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Τι σημαίνει η Ελλάδα είναι 
εκτός προγράμματος; Αυτό 
που αποφασίστηκε την περα-
σμένη χρονιά είναι ντε φάκτο 
ένα νέο πρόγραμμα. Υπό αυτήν 
την οπτική γωνία το είδαμε 
εμείς στην Μπούντεσταγκ.

Κρίστιαν Λίντνερ
Μπορεί να είναι νεοφιλε-

λεύθερος και φίλος του Κού-
λη, μπορεί να μη συμμετέχει 
στον κυβερνητικό συνασπισμό 
της Μέρκελ, αυτό όμως δε ση-
μαίνει ότι δε λέει αλήθεια.

Να πάρουμε την εικόνα του 
Αλέξη Τσίπρα. Μόνο πολιτικό 
του σωρού δεν τον λες. Έχει 
πολιτικά προσόντα, περιεκτικό 
και ευπρεπή λόγο, χαρισματική 
σκηνική παρουσία, αγωνιστική 
διαδρομή και πρωτίστως, ικα-
νότητα να διορθώνει την πο-
ρεία του.

Γιώργος Λακόπουλος
Επαναλαμβάνοντας συνε-

χώς το ίδιο πράγμα, μπορεί να 
το πιστέψουν οι συριζαίοι. Οτι 
η μάχη είναι  Αλέξης εναντίον 
Κούλη. Και τίποτ' άλλο.

Θέλω να πιστωθώ κι εγώ, όχι 
μόνο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χω-
ρίς ΑΝ.ΕΛΛ. αυτή την [κοινωνι-
κή] ατζέντα, τόσο κρίσιμη για 
τους πολίτες.

Κατερίνα Παπακώστα
Εδώ που φτάσαμε δεν μας 

εκπλήσσει τίποτα πλέον.
Μήπως δεν πρέπει να αγνο-

ούμε το γεγονός ότι στον πάτο 
των δημοσκοπήσεων επικάθε-
ται κρυπτόμενο ένα εύρημα 
που λέει ότι ο κόσμος απο-
στρέφεται μεγάλο τμήμα του 
παλαιού πολιτικού κόσμου και 
ότι ο Πολάκης φέρνει άθελά 
του στην επιφάνεια αυτό το 
αίσθημα;

Μανώλης Κοττάκης
Δεν είναι όλοι οι δεξιοί… 

μπουμπούνες σαν τους συμ-
βούλους του Κούλη.

93% αποδοχή στο Ρεπου-
μπλικανικό Κόμμα. 52% συ-
νολική αποδοχή! Καθόλου 
άσχημα, αν λάβουμε υπόψη 
ότι αντιμετωπίζω τον πιο άδικο 
(ΚΑΚΟ) Τύπο στην ιστορία της 
προεδρικής πολιτικής! Και μην 
ξεχνάτε το Κυνήγι Μαγισσών!

Ντόναλντ Τραμπ
Αφού δε βρίσκονται άλλοι 

να τον αποθεώσουν, αυτοα-
ποθεώνεται μέσω Twitter.

Ο Π.Σ.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. σήμερα 
Τρίτη 26/02/2019 από τις 7.00 
π.μ. πραγματοποιεί κατάλη-
ψη στο κτίριο υπηρεσιών του 
ΕΦΚΑ Ακαδημίας 22, λόγω 
της συνεχιζόμενης παντελούς 
έλλειψης θέρμανσης. Καταγ-
γέλλουμε τη διοίκηση του Ορ-
γανισμού για την πολύμηνη 
αδιαφορία, την εγκατάλειψη 
και την αναλγησία της απένα-
ντι στους εργαζόμενους και 
στους ασφαλισμένους.

Δελτίο Τύπου ΠΣΕ-ΟΑΕΕ
Δεν είναι μόνο τα σχολεία 

που κλείνουν επειδή δεν 
έχουν θέρμανση κι έξω κάνει 
παγωνιά.

Ρεαλιστές τους κόβουμε 
τους Μητρόπουλο και Ρω-

μανιά. Θα φτιάξουν «κόμμα», 
όχι για να κατέβουν αυτόνο-
μα, αλλά για να μπορέσουν 
να συνεργαστούν με τη ΛΑΕ 
του Λαφαζάνη και τις… λοιπές 
ριζοσπαστικές δυνάμεις. Αμα 
δεν έχεις «κόμμα» και πας ως 
άτομο, δεν έχεις δυνατότητες 
διαπραγμάτευσης. Διαπραγ-
μάτευση με τι στόχο; Λες και 
θα βγάλουν βουλευτές; Αυτό 
είναι άλλο. Η ελπίδα πεθαίνει 
πάντα τελευταία.

Δείτε και τη Σακοράφα. 
Διέγραψε μια εντυπωσια-

κή πορεία. Κνίτισσα στα νιάτα 
της (τότε που μεσουρανούσε 
ως αθλήτρια του ακοντισμού). 
Οταν ήρθε η ώρα της πολιτι-
κής καριέρας, πέρασε στο 
ΠΑΣΟΚ. Επιτυχημένη κίνηση. 
Την κατάλληλη στιγμή πέρασε 
στον ΣΥΡΙΖΑ. Και πάλι επιτυ-
χημένη κίνηση. Εφυγε μαζί με 
τους «αντιμνημονιακούς» το 
καλοκαίρι του 2015. Συντάχθη-
κε με την Κωνσταντοπούλου. 

Πλήρως αποτυχημένη κίνηση. 
Στο σημείο που έχει βρεθεί, 
έπρεπε να επιλέξει: ή με τους 
Λαφαζάνηδες ή με τον Μπα-
ρουφάκη. Επέλεξε τον δεύτε-
ρο, που έχει κάπως μεγαλύ-
τερες πιθανότητες, λόγω της 
διεθνούς προβολής και των 
«ισχυρών» διασυνδέσεων.

Ετσι γίνεται το σωστό 
image making. Μπορεί 

πλέον να είναι υποψήφιος 
δήμαρχος Αθήνας, αλλά στα 

χαρτιά εξακολουθεί να είναι 
περιφερειάρχης Στερεάς. Η 
πυκνή χιονόπωση ήταν μια 
πρώτης τάξης ευκαιρία να 
φύγει ο Μπακογιάννης από 
το Κολωνάκι και να πεταχτεί 
μέχρι την ύπαιθρο. Μερικές 
επαγγελματικά τραβηγμένες 
φωτογραφίες μέσα στο χιόνι 
και την ομίχλη τονώνουν την 
εικόνα του ανθρώπου που «βρί-
σκεται στην πρώτη γραμμή της 
μάχης, μαζί με τους εργάτες, 
και δεν παρακολουθεί από την 

ασφάλεια του γραφείου του». 
Εχει πέσει πολύ χρήμα στην 
καμπάνια του γιου της Ντόρας. 
Τόσο πολύ που κυκλοφόρησαν 
γκάλοπ που τον φέρνουν να 
«ρίχνει» 26,2% στον Γερουλά-
νο και 28,2% στον Ηλιόπουλο. 
Ετσι θα το πάνε μέχρι το τέλος, 
αφού η «δεξαμενή» με το χρή-
μα δε στερεύει. Η «επένδυση» 
είναι μακροπρόθεσμη.

Μιλάμε για κοσμογονικό 
γεγονός. Ο α(η)δός Γιώρ-

γος Τσαλίκης θα είναι υποψή-
φιος δημοτικός σύμβουλος 
στο Περιστέρι με το συνδυα-
σμό του Παχατουρίδη!  «Να με 

αξιώσει ο Θεός να μου δείξει 
ο κόσμος την αγάπη και την 
εμπιστοσύνη που μου δείχνεις 
εσύ Δήμαρχέ μου, να αφήσου-
με ένα επιπλέον αποτύπωμα 
αγάπης και δημιουργίας σε 
έναν από τους πιο σημαντι-
κούς δήμους της χώρας μας, 
έναν δήμο στον οποίο έχεις 
κάνει μαζί με την καταπλη-
κτική ομάδα σου θαύματα!», 
έγραψε στο Instagram!

Δηλαδή τι άλλο περιμένα-
τε να πει ο Καμμένος εκτός 

του ότι με μια ίλη τεθωρακι-
σμένων θα μπορούσε να κατα-
λάβει «τα Σκόπια» σε 20λεπτά;

2/3: Μαρόκο: Ημέρα ανεξαρτησίας (1956) 
2/3/1945: Ο στρατηγός Πετζόπουλος απε-
λευθερώνει όλους τους κρατούμενους ταγ-
ματασφαλίτες (Τρίπολη) 3/3: Ημέρα ακοής, 
ημέρα ψηφιακού βιβλίου, Βουλγαρία: Ημέρα απελευ-
θέρωσης, Σουδάν: Ημέρα ενότητας, Μαλάουι: Ημέρα 
μαρτύρων, Αυστραλία: Εργατική αργία 3/3/1981: 
Βόμβες σε Μαρινόπουλο και σε αυτοκίνητα εκδότη 
«Βραδινής» και αρχισυντάκτη «Ακρόπολης» 3/3/1993: 
Βόμβα στην Εφορία Περιστερίου (17Ν) 4/3/1919: 
Ιδρυση Κομμουνιστικής Διεθνούς 4/3/1957: 
Θάνατος Γρηγόρη Αυξεντίου (Κύπρος) 4/3/1872: 
Πλήρης επαναχορήγηση της στρατιωτικής και οικο-
νομικής βοήθειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα (είχε δια-
κοπεί λόγω της δικτατορίας) 5/3/1913: Δολοφονία 
βασιλιά Γεώργιου Α' (Θεσσαλονίκη) 5/3/1929: 

Αιματηρή σύρραξη χωροφυλάκων και απεργών 
εργατών, τρεις νεκροί, δέκα τραυματίες 
(Ελευσίνα) 5/3/1951: Εκτέλεση 22χρονου 
Νίκου Νικηφορίδη (Γεντί Κουλέ) 5/3/1978: 
Βόμβα ακροδεξιών στα γραφεία περιοδικού «Αντί» 
5/3/2000: Βόμβα στα γραφεία κατασκευαστικής εται-
ρίας «Άκτωρ» (Επαναστατικοί Πυρήνες) 6/3: Ημέρα 
λογοθεραπείας, ημέρα μνήμης δικαίων, Γκάνα: Ημέρα 
ανεξαρτησίας (1957), Γκουάμ: Ημέρα ανακάλυψης 

Μαγγελάνου (1521) 6/3/1910: Εξέγερση αγρο-
τών. Με προτροπή των μεγαλοτσιφλικάδων 
ο στρατός ανοίγει πυρ και σκοτώνει δύο 
αγρότες μετά από επεισόδια με σιδηροδρο-
μικούς (Κιλελέρ). Αιματηρό συλλαλητήριο 
στη Λάρισα, δεκάδες νεκροί και τραυμα-

τίες 6/3/1978: Βόμβα ακροδεξιών σε γραφεία ΚΚΕ 
Εσωτερικού (Νέα Φιλαδέλφεια) 7/3: Λάος: Ημέρα 
βετεράνων, Αλβανία: Ημέρα δασκάλων 7/3/1907: 
Δολοφονία Μαρίνου Αντύπα 7/3/1910: Συ-
γκρούσεις αστυνομικών και χωρικών στο 
χωριό Τοπουσλάρ (Θεσσαλία) γιατί δε δό-
θηκε λύση στο θέμα της διανομής των κτη-
μάτων, έξι νεκροί, δεκαπέντε τραυματίες 
(όλοι χωρικοί) 7/3/1971: Βόμβα (ΑΑΑ) στα γρα-
φεία λιβυκής πρεσβείας 7/3/1972 : Βόμβες (ΑΑΑ) 
σε πλατεία Συντάγματος και αρχιεπισκοπή Αθηνών 
8/3: Ημέρα γυναίκας 8/3/1921: Δολοφονία ισπανού 
πρωθυπουργού Εδουάρδο Ντάτο 8/3/1970: Αποτυχη-
μένη δολοφονική απόπειρα κατά προέδρου Κύπρου 
Μακάριου 8/3/1999: Είσοδος Ουγγαρίας, Πολωνίας 
και Τσεχίας στο ΝΑΤΟ.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Τυχερός ο Γιακουμάτος u Είχε κατη-
γορήσει τη Μεγαλοοικονόμου ότι δεν 
έχει ιδέα τι γίνεται στις λαϊκές u Και 
σκάει η Θοδώρα στο επόμενο πρωινά-
δικο μ’ ένα καλάθι γεμάτο ζαρζαβατικά 

u Κυρία, όμως, έμεινε μόνο στον καυγά 
με τον Μάκαρο u Ενώ θα μπορούσε να 
τον πλακώσει με τα ζαρζαβατικά, για 
να μάθει να πετάει κουβέντες u Στη 
συνέχεια της εκπομπής, πάντως, γί-
ναμε δέκτες ενός υφέρποντος… στον 
αέρα ερωτισμού u H Θοδώρα ανα-
γνώρισε τον… ανδρισμό του Μάκα-
ρου u Δεν σου έφερα αγγούρι γιατί 
δεν είσαι ομοφυλόφιλος, του είπε u 

Τίνος βουλευτίνα είναι η Θοδώρα; u 

Του ΣΥΡΙΖΑ, να μην ξεχνιόμαστε u 

Οπως αντιλαμβάνεστε, τώρα αρχίζει 
και αποκτά ποιότητα η πολιτική ζωή u 

Οι πανελατζήδες βρίσκουν τα σωστά 
δίδυμα u «Με βαθύ αίσθημα ευθύνης 
και καθήκοντος αποδέχτηκα την τιμη-

τική πρόταση του προέδρου της ΝΔ 
Κυριάκου Μητσοτακη, να είμαι υπο-
ψήφιος βουλευτής της ΝΔ στο δυτικό 
τομέα της Β’ Αθηνών», δήλωσε ο Γιάν-
νης Λοβέρδος u Ανατριχιάσαμε! u Ο 
Ορφανός επισκέφτηκε τον Μπουτάρη 

u Ο Μπουτάρης ευχήθηκε να είναι ο 
Ορφανός αυτός που θα συνεχίσει το 
έργο του! u Αστική ευγένεια; u Μάλ-
λον πολιτικάντικη κουτοπονηριά u Ο 
«αντάρτης» της ΝΔ Ορφανός θα κόψει 
ψήφους από τον «χρισμένο» Ταχιάο u 

Ποιος θα ωφεληθεί; u Ο-ε-ο; u Γιώρ-
γο Λάνθιμε, δες και τη θετική πλευρά 
των πραγμάτων u Ουδέν κακόν αμιγές 
καλού u Αν είχες πάρει το Οσκαρ, θα 
σε είχαν πλευρίσει συριζαίοι και νεο-
δημοκράτες για μια υποψηφιότητα u’Η 
έστω για μια δήλωση συμπαράστασης 

u Ενώ τώρα, ποιος θέλει τον… «λού-
ζερ»; u Αντίθετα, ο Αλφόνσο Κουαρόν 
μέχρι και τον Μπαρουφάκη στη Βουλή 

μπορεί να βγάλει, άμα έρθει καναδυό 
φορές στην Αθήνα! u Λέμε τώρα u 

Δίνει ιδιαίτερη σημασία στο χτένισμα 

u Ο φωτογραφικός φακός τον κατέ-
γραψε να χτενίζεται ακόμα και μέσα 
στην αίθουσα της Βουλής u Το καλο-
χτενισμένο μαλλί όμως δε σε προστα-
τεύει από το να γίνεις ρόμπα u Είναι, 
βλέπετε, τόσες πολλές οι τηλεοπτικές 
εμφανίσεις του Παπαχριστόπουλου 
που δε γίνεται να σβήσει τα ίχνη u Οι 
ΑΝΕΛ μένουν πιστοί σε ό,τι γράφει η 
ιδρυτική τους διακήρυξη έλεγε μέχρι 
πριν από μερικούς μήνες u Δεν γρά-
φει τίποτα η ιδρυτική διακήρυξη, λέει 
τώρα u Οι άλλοι του παίζουν τα παλιά 
ηχητικά και τον κάνουν ρόμπα u Μην 
ξανακούσω κάποιον να κατηγορεί την 
Παπακώστα για καρεκλοθηρία, μετά 
τη σαφή και κατηγορηματική δήλωσή 
της u «Αποφασίσαμε να εμπλακούμε 
όχι επειδή πήραμε ανταλλάγματα, η 

υπουργική καρέκλα δεν έχει μόνο προ-
νόμια αλλά και ευθύνη» u Δεν μιλά για 
τον εαυτό της με πληθυντικό μεγαλο-
πρέπειας, ρε κακεντρεχείς και άσχε-
τοι u Στο κόμμα της αναφέρεται u Τι 
ποιο κόμμα; u Τη Νέα Ελληνική Ορμή 

u Και δε θέλω σχόλια του τύπου «δεν 
έχουμε ακούσει δεύτερο όνομα σ' αυτό 
το κόμμα» u Eχουν μεγάλη πλάκα οι 
γεφυροποιοί u (Στα χωριά τους λέγα-
με σέμπρους ή προξενητάδες, ανάλογα 
με το αντικείμενο) u Κάποια ορφανά 
του Σημίτη, για να συνεννοούμαστε u 

«Δεν συμφωνούμε όλοι με επιλογές και 
χειρισμούς της σημερινής κυβέρνησης 
και το εύρος της κριτικής του καθενός 
μας ποικίλλει» u Γράφει το κείμενο που 
συνέταξαν Μουζέλης και Λιάκος u Πω, 
πω, μιλάμε τον τσάκισαν στην κριτική 
τον ΣΥΡΙΖΑ u Πότε όμως δεν περίσ-
σευε η υποκρισία σ' αυτόν το χώρο; u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Ο ΟΠΕΚΑ είναι ασπίδα για όλους τους πολίτες απέναντι στις 
πελατειακές σχέσεις και τη διαφθορά. Εγινε μέσα σε ένα χρόνο 
εγγυητής διαφάνειας και αξιοπρέπειας για όλους. Ηταν άθλος. 
Αναγνωρίζεται ως μοναδικός ευρωπαϊκός προνοιακός θεσμός 
από τους ευρωπαίους εταίρους μας, οι οποίοι δεν πίστευαν ότι 
θα μπορούσε να γίνει ο μετασχηματισμός του πρώην ΟΓΑ σε 
δημόσιο προνοιακό φορέα, τόσο γρήγορα και τόσο αξιόπιστα.

Θεανώ Φωτίου

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Γέφυρες και γεφυροποιοί Φτάχνουν virtual «διεθνές 
πορτρέτο» του Κούλη

Τίτλος: «Μαζεύει πολιτικά μίλια στη γραμμή Ρωσία - ΗΠΑ». 
Υπέρτιτλος: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και καιρό έχει αρχίσει 
να χτίζει συμμαχίες στο εξωτερικό». Αυτός ήταν ο τίτλος θέματος 
που δημοσιεύτηκε στη ναυαρχίδα του Συγκροτήματος Μαρινάκη 
την περασμένη Τρίτη. Μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών και την 
υπερπροβολή του Τσίπρα στις ιμπεριαλιστικές πρωτεύουσες, το 
επιτελείο του Κούλη σχεδίασε την κατασκευή ενός εικονικού «διε-
θνούς πορτρέτου» του «εν δυνάμει πρωθυπουργού». Εικονικό, για 
τον απλούστατο λόγο ότι ο Τσίπρας έχει προτεραιότητα στις ιμπε-
ριαλιστικές πρωτεύουσες σ' αυτή τη φάση. Θα τον βοηθήσουν 
όσο μπορούν, θα του προσφέρουν ό,τι περνάει από το χέρι τους. 

Αν ο Μητσοτάκης νικήσει στις επόμενες εκλογές και κατα-
φέρει να σχηματίσει κυβέρνηση (οι ιμπεριαλιστές δεν είναι 
ανενημέρωτοι για τις δυσκολίες που θα υπάρξουν και για την 
απλή αναλογική που θα ισχύσει σε περίπτωση επαναληπτικών 
εκλογών), θα συνεργαστούν αμέσως μαζί του. Σ' αυτή τη φάση, 
όμως, η πρώτη επιλογή τους είναι ο Τσίπρας. Δεν είναι τυχαίο 
ότι για να… μαζέψει μίλια ο Μητσοτάκης ξεκινά από τη Μόσχα. 
Ο ρωσικός ιμπεριαλισμός υπήρξε πολέμιος της Συμφωνίας των 
Πρεσπών, οπότε οι πόρτες για τον Κούλη ανοίγουν πιο εύκολα 
στη Μόσχα. Συνάντηση με τον Πούτιν, πάντως, δεν εξασφάλισε. 
Μόνο με τους Μεντβέντεφ (πρωθυπουργό), Λαβρόφ (υπουργό 
Εξωτερικών) και Βολόντιν (πρόεδρο της Κάτω Δούμας).

Αντίθετα, στις ΗΠΑ δε θα πάει στην Ουάσινγκτον, γιατί ακόμα 
δεν κατάφερε να εξασφαλίσει συνάντηση με κάποιο σημαίνοντα 
κυβερνητικό παράγοντα. Ισως να τον παρέπεμψαν σε κάποιον 
από τους μόνιμους υφυπουργούς που ασχολούνται με την εθι-
μοτυπία, οπότε προτίμησε να αποφύγει τον εξευτελισμό. Θα 
επισκεφτεί τη Νέα Υόρκη για να μιλήσει σε «επενδυτές» και τη 
Βοστώνη για να μιλήσει σε εκδήλωση στην έδρα «Κωνσταντίνος 
Καραμανλής» του πανεπιστήμιου Ταφτς. Εννοείται πως πρόσκλη-
ση για συνάντηση με τον Μακρόν στο Παρίσι ή με τη Μέρκελ 
στο Βερολίνο δεν μπορεί να πάρει. Η Μέρκελ τον συνάντησε 
«από υποχρέωση» όταν ήρθε στην Αθήνα, αφού είχε φροντίσει 
προηγουμένως να φιλοτεχνήσει με τα πιο λαμπρά χρώματα το 
πορτρέτο του… ηγέτη Τσίπρα με τη διεθνή ακτινοβολία!

Στην προσπάθειά τους να φτιάξουν το διεθνές προφίλ του 
Κούλη, οι φυλλάδες του Μαρινάκη, που έχουν αναλάβει μεγάλο 
μέρος της εργολαβίας, κάνουν και παροιμιώδεις χοντράδες. Την 
περασμένη Δευτέρα για παράδειγμα, δημοσιεύτηκε στα «Νέα» 
συνέντευξη του αρχηγού των γερμανών Φιλελεύθερων Κρίστι-
αν Λίντνερ, υπό το χαρακτηριστικό τίτλο «Συνετή η στάση του 
Μητσοτάκη στη Συμφωνία των Πρεσπών». Ο Λίντνερ τάσσεται 
αναφανδόν υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών και τονίζει: «Δεν 
είναι μόνον ο Τσίπρας που έλυσε τη διένεξη για το όνομα. Η ιδιαί-
τερα συνετή και έξυπνη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη συνέβαλε 
σίγουρα στην επίλυση αυτής της διένεξης. Ενας αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος λέει ότι σε περίπτωση εκλογής 
του, ως πρωθυπουργός δεν θα ακυρώσει αυτήν την απόφαση, 
αλλά θα την ακολουθήσει ακόμη και αν έχει διαφορετική γνώ-
μη, συμβάλλει εξίσου σημαντικά στη διατήρηση της εσωτερικής 
ειρήνης σε μία χώρα. Αρα λοιπόν δεν πρέπει να πιστωθεί θετικά 
μόνον στον Τσίπρα, αλλά εξίσου στη στάση του Μητσοτάκη που 
ως αντιπολίτευση στην Αθήνα είπε: “Είμαστε κατά της Συμφωνί-
ας, αλλά σε περίπτωση κυβερνητικής αλλαγής που θα αναλάβω 
εγώ τη διακυβέρνηση της χώρας δεν θα αναθεωρήσω αυτήν την 
απόφαση“»!

Αν η συνέντευξη Λίντνερ προοριζόταν για το γερμανικό κοι-
νό, θα έλεγε κανείς ότι ο νεοφιλελεύθερος Λίντνερ καταβάλλει 
προσπάθεια να φτιάξει κάπως το προφίλ του Μητσοτάκη στο 
γερμανικό ιμπεριαλιστικό κατεστημένο που είναι πυρ και μανία 
μαζί του επειδή δε στήριξε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ομως 
η συνέντευξη απευθύνεται στο ελληνικό κοινό και το μόνο που 
καταφέρνει είναι να στηρίξει τον Τσίπρα και όχι τον Μητσοτάκη. 
Γιατί ο Τσίπρας είναι αυτός που κατηγορούσε τον Μητσοτάκη ότι 
άλλα λέει στην Ελλάδα, δημαγωγώντας και ψηφοθηρώντας, και 
άλλα λέει στο εξωτερικό. Τι λέει ο Λίντνερ; Οτι ο Μητσοτάκης 
καταδημαγωγεί τον ελληνικό λαό, ενώ στην πραγματικότητα δεν 
έχει κανένα πρόβλημα με τη Συμφωνία και δεν πρόκειται να την 
πειράξει. Απλά, άφησε τον Τσίπρα να πληρώσει το πολιτικό κό-
στος. Δεν το λες και τιμητικό -πόσο μάλλον αβανταδόρικο- αυτό 
για τον Μητσοτάκη, που εξακολουθεί να κατηγορεί τον Τσίπρα 
για τη Συμφωνία και να δηλώνει ότι θα βάλει βέτο στην ένταξη 
της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ.

Υπάρχει, βέβαια, και η εκδοχή να έχει επιλέξει το Συγκρότημα 
Μαρινάκη να συνταχθεί με τη Ντόρα, τον Δένδια, τον Κουμου-
τσάκο και άλλους νεοδημοκράτες, που δηλώνουν ότι θα σεβα-
στούν τη Συμφωνία των Πρεσπών και έχουν αρχίσει ήδη να χρη-
σιμοποιούν το όνομα Βόρεια Μακεδονία, σε αντίθεση με τους 
«έξαλλους» ακροδεξιούς της ΝΔ, που εξακολουθούν να μιλούν 
για «Σκόπια» και προαναγγέλλουν βέτο στην ΕΕ «για εθνικούς 
λόγους». Το αποτέλεσμα, όμως, είναι να «αδειάζεται» ο Κούλης.

Πρέπει να ομολογήσουμε ότι 
έχουμε μπερδευτεί λιγάκι. 

Αλλη η «Γέφυρα» και άλλη η 
πρωτοβουλία για τη συνεργα-
σία των προοδευτικών δυνά-
μεων των Ραγκούση και σίας; 
Κοιτάζοντας λίγο τα ονόματα, 
διαπιστώσαμε ότι συνδετικό 
τους στοιχείο είναι ο Νίκος 
Μπίστης. Ο άνθρωπος που έχει 
και ο ίδιος ξεχάσει πόσα κόμ-
ματα έχει αλλάξει (ξεκινώντας 
ως φοιτητής από την «Κ»ΝΕ και 
το «Κ»ΚΕ, περνώντας μετά στο 
«Κ»ΚΕ εσωτερικού, για ν' ακο-
λουθήσουν ο ΣΥΝ, η ΑΕΚΑ, το 
ΠΑΣΟΚ , η ΔΗΜΑΡ, ενδεχομέ-
νως και άλλοι «σταθμοί» που δεν 
μπορούμε να τους θυμηθούμε). 
Ο Μπίστης, όμως, θεωρείται 
εξπέρ στο «συντάσσομαι και 
στηρίζω», οπότε η παρουσία 
του σε κάθε γεφυροποιό σχήμα 
θεωρείται απαραίτητη.

Κάθε γέφυρα συνδέει δύο 
μέρη. Εδώ υποτίθεται ότι προ-
ορίζεται να ενώσει τον ΣΥΡΙΖΑ 
με το ΠΑΣΟΚ (έστω κι αν χρησι-
μοποιούνται σκόπιμα οι ασαφείς 
γεωγραφικοί όροι «Κεντροαρι-
στερά», «πληθυντική προοδευ-
τική παράταξη» κτλ.). Μια ματιά 
στα ονόματα αυτών που υπέγρα-
ψαν την πρωτοβουλία «Γέφυρα» 
οδηγεί στο ασφαλές συμπέ-
ρασμα ότι η πλειοψηφία τους 
δεν έχει κάποια (παλιά έστω) 
οργανική σχέση με το ΠΑΣΟΚ. 
Πρόκειται για κάποια από τα 
«ορφανά» του Σημίτη (Λιάκος, 
Μουζέλης, Μπίστης), ενώ την 
πλειοψηφία αποτελούν πρώην 
δημαρίτες (από Ρεπούση μέχρι 
Φώτη Προβατά και από Μαχαί-
ρα μέχρι Παν-Παν). Φαίνεται 
πως ο κυρ-Φώτης ο Κουβέλης 
κάνει «δουλίτσα» (χρόνια στο 
κουρμπέτι της ίντριγκας και του 
φραξιονισμού). Να μην ξεχά-
σουμε, βέβαια, τον Μπουτάρη 
που… πάει με όλα. Και Ποτάμι 
στηρίζει και Ορφανό στηρίζει 
για το δήμο Θεσσαλονίκης και 
στη «Γέφυρα» συμμετέχει με 
την υπογραφή του. Και βέβαια, 
να μην ξεχάσουμε ότι στην εκ-
δήλωση εκπροσωπήθηκε επισή-
μως και η ΔΗΜΑΡ που έστειλε 
τριμελή αντιπροσωπία.

Ολοι αυτοί μαζεύτηκαν για 
να οργανώσουν εκδήλωση σ' 
ένα καφέ πολυτελείας κι αν θέ-
λαμε να καλαμπουρίσουμε θα 
λέγαμε ότι αυτοί που παρατά-
χθηκαν στο πάνελ (οχτώ νομα-
ταίοι) ήταν λίγο περισσότεροι 
από αυτούς που μαζεύτηκαν για 
να τους ακούσουν. Αν μάλιστα 
από το κοινό αφαιρέσουμε  τους 
«καθαρόαιμους» συριζαίους 
(Βούτσης, Φίλης, Σκουρλέτης, 
Τζανακόπουλος, Φωτίου, Χρι-
στοδουλοπούλου και άλλοι), συν 
εκείνους που είναι ΣΥΡΙΖΑ αλ-
λά… το σχέδιο προβλέπει να μην 
το λένε, παρά να δηλώνουν… κε-
ντροαριστεροί συνεργαζόμενοι 
(Ξενογιαννακοπούλου, Δανέλ-
λης, Παπαχριστόπουλος), τότε 
αυτοί που βρέθηκαν στο καφέ 
ήταν αισθητά λιγότεροι από 
όσους υπέγραψαν τη «Γέφυρα».

Σημασία όμως δεν έχει πόσοι 
μαζεύονται σ' αυτές τις φιέστες 

ή τι πολιτική δύναμη έχει καθέ-
νας απ' αυτούς (η συντριπτική 
πλειοψηφία δεν εκπροσωπεί 
παρά μόνο τον εαυτό της), αλλά 
ο πολιτικός ντόρος που γίνεται. 
Ενας ντόρος που θα ήταν σαφώς 
μικρότερος, αν δεν υπήρχαν οι 
υστερικές αντιδράσεις από το 
ΠΑΣΟΚ και ιδίως από την ανα-
σφαλή και μετεωριζόμενη Φώ-
φη και τα «στελεχάκια» που έχει 
μαζέψει γύρω της.

«Με τον ΣΥΡΙΖΑ βρισκόμα-
στε σε πόλεμο», λέει η Φώφη. 
Ο Χρηστίδης φτιάχνει στιχάκια 
ημερολογίου με «γέφυρες των 
στεναγμών», ο Λοβέρδος (που 
ονειρεύεται να γίνει υπουργός 
του Κούλη) χειροκροτεί τη Γεν-
νηματά θυμίζοντας τη φράση 
της «με τον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε 
σε πόλεμο», ενώ την ίδια στιγμή 
ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
όπως ο Γιωργάκης και ο Λαλιώ-
της ξεκαθαρίζουν πως… «ο λα-
ός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά». 
Η Φώφη τσινάει άγρια. Κι όσο 
τσινάει τόσο ενισχύει τους γεφυ-
ροποιούς, αφού τους δίνει πολι-
τική υπόσταση που μέχρι χτες 
δεν είχαν. Φωνάζει πως δε θα 
επιτρέψει «να λεηλατηθεί η πα-
ράταξη του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου από τους τυχοδιώκτες του κ. 
Τσίπρα», επιβεβαιώνοντας έτσι 

ότι «υπάρχει θέμα». Και πετάει 
κάτι κορόνες που γελάνε και τα 
τσιμέντα: «Για κάθε έναν που 
εξαγοράζεται, χίλιοι έρχονται 
στο Κίνημα Αλλαγής»! Ακόμα 
και τα στημένα γκάλοπ έχουν 
πάψει εδώ και καιρό να δίνουν 
στο ΚΙΝΑΛ ποσοστό μεγαλύτε-
ρο από το 8%. Γι' αυτό γελάνε και 
τα τσιμέντα με το… ρεύμα που 
έχει το ΚΙΝΑΛ της Φώφης. Και 
ξεκαρδίζονται όταν την ακούνε 
να λέει: «Το ΚΙΝΑΛ είναι εδώ, 
κάθε μέρα και πιο δυνατό, δεν 
μας χωράνε πια οι αίθουσες». Ο 
Λεβέντης βρήκε μιμήτρια…

Αν θέλει να ανιχνεύσει κανείς 
τις υπόγειες διεργασίες, δεν 
έχει παρά να διαβάσει προσε-
κτικά την επιστολή που έστειλε 
ο Λαλιώτης και δημοσιεύτηκε 
στο «Βήμα» της προηγούμενης 
Κυριακής. Πριν κάνουμε κάποια 
σχόλια, αξίζει να σταθούμε στο 
πώς παρουσίασαν τα παπαγα-
λάκια του ΣΥΡΙΖΑ την επιστολή 
Λαλιώτη. «Βέτο σε επανάληψη 
συγκυβέρνησης με τη ΝΔ όπως 
επί Σαμαρά – Βενιζέλου», ήταν ο 
τίτλος στην ιστοσελίδα thefaq.
gr, μια από τις διαδικτυακές 
«ντουντούκες» του ΣΥΡΙΖΑ. 
Στη δε ιστοσελίδα ysterografa.
gr, που είναι πολυσυλλεκτική, 
κάποιος που εμφανίζεται ως 

πολιτικός αναλυτής έγραψε: «Γι-
ώργος και Λαλιώτης έβγαλαν… 
απαγορευτικό για επανάληψη 
της συνεργασίας “με τη Δεξιά”: 
Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, 
ένα βιολογικό και ένα πολιτικό 
παιδί του Ανδρέα Παπανδρέου, 
με δημόσιες παρεμβάσεις τους 
έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα 
για το μέλλον του χώρου του πο-
λιτικού Κέντρου. (…) Ο Γιώργος 
Παπανδρέου πιο έντονα, και ο 
Κώστας Λαλιώτης πιο ευγενικά, 
κράτησαν αποστάσεις από τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Πριν τις εκλογές. Μό-
νο… πριν. Αντιθέτως, αμφότεροι 
ξεκαθάρισαν ότι θα αποτελούσε 
ασυγχώρητη επιλογή πολιτικής 
αυτοκτονίας για το Κίνημα Αλ-
λαγής, να επαναλάβει μετά τις 
εκλογές τη συνεργασία “με τη 
Δεξιά”. (…) Γιώργος Παπανδρέ-
ου και Κώστας Λαλιώτης λένε 
το ίδιο πράγμα. Και εκείνοι, σε 
αντίθεση με πρώην κυβερνητικά 
στελέχη της περιόδου Σαμαρά-
Βενιζέλου, εκφράζοντας… πολ-
λούς περισσότερους από τον 
εαυτό τους».

Τι γράφει λοιπόν ο Λαλιώτης 
στην προς «Βήμα» επιστολή; Λέ-
ει ότι αυτός πάντα ήταν και πα-
ραμένει ΠΑΣΟΚ (και ΚΙΝΑΛ πα-
ρεμπιπτόντως). Το τελευταίο του 
βγαίνει με το ζόρι και μάλιστα 
περιγράφει το ΚΙΝΑΛ ως ένα 
μετωπικό σχήμα (και όχι ενιαίο 
κόμμα), στο οποίο συμμετέχει 
το ΠΑΣΟΚ.  Οριοθετείται ένα-
ντι του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και «της 
ΝΔ, της Δεξιάς». Προειδοποιεί 
για την προοπτική «ιστορικών 
αντιστροφών της ταυτότητάς 
μας και της στρατηγικής μας» 
και για τυχόν «συγκυριακά, αδι-
έξοδα και ανιστόρητα μέτωπα 
κυβερνητικής συνεργασίας, που 
εγκλωβίζουν και ακυρώνουν τη 
δυναμική, τη διαδρομή και την 
προοπτική του ΠΑΣΟΚ και της 
Δημοκρατικής Προοδευτικής 
Παράταξής μας». Ευθεία βολή 
στο ενδεχόμενο κυβερνητικής 
συνεργασίας με τη ΝΔ, μ' άλλα 
λόγια. «Μόνον με αυτούς τους 
καθαρούς στρατηγικούς στό-
χους μπορούν να ταυτιστούν 
και να συμπορευτούν συμμε-
τοχικά και ενεργά εκατομμύρια 
πολίτες, που έχουν διαχρονικούς 
δεσμούς με το ΠΑΣΟΚ και την 
ευρύτερη Παράταξή μας. Μό-
νον έτσι το ΠΑΣΟΚ, η ΚεντροΑ-
ριστερά και το Κίνημα Αλλαγής 
δεν θα μετατρέπονται σε δεκα-
νίκι και ουρά είτε του ΣΥΡΙΖΑ, 
είτε της ΝΔ», γράφει με νόημα 
ο Λαλιώτης.

Ολα, λοιπόν, είναι ανοιχτά. Οι 
λογαριασμοί θα τακτοποιηθούν 
μετά τις εκλογές, ανάλογα με το 
αποτέλεσμα. Και σίγουρα η Φώ-
φη δε θα καλοπεράσει, καθώς οι 
Βενιζελολοβέρδοι θα πιέζουν 
για συνεργασία με τη ΝΔ, ενώ οι 
«αντιδεξιοί» θα πιέζουν για απο-
χή από κάθε τέτοια συνεργασία 
και για προσανατολισμό σε συ-
νεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά 
από νέες εκλογές (που θα γίνουν 
με απλή αναλογική). Στο μεταξύ, 
ο Τσίπρας παίζει το παιχνίδι της 
«ενότητας των προοδευτικών 
δυνάμεων».

Μια στο καρφί και μια στο 
πέταλο ο Γιωργάκης

Στη δήλωση που έκανε για να «ξεκαθαρίσει» ότι δεν παζαρεύει 
με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιωργάκης δεν είπε λέξη για το αν θέλει ή δε θέλει 
τη θέση του έλληνα επίτροπου στις Βρυξέλλες, που ήταν ο πυρήνας 
των φημών που διέρρεαν οι συριζαίοι. Το γεγονός δεν πέρασε απα-
ρατήρητο (το σχολιάσαμε κι εμείς την προηγούμενη εβδομάδα). 
Χρειάστηκε να περάσει περίπου ένα δεκαήμερο για να επανέλθει με 
νέες δηλώσεις (στον ΣΚΑΙ) διαψεύδοντας τις φήμες ότι του έκανε 
πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ και εμφανιζόμενος ως θιγμένος και μόνο που 
ακούει ότι του έγινε πρόταση, γιατί αυτός δε θα διαπραγματευόταν 
ποτέ τις θέσεις του με οποιοδήποτε αντάλλαγμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η διάψευση έγινε ταυτόχρονα με την ανακοί-
νωση της υποψηφιότητάς του στην Αχαΐα, που μέχρι τώρα παρέμε-
νε εκκρεμής. Εληξε το θέμα της υποψηφιότητάς του με τον τρόπο 
που αυτός ήθελε (ο ίδιος, ως πρώην πρωθυπουργός, δε χρειάζεται 
σταυρό και στην Αχαΐα θα εκλεγεί σίγουρα βουλευτής) και σε αντάλ-
λαγμα προσέφερε στη Γεννηματά μια μισή διάψευση. Γιατί εκείνο 
που διέψευσε είναι ότι έχει μπει σε παζάρι μέχρι στιγμής. Οχι ότι δεν 
ενδιαφέρεται για το πόστο του επίτροπου.

Για να μην παρεξηγηθεί, μάλιστα, η θέση του έσπευσε να απο-
κλείσει κάθε προοπτική συνεργασίας με τη ΝΔ, όχι όμως και με τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και την υπουργοποίηση των Τόλκα και Μωραΐτη τη 
χαρακτήρισε «λάθος τους», χωρίς να ανεβάσει τόνους και να πε-
ράσει σε χαρακτηρισμούς. Ο Γιωργάκης εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα 
χάσει τις εκλογές και άνοιξε το παράθυρο της μετεκλογικής συνερ-
γασίας, με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο. Κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ 
«να αξιολογήσει τα λάθη του, να κάνει την αυτοκριτική του, γιατί 
συγκάλυψε τον καραμανλισμό, είχε προσωπική συνεργασία με τον 
κ. Παυλόπουλο και τον κ. Καμμένο, και εδώ είμαστε»!

Τι σημαίνει αυτή η τοποθέτηση; Οτι το εκλογικό αποτέλεσμα θα 
καθορίσει τα πάντα. Αν το ΚΙΝΑΛ πάρει το σημερινό ποσοστό του 
ΠΑΣΟΚ, δε θα υπάρχει άλλη λύση από τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Αυτή είναι η γραμμή του Παπανδρέου (και όχι μόνο). Ο οποίος 
Παπανδρέου μπορεί και να μη χρειάζεται να βγει μπροστά για να 
υποστηρίξει αυτή τη γραμμή, γιατί στο μεταξύ ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να 
τον έχει κάνει επίτροπο. Τέτοιο δικαίωμα θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο αν 
κάνει τις εκλογές με τη λήξη της θητείας αυτής της κυβέρνησης. Οι 
νέοι επίτροποι θα τοποθετηθούν γύρω στον Σεπτέμβρη του 2019. 
Φυσικά, τα ονόματα μπορεί να δημοσιοποιηθούν γρηγορότερα. Θα 
έχουν μεσολαβήσει και οι ευρωεκλογές. Αν το ΚΙΝΑΛ δεν ξεκολλή-
σει από το 6%-7%, τότε το χαλί θα είναι στρωμένο για όσους προκρί-
νουν τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ενδεχομένως η επιλογή του 
Παπανδρέου για τη θέση του κοινοτικού επίτροπου από τον ΣΥΡΙΖΑ 
να λειτουργήσει ως καταλύτης για ευρύτερες εξελίξεις.
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Οι ΗΠΑ ξανατρίζουν τα δόντια 
στην Τουρκία

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πένς υπήρξε παραπάνω από 
σαφής αναφερόμενος στη ρωσοτουρκική συμφωνία για την 

πώληση ρωσικών πυραύλων S-400 στην Τουρκία. «Δε θα μείνουμε 
με σταυρωμένα χέρια ενόσω ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ αγορά-
ζει όπλα από τους αντιπάλους μας». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι 
«δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της Δύσης, όταν οι 
σύμμαχοί μας εξαρτώνται από την Ανατολή». Δεν πέρασαν παρά 
λίγες ώρες και ήρθε η απόφαση του αμερικανικού Κογκρέσου για 
αναβολή της παράδοσης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην 
Τουρκία. Ο εκβιασμός είναι σαφέστατος. Στον ίδιο εκβιασμό πε-
ριλαμβάνεται και η μερική υπαναχώρηση των ΗΠΑ για απόσυρση 
όλου του αμερικάνικου στρατιωτικού προσωπικού από τη Συρία. 
Θα παραμείνουν μερικές εκατοντάδες «σύμβουλοι», οι οποίοι 
θα συνεργάζονται με ευάριθμους ευρωπαίους στρατιωτικούς 
«συμβούλους», γεγονός που εμποδίζει τον Ερντογάν να δώσει 
μια «τελική λύση» στο Κουρδικό, εξαπολύοντας στρατιωτική 
επίθεση ενάντια στις στρατιωτικές δυνάμεις των Κούρδων της 
Συρίας, που εκπαιδεύονται και διευθύνονται από τους αμερικα-
νούς «συμβούλους».

Αναμένεται, λοιπόν, νέος γύρος αμερικανοτουρκικών παζαρι-
ών, που από πλευράς Αμερικανών θα έχουν ως αυστηρό προα-
παιτούμενο την ακύρωση από πλευράς Τουρκίας της συμφωνίας 
αγοράς των ρωσικών S-400.

ΥΓ. Ο Πενς είναι αντιπρόεδρος του Τραμπ. Το Κογκρέσο ελέγ-
χεται από τους Δημοκρατικούς. Η συνεργασία τους στο θέμα του 
κλοιού πιέσεων προς την Τουρκία δείχνει πως στα ζητήματα εξω-
τερικής πολιτικής κουμάντο κάνει το λεγόμενο «βαθύ κράτος».

Αντικυβερνητικό ξέσπασμα στην Αλγερία
Δεκάδες χιλιάδες ήταν οι 

Αλγερινοί που κατέβηκαν 
στους δρόμους του Αλγερίου 
στη μεγαλύτερη αντικυβερνη-
τική διαδήλωση από την εποχή 
της «αραβικής άνοιξης». Οι δι-
αδηλωτές διαμαρτύρονται για 
την προσπάθεια του Αμπντε-
λαζίζ Μουτεφλίκα να συνεχίσει 
για πέμπτη φορά τη θητεία του 
ως πρόεδρος, συμπληρώνοντας 
ήδη μία εικοσαετία στην εξου-
σία.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν 
την Παρασκευή 22 Φλεβάρη 
και συνεχίστηκαν (όχι μόνο στην 
πρωτεύουσα αλλά και σε άλλες 
πόλεις) το Σαββατοκύριακο 

παίρνοντας βίαιο χαρακτήρα. 
Πράγμα ασυνήθιστο τα τελευ-
ταία χρόνια για μία χώρα στην 

οποία η κυβέρνηση έμεινε αλώ-
βητη από την «αραβική άνοιξη», 
παρά το γεγονός ότι η ανεργία 

θερίζει (με το ένα τέταρτο του 
πληθυσμού κάτω των 30 να εί-
ναι χωρίς δουλειά).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αλ-
γερία είναι μία χώρα με πολλούς 
νέους ανθρώπους, αφού το 45% 
του πληθυσμού είναι κάτω των 
25 ετών. Μέχρι τώρα, το φάντα-
σμα του σκληρού εμφυλίου πο-
λέμου της δεκαετίας του ’90 (με 
200 χιλιάδες νεκρούς) μάλλον 
ενεργούσε αποτρεπτικά για να 
ξεσπάσουν νέες συγκρούσεις, 
όμως η κατάσταση που βιώνουν 
οι Αλγερινοί δεν τους αφήνει 
περιθώρια για περισσότερη 
«σταθερότητα». Κάποια στιγμή 
το καζάνι θα σκάσει.

Brexit: Θα ξαναγυρίσουν την 
κλεψύδρα που αδειάζει;

Σε απόγνωση βρίσκονται οι βρετανοί καπιταλιστές, σύμφωνα 
με δηλώσεις της γενικής γραμματέα του συνδικάτου τους 

(CBI), Κάρολιν Φέιρμπερν, στην εφημερίδα Sunday Times. Σύμ-
φωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το CBI, οι καπιταλιστές τα 
έχουν βάψει… μαύρα και η απαισιοδοξία έχει φουντώσει τους 
τρεις τελευταίους μήνες σε επίπεδα παρόμοια με αυτά της κρί-
σης του 2009, ταυτόχρονα με τον περιορισμό της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης. Το ίδιο ισχύει και για τους όγκους συναλλαγών των 
επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, που βρίσκονται 
στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλη του 2013 και αναμένεται 
να μειωθούν και άλλο με την αβεβαιότητα που υπάρχει στο θέμα 
της αποχώρησης της Βρετανίας από την ΕΕ με ή χωρίς συμφωνία. 
Η κερδοφορία των επιχειρήσεων έχει μειωθεί στο χαμηλότερο 
επίπεδο της τελευταίας εξαετίας, ενώ οι θέσεις εργασίας σημεί-
ωσαν την πιο μικρή αύξηση από τον Φλεβάρη του 2011.

Την ίδια στιγμή, οι Εργατικοί εμφανίζονται ανοιχτά πλέον υπέρ 
ενός νέου δημοψηφίσματος που θα επισφραγίσει την όποια συμ-
φωνία, στο οποίο θα υποστηρίξουν την παραμονή στην ΕΕ, αν η 
συμφωνία εξόδου δεν είναι αξιόπιστη. 

Από τη μεριά της η βρετανίδα πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι 
θα θέσει ξανά στην κρίση της Βουλής των Κοινοτήτων μια «τροπο-
ποιημένη» συμφωνία (που «επαναδιαπραγματεύεται» με την ΕΕ) 
μέχρι τις 12 Μάρτη. Το πόσο τροποποιημένη θα είναι απομένει 
να το δούμε, όμως στο ζήτημα-αγκάθι των ανοιχτών συνόρων 
Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, το λεγόμενο 
backstop, η ΕΕ δε φαίνεται να κάνει πίσω. Η ΕΕ θέλει τα σύνορα 
ανοιχτά, όμως αυτό σημαίνει τελωνειακή ένωση της Βρετανίας 
με την ΕΕ μέσω αυτών των συνόρων. Δηλαδή, τα εμπορεύματα 
που θα διακινούνται ελεύθερα μεταξύ των δύο Ιρλανδιών, θα 
μπορούν στη συνέχεια να περνούν ελεύθερα στη Βρετανία, μέσω 
της Βόρειας Ιρλανδίας που αποτελεί βρετανικό έδαφος.

Η Μέι έχει ζητήσει «νομικά δεσμευτικό κείμενο» για τη διάρ-
κεια που backstop (που θα ορίζει ότι αυτή η διάρκεια θα είναι 
καθορισμένη και σύντομη), όμως η ΕΕ αρνείται να κάνει οποια-
δήποτε αλλαγή της συμφωνίας που έχει υπογράψει με τη Μέι (η 
οποία απορρίφθηκε από τη βρετανική Βουλή) και το περισσότερο 
που δέχεται να παράσχει είναι μια επιστολή καλής θέλησης.

Αν η συμφωνία απορριφθεί ξανά από τη Βουλή, τότε στις 13 
Μάρτη θα γίνει ψηφοφορία για να αποφασίσει η Βουλή αν απο-
δέχεται να αποχωρήσει η Βρετανία από την ΕΕ χωρίς καμία συμ-
φωνία. Αυτό σίγουρα θα απορριφθεί, αφού κανείς δεν το θέλει 
(το ποσοστό εκείνων που θέλουν «άτακτο» Brexit είναι εξαιρετικά 
μικρό, ενώ οι καπιταλιστές θα… εξεγερθούν σε μία τέτοια περί-
πτωση), οπότε πάμε στις 14 Μάρτη με ψηφοφορία για την παρά-
ταση της εφαρμογής του άρθρου 50, δηλαδή την αλλαγή της 
ημερομηνίας αποχώρησης για κάποιο χρονικό διάστημα μετά 
τις 29 Μάρτη. Αυτό είναι και το πιθανότερο σενάριο. Η παράτα-
ση όμως δε θα λύσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, 
καθώς η Βρετανία έχει στριμωχτεί για τα καλά!

Ξέρατε ότι το «κομμουνιστι-
κό» Βιετνάμ ευημερεί; Το 

είπε ο Τραμπ στη συνάντηση 
που είχε με το… φίλο του Κιμ 
Γιονγκ Ουν (από την εξίσου 
«κομμουνιστική» Βόρεια Κο-
ρέα) στην πρωτεύουσα του 
Βιετνάμ Ανόι, στη δεύτερη με-
ταξύ τους συνάντηση για την 
«αποπυρηνικοποίηση» της κο-
ρεατικής χερσονήσου και την 
εξομάλυνση των σχέσεων των 
δύο χωρών.

Μετά την πρώτη μέρα με τις 
διαχύσεις και τα λοιπά, η συ-
νάντηση διακόπηκε απότομα 
(τα συνηθίζει κάτι τέτοια σόου 
ο Τραμπ), χωρίς να εκδοθεί 
κοινό ανακοινωθέν. Οι αμε-
ρικάνοι διπλωμάτες έτρεχαν 
να διαβεβαιώσουν ότι δεν 
πρόκειται για ρήξη. «Κάποιες 
φορές πρέπει να φεύγεις», 
είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη 
Τύπου που έδωσε, ενώ ο Λευ-
κός Οίκος στην ανακοίνωσή 
του φρόντισε να ρίξει τους τό-
νους. «Οι δύο ηγέτες συζήτη-

σαν διάφορους τρόπους για να 
προωθήσουν την αποπυρηνι-
κοποίηση αλλά και οικονομικά 
ζητήματα», ανέφερε η ανακοί-
νωση, σημειώνοντας ότι Τραμπ 
και Κιμ «είχαν πολύ καλές και 
εποικοδομητικές συναντήσεις 
στο Ανόι» και τονίζοντας ότι 
«δεν επετεύχθη συμφωνία σε 
αυτήν τη χρονική στιγμή, αλ-
λά οι ομάδες των δύο ηγετών 
ανυπομονούν να συναντηθούν 
ξανά στο μέλλον».

Ολα δείχνουν ότι έχει δρο-
μολογηθεί η σύσφιξη των σχέ-
σεων των δύο χωρών (διαφο-
ρετικά δε θα γινόταν καν το 
ταξίδι του Τραμπ) και η Βόρεια 
Κορέα θα αποδεχτεί μάλλον 
να υποχωρήσει, αν θέλει να 
«ευημερήσει» και αυτή όπως 
το Βιετνάμ. 

Δυο χώρες που κάποτε 
αγωνίστηκαν κατά του αμερι-
κάνικου ιμπεριαλισμού, τώρα, 
έχοντας εδώ και χρόνια ξεφτί-

σει πλήρως, και κρατήσει μό-
νο το… κόκκινο αστέρι από το 
επαναστατικό τους παρελθόν, 
δίνουν γην και ύδωρ στους 
πάλαι ποτέ δυνάστες τους. 
Το πόσο θα… ευημερήσουν 
το αφήνουμε σ’ εσάς να το 
φανταστείτε. Εμείς απλά θα 
αναφέρουμε ότι ο κατώτατος 
μισθός στο Βιετνάμ είναι μό-
λις 53 ευρώ (1.4 εκατομμύρια 
βιετναμέζικα ντονγκ) και ο 
μέσος γύρω στα 210 ευρώ (5.5 
εκατομμύρια ντονγκ), όταν ένα 
λίτρο γάλα κοστίζει 1.2 ευρώ 
(δηλαδή περίπου όσο και στην 
Ελλάδα). Φυσικά υπάρχουν 
και τρόφιμα πιο φτηνά, όπως 
το ρύζι που κοστίζει το ένα τέ-
ταρτο της τιμής που έχει στη 
χώρα μας (περίπου 70 λεπτά 
το κιλό) και τα αυγά που κο-
στίζουν το μισό, όμως κάτι θα 
πρέπει να είναι σχετικά φτη-
νότερο, γιατί διαφορετικά οι 
εργάτες θα πέθαιναν από την 
πείνα. Οχι όμως και να μιλάμε 
για «ευημερία»!

Για χάρη της… ευημερίας!

Ινδία-Πακιστάν

Ανοιξαν τον ασκό του Αιόλου
Η επίθεση αυτοκτονίας 

από ισλαμιστές μαχη-
τές της οργάνωσης Jaish-e-
Mohammed (JeM) στο Κασμίρ, 
που οδήγησε στο θάνατο 49 ιν-
δών μπάτσων στις 14 Φλεβά-
ρη, δε θα έμενε αναπάντητη. 
Η ινδική αεροπορία βομβάρ-
δισε την περασμένη Τρίτη ένα 
στρατόπεδο ανταρτών στο 
Πακιστάν, στη μεγαλύτερη 
στρατιωτική επιχείρηση εντός 
των συνόρων του Πακιστάν (50 
χιλιόμετρα από τα σύνορα) 
που έχει γίνει από τότε που τε-
λείωσε ο τελευταίος από τους 
τρεις πολέμους που έχουν γίνει 
μέχρι σήμερα, δηλαδή από το 
1971! 

Η άγρια καταστολή που εδώ 
και χρόνια ασκεί η Ινδία στο 

Κασμίρ και οι χρόνιες αντιθέ-
σεις της με το Πακιστάν (το 
οποίο υποστηρίζει το αυτο-
νομιστικό κίνημα στο Κασμίρ, 
για τους δικούς του φυσικά 
λόγους) βρίσκονται πίσω από 
τις συγκρούσεις που ξέσπα-
σαν την περασμένη Τετάρτη. 
Συγκρούσεις που οδήγησαν 

στην κατάρριψη αεροσκαφών 
τόσο της Ινδίας όσο και του 
Πακιστάν. 

Οι δύο πλευρές εμφανίζο-
νται να μην επιζητούν την κλι-
μάκωση, όμως αυτή ήδη έχει 
συντελεστεί. Μένει να δούμε 
κατά πόσο θα σταματήσει 
εκεί. Πυρηνικά δεν πρόκειται 

να χρησιμοποιήσουν, φυσι-
κά, γιατί και οι δυο πλευρές 
γνωρίζουν πού θα οδηγούσε 
η χρήση τους, όμως αυτό δε 
σημαίνει ότι η ειρήνη δε βρί-
σκεται σε κίνδυνο. 

Σε μια εποχή έξαρσης των 
αντιθέσεων μεταξύ όχι μόνο 
των ιμπεριαλιστικών κρατών 
αλλά και των μικρότερων, 
που με όχημα τον εθνικισμό 
προσπαθούν να κερδίσουν 
πόντους στην παγκόσμια σκα-
κιέρα, καταπιέζοντας πάντα 
τις μειονότητες, πολεμικά γε-
γονότα όπως αυτό μεταξύ Ινδί-
ας και Πακιστάν δεν πρέπει να 
ξενίζουν. Η μεγαλύτερη απάτη 
που επί χρόνια μας τάιζαν οι 
απολογητές του καπιταλισμού 
είναι η «παγκόσμια ειρήνη»!
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Ο ξεχασμένος πόλεμος 
της Λιβύης

Μπορεί ο πόλεμος στη Λιβύη να μην καταλαμ-
βάνει τον παραμικρό χώρο στα πρωτοσέλιδα 

των μεγάλων ειδησεογραφικών πρακτορείων, όμως 
το μπρα-ντε-φερ μεταξύ των διαφόρων πόλων εξου-
σίας στη χώρα συνεχίζεται, οχτώ χρόνια μετά την 
πτώση του καθεστώτος Καντάφι, που ακολούθησε 
την εισβολή των δυτικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Τον Ιούνη του 2018, ξέσπασαν για άλλη μια φο-
ρά σφοδρές συγκρούσεις για τον έλεγχο της πε-
ριοχής της «Ημισελήνου του Πετρελαίου», μεταξύ 
του Τομπρούκ και της Σιντρ στο ανατολικό τμήμα 
της χώρας, ανάμεσα στον ισλαμιστή πολέμαρχο 
Ιμπραχίμ Τζαθράν και τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό 
του στρατηγού Χαφτάρ, διακόπτοντας πλήρως την 
παραγωγή πετρελαίου για μήνες και βυθίζοντας το 
λιβυκό λαό ακόμα πιο βαθιά στην εξαθλίωση. Ηταν η 
ένατη φορά που ο έλεγχος μιας από τις πιο πλούσιες 
σε πετρέλαιο περιοχές της Αφρικής άλλαξε χέρια, 
από το 2011 που ξεκίνησε ο πόλεμος.

Από τις συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων πολι-
τοφυλακών που δρουν στην πρωτεύουσα της χώρας 
Τρίπολη σκοτώθηκαν περισσότεροι από 115 άμαχοι, 
ενώ λόγω της σφοδρότητας των συγκρούσεων 
περισσότεροι από 25.000 άμαχοι εκτοπίστηκαν. 
Οι συγκρούσεις κόπασαν ύστερα από προσωρινή 
ανακωχή μεταξύ των πολιτοφυλακών με τη διαμε-
σολάβηση του ΟΗΕ, ενώ συνεχίζονται στο νότιο 
τμήμα της χώρας.

Το μέτωπο των δυτικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων 
που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο έχει διασπαστεί, 
με τη Γαλλία και την Ιταλία να υποστηρίζουν αντί-
θετες πλευρές. Τον Μάη του 2018, ο Μακρόν διορ-
γάνωσε συνέδριο στο Παρίσι για τον πόλεμο στην 
Λιβύη, στο οποίο δεν κάλεσε την Ιταλία, η οποία 
διοργάνωσε το δικό της συνέδριο στο Παλέρμο 
έξι μήνες μετά. Τον Δεκέμβρη του 2018, ο Μακρόν 
υποσχέθηκε ότι θα προωθήσει τη διενέργεια νέων 
εκλογών στην Λιβύη, μια υπόσχεση που πολύ πιθα-
νό να οξύνει ακόμα περισσότερο τις συγκρούσεις 
μεταξύ των πόλων εξουσίας στη χώρα, προκειμένου 
να διεκδικήσουν περισσότερο έδαφος, ενισχύοντας 
τη θέση τους ενόψει εκλογών, όποτε και αν γίνουν 
αυτές, δεδομένου ότι δεν υπάρχει συμφωνημένο συ-
νταγματικό πλαίσιο που θα καθορίσει τη διαδικασία.

Αυτή τη στιγμή, οι βασικοί πόλοι εξουσίας, όπως 
έχουν διαμορφωθεί, είναι η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων που έχει τη στήριξη του Λιβυκού Εθνικού 
Στρατού, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη και κα-
λύτερα οργανωμένη ένοπλη δύναμη, υπό την ηγεσία 
του στρατηγού Χαφτάρ, το Γενικό Εθνικό Κογκρέσο 
που στηρίζεται από μια ομοσπονδία πολιτοφυλακών, 
οι Κανταφιστές, οι οποίοι απολαμβάνουν τη στήρι-
ξη μερίδας του λιβυκού λαού που συμμετέχει στις 
διαδηλώσεις που οργανώνουν, ενώ τμήμα τους έχει 
στρατολογηθεί στο στρατό του Χαφτάρ, οι ισλαμι-
στές, υπό τον πολέμαρχο Ιμπραχίμ Τζαθράν και η 
Ανσάρ Αλ Σαρία, τοπικό παρακλάδι της Αλ Κάιντα. 
Προς το παρόν, οι Αμερικάνοι και η Βρετανία στη-
ρίζουν το Γενικό Εθνικό Κογκρέσο, παρέχοντάς του 
πολεμικό εξοπλισμό και εκπαίδευση, εύκολα όμως 
μπορούν να αποσύρουν τη στήριξή τους, δίνοντάς 
την κάπου αλλού, αν οι συσχετισμοί μεταξύ των πό-
λων εξουσίας που λυμαίνονται τη Λιβύη αλλάξουν, 
όπως έκαναν στο παρελθόν με τη Βουλή των Αντι-
προσώπων, όταν εκδιώχτηκε από την Τρίπολη, κίνη-
ση που τελικά αποδείχτηκε λανθασμένη.

