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Το μακεδονικό έθνος υπάρ-
χει τουλάχιστον εδώ κι έναν 
αιώνα, από την εξέγερση του 
Ιλιντεν δηλαδή, είτε το δεχό-
μαστε εμείς είτε όχι. Η μακε-
δονική γλώσσα ομιλείται ήδη 
από την εποχή του Μυριβήλη 
και της Πηνελόπης Δέλτα, 
όσο κι αν εμείς τη θέσαμε υπό 
διωγμό στη Βόρεια Ελλάδα. 
Ακόμη κι αν η συμφωνία Τσί-
πρα-Ζάεφ πνιγεί τελικά στις 
Πρέσπες, οι γείτονές μας θα 
εξακολουθήσουν να αποτε-
λούν ένα μακεδονικό έθνος 
και να μιλούν τη μακεδονική 
γλώσσα.

Μιχάλης Μητσός
Αλήθειες από έναν κοσμο-

πολίτη σοσιαλδημοκράτη, 
γραμμένες στη φυλλάδα του 
Μαρινάκη («Τα Νέα», 1.10.18).

Οι Κινέζοι τα έχουν χάσει 
με την πολιτική που ακολουθώ 
απέναντί τους. Τώρα κατα-
νοούν ότι έχω ένα πολύ, πολύ 
μεγάλο μυαλό.

Ντόναλντ Τραμπ
Κι εμείς γελάμε ή αηδιά-

ζουμε (το ίδιο κάνει) με τον 
Λεβέντη.

Βλέπουμε λοιπόν τη Νέα Δη-
μοκρατία, ακολουθώντας τις 
εθνικιστικές φωνές στο εσωτε-
ρικό της, να πανηγυρίζει για το 
γεγονός ότι οι απέναντι εθνικι-
στές κατάφεραν να επιφέρουν 
μέσω της αποχής πλήγμα στην 
διαδικασία της κύρωσης της 
Συμφωνίας.

Δημήτρης Τζανακόπουλος
Ο πρώτος που πανηγύρισε 

ήταν ο συγκυβερνήτης και 
υπουργός των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
Καμμένος. Αλλά αυτός… δεν 
πιάνεται! Είναι δικός τους.

Για πρώτη φορά, ιδίως τα τε-
λευταία δέκα χρόνια της κρί-
σης, έχουμε μία διασύνδεση, 
συνειδητή και ομολογημένη, 
εξωτερικής πολιτικής και οι-
κονομικής πολιτικής.  Δηλαδή 
ότι η κυβέρνηση αυτή λύνει 
προβλήματα, είναι delivery 
boy, όπως έχω πει, και ως εκ 
τούτου έχει τη συμπάθεια και 
την εκτίμηση των Αμερικανών, 
τη συμπάθεια και την εκτίμηση 
των Ευρωπαίων, τη συμπάθεια 
και την εκτίμηση του διεθνούς 
Τύπου, γιατί;  Γιατί λύνει ένα 
πρόβλημα, όπως είναι το ζή-
τημα του ονόματος, άρα μπο-
ρούμε να είμαστε επιεικείς 
στα θέματα της οικονομικής 
πολιτικής, για παράδειγμα, της 
μη περικοπής των συντάξεων.

Ευάγγελος Βενιζέλος
Το 'πιασε το… υπονοούμενο 

ο Μπένι και λυσσάει που δεν 
κατάφεραν το ίδιο αυτός με 
τον Σαμαρά. 

Καθιερώσαμε δυναμικά τρι-
μερή σχήματα συνεργασίας 
με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την 
Ιορδανία, το Λίβανο και την 
Παλαιστίνη.

Aλέξης Τσίπρας
Αμα το ψέμα «τρέχει στο 

αίμα σου», το κατουράς ακό-
μα και στη γενική συνέλευση 
του ΟΗΕ.

Είχαν συναντηθεί μόλις 
πριν από τρεις εβδομά-

δες στη Θεσσαλονίκη, αλλά 
φαίνεται πως δε βρέθηκε 
πρωτοκλασάτο στέλεχος της 
κυβέρνησης Τραμπ για μια -σύ-
ντομη έστω- συνάντηση με τον 
Τσίπρα (ο αντιπρόεδρος Πενς, 
ας πούμε, ή έστω ο υπουργός 
Εξωτερικών Πομπέο), οπότε 
ο Τσίπρας περιορίστηκε ανα-
γκαστικά σε ένα γεύμα εργα-
σίας με τον υπουργό Εμπορίου 
Γουίλμπορ Ρος. Και βέβαια, τα 
παπαγαλάκια του Μαξίμου 
φρόντισαν να ψιθυρίσουν 
στους δημοσιογράφους αυτά 
που ήθελαν (επίσημες δηλώ-
σεις δεν έγιναν, ούτε εκδό-
θηκε κάποια ανακοίνωση από 
το αμερικάνικο υπουργείο). 
Οτι ο Ρος  «εξέφρασε το θαυ-
μασμό του για την επιτυχία 
της Ελλάδας»,  «μίλησε με τα 
θερμότερα λόγια για την πρό-
σφατη διοργάνωση στη ΔΕΘ 
καθώς και για τη συνάντησή 
του εκεί με τον πρωθυπουργό» 
και ότι «τόνισε ότι οι σχέσεις 
Ελλάδας - ΗΠΑ είναι καλύτε-
ρες από ποτέ και σημείωσε ότι 

η Ελλάδα δουλεύει με σχέδιο 
και όραμα». Δεν ξέρουμε αν τα 
είπε αυτά ο Ρος ή αν τα είπε 
ακριβώς έτσι. Σημασία έχει η 
αμερικανοδουλεία που ξεπηδά 
από κάθε πόρο του Τσίπρα και 
των συνεργατών του.

Δεν το κάνεις «κιτς Μυκό-
νου» σαν τον Ψινάκη. Το 

στήνεις έτσι που να δείχνει 
αληθινό και φυσικό. Φοράς 
τζιν, φούτερ με κουκούλα κι 

αρχίζεις να γυρνάς στους 
δρόμους, ενώ ο φωτογράφος 
«κλικάρει» συνέχεια. Μόλις τε-
λειώσει η βόλτα, ο επί της προ-
παγάνδας αρμόδιος διαλέγει 
τις καλύτερες φωτογραφίες, 
φτιάχνει ένα τετράπτυχο και 
το «σπρώχνει» στα λεγόμενα 
social media με την απαραί-
τητη δήλωση: «Ο κυκλώνας 
σαρώνει την Περιφέρειά μας. 
Είμαστε εδώ όλοι, στους δρό-
μους. Δίνουμε μάχες, μαζί με 

την πυροσβεστική και την αστυ-
νομία» κτλ. κτλ.  Κάπως έτσι 
προετοιμάζει την κάθοδό του 
στην Αθήνα ο γιος της Ντόρας, 
εγγονός του Μητσοτάκη και 
ανιψιός του Κούλη.

Ο Ορμπαν είναι και πο-
δοσφαιρόφιλος. Αποκα-

λύφθηκε, λοιπόν, ότι πήγαινε 
για να παρακολουθήσει πο-
δοσφαιρικούς αγώνες με το 
υπερπολυτελές τζετ ενός από 
τους μεγαλύτερους καπιταλι-
στές της Ουγγαρίας, ο οποίος 
παίρνει αβέρτα δημόσια έργα 
από την κυβέρνηση. Εκπρόσω-
πος της κυβέρνησης παραδέ-
χτηκε ότι ο πρωθυπουργός πα-
ρακολουθεί συχνά αγώνες ως 

προσκεκλημένος 

του Ιστβαν Γκάραντσι (έτσι λέ-
γεται ο «εθνικός εργολάβος»), 
σπεύδοντας να συμπληρώσει 
ότι τα ταξίδια αυτά «δεν στοί-
χισαν ούτε φιορίνι στους φο-
ρολογούμενους»!

«Δύναμη Ελληνισμού» 
το κόμμα που έφτιαξαν ο 

Μπαλτάκος με τον Δ. Καμμένο. 
Προστίθεται στη «Νέα Δεξιά» 
του Φ. Κρανιδιώτη, στα «κόμ-
ματα» του Βελόπουλου και του 
Καρατζαφέρη και ίσως σε κά-
ποια άλλα που μας διαφεύγουν. 
Μην αποκλείετε, πάντως, στο 
τέλος να τα βρουν και να φτι-
άξουν ενιαίο εκλογικό όχημα, 
προς θλίψη του Κούλη, αλλά και 
του φιρερίσκου των νεοναζί. Και 
προς χαρά του ΣΥΡΙΖΑ, φυσικά.

6/10: Ημέρα κατοικίας, Αίγυπτος: Ημέρα στρα-

τού 6/10/1944: Ναζί εκτελούν 85 Ελ-
ληνες στην περιοχή Υμηττού-Χαραυγής 
λίγες μέρες πριν από την απελευθέρωση 
6/10/1981: Δολοφονία αιγύπτιου προέδρου Ανου-
άρ Σαντάτ (63 ετών) 7/10: Ημέρα αρχιτεκτονι-
κής, ημέρα για αξιοπρεπή εργασία 7/10/1969: 
Βόμβες (ΚΕΑ) στο δημαρχείο Καλλιθέας και σε 
ΙΧ 7/10/1973: Νέα αποτυχημένη απόπειρα δολο-
φονίας του Μακάριου (Κύπρος) 7/10/1975: Μαύ-
ρες σημαίες στα Σπάτα από κατοίκους που δε 
θέλουν να γίνει εκεί το αεροδρόμιο της Αθήνας 
7/10/1991: Εκτέλεση τούρκου αναπληρωτή ακό-
λουθου Τύπου Τσετίν Γκιοργκιού (17Ν) 8/10: 
Ημέρα γονέων-σχολείων, ημέρα μείωσης φυσικών 
καταστροφών, ημέρα παρηγορητικής φροντίδας 

8/10/1977: Τέσσερις βόμβες σε αυτοκίνητα Βο-
ρειοαμερικάνων (ΕΛΑ) 9/10: Ημέρα ταχυδρο-
μείων, Ουγκάντα: Ημέρα ανεξαρτησίας (1962), 
Περού: Ημέρα εθνικής αξιοπρέπειας (1968) 
9/10/1946: Οι τρομοκρατικές ομάδες 
του Κατσαρέα δολοφονούν 45 δημοκρα-
τικούς πολίτες στη Λακωνία 9/10/1967: 
Θάνατος Ερνέστο Τσε Γκεβάρα (Βολιβία) 
9/10/1977: Βόμβα στη Λέσχη Αξιωματικών Προ-
σωπικού Βάσεων Ελληνικού (ΕΛΑ) 10/10: Ημέρα 
αυγού, ημέρα για κατάργηση θανατικής ποινής, 
ημέρα όρασης, ημέρα ψυχικής υγείας, Κούβα: 
Αρχή πολέμου ανεξαρτησίας (1868), Ταϊβάν: 
Εθνική γιορτή (1911), Ιαπωνία: Ημέρα υγεί-
ας-αθλητισμού (1964) 10/10/1941: Πρώτο 
ανοιχτό διάγγελμα του ΕΑΜ στον ελ-

ληνικό λαό 11/10: Ημέρα κοριτσιού, ημέ-
ρα μείωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές, 
Δυτική Σαμόα: Εθνική γιορτή, Παναμάς: Ημέρα 
επανάστασης (1968) 11/10/1986: Εκτέλεση (Βόν-
νη) διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων υπουργεί-
ου Εξωτερικών Δυτικής Γερμανίας Γκέρολντ φον 
Μπράουν-Μπελ (Επαναστατικό Μέτωπο Δυτικής Ευ-
ρώπης - Δύναμη Ινγκριντ Σούμπερτ) 11/10/1986: 
Βόμβα έξω από το δημαρχείο Αθηναίων και σε 
μηχανουργείο στο Κερατσίνι (ΕΛΑ) 12/10: Ημέρα 
αλληλεγγύης στους ιθαγενείς λαούς, ημέρα κατά 
αρθρίτιδας, ημέρα κατά πείνας, ημέρα ραδι-
οφωνίας, ημέρα ισπανικής γλώσσας, Ισπανία: 
Εθνική γιορτή, ΗΠΑ: Ημέρα Κολόμβου (1492), 

Σουδάν: Ημέρα δημοκρατίας 12/10/1944: 
Απελευθέρωση Αθήνας και Πειραιά.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Επ, τι έγινε, ρε παιδιά; u Πανηγυρί-
ζουμε για την αποχή από το δημοψή-
φισμα του Ζάεφ; u Μα η συμμετοχή 
στις κάλπες δεν είναι «η ψυχή της 
δημοκρατίας»; u Κάτι τέτοια δεν λέ-
τε στους έλληνες ψηφοφόρους, κάθε 
που στήνονται κάλπες; u Τώρα η αποχή 
«έδωσε φωνή» στους «ανυπότακτους 
Βαλκάνιους»; u Αυτές τις πολιτικοϊδε-
ολογικές ταρζανιές να τις θυμόσαστε 
την επόμενη φορά που θα στηθούν 
κάλπες στην Ελλάδα u Εμείς ξέρου-
με ήδη το παραμύθι που θα «παίξει» 

u Η αποχή είναι απολίτικη στάση και 
τα παρόμοια u Μετά το αρχικό σοκ, οι 
συριζαίοι συνήλθαν και ανακάλυψαν… 
νίκη του Ζάεφ! u Λογικό για λακέδες 
των ιμπεριαλιστών u Αλλωστε, αυτοί 
έχουν κάνει χειρότερα u Πήραν το 
Οχι και το έκαναν Ναι δυο ώρες μετά 
το κλείσιμο της κάλπης u Οσο για το 
«συζυγικό καυγαδάκι» με τον Καμμένο, 

τι να πεις u Συμβαίνει και στις καλύ-
τερες οικογένειες u Σημασία έχει να 
διατηρηθούν όλοι μαζί στις υπουργικές 
τους καρέκλες u Να μη χάσουν από 
τα χέρια την κουτάλα u Δήλωσε ο Πα-
τούλης: u «Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να 
μπει μπροστά για να διορθωθεί η θολή 
εικόνα της Αθήνας και της Αττικής. Πι-
στεύω πολύ στη Μητροπολιτική Αθήνα. 
Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να βοη-
θάει την Πρωτεύουσα της χώρας μας. 
Σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε το 
τι μέλλει γενέσθαι» u Τη στήλη, όπως 
αντιλαμβάνεστε, απασχολεί η αφωνία 
της Πατούλαινας u Και του Μιχελογι-
αννάκη, του γιατρού, βεβαίως u Τι να 
γίνεται αυτή η ψυχή; u Αριστερός και 
αντικαθεστωτικός ο Μπαρουφάκης, 
κατά δήλωσή του u Ο άνθρωπος που 
επέλεξε να φωτογραφιστεί τρώγοντας 
αστακούς! u Ωχ, Παναγία μου, που 
έλεγε κι ο Χάρρυ Κλυνν u Ο Τσίπρας 

μιμείται την ατζέντα Μητσοτάκη, έγρα-
ψε ο Παπαδημητρίου u Αμα είναι έτσι, 
«Μπάμπη μου», σας πήρε και σας σήκω-
σε u Μέχρι και να χάσετε τις εκλογές 
σας κόβω u Γιατί άμα έχουν την ίδια 
ατζέντα, η μάχη θα δοθεί «επί προσωπι-
κού» u Και σ’ αυτό το επίπεδο η σύγκρι-
ση δεν ευνοεί τον Κούλη u Για να το πω 
όσο γίνεται πιο κομψά u Αρκεί μόνο να 
δει το γουρλωμένο μάτι για να φτύσει 
στον κόρφο της η κάθε θεια u Ενώ τον 
Τσίπρα θα τον ήθελε γαμπρό για την εγ-
γόνα της u Κατάλαβες, «Μπάμπη μου»; 
u Δεν τα γράφουμε αυτά τα περί ίδιας 
ατζέντας u Είναι… αντιεμπορικά στο 
παζάρι της κάλπης u To τερμάτισε ο 
Καλαφάτης της ΝΔ με τη δήλωσή του 
περί «προετοιμασίας αποστασίας» από 
την κυβέρνηση u Σε τι συνίσταται η 
αποστασία; u Στο ότι βουλευτές άλλων 
κομμάτων θα ψηφίσουν τη Συμφωνία 
των Πρεσπών! u Ενώ ο Κούλης που μα-

ζεύει βουλευτές από Ποτάμι και Λεβέ-
ντη δεν οργανώνει αποστασία! u Ενα 
«γύρο» τσίπουρα έχασε η στήλη u Δεν 
μπορούσε να φανταστεί πως ο νέος 
ΥΠΑΑΤ Αραχωβίτης ορκίστηκε υπουρ-
γός με θρησκευτικό όρκο u Προέρχε-
ται από το σκληρό πυρήνα του «ΣΥΡΙΖΑ 
του 4%», άρα θα είναι τουλάχιστον ανε-
ξίθρησκος, σκέφτηκε η στήλη u Αμ δε 

u Ο Αραχωβίτης ορκίστηκε με το χέρι 
στο ευαγγέλιο, μαζί με τον Μπόλαρη, 
την Κόλλια-Τσαρουχά και τη Χρυσοβε-
λώνη u Κι η πρώτη του δουλειά ήταν να 
κάνει βίζιτα στον Ιερώνυμο u Αμα κυ-
νηγάς ψήφους στη Λακωνία, πρέπει να 
δείχνεις ευσεβής και να τα έχεις καλά 
με το δεσποταριάτο u Δεν το σκέφτηκε 
η στήλη και αναγκαστικά θα πληρώσει 
τα τσίπουρα u Με τους συριζαίους πο-
τέ δεν πρέπει να λες «αποκλείεται» u 

Είναι άντρες (και γυναίκες) έτοιμοι(ες) 
για όλα u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Εκτιμούμε πραγματικά τη στρατηγική συνεργασία μας με τις 
ΗΠΑ. Η 83η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης ήταν σταθμός στις 
σχέσεις μας, με τις ΗΠΑ να είναι η τιμώμενη χώρα και να δίνει 

ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία.
Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Κυβέρνηση καραγκιόζ-μπερντές
«Καυγαδάκι εντός γάμου» 

χαρακτήρισε ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Ν. Κοτζιάς τη 
δημόσια αντιπαράθεση ανά-
μεσα στον ίδιο και τον πρω-
θυπουργό από τη μια και τον 
υπουργό Αμυνας Π. Καμμένο 
από την άλλη. Ο Κοτζιάς και 
ο Τσίπρας συγχάρηκαν τον 
Ζάεφ για τη «νίκη» στο δημο-
ψήφισμα και ευθυγραμμίστη-
καν πλήρως με τη γραμμή των 
ιμπεριαλιστικών πρωτευου-
σών: ο Ζάεφ να προσπαθήσει 
να περάσει τη συνταγματική 
αναθεώρηση, παίρνοντας βου-
λευτές από την αντιπολίτευση. 
Οσο για το δημοψήφισμα, αυ-
τό ήταν «συμβουλευτικό» και 
επομένως δε δημιουργεί καμιά 
δέσμευση για την κυβέρνηση 
Ζάεφ (κάτι ξέρουν οι ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ από «συμβουλευτικά» δη-
μοψηφίσματα). Ασε που μόλις 
ανέκτησαν την ψυχραιμία τους 
(μετά το σοκ της αποχής που 
ξεπέρασε το 63%), ανακάλυ-
ψαν ότι… ο Ζάεφ είναι νικητής, 
διότι πήρε 100.000 ψήφους 
περισσότερες απ' αυτές που 
είχε πάρει το κόμμα του στις 
εκλογές (αυτή είναι η… αριθ-
μητική του… καθηγητή Κοτζιά).

Για τον Καμμένο, όμως, 
αυτά είναι ψιλά γράμματα. 
Πριν μιλήσει το υπουργείο 
Εξωτερικών, πριν μιλήσει ο 
πρωθυπουργός ή ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος, ο Καμμένος 
είχε αρπάξει το τάμπλετ (δεν 
το είχε «το παιδί» αυτή τη φο-
ρά για να βάλει… φαλλούς με 
γραβάτες) και είχε κάνει συ-
νταγματική ανάλυση από το 
Twitter (με το γνωστό… άψογο 
συγγραφικό στιλ, τη σύνταξη, 
την ορθογραφία, όπως μπο-
ρείτε να διαπιστώσετε από τη 
φωτογραφία): το δημοψήφι-
σμα είναι άκυρο, η Συμφωνία 
των Πρεσπών ακυρώθηκε από 
τους πολίτες της Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας!

Προσέξτε τι συμβαίνει εδώ. 
Ο υπουργός Αμυνας καθορίζει 
την εξωτερική πολιτική της κυ-
βέρνησης. Δεν περιορίζεται να 
πει τι θα κάνει το κόμμα του, αν 
η συμφωνία έρθει για κύρωση 
στην ελληνική Βουλή, αλλά 
υπαγορεύει στην κυβέρνηση 
πώς πρέπει να αντιμετωπίσει 
τις εξελίξεις σε μια άλλη χώρα. 
Της λέει να πετάξει στα σκου-
πίδια τη Συμφωνία, γιατί αυτή 
ακυρώθηκε από το άλλο μέ-
ρος, όπως ο ίδιος είχε προβλέ-
ψει (για… προφητεία έκανε λό-
γο ο εκατόνταρχος Κατσίκης)! 
Λέει συνταγματικές μπούρ-
δες, βέβαια (δε θα περίμενε 
κανείς κάτι διαφορετικό από 
τον Καμμένο), όμως αυτό δεν 
είναι το μείζον. Το μείζον είναι 
ότι απαιτεί από την ελληνική 
κυβέρνηση να κάνει αυθεντι-
κή ερμηνεία ενός δημοψηφί-
σματος που έγινε σε μια άλλη 
χώρα, ερμηνεύοντας αυτή -εν 
είδει διεθνούς συνταγματικού 
δικαστηρίου- τα αφορώντα την 
έννομη τάξη αυτής της άλλης 
χώρας. Σκεφτείτε τι μπορεί να 

γίνει, αν παγιωθεί μια τέτοια 
τακτική, ειδικά στην περιοχή 
των Βαλκανίων. Δηλαδή, μια 
χώρα να παρεμβαίνει στις 
εσωτερικές διαδικασίες άλ-
λης χώρας και να κρίνει αν μια 
θέση της κυβέρνησής της είναι 
νόμιμη ή όχι, ερμηνεύοντας 
κατά το δοκούν το εσωτερικό 
νομικό και πολιτειακό καθε-
στώς αυτής της χώρας.

Στο μυαλό του Καμμένου, 
βέβαια, τα πράγματα είναι 
πολύ πιο απλά: «ο Ζάεφ έχα-
σε, άρα εγώ δεν έχω κανένα 
λόγο να αποχωρήσω από την 
κυβέρνηση και να χάσω το 
υπουργείο, τις μετακινήσεις 
με ελικόπτερα και αεροπλάνα, 
τα νταραβέρια με μεσάζοντες 
όπλων και τις παράτες που μου 
κάνουν οι καραβανάδες σε 
κάθε μου εμφάνιση». Κι επει-
δή αυτός είναι ο στόχος του, 
μόλις είδε ότι άλλα λένε ο Τσί-
πρας και ο Κοτζιάς, αλλά και 
οι αμερικανοί και οι ευρωπαί-
οι ιμπεριαλιστές, έδειξε πάλι 
την… ευλυγισία του και με μια 
θεαματική κωλοτούμπα άλλα-
ξε τη θέση για «άκυρη Συμφω-
νία» και στη συνεδρίαση της 
κοινοβουλευτικής ομάδας 
των ΑΝΕΛ αναφέρθηκε σε μια 
«ζωντανή καθ’ όλα Συμφωνία, 
η οποία θα καθυστερήσει πο-
λύ να έρθει στη Βουλή». Αφού, 
λοιπόν, θα καθυστερήσει να 
πάει στην ελληνική Βουλή, δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να χά-
σει ο Καμμένος τον υπουργικό 
θώκο και τα συμπαρομαρτού-
ντα του!

Δεν παρέλειψε, βέβαια, να 
ρίξει και τις βολές του στον Κο-
τζιά που είχε βγει στην τηλεό-
ραση και είχε πει πως την εξω-
τερική πολιτική την εκφράζουν 
ο πρωθυπουργός και ο υπουρ-
γός των Εξωτερικών. «Εγώ συ-
νομιλώ με τον πρωθυπουργό», 
είπε, με το γνωστό του ύφος. 
Κι όταν του ανέφεραν κάτι 
«πολιτικά μπινελίκια» που εί-
χε εκτοξεύσει εναντίον του ο 
Φίλης, μιμήθηκε τον Τραμπ: 
«Τον κ. Φίλη τον αγαπώ πολύ, 
βρισκόμαστε στην Ικαρία και 
περνάμε πολύ ωραία»!

Δύσκολα θα υποστηρίξει κά-
ποιος ότι οι απλουστεύσεις του 
Καμμένου «παράγουν» εξωτε-
ρική πολιτική. Κανένας δεν του 
δίνει σημασία στο εξωτερικό 
(τους έχει δώσει και τις σχετι-
κές διαβεβαιώσεις ο Τσίπρας). 
Κανένας δε θα διαφωνήσει, 
όμως, ότι οι δηλώσεις Καμμέ-
νου αντανακλούν σε όλη την 
κυβέρνηση.

«Εμείς είμαστε σοβαρή κυ-
βέρνηση» είπε ο Κοτζιάς στην 
ίδια συνέντευξη (ΕΡΤ, 1 Οκτώ-
βρη)! Δήλωση για τους επι-
θεωρησιογράφους των κάθε 
είδους σατιρικών εκπομπών, 

οι οποίοι δε δυσκολεύτηκαν 
καθόλου να την εντοπίσουν 
και να «της δώσουν να κατα-
λάβει». Είναι πρωτοφανές στην 
πολιτική ιστορία, ένας υπουρ-
γός να κάνει πόλεμο κατά της 
κυβέρνησης σε ένα μείζον ζή-
τημα εξωτερικής πολιτικής (ο 
χαρακτηρισμός μείζον δεν εί-
ναι υπερβολικός, αν σκεφτού-
με τις παρεμβάσεις που έγιναν 
από ιμπεριαλιστές ηγέτες πριν 
από το δημοψήφισμα στη Μα-
κεδονία) και να παραμένει στη 
θέση του. Και βέβαια, αυτή εί-
ναι εικόνα μιας κάθε άλλο πα-
ρά σοβαρής κυβέρνησης.

Αυτό δεν είναι κάτι που το 
αγνοούν οι Τσιπραίοι. Το ήξε-
ραν από την πρώτη στιγμή 
που αποφάσισαν να συνεργα-
στούν με τον Καμμένο. Σκέ-
φτηκαν όμως κυνικά: με τον 
Καμμένο θα έχουμε το κεφάλι 
μας ήσυχο, γιατί το μόνο που 
θέλει είναι το υπουργείο Αμυ-
νας για πάρτη του και μερικά 
υφυπουργεία για να κρατάει 
με «ροτέισον» τους βουλευτές 
του. Με θέματα όπως το σύμ-
φωνο συμβίωσης και ο γάμος 
μεταξύ ομοφύλων δεν είχαν 
μεγάλο πρόβλημα. Τα ψήφιζε 
ακόμα και τμήμα της ΝΔ. Με 
το «Μακεδονικό» η κατάστα-
ση άλλαξε, εκτός των άλλων 
και επειδή ο Καμμένος έπαιζε 
τα ρέστα του έναντι του ακρο-
δεξιού ακροατήριου, σε μια 
ύστατη προσπάθεια να σώσει 
την επόμενη εκλογική παρτίδα. 
Ο κυνισμός, όμως, κυριάρχη-
σε και πάλι. Πλέον, σκέφτονται 
πως ό,τι ζημιά ήταν να πάθουν 
από τη σουρεαλιστική λειτουρ-
γία της κυβέρνησης την έπα-
θαν. Ο,τι και να κάνει πλέον ο 
Καμμένος, μικρή ζημιά θα προ-
σθέσει. Τον αφήνουν, λοιπόν 
να κάνει τα καμώματά του. Κι 
όχι μόνο αυτό, αλλά βγαίνει ο 
Τζανακόπουλος, επιτίθεται στη 
ΝΔ, την ταυτίζει (όχι άδικα) με 
τους «ακραίους εθνικιστές 
των Σκοπίων», αλλά δε λέει λέ-
ξη ενάντια στον κυβερνητικό 
εταίρο, ο οποίος προβάλλει 
θέσεις ακόμα πιο δεξιές από 
αυτές της ΝΔ, ταυτιζόμενος 
πλήρως με τους εθνικοφασί-
στες.

Είναι φανερό ότι ανάμεσα 
σε Τσίπρα και Καμμένο υπάρ-
χει μια συμφωνία να πάνε 
μαζί μέχρι την κύρωση της 
συμφωνίας. Τότε, ο Καμμένος 
θα επιχειρήσει ηρωική έξοδο 
από την κυβέρνηση και ο Τσί-
πρας θα επιλέξει αν θα πάει 
ή όχι σε εκλογές. Οπως όλα 
δείχνουν, όμως, κανένας από 
τους δύο δεν έχει εμπιστοσύνη 
στον άλλο. Ο Τσίπρας ακούει 
τον Καμμένο, τον Κατσίκη και 
άλλους ανελίτες να δηλώνουν 
ότι θα ρίξουν την κυβέρνηση 

πριν προλάβει να ψηφίσει τη 
συμφωνία και βγάζει σπυρά-
κια. Γι' αυτό και αφήνει τον 
Τζανακόπουλο και άλλους 
να πετούν μπηχτές ότι η κυ-
βέρνηση μπορεί να συνεχίσει 
και χωρίς τον Καμμένο. Αυτή 
τη φορά το είπε και ο ίδιος ο 
Τσίπρας: «Πιστεύω ότι η κυβέρ-
νησή μου θα επιβιώσει, αλλά 
δεν ξέρω αν ο συνασπισμός θα 
επιβιώσει, αλλά αυτό είναι κά-
τι που ο κυβερνητικός εταίρος 
μου θα αποφασίσει», είπε στη 
Wall Street Journal. Για να δώ-
σει δε αληθοφάνεια στα λόγια 
του, συμπλήρωσε ότι στόχος 
του είναι να εξαντλήσει την τε-
τραετία, γιατί «αυτό είναι ένα 
σημάδι σταθερότητας».

Οι ψήφοι για να περάσει 
η συμφωνία βγαίνουν: 145 ο 
ΣΥΡΙΖΑ, τρεις σίγουροι ανε-
λίτες (Παπαχριστόπουλος, 
Κουντουρά, Κουίκ), συν τέσ-
σερις σίγουροι από το Ποτάμι 
(Θεοδωράκης, Μαυρωτάς, Δα-
νέλης, Λυκούδης), συν η Παπα-
κώστα, φτάνουν τους 153. Αν 
ψηφίσουν και ο Θεοχαρόπου-
λος (ΔΗΣΥ) με τον Θεοχάρη 
(ανεξάρτητος, πρώην Ποτάμι), 
φτάνουν τους 155. Υπάρχουν 
όμως και 151 για να στηρίξουν 
μια νέα κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία; Αυτό υπαινίχτηκε 
ο Τσίπρας στη WSJ. Δεν ξέ-
ρουμε αν έχει κάτι σίγουρο 
ή αν απλώς μπλοφάρει, δεν 
αποκλείουμε όμως να βγει η 
αριθμητική, αν ο Θεοδωράκης 
κάνει καλό παζάρι. Οριακά θα 
είναι πάλι τα πράγματα, αλλά 
μπορεί να υπάρξει και τέτοια 
εξέλιξη, με τον Τσίπρα να πη-
γαίνει στις επόμενες εκλογές 
ως ηγέτης της… Κεντροαρι-
στεράς, όπως τον συμβουλεύ-
ουν κάποιοι αρθρογράφοι του 
αστικού Τύπου. Παίρνει τους 
τρεις ανελίτες (που δεν έχουν 
τυποποιηθεί ως «ακραίοι»), 
παίρνει τον Θεοδωράκη, τον 
Δανέλη και τον Μαυρωτά (ο 
Λυκούδης εμφανίζεται αρνη-
τικός, αλλά ποτέ δεν ξέρεις), 
παίρνει και κανέναν ακόμα 
από τον Λεβέντη και φτιάχνει 
μια νέα κυβέρνηση με πλειο-
ψηφία 152 βουλευτών, η οποία 
θα εμφανίζεται ως κεντροαρι-
στερή.

Σεναριολογία είναι, βέ-
βαια, όλα τα παραπάνω. Μια 
σεναριολογία, που σε όλες 
τις εκδοχές της έχει ως κοινό 
παρονομαστή τον πόθο για 
τη διαχείριση της αστικής 
εξουσίας και σε όλες τις εκδο-
χές της επίσης έχει μια κοινή 
απουσία. Απουσιάζει κάθε 
«επαφή» με τα τεράστια λαϊκά 
προβλήματα. Αυτά έχουν μπει 
στον αυτόματο πιλότο του με-
τα-Μνημόνιου, το οποίο είναι 
ιερό για όλες αυτές τις αστικές 
πολιτικές δυνάμεις και πρόσω-
πα. H πολιτική είναι δεδομένη 
(σερβίρεται με μπόλικη υπο-
σχεσιολογία) κι αυτοί ερίζουν 
για το ποιος θα αποκομίσει τα 
οφέλη από τη διαχείρισή της.

Αηδιαστικός εθνικισμός
«Πάντως η ουσία είναι, το “μακεδόνας πολίτης“ σημαίνει ότι ανα-

γνωρίζουν ότι υπάρχει μακεδονική εθνότητα. Και το γεγονός ότι 
υπάρχει “μακεδονική γλώσσα“ καθιστούν αυτή τη συμφωνία απα-
ράδεκτη, επικίνδυνη. Ολα τα αλυτρωτικά εθνικιστικά ζητήματα είναι 
σε πλήρη ισχύ, θα διεκδικήσουν αύριο ζητήματα μειονότητας. Είναι 
ανιστόρητοι, κ. Αυτιά. “Μακεδονικό έθνος“, “μακεδονική γλώσσα“ 
ενιαία δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία. (…) Από κει και πέρα όμως εκεί 
ζούσαν πάρα πολλοί λαοί, πάρα πολλές εθνότητες κι αυτό ήταν στις 
αρχές του προηγούμενου αιώνα, σε άλλες συνθήκες, με τις ανταλ-
λαγές των πληθυσμών, με το γεγονός ότι προχώρησε σε κάθε κράτος 
και αφομοιώθηκαν οι πληθυσμοί έστω κι αν έχουν μια ιδιομορφία 
στη γλώσσα, στα έθιμα κ.λπ, όπως υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της 
πατρίδας μας, αυτό δε συνιστά μειονότητα ή μια ενιαία μακεδονική 
εθνότητα».

Δεν είναι ο Αδωνις Γεωρ-
γιάδης, δεν είναι η Σοφία 
Βούλτεψη, δεν είναι κάποιος 
από το γνωστό εθνικιστικό 
εσμό. Είναι ο γραμματέας 
του Περισσού Δ. Κουτσού-
μπας, που τα λέει «χύμα και 
τσουβαλάτα». Ετσι πρέπει 
να τα λες όταν βγαίνεις σε 
εκπομπή του Αυτιά. Μπας 
και αγρέψεις ψηφαλάκια 
από το ακροατήριο του Αυ-
τιά. Ψαρεύοντας στα θολά 
νερά, υποδαυλίζοντας τα 
πιο  χαμερπή εθνικιστικά 
ένστικτα, τα σφυρηλατημέ-
να στο καμίνι της αγραμμα-
τοσύνης, της εθνικιστικής 
τύφλωσης, του βιασμού της ιστορικής αλήθειας.

