλιστικών 
νόμων 3863/2010 και 3865/2010 (νόμοι 
Λοβέρδου-Κουτρουμάνη) και στη συνέ-
χεια του νόμου 4387/2016, τα ποσοστά 
αναπλήρωσης ήταν 30% για 15 χρόνια 
ασφάλισης και 70% για 35 χρόνια ασφά-
λισης. Με βάση το νόμο Κατρούγκαλου, 
τα ποσοστά αναπλήρωσης έγιναν 11,55% 
και 33,45% αντίστοιχα. Δηλαδή, υποδι-
πλασιάστηκαν.

Με τη δραστική μείωση και των δύο 
παραγόντων του γινομένου με το οποίο 
υπολογίζεται η λεγόμενη ανταποδοτι-
κή σύνταξη (των συντάξιμων αποδο-
χών και του ποσοστού αναπλήρωσης) 
τα αποτελέσματα είναι τραγικά. Χα-
ρακτηρίζουμε «λεγόμενη» την ανταπο-
δοτική σύνταξη, γιατί είναι πρόκληση 
να μιλούν για ανταποδοτικότητα, όταν 
η εργατική τάξη παράγει τον κοινωνικό 
πλούτο που τον καρπούται –αρπάζοντάς 
τον- η αστική τάξη. Για μας ισχύει η ταξι-
κή θέση, ότι η εργατική τάξη δικαιούται 
πλήρη ασφάλιση (όχι μόνο για τη σύντα-
ξη), χωρίς να καταβάλλει εισφορές, αλ-
λά με χρηματοδότηση αποκλειστικά από 
την κεφαλαιοκρατία και το κράτος της.

Πρόσφατα, ο υφυπουργός Εργασίας 
Α. Πετρόπουλος εξέδωσε εγκύκλιο με 
την οποία έδωσε εντολές για τον υπο-
λογισμό των συντάξιμων αποδοχών. 
Πήραμε (με επιφύλαξη) παραδείγματα 
από αυτή την εγκύκλιο και υπολογίσαμε 
πόση θα είναι η λεγόμενη ανταποδοτι-
κή σύνταξη για 15, 21, 30 και 35 χρόνια 
πλήρους ασφάλισης (δηλαδή χωρίς εν-
διάμεσα κενά λόγω ανεργίας). Βρήκαμε, 
λοιπόν, ότι στην περίπτωση που ο μηνι-
αίος μισθός το 2002 ήταν 500 ευρώ, οι 
λεγόμενες ανταποδοτικές συντάξεις θα 
είναι 94 ευρώ για 15 χρόνια ασφάλισης, 
136 ευρώ για 21 χρόνια, 214 ευρώ για 30 
χρόνια και 271 ευρώ για 35 χρόνια ασφά-
λισης. Συντάξεις - προνοιακά βοηθήμα-
τα, δηλαδή.

u Τρίτον, από τη στιγμή που οι συντά-

ξεις θα είναι πλέον προνοιακού χαρα-
κτήρα, είναι επόμενο να λειτουργήσουν 
στους εργαζόμενους ως αντικίνητρο για 
να ασφαλίζονται, γεγονός που θα βάλει 
το ασφαλιστικό σύστημα σε έναν πιο 
ασφυκτικό κύκλο κρίσης, που θα οδηγεί 
σε συνεχή πετσοκόμματα των χορηγού-
μενων συντάξεων. Προκειμένου δε να 
καλυφθεί η μεγάλη εισφοροκλοπή που 
θα προκύψει μετά το 2017, οι Τσιπροκαμ-
μένοι πρόβλεψαν τη λεγόμενη κατ’ απο-
κοπήν ασφάλιση (άρθρο 60 του νόμου 
4387/2016).

Ο πρώην υπουργός Εργασίας Γ. Κα-
τρούγκαλος, όλη την περίοδο πριν και 
μετά την ψήφιση του νόμου 4387, ισχυρι-
ζόταν ψευδώς ότι η προσωπική διαφορά 
που θα προκύψει μετά τον επανυπολογι-
σμό των συντάξεων που έχουν χορηγη-
θεί με το προηγούμενο σύστημα θα είναι 
μικρή, θα εξακολουθήσει να χορηγείται, 
ενώ από το 2019 οι συντάξεις θα αρχί-
σουν και να αυξάνονται! Ο Κατρούγκα-
λος προέβαλε αυτόν τον εν γνώσει του 
ψευδή ισχυρισμό, γιατί αν παραδεχόταν 
ότι από τον επανυπολογισμό των συντά-
ξεων θα προκύψουν μεγάλες προσωπι-
κές διαφορές, θα παραδεχόταν ότι οι 
συντάξεις που θα χορηγούνται βάσει 
του αντιασφαλιστικού του εκτρώματος 
θα είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με 
τις συντάξεις που χορηγούνταν με βάση 
τα προηγούμενα συστήματα.

Θυμίζουμε ότι εμείς τότε επιμέναμε  
πως οι προσωπικές διαφορές θα είναι 
μεγάλες, γιατί οι νέες συντάξεις (βάσει 
του νόμου Κατρούγκαλου) θα δεχτούν 
μεγάλη μείωση, λόγω της δραστικής μεί-
ωσης των συντάξιμων αποδοχών και των 
ποσοστών αναπλήρωσης.

Μετά τον ανασχηματισμό της κυ-
βέρνησης τον Νοέμβρη του 2016, ο Γ. 
Κατρούγκαλος την έκανε με ελαφρά 
πηδηματάκια από το υπουργείο Εργα-
σίας και λίγο-πολύ εξαφανίστηκε από 
το πολιτικό προσκήνιο. Ο κύριος αυτός 
είχε καταστεί κόκκινο πανί, καθώς με 
τα χοντρά ψεύδη του προκαλούσε τους 
συνταξιούχους και τους εργαζόμενους. 
Οταν θα αποκαλυπτόταν η αλήθεια για 
τις συντάξεις, με την πρακτική εφαρμο-
γή του νόμου του, δε θα μπορούσε ούτε 
να κυκλοφορήσει. Ζήτησε και πήρε πολι-
τική προστασία, με την τοποθέτησή του 
στο πολιτικά ανώδυνο υπουργείο Εξωτε-
ρικών (με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές 
υποθέσεις), δεχόμενος να υποβιβαστεί 
από υπουργός σε αναπληρωτή υπουργό. 
Στο πόδι του άφησε την πρώην διευθύ-
ντρια του Γραφείου του, την παντελώς 
άγνωστη Αχτσιόγλου, η οποία δέχτηκε 
«να πιει το πικρό ποτήρι», σε αντάλλαγμα 
της αιφνίδιας εκτίναξής της στα ψηλά 
της αστικής πολιτικής.

Τώρα, λοιπόν, αφού «ξεφορτώθηκαν» 
τον Κατρούγκαλο, οι Τσιπροκαμμένοι 
«ανακάλυψαν» ότι οι προσωπικές δια-
φορές θα είναι μεγάλες. Φτάνουν και 
το 30%, είπε ο Τσίπρας, νομίζοντας πως 
απευθύνεται σε… χρυσόψαρα (στην 
πραγματικότητα θα είναι μεγαλύτερες). 
Και αποφάσισαν ν' αρπάξουν τη μνη-
μονιακή χατζάρα και να κόψουν κάθε 
προσωπική διαφορά ύψους έως 18% 
των καταβαλλόμενων συντάξεων (αν η 
προσωπική διαφορά είναι μεγαλύτερη 
από 18%, ό,τι απομείνει θα συνεχίσει να 
καταβάλλεται, για να κοπεί στο επόμενο 
ή στα επόμενα πετσοκόμματα).

Ομολογούν, λοιπόν, ότι οι προσωπικές 
διαφορές θα είναι πολύ μεγάλες. Είναι 

το «λίπος» που πρέπει να «καεί», όπως 
συνηθίζουν να λένε οι αστοί οικονομο-
λόγοι. Από τη στιγμή που ο υφυπουργός 
Πετρόπουλος έβγαλε την εγκύκλιο δια-
ταγή για τον υπολογισμό των συντάξιμων 
αποδοχών, θα προχωρήσει η διαδικασία 
του επανυπολογισμού όλων των συντά-
ξεων που έχουν χορηγηθεί στο παρελ-
θόν και όσων εκκρεμούν με ημερομηνία 
συνταξιοδότησης μέχρι τις 11 Μάη του 
2016. Και τότε θα φανεί ανάγλυφα το 
ψέμα για τις δήθεν ασήμαντες προσω-
πικές διαφορές. Πολύ πριν φτάσει η 1η 
Γενάρη του 2019, που θα γίνει το μεγάλο 
πετσόκομμα των προσωπικών διαφορών, 
οι συνταξιούχοι θα ξέρουν πόσο θα πε-
τσοκοπούν οι συντάξεις τους, αφού θα 
έχουν δει την προσωπική διαφορά τους.

Η προσωπική διαφορά των συνταξι-
ούχων με τουλάχιστον 35  χρόνια ασφά-
λισης και ποσοστά αναπλήρωσης 70%, 
που παίρνουν σύνταξη γύρω στα 1.600 
ευρώ (προ φόρου, δηλαδή μεικτά), θα 
είναι πολύ μεγάλη. Με έναν πρόχειρο 
υπολογισμό, βρήκαμε ότι η προσωπική 
διαφορά θα κινηθεί μεταξύ 600 και 700 
ευρώ το μήνα! Αυτοί οι συνταξιούχοι θα 
δουν τις συντάξεις τους να πετσοκόβο-
νται κατά 288 ευρώ το μήνα (το 18% των 
1.600 ευρώ) και την προσωπική τους δι-
αφορά να μειώνεται στα 312-412 ευρώ. 
Ετσι, και αν ακόμα τηρηθεί το χρονοδι-
άγραμμα του τέταρτου Μνημονίου για 
κόψιμο μόνο του 18%, θα ακολουθήσουν 
και νέα κοψίματα μέχρι την εξαφάνιση 
της προσωπικής διαφοράς.

Οι Τσιπροκαμμένοι ισχυρίζονται ότι 
τα έσοδα που θα προκύψουν από το 
κόψιμο του 18% θα ανέλθουν σε 1% του 
ΑΕΠ. Και σ’ αυτό ψεύδονται, γιατί το πο-
σό που θα προκύψει από το κόψιμο θα 
είναι μεγαλύτερο. Σύμφωνα με το Μεσο-
πρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021, που ψηφίστηκε 
ως αναπόσπαστο τμήμα του τέταρτου 
Μνημόνιου, το ΑΕΠ το 2017 θα ανέλθει 
σε 181.204 εκατ. ευρώ (από 175.888 εκατ. 
ευρώ το 2016). Το 2019, το ΑΕΠ θα ανέλ-
θει σε 195.258 εκατ. ευρώ. Ετσι, το 1% του 
ΑΕΠ θα είναι 1.812 εκατ. ευρώ το 2017 και 
1.953 εκατ. ευρώ το 2019. 

Την 1η Γενάρη του 2019, κόβουν από 
τις κύριες συντάξεις 2.262 εκατ. ευρώ 
και από τις επικουρικές 232 εκατ. ευρώ, 
συνολικά 2.494 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό 
αντιστοιχεί στο 1,38% του ΑΕΠ του 2017 
και στο 1,28% του ΑΕΠ του 2019 (και όχι 
στο 1%, όπως κουτοπόνηρα και ψευδώς 
ισχυρίζονται). Μπορούμε, λοιπόν, να 
πούμε, πως όταν φτάσει ο Γενάρης του 
2019, το πετσόκομμα μπορεί να είναι και 
μεγαλύτερο από το 18%. Οταν σήμερα 
μιλούν ανερυθρίαστα για εξοικονόμηση 
1% του ΑΕΠ, ενώ από τα ίδια τα στοιχεία 
τους προκύπτει ότι το ποσοστό είναι 
σημαντικά μεγαλύτερο, θα πρέπει να 
είναι κανείς εξαιρετικά αφελής για να 
πιστέψει ότι το 2019 θα σταματήσουν 
οπωσδήποτε σ’ αυτό που λένε σήμερα.

Το 2020, θα κοπούν από κύριες και 
επικουρικές συντάξεις 2.583 εκατ. ευρώ 
και το 2021 θα κοπούν 2.723 εκατ. ευρώ. 
Δηλαδή, θα υπάρξει πρόσθετη αύξηση 
στα κοψίματα, σε σχέση με το 2019 (89 
και 229 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα για το 
2020 και το 2021).

Οι Τσιπροκαμμένοι ισχυρίζονται ότι 
το μέτρο του κοψίματος των κύριων και 
επικουρικών συντάξεων δεν είναι γενι-
κευμένο. Και πάλι ψεύδονται ασύστολα, 
αν σκεφτούμε ότι από τις επικουρικές 

συντάξεις θα κόψουν 232 εκατ. ευρώ, 
μολονότι τις έχουν ήδη σακατέψει. Αν 
το μέτρο δεν ήταν γενικευμένο, δε θα 
μπορούσαν να μαζέψουν 232 εκατ. ευρώ 
από τις επικουρικές. Εχουν φτάσει στο 
σημείο να βάζουν χέρι ακόμα και στους 
συνταξιούχους που παίρνουν την κατώ-
τερη σύνταξη. Μειώνουν τόσο πολύ  την 
λεγόμενη ανταποδοτική σύνταξη που 
ακόμη και στην περίπτωση που αυτοί οι 
συνταξιούχοι θα πάρουν ολόκληρη τη 
λεγόμενη εθνική σύνταξη, η συνολική 
τους σύνταξη θα υπολείπεται της κατώ-
τερης σύνταξης που καταβάλλεται μέχρι 
τώρα.

Κτηνωδία
Παραπέρα, οι Τσιπροκαμμένοι δεν 

ικανοποιήθηκαν από το σταδιακό κό-
ψιμο των συνταξιούχων που έπαιρναν 
το ΕΚΑΣ, που ολοκληρώνεται το 2019. 
Εβαλαν στο στόχαστρο ακόμα και το 
επίδομα τέκνων των συνταξιούχων του 
δημοσίου και το επίδομα συζύγου που 
παίρνει ο/η συνταξιούχος όταν ο/η σύ-
ζυγος δεν έχει εισόδημα. Τα επιδόματα 
αυτά κόβονται μετά την 1η Γενάρη του 
2019. Πόσοι μπορεί να είναι οι συνταξι-
ούχοι που έχουν ακόμα ανήλικα παιδιά 
ή παιδιά ανίκανα για εργασία; Στοιχεία 
δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν νο-
μίζουμε να είναι πάρα πολλοί. Παρολαυ-
τά, είναι τόσο αδίστακτοι, είναι τέτοια η 
αντιασφαλιστική μανία τους, που «σκου-
πίζουν» όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα, 
ακόμα και αυτά που δεν έχουν μεγάλη 
«δημοσιονομική επίπτωση».

Τα λεγόμενά τους ότι τάχα υψώνουν 
δίχτυ κοινωνικής προστασίας, είναι 
παραμύθια της Χαλιμάς. Δείτε την πε-
ρίπτωση του επιδόματος συζύγου, που 
το κόβουν. Το επίδομα αυτό το παίρνει 
ο/η συνταξιούχος, όταν το δεύτερο 
μέλος της οικογένειας δεν εργάζεται 
ή δεν έχει εισόδημα από άλλη πηγή και 
ανέρχεται στο… δυσθεώρητο ύψος του 
1,5 μεροκάματου ανειδίκευτου εργάτη 
το μήνα! Μιλάμε δηλαδή για το… τρομε-
ρό ποσό των 40,5 ευρώ το μήνα, που οι 
άθλιοι δούλοι του κεφαλαίου δε διστά-
ζουν να το κόψουν. Ας σημειωθεί ότι στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία οι μονοσυ-
νταξιούχοι με σύζυγο άνεργο και χωρίς 
εισόδημα αποκλείονταν από το ΕΚΑΣ, 
για μερικές εκατοντάδες ευρώ το χρόνο. 
Κι έρχονται οι άθλιοι και «σκουπίζουν» 
και τα σαράντα ευρώ το μήνα, που δεν 
αντιπροσωπεύουν ούτε έναν καφέ τη μέ-
ρα. Η κτηνωδία τους δεν έχει όρια.

Γενικό «σκούπισμα»
Υπάρχουν πολλές ακόμα διατάξεις 

που ο χώρος δεν επιτρέπει να τις πιάσου-
με αναλυτικά. Περιοριζόμαστε ενδεικτι-
κά σε μερικές, που δείχνουν το γενικό 
«σκούπισμα» που γίνεται.

u Εβαλαν χέρι στη φοροαπαλλαγή 
από ιατρικές δαπάνες. Μετά από τις 
απανωτές καταργήσεις φοροαπαλλα-
γών, απαλλασσόταν ένα μικρό μέρος 
των ιατρικών δαπανών. Τώρα το καταρ-
γούν και αυτό, από 1.1.2017, προκειμένου 
να εξασφαλίσουν 189 εκατ. ευρώ.

u Υπήρχε το μέτρο να μειώνεται ο 
παρακρατούμενος φόρος κατά 1,5%. 
Καταργείται από την 1η Γενάρη του 2018.

u Μειώνουν το επίδομα θέρμανσης 
στο μισό. Από 105 εκατ. ευρώ που προϋ-
πολογίστηκαν για το 2016-2017, το μειώ-
νουν στα 58 εκατ. ευρώ το 2018.
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Ανατροπή στον νόμο Φίλη 
(νόμος 4415/2016) για την 

ιδιωτική εκπαίδευση φέρνει το 
Μνημόνιο-4 που οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
κατέθεσαν προς ψήφιση στη 
Βουλή. Μετά την απαίτηση των 
ιμπεριαλιστών δανειστών και 
ειδικά του ΔΝΤ και τις αντιδρά-
σεις των σχολαρχών, που «είχαν 
ανεβεί στα κάγκελα», η συγκυ-
βέρνηση πέταξε στα σκουπίδια 
και τις διατάξεις του νόμου Φίλη 
για τα ιδιωτικά σχολεία. Στις δια-
τάξεις αυτές, οι συριζαίοι, είχαν 
επενδύσει πολύ στη δημαγωγική 
τους προπαγάνδα, αξιοποιώντας 
και τις κομματικές και φιλικές 
σχέσεις που έχουν με τη συν-
δικαλιστική γραφειοκρατία της 
ΟΙΕΛΕ.