Η κατάσταση στη χώρα παραμένει ιδιαίτερα ρευ-
στή, με τις δυτικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις να δι-
αγκωνίζονται για τον έλεγχο των τεράστιων αποθε-
μάτων υδρογονανθράκων της χώρας, στηρίζοντας 
πότε τη μια και πότε την άλλη πλευρά, ανάλογα με 
το ποια φαίνεται να επικρατεί προσωρινά. Τον κατα-
τεμαχισμό της χώρας ενισχύει και η έλλειψη ενιαίας 
εθνικής ταυτότητας, με το σύστημα των φυλών να 
κυριαρχεί, γεγονός που ενισχύει τις αποσχιστικές 
τάσεις και περιπλέκει την κατάσταση που μόνο προς 
εξομάλυνση δε φαίνεται να βαδίζει. Το μόνο σίγου-
ρο είναι ότι η ιμπεριαλιστική επέμβαση απέχει πολύ 
από το να πετύχει τους στόχους της, αποτελώντας 
άλλη μια γκάφα της αμερικάνικης εξωτερικής πο-
λιτικής και των δυτικών ιμπεριαλιστών, κυρίως της 
Γαλλίας και της Ιταλίας.

Βενεζουέλα

Στα άκρα οι κόντρες υπό την απειλή 
για αμερικάνικη εισβολή

Η κόντρα μεταξύ του προέδρου 
της Βενεζουέλας Νικολάς 

Μαδούρο και του αρχηγού της 
αμερικανόδουλης αντιπολίτευ-
σης και προέδρου του κοινοβου-
λίου, που έχει αυτοανακηρυχθεί 
«πρόεδρος» της χώρας, Χουάν 
Γκουαϊδό, επικεντρώνεται πλέον 
στο ζήτημα της «ανθρωπιστικής 
βοήθειας». Μιας «βοήθειας» που 
έρχεται (από πού αλλού;) από τις 
ΗΠΑ, οι οποίες θεωρούν ότι με 
τον τρόπο αυτό θα διεισδύσουν 
καλύτερα στη χώρα, αποτελώντας 
εγγύηση για την καταπολέμηση 
της πείνας!

Και τι εγγύηση! Τρόφιμα και 
φάρμακα για πέντε χιλιάδες αν-
θρώπους για δέκα μέρες έστει-
λαν οι ΗΠΑ μέσω Κολομβίας. Σε 
απάντηση, ο Μαδούρο διέταξε 
το κλείσιμο των συνόρων πρώτα 
με τις Ολλανδικές Αντίλλες και 
τη Βραζιλία και στη συνέχεια με 
την Κολομβία. Οι συγκρούσεις 
δεν αποφεύχθηκαν στα σύνορα, 
με ένα νεκρό στα σύνορα με τη 
Βραζιλία την Παρασκευή 22 Φλε-
βάρη και δύο νεκρούς στα σύνο-
ρα με την Κολομβία το Σάββατο 
23 Φλεβάρη, κατά την επιχείρηση 
εισόδου της αμερικάνικης «βοή-
θειας», που εμποδίστηκε από το 
στρατό της Βενεζουέλας. Ετσι, 
οι υποσχέσεις του Γκουαϊδό ότι 
η «βοήθεια» θα περάσει με κάθε 
τρόπο έμειναν στο κενό.

Οι Αμερικάνοι απείλησαν ότι 
θα πάρουν πρόσθετα μέτρα κατά 

του καθεστώτος Μαδούρο και 
επέβαλαν πρόσθετες κυρώσεις 
κατά τεσσάρων κυβερνητών της 
χώρας, που εξακολουθούν να στη-
ρίζουν τον Μαδούρο, παγώνοντας 
τα περιουσιακά τους στοιχεία στις 
ΗΠΑ και απαγορεύοντας στους 
αμερικάνους πολίτες και επιχει-
ρήσεις να συναλλάσσονται μαζί 
τους.

Από τη μεριά της η Ρωσία, διά 
στόματος του γραμματέα του 
Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, 
Νικολάι Πατρούσεφ, καταγγέλ-
λει την αμερικάνικη υπεροψία 
και τις πολεμικές κινήσεις της 
Ουάσινγκτον που ενισχύει τα 
στρατεύματά της στις γειτονικές 
χώρες (Πουέρτο Ρίκο και Κολομ-
βία) προλειαίνοντας το έδαφος 
για μία ενδεχόμενη στρατιωτική 
εισβολή στη χώρα.  

Διπλωμάτες από δέκα χώρες 

της ομάδας της Λίμα, που συ-
γκροτείται από δεκατέσσερις 
αμερικάνικες χώρες (μεταξύ των 
οποίων η Αργεντινή, η Βραζιλία, ο 
Καναδάς, η Χιλή, η Κολομβία και 
η Ονδούρα), συναντήθηκαν στην 
Μπογκοτά της Κολομβίας (υπό 
το… πατρικό βλέμμα του αμερι-
κάνου αντιπροέδρου Μάικ Πενς, 
που δεν έχασε την ευκαιρία να 
εκτοξεύσει ξανά απειλές κατά των 
στρατιωτικών που εξακολουθούν 
να στηρίζουν τον Μαδούρο) και 
κατήγγειλαν για μία φορά ακόμα 
τον Μαδούρο, καθιστώντας τον 
υπεύθυνο για τη ζωή του Γκουαϊδό.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα αυξή-
σουν τη βοήθειά τους στις γειτονι-
κές της Βενεζουέλας χώρες, στις 
οποίες έχουν καταφύγει εκατο-
ντάδες χιλιάδες Βενεζουελάνοι 
(για τρία εκατομμύρια κάνουν 
λόγο τα δυτικά πρακτορεία).

Με αυτά τα δεδομένα, η κατά-
σταση στη Βενεζουέλα φαίνεται 
να οξύνεται και ένα αμερικάνικο 
χτύπημα είναι ολοένα και πιο πι-
θανό, αν δε φανεί κάποια άλλη 
λύση. Το πώς και το πότε θα γί-
νει το χτύπημα αυτό κανείς δεν 
το γνωρίζει, αλλά αποτελεί μιας 
πρώτης τάξης ευκαιρία για τις 
ΗΠΑ προκειμένου να βγουν ξανά 
επιθετικά στο διεθνές προσκήνιο 
με πρόσχημα την «αποκατάσταση 
της δημοκρατίας» στη χώρα της 
Λατινικής Αμερικής που εδώ και 
πολλά χρόνια έχει αποσκιρτήσει 
από το στρατόπεδό τους και προ-
σπαθεί να ενταχθεί στη ρωσική 
και κινεζική σφαίρα επιρροής. 
Ομως, τόσο η Ρωσία όσο και η 
Κίνα είναι πολύ μακριά και ου-
σιαστικά ανίσχυρες να παίξουν 
κάποιο ρόλο στην πράξη (π.χ. 
όπως έπαιξε η Ρωσία στη Συρία, 
στην οποία διέθετε παραδοσιακά 
στρατιωτικές βάσεις). Αυτό είναι 
που κάνει ακόμα πιο εύκολη μία 
αμερικάνικη επίθεση. 

Σε καμία περίπτωση, όμως, οι 
αμερικάνικες απειλές κατά της 
Βενεζουέλας δε θα πρέπει να 
μας κάνουν να ξεχάσουμε τι καθε-
στώς είναι αυτό που πρεσβεύει ο 
Μαδούρο. Αλλο πράγμα η καταγ-
γελία μιας ιμπεριαλιστικής επέμ-
βασης κι άλλο η υποστήριξη του 
καθεστώτος που κάθε άλλο παρά 
σοσιαλιστικό είναι, όπως τόσες 
φορές με στοιχεία έχουμε απο-
δείξει από αυτές εδώ τις στήλες, 
από την εποχή του Τσάβες ακόμα.

Τους στενούς δεσμούς μεταξύ 
των δυναστικών καθεστώτων 

του Κόλπου και του Ισραήλ έρχε-
ται να επιβεβαιώσει για άλλη μια 
φορά ο ισραηλινός τηλεοπτικός 
σταθμός Κανάλι 13. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του σταθμού, η Σαου-
δική Αραβία είχε υποστηρίξει 
δραστήρια το Ισραήλ κατά τη 
διάρκεια της εισβολής του στο 
νότιο Λίβανο και την επίθεση που 
είχε εξαπολύσει ενάντια στη Χεζ-
μπολά το καλοκαίρι του 2006. Η 
ήττα των σιωνιστών στο Λίβανο 
και τα γερά πλήγματα που δέχτη-
κε ο ισραηλινός στρατός από τα 
ένοπλα τμήματα της Χεζμπολά 
κατά τη διάρκεια της εισβολής 
προκάλεσαν μεγάλη απογοήτευ-
ση και εκνευρισμό στο καθεστώς 
της Σαουδικής Αραβίας, που είδε 
το Ιράν -μέσα από την υποστή-
ριξη στη Χεζμπολά- να κερδίζει 
έδαφος, αποκτώντας ρόλο περι-
φερειακής δύναμης στις εξελίξεις 
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Το ρεπορτάζ του ισραηλινού 
καναλιού υποστηρίζει ότι η συνερ-

γασία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας 
και Ισραήλ είχε ξεκινήσει λίγο πα-
λιότερα, το 2003, όταν ο σφαγέας 
των Παλαιστινίων στα προσφυγι-
κά στρατόπεδα του νοτίου Λιβά-
νου Σάμπρα και Σατίλα και μετέ-
πειτα ισραηλινός πρωθυπουργός, 
Αριέλ Σαρόν, έχει δώσει διαταγή 
στο διοικητή της Μοσάντ να διε-
ρευνήσει τη δυνατότητα οικοδό-
μησης σχέσεων με τα καθεστώτα 
του Κόλπου.

Τους ισχυρισμούς του καναλιού 
στηρίζει -με συνέντευξη που έδω-
σε σ’ αυτό- ο πρώην αρχηγός των 
μυστικών υπηρεσιών της Σαουδι-
κής Αραβίας, πρίγκιπας Τουρκί 
Αλ Φαϊζάλ, στην οποία είπε ότι οι 
σχέσεις του Ισραήλ με κάποια από 
τα καθεστώτα του Κόλπου ξεκίνη-
σαν περίπου πριν από 25 χρόνια. 
Το ισραηλινό κανάλι αποκάλυψε 
ακόμα ότι το Ισραήλ είχε εξετάσει 
πολλές φορές στο παρελθόν το 
ενδεχόμενο να επιτεθεί στις πυ-
ρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, 
μεταξύ του 2009 και του 2012 εν 
γνώσει της Σαουδικής Αραβίας 

και των Αμερικάνων.
Ο πρίγκιπας του σαουδαραβι-

κού στέμματος, Μοχάμεντ Μπιν 
Σαλμάν, δούλεψε δραστήρια 
στην κατεύθυνση της παραπέρα 
ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ 
της Σαουδικής Αραβίας και του 
Ισραήλ, από το 2016 που ανέλαβε 
κυβερνητικά καθήκοντα. Από την 
πλευρά του, το Ισραήλ δε χάνει 
την ευκαιρία να δηλώνει ότι έχει 
βρει έναν αξιόπιστο σύμμαχο στο 
πρόσωπο του Σαλμάν και πως επι-
θυμεί να τον δει σύντομα βασιλιά 
της Σαουδικής Αραβίας.

Η διαπλοκή των σκοταδιστι-
κών αραβικών καθεστώτων του 
Κόλπου με τη «μοναδική δημο-
κρατία» της Μέσης Ανατολής, 
έχοντας ως συνδετική ύλη τους 
Αμερικάνους, είναι εδώ και πολλά 
χρόνια γνωστή. Τα πετροδολάρια 
κάνουν αυτά τα καθεστώτα τους 
καλύτερους πελάτες της αμερικά-
νικης και ισραηλινής πολεμικής 
βιομηχανίας και παράλληλα τα 
καθιστούν περιφερειακές δυνά-
μεις που πασχίζουν να περιορί-

σουν την αυξανόμενη παρουσία 
του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, 
έχοντας κοινά συμφέροντα με 
τους σιωνιστές. Η εμπλοκή του 
Ιράν στον πόλεμο της Συρίας και η 
έκβαση αυτού του πολέμου προς 
όφελος της Ρωσίας και του Ιράν 
πιθανότατα θα ενισχύσει ακόμα 
περισσότερο τη συνεργασία σε 
όλα τα επίπεδα μεταξύ αυτών των 
καθεστώτων και των σιωνιστών.

Σαουδική Αραβία – Ισραήλ

Ερωτας που κρατάει χρόνια
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Μνημονιακή 
επιτροπεία

Δεν έχουμε ανάγκη να υιοθετήσουμε τις 
κραυγές της αντιπολίτευσης για «κόλαφο κατά 
της κυβέρνησης», αναφορικά με τη δεύτερη μετα-
μνημονιακή έκθεση της Κομισιόν. Μπορούμε να 
κάνουμε τη δική μας αποτίμηση. Αποτίμηση ουσίας 
και όχι αντιπολιτευτικού εντυπωσιασμού.

Ούτε, βέβαια, θα υιοθετήσουμε τις εξυπνάδες 
του Τσακαλώτου ότι «σε οποιαδήποτε έκθεση 
οποιουδήποτε οργανισμού περιλαμβάνονται σημεία 
θετικά και σημεία κριτικής». Ας πει ο Τσακαλώτος 
ποια είναι τα σημεία κριτικής και τι περιεχόμενο 
έχουν και μετά το συζητάμε.

Υπήρξε, βέβαια, και η «βοήθεια» από τον 
Μοσκοβισί, ένα «δικό μας» άνθρωπο, αν σκεφτούμε 
ότι επισκέπτεται την Αθήνα πιο συχνά από το Παρίσι. 
Και βέβαια, ψηφίζει «Αλέξη και ξερό ψωμί». Είναι 
τόσο απροκάλυπτος στην αβάντα που κάνει προς 
τους Τσιπραίους ώστε ακυρώνει και το ελάχιστο 
κύρος που θα μπορούσαν να έχουν τα λεγόμενά του.

Το πρώτο που διαπιστώνει κανείς με μια ματιά 
στην έκθεση της Κομισιόν είναι ότι η μνημονιακή 
επιτροπεία συνεχίζεται. Οπως και πριν. Αλλαξε λίγο η 
μορφή της, αλλά η ουσία παραμένει αναλλοίωτη.

Δείτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η έκθεση 
αναφέρει ότι «η κυβέρνηση ενημέρωσε τα ευρωπαϊκά 
θεσμικά όργανα ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει 
στο εγγύς μέλλον σε αναθεωρήσεις των συστημάτων 
δόσεων για τις οφειλές σε Εφορία και ασφαλιστικά 
ταμεία, καθώς θα πρέπει να γίνει περαιτέρω τεχνική 
ανάλυση».

Το μέτρο των 120 δόσεων δεν πέρασε από την 
τρόικα. Οχι μόνο για οφειλές προς την εφορία, για 
τις οποίες η τρόικα ήταν κάθετα αρνητική, αλλά και 
για τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, που η 
κυβέρνηση είχε διαβεβαιώσει ότι συμφωνήθηκε κατά 
την τελευταία επιθεώρηση από την τρόικα. Για να μην 
κολλήσει στο Eurogroup η εκταμίευση της δόσης των  
750 εκατ., η κυβέρνηση απέσυρε το μέτρο.

Το μέτρο των 120 δόσεων για τις οφειλές προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία θα εφαρμοστεί οπωσδήποτε, 
έσπευσε να «σφυρίξει» η Αχτσιόγλου (με διαρροή, 
όχι με επίσημο δελτίο Τύπου). Ισως γνωρίζει ότι η 
τρόικα είναι «ανοιχτή» ως προς αυτό (προφανώς, 
επειδή αφορά και καπιταλιστικές επιχειρήσεις). Την 
Αχτσιόγλου την ενδιαφέρει μόνο το «μαγαζί» της, ενώ 
η κυβέρνηση τα απέσυρε όλα.

Μπορεί μέχρι τις ευρωεκλογές να τα βρουν με την 
τρόικα και να καταφέρουν να νομοθετήσουν. Ισως 
μόνο το μέτρο για τις 120 δόσεις στα ασφαλιστικά 
ταμεία, ίσως και για την εφορία. Δεν είναι αυτό το 
θέμα. Το θέμα είναι πως δεν μπορεί να γίνει τίποτα 
αν δεν έχει την έγκριση της τρόικας. Υπάρχουν 
κάποιες εξαμηνιαίες δόσεις επιστροφών από τόκους 
ελληνικών ομολόγων που διακρατούν η ΕΚΤ και 
οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της ΕΕ, που δεν 
εκταμιεύονται, αν δεν υπάρξει πλήρης συμμόρφωση 
με τα προαπαιτούμενα.

Και όχι μόνο με προαπαιτούμενες νέες ρυθμίσεις, 
που δεν είναι πολλές (λίγα πράγματα έμειναν ως 
«ουρές» μετά το τρίτο Μνημόνιο), αλλά με το μέγα 
προαπαιτούμενο, που είναι η διατήρηση αλώβητης 
της μνημονιακής πολιτικής σε όλους τους τομείς.

Δείτε για παράδειγμα μια άλλη προειδοποίηση της 
έκθεσης της τρόικας. Αν, γράφει, υπάρξει δικαίωση 
των προσφυγών συνταξιούχων και δημόσιων 
υπάλληλων από το ΣτΕ και χρειαστεί να επιστραφούν 
αναδρομικά, αυτές οι επιστροφές θα πρέπει να 
εξισορροπηθούν με ισοδύναμα μέτρα περικοπών σε 
μισθούς και συντάξεις!

στο ψαχνό

Σόου
Επρεπε να βρουν έναν τρόπο να στή-

σουν ένα σόου στο υπουργείο Εξωτερικών, 
για να περιβάλει με τη στοργή του τη νέα 
ηγεσία ο Τσίπρας. Θυμήθηκαν, λοιπόν, τέ-
λη Φλεβάρη να κόψουν την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα. Πήγε ο Τσίπρας, εκφώνησε ένα 
δεκάρικο καταλήγοντας με την «ιστορική 
Συμφωνία των Πρεσπών» και η σεμνή τε-
λετή έλαβε τέλος με την απαραίτητη φω-
τογράφιση: ο Τσίπρας στο βήμα, και δίπλα 
του η… τετράδα των μεγάλων επιτυχιών. Ο 
Κατρούγκαλος με κατακόκκινη γραβάτα 
και ποσέ (κομμουνιστής γαρ!) να κοιτάζει 
κατευθείαν το φακό. Οι άλλοι τρεις να κοι-
τάζουν με θαυμασμό τον Τσίπρα: η Σία με 
σοβαρό «λουκ», ο Τέρενς με πράσινη γρα-
βάτα (για να δείξει ότι ανήκει στον… κε-
ντρώο χώρο) και ο Μπόλαρης  με γραβάτα 
σε χρώμα βαθύ μπλε (για να αποποιηθεί 
το πασοκικό του παρελθόν). Κι έζησαν 
αυτοί καλά κι εμείς χειρότερα.

Σκουπιδαριό
Η Δράση ανακοίνωσε ότι «ανέστειλε 

την κομματική της δραστηριότητα, για 
να στηρίξουν τα στελέχη της τη Νέα Δη-
μοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη». 
Τεράστιο πολιτικό γεγονός! Μια χούφτα 
νεοφιλελεύθεροι, με ταξικό μίσος για οτι-
δήποτε το εργατικό και λαϊκό, χωρίς κα-
μιά λαϊκή απήχηση, διαβιώνουν εδώ και 
χρόνια στις παρυφές της Δεξιάς (κάποια 
στιγμή κάποιοι από δαύτους πέρασαν και 
από το Ποτάμι) και προσπαθούν να μας 
πείσουν ότι αποτελούν τόσο αξιόλογο 
πολιτικό μέγεθος, ώστε η επίσημη ένταξή 
τους στη ΝΔ θα γείρει τη ζυγαριά. 

Αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι ο σημερι-
νός πρόεδρος της Δράσης Θ. Σκυλακάκης 
υπήρξε στέλεχος της ΝΔ και ευρωβουλευ-
τής της. Στενά συνδεδεμένος με την οικο-
γένεια Μητσοτάκη, ακολούθησε τη Ντόρα 
στη βραχύβια Δημοκρατική Συμμαχία και 
μετά την επιστροφή της Ντόρας στη ΝΔ, 
πέρασε στη Δράση, της οποίας έγινε πρό-

εδρος. Το Γενάρη του 2017 ανακοινώθηκε 
η συνεργασία της Δράσης με τη ΝΔ του 
Κούλη, ενώ ο  Σκυλακάκης ανέλαβε επι-
κεφαλής της «Ομάδας Δρασης της ΝΔ 
για θέματα προσέλκυσης επενδύσεων, 
άρσης εμποδίων στην επιχειρηματικότη-
τα και εξωστρέφειας μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων». Ποιο είναι το καινούργιο, 
λοιπόν; Οτι φρόντισε να αποσύρει τον 
τίτλο από τον Αρειο Πάγο, μη τυχόν και 
πάρει κάνας άλλος το «μαγαζί»;

Πολακιάδα τέλος;
Μπορεί ορισμένοι συντάκτες της Εφ-

Συν (ορισμένοι συντάκτες, ενυπόγρα-
φα, όχι η εφημερίδα) να καταφέρθηκαν 
σκληρά κατά του Πολάκη και να ζήτησαν 
από τον Τσίπρα να τον διώξει από την κυ-
βέρνηση, όμως ο Τσίπρας το μόνο που 
έκανε ήταν να απευθύνει παραινέσεις 
στους υπουργούς (χωρίς να κατονομά-
σει τον Πολάκη) να μην τσιμπάνε στις 
προκλήσεις της αντιπολίτευσης και να 
μην μπαίνουν σε καυγάδες που λειτουρ-
γούν αποπροσανατολιστικά. Μπορεί 
η ΝΔ να αναπαρήγαγε τα ερωτήματα 
συντάκτη της ΕφΣυν σε δική της ανα-
κοίνωση, όμως όλα δείχνουν ότι αυτή η 
ιστορία «εξεμέτρησε το ζην». Ο,τι ήταν 
να βγάλουν το έβγαλαν. Το δάνειο ήταν 
νομότυπο (το αν ήταν και ηθικό έχει 
επίσης κριθεί), ενώ ποινικά ασχολείται 
ο εισαγγελέας (που δε θα βρει τίποτα, 
γιατί ηχητικό δεν κυκλοφόρησε και ο 
Πολάκης λέει ότι τον τηλεφωνικό διά-
λογο με τον Στουρνάρα τον θυμόταν 
απέξω, γιατί έχει πολύ καλό μνημονικό), 
οπότε θα ψάξουν κάτι άλλο.

Κοκορομαχίες
Την πάτησε η ΝΔ με τη συνέντευξη 

Τσακαλώτου στο CNBC, αφού αντί να 
βάλει κάποιον ν' ακούσει τη συνέντευ-
ξη, πιάστηκε από τις «κιτρινιές» κάποι-
ων φιλικών της Μέσων και εξέδωσε 
ανακοίνωση για να… ευχαριστήσει 
τον υπουργό Οικονομικών «όχι τόσο 

για την αυτονόητη πρόβλεψή του ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα ηττηθεί στις εκλογές όσο, κυρίως, 
για τη διαβεβαίωσή του ότι το κόμμα του 

ως αντιπολίτευση θα στηρίξει το 

Aσπίδα προστασίας
Συνεχίζει ο ΕΦΕΤ την τακτική να 

ανακοινώνει την επιβολή προστίμων 
χωρίς να αναφέρει τα ονόματα των 
επιχειρήσεων στις οποίες τα επέβαλε. 
Υψώνει έτσι ασπίδα προστασίας γύρω 
από καπιταλιστικές επιχειρήσεις που 
συλλαμβάνονται ακόμα και για νοθεία, 
αφήνοντας τον ελληνικό λαό στο σκο-
τάδι και εμποδίζοντας καταναλωτές 
να κινηθούν κατά αυτών των εταιριών 
νομικά, εάν το επιθυμούν.

Σε  πρ ό σ φ α τ ο  δ ελτ ί ο  Τύ πο υ 
(22.2.2019) ο ΕΦΕΤ ενημερώνει ότι επέ-
βαλε σε δύο επιχειρήσεις «πρόστιμα 
συνολικού ύψους € 67.570 για ελληνο-
ποίηση γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων και άλλες παραβάσεις» (η 
έμφαση του ΕΦΕΤ). Μιλάμε για καρα-
μπινάτη νοθεία, δηλαδή. Οι συγκεκρι-
μένες βιομηχανίες έκαναν καραμπινά-
τη νοθεία. Εφτιαχναν προϊόντα ΠΟΠ 
με εισαγόμενο γάλα. Γιατί, λοιπόν, δε 
δόθηκαν στη δημοσιότητα οι ονομα-
σίες τους; Αν κάποιος από εμάς θέλει 
να τους κάνει μήνυση, επειδή αγόρασε 
π.χ. φέτα παραγωγής τους και πλήρωσε 
τα κέρατά του, νομίζοντας ότι αγορά-
ζει αγνή ελληνική φέτα, ενώ αγόρασε 
λευκό τυρί, πώς θα κινηθεί;

Το ζήτημα είναι, βέβαια, πολύ πιο 
σύνθετο και σημαντικό και αναλύεται 
σε άλλες στήλες της εφημερίδας μας. 
Εδώ σημειώνουμε απλώς την προκλη-
τική τακτική των συριζαίων να προστα-
τεύουν τους καπιταλιστές της νοθείας, 
προκειμένου αυτοί να μη χάσουν τη 
φήμη τους στην ελληνική και την ξένη 
αγορά (μεγάλο μέρος της νοθευμένης 
φέτας εξάγεται).

ΚΟΝΤΡΕΣ

Το φύλλο δε φέρει ημερομηνία, όμως ξέρουμε πως «Ο Νέος Ριζοσπάστης» κυκλοφορούσε μεταξύ 1931 και 1934, όταν απαγορεύτηκε 
η κυκλοφορία του «Ριζοσπάστη», λόγω παραβίασης του αντιδραστικού νόμου περί Τύπου. Τα τρία θέματα στην κορυφή της πρώτης 
σελίδας είναι δηλωτικά της διεθνιστικής στάσης του επαναστατικού ΚΚΕ έναντι των εθνικών μειονοτήτων που καταπίεζε το ελληνικό 
κράτος. Στον μακεδονικό λαό (και όχι «σλαβόφωνους Ελληνες», όπως αποκαλεί τους Σλαβομακεδόνες ο Περισσός), στους διωγμούς 
που υφίσταται και στους αγώνες του αναφέρονται τα δύο θέματα. «Οι αρχές δέρνουν τους Τούρκους της Ξάνθης - Πρέπει να τους 
υπερασπιστούμε!» είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος του τρίτου θέματος. Σήμερα ο Περισσός, ενταγμένος πλήρως στη λογική του μεγα-
λοελληνικού εθνικισμού, μιλά για «μουσουλμάνους της Θράκης» ή για «έλληνες μουσουλμάνους».
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αίτημα της ΝΔ για τη μείωση των υψηλότατων δημοσιονομικών 
πλεονασμάτων που εκείνος υπέγραψε».

Οταν ο Τσακαλώτος έδωσε στη δημοσιότητα και το ηχητικό 
και μετάφραση, από τα οποία φάνηκε καθαρά ότι χαρακτηρίζει 
την εκλογική νίκη της ΝΔ «μη πιθανό και ατυχές σενάριο», η ΝΔ 
γύρισε την πλάκα. Ο ίδιος ο Κούλης έγραψε στο Twitter ότι «ο κ. 
Τσακαλώτος, όντως, δεν μας έχρισε ακόμη κυβέρνηση», συμπλη-
ρώνοντας ότι τον ευχαριστεί «διότι παραδέχθηκε επιτέλους ότι 
τα πλεονάσματά του καταστρέφουν την οικονομία και δεσμεύ-
θηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει την προσπάθεια που καταβάλλω εδώ 
και τρία χρόνια για να τα μειώσω». Ο Τσακαλώτος ανταπάντησε 
αναρτώντας στο Twitter πίνακα με τα πρωτογενή πλεονάσματα 
«από το Μεσοπρόθεσμο που ψήφισε η κυβέρνηση Σαμαρά στις 
9/5/2014» και η κοκορομαχία έληξε… χωρίς νικητή.

Μεγαλεία
Ούτε στα πιο αισιόδοξα όνειρά της δεν πρέπει να φανταζόταν 

η Κατερίνα Παπακώστα, μια δευτεροκλασάτη βουλευτίνα της Δε-
ξιάς, ότι θα έδινε συνέντευξη-ποταμό στην ΕφΣυν. Πλέον, όμως, 
η Παπακώστα είναι… αρχηγός κόμματος που συμμετέχει στην… 
πολυκομματική κυβέρνηση Τσίπρα, οπότε ο λόγος της αποκτά… 
αξία. Από την αφόρητη μπουρδολογία αυτής της συνέντευξης 
ξεχωρίζουμε τα σημεία που η Παπακώστα λέει ότι δεν άλλαξε 
αυτή, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οτι δεν πήγε αυτή στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο 
ΣΥΡΙΖΑ σ' αυτήν!

«Εδώ μιλάμε για τη μεγάλη αναθεώρηση που κρίθηκε αναγκαία 
για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει… Ηταν λοιπόν μεγάλη 
τόλμη εκείνου του τμήματος της Αριστεράς που αποφάσισε να 
μπει στο παιχνίδι της διακυβέρνησης, να φάει τα μούτρα της το 
πρώτο εξάμηνο παλεύοντας να κυβερνήσει χωρίς αποτέλεσμα. 
Τότε ασκούσα σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, όχι επειδή ήμουν 
στη ΝΔ αλλά επειδή διαπίστωνα το αυτονόητο, ό,τι δηλαδή και ο 
πολίτης. Η κυβέρνηση ήταν εγκλωβισμένη σε αναστολές, εμμο-
νές, ιδεοληψίες… Λέω πως ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια μεγάλη στροφή 
προς τον ρεαλισμό. Αυτό που εσείς ονομάζετε ενσωμάτωση εγώ 
το εννοώ ως μια αδήριτη πραγματικότητα… Ο πρωθυπουργός 
έχει κάνει δημόσια αυτοκριτική, όχι κρυφά, προς τους δικούς 
του. Μίλησε για λάθος επιλογές προσώπων επιβεβαιώνοντας το 
δίκαιο στην παλαιότερη κριτική μου». 

Με γεια σας, συριζαίοι (μαζί με τη Μεγαλοοικονόμου, ειδική 
στο να ξεχωρίζει τα ζαρζαβατικά ανάλογα με το σεξουαλικό 
προσανατολισμό).

Εμμονές
Αν ο μεγαλοκαπιταλιστής Σόρος γνώριζε τον Καμμένο (αμφι-

βάλλουμε αν έχει ακούσει κάτι γι' αυτόν), θα τον προσλάμβανε 
ως διαφημιστή του. Κατά τον Καμμένο, όποια πέτρα κι αν ση-
κώσεις θα βρεις από κάτω τον Σόρος, ο οποίος ταυτίζεται με 
την «παγκοσμιοποίηση», που κατ' αυτόν δεν έχει το οικονομικό 
περιεχόμενο που δίνουν στον όρο αυτοί που τον καθιέρωσαν, 
αλλά έχει να κάνει με την «εξαφάνιση των εθνών» (για να μην τον 
αδικούμε, από άλλους τα ξεπατίκωσε αυτά, π.χ. από τον αλήστου 
μνήμης Χριστόδουλο).

Τελευταίο… αντισορικό χτύπημα του Καμμένου είναι ένα tweet 
με φωτογραφία του Εντι Ράμα με τον Σόρος και το εξής καμένο 
σχόλιο: «Οποια χώρα παραδίδεται στην παγκοσμιοποίηση μπαί-
νει στη σφαίρα της αποσταθεροποίησης. Σκόπια, Αλβανία, Ελ-
λάδα. Είναι κρίμα τώρα που μπήκαμε στην πορεία της ανάπτυξης 
για ένα βραβείο να γυρίσουμε στην κόλαση της κρίσης»!

