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Ξεχνά προφανώς [ο Κ. 
Μπακογιάννης] ότι και εμείς 
πήγαμε σε κηδείες. Και είδα-
με μάλιστα τους πολιτικούς 
του συνοδοιπόρους, ως ηθικοί 
αυτουργοί της δολοφονίας Τε-
μπονέρα και τόσων άλλων, όλα 
αυτά τα χρόνια, να φροντίζουν 
οι φονιάδες -οι κάθε λογής 
Καλαμπόκες,  Ρουπακιάδες, 
Παττακοί- να αποκαθίστανται 
σε θέσεις Τραπεζών, να πα-
ρελαύνουν αμετανόητοι στα 
κανάλια και στη βουλή και να 
απολαμβάνουν την θαλπωρή 
της κατοικίας τους, κόντρα στο 
κοινό αίσθημα της κοινωνίας. 
[…] Δεν είμαστε ίδιοι κ. Περι-
φερειάρχη. Δεν θα είμαστε 
ποτέ…

Διονύσης Τεμπονέρας
Λόγια που σφάζουν σαν μα-

χαίρια και τρυπούν τη φούσκα 
της υποκρισίας και της τρομο-
ϋστερίας.

Τον Αύγουστο του 2018 δε 
θα βγούμε από το Μνημόνιο, 
αλλά θα αλλάξουμε κελί.

Λάκης Λαζόπουλος
Τα ποντίκια εγκαταλείπουν 

το καράβι αμέσως μόλις αρχί-
σει να μπάζει νερά.

Σε καμία περίπτωση δεν θα 
πρέπει να παρασυρθούμε σε 
συνταγές των άκρων που θα 
μας οδηγήσουν σε ρήξη με τις 
μεγάλες κοινωνικές πλειοψη-
φίες.

Ολγα Κεφαλογιάννη
Και μπηχτές κατά του Κούλη 

η Ολγίτσα.
Εχουμε προτάσεις για τα 

προβλήματα της χώρας, δίκαι-
ες, ανατρεπτικές, που θα συμ-
βάλουν σε ιστορικές αλλαγές. 
Θέσεις και προτάσεις που θα 
τον αναδείξουν στη θέση που 
ιστορικά κατείχε στο πολιτικό 
σκηνικό. Η ανασύσταση του 
χώρου μας είναι αναγκαία για 
την χώρα. Το ΚΙΝΗΜΑ Δημο-
κρατών Σοσιαλιστών, έχει ήδη 
καταθέσει δημοσίως τις θέ-
σεις και τις προτάσεις του για 
μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων.

Γιώργος Α. Παπανδρέου
Εντάξει, ο τύπος είναι ο ορι-

σμός του πολιτικού και κοινω-
νικού παχυδερμισμού.

Θα ήταν ολέθριο γι' αυτήν 
την τιτάνια και υπό αντίξοες 
συνθήκες προσπάθεια οι ητ-
τημένοι της κάλπης αλλά ου-
σιαστικοί νικητές να την εγκα-
ταλείψουν στη μέση.

Τα Νέα (Editorial)
Το αφεντικό προειδοποιεί 

Σταύρο και Καμίνη να καθή-
σουν στ' αυγά τους.

Το μέρισμα σε απλά ελληνι-
κά: έχεις πιει το Βόσπορο σε 
μπαρ, έχεις κάνει ένα λογα- 
ριασμό πάνω από 100 ευρώ 
και στο τέλος ο μπάρμαν σε 
κερνάει ένα σφηνάκι…

Σοφία Δήμτσα
Τα εκπαιδευμένα παπα-

γαλάκια του Mega παίρνουν 
την εκδίκησή τους. Ξέρεις τι 
σημαίνει να τη βγαίνεις από 
αριστερά στον ΣΥΡΙΖΑ;

Οταν χάνεις με «νταμπλ 
σκορ» σε ανοιχτές κομ-

ματικές εκλογές με εννιά υπο-
ψήφιους, παραιτείσαι από το 
δεύτερο γύρο αναγνωρίζοντας 
τη νίκη του πρώτου. Πολλοί πε-
ρίμεναν από τον Ανδρουλάκη 
να κάνει το αυτονόητο, όμως 
δεν πήραν υπόψη τους έναν 
βασικό παράγοντα. Στον πρώ-
το γύρο, ο Ανδρουλάκης ήταν 
ένας από τους εννιά και από 
άποψη προβολής κάτω από 
τη Φώφη, τον Θεοδωράκη και 
τον Καμίνη, ακόμα και από τον 
Μανιάτη. Ενώ στο δεύτερο γύ-
ρο θα είναι αυτός και η Φώφη. 
Θα γίνει αναγνωρίσιμος ως 
το αδιαμφισβήτητο «νούμερο 
δύο». Κι επειδή ακόμα είναι 
στα 38 του, θα εξασφαλίσει 
από τώρα το μέλλον του (του-
λάχιστον, αυτό θέλει να ελπί-
ζει). Στην αστική πολιτική δεν 
υπάρχει «το κόμμα». Υπάρχει 
«ο πολιτικός με τις ηγετικές 
φιλοδοξίες».

Η «Αυγή» ανέλαβε να υπε-
ρασπιστεί τον Καμμένο 

στην -εκ των πραγμάτων- σκαν-
δαλώδη υπόθεση της πώλησης 
βλημάτων στο σαουδαραβικό 
καθεστώς. Και όπως συνηθίζε-
ται σ' αυτές τις περιπτώσεις, 
οι δήθεν αποκαλύψεις υφί-
στανται τη σχετική «κίτρινη» 
επεξεργασία για να γίνουν πιο 
αληθοφανείς οι ισχυρισμοί. «Η 
Αυγή αποκαλύπτει τα έγγρα-
φα» έγραφε η φυλλάδα του 
ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο 11 Νοέμ-
βρη. Αυτά τα έγγραφα, όμως, 
τα είχε καταθέσει στη Βουλή ο 
Καμμένος από τις 7 Νοέμβρη 
και τα είχε αναρτήσει και στην 
ιστοσελίδα του υπουργείου 
Αμυνας. Δεν ήταν τίποτα και-
νούργιο (σχετική αναφορά σ' 
αυτά τα έγγραφα κάναμε κι 

εμείς στο προηγούμενο φύλλο 
της Κόντρας).  Μέσα σ' αυτά 
τα έγγραφα ήταν και η πιστο-
ποίηση βάσει της οποίας ο 
περιβόητος -πλέον- Βασίλειος 
Παπαδόπουλος πιστοποιείται 
ως εκπρόσωπος της Σαουδικής 
Αραβίας. Υπογράφεται από τον 
συνταγματάρχη Αντέλ Αλσαΐφ, 
«αναπληρωτή διευθυντή Στρα-
τού και Πυρομαχικών του βασι-
λείου της Σαουδικής Αραβίας» 
γράφει η «Αυγή». Αμ δε! Οπως 
μπορείτε να δείτε και στη φω-
τογραφία, ο Αλσαΐφ είναι ανα-
πληρωτής διευθυντής Οπλων 
και Πυρομαχικών της σαουδα-
ραβικής πολεμικής αροπορίας, 
ενώ ο άλλος συνταγματάρχης, 
ο Αλενιάζι, που ήρθε στην Ελ-

λάδα και ο Καμμένος ζήτησε 
να τον «βυσματώσουν», είναι 
διευθυντής Συμβάσεων και  
Συμφωνιών του σαουδαρα-
βικού υπουργείου Αμυνας. 
Ανώτερος  από τον Αλσαΐφ.  Γι' 
αυτόν δε λέει κουβέντα η «Αυ-
γούλα η κιτρινούλα».

Ο συντάκτης που ανέλα-
βε άρον-άρον να διεκπε-

ραιώσει την επιχείρηση υπε-
ράσπισης του Καμμένου δεν 
ενδιαφέρθηκε και τόσο για 
τα στοιχεία. Ετσι, έφτασε στο 
σημείο να γράψει ότι η εται-

ρία του Παπαδόπουλου «είναι 
εκείνη που διεκπεραίωσε την 
τελική εξαγωγή». Ποια τελική 
εξαγωγή, ρε άθλιο παπαγαλά-
κι; Ούτε τις δηλώσεις και τις 
ανακοινώσεις του Καμμένου 
δε διαβάζεις; Η εξαγωγή δεν 
έγινε. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει 
στο μέλλον και με ποια μορφή, 
πάντως ο Παπαδόπουλος, που 
υπέγραψε τη «διακρατική σύμ-
βαση» στις 13 Ιούνη και έπρεπε 
εντός δέκα ημερών να βάλει 
λεφτά στον τραπεζικό λογαρι-
ασμό που του υποδείχτηκε, δεν 
έβαλε δεκάρα. Η «δουλειά» 
προς το παρόν είναι παγωμένη.

18/11: Ημέρα χρόνιας αποφρακτικής πνευμονο-
πάθειας, Μαρόκο, Αλβανία: Ημέρα ανεξαρτησί-
ας, Ομάν: Εθνική γιορτή, Αϊτή: Ημέρα στρατού 

18/11/1968: Καταδίκη Αλ. Παναγούλη σε 
θάνατο, ποινές σε δέκα μέλη «Ελληνι-
κής Αντίστασης» 18/11/1977: Τρεις βόμβες 
σε αμερικάνικα αυτοκίνητα, μία σε κατάστημα 
AEG (Πάτρα) 18/11/1995: 504 συλλήψεις στο Πο-
λυτεχνείο (οι 86 ανήλικοι) 19/11: Ημέρα δημό-
σιας τουαλέτας, ημέρα άντρα, Μάλι: Ημέρα απε-
λευθέρωσης, Μονακό: Ημέρα Μονεγάσκων, Πουέρτο 

Ρίκο: Ημέρα ανακάλυψης (1493) 19/11/1936: 
Δολοφονία Buenaventura Durruti 20/11: 
Ημέρα για εκβιομηχάνιση Αφρικής, ημέρα για 
δικαιώματα παιδιού, ημέρα μνήμης υπερφυλικών, 
Μεξικό: Ημέρα επανάστασης (1910) 20/11/1977: 

Τρεις βόμβες σε εγκαταστάσεις «Bosch», μία σε 
«Volkswagen» 20/11/1990: Ρουκέτα κατά Βαρ-
δή Βαρδινογιάννη (17Ν) 20/11/1991: Συμπλο-
κή Σεπολίων 21/11: Ημέρα τηλεόρασης, ημέρα 
χαιρετισμού 21/11/1967: 21 καταδίκες με-
λών ΠΑΜ 21/11/1973: Πραξικόπημα Δ. Ιωαννίδη 
21/11/2001: Ο αστυνόμος Γιάννης Ριζόπουλος 
δολοφονεί (πλατεία Αμερικής) τον 20χρονο αλ-
βανό μετανάστη Gentjan Celniku 21/11/2006: 
Μετανάστης από Μαγκρέμπ νεκρός στο ΑΤ Ομό-
νοιας 22/11: Λίβανος: Ημέρα ανεξαρτησίας 
(1943) 22/11/1963: Δολοφονία Τζον Κένεντι 
22/11/1973: Διαλύονται 28 φοιτητι-
κοί σύλλογοι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα, Γιάννενα, Χανιά 22/11/1978: Το 
ΚΚΕ εσ. καταδικάζει Εμφύλιο και Δεκεμβρια-
νά ως «ιστορικά λάθη καθοριστικής σημασίας» 

22/11/2002: Διεύρυνση ΝΑΤΟ προς ανατολάς με 
επτά νέες χώρες 23/11: Ιαπωνία: Ημέρα εργα-
σίας-ευχαριστιών 23/11/1968: Δεκατρείς κατα-
δίκες μελών «Ρήγα Φεραίου» 23/11/2000: Εκτε-
λούνται εν ψυχρώ δυο νεαροί Αλβανοί (22χρονος 
Τσαβαχίρ Κατσάνι, 15χρονος Ριόν) από έλληνα 
οπλοφόρο (Γαλάτιστα Χαλκιδικής) 24/11: Ημέ-
ρα διαμαρτυρίας ενάντια στα πολεμικά παι-
χνίδια 24/11/1967: Βόμβα μέσα στο υπουργείο 

Βιομηχανίας (ΔΕΑ) 24/11/1983: Ανταλλα-
γή έξι ισραηλινών αιχμαλώτων της PLO 
με 4.424 παλαιστινίους φυλακισμένους 
στο Ισραήλ 24/11/1997: Βομβιστική επίθεση 
(Επαναστατικοί Πυρήνες) σε γραφεία Πανεθνικής 
Οργάνωσης (επικεφαλής της οποίας ήταν ο πρώην 
πρόεδρος Αρείου Πάγου Βασίλειος Κόκκινος).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

 u Ποια greek statistics; u Τα Τsipras 
statistics ανοίγουν νέα πεδία στην 
επιστήμη της απάτης u Παίρνεις ανε-
ξόφλητες οφειλές του ελληνικού κρά-
τους, τις προσθέτεις στα φιλανθρωπι-
κού τύπου επιδόματα και αυτόματα το 
«κοινωνικό μέρισμα» διπλασιάζεται u 

Δεν πρέπει όμως να έχετε παράπονο 

u Η «Κόντρα» σας είχε προειδοποιήσει 
ότι αυτό θα γίνει u Ελπίζω να είχατε 
ήδη ξεκινήσει τη σχετική ζύμωση στον 
περίγυρό σας u Αν όχι, καιρός να το 
κάνετε τώρα u Να ξεσκεπαστούν ξανά 
οι αδίστακτοι ψεύτες u Γιατί αυτό δεν 
είναι το τελευταίο ψέμα u Να το επα-
ναλάβει και η στήλη για να μη χάσουμε 
την ουσία u Για τι σκοπό προορίζονται 
τα βλήματα που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ θέλει να πουλήσει στη σαουδα-
ραβική μοναρχία; u Για την εν εξελίξει 
γενοκτονία του σιιτικού πληθυσμού 
στην Υεμένη u Οποιο κύκλωμα κι αν 

επικρατήσει, ο σκοπός δε θ' αλλάξει 
u Παιδάκια στην Υεμένη θα σκοτώ-
σουν u Νοσοκομεία με τους ασθενείς 
ανήμπορους στα κρεβάτια τους θα 
ισοπεδώσουν u Ντροπή σας πασόκοι! 
u Μα μόλις 0,53% στον Πόντα; u Επα-
ναλαμβάνουμε: στον Πόντα; u Μόνο 
τα βιντεοκλίπ και τις φωτογραφίες στο 
Ιντερνετ να τιμούσατε, θα τον είχατε 
βγάλει τουλάχιστον δεύτερο u Τελικά, 
εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι στον 
Πειραιά ο Μώραλης είναι το αφεντικό 
και ο Μαρινάκης ο… αυτοφωράκιας του 

u Τι γελάτε; u Ο Μώραλης δήμαρχος, 
ο Μαρινάκης απλός δημοτικός σύμβου-
λος u Τώρα, ο Μώραλης πρόεδρος του 
Ολυμπιακού, ο Μαρινάκης κατηγορού-
μενος για κακούργημα… u Τι κάνεις 
όταν από άποψη δημοσιότητας είσαι 
πολύ χαμηλά; u Πας και στήνεσαι 
στην ουρά για να ψηφίσεις αρχηγό της 
Κεντροαριστεράς u Και φροντίζεις να 

καλέσεις τους φωτορεπόρτερ να σε 
απαθανατίσουν u Γιωργάκης για πάντα 

u Τηρουμένων των αναλογιών, το ίδιο 
ισχύει και για τον Πανίκα u Μαραζώνει 
ο -το πάλαι- μετρ των πρωινάδικων και 
των μεσημεριανάδικων u Τον έχουν 
ξεχάσει όλες οι τηλεκουτσομπόλες 
και είπε να θυμίσει την παρουσία του 
ψηφίζοντας για αρχηγό της Κεντρο-
αριστεράς u Και πρέπει να έπεσε σε 
βαριά κατάθλιψη όταν διαπίστωσε ότι 
ουδείς αναρωτήθηκε «ποιον ψήφισε;» 

u Μια εμφάνιση με στολή κολομπίνας 
στις Απόκριες ίσως να ήταν μια λύση 

u «Τρελόγερο» αποκάλεσε ο Κιμ τον 
Τραμπ u «Θα μπορούσα να σε αποκα-
λέσω “κοντόχοντρο“, αλλά έχω αγωγή» 
απάντησε ο Τραμπ! u Συγχαρητήρια 
στους ψηφοφόρους της Κεντροαρι-
στεράς μοίρασε ο Πρετεντεράκος 

u Και τους χαρακτήρισε ανθρώπους 
«που σήκωσαν κεφάλι απέναντι σε μια 

αποκρουστική Ακροδεξιά και σε έναν 
απεχθή αριστερό λαϊκισμό» u Ποιοι 
λείπουν από την εξίσωση; u Ο Κούλης 
και η ΝΔ! u Αμα είσαι τόσο λυσσασμέ-
νος, καρφώνεσαι u Δεν είναι είδηση 
ότι πήγε ο Μάνος να ψηφίσει για αρχη-
γό του ΠΑΣΟΚ (συγνώμη, του νέου φο-
ρέα της Κεντροαριστεράς) u Βουλευ-
τής του ΠΑΣΟΚ υπήρξε, είχε όχι απλώς 
δικαίωμα, αλλά υποχρέωση u Είδηση 
είναι ότι δεν ακούστηκε τίποτα για τον 
Ανδριανόπουλο και τον Μίμη Ανδρου-
λάκη u Αλήθεια, πού χάθηκε αυτή η 
ψυχή; u Πώς αντέχει ο αθεράπευτος 
ναρκισσισμός του μακριά από τα ρα-
διοφωνικά στούντιο και τα τηλεοπτικά 
πλατό; u Εκτός αν ετοιμάζει τη μεγάλη 
επιστροφή u Το Μαράκι (συνήθως δια-
βάζεται ως μια λέξη) ξέρουμε ότι ευρί-
σκεται εις την αλλοδαπήν u Καλύτερα 
μπίζνες με ΜΚΟ στο εξωτερικό παρά 
αφάνεια στην Ελλάδα u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Η απόφαση των οργάνων του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών 
Σοσιαλιστών, μετά και από σχετική δική μου εισήγηση, είναι το 

ΚΙΝΗΜΑ μας, να διαδραματίσει ρόλο εγγυητή και καταλύτη του 
εγχειρήματος της ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου. Ως 
πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και τελευταίος Πρωθυπουργός 

της Προοδευτικής Παράταξης, έχω μεγάλη ευθύνη για την 
πορεία της και την προσπάθεια κατάκτησης μιας νέας ενότητας, 

η οποία μάλιστα, δεν μπορεί παρά να χαρακτηρίζεται από το 
προοδευτικό ιδεολογικό και πολιτικό της πρόσημο.

Γιώργος Παπανδρέου

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Πασοκάρα… και τα μυαλά στα κάγκελα!
Ποιοι «κεντρώοι μεταρρυθμιστές», 

που είδαν φως και μπήκαν; Πασο-
κάρα για πάντα. Αυτό ήταν το μήνυμα 
που έστειλαν όσοι ψήφισαν στις εκλο-
γές για αρχηγό του «νέου φορέα της 
Κεντροαριστεράς» την περασμένη 
Κυριακή. Καμίνης και Θεοδωράκης 
δεν έπιασαν μαζί ούτε 25% (13,52% 
ο πρώτος, 9,8% ο δεύτερος). Ολοι 
οι υπόλοιποι, που πήραν πάνω από 
75%, ήταν σάρκα από τη σάρκα του 
ΠΑΣΟΚ. Και στην κορυφή βρέθηκαν 
οι δύο που είχαν οργανική σχέση με 
τον μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ: 42,5% η 
Γεννηματά, 25,1% ο Ανδρουλάκης.

Οπως θα προσέξατε, δεν αναφε-
ρόμαστε σε απόλυτους αριθμούς, 
αλλά σε ποσοστά. Αυτά είναι σίγου-
ρα σωστά και συμφωνημένα από τα 
επιτελεία των υποψήφιων. Και πάνω 
σ' αυτά προσαρμόζεται ο αριθμός 
του συνόλου των ψηφισάντων. Αυτοί 
έχουν το μαχαίρι, αυτοί και το πεπόνι. 
Διαμορφώνουν τα νούμερα όπως βο-
λεύει τις ανάγκες της προπαγάνδας 
τους. Δε χρειάζεται να θυμίσουμε 
τους… ένα εκατομμύριο ψηφοφό-
ρους που υποτίθεται ότι είχαν ψη-
φίσει τον Γιωργάκη το 2004. Αρκεί 
να θυμίσουμε τις αποκαλύψεις που 
έγιναν στη Γαλλία για το «μαϊμούδι-
σμα» των αριθμών στην primaire των 
σοσιαλδημοκρατών και τη γκέλα που 
έκαναν οι επιτελείς της ΝΔ, όταν δεν 
πρόσεξαν στο «μαγείρεμα» του τελι-
κού αριθμού και αποκαλύφθηκε η… 
δημιουργική λογιστική. Επειδή, λοι-
πόν, δεν απευθυνόμαστε σε αφελείς, 
περιοριζόμαστε να υπενθυμίσουμε 
ότι οι κεντροαριστεροί έλεγαν ότι κά-
των από 100.000 θα είναι ήττα και πά-
νω από 200.000 θα είναι θρίαμβος. 
Ε, τελικά ανακοίνωσαν ότι ψήφισαν… 
210.264 ψηφοφόροι.

Ας επικεντρωθούμε, λοιπόν, απο-
κλειστικά σε όσα έχουν πολιτική ση-
μασία.

Αποδείχτηκε ότι στη λεγόμενη 
Κεντροαριστερά υπάρχει μόνον ένα 
κόμμα: το ΠΑΣΟΚ. Ο Θεοδωράκης, 
που στη Βουλή θεωρείται ακόμα αρ-
χηγός κόμματος, ήρθε τέταρτος και 
καταϊδρωμένος, χωρίς να καταφέρει  
ούτε διπλάσιο ποσοστό να πιάσει. Ο 
Καμίνης, που μαζί με τον Θεοδωρά-
κη υποστηρίχτηκε πολύ από τα Μέσα 
του Μαρινάκη, πήρε λίγο παραπάνω 
από το μισό ποσοστό του Ανδρου-
λάκη και λιγότερο από το ένα τρίτο 
της Φώφης. Αποδείχτηκε έτσι πως οι 
διάφοροι «διαμορφωτές της κοινής 
γνώμης», που κατέχουν περίοπτη θέ-
ση στο αστικό μιντιακό σύστημα, δεν 
έχουν καμιά επαφή με τους ψηφοφό-
ρους του ΠΑΣΟΚ (και όχι μόνο). Είναι 
απλώς κύμβαλα αλαλάζοντα.

Για την τριπλέτα Γάτσιου-Πόντα-
Τζιώτη δε θα πούμε τίποτα. Ηταν 
απλώς το γραφικό συμπλήρωμα. Ο 
Ραγκούσης βρήκε έναν εύσχημο 
τρόπο για να επανέλθει στο ΠΑ-
ΣΟΚ. Ομως, το ισχνότατο 2,5% που 
πήρε δεν του δίνει ελπίδες να παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο, τουλάχιστον 
σε πρώτη φάση. Εκείνος, όμως, που 
έφαγε το πιο ηχηρό χαστούκι ήταν 
ο «πολύς» Γιάννης Μανιάτης, που 
περιέφερε τον εαυτό του στα ΜΜΕ 
και αυτοπαρουσιαζόταν ως η μεγά-
λη ελπίδα της παράταξης. Με 4,26% 
αποδείχτηκε ένα ολοστρόγγυλο μη-
δενικό.

Ο Ανδρουλάκης αποδείχτηκε άξιος 
μαθητής του Σκανδαλίδη, που ήταν ο 
άνθρωπος που τον ανέδειξε στο ΠΑ-
ΣΟΚ, κάνοντάς τον γραμματέα (θέση 
που εκμεταλλεύτηκε για να εκλεγεί 
ευρωβουλευτής). Και «πατροκτονία» 

διέπραξε και δεύτερος βγήκε και σε 
επαναληπτικό γύρο θα πάει, για να 
προβληθεί ως το μοναδικό αντίπαλο 
δέος στη Φώφη και να καταγράψει 
μια ήττα με ποσοστό μεγαλύτερο από 
το 25,1% του πρώτου γύρου, ελπίζο-
ντας πάντοτε ότι μπορεί να κάνει και 
την έκπληξη (όχι να νικήσει, αλλά να 
έχει διαφορά μικρότερη από το -17% 
του πρώτου γύρου.

Προς το παρόν έχουμε την κατα-
σκευασμένη ευωχία για τη «μεγάλη 
συμμετοχή». Είναι μέρος του προ-
παγανδιστικού παιχνιδιού, που δεν 
αμφισβητείται από τα άλλα κόμμα-
τα, γιατί είτε έχουν κάνει το ίδιο εί-
τε σκοπεύουν να κάνουν το ίδιο. Τα 
δύσκολα, όπως έχουμε ξαναγράψει, 
θ' αρχίσουν μετά. Πριν όμως μιλή-
σουμε γι' αυτά, ας ρίξουμε μια ματιά 
στα λεγόμενα ποιοτικά στοιχεία των 
ψηφοφόρων (όσοι κι αν ήταν αυτοί), 
όπως δημοσιεύτηκαν από την επιτρο-
πή Αλιβιζάτου.

Αν χωρίσουμε τους ψηφοφόρους 
σε δυο μεγάλες ηλικιακές κατηγο-
ρίες, θα δούμε ότι η ομάδα 17-44 
αποτελούσε το 22% του συνόλου και 
η ομάδα άνω των 44 αποτελούσε το 
78%. Μάλιστα, στην πρώτη ομάδα, η 
υποομάδα 17-24 αποτελούσε μόλις 
το 2% των ψηφοφόρων και η ομάδα 
25-34 το 9%. Στη δε δεύτερη ομάδα, 
η ηλικία 45-54 αποτελούσε το 16%, η 
ομάδα 55-65 το 25% και η ομάδα 65 
και άνω το 37%. Οι ίδιοι δηλαδή πε-
ριγράφουν ένα γερασμένο εκλογικό 
σώμα, γεγονός που δεν προδιαγράφει 
κάποιο ελπιδοφόρο μέλλον. Και δεν 
νομίζουμε ότι με αρχηγό τη Φώφη 
μπορούν να έχουν την παραμικρή ελ-
πίδα να αλλάξουν αυτή τη δυσοίωνη 
προοπτική (ειδικά αν σκεφτούμε ότι 
η υποστήριξη των αστικών κομμάτων 

γίνεται ολοένα και περισσότερο με 
όρους λάιφ στάιλ). 

Αυτό δε σημαίνει ότι δεν έχει λό-
γους να ανησυχεί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί 
είναι κάτι παραπάνω από προφανές 
ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι συγκοι-
νωνούντα δοχεία. Και πέντε μονάδες 
παραπάνω να πάρει ο «νέος» φορέ-
ας», θα τις κόψει από τον ΣΥΡΙΖΑ, που 
υφίσταται έτσι κι αλλιώς τη φθορά 
λόγω της μνημονιακής κυβερνητικής  
του θητείας. Προς το παρόν το Μαξί-
μου δείχνει «αυτοσυγκράτηση», έτσι 
όμως και ανέβουν οι αντιπολιτευτικοί 
τόνοι από πλευράς Φώφης, πρέπει να 
θεωρείται σίγουρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
απαντήσει σε εξίσου υψηλούς τό-
νους. Και μια τέτοια αντιπαράθεση 
κάθε άλλο παρά βολεύει τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, γιατί θα αναγκαστεί να ανοίξει 
ένα δεύτερο μέτωπο, δίπλα σ' αυτό 
με τη ΝΔ, γεγονός που θα διευκολύ-
νει τη διαμόρφωση ενός αντι-ΣΥΡΙΖΑ 
μετώπου.

Κατά τα άλλα, ο «νέος φορέας» θα 
είναι… ΠΑΣΟΚ και συνεργαζόμενοι. 
Ηδη, ο Γιωργάκης τάχθηκε καθαρά 
υπέρ ενός πολυκομματικού φορέα και 
όχι υπέρ ενός ενιαίου κόμματος. Με 
βάση και τη συμφωνία για διατήρηση 
ξεχωριστών κοινοβουλευτικών ομά-
δων από τη ΔΗΣΥ και το Ποτάμι, αυτή 
η τάση ενισχύεται. Δεν είναι ανησυχη-
τικό για τον Θεοδωράκη το γεγονός 
ότι βγήκαν μερικές ντουζίνες μέλη 
του Ποταμιού και τον κατηγορούν 
ότι «με μια καθαρά προσωπική του 
απόφαση έθεσε υποψηφιότητα για 
αρχηγός του Νέου Φορέα. Δεν στα-
μάτησε σε αυτό, εντελώς αυθαίρετα 
και αντικαταστατικά, προδιέγραψε 
την αναστολή λειτουργίας του Ποτα-
μιού και την απορρόφησή του από αυ-
τό που μέχρι τώρα πολεμούσε». Ολοι 

αυτοί δεν εκπροσωπούν τίποτα πέρα 
από τον εαυτό τους. Για τον Θεοδω-
ράκη το ζήτημα είναι τι ρόλο θα του 
παραχωρήσουν οι πασόκοι στα ηγετι-
κά κλιμάκια του νέου φορέα. Αν τον 
έχει εξασφαλίσει, τότε θα παρατήσει 
σύξυλους όσους δεν τον ακολουθή-
σουν. Ο Καμίνης από την άλλη θα 
πρέπει να διαλέξει: ή θα περιοριστεί 
να διεκδικήσει για τρίτη φορά το Δή-
μο Αθηναίων (με πολλές πιθανότητες 
να τον χάσει) ή θα αναζητήσει μια 
θέση στα ψηφοδέλτια της Α' Αθήνας, 
για να μπορέσει να μεταπηδήσει στη 
Βουλή (ή και στην ευρωβουλή).

Θέλουμε να πούμε ότι η διαδικασία 
συγκρότησης του νέου φορέα (που δε 
θα είναι καθόλου νέος, αλλά το ΠΑ-
ΣΟΚ με τσόντες) δε θα είναι κάποια 
ιδεολογικοπολιτική διαδικασία, όπως 
θα παρουσιαστεί, αλλά μια διαδικα-
σία παρασκήνιου, στο οποίο θα επιδι-
ωχτεί να μοιραστούν τα φέουδα έτσι 
που να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι. 
Η ψηφοφορία για αρχηγό στον πρώτο 
γύρο έδωσε έναν δείκτη για τη μοι-
ρασιά, αλλά κανένας δεν πρόκειται 
να αποδεχτεί αυτόν τον δείκτη. Ούτε 
το ΠΑΣΟΚ ούτε οι υπόλοιποι. Δε θα 
δεχτεί, για παράδειγμα, το Ποτάμι να 
πάρει το 10% των συνέδρων στο ιδρυ-
τικό συνέδριο, ούτε ο Καμίνης να εκ-
προσωπηθεί μόνο από τον εαυτό του, 
δεδομένου ότι δεν έχει κόμμα.

Θα τα καταφέρουν; Και γιατί να 
μας νοιάξει, είναι η απάντηση στο 
ερώτημα. Θα παρακολουθούμε τη 
διαδικασία και θα τη σχολιάζουμε. 
Το μόνο βέβαιο είναι πως οι μιντιάρ-
χες πιέζουν ήδη για ενότητα (τουλά-
χιστον μέχρι τις επόμενες εκλογές), 
γιατί αλλιώς ο μόνος ευνοημένος θα 
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μένει να δούμε αν ο 
Μητσοτάκης θα μπει σφήνα.

Αλέξης Τσίπρας

Στριμωγμένος προσπαθεί ν' αλλάξει την ατζέντα
Συνεντευξιαζόμενος στο 

ΑΠΕ/ΜΠΕ, στα τέλη της 
προηγούμενης εβδομάδας, ο 
Τσακαλώτος είχε πει για το πε-
ριβόητο «κοινωνικό μέρισμα»: 
«Οι δαπάνες και οι κατανομή 
τους συζητούνται με τους θε-
σμούς. Αυτή η συζήτηση βρί-
σκεται σε πολύ προχωρημένο 
στάδιο. Αυτό που είμαι σε θέ-
ση να σας πω από τώρα, είναι 
ότι το κομμάτι για κοινωνικούς 
σκοπούς θα είναι σαφώς μεγα-
λύτερο από πέρυσι».

Στο Μαξίμου, όμως, δεν 
είχαν χρόνο να περιμένουν 
μέχρι να ξεκαθαρίσουν και 
οι τελευταίες λεπτομέρειες 
και κυρίως μέχρι να υπάρξει 
κάποια συνεδρίαση οργάνου 
όπως το EuroWorkingGroup. 
Μόλις ο Τσακαλώτος τους είπε 
ότι συμφώνησαν στα βασικά 
μεγέθη, οργάνωσαν έκτακτο 
διάγγελμα του Τσίπρα (ο τύ-
πος έχει ξεφτιλίσει και την έν-
νοια του διαγγέλματος, όπως 
έχει διαμορφωθεί στην αστική 
πολιτική παράδοση), ο οποίος 
μοίρασε φιλοδωρήματα στους 

φτωχούς. Φιολοδωρήματα με 
λεφτά που είχε αρπάξει και 
από τη δική τους τσέπη.

Αναλυτικά για το περιεχό-
μενο του «κοινωνικού μερί-
σματος» γράφουμε στο «σα-
λόνι» αυτού του φύλλου. Εδώ 
περιοριζόμαστε στην πολιτική 
διάσταση του θέματος.

Η βιασύνη του Τσίπρα δεν 
εξηγείται με όρους χρονοδι-
αγράμματος. Είχαν τουλάχι-
στον ένα μήνα μπροστά τους 
για να  τα κανονίσουν όλα με 
την ησυχία τους. Εξηγείται με 
όρους πολιτικού στριμώγμα-
τος. Μπορεί οι πασόκοι να λέ-
νε ότι θέλει να επισκιάσει τον 
θρίαμβο του «νέου φορέα» 
(θρίαμβο που τον βλέπουν μό-
νον αυτοί, γιατί αυτοί τον κα-
τασκεύασαν), όμως αυτό είναι 
το τελευταίο που ενδιαφέρει 
τον Τσίπρα. Είναι το ναυάγιο 
της επιχείρησης «ηθικό πλε-
ονέκτημα» που τον έφερε και 
πάλι με την πλάτη στον τοίχο 
και γι' αυτό προσπαθεί να δρα-
πετεύσει από το μέτωπο που ο 
ίδιος άνοιξε και να μεταφέρει 

την ατζέντα στην «κοινωνική 
ευαισθησία».

Οπως είναι γνωστό, μετά 
την «περιπέτεια» με τα ντα-
λαβέρια του Καμμένου με τον 
ισοβίτη Γιαννουσάκη, το Μαξί-
μου προσπάθησε να αντεπιτε-
θεί εγείροντας ζήτημα με τα 
νταλαβέρια του Αυγενάκη με 
κυκλώματα ποινικών. Στο κα-
πάκι ήρθε και το ξαναζέσταμα 
της υπόθεσης «η offshore της 
Μαρέβα», χάρη στα λεγόμενα 
Paradise Papers. Μολονότι τα 
τελευταία δεν προσέθεσαν 
κάτι καινούργιο στα όσα είχε 
αποκαλύψει τον περασμένο 
Φλεβάρη ο Βαξεβάνης, για 
τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν μια καλή ευκαιρία για να 
μεταφέρουν την ατζέντα στο 
«ηθικό πλεονέκτημα» που δή-
θεν έχουν οι συριζαίοι έναντι 
του Μητσοτάκη και των στελε-
χών της ΝΔ.

Και ξαφνικά, πάνω που οι 
Τσιπραίοι είχαν πάρει την 
πρωτοβουλία και ο Μητσοτά-
κης μιμούνταν την… Αντζελα 
Δημητρίου («χτυπήσε εμένα, 

όχι τη γυναίκα μου»), σκάει η 
υπόθεση με την πώληση βλη-
μάτων στη Σαουδική Αραβία, 
με πρωταγωνιστή και πάλι τον 
Καμμένο. Αυτή τη φορά, όμως, 
δεν πρόκειται για τις βόλτες 
του Καμμένου σε πολυτελή μα-
γαζιά και καζίνο του Λονδίνου, 
για το αν πλήρωσε με μετρητά 
ή με την πιστωτική του κάρτα, 
αλλά για μια υπόθεση διακρα-
τική, στην οποία εμπλέκεται ο 
ίδιος ο Καμμένος, αρμόδιοι 
για τα εξοπλιστικά ανώτατοι 
αξιωματικοί, διπλωμάτες του 
υπουργείου Εξωτερικών, σα-
ουδάραβες αξιωματικοί διά-
φορων στρατιωτικών υπηρε-
σιών κι ένας έλληνας έμπορος 
όπλων. Η υπόθεση ξεφεύγει 
από τη γραφικότητα και τις 
προσωπικές συμπεριφορές 
και μετατρέπεται σε κατεξο-
χήν πολιτικό ζήτημα.

Στο ζήτημα αυτό ο Τσίπρας 
έχει χάσει από τα αποδυτήρια. 
Εχει μεν την πλειοψηφία για 
να υψώσει τείχος προστασίας 
γύρω από τον Καμμένο, όταν 
όμως η υπόθεση φτάσει στη 

Βουλή, αφού προηγουμένως 
σέρνεται επί  μέρες στα ΜΜΕ, 
με τον Καμμένο κυριολεκτικά 
να «ζωγραφίζει» και τους άλ-
λους να «πετάνε» το ένα έγ-
γραφο μετά το άλλο, θα έχει 
απωλέσει ήδη ένα σημαντικό 
πολιτικό κεφάλαιο και θ' αφή-
σει το υπόλοιπο στην κοινο-
βουλευτική συζήτηση, η οποία 
αναγκαστικά θα γίνει κάποια 
στιγμή (έχουν κατατεθεί επί-
καιρες ερωτήσεις από τη ΝΔ 
και από τον Λοβέρδο). Ετσι 
όπως είναι «χτισμένη» αυτή η 
υπόθεση, θα αφαιρέσει από 
τον Τσίπρα το δικαίωμα να 
επικαλείται το «ηθικό πλεονέ-
κτημα».

Γι' αυτό και το επιτελείο του 
Μαξίμου αποφάσισε να «δρα-
πετεύσει» από αυτό το πεδίο 
και να μεταφερθεί στο πεδίο 
της «πρακτικής πολιτικής», 
μοιράζοντας και φέτος φιλαν-
θρωπικά βοηθήματα (το know 
how, ως γνωστόν, το έχουν 
οι Σαμαροβενιζέλοι από το 
2014).  Γι' αυτό βγήκε και έκα-
νε εσπευσμένα το διάγγελμα 

(ένα διάγγελμα γεμάτο με χο-
ντρά και ξεδιάντροπα ψέματα, 
αλλά αυτό δεν είναι είδηση για 
τον Τσίπρα), ενώ ακόμα πιο 
εσπευσμένα κατέθεσαν την 
επόμενη μέρα τη ρύθμιση με 
κατεπείγουσα διαδικασία.

Στις Βρυξέλλες φάνηκαν 
να ψιλογκρινιάζουν, γιατί δεν 
ακολουθήθηκαν όλες οι προ-
βλεπόμενες διαδικασίες, όμως 
ο Τσίπρας είναι σίγουρος ότι 
δε θα τον ενοχλήσουν, γιατί η 
συμφωνία υπάρχει ήδη.

«Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι 
αυτοί ελεηθήσονται» λέει ο πέ-
μπτος μακαρισμός της χριστι-
ανικής μυθολογίας. Ο Τσίπρας 
θέλει να τον μεταφέρει στην 
αστική πολιτική. Μοιράζει φι-
λανθρωπικά βοηθήματα στους 
ληστευμένους με την ελπίδα 
ότι θα ελεηθεί με ψήφους στις 
επόμενες εκλογές. Το παρά-
δειγμα των Σαμαροβενιζέλων 
έδειξε ότι ο συγκεκριμένος 
δρόμος δεν οδηγεί στην επι-
τυχία. Και μάλλον θα επιβε-
βαιωθεί και στην περίπτωση 
των Τσιπροκαμμένων.
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Υεμένη

Στα όρια τεράστιας ανθρωπιστικής καταστροφής
Βαθαίνει η ανθρωπιστική κρίση 

στην Υεμένη, ύστερα από τον βομ-
βαρδισμό από σαουδαραβικά μαχητι-
κά αεροσκάφη, την Τρίτη 14 Νοέμβρη, 
και την καταστροφή του πολιτικού 
αεροδρομίου της πρωτεύουσας Σα-
ναά, που εξυπηρετούσε τη μεταφορά 
εκατοντάδων τόνων ανθρωπιστικής 
βοήθειας. Ο βομβαρδισμός του αε-
ροδρομίου είχε σαν στόχο να προκα-
λέσει τη μέγιστη ζημιά στους σιίτες 
αντάρτες Χούθι που ελέγχουν την 
πόλη, εξυπηρετώντας την τακτική της 
Σαουδικής Αραβίας να οδηγήσει τον 
πληθυσμό του βορείου τμήματος και 
της πρωτεύουσας της χώρας σε λιμο-
κτονία, προκειμένου να τον στρέψει 
ενάντια στους Χούθι σαν υπεύθυνους 
για την ανθρωπιστική καταστροφή.

Η συμμαχία των αραβικών καθε-
στώτων υπό την ηγεσία της Σαουδι-
κής Αραβίας, που έχει εξαπολύσει 
τον πόλεμο εναντίον των Χούθι, έχει 
επιβάλει τον αποκλεισμό του αερο-
δρομίου από το 2016, επιτρέποντας 
μόνο λίγες πτήσεις που μεταφέρουν 
ιατρικό υλικό και τρόφιμα στον πλη-
θυσμό της πόλης ή μεταφέρουν μέλη 
ανθρωπιστικών οργανώσεων. Μετά 
τον βομβαρδισμό του αεροδρομίου, 
αυτή η λιγοστή ανθρωπιστική βοή-
θεια σταματάει επ’ αόριστο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι 
συμμαχικές δυνάμεις σκλήρυναν το 

εμπάργκο που έχουν επιβάλει στην 
Υεμένη, επιβάλλοντας πλήρη χερ-
σαίο, εναέριο και θαλάσσιο αποκλει-
σμό, με αφορμή την εκτόξευση από 
τους Χούθι ρουκέτας με στόχο την 
πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, 
Ριάντ. Η Σαουδική Αραβία ισχυρίζε-
ται ότι το εμπάργκο έχει σαν στόχο 
να εμποδίσει το Ιράν να συνεχίσει να 
τροφοδοτεί με όπλα τους Χούθι.

Τη Δευτέρα 13 Νοέμβρη, υπό το 
βάρος της ανθρωπιστικής κρίσης, η 
συμμαχία ανακοίνωσε ότι θα άρει τον 
αποκλεισμό του λιμανιού του Αντεν, 
που ελέγχεται από τις δυνάμεις του 
έκπτωτου προέδρου, Μανσούρ Χαντί, 
για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βο-
ήθειας, αλλά αρνήθηκε να ανοίξει το 
λιμάνι της Χοντεϊντά που βρίσκεται 

κοντά στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με 
τον ΟΗΕ, ο αποκλεισμός του λιμανι-
ού της Χοντεϊντά θέτει σε κίνδυνο 
εκατομμύρια πολίτες στο βόρειο τμή-
μα της χώρας. Το λιμάνι του Αντεν δεν 
έχει τις απαραίτητες υποδομές για 
να διαχειριστεί αποτελεσματικά τον 
όγκο της ανθρωπιστικής βοήθειας 
που έχει ανάγκη ο λαός της Υεμένης, 
ενώ η απόστασή του από την Σαναά 
είναι μεγάλη, γεγονός που αυξάνει το 
ρίσκο κατά τη μεταφορά της βοήθει-
ας από το λιμάνι στην πρωτεύουσα.

Πριν την έναρξη του αποκλεισμού, 
η Υεμένη εισήγαγε περίπου το 70% 
των προϊόντων που χρειάζεται. Πλέ-
ον, λόγω της πολιορκίας, υπάρχουν 
μεγάλες ελλείψεις σε τροφή, φάρ-
μακα και καύσιμα, ενώ η τιμή του 

υγραερίου που χρησιμοποιούν κατά 
κόρον τα πλατιά λαϊκά στρώματα για 
το μαγείρεμα έχει αυξηθεί κατά 100% 
το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με 
εκπρόσωπο του ΟΗΕ, το 70% του 
πληθυσμού της χώρας ζει χωρίς να 
έχει πλεόνασμα τροφής, δηλαδή ό,τι 
τρόφιμα αγοράζει τα καταναλώνει 
την ίδια μέρα. Σε περίπτωση που οι 
δίοδοι τροφοδοσίας του πληθυσμού 
με ανθρωπιστική βοήθεια σταματή-
σουν να λειτουργούν, θα υπάρξουν 
καταστροφικές συνέπειες για εκα-
τομμύρια ανθρώπους.

Ο ΟΗΕ καλεί τη Σαουδική Αραβία 
να άρει τον αποκλεισμό στο σύνολο 
της χώρας, προκειμένου να αποτρα-
πεί ένας από τους μεγαλύτερους 
λιμούς των τελευταίων δεκαετιών 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η σαουδα-
ραβική επέμβαση στην Υεμένη έχει 
επηρεάσει περισσότερους από 21 
εκατομμύρια ανθρώπους. Οι εσωτε-
ρικοί πρόσφυγες ξεπερνούν τα δυο 
εκατομμύρια, ενώ οι πρόσφυγες που 
έφυγαν από την χώρα αναζητώντας 
άσυλο κυρίως σε γειτονικές χώρες ή 
στην Ευρώπη φτάνουν τους 280.000. 
Η ραγδαία χειροτέρευση των συνθη-
κών διαβίωσης του πληθυσμού έχει 
οδηγήσει στην κατακόρυφη αύξηση 
της παιδικής εργασίας και των γάμων 
ανηλίκων κοριτσιών.

Η διευθύντρια της ανθρωπιστικής 
οργάνωσης Save the Children, Ράσα 

Μούρεζ, δήλωσε στο Al Jazeera στη 
Σαναά, ότι η άρση του αποκλεισμού 
του Αντεν δεν επαρκεί για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες του πληθυσμού σε 
τρόφιμα και φάρμακα. Περίπου 27 
άνθρωποι χρήζουν άμεσης βοήθειας 
από τους οποίους τα εφτά εκατομμύ-
ρια ζουν σε συνθήκες επισιτιστικής 
κρίσης.

Ο πόλεμος στην Υεμένη μεταξύ 
των σιιτών Χούθι, που αποτελούν το 
30% του συνολικού πληθυσμού, και 
των δυνάμεων του ανατραπέντος 
προέδρου της χώρας Χαντί διαρκεί 
ήδη δυο χρόνια, ενώ λίγο μετά την 
ανατροπή του Χαντί ακολούθησε η 
εισβολή της συμμαχίας αραβικών 
καθεστώτων του Κόλπου υπό την 
ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας με 
την υποστήριξη των αμερικάνων 
και άλλων δυτικών ιμπεριαλιστών. 
Οι συμμαχικές δυνάμεις, παρά την 
υπεροπλία τους, αδυνατούν να πά-
ρουν τον έλεγχο της πρωτεύουσας 
από τους εμπειροπόλεμους Χούθι, γι’ 
αυτό και διεξάγουν πόλεμο φθοράς 
εναντίον τους, αδιαφορώντας για το 
κόστος που έχει σε αμάχους, που μέ-
χρι σήμερα έχει φτάσει τους 10.000 
νεκρούς. Το μόνο που τους νοιάζει 
είναι να αποκατασταθεί ο εντολοδό-
χος τους, Μανσούρ Χαντί, στην ηγε-
σία της χώρας και να περιοριστεί η 
επιρροή του Ιράν που στηρίζει τους 
αντάρτες.

Για διαχείριση της μιζέριας 
μιλούσαμε στο προηγούμε-

νο φύλλο, αναφερόμενοι στις 
«αυτοδιαχειριζόμενες» επι-
χειρήσεις ανά τον κόσμο και 
φέρνοντας το παράδειγμα της 
Αργεντινής, όπου οι εργάτες 
αναγκάζονται να ξεζουμίσουν 
οι ίδιοι τον εαυτό τους για να 
επιβιώσουν τα «αυτοδιαχειρι-
ζόμενα» εργοστάσια. Η εκδή-
λωση που οργάνωσε η αυτο-
διαχειριζόμενη ΒΙΟΜΕ στο 
Πολυτεχνείο της Θεσσαλονί-
κης την προηγούμενη Πέμπτη 
(9/11) ήρθε να το επιβεβαιώσει. 
Η συζήτηση ξεκίνησε με ένα 
ντοκιμαντέρ που παρουσίασε 
πολλά στοιχεία για την κατά-
σταση στο κατειλημμένο ερ-
γοστάσιο και τις συνελεύσεις 
των εργαζομένων, ορισμένοι 
από τους οποίους αποχώρη-
σαν όταν τέθηκε το ζήτημα 
του καταστατικού και της 
συνυπευθυνότητας διαχείρι-
σης του κοινωνικού συνεται-
ρισμού, ο οποίος ανέλαβε να 
λειτουργήσει το κατειλημμένο 
εργοστάσιο. Οι εργαζόμενοι 
αυτοί εμφανίζονταν να προτι-
μούν το ταμείο ανεργίας και 
μια πιθανή αποζημίωση, από 
το να συνεχίσουν να παρά-
γουν χωρίς εγγυήσεις για το 
μεροκάματό τους. Το επιχεί-
ρημα όσων έμειναν ήταν ότι 
έχουν κάτι να παλέψουν, ενώ 
το ταμείο ανεργίας έχει χρο-
νικά περιθώρια. 

Το θέμα όμως είναι για ποιο 
πράγμα αγωνίζεται κανείς. 

Αλλο πράγμα είναι να απαιτή-
σεις έστω την κρατικοποίηση 
του εργοστασίου και τη δια-
σφάλιση ότι δε θα απολυθεί 
κανείς, άλλο πράγμα είναι να 
αγωνίζεσαι να λειτουργήσεις 
με «δικαιοσύνη» ένα εργοστά-
σιο σε συνθήκες κυριαρχίας 
του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής. Οπως γράψαμε 
και στο προηγούμενο φύλλο, 
αυτό συνεπάγεται είτε την 
μετατροπή σε κλασική καπι-
ταλιστική επιχείρηση (όπως 
η ισπανική Μοδραγόν) είτε τη 
διαχείριση της μιζέριας, στην 
καλύτερη περίπτωση (στην 
χειρότερη, τον αφανισμό). 

Ετσι γίνεται και στη ΒΙΟΜΕ. 
Οι προεκλογικές υποσχέσεις 
του Τσίπρα ότι θα τους στηρί-

ξει, τότε που χαρακτήριζε το 
παράδειγμα της ΒΙΟΜΕ «πι-
λοτικό εγχείρημα», παρέμει-
ναν υποσχέσεις. Σήμερα, το 
εργοστάσιο υπολειτουργεί, σε 
ένα οικόπεδο που δεν ανήκει 
φυσικά στους εργάτες. Ρεύ-
μα δεν υπάρχει και οι εργάτες 
δουλεύουν με φιάλες γκαζιού. 
Δεν υπάρχει ούτε νερό (παρά 
μόνο από κάποια βρύση), 
αφού την κεντρική παροχή 
την έκοψαν από το βασικό ερ-
γοστάσιο της Φίλκεραμ (από 
όπου υδροδοτούνταν η ΒΙΟ-
ΜΕ) και για να γίνει επανασύν-
δεση θα πρέπει να υπογράψει 
ο κάτοχος, δηλαδή το πρώην 
αφεντικό. Το δε μεροκάματο 
δεν ξεπερνά τα 16 ευρώ (από 
10 που έπαιρναν παλαιότερα) 

κι αυτό χωρίς ασφάλιση! 
Αν τέσσερα χρόνια «αυτο-

διαχείρισης» έχει να δώσει 
τέτοια αποτελέσματα, πώς να 
πειστούν οι εργάτες να την 
εφαρμόσουν; Κι όταν η «αυ-
τοδιαχείριση» αυτή γίνεται 
αποδεκτή από κυβέρνηση και 
πιστωτές (γιατί να μην γίνει, 
άλλωστε, όταν δεν τους θέτει 
το οποιοδήποτε πρόβλημα;), 
τότε όποιος επιχειρεί να την 
πλασάρει σαν όραμα για μία 
άλλη κοινωνία είναι είτε αθε-
ράπευτα αφελής είτε πολιτι-
κός απατεώνας. Αυτή είναι μια 
αδιαμφισβήτητη αλήθεια που 
έχει επιβεβαιωθεί πάμπολλες 
φορές στο παρελθόν. Η περί-
πτωση της ΒΙΟΜΕ δεν αποτε-
λεί εξαίρεση.

Μια άλλη κοινωνία ή θα έρ-
θει με επανάσταση και κατα-
στροφή του παλιού κρατικού 
μηχανισμού, με ταυτόχρονη 
απαλλοτρίωση των καπιτα-
λιστών, ή δε θα υπάρξει. Οι  
«αυτοδιαχειριστικές» αυταπά-
τες το μόνο που κάνουν είναι 
να προσπαθούν να εντάξουν 
τους εργάτες στη λογική ότι 
δε χρειάζεται ν’ ανατραπεί ο 
καπιταλισμός. Απλά, μπορούν 
να δημιουργήσουν… σοσιαλι-
στικές νησίδες μέσα του και 
όλα θα αλλάξουν!

Ας δούμε πέρα από τον βάλτο 
της «αυτοδιαχείρισης»

Καμμενιάδας συνέχεια
Με το Μαξίμου να τηρεί απόλυτη σιωπή και την προσπάθεια 

μιας ψευτοϋπεράσπισης του Καμμένου μέσω της «Αυγής», που 
κατέληξε σε φιάσκο, συνεχίστηκε και αυτή την εβδομάδα η Καμ-
μενιάδα. Η αντιπολίτευση συμπλήρωσε το «παλμαρέ» της με την 
κατάθεση νέων επίκαιρων ερωτήσεων, ενώ ο Καμμένος υποσχέ-
θηκε ότι θα τους «συγυρίσει» τη Δευτέρα, μ' ένα από τα γνωστά 
για το… πολιτιστικό τους επίπεδο «τιτιβίσματά» του.

Δεν ξέρουμε αν όντως θα πάει στη Βουλή τη Δευτέρα, όμως 
στα έως τώρα στοιχεία (τα παρουσιάσαμε αναλυτικά στο προ-
ηγούμενο φύλλο) προστέθηκαν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι 
ο περιβόητος Βασίλης Παπαδόπουλος εμφανίστηκε και με προ-
σφορά για αγορά όπλων για το Βασίλειο της Ιορδανίας, ενώ έχει 
καταδικαστεί (μόλις το 2014) για λαθρεμπόριο από το Διοικητικό 
Εφετείο Θεσσαλονίκης. Βέβαια, μια τέτοια καταδίκη αποτελεί… 
τίτλο τιμής για ανθρώπους σαν τον Παπαδόπουλο, όμως ο Καμ-
μένος σίγουρα δε θα περάσει «όμορφα». Αν είχε πουλήσει τα 
βλήματα στη Σαουδική Αραβία, θα είχε κάτι να πιαστεί, αλλά 
δυστυχώς γι' αυτόν η «μπίζνα» χάλασε. Πώς θα υπερασπιστεί 
τώρα τον έμπορο όπλων Παπαδόπουλο;
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Κοκορομαχίες πάνω από το πτώμα της ανεξαρτησίας
Συνεχίζεται το κρυφτούλι μεταξύ 

Μαδρίτης και αυτονομιστών για το 
ποιος ενδιαφέρεται περισσότερο για τη 
δημοκρατία και την πρόοδο της Κατα-
λονίας. Ο αποπεμφθείς πρόεδρος της 
Καταλονίας, Κάρλες Πουιτζδεμόν, σε 
συνέντευξή του σε βελγική εφημερίδα, 
υποστήριξε ότι προσπαθούσε για 30 
χρόνια να πετύχει μέσω του διαλόγου 
μία άλλη σχέση με τη Μαδρίτη και τον 
περασμένο Γενάρη πήγε στον Ραχόι με 
πρόθεση να συζητήσει για τα πάντα, 
ζητώντας του τη διενέργεια δημοψη-
φίσματος κάθε τρία χρόνια πάνω στο 
ζήτημα της αυτοδιάθεσης για τις επό-
μενες δεκαετίες, αλλά αυτός του έκοψε 
κάθε κουβέντα. 

Ο Ραχόι από τη μεριά του, εξακο-
λουθεί να υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε 
εναλλακτική λύση πέρα από την άρση 
της αυτονομίας της Καταλονίας, από 

τη στιγμή που το αποσχιστικό κίνημα 
δεν στρέφεται μόνο κατά της Ισπανί-
ας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, 
παραβιάζοντας το κράτος δικαίου και 

τις ευρωπαϊκές αξίες! Συμπληρώνει δε, 
ότι θα έρθει η «ηρεμία» στην Καταλο-
νία, χωρίς όμως να βασίζεται πουθενά 
γι’ αυτή την... προφητεία, πέρα από την 

προσμονή για την ήττα των αυτονομι-
στών στις επερχόμενες εκλογές της 
21ης Δεκέμβρη.

Κι ενώ οι διαδηλώσεις υπέρ της απο-
φυλάκισης των αυτονομιστών ηγετών 
συνεχίζονται στην Καταλονία (στους 
750.000 υπολογίζεται η συμμετοχή 
στη μεγάλη διαδήλωση που έγινε το πε-
ρασμένο Σάββατο στη Βαρκελώνη), ο 
Πουιτζδεμόν μάζεψε καμιά διακοσαριά 
δημάρχους της Καταλονίας, που πήγαν 
στις Βρυξέλλες για να διαδηλώσουν κα-
τά του πογκρόμ συλλήψεων και υπέρ 
μιας ειρηνικής αντίστασης και να ζητή-
σουν από την ΕΕ να παρέμβει. Περιττό 
να πούμε ότι η ΕΕ περί άλλα τυρβάζει, 
ενώ η Μαδρίτη  ήδη διεξάγει έρευνα για 
το ποιοι και με τι χρήματα πήγαν στις 
Βρυξέλλες, για να τους ασκήσει διώ-
ξεις. Την ίδια στιγμή, η ισπανική κυβέρ-
νηση «ανακάλυψε» δάκτυλο της Ρωσίας 

και της Βενεζουέλας (!!!) προκειμένου 
να δυσφημίσει το αυτονομιστικό κίνημα 
και να το παρουσιάσει στα μάτια των 
υπόλοιπων Ισπανών ως υποκινούμενο 
από ξένα συμφέροντα.

Το εθνικό ζήτημα στην Ισπανία δε 
λύθηκε ποτέ (παρά μόνο μπήκε στο 
«ψυγείο» στη φρανκινή περίοδο) και 
σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα. 
Το σίγουρο είναι ότι η Καταλονία δε 
θα αποσχιστεί χωρίς βία, την οποία οι 
αυτονομιστές δεν είναι διατεθειμένοι 
να ασκήσουν, επομένως η απόσχιση 
θα παραμείνει «όνειρο απατηλό», που 
όμως θα δημιουργεί εντάσεις, χωρίς να 
μπορούμε να προσδιορίσουμε πόσο θα 
κρατήσουν. Είτε με απόσχιση πάντως, 
είτε χωρίς, η εργατική τάξη της Καταλο-
νίας δε θα βρει δικαιοσύνη όσο υπάρχει 
ο καπιταλισμός ως απόλυτος κριτής και 
άρχοντας στη χώρα.

Πάνω από δέκα χιλιάδες 
φοιτητές  κατέβηκαν 

στους δρόμους του Λονδίνου 
την περασμένη Τετάρτη (15/11) 
για να διαδηλώσουν κατά των 
διδάκτρων που έχουν επιβλη-
θεί εδώ και δεκατρία χρόνια 
στα βρετανικά πανεπιστήμια, 
ενόψει της συζήτησης για τον 
προϋπολογισμό που θα γίνει 
την ερχόμενη βδομάδα. Οξύ-
μωρο όμως είναι το γεγονός 
ότι αυτοί που εμφανίζονταν 
να υποστηρίζουν τη διαδήλω-
ση ήταν οι Εργατικοί! Κι αυτό 
γιατί ήταν η κυβέρνηση Μπλερ 
που εισήγαγε με νόμο, τον Γε-
νάρη του 2004, τα δίδακτρα 
στα πανεπιστήμια (βλ. http://
www.eksegersi.gr/issue/320/
Διεθνή/16303.aμερικάνικα-
μονοπάτια), μετά από τέσσερα 
χρόνια συζητήσεων.

Δεν μπορούμε να γνωρί-
ζουμε αν η κινητοποίηση θα 
παραμείνει στα «εθιμοτυπικά» 
πλαίσια ή αν θα έχουμε ένα 
φοιτητικό ξέσπασμα, καθώς 
τα δίδακτρα στα βρετανικά 
πανεπιστήμια εκτινάχτηκαν 
τον περασμένο χρόνο. Βάσει 
των στοιχείων που δημοσίευσε 
η εφημερίδα Guardian τον πε-
ρασμένο Ιούνη (https://www.
theguardian.com/money/2017/
jun/15/uk-student-loan-debt-
soa,rs-to-more-than-100bn), 
το χρέος των φοιτητών εκτι-
νάχτηκε στις 100.5 δισ. λίρες 
τον περασμένο Μάρτη (ποσό 
που ισοδυναμεί με 5% του 
ΑΕΠ της χώρας), από τις 86.3 
δισ. που ήταν ένα χρόνο πριν, 
δηλαδή αυξήθηκε κατά 16.6% 
μέσα σε ένα μόνο χρόνο, ενώ 
αν το συγκρίνουμε με το 2012 

(έτος που η κυβέρνηση των Τό-
ρηδων αποφάσισε να δώσει τη 
δυνατότητα στα πανεπιστήμια 
να επιβάλλουν μεγάλες αυξή-
σεις στα δίδακτρα) το φοιτη-
τικό χρέος έχει διπλασιαστεί! 

Τα δίδακτρα έχουν τριπλα-
σιαστεί από το 2004. Από τις 
3.000 λίρες το χρόνο (που 
ήταν το ανώτατο επιτρεπόμε-
νο όριο, βάσει του νόμου του 
Μπλερ), έχουν ξεπεράσει τις 
9.000 λίρες, ενώ πέρσι για 
πρώτη φορά, οι φτωχότεροι 
φοιτητές, αντί για επιδόματα, 
πήραν κι αυτοί φοιτητικά δά-
νεια, με αποτέλεσμα -σύμφω-
να με τον Guardian- να αναμέ-
νεται να συσσωρεύσουν χρέος 
πάνω από 50 χιλιάδες λίρες. Ο 
διπλασιασμός των επιτοκίων 
δανεισμού στο 6.1% τον περα-
σμένο Σεπτέμβρη (βλ. https://
www.theguardian.com/
money/2017/apr/11/student-
loan-interest-rate-rise-uk-
inflation-brexit), μετά από την 
εκτίναξη του πληθωρισμού στη 
Βρετανία σαν αποτέλεσμα της 
νίκης του Brexit στο δημοψή-
φισμα, θα κάνει ακόμα πιο 
δυσβάσταχτο τον φοιτητικό 
δανεισμό. Ο μόνος τρόπος να 

γλυτώσει κανείς από το χρέος 
αυτό είναι να εργαστεί ως χα-
μηλόμισθος για τριάντα χρό-
νια μετά την αποφοίτησή του! 
Η απαλλαγή από αυτό το χρέ-
ος ήταν αρχικά στα 25 χρόνια, 
αλλά ανέβηκε στα 30 κι ίσως 
ανέβει κι άλλο, καθιστώντας 
την πρακτικά ανεφάρμοστη. 
Οπως ανέβηκε και το όριο 
αναστολής των δόσεων του 
χρέους, που το 2004 ήταν 
15.000 λίρες για να ανέβει στις 
21.000 οκτώ χρόνια αργότερα.

Οι διαδηλώσεις που έγιναν 
ακριβώς πριν από ένα χρόνο 
χαρακτηρίστηκαν ως οι μεγα-
λύτερες από το 2010 (τότε που 
οι συγκρούσεις πήραν πολύ 
μαζικό χαρακτήρα, φτάνοντας 
μέχρι την κατάληψη των γρα-
φείων του Συντηρητικού Κόμ-
ματος στην περιοχή Millbank 
του κεντρικού Λονδίνου). 
Εκτοτε δεν υπήρξε ανάλογη 
συνέχεια, όμως κάποια στιγμή 
το καζάνι θα σκάσει ξανά, γιατί 
μαζί με το φοιτητικό χρέος και 
τα δίδακτρα συσσωρεύονται 
και οι περικοπές που καθι-
στούν τη φοίτηση ολοένα και 
περισσότερο προνόμιο των 
πλουσίων.

Βρετανία

Φοιτητικές διαδηλώσεις ενάντια 
στο βάσανο των διδάκτρων

BREXIT

Ψάχνουν πώς να ξεκολλήσουν 
από το βάλτο

Τη σοβαρή τους ανησυ-
χία για την πρόοδο των 

διαπραγματεύσεων για το 
BREXIT εξέφρασαν οι εκπρό-
σωποι δύο καπιταλιστικών ορ-
γανώσεων, που συναντήθηκαν 
την περασμένη βδομάδα με 
την βρετανίδα πρωθυπουρ-
γό, Τερίζα Μέι. Πρόκειται για 
τον Σύνδεσμο Βρετανών Βιο-
μηχάνων (CBI) και την Ευρω-
παϊκή Ενωση Επιχειρήσεων 
(BusinessEurope), που εκπρο-
σωπεί επιχειρήσεις από 34 
ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμ-
βανόμενης και της Βρετανίας.

Οι καπιταλιστές ζήτησαν 
από τη Μέι να επιταχύνει τις 
διαπραγματεύσεις και προ-
κειμένου να το πετύχει αυτό 
πρέπει μέσα στις επόμενες 
δύο βδομάδες να υποβάλει 
δεσμευτικές προτάσεις πάνω 
σε τρία θέματα: δικαιώματα 
πολιτών, σχέσεις με Ιρλανδία 
και οικονομικές υποχρεώσεις 
της Βρετανίας προς την ΕΕ. 
Το τελευταίο εξακολουθεί να 
αποτελεί το αγκάθι στις συ-
νομιλίες,  καθώς πρόκειται 
για πολλά δισεκατομμύρια 
ευρώ (της τάξης των 50-60 
δισ. σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Αντόνιο Ταγιάνι), τα οποία το 
Λονδίνο θέλει να τα μειώσει 
όσο γίνεται περισσότερο.

Ο επικεφαλής διαπραγμα-
τευτής της ΕΕ για το BREXIT, 
Μισέλ Μπαρνιέ, άφησε για 
πρώτη φορά ανοιχτό το εν-
δεχόμενο μη επίτευξης συμ-
φωνίας με τη Βρετανία, αν και 
όπως δήλωσε είναι κάτι που 
θα το απευχόταν. Ομως, η μη 
επίτευξη συμφωνίας δε θα έχει 
σοβαρές αρνητικές συνέπειες 

μόνο για τους βρετανούς κα-
πιταλιστές, αλλά και για τους 
ευρωπαίους. Οπως δήλωσε 
ο πρόεδρος του Γερμανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου, 
Μάρτιν Βάνσλεμπεν, η έξοδος 
της Βρετανίας από την ΕΕ χω-
ρίς συμφωνία θα είχε σοβαρές 
συνέπειες στη γερμανική βιο-
μηχανία, καθώς οι γερμανικές 
εξαγωγές θα πλήττονταν από 
δασμούς της τάξης των 2.35 
δισ. ευρώ το χρόνο μόνο για 
την αυτοκινητοβιομηχανία 
(ποσοστό ίσο με το 11% της αξί-
ας των εξαγωγών), ενώ για τη 
χημική και φαρμακευτική βιο-
μηχανία οι δασμοί θα έφταναν 
τα 11 δισ. ευρώ (ποσοστό γύρω 
στο 6% των εξαγωγών).

Δεν είναι όμως μόνο οι κα-
πιταλιστές που πιέζουν τη Μέι 
να ξεκαθαρίσει τις βρετανικές 
θέσεις για να επιτευχθεί συμ-
φωνία. Είναι και ο Μπαρνιέ που 
εξέφρασε την επιθυμία του 
να καταλήξουν σε συμφωνία 
όσον αφορά στις βρετανικές 
δεσμεύσεις (δηλαδή πρώτα 
απ’ όλα τα λεφτά που θα χρω-
στά η Βρετανία στην ΕΕ και 
η διευθέτηση των συνόρων 
μεταξύ Ιρλανδίας-Βρετανίας 
από την άποψη της μετακίνη-
σης των εμπορευμάτων), μέσα 
στις επόμενες δυο βδομάδες, 
ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου κορυφής που θα γίνει 
στις 14 και 15 Δεκέμβρη. Αν δεν 
καταλήξουν σε συμφωνία, οι 
δύσκολες συνομιλίες για την 
εμπορική σχέση ΕΕ- Βρετανί-
ας θα καθυστερήσουν για τους 
επόμενους μήνες. 

Ο αρμόδιος Βρετανός 
υπουργός για το BREXIΤ, 
Ντέιβιντ Ντέιβις, υποστήριξε 

ότι η τελική συμφωνία με την 
ΕΕ θα ισχύσει μόνο αν πάρει 
την έγκριση της Βουλής. Αυτό 
σημαίνει ότι η βρετανική κυ-
βέρνηση και η ίδια η Μέι δε θέ-
λουν να πάρουν αποκλειστικά 
την ευθύνη της οποιαδήποτε 
συμφωνίας, αλλά να πετάξουν 
το μπαλάκι στη Βουλή, με τον 
εκβιασμό: «ή την υιοθετείτε, ή 
δε θα υπάρξει συμφωνία». Γνω-
ρίζουν ότι η συμφωνία δε θα 
είναι όπως επιθυμεί η βρετα-
νική πλευρά, αφού στο σκληρό 
παζάρι που θα γίνει η ΕΕ έχει 
μεγαλύτερη δύναμη κεφαλαί-
ου από τη Βρετανία. Και στον 
καπιταλισμό, η δύναμη του κε-
φαλαίου είναι που καθορίζει 
τις οποιεσδήποτε συμφωνίες. 

Εκτός κι αν γίνει αυτό που 
ανέφερε ο Τζον Κερ, ο βρετα-
νός πρεσβευτής στην ΕΕ, στις 
αρχές της δεκαετίας του ’90. 
Ο Κερ, ο οποίος συμμετείχε 
στη σύνταξη του Αρθρου 50 
της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
δήλωσε ότι η Μέι μπορεί ακό-
μα να αποφύγει το BREXIT, 
αρκεί να παγώσει μονομερώς 
τις συνομιλίες.

Αυτό όμως δε θα είναι «συμ-
φιλίωση», όπως την περιέγρα-
ψε ο Κερ, γιατί οι αντιθέσεις 
Βρετανίας – ΕΕ δε σβήνονται 
με μονοκονδυλιά. Για την ώρα 
όμως, η Μέι προχωρά ολοτα-
χώς προς την έξοδο, δηλώνο-
ντας την προηγούμενη Παρα-
σκευή ότι η Βρετανία θα απο-
χωρήσει από την ΕΕ στις 29 
Μάρτη του 2019, στις έντεκα το 
βράδυ… Πολλοί, πάντως, στοι-
χηματίζουν ότι μέχρι τότε η 
Μέι θα έχει πάψει να κατοικεί 
στο 10 της οδού Ντάουνινγκ.
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Ρήτρα «μη 
επιστροφής»

Το πρακτορείο Bloomberg σπάνια μιλάει στα 
κουτουρού. Οταν μάλιστα επικαλείται «πηγές», 
είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται για σκαρίφημα των 
συντακτών του. Σύμφωνα με τηλεγράφημα του 
Bloomberg, λοιπόν, που επικαλείται ευρωπαίους 
και έλληνες (ποιους άραγε;) αξιωματούχους, 
ένας πιθανός συμβιβασμός για την περίοδο μετά 
την ολοκλήρωση του «προγράμματος» είναι να 
υπογράψει η Ελλάδα μια ρήτρα «μη επιστροφής», 
η οποία θα διασφαλίζει ότι δε θα καταργηθεί καμιά 
από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει ως τώρα.

Πριν κάνουμε οποιοδήποτε σχόλιο, πρέπει να 
θυμίσουμε ότι υπογράφοντας το τρίτο Μνημόνιο 
η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν έκανε μια 
συμφωνία από μηδενική βάση, αλλά «υιοθέτησε» και 
τα μέτρα των δύο προηγούμενων Μνημονίων, όπως 
ρητά αναφέρεται στο κείμενο του τρίτου Μνημόνιου. 
Επομένως, η ρήτρα «μη επιστροφής» αναφέρεται στο 
σύνολο του μνημονιακού οικοδομήματος, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε από το 2010 μέχρι το 2020 (για το 
οποίο έχει προνομοθετηθεί το νέο πετσόκομμα του 
αφορολόγητου για μισθωτούς και συνταξιούχους).

Η ρήτρα «μη επιστροφής» είναι μια παραλλαγή 
της «ρήτρας μεταρρυθμίσεων» για την οποία είχε 
μιλήσει επί τούτου στους έλληνες ανταποκριτές στις 
Βρυξέλλες «ανώτερος αξιωματούχος» της Κομισιόν. 
Και η μια και η άλλη παραλλαγή (του ίδιου σενάριου) 
σχετίζονται με τα περιβόητα «μεσοπρόθεσμα μέτρα» 
για το χρέος, τα οποία -στηριγμένοι στην απόφαση 
του Eurogroup- οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές δε θα τα 
χαρίσουν, αλλά θα τα «πουλήσουν», με αντίτιμο τη 
διαιώνιση της σκληρής επιτροπείας.

Το γεγονός ότι στις ανταποκρίσεις των διεθνών 
οικονομικών Μέσων αναφέρονται και έλληνες 
αξιωματούχοι, σε συνδυασμό με τις άριστες σχέσεις 
που υπάρχουν ανάμεσα στην κυβέρνηση των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και τους ιμπεριαλιστές (ας σκεφτούμε 
μόνο πόσο εύκολα τους επέτρεψαν να δώσουν το 
προπαγανδιστικό «κοινωνικό μέρισμα»), μας οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι το παζάρι έχει ήδη αρχίσει 
(άτυπα προφανώς) και ότι και οι δύο πλευρές 
αναζητούν την προσφορότερη λύση.

Προσφορότερη από την άποψη του πώς θα 
μπορέσουν να την «πουλήσουν» στον ελληνικό λαό οι 
Τσιπραίοι. Γιατί επί της ουσίας οι ιμπεριαλιστές δεν 
πρόκειται να κάνουν πίσω στις βασικές επιδιώξεις 
τους.

Οπως και να την ονομάσουν τελικά, ρήτρα 
«μη επιστροφής» ή ρήτρα «μεταρρυθμίσεων», 
το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο: η συνέχιση 
της μνημονιακής πολιτικής. Ακόμα και στις πιο 
«κραυγαλέες» πλευρές της. Μπορεί δηλαδή να 
δούμε να συμφωνούν ακόμα και στη μη επαναφορά 
των συλλογικών συμβάσεων για ένα διάστημα (π.χ. 
μέχρι και το 2022), μολονότι αυτό αντίκειται στο 
λεγόμενο «κοινωνικό κεκτημένο». Οχι πως αυτό το 
τυπικό δικαίωμα θα έλυνε το πρόβλημα της εργατικής 
τάξης (με αυτή την πλήρως αστικοποιημένη 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία), αλλά είναι δηλωτικό 
μιας αντίληψης που έχουν για την οργάνωση της 
ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας και τη ρύθμιση 
των σχέσεων κεφαλαίου-εργασίας.

Τα πράγματα είναι κάτι παραπάνω από καθαρά. Θα 
γίνουν ορατά σε όλους μέσα στο 2018. Το πρόβλημα 
παραμένει και δεν είναι η μνημονιακή πολιτική, η 
πολιτική της κινεζοποίησης και του δημοσιονομικού 
εφιάλτη. Το πρόβλημα είναι οι εργατικές αντιστάσεις 
που ακόμα εξακολουθούν ν' αποτελούν ζητούμενο.

στο ψαχνό

Κυκλώματα!
Σύμφωνα με τον ταξίαρχο Παπαδάκη, 

που χειριζόταν την υπόθεση της πώλησης 
βλημάτων στη Σαουδική Αραβία, όταν έγι-
νε το επεισόδιο στο γραφείο του Καμμένου 
στο Πεντάγωνο, ο τελευταίος του είπε: «Κύ-
ριε ταξίαρχε, από τη στιγμή αυτή τίθεστε σε 
διαθεσιμότητα, καθόσον ανήκετε σε κύκλω-
μα που υπονομεύει την διακρατική συμφωνία 
με τη Σαουδική Αραβία».

Σύμφωνα με τον Καμμένο, ο εν λόγω ανώ-
τατος αξιωματικός «δεν ετέθη σε διαθεσιμό-
τητα αλλά μετατέθηκε από τη ΓΔΑΕΕ, όπου 
υπηρετούσε», γιατί -μαζί με έναν άλλο αξι-
ωματικό- «προέβησαν σε ενέργειες, πέραν 
των προβλεπομένων, οι οποίες παραβίασαν 
την τήρηση εμπιστευτικότητας για την εν λό-
γω Διακρατική Συμφωνία παρά την σαφή και 
ρητή διαταγή της ηγεσίας».

Σύμφωνα πάλι με τον Καμμένο, ο επικε-
φαλής της προξενικής αρχής στο Ριάντ, 
Ηλ. Κλουβάτος, «και κάποια στελέχη της 
πρεσβείας επιθυμούσαν να γίνει διά της 
πρεσβείας κι όχι διά του στρατιωτικού ακο-
λούθου η δουλειά για να εμπλακούν μέσα 
κάποιοι εκ των εμίρηδων που έχουν προφυ-
λακιστεί. (…) Κάποιοι πάνε να κάνουνε μπίζ-
νες, προσπαθούσαν να τινάξουν στον αέρα 
τη συμφωνία, αυτοί που συνελήφθησαν από 
τον Διάδοχο».

Απ' όσα έχει πει μέχρι στιγμής ο Καμμέ-
νος, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ισχυρίζε-
ται πως υπήρχαν κάποιοι εμίρηδες, που ήθε-
λαν να χαλάσουν τη δουλειά κι αυτοί πίεζαν 
μέσω ενός κυκλώματος που ξεκινούσε από 
την ελληνική πρεσβεία στο Ριάντ και έφτανε 
μέχρι ανώτατους αξιωματικούς που υπηρε-
τούσαν σε κρίσιμα πόστα στο Πεντάγωνο! 
Ετσι δεν είναι; Ενώ η δουλειά που θα έκανε ο 
Βασίλειος Παπαδόπουλος ήταν αγνή, άδολη 
και πεντακάθαρη!

ΥΓ1. Περιττεύει να πούμε ότι τα όσα λέει 
ο Καμμένος για τον Κλουβάτο και άλλους, 
μη κατονομαζόμενους της πρεσβείας στο 
Ριάντ, κατηγορώντας τους ότι ανακατεύτη-
καν σε μια υπόθεση με εμίρηδες-λαμόγια, 

εγείρουν μείζον πολιτικό ζήτημα.
ΥΓ2. Σύμφωνα με τον Καμμένο, αρμόδι-

ος για τη δουλειά ήταν μόνο ο στρατιωτι-
κός ακόλουθος που εδρεύει στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα. Με τη λογική Καμμένου, 
γιατί να μην ισχυριστεί κάποιος ότι υπήρχε 
ένα δεύτερο κύκλωμα που χτυπιόταν 
με το πρώτο; 

ΥΓ3. Σε ένα έχει δίκιο σχετικά με 
τον πρόξενο ο Καμμένος. «Φωτογρα-
φίζεται με καμήλες στην έρημο», είπε! 
Ενώ αν φόραγε στρατιωτικές στολές 
και φωτογραφιζόταν παρέα με τους 
χρυσαυγίτες θα ήταν αλλιώς. 'Η έστω 
αν φωτογραφιζόταν σε λονδρέζικο 
καζίνο ή να βγαίνει με σακούλες από 
το Selfridges…

Ψιλοπανικός
Επισήμως από το Μαξίμου δεν 

έγινε κανένα σχόλιο για τις εκλογές 
στην Κεντροαριστερά. Μίλησαν, 
όμως, στελέχη της Κουμουνδούρου, 
σε ενιαία γραμμή. Ρήγας και Σβί-
γκου αναφέρθηκαν στο αμαρτωλό 
και νεοφιλελεύθερο παρελθόν της 
σοσιαλδημοκρατίας (ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 
κυβερνά με… κοινωνική ευαισθησία), 
σημειώνοντας ότι δεν έχει φανεί 
μέχρι τώρα κάποια αλλαγή προσα-
νατολισμού. Ο Κουρουμπλής, ως 
πρώην πασόκος, δεν εξέπληξε όταν 
μίλησε για «παράδοση που δεν μπο-
ρεί να ξεριζωθεί», διευκρινίζοντας 
ότι αναφέρεται στην «αντιδεξιά 
παράδοση», η οποία «θα συμβάλει 
στην καλλιέργεια ενός κλίματος 
προγραμματικής σύγκλισης με τον 
ΣΥΡΙΖΑ», προοπτική για την οποία 
αυτός θα παλέψει.

Εκπληξη μπορείς να χαρακτηρί-
σεις τη δήλωση Παπαδημούλη, που 
αφού σημείωσε ότι «η μαζική συμ-
μετοχή πολιτών στην εκλογή προέ-
δρου του νέου φορέα είναι θετική 
για τη δημοκρατία», κατέληξε με 

νόημα: «Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου 
δείχνει ότι ο νέος φορέας είναι ΠΑΣΟΚplus 
και συνιστά ήττα όσων ήθελαν ανοιχτά τη 
σύμπραξη με την ΝΔ. Η κεντροαριστερά 
δεν μπορεί να είναι αντι-αριστερά».

Την λες και ψιλοπανικό αυτή την πολυ-

Και γελοίοι
Πανικόβλητα τα παπαγαλάκια του «συ-στήματος Μελισσανίδη» προσπάθησαν να αμυνθούν, βαφτίζοντας προβοκάτσια την καταγγελία της πρωτοβουλίας των 56 πο-λιτών που έκαναν προσφυγή για το γήπεδο Μελισσανίδη, για το απειλητικό μήνυμα που άφησε «άγνωστος» στον τηλεφωνητή μιας απ' αυτούς. Κι επειδή έχουν μάθει να απευ-θύνονται μόνο σε «ούγκανους», έχοντας το ανάλογο επίπεδο, έβαλαν… αυτογκόλ από τα αποδυτήρια.

Η «ναυαρχίδα» των «υπαλληλικών» Μέσων (aek365.com) ξεκίνησε το σχετικό ρεπορτάζ ως εξής: «Κάποια Μαριλένα Ιατρίδου ισχυρί-στηκε ότι ανήκει στους 56…». Και στην επό-μενη παράγραφο: «Βήμα για να εκφραστεί βρήκε κάποια κυρία Μαριλένα Ιατρίδου». Το… ρεπορτάζ συνοδεύεται από φωτογρα-φία της Μαριλένας Ιατρίδου και βίντεο από ομιλία της σε μια εκδήλωση με περιβαλλο-ντικά ζητήματα. Τόσο «κάποια» είναι η Μ. Ιατρίδου, που δε δυσκολεύτηκαν καθόλου, μ' ένα απλό «γκουγκλάρισμα» του ονόματός της, να βρουν αναφορές στη δράση της, φωτογραφία, ακόμα και βίντεο ανεβασμέ-νο στο Youtube! Γεγονός που πιστοποιεί τη μακρόχρονη δράση της για περιβαλλοντικά ζητήματα.
Ετσι, το ερώτημα προκύπτει αβίαστα σε κάθε νοήμονα άνθρωπο: ποιος έδωσε στους «χούλιγκαν» το όνομα της Μαριλένας Ιατρί-δου και του άλλου πολίτη που έχει υπογράψει την προσφυγή; Ρητορικό είναι, βέβαια. Γιατί αντίγραφο της προσφυγής πήρε δικηγόρος της ΑΕΚ και της «Δικέφαλος 1924» ΑΕ.

ΚΟΝΤΡΕΣ
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γλωσσία. Και σίγουρα έπαιξε κάποιο ρόλο στην επίσπευση του δι-
αγγέλματος Τσίπρα.

Ξεπεσμένοι (1)
Ο Βενιζέλος δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη δημιουργία του νέου 

φορέα της σοσιαλδημοκρατίας. Οχι γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί 
δεν μπορούσε. Αν δοκίμαζε να είναι υποψήφιος, θα είχε την τύχη 
του Ραγκούση (για να μην πούμε του Πόντα), όπως φάνηκε από 
το αποτέλεσμα της κάλπης, που έδειξε ότι στο χώρο που θέλει να 
λέγεται Κεντροαριστερά υπάρχει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ. Ενα 
κόμμα από το οποίο πλέον ο Βενιζέλος δεν μπορεί να «κολατσίσει». 
Επέλεξε, λοιπόν, για τον εαυτό του το ρόλο του… σοφού Νέστορα 
του χώρου. Κάτι σαν… Σημίτης στο πιο ενεργό. Αρθρογραφεί και 
διοργανώνει εκδηλώσεις, με κεντρικό μότο «εγώ τα έχω πει όλα - δο-
ξάστε με». Με το πέρασμα του χρόνου και στο βαθμό που οι υπόλοι-
ποι παραμείνουν ενωμένοι γύρω από το ΠΑΣΟΚ και τη Φώφη, όλο 
και λιγότεροι θα δίνουν σημασία στον Βενιζέλο, ο οποίος όλο και 
περισσότερο θα «σκάει από το κακό του». Είναι ζήτημα χαρακτήρα.

Ξεπεσμένοι (2)
Το συγκρότημα Χατζηνικολάου-Κουρή έχει βάλει στο στόχαστρο 

τον αδερφό του Κώστα Σημίτη, Σπύρο, κάτοικο Γερμανίας. Γράφει 
ότι οι δικαστικές αρχές ζητούν το άνοιγμα λογαριασμών του στην 
Ελβετία, διότι τον θεωρούν ύποπτο για διακίνηση μαύρου χρήματος 
που προέρχεται από δωροδοκίες.

Ο Κ. Σημίτης πήγε να ψηφίσει για αρχηγό της Κεντροαριστεράς 
και βγαίνοντας έκανε δήλωση (πράγμα σπάνιο γι' αυτόν), στην οποία 
κατήγγειλε «συκοφαντική εκστρατεία η οποία θέλει να υπονομεύσει 
τη δημιουργία μιας νέας κεντροαριστερής παράταξης, αλλά δε θα 
το πετύχει».

Ο Σημίτης αγκαλιάζει σφιχτά το ΠΑΣΟΚ και τους συμμάχους 
του, για να αποφύγει την κυοφορούμενη δική του βύθιση. Απειλεί να 
τους πάρει μαζί του στον πάτο, αν δεν τον στηρίξουν να καθαρίσει. 
Γι' αυτό συνδέει τα δημοσιεύματα ενάντια στον ίδιο και τον αδερφό 
του με τη διαδικασία της δημιουργίας του νέου φορέα.

Δεν ξέρουμε τι βάση έχουν τα δημοσιεύματα και αν οι δικαστικές 
αρχές θα μπορέσουν να βγάλουν κάτι (ως γνωστόν, λογαριασμοί σε 
ελβετικές τράπεζες δεν ανοίγουν εύκολα, ιδιαίτερα άμα δεν υπάρ-
χει κατηγορία - και κατηγορία κατά του Σπ. Σημίτη δεν υπάρχει). 
Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο Σημίτης διεκδικεί για τον εαυτό του 
τον τίτλο του πρωθυπουργού που… έβλεπε τις μίζες να περνούν και 
να μην τον ακουμπούν. Τσουκάτος (το δεξί του χέρι), Μαντέλης (από 
τους στενούς της ομάδας του), Ακης (εσωκομματικός του αντίπα-
λος αλλά σταθερά υψηλόβαθμος υπουργός των κυβέρνήσεών του), 
έχουν παραδεχτεί χρηματισμό ή έχουν καταδικαστεί για χρηματι-
σμό, αλλά ο Σημίτης… δεν ήξερε τίποτα! Οι μίζες ήταν το μόνο… 
μακέτο της διακυβέρνησης Σημίτη. Ολα τα άλλα ήταν πραγματικά.

Τι υπαινίσσεται ο Παπαγγελόπουλος;
«Λάθος και έγκλημα» χαρακτήρισε ο Παπαγγελόπουλος την από-

φαση του ΣτΕ για το «πόθεν έσχες» των δικαστικών, προαναγγέλ-
λοντας την κατάθεση νέας νομοθετικής ρύθμισης. Ως εδώ καλά. 
Η συνέχεια έχει ενδιαφέρον. Οπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός 
Δικαιοσύνης, τέως εισαγγελέας, τέως διοικητής της ΕΥΠ/ΚΥΠ, 
από τους 4.500 δικαστικούς έχουν υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση 
«πόθεν έσχες» μόλις 598 το 2016 και 605 το 2017. Οπως είπε, «όσοι 
αντιδρούν στην προσπάθεια αυτή το πράττουν είτε από αντιπολι-
τευτική διάθεση, στην καλύτερη περίπτωση, είτε επειδή κάτι θέλουν 
να κρύψουν, στη χειρότερη». Και συνέχισε με εμφανή ειρωνεία: 
«Εγώ, επειδή είμαι αθεράπευτα ρομαντικός, θέλω να πιστεύω ότι 
οι αντιδράσεις για την πάταξη της διαφθοράς οφείλονται μόνο σε 
αντιπολιτευτικό μένος και όχι σε σκελετούς στις ντουλάπες, στα 
στρώματα, στις θυρίδες και στις offshore κάποιων».

Παίρνοντας υπόψη τους αριθμούς που ο ίδιος έδωσε και παρα-
μερίζοντας τον… ειρωνικό ρομαντισμό του, διαπιστώνουμε ότι ο 
Παπαγγελόπουλος κατατάσσει τη συντριπτική πλειοψηφία των τέως 
συναδέλφων του στα λαμόγια που θέλουν να κρύψουν περιουσιακά 
στοιχεία που προφανώς απέκτησαν παράνομα. Αυτός το υπαινίχτη-
κε, εμείς το σημειώνουμε αναμένοντας διευκρινίσεις.

Πάντως, ακόμα κι αν πάρουμε τοις μετρητοίς αυτό που ο Παπαγ-
γελόπουλος αναφέρει εμφανώς ειρωνικά, ότι δηλαδή η πλειοψηφία 
κινείται από αντιπολιτευτική διάθεση, πάλι έχουμε… προβληματάκι. 
Η «ανεξάρτητη Δικαιοσύνη» παρεμβαίνει στην πολιτική αντιπαρά-
θεση κατά της κυβέρνησης και υπέρ της αντιπολίτευσης;

«Ηρωες»
Το ισπανικό ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε να αφήσει ελεύ-

θερους την πρόεδρο της καταλανικής Βουλής, Κάρμε Φορκαδέλ, 
και άλλους τέσσερις βουλευτές, που ψήφισαν την ανακήρυξη της 
ανεξαρτησίας της Καταλονίας. Οι πέντε αποφυλακισθέντες υπέ-
γραψαν δήλωση αποκήρυξης κάθε πολιτικής δραστηριότητας που 
στρέφεται εναντίον του ισπανικού συντάγματος!

Κάποιοι (σαν τον Πουιτζδεμόν και τέσσερις υπουργούς του) το 
έσκασαν για να μη συλληφθούν. Αλλοι υπογράφουν δήλωση μετά-
νοιας και αποκήρυξης μετά από λίγες μέρες στη φυλακή. Τι σχέση 
έχουν αυτοί οι αστοί εθνικιστές με τους Γκράμσι, τους Τέλμαν και 
τους Μπελογιάννηδες;

Εδώ και καιρό έχουμε αποκαλύψει με 
στοιχεία το σκάνδαλο του αποχαρακτη-

ρισμού εκατοντάδων στεμμάτων δάσους 
στην περιοχή που εκτείνεται από το πρώην 
αεροδρόμιο του Ελληνικού μέχρι τον Αγιο 
Κοσμά. Πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτό το 
σκάνδαλο διαδραμάτισαν ο αναπληρωτής 
υπουργός Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλος 
και ο υπουργός Επικρατείας Α. Φλαμπου-
ράρης. Συμμετείχαν, επίσης, υπηρεσιακοί 
παράγοντες από τη Γενική Διεύθυνση Ανά-
πτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπε-
ριβάλλοντος, προκειμένου το Γ’ Τμήμα του 
ΝΣΚ να εκδώσει τη Γνωμοδότηση 337/2016 
και να αποχαρακτηριστούν 135 στρέμμα-
τα δάσους, με το επιχείρημα αποτελούν 
προϊόν Τεχνητής Δασικής Φυτείας. Οπως 
αποκαλύψαμε τότε, το ΝΣΚ δεν έχει την 
αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί για τον δασικό 
ή μη χαρακτήρα εκτάσεων.

Η Γνωμοδότηση αυτή «έμπαζε», όχι μόνο 
επειδή το ΝΣΚ είναι αναρμόδιο, αλλά και 
γιατί με την απόφασή του συναρτούσε τον 
αποχαρακτηρισμό των Τεχνητών Δασικών 
Φυτειών από την ύπαρξη φυτοτεχνικών με-
λετών. Τέτοιες μελέτες, όμως, δεν υπήρχαν 
στην περίπτωση του Ελληνικού και έτσι η 
Γνωμοδότηση 337 δεν ίσχυε. Αυτό όμως 
δεν πτόησε τον Φάμελλο, που έβαλε την 
πρόεδρο του Γ’ Τμήματος να γνωμοδοτή-
σει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτή την 
«έλλειψη». Στη συνέχεια, σύμβουλος του 
Φλαμπουράρη, ξεπερνώντας κάθε όριο, 
διέταξε παράνομα τον Δασάρχη Πειραιά 
να κάνει Πράξη Χαρακτηρισμού με σκοπό 
να αποχαρακτηριστούν τα 135 στρέμματα 
δάσους. Ο Δασάρχης, «με το πιστόλι στον 
κρόταφο», αναγκάστηκε να αποχαρακτηρί-
σει τα 135 στρέμματα δάσους, υιοθετώντας 
τη Γγνωμοδότηση 337 του ΝΣΚ. Εσωσε 
όμως ένα δάσος 36,92 στρεμμάτων.

Ακολούθως, η  υπόθεση πήγε στην Τεχνι-
κή Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΤΕ-
ΕΑ) Πειραιά, μετά από τις αντιρρήσεις υπέ-
βαλαν από κοινού οι εταιρίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΕ και ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. Αντιρρήσεις υπέβαλε 
και η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό 
Πάρκο Ελληνικού, υποστηρίζοντας με πλή-
ρη τεκμηρίωση ότι στο Ελληνικό τα δάση 
κάλυπταν συνολικά 587 στρέμματα.

Η ΤΕΕΑ Πειραιά, στις 2 Οκτώβρη του 
2017, απέρριψε τις αντιρρήσεις της Επι-
τροπής Αγώνα και δέχτηκε τις αντιρρήσεις 
των δύο εταιριών, με ψήφους 2 προς 2 και 
με την ψήφο του προέδρου της να με-
τράει διπλή. Ετσι, αποχαρακτηρίστηκε το 
σύνολο των δασών του Ελληνικού. Η προ-
κλητική αυτή απόφαση της ΤΕΕΑ Πειραιά 
δε θα μείνει στο απυρόβλητο. Η Επιτροπή 
Αγώνα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, θα 
καταφύγει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 
κατά της απόφασης. Ομως και οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δημοσίου έχουν το δικαίω-
μα να προσφύγουν στο Διοικητικό Εφετείο 
Αθηνών. Αυτό το θέμα το ερευνούμε και θα 
επανέλθουμε.

Δεν είναι μόνο αυτές οι παρανομίες που 
έκαναν οι δύο υπουργοί των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 
προκειμένου να αποχαρακτηρίσουν τον δα-
σικό πλούτο της περιοχής. Και δεν είναι μό-
νον ο δασικός πλούτος. Υπάρχει πρόβλημα 
και με τα μπαζωμένα ρέματα στην περιοχή, 
που αποκτά δραματική επικαιρότητα μετά 
το έγκλημα σε Μάνδρα – Νέα Πέραμο.

Ας θυμηθούμε κάποιες ημερομηνίες, 
γιατί έχουν σημασία.

u Ο Φάμελλος υπέβαλε ερώτημα στο 

ΝΣΚ να γνωμοδοτήσει για τον δασικό ή μη 
χαρακτήρα των Τεχνητών Δασικών Φυτει-
ών την 1η Δεκέμβρη του 2016.

u Το ΝΣΚ, με μεγάλη ταχύτητα, εξέδωσε 
τη Γνωμοδότηση 337, με την οποία άνοιξε 
το δρόμο για τον αποχαρακτηρισμό των 
δασών, ισχυριζόμενο ότι οι Τεχνητές Δα-
σικές Φυτείες δεν υπάγονται στη δασική 
νομοθεσία, στις 23 Δεκέμβρη του 2016.

u Ομως, στις 15 Δεκέμβρη του 2016, 
η αναπληρώτρια προϊστάμενη της Διεύ-
θυνσης Δασών Πειραιά είχε θεωρήσει 
τον Δασικό Χάρτη του Ελληνικού, χωρίς 
να προχωρήσει στην ανάρτησή του, γιατί 
αυτό θα στεκόταν εμπόδιο στο σχέδιο των 
Φάμελλου-Φλαμπουράρη, που βρισκό-
ταν σε πλήρη εξέλιξη. Γιατί στον Δασικό 
Χάρτη έχουν αποτυπωθεί 215 στρέμματα 
δάσους!

Αυτό αποκαλύφτηκε πριν από μερικές 
μέρες, στις 2 Νοέμβρη του 2017, από την 
οικολογική οργάνωση ΠΑΝΔΟΙΚΟ. Σύμ-
φωνα με τον νόμο 3889/2010, άρθρα 13 
και 14, τους Δασικούς Χάρτες θεωρούν οι 
προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δασών των 
νομών, στους οποίους υπάγονται οι εκτά-
σεις που αποτυπώνονται σ’ αυτούς. Στη συ-
νέχεια, μετά από 15 μέρες, οι προϊστάμενοι 
των Διευθύνσεων Δασών αναρτούν τους 
θεωρημένους Δασικούς Χάρτες.

Η ανάρτηση είναι δικαίωμα και υποχρέ-
ωση αυτών των υπηρεσιακών παραγόντων 
και όχι της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ-
λοντος του ΥΠΕΝ και της ΕΚΧΑ ΑΕ. Το 
σημειώνουμε υπογραμμίζοντάς το, γιατί 
στην περίπτωση του Πειραιά η αναπληρώ-
τρια προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασών 
ενήργησε κόντρα στη νομοθεσία, στέλνο-
ντας τον Δασικό Χάρτη στη Γενική Διεύ-
θυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών 
και Αγροπεριβάλλοντος και στην ΕΚΧΑ ΑΕ 
«για τις δικές τους ενέργειες»!

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύ-
θυνσης Δασών Πειραιά θεώρησε τον Δασι-
κό Χάρτη που περιλαμβάνει και τον Δήμο 
Ελληνικού-Αργυρούπολης στις 15 Δεκέμ-
βρη του 2016 και στην απόφασή της, που 
δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κατέληγε: «Η 
παρούσα διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυν-
ση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ και στην 
ΕΚΧΑ ΑΕ για τις δικές τους ενέργειες»!

Ασφαλώς, η προϊσταμένη της Διεύθυν-
σης Δασών Πειραιά γνώριζε τι προβλέπει 
ο νόμος 3889 για τη θεώρηση και ανάρτηση 
των Δασικών Χαρτών. Παρολαυτά, έστειλε 
τον Δασικό Χάρτη σε αναρμόδιες υπηρεσί-
ες, όπως είναι η ΓΔΑΠΔΑ και η ΕΚΧΑ ΑΕ. 

Προφανώς, ενήργησε κατ’ αυτόν τον τρόπο 
επειδή διατάχτηκε από τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες αυτών των υπηρεσιών. Και από 
ό,τι έχουμε καταλάβει, η συγκεκριμένη 
προϊσταμένη είναι επιρρεπής στο να υπα-
κούει σε παράνομες εντολές, και μάλιστα 
προφορικές.

Είναι η ίδια που, ενώ είχε δεχτεί πρόταση 
από υφιστάμενό της να μην υποβληθούν 
αντιρρήσεις κατά της Πράξης Χαρακτηρι-
σμού του Δασάρχη Πειραιά (που γλίτωνε 
από τον αποχαρακτηρισμό τα 37 στρέμ-
ματα), υπέκουψε στην παράνομη εντολή 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Αττικής και συμμετείχε ενεργά στη 
σύνταξη του κειμένου των αντιρρήσεων. 
Επιπλέον, δέχτηκε να χρησιμοποιήσει ο Συ-
ντονιστής τη σφραγίδα της Διεύθυνσής της 
και το πρωτόκολλό της, χωρίς να εκφράσει 
την αντίθεσή της, ως όφειλε και όπως είχε 
δικαίωμα.

Ο Δασικός Χάρτης, μετά την παρέλευ-
ση 15 ημερών από τη θεώρησή του (δηλα-
δή στις 30 Δεκέμβρη του 2016), έπρεπε να 
αναρτηθεί. Αυτό όμως δεν έγινε και δεν 
έγινε γιατί σύμφωνα με τον Δασικό Χάρ-
τη υπάρχουν στο Ελληνικό 215 στρέμματα 
δάσους. Επιπλέον, από τη στιγμή που αναρ-
τάται ένας Δασικός Χάρτης απαγορεύεται 
στον Δασάρχη να κάνει Πράξη Χαρακτη-
ρισμού. Οπως αντιλαμβάνεστε, αυτό θα 
δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στους 
χειρισμούς του Φάμελλου, που επεδίωκε 
με «φαστ τρακ» διαδικασίες να αποχαρα-
κτηρίσει τα δάση του Ελληνικού.

Μετά από 33 μέρες, ο Γενικός Διευθυ-
ντής Δασών του ΥΠΕΝ, με παράνομη δια-
ταγή, επιχείρησε να νομιμοποιήσει το αυ-
θαίρετο κλείσιμο στο συρτάρι του Δασικού 
Χάρτη του Ελληνικού. Ψάξαμε να βρούμε 
αν τελικά αυτός ο Δασικός Χάρτης αναρτή-
θηκε και διαπιστώσαμε ότι δεν έχει ακόμα 
αναρτηθεί! Ο λόγος είναι προφανής: τα 
215 στρέμματα δάσους του συγκεκριμένου 
Δασικού Χάρτη τους δημιουργούν σοβα-
ρά προβλήματα. Αυτοί που βιάζονται να 
θεωρήσουν και να αναρτήσουν Δασικούς 
Χάρτες – καρικατούρες, προκειμένου να 
βολέψουν τους κάθε είδους καταπατητές, 
στην προκειμένη περίπτωση διπλοκλείδω-
σαν έναν θεωρημένο Δασικό Χάρτη στο 
συρτάρι, επειδή αυτός δεν βολεύει τους 
πλιατσικολόγους καπιταλιστές που θέλουν 
να ρημάξουν κάθε ίχνος δάσους στην έκτα-
ση που θα αναπτύξουν τη μπίζνα τους.

Αν σκέφτεστε ότι αυτές οι μεθοδεύσεις 
θυμίζουν μεθόδους μαφίας, σωστά σκέπτε-
στε. Εμείς πάντως συνεχίζουμε το ρεπορ-
τάζ και θα επανέλθουμε.

Ελληνικό - Αγιος Κοσμάς

Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο 
του αποχαρακτηρισμού δασών
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Στις 3 Ιούνη του 2014, κάτοικος της Νέας 
Φιλαδέλφειας, απ’ αυτούς που συμμε-

τείχαν στις πρώτες τοπικές διεργασίες με 
στόχο την αποτροπή του περιβαλλοντικού 
εγκλήματος σε βάρος της πόλης και του 
άλσους της, βρήκε στο παρμπρίζ του αυ-
τοκινήτου του μια σφαίρα, τυλιγμένη σε ένα 
σημείωμα που έγραφε: «Εχεις και μια κόρη 
ε; / ΑΕΚ» (δημοσιεύσαμε τότε αναλυτικό 
ρεπορτάζ).

Στις 10 Νοέμβρη του 2017, η Μαριλένα 
Ιατρίδου, πολίτισσα που συμμετέχει εδώ 
και δεκαετίες σε κινήματα για την αποτρο-
πή περιβαλλοντικών εγκλημάτων και έχει 
υπογράψει την προσφυγή στο ΣτΕ ενάντια 
στην παράνομη και διάτρητη οικοδομική 
άδεια για το γήπεδο Μελισσανίδη, βρήκε 
στον τηλεφωνητή της απειλητικό μήνυμα, 
που έλεγε ότι «χούλιγκαν» γνωρίζουν τα 
ονόματα και τις διευθύνσεις των 56 πολι-
τών που έκαναν την προσφυγή και θα τους 
κάψουν τα σπίτια!

Οι ίδιες μαφιόζικες μέθοδοι χρησιμο-
ποιούνται και τώρα, σε μια προσπάθεια 
να τρομοκρατήσουν τους ανθρώπους που 
αγωνίζονται. Περιττεύει να πούμε ότι θα 
πέσουν και πάλι στο κενό, όπως έγινε και 
με τις προηγούμενες.

Η πρωτοβουλία των 56 πολιτών έδωσε 
το πρωί της περασμένης Τρίτης στη δημο-
σιότητα σχετική ανακοίνωση καταγγελίας, 
συνοδευόμενη και από το ηχητικό του απει-
λητικού μηνύματος. Το Δελτίο Τύπου έχει 
ως εξής:

Τηλεφωνικές απειλές ότι θα 
κάψουν τα σπίτια των πολιτών 

που προσέφυγαν στο ΣτΕ για το 
γήπεδο Μελισσανίδη

Απειλητικό μήνυμα στον αυτόματο 
τηλεφωνητή δέχθηκε την Παρασκευή 10 
Νοέμβρη 2017, η Μαριλένα Ιατρίδου, συ-
νταξιούχος πολιτικός μηχανικός, πολίτισσα 
με δράση δεκαετιών για περιβαλλοντικά 
ζητήματα, μέλος της Επιτροπής Αγώνα για 
το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού και 
μία από τους 56 πολίτες που υπέβαλαν στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας Αίτηση Ακύρω-
σης και Αίτηση Αναστολής της παράνομης 
άδειας για την κατασκευή του γηπέδου Με-
λισσανίδη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μιλώντας από απόκρυψη και χρησιμο-
ποιώντας προφανώς ψεύτικο όνομα, αυτός 
που τηλεφώνησε, απείλησε ότι οι χούλιγκαν 
της ΑΕΚ θα κάψουν τα σπίτια των πολιτών 
που έκαναν την προσφυγή. Μάλιστα, εκτός 
από το όνομα της Μαριλένας Ιατρίδου, 
στην οποία τηλεφώνησε, ανέφερε και το 
όνομα ενός ακόμα από τους 56 πολίτες, για 
να δείξει ότι τους γνωρίζουν όλους.

Επειδή η πρωτοβουλία των πολιτών δεν 
έδωσε στη δημοσιότητα τα ονόματα αυτών 
που υπέγραψαν την προσφυγή, είναι φα-
νερό ότι αυτά γνωστοποιήθηκαν από τους 
αντίδικους, που είναι η διοίκηση της Ερασι-
τεχνικής ΑΕΚ και η «Δικέφαλος 1924» ΑΕ. 
Αυτοί είναι και οι αποκλειστικά υπεύθυνοι 
για κάθε τέτοια ενέργεια.

Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μια 
προσπάθεια άσκησης τρομοκρατίας με 
μεθόδους μαφίας. Μεθόδους που εφαρ-
μόζονται συστηματικά από την άνοιξη του 
2014 στη Νέα Φιλαδέλφεια, τις οποίες και 

καταγγείλαμε εκ νέου στην πρώτη ανακοί-
νωση της Πρωτοβουλίας των 56 πολιτών. 
Μεθόδους που το μόνο που αποκαλύπτουν 
είναι ο πανικός των εμπνευστών τους.

Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, αυτό που 
γράψαμε σ’ εκείνη την ανακοίνωση: 

Η πρωτοβουλία της κατάθεσης της 
προσφυγής φιλοδοξεί να αποτελέσει μια 
ακόμη ψηφίδα στον πολύμορφο αγώνα 
των κατοίκων της Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. 
Χαλκηδόνας και ολόκληρης της Αττικής, 
για την οριστική αποτροπή ενός δρομο-
λογημένου περιβαλλοντικού εγκλήμα-
τος. Ενός αγώνα που δίνεται στο όνομα 
της υπεράσπισης της πόλης, του άλσους 
και της ζωής των πολιτών και δεν πτοείται 
από την τρομοκρατία μιας δράκας τρα-
μπούκων.

Το κείμενο του απειλητικού τηλεφωνή-
ματος (επισυνάπτεται και το σχετικό ηχη-
τικό, με απόκρυψη ενός ονόματος), είναι 
το εξής :

«Κυρία Ιατρίδου, καλή σας μέρα. Λέγομαι 
Γιώργος Παπαδάκης δεν με ξέρετε, μένω 
εδώ στην Σειρήνων. Ηθελα να σας πω ότι 
έχετε κάνει με άλλους 55 μία κίνηση με την 
οποία ζητάτε να μη γίνει γήπεδο στη Νέα 
Φιλαδέλφεια, εκεί που το γήπεδο υπήρχε 
για εκατό χρόνια. Το πρώτο που σας λέω 
είναι ότι εμείς που δεν μένουμε στη Νέα 
Φιλαδέλφεια δεν έχουμε καμιά δουλειά να 
πάρουμε θέση σ’ αυτό. Το δεύτερο που σας 
λέω είναι ότι επειδή έχω πρόσβαση στους 
χούλιγκανς, έχω μάθει ότι ήδη έχετε γίνει 
στόχος εσείς και οι άλλοι 55. Εχουν επισκε-
φτεί τα σπίτια σας, μέσα στα οποία έχουνε 
βρει πολλές παρανομίες και αυθαιρεσίες. 
Εχουν αποφασίσει να τα κάψουνε ούτως 
ώστε  όταν τα φτιάξετε από την αρχή, να τα 
φτιάξετε σωστά και χωρίς παρανομίες. Επί-
σης, μία κυρία (…) έκανε την εξυπνάδα να πει 
ότι μένει (…) ενώ μένει (…). Μη νομίζετε ότι κι 
αυτή δε θα τη βρούμε. Εν πάση περιπτώσει, 
σας λέω ότι όσο ακόμα είναι καιρός, απο-
συρθείτε από αυτό που έχετε ζητήσει, γιατί 
ένα είναι ότι δε θα κερδίσετε τίποτα και μόνο 
να χάσετε έχετε. Νομίζω ότι δεν έχω να σου 
πω τίποτε άλλο, είναι μια προειδοποίηση για 
το καλό όλων σας».

Η  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΩΝ

13-11-2017

Πανικόβλητη αντίδραση
Είναι γνωστή η τακτική των νεοναζί της 

ΧΑ. Ξαμολάνε τα τάγματα εφόδου να σα-
κατέψουν κόσμο και επισήμως παριστά-
νουν τους… Κινέζους. «Αποκηρύσσουν τη 
βία»! Κι αν πιαστεί κάποιος επ' αυτοφώρω, 
λένε ότι πρόκειται για κάποιον απλό ψηφο-
φόρο, χωρίς οργανική σχέση με τη ΧΑ.

Μερικές ώρες μετά τη δημοσιοποίηση 
της καταγγελίας της πρωτοβουλίας των 
56 πολιτών, η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε μια πανι-
κόβλητη ανακοίνωση, στην οποία μιλούσε 
για προβοκάτσια! Πώς όμως γνώριζε ο… 
προβοκάτορας ποιοι έχουν υπογράψει 
την αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ; Αντίγραφα 
της προσφυγής έχουν πάρει μόνο η Ερα-
σιτεχνική ΑΕΚ και η «Δικέφαλος 1924» ΑΕ. 
Μολονότι αυτό καταγγέλθηκε, οι προβοκα-
τορολογούντες τήρησαν αιδήμονα σιωπή 
(όπως έγραφαν παλιά οι καθαρευουσιάνοι). 

Η ΠΑΕ ΑΕΚ διάβασε «με πρωτοφανή 
έκπληξη στο ειδησεογραφικό site news247 
μία δήθεν καταγγελία». Την ίδια ώρα, βέ-
βαια, η καταγγελία ήταν δημοσιευμένη σε 
δεκάδες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, αλ-
λά η ΠΑΕ ΑΕΚ επέλεξε να τη «διαβάσει» 
μόνο από το συγκεκριμένο site, γράφοντας 
με αφάνταστη γελοιότητα: «Εξίσου προβο-
κατόρικο, όμως, και με προφανή σκοπιμό-
τητα διαστρέβλωσης της πραγματικότητας 
είναι και το δήθεν ρεπορτάζ, το οποίο φιλο-
ξενείται “αποκλειστικά“ στην ως άνω ιστοσε-
λίδα της 24media». Δεν επρόκειτο φυσικά 
για ρεπορτάζ, αλλά για παράθεση της κα-
ταγγελίας που έκανε η πρωτοβουλία των 
56 πολιτών. Πώς αλλιώς, όμως, θα μπορού-
σαν να περάσουν στο «ψητό»; «Γνωρίζουμε 
ποιανού υπάλληλος είναι ο φερόμενος ως 
επικεφαλής της 24media». Ολα τα κάνει 
ο… Σαββίδης και ο υπάλληλός του Μάρης. 
Μάλλον ξέχασαν ν' αναφέρουν και τον Μα-
ρινάκη, γι' αυτό ανέλαβε να συμπληρώσει 
η «ναυαρχίδα» των «υπαλληλικών» Μέσων, 
aek365.com: «Σύμφωνα με το in.gr συμφε-
ρόντων Βαγγέλη Μαρινάκη (…) Σύμφωνα με 
το σάιτ tanea.gr ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρι-
νάκη». Μπήκε και ο Μαρινάκης στο κάδρο! 
Για την ιστοσελίδα της ΕφΣυν, που ήταν η 
πρώτη μετά την ιστοσελίδα της Κόντρας 
που «ανέβασε» και το ηχητικό, ούτε κου-
βέντα. Ούτε κουβέντα για την ιστοσελίδα 
του δεξιού «Ελεύθερου Τύπου», που επίσης 
δημοσίευσε την καταγγελία, και για όλα τα 
άλλα ειδησεογραφικά site. Επρεπε να φυ-
τευτεί στα μυαλά των οπαδών η «είδηση» 
ότι πίσω από τους 56 πολίτες είναι ο Μαρι-
νάκης και ο Σαββίδης (ο τελευταίος μέχρι 
τώρα δεν ήταν στο κάδρο, αλλά στο μεταξύ 
άλλαξαν οι λυκοσυμμαχίες)!

Εμάς μπορεί να μας εξοργίζει, όμως 
άλλους σίγουρα τους διασκέδασε η ανα-
φορά ότι «η ΑΕΚ σε όλη τη διάρκεια αυτής 
της επίπονης διαδικασίας κινήθηκε με μο-
ναδικό γνώμονα τη νομιμότητα» κι ακόμα 
περισσότερο η αναφορά ότι «οι φίλαθλοί 
μας έχουν επιδείξει και εξακολουθούν να 
το κάνουν πρωτοφανή αυτοσυγκράτηση 
σε όλες τις προκλήσεις, αλλά και τις ιταμές 
προσβολές τις οποίες δέχθηκαν»! Τα σπα-
σμένα κεφάλια, χέρια, πόδια, οι βανδαλι-
σμένοι και αποκλεισμένοι κοινωνικοί χώροι, 
η παρεμπόδιση δημοτικών συμβουλίων και 
ο ξυλοδαρμός αιρετών είναι αποτελέσματα 
αυτής της… αυτοσυγκράτησης.

Γήπεδο Μελισσανίδη

Με μεθόδους μαφίας προσπαθούν 
να τρομοκρατήσουν αυτούς που 

προσέφυγαν στο ΣτΕ

Το έχετε διαβάσει, το έχετε ακούσει 
κατά κόρον τις τελευταίες μέρες, 

αλλά θα ξεκινήσουμε κι εμείς απ' αυτό. 
Από τη δήλωση που έκανε ο Τσίπρας 
το 2014, όταν οι Σαμαροβενιζέλοι δι-
ένειμαν για πρώτη φορά «κοινωνικό 
μέρισμα» από την υπεραπόδοση του 
περιβόητου «πρωτογενούς πλεονά-
σματος». Ελεγε, λοιπόν, ο τότε αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης: 

«Θεωρούμε πράξη ντροπής, πράξη 
καταισχύνης και πράξη ταπείνωσης 
του κάθε πολίτη της χώρας από τη μια 
να του αρπάζουν το ψωμί από το τρα-
πέζι και από την άλλη να του πετούν 
κάποια ψίχουλα στο τραπέζι για να 
τον εξαγοράσουν, όπως φαντάζονται 
ότι θα κάνουν για να εξαγοράσουν τη 
στήριξη στην ίδια πολιτική που έκλε-
ψε το ψωμί από το τραπέζι. Και έχουν 
σκοπό όχι μόνο το ψωμί, αλλά και το 
ίδιο το τραπέζι και τις καρέκλες και το 
σπίτι να αρπάξουν. Αν αυτό δεν είναι 
ο απόλυτος πολιτικός ξεπεσμός τότε 
νομίζω ότι οι λέξεις έχουν αρχίσει να 
χάνουν το νόημά τους. Πρόκειται για 
μια πράξη βαθιά ταπεινωτική, ανήθικη 
(…) Πώς πετάει αυτό το ξεροκόμματο 
της άγνοιας και της περιφρόνησης στα 
μούτρα των Ελλήνων επιχειρώντας 
με αυτόν τον τρόπο να τους αφαιρέ-
σει το τελευταίο όπλο που τους έχει 
απομείνει, την αξιοπρέπειά τους; (…) 
Η θεσμοθέτηση και προπαγάνδιση 
της εθνικής επαιτείας και της εθνικής 
φιλανθρωπίας, είναι εθνική πολιτική ή 
πολιτική εξευτελισμού του λαού μας; 
(…) το πλεόνασμά τους είναι σεση-
μασμένο για τους Ελληνες και για τις 
Ελληνίδες. Σε αυτό κρύβονται όλες οι 
συμφορές, όλη η σήψη όλη η απάτη της 
σημερινής πολιτικής. Σε αυτό κρύβεται 
το δράμα εκατομμυρίων ανθρώπων η 
καταστροφή νοικοκυριών και επιχειρή-
σεων, οι λιποθυμίες παιδιών από ασιτία 
στα σχολειά, τα εκατομμύρια των ανέρ-
γων, η ζωή εν τάφω στα νοσοκομεία, τα 
ψυχιατρεία και τα άσυλα ανιάτων, οι 
παγωμένες νύχτες και μέρες χιλιάδων 
και χιλιάδων συνταξιούχων. Πρόκειται 
για πλεόνασμα δυστυχίας, τραγωδίας 
ακόμη και αίματος αλλά και για πλεό-
νασμα θράσους και απάτης».

Αλλαξε τίποτα από τότε μέχρι τώ-
ρα; Πολλά άλλαξαν (πέρα από την 
αλλαγή κυβέρνησης), όμως όλες οι 
αλλαγές αφορούν νέα αντιλαϊκά μέ-
τρα, αυτά του τρίτου Μνημόνιου, που 
ήρθαν να προστεθούν στα προηγού-
μενα, στα μέτρα του πρώτου και του 
δεύτερου Μνημόνιου, κανένα από τα 
οποία δεν καταργήθηκε, ούτε έγινε λι-
γότερο επαχθές. Και δεν τελειώνει η 
σκυταλοδρομία των νέων αντιλαϊκών 
μέτρων, καθώς νέα μέτρα έχουν ήδη 
προνομοθετηθεί για το 2018 (ύψους 
μισού δισ.), για το 2019 (πετσόκομμα 
κύριων συντάξεων κατά 18%) και για 
το 2020 (νέο πετσόκομμα του αφο-
ρολόγητου για μισθωτούς και συντα-
ξιούχους), με μεγάλη πιθανότητα το 
τελευταίο μέτρο να εφαρμοστεί ένα 
χρόνο νωρίτερα.

Επομένως, αυτά που εκτόξευε το 
2014 ο Τσίπρας κατά των Σαμαρο-
βενιζέλων γίνονται μπούμερανγκ 
και χτυπούν τον ίδιο, την κυβέρνησή 
του, τα κόμματα του συνασπισμού 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το «πλεόνασμα» 
εξακολουθεί να είναι ματωμένο, αρ-
παγμένο από τον ελληνικό λαό.

Σωρός ψεμάτων
«Αναμένεται να σημειώσουμε για 

πρώτη χρονιά μετά από μια δεκαε-
τία, ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 
2%» - «Θεσπίσαμε το κοινωνικό εισό-
δημα αλληλεγγύης προστατεύοντας 
ταυτόχρονα τα υπόλοιπα κοινωνικά 
επιδόματα» - «Δρομολογήσαμε την 
επαναφορά τη εργασιακής κανονικό-
τητας» - «Μειώσαμε τις ασφαλιστικές 
εισφορές για τη πλειοψηφία των ερ-
γαζομένων» - «Σήμερα, όχι μόνο δεν 
υπάρχουν νέα μέτρα, αλλά συζητάμε 
για την έξοδο από την κρίση» - «Είμαι 
λοιπόν σήμερα σε θέση να ανακοινώ-
σω ότι το μέρισμα από την δημοσιονο-
μική υπεραπόδοση θα είναι για φέτος 
ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Υπερδιπλάσιο δηλαδή, σε σχέση με 
πέρυσι».

Κάθε φράση (από το διάγγελμα του 
Τσίπρα) κι ένα χοντρό ψέμα. Σταχυο-
λογήσαμε μερικά μόνο για να τα σχο-
λιάσουμε εν τάχει.

- Στον προϋπολογισμό του 2017 
προέβλεπαν ανάπτυξη 2,7%. Στο προ-
σχέδιο του προϋπολογισμού περιορί-
στηκαν στο 1,8%, ενώ οι φθινοπωρινές 
προβλέψεις της Κομισιόν μιλούν για 
1,6%. Κι ο Τσίπρας λέει «κοντά στο 2%».

- Ποια κοινωνικά επιδόματα προ-
στάτεψαν; Να μιλήσουμε για το ΕΚΑΣ 
που καταργήθηκε; Να μιλήσουμε για 
το επίδομα θέρμανσης που κόβεται 
μέχρι να καταργηθεί; 'Η να μιλήσουμε 
για μια σειρά προνοιακά επιδόματα 
που θα κοπούν το 2018;

- Δεν είναι θράσος να μιλά για «επα-
ναφορά της εργασιακής κανονικότη-
τας», όταν ο βασικός μισθός παραμέ-
νει στα 586 ευρώ (511 για τους κάτω 
των 25 ετών), οι συλλογικές συμβάσεις 
εξακολουθούν να είναι παγωμένες, οι 
λεγόμενες ευέλικτες εργασιακές σχέ-
σεις (ωρομίσθιο, μερική απασχόληση, 
εκ περιτροπής εργασία κτλ.) σαρώ-
νουν, όταν το κόστος απόλυσης έχει 
πέσει στο μισό και οι ομαδικές απολύ-
σεις απελευθερώθηκαν;

- Εκείνο που μείωσαν δεν είναι οι 
ασφαλιστικές εισφορές, αλλά οι συ-
ντάξεις, που θα δεχτούν νέο πετσό-
κομμα (ύψους 18%) από 1.1.2019.

- Αν δεν υπάρχουν νέα μέτρα, τότε τι 
είναι το μισό δισ. νέα μέτρα το 2018, το 
πετσόκομμα των συντάξεων το 2019, 
το πετσόκομμα του αφορολόγητου το 
2020, που μάλλον θα εφαρμοστεί από 
το 2019; Και το παζάρι με την τρόικα 
για την τρίτη αξιολόγηση ακόμα δεν 
τελείωσε.

- Από πότε το μέρισμα έγινε 1,4 δισ.;

Φτηνές αλχημείες
Το γνωρίζετε ήδη, αλλά πρέπει να 

το σημειώσουμε για την πληρότητα 
της παρουσίασης. Αλλωστε, το εί-
χαμε γράψει προ εβδομάδων, ότι οι 
Τσιπραίοι σχεδιάζουν να βάλουν στο 
«κοινωνικό μέρισμα» και ποσά που 
δεν αποτελούν «κοινωνικό μέρισμα», 
προκειμένου να εξαπατήσουν τον κό-
σμο. Το «κοινωνικό μέρισμα», λοιπόν, 
είναι μόνο 720 εκατ. ευρώ και όχι 1,4 
δισ. που είπε ο Τσίπρας, βγάζοντάς το 
«υπερδιπλάσιο σε σχέση με πέρυσι». 
Στην πραγματικότητα, είναι ένα ποσό 
λίγο μεγαλύτερο από το περσινό ( 617 
εκατ. ευρώ).

Και βέβαια, απέχει πάρα πολύ από 

το 1 δισ. ευρώ που πριν από λίγο καιρό 
έταζαν ο Τσίπρας, ο Βερναρδάκης και 
ο Τζανακόπουλος, με διαδοχικές δη-
λώσεις τους. Δεν περιμέναμε, βέβαια, 
να δώσουν οποιαδήποτε εξήγηση γι' 
αυτό. Οι άνθρωποι έχουν κάνει το ψέ-
μα επάγγελμα.

u Τα υπόλοιπα ποσά είναι, καταρ-
χάς, 315 εκατ. ευρώ για εισφορές υγεί-
ας που παρακρατήθηκαν παράνομα 
από συνταξιούχους και που δεν τις 
επιστρέφει η κυβέρνηση με τη θέλησή 
της, αλλά υποχρεωμένη από δικαστι-
κή απόφαση που βγήκε μετά από προ-
σφυγή συνταξιούχων. Οι τροϊκανοί, σε 
όλες τις συμφωνίες που έχουν υπογρά-
ψει με την κυβέρνηση, φροντίζουν πά-
ντοτε να κάνουν αναφορά σε δικαστι-
κές αποφάσεις που ενδεχομένως θα 
βγουν και που πρέπει να καλυφθούν με 
ποσά πέραν των συμφωνημένων στο 
«πρόγραμμα». Ετσι, η υποχρεωτική 
για το κράτος επιστροφή των ποσών 

που άρπαξαν παράνομα από τους 
συνταξιούχους έπρεπε να γίνει από 
τη λεγόμενη «υπεραπόδοση του πρω-
τογενούς πλεονάσματος» (είναι στην 
ίδια κατηγορία με τις ανεξόφλητες 
υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου 
προς πολίτες και επιχειρήσεις).

u Ακόμα, 360 εκατ. ευρώ θα δο-
θούν στη ΔΕΗ. Μαθημένος στο ψέμα 
και στην απάτη, ο Τσίπρας είπε ότι «με 
αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι δε 
θα υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολό-
για της ΔΕΗ για τους καταναλωτές το 
επόμενο έτος». Στην αιτιολογική έκθε-
ση του νομοσχέδιου, όμως, που είναι 
επίσημο κείμενο και όχι προπαγανδι-
στικό διάγγελμα του Τσίπρα, δεν ανα-
φέρεται τέτοιος λόγος. Αναφέρεται 
ότι δίνεται η δυνατότητα στον υπουρ-
γό Οικονομικών, με απόφασή του, να 
καλύπτει από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό, πλήρως ή μερικώς, το κόστος 
παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, 

προκειμένου να καλύπτεται το λεγόμε-
νο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ.

Η βιασύνη τους να καταθέσουν νο-
μοσχέδιο και να ζητήσουν την ψήφισή 
του με κατεπείγουσα διαδικασία υπη-
ρετεί μόνο προπαγανδιστικές ανάγκες. 
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 
το «κοινωνικό μέρισμα» των 720 εκατ. 
ευρώ ορίζεται μόνο ως κοινωνικό μέ-
ρισμα, ενώ η κατανομή του ανατίθεται 
σε υπουργική απόφαση. Προφανώς 
δεν είναι ακόμα σίγουροι ότι οι διά-
φορες κατηγορίες που ανακοίνωσε ο 
Τσίπρας φτάνουν το πολύ στα 720 ευ-
ρώ. Με την τρόικα έχουν συμφωνήσει 
μόνο το συνολικό ποσό, αλλά πρέπει 
να παρουσιάσουν αναλυτικούς πίνα-
κες της κατανομής και να πάρουν το 
τελικό «οκέι». Γι' αυτό και εκπρόσωπος 
της Κομισιόν δήλωσε ότι «η χτεσινή 
ανακοίνωση (σ.σ. το διάγγελμα Τσί-
πρα) φαίνεται να ευθυγραμμίζεται σε 
γενικές γραμμές με τις εν λόγω συ-
ζητήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμη 
ολοκληρωθεί».

Οι δικαιολογίες που επικαλέστηκε ο 
Τσακαλώτος στην Επιτροπή της Βου-
λής (τάχα ότι πρέπει να προλάβουν να 
μοιράσουν το «υπερπλεόνασμα» μέσα 
στο 2017 και γι' αυτό βιάζονται) είναι 
για γέλια. Θα μπορούσαν να κάνουν 
την κατανομή, να τη συμφωνήσουν με 
την τρόικα και να τη βάλουν στο νομο-
σχέδιο, αντί να εκδώσουν υπουργική 
απόφαση. Ο χρόνος μέχρι το μοίρα-
σμα των φιλοδωρημάτων θα ήταν ο 
ίδιος. Καθαρά για προπαγανδιστικούς 
λόγους επέλεξαν να ψηφίσουν ένα 
«κουφό» νομοσχέδιο και μετά να κά-

νουν τη διανομή με υπουργική απόφα-
ση. Επρεπε ν' αλλάξουν την ατζέντα, 
την τόσο βαριά από τα νέα κατορθώ-
ματα του Καμμένου, όπως γράφουμε 
στη σελίδα 3.

Πάντως, η ΝΔ και τα άλλα κόμματα 
της μνημονιακής αντιπολίτευσης δεν 
τους έκαναν φέτος το «δώρο» που 
τους είχαν κάνει πέρυσι, καταψηφί-
ζοντας το φιλοδώρημα που ο Τσίπρας 
είχε βαφτίσει «13η σύνταξη». Δήλωσαν 
ότι θα υπερψηφίσουν τα φιλοδωρήμα-
τα, οπότε έχουν όλη την άνεση να στιγ-
ματίσουν την υποκρισία του Τσίπρα, 
χωρίς η κυβέρνηση να μπορεί να τους 
αντιγυρίσει κάτι ουσιαστικό.

Υπερστύψιμο
Ας κάνουμε μερικούς αληθινούς 

υπολογισμούς για να αντιληφθούμε 
πώς προέκυψε η «υπεραπόδοση». Δεν 
πρόκειται, βέβαια, για υπεραπόδοση 
της οικονομίας, όπως ισχυρίστηκε ο 
Τσίπρας, αλλά για υπεραπόδοση της 
ληστείας, η οποία προέκυψε από τη μι-
κρότερη του αναμενομένου απόδοση 
της οικονομίας.

Προσέξτε τον παραλογισμό: η οι-
κονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί 
κατά 2,7%, αλλά τελικά θα αναπτυχθεί 
κατά 1,6%. Παρά ταύτα, το «πρωτογε-
νές πλεόνασμα», ενώ είχε στόχο 1,75% 
του ΑΕΠ, θα διαμορφωθεί στο 2,8% 
του ΑΕΠ! Το «υπερπλεόνασμα» είναι 
γύρω στα 1,9 δισ. ευρώ. Η μείωση του 
ΑΕΠ σε σχέση με την προβλεπόμενη 
αύξηση είναι περίπου το ίδιο ποσό (γύ-
ρω στα 1,9 δισ.). Το συμπέρασμα είναι 
ότι η μεν οικονομία δεν μεγεθύνθηκε 
όπως είχαν προβλέψει, όμως τα αντι-
λαϊκά δημοσιονομικά μέτρα (και στο 
σκέλος των εσόδων και στο σκέλος 
των δαπανών) παρέμειναν ανέπαφα, 
χωρίς να προσαρμοστούν σε μια οι-
κονομία που δεν αναπτύχθηκε όσο 
σχεδίαζαν.

Στην ελληνική γλώσσα αυτό δε λέ-
γεται υπεραπόδοση, αλλά υπερστύ-
ψιμο του ελληνικού λαού. Μπορεί οι 
αναπτυξιακές προβλέψεις να πέφτουν 
έξω (αυτό σημαίνει ότι και το λαϊκό ει-
σόδημα δεν αυξάνεται), όμως τα κάθε 
είδους χαράτσια παραμένουν στο ίδιο 
ύψος, ενώ όταν δεν αποδίδουν τα χα-
ράτσια (λόγω πτώσης του συνολικού 
τζίρου ή λόγω αδυναμίας των λαϊκών 
νοικοκυριών να πληρώσουν), πέφτουν 
με ακόμα μεγαλύτερη μανία πάνω στις 
κάθε είδους δαπάνες, προκειμένου να 
καλύψουν τη διαφορά και να πιάσουν 
τον στόχο.

Τα 720 εκατ. ευρώ του «κοινωνικού 
μερίσματος» είναι περίπου το 38% 
του «υπερπλεονάσματος». Επομένως, 
τηρείται και με το παραπάνω η πρό-
βλεψη του τρίτου Μνημόνιου, που λέει 
ότι από το «υπερπλεόνασμα» μόνο το 
40% θα μπορεί να το διαθέτει η κυ-
βέρνηση (πάντοτε με την έγκριση της 
τρόικας). Από το υπόλοιπο ποσοστό, το 
30% θα πηγαίνει στην εξόφληση ληξι-
πρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και 
το 30% θα πηγαίνει στην αποπληρωμή 
του χρέους. Οι οφειλές στους συντα-
ξιούχους (για την παράνομη υπερπα-
ρακράτηση εισφορών υγείας) και οι 
οφειλές στη ΔΕΗ (για τις Υπηρεσίες 
Κοινής Ωφέλειας) εντάσσονται στην 
κατηγορία «ληξιπρόθεσμες οφειλές» 
και φτάνουν στο 35% του «υπερπλε-
ονάσματος». Μένουν άλλα 500 εκα-
τομμύρια ευρώ (γύρω στο 27% του 

«υπερπλεονάσματος»), για τα οποία η 
κυβέρνηση τηρεί σιγήν ιχθύος. Αυτά 
θα πάνε στο χρέος, αλλά δεν το λένε, 
για ευνόητους λόγους.

Το ίδιο είχε γίνει και πέρυσι, που το 
«υπερπλεόνασμα» ήταν ακόμα μεγα-
λύτερο, γιατί ο στόχος του «πρωτογε-
νούς πλεονάσματος» ήταν σημαντικά 
χαμηλότερος. Πέρυσι, η υπεραπόδο-
ση του «πρωτογενούς πλεονάσματος» 
ήταν κοντά στα 6,5 δισ. ευρώ (ο στό-
χος ήταν 0,5% και η πραγματοποίηση 
έφτασε το 4,2% του ΑΕΠ). Κανονικά, 
θα έπρεπε να διανείμουν 2,5 δισ. (6,5 
δισ. Χ 40%), όμως διένειμαν μόνο 617 
εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα πήγαν για 
την αποπληρωμή τόκων! Στα μουλω-
χτά, φυσικά.

Αλλαγή κλίματος
Πέρυσι, μολονότι το «υπερπλεό-

νασμα» ήταν σημαντικά μεγαλύτερο 
από το φετινό και η κυβέρνηση μοίρα-
σε μόλις 617 εκατ. ευρώ, ξεσηκώθηκε 
μεγάλος θόρυβος από την τρόικα και 
ο Τσακαλώτος υποχρεώθηκε να στεί-
λει χριστουγεννιάτικα τη γνωστή επι-
στολή μετάνοιας και συμμόρφωσης, 
στην οποία έγραφε πρώτο ότι δε θα 
το ξανακάνουν (να μη ρωτήσουν προ-
ηγουμένως την τρόικα) και δεύτερο ότι 
το «υπερπλεόνασμα» θα κατανέμεται 
«σε στοχευμένα μέτρα για την ενδυνά-
μωση της κοινωνικής προστασίας, για 
τη μείωση των φορολογικών βαρών, 
για τη δημιουργία ενός “μαξιλαριού 
ρευστότητας“ ή για την αποπληρωμή 
ληξιπρόθεσμων οφειλών».

Ηταν ζήτημα εξουσίας. Οι ιμπερια-
λιστές δανειστές ήθελαν να δείξουν 
στην κυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων 
ποιος είναι το αφεντικό. Οι σχέσεις 
τους βρίσκονταν τότε σε μια σχετική 
ένταση, επειδή οι ιμπεριαλιστές δεν 
έκλειναν τη δεύτερη αξιολόγηση αν 
δε γίνονταν δεκτοί οι όροι τους, ενώ 
ο ίδιος ο Τσίπρας έβγαινε και καλού-
σε το ΔΝΤ να αποχωρήσει από το 
«πρόγραμμα», γιατί βάζει «φυτιλιές» 
στους «ευρωπαϊκούς θεσμούς». Ξέ-
ρουμε ποια ήταν η κατάληξη. Ολοι οι 
όροι των ιμπεριαλιστών έγιναν δεκτοί, 
η δεύτερη αξιολόγηση έκλεισε με νέα 
«πακέτα» (μισό δισ. νέα μέτρα για το 
2018, προνομοθέτηση μέτρων για το 
2019-2020, «πρωτογενές πλεόνασμα» 
3,5% μέχρι και το 2022, και λίγο πά-
νω από το 2% μέχρι το 2060) και οι 
σχέσεις της κυβέρνησης με τους «θε-
σμούς» άρχισαν να διανύουν τον μήνα 
του μέλιτος.

Φέτος, λοιπόν, σαν καλά παιδάκια 
που πήραν το μάθημά τους, οι συ-
ριζαίοι πρώτα συμφώνησαν με την 
τρόικα πάνω στα βασικά μεγέθη του 
«πλεονάσματος» και του «υπερπλεο-
νάσματος» και μετά βγήκε ο Τσίπρας 
και έκανε το διάγγελμα. Κάποιοι στις 
Βρυξέλλες «τσίνισαν» λίγο, αλλά αυτό 
έγινε περισσότερο για τα μάτια. Η επί-
σημη θέση της Κομισιόν ήταν αυτή που 
παραθέσαμε παραπάνω (οι εξαγγελί-
ες Τσίπρα είναι «εντός τροχιάς», μένει 
να συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες, 
πράγμα που θα γίνει στο πλαίσιο της 
επόμενης αποστολής των «θεσμών» 
στην Αθήνα, στα τέλη του μήνα). Από 
τη στιγμή που ο Τσίπρας διαχειρίζεται 
αποτελεσματικά τη βαρβαρότητα για 
λογαριασμό του κεφαλαίου, δεν έχουν 
αντίρρηση να του επιτρέψουν να προ-
σπαθήσει να βγάλει πολιτική υπεραξία.

Μοιράζουν φιλοδωρήματα σ' αυτούς που συνεχίζουν να  καταληστεύουν

Οπως γράφαμε 
πρ ιν  από  δυο 
βδομάδες, στο 

αφιέρωμα της «Κόντρας», 
εκατό χρόνια μετά την 
πραγματοποίησή της, η 
Οκτωβριανή Σοσιαλι-
στική Επανάσταση έγινε 
λίγο της μόδας. Σαν τα 
μπλουζάκια με την προ-
σωπογραφία του Τσε ένα 
πράμα. Αναρίθμητα είναι 
τα συνέδρια, οι ημερίδες, 
οι πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις που έγιναν και εξα-
κολουθούν να γίνονται. 
Αναρίθμητες και οι παπά-
ρες που ακούγονται.

Τώρα που υποχώρησε 
κάπως ο ορυμαγδός των 
εκδηλώσεων και των αφι-
ερωμάτων, οργανώνουμε 
κι εμείς μια εκδήλωση. 
Χωρίς μεγάλα λόγια και 
ταρατατζούμ, αλλά «επί 
της ουσίας». Θέλουμε να 
συζητήσουμε με όλους 
για τα «πριν», τα «κατά» 
και τα «μετά» της νικη-
φόρας Ρωσικής Σοσιαλι-
στικής Επανάστασης του 
2017. Να καταθέσουμε τις απόψεις 
μας για τα διδάγματα του Μεγάλου 
Οκτώβρη, αλλά και της ορμητικής 
σοσιαλιστικής οικοδόμησης που ακο-

λούθησε και της παλινόρθωσης του 

καπιταλισμού, που έβαλε τέλος σ' αυ-

τή την πρώτη απόπειρα της εργατικής 

τάξης να οικοδομήσει τον κομμουνι-

σμό (δεκαετίες πριν την 
παταγώδη κατάρρευση 
των καθεστώτων του πα-
λινορθωμένου καπιταλι-
σμού).

Δεν μπορούν, βέβαια, 
αυτά τα ζητήματα, με το 
ιστορικό τους μέγεθος 
και το θεωρητικό και προ-
γραμματικό τους υπόβα-
θρο, να συζητηθούν εξα-
ντλητικά στις λίγες ώρες 
μιας συζήτησης. Επί της 
αρχής θα είναι αναγκα-
στικά αυτή η συζήτηση. 
Θα είναι όμως επιτυχη-
μένη, στο βαθμό που θα 
καταφέρει να καταγράψει 
με σαφήνεια τις απόψεις 
και να ορίσει τα πεδία 
για παραπέρα μελέτη 
από τον καθένα και την 
καθεμιά. Γιατί η αναφο-
ρά στα μεγάλα ιστορικά 
γεγονότα της πάλης του 
εργαζόμενου ανθρώπου 
για την κοινωνική του 
απελευθέρωση και χειρα-
φέτηση έχει νόημα μόνο 
όταν γίνεται πηγή άντλη-
σης διδαγμάτων, μετά 

από θεωρητική γενίκευση της πείρας, 
και ποτέ όταν αποτελεί πεδίο επί του 
οποίου κάποιοι σχολαστικοί αναλώ-
νουν τον χρόνο τους.

Συζητάμε για τα «πριν», τα «κατά» και τα «μετά» 
της νικηφόρας Οκτωβριανής Επανάστασης
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Διακυβεύεται ο εκπαιδευτικός 
και παιδαγωγικός ρόλος του 
Νηπιαγωγείου

Η στρατηγική της διαμόρφωσης του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης συνιστά επί της ουσίας ένα διευρυμένο νέο «σχέ-
διο Αθηνά». Το σχέδιο περιλαμβάνει «αναδιάταξη του ακαδημαϊ-
κού χάρτη» και «ακόμα μεγαλύτερη ενοποίηση του τριτοβάθμιου 
εκπαιδευτικού τομέα», όπως υποδεικνύει ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή 
του για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Στόχος είναι η δραστική μείωση των δαπανών και όχι βεβαίως 
η «ανασυγκρότηση» με ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως ισχυρίζεται 
το υπουργείο Παιδείας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η καλλιέργεια έντονης 
φιλολογίας για ενοποίηση των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπι-
αγωγών των Πανεπιστημίων με τα τμήματα βρεφονηπιοκόμων 
των ΤΕΙ.

Για το θέμα αυτό, που βάζει στη δίνη του κυκλώνα για πολ-
λοστή φορά τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό ρόλο του Νηπι-
αγωγείου δημοσιεύουμε αποσπάσματα από ανακοίνωση της 
Διδασκαλικής Ομοσπονδίας (για τον ίδιο λόγο, η ΔΟΕ καλεί σε 
πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 24 
Νοέμβρη 2017 στη 1:30 μ.μ. στο υπουργείο Παιδείας): 

«Μια ενδεχόμενη συγχώνευση ή ενοποίηση των ανωτέρω τμη-
μάτων, με ή χωρίς κατευθύνσεις στο εσωτερικό τους, θα σημα-
τοδοτήσει ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων 
τους, καθώς, πιθανότατα, και των εν ενεργεία βρεφονηπιοκόμων 
και νηπιαγωγών, για τις ηλικίες από 0 έως 6 ετών (σύμφωνα με 
υποστηρικτές αυτής της άποψης ενδεχομένως και για τις ηλικίες 
0 έως 8 ετών). Μια τέτοια εξέλιξη συνδέεται με τη δυνατότητα 
επιλογής των γονέων μεταξύ ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών 
σταθμών και Δημόσιου Νηπιαγωγείου.  Ανοίγει, έτσι, ο δρόμος  
(με πολιορκητικό κριό το Νηπιαγωγείο) για την εκχώρηση της 
δημόσιας  εκπαίδευσης στην τοπική αυτοδιοίκηση (κάτι που επι-
χειρήθηκε και στο παρελθόν και απετράπη από τη σθεναρή αντί-
σταση του κλάδου), για την είσοδο των κουπονιών (vouchers) 
στη δημόσια εκπαίδευση, των διδάκτρων - τροφείων, καθώς 
και των ελαστικών ωραρίων και εργασιακών σχέσεων στην υπο-
χρεωτική εκπαίδευση (στο πλαίσιο μιας έντεχνα προωθημένης 
‘’ενιαίας’’ λειτουργίας της εκπαίδευσης). Οι μεθοδεύσεις αυτές 
οδηγούν στην πλήρη ‘’ιδιωτικοποίηση’’ της προσχολικής αγωγής, 
όπου ιδιωτικοί φορείς ή φορείς με ιδιωτικοοικονομική λειτουρ-
γία (δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί) θα ανταγωνίζονται για 
την εξασφάλιση της δημόσιας χρηματοδότησης...

Κάτω από την πίεση του εκπαιδευτικού κόσμου το 2006, με 
τον Ν.3518/2006 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική φοίτηση των 
νηπίων για ένα έτος στο νηπιαγωγείο (αφορά τα νήπια των 5 
ετών).  Καμία κυβέρνηση έως τώρα δεν προχώρησε στη θε-
σμοθέτηση της Δίχρονης Δωρεάν και Δημόσιας Υποχρεωτικής 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Η, υποτιθέμενη, θεσμο-
θέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και 
εκπαίδευσης, σε βάθος τριετίας (σύμφωνα με τις δηλώσεις του 
Υπουργού Παιδείας) κανένα απολύτως πρακτικό αντίκρισμα δεν 
έχει μέχρι στιγμής. Επίσης, η πρόσφατη εξαγγελία του για τμη-
ματική εφαρμογή, κατά περιοχές, από την επόμενη σχολική χρο-
νιά χωρίς προηγουμένως να υπάρξει νόμος που θα καθιερώνει 
τη δίχρονη προσχολική αγωγή και εκπαίδευση θα διαιωνίζει τη 
σημερινή κατάσταση, όπου χιλιάδες προνήπια (ηλικίας 4 ετών) 
που μένουν εκτός του δημόσιου Νηπιαγωγείου ωθούνται σε δο-
μές των Δήμων (βρεφονηπιακούς σταθμούς) μέσω voucher ή σε 
ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, αφήνοντας παράλληλα εκτός 
δομών τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, δηλαδή όλα τα παιδιά ηλι-
κίας 2-3,5 ετών (περίπου 8.000 παιδιά αυτής της ηλικίας έμειναν 
εκτός παιδικών σταθμών φέτος)...

Εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στις προτάσεις για 
συγχώνευση των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής των Α.Τ.Ε.Ι. 
με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής.

Διεκδικούμε :
•    Ενιαία δημόσια δωρεάν δεκατετράχρονη εκπαίδευση (ενι-

αίο δωδεκάχρονο δημόσιο δωρεάν υποχρεωτικό σχολείο και 
δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλα 
τα παιδιά 4 έως 6 στο δημόσιο Νηπιαγωγείο) .

•    Μόνιμους διορισμούς Νηπιαγωγών άμεσα.
•    Μείωση του αριθμού των νηπίων (σε 1:15) και του διδακτικού 

ωραρίου των Νηπιαγωγών.
•    Ιδρυση νέων νηπιαγωγείων και διορισμό μόνιμου βοηθητι-

κού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού.
•    Αυτοτελή λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προ-

σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης χωρίς καμία αλλαγή των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους.

•    Ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας υπαγωγής των νηπι-
αγωγείων στους Δήμους».

Περιστατικά φασιστικής βίας, ακόμη 
και μετά τη δίωξη κατά του ναζιστι-

κού μορφώματος της Χρυσής Αυγής, 
βλέπουν συχνά το φως της δημοσιότη-
τας, καθόσον η ασυλία που εξακολουθεί 
να παρέχει στα φασιστικά αποβράσματα 
η αστυνομία είναι συνεχής και ενθαρρυν-
ντική για τις βρόμικες ενέργειές τους. 

Λίγες εβδομάδες μετά τον ξυλοδαρμό 
από τραμπούκους φασίστες της δικηγό-
ρου, μέλους της πολιτικής αγωγής, που 
μετέβαινε στα δικαστήρια όπου διεξαγό-
ταν η δίκη της Χρυσής Αυγής, μπροστά 
στα μάτια των μπάτσων, λίγες μέρες με-
τά τη φασιστική-ρατσιστική επίθεση στο 
σπίτι του μικρού Αμίρ, νέο περιστατικό 
σημειώθηκε στην εργατογειτονιά των Σε-
πολίων, αυτή τη φορά με πυροβολισμούς.

Αφορμή ήταν η έναρξη στο 144ο Δη-
μοτικό Σχολείο της περιοχής, του Κυρι-
ακάτικου Σχολείου της Πακιστανικής 
Κοινότητας. Για το λόγο αυτό πραγματο-
ποιείτο  συγκέντρωση από εκατοντάδες 
εκπαιδευτικούς, μαθητές, κατοίκους της 

περιοχής, εργαζόμενους και εκπρόσω-
πους οργανώσεων και φορέων, μετά από 
αντιφασιστικά καλέσματα, προκειμένου 
να  διασφαλιστεί η ομαλή έναρξη των 
μαθημάτων (τα παιδιά μαθαίνουν ουρ-
ντού, αγγλικά και αραβικά και οι μητέρες 
τους διδάσκονται την ελληνική γλώσσα), 
γιατί είχαν προηγηθεί προπηλακισμοί και 
απειλές εναντίον πακιστανών μαθητών 
και των γονιών τους από χρυσαυγίτες 
και «αγανακτισμένους» κατοίκους, με 
αποτέλεσμα να αναβληθεί η έναρξη των 
μαθημάτων πριν από δύο Κυριακές από 
τη σημείωση του εν λόγω περιστατικού.

Σύμφωνα με καταγγελίες, στο τέλος 
της συγκέντρωσης,  τρεις άνδρες βγήκαν 
στο μπαλκόνι πολυκατοικίας και πυροβό-
λησαν με αεροβόλο, εναντίον ομάδας 
(μέλη της Λαϊκής Συνέλευσης Κολωνού-
Ακαδημίας Πλάτωνος-Σεπολίων και του 
αναρχικού στεκιού Δίστομο) που έκανε 
αντιφασιστική αφισοκόλληση.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις 
αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν 

εκεί και οι μπάτσοι παρέπεμψαν τους 
καταγγέλλοντες... στο αστυνομικό τμήμα 
της περιοχής, αφήνοντας τους δράστες 
ανενόχλητους και εξασφαλίζοντάς τους 
χρόνο για να κουκουλώσουν την ενέργειά 
τους.

Η στάση των δυνάμεων καταστολής 
δεν εκπλήσσει. Τα φασιστικά αποβρά-
σματα είναι η πίσω πλευρά του νομίσμα-
τος της καταστολής, που ασκεί ο καπιτα-
λισμός και το κράτος εναντίον του εργα-
τικού κινήματος, της νεολαίας του και των 
αδύναμων κοινωνικά ομάδων, όπως είναι 
οι μετανάστες. 

Ο φασισμός σε όλες τις εκφάνσεις του 
θα τσακιστεί μόνο από το επαναστατικό 
εργατικό κίνημα.

ΥΓ: Την περασμένη Τρίτη πραγματο-
ποιήθηκε στα Σεπόλια νέα αντιφασιστι-
κή συγκέντρωση με συμμετοχή πλήθους 
κόσμου. Οι εργατογειτονιές βροντοφώ-
ναξαν ότι δεν θα πέσουν στα νύχια του 
φασισμού και απαίτησαν σύλληψη και 
τιμωρία των ενόχων φασιστοειδών.

Φασιστική βία στα Σεπόλια

Στο απυρόβλητο οι σχολάρχες
Ως «εφιαλτική» παρουσιά-

ζει η ΟΙΕΛΕ την εικόνα 
της ιδιωτικής εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα. Η ΟΙΕΛΕ κατέ-
γραψε τις βασικές παρανομίες 
στα ιδιωτικά σχολεία της Αττι-
κής, συλλέγοντας στοιχεία από 
τις αντίστοιχες Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης. 

Προφανώς, οι παρανομίες 
είναι πολλές και διάφορες, 
αλλά οι Διευθύνσεις δεν κα-
ταγράφουν την πλήρη εικόνα, 
αφού σε αυτές δεν φθάνουν 
πολλές φορές οι καταγγελίες 
των εκπαιδευτικών διά τον φό-
βον των Ιουδαίων. Παρόλ’ αυ-
τά, ακόμα και αυτά τα στοιχεία 
που παραθέτει η ΟΙΕΛΕ είναι 
αποκαλυπτικά και «βγάζουν 
μάτι» για την ασυλία που χαί-
ρουν οι σχολάρχες από τους 
διοικητικούς και ελεγκτικούς 
μηχανισμούς της εκπαίδευσης. 

Οι συριζαίοι έκαναν έναν 
νόμο «για τα μάτια», για να ικα-
νοποιήσουν τους ψηφοφόρους 
τους στην ιδιωτική εκπαίδευση 
και την προσκείμενη σ’ αυτούς 
συνδικαλιστική «τους» γρα-
φειοκρατία, όμως δεν ασκούν 
καμιά πίεση στις Διευθύνσεις 
να ελέγξουν την εφαρμογή του 
νόμου, κάνοντας ουσιαστικά 
«πλάτες» στους σχολάρχες, 
καθόσον, όπως έχει ήδη κατα-
δειχθεί, το κεφάλαιο γι’ αυτούς 
είναι «ιερή αγελάδα».

Από τα στοιχεία της ΟΙΕΛΕ 
«προκύπτει ότι μόλις το 25% 
των σχολείων δηλώνει τις δρά-
σεις που διεξάγονται μετά τη 
λήξη του υποχρεωτικού ωρο-
λόγιου προγράμματος. Ακόμη 
χειρότερα, μόλις 1 στα 10 ιδιω-
τικά σχολεία της Αττικής δηλώ-
νουν τους εκπαιδευτικούς που 
εργάζονται στις δράσεις αυτές 
και τηρούν το ωρολόγιο πρό-
γραμμα που καταθέτουν στις 

Διευθύνσεις. Επίσης ελάχιστα 
ιδιωτικά σχολεία τηρούν τις 
προβλέψεις του νομοθετικού 
πλαισίου για τη συμπλήρωση 
του ωραρίου των μεγαλύτερης 
προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών».

Η συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία φροντίζει να βγάζει 
«έξω από το κάδρο» τους βα-
σικούς υπεύθυνους για την κα-
τάσταση αυτή, το υπουργείο 
Παιδείας και την συγκυβέρνη-
ση και ρίχνει την αποκλειστική 
ευθύνη στην κατώτερη ιεραρ-
χία, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευ-
σης.

Στην ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ 
αναφέρονται τα εξής:

«Είναι φανερό πως ο νόμος 
4472/2017 (νόμος Γαβρόγλου), 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την 
ιδιωτική εκπαίδευση, βρίσκε-
ται κυριολεκτικά στον αέρα. Η 
συντριπτική πλειονότητα των 
ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων 
περιφρονούν το νομοθετικό 
πλαίσιο επιβάλλοντας τους δι-
κούς τους κανόνες με την πο-
λιτεία και αρκετές Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης να έχουν περιο-
ριστεί στο ρόλο του απλού θε-
ατή. Από τις βαρύτατες αυτές 
παρανομίες που περιγράψαμε 
προκύπτουν ισχυρές συνέ-
πειες τόσο για το αγαθό της 
εκπαίδευσης όσο και για την 
κοινωνία γενικότερα.

Η μη δήλωση εκπαιδευτικών 
στις δράσεις έχει ως αποτέλε-
σμα τη γιγάντωση της μαύρης 
εργασίας και της φοροδιαφυ-
γής, ενώ η καταστρατήγηση 
του ωρολόγιου προγράμμα-
τος, ιδίως στις τελευταίες τά-
ξεις του λυκείου, συντελεί στην 
πλήρη φροντιστηριοποίηση των 
ιδιωτικών σχολείων. Τέλος, η 
εσκεμμένη συντήρηση προσω-
πικού με λίγες ώρες διοριστηρί-
ου, ιδίως στα ιδιωτικά σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
συντελεί στο σχηματισμό ενός 
σώματος ανίσχυρων, κακοπλη-
ρωμένων και εύκολα εκβιαζό-
μενων εκπαιδευτικών».

Στην αστική πολιτική τον ψεύτη δεν μπορείς 
να τον ξεχωρίσεις από τον προβοκάτορα. 

Συνήθως αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Δεν μας 
εξέπληξε, λοιπόν, που ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου 
να στηρίξει τη βιομηχανία των πλειστηριασμών 
(ηλεκτρονικών στο εξής), από τη μια ισχυρίζεται 
ότι δεν πρόκειται να εκπλειστηριαστούν πρώτες 
κατοικίες και από την άλλη -προκειμένου να στη-
ρίξει αυτό το ψέμα- κατηγορεί το κίνημα που 
παρεμβαίνει και ακυρώνει πλειστηριασμούς, ότι 
προστατεύει καπιταλιστές-λαμόγια (αυτούς που 
στη συστημική γλώσσα ονομάζονται «στρατηγι-
κοί κακοπληρωτές»).

Για να χρυσώσουν το χάπι της καταστολής που 
ετοιμάζουν, Τόσκας και Κοντονής, σε κοινή τους 
ανακοίνωση δείχνουν διατεθειμένοι να αναγνω-
ρίσουν σ' αυτό το κίνημα το ελαφρυντικό της 
βλακείας (ή της άγνοιας). Αφού διαπράξουν την 
προβοκάτσια («Εύλογο λοιπόν είναι το ερώτημα: 
ποιους προστατεύουν οι διάφορες ομάδες που 
με βία και προπηλακισμούς εις βάρος συμβο-
λαιογράφων διακόπτουν τους πλειστηριασμούς 
και τρομοκρατούν;»), προσφέρουν το… ελαφρυ-
ντικό: «Αντιλαμβανόμαστε ότι βεβαίως αρκετοί 
από όσους συμμετέχουν στις ενέργειες αυτές 
μπορεί να μην γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται». 

Την αλήθεια (μισή φυσικά) για τους πλειστη-
ριασμούς την είπε ο πρόεδρος των τραπεζιτών 
Νίκος Καραμούζης, διαψεύδοντας με τακτ τους 

Κοντονή-Τόσκα, που ισχυρίστηκαν ότι «οι ηλε-
κτρονικοί πλειστηριασμοί που θ’ αρχίσουν να 
διεξάγονται από την 29.11.2017 θα σχετίζονται 
με ακίνητα αξίας πάνω από 300.000 ευρώ». 
Οπως είπε ο Καραμούζης, «δεν υπάρχει κάποια 
συμφωνία. Υπάρχει η δική μας επιλογή στο ξεκί-
νημα αυτής της προσπάθειας, με τους ηλεκτρο-
νικούς πλειστηριασμούς, να επικεντρωθούμε 
στις μεγάλες υποθέσεις, διότι αυτή είναι η προ-
τεραιότητα. Δεν σημαίνει όμως μεταγενέστε-
ρα ότι υπάρχει κάποια συμφωνία ότι δεν θα 
συνεχίσουμε να κάνουμε πλειστηριασμούς».

Η άτυπη συμφωνία κυβέρνησης-τραπεζιτών 
είναι να ξεκινήσουν με τα υψηλής αξίας σπίτια, 
για να αποκοιμίσουν τον κόσμο, και μετά να 
συνεχίσουν με… τα πάντα όλα. Ο,τι μπορεί να 
εκπλειστηριαστεί θα βγαίνει στο σφυρί. Η πρώ-
τη κατοικία δεν προστατεύεται όπως τα πρώτα 
χρόνια της κρίσης και των Μνημονίων. Και η 
κυβέρνηση (κόντρα σε ό,τι υποσχόταν κάποτε 
ο ΣΥΡΙΖΑ - αλλά αυτό δεν αποτελεί πια είδηση) 
έχει αναλάβει την υποχρέωση να στηρίξει με 
τον μηχανισμό της κρατικής καταστολής, αστυ-
νομικό και δικαστικό, το ξεπούλημα μπιρ παρά 
σπιτιών που οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν (όχι 
με δική τους ευθύνη) να πληρώνουν τις δόσεις. 
«Η Κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να τεθεί σε 
αμφισβήτηση η σταθερότητα του τραπεζικού 
συστήματος» διακηρύσσουν Κοντονής-Τόσκας.

Ψεύτες και προβοκάτορες
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Νέα παρτίδα αυγών με Fipronil 
- Εκρυψε το γεγονός ο ΕΦΕΤ

Από το σύστημα άμεσης προειδοποίησης της ΕΕ (RASFF) 
πληροφορηθήκαμε ότι στην Ελλάδα εισήχθησαν αυγά μολυ-
σμένα με Fipronil. Αυτό σημαίνει ότι το σκάνδαλο της μό-
λυνσης αυγών με την επικίνδυνη αυτή ουσία εξακολουθεί 
να συνεχίζεται μήνες μετά την αποκάλυψή του και παρά 
τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων ευρωπαϊκών και κρατικών 
Αρχών ότι η κατάσταση έχει ελεγχθεί.

Το σχετικό σήμα (alert) στο πόρταλ του RASFF έχει ημερο-
μηνία 8 Νοέμβρη και προέρχεται από την Ελλάδα. Σε αυγά 
προέλευσης Ιταλίας ανιχνεύτηκε Fipronil σε συγκέντρωση 
0,05 mg/kg-ppm. Η ανίχνευση έγινε σε δείγμα που πάρθηκε 
στις 26 Οκτώβρη, στο πλαίσιο ελέγχου που έγινε από την επι-
χείρηση παραγωγής (στην Ιταλία δηλαδή, όχι στην Ελλάδα). 
Εγινε καταστροφή, αναφέρει το σήμα, χωρίς να διευκρινίζει 
αν τμήμα των προϊόντων είχε ήδη διανεμηθεί και κατανα-
λωθεί. 

Το τελευταίο θα έπρεπε να μας το πει ο ΕΦΕΤ. Δεν μας το 
είπε, όμως. Μας έχει πει για κάποιο μείγμα μπαχαρικών που 
είχε κακή σήμανση, για μια παρτίδα μολυσμένων κοτόπουλων, 
αλλά για την παρτίδα των μολυσμένων αυγών μούγκα. Εστειλε 
το alert στο RASFF, ως είχε υποχρέωση, αλλά τον ελληνικό 
λαό δεν τον ενημέρωσε για τίποτα: πόση ήταν η ποσότητα των 
μολυσμένων αυγών, ποιος ήταν ο εισαγωγέας, τι μέρος της 
παρτίδας είχε διανεμηθεί σε σημεία λιανικής πώλησης ή σε 
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν στις παρασκευές τους αυγά 
(κέτερινγκ, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, βιομηχανίες παρα-
σκευής μαγιονέζας και άλλων σαλτσών κτλ.). Είναι η κλασική  
μέθοδος: δεν ενημερώνουμε, για να μην προκληθεί «ανησυχία 
στο καταναλωτικό κοινό»! Αν είχαν προλάβει ολόκληρη την 
παρτίδα στις αποθήκες του εισαγωγέα και την κατέστρεφαν, 
ενδεχομένως να ενημέρωναν. Φαίνεται όμως πως το μεγαλύ-
τερο μέρος της παρτίδας είχε διανεμηθεί και καταναλωθεί.

Επιστρέφοντας στη χώρα παραγωγής και εξαγωγής δια-
πιστώνουμε ότι οι παρτίδες αυγών ύποπτων για μόλυνση με 
Fipronil πωλούνται και εξάγονται κανονικότατα, προτού γίνουν 
οι απαραίτητοι έλεγχοι. Οι Ιταλοί πούλησαν τα μολυσμένα αυ-
γά στην Ελλάδα, πήραν ένα δείγμα και ενημέρωσαν ότι βρή-
καν μόλυνση με Fipronil μετά από δυο βδομάδες. Οπως αντι-
λαμβάνεστε, σ' αυτές τις περιπτώσεις το μεγαλύτερο κομμάτι 
της παρτίδας (για αυγά μιλάμε) προλαβαίνει και διανέμεται 
στην κατανάλωση, οπότε η ζημιά των καπιταλιστών μειώνεται.

Οταν η Ευρώπη συγκλονιζόταν από το σκάνδαλο με τα μο-
λυσμένα με Fipronil αυγά, το περασμένο καλοκαίρι, ο αντιπρό-
εδρος του ΕΦΕΤ διαβεβαίωνε ότι «η χώρα μας δεν εμπλέκεται 
προς το παρόν σε αυτές τις παρτίδες, οι οποίες ενοχοποιούνται 
με την ανίχνευση του Fipronil». Και παραμύθιαζε τον ελληνικό 
λαό: «Η Ολλανδία δεν αποτελεί χώρα εισαγωγής αυγών για 
εμάς. Εμείς εισάγουμε αυγά από χώρες όπως η Ιταλία, η Πολω-
νία, η Βουλγαρία». Αποκαλύψαμε τότε, με βάση στοιχεία που 
ζητήσαμε και πήραμε από την ΕΛΣΤΑΤ, ότι εκατοντάδες τόνοι 
αυγών και προϊόντων αυγού εισάγονται στη χώρα μας από τις 
χώρες που βρίσκονταν στην καρδιά του σκανδάλου (Ολλαν-
δία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία). Μπορείτε να ανατρέξετε σε 
ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε αρχικά στην ιστοσελίδα μας, στις  
19 Αυγούστου (http://www.eksegersi.gr/Επικαιρότητα/29067.
Γιατί-λένε-ψέματα-στον-ελληνικό-λαό).

Τώρα, επιβεβαιώνεται ότι μολυσμένα με Fipronil αυγά 
εξακολουθούν να παράγονται σε χώρες όπως η Ιταλία, που ο 
ΕΦΕΤ -με κυβερνητική εντολή, προφανώς- παρουσίαζε στον 
ελληνικό λαό ως ασφαλή. Είναι προφανές ότι από τον ψεκα-
σμό με το απαγορευμένο Fipronil δεν μολύνθηκαν μόνο οι 
στρωμνές σε κάποια ορνιθοτροφεία παραγωγής αυγών, αλλά 
μολύνθηκαν και τα ίδια τα πουλερικά. Γι' αυτό και εξακολου-
θούν να ανιχνεύονται μολυσμένα αυγά τόσους μήνες μετά. 
Και γι' αυτό ο ΕΦΕΤ, ως μηχανισμός εξαπάτησης του λαού, 
κρύβει ακόμα και τα alert που αναγκάζεται να στείλει.

Θυσία στον Μολώχ του κεφαλαίου
Κατηγορούν το ποτάμι που 

κυλά ορμητικό και παρασέρνει 
τα πάντα στο διάβα του. Δεν μι-
λούν, όμως, για τις όχθες που το 
περιτριγυρίζουν.

Μπέρτολτ Μπρεχτ

Δεκαέξι νεκροί (που μπορεί 
να γίνουν περισσότεροι, 

δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμα 
τέσσερις αγνοούμενοι), δεκαε-
φτά τραυματίες (τουλάχιστον 
τρεις βαριά), μια πόλη (Μάνδρα) 
ολοσχερώς κατεστραμμένη, μια 
κωμόπολη (Νέα Πέραμος) με 
μεγάλες ζημιές. Αυτός είναι ο 
εφιαλτικός απολογισμός μιας 
έντονης βροχόπτωσης στη Δυ-
τική Αττική. Οι άνθρωποι πιά-
στηκαν κυριολεκτικά στον ύπνο, 
καθώς στη Μάνδρα έβρεχε ελά-
χιστα. Και ξαφνικά, ένας ορμη-
τικός χείμαρρος που κατέβηκε 
από το όρος Πατέρας έπνιξε την 
πόλη και τους ανθρώπους.

Με το πρώτο φως της ημέ-
ρας, όταν φάνηκαν τα μακά-
βρια αποτελέσματα κι ενώ οι 
πυροσβέστες και τα λιγοστά 
συνεργεία της πολιτικής προ-
στασίας πάσχιζαν να σώσουν 
κόσμο (βρίσκοντας ταυτόχρο-
να τον ένα μετά τον άλλο τους 
νεκρούς), άρχισε και η γνωστή 
πασαρέλα των «αρμόδιων» που 
φόρεσαν την καθιερωμένη σ' 
αυτές τις περιστάσεις μάσκα 
του «αφάνταστα τεθλιμμένου». 
Η μέρα ξεκίνησε με τη Δούρου, 
που ντύθηκε «δασκάλα με τα 
ξανθά μαλλιά» και πήγε στην 
περιοχή για να διακηρύξει ότι 
η ίδια και η Περιφέρεια είναι 
«αθώες του αίματος τούτου», και 
έκλεισε με τον Τσίπρα που έκα-
νε νέο διάγγελμα για να κηρύξει 
«εθνικό πένθος». Ενδιαμέσως, ο 
εσμός των μίντια δε δυσκολεύ-
τηκε καθόλου να μετατρέψει 
την καταστροφή σε θέαμα για 
ραδιοτηλεοπτική κατανάλωση. 
Από τα μικρόφωνα παρέλασε 
το σύμπαν. «Αυτοδιοικητικοί 
άρχοντες», ειδικοί και «ειδικοί», 
κάτοικοι που έλεγαν τον πόνο 
τους, όποιος μπορούσε να συμ-
βάλει στο θέαμα εκτόνωσης και 
αποπροσανατολισμού. Ψήγμα-
τα αλήθειας ανακατεύτηκαν 
με τερατώδεις υπερβολές και 
σκόπιμες παραλείψεις, υπό τη 
μουσική συνοδεία λέξεων και 
φράσεων που οδηγούν σε σταυ-
ροκόπημα και μοιρολατρία: «θε-
ομηνία», «βιβλική καταστροφή», 
«ακραίο φυσικό φαινόμενο», 
«αποτέλεσμα της κλιματικής 
αλλαγής», «συνδυασμένα φυ-
σικά φαινόμενα σε λίγο χρόνο». 

Αρα… «φταίει το κακό το ριζι-
κό μας, φταίει κι ο θεός που μας 
μισεί», όπως έλεγαν οι «μοιραί-
οι» του Βάρναλη. Ετσι θέλουν 
να μας καταντήσουν: «δειλοί, 
μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα/ 
προσμένουμ' ίσως κάποιο θά-
μα». Ομως, το μόνο μοιραίο που 
υπάρχει είναι τα αποτελέσματα 
του καπιταλισμού. Ο καπιταλι-
σμός είναι που μετατρέπει συ-
νηθισμένα φυσικά φαινόμενα 
(όπως μια έντονη τοπική βροχό-
πτωση) σε παγίδα θανάτου για 

τη φτωχολογιά (γιατί η φτωχολο-
γιά πλήρωσε και πάλι τον φόρο 
αίματος, κάποιοι στα σπίτια τους 
και κάποιοι σε εργασιακούς χώ-
ρους).

Παράλληλα με το θέαμα 
της προσποιητής οδύνης εκτυ-
λίχτηκε και το πινγκ-πονγκ της 
επίρριψης των ευθυνών. «Δεν 
είμαι τυπολάτρης, αλλά πήραμε 
όλες εκείνες τις αποφάσεις που 
προβλέπει η νομοθεσία και τις 
υλοποιήσαμε», δήλωσε με αφά-
νταστο θράσος ο αρμόδιος πε-
ριφερειάρχης Γ. Βασιλείου. Και 
έριξε το ανάθεμα στην… τρελα-
μένη φύση: «Ηταν μια αφύσικη 
και πρωτόγνωρη κατάσταση. 
Μόνο με αυτούς τους χαρακτη-
ρισμούς μπορεί να περιγραφεί»! 
Πιο πονηρή η Δούρου, έδειξε 
έμμεσα προς τη μεριά του Δή-
μου Μάνδρας. Ο Δήμος είχε 
καθαρίσει τα φρεάτια, ενώ η 
Περιφέρεια τα ρέματα, «αλλά 
αυτό το τσουνάμι δεν μπορούσε 
κανείς και τίποτα να το σταμα-
τήσει» δήλωσε -αμυνόμενη σε 
στιλ Βασιλείου- η δήμαρχος Ι. 
Κριεκούκη. Η Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Αθηνών  έσπευσε να 
διατάξει, διά του προϊσταμένου 
της, επείγουσα προκαταρκτική 
εξέταση. Με αντανακλαστικά 
αίλουρου η Δούρου βγήκε στην 
ΕΡΤ για να ανακοινώσει ότι υπέ-
βαλε μηνυτήρια αναφορά στην 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
«έτσι ώστε κι εγώ με τη σειρά 
μου να συνδράμω, ώστε αυτή 
τη φορά κάποιοι και κάποιες να 
τιμωρηθούν»! «Κάποιοι» και «κά-
ποιες» πέρα από την ίδια και την 
καμαρίλα της και πέρα από την 
κυβέρνηση. Λεπτομέρεια: στις 6 
Νοέμβρη, έγινε συνεδρίαση του 
Συντονιστικού Οργάνου Πολιτι-
κής Προστασίας της Δυτικής 
Αττικής, υπό την προεδρία του 
αντιπεριφερειάρχη Βασιλείου, 
ο οποίος διαβεβαίωσε ότι «οι 
υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενότητας Δυτικής Αττικής εί-
ναι έτοιμες να ανταποκριθούν 
στις επερχόμενες συνθήκες της 
Χειμερινής Περιόδου» και  ότι 
«η στενή συνεργασία των αρ-
μόδιων φορέων θα θωρακίσει 

κατάλληλα την περιοχή ενόψει 
της αντιπλημμυρικής  και  απο-
χιονιστικής περιόδου»!

Αυτός ο τύπος θα έπρεπε να 
έχει παραιτηθεί (αν είχε θάρρος, 
θα έπρεπε να έχει αυτοκτονή-
σει), αλλά επί Τσιπροκαμμένων 
ουδεμία παραίτηση επιτρέπε-
ται. Αντίθετα, απαιτείται στενή 
συσπείρωση όλων μέχρι να πε-
ράσει το «κακό» (το «κακό» είναι 
ο επικοινωνιακός αντίκτυπος, 
όχι οι κοινωνικές και περιβαλ-
λοντικές πληγές). Τις επόμενες 
μέρες θα έχουμε κορύφωση του 
«blame game» , καθώς θα μπει 
στο παιχνίδι και ο Κούλης, που 
οι σύμβουλοί του του είπαν να 
περιμένει πρώτα να γίνουν οι κη-
δείες των θυμάτων και μετά να 
επιτεθεί στην κυβέρνηση (τώρα 
κι αυτός και η Φώφη το παίζουν 
τεθλιμμένοι και αλληλέγγυοι).

Οταν το θέμα φύγει από την 
επικαιρότητα, όλα θα επιστρέ-
ψουν στην… κανονικότητα. Δη-
λαδή στην εγκληματική αδια-
φορία και για τους ανθρώπους 
που καταστράφηκαν και για τα 
μέτρα πρόληψης που απαιτού-
νται. Γιατί τα μέτρα πρόληψης 
δεν είναι «ανταποδοτικά», δεν   
συνεισφέρουν στην «ανάπτυ-
ξη», οπότε δεν μπαίνουν σε προ-
τεραιότητα κι όταν γίνονται είναι 
αποσπασματικά πασαλείμματα.

u Μιλούν για τα μπαζωμένα 
ρέματα  στις πόλεις, αλλά δεν 
μιλούν για τα αποψιλωμένα από 
τις πυρκαγιές βουνά, στα οποία 
δεν κάνουν τα απαραίτητα έρ-
γα. Ούτε έργα δασοπονίας και 
καθαρισμού για να προλάβουν 
τις καταστροφικές πυρκαγιές 
(κάθε χρόνο αναγκαζόμαστε να 
γράφουμε τα ίδια πράγματα και 
δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε 
απ' αυτά που ακολουθούν), ούτε 
τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά 
έργα μετά τις πυρκαγιές. Κι ας 
είναι γνωστό και στην επιστήμη 
και από την κοινή πείρα, ότι μετά 
τις δασικές πυρκαγιές ακολου-
θούν οι πλημμύρες.

Το 2016 κάηκε το όρος Πατέ-
ρας. Ενα βουνό με σκληρό πέ-
τρωμα, πάνω στο οποίο «κάθε-
ται» άφθονο κοκκινόχωμα. Αυτό 

το χώμα σκέπασε τις πληγείσες 
περιοχές, στις οποίες εισέβαλαν 
τα ορμητικά νερά που δεν βρή-
καν καμιά ανάσχεση στο διάβα 
τους.

u Μιλούν για τα βουλωμέ-
να φρεάτια στις πόλεις, αλλά 
δεν μιλούν για τους μεγάλους 
οδικούς άξονες που κατασκευ-
άζονται χωρίς έργα αντιπλημ-
μυρικής προστασίας των γύρω 
περιοχών. Ετσι κατασκευάστηκε 
η Αττική Οδός, έτσι κατασκευ-
άστηκε και εξακολουθεί να κα-
τασκευάζεται η ΠΑΘΕ. Η ΕΕ δε 
δίνει χρηματοδότηση για αντι-
πλημμυρικά έργα, αλλά μόνο 
για την κατασκευή των οδικών 
αξόνων. Το κεφάλαιο ενδιαφέ-
ρεται μόνο για τη γρήγορη και 
ασφαλή διακίνηση των εμπο-
ρευμάτων του και όχι για την 
ασφάλεια των περιοχών γύρω 
από τους οδικούς άξονες.

u Δε χρειάζεται να είναι 
κανείς μηχανικός ειδικευμένος 
στην Υδραυλική για να καταλά-
βει ότι η αντιπλημμυρική προ-
στασία μπορεί να λειτουργήσει 
μόνο ως ένα σύνολο, που παίρ-
νει υπόψη της τη ροή του νερού 
από το βουνό μέχρι τη θάλασσα. 
Αυτό σημαίνει ότι μειώνεις τους 
κινδύνους εκδήλωσης δασικής 
πυρκαγιάς κι αν εκδηλωθεί έχεις 
φροντίσει να είναι όσο το δυνα-
τόν λιγότερο καταστροφική. Οτι 
καθυστερείς τη ροή των νερών 
από το βουνά με κορμοδέματα 
και κλαδοδέματα, με δεξαμενές 
εκτόνωσης, με όλα τα μέσα που 
προβλέπει η επιστήμη. Οτι δεν 
κόβεις τη ροή του νερού που 
κατεβαίνει από το βουνό με 
εγκάρσιους οδικούς άξονες χω-
ρίς αντιπλημμυρική πρόβλεψη. 
Οτι δεν μπαζώνεις τα ρέματα 
μέσα στις πόλεις κτλ. κτλ. Φρο-
ντίζεις δηλαδή να υπάρχει μια 
γραμμή απορροής από το βουνό 
μέχρι τη θάλασσα, μελετημένη 
να λειτουργήσει στις μέγιστες 
συνθήκες φορτίου (όπως αυτό 
που δέχτηκε η Μάνδρα και η 
γύρω περιοχή) και όχι σε συν-
θήκες ενός ψιλόβροχου μέσα 
στην πόλη.

Αυτά, όμως, για τον καπι-
ταλισμό θεωρούνται αντιπα-
ραγωγικά. Και για τον κρατικό 
προϋπολογισμό της Ελλάδας 
των Μνημονίων θεωρούνται «πε-
ριττές δαπάνες», δεδομένου ότι 
τα μεγάλα ολοκληρωμένα έργα 
αντιπλημμυρικής (και αντισει-
σμικής και δασικής) προστασί-
ας δεν είναι επιλέξιμα. Αρκού-
νται, λοιπόν, σε πασαλείμματα, 
τα περισσότερα από τα οποία 
γίνονται μετά από κάποια κατα-
στροφή. Εχουν ένα σχέδιο αντι-
πλημμυρικής προστασίας της 
Αττικής, που περιλαμβάνει και 
την οριοθέτηση των ρεμάτων. 
Δεν είμαστε καθόλου σίγουροι 
ότι και αυτό το σχέδιο είναι 
πλήρες, όμως δεν το έχουν καν 
βάλει στην πράξη. Βλέπετε, θα 
κοστίσει γύρω στα 3-4 δισ. ευ-
ρώ και δεν περισσεύουν λεφτά. 
Αυτά προορίζονται για την «υγιή 
επιχειρηματικότητα».
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Ο φίρερ έχει νεύρα
Αφού απέτυχε η προβοκάτσια στο δικαστήριο, με τον δήθεν υπο-

βολέα που τάχα κατευθύνει τις καταθέσεις των «προστατευόμενων» 
μαρτύρων, και οι υπερασπιστές των νεοναζί και πρωτίστως οι υπε-
ρασπιστές του φίρερ αναγκάστηκαν να κάνουν μια θεαματική κωλο-
τούμπα, ο Μιχαλολιάκος έκανε ειδική δήλωση για τις εξελίξεις στη 
δίκη. Σ' αυτήν μίλησε για «ακατάσχετη και τερατώδη ψευδολογία του 
“κουκουλοφόρου” μάρτυρα Α’, η οποία ανετράπη από τους συνηγό-
ρους μας». Πώς ακριβώς «ανετράπη»; Με τη δήλωση του συνηγόρου 
(και αδελφού του) Π. Μιχαλόλια, ότι η υπεράσπιση δεν αμφισβητεί 
ούτε το δικαστήριο ούτε τους δικαστικούς που παρίστανται στην 
αίθουσα της ΓΑΔΑ από την οποία καταθέτουν οι «προστατευόμενοι» 
μάρτυρες;

Στη δήλωσή του ο φίρερ τα βάζει με το… σύμπαν, επιφυλάσσο-
ντας και για εμάς μια τιμητική αναφορά: είμαστε οι… αναρχοκομ-
μουνιστές που (μαζί με άλλους) προεξοφλούμε ότι θα καταδικα-
στούν. Είναι προφανές ότι το φάσμα της καταδίκης του ίδιου και 
των βουλευτών του, μετά τις καταθέσεις των πρώην χρυσαυγιτών, 
που επιβεβαιώνουν τα πάντα με γνώση «από τα μέσα», έγινε πιο 
απειλητικό. Και η δίκη δεν μπήκε ακόμα στη φάση των «αναγνωστέων 
εγγράφων», όταν και θα αποκαλυφθούν «σημεία και τέρατα», που δε 
θα αφήνουν καμιά αμφιβολία για τον εγκληματικό χαρακτήρα της 
ναζιστικής συμμορίας, που διευθύνεται με σιδερένιο χέρι από μια 
ηγετική πυραμίδα, η οποία έχει δώσει όρκο πίστης στην αρχή του Αρ-
χηγού (φίρερ), ο οποίος γνωρίζει τα πάντα και διατάζει για τα πάντα.

Ο φίρερ καταβάλλει προσπάθεια να συγκρατήσει τα διαλυτικά 
φαινόμενα στη συμμορία. Φοβάται πως αν εμπεδωθεί η πρόβλεψη 
ότι θα καταδικαστούν ο ίδιος και τα πρωτοπαλίκαρά του, διάφοροι 
«λαγοί» θ' αρχίσουν να δραπετεύουν και να προσπαθούν να σώσουν 
το τομάρι τους, αναζητώντας στέγη σε ακροδεξιά μορφώματα που 
δε διατηρούν τάγματα εφόδου. Φοβάται, ακόμα, ότι και στην ίδια 
τη δίκη, αν οι παρακατιανοί χρυσαυγίτες βεβαιωθούν ότι ο φίρερ 
προσπαθεί να σώσει μόνο τον εαυτό του και τον ηγετικό πυρήνα, 
πετώντας τους «βορά στα σκυλιά», μπορεί ν' ανοίξουν και άλλα 
στόματα, πέρα απ' αυτό του Μπούκουρα. Γι' αυτό και έκανε τη συ-
γκεκριμένη δήλωση.

Τον πήρε στο λαιμό του ο Τραμπ
Είναι γνωστό ότι ο Τραμπ διεξήγαγε την προεκλογική του καμπά-

νια καμαρώνοντας (εκτός των άλλων) για το πόσο μάγκας επιχει-
ρηματίας είναι, ώστε κατάφερε οι επιχειρήσεις του να πληρώνουν 
λιγότερους φόρους. Στο… Αμέρικα η έννοια του «επιτυχημένου» πε-
ριλαμβάνει και τη νόμιμη φοροαποφυγή. Είναι στοιχείο του «αμερι-
κάνικου ονείρου». Εκεί, ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό (για να θυμη-
θούμε τον Βουλγαράκη). Στην Ευρώπη, όμως, κι ακόμα περισσότερο 
στην Ελλάδα της μνημονιακής βαρβαρότητας, οι αστοί πολιτικοί 
οφείλουν να καλύπτουν τον κυνισμό μ' ένα πέπλο ηθικότητας. Κάπως 
έτσι δεν καταστράφηκε πολιτικά ο Βουλγαράκης και δεν μπόρεσε 
να επανακάμψει ακόμα κι όταν αθωώθηκε (με τη γνωστή προκλητική 
δικαστική απόφαση);

Ο αντιπρόεδρος Μπουμπούκος λατρεύει τον Τραμπ. Είναι ακρο-
δεξιός, είναι και νεοφιλελεύθερος (ποιος ξεχνάει την εποχή που 
καμάρωνε ότι είναι… τροϊκανότερος των τροικανών;). Είναι και πο-
λυπράγμων. Ολημερίς ψάχνει ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό στασίδι για 
να εξαπολύσει τις τσιρίδες του. Κάπως έτσι την πάτησε, στρώνοντας 
βούτυρο στο ψωμί των συριζαίων με τη… ρουκέτα που εξαπέλυσε: 
«Στον παγκόσμιο καπιταλισμό όσο οι κυβερνήσεις αυξάνουν τους 
φόρους, κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να γλιτώσουν αυτή τη λε-
ηλασία των εισοδημάτων τους από τις κυβερνήσεις, έτσι δουλεύει 
το παγκόσμιο σύστημα (…) στο μέτρο που τα χρήματα αυτά είναι 
προϊόν πραγματικής εργασίας και πραγματικής δράσης και όχι φυ-
σικά βρώμικο χρήμα από εγκληματική δραστηριότητα -γιατί αυτό 
είναι άλλης τάξης και μεγέθους ζήτημα- ναι, το να μπορεί κάποιος 
να ξεφύγει από μία κυβέρνηση, που θέλει να τον υπερφορολογήσει, 
δεν το βρίσκω καθόλου ανήθικο»!

Στη συνέχεια πήγε να τα μαζέψει: «Αντί να ασχολούμαστε με το 
πώς θα πηγαίνει ο καθένας να γλιτώσει τα λεφτά του -γιατί στον 
καπιταλισμό πάντα οι άνθρωποι θα προσπαθούν να γλιτώσουν τα 
λεφτά τους, αυτό είναι μία φυσική ανθρώπινη διεργασία- πρέπει να 
μας απασχολεί κάτι άλλο καλύτερα: Πώς θα κάνουμε τη χώρα μας 
μία χώρα, η οποία θα έχει τέτοια φορολογία και τέτοια οικονομία, 
που θα συμφέρει στον άλλον να έχει τα λεφτά του στην Ελλάδα. 
(…) Τα Paradise Papers, που εγώ θέλω να τα πολεμήσουμε στην ου-
σία τους -το να φεύγουν τα λεφτά- πρέπει να τα πολεμήσουμε με 
τον σωστό τρόπο, δηλαδή να μειώσουμε τη φορολογία, να κάνουμε 
ανταγωνιστική την οικονομία, να συμφέρει στον άλλον να φέρνει τα 
λεφτά του στην Ελλάδα, να τα φέρνει στην Ελλάδα, γιατί θα πιστεύει 
ότι θα κερδίσει φέρνοντάς τα στην Ελλάδα». Κι έρχεται αυθόρμητα 
το ερώτημα: καλά, μόνο offshore ελλήνων καπιταλιστών υπάρχουν; 
Οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι κλπ., που δραστηριοποιού-
νται σε οικονομίες-πρότυπα (σύμφωνα με τον Μπουμπούκο), γιατί 
«παρκάρουν» τα κέρδη τους σε φορολογικούς παράδεισους; Αρα, ο 
λόγος δεν είναι η «υπέρμετρα υψηλή φορολογία», αλλά η επιδίωξη 
της μηδενικής φορολογίας.

Βαφτίζει τα εργασιακά κάτεργα 
«πρότυπα υγιούς επιχειρηματικότητας»
«Μια ευχάριστη έκπλη-

ξη περίμενε τον πρω-
θυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο 
χωριό Εράσμιο της Ξάνθης 
αμέσως μετά την επίσκεψή 
του στα “Θερμοκήπια Θρά-
κης“. Κάτοικοι του χωριού 
συγκεντρώθηκαν σε ένα ση-
μείο του δρόμου από όπου θα 
περνούσε ο πρωθυπουργός και 
σταμάτησαν την πομπή των 
αυτοκινήτων εκφράζοντας την 
επιθυμία να τον δουν από κο-
ντά και να μιλήσουν μαζί του.
Στα χέρια τους κρατούσαν 
λουλούδια και μόλις ο πρωθυ-
πουργός κατέβηκε από το αυ-
τοκίνητο τον αγκάλιασαν και 
του πρόσφεραν ανθοδέσμες 
λέγοντάς του: “Σε περιμέναμε 
πολύ ώρα“. Μία γυναίκα τού 
είπε: “Σε ευχαριστούμε πολύ 
Αλέξη γι' αυτά που είπες χθες 
το βράδυ“ (σ.σ. για τη διανομή 
του κοινωνικού μερίσματος)».

Αυτά μετέδωσε το κρατικό 
ΑΠΕ/ΜΠΕ και αναδημοσίευσε 
(μετά των σχετικών φωτογρα-
φιών από το Γραφείο Τύπου 
του πρωθυπουργού) η κυβερ-
νητική «Αυγή». Οταν δεν έχεις 
λαϊκή αποδοχή, μπορείς να κα-
τασκευάσεις μια εικονική. Πα-
νεύκολο είναι. Το ξέρουμε και 
από την περίοδο της χούντας 
με τις εκδηλώσεις… λαϊκής λα-
τρείας στα πρόσωπα του Πα-
παδόπουλου, του Παττακού 
και του Μακαρέζου.

Από την επίσκεψη του Τσί-
πρα στη Θράκη και από τις 
φιέστες που οργάνωσε η 
συριζαϊκή προπαγάνδα δε 
θα κρατήσουμε τις σκηνοθε-
τημένες σκηνές «λαϊκής λα-
τρείας», αλλά τις επισκέψεις 
του στις εγκαταστάσεις των 
επιχειρήσεων της «Πλαστικά 
Θράκης ΑΕ. «Στήριξη της υγι-
ούς επιχειρηματικότητας που 
σέβεται τον εργαζόμενο και 
τις εργασιακές σχέσεις» ήταν 
ο τίτλος της ανάρτησης στην 
επίσημη ιστοσελίδα του πρω-
θυπουργού (primeminister.gr). 
Στην ανάρτηση διαβάζουμε: 
«Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας 
στους εργαζόμενους της εται-
ρείας τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα 
χαρούμενος για την επίσκεψή 
του σε μια από τις πιο σημαντι-
κές παραγωγικές μονάδες της 
περιοχής, καθώς πρόκειται για 
μία εταιρεία πρότυπο υγιούς 
επιχειρηματικότητας. (…) Μι-
λώντας στους εργαζόμενους 
τόνισε ότι υγιής και πετυχημένη 
επιχείρηση είναι πρωτίστως αυ-
τή που σέβεται τον εργαζόμε-
νο και τις εργασιακές σχέσεις, 
έχει εξαγωγικό προσανατολι-
σμό και επενδύει στην έρευνα 
και την καινοτομία».

Πρόκειται, πράγματι, για 
μια μεγάλη για τα ελληνικά 
δεδομένα επιχείρηση, με ερ-
γοστάσια στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Στα 4,6 εκατ. ευρώ 

έφτασαν τα κέρδη της το πρώ-
το εξάμηνο. Κι όπως συμβαίνει 
πάντοτε με τις κερδοφόρες 
καπιταλιστικές επιχειρήσεις, 
αυτά τα κέρδη βγαίνουν με 
το ξεζούμισμα των εργατών. 
Μια ματιά στην ειδησεογρα-
φική ιστοσελίδα indeXanthi.
gr, μας δίνει την εικόνα μιας 
καπιταλιστικής επιχείρησης-
Νταχάου. Με μισθούς 586 ευ-
ρώ και 511 ευρώ για τους κάτω 
των 25 ετών, με υποχρεωτικά 
δωδεκάωρα, με τρομοκρατία 
και απολύσεις για όποιους ερ-
γάτες τολμήσουν να διαμαρτυ-
ρηθούν.

Στις 9 Μάη του 2017, η Ενω-
ση Ιδιωτικών Υπαλλήλων και 
Εμποροϋπαλλήλων Ξάνθης 
«καταγγέλλει την εργοδοσία 
στα “Θερμοκήπια Θράκης“ ΑΕ, 
μέλος του ομίλου “Πλαστικών 
Θράκης“ για τις απολύσεις ερ-
γαζομένων και την προσπάθειά 
της να επιβάλει σιγή νεκροτα-
φείου στους εργαζόμενους, 
μετατρέποντας τον χώρο ερ-
γασίας σε νέα Μανωλάδα.
Πώς αλλιώς μπορεί κάποιος 
να χαρακτηρίσει απόλυση συ-
ναδέλφου επειδή δεν δέχτηκε 
να δουλέψει υπερωρία; Πώς 
μπορεί να χαρακτηριστεί η μη 
ανανέωση σύμβασης συναδέλ-
φισσας, λόγω μητρότητας; Στό-
χος τους είναι η όσο δυνατόν 
μεγαλύτερη κερδοφορία και γι' 
αυτό έχουμε την αυξανόμενη 
εντατικοποίηση της δουλειάς, 
με υποχρεωτικές υπερωρίες 
που φτάνουν έως τις δώδεκα 
ώρες ημερησίως, ενώ σαν να 
μην φτάνει αυτό, έρχεται να 
προστεθεί η καθυστέρηση 
στην καταβολή των υπερωριών 
ορισμένες φορές, αποδεικνύο-
ντας για ακόμα μια φορά πως η 
αύξηση της κερδοφορίας της 
επιχείρησης κτίζεται πάνω στη 
βάρβαρη και χωρίς έλεος εκμε-
τάλλευση των εργατών.

Πριν λίγο καιρό οι εργαζό-
μενοι στα θερμοκήπια νιώσα-
νε τη μείωση κοντά στο 10% 
του μισθού τους στο όνομα 
του ΕΦΚΑ, αλλαγή που αν την 
απορροφούσε η εργοδοσία θα 
είχε ελάχιστη επίπτωση σε αυ-
τή, ενώ σε μια λαϊκή οικογένεια 
η μείωση 10% του εισοδήματος 
της είναι δυσβάσταχτο βάρος. 

Ακόμη, οι κανονικές άδειες δεν 
δίνονται με βάση τα χρόνια ερ-
γασίας όπως προβλέπεται. 
Παράλληλα με τα παραπάνω 
έρχεται να προστεθεί και η 
συμπεριφορά προϊσταμένων. 
Καθημερινές πλέον είναι οι επι-
πλήξεις σε έντονο ύφος προς 
τους συναδέλφους μας».

Την επομένη (10.5.2017) πα-
ρόμοιου περιεχομένου ανα-
κοίνωση εκδίδει και η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ Ξάνθης: «Υποχρεωτικές 
υπερωρίες που φτάνουν έως 
και τις 12 ώρες τη μέρα, συ-
στηματική καθυστέρηση στην 
καταβολή των δεδουλευμέ-
νων, τραμπουκισμούς και τρο-
μοκρατία σε όποιον πάει να 
ζητήσει τα δεδουλευμένα του. 
Μείωση 10% του μισθού τους 
λόγω του ΕΦΚΑ, υποχρεωτικές 
άδειες άνευ αποδοχών σαν τι-
μωρία, επιπλήξεις και απειλές 
εκ μέρους των προϊσταμένων. 
Φυσικά ούτε λόγος για την 
υπογραφή συλλογικών συμβά-
σεων και την κατοχύρωση των 
ελάχιστων εργασιακών δικαιω-
μάτων! Και σαν να μην έφταναν 
όλα αυτά η εργοδοσία απολύει 
όσους εργαζόμενους δεν δέ-
χονται να κάνουν καθημερινές 
εξαντλητικές υπερωρίες και 
αντιδρούν σε όλη αυτή την 
κατάσταση. Πολλές φορές δεν 
χρειάζεται καν να προχωρήσει 
σε απόλυση, αφού λόγω της 
εποχικότητας της δουλειάς οι 
περισσότεροι εργαζόμενοι 
είναι με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου, με ένα ή δύο μήνες 
σύμβαση».

Προφανώς, αυτοί που κά-
νουν αυτές τις καταγγελίες 
είναι «κολλημένοι», εχθροί της 

«υγιούς επιχειρηματικότητας», 
για να μην πούμε «εχθροί του 
έθνους και της πατρίδας»!

Επισκεπτόμενος τις εγκατα-
στάσεις της εν λόγω επιχείρη-
σης, ο Τσίπρας παρενέβη με 
απροκάλυπτο και ωμό τρόπο 
στις αντιθέσεις ανάμεσα 
στους εργάτες και την κεφα-
λαιοκρατική εργοδοσία υπέρ 
της δεύτερης. Δεν τήρησε 
ούτε τα προσχήματα που τη-
ρούν σε τέτοιες περιπτώσεις 
οι αστοί πολιτικοί και ιδιαίτερα 
οι πρωθυπουργοί, που υποτίθε-
ται ότι έχουν ένα ρόλο υπερτα-
ξικό. Από την άλλη, μιλώντας 
για «υγιή επιχειρηματικότητα» 
από τις εγκαταστάσεις ενός 
εργασιακού κατέργου, δεν μας 
άφησε καμιά αμφιβολία για το 
χαρακτήρα και το περιεχόμενο 
της «δίκαιης ανάπτυξης» που 
επαγγέλλεται.

Οι μισθοί των 586 και 511 ευ-
ρώ δεν είναι μια έκτακτη κατά-
σταση (που κρατάει ήδη τόσα 
χρόνια), αλλά μια μόνιμη κα-
τάσταση. Το ίδιο η εξάντληση 
των εργατών με τις πάμφθηνες 
πια υπερωρίες και με όλες τις 
άλλες μορφές «ευελιξίας» 
της εργασίας. Και βέβαια, η 
τρομοκρατία της απόλυσης 
είναι το μέσο πειθάρχησης 
των εργατών. Στις μοντέρνες 
επιχειρήσεις δε χρειάζεται να 
τους πυροβολούν, όπως στη 
Μανωλάδα.

Η ισχνή καπιταλιστική ανά-
πτυξη έχει ήδη ξεκινήσει από 
φέτος. Του χρόνου μάλλον θα 
είναι λίγο μεγαλύτερο. Μπορεί 
να κρατήσει δυο-τρία χρόνια 
ακόμα (πάντοτε σε επίπεδα 
γύρω στο 2% το χρόνο). Ορος 
αυτής της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης, όμως, είναι η ισο-
πέδωση των εργασιακών δικαι-
ωμάτων, η χρησιμοποίηση της 
εργατικής δύναμης ως πρώτη 
ύλη, οι μισθοί πείνας. Αυτό δι-
ακήρυξε ξανά ο Τσίπρας από 
την Ξάνθη.

ΥΓ. Την ίδια επιχείρηση επι-
σκέφτηκε μέσα στο 2017 και ο 
Μητσοτάκης. Το κεφάλαιο δεν 
έχει κομματικές προτιμήσεις, 
φτάνει οι πολιτικοί να διευ-
κολύνουν την αρπακτική του 
δράση.
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Με τροπολογία που πήγαν να περάσουν στα μουλωχτά

Χαρίζουν τις άδειες στους καναλάρχες
Χάρισμα κάνουν στους καναλάρχες 

τις τηλεοπτικές άδειες ο «πολύς» 
Νίκος Παππάς και η συγκυβέρνηση 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Και για να μη δυσκο-
λευτούν να κινήσουν τα «μαγαζιά» τους, 
τους δίνουν από πάνω και μπόνους, για 
να 'χουν κεφάλαιο κίνησης, βρε αδερ-
φέ. Αυτό γίνεται με τη μείωση του φό-
ρου στις τηλεοπτικές διαφημίσεις από 
20% σε 5%, γιατί είναι «φόρος βαρύς 
και υπέρμετρος», όπως -«με γεμάτο το 
στόμα»- είπε ο  Παππάς στη Βουλή.

Πότε ακριβώς διαπίστωσε ο ΣΥΡΙΖΑ 
ότι «είναι μεγάλα τα φορολογικά βάρη 
και δεν είναι καλό να έχουμε ρυθμίσεις 
οι οποίες βεβαιώνουν ότι κατ’ ανάγκη 
οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα μπαίνουν 
μέσα», όπως είπε ο Παππάς; Μετά τα 
τελευταία παρασκηνιακά παζάρια με 
τους καναλάρχες, προφανώς. Γιατί 
μέχρι πρότινος καμάρωνε ότι χτύπη-
σε τη διαπλοκή, υποχρεώνοντας τους 
καναλάρχες να πληρώσουν αυτόν τον 
φόρο, που μέχρι το 2015 έπαιρνε συνε-
χείς αναβολές. Ας πάρουμε, όμως, τα 
πράγματα με τη σειρά.

Το 2010, προκειμένου να χρυσωθεί 
το χάπι του πρώτου Μνημόνιου με τα 
σκληρά αντεργατικά μέτρα, θεσπίστη-
κε και ένας φόρος 20% επί των ονομα-
στικών τιμών των τηλεοπτικών διαφη-
μίσεων (άρθρο 12 Ν. 3845/2010). Δεν 
ήταν κάποια καινοφανής διάταξη στην 
ελληνική νομοθεσία. Το 1983 (άρθρο 15 
Ν. 1326, ΦΕΚ Α 19/4.2.1983), είχε καθιε-
ρωθεί φόρος 30% επί των τηλεοπτικών 
διαφημίσεων. Δε γνωρίζουμε αν αυτή 
η διάταξη εφαρμόστηκε στην πράξη, 
όμως στις 27 Δεκέμβρη του 2005 δημο-
σιεύτηκε ο νόμος 3427, με τον οποίο θε-
σπίστηκε η μείωση του συγκεκριμένου 
φόρου από 30% σε 10%, με πρόβλεψη 
για μείωση στο 5% από 1.11.2006 και για 
μηδενισμό από 1.11.2007.

Επομένως, η ρύθμιση του 2010 τυ-
πικά ήταν επαναφορά παλαιότερης 
ρύθμισης. Μόνο τυπικά, όμως, γιατί η 
εφαρμογή της ρύθμισης αναβαλλόταν 
διαρκώς με άλλες διατάξεις, που ψηφί-
ζονταν χωρίς να γίνει κανένας ντόρος 
(όλοι έγλειφαν τους καναλάρχες). Ετσι 
φτάσαμε στον Δεκέμβρη του 2013, που 
με απόφαση του τότε γενικού γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων (νυν ανεξάρ-
τητου βουλευτή), Θεοχάρη Θεοχάρη, 
προβλέφτηκε ότι το 2014 οι καναλάρχες 
θ' αρχίσουν να πληρώνουν τον φόρο (σε 
μηνιαία βάση, με καταβολή στις 20 του 
επόμενου μήνα).

Ομως, με νεότερες αποφάσεις ανα-
βλήθηκε και πάλι η καταβολή του φό-
ρου, μέχρι που φτάσαμε στον Γενάρη 
του 2015, όταν η διάδοχος του Θεοχά-
ρη, Αικατερίνη Σαββαΐδου, εξέδωσε 
νέα απόφαση που προέβλεπε ότι ο φό-
ρος του 2015 θα καταβαλλόταν, αλλά 
σε ετήσια (και όχι μηνιαία) βάση,  μέχρι 
τις 20 Γενάρη του 2016.

Μπαταχτσήδες
Μ' αυτές τις σκόπιμες συνεχείς ανα-

βολές στην εφαρμογή της συγκεκριμέ-
νης διάταξης, το ελληνικό δημόσιο -σε 
μια περίοδο που χαράτσωνε άγρια τον 
ελληνικό λαό- έχασε από τη μη πλη-
ρωμή του φόρου τηλεοπτικών διαφη-
μίσεων τουλάχιστον 180 εκατ. ευρώ, 
όπως θα δούμε παρακάτω!

Φτάσαμε, λοιπόν, στο σωτήριον έτος 
2015, με την… ιστορική αλλαγή κυβέρ-
νησης. Κι ενώ θα περίμενε κανείς -βά-
σει των διακηρύξεών της- η συγκυβέρ-

νηση των Τσιπροκαμμένων να «ταράξει 
στη νομιμότητα» τους καναλάρχες, 
αυτή άφησε να περάσει ένα ολόκληρο 
εξάμηνο χωρίς να τροποποιήσει την 
προκλητική απόφαση της Σαββαΐδου. 
Μόλις στις 12 Αυγούστου του 2015, δυο 
μέρες πριν την… πανηγυρική ψήφιση 
του τρίτου Μνημόνιου, η Σαββαΐδου, 
που παρέμενε ακόμα γενική γραμμα-
τέας Δημοσίων Εσόδων, τροποποίησε 
την προηγούμενη δική της απόφαση. 
Η νέα απόφαση δημοσιεύτηκε στις 25 
Αυγούστου του 2015 και προέβλεπε ότι 
ο φόρος του πρώτου τετράμηνου (Γενά-
ρης-Απρίλης 2015) έπρεπε να καταβλη-
θεί μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη, ο φόρος 
του δεύτερου τετράμηνου (Μάης-Αύ-
γουστος 2015) έπρεπε να καταβληθεί 
μέχρι τις 30 Νοέμβρη, ενώ ο φόρος 
από τον Σεπτέμβρη του 2015 και μετά 
θα έπρεπε να καταβάλλεται κανονικά 
σε μηνιαία βάση, στις 20  του επόμενου 
μήνα.

Καταβλήθηκε ο φόρος τηλεοπτικών 
διαφημίσεων για το 2015; Στο ερώτημα 
έδωσε απάντηση δύο φορές στη Βουλή, 
ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομικών, Τρύφων Αλεξιάδης. Στις 29 Γε-
νάρη του 2016, απαντώτας σε αιτιάσεις 
των βουλευτών της αντιπολίτευσης για 
τον συγκεκριμένο φόρο, πέρασε στην 
επίθεση, κατηγορώντας τις προηγού-
μενες κυβερνήσεις για τη συνεχή ανα-
στολή εφαρμογής του νόμου. Κατά τα 
άλλα, είπε: «Το 2015, σύμφωνα με στοι-
χεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων, έχουν βεβαιωθεί 39,3 εκατομ-
μύρια ευρώ και έχουν εισπραχθεί 19,228 
εκατομμύρια ευρώ». Σύμφωνα με την 
απάντηση του Αλεξιάδη, τα κανάλια 
χρωστούσαν ήδη στις 29 Γενάρη του 
2016 στο δημόσιο 20,072 εκατομμύρια 
ευρώ! Δηλαδή, δεν είχαν πληρώσει ού-
τε τα μισά απ’ αυτά που χρωστούσαν. 
Στις 5 Φλεβάρη του 2016, απαντώντας 
σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή των 
ΑΝΕΛ, Δ. Καμμένου, επανέλαβε τα ίδια 
ακριβώς στοιχεία. Δεν παρέλειψε να 
ασκήσει και πάλι κριτική στις προηγού-
μενες κυβερνήσεις που ανέστειλαν την 
εφαρμογή της διάταξης, έκανε όμως 
γαργάρα το γεγονός ότι η κυβέρνησή 
του εισέπραξε λιγότερο από το 50% του 
βεβαιωμένου φόρου.

Δηλαδή, οι καναλάρχες δεν πλήρω-
σαν φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων 
από το 2010 μέχρι το 2014, ενώ το 2015 
πλήρωσαν μόνο τα μισά από αυτά που 
βεβαιώθηκαν! Και βέβαια, οι Τσιπρο-
καμμένοι, που τάραξαν τον κοσμάκη 
στα χαράτσια, που μείωσαν ακόμα και 
το αφορολόγητο για τους χαμηλόμι-
σθους και χαμηλοσυνταξιούχους και 
συμφώνησαν με την τρόικα να το μει-
ώσουν πολύ περισσότερο, αποδείχτη-
καν… λαρτζ έναντι των διαπλεκόμενων 
καναλαρχών, με τους οποίους υποτίθε-
ται ότι βρίσκονταν σε αγώνα ζωής και 
θανάτου. Δεν απαίτησαν ποτέ -όπως θα 
ανέμενε κάποιος που τους θεωρούσε 
κοινωνικά ευαίσθητους- να πληρώσουν 
οι καναλάρχες τον φόρο που τους ανα-
λογούσε για την περίοδο από τον Ιούνη 
του 2010 μέχρι και τον Δεκέμβρη του 
2014! Περασμένα, ξεχασμένα…

Τι φόρο εισέπραξε η κυβέρνηση των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ από το 2015 μέχρι σήμερα; 
Δεν υπάρχει κανένα επίσημο στοιχείο 
που να μας λέει πόσος είναι ο φόρος 
που βεβαιώθηκε, τι ποσά καταβλήθη-
καν και τι χρωστούν οι καναλάρχες. 
Εχουμε μόνο τα στοιχεία που κατέθε-
σε στη Βουλή ο Αλεξιάδης τον Γενάρη-

Φλεβάρη του 2016 και αφορούσαν το 
2015.  Με το θράσος που τον διακρίνει, 
ο Παππάς είπε στη Βουλή: «Δεν θα δι-
αφωνήσω λοιπόν με τον ισχυρισμό ότι 
είναι βαρύς ο φόρος, αλλά με την πάρα 
πολύ σοβαρή σημείωση ότι ψηφίστηκε 
το 2010, δεν καταλογίστηκε και δεν ει-
σπράχθηκε ποτέ μέχρι το 2015, διότι και 
αυτός αναβαλλόταν κάθε 31η Δεκεμβρί-
ου για την επόμενη χρονιά και ξεκίνησε 
να εισπράττεται –ω του θαύματος!- από 
το 2015 και μετά, με αποτέλεσμα το 
Δημόσιο να εισπράξει 90 εκατομμύ-
ρια ευρώ, τα οποία ποτέ δεν θα είχαν 
εισπραχθεί».

Εισπράχτηκαν πράγματι 90 εκατ. 
ευρώ; 'Η απλώς βεβαιώθηκαν 90 εκατ. 
ευρώ; Κρίνοντας από τα απολογιστικά 
στοιχεία του 2015, που κατέθεσε το 
2016 ο Αλεξιάδης, λογικά βεβαιώθηκε 
ποσό άνω των 90 εκατ. ευρώ και εξί-
σου λογικά πρέπει να εισπράχτηκαν 
το πολύ τα μισά. Αν συνυπολογίσουμε 
το γεγονός ότι οι καναλάρχες το 2016 
βρίσκονταν σε άγρια κόντρα με την 
κυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων, που 
απειλούσε να τους πάρει τις άδειες, μέ-
χρι που κατάφεραν να ακυρώσουν στο 
ΣτΕ τον νόμο Παππά, θα οδηγηθούμε 
στη σκέψη ότι το 2016 δεν πλήρωσαν 
δεκάρα (ποιος πληρώνει φόρο για μια 
επιχείρηση που θα κλείσει;). Εκτός αν 
οι καναλάρχες μέχρι το 2015 ήταν μπα-
ταχτσήδες, αλλά από το 2016 και μετά 
έγιναν… συνεπείς φορολογούμενοι. 

Αν ήταν έτσι, τότε η αρμόδια Διεύ-
θυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
στην οποία έχουμε απευθυνθεί με αίτη-
σή μας από τις 22 του περασμένου Σε-
πτέμβρη (ΑΠ ΑΑΔΕ/1140077/22.9.2017), 
ζητώντας να μας δώσει στοιχεία για τον 
φόρο που βεβαιώθηκε από το 2015 μέ-
χρι τώρα, γι' αυτόν που καταβλήθηκε και 
γι' αυτόν που έχει καταστεί ληξιπρόθε-
σμος, θα μας είχε απαντήσει. Ομως, 
ενώ μέχρι την περασμένη βδομάδα 
μας διαβεβαίωναν ότι θα μας δώσουν 
τα στοιχεία, αλλά καθυστερούν λόγω… 
φόρτου εργασίας, την περασμένη Πέ-
μπτη, όταν επικοινωνήσαμε μαζί τους 
για να συμπληρώσουμε αυτό το ρε-
πορτάζ, αρμόδια τμηματάρχης μάς 
απάντησε ότι δε θα μας δώσουν τα 
στοιχεία. Κάποια στιγμή θα πάρουμε 
και γραπτά την απάντησή τους και θα 
μπορέσουμε να τη σχολιάσουμε, όμως 
είναι προφανές ότι από την κωλυσιερ-
γία έφτασαν στην άρνηση με εντολή 
«άνωθεν», γιατί δε θέλουν να μαθευτεί, 
ειδικά τώρα που τους έκαναν το «δωρά-
κι», ότι  οι καναλάρχες δεν έχουν πλη-
ρώσει το φόρο που έχει βεβαιωθεί.

Και… μπόνους!
Σύμφωνα με τον Παππά, από το 2015 

βεβαιώθηκαν 90 εκατομμύρια. Αυτό 
σημαίνει γύρω στα 33 εκατ. το χρόνο, 
ποσό που δεν είναι μακριά από τα 39,3 
εκατ. που επισήμως είχαν βεβαιωθεί 
το 2015. Το πιθανότερο είναι πως δεν 
πρόκειται για αληθινό νούμερο, αλλά 

για ένα νούμερο που πέταξε ο Παππάς 
για να εντυπωσιάσει. Οπως θα δούμε, 
ο Παππάς δε δίστασε να κάνει αισχρή 
λαθροχειρία με τους αριθμούς.

Διαβάζει κανείς την Εκθεση του Γε-
νικού Λογιστήριου του Κράτους, που 
συνοδεύει την τροπολογία Παππά (η 
οποία έχει ήδη ψηφιστεί), και βλέπει ότι 
υποβιβάζει την ετήσια απώλεια κρατι-
κών εσόδων σε 20 εκατ. ευρώ (το 2018 
θα είναι 15 εκατ., γιατί ο μειωμένος φό-
ρος θα ισχύσει από 1η Απρίλη)! Ο ίδιος 
ο Παππάς, στην ομιλία του, επιχείρησε 
μια ακόμα λαθροχειρία, λέγοντας: «Οι 
πανελλαδικοί σταθμοί, τα κανάλια πα-
νελλαδικής εμβέλειας θα καταβάλουν 
24,5 εκατομμύρια κατ’ έτος για το τί-
μημα των αδειών και η ελάφρυνση από 
τον φόρο διαφήμισης, κατά την έκθεση 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
είναι 15 εκατομμύρια». Η πρόθεσή του 
ήταν να δείξει ότι το κράτος και πάλι θα 
βγάλει ένα σεβαστό ετήσιο ποσό από 
τις άδειες των καναλιών. Πετάχτηκε, 
όμως, ο εισηγητής του Περισσού, Αθ. 
Βαρδαλής, και του είπε: «Είναι 20 εκα-
τομμύρια». Σα να μην έτρεξε τίποτα, ο 
πολιτικός απατεώνας αναδιπλώθηκε: 
«Είναι 20 εκατομμύρια. Για το 2018, το 
οποίο είναι το κρίσιμο για την ολοκλήρω-
ση του προγράμματος, ακριβώς επειδή 
ισχύει από την 1η Απρίλη, είναι 15 εκα-
τομμύρια. Είναι 20 εκατομμύρια μετά»!

Φυσικά, οι του Περισσού είναι τεμπέ-
ληδες και αρπακολλατζήδες. Αντί να 
ετοιμαστούν για τη συζήτηση, ζητώντας 
τα στοιχεία από τη Διεύθυνση Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης (σε βουλευτές δε 
θα μπορούσαν να τα αρνηθούν, γιατί 
θα τα ζητούσαν στη συνέχεια με την 
κοινοβουλευτική διαδικασία), έχαψαν 
τα 20 εκατ. που οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έγρα-
ψαν στην Εκθεση του ΓΛΚ. Φυσικά, η 
τεμπελιά τους δε συγκρίνεται με την 
απατεωνιά των Τσιπροκαμμένων και 
ειδικά του Παππά.

Ας κάνουμε έναν ενδεικτικό ισολογι-
σμό, παίρνοντας σαν βάση τα 39,3 εκατ. 
φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων, που 
βεβαιώθηκε το 2015 (οι επόμενες χρο-
νιές είναι τηλεοπτικά καλύτερες, άρα ο 
φόρος λογικά είναι μεγαλύτερος).

u Οι καναλάρχες θα πληρώσουν για 
τις άδειες, σε ορίζοντα δεκαετίας, 245 
εκατ. ευρώ (7 άδειες με 35 εκατ. η καθε-
μιά). Δηλαδή, 24,5 εκατ. ευρώ το χρόνο.

u Τα 3/4 του φόρου τηλεοπτικών δι-
αφημίσεων, που τους χαρίζει η τροπο-
λογία Παππά-Τσακαλώτου (μείωση από 
20% σε 5%), υπολογιζόμενα με βάση το 
2015 (βεβαιωμένος φόρος 39,3 εκατ. ευ-
ρώ) μας κάνουν 29,5 εκατ. ευρώ. Δηλα-
δή, θα πληρώνουν την ετήσια δόση για 
την άδεια και θα έχουν και μπόνους 5 
εκατ. ευρώ!

Ο Παππάς πήγε να βάλει στην εξίσω-
ση και το 2% επί του ετήσιου τζίρου των 
επιχειρήσεων ΜΜΕ για τη σωτηρία του 
ΕΔΟΕΑΠ. Εκτός του ότι οι εκδότες και 
καναλάρχες απειλούν να προσφύγουν 

στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστή-
ρια, το βέβαιο είναι ότι ειδικά οι κανα-
λάρχες, με το μπόνους που τους δίνει ο 
Παππάς, θα πληρώνουν και το 2% και 
θα έχουν και περίσσευμα!

Σκάνδαλο
Πρόκειται σαφέστατα για μέγα 

σκάνδαλο. Η κυβέρνηση του ΓΑΠ έβα-
λε -καθαρά υποκριτικά- έναν φόρο, για 
να δείξει ότι τάχα φορολογεί και τους 
πλούσιους, η ίδια κυβέρνηση -και αυτές 
που ακολούθησαν- ανέβαλε συνεχώς 
την εφαρμογή του φόρου και τώρα οι 
Τσιπροκαμμένοι -αφού προηγουμένως 
δεν έκαναν τίποτα για να υποχρεώ-
σουν τους καναλάρχες να πληρώνουν 
τον φόρο που βεβαιωνόταν κάθε χρό-
νο, έστω μετά το 2015- έρχονται να 
μειώσουν τον φόρο σ' ένα γελοίο 5%, 
συμψηφίζοντάς τον με τα λεφτά που οι 
καναλάρχες θα πρέπει να πληρώσουν 
για να πάρουν άδειες!

Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, αυ-
τή που υποτίθεται ότι θα χτυπούσε τη 
διαπλοκή, χαρίζει τις άδειες στους κα-
ναλάρχες και τους δίνει και μπόνους 
«για τα πρώτα έξοδα». Κι αυτό, την 
ίδια στιγμή που έχει προνομοθετήσει 
νέο πετσόκομμα του αφορολόγητου, 
που θα χαρατσώσει μισθωτούς και 
συνταξιούχους, εισπράττοντας φόρο 
ακόμα και από ανθρώπους που βγά-
ζουν λιγότερα από 500 ευρώ το μήνα!

Στο σκάνδαλο αυτό συμμετείχαν 
και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα (πλην 
Περισσού). Είναι χαρακτηριστικό το γε-
γονός ότι την πρώτη μέρα της διήμερης 
συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής 
παρέλασαν οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ, 
της ΝΔ και της ΔΗΣΥ χωρίς να πουν λέ-
ξη γι' αυτή την τροπολογία. Μόνο όταν 
έκανε εκτενή αναφορά ο εισηγητής 
του Περισσού, αναγκάστηκε να πάρει 
τον λόγο ο Παππάς και να πει -μεταξύ 
πολλών ανεκδιήγητων- και αυτά που 
παραθέσαμε παραπάνω. Ο αντιπρόε-
δρος της ΝΔ Μπουμπούκος, όταν πήρε 
χαμπάρι τι γίνεται, επιδόθηκε σ' έναν 
αυτοσχεδιασμό πολιτικής σπέκουλας, 
που είναι και το φόρτε του. Ξεκίνησε 
φωνάζοντας στους συριζαίους «Ουαί 
υμίν Φαρισαίοι υποκριταί!». Στη συνέ-
χεια, χωρίς να υποστηρίξει τον φόρο (το 
αντίθετο), θύμισε στους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
ότι κατήγγειλαν τους πασοκονεοδημο-
κράτες ως όργανα των καναλαρχών και 
διαπλεκόμενους και κατέληξε: «Τώρα 
εσείς δεν είστε διαπλεκόμενοι; Δηλαδή, 
τώρα για ποιον νομοθετείτε ακριβώς; 
Τώρα εσείς δεν είστε διαπλεκόμενοι! 
Εσείς είστε καλοί άνθρωποι τώρα! Τώρα 
εσείς το κάνετε για την ψυχή της μάνας 
σας, είστε καλά παιδιά εσείς, εμείς ήμα-
σταν διαπλεκόμενοι! Εγώ το μόνο που 
σας λέω είναι: καλώς βγάζετε τον φόρο, 
ο οποίος δεν έπρεπε να μπει, αλλά να 
ξέρει ο ελληνικός λαός πόσο ψεύτες και 
υποκριτές είστε και σε αυτό το θέμα!».

Στο επιτελείο του Κούλη δεν άρεσε 
το «καλώς βγάζετε τον φόρο», γι' αυτό 
την επομένη επιστράτευσε την Αννα-
Μισέλ για να πει ότι «έρχεται ο κύριος 
υπουργός και κάνει δώρο στους κανα-
λάρχες», με τους οποίους τα βρήκε, να 
πει ότι η ΝΔ θα ήθελε ο συγκεκριμένος 
φόρος να γίνει 0% (!) και να ανακοινώ-
σει ότι το κόμμα της θα ψηφίσει «πα-
ρών»! Ετσι, αναγκάστηκαν και η ΔΗΣΥ 
με το Ποτάμι να ψηφίσουν «παρών», 
ενώ ο Λεβέντης ψήφισε «ναι». Οι κα-
ναλάρχες θριάμβευσαν.
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Με αμείωτη ένταση και σε 
πολλά επίπεδα συνεχίζεται 

ο πόλεμος ανάμεσα σε Μαρινά-
κη, Μελισσανίδη και Σαββίδη. 
Η ποδοσφαιρική του διάσταση 
μπορεί να θεωρηθεί ως η κο-
ρυφή του παγόβουνου. Πλέον, 
ενεργή συμμετοχή στον πόλεμο 
μεταξύ των τριών καπιταλιστών 
έχει και η κυβέρνηση και όσον 
αφορά το ποδόσφαιρο τα μέχρι 
στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι 
για μια ακόμη φορά οι Τσιπρο-
καμμένοι διάλεξαν να πάνε με 
την μεριά των ηττημένων.

Στο προηγούμενο φύλλο ανα-
φερθήκαμε στο βούλευμα του 
Συμβουλίου Εφετών, το οποίο 
επί της ουσίας αθωώνει τον Μα-
ρινάκη και τους συγκατηγορου-
μένους του, αφού η συντριπτική 
πλειοψηφία των νομικών έχει 
την άποψη ότι είναι παρά πολύ 
δύσκολο να αποδειχτούν στην 
ακροαματική διαδικασία τα αδι-
κήματα της σύστασης συμμορί-
ας και της αλλοίωσης αποτελέ-
σματος αγώνων ποδοσφαίρου. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αρ-
γά ή γρήγορα (οι εκτιμήσεις των 
ειδικών αναφέρουν ότι σε ένα 
χρόνο θα έχει ολοκληρωθεί η 
ακροαματική διαδικασία και θα 
υπάρχει απόφαση), ο πρόεδρος 
της ερυθρόλευκης ΠΑΕ θα είναι 
αθώος και με δικαστική βούλα.

Η απόφαση του Συμβουλίου 
Εφετών δεν άρεσε στους αντί-
παλους του Μαρινάκη και από 
την πρώτη στιγμή οι «σκληρο-
πυρηνικοί» άρχισαν να ζητούν 
από την κυβέρνηση να ασκήσει 
πιέσεις στις αρμόδιες δικαστι-
κές υπηρεσίες, για να κατατεθεί 
στον Αρειο Πάγο αίτηση αναίρε-
σης του βουλεύματος του Συμ-
βουλίου Εφετών κατά το σκέλος 
που αθωώνει τους εμπλεκόμε-
νους από τις κακουργηματικές 
κατηγορίες της συγκρότησης 
και διεύθυνσης εγκληματικής 
οργάνωσης, της εκβίασης, 
της απάτης και της ηθικής αυ-
τουργίας σε έκρηξη (υπόθεση 
Κωνσταντινέα). Αμέσως μετά 
τις δηλώσεις του υφυπουργού 
Αθλητισμού, Γιώργου Βασιλει-
άδη, με τις οποίες καλούσε 
τους τρεις κατηγορούμενους 
πρόεδρους της Super Laegae, 
να μεταβιβάσουν άμεσα τις 
μετοχές που έχουν στην ιδιο-
κτησία τους, πολλοί πίστεψαν 
ότι οι «σκληροπυρηνικοί» είχαν 
πετύχει το στόχο τους και ότι η 
κυβέρνηση είχε πάρει την από-
φαση να προχωρήσει τις διαδι-
κασίες για να κατατεθεί αίτηση 
αναίρεσης του αθωωτικού σκέ-
λους του βουλεύματος (με την 
άποψη αυτή συμφωνούσαν και ο 
υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος 
Κοντονής και ο συγκυβερνήτης, 
Πάνος Καμμένος). 

Στο ενδεχόμενο αυτό αντέ-
δρασαν αρκετά κυβερνητικά 
στελέχη, με το επιχείρημα ότι 
η αίτηση αναίρεσης θα έφερνε 
σε πολύ δύσκολη θέση την κυ-

βέρνηση. Αφενός γιατί κανένας 
δεν μπορούσε να διασφαλίσει 
ότι ο Αρειος Πάγος θα έκανε 
δεκτό το αίτημα και θα έστελ-
νε ξανά την υπόθεση στο Συμ-
βούλιο Εφετών. Το γεγονός ότι 
η απόφαση για απαλλαγή των 
κατηγορούμενων από τα παρα-
πάνω αδικήματα ήταν ομόφωνη 
μειώνει σε σημαντικό βαθμό την 
πιθανότητα αναίρεσης και από 
το ρεπορτάζ προκύπτει ότι και η 
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 
Ξένη Δημητρίου, είναι διστακτι-
κή στο να «αδειάσει» το Συμβού-
λιο Εφετών. Αλλά ακόμη και αν 
γινόταν δεκτή η αίτηση αναίρε-
σης, πάλι δεν ήταν σίγουρο ότι 
θα πραγματοποιηθούν οι πόθοι 
των «σκληροπυρηνικών», αφού 
η υπόθεση θα επέστρεφε στο 
Συμβούλιο Εφετών για νέα κρί-
ση και έκδοση νέου βουλεύμα-
τος. Το βούλευμα που θα έβγαζε 
η νέα σύνθεση του Συμβουλίου 
θα μπορούσε να είναι ίδιο με το 
προηγούμενο, όπως έχει συμβεί 
πολλέ φορές στο παρελθόν.

Από την άλλη, εκτός από το 
τυρί υπάρχει και η φάκα. Πιθα-
νόν να βολεύει τους γενικότε-
ρους κυβερνητικούς χειρισμούς 
η «εξουδετέρωση» του Μαρινά-
κη, όμως αν αυτό γίνει μέσω της 
συγκεκριμένης υπόθεσης για 
το ποδόσφαιρο, πολύ δύσκολα 
θα μπορέσει η κυβέρνηση να 
διαχειριστεί τις συνέπειες της 
παραπομπής σε δίκη του Μα-
ρινάκη με το σύνολο του κατη-
γορητηρίου. Εχοντας δικαστικό 
προηγούμενο την περίπτωση 
του Μπέου και του Ολυμπιακού 
Βόλου (και ο Μαρινάκης προφα-
νώς δεν είναι Μπέος, από άποψη 
οικονομικής, μιντιακής και πολι-
τικής δύναμης), στην περίπτωση 
που το Συμβούλιο Εφετών απο-
φάσιζε να παραπέμψει τους 
τρεις προέδρους των ΠΑΕ (Μα-
ρινάκης, Σπανός και Κομπότης) 
σε δίκη με τις αρχικές κατηγορί-
ες, τότε Ολυμπιακός, Ατρόμητος 
και Λεβαδειακός θα έπρεπε να 
υποβιβαστούν στη Δ' Εθνική 
(μεγαλύτερη ερασιτεχνική κατη-
γορία). Είναι αυτονόητο ότι μια 
τέτοια εξέλιξη, που θα έφερνε 
την κυβέρνηση αντιμέτωπη με 
τους ερυθρόλευκους οπαδούς, 
πολύ δύσκολα θα μπορούσε να 
τη διαχειριστεί η οποιαδήποτε 
αστική κυβέρνηση, πόσο μάλλον 
η σημερινή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 

που βρίσκεται στο καναβάτσο.
Από τα δημοσιεύματα σε εφη-

μερίδες και στο Διαδίκτυο και 
κυρίως από την αντι-Μαρινάκης 
πλευρά προκύπτει ότι η υπόθεση 
έχει φύγει από τον Βασιλειάδη 
και τα αθλητικά στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ και έχει μεταφερθεί 
στου Μαξίμου, προκειμένου να 
εκτιμηθεί η κατάσταση και να 
αποφασιστεί αν η κυβέρνηση θα 
προσπαθήσει να ξεκινήσει την 
προσπάθεια αλλαγής του αθωω-
τικού σκέλους του βουλεύματος. 
Η εκτίμηση της στήλης είναι ότι 
η επιλογή θα είναι να μην υιοθε-
τηθεί η «σκληροπυρηνική» γραμ-
μή και να μην ανοιχτεί ένα πολύ 
δύσκολο μέτωπο, που θα φέρει 
την κυβέρνηση απέναντι σε ένα 
σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων. 
Θα αρκεστούν στη φθορά, κυ-
ρίως επικοινωνιακή, που θα έχει 
ο ερυθρόλευκος πρόεδρος από 
τη δικαστική εμπλοκή και θα 
προσπαθήσουν να αποφύγουν 
διαδικασίες που πιθανόν να 
οδηγήσουν σε απρόβλεπτες 
καταστάσεις. Βεβαίως, με μια 
τέτοια εξέλιξη θα «αδειαστούν» 
ο Βασιλειάδης και οι «σκληροπυ-
ρηνικοί», αλλά πολιτικοί άνδρες 
του επιπέδου τους είναι «αναλώ-
σιμοι» στις κυβερνήσεις.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ1. Από μια τέτοια υπόθε-

ση δε θα μπορούσε να λείψει 
ο γνωστός και μη εξαιρετέος 
Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, 
κατά κόσμον «Ζούγκλας». Σχο-
λιάζοντας στον ραδιοφωνικό 
σταθμό Metropolis 95,5 FM το 
βούλευμα του Συμβουλίου Εφε-
τών και σε μια προφανή προ-
σπάθεια να περάσει στην κοινή 
γνώμη τη γραμμή των «σκληρο-
πυρηνικών», «αποκάλυψε» ότι θα 
ασκηθεί αίτηση αναίρεσης για 
το κακούργημα της εγκληματι-
κής οργάνωσης, επιτέθηκε κατά 
του προέδρου του Συμβουλίου, 
που μειοψήφησε και πρότεινε 
την πλήρη απαλλαγή όλων των 
κατηγορούμενων (προέβλεψε 
ότι θα περάσει και πειθαρχικό 
για την αθωωτική του πρόταση!), 
άφησε εμμέσως πλην σαφώς 
αιχμές για τον τρόπο χειρισμού 
των υποθέσεων Μαρινάκη από 
τη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της 
το κοινό περί δικαίου αίσθημα 

και συνδέοντας την υπόθεση του 
ποδοσφαίρου με την υπόθεση 
του Noor-1, και άφησε να «αιω-
ρείται» η αίσθηση ότι θα υπάρ-
χουν δικαστικές εξελίξεις με τη 
φράση: «Αυτό που συμβαίνει με 
τα αδικήματα για το ποδόσφαι-
ρο είναι πολύ μικρό σε σχέση με 
τη μπόρα που έρχεται σχετικά 
με το Νοοr-1». Είναι φανερό ότι 
η εμπλοκή του στην υπόθεση γί-
νεται από καθαρό δημοσιογρα-
φικό ενδιαφέρον και από την 
πρόθεσή του να βοηθήσει να 
λάμψει η αλήθεια! Η στήλη δε 
θα σχολιάσει… κακοήθειες ότι 
είναι «παπαγαλάκι» και υπάλ-
ληλος των ανταγωνιστών του 
Μαρινάκη. 

ΥΓ2. Ο πρόεδρος της Ελλη-
νικής Ομοσπονδίας Καλαθο-
σφαίρισης, Γιώργος Βασιλακό-
πουλος, για μια ακόμη φορά 
σηκώνει τα όπλα ενάντια στην 
Euroleague, σε μια προσπάθεια 
να διασφαλίσει τα κεκτημένα 
του. Με γραπτή του δήλωση 
κατηγορεί την ηγετική ομάδα 
της Euroleague ότι προσπαθεί 
να διαλύσει τα εθνικά πρω-
ταθλήματα, προκειμένου να 
δημιουργήσει μια κλειστή πα-
νευρωπαϊκή Λίγκα στα πρότυπα 
του ΝΒΑ, σύμφωνα με τις επιθυ-
μίες μιας «οικονομικοαθλητικής 
ελίτ». Σε μια πρώτη ανάγνωση, 
δύσκολα θα μπορούσε κάποιος 
να διαφωνήσει με τον Βασιλα-
κόπουλο, αφού ταυτόχρονα 
με την ίδρυση της Euroleague 
ξεκίνησε και η συζήτηση για τη 
διενέργεια ενός πανευρωπαϊ-
κού πρωταθλήματος. Αυτό που  
μπορούμε να αμφισβητήσουμε, 
όμως, είναι η ανιδιοτέλειά του. 
Αν διαβάσουμε προσεχτικά τη 
δήλωσή του και παραλείψουμε 
τα όμορφα λόγια, σύμφωνα με 
τα οποία ο στόχος των ιδρυτών 
της Λίγκας είναι «η αλλαγή του 
τρόπου της κοινωνικοαθλητικής 
παραγωγικής διαδικασίας και η 
αξιοποίηση νέων παικτών», μπο-
ρούμε να φτάσουμε στην ουσία 
της παρέμβασής του. Αλλωστε, 
δεν κρύβει τα λόγια του και 
φροντίζει να εξηγήσει ο ίδιος 
τους λόγους για τους οποίους 
είναι τόσο λάβρος στην δήλω-
σή του.  «Πρέπει επιτέλους να 
καταλάβουν όλοι την χρησιμό-
τητα της διαδικασίας των προ-
κριματικών αγώνων, βλέποντας 
τα σημαντικά οφέλη στον χώρο 
του ποδοσφαίρου. Η FIFA και 
η UEFA δεν είναι ανόητες που 
τα διενεργούν, επιδιώκουν να 
παίζουν οι ομάδες στις χώρες 
τους, διαπιστώνουν ότι έτσι 
αυξάνεται ο φίλαθλος κόσμος, 
άρα και οι οικονομικοί πόροι 
μέσω χορηγών, που βοηθούν 
στην ανάπτυξη του αθλήματος», 
δηλώνει μεταξύ άλλων και δεν 
μας αφήνει καμία αμφιβολία ότι 
ο καυγάς γίνεται για τα φράγκα 
και τον έλεγχο των εξελίξεων και 
όχι από αγάπη για το άθλημα.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Δυσκολεύονται να παίξουν μπάλα…
Δύο χιλιάδες δεκαεπτά

ως πότε, σύντροφοι, με τα σκατά;
Θρηνεί τα νέα θύματά του ο λαουτζίκος, λίγα χιλιόμετρα 

μακριά από το… κλεινόν άστυ, την πρωτεύουσα των πέντε εκα-
τομμυρίων ενός «σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους» (μυχ' έσω). 
Από μια δυνατή νεροποντή! Την ίδια νεροποντή που δεν της 
έδωσαν καμιά σημασία οι εχθροί του ανθρώπου, γιατί ούτε 
καν την ένιωσαν. Ξύνοντας νωχελικά, πολιτισμένα, ανώτερα, 

τ' αχαμνά τους στα ζεστά και ασφαλή καταφύγια που αυτός ο 
πνιγμένος (και ανόητος) λαός τούς εξασφάλισε –αιώνες τώρα- 
ενώ ο ίδιος δεν έχει –αιώνες τώρα- καμία εξασφάλιση για τίπο-
τε, παρά μόνο για το ότι θα ζήσει και θα πεθάνει σαν υποζύγιο.

Και μέσα σε όλα, ο πρωθυπουργός λυπήθηκε δημόσια και 
διοίκησε δια του twitter. «Εκφράζω τη θλίψη μου» και «στέλνω 
τώρα κλιμάκιο». Είναι κάποιες φορές που η γλωσσική φτώχεια 
ως προς τις λυτρωτικές βρισιές (κι ας υποστηρίζουν κάποιοι 
το αντίθετο) αναδεικνύεται αδυσώπητη…

«Οπως αργεί τ’ ατσάλι να γίνει κοφτερό και χρήσιμο μαχαίρι, 
έτσι αργούν κι οι λέξεις ν’ ακονιστούν σε λόγο. Στο μεταξύ, 
όσο δουλεύεις στον τροχό πρόσεχε μην παρασυρθείς, μην 
ξιπαστείς απ’ τη λαμπρή αλληλουχία των σπινθήρων. Σκοπός 
σου εσένα το μαχαίρι» (Αρης Αλεξάνδρου – «Το μαχαίρι»).

Ο γυαλισμένος ο λαπάς, άσος της κωλοτούμπας
έτρεξε στα εργοστάσια να δώσει συχαρίκια

που πετσοκόβουν τους μισθούς και κόσμο γονατίζουν
«Πού πας ρε βουτυρομπεμπέ, όνειδος και ξευτίλα»

του 'πε πουλί κατάμαυρο από τα πέρα μέρη
κι απέ κουτσούλισε πιο κει. Ούτε για να τον has see.

Γιατί αυτό το υπουργείο (κανονικά: ιππουργείο) λέγεται Παι-
δείας (κανονικά: Παιδιάς) Παιδιάς και Θρησκευμάτων; Γιατί 
όχι «Θρησκεύματος», αφού ένα είναι το θρήσκευμα (όπως ένα 
είναι και το κόμμα); Τι χρειάζονται οι φωτιές που ανάβει αυτός 
ο άκριτος πληθυντικός;

- Γίνεσαι φιλελεύθερος, την πίστη σου ν' αλλάξεις
να προσκυνάς κεφάλαιο, να γλείφεις καπιτάλες;

- Πάψε και μη πολυρωτάς γιατί έχω γίνει ήδη
«αριστερός» γεννήθηκα, ξευτίλας θα πεθάνω.

Σελίδες επί σελίδων με αερολογίες, χωρίς τίποτε συγκεκρι-
μένο και δίχως καμία δέσμευση, φρόντισε να διασπείρει στη 
Θράκη το γραφείο του Γιάννη Δραγασάκη. Αφορμή το έκτο 
κατά σειρά μεταξύ των δεκατριών ελληνικών περιφερειών 
«αναπτυξιακό» συνέδριο. Για το οποίο φυσικά δεν αξίζει να 
αφιερωθεί ούτε αράδα. Οπως και για τα πέντε προηγούμενα 
και τα επτά επόμενα.

- Τι 'ναι ετούτα τα σκουτιά, τι είν' αυτά τα γρόσια
και χαίρετ' όλη η βλαχιά, μαζί κι οι βλαχοπούλες;

- Τα κλοπιμαία Κίτσο μου. Οχι όλα, ένα μέρος.
Το δίνουν σα βοήθημα, μαθές φιλανθρωπία

για να τους κοροϊδέψουνε, να τους φιλούν το χέρι
να λένε «κοίτα τι καλοί οι άξιοί μας κλέφτες».
Κι ένα πουλί αλλήθωρο, ένα πουλί φευγάτο

κουνούσε το κεφάλι του κι έβριζε μες στο ράμφος.
Ηταν Νοέμβρης του εθνοσωτήριου μνημονιακού έτους 

2014 όταν το φλερτ Τζάκρη-ΣυΡιζΑ οδηγούσε σε αρραβώνες. 
Γράφαμε τότε ότι το γεγονός ήταν από μόνο του αρκούντως 
διασκεδαστικό (και προβλέπαμε ότι θα γίνει ακόμη περισσότε-
ρο στη συνέχεια), απαλλάσσοντάς μας από τη διακωμώδησή 
του. Ωστόσο, επειδή άπτεται των ιστορικών καθηκόντων της 
λαϊκής (like kiss) μούσας, που καταγράφει στον χοντρό (ποιος 
Πάγκαλος ρε;) τόμο της Ιστορίας, της είχε αφιερώσει μερικές 
αράδες:

Θοδώρα μου νοικοκυρά Θοδώρα χρυσοχέρα
πόσους αρραβωνιάστηκες; Με πόσους έχεις πάει;
Εχεις προικιά ή μοναχά προίκα είν’ το μυαλό σου

η στάση η αταλάντευτη, η ιδεολογία;
«Σαν θα 'ρθει η ώρα της πορείας / πολλοί δεν ξέρουν / πως 

επικεφαλής βαδίζει ο εχθρός τους. / Η φωνή που διαταγές 
τούς δίνει / είναι του εχθρού τους η φωνή. / Εκείνος που για 
τον εχθρό μιλάει / είναι ο ίδιος τους ο εχθρός» (Μπέρτολτ 
Μπρεχτ).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Μπορεί να ακούγεται παράξενο αλλά το καλύτερο εξοχικό το 
βρίσκεις στο λιμάνι...
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> «…αποδεικνύοντας για 
άλλη μια φορά τον αντι-
δραστικό ρόλο του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ως οργάνου που πρωτα-
γωνιστεί στην αντικομ-
μουνιστική εκστρατεία 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
την ίδια ώρα που μαζί με 
τα άλλα όργανά της και 
τις αστικές κυβερνήσεις 
των κρατών – μελών 
της ενορχηστρώνει και 
υλοποιεί την αντιλαϊκή 
επίθεση εναντίον των 
δικαιωμάτων και της ζω-
ής των εργαζομένων…» 
(Ριζοσπάστης, 14/11/2017, 
Πολιτική). Και για ποιον λόγο, 
λοιπόν, συμμετέχει σε αυτό το 
κοινοβούλιο ο Περισσός;

> «Στηρίζουμε την υγιή επιχει-
ρηματικότητα», Τσίπρας στους 
εργαζόμενους της εταιρίας 
«Πλαστικά Θράκης» (Ξάνθη). 
Ευλογημένη υπεραξία… «Υγιείς» 
καπιταλιστές, άρρωστοι εργαζό-
μενοι (οικονομικά)…

> Τώρα πλέον «επιδιώκουμε να 
προστατεύσουμε τα πιο ευάλω-
τα νοικοκυριά» (Γ. Χουλιαρά-
κης). Χου, ρε!

> Ωνίσκεαπατεω!

> Πολύ θρασύς ο Πολάκης…

> «Δημιουργούμε ένα πλέγμα 
προστασίας των εργαζομένων» 
- Ε. Αχτσιόγλου. Ασφυκτικό, θα 
λέγαμε εμείς…

> Και οπαδός του Ντοστογιέφ-
κσι ο Εφκλείντιι Τσακαλώτοφ…

> Στο… Γκάζι η εκδήλωση της 
Ν. Σύριζα για το Πολυτεχνείο. 
Trendy και σε απόσταση ασφα-
λείας από το Πολυτεχνείο…

> Το δικαίωμα στο θάνατο (3 
νεκροί από πυροβολισμούς σε 
σχολείο της Ταχίμα, Καλιφόρ-
νια).

> «Χαλάρωση capital controls» 
ενώ σου λένε σφίξε κι άλλο το 
ζωνάρι…

> Στην avgi.gr, 13/11/2017, ο Αδ. 
Γιαννίκος διακρίνει πως «η νέα 
γενιά ψηφοφόρων των Εργατι-
κών βρήκε το δικό της σημείο 
αναφοράς στην ποπ κουλτού-
ρα…». Συγκλονιστικό! Ποια ανερ-
γία και λιτότητα στη Βρετανία; 

Αυτά είναι παλιομοδίτικα. Ποπ, 
παιδί μου, ποπ…

> Πάντα είναι το παράπονο 
της ερημιάς ο στίχος
οπού απλώνεται παντού
σα σιδερένιος τοίχος.

> «Το ποσοστό ανεργίας στην 
περιοχή μας είναι μικρότερο 
από τον εθνικό μέσο όρο, πρό-
κειται όμως για συμβάσεις ορι-
σμένου χρόνου που γίνονται 
μέσω των γραφείων ευρέσεως 
εργασίας» - Ντομίνγκος Κόστα, 
εκπρόσωπος του «Κ»Κ Πορτογα-
λίας στη Βίλα Νόβα ντε Φαμα-
λικάο.

> «Πεντακόσιες χιλιάδες άτομα 
εγκατέλειψαν τη χώρα, δηλαδή 
πάνω από το 10% του ενεργού 
πληθυσμού, ανάμεσά τους και 
πολλοί νέοι πτυχιούχοι» - Ρακέλ 
Βαρέλα, καθηγήτρια στο Νέο 
Πανεπιστήμιο της Λισσαβώνας 
με ειδίκευση στην Ιστορία της 
Εργασίας. (οι πληροφορίες από 
avgi.gr/article/10811/8505865/
portogalia-e-aristera-
prospathei).

> «Πυρηνικός εκβιασμός στη Β. 
Κορέα» (Αυγή – Ενθετα – Monde 
Diplomatique).

> Εκδηλώσεις Περισσού (κόμμα-
τος και νεολαίας) για το Πολυ-
τεχνείο: την Πανσπουδαστική, 
νούμερο 8, θα την παρουσιά-
σουν ποτέ;

> Φυσικά και δεν…

> Να βάλουν τα χεράκια τους να 
βγάλουν τα ματάκια τους;

> «Καταγγέλουμε τη προσχε-
διασμένη εισβολή στο χώρο 
του Πολ/χνείου, την Τετάρτη, 

14 του Νοέμβρη, 350 περίπου 
οργανωμένων πρακτόρων της 
ΚΥΠ…». Πανσπουδαστική Νο. 8, 
Γενάρης – Φλεβάρης 1974, Ανα-
κοίνωση – Απάντηση της «Συντο-
νιστικής Επιτροπής Αγώνα» του 
Πολυτεχνείου (κυκλοφόρησε 
την Πρωτοχρονιά του 1974).

> «Χαρτζιλίκι» το «κοινωνι-
κό μέρισμα» (Α. Καρακού-
σης – tovima.gr/opinions/
article/?aid=915666). Τι δέον 
γενέσθαι; «Ευκαιρίες απασχό-
λησης, δυνατότητες επανέ-
νταξης στην οικονομική ζωή 
της χώρας, σταθερό εισόδημα 
και προοπτικές ευημερίας για 
τους ίδιους και τα παιδιά τους 
επιθυμούν» (οι πολίτες). Ομως 
και αυτά τα ωραία λόγια, γιατί 
γι’ αυτό πρόκειται, αδύνατον να 
πραγματοποιηθούν μέσα στον 
καπιταλισμό.

> Η βίαιη, ένοπλη, κοινωνική 
επανάσταση είναι το διέξοδο.

> Avanti, o popolo!

> Bandiera rossa!

> Τι πέταξε το μητσοτάκι; «Πο-
λιτική αλλαγή για να τελειώσει 
η λιτότητα». 

> Ναι, ναι, Κούλη τους.

> Πρόσφυγες και μετανάστες 
πέρασαν από την Ιταλία στη 
Γαλλία διασχίζοντας το Κολ ντε 
λ’ Εσέλ (ορεινό πέρασμα 1.762 
μέτρων).

> Φώφη – Ανδρουλάκης: και 
μαζί δεν κάνουνε και χώρια 
μπορούνε…

> «Η αφύπνιση του γίγαντα (σ.σ: 
της Κεντροαριστεράς) δεν ση-

μαίνει ότι μπορεί να τρέ-
ξει και στον Μαραθώνιο 
– ίσως μάλιστα ούτε και 
στα 5 χιλιόμετρα» - Μ. 
Μητσός, (tovima.gr/
opinions/all-opinions/
article/5486577/
afypnish/)… κράτα και 
μικρό καλάθι…

> «Κοινωνικό μέρισμα», 
ΕΝΦΙΑ, έκτακτες ει-
σφορές, ΕΦΚΑ και βά-
λε κι άλλα…

> Ισότης και ομοιότης.

> Δε θα πάρουμε, ευχα-
ριστούμε.

>  «Gueril la Radio» - Rage 
Against The Machine.

> Τι παράξενα πράγματα (που 
θάλεγε κι ο Ρίτσος): «Οι αλλα-
γές που υπάρχουν σήμερα στην 
πολιτική των ΗΠΑ και εκδηλώ-
νονται στις παγκόσμιες σχέσεις 
δεν είναι, κατά την άποψή μας, 
το άμεσο αποτέλεσμα της 11ης 
του Σεπτέμβρη. Επεμβάσεις 
γίνονταν και πριν και θα συ-
νεχίσουν και στο μέλλον πολύ 
περισσότερο από τον πόλεμο 
ενάντια στο Αφγανιστάν. Αυ-
τές οι αλλαγές έχουν σχέση με 
τις σχέσεις στην οικονομία, τις 
αλλαγές στις διεθνείς δυνάμεις 
και τις σχέσεις των καπιταλι-
στικών χωρών στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης» - παρέμβα-
ση των FARC-EP στη «διεθνή 
συνάντηση κομμουνιστικών και 
εργατικών κινημάτων, Ιούνης 
2002», με θέμα: «Η νέα διεθνής 
κατάσταση μετά την 11η Σεπτεμ-
βρίου», Σύγχρονη Εποχή. «Εκτι-
μώντας τις διεθνείς εξελίξεις, οι 
συμμετέχοντες καταδίκασαν τις 
τρομοκρατικές πράξεις της 11ης 
Σεπτεμβρίου» - «Κοινό ανακοι-
νωθέν», σελίδα 236.

> «Σε αυτή την κατεύθυνση 
προσανατολιζόμαστε στη Βε-
νεζουέλα για να μπορέσουμε 
να ανατρέψουμε όλα τα σχέδια 
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού 
ενάντια σ’ αυτό το θαυμάσιο 
πρόγραμμα ιστορικής σημασί-
ας που έχει ο Τσάβες, τη Μπο-
λιβαριανή επανάσταση». Στο 
προηγούμενο βιβλίο, σελίδα 49, 
παρέμβαση του «Κ»Κ Βενεζου-
έλας…

Βασίλης

Η εργατική τάξη δεν μπόρεσε 
να πετύχει τίποτα από την αστική,
χωρίς επίμονη ταξική πάλη που,

σε ορισμένους σταθμούς της, πήρε τις  πιο
διαφορετικές και τις πιο βίαιες μορφές,

φτάνοντας μέχρι την ένοπλη εξέγερση για
την ανατροπή της αστικής τάξης και την

εγκαθίδρυση της δικτατορίας του
προλεταριάτου. Το πολύτιμο αυτό δίδαγμα,

η εργατική τάξη το έβγαλε από την
ίδια της την πείρα.

  Dixi et salvavi animam meam

u ΑΝΕΛίτης υπουργός - ΣΥΡΙΖΑίος πρωθυπουργός… Θα το 
δείτε προσεχώς: κράτος ήταν, είναι και θα είναι για μια ζωή 
ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!!! Ραντεβού στις κάλπες… ΘΥΡΑ 7 (πανό 
των οργανωμένων του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ).
Τι έγινε, ρε παιδιά; Από το «no politica» στο «full politica»; Οι 
μάσκες έπεσαν. Το «no politica» ήταν επίσης «full politica». 
Ηταν η εντολή να μην υπάρξει αντιφασιστική ζύμωση, μέσω 
πανό που σηκώνουν συχνά οι νεαροί οπαδοί, αντιφασίστες 
στην πλειοψηφία τους. Ηταν η επίσημη κατάργηση της… 
σχετικής αυτονομίας που έχουν οι οργανωμένοι οπαδοί. Στις 
κερκίδες του Πειραιά επιτρέπεται να σηκώνονται μόνο πανό 
εγκεκριμένα από το μεγάλο αφεντικό και τους ανθρώπους του. 
Τώρα που το μεγάλο αφεντικό έχει στην πλάτη του μια κατηγο-
ρία σε βαθμό κακουργήματος (από τον δικαστικό μηχανισμό, 
όχι από την κυβέρνηση), η εντολή δόθηκε και το αντικυβερνητι-
κό πανό σηκώθηκε. Οι οργανωμένοι οπαδοί εμφανίστηκαν σε 
παράταξη ιδιωτικού στρατού πίσω από το λάβαρο του μεγάλου 
αφεντικού. Με καθαρά πολιτική τοποθέτηση. Δεν είναι η πρώ-
τη φορά, φυσικά, ούτε θα είναι η τελευταία. Καμιά έκπληξη δεν 
μας προκάλεσε. Απλά, μας έδωσε την αφορμή για να επανα-
λάβουμε το σχόλιο για τα όρια του οργανωμένου οπαδισμού, 
που χτίζεται γύρω από τον επαγγελματικό αθλητισμό. Η όποια 
προοδευτικότητα σταματά εκεί που αρχίζει το στενά νοούμε-
νο συμφέρον της ομάδας, το οποίο πάντοτε ταυτίζεται με το 
συμφέρον του ιδιοκτήτη, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιεί την 
ομάδα ως μηχανισμό ισχύος και τους οργανωμένους οπαδούς 
ως ιδιωτικό στρατό. Κάπως έτσι και οι οργανωμένοι οπαδοί 
της ΑΕΚ «πήδησαν το χαντάκι» και από τις αντιφασιστικές 
διακηρύξεις (και αντιφασιστικό ακτιβισμό ενίοτε) στις φασι-
στικού τύπου επιθέσεις ενάντια σε όσους αντιδρούν στο επι-
χειρούμενο περιβαλλοντικό έγκλημα του δικού τους μεγάλου 
αφεντικού στη Νέα Φιλαδέλφεια.

u Μετά από μια αμηχανία που κράτησε μερικές μέρες, στη δι-
άρκεια των οποίων «αλώνιζαν» η ΝΔ, ο Λοβέρδος και ο Τύπος 
του Μαρινάκη, βγήκε η «Αυγή» να αναλάβει την υπεράσπιση 
του Καμμένου για την υπόθεση της πώλησης βλημάτων στο 
σαουδαραβικό καθεστώς. Αυτό σημαίνει ότι δόθηκε εντολή 
από το Μαξίμου να στηριχτεί ο Καμμένος από την κομμα-
τική φυλλάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αφού το ίδιο το Μαξίμου έκρινε 
ότι δεν είχε φτάσει ακόμα ο καιρός για να πάρει θέση. Και 
μια και η «Αυγούλα» χαρακτηρίζει «παραμύθια της Χαλιμάς» 
όσα υποστηρίζει η ΝΔ και επιμένει ότι ο Β. Παπαδόπουλος 
είναι «εντεταλμένος εκπρόσωπος και όχι μεσάζων», να ρω-
τήσουμε κι εμείς κάτι. Οι άλλοι σαουδάραβες, αξιωματού-
χοι του υπουργείου Αμυνας του δυναστικού καθεστώτος, οι 
οποίοι θέλησαν να χαλάσουν τη «δουλειά» που είχε στήσει ο 
Παπαδόπουλος, τι ήταν; Εκπρόσωποι των εμίρηδων-λαμόγιων 
που ήδη έχουν μπει στη φυλακή, όπως λέει ο Καμμένος; Αν 
αυτός είναι ο ισχυρισμός, τότε με ποια ιδιότητα ταξίδεψαν 
στην Αθήνα αυτοί οι αξιωματούχοι και έγιναν δεκτοί από τη 
στρατιωτική ηγεσία; Γιατί ο Καμμένος δεν απάντησε αρνητι-
κά στο αίτημα για επίσκεψή τους στην Αθήνα, αλλά έδωσε 
εντολή σε αρμόδιους αξιωματικούς να παίζουν κρυφτούλι; Κι 
αφού ο Παπαδόπουλος ήταν ο «εντεταλμένος εκπρόσωπος» 
και οι άλλοι απλώς λαμόγια, γιατί η συμφωνία δεν έχει ακόμα 
υλοποιηθεί σε πρακτικό επίπεδο;

οι τοίχοι έχουν φωνή



Περί καπηλείας
«Χρειαζόμαστε φαγητό τσιγάρα και πολεμοφόδια». 

Το υστερόγραφο της ανακοίνωσης της ομάδας που 
κατέλαβε το Πολυτεχνείο στις 15 Νοέμβρη, με την 
αυταπόδεικτη γελοιότητά του, ήρθε να διαλύσει την 
ιδεολογικοπολιτική (λέμε τώρα) βάση της κατάληψης. 
Οπως και οι… σέλφι πάνω στα στοιβαγμένα πίσω από 
την πύλη της Πατησίων τραπεζοκαθίσματα!

Οπως έλεγε η ίδια ανακοίνωση, «ήδη οι πρώτοι πολι-
τικοί στόχοι για αποκλεισμό πολιτικών και κομματικών 
οργανώσεων, που καπηλεύονται την εξέγερση, έχουν 
υλοποιηθεί». Για τον κόσμο, που επίσης απέκλεισαν 
καμιά κουβέντα. Πότε τους ένοιαξε για τον κόσμο για 
να τους νοιάξει τώρα; Αυτοί πραγματοποιούν την… 
εξέγερσή τους μακριά από το… εθελόδουλο πλήθος.

«Καλούμε κόσμο στην ανοιχτή συνέλευση του κατει-
λημμένου Πολυτεχνείου στις 8 το βράδυ να στελεχώ-
σουν το εγχείρημα, να κάνουμε την εξέγερση πράξη 
και να συγκρουστούμε με τις αστυνομικές δυνάμεις»! 
Το δεύτερο σκέλος του μηνύματος σκορπίζει νέα κύ-
ματα ιλαρότητας. Η εξέγερση είναι το «καγκελάκι» με 
τα ΜΑΤ στη Στουρνάρη! Το οποίο, όπως διαπιστώσαμε, 
την πρώτη μέρα της «εξέγερσης» αναβλήθηκε. Ποιος 
ξέρει γιατί. Ισως γιατί στην «ανοιχτή συνέλευση» δεν 
προσήλθε το αναμενόμενο πλήθος, ίσως γιατί δεν είχαν 
φτάσει τα απαιτούμενα «πολεμοφόδια», ίσως γιατί ο 
καιρός ήταν βροχερός (ως γνωστόν, αυτού του τύπου 
οι «εξεγέρσεις» απαιτούν καιρό αίθριο - για να μπορούν 
και οι κάμερες να απαθανατίζουν το θέαμα).

Οπως σημειώθηκε και στην ανακοίνωση της οργάνω-
σής μας, η «κατάληψη» που πραγματοποιεί στο Πολυ-
τεχνείο μια δράκα δήθεν εξεγερμένων, θα προκαλούσε 
γενική ιλαρότητα (φρόντισαν οι ίδιοι να αυτοεξευτε-
λιστούν), αν δεν ήταν τόσο εξοργιστική, υπό τις συν-
θήκες που εκτυλίχτηκε. Κάποιοι θεώρησαν ότι έφτασε 
η δική τους ώρα να καπηλευτούν το Πολυτεχνείο και 
από παλλαϊκή υπόθεση να το μετατρέψουν σε προσω-
πική τους υπόθεση. Απέδειξαν έτσι ότι δε διαφέρουν 
σε τίποτα απ' όλους τους υπόλοιπους που χρόνια τώρα 
προσπαθούν να καπηλευτούν ένα σύμβολο αγωνιστι-
κής ανάτασης του λαού μας και να το μετατρέψουν σε 
παρακολούθημα της πολιτικής τους. Απέδειξαν ακόμα 
τι ιδέα έχουν για έννοιες όπως «κίνημα», «συλλογικές 
διαδικασίες», «αντιπαράθεση ιδεών».

Φυσικά, στους συριζαίους και στον κρατικό μηχα-
νισμό μια χαρά ήρθε η συγκεκριμένη ενέργεια. Ούτε 
παραγγελία να την είχαν. Δεν υπαινισσόμαστε συνερ-
γασία των δύο πλευρών (δεν ανήκουμε ούτε στους 
συνωμοσιολόγους ούτε στους προβοκατορολόγους), 
όμως τα ΜΑΤ φρόντισαν να υποδαυλίσουν την κατά-
σταση το πρωί της Τετάρτης. Δε θα γινόταν καμιά επα-
νάσταση με ανοιχτό το Πολυτεχνείο, όμως ένα κλειστό 
Πολυτεχνείο βολεύει, ιδιαίτερα τον ΣΥΡΙΖΑ, που φέτος 
φέρει καθαρά στο κούτελό του τη στάμπα της αμερι-
κανοδουλείας.

Δεν είναι μείζον, φυσικά, το γεγονός. Ως τέτοιο το 
φαντασιώνονται αυτοί που το οργάνωσαν. Κι ένα μέρος 
απ' αυτούς που τους έδωσαν σημασία, καθιστώντας 
τους -έστω και για λίγο- «κέντρο της πόλης». Δεν πρέ-
πει όμως να περνάνε και «στο ντούκου» τέτοιες συμπε-
ριφορές. Γιατί αποθρασύνονται αυτοί που τις κάνουν 
και  θεωρούν ότι νομιμοποιούνται να συμπεριφέρονται 
όπως γουστάρουν, περιφρονώντας κάθε ιδέα κινημα-
τικής διαδικασίας, όπως μέχρι πριν από μερικά χρόνια 
έκαναν οι δυνάμεις του Περισσού, που εγκαθίδρυαν τη 
δική τους «εξουσία» στο Πολυτεχνείο, αφού προηγου-
μένως έπαιρναν μέρος σε συσκέψεις στη ΓΑΔΑ.

Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν επιτρέπονται γενικεύσεις 
(π.χ. να τσουβαλιάζονται γενικότερα πολιτικοϊδεολο-
γικά ρεύματα), ούτε πρέπει να γίνουν ανεκτές κουτο-
πόνηρες απόψεις που έρχονται ν' αναζητήσουν δικαί-
ωση στις ηγεμονικές συμπεριφορές άλλων, που λίγο 
διαφέρουν απ' αυτές της δράκας των «καταληψιών». 
Το ζήτημα είναι συγκεκριμένο και ως τέτοιο πρέπει να 
αντιμετωπιστεί, υπό το πρίσμα μιας αντίληψης μαζικών 
διαδικασιών, που ακόμα είναι ζητούμενο.

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
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο

Χτες, συμπληρώθηκαν 44 
χρόνια από την εξέγερση 

του Πολυτεχνείου, που σήμα-
νε την αντίστροφη μέτρηση 
για την πτώση της χούντας και 
την παράδοση της εξουσίας 
από τη στρατιωτικοφασιστική 
δικτατορία στην αστική κοινο-
βουλευτική δημοκρατία. Φέ-
τος, η «αριστερή» κυβέρνηση 
(με τον «φαιό» συγκυβερνήτη) 
μας έχει προσφέρει περισσό-
τερο υλικό για να μιλήσουμε 
για την εγγενή αμερικανοδου-
λεία της ελληνικής αστικής 
τάξης και του πολιτικού της 
προσωπικού. Η περιδεής εμ-
φάνιση του Τσίπρα μπροστά 
στον «διαβολικά καλό» Τραμπ 
και οι όρκοι πίστης στις «κοι-
νές αξίες» με τον ματοβαμμέ-
νο αμερικάνικο ιμπεριαλισμό, 
μας έδωσε ένα ακόμα μέτρο 
της αμερικανοδουλείας.

Τώρα, έγινε ακόμα πιο δύσκο-
λο για τη σημερινή μνημονιακή 
συγκυβέρνηση να παίξει το παι-
χνίδι «είμαστε η δικαίωση του 
αγώνα του Πολυτεχνείου», όμως 
το θράσος ουδέποτε έλειψε απ' 
αυτά τα εξουσιολάγνα γουρού-
νια, που παραβλέπουν τον κίνδυ-
νο της γελοιοποίησής τους.

Ανεξάρτητα, πάντως, από την 
«ιδιαίτερη» προσπάθεια των συ-
ριζαίων, και φέτος παρέλασαν 
από τα ραδιοτηλεοπτικά πάνελ 
και από τις στήλες των εφημερί-
δων οι γνωστοί «πρωταγωνιστές» 
εκείνης της εποχής, με τα ντε-
νεκεδένια παράσημα απλωμένα 
στο στήθος τους,' ακούσαμε και 
πάλι αναλύσεις και απόψεις κά-
θε δυνατής απόχρωσης. Το μόνο 
που δεν υπάρχει περίπτωση ν' 
ακούσουμε από τα αστικά Μέσα 
είναι αναφορές στο πραγματικό 
πνεύμα εκείνης της εξέγερσης 
και αναλύσεις που μπορούν ν' 
ανοίξουν συζήτηση για το «διά 
ταύτα» της εποχής μας. Αλί-
μονο αν η αστική προπαγάνδα 
εγκατέλειπε την παραχάραξη, 
τον ανούσιο βερμπαλισμό, την 
πρόστυχη ηθικολογία και εγκαι-
νίαζε διαδικασίες που οδηγούν 
στη δημιουργία ανατρεπτικής 
συνείδησης. Θα ήμασταν εξαι-
ρετικά αφελείς αν περιμέναμε 
κάτι τέτοιο. Αυτή τη συζήτηση 
πρέπει να την κάνουμε εμείς, με 
όρους κινήματος, όπως συνηθί-

ζουμε να λέμε.
Στο κομβικό ερώτημα για το 

χαρακτήρα της εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου το 1973, η δική μας 
απάντηση έχει εκτεθεί: Από την 
άποψη των κινητήριων δυνάμε-
ών της, σίγουρα δεν ήταν ταξι-
κή εξέγερση, αφού στηρίχτηκε 
κυρίως από φοιτητές, όμως ένα 
κομμάτι της εργατικής πρωτοπο-
ρίας την αγκάλιασε, συμμετείχε 
σ’ αυτή και αυτό προσέδωσε 
στην εξέγερση και ταξικά χα-
ρακτηριστικά. Από την άποψη 
των προταγμάτων της, τα πράγ-
ματα υπήρξαν ακόμη πιο θολά, 
καθώς όλα τα αντιδικτατορικά 
πολιτικά ρεύματα συμμετείχαν 
και προσπαθούσαν να επηρε-
άσουν τα πράγματα, χωρίς κα-
νένα να είναι σε θέση να βάλει 
τη σφραγίδα του, όπως για πα-
ράδειγμα έβαλαν τη σφραγίδα 
τους στην Οκτωβριανή Επανά-
σταση οι Μπολσεβίκοι. Στο Πο-
λυτεχνείο υπήρχαν από οπαδοί 
της αστικής δημοκρατίας μέχρι 
οπαδοί του κομμουνισμού. Οι 
δεύτεροι ήταν ασφαλώς πιο 
συγκροτημένοι, πιο οργανω-
μένοι, πιο αποφασισμένοι και 
επομένως βρίσκονταν πιο κοντά 
στο πνεύμα εκείνων που έσπα-
σαν τα δεσμά του φόβου και 
βγήκαν στον αγώνα. Αντίθετα, 
για τους οπαδούς της αστικής 
δημοκρατίας τέτοιες μορφές 
αγώνα είναι από «άγνωστη γη» 
έως εχθρικές. Και βέβαια, σε μια 

αυθόρμητη εξέγερση δεν μπο-
ρούμε ν’ αναζητούμε καθαρά 
ιδεολογικοπολιτικά προτάγματα. 
Το αντιδικτατορικό ήταν το κυρί-
αρχο πρόταγμα, όμως αλλιώς το 
εννοούσαν οι κομμουνιστές και 
αλλιώς οι σοσιαλδημοκράτες.

Αποτιμώντας την εξέγερση 
του Πολυτεχνείου, υπό το φως 
των σημερινών αναγκών, στεκό-
μαστε σε δυο βασικά χαρακτη-
ριστικά της.

Πρώτο, στο εξεγερτικό πνεύ-
μα, το ξεπέρασμα κάθε είδους 
φόβου. Υπήρχε χούντα, τα πολυ-
βόλα κροτάλιζαν, τα κρατητήρια 
είχαν μεταβληθεί σε μακελειά, 
όμως ο πόθος για την ελευθερία 
από τη μια και το πνεύμα της 
συλλογικότητας από την άλλη 
δημιούργησαν ένα γεγονός που 
θα στέκεται πάντα ψηλά στη 
νεοελληνική ιστορία. Πρόκειται 
γι’ αυτό που ονομάζουμε μαζι-
κό ηρωισμό και διάθεση θυσίας, 
που διαλύει τα πολλά «εγώ» και 
δημιουργεί ένα μεγάλο «εμείς» 
(με όλες τις αντιφάσεις του), 
έτοιμο να πυρπολήσει και να 
πυρποληθεί για ένα μεγάλο 
σκοπό.

Δεύτερο, στα όρια που έθετε 
στην εξέγερση ο αυθόρμητος 
χαρακτήρας της. Δεν έφταιγε γι’ 
αυτό η νεολαία που εξεγέρθηκε. 
Εφταιγαν εκείνοι που παρίστα-
ναν τη φυσική ηγεσία, καπηλευ-
όμενοι αγώνες προγενέστερων 
εποχών. Oι εξεγέρσεις ωριμά-

ζουν μέσα στο κοινωνικό γίγνε-
σθαι. Οι οργανωμένες πρωτοπο-
ρίες είναι αυτές που μπορούν να 
τις μπολιάσουν με επαναστατι-
κές ιδέες, να τις βοηθήσουν να 
συγκροτηθούν πολιτικά και ορ-
γανωτικά, να αναπτύξουν τη δυ-
ναμική τους, να δημιουργήσουν 
προϋποθέσεις νίκης. Ολ’ αυτά 
έλειπαν από την εξέγερση του 
Νοέμβρη του ‘73, γιατί η οργα-
νωμένη επαναστατική πρωτοπο-
ρία είχε προ πολλού διαβεί τον 
αστικό Ρουβίκωνα. Η αναθεωρη-
τική ηγεσία είχε ξεπουλήσει τις 
επαναστατικές παραδόσεις του 
ΚΚΕ και έψαχνε μια θεσούλα 
κάτω από τον αστικό ήλιο. Δεν 
υπήρχε φυσική ηγεσία σ’ αυτό 
το ηρωικό εξεγερτικό γεγονός, 
γιατί οι ομάδες της λεγόμενης 
άκρας Αριστεράς αδυνατούσαν 
να παίξουν αυτό το ρόλο. Χαρα-
κτηρίζονταν από επαναστατικό 
πνεύμα, αλλά και από αυθορμη-
τίστικες απόψεις.

Σήμερα, 44 χρόνια από τότε, 
έχουμε ανάγκη και το εξεγερτι-
κό πνεύμα και την επαναστατική 
πολιτική ηγεσία. Αν το 1973 το 
εξεγερτικό πνεύμα περίσσευε 
και η επαναστατική πολιτική 
ηγεσία έλειπε, σήμερα λείπουν 
και τα δύο.

Οι εξεγέρσεις του παρελθό-
ντος γίνονται πηγή διδαγμάτων 
μόνο όταν το κοινωνικό κίνημα 
–χωρίς να μηδενίζει τίποτα– γί-
νεται αμείλικτα αυτοκριτικό με 
τις καθυστερήσεις του και γενι-
κεύει θεωρητικά την πείρα του, 
έτσι που να μπορεί να οδηγεί τη 
δράση του σε ανώτερο επίπεδο. 
Για να τιμήσουμε το Νοέμβρη 
του '73 πρέπει να παραδειγ-
ματιστούμε από το εξεγερτικό 
του πνεύμα και ταυτόχρονα να 
συνειδητοποιήσουμε πως το μέ-
γιστο καθήκον της εποχής μας 
είναι να δουλέψουμε για τη συ-
γκρότηση μιας επαναστατικής 
πολιτικής ηγεσίας, ικανής να 
«συγχωνεύεται» με το αυθόρ-
μητο κίνημα των εργατικών και 
νεολαιίστικων μαζών οδηγώντας 
το στο δρόμο της κοινωνικής 
απελευθέρωσης.

Μια ηγεσία όπως το Κόμμα 
των Μπολσεβίκων, που πριν από 
100 χρόνια οδηγούσε το ρωσι-
κό προλεταριάτο στη νικηφόρα 
έφοδο στους ουρανούς.

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