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Δεν μπορούμε και δεν πρέ-
πει σε καμία περίπτωση, να 
μπούμε σε μία λογική του πα-
ρελθόντος, λογική η οποία επι-
κράτησε τις προηγούμενες δε-
καετίες και η οποία μας οδήγη-
σε στην σημερινή κρίση, μιας 
ακατάσχετης παροχολογίας, 
η οποία δεν ανταποκρίνεται 
στις πραγματικές οικονομικές 
δυνατότητες της χώρας.

Aλέξης Χαρίτσης
Σαν ν' ακούς Σημίτη, Χρι-

στοδουλάκη, Αλογοσκούφη, 
Στουρνάρα και τους παρόμοι-
ους.

Καλά και άγια τα διαγγέλμα-
τα της ΝΔ ότι δεν θα παρασυρ-
θεί στον λαϊκισμό, στον κομμα-
τισμό και στη φαυλοκρατία. 
Αλλά, όπα, μια στιγμή. Πρώτα 
απ’ όλα κάν’ το, αλλά μην το 
λες συνέχεια. Και δεύτερον, 
αν όντως από αυτό κρινόταν 
το τελικό αποτέλεσμα, ή το 
υπόσχεσαι και παίρνεις την 
εξουσία, ή… γράφεις ιστορία 
στη Δεοντολογία, αλλά χάνεις 
την αυτοδυναμία. Ποιον από 
τους δύο δρόμους θα ακολου-
θήσεις; Της Αρετής ή της Πο-
νηριάς; Πρώτα, λοιπόν, άντε 
και… ορκίσου πρωθυπουργός 
και μετά κάνε δυο-τρεις συ-
ζητήσεις στη Βουλή για το αν 
ήσουν ειλικρινής ή όχι!!!

Θέμος Αναστασιάδης
Ο φαιός «κομιστής» παρα-

δίδει μαθήματα στον Κούλη.
Παρά τις κριτικές, παρά τις 

φουρτούνες και τις αναταρά-
ξεις, την πολεμική, ακόμα και 
την υπονόμευση, αποδείχθηκε 
από τα ίδια τα πράγματα, ότι 
τότε τελικά πράξαμε το σωστό. 
Η επιλογή μας να μην διακιν-
δυνεύσουμε την ευρωπαϊκή 
πορεία της χώρας και να προ-
χωρήσουμε σε συμφωνία με 
τους δανειστές μας εκείνο το 
καλοκαίρι αποδείχθηκε η μόνη 
ορθή επιλογή.

Αλέξης Τσίπρας
Οχι μόνο έκανε το Οχι 

Ναι, αλλά «τη λέει» κιόλας σε 
όσους είχαν (και έχουν) αντί-
θετη άποψη.

Είμαστε υπομονετικός 
δανειστής, αλλά μπορούμε 
να σταματήσουμε τα μέτρα 
ελάφρυνσης του χρέους που 
έχουμε συμφωνήσει με την 
Ελλάδα, αν τα προγράμματα 
προσαρμογής δε συνεχιστούν 
όπως συμφωνήθηκαν.

Κλάους Ρέγκλινγκ
Κατά τα άλλα, βγήκαμε από 

τα Μνημόνια και η κυβέρνηση 
θα καθορίζει μόνη της την πο-
λιτική, όπως λένε ο Τσίπρας 
και οι λοιποί Πινόκιο.

Αυτοί σε λίγο θα καταθέ-
τουν στεφάνι στην Αμερικα-
νική Πρεσβεία και θα κάνουν 
πορεία διαμαρτυρίας προς το 
Πολυτεχνείο.

Lavrentis Beria
Δεν ξέρουμε ποιος κρύβεται 

πίσω από το (υπαινικτικό ψευ-
δώνυμο), όμως το συγκεκρι-
μένο σχόλιο είναι από τα πιο 
εύστοχα που έχουμε διαβάσει.

Το είπε καμαρώνοντας 
για το ασφαλιστικό σχέ-

διο της ΝΔ: «Ο πρώτος που 
εφάρμοσε αυτό το σύστημα, 
το οποίο ήταν το πιο επιτυχη-
μένο παγκοσμίως, ήταν ο δι-
κτάτορας Πινοσέτ στη Χιλή». 
Φυσικά, ο βουλευτής της ΝΔ 
Καραγκούνης έστρωσε βού-
τυρο στο ψωμί των συριζαίων. 
Σε χρόνο dt ήρθε η απάντηση 
από το υπουργείο Εργασίας: 
«Ιδιωτική ασφάλιση και συ-
ντάξεις πείνας, στα πρότυπα 
του μοντέλου που εφάρμοσε 
ο δικτάτορας Πινοσέτ στη 
Χιλή, είναι το όραμα της ΝΔ 
και του κ. Μητσοτάκη για το 
ασφαλιστικό». Κάποιοι κατη-
γόρησαν τον Καραγκούνη για 
«επικοινωνιακή γκάφα». Αυτή 
είναι αναμφισβήτητη, δεν είναι 
όμως το κύριο. Ο Καραγκού-
νης και ο κάθε Καραγκούνης 
αποκαλύπτει το σκληρό και 
κοινωνικά ανάλγητο πρόσωπο 
της αστικής εξουσίας. Αλλοι 
τα κάνουν χωρίς να το λένε, 
κι άλλοι ετοιμάζονται να τα 
κάνουν και το λένε με καμάρι 

και αναφορές σε μια από τις 
αιματηρότερες δικτατορίες 
που έχει γνωρίσει ο πλανήτης.

Μετά τις φωτογραφίες με 
τον  Τραμπ και τον ύμνο 

που του έπλεξε στη φιέστα 
του Λευκού Οίκου, ο Τσίπρας 
επιδόθηκε σε επανάληψη του 
κρεσέντο αμερικανοδουλείας 
στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον 
ενός αμερικανού υπουργού 
Εμπορίου και του πολυπράγ-
μονος αμερικανού πρέσβη 
στην Αθήνα. Πρόκειται ασφα-
λώς για συνειδητή επιλογή. 
Μπορείς να κάνεις εξωτερική 

πολιτική χωρίς τέτοιες δηλώ-
σεις, τέτοιο γλείψιμο, τέτοια 
χονδροειδή παραποίηση της 
Ιστορίας και της πραγματικό-
τητας; Ο Τσίπρας επέλεξε να 
γλείψει και να προκαλέσει τα 
αντιαμερικάνικα αισθήματα 
του ελληνικού λαού. Ιδιαίτερα 
των αριστερών, που έχουν πλη-
ρώσει με αίμα την αμερικανο-
κρατία στον τόπο μας.

Η κοινωνιολογία θα κάνει 
τα παιδιά αριστερά, απε-

φάνθη ο ακροδεξιός Μπου-
μπούκος της ΝΔ. Τον αποδο-
κίμασαν ακόμα και οι δικοί 

του. Ομως ήξερε τι έλεγε ο 
φασιστόπαις. Είναι τέτοια η 
υπεροχή του Μαρξ στον τομέα 
των κοινωνικών επιστημών, που 
ακόμα και διαστρεβλωμένες οι 
ιδέες του σ' ένα σχολικό εγχει-
ρίδιο, μπορούν να ωθήσουν 
τους μαθητές σε παραπέρα 
ψάξιμο κι έτσι ν' ανακαλύψουν 
τον πραγματικό Μαρξ.

Εχουν και οι συριζαίοι τα 
προβλήματά τους. Να, ο 

Φοίβος Γκικόπουλος, ομό-
τιμος καθηγητής στο ΑΠΘ, 
διαμαρτύρεται γιατί πήγε στο 
Βελλίδειο να παρακολουθήσει 
την ομιλία Τσίπρα και «έφαγε 
πόρτα», κατά το κοινώς λεγό-
μενο. Δεν είχαν προβλεφθεί 

θέσεις για τους πανεπιστημια-
κούς και αναγκάστηκε να γυ-
ρίσει στο σπίτι του. Την ομιλία 
Τσίπρα, πάντως, δεν την έχα-
σε, την παρακολούθησε «από 
τη θαλπωρή του καναπέ» του! 
Συνεπέστατος…

Οσοι προεξοφλούν την 
εκλογική εξαΰλωση του 

Ποταμιού ας το ξανασκε-
φτούν, γιατί θα φάνε τη σκό-
νη του Σταύρακα. Ο οποίος 
εξασφάλισε μεταγραφή από 
το πάνω ράφι και όχι από τα 
πανέρια όπως οι υπόλοιποι. Ο 
γίγαντας της πολιτικής σκέψης 
Θανάσης Χειμωνάς ανακοί-
νωσε από το φατσοβιβλίο ότι 
εγκαταλείπει το ΚΙΝΑΛ και 
προσχωρεί στο Ποτάμι.

15/9: Ημέρα δημοκρατίας, ημέρα κατά καρκί-
νου του προστάτη, ημέρα ευαισθητοποίησης για 
λέμφωμα, Μεξικό, Κόστα Ρίκα, Σαλβαδόρ, Γουα-
τεμάλα, Ονδούρα, Νικαράγουα: Ημέρα ανεξαρτη-
σίας (1821) 15/9/1925: Καταστέλλεται φιλοσο-
βιετική εξέγερση, πενήντα νεκροί (Ρουμανία) 
15/9/1942: Βόμβα (ΠΕΑΝ) στα γραφεία φιλοφα-

σιστικής ΟΕΔΕ 15/9/1944: Ναζί εκτελούν 
43 άντρες, δύο γυναίκες και βρέφος 
έξι μηνών (Γδόχια Κρήτης) 15/9/1947: 
Θανατική καταδίκη 52 μελών ΟΠΛΑ (Θεσ-
σαλονίκη) 15/9/1968: Ιδρυση ΚΝΕ 15/9/1971: 
Ιδρυση GREENPEACE (Καναδάς) 16/9: Ημέρα προ-
στασίας όζοντος, Μαλαισία, Σιγκαπούρη: Ημέ-
ρα ανεξαρτησίας (1963), Μεξικό, Νέα Γουινέα 
(Παπούα): Εθνική γιορτή 16/9/1920: Βόμβα στο 

χρηματιστήριο Γουόλ Στριτ, τριάντα νεκροί, 
τριακόσιοι τραυματίες 16/9/1969: Ανατίναξη 
δύο πυλώνων ΔΕΗ (Ελευσίνα) με σκοπό διακο-
πή ρεύματος στην έναρξη πανευρωπαϊκών αγώνων 
(ΕΔΚ) 17/9: ΗΠΑ: Ημέρα πολιτικών δικαιωμάτων 

(1952) 17/9/1970: «Μαύρος Σεπτέμβρης», 
βομβαρδισμός Παλαιστινίων και εκδί-
ωξή τους από Ιορδανία 17/9/1970: Πρώτη 
ενέργεια Ερυθρών Ταξιαρχιών: ανατίναξη δύο 
μπιτονιών βενζίνης έξω από σπίτι γενικού δι-
ευθυντή «Siemens» Τζουζέπε Λεόνι 18/9: Ημέ-
ρα ειρήνης, Χιλή: Ημέρα ανεξαρτησίας (1818) 
18/9/1977: Βόμβα (ΕΛΑ) στον Οργανισμό Υδρευ-
σης Θεσσαλονίκης 19/9: Ημέρα πειρατικής ομι-
λίας, Μπουτάν: Ημέρα βροχής, Χιλή: Ημέρα στρα-

τού 19/9/1968: Εισβολή αστυνομίας στο 

Πανεπιστήμιο Μεξικού, δεκαοκτώ φοι-
τητές νεκροί, εκατοντάδες συλλήψεις 
19/9/1974: Καθαίρεση όλων των χουντικών δη-
μάρχων 19/9/1987: Δύο βόμβες σε Πι Εξ Συγγρού 
(ΕΛΑ) 19/9/1990: Οι ΗΠΑ κλείνουν 151 βάσεις 
σε δυτική Ευρώπη και Ασία 19/9/1994: Πυροδό-
τηση εκρηκτικού μηχανισμού με τηλεκοντρόλ σε 
σημείο στάθμευσης λεωφορείου ΕΛΑΣ (Περισσός), 
ένας νεκρός, δώδεκα τραυματίες αστυνομικοί 
και δύο πολίτες (ΕΛΑ-1η Μάη) 20/9: Ημέρα εθε-
λοντικού καθαρισμού ακτών 21/9: Ημέρα νόσου 
Alzheimer, ημέρα ελεύθερου λογισμικού, ημέρα 
ευρωπαϊκής συνεργασίας, Μάλτα: Ημέρα ανεξαρ-
τησίας (1964), Φιλιππίνες: Ημέρα ευχαριστιών 
21/9/1969: Ανατίναξη πύργου ΔΕΗ στη γραμμή 
Χαλκηδόνας-Αλιβερίου με αποτέλεσμα διήμερη 
διακοπή λειτουργίας (ΕΔΚ).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Πράκτορες της CIA και του FBI 
αλώνιζαν, λέει, στη Θεσσαλονίκη u 

Πού βρίσκεται η είδηση; u Δεν αντι-
λαμβανόμαστε το θόρυβο για τις 
καινούργιες θωρακισμένες μπεμβε-
δάρες των golden boys της Εθνικής 
Τράπεζας u Τον Ιούλη οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
δεν πήγαν να περάσουν τροπολογία 
για το διπλασιασμό των μισθών των 
στελεχών των ΔΕΚΟ; u Τι θέλατε να 
κάνουν οι τραπεζίτες, να τη βγάλουν 
σαν οδοκαθαριστές; u Τι; Αλλα έλεγε 
ο ΣΥΡΙΖΑ; u Λυπούμαστε, αλλά το 
πρόβλημα είναι δικό σας u Συνέντευ-
ξη Νοτοπούλου στο κεντρικό talk show 
της ΕΡΤ u Συνέντευξη Νοτοπούλου και 
στην ΕφΣυν u Κι ύστερα μας λένε ότι 
αυτοί δεν είναι οπαδοί του lifestyle u 

Στενοχωρήθηκαν οι οπαδοί του, επειδή 
ο Ομπάμα αρνείται να δημοσιοποιήσει 
πόσα παίρνει για τις ομιλίες που κάνει 
u Μη στενοχωριέστε, βρε κουτά, σας 

προστατεύει u Είναι πολλά τα λεφτά 
και δε θέλει να σας σκανδαλίσει u 

Ο Τραμπ, από την άλλη, έχει μαδήσει 
ένα φορτηγό μαργαρίτες u Ψάχνει 
να βρει ποιος «δικός του» έγραψε το 
άρθρο στους New York Times u Είναι 
τόσοι πολλοί, άνδρες και γυναίκες, που 
η επαγωγική μέθοδος αποδεικνύεται 
άχρηστη u Εθεάθη και η πρόεδρος 
Ζωή στη Θεσσαλονίκη u Μόνη κι έρη-
μη u Χωρίς ένα -μικρό έστω- μπλοκ δι-
αδηλωτών με σημαίες u Πού να τους 
βρει; u Αμα έχεις τον ανθρωποδιώ-
κτη, μένεις μόνος σου, να βρίζεις τον 
Τσίπρα «ψεύτη πρωθυπουργό» από το 
Twitter u Μπας και βρεθούν κάποιοι 
να το αναπαράγουν u Θα το δούμε 
κι αυτό; u Τον αντιπρόεδρο Πενς να 
υποβάλλεται σε «ανίχνευση ψεύδους» 
για ν' αποδείξει ότι δεν έγραψε αυτός 
τον κατά Τραμπ λίβελο στους Νew York 
Times; u «Βούλγαρους» αποκαλούσαν 

οι ΜΑΤατζήδες τους «μακεδονομά-
χους» διαδηλωτές της Θεσσαλονίκης 

u Γηπεδικό ήταν το θέμα, όπως κατα-
λάβατε u Γαυροβαζελοχανούμια ενα-
ντίον ΠΑΟΚτζήδων u Φυσικά, νίκησαν 
οι καλύτερα εξοπλισμένοι u Τέρμα πια 
το «Χίλτον» u Στα υπουργεία θα κάνουν 
τους ελέγχους οι «θεσμοί» u Μήπως 
ήρθε ο καιρός να τους ξαναπούν τρόι-
κα; u Να μην κοροϊδευόμαστε κιόλας 

u Η Ολγάρα κρύφτηκε και άφησε την 
Κατερινάρα να «εξηγήσει» γιατί έπεσαν 
χημικά και ξύλο στη Θεσσαλονίκη u Η 
πονηρή Αρτινιά προσπαθεί ν' αποφύγει 
την έκθεση σε… τοξικές καταστάσεις 

u Αυτός ο Ρέγκλινγκ, τίνος το παιχνίδι 
παίζει; u Του Κούλη και της ΝΔ; u Μα 
σοσιαλδημοκράτης είναι, όχι δεξιός u 

Το παιχνίδι του Σόιμπλε και της Μέρκελ 
παίζει u Γι' αυτό έσπευσε να αδειάσει 
τον Τσίπρα, μια μέρα μετά τη ΔΕΘ u 

Εντάξει, σε στηρίζουμε, αλλά μην πάρει 

αέρα ο κώλος σου u Θα ρωτάς ακόμα 
και για τη μπουκιά που θα τρως u Η Νο-
τοπούλου προσελήφθη ως καθαρίστρια 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά δε 
δούλεψε ποτέ u Αποσπάστηκε σε ένα 
συριζαίικο Γραφείο Τύπου u Θα ήταν, 
όμως, υπερήφανη, αν δούλευε, μας είπε 

u Τότε γιατί δεν έμεινε να δουλέψει ως 
καθαρίστρια, αλλά έβαλε «βύσμα» να 
φύγει; u Κάποια συριζάκια σαπίζουν 
από τα μικράτα τους u Καριερισμός, 
αμοραλισμός, νεποτισμός, κυνισμός 
είναι οι μόνες «αρχές» που ξέρουν u 

«Οριστικά ΚΚΕ» δήλωσε ο μουσικοσυν-
θέτης Θάνος Μικρούτσικος u Μεγάλη 
μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μη λες 

u Ειδικά όταν σε λένε Μικρούτσικο και 
έχεις διατελέσει ακόμα και υπουργός 
του ΠΑΣΟΚ u Εκτός αν πλέον σε εν-
διαφέρει μόνο η υστεροφημία σου u 

Και διαλέγεις την πιο ευνοϊκή «πλατ-
φόρμα» u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Να επαναλάβω τη βεβαιότητά μου ότι η στρατηγική συνεργασία 
της Ελλάδας με τις ΗΠΑ θα αποτελέσει την καλύτερη βάση, 
θα έλεγα, το καλύτερο θεμέλιο μιας νέας προοπτικής τόσο 

για την Ελλάδα όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Προοπτική 
ασφάλειας, ανάπτυξης, ειρήνης και σταθερότητας.

Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Δεν ξέρουμε αν ήταν στη-
μένο (το πιθανότερο), 

πάντως ο δημοσιογράφος 
του κομματικού ραδιοφώνου 
ρώτησε τον Τσίπρα στη Θεσ-
σαλονίκη σχετικά με τον Μάν-
φρεντ Βέμπερ, θυμίζοντάς του 
ότι ο γερμανός ακροδεξιός 
πολιτικός τον αποκαλεί κομ-
μουνιστή. «Ισως έχει δίκιο σε 
αυτό», απάντησε αυτάρεσκα 
ο Τσίπρας!

Ο Τσίπρας κομμουνιστής! 
Θα γελούσαν και τα τσιμέ-
ντα, αλλά το θέμα δεν είναι 
για γέλια. Αυτός που δηλώνει 
κομμουνιστής (όπως και ο Κα-
τρούγκαλος, άλλωστε) ηγεί-
ται της πιο αμερικανόδουλης 
κυβέρνησης που γνώρισε ο 
ελληνικός καπιταλισμός μετά 
τη χούντα. Ο ίδιος προσωπικά 
έχει αφήσει πίσω τον Σημίτη 
του «Ευχαριστώ την κυβέρνη-
ση των Ηνωμένων Πολιτειών» 
και συναγωνίζεται επάξια τον 
Παναγιώτη Κανελλόπουλο 
του «Στρατηγέ, ιδού ο στρα-
τός σας» (ο στρατηγός ήταν ο 
αμερικανός Βαν Φλιτ).

Ακόμα και ο δεξιός Τύπος 
βρήκε την ευκαιρία να κάνει 
αντιπολίτευση στην κυβέρ-
νηση των Τσιπροκαμμένων, 
σημειώνοντας τον γλοιώδη 
τρόπο με τον οποίο ο Τσίπρας 
έγλειψε τους Αμερικανούς. 
Για την ουσία, βέβαια, δεν 
είπε τίποτα ο δεξιός Τύπος, 
γιατί η ελληνική Δεξιά υπήρξε 
ανέκαθεν αμερικανόδουλη και 
γιατί κανένας αστός πολιτικός 
δε θέλει και δεν μπορεί να 
σταθεί -έστω και κατ' ελάχι-
στον- εμπόδιο στα σχέδια των 
αμερικάνων ιμπεριαλιστών. Γι' 
αυτό και ο αστικός Τύπος (πλην 
των φυλλάδων που αποτελούν 
κυβερνητικές ντουντούκες, οι 
οποίες συναγωνίστηκαν τον 
Τσίπρα στο γλείψιμο - χαρα-
κτηριστικό το πρωτοσέλιδο της 
ΕφΣυν με την αστερόεσσα και 
το «Yankees go… ΔΕΘ»), προ-
σπάθησε μόνο να εκθέσει τον 
Τσίπρα για την ξέχειλη αμερι-
κανοδουλεία του, θυμίζοντας 
και τι έλεγαν παλιά ο ίδιος και 
άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

«Τους δύο λαούς μάς ενώ-
νουν πολλά. Πάνω από όλα μάς 
ενώνουν κοινές αξίες, αγώνες 
για κοινές αξίες και κοινούς 
στόχους για την ελευθερία 
και τη δημοκρατία. Εχουμε 
ιστορικούς δεσμούς, πολύ 
δυνατούς δεσμούς στο διάβα 
της ιστορίας, σκληρή δουλειά, 
δύσκολες στιγμές, όμως και 
μια διαρκή και ακατάβλητη 
προσπάθεια για την πρόοδο 
και την ευημερία (…) να επανα-
λάβω τη βεβαιότητά μου ότι η 
στρατηγική συνεργασία της 
Ελλάδας με τις ΗΠΑ θα απο-
τελέσει την καλύτερη βάση, 
θα έλεγα, το καλύτερο θεμέλιο 
μιας νέας προοπτικής τόσο 
για την Ελλάδα όσο και για την 

ευρύτερη περιοχή. Προοπτική 
ασφάλειας, ανάπτυξης, ειρήνης 
και σταθερότητας» (ο Τσίπρας 
στα εγκαίνια του αμερικάνικου 
περίπτερου στη ΔΕΘ, παρου-
σία του υπουργού Εμπορίου 
και εμπίστου του Τραμπ, Γου-
ίλμπορ Ρος).

«Και θέλω, με την ευκαιρία 
αυτή, να καλωσορίσω την αντι-
προσωπεία των Ηνωμένων 
Πολιτειών που είναι φέτος η 
τιμώμενη χώρα της ΔΕΘ. Μια 
χώρα με την οποία μας συνδέει 
μια ισχυρή στρατηγική σχέση. 
Αλλά και αγώνες για κοινές 
αξίες σε σημαντικές στιγμές 
της ιστορίας. Από τον αγώνα 
για την ανεξαρτησία ενάντια 
στην αποικιοκρατία και την 
διακήρυξη της Ανεξαρτησί-
ας, μέχρι τους αγώνες για την 
κατάργηση της δουλείας με 
την σφραγίδα του Προέδρου 
Λίνκολν. Και από τους κοινούς 
αγώνες ενάντια στο φασισμό 
και το ναζισμό, μέχρι τις μεγά-
λες μάχες για την κατοχύρωση 
και τον σεβασμό των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων ενάντια στις 
φυλετικές διακρίσεις».

«Ξέχασε» κάποια… πραγ-
ματάκια ο Τσίπρας. Την αμε-
ρικανοκρατία μετά το 1947, 
τις ναπάλμ που πρώτη φορά 
δοκιμάστηκαν στα ελληνικά 

βουνά, τον Πιουριφόι και τα 
έκτακτα στρατοδικεία, τις 
εκτελέσεις κομμουνιστών και 
αριστερών, τη χούντα, το Βιετ-
νάμ, την Καμπότζη και το Λά-
ος, το Αφγανιστάν και το Ιράκ, 
το Γκουαντανάμο και το Αμπού 
Γκρέιμπ, τη Χιλή και τον Αλιέ-
ντε, τη Βολιβία και τον Τσε κτλ. 
κτλ. Ο ίδιος μοιράζεται όντως 
κοινές «αξίες» με τους μακελά-
ρηδες των λαών αμερικάνους 
ιμπεριαλιστές, όχι όμως ο ελ-
ληνικός λαός, όχι ο κόσμος της 
Αριστεράς που ακόμα θρηνεί 
θύματα της αμερικανοκρατίας 
και πάντα θα τιμά τους αγώνες 
ενάντιά της.

Φυσικά, ο κυβερνητικός 
εταίρος Π. Καμμένος αισθανό-
ταν σαν το ψάρι στο νερό. Κορ-
δωνόταν δίπλα στον Τσίπρα και 
φρόντισε να πει τα πράγματα 
πιο… λαϊκά, για να τα καταλά-
βουν όλοι: «Η Ελλάδα αποτελεί 
παράδειγμα για το ΝΑΤΟ, έχο-
ντας κάνει στρατηγικές συμμα-
χίες με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, 
την Ιορδανία - και τριμερείς με 
την Κύπρο. (…) ελπίζω να πραγ-
ματοποιηθεί πολύ σύντομα αυ-
τό το οποίο έχουμε αναγγείλει 
επίσημα και εμείς, αλλά και η 
αμερικανική πλευρά, η Ελλάδα 
μέσα στους επόμενους μήνες 
να γίνει ενεργειακό κέντρο της 

Ευρώπης».
Το τελευταίο είναι, βέβαια, 

μια κλασική… καμενιά, όμως 
μια άλλη αποστροφή του συ-
γκυβερνήτη δεν πρέπει να 
περάσει απαρατήρητη (παρά 
το εμφανές πρόβλημα σύ-
νταξης που χαρακτηρίζει τον 
ψεκασμένο λόγο): «Η Ελλά-
δα ενισχυμένη πλέον και με 
στρατιωτικές δυνάμεις που 
μεταφέρονται εδώ, γιατί ακρι-
βώς μετατρέπεται σε χώρα 
σταθερότητας, θα αποτελεί τον 
κύριο πόλο διακίνησης ενέργει-
ας, με ό,τι αυτό σημαίνει για το 
μέλλον». Τι ακριβώς εννοεί ο 
Καμμένος;

Οι Αμερικάνοι μετατρέπουν 
την Ελλάδα σε αβύθιστο αερο-
πλανοφόρο τους στην περιοχή.  
«Εάν κοιτάξετε τη γεωγραφία 
και δείτε τις τρέχουσες επιχει-
ρήσεις στη Λιβύη, στη Συρία, 
τις πιθανές επιχειρήσεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο, οι ευκαι-
ρίες στην Ελλάδα είναι σημα-
ντικές», έλεγε ο αρχηγός των 
ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, 
στρατηγός Τζόζεφ Ντάν-
φορντ, μιλώντας στους αμε-
ρικανούς δημοσιογράφους 
μετά τη συνάντησή του με τον 
έλληνα ομόλογό του, ναύαρχο 
Αποστολάκη. Λίγες μέρες με-
τά, ο Ντάνφορντ κατέφθασε 
στην Αθήνα και ξανασυνα-
ντήθηκε με τον Αποστολάκη. 
Μολονότι από την ελληνική 
πλευρά δεν ανακοινώθηκε τί-
ποτα επίσημα, η αμερικάνικη 
φρόντισε να κάνει γνωστό ότι 
ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ «έδειξε με-
γάλο ενδιαφέρον» για την πα-
ροχή πρόσβασης και χρήσης 
από τις ΗΠΑ σε περισσότερες 
ελληνικές στρατιωτικές εγκα-
ταστάσεις! Τη δε περασμένη 
Τρίτη, η Wall Street Journal, 
σε άρθρο με τίτλο «Οι ΗΠΑ 
ενδιαφέρονται για στρατιωτι-
κή επέκταση στην Ελλάδα εν 
μέσω κρίσης με την Τουρκία», 
έγραφε -επικαλούμενη πηγές 
στο αμερικάνικο Πεντάγωνο- 
ότι γίνονται διμερείς συνομιλί-
ες για τη χρήση περισσότερων 
αεροπορικών και ναυτικών βά-
σεων στην Ελλάδα. «Υπάρχουν 
τόσο γεωπολιτικοί όσο και γεω-
γραφικοί παράγοντες που κα-
θιστούν την Ελλάδα ελκυστική 
περιοχή για τον αμερικάνικο 
στρατό», έγραφε η εφημερίδα.

Είναι φανερό ότι οι αμερικά-
νοι ιμπεριαλιστές τροποποιούν 
το στρατιωτικό στρατηγικό 
τους σχέδιο στην περιοχή 
και θέλουν το «ελεύθερο» να 
χρησιμοποιούν υπάρχουσες 
στρατιωτικές βάσεις στην Ελ-
λάδα (έτσι θα τους έρθει πιο 
φτηνά). Η δε συγκυβέρνηση 
των Τσιπροκαμμένων τους έχει 
στρώσει κόκκινο χαλί. Δε θα 
συζητήσουμε, βέβαια, για τα 
όποια «ανταλλάγματα», γιατί 
βοά γι' αυτά η νεότερη ιστορία 
της Ελλάδας.

Ξεσαλωμένος Πάιατ
Μετά την «Καθημερινή της Κυριακής» και την ΕΡΤ, και στο πε-

ριοδικό «Πρακτορείο» του ΑΠΕ ο αμερικανός πρέσβης. Πάντα με 
πανηγυρικούς τόνους και με την ίδια θεματολογία, προσανατολι-
σμένη καθαρά στην «ασφάλεια» και την «άμυνα» (δηλαδή στην 
ένταξη της Ελλάδας στα στρατηγικά σχέδια των ΗΠΑ και στην 
προώθηση εξοπλιστικών προγραμμάτων που τα χρυσοπληρώνει ο 
ελληνικός λαός), με ολίγη από αναπτυξιολογία (για ξεκάρφωμα).

«Το 2018 είναι πραγματικά το έτος της Αμερικής στην Ελλά-
δα», γράφει ο Πάιατ και συνεχίζει: «Εχουμε δει αξιοσημείωτη 
πρόοδο στη σχέση μας αναφορικά με την ασφάλεια και την άμυ-
να: υπογράψαμε συμφωνία που θα επιφέρει κρίσιμο εκσυγχρονι-
σμό του ελληνικού στόλου των F-16, διευρύναμε τις αμερικανικές 
επιχειρήσεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και συμφωνήσαμε 
για την εγκατάσταση μη εξοπλισμένων MQ-9 στη Λάρισα, τα 
οποία – μαζί με τα CH-47 ελικόπτερα Chinook, που είχαν νωρί-
τερα παραχωρηθεί στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις- χρησιμο-
ποιήθηκαν στη διάρκεια των τραγικών δασικών πυρκαγιών στην 
Αττική. Το Ελληνικό Ναυτικό διεξήγαγε κοινές επιχειρήσεις με 
την Ομάδα Κρούσης του Harry S. Truman και το αμερικανικό 
πλοίο μαζί με τα ελικόπτερα Blackhawk εδώ στη ΔΕΘ είναι σύμ-
βολα των κοινών προσπαθειών την τελευταία χρονιά».

Στο ίδιο μήκος κύματος αναφέρεται και στο μέλλον: «Οταν 
ολοκληρωθεί η ΔΕΘ θα έχουμε κι άλλη, αρκετή δουλειά να κά-
νουμε. Πριν από το τέλος του 2018 προσβλέπουμε στην έναρξη 
στρατηγικής σημασίας διακυβερνητικού διαλόγου για να διερευ-
νήσουμε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεών μας στους 
τομείς της ασφάλειας, της άμυνας και της οικονομίας για να 
αντιμετωπίσουμε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στην περιοχή, 
όπως συμφωνήθηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών, Πομπέο 
και Κοτζιά. Η ΔΕΘ θα είναι ένα σημείο αναφοράς στις διμερείς 
σχέσεις, αλλά είναι απλά μόνο μία στάση σε μία μακρύ κοινό 
ταξίδι, που σίγουρα θα δώσει θετικό τόνο στην επόμενη χρονιά 
και στα χρόνια που ακολουθούν».

«Η ΔΕΘ επίσης γιορτάζει τις πολύ ισχυρές σχέσεις ανάμεσα 
στους λαούς, που μοιραζόμαστε με την Ελλάδα μαζί με τις δυ-
τικές αξίες που είναι τόσο σημαντικές για τις δημοκρατίες μας», 
έγραψε ξεδιάντροπα ο Πάιατ. Τα ίδια ακριβώς -οποία σύμπτω-
ση- επαναλάμβανε συνεχώς στη Θεσσαλονίκη, σ' ένα κρεσέντο 
αμερικανοδουλείας, ο Τσίπρας.

Παράθυρο για πρόωρες 
εκλογές

Για πρώτη φορά ο Τσίπρας άφησε παράθυρο για πρόωρες 
εκλογές, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη συνέντευξη Τύ-
που που έδωσε στη ΔΕΘ. «Ακούστε, η βασική μου στρατηγική 
επιλογή είναι να πάμε σε εκλογές στο τέλος της κυβερνητικής 
θητείας. Αυτό θα επιδιώξω και αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι το 
οποίο σήμερα έχει τις πολύ περισσότερες πιθανότητες να συμ-
βεί», είπε εισαγωγικά για να καταλήξει: «Αρα λοιπόν σας μιλώ με 
ειλικρίνεια, αυτός είναι ο σχεδιασμός μου, αυτό τον σχεδιασμό 
θα ακολουθήσουμε, από εκεί και πέρα βέβαια όλα θα εξαρτη-
θούν και από την πορεία των πραγμάτων τους επόμενους μή-
νες, όμως ο σχεδιασμός  είναι αυτός και πιστεύω ότι μπορούμε 
να τον καταφέρουμε».

Δεν του ξέφυγε τίποτα. Περίμενε αυτή την ερώτηση και είχε 
έτοιμη την απάντηση, γνωρίζοντας ότι θα συζητηθεί και ότι θα 
δώσει το έναυσμα για την έναρξη της προεκλογικής περιόδου με 
τον πιο επίσημο τρόπο. Αλλωστε, και η ομιλία του στο Βελλίδειο 
προεκλογική ήταν. Η ερμηνεία που κυριάρχησε ήταν ότι ο Τσί-
πρας, αναφερόμενος στην «πορεία των πραγμάτων», αναφερό-
ταν στο «απρόβλεπτο» της στάσης του Καμμένου. Λάθος. Με τον 
Καμμένο τα έχουν όλα κανονισμένα. Οταν ο Τσίπρας εκτιμήσει 
ότι πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές, θα σηκώσει και ο Καμ-
μένος τις «πατριωτικές» παντιέρες, σε μια προσπάθεια να σώσει 
ξανά την παρτίδα και να μαζέψει αυτός τις δεξιές διαρροές του 
ΣΥΡΙΖΑ στη Βόρεια Ελλάδα. Ολα δείχνουν ότι αυτό θα είχε ήδη 
γίνει (εκλογές τον μήνα που διανύουμε), όμως η φονική φωτιά σε 
Μάτι-Νέο Βουτζά και η άθλια διαχείρισή της από την κυβέρνηση, 
χάλασε αυτό το σχέδιο. Αναζητείται, λοιπόν, ο «εύθετος χρόνος», 
που μπορεί να είναι τον Μάη (μαζί με ευρωεκλογές, περιφερει-
ακές και δημοτικές εκλογές) ή και πιο πριν, όταν το σχέδιο με 
αναστολή του νέου πετσοκόμματος στις συντάξεις αχθεί σε αίσιο 
τέλος (όπως όλα δείχνουν).

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Τσίπρας δεν φείσθηκε 
καλών λόγων για τον Καμμένο: «Εκτιμώ τη θέση και τη στάση 
του Πάνου του Καμμένου, που είναι μια στάση αρχής, αν και δι-
αφωνώ απόλυτα μαζί του. Και του το έχω εκφράσει, του το έχω 
πει. Πιστεύω, βεβαίως, ότι, και ο ίδιος καταλαβαίνει, πως η Συμ-
φωνία αυτή ανοίγει μια δυναμική για τη χώρα, το βλέπει. Ομως, 
είναι δεσμευμένος σε μια θέση και στάση αρχής. Εγώ αυτό το 
σέβομαι. Θέση και στάση αρχής, όπου την έχει εδώ και πολλά 
χρόνια, η όποια λύση να μην εμπεριέχει το όνομα Μακεδονία». 
Αφού παρουσίασε τον Καμμένο ως κολλημένο σε μια ιδεοληψία, 
ο Τσίπρας συνόψισε: «Εκτιμώ, λοιπόν, και σέβομαι τη θέση και 
τη στάση του Πάνου του Καμμένου. Επειδή, όμως, τον γνωρίζω 
πάρα πολύ καλά και έχω μια ειλικρινή συνεργασία όλα αυτά τα 
χρόνια, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Πάνος Καμμένος δεν 
θα θέσει σε διακινδύνευση την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής 
οικονομίας και την πολιτική σταθερότητα στον τόπο μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος, αν και με το δικό του ύφος, που δυ-
σκολεύεσαι να το παρακολουθήσεις, κινήθηκε και ο Καμμένος 
στη δική του συνέντευξη Τύπου. Στην εισαγωγική του ομιλία δεν 
είπε λέξη για το «Μακεδονικό». Μίλησε γενικά και αόριστα για 
διαφορετικές θέσεις μεταξύ ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ, που ρυθμίζονται 
με… αδελφικό τρόπο: «Υπάρχουν και πράγματα στα οποία διαφω-
νούμε και τα οποία τα έχουμε διατυπώσει δημόσια. Και σε αυτά 
όμως, όπως έχετε δει, η συνεννόηση που γίνεται σε κυβερνητικό 
επίπεδο έχει καλές προθέσεις. Στηρίζεται στον απόλυτο σεβασμό 
του ενός προς τον άλλον, στον απόλυτο σεβασμό των αρχών και 
των ιδεών, εμείς του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ των δικών μας. Χωρίς, 
λοιπόν, να αλλάξουμε αυτές τις θέσεις, απόλυτα σταθεροί, θα 
αποτελέσουμε και εκεί το αναγκαίο καλό, για τη συνέχεια αυτής 
της πορείας, η οποία ελπίζω να φτάσει μέχρι τον Οκτώβριο, 
που ο ελληνικός λαός θα έχει αντιληφθεί απτά την έξοδο από τα 
μνημόνια και την είσοδο σε μια νέα εποχή».

Στις ερωτήσεις που ακολούθησαν, είπε πως διαφωνεί με τη 
Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά ο ίδιος θα καταβάλει κάθε προ-
σπάθεια για να μην υπάρξει σύγκρουση με τον Τσίπρα. Και αν η 
συμφωνία φτάσει στη Βουλή, θα προτείνει στον Τσίπρα ένα… καμ-
μένειο τρίπτυχο: ή να κάνει δημοψήφισμα (!) «για να πάρει θέση 
ο ελληνικός λαός» ή η συζήτηση για την έγκριση της συμφωνίας 
να γίνει μετά το τέλος της τετραετίας (!) ή να πάνε σε εκλογές.

Ολα λοιπόν είναι ανοιχτά. Τσίπρας και Καμμένος θα βαδίσουν 
μαζί μέχρι το τέλος και αν υπάρξει ρήξη, αυτή θα είναι απόλυτα 
σκηνοθετημένη για να βολευτούν και οι δύο. Και δεν αποκλείεται 
να πετάξουν την «καυτή πατάτα» της έγκρισης της Συμφωνίας 
στην επόμενη Βουλή, δηλαδή στην επόμενη κυβέρνηση.

ΥΓ. Η επιθετική εμφάνιση του Τσίπρα στην Ολομέλεια (τρόπος 
του λέγειν, γιατί τα έδρανα ήταν άδεια) του Ευρωκοινοβουλίου 
στο Στρασβούργο, ιδιαίτερα απέναντι στους ευρωβουλευτές της 
Δεξιάς, ήταν επίσης σχεδιασμένη. Ηξερε τι θ' ακούσει και ήταν 
έτοιμος να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία της τηλεοπτικής μετάδο-
σης για μια προεκλογικού τύπου αντι-δεξιά ομιλία, με τον (από-
ντα) Μητσοτάκη κεντρικό στόχο της επίθεσής του.

Η πιο αμερικανόδουλη 
κυβέρνηση μετά τη χούντα
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Oι ιμπεριαλιστές καθορίζουν το 
παιχνίδι στη Βόρεια Μακεδονία

Αποστολή εξετελέσθη. Μπορούν να το πουν (ενδεχομένως και με 
ανακούφιση) η Μέρκελ, ο Στόλτενμπεργκ, ο Κουρτς, που επισκέφτηκαν 
τα Σκόπια για να στηρίξουν τον προεκλογικό αγώνα του Ζόραν Ζάεφ 
ενόψει του δημοψηφίσματος της 30ής Σεπτέμβρη για έγκριση ή μη 
της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ο αρχηγός του μεγαλύτερου κόμματος 
της αντιπολίτευσης, του δεξιού-εθνικιστικού VMRO-DPMNE, Χρίστιαν 
Μίτσκοσκι, κάλεσε τα μέλη και τους ψηφοφόρους του κόμματος να 
ψηφίσουν «κατά συνείδηση» στο δημοψήφισμα!

Βέβαια, ο Μίτσκοσκι επιτίθεται στον Ζάεφ, δηλώνει ότι το κόμμα του 
απορρίπτει τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί -όπως ισχυρίζεται- με αυ-
τήν αλλάζει όχι μόνο το όνομα της χώρας αλλά και το Σύνταγμά της, 
ενώ αμφισβητείται και η εθνική ταυτότητα των Μακεδόνων, όμως μετά 
τη συνεδρίαση των κομματικών οργάνων, κατά την οποία ακούστηκαν 
φωνές ακόμα και υπέρ του «Ναι» (από τη λεγόμενη φιλοευρωπαϊκή πτέ-
ρυγα), ενώ η λεγόμενη σκληρή εθνικιστική πτέρυγα ζητούσε να καλέσει 
το κόμμα σε αποχή από το δημοψήφισμα, ο Μίτσκοσκι δήλωσε ότι τον 
τελικό λόγο για τα εθνικά θέματα πρέπει να τον έχει ο λαός της χώρας 
(επομένως δικαίωσε τον Ζάεφ που υποσχέθηκε και οργανώνει δημο-
ψήφισμα) και κάλεσε τους υποστηρικτές του κόμματός του και τους 
πολίτες να πράξουν κατά συνείδηση!

Μ' άλλα λόγια, το VMRO-DPMNE παρέδωσε τα όπλα του. Ως κόμμα 
εμφανίζεται χωρίς θέση έναντι του δημοψηφίσματος, αφήνοντας στον 
Ζάεφ ελεύθερο το πεδίο. Στόχος του σλαβομακεδόνα πρωθυπουργού 
δεν είναι πλέον η νίκη του «Ναι» (αυτή θεωρείται εξασφαλισμένη, διότι 
υπέρ της Συμφωνίας έχουν ταχθεί και όλα τα αλβανικά κόμματα), αλλά 
το να ξεπεράσει η συμμετοχή το 50%, για να μην εγερθούν αμφισβητή-
σεις εγκυρότητας του δημοψηφίσματος. Πρέπει να θεωρείται σίγουρο, 
όμως, ότι και με συμμετοχή μικρότερη του 50% το δημοψήφισμα θα 
θεωρηθεί έγκυρο και ο Ζάεφ θα προχωρήσει σύμφωνα με το αρχικό 
σχέδιο, αναζητώντας από τη σημερινή Βουλή τις απαραίτητες ψήφους 
για την αναθεώρηση του Συντάγματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Η απειλή για πρόωρες εκλογές είναι ένα από τα όπλα του Ζάεφ. Ομως 
το πιο ισχυρό όπλο του είναι η απροκάλυπτη παρέμβαση του ιμπερια-
λιστικού παράγοντα υπέρ της Συμφωνίας. Η παρέλαση ιμπεριαλιστών 
πολιτικών στα Σκόπια θα κλείσει με τον άνθρωπο που θεωρείται ο αρχι-
τέκτονας του παρασκηνίου της Συμφωνίας, τον αμερικανό υφυπουργό 
Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα Ευρώπης, Γουές Μίτσελ, που θα βρίσκε-
ται στο πλευρό του Ζάεφ την επόμενη εβδομάδα, ρίχνοντας κι αυτός το 
βάρος του υπέρ της αίσιας έκβασης του ιμπεριαλιστικού σχεδιασμού.

Στις καθημερινές παρεμβάσεις του, είτε με ομιλίες, είτε με συνεντεύ-
ξεις, είτε από το facebook, ο Ζάεφ το παίζει… Τσίπρας του καλοκαιρού 
του 2015: «Παρότι συμβιβάστηκα με την Ελλάδα, νιώθοντας πόνο ψυχής, 
αυτός ήταν ο μοναδικός δρόμος για ένα καλύτερο μέλλον. Είκοσι εφτά 
χρόνια ήταν αρκετά. Ηρθε η ώρα να μπούμε στην Ευρώπη και στο ΝΑ-
ΤΟ»  (οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί θα εξασφαλίσουν το καλύτερο μέλ-
λον του μακεδονικού λαού!). Δεν παραλείπει, βέβαια, τις εθνικιστικές 
ντόπες: «Είμαστε Μακεδόνες, με το δικό μας έδαφος και τη μακεδονική 
γλώσσα. Με την ιστορία, τον πολιτισμό και την κληρονομιά της Μακεδο-
νίας. Με τη συμφωνία προστατεύσαμε τη μακεδονική μας ταυτότητα».

Αυτές οι αναφορές γίνονται εργαλεία στα χέρια των ελλήνων εθνι-
κιστών, αλλά ο Τσίπρας δείχνει κατανόηση. «παρακολουθούμε τη ρητο-
ρική των γειτόνων μας, κατανοούμε ότι βρίσκονται σε μια προεκλογική 
διαδικασία, έχουν τα άγχη τους σε σχέση με το δημοψήφισμα», είπε στη 
Θεσσαλονίκη. Και συνέχισε (περισσότερο από υποχρέωση και όχι γιατί 
πίστευε τα όσα έλεγε): «Ορισμένες φορές, πράγματι, αυτή η ρητορική 
περνά τα συμφωνηθέντα πλαίσια, της συμφωνίας και να είστε βέβαιοι, 
ότι όχι απλά παρακολουθούμε αλλά επισημαίνουμε κιόλας διαρκώς ότι 
θα πρέπει όλα όσα λένε, να μην υπερβαίνουν τα συμφωνηθέντα, να βρί-
σκονται μέσα στα όρια όλων όσων έχουμε συμφωνήσει».

Δέκα χρόνια από την κατάρρευση της Lehman Brothers

Οι κρίσεις δεν θα ξεπεραστούν 
όσο υπάρχει καπιταλισμός (1)

Ούτε που φαντάζονταν 
τα παπαγαλάκια της πα-

γκόσμιας κεφαλαιοκρατίας 
ποια θα ήταν τα επακόλουθα 
της «μαύρης Δευτέρας», ενός 
κατά τα άλλα τυπικού φθινο-
πωρινού πρωινού της 15ης του 
Σεπτέμβρη του 2008, από το 
οποίο έχουν περάσει… αισίως 
δέκα χρόνια. Η είδηση για την 
πτώχευση της τέταρτης με-
γαλύτερης επενδυτικής τρά-
πεζας των ΗΠΑ, με ενάμιση 
αιώνα ιστορία, της Lehman 
Brothers, έπεσε σαν βόμβα 
στα διεθνή χρηματιστήρια 
αλλά και σε όλη την υφήλιο, 
αφού ήταν η μεγαλύτερη πτώ-
χευση στην Ιστορία των ΗΠΑ!

Τα προεόρτια
Το πρώτο μπουρίνι, που 

αποτέλεσε τον προάγγελο 
ενός οικονομικού τσουνάμι, 
είχε ξεσπάσει ένα χρόνο πριν, 
τον Αύγουστο του 2007. Τότε 
που η θερινή ραστώνη ταρά-
χτηκε από την ανακοίνωση 
της μεγαλύτερης εισηγμένης 
γαλλικής τράπεζας, της BNP 
Paribas, ότι παγώνει τις πλη-
ρωμές ομολόγων τριών επεν-
δυτικών οίκων, που είχε στην 
κατοχή της, επειδή τα ομόλο-
γα αυτά δεν μπορούσαν να 
εκτιμηθούν, γιατί σχετίζονταν 
με τα ενυπόθηκα στεγαστικά 
δάνεια υψηλού κινδύνου, που 
κατέρρεαν στις ΗΠΑ. Μέσα 
σε πέντε μέρες (από τις 9 
μέχρι τις 14 Αυγούστου του 
2007), η Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα αναγκάστηκε 
να χορηγήσει στον ευρωπα-
ϊκό τραπεζικό τομέα ζεστό 
χρήμα ύψους 335 δισ. ευρώ 
(«ενέσεις ρευστότητας» τις 
αποκάλεσαν τότε), προκει-
μένου να μην ξεμείνουν οι 
τράπεζες από ρευστό. Το 
μπουρίνι σταμάτησε εκεί, 
για να επανέλθει ένα χρόνο 
μετά, με την κατάρρευση της 
Lehman Brothers.

Η Lehman Brothers, η 
οποία δεν ήταν καταθετική, 
αλλά καθαρά επενδυτική 
τράπεζα, δηλαδή δεν είχε 
συναλλαγές με ευρύ κοινό, 
αλλά εξέδιδε διαφόρων 
τύπων ομόλογα και προσέ-
φερε υπηρεσίες συμβούλου 
σε εταιρίες, δεν μπόρεσε να 
αντέξει τη συνεχή μείωση των 
κερδών της, που κατέληξε σε 
ζημιά της τάξης των 3.9 δισ. 
δολαρίων και συσσωρευμένα 
χρέη αξίας 613 δισ. δολαρί-
ων! Ομως, η πτώχευσή της 
δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. 
Γιατί παρόμοια πορεία είχε 
ακολουθήσει πριν από μερι-
κούς μήνες η πέμπτη μεγα-
λύτερη επενδυτική τράπεζα 
στις ΗΠΑ (κι αυτή με ιστορία 
από το 1923), η Bear Stearns, 
η οποία εξαγοράστηκε τελικά 
από την JP Morgan, με απο-

τέλεσμα… να πάνε στα σπίτια 
τους οι μισοί από τους 14.000 
εργαζόμενους της πρώτης.

Παρόμοια πορεία είχαν 
ακολουθήσει δύο κολοσσοί 
της χρηματοδότησης στεγα-
στικών δανείων, η Fannie Mae 
και η Freddie Mac, οι οποίες 
τελικά κρατικοποιήθηκαν (!), 
με τους κυβερνώντες να «ξε-
χνούν» την «ελεύθερη αγορά» 
και να παίρνουν προστατευ-
τικά μέτρα προσπαθώντας 
να γλιτώσουν τα χειρότερα. 
Τελικά, τα χειρότερα ήρθαν 
από την Lehman Brothers, 
την οποία δεν μπόρεσαν να 
διασώσουν, αφού καμία από 
τις εταιρίες που παζάρευαν 
να την αγοράσουν δεν την 
έπαιρνε αν δεν λάμβανε ισχυ-
ρή κρατική βοήθεια. Ομως, ο 
τότε υπουργός Οικονομικών 
των ΗΠΑ, Χένρι Πόλσον, 
αποφάσισε να μη σώσει τη 
Lehman Βrothers ρισκάρο-
ντας και άλλο δημόσιο χρή-
μα. Το κακό όμως δεν σταμά-
τησε. Λίγο αργότερα, ήρθε η 
σειρά της Merrill Lynch (της 
τρίτης μεγαλύτερης επενδυ-
τικής τράπεζας, με 62.000 
εργαζόμενους) να καταρρεύ-
σει, αλλά «σώθηκε» χάρη στην 
εξαγορά της από την Bank of 
America.

Η κατάρρευση
Το κύμα εξαγορών και πτω-

χεύσεων που ακολούθησε 
κλόνισε συθέμελα τον πα-
γκόσμιο καπιταλισμό σε ση-
μείο που ακόμα και αστικές 
φυλλάδες να… ανακαλύπτουν 
τον Μαρξ και ο βρετανικός 
Guardian να καταλήγει σε 
ένα κρεσέντο… αντικαπιτα-
λισμού: «Ο καπιταλισμός, που 
είχε κρυφτεί ντροπαλά πίσω 
από ένα πλατύ παραπέτασμα 
ευημερίας και χλιδής, τώρα 
αποκαλύπτει το πρόσωπό του 
πίσω από την ξεθωριασμένη 
διακοσμητική ενδυμασία, για 

να μοιάσει για μια ακόμα φο-
ρά στον «πραγματικό κόσμο» 
στον οποίο βασίστηκε: χαμέ-
νες ζωές που καταστράφηκαν, 
ασφάλεια που πετάχτηκε στα 
σκουπίδια, ελπίδα που πο-
δοπατήθηκε. Μια γενιά που 
ανατράφηκε πιστεύοντας ότι 
η αφθονία αντιπροσωπεύει 
μια υπαρξιακή αλήθεια γύρω 
από τις ζωές μας θα αποπρο-
σανατολιστεί και θα οργιστεί 
αναπόφευκτα. Αν η πτώχευση 
που έρχεται φέρει μια αύξηση 
της βίας, του εγκλήματος, του 
ρατσισμού και της αποσύν-
θεσης, ποιος θα υποστεί το 
κόστος, ποιος θα βοηθήσει 
μια χρεοκοπημένη κοινωνία; 
Σίγουρα όχι αυτοί που έκα-
ναν περιουσίες, των οποίων 
τις δραστηριότητες μέχρι 
πρόσφατα θαυμάζαμε ως 
πράξεις ηρώων και ημίθεων» 
(Guardian, 15/9/08, «Ποιον να 
κατηγορούμε για τη χρεοκο-
πία της αγοράς; Συμπέρασμα: 
όχι τους τραπεζίτες – Οταν τα 
λεφτά βγαίνουν, υπεύθυνοι 
είναι όσοι πολιτογραφούνται 
στο οικονομικό σύστημα. Σε 
μια αναποδιά, υπεύθυνο είναι 
το “συλλογικό εμείς“»).

Η 15η Σεπτέμβρη του 2008 
θα μείνει στην Ιστορία της πα-
γκόσμιας οικονομίας όπως η 
11η Σεπτέμβρη του 2001, με τη 
διαφορά ότι τα θραύσματα 
της δεύτερης μεταφέρθηκαν 
μέσω δύο μεγάλων πολέμων 
(Αφγανιστάν και Ιράκ) στους 
εξαθλιωμένους των χωρών 
του λεγόμενου «τρίτου κό-
σμου», ενώ τα οικονομικά 
θραύσματα της πρώτης εξα-
πλώθηκαν σαν πανούκλα πά-
νω στις οικονομικά ανεπτυγ-
μένες χώρες του κόσμου.

Τα δάνεια
Τις διαδικασίες μέσω των 

οποίων εκτινάχτηκαν τα δά-
νεια τις έχουμε αναλύσει επα-
νειλημμένα από αυτές εδώ 

τις στήλες (βλ. http://www.
eksegersi.gr/issue/524/
Διεθνή/4560.Τις-χειρότε-
ρες-μέρες-δεν-τις-έχουμε-
ζήσει-ακόμα-1, http://www.
eksegersi.gr/issue/525/
Διεθνή/4695.Τις-χειρότε-
ρες-μέρες-δεν-τις-έχουμε-
ζήσει-ακόμα-2,  http://www.
eksegersi.gr/issue/701/Δι-
εθνή/17654.Υπάρχει-φως-
στο-βάθος-του-τούνελ-1 
και http://www.eksegersi.
gr/issue/528/Διεθνή/3840.
Πίσω-από-τη-γυαλιστερή-
βιτρίνα-των-ενυπόθηκων).

Δεν ήταν τα άπληστα 
golden boys (όπως ονομά-
στηκαν οι υψηλόμισθοι χρη-
ματιστές των εταιριών του 
χρηματιστικού κεφαλαίου) 
που ευθύνονταν γι’ αυτή την 
κατάσταση. Αυτοί ήταν και 
συνεχίζουν να είναι απλοί 

διαχειριστές (με το αζημίωτο 
φυσικά) των συμφερόντων 
του χρηματιστικού κεφαλαί-
ου. Αυτό δεν το αναφέρουμε 
για να τους δώσουμε… συγ-
χωροχάρτι, αλλά για να μπει 
κάποια φορά τέλος στην 
απόδοση ευθυνών μόνο σε 
κάποια άτομα (golden boys 
ή πολιτικούς) ή σε ασαφείς 
οντότητες («αγορές») και να 
πούμε τα πράγματα με το 
όνομά τους. 

Στις ΗΠΑ, το πιστωτικό 
σύστημα πήρε τεράστιες δι-
αστάσεις την προηγούμενη 
δεκαετία. Προκειμένου να 
αποκομίσει τεράστια κέρδη, 
το χρηματιστικό κεφάλαιο 
έσπευσε να «επενδύσει» πε-
ρισσότερο στο δανεισμό αντί 
της παραγωγής.

Μία από τις βασικές πηγές 
του δανεισμού αυτού ήταν η 
αγορά κατοικίας, που γνώρισε 
τεράστια άνθιση βασιζόμενη 
στα ενυπόθηκα στεγαστικά 
δάνεια «χαμηλής εξασφά-
λισης» (subprime mortgage 
loans). Ηταν δάνεια στους 
φτωχότερους Αμερικανούς, 
γι’ αυτό και τα επιτόκια εκτι-
νάσσονταν όταν αυτοί αδυνα-
τούσαν να πληρώσουν έγκαι-
ρα τις δόσεις τους. Εφτασαν 
να απαιτούν επιτόκιο πάνω 
από 12% από τους δανειολή-
πτες που καθυστερούσαν τις 
δόσεις τους. Επιτόκιο υπερ-
διπλάσιο απ’ αυτό της αμερι-
κάνικης Ομοσπονδιακής Τρά-
πεζας (FED), που εκείνη την 
περίοδο δεν ξεπερνούσε το 
5.5%. Φτηνό χρήμα για τους 
καπιταλιστές δανειολήπτες 
και ακριβό για τους φτωχότε-
ρους Αμερικανούς. Αυτή ήταν 
η δικαιοσύνη της «ελεύθερης 
αγοράς»! 

Καθώς ο δανεισμός διο-
γκωνόταν και ο αριθμός των 
κακοπληρωτών δανειοληπτών 
έφτανε μέχρι και τα έξι εκα-



www.eksegersi.gr

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018 5

τομμύρια, οι προνοητικοί τραπεζί-
τες έσπευσαν να φυλάξουν τα νώτα 
τους. 

Αντασφάλιση και 
μοίρασμα του ρίσκου

Η αντασφάλιση και το μοίρασμα 
του ρίσκου έγιναν με την έκδοση 
ομολόγων από τις ίδιες τις τράπεζες 
που δάνειζαν τα λεφτά για τα σπίτια. 
Τα ομόλογα αυτά τα αποκάλεσαν 
Mortgage-backed Securities (MBS) 
και τα πούλησαν στην παγκόσμια 
αγορά, «σπάζοντάς» τα σε διάφο-
ρους τίτλους που τους ονόμασαν 
Collateralized Dept Obligations 
(«Εγγυημένες Δανειακές Υποχρε-
ώσεις») ή CDO σε σύντμηση. Αυτά 
τα δομημένα ομόλογα (τα CDO) τα 
είχαν χωρίσει σε τρεις τύπους: υψη-
λού, μέσου και χαμηλού ρίσκου. Ο 
κάθε τύπος ομολόγου έδινε επιτόκιο 
ανάλογο του ρίσκου που είχε. Ετσι, 
τα ομόλογα υψηλού ρίσκου είχαν 
τη μεγαλύτερη απόδοση και υπό-
σχονταν τρελά κέρδη, με το ρίσκο 
όμως, αυτός που θα τα αγοράσει 
να χάσει ακόμα και το σύνολο του 
επενδεδυμένου σ’ αυτά κεφαλαίου, 
αν «στράβωνε» το πράγμα (όπως κι 
έγινε, όταν οι αμερικάνοι δανειο-
λήπτες ξέμειναν από λεφτά και δεν 
μπορούσαν πλέον να πληρώνουν τις 
δόσεις και τους υπέρογκους τόκους, 
από τους οποίους κέρδιζαν μέχρι τό-
τε τα λεφτά τους οι τράπεζες και οι 
κάτοχοι των ομολόγων-CDO). Τότε, 
τα ομόλογα αυτά θα μετατρέπονταν 
σε «τοξικά χρέη», γιατί θα ήταν απλά 
«χαρτιά» χωρίς αξία.

Ετσι, οι τράπεζες που είχαν δα-
νείσει το χρήμα στα αμερικάνικα 
νοικοκυριά για ν’ αγοράσουν σπίτι, 
δανείστηκαν με τη σειρά τους λεφτά 
από τους αγοραστές των ομολόγων 
CDO, τα οποία πολλές φορές τα 
χρησιμοποίησαν για να δανείσουν 
ακόμα περισσότερους Αμερικανούς!

Ομως, το μοίρασμα του ρίσκου 
δε γινόταν μόνο με την πώληση των 
δομημένων ομολόγων CDO. Γινόταν 
και με τις «συμφωνίες ανταλλαγής 
πιστωτικών κινδύνων» (τα λεγόμενα 
Credit Default Swaps - CDS). Οι 
συμφωνίες αυτές χρησιμοποιήθη-
καν πλατιά ως αντασφάλιση σε πε-
ρίπτωση χρεοκοπίας, όχι μόνο στον 
τομέα της κατοικίας αλλά και στις 
περιπτώσεις κρατικών ομολόγων. Με 
μια τέτοια συμφωνία, ο ασφαλιστής 
εγγυάται να πληρώσει το σύνολο 
του ποσού του ομολόγου στο οποίο 
αναφέρεται το CDS, σε περίπτωση 
που το ομόλογο αυτό καταπέσει. Σε 
αντάλλαγμα γι’ αυτή την εγγύηση, 
αυτός που ζητά προστασία πληρώ-
νει «ασφάλιστρα» σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Σε περίπτωση, δηλαδή, 
που ο αρχικός δανειολήπτης (για 
παράδειγμα ο Αμερικανός που αγό-
ρασε σπίτι με υποθήκη) πτωχεύσει, η 
τράπεζα που του δάνεισε τα λεφτά 
θα τα πάρει πίσω από τον αγοραστή 
ασφαλιστή. Κατ' αυτόν τον τρόπο, 
η τράπεζα μεταφέρει το ρίσκο της 
πτώχευσης στον ασφαλιστή.

Για να καταλάβετε καλύτερα τι 
εστί «πιστωτικές συμφωνίες ανταλ-
λαγής», θεωρήστε το παρακάτω 
υποθετικό παράδειγμα. Εστω ότι 
μια τράπεζα (όχι κατ’ ανάγκη από τις 
μεγάλες) έχει δανείσει κάποια χρή-
ματα (έστω 100.000 δολάρια) σε μια 
επιχείρηση. Η τράπεζα φοβάται ότι η 
επιχείρηση μπορεί να κλείσει και τα 
δανεικά να γίνουν… καπνός. Πάει λοι-
πόν στην Lehman Brothers και της 
ζητά «προστασία», πληρώνοντάς την 

έστω 100 δολάρια το μήνα για κάποιο 
χρονικό διάστημα (έστω πέντε χρό-
νια) και η Lehman Brothers υπόσχε-
ται ότι θα αποζημιώσει την τράπεζα 
σε περίπτωση που η επιχείρηση που 
της δάνεισε βαρέσει κανόνι. Αν μέσα 
στα πέντε χρόνια η επιχείρηση που 
δανείστηκε τα 100.000 δολάρια δεν 
κλείσει, τότε η Lehman Brothers θα 
μπορεί να γεύεται με ικανοποίηση τα 
6.000 δολάρια (δηλαδή 100 δολάρια 
Χ 12 μήνες Χ 5 χρόνια) χωρίς να έχει 
κουνήσει το μικρό της δαχτυλάκι. Αν 
όμως η επιχείρηση φουντάρει, τότε 
η Lehman Brothers θα πρέπει να 
πληρώσει στην τράπεζα που ζήτησε 
προστασία την ονομαστική αξία του 
παραγώγου (100.000 δολάρια) μείον 
την αξία των μετοχών της εταιρίας 
που πτώχευσε,. Καταλαβαίνετε λοι-
πόν τι μεγάλο μπελά μπορεί να βρει 
η κάθε Lehman Brothers, αν οι επι-
χειρήσεις για τις οποίες «εγγυήθηκε» 
φουντάρουν η μία μετά την άλλη.

Η εξάπλωση της… 
φούσκας

Τα CDS γνώρισαν τεράστια άν-
θηση την περασμένη δεκαετία. Από 
τα 900 δισ. δολάρια που ήταν η αγο-
ραία αξία αυτών των ομολόγων το 
2000, έφτασε στα 45.5 τρισ. δολάρια 
στις αρχές του 2008! Δηλαδή, πενη-
νταπλασιάστηκε, αντιστοιχώντας 
στο διπλάσιο περίπου του συνόλου 
των μετοχών της αμερικάνικης χρη-
ματαγοράς ή στο υπερτριπλάσιο του 
ετήσιου αμερικάνικου Ακαθάριστου 
Εθνικού Προϊόντος! Βέβαια, αυτά 
τα νούμερα είναι απλά φούσκες. 
Κι αυτό γιατί τα 45.5 τρισ. δολάρια 
απέχουν πολύ από τα 5.7 τρισ. δολά-
ρια της αξίας που «προστατεύουν» 
(δηλαδή της αξίας που θα πρέπει να 
πληρωθεί αν πτωχεύσει ο δανειστής).

Η Lehman Brothers ήταν μέσα 
στις δέκα εταιρίες με τις μεγαλύτε-
ρες δοσοληψίες τέτοιων παραγώγων 
διακρατώντας συμβόλαια ονομαστι-
κής αξίας περίπου 800 δισ. δολαρί-
ων, δηλαδή 25% μεγαλύτερης αξίας 
από το σύνολο των περιουσιακών της 
στοιχείων! Το ίδιο χωμένη σ’ αυτά τα 
ριψοκίνδυνα παράγωγα ήταν και η 
AIG (American International Group), 
μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστι-
κές εταιρίες στον κόσμο (με μακρά 
ιστορία καθώς ιδρύθηκε το 1919), με 
περισσότερα από 130 υποκαταστή-
ματα παγκόσμια και 116.000 εργα-
ζόμενους. 

Η AIG (μέγας χορηγός τόσο των 
«Δημοκρατικών» όσο και των «Ρε-
πουμπλικανών»), που δημιούργησε 
ένα χαρτοφυλάκιο αξίας 2.7 τρισ. 
δολαρίων σε παράγωγα, έσπευσε να 
ασφαλίσει πολλούς από αυτούς που 
είχαν αγοράσει ομόλογα βασισμέ-
να στην αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ. 
Ετσι, όχι μόνο παρείχε αντασφάλιση 
του κινδύνου των κατόχων των δια-
φόρων ομολόγων που βασίζονταν 
στην αγορά κατοικίας, αλλά και τα 
ασφάλιστρα που έπαιρνε τα επέν-
δυσε σε ριψοκίνδυνα ενυπόθηκα 
δάνεια! 

Κρατικές πλάτες 
Ομως, το άνοιγμα που έκανε ήταν 

πολύ μεγάλο για να μπορέσει να τους 
πληρώσει όλους ταυτόχρονα, ούτε 
και περίμενε να γίνει κάτι τέτοιο. Το 
κράτος έσπευσε, λοιπόν, να πάρει 
υπό τον έλεγχό του το 80% της AIG, 
χρηματοδοτώντας την εταιρία που 
κατέρρεε με τέσσερα τον αριθμό 
«πακέτα στήριξης», αξίας 170 δισ. 
δολαρίων! (βλ. http://www.eksegersi.

gr/issue/550/Διεθνή/2168.Καπιταλι-
σμός-με-τις-πλάτες-του-κράτους-1).

Το ζεστό χρήμα που έδωσαν τα 
αστικά κράτη για να στηρίξουν τις 
μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις 
(«too big to fail» τις ονομάζανε, δη-
λαδή πολύ μεγάλες για να καταρρεύ-
σουν) ήταν τεραστίων διαστάσεων: 
1.5 τρισ. δολάρια έδωσε το αμερικά-
νικο δημόσιο, ενώ άλλα 3 τρισ. απο-
φάσισαν να δώσουν (είτε ως ζεστό 
χρήμα είτε με παροχή εγγυήσεων) οι 
υπόλοιπες χώρες του κόσμου! Απέ-
δειξαν έτσι ότι το κράτος λειτουργεί 
ως προστάτης των μεγάλων κεφαλαί-
ων σε ώρα ανάγκης.

Μπορεί οι επιχειρήσεις να φαλί-
ριζαν, όμως τα στελέχη θησαύριζαν. 
Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύ-
νης των ΗΠΑ, 73 μεγαλοστελέχη του 
τμήματος της εταιρίας που εμφάνισε 
τις μεγαλύτερες ζημιές (της AIG-FP) 
έπαιρναν 1 εκατ. δολάρια αμοιβή 
έκαστος, ενώ ο πρόεδρος του ίδιου 
τμήματος τσέπωσε 280 εκατ. δολά-
ρια τα οχτώ τελευταία χρόνια πριν 
από την κρατικοποίηση της AIG!

Ενοχος ο 
καπιταλισμός

Αναζητώντας τον πραγματικό ένο-
χο για όλη αυτή την κατάσταση, θα 
πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η 
πίστωση στον καπιταλισμό αποτελεί 
μέρος της λειτουργίας του. Ετσι βγαί-
νουν τεράστια κέρδη που τα αποκο-
μίζει το χρηματιστικό κεφάλαιο, το 
οποίο -επενδύοντας στην παραγωγή- 
κερδίζει κι αυτό το μερίδιό του από 
την υπεραξία των εργατών. Εγραφε ο 
γερο-Κάρολος πριν από ενάμιση αιώ-
να: «Το πιστωτικό σύστημα, με κέντρο 
τις δήθεν εθνικές τράπεζες και με 
γύρω τους τους μεγάλους δανειστές 
χρήματος και τοκογλύφους, αποτελεί 
μία τεράστια συγκεντροποίηση και δί-
νει σ' αυτή την τάξη των παρασίτων 
μια μυθική δύναμη, τη δύναμη όχι μό-
νο να αποδεκατίζει κατά περιόδους 
τους βιομήχανους κεφαλαιοκράτες, 
αλλά και να επεμβαίνει με τον πιο 
επικίνδυνο τρόπο στην πραγματική 
παραγωγή - και η συμμορία αυτή δεν 
έχει ιδέα από παραγωγή και δεν έχει 
καμία δουλειά μαζί της» (Καρλ Μαρξ, 
«Το Κεφάλαιο», τόμος τρίτος, κεφ. 33, 
σελ. 684).

Οσο πιο ανεπτυγμένος είναι ο 
καπιταλισμός τόσο διογκώνεται το 
πιστωτικό σύστημα, γεγονός που 
όμως εντείνει τις κρίσεις, όταν αυτές 
ξεσπούν. Και οι κρίσεις θα ξεσπούν 
γιατί είναι σύμφυτες με τον καπιτα-
λισμό, ο οποίος τείνει να αυξάνει 
συνεχώς την παραγωγή, κοινωνικο-
ποιώντας την -από την άποψη της 
ολοένα και πιο πλατιάς συνεργασί-
ας των παραγωγών του πλούτου- και 
εξαθλιώνοντας ταυτόχρονα εκατομ-
μύρια ανθρώπους, ακόμα και τους 
ίδιους τους παραγωγούς που έχουν 
μετατραπεί σε σύγχρονους μισθω-
τούς σκλάβους. Ομως, η παραγωγή 
ζητά και κατανάλωση. Κι όταν οι κα-
ταναλωτικές δυνατότητες των πλα-
τιών λαϊκών μαζών περιορίζονται ή 
δεν είναι αρκετές για να αγοράσουν 
όσα παράγονται, τότε τα προϊόντα 
παραμένουν απούλητα.

Το αποτέλεσμα το διαπιστώσαμε 
όλοι με την έκρηξη των κρατικών 
χρεών, που αποτελούν εργαλεία για 
την παραπέρα καταλήστευση της ερ-
γατικής δύναμης από το κεφάλαιο. Γι’ 
αυτά όμως θα μιλήσουμε στο επόμε-
νο φύλλο.

Στο επόμενο: Η έκρηξη των κρατι-
κών χρεών και η «ανάκαμψη».

Δυτική Οχθη

Οπλα για όλους τους 
ισραηλινούς εποίκους

Στις 20 Αυγούστου, ο ισραηλινός υπουργός 
Δημόσιας Τάξης, Γκιλάντ Ερντάν, ανακοί-

νωσε ότι περισσότεροι από μισό εκατομμύριο 
ισραηλινοί μπορούν να κατέχουν όπλα χωρίς 
την ανάγκη να περάσουν από εκπαίδευση ή 
να έχουν κάποια ειδική άδεια. Το νέο κυβερ-
νητικό μέτρο, σύμφωνα με τον Ερντάν, έρχε-
ται να καλύψει την ανάγκη των Ισραηλινών 
να αντιμετωπίζουν τις «τρομοκρατικές επι-
θέσεις». «Πολίτες που φέρουν όπλα στο δρό-
μο θα συνεισφέρουν στο δημόσιο αίσθημα 
ασφάλειας και θα αποτελούν μια σημαντική 
γραμμή άμυνας στις επιθέσεις “μοναχικών 
λύκων“, συνεισφέροντας στη δημόσια ασφά-
λεια», δήλωσε ο Ερντάν όταν ανακοίνωνε τη 
νέα κυβερνητική απόφαση.

Σύμφωνα με το Εθνικό Γραφείο Υπερά-
σπισης της Γης, της PLO, αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν στη Δυτική Οχθη 145.000 έποικοι 
με άδεια οπλοκατοχής. Με το νέο νόμο υπο-

λογίζεται ότι σ' αυτούς θα προστεθούν άλλοι 
200.000 έποικοι με όπλα στη διάθεσή τους.

Με βάση το νέο νόμο, όλοι οι βετεράνοι 
του πεζικού του ισραηλινού στρατού καθώς 
και οι απόστρατοι της αστυνομίας μπορούν 
να αποκτήσουν άδεια οπλοκατοχής άνευ 
όρων. Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρεωτική 
στράτευση στα 18 όλων των ισραηλινών, ο 
νέος νόμος δίνει τη δυνατότητα στη μεγάλη 
πλειοψηφία των Ισραηλινών να αποκτήσουν 
νόμιμα όπλο, φωτογραφίζοντας σαν τρο-
μοκράτες όχι μόνο τους Παλαιστίνιους της 
Δυτικής Οχθης αλλά και τους Παλαιστίνιους 
του Ισραήλ.

Σαν να μην έφτανε ο ισραηλινός στρατός, 
οι σιωνιστές ρίχνουν στο έργο της καταστο-
λής του παλαιστινιακού λαού ολόκληρη την 
ισραηλινή κοινωνία που εδώ και καιρό έχει 
δείξει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να συμ-
μετέχει σ' αυτό.

Απίθανη η 
συμφιλίωση 
με τον Αμπάς

Ο Μοχάμεντ Ναζάλ, μέ-
λος του Πολιτικού Γραφείου 
της Χαμάς, απέκλεισε την 
πιθανότητα για σύναψη συμ-
φωνίας εθνικής συμφιλίωσης 
με τη Φατάχ, όσο παραμέ-
νει στην ηγεσία της ο Μαχ-
μούντ Αμπάς. Χαρακτήρισε 
«άπιαστο όνειρο» υπ' αυτές 
τις συνθήκες μια συμφωνία 
και την τήρησή της από την 
πλευρά της Φατάχ. Εγραψε 
χαρακτηριστικά στο Twitter: 
«Ειλικρινά, όσο ο Αμπάς πα-
ραμένει πρόεδρος της Φα-
τάχ, δεν πρόκειται να υπάρξει 
αληθινή συμφιλίωση. Το τρένο 
έχει εκτροχιαστεί, όχι γιατί ο 
οδηγός δε γνωρίζει τον δρό-
μο, αλλά γιατί πρόκειται για 
μια προμελετημένη πράξη».

Οι συνομιλίες για την επί-
τευξη εθνικής συμφιλίωσης 
είναι αρκετές κατά τη διάρ-
κεια της τελευταίας δεκαετί-
ας, χωρίς καμία ουσιαστική 
πρόοδο, λόγω της αδιάλλα-
κτης στάσης της Φατάχ και 
του Αμπάς, καθώς και της 
μη τήρησης των συμφωνιών 
από την πλευρά της Φατάχ. 
Ο Αμπάς δε δίστασε να χρη-
σιμοποιήσει τον παλαιστινια-
κό λαό της Γάζας ως όμηρο 
στην αντιπαράθεσή του με 
τη Χαμάς, επιβάλλοντας μέ-
τρα αποκλεισμού, διακοπή 
ηλεκτροδότησης, μείωση 
των μισθών των δημοσίων 
υπαλλήλων και περιορισμό 
της αποστολής ιατρικού υλι-
κού και φαρμάκων στην Γάζα, 
προκειμένου να αναγκάσει 
τη Χαμάς να παραιτηθεί άνευ 
όρων από την κυβέρνηση της 
Γάζας και να διαλύσει το ένο-
πλο σκέλος της. Απαιτώντας, 
δηλαδή, γην και ύδωρ από την 
Αντίσταση.

Αίγυπτος
Ποινές θανάτου σε στελέχη της 
Μουσουλμανικής Αδελφότητας

Αιγυπτιακό δικαστήριο 
στο Κάιρο καταδίκασε 

75 μέλη της Μουσουλμανι-
κής Αδελφότητας σε θάνατο 
για το μακελειό της πλατεί-
ας Ραμπάα του Καΐρου, στις 
14 Αυγούστου του 2013, λίγο 
καιρό μετά την ανατροπή της 
νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνη-
σης του Μοχάμεντ Μόρσι από 
την αιγυπτιακή στρατιωτική 
χούντα. Ανάμεσα στους κατα-
δικασμένους σε θάνατο είναι 
ανώτατα ηγετικά στελέχη της 
ΜΑ, όπως ο Εσάμ αλ Εριάν και 
ο Μοχάμεντ Μπελταζί, ενώ ο 
ανώτατος πνευματικός ηγέτης 
της ΜΑ, Μοχάμεντ Μπαντίε, 
καταδικάστηκε σε ισόβια.

Στις 74 θανατικές καταδίκες 
προστίθενται 612 καταδίκες σε 
πολυετείς ποινές φυλάκισης 
από το ίδιο δικαστήριο. Ανά-
μεσά τους και αυτή του δη-
μοσιογράφου του Al Jazeera 
Αμπντουλάχ Ελσαμί και του 

φωτορεπόρτερ Μαχμούντ 
Αμπού Ζέιντ, που κάλυπταν τις 
διαδηλώσεις της πλατείας Ρα-
μπάα από τη μέρα που ξεκίνη-
σαν μέχρι τη μέρα που άρματα 
μάχης και στρατιώτες του αι-
γυπτιακού στρατού εισέβαλαν 
στην πλατεία και τις διέλυσαν.

Το μακελειό που ακολούθη-
σε την επέμβαση του στρατού 
άφησε πίσω του 800 νεκρούς 
διαδηλωτές και χιλιάδες τραυ-
ματίες από τα πυρά των στρατι-
ωτών και των τεθωρακισμένων. 
Τις μέρες που ακολούθησαν τη 
σφαγή, ο στρατός και η αστυνο-
μία συνέλαβαν δεκάδες χιλιά-
δες οπαδούς της ΜΑ, κοσμι-
κούς αντιφρονούντες, ακόμα 
και ανθρώπους που στήριξαν 
αρχικά την ανατροπή του Μόρ-
σι συμμετέχοντας στις εναντίον 
του διαδηλώσεις που προηγή-
θηκαν του πραξικοπήματος του 
Σίσι, αλλά μετά είδαν «κριτικά» 
τη στρατιωτική επέμβαση.

Μπορεί να υπάρξει διεθνής 
δικαιοσύνη;

Το ερώτημα του τίτλου μόνο 
ρητορικό μπορεί να είναι. 

Για προφανή λόγο. Τα μεγάλα 
ιμπεριαλιστικά κράτη δε δίνουν 
δεκάρα για την απονομή δικαι-
οσύνης, την οποία ερμηνεύουν 
κατά το δοκούν, με βάση τα 
δικά τους ανεξάρτητα ταξικά 
συμφέροντα. Το πρώτο ερώτη-
μα που θα έπρεπε να θέσει κα-
νείς είναι «δικαιοσύνη για ποι-
ον»; Για παράδειγμα, ο αγώνας 
των Παλαιστίνιων για δικό τους 
κράτος δεν είναι δίκαιος με το 
σκεπτικό των σιωνιστών, γιατί 
αντιβαίνει στο «χιλιόχρονο» ισ-
ραηλινό κράτος και τα «κυριαρ-
χικά δικαιώματα του εβραϊκού 

έθνους» πάνω στην ιστορική 
Παλαιστίνη, είναι όμως δίκαιος 
για τον παλαιστινιακό λαό που 
αγωνίζεται για εθνική απελευ-
θέρωση. Ούτε η ιρακινή αντί-
σταση ήταν δίκαιη σύμφωνα με 
το σκεπτικό των Αμερικανών, 
γιατί αγωνιζόταν ενάντια στην 
επιβολή της «δημοκρατίας» στο 
Ιράκ, ήταν όμως δίκαιη από την 
σκοπιά της εθνικής απελευθέ-
ρωσης των Ιρακινών.

Το ίδιο και στο Αφγανιστάν, 
για το οποίο η επικεφαλής του 
Διεθνούς Ποινικού Δικαστη-
ρίου (ICC) της Χάγης, Φάτου 
Μπενσούντα, δήλωσε ότι θα 
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Μέχρι πότε η ανοχή 
στην κοροϊδία;

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν ο Τσίπρας, 
τώρα είναι η σειρά του Μητσοτάκη. Θ' ανέβει κι 
αυτός στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το 
πρόγραμμα της ΝΔ για τη «μεταμνημονιακή» εποχή. 
Με «συνετές παροχές» και -κυρίως- με σημαία την… 
αξιοπιστία της ΝΔ και της ηγετικής της ομάδας.

Ο μηχανισμός προπαγάνδας βρίσκεται 
σε ετοιμότητα κόκκινου συναγερμού. Μόλις 
ολοκληρώσει την ομιλία του ο Κούλης… τσίτα 
τα γκάζια. Πρέπει ν' αποδείξει ότι «το δικό μας 
πρόγραμμα είναι καλύτερο». Βλέπετε, έλεγαν 
διάφορα τόσον καιρό τώρα κι ο Τσίπρας τα πήρε και 
τα ενέταξε στις δικές του εξαγγελίες. Και τώρα τους 
προκαλούν οι συριζαίοι: «θα τα ψηφίσετε όταν τα 
φέρουμε στη Βουλή;». Ο μηχανισμός προπαγάνδας 
πρέπει να καταφέρει να διαλύσει το επιχείρημα των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Δεν έχουμε καμιά αδημονία να μάθουμε τι 
θα σκαρφιστούν. Το μόνο βέβαιο είναι ότι κάτι 
θα σκαρφιστούν. Αλλιώς θα πρέπει να κάνουν 
ομαδικό χαρακίρι. Δουλειά τους είναι να βρίσκουν 
τρόπους για να κοροϊδεύουν τον κόσμο, βρίσκοντας 
παράλληλα σημεία υπεροχής του δικού τους αρχηγού 
έναντι του αντίπαλου αρχηγού, οι προπαγανδιστές 
του οποίου επίσης κοροϊδεύουν τον κόσμο.

Η κοροϊδία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
αυταπόδεικτη. Οποιος έχει μάτια βλέπει (όποιος 
δε θέλει, δε θα δει ποτέ), ότι ακόμα και ο μετρ της 
κοινωνικής δημαγωγίας Τσίπρας κινήθηκε αυστηρά 
στο πλαίσιο της μνημονιακής πολιτικής. Πέραν των 
ανειλημμένων υποχρεώσεων έναντι των ευρωπαίων 
ιμπεριαλιστών, είναι, λέει, και οι «αγορές», που δεν 
πρέπει να πάρουν μήνυμα χαλάρωσης, γιατί αλλιώς 
δε θα αποκλιμακώσουν τα επιτόκια δανεισμού.

Τα επιτόκια ενός δανεισμού που χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για την αποπληρωμή των ετήσιων 
τοκοχρεολυσίων των προηγούμενων δανείων. 
Δηλαδή, ο δανεισμός ανακυκλώνεται και ο ελληνικός 
λαός στραγγαλίζεται για να εξασφαλίζεται η 
εξυπηρέτησή του.

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, της 
καταλήστευσης των εργαζόμενων και του όποιου 
πλούτου του κράτους, της σκληρής δημοσιονομικής 
λιτότητας (λατινοαμερικάνικου τύπου) και της 
κινεζοποίησης των εργαζόμενων (γιατί μόνο έτσι 
η χώρα θα γίνει «φιλική στις επενδύσεις»), οι 
ηγέτες των δυο μεγαλύτερων κομμάτων εξουσίας 
υπόσχονται μερικά φιλανθρωπικά βοηθήματα, 
που δεν πρόκειται ν' αλλάξουν στο παραμικρό την 
κατάσταση, δεν πρόκειται να ελαφρώσουν ούτε στο 
ελάχιστο τα βάρη που έχουν φορτωθεί στις πλάτες 
του ελληνικού λαού. 

Να σε κάψω Γιάννη, να σ' αλείψω λάδι να γειάνει, 
αυτή η λαϊκή παροιμία ταιριάζει απόλυτα στην 
πολιτική μασκαράτα που παίζουν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, με 
τα μάτια στραμμένα στις επόμενες εκλογές.

Μέχρι πότε θ' ανεχόμαστε την κοροϊδία; Αυτό είναι 
το κρίσιμο ερώτημα της σημερινής περιόδου. Ακόμα 
και σε συνθήκες πτώσης του μαζικού εργατικού και 
λαϊκού κινήματος, η κοροϊδία δεν πρέπει να γίνει 
ανεκτή. Γιατί οδηγεί στη λογική του «μικρότερου 
κακού». Κι όταν επικρατεί αυτή η λογική, δεν υπάρχει 
αναζήτηση αγωνιστικής διεξόδου, αλλά ομολογία 
ήττας, η οποία γίνεται συνείδηση. Αλλο πράγμα 
η ήττα και άλλο η ηττοπάθεια. Η ήττα ατσαλώνει 
αγωνιστές που προετοιμάζουν την αντεπίθεση. Η 
ηττοπάθεια φτιάχνει υποταγμένους, αθύρματα της 
αστικής πολιτικής.

στο ψαχνό

Εξις δευτέρα φύσις
Είναι τόσο αδίστακτος ψεύτης που δε 

διστάζει να πει τα πιο χοντρά ψέματα 
ακόμα και σε επίσημες ομιλίες του. Αδι-
αφορώντας για το επιλεγμένο ακροατή-
ριο, στο οποίο βρίσκονται άνθρωποι που 
ξέρουν. Αυτόν τον ενδιαφέρει μόνο η τη-
λεοπτική εικόνα και η αναπαραγωγή της 
από την κυβερνητική προπαγάνδα.

«Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα η 
ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε προς τα πάνω τις 
προβλέψεις της για το 2018 που αναμέ-
νεται να κλείσει με ανάπτυξη κοντά στο 
2,5%», είπε ο Τσίπρας μιλώντας στο Βελ-
λίδειο στη Θεσσαλονίκη. Καμιά τέτοια 
αναθεώρηση δεν έκανε η ΕΛΣΤΑΤ. Εδωσε 
μόνο τελικά στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο 
του 2018 (2,5%) και προσωρινά στοιχεία 
για το δεύτερο τρίμηνο (1,8%). Δηλαδή, 
το ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του χρόνου 
έκανε βουτιά. Πώς λοιπόν να αναθεωρή-
σει η ΕΛΣΤΑΤ την πρόβλεψή της για όλο 
το 2019, όταν για να υπάρξει αύξηση 2,5% 
σε ετήσια βάση, το δεύτερο εξάμηνο θα 
πρέπει να υπάρξει αύξηση του ΑΕΠ κατά 
2,85%; Την έκανε ο Τσίπρας την «πρόβλε-
ψη» και για να της δώσει εγκυρότητα, την 
απέδωσε ξεδιάντροπα στην ΕΛΣΤΑΤ.

Αλητεία
«Παρά τις κριτικές, παρά τις φουρτού-

νες και τις αναταράξεις, την πολεμική, 
ακόμα και την υπονόμευση, αποδείχθηκε 
από τα ίδια τα πράγματα, ότι τότε τελικά 
πράξαμε το σωστό. Η επιλογή μας να 
μην διακινδυνεύσουμε την ευρωπαϊκή 
πορεία της χώρας και να προχωρήσου-
με σε συμφωνία με τους δανειστές μας 
εκείνο το καλοκαίρι αποδείχθηκε η μόνη 
ορθή επιλογή», είπε ο Τσίπρας στην ομι-
λία του στη ΔΕΘ. Το πρώτο που σκέφτεται 
κάποιος είναι ότι βγάζει κοροϊδευτικά τη 
γλώσσα σε όσους διαμαρτύρονταν και 
διαμαρτύρονται επειδή έκανε το Οχι του 
δημοψηφίσματος Ναι. Αν το σκεφτείς 
λίγο βαθύτερα, όμως, θα διαπιστώσεις 
ότι ο Τσίπρας βγάζει κοροϊδευτικά τη 
γλώσσα και σε όσους ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ 

τον Σεπτέμβρη του 2015. Πώς τους 
παραμύθιαζε τότε; Οτι αναγκάστηκε 
να υπογράψει το τρίτο Μνημόνιο με 
το πιστόλι στον κρόταφο, ότι υπέστη 
ωμό εκβιασμό, ότι έγινε ένα πραξικό-
πημα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, ότι 
το τρίτο Μνημόνιο δεν το υιοθετεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ και θα κοιτάξει να εφαρμό-
σει ένα παράλληλο πρόγραμμα κτλ. 
κτλ. Τώρα, λέει ότι το τρίτο Μνημόνιο 
ήταν μια σοφή επιλογή! Και ζητά να 
τον δοξάσουν γι' αυτή την επιλογή.

Για τα ψηφαλάκια (1)
«Σφαγή» για τα ψηφαλάκια μπά-

τσων και καραβανάδων. Λίγο πριν τη 
ΔΕΘ, ο Κικίλιας με τον Δημοσχάκη 
της ΝΔ έσπευσαν να καταθέσουν 
Ερώτηση «για τη φημολογούμενη 
πρόθεση της κυβέρνησης να υλο-
ποιήσει την απόφαση του ΣτΕ και 
να χορηγήσει τα οφειλόμενα ανα-
δρομικά στα εν ενεργεία και εν 
αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων 
Δυνάμεων». Τη συνόδευσαν με δή-
λωση: «H επικοινωνιακή εκμετάλ-
λευση και η πολιτική κοροϊδία των 
εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
στελεχών των Ενόπλων μας Δυνά-
μεων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, για το θέμα υλοποίησης της 
απόφασης του ΣτΕ και την χορή-
γηση των οφειλομένων αναδρομι-
κών, πρέπει άμεσα να σταματήσει. 
Ζητάμε από τον ίδιο τον κ. Τσίπρα, 
να δεσμευτεί άμεσα με συγκεκρι-
μένο χρονοδιάγραμμα υλοποίη-
σης της απόφασης του ΣτΕ και 
χορήγησης των αναδρομικών, που 
να περιλαμβάνει τον ακριβή μήνα 
έναρξης, τις μηνιαίες δόσεις και 
την πηγή χρηματοδότησης».

Ο Καμμένος αισθάνθηκε ότι 
πάνε να του φάνε την πελατεία 
και αντεπιτέθηκε από το Τwitter: 
«Οι “σφαγείς” του μισθού και της 
σύνταξης των εν ενεργεία και εν 
αποστρατεία στελεχών των ΕΔ 
και των ΣΑ τολμούν και καταθέ-

Ζήτημα στιλ
Από τις διαρροές των κομματικών επιτε-λείων είχε γίνει σαφές ότι ο Τσίπρας θα ανέ-βαινε στη Θεσσαλονίκη για να εξαγγείλει όσα ετοιμαζόταν να εξαγγείλει ο Μητσοτά-κης. Οι δεξιοί άρχισαν το κλαψούρισμα: «Ο Τσίπρας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη αντι-γράφοντας πτυχές της πολιτικής μας, τις οποίες όμως αδυνατεί στην πραγματικότη-τα να στηρίξει». Είχαν ήδη κάνει την πρώτη γκάφα. Οταν κατηγορείς μια κυβέρνηση ότι σου κλέβει τις ιδέες, τότε ωραιοποιείς αυτή την κυβέρνηση στα μάτια ενός τμήματος των ψηφοφόρων.

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη -ουσιαστική από άποψη πολιτικής προπαγάνδας- δια-φορά. Ο Τσίπρας κινήθηκε αυστηρά στο πλαίσιο της μνημονιακής πολιτικής, παρου-σιάζοντας κάποια ψευτομερεμέτια και κά-ποιες αόριστες υποσχέσεις για το μέλλον, ως… οραματική πολιτική, που βρίσκεται… εκτός μνημονίου. Αντίθετα, ο Μητσοτάκης λέει τα ίδια πράγματα με διάθεση σχεδόν σαδιστική. Τα παρουσιάζει σαν ένα είδος πουριτανιστικής τιμωρίας για τα αμαρτήμα-τα του ελληνικού λαού. Και φυσικά απωθεί πολλούς, γιατί γίνονται και δεύτερες σκέ-ψεις, ειδικά όταν ακούς έναν Μητσοτάκη.
Πρόκειται για διαφορά στιλ. Οπως το βλέπαμε το πρώτο εξάμηνο του 2015, όταν οι συριζαίοι παρίσταναν τους μάγκες έναντι των ιμπεριαλιστών δανειστών. Σόιμπλε και Σαπέν, Μέρκελ και Ολάντ εμφανίζονταν «μπετόν αρμέ» γύρω από την ίδια γραμμή. Οι Γερμανοί, όμως, μιλούσαν με μια ωμή γλώσσα, δίνοντας τιμωρητικό χαρακτήρα σ' αυτή τη γραμμή, ενώ οι Γάλλοι εμφανί-ζονταν σαν «αγαπούληδες», ντύνοντας την ίδια γραμμή με λογάκια «κατανόησης» κτλ.

Δεν ξέρουμε αν και πόσο θα του κοστίσει του Μητσοτάκη αυτή η πολιτική. Ούτε μας ενδιαφέρει. Σκοπός αυτού του σχολίου είναι να δείξει πως η ίδια πολιτική μπορεί να σερ-βιριστεί με διαφορετικά στιλ προπαγάνδας. Οπότε το δίλημμα για τον κόσμο της δου-λειάς είναι: επιλέγετε πολιτική ή επιλέγετε στιλ προπαγάνδας;

ΚΟΝΤΡΕΣ
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τουν ερώτηση έντρομοι για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού 
και της Κυβέρνησης για τη δικαίωση των φρουρών της Εθνικής 
Κυριαρχίας και ασφάλειας. ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΟΙ».

Για τα ψηφαλάκια (2)
Για τον ίδιο λόγο (τα ψηφαλάκια), Καμμένος, Κόλλια-Τσαρουχά 

και Νοτοπούλου  συναντήθηκαν τη Δευτέρα με εκπροσώπους της 
διοίκησης του ΠΑΟΚ (ο Σαββίδης δεν ήταν παρών), για να τους 
ανακοινώσουν -στον απόηχο των όσων είχε πει ο Τσίπρας- ότι σε 
νομοσχέδιο που θα κατατεθεί από την κυβέρνηση το επόμενο 
διάστημα, θα περιλαμβάνεται τροπολογία για την παραχώρηση 
και εκμετάλλευση από τον ΠΑΟΚ ενός χώρου περίπου 21 στρεμ-
μάτων, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Αμυνας. Η παραχώρη-
ση θα είναι για 100 χρόνια, ενώ το υφυπουργείο Μακεδονίας-
Θράκης (η Νοτοπούλου δηλαδή) θα αναλάβει το συντονισμό 
των υπουργείων που θα εμπλακούν στα επόμενα βήματα (ειδικό 
χωρικό κ.ά.). 

Παίρνουν μια δημόσια έκταση-φιλέτο, τη χαρίζουν ουσιαστικά 
σε έναν ιδιώτη καπιταλιστή και προσδοκούν να αλλάξουν κάπως 
την εικόνα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στη Θεσσαλονίκη, που μετά τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα. «Οπως 
ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός, είναι 
επιθυμία της κυβέρνησης να βοηθήσουμε στη μεγάλη προσπά-
θεια που κάνουν η Θεσσαλονίκη και ο ΠΑΟΚ για να αποκτήσουν 
ένα μεγάλο και σύγχρονο γήπεδο, το οποίο θα μπορεί να φιλο-
ξενεί και διεθνείς αγώνες και να αποτελεί ένα στολίδι στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης». Και συνέχισε με νόημα: «Είχαμε ξεκινήσει 
έναν διάλογο με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για την παραχώρηση χρήσεως, 
όπως προέβλεπε ο νόμος, για 100 χρόνια, με ένα αντίτιμο, για 
να προχωρήσει το γήπεδο. Αποφασίστηκε, τελικά, αυτή η παρα-
χώρηση να γίνει χωρίς αντίτιμο, δηλαδή να γίνει δωρεάν προς 
όφελος του ΠΑΟΚ»!

Η… αγάπη του λαού
Μεσάνυχτα και με το πρωθυπουργικό αεροπλάνο πήγε ο Τσί-

πρας στη Θεσσαλονίκη. Με συνοδεία στόλου αυτοκινήτων έφτα-
σε στο ξενοδοχείο όπου κατέλυσε και έκτοτε κινήθηκε μόνο σε 
προστατευμένο (από το ασφαλιταριό του) περιβάλλον. Γιατί με 
το πρωθυπουργικό αεροπλάνο και όχι με το αεροπλάνο της γραμ-
μής; Γιατί βαθιά νύχτα κι όχι νωρίτερα; Για να αποκλειστεί κάθε 
«κακό συναπάντημα». Από συνεπιβάτες που θα τον αποδοκίμα-
ζαν μέσα στο αεροπλάνο και από ανθρώπους στους χώρους του 
αεροδρόμιου ή στη διαδρομή προς το ξενοδοχείο. Κάτι τέτοιο 
δε θα έμενε, βέβαια, μυστικό και θα θόλωνε την εικόνα που είχε 
σχεδιάσει το επιτελείο προπαγάνδας του Μαξίμου.

Οταν κινείσαι έτσι, τότε γίνεσαι μπαίγνιο στο στόμα του Χρυ-
σόγονου που βρήκε την ευκαιρία να σχολιάσει: «Ο original Αν-
δρέας Παπανδρέου επισκεπτόταν τη Θεσσαλονίκη στο φως της 
ημέρας και με μαζική υποδοχή από οπαδούς του. Ο σημερινός 
επίδοξος μιμητής του έρχεται νύχτα με μαζική υποδοχή από… 
αστυνομικούς. Η απόπειρα επανάληψης της ιστορίας καταλήγει 
σε φάρσα». (ΥΓ. Λέτε να ρίχνει γέφυρες προς το ΚΙΝΑΛ ο εκλε-
γείς ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ Χρυσόγονος;).

Τεράστιος
«Στο πλαίσιο του ανασχηματισμού, η παρουσία σημαντικών 

προσώπων του χώρου της Κεντροαριστεράς και της αριστερής 
σοσιαλδημοκρατίας αποτελεί την καταγεγραμμένη επιλογή του 
ΣΥΡΙΖΑ για άνοιγμα του προοδευτικού πόλου». Είπαν του Κουβέ-
λη να χέσει κι αυτός πήγε και ξεκωλώθηκε (συγνώμη για τη γλώσ-
σα, αλλά έτσι είναι η λαϊκή παροιμία). Και μέσα στη βιασύνη του, 
ξέχασε την Παπακώστα (τη Χρυσοβελώνη και τους υπόλοιπους 
ΑΝΕΛ τους αφήνουμε). Εκτός αν εντάσσεται και αυτή στον… 
προοδευτικό πόλο.

Αυτή είναι προαγωγή
Οπως έγινε γνωστό, ο νεόκοπος υφυπουργός Εξωτερικών Μάρ-

κος Μπόλαρης θα ηγηθεί του επταμελούς ελληνικού τμήματος 
της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
(ΜΔΕΕ) Ελλάδος-ΠΓΔΜ, που συγκροτείται για ιστορικά, αρχαι-
ολογικά και εκπαιδευτικά θέματα σύμφωνα με το άρθρο 8 (5) της 
Συμφωνίας των Πρεσπών.

Πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που στις 23 του περασμένου 
Γενάρη δήλωνε στο «ΘΕΜΑ 104,6» ότι διαφωνεί με το όνομα «Βό-
ρεια Μακεδονία», γιατί αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει και «Νότια 
Μακεδονία» και αυτό προκαλεί προβλήματα. Ο ίδιος που βρήκε 
μεγαλειώδες το εθνικοφασιστικό συλλαλητήριο της Θεσσαλο-
νίκης, εκφράζοντας διαφωνία με την τοποθέτηση του επίσημου 
ΣΥΡΙΖΑ. Τα «ακραία στοιχεία» δε χαρακτήρισαν τη συγκέντρω-
ση, υποστήριξε, φέρνοντας ένα… κορυφαίο παράδειγμα: «Οταν 
κάνουμε αντιφασιστική διαδήλωση πάντοτε στο τέλος υπάρχουν 
200-300 που κάνουν επεισόδια, αλλά δεν χαρακτηρίζουν αυτοί 
την συγκέντρωση».

Μ' αυτά και μ' αυτά, ο -τέως πασόκος- Μπόλαρης ξαναμπήκε 
στην κυβέρνηση και, φυσικά, πήρε πόστο που υποδηλώνει ότι 
στηρίζει «με χίλια» τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Μια αναφορά στα πεταχτά από τον 
Τσίπρα στην ομιλία του στο Βελ-

λίδειο και καμία ερώτηση (ή απάντηση) 
στην τρίωρη συνέντευξη Τύπου της επό-
μενης μέρας ήταν ο απολογισμός για την 
άλλοτε πολύκροτη συνταγματική ανα-
θεώρηση. Ολοι κατάλαβαν ότι το θέμα 
παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες, 
ακόμη κι αν ο Τσίπρας κάνει μερικές τυ-
πικές κινήσεις τον επόμενο μήνα.

Ακόμα κι αν υποθέταμε ότι η κυβέρνη-
ση θα εξαντλήσει την τετραετία, οι έντε-
κα μήνες που απομένουν μέχρι τη λήξη 
της θητείας της σημερινής Βουλής είναι 
πολύ λίγοι για μια συνταγματική αναθεώ-
ρηση, αν συνυπολογίσουμε όχι μόνο την 
παρεμβολή τριπλών εκλογών (ευρωεκλο-
γές, περιφερειακές και δημοτικές εκλο-
γές), αλλά και το γεγονός ότι οι Τσιπραίοι 
δεν έχουν θέσει το ζήτημα στη Βουλή που 
είναι το μοναδικό αρμόδιο για τη συνταγ-
ματική αναθεώρηση όργανο. Αντίθετα, 
μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαν καθαρά 
εργαλειακά τη συνταγματική αναθεώρη-
ση, με τα καμώματα του Κατρούγκαλου 
και την επιτροπή που υποτίθεται ότι θα 
έκανε ευρύ κοινωνικό διάλογο. Είδατε 

μήπως εσείς τίποτα διαδικασίες κοινωνι-
κού διαλόγου, εκτός από κάτι φιέστες, τις 
οποίες οργάνωνε το Μαξίμου κάθε φορά 
που ήθελε ν' αλλάξει την ατζέντα;

Συνταγματική αναθεώρηση χωρίς 
σύμπραξη και της αντιπολίτευσης (του-
λάχιστον ευάριθμου τμήματός της) δεν 
μπορεί να γίνει. Αν ο Τσίπρας περάσει 
απ' αυτή τη Βουλή, με 151 ψήφους, από-
φαση για τα άρθρα που θα τεθούν σε 
αναθεωρητική διαδικασία, θα αφήσει 
την επόμενη Βουλή να καθορίσει το πε-
ριεχόμενο της αναθεώρησης, φτάνει να 
βρει 180 ψήφους. Δε θα ήθελε να κάνει 
τέτοιο δώρο στον Μητσοτάκη. Επομένως, 
ή θα συνεννοηθούν για να κάνουν από 
κοινού κάποιες οριακές αλλαγές (μια 
τρύπα στο νερό δηλαδή) ή το θέμα θα 
χρησιμοποιηθεί όπως και μέχρι τώρα 
(δηλαδή σαν εργαλείο προπαγάνδας των 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ενάντια στη ΝΔ), εν γνώσει 
τους ότι ήδη το έχουν παραπέμψει στις 
ελληνικές καλένδες. Και δε νομίζουμε ότι 
-ακόμα και να θέλουν- προλαβαίνουν να 
οργανώσουν το δημοψήφισμα-σόου που 
έλεγε ο Κατρούγκαλος. Αλλα ζητήματα 
τους καίνε τώρα.

Η συνταγματική αναθεώρηση στις 
ελληνικές καλένδες;

Μπαλαντέρ το 
ΚΙΝΑΛ

Μην ανησυχείτε, η χώρα δε θα μείνει 
ακυβέρνητη, είπε η Φώφη στη Θεσσα-
λονίκη, καταχειροκροτούμενη από το 
κοινό των πασόκων. Στα υπόλοιπα δεν 
έδωσε κανένας σημασία. Δηλαδή, ότι το 
ΚΙΝΑΛ θα συζητήσει προγραμματικά και 
με βάση συγκεκριμένους όρους τη συμ-
μετοχή του σε ένα κυβερνητικό σχήμα, 
ότι η προγραμματική συμφωνία δεν είναι 
εύκολη, ότι το ΚΙΝΑΛ δεν πρέπει να θε-
ωρείται συμπλήρωμα κανενός και δε θα 
λειτουργήσει ως τέτοιο, ότι οι πασόκοι 
δεν έχουν πείνα για εξουσία (σ' αυτό το 
σημείο πολλοί πρέπει να κρυφογέλασαν) 
κι ότι αν δε θέλουν οι άλλοι, δε θα τους 
παρακαλέσει κτλ. Αυτά είναι τα καρυ-
κεύματα που προσπαθούν να κρύψουν 
τη μπόχα του ψητού. Ολοι κράτησαν τη 
δέσμευση για «στάση ευθύνης» και τη 
διαβεβαίωση ότι «η χώρα δε θα μείνει 
ακυβέρνητη».

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Με βάση 
τα δημοσκοπικά ευρήματα η ΝΔ θα είναι 
πρώτη στις επόμενες εκλογές και επειδή 
κανείς δεν πιστεύει ότι θα νικήσει τον 
ΣΥΡΙΖΑ με διψήφιο ποσοστό διαφοράς, 
κατά συνέπεια δεν πρόκειται να υπάρξει 
αυτοδυναμία, το ΚΙΝΑΛ θα σπεύσει να 
μπει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κανέ-
νας δεν ανησυχεί για το «προγραμμα-
τικό πλαίσιο» αυτής της κυβέρνησης. Η 
πολιτική απόφαση για κυβερνητική συ-
νεργασία είναι που μετράει. Τα υπόλοιπα 
βρίσκονται πανεύκολα. Πρώτα συναντι-
ούνται οι αρχηγοί, μετά φτιάχνουν μια 
επιτροπή από υψηλόβαθμα κομματικά 
στελέχη και σε ελάχιστες μέρες έχουν  
έτοιμο το «πρόγραμμα». Τα πράγματα 
πλέον είναι πιο εύκολα σε σχέση με το 
παρελθόν, διότι πρόγραμμα υπάρχει. Εί-
ναι καταγεγραμμένο στις δέλτους των 
αποφάσεων του Eurogroup. Οσο για τις 
λεπτομέρειές του, φροντίζει η τρόικα.

Και γιατί χειροκρότησαν οι πασόκοι τη 
δέσμευση της Φώφης ότι «η χώρα δε θα 
μείνει ακυβέρνητη»; Γιατί καίγονται να 
επανέλθουν στην εξουσία. Επειδή, δε, 
γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση 
να είναι δεύτερο κόμμα, θέλουν να επα-
νέλθουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οχι 
να περιμένουν να ξαναγίνουν εκλογές 
(μετά από αδυναμία του Μητσοτάκη να 
σχηματίσει κυβέρνηση), ρισκάροντας 
στο μεταξύ να χάσουν δύναμη στις συν-
θήκες της δικομματικής πόλωσης που 
θα δημιουργηθεί. Στον αντίλογο ότι οι 
επαναληπτικές εκλογές θα διεξαχθούν 
με απλή αναλογική, η απάντηση είναι εύ-
κολη: αυτό αφορά το πρώτο και το δεύ-
τερο κόμμα, όχι το τρίτο, το τέταρτο ή το 
πέμπτο, θέση στην οποία θα βρίσκεται 
το ΚΙΝΑΛ. Το όφελος σε έδρες θα είναι 
μικρό και μπορεί ακόμα και να εξανεμι-
στεί, αν υπάρξει μια μικρή μείωση του 
ποσοστού (σε μια τέτοια περίπτωση, το 
ΚΙΝΑΛ θα δεχτεί έντονη πίεση από τα 
δεξιά του, καθώς η ΝΔ θα το καταγγέλ-
λει ως συμπλήρωμα του ΣΥΡΙΖΑ).

Από την άλλη, κάποιοι πασόκοι εκτι-
μούν ότι μόνο αν διαφοροποιηθούν 
πλήρως από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν βρεθούν 
«απέναντι», έχουν ελπίδες να επανα-
πατρίσουν ένα τμήμα των ψηφοφόρων 
που τους εγκατέλειψαν το 2012 και έκτο-
τε ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και η πίεση 
ισχυρών μιντιακών συγκροτημάτων προς 
την κατεύθυνση του «κυβερνητισμού», 
δηλαδή της αποδοχής από το ΚΙΝΑΛ 
του ρόλου του μπαλαντέρ, που θα συ-
νεργάζεται κυβερνητικά με το εκάστοτε 
πρώτο κόμμα (που στη σημερινή συγκυ-
ρία όλα δείχνουν ότι θα είναι η ΝΔ).

ξεκινήσει προκαταρκτική 
εξέταση για πιθανή διά-
πραξη εγκλημάτων πολέ-
μου από τις εμπλεκόμενες 
πλευρές στον πόλεμο που 
ξεκίνησε το 2001. Αν και η 
κίνηση σκοπεύει τόσο τις 
αμερικάνικες και νατοϊ-
κές δυνάμεις όσο και τους 
Ταλιμπάν, προκάλεσε την 
οργισμένη αντίδραση του 
Λευκού Οίκου που γνωρί-
ζει καλά ότι οι αμερικάνικες 
δυνάμεις έχουν διαπράξει 
τέτοια εγκλήματα (πολλά 
από αυτά έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας κατά και-
ρούς). 

Ο σύμβουλος εθνικής 
ασφαλείας της κυβέρνη-
σης Τραμπ, Τζον Μπόλτον, 
γνωστός για τα φιλοπόλεμα 
αισθήματά του, εξαπέλυσε 
μύδρους εναντίον του ICC, 
απειλώντας ανοιχτά τους 

δικαστές του αν τολμή-
σουν να προχωρήσουν στην 
έρευνα. Η απειλή κάθε άλ-
λο παρά μικρή είναι. Πάγω-
μα λογαριασμών του ICC 
(αυτών που εμπλέκονται 
στο αμερικάνικο τραπεζικό 
σύστημα), απαγόρευση ει-
σόδου στις ΗΠΑ και δίωξή 
τους στα αμερικάνικα δικα-
στήρια! 

Ο Μπόλτον θεωρεί ότι η 
ίδια η ύπαρξη του «παράνο-
μου» γι’ αυτόν ICC αποτελεί 
προσβολή στα συνταγματι-
κά δικαιώματα του αμερι-
κάνικου λαού και απειλή για 
την ανεξαρτησία των ΗΠΑ! 
Γι’ αυτό και καμαρώνει που 
την περασμένη δεκαετία 
κατόρθωσε (σαν απεσταλ-
μένος της κυβέρνησης 
Μπους), μέσω διμερών συμ-
φωνιών με διάφορα κράτη, 
να αποτρέψει την έκδοση 
αμερικανών πολιτών σ’ αυ-
τό το δικαστήριο. Τώρα, ελ-

πίζει ότι το ICC θα πεθάνει 
από μόνο του, αν και αυτός 
το θεωρεί ήδη νεκρό!

Το Διεθνές Ποινικό Δικα-
στήριο της Χάγης δημιουρ-
γήθηκε πριν από 20 χρόνια 
προκειμένου να δικάζει 
εγκλήματα πολέμου, γενο-
κτονίες και εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας. 123 χώ-
ρες είναι μέλη του, όχι όμως 
οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα, 
ούτε φυσικά το Ισραήλ και 
τα περισσότερα αμερικανό-
δουλα αραβικά καθεστώτα. 
Η λειτουργία του δε σταμά-
τησε καμία σφαγή όλα αυ-
τά τα χρόνια και κανέναν 
πόλεμο. Πράγμα που επι-
βεβαιώνει τον πλασματικό 
χαρακτήρα της «διεθνούς 
δικαιοσύνης», που θα είναι 
πάντα ταξική και ιμπεριαλι-
στική όσο επικρατούν στον 
κόσμο τα αστικά κράτη που 
λυμαίνονται τον παγκόσμιο 
πλούτο.
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Μπορεί να υπάρξει διεθνής δικαιοσύνη;

Ξανά μανά τα δάνεια των κομμάτων

Η σκανδαλολογία είναι το ασφαλέστε-
ρο καταφύγιο μιας κυβέρνησης που 

βρίσκεται στα κάτω της. Κι επειδή από 
την υπόθεση Novartis έχει περάσει κά-
μποσος καιρός (ενώ παρενεβλήθη και το 
έγκλημα με τους 100 νεκρούς στο Μάτι), 
το μαγειρείο σκανδάλων «Ο θείος Μί-
μης» αποφάσισε να ρίξει στην πιάτσα 
την υπόθεση των δανείων των κομμάτων, 
που είναι εξ ορισμού σκανδαλιάρικη. Η 
Οικονομική Εισαγγελία κάλεσε να κατα-
θέσουν ανωμοτί (δηλαδή ως ύποπτοι) 50 
στελέχη της Εθνικής και της πρώην Αγρο-
τικής Τράπεζας, που ερευνώνται για το 
αδίκημα της απιστίας, συν τους οικονομι-
κούς υπεύθυνους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και 
του Περισσού, που ερευνώνται για ηθική 
αυτουργία στο ίδιο αδίκημα.

Πρόκειται για μια παλιά υπόθεση, η 
οποία είχε μπει στο αρχείο, μετά την ψή-
φιση το 2013 διάταξης που αμνήστευε 

τα στελέχη των τραπεζών για τη σύναψη 
κάθε μορφής δανείων με νομικά πρό-
σωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ έφτιαξαν Εξεταστική Επιτροπή στη 
Βουλή, αυτή διαβίβασε το πόρισμά της 
στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 
Φλεβάρη του 2017, η Ξ. Δημητρίου πα-
ρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής 
εξέτασης στον οικονομικό εισαγγελέα, 
ζητώντας του -αν κριθεί αναγκαίο- να 
ανασυρθεί και η παλιά δικογραφία.

Ετσι, η υπόθεση έφτασε στην εξέταση 
υπόπτων πάνω στην πιο κρίσιμη στιγμή: 
στην έναρξη της προεκλογικής περιόδου. 
Γιατί μη μας πείτε ότι πιστεύετε πως θα 
φτάσει αυτή η υπόθεση στα δικαστήρια. 
Πολιτικό τζέρτζελο θα γίνει (αναμείνατε 
το ραδιοτηλεοπτικό μπαράζ των Τσιπραί-
ων τις επόμενες μέρες) και μετά η υπόθε-
ση θα ξαναπάει στο αρχείο.
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Ας τους αφήσουμε να πεθάνουν 
με την ησυχία τους!

Πριν από μερικά χρόνια, ο Λοβέρδος -σχεδόν εξοργισμένος- 
διαπίστωνε ότι οι συνταξιούχοι ζουν πολλά χρόνια κι αυτό αποτε-
λεί… πρόβλημα για την Κοινωνική Ασφάλιση. Σήμερα, ο Τσίπρας 
διαβεβαιώνει καθησυχαστικά τους ιμπεριαλιστές δανειστές, ότι 
δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από το ύψος των συντάξεων που 
εκδόθηκαν πριν από το νόμο Κατρούγκαλου, γιατί οι άνθρωποι 
αυτοί θα πεθάνουν και θα πάψουν να ταλαιπωρούν το σύστημα 
με τις… συνταξάρες τους. Ας θυμηθούμε πώς ακριβώς το είπε ο… 
κοινωνικά ευαίσθητος πρωθυπουργός:

«Αλλά το μέτρο αυτό (σ.σ. το προνομοθετημένο πετσόκομμα 
των συντάξεων), θα εξηγήσουμε στους εταίρους μας στην Κο-
μισιόν, ότι είναι ένα μέτρο αντιαναπτυξιακό. Και είναι ένα μέτρο 
μη διαρθρωτικό. Είναι μέτρο μη διαρθρωτικό διότι αφορά στην 
προσωπική διαφορά. Και αφορά, δηλαδή, κάποια συγκεκριμένη 
μερίδα συνταξιούχων, οι οποίοι σήμερα είναι πάνω από 70 ετών οι 
περισσότεροι, άρα η όποια, ας το πούμε έτσι, περικοπή δαπανών 
δεν θα είναι μια μόνιμη περικοπή. Θα σβήσει με το πέρασμα του 
χρόνου. Να το πω με δυο λόγια, δεν θα έχει καμία επίπτωση στην 
δομή του ασφαλιστικού συστήματος, στις αναλογιστικές μελέτες, 
στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος». 

Πέρα από τον κυνισμό του Τσίπρα, πέρα από την προσβολή 
προς τους απόμαχους της δουλειάς (είναι σαν να τους λέει: 
«ψοφήστε όσο γίνεται νωρίτερα, για να ησυχάσουμε μ' εσάς και 
τις συνταξάρες που παίρνετε»), εδώ έχουμε τα επίσημα αποκα-
λυπτήρια του νόμου Κατρούγκαλου. Θυμόσαστε τι μας έλεγαν 
όταν τον ψήφιζαν; Οτι οι νέες συντάξεις θα είναι ψηλότερες από 
τις παλιές κι ότι οι παλιοί συνταξιούχοι θα παίρνουν αυξήσεις 
μέχρι να φτάσουν τους νέους! Τώρα, παραδέχονται πως οι νέες 
συντάξεις είναι χαμηλότερες από τις παλιές και γι' αυτό έχει προ-
νομοθετηθεί το πετσόκομμά τους σε ποσοστό μέχρι 18%. Η σύ-
γκριση γίνεται, φυσικά, για συνταξιούχους με ίδιο συνταξιοδοτικό 
στάτους (συντάξιμα χρόνια και συντάξιμο μισθό). Και βέβαια, 
μιλάμε για συντάξεις άθλιες (παλιές και νέες) για τη συντριπτική 
πλειοψηφία των συνταξιούχων εργατών.

«Πιστεύω ότι με αυτά τα επιχειρήματα και έχοντας κερδίσει πια 
την αξιοπιστία ως κυβέρνηση και ως χώρα έναντι των εταίρων μας, 
θα έχουμε εξαιρετικά σημαντικές πιθανότητες να πετύχουμε αυ-
τό που πρέπει να πετύχουμε προς όφελος της κοινωνικής πλειο-
ψηφίας», είπε ο Τσίπρας. Η αντιπολίτευση παρακαλάει να μη γίνει 
δεκτό το κυβερνητικό αίτημα, για ευνόητους λόγους. Και για να 
μην κερδίσει πολιτικούς πόντους ο ΣΥΡΙΖΑ και για να μην περά-
σει η «καυτή πατάτα» στα χέρια της επόμενης κυβέρνησης. Γιατί 
το μόνο βέβαιο είναι πως το μέτρο δεν πρόκειται να καταργηθεί. 
Το πολύ να ανασταλεί για ένα χρονικό διάστημα κι αυτό για να 
διευκολυνθεί ο Τσίπρας που αποτελεί το αγαπημένο παιδί των ευ-
ρωπαίων ιμπεριαλιστών, όχι μόνο των σοσιαλδημοκρατών αλλά 
και της δεξιάς Μέρκελ. Οπως έχουμε αποκαλύψει, οι υπηρεσίες 
του ΕΦΚΑ είναι παντελώς ανέτοιμες (δεν έχουν κάνει σχεδόν 
τίποτα για τον απαραίτητο επανυπολογισμό των συντάξεων με το 
νέο σύστημα), οπότε μπορεί να βρεθεί μια τεχνική δικαιολογία, 
προκειμένου να βολευτεί και ο Τσίπρας και το σύστημα.

Γιατί για το σύστημα, το πετσόκομμα των παλιών συντάξεων 
ώστε να έρθουν στο ίδιο επίπεδο με τις νέες, είναι διαρθρωτικό 
μέτρο, κι ας λέει τις μπούρδες του ο Τσίπρας. Δε θα πεθάνουν 
μαζικά σε τρία-τέσσερα χρόνια οι συνταξιούχοι, όπως είπε ο Τσί-
πρας. Ο ορίζοντας είναι ορίζοντας εικοσαετίας. Και μόνο αυτό το 
γεγονός καθιστά το μέτρο απ' αυτά που ονομάζουν διαρθρωτικά. 
Αρκεί να σκεφτούμε ότι οι αντιασφαλιστικές ανατροπές γίνονταν 
παλιά με ορίζοντα δεκαετίας και τώρα γίνονται με ορίζοντα πε-
νταετίας (το 2010 ήταν οι νόμοι Λοβέρδου-Κουτρουμάνη, το 2016 
ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου). Κι έπειτα, οι καπιταλιστές 
και οι «θεσμοί» τους δε θέλουν να έχει απομείνει τίποτα από το 
προηγούμενο ασφαλιστικό σύστημα, γιατί ό,τι απομείνει μπορεί 
να χρησιμεύσει σαν ορόσημο για μελλοντικές διεκδικήσεις.

Η κυβέρνηση, μέσω διαρροών, ανήγγειλε ότι Τσακαλώτος και 
Χουλιαράκης έθεσαν για πρώτη φορά επίσημα το ζήτημα στην 
τρόικα, τα μέλη της οποίας δεν τοποθετήθηκαν, γιατί -λέει- πλέον 
δεν εγκρίνουν ή απορρίπτουν μέτρα, αλλά μόνο καταγράφουν 
δεδομένα για να κάνουν έκθεση στην Κομισιόν.

Δεν έχει κανένα νόημα να εμπλακούμε σ' αυτή τη φιλολογία, 
που την κατευθύνει η κυβερνητική προπαγάνδα. Εκείνο που πρέ-
πει να κρατήσουμε είναι το κύριο. Οτι δηλαδή θέλουν να μας 
βάλουν σε μια διαδικασία διεκδίκησης του να μείνουν οι παλιές 
συντάξεις στο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα (έχοντας υποστεί 
του κόσμου τις περικοπές), αποδεχόμενοι ταυτόχρονα το νόμο 
Κατρούγκαλου, που δε διαφέρει σε τίποτα από το ασφαλιστικό 
σύστημα του Πινοσέτ, για το οποίο οι συριζαίοι κατηγορούν τη 
ΝΔ. Αν θέλουμε να έχουμε κοινωνική ασφάλιση, θα πρέπει να 
είμαστε πάντοτε συσπειρωμένοι γύρω από τη θεμελιώδη διεκδί-
κηση: πλήρης ασφάλιση για όλους και πλήρης χρηματοδότησή 
της αποκλειστικά από τους καπιταλιστές και το κράτος τους.

Απολογητές του καπιταλισμού
Η πλειοψηφία ασχολήθηκε με τις εξαγγελίες του Τσίπρα 

στη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε, αυτές οι εμφανίσεις των αστών 
πολιτικών αρχηγών εξετάζονται πάντοτε υπό το πρίσμα των 
πολιτικών συσχετισμών. Ο μηχανισμός προπαγάνδας κάθε 
κόμματος προσπαθεί να «ρίξει» τον αντίπαλο και ν' «ανεβά-
σει» τον δικό του. Ομως, μπορούμε να δούμε διαφορετικά και 
τις εξαγγελίες, αν τις τοποθετήσουμε στο βασικό ιδεολογικό 
βάθρο του κάθε κόμματος. Γιατί τα μεν «καθαρόαιμα» αστικά 
κόμματα δεν έχουν πρόβλημα να δηλώσουν ότι υπερασπίζο-
νται τον καπιταλισμό, τον οποίο αντιδιαστέλλουν προς την 
αστική δημοκρατία. Σύμφωνα με το βασικό ιδεολόγημά τους, 
η αστική δημοκρατία, την οποία διαχειρίζονται ή θέλουν να 
διαχειριστούν, εκπροσωπεί ολόκληρη την κοινωνία, όλες τις 
τάξεις, και έχει ως αποστολή να βάζει φρένο στις τυχόν υπερ-
βολές του καπιταλισμού.

Υπάρχουν, όμως, και τα ψευτοαριστερά κόμματα που στα 
συνεδριακά κείμενά τους δε διστάζουν να επαγγελθούν ακό-
μα και τον… σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Διαχειρίζονται, 
βέβαια, τον καπιταλισμό, όμως -σύμφωνα με την «προγραμ-
ματική» τους προπαγάνδα- στόχος τους είναι να τον αποδυ-
ναμώσουν, μέσα από «διαδοχικές ρήξεις» που θα οδηγήσουν 
στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.

Αρκούν, όμως, κάποιες απλές δηλώσεις για να καταλάβει 
κανείς αν αυτά τα κόμματα και οι ηγεσίες τους είναι αντίπαλοι 
ή απολογητές του καπιταλισμού. Ιδού μια από τις… οραματι-
κές (δικός του ο όρος) αποστροφές της ομιλίας Τσίπρα στη 
Θεσσαλονίκη:

«Θα βγάλουμε διδάγματα από την κρίση; Ή θα γυρίσουμε πί-
σω στις αιτίες που την προκάλεσαν; Πίσω δηλαδή στην Ελλάδα 
της σπατάλης, του πελατειακού κράτους, της φοροδιαφυγής 
και της διαφθοράς, της κρατικοδίαιτης και διαπλεκόμενης πολ-
λές φορές επιχειρηματικότητας, στην Ελλάδα του αλόγιστου 
δανεισμού, των πρωτογενών ελλειμμάτων και των τεράστιων 
ανισοτήτων και της αυθαιρεσίας».

Χωρίς καμιά δυσκολία διαπιστώνει κάποιος ότι για τον 
Τσίπρα η κρίση δεν είναι προϊόν του ίδιου του καπιταλισμού, 
αλλά ήταν αποτέλεσμα της διαχείρισης του ελληνικού αστι-
κού κράτους. Ηταν δηλαδή ένα ειδικά ελληνικό φαινόμενο, 
σχετιζόμενο αποκλειστικά με τη λειτουργία του κράτους και 
ιδιαίτερα με τη δημοσιονομική του πολιτική. Στη συλλογιστι-
κή του Τσίπρα ο καπιταλισμός εμπλέκεται μόνο με τη μορφή 
ενός τμήματος της κεφαλαιοκρατίας (επιχειρηματικότητα την 
αποκαλεί), η οποία υπήρξε κρατικοδίαιτη και διαπλεκόμενη. 
Η υπόλοιπη κεφαλαιοκρατία ήταν (και είναι υγιής), επομένως 
άμοιρη ευθυνών για την κρίση!

Η υπόλοιπη συλλογιστική είναι μια «πολιτικά ορθή» επανά-
ληψη της παγκάλειας χυδαιότητας «όλοι μαζί τα φάγαμε». 
Και βέβαια, περιττεύει να θυμίσουμε πως δεν υπάρχει καμιά 
πρωτοτυπία σ' αυτή τη συλλογιστική. Την ίδια κι απαράλλαχτη 
συλλογιστική παρουσίασαν όλοι οι ηγέτες και οι υπουργοί των 
μνημονιακών κυβερνήσεων, συμπτύσσοντάς την συχνά σ' ένα 
εύληπτο δόγμα: «Δαπανούσαμε περισσότερα απ' αυτά που 
παράγαμε» ή «ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας». Ενας 
αχταρμάς είμαστε όλοι, καπιταλιστές και εργάτες. Ολοι μαζί 
«ζούσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας». Περισσότερο οι 
εργάτες, μάλιστα, γιατί αυτοί αποτελούν την… πελατεία του 
«πελατειακού κράτους».

Τι εννοεί ο Τσίπρας, όταν μιλά για «σπατάλη» και «πελατεια-
κό κράτος»; Το ίδιο ακριβώς που εννοεί η μνημονιακή πολιτική, 
την οποία εφαρμόζει απαρέγκλιτα και σχεδιάζει να εφαρμό-
σει και στο μέλλον. Οι προ νόμου Κατρούγκαλου συντάξεις 
ήταν «σπατάλη» που ήρθε ως αποτέλεσμα της «πελατειακής 
αντίληψης» των κυβερνήσεων, οι οποίες -για ψηφοθηρικούς 
λόγους- υποχωρούσαν σε «συντεχνιακές πιέσεις κοινωνικών 
ομάδων». Ο νόμος Κατρούγκαλου, πολύ πιο αντεργατικός από 
τους  -μνημονιακούς επίσης- νόμους Λοβέρδου-Κουτρουμά-
νη, ήρθε να βάλει τέλος στη… σπατάλη, πετσοκόβοντας τις 
συντάξεις. «Ηταν δίκαιο, έγινε πράξη», όπως λέει και το συ-
ριζαίικο σλόγκαν.

Ποιους αφορούν η φοροδιαφυγή και τα πρωτογενή ελλείμ-
ματα, στα οποία επίσης αναφέρθηκε ο Τσίπρας ως κάποιες 
από τις αιτίες της κρίσης; Ολους ανεξαιρέτως. Γι' αυτό μπήκε 
οριζόντιος (κεφαλικός) φόρος στην ακίνητη περιουσία, γι' αυ-
τό εκτινάχτηκαν στα ύψη ο ΦΠΑ και οι Ειδικοί Φόροι Κατα-
νάλωσης (οι πιο κοινωνικά επαχθείς φόροι), γι' αυτό μειώθηκε 
το αφορολόγητο για μισθωτούς και συνταξιούχους και έχει 
προ-νομοθετηθεί νέα μείωσή του από 1.1.2019. Διότι δεν είναι 
δυνατόν ο εργάτης που παίρνει εξίμισι κατοστάρικα το μήνα 
να μην πληρώνει άμεσο φόρο. Ολοι φταίμε, όλοι πρέπει να 
πληρώσουμε!

Είναι σαφής, λοιπόν, η ιδεολογική βάση στην οποία στηρίζει 
την πολιτική του ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπερασπίζεται τον καπιταλισμό ως 
σύστημα και τη μνημονιακή πολιτική ως πολιτική «νοικοκυρέ-
ματος» ενός «σπάταλου κράτους».

Ομιλία και συνέντευξη Τύπου του Τσίπρα στη ΔΕΘ

Μνημονιακή πολιτική με φιλανθρωπικά βοηθήματα
Μ' ένα κρεσέντο αμερικανο-

δουλείας ξεκίνησε την καθιε-
ρωμένη ομιλία του στο Βελλίδειο 
Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης ο Αλέξης Τσίπρας. Γράφουμε 
στη σελίδα 3 γι' αυτή την πλευρά 
της πρωθυπουργικής παρουσίας 
στη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα ασχο-
ληθούμε με την άλλη πλευρά, την 
«εσωτερική», που αναμενόταν με 
ενδιαφέρον, καθώς ο μηχανισμός 
προπαγάνδας του Μαξίμου είχε 
φροντίσει τις προηγούμενες μέ-
ρες, με διαρροές αλλά και με δη-
λώσεις υπουργών, να δημιουργήσει 
ένα κλίμα αναμονής για εξαγγελίες 
που θα πιστοποιούσαν το πέρασμα 
στη νέα εποχή, χωρίς τον στενό 
κορσέ των Μνημονίων.

Πλην όμως, ο θησαυρός αποδεί-
χτηκε άνθρακες. Ακόμα και ενόψει 
μιας περιόδου καθαρά προεκλογι-
κής (που μπορεί να κρατήσει από 
μερικούς μήνες μέχρι το πολύ ένα 
χρόνο), ο Τσίπρας φρόντισε να 
κινηθεί αυστηρά εντός του μνημο-
νιακού πλαισίου, το οποίο (μνημο-
νιακό πλαίσιο) παρουσίασε ως εξυ-
γιαντικό μηχανισμό του ελληνικού 
αστικού κράτους, ο οποίος (μηχα-
νισμός) λειτούργησε αποτελεσμα-
τικά μόνο κατά την περίοδο της 
διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. 
Σύμφωνα με το αφήγημα των ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ, οι προηγούμενοι ήταν 
αποτυχημένοι μνημονιακοί, ενώ 
αυτοί (οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ) υπήρξαν οι 
μόνοι επιτυχημένοι μνημονιακοί!

Αφού έγλειψε γλοιώδικα τους 
αμερικάνους ιμπεριαλιστές και 
αφού διακήρυξε ότι χάρη στη δική 
του μνημονιακή κυβέρνηση «η Ελ-
λάδα είναι μια χώρα διαφορετική», 
ο Τσίπρας πέρασε στο «ζουμί», που 
σίγουρα δυσαρέστησε τους φανα-
τικούς συριζαίους. Για να βρίσκεται 
σε american mood, μεταμφιέστηκε 
σε Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (I have a 
dream) και βροντοφώναξε: «Σήμε-
ρα, λοιπόν, από αυτό εδώ το βήμα 
της ιστορικής, κατά τη γνώμη μου, 
83ης ΔΕΘ, θέλω να σας πω ότι δεν 
ήρθα εδώ για να σας μοιράσω πα-
ροχές. Ηρθα για να μοιράσω και να 
μοιραστώ μαζί σας όραμα»!

Η φράση δεν επιλέχτηκε τυχαία 
από τους λογογράφους του.  Το 
«όραμα» για τους αστούς πολιτι-
κούς ισοδυναμεί με το «φάτε μάτια 
ψάρια και κοιλιά περίδρομο». Οταν 
λες ότι βγήκαμε από τα Μνημόνια, 
πρέπει να άρεις μνημονιακά μέ-
τρα. Αλλιώς λες ψέματα. Ο Τσί-
πρας δεν ανακοίνωσε την άρση 
ούτε ενός μνημονιακού μέτρου, 
ούτε ενός εφαρμοστικού νόμου. 
Ακόμα και αυτά που παρουσίασε 
ως εξαγγελίες ήταν αυστηρά μέ-
σα στο μνημονιακό πλαίσιο. Μόνο 
έτσι θα μπορέσει να πείσει τους 
ευρωπαίους ιμπεριαλιστές για τη 
μνημονιακή συνέπειά του, ώστε 
να του δώσουν μια αναστολή στο 
πετσόκομμα των συντάξεων από 
1.1.2019, που έχει μυθοποιηθεί τόσο 
ως μέτρο, ώστε να προορίζεται για 
«βαρύ πυροβολικό» της προεκλο-
γικής προπαγάνδας των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ. Μόνο αν επιδείξει μνημονι-
ακή συνέπεια, μπορεί να ελπίζει σε 
κάποια υποχώρηση των επιτοκίων 

των ελληνικών ομολόγων, ώστε να 
βρεθεί ένα «παράθυρο ηρεμίας» 
(γιατί οι «αγορές» είναι… νευρικές, 
ως γνωστόν) και να γίνει ένας δα-
νεισμός, που επίσης θα χρησιμο-
ποιηθεί ως προεκλογικό εργαλείο 
των κομμάτων της σημερινής συ-
γκυβέρνησης.

Απάτη ολκής
Επρεπε, όμως, να γίνει και προ-

εκλογική «δουλίτσα». Το επιτελείο 
του Μαξίμου διάλεξε τα θέματα 
που οι νεοδημοκράτες είχαν δι-
αρρεύσει ότι θα ανακοινώσει ο 
Μητσοτάκης και ο Τσίπρας τα ανα-
κοίνωσε ως δικά του. Κυρίως αυτά 
που αφορούσαν τη φορολογία 
των καπιταλιστικών επιχειρήσεων 
και τον ΕΝΦΙΑ. Ο Τσίπρας, όμως, 
πρέπει να φανεί πιο «λαρτζ» από 
τον Μητσοτάκη. Χωρίς να διστά-
σουν καθόλου, πήραν τα περιβόη-
τα αντίμετρα, αυτά που έχουν ήδη 
προνομοθετηθεί για το 2019-2020 
-υπό αίρεση, όπως είναι γνωστό- 
από τον Μάη του 2017 (Ν. 4472/17, 
ΦΕΚ 74 Α/19.5.2017 - η αιρεσιμότη-
τα προβλέπεται στο άρθρο 15 αυ-
τού του νόμου) και τα ανακοίνωσαν 
ως νέες «παροχές» του Τσίπρα!

Δείτε τα ένα προς ένα:
u Επαναφορά των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων με την αρχή 
της ευνοϊκότερης ρύθμισης και 
την αρχή της επεκτασιμότητας 
των συλλογικών συμβάσεων ερ-
γασίας. Αυτό προβλεπόταν στον 
μνημονιακό νόμο 4472/17. Οσο 
για την ουσία, αναφερθήκαμε στο 
προηγούμενο φύλλο στην προπα-
γανδιστική απάτη που επιχειρείται 
και επανερχόμαστε στις διπλανές 
στήλες.

u Μείωση του ΕΝΦΙΑ: προβλέ-
πεται στα «αντίμετρα» (άρθρο 11 Ν. 
4472/17).

u Μείωση φορολογίας επιχει-
ρήσεων: προβλέπεται στα «αντί-
μετρα» (άρθρο 14 Ν. 4472/17).

u Επιδότηση ενοικίου: προβλέ-
πεται στα «αντίμετρα» (άρθρο 3 Ν. 
4472/17).

u Καταβολή αναδρομικών σε 
μπάτσους-καραβανάδες, δικαστι-
κούς, πανεπιστημιακούς: είναι υπο-
χρέωση βάσει αποφάσεων του ΣτΕ 
και προβλεπόταν στα αντίμετρα 
(άρθρα 123-162 Ν. 4472/17).

u Επιδότηση του συνόλου των 
ασφαλιστικών εισφορών για νέ-
ους μισθωτούς ως 25 ετών στον 
ιδιωτικό τομέα: προβλέπεται στα 
«αντίμετρα» (άρθρο 7 Ν. 4472/17).

u Δεν προβλέπονται από τα 
«αντίμετρα» η ενίσχυση και μο-
νιμοποίηση του Προγράμματος 
«Βοήθεια στο σπίτι» για ηλικιωμέ-
νους και ΑΜΕΑ (με προσλήψεις 
προσωπικού), όπως και η ενίσχυση 
της Ειδικής Αγωγής στα δημόσια 
σχολεία (επίσης με προσλήψεις 
προσωπικού). Οι προσλήψεις αυ-
τές, όμως, θα γίνουν εντός του κα-
νόνα 1 πρόσληψη για κάθε 5 απο-
χωρήσεις, επομένως είναι πλήρως 
εντός του μνημονιακού πλαισίου. 
Αν γίνουν, φυσικά, όπως τις ανα-
κοίνωσε ο Τσίπρας. 

u Δεν προβλέπεται, επίσης, η 

κατάργηση του τέλους επιτηδεύμα-
τος για συνεταιρισμένους αγρότες, 
συνεταιρισμούς- ΚοιΝΣΕΠ καθώς 
και για ανενεργές επιχειρήσεις, 
από 1/1/19. Ο Τσίπρας δεν έδωσε 
κοστολόγηση του μέτρου, είναι 
όμως προφανές ότι μιλάμε για ιδι-
αίτερα χαμηλή απώλεια εσόδων 
του κρατικού προϋπολογισμού, που 
μπορούν να την καλύψουν από το 
λεγόμενο «υπερπλεόνασμα» (χωρίς 
η τρόικα να φέρει αντιρρήσεις).

u Επίσης, δεν υπάρχει στα 
«αντίμετρα» η μείωση συντελε-
στώντου  ΦΠΑ. Για πότε, όμως, την 
ανακοίνωσε ο Τσίπρας; Για το 2021! 
Δηλαδή, ανακοίνωσε ένα μέτρο 
φορολογικής ελάφρυνσης, πέρα 
από τον ορίζοντα της σημερινής 
κυβέρνησης (ίσως και πέρα από 
τον ορίζοντα της επόμενης κυβέρ-
νησης) και πέρα, επίσης, από τον 
ορίζοντα των μέτρων και αντιμέ-
τρων που έχουν προ-νομοθετηθεί 
τον Μάη του 2017 και θα ισχύσουν 
το 2019 και το 2020.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός 
ότι σε αντίθεση με τις εξαγγελίες 
που είναι ήδη νομοθετημένες και 
με κάποιες άλλες (π.χ. ΕΝΦΙΑ) για 
τις οποίες είπε πότε θα νομοθετη-
θούν, για τη μείωση του ΦΠΑ δεν 
είπε τίποτα για άμεση νομοθέτηση. 
Την πρέπεμψε στο 2021, δηλαδή 
στις ελληνικές καλένδες. Εξήγγει-
λε ένα μέτρο μικρής ελάφρυνσης 
στην έμμεση φορολογία, μόνο και 
μόνο για λόγους προεκλογικής δη-
μαγωγίας!

u Τέλος, στα «αντίμετρα» δεν 
περιλαμβάνεται η εξαγγελία για 
μείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών των ελευθεροεπαγγελματι-
ών, επαγγελματιών, εμπόρων και 
αγροτών, στην οποία ρίχνει τις 
τελευταίες μέρες όλο το βάρος 
της η κυβερνητική προπαγάνδα. Τι 
γίνεται εδώ; Αυτοί πέρυσι ψήφισαν 
μέτρο που αυξάνει την ασφαλιστι-
κή επιβάρυνση (οι ασφαλιστικές 
εισφορές δεν εκπίπτουν πλέον 
από το ασφαλιστέο εισόδημα) 
και ξαφνικά φέτος αποφάσισαν 
να μειώσουν το συηντελεστή από 
20% σε 13,3%;

Οπως οι ίδιοι λένε, η μείωση 
αφορά 250.000 αυταπασχολού-
μενους. Επομένως, η πλειοψηφία 
(1.250.000 αυταπασχολούμενοι, 
όπως είπε η Αχτσιόγλου) στριμώ-
χνεται στον κοινό παρονομαστή 
της ελάχιστης καταβλητέας ασφα-
λιστικής εισφοράς (117,22 ευρώ το 

μήνα για κλάδο σύνταξης, 167,95 
ευρώ συνολικές ασφαλιστικές ει-
σφορές) και το μέτρο της μείωσης 
των ασφαλιστικών εισφορών δεν 
την ενδιαφέρει. Το μέτρο θέλει ψά-
ξιμο, όμως από μια πρώτη άποψη 
φαίνεται πως στόχος τους είναι να 
μπορούν να εισπράττουν κάποιες 
ασφαλιστικές εισφορές. Καλύτερα 
λιγότερα, παρά τίποτα. «Επρεπε 
να κλείσουν 200.000 ελαύθεροι 
επαγγελματίες τα βιβλία τους και 
να δηλώσουν στην Εφορία περί το 
1,5 δισ. ευρώ λιγότερα εισοδήματα 
από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος 
Κατρούγκαλου, για να αποφασίσει 
τελικά η κυβέρνηση να μειώσει τους 
συντελεστές των ασφαλιστικών ει-
σφορών», δήλωσε ο πρόεδρος του 
Οικονομικού Επιμελητήριου Κ. 
Κόλλιας. 

Ταξικό πρόσημο
Ακόμα και στα όσα εξήγγειλε ο 

Τσίπρας, ντύνοντας τα με τα χρώ-
ματα μιας φιλολαϊκής πολιτικής 
(ενώ στην πραγματικότητα πρόκει-
ται για φιλανθρωπικά βοηθήματα, 
που έχουν θεσπιστεί με τη σύμφω-
νη γνώμη της τρόικας), μπορούμε 
να δούμε το ταξικό πρόσημο. Βαλ-
μένο σκληρά μάλιστα.

u Για παράδειγμα, ενώ τα «αντί-
μετρα» προβλέπουν μείωση του 
φόρου κερδών των καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων από 29% σε 26%, ο 
Τσίπρας τους έδωσε έναν επιπλέ-
ον πόντο, κατεβάζοντας το 26% 
σε 25%.

u Δεν έκανε, όμως, την ίδια 
αναφορά στη μείωση του πρώτου 
κλιμακίου του φόρου εισοδήματος 
(εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ) 
από 22% σε 20%, που επίσης προ-
βλέπεται στα «αντίμετρα» (άρθρο 
12 Ν. 4472/17). Το ξέχασε; Οχι βέ-
βαια, από γραπτό κείμενο μιλούσε, 
που το είχαν «ξεσκονίσει» οι συνερ-
γάτες του. Οπως δεν έκανε αναφο-
ρά ούτε στη μείωση των κλιμακίων 
της περιβόητης ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης, που επίσης προβλέ-
πεται στα ,αντίμετρα» (άρθρο 13 Ν. 
4472/17).

Αυτές οι παραλείψεις δεν είναι 
τυχαίες, αλλά εντάσσονται σε 
ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης των 
«αντιμέτρων», στην περίπτωση που 
ανασταλεί για ένα διάστημα (έστω 
και για έξι μήνες) το πετσόκομμα 
των συντάξεων που έχει προνο-
μοθετηθεί να ισχύσει από 1.1.2019. 
Κάποια λεφτά θα λείψουν από τα 

έσοδα (ως γνωστόν, στη μνημο-
νιακή δημοσιονομική πολιτική τα 
έσοδα-έξοδα του κρατικού προ-
ϋπολογισμού και τα έσοδα-έξοδα 
της Κοινωνικής Ασφάλισης δεν 
ξεχωρίζονται, θεωρούνται ένα και 
το αυτό) και πρέπει να εξισορρο-
πηθούν.

Το βέβαιο είναι ότι θα πάρουν 
ένα μέρος από το περιβόητο 
«υπερπλεόνασμα». Ισως και όλο το 
«υπερπλεόνασμα». Το επιχείρημα 
σαν να τ' ακούμε: «παιδιά, πετύ-
χαμε να μην κοπούν οι συντάξεις, 
δεν μπορούμε να δώσουμε και 13η 
σύνταξη»! Το είχε πει πριν λίγο και-
ρό ο Δραγασάκης: δε χρειάζεται 
να μοιράσουμε μέρισμα, γιατί θα 
ενσωματώσουμε το υπερπλεόνα-
σμα σε στοχευμένες πολιτικές! 
Το επανέλαβε έμμεσα ο Τσίπρας, 
θέτοντας εν αμφιβόλω ακόμα και 
το «μέρισμα» του 2018: «Ετσι, μπο-
ρούμε – πέραν της πιθανής απόδο-
σης μερίσματος για την οποία θα 
έχουμε σαφή εικόνα προς το τέλος 
του έτους – μπορούμε από τώρα να 
αποφασίσουμε και να προχωρήσου-
με στην αποκατάσταση αδικιών που 
τα μνημόνια έφεραν».

Ομως θα κόψουν ακόμα και 
από τα φιλανθρωπικά βοηθήματα. 
Γιατί έχει άλλο προπαγανδιστικό 
βάρος να πεις ότι «κερδίσαμε τη 
μη περιοκοπή των προσωπικών δι-
αφορών των συντάξεων» και άλλο 
να κόψεις στη μέση τη δαπάνη για 
ένα φιλανθρωπικό μέτρο, που λίγοι 
θα το προσέξουν. Κι αυτό φάνηκε 

καθαρά από την ίδια την ομιλία 
Τσίπρα, όταν είπε με το γνωστό 
του στόμφο: «Προχωράμε, επί-
σης, από 1/1/19, σε ένα εκτεταμένο 
πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, 
με ποσά από 70 έως 200 ευρώ το 
μήνα, με εισοδηματικά κριτήρια που 
θα αφορά τουλάχιστον 300.000 
οικογένειες».

Το μέτρο έχει -όπως είπαμε- προ-
νομοθετηθεί. Το άρθρο 3 του Ν. 
4472/17 αναφέρει: «Το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπί-
ζει Επίδομα Στέγασης για έως και 
εξακόσιες χιλιάδες (600.000) 
νοικοκυριά που διαμένουν σε μι-
σθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται 
με το κόστος εξυπηρέτησης στεγα-
στικού δανείου πρώτης κατοικίας».

Τα 600.000 νοικοκυριά που 
προβλέπει ο νόμος, ο Τσίπρας τα 
κατέβασε σε 300.000, κόβοντας 
τη δαπάνη στη μέση. Το Γενικό Λο-
γιστήριο του Κράτους, στην Εκθε-
ση που κατέθεσε όταν ψηφιζόταν 
ο νόμος, υπολόγιζε τη σχετική δα-
πάνη από αυτό το «αντίμετρο» στα 
600 εκατ. ευρώ. Αρα, εξοικονο-
μούν 300 εκατ. ευρώ μόνο από την 
αποψίλωση αυτού του φιλανθρω-
πικού μέτρου και τα ρίχνουν στον 
«κουμπαρά» που θα εξισορροπήσει 
τη μη μείωση των συντάξεων, που 
είναι ο διακαής τους πόθος. Κάπως 
έτσι, αναδιανέμοντας τα κονδύλια 
της μνημονιακής πολιτικής, επιχει-
ρούν να εξαπατήσουν τον ελληνικό 
λαό.

Γράφαμε στο προηγούμενο 
φύλλο για την κυβερνητι-

κή απάτη, ότι δήθεν με τη 
λεγόμενη επεκτασιμότητα 
των κλαδικών συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας θα 
αυξηθεί ο κατώτατος μισθός 
εκατοντάδων χιλιάδων εργα-
ζόμενων. Θα προσθέσουμε 
τώρα μερικά ακόμα στοιχεία 
για να φανεί καθαρότερα η 
απάτη.

Μία από τις κλαδικές 
συμβάσεις εργασίας, την 
επεκτασιμότητα των οποίων 
υπέγραψε η Αχτσιόγλου, είναι 
η σύμβαση που υπέγραψε η 
ΟΤΟΕ τον Μάρτη του 2016 
και ισχύει μέχρι το τέλος του 
2018. Αυτή η συλλογική σύμ-
βαση υπογράφηκε από τους 
εκπροσώπους όλων των λεγό-
μενων συστημικών τραπεζών 
και της συντριπτικής πλειο-
ψηφίας των συνεταιριστικών 
τραπεζών. Εμεναν οι εκπρό-
σωποι μερικών πολύ μικρών 
συνεταιριστικών τραπεζών 
και των ξένων τραπεζών. Στην 
καλύτερη περίπτωση, λοιπόν, 
με την επεκτασιμότητα αυ-
τής της κλαδικής σύμβασης 
θα καλυφθούν, θεωρητικά, 
μερικές εκατοντάδες εργα-
ζόμενοι.

Λέμε θεωρητικά, γιατί αυτή 
η κλαδική σύμβαση δεν προ-

βλέπει αυξήσεις. Επαναλαμ-
βάνει ό,τι ίσχυε με την προη-
γούμενη συλλογική σύμβαση, 
που είχε υπογραφεί το 2013. 
Επιπλέον, προβλέπει μια σει-
ρά επιδομάτων που σύμφωνα 
με την 6η Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου του 2012 δε θα 
καταβάλλονται. 

Αραγε, οι εργαζόμενοι 
των μικρών συνεταιριστικών 
τραπεζών και των ξένων τρα-
πεζών αμείβονταν από το 
2013 με ποσά μικρότερα απ’ 
αυτά που προβλέπει η συλ-
λογική σύμβαση της ΟΤΟΕ 
ή με ποσά που κινούνταν στα 
επίπεδα της ΕΓΣΣΕ (Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας); Αν ισχύει κάτι 
τέτοιο, πάλι θα υπάρξει πρό-
βλημα να πάρουν και αυτοί 
τις αυξήσεις που προβλέπει 
η παγωμένη συλλογική σύμ-
βαση εργασίας της ΟΤΟΕ, 
γιατί αυτό απαγορεύεται από 
το άρθρο 4 της 6ης Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου. 

Ας θυμηθούμε για μια ακό-
μη φορά αυτό το άρθρο:

«Από 14−2−2012 και μέχρι 
το ποσοστό της ανεργίας να 
διαμορφωθεί σε ποσοστό 
κάτω του 10%, αναστέλλεται 
η ισχύς διατάξεων νόμων, 
κανονιστικών πράξεων, Συλ-
λογικών Συμβάσεων ή Διαιτη-

τικών Αποφάσεων, οι οποίες 
προβλέπουν αυξήσεις μισθών 
ή ημερομισθίων, περιλαμ-
βανομένων και εκείνων περί 
υπηρεσιακών ωριμάνσεων, 
με μόνη προϋπόθεση την πά-
ροδο συγκεκριμένου χρόνου 
εργασίας, όπως ενδεικτικά το 
επίδομα πολυετίας, το επίδο-
μα χρόνου εργασίας, το επί-
δομα τριετίας και το επίδομα 
πενταετίας. Για την εφαρμογή 
του προηγούμενου εδαφίου 
λαμβάνεται υπόψη ο μέσος 
όρος του εθνικού ποσοστού 
ανεργίας των τελευταίων τεσ-
σάρων τριμήνων, όπως αυτός 
αποτυπώνεται στην Ερευνα 
Εργατικού Δυναμικού της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ».

Για τις άλλες τρεις κλαδι-
κές συμβάσεις εργασίας, των 
οποίων την επεκτασιμότητα 
υπέγραψε η Αχτσιόγλου, δεν 
γνωρίζουμε τι ποσοστό ερ-
γαζόμενων (πάνω από το 51% 
του κλάδου) καλύπτουν. Και 
στις τρεις αυτές συμβάσεις 
ως εκπρόσωπος των εργαζό-
μενων είναι ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Εργαζόμενων στη 
Ναυτιλία και τον Τουρισμό 
(ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.). Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι στη συλλογική 
σύμβαση εργασίας που υπο-
γράφηκε στις 21 Νοέμβρη του 
2017 για τους όρους αμοιβής 
και εργασίας των εργαζόμε-

νων στα ναυτιλιακά πρακτο-
ρεία και τις ναυτιλιακές επι-
χειρήσεις προβλέπεται μείω-
ση κατά 5% στους βασικούς 
μισθούς που ήταν παγωμένοι 
για πολλά χρόνια.

Στη συλλογική σύμβαση 
εργασίας για τους εργαζό-
μενους στις πρακτορειακές 
επιχειρήσεις όλης της χώ-
ρας, που είναι μέλη της Δ.Ν.Ε 
(Διεθνής Ναυτική Ενωση) 
ενσωματώνονται ανοιχτά 
διατάξεις από την 6η Πρά-
ξη Υπουργικού Συμβουλίου 
(ΠΥΣ). Αυτή η ενσωμάτωση 
δε γίνεται μόνο στη συλλο-
γική σύμβαση εργασίας του 
2018, αλλά και στις συμβά-
σεις των ετών 2016, 2014 
και 2012. Παραθέτουμε το 
σχετικό απόσπασμα από την 
συλλογική σύμβαση του 2018:

 «β) Κατά την διάρκεια της 
παρούσης ΣΣΕ, δεν χορηγεί-
ται καμία αύξηση. Ως αύξηση 
θεωρείται και η αλλαγή κλιμα-
κίου. Δηλαδή κατά την διάρ-
κεια της παρούσης δεν αλλά-
ζουν τα κλιμάκια, έστω και αν 
ο εργαζόμενος συμπλήρωσε 
τις σχετικές προϋποθέσεις.

γ) Συμπερασματικά, οι βα-
σικοί μισθοί του άρθρου 2, 
καθώς και το επίδομα πολυ-
ετούς υπηρεσίας του άρθρου 
3, κατά την διάρκεια  της πα-

ρούσας, παραμένουν στα επί-
πεδα της ρύθμισης της ΣΣΕ 
του 2014 (ΠΚ 13/28.11.2014), 
εφαρμοζομένης της Π.Υ.Σ. 
6/2012».

Επιπλέον, στη συλλογική 
σύμβαση εργασίας που είχε 
υπογραφεί το 2016 υπογραμ-
μιζόταν ότι ο χρόνος παγώ-
ματος των επιδομάτων δε 
θα υπολογιστεί ως ενεργός 
χρόνος και ότι δε θα δοθούν 
αναδρομικά τα κλιμάκια. Οι 
διατάξεις περί παγώματος 
των επιδομάτων αναφέρο-
νται και στις συμβάσεις των 
ετών 2012 και 2014.

Η 6η Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου έχει και άλλες 
απαγορευτικές διατάξεις, 
όπως αυτή που απαγορεύει 
τις αυξήσεις στους μισθούς 
και στα μεροκάματα, με την 
προσθήκη ότι μετά τη λήξη 
των ΣΣΕ (διάρκειας από ένα 
έως τρία χρόνια) θα ισχύουν 
μόνο τα επιδόματα παιδιών, 
ωρίμανσης, επικινδύνου ερ-
γασίας και επιστημονικό. Σ’ 
αυτές τις διατάξεις δεν υπάρ-
χει αναφορά στις συλλογικές 
συμβάσεις, προφανώς για να 
υπάρχει έδαφος για δημαγω-
γία από τους εργατοπατέρες. 
Το επισημαίνουμε, γιατί στις 
συλλογικές συμβάσεις που 
επεκτάθηκαν γίνεται λόγος 

για περισσότερα επιδόματα, 
που μετά το 2015 έπαψαν να 
ισχύουν (παρέμειναν μόνο τα 
τέσσερα).

Στις άλλες δύο συλλογικές 
συμβάσεις που υπέγραψε για 
λογαριασμό των εργαζόμε-
νων  ο ΠΑ.ΣΕ.Ν.Τ. δε γίνεται 
αναφορά στην 6η ΠΥΣ. Αυτό 
δε σημαίνει, βέβαια, ότι οι κα-
πιταλιστές εργοδότες έγιναν 
πιο γαλαντόμοι ή ότι δε θα 
ισχύσει η ΠΥΣ.

Ο ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ. αποδέχτη-
κε την εφαρμογή της 6ης 
ΠΥΣ και σε άλλες συλλογι-
κές συμβάσεις εργασίας. Για 
παράδειγμα, στη συλλογική 
σύμβαση εργασίας που υπέ-
γραψε με τους εφοπλιστές 
των ποντοπόρων πλοίων την 
1η Αυγούστου του 2018 (μόλις 
είκοσι μέρες πριν λήξει το πε-
ριβόητο Πρόγραμμα Οικονο-
μικής Συνεργασίας). Σ’ αυτή 
τη σύμβαση, λοιπόν, προβλέ-
πεται ρητά η εφαρμογή του 
άρθρου 4 της 6ης ΠΥΣ, που 
προβλέπει ότι παγώνουν τα 
πάντα στις συλλογικές συμ-
βάσεις μέχρι να μειωθεί η 
ανεργία κάτω από το 10%!

Παραθέτουμε την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 2 της 
σύμβασης αυτής:

«Ρητώς καθορίζεται ότι 
κατά την διάρκεια ισχύος της 

παρούσης ΣΣΕ, ο βασικός 
κλαδικός μισθός θα παραμεί-
νει σταθερός, σε όλα τα μι-
σθολογικά κλιμάκια, αποκλει-
όμενης οιασδήποτε αυξήσεως 
εξ οιασδήποτε αιτίας. Επίσης 
μέχρι την λήξη της παρούσης 
ΣΣΕ αναστέλλεται απολύτως 
η ισχύς των ωριμάνσεων του 
ανωτέρω πίνακα, και του επι-
δόματιος πολυετούς υπηρεσί-
ας (άρθρ. 3 αριθμ. 3)

Συμπερασματικά, οι βασι-
κοί μισθοί του άρθρ. 2, τα επι-
δόματα πολυετούς υπηρεσίας 
του άρθ. 3 παράγραφος 3, που 
αφορούν την παρούσα ΣΣΕ 
και κατά τη διάρκεια ισχύος 
της, παραμένουν στα επίπε-
δα της ρύθμισης της παρού-
σας και ισχύουν αμετάβλητα 
ως έχουν χωρίς αναδρομική 
ισχύ, μέχρι τα επίπεδα ανεργί-
ας της χώρας μας να διαμορ-
φωθούν κάτω του 10% (ΠΥΣ 
6/28.2.2012)».

Οπως διαπιστώνουμε, λοι-
πόν, ο ΠΑΣΕΝΤ εν ψυχρώ 
συμφωνεί να παγώσουν τα 
πάντα στις συλλογικές συμ-
βάσεις μέχρι η ανεργία να 
πέσει κάτω από το 10%. Επει-
δή δε η παράγραφος 1 του 
άρθρου 2 δεν αναφέρεται 
ρητά στην τύχη του οικογενει-
ακού επιδόματος, φροντίζει 

Νέα στοιχεία για την προπαγάνδα απάτης με την επεκτασιμότητα των Κλαδικών Συμβάσεων
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«Η υποχρέωση της Πολιτείας 
υλοποιείται στο ακέραιο», 

δηλώνει ο Κώστας Γαβρόγλου, πανη-
γυρίζοντας για τις 19.480 προσλήψεις 
αναπληρωτών-συμβασιούχων με το 
πρώτο κουδούνι. Ευγνωμονούσα η εκ-
παιδευτική κοινότητα κλίνει ευλαβικά 
το γόνυ στη γενναιόδωρη συγκυβέρ-
νηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

u Οι αναπληρωτές, γιατί για πολ-
λοστή σχολική χρονιά απολύθηκαν 
τον Ιούνη και τώρα επαναπροσλαμ-
βάνονται για να υπηρετήσουν το δη-
μόσιο σχολείο σε κάποια εσχατιά της 
Ελλάδας με 800 ευρώ. Με στερήσεις 
για ν’αντεπεξέλθουν στα έξοδα, να 
στηρίξουν παράλληλα τη διαλυμένη 
οικογένειά τους, όμηροι ενός απάν-
θρωπου συστήματος, που πάνω απ’ 
όλα βάζει την επιτυχία των μνημο-
νιακών στόχων και αντιμετωπίζει τη 
δημόσια εκπαίδευση ως πάρεργο και 
εμπόρευμα.

u Οι δάσκαλοι, γιατί πρέπει να τα 
βγάλουν πέρα με χιλιάδες προβλή-
ματα. Πληθωρικά τμήματα μαθητών, 
ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα, παιδιά 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
ενταγμένα στις «συμβατικές» τάξεις 
χωρίς παράλληλη στήριξη, ελλιπής 
υλικοτεχνική υποδομή, απουσία ου-
σιαστικής στήριξης στο παιδευτικό 
και διδακτικό τους έργο, αναχρονι-
στικά και αντιδραστικά προγράμματα 
σπουδών και βιβλία. Μισθοί πείνας, 
μια μίζερη σχολική καθημερινότητα 
που τσακίζει όνειρα και διάθεση και 
κάποιος πρέπει να είναι ταξικά συνει-
δητοποιημένος για να μην το βάλει 
κάτω, για να μη σταματήσει να δίνει 
μάχες.

u Οι μαθητές, γιατί το σχολείο αντί 
για τη χαρά της γνώσης και της συλ-
λογικής προσπάθειας, την προτροπή 
για μάθηση, το άνοιγμα σε νέους ορί-
ζοντες, την ικανοποίηση που νιώθει ο 
άνθρωπος όταν ολοκληρώνεται σαν 
προσωπικότητα και ανακαλύπτει τις 
ιδιαίτερες κλίσεις και τα χαρίσματά 
του, τούς προσφέρει άγχος, αποστρο-
φή στη γνώση, εθισμό στον ανταγω-
νισμό, στο σκληρό κανόνα της επιλο-
γής που βασιλεύει στην καπιταλιστική 
κοινωνία. 

Γιατί βιώνουν μέσα σ’ αυτό τις τα-
ξικές ανισότητες, γιατί δεινοπαθούν 
με τους ταξικούς φραγμούς που επι-
νοούν οι κυβερνώντες για να κάνουν 
αυτές τις ανισότητες ασήκωτο φορτίο 
στις πλάτες τους, να κάνουν τα παιδιά 
της εργατικής τάξης και των φτωχών 
λαϊκών στρωμάτων να παραιτηθούν 
πρόωρα από τα όνειρά τους.

u Οι εργαζόμενοι και άνεργοι γο-
νείς, γιατί αδυνατούν να σηκώσουν 
τα πρόσθετα βάρη που απαιτούν οι 
μορφωτικές ανάγκες των παιδιών 
τους σ΄ένα κατ’ επίφαση δημόσιο 
σύστημα Παιδείας, που ολοένα και 
περισσότερο απαξιώνεται. Μέσα στο 
περιβάλλον της σκληρής οικονομικής 
κρίσης, που έχει εξαθλιώσει τα λαϊκά 
στρώματα.

Οι αριθμοί
u Δανειστές, ΕΕ, ΟΟΣΑ και ντό-

πιο κεφάλαιο, με αφορμή την κρίση, 
επέβαλαν σκληρή δημοσιονομική 
πειθαρχία. Μόνιμοι διορισμοί έχουν 
να γίνουν μια δεκαετία. Το διάστημα 
αυτό αποχώρησαν από την υπηρεσία 
30.000 εκπαιδευτικοί και προσλή-
φθηκαν μόνον 100!

Ο υπουργός Παιδείας δηλώνει ότι 
τον Οκτώβρη θα ανακοινωθούν ο 
νέος τρόπος διορισμού και ο αριθ-
μός των εκπαιδευτικών που θα διορι-
σθούν... σε βάθος τριετίας. Ο ισχυρι-

σμός αυτός είναι στον αέρα, καθώς η 
κυβέρνηση έχει ήδη ψηφίσει τροπο-
λογία με βάση την οποία μόνιμοι διο-
ρισμοί δεν πρόκειται να γίνουν ούτε 
το 2019 και γιατί οτιδήποτε θα εξαρ-
τηθεί από την «πορεία των δημοσίων 
οικονομικών», από το αν θα πιαστούν 
δηλαδή οι μνημονιακοί στόχοι, όπως 
ξεκαθάρισε και η εκπρόσωπος του 
ΟΟΣΑ Γκαμπριέλα Ράμος.

Ακόμη και τώρα χιλιάδες είναι τα 
κενά.  Μόνο στην Πρωτοβάθμια τα 
κενά, με το πρώτο χτύπημα του κου-
δουνιού της νέας σχολικής χρονιάς, 
ξεπερνούσαν τις 14.000, χωρίς αυτά 
που θα προκύψουν μετά την έναρξη 
του σχολικού έτους (λειτουργικά κε-
νά). Στην Ειδική Αγωγή, τα κενά υπο-
λογίζονταν πάνω από 5.000.

Καθαρά δημαγωγική πρέπει να θε-
ωρείται η εξαγγελία Τσίπρα στη ΔΕΘ 
για «άμεση πρόσληψη 4.500 εκπαι-
δευτικών και εξειδικευμένου προσω-
πικού στα σχολεία Ειδικής Αγωγής». 
Πρώτον, γιατί ισχύουν όσα αναφέρα-
με παραπάνω και δεύτερον γιατί πρό-
κειται για σκόπιμα θολή εξαγγελία 

(μόνιμοι διορισμοί ή διορισμοί ανα-
πληρωτών;). Οι ανάγκες στην Ειδική 
Αγωγή, που στελεχώνεται μόνον από 
αναπληρωτές, είναι τεράστιες, αφού 
σ’ αυτόν τον τομέα πρέπει να συνυ-
πολογίζεται και η παράλληλη στήρι-
ξη που καρκινοβατεί, και τα Τμήματα 
Ενταξης, που με τις αλχημείες των 
συριζαίων έχουν περιοριστεί.

Οπως σημειώναμε σε παλιότερο 
φύλλο της Κόντρας (αρ. φύλ.962), ο 
«κόφτης» με κάθε μέσο στην εκπαί-
δευση επιβλήθηκε όσον αφορά στην 
Ειδική Αγωγή με την τροπολογία που 
κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας 
στις 11 Φλεβάρη 2016 στο σχέδιο 
νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις». Με την τροπολογία αυτή, 
ουσιαστικά καταργήθηκαν τα Τμή-
ματα Ενταξης (ΤΕ), με τη διάχυση 
των μαθητών τους στις συμβατικές 
τάξεις. Η τακτική αυτή καλύφθηκε με 
εύηχες φράσεις όπως «συνεκπαίδευ-
ση», «προώθηση της ένταξης και των 
ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση», 
«ανάπτυξη γνωστικών, μαθησιακών, 

συναισθηματικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων των μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπη-
ρία». Η συνέχεια ήρθε με έγγραφο 
της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του 
υπουργείου Παιδείας (Α.Π. 50351 /
Δ3/24 -03 – 2016) με θέμα «Οδηγί-
ες σχετικά με τις ιδρύσεις Σχολικών 
Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης Π.Ε και Τμημάτων Ενταξης 
Π.Ε & Δ.Ε σχολικού έτους 2016-17», 
που έδινε εντολή για συγχωνεύσεις 
ΤΕ σε σχολικές μονάδες που είχαν 
συγχωνευθεί. Ακολούθησε τροπολο-
γία σε νομοσχέδιο του υπουργείου 
Οικονομικών, που ενσωμάτωνε ευ-
ρωπαϊκή οδηγία. Με βάση αυτή, εκ-
παιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης 
μετακινούνται στην Ειδική Αγωγή για 
«συμπλήρωση ωραρίου», ανάγκη που 
προέκυψε με καθαρά τεχνητό τρόπο, 
ώστε να μειωθούν οι προσλήψεις προ-
σωπικού.

u Τα αναλυτικά και ωρολόγια προ-
γράμματα αναμορφώθηκαν όχι με 
βάση τις μορφωτικές ανάγκες των 
μαθητών, όχι κατόπιν επιστημονικών 
μελετών, αλλά με βάση μια λογική 
περικοπών «ράβε-ξήλωνε».

Ακόμη και ο πολυδιαφημισμένος 
θεσμός του Ολοήμερου Σχολείου (θε-
σμός, που με φθηνό τρόπο και χωρίς 
να παίρνει υπόψη του τις ανάγκες των 
μικρών παιδιών, ήρθε να ευθυγραμ-
μίσει τη λειτουργία του σχολείου με 
τις ανάγκες της αγοράς, όπου οι ερ-
γασιακές σχέσεις των εργαζόμενων 
γονιών έχουν γίνει λάστιχο) δέχθηκε 
πλήγμα. Καταργήθηκε ο υπεύθυνος 
δάσκαλος, και η απογευματινή ζώνη 
καλύπτεται από τα περισσεύματα των 
ωρών των εκπαιδευτικών του πρωινού 
προγράμματος.

u Ο χαρακτηρισμός των τμημάτων 
ως ολιγομελών είναι ένας τεχνητός 
εύσχημος τρόπος για να συρρικνώσει 

τη δημόσια εκπαίδευση. Καθημερινές 
είναι πλέον οι καταγγελίες για κλείσι-
μο ολιγομελών τμημάτων. Τα ΕΠΑΛ 
κρατούν τα σκήπτρα.

Οι μαθητές στερούνται του δικαι-
ώματος να σπουδάσουν στην ειδικό-
τητα που επιθυμούν ή υποβάλλονται 
σε νέα υπέρογκα έξοδα μετακίνησης. 
Την ίδια στιγμή δημιουργείται μια τε-
χνητή δεξαμενή «υπεράριθμων» εκ-
παιδευτικών.

u Σχολεία αποχαρακτηρίζονται 
και μειώνεται η μοριοδότησή τους. 
Στόχος είναι οι πρόσθετες δυσκολίες 
στη συγκρότηση τμημάτων, η μείωση 
της οργανικότητας, οι μεγαλύτερες 
καθυστερήσεις στη στελέχωση των 
σχολείων με το εκπαιδευτικό προσω-
πικό, οι καταργήσεις/συγχωνεύσεις 
τομέων-τμημάτων, σχολείων, κ.λπ.

u Ακόμη και η περίφημη εξαγγελία 
για επέκταση της υποχρεωτικότητας 
φοίτησης στο Νηπιαγωγείο και για 
τα προνήπια (διετής Προσχολική 
Αγωγή) έγινε με κολοβή ρύθμιση.  Η 
ρύθμιση είναι κολοβή, πρώτον γιατί 
η υποχρεωτικότητα της φοίτησης 
στο Νηπιαγωγείο για τα προνήπια 
δεν εφαρμόζεται άμεσα, αλλά κατά 
δήμους και μάλιστα σε βάθος τριετί-
ας. Δεύτερον, γιατί αναγορεύει τους 
δήμους σε συνδιαμορφωτές της εκ-
παιδευτικής πολιτικής, ανοίγοντας 
επικίνδυνους δρόμους για το μέλλον 
του Νηπιαγωγείου και γενικά της εκ-
παίδευσης, δεδομένων των νόμων της 
αποκέντρωσης (οι σχετικές διατάξεις 
τους έμειναν ανενεργές μετά το με-
γαλειώδες κίνημα των εκπαιδευτικών 
που ξεσηκώθηκε) και τρίτον γιατί το 
χρονικό όριο της τριετίας είναι πολύς 
χρόνος, μέσα στον οποίο μπορούν να 
συμβούν πολλά, με πρώτο και κύριο 
το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να 
μην είναι κυβέρνηση. Αλλωστε, η 
εφαρμοστική ΚΥΑ προβλέπει τη συ-
νυπογραφή του υπουργού Οικονο-
μικών, πράγμα που αμέσως-αμέσως 
θέτει προϋποθέσεις οικονομικού 
περιεχομένου, που έχουν να κάνουν 
με τη μνημονιακή πολιτική και τους 
ασφυκτικούς περιορισμούς της σκλη-
ρής δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι εφαρμογή 
της δίχρονης Προσχολικής Εκπαίδευ-
σης αφορά μόνο 184 δήμους από τους 
325 της χώρας για τη σχολική χρονιά 
2018-2019! Το κριτήριο επιλογής των 
δήμων ήταν η ομόφωνη (!) απόφαση 
των τριμελών επιτροπών, ενώ ακόμη 
και σε δήμους που υπήρχε ομόφωνη 
γνώμη αυτοί δεν επελέγησαν.

u Με το νόμο για τις Δομές Υπο-
στήριξης του Εκπαιδευτικού Εργου 
επιχειρείται η εφαρμογή της «αυτο-
αξιολόγησης», που είναι και το πρώτο 
βήμα για την αξιολόγηση της σχολι-
κής μονάδας και των εκπαιδευτικών. 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει πρώτα ν’ 
αποκτήσουν «κουλτούρα αξιολόγη-
σης», ώστε στη συνέχεια να αποδε-
χθούν αδιαμαρτύρητα και την αξιολό-
γηση-κατηγοριοποίησή τους.

u Το νέο Λύκειο, του προσανατο-
λισμού στην απόλυτη ειδίκευση, με 
τη Γ΄ Τάξη του προπαρασκευαστικό 
έτος, τάξη φροντιστήριο, το Λύκειο 
των και τυπικά αποδεκτών ταξικών 
ανισοτήτων, της κατηγοριοποίησης 
των μαθητών και των πανεπιστημια-
κών σχολών, το Λύκειο των ενισχυμέ-
νων ταξικών εξεταστικών φραγμών 
και το νέο σύστημα εισαγωγής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την καρι-
κατούρα της ελεύθερης πρόσβασης, 
στάχτη στα μάτια της εκλογικής βά-
σης του ΣΥΡΙΖΑ του 4%, θα είναι το 
επόμενο βήμα. 

Γιούλα Γκεσούλη

Κούφιοι πανηγυρισμοί

Δημοσιεύουμε χωρίς σχόλια, τα οποία άλλωστε περιτ-
τεύουν, την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Πειραιά, μέσω 

της οποίας αποκαλύπτεται ένα ακόμη πλήγμα που δέχε-
ται η νεολαία της εργατικής τάξης: 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ (ΓΕΛ-
ΕΠΑΛ)

ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑ-
ΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Το Υπουργείο Παιδείας, με την υπ' αριθμ.: 139101/ΓΔ4 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3674/28-08-2018), θέτει 
απαράδεκτα εμπόδια στην εγγραφή των ανήλικων 
μαθητών στα Εσπερινά Γυμνάσια-Λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ).

Συγκεκριμένα, απαιτεί από τους ανήλικους μαθητές να 
προσκομίσουν: α) αντίγραφο του βιβλιαρίου εργασίας 
(είναι απαραίτητη σύμφωνα με το νόμο η έκδοσή του, 
προκειμένου να εργαστεί κάποιος ανήλικος), β) εκτύπω-
ση από το Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», από την οποία προκύπτει 
η σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Μέχρι σήμερα, ήταν απαραίτητη μια απλή βεβαίωση 
εργοδότη.

Αλήθεια λοιπόν, ποιον κοροϊδεύουν η κυβέρνηση και 
το Υπουργείο Παιδείας;

Δεν γνωρίζουν ότι στην αγορά εργασίας επικρατεί κυ-
ριολεκτικά μία ζούγκλα, όπου η μαύρη και ανασφάλιστη 
εργασία (ιδιαίτερα ανηλίκων μαθητών) είναι καθεστώς;

Δε γνωρίζουν ότι οι έλεγχοι του σώματος επιθεώρη-
σης εργασίας (ΣΕΠΕ) είναι από ελάχιστοι έως ανύπαρ-
κτοι, λόγω της τεράστιας υποστελέχωσής του;

Δε γνωρίζουν ότι αν τολμήσει κάποιος να κάνει καταγ-

γελία στο ΣΕΠΕ κινδυνεύει με απόλυση την ίδια μέρα;
Το γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί είναι οι δικοί τους νόμοι, 

της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και των προηγού-
μενων κυβερνήσεων που έχουν διαμορφώσει αυτή την 
εργασιακή ζούγκλα. Τώρα, τι ζητάνε;

Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, η παραπάνω υπουργική 
απόφαση δείχνει, ανάμεσα στα άλλα και το πραγματικό 
(αντιλαϊκό) πρόσωπο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι στα εσπερινά σχολεία, βρί-
σκουν σχολική στέγη μια σειρά παιδιών, που αντιμετω-
πίζουν μια σειρά από σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, 
ανεξάρτητα αν δουλεύουν ή όχι. Προβλήματα, τα οποία 
έχουν οξυνθεί τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της αντιλα-
ϊκής πολιτικής. Τι θα γίνει με αυτούς τους μαθητές, όταν 
δεν υπάρχει σήμερα η παραμικρή κοινωνική πρόνοια και 
μέριμνα; Θα τα πετάξουμε έξω και από το σχολείο;

Απαιτούμε την άμεση απόσυρση των διατάξεων της 
Υπουργικής Απόφασης, που βάζουν εμπόδια στην εγ-
γραφή των ανήλικων μαθητών και οδηγούν σε κλείσι-
μο τα εσπερινά σχολεία!

Αν ψάχνουν για μαθητές που πάνε εκ του πονηρού σε 
εσπερινά σχολεία, τούς ενημερώνουμε ότι τα πλουσιό-
παιδα μπορούν να εξασφαλίσουν και βιβλιάριο εργασί-
ας και εκτύπωση από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Αντίθετα, 
αυτοί που δεν μπορούν, είναι τα παιδιά της εργατικής 
τάξης, που παλεύουν να βγάλουν ένα μεροκάματο, συ-
νήθως ανασφάλιστοι και αδήλωτοι.

Καλούμε τις Ομοσπονδίες και τις Ενώσεις Γονέων, 
τα εργατικά συνδικάτα να καταγγείλουν αυτές τις απα-
ράδεκτες μεθοδεύσεις και να προχωρήσουμε από κοι-
νού σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

ΕΛΜΕ Πειραιά

Πλήγμα στη νεολαία της εργατικής τάξης
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Την περασμένη Τετάρτη (12 Σεπτέμ-
βρη), ολοκληρώθηκε στη δίκη της 

ΧΑ η διαδικασία της ανάγνωσης κατα-
δικαστικών αποφάσεων για χρυσαυγί-
τες, που προσκομίστηκαν από τους συ-
νηγόρους της πολιτικής αγωγής. Μαζί 
με την ανάγνωση καταδικαστικών απο-
φάσεων η πολιτική αγωγή είχε ζητήσει 
να αναγνωστούν και δημοσιεύματα που 
αναφέρονταν σ’ αυτές. 

Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής δεν 
μπορούσαν να πάρουν αυτές τις απο-
φάσεις από τα δικαστήρια που κατα-
δίκασαν τα μέλη της  Χρυσής Αυγής, 
γιατί οι ίδιοι δεν είχαν παρασταθεί  
ως πολιτική αγωγή. Πολλοί από τους 
μάρτυρες  του κατηγορητηρίου, που 
αναφέρθηκαν σε πολλές απ’ αυτές τις 
υποθέσεις στην ακροαματική διαδικα-
σία, είχαν μεν καταθέσει σ’ αυτές ως 
μάρτυρες κατηγορίας, αλλά δεν είχαν 
παρασταθεί ως πολιτική αγωγή για να 
μπορούν να πάρουν αντίγραφα των κα-
ταδικαστικών  αποφάσεων (πρωτόδικων 
ή τελεσίδικων.

Οταν οι μάρτυρες  του κατηγορητη-
ρίου, κατά την εξέτασή τους, αναφέρ-
θηκαν σ’ αυτές τις υποθέσεις (είχαν ξυ-
λοκοπηθεί και κατέθεταν πραγματικά 
περιστατικά), οι συνήγοροι υπεράσπι-
σης των νεοναζιστών αμφισβήτησαν τα 

λεγόμενά τους και μάλιστα  προκαλού-
σαν λέγοντας ότι αυτά που καταθέτουν 
οι μάρτυρες είναι ψευδή. Από την άλλη, 
το δικαστήριο, με την παρεμπίπτουσα 
απόφασή του να μη διαβάζονται –σ’ 
εκείνη τη φάση της δίκης- αποσπά-
σματα από τα Αναγνωστέα Εγγραφα 
του κατηγορητηρίου ή από δημοσιεύ-
ματα που αναφέρονταν σε καταδίκες 
μελών της ΧΑ, αντικειμενικά αδυνάτιζε 
τις καταθέσεις μαρτύρων του κατηγο-
ρητηρίου.

Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής εξή-
γησαν στο δικαστήριο ότι ζητούν να 
διαβαστούν αυτές οι καταδικαστικές 
αποφάσεις και τα δημοσιεύματα που 
αναφέρονται σ’ αυτές, επειδή έγινε 
σχετική αναφορά από συγκεκριμέ-
νους μάρτυρες και με την ανάγνωση 
των δημοσιευμάτων θα ενισχυόταν η 
αξιοπιστία τους. Επιπλέον, αυτές οι κα-
ταδικαστικές αποφάσεις ενισχύουν το 
κατηγορητήριο, καθώς αποδεικνύουν 
ότι η ΧΑ είναι μια νεοναζιστική εγκλη-
ματική οργάνωση με κοινοβουλευτικό 
μανδύα. Οι συνήγοροι της πολιτικής 
αγωγής δεν μπορούν να πάρουν από 
τα δικαστήρια αυτές τις καταδικαστικές 
για χρυσαυγίτες αποφάσεις, όμως στον 
κατάλογο που κατέθεσαν παρέθεσαν 
και τους αριθμούς πολλών απ’ αυτές 

τις αποφάσεις.
Η εισαγγελέας της έδρας Αδ. Οικο-

νόμου πρότεινε να μην αναγνωστούν 
περίπου τα μισά από τα έγγραφα 
που προσκόμισαν οι συνήγοροι πο-
λιτικής αγωγής, με το επιχείρημα ότι 
είναι δημοσιεύματα. Απέφυγε, όμως, 
να απαντήσει και να απορρίψει τους 
ισχυρισμούς τους ως αβάσιμους. Το 
δικαστήριο συμφώνησε με όλες σχε-
δόν τις απορριπτικές προτάσεις της 
εισαγγελέα.

Αυτή η στάση της εισαγγελέα και 
του δικαστηρίου μπορεί να εξηγηθεί, 
αν αναλογιστούμε και συνυπολογίσου-
με ότι τόσο η εισαγγελέας όσο και το 
διακαστήριο πήραν σωστές αποφάσεις, 
απορρίπτοντας τις ενστάσεις που κα-
τέθεσαν οι υπερασπιστές των νεοναζι-
στών, ζητώντας να μην αναγνωστούν 
τρία πολύ σημαντικά Αναγνωστέα Εγ-
γραφα (τα 322, 254 και 255), όπως και 
την ένσταση με την οποία ζητήθηκε 
να μην αναγνωστεί η Τεχνική Εκθεση 
και να μην προβληθεί το συνοδευτικό 
βίντεο που κατέθεσαν οι συνήγοροι 
πολιτικής αγωγής της οικογένειας του 
δολοφονημένου αντιφασίστα Παύλου 
Φύσσα.

Τα επιχειρήματα των συνηγόρων υπε-

ράσπισης, ότι πολλά απ’ αυτά δεν αφο-
ρούν μέλη της ΧΑ που είναι κατηγορού-
μενοι σ’ αυτή τη δίκη και ότι οι πράξεις 
αυτές έγιναν έξω από το χρόνο που 
εξετάζεται η δράση της ΧΑ, στερούνται 
σοβαρότητας (αν τα αξιολογήσουμε νο-
μικά), γιατί η βασική κατηγορία είναι ότι 
το νεοναζιστικό μόρφωμα της ΧΑ είναι 
εγκληματική οργάνωση. Επομένως, ό,τι 
συνεισφέρει στη διερεύνηση αυτής της 
κατηγορίας, όπως οι προηγούμενες κα-
ταδικαστικές αποφάσεις και τα σχετικά 
μ’ αυτές δημοσιεύματα, θα βοηθήσει το 
δικαστήριο να καταλήξει στην απόφα-
σή του.

Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής επι-
σήμαναν προφορικά, ότι το ίδιο το δι-
καστήριο μπορεί να ζητήσει αυτές τις 
καταδικαστικές αποφάσεις. Θα αχθεί 
το δικαστήριο στο ύψος των περιστά-
σεων, αναζητώντας όλες αυτές τις απο-
φάσεις, ώστε ο φάκελος της υπόθεσης 
να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης (και 
για ιστορικούς λόγους, επιπλέον), ή θα 
κρίνει ότι τα στοιχεία που σωρεύτηκαν 
από τη δικογραφία και από την ακροα-
ματική διαδικασία είναι επαρκή για να 
σχηματίσει τη δικανική του πεποίθηση, 
οπότε παρέλκει η αναζήτηση αυτών των 
καταδικαστικών αποφάσεων; Ιδωμεν…

Γεράσιμος Λιόντος

να βάλει και άλλη διάταξη στο άρθρο 
3 της συλλογικής σύμβασης εργασίας, 
που προβλέπει: «Στους έγγαμους της 
παρούσας ΣΣΕ ανεξαρτήτως φύλου και 
ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ίδιο ερ-
γοδότη χορηγείται επίδομα γάμου 10%. 
Ρητώς συνομολογείται ότι το ανωτέρω 
επίδομα θα παύσει να καταβάλλεται 
στην περίπτωση που αυτό καταργηθεί 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την ΕΓΣΣΕ 
(π.χ. με νόμο ή συμφωνία των μερών)». 
Πιο προκλητική είναι άλλη διάταξη 
(παράγραφος 6 του άρθρου 3) με τίτλο 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: «Κατά τα οριζό-
μενα στο αρθρ. 2 παρ. 1 της παρούσης 
ΣΣΕ καμία αύξηση εξ οιασδήποτε αιτί-
ας δεν θα χορηγείται από την παρούσα 
ΣΣΕ»!

Είναι μία από τις λίγες κλαδικές συλ-
λογικές συμβάσεις εργασίας που με-
λετήσαμε ως τώρα, στην οποία γίνεται 
αναφορά στην κατάργηση του οικογε-
νειακού επιδόματος του 10%. Διατυπώ-
νεται όμως πονηρά και πολύ θολά αυτή 
η διάταξη, προκειμένου να αποκρυφτεί 
το ότι με την 6η ΠΥΣ καταργήθηκε (το 
αργότερο μετά το 2015) το οικογενειακό 
επίδομα. Ετσι, όποιος σέβεται τον εαυτό 
του δεν μπορεί να λέει το 2018 «στην 
περίπτωση που καταργηθεί το οικογε-
νειακό επίδομα». Οσο για τη διάταξη ότι 
με αυτή τη ΣΣΕ δε θα χορηγείται καμία 
αύξηση, επιβεβαιώνει την εκτίμησή μας 
ότι όσο ισχύει η 6η ΠΥΣ οι εργαζόμενοι 
δεν πρόκειται να πάρουν αυξήσεις.

Τέλος, όσον αφορά τη σύμβαση του 
2018 για τα ποντοπόρα πλοία, μειώθη-
καν σημαντικά τα επίπεδα των κλιμα-
κίων των βασικών μισθών σε σχέση με 
τη σύμβαση του 2011. Συγκεκριμένα, οι 
βασικοί μισθοί των κλιμακίων του βοη-
θητικού προσωπικού μειώθηκαν το 2018 
-σε σχέση με το 2011- κατά 23,08% και 
του υπόλοιπου προσωπικού κατά 13,8%.

Ενα ακόμα παράδειγμα κλαδικής 
συλλογικής σύμβασης, που η οποια-
δήποτε αύξηση εξαρτάται από την 6η 
ΠΥΣ, είναι αυτή που αφορά τους εργα-
ζόμενους στις Δημοτικές Επιχειρήσεις 
Υδρευσης και Αποχέτευσης. Στο άρθρο 
4 αυτής της σύμβασης γίνεται εμμέσως 
πλην σαφώς αναφορά στην 6η ΠΥΣ: «1. 
Η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας 
ισχύει με τους περιορισμούς που θέτουν 
οι νόμοι, οι υπουργικές αποφάσεις και οι 
εγκύκλιοι που αφορούν το μεσοπρόθε-
σμο πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής 
το οποίο ψήφισε η Ελληνική Βουλή».

Ψάχνοντας τις κλαδικές  συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας της περιόδου 2012-
2018 διαπιστώσαμε ότι δεν υπογράφη-
καν συλλογικές συμβάσεις σε όλους 
τους κλάδους. Αυτό, σε συνδυασμό 
με το γεγονός ότι το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
εξακολουθεί να ασφαλίζει τους εργά-
τες και εργαζόμενους σύμφωνα με τις 
ειδικότητές τους και όχι με βάση τους 
καταβαλλόμενους μισθούς και μεροκά-
ματα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
πράγματι υπάρχουν πολλοί κλάδοι και 
ειδικότητες που δεν έχουν υπογράψει 
ακόμα νέες κλαδικές συλλογικές συμ-
βάσεις εργασίας.

Αν δεν έχουν υπογραφεί νέες ατο-
μικές συμβάσεις εργασίας, οι εργάτες 
πρέπει να διεκδικούν -πέρα από την 
κατάργηση της 6ης ΠΥΣ, που πρέπει να 
είναι αίτημα όλων των εργατών- και την 
παροχή βασικών μισθών σύμφωνα με 
τις παλιές κλαδικές συλλογικές συμβά-
σεις εργασίας.
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Κλαδικές Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας

Δίκη Χρυσής Αυγής

Οι παλιές καταδικαστικές αποφάσεις 
πρέπει να ενσωματωθούν στη δικογραφία

Τραβάει την ανηφόρα το χρέος των 
καπιταλιστών στα Ταμεία

Το χρέος των καπιταλιστικών επιχει-
ρήσεων από τη μη καταβολή των 

εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία, 
όπως αυτό καταγράφεται στα στοιχεία 
που δημοσιοποιεί κάθε τρεις μήνες το 
ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστι-
κών Οφειλών), τραβάει την ανηφόρα. 
Κι ας εισπράττουν οι επιχειρήσεις τις 
ασφαλιστικές εισφορές, μέσω των κρα-
τήσεων από τους εργαζόμενους. Από το 
2013 που άρχισε να λειτουργεί το ΚΕΑΟ 
μέχρι τον Ιούνη του 2018, σύμφωνα με 
τη δεύτερη  έκθεση του 2018, εισέπραξε 
μόλις  3.497,25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ 
το χρέος εκτινάχτηκε από τα 11,49 στα 
33,86 δισεκατομμύρια ευρώ!

 Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός 
ότι αυτά που εισπράττει το ΚΕΑΟ κάθε 
τρίμηνο από ληξιπρόθεσμες οφειλές 
είναι λιγότερα από τα ποσά που δεν 
αποδίδονται για τις κύριες ασφαλιστι-
κές εισφορές και τα πρόστιμα.

u Το τρίμηνο Οκτώβρη-Δεκέμβρη 
2017, το ΚΕΑΟ εισέπραξε 319 εκατομ-
μύρια ευρώ και το ίδιο τρίμηνο οι καπι-
ταλιστές δεν κατέβαλαν 756 εκατομμύ-
ρια ευρώ (404 για κύριες εισφορές και 
352 για πρόστιμα).

u Το τρίμηνο Γενάρης-Μάρτης 2018, 
το ΚΕΑΟ εισέπραξε 300,6 εκατομμύ-
ρια ευρώ και το ίδιο τρίμηνο οι καπιτα-
λιστές δεν κατέβαλαν 584,6 εκατομμύ-
ρια ευρώ (235,6 για κύριες εισφορές και 
349 για πρόστιμα).

u Το τρίμηνο Απρίλης-Ιούνης 2018, 
το ΚΕΑΟ εισέπραξε 332,3 εκατομμύρια 
ευρώ και οι καπιταλιστές δεν κατέβα-

λαν 1.990,4 εκατομμύρια ευρώ (1.179,4 
για κύριες εισφορές και 811 για πρόστι-
μα).

Ετσι  είναι επόμενο το χρέος να τρα-
βάει την ανηφόρα. Η κατάσταση έχει 
πάρει χαρακτήρα μάστιγας που οφείλε-
ται στο ότι οι διοικήσεις του πρώην ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και τώρα του ΕΦΚΑ, με κυβερνη-
τικές εντολές, φέρονται ελαστικά προς 
τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, με το 
πρόσχημα ότι αν τις πιέσουν, οι ιδιοκτή-
τες τους θα αναγκαστούν δήθεν να τις 
κλείσουν με αποτέλεσμα να αυξηθεί και 
άλλο η ανεργία. Πώς εκφράζεται αυτή 
η ελαστικότητα;

 Πρώτον, με τις συνεχείς ευνοϊ-
κές ρυθμίσεις για την καταβολή των 
ασφαλιστικών οφειλών. Με το νόμο 
4305/2014 είχε γίνει μία ρύθμιση, στην 
οποία είχαν ενταχθεί, την περίοδο από 
τον Νοέμβρη του 2014 μέχρι τον Μάρ-
τη του 2015, 54.396 εργοδότες για συ-
νολικό χρέος 1.128 εκατομμύρια ευρώ. 
Μέχρι τον Μάρτη εισπράχτηκαν μόνο 
95,6 εκατομμύρια ευρώ! Το 2015 έγινε 
νέα ρύθμιση (με το νόμο 4321/2015) 
για συνολικό χρέος 3.811 εκατομμύρια 
ευρώ. Σ’ αυτή είχαν ενταχθεί 128.716 
εργοδότες και είχαν καταβληθεί μέχρι 
τον Ιούνη του 2015 μόνο 151,46 εκατομ-
μύρια ευρώ!

Δεύτερον, με την ανοχή προς τους 
καπιταλιστές, που ενώ στέλνουν τις 
ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώ-
σεις), δεν καταβάλλουν ταυτόχρονα τις 
τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. Το 
μόνο που κάνει το ΚΕΑΟ, προφανώς με 

άνωθεν εντολές, είναι να επισημαίνει το 
πρόβλημα και να δηλώνει ότι… θα λάβει 
μέτρα!

Πώς πάνε να αντιμετωπίσουν αυτό 
το πρόβλημα; Κατηγοριοποιούν τους 
λεγόμενους μεγαλοοφειλέτες σε «οι-
κονομικά βιώσιμους», «οικονομικά μη 
βιώσιμους» και σε «μια ενδιάμεση ομά-
δα». Στόχος αυτής της κατηγοριοποίη-
σης (όπως δηλώνεται στη δεύτερη τρι-
μηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ για το 2018) 
είναι η διαφοροποιημένη αντιμετώπισή 
τους. Πρόκειται για μια -κατά τη γνώμη 
μας- κυνική ομολογία. Οι συντάκτες της 
έκθεσης δεν αποκαλύπτουν από ποιο 
ποσό και πάνω κάποιος χαρακτηρίζε-
ται μεγαλοφειλέτης. Αυτή η παράλει-
ψη δεν είναι τυχαία, αλλά υποκρύπτει 
σκοπιμότητα.

 Κάνοντας μερικούς υπολογισμούς, 
βάσει των πινάκων των οφειλετών, 
βλέπουμε ότι τον Μάρτη του 2015 οι 
καπιταλιστές που όφειλαν ποσά άνω 
των 100.000 ευρώ ήταν 20.650 και 
όφειλαν 7.736 εκατομμύρια ευρώ. Τον 
Δεκέμβρη του 2017, ήταν 40.512 και 
όφειλαν 14.781 εκατομμύρια ευρώ. Τον 
Μάρτη του 2018, ήταν 41.598 και όφει-
λαν 15.121 εκατομμύρια ευρώ. Τον Ιούνη 
του 2018, ήταν 42.678 και όφειλαν 16.102 
εκατομμύρια ευρώ!

Οι καπιταλιστές με οφειλή μεγαλύ-
τερη από 1 εκατομμύριο ευρώ ήταν τον 
Μάρτη του 2015 955 και όφειλαν 3.343 
εκατομμύρια ευρώ, ενώ τον Δεκέμβρη 
του 2017 ήταν 1.698 και όφειλαν 6.774 
εκατομμύρια ευρώ. Τον Μάρτη του 
2018, ήταν 1.733 και όφειλαν 6.905 εκα-

τομμύρια ευρώ, ενώ τον Ιούνη του 2018 
ήταν 1.770 και όφειλαν 7.659 εκατομμύ-
ρια ευρώ.

Η περίοδος από τον Μάρτη του 2015 
μέχρι τον Ιούνη του 2018 είναι περίοδος 
διαχείρισης της καπιταλιστικής εξου-
σίας από τους Τσιπροκαμμένους. Ετσι, 
πιστοποιείται ότι και αυτοί άσκησαν την 
ίδια με τους προκατόχους τους πολιτι-
κή υπέρ των καπιταλιστών-εργοδοτών, 
όσον αφορά τα τεράστια χρέη τους στα 
ασφαλιστικά ταμεία.

Παράλληλα με τη μελέτη των στοι-
χείων του ΚΕΑΟ μελετούμε και τα στοι-
χεία που δίνει  η Διεύθυνση Μελετών 
του ΕφΚΑ, όσον αφορά την πραγματική 
(και όχι στατιστική) καταμέτρηση της 
απασχόλησης και ασφάλισης των εργα-
τών και εργαζόμενων στον ιδιωτικό και 
δημόσιο τομέα (αυτών που ασφάλιζε 
το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Από τα στοιχεία 
αυτά φαίνεται ότι ακόμα και στην εποχή 
της  βαθιάς κρίσης, η καπιταλιστική πα-
ραγωγή στην Ελλάδα συνεχίζεται (και 
τα καπιταλιστικά κέρδη είναι, φυσικά, 
τεράστια). Στα χαρτιά φαίνεται να έχει 
αυξηθεί υπέρμετρα η μερική απασχό-
ληση, όμως λόγω της πλήρους ασυδο-
σίας των καπιταλιστών, αυτό είναι εν 
πολλοίς εικονικό, γιατί δεκάδες -αν όχι 
εκατοντάδες- χιλιάδες εργαζόμενοι 
δουλεύουν και πέρα από το οχτάωρο, 
όμως δηλώνονται στις ΑΠΔ ως μερικά 
απασχολούμενοι. Είναι, λοιπόν, ψευδής 
ο κυβερνητικός ισχυρισμός, ότι αν οι 
μεγαλοοφειλέτες καπιταλιστές απο-
δίδουν το σύνολο των ασφαλιστικών 
εισφορών -και έγκαιρα- θα κλείσουν.
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Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια 
ή, αλλιώς, μαγκιά, κλανιά και 
κώλος φιλιστρίνι…

Η φωτογραφία που τράβηξε ο Αρης Μεσσήνης του Γαλλικού 
Πρακτορείου έκανε το γύρο του κόσμου, ενώ στα ελληνικά «Μέ-
σα κοινωνικής δικτύωσης» έγινε viral όπως λένε. Το ζευγάρι των 
«μακεδονομάχων» σε θέσεις μάχης: η γυναίκα με την ψηλοτά-
κουνη πλατφόρμα και τη χρυσογάλαζη σημαία με το αστέρι της 
Βεργίνας (αγορά από το περίπτερο) να της σκεπάζει στοργικά 
τους ώμους. Ο άντρας με τη σαγιονάρα και τη βερμούδα κατε-
βασμένη για να δείξει τα κάλλη του (σε ποιους άραγε;), με το πρό-
σωπο να συσπάται από μίσος και οργή. Και η καλόγρια, προστα-
τευμένη από την αντιασφυξογόνο μάσκα, να ορθώνει απειλητικά 
την εικόνα της Παναγιάς της βρεφοκρατούσας, ατάραχη από τα 
«προσόντα» του άντρα, που εκτίθενται μπροστά στα μάτια της.

Κάποιοι μίλησαν για «κιτς». Δεν είναι όμως αυτή η κύρια πλευ-
ρά. Ο φωτογραφικός φακός κατάφερε ν' αποτυπώσει σε ένα κλικ 
την ενσάρκωση του ελληνικού εθνικοφασισμού: πατρίς, θρη-
σκεία, οικογένεια (όπως έλεγε και το βασικό σλόγκαν της χούντας 
των συνταγματαρχών). Οσο για την αισθητική του πράγματος, 
ελάχιστα μας απασχολεί. Εχουν δει κι έχουν δει τα μάτια μας σε 
κάθε είδους παρελάσεις (όχι υποχρεωτικά φασιστικού τύπου).

Οι θύτες κάνουν μνημόσυνο
Στην έναρξη της φθινοπωρινής συνόδου του Ευρωκοινοβού-

λιου, οι ευρωβουλευτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή «για να τιμή-
σουν όσους χάθηκαν στις καταστροφές στην Ευρώπη αυτό το 
καλοκαίρι». Ο πρόεδρος Ταγιάνι, όπως αναφέρει σχετικό δελτίο 
Τύπου, «μνημόνευσε εκείνους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 
που έπληξαν την Ελλάδα τον Ιούλιο, που άφησαν πίσω τους πάνω 
από 90 νεκρούς και 200 τραυματίες. Περισσότερες από χίλιες 
κατοικίες καταστράφηκαν, με βαρύτατες συνέπειες και για το 
περιβάλλον και για την οικονομία». Στην Ιταλία, η κατάρρευση 
της γέφυρας Morandi κοντά στη Γένοβα στις 14 Αυγούστου στοί-
χισε τη ζωή σε 43 άτομα, ενώ εκατοντάδες έχασαν τα σπίτια τους. 
«Ελπίζω ότι θα αναληφθεί η πολιτική ευθύνη και ότι θα δρομολο-
γηθούν σύντομα προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της γέφυ-
ρας, ενός από τους κόμβους του πανευρωπαϊκού μεταφορικού 
δικτύου TEN-T», δήλωσε ο Ταγιάνι, ο οποίος -καταλήγοντας- «εξέ-
φρασε τα συλλυπητήρια του Κοινοβουλίου στις οικογένειες των 
θυμάτων αυτών των καταστροφών».

Οι εκπρόσωποι των θυτών κάνουν μνημόσυνο για τα θύματά 
τους, σε μια προσπάθεια να σβήσουν τις ευθύνες των αφεντι-
κών τους. Για την εκατόμβη στο Μάτι και στον Νέο Βουτζά τα 
ξέρουμε, τα έχουμε γράψει, τα έχουμε ζήσει. Η Γένοβα, αν και 
όχι πολύ μακριά, βρίσκεται σε άλλο κράτος και ίσως κάποιοι να 
μη γνωρίζουν ότι η πτώση της γέφυρας Μοράντι ήταν ένα προ-
διαγεγραμμένο έγκλημα.

Ο ίδιος ο Ρομπέρτο Μοράντι (1902-89), ο μηχανικός που σχε-
δίασε τη γέφυρα, είχε προειδοποιήσει από το 1979 για «πρωτο-
φανή επιθετική διάβρωση» του σκελετού της γέφυρας και είχε 
προαναγγείλει ότι θα χρειαστεί διορθωτική διαδικασία με ειδι-
κές εποξικές ρητίνες. Πέρασαν σχεδόν είκοσι χρόνια από τότε 
και δεν έγινε τίποτα.  Το 2012, το θέμα της επικινδυνότητας της 
γέφυρας συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο της Γένοβας. Μο-
λονότι τέθηκε υπόψη του έκθεση που έλεγε ότι η γέφυρα, «αν 
δεν ενισχυθεί, θα καταρρεύσει μέσα στην επόμενη δεκαετία», ο 
φάκελος πήγε στο αρχείο.

Οπως αποκάλυψε το περιοδικό «L'Espresso», την 1η Φλεβάρη 
του 2018 έγινε στη Γένοβα σύσκεψη με θέμα την ενίσχυση της 
γέφυρας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του υπουργείου Με-
ταφορών και της εταιρίας που εκμεταλλεύεται τους ιταλικούς 
αυτοκινητόδρομους, συμφερόντων της γνωστής οικογένειας 
Μπένετον. Συμφώνησαν ότι απαιτούνται κονδύλια 20 εκατ. ευ-
ρώ, έφτιαξαν μια έκθεση και την πέταξαν σ' ένα συρτάρι για να… 
αναπαυτεί. Εκεί τη βρήκε η κατάρρευση με τους τόσους νεκρούς.

«Γεννήθηκα στην Αθήνα 
και θέλω να την υπη-

ρετήσω. Η ΝΔ δεν θα δώσει 
στηρίξεις και καλά θα πράξει 
γιατί όλα τα άνθη πρέπει να 
ανθίσουν και να συνεργαστούν 
στο πλαίσιο της απλής αναλο-
γικής». Ο Πατούλης, που μέχρι 
χτες έλουζε πατόκορφα τον 
Σκουρλέτη για τον «Κλεισθένη 
Ι» και ειδικά για την καθιέρωση 
της απλής αναλογικής, τώρα 
δηλώνει ευτυχής για το εκλο-
γικό σύστημα που μέχρι χθες 
θεωρούσε «καταστροφικό»! 
Εχουμε δει κωλοτούμπες και 
κωλοτούμπες, αλλά αυτή είναι 
από τις θεαματικότερες.

Ο Πατούλης κινδυνεύει να 
γίνει από δήμαρχος κλητήρας. 
Γι' αυτό δηλώνει ευτυχής ακό-
μα και με μια θέση δημοτικού 
συμβούλου στην Αθήνα. Αυτό 
το νόημα έχει η αναφορά στην 
απλή αναλογική. Κρύβει βέ-
βαια και κουτοπονηριά αυτή η 
θέση. Είναι σαν να εκβιάζει τον 
Μητσοτάκη και το Μπακογιαν-
ναίικο, λέγοντάς τους: «Εγώ θα 
κατέβω οπωσδήποτε υποψήφι-
ος στην Αθήνα και δε με νοι-
άζει αν δε γίνω δήμαρχος και 
μπω με δυο-τρεις συμβούλους. 
Σκεφτείτε όμως τη ζημιά που 
θα έχω κάνει στον Μπακογιάν-

νη και πράξτε αναλόγως».
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Πα-

τούλης έκανε αυτή τη δήλωση 
μετά τη διαρροή ότι ο Μητσο-
τάκης τα έχει συμφωνήσει με 
τον Παχατουρίδη (επί πολλά 
χρόνια δήμαρχο στο Περιστέ-
ρι, με πολύ ψηλό ποσοστό), 
ο οποίος θα ανακοινώσει ότι 
διεκδικεί την περιφέρεια Ατ-
τικής επικεφαλής «ανεξάρτη-
του» συνδυασμού, τον οποίο 
στη συνέχεια θα στηρίξει η 
ΝΔ. Ο Πατούλης σκέφτεται 
ότι τον έδιωξαν από την Αθή-
να για να βάλει η Ντόρα τον 
γιο της, τον διώχνουν από την 
περιφέρεια για να βάλει ο Κού-
λης τον Παχατουρίδη και στο 
Μαρούσι δεν μπορεί να γυρί-
σει γιατί θα ξεφτιλιστεί. Ας του 
δώσουν τουλάχιστον μια θέση 
στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο του 
Βόρειου Τομέα της παλιάς Β' 
Αθήνας, όπου έχει έτοιμο μη-
χανισμό και καλά «κονέ» (ως 
πρόεδρος της ΚΕΔΕ), οπότε 
μπορεί να ελπίζει βάσιμα ότι 
θα κερδίσει -επιτέλους- μια 
βουλευτική έδρα. Καθόλου 
άσχημη εξέλιξη για έναν «βλα-
χοδήμαρχο». Να δούμε, όμως, 
τι θα πει και ο Κούλης, που ως 
Μητσοτάκης έχει διδαχτεί να 
είναι μνησίκακος. 

Πατουλαίικες κωλοτούμπες

Η επίσημη αναφορά του Τσίπρα στους Μπουτάρη, Αρναουτάκη 
και Κατσιφάρα ήταν αρκετή για να βάλει φωτιά στα αχαϊκά 

τόπια. Ενα μέλος της ΚΠΕ του ΚΙΝΑΛ παραιτήθηκε με επιστολή 
που έστειλε στο γραμματέα του κόμματος. Ο γραμματέας της 
νομαρχιακής επιτροπής Αχαΐας του ΚΙΝΑΛ πήρε σβάρνα τα το-
πικά Μέσα για να δηλώσει ότι το ΚΙΝΑΛ δε θα δεχτεί να πάρει 
στήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κατσιφάρας, γιατί αυτό θα θολώσει 
το στίγμα του ΚΙΝΑΛ.

Φυσικά, ο Κατσιφάρας δε θα εμφανιστεί ως υποψήφιος του 
ΣΥΡΙΖΑ. Θα εμφανιστεί σαν ανεξάρτητος και… δε θα εμποδίσει 
κανέναν να τον στηρίξει «με δική του πρωτοβουλία». Ούτε και τον 
ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά. Το ίδιο θα κάνουν ο Αρναουτάκης, ο Μπουτάρης 
και όποιοι άλλοι πασόκοι (ή κεντρώοι ή κεντροαριστεροί, όπως 
προτιμά να αυτοαποκαλείται ο καθένας). Ο Μπουτάρης το ξεκα-
θάρισε στη Φώφη, ότι δεν ανήκει στο ΚΙΝΑΛ, ότι ο συνδυασμός 
του θα είναι «ανεξάρτητος» και το ΚΙΝΑΛ μπορεί να τον στηρίξει, 
όπως έκανε τις δυο προηγούμενες φορές το ΠΑΣΟΚ.

Γιατί όμως ξεσηκώθηκε τόσος σαματάς ειδικά στην Πάτρα; Για-
τί οι πασόκοι της περιοχής βλέπουν, όπως λένε, τον Κατσιφάρα 
να μιλάει ανοιχτά για έξοδο από τα Μνημόνια και επιτυχία της 
κυβέρνησης. Αυτό δε θα τους ενοχλούσε καθόλου, αν δεν είχαν 
το φόβο ότι ο Κατσιφάρας τα έχει βρει παρασκηνιακά με τον 
ΣΥΡΙΖΑ και θα βάλει συριζαίους στο συνδυασμό. Με στήριξη 
ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ ο Κατσιφάρας θα κερδίσει χαλαρά, όμως οι 
πασόκοι θα έχουν χάσει κάποιες έδρες στο περιφερειακό συμ-
βούλιο, ενδεχομένως και θέσεις αντιπεριφερειαρχών. Οπως 
αντιλαμβάνεστε, ο καυγάς γίνεται επί… αρχών.

Για την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τα έχουμε ξαναπεί. Με τη 
γύμνια που έχει σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο, φοβά-
ται πως θα χάσει παντού κατά κράτος. Κάνει λοιπόν την ανάγκη 
φιλοτιμία και επιλέγει να στηρίξει κάποιους πασόκους, προκει-
μένου να κρυφτεί πίσω από τη δική τους επιτυχία και να θολώσει 
τα νερά. Και βέβαια, ακούστηκε εντελώς ειρωνικά η φράση του 
Τσίπρα ότι «τις τελικές αποφάσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά Περιφέ-
ρειες και μεγάλους Δήμους, θα τις πάρει η Κεντρική Πολιτική Επι-
τροπή του ΣΥΡΙΖΑ», όταν ο ίδιος είχε ήδη κάνει την αγιογραφία 
του Αρναουτάκη, του Κατσιφάρα και του Μπουτάρη. Καπέλο θα 
τους τους φορέσει κι αυτούς, αν και δεν νομίζουμε ότι θα έχουν 
αντιρρήσεις. Το πολύ-πολύ ν' ακουστεί κάποια γκρίνια από τους 
«Φίληδες», δηλαδή από τους συριζαίους που θεωρούν τον εαυτό 
τους ριγμένο στη μοιρασιά της εξουσίας.

Οσο για το ΚΙΝΑΛ, δε νομίζουμε ότι είναι σε θέση να εμπο-
δίσει τα «βαριά ονόματα» να δεχτούν τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. 
Μπορεί σε τοπικό επίπεδο να υπάρξουν κόντρες, κεντρικά όμως 
τους βλέπουμε ν' ακολουθούν τη γραμμή «ο γυμνός ΣΥΡΙΖΑ στη-
ρίζει τους δικούς μας επιτυχημένους αυτοδιοικητικούς. Είναι το 
πιο έξυπνο που μπορούν να κάνουν. Να εκθέσουν τον ΣΥΡΙΖΑ 
όσο περισσότερο μπορούν.

Ροζ χρίσματα, πράσινα 
προβλήματα

Επιτροπή υπό τον Γκόλνταμερ για το Μάτι

Με στόχο να βγει λάδι η κυβέρνηση
Οι πιο δύσκολες στιγμές 

του Τσίπρα στη Θεσ-
σαλονίκη ήταν όταν προς το 
τέλος της συνέντευξης Τύπου 
άρχισαν να τον ρωτούν για 
την τραγωδία στο Μάτι και ιδι-
αίτερα για εκείνη την περιβό-
ητη σύσκεψη στο Συντονιστι-
κό Κέντρο, που μεταδιδόταν 
ζωντανά, εν είδει τηλεοπτικού 
σόου, την ίδια στιγμή που οι 
υπηρεσίες ήξεραν ότι στο 
Μάτι υπάρχουν νεκροί και ότι 
ο απολογισμός θα είναι σίγου-
ρα μεγάλος. Δεν είναι τυχαίο 
ότι δόθηκε πολύ αργά ο λόγος 
σε εκπροσώπους Μέσων (π.χ. 
«Τα Νέα»), που το κυβερνητικό 
επιτελείο ήξερε ότι θα ήγειραν 
αυτό το ζήτημα.

«Το βράδυ εκείνο, που συμ-
μετείχατε στη σύσκεψη στο 
Συντονιστικό Κέντρο, είχατε 
πλήρη εικόνα αν υπάρχουν νε-
κροί; Και αν όχι πότε το πληρο-

φορηθήκατε;» ρώτησε ο απε-
σταλμένος των «Νέων» και ο 
Τσίπρας δεν απάντησε. Αντίθε-
τα, έβγαλε έναν φιλιππικό ενά-
ντια στην «έντονη κριτική», που 
ξεπέρασε τα όρια και πήρε «το 
χαρακτήρα μιας στρατευμέ-
νης προπαγάνδας που αποκτά 
και τοξικά χαρακτηριστικά», η 
οποία -όπως είπε- «είναι επω-
φελής για αυτόν που τη δέχε-
ται και δεν του κάνει ζημιά». Η 
ψυχούλα του το ξέρει, βέβαια, 
αν του κάνει ζημιά ή όχι. Και το 
γεγονός ότι δεν απάντησε συ-
γκεκριμένα στο ερώτημα ήρθε 
να πείσει ότι το συγκεκριμένο 
ζήτημα τον πονάει πολύ, γιατί 
αποκαλύπτει την κοινωνική 
αναλγησία και την εξουσιομα-
νία του ίδιου του Τσίπρα, όπως 
και τον γκεμπελισμό που διέπει 
την κυβερνητική προπαγάνδα. 
Πονάει δε περισσότερο αυτή η 
αποκάλυψη όταν έρχεται από 

έντυπα και δημοσιογράφους 
του παλιού Συγκροτήματος 
Λαμπράκη, μετά Ψυχάρη και 
νυν Μαρινάκη.

Το επιχείρημα που άρθρωσε 
ο Τσίπρας (προφανώς το είχε 
προετοιμάσει, γιατί περίμενε 
αυτή την ερώτηση) θα ήταν για 
γέλια, αν δεν αφορούσε γεγο-
νότα στα οποία χάθηκαν εκατό 
άνθρωποι. «Θα έπρεπε να ήμα-
σταν πολύ ανόητοι, αν εκείνο το 
βράδυ, της μεγάλης τραγωδίας, 
το μέλημα μας ήταν να κρύψου-
με τους νεκρούς. Πώς να τους 
κρύψεις του νεκρούς; Αν είναι 
ποτέ δυνατόν! Και μάλιστα 
στο βαθμό που βρεθήκαμε 
μπροστά σε μια τόσο μεγάλη 
τραγωδία. Ασκήθηκε λοιπόν η 
κριτική σε εμένα προσωπικά 
και στη κυβέρνηση, ότι εκείνο 
το βράδυ είχαμε ως μέλημα 
να κρύψουμε τους νεκρούς. 
Οι νεκροί ούτε «κρύβονται», 
αλλά ούτε και «εικάζονται». 
Και βεβαίως αυτή η επιχειρη-
ματολογία αυτής της κριτικής 
διαψεύδεται από την ίδια την 
εξέλιξη των πραγμάτων, κα-
θώς λίγες ώρες, λίγα λεπτά, 
δύο ώρες αργότερα από την εν 
λόγω σύσκεψη, που τόσο πολύ 
επικρίθηκε, ο ίδιος ο Κυβερνη-
τικός Εκπρόσωπος, ο ίδιος, για 
πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, 
ανέλαβε την ευθύνη, με δική 
μου εντολή, να βγει σε εθνικό 
δίκτυο και να ανακοινώσει τον 
πλήρη αριθμό των νεκρών που 
είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή 

πλήρως επιβεβαιωμένους. Και 
το λέω αυτό, διότι συνήθως οι 
κυβερνητικοί εκπρόσωποι και 
οι κυβερνήσεις στα δύσκολα 
μαντάτα κρύβονται και βάζουν 
κάποιους υπηρεσιακούς να 
κάνουν τη δύσκολη δουλειά. 
Τι νόημα, λοιπόν, έχει αυτή η 
διαρκής και επαναλαμβανόμε-
νη κατηγορία, που δεν μπορεί 
να βασιστεί με επιχειρήματα 
και που, εν πάση περιπτώσει, 
διαψεύδεται από την ίδια την 
πορεία των πραγμάτων;».