Μια ωραία ατμόσφαιρα
Ο νυν αντιπεριφερειάρχης της Δούρου, προερχόμενος εκ των 

Οικολόγων Πρασίνων, Καραμέρος, καταγγέλλεται από τη Νεο-
λαία ΣΥΡΙΖΑ ως ρατσιστής, επειδή «αρνήθηκε να συμπεριλάβει 
μέλος της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ στις λίστες των υποψηφίων, λόγω 
της καταγωγής του». «Ο πολιτικός χώρος της νεολαίας της ριζο-
σπαστικής αριστεράς», σημειώνει η ανακοίνωση, «ουδεμία ιδε-
ολογική και πολιτική συγγένεια έχει με ανθρώπους που ακολου-
θούν πρακτικές αποκλεισμού, λόγω χρώματος και καταγωγής» 
(θυμίζουμε: ο Καραμέρος, που «ουδεμία ιδεολογική και πολιτική 
συγγένεια έχει» με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι αντιπεριφερειάρχης της 
Δούρου, το δε κόμμα του έχει δυο βουλευτές εκλεγμένους με 
τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι συμμετέχουν εναλλάξ στην κυβέρνηση - 
Τσιρώνης και Δημαράς τα ονόματά τους).

Ο Καραμέρος απάντησε ότι ο συνδυασμός του «είναι μια ανε-
ξάρτητη παράταξη και ως εκ τούτου δεν δέχεται υποδείξεις από 
κανένα κόμμα και από καμία κομματική νεολαία». Τον δε συγκε-
κριμένο υποψήφιο τον απέκλεισε όχι λόγω χρώματος και κατα-
γωγής, αλλά επειδή «δεν ζει στο Μαρούσι και δεν είναι δημότης 
Αμαρουσίου, ούτε έχει κάποια αναφορά στην πόλη». Οσο για την 
ανακοίνωση των συριζονεολαίων, τη χαρακτηρίζει «κατάπτυστη».

Γελοιότητα χωρίς όρια
«Πάντα θαύμαζα τον Ολαφ Πάλμε», δήλωσε ο Θανάσης Πα-

παχριστόπουλος. Προφανώς γι' αυτό έγινε βουλευτής του Πάνου 
Καμμένου, θαυμαστή επίσης του σοσιαλδημοκράτη Πάλμε.

Τι θα γινόταν αν ένα δημοσίευμα ξέ-
νου Μέσου αναφερόταν στην κατα-

πίεση των Κούρδων της Τουρκίας ή πα-
λαιότερα της Συρίας και του Ιράκ ή στην 
κατάσταση της ελληνικής μειονότητας 
της Αλβανίας; Θα είχαμε εκδηλώσεις 
συμπάθειας για το δημοσιογράφο που 
τολμά να λέει αλήθειες. Ομως, το δη-
μοσίευμα του βρετανικού BBC με τίτλο 
«Η αόρατη μειονότητα της Ελλάδας – Οι 
Μακεδονοσλάβοι» παρουσιάστηκε ως 
«πρόκληση» και ξεσήκωσε κύματα εθνι-
κής αγανάκτησης. Ο λόγος; Είπε κάποιες 
αλήθειες που οι ελληναράδες θέλουν να 
αποφύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι. Για 
μια ακόμα φορά ξεβρακώθηκε η εθνικο-
φροσύνη σε όλες της τις εκφάνσεις. Από 
την Ακροδεξιά, τη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ/ΠΑ-
ΣΟΚ μέχρι τον Περισσό και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ βρήκαν την ευκαι-
ρία που περίμεναν για να δικαιωθούν. Κά-
ποιος, κάποια στιγμή, κάτι θα έλεγε ή θα 
έγραφε, οπότε αυτοί ήταν έτοιμοι για να 
ανακοινώσουν τη δικαίωσή τους. «Εμείς 
τα λέγαμε, με τις Πρέσπες ανοίξατε το 
δρόμο για να εγερθούν αλυτρωτικά ζη-
τήματα, ζητήματα ύπαρξης μακεδονικής 
μειονότητας στην Ελλάδα», ήταν το «ρε-
ζουμέ» των αντιδράσεών τους. «Καλούμε 
τον κ. Τσίπρα να πράξει σήμερα κιόλας 
το αυτονόητο: να ξεκαθαρίσει άμεσα, 
κατηγορηματικά και προς όλες τις κα-
τευθύνσεις ότι ζήτημα “εθνικής μακεδο-
νικής μειονότητας” δεν υφίσταται στην 
Ελλάδα», διασάλπισε το Γραφείο Τύπου 
της ΝΔ.

Το Μαξίμου, στη δική του ανακοίνωση, 
αντιγύρισε τις κατηγορίες («ο κ. Μητσο-
τάκης και η ΝΔ αποφάσισαν για ακόμη 
μία φορά να γίνουν ακραίοι προπαγαν-
διστές απαράδεκτων και ανυπόστατων 
ισχυρισμών, επιβεβαιώνοντας ότι δεν 
είναι μόνο ανίδεοι, αλλά και εθνικά επι-
κίνδυνοι»), αλλά δεν παρέλειψε να κάνει 
αυτό που ζητούσε η ΝΔ. Κατηγόρησε το 
BBC ότι «επιχειρεί να εγείρει ανύπαρκτα 
θέματα», ενώ έβαλε το υπουργείο Εξω-
τερικών να εκδώσει ανακοίνωση και τον 
έλληνα πρέσβη στο Λονδίνο να στείλει 
επιστολή με… ιστορικές εξηγήσεις στο 
BBC. Ο Τσίπρας δημαγωγούσε και σπε-
κουλάριζε στη Βουλή με το μακεδονικό 
αλφαβητάρι των πολιτικών προσφύγων 
της Τασκένδης, με τις θέσεις του ΚΚΕ και 
του ΔΣΕ και με τη Μίρκα Γκίνοβα, μόνο 
και μόνο για να χτυπήσει τον Περισσό και 
την αισχρή εθνικιστική του θέση. Επί της 
ουσίας, δηλαδή επί του μεγαλοελλαδίτι-
κου εθνικισμού που αρνείται την ύπαρξη 
σλαβομακεδονικής μειονότητας στην Ελ-
λάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ δε διαφωνεί σε τίποτα 
με τα άλλα αστικά κόμματα.

Φυσικά, ούτε ο Περισσός έχασε την 
ευκαιρία να ξεσπαθώσει, διακηρύσσο-
ντας μέσω του Γραφείου Τύπου της ΚΕ 
του: «Το δημοσίευμα του BBC εκθέτει τό-
σο την κυβέρνηση, όσο και τη ΝΔ, αλλά 
και όσους αναγορεύουν τους ιμπεριαλι-
στές, τις επιδιώξεις των οποίων απηχούν 
τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, όπως το 
BBC, σε προστάτη της ειρήνης και της 
σταθερότητας. Στην πραγματικότητα, 
όμως, συντηρούν με κάθε τρόπο και με 
την προσφιλή τους μέθοδο της έγερσης 
μειονοτικών ζητημάτων, τη λογική του 

“διαίρει και βασίλευε“ για να υπηρετούν 
τους δικούς τους σχεδιασμούς σε βάρος 
των λαών».

Για την ταμπακέρα ούτε λόγος φυσικά! 
Αν οι ιμπεριαλιστές εγείρουν μειονοτικά 
ζητήματα για τους δικούς τους λόγους 
(γενικά και αόριστα, γιατί στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση δε φαίνεται κάτι τέτοιο), 
οι διεθνιστές πώς πρέπει να σταθούν 
απέναντι στα υπαρκτά ζητήματα εθνι-
κής καταπίεσης υπαρκτών μειονοτήτων; 
Συντασσόμενοι με τον εθνικισμό του 
κυρίαρχου έθνους, δηλαδή της αστικής 
τάξης της χώρας τους, στο όνομα του… 
αντιιμπεριαλισμού;

Η κλοπή των περιουσιών 
των Σλαβομακεδόνων, 
ένα κρατικό έγκλημα

Ο δημοσιογράφος του BBC φιλοξένη-
σε την ιστορία ενός 92χρονου συνταξι-
ούχου δικηγόρου, του κ. Φωκά, ο οποίος 
δηλώνει τόσο έλληνας πατριώτης όσο και 
Μακεδόνας. Αναφέρει ότι η μητρική του 
γλώσσα είναι τα μακεδονικά, «μία σλαβι-
κή γλώσσα που σχετίζεται με τα βουλγά-
ρικα αλλά μιλιέται σ΄αυτή την περιοχή 
των Βαλκανίων για αιώνες». Μέσω της 
διήγησης του κ. Φωκά, παρουσιάστηκε 
συμπυκνωμένη η ιστορική πορεία των 
Σλαβομακεδόνων που μετά τους βαλκα-
νικούς πολέμους βρέθηκαν χωρισμένοι 
σε τρία κράτη: Ελλάδα, Βουλγαρία και 
Σερβία. Η ύπαρξη αυτής της εθνότητας, 
όπως γράφουμε αναλυτικά στην μπρο-
σούρα «Η αλήθεια για τους Σλαβομακε-
δόνες - Ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΛΕΗΤΟΣ 
ΔΙΩΓΜΟΣ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ», που εκδόθηκε 
πρόσφατα για δεύτερη φορά, δεν μπορεί 
να αμφισβητηθεί γιατί έγινε αποδεκτή 

ακόμα και από δεξιούς ακαδημαϊκούς, 
όπως ο Διονύσιος Ζακυθηνός στη μελέ-
τη του «Οι Σλάβοι εν Ελλάδι – Συμβολαί 
εις την Ιστορίαν του Μεσαιωνικού Ελλη-
νισμού» το 1945, αλλά και από τον ίδιο 
τον αστικό Τύπο εκείνης της περιόδου, 
που έβριθε από μίσος για τους Σλαβο-
μακεδόνες!

Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει το 
γεγονός της απαγόρευσης της μακεδο-
νικης γλώσσας, που αναφέρθηκε στην 
εκπομπή του BBC; Ποιος μπορεί να αμ-
φισβητήσει το γεγονός του άγριου διωγ-
μού τους από τη δικτατορία του Μεταξά, 
αλλά και το μετεμφυλιακό μοναρχοφασι-
στικό κράτος που επικράτησε μετά από 
την ήττα του δεύτερου αντάρτικου στην 
Ελλάδα; Πλούσια είναι τα στοιχεία για τις 
διώξεις τους.

Αποκορύφωμα του διωγμού τους από 
το ελληνικό κράτος αποτέλεσε το νομο-
θετικό διάταγμα 2536 του 1953 με τίτλο: 
«Περί επανεποικισμού των παραμεθο-
ρίων περιοχών και ενισχύσεως του πλη-
θυσμού αυτών», που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 225Α στις 27.8.1953. Με το διάταγμα 
αυτό οι περιουσίες των Σλαβομακεδόνων 
θεωρήθηκαν «εγκαταλελειμμένες» (βά-
σει του άρθρου 6), για να περάσουν στη 
συνέχεια σε «εθνικόφρονες», σε από-
στρατους χωροφύλακες και καραβανά-
δες (βάσει του άρθρου 16, με το οποίο 
κυρώθηκε η πράξη 1218/29.10.1952). Θε-
ωρήθηκαν «εγκαταλελειμμένες», γιατί οι 
ιδιοκτήτες τους είχαν φύγει «λαθραία» 
από την Ελλάδα (όπως αναγκάστηκαν να 
κάνουν χιλιάδες Σλαβομακεδόνες μετά 
από την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού 
το ‘49), ακόμα κι αν τις περιουσίες τους 
τις διαχειρίζονταν εκπρόσωποί τους στην 

Μετά την εκπομπή του ΒΒC για τους Σλαβομακεδόνες

Ξεβρακώθηκαν οι εθνικιστές 
όλων των αποχρώσεων
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Ανοιχτό βιβλίο είναι ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Αραχωβίτης. Οταν στριμώχνεται από 
αποκαλύψεις για υπαρκτά ζητήματα, ει-
δικά όταν κάποια απ' αυτά αναδίδουν τη 
μπόχα σκανδάλου, είναι σίγουρο ότι θα 
καταφύγει σε κάποια θεατράλε κίνηση, 
νομίζοντας ότι αυτή μπορεί να τον βγάλει 
από το αδιέξοδο.

Οι αναγνώστες μας γνωρίζουν ότι τε-
λευταία τον έχουμε στριμώξει άγρια με 
το βρομερό σκάνδαλο των ελληνοποιή-
σεων γάλακτος, που σαν καρκίνος κατα-
τρώει τα σωθικά της ελληνικής κτηνοτρο-
φίας και οδηγεί φτωχούς κτηνοτρόφους 
στην καταστροφή.

u Αποκαλύψαμε ότι με την ΚΥΑ για 
τους ελέγχους στο γάλα νομιμοποιεί το 
τριγωνικό σύστημα των εταιριών που 
ιδρύουν οι γαλακτοβιομήχανοι προκει-
μένου να ελληνοποιούν εισαγόμενο γάλα 
από ΕΕ και τρίτες χώρες. Ετσι, νομιμοποι-
είται στην πράξη η μεταποίηση εισαγό-
μενου γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων σε γάλα και γαλακτοκομικά 
προϊόντα ελληνικά, κόντρα στον Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ).

u Αποκαλύψαμε ότι δεν επικυρώνει 
τα πρόστιμα της πλάκας που το ΔΣ του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγήθηκε να επι-
βληθούν σε γαλακτοβιομηχανίες και ότι 
δεν αφαιρεί τις άδειες παραγωγής φέτας 
από εταιρίες που πιάστηκαν να παράγουν 
φέτα ΠΟΠ με εισαγόμενο γάλα.

u Αποκαλύψαμε ότι έδωσε εντολή 
στους επικεφαλής του ΕΦΕΤ και του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να ανακοινώσουν 
πρόστιμα για παλιές ιστορίες και να 
στείλουν στην εισαγγελία μονομερώς μια 
εταιρία από τις τρεις που συνελήφθησαν 
να έχουν εμπλακεί σε καραμπινάτη πα-
ρανομία.

Για την τελευταία υπόθεση γράφουμε 
σε διπλανές στήλες. Εδώ θα ασχοληθού-
με με τα πρόστιμα που ανακοίνωσε με 
Δελτίο Τύπου το ΔΣ του ΕΦΕΤ στις 22 
Φλεβάρη του 2019. Την ίδια μέρα, έγινε 
ευρεία σύσκεψη υπηρεσιακών παραγό-
ντων του ΕΦΕΤ στα κεντρικά του γρα-
φεία στην Αθήνα. Οι υπηρεσιακοί παρά-
γοντες είχαν ενημερωθεί ότι θα έπαιρνε 
μέρος και ο Αραχωβίτης, πράγμα που 
τελικά δεν έγινε. Δε γνωρίζουμε για ποι-
ους λόγους δεν πήγε στη σύσκεψη, όμως 
αναφέρουμε το γεγονός γιατί καταδει-
κνύει τη μεγάλη σημασία που της έδινε.

Το ΔΣ του ΕΦΕΤ ανακοίνωσε ότι επι-
βλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 
67.570 ευρώ σε δύο εταιρίες της Βορεί-
ου Ελλάδας για ελληνοποίηση γάλακτος 
και γαλακτοκομικών προϊόντων. Το πρώ-
το που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι 
σκόπιμα δεν ανακοινώθηκαν τα ονόματα 
των δύο εταιριών στις οποίες επιβλήθηκε 
το πρόστιμο. Θυμίζουμε ότι μέχρι το 2014 
το ΔΣ του ΕΦΕΤ ανακοίνωνε τα ονόματα 
των εταιριών στις οποίες επιβάλλονταν 
πρόστιμα, προκειμένου να ενημερώνο-
νται οι καταναλωτές.

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από 
το ΔΣ του ΕΦΕΤ στις δύο αυτές εταιρί-
ες ήταν αποτέλεσμα παλαιού ελέγχου. 
Ανακοινώθηκαν τώρα προκειμένου να 
δημιουργηθεί η αίσθηση ότι οι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί των δύο φορέων που υπάγο-
νται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων λειτουργούν άψογα και γι’ 
αυτό οι καταναλωτές δεν πρέπει να ανη-
συχούν.

Εμείς γνωρίζαμε από παλιά ότι οι δύο 
συγκεκριμένες εταιρίες με έδρα στη Βό-
ρεια Ελλάδα εισάγουν πρόβειο γάλα από 
τη Γαλλία, το οποίο στη συνέχεια πωλού-
σαν εικονικά σε γαλακτοβιομηχανίες και 
τυροκομικές επιχειρήσεις, οι οποίες πα-
ρήγαγαν φέτα ΠΟΠ. Στη συνέχεια, αυτές 
οι εταιρίες παραγωγής μεταπωλούσαν τη 
«φέτα ΠΟΠ» στην μια από τις δύο επιχει-
ρήσεις που εισήγαγαν το γάλα, η οποία 
την εξήγαγε στο εξωτερικό. Αυτό το εί-
χαμε αποκαλύψει με δημοσίευμα στην 
εφημερίδα μας.

Τότε, είχαμε επικοινωνήσει με υψηλό-
βαθμο υπηρεσιακό παράγοντα του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θεσσαλονίκη και του θέ-
σαμε υπόψη τις πληροφορίες μας γι’ αυ-
τό το ζήτημα, χωρίς να του αναφέρουμε 
τα ονόματα των δύο εταιριών. Επειδή οι 
έλεγχοι γίνονται πολλές φορές από μει-
κτά κλιμάκια ελεγκτών του ΕΦΕΤ, του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και της Οικονομικής 
Αστυνομίας, μας ανέφερε τα ονόματα 
των δύο εταιριών (πρόκειται για τις ΠΡΟ-
ΒΕΡΤΙΑ και ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ), 
ισχυριζόμενος ότι από τους ελέγχους 
που έγιναν δεν προέκυψαν στοιχεία που 
να θεμελιώνουν παραβάσεις.

Πριν από λίγες μέρες, επικοινωνήσαμε 
με τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ Π. Πολυχρονί-
ου και τον ρωτήσαμε γιατί δεν ανακοίνω-
σαν τα ονόματα των δύο αυτών εταιριών, 

δηλαδή της ΠΡΟΒΕΡΤΙΑ και της ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, για να γνωρίζουν 
οι καταναλωτές, όπως έκανε το ΔΣ του 
ΕΦΕΤ μέχρι το 2014. Επιβεβαίωσε ότι 
τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σ' αυτές τις 
δύο εταιρίες και μας απάντησε ότι τα 
ονόματα δε δόθηκαν στη δημοσιότητα 
γιατί οι έλεγχοι συνεχίζονται. Οταν του 
επισημάναμε ότι καλύπτουν τις εταιρίες 
και γι’ αυτό δε δημοσιεύουν τα ονόματα, 
όπως παλιά, μας έκλεισε το τηλέφωνο. Δε 
χρειάζεται να πούμε ότι το έκανε επει-
δή στριμώχτηκε και δεν μπορούσε να 
εξηγήσει πειστικά γιατί δεν ακολουθεί 
την παλιά τακτική του ΔΣ του ΕΦΕΤ που 
ανακοίνωνε τα ονόματα των παραβατών. 
Ο ισχυρισμός του ότι συνεχίζονται οι 
έλεγχοι δεν ευσταθεί, γιατί απλούστατα 
οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί εδώ και 
πολύ καιρό.

Σ’ αυτό το σκάνδαλο ελληνοποίησης 
γάλακτος και παραγωγής «φέτας ΠΟΠ» 
συμμετείχαν συγκεκριμένες εταιρίες, 
γνωστές στο ΔΣ του ΕΦΕΤ. Το Δελτίο Τύ-
που του ΕΦΕΤ αναφέρει ότι οι δύο εται-
ρίες-μάνες προμήθευσαν άλλες εταιρίες 
(«βιομηχανίες γάλακτος της Βορείου Ελ-
λάδος» και «διαφορετικό τυροκομείο»). 
Δεν ανακοίνωσε, όμως, την επιβολή προ-
στίμων και σ’ αυτές τις εταιρίες.

Σημειώνουμε ότι ο ΕΦΕΤ έχει δικαί-
ωμα αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας 
από εταιρίες που παρανομούν μόνο στην 
περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος για τη 
δημόσια υγεία. Στις άλλες περιπτώσεις, 
αρμόδια δημόσια υπηρεσία για την αφαί-
ρεση της άδειας παραγωγής φέτας ΠΟΠ 
ή ακόμη και για τη διακοπή της λειτουργί-
ας της επιχείρησης είναι ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ, που εισηγείται σχετικά στον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 Μετά την ανακοίνωση από τον ΕΦΕΤ 

της επιβολής προστίμων στις δύο συγκε-
κριμένες εταιρίες, τι έχει να πει ο ανώτε-
ρος υπηρεσιακός παράγοντας του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ που μας δήλωνε παλαιότερα 
ότι από τους ελέγχους που έκαναν οι ελε-
γκτές του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ δεν προέκυ-
ψε τίποτα; Τον ρωτάμε γραπτά, γιατί δε 
βγαίνει στο τηλέφωνο και η απόσταση 
Αθήνας-Θεσσαλονίκης είναι απαγορευ-
τική για μια «ζωντανή» επικοινωνία μαζί 
του. Εξακολουθεί να ισχυρίζεται, ότι δεν 
προέκυψαν στοιχεία σε βάρος των εται-
ριών αυτών; Εξακολουθεί να ισχυρίζεται 
ότι δεν είναι συνυπεύθυνες οι άλλες 
εταιρίες, ενώ παράγουν φέτα ΠΟΠ με 
εισαγόμενο γάλα;

Ανεξάρτητα από το τι ισχυρίστηκε σ’ 
εμάς, ο εν λόγω υπηρεσιακός παράγο-
ντας όφειλε, ταυτόχρονα με την απόφα-
ση του ΔΣ του ΕΦΕΤ, να εισηγηθεί στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ Μπακαλέξη, την αφαίρεση από 
όλες αυτές τις εταιρίες, τουλάχιστον της 
άδειας παραγωγής φέτας ΠΟΠ. Μέχρι 
την Πέμπτη το βράδυ που έκλεισε η ύλη 
της «Κόντρας», ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σι-
ωπούσε σαν να μην τον αφορά αυτή η 
υπόθεση.

Οι δημοσιογράφοι-παπαγαλάκια δεν 
τόλμησαν να αναδείξουν αυτή τη σκαστή 
συγκάλυψη του σκανδάλου ελληνοποίη-
σης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊ-
όντων από το ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. 
Πρέπει να πάρουν και καμιά διαφήμιση 
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
ή από τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις 
που εμπορεύονται και μεταποιούν αγρο-
τικά προϊόντα. Κατά καιρούς βάζουν και 
κάποια σοβαρή αποκάλυψη, μάλλον για 
να διαπραγματεύονται με καλύτερους 
όρους την παραχώρηση είτε διαφημίσε-
ων είτε αποκλειστικών ρεπορτάζ.

Επιβολή προστίμων για να σωθεί το τρωθέν γόητρο του Αραχωβίτη

Οι καπιταλιστές χοντρέμποροι αγροτικών προϊόντων

Ρουφάνε σαν βδέλλες το αίμα των αγροτών
Οι χοντρέμποροι και εξαγω-

γείς αγροτικών προϊόντων 
ρουφάνε σαν βδέλλες το αίμα 
των αγροτών, αλλά η κυβέρνη-
ση σφυρίζει αδιάφορα και προ-
σπαθεί να παραμυθιάσει τον 
ελληνικό λαό με ψεύτικες ανα-
κοινώσεις που αναφέρονται σε 
ανύπαρκτες νομοθετικές ρυθ-
μίσεις. Εχουμε γράψει και άλλη 
φορά, ότι ο νυν υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων 
Αραχωβίτης διαιωνίζει τις 
ρυθμίσεις του προκατόχου του 
Αποστόλου (νόμος 4492/2017 
και υπουργικές αποφάσεις) για 
τα ευαλλοίωτα προϊόντα, με τις 
οποίες διαιωνίζεται το καθε-
στώς των μεταχρονολογημένων 
επιταγών μεγάλης χρονικής δι-
άρκειας, με τις οποίες χονδρέ-
μποροι αγροτικών προϊόντων, 
γαλακτοβιομήχανοι, μεγαλοκα-
πιταλιστές τυροκόμοι και σου-
περμαρκετάδες καπιταλιστές 
πληρώνουν τους αγρότες.

Μετά από ρεπορτάζ των τε-
λευταίων ημερών, βρήκαμε ότι 
πολλοί χοντρέμποροι και εξα-
γωγείς εκδίδουν ακάλυπτες 
επιταγές, ενώ άλλοι εκδίδουν 
μόνο τιμολόγια χωρίς να τα 
εξοφλούν. Ενας απ’ αυτούς, 
που είναι και στέλεχος του 
Συνδέσμου Ελληνικών Επιχει-
ρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης 
Φρούτων και Χυμών, εκδίδει 
είτε τιμολόγια που δεν τα εξο-
φλεί είτε μεταχρονολογημένες 
επιταγές που στο τέλος αποδει-
κνύονται ακάλυπτες. Στενάζουν 
οι αγρότες στην Κορινθία, την 
Ηλεία, την Αργολίδα, την Αρτα 
από τις ακάλυπτες επιταγές ή 
από τη μη εξόφλησή τους, μο-
λονότι παρέδωσαν την παραγω-
γή τους στον εν λόγω καπιταλι-
στή. Αγρότης του πούλησε 45 
τόνους επιτραπέζια σταφύλια 
άριστης ποιότητας με 0,6 ευρώ 
το κιλό και δεν πήρε δεκάρα. 
Του είπαν ότι τον Αύγουστο του 
2019 θα του δώσουν το 20% της 
αξίας και τα υπόλοιπα τα δύο 
επόμενα χρόνια! Ο συγκεκριμέ-
νος καπιταλιστής δεν αγοράζει 
και εξάγει μόνο σταφύλια, αλλά 
και πορτοκάλια και άλλα αγρο-
τικά προϊόντα.

Κι ενώ οι αγρότες βιώνουν 
αυτή τη δραματική κατάσταση, 
η πολιτική ηγεσία  του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων δεν παρεμβαίνει 
παίρνοντας μέτρα εναντίον 
τους. Αντίθετα, ισχυρίζεται 
ψευδώς ότι με την υπουργική 
απόφαση που υπέγραψε ο Αρα-
χωβίτης στις 8 Φλεβάρη και 
δημοσιεύτηκε στις 15 Φλεβά-
ρη στο ΦΕΚ 453Β, οι επιταγές 
θα εξοφλούνται σε 60 ημέρες 
από την έκδοση του τιμολογί-
ου, σύμφωνα με το εξτρέ (από-
σπασμα κίνησης λογαριασμού). 
Πρόκειται για μεγάλο ψέμα, γι-
ατί κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται 
στην απόφαση που εκδόθηκε. 
Και δεν προβλέπεται, γιατί δεν 
υπάρχει σχετική ρητή διάταξη 
στο νόμο 4492/2017, ούτε μετά 

την τροπολογία που εισήγαγε 
ο ίδιος ο Αραχωβίτης και ψη-
φίστηκε με το νόμο 4587/2018.

Θυμίζουμε ότι στο νομοσχέ-
διο για τα ευαλλοίωτα, που ο 
Αποστόλου είχε ανεβάσει τον 
Μάρτη του 2017 στην περιβό-
ητη διαβούλευση, περιλαμβα-
νόταν διάταξη με την οποία 
απαγορευόταν ρητά η πληρω-
μή των αγροτών με επιταγές 
ή με μετρητά. Επιβαλλόταν η 
πληρωμή μόνο με κατάθεση 
στον τραπεζικό λογαριασμό 
του αγρότη! Οταν όμως κατα-
τέθηκε νομοσχέδιο στη Βουλή 
(ο μετέπειτα νόμος 4492/2017), 
αυτή η διάταξη εξαφανίστηκε 
και επιτρεπόταν ρητά η εξόφλη-
ση και με επιταγές, για τις οποί-
ες θα γινόταν ενημέρωση σε 
μια ηλεκτρονική υπηρεσία του 
υπουργείου (η οποία ακόμα δεν 
είχε συγκροτηθεί, αποφάσισε 
να τη συγκροτήσει ένα χρόνο 
μετά, το Δεκέμβρη του 2018, ο 
Αραχωβίτης – σχετική απόφα-
ση για τη συγκρότηση εκδόθηκε 
στις 15 Φλεβάρη του 2019). Ο 
Αραχωβίτης αφαίρεσε αυτή 
την αναφορά στις εκδιδόμε-
νες επιταγές. Δεν απαγορεύει, 
όμως, την εξόφληση των αγρο-
τών με μεταχρονολογημένες 
επιταγές. Εκανε το ίδιο πράγμα 
διά της πλαγίας.

Παραπέρα, τα τιμολόγια 
που εκδίδονται από τους κα-
πιταλιστές εμπόρους ή μετα-
ποιητές στους αγρότες δεν 
εκδίδονται την ίδια ημέρα με 
την παράδοση του αγροτικού 
προϊόντος-εμπορεύματος. 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 
2 της ΠΟΛ 10003-31-12-2014, 
το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι 
τις 15 του επόμενου μήνα από 
την παράδοση του προϊόντος.  
Για παράδειγμα, αν ένας πα-
ραγωγός πούλησε προϊόν στις 
4 Φλεβάρη, ο χονδρέμπορος 
μπορεί να εκδώσει το τιμολό-
γιο μέχρι τις 15 Μάρτη. Αρα, ο 
αγρότης θα πληρωθεί με την 
έκδοση μεταχρονολογημένης 
επιταγής όχι στις 60 ημέρες, 
αλλά στις 99 ημέρες από την 
παράδοση του εμπορεύματος. 
Αν υπολογίσουμε ότι οι μετα-
χρονολογημένες επιταγές που 
οι καπιταλιστές δίνουν στους 
αγρότες στην πράξη είναι από 
έξι μήνες και πάνω, τότε η μέρα 
της πληρωμής μπορεί να ξεπε-
ράσει το χρόνο!

Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι οι 
αγρότες δεν πλήττονται μόνο 
από τη μάστιγα των εξευτελι-
στικών τιμών στις οποίες πω-
λούν τα προϊόντα τους και από 
τη μάστιγα των υψηλών τιμών 
με τις οποίες αγοράζουν τα 
απαραίτητα εφόδια για τη συ-
νέχιση της καλλιέργειας, αλλά 
πλήττονται εξίσου σοβαρά από 
την έλλειψη ρευστότητας, αφού 
η πληρωμή τους αργεί τόσο πο-
λύ και μπορεί να ξεπεράσει και 
το χρόνο. Αν μάλιστα η επιταγή 
που πήραν είναι «πέτσινη» (ακά-
λυπτη) τότε το αποτέλεσμα γί-

νεται εκρηκτικό.
Αυτή τη ζοφερή πραγματικό-

τητα προσπαθεί να εξωραΐσει 
η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ. 
Παλαιότερα όμως, πριν γίνει 
υπουργός, άλλα έλεγε ο Αρα-
χωβίτης για τις πληρωμές των 
αγροτών. Τον Σεπτέμβρη του 
2017, μιλούσε για τη μεγάλη 
«φούσκα» των μεταχρονολο-
γημένων επιταγών και τόνιζε 
ότι το νομοσχέδιο του Αποστό-
λου δεν συμπεριλαμβάνει τις 
αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. 
Προφανώς τα έλεγε αυτά επει-
δή ήθελε να υπονομεύσει τον 
προκάτοχό του, που άλλα υπο-
στήριζε κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του νομοσχεδίου 
στη Διαρκή Επιτροπή Παραγω-
γής και Εμπορίου, στη δεύτερη 
συνεδρίασή της, στην οποία 
είχαν κληθεί οι φορείς. Παρα-
θέτουμε ένα μεγάλο απόσπα-
σμα από την τοποθέτηση του 
Αραχωβίτη:

«Από τους φορείς έγινε μια 
μεγάλη κουβέντα όσον αφορά 
την πληρωμή στις 60 μέρες, πέ-
ρα από τον παραγωγό, στον με-
ταποιητή και στο σουπερμάρκετ, 
στην όλη γραμμή παραγωγής 
και εμπορίας νωπών προϊόντων 
και στη μεταποίησή τους μέχρι 
τον τελικό καταναλωτή. Ωστόσο, 
αυτό που αναδεικνύεται και πρέ-
πει να το βάλουμε στη σωστή 
του βάση, είναι ο τρόπος πληρω-
μής, κυρίως στη χώρα μας, που 
αφορά τις μεταχρονολογημένες 
επιταγές. Γνωρίζουμε τη μεγά-
λη “φούσκα“ που υπάρχει με τις 
μεταχρονολογημένες επιταγές 
και τις “εικονικές“ εξοφλήσεις. 
Αυτό είναι το ζήτημα.

