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«Τα τελευταία στοιχεία για 
την απασχόληση δεν είναι 
καλύτερα από πριν. Απλώς 
είναι λιγότερο άσχηµα». Με 
αυτά τα λόγια σχολίασε ο 
διευθυντής σχεδιασµού πο-
λιτικών για την απασχόληση 
της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας, D. Cambell, τις 
µέχρι πρότινος θριαµβολο-
γικές εκτιµήσεις του υπουρ-
γείου Εργασίας µε αφορµή 
την αύξηση των προσλήψε-
ων έναντι των απολύσεων 
τον Οκτώβριο. Η πραγµα-
τικότητα τον επιβεβαίωσε 
πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο θα 
περίµενε κανείς ακούγοντάς 
τον να µιλά το περασµένο 

Σάββατο στο συνέδριο που 
διοργάνωσε στην Αθήνα το 
Levi Institute. Τα στοιχεία 
για τον Οκτώβριο επιβεβαι-
ώνουν και πάλι πως το ισο-
ζύγιο προσλήψεων - απολύ-
σεων παραµένει αρνητικό. 
Αρα µετά την καλοκαιρινή 
έκρηξη στον τουρισµό, επα-
νεµφανίζεται το χάος στην 
απασχόληση.

«Τα ποσοστά (ανεργίας) δεν 
πρόκειται να κατεβούν», εκτί-
µησε ο διευθυντής της ∆ΟΕ, 
επισηµαίνοντας µάλιστα ότι 
«θα χρειαστούν δεκαετίες» για 
να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις 
της ύφεσης. Αλλωστε, «στην 
Ελλάδα υπάρχει και το σοβαρό 

πρόβληµα πολλών ανθρώ-
πων που ενώ εργάζονται δεν 
αµείβονται». Αυτήν την κρυ-
φή ανεργία τη χαρακτήρισε 
«συνώνυµη µε την άτυπη». 
Σχολιάζοντας τη σπουδή της 
τρόικας και δη του ∆ΝΤ να συ-
γκρίνουν το ύψος του κατώτα-

του µισθού στην Ελλάδα µε αυ-
τόν των βαλκανικών χωρών, 
κυρίως της Ρουµανίας και της 
Βουλγαρίας, ο διευθυντής της 
∆ΟΕ σηµείωσε πως «το θέµα 
της ανταγωνιστικότητας έγινε 
γεωπολιτικό θέµα».

Κι αν έχουν κάποια σηµα-
σία αυτές οι εκτιµήσεις, δεν 
είναι γιατί µας βολεύουν επει-
δή επιβεβαιώνουν όλους όσοι 
από την αρχή των Μνηµονίων 
είχαν διατυπώσει την άποψη 
ότι η εσωτερική υποτίµηση µε 
βασικό όχηµα τους µισθούς 

και χωρίς τη µετακύλισή της 
στις τιµές θα επιφέρει ακόµη 
µεγαλύτερη καταστροφή στην 
απασχόληση. Η κριτική µατιά 
της ∆ΟΕ έχει σηµασία διότι συ-
µπίπτει µε τη γενικότερη προ-
σπάθεια αποτίµησης των πο-

λιτικών της τρόικας και από το 
Ευρωκοινοβούλιο. Η διεθνής 
οργάνωση έχει ήδη αναθέσει 
σε εµπειρογνώµονες απ’ όλες 
τις χώρες του Νότου να κατα-
θέσουν τις εκθέσεις τους.

Aραγε, όλα αυτά έχουν κά-
ποια σηµασία όταν η εργασία 
µε την έννοια της πλήρους 
απασχόλησης και του 8ώρου 
που αµείβεται µε σχετική κα-
νονικότητα εξαφανίζεται; Οσο 
επικρατούν τα θεωρητικά και 
πολιτικά δόγµατα αυτορρύθµι-
σης των αγορών, είναι βέβαιο 
ότι τίποτε δεν θα µπορέσει να 
αλλάξει αυτήν την κατάσταση. 
Ωστόσο εκφράζεται και η άλλη 
άποψη που βλέπει το φως από 

τη µεγάλη πίεση που ασκούν 
τα περίπου 27 εκατοµµύρια 
ανέργων στην Ε.Ε.-28. Η πίεση 
αυτή, εκτιµούν κάποιοι αισιό-
δοξοι, θα οδηγήσει αναπόφευ-
κτα σε µια άλλη αντίληψη για 
την ανεργία, ως µια µεταβλητή 
που πρέπει να µπει στη µακρο-
οικονοµική συζήτηση µε το ίδιο 
βάρος που θα έχει το έλλειµµα 
ή το χρέος. Το θέµα είναι ποιος 
µπορεί να πάρει την πρωτο-
βουλία για κάτι τέτοιο. Πάντως 
το Ευρωκοινοβούλιο δεν µπο-
ρεί να το κάνει. Εκτός κι αν οι 
ανατροπές στις επόµενες ευ-
ρωεκλογές είναι τόσο µεγάλες, 
που µπορεί να αγγίξουν ακόµη 
και τις Συνθήκες.

Η ανεργία όρος Συνθήκης

∆ύο αντίθετοι κόσµοι Γόβα, µαλλί, διαγραφή

Της Χριστίνας Κοψίνη

Κέζα Λώρη  

Κατά τη συζήτηση της πρότασης µοµφής, συ-
γκρούστηκαν όχι µόνο δύο διαµετρικά αντίθετες 
πολιτικές για το παρόν και το µέλλον της χώρας, 
αλλά και δύο αντίθετοι κόσµοι ως προς τις αξί-
ες και το ήθος τους. Ο Σαµαράς επιχείρησε να 
προσωποποιήσει την πολιτική αντιπαράθεση, 
κολακεύοντας τον εαυτό του, ειρωνευόµενος 
τον αντίπαλό του, ελεεινολογώντας τον λαό ως 
«κοσµάκη», δείχνοντας το απεχθές πρόσωπο 
µιας αυταρχικής εξουσίας. Έφτασε, µάλιστα, στο 
σηµείο να ισχυρίζεται ότι δεν πάει στη Βουλή, 
δηλαδή απεκδύεται του κοινοβουλευτικού κα-
θήκοντός του, επειδή, λέει, δεν του µιλάει καλά 
ο Τσίπρας!

Ο Σαµαράς συµπεριφέρεται ως πορφυρο-
γέννητος, επισείοντας την «ανώτερη ταξική 
καταγωγή του» και την ανατροφή του µέσα στα 
σκοτεινά δώµατα του παλατιού. Ξεχνάει ότι είναι 
ο µοναδικός υπουργός Εξωτερικών τον οποίο 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας (και, µάλιστα, ο 
πατριάρχης της παράταξής του, Κων. Καραµαν-
λής) απέπεµψε από τη σύσκεψη των πολιτικών 
αρχηγών για το Μακεδονικό. Επίσης, είναι ο 
µοναδικός πολιτικός αρχηγός ο οποίος µεταπο-
λιτευτικά έχει κατηγορηθεί για συνεργασία µε 
επιχειρηµατικά συµφέροντα ώστε να ανατρα-
πεί (οποία ειρωνεία!) η κυβέρνηση Μητσοτάκη. 
Μετά από όλα αυτά, κατόρθωσε να ξαναβγεί 
στην επιφάνεια, εκµεταλλευόµενος την κρίση 
της παράταξής του και ψευδόµενος ασύστολα 
µε συνθήµατα κατά του Μνηµονίου.

Αυτός, λοιπόν, το παράδειγµα πολιτικής ανυ-
ποληψίας και το έµβληµα της πολιτικοηθικής 
κρίσης της ύστερης Μεταπολίτευσης, δεν ανέ-
χεται την πολιτική κριτική και προτιµά περιβάλ-
λοντα «φιλικού διακανονισµού», τύπου συνέ-
ντευξης Πρετεντέρη στο Mega.

Στο αντίποδα της παρακµής του συστήµατος 
Σαµαρά, ο ΣΥΡΙΖΑ συνιστά αυθεντική λαογέννη-

τη πραγµατικότητα. Και ο Τσίπρας -νέος, αριστε-
ρός και άµοιρος ευθυνών για την κρίση- µπο-
ρεί να εκφράζει χωρίς δεσµεύσεις τις απόψεις 
του, διότι δεν είναι αιχµάλωτος συµφερόντων 
ούτε αντικείµενο πιέσεων για την πολιτική του 
προϊστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το απολειφάδι 
της κρίσης εκπροσώπησης, όπως η Ν.∆. και 
το ΠΑΣΟΚ, αλλά η ελπίδα για µια νέα πολιτική 
χειραφέτηση του λαού, µε πρόγραµµα για τη δη-
µοκρατική διέξοδο από την κρίση. Κι αυτό δεν 
µπορεί να διαγραφεί ούτε να διαστραφεί, παρά 
τις προσπάθειες των «πολιτικών αναλυτών» της 
διαπλοκής. Ήταν αναµενόµενη η προπαγανδι-
στική προσπάθεια των καναλιών να αναδείξουν 
«νικητή» τον Σαµαρά στην κοινοβουλευτική 
αναµέτρηση. Ο Τσίπρας αξιώνει τα κανάλια να 
πληρώσουν για τις ψηφιακές άδειες, που µόλις 
προχθές, πάνω στο σκοτωµένο σώµα της ΕΡΤ, 
τους χάρισε ο Σαµαράς.

Άλλωστε παρέµειναν αναπάντητα τα απανωτά 
και τεκµηριωµένα ερωτήµατα που διετύπωσε 
ο Τσίπρας σχετικά µε τα «µπόνους» που έδω-
σε η κυβέρνηση στα ποικιλώνυµα συµφέροντα 
(καναλάρχες, µεγαλοεργολάβους, τραπεζίτες, 
φοροφυγάδες µεγαλοεισαγωγείς πετρελαίου, 
δικαιούχους στη λίστα Λαγκάρντ, προµηθευτές 
του ∆ηµοσίου, τρωκτικά των κοινοτικών κον-
δυλίων κ.ά.). Όλα αυτά ο Σαµαράς τα προσπέρα-
σε όπως ο διάβολος το λιβάνι! Ήταν εµφανής η 
ενοχική διάθεσή του, όταν µάλιστα αυτά τα µπό-
νους απαντούν συγκεκριµένα στο ερώτηµα των 
πολιτών «ποιος έφαγε και ποιος κατατρώγει το 
δηµόσιο χρήµα µε αποτέλεσµα να καταντήσου-
µε όπως καταντήσαµε;». Και οι απαντήσεις στα 
ερωτήµατα παραπέµπουν συγκεκριµένα στο 
παραπειστικό ερώτηµα που θέτουν οι υποστη-
ρικτές του Μνηµονίου, πώς, δηλαδή, θα βρει ο 
Τσίπρας τα λεφτά. Από αυτούς στους οποίους τα 
χαρίζετε!

Ξέρουµε τι µάρκα παπούτσια φοράει ο 
Πάρις Κουκουλόπουλος ή ο Αδωνις Γεωρ-
γιάδης; Φυσικά όχι. Ουδείς ασχολείται µε τα 
υποδήµατά τους_ παρεκτός αν πρόκειται για 
τα παλιά τους τα παπούτσια όπου γράφουν τον 
ελληνικό λαό. Με τις γυναίκες είναι αλλιώς. 
Ξέρουµε τι µάρκα είναι η γόβα και πόσους 
πόντους είναι το τακούνι. Με τη Θεοδώρα Τζά-
κρη οι Laboutin απέκτησαν άλλη αξία. Πολιτι-
κή αξία. Η αισθητική, η τιµή των υποδηµάτων 
και των ενδυµάτων της βουλευτού Πέλλας 
σχολιάζονται περισσότερο από την απόφασή 
της να υπερψηφίσει την πρόταση µοµφής που 
κατέθεσε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση.  

∆εν είναι η πρώτη φορά που ο πολιτικός κό-
σµος ασχολείται µε καττύµατα. Στο παρελθόν 
είχε γίνει µέγα ζήτηµα µε δήθεν σπατάλες της 
Αννας ∆ιαµαντοπούλου. ∆ηµοσιεύτηκε η από-
δειξη αγοράς από κατάστηµα του Κολωνακίου 
για να αποδειχτεί ότι επρόκειτο για συνωνυµία 
µε άσχετη πελάτισσα. ∆εν είναι τυχαίο λοιπόν 
ότι η πρώην υπουργός Παιδείας ήταν ανάµε-
σα στους πρώτους που αντέδρασαν στα σεξι-
στικά σχόλια που ακολούθησαν τη διαγραφή 
της βουλευτού που διαφοροποιήθηκε από το 
ΠαΣοΚ. Σχολίασε η ∆ιαµαντοπούλου: «Η στά-
ση της Τζάκρη να κριθεί πολιτικά και όχι µε τις 
ανεπίτρεπτες κάθε είδους (και σεξιστικές) επι-
θέσεις εναντίον της».

Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου στή-
ριξε επίσης τη διαγραφείσα. Σχολίασε: «Η 
Θοδώρα Τζάκρη είχε το πολιτικό θάρρος να 
υπερψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας εχθές 
στη Βουλή. Αντίθετα από όλους αυτούς που 
σήµερα την λοιδορούν, όχι µε πολιτικά επι-
χειρήµατα που δεν έχουν, αλλά µε σεξιστικά 
σχόλια επειδή είναι γυναίκα σχετικά µε την 
εµφάνιση και το ντύσιµο της». Θίγεται κα-
νείς από τον σεξισµό που εκφράζεται στον 
δηµόσιο βίο; Φυσικά όχι. Οι περισσότεροι 

καγχάζουν και µε τον ένα ή άλλο τρόπο ανα-
φέρονται σε ζητήµατα σωµατικής επαφής και 
αναπαραγωγής. Είναι ίσως χρήσιµο να θυ-
µηθούµε τις κορυφαίες στιγµές του πιο πρό-
σφατου κοινοβουλευτικού σεξισµού.

Στην προανακριτική επιτροπή για τη λίστα 
Λαγκάρντ ο Βαγγέλης Βενιζέλος ευχήθηκε στη 
Ζωή Κωνσταντοπούλου να αποκτήσει παιδί. 
Οι γυναίκες, ως γνωστόν, ισιώνουν δια της τε-
κνοποίησης, ολοκληρώνονται ως άνθρωποι. 
Αναρωτιόµαστε αν ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ θα 
τολµούσε να κάνει αντίστοιχο σχόλιο σε άνδρα 
συνάδελφό του. Ιδού η στιχοµυθία:  

Βενιζέλος: «Σας εύχοµαι να κυοφορήσετε κι 
εσείς συντόµως».

Κωνσταντοπούλου: «Γιατί;».
Βενιζέλος: «Ετσι».
Κωνσταντοπούλου: «Για ποιο λόγο;».
Βενιζέλος: «Είναι µια ευχή».
Να θυµηθούµε την άλλη σεξιστική επίθεση, 

στη διάρκεια εργασιών της κοινοβουλευτικής 
οµάδας του ΠαΣοΚ. Μιλούσε ο τότε πρόεδρος 
του κόµµατος, Παπανδρέου Γ΄, και η Εύα Κα-
ϊλή δυσανασχέτησε.  Ο Ξυνίδης απάντησε µε 
βροντερή φωνή: «Πάψε µωρή καλτσοδέτα». 
Τι έγινε µετά από αυτό; Τίποτα δεν έγινε. Ούτε 
πειθαρχικό ούτε καν µια επίπληξη. Μόνο αν-
δρικά χάχανα. 

Μια ακόµη επίθεση έγινε στην αίθουσα της 
Ολοµέλειας. Στη διάρκεια διαξιφισµού Χρυ-
σαυγίτης είπε σε βουλευτίνα της Νέας ∆ηµο-
κρατίας:  «Κάτσε κάτω ρε, τι µιλάς εσύ, πάλι 
πιωµένη είσαι;». ∆εν έχει ειπωθεί ποτέ κάτι 
τέτοιο σε άντρα βουλευτή παρά το γεγονός ότι 
πλείστοι αγορεύουν µε χνώτο που ζέχνει αλ-
κοόλ και θολό βλέµµα. Αυτοί είναι άντρες. Το 
δικαιούνται.

Τα σχόλια για τις γόβες και τις καλτσοδέτες 
είναι ενδεικτικά για το επίπεδο του κοινοβου-
λευτισµού. Πιο χαµηλό δεν γίνεται.

Φίλης Νίκος