Ωστε έτσι, λοιπόν, «μια ιδιομορφία στη γλώσσα και τα έθιμα» έχει 
αυτό το έθνος! Ο άνθρωπος που ξεστόμισε αυτή τη βλακεία αυτο-
ονομάζεται κομμουνιστής. Εξαφανίζει ένα ολόκληρο έθνος και μια 
εθνική μειονότητα, που τόσους διωγμούς υπέστη από το νεοελληνικό 
κράτος και που μόνο για μια ιστορική περίοδο αισθάνθηκε δικαιωμέ-
νη: τότε που οι κομμουνιστές αναγνώρισαν τα εθνικά της δικαιώμα-
τα, που Ελληνες και Σλαβομακεδόνες πολέμησαν ώμο με ώμο για τη 
λευτεριά. Τι ήταν η κομμουνίστρια Μίρκα Γκίνοβα, η πρώτη γυναίκα 
που εκτελέστηκε κατά την επανάσταση του 1946-49, ρε αχρείοι; Μια 
γυναίκα που είχε… «μια ιδιομορφία στη γλώσσα και στα έθιμα»;

Οι Γερμανοί (ξανα)καρφώνουν 
τον Μητσοτάκη

Η «μαχαιριά» ήρθε -καθόλου τυχαία- από τη Γερμανία. Η συντηρη-
τική Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), που θεωρείται ένα από 
τα εγκυρότερα γερμανικά έντυπα, η ίδια που τον περασμένο Ιούνη 
είχε γράψει ότι «πηγές στο Βερολίνο διαβεβαιώνουν ότι ο Μητσο-
τάκης έχει δεσμευτεί επανειλημμένως ότι ως πρωθυπουργός δε θα 
ακύρωνε μια συμφωνία στο ονοματολογικό» και έφερε τον Κούλη να 
λέει ότι «πρέπει να επιδείξει αντιπαλότητα, προκειμένου να μη χάσει 
τη δεξιά πτέρυγα του κόμματός του αλλά και για να αποτρέψει τη 
δημιουργία νέου κόμματος στα δεξιά της ΝΔ», επανήλθε επικαλού-
μενη 19σέλιδη έκθεση με «αυστηρά εμπιστευτικά στενογραφήματα» 
της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που αναφέρονται σε συνάντηση 
υψηλού επιπέδου τον Γενάρη του 2018, στην οποία έλαβαν μέρος ο 
πρόεδρος Ιβάνοφ, ο πρωθυπουργός Ζάεφ, ο υπουργός Εξωτερικών 
Ντιμιτρόφ, η υπουργός Αμυνας Σεκερίνσκα, ο επικεφαλής της αντι-
πολίτευσης Μίτσκοσκι και ο αρχηγός του μεγαλύτερου αλβανικού 
κόμματος Αχμέτι. Στη σύσκεψη ο Ζάεφ είπε ότι ο Μητσοτάκης του 
είχε στείλει ήδη από τον Δεκέμβρη του 2017 την έμπιστή του, ευρω-
βουλευτή Μαρία Σπυράκη, προκειμένου, μακριά από τα φώτα της 
δημοσιότητας, να του ανακοινώσει ποια είναι η θέση των ελλήνων 
συντηρητικών. Αναφέρεται ακόμα, ότι υπήρξε και δεύτερη συνά-
ντηση  Σπυράκη-Ζάεφ, όπως αποκάλυψε ο δεύτερος σε δεύτερη 
συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, που έγινε στις 19 Μάη. Από τα 
πρακτικά, ο Ζάεφ εμφανίζεται να λέει: «Στις Βρυξέλλες είχα μία 
συνάντηση με μία σημαντική εκπρόσωπο της ΝΔ, τη Μαρία Σπυρά-
κη, η οποία μου έστειλε χαιρετισμούς από τον κ. Μητσοτάκη. Μου 
είπε ότι έχει σημασία πώς θα συμπεριφερθούν οι ψηφοφόροι στην 
(ελληνική) Μακεδονία και αυτό εξαρτάται από τον Καμμένο. Είναι 
ένα δύσκολο πρόβλημα».

Οι «διευκρινίσεις» της Σπυράκη κάθε άλλο παρά πειστικές ήταν, 
καθώς άγγιξαν το γελοίο: πήγα να πάρω καφέ και συνάντησα τυχαία 
τον Ζάεφ, με τον οποίο έχουμε κοινούς γνωστούς, κυκλοφορούμε 
στα ίδια μέρη, συναντάμε πολλούς και δεν ανακοινώνουμε κάθε 
μέρα ποιους συναντάμε! Οι Τσιπραίοι δε θ' άφηναν, φυσικά, την 
ευκαιρία να πάει χαμένη. Βλέπετε, η FAZ αυτή τη φορά δεν επικα-
λείται «πηγές στο Βερολίνο», αλλά εμπιστευτικά στενογραφημένα 
πρακτικά, αντίγραφο των οποίων προφανώς έχει στη διάθεσή της.
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Πώς γίνεται να έχει συναφθεί συμ-
φωνία «ελεύθερου εμπορίου» και 

οι δασμοί σε σημαντικά εμπορεύμα-
τα, όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο, 
να παραμένουν σε ισχύ; Αυτό μόνο 
στα μυαλά αυτών που την σύναψαν 
μπορεί να εξηγηθεί. Κι όμως, έγινε 
πράξη με την αντικατάσταση της 
NAFTA (Συμφωνία Ελεύθερου Εμπο-
ρίου Βόρειας Αμερικής), 24 χρόνια 
μετά από τη σύναψή της, από την 
USMCA (Συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-
Καναδά) την περασμένη Κυριακή το 
βράδυ, μισή ώρα πριν λήξει το αμερι-
κάνικο τελεσίγραφο για την επίτευξη 
«συμφωνίας αρχών» με τον Καναδά. 

Οι ΗΠΑ, έχοντας συνάψει από τα 
τέλη του Αυγούστου αντίστοιχη συμ-
φωνία με το Μεξικό, έβαλαν εκβια-
στικά και τον Καναδά στο παιχνίδι, 
προκειμένου να αντικαταστήσουν 
τη NAFTA που ο Τραμπ χαρακτήριζε 
«καταστροφική» για το αμερικάνικο 
εμπόριο.

Μπορεί ο χαρακτηρισμός να ήταν 
υπερβολικός, ωστόσο ο Τραμπ δεν 
είχε άδικο από τη μεριά του να ζητά 
την αντικατάσταση της NAFTA. Δεν 
έκανε του κεφαλιού του. Τέτοια πράγ-
ματα παραείναι σημαντικά για να τα 
αφήνει το αμερικάνικο κεφάλαιο στη 
διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε 
προέδρου. Ο Τραμπ ακολούθησε τις 
οδηγίες των οικονομικών επιτελείων 
που δρουν για λογαριασμό του αμε-
ρικάνικου κεφαλαίου. Από τη στιγμή 

που τα  οικονομικά στοιχεία για τη 
NAFTA δε συνέφεραν το αμερικά-
νικο κεφάλαιο, η NAFTA έπρεπε να 
πεθάνει, όπως κι έγινε. 

Τον περασμένο Μάρτη είχαμε 
κάνει αναφορά από αυτές εδώ τις 
στήλες (βλ. http://www.eksegersi.
gr/issue/954/Διεθνή/30348.Στριμώ-
χνονται-οι-ΗΠΑ-στο-διεθνές-εμπό-
ριο) στην έκθεση της Διεύθυνσης 
Διεθνούς Εμπορίου του υπουργεί-
ου Εμπορίου των ΗΠΑ με τίτλο: US 
produced value in US imports from 
NAFTA (Η παραγόμενη αξία στις 
ΗΠΑ που εμπεριέχεται στις αμερι-
κάνικες εισαγωγές από την NAFTA), 
που δημοσιεύτηκε στις 22 Σεπτέμβρη 
του 2017 (βλ. https://www.commerce.
gov/sites/commerce.gov/files/us-
produced-value-in-us-imports-from-
nafta.pdf). Εκεί επισημαινόταν ότι το 
ποσοστό των αξιών που παρήχθησαν 
στις ΗΠΑ και εμπεριέχονταν στα ει-
σαγόμενα προϊόντα από το Μεξικό 
έπεσε από το 26%, που ήταν το 1995, 
στο 16% το 2011. Το ίδιο ίσχυε και για 
το ποσοστό των αξιών που παρήχθη-
σαν στις ΗΠΑ αλλά ανήκαν στα εισα-
γόμενα από τον Καναδά προϊόντα. 
Από το 21%, που ήταν το 1995, έπεσε 
στο 15% το 2011. Οπως επεσήμαινε 
η έκθεση, η πτώση του μεριδίου των 
ΗΠΑ στα εισαγόμενα προϊόντα από 
τις χώρες της NAFTA ήταν ιδιαίτερα 
αισθητή στον τομέα των αυτοκινήτων, 
όπου το μερίδιο των ΗΠΑ στις εισα-

γωγές από το Μεξικό και τον Καναδά 
έπεσε κατά 8% από το 1995 μέχρι το 
2011. Η ίδια εικόνα (αν και σε χαμηλό-
τερο βαθμό) ισχύει και για τις εισαγω-
γές βασικών μετάλλων που κατέχουν 
τη δεύτερη θέση στις εισαγωγές από 
τις χώρες της NAFTA.

Τι σημαίνουν αυτά; Οτι ολοένα 
και λιγότερες αξίες παράγονται στις 
ΗΠΑ και επιστρέφουν πίσω με το 
διεθνές εμπόριο (ως μέρη έτοιμων 
εισαγόμενων προϊόντων). Αυτό δεν 
οφείλεται μόνο στην ανάπτυξη των 
διεθνών ανταγωνιστών τους, αλλά και 
στην εξαγωγή κεφαλαίου που οι ΗΠΑ 
κάνουν στο εξωτερικό, προτιμώντας 
να παράγουν αξίες σε άλλες χώρες 
(με φτηνότερο εργατικό δυναμικό και 
λιγότερα δικαιώματα) παρά να τις πα-
ράξουν στο εσωτερικό.

Ως αντιστάθμισμα της εξαγωγής 
κεφαλαίου, η συμφωνία προβλέπει 
το 40-45% της αξίας των αυτοκινή-
των που παράγονται εντός των τρι-
ών αυτών χωρών να παράγονται σε 
περιοχές που το ωρομίσθιο είναι 16 
δολάρια την ώρα. Με αυτό τον τρό-
πο υποτίθεται ότι θα μειωθεί η χρήση 
φτηνής εργατικής δύναμης που σή-
μερα χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες. 
Ομως ποιος θα τις ελέγξει; Τη στιγ-
μή που η λέξη «ανταγωνιστικότητα» 
αντηχεί σαν ιερό καθήκον (πιο ιερό 
κι από τις… δέκα εντολές) και η φτηνή 
εργατική δύναμη είναι ένας από τους 
παράγοντές της, ποιος θα τολμήσει 

να βάλει στο στόχαστρο τους καπιτα-
λιστές που τη χρησιμοποιούν;

Σημαντικό κέρδος για τις ΗΠΑ 
ήταν ότι απαίτησαν να ενταφιαστεί 
η προηγούμενη συμφωνία και να γί-
νει μία νέα, με βάση την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του 
αμερικάνικου κεφαλαίου. Το Μεξι-
κό το είχαν στο τσεπάκι τους έτσι κι 
αλλιώς. Ο Καναδάς όμως έπρεπε να 
στριμωχτεί, πράγμα που έγινε. Κατά-
φεραν έτσι να χαλαρώσει ο Καναδάς 
τα εμπόδια στις πωλήσεις αμερικάνι-
κων γαλακτοκομικών και να δεχτεί μία 
«οροφή» στις πωλήσεις αυτοκινήτων 
στις ΗΠΑ, ώστε αυτά να μην ξεπερ-
νούν τα 2.6 εκατομμύρια το χρόνο. 

Από την άλλη, ο Καναδάς κατάφε-
ρε να κρατήσει το μηχανισμό διαι-
τησίας που οι Αμερικάνοι ήθελαν να 
καταργήσουν, προκειμένου να προ-
στατεύσει ορισμένους τομείς (όπως 
η ξυλεία) από μελλοντικούς δασμούς. 

Ομως οι δασμοί στο αλουμίνιο και 
το χάλυβα έμειναν ανέπαφοι και για 
τον Καναδά και για το Μεξικό, παρά 
το γεγονός ότι αυτό πλήττει σημαντι-
κά τον Καναδά, του οποίου το 88% 
των εξαγωγών χάλυβα πάει στις ΗΠΑ 
που είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας 
χάλυβα στον κόσμο. 

Αυτό δείχνει ότι η νέα συμφωνία 
κάθε άλλο παρά «ελεύθερου εμπορί-
ου» είναι. Η ουσία της θα φανεί στις 
λεπτομέρειες, που ακόμα δεν έχουν 

καθοριστεί, οι οποίες θα διαμορφω-
θούν από τους συσχετισμούς οικο-
νομικών δυνάμεων, που για την ώρα 
φαίνεται ότι γέρνουν περισσότερο 
προς τις ΗΠΑ, αφού πέτυχαν να στρι-
μώξουν τον Καναδά για να αποδεχτεί 
και τη διατήρηση των δασμών, και την 
αυξημένη διείσδυση των ΗΠΑ στον 
τομέα των γαλακτοκομικών, και τον 
περιορισμό στις πωλήσεις καναδικών 
αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. Ο Καναδάς 
διατήρησε μόνο ένα μηχανισμό που 
ήδη υπήρχε και ο Τριντό αναγκάστηκε 
να δηλώσει ότι θα αποζημιώσει τους 
παραγωγούς που θα χάσουν από τη 
συμφωνία. Αν δεν το έκανε αυτό, τότε 
θα ρίσκαρε την επιβολή δασμών της 
τάξης του 25% στην αυτοκινητοβιο-
μηχανία, πράγμα για το οποίο απει-
λούσε ο Τραμπ.

Ολα αυτά περισσότερο με καλυμ-
μένο εμπορικό πόλεμο μοιάζουν πα-
ρά με «ελεύθερο εμπόριο», το οποίο 
τόσα χρόνια μας λένε ότι πρεσβεύει 
ο σημερινός καπιταλισμός. Οι συμ-
φωνίες που κλείνονται είναι πάντοτε 
ασταθείς και μπορεί να ανατραπούν 
ανά πάσα στιγμή, αν κάποια πλευρά 
θεωρήσει ότι την παίρνει να το κάνει. 
Η επιθετικότητα του αμερικάνικου 
ιμπεριαλισμού έναντι των υπολοίπων 
δε θα σταματήσει, όπως δε θα στα-
ματήσουν τα αλληλομαχαιρώματα 
μεταξύ των «συμμάχων», παρά τα 
χαμόγελα και τις «θερμές» χειραψίες. 
Ετσι όμως λειτουργεί ο καπιταλισμός.

Η NAFTA πέθανε, ζήτω η USMCA!

Το «τέλειο» BREXIT είναι το… BREMAIN!
Μπορεί η βρετανίδα πρω-

θυπουργός Τερίζα Μέι 
να ξεκίνησε την ομιλία της 
στο συνέδριο των Συντηρητι-
κών, που ολοκληρώθηκε αυτή 
τη βδομάδα στο Μπέρμιγχαμ, 
οδεύοντας προς το βήμα με… 
χορευτικές φιγούρες, υπό τους 
ήχους του Dancing Queen των 
ΑΒΒΑ, όμως δεν είναι καθόλου 
σίγουρο ότι θα εξασφαλίσει… 
βασιλική ισοβιότητα, αποφεύ-
γοντας το πολιτικό της τέλος. 
Αυτή τη φορά κινδυνεύει να 
χορέψει υπό τους ήχους ενός 
άλλου τραγουδιού του ίδιου 
συγκροτήματος (Βατερλό). 
Γνωρίζοντας ότι ο κλοιός γύρω 
της στενεύει, προειδοποίησε 
τους συνέδρους του κόμμα-
τός της ότι «αν βαδίζουμε σε 
διαφορετικές κατευθύνσεις, 
κυνηγώντας ο καθένας τις 
επιδιώξεις του για το τέλειο 
Brexit, κινδυνεύουμε να μεί-
νουμε χωρίς Brexit καθόλου»!

Βαλτώνει η 
βρετανική 
οικονομία

Ολα αυτά συμβαίνουν με 
τη βρετανική οικονομία να μη 
βρίσκεται στα καλύτερά της, 
γεγονός που κάνει ακόμα πιο 
σφιχτό το γόρδιο δεσμό που 
ακούει στο όνομα BREXIT. 
Το 2018 δεν μπήκε καλά για 
τη Βρετανία, καθώς το πρώ-
το τρίμηνο σημειώθηκε η πιο 
μικρή αύξηση του ΑΕΠ της 

τελευταίας πενταετίας (αυ-
ξήθηκε μόλις κατά 0.1%, πο-
σοστό που ήταν το μικρότερο 
από το τέταρτο τρίμηνο του 
2012), ενώ η ετήσια αύξηση 
ήταν η μισή του μέσου όρου 
της τελευταίας πενταετίας. 
Αυτό όμως δεν ήταν το χειρό-
τερο. Πληθώρα οικονομικών 
μεγεθών αποτυπώνει κρισι-
ακά φαινόμενα (βλ. https://
www.ons.gov.uk/economy/
grossdomesticproductgdp/
bulletins/grossdomesticpr
oductpreliminaryestimate/
januarytomarch2018). Αρνητι-
κοί ρυθμοί ανάπτυξης του το-
μέα των κατασκευών (μείωση 
3.3%), αλλά και του βιομηχανι-
κού τομέα το πρώτο τρίμηνο,  
ενώ ο αριθμός των ατόμων 
που αδυνατούσαν να πληρώ-
σουν τα δάνειά τους αυξήθη-
κε -σύμφωνα με τον Guardian 
(https://www.theguardian.
com/business/2018/apr/27/uk-
gdp-growth-rate-slows-first-
quarter)- στα 27.388, αριθμός 
που είναι ο μεγαλύτερος από 
το 2012.

Αν και το δεύτερο τρίμηνο 
ήταν καλύτερο (το ΑΕΠ αυ-
ξήθηκε κατά 0.4%), η βιομη-
χανική παραγωγή σημείωσε 
αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης 
για δεύτερο συνεχές τρίμηνο 
(βλ. https://www.theguardian.
com/business/2018/aug/10/
british-manufacturing-in-
recession-despite-faster-uk-

gdp-growth), μπαίνοντας και 
τυπικά σε «ύφεση»! Την ίδια 
στιγμή, το εμπορικό έλλειμ-
μα διογκώθηκε κατά 4.7 δισ. 
στερλίνες, φτάνοντας στα 8.6 
δισ. στερλίνες. Η εξάρτηση του 
βρετανικού εμπορίου από τις 
χώρες της ΕΕ αυξάνεται αντί 
να μειώνεται, αφού οι εισαγω-
γές και οι εξαγωγές αγαθών 
από την ΕΕ αυξήθηκαν περισ-
σότερο από τις άλλες χώρες 
του κόσμου. Αυτό που έσωσε 
τη βρετανική οικονομία από 
την κατηφόρα ήταν ο τομέας 
των υπηρεσιών. Αρκεί, όμως, 
αυτό για να δώσει αισιοδοξία 
στα οικονομικά επιτελεία της 
κυβέρνησης;

«Χυλόπιτα» από 
την ΕΕ

Τα πράγματα εξακολου-
θούν να είναι δύσκολα για τη 
Βρετανία μετά από τη… «χυ-
λόπιτα» που έφαγε από την ΕΕ 
(με την απόρριψη του σχεδίου 
Τσέκερς, όπως γράψαμε στο 
περασμένο φύλλο της «Κ») 
και τις μεγάλες διαφωνίες που 
υπάρχουν στο εσωτερικό του 
κυβερνώντος κόμματος (αλλά 
και της αντιπολίτευσης) για την 
πορεία προς την αποδέσμευση 
από την ΕΕ.

Οι πρόσφατες δηλώσεις 
του γάλλου υπουργού Οικο-
νομικών, Μπρουνό Λεμέρ, ότι 

οι προτάσεις της Μέι για το 
BREXIT -αν υιοθετηθούν- θα 
πυροδοτήσουν το τέλος της 
Ευρώπης, αλλά και η λοιδορία 
των Βρετανών από τον Γιούν-
κερ («κάνουν σαν να είναι η ΕΕ 
που θα φύγει από τη Βρετανία 
και όχι το αντίθετο») δείχνει 
πόσο μεγάλο είναι το χάσμα 
με την ΕΕ.

Από την άλλη, οι δηλώσεις 
του υπέρμαχου του BREXIT 
και πρώην υπουργού Εξωτε-
ρικών, Μπόρις Τζόνσον, στο 
συνέδριο των Συντηρητικών, 
ότι το σχέδιο Τσέκερς που 
πρότεινε η Μέι ήταν μία απά-
τη (θεωρώντας ότι κάνει πολ-
λές υποχωρήσεις στην ΕΕ και 
αναιρεί το Brexit), δείχνουν 
το τεράστιο κενό που υπάρχει 
μεταξύ των ευρωπαίων αξιω-
ματούχων και των υπέρμαχων 
του «σκληρού» BREXIT στη 
Βρετανία.

Ενα κενό που η Μέι δεν 
πρόκειται με τίποτα να καλύ-
ψει, καθώς είναι στριμωγμέ-
νη μεταξύ δύο πλευρών. Της 
πλευράς του σκληρού Brexit, 
που υποστηρίζει μερίδα του 
Συντηρητικού Κόμματος και 
ενισχύεται από την εθνικιστι-
κή ιμπεριαλιστική προπαγάνδα 
που έχει πείσει ένα μέρος των 
ψηφοφόρων του για σκληρή 
στάση (ιδιαίτερα στο μετανα-
στευτικό), και της πλευράς όχι 
τόσο των Ευρωπαίων όσο της 
κυρίαρχης μερίδας των βρετα-

νών καπιταλιστών, που εξακο-
λουθούν να τονίζουν ότι η Βρε-
τανία θα πρέπει να διατηρήσει 
ιδιαίτερες σχέσεις με την ΕΕ, 
προκειμένου να αποφευχθούν 
πάση θυσία οι δασμοί και τα 
εμπόδια στις συναλλαγές και 
τις πωλήσεις βρετανικών προ-
ϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Οι απαιτήσεις των 
καπιταλιστών

Στο πολυσέλιδο κείμενο 
που ανάρτησε ο σύνδεσμος 
των βρετανών καπιταλιστών 
CBI στην ιστοσελίδα του 
(βλ. http://www.cbi.org.uk/
making-a-success-of-brexit/
Introduction.html) επισημαί-
νονται οι έξι βασικές αρχές 
που κατά την άποψή τους θα 
πρέπει να διέπουν μία μελλο-
ντική σχέση με την ΕΕ:

1. Μία σχέση χωρίς εμπόδια 
με τον μεγαλύτερο, στενότερο 
και πιο σημαντικό εμπορικό 
μας εταίρο.

2. Ενα ξεκάθαρο νομοθετικό 
σχέδιο που να δίνει βεβαιότη-
τα βραχυπρόθεσμα αλλά και 
μακροπρόθεσμα, εξισορρο-
πώντας την επιρροή, την πρό-
σβαση και τις ευκαιρίες.

3. Ενα μεταναστευτικό σύ-
στημα που επιτρέπει στις επι-
χειρήσεις την πρόσβαση στην 
εργασία με προσόντα, που 
χρειάζονται για να παράγουν 
ανάπτυξη.
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Σε ανοιχτή επιστολή προς το Κογκρέ-
σο της Κολομβίας, που δημοσιεύτη-

κε στις εφημερίδες της χώρας, τα πρώην 
ηγετικά στελέχη των FARC Ιβάν Μάρκες 
και Οσκαρ Μοντέρο δηλώνουν ότι η κυ-
βέρνηση της Κολομβίας έχει προδώσει 
τη συμφωνία ειρήνευσης, που συνήφθη 
το 2016 στην Αβάνα μεταξύ της ηγεσίας 
των ανταρτών και του δεξιού τότε προέ-
δρου της Κολομβίας Χουάν Μανουέλ Σά-
ντος. Κατηγορούν την ηγεσία των FARC 
ότι πίστεψε αφελώς τις υποσχέσεις της 
κυβέρνησης και δέχτηκε να αφοπλιστούν 
οι μαχητές προτού υλοποιηθεί η συμφω-
νία.

Η επιστολή αναφέρει ότι αμέσως με-
τά την παράδοση των αντάρτικων όπλων 
ξεκίνησε η αθέτηση της συμφωνίας από 
την κυβέρνηση, ενέργεια που συνιστά 
προδοσία και εξαπάτηση της άλλης 
πλευράς. Οπως παραδέχεται ο Μοντέ-
ρο, οι αντάρτες πίστεψαν αφελώς ότι η 
κυβέρνηση είχε την πρόθεση να υλοποι-
ήσει τη συμφωνία, μην ακολουθώντας τις 
οδηγίες του δολοφονημένου από τον κο-
λομβιανό στρατό ηγέτη των FARC, Μα-
νουέλ Μαρουλάδα Βέλες, που έλεγε ότι 
τα όπλα είναι η μόνη εγγύηση που έχουν 
οι αντάρτες για την υλοποίηση οποιασδή-
ποτε συμφωνίας με την κυβέρνηση. Ετσι 
όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, η συμ-
φωνία ειρήνευσης μοιάζει περισσότερο 
με παράδοση των ανταρτών άνευ όρων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πρώην 
ηγετικά στελέχη των FARC ασκούν 
σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, υπο-
στηρίζοντας ότι έχει αθετήσει όχι μόνο 
τα συμφωνηθέντα όσον αφορά την κοι-
νωνική επανένταξη των ανταρτών, αλλά 
και όσα αφορούν την αγροτική μεταρ-
ρύθμιση και τα μέτρα που θα βελτίωναν 
την κατάσταση του φτωχού αγροτικού 
πληθυσμού της κολομβιανής υπαίθρου, 
που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Οι φόβοι των ανταρτών ότι η συμφω-
νία ειρήνευσης έχει πλέον ουσιαστικά 
ακυρωθεί πύκνωσαν μετά την εκλογή του 
ακροδεξιού Ιβάν Ντούκε, συνεργάτη του 
ακραιφνούς αμερικανόφιλου και ανταρ-
τοφάγου, πρώην προέδρου της χώρας και 
ενορχηστρωτή της εκστρατείας ενάντια 
στην συμφωνία ειρήνευσης, Αλβάρο 
Ουρίμπε.

Ο επικεφαλής της διαδικασίας ειρή-
νευσης στη χώρα, Μιγκέλ Σεμπάλος, 
δήλωσε ότι ο Ντούκε σκοπεύει να ανα-

θεωρήσει τη συμφωνία προς το χειρότε-
ρο για τους αντάρτες, ενώ αν έστω και 
τμήμα της πρώην ηγεσίας έρθει σε επα-
φή ή περάσει με τις αντάρτικες ομάδες 
των FARC που έχουν συσταθεί εκ νέου 
στα βουνά της Κολομβίας, τότε αυτομά-
τως η συμφωνία καθίσταται άκυρη και ο 
στρατός θα επιστρέψει στις πολεμικές 
επιχειρήσεις εναντίον τους. 

Ο Μοντέρο, ο Μάρκες και άλλα ηγε-
τικά στελέχη των ανταρτών έχουν εξα-
φανιστεί από τον περασμένο Ιούλη και 
πολλά κυβερνητικά στελέχη εικάζουν ότι 
έχουν περάσει με τις αντάρτικες ομάδες 
εντείνοντας το έργο ανασύστασης του 
ένοπλου σκέλους τους, εγκαταλείπο-
ντας την πολιτική διαδικασία και τις θέ-
σεις τους στη Γερουσία (ο Μάρκες είχε 
εκλεγεί γερουσιαστής, αλλά αρνήθηκε 
να καθήσει στην καρέκλα της Γερουσί-
ας, διαμαρτυρόμενος για τη σύλληψη του 
Χεσούς Σάντρις, βασικού διαπραγματευ-
τή των FARC).

Από το 2016, όταν υπογράφηκε η 
συμφωνία ειρήνευσης, μέχρι σήμερα, 
τα ακροδεξιά τάγματα θανάτου έχουν 
δολοφονήσει 311 αγωνιστές των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και υπεράσπισης του 
περιβάλλοντος από τις πολυεθνικές που 
λυμαίνονται το φυσικό και ορυκτό πλού-
το της χώρας, συνδικαλιστές, καθώς και 
περισσότερους από 80 πρώην αντάρτες. 
Οταν ο Ντούκε ανέλαβε την προεδρία 
της χώρας, δεσμεύτηκε ότι θα εντείνει τις 
κυβερνητικές προσπάθειες για προστα-
σία των κοινοτήτων και των ανθρώπων 
που απειλούνται από τα ακροδεξιά τάγ-

ματα θανάτου, δέσμευση που κανείς δεν 
πιστεύει, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο 
το πολιτικό του στίγμα αλλά και τη στενή 
σχέση του με τον Ουρίμπε που αυτή τη 
στιγμή βρίσκεται υπό εισαγγελική έρευ-
να για σχέσεις με τα τάγματα θανάτου 
στα τέλη της δεκαετίας του ‘90. Την ίδια 
περίοδο, δεκάδες συμμορίες έχουν θέσει 
κάτω από τον έλεγχό τους την περιοχή 
που δρούσαν οι περίπου 10.000 μαχητές 
των FARC. Αυτές οι συμμορίες προέρχο-
νται από τις Ενωμένες Δυνάμεις Αυτο-
άμυνας της Κολομβίας, μια ομοσπονδία 
παραστρατιωτικών ομάδων που έκα-
ναν τη βρώμικη δουλειά ενάντια στους 
αντάρτες, που το κολομβιανό κράτος δεν 
μπορούσε να κάνει.

Αντάρτικες ομάδες των FARC, που 
είτε είχαν διαφωνήσει εξαρχής με την 
απόφαση της ηγεσίας τους να συνάψει 
συμφωνία ειρήνευσης και αφοπλισμού 
τους με το κολομβιανό κράτος, είτε εί-
δαν ότι το κράτος δε σκόπευε να τηρήσει 
τις δεσμεύσεις του απέναντί τους και πως 
η μοναδική του στόχευση ήταν να τους 
αφοπλίσει, οπλίστηκαν ξανά και επέστρε-
ψαν στη ζούγκλα συνεχίζοντας το αντάρ-
τικο. Αυτή τη στιγμή, το κράτος υπολογί-
ζει ότι οι μαχητές του νέου αντάρτικου 
ξεπερνούν τους 2.800 και αυξάνονται 
γρήγορα, θέτοντας ξανά υπό τον έλεγχό 
τους περιοχές όπου δρούσαν, γύρω από 
την πόλη Μεντεγίν. Κεντρική διοίκηση 
δεν έχει συγκροτηθεί ακόμα και έτσι το 
αντάρτικο οργανώνεται σε αυτόνομους 
πυρήνες με χαλαρή δικτύωση μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων, προς το παρόν.

Ξανά στο αντάρτικο μαχητές των FARC
4. Μια ανανεωμένη αντί-

ληψη για τις παγκόσμιες οι-
κονομικές σχέσεις, με την 
επιχειρηματική κοινότητα στο 
επίκεντρό τους.

5. Μια προσέγγιση που να 
προστατεύει τα κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη της ευρωπα-
ϊκής χρηματοδότησης.

6. Μία απαλή έξοδος από 
την ΕΕ, αποφεύγοντας το 
«χείλος του γκρεμού» που θα 
προκαλέσει αναταραχή.

Στο ζήτημα των δασμών 
και της ελευθερίας να κάνουν 
μπίζνες με την ΕΕ, οι καπιτα-
λιστές είναι ξεκάθαροι τονί-
ζοντας για άλλη μία φορά: «Η 
άποψή μας δείχνει ότι η νέα 
σχέση με την ΕΕ θα πρέπει 
να είναι χωρίς δασμούς, με τα 
ελάχιστα εκτός των δασμών 
εμπόδια σε κάθε τομέα. Υπάρ-
χουν ορισμένες εταιρίες που 
θεωρούν κρίσιμη την αποφυγή 
δασμών ενώ άλλες θέτουν ως 
προτεραιότητα την αποφυγή μη 
δασμολογικών εμποδίων στο 
εμπόριο, κυρίως στις υπηρεσί-
ες» (βλ. http://www.cbi.org.uk/
making-a-success-of-brexit/
EU_trade.html).

Ο λόγος που οι καπιταλιστές 
ζητούν μαλακό Brexit είναι 
απλός: «Για κάθε κύριο τομέα 
της βρετανικής οικονομίας, η 
ΕΕ είναι περισσότερο σημαντι-
κή από κάθε άλλη διεθνή αγο-
ρά. Υπάρχουν, φυσικά, πολλές 
ξεχωριστές επιχειρήσεις, προ-
ϊόντα και προμηθευτές για τα 
οποία το εμπόριο με άλλες αγο-
ρές είναι περισσότερο σημα-
ντικό, για παράδειγμα ο ρόλος 
της Νορβηγίας στην παροχή 
αργού πετρελαίου στη Βρετα-
νία και η κυριαρχία των ΗΠΑ 
στην τεχνολογία πλατφορμών. 
Ωστόσο, περίπου το 44% των 
βρετανικών προϊόντων εξά-
γεται στην ΕΕ και το 53% των 
βρετανικών εισαγωγών είναι 
από την ΕΕ. Για πολλές εταιρί-
ες αυτό σημαίνει ότι οι κύριοι 
προμηθευτές, πελάτες, εργο-
λάβοι και παράγοντες έχουν 
βάση στην ΕΕ, και αυτό κάνει 
οικονομικά κρίσιμη μία σχέση 
χωρίς δασμούς μεταξύ Βρετα-
νίας και ΕΕ».

Αυτό θα συνεχιστεί και μα-
κροπρόθεσμα καθώς: «Η ΕΕ 
είναι η μεγαλύτερη αγορά σε 
στενή σχέση με τη Βρετανία 
και αυτό θα εξακολουθήσει να 
ισχύει για το ορατό μέλλον… Το 
72% των εξαγωγών αγροτικών 
προϊόντων της Βρετανίας προ-
ορίζεται για την ΕΕ καθώς είναι 
λιγότερο πιθανό να λήξουν ή να 
καταστραφούν πριν φτάσουν 
στα καλάθια αγοράς των κατα-
ναλωτών. Αυτές οι πρακτικές 
θεωρήσεις σημαίνουν ότι τα 
μακροπρόθεσμα συμφέροντα 
της Βρετανίας βασίζονται σε 
μία σχέση χωρίς δασμούς με 
την ΕΕ». Τι θα γίνει όμως σε 
περίπτωση μη συμφωνίας; Οι 
καπιταλιστές και σ’ αυτό είναι 
ξεκάθαροι: «Χωρίς μία προνο-
μιακή εμπορική συμφωνία με τη 
Βρετανία, η ΕΕ θα ήταν νομικά 
υποχρεωμένη να επιβάλει κά-
ποιους δασμούς στα βρετανικά 
αγαθά, όπως κάνει και σε οποι-
αδήποτε τρίτη χώρα. Αυτό θα 

απειλούσε την ανταγωνιστικό-
τητα των εξαγωγών, στις οποί-
ες η ΕΕ θα έβαζε δασμούς. Για 
παράδειγμα η ΕΕ επιβάλλει δα-
σμούς της τάξης του 12% στον 
εισαγόμενο ρουχισμό από τρί-
τες χώρες και κατά μέσον όρο 
22% στα τρόφιμα και ποτά».

Αδιέξοδα
Πώς να συγκεραστούν τα 

παραπάνω με τους λεονταρι-
σμούς της Μέι για ενδεχόμενη 
επιβολή βίζας στους ευρωπαί-
ους πολίτες που θα ζητήσουν 
να εργαστούν στη Βρετανία, 
ενταφιάζοντας μία και καλή 
την «ελεύθερη μετακίνηση 
των πολιτών»; Μπορεί η βίζα 
να επιβληθεί σε άτομα με χα-
μηλότερο εισοδηματικό επίπε-
δο και να δίνει προτεραιότητα 
στους ειδικευμένους, δεν 
παύει όμως να αντιτίθεται στις 
απαιτήσεις της ΕΕ, η οποία -για 
την ώρα τουλάχιστον- δεν κά-
νει τη χάρη στη Βρετανία να 
αποδεχτεί τέτοια πράγματα 
(και προνομιακή σχέση με την 
ΕΕ, και εμπόδια στην ελεύθερη 
μετακίνηση των πολιτών).

Για ποια ευρωπαϊκή χρημα-
τοδότηση μπορεί να γίνεται 
λόγος όταν η Βρετανία θα 
χωρίσει τους λογαριασμούς 
της με την ΕΕ στο πλαίσιο της 
«ανάκτησης του ελέγχου των 
οικονομικών της» και δε θα 
πληρώνει δεκάρα στις Βρυ-
ξέλλες;

Σε ένα πράγμα συμφωνούμε 
με τη Μέι. Οτι η ΕΕ δεν είναι 
«Σοβιετική Ενωση». Η Σοβιετι-
κή Ενωση (για όσο καιρό ήταν 
πραγματικά σοβιετική και όχι 
κρατικο-καπιταλιστική) αποτε-
λούσε εθελοντική ένωση χω-
ρών με στόχο την κατάργηση 
της εκμετάλλευσης της μισθω-
τής εργασίας και όχι λυκοσυμ-
μαχία για τα συμφέροντα των 
ισχυρότερων ιμπεριαλιστικών 
κεφαλαίων της Ευρώπης. Στη 
λυκοσυμμαχία δεν υπάρχουν 
άλλες αρχές εκτός από μία: τη 
δύναμη του χρήματος. Κι εκεί 
είναι που η Βρετανία χωλαίνει 
απέναντι στα συνασπισμέ-
να κεφάλαια των υπολοίπων, 
ακόμα κι αν μέσα σε αυτά δεν 
υπάρχει ενότητα αλλά πληθώ-
ρα αντιθέσεων.

Σε ανοιχτή κόντρα με τις Βρυξέλ-
λες και τον γερμανογαλλικό άξονα 

βρίσκεται η συμμαχική κυβέρνηση της 
νεοφασιστικής Λέγκας και των πεντά-
στερων τυχοδιωκτών στην Ιταλία. Αιτία, 
η πρόθεση της ιταλικής κυβέρνησης να 
ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2019 
με έλλειμμα 2,4%, το οποίο είναι μεν 
κάτω από το όριο του 3% που θέτει η 
Συνθήκη ΕΕ, όμως είναι τριπλάσιο από  
το 0,8% που είχε συμφωνήσει με την 
Κομισιόν η προηγούμενη ιταλική κυ-
βέρνηση.

Στην ίδια την Ιταλία απειλήθηκε μίνι 
κυβερνητική κρίση, καθώς ο υπουργός 
Οικονομικών Τζιοβάνι Τράα ήθελε 
προϋπολογισμό με έλλειμμα 1,6%, προ-
σπαθώντας να βρει μια συμβιβαστική 
λύση με τις Βρυξέλλες, όμως μετά από 
σύσκεψη κορυφής (ο Τράα, ο πρωθυ-
πουργός Κόντε και οι αρχηγοί των δύο 

κυβερνητικών κομμάτων Ντι Μάιο και 
Σαλβίνι) κατέληξαν στο 2,4% (προφα-
νώς για να έχουν περιθώριο διαπραγ-
μάτευσης).

Ο Γιούνκερ πήγε να το παίξει… νταής: 
«Αν όλοι λάμβαναν ειδική μεταχείριση 
[όπως θέλει η Ιταλία], αυτό θα σήμαινε 
το τέλος του ευρώ» δήλωσε. Για να συ-
μπληρώσει: «Δε θα επιθυμούσα, αφού 
κατορθώσαμε όντως να αντεπεξέλθου-
με στην ελληνική κρίση, να καταλήξου-
με με την ίδια κρίση στην Ιταλία. Μια 
τέτοια κρίση ήταν ήδη αρκετή».

«Δεν μιλώ με μεθυσμένους» ήταν η 
προκλητική απάντηση του νεοφασίστα 
Σαλβίνι, που κατηγόρησε τον Γιούνκερ 
και άλλους αξιωματούχους των Βρυ-
ξελλών ότι με τις δηλώσεις τους ανε-
βάζουν τα ιταλικά σπρεντ. «Είμαστε 
έτοιμοι να απαιτήσουμε αποζημίωση 
από αυτούς που θέλουν να βλάψουν 

την Ιταλία», συνέχισε ο φαφλατάς νεο-
φασίστας, που ειδικά σ' αυτό προσπα-
θεί να μιμηθεί το ίνδαλμά του, τον Μπε-
νίτο Μουσολίνι. Σε νεότερη δήλωσή του 
συμβούλευσε τον Γιούνκερ «να πίνει 
δυο ποτήρια νερό» (για να… ξενερώσει) 
προτού μιλήσει για τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζει η Ιταλία με το χρέος της. 
«Εξισώνοντας την Ιταλία με την Ελλά-
δα, τρέλανε τα σπρεντ» κατέληξε.

Τη σκυτάλη από τον Γιούνκερ πήραν 
ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας 
Λεμέρ, ο γάλλος επίτροπος Μοσκοβισί 
και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν (και 
δεξί χέρι του Γιούνκερ) Ντομπρόβσκις, 
που σε κοινή δήλωσή τους διακήρυξαν 
ότι «οι κανόνες είναι ίδιοι για όλα τα 
κράτη-μέλη της ευρωζώνης». Και γέ-
λασε και το παρδαλό κατσίκι. Ποιος 
δε θυμάται ότι η Γαλλία, με απευθείας 
διαπραγμάτευση Ολάντ-Μέρκελ, περι-

φρονώντας κάθε έννοια θεσμικής λει-
τουργίας της ΕΕ και της Ευρωζώνης, 
πέτυχε εξαίρεση από τον κανόνα του 
ελλείμματος; Παλιότερα το είχε κάνει 
και η Γερμανία, η οποία εξακολουθεί να 
παραβιάζει, κάθε χρόνο, τον κανόνα 
του εμπορικού πλεονάσματος.

Αυτά τα περί «ενιαίων κανόνων» είναι 
ένα γελοίο πρόσχημα. Το πραγματικό 
ζήτημα που υπάρχει είναι αν θα κατα-
φέρει ο γερμανογαλλικός άξονας να 
υποτάξει την «ατίθασση» Ιταλία. Αυτό 
αναμένεται να φανεί το τρέχον δίμη-
νο, όμως ο κυβερνητικός συνασπισμός 
στην Ιταλία εκφράζει ήδη τους φόβους 
του. «Ξέρουμε ότι Γερμανία και Γαλλία 
θέλουν να πέσει η κυβέρνησή μας», 
δήλωσε ο Ντι Μάιο. Και συμπλήρωσε: 
«Δε θα κάνουμε ούτε χιλιοστό πίσω, αν 
χρειαστεί θα ενημερώσουμε τον κόσμο 
στις πλατείες».

Η Ιταλία σε κόντρα με τον γερμανογαλλικό άξονα και τις Βρυξέλλες
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Εγκλωβισμός στη 
μνημονιακή λογική

Πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι συριζαίοι (με 
τη βοήθεια και της κοντόφθαλμης μνημονιακής 
αντιπολίτευσης) τα κατάφεραν. Εγκλώβισαν όλη 
τη συζήτηση για το μετα-Μνημόνιο στο μέτρο του 
πετσοκόμματος των «προσωπικών διαφορών» στις 
συντάξεις που έχουν χορηγηθεί πριν από τον νόμο 
Κατρούγκαλου, που έχει προ-νομοθετηθεί το 2016.

Με τον ίδιο τρόπο οι Σαμαροβενιζέλοι είχαν 
προσπαθήσει το 2014 να εγκλωβίσουν τη συζήτηση 
για το Μνημόνιο στην επαναφορά του ΦΠΑ στην 
εστίαση στο 13%. Δεν τα είχαν καταφέρει να 
εκμεταλλευτούν αυτό το τρικ, όμως άλλο ο ΦΠΑ στα 
σουβλάκια και άλλο μια μείωση σύνταξης μέχρι και 
18%. Το δεύτερο έχει σίγουρα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Δεν ξέρουμε αν οι συριζαίοι θα καταφέρουν να 
κοροϊδέψουν τον κόσμο, σε μικρό ή μεγαλύτερο 
βαθμό, όμως ο κίνδυνος που προκύπτει από τον 
εγκλωβισμό σ' αυτή τη συζήτηση επί του μερικού 
είναι ευρύτερος.

Τι έλεγαν το 2016; Προνομοθετούμε κάποια μέτρα 
για το 2019 και το 2020 (πετσόκομμα συντάξεων και 
πετσόκομμα αφορολόγητου), όμως αυτά τα μέτρα 
θα είναι μηδενικού δημοσιονομικού αποτελέσματος, 
διότι προνομοθετούμε και αντίμετρα. Τι ήταν τα 
αντίμετρα; Κάποια μέτρα φιλανθρωπικού χαρακτήρα 
(προνοιακά επιδόματα, συσσίτια κτλ) συν μέτρα 
μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των 
καπιταλιστών.

Υπήρχε μια λεπτομέρεια την οποία οι συριζαίοι 
προσπαθούσαν να κρύψουν: τα αντίμετρα ήταν υπό 
αίρεση. Αν δεν πιανόταν ο στόχος για «πρωτογενές 
πλεόνασμα» ύψους 3,5% του ΑΕΠ, δε θα 
εφαρμόζονταν.

Τι κάνουν τώρα; Παρουσιάζουν ένα σχέδιο 
που κόβει τα αντίμετρα σε τέσσερις δόσεις (τα 
μεταφέρουν σε βάθος τετραετίας), διατηρούν την 
άγρια φορομπηξία, διατηρούν την εκμηδένιση των 
κοινωνικών δαπανών, διατηρούν σε επίπεδα κοντά 
στο μηδέν το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων 
και έτσι μπορούν να πουν ότι δε χρειάζεται να γίνει η 
περικοπή των συντάξεων. Αύριο μπορεί το μέτρο να 
επανέλθει, αλλά χέστηκαν οι συριζαίοι για το αύριο. 
Το σήμερα τους ενδιαφέρει, γιατί έχουν εκλογές 
μπροστά.

Ο κίνδυνος, λοιπόν, είναι να συζητάμε για 
μερεμέτια εντός της μνημονιακής πολιτικής, που όχι 
μόνο την αφήνουν αλώβητη, αλλά και προκύπτουν 
από αναδιάταξη μερικών εσόδων και δαπανών, με 
μηδενικό αποτέλεσμα. Είναι σαν να παίρνεις τα 
λεφτά από τη μία τσέπη και να τα βάζεις στην άλλη. 
Καμιά φορά, δεν πρόκειται καν για μερεμέτι της 
μνημονιακής πολιτικής, αλλά για σκέτη απάτη, όπως 
συμβαίνει με την περιβόητη επεκτασιμότητα των 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (στα προηγούμενα 
φύλλα της εφημερίδας μας δείξαμε αναλυτικά τι 
σημαίνει αυτή). 'Η όπως συμβαίνει με τον κατώτατο 
μισθό, που μέχρι τις αρχές του 2012 ήταν 751 ευρώ, 
τον κατέβασαν εν μιά νυκτί στα 586 ευρώ (και στα 
511 για τους νέους κάτω των 25 ετών) και τώρα 
σκοπεύουν να τον αυξήσουν κάνα εικοσάρικο το μήνα 
και το πουλάνε αυτό ως… φιλεργατική πολιτική!

Δύο επιλογές έχουν η εργατική τάξη και οι 
υπόλοιποι εργαζόμενοι. 'Η θα αποδεχτούν την 
ισοβιότητα της μνημονιακής πολιτικής και θα 
περιμένουν κάποια φιλοδωρήματα που -συνήθως για 
προεκλογικούς λόγους- θα πετούν οι κυβερνήσεις 
(κόβοντάς τα από αλλού) ή θα προσανατολιστούν σε 
μαχητική αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής, επί τη 
βάσει συγκροτημένων ταξικών διεκδικήσεων.

στο ψαχνό

Καμενιές
Τρελό πανηγύρι έστησε ο Καμμένος από 

το Twitter μόλις έφτασαν από τα Σκόπια τα 
νέα για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσμα-
τος. Διορθώνοντας ορθογραφία και σύντα-
ξη (σήμα κατατεθέν των tweet Καμμένου, 
όταν τα γράφει ο ίδιος), μεταφέρουμε δι-
ορθωμένο αυτό που έγραψε: «Τώρα, με αυ-
τή τη συμμετοχή, βάσει των άρθρων 73, 74 
του Συντάγματός τους, είναι άκυρο και το 
68% των πολιτών ακύρωσε τη συμφωνία».

Δε θα σταθούμε στο γεγονός ότι ένας 
υπουργός έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 
τον πρωθυπουργό, τον υπουργό Εξωτερι-
κών και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που 
είπαν τα ακριβώς αντίθετα. Θα μείνουμε  
μόνο στις επιδόσεις του Καμμένου επί του 
συνταγματικού Δικαίου γενικά και ειδικά 
σε ό,τι αφορά τη γειτονική χώρα. Στο δη-
μοψήφισμα δεν μπήκε για έγκριση η Συμ-
φωνία των Πρεσπών. Αυτή την έχει κυρώσει 
ήδη η Βουλή της Μακεδονίας (δυο φορές 
μάλιστα, αφού μεσολάβησε η μη υπογρα-
φή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Ιβά-
νοφ). Απομένει η δεύτερη φάση, η συνταγ-
ματική αναθεώρηση. Και αυτή η διαδικασία 
δεν ήταν αρμοδιότητας του δημοψηφίσμα-
τος. Είναι επίσης αρμοδιότητα της Βουλής. 
'Η θα βρει 80 βουλευτές ο Ζάεφ (έχει 69) 
ή θα πάει αναγκαστικά σε εκλογές, προσ-
δοκώντας ότι μετά από αυτές θα μπορεί να 
βρει 80 βουλευτές. Αν αποτύχει και σ' αυτό, 
τότε μόνο η Συμφωνία θα μείνει μετέωρη.

Επομένως, πέραν όλων των άλλων, ο 
Καμμένος είπε μία μπούρδα, η οποία άλλω-
στε δεν άντεξε περισσότερο από καναδυό 
ώρες, καθώς ο Ζάεφ δήλωσε ότι θα πάει 
στη Βουλή για να πετύχει την αναθεώρηση 
του Συντάγματος και σ' αυτό τον στηρίζουν 
όχι μόνο ο Τσίπρας κι ο Κοτζιάς (οι οποίοι 
δεν μπορούν, άλλωστε, να επηρεάσουν τα 
πράγματα), αλλά το σύνολο των ιμπεριαλι-
στικών κέντρων.

ΥΓ. Το «τιτίβισμα» του Καμμένου κατέ-
ληγε ως εξής: «Ο Κυριάκος να απολογηθεί 
που ήθελε να σταματήσει την ευημερία των 
Ελλήνων και την κυβέρνηση»! Τι ήθελε να 
πει ο ποιητής; Από μια ώρα και μετά, ο… 
ποιητής μπαίνει σε κατάσταση… έκστασης. 

Και μέσα στην έκσταση, όμως, παραμένει 
σταθερός στο (γι' αυτόν) μείζον: θέλω να 
μείνω στην κυβέρνηση!

Κρεσέντο ξενοδουλείας
Πριν από λίγο καιρό, από τις στήλες της 

Welt, έγλειφε τη Γερμανία και τη Μέρκελ: 
«Η ανοικοδόμηση και τελικά η επανένω-
ση της Γερμανίας αποτέλεσαν ουσιώδες 
συστατικό στοιχείο για το μέλλον της Ευ-
ρώπης». «Εμείς οι Ελληνες και οι Γερμανοί 
κατορθώσαμε να γιατρέψουμε πληγές και 
να ξαναφτιάξουμε μια σχέση, που είναι 
προς το συμφέρον και των δύο πλευρών. 
Τη δεκαετία του ’50 και του ’60 ήλθαν εκα-
τοντάδες χιλιάδες Ελληνες στη Γερμανία, 
για να φτιάξουν μια καινούρια ζωή και δου-
λεύοντας πλάι στους Γερμανούς να γίνουν 
κομμάτι της ανάκαμψης και της ανοικοδό-
μησης». «Με την Καγκελάριο Μέρκελ συ-
νεργαστήκαμε στενά για την αντιμετώπιση 
των κοινών ευρωπαϊκών μας προκλήσεων. 
Από κοινού εργαστήκαμε για έναν απο-
τελεσματικό και ανθρώπινο τρόπο αντι-
μετώπισης της προσφυγικής κρίσης. Η 
Γερμανίδα Καγκελάριος απέδειξε πόσο 
σημαντική είναι η υπεύθυνη ηγεσία.».

Τις προάλλες, από τις στήλες της Wall 
Street Journal έγλειφε τους αμερικα-
νούς ιμπεριαλιστές: «Αν θέλουμε να προ-
στατεύσουμε το εθνικό συμφέρον μας, να 
αναβαθμίσουμε τον ρόλο της χώρας και 
να την κάνουμε μέρος της λύσης και όχι 
μέρος του προβλήματος -όπως ήταν τρία 
χρόνια πριν- αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
διαμορφώσουμε συμμαχίες. Και ο καλύ-
τερος στρατηγικός σύμμαχος στην πε-
ριοχή είναι οι ΗΠΑ». «Η συνεργασία και 
οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι καλύτε-
ρες από ποτέ. Ισως αυτό είναι περίεργο, 
αλλά είναι αλήθεια».

Ο Τσίπρας έχει εξελιχθεί σε έναν 
από τους πιο ξενόδουλους αστούς πο-
λιτικούς των τελευταίων δεκαετιών. Ο 
απροκάλυπτος τρόπος με τον οποίο 
εκφράζει την ξενοδουλεία του δεν εί-
ναι τυχαίος. Προσπαθεί να τραβήξει 
ολόκληρο τον ΣΥΡΙΖΑ σ' αυτή την κα-
τεύθυνση, ενώ ταυτόχρονα «πουλάει» 
στους ιμπεριαλιστές τις υπηρεσίες 

ενός «αριστερού» που σ' αυτόν τον τομέα 
μπορεί να πετύχει γι' αυτούς (τους ιμπε-
ριαλιστές) περισσότερα από τους δεξι-

Κεντρική γραμμή
Δεν πρόλαβαν να κλείσουν οι κάλ-

πες στη Δημοκρατία της Μακεδονίας 
και ο Κοτζιάς είχε βγάλει ανακοίνωση. 
Εκανε ερμηνεία του εκλογικού αποτε-
λέσματος («αντιφατικό»!), κατήγγειλε 
τους «ακραίους και επιθετικούς εθνικι-
σμούς στην περιοχή μας», συμπέρανε 
(με ύφος που δε σηκώνει αντίρρηση) 
ότι «οι ενστάσεις έναντι της συμφωνίας 
των Πρεσπών αποδείχτηκαν αναληθείς 
και λανθασμένες» (;), επανέλαβε ότι «η 
Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη στη 
συμφωνία των Πρεσπών» και έθεσε ως 
στόχο «να διαφυλαχθεί η θετική δυνα-
μική της Συμφωνίας των Πρεσπών».

Ηταν μια δήλωση νομιμοφροσύνης 
έναντι των ιμπεριαλιστών που κινούν τα 
νήματα σ' αυτή την υπόθεση. Και ταυτό-
χρονα διατύπωση της κεντρικής γραμ-
μής που θα πρέπει ν' ακολουθήσουν τα 
μέλη της κυβέρνησης και τα στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ. Μόλις ο Ζάεφ ξεκαθάρισε 
ότι θα ρίξει τώρα το βάρος στην εξα-
σφάλιση αναθεωρητικής πλειοψηφίας 
στη Βουλή, οι συριζαίοι ξαμολύθηκαν 
στα ραδιοκάναλα και τις εφημερίδες 
για να «εξηγήσουν» ότι… δεν τρέχει 
και τίποτα από το χαστούκι που έφαγε 
ο Ζάεφ! Μέχρι και πλειοψηφία υπέρ… 
της Συμφωνίας ανακάλυψαν ορισμέ-
νοι, επιστρατεύοντας αριθμητική που 
θυμίζει το γνωστό ανέκδοτο: «τρεις το 
λάδι, τρεις το ξύδι, έξι το λαδόξυδο»! 
Κορυφαίος σ' αυτή την αριθμητική ο 
Ν. Ξυδάκης: «Φαίνεται ότι από τους 
1,4 εκατ. πραγματικούς (sic!) ψηφοφό-
ρους προσήλθαν περίπου 630 χιλιάδες, 
κοντά στους μισούς (sic!) και από αυ-
τούς το 92% ψήφισε υπέρ της συμφω-
νίας. Υπάρχει άρα μια νομιμοποιητική 
πολιτική βάση ώστε ο Ζάεφ να πάει στη 
Βουλή»!

ΚΟΝΤΡΕΣ



www.eksegersi.gr

6 ΟΚΤΩΒΡΗ 2018 7

ούς και σοσιαλδημοκράτες πολιτικούς αντιπάλους του.

Για την εικόνα
Είναι γνωστό ότι η Γεροβασίλη δεν ήθελε το υπουργείο Μπά-

τσων και Καταστολής. Πήγε όταν κατάλαβε ότι δεν είχε περιθώριο 
διαπραγμάτευσης με τον Τσίπρα και την ομάδα του Μαξίμου (στην 
οποία παλιότερα συμμετείχε και η ίδια, οπότε ξέρει πώς λειτουρ-
γεί). Κι από τότε που πήγε έπαθε… αφωνία. Αφησε την Παπακώστα 
μόνη της ν' αλωνίζει στα μίντια και να εμφανίζεται ως αυτή που 
καθορίζει την πολιτική του υπουργείου. Μέχρι που προέκυψε το βί-
ντεο με τους μπάτσους να αποτελειώνουν τον Ζακ Κωστόπουλο. Η 
Γεροβασίλη το είδε ως ευκαιρία. Αν δε μιλούσε, θα το χρεωνόταν. 
Επέλεξε, λοιπόν, να μιλήσει διαφορετικά από τους προκατόχους 
της στο συγκεκριμένο υπουργικό θώκο. Εξέφρασε αποτροπιασμό 
και διέταξε… έρευνα. Την οποία, φυσικά, θα κάνουν οι ίδιοι οι μπά-
τσοι, που ξέρουν πώς να χειρίζονται τέτοια ζητήματα. Μέχρι τότε, 
η Γεροβασίλη έκανε ένα καλό ρετούς στη δική της πολιτική εικόνα.

Παπατζηλίκια
Ρωτήθηκε από τα «Νέα» ο πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ και 

νυν αναπληρωτής υπουργός Αμυνας Π. Ρήγας: «Το τελευταίο διά-
στημα καταγράφεται σύσφιγξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων 
και στον τομέα της άμυνας. Πώς αισθάνεται γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ που 
κατηγορούσε προηγούμενες κυβερνήσεις για “προσκόλληση στις 
ΗΠΑ“;». Η απάντηση ήταν… άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε. Πρώτα 
είπε ότι «στις διεθνείς σχέσεις μεταξύ των κρατών η κάθε πλευρά 
αποζητά την καλύτερη δυνατή συμφωνία αμοιβαίου οφέλους» (λί-
γο ακόμα και θα έλεγε ότι ο Τσίπρας τους έπιασε κορόιδα τους 
Αμερικάνους). Μετά πέταξε το καλαμπούρι για την «πολυδιάστατη 
εξωτερική πολιτική» που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τσίπρα. Για να 
καταλήξει στο καλαμπούρι: «Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια προσκόλ-
ληση στις ΗΠΑ. Με σταθερό γνώμονα τα εθνικά μας συμφέροντα 
και στη βάση του διεθνούς δικαίου η κυβέρνηση αναπτύσσει πο-
λυεπίπεδα τις σχέσεις της με όλους τους μεγάλους στρατηγικούς 
παίκτες, ανακτώντας έναν ρόλο-κλειδί στις γεωπολιτικές εξελίξεις 
της περιοχής»!

Χαστούκι
Η Φώφη πήγε να μιλήσει στη σοσιαλιστική ομάδα του Ευρω-

κοινοβούλιου και τα παπαγαλάκια του Μαρινάκη παρουσίασαν το 
γεγονός σαν μεγάλη πρωτοβουλία, που βάζει φρένο στη διείσδυση 
του Τσίπρα στην ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία κτλ. κτλ. Η ευρω-
σοσιαλιστική κοινοβουλευτική ομάδα έχει 189 βουλευτές. Ξέρετε 
πόσοι παρακολούθησαν την ομιλία της Φώφης; Μόνο εννιά! Οπως 
αντιλαμβάνεστε, δεν την έχουν απλώς «γραμμένη». Την έχουν δι-
αγραμμένη ως αρχηγό σοσιαλδημοκρατικού κόμματος που αξίζει 
τον κόπο ν' ασχοληθούν μαζί του.

Αναγούλα
«Ως γνωστόν, όπως είχε πει και ο ποιητής, “είτε με αρχαιότη-

τες είτε με την Ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν 
άλλον γαλαξία“. Αυτόν τον ισχυρό γαλαξία της αγάπης για την 
πατρίδα, αλλά και της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας, της αλ-
ληλεγγύης, σας καλώ να τον συνεχίσετε και να τον ενισχύσετε και 
να στηρίζετε την πατρίδα μας ιδιαίτερα τώρα που το έχει ανάγκη 
περισσότερο από ποτέ».

Τι να πρωτοσχολιάσεις από τη νέα παπάρα του Τσίπρα, με την 
οποία έκλεισε στη Νέα Υόρκη την ομιλία του στους Ελληνοαμερι-
κανούς; Οτι βάφτισε τον Σαββόπουλο «ποιητή»; Ούτε ο ίδιος ούτε 
οι λογογράφοι του φημίζονται για τη μόρφωσή τους. Γι' αυτό τους 
έχουμε χαρακτηρίσει «Σουσούδες της πολιτικής». Οτι επέλεξε 
έναν στίχο του Σαββόπουλου που παραπέμπει στην «τρισχιλιετή 
ιστορία του έθνους» και στην «ελληνορθόδοξη παράδοση» (την 
απολύτως ανιστόρητη, αν σκεφτούμε ότι οι χριστιανοί κατέστρε-
ψαν μεθοδικά τα μνημεία του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και 
πέρασαν από μαχαίρι τους λεγόμενους εθνικούς); 'Η μήπως το 
γλείψιμο στους καπιταλιστές και στα λαμόγια της ελληνοαμερι-
κάνικης παροικίας;

Προβλέψεις… επιστημονικές
«Η παρέλαση υψηλών διεθνών αξιωματούχων από τα Σκόπια 

στην προσπάθεια να πείσουν την κοινή γνώμη για τα οφέλη της 
συμφωνίας έφερε μάλλον αποτελέσματα καθώς η πολιτική κουλ-
τούρα στη χώρα αυτή είναι πειθήνια ώς και υποτακτική. (…) Αντι-
λαμβανόμαστε πως αν από την Αθήνα, σε περίπτωση δημοψηφί-
σματος εδώ, περνούσαν όσοι διεθνείς παράγοντες πέρασαν από 
τα Σκόπια για να πείσουν τους Ελληνες να ψηφίσουν τη συμφωνία, 
θα είχαν δουλέψει περισσότερο –ακουσίως βέβαια– για το “όχι“ 
αντί για το “ναι“».

Βουλωμένο γράμμα διαβάζει ο καθηγητής! Μια μέρα πριν από 
το δημοψήφισμα στη Δημοκρατία της Μακεδονίας, ο καθηγητής 
του Παντείου και πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου, Δ. Χριστόπουλος, έγραφε τα παραπάνω 
στην ΕφΣυν, προεξοφλώντας ότι το «ναι» θα σαρώσει. Μια μέρα 
μετά, είχε σαρώσει η «αποχή», που δεν ήταν τυφλή, αλλά είχε ήδη 
πολιτογραφηθεί ως πράξη αντίθεσης στη Συμφωνία των Πρεσπών. 
Οι εκπρόσωποι του αστικού κοσμοπολιτισμού, κλεισμένοι στο κου-
κούλι μιας ελίτ, αδυνατούν να πιάσουν την παραμικρή επαφή με 
τις (όποιες) διεργασίες στα «χαμηλά» της κοινωνίας.

Ο Σκουρλέτης πρέπει να κάνει πολιτι-
κό ντόρο ως γραμματέας του ΣΥΡΙ-

ΖΑ, αν θέλει να μην περάσει στην αφά-
νεια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτός ο 
υπερφιλόδοξος πολιτικός, που την εποχή 
που ο ΣΥΡΙΖΑ  ήταν στην αντιπολίτευση 
θεωρούνταν ως ο άτυπος «νούμερο 2» 
του κόμματος, δε θα επέλεγε την πολιτι-
κή περιθωριοποίησή του. Το παζάρεψε με 
τον Τσίπρα και έθεσε τους όρους του. Τι 
μπορεί, όμως, να καταφέρει; Μπορεί να 
ζωντανέψει ένα πεθαμένο αστικό κόμμα, 
ώστε να πετύχει την αυτοπροβολή που 
επιθυμεί;

Σε συνέντευξη-ποταμό στην «Εποχή», 
που πρόσκειται στη φράξια των 53+, η 
οποία στήριξε την εκλογή του Σκουρλέ-
τη ως γραμματέα (επέλεξαν, προφανώς 
το «μικρότερο κακό», δεδομένου ότι ο 
Σκουρλέτης δεν ανήκει εδώ και καιρό 
στο προεδρικό «περιβάλλον»), ο Σκουρ-
λέτης ξετύλιξε το «σχέδιό» του για την 
«αναβάθμιση» του κόμματος. Οσο κι αν 
ψάξει κανείς δε θα βρει ούτε μια φρέ-
σκια ιδέα στα όσα είπε. Η αποθέωση της 
«μπαναλιτέ». Πράγματα που τα έλεγε ο 
Ανδρέας Παπανδρέου πριν από τριάντα 
χρόνια. Μόνο που ο Παπανδρέου τα έλε-
γε για ένα μαζικό κόμμα, όπως ήταν το 
ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80 κι όχι για 
έναν μικρό κομματικό μηχανισμό σε λή-
θαργο (για να μην πούμε σε κώμα).

«Στην ΚΕ, με την εκλογή μου είπα πως 
ένα κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Χρει-
άζεται ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων 
του κόμματος, ώστε να ανατάξουμε όλοι 
μαζί την κατάσταση, να κατοχυρώσουμε 
στην πράξη ένα διακριτικό πολιτικό ρόλο 
έναντι της κυβέρνησης, και το κόμμα να 
αποκτήσει το ειδικό βάρος που πρέπει 
να έχει. Αυτό σημαίνει ορισμένα πολύ 
συγκεκριμένα πράγματα, και πρώτα απ’ 
όλα ξεχωρίζω την ανάγκη να γίνει μια 
δουλειά προγραμματικής ανανέωσης 
και εμβάθυνσης, με βάση, πλέον, τις νέ-
ες συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνο-
νται με την ολοκλήρωση του τελευταίου 

προγράμματος προσαρμογής. Εχουμε 
συνειδητοποιήσει, άλλωστε, ότι η αντι-
παράθεση με τη δεξιά παράταξη, με το 
νεοφιλελευθερισμό, θα γίνει κυρίως στο 
προγραμματικό επίπεδο και δεν πρέπει 
να αποφύγουμε αυτή την πρόκληση. Αυτό 
θα διαμορφώσει τη νέα, μεταμνημονιακή 
κοινωνική και πολιτική σύγκρουση σε μια 
πραγματική βάση. Στη βάση προγραμμά-
των και ιδεών. Για να γίνει αυτό, πρέπει να 
υπάρξει μια γενναία οργανωτική ανασυ-
γκρότηση του κόμματος. Προφανώς δεν 
θεωρώ πως μέσα στους επόμενους μήνες 
θα εφεύρουμε έναν τύπο κόμματος που 
θα αντιστοιχεί στις σημερινές συνθήκες. 
Ολοι έχουμε κάνει τη διαπίστωση ότι η έν-
νοια του μαζικού κόμματος περνάει κρί-
ση εδώ και χρόνια, αλλά το να ξεφύγουμε 
από το τέλμα τις τελευταίας περιόδου, 
είναι κάτι απολύτως αναγκαίο. Ας ξεκινή-
σουμε, επομένως, από τα αυτονόητα, που 
είναι η επαναλειτουργία σε όλα τα επίπε-
δα. Εχουμε μπροστά μας δύο πολιτικές 
μάχες άρα εκ των πραγμάτων υπάρχει 
ύλη για να ασχοληθούμε. Οταν μάλιστα 
η μια είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές, οι 
οργανώσεις μας έχουν πολύ μεγάλο πε-
δίο δράσης».

Οταν όλ’ αυτά τα ηχηρά και… οραμα-
τικά τεθούν υπό τη βάσανο της πραγ-
ματικότητας, αποδεικνύονται σκέτη 
μπουρδολογία. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ως κομμα-
τικός μηχανισμός είχε μια μικρή ευκαιρία 
διεύρυνσής του, αυτή ήταν το 2014 μέ-
χρι και το πρώτο εξάμηνο του 2015. Τότε 
που βάδιζε ορμητικά προς την εξουσία 
και όταν αναρριχήθηκε σ’ αυτή, έπαιζε 
το θέατρο της «σκληρής διαπραγμάτευ-
σης» με τα ιμπεριαλιστικά κέντρα των 
δανειστών και «εταίρων». Δεν την έκανε 
ποτέ πράξη, γιατί ο ίδιος ο κομματικός 
μηχανισμός αντέδρασε με την τακτική 
του σκαντζόχοιρου: κλείστηκε στο κα-
βούκι του. Και δικαίως από τη μεριά του 
(για αστικό κόμμα μιλάμε). Οι άνθρωποι 
είδαν για πρώτη φορά να τους χαμογελά 
η εξουσία. «Θα τη μοιραστούμε με τους 

πασόκους;» σκέφτηκαν, υπολογίζοντας 
ότι οι πασόκοι είναι καλοί ως ψηφοφόροι, 
όχι όμως και ως «κομματικοί σύντροφοι», 
διότι θα ζητούσαν μερίδιο από το μέλι 
της εξουσίας και ως πιο έμπειροι στις μι-
κρές και μεγάλες «λαμογιές», θα άφηναν 
τους συριζαίους σε ρόλους «χειροκροτη-
τών στο τζάμπα».

Εκτοτε, ειδικά μετά την υπογραφή του 
τρίτου Μνημόνιου και των αξιολογήσε-
ών του, αλλά και μετά την απροκάλυπτη 
φιλοϊμπεριαλιστική, αμερικανόδουλη 
και ευρωπαιόδουλη πολιτική της κυβέρ-
νησης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και προσωπικά 
του Τσίπρα, σε συνθήκες κοινωνικής 
νηνεμίας, με την απογοήτευση φωλια-
σμένη στις συνειδήσεις των ανθρώπων 
του λαού, δεν υπάρχει καμιά προοπτική, 
όχι μαζικοποίησης, αλλά ούτε καν μικρής 
διεύρυνσης του κομματικού δυναμικού 
του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, ο Σκουρλέτης 
απευθύνεται στο υπάρχον κομματικό 
δυναμικό και μόνο.

Και τι του λέει; Τις συνήθεις μπούρδες 
που λένε οι αστικές πολιτικές ηγεσίες σ’ 
αυτές τις περιστάσεις, με τις οποίες δεν 
αξίζει καν ν’ ασχοληθούμε. Στην πραγμα-
τικότητα, προσπαθεί να βάλει σε κίνηση 
τον μηχανισμό ενόψει των επερχόμενων 
εκλογικών μαχών. Τόσο απλά είναι τα 
πράγματα. Ο μηχανισμός θα γκρινιάξει, 
θα εκτονωθεί στα «θεματικά» και «προ-
γραμματικά» συνέδρια, αλλά θα ζητά 
και βόλεψη ανθρώπων του. Συνηθισμένα 
πράγματα στα αστικά κόμματα εξουσίας. 
Τόσοι και τόσοι έχουν βολευτεί, άλλωστε, 
σ’ αυτά τα τέσσερα χρόνια που ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ βρίσκεται στην εξουσία. Οι άνθρωποι 
που έχουν χειροκροτήσει Μνημόνια και 
αμερικανοδουλεία, με μοναδικό αντάλ-
λαγμα την παραμονή του κόμματός τους 
στην εξουσία, έχουν διαφθαρεί και σαπί-
σει μέχρι το μεδούλι. Γι’ αυτό και τα εσω-
κομματικά τους παιχνίδια δεν μπορεί να 
είναι τίποτ’ άλλο εκτός από εξουσιαστικά 
παιχνίδια.

Μηχανισμοί νομής της εξουσίας

Το ΚΙΝΑΛ και ο «μεγάλος συνασπισμός plus»

Είπε τίποτα καινούργιο η 
Φώφη, στη συνέντευξή 

της στον ΑΝΤ1, και κόντεψε 
να γίνει πρώτη είδηση; Δεν 
απέκλεισε τον «μεγάλο συ-
νασπισμό plus», με τη συμμε-
τοχή ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. 
Σιγά την είδηση. Πρώτη φορά 
τα λέει αυτά η Γεννηματά; 
Εδώ ακόμα κι ο Βενιζέλος, 
που ακούει ΣΥΡΙΖΑ και γεμί-
ζει κοκκινίλες, επαναλαμβά-
νει συνεχώς εδώ και τουλά-
χιστον ένα χρόνο, ότι πρέπει 
να ηττηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά 
να ζητηθεί από τον ηττημένο 
ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει σε 
μια κυβέρνηση «εθνικής ευ-
θύνης».

Το ερώτημα είναι τι θα γίνει 
σε περίπτωση που ο ηττημέ-
νος ΣΥΡΙΖΑ (ο οποίος όμως 
-όπως όλα δείχνουν- θα έχει 
σχεδόν τριπλάσιο εκλογικό 
ποσοστό από το ΚΙΝΑΛ) αρ-
νηθεί να μπει σε μια τέτοια 
κυβέρνηση. Που είναι και το 
πιθανότερο, για να μην πούμε 
σίγουρο. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
δεύτερος, δε θα έχει κανένα 
λόγο να μπει σε μια κυβέρ-

νηση Μητσοτάκη. Αν ο Μη-
τσοτάκης δεν καταφέρει να 
σχηματίσει κυβέρνηση, τότε 
θα ξαναγίνουν εκλογές, με 
απλή αναλογική όμως, οπότε 
μετά απ' αυτές τις επαναλη-
πτικές εκλογές θα υπάρξουν 
νέα δεδομένα, νέοι κοινο-
βουλευτικοί συσχετισμοί. Αν 
ο Μητσοτάκης καταφέρει να 
σχηματίσει κυβέρνηση (με τη 
συμμετοχή του ΚΙΝΑΛ, γιατί 
αλλιώς δε βγαίνουν τα νούμε-
ρα), ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει στην 
αντιπολίτευση και θα «πετρο-
βολάει» αυτή την κυβέρνηση, 
που θα είναι αναγκασμένη να 
εφαρμόσει τη μετα-μνημονι-
ακή πολιτική που ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχει συμφωνήσει με τους 
ιμπεριαλιστές δανειστές. Ο 
στόχος θα είναι να επανέλθει 
ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη θέση, 
αφού προηγουμένως θα έχει 
αναβαπτιστεί στην αντιπο-
λιτευτική κολυμβήθρα του 
Σιλωάμ.

Δε θα είναι η πρώτη φορά 
που θα ακολουθήσει τέτοια 
τακτική ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έκανε 
και το 2012. Αφησε το ΠΑΣΟΚ 

και τη ΔΗΜΑΡ να μπουν στην 
κυβέρνηση Σαμαρά (μετά τις 
επαναληπτικές εκλογές) και 
επέλεξε τα έδρανα της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, από 
τα οποία μάζευε «όλο το χαρ-
τί», για να πάρει την εξουσία 
παρέα με τον Καμμένο, δυό-
μισι χρόνια μετά. Το ερώτημα, 
λοιπόν, είναι τι θα κάνει το ΚΙ-
ΝΑΛ, αν πρώτη είναι η ΝΔ και 
δεν της βγαίνουν τα «κουκιά».

«Δε θ' αφήσουμε τη χώρα 
ακυβέρνητη» είπε τις προ-
άλλες στη συνέντευξή της 
στη ΔΕΘ η Γεννηματά. Οταν 
όμως της ζητείται να πει πε-
ρισσότερα, το γυρνάει στην 
«τρελίτσα»: «Σημασία έχει 
να πάρουμε εμείς την τρίτη 
εντολή», «δεν πρόκειται να 
μπούμε σε καμιά κυβέρνηση 
απλά και μόνο για να βρουν οι 
αριθμοί», «δεν είμαστε κόμμα 
μπαλαντέρ» και τα παρόμοια. 

Τα πράγματα είναι παρα-
πάνω από καθαρά: στις επό-
μενες εκλογές το ΚΙΝΑΛ θα 
κληθεί να συγκυβερνήσει ή 
με τη ΝΔ (αν αυτή είναι πρώ-
το κόμμα) ή με τον ΣΥΡΙΖΑ, 

αν αλλάξουν τα προγνωστικά 
που δείχνουν σήμερα τα κα-
τευθυνόμενα γκάλοπ. Αν νική-
σει η ΝΔ, θα γίνει το μεγάλο 
πανηγύρι, καθώς οι πιέσεις 
«από τα πάνω» θα είναι μεγά-
λες για να μπει το ΚΙΝΑΛ σε 
κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ 
«από τα κάτω» θα ακούγονται 
φωνές κομματικής λογικής: 
«πάμε σε νέες εκλογές, να 
πάρουμε περισσότερες έδρες 
με την απλή αναλογική και με-
τά συνεργαζόμαστε κυβερνη-
τικά με όποιον βγει πρώτος (ή 
και με τους δύο)».

ΥΓ. «Οποιοι στην Ελλάδα 
χαίρονται με την ενίσχυση 
των απόψεων Γκρουέφσκι 
στην ΠΓΔΜ, δε βοηθούν τη 
χώρα. Ο μόνος που δικαιούται 
να χαίρεται είναι ο κ. Καμμέ-
νος που έχει τις ίδιες αντιλή-
ψεις», δήλωσε στο κομματικό 
ραδιόφωνο του ΣΥΡΙΖΑ ο 
ευρωβουλευτής και (βάσει 
ψηφοφορίας) Νο 2 του ΚΙ-
ΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο 
«κάρφαρος» είναι φυσικά για 
το κόμμα του και την πρόεδρό 
του.
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Απροκάλυπτη ιμπεριαλιστική 
παρέμβαση

Λίγες ώρες αφότου έκλεισαν οι κάλπες στη Δημοκρατία της 
Μακεδονίας, η Υπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Κομισι-
όν Φεντερίκα Μογκερίνι και ο Επίτροπος Γιοχάνες Χαν, με μια 
απροκάλυπτη ιμπεριαλιστική δήλωση, έσπευσαν να δώσουν 
«γραμμή» στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας για το τι πρέπει 
να κάνουν από τώρα και μετά.

«Με ειρηνική και δημοκρατική ψηφοφορία, η συντριπτική 
πλειοψηφία των ατόμων που άσκησαν το δικαίωμα ψήφου είπε 
ναι στην συμφωνία των Πρεσπών για το ζήτημα του ονόματος 
και για την ευρωπαϊκή πορεία τους», γράφουν η Μογκερίνι και 
ο Χαν, παραβλέποντας προκλητικά το γεγονός ότι στις κάλπες 
προσήλθε μόλις το 36,85% των ψηφοφόρων, κάτι παραπάνω 
από το μισό όσων είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες βουλευ-
τικές εκλογές.

Συνεχίζουν οι ιμπεριαλιστές: «Το Κοινοβούλιο θα κληθεί τώ-
ρα να προβεί στις επόμενες ενέργειες για την εφαρμογή της 
συμφωνίας αναφορικά με το όνομα, αποφασίζοντας σχετικά με 
την έγκριση των συνταγματικών αλλαγών». Εχουν καθορίσει τη 
διαδικασία, χωρίς να περιμένουν από τις αστικές πολιτικές δυ-
νάμεις της χώρας και τα θεσμικά της όργανα να αποφασίσουν 
για το ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν (π.χ. θα μπορούσαν 
να πάνε σε εκλογές πριν από οτιδήποτε άλλο).

Ακολουθεί η υπόδειξη, εν είδει καλυμμένης απειλής: «Αυτή 
είναι μια ιστορική ευκαιρία όχι μόνο για συμφιλίωση στην περι-
οχή, αλλά και για αποφασιστικό βήμα της χώρας στην πορεία 
της προς την Ευρωπαϊκή Ενωση. Εναπόκειται πλέον σε όλους 
τους πολιτικούς και θεσμικούς φορείς να ενεργήσουν στο πλαί-
σιο των συνταγματικών αρμοδιοτήτων τους, υπεράνω των πολι-
τικών κομματικών κατευθύνσεων». Το τελευταίο είναι, βέβαια, 
ανοιχτή και απροκάλυπτη έκκληση σε βουλευτές της αντιπολί-
τευσης να ψηφίσουν κόντρα στη θέση του κόμματός τους. Αν 
αυτό το έλεγε ο Ζάεφ, θα ήταν θεμιτό, στο πλαίσιο της πολιτικής 
αντιπαράθεσης στη χώρα. Οταν το λένε δυο εκπρόσωποι της 
Κομισιόν, τότε είναι ωμή ιμπεριαλιστική παρέμβαση στα εσωτε-
ρικά ζητήματα μιας χώρας, η οποία δεν είναι καν μέλος της ΕΕ.

Στο ίδιο στιλ ήταν και η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: 
«Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη 
Δημοκρατία της Μακεδονίας την 30ή Σεπτεμβρίου, κατά το 
οποίο οι πολίτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους για την ένταξη 
στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ενωση αποδεχόμενοι τη συμφω-
νία των Πρεσπών μεταξύ Μακεδονίας και Ελλάδας. Οι ΗΠΑ 
υποστηρίζουν σθεναρά την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας, 
η οποία θα επιτρέψει στη Μακεδονία να πάρει τη σωστή της 
θέση στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, συμβάλλοντας στην περιφερειακή 
σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία. Καθώς το κοινοβούλιο 
της Μακεδονίας αρχίζει τώρα τη συζήτηση για συνταγματικές 
αλλαγές, παροτρύνουμε τους ηγέτες να ξεπεράσουν την κομμα-
τική πολιτική και να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορική ευκαιρία 
για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα τους ως 
πλήρες μέλος των δυτικών θεσμών»! 

Από το χορό δε θα μπορούσε να λείψει ο γενικός γραμματέας 
του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ: «Προτρέπω όλους τους πολιτικούς 
ηγέτες και τα κόμματα να αδράξουν αυτή την ιστορική ευκαιρία 
με εποικοδομητικό τρόπο και με υπευθυνότητα». Ακολούθησε η 
καλυμμένη απειλή προς την αστική ηγεσία της ΔτΜ: «Η πόρτα 
του NATO είναι ανοιχτή», όμως πρώτα «όλες οι εθνικές διαδι-
κασίες πρέπει να ολοκληρωθούν».

Η Ρωσία, που από κάποιες πλευρές (π.χ. βρετανικές εφημε-
ρίδες) χαρακτηρίστηκε ως «νικήτρια« ή «νικήτρια στα σημεία», 
αρχικά κράτησε προσεκτική στάση και περιορίστηκε σε μια 
υπαινικτική δήλωση του Ντιμίτρι Πεσκόφ, εκπροσώπου του 
Πούτιν: «Παρακολουθούμε με προσοχή και πιστεύουμε, φυσι-
κά, ότι όλες οι διαδικασίες οφείλουν να παραμείνουν εντός του 
νομικού πλαισίου». Τρεις μέρες αργότερα, όμως, ήρθε η «έκπλη-
ξη» με μια ανακοίνωση του τμήματος πληροφοριών και Τύπου 
του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, που υποστήριζε ότι με 
ποσοστό συμμετοχής 36,8% το δημοψήφισμα δεν μπορεί να 
θεωρηθεί έγκυρο, ενώ κατήγγειλε τις χώρες της Δύσης για επέμ-
βαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Μακεδονίας, με προφανή 
σκοπό να επισπευστεί η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, παρά 
την επιθυμία των πολιτών της. Η ανακοίνωση κατέληγε με την 
απειλή του βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου 
θα συζητηθούν τα αποτελέσματα των συζητήσεων μεταξύ 
Αθήνας και Σκοπίων.

Το τελευταίο είναι μάλλον άσφαιρη απειλή. Αν οι δύο χώ-
ρες κυρώσουν τη Συμφωνία (σύμφωνα με τη διαδικασία που 
η ίδια η Συμφωνία προβλέπει), μάλλον δε θα αφεθεί ρόλος 
στο Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ (πέρα ίσως από κάποια 
συζήτηση). Η Ρωσία παρεμβαίνει ενόψει των κοινοβουλευτι-
κών διαδικασιών που θα ανοίξει ο Ζάεφ. Εμείς τουλάχιστον 
δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποια είναι η έκταση της 
ρωσικής επιρροής στην πολιτική κάστα της Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας.

Θέλησε να γίνει ηγεμόνας και κινδυνεύει να τα χάσει όλα

Ηχηρό χαστούκι στον Ζάεφ
Μην έχετε καμιά αμφιβολία 

ότι αν στο δημοψήφισμα 
συμμετείχε το 50% του εκλογι-
κού σώματος της Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας (ή ελαφρώς 
χαμηλότερο ποσοστό, που θα 
μπορούσαν να το βαφτίσουν 
50%, επικαλούμενοι τη μη εκ-
καθάριση των εκλογικών κατα-
λόγων), αυτή τη στιγμή η γειτο-
νική χώρα θα βρισκόταν σε 
εκλογικό πυρετό. Αυτός ήταν 
ο σκοπός του Ζόραν Ζάεφ. Να 
κερδίσει το δημοψήφισμα κι 
αμέσως να προκηρύξει εκλο-
γές, με τον αέρα του νικητή, να 
εκμεταλλευτεί το momentum 
και μέσω των εκλογών να ανα-
δειχτεί σε ηγεμόνα της χώρας 
του, εγκαθιδρύοντας μια δυ-
ναστεία που θα μπορούσε να 
μείνει στην εξουσία για χρόνια. 
Το δημοψήφισμα δεν προβλε-
πόταν από τη Συμφωνία των 
Πρεσπών (οι διαδικασίες που 
προβλέπει η Συμφωνία εξα-
ντλούνται εντός του Κοινο-
βουλίου), το χρειαζόταν όμως 
ο Ζάεφ καθαρά για λόγους 
εσωτερικού πολιτικού παιχνι-
διού (δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι στις τελευταίες εκλογές το 
κόμμα του Ζάεφ ήρθε δεύτε-
ρο -πρώτο ήταν το VMRO- και 
σχημάτισε κυβέρνηση χάρη 
στη σύμπραξη των αλβανικών 
κομμάτων).

Ο Ζάεφ έριξε τη ζαριά, 
αλλά αντί για εξάρες έφερε 
ντόρτια.  Και πλέον, αντί να 
τα σηκώσει όλα, κινδυνεύει 
να μείνει ταπί και να έχει την 
τύχη του Ντέιβιντ Κάμερον, 
που πήγε να κάνει τα ίδια με 
το δημοψήφισμα για το Brexit, 
έχασε πανηγυρικά, έβαλε τη 
Βρετανία σε μια κρίση από την 
οποία ακόμα δεν έχει βγει και 
ο ίδιος υποχρεώθηκε να τερμα-
τίσει πρόωρα την πολιτική του 
καριέρα, η οποία τόσο ευοίωνα 
είχε αρχίσει.

Αν σκεφτούμε ότι ο Ζάεφ 
προσέδωσε δραματικό διλημ-
ματικό χαρακτήρα στο δημο-
ψήφισμα («ναι» ή χάος) και 
ότι από τα Σκόπια παρήλασαν 
ιμπεριαλιστές καγκελάριοι 
(Μέρκελ και Κουρτς), πρωτο-
κλασάτοι υπουργοί (Μάτις των 
ΗΠΑ, Μάας της Γερμανίας), 
μεγαλοπαράγοντες της ΕΕ 
(Μογκερίνι, Χαν, Μοσκοβισί), 
ο Στόλτενμπεργκ του ΝΑΤΟ, 
ενώ έκκληση για υπερψήφιση 
του «ναι» έκανε ακόμα και ο 
Τζορτζ Μπους, αντιλαμβανό-
μαστε ότι ο λαός της χώρας 
δε συγκινήθηκε καθόλου και 
απάντησε με μια μεγαλοπρε-
πέστατη αποχή. Αποχή στην 
οποία δε συμμετείχαν μόνο 
οι Σλαβομακεδόνες, αλλά  και 
σημαντικό τμήμα των Αλβα-
νών, που όλοι τούς παρουσιά-
ζουν σαν να έχουν μοναδικό 
τους μέλημα την ένταξη της 
ΔτΜ στο ΝΑΤΟ. Η αποχή θα 
ήταν ακόμα μεγαλύτερη, αν 

δεν κινητοποιούνταν τη μέρα 
του δημοψηφίσματος ο μηχα-
νισμός και των δύο αλβανικών 
κομμάτων. Επιστρατεύτηκε 
ακόμα και ο Εντι Ράμα ο οποί-
ος σε μια σπάνια στα διεθνή 
χρονικά παρέμβαση -διαρκού-
σης της ψηφοφορίας- κάλεσε 
από το Twitter τους αλβανούς 
πολίτες της Μακεδονίας να 
προσέλθουν στις κάλπες, γιατί  
από την ψηφοφορία θα κριθεί 
το μέλλον της χώρας κι όποιος 
δεν πάει να ψηφίσει θα υπονο-
μεύσει το μέλλον των επόμε-
νων γενεών!

Η υψηλή αποχή και στις αλ-
βανικές περιοχές δείχνει πως η 
αποχή δεν ήταν μόνο αποτέλε-
σμα της στάσης τμήματος του 
VMRO (με επικεφαλής τον 
πρόεδρο της ΔτΜ, Ιβάνοφ) και 
της εθνικιστικής προπαγάνδας 
που γινόταν μέσα από καμιά 
εικοσαριά ιστοσελίδες (οι Δυ-
τικοί υποστήριζαν ότι τις χρη-
ματοδοτούσε η Ρωσία και δεν 
είναι καθόλου απίθανο), ούτε 
οφείλεται μόνο σε «ταυτοτικά 
αντανακλαστικά», όπως υπο-
στηρίζουν διάφοροι διεθνολό-
γοι του κ@@ου, αλλά μπορεί 
να έχει και πιο υγιή βάση. Ισως 
αυτός ο λαός (τουλάχιστον ένα 
τμήμα του), Σλαβομακεδόνες 
και Αλβανοί, που μας τον πα-
ρουσίαζαν σαν να βρίσκεται 
στα τέσσερα και να προσκυ-
νάει ΝΑΤΟ και ΕΕ, να αηδία-
σε από τις ωμές παρεμβάσεις 
των δυτικών ιμπεριαλιστών και 
να έδειξε την αηδία του με την 
αποχή. Οταν δε ζεις σε μια 
χώρα και δεν παρακολουθείς 
τις κοινωνικές και πολιτικές 
διεργασίες από κοντά, δεν 
μπορείς να έχεις τόσο σαφή 
εικόνα για μια συγκεκριμένη 
πολιτική συμπεριφορά. Και 
βέβαια, δεν πρέπει να βγάζεις 
συμπεράσματα απ' όσα γράφει 
η στρατιά των εξωνημένων δη-
μοσιογράφων και «ειδικών στις 
διεθνείς σχέσεις», που ολημε-
ρίς επιδίδονται σε πλύση εγκε-
φάλου των αναγνωστών, ακρο-
ατών και τηλεθεατών.

Υπάρχει και μια άλλη παρά-
μετρος. Ο Ζάεφ έβαλε στο 
δημοψήφισμα ένα πονηρό (και 
πολιτικά προκλητικό) ερώτημα: 
«Είστε υπέρ της ένταξης της 
χώρας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, 
αποδεχόμενοι της συμφωνία 
μεταξύ της Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας και της Ελλά-
δας;». Η αστική-εθνικιστική 
αντιπολίτευση δεν τολμούσε 
να πει «όχι στο ΝΑΤΟ και στην 
ΕΕ». Γι' αυτό και επέλεξε την 
αποχή, εκτιμώντας (σωστά 
όπως αποδείχτηκε) ότι αυτή θα 
μπορούσε να συγκεντρώσει σε 
κοινή στάση διάφορες πολιτι-
κές αντιλήψεις (από εθνικιστι-
κές μέχρι αντιιμπεριαλιστικές). 
Δεν ξέρουμε, όμως, κατά πόσο 
η αποχή βόλευε και κάποιους 
απ' αυτούς που την επέλεξαν 
ως στάση, με το σκεπτικό ότι 
δε θέτει σε διακινδύνευση την 
ενταξιακή πορεία σε ΝΑΤΟ και 
ΕΕ. Θα ήταν ανεύθυνο, λοιπόν, 
να βγάλουμε τελικά συμπερά-
σματα για το βαθύτερο περιε-
χόμενο της πολιτικής συμπερι-
φοράς του λαού της ΔτΜ, όπως 
έσπευσαν να κάνουν ορισμέ-
νοι, ονειρευόμενοι… βαλκανι-
κά αντιιμπεριαλιστικά μέτωπα 
(όπως ονειρεύονταν και τότε 
που έπεφταν με τα μούτρα για 
να στηρίξουν το δημοψήφισμα 
των Τσιπροκαμμένων - χωρίς 
να βάλουν μυαλό ούτε μετά 
το φιάσκο).

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο 
Ζάεφ δεν πέτυχε το στόχο του. 
Δεν έκανε τον υγιεινό περίπατο 
που ονειρευόταν. Και τώρα, δι-
αγράφεται αβέβαιο το ίδιο το 
πολιτικό του μέλλον. Δεν είναι 
τυχαίο ότι το βράδυ του δημο-
ψηφίσματος κυκλοφόρησαν 
φήμες για παραίτηση του Ντι-
μιτρόφ, που διαψεύστηκαν λίγο 
αργότερα. Σίγουρα περίμεναν 
αποχή πάνω από 50%, υπολόγι-
ζαν όμως ότι δε θα ξεπεράσει 
το 60%, οπότε θα μπορούσαν 
να «μπαλαμουτιάσουν» πολι-
τικά την κατάσταση. Δεν τους 
βγήκε, αλλά τα ιμπεριαλιστικά 
κέντρα έδωσαν από το ίδιο 
βράδυ τη γραμμή: συνεχίζετε 
κανονικά στη Βουλή. Το επα-
νέλαβε σαν ηχώ ο Ζάεφ, συ-
μπληρώνοντας πως αν η Βουλή 
δεν εγκρίνει την αναθεώρηση 
του Συντάγματος, όπως προ-
βλέπεται στη Συμφωνία των 
Πρεσπών, θα προσφύγει σε 
εκλογές. Οπως εξήγησε, «δεν 
υπάρχει εναλλακτική. Θα χρει-
αστεί να χρησιμοποιήσουμε το 
άλλο δημοκρατικό εργαλείο 
που έχουμε στη διάθεσή μας 
κι αυτό σημαίνει πρόωρες γε-
νικές εκλογές άμεσα». Δεν ξέ-
ρουμε αν αυτό το εκτόξευσε 

ως απειλή στην αντιπολίτευση, 
περισσότερο όμως ακούστηκε 
σαν προαναγγελία χορού του 
Ζαλόγγου για τον ίδιο.

Οι ιμπεριαλιστικές πρωτεύ-
ουσες, πάντως, έσπευσαν να 
τον στηρίξουν με δηλώσεις και 
τηλεγραφήματα ηγετών, που 
μοίραζαν συγχαρητήρια και 
έδειχναν «το δρόμο του Κοι-
νοβουλίου», υποστηρίζοντας 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ 
της Συμφωνίας! Τόσο σεβασμό 
έχουν στη λαϊκή βούληση.

Τι θα βγει από το παζάρι με 
τους βουλευτές της αντιπολί-
τευσης; Δεν έχουμε σαφή εικό-
να, επομένως δεν μπορούμε να 
κάνουμε πρόβλεψη. Οι 11 βου-
λευτές που χρειάζεται ο Ζάεφ 
(μαζί με τα αλβανικά κόμματα 
έχει 69 και για να έχει αναθεω-
ρητική πλειοψηφία χρειάζεται 
80 σε σύνολο 120 βουλευτών) 
δεν είναι ευκαταφρόνητος 
αριθμός. Είναι το 20% της δύ-
ναμης της αντιπολίτευσης. Οι 
Σαμαροβενιζέλοι το 2014 ήθε-
λαν αναλογικά λιγότερους για 
να εκλέξουν πρόεδρο τον Δή-
μα και δεν τα κατάφεραν, γιατί 
όλοι τους είχαν για τελειωμέ-
νους και κανένας δεν ποντάρι-
ζε πάνω τους. Αν ισχύει το ίδιο 
και για τον Ζάεφ, τότε θα χάσει 
πανηγυρικά. Αν, όπως γράφε-
ται, η υπόθεση θα παιχτεί «στα 
λεφτά», μπορεί να εικάσει κα-
νείς βάσιμα ότι λεφτά θα μοι-
ράσουν και οι Ρώσοι. Εδώ θα 
είμαστε και θα δούμε. Περί το 
τέλος της ερχόμενης εβδομά-
δας το τοπίο μάλλον θα έχει 
ξεκαθαρίσει. Το μόνο σίγουρο 
είναι πως η εικόνα του πολιτι-
κού προσωπικού της ΔτΜ είναι 
εικόνα φυλάρχων που προσκυ-
νούν και δίνουν όρκους πίστης 
σε αποικιοκράτες.

Παρά τα περί του αντιθέ-
του γραφόμενα, τα πράγματα 
δεν είναι εύκολα και για τον 
Τσίπρα. Η ελευθερία του ως 
προς τον εκλογικό σχεδιασμό 
περιορίζεται. Εχει αναλάβει 
υποχρεώσεις έναντι των ΗΠΑ 
και της Γερμανίας (τυχαία νο-
μίζετε διέρρευσε αμέσως μετά 
το μακεδονικό δημοψήφισμα η 
συμφωνία της Μέρκελ στη μη 
περικοπή των συντάξεων;) και 
δεν μπορεί να πάει σε εκλογές 
αν πρώτα δεν κυρώσει τη συμ-
φωνία. Εκτός αν ο Ζάεφ πάθει 
πανωλεθρία στις εκλογές, οπό-
τε η Συμφωνία των Πρεσπών 
θα μπει στο ψυγείο για άγνω-
στο χρονικό διάστημα. Μετά 
από μια τέτοια εξέλιξη μπορεί 
να λυθούν τα χέρια του Τσίπρα 
και η «καυτή πατάτα» να περά-
σει στα χέρια του Μητσοτάκη.  
Δεν είναι τυχαίο ότι από πλευ-
ράς Γερμανών έπεσαν ήδη οι 
προειδοποιητικές βολές, με 
το δημοσίευμα της FAZ για τις 
μυστικές συνομιλίες Σπυράκη-
Ζάεφ.

Προσπαθούν να 
κοροϊδέψουν τους 
εργαζόμενους

Μετά τους συμβασιούχους στην καθαριότητα  
των Δήμων, οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα «Βο-
ήθεια στο Σπίτι». Τους υπόσχονται μονιμοποίηση, 
όχι όμως με μετατροπή των συμβάσεών τους σε 
ορισμένου χρόνου, αλλά μέσω διαγωνισμού του 
ΑΣΕΠ, κατά το πρότυπο της περιβόητης προκήρυ-
ξης 3Κ, που άφησε την πλειοψηφία των συμβασι-
ούχων εκτός πινάκων επιτυχόντων.

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα δεν έχουν ανακοι-
νωθεί οι οριστικοί πίνακες για τους επιτυχόντες 
στην προκήρυξη 3Κ. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
περιλαμβάνουν μόνο 3.500 από τους παλιούς 
συμβασούχους (λιγότερους από τους μισούς 
δηλαδή) και περίπου 4.600 εργαζόμενους που 
έκαναν αίτηση χωρίς προηγουμένως να έχουν 
εργαστεί ως συμβασιούχοι.

«Δεν θα υπάρχει καμία σχέση με την προκήρυξη 
που βρίσκεται σε εξέλιξη για την καθαριότητα», 
δήλωσε η Ξενογιαννακοπούλου, σε συνάντηση 
που είχε, συνοδευόμενη από τον Χαρίτση και τη 
Φωτίου με εκπροσώπους των συμβασιούχων στη 
«Βοήθεια στο Σπίτι». «Για να διαλύσουμε κάθε κα-
χυποψία διαβεβαιώσαμε τους εκπροσώπους των 
συμβασιούχων ότι τίποτα δεν θα γίνει εν κρυπτώ. 
Ολες οι ενέργειες θα γίνουν σε πλήρη συνεννόη-
ση μαζί τους», δήλωσε ο Σκουρλέτης. Στο δελτίο 
Τύπου που εξέδωσαν τα τρία υπουργεία  γίνεται 
λόγος για «υλοποίηση της εξαγγελίας του Πρω-
θυπουργού για νέες προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού, ώστε να λήξει η εργασιακή ομηρία ετών 
για τους εργαζόμενους στο Πρόγραμμα “Βοήθεια 
στο Σπίτι“».

Υπάρχει εργαζόμενος που τους πιστεύει; Τόσο 
σύντομα ξεχάστηκαν οι δηλώσεις του Σκουρλέτη 
το καλοκαίρι του 2017, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος 
με μια αποφασιστική απεργία στην καθαριότητα; 
Υποσχόταν ότι θα μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβα-
σιούχοι και θα περισσέψουν θέσεις για να μπει 
στην καθαριότητα κι άλλος κόσμος! Και η πουλη-
μένη συνδικαλιστική γραφειοκρατία της ΠΟΕ-
ΟΤΑ έσπευσε να κλείσει την απεργία. Το αποτέλε-
σμα είναι καταγεγραμμένο στους πίνακες της 3Κ.

Οταν πέρασε η μπόρα και άρχισαν να βγαίνουν 
τα αποτελέσματα της 3Κ, με ύφος μεσαιωνικού 
ηγεμόνα που νίκησε σε φονική μάχη, ο Σκουρ-
λέτης κατηγορούσε τους δημάρχους ότι δεν 
προσλαμβάνουν εργάτες από τους πίνακες επι-
τυχόντων στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, γιατί θέλουν 
να κάνουν τους καλούς στους παρατασιούχους, 
δηλαδή στους συμβασιούχους εργαζόμενους που 
εργάζονται για πολλά χρόνια σε θέσεις στους Δή-
μους!

Τα ίδια θα κάνουν και με τους συμβασιούχους 
στη «Βοήθεια στο Σπίτι», που εργάζονται σ' αυτό 
το πρόγραμμα για πάνω από 10 χρόνια. Τους κα-
θησυχάζουν, για να μην κατέβουν σε κινητοποιή-
σεις τούτη την περίοδο που είναι προεκλογική. Γι' 
αυτό δεν τους λένε τίποτα για το περιεχόμενο της 
προκήρυξης που ετοιμάζουν. «Παρότι οι υπουργοί 
μίλησαν για αυξημένη μοριοδότηση, δεν μας έδω-
σαν συγκεκριμένα στοιχεία, με αποτέλεσμα να θε-
ωρούμε ότι δεν διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι», 
δήλωσε η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων 
στο «ΒσΣ», της Αττικής. Και συμπλήρωσε: «Καθώς 
δεν λάβαμε καμία δέσμευση κατά τη χθεσινή συ-
νάντηση, εκφράζουμε βάσιμους φόβους ότι πολ-
λοί από εμάς, όπως έγινε και με την 3Κ/2018, θα 
μείνουν εκτός».

Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί αν δώσουν 
σημαντική μοριοδότηση των σημερινών συμβα-
σιούχων, θα γίνουν προσφυγές και η προκήρυξη 
μπορεί να ακυρωθεί ως «φωτογραφική». Γι' αυτό 
δεν πρέπει να πιστεύουν τους απατεώνες υπουρ-
γούς του Τσίπρα. Η μόνη λύση είναι να δοθεί 
αγώνας για να μετατραπούν οι συμβάσεις σε 
αορίστου χρόνου, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να 
μείνουν στη δουλειά τους. Τα περί «αντισυνταγ-
ματικότητας», που επικαλείται η κυβέρνηση είναι 
αμαρτωλή πρόφαση.

«Ο Αποστόλου έφυγε, η πολιτική 
του συνεχίζεται», ήταν ο τίτλος 

άρθρου μας στο προηγούμενο φύλλο. 
Αναφερόμασταν στην προσπάθεια της 
κυβέρνησης των Τσιπροκαμμένων να 
εξαπατήσουν τους  φτωχούς κτηνοτρό-
φους, που μαραζώνουν εξαιτίας των 
αθρόων εισαγωγών γάλακτος (νωπού 
και συμπυκνωμένου), με την εξαγγελία 
ότι θα κατατεθεί στην Κομισιόν φάκε-
λος με αίτημα να πιστοποιηθεί το «ελ-
ληνικό γιαούρτι» ως προϊόν Προστατευ-
όμενης Γεωγραφικής Ενδειξης (ΠΓΕ). 
Αποκαλύψαμε ότι η ομάδα εργασίας 
για το «ελληνικό γιαούρτι», που είχε συ-
γκροτηθεί με απόφαση του Αποστόλου 
στις αρχές Αυγούστου του 2017, ειση-
γήθηκε σ’ αυτόν να ετοιμαστεί ο φάκε-
λος από τον αναπληρωτή καθηγητή του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Θ. 
Μασούρα και ότι ο πρώην υπουργός εί-
χε αποδεχτεί αυτή την πρόταση και είχε 
ζητήσει από το πρώην ηγετικό δίδυμο 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Γ. Καρέτσο 
πρόεδρο και Αθ. Βλάχο διευθύνοντα 
σύμβουλο) να χρηματοδοτήσει ο φο-
ρέας από τον προϋπολογισμό του τη 
σύνταξη του φακέλου.

Εχουμε πλέον στα χέρια μας την 
πρόταση του αναπληρωτή καθηγητή Θ. 
Μασούρα και την πρόταση της ομάδας 
εργασίας για το «ελληνικό γιαούρτι» 
(θα τις αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα 
μας www.eksegersi.gr) που επιβεβαιώ-
νουν τη θέση μας ότι τόσο ο Αποστόλου 
όσο και διάδοχός του στον υπουργικό 
θώκο της πλατείας Βάθη Στ. Αραχωβί-
της, με την πρότασή τους για το φάκελο 
για το «ελληνικό γιαούρτι» προσπαθούν 
να εξαπατήσουν τους φτωχούς κτηνο-
τρόφους, ισχυριζόμενοι ότι δήθεν θα 
ενισχύσουν την ελληνική παραγωγή 
νωπού γάλακτος και το εισόδημα των 
κτηνοτρόφων.

Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ποιες 
είναι οι προϋποθέσεις για να χαρακτη-
ριστεί ένα προϊόν ως ΠΓΕ*, σύμφωνα 
με τον κανονισμό 1151/2012 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου. Αυτό είναι απαραίτητο, γιατί τό-
σο η ομάδα εργασίας για το «ελληνικό 
γιαούρτι» όσο και η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
συσκοτίζουν τα πράγματα, ισχυριζόμε-
νες ότι το ελληνικό γιαούρτι μπορεί να 
πιστοποιηθεί ως προϊόν ΠΓΕ.

Η διάταξη της παραγράφου 2 του 
άρθρου 5 του κανονισμού 1151/2012, με 
τίτλο  «Απαιτήσεις για τις ονομασίες 
προέλευσης και τις γεωγραφικές εν-
δείξεις», προβλέπει:

«2. Για τον σκοπό του παρόντος κα-
νονισμού, ως “γεωγραφική ένδειξη“ 
νοείται η ονομασία που ταυτοποιεί ένα 
προϊόν:

α) το οποίο κατάγεται από συγκεκρι-
μένο τόπο, περιοχή ή χώρα.

β) του οποίου ένα συγκεκριμένο  ποι-
οτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο 
χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί 
κυρίως στην γεωγραφική του προέ-
λευση και 

γ) του οποίου  ένα τουλάχιστον   από 
τα στάδια παραγωγής  εκτελείται εντός 
της οριοθετημένης γεωγραφικής περι-
οχής».

Είναι, λοιπόν, φανερό, ότι το ελλη-
νικό γιαούρτι μπορεί να πιστοποιηθεί 

από την Κομισιόν ως ΠΓΕ μόνο στην 
περίπτωση που το γάλα είναι ελληνικό 
και όχι εισαγόμενο. Το σημειώνουμε 
γιατί -όπως θα δούμε παρακάτω- αυτοί 
που συνέταξαν το πόρισμα της ομάδας 
εργασίας ισχυρίζονται ότι μπορεί να 
χρησιμοποιείται και εισαγόμενο γάλα!

Σε τηλεφωνική επικοινωνία μας, το 
πρωί της περασμένης Πέμπτης, με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ Αθ. Μπακαλέξη, τον ακούσαμε 
να μας λέει ότι ο όρος «προϊόν ΠΓΕ» 
θα χρησιμοποιείται δυνητικά μόνο από 
εκείνους που θα παράγουν γιαούρτι 
με νωπό ελληνικό γάλα! Ομως, σύμ-
φωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού 
1151/2012, η πιστοποίηση ενός προϊό-
ντος ως ΠΓΕ δεν είναι δυνητική και 
μόνο για ορισμένους παραγωγούς (π.χ. 
μόνο για εκείνους που χρησιμοποιούν 
νωπό ελληνικό γάλα). Παραθέσαμε πα-
ραπάνω την παράγραφο 2 του άρθρου 
5, που είναι σαφής. Ακόμα πιο σαφής 
είναι η παράγραφος β του άρθρου 4 
του Κανονισμού 1151/2012, που αναφέ-
ρεται στο στόχο που επιδιώκεται με 
την καθιέρωση των προϊόντων ΠΟΠ 
και ΠΓΕ:

«Αρθρο 4 – Στόχος
Θεσπίζεται σύστημα προστατευόμε-

νων ονομασιών προέλευσης και προ-
στατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων 
ώστε να βοηθηθούν οι παραγωγοί  προ-
ϊόντων συνδεόμενων με μια γεωγραφι-
κή περιοχή με τους εξής τρόπους: (…)

β) με την εξασφάλιση ενιαίας προ-
στασίας  των ονομασιών  ως δικαιώ-
ματος πνευματικής ιδιοκτησίας στην 
επικράτεια  της Ενωσης» (οι εμφάσεις 
δικές μας).

Από αυτές τις διατάξεις του Κανονι-
σμού (δεν είναι οι μόνες) αποδεικνύε-
ται ότι για να πιστοποιηθεί ως προϊόν 
ΠΓΕ το ελληνικό γιαούρτι πρέπει να 
παράγεται με τη χρήση μόνο νωπού 
ελληνικού γάλακτος, χάρη στη χρήση 
του οποίου μπορεί να αποδοθούν στο 
προϊόν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 
και η φήμη του. Παραπέρα, δεν μπορεί 
να συνυπάρχουν ελληνικό γιαούρτι με 
χρήση και εισαγόμενου γάλακτος και 
ελληνικό γιαούρτι ΠΓΕ (με χρήση μό-
νο νωπού ελληνικού γάλακτος), όπως 
ισχυρίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Επισημάναμε στον Αθ. Μπακαλέξη 
ότι δεν μπορεί να πιστοποιηθεί το ελλη-
νικό γιαούρτι ως προϊόν ΠΓΕ, εάν δεν 
καταργηθεί η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική 
Απόφαση) που υπέγραψαν στις 5 Αυ-
γούστου του 2016 οι τότε αναπληρωτές 
υπουργοί Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Τρ. Αλεξιάδης και Μ. Μπό-
λαρης. Με αυτή την ΚΥΑ νομιμοποιή-
θηκε η χρήση εβαπορέ γάλακτος στην 
παρασκευή γιαουρτιού και θεωρήθηκε 
ότι ο όρος «ελληνικό γιαούρτι» αναφέ-
ρεται στον τρόπο παρασκευής. Ετσι, 
μ’ αυτή την ΚΥΑ μπήκε η ταφόπλακα 
στη διεκδίκηση της αναγόρευσης του 
ελληνικού γιαουρτιού σε προϊόν ΠΓΕ. 
Ο Μπακαλέξης μας απάντησε ότι αυ-
τή η ΚΥΑ δε θα καταργηθεί και ότι έχει 
προφορική εντολή από τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης να προχωρήσει 
στη σύνταξη προδιαγραφών για το ελ-
ληνικό γιαούρτι. Ετσι τον τίτλο ΠΓΕ θα 
χρησιμοποιούν – δυνητικά- μόνο εκείνοι 
οι παραγωγοί ελληνικού γιαουρτιού που 

θα χρησιμοποιούν ελληνικό νωπό γάλα!
Φαίνεται ότι το άρθρο μας της προ-

ηγούμενης εβδομάδας προκάλεσε 
σοβαρά προβλήματα στη νέα πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, γι’ αυτό και βάζει τον διευθύ-
νοντα σύμβουλο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
να αυτοσχεδιάζει, θυμίζοντας «παιδική 
χαρά» (χαρακτηριστικό του στιλ της συ-
ριζαίικης διακυβέρνησης). Συγχέει τις 
διατάξεις για το παραδοσιακό γιαούρ-
τι, που προβλέπονται στην ΚΥΑ του Αυ-
γούστου του 2016, με τις διατάξεις του 
Κανονισμού 1151/2012 για τα προϊόντα 
που πιστοποιούνται ως ΠΓΕ!

Πράγματι, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
των Μπόλαρη-Αλεξιάδη, οι παραγω-
γοί παροδοσιακού γιαουρτιού (αυτού 
που έχει πέτσα) χρησιμοποιούν νωπό 
γάλα, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να 
δημιουργηθεί υμένας (πέτσα). Το πα-
ροδοσιακό γιαούρτι, όμως, πρέπει να 
καταναλώνεται σύντομα, γιατί νερώνει 
και ξυνίζει (τα βακτήρια συνεχίζουν τη 
ζύμωση). Οι γαλακτοβιομήχανοι, όμως, 
που χρησιμοποιούν εβαπορέ γάλα (όχι 
από τον Αύγουστο του  2016,  που νο-
μιμοποιήθηκε η χρήση του, αλλά πολύ 
προτύτερα, ίσως από τις αρχές του 
2000) θέλουν να παράγουν γιαούρτι 
με μεγάλη διάρκεια ζωής και όχι πα-
ραδοσιακό γιαούρτι.

Ας δούμε τώρα μερικά αποσπάσμα-
τα από το πόρισμα της ομάδας εργασί-
ας για το ελληνικό γιαούρτι:

u «Οπως έχει συμφωνηθεί, στην αί-
τηση δεν θα περιλαμβάνονται τύποι 
γιαουρτιού αποκλειστικά από ελληνι-
κό γάλα». Εννοούν, προφανώς, ότι έχει 
συμφωνηθεί, όχι μόνο από τα μέλη της 
ομάδας εργασίας (σ’ αυτή συμμετέχει 
και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλη-
νικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών  
Προϊόντων - ΣΕΒΓΑΠ) αλλά και από 
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Και έχει συμφωνηθεί, γιατί θέλουν να 
ισχύει η ΚΥΑ του Αυγούστου του 2016, 
που νομιμοποιεί την απεριόριστη χρή-
ση εβαπορέ γάλακτος.

u «…συνεπώς δεν κρίνεται αναγκαία 
η τεκμηρίωση του δεσμού μεταξύ της 
ποιότητας των τελικών προϊόντων και 
των εγγενών χαρακτηριστικών της ορι-
οθετημένης ζώνης». Εννοούν τη σύνδε-
ση της πρώτης ύλης με τη χλωρίδα, τις 
φυλές  ζώων, τα εδαφολογικά στοιχεία 
κ.λ.π. Αυτή η αποσύνδεση, όμως, είναι 
πολύ ουσιαστική. Στην ουσία αναιρείται 
το βασικό χαρακτηριστικό ενός προϊ-
όντος, με βάση το οποίο αυτό μπορεί 
να πιστοποιηθεί ως προϊόν ΠΓΕ. Το 
αναιρούν γιατί η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και ο ΣΕΒΓΑΠ δε θέλουν να 
πιστοποιηθεί το ελληνικό γιαούρτι ως 
προϊόν ΠΓΕ, προκειμένου να διαιωνί-
ζεται η χρήση εβαπορέ γάλακτος στην 
παραγωγή του.

u «Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 
αλλά και την ισχύουσα  σήμερα κατά-
σταση προέλευσης του γάλακτος για 
την παραγωγή γιαουρτιού (…) αποφα-
σίστηκε από τα μέλη της Ομάδας που 
συμμετείχαν στις συσκέψεις να υπάρχει  
δυνατότητα το γάλα για την παραγωγή 
του ελληνικού γιαουρτιού να προέρχε-
ται και από χώρες εκτός Ελλάδας»! Οι 
συντάκτες του πορίσματος επιχειρούν, 

εμμέσως πλην σαφώς, να δικαιολογή-
σουν τη χρήση εισαγόμενου εβαπορέ 
και νωπού γάλακτος με τη μειωμένη 
παραγωγή νωπού γάλακτος όλων των 
τύπων (αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο). Η 
παραγωγή νωπού γάλακτος μειώθηκε 
κατακόρυφα ως συνέπεια της πολιτικής 
που άσκησαν διαχρονικά οι κυβερνή-
σεις όλων των αποχρώσεων και οι γα-
λακτοβιομήχανοι, τα συμφέροντα των 
οποίων υπηρετούσαν και υπηρετούν οι 
κυβερνήσεις.

Σ’ αυτό το τερατούργημα (προϊόν 
ΠΓΕ που θα παράγεται και με μη ελ-
ληνικό γάλα!) δε συμφώνησαν μόνο 
τα μέλη της Ομάδας. Συμφώνησε και 
ο πρώην υπουργός Β. Αποστόλου. Και 
όπως μας είπε ο διευθύνων σύμβου-
λος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, και ο νέος 
υπουργός Στ. Αραχωβίτης συμφωνεί να 
μην καταργηθεί η ΚΥΑ του Αυγούστου 
του 2016, που νομιμοποιεί τη χρήση 
εβαπορέ γάλακτος στην παραγωγή 
γιαουρτιού.

Εάν δεν είχε συμφωνήσει ο Αποστό-
λου στη σύνταξη φακέλου με αυτά τα 
χαρακτηριστικά, οι συντάκτες του πο-
ρίσματος δε θα προεξοφλούσαν ότι 
η προετοιμασία του φακέλου για το 
ελληνικό γιαούρτι θα δοθεί στο Γεω-
πονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γράφει 
το πόρισμα: «Τα ανωτέρω θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη από την αιτούσα ομάδα 
αλλά και από τους ερευνητές του ΓΠΑ 
προκειμένου να μην αναλωθούν  σε 
έρευνα που πιθανόν να μην προσθέ-
τει ουσιαστικά στοιχεία στο φάκελο». 
Ποια είναι τα μη ουσιαστικά στοιχεία 
που θα μπορούσαν να προστεθούν στο 
φάκελο; Ολα εκείνα τα στοιχεία, με βά-
ση την προβολή των οποίων μπορεί το 
ελληνικό γιαούρτι να πιστοποιηθεί ως 
προϊόν ΠΓΕ!

Πού βρίσκεται η σύνταξη του φακέ-
λου;

Ο αναπληρωτής καθηγητής του ΓΠΑ 
Θ. Μασούρας ζήτησε ως αμοιβή για 
την ετοιμασία του φακέλου 40.000 
ευρώ. Η ομάδα εργασίας και ο Απο-
στόλου συμφώνησαν να δοθούν στον 
καθηγητή τα 40.000 ευρώ από τον 
προϋπολογισμό του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ, 
παρά την πρόβλεψη της νομοθεσίας 
(Ν. 4412/2016) ότι για δαπάνη πάνω από 
20.000 ευρώ πρέπει να γίνεται πρόχει-
ρος μειοδοτικός διαγωνισμός.

Ο καθηγητής και ο Αποστόλου, κα-
θώς και οι Γ. Καρέτσος και Αθ. Βλάχος 
που διοικούσαν τότε τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ έκριναν ότι η ανάθεση της προε-
τοιμασίας του φακέλου στον καθηγητή 
Μασούρα θα περάσει εύκολα από το 
ΔΣ του φορέα. Ομως, στη συνεδρίαση 
του ΔΣ, που έγινε λίγες μέρες πριν την 
«καρατόμηση» των Καρέτσου και Βλά-
χου, η πρόταση για λήψη απόφασης 
δεν πέρασε, γιατί εγέρθηκαν σημαντι-
κά ζητήματα: ότι δεν μπορεί να κατατε-
θεί  φάκελος για την αναγόρευση του 
ελληνικού γιαουρτιού σε προϊόν ΠΓΕ 
όσο επιτρέπεται η χρήση εβαπορέ 
γάλακτος, ότι δεν μπορεί να γίνει ανά-
θεση γιατί η δαπάνη είναι πάνω από 
20.000 ευρώ και ότι δεν ρωτήθηκαν οι 
αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, εάν 
μπορεί ο ίδιος ο φορέας να ετοιμάσει 
αυτόν τον φάκελο.

Οπως γράψαμε την προηγούμενη 

Με το παραμύθι του «ελληνικού γιαουρτιού» ως προϊόντος ΠΓΕ

Κοροϊδεύουν τους φτωχούς κτηνοτρόφους
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Στο προσχέδιο προϋπολογι-
σμού που κατατέθηκε στη 

Βουλή περιλαμβάνεται και η «δέ-
σμευση» του Τσίπρα στη ΔΕΘ για 
4.500 προσλήψεις στην Ειδική 
Αγωγή. Να πανηγυρίσουμε λοι-
πόν; Οχι βεβαίως.

u Γιατί οι προβλέψεις των προ-
ϋπολογισμών γενικά και ειδικά 
την περίοδο των Μνημονίων και 
της «ενισχυμένης εποπτείας» δεν 
είναι σίγουρο ότι εφαρμόζονται 
κιόλας. Ολα εξαρτώνται από το 
τι θα πουν οι ιμπεριαλιστές δα-
νειστές. Σήμερα, που η κυβέρνη-
ση πανηγυρίζει ότι τα Μνημόνια 
έλαβαν τέλος, το υπογραμμίζουν 
αυτό και τα δυο σενάρια προϋ-
πολογισμού που κατατέθηκαν, 
προκειμένου η κυβέρνηση και 
τους «θεσμούς» να εξευμενίσει, 
αποδεχόμενη ότι τον τελικό λόγο 
τον έχουν αυτοί, και το εγχώριο 
πόπολο να παραμυθιάσει, ότι δή-
θεν επανήλθαμε στην «κανονικό-
τητα» και την πολιτική χαράσσει η  
κυρίαρχη κυβέρνηση της χώρας: 

ένα σενάριο με την περικοπή των 
συντάξεων από 1/1/2019 και τα 
αντίμετρα και ένα με τη μη περι-
κοπή των συντάξεων και χωρίς τα 
αντίμετρα. Αλλωστε, επανειλημ-
μένα δαπάνες που έχουν ανα-
φερθεί στον προϋπολογισμό, στη 
συνέχεια δεν εφαρμόστηκαν ή 
εφαρμόστηκαν πετσοκομμένες.

Για να μην υπάρχει καμιά αυ-
ταπάτη, το ίδιο το κείμενο του 
προσχεδίου αναφέρει: «Βασική 
προτεραιότητα της δημοσιονο-
μικής στρατηγικής παραμένει και 
για το έτος 2019 η επίτευξη των 
δημοσιονομικών στόχων που πε-
ριλαμβάνονται στους όρους της 
Ενισχυμένης Εποπτείας και των 
βιώσιμων ρυθμών οικονομικής 
ανάπτυξης».

u Γιατί η «ενίσχυση της Ειδικής 
Αγωγής» περιλαμβάνεται στο 
δεύτερο, το «καλό» σενάριο με 
τη μη περικοπή των συντάξεων, 
στις «προτιθέμενες δημοσιονο-
μικές παρεμβάσεις» για το 2019.

u Γιατί οι υποτιθέμενες προ-
σλήψεις δεν επηρρεάζουν προς 
τα πάνω το συνολικό αριθμό των 
δημοσίων υπαλλήλων. Οι προ-
σλήψεις θα ισοσκελιστούν με 
αντίστοιχη μείωση του προσω-
πικού ορισμένου χρόνου (θα χά-
σουν άνθρωποι τη δουλειά τους).

Συγκεκριμένα, το προσχέδιο 
αναφέρει:

«Ειδική Αγωγή: πρόσληψη 
4.500 αναπληρωτών και εξειδι-
κευμένου προσωπικού σε θέσεις 
προσωπικού που τώρα καλύπτε-
ται από ορισμένου χρόνου συμ-
βάσεις. Η δαπάνη σήμερα καλύ-
πτεται από πόρους του ΠΔΕ. Οι 
νέες προσλήψεις θα χρηματοδο-
τηθούν από τον τακτικό προϋπο-
λογισμό χωρίς να μεταβληθεί το 
τρέχον όριο δαπανών του ΠΔΕ. 
Παράλληλα θα μειωθεί ισόποσα 
το όριο για το προσωπικό ορισμέ-
νου χρόνου προκειμένου να μην 
μεταβληθεί ο αριθμός των δημο-

σίων υπαλλήλων συνολικά».
u Γιατί ακόμη κι αν υποθέ-

σουμε ότι η κυβέρνηση παίρνει 
το ΟΚ από τους ιμπεριαλιστές 
δανειστές να εφαρμόσει τις 
«προτιθέμενες δημοσιονομικές 
παρεμβάσεις» για το 2019 (δεύ-
τερο σενάριο), δεν υπάρχει καμιά 
σαφήνεια ως προς την κατανομή 
των προσλήψεων στην Ειδική 
Αγωγή. Π.χ. πόσοι θα είναι οι 
δάσκαλοι, πόσοι οι νηπιαγωγοί, 
πόσες οι ειδικότητες, πόσο και 
ποιο το ειδικό επιστημονικό και 
βοηθητικό προσωπικό, τι αριθμός 
προσλήψεων αφορά την Πρωτο-
βάθμια και τι τη Δευτεροβάθμια;

u Γιατί, κυρίως, οι προσλήψεις 
αυτές είναι σταγόνα στον ωκεα-
νό. Οι πραγματικές ανάγκες είναι 
τεράστιες, αφού ειδικά η Ειδική 
Αγωγή στελεχώνεται αποκλειστι-
κά από αναπληρωτές.

Γιούλα Γκεσούλη

Φρούριο το υπουργείο 
Παιδείας

Κι όπου φοβάται φωνή ν’ ακούει απ’ το λαό...
κάστρο φυλάει ερημικό, έχει το φόβο φυλαχτό...

Ιάκωβος Καμπανέλλης
Φρούριο έφτιαξε το υπουργείο Παιδείας, ο κατά τα 

άλλα χαμηλών τόνων Κώστας Γαβρόγλου. Οι συριζαίοι 
μάς αλυσόδεσαν σε τόσα δεινά (όπως, άλλωστε, και οι 
προκάτοχοί τους, όλοι τους θεματοφύλακες των Μνη-
μονίων), που φοβούνται τώρα την οργή της εργαζό-
μενης κοινωνίας και της νεολαίας. Ειδικά η τελευταία, 
παρά τη φαινομενική και πρόσκαιρη νηνεμία, μπορεί 
στις αντιδράσεις της να γίνει απρόβλεπτη. Εξ ου και 
η μεταφορά του υπουργείου Παιδείας, το 2007 (του 
μοναδικού υπουργείου) μακριά από το κέντρο της πό-
λης, σε μια αποστειρωμένη και δύσκολα προσπελάσιμη 
περιοχή. 

Παρόλ’ αυτά, οι κυβερνώντες δεν έχουν αποφύγει 
τις συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών, μαθητών και φοιτη-
τών (υπήρξε μάλιστα και μια κατάληψη του υπουργείου 
πέρυσι από τους αδιόριστους - αναπληρωτές εκπαι-
δευτικούς, που ήταν πλήγμα για το φιλολαϊκό πρόσωπο 
που θέλουν να μοστράρουν οι συριζαίοι), τις οποίες 
συχνά υποδέχτηκαν με τις ορδές των ΜΑΤ.

Τώρα ο Γαβρόγλου αποφάσισε να μπουν ηλεκτρικά 
ρολά στις εισόδους και εξόδους έκτακτης ανάγκης 
του υπουργείου και σε παράθυρα του ισογείου. Την 
πράξη του αυτή καταδικάζει ο Σύλλογος Υπαλλήλων 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Ιδού 
η ανακοίνωση:

ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΣΤΑ 
ΚΑΓΚΕΛΑ ΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ (Τζίμης 

Πανούσης)
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Ο Υπουργός για άλλη μία φορά προκαλεί. Αυταρχικά 

και χωρίς καμιά συνεννόηση διέταξε να μπουν ηλεκτρι-
κά ρολά στις εισόδους και εξόδους έκτακτης ανάγκης 
του υπουργείου και σε παράθυρα του ισογείου.

Δεν θα εστιάσουμε μόνον στη σπατάλη εκατοντά-
δων χιλιάδων ευρώ, ενώ οι κοινωνικές και εκπαιδευ-
τικές ανάγκες είναι τεράστιες. Η επιλογή να γίνει το 
υπουργείο φυλακή για εργαζόμενους και επισκέπτες 
αντί να ενισχυθούν σχολεία και μαθητές εκφράζει εύ-
γλωττα τις πολιτικές τους πρακτικές.

Ο υπουργός θέλει να μας έχει έγκλειστους, αδιαφο-
ρώντας για τους κινδύνους. Δεν ενδιαφέρεται για τη 
δική μας ασφάλεια αλλά τη δική του ησυχία. Δεν μας 
εξηγεί  ποιους φοβάται ότι θα επιτεθούν στο υπουρ-
γείο. Οι διαδηλωτές δεν είναι εγκληματίες ΑΛΛΑ κατά 
κύριο λόγο είναι μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και 
γονείς που αγωνίζονται για μια καλύτερη εκπαίδευση, 
και οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Παιδείας δεν εί-
μαστε απέναντί τους, όσο και αν προσπαθήσουν να 
προκαλέσουν κοινωνικό αυτοματισμό.

Ο υπουργός αντίθετα αναβιώνει πρακτικές της 
εποχής Αρβανιτόπουλου. Απαγορεύει σε όλους την 
πρόσβαση στην πτέρυγα με τα υπουργικά γραφεία 
και κλειδώνει μέχρι και τις πόρτες πυρασφάλειας, 
στις οποίες τοποθετήθηκαν και ειδικοί  πύρροι για να 
ανοιγοκλείνουν επιλεκτικά. Διπλοκλειδώνει τους συ-
νεργάτες και τους υπαλλήλους του ο υπουργός και δεν 
του περνά από το μυαλό ότι τη μία εκείνη φορά που θα 
χρειαστεί η άμεση εκκένωση για οποιοδήποτε λόγο, ο 
εγκλωβισμός των ανθρώπων είναι βέβαιος. Τι θα συμ-
βεί αν ο υπουργός μας κλειδώσει και γίνει μπλακ άουτ 
ρεύματος ή -ακόμη χειρότερα- ξεσπάσει πυρκαγιά ή 
γίνει σεισμός;

Δεν κινδυνολογούμε.Τις ζωές μας θέλουμε να προ-
στατέψουμε από τις αψυχολόγητες και παράνομες 
αποφάσεις σας. Το υπουργείο δεν είναι τσιφλίκι σας. 
Δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνετε έτσι στον χώρο  χω-
ρίς την έγκριση των αρμόδιων αρχών. Στο υπουργείο 
και εσείς όπως και όλοι οι υπουργοί είστε προσωρινοί. 
Για εμάς όμως το υπουργείο είναι το σπίτι μας και η 
ζωή μας.

Ακυρώστε τώρα το σφράγισμα του υπουργείου προ-
τού θρηνήσουμε θύματα.

Μη παίζετε με τις ζωές μας.
ΥΓ: Σημειώνουμε ότι ο Γαβρόγλου έχει δώσει εντο-

λή να αποχωρούν από το υπουργείο οι εργαζόμενοι 
νωρίτερα στις ημέρες που έχουν προαναγγελθεί κινη-
τοποιήσεις από μαθητές – φοιτητές - εκπαιδευτικούς.

Με την απλήρωτη εργασία των 
αδιόριστων εκπαιδευτικών 

προτίθεται να το παίξει τσάμπα 
μάγκας ο Μπουτάρης και να φιλο-
τεχνήσει το κοινωνικό του προφίλ, 
ενόψει δημοτικών εκλογών.

Οπως καταγγέλλει η Γ΄ΕΛΜΕ 
Θεσσαλονίκης στα σχολεία έφθα-
σε έγγραφο του δήμου, με το οποίο 
ανακοινώνεται ότι θα γίνουν «δω-
ρεάν φροντιστηριακά μαθήματα, 
τα οποία όμως θα προσφερθούν 
αν βρεθούν εκπαιδευτικοί να δου-
λέψουν ‘’εθελοντικά’’, κοινώς ‘’τζά-
μπα’’ (!)».

Η ΕΛΜΕ αναφέρει επίσης, μετα-
ξύ άλλων, τα εξής:

«Ο δήμος Θεσσαλονίκης δεν εί-
ναι κάποια κοινωνική οργάνωση για 
την αλληλεγγύη αλλά ο εκφραστής 
του τοπικού κράτους. Φορολογεί 
αδρά τους πολίτες με τα υπέρογκα 
δημοτικά τέλη, τέλη στάθμευσης 
κλπ. ενώ χρηματοδοτείται και από 
την κεντρική κυβέρνηση και την ΕΕ, 
για να προσφέρει υπηρεσίες.

Αν ενδιαφέρεται για τις οικογέ-
νειες για οικονομικά προβλήματα ο 
δήμαρχος, να μειώσει τα χαράτσια 
που εισπράττει, να προσφέρει δω-
ρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες και 
να εγκαταλείψει μια για πάντα τα 
διάφορα σχέδια ιδιωτικοποίησης.

Αν ενδιαφέρεται για την παρεχό-
μενη εκπαίδευση, ας φροντίσει για 
τη συντήρηση και λειτουργία των 
σχολικών μονάδων που καταρρέ-
ουν, για τις οποίες έχει ευθύνη και 
την οποία έχει παραχωρήσει στους 
ίδιους τους γονείς και σε χορηγούς 
πχ Coca cola!!! Ας προσλάβει και 
πληρώνει έγκαιρα τις καθαρίστριες 
σε όλα τα σχολεία.

Ας σταματήσει τις επιθετικές δη-
λώσεις εναντίον όσων αγωνίζονται 
για δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Βλέπουμε για άλλη μια φορά 
πως η λογική του δήμου είναι να 
τα βάζει με τους εργαζόμενους, 
ειδικά τους συμβασιούχους, όλο 
το προηγούμενο διάστημα, αφή-
νοντας στο απυρόβλητο τη μνη-
μονιακή αντιλαϊκή πολιτική και τις 
κυβερνήσεις που την εφαρμόζουν.

Καταγγέλλουμε την απαράδε-
κτη στάση του δήμου Θεσσαλονί-
κης. Καλούμε τους συναδέλφους 
να μην προσφέρουν απλήρωτη 
εργασία για να φτιάξει κοινωνικό 
προφίλ ο υποψήφιος της κυβέρ-
νησης, αλλά και του κόσμου της 
εργοδοσίας. Να αποδοκιμάσουν 
το κάλεσμα σε απλήρωτη δουλειά 
με το μανδύα του εθελοντισμού».

Πηγή: alfavita

Κοινωνικά ευαίσθητος... με το 
αζημίωτο

Η ΚΥΑ 24001/2013 προβλέπει 
ότι προκειμένου να εγκριθεί 

από τις Περιφέρειες η μεταφο-
ρά των μαθητών προς και από 
το σχολείο τους με δημόσια 
σύμβαση υπηρεσιών, απαιτείται 
απόσταση μεγαλύτερη των 1.200 
μέτρων για μαθητές πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης, 3.000 μέτρων 
για μαθητές γυμνασίων και 5.000 
μέτρων για μαθητές λυκείων. 
Παράλληλα δεν είναι δυνατή 
η μεταφορά τους με μισθωμέ-
νο λεωφορείο εφόσον υπάρχει 
δημόσια ή δημοτική αστική και 
υπεραστική συγκοινωνία.

Η ΚΥΑ αυτή έχει καταντήσει 
βραχνάς για τους μαθητές που 
δεν κατοικούν μέσα σε αστικά 
κέντρα. Παρά τις μεγάλες φιλο-
λαϊκές διακηρύξεις και οι ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ διατηρούν σε ισχύ την 
παραπάνω ΚΥΑ, διότι μόνον έτσι 
πιάνονται οι μνημονιακοί στόχοι, 
βγάζοντας δηλαδή και από «τη 
μύγα ξύγκι», σε βάρος πάντα των 
λαϊκών στρωμάτων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι οι μαθητές από το Πλαγιάρι 
και το Ν. Ρύσιο που εξαναγκάζο-
νται να περπατήσουν χιλιόμετρα 
για να φθάσουν στο σχολείο 
τους. Αγανακτισμένοι γονείς και 
μαθητές οργάνωσαν για το λόγο 
αυτό διαμαρτυρία στο 2ο ΓΕΛ 

Μίκρας. 
Ανακοίνωση-καταγγελία εξέ-

δωσε η Ενωση Γονέων Θέρμης, 
στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Οι μαθητές από το Πλαγιάρι 
του 2ου Γυμνασίου Μίκρας κα-
λούνται να περπατήσουν πάνω 
από 2 χιλιόμετρα για να πάνε 
στο σχολείο και άλλα τόσα για 
να γυρίσουν σε έναν επαρχιακό 
δρόμο με πολλούς κινδύνους. 
Οι μαθητές από το Ν. Ρύσιο του 
2ου Γυμνασίου Θέρμης καλού-
νται να περπατήσουν πάνω από 
1,5 έως 2 χιλιόμετρα για να πάνε 
στο σχολείο και άλλα τόσα για 
να γυρίσουν σε έναν επαρχιακό 
δρόμο με εξίσου πολλούς κινδύ-
νους. Οι μαθητές από το Ν. Ρύσιο 
του 2ου ΓΕΛ Μίκρας καλούνται 
να πάνε στο σχολείο με το αστι-
κό λεωφορείο έχοντας όμως να 
διασχίσουν στην επιστροφή έναν 
δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με 
μεγάλο κίνδυνο. Τέλος οι 95 μα-
θητές από την Καρδία του 1ου 
ΓΕΛ Μίκρας καλούνται να πάνε 
στο σχολείο με το αστικό λεωφο-
ρείο, που όμως δεν τους χωρά. 
Παρά τις πιέσεις ο ΟΑΣΘ αρνεί-
ται να βάλει επιπλέον λεωφορείο 
την ώρα της προσέλευσης και της 
αποχώρησης των μαθητών με συ-
νέπεια να μένουν μαθητές εκτός 
λεωφορείου».

Η μεταφορά των μαθητών είναι 
βραχνάς για τους ίδιους

Προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή;

Το πολιτικό σόου γίνεται μπούμερανγκ
Ολοι θυμόμαστε τη Δούρου, στριμωγμένη 

από τις καταγγελίες για τους νεκρούς της Μάν-
δρας, που έγιναν πιο έντονες μετά την προκλη-
τική εμφάνισή της (ως τεθλιμμένη θεούσα), να 
πηγαίνει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και 
να καταθέτει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός 
υπευθύνου! Ηταν ένα πολιτικό σόου, αθλιότητας 
ευθέως ανάλογης με την υπόσταση της πρωτα-
γωνίστριάς του. Τώρα, όμως, που καλείται από 
την Εισαγγελία Πρωτοδικών να καταθέσει ως 
ύποπτη για την υπόθεση, δεν της αρέσει καθό-
λου και… βγάζει νυχάκια.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών κλήτευσε την Πε-
ριφερειάρχη Αττικής Ρένα Δούρου, τη Δήμαρχο 
Μάνδρας Ιωάννα Κριεκούκη, αρμόδιους αντιπε-
ριφερειάρχες, υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρε-
σιών, Δασαρχείων και Πολεοδομιών. Δε σημαί-
νει ότι όλοι αυτοί θα πάνε και κατηγορούμενοι. 
Η υπόθεση έχει πολύ δρόμο ακόμα (το σύνηθες 
είναι να κρατάει χρόνια). Σε λίγους μήνες, όμως, 
έχουμε εκλογές και το ζήτημα θα αναθερμαν-
θεί από τους πολιτικούς αντιπάλους της Δούρου. 
Γι' αυτό και έβγαλε όλη την απελπισία της σε 
μια χολερική ανάρτηση στο facebook, διαμαρ-

τυρόμενη ότι, ενώ έχουν κληθεί για εξηγήσεις 
δέκα πρόσωπα, «έγιναν το εξής ένα: Η Δούρου. 
Η Δούρου ύποπτη, η Δούρου ένοχη, η Δούρου 
κατηγορούμενη». Ο θυμός δεν είναι καλός σύμ-
βουλος. Γι' αυτό και η φιλόδοξη συριζαία έγρα-
ψε: «Βρίσκεται για άλλη μια φορά σε εξέλιξη 
μια επιχείρηση να δοθεί ονοματεπώνυμο σε 
φυσικές καταστροφές, που οδηγούν σε ανεί-
πωτες τραγωδίες».  Δε φταίει κανένας, κύριοι, 
η κακιά η φύση φταίει. Και κυρίως δε φταίνε η 
Δούρου και οι υπόλοιποι συριζαίοι, περιφέρειας 
και κυβέρνησης.
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Την Τρίτη, 2 Οκτώβρη, σε συνέντευξη 
Τύπου που δόθηκε στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης παρουσιά-
στηκαν τα αποτελέσματα του προγράμμα-
τος S.U.C.RE. (πλήρης τίτλος: Supporting 
University Community pathways for 
Refugees-migrants). Το πρόγραμμα, που 
ήδη με βάση τον τίτλο ακούγεται «βαρυ-
σήμαντο» και αποτελεί διετή Στρατηγική 
Σύμπραξη (όπως πολύ ωραία πλασάρε-
ται), εστίασε -λένε- στην «ανταπόκριση 
των ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στις 
ακαδημαϊκές ανάγκες των προσφύγων / 
μεταναστών φοιτητών και ακαδημαϊκών 
και στην προώθηση καλών πρακτικών για 
την ενσωμάτωση και υποστήριξή τους στα 
Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης». 

Ακόμα κι αν το Δελτίο Τύπου περιορι-
ζόταν σ’ αυτές τις αναφορές, θα ήμασταν 
και πάλι σε θέση να σχολιάσουμε, αν μη 
τι άλλο, την υποκρισία που διακρίνει την 
ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας. Διό-
τι άπαντες γνωρίζουν (κι εμείς έχουμε 
επανειλημμένα γράψει στις στήλες της 
εφημερίδας) ότι τα προσφυγόπουλα δε 
χαίρουν απολύτως καμίας ουσιαστικής 
πρόσβασης στο βασικό αγαθό της δημό-
σιας παιδείας στην πρωτοβάθμια, ακόμα, 
εκπαίδευση. 

Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότη-
τα είναι ότι τα προσφυγόπουλα έχουν πρό-
σβαση μόνο σε Διαπολιτισμικά Σχολεία 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (μιας και τα 
υπόλοιπα είτε δεν τους δέχονται είτε τους 
δέχονται τυπικά, αλλά ουσιαστικά τους 
παραγκωνίζουν, υποκύπτοντας στην πίεση 
των γονέων και με τη συνενοχή των εκπαι-
δευτικών και των διευθυντών των σχολι-
κών μονάδων). Τα σχολεία αυτά λειτουρ-
γούν με πλείστα όσα κενά (αν συμβαίνει 
αυτό μια φορά στα «κανονικά» σχολεία, 
φανταστείτε τι συμβαίνει σ’ αυτά) και τα 
παιδιά των προσφύγων «πετιούνται» εκεί 
προκειμένου να υλοποιηθεί η τυπική και 
μόνο υποχρέωση του κράτους για παροχή 
εκπαίδευσης.

Λέτε να μην το ξέρουν αυτό οι πρυτανι-
κές αρχές του ΑΠΘ; Εμείς λέμε ότι το γνω-
ρίζουν και μάλιστα πολύ καλά. Παρολαυ-
τά, προσπαθούν να μας παραμυθιάσουν 
ότι δήθεν ενδιαφέρονται και εστιάζουν 
στην ενσωμάτωση των προσφύγων στην 
Ανώτερη Εκπαίδευση. Για ποια ενσωμάτω-
ση και ποιες «ακαδημαϊκές ανάγκες» μας 
μιλάνε, όταν η πλειοψηφία των προσφυ-
γόπουλων δεν έχει καν δυνατότητα να πα-
ρακολουθήσει μαθήματα στις τάξεις του 
δημοτικού ή του γυμνασίου;

Πέραν, όμως, αυτής καθεαυτής της 
υποκρισίας εκ μέρους της «πνευματικής 
ηγεσίας» του ΑΠΘ, είναι ακόμα προκλη-
τικότερο το γεγονός ότι περηφανεύονται 
και για τις «δράσεις» που πραγματοποι-
ήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο 
του διετούς προγράμματος S.U.C.RE. Ας 
διαβάσουμε λοιπόν τις, άξιες υπερηφά-
νειας, δράσεις: διοργάνωση ημερίδων 
και συνεδρίων, συμμετοχή στο συνέδριο 
«Universities #JoinTogether Conference» 
που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη 
στα γραφεία του ΟΗΕ, ολοκλήρωση έκδο-
σης που καταγράφονται τα προβλήματα 
των προσφύγων φοιτητών κατόπιν έρευ-
νας, δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού 
υλικού και ψηφιακού εγχειριδίου «καλών 
πρακτικών» για τα θέματα αυτά και μπλα, 
μπλα, μπλα. 

Κοινώς, το απόλυτο μηδέν. Ούτε μία 
«δράση» για τους ανθρώπους που υποτί-
θεται πως αφορούν όλα αυτά. Ούτε μία 
πραγματική αλλαγή για να βελτιωθεί έστω 
και ελάχιστα η ήδη άθλια κατάσταση που 
βιώνουν. Αλλη μια καλοστημένη μπίζνα 
με σκοπό να κερδοσκοπήσουν πάλι κά-
ποιοι στις πλάτες των προσφύγων. Αυτή 
τη φορά όχι ιδιώτες ή ΜΚΟ, αλλά το ίδιο 
το αστικό κράτος.

Προσφυγόπουλα και Εκπαίδευση

Πίσω από τις φιέστες οι μπίζνες ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 
χωρίς όμως ο νέος διευθύνων 
σύμβουλος (Αθ. Μπακαλέξης) 
να καταθέσει εισήγηση. Ετσι, 
το ΔΣ δεν αποφάσισε σε ποιον 
θα ανατεθεί η προετοιμασία 
του φακέλου. Μετά από το δη-
μοσίευμά μας και τα σοβαρά 
προβλήματα που δημιούργησε 
και με δεδομένο ότι δεν μπο-
ρεί να πιστοποιηθεί ως προϊόν 
ΠΓΕ το ελληνικό γιαούρτι, που 
εδώ και δυο δεκαετίες πα-
ράγεται και με μαζική χρήση 
εβαπορέ γάλακτος (κατάστα-
ση για τη διαιώνιση της οποί-
ας συμφώνησαν από κοινού η 
ομάδα εργασίας και η πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης), εκτιμούμε 
ότι η νέα πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου θα «τρενάρει» την 
υποβολή του περιβόητου φα-
κέλου για το ελληνικό γιαούρτι.

ΥΓ. Στην επικοινωνία που 
είχαμε με τον Αθ. Μπακαλέξη, 
μας ανέφερε ότι έχει εντολή 
από τον υπουργό Αραχωβίτη 
να προχωρήσει στη σύνταξη 
προδιαγραφών και ότι τελικά 
το δικαίωμα προβολής του ελ-
ληνικού γιαουρτιού ως προϊό-
ντος ΠΓΕ θα εξαρτάται από το 

αν οι παραγωγοί χρησιμοποι-
ούν αποκλειστικά νωπό ελλη-
νικό γάλα. Επ’ αυτού γράψαμε 
παραπάνω (ότι δε γίνεται και 
με τον χωροφύλαξ και με τον 
αστυφύλαξ, και ελληνικό για-
ούρτι ΠΓΕ, μόνο με νωπό ελλη-
νικό γάλα, και ελληνικό γιαούρ-
τι με εισαγόμενο –νωπό ή εβα-
πορέ- γάλα). Επιμέναμε να μας 
απαντήσει ο Αθ. Μπακαλέξης 
εάν η εντολή ήταν προφορική 
ή γραπτή. Μετά από την πίεσή 
μας, μας απάντησε ότι η εντο-
λή ήταν προφορική, γιατί με 
τον Αραχωβίτη ανήκουν στον 
ίδιο κομματικό χώρο! Τα δικά 
μας σχόλια περιττεύουν.

Γεράσιμος Λιόντος
* Στο προηγούμενο φύλλο 

γράψαμε εκ παραδρομής, ότι 
στην περίπτωση που χρησιμο-
ποιείται νωπό ελληνικό γάλα 
στην παρασκευή  γιαουρτιού, 
το προϊόν μπορεί να χαρακτη-
ρίζεται ως ΠΟΠ (Προστατευ-
όμενης Ονομασίας Προέλευ-
σης)  και όχι ΠΓΕ (Προστατευό-
μενης Γεωγραφικής Ενδειξης). 
Το ορθό είναι, ότι από τη στιγμή 
που θα αφορά όλη την Ελλάδα, 
μπορεί να ονομάζεται προϊόν 
ΠΓΕ.
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Κοροϊδεύουν τους κτηνοτρόφους

Εχουμε ήδη γράψει, ότι από 
τις 14 Σεπτέμβρη οι συνή-

γοροι υπεράσπισης των νεο-
ναζιστών της ΧΑ άρχισαν να 
καταθέτουν έγγραφα για τους 
βουλευτές της. Στο πλαίσιο 
αυτής της διαδικασίας κατα-
θέτουν προς ανάγνωση εκα-
τοντάδες Ερωτήσεις νεοναζι-
στών στη Βουλή, η πλειοψηφία 
των οποίων είχε υποβληθεί 
μετά τις 18 Σεπτέμβρη του 
2013. Τον Σεπτέμβρη έγιναν 
τέσσερις συνεδριάσεις (στις 
14, 19, 20 και 26), κατά τις οποί-
ες ολοκληρώθηκε η ανάγνωση 
Ερωτήσεων των νεοναζιστών 
βουλευτών Γερμενή (Καιάδα) 
και Γρέγου και του πρώην βου-
λευτή Αρβανίτη, ενώ από την 
τελευταία συνεδρίαση άρχισε 
η ανάγνωση Ερωτήσεων και 
Επίκαιρων Ερωτήσεων του Ηλι-
όπουλου. Οπως τονίσαμε, στό-
χος τους είναι να εμφανίσουν 
τη ΧΑ σαν νόμιμη και ήρεμη 
κοινοβουλευτική δύναμη που 
απεχθάνεται τη βία.

Απ’ αυτή τη διαδικασία, 
όμως, μέσω της οποίας κωλυ-
σιεργούν την πρόοδο της δί-
κης, προέκυψε και κάτι άλλο, 
που σποτελεί έμμεση ομολογία 
ενοχής των νεοναζιστών. Ο 
Καιάδας, Γρέγος, ο Ηλιόπου-
λος, πέρα από τη συμμετοχή 
τους σε φασιστικό «ακτιβι-
σμό» και εγκληματική δράση, 
κατέθεσαν στη Βουλή δεκάδες 
Ερωτήσεις και Επίκαιρες ερω-
τήσεις με σκληρό ρατσιστικό 
περιεχόμενο. Ομως οι υπε-
ρασπιστές τους Χρ. Τσάγκας 
και Α. Δημητρακόπουλος, που 

είναι στελέχη της ΧΑ, δεν πε-
ριέλαβαν καμιά από αυτές τις 
ρατσιστικές Ερωτήσεις στα 
πακέτα που κατέθεσαν στο δι-
καστήριο για να αναγνωστούν!

Δεν είναι δύσκολο να απο-
κρυπτογραφήσει κανείς τη 
σκοπιμότητα αυτής της αυτο-
λογοκρισίας.

Προσπαθούν να εμφανί-
σουν τους νεοναζιστές βου-
λευτές ως ανθρώπους που 
αποποιούνται το ρατσιστικό 
τους παρελθόν, που σημαδεύ-
τηκε μάλιστα από δολοφονίες 
και απόπειρες δολοφονιών 
(μιλώντας με νομικούς όρους, 
από ανθρωποκτονίες και από-
πειρες ανθρωποκτονιών, όχι 
μόνο μεταναστών). Ετσι, προ-
σπαθούν να χτίσουν για τους 
βουλευτές το ελαφρυντικό της 
ειλικρινούς μεταμέλειας μετά 
την τέλεση των πράξεων.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
ανά διαστήματα ο φίρερ και 
τα ηγετικά στελέχη της ΧΑ 
δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν 
ενοχοποιητικά στοιχεία για τον 
Μιχαλολιάκο και τους βουλευ-
τές. Τέτοια δήλωση είχε κάνει 
ο Μιχαλολιάκος στη συνέντευ-
ξη που έδωσε στον Χατζηνικο-
λάου τον Σεπτέμβρη του 2015 
(είναι η συνέντευξη, στο τέλος 
της οποίας, για πρώτη φορά 
και χωρίς να ρωτηθεί, ανέλα-
βε την πολιτική ευθύνη για τη 
δολοφονία του αντιφασίστα 
Παύλου Φύσσα). Ανάλογη δή-
λωση έκανε ο «σκληροπυρη-
νικός» Λαγός, σε συνέντευξη 
που έδωσε στις 28 Σεπτέμβρη 
του 2018 απ’ αφορμή τα πέντε 

χρόνια από τη σύλληψή του).
Ο Καιάδας έχει καταθέσει 

45 ερωτήσεις με ρατσιστικό 
περιεχόμενο. Αυτό το διαπι-
στώσαμε διαβάζοντας από την 
ιστοσελίδα της Βουλής (ενότη-
τα: «Μέσα Κοινοβουλευτικού 
Ελέγχου») όλες τις ερωτήσεις 
του, που μέχρι τις 19 Σεπτέμ-
βρη του 2018 έφτασαν τις 
1.250. Λειτουργία παράνομου 
χώρου λατρείας Πακιστανών, 
Κρούσματα ηπατίτιδας Α και 
Β σε κέντρα κράτησης, Συμμο-
ρία αλλοδαπών διακινούν ναρ-
κωτικά, Πληγή στον τουρισμό η 
εισδοχή «λαθρομεταναστών», 
Παράνομη απασχόληση αλλο-
δαπών ως προσωπικό φύλαξης 
σε δημόσιες υπηρεσίες, Για 
παραβίαση των Τούρκων στο 
Αιγαίο και για τα αιτήματα 
των Τούρκων να κάνουν στρα-
τιωτικά γυμνάσια, Για τις ελλη-
νοαλβανικές σχέσεις, Για την 
αστυνόμευση του Εβρου, Για 
την επικινδυνότητα των Ρομά, 
Για τα κέντρα κράτησης των 
αλλοδαπών κτλ.

Ο Καιάδας έκοψε και τρεις 
από τις Επίκαιρες Ερωτήσεις 
που έχει υποβάλει. Για την 
«απόπειρα ανθρωποκτονίας» 
που υποτίθεται ότι έγινε σε 
βάρος του, στο Μαρούσι στις 
19 Νοέμβρη του 2016 (κατατέ-
θηκε στις 6 Δεκέμβρη και ήταν 
να συζητηθεί στις 16 Δεκέμβρη 
του 2016, αλλά δε συζητήθηκε 
λόγω κωλύματος του αρμόδι-
ου αναπληρωτή υπουργού Ν. 
Τόσκα). Για το τέμενος στο 
Βοτανικό (κατατέθηκε στις 4 
Φλεβάρη και συζητήθηκε στις 

7 Φλεβάρη του 2013). Και για 
την ιθαγένεια και τις δημοτι-
κές εκλογές (κατατέθηκε στις 
17 Δεκέμβρη και συζητήθηκε 
στις 20 Δεκέμβρη του 2012).

Οπως είναι γνωστό, ο Και-
άδας βάφτισε «απόπειρα 
ανθρωποκτονίας» έναν προ-
πηλακισμό που δέχτηκε από 
αντιφασίστες στο Μαρούσι. 
Και πήγε το θέμα στη Βουλή. 
Η Επίκαιρη Ερώτηση δε συζη-
τήθηκε, λόγω κωλύματος του 
Τόσκα, όμως ο Καιάδας δεν 
επιχείρησε να την καταθέσει 
ξανά, όπως είχε δικαίωμα. 
Προφανώς, δεν ήθελε να πά-
ρει μεγάλη δημοσιότητα. Η πι-
θανότητα μεγάλης δημοσιότη-
τας υπάρχει στις περιπτώσεις 
των Επίκαιρων Ερωτήσεων, 
γιατί αυτές συζητούνται στην 
Ολομέλεια, ενώ οι Ερωτήσεις 
απαντώνται γραπτά στους 
βουλευτές σε διάστημα 30 
ημερών, αν το θελήσουν οι 
υπουργοί. Αυτή την επίκαιρη 
ερώτηση, λοιπόν, ο υπερασπι-
στής του Καιάδα Χρ. Τσάγκας 
(μέλος της Κεντρικής Επιτρο-
πής της ΧΑ και ο ίδιος) δεν 
την κατέθεσε στο δικαστήριο 
για να αναγνωστεί, μολονότι 
ανάμεσα στ’ άλλα έγραφε: 
«Το Σάββατο 19/11/2016 (…) 
βρισκόμουν στην περιοχή του 
Αμαρουσίου μαζί με φιλικά 
πρόσωπα. (…) Ξαφνικά μας 
πλησίασε μια ομάδα ατόμων 
με καλυμμένα χαρακτηριστι-
κά και κραδαίνοντας ρόπα-
λα, σιδερένιους  λοστούς και 
φιάλες με δακρυγόνο υγρό, 
επετέθηκε σε εμένα και στους 

Αυτολογοκρισία των νεοναζιστών βουλευτών στη δίκη

Κρύβουν τις Ερωτήσεις με ρατσιστικό περιεχόμενο!
παρευρισκόμενους απρόκλη-
τα, προσπαθώντας να καταφέ-
ρουν δολοφονικά κτυπήματα 
τόσο σε εμένα όσο και στους 
συνοδούς μου. Δέχθηκα πολ-
λαπλά κτυπήματα στο κεφάλι 
με λοστούς…».

Γιατί ο Καιάδας δεν κα-
τέθεσε στο δικαστήριο για 
ανάγνωση αυτή την Επίκαιρη 
Ερώτηση, ενώ υποτίθεται ότι 
δέχτηκε πολαπλά χτυπήματα 
με λοστούς στο κεφάλι; Γιατί 
δεν κατέθεσε ιατροδικαστική 
έκθεση που να πιστοποιεί τους 
ισχυρισμούς του; Δύο είναι οι 
λόγοι.

Πρώτον, δεν υπήρξε κανέ-
νας τραυματισμός του Καιά-
δα στο κεφάλι και μάλιστα με 
λοστούς. Αν υπήρχε τέτοιος 
τραυματισμός, μπορεί τώρα 
να μη ζούσε. Δεύτερον, γιατί 
η ανάγνωση αυτής της Επίκαι-
ρης Ερώτησης θα απέβαινε σε 
βάρος των υπερασπιστικών 
ισχυρισμών των νεοναζιστών, 
καθώς οι συνήγοροί τους, κατά 
την εξέταση των μαρτύρων κα-
τηγορίας για τις δολοφονικίες 
απόπειρες των χρυσαυγιτών 
κατά των αιγύπτιων ψαράδων 
και των στελεχών και μελών 
του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, ισχυ-
ρίζονταν ότι δεν υπήρξε από-
πειρα ανθρωποκτονίας, γιατί 
δεν υπήρξαν σοβαροί τραυ-
ματισμοί!

Για τη θεμελίωση του αδική-
ματος της απόπειρας ανθρω-
ποκτονίας δεν απαιτείται να 
είναι πολύ σοβαρός ο τραυ-
ματισμός. Απαιτείται η ύπαρ-

ξη ανθρωποκτόνου δόλου. Η 
ύπαρξη ανθρωποκτόνου δόλου 
αναδείχτηκε από τις καταθέ-
σεις  των μαρτύρων κατηγο-
ρίας-θυμάτων, από τα φονικά 
όπλα που κατασκεύασαν και 
χρησιμοποίησαν οι νεοναζι-
στές και από τους σοβαρούς 
τραυματισμούς που υπέστη-
σαν τα θύματα των άγριων φα-
σιστικών επιθέσεων τις νύχτες 
της 12ης Ιούλη του 2012 και της 
13ης Σεπτέμβρη του 2013.

Ούτε τις Επίκαιρες Ερωτή-
σεις για το τέμενος στο Βοτα-
νικό και για την ιθαγένεια και 
τις δημοτικές εκλογές κατέ-
θεσε ο συνήγορός του, παρότι 
την πρώτη Επίκαιρη Ερώτηση ο 
Καιάδας τη θεώρησε υψίστης 
σημασίας, ενώ στο πλαίσιο της 
δεύτερης θεώρησε εξαιρετικά 
σημαντικό το ζήτημα της ιθα-
γένειας και πρότεινε να ψηφι-
στεί νόμος που θα καταργεί 
την ιθαγένεια λόγω γέννησης 
και φοίτησης σε σχολείο στην 
Ελλάδα.

Ανάλογου περιεχομένου 
ήταν και δεκάδες Ερωτήσεις 
του Γρέγου και του Ηλιόπου-
λου που δεν κατατέθηκαν στο 
δικαστήριο. Οι νεοναζιστές 
προσπαθούν να κρύψουν το 
αποκρουστικό τους πρόσωπο, 
φορώντας το κοστούμι των 
αγνών και έντιμων κοινοβωου-
λευτικών ανδρών. Πλην όμως, 
ματαιοπονούν. Με την τακτική 
της απόκρυψης των ρατσι-
στικών και εθνικοφασιστικών 
Ερωτήσεών τους έρχονται να 
επιβεβαιώσουν την κατηγορία.
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Μπίζνες, γενικώς
Πήγε ο… σκληροπυρηνικός αριστερός  Αραχωβίτης, πήγε 

ο… οικολόγος Δημαράς, πήγε η (πρώην) πασόκα Τελιγιορίδου, 
υπήρχε περίπτωση να μη διαβεί την πόρτα της Αρχιεπισκοπής 
η Δούρου; Φόρεσε τα σκούρα μπλε της (υποχρεωτικά μακριά η 
φούστα), πήρε το ύφος της θεούσας (όχι σαν τότε στην εξέδρα 
με το «κάντε όλοι ένα βήμα πίσω») και φωτογραφίστηκε με τον 
Ιερώνυμο, ο οποίος γενικά δε χαλάει χατίρι. Εχει μια ανοιχτή 
αγκαλιά για κάθε κυβερνητικό ή κρατικό παράγοντα που πάει να 
τον προσκυνήσει. Μπίζνες κάνει το δεσποταριάτο, μπίζνες κάνει 
και η αστική πολιτική. Κι όταν βρισκόμαστε σε προεκλογική περί-
οδο, το δεσποταριάτο μπορεί να «σπρώξει». Ξέρετε τι «ψηστήρι» 
γίνεται στις εκκλησιές, στα συσσίτια και στα υπόλοιπα «μαγαζιά» 
του παπαδαριού;

Η Δούρου υπέγραψε με τον Ιερώνυμο… μνημόνιο συνεργασίας. 
Σε τι ακριβώς θα συνεργαστούν; Οι δύο πλευρές συμφώνησαν 
για τη δημιουργία «πλαισίου συνεργασίας με στόχο τη στήριξη 
των δομών και των πρωτοβουλιών εκείνων που παραπέμπουν 
σε ένα αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και προ-
στασίας των πολιτών». Για να μην τα πολυλέμε, τα φιλανθρωπικά 
«μαγαζιά» των παπάδων θα μπορούν να χρησιμοποιούν το Κέ-
ντρο Logistics της Περιφέρειας. Δηλαδή, εξασφαλίζουν τζάμπα 
αποθήκες και προσωπικό για τη διαχείριση του υλικού.

Εννοείται πως ακολούθησαν οι απαραίτητες δηλώσεις on 
camera. Η Δούρου δήλωσε ότι η Περιφέρεια έχει «στρατηγική 
επιλογή» την «οργάνωση ενός δικτύου κοινωνικής πρόνοιας και 
αλληλεγγύης για τους συμπολίτες μας». Και συνέχισε με γλείψιμο 
στον Ιερώνυμο και δική της αυτοπροβολή: «Θεωρώ μεγάλη μου 
τιμή και τύχη ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών έρχεται θερμός 
συμπαραστάτης, και βεβαίως, ο ίδιος ο Μακαριώτατος. Στη φα-
ρέτρα αυτής της σπουδαίας προσπάθειας για τους συμπολίτες 
μας έρχονται οι αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή Ενωση και 
το Συμβούλιο της Ευρώπης δυνατότητες του Κέντρου Logistics 
το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια έχει αποδείξει ότι μπορεί να 
συνδράμει με ανθρωπιά, αλληλεγγύη και αποτελεσματικότητα. 
Η υποδομή, η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η ετοιμότητά του, μπο-
ρούν να καταστήσουν αυτό το μνημόνιο σοβαρή εγγύηση για τις 
κοινές μας πρωτοβουλίες».

Το ίδιο ασυγκράτητος και ο αρχιδεσπότης: «Είμαι ιδιαίτερα 
χαρούμενος και εγώ σήμερα γιατί κάνουμε άλλο ένα βήμα σε 
βήματα που έγιναν στο παρελθόν. Αυτό το δίκτυο για το οποίο 
απόψε υπογράψαμε αυτή τη σύμβαση έχει σκοπό να καλύψει 
ανάγκες διάφορες μέσα στην κοινωνία, να βοηθήσει ανθρώπους, 
καταστάσεις, πράγματα δύσκολα και είναι ευτύχημα το ότι συ-
νεργαζόμαστε με την Περιφέρεια και την κυρία Περιφερειάρχη 
για την αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων. Εχουν προηγηθεί 
όμως και άλλου είδους συνεργασίες, όπως είναι παιδικοί σταθμοί, 
όπως είναι μελέτες που έγιναν για τη φροντίδα του αυτιστικού 
παιδιού και άλλες προσπάθειες. Χαιρετίζουμε λοιπόν απόψε και 
αυτή την υπογραφή και σύμβαση και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσου-
με να συνεργαζόμαστε για την ωφέλεια των συνανθρώπων μας»!

Δεν το κάνουν για την πάρτη τους και για τις ομάδες που εκ-
προσωπούν, για τους φουκαριάρηδες τους συνανθρώπους μας 
το κάνουν. Και είναι εντελώς 
τυχαίο το γεγονός ότι η Δού-
ρου διοργάνωσε τη φιέστα με 
τον Ιερώνυμο την επαύριο της 
κλήσης της ως υπόπτου για τη 
διάπραξη αδικημάτων αναφο-
ρικά με τη φονική πλημμύρα 
στη Μάνδρα. Και περιττεύει να 
ρωτήσουμε γιατί θυμήθηκαν 
τη… στρατηγική συνεργασία 
μερικούς μήνες πριν από τις 
περιφερειακές εκλογές και 
δυο μήνες μετά το έγκλημα 
στο Μάτι και στο Νέο Βουτζά. 
Η Δούρου νομίζει ότι ο κόσμος 
τρώει κουτόχορτο.

Από την αρχή της διακυβέρνησης των ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ, η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος είχε ανατεθεί στον Γιάννη Δραγα-
σάκη, στον υποτιθέμενο «σοβαρό» του ΣΥΡΙΖΑ 
και «έμπειρο οικονομολόγο», που λόγω και της 
ενασχόλησής του με τις «επενδύσεις», είχε καλό 
όνομα στην «αγορά». Και ξαφνικά, πριν από με-
ρικές μέρες, με απόφαση του Τσίπρα που πέρα-
σε εντελώς στα μουλωχτά (ΦΕΚ 4321 Β/28.918), 
η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
αφαιρέθηκε από τον Δραγασάκη  και δόθηκε 
στον Φλαμπουράρη.

Δεν πρόκειται, ασφαλώς, για απόφαση χωρίς 
σημασία. Το γεγονός ότι δε δόθηκε καμιά εξήγη-
ση αποκαλύπτει καυγά στα υψηλά κλιμάκια, που 
κρατήθηκε «εντός των τειχών». Η δικαιολογία 
ότι ο Δραγασάκης «δεν προλάβαινε», επειδή 
έχει αναλάβει και το υπουργείο Οικονομίας, δεν 
προβλήθηκε. Κι αν προβαλλόταν, θα ήταν προ-
σχηματική. Ο Δραγασάκης πήρε το υπουργείο 
Οικονομίας όταν υποχρεώθηκε σε παραίτηση ο 
Παπαδημητρίου (μετά τη γνωστή υπόθεση του 
επιδόματος ενοικίου που εισέπραττε μαζί με τη 
σύζυγό του, αν και ζάμπλουτοι και οι δύο). Θα 
περίμενε κανείς ότι στον ανασχηματισμό θα το-
ποθετούνταν άλλο στέλεχος στο Οικονομίας, 
ώστε ο Δραγασάκης να επανέλθει στα καθήκο-
ντα που είχε από την αρχή της διακυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ομως ο Δραγασάκης παρέμεινε 
στο Οικονομίας και μετά από μερικές μέρες 
του πήραν την αρμοδιότητα της εποπτείας των 
τραπεζών και την έδωσαν στον Φλαμπουράρη.

Μέγας… οικονομολόγος ο τελευταίος, όπως 
γνωρίζουμε όλοι. Εχουμε πάρει δείγματα της 
βαθιάς κατάρτισής του τότε (το 2015 ήταν, την 
περίοδο της «σκληρής διαπραγμάτευσης») που 
σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση, αφού ρού-
φηξε ηδονικά μια καλή τζούρα από τον αγαπη-
μένο του φρέντο, άφησε άφωνη την Ευρώπη 

(για να μην πούμε τον κόσμο): «Τα πάνω από 
10 τρισ. που χρωστάει συνολικά η Ευρώπη ποιος 
της τα δάνεισε; Πού τα βρήκαν; Τι είναι; Υπεραξία 
από την πραγματική οικονομία ή είναι αέρας; Αέ-
ρας είναι. Γι' αυτό κι εμείς θα τους πληρώσουμε 
με αέρα»!

Ξέρουμε όλοι τι ακολούθησε μετά από μερι-
κούς μήνες, οφείλουμε όμως να παραδεχτούμε 
ότι ο Φλαμπουράρης από «αέρα» ξέρει. Πολύ 
καλά μάλιστα. Εργολάβος ήταν, πώς να το κά-
νουμε; Από τράπεζες δε σκαμπάζει τίποτα, αλ-
λά υπάρχει στο Μαξίμου ο Λιάκος (υφυπουργός 
πια) που ξέρει. Θα πάρουν και συμβούλους, φυ-
σικά. Το ερώτημα, όμως, παραμένει: γιατί η αρ-
μοδιότητα αφαιρέθηκε από τον Δραγασάκη και 
δόθηκε στον Φλαμπουράρη; Λεπτομέρεια, όχι 
χωρίς σημασία: ο Φλαμπουράρης είχε ήδη την 
αρμοδιότητα για τα δημόσια έργα. Τώρα παίρ-
νει και τις τράπεζες. Και στη μια και στην άλλη 
περίπτωση μιλάμε για λεφτά. Πολλά λεφτά. Κι ο 
Φλαμπουράρης είναι ο μέντορας του Τσίπρα, ο 
άνθρωπος στον οποίο έχει τυφλή εμπιστοσύνη.

Και γιατί τώρα οι τράπεζες στον Φλαμπου-
ράρη; Δεν μπορούμε να σκεφτούμε άλλο λόγο 
εκτός του ότι τώρα θα πάρει μπροστά η φάμπρι-
κα με τα «κόκκινα» δάνεια. Η οποία δεν αφορά 
μόνο τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια 
της φτωχολογιάς (αυτά θα ανατεθούν στις γνω-
στές εισπρακτικές εταιρίες-γύπες), αλλά αφορά 
και τα δάνεια καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Θα 
γίνουν σκληρά παζάρια, μετοχικά μερίδια -ακό-
μα και ολόκληρες επιχειρήσεις- θ' αλλάξουν 
χέρια, θα γίνουν «ντιλ», πάνω και κάτω από το 
τραπέζι (κυρίως κάτω από το τραπέζι). Το μέ-
γαρο Μαξίμου φωνάζει το δικό του «παρών» σ' 
αυτή τη διαδικασία, βάζοντας τον πιο έμπιστο 
άνθρωπο του Τσίπρα να την παρακολουθεί και 
να την ελέγχει (με ό,τι αυτό συνεπάγεται). Και 
ο νοών νοείτω…

Στον Φλαμπουράρη οι τράπεζες

Πρότυπο για 
«επενδυτές»

Θα έχετε διαβάσει (σε τίτ-
λους έστω) για το σκάνδαλο 
της Follie Follie, μιας εταιρίας 
που μέχρι πριν από ένα χρόνο 
εμφανιζόταν ως πρότυπο «εξω-
στρέφειας». Με απλά λόγια, ο 
Κουτσολιούτσος πατέρας, που 
διηύθυνε την εταιρία, «εξαφά-
νισε» περίπου 1 δισ. ευρώ (!) 
μέσω θυγατρικών που έστησε 
σε διάφορες ασιατικές χώρες. 
Η «εξαφάνιση» έγινε φυσικά 
σε βάρος των μετόχων (μεταξύ 
των οποίων ήταν και η κινέζικη 
Fosun) και των ομολογιούχων 
(εκείνων δηλαδή που δάνεισαν 
την εταιρία αγοράζοντας ομό-
λογα που εξέδωσε). Ο πατέρας 
Κουτσολιούτσος παραιτήθηκε 
από διευθύνων σύμβουλος και 
ανέλαβε ο υιός Κουτσολιούτσος, 
ο οποίος εμφανίζεται σαν να εί-
ναι σε σύγκρουση με τον πατέρα 
του. Μέτοχοι και ομολογιούχοι 
του ζητούν να παραιτηθεί κι 
αυτός, αλλά αρνείται δηλώνο-
ντας… αγωνιστής για τη σωτηρία 
της εταιρίας.

Εχουν ανακατευτεί διεθνείς 
ελεγκτικοί οίκοι, ενώ πρόσφατα 
αναγκάστηκαν να παρέμβουν 
και ελληνικοί ελεγκτικοί μηχα-
νισμοί, που μέχρι τώρα έκαναν 
πως δεν είχαν καταλάβει τίπο-
τα (το ίδιο δηλώνει και ο υιός 
Κουτσολιούτσος). Θα τη βρουν, 
βέβαια, την άκρη (πάντοτε οι 
καπιταλιστές βρίσκουν λύσεις 
σε τέτοιες περιπτώσεις). Κάποι-
οι θα χάσουν, κάποιοι θα κερδί-
σουν, ίσως στο τέλος η εταιρία 
περάσει «μπιρ παρά» σε κάποιον 
όμιλο που την εποφθαλμιά.

Ολα τα παραπάνω δεν μας 
απασχολούν. Αναρωτιόμαστε, 
όμως: αυτοί που μιλούν για την 
ανάγκη «καλού επενδυτικού 
κλίματος» και αναζητούν ευθύ-
νες στα αιτήματα και τις κινη-
τοποιήσεις των εργαζόμενων ή 
στις αντιστάσεις υπηρεσιακών 
παραγόντων του Δημοσίου στη 
διάθεση για πλιάτσικο που επι-
δεικνύουν οι «επενδυτές», γιατί 
δε λένε κάτι γι' αυτό το τεράστιο 
σκάνδαλο μεταξύ καπιταλιστών; 
Πώς θα έρθει ο «επενδυτής» να 
μπει σε μια ελληνική εταιρία ή 
να συνεταιριστεί με μια ελληνι-
κή εταιρία, όταν θα φοβάται μην 
του προκύψει ο επόμενος Κου-
τσολιούτσος; Πόση αξία έχουν 
οι διαβεβαιώσεις για «υγιή 
επιχειρηματικότητα», όταν οι 
κρατικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί 
σφύριζαν αδιάφορα, βλέποντας 
τον Κουτσολιούτσο να… μεγα-
λουργεί;

Τριγμοί στο Χρηματιστήριο

Ετσι λειτουργεί ο καπιταλισμός
Αν το θέμα δεν ήταν σο-

βαρό, αν είχαμε μόνο 
μια «υπεραντίδραση των αγο-
ρών» (sic) και κάποια «σορτα-
ρίσματα» από τζογαδόρους 
του Χρηματιστήριου, δε θα 
μαζεύονταν σε έκτακτη σύ-
σκεψη υπό τον Τσίπρα στο 
Μαξίμου το «ανφάν γκατέ» 
του οικονομικού επιτελείου 
της κυβέρνησης (Δραγασά-
κης, Τσακαλώτος, Λιάκος και 
ο νέος… επόπτης τραπεζών 
Φλαμπουράρης) για να εκτιμή-
σουν την κατάσταση. Φυσικά, 
εξέπεμψαν σήμα καθησυχα-
σμού και αισιοδοξίας, εκτι-
μώντας ότι «οι πιέσεις που δέ-
χονται οι τραπεζικές μετοχές 
δεν αντιστοιχούν στα θεμε-
λιώδη μεγέθη των τραπεζών» 
(τα οποία και απαρίθμησαν 
σε non paper, για να πάρουν 
«γραμμή» τα κυβερνητικά πα-
παγαλάκια).

Ετσι γίνεται σ' αυτές τις πε-
ριπτώσεις. Οι κυβερνητικές 
συσκέψεις δε διαμηνύουν 
ποτέ ότι υπάρχει πρόβλημα, 
αλλά ότι όλα πάνε καλά. Γιατί 
έτσι και διαμηνύσουν ότι υπάρ-
χει πρόβλημα, την επομένη το 
Χρηματιστήριο θα πρέπει να 
κλείσει γιατί το «κραχ» θα εί-
ναι απόλυτο. Για να το πούμε 
στη χρηματιστηριακή αργκό, 
η ίδια η κυβέρνηση λειτουργεί 
σαν «παπαγαλάκι». Το θυμόμα-

στε και το 1999, όταν ο Γιάννος 
δήλωνε με το γνωστό του ύφος 
ότι «το Χρηματιστήριο πάει 
κανόνι», ο Σημίτης έδειχνε το 
χρηματιστήριο σαν ένδειξη 
της ρωμαλεότητας του ελληνι-
κού καπιταλισμού και μετά από 
λίγο καιρό τα κορόιδα «πήγαν 
κουβά», χάνοντας ολόκληρες 
περιουσίες.

Αυτή την περίοδο, πάντως, 
το Χρηματιστήριο δεν κάνει 
τζίρους. Το τζογάρισμα, όμως, 
γίνεται, ανεξάρτητα από τους 
ελαχιστοποιημένους τζίρους. 
Και το ανεβοκατέβασμα στις 
τιμές των μετοχών έχει συνέ-
πειες σε άλλους τομείς, όπως 
η δυνατότητα των τραπεζών να 
δανειστούν και να αυξήσουν 
την κεφαλαιακή τους επάρ-
κεια, ενόψει και των μεγάλων 
ρυθμίσεων για τα «κόκκινα δά-
νεια», που φαίνεται να είναι η 
πέτρα του σκανδάλου.

Την περασμένη Τετάρτη, 
λοιπόν, είχαμε στο Χρηματι-
στήριο ένα μίνι «κραχ». Οι με-
τοχές των τραπεζών έφαγαν 
πολύ «ξύλο» από συνεχείς ρευ-
στοποιήσεις, με αποτέλεσμα ο 
γενικός δείκτης να πέσει κατά 
2,10% (βρίσκεται πλέον στο 
αξιοθρήνητο επίπεδο των 667 
μονάδων) και ο τραπεζικός 
δείκτης να υποστεί μείωση 
8,60% (μετά από σκληρή προ-
σπάθεια των διοικήσεων των 

τραπεζών να περιορίσουν όσο 
γίνεται τις απώλειες).

Ετσι λειτουργεί ο καπιταλι-
σμός. Οι τράπεζες (κυρίως η 
μεγαλύτερη εμπορική τράπε-
ζα, η Πειραιώς, που δέχτηκε 
και την ισχυρότερη επίθεση 
στο Χρηματιστήριο) πρέπει 
να ενισχύσουν τα κεφάλαιά 
τους. Καπιταλιστές που θέλουν 
να μπουν σ' αυτή την αύξηση 
οργανώνουν επίθεση στην τι-
μή της μετοχής, ούτως ώστε 
να αγοράσουν περισσότερες 
μετοχές με λιγότερα λεφτά. 
Κάποιοι άλλοι απλώς «σορ-
τάρουν» τζογαδόρικα, για να 
βγάλουν κάποια αεριτζίδικα 
κέρδη σε μικρό χρονικό διά-
στημα. Αν μια οικονομία είναι 
σταθερή και οι τράπεζές της 
στοιχειωδώς ανθηρές, μπορεί 
εύκολα ν' αντιμετωπίσει τέτοι-
ες επιθέσεις. Οταν όμως αυτή 
η οικονομία προσπαθεί απλώς 
να ανασυστήσει τα σπασμένα 
πήλινα πόδια της (όπως συμ-
βαίνει με τον ελληνικό καπιτα-
λισμό που βγαίνει από μακρό-
χρονη κρίση) και οι τράπεζές 
της βαδίζουν επί ξυρού ακμής 
(όπως συμβαίνει με τις ελλη-
νικές τράπεζες, παρά τα σχε-
δόν 50 δισ. που πήραν, μέσω 
δανείων που βαρύνουν τον ελ-
ληνικό λαό), αυτές οι επιθέσεις 
δύσκολα αντιμετωπίζονται με 
συσκέψεις στο Μαξίμου.
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Σκάψε καλά, γέρο τυφλοπόντικα
Σουίτα για ηθοποιό και μουσικό αυτοσχεδιασμό

Βασισμένη στο έργο του Ζοζέφ Αντράς
Ακόμα κι αν απομείνει μονάχα ένας σκύλος

για έξι μόνο παραστάσεις
Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή

12-13-14 και 19-20-21 Οκτώβρη

Στο κτίριο της «Κόντρας»
Αγαθουπόλεως 65 και Αχαρνών

Εναρξη στις 8:30μμ
Είσοδος Ελεύθερη

(απαιτείται προκράτηση στο τηλ. 6973930419)

Μετά την παράσταση ακολουθεί συζήτηση
για το έργο, το συγγραφέα, την παράσταση

Η ανοικείωση επιστρέφει στη σκηνή μ' ένα υβριδικό θέαμα: 
αφήγηση συνοδευόμενη από μουσικό αυτοσχεδιασμό. 

Φόρμα όχι τόσο γνωστή στην Ελλάδα, συνηθισμένη όμως στις 
κεντροευρωπαϊκές σκηνές, όπου έχει γεννηθεί, εξελιχθεί και 
αναπτυχθεί το σύγχρονο επικό θέατρο. Το θέατρο που υπη-
ρετεί η ανοικείωση από τη συγκρότησή της το 2010, ακολου-
θώντας και εξελίσσοντας τη θεωρία του Μπέρτολτ Μπρεχτ.

Η παράσταση στηρίζεται στο έργο του Ζοζέφ Αντράς 
«Ακόμα κι αν απομείνει μονάχα ένας σκύλος», ενώ ο τίτλος 
της αποτελεί παράφραση μιας γνωστής φράσης του Μαρξ 
(«έσκαψες καλά γέρο-τυφλοπόντικα», από τη «18η Μπρυμαίρ 
του Λουδοβίκου Βοναπάρτη»).

Σημειώνει η κολλεκτίβα στο πρόγραμμα της παράστασης: 
«Ο Ζοζέφ Αντράς επικεντρώνεται στην ιστορία της πόλης 

του, όμως η αφήγηση, εν όλω ή εν μέρει, θα μπορούσε να ανα-
φέρεται σε κάθε άλλο μεγάλο λιμάνι οπουδήποτε στον κόσμο. 
Αν και μένει πιστός στην ιστορία της Χάβρης, ο συγγραφέας 
φροντίζει ν’ αποφύγει κάθε τοπικισμό, κάθε στενότητα, ανυψώ-
νοντας την αφήγησή του στο επίπεδο της Ιστορίας. Κινείται μα-
στορικά ανάμεσα στα επιφαινόμενα και την ουσία, ξεκινώντας 
από τα πρώτα για να καταλήξει στη δεύτερη. Το τοπικό γίνεται 
παγκόσμιο, το ατομικό γίνεται κοινωνικό, η πάλη των τάξεων 
σφραγίζει την αφήγηση καθώς αυτή διατρέχει πέντε αιώνες 
ιστορίας: ο ύστερος μεσαίωνας, η αποικιοκρατία, το εμπόριο, 
το δουλεμπόριο, η αστική επανάσταση, ο καπιταλισμός, το ξύ-
πνημα του εργατικού κινήματος, η άγρια καταστολή του, η Κομ-
μούνα, ο πρώτος παγκόσμιος και τα επαναστατικά σκιρτήματα, 
η νικηφόρα ρωσική επανάσταση, ο δεύτερος παγκόσμιος, ο 
μεταπολεμικός καπιταλισμός, η συντηρητική ανασυγκρότηση 
του καπιταλισμού, τα κηρύγματα της παγκοσμιοποίησης, η πα-
ρακμή του οργανωμένου εργατικού κινήματος… Ολα περνούν 
σαν κινηματογραφική αφήγηση, ανασκαλεύοντας μνήμες, θυ-
μίζοντας διαβάσματα, εγείροντας ερωτήματα για το σήμερα 
και το αύριο».

Περισσότερες πληροφορίες στο www.anoikeiosi.gr

Οταν οι νεοναζιστές 
ξεβρακώνονται μόνοι τους

Είναι γνωστό ότι οι νεοναζι-
στές της ΧΑ, προκειμένου 

να δικαιολογήσουν τη συνερ-
γασία τους με εργολάβους 
της Ναυπηγοεπισκευαστικής 
Ζώνης του Περάματος και τη 
δολοφονική επίθεσή τους σε 
στελέχη και μέλη του ΠΑΜΕ 
και του ΚΚΕ, τη νύχτα της 
12ης προς τη 13η Σεπτέμβρη 
του 2013, ισχυρίζονταν ότι 
οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ 
έδιωξαν από τη Ζώνη τα κα-
ράβια, έκλεισαν τα εργοτάξια 
επισκευής και βύθισαν τους 
εργάτες στην ανεργία.

Οταν στη δίκη της ΧΑ εξε-
τάζονταν τα θύματα, μέλη του 
ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, οι συνή-
γοροι υπεράσπισης των νεο-
ναζιστών αμφισβήτησαν την 
εγκληματική επίθεση εναντί-
ον τους από το τάγμα εφόδου 
της ΧΑ, ενώ σ’ ένα κρεσέντο 
θράσους δε δίστασαν να τους 
χρεώσουν την ευθύνη για την 
ερήμωση της Ζώνης και τη μα-
ζική ανεργία.

Στις  8  Αυγούστου του 
2013, πριν από τη δολοφονι-
κή επίθεση, βουλευτές του 
νεοναζιστικού μορφώματος 
επισκέφτηκαν τη Ζώνη του 
Περάματος, συνοδευόμενοι 
από τάγμα εφόδου, και επα-
νέλαβαν αυτούς τους ψευδείς 
ισχυρισμούς, προκειμένου να 
δικαιολογήσουν την προσχεδι-
ασμένη από τον φίρερ Μιχα-
λολιάκο, τον Λαγό και άλλους 
βουλευτές επίθεση. Δεν είχαν 
κανένα πρόβλημα να πουν με 
έμφαση ότι θα ξεμπερδέψουν 
μ’ αυτούς (τους παμίτες) και 
έτσι θ’ ανοίξουν οι δουλειές 
στη Ζώνη (ρεπορτάζ, φωτο-
γραφίες και βίντεο από αυτή 
την επίσκεψη: http://www.
xryshaygh.com/enimerosi/
view/h-chrush-augh-sthrizei-
tou-ellhnes-ergates-sthn-nez-
peramatos-fwtoreportaz). Οι 
νεοναζιστές επισκέφτηκαν τη 
Ζώνη και μετά την επίθεση, 
στις 10 Σεπτέμβρη του 2015, και 
δεν παρέλειψαν να επαναλά-
βουν ότι στόχος τους είναι να 
τελειώνουν με τα στελέχη και 
μέλη του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ 
(δείτε πώς παρουσίασαν αυ-
τή την επίσκεψη: http://www.
xryshaygh.com/enimerosi/
view/h-chrush-augh-sthn-
nauphgoepiskeuastikh-
zwnh-peramatos-binteo-
fwtoreportaz).

Οπως έγραψαν στην ιστο-
σελίδα τους, «κλιμάκιο της 
Χρυσής Αυγής με επικεφαλής 
τους βουλευτές Γερμενή, Κασι-
διάρη, Κούζηλο και Παναγιώ-
ταρο επισκέφθηκε σήμερα 
την Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη Περάματος, που τόσο 
βάναυσα έχει πληγεί από τις 
μνημονιακές πολιτικές, αλλά 
και την παράνομη δράση των 

επαγγελματιών εργατοπατέ-
ρων του ΚΚΕ». Στεκόμαστε 
στην παρουσία του Καιάδα 
(Γερμενής) σ’ αυτή την επίσκε-
ψη του ηγετικού κλιμάκιου των 
νεοναζιστών, γιατί έχει τη ση-
μασία του, καθώς ο Καιάδας, 
πέντε μήνες αργότερα, στις 15 
Φλεβάρη του 2016, κατέθεσε 
Ερώτηση στους υπουργούς 
Ναυτιλίας και Οικονομικών 
για τη ναυπηγική βιομηχανία 
(στην ιστοσελίδα μας, www.
eksegersi.gr, έχουμε αναρτή-
σει την Ερώτηση του Καιάδα, 
όπως κατατέθηκε).

Εγραφε ο Καιάδας: «Παρά 
το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει 
μια αξιόλογη παρουσία στον 
τομέα της ναυτιλίας εν τούτοις 
ο τομέας της ναυπήγησης και 
κατασκευής πλοίων βρίσκεται 
σε πλήρη υποβάθμιση... Πέ-
ραν όμως των μεμονωμένων 
προβλημάτων των ναυπηγείων 
παρατηρείται μια γενικότερη 
έλλειψη σχεδιασμού και στο-
χευμένων πολιτικών για την 
ουσιαστική ανάπτυξη της ελλη-
νικής ναυπηγοεπισκευαστικής 
βιομηχανίας. Πρώτον σε χώρες 
τόσο της Ασίας (Κίνα, Κορέα), 
όσο και της Ευρώπης (Γερμα-
νία, Γαλλία, Ιταλία, Φιλλανδία), 
σε αντίθεση με την Ελλάδα, το 
κράτος παρέχει διευκολύν-
σεις και ευνοϊκά δάνεια σε 
εφοπλιστές, ώστε να παρακινη-
θούν να κατασκευάσουν πλοία  
στα ναυπηγεία της εκάστοτε 
χώρας... Παράλληλα, ένα ακόμη 
εμπόδιο αποτελούν οι υπερβο-
λικές ασφαλιστικές εισφορές 
των σχετικών επιχειρήσεων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέ-
σος όρος των ασφαλιστικών 
εισφορών στην Ελλάδα είναι 
διπλάσιος σε σχέση με το μέ-
σο όρο της Ευρώπης. Τρίτον 
ο έντονος ανταγωνισμός από 
τις όμορες χώρες, απομακρύ-
νει τις ακτοπλοϊκές εταιρίες 
από τα ελληνικά ναυπηγεία. 
Ενδεικτικά οι νέες αγορές  σε 
Ουκρανία, Ρουμανία, Βουλγα-
ρία και Τουρκία με φθηνό κό-
στος παραγωγής και εργατικό 
κόστος, εμφανίζουν έντονη 
ναυπηγοεπισκευαστική δρα-
στηριότητα. Στην Τουρκία για 

παράδειγμα, επισκευάζονται 
πλέον πάνω από 200 φορτηγά 
πλοία» (οι εμφάσεις δικές μας).

Οι «εργατοπατέρες του 
ΚΚΕ», που «έδιωξαν τα πλοία 
από τη Ζώνη» και «έστειλαν 
τους εργάτες στην ανεργία», 
δεν υπάρχουν στην Ερώτηση 
του Καιάδα. Ο Καιάδας ήταν 
εκεί, παρέα με τον Παναγιώ-
ταρο, τον Κασιδιάρη, τον Κού-
ζηλο. Αλλα έλεγε μαζί με τους 
άλλους νεοναζιστές στη Ζώνη, 
άλλα έλεγε στην Ερώτηση που 
κατέθεσε στη Βουλή. Στη Ζώ-
νη προβοκάριζαν τα στελέχη 
του ΠΑΜΕ, προκειμένου να 
δικαιολογήσουν τη δολοφο-
νική επίθεση εναντίον τους, 
ενώ στη Βουλή ο Καιάδας 
εστίαζε στις κυβερνήσεις και 
στους εφοπλιστές, έχοντας 
προφανώς συνειδητοποιήσει 
ότι με τις δολοφονικές επιθέ-
σεις ενάντια στο ΠΑΜΕ δεν 
μπορούν να κερδίσουν τη συ-
μπάθεια ενός μέρους –έστω- 
των εργατών της Ζώνης.

Βέβαια, μιλώντας για υψη-
λά μεροκάματα και υψηλές 
ασφαλιστικές εισφορές στην 
Ελλάδα, δικαίωναν τους συν-
δικαλιστές του ΠΑΜΕ, που 
αποδείκνυαν με στοιχεία ότι 
οι νεοναζιστές της ΧΑ προ-
σπαθούσαν να μετατρέψουν 
τη Ζώνη του Περάματος σε 
εργατικό κάτεργο, προς όφε-
λος τόσο των εφοπλιστών 
όσο και των εργολάβων που 
αναλαμβάνουν τις επισκευές 
πλοίων στη Ζώνη. Οτι δρού-
σαν ως μπράβοι αυτών των 
συμφερόντων, με το αζημίωτο, 
φυσικά (σχετικό ρεπορτάζ από 
τη δίκη: http://www.eksegersi.
gr/Επικαιρότητα/27555. Ιδού-
η-οργανωμένη-δολοφονική-
δράση-της-ΧΑ-Φίρερ).

Ο υπερασπιστής του Καιάδα 
στη δίκη Χρ. Τσάγκας κατέθε-
σε στη δίκη 130 Ερωτήσεις 
του πελάτη του, όμως αυτή 
την Ερώτηση φρόντισε να μην 
την καταθέσει. Δεν είναι δύ-
σκολο να αντιληφθούμε τους 
λόγους. Με την Ερώτηση αυτή 
καταρρέει όλο το οικοδόμημα 
που προσπάθησαν να στήσουν 

και στη δίκη, δείχνοντας τους 
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ ως 
υπεύθυνους για το νέκρωμα 
της Ζώνης.

Αυτή είναι μια γενικότερη 
τακτική των υπερασπιστών των 
νεοναζί στη δίκη. Καταθέτουν 
πακέτα με Ερωτήσεις και άλ-
λες κοινοβουλευτικές παρεμ-
βάσεις των πελατών τους και 
ζητούν να διαβαστούν κάνο-
ντας καθυστέρηση (διαβάστε 
σχετικά: http://www.eksegersi.
gr/Επικαιρότητα/31453. Οι-
υπερασπιστές-των-νεοναζι-
στών-βουλευτών), όμως φρο-
ντίζουν να αφαιρέσουν απ’ 
αυτά τα πακέτα τις Ερωτήσεις 
που χαλούν την αγιογραφία 
των «αξιόλογων και δραστήρι-
ων κοινοβουλευτικών ανδρών» 
που εκπροσωπούν στη Βουλή 
μια «νόμιμη κοινοβουλευτική 
δύναμη» και όχι ένα εγκλημα-
τικό νεοναζιστικό μόρφωμα.

Σ’ αυτό θα επανέλθουμε 
σε επόμενο σημείωμα. Εδώ 
σημειώνουμε ότι όλη αυτή η 
τακτική θα πέσει στο κενό. Δε 
θα μπορέσουν να αποφύγουν 
το μοιραίο. Πλέον το συνειδη-
τοποιούν και οι ίδιοι, γι’ αυτό 
και έχουν αρχίσει την… ηρωική 
κλάψα, παρομοιάζοντας τον 
Μιχαλολιάκο με τον… Σωκρά-
τη, που καταδικάστηκε σε μια 
άδικη δίκη, με… ομοιότητες με 
τη δίκη της ΧΑ! Δεν νομίζου-
με, πάντως, ότι ο φιρερίσκος 
θα επιλέξει να πιει το κώνειο, 
όπως ο Σωκράτης, ή ότι θ’ ακο-
λουθήσει το παράδειγμα του 
ινδάλματός του, που αυτοκτό-
νησε στο υπόγειο στρατηγείο 
του για να μην αναγκαστεί να 
παραδοθεί σε κάποιον λοχία 
του επελαύνοντος Κόκκινου 
Στρατού, που είχε φτάσει στο 
μισό χιλιόμετρο από την κα-
γκελαρία.

ΥΓ. Ερώτηση παρόμοιου 
περιεχομένου με αυτή του 
Καιάδα κατέθεσε και ο Λαγός 
στις 16 Ιούλη του 2015. Και αυ-
τός δε λέει κουβέντα για τους 
«εργατοπατέρες του ΚΚΕ», 
που «έδιωξαν τα καράβια από 
τη Ζώνη» και «έστειλαν τις δου-
λειές στην Τουρκία». Αναφέρει 
μόνο ότι «υπό την απειλή επι-
βολής νέων φορολογικών μέ-
τρων τα οποία αυξάνουν τους 
φορολογικούς συντελεστές, 
οι περισσότερες εταιρείες 
που δραστηριοποιούνται στην 
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 
Περάματος ήδη προγραμ-
ματίζουν την μεταφορά της 
καταστατικής τους έδρας σε 
άλλα κράτη της ΕΕ. Ο κύκλος 
εργασιών τους, που αφορά 
κατά κύριο λόγο τις επισκευ-
ές πλοίων έχει μηδενιστεί…» 
(στην ιστοσελίδα μας έχουμε 
αναρτήσει και την Ερώτηση 
του Λαγού).
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Η σχέση ποδοσφαίρου και 
πολιτικής είναι γνωστή, και 

σε μια περίοδο που το επανα-
στατικό και εργατικό κίνημα 
έχει υποχωρήσει και βρίσκεται 
συνεχώς σε άμυνα, είναι πολύ 
συχνό το φαινόμενο οι Θύρες 
των οργανωμένων οπαδών να 
αποτελούν για το μεγαλύτερο 
ποσοστό της εργατικής νεο-
λαίας τη μοναδική συλλογικό-
τητα μέσω της οποίας δρα και 
διαμορφώνει κοινωνική συνεί-
δηση. Κατά συνέπεια, ολοένα 
και περισσότερο θα χρησιμο-
ποιούνται τα αθλητικά και ιδι-
αίτερα τα ποδοσφαιρικά δρώ-
μενα για να βγάλουν κάποιοι 
πολιτική υπεραξία και για να 
χειραγωγήσουν τη συνείδηση 
των φιλάθλων - ψηφοφόρων. 

Την περασμένη Κυριακή στη 
φυλλάδα του Θέμου υπήρχε 
δημοσίευμα που αφορούσε 
την απόφαση της κυβέρνησης 
να χρησιμοποιήσει τα φράγκα 
της ΕΡΤ για να προσφέρει 
τηλεοπτική στέγη στις επτά 
ομάδες της Super League 
(ανάμεσά τους είναι ο Πανα-
θηναϊκός και ο Αρης), οι οποί-
ες δεν είχαν βρει τηλεοπτικό 
συμβόλαιο με το συνδρομητι-
κό κανάλι. Το δημοσίευμα ανα-
φερόταν στο οικονομικό σκέ-
λος της συμφωνίας της ΕΡΤ 
με τις ομάδες, το οποίο προ-
σπαθούσε να το παρουσιάσει 
ως μέγα οικονομικό σκάνδαλο 

κατ' εντολήν της κυβέρνησης, 
θεωρώντας ότι τα φράγκα που 
έδωσε η ΕΡΤ είναι πολύ περισ-
σότερα από την εμπορική αξία 
των ομάδων και του ελληνικού 
πρωταθλήματος και αναλογι-
κά ξεπερνούν ακόμη και την 
εμπορική αξία των αγώνων του 
Champions League. 

Αν κάποιος ασχοληθεί μόνο 
με τα οικονομικά στοιχεία, θα 
συμφωνήσει απόλυτα με το δη-
μοσίευμα, αφού είναι σίγουρο 
ότι και με μικρότερη προσφο-
ρά η ΕΡΤ θα μπορούσε να εξα-
σφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαι-
ώματα για τους αγώνες των 
επτά ομάδων. Επειδή όμως 
το δημοσίευμα δεν είχε σαν 
στόχο να διασφαλίσει τη δια-
φάνεια και να υπερασπιστεί τα 
χρήματα του έλληνα φορολο-
γούμενου, που διασπαθίζονται 
από την κυβέρνηση, αλλά να 
ασκήσει αντιπολίτευση στην 
κυβέρνηση, το συμπέρασμα 
της στήλης είναι ότι η προ-
σπάθεια είχε παταγώδη απο-
τυχία και αποτελεί μια ακόμη 
επικοινωνιακή γκάφα (από τις 
πολλές που έχουν γίνει μέχρι 
σήμερα) του επιτελείου της 
ΝΔ και αυτών που προμοτά-
ρουν τον Μητσοτάκη και το 
κόμμα του. 

Η στήλη είναι σίγουρη ότι 
την επαύριο του δημοσιεύμα-
τος, στο επικοινωνιακό επιτε-
λείο της συγκυβέρνησης ΣΥ-

ΡΙΖΑΝΕΛ θα πανηγύριζαν και 
θα άνοιγαν σαμπάνιες. Οπως 
ήταν φυσικό, με τις ανακοι-
νώσεις τους οι επτά ομάδες 
έσπευσαν να υπερασπιστούν 
τη συμφωνία που υπέγραψαν 
με την ΕΡΤ, να δώσουν τα εύ-
σημα -εμμέσως πλην σαφώς- 
στον υφυπουργό Αθλητισμού, 
Γιώργο Βασιλειάδη και την 
κυβέρνηση, που βρήκαν τη 
σωστή λύση για να μπορέσει 
να ξεκινήσει το πρωτάθλημα 
και να μπουν φράγκα στο τα-
μείο τους, και να καταγγείλουν 
όλους αυτούς που δε θέλουν 
την εξυγίανση του ελληνικού 
ποδοσφαίρου και επιθυμούν 
να συνεχιστεί η λειτουργία 
της ποδοσφαιρικής «παρά-
γκας» και των εξωαγωνιστικών 
κυκλωμάτων που καθορίζουν 
στο παρασκήνιο τις εξελίξεις 
στο πρωτάθλημα. 

Οσοι ασχολούνται με το ελ-
ληνικό επαγγελματικό ποδό-
σφαιρο γνωρίζουν ότι η κρατι-
κή επιχορήγηση και τα φράγκα 
από τις συμφωνίες για τα τη-
λεοπτικά δικαιώματα είναι οι 
βασικές (για τις μικρομεσαίες 
ομάδες μπορεί να είναι και οι 
μοναδικές) πηγές εσόδων προ-
κειμένου να αντεπεξέλθουν 
στα έξοδά τους. Επιπλέον ήταν 
γνωστό ότι, αν δε βρισκόταν 
λύση για τις επτά ομάδες, δε 
θα μπορούσε να ξεκινήσει το 
πρωτάθλημα. Οι δυο αυτές 
παράμετροι, σε συνδυασμό με 
την αδυναμία των ομάδων να 
βρουν μόνες τους λύση χωρίς 
έξωθεν βοήθεια, έδωσαν το 
δικαίωμα στον Βασιλειάδη και 
την κυβέρνηση να διαδραμα-
τίσουν ενεργό ρόλο στην επί-
λυση του προβλήματος και να 

πάρουν και την πολιτική υπε-
ραξία της λύσης που έδωσαν. 
Η επιδίωξη του Θέμου και των 
αφεντικών του ήταν να πείσει 
την κοινή γνώμη ότι ο Τσίπρας 
και η παρέα του δε σέβονται 
τις θυσίες του ελληνικού λαού 
και διασπαθίζουν τα κρατικά 
φράγκα.  Από την αντίδραση 
των ομάδων και ιδιαίτερα από 
τα σχόλια που συνοδεύουν 
τα σχετικά δημοσιεύματα 
στις αθλητικές ιστοσελίδες, 
το συμπέρασμα που βγαίνει 
είναι ότι ο Τσίπρας και η παι-
δική χαρά του Μαξίμου έχουν 
θετική αντιμετώπιση από την 
πλειοψηφία των φιλάθλων και 
ιδιαίτερα από τους οπαδούς 
των επτά «άστεγων» ομάδων, 
αφού η συζήτηση δεν έγινε για 
το οικονομικό σκέλος της συμ-
φωνίας, που πραγματικά απο-
τελεί σκάνδαλο, όπως επιδίωκε 
το δημοσίευμα, αλλά για το αν 
έπρεπε να δοθεί λύση και να 
ξεκινήσει το πρωτάθλημα και 
για το αν πρέπει να προχωρή-
σει η «εξυγίανση» του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου. Και με δε-
δομένο ότι στη συνείδηση της 
συντριπτικής πλειοψηφίας του 
ελληνικού λαού, Θέμος σημαί-
νει Μαρινάκης και Μαρινάκης 
σημαίνει ΝΔ, ο μεγάλος χαμέ-
νος είναι το κόμμα της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης και ο Μη-
τσοτάκης που από το πουθενά 
βρέθηκε σε αντιπαράθεση με 
μια σημαντική μερίδα οπαδών. 
Οπως λέει και η λαϊκή ρήση, 
πήγαν για μαλλί και βγήκαν 
κουρεμένοι. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι
Δύο χιλιάδες δεκαοχτώ

παρόν και μέλλον: σκότος πηχτό
Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου είναι η παγκόσμια ημέρα για την 

αξιοπρεπή εργασία. Διαψεύδονται από τον ΣυΡιζΑ οι φήμες 
που τον θέλουν να διοργανώνει ψυχαγωγική εκδήλωση με κλό-
ουν, ξυλοπόδαρους και σαλτιμπάγκους (κυβερνητικούς ή μη), 
για να τιμήσει την ημέρα.

Ο Νικολάκης χάθηκε, πάει ο Καρανίκας
τον ψάχνουν, τον γυρεύουνε λίγο για να χαρούνε

μα ούτε απ' το facebook περνά ούτε απ' τα παραθύρια
η ύλη μας μειώθηκε, στεναχωριέται ο κόσμος

και η Ελένη έπεσε η μαύρη να πεθάνει…
«Το διπλό λιντσάρισμα του αβοήθητου, ημιθανούς, πε-

σμένου στο έδαφος και παντελώς ανίκανου να αμυνθεί Ζακ 
Κωστόπουλου από ορισμένα (ένστολα και μη) ανθρωπόσκυ-
λα (που έφτασαν στο σημείο να τον μεταφέρουν νεκρό με… 
χειροπέδες στο νοσοκομείο) αποτελεί φτύσιμο στο πρόσωπο 
της κοινωνίας 
που τα ανέχεται 
και προβάλλει 
στον ορίζοντα 
το μέλλον που 
της επιφυλάσ-
σει η βαρβα-
ρότητά τους (…) 
Δεν συνειδη-
τοποιήσαμε το 
μέγιστο δίδαγμα από την εμπειρία του δρόμου που οδηγεί 
στην κόλαση – ενός δρόμου που τον έχουμε ξαναβαδίσει στο 
παρελθόν: Οταν τίθενται εκτός νόμου ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες που “η ζωή τους δεν αξίζει να βιωθεί“, είναι σίγουρο 
ότι δεν θ’ αργήσει να τεθεί εκτός νόμου και η κοινωνία ως 
όλο, με την επικράτηση του νόμου της ναζιστικής ζούγκλας 
που απειλεί πια ανοικτά την Ευρώπη και τον πολιτισμό της» 
(Κλεάνθης Γρίβας).

Αγνωστες παραμένουν οι αιτίες για τις οποίες οι σημερινοί 
Ελληνες δεν φαίνονται ιδιαίτερα πρόθυμοι να αναπαραχθούν 
και να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί, τη στιγμή που όλοι ξέ-
ρουμε πως «αν είσαι αρκετά άξιος δεν πας χαμένος». Σύμφω-
να με στοιχεία της ΕλΣτατ, οι γεννήσεις ανήλθαν σε 88.553, 
καταγράφοντας μείωση κατά 4,7% σε σχέση με το 2016 που 
ήταν 92.898. Την ίδια στιγμή, οι θάνατοι παρουσίασαν αύξηση 
κατά 4,8% και ανήλθαν σε 124.501, έναντι 118.792 για το 2016 
(…) Τα ακριβή αίτια για μια τέτοια κατάσταση δεν έχουν προσ-
διοριστεί ακόμα, αν και εικάζεται πως σοβαρό ρόλο παίζουν 
διάφοροι ψυχολογικοί παράγοντες που δημιουργούνται από 
συγκεκριμένες πηγές άγχους, όπως ας πούμε ότι μια μέρα μπο-
ρεί να βρεθείς χωρίς δουλειά, να μη μπορείς να πληρώνεις 
για το σπίτι στο οποίο μένεις και να πεθάνεις μόνος και ξεχα-
σμένος σε ένα παγκάκι (από το καλό «Σπασμένο παράθυρο»).

Το ωραιότερο που είδαμε για την παγκόσμια ημέρα του-
ρισμού (την οποία δεν τίμησε ως όφειλε η καθ' ύλη αρμόδια 
Ελενα, παρά τις εκκλήσεις μας σε προηγούμενο φύλλο, γιατί 
ξέραμε…): «Αν οι ξένοι πιστεύουν ότι είμαστε φιλόξενος λαός, 
ας δοκιμάσουν να έρθουν για διακοπές χωρίς λεφτά».

Μια γεύση της… «ανάπτυξης», της «αλλαγής του κλίματος» 
και της γενικότερης κοσμογονίας που συντελείται εσχάτως 
στη μακάρια Μπανανία (μην σας τρομάζουν τα κραχ του 
χρηματιστηρίου και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις ανασφάλειας), 
δίνουν τα στοιχεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλο-
νίκης, σύμφωνα με τα οποία περισσότερες από μία βιοτεχνίες 
της πόλης έβαζαν «λουκέτο» καθημερινά –κατά μέσο όρο- στο 
εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου.

Συνηθίζοντας η Κοκκινοσκουφίτσα να χαζεύει (από μόνη 
της, πέρα από το ότι βάλθηκαν να τη χαζέψουν πολλοί), έπεσε 
πάνω σ' ένα κορυφαίο συμβάν πριν από τέσσερα χρόνια. Για 
την ακρίβεια σε μια ανεπανάληπτη ατάκα μιας δημοσιογρά-
φου, που τότε εκπροσωπούσε -πέρα από το κόμμα της- τον 
λαό και είχε έρθει τρίτη σε ψήφους στη Β' Αθηνών. Ο λόγος 
για την αλησμόνητη και πάλαι ποτέ μέγα χορηγό της στήλης 
Σοφία Βούλτεψη («το μαλλί», ντε). Που είπε το αξεπέραστο 
«γύρω από τους Ρομά ζουν άνθρωποι»!...

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η 
Α.Α.Δ.Ε., το 0,4% του πληθυσμού της Ελλάδας χρωστάει στο 
δημόσιο ποσό αντίστοιχο περίπου με το 50% του Ακαθάρι-
στου Εγχώριου Προϊόντος. 41.000 άνθρωποι χρωστάνε στο 
ελληνικό δημόσιο εννιά φορές παραπάνω απ’ όσα χρωστάνε 
όλοι οι υπόλοιποι φορολογούμενοι μαζί! «Τελειώνουμε με το 
παλιό – Ηταν δίκαιο, έγινε πράξη»…

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Η αναμέτρηση του Απόλλωνα με τον Πανιώνιο για τη Super League 
ξεχάστηκε γρήγορα από τους οπαδούς των γηπεδούχων, αφού η 
ομάδα τους γνώρισε την ήττα και παραμένει στα χαμηλά του βαθ-
μολογικού πίνακα. Αυτό όμως που θα θυμούνται όσοι βρέθηκαν στο 
γήπεδο, αλλά και πολλοί από αυτούς που ασχολούνται ακόμη με το πο-
δόσφαιρο, είναι το πανό των οπαδών του Απόλλωνα και η συνύπαρξη 
των οργανωμένων οπαδών των δυο ομάδων. «Στις φωτογραφίες των 
παπούδων σου θα δεις και τους δικούς μου...» ήταν το σύνθημα στο 
πανό και είχε στόχο να θυμίσει τις κοινές ρίζες των δυο προσφυγικών 
ομάδων. Αν ανατρέξουμε στην ιστορία και ψάξουμε τις καταβολές 
των δυο ομάδων, εκτός από την κοινή καταγωγή τους θα βρούμε και 
αρκετές διαφορές όσον αφορά τη σύνθεση, την οικονομική θέση και 
την κοινωνική συμμετοχή των οπαδών τους στο «γίγνεσθαι» εκείνης 
της εποχής. Ομως, μετά τη «μετακίνηση» των ομάδων από τα παράλια 
της Μικράς Ασίας και με την πάροδο του χρόνου, αυτό που έχει κυρι-
αρχήσει είναι ο προσφυγικός χαρακτήρας τους, που πλέον έχει σχε-
δόν εξαλείψει όσα τις διαφοροποιούσαν στο παρελθόν. Το πανό στο 
πρώτο ημίχρονο ήταν στην εξέδρα των οπαδών του Απόλλωνα και στο 
δεύτερο μεταφέρθηκε στην εξέδρα των οπαδών του Πανιωνίου. Μέ-
χρι στιγμής, το στίγμα στο πρωτάθλημα το δίνει η σύγκρουση Σαββίδη, 
Μελισσανίδη, Μαρινάκη και οι εκτιμήσεις είναι ότι αργά ή γρήγορα η 
κόντρα θα μεταφερθεί και στους οπαδικούς στρατούς. Κατά συνέπεια, 
οι σκηνές που διαδραματίστηκαν στο γήπεδο της Ριζούπολης έχουν 
ξεχωριστή αξία, γιατί δείχνουν τη θετική διαφορά που έχει το ποδό-
σφαιρο όταν είναι άθλημα, σε σχέση με το ποδόσφαιρο - μπίζνα των 
μεγαλοκαπιταλιστών προέδρων και των οπαδικών στρατών.

H «Κ» ήταν εκεί
Παγκράτι - Παναθηναϊκός 66-100, κύπελλο Ελλάδας ανδρών 

Φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η ατμόσφαιρα στις εξέδρες 
στο κλειστό γυμναστήριο στο Μετς, με τις δυο αθηναϊκές ομάδες 
να ξαναβρίσκονται αντίπαλες μετά από 23 χρόνια. Το παιχνίδι δεν 
αντέχει σε κριτική, αφού η ανωτερότητα των πράσινων ήταν χαώδης, 
παρά τη φιλότιμη προσπάθεια των rossoneri να φανούν ανταγωνι-
στικοί. Μοιραία το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε από τον αγωνιστικό 
χώρο στις εξέδρες, όπου οι οπαδοί των δυο ομάδων συνυπήρξαν 
χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Το παλιό ένδοξο παρελ-
θόν, όταν στο Μετς υπήρχαν μόνο Παγκρατιώτες Παναθηναϊκοί, που 
υποστήριζαν την ομάδα της καρδιάς τους, και Παναθηναϊκοί (εκείνη 
την εποχή οι ερυθρόλευκοι οπαδοί στο Παγκράτι ήταν πιο σπάνι-
οι και από τη χελώνα Careta-Careta), θυμήθηκαν όσοι βρέθηκαν 
στο γήπεδο και ξαναέζησαν την «επικοινωνία» των οπαδών των δυο 
ομάδων, που φώναξαν μαζί το γνωστό κοινό σύνθημα εναντίον του 
Θρύλου και του Πειραιά (το σύνθημα ξεκίνησε από τους οπαδούς 
του Παγκρατίου, με τους πράσινους να παίρνουν τη σκυτάλη). Είναι 
γνωστό ότι η στήλη, από τις μεγάλες και ιστορικές ομάδες, είναι 
Παγκράτι μέχρι το κόκκαλο, και  από τις εμπορικές, Παναθηναϊκός 
και ότι έχει φάει τα νιάτα της να ακολουθεί το Παγκράτι σε εντός 
και εκτός έδρας αγώνες. Το παιχνίδι της Τετάρτης είχε ιδιαίτερη 
σημασία, καθώς θυμήθηκε τα νεανικά (και όχι μόνο) κατορθώμα-
τά της στις εξέδρες του Μετς, τραγούδησε για την ομάδα της και 
ξαναέζησε τις παλιές καλές εποχές παρέα με αρκετούς παλιούς 
γνώριμους (η μόνη διαφορά ήταν στο χρώμα των μαλλιών, που για 
τους περισσότερους από μαύρο είναι γκρίζο ή άσπρο). Ταυτόχρονα, 
κατάλαβε ότι έχει αρχίσει να μεγαλώνει (άρα θα πρέπει σιγά-σιγά 
να «ωριμάζει»), αφού στο πλευρό της ήταν και ο μεσαίος γιος που 
καμάρωνε με τη μαυροκόκκινη φανέλα (άρχισε να μπολιάζεται με το 
μικρόβιο) και τραγουδούσε με χαρά  ΜΟΝΑΧΑ ΓΚΡΑΤΙΠΑ...
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> «Φρονίμως ποιών» ο Ριζο-
σπάστης («Για τους ένστο-
λους») ΔΕΝ δημοσιεύει ειδή-
σεις ή ρεπορτάζ για τους μπά-
τσους (φύλλο 29-30/9/2018).

> Δεν υπάρχει μακεδονικό 
έθνος ή μακεδονική γλώσσα 
κατά Περισσόν. Εχουμε και 
λέμε: 16/5/2010, 29/12/2010, 
12/11/2006, 22/2/2009. Στις 
δύο πρώτες δημοσιεύσεις 
του Ριζοσπάστη αναφέρεται 
το Κ.Κ. Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), 
στις δε δύο τελευταίες Κ.Κ. 
Μακεδονίας…

> «Αγριος ξυλοδαρμός του 
33χρονου και από τους αστυ-
νομικούς λίγο πριν πεθάνει…» 
(Ριζοσπάστης, 28/9/2018). Για 
τα δικαιώματα αυτών των γου-
ρουνιών «παλεύει» ο Περισ-
σός. Το σύνθημα (εξακολουθεί 
να) είναι σωστό: Μπάτσοι-γου-
ρούνια-δολοφόνοι!

> «Και προφανώς δεν είναι 
όλοι οι αστυνομικοί έτσι. Και 
φυσικά δεν είναι όλοι ίδιοι. Και 
βεβαίως αντίξοες οι συνθή-
κες που δουλεύουν κ.ο.κ.». His 
master’s voice ο (πρώην και νυν 
γενίτσαρος) Ν. Μπογιόπουλος.

> Χοντροφασίστας ο καθηγη-
τής του ΤΕΙ Σερρών Κλεάνθης 
Κωνσταντινούδης που έπαιρνε 
και τα χρήματα των σπουδα-
στών και το «κατιτίς» του από 
τις σπουδάστριες…

> Γι’ αυτό το κάθαρμα, τα ΜΜΕ 
επεφύλαξαν στάση ήπια έως 
και προκλητική.

> Είπαμε: τα φίδια τους ξυπό-
λητους δαγκώνουν…

> Αμ, τα παντοειδή παπαγαλά-
κια που θέλησαν να στήσουν 
στον τοίχο την ΕΛΜΕ Μαγνη-
σίας γιατί αποποιήθηκε «δω-
ρεά» του ιδρύματος Νιάρχος 
και προέτρεψε και άλλους να 
πράξουν το ίδιο. Είναι πολλά 
τα λεφτά, Αρη…

> Σαν τα σκατά εμφανίζονται 
και επιπλέουν στον ωκεανό 
των ακαθαρσιών, του ξεπλύ-
ματος του αστικού βόθρου.

> «Βουτιά» του Χρηματιστηρί-
ου: Καλό πνίξιμο!

> Λοιπόν, δούλεμα (συστημα-

τικό και συντονισμένο) από 
μέσα κι απέξω από τα σύνορα 
όσον αφορά το κόψιμο των συ-
ντάξεων. Μια περατζάδα στα 
ποικίλα ΜΜΕ θα σας πείσει.

> Και ο λαϊκός αοιδός συνεχί-
ζει (ένας είναι ο αοιδός, ο Πά-
κης): «Καθοριστική η συμβολή 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στην υπεράσπιση της Ιστο-
ρίας και της Πατρίδας μας» 
- όπως λ.χ. ο αρχιεπίσκοπος 
Δαμασκηνός ο οποίος όρκισε 
κυβέρνηση ΚΑΙ κατοχική ΚΑΙ 
μετακατοχική…

>  Διότι παπάδες σαν τον 
αντάρτη Ανυπόμονο ολίγιστοι 
υπήρξαν. 

> «Η εκκοσμίκευση εντός της 
Εκκλησίας αποτελεί τον μεγα-
λύτερο κίνδυνο» - Ιερώνυμος. 
Η (τεράστια) περιουσία της 
Εκκλησίας δεν αποτελεί άρα-
γε απτή-απτότατη απόδειξη 
της «κοσμιωτάτης» διαγωγής 
της Εκκλησίας;

> Βασικό σενάριο προσχεδίου 
προϋπολογισμού 2019, μείωση 

δαπανών κατά 2,065 δισ. ευρώ, 
ήγουν μειώσεις συντάξεων 
έως και 18%. Σενάριο (καλών, 
προεκλογικών) προθέσεων χω-
ρίς περικοπές συντάξεων. Ως 
γνωστόν οι (καλές) προθέσεις 
είναι αυτές που είναι στρωμέ-
νες με καρφιά και οδηγούν 
στην κόλαση…

> «Το να μην περικοπούν άλλο 
(σ.σ. οι συντάξεις) είναι σωστό 
και στόχος όλων των πολιτικών 
δυνάμεων. Η επίτευξή του θα 
οφείλεται στους πολίτες…» - 
από το κύριο άρθρο της Καθη-
μερινής, 3/10/2018. Στο δούλε-
μα και η… σοβαρή εφημερίδα, 
προσθέτοντας το απαραίτητο 
αλατοπίπερο: οι «θυσίες» 
έχουν αποτέλεσμα. Οταν πρό-
κειται για την κινεζοποίηση οι 
πολιτικές δυνάμεις ομονοούν…

> Και μένουν οι γέροι στα 
μπαλκόνια τους (όσοι έχουν) 
κρεμασμένοι σα στυμμένες 
λεμονόκουπες.

> Δεν είναι θέμα ηθικό μα κα-
θαρά ταξικό.

> Εν τω μεταξύ η Ευρ. 
Ενωση θα απαντήσει προς τα 
τέλη του Οκτώβρη όσον αφο-
ρά την περικοπή συντάξεων.

> Φυσικά η ΕφΣυν διαλαλεί 
ανερυθριάστως: «Λύση τις 
επόμενες εβδομάδες για τις 
συντάξεις» - www.efsyn.gr, 
2/10/2018.

> Διότι ψήφοι είναι αυτές, γιατί 
να τις πάρει άλλος…

> Και μπρος στην ψήφο τίντο 
ψέμμα…

> Και μας έχουν φλομώσει με 
δαύτο.

> Efsyn.gr, 3/10/2018: «Με λο-
γική “έναντι” ζουν 2 στους 5 
εργαζόμενους». Η φυλλάδα 
παρέλειψε κάτι: να βάλει ερω-
τηματικό μετά τη λέξη «ζουν»…

> Ζουν (;), ζούμε (;) με ποσά 
που δίνονται «έναντι» και μας 
υποβάλλουν στο μαρτύριο της 
–στην κυριολεξία!- πείνας.

> Σε μόνιμη βάση.

> Υπουργείο Εργασίας Κ.Α.Κ.Α. 
Δεν το λέμε εμείς, τα αρχικά 
στον τίτλο έτσι βγαίνουν.

> Και νάχεις και τον Κυρια-
κούλη να σου μιλάει για την… 
αποταμίευση.

> Κουλ(η)όπαιδο.

> Προκλητίξ.

> Και με βλέμμα άνοστου ρο-
φού.

> Θέση σε κυβέρνηση ευρεί-
ας πλειοψηφίας επιδιώκει το 
ΚΙΝΑΛ – σαφώς, τόσο καιρό 
στην απέξω, χωρίς την κουτά-
λα…

> Μετά τη μη φυλάκιση των 
δύο δολοφόνων του Ζακ Κω-
στόπουλου αθωώθηκε και ο 
οδηγός που πέταξε έξω από το 
ταξί του τον ανάπηρο συγγρα-
φέα Ανδρέα Κουζέλη…

> «Στήριξη με μεγαλύτερη 
απλοχεριά του δημοσίου συ-
στήματος υγείας» - Α. Ξανθός. 
Με απλωμένα τα 2 χέρια σε 
στυλ μούτζας η απάντηση – Β. 
Μελαχροινός.

> Στη χώρα μας δεν έχουμε το 
«ιδιώνυμο» δηλώνει ο νομοδι-
εθνολόγος Δ. Κυριακαράκος. 
Μπορεί να μην αποτελεί «κό-
σμημα» του (αστικού) νομικού 
πολιτισμού. Ομως, η εφαρμο-
γή του (σε συνδυασμό με την 
ατιμωρησία…) αποανθρωπο-
ποιεί τους ανθρώπους. Και δεν 
απαιτούνται ποινικοί και λοιποί 
κώδικες επί κωδίκων για να πά-
ρει κανείς χαμπάρι το άδικο 
(στην πράξη) και την απόλυτη 
ζωοποίηση του γένους homo 
hominis lupus.

> Εσθονία: χώρα φασιστική, 
με το 1/5 του πληθυσμού στην 
ένδεια.

> Ιδανική ρίζα για τον επικρα-
τούντα ναζισμό.

Βασίλης

Η ώρα της νύχτας μέσα στη μέρα.
Η ώρα του γυρίσματος από πλευρό σε πλευρό.
Η ώρα για τους μεσόκοπους.
Η καθαρή ώρα για το λάλημα των πετεινών.
Η ώρα που μας απαρνιέται η γη.
Η ώρα των σταγόνων από σβησμένα άστρα.
Η ώρα του «τι κι αν μετά από μας δεν υπάρχει τίποτα».
Μια άδεια ώρα.
Αχαρη, στείρα.
Απ’ όλες τις ώρες η χειρότερη.

Βισουάβα Σιμπόρσκα, από το ποίημα «Τέσσερεις το πρωί», 
Διαγώνιος, Τεύχος 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1972)

  Dixi et salvavi animam meam

u Τα εθνικοφασισταριά της Νέας Υόρκης κόλλησαν σε συ-
νοικίες με ελληνικό στοιχείο (Αστόρια, Κουίνς, Λονγκ Αϊλαντ)
αφίσες που χαρακτήριζαν τον Τσίπρα «ανεπιθύμητο» «για την 
προδοσία της Μακεδονίας μας». Εβγαλαν και φωτογραφίες 
και τις «έσπρωξαν» στο Διαδίκτυο. Γι' αυτό, άλλωστε, οι πε-
ρισσότερες αφίσες ήταν γραμμένες στα ελληνικά. Για να τις 
δουν οι Ελληνες της Ελλάδας. Αναμενόμενη και προβλέψιμη 
η κίνησή τους. Γι' αυτούς ο Τσίπρας γίνεται ανεπιθύμητος μόνο 
όταν κινείται σε άλλο μήκος κύματος από το δικό τους τυφλό 
εθνικισμό. Οταν προσκυνάει τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό 
και γλείφει πατόκορφα τον Τραμπ, είναι καλοδεχούμενος. Αλ-
λωστε, οι περισσότεροι απ' αυτούς ψήφισαν Τραμπ στις τε-
λευταίες αμερικάνικες προεδρικές εκλογές. Μπορεί ο Τραμπ 
να είναι υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, όμως αυτοί δεν 
τα έβαλαν με τον Τραμπ, τα έβαλαν με τον Τσίπρα. Ο οποίος 
Τσίπρας είναι «σε όλα» με τον Τραμπ.

u Τα χρόνια περνούν, αλλά ο Νετανιάχου δεν αλλάζει. Φα-
σίστας, μακελάρης, αδίστακτος ψεύτης. Στην αριστερή φω-
τογραφία, ο Νετανιάχου στο βήμα της γενικής συνέλευσης 
του ΟΗΕ, πριν από μερικές μέρες, παρουσιάζει -εν είδει πα-
ρουσιαστή τηλεοπτικού talk show- «στοιχεία» για το στρατιω-
τικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στη δεξιά φωτογραφία, ο 
Νετανιάχου το 2012, πάλι στο βήμα της γενικής συνέλευσης 
του ΟΗΕ, παρουσιάζει «στοιχεία» για το στρατιωτικό πυρηνικό 
πρόγραμμα του Ιράν. Δεν έχει σημασία που η Διεθνής Επιτρο-
πή Ατομικής Ενέργειας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν τέτοια 
στοιχεία. Δεν έχει σημασία που οι έξι ισχυρότερες ιμπεριαλι-
στικές δυνάμεις του πλανήτη υπέγραψαν συμφωνία με το Ιράν, 
θέτοντας υπό αυστηρό έλεγχο το πυρηνικό του πρόγραμμα. 
Ο Νετανιάχου επιμένει στα ψέματά του, πυροδοτώντας συ-
νεχώς την ένταση στη Μέση Ανατολή. Πλέον έχει έναν πολύ 
καλό φίλο: τον Ντόναλντ Τραμπ. Κι έναν θαυμαστή: τον Αλέξη 
Τσίπρα, που διακηρύσσει ότι το Ισραήλ είναι δύναμη ειρήνης 
και σταθερότητας και επαίρεται για τη στρατηγική σχέση που 
έχει αναπτύξει μαζί του η Ελλάδα!

u Θαυμάσια δουλειά από άποψη αντιφασιστικής προπαγάν-
δας.   Λίγες μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του 
Παύλου Φύσσα, ομάδα αντιφασιστών έγραψε απέναντι από 
τα γραφεία της νεοναζιστικής συμμορίας στο Σταθμό Λαρί-
σης, το σύνθημα «Θέλουμε την πηγάδα μας πίσω», «πατώντας» 
με λευκό χρώμα το σύνθημα των νεοναζί «Θέλουμε την πατρί-
δα μας πίσω», που βρόμιζε τον τοίχο για χρόνια. Οι φασίστες 
ούτε που τόλμησαν να «επέμβουν». Δεν είναι πια στις δόξες 
τους. Ειδικά ο φίρερ και η ηγετική ομάδα, βλέποντας πως χά-
νουν το παιχνίδι στην εν εξελίξει δίκη της συμμορίας, τα έχουν 
βάψει μαύρα και προσπαθούν απεγνωσμένα να «αποδείξουν» 
ότι… δεν έχουν σχέση με τη βία.

οι τοίχοι έχουν φωνή

ΕΛΑΣ, μπάτσων, δολοφόνων και 
σκευωρών

Ο,τι νεότερο στοιχείο προκύπτει για την υπόθεση του Ζακ Κω-
στόπουλου, προϊόν ιδιωτικής έρευνας και συνεισφοράς και όχι της 
αστυνομικής προανάκρισης ή της δικαστικής ανάκρισης, έρχεται 
να επιβεβαιώσει την πεποίθηση που σχηματίστηκε από το πρώτο 
κιόλας διήμερο: ότι ο νεκρός δεν επιχείρησε ληστεία, ούτε κλοπή, 
αλλά αναζήτησε έντρομος καταφύγιο στο κοσμηματοπωλείο, όπου 
εγκλωβίστηκε παρά τη θέλησή του, προσπάθησε να φύγει πανικό-
βλητος για να υποστεί το λιντσάρισμα από τους δύο «νοικοκυραί-
ους» (οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι από την… ανεξάρτητη και… 
αδέκαστη Δικαιοσύνη) και να τον αποτελειώσουν οι οχτώ μπάτσοι 
που «επιλήφθησαν του συμβάντος».

Oλα τα νεότερα στοιχεία μας γυρίζουν στη δικογραφία που 
έστησαν οι μπάτσοι και την έστειλαν στον εισαγγελέα. Είναι μια 
δικογραφία που δεν ερευνά το θάνατο ενός ανθρώπου, αλλά προ-
σπαθεί να φορτώσει στο νεκρό απόπειρα ληστείας, οπλοφορία, 
αντίσταση κατά τη σύλληψη κτλ.

Αυτοί που έστησαν αυτή τη δικογραφία φρόντισαν να εξαφανι-
στούν σημαντικά στοιχεία της δικογραφίας. Επιασαν το μαχαίρι με 
γυμνά χέρια και μετά το σκούπισαν, άφησαν τον κοσμηματοπώλη 
να σφουγγαρίσει το χώρο, δε φρόντισαν να πάρουν υλικό από 
τις κάμερες τόσων καταστημάτων, ενώ ποτέ δεν μας είπαν αν το 
κοσμηματοπωλείο είχε εσωτερική κάμερα (θα ήταν έκπληξη να 
μην έχει).

Η Γεροβασίλη διέταξε να γίνει έρευνα (από τους ίδιους τους 
μπάτσους) μόλις κυκλοφόρησε το βίντεο που τους δείχνει να κα-
κοποιούν τον ετοιμοθάνατο. Γιατί καθυστερεί; Κι από την άλλη, 
έρευνα για το στήσιμο της δικογραφίας δε θα γίνει;



Δημοψηφίσματα
Δεν έχουν δημιουργήσει καλή παράδοση στην αστική 

πολιτική τα δημοψηφίσματα. Ιδιαίτερα όταν οι πολιτικοί 
που τα διοργανώνουν δεν έχουν καλή επαφή με το λαό 
«τους» ή όταν τους τυφλώνουν προσωπικές φιλοδοξί-
ες και δεν τους επιτρέπουν να μετρήσουν καλά τους 
συσχετισμούς. Από την άλλη, είναι ελάχιστες οι περι-
πτώσεις που η αστική τάξη δεν κατάφερε να ελέγξει 
την κατάσταση και να υπερκεράσει τη λαϊκή βούληση 
όπως εκφράστηκε διά της δημοψηφισματικής ψήφου.

Εντελώς πρόχειρα, να θυμηθούμε τα δημοψηφίσμα-
τα για την ένταξη ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών στην 
ΟΝΕ, που ήταν αρνητικά. Στη Δανία η αστική τάξη δεν 
είχε πρόβλημα με το «όχι», γιατί ήταν η ίδια διχασμένη 
(όπως συνέβη πρόσφατα στη Βρετανία). Στην Ιρλανδία, 
όμως, ήταν αποφασισμένοι να κάνουν δημοψηφίσματα 
μέχρι να πλειοψηφίσει το «ναι». Ετσι, στο δεύτερο δη-
μοψήφισμα το 2002, βγήκε το «ναι» και ησύχασαν. Και 
βέβαια, υπάρχει το ψευτοδημοψήφισμα των Τσιπρο-
καμμένων τον Ιούλη του 2015. Αυτοί που το οργάνωσαν 
είχαν ήδη πάρει την απόφαση να προσκυνήσουν τους 
ιμπεριαλιστές δανειστές. Χρησιμοποίησαν το δημοψή-
φισμα για να μανιπουλάρουν το λαό. Γι' αυτό και μπό-
ρεσαν με μεγάλη ευκολία να μετατρέψουν το «όχι» σε 
«ναι» μέσα σε λίγες ώρες.

Οταν η κυπριακή πολιτική ηγεσία υπέγραψε τη συμ-
φωνία για το σχέδιο Ανάν, οι ιμπεριαλιστές πίστεψαν 
πως έλυσαν το Κυπριακό όπως ήθελαν. Στο δημοψήφι-
σμα, όμως, τους περίμενε τεράστια έκπληξη, καθώς η 
ελληνοκυπριακή κοινότητα απέρριψε το σχέδιο. Προ-
σπάθησαν να φορτώσουν την ευθύνη στον τότε πρόε-
δρο Τάσσο Παπαδόπουλο, όμως ο Παπαδόπουλος δεν 
έκανε τίποτ' άλλο από το να αφουγκραστεί σωστά τη 
λαϊκή βούληση. Η συμφωνία, που ο ίδιος την είχε υπο-
γράψει, δεν είχε καμιά τύχη στο δημοψήφισμα, ακόμα  
κι αν αυτός ακολουθούσε το δρόμο των δύο άλλων 
αστικών κομμάτων (ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ) και τασσόταν 
ενεργά υπέρ του «ναι». Ο ιμπεριαλιστικός σχεδιασμός 
δεν τους βγήκε και το Κυπριακό ακόμα είναι άλυτο.

Στη Βρετανία, ο Κάμερον είχε καταλήξει σε μια συμ-
φωνία με τον γερμανογαλλικό άξονα, που περιλάμβανε 
ό,τι ζητούσε η βρετανική αστική τάξη (εκτός από μια 
μειοψηφική μερίδα της, που ήθελε το Brexit). Εκανε 
όμως ένα δημοψήφισμα, που κανείς δεν του το επέβα-
λε. Το έκανε για να εδραιώσει την προσωπική του ηγε-
μονία στους Τόρις και γενικά στο βρετανικό πολιτικό 
στερέωμα. Νίκησε το Brexit και από τότε η Βρετανία 
αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή πολιτική αστάθεια (για 
να μην πούμε κρίση).

Το ίδιο συνέβη την περασμένη Κυριακή στη γειτονι-
κή μας Μακεδονία. Ο Ζάεφ έκανε ένα δημοψήφισμα 
για να εξυπηρετήσει τις δικές του πολιτικές επιδιώξεις 
(μπορείτε να διαβάσετε σχετικά σε άλλες στήλες). Εχα-
σε πανηγυρικά και τώρα ψάχνουν τρόπο για να βγουν 
από το διαφαινόμενο αδιέξοδο.

Δεν είναι τυχαίο ότι στα περισσότερα δημοψηφίσμα-
τα που η λαϊκή ψήφος εκφράστηκε αντίθετα απ' αυτό 
που της υποδείκνυαν οι αστικές πολιτικές δυνάμεις που 
είχαν την ευθύνη του χειρισμού, υπήρξαν ωμές παρεμ-
βάσεις εκ μέρους ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, οι οποίες 
αναμφισβήτητα έπαιξαν το ρόλο τους (μαζί με άλλους 
παράγοντες) στη μη αίσια (για τις αστικές δυνάμεις) 
έκβαση του δημοψηφίσματος.

Γι' αυτό και αν ξεφυλλίσει κανείς τις ελληνικές αστι-
κές εφημερίδες τις τελευταίες μέρες, θα διαβάσει πολ-
λούς αρθρογράφους που υποστηρίζουν ότι κακώς οι 
πολιτικές ηγεσίες καταφεύγουν σε δημοψηφίσματα. Τα 
δημοψηφίσματα -γράφουν- ενεργοποιούν το λαϊκό θυ-
μικό, με αποτέλεσμα ο λαός να μην εκφράζεται σωστά. 
Αντίθετα -γράφουν- η αντιπροσωπευτική δημοκρατία 
έχει θεσμούς που πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη 
των αποφάσεων (εννοούν το Κοινοβούλιο).

Ασφαλώς και δημιουργούν προβλήματα τα αποτελέ-
σματα κάποιων δημοψηφισμάτων. Σε καμιά περίπτω-
ση, όμως, η αστική τάξη δε χάνει την εξουσία. Και το 
πολιτικό της προσωπικό έχει τον τρόπο να γυρίσει τα 
πράγματα «τούμπα», έστω και μέσα από επώδυνες για 
το ίδιο διαδικασίες.

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές 
στην «Κόντρα» 
ετήσια συνδρομή 85 €
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΠόσο ηλίθιοι είναι ο Κούλης 
και οι στενοί του συνεργά-

τες; Δεν πρόλαβε η κυβέρνηση 
να καταθέσει το προσχέδιο του 
προϋπολογισμού και «μπου-
μπούνισαν» την καταγγελία: «Το 
κυβερνητικό παραμύθι της καθα-
ρής εξόδου από το μνημόνιο κα-
τέρρευσε και επισήμως σήμερα. 
Το προσχέδιο του προϋπολογι-
σμού περιλαμβάνει τελικά και τις 
νέες περικοπές των συντάξεων 
που μόνοι τους ψήφισαν οι ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την 1/1/19».

Μια μέρα μετά, η συντηρη-
τική «Καθημερινή» (δική τους 
εφημερίδα δηλαδή) τους έριχνε 
την ψυχρολουσία με το πρωτο-
σέλιδό της: «Κοντά στο “ναι“ η 
Μέρκελ για τη μη περικοπή των 
συντάξεων». Κι ο Τσακαλώτος 
έκλεινε βραδινή συνέντευξη 
στην ΕΡΤ για να πει: «Είμαι αρ-
κετά αισιόδοξος, σχεδόν πολύ 

αισιόδοξος αλλά διπλωματικά 
το λέμε “συγκρατημένα αισι-
όδοξος“, ότι δεν θα κοπούν οι 
συντάξεις. (…) Φτάνουμε πολύ 
κοντά στο τέλος. Οπως σας είπα 
είμαι αισιόδοξος, δεν χρειάζεται 
ο κόσμος να ανησυχεί».

Το δημοσίευμα της «Καθημε-
ρινής» δεν ανέφερε πηγή, όμως 
είναι φανερό ότι προερχόταν 
από τα άδυτα της γερμανικής 
κυβέρνησης. Αν ήταν φανταστι-
κό, θα είχε διαψευστεί πάραυ-
τα. Αλλωστε, δε θα είχε κανένα 
λόγο μια εφημερίδα της Δεξιάς 
να βγάλει μια είδηση που ευνοεί 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Η επιλογή να γίνει 
η διαρροή στη συγκεκριμένη 
εφημερίδα, γνωστή για τους 
ιδιαίτερους δεσμούς της με 
την αμερικάνικη πρεσβεία, δεν 
είναι τυχαία. Τα βασικά ιμπε-
ριαλιστικά κέντρα φροντίζουν 
να δείξουν στους «σοβαρούς 
κεντροδεξιούς» ότι ο Τσίπρας 
είναι η επιλογή τους, γιατί τον 
θεωρούν σοβαρό, εν αντιθέσει 
με τον… λαϊκιστή Μητσοτάκη 
(όσες φορές και να στείλει τη 
Σπυράκη σε μυστικές αποστο-
λές δε φτάνει - οι ιμπεριαλιστές 
θέλουν απτή πρακτική πολιτική). 
«Για τις σκέψεις του Βερολίνου, 
κατά πληροφορίες, έχει ενημε-
ρωθεί και ο πρόεδρος της Ν.Δ. 
Κυρ. Μητσοτάκης», έγραφε με 
νόημα το ρεπορτάζ της «Καθη-
μερινής».

Η «καλή μέρα» για τους συ-
ριζαίους φάνηκε από την Τρίτη, 
όταν υπήρξαν οι πρώτες αντι-
δράσεις για το προσχέδιο του 
προϋπολογισμού.  Ο πρόεδρος 

του Eurogroup  Σεντένο, που 
δεν πάει ούτε για κατούρημα 
αν πρώτα δεν ρωτήσει τον Σολτς, 
δήλωσε ότι η προνομοθετημένη 
περικοπή των συντάξεων «δεν 
ήταν μέτρο διαρθρωτικής πολι-
τικής, καθώς το συνταξιοδοτικό 
σύστημα είχε ήδη μεταρρυθμι-
σθεί». «Στόχο είχε να είναι δημο-
σιονομικό μέτρο», συμπλήρωσε, 
εννοώντας πως αν «βγαίνουν τα 
νούμερα» του προϋπολογισμού 
δεν υπάρχει πρόβλημα να μην 
εφαρμοστεί το μέτρο. «Η δημο-
σιονομική κατάσταση της Ελ-
λάδας είναι σήμερα πολύ καλύ-
τερη απ’ ό,τι πριν από 18 μήνες, 
όταν είχε υιοθετηθεί η εν λόγω 
απόφαση», είπε με νόημα ο Σε-
ντένο. Τον Μοσκοβισί δε θα τον 
μετρήσουμε, γιατί αυτός είναι… 
δικός μας. Είχαμε, όμως, τον 
«κακό» Ρέγκλινγκ, που χαρακτή-
ρισε «θετική επιλογή το διπλό 

σενάριο» στον προϋπολογισμό. 
Και μια μέρα μετά, είπε στη συ-
ντηρητική ολλανδική εφημερίδα 
De Telegraaf, που τον ρώτησε αν 
η ελληνική κυβέρνηση θα ανα-
τρέψει ορισμένες μεταρρυθ-
μίσεις: «Οχι. Εχουν υποσχεθεί 
τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Ο 
ελληνικός προϋπολογισμός φέ-
τος είναι ελαφρά καλύτερος του 
αναμενομένου. Η ελληνική κυ-
βέρνηση μπορεί να χρησιμοποι-
ήσει αυτό τον προϋπολογισμό. 
Αν αλλάξουν τις πολιτικές τους, 
θα πρέπει πρώτα να συζητήσουν 
με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. 
Δεν έχουν αποδεσμευθεί ακόμη 
100%».

Ιδια ήταν και η γερμανική δι-
αρροή στην «Καθημερινή» σχε-
τικά με τη βούληση της Μέρκελ. 
Η καγκελάριος θέτει δύο σαφείς 
προϋποθέσεις. Πρώτον, η Αθήνα 
να τεκμηριώσει με απόλυτο και 
αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι δεν 
τίθεται σε κίνδυνο ο στόχος για 
πρωτογενές πλεόνασμα της τά-
ξης του 3,5% του ΑΕΠ το 2019. 
Οπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται, «τα νούμερα που θα 
παρουσιαστούν πρέπει να είναι 
ιερά και αμετάβλητα, όπως οι 
εντολές που έλαβε ο Μωυσής». 
Δεύτερον, η μη περικοπή των 
συντάξεων να ενταχθεί σε ένα 
συνολικότερο αφήγημα. Δη-
λαδή, να καταστεί απολύτως 
σαφές πως η αναίρεση του 
μέτρου σε καμία περίπτωση δε 
σηματοδοτεί ή δεν πρόκειται να 
αποτελέσει αφετηρία για «ξή-
λωμα» άλλων μεταρρυθμίσεων 
που υιοθετήθηκαν τα τελευταία 

χρόνια. Η διατήρηση του μνημο-
νιακού πλαισίου αποτελεί όρο εκ 
των ων ουκ άνευ. Και είναι αυ-
τό το μνημονιακό πλαίσιο που 
αποτυπώνεται πεντακάθαρα 
στο προσχέδιο του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

Xρειάστηκε, βέβαια, να… 
πρωτοτυπήσουν οι συριζαίοι: 
για πρώτη φορά κατατέθηκε 
προσχέδιο προϋπολογισμού με 
σενάρια! Πρωτότυπη ήταν και 
η εξήγηση του Τσακαλώτου, 
στη συνέντευξη που έδωσε στο 
προστατευμένο περιβάλλον 
της ΕΡΤ: «Δεν έχει δίκιο ο κ. 
Μητσοτάκης, δεν έχει δυο σε-
νάρια ο προϋπολογισμός. Εχει 
ένα σενάριο που είναι η βάση 
που καταθέτουν όλες οι χώρες 
στην Commission, το οποίο λέει 
τι θα γίνει αν δεν κάνουμε τίπο-
τε. Ολες οι χώρες όμως θέλουν 
να κάνουν κάτι. Αρα περιέχει τις 

προτάσεις μας, τι θέλουμε εμείς 
να κάνουμε. Αλλά δεν είναι δυο 
σενάρια, είναι τεχνικό το ζήτη-
μα αυτό»! Αφού είναι έτσι, τότε 
γιατί δεν είχαμε και όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια προσχέδια με 
σενάρια;

Ο Τσακαλώτος το έχει τερ-
ματίσει σε πολιτική τσογλανιά, 
νομίζοντας ότι μπορεί να μας 
κοροϊδέψει όλους. Το ζήτημα 
είναι απλό: έχουν την καταρχήν 
έγκριση ν' αλλάξουν το μείγμα 
των διάφορων μέτρων, έχουν 
πολιτική στήριξη (έχουν δηλαδή 
κατανόηση για την προεκλογική 
τους ανάγκη να μην πετσοκό-
ψουν ξανά τις συντάξεις), όμως 
η συμφωνία δεν έχει πάρει την 
τελική της μορφή. Αυτό ανα-
μένεται να γίνει σε ένα από τα 
επόμενα Eurogroup μέχρι το 
τέλος της χρονιάς (μάλλον στις 
αρχές Δεκέμβρη).  Εχουν τις δι-
αβεβαιώσεις ότι θα τους κάνουν 
τη χάρη (γι' αυτό και διέρρευσε 
και η θετική θέση της Μέρκελ), 
όμως η όλη διαδικασία πρέπει 
να γίνει ήρεμα, όχι μόνο για να 
μην «τσινήσει» το ΔΝΤ, αλλά 
και για να μην τροφοδοτηθούν 
οι «αγορές» με σενάρια περί 
ανατροπής της μνημονιακής 
πολιτικής. Πρέπει να φανεί ότι 
οι αλλαγές έγιναν μετά από 
μελέτη, συζήτηση και καθολική 
συμφωνία των δανειστών.

Δεν αποκλείουμε καθόλου 
να τους βάλουν να υπογρά-
ψουν και μια ακόμα εξευτελι-
στική δήλωση (σύμφωνα με τις 
«προϋποθέσεις» που βάζει η 
Μέρκελ), ότι δεν πρόκειται να 

πειράξουν τις βασικές μεταρ-
ρυθμίσεις των Μνημονίων, ούτε 
να παραβιάσουν τους στόχους 
ως προς τα «πρωτογενή πλεο-
νάσματα» (3,5% του ΑΕΠ μέχρι 
και το 2022, 2,2% από το 2023 
μέχρι το 2060). Φυσικά και θα 
την υπογράψουν (θα είναι με τη 
μορφή ομόφωνης απόφασης 
του Eurogroup) και θα πουν 
ότι πρόκειται για επανάληψη 
υποχρεώσεων που έχουν ήδη 
αναλάβει από το Eurogroup του 
περασμένου Ιούνη.

Το εναλλακτικό σενάριο (τιτ-
λοφορούμενο με τον γλωσσικό 
βαρβαρισμό «Προτιθέμενες 
δημοσιονομικές παρεμβάσεις 
2019») αφήνει ανέπαφη τη μνη-
μονιακή δημοσιονομική πολιτική 
(υπερφορολόγηση-χαράτσια, 
καρατομημένες κοινωνικές δα-
πάνες και ΠΔΕ). Η διαφορά σε 
σχέση με τα προβλεπόμενα στο 

Μεσοπρόθεσμο 2019-2022 είναι 
μόνο 335 εκατ. ευρώ, τα οποία 
καλύπτονται εύκολα από το 
«υπερπλεόνασμα» που αφήνει 
η δημοσιονομική βαρβαρότη-
τα. Δε θα περικοπούν οι συντά-
ξεις, αλλά δε θα εφαρμοστούν 
στο σύνολό τους και τα (επίσης 
προ-νομοθετημένα) αντίμετρα. 
Θα εφαρμοστούν μόνο όσα 
εξήγγειλε ο Τσίπρας στη ΔΕΘ. 
Δηλαδή, μια μικρή μείωση του 
ΕΝΦΙΑ (μεσοσταθμικά 10% ή 
263 εκατ.), η μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών των αυταπα-
σχολούμενων (229 εκατ.) κτλ.

Για να φανεί η αθλιότητα αυ-
τής της πολιτικής, που τη διαφη-
μίζουν σαν προοδευτική, αρκεί 
ένα μόνο παράδειγμα. Στα αντί-
μετρα που προ-νομοθετήθηκαν 
προβλεπόταν δαπάνη για επιδό-
τηση ενοικίου ύψους 600 εκατ. 
ευρώ. Ο Τσίπρας στη ΔΕΘ την 
κατέβασε στα 300 εκατ. ευρώ. 
Το προσχέδιο την ξανακόβει στη 
μέση και την κατεβάζει στα 150 
εκατ. ευρώ! Το αντίμετρο της 
μείωσης του συντελεστή του 
πρώτου φορολογικού κλιμάκιου 
από 22% σε 20% (αφορά τα χα-
μηλά εισοδήματα) επίσης εξα-
φανίστηκε. Δεν εξαφανίστηκαν, 
όμως, τα αντίμετρα της μείωσης 
του συντελεστή φορολόγησης 
των διανεμόμενων κερδών (από 
15% σε 10%) και της μείωσης του 
φόρου εισοδήματος νομικών 
προσώπων (των καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων, δηλαδή) από 29% 
σε 25% (θα γίνει μεταξύ 2019 και 
2022 με μείωση 1% κάθε χρόνο).
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Γραμμένο σε πέτρα το αντιλαϊκό 
μνημονιακό πλαίσιο