Το νομοσχέδιο προσπαθεί να 
βάλει τις βάσεις και τα θεμέλια 
για την πραγματική εξόφληση 
στο πρώτο κομμάτι, που αφορά 
και τον πιο ευάλωτο, που είναι 
ο παραγωγός, μέχρι το νωπό 
προϊόν. Σαφώς και ο μεταποι-
ητής είναι παραγωγός και αυ-
τός. Σαφώς και αυτός έχει την 
υποχρέωση εξόφλησης σε 60 
μέρες στον παραγωγό, ωστόσο 
δεν έχει το ευεργέτημα της εξό-
φλησης από τον επόμενο κρίκο 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, είτε 
αυτός είναι χονδρέμπορος, είτε 
αυτός είναι το σημείο πώλησης, 
το σουπερμάρκετ. Το σημείο - 
κλειδί είναι αυτός που εισπράτ-
τει τα λεφτά από τον καταναλω-
τή, άρα το σημείο πώλησης».

Ο Αραχωβίτης υποστήριζε 
ότι είναι μεγάλη «φούσκα» οι 
μεταχρονολογημένες επιτα-
γές και ότι γίνονται «εικονικές» 
εξοφλήσεις, σκόπιμα όμως δεν 
περιέγραφε ποιες είναι αυτές 
οι εικονικές εξοφλήσεις. Γιατί 
εικονική εξόφληση δεν είναι 
μόνο να υπογράψει ο αγρότης 
ότι πήρε μετρητά, χωρίς να έχει 
πάρει, αλλά και να πάρει μια 
«πέτσινη» επιταγή. Παρατήρη-
σε ότι η σχετική με τις πληρω-
μές  διάταξη του νόμου αφορά 
μόνο τους παραγωγούς και όχι 
τα σουπερμάρκετ, απέφυγε 

όμως να αναφέρει ότι με τη δι-
άταξη αυτή δεν απαγορεύεται 
η χρήση μεταχρονολογημένων  
επιταγών.

Ο Αραχωβίτης ανέφερε ότι ο 
νόμος δεν προβλέπει τίποτα για 
την πληρωμή των σουπερμάρ-
κετ με μεταχρονολογημένες 
επιταγές στους προμηθευτές, 
τους χοντρέμπορους αγροτι-
κών προϊόντων και γαλακτοβι-
ομήχανους, γιατί ήθελε να εκ-
θέσει τον Αποστόλου, τη θέση 
του οποίου εποφθαλμιούσε.

Στην ίδια συνεδρίαση, ο Απο-
στόλου απαντούσε συνέχεια σε 
βουλευτές  της αντιπολίτευσης 
και σε εκπροσώπους των φο-
ρέων που υποστήριζαν ότι το 
νομοσχέδιό του στο ζήτημα 
της πληρωμής εξαιρεί τα σου-
περμάρκετ, ότι αυτό δεν ισχύ-
ει. Αναγκάστηκε όμως κάποια 
στιγμή να παρέμβει και να πει 
ότι θα φέρει συμπληρωματι-
κή διάταξη που θα προβλέπει 
πληρωμή σε 60 μέρες από την 
έκδοση του τιμολογίου και για 
τα σουπερμάρκετ. Τη δήλωση 
αυτή την έκανε πριν από την 
τοποθέτηση του Αραχωβίτη και 
ήταν η εξής:

«Μου επιτρέπετε; Επειδή 
επαναλαμβάνεται διαρκώς μια 
άποψη, ότι δεν συμπεριλαμβά-
νονται τα καταστήματα λιανικής 
πώλησης. Μόνο και μόνο η Αιτι-
ολογική Εκθεση έχει σαφέστατη 
αναφορά, διανομής ή αλυσίδες 
καταστημάτων λιανικής πώλη-
σης. Ο συγκεκριμένος νόμος 
που υποχρεώνει και τα κατα-
στήματα λιανικής πώλησης να 
εγγραφούν στο ΓΕΜΗ είναι 
εδώ ο συγκεκριμένος. Αν όμως 
πάραυτα θεωρείτε ότι υπάρχει 
πρόβλημα, δεν έχουμε αντίρρη-
ση στη συγκεκριμένη διάταξη να 
προσθέσουμε και τα καταστή-
ματα λιανικής πώλησης. Υπερ-
βολή είναι, αλλά εάν το θέλετε 
δεν υπάρχει κανένα θέμα».

Ο Αποστόλου ισχυριζόταν 
ότι γίνεται αναφορά στις αλυ-
σίδες των σουπερμάρκετ στην 
εισηγητική έκθεση του νομο-
σχεδίου. Δεν είπε δηλαδή, ότι 
εισάγεται διάταξη στο κυρίως 
σώμα του νομοσχεδίου βάσει 
της οποίας τα σουπερμάρκετ 
υποχρεώνονται να εξοφλούν τα 
τιμολόγια σε 60 ημέρες. Ομως, 
οποιαδήποτε αναφορά στην ει-
σηγητική έκθεση νομοσχεδίου, 
η οποία δε συνοδεύεται από 
διάταξη στο κυρίως σώμα του 
νομοσχέδιου δεν έχει καμία 
νομική ισχύ. Αυτό το ήξερε τό-
τε καλά ο Αραχωβίτης και όταν 
πήρε το λόγο τελευταίος, λίγο 
μετά από τον Αποστόλου τον 
«άδειασε» λέγοντας αυτά που 
παραθέσαμε παραπάνω (ότι 
δεν συμπεριλαμβάνονται τα 
σουπερμάρκετ).

Ο Αποστόλου, ενώ είχε δε-
σμευτεί λέγοντας «αν όμως 
πάραυτα θεωρείτε ότι υπάρχει 
πρόβλημα, δεν έχουμε αντίρρη-
ση στη συγκεκριμένη διάταξη 
να προσθέσουμε και τα κατα-

στήματα λιανικής πώλησης», 
τελικά δεν εισήγαγε τα σουπερ-
μάρκετ. Και δεν το έκανε, γιατί 
απλούστατα οι καπιταλιστές 
ιδιοκτήτες των σουπερμάρκετ 
(όπως και οι εφοπλιστές και οι 
καπιταλιστές άλλων κλάδων) 
επιβάλλουν στις αστικές κυ-
βερνήσεις όλων των χρωμάτων 
τη θέλησή τους. Αυτό φαίνεται 
καθαρά και από το πώς ήταν και 
πώς κατέληξε το άρθρο 2 του 
νομοσχεδίου.

Οταν το νομοσχέδιο εισήχθη 
στη Βουλή για συζήτηση και ψή-
φιση, το άρθρο 2 προέβλεπε: 
«Εμπορος που προμηθεύεται 
νωπά και ευαλλοίωτα αγροτι-
κά προϊόντα  από παραγωγό ο 
οποίος εκδίδει τιμολόγιο, οφεί-
λει να εξοφλεί  το τιμολόγιο του 
παραγωγού σε εξήντα (60) ημέ-
ρες από την έκδοσή του. Κάθε 
συμφωνία μεταξύ των μερών 
που είναι αντίθετη με τις διατά-
ξεις του προηγούμενου εδαφί-
ου, θεωρείται άκυρη».

Ας δούμε πώς κατέληξε το 
ίδιο άρθρο, όχι μόνο όταν ψη-
φίστηκε το 2017, με υπουργό 
τον Αποστόλου, αλλά και μετά 
την τροπολογία του Αραχωβίτη, 
τον Δεκέμβρη του 2018: «Εμπο-
ρος που προμηθεύεται νωπά και 
ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα 
από παραγωγό ο οποίος εκδίδει 
τιμολόγιο, οφείλει να εξοφλεί το 
τιμολόγιο του παραγωγού μέσα 
σε εξήντα (60) ημέρες από την 
έκδοσή του. Κάθε συμφωνία 
μεταξύ των μερών, που είναι 
αντίθετη με τις διατάξεις του 
προηγούμενου εδαφίου, θεω-
ρείται άκυρη».

Ο Αποστόλου δεν τήρησε 
το λόγο του και δεν εισήγαγε 
διάταξη για την εμπορική συ-
ναλλαγή που συμπεριλαμβά-
νει και τα σουπερμάρκετ. Και 
ο Αραχωβίτης, που τότε «την 
έλεγε» στον Αποστόλου για να 
υποσκάψει τη θέση του και να 
του πάρει το κυβερνητικό πό-
στο, έκανε ακριβώς το ίδιο!

Σόι πάει το βασίλειο. Απο-
στόλου και Αραχωβίτης από τη 
μια δεν τόλμησαν να εισάγουν 
την περιβόητη διάταξη για την 
πληρωμή των τιμολογίων μέσα 
σε εξήντα ημέρες και για τα 
σουπερμάρκετ, και από την 
άλλη διαιωνίζουν το καθεστώς 
της πληρωμής με μεταχρονολο-
γημένες επιταγές, που αποτελεί 
μάστιγα για τους αγρότες.

Τέλος, η μη εξόφληση των τι-
μολογίων ή η πληρωμή με ακά-
λυπτες επιταγές είναι μια άλλη 
μάστιγα για τους αγρότες, που 
παράγουν πορτοκάλια, επιτρα-
πέζια σταφύλια και άλλα αγρο-
τικά προϊόντα. Τα Τσιπράκια δεν 
κάνουν την παραμικρή αναφο-
ρά σ’ αυτή τη μάστιγα  και την 
αφήνουν να διαιωνίζεται προς 
όφελος των καπιταλιστών.

 Γεράσιμος Λιόντος

Γιατί το δημόσιο δεν παρίσταται ως 
πολιτική αγωγή σε δίκες καπιταλιστών 
που έχουν βλάψει το δημόσιο συμφέρον;

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις που οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εισηγούνται επι-
βολή προστίμων σε εταιρίες για διάφορες παραβάσεις, υποβάλλουν και μηνύσεις 
κατά των υπευθύνων των εταιριών. Παρατηρείται όμως το φαινόμενο, οι διοική-
σεις των ελεγκτικών μηχανισμών να μη ζητούν από τους συνηγόρους του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους να παρασταθούν στις δίκες αυτές ως πολιτική αγωγή 
για να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον, είτε αυτό αφορά την προσβολή της 
δημόσιας υγείας, είτε φορολογικό, είτε άλλο οικονομικό ζήτημα. Αφήνουν τους 
δημόσιους υπάλληλους που έκαναν τους ελέγχους να χειριστούν την υπόθεση 
μόνοι τους, καταθέτοντες ως μάρτυρες, έχοντας να αντιμετωπίσουν τους έμπει-
ρους συνηγόρους των εταιριών και με πολύ λιγότερα δικαιώματα σύμφωνα με τον 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

Το αποτέλεσμα είναι να αθωώνονται οι καπιταλιστές, όπως οι γαλακτοβιομή-
χανοι που παραβιάζουν κατ’ εξακολούθηση τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ή οι 
χοντρέμποροι των κέτερινγκ που παίρνουν εργολαβία τη σίτιση σε νοσοκομεία, 
φοιτητικές λέσχες κτλ.

Θα αποφασίσουν ποτέ οι Διοικήσεις των ελεγκτικών μηχανισμών να υπερασπίζο-
νται τις προσφυγές τους στις εισαγγελίες και στα ποινικά δικαστήρια, ασκώντας το 
δικαίωμα της ανάθεσης των υποθέσεων αυτών σε συνηγόρους πολιτικής αγωγής, ή 
θα συνεχίσουν την πρακτική να υπερασπίζονται τις υποθέσεις μόνοι και αβοήθητοι 
οι υπάλληλοι-ελεγκτές;

Ενώ το βρόμικο κύκλωμα ελληνοποιήσεων γάλακτος και γαλακτοκομικών οργιάζει

Η κυβέρνηση κρύβει τη συγκάλυψη πίσω από την προπαγάνδα
Το Δελτίο Τύπου ήταν σε πανηγυρικούς 

τόνους. Το ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα για τη διερεύνηση 
τυχόν παραβάσεων έκθεσης ελέγχου, 
που αφορά κτηνοτροφική μονάδα, η 
οποία τη γαλακτική περίοδο Ιανουαρίου 
- Αυγούστου 2018, φέρεται να παρήγαγε 
και να παρέδωσε προς τυροκόμιση δυ-
σανάλογα μεγάλη ποσότητα γάλακτος 
σε σχέση με το δηλωθέν ζωικό της κε-
φάλαιο. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη ο 
έλεγχος για όλες τις εμπλεκόμενες στη 
συγκεκριμένη υπόθεση επιχειρήσεις». 
Στην τελευταία παράγραφο οι τόνοι 
ανέβαιναν, γίνονταν σχεδόν επικοί: «Ο 
Οργανισμός διαβεβαιώνει τους κτηνο-
τρόφους και το καταναλωτικό κοινό ότι 
συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους 
προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέ-
ροντα των παραγωγών και να διασφαλί-
σει την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 
από ελληνική πρώτη ύλη».

Βρέθηκαν, φυσικά, παπαγαλάκια που 
έγιναν καλοί αγωγοί της προπαγάνδας 
των Αραχωβίτη-Μπακαλέξη. Μέχρι και 
ότι ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ βρίσκει την άκρη 
του νήματος που ξετυλίγει το κουβάρι της 
νοθείας, έγραψε ένα απ' αυτά! Ούτε ένα 
ερώτημα, έτσι για τους τύπους, δεν έβα-
λαν. Για παράδειγμα, δε ρώτησαν γιατί 
ο ΕΛΓΟ δεν έδωσε στη δημοσιότητα το 
όνομα της κτηνοτροφικής μονάδας. Δε 
ρώτησαν ούτε το στοιχειώδες, που θα το 

ρωτούσε κι ένας πρωτοετής ΙΕΚ δημοσι-
ογραφίας: Ωραία, στείλατε στον εισαγ-
γελέα έναν κτηνοτρόφο που τον πιάσατε 
να δηλώνει ότι πούλησε «μαϊμού» γάλα. 
Τις γαλακτοβιομηχανίες που αγόρασαν 
αυτό το «μαϊμού» γάλα, γιατί δεν τις 
στείλατε στον εισαγγελέα; Αφού είναι 
αυταπόδεικτο ότι η συγκεκριμένη κομπί-
να δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο αν συ-
νεργαστούν κτηνοτρόφος και γαλακτοβι-
ομηχανία, με την τελευταία να αποτελεί 
τον ισχυρό παράγοντα σ' αυτή τη σχέση, 
δεν έπρεπε πρώτα να στείλετε στον ει-
σαγγελέα τη γαλακτοβιομηχανία και με-
τά τον κτηνοτρόφο; Από παπαγαλάκια, 
όμως, που αποφάσισαν (για λόγους που 
αυτά γνωρίζουν κι εμείς υποπτευόμαστε) 
να στηρίξουν την «επιχείρηση αρετή» του 
Αραχωβίτη, δεν μπορείς να περιμένεις το 
αυτονόητο, αλλά το αντίθετό του.

Για να μη μας πει κανείς ότι είμαστε 
«υπερβολικοί», θα αποκαλύψουμε τι γρά-
φουν οι ελεγκτές του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
στην έκθεσή τους: «Επομένως προκύ-
πτει συνυπευθυνότητα και των ανωτέ-
ρω βιομηχανιών γάλακτος καθώς είναι 
υπεύθυνες για τις ποσότητες γάλακτος 
που εισκομίζουν και κατευθύνονται στην 
παραγωγή ΠΟΠ και άλλων γαλακτοκο-
μικών προϊόντων και κατά συνέπεια δεν 
διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα της 
πρώτης ύλης» (η έμφαση στην έκθεση 
των ελεγκτών).

Ενώ, λοιπόν, οι ελεγκτές αποδίδουν 

συνυπευθυνότητα στην κτηνοτροφική 
μονάδα και σε δύο γαλακτοβιομηχανί-
ες (από τις πλέον επώνυμες), το ΔΣ του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έστειλε στον εισαγγε-
λέα μόνο την κτηνοτροφική επιχείρηση! 
Περιττεύει να πούμε ότι δε δημοσιοποί-
ησε τα ονόματα ούτε της κτηνοτροφικής 
επιχείρησης ούτε των γαλακτοβιομηχα-
νιών. Ετσι, ο έλληνας καταναλωτής θα 
πηγαίνει στο σουπερμάρκετ και θ' αγο-
ράζει «ΠΟΠ» προϊόντα αυτών των γαλα-
κτοβιομηχανιών, με τη βεβαιότητα ότι 
αγοράζει προϊόντα φτιαγμένα από αγνό 
ελληνικό γάλα, ενώ αυτά έχουν φτιαχτεί 
και με («Κύριος οίδε» σε τι ποσοστό) γάλα 
εισαγόμενο, νωπό ή συμπυκνωμένο.

Μια που βρισκόμαστε στη φάση των 
στοιχειωδών δημοσιογραφικών ερωτημά-
των, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο στοιχει-
ώδες. Γιατί ο Μπακαλέξης δεν εισηγήθη-
κε στο ΔΣ του ΕΛΓΟ να σταλούν στον 
εισαγγελέα και οι φάκελοι των γαλακτο-
βιομηχανιών που πιάστηκαν να κάνουν 
νοθεία σε ΠΟΠ και λοιπά γαλακτοκομι-
κά προϊόντα και στις οποίες επιβλήθηκαν 
πρόστιμα; Δεν εγείρονται ποινικά ζητή-
ματα από τις δικές τους παραβάσεις, που 
είναι της ίδιας κατηγορίας;

Δε χρειάζεται να επιχειρηματολογή-
σουμε ιδιαίτερα για να αποδείξουμε ότι η 
παραπομπή της κτηνοτροφικής μονάδας 
-και μόνον αυτής- στον εισαγγελέα έγινε 
καθαρά για προπαγανδιστικούς λόγους. 
Για να βγει το πανηγυρικό Δελτίο Τύπου 

και να το αναπαράξουν τα παπαγαλάκια, 
μπας και ο Αραχωβίτης με την παρέα του 
καταφέρει να παραμυθιάσει τους εξοργι-
σμένους κτηνοτρόφους ότι θα πατάξει τη 
νοθεία και τις ελληνοποιήσεις γάλακτος 
κι έτσι αυτοί θα καταφέρουν να πάρουν 
κάπως καλύτερη τιμή στο γάλα που πω-
λούν. Γύρω από τις γαλακτοβιομηχανίες, 
τις υπεύθυνες για τη νοθεία, υψώνεται 
ασπίδα προστασίας. Δεν έστειλαν στον 
εισαγγελέα τις πρώτες δύο που πιάστη-
καν, ενώ ο Αραχωβίτης δεν έχει εγκρίνει 
ακόμα ούτε τα πρόστιμα της πλάκας 
που εισηγήθηκε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο 
ΕΦΕΤ ανακοίνωσε ότι έβαλε πρόστιμα 
σε άλλες δυο γαλακτοβιομηχανίες, αλλά 
ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σφυρίζει αδιάφορα 
(δείτε το άρθρο στη συνέχεια της σελί-
δας). Και πάλι ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, χωρίς 
να ανακοινώσει πρόστιμα, στέλνει στον 
εισαγγελέα την κτηνοτροφική μονάδα 
με τις «μαϊμού» πωλήσεις γάλακτος και 
όχι και τις γαλακτοβιομηχανίες που είναι 
προφανέστατο ότι οργάνωσαν τη «μαϊ-
μουδιά». Και βέβαια, δεν έχει αφαιρεθεί 
ούτε μία άδεια παραγωγής φέτας και 
άλλων ΠΟΠ γαλακτοκομικών σε όλες 
αυτές τις αποδεδειγμένες υποθέσεις 
νοθείας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση μας αποκα-
λύπτει άλλη μια πτυχή του σκανδάλου της 
νοθείας με την ελληνοποίηση γάλακτος, 
το οποίο είναι εισαγόμενο, νωπό ή συ-
μπυκνωμένο (εβαπορέ). Θα την παρου-

σιάσουμε όσο γίνεται πιο απλά.
Μια κτηνοτροφική μονάδα δηλώνει 

ότι έχει 632 πρόβατα γαλακτοπαραγω-
γής, αλλά από τα χαρτιά της φαίνεται να 
έχει μόνο 425. Η ίδια μονάδα εμφάνιζε το 
2018 παραγωγή 1.791 κιλών ανά πρόβατο 
(ούτε θηλυκούς ελέφαντες να άρμεγε!).  
Οι ελεγκτές έκαναν επιτόπιο έλεγχο και 
βρήκαν ότι η συγκεκριμένη μονάδα δι-
έθετε τρεις παγολεκάνες συλλογής γά-
λακτος συνολικής χωρητικότητας 2.875 
λίτρων. Η μονάδα όμως φαινόταν να πα-
ραδίδει, «την ίδια ημέρα και με διαφορά 
ωρών έως και λεπτών» ακόμα και πάνω 
από 5.000 κιλά.

Ο ιδιοκτήτης της κτηνοτροφικής μονά-
δας, όταν τον ρώτησαν οι ελεγκτές για 
τις τεράστιες αποκλίσεις, τους απάντησε 
ότι αγόραζε γάλα από πέντε παραγωγούς 
χωρίς παραστατικά διακίνησης, το οποίο 
εμφάνιζε ως δικής του παραγωγής. Αρνή-
θηκε δε να κατονομάσει τους υποτιθέμε-
νους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους. 

Ολο το γάλα πήγαινε σε δυο γαλακτο-
βιομηχανίες (σε μια τρίτη είχε πάει μόνον 
ένας τόνος).

Δε χρειάζονται ικανότητες ντετέκτιβ 
για να διαπιστώσει κανείς τι γινόταν. Μια 
κτηνοτροφική μονάδα δήλωνε ότι πωλού-
σε γάλα το οποίο ποτέ δεν παρήγαγε. Δεν 
μπορούσε να το παραγάγει. Εμφανιζόταν 
να πωλεί σχεδόν το διπλάσιο από το γά-

λα της δυναμικότητάς της. Επομένως, τα 
«μαϊμού» τιμολόγια χρειάζονταν για να 
δικαιολογηθεί άλλο γάλα. Οχι γάλα από 
άλλους κτηνοτρόφους χωρίς παραστα-
τικά, αλλά γάλα εισαγόμενο, το οποίο μ' 
αυτόν τον τρόπο ελληνοποιούνταν.

Τι είδους ήταν το εισαγόμενο γάλα που 
καλύφθηκε με τα «μαϊμού» τιμολόγια; Κα-
νένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά. Θα 
μπορούσε να είναι ακόμα και εισαγόμενο 
συμπυκνωμένο αγελαδινό γάλα, που εί-
ναι φτηνότερο από το πρόβειο. Το λέμε 
γιατί έχουμε στα χέρια μας εκθέσεις 
ελέγχου που έπιασαν μεγάλες και επώνυ-
μες γαλακτοβιομηχανίες να πωλούν «φέ-
τα ΠΟΠ» με περιεκτικότητα 10% ή 20% 
σε αγελαδινό γάλα. Πιάστηκαν ακόμα 
και δοχεία «φέτας ΠΟΠ» φτιαγμένης εξ 
ολοκλήρου από αγελαδινό γάλα. Ξέρου-
με, άλλωστε, ότι χρησιμοποιούν κοινές 
δεξαμενές, όπου ρίχνουν όλα τα είδη 
του γάλακτος που χρησιμοποιούν.

Κι ενώ αυτά συμβαίνουν στο βρόμικο 
κύκλωμα της γαλακτοβιομηχανίας, που 
έχει φτάσει στο αμήν τους φτωχούς 
κτηνοτρόφους και έχει οδηγήσει σε 
συρρίκνωση την ελληνική κτηνοτροφική 
παραγωγή, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και 
οι υπουργοί της απαντούν με σόου «ελέγ-
χων», προσπαθώντας να ρίξει στάχτη στα 
μάτια του κόσμου.
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Ιδιωτικά σχολεία

Γκρίζα ζώνη
«Πρωταθλητές όχι στη νομιμότητα, αλλά στη μαύρη 

εργασία και στη φοροδιαφυγή» είναι πολλά ιδιωτικά 
σχολεία. Αυτό καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ, μετά από έρευνα που 
πραγματοποίησε το Κλαδικό Ινστιτούτο της Ομοσπονδίας.

Στην έρευνα αναφέρονται τα εξής:
u Η σύγκριση των στοιχείων από τις Περιφερειακές Διευ-

θύνσεις Εκπαίδευσης με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου 
Παιδείας απέδειξε ότι ένας στους τρεις περίπου ιδιωτικούς εκ-
παιδευτικούς του υποχρεωτικού προγράμματος δε δηλώνεται 
στο πληροφοριακό σύστημα MySchool. Πρόκειται κατά κύριο 
λόγο για νηπιαγωγούς, αλλά και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 
(ξενόγλωσσους, μουσικούς, εικαστικούς) που δηλώνονται 
συνήθως ως διοικητικό προσωπικό και αμείβονται με πολύ 
χαμηλότερες αποδοχές.

u Τα νούμερα είναι πολύ μεγαλύτερα, αν συνυπολογιστούν 
οι απογευματινές δράσεις, όπου εκεί δε δηλώνεται περίπου το 
70-75% αυτών, άρα και οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται 
σ’ αυτές.

u Συνολικά μπορεί κάποιος να υπολογίσει ότι το σύνολο των 
εκπαιδευτικών που εργάζονται σε όλο το φάσμα λειτουργίας 
(ωρολόγιο πρόγραμμα, δράσεις, παρεκκλίσεις) υπερβαίνει τις 
10.000 (επομένως οι αδήλωτοι είναι περισσότεροι από 40%).

u Οι έλεγχοι στα ιδιωτικά σχολεία είναι εξαιρετικά δύ-
σκολοι, διότι οι ελεγκτές περνούν από ένα δίκτυο φυλάκων 
security και γραμματέων που τους καθυστερούν μέχρι οι αδή-
λωτοι εκπαιδευτικοί  να κρυφτούν σε τουαλέτες, εστιατόρια 
(ακόμη και… ψυγεία, όπως είχε συμβεί σε παραβατικό ιδιωτικό 
εκπαιδευτήριο στη Βόρεια Ελλάδα).

u Πάρτι ανομίας διεξάγεται στα νηπιαγωγεία. Τα δηλωμένα 
νηπιαγωγεία είναι 714. Από αυτά πολλά διαθέτουν πάνω από 
δύο τμήματα (ορισμένα ιδιωτικά σχολεία διαθέτουν ακόμη 
και πάνω από 4 τμήματα), επομένως με έναν πρόχειρο υπο-
λογισμό, τα νηπιακά τμήματα ανέρχονται περίπου στα 1.050 
σε όλη την Ελλάδα. Οι δηλωμένοι νηπιαγωγοί στο MySchool 
είναι 595, επομένως σχεδόν το 45% των εκπαιδευτικών που 
εργάζονται σε νηπιαγωγεία δε δηλώνεται.

u Σε πάρα πολλά ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ιδίως στα μικρά της 
γειτονιάς, παρατηρούνται φαινόμενα, όπως: αποδοχές 300-
400 ευρώ, καταβολή νόμιμων αποδοχών και στη συνέχεια 
επιστροφή «κάτω από το τραπέζι», καταστρατήγηση νόμιμου 
ωραρίου με εργασία υποχρεωτική μέχρι τις 5-6 το απόγευμα 
χωρίς αμοιβή, παραβίαση αργιών, διακοπών  χωρίς αμοιβή, 
εργασία «εκπαιδευτικών» χωρίς τα απαιτούμενα προσόντα, 
ενώ οι νηπιαγωγοί δηλώνονται ως βοηθητικό προσωπικό.

u Ενα μεγάλο ποσοστό ιδιωτικών εκπαιδευτικών (περίπου 
το 40%!) υποχρεώνονται να παρέχουν κι άλλες υπηρεσίες, 
εκτός των διδακτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς φυσικά αμοι-
βή. Οι υπηρεσίες αυτές είναι π.χ. η συνοδεία σχολικών λεωφο-
ρείων, η φύλαξη, η ενισχυτική διδασκαλία, που θα έπρεπε να 
δηλώνονται στο διοριστήριο, αλλά αυτό δε συμβαίνει.

Χρηματοδότηση από «την 
τσέπη» εκπαιδευτών και 
σπουδαστών

Ως φαίνεται τα δημόσια ΙΕΚ οδηγούνται σε κατάρρευση μετά 
την πρόβλεψη για τη λειτουργία διετών προγραμμάτων επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο των Πα-
νεπιστημίων, που αποτελούν ιλουστρασιόν εκδοχή των εν λόγω 
δομών (των ΙΕΚ), προκειμένου να «παραμυθιαστούν» τα παιδιά 
της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Ανοιχτή επιστολή-κραυγή αγωνίας απηύθυνε ο διευθυντής του 
δημόσιου ΙΕΚ Μεσολογγίου, καταγγέλλοντας μια απίστευτη και 
απαράδεκτη κατάσταση και εκλιπαρώντας για βοήθεια και συν-
δρομή από το κράτος (που όμως κωφεύει για ευνόητους λόγους). 

Οπως αναφέρει  «το χειμερινό εξάμηνο ολοκληρώθηκε με 
πολλές δυσκολίες, ενώ από το Σεπτέμβριο 2018 δεν έχει δοθεί 
καμιά έγκριση χρηματοδότησης στο Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου, από 
το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, τον οικονομικό διαχειριστή των Δ.ΙΕΚ της χώρας».

Ακολουθώντας την προσφιλή πρακτική των διοικητικών στελε-
χών ιδρυμάτων και του κρατικού μηχανισμού (νεοφιλελεύθερης 
κοπής) απεύθυνσης σε καπιταλιστικές επιχειρήσεις για χρημα-
τική υποστήριξη, ενός -κατά τα άλλα δημόσιου ιδρύματος-, ο 
διευθυντής αναφέρει ότι μόλις μία επιχείρηση «έχει ανταποκρι-
θεί, γεγονός αναμενόμενο αν λάβει κανείς υπόψη την παρούσα 
οικονομική συγκυρία της χώρας».

Ετσι η κατάσταση έφθασε στο απροχώρητο. Η επιστολή ανα-
φέρει χαρακτηριστικά τα εξής: «Αποτέλεσμα είναι τα μαθήματα 
και ιδιαίτερα οι εργαστηριακές ασκήσεις, που απαιτούν αναλώσι-
μα υλικά, να εξακολουθούν να πραγματοποιούνται αποκλειστικά 
χάρη στο ανθρώπινο δυναμικό του Δ.ΙΕΚ». Και «το κόστος των 
απαραίτητων αναλωσίμων υλικών μέχρι σήμερα έχουν επωμιστεί 
εκπαιδευτές αλλά και σπουδαστές!».

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο του 
«ενοποιημένου χώρου εκπαίδευσης και 

έρευνας» πάει αντάμα με την καταστολή
Με ιδιαίτερη ζέση οι νέες 

Πρυτανικές Αρχές του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (η 
εκλογή τους έγινε με φόντο το 
εγχείρημα κυβέρνησης-υπουρ-
γείου Παιδείας των συγχωνεύ-
σεων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ 
με ό,τι συνεπάγεται αυτό) βάλ-
θηκαν να υλοποιήσουν τη νέα 
διάρθρωση και λειτουργία του 
Ιδρύματος και προπαντός να 
προωθήσουν τις δομές εκείνες 

που εμφανώς υπογραμμίζουν 
το χαρακτήρα του επιχειρημα-
τικού πανεπιστημίου.

Χίλια μύρια προβλήματα 
έχει το πανεπιστημιακό ίδρυ-
μα -ένα από τα μεγαλύτερα 
της χώρας- που οξύνθηκαν 
στο έπακρο την περίοδο της 
κρίσης με τις ανάλγητες και 
αντιδραστικές πολιτικές όλων 
των μνημονιακών κυβερνήσε-

ων (υποχρηματοδότηση, κλο-
πή των αποθεματικών, μείωση 
προσωπικού, εργασιακές σχέ-
σεις λάστιχο με προσλήψεις 
συμβασιούχων, κ.ά.). Κι όμως, 
οι Πρυτανικές Αρχές έχουν κα-
ημό να προωθήσουν τα διετή 
προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
που είναι τα «καθρεφτάκια» 
που προσφέρονται στους 
«ιθαγενείς»-αποφοίτους των 
ΕΠΑΛ (δες περισσότερα στην 
Κόντρα, αρ. φύλ. 976), Το Πανε-
πιστήμιο διευρύνει τον κύκλο 
των σπουδαστών-πελατών, με 
επιβάρυνση φυσικά των δεδο-
μένων υποδομών και του λιγο-
στού ανθρώπινου δυναμικού 
του Ιδρύματος. Χαρακτηριστι-
κή επ’ αυτού είναι η αναφορά 
της Εκθεσης-Μελέτης που εκ-
πονήθηκε από μέλη του Εθνι-
κού Συμβουλίου Εκπαίδευσης 
και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), για 
το σχεδιασμό και τη μέθοδο 
υλοποίησης των προγραμμά-
των «Κέντρων Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης» (Κ.Ε.Ε.) και των 
διετών προγραμμάτων επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης στα ΑΕΙ και υπο-
βλήθηκε από τον Γαβρόγλου 
στους Πρυτάνεις των ΑΕΙ. Με 
δεδομένη την «οικονομική δυ-

σπραγία» των ΑΕΙ, η Εκθεση 
συνιστά στα Πανεπιστήμια 
η οργάνωση των προγραμ-
μάτων «να λάβει υπ’ όψιν τη 
σχετική διαθεσιμότητα του 
προσωπικού τους» και «να 
αξιοποιηθούν ευφυώς οι δια-
θέσιμες υποδομές, ώστε να 
γίνει εφικτή η υλοποίηση του 
νέου θεσμού χωρίς σημαντικό 
πρόσθετο κόστος».

Χαράς ευαγγέλια, λοιπόν, 
για τις ντόπιες καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις αυτά τα διετή 
«πανεπιστημιακά ΙΕΚ», που 
θα τους εξασφαλίσουν, μέσω 
της «πρακτικής άσκησης» των 
σπουδαστών, τσάμπα εργατικό 
δυναμικό.

Το Πανεπιστήμιο επίσης 
προωθεί με ζήλο και τη λει-
τουργία του Πανεπιστημιακού 
Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ), 
μιας ακόμη νέας δομής που 
περιλαμβάνεται στις συγχω-
νεύσεις Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ. Πρόκειται για ΝΠΙΔ «μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα», 
υπό την εποπτεία της Συγκλή-
του. Σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις, σκοπός του ΠΕΚ εί-
ναι, μεταξύ άλλων, «η παροχή 
υπηρεσιών σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς, η διαμεσο-
λάβηση ανάμεσα στο δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα για την 

ανάπτυξη ερευνητικών μονά-
δων στις επιχειρήσεις». Για 
την επίτευξη των σκοπών του, 
το ΠΕΚ «εκπονεί μελέτες κάθε 
φύσης και εκτελεί ή διαχειρί-
ζεται εγκεκριμένα ερευνητικά 
ή αναπτυξιακά προγράμματα 
και έργα, ... συνεργάζεται με 
παραγωγικούς φορείς της 
Ελλάδας ή της αλλοδαπής 
και προωθεί την οικονομική 
αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, συνεργάζε-
ται με διεθνείς οργανισμούς, 
το ελληνικό δημόσιο, νομικά 
πρόσωπα δημοσίου και ιδιω-
τικού δικαίου, ... διαμεσολα-
βώντας στη διασύνδεση της 
έρευνας με την εκπαίδευση 
και την παραγωγή αγαθών». Οι 
πόροι του προέρχονται εκτός 
του τακτικού προϋπολογισμού 
του υπουργείου Παιδείας και 
από «χρηματοδοτήσεις από 
ερευνητικά προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, διεθνείς 
οργανισμούς, το ελληνικό δη-
μόσιο, χορηγίες από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και ιδιώτες, ... 
έσοδα από την παροχή υπη-
ρεσιών, την εκτέλεση ή την 
αξιολόγηση ερευνητικών προ-
γραμμάτων για λογαριασμό 
τρίτων». 

Κοντολογίς, οι Πρυτανικές 
Αρχές του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων κυνηγώντας την έρευ-
να επί πληρωμή από τους ιδιώ-
τες καπιταλιστές προσπαθούν 
να διευρύνουν το πλαίσιο της 
επιχειρηματικής λειτουργίας 
του Ιδρύματος, που επεκτεί-
νεται και σε άλλους τομείς, 
όπως π.χ. είναι η βιομηχανία 
των «εξ αποστάσεως» προ-
γραμμάτων που αναπτύσσει 
το Κέντρο Επιμόρφωσης και 
Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου. Τα 
προγράμματα αυτά, που απαι-
τούν δίδακτρα, απευθύνονται 
σε στελέχη επιχειρήσεων, 
καθώς και σε εργαζόμενους 
ή άνεργους, που αγωνιούν για 
μια θέση στην αγορά εργασί-
ας και κυνηγούν την απάτη της 
«διά βίου μάθησης».

Τα παραπάνω είναι μερι-
κά μόνο δείγματα της νέας 
στρατηγικής που χαράσσεται 
γενικά για τα δημόσια Πα-
νεπιστήμια: Λειτουργία με 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, 
υποβάθμιση σπουδών και 
πτυχίων, πτυχία πολλών ταχυ-
τήτων και μέσα από δρόμους 
που δεν ανήκουν αποκλειστικά 
στα τυπικά συστήματα εκπαί-
δευσης, πρόσβαση σε επιλεγ-
μένες σχολές αριστείας ενός 
περιορισμένου αριθμού λίγων 
και εκλεκτών (βλέπε σχέδιο 

Γαβρόγλου για το νέο Λύκειο, 
με σχολές χαμηλής και υψηλής 
ζήτησης), κ.λπ. Η στρατηγική 
αυτή εκφράστηκε με χαρακτη-
ριστικό τρόπο με την κακόφη-
μη διακήρυξη της Μπολόνια. 

Η συρρίκνωση της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, υπό τον 
τίτλο «Κοινός Ευρωπαϊκός Χώ-
ρος Ανώτατης Εκπαίδευσης», 
δρομολογήθηκε αρχικά με το 
«σχέδιο Αθηνά» και εντάθηκε 
την περίοδο της κρίσης με τις 
«συνέργειες-συγχωνεύσεις-
συνεργασίες» Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ από τους συριζαίους, 
με απαίτηση του ΟΟΣΑ και 
των ιμπεριαλιστών της ΕΕ. 

Ολες αυτές οι αντιδραστι-
κές αλλαγές δημιουργούν και 
νέο τοπίο στις εργασιακές 
σχέσεις των εργαζόμενων στο 
Πανεπιστήμιο. Προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού δε γίνο-
νται παρά τις αποχωρήσεις-
συνταξιοδοτήσεις και τη δι-
εύρυνση των Ιδρυμάτων μέσω 
των συγχωνεύσεων με τα ΤΕΙ 
(στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
220 διοικητικοί υπάλληλοι, 
από τους 420 που ήταν πριν 
από 8 χρόνια, επωμίζονται το 
βάρος της διαχείρισης 25.000 
προπτυχιακών φοιτητών, μετα-
πτυχιακών, μελών ΔΕΠ, κ.λπ.). 
Κάποιες ανάγκες  (ειδικά στην 
έρευνα, που είναι και ο τομέ-
ας της κερδοφορίας) καλύ-
πτονται με συμβασιούχους 
μιας χρήσης με εξευτελιστικές 
αποδοχές.

Και φυσικά οι αναδιαρθρώ-
σεις αυτές δεν υλοποιούνται 
χωρίς καταστολή, χωρίς να 
καμφθούν και υποταχθούν αυ-
τοί που αντιστέκονται. Επιβάλ-
λεται σιγή νεκροταφείου, προ-
κειμένου να «περπατήσει» το 
πανεπιστήμιο-επιχείρηση ΑΕ. 

Τα όσα παραθέτουμε εδώ 
υπογραμμίζονται με παραδειγ-
ματικό τρόπο στην ανακοίνω-
ση-καταγγελία του Συλλόγου 
Διοικητικών Υπαλλήλων του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

Ανακοίνωση Συλλόγου 
Διοικητικών Υπαλλήλων 
Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων

Εχουν περάσει σχεδόν 6 μή-
νες από την εκλογή των νέων 
Πρυτανικών Αρχών. Η εκλογή 
τους συνέπεσε με την «απορ-
ρόφηση» του ΤΕΙ Ηπείρου. Το 
όραμα κάποιων για το μεγάλο 
Πανεπιστήμιο της Ηπείρου, 
που δεν ήταν παρά εντολές 
του ΟΟΣΑ και της ΕΕ ... για 
χτύπημα της Δημόσιας Εκ-
παίδευσης, ήρθε σε μια στιγ-
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Πονηριές Στουρνάρα, ζόρια 
Πολάκη και ΣΥΡΙΖΑ

Τη Δευτέρα, ο Στουρνάρας συναντήθηκε με τον Τσακαλώτο. 
Συζήτησαν, υποτίθεται, για τα «κόκκινα δάνεια». Μόνο που ο 
Τσακαλώτος δεν είναι αρμόδιος για τις τράπεζες. Αρμόδιος εί-
ναι ο… Φλαμπουράρης. Και πριν απ' αυτόν ήταν ο Δραγασάκης. 
Μπορούμε, λοιπόν, να εικάσουμε -με βεβαιότητα σχεδόν- ότι η 
συνάντηση είχε κυρίως πολιτικό χαρακτήρα. Ο Στουρνάρας (ο 
κατά Τσίπραν υπερτιμημένος οικονομολόγος) φώναξε το φίλο 
του από τα παλιά (από τα χρόνια της Οξφόρδης) Τσακαλώτο για 
να δείξει ότι αυτός μένει πιστός στο θεσμικό του ρόλο, βοηθάει 
τη χώρα και δεν κάνει σαμποτάζ επειδή του την πέφτουν ο Πο-
λάκης και ο Τσίπρας.

Κι αφού τα είπαν με τον Τσακαλώτο και διέρρευσε ότι καταβλή-
θηκε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι μετά το πρόσφατο ξεκατίνι-
ασμα (ο Τσακαλώτος εμφανίστηκε από τις διαρροές ως ειδικός 
απεσταλμένος της κυβέρνησης), ο Στουρνάρας, φρέσκος-φρέ-
σκος, τράβηξε την επομένη για την Εισαγγελία, προκειμένου να 
καταθέσει -επί δίωρο, παρακαλώ!- ως μάρτυρας στο πλαίσιο της 
προκαταρκτικής έρευνας για την «υπόθεση Πολάκη». Και φυσικά, 
φρόντισε να μαθευτεί «με το νι και με το σίγμα» το περιεχόμενο 
της κατάθεσής του.

Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν, ο Στουρνάρας υποστήριξε ότι 
ο Πολάκης κατέγραψε παράνομα την τηλεφωνική τους επικοι-
νωνία, χωρίς τη δική του συναίνεση. Τον ισχυρισμό αυτόν τον 
στήριξε στο ότι ο ίδιος ο Πολάκης του είπε πως τον καταγράφει, 
στο ότι ο Πολάκης παραδέχτηκε ότι αυτός σέρβιρε στον Βαξεβά-
νη το περιεχόμενο της συνομιλίας, στο ότι δε θα μπορούσε από 
μνήμης να γίνει η μεταφορά της συνομιλίας με τέτοια πιστότητα 
και στο ότι, αν δεν ήθελε να τον καταγράψει, θα τον καλούσε στον 
τριψήφιο αριθμό, που δεν υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής, 
και όχι σε μια συμβατική τηλεφωνική σύνδεση. Κατέθεσε ακόμα 
ο Στουρνάρας -πάντα σύμφωνα με τις διαρροές- ότι ο Πολάκης 
άλλαξε γραμμή μόνο όταν έγινε γνωστό ότι η καταγραφή χωρίς 
τη συναίνεση του συνομιλητή είναι αξιόποινη πράξη.

Ο Πολάκης, βέβαια, που θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις, θα 
υποστηρίξει τα γνωστά. Οτι έχει τόσο γερό μνημονικό που θυμά-
ται ακόμα και την πέτρα κάτω από την οποία ήταν ο ροφός που 
έβγαλε πριν από είκοσι χρόνια στην Κάρπαθο. Μπορεί να κληθεί 
και ο Βαξεβάνης να βάλει μερικές «πινελιές» (θα συστήναμε να 
υποστηρίξει ότι ο Πολάκης του είπε μέσες-άκρες τη συνομιλία 
κι αυτός τη σουλούπωσε ώστε να γίνει ευανάγνωστη, όπως κάνει 
κάθε δημοσιογράφος της κλάσης του). Υπάρχει, βέβαια, και η έμ-
μεση ομολογία της ΕφΣυν, που έγραψε ότι ο Πολάκης κατέγραψε 
τον Στουρνάρα, όμως αυτό έγινε με τη θέληση του τελευταίου, 
όπως αυτός παραδέχτηκε στα «Νέα»!

Τι θα κάνει ο εισαγγελέας; Αν επρόκειτο για έναν απλό πολίτη, 
θα τον τύλιγε σε μια κόλλα χαρτί και θα τον έστελνε κατηγορού-
μενο. Γιατί τα πραγματικά περιστατικά, που δεν αμφισβητούνται, 
συγκροτούν αυτό που οι νομικοί ονομάζουν «αποχρώσες ενδεί-
ξεις», οι οποίες είναι αρκετές για την παραπομπή σε δίκη. Οταν, 
όμως, πρόκειται για υπουργό, η εφαρμογή του νόμου αποκτά 
άλλη διάσταση. Εξαρτάται από την πολιτική σκοπιμότητα που 
θα επικρατήσει. 'Η, για να το πούμε απλά, εξαρτάται από την 
πλευρά στην οποία πρόσκειται το εισαγγελικό όργανο που θα 
χειριστεί την υπόθεση. Αν μας ρωτήσετε, χωρίς να γνωρίζουμε 
κάτι σχετικό, θα σας απαντήσουμε ότι το κόβουμε κομματάκι 
δύσκολο να μην έχει φροντίσει ο μηχανισμός της κυβέρνησης 
να πάει η υπόθεση σε «φιλικά χέρια». Δεν αποκλείεται και το 
αντίθετο, όμως.

Οποια κι αν είναι η εξέλιξη, κάποιο πολιτικό κόστος θα πληρώ-
σει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο Στουρνάρας και οι «δικοί του» δε θα δεχτούν 
να σέρνεται ο φάκελος για πολύ καιρό στα εισαγγελικά γραφεία. 
Θα απαιτήσουν άμεση εκκαθάριση.

Εξω… πάνε καλά
Οι δεκατέσσερις πρώτοι υποψήφιοι ευρωβουλευτές που ανα-

κοίνωσε το Ποτάμι είναι όλοι κάτοικοι εξωτερικού. Από τις ιδιό-
τητές τους (π.χ. υπάλληλος γερμανικού Δημοσίου, αντιδήμαρχος 
σε γαλλική πόλη) ενδέχεται κάποιοι απ' αυτούς να έχουν διπλή 
υπηκοότητα (ελληνική και του κράτους στο οποίο κατοικούν).

Είναι μεν νόμιμο, στις ευρωεκλογές να συμμετέχουν σε εθνικές 
λίστες και υπήκοοι άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, πολιτικά όμως 
τι σημαίνει αυτή η… μοντερνιά; Βάσει ποιας λογικής μπορεί να 
αντιπροσωπεύσει τους έλληνες πολίτες μια δικηγόρος μόνιμη 
κάτοικος Στοκχόλμης,  ένας διευθυντής πωλήσεων στη Φρανκ-
φούρτη, ο αντιδήμαρχος του Grand Belfort της Γαλλίας ή μια 
υπάλληλος του γερμανικού Δημόσιου στο Αννόβερο;

Φυσικά, κανένας από δαύτους δεν πρόκειται να εκλεγεί, όμως 
η υποψηφιότητά τους έρχεται να καταδείξει έναν κακομοίρικο, 
επαρχιώτικο κοσμοπολιτισμό. Οτι τάχα μου το Ποτάμι είναι μια 
πολιτική δύναμη που την εκτιμούν ιδιαίτερα στο εξωτερικό οι 
«επιτυχημένοι» συμπατριώτες μας.

μή που το Δημόσιο Πανεπιστήμιο 
μετρούσε χρόνια μνημονιακών 
πολιτικών. Πολιτικών που έφεραν 
τεράστιες περικοπές στη χρημα-
τοδότησή του, κούρεμα των απο-
θεματικών του και τραγική μείωση 
του προσωπικού του (σε μέλη Διοι-
κητικών Υπαλλήλων, ΔΕΠ, και όλων 
των κατηγοριών εργαζομένων).

Η αναπλήρωση των αναγκών με 
τις λίγες προσλήψεις συμβασιού-
χων υπό το καθεστώς μεσαιωνικών 
σχέσεων εργασίας, τείνει να γίνει η 
συνήθης πρακτική. Μόλις σβήσανε 
λοιπόν «τα φώτα της γιορτής» βρε-
θήκαμε όλοι μας, ή τουλάχιστον οι 
περισσότεροι από εμάς, μπροστά 
στη σκληρή πραγματικότητα που 
αφορά στην εργασία μας αλλά και 
στο λειτούργημα που θα έπρεπε να 
επιτελεί ένα Δημόσιο Ιδρυμα Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης. Γνωρίζαμε 
τις δυσκολίες και τις είχαμε εδώ και 
καιρό επισημάνει σαν Σύλλογος Δι-
οικητικών με έγνοια πάνω από όλα 
στην φροντίδα και την εξυπηρέτη-
ση των φοιτητών.

Ο εργασιακός «εκφοβισμός» σε 
όλα τα επίπεδα των εργασιακών 
σχέσεων είναι πλέον πραγματικό-
τητα και το πρόσωπό του εμφανί-
στηκε έντονα και σχεδόν στο σύ-
νολο των διοικητικών υπηρεσιών 
του Ιδρύματος. Οι μεθοδεύσεις 
και η εμμονική πρακτική των Πρυ-
τανικών Αρχών για αλλαγές, που 
θεωρούν ότι θα βελτιώσουν τη λει-
τουργία του Ιδρύματος, απέχουν 
πολύ από την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που αυτό έχει. Ο 
εξαναγκασμός σε παραίτηση των 
Προϊσταμένων νευραλγικών Τμημά-
των και Διευθύνσεων, και η πολιτική 
του «ουδείς αναντικατάστατος» με 
την εύρεση των απαραίτητων χρη-
σίμων που θα εκτελέσουν με εκπτώ-
σεις από το γράμμα του νόμου τις 
άνωθεν εντολές, όπως κυνικά μας 
ανακοινώθηκε, αναρωτιόμαστε εξυ-
πηρετεί το δημόσιο συμφέρον και 
το καλό του Ιδρύματος;

Η εργασιακή πίεση, στο βωμό της 
ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την 
υποστελέχωση έχει φέρει τις Αρ-
μόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος σε 
αδυναμία τέλεσης του έργου τους. 
Η συκοφάντηση συναδέλφων μετά 
από την έκφραση των τεκμηριωμέ-
νων αντιθέσεών τους σε παράτυπες 
εντολές και πιέσεις που δέχονται 
στο αντικείμενο των καθηκόντων 
τους, δεν έχει σταματημό. Οι κατά 
περιπτώσεις προσπάθειες παρά-
καμψης των Αρμοδίων Υπηρεσιών 
και οι υποδείξεις διαδικασιών, μη 
σύννομων, αναρωτιόμαστε ποιόν 
ωφελούν και γιατί επιβάλλονται 
τόσο επιτακτικά. Η «ανάπτυξη» 
του Ιδρύματος που ενστερνίζεται 
η Πρυτανεία, δυστυχώς γίνεται σε 
βάρος των υπαρχόντων υποδομών. 
Αμφιβάλουμε εάν πλέον είναι δυνα-
τό με τις υποστελεχωμένες υπηρε-
σίες μας, να τηρηθούν οι στοιχειώ-
δεις συνθήκες εργασίας και ασφά-
λειας, φοιτητών και εργαζομένων.

Η προκλητική κάλυψη της λει-
τουργίας της Επιτροπής Ερευνών 
και η προσπάθεια ένταξης των 
ΝΠΙΔ επιχειρήσεων ΠΕΚ (Πανε-
πιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα) 
στο Ιδρυμα με οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους του Πανεπι-
στημίου, αμαυρώνουν τις υποτιθέ-
μενες προθέσεις για την προστασία 
της Δημόσιας Εκπαίδευσης και του 

Δημοσίου χαρακτήρα των Πανε-
πιστημίων μας. Οι ενστάσεις και 
αντιρρήσεις που δικαίως εκφρά-
στηκαν από τον Σύλλογο Διοικητι-
κών για τα παραπάνω θέματα στη 
Σύγκλητο του Ιδρύματος μαζί με 
την υπεράσπιση των αιτημάτων των 
φοιτητικών συλλόγων, αντιμετωπί-
στηκαν χωρίς επιχειρήματα αλλά 
για μία ακόμα φορά με προσωπι-
κή επίθεση και συκοφάντηση της 
Προέδρου του. Εχουμε διαπιστώσει 
δυστυχώς ότι οι Πρυτανικές Αρχές 
επαφίενται στην καλή διάθεση και 
στην δήθεν καλή πρόθεση όλων, 
για την λειτουργία του Ιδρύματος. 
Δεν εμπιστεύεται τις Υπηρεσίες 
της και ομόφωνα «αποφασίζει και 
διατάζει».

Εμείς όμως, οι διοικητικοί υπάλ-
ληλοι του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων, παίρνουμε καθαρή θέση με 
αποφάσεις των Γενικών μας Συνε-
λεύσεων. Δουλεύουμε κάτω από 
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και 
κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε 
για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο το 
οποίο υπηρετούμε, και μόνο αυτό. 
Δεν εξυπηρετούμε καριέρες, προ-
σωπικές επιδιώξεις και πολιτικές κα-
νενός, πόσο μάλλον δε όταν αυτές 
αντιστρατεύονται στα δημοσιοϋ-
παλληλικά μας καθήκοντα τα οποία 
γνωρίζουμε πολύ καλά. Στεκόμαστε 
στο πλάι των φοιτητών για Δημόσια 
και Δωρεάν παιδεία για όλο το λαό 
και αγωνιζόμαστε μαζί τους. Τέλος, 
σε αυτές τις δύσκολες καταστά-
σεις που ζούμε σαν εργαζόμενοι 
θα σταθούμε ο ένας δίπλα στον 
άλλον και όλοι μαζί συλλογικά και 
με αξιοπρέπεια θα αντισταθούμε. 
Οσο και αν προσπαθούν αυτές οι 
πολιτικές να σπείρουν την ανθρω-
ποφαγία μεταξύ μας εμείς ξέρουμε 
καλά ποιο είναι το συμφέρον μας. 
Η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα. 
Αύριο μπορεί ο καθένας μας να εί-
ναι στη θέση των συναδέλφων που 
συκοφαντήθηκαν. 

Οι Πρυτανικές Αρχές έχουν ήδη 
δημιουργήσει μία απαράδεκτη ερ-
γασιακή κατάσταση στο Δημόσιο 
Ιδρυμα που υπηρετούν. Απαιτούμε 
την άμεση αποκατάσταση των συ-
ναδέλφων που εξαναγκάστηκαν σε 
παραίτηση, σαν πρώτο βήμα και θα 
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για 
μόνιμη και σταθερή δουλειά για 
όλους, για δουλειά με αξιοπρέπεια.

Γιούλα Γκεσούλη
ΥΓ: Ανακοίνωση εξέδωσε η Σύ-

γκλητος του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων. Διαμαρτύρεται για την 
απόρριψη του προϋπολογισμού που 
υπέβαλε για το έτος 2019, ο οποίος 
είναι επιπλέον και «ελλειμματικός 
ως προς τις ενεργειακές ανάγκες 
(πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό 
ρεύμα, κ.α.), οι οποίες  αντιστοιχούν 
στο 45% της επιχορήγησης».

Η Σύγκλητος ζητά συμπληρωμα-
τική χρηματοδότηση και «την άμε-
ση διάθεση των θέσεων ΔΕΠ που 
δημιουργεί η συνταξιοδότηση των 
μελών προσωπικού το 2019». 

Και επειδή κινδυνεύει με «κατάρ-
ρευση το εγχείρημα της ένταξης 
του ΤΕΙ Ηπείρου», καθώς και επει-
δή δε χρηματοδοτείται το Πανεπι-
στημιακό Ερευνητικό Κέντρο, όπως 
προβλέπεται από το Νόμο (δύο ση-
μεία, των οποίων είναι υπέρμαχος 
και για τα οποία ανησυχεί σφόδρα) 
η Πρυτανεία απειλεί με παραίτηση!

Ονειρεύονται Ασφαλιστικό 
τύπου Πινοσέτ

Αυτό το έργο παίζεται κάθε χρόνο. Η Ενωση Ασφα-
λιστικών Εταιριών οργανώνει το συνέδριό της, στο 

οποίο τρέχουν διάφοροι πολιτικοί παράγοντες για να την 
αβαντάρουν στις επιδιώξεις της. Και φέτος, λοιπόν, είχαμε 
τους… απαραίτητους Στουρνάρα και Μητσοτάκη (στη φω-
τογραφία με τον πρόεδρο της ΕΑΕ), που διεκπεραίωσαν 
αυτό το ευγενές έργο.

Ο Στουρνάρας μίλησε ως… θεωρητικός, υποστηρίζοντας 
ότι «το μεν κράτος δεν μπορεί πλέον να επιμένει να διατη-
ρεί το μονοπώλιο των συνταξιοδοτικών παροχών, οι δε ερ-
γοδότες πρέπει να αντιληφθούν ότι η υποχρέωσή τους να 
παρέχουν ασφάλεια στους εργαζομένους τους υπερβαίνει 
το χρόνο της απασχόλησής τους. Αλλά και κάθε πολίτης 
πρέπει να κατανοεί ότι η οικονομική του ασφάλεια μετά 
τη συνταξιοδότηση εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από 
τις δικές του προσωπικές αποταμιεύσεις».

Μαζέψτε λεφτά και βάλτε τα στην άκρη, γιατί η σύντα-
ξη αναγκαστικά δε θα σας φτάνει για να ζήσετε, λέει με 
θράσος ο Στουρνάρας σε εργάτες που περνούν από την 
ανεργία στην εργασία και τανάπαλιν, ενώ όταν εργάζονται 
ο μισθός μετά βίας τους φτάνει για να ζήσουν (για απο-
ταμίευση ούτε λόγος). Αυτό για τους εργοδότες και την 
«υποχρέωσή» τους ακούγεται σκόπιμα εντελώς ακατανό-
ητο, γιατί δεν έχει κανένα πρακτικό περιεχόμενο. Μπήκε 
περισσότερο ως φερετζές (για να φανεί ότι τάχα ο Στουρ-
νάρας δε χαρίζεται σε κανέναν). Τι μένει; Η τοποθέτηση 
για σπάσιμο του μονοπώλιου του κράτους στις συντάξεις. 
Τι εννοεί ο… ποιητής Στουρνάρας; Η ιδιωτική ασφάλιση δεν 
απαγορεύεται και οι ασφαλιστικές εταιρίες διαφημίζουν 
διάφορα «συνταξιοδοτικά» προγράμματα. Δεν πρόκειται 
γι' αυτό, λοιπόν. Στην υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση 
θέλουν να βάλουν πόδι οι ασφαλιστικές εταιρίες. Εκεί πά-
ει το «σπάσιμο του μονοπωλίου του κράτους». Βλέπετε, ο 
κόσμος δεν έχει πια λεφτά για ιδιωτικά ασφαλιστικά συμ-
βόλαια, οπότε η λύση είναι να βάλουν οι εταιρίες πόδι στην 
κοινωνική ασφάλιση.

Τα εξήγησε καλύτερα ο Μητσοτάκης, που παρουσίασε 
το σχέδιό του για την… τριφασική ασφάλιση. Ο πρώτος 
πυλώνας θα αφορά την κύρια σύνταξη, που θα χωρίζεται 
σε εθνική (που θα καθορίζεται από τις… αντοχές της οικο-
νομίας, επομένως θα ανεβοκατεβαίνει) και σε «ανταποδο-
τική» (με βάση υπολογισμού τις ατομικές εισφορές κάθε 
ασφαλισμένου). Ο δεύτερος πυλώνας θα είναι υποχρεω-
τικός και ανταποδοτικός, θα ξεκινήσει από τους νέους 
εργαζόμενους, θα πρέπει να είναι κεφαλαιοποιητικός και 
θα παρέχεται από δημόσιους αλλά και από ιδιωτικούς 
πιστοποιημένους παρόχους υπό την εποπτεία της ΤτΕ. Ο 
τρίτος πυλώνας είναι η σημερινή ιδιωτική ασφάλιση και θα 
είναι προαιρετικός.

Οπως αντιλαμβάνεστε, το «ζουμί» βρίσκεται στο δεύτε-
ρο πυλώνα, αυτόν που σήμερα είναι η επικουρική ασφάλι-
ση. Αυτό που προτείνει ο Μητσοτάκης, σε συνεννόηση με 
τις ασφαλιστικές εταιρίες, είναι να σταματήσει η επικου-
ρική ασφάλιση για τους νέους εργαζόμενους (θα βρουν 
από ποια χρονική στιγμή ασφάλισης θα ξεκινήσουν) και 
να φτιάξουν άλλα «επικουρικά», τα οποία θα μπορεί να τα 
ιδρύσουν και ιδιωτικές εταιρίες (τα περί πιστοποίησης από 
την ΤτΕ είναι μπούρδες - και τώρα πιστοποιημένες είναι 
οι ασφαλιστικές εταιρίες). Ετσι, εργοδότες και εργαζόμε-
νοι θα μπορούν να επιλέγουν «ελεύθερα» σε ποιο φορέα 
θα ασφαλιστούν. Περιττεύει να πούμε ότι την επιλογή θα 
κάνουν οι καπιταλιστές εργοδότες και θα είναι μόνο ιδιω-
τικοί φορείς, με τους οποίους θα μπορούν να κάνουν κάθε 
είδους κομπίνες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τον Μητσοτάκη ότι θέλει ασφα-
λιστικό τύπου Πινοσέτ. Ετσι είναι, αλλά μήπως είναι καλύ-
τερος ο νόμος Κατρούγκαλου, που καταργεί την Κοινωνική 
Ασφάλιση και ανοίγει ο δρόμος στα νέα εκτρώματα;
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Τρομο-σόου
Ολόκληρη αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε για τη μεταφορά 

του Δημήτρη Κουφοντίνα από τις αγροτικές φυλακές της Κασσα-
βέτειας στα δικαστήρια του Βόλου, προκειμένου να παραστεί στην 
εκδίκαση της υπόθεσης της άδειάς του από το Συμβούλιο Πλημμε-
λειοδικών. Εκοψαν την κυκλοφορία στους δρόμους από τους οποί-
ους θα περνούσε η πομπή, η οποία αποτελούνταν -εκτός από την 
κλούβα μεταγωγής- από δύο αυτοκίνητα της Ασφάλειας μπροστά 
και ένα τζιπ της ΟΠΚΕ, γεμάτο πάνοπλους μπάτσους, πίσω. Τίγκα 
στη μπατσαρία τα δικαστήρια, έξω και στους διαδρόμους. Και ο πο-
λιτικός κρατούμενος με χειροπέδες.