Η απάντηση είναι πολύ 
απλή. Ηξεραν ότι υπάρχουν 
νεκροί, αλλά ενδεχομένως 
δεν ήξεραν την έκταση της 
τραγωδίας. Οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες (μπατσαρίας και 
Πυροσβεστικής), αυτοί που εί-
χαν οδηγήσει τόσο κόσμο στην 
πύρινη παγίδα, κοιμούνταν τον 
ύπνο του δικαίου (άλλωστε, αυ-
τοί και αφότου έγινε γνωστή 
η έκταση της καταστροφής, 
εύρισκαν ότι δεν είχαν κάνει 
κανένα λάθος!) και δεν ήταν 
σε θέση να δώσουν πλήρη 
ενημέρωση. Ηξεραν για τους 
πρώτους νεκρούς και σίγου-
ρα ενημέρωσαν. Δυο-τρεις 
νεκρούς, όμως, θα μπορούσε 
να τους «σηκώσει» η κυβέρνη-
ση. Γι' αυτό και ο μηχανισμός 
προπαγάνδας λειτούργησε με 
τον συνήθη τρόπο. Αποφάσισε 
να δείξει την εικόνα του υπεύ-
θυνου πρωθυπουργού, που πα-
ράτησε στη μέση την επίσκεψή 
του στο Μόσταρ και γύρισε 



www.eksegersi.gr

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018 13

επειγόντως στην Αθήνα για να 
πάρει στα στιβαρά του χέρια 
τον έλεγχο της κατάστασης. Κι 
εκεί… την πάτησαν. Δεν μπο-
ρούσαν να φανταστούν αυτό 
που θα ακολουθούσε.

Ας μας πει ο Τσίπρας: για-
τί έπρεπε μια υποτιθέμενη 
σύσκεψη στελεχών της κυ-
βέρνησης με ανώτατους υπη-
ρεσιακούς παράγοντες να 
μεταδοθεί απευθείας; Ποια 
σκοπιμότητα εξυπηρετούσε η 
απευθείας τηλεοπτική μετά-
δοση, εκτός από το να δείξει 
ότι ο πρωθυπουργός γύρισε 
και συντονίζει το έργο κατά-
σβεσης και διάσωσης (για 
να σβηστούν από τη μνήμη 
οι εικόνες από τη Μάνδρα, 
όπου δεν είχε πατήσει το πόδι 
του); Την αποτυχία τους στην 
προπαγανδιστική διαχείριση 
της κατάστασης ας μην προ-
σπαθούν τώρα να την κάνουν 
επιχείρημα… αθωότητας.

Αλλωστε, και μετά το επι-
κοινωνιακό τους Βατερλό, που 
ήταν το μόνο που τους ένοιαξε, 
γιατί αποκάλυψε τον κυνισμό, 
τον αμοραλισμό και την υπο-
κρισία τους, το ενδιαφέρον 
των συριζαίων εστιάστηκε 
αποκλειστικά στο πώς θα βγά-
λουν τον εαυτό τους λάδι. Πώς 
θα πετάξουν από πάνω τους 
κάθε ευθύνη. Ετσι, φτάσαμε 
στο πρωτοφανές φαινόμενο 
να διορίζει ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός «ανεξάρτητη επιτρο-
πή» που θα βγάλει πόρισμα 
για τα αίτια της καταστροφής! 
Παρακάμπτοντας τα θεσμικά 
όργανα του ελληνικού κρά-
τους (διοικητικά και δικαστι-
κά) και υπαγορεύοντάς τους 
τη «γραμμή».

Ηταν γνωστό από παλιότε-
ρα, όμως το ανακοίνωσε ο Τσί-
πρας στη Θεσσαλονίκη, στην 
προσπάθειά του να αρθρώσει 
κάποια αμυντική επιχειρη-
ματολογία: «Γνωρίζετε πάρα 
πολύ καλά, ότι διεξάγεται ήδη 
έρευνα από αυτούς που είναι 
αρμόδιοι να διεξάγουν έρευ-
να, που είναι η ελληνική δικαι-
οσύνη. Η εισαγγελία διεξάγει 
έρευνα εξονυχιστική. Ερευνά 
όλα τα δεδομένα και βεβαίως 
είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα 
καταλήξει σε συμπεράσματα 

σε σχέση με τα αίτια αυτής της 
καταστροφής. Οπως, επίσης, 
γνωρίζετε, έσπευσα να καλέσω 
έναν εμπειρογνώμονα από το 
εξωτερικό, έναν διακεκριμένο 
εμπειρογνώμονα, τον κ. Γκόλ-
νταμερ, ο οποίος και αυτός θα 
φτιάξει με την επιστημονική του 
ομάδα πόρισμα για τα αίτια, τις 
υποκείμενες αιτίες της κατα-
στροφής αυτής. Επομένως, 
σε σχέση με το ερώτημά σας, 
θα σας απαντούσα λέγοντας 
πως συνιστώ στην αξιωματική 
αντιπολίτευση να σταματήσει 
να παίζει το παιχνίδι της τυμ-
βωρυχίας και της δημιουργίας 
πολιτικής υπεραξίας πάνω σε 
μια εθνική τραγωδία».

Αφού διεξάγεται δικαστι-
κή έρευνα, ενώ έρευνα θα 
μπορούσε να διεξαγάγει και 
μια Εξεταστική Επιτροπή της 
Βουλής, προς τι η Επιτροπή 
Γκόλνταμερ; Μα για να βγά-
λει πόρισμα ότι δε φταίει η 
κυβέρνηση. Πόρισμα το οποίο 
ο Γκόλνταμερ είχε ήδη βγάλει 
πριν καλά-καλά πατήσει το πό-
δι του στην Αθήνα.

Στις 4 Αυγούστου, περίοδο 
που ακόμα συλλέγονταν απαν-
θρακωμένα σώματα στο Μάτι 
και στον Νέο Βουτζά, το κρατι-
κό ΑΠΕ-ΜΠΕ «εντόπισε» (αυτό 
το ρήμα χρησιμοποίησαν τα 
κυβερνητικά παπαγαλάκια) 
τον Γιόχαν Γκέοργκ Γκόλντα-
μερ, καθηγητή “Οικολογίας 
των Πυρκαγιών“ στο φημι-
σμένο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ 
του Πανεπιστημίου του Φράι-
μπουργκ, μοναδικό στην Ευρώ-
πη καθηγητή στον τομέα αυτό 
και επικεφαλής του “Παγκό-
σμιου Κέντρου Παρακολού-
θησης Πυρκαγιών“(Global Fire 
Monitoring Center - GFMC) 
του ΟΗΕ». Μιλάμε για πραγ-
ματικά λαγωνικά!

Για όσους θα βαριούνταν 
να διαβάσουν ολόκληρη τη 
συνέντευξη Γκόλνταμερ, τα 
παπαγαλάκια φρόντισαν να 
δώσουν την κεντρική ιδέα με 
το εισαγωγικό τους σημείωμα: 
«Η βασική αιτία της φονικής 
και καταστροφικής πυρκαγιάς 
στο Μάτι ήταν “η αλλοίωση του 
φυσικού τοπίου και η αλλαγή 
χρήσης γης“, επισημαίνει στη 
συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 

ο Γιόχαν Γκέοργκ Γκόλνταμερ, 
προσθέτοντας ότι η αλλαγή 
συνηθειών έχει οδηγήσει στην 
εγκατάλειψη της υπαίθρου. Και 
καταθέτει την πρόταση, “να εκ-
πονηθεί ένα εθνικό, «ολιστικό 
σχέδιο» για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση τέτοιων κατα-
στροφών όπως στο Μάτι“».

Οποία σύμπτωσις, τα ίδια 
έλεγε (χωρίς την επιστημονική 
φινέτσα ενός διάσημου καθη-
γητή) ο Καμμένος σ' εκείνη την 
προκλητική επίσκεψή του στο 
Μάτι και στη δήλωση στο BBC 
που έκανε στο τέλος: εσείς 
φταίτε που καήκατε, γιατί κλεί-
σατε τα μονοπάτια. Και καλά, 
ο Καμμένος είναι γνωστός, 
κοτζάμ καθηγητής όμως πώς 
βγάζει διάγνωση από μακριά; 
Και πώς αυτός, ο ειδικός, ανα-
φέρεται στη βασική αιτία της 
φονικής πυρκαγιάς και μιλά γε-
νικά και αόριστα για αλλοίωση 
του φυσικού τοπίου και αλλαγή 
στη χρήση γης, αποφεύγοντας 
να πει κουβέντα για τη χρόνια 
εγκατάλειψη των δασών, για 
τις διάσπαρτες χωματερές 
και τους εντελώς ασυντήρη-
τους πυλώνες της ΔΕΗ, για την 
αλλαγή του δόγματος πυρό-
σβεσης και για την πλήρη ανε-
πάρκεια και ανικανότητα του 
πυροσβεστικού μηχανισμού;

Είχε και συνέχεια το δημο-
σίευμα όμως: «Στο ερώτημα 
εάν ήταν δυνατή η κατάσβεση 
δύο ταυτόχρονα εξελισσόμε-
νων πυρκαγιών στη δυτική και 
ανατολική Αττική απαντά: “Oχι, 
διότι στο Μάτι η πυρκαγιά εξε-
λίχτηκε εντός λίγων λεπτών“, 
με την πρόσθετη επισήμανση 
ότι ακόμη και οι αμερικανοί 
πυροσβέστες αδυνατούν να 
αντιμετωπίσουν πυρκαγιές, με 
ανέμους 120 χιλιομέτρων την 
ώρα. Υπογραμμίζει, τέλος, το 
ρόλο που έπαιξαν η άναρχη 
δόμηση και οι στενοί, αδιέξο-
δοι δρόμοι ενώ στο ερώτημα 
του Πρακτορείου για εάν ήταν 
δυνατή η εκκένωση στο Μάτι ο 
καθηγητής Γκόλνταμερ απα-
ντά, επικαλούμενος τη διεθνή 
εμπειρία και πάλι: “Οχι, σε 
αυτές τις συνθήκες το τυχόν 
σχέδιο εκκένωσης δεν θα μπο-
ρούσε να έχει λειτουργήσει“, με 
δεδομένο ότι “η φωτιά επεκτά-
θηκε πάρα πολύ γρήγορα και 
με μεγάλη δριμύτητα“».

Μιλάμε για απροκάλυπτη 
προπαγάνδα από τον κυβερ-
νητικό μηχανισμό, με την 
επιστράτευση ενός «ενσωμα-
τωμένου» καθηγητή, ο οποίος 
από το Φράιμπουργκ είχε ήδη 
βγάλει πόρισμα. Θα παρα-
θέσουμε μια ερωταπόκριση 
για να καταλάβετε περί τίνος 
πρόκειται:

Ερ.: Μπορούσε η ελληνική 
κυβέρνηση να αποτρέψει την 
τραγωδία;

   Απ.: Οχι, δεν ήταν αποτρέ-
ψιμη υπό τις δεδομένες συνθή-
κες, στη δημιουργία των οποίων 
συνέβαλε ολόκληρη η κοινωνία. 
Αυτό είναι το καθοριστικό. Πρέ-
πει να διαπιστώνονται συλλογι-
κά οι αιτίες και να αντιμετωπί-
ζονται συλλογικά.

Ολοι μαζί τα φάγαμε, έλεγε 

ο Πάγκαλος, όλοι μαζί (μέσα 
και οι απανθρακωμένοι) τα 
κάψαμε απαντά ο Γκόλνταμερ!

Ενα εικοσαήμερο μετά τη 
συνέντευξή του στον κυβερνη-
τικό μηχανισμό προπαγάνδας, 
ο Γκόλνταμερ διάβαινε την πύ-
λη του μεγάρου Μαξίμου για 
να συναντηθεί με τον Τσίπρα. 
Η συζήτηση κράτησε μιάμιση 
ώρα και στο τέλος της, με μια 
λιτή ανακοίνωση, το Μαξίμου 
ενημέρωσε ότι «συμφωνήθηκε 
η συγκρότηση της επιτροπής 
για διερεύνηση των υποκεί-
μενων αιτιών της τραγωδίας 
στο Μάτι, αλλά και για την εκ-
πόνηση έκθεσης για τα ανα-
γκαία μέτρα πολιτικής για την 
ενίσχυση της προστασίας από 
φυσικές καταστροφές», με την 
απαραίτητη προσθήκη ότι «ο 
πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι 
η επιτροπή θα έχει όλη την απα-
ραίτητη στήριξη στο έργο της».

Εκανε και δηλώσεις στην κά-
μερα ο Τσίπρας, παρόμοιου πε-
ριεχομένου, ενώ ο Γκόλνταμερ 
έδειχνε λίγο αμήχανος στο ρό-
λο της γλάστρας. Προφανώς 
δεν έχει συνηθίσει να γίνεται 
δεκτός από πρωθυπουργούς. 
Ο γκεμπελίστικος μηχανισμός, 
πάντως, φρόντισε να φτιάξει 
και να διανείμει βιντεάκι δι-
άρκειας πέντε λεπτών!

Στις 7 Σεπτέμβρη ο Τσίπρας 
υπέγραψε τη σχετική από-
φαση, η οποία δημοσιεύτηκε 
στις 10 Σεπτέμβρη στο ΦΕΚ 
(3937 Β). Συστάθηκε λοιπόν 
«Ανεξάρτητη Επιτροπή για τη 
διερεύνηση των αιτιών των 
πυρκαγιών», έργο της οποίας 
είναι «η διερεύνηση των υπο-
κείμενων αιτιών των καταστρο-
φικών πυρκαγιών της 23ης και 
24ης Ιουλίου 2018 στην Αττική 
και η σύνταξη έκθεσης για τις 
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 
και τις πολιτικές που πρέπει να 
υιοθετήσει η Ελλάδα για την 
αποφυγή αντίστοιχων φαινο-
μένων στο μέλλον».

Από ποιους αποτελείται η 
Επιτροπή; Από αυτούς που 
είχε προτείνει ο Γκόλνταμερ 
ήδη από τις 4 Αυγούστου! Στη 
στημένη συνέντευξή του στο 
ΑΠΕ είχε πει ότι η Ελλάδα 
«διαθέτει επαρκή αριθμό εξαι-
ρετικών επιστημόνων» και είχε 
ονοματίσει τους Γ. Ξανθόπου-
λο, Γ. Ευτυχίδη, Ι. Μητσόπουλο, 
Γ. Μαλλίνη. Οι τέσσερις αυτοί 
κύριοι διορίστηκαν -μαζί με 
τον Γκόλνταμερ μέλη της 
Επιτροπής, με την προσθήκη 
ενός ακόμα μέλους, του Α. 
Δημητρακόπουλου (ίσως να 
είχε ξεχάσει να τον αναφέρει 
ο Γκόλνταμερ ή μπορεί και να 
προστέθηκε από τους συριζαί-
ους - αυτό δεν έχει καμιά ση-
μασία). Φυσικά, οι αρμόδιοι 
υπηρεσιακοί παράγοντες της 
δασικής υπηρεσίας αποκλεί-
στηκαν. 

Δε χρειάζεται να προσθέ-
σουμε κάτι περισσότερο. Με 
τη συνέντευξή του στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ στις 4 Αυγούστου, ο Γκόλ-
νταμερ είχε απαλλάξει από κά-
θε ευθύνη την κυβέρνηση και 
τον κρατικό μηχανισμό. Μας 
είπε από τότε το πόρισμα.

Φτύνει εκεί που έγλειφε
Δημοσιογράφος δεξιάς φυλλάδας κάρφωσε τον Τσίπρα στη 

Θεσσαλονίκη με το εξής ερώτημα: «Θα σας πάω μερικά χρόνια 
πίσω. Τον Φεβρουάριο του 2011 είχατε μεταβεί στο σταθμό διοδί-
ων στον Ισθμό της Κορίνθου για το κίνημα “Δεν πληρώνω“. Τότε 
είχατε λόγο, για χαράτσια, αισχροκέρδεια, διαχρονικό οικονομικό 
έγκλημα. Μάλιστα είχατε πει  τότε ότι ο ελληνικός λαός πλήρωνε 
πανάκριβα διόδια. Θέλω να ρωτήσω, αν γνωρίζετε ότι από την 
Πρωτοχρονιά εκτινάσσεται το κόστος διέλευσης από την Εγνατία 
Οδό και αν μετά από τρία-τριάμισι χρόνια στην κυβέρνηση θα 
πηγαίνατε πάλι σε σταθμό διοδίων να κάνετε τις ίδιες δηλώσεις».

Η απάντηση ήταν… άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε: «Μάλλον, δεν 
θα χρειαστεί, διότι σχεδιάζουμε και ήδη έχει προχωρήσει η δια-
δικασία προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο για τα αναλογικά 
διόδια και άρα θα υπάρξει ένας σαφής εξορθολογισμός, δηλαδή ο 
κάθε πολίτης – ιδίως εδώ στην Βόρεια Ελλάδα που είναι η Εγνατία, 
αλλά και στις μεγάλες εθνικές οδούς- εκεί όπου υπάρχουν διόδια 
θα πληρώνει όπως γίνεται στην Ευρώπη, ανάλογα με τα χιλιόμετρα 
τα οποία διανύει. Αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη, μια πολύ σημαντική 
τομή εξορθολογισμού η οποία έπρεπε να γίνει»!

Μ' άλλα λόγια, οι άνθρωποι που δεν πλήρωναν διόδια και τους 
οποίους εκμεταλλεύτηκε αισχρά ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσαν απλά τη 
θέσπιση… αναλογικού διοδίου. Τώρα που θα καθιερωθούν τα 
αναλογικά διόδια, όλοι θα πρέπει να αισθάνονται ευτυχισμένοι! 
Και να τα πληρώνουν με ευχαρίστηση. Ακόμα κι αν είναι διπλά-
σια-τριπλάσια. Ακόμα κι αν οι αυτοκινητόδρομοι, οι πληρωμέ-
νοι με τον ιδρώτα και το αίμα του ελληνικού λαού, παραμένουν 
στα χέρια των ίδιων εργολάβων, ντόπιων και ξένων (οι οποίοι επί 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μεταμορφώθηκαν από «διαπλεκόμενους» σε «υγιή 
επιχειρηματικότητα»).

ΥΓ. Κανένας δε σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του Τσίπρα, 
της Κωνσταντοπούλου και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που έκα-
ναν τότε πολιτική πασαρέλα στα διόδια. Πολλοί άνθρωποι, όμως, 
που συμμετείχαν σ' εκείνον τον αγώνα, ακόμα τραβιούνται στα 
δικαστήρια. Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ!

Φιέστες ξεπουληματιών
Αφού τον ρώτησαν για τα διόδια και είπε τις παπάρες του, ο 

Τσίπρας είπε να το γλυκάνει λίγο, ρίχνοντας στην αρένα… εκσυγ-
χρονισμό: «Εμαθα ότι προχθές έγινε η δοκιμαστική πρώτη του 
“Ασημένιου Βέλους“, του τρένου που θα διανύει την απόσταση 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη σε τρεις ώρες και ένα τέταρτο, πράγμα που 
σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται πια να παίρνετε το αεροπλάνο, θα 
παίρνετε το τρένο γιατί θα κάνετε τον ίδιο χρόνο. Είναι εξελίξεις 
πάρα πολύ σημαντικές, για να μην αναφερθώ βεβαίως και στο 
μετρό της Θεσσαλονίκης και σε όλες τις σημαντικές επιτυχίες που 
είχαμε αυτά τα δύσκολα  τρία χρόνια, σε δύσκολες συνθήκες, στον 
τομέα των Υποδομών».

«Ξέχασε» να πει ότι το εν λόγω γρήγορο τρένο ανήκει στην 
ιταλική Ferrovie dello Stato, στην οποία εκχωρήθηκε αντί πινακί-
ου φακής η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ οι υποδομές έχουν χρυσοπληρωθεί 
από τον ελληνικό λαό. Οσο για το «Ασημένιο Βέλος», μέχρι την 
Κατερίνη πήγε, αλλά δεν παρέλειψαν να κάνουν τη βόλτα οι υφυ-
πουργοί Μαυραγάνης, Κόκκαλης και Μπόλαρης.

Ζητά από τους ιμπεριαλιστές να 
μαλώσουν τον Μητσοτάκη!

Για τον Καμμένο και την απειλή του ότι θα ρίξει την κυβέρνηση 
ρώτησαν τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, στον Μητσοτάκη το πήγε 
αυτός: «Το θέμα που θέλω να θέσω, όμως, είναι ξεκάθαρο. Αν ο 
κύριος Μητσοτάκης πιστεύει αυτό που λέει, ότι η Συμφωνία αυτή 
είναι εθνικά επιζήμια, τότε γιατί δεν κάνει το πάρα πολύ απλό. (…) 
Ας βγει λοιπόν –την άλλη εβδομάδα εδώ θα είναι, στη Θεσσα-
λονίκη- και ας πει το πολύ απλό. Αυτό που λέει για τον νόμο Κα-
τρούγκαλου. Οτι θα φέρει τον νόμο Πινοσέτ στη θέση του νόμου 
Κατρούγκαλου, στο Ασφαλιστικό. Θα τον ξηλώσει, λέει. Αυτό που 
λέει για μια σειρά άλλες νομοθεσίες που δεν του αρέσουν, όπως 
τον νόμο Παρασκευόπουλου. Γιατί δεν βγαίνει λοιπόν να πει ότι 
“εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει τι θα ψηφίσει, αλλά εγώ θα τον 
ακυρώσω. Θα ακυρώσω τη Συμφωνία“. Και να βγει να πάει στο 
ΝΑΤΟ, στους συμμάχους μας, στον κύριο Στόλτενμπεργκ, και 
να πει “το αργότερο τον ερχόμενο Οκτώβριο θα έχουμε εκλογές, 
εσείς δεν θα έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης, θα πάρει 
πάνω από ένα χρόνο, άμα βγω εγώ πρωθυπουργός θα έρθω στο 
ΝΑΤΟ και θα πω δεν συμφωνώ“. Γιατί δεν το λέει αυτό; Ξέρετε, 
πολιτική εκ του ασφαλούς είναι εύκολο να κάνει κανείς».

Με το ίδιο πνεύμα μίλησε και στο Ευρωκοινοβούλιο, όταν του 
«την μπήκε» ένας ισπανός δεξιός ευρωβουλευτής: «Μιλήσατε για 
λαϊκισμό. Λυπάμαι, αλλά στη δική σας παράταξη και πάλι πρέπει 
να στραφείτε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος λαϊκισμός από τη στάση 
που κρατά η ΝΔ σε σχέση με την αναγκαία για την Ευρώπη και τα 
Βαλκάνια επίλυση του ζητήματος των Σκοπίων. Είναι μία στάση-
ορισμός του λαϊκισμού και του καιροσκοπισμού».



www.eksegersi.gr

14 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018

Κρίση προσωπικότητας πρέ-
πει να περνάει μια σημα-

ντική μερίδα οπαδών του ΠΑ-
ΟΚ. Τη στιγμή που συγκρούο-
νταν με τους μπάτσους στους 
δρόμους ζητώντας να σταλούν 
στο πυρ το εξώτερον οι εθνο-
μηδενιστές του ΣΥΡΙΖΑ που 
ξεπούλησαν τη Μακεδονία 
στους γυφτοσκοπιανούς, ο 
Τσίπρας ανακοίνωνε από το 
βήμα της ΔΕΘ ότι η κυβέρνη-
σή του θα πάρει άμεσα όλες 
τις απαραίτητες πρωτοβουλίες 
για να ικανοποιηθεί το διαχρο-
νικό αίτημα της ομάδας και να 
κατασκευαστεί νέο γήπεδο 
στην Τούμπα. Λίγες μέρες πριν 
ανεβεί στη Θεσσαλονίκη, είχε 
γίνει κυβερνητική σύσκεψη για 
το θέμα και ήταν κοινό μυστικό 
ότι με το θέμα του γηπέδου η 
κυβέρνηση θα προσπαθούσε 
να εξευμενίσει τους οπαδούς 
του ΠΑΟΚ και να δυσκολέψει 
την προσπάθεια του Σαββίδη 
να τους στρέψει εναντίον της.

Ο τρόπος με τον οποίο έγι-
νε η εξαγγελία από τον Τσίπρα 
(«τήρησα τις δεσμεύσεις μας 
για το μετρό, για τον ΟΑΣΘ 
και συνεχίζουμε, και σήμερα 
είμαι σε θέση να ανακοινώσω 
ότι παραχωρούμε άμεσα τον 
χώρο του στρατοπέδου στην 
Ανω Τούμπα, για να αποκτή-
σει ο ΠΑΟΚ το γήπεδο των 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών 
που αξίζει στην ιστορία του 
και την πόλη της Θεσσαλονί-
κης») είναι χαρακτηριστικός 
και δεν αφήνει περιθώρια αμ-
φισβήτησης της πολιτικής του 
στόχευσης.

Τα κέρδη για την κυβέρνηση 
σε επικοινωνιακό επίπεδο ήρ-
θαν από την πρώτη στιγμή. Ο 
Τσίπρας επισκέφτηκε το περί-
πτερο του ΠΑΟΚ στη ΔΕΘ πα-
ρέα με τον αμερικανό πρέσβη, 
συνομίλησε με οπαδούς της 
ομάδας και οι εκπρόσωποι της 
ΠΑΕ του έδωσαν δώρο μια φα-
νέλα της ομάδας, η οποία είχε 
το όνομά του και τον αριθμό 19 
(στον πρέσβη έδωσαν φανέλα 
με το όνομά του και τον αριθ-
μό 26, σε μια συμβολική κίνη-
ση που παρέπεμπε στο 1926, 
χρονιά ίδρυσης του ΠΑΟΚ). 
Εκτός από το επικοινωνιακό 
επίπεδο και παρά το γεγονός 
ότι ο Σαββίδης δεν έχει κάνει 
κάποια προσωπική δήλωση για 
το θέμα, η κυβέρνηση έχει αρ-
χίσει να έχει και πολιτικά οφέ-
λη, αφού οι εξελίξεις ευνοούν 
την κυβερνητική προπαγάνδα. 

Την επαύριο της εξαγγελίας 
Τσίπρα, αντιπροσωπεία από 
μέλη της διοίκησης του ΠΑΟΚ 
είχε επίσημη συνάντηση στην 
Τούμπα με υπουργούς (Καμμέ-
νο, Νοτοπούλου, Κόλλια-Τσα-
ρουχά) και κυβερνητικά στε-
λέχη, στην οποία ο Καμμένος 
δεσμεύτηκε ότι θα παραχω-
ρηθεί άμεσα στον ΠΑΟΚ από 
το υπουργείο Εθνικής Αμυνας 
η έκταση των 21 στρεμμάτων, 
στην οποία θα ανεγερθεί το 
γήπεδο, και ότι στη συνέχεια 
το υπουργείο Μακεδονίας – 

Θράκης, που θα έχει το γενικό 
συντονισμό όλων των υπουρ-
γείων, θα προχωρήσει και στις 
αναγκαίες νομοθετικές ρυθμί-
σεις σε σχέση με το χωροταξι-
κό, σύμφωνα με τις προτάσεις 
του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Από 
τον κυβερνητικό Τύπο γίνεται 
προσπάθεια να σχηματιστεί η 
εντύπωση της αγαστής συνερ-
γασίας, με τις δυο πλευρές να 
συνομιλούν και να εξετάζουν 
από κοινού τις ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν, προκειμένου 
να γίνει πράξη η κυβερνητική 
εξαγγελία και να πάρει σάρκα 
και οστά το νέο γήπεδο. 

Μια ακόμη παράμετρος που 
ενισχύει την άποψη ότι το θέμα 
του γηπέδου θα δώσει πολιτική 
ανάσα στην κυβέρνηση είναι η 
μάλλον αμήχανη δήλωση του 
πρώην υφυπουργού Αθλητι-
σμού και βουλευτή της ΝΔ, Γι-
ώργου Ορφανού, ο οποίος έχει 
στενές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ. 
Σε δηλώσεις σε ραδιοφωνικό 
σταθμό της συμπρωτεύουσας, 
δήλωσε ότι είναι θετικό που η 
κυβέρνηση εγκρίνει την κατα-
σκευή νέου γηπέδου για τον 
ΠΑΟΚ, αλλά το ανακοίνωσε με 
λάθος τρόπο («γιατί έβαλε τον 
ΠΑΟΚ ανάμεσα στο Μακεδο-
νικό και σε άλλα θέματα. Είναι 
δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ είναι 
Μακεδονία και μετά είναι όλα 
τα άλλα») και τόνισε ότι είναι 
απαράδεκτο να χρησιμοποιεί 
η κυβέρνηση τον αθλητισμό 
για να πάρει ψήφους.

Με ενδιαφέρον αναμένο-
νται οι κινήσεις του Σαββίδη, 
ο οποίος αφενός θα πρέπει να 
συνομιλεί σε καλό κλίμα με 
την κυβέρνηση, προκειμένου 
να προχωράει απρόσκοπτα η 
πορεία ανέγερσης του γηπέ-
δου, και αφετέρου χάνει τη 
δυνατότητα για να κάνει αντι-
πολίτευση στην κυβέρνηση 
μέσω του ΠΑΟΚ. Αν μάλιστα 
στα επόμενα παιχνίδια του 
πρωταθλήματος συνεχιστεί η 
«βοήθεια» που έχει η ομάδα 
από τους διαιτητές, τότε τα 
περιθώρια αντικυβερνητικής 
πολιτικής θα στενέψουν ακόμη 
περισσότερο για τον Σαββίδη.

Προς το παρόν, η μοναδική 
«παραφωνία» στο σκηνικό που 
θέλουν να στήσουν οι Τσιπρο-
καμμένοι είναι η μερίδα των 
οργανωμένων οπαδών που 
δεν ελέγχεται από τον Σαβ-
βίδη, η οποία όμως δεν έχει 
τη δεδομένη χρονική στιγμή 
ιδιαίτερη επιρροή στις τάξεις 
των οπαδών του ΠΑΟΚ και 
δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο, 
ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη. 
Μάλιστα δε θα έχουν άδικο 
όσοι υποστηρίζουν την άποψη 
ότι η ανακοίνωση που εξέδω-
σε ο Πανελλήνιος Σ.Φ. ΠΑΟΚ 
Αθηνών 1974 έχει βασικό στόχο 
την  ΠΑΕ και τον Σαββίδη και 
λιγότερο το κυβερνητικό στρα-
τόπεδο. Αφορμή για τη σκλη-
ρή ανακοίνωση των αθηναίων 
ΠΑΟΚτζήδων ήταν η ενέργεια 
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να δωρίσει 

στον Καμμένο μια φανέλα της 
ομάδας με το όνομά του και 
τον αριθμό 12. Με την ανακοί-
νωσή τους χαρακτηρίζουν τη 
διοίκηση της ΠΑΕ ανιστόρητη 
και της υπενθυμίζουν ότι «το 
Νούμερο 12 είναι ταγμένο στη 
ζωντανή Θύμηση των νεκρών 
μας αδερφών που πέθαναν 
στο δρόμο υπερασπιζόμενοι 
τα τέσσερα ιερά γράμματα. 
Το Νούμερο 12 δεν χαρίζεται, 
ούτε κατακτιέται, το νούμερο 
12 αποτελεί το Θεματοφύλακα 
της ύπαρξής μας, παραμένει 
ανέπαφο και ανέγγιχτο, αιώ-
νια αφιερωμένο και φορεμένο 
από αυτούς που μαρτύρησαν 
τη ζωή τους για το Σύλλογο». 
Στη συνέχεια η ανακοίνωση 
τονίζει ότι η διοίκηση δεν έχει 
την νομιμοποίηση «να δωρίζει 
φανέλες του Συλλόγου μας 
στην κυβέρνηση Φλαμπου-
ράρη (σ.σ. είναι ξεκάθαρη η 
σπόντα για τις σχέσεις κυ-
βέρνησης - Μελισσανίδη) που 
χάρισε ένα πρωτάθλημα κερδι-
σμένο με αίμα». Και καταλήγει 
με προτροπή προς την ΠΑΕ να 
σεβαστεί τα όσια και τα ιερά 
του ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι οι 
οργανωμένοι οπαδοί της ομά-
δας «δεν τυφλωνόμαστε από 
τις δήθεν εξαγγελίες νέων γη-
πέδων και αυτά μας είναι πλή-
ρως αδιάφορα στη χώρα των 
ήξεων-αφίξεων. Δεν μας νοιά-
ζουν τα κλικ σας, το κους κους 
και τα περί ανέμων και υδάτων, 
όταν για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά επιχειρείται η σκύλευ-
ση της ομάδας στα παρασκή-
νια. Σας διαβεβαιώνουμε ότι 
δεν θα αφήσουμε με ΤΙΠΟΤΑ 
και για ΤΙΠΟΤΑ να γκρεμιστεί 
ούτε κόκκος σκυροδέματος 
από το γήπεδο ιδιοκτησία και 
κόπο των παππούδων μας, χω-
ρίς τη διασφάλιση της μάνας 
του Συλλόγου».

Παραθέσαμε σχεδόν ολό-
κληρη την ανακοίνωση για να 
δείξουμε ότι παρά την πρό-
θεση των συντακτών της να 
υπερασπιστούν τα «όσια και 
τα ιερά» και την ιστορία της 
ομάδας τους, το τελικό διά 
ταύτα είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι 
πάνω απ' όλα και αξίζει κάθε 
θυσία.  Με αυτό το συμπέρα-
σμα, επί της ουσίας αυτοαναι-
ρούνται, γιατί επιτρέπουν στον 
Σαββίδη και την παρέα του να 
τους πουν ότι για να γίνει πραγ-
ματικότητα το νέο γήπεδο της 
ομάδας στην Τούμπα και να 
διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρ-
ξουν φέτος τρικλοποδιές σε 
βάρος του ΠΑΟΚ, είναι υπο-
χρεωμένη η διοίκηση της ΠΑΕ 
να κάνει «ανοίγματα» και κινή-
σεις καλής θέλησης προς την 
κυβέρνηση.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Η  φανέλα του ΠΑΟΚ και η 
«φανέλα» της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Δύο χιλιάδες δεκαοχτώ
παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό

Χρυσαυγίτης; Ασφαλίτης; Αλήτης; Παραμένουν τα ερωτη-
ματικά για την ταυτότητα του ασύλληπτου (παρά την πολυά-
ριθμη αστυνομική δύναμη που ήταν κοντά) κουμπουροφόρου 
που απείλησε φωτορεπόρτερς στη Θεσσαλονίκη…

Τρία πουλάκια κάθονταν στου Αλέξη το ρολόι
που 'ναι βαρύ, είναι καλό κι οχτώ μισθούς κοστίζει.

Το 'να την Αρτα τήραε, το άλλο την Καβάλα
το τρίτο το μακρύτερο ησυχασμό δεν είχε

τηράει ζερβά, τηράει δεξιά κι αρχίζει να τα χώνει:
- Εσύ που όλα τα 'κανες, της Ευρωλάνδης μπάτλερ

θέλω να ξέρω τι θα λες ανάμνηση σαν θα 'σαι.
Πως όλα τα ξεπούλησες μονάχα για τη δόξα;

Για τα λεφτά; Το βόλεμα; «Για να πιστέψουν όλοι
πως τίποτε δε γίνεται» που 'λεγε η Ουλρίκε;

Κι ύστερα πέταξε γοργά, πήγε κατά τους κάδους
απορριμμάτων κι έγνεψε με νόημα στον αγύρτη.

Κατά τα λοιπά 
και στο περιθώ-
ριο των θεαμά-
των, υπάρχουν 
και τα ανούσια, 
καθημερινά θέ-
ματα. Οπως το 
ότι ξεκίνησαν 
πάλι οι ηλεκτρο-
νικοί πλειστηρι-
ασμοί και μόνο 
για τον Σεπτέμ-
βριο έχουν προ-
γραμματιστεί 528, με τον αριθμό να ανεβαίνει σε 2.400 μέχρι 
το τέλος του μήνα, ενώ το τελευταίο τετράμηνο του 2018 θα 
«τρέξουν» 7.000 ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί. Συνολικά είναι 
προγραμματισμένοι 16.707 πλειστηριασμοί ως τις 3 Απριλίου 
2019. Διότι ήρθαν οι κομμουνισταί και μας παίρνουν τα σπίτια, 
όπως προφύτευσαν (ναι, προφύτευσαν) οι νοικοκυραίοι του 
παρελθόντος.

Φόλα στον καπιταλισμό και σ' όσους του σκουπίζουν
πρόθυμα τα οπίσθια φτύνοντας τον κοσμάκη.
Φόλα στο σάπιο σύστημα (όχι με ευχολόγια)

ψόφος στους υπηρέτες του και πρώτα στους Νενέκους.
Κοτζάμ τιμώμενη χώρα στη ΔΕΘ, τέτοιοι αδελφικοί δεσμοί 

και δεσμοί αίματος (μιλάμε για πολύ αίμα), τόσα ειπώθηκαν 
και γράφηκαν για τη μεγάλη αγάπη, αλλά ούτε μια μεγάλη 
εκδήλωση για την 11η Σεπτεμβρίου! Το ζήτημα προξενεί αλγει-
νή εντύπωση, όχι μόνο και όχι μ' όνο στην Κοκκινοσκουφίτσα, 
αλλά προσβάλλει το κοινό περί δικαίου και στενών σχέσεων 
αίσθημα.

Τι Καραγκιόζης είν' αυτός άθικτος μες στα χρόνια!
Τη μια με το ποδήλατο, με το κανό κατόπι

κι απέ ξανά με το κανό! Μα τόση αχρηστία;
Τρέλανε και τρομοκράτησε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτι-

κούς ο ιππουργός Παιδιάς, με το μήνυμά του που διαβάστηκε 
σε όλα τα σχολεία μετά τον καθιερωμένο και πατροπαρά-
δοτο (μητροπαράδοτος δεν υπάρχει) αγιασμό. Θαρρείς και 
του είπαν να κάνει διατριβή για τη σχολική βία! Και πάνω που 
όσοι δεν έβριζαν αποκοιμήθηκαν, βγήκε και είπε ότι από του 
χρόνου τα σχολεία θα ξεκινούν στις εννιά το πρωί για να κοι-
μούνται περισσότερο. Αντε, καληνύχτα…

Να μου ξηγήσουν τ' όνειρο φέρτε ονειροκρίτες
που το 'δα και πετάχτηκα μέσα στη μαύρη νύχτα.
Ημουνα, λέει, σαν πασάς κάπου στην Ευρωλάνδη

στις σάλες τις φανταχτερές που όμως ήταν χαρέμια
και γύρω μου χορεύανε ευνούχοι κι οδαλίσκες.
Από ευνούχους γνώρισα έναν που λέγαν' Πάνο
έναν που λέγαν' Γιούκλιντες κι ένα ζαβό Νικόλα.
Γι' άλλους δεν κοίταξα γιατί έχασα το μυαλό μου

μέσα σε νάζια και χορούς από τις τόσες σκλάβες.
Και τι να πρωτοθυμηθώ! Τη ζεϊμπεκιά της Ολγας;
Την Εφη το βλαχαδερό που 'μαθε να κουνιέται;

Τον καραγκούνικο χορό από δυο Κατερίνες;
Τον δίσκο με τα γεμιστά που μια Θεανώ κερνούσε;
Το χούλα χουπ της Ελενας; Τη Μπέττυς τη μαντίλα

που 'φερε απ' το εξωτικό εκείνο της ταξίδι;
Oh god, θεέ μου και mon dieu, ανέκραξα ο άθεος.

Να μου ξηγήσουν τ' όνειρο φέρτε ονειροκρίτες
που το 'δα και σκυλόβριζα κι ως την αυγή ξερνούσα
πάνω σε μια παλιά «Αυγή» που είχα για τα τζάμια.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Ολη η χώρα σε μια φωτογραφία

Οι λόγοι για τους οποίους ο Σαββίδης αποφάσισε να είναι ο βα-
σικός υποστηρικτής των συγκεντρώσεων ενάντια στη συμφωνία των 
Πρεσπών έχουν αναλυθεί διεξοδικά από τις πολιτικές στήλες της 
Κόντρας. Οσοι παρακολούθησαν τα δρώμενα πριν και μετά την πρό-
σφατη συγκέντρωση για το Μακεδονικό κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ, 
εύκολα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι οργανωμένοι οπαδοί του 
ΠΑΟΚ αποτελούσαν την αιχμή του δόρατος και το δυναμικό κομμάτι 
των συγκεντρωμένων που συγκρούστηκαν με τους μπάτσους για να 
έχουν τα κανάλια, εικόνα και ήχο. Βλέποντας φωτογραφίες από τη συ-
γκέντρωση των «μακεδονομάχων» της ΔΕΘ, θυμηθήκαμε τη θρυλική 
ατάκα προπονητή ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Ο φέρελπις 
τεχνικός, κλείνοντας την «εθνικοπατριωτική» ομιλία που είχε στόχο να 
ανεβάσει το φρόνημα των παιχτών της ομάδας του, τους παρότρυνε 
να βγουν με ορμή και δύναμη στον αγωνιστικό χώρο και να είναι σίγου-
ροι ότι «με τη βοήθεια του θεού θα τους γα@@@@@με την Παναγία». 
Δυστυχώς, η διαπίστωση ότι οι αντιφασίστες οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν 
χάσει τον έλεγχο της εξέδρας και ότι το εθνικιστικοφασιστικό δηλη-
τήριο έχει μολύνει και συνεχίζει να μολύνει πάρα πολλούς νεολαίους 
από τις εξέδρες της Τούμπας κόβει κάθε διάθεση ιλαρότητας.
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> Γιατί «κατάντια Καραμπελιά 
και ΑΡΔΗΝ» η συμμετοχή τους 
στην πορεία των ακροδεξιών; 
Τι τους χωρίζει από αυτόν το 
συρφετό;

> Πόσο είπαμε ότι ήταν οι «μα-
κεδονομάχοι» στο Σόλουν το 
περασμένο Σάββατο;

> Συναγωνισμός (ευγενής 
άμιλλα…) μέχρι διαγωνισμού 
(…) μεταξύ ελευθεριακο-
ελευθεριαζόντων και δεξιών-
ακροδεξιών  για το σύμφωνο 
μη επίθεσης ΕΣΣΔ-Γερμανίας. 
Οταν συμπορεύονται, φαινο-
μενικά, μη συμβατές απόψεις 
(και δυνάμεις). Εξάλλου, η ΕΕ 
χρηματοδοτεί τις ευγενείς 
προσπάθειες ταύτισης ναζι-
σμού-κομμουνισμού χωρίς να 
πολυψάχνει…

> Την 1η Σεπτεμβρίου 2007 ο 
Ριζοσπάστης τιτλοφορεί είδη-
σή του «“Κράτος εν κράττει” 
η πολυεθνική μεταφορική 
COSCO», ξεχνώντας (…) να 
αναφέρει ότι η συγκεκριμένη 
εταιρία είναι κινεζικών συμφε-
ρόντων. Καπιταλιστική και δη 
ιμπεριαλιστική χώρα προφα-
νώς η Κίνα. Την 19η Μαρτίου 
1999 σε δημοσίευμά του με τίτ-
λο «ΗΠΑ-ΚΙΝΑ - Οι Αμερικα-
νοί προωθούν το “αντιπυραυ-
λικό σύστημα” – Αντιδράσεις 
και έντονες ανησυχίες από 
την Κίνα» μας κάνει «λιανά» 
τη θέση της Κίνας. Στο μισό 
περίπου άρθρο κάνει γνωστή 
τη θέση της (συμμεριζόμενος 
την αντίδρασή της…).

> Κολιγιάννης τιμώμενος από 
Περισσό: να ξαναρίξουμε μια 
ματιά στο άρθρο του σ. Μ. Πέ-
τσα για την Τασκένδη.

> Μεταξύ των φίλων (και συ-
ντρόφων) του Περισσού: το 
Συριακό «Κ» Κ (στο 10ο συνέ-
δριο του οποίου παραβρέθηκε 
αντιπροσωπεία του Περισσού). 
Οι σύνεδροι επιβεβαίωσαν 
την προσήλωσή τους (μετα-
ξύ άλλων) στη συνεργασία 
με το Αραβικό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα Μπάαθ (του προέδρου 
Ασαντ…).

> Και άλλη μια «επιτυχία» του 
Περισσού: Χωρίς αντίρρηση 
πήρε μέρος στην «17η διεθνή 
συνάντηση κομμουνιστικών 
και εργατικών κομμάτων» 
(Ιστανμπούλ, 30/10 – 1/11/2015), 
στην οποία συμμετείχε και το 
«Κ»Κ Κίνας καθώς και το «επα-

ναστατικό» (μέχρι εθελοδου-
λείας) «Κ»Κ Ιράκ.

> Ναι, σε όλα (για τις φίλες 
και συμμάχους ΗΠΑ από τον 
Alexis). Ανευ τσίπας.

> «Ενισχυμένο το πρωτογενές 
πλεόνασμα στο 7μηνο του 
2018» - Γραφείο Προϋπολογι-
σμού Βουλής. Στύψιμο κανο-
νικό.

> «Αείμνηστος» ο Κ. Κολιγιάν-
νης (Ριζοσπάστης, 15/4/1999). 
Ριζοσπάστης (2/5/2018): «1961 
– Ξεκινά τις εργασίες του το 8ο 
Συνέδριο του ΚΚΕ (2-8/5/1961). 
Η σύγκλησή του έγινε σε συν-
θήκες που είχαν διαμορφώσει 
η δεξιά οπορτουνιστική στρο-
φή, η εσωκομματική διαπάλη 
και οι Αποφάσεις της 6ης και 
7ης ολομέλειας (1956 και 1957 
αντίστοιχα)»… Α! Γραμματέας 
της ΚΕ του Κόμματος εκλέ-
χθηκε ο Κώστας Κολιγιάννης. 
Από τον οποίο παρέλαβε ο Χ. 
Φλωράκης…

> Τώρα θα μου πείτε εδώ ο 
Περισσός δέχθηκε προσφορά 
(οικονομική) από τον «Τίγρη», 
σ’ αυτά θα κολλήσει…

> Οι ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές 
«τιμούν» τα θύματα σε Μάτι, 
Γένοβα, Καλαβρία με δήλωση 
του Α. Ταγιάνι και ενός λεπτού 
σιγή. Οι ιμπεριαλιστές…

> Ελα, μ… στον τόπο σου!

> «Πρόωρες εκλογές» - ΤΑ 
ΝΕΑ, 10/9/2018. Σώωωπα!

> Στις «εξαγγελίες» Τσίπρα, 
μην κρατάς καθόλου καλάθι.

> Fart art! (All we hear is radio 

gaga – radio gugu). 

> Η υπουργός Εφη (βλέπε 
ΣΣΕ) απ’ ό,τι φαίνεται θεωρεί 
ότι απευθύνεται σε ηλίθιους 
λωτοφάγους χωρίς τσίπα.

> Αειντε!

> Μην αρχίσουμε τα… Γαλλικά!

> «Η πολιτική ηγεσία του Υπ. 
Παιδείας στον αγιασμό για την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς» 
(avgi.gr, 10/9/2018). Σώσον, Κύ-
ριε, τον λαόν σου…

> Από τους λαοπλάνους!

> Που με πλάνο επιδιώκουν να 
μας αποπλανήσουν.

> Πρωκτοφασιστοσύναξη στο 
Σόλουν.

> Του κώλου, δηλαδή.

> «Ο κ. Φέσσας ζήτησε να 
περικοπούν επιτέλους οι συ-
ντάξεις» - avgi.gr, 7/9/2018, 
speaking. Το ότι η συγκυβέρνη-
ση μας έχει φεσώσει μέχρι το 
’60, της διαφεύγει της φαιορόζ 
αυγούλας…

> Να και το δούλεμα του SEO 
του ESM Ρέγκλινγκ: «Η Ελλά-
δα θα αποτελέσει άλλη μια 
ιστορία επιτυχίας». Το πολυ-
διαφημισμένο (κατά το σχε-
τικά πρόσφατο παρελθόν) ως 
success story…

> Οι δολοφονίες δεν ξεπλένο-
νται με «έργα οδοποιίας» (σ.σ 
ουάου!) στα Κύθηρα, ω περιφέ-
ρεια Αττικής.

> Αννα- Μισέλ: λεοπαρδαλέ…

> Αφού η Παπακώστα «ασπά-
ζεται την καραμανλική σκέψη», 

ο Βούδας της Ραφήνας καθο-
δηγεί το (κυβερνητικό) πνεύμα 
της. Ποιος Μάο και πράσιν’ 
άλογα.

> The Buddah of Suburbia (πε-
ρίπου…).

> Για πολλές μπάτσες ο Γ. 
Μπαλάφας (συνέντευξη στον 
ΑΝΤ1): «Υπάρχει δημοσιονο-
μικός χώρος 1,2 δισ. χάρη στις 
θυσίες του ελληνικού λαού, 
που μπορούν να δοθούν για 
την αποκατάσταση των αδικι-
ών που έγιναν τα χρόνια του 
μνημονίου». Θράσος χιλίων 
πιθήκων! Ο ίδιος μπιπ-μπιπ που 
δήλωνε ότι ο Σύριζα δεν είχε 
δεσμευθεί για μη εφαρμογή 
μνημονίων.

> Η διαδήλωση της 15/9 χωρά-
ει και τον ΣΥΡΙΖΑ;

> Aς πάρουν μια απόφαση 
όσοι ακόμα φλερτάρουν με 
τους επονομαζόμενους οπα-
δούς των ομάδων (και καλά 
αθλητικών): φίδι που επωάζει 
αυγά με δηλητήριο είναι ο χώ-
ρος αυτός.

> «Δεν είμαστε ο τρίτος δρό-
μος, είμαστε ο μόνος δρόμος 
για μια πραγματικά προοδευ-
τική διακυβέρνηση» - Φώφη. 
Σαν άλλος Φλωράκης την 18η 
Οκτώβρη 1981.

> Μα τον τρίτο δρόμο;

> 84,4% η συμμετοχή στις σου-
ηδικές εκλογές σύμφωνα με 
την Valmyndigheten (Swedish 
Electoral Authority). Βέβαια 
αυτά είναι τα αρχικά στοιχεία.

> Δεν θα δοθεί Νόμπελ Λο-
γοτεχνίας το 2018. Ελαφρώς 
στήκαμεχε.

> Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Φέσ-
σας, υποστηρίζει: «Εθνική ευ-
θύνη η βελτίωση του επενδυ-
τικού περιβάλλοντος» (efsyn, 
9/9/2018). Και σεις με τα πολ-
λά, και μεις με τα λίγα (ή το 
τίποτα).

> Δηλαδή, υπο-υποκατώτατο 
μισθό για να χαρούν τα… μπού-
τια μας ανάπτυξη;

> Και μακροχρόνια ανεργία;

> Που κόκαλα δεν έχει και κό-
καλα τσακίζει;

> Λοιπόν, κ. πρόεδρε, we pass.

> Over.
Βασίλης

Μετά την (όχι σοκαριστική) δήλωση
Τσίπρα για τους άνω των 70 ετών

συνταξιούχους, μήπως λύθηκε κάποια απορία
για τις διαφορές Τσίπρα – Κούλη; Και

οι δυο μας ΠΙ-ΔΑΝΕ και μας επεξεργάζονται
(κοινώς μας δουλεύουν, ενώ εμείς

δουλεύουμε μια ζωή για τα αφεντικά τους
με όρους κινεζοποίησης)

  Dixi et salvavi animam meam

u «Οποιος δεν αγαπά τη Γερμανία, να φύγει από τη Γερμανία 
γράφει το πλακάτ στα χέρια του διαδηλωτή στο Κέμνιτς της Γερ-
μανίας. Ηταν το κεντρικό σύνθημα των ρατσιστικών διαδηλώσεων 
που συνόδευσαν το αντιμεταναστευτικό πογκρόμ στην ανατολι-
κογερμανική αυτή πόλη. Η εικόνα του ηλικιωμένου διαδηλωτή 
δεν παραπέμπει στην κλασική εικόνα του νεοναζί. Αν δεν ήξερε 
κανείς τα συμπαρομαρτούντα, δε θα κατέτασσε αυτόν τον άν-
θρωπο με το αγαθό χαμόγελο (το σουλούπι του παραπέμπει σε 
εργάτη, άνθρωπο της δουλειάς σίγουρα) στην ίδια συνομοταξία 
με τους Κασιδιάρηδες, τους Λαγούς, τους Παναγιώταρους και 
τους Καιάδες. Κι όμως, αυτές οι διαδηλώσεις δεν ξεπήδησαν 
αυθόρμητα. Τις οργάνωσαν οι νεοναζί και οι ακροδεξιοί της ση-
μερινής Γερμανίας. Και βρήκαν ανταπόκριση από ανθρώπους της 
δουλειάς. Οπως είχαν βρει και οι προπάτορές τους, ο Χίτλερ και 
η ναζιστική συμμορία του. 

u Το Κέμνιτς, μια πόλη 
καθαρά βιομηχανική, 
είχε καταστραφεί στον 
Β' παγκόσμιο πόλεμο. 
Ανοικοδομήθηκε ως 
πρότυπη σοσιαλιστική 
πόλη και ονομάστηκε 
Πόλη του Καρλ Μαρξ, 
για να μετονομαστεί 
σε Κέμνιτς μετά την 
επανένωση το 1990. Οι 
ρατσιστικές διαδηλώ-
σεις έγιναν στην πλα-
τεία όπου δεσπόζει η 
γρανιτένια προτομή 
του ιδρυτή του επιστη-
μονικού σοσιαλισμού, του ανθρώπου που σφράγισε την ιστορία με 
τη μνημειώδη φράση: προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε. «Το 
Κέμνιτς δεν είναι ούτε γκρι ούτε καφέ» γράφει το πανό που ανήρ-
τησαν στη βάση του αγάλματος οι διοργανωτές των ρατσιστικών 
διαδηλώσεων. Υβρις αναμφισβήτητα. Από κάτι τέτοιες ύβρεις, 
όμως, εμπνέονται κάποιοι «αριστεροί», σαν τη Σάρα Βάγκεκνεχτ 
και τον Οσκαρ Λαφοντέν, που αφού απέτυχαν ως Die Linke (Η 
Αριστερά) να υπερσκελίσουν τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία, 
επιχειρούν τώρα με το «Σηκωθείτε» να ψαρέψουν στα θολά νερά 
του γερμανικού εθνικισμού και του αντιμεταναστευτικού ρατσι-
σμού, καταγγέλλοντας τη Μέρκελ για πολιτική «ανοιχτών συνό-
ρων» (έγραψε σχετικά η «Κόντρα» στο προηγούμενο φύλλο της).

u «Στη χώρα μας δεν 
υπάρχει αστική τάξη. Οι 
Ελληνες αστοί ζουν στο 
εξωτερικό. Αυτούς που 
ονομάζουμε αστική τάξη 
δεν είναι ούτε αστική ούτε 
τάξη. Είναι ένα κοπάδι κο-
πρόσκυλα που λυμαίνονται 
τα δάνεια τις προμήθειες 
και τα δημόσια έργα - Με-
λαγχολική Αριστερά - Ψυ-
χή Βαθειά».
Μαυρομιχάλη και Ισαύρων είναι γραμμένο το… τατζιπάο. Τυπικό 
δείγμα των καιρών κι αυτό. Με έγνοια στοιχειωδών αρχών της 
πολιτικής οικονομίας και της μαρξιστικής κοινωνιολογίας, ο κα-
θένας γράφει την… αναλυσάρα του, νομίζοντας ότι διαφωτίζει. 
Μη αντιλαμβανόμενος ότι το μόνο που κάνει είναι να προσπαθεί 
να βυθίσει και άλλους στο δικό του νέφος από επιστημονικές 
πλάνες και ιδεολογικές λόξες. Δεν ξέρουμε (και δεν έχει σημασία) 
αν η «Μελαγχολική Αριστερά» είναι ένας ή πολλοί. Η ανάγκη για 
μια οργανωμένη «Κομμουνιστική Αριστερά» είναι το σημαντικό.

οι τοίχοι έχουν φωνή

Ο νικητής, ο βοηθός του κι εκείνος που πλέον προσπαθεί απλά 
ν' αποφύγει τα χειρότερα. Δεν κατέληξαν σε συμφωνία Πούτιν, 
Ροχανί και Ερντογάν, όμως το γεγονός ότι ο τελευταίος, ηγέτης 
χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, αναγκάζεται να συνομιλήσει μόνος του 
με τους άλλους δύο, δείχνει ποιος πραγματικά νίκησε στη Συρία.



 Μea culpa;
Ερμηνεύτηκε ως «το mea culpa» του Τσίπρα και η ερ-

μηνεία δεν είναι λάθος. Αν τη δεις από τη σκοπιά της 
αστικής πολιτικής. Γιατί αν τη δεις από την αντίθετη 
σκοπιά, από τη σκοπιά του αγώνα για την κοινωνική 
απελευθέρωση, τότε είναι λάθος, καθώς εκλαμβάνει 
την υποκρισία ως ειλικρίνεια.

«Δεν είναι κακό ότι άλλαξα, κακό είναι ότι κάποιοι 
παραμένουν αδιόρθωτοι», είπε ο Τσίπρας σε μια απο-
στροφή της δευτερολογίας του στο Ευρωκοινοβούλιο, 
την περασμένη Τρίτη.

Βολική για πολλούς εκδοχή. Για την υφυπουργό Πα-
πακώστα, για παράδειγμα, η οποία ως βουλευτίνα της 
Δεξιάς έσουρνε τα μύρια όσα στον Τσίπρα και τώρα 
έγινε υφυπουργός του, υποστηρίζοντας ότι η ίδια δεν 
άλλαξε, άλλαξε όμως ο Τσίπρας (κατά βάθος υπονοεί 
ότι τα όσα έσουρνε στον Τσίπρα ήταν χρήσιμα και για 
τον ίδιο και για τη χώρα, διότι κάποια στιγμή κατάλαβε 
και έγινε άλλος άνθρωπος…).

Πέρα από γραφικές (μπορείτε να προσθέσετε όποιον 
χαρακτηρισμό θέλετε) περιπτώσεις τύπου Παπακώστα, 
υπάρχουν και τα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορούν 
τον Τσίπρα για προδοσία, για εγκατάλειψη των ριζο-
σπαστικών (αν όχι επαναστατικών) θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ 
και συμβιβασμό με τις δυνάμεις της αντίδρασης. Από 
τη λάιτ εκδοχή του Βαρουφάκη μέχρι τη χαρντ του Λα-
φαζάνη και την έξαλλη της Ζωής (για να μη μιλήσουμε 
για τους απογοητευμένους οπαδούς του «Οχι» στο 
δημοψήφισμα, που πολιτικά βρίσκονται αριστερά του 
ΣΥΡΙΖΑ), η θεωρία ότι «άλλαξε ο Τσίπρας» είναι βολική 
για την απόκρυψη των δικών τους ευθυνών.

Ο Τσίπρας, βέβαια, δεν έχει στο μυαλό του ούτε την 
Παπακώστα ούτε τα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ όταν εκφέρει 
δημόσια το mea culpa του. Σε άλλο ακροατήριο απευ-
θύνεται. Στο ακροατήριο των πολιτικών εκπροσώπων 
των ευρωπαϊκών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, το οποίο 
εξακολουθεί να τον στηρίζει. Στα γκεσέμια της ευρω-
παϊκής σοσιαλδημοκρατίας, της οποίας θέλει ν' αποτε-
λέσει την ελληνική συνιστώσα.

Στα μέσα του 2015, όταν τα παιχνίδια έλαβαν τέλος, 
ο Τσίπρας παραμύθιαζε τον ελληνικό λαό ότι υπέστη 
ωμό εκβιασμό και αναγκάστηκε να κάνει έναν άδικο για 
τη χώρα συμβιβασμό. Διαβεβαίωνε ότι ο ίδιος και το 
κόμμα του δεν άλλαξαν, αλλά κάνουν μια αναγκαστική 
υποχώρηση, προκειμένου να οργανώσουν την αντεπί-
θεσή τους (θυμόσαστε, ασφαλώς, το «παράλληλο 
πρόγραμμα» και τα υπόλοιπα φληναφήματα εκείνης 
της περιόδου). Τώρα, στους μεν ιμπεριαλιστές δηλώ-
νει δημόσια ότι «άλλαξε», στον δε ελληνικό λαό προ-
σφέρει μια άλλη εκδοχή: «Κάναμε μια σοφή επιλογή 
και δικαιωθήκαμε, αφού πετύχαμε την έξοδο από τα 
Μνημόνια».

Ούτε ο Τσίπρας άλλαξε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οπως δεν 
είχε αλλάξει ο Σαμαράς, όταν στην πρώτη επίσκεψή 
του ως πρωθυπουργός στο Βερολίνο, έκανε ενώπιον 
της Μέρκελ δημόσια αυτοκριτική για τα «Ζάππεια». 
Τα αστικά κόμματα και οι αστοί πολιτικοί αλλάζουν 
τη ρητορική τους ανάλογα με τη συγκυρία, όμως δεν 
αλλάζουν την ταξική τους αποστολή. Αυτή παραμένει 
πάντοτε η ίδια.

Η διαφορά ενός αστικού κόμματος από ένα καπιτα-
λιστικό συνδικάτο τύπου ΣΕΒ είναι ότι το καπιταλιστικό 
συνδικάτο είναι ένα ανοιχτό ταξικό όργανο, ενώ ένα 
αστικό κόμμα πρέπει να εμφανίζεται ως «υπεράνω τά-
ξεων», προκειμένου να οργανώνει ευρύτερες κοινω-
νικές συμμαχίες για λογαριασμό της αστικής τάξης. 
Μόνο με κόμματα που μπορούν να ασκούν κοινωνική 
δημαγωγία μπορεί να λειτουργήσει η αστική πολιτική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και εξακολουθεί να είναι ένα καθα-
ρόαιμο αστικό κόμμα. Και ο Τσίπρας ένας τυχοδιώκτης 
αστός πολιτικός που κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη συ-
γκυρία της πολιτικής κρίσης, που διαμορφώθηκε κατά 
την πρώτη διετία εφαρμογής της μνημονιακής πολιτι-
κής. Οπως γνωρίζουν οι αναγνώστες μας, αυτό δεν το 
λέμε εκ των υστέρων. Το λέγαμε πάντοτε. Το λέγαμε 
και τότε που πολλοί έπλεαν στην ευτυχία του «Οχι».

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΗ παράθεση «τσιτάτων» με-
γάλων ανδρών ή γυναικών 

(για να μη μας πουν και σεξι-
στές) δε λέει και τίποτα ιδιαί-
τερο. Υπάρχουν, ωστόσο, με-
ρικές περιπτώσεις που κάποια 
«τσιτάτα» ταιριάζουν «γάντι» 
σε ορισμένες περιπτώσεις. Ο 
τίτλος αυτού του σχολίου είναι 
μια διαπίστωση που συνοδεύει 
όλες τις ειδήσεις της αστικής 
πολιτικής. Δανειστήκαμε αυτό 
το κυνικό-αμοραλιστικό ρητό 
με αφορμή ένα ιλουστρασιόν 

τεύχος για το «μεταναστευτικό 
– προσφυγικό», όπως το ονομά-
ζουν (μην τους πουν και όλους 
πρόσφυγες και έχουν κι άλλα 
προβλήματα!), που εκδόθηκε 
τον Αύγουστο από την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Το εν λόγω 
τεύχος φιλοξενεί, εκτός από 
ένα εκτενές «μήνυμα» του αρ-
μόδιου υπουργού Δ. Βίτσα, και 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με 
δεδομένα της μετανάστευσης 
και των προσφυγικών ροών στη 
χώρα μας. Ο χώρος δεν επι-
τρέπει έναν ευρύ σχολιασμό 
(στα ζητήματα αυτά θα επα-
νέλθουμε, έτσι κι αλλιώς), γι’ 
αυτό θα περιοριστούμε στην 
επισήμανση ορισμένων στοι-
χείων για να γίνει κατανοητό 
το νόημα πίσω από τις λέξεις.

Επειδή και οι αριθμοί έχουν 
τη σημασία τους, οφείλουμε 
να επισημάνουμε το εξής. Στο 
προπαγανδιστικό τεύχος της 
κυβέρνησης αναφέρεται και 
επισημαίνεται και στο Δελτίο 
Τύπου με το οποίο διανεμή-
θηκε το φυλλάδιο (άρα κρί-
νεται ως λίαν σημαντικό και 
άξιο επισήμανσης από τους 
κυβερνητικούς παράγοντες), 
ότι οι προσφυγικές ροές το α’ 
εξάμηνο του 2018, μέσω των 
ελληνοτουρκικών θαλασσίων 
συνόρων, συμποσούνται σε 
14.526 άτομα. Λίγο παρακάτω, 
φροντίζουν να μας ενημερώ-
σουν για το μέγα κατόρθωμα: 
ο συνολικός αριθμός των «επι-
στροφών» (έτσι ονομάζουν τις 
απελάσεις), αναγκαστικών και 
εθελούσιων, κατά το ίδιο εξά-
μηνο ανήλθε σε 7.113 άτομα. Σε 
απλά ελληνικά: απ’ όσους κα-
ταφθάνουν στη χώρα περίπου 
οι μισοί θα «επιστραφούν», θα 
διωχτούν είτε πίσω στη χώρα 
τους είτε σε τρίτη χώρα. Δεν 
ενδιαφέρει το πού θα πάνε, 
αρκεί να φύγουν. Και καμα-
ρώνουν γι’ αυτό, εκείνοι που 
προ τετραετίας διαδήλωναν 
στα σύνορα μαζί με τους «no 
borders»!

Ο πρωθυπουργός Τσίπρας 
επιβεβαίωσε με τον τρόπο 

του αυτή την πραγματικότητα, 
δηλώνοντας μετά τη Σύνοδο 
Κορυφής της ΕΕ που έλαβε 
χώρα στις 28 και 29 Ιουνίου 
στις Βρυξέλλες: «Αποφασί-
στηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αρχίσει τις διαδικασίες για 
την καθιέρωση μιας ολοκληρω-
μένης ευρωπαϊκής πολιτικής 
επιστροφών, όχι κάθε χώρας 
ξεχωριστά, για όσους δεν χρή-
ζουν διεθνούς προστασίας και 
δεν δικαιούνται άσυλο, στις χώ-
ρες καταγωγής τους ή σε τρίτες 
χώρες. Διότι οι επιστροφές δεν 
μπορεί να είναι ζήτημα της κά-
θε χώρας πρώτης υποδοχής, 
αλλά πρέπει να είναι ένα συνο-
λικό ευρωπαϊκό ζήτημα».

Η κυβέρνηση αυτή, που απ’ 
τη μία ακκίζεται πως εφαρμό-
ζει πολιτική σύμφωνη με τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, ενάντια 
στην ξενοφοβία και το ρατσι-
σμό, από την άλλη ικανοποιεί 
με τη συμπεριφορά της και τις 
πράξεις της το πιο αντιδρα-
στικό ακροατήριο, έχοντας 
μετατραπεί στον πιο αγαστό 
συνεργάτη της αφιλόξενης 
Ευρώπης, σε άγριο συνοριο-
φύλακα της Ευρώπης-φρού-
ριο. Στις 12 Σεπτεμβρίου, που 
γράφονται αυτές οι γραμμές, 
η «μάνταμ Μέρκελ», μιλώντας 
στο γερμανικό κοινοβούλιο, 
χτυπούσε για άλλη μια φορά 
«φιλικά» στην πλάτη την Ελλά-
δα, επικροτώντας την «καλή 
δουλειά» που κάνει. Δηλαδή, 
τη μετατροπή της σε ανοιχτή 
φυλακή για δεκάδες χιλιάδες 
πρόσφυγες και την παρεμπό-
δισή τους από το δρόμο προς 
την υπόλοιπη Ευρώπη. Την ίδια 
μέρα, ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αναγνώριζε σε 
ομιλία του στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τις «ηράκλειες 
προσπάθειες της Ελλάδας» 
στον τομέα του προσφυγικού 
και κουνούσε το δάχτυλο (κλεί-
νοντας ταυτόχρονα το μάτι) 
στους «κακούς» της Ευρώπης 
τύπου Ορμπαν και Σαλβίνι. 
Κι όλοι μαζί, σαν τα κοράκια, 
ανέκραζαν: υπάρχει επιτακτι-

κή ανάγκη για ενίσχυση της 
Frontex, υπάρχει επιτακτική 
ανάγκη για καλύτερη φύλαξη 
των συνόρων.

Αρα: στην πολιτική, ηθική 
δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο 
σκοπιμότητα. Και για την κυ-
βέρνηση της μνημονιακής 
Ελλάδας ως μέλος της Ευρω-
παϊκής Ενωσης σκόπιμο είναι 
να εφαρμοστούν αντιμετανα-
στευτικές πολιτικές με ηθικό 
προσωπείο.

Βέβαια, ακόμα κι αυτό το 
ηθικό προσωπείο ξεσκίζεται 
όταν ρίξει κανείς μια ματιά στο 
κολαστήριο της Μόριας στη 
Λέσβο, όπου η επίσημη χωρη-
τικότητα είναι 3.100 άτομα κι 
αυτή τη στιγμή συνωστίζονται 
περισσότεροι από 9.000 πρό-
σφυγες και μετανάστες. Η…
δημοκρατική και… υπέρμαχος 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
ΕΕ, όμως, ξέρει να τις χωνεύει 
αυτές τις καταστάσεις, χωρίς 
να παθαίνει καμιά δυσπεψία. 
Κάποιες υπηρεσίες θα κάνουν 
κάποιες παρατηρήσεις, ο Βί-
τσας θα γκρινιάξει και θα ζητή-
σει λεφτά, κάτι θα του δώσουν 
και η ζωή θα συνεχιστεί κανο-
νικά. Σημασία έχει να δουλεύ-
ει η φυλακή, για να λειτουργεί 
αποτρεπτικά για κάποιους που 
σκέπτονται να περάσουν στην 
Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Σημα-
σία έχει να γίνονται απελάσεις, 
και για να αδειάζει χώρος στη 
φυλακή για τους καινούργιους 
και για να στέλνεται το μήνυμα 
ότι τζάμπα και βερεσέ θαλασ-
σοπνίγονται.

Το ιλουστρασιόν τεύχος 
της κυβέρνησης παρουσιάζει 
με κυνισμό τη στατιστική της 
αποτροπής των μεταναστευτι-
κών ροών. Το πρώτο εξάμηνο 
του 2018 υπήρξαν 2.335 «εθε-
λούσιες επιστροφές» (άνθρω-
ποι που απογοητεύτηκαν και 
δέχτηκαν να τους πληρώσουν 
τα εισιτήρια, να πάρουν κι ένα 
χαρτζιλίκι και να φύγουν) και 
4.778 «αναγκαστικές επιστρο-
φές» (καθαρές απελάσεις δη-
λαδή).  Δηλαδή, για κάθε έναν 
μετανάστη που απογοητεύεται 

και τα παρατάει, δύο απελαύ-
νονται παρά τη θέλησή τους. 
Καθόλου κακή στατιστική για 
την Ευρώπη-φρούριο. Τα μέ-
λη του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε 
τι λένε (ή μάλλον ξέρουμε: 
έχουν μάθει να κλείνουν τα 
μάτια στα πάντα).

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο 
της ομιλίας Γιούνκερ «για την 
κατάσταση της Ενωσης», η 
Κομισιόν έδωσε την περασμέ-
νη Τετάρτη στη δημοσιότητα 

«τα τελευταία στοιχεία που 
απαιτούνται για μια συμβιβα-
στική λύση για τη μεταρρύθ-
μιση στον τομέα της μετανά-
στευσης και των συνόρων». 
Η Μέρκελ, ο Μακρόν, ο Τσί-
πρας, ο Σάντσεθ και οι υπό-
λοιποι «προοδευτικοί» ηγέτες 
των κρατών της ΕΕ απλώνουν 
το χέρι στον Ορμπαν, τον 
Σαλβίνι, τον Κουρτς και τους 
υπόλοιπους «ξενοφοβικούς», 
προτείνοντας  περισσότερη 
καταστολή, με ένα μόνιμο σώ-
μα Συνοριοφυλακής και Ακτο-
φυλακής με 10.000 άτομα 
προσωπικό (ένα μικρό στρατό 
δηλαδή), με περισσότερα λε-
φτά, με ενισχυμένες εκτελε-
στικές δυνατότητες (θα μπο-
ρεί να επιχειρεί όχι μόνο στα 
σύνορα αλλά και στο εσωτε-
ρικό κάθε χώρας, κυνηγώντας 
μετανάστες χωρίς χαρτιά), με 
δυνατότητα επέμβασης και σε 
χώρες που δεν ανήκουν στην 
ΕΕ ή δε συνορεύουν με την ΕΕ, 
με ενίσχυση της διαδικασίας 
απελάσεων κτλ. Τα φασιστα-
ριά βάζουν την ατζέντα και η 
«προοδευτική» Ευρώπη προ-
σαρμόζεται. Ωραίο το κόλπο, 
θυμίζει τον καλό και τον κακό 
μπάτσο…

ΥΓ. Η δεξιά περιφερειάρχης 
Βορείου Αιγαίου έστειλε τις 
υπηρεσίες στη Λέσβο για να 
εξετάσουν την κατάσταση στη 
Μόρια. Η αυτοψία δεν μπο-
ρούσε παρά να καταγράψει 
την αθλιότητα. Με ολίγη δόση 
κινδυνολογίας: «υγειονομική 
βόμβα». Κινδυνολογίας όχι 
για τους στοιβαγμένους στο 
στρατόπεδο συγκέντρωσης, 
που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν 
φωνή, αλλά για τους κατοίκους 
του νησιού. Η περιφερειάρχης 
έθεσε προθεσμία ενός μήνα 
για να λυθούν από το αρμόδιο 
υπουργείο τα προβλήματα, 
αλλιώς θα βάλει λουκέτο στο 
στρατόπεδο! Κανένα λουκέτο 
δε θα μπει. Απλώς, η περιφε-
ρειάρχης μαζεύει ψήφους, 
σπεκουλάροντας με την κατά-
σταση που έχει διαμορφωθεί.

«Στην πολιτική, ηθική δεν υπάρχει, 
υπάρχει μόνο σκοπιμότητα»