Είναι απύθμενο το θράσος 
των συριζαίων και η ευκολία με 
την οποία λένε χοντροειδέστα-
τα ψέματα. Το έχουν αποδείξει 
πάμπολλες φορές. Μία από αυ-
τές ήταν μόλις την προηγούμενη 
εβδομάδα. Ο υπουργός Παιδεί-
ας, κατά την επικοινωνιακού 
τύπου επίσκεψη του Τσίπρα στο 
υπουργείο Παιδείας, παρουσία 
του πρωθυπουργού, δήλωσε 
σχετικά, απαντώντας σε ερώ-
τηση δημοσιογράφου για τα ιδι-
ωτικά σχολεία: «Αυτή τη στιγμή 
είχαμε  ένα μικρό μπλέξιμο, θε-
ωρούμε ότι τα επιχειρήματά μας 
δεν έχουν απαντηθεί και ως εκ 
τούτου θεωρούμε ότι έχει γίνει 
δεκτό αυτό που ήδη υπάρχει».

Τη δήλωση αυτή ο Γαβρόγλου 
την έκανε ενώ ήδη ήταν έτοιμο 
το Μνημόνιο-4, του οποίου τις 
σχετικές διατάξεις γνώριζε πολύ 
καλά. Τον ίδιο ρόλο, του ψεύτη 
έπαιξε βεβαίως και ο Τσίπρας 
που καθόταν δίπλα στον υπουρ-
γό Παιδείας και καμάρωνε.

Για να μπορέσουμε να διαπι-
στώσουμε τις ανατροπές στον 
νόμο Φίλη για την ιδιωτική εκ-
παίδευση, θα αναφέρουμε πρώ-
τα τις βασικές συνιστώσες του:

Νόμος Φίλη (άρθρο 28 του 
νόμου «Ρυθμίσεις για την ελλη-
νόγλωσση εκπαίδευση, τη δια-
πολιτισμική εκπαίδευση και άλ-
λες διατάξεις»: Ν. 4415/2016)

Οταν το εν λόγω νομοσχέδιο 
συζητιόταν στη Βουλή στα τέλη 
του Αυγούστου του 2016 σημειώ-
ναμε ότι αυτό επιχειρεί να βάλει 
μια στοιχειώδη, κουτσουρεμένη 
τάξη στο χάος που επικρατεί 
στο χώρο της ιδιωτικής εκπαί-
δευσης, έπειτα από το γενικό 
ξεσάλωμα των σχολαρχών που 
ακολούθησε τις σχετικές ρυθ-
μίσεις Αρβανιτόπουλου με τη 
μεταφορά των ιδιωτικών εκπαι-
δευτικών στο υπουργείο Εργα-
σίας και την παύση ουσιαστικά 
κάθε ελέγχου στη λειτουργία 
των ιδιωτικών σχολείων από το 
υπουργείο Παιδείας. Δεν επρό-
κειτο δηλαδή, για κάποια άκρως 
επαναστατική ενέργεια των συ-
ριζαίων, γι’ αυτό και λέγαμε πως 
οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δεν 
πρέπει να τρέφουν ψευδαισθή-
σεις, ούτε να επαναπαύονται.

Στην Κόντρα (αρ. φύλ: 881) 
αναφέραμε τις βασικές διατά-
ξεις του νόμου Φίλη και τις σχο-
λιάζαμε ως εξής:

u Συγκεκριμενοποιείται το 
καθεστώς των συμβάσεων των 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Η 
αρχική σύμβαση είναι διετής, 

ορισμένου χρόνου, και αν αυτή 
δεν καταγγελθεί στο τέλος της 
διετίας, τότε μετατρέπεται αυ-
τοδικαίως σε αορίστου χρόνου.

Μπαίνει, λοιπόν, περιορισμός 
στο καθεστώς των συμβάσεων, 
ώστε να αποτραπεί το γιγαντω-
μένο φαινόμενο, μετά τις ρυθ-
μίσεις Αρβανιτόπουλου, των 
ολιγόμηνων συμβάσεων, που 
είχαν ως αποτέλεσμα ιδιωτικοί 
εκπαιδευτικοί να απολύονται το 
καλοκαίρι -και επομένως να μην 
πληρώνονται- και να ξαναπρο-
σλαμβάνονται τον Σεπτέμβρη.

u Η σύμβαση αορίστου χρό-
νου μπορεί να καταγγελθεί, πέ-
ραν όλων των άλλων περιπτώ-
σεων που ισχύουν και για τους 
δημόσιους υπαλλήλους, «εάν ο 
εργοδότης επικαλείται και απο-
δεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη 
διαταραχή του εκπαιδευτικού 
κλίματος στο σχολείο λόγω αδυ-
ναμίας συνεργασίας εργοδότη-
εκπαιδευτικού».

Επίσης, στην περίπτωση κα-
τάργησης τάξεων και τμημάτων 
τάξεων, καθώς και  «ανεπάρκει-
ας ως προς την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους (σ.σ. των εκ-
παιδευτικών)».

Η «διαταραχή του εκπαιδευτι-
κού κλίματος», η «αδυναμία συ-
νεργασίας εργοδότη-εκπαιδευ-
τικού», που διαπιστώνονται από 
τον σχολάρχη, αν και «επαρκώς 
αιτιολογημένες» και η «ανεπάρ-
κεια ως προς την εκτέλεση των 
καθηκόντων», είναι διατυπώσεις 
που φανερά δίνουν το δικαίωμα 
στους εμπόρους της γνώσης να 
απολύουν τελικά τους «ανεπιθύ-
μητους» εκπαιδευτικούς, ειδικά 
αυτούς που τους «μπαίνουν στη 
μύτη», επειδή δε δέχονται να 
γίνουν «πρόβατα» και να υπα-
κούουν τυφλά στις ορέξεις τους.

Βέβαια, σύμφωνα με τον 
νόμο, οι απολύσεις αυτές συ-
ναντούν τώρα κάποια εμπόδια, 
αφού περνούν από τον έλεγχο 
του αντίστοιχου Υπηρεσιακού 
Συμβούλιου,  που «επιβεβαιώνει 
εάν η σύμβαση εργασίας καταγ-
γέλθηκε νομίμως, διαπιστώνει 
εάν η καταγγελία είναι καταχρη-
στική ή μη και εισηγείται σχετικά 
με την απόλυση στον αρμόδιο 
Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποί-
ος έχει δέσμια αρμοδιότητα να 
εκδώσει διαπιστωτική πράξη».

Μπορεί οι σχολάρχες να μην 
επιθυμούν με τίποτε ούτε αυτά 
τα ελάχιστα εμπόδια, που οι συ-
ριζαίοι βάζουν για να δώσουν 
σάρκα και οστά στην «υγιή επι-
χειρηματικότητα», στην οποία 
ομνύουν, όμως είναι γνωστό ότι 
τα Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι 
και αυτά κρατικά όργανα και 
γι’ αυτό φροντίζουν να διαφυ-
λάττουν σε κάθε περίπτωση τα 
συμφέροντα του συστήματος, 
ειδικά σε περιπτώσεις που οξύ-
νεται η ταξική πάλη. Το σύστημα 
φροντίζει να θωρακίζεται, βλέ-
ποντας μακριά, στην ανάπτυξη 
των ταξικών αγώνων του μέλλο-
ντος, που μπορεί να μην είναι και 
τόσο μακρινοί.

Είναι χαρακτηριστική η απά-
ντηση που έδωσε το υπουργείο 
Παιδείας στον θόρυβο που ξε-
σήκωσαν ο Σύνδεσμος Ιδιοκτη-
τών Ιδιωτικών Σχολείων, η ΝΔ, 
το ΠΑΣΟΚ και τα φιλικά τους 
προσκείμενα ΜΜΕ: «το άρθρο 
δεν αφαιρεί τη δυνατότητα 
στους ιδιοκτήτες να απολύουν 
εκπαιδευτικούς με μία προϋπό-
θεση που ισχύει σε όλα τα πολι-
τισμένα κράτη: Να αιτιολογούν 
επαρκώς την απόλυση».

u Σε περίπτωση που καταγ-
γελθεί η σύμβαση αορίστου 
χρόνου του εκπαιδευτικού σε 
ένα σχολείο, καταβάλλεται σ’ 
αυτόν αποζημίωση ενός (1) μη-
νός για κάθε έτος προσφοράς 
των υπηρεσιών του σε αυτό το 
σχολείο. Στην αποζημίωση υπο-
λογίζεται και η υπηρεσία του με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου (η 
σύμβαση της πρώτης διετίας).

u Το διδακτικό ωράριο των 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών πα-
ραμένει ως έχει, σύμφωνα με 
όσα προβλέπει το διοριστήριό 
τους, ανεξάρτητα από το αν 
καταργηθούν τάξεις ή τμήματα, 
ή οι ώρες διδασκαλίας ενός μα-
θήματος δεν επαρκούν για την 
κάλυψή του. Στους εκπαιδευτι-
κούς αυτούς ανατίθενται άλλες 
σχολικές δράσεις και δραστηρι-
ότητες (ενισχυτική διδασκαλία, 
πρόσθετη διδακτική στήριξη, 
ενίσχυση της γλωσσομάθειας, 
διοικητικό έργο, κ.λπ.)  προκει-
μένου να συμπληρώσουν  το 
υποχρεωτικό τους ωράριο.

u Τα ιδιωτικά σχολεία μπο-
ρούν να πραγματοποιούν οποια-
δήποτε εκπαιδευτική δράση πέ-
ραν του υποχρεωτικού ωρολόγι-
ου προγράμματος (ενισχυτική 
διδασκαλία, πρόσθετη διδακτι-

κή στήριξη, ενίσχυση γλωσσομά-
θειας) με την προϋπόθεση να τη 
δηλώνουν και οι εκπαιδευτικοί 
να έχουν τα απαραίτητα τυπικά 
προσόντα.

Δεν υπάρχει, λοιπόν, φραγ-
μός στις δράσεις, με τις οποίες 
οι σχολάρχες προσπαθούν να 
δελεάσουν τους πελάτες τους 
(ασφαλώς αυτούς που διαθέ-
τουν και τα οικονομικά μέσα). 
Απλά τώρα το υπουργείο Παιδεί-
ας επιχειρεί να ελέγξει στοιχειω-
δώς αυτές τις δράσεις, γεγονός 
που θα έχει ως αποτέλεσμα να 
περιοριστεί η μαύρη εργασία, η 
φοροδιαφυγή και να τηρούνται 
τα τυπικά προσόντα των διδα-
σκόντων και οι όροι εργασίας 
τους.

Στην πραγματικότητα οι 
έμποροι της γνώσης έχουν πολ-
λούς υπόγειους τρόπους για να 
διαφεύγουν τον έλεγχο. Αλλα 
δηλώνουν στις Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης και άλλα κάνουν 
και όταν έρχεται ο αρμόδιος 
υπάλληλος να κάνει τον έλεγχο, 
αυτοί έχουν όλο το χρόνο να 
καλύψουν την παρανομία (τα 
ιδιωτικά σχολεία είναι «φρού-
ρια» και δεν μπορεί ο καθένας 
να μπει ανεξέλεγκτα στους χώ-
ρους τους). Ας αφήσουμε δε, το 
γεγονός ότι πολλές Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης κάνουν συνειδητά 
«τα στραβά μάτια» στις παρα-
νομίες των σχολαρχών, αφού το 
αστικό κράτος και οι μηχανισμοί 
του είναι συνδεδεμένοι σαν το 
νύχι με το κρέας με το κεφά-
λαιο και την επιχειρηματική του 
δράση.

Επίσης, είναι γνωστό ότι οι εκ-
βιασμοί στους ιδιωτικούς εκπαι-
δευτικούς δίνουν και παίρνουν. 
Με τις ουρές των ανέργων να 

«καραδοκούν» να πάρουν τη θέ-
ση των «τυχερών εργαζόμενων», 
την απουσία ταξικού διεκδικητι-
κού κινήματος και συλλογικής 
ταξικής συνείδησης, την απου-
σία ουσιαστικής προστασίας 
από τις ξεπουλημένες συνδι-
καλιστικές γραφειοκρατίες, οι 
εργαζόμενοι είναι πολύ εύκολο 
να πέσουν θύματα του εργοδό-
τη τους. Οι σχολάρχες άλλους 
μισθούς φαίνεται να καταβάλ-
λουν τυπικά στους ιδιωτικούς εκ-
παιδευτικούς και άλλους τελικά 
αυτοί να παίρνουν με συμφωνίες 
«κάτω από το τραπέζι».

Τι αλλάζει με το 
Μνημόνιο-4

Τα κυριότερα σημεία του νό-
μου Φίλη που τροποποιεί προς 
το χειρότερο το Μνημόνιο-4 
είναι τα εξής:

u Διευκρινίζεται η έννοια 
της «ανεπάρκειας ως προς την 
εκτέλεση των καθηκόντων» των 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε 
«ανεπάρκεια διδακτική, παιδα-
γωγική» και προστίθεται και ως 
λόγος απόλυσης και η «επαγγελ-
ματική ασυνέπεια». 

Το τελευταίο δίνει ένα ακό-
μα όπλο-αόριστο επιχείρημα 
στους σχολάρχες να πετάξουν 
από τις επιχειρήσεις τους, τους 
εκπαιδευτικούς. Τον ιδιωτικό 
εκπαιδευτικό θα ακολουθεί η 
ρετσινιά όχι μόνο του παιδαγω-
γικά και διδακτικά ανεπαρκούς, 
αλλά και αυτή του επαγγελματι-
κά ασυνεπούς.

u Τη διδακτική, παιδαγωγι-
κή ανεπάρκεια ή την επαγγελ-
ματική ασυνέπεια διαπιστώνει 
ο Διευθυντής της σχολικής 
μονάδας, ο οποίος υποβάλλει 
δύο τουλάχιστον εκθέσεις που 
αφορούν δύο τουλάχιστον συ-
νεχόμενα διδακτικά έτη, ενώ 
στο νόμο Φίλη, η «ανεπάρκεια» 
στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον 
υπηρεσιακές εκθέσεις που συ-
ντάσσονται από τον αρμόδιο 
Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η εν λόγω διάταξη, πέραν του 
ότι εισάγει από το παράθυρο την 
αξιολόγηση, που δεν ισχύει ακό-
μη ούτε για τα ιδιωτικά σχολεία, 
είναι φωτογραφική της αξιολό-
γησης που θα επιχειρηθεί να 
εφαρμοστεί και στο δημόσιο 
σχολείο το επόμενο διάστημα. 
Η αξιολόγηση ξεκινάει από τη 
βάση της διοικητικής πυραμί-
δας (Διευθυντής του σχολείου) 
και προχωράει προς τα πάνω.

Σημειώνουμε ότι ο Διευθυ-
ντής της σχολικής μονάδας, 
στην περίπτωση των ιδιωτικών 
σχολείων, είναι της απόλυτης 
επιλογής του σχολάρχη. Είναι 
δηλαδή τσιράκι του σχολάρχη 
και επομένως την έκθεση αξιο-
λόγησης του εκπαιδευτικού την 
κάνει στην ουσία ο ίδιος ο ιδιο-
κτήτης του ιδιωτικού σχολείου.

Για ξεκάρφωμα, το υπουργείο 
συμπεριέλαβε στη διάταξη την 
αναφορά ότι οι εκθέσεις θα 
συντάσσονται επί τη βάσει των 

«κριτηρίων» που θα καθορίζει 
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής για τη διαπίστωση 
της «διδακτικής, παιδαγωγικής 
ανεπάρκειας» και της «επαγγελ-
ματικής ασυνέπειας». Γεύση τέ-
τοιων «κριτηρίων» μπορούμε να 
πάρουμε από τους νόμους Δια-
μαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου 
για την αξιολόγηση.

u Τις εκθέσεις αυτές ο Διευ-
θυντής του σχολείου τις κοινο-
ποιεί στον Σχολικό Σύμβουλο, ο 
οποίος τη δεύτερη φορά «εφό-
σον το κρίνει σκόπιμο» «προσθέ-
τει συμπληρωματική έκθεση». 
Είναι δηλαδή, στη διακριτική ευ-
χέρεια του Σχολικού Συμβούλου 
να συντάξει δική του έκθεση. 

Το Μνημόνιο-4 τα δίνει όλα 
στους σχολάρχες. Στην πραγμα-
τικότητα, ο Σχολικός Σύμβουλος, 
που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί 
το υπουργείο Παιδείας και είναι 
θεσμικό όργανο της Πολιτείας, 
έχει διακοσμητικό ρόλο σε αυ-
τήν την αξιολογική διαδικασία, 
αφού σε αυτόν απλώς «κοινοποι-
είται» η έκθεση του Διευθυντή 
της σχολικής μονάδας (λέγε με 
σχολάρχη) και έχει το δικαίωμα, 
«εφόσον το κρίνει σκόπιμο» να 
συντάξει και δική του έκθεση τη 
δεύτερη φορά.

u Η νομιμότητα της καταγ-
γελίας της σύμβασης εργασί-
ας κρίνεται από «ανεξάρτητη 
Επιτροπή», η οποία εξετάζει αν 
η σύμβαση εργασίας καταγγέλ-
θηκε νομίμως και αν η καταγγε-
λία είναι καταχρηστική ή μη και 
αποφαίνεται σχετικά.

 Η Επιτροπή συγκροτείται 
με απόφαση του υπουργού 
Παιδείας και αποτελείται από 
τρεις (3) Πρωτοδίκες -ο ένας 
εξ αυτών είναι Πρόεδρος της 
Επιτροπής-, που υπηρετούν στο 
Τμήμα Εργατικών Διαφορών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι Πρω-
τοδίκες υποδεικνύονται από το 
Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης 
του Πρωτοδικείου.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν 
ένας εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ 
και ένας του συνδέσμου των 
σχολαρχών ως παρατηρητές, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το πό-
σο «ανεξάρτητη» θα είναι αυτή 
η Επιτροπή το καταλαβαίνουμε, 
αφού είναι γνωστή η διαπλοκή 
της εκτελεστικής με τη δικαστι-
κή εξουσία.

Οι ιμπεριαλιστές δανειστές 
απαίτησαν και έφυγαν από τη 
μέση τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, 
στα οποία μετέχουν με δικαίωμα 
ψήφου και δύο αιρετοί εκπρό-
σωποι των ιδιωτικών εκπαιδευτι-
κών. Θέλουν σε κάθε περίπτωση 
να έχουν «δεμένο τον γάιδαρό» 
τους, βλέποντας μακριά, σε πε-
ριόδους ανάπτυξης του ταξικού 
κινήματος, τότε που τα Υπηρεσι-
ακά Συμβούλια θα δέχονται με-
γάλες πιέσεις από το κίνημα και 
ίσως εξαναγκαστούν σε κάποιες 
περιπτώσεις να κάνουν πίσω και 
να μη δεχθούν τις απολύσεις 
των εκπαιδευτικών.

Την αντικατάσταση των Υπη-
ρεσιακών Συμβουλίων από την 
«ανεξάρτητη» Επιτροπή των δι-
καστών την έκανε «γαργάρα» η 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία 
της ΟΙΕΛΕ από τότε που άρχισε 
ήδη να ψιθυρίζεται η εν λόγω αλ-
λαγή. Μάλιστα τότε σχεδόν πα-

Ξηλώνεται ο νόμος Φίλη για τα ιδιωτικά σχολεία

Μεγάλο δώρο στους σχολάρχες
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Κυκλοφόρησε

Προπαγάνδα με τα capital 
controls

Τη μέρα που άρχιζε στη Βουλή η συζήτηση του εφιαλτικού 
πολυνομοσχέδιου που υλοποιεί το τέταρτο Μνημόνιο, «όλως τυ-
χαίως», το υπουργείο Οικονομικών έδινε στη δημοσιότητα ένα 
δεκασέλιδο κείμενο με τίτλο «Οδικός χάρτης για τη σταδιακή 
χαλάρωση και άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων». 
Είναι μια έκθεση ιδεών, χωρίς καμιά πρακτική σημασία, που θα 
μπορούσε να τη γράψει και ένας πρωτοετής οικονομικής σχολής. 
Γιατί εκείνο που αναφέρει αυτό το κείμενο είναι τι προϋποθέσεις 
χρειάζεται να υπάρξουν για να χαλαρώσουν μέχρι να αρθούν 
τελικά τα περιβόητα capital controls. Προϋποθέσεις που μπορεί 
να τις βρει κανένας σε οποιοδήποτε εγχειρίδιο για τραπεζικά 
ζητήματα.

Οταν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, ούτε καν ενδεικτικό, ού-
τε υπό αίρεση, ούτε ως περίγραμμα έστω, αλλά υπάρχουν μόνο 
αναφορές σε γενικόλογες (έως αρλουμπολογικές) προϋποθέσεις, 
όπως «βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών», «βελτίωση 
του κλίματος στις αγορές και στο καταθετικό κοινό», «συνεχής 
πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος προ-
σαρμογής», «σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασης των ελ-
ληνικών τραπεζών και του Ελληνικού Δημοσίου στις χρηματοπι-
στωτικές αγορές», τότε πραγματικά έχουμε να κάνουμε με ένα 
άχρηστο κείμενο που γράφτηκε για λόγους προπαγάνδας. Για να 
στηρίξει το success story που με… σεμνό τρόπο προσπαθούν να 
πλασάρουν οι συριζαίοι.

Αν εκπληρωθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, τότε πραγματικά 
θα υπάρξει μεγάλη χαλάρωση των capital controls και άρση των 
περισσότερων απ' αυτά. Πότε θα γίνει αυτό, όμως; Κανένας τους 
δεν μπορεί να προβλέψει και γι' αυτό δε δημοσιοποιούν κανένα 
χρονοδιάγραμμα. Σχέδια (σενάρια) ασφαλώς έχουν, όμως αυτά 
τα σχέδια περιέχουν ένα σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας, γι' 
αυτό και δεν τα δημοσιοποιούν. Φυσικά, αν επανέλθει μια κα-
νονικότητα στην οικονομική λειτουργία του ελληνικού καπιταλι-
σμού, δε θα έχουν κανένα λόγο να διατηρούν τα capital controls. 
Αλλωστε, στο διάστημα που μεσολάβησε από τον Ιούλη του 2015, 
όταν επιβλήθηκαν οι περιορισμοί, έχουν κάνει αρκετές αλλαγές, 
πάντοτε στην κατεύθυνση της χαλάρωσης, χωρίς όμως να έχουν 
άρει το κατά βάση σφιχτό απαγορευτικό πλαίσιο. Γιατί έτσι και 
το χαλάρωναν, τα λεφτά από τις τράπεζες θα έκαναν φτερά και 
θα μεταφέρονταν σε κρυψώνες στα σπίτια.

Αυτό το «αρνητικό κλίμα στις αγορές και στο καταθετικό κοινό» 
θα διατηρηθεί για καιρό ακόμα. Γιατί μετά από δεκαπέντε μήνες 
θα ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση για την τελική αξιολόγηση του 
τρίτου Μνημόνιου, η οποία θα περιλαμβάνει και την απόφαση 
για το αν θα ενεργοποιηθούν ή όχι τα περιβόητα «αντίμετρα». Κι 
επειδή οι συριζαίοι θα αντιμετωπίζουν εκλογές, θα υπάρξει και 
πάλι κλίμα πανικού, που θα συνηγορεί υπέρ της διατήρησης των 
σφιχτών capital controls. 

νηγύριζε, διαλαλώντας ότι «δεν 
πέρασε των σχολαρχών», που 
ήθελαν τις μαζικές αναιτιολόγη-
τες απολύσεις. Βάφτισε, λοιπόν, 
«το ψάρι, κρέας» στο πλαίσιο 
του παζαριού με το υπουργείο 
Παιδείας και την κυβέρνηση.

u Η Επιτροπή συνεδριάζει 
και αποφαίνεται υποχρεωτικά 
εντός εξήντα (60) ημερολογια-
κών ημερών από την καταγγελία 
και υποβάλλει την πρότασή της 
στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, στην οποία διατυπώνε-
ται η κρίση της σχετικά με τη 
νομιμότητα της καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας. Ο Διευθυ-
ντής Εκπαίδευσης έχει δέσμια 
αρμοδιότητα να εκδώσει σχε-
τική απόφαση περί απόλυσης ή 
μη του εκπαιδευτικού, σύμφωνη 
με το περιεχόμενο της πρότα-
σης της Επιτροπής εντός τριών 
(3) ημερών από την υποβολή σε 
αυτόν της πρότασης.

«Σε περίπτωση άπρακτης πα-
ρέλευσης της εν λόγω προθε-
σμίας τεκμαίρεται η νομιμότητα 
και μη καταχρηστικότητα της 
καταγγελίας».

Η διάταξη αυτή είναι η επιτο-
μή της αντιδραστικότητας  και 
της καταπάτησης κάθε εργασι-
ακού δικαιώματος. Το περίφημο 
«τεκμήριο αθωότητας» πετιέται 
στα σκουπίδια και ο ιδιωτικός 
εκπαιδευτικός απολύεται στιγ-
ματισμένος γιατί η Επιτροπή 
δεν «κατάφερε» να συνεδριά-
σει. Πρόκειται για ένα ακόμη 
«παράθυρο», για ένα επιπλέον 
δώρο στους σχολάρχες, που με 
υπόγειες διαδρομές θα πετυχαί-
νουν τη μη πραγματοποίηση των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής 
και έτσι θα απολύουν, χωρίς το 
παραμικρό εμπόδιο, τους εκπαι-
δευτικούς που τους είναι ανεπι-
θύμητοι.

u Οπως και ο νόμος Φίλη 
έτσι και το Μνημόνιο-4 αφήνει 
ανοικτό τον δρόμο και για απο-
λύσεις κατά τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς, αφού δεν 
υπάρχει δεσμευτικός χρόνος για 
την καταγγελία των συμβάσεων 
αορίστου χρόνου.

u Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο 
πρόγραμμα διδασκαλίας απο-
φασίζεται το πρώτο δεκαήμε-
ρο του Σεπτεμβρίου από τον 
Διευθυντή του σχολείου και τον 
υπεύθυνο Σχολικό Σύμβουλο, 
ενώ ο νόμος Φίλη προϋπέθετε 
τη συνεργασία του Διευθυντή με 

τον Σύλλογο Διδασκόντων. 
Οι συριζαίοι, που τάχα κό-

πτονται για τη δημοκρατία στο 
σχολείο, ξηλώνουν και την ελάχι-
στη αρμοδιότητα του Συλλόγου 
Διδασκόντων να έχει λόγο στη 
διαμόρφωση του ωρολόγιου 
προγράμματος. Και τυπικά ο 
σχολάρχης έχει τη δυνατότητα 
να μετατρέψει το σχολείο του 
σε κανονικό φροντιστήριο.

u Η αποζημίωση που δίνεται 
«στους ιδιωτικούς εκπαιδευ-
τικούς με σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου, των οποίων 
η σύμβαση καταγγέλλεται, κα-
θώς και στους αποχωρούντες 
ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς λό-
γω συμπληρώσεως του συντά-
ξιμου χρόνου ή του 70ού έτους 
της ηλικίας τους», καταβάλλεται 
«σύμφωνα με τις διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας».

Σημειώνουμε ότι το Μνημό-
νιο-3 εισήγαγε νέες ρυθμίσεις 
που μείωσαν δραματικά την 
αποζημίωση. Ετσι, προ Μνημο-
νίων, ένας ιδιωτικός εκπαιδευ-
τικός που απολυόταν ενώ είχε 
π.χ. 28 έτη υπηρεσίας στο ίδιο 
σχολείο θα λάμβανε αποζημίω-
ση ίση με 28 μηνιαίους μισθούς 
(έναν μισθό για κάθε έτος υπη-
ρεσίας στο ίδιο σχολείο). Τώρα, 
μετά το Μνημόνιο-3, εφόσον 
δεν έχει προειδοποιηθεί από 
τον εργοδότη ο ίδιος θα λάβει 
24 μισθούς, ενώ αν προειδοποι-
ηθεί τέσσερις (4) μήνες πριν την 
απόλυση θα λάβει τους μισούς, 
δηλαδή 12 μισθούς.

Η διάταξη αυτή, είναι φανερό, 
ότι χαρίζει εκατομμύρια ευρώ 
στους σχολάρχες.

Πλήγματα σε 
εκπαιδευτικούς και 
δημόσιο σχολείο 

Τα παραπάνω αποτελούν μό-
νο τις συμπληρωματικές διατά-
ξεις για την εκπαίδευση που ει-
σάγει το Μνημόνιο-4. Υπάρχουν, 
όμως, δεσμεύσεις έναντι των 
ιμπεριαλιστών δανειστών, που 
προβλέπονται από το Μνημό-
νιο-3, οι οποίες ακόμη δεν έχουν 
πάρει σάρκα και οστά. Ανάμεσά 
τους είναι και η εφαρμογή της 
αξιολόγησης και η αμφισβήτη-
ση του διδακτικού ωράριου των 
εκπαιδευτικών (προφανώς προ-
βλέπεται αύξησή του).

Θυμίζουμε τι προέβλεπε το 
Μνημόνιο-3: «Διαρθρωτικές 

πολιτικές για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
ανάπτυξης» υποενότητα «4.1 
Αγορά εργασίας και ανθρώπινο 
κεφάλαιο». 

Εκπαίδευση
Οι αρχές θα διασφαλίσουν 

τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό 
του τοµέα της εκπαίδευσης 
σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρα-
κτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφο-
δοτήσει την προγραµµατισµένη 
ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης.

1. Οι αρχές, σε συνεργασία 
µε τον ΟΟΣΑ και ανεξάρτητους 
εµπειρογνώµονες, θα επικαιρο-
ποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 
2016, την αξιολόγηση του ελλη-
νικού εκπαιδευτικού συστήµατος 
που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011.

2. Η εν λόγω επανεξέταση θα 
καλύπτει όλα τα επίπεδα εκπαί-
δευσης, συµπεριλαµβανοµένων 
των δεσµών µεταξύ έρευνας 
και εκπαίδευσης και της συνερ-
γασίας µεταξύ πανεπιστηµίων, 
ερευνητικών ιδρυµάτων και 
επιχειρήσεων µε σκοπό την ενί-
σχυση της καινοτοµίας και της 
επιχειρηµατικότητας.

3. Μεταξύ άλλων, η επανεξέ-
ταση θα αξιολογήσει την υλο-
ποίηση της µεταρρύθµισης του 
«Νέου Σχολείου», το περιθώριο 
περαιτέρω εξορθολογισµού 
(των τάξεων, σχολείων και 
πανεπιστηµίων),

4. τη λειτουργία και δια-
κυβέρνηση των ιδρυµάτων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,

5. την αποδοτικότητα και 
αυτονοµία των δηµόσιων εκπαι-
δευτικών µονάδων και την αξιο-
λόγηση και διαφάνεια σε όλα τα 
επίπεδα.

6. Η επανεξέταση θα προτείνει 
συστάσεις σύµφωνα µε τις βέλ-
τιστες πρακτικές των χωρών του 
ΟΟΣΑ.

7. Με βάση τις συστάσεις 
της επανεξέτασης, οι αρχές θα 
εκπονήσουν επικαιροποιηµένο 
εκπαιδευτικό σχέδιο δράσης 
και θα υποβάλουν προτάσεις 
για δράσεις το αργότερο έως 
τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα 
εγκριθούν έως τον Ιούλιο του 
2016, και εφόσον είναι δυνατόν, 
τα µέτρα θα πρέπει να τεθούν 
σε ισχύ πριν από το ακαδηµαϊκό 
έτος 2016-2017.

8 .  Ειδικότερα,  οι  αρχές 
δεσµεύονται να ευθυγραµµίσουν 
τον αριθµό διδακτικών ωρών ανά 

µέλος του προσωπικού, καθώς 
και την αναλογία µαθητών ανά 
τάξη και ανά εκπαιδευτικό, µε τις 
βέλτιστες πρακτικές των χωρών 
του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον 
Ιούνιο του 2018.

9. Η αξιολόγηση των εκπαιδευ-
τικών και των σχολικών µονάδων 
θα συνάδει µε το γενικό σύστηµα 
αξιολόγησης της δηµόσιας διοί-
κησης.

10. Οι αρχές θα διασφαλίσουν 
τη δίκαιη µεταχείριση όλων των 
φορέων παροχής εκπαίδευσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των ιδιω-
τικών ιδρυµάτων, καθορίζοντας 
ελάχιστα πρότυπα.

Επαγγελµατική κατάρτιση
Επιπλέον, σύµφωνα µε τον 

προϋπολογισµό του 2016 και 
προκειµένου να επιτύχει τον 
εκσυγχρονισµό και την επέκταση 
της επαγγελµατικής εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και 
µε βάση τη µεταρρύθµιση που 
εγκρίθηκε το 2013 (ν. 4186/2013), 
η κυβέρνηση, έως τον Δεκέµβριο 
του 2015 (βασικό παραδοτέο):

i) θα θεσπίσει ένα σύγχρονο 
πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/
µαθητεία,

i i )  θα δηµιουργήσει  ένα 
σύστηµα για τον προσδιορισµό 
των  αναγκών  σε  επ ίπεδο 
δεξιοτήτων και  µια διαδι -
κ α σ ί α  α ν α β ά θ µ ι σ η ς  τ ω ν 
προγραµµάτων και της πιστο-
ποίησης,

iii) θα δροµολογήσει πιλοτικές 
συµπράξεις µε περιφερειακές 
αρχές και εργοδότες το 2015-
2016 και

iv)  θα χαράξει ολοκληρωµένο 
σχέδιο εφαρµογής του Υπουρ-
γείου Εργασίας, του Υπουργείου 
Παιδείας και του ΟΑΕΔ, µε σκο-
πό την παροχή του απαιτούµενου 
αριθµού θέσεων µαθητείας για 
όλους τους σπουδαστές της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
(ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016 και 
για το 33% τουλάχιστον του 
συνόλου των σπουδαστών της 
τεχνικής δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-
2017 και

v) θα διασφαλίσει µεγαλύτερη 
συµµετοχή των εργοδοτών 
και µεγαλύτερη χρήση της ιδι-
ωτικής χρηµατοδότησης. Το 
ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 θα 
λειτουργήσουν περιφερειακές 
συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού 
τοµέα.

Γιούλα Γκεσούλη

Δουλεμπόριο επιστημονικού δυναμικού

Με ένα πανηγυρικών τόνων δελτίο Τύ-
που, η διοίκηση του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ανακοί-
νωσε ότι «σε συνέχεια των προηγούμενων 
επιτυχημένων διοργανώσεων, οργάνωσε 
και φέτος με μεγάλη επιτυχία την εκδή-
λωση, με τίτλο: “Ημέρες Καριέρας 2017“». 
Δυστυχώς, ο περιορισμένος χώρος της 
εφημερίδας δεν μας επιτρέπει να δημο-
σιεύσουμε τη συλλογή των φωτογραφιών 
που συνόδευαν το δελτίο Τύπου, για να… 
φρίξετε. Σταντ εταιριών με διαφημιστικό 
υλικό και βλοσυροί γιάπηδες που έπαιρ-
ναν συνεντεύξεις από υποψήφιους για 
μια θέση εργασίας. Η βλοσυρότητα και το 
αυστηρό διερευνητικό ύφος επιβάλλεται 
σ' αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ο εξεταζό-
μενος πρέπει να καταλάβει πως μόνο οι 
«άξιοι» μπορούν να γίνουν και «επιτυχη-

μένοι», κάνοντας καριέρα σε κάποια από 
αυτές τις επιχειρήσεις (Deutsche Bahn, 
Lidl, Αccenture, Kleeman, Apifon κ.ά.).

«Στόχος της εκδήλωσης», αναφέρει η 
ανακοίνωση του ΑΠΘ, «ήταν η διασύνδε-
ση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργα-
σίας και η γεφύρωση του χάσματος μετα-
ξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας». Και 
συνεχίζει: «Δόθηκε η ευκαιρία, αφ’ ενός 
στους τελειόφοιτους και στους απόφοι-
τους του ΑΠΘ να έρθουν σε επαφή με τον 
κόσμο της αγοράς εργασίας, αφ’ ετέρου 
στις επιχειρήσεις να γνωρίσουν από κοντά 
τα προσόντα και τις δεξιότητες του φοιτη-
τικού δυναμικού του ιδρύματος».

Πόσοι μπορεί να βρουν δουλειά μέσα 
από τέτοιες διαδικασίες; Ελάχιστοι, με-
τρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών. 

Οι ίδιοι που θα έβρισκαν δουλειά και 
υποβάλλοντας τα βιογραφικά τους στις 
επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται, λοιπόν, για 
κάποια διαδικασία επιλογής στελεχών 
για τις επιχειρήσεις, αλλά για ένα σόου 
δουλεμπόριου επιστημονικού δυναμικού, 
που έχει ως στόχο να προπαγανδίσει τη 
σημασία των καπιταλιστικών επιχειρήσε-
ων για την ανθρωπότητα, την… αξιοκρατία 
που χαρακτηρίζει τη λειτουργία αυτών των 
επιχειρήσεων και την αναγκαιότητα το πα-
νεπιστήμιο να προσαρμοστεί στις ανάγκες 
αυτών των επιχειρήσεων και όχι στις ανά-
γκες της μόρφωσης και της έρευνας για 
σκοπούς που θα υπηρετούν την κοινωνία. 
Ο,τι δεν ανήκει στη «ζήτηση» των καπιτα-
λιστικών επιχειρήσεων (δηλαδή στις ανά-
γκες της μέγιστης κερδοφορίας), είναι… 
άχρηστο και πρέπει να εξοβελιστεί.
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Δύο χιλιάδες δεκαεπτά
ως πότε, σύντροφοι, με τα σκατά;

Η στήλη αναζητά τον Αλέκο Αλαβάνο για να του ευχηθεί 
χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του, αφού τη Δευτέρα (22 Μαΐ-
ου) κλείνει τα 67 χρόνια του. Γενέθλια έχει την επόμενη μέρα 
και ο Αντώνης Σαμαράς, κατά ένα έτος μικρότερος του κυρ-
Αλέκου του πάλαι ποτέ κόκκινου γιλέκου.

Τι έχουν της Κίνας τα βουνά και στέκουν μαραμένα;
Μήνα χαλάζι τα βαρεί, μήνα αιθαλομίχλη;
Μηδέ χαλάζι τα βαρεί, μηδέ αιθαλομίχλη.

Ο γυρολόγος έφτασε, θέλει να ξεπουλήσει.
Αν η μισή μας καρδιά βρίσκεται εδώ πέρα, η άλλη μισή στην 

Κίνα πετάχτηκε.
Πλέον στο κουρ-

μπέτι και η Μπέτυ 
(πρώην Περιστέρα), 
σιγά μην άφηνε την 
ευκαιρία να πάει στο 
Πεκίνο. Το ερώτημα 
στο προηγούμενο 
Κοντρόφυλλο ήταν 
ρητορικό και ίσως και 
λίγο παγίδα για δύ-
σπιστους και αφελείς. 
Πού θα ξαναβρεί τέ-
τοιες ευκαιρίες σε 
συνδυασμό με τέτοια 
μεγαλεία; Αφήστε που 
λάνσαρε και το… σέξι συνολάκι με το σκίσιμο στους έχοντες 
σκιστά μάτια. Και μάλιστα μέσα στο Μέγαρο του Λαού! Πα-
ραθέτουμε περιγραφή από αστικά μέσα εξημέρωσης, που σα-
φώς γνωρίζουν περισσότερα από την Κοκκινοσκουφίτσα σε 
ενδυματολογικά ζητήματα (εμείς το πολύ-πολύ να μιλήσουμε 
για καμιά πάπια Πεκίνου): «…αέρινη μάξι τουαλέτα με σκίσιμο 
στο χρώμα του πάγου, την οποία συνόδευσε με μαύρα πέδιλα 
και με μαλλιά σε χαλαρό κότσο. Οσκαρική εμφάνιση της Πε-
ριστέρας, της οποίας το φόρεμα είχε έντονα ντραπαρίσματα 
που δημιουργούσαν ουρά στο πίσω μέρος της τουαλέτας». 
Μια τουαλέτα ρε παιδιά…

Τρία μεγάλα σύννεφα στη ράχη του Πεκίνου
το 'να βαστάει μνημόνια, το άλλο τουαλέτες

το τρίτο το μακρύτερο, τον dealer παριστάνει.
Από κοντά βέβαια και ο εξ αγχιστείας ξάδερφος Γιώργος 

(Τσίπρας). Γιατί η «πρώτη και δεύτερη φορά αριστερά» ξεμπερ-
δεύει με το παλιό. Τα είπαμε. Πώς το 'πε κείνο πως το Πεκίνο…;

Αλέξης ο πραματευτής και Γιώργος ο στρατιώτης
από ψηλά κατέβαιναν κι από τα κορφοβούνια
έχοντας πέντε τρέιλερ και δώδεκα μουλάρια

γεμάτα ελληνικά σκουτιά, να τα μοσχοπουλήσουν.
Πάντως δικαιώθηκε εκείνο το sharp east (σαρπ ιστ, ο ανα-

γραμματισμός του Τσίπρα ντε) μετά το πεκινουά του Πεκίνου, 
τον πιστό κύνα στην Κίνα.

Πίσω, στη Santa Barbara γινόταν πανηγύρι
μα ο κόσμος ήτανε πολύς και ο τόπος ήταν λίγος

δώδεκα δίπλες η ουρά κι εξήντα πηγαδάκια
προσμένανε το λείψανο να το γλυκοφιλήσουν.

Πέφταν' φλουριά σαν τη βροχή και λίρες σαν το χιόνι
και τα κοράκια με χαρά έτριβαν τα φτερά τους.
Κι από κοντά χαιρότανε κι ο Πάνος ο καημένος

κείνο το ευφυές παιδί, το παλικάρι-σπίρτο.
Είναι πια διαπιστωμένο: Πότε από αριστερά, πότε από δε-

ξιά, πότε από το κέντρο, από το κόρνερ, από τον πάγκο, απ' 
την κερκίδα ή από καταφανή θέση οφσάιντ, μέχρι το τέλος ο 
ανήσυχος Μήκυς θα βγάζει φιρμάνια και θα υπογράφει δια-
κηρύξεις. Ομού μετά εγκρίτων πανεπιστημιακών, πολιτικών, 
παραπολιτικών και λοιπών ευπρεπώς και κοσμίως αγανακτι-
σμένων (τι 2% λιπαρά ρε;) βεβαίως βεβαίως…

Σαρανταπέντε μάστορες κι εξήντα βουλευτάδες
μνημόνια θεμελιώνανε με «yes» κι «of course» και «sorry».

Ολημερίς τα χτίζανε, γκρεμίζονταν το βράδυ
μοιρολογούν οι μάστορες και κλαίν' οι βουλευτάδες

«αλίμονο στους κόπους μας, κρίμα στις δούλεψές μας
ολημερίς να χτίζουμε, το βράδυ να γκρεμιούνται.
Ετσι που πάμε σύντροφοι, θα σηκωθεί η πλέμπα
Από τον ύπνο τον βαθύ και θα μας σιχτιρίσει».

Κι ένα πουλάκι έκατσε αντίκρυ στο ποτάμι
πικρές αλήθειες λάλησε και τους καθησυχάζει.

«Η πλέμπα δεν σηκώνεται και μη βαρυγκομάτε»…
Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά Ουδέν νεότερο για τις άδειες
«Ο διαγωνισμός για τις 

τηλεοπτικές άδειες 
έπρεπε να είχε γίνει χθες. Ου-
δείς είναι υπεράνω των νόμων, 
ούτε εγώ, ούτε τα μέλη του 
ΕΣΡ που οφείλουν να εφαρμό-
σουν την κείμενη νομοθεσία», 
έλεγε ο Παππάς στη Βουλή, 
στις 7 Απρίλη. «Θα ήθελα να 
στείλω ένα μήνυμα (σ.σ. στα 
μέλη του ΕΣΡ) ότι υπάρχουν τα 
πάντα στη θέση τους για να δι-
εξαχθεί αυτός ο διαγωνισμός. 
Τα πάντα είναι έτοιμα. Ξεκινή-
στε», έλεγε –πάλι στη Βουλή- 
στις 11 Μάη. Κι ανέβαζε τους 
τόνους, σε βαθμό υστερίας: 
«Και τα μέλη του ΕΣΡ έχουν τις 
σχετικές πειθαρχικές, αστικές 
και ποινικές ευθύνες εάν δεν 
τηρούν τα καθήκοντά τους, 
τους νόμους και το Σύνταγμα».

Μιλάμε για βαθμό υστερίας, 
γιατί ο Παππάς τα έλεγε αυτά 
λίγες ώρες προτού ο πρόε-
δρος και ο αντιπρόεδρος του 
ΕΣΡ, Αθ. Κουτρομάνος και Ρ. 
Μορώνης διαβούν την πύλη 
της Βουλής προκειμένου να 
ενημερώσουν τη διάσκεψη 
των προέδρων. Ο Βούτσης, 
δεχόμενος προφανώς πίεση 
από τον Παππά, κάλεσε σε 
ακρόαση τους διοικούντες το 
ΕΣΡ, σε μια προσπάθεια να 
αναζητηθεί μια συμβιβαστική 
λύση. Αφού ολοκληρώθηκε η 

ακρόαση, αναζήτησε τους δη-
μοσιογράφους για να τους πει 
ότι «το ΕΣΡ πρέπει να προχω-
ρήσει στην προκήρυξη και θα 
το κάνει μέσα από ενδελεχή 
μελέτη όλων των εκκρεμοτή-
των». Μ' άλλα λόγια, άδειασε 
με μεγαλοπρεπέστατο τρόπο 
τον Παππά, που έλεγε ότι «τα 
πάντα είναι έτοιμα» και απει-
λούσε κιόλας με πειθαρχικές, 
αστικές και ποινικές ευθύνες.

Ο Βούτσης, μιλώντας για 
εκκρεμότητες που πρέπει να 
επιλύσει το ΕΣΡ, κάλυψε πλή-
ρως τα μέλη του για το ότι δεν 
έχουν προχωρήσει ακόμα στον 
διαγωνισμό, εφτά μήνες μετά 
τη συγκρότηση του ΕΣΡ σε 
σώμα. Για να μη μείνει η πα-
ραμικρή αμφιβολία ότι καλύ-
πτει πλήρως τα μέλη του ΕΣΡ, 
φρόντισε να προσθέσει ότι 
«δουλεύουν συστηματικά για 
το ταχύτερο δυνατόν». Φρο-
ντίζοντας να ακυρώσει εκ των 
προτέρων κάθε προσπάθεια 
του Παππά να αποδώσει ευ-
θύνες για την καθυστέρηση 
στην αντιπολίτευση, ο Βούτσης 
είπε ακόμα πως όλες οι πολιτι-
κές δυνάμεις συμφωνούν στη 
γρήγορη επίλυση των εκκρεμο-
τήτων, ώστε να διεξαχθεί ο δι-
αγωνισμός για τις τηλεοπτικές 
άδειες.

Για να γλυκάνει κάπως το 

πράγμα (για λογαριασμό του 
Παππά), ο πρόεδρος της Βου-
λής είπε ότι οι εκκρεμότητες 
θα έχουν λυθεί σε «λίγους 
μήνες και πάντως όχι χρόνια». 
Φρόντισε όμως να καταστήσει 
σαφές ότι αυτό είναι αποκλει-
στική αρμοδιότητα του ΕΣΡ 
και κανενός άλλου. Διευκρί-
νισε ότι κατά την προσωπική 
του άποψη (δηλαδή όχι κατά 
την άποψη της διάσκεψης των 
προέδρων ή του ΕΣΡ) οι δια-
δικασίες του διαγωνισμού θα 
μπορούσαν να ολοκληρωθούν 
σε δυο-τρεις μήνες.

Υπήρξαν και διαρροές από 
εκπροσώπους των κομμάτων 
της αντιπολίτευσης. Σύμφω-
να μ' αυτές, ο νεοδημοκρά-
της Τραγάκης ρώτησε τους 
Κουτρομάνο και Μορώνη αν 
αισθάνονται απειλούμενοι απ' 
αυτά που είχε πριν από λίγο 
πει στη Βουλή ο Παππάς, και 
αυτοί απάντησαν πως δεν αι-
σθάνονται ούτε πίεση ούτε 
απειλή κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Ο Μορώνης 
φέρεται να είπε στα μέλη της 
διάσκεψης των προέδρων πως 
εκτίμησή του είναι πως μπο-
ρούν να δοθούν εννιά τηλεο-
πτικές άδειες πανελλαδικής 
εμβέλειας, συμπεριλαμβανό-
μενων και των θεματικών κανα-
λιών. Ο αριθμός θα μπορούσε 

να φτάσει τις έντεκα άδειες, 
αν διευκρινιστούν τεχνικά ζη-
τήματα που αφορούν την ΕΡΤ.

Είναι φανερό ότι στο παρα-
σκήνιο μαίνεται το παζάρι και ο 
πόλεμος ανάμεσα σε παλιούς 
και νέους καναλάρχες. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ προσπάθησε να πάρει το 
μονοπώλιο του «ντίλερ», για να 
στήσει τη δική του διαπλοκή, 
όμως ηττήθηκε κατά κράτος. 
Μπορεί ο Παππάς να σκούζει 
και να απειλεί, όμως πλέον 
όλοι τον αντιμετωπίζουν σαν 
σκυλί που γαβγίζει αλλά δεν 
μπορεί να δαγκώσει. Δεν του 
δίνουν καμιά σημασία και όσο 
εκτοξεύει απειλές τόσο κατα-
γέλαστος γίνεται. Η ΝΔ έχει 
επίσης λόγο, και σημαίνοντα 
μάλιστα, καθώς ο πρόεδρος 
του ΕΣΡ υποδείχτηκε από τον 
Μητσοτάκη και -αν δεν εί-
ναι δικός του- δε θα του πάει 
κόντρα. Αλλωστε η ΝΔ και ο 
Μητσοτάκης είναι οι ανερχό-
μενοι προς την εξουσία, ενώ 
ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θεω-
ρούνται προϊόν με ημερομηνία 
λήξης. Οταν, λοιπόν, τελειώσει 
το παρασκηνιακό παζάρι και οι 
καπιταλιστές μοιράσουν την 
πίτα, θα γίνει και ο περιβόητος 
διαγωνισμός για να δώσει νο-
μιμοφάνεια σε όσα θα έχουν 
αποφασιστεί στο παρασκήνιο.

Ο βήχας και 
ο έρωτας δεν 
κρύβονται

Τίτλος: «Ο Ρουβίκωνας γίνε-
ται πολιτικό κόμμα!». Εισαγωγή: 
«Με ανάρτησή της σε ιστοσελί-
δα του αντιεξουσιαστικού χώ-
ρου, η αναρχική ομάδα Ρουβί-
κωνα διαβαίνει το ...Ρουβίκωνα 
και μετατρέπεται σε πολιτικό 
κόμμα με μια διακήρυξη – πο-
ταμό». Ακολουθεί ολόκληρο το 
μανιφέστο του «Ρουβίκωνα», 
ενώ το θέμα κοσμείται και από 
φωτογραφία που δείχνει πανό 
του «Ρουβίκωνα» για την κα-
τάργηση των φυλακών τύπου Γ.

Πού όλη αυτή η αποθέωση; 
Στην ιστοσελίδα «aek365.com», 
ναυαρχίδα των «υπαλληλικών» 
Μέσων του Μελισσανίδη. Δεν 
είναι τρολιά, δεν είναι προβο-
κάτσια, είναι ευμενής μεταχεί-
ριση φίλων προς φίλους. Εχει 
βέβαια ένα λάθος. Απ’ όσο 
μπορέσαμε να διαπιστώσουμε 
ρίχνοντας μια διαγώνια ματιά 
στο μακροσκελές κείμενο, 
πουθενά δεν αναφέρει ότι ο 
«Ρουβίκωνας» γίνεται πολιτι-
κό κόμμα. Ομως, το κοινό που 
απευθύνεται η ιστοσελίδα έχει 
ένα πρόβλημα με την κατανό-
ηση των πολιτικών εννοιών (το 
ίδιο και αυτοί που «τρέχουν» 
την ιστοσελίδα), οπότε τα γρά-
φουν… απλά. Σημασία έχει να 
δείξουν τη συμπάθειά τους, 
σε μια περίοδο που βάλλονται 
πανταχόθεν (πλην Λακεδαιμο-
νίων).

Πληρωμένη απάντηση στους ξεπουληματίες

Από τη Συνδικαλιστική Ενότητα Εργαζομέ-
νων ΟΑΚΑ λάβαμε κείμενο με τίτλο «Μια 

οφειλόμενη απάντηση στον υφ. Αθλητισμού 
Βασιλειάδη από εργαζόμενους στο ΟΑΚΑ», 
που αναφέρεται στα όσα υποστήριξε ο συρι-
ζαίος πολιτικός σε πρόσφατη συνέντευξή του 
σε αθλητική ιστοσελίδα.

Υποστηρίζοντας την πολιτική ξεπουλήματος των 
πάντων και πλήρους υποταγής στους πλιατσικολό-
γους μπίζνεσμαν του αθλητισμού, ο Βασιλειάδης 
επιβεβαίωσε ότι παζαρεύουν την εκχώρηση του 
κλειστού του ΟΑΚΑ στον Παναθηναϊκό, λέγοντας: 
«Υπάρχουν συζητήσεις. Περιμένουμε να βρούμε 
την πλέον πιο συμφέρουσα λύση για το δημόσιο. 
Το ΟΑΚΑ, όπως οι περισσότερες ολυμπιακές εγκα-
ταστάσεις, είναι μία ανοιχτή πληγή. Θα μπορούσε 
να είναι πόλος ζωής αλλά παρ’ όλα αυτά είναι μία 
κλειστή εγκατάσταση και δεν μπορούμε να εκμε-
ταλλευτούμε καν τα χρήματα που έχει πληρώσει 
ο ελληνικός λαός γι' αυτή. Επομένως θέλουμε να 
πάμε σε μία λογική πλήρους αξιοποίησής του και 
ταυτόχρονα μέσα από την αξιοποίηση να λύσουμε 
προβλήματα που υπάρχουν. Το ότι δεν έχουμε γή-
πεδα για παράδειγμα».

Και οι εργαζόμενοι του απαντούν: «Εμείς οι 
εργαζόμενοι στο ΟΑΚΑ απευθύνουμε ανοιχτή 
πρόσκληση στον κύριο Βασιλειάδη να επισκεφτεί 
το ΟΑΚΑ όποιο απόγευμα θέλει. Θα διαπιστώσει 
ότι το ΟΑΚΑ είναι πλημυρισμένο με αθλητές και 
συμπολίτες μας οι οποίοι αθλούνται, κολυμπάνε, 
περπατάνε και παίζουν με τα παιδιά τους. Και αν 
δεν πείθεται ούτε από αυτό μπορεί να ενημερωθεί 
υπεύθυνα και εγγράφως για το πλήθος των συλλό-
γων, των ομάδων και των αθλητών που χρησιμο-
ποιούν καθημερινά το Κολυμβητήριο, το προπονη-
τήριο του στίβου, το Τένις και όλες τις υπόλοιπες 
εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Θα διαπιστώσει ότι “ανοιχτή πληγή“ αποτελεί όχι 
το ΟΑΚΑ αλλά ο αθλητισμός των παραγόντων, των 
ιδιοκτητών, των ιδιωτικών στρατών και των μεγάλων 
συμφερόντων που βρέθηκε όψιμα να υπηρετεί. Μια 

απλή περιήγηση στο περιβάλλοντα χώρο του ΟΑ-
ΚΑ μπορεί να τον πείσει για του λόγου το αληθές 
αφού μπορεί να διαπιστώσει με τα ίδια του τα μάτια 
τις πληγές (κυριολεκτικά) που αφήνουν σε εβδομα-
διαία βάση οι οργανωμένοι στρατοί των οπαδών.

Τον προκαλούμε να αναζητήσει από την Διοίκη-
ση του ΟΑΚΑ και να δημοσιοποιήσει τα χρέη τρίτων 
προς το ΟΑΚΑ. Και στην συνέχεια να εξασφαλίσει 
τους τρόπους για την άμεση αποπληρωμή τους. Με 
αυτό τον τρόπο μπορεί να κλείσει ίσως ένα μεγάλο 
μέρος από την οικονομική πληγή του ΟΑΚΑ.

Επίσης με έκπληξη διαβάσαμε ότι “δεν μπορούμε 
να εκμεταλλευτούμε καν τα χρήματα που έχει πλη-
ρώσει ο ελληνικός λαός“ για το ΟΑΚΑ. Θα θέλαμε 
να του επισημάνουμε ότι τα χρήματα αυτά που δό-
θηκαν για τα ολυμπιακά έργα δεν πρόκειται ποτέ 
να “αποπληρωθούν“ στον ελληνικό λαό. Γιατί στα 
ολυμπιακά έργα έγινε “πλιάτσικο“ κατασπατάλησης 
και υπερκοστολόγησης έργων που δεν σχεδιάστη-
καν καν ορθολογικά και με κριτήριο το κοινωνικό 
όφελος αλλά με αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος 
κάποιων.

Με θλίψη διαπιστώνουμε ότι και η σημερινή 
κυβέρνηση ακολουθεί ακριβώς την ίδια πολιτι-
κή. Δηλαδή της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων 
χώρων, της “μοιρασιάς“ και του χαρίσματος της 
περιουσίας του ελληνικού λαού. Τι άλλο μπορεί 
να είναι άραγε αυτή η απίστευτη συζήτηση που 
έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους οπα-
δικές ψήφους, η κυβέρνηση μοιράζει απλόχερα 
την Φιλαδέλφεια, το άλσος Γουδή, το ΟΑΚΑ, το 
ΣΕΦ κλπ.

Αν παρόλα αυτά παρεξηγήσαμε τις πραγματι-
κές προθέσεις και απόψεις του κου Βασιλειάδη 
τον παρακαλούμε να καταδεχτεί  να μας συνα-
ντήσει για να του πούμε για τα προβλήματα που 
έχει επιφέρει η οικονομική ασφυξία που έχει 
επιβληθεί στον οργανισμό μας. Για την εγκατά-
λειψή του με αποδεκατισμένο προσωπικό. Για 
τις προτάσεις που έχουμε για ένα ΟΑΚΑ στην 
υπηρεσία στης κοινωνίας και του αθλητισμού».
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Συγκέντρωση στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ηταν μια αναγκαία απάντηση
Το γιγαντοπανό της Στρού-

γκας, που κρεμάστηκε σε 
κτίριο στην κεντρική πλατεία 
της Νέας Φιλαδέλφειας και 
δέσποζε στον χώρο της συ-
γκέντρωσης που έγινε την πε-
ρασμένη Δευτέρα, έδινε τον 
διαφορετικό τόνο. Ποιος ήταν 
αυτός; Τον περιγράφει με γλα-
φυρό τρόπο το editorial του 
«Χαμπεριού», της εφημερίδας 
της Στρούγκας. Ενα τετρασέ-
λιδο φύλλο τυπώθηκε ειδικά 
γι' αυτήν τη συγκέντρωση και 
μοιραζόταν στον κόσμο. Αξί-
ζει τον κόπο να παραθέσουμε 
ολόκληρο το editorial: 

Δημοκρατία για τι;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 

στην πόλη μας υπάρχει πρό-
βλημα δημοκρατίας, με την 
αστική έννοια του όρου. Και δεν 
υπάρχει μόνο τους τελευταίους 
τρεις μήνες, που ένα τάγμα 
εφόδου, οργανωμένο με καθα-
ρά φασιστικά χαρακτηριστικά, 
δέρνει, απειλεί, βανδαλίζει, 
απαγορεύει. Υπάρχει τα τε-
λευταία τρία χρόνια, με κάποια 
διαλείμματα ηρεμίας.

Αν όμως μείνουμε μόνο στο 
πρόβλημα δημοκρατίας, θα πα-
γιδευτούμε την επιφάνεια των 
πραγμάτων, αφήνοντας κάτω 
από αυτήν την επιφάνεια να 
παίζονται βρόμικα παιχνίδια.

Το πρόβλημα δημοκρατίας 
έχει ειδικά χαρακτηριστικά. 
Εχει λόγους και αιτία. Δεν είναι 
το γενικό πρόβλημα δημοκρα-
τίας, που υπάρχει έτσι κι αλλιώς 
σε κάθε αστικό κοινοβουλευτι-
κό καθεστώς, αλλά ένα ειδικό 
πρόβλημα δημοκρατίας, που 
εστιάζεται στην καταστολή 
μιας ορισμένης άποψης, μιας 
ορισμένης πολιτικής και κοι-
νωνικής συμπεριφοράς.

Το γνωστό τάγμα εφόδου 
εμφανίστηκε (στην πραγματι-
κότητα στάλθηκε) και ανέλα-
βε δράση, όταν εμφανίστηκε 
αντίθεση αρχικά και αντίσταση 
στη συνέχεια στο συγκεκριμέ-
νο επιχειρηματικό σχέδιο. Στο 
σχέδιο του Δ. Μελισσανίδη.

Βεβαίως, υπάρχει κι ένας 
φασιστικός πυρήνας που θέλει 
να «καθαρίσει» γενικότερα τα 
πράγματα στη Φιλαδέλφεια-
Χαλκηδόνα. Κι αυτός ο πυρή-
νας έχει έναν και μοναδικό 
στόχο, τον οποίο δεν τον κρύ-
βει: τη Στρούγκα. Αυτός ο πυ-
ρήνας, όμως, θα ήταν εντελώς 
ανίσχυρος να κάνει οτιδήποτε 
(το είχε ξαναπροσπαθήσει στο 
παρελθόν και έσπασε τα μού-
τρα του), αν δε συνέβαινε η 
Στρούγκα να πρωτοστατήσει 
και να σηκώσει το μεγαλύτερο 
βάρος για την υπεράσπιση του 
Αλσους από την επέλαση των 
καταστροφικών επιχειρηματι-
κών συμφερόντων. Βρήκε, λοι-
πόν, την ευκαιρία –στο πλαίσιο 
του γενικότερου στόχου του 
τάγματος εφόδου- να λύσει και 
το ιδιαίτερο πρόβλημά του με 
τη Στρούγκα.

Αν είχαμε κάνει δήλωση με-
τάνοιας για την υπεράσπιση 
του Αλσους, δε θ’ αντιμετω-
πίζαμε σήμερα το ειδικό πρό-
βλημα δημοκρατίας. Το μεγάλο 
αφεντικό θα είχε μαζέψει τα 
σκυλιά του και όλοι μαζί θα 
περίμεναν… τα εγκαίνια του 
γηπέδου. Το πρόβλημα δη-
μοκρατίας προκύπτει επειδή 
εξακολουθούμε να υπερασπι-
ζόμαστε την πόλη και το άλσος 
της, όπως το κάναμε από την 
πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η 
επίθεση των επιχειρηματικών 
συμφερόντων.

Κάποιοι (λέγε με δημοτική 
αρχή), εκτιμώντας ότι συσσώ-
ρευσαν αρκετή πολιτική υπε-
ραξία απ’ αυτή την υπόθεση, 
την κάνουν πλέον με ελαφρά 
πηδηματάκια. Περιορίζονται 
αποκλειστικά στο πρόβλημα 
δημοκρατίας (αποσιωπώντας 
τη γενεσιουργό αιτία του) και 
την ίδια στιγμή απεμπολούν τα 
δικαιώματα των κατοίκων της 
πόλης μας, εγκαταλείποντας 
τα δικαιώματα που τους δίνει ο 
νόμος (γνωμοδοτική αρμοδιό-
τητα του Δήμου, η οποία εξα-
κολουθεί να υφίσταται).

Δε θα τους ακολουθήσουμε, 
όπως δεν τους ακολουθήσαμε 
ποτέ. Εμείς δεν παίζουμε πολι-
τικάντικα παιχνίδια, εμείς δεν 
είμαστε παρακοιμώμενοι της 
εξουσίας, για μας υπέρτατο κα-
θήκον είναι η υπεράσπιση της 
πόλης και του Αλσους μας. Θα 
συνεχίσουμε να υπερασπιζό-
μαστε Θερμοπύλες, ξέροντας 
πως όσοι Εφιάλτες κι αν φα-

νούν, οι Μήδοι δεν πρόκειται 
να περάσουν (όπως δεν πέρα-
σαν μέχρι τώρα).

Μπορεί να πει κανείς ότι οι 
περισσότεροι από χίλιοι δια-
δηλωτές που συγκεντρώθηκαν 
στην πλατεία της Νέας Φιλα-
δέλφειας δεν ήταν πολλοί. 
Ομως, στις δεδομένες συν-
θήκες δεν ήταν λίγοι. Αρκεί να 
σκεφτούμε το κλίμα που έχει 
δημιουργηθεί στην πόλη το τε-
λευταίο διάστημα και την απει-
λή ότι «μπορεί να ξαναγίνουν 
τα ίδια». Οι εικόνες από το 
Πανθεσσαλικό Στάδιο, γύρω 
από το οποίο συγκρούστηκαν 
δύο ορδές χούλιγκαν με δολο-
φονικές διαθέσεις, δρούσαν 
αποτρεπτικά για πολύ κόσμο. 
Γι' αυτό και ήταν ενθαρρυντι-
κή η παρουσία εκατοντάδων 
φιλαδελφειωτών, όπως μας 
είπαν οι σύντροφοι που γνω-
ρίζουν την περιοχή και τον 
κόσμο της. Διά της απουσίας 
του έλαμψε και ο αναρχικός-
αντιεξουσιαστικός χώρος, που 
το 2014 είχε στηρίξει με τη μα-
ζική του παρουσία τη διαδήλω-
ση που είχε διοργανωθεί (τη 
μεγαλύτερη πορεία που έχει 
γνωρίσει η Νέα Φιλαδέλφεια 
εδώ και χρόνια), ενώ τμήμα 
του συμμετείχε και στη φετι-
νή διαδήλωση στις 16 Μάρτη, 
που απαγορεύτηκε από την 
αστυνομία. Το πρόσχημα ότι 
την πρωτοβουλία για τη συγκέ-
ντρωση είχε η δημοτική αρχή 
δεν αντέχει σε κριτική. Εκτός 
αν η συμμετοχή σε συγκεντρώ-
σεις που οργανώνουν η ΓΣΕΕ 

με την ΑΔΕΔΥ ή διάφορα πο-
λιτικά κόμματα ανήκει σε άλλη 
κατηγορία! Το μείζον δεν είναι 
ποιος έχει την πρωτοβουλία να 
κάνει ένα κάλεσμα, αλλά τι δυ-
νατότητες παρέμβασης υπάρ-
χουν και ποιο είναι το πολιτικό 
καθήκον της στιγμής.

Με δεδομένα όλα τα πα-
ραπάνω, λοιπόν, μπορούμε 
να πούμε ότι η συγκέντρωση 
της περασμένης Δευτέρας 
ήταν μια αναγκαία απάντη-
ση, η οποία πέτυχε τον σκοπό 
της, δίνοντας μια ανάσα στον 
κόσμο της περιοχής. Κατά τα 
άλλα, η αγαστή συνεργασία 
αστυνομίας-τραμπουκαριού 
φάνηκε και πάλι. Μερικές δε-
κάδες συγκεντρώθηκαν και 
περιορίστηκαν σε ασχήμιες, 
χωρίς να έχουν επαφή με τη 
συγκέντρωση. Τους είπαν «κα-
θήστε εδώ» και κάθησαν σαν 
ήσυχα παιδάκια, παρεούλα με 
τα ΜΑΤ, στο ύψος της Στρού-
γκας και του δημαρχείου. Ενώ 
τις άλλες φορές τους «αμόλη-
σαν» για να σπείρουν τον τρό-
μο. Η συνεργασία ανάμεσα 
στις θεσμικές και τις εξωθεσμι-
κές δυνάμεις καταστολής είναι 
κάτι παραπάνω από φανερή.

Κατά τα άλλα, τίποτα δεν 
έχει αλλάξει ουσιαστικά. Και 
δεν πρόκειται ν' αλλάξει, αν 
δεν πλαισιωθεί από τον λαό 
της περιοχής ο αγώνας για 
την υπεράσπιση του άλσους 
και της πόλης από το κατα-
στροφικό σχέδιο του Μελισ-
σανίδη. Η δημοτική αρχή, 
μετά τη στοχοποίησή της από 
το «σύστημα Μελισσανίδη», 
προσπαθεί να αποποιηθεί των 
ευθυνών της, ερμηνεύοντας 
κατά το δοκούν  τη γνωστή (ν)
τροπολογία, η οποία δεν έχει 
αφαιρέσει από τον Δήμο την 
υποχρεωτική γνωμοδοτική 
αρμοδιότητα στο ζήτημα των 
πολεοδομικών αλλαγών (υπο-
γειοποίηση οδών, συνέπειες 
της υπογειοποίησης στους πα-
ρόδιους ιδιοκτήτες, στο οδικό 
σύστημα και στην κυκλοφορι-
ακή μελέτη της περιοχής, νέα 
υψόμετρα κτλ.).

Χρειάζεται, λοιπόν, να ασκη-
θεί πίεση στη δημοτική αρχή 
ώστε να ασκήσει τη γνωμο-
δοτική της αρμοδιότητα και 
όχι να παριστάνει τον Πόντιο 
Πιλάτο. Και βέβαια, πρέπει να 
οργανωθεί ο έλεγχος πάνω 
στις υπηρεσίες του υπουργείου 
Υποδομών, για την αυστηρή τή-
ρηση της νομιμότητας σε όλα 
τα επίπεδα (τα γράψαμε ανα-
λυτικά στο προηγούμενο φύλ-
λο). Κάποιοι έχουν κουραστεί, 
άλλοι έχουν απογοητευθεί και 
τα βλέπουν όλα μαύρα, εμείς 
όμως ξέρουμε ότι το κατα-
στροφικό σχέδιο του Μελισσα-
νίδη καρκινοβατεί εδώ και τρία 
χρόνια επειδή υπήρξε αγώνας 
ενάντιά του. Αυτός ο αγώνας 
πρέπει να συνεχιστεί μέχρι την 
τελική νίκη.

Προβολές και συζητήσεις 

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΛΟΥΙΣ ΜΠΟΥΝΙΟΥΕΛ
«Σε έναν κόσμο τόσο άσχημα φτιαγμένο όσο ο δικός μας, μόνο 

ένας δρόμος υπάρχει – η εξέγερση». Σε αυτήν του τη φράση, ο 
Λουίς Μπουνιουέλ (Καλάντα, 1900 – Μεξικό, 1983) συμπυκνώνει 
την ταραχώδη κινηματογραφική του διαδρομή, η οποία αποτυ-
πώνεται σε 33 ταινίες που διατρέχουν έξι δεκαετίες. Γόνος μιας 
μεγαλοαστικής καθολικής οικογένειας της Αραγώνας, ο Μπου-
νιουέλ άφησε κατά μέρος τις διάφορες προσοδοφόρες και μη 
σπουδές του για να αφιερωθεί στον κινηματογράφο, μέσω του 
οποίου συνδέθηκε με το κίνημα του σουρεαλισμού. Αψηφώντας 
τους κανόνες της κλασικής αφήγησης, μέσα από την ονειρική 
συναρμολόγηση εικόνων και ήχων, συχνά ωμών και γκροτέσκων, 
ο Μπουνιουέλ βρήκε στον κινηματογράφο το μέσο για να προβο-
κάρει με υποδόριο χιούμορ τον συντηρητισμό και την υποκρισία 
της ιερής συμμαχίας αστικής τάξης και εκκλησίας, αλλά και για να 
καυτηριάσει τις πιο σκληρές όψεις της ταξικής ανισότητας και της 
καταπίεσης. Οι ταινίες του συχνά απαγορεύτηκαν ή προκάλεσαν 
έντονη δυσφορία κατά την κυκλοφορία τους, κάτι που για τον 
ανατρεπτικό κινηματογραφιστή αποτελούσε και τη μεγαλύτερη 
επιβράβευση. Από τις πρώτες μικρού μήκους ταινίες-σκάνδαλα 
στη Γαλλία και το μοναδικό ντοκιμαντέρ που κινηματογράφησε 
στην Ισπανία, στο πέρασμά του στο Μεξικό κατά τη δικτατορία 
του Φράνκο κι έπειτα στην επιστροφή στα πάτρια εδάφη τη 
δεκαετία του ’60, μέχρι την τελευταία του γαλλική περίοδο, το 
αφιέρωμα αυτό επισκέπτεται σποραδικά μια απολαυστικά σκαν-
δαλώδη διαδρομή που εξακολουθεί να στοιχειώνει τον παγκόσμιο 
κινηματογράφο.

~Παρασκευή 26/5/2017~
Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ

(La voie lactée, Γαλλία – Ιταλία, 1969, 98’’)
Σκηνοθεσία: Λουίς Μπουνιουέλ

Σενάριο: Λουίς Μπουνιουέλ, Ζαν-Κλοντ Καριέρ
Ηθοποιοί: Πολ Φρανκέρ, Λοράν Τερζιέφ

Φωτογραφία: Κριστιάν Ματρά
Ηχος: Ντομινίκ Εμί

Μοντάζ: Λουιζέτ Οτκέρ
Παραγωγή: Σερζ Σίλμπερμαν

Δύο αφελείς τυχοδιώκτες κατευθύνονται προς το Σαντιάγο ντε 
Κομποστέλα από το Παρίσι, σε ένα ταξίδι που διασχίζει όχι μόνο 
τα εδάφη αλλά και την ιστορία των διαφόρων δογμάτων του Χρι-
στιανισμού. Στο δρόμο τους συναντούν ποικίλες φρικαλεότητες 
που διαπράχθησαν στο όνομα της μιας ή της άλλης απόλυτης 
θεολογικής «αλήθειας», την Παρθένο Μαρία, τον Μαρκήσιο ντε 
Σαντ, ιερείς, πόρνες, καλόγριες και βαγαπόντηδες, αλλά και έναν 
Χριστό που ψάχνει να ξυριστεί. Στο πρώτο μέρος της τριλογίας 
«για την αναζήτηση της αλήθειας», ο Μπουνιουέλ ανατέμνει με 
χιούμορ τη σκοτεινή ιδεολογία του Χριστιανισμού, που στο όνο-
μα της προστασίας των ισχυρών αιματοκύλησε και βασάνισε την 
ανθρωπότητα ανά τους αιώνες, έως και σήμερα.

Παρασκευές στις 8:30 μμ | Είσοδος ελεύθερη
Αγαθουπόλεως 65 & Αχαρνών, Αθήνα

Ιουστινιανού 24, Θεσσαλονίκη
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Η Προσωρινή Διοικούσα Επι-
τροπή της ΕΠΟ σύμφωνα 

με δημοσιεύματα σε αθλητικές 
ιστοσελίδες, έχει προκαλέσει 
έντονη δυσαρέσκεια στην 
ηγετική ομάδα της ΦΙΦΑ. Οι 
αξιωματούχοι της παγκόσμιας 
ομοσπονδίας θεωρούσαν δε-
δομένη τη διεξαγωγή εκλογών 
για την ανάδειξη του προέδρου 
και της διοίκησης της ΕΠΟ 
εντός του Ιούνη, όμως με τα 
σημερινά δεδομένα καταλα-
βαίνουν ότι οι πιθανότητες να 
συμβεί αυτό είναι από ελάχι-
στες έως μηδενικές.

Στα δημοσιεύματα αφήνεται 
να εννοηθεί ότι οι αξιωματού-
χοι της ΦΙΦΑ ασχολήθηκαν 
και πάλι με το ελληνικό ποδό-
σφαιρο, μετά από καταγγελία 
που έκανε ο Ολυμπιακός για 
μεροληπτική στάση της ΠΔΕ 
και του Κουτσοκούμνη έναντι 
της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, με 
αφορμή τη διαιτησία Παπα-
πέτρου στον ημιτελικό του 
Κυπέλλου με την ΑΕΚ. Από την 
αξιολόγηση του έργου της ΠΔΕ 
από τη ΦΙΦΑ και παρά τη δυ-
σαρέσκεια που υπάρχει για τις 
εξελίξεις, όλα δείχνουν ότι θα 
πρέπει να θεωρείται δεδομένη 
η παράταση της θητείας της.

Ο βασικός λόγος που οδηγεί 
τη ΦΙΦΑ στην απόφαση για 
παράταση είναι ότι δεν έχει 
ολοκληρωθεί το έργο της εναρ-
μόνισης της ελληνικής νομοθε-
σίας για το επαγγελματικό πο-
δόσφαιρο με όσα προβλέπουν 
οι κανονισμοί της παγκόσμιας 
ομοσπονδίας. Ως υπαίτιος για 
την καθυστέρηση εμφανίζεται 
από τα σχετικά δημοσιεύματα 
ο επιτετραμμένος της ΦΙΦΑ, 
Κωστάκης Κουτσοκούμνης (ο 
οποίος έχει να επισκεφτεί την 
Ελλάδα από τον περασμένο 
Δεκέμβρη). Η πραγματικότη-
τα όμως δείχνει να είναι πιο 
περίπλοκη, γιατί κύκλοι προ-
σκείμενοι στον Κουτσοκούμνη, 
αφήνουν να εννοηθεί ότι την 
ευθύνη της εναρμόνισης έχει 
ο νομικός σύμβουλος της ΟΥ-
ΕΦΑ, Αντζελο Ρηγόπουλος, βά-

ζοντας εμμέσως πλην σαφώς 
στο κάδρο των ευθυνών τον 
ισχυρό άνδρα της ευρωπαϊκής 
ομοσπονδίας, Θόδωρο Θεο-
δωρίδη (γιο του αντιπροέδρου 
της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Σάββα 
Θεοδωρίδη).

Δε γνωρίζουμε ποιος είναι 
αυτός που έχει την ευθύνη, 
αυτό ας το αποφασίσει η ΦΙ-
ΦΑ. Ανεξάρτητα όμως από τον 
υπαίτιο της καθυστέρησης του 
έργου της ΠΔΕ, αυτό που μπο-
ρούμε να πούμε σχολιάζοντας 
τα συγκεκριμένα δημοσιεύμα-
τα είναι ότι η μάχη για τον έλεγ-
χο της ποδοσφαιρικής «παρά-
γκας» συνεχίζεται με αμείωτη 
ένταση στο παρασκήνιο. Είναι 
φανερό ότι ο Μαρινάκης προ-
σπαθεί μέσω του Θεοδωρίδη 
και της ΟΥΕΦΑ να μειώσει το 
κύρος της ΠΔΕ, που όπως όλα 
δείχνουν έχει ταχθεί στην πλει-
οψηφία της με τον Σαββίδη, 
προκειμένου να πάρει μεγαλύ-
τερο «μερίδιο» στην ανακατα-
νομή της ποδοσφαιρικής πίτας. 
Φαίνεται ότι η καθυστέρηση 
της διεξαγωγής των εκλογών 
στην ΕΠΟ και με δεδομένη 
τη μετωπική σύγκρουση των 
πρώην συμμάχων, Σαββίδη 
και Μελισσανίδη, ενισχύει τον 
ρόλο των ερυθρόλευκων στις 
εξελίξεις και αυτό προσπαθούν 
να εκμεταλλευτούν στο λιμάνι.

Ολα δείχνουν ότι ο Μαρινά-
κης, όσο δεν «κλείνει» το θέμα 
της ΕΠΟ, συνεχίζει να προσφέ-
ρει «ανακωχή» στον Σαββίδη, 
αλλά όπως είναι φυσικό στις 
καπιταλιστικές μπίζνες, θα επι-
διώξει να πάρει και το κατάλ-
ληλο αντίτιμο. Συντηρεί λοιπόν 
με δημοσιεύματα το θέμα στην 
επικαιρότητα, αξιοποιεί την 
προνομιακή σχέση του με την 
ΟΥΕΦΑ, προσπαθεί να μειώσει 
το κύρος του Κουτσοκούμνη 
και της ΠΔΕ και ενώ ζητάει να 
ολοκληρωθεί το έργο της ΠΔΕ 
και να διεξαχθούν οι εκλογές, 
στην πράξη επιδιώκει ακριβώς 
το αντίθετο. 

Στο παρελθόν έχουμε τονί-
σει αρκετές φορές ότι ο Μαρι-

νάκης έχει δείξει ότι είναι μια 
«κλάση» πάνω από τους αντι-
πάλους του (ακόμα και αν δε-
χτούμε ότι πρόκειται για έργο 
Σάββα Θεοδωρίδη, το πιστώ-
νεται ο Μαρινάκης). Αυτό, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι 
οι ερυθρόλευκοι ήταν η μονα-
δική ομάδα που έριχνε φράγκα 
στην ποδοσφαιρική πιάτσα, 
εξηγεί την κυριαρχία τους τα 
προηγούμενα χρόνια, αλλά και 
τη δυσκολία που είχε ο Σαββί-
δης να κερδίσει τον Μαρινάκη 
σε μια μετωπική σύγκρουση.

Εκτός από το θέμα της 
εναρμόνισης της νομοθεσίας, 
ένας ακόμα παράγοντας που 
ενισχύει το κλίμα δυσαρέσκει-
ας της ΦΙΦΑ για την ΠΔΕ της 
ΕΠΟ είναι τα όσα διαδραματί-
στηκαν πριν, κατά και μετά τη 
διεξαγωγή του τελικού του Κυ-
πέλλου στο Βόλο, όπου οι οπα-
δικοί στρατοί του Σαββίδη και 
του Μελισσανίδη συγκρούστη-
καν μέχρι τελικής πτώσης. Οι 
χειρισμοί της ΠΔΕ ήταν επικίν-
δυνα ερασιτεχνικοί και επί της 
ουσίας «σύρθηκε» πίσω από τις 
επιδιώξεις των προέδρων των 
δυο φιναλίστ, που προσπάθη-
σαν να χρησιμοποιήσουν τον 
τελικό για να στραπατσάρουν 
την εικόνα του αντιπάλου τους. 
Το αποτέλεσμα ήταν, ο τελικός 
από ποδοσφαιρική γιορτή να 
μετατραπεί σε πολεμική σύρ-
ραξη, γεγονός που εξόργισε 
ΟΥΕΦΑ και ΦΙΦΑ, οι οποίες 
προσπαθούν να αυξήσουν τα 
φράγκα που μπαίνουν στο τα-
μείο τους, πουλώντας το ποδό-
σφαιρο σαν όμορφο τηλεοπτι-
κό θέαμα.

Οσον αφορά το παρασκή-
νιο στο μέτωπο των εκλογών 
στην ΕΠΟ, όλα δείχνουν ότι 
υπάρχει κινητικότητα από την 
πλευρά του Μελισσανίδη, ο 
οποίος προσπαθεί να μετρήσει 
τα «κουκιά» που διαθέτει ή που 
μπορεί να μαζέψει, προκειμέ-
νου να αποφασίσει την επόμε-
νη κίνησή του. Στόχος του είναι 
να συγκεντρώσει έναν ικανο-
ποιητικό αριθμό ψήφων και να 
κατεβάσει δεύτερο υποψήφιο 
κόντρα στον Γραμμένο, στέλνο-
ντας ένα μήνυμα στον Σαββί-
δη ότι δεν παίζει μόνος του. Σε 
απλά ελληνικά, προσπαθεί να 
μαζέψει τα «ορφανά» του Μα-
ρινάκη και να σχηματίσει έναν 
αξιόλογο αντιπολιτευτικό πόλο 
στην ΕΠΟ, για να μπορέσει με 
αυτόν τον τρόπο να αποτρέψει 
πιθανές κινήσεις εναντίον της 
ΑΕΚ από το σύστημα Σαββίδη. 
Μέχρι στιγμής, η προσπάθειά 
του δε φαίνεται να καρποφο-
ρεί, όμως όσο αναβάλλονται 
οι εκλογές κερδίζει χρόνο και 
ελπίζει σε κάποιο «ατύχημα» 
που θα αλλάξει τα σημερινά 
δεδομένα υπέρ του.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ! ΣΙΝΕΜΑ

ΜΑΡΙΑ ΣΡΑΝΤΕΡ

Στέφαν Τσβάιχ: Αποχαιρετισμός 
στην Ευρώπη

Για τρίτη φορά πίσω από την κάμερα, η γερμανίδα ηθοποιός 
Μαρία Σράντερ («Νικώντας το Σκοτάδι») επιχειρεί να βιογρα-

φήσει τον πιο πολυδιαβασμένο (μαζί με τον Τόμας Μαν) συγγρα-
φέα των αρχών του 19ου αιώνα. Επιλέγοντας να ακολουθήσει μια 
διαφορετική προσέγγιση από την απλή περιγραφή της ζωής του 
συγγραφέα, η Σράντερ επικεντρώνεται περισσότερο στα διλήμ-
ματα και τις σκέψεις που τον ταλάνιζαν, παρά σ’ αυτό καθαυτό 
το συγγραφικό του έργο.

Το έργο είναι χωρισμένο σε πρόλογο, τέσσερα κεφάλαια κι 
επίλογο, ενότητες που διαφέρουν μεταξύ τους αρκετά. Μέσα από 
αυτά τα ξεχωριστά κεφάλαια, η σκηνοθέτης εστιάζει σε εκείνες 
τις λεπτομέρειες που φέρνουν στην επιφάνεια ξανά τις σκέψεις 
του γερμανόφωνου συγγραφέα, σε σχέση με τη δική του αυτοε-
ξορία, μιας και είναι εβραίος και τα έργα του έχουν απαγορευτεί 
στη Γερμανία, την Ευρώπη που κατακυριεύεται από το ναζισμό, 
αλλά και τη δική του ευθύνη ως καλλιτέχνη απέναντι σε αυτήν 
τη φρικτή κατάσταση.

Το βιογραφικό δράμα της Σράντερ για τον σπουδαιότερο ίσως 
αυστριακό συγγραφέα όλων των εποχών αποτελεί την επίσημη 
υποψηφιότητα της Αυστρίας για το Οσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσ-
σης Ταινίας. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΟΥ

Αφτερλωβ

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Στέργι-
ου Πάσχου, η οποία έχει ήδη βραβευτεί στα Φεστιβάλ της 

Θεσσαλονίκης και του Λοκάρνο.

Είναι καλοκαίρι, η Αθήνα βράζει, αλλά ο τριαντάχρονος Νίκος 
δροσίζεται στα βόρεια προάστια, πίνοντας κοκτέιλ δίπλα στην 
πισίνα. Η πισίνα δεν είναι δική του, αλλά του Σταύρου, που έχει ζη-
τήσει από τον Νίκο να προσέχει το σπίτι και τη Λέιλα –τον σκύλο 
του– για το καλοκαίρι. Η ευκαιρία μοιάζει μοναδική στον άφρα-
γκο μουσικό, που αποφασίζει να καλέσει εκεί την πρώην «κοπέλα» 
του, Σοφία, για ολιγοήμερες διακοπές στην πόλη. Oταν όμως η 
ανυποψίαστη Σοφία καταφτάνει, οι διακοπές στον παράδεισο 
βγαίνουν εκτός τροχιάς. Ο Νίκος την κλειδώνει στο στούντιο 
του σπιτιού, αποφασισμένος να μην την αφήσει να φύγει, αν δεν 
μάθει τους λόγους για τους οποίους χώρισαν. 

Η ταινία αποτελεί συνέχεια της ταινίας μικρού μήκους «Ο Ελ-
βις είναι νεκρός». Ο Πάσχος ασχολείται με το πώς αναπτύσσο-
νται οι σχέσεις στη νέα γενιά και καταφέρνει να βγει λίγο έξω από 
τα τετριμμένα αυτού του είδους. Πέραν τούτου ουδέν.

ΤΑΙΝΙΟΡΑΜΑ 2017

Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον κινηματογράφο Αστυ 
οργανώνεται μία από τις μεγαλύτερες «γιορτές του κινη-

ματογράφου». Επτά εβδομάδες, 49 ημερήσια αφιερώματα, 147 
ταινίες συνολικά, τρεις διαφορετικές προβολές καθημερινά με 
ένα εισιτήριο. Από τις 18 Μαΐου έως τις 5 Ιουλίου μπορεί κανείς να 
παρακολουθήσει σινεμά από όλο τον κόσμο: εθνικές κινηματο-

Ψάχνοντας το θαύμα στις 
καθυστερήσεις

Από το κακό στο χειρότερο 
βαδίζει το ελληνικό ποδό-
σφαιρο. Μετά τα όσα δι-

αδραματίστηκαν στον Βόλο, τη 
μέρα διεξαγωγής του τελικού του 
Κυπέλλου, ήρθε η διακοπή του 
ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ για 
τα play-off του πρωταθλήματος να 
σκοτεινιάσει ακόμα περισσότερο το 
μουντό τοπίο. Σε ένα παιχνίδι που η 
ήρεμη εξέδρα δε θύμιζε σε τίποτα 
ντέρμπι με σημαντική βαθμολογική 
σημασία, οι ποδοσφαιριστές των 
δυο ομάδων μπήκαν στον αγωνιστι-
κό χώρο με νεύρα και πολλή ένταση 
και ήταν αυτοί που με τη συμπερι-
φορά τους, συνεπικουρούμενοι από 
τον διαιτητή του αγώνα που σφύριζε 
ό,τι ήθελε, όπλισαν το χέρι του οπα-
δού για να πετάξει το κουτάκι της 
μπίρας στον προπονητή του ΠΑΟΚ, 
Βλάνταν Ιβιτς. 

Δε χρειάζεται να ψάξουμε αν ο 
τραυματισμός του Ιβιτς ήταν πραγ-
ματικός ή αν ο προπονητής του 
ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός 
για να διακοπεί το παιχνίδι, ούτε 
να αμπελοφιλοσοφήσουμε για το 
αυτονόητο, ότι θα πρέπει να στα-
ματήσει το καθεστώς ατιμωρησίας 
των ομάδων και να εφαρμοστούν τα 
προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, 
αφού με ευχολόγια και αναλύσεις 
δεν αλλάζουν οι καταστάσεις. Με 
αφορμή τα δρώμενα σε Βόλο και 
Λεωφόρο αυτό που πρέπει να σχο-
λιάσουμε είναι η ανυπαρξία του 
υφυπουργού Αθλητισμού, Γιώργου 
Βασιλειάδη.

Ασορτί με την παιδική χαρά 
του Μαξίμου, ο Βασιλειάδης δεν 
έχει καταφέρει ακόμη να βρει τον 
«βηματισμό» του και να ασκήσει 
στοιχειωδώς τα καθήκοντά του, με 
αποτέλεσμα ο κάθε μεγαλοκαπιτα-
λιστής ιδιοκτήτης μιας ομάδας να 
κάνει ό,τι θέλει και να προσπαθεί να 
επιβάλει με κάθε θεμιτό και αθέμι-
το μέσο την κυριαρχία του και να 
προωθήσει τα επιχειρηματικά του 
σχέδια. Αν μάλιστα συγκριθεί με 
τον προκάτοχό του, Σταύρο Κοντο-
νή, ο οποίος ήταν εντελώς το αντί-
θετο και προσπαθούσε να βρίσκεται 
συνεχώς στην επικαιρότητα, τα δε-
δομένα γίνονται  χειρότερα για τον 
Βασιλειάδη.

Δε γνωρίζουμε αν ο τρόπος που 
πολιτεύεται οφείλεται σε έλλειψη 
ικανοτήτων ή σε συνειδητή επιλο-
γή. Χωρίς να θέλουμε να βρούμε 
άλλοθι για τον υφυπουργό, τα αλ-
ληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα 
μέσα στην κυβέρνηση και η στήριξη 
διαφορετικού καπιταλιστή από την 
κάθε κομματική κλίκα είναι πιθανό 
να τον έχουν οδηγήσει στην επι-
λογή της «ουδετερότητας» και του 
«δεν κάνω τίποτε». Στην περίπτωση 
αυτή θα πρέπει να του αναγνωρί-
σουμε πολιτική εξυπνάδα, ταυτό-
χρονα όμως θα τον κατηγορήσου-
με για πολιτικό κωλοπαιδισμό και 
ότι τον ενδιαφέρει μόνο η καρέ-
κλα και ο μισθός του.

Με άλλα λόγια, ας διαλέξει: ανί-
κανος ή βολεψάκιας (ή μήπως και 
τα δύο ταυτόχρονα); Ανεξάρτητα 
όμως από την επιλογή που θα δια-
λέξει, αυτό που μπορούμε να πού-
με είναι ότι δεν έχει τα στοιχειώδη 
επικοινωνιακά προσόντα για να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
θέσης που έχει τοποθετηθεί.

Αποθεώθηκαν από τους οπαδούς οι παίχτες του Πανιωνίου, μετά 
το διπλό με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, με το σύνθημα «νάτοι, νάτοι οι πρω-
ταθλητές» να δονεί την ατμόσφαιρα. Δεν ξέρουμε αν θα αντέξει μέχρι 
το τέλος των play off ο «ιστορικός», ανεξάρτητα όμως από το αποτέ-
λεσμα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από την πορεία του είναι ότι 
η ομάδα έβγαλε «υγεία», κάτι που λείπει από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
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> Αλλαγή.

> Στην ορολογία του Περισ-
σού.

> Πλέον

> Η αναμονή

> Ονομάζεται

> Αγώνας διαρκείας.

> Κουτσούμπας έφα.

> Λαός έφα–γε χλαπάτσα.

> «Αγώνας διαρκείας».

> Με ολοκλήρωση τις (όποιες) 
εκλογές.

> Μερικοί το λεν ξεθύμασμα.

> Αλλοι το προτιμούν καυτό.

> Ετσι είναι, αν έτσι θέλετε;

>  Τον Παναγόπουλο (της 
ΓΣΕΕ) μέμφεται η ΑΥΓΗ ον-
λάιν (17/5/2017): «Οταν ο Γ. 
Παναγόπουλος το 2010 δεν 
έβρισκε κανένα λόγο απεργίας 
κατά του μνημονίου». Συμπλη-
ρώνει δε με τη φράση του «δε 
σκοπεύουμε να απεργήσου-
με σύντομα». Δεν ανησυχεί η 
πρωινή της συγκυβέρνησης. 
Γιατί με την «ντουφεκιά» της 
ΓΣΕΕ δεν κινδυνεύει το (4ο) 
Μνημόνιο. Οπως και αυτό του 
2010. Οσο για τον Πασόκο 
πρόεδρο, no problem. Τόσους 
Πασόκους έβαλε στις κυβερ-
νήσεις ο σύριζα…

> Ε.Φ.Κ.Α.: έχεις να φας κα-
λά…

> Και τώρα;

> Μετά την πορδή της 17/5;

> Τι κάνουμε;

> «Κλιμακώνουμε»;

> Για ακόμα μια ήττα;

> Μια υποταγή…

> Βαδίζουμε.

> Προς τον σοσιαλισμό.

> Τώρα ξεκαθαρίζονται τα ζη-
τήματα της αστικοδημοκρατι-
κής επανάστασης.

> Με την επόμενη κάλπη περ-
νάμε σε ανώτερο στάδιο.

> Αυτό του κοπρισμού.

> Μπλιαχ!

> Σαββίδης: Γιούργια στα Πα-
λιούρια…

> Πολλοί «τίγρεις» δε μαζευ-
τήκανε;

> Επί του καναπέως.

> Ο πόλεμος του άγχους.

> Και της – προσωρινής – ήτ-
τας.

> Ανθρωποι.

> Χρόνια.

> Ζωή.

> Βρετανία.

> Μείωση.

> Μισθών.

> Αξιος ο μισθός της βρετανι-
κής κυβέρνησης.

> «Τα συνδικάτα παραλύουν 
την Ελλάδα» - αστείο του 
Spiegel.

> Να κι άλλος ένας «αριστε-
ρός»: «Βρετανία: Το αριστερό 
πρόγραμμα του Τζέρεμι Κόρ-
μπιν» (www.tovima.gr/world/
article/?aid=880172).

> SPD: δείκτες προς τα κάτω.

> Σταθερά.

> Νάτο, κι άλλο ένα «ανθρώ-
πινο δικαίωμα» στην καπιτα-

λιστική Βρετανία: «Ατμοσφαι-
ρική ρύπανση στο Η.Β. πιο 
θανατηφόρα από ό,τι στη μισή 
δυτική Ευρώπη» (περισσότε-
ρα: www.independent.co.uk/
environment/uk-air-pollution-
levels-deadlier-western-
europe-half-who-world-health-
organization-a7740306.html).

> Δικαίωμα στο θάνατο…

> No shit.

> Pederecki: Συμφωνία, αριθ. 
3.

> Τροποποιήσεις στο νομοσχέ-
διο για το νέο ειδικό μισθολό-
γιο των Σωμάτων Ασφαλείας. 
Των «εργαζομένων» των Σω-
μάτων Ασφαλείας, κατά Πε-
ρισσόν.

>  «… σε μια προσπάθεια 
να τερματιστεί το πολιτικό 
αδιέξοδο που μένετε εδώ 
και δύο χρόνια στη χώρα.» 
(www.kathimerini.gr/909871/
article/epikairothta/kosmos/
pgdm-o-ivanof-edwse-
entolh-sxhmatismoy-stoys-
sosialdhmokrates). Τι δαίμων 
και τρίχες…

> Τουρλού η κυβέρνηση Μα-
κρόν – θα υπάρχει επί μακρόν;

> Δεν τη βγάζει τη θητεία ολό-
κληρη ο Trump – Ladbrokes 
speaking.

> Φρουρώ
Τις αναμνήσεις μου
Ντυμένος
Δον Κιχώτης.

> Επί σκοπόν.

> Μαρς.

> Το χρέος είναι σαν τις βά-
σεις: φεύγει μένοντας και μέ-
νει φεύγοντας.

> «Σκληρό ροκ μεταξύ Πολάκη 
και Γεωργιάδη» - ρε, κρατάτε 
με σας λέω…

> «Καμμένε, δεν κάνεις ούτε 
για τσοπάνης» - «Καμμένε, 
θυμήσου τον λόγο της τιμής 
σου και έστω και στα τέσσερα 
άντε παραιτήσου». Συνθήματα 
«ενστόλων» (έτσι ονομάζονται 
στην politically correct γλώσ-
σα τα διάφορα Σώματα των 
δυνάμεων καταστολής του 
αστικού κράτους), που έφτα-
σαν μέχρι την είσοδο της 
Βουλής. Κάτι σε απατημένες 
ερωμένες έφερναν.

Βασίλης

Ωρα σας καλή, συνταξιδιώτες, ώρα σας καλή,
Που φεύγετε απ’ την άβυσσο και για τον ήλιο πάτε.
Την αλυσίδα μου κρατώ μη σέρνεται και μη χτυπά

Ν’ ακούσω το τραγούδι σας, καθώς περνάτε.
Βάλτε ρυθμό στο βήμα σας και στο τραγούδι σας θυμό.

Ξυπόλητοι περάσαμε της δυστυχίας τον ποταμό.
(Φ. Αγγουλές: «Ωρα σας καλή»)

  Dixi et salvavi animam meam

u Θα φας όταν θα είσαι 
ανταγωνιστικός - Μακρόν

Στη σύγχρονη νεολαιί-
στικη αργκό το λένε «τρο-
λιά».  Εμείς βλέπουμε μια 
επιτυχημένη πολιτική πα-
ρέμβαση. Ενα σύνθημα σ' 
έναν τοίχο, προσθήκη της 
φάτσας του νέου προέ-
δρου της Γαλλίας και ιδού 
η ουσία για τη γαλλική ερ-
γατική τάξη.

u «Αλληλεγγύη στους απεργούς πείνας παλαιστίνιους κρα-
τούμενους» έγραφε το χαρτοπανό που κόλλησε η «Δικτύωση 
Αλληλεγγύης στην Παλαιστινιακή Αντίσταση». Πάνω σ' αυτό 
το χαρτοπανό, βρήκαν να κολλήσουν «όλοι» τις αφίσες τους! 
Δεν τους έφτανε ο διπλανός χώρος, έπρεπε να καταλάβουν 
και το χώρο του χαρτοπανό της αλληλεγγύης σε μια από τις 
μαζικότερες απεργίες πείνας που έχουν γίνει στην Ιστορία. Και 
το έκαναν διαδοχικά (άγνωστο με ποια σειρά): αφίσα αλληλεγ-
γύης σε απεργούς πείνας στην Τουρκία, αφίσα του συνδικά-
του Επισιτισμού-Τουρισμού, αφίσα της κατάληψης Φάμπρικα 
Υφανέτ. Για να συμπληρωθεί το καρέ, το ίδιο χαρτοπανό, σε 
άλλο σημείο, καλύφθηκε από αφίσες της Αντιεξουσιαστικής 
Κίνησης ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Και σ' αυτή 
την περίπτωση, κόλλησαν αρκετές αφίσες (ταπετσαρία που 
λέμε), αλλά την τελευταία επέλεξαν να την κολλήσουν πάνω 
στο χαρτοπανό αλληλεγγύης στους παλαιστίνιους απεργούς 
πείνας. Σε τέτοιες περιπτώσεις πραγματικά περιττεύει κάθε 
σχόλιο. Μιλάνε τα έργα.

u Η είδηση δημοσιεύτηκε στο 902.gr και αφορούσε τη «θερμή 
υποδοχή» που επεφύλαξε η Ενωση «Κομμουνιστικής» Νεολαί-
ας Γιουγκοσλαβίας στον γάλλο «ψευτοφιλόσοφο και υπερα-
σπιστή των όπου γης ιμπεριαλιστικών εγκλημάτων» (και φανα-
τικό σιωνιστή θα προσθέταμε εμείς), Μπερνάρ Ανρί Λεβί, που 
ήταν καλεσμένος στο φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Βελιγραδίου. «Δολοφόνε, έξω από το Βελιγράδι» φώναξε ο 
νέος που του πέταξε την τούρτα, ενώ στη συνέχεια άλλος νέος 
άνοιξε ένα πανό που έγραφε «Ο Μπερνάρ Λεβί υπερασπίζεται 
τους φόνους των ιμπεριαλιστών». Και οι δύο νέοι είναι μέλη 
της συγκεκριμένης οργάνωσης. Παρεμβάσεις με πανό έχει 
κάνει αρκετές φορές και η νεολαία του Περισσού. «Τούρτω-
μα» κάποιου απολογητή του ιμπεριαλισμού όχι. Είναι, άλλωστε, 
πάγια αρχή τους να στηλιτεύουν παρόμοιες ενέργειες όταν τις 
πραγματοποιούν άλλοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε 
μια εξαίρεση, γιατί το περιστατικό συνέβη στη Σερβία, οπότε 
υπάρχει… απόσταση ασφάλειας.
Εννοείται πως του άξιζε του σιωνιστή-ιμπεριαλιστή η ξεφτίλα. 
Οταν «έφαγε» την τούρτα στη μάπα, έμεινε σύξυλος. Κι όταν 
πίσω του, πάνω στη σκηνή του κινηματογράφου, άνοιξε το πα-
νό, στο πρόσωπό του αποτυπώθηκε ο φόβος για τα χειρότερα.

οι τοίχοι έχουν φωνή

γραφίες (ουγγρικό, γερμανικό, ιταλικό, χιλιανό, ιρανικό, τουρκικό, 
γαλλικό κ.ά. κινηματογράφο με χαρακτηριστικές ταινίες τους), 
ημερήσια αφιερώματα σε σύγχρονους σκηνοθέτες (Ζαν-Πιερ 
& Λικ Νταρντέν, Ασγκάρ Φαραντί, Νουρί Μπιλγκέ Τσεϊλάν, Ρόι 
Αντερσον, Ζία Ζαγκέ, Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιαρίτου, Ζακ Οντι-
άρ, Ντάνις Τάνοβιτς, Τζιμ Τζάρμους, κ.ά.), αφιερώματα σε δασκά-
λους στον κινηματογράφο (Αλφρεντ Χίτσκοκ, Ακίρα Κουροσάβα, 
Αμπάς Κιαροστάμι, Λουίς Μπουνιουέλ, Φρανσουά Τριφό, Αντρέι 
Ταρκόφσκι, Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, Φεντερίκο Φελίνι, Βιμ 
Βέντερς, Λουκίνο Βισκόντι κ.ά.), ενώ για πρώτη φορά διοργανώ-
νονται αφιερώματα σε πρωταγωνιστές της μεγάλης οθόνης (Ρο-
μπέρτο Μπενίνι, Τζέρεμι Αιρονς, Μίκι Μανόλοβιτς).  Τις πρώτες 
μέρες του Ταινιοράματος προβάλλονται ταινίες των Φαραντί, 
Ινιαρίτου, Χίτσκοκ, Λιντς, Πολάνσκι, Νταρντέν, Κουροσάβα και 
ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί ο Τζέρεμι Αιρονς, ενώ γίνεται 
μνεία σε ταινίες που έχουν κερδίσει Χρυσό Φοίνικα.

Ελένη Π.

> Το ομολογώ. Ελπίδα εγώ
Καμία δεν έχω.
Οι τυφλοί μιλάνε για διέξοδο. Εγώ
Βλέπω.
Οταν τις πλάνες όλες ξοδέψουμε,
Τελευταίο στην παρέα μας μέλος
Μένει απέναντί μας το Τίποτε.
Μπ. Μπρεχτ: «Ο απόγονος»



Εξουσιαστικά τομάρια
«Ψηφίζω τα μέτρα με το πιστόλι στον κρόταφο γνωρί-

ζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην 
παρούσα φάση στην ιστορική πρόκληση. Με την τελευ-
ταία μου ψήφο αποτινάσσω το πιστόλι και δηλώνω ότι δεν 
αποδέχομαι άλλα διλήμματα στο μέλλον».

Θεοδώρα Τζάκρη, 7.11.2012
«Οταν φίλοι, γείτονες, συγγενείς, άνθρωποι καθημερι-

νοί εκφράζουν σ’ εμένα και σε όλους μας το παράπονό 
τους, το ερώτημά τους, τη διαμαρτυρία τους ή και τον 
θυμό τους γιατί περικόπτεται η σύνταξή τους ή κάποια 
άλλη παροχή, τότε πράγματι και η δική μου στάση, αλλά 
και όλων των Βουλευτών και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, είναι 
στάση απολογίας και εξήγησης, αλλά και δέσμευσης. (…) 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε απόλυτη συνείδηση. 
Αναμετριόμαστε όχι απλώς με τις συνειδήσεις μας, αλλά 
με την ιστορία και την ευθύνη μας απέναντι στον ελληνι-
κό λαό και δεν πρόκειται να γίνουμε νεοφιλελεύθεροι και 
δεν πρόκειται να αποστούμε των ιδεολογικών μας και των 
πολιτικών μας στόχων και δεν πρόκειται να πάψουμε να 
αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους σε δυσμενέστατους συσχετι-
σμούς, προσπαθώντας όχι μόνο εμείς να μείνουμε όρθιοι, 
αλλά να μείνει όρθια η κοινωνία για να αλλάξει αυτούς 
τους συσχετισμούς, για να αλλάξει αυτές τις πολιτικές και 
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Θεόδωρος Δρίτσας, 17.5.2017
«Με την ψήφιση των σημερινών μέτρων φθάνουμε στα 

όρια έναντι των πεποιθήσεων της Αριστεράς, αλλά και των 
αντοχών της κοινωνίας. (…) Πρέπει, όμως, να προσέξουμε 
να μην σπάσει ο δεσμός και η ισορροπία μεταξύ δημο-
σίου και λαϊκού συμφέροντος, που ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να 
εκπροσωπεί, γιατί διαφορετικά θα ακυρωθεί ως πολιτικός 
χώρος. Για τον λόγο αυτόν παρακολουθούμε με ιδιαίτερη 
ενόχληση μια φιλολογία που αναπτύσσεται από κέντρα και 
παράκεντρα εκτός ΣΥΡΙΖΑ, που έχει σκοπό να πιέσει ώστε 
να εγκατασταθεί αυτή η μνημονιακή μηχανική εντός των 
γραμμών του κόμματός μας, στο όνομα της δήθεν απα-
ραίτητης ωρίμανσης του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι τέτοιο, όμως, θα 
ισοδυναμούσε με πρόωρη γήρανση. (…) Οσοι από το κα-
τεστημένο σχεδιάζουν αυτήν την εκτρωματική μετάλλαξη 
του ΣΥΡΙΖΑ, θα απογοητευθούν».

Νικόλαος Φίλης, 17.5.2017
Η διαφορά της Τζάκρη του 2012 από τους Δρίτσα και 

Φίλη του 2017 είναι  πως η Τζάκρη είχε τότε εναλλακτική 
λύση και υλοποιούσε το πρώτο στάδιο της εφαρμογής της, 
ενώ οι Δρίτσας-Φίλης (όπως και η Τζάκρη) του 2017 δεν 
έχουν εναλλακτική λύση. Για την Τζάκρη υπήρχε η δυνατό-
τητα της μεταγραφής στον ΣΥΡΙΖΑ, που την έκανε πράξη, 
εξασφαλίζοντας τη συνέχιση της πολιτικής της καριέρας. 
Για τους Δρίτσα-Φίλη δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μό-
νον ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εξασφαλίσει τη συνέχιση της πο-
λιτικής τους καριέρας, τουλάχιστον για το ορατό μέλλον.

Η διαφορά ανάμεσα στον Δρίτσα και τον Φίλη είναι 
πως ο πρώτος ανήκει στη φράξια των 53+, εξέχον στέλε-
χος της οποίας είναι ο Τσακαλώτος. Πρέπει επομένως να 
υπερασπιστεί το νέο Μνημόνιο ως έχει, προσθέτοντας 
μόνο μερικές πινελιές «γκρίνιας», για να υπενθυμίσει 
στους Τσιπραίους ότι αναμένει την επανυπουργοποίησή 
του. Αντίθετα, ο Φίλης, επιλέγει το ρόλο του «ελεύθερου 
σκοπευτή» εντός του ΣΥΡΙΖΑ, φιλοδοξώντας να διεκδική-
σει την αρχηγία από τον Τσίπρα, μετά από τη βέβαιη ήττα 
στις επόμενες εκλογές.

Ο τόπος έχει γνωρίσει άπειρα εξουσιαστικά καθάρμα-
τα. Από τότε που υπάρχει νεοελληνικό κράτος (για να μην 
μιλήσουμε για την περίοδο πριν τη δημιουργία του). Η τε-
ράστια πινακοθήκη συμπληρώνεται την τελευταία διετία 
με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που «κλαίνε», «πονάνε» κτλ. 
Δεν έχουν καμιά διαφορά με όσους προηγήθηκαν, όλες 
τις εποχές, ανεξαρτήτως από την ιδεολογική προσωπίδα 
που φορούσαν. Ολοι τους πρέπει να υπηρετήσουν την 
αστική εξουσία, το σύστημα της εκμετάλλευσης και της 
καταπίεσης. Χωρίς ούτε στιγμή να αφίστανται απ' αυτήν 
την υπέρτατη δέσμευση, διαμορφώνουν τους κομματικούς 
και τους προσωπικούς τους σχεδιασμούς.

Ας θυμόμαστε πάντοτε τα λόγια της Ρόζας: «Στην αστική 
κοινωνία ο ρόλος της Αριστεράς είναι ο ρόλος του κόμματος 
αντιπολίτευσης. Σε κόμμα εξουσίας επιτρέπεται να υψωθεί 
μόνο πάνω στα ερείπια του αστικού κράτους».

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 κόκκινοΣτον δεύτερο μήνα μπήκε 
ο αγώνας των παλαιστίνι-

ων πολιτικών κρατούμενων, 
με περισσότερους από 1.300 
κρατούμενους να συμμετέ-
χουν στην απεργία πείνας. Η 
Παλαιστινιακή Επιτροπή για 
Ζητήματα Φυλακισμένων 
ανακοίνωσε ότι ο Μαρουάν 
Μπαργούθι σκοπεύει άμεσα 
να κλιμακώσει την απεργία 
πείνας σταματώντας τη λή-
ψη νερού μέχρι το Ισραήλ να 
ικανοποιήσει το σύνολο των 
αιτημάτων των κρατούμενων, 
χωρίς εκπτώσεις και παζάρια.

Τη Δευτέρα 15 Μάη, κάποια 
ισραηλινά Μέσα ανακοίνωσαν 
ότι αξιωματούχοι της Υπηρε-
σίας Ασφαλείας της Παλαι-
στινιακής Αρχής ξεκίνησαν 
διαπραγματεύσεις με την 
ισραηλινή Σιν Μπετ για την 
ικανοποίηση κάποιων από τα 
αιτήματα των απεργών πείνας, 
μολονότι ο σιωνιστής υπουρ-
γός Δημόσιας Τάξης, Γκιλάντ 
Ερντάν, είχε δηλώσει μερικές 
μέρες πριν ότι το Ισραήλ δεν 
πρόκειται να διαπραγματευτεί 
με τους κρατούμενους αν πρώ-
τα δε σταματήσουν την απερ-

γία πείνας. Την επόμενη μέρα, 
ο Καρίμ Γιουνίς τοποθετήθηκε 
δημόσια μέσω επιστολής του, 
ξεκαθαρίζοντας ότι δεν νο-
ούνται διαπραγματεύσεις με 
τους σιωνιστές χωρίς τη συμ-
μετοχή των ηγετικών στελεχών 
της απεργίας πείνας.

Παράλληλα, το γραφείο 
Τύπου της ΠΕΖΦ ανακοίνωσε 
ότι η κατάσταση της υγείας 
των απεργών πείνας είναι ήδη 
πολύ άσχημη και επιδεινώνεται 
με ταχύ ρυθμό, ενώ τα βασικά 
συμπτώματα από την πολυή-
μερη άρνηση τροφής είναι οι 
συχνοί εμετοί, η σταδιακή τύ-
φλωση και η απώλεια βάρους, 
που ξεπερνάει τα 20 κιλά σε 
κάποιους απεργούς πείνας. 
Παρά το γεγονός ότι το Ανώ-
τατο Ισραηλινό Δικαστήριο 
αποφάσισε ότι η απαγόρευση 
της επαφής των παλαιστίνιων 
κρατούμενων με τους δικηγό-
ρους τους είναι παράνομη, οι 
διοικήσεις των φυλακών συνε-
χίζουν να εφαρμόζουν αυτό το 
μέτρο και να ρίχνουν τους κρα-
τούμενους στην απομόνωση.

Τη Δευτέρα 15 Μάη, η Ισ-
ραηλινή Υπηρεσία Φυλακών 
μετέφερε τους πρώτους 36 
απεργούς πείνας από τη φυλα-
κή Οφέρ στο πρόχειρο νοσο-
κομείο που έχει στηθεί στη φυ-

λακή Χανταρίμ, ενώ την επόμε-
νη μέρα μετέφερε άλλους 76. 
Την Τετάρτη 17 Μάη, το Ισραήλ 
ξεκίνησε να μεταφέρει μαζικά 
μεγάλες ομάδες κρατούμενων 
στις φυλακές όπου έχουν δια-
μορφωθεί πρόχειρα νοσοκο-
μεία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
των απεργών πείνας και του 
κινήματος αλληλεγγύης, σε 
αυτούς τους χώρους, που μόνο 
ως χώροι βασανιστηρίων μπο-
ρούν να νοηθούν, οι σιωνιστές 
σκοπεύουν να υποβάλουν σε 
υποχρεωτική σίτιση τους απερ-
γούς πείνας που θα κινδυνεύ-
ουν να πεθάνουν από το σύν-
δρομο του αιφνίδιου θανάτου, 
που εμφανίζεται μετά από τις 
40 μέρες απεργίας πείνας με 
λήψη μόνο νερού και αλατιού.

Την Πέμπτη 11 Μάη, κλιμάκιο 
της Διεθνούς Επιτροπής  του 
Ερυθρού Σταυρού επισκέφτη-
κε τον Μπαργούθι στο κελί 
της απομόνωσης της φυλακής 
Γκιλμπόα, κοντά στη Ναζαρέτ 
στο βόρειο Ισραήλ, όπου βρί-
σκεται έγκλειστος. Σύμφωνα 
με μαρτυρίες του δικηγόρου 
του που τον επισκέφτηκε κι 
αυτός, ύστερα από 28 μέρες 
απεργίας πείνας ο Μπαργούθι 
έχει χάσει πολύ σωματικό βά-
ρος και ζυγίζει μόλις 53 κιλά. Ο 
ίδιος ο Μπαργούθι περιγράφει 

τις συνθήκες φυλάκισής του 
ως πολύ άσχημες. Κατά τη 
διάρκεια της απεργίας πείνας 
μεταφέρθηκε σε ένα υπόγειο 
κελί, όπου κρατήθηκε για τέσ-
σερις μέρες, μέχρι που σταμά-
τησε να λαμβάνει νερό, εξανα-
γκάζοντας με αυτόν τον τρόπο 
τους δεσμοφύλακές του να τον 
μεταφέρουν σε κελί με φυσικό 
φως και αερισμό. Στο κελί που 
βρίσκεται τώρα έχουν αφαιρε-
θεί όλες οι εξυπηρετήσεις και 
είναι γεμάτο με κατσαρίδες. Η 
διοίκηση της φυλακής του έχει 
χορηγήσει μόλις μια κουβέρτα, 
ενώ του έχει απαγορεύσει την 
πρόσβαση στη βιβλιοθήκη 
της φυλακής. Παράλληλα, 
δεν τον αφήνει να κοιμηθεί 
αφού σε άτακτα χρονικά δι-
αστήματα οι δεσμοφύλακες 
κάνουν δυνατό θόρυβο δίπλα 
στο κελί του αναγκάζοντάς 
τον να βουλώνει τα αυτιά του 
με χαρτί προκειμένου να μπο-
ρέσει να κοιμηθεί λίγο. Κάθε 
τέσσερις ώρες, οι δεσμοφύ-
λακες μπουκάρουν στο κελί 
του, του βάζουν χειροπέδες 
σε πόδια και χέρια και κάνουν 
το κελί φύλλο και φτερό. Στη 
συνέχεια, κάνουν ιδιαίτερα 
επιθετικό σωματικό έλεγχο 
στον ίδιο, πολλές φορές ξεγυ-
μνώνοντάς τον.

Με επιστολή, που έδωσε 

στη δημοσιότητα την Κυριακή 
ο δικηγόρος του, ο Μπαργού-
θι καλεί τον παλαιστινιακό λαό 
να δυναμώσει την αλληλεγγύη 
του στον αγώνα των απεργών 
πείνας. Ταυτόχρονα, καλεί τη 
Φάταχ και τη Χαμάς να προ-
χωρήσουν σε εθνική συμφιλί-
ωση, ενώ παράλληλα προειδο-
ποιεί την ΠΑ να μην τολμήσει 
να προχωρήσει εκ νέου σε δι-
απραγματεύσεις με τους σιω-
νιστές, όσο το Ισραήλ αρνείται 
να αποτραβηχτεί στα σύνορα 
του ’67, ξηλώνοντας παράλ-
ληλα όλους τους εβραϊκούς 
εποικισμούς που έχει σπείρει 
σε ολόκληρη τη Δυτική Οχθη.

Οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς, 
στρατιωτικό σκέλος της Τζι-
χάντ, με μαγνητοσκοπημένο 
μήνυμα που ανέβασαν στο 
Υoutube, προειδοποίησαν το 
Ισραήλ να μη δοκιμάζει την 
Αντίσταση, αλλά να ικανοποι-
ήσει τα αιτήματα των απερ-
γών πείνας. Το βίντεο δείχνει 
μαχητές της Τζιχάντ να ετοι-
μάζονται να εκτελέσουν τον 
ισραηλινό στρατηγό Νιτζάν 
Αλόν, ενώ άλλοι μαχητές 
ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν 

ρουκέτες Κασάμ κινούμενοι 
μέσα σε υπόγεια τούνελ που 
διατρέχουν το έδαφος της Γά-
ζας και φτάνουν βαθιά μέσα 
στο Ισραήλ.

Καθημερινά γίνονται δια-
δηλώσεις αλληλεγγύης στην 
απεργία πείνας και συγκρού-
σεις μεταξύ παλαιστίνιων 
νεολαίων και του ισραηλινού 
στρατού. Την Παρασκευή 12 
Μάη, ο ισραηλινός στρατός 
χτύπησε με πραγματικά πυρά 
τη διαδήλωση στη Ραμάλα, 
σκοτώνοντας έναν νεαρό Πα-
λαιστίνιο, μόλις 22 χρόνων, και 
τραυματίζοντας άλλον έναν. 
Δεκάδες ήταν οι τραυματίες 
από τα δακρυγόνα και τις πλα-
στικές σφαίρες που χρησιμο-
ποιούν οι σιωνιστές χωρίς φει-
δώ προκειμένου να διαλύουν 
τις διαδηλώσεις. Παράλληλα, 
εκατοντάδες νεαροί μπλοκά-
ρουν καθημερινά με φλεγό-
μενα λάστιχα κεντρικούς δρό-
μους της Δυτικής Οχθης και 
συγκρούονται με τις δυνάμεις 
καταστολής της Παλαιστινια-
κής Αρχής, που τους επιτίθε-
νται με δακρυγόνα και γκλομπ. 
Την Τετάρτη 17 Μάη, δεκάδες 
νεολαίοι απέκλεισαν τα γρα-
φεία του ΟΗΕ στη Ραμάλα 
εμποδίζοντας τους υπάλλη-
λους να εισέλθουν στο χώρο.

Πορεία αλληλεγγύης σήμερα, Μοναστηράκι, 12 μ.

Επιδεινώνεται η υγεία των απεργών 
πείνας παλαιστίνιων κρατούμενων