Μα αυτή δεν είναι η συνήθης διαδικασία μεταφοράς κρατούμε-
νων από και προς τα δικαστήρια; Οχι βέβαια. Παρακολουθήσετε μια 
μέρα τις μεταγωγές που γίνονται στα δικαστήρια και θα το διαπιστώ-
σετε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, έχουμε και κάτι άλλο. Ο Δ. 
Κουφοντίνας είναι ένας κρατούμενος που παίρνει άδειες. Δηλαδή, 
μερικές μέρες κάθε δύο μήνες κυκλοφορεί εκτός φυλακής. Η πόρτα 
της φυλακής ανοίγει, βγαίνει, αναχωρεί για το σπίτι του χωρίς καμιά 
αστυνομική συνοδεία (αν τον παρακολουθούν -που τον παρακολου-
θούν- αυτό γίνεται άτυπα) και επιστρέφει στη φυλακή μόνος του. 
Κατά τεκμήριο, λοιπόν, δε θεωρείται ένας κρατούμενος έτοιμος να 
αποδράσει, ώστε να απαιτούνται τέτοια δρακόντεια μέτρα για μια 
ολιγόωρη μεταφορά του από τη φυλακή στα δικαστήρια.

Στην πραγματικότητα, δεν είχαμε μέτρα ασφάλειας, αλλά ένα ορ-
γανωμένο τρομο-σόου, με σκοπό να στείλει μήνυμα επικινδυνότητας 
του Κουφοντίνα. Οι ίδιοι οι αξιωματικοί της μπατσαρίας, άλλωστε, 
που γνώριζαν ότι θα γίνει η μεταγωγή από την προηγούμενη μέρα, 
είχαν φροντίσει να ειδοποιήσουν τα τοπικά ΜΜΕ,  ώστε το τρομο-
σόου τους να αποτυπωθεί φωτογραφικά και να βιντεοσκοπηθεί.

Υπάρχει και η τρομο-γελοιότητα;
Η ιστοσελίδα dikastiko.gr ήταν αυτή που είχε ξεκινήσει τη φιλολο-

γία για τη νέα άδεια του Δ. Κουφοντίνα και το κόψιμο των οδοιπορι-
κών του. Το έκανε σε μια στιγμή που ο Κουφοντίνας δεν είχε ακόμα 
ζητήσει άδεια. Βρισκόταν, επομένως, σε διατεταγμένη υπηρεσία. Το 
γεγονός αυτό το στηλιτεύσαμε (και όχι μόνον εμείς) σε έκτακτη είδη-
ση που δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα μας την Κυριακή 10 Φλεβάρη 
(http://www.eksegersi.gr/Επικαιρότητα/32355. Ο-Κουφοντίνας-και-
οι…-τοπογράφοι-της-τρομοϋστερίας).

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις (εισαγγελικό βέτο για την έβδομη 
κατά σειρά άδεια του Δ. Κουφοντίνα), η συγκεκριμένη ιστοσελίδα 
νόμισε ότι έχει την ευκαιρία να πάρει ρεβάνς. Το μόνο που κατάφερε 
είναι να μας δείξει ότι απευθύνεται σε ηλίθιους ή (επειδή σίγουρα 
δεν είναι ηλίθιοι όλοι οι αναγνώστες της) ότι οι υπεύθυνοί της έχουν 
ζαλιστεί από την αλαζονεία σε βαθμό που να θεωρούν ότι όλος ο 
κόσμος (πλην αυτών) είναι ένα τσούρμο από ηλίθιους.

Στηλιτεύει η ιστοσελίδα όσους την κατηγόρησαν για «fake news» 
και γράφει ότι ο Κουφοντίνας «εμφανίστηκε ενώπιον του  Συμβου-
λίου Εφετών προκειμένου να υποστηρίξει το αίτημά του για άδεια 
στις 28 Φεβρουαρίου (όπως γράψαμε), η οποία είχε εγκριθεί από το 
Συμβούλιο (όπως επίσης γράψαμε), απορρίφθηκε όμως στη συνέ-
χεια από το νέο Εισαγγελέα των φυλακών που ανέλαβε πρόσφατα 
καθήκοντα». Τόσα ψέματα μαζεμένα σπάνια εμφανίζονται (χώρια 
το λάθος περί Συμβουλίου Εφετών: το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών 
είναι αρμόδιο και σ' αυτό παρέστη ο Κουφοντίνας). Η άδεια εγκρίθη-
κε από το Συμβούλιο Φυλακής  την Τρίτη 19 Φλεβάρη, δέκα μέρες 
μετά το δημοσίευμα του dikastiko.gr. Ο δε Κουφοντίνας υπέβαλε τη 
σχετική αίτηση τη Δευτέρα 11 Φλεβάρη, δυο μέρες μετά το δημοσί-
ευμα. Φαίνεται πως ο συντάκτης του dikastiko.gr έχει το χάρισμα 
της Πυθίας. Οσο για τον εισαγγελέα που έθεσε βέτο, το έκανε στο 
Συμβούλιο, του οποίου είναι μέλος, και κάθε άλλο παρά καινούργιος 
είναι. Οι εισαγγελείς του Βόλου εναλλάσσονται σε 15ήμερες βάρδιες  
ως υπεύθυνοι των φυλακών και απλά αυτή τη φορά έτυχε να είναι 
αυτός. Παρακάτω γράφει κι άλλες μπούρδες το dikastiko.gr. Οπως 
ότι ο Κουφοντίνας ζήτησε τετραήμερη άδεια και του έκοψαν τις 
δύο μέρες οδοιπορικά. Ας μάθει ο συντάκτης του, ότι ο κρατού-
μενος δε ζητά μέρες άδειας. Αυτές τις δίνει το Συμβούλιο. Κι ότι 
η άδεια που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία αυτή τη φορά ήταν εννιά 
(και όχι τέσσερις) μέρες.

Με ομόφωνο βούλευμά του, 
το Συμβούλιο Πλημμελει-

οδικών Βόλου, με πρόεδρο την 
Αννα Ρήγα, εισηγήτρια την Ανα-
στασία Μπούλδα και μέλος τον 
Γεώργιο Γκότση (εισαγγελέας 
ο Θωμάς Καριοφύλλης), απέρ-
ριψε το αίτημα του Δημήτρη 
Κουφοντίνα να του χορηγηθεί 
η έβδομη κατά σειρά άδεια, 
την οποία είχε εγκρίνει κατά 
πλειοψηφία το Συμβούλιο Φυ-
λακής (διεύθυνση και κοινωνική 
υπηρεσία), αλλά έθεσε βέτο ο 
εισαγγελέας. Πρόκειται για ένα 
κατάπτυστο βούλευμα, που πα-
ραβιάζει κάθε έννοια αστικής 
νομιμότητας και μας επανα-
φέρει σε μαύρες εποχές, στις 
εποχές του μετεμφυλιοπολεμι-
κού μοναρχοφασισμού και της 
χούντας, όταν απαιτούσαν από 
τους κομμουνιστές και εαμίτες 
πολιτικούς κρατούμενους να 
υπογράψουν δήλωση μετάνοιας. 
Μόνο τα βασανιστήρια λείπουν.

Είναι τέτοια η προκλητικότητα 
του βουλεύματος που δε διστά-
ζει ακόμα και να νομοθετήσει: 
«Δεν είναι δυνατή η χορήγηση 
τακτικής άδειας στην περίπτωση 
που ο κρατούμενος έχει καταδι-
καστεί σε πλείονες της μίας ποι-
νών ισόβιας κάθειρξης»!

Χωρίς καμιά γείωση σε πραγ-
ματικά δεδομένα, οι δικαστές 
του Βόλου εκτιμούν για τον Δ. 
Κουφοντίνα «ότι υπάρχει κίνδυ-
νος, κατά τη διάρκεια της άδειας, 
να τελέσει νέα εγκλήματα, ενώ 
δεν συντρέχουν λόγοι που δικαι-
ολογούν την προσδοκία ότι δεν 
θα κάνει κακή χρήση αυτής»! Από 
πού βγαίνει αυτό; Από πουθενά. 
Σπεύδουν, μάλιστα να απαντή-
σουν στο εύλογο ερώτημα που 
αναμένουν ότι θα εγερθεί: μα ο 
εν λόγω κρατούμενος έχει ήδη 
πάρει έξι άδειες και δεν έδωσε 
καμιά αφορμή για να υποστηρί-
ξει κάποιος ότι δεν έκανε «κα-
λή χρήση» ή ότι αποπειράθηκε 
«να τελέσει νέα εγκλήματα». Η 
απάντηση σε αφήνει καταρχάς 
άφωνο: «Τα ανωτέρω δεν αναι-
ρούνται από το γεγονός ότι ο 
εν λόγω κατάδικος έλαβε μέχρι 
τώρα από τα αρμόδια κάθε φορά 
Πειθαρχικά Συμβούλια των ΚΚ, 
στα οποία κρατήθηκε και εξακο-
λουθεί να κρατείται, έξι τακτικές 
άδειες»! Γιατί δεν αναιρούνται; 
Επειδή έτσι θέλουν οι δικαστές 
του Βόλου, οι οποίοι -προφα-
νώς- δε δίνουν λογαριασμό σε 
κανένα.

Εχει και συνέχεια, όμως, το 
«αποφασίζομεν και διατάσ-
σομεν»: «Εξάλλου, το γεγονός 
ότι ο εν λόγω κατάδικος, όπως 
προκύπτει από την από 18-2-
2019 εισήγηση της κοινωνικού 
λειτουργού του εν λόγω σωφρο-
νιστικού καταστήματος επέδειξε 
καλή διαγωγή κατά τη διάρκεια 
της κράτησής του σ’ αυτό, ου-
δόλως μπορεί να συνηγορήσει 
περί του αντιθέτου». Γιατί δε 

μετράει η γνώμη που εκφράζει 
στην εισήγησή της η κοινωνική 
λειτουργός; «στην εισήγηση 
αυτή, πέραν της αναφοράς ότι 
κατά τη διάρκεια της κράτησής 
του ασχολείται με μεταφράσεις 
κειμένων, από κανένα στοιχείο 
δεν προκύπτει, ούτε διευκρινίζε-
ται σε τι συνίσταται η καλή αυτή 
διαγωγή, ενώ η προσαρμογή του 
στο καθημερινό πρόγραμμα της 
φυλακής δεν αρκεί από μόνη της 
ώστε να δικαιολογήσει την προσ-
δοκία της μη κακής χρήσης της 
άδειας, καθώς εντάσσεται στην 
σκοπιμότητά του να κάνει χρήση 
του ευεργετήματος των τακτικών 
αδειών που του παρέχει ο νόμος 
και δεν έχει καμία σχέση με το 
σωφρονισμό του, ο οποίος, όπως 
προελέχθη, κατά την κρίση του 
Συμβουλίου τούτου, ουδόλως 
επιτεύχθηκε»!

Επειδή, λοιπόν, αυτά που περι-
γράφει η κοινωνική λειτουργός 
για να θεμελιώσει την εισήγησή 
της για τη χορήγηση άδειας 
στον Δ. Κουφοντίνα δεν είναι 
αρκετά για τους δικαστές του 
Βόλου, τι θα ήταν αρκετό; Να 
βγει ο Κουφοντίνας και να κάνει 
μια βροντώδη δήλωση μετά-
νοιας. Να την επαναλαμβάνει 
καθημερινά στο προαύλιο της 
φυλακής, όπως οι πολιτικοί κρα-

τούμενοι της Μακρονήσου που 
υπέκυψαν και υπέγραψαν δήλω-
ση. Αυτός είναι ο σκοπός.

Εχοντας αυτό το κεντρικό 
σκεπτικό, ο εισαγγελέας που 
άσκησε το βέτο και το Συμβού-
λιο Πλημμελειοδικών που το επι-
κύρωσε, δεν είχαν την ανάγκη 
να «ψαχτούν» λίγο σε πολιτικοϊ-
δεολογική κατεύθυνση. Πιθανόν 
να μη διαθέτουν ούτε τη στοι-
χειώδη ικανότητα για κάτι τέ-
τοιο. Ετσι, κάποιες φράσεις από 
κείμενα του Δ. Κουφοντίνα, που 
επέλεξαν για να επενδύσουν την 
κρίση τους περί «επικινδυνότη-
τας», καθιστούν ακόμα πιο προ-
κλητική αυτή την κρίση.

Επικαλούνται κείμενο του 
Οκτώβρη του 2014, απ' αφορμή 
τις φυλακές τύπου Γ (οι οποίες 
έχουν πλέον καταργηθεί), στο 
οποίο ο Κουφοντίνας έγραφε 
«Τα σχέδιά τους δεν θα περά-
σουν. Να αντισταθούμε στην 
κρατική τρομοκρατία». Καθώς 
και κείμενο του Μάη του 2018, 
με το οποίο ο Κουφοντίνας 
ανακοίνωνε ότι ξεκινά απεργία 
πείνας γράφοντας μεταξύ των 
άλλων: «Και επειδή τίποτε και 
ποτέ δεν μας χαρίστηκε και 
αυτά που αποκαλούνται δικαι-
ώματα δεν είναι παρά οι κατα-
κτήσεις μακρών και πολύχρονων 

αγώνων, η μόνη απάντηση που 
μπορούμε να δώσουμε είναι να 
ξαναπιάσουμε, μέσα και έξω 
από τη φυλακή, το κόκκινο νήμα 
αυτών των αγώνων». Προσέξτε, 
αναφερόμαστε σ' ένα ειδικό 
πολιτικό κείμενο ενάντια στην 
κρατική τρομοκρατία σε βάρος 
των πολιτικών κρατούμενων, 
σαν κι αυτά που έχουν γραφεί 
και γράφονται κατά δεκάδες 
από άτομα και πολιτικές ορ-
γανώσεις. Και σ' ένα κείμενο 
έναρξης απεργίας πείνας, που 
αναφέρεται στους αγώνες με 
τους οποίους κατακτήθηκαν τα 
δικαιώματα των κρατούμενων. 
Ας σημειωθεί δε, ότι και τα δύο 
αυτά κείμενα έχουν δικαιωθεί. 
Οι φυλακές τύπου Γ έχουν κα-
ταργηθεί, η δε απεργία πείνας 
του Κουφοντίνα ολοκληρώθηκε 
με την επαναχορήγηση σ' αυτόν 
της άδειας που δικαιούται (της 
τρίτης κατά σειρά).  Ουδείς δια-
νοήθηκε να ποινικοποιήσει είτε 
τον αγώνα ενάντια στις φυλακές 
τύπου Γ είτε την απεργία πείνας 
για δικαιώματα. Οι δικαστές του 
Βόλου, όμως, έχουν άλλη γνώμη 
γι' αυτά τα κείμενα:

«Από τις παραπάνω δηλώσεις 
δεν μπορεί παρά να συνάγεται 
αρνητικό συμπέρασμα ως προς 
την πορεία του σωφρονισμού 
του συγκεκριμένου καταδίκου. 
Οι δηλώσεις “να αντισταθούμε 
στην κρατική τρομοκρατία“ και 
“να ξαναπιάσουμε το κόκκινο νή-
μα αυτών των αγώνων“, οι οποίες 
παραπέμπουν ευθέως στη βία, 
όχι μόνο δεν αποτελούν ένδειξη 
μίας πορείας σωφρονισμού και 
σεβασμού της έννομης τάξης, 
αλλά αντιθέτως καταδεικνύουν 
ένα πρόσωπο, που εμπράκτως 
και σταθερά αποτάσσεται την 
έννομη τάξη»!

Αναρωτιέται κανείς σε ποια 
εποχή ζούμε. Οταν οι φράσεις 
«να αντισταθούμε στην κρα-
τική τρομοκρατία» και «να ξα-           
ναπιάσουμε το κόκκινο νήμα 
αυτών των αγώνων», θεωρού-
νται έγκλημα, αναρωτιόμαστε 
αν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι 
που φωνάζουν αυτά ή παρό-
μοια συνθήματα και γράφουν 
παρόμοια κείμενα κινδυνεύουν 
να βρεθούν ποινικά κατηγορού-
μενοι.

Εχει και συμπλήρωμα το σκε-
πτικό, που αναφέρεται ευθέως 
στη δήλωση μετάνοιας που 
ζητείται από τον Κουφοντίνα: 
«Τούτο προκύπτει και από το γε-
γονός ότι την ίδια στάση τήρησε 
ο εν λόγω κατάδικος και ενώπιον 
του παρόντος Συμβουλίου. Ειδι-
κότερα, ερωτηθείς ο τελευταίος 
εάν σέβεται τους κανόνες της 
έννομης τάξης με βάση τους 
οποίους οριοθετείται, προσδιο-
ρίζεται και λειτουργεί το κοινω-
νικό σύνολο στο οποίο επιδιώκει 
να ενταχθεί, έστω και για λίγο, με 
τη λήψη τακτικής αδείας, απέφυ-
γε συνειδητά να απαντήσει αρ-

Μ' ένα κατάπτυστο βούλευμα απέρριψαν την άδεια του Δ. Κουφοντίνα

Εδώ και τώρα να καταργηθεί η 
διάταξη για το εισαγγελικό βέτο

Δήλωση του Δημήτρη Κουφοντίνα
Ενας εισαγγελέας που άσκησε βέτο στη θετική απόφαση του 

Συμβουλίου της φυλακής για άδεια, χωρίς να μου κάνει καμία 
απολύτως ερώτηση. 

Που κατέβασε απλώς ένα σκονάκι με παλιές δηλώσεις μου,  
αλιευμένες από το Διαδίκτυο, και έφυγε από την πίσω πόρτα δί-
χως να μου ανακοινώσει μια απόφαση που αδειάζει τους έξι δια-
φορετικούς εισαγγελείς  –  ανάμεσά τους και τρεις συναδέλφους 
του  της εισαγγελίας του Βόλου και τον ίδιο τον προϊστάμενο της 
εισαγγελίας.

Και ένα Συμβούλιο πλημμελειοδικών που, αντίθετα,  μου απηύ-
θυναν άπειρες ερωτήσεις στο κλίμα των γνωστών τηλε-εισαγγε-
λέων, αλλά μόνο και μόνο για να βρουν να πιαστούν από κάποια 
απάντησή μου για να δικαιολογήσουν μια ειλημμένη απόφαση.

Αυτός ήταν ο κοινός παρονομαστής εισαγγελέα – συμβουλίου. 
Σαν τον ιταλό δικαστικό του μεσαίωνα Μπαρτόλους που έβγαζε 
πρώτα την απόφαση και έπειτα έψαχνε (ή ανακάλυπτε) κάποιο νό-
μο για να την στηρίξει. Η απόφαση που είχαν ήδη στα χέρια τους 
έλεγε όχι στην άδεια του Κουφοντίνα, έλεγε ναι στο καθεστώς 
εξαίρεσης για τους πολιτικούς κρατούμενους. Μια απόφαση που 
αναγνωρίζει τον πολιτικό κρατούμενο και αποκαλύπτει έτσι τον 
πολιτικό αντίπαλό του: Μια ταξική μεροληπτικά δικαιοσύνη, μια 
διατεταγμένη δικαιοσύνη. (Οσο και αν αυτή η απόφαση είναι στο 
κλίμα του ευρύτερου κοινωνικού εκφασισμού, της σκλήρυνσης 
του δικαίου και πλήττει τα δικαιώματα όλων των κρατουμένων).

Και πού στηρίχτηκαν; Σε παλιές δηλώσεις μου για την ανάγκη 
αντίστασης στην κρατική τρομοκρατία και για δικαιώματα που 
ήταν στην πραγματικότητα κατακτήσεις αγώνα. Αυτά τα λόγια 
όμως δεν είναι μόνο δικά μου. Τα λένε και τα κάνουν αλληλέγγυα 
πράξη πολλοί πολλοί ακόμα.

Γι’ αυτό ας τους το πούμε άλλη μια φορά για να το καταλά-
βουνε. Οσο υπάρχει κρατική τρομοκρατία τόσο θα υπάρχουν 
άνθρωποι που θα ξαναπιάνουν το κόκκινο νήμα των αγώνων που 
διαπερνά μια ιστορία αντίστασης αιώνων.

Κασσαβέτεια
27/2/19

Δημήτρης Κουφοντίνας
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Μετέτρεψαν την ταξική πάλη σε υπόθεση των… δικηγόρων
λήλων Ελλάδας), κατήγγειλε 
με ανακοίνωσή του ότι «έχουν 
εντοπιστεί μεγάλα δικολαβικά 
γραφεία που “παρελαύνουν“ 
σε όλη τη χώρα και προσεγγί-
ζουν συμβασιούχο προσωπικό 
στη σχολική καθαριότητα και 
πρωτοβάθμια σωματεία, με 
νέες “υποσχέσεις“ γύρω από 
τη μονιμοποίηση τους, λόγω 
κάλυψης παγίων και διαρκών 
αναγκών. Αυτά τα δικολαβικά 
γραφεία, δεν διστάζουν να 
εισπράττουν προκαταβολές 
εκατοντάδων ευρώ ανά κα-
θαρίστρια, ενώ η “ταρίφα“ σε 
περίπτωση ακόμα και πολιτι-
κής επίλυσης του ζητήματος 
ξεπερνά τα 1.000€ το άτομο».

Τα υπόλοιπα της ανακοίνω-
σης δεν μας αφορούν εδώ. 
Η ΟΙΥΕ θυμίζει ότι «υπάρχει 
ομόφωνη απόφαση των ορ-
γάνων της, ώστε να μην προω-
θούνται, ούτε να προτείνονται 
– συστήνονται σε εργαζόμε-
νες/ους και σωματεία, τέτοιου 
είδους δικαστικές προσφυγές 
για τη δικαίωσή τους», διότι 
«το συγκεκριμένο ζήτημα εί-
ναι πρωτίστως πολιτικό και 
βασική ευθύνη για την επίλυ-
σή του έχει η πολιτεία», καλεί 
«τους εκπροσώπους αυτών 
των δικολαβικών γραφείων να 
σταματήσουν να εκμεταλλεύ-
ονται σε ηθικό και οικονομικό 
επίπεδο, με ψεύτικες υπο-
σχέσεις (και “αδρά αμοιβή“), 
φτωχούς συμβασιούχους ερ-
γαζόμενους, που δεν έχουν 
στον ήλιο μοίρα», καθώς και 
«την Κυβέρνηση, τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης και κυρίως 
τους Υπουργούς των συναρ-
μόδιων με την καθαριότητα 
των σχολείων Υπουργείων, να 
αναλάβουν άμεσα δράση για 
την επίλυση του ζητήματος 
των συμβασιούχων σχολικών 

καθαριστριών και να δοθεί τέ-
λος στην πολυετή ομηρία και 
εκμετάλλευσή τους».

Κι αφού έβγαλαν την ανα-
κοίνωση και βγήκαν από την 
υποχρέωση, οι αστογρα-
φειοκράτες συνδικαλιστές 
επέστρεψαν στις συνήθεις 
ασχολίες τους. Στις οποίες 
σίγουρα δε συγκαταλέγονται 
πρωτοβουλίες για την επίλυση 
του προβλήματος που προσπα-
θούν να εκμεταλλευτούν τα 
«μεγάλα δικολαβικά γραφεία».

Αλλοι συνάδελφοί τους 
έχουν ως κύρια ασχολία αυ-
τή την περίοδο το «προμοτά-
ρισμα» τέτοιων δικολαβικών 
γραφείων, τα οποία έχουν 
αναλάβει να λύσουν όλα τα 
ζητήματα των εργαζόμενων 
στο στενό και τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα. Αυτό το «προ-
μοτάρισμα» γίνεται συνήθως 
με το αζημίωτο, όπως γινόταν 
και παλιότερα με τα ομαδικά 
ασφαλιστήρια σε ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρίες, τομέα 
στον οποίο επιδόθηκε με πά-
θος η συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία.

Θέλεις να πάρεις αναδρο-
μικά τα δώρα που σου έκοψαν 
οι μνημονιακές κυβερνήσεις; 
Εδώ είμαστε! Θα κάνεις προ-
σφυγή στα Διοικητικά Πρω-
τοδικεία, γιατί αν δεν κάνεις, 
θα μείνεις εκτός νυμφώνος. 
Θέλεις να πάρεις πίσω αυτά 
που σου έκοψαν από τη σύ-
νταξη; Εδώ είμαστε και πάλι. 
Τα γραφεία των συνδικαλι-
στικών οργανώσεων έχουν 
μετατραπεί σε παραρτήμα-
τα δικηγορικών γραφείων. 
Μαζεύονται υπογραφές για 
προσφυγές σε μαζική κλίμα-
κα. Μαζί με το αντίτιμο για το 
δικηγορικό γραφείο, φυσικά. 

Το οποίο ποικίλλει ανάλογα με 
την ποσότητα των προσφυγών. 
Πώς φωνάζουν στη λαϊκή «στα 
τρία σώβρακα το ένα δώρο»; 
Μαζεύτηκαν λίγοι πελάτες 
(επειδή λίγους έχει ο χώρος); 
Σαράντα ευρώ το κεφάλι. Μα-
ζεύτηκαν πολλοί; Η ταρίφα 
μπορεί να πέσει στα είκοσι 
ευρώ το κεφάλι.

Εχουμε γράψει πολλές φο-
ρές, ότι το ΣτΕ, όταν δει ότι οι 
προσφεύγοντες είναι δεκάδες 
-αν όχι εκατοντάδες- χιλιάδες, 
θα κρίνει συνταγματικότατους 
τους σχετικούς μνημονιακούς 
νόμους. Δε θα είναι η πρώ-
τη φορά, άλλωστε. Πέρα απ' 
αυτό, στις απαιτήσεις από το 
Δημόσιο υπάρχει διετής πα-
ραγραφή. Το Γενικό Λογιστή-
ριο του Κράτους αρνείται να 
εφαρμόσει δικαστικές απο-
φάσεις (π.χ. του Ελεγκτικού 
Συνέδριου), ισχυριζόμενο ότι 
πέρασε διετία από την απαί-
τηση του εργαζόμενου και έχει 
επέλθει παραγραφή. Και τότε 
θα πρέπει να ξεκινήσουν νέα 
δικαστήρια, αν υποτεθεί ότι θα 
ευδοκιμήσουν τα πρώτα.

Η λογική που διασπείρουν 
στους εργαζόμενους είναι η 
λογική του τζόγου: «Ελα μω-
ρέ, και τι έγινε άμα χάσουμε 
40 ευρώ; Κι άμα κερδίσουν 
οι άλλοι και μείνουμε απέξω; 
Καλύτερα να χάσουμε 40 ευ-
ρώ, παρά να μη δοκιμάσουμε 
την τύχη μας μαζί με τους 
υπόλοιπους». Στην πραγματι-
κότητα, ελάχιστοι πιστεύουν 
ότι μπορούν να πάρουν κάτι, 
όμως με την απογοήτευση 
φωλιασμένη στις συνειδή-
σεις τους, καταφεύγουν στον 
τζόγο. Οπως εκείνος που δεν 
είναι τζογαδόρος, αλλά άμα 
έχει τζακ-ποτ στο «Τζόκερ», 

νητικά ή θετικά, αναφέροντας 
χαρακτηριστικά ότι η ιδεολογία 
του και οι πεποιθήσεις του είναι 
σταθερές και δεν θα τις αρνηθεί, 
η ιδεολογία του συγκεκριμένη 
και σταθερή και ότι ο αγώνας του 
είναι πάντα ο ίδιος»!

Αυτά τα ζητήματα έχουν 
ήδη κριθεί. Την περίοδο που 
απέρριπταν τα αιτήματα του 
Δ. Κουφοντίνα για άδεια, έφτι-
αχναν κάποια πιο… περίπλοκα 
σκεπτικά για να «θεμελιώσουν» 
την «επικινδυνότητα». Κάποια 
στιγμή, όμως, άρχισαν να εγκρί-
νονται άδειες στον πολιτικό 
κρατούμενο. Τις ενέκριναν τρεις 
διαφορετικοί εισαγγελείς (ένας 
Εφετών και δυο Πρωτοδικών) 
όσο βρισκόταν στον Κορυδαλ-
λό και άλλοι τρεις διαφορετικοί 
εισαγγελείς στο Βόλο, που στά-
θηκαν στις προϋποθέσεις που 
θέτει ο νόμος για τη χορήγηση 
άδειας σε κρατούμενο, παραμε-
ρίζοντας τα ιδεολογικοπολιτικά 
στοιχεία (τα οποία πρέπει να εί-
ναι αδιάφορα για τα κρατικά όρ-
γανα που εφαρμόζουν το νόμο). 

Η επιχειρηματολογία του βου-
λεύματος συνιστά πρόκληση, 
καθώς επανέρχεται στα ζητή-
ματα ιδεολογικής και πολιτικής 

ταυτότητας του πολιτικού κρα-
τούμενου, τα οποία επικαλού-
νταν μέχρι πριν από δύο χρόνια 
εισαγγελείς και Συμβούλια για 
να απορρίψουν τις άδειες. Κά-
ποια στιγμή αυτά σταμάτησαν, ο 
Κουφοντίνας άρχισε να παίρνει 
άδειες (κουτσουρεμένες έστω), 
όμως η τρομο-υστερία συνεχί-
στηκε και το σύστημα αποφάσι-
σε να «χτυπήσει» τώρα.

Δεν είναι τυχαίο ότι τρεις 
εισαγγελείς του Βόλου (μετα-
ξύ των οποίων και ο προϊστά-
μενος της Εισαγγελίας) είχαν 
εγκρίνει αιτήματα χορήγησης 
άδειας στον Δ. Κουφοντίνα.  Ο 
τέταρτος άσκησε βέτο, χωρίς 
να υπάρχει κανένας λόγος που 
να συνδέεται με το νομικό κα-
θεστώς χορήγησης των αδειών 
(π.χ. παραβίαση κάποιου όρου 
από την πλευρά του κρατούμε-
νου). Ασκησε βέτο επικαλούμε-
νος ιδεολογικά και πολιτικά ζη-
τήματα (ζητώντας από τον Κου-
φοντίνα να υπογράψει δήλωση 
μετάνοιας). Σαν έτοιμοι από 
καιρό, οι δικαστές του Συμβού-
λιου συνεδρίασαν δυο μέρες 
μετά το εισαγγελικό βέτο και το 
έκαναν δεκτό. Στο Συμβούλιο, 
την απόρριψη της άδειας ειση-

γήθηκε εισαγγελέας πλημμελει-
οδικών που είχε εγκρίνει μια από 
τις προηγούμενες άδειες του Δ. 
Κουφοντίνα!

Η μεθόδευση είναι προφανής. 
Και τέτοιες μεθοδεύσεις έχουν 
την αφετηρία «ψηλά», δεν προ-
έρχονται από πρωτοβουλίες 
κάποιων υπερσυντηρητικών δι-
καστικών. Η κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ κλείνει το μάτι στους τρο-
μολάγνους και αναζητά ψήφους 
από το συντηρητικό κοινό. Και 
καταπώς το συνηθίζει, κρύβεται 
πίσω από την «ανεξαρτησία» της 
Δικαιοσύνης. Πώς νοείται, όμως, 
αυτή η ανεξαρτησία; Εξι εισαγ-
γελείς να συναινούν στη χορή-
γηση άδειας σ' έναν κρατούμενο 
κι ένας έβδομος να ασκεί βέτο, 
χωρίς να έχει αλλάξει απολύτως 
τίποτα σε επίπεδο πραγματικών 
περιστατικών (αντίθετα, στα 
πραγματικά περιστατικά που συ-
νηγορούν υπέρ της χορήγησης 
άδειας έχουν προστεθεί οι έξι 
προηγούμενες άδειες); Τι είναι ο 
κρατούμενος (ο κάθε κρατούμε-
νος, όχι μόνο ο Δ. Κουφοντίνας), 
μπαλάκι του πινγκ-πονγκ για να 
παίζουν μ' αυτό εισαγγελείς και 
δικαστές, χορηγώντας ή κόβο-
ντας κατά το δοκούν την άδεια 

που δικαιούται;
Εδώ που έχουν φτάσει τα 

πράγματα, κάθε νομικός δρό-
μος είναι κλειστός. Το ζήτημα 
είναι καθαρά πολιτικό. Πρέπει 
να καταργηθεί εδώ και τώρα 
η φασιστική διάταξη Δένδια, 
με την οποία δόθηκε δικαίωμα 
βέτο στους εισαγγελείς για τις 
άδειες των κρατούμενων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μολονότι είχε 
ψηφίσει νόμο και είχε επιφέρει 
αλλαγές στο σύστημα των φυλα-
κών, δεν «ακούμπησε» το νόμο 
Δένδια. Ηξερε πολύ καλά ότι ο 
νόμος αυτός εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις πολιτικών κρατού-
μενων και «ζωηρών» ποινικών 
κρατούμενων και προτίμησε να 
παραστήσει τον Πόντιο Πιλάτο, 
κρυπτόμενος πίσω από τη δή-
θεν ανεξαρτησία της αστικής 
Δικαιοσύνης, που ξέρουμε πολύ 
καλά ότι συνδέεται με χίλια δυο 
νήματα με την αστική τάξη, με 
«μαύρους» κύκλους, αλλά και με 
την κυβερνητική εξουσία, μέσω 
του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σ’ αυτόν το στόχο, την κατάρ-
γηση της φασιστικής διάταξης 
για το εισαγγελικό βέτο, πρέπει 
να στραφεί το κίνημα αλληλεγ-
γύης που πρέπει να αναπτυχθεί.

Ελλάδα ή τις είχαν μισθωμένες 
σε άλλους! Ετσι, στο στόχα-
στρο του νόμου δε βρέθηκαν 
μόνο οι πολιτικοί πρόσφυγες, 
αλλά και οι οικογένειές τους, 
που έτυχε να παραμείνουν 
στην Ελλάδα. 

Ομως, κι αυτοί που δεν 
έφυγαν από την Ελλάδα αλλά 
μόνο από το χωριό τους για 
πάνω από δυο χρόνια έχασαν 
τις περιουσίες τους, που θεω-
ρήθηκαν κι αυτές «εγκαταλε-
λειμμένες» βάσει του άρθρου 
8 του ίδιου νόμου! Η «αποκα-
τάσταση» των πολιτικών προ-
σφύγων με το νόμο 1540/85 
του ΠΑΣΟΚ δε δικαίωσε τους 
Σλαβομακεδόνες, καθώς αφο-
ρούσε μόνο τους «Ελληνες το 
γένος». Ξέρετε πότε καταργή-
θηκε το άρθρο 8 του νομοθε-
τικού διατάγματος 2536/53; 
Μισό αιώνα μετά, με το άρθρο 
35 του νόμου 3147 του 2003! 
Τότε ήταν πλέον αργά, αφού 
οι απαλλοτριώσεις είχαν ήδη 
γίνει και φυσικά οι Σλαβομα-
κεδόνες ιδιοκτήτες των «εγκα-
ταλελειμμένων» περιουσιών 
δεν υπήρχε περίπτωση να τις 
διεκδικήσουν 50 χρόνια μετά!
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Ξεβρακώθηκαν 
οι εθνικιστές 
όλων των 
αποχρώσεων

Την πρώτη βδομάδα του 
Φλεβάρη, ένα συνδικάτο 

που ελέγχεται από συριζοπρά-
σινη γραφειοκρατία, η ΟΙΥΕ 
(Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλ-

Προβολές και συζητήσεις

~Παρασκευή 8/3/2019~

Η ΕΠΙΘΕΣΗ
(The attack, 2012, Λίβανος, Γαλλία, Κατάρ, Βέλγιο, 102’)

Σκηνοθεσία: Ζιάντ Ντουεϊρί
Σενάριο: Ζοέλ Τουμά, Ζιάντ Ντουεϊρί
Ηθοποιοί: Αλί Σουλεϊμάν, Ευγκενία Ντόντινα, Ρεϊμόντ Αμσαλέμ
Μουσική: Ερίκ Νεβό
Φωτογραφία: Τομάσο Φιορίλι
Μοντάζ: Ντομινίκ Μαρκόμπ
Παραγωγή: Ζαν Μπρεχά

Ο άραβας (παλαιστίνιος) χειρουργός Αμίν Τζαφάρι ζει χρόνια 
στο Τελ Αβίβ και είναι εντελώς προσαρμοσμένος στην ισραηλινή 
πραγματικότητα. Η ζωή του μοιάζει οργανωμένη και πετυχημένη, 
μέχρι τη στιγμή που η αστυνομία του ανακοινώνει ότι υπεύθυνη 
για την τελευταία βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας ήταν η γυ-
ναίκα του. Πενθώντας το χαμό της και στην προσπάθειά του να 
κατανοήσει τις αιτίες αυτής της απόφασης, ο γιατρός θα έρθει 
αντιμέτωπος με την αλήθεια που τόσο καιρό (επέλεγε να) αγνοεί.
Αλλη μια ταινία η οποία φέρνει στο προσκήνιο το καθημερινό και 
χρόνιο βασανιστήριο του παλαιστινιακού λαού, ο οποίος -παρά 
τα λιγοστά του μέσα- δε σταματά ποτέ να μάχεται και να εμπνέει 
τόσο νεότερους παλαιστίνιους αγωνιστές, αλλά και κάθε αγωνι-
στή σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης.
Τα πάθη του παλαιστινιακού λαού είναι πλέον γνωστά και ανα-
ρίθμητα. Ο σκηνοθέτης καταφέρνει να μας μεταφέρει κάποια 
στοιχεία από την παλαιστινιακή πραγματικότητα με αποτέλεσμα 
όχι απλά να μας ενημερώνει γι’ αυτά, αλλά κυρίως να τα  φέρνει 
μπροστά στα μάτια μας.
Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου 
(στα ελληνικά κυκλοφόρησε με τον όχι απλώς άστοχο αλλά προ-
βοκατόρικο τίτλο «Τρομοκρατικό χτύπημα» από τις εκδόσεις Κα-
στανιώτη) μυθιστορήματος του Γιασμίνα Χάντρα. Η «Επίθεση» 
βραβεύτηκε σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, όπως της Κων-
σταντινούπολης και του Σιάτλ το 2013, παρόλο που απαγορεύτηκε 
στον Λίβανο, την πατρίδα του σκηνοθέτη.

Εναρξη 8:30 - Είσοδος ελεύθερη

ρίχνει ένα δελτίο «έτσι, για το 
καλό». Περιττεύει, βέβαια, να 
πούμε ότι τα εικοσάρικα και τα 
σαραντάρια που μαζεύονται 
φτιάχνουν ένα καλό κομπόδε-
μα για τα δικηγορικά γραφεία, 
χώρια που ανοίγουν «υποθέ-
σεις με μέλλον». Γιατί ακόμα 
και στην απίθανη περίπτωση 
που το ΣτΕ κρίνει κάποιους 
νόμους αντισυνταγματικούς, 
οι υποθέσεις θα κριθούν στα 
Διοικητικά Πρωτοδικεία. Κι 
επειδή το Δημόσιο θα ασκήσει 
εφέσεις, θα ακολουθήσουν Δι-
οικητικά Εφετεία (άλλα λεφτά 
εκεί), κι επειδή το Δημόσιο θα 
επικαλεστεί παραγραφή, θα 
ακολουθήσουν άλλα δικαστή-
ρια για να αρθεί η παραγραφή 
(άλλα λεφτά ξανά).

Αυτά είναι τα καταστροφι-
κά αποτελέσματα της λογικής 

της ήττας. Δεν είναι μόνο -ού-
τε κυρίως- τα λεφτά  που θα 
πληρώσουν οι εργαζόμενοι, 
είναι κυρίως η μετατροπή της 
ταξικής πάλης σε υπόθεση των 
δικηγορικών γραφείων. Η καλ-
λιέργεια της ταξικής ηττοπά-
θειας. Η διασπορά του κοινω-
νικού δηλητήριου, ότι τίποτα δε 
βγαίνει με τους αγώνες (μόνο 
μεροκάματα χάνονται) και ότι 
η μόνη ελπίδα είναι κάποιες 
δικαστικές προσφυγές, που 
θα τις υποστηρίξουν ικανοί 
και «κονεξαρισμένοι» δικηγό-
ροι. Η αστική Δικαιοσύνη με-
τατρέπεται στο αντίθετό της. 
Αυτή που από γεννησιμιού της 
υπερασπίζεται το δίκαιο της 
κεφαλαιοκρατίας και του κρά-
τους της, μετατρέπεται τώρα 
σε φύλακα άγγελο των εργα-
ζόμενων.
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Η προσπάθεια που κάνουν τα 
κιτρινόμαυρα «παπαγαλά-

κια» και το επικοινωνιακό επι-
τελείο του Μελισσανίδη για να 
πείσουν τους οπαδούς της ΑΕΚ 
ότι ο Γατούλης έχει ισχυρές δι-
ασυνδέσεις με την κυβέρνηση 
και τις χρησιμοποιεί για το καλό 
της ομάδας, εκθέτει την παιδική 
χαρά του Μαξίμου. Με αφορμή 
την κατάθεση στη Βουλή του 
νέου αθλητικού νόμου από τον 
υφυπουργού Αθλητισμού Γιώργο 
Βασιλειάδη, τα «παπαγαλάκια» 
επικεντρώθηκαν σε δυο σημεία 
του νομοσχεδίου που αβαντά-
ρουν το αφεντικό τους.

Το πρώτο σημείο αφορά τον 
ορισμό πλαφόν για το βασικό 
μέτοχο σε στοιχηματική εται-
ρία, σε σχέση με το ασυμβίβα-
στο της συμμετοχής του στο ΔΣ 
μιας ανώνυμης αθλητικής εται-
ρίας. Μέχρι τώρα, απαγορεύ-
εται σε κάποιον που έχει έστω 
και μια μετοχή σε στοιχηματική 
εταιρία να συμμετέχει στο ΔΣ. 
Με το νόμο Βασιλειάδη, η απα-
γόρευση ισχύει αν έχει ποσοστό 
πάνω από 15%. Αυτό σημαίνει 
ότι ο Μελισσανίδης μπορεί να 
μπει και επίσημα στη διοίκηση 
της ΠΑΕ ΑΕΚ και να παρουσι-
άζεται ως εκπρόσωπός της (μέ-
χρι σήμερα, τυπικά είναι ένας… 
απλός φίλαθλος της ομάδας).

Το δεύτερο σημείο αφορά το 
γήπεδο της ΑΕΚ και τη δυνα-
τότητα τα ερασιτεχνικά σωμα-
τεία να χρηματοδοτούνται από 
ανώνυμες εταιρίες για την ανέ-
γερση γηπέδων. Αυτό σημαίνει 
ότι αντί για δάνειο από κάποια 
τράπεζα, τα φράγκα για την 
«Αγιασοφιά» μπορεί να δοθούν 
από τα έσοδα της ΠΑΕ ΑΕΚ. Σε 
απλά ελληνικά, μπορεί ο Μελισ-
σανίδης να χρησιμοποιεί το τα-
μείο της ΠΑΕ (π.χ. τα έσοδα από 
τη συμμετοχή της ομάδας στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις) για 
να χρηματοδοτεί την ανέγερση 
του γηπέδου και να το παίζει 
μάγκας στους κιτρινόμαυρους 
οπαδούς χωρίς να βάλει το χέρι 
στην τσέπη.

Αυτές οι «διευκολύνσεις» 
εκθέτουν την κυβέρνηση, 
αφού όλοι καταλαβαίνουν ότι 
νομοθετεί σύμφωνα με «τας 
υποδείξεις» και με γνώμονα τα 
επιχειρηματικά συμφέροντα 
του Γατούλη. Κάποιοι μπορεί να 
ισχυριστούν πως στην κυβέρ-
νηση εκτιμούν ότι η ζημιά θα 
περιοριστεί στο επικοινωνιακό 
επίπεδο και ουσιαστικά το ισο-
ζύγιο θα είναι θετικό, αφού θα 
έχει εκλογικό όφελος. Η άποψη 
της στήλης είναι ότι το ποσοστό 
των ψηφοφόρων που επιλέγουν 
τι θα ψηφίσουν με βάση οπαδι-
κά κριτήρια είναι αμελητέο και 
συνεπώς οι «διευκολύνσεις» 
προς τον Μελισσανίδη δεν αφο-
ρούν την πλειοψηφία των φιλά-
θλων, άρα δε θα φέρουν ψή-
φους στην κυβέρνηση. Ακόμα 
όμως και στην περίπτωση που 
δεχτούμε ότι το ποσοστό των 
ψηφοφόρων που ψηφίζουν με 

οπαδικά κριτήρια είναι μεγάλο, 
πάλι τα δεδομένα δεν είναι ευ-
νοϊκά για τους συριζαίους, αφού 
οι οπαδοί της ΑΕΚ είναι μειονό-
τητα σε σχέση με το σύνολο των 
οπαδών και συνεπώς οι ψήφοι 
που θα πάρουν από αυτούς εί-
ναι λιγότερες από αυτές που θα 
χάσουν από τους οπαδούς των 
άλλων ομάδων, που θα θεωρή-
σουν ότι η κυβέρνηση νομοθετεί 
υπέρ του Γατούλη.

Εν κατακλείδι, αυτό που θα 
μείνει για την κυβέρνηση είναι 
η αίσθηση ότι όπως κάθε αστι-
κή κυβέρνηση που σέβεται τα 
αφεντικά της, έτσι και η παιδική 
χαρά του Μαξίμου εξυπηρετεί 
τους καπιταλιστές και ιδιαίτε-
ρα αυτούς με τους οποίους τα 
ηγετικά της μέλη πίνουν μαζί και 
κανένα φρέντο (δεν παίζει ρόλο 
αν είναι εσπρέσο ή καπουτσίνο).

Η Λίβερπουλ είναι ομάδα που 
έχει άρρηκτους δεσμούς 

με την εργατική τάξη και τη νε-
ολαία της πόλης. Η συντριπτική 
πλειοψηφία στο λιμάνι υποστη-
ρίζει τη συγκεκριμένη ομάδα 
και στις εξέδρες του Ανφιλντ 
πολλές φορές, εκτός από τα 
ποδοσφαιρικά συνθήματα, οι 
εργάτες και η νεολαία της πό-
λης φώναξαν και πρόβαλαν τα 
πολιτικά και κοινωνικά τους αι-
τήματα. Εξ ου και το παρατσού-
κλι Reds, «Κόκκινοι» (αν και κά-
ποιοι θεωρούν ότι το «Κόκκινοι» 
παραπέμπει στα χρώματα της 
ομάδας).

Μια έκθεση της Sports 
Business Group (SBG) της 
Deloitte αποδεικνύει ότι, εκτός 
από τους πολιτικοκοινωνικούς 
δεσμούς με την πόλη, η Λί-
βερπουλ έχει και στενούς οι-
κονομικούς δεσμούς με αυτή. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της 
έρευνας, κατά τη διάρκεια της 
αγωνιστικής περιόδου 2017-
18 η ομάδα είχε οικονομική 
επίδραση 571.400.000 ευρώ 
στην οικονομία της πόλης και 
οι δραστηριότητες του συλλό-
γου έχουν δημιουργήσει πάνω 
από 4.500 θέσεις εργασίας, 
που ισοδυναμούν με το 2,3% 
των θέσεων εργασίας στο Λί-
βερπουλ. Η έκθεση αναφέρει 
ότι στις εξέδρες του Ανφιλντ 
βρέθηκαν περισσότεροι από 

1.500.000 φίλαθλοι, γεγονός 
που οικονομικά αποτιμάται σε 
122.000.000 ευρώ (αφορούν 
τη διαμονή των επισκεπτών, τα 
έσοδα στις επιχειρήσεις εστί-
ασης, τα ταξιδιωτικά έσοδα, 
το εμπόριο κτλ.), ενώ περίπου 
5.000.000 ευρώ θα συνεισφέ-
ρουν στην πόλη οι συναυλίες 
που πραγματοποιήθηκαν στο 
γήπεδο της Λίβερπουλ.

Σχολιάζοντας την έκθεση της 
SBG, ο διευθύνων σύμβουλος 
της ομάδας Πίτερ Μουρ ανέ-
φερε: «Είναι σημαντικό ο σύλλο-
γός μας να έχει αντίκτυπο στην 
περιοχή μας, τόσο οικονομικά 
όσο και κοινωνικά. Είναι σαφές 
ότι πολλοί από τους επισκέπτες 
μας έρχονται στο Λίβερπουλ για 
το ποδόσφαιρο, αλλά επιστρέ-
φουν στην ίδια την πόλη και έτσι 
υπάρχει ένας συνεχής κύκλος». 
Κλείσαμε την αναφορά μας στο 
θέμα με τη δήλωση του διευθύ-
νοντος συμβούλου, γιατί παρά 
τη συμπάθεια που έχουμε προς 
τη συγκεκριμένη ομάδα (για να 
αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις, 
η ομάδα που υποστηρίζει η στή-
λη στο νησί είναι η Νότιγχαμ 
Φόρεστ), δε θα πρέπει όμως να 
ξεχνάμε ότι το επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο είναι πριν και πά-
νω απ' όλα μια πολύ επικερδής 
καπιταλιστική μπίζνα.

Συνεχίζουμε την αναφορά 
μας σε οικονομικά στοι-

χεία που επιβεβαιώνουν ότι το 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο 
με τα καπιταλιστικά κέρδη, με-
ταφερόμενοι από το νησί στη 
Γερμανία και στην οικονομική 
έκθεση που δημοσίευσε η γερ-
μανική ποδοσφαιρική Λίγκα, 
στην οποία διαπιστώνεται η 
θετική εξέλιξη του επαγγελμα-
τικού ποδοσφαίρου στη Γερμα-
νία κατά την περίοδο 2017-2018, 
με τα έσοδα της Λίγκα να φτά-
νουν τα 3.810.000.000 ευρώ. 
Στην έκθεση αναφέρεται ότι ο 
συνολικός κύκλος εργασιών για 
τη Bundesliga και τη Bundesliga 
2 ανέρχεται σε 4.420.000.000 
ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 
για 14η συνεχόμενη χρονιά, ενώ 
η μέση ετήσια αύξηση για την 
τελευταία δεκαετία είναι 8,6%. 
Η αγωνιστική περίοδος 2017-18 

θεωρείται μια από τις πιο πετυ-
χημένες της δεκαετίας, με την 
αύξηση να ανέρχεται στο 13% 
σε σχέση με την προηγουμένη 
χρονιά, εξαιτίας της βελτίωσης 
στους όρους των συμφωνιών 
της Λίγκα με τα ΜΜΕ για τα 
τηλεοπτικά δικαιώματα.

Εκτός από τη Λίγκα, αύξηση 
εσόδων είχαν και οι περισσό-
τερες ομάδες της Bundesliga. 
Για 17 από τα 18 σωματεία της 
προέκυψαν έσοδα άνω των 
100.000.000 ευρώ. Η έκθε-
ση αναφέρει ότι η οικονομι-
κή ανάπτυξη του γερμανικού 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου 
συνεισφέρει στα δημοσιονομι-
κά έσοδα της χώρας, φόρους 
και εισφορές στο Δημόσιο που 
πλησιάζουν το 1.300.000.000 
ευρώ, ενώ οι 36 ομάδες σε 
Bundesliga και Bundesliga 2 
απασχολούν περισσότερους 
από 55 .000 υπαλλήλους 
(55.142) στις ΠΑΕ και τις θυγα-
τρικές τους. Αν τα παραπάνω 
συνδυαστούν με το γεγονός ότι 
παρατηρήθηκε και μια μικρή 
αύξηση και στον αριθμό των 
εισιτηρίων που έκοψαν οι ομά-
δες, μπορούμε να καταλάβουμε 
ότι η επίδραση του γερμανικού 
ποδοσφαίρου στα ευρωπαϊκά 
ποδοσφαιρικά δρώμενα θα 
αυξηθεί τα επόμενα χρόνια και 
ιδιαίτερα μετά το Brexit, που θα 
έχει ως αποτέλεσμα να βγουν 
εκτός ΕΕ τα πρωταθλήματα 
στο νησί.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Η απορία για την έλλειψη 

σοβαρότητας στο επικοινωνια-
κό επιτελείο της ΝΔ, που έχει 
ως αποτέλεσμα ο Τσίπρας να 
«γλεντάει» τον Κούλη στις προ-
σωπικές τους αντιπαραθέσεις 
στη Βουλή, λύθηκε από τις δη-
λώσεις του πρώην αναπληρωτή 
εκπρόσωπου Τύπου της ΝΔ και 
πλέον υποψηφίου βουλευτή, 
Κώστα Κυρανάκη, σχετικά με 
την αγαπημένη του ομάδα. Ο 
φέρελπις πολιτικός δήλωσε ότι 
έγινε ΑΕΚ (τι λαχείο σας έτυχε, 
συντρόφισσες και σύντροφοι 
ΑΕΚτζήδες) σε ηλικία 6 χρόνων 
όταν είδε τον Ντέμη να ανεβαί-
νει στα κάγκελα της Σκεπαστής. 
Σύμφωνα με το βιογραφικό του, 
ο Κυρανάκης γεννήθηκε το 1987, 
άρα 6 χρόνων ήταν το 1993. Ο 
Ντέμης πήγε στην ΑΕΚ το 1996 
και ο γνωστός πανηγυρισμός 
του στα κάγκελα της Σκεπαστής 
έγινε το 1999 στο ντέρμπι με 
τον Ολυμπιακό (31/1/1999), στο 
οποίο οι κιτρινόμαυροι κέρδι-
σαν με 2-0. Οπως ήταν φυσικό, 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
τον «γλέντησαν» για τα καλά. Αν 
υπήρχε η στοιχειώδης ευθιξία, 
θα έπρεπε να ζητήσει συγγνώ-
μη (ψάξαμε αλλά δε βρήκαμε 
κάτι σχετικό), αλλά για τύπους 
σαν τον Κυρανάκη η ευθιξία και 
η συγγνώμη το πιθανότερο είναι 
άγνωστες λέξεις.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Τι εσπρέσο τι καπουτσίνο;Δύο χιλιάδες δεκαεννιά
πού είσαι, της ανατροπής γενιά;

Κ α λ ά  π ο υ 
υ π ά ρ χ ε ι  κα ι 
το Ιδρυμα Οι-
κονομικών και 
Βιομηχανικών 
Ερευνών και 
μαθαίνουμε 
ότι δύο στους 
τρεις κατοίκους 
της μακάριας 
Μπανανίας δεν 
μ π ο ρ ο ύ ν  ν α 
ανταποκριθούν 
οικονομικά στις 
υποχρεώσεις τους. Βέβαια, μέρος της κοινωνίας πέφτει από 
τα σύννεφα, αφού πίστευε ότι όλοι ζουν περιχαρείς, υγιείς, 
έξυπνοι και αστειευόμενοι σε άνετα σπίτια και κάνουν δια-
λείμματα μόνο για διαφημίσεις.

Ο Πάνος κι αν την έκανε κι αν χάθηκε απ' την πιάτσα
ένας μεγάλος χορηγός της στήλης παραμένει

πιστός (γιατί γελάτε ρε;) σ' ακλόνητες αξίες
με δεκαπέντε άρματα μέσα στα Σκόπια μπαίνει.

«Σχεδόν το 90% των λαχανικών και των φρούτων που αγο-
ράζουν οι Βούλγαροι καταναλωτές είναι εισαγόμενα και η 
εγχώρια παραγωγή καταστρέφεται εντελώς», δήλωσε ο εκτε-
λεστικός διευθυντής της Ενωσης Παραγωγών Οπωροκηπευ-
τικών της Βουλγαρίας Τσαβντάρ Μαρίνοφ, δίνοντάς μας μια 
σπρωξιά και ρίχνοντάς μας από τα σύννεφα. Εμ, καπιταλισμό 
θέλατε κυρ-Τσαβδάρη μου, συμβαίνουν αυτά…

Η συμφωνία τελικά έφερε διαφωνία
και δεν βρίσκουνε να σταθούν ούτε μία γωνία

με του φιδιού τ' αυγά ζεστά να σκάνε κάθε μέρα
προσβλήθηκαν οι δρόμοι από φασιστική χολέρα.

Μα δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κι εκείνη η δίκη
που τ' αποβράσματα έκανε άσο μέσ' στο μανίκι

των δήθεν, των «αριστερών» και των αχυρανθρώπων
που –αποβράσματα κι αυτοί- ως τσούρμο καιροσκόπων

της εξουσίας παίζουνε άψογα το παιχνίδι.
Κι η τάξη η εργατική δέχεται κάθε αρχή ήδη
να τη ληστεύει φανερά, να την τσαλαπατάει
της ιστορίας τον τροχό φριχτά να σταματάει.

Πτώσεις από τα σύννεφα συντελούνται διαρκώς και στην 
Ελλάδα. Οπως αυτή που έγινε όταν μάθαμε ότι σε παιδί οι-
κογένειας που διέμενε κοντά στο εργοστάσιο της «Eldorado» 
στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, βρέθηκαν μεγάλες συγκεντρώ-
σεις καδμίου. Η οικογένεια μετακόμισε και το κάδμιο (που δεν 
έφευγε με καμία αγωγή) εξαφανίστηκε ως διά μαγείας!

«Μη ζεις με αυταπάτες ότι οι πλούσιοι θα σου επιτρέψουν 
ποτέ με την ψήφο σου να τους στερήσεις τα πλούτη τους» 
(Lucy Parsons).

Η στήλη σε ξεχώρισε ανάμεσα σε τόσες
γιατί εσύ Κατερινιώ δεν είσαι σαν τις κλώσες

που όλο καθρεφτίζονται, βρίζονται και φωνάζουν.
Εσύ διαφέρεις, λίγα λες και όλοι σε θαυμάζουν
για κείνο το αυτάρεσκο το χείλι και το βλέμμα.

Υπάρχουνε κι οι φθονεροί, βέβαια, που χλευάζουν
γιατί εσύ έχεις όραμα κι αυτούς τους τρώει η ζήλεια

μα μη μασάς, τράβα μπροστά, όρνια είναι και κράζουν
το νου σου στις καρέκλες συ, που έχεις στα οπίσθια
έτσι κι αλλιώς η λογική, βλέπεις, πνέει τα λοίσθια.

Και η λαϊκή μούσα, συντετριμμένη από την απρόσμενη 
νέα απόσυρση του μαψυλάκα στη σιωπή, που της στερεί την 
έμπνευση, σχολιάζει στο άκουσμα των παραπάνω:

- Ελα πεταλουδίτσα μου, στάσου να σε τσακώσω
δεν θα σου τσαλακώσω καθόλου τα φτερά
θα σε ταΐζω ζάχαρη, θα σου 'χω για σπιτάκι

μεταξωτό κουτάκι. Θα ζήσεις μια χαρά.
- Για τη δική σου ζάχαρη καθόλου δεν με μέλει

των λουλουδιών το μέλι μ' αρέσει πιο πολύ.
«Το ισχυρότερο προπύργιο της εξουσίας είναι η ομοιομορ-

φία. Η ελάχιστη απόκλιση από αυτή είναι το μέγιστο έγκλημα» 
(Emma Goldman).

Μπορεί κανείς να διευρύνει τις πνευματικές δυνατότητές 
μας, εξηγώντας τι ακριβώς υπονοείται από το ΤΑΙΠεΔ σ' εκεί-
νο το «Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου»; Η περιουσία του 
δημοσίου είναι ιδιωτική; Δεν είναι δική μας, διάολε; Σαν τον 
ψευδεπίγραφο Ο.Π.Α.Π. (τι σχέση έχουν λότο, πρότο και… γα-
μώτο με το ποδόσφαιρο;) ένα πράμα…

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Αναφερθήκαμε στον πανηγυρισμό του Ντέμη στη «Σκεπαστή», 
είπαμε να βάλουμε και μια ασορτί φωτογραφία, αλλά ο δαίμων 
του τυπογραφείου μπερδεύτηκε -προφανώς γιατί η ύλη έκλεισε 
την Τσικνοπέμπτη- και έβαλε φωτογραφία από άλλη σκεπαστή…
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> Θριαμβολογεί η Μάνδρου 
στην  Καθημερ ινή  (w w w.
kathimerini.gr): «Κόλαφος το 
σκεπτικό των δικαστών για τις 
άδειες σε Κουφοντίνα» - Η ου-
σία: «… παραμένει… αν και τόσα 
χρόνια στη φυλακή αμετανόη-
τος…».

> Ε, αφού συμφώνησαν τρά-
πεζες-κυβέρνηση για την Α’ 
κατοικία = λίρα εκατό (χωρίς το 
ένα…).

> Διότι και η ηλικία παίζει ρόλο 
στο image (Μεγαλοοικονόμου): 
άλλο 67και άλλο 70. Να μικρο-
δείχνει…

> «Τεράστιο πολυτελές ξενο-
δοχείο με 2.000 κλίνες στην 
Αθήνα» - Ευτυχώς που μας θύ-
μισαν ότι ούτε εκεί θα πάμε το… 
Πάσχα.

> Οβελιστήριον «η Λόρδα» (εκ 
του λόρδος). Εδώ τα λιπίδια και 
τα τριγλυκερίδια εισβάλλουν 
σε κάθε πόρο του σώματος. 
Πόρωση…

> ΚΤΕΛ νομού Αττικής: λεφτά 
από εισιτήρια evet, απόδοση 
φόρου yok.

> Χαρά ο Κούλης: «το TASS 
βλέπει τον Κυρ. Μητσοτάκη 
επόμενο πρωθυπουργό». Τς, τς. 
Πουτινιές.

> «Βουτιά 1,6 δισ. ευρώ στις κα-
ταθέσεις τον Ιανουάριο» (www.
tovima.gr, 27/02/2019). Τι, είχα-
με καταθέσεις και δεν το ξέρα-
με; Του απαραδέκτου…

> Δεν έχει ρεύμα ο ΠΑΟΚ (ηλε-
κτρικό).

> «Κίνδυνος κατάθλιψης για 
όσους δουλεύουν τα Σαββα-
τοκύριακα» (www.tovima.gr, 
27/02/2019). Στους καπιταλι-
στές οι διαμαρτυρίες, παρα-
καλώ.

> Δημοσκοπήσεις, πλαγιοσκο-
πήσεις, ενδοσκοπήσεις.

> Τσικνοπέμπτη με γιαούρτι 2% 
λιπαρά.

> Είναι δείγμα των καιρών.

> Λιτότητα τη λένε και λιτότητα 
είναι.

> Κι αν τολμάς μαζί της μείνε.

> “Una questione privata” – 
Paolo e Vittorio.

> «Σύννεφα στον τουρισμό της 
πρωτεύουσας το 2019» (www.
kathimerini.gr). Η… βαριά βιο-
μηχανία σε κίνδυνο.

> Φυσικά και τον άφησαν ελεύ-
θερο τον Ν.Γ. Δεν είναι Κουφο-
ντίνας.

> «Πιο κοντά οι εθνικές κάλπες» 
(www.kathimerini.gr) – Σιγά, θα 
πέσουμε μέσα.

> Ευγένεια Μητσοτάκη: «Η Ελ-
λάδα είναι ελκυστική χώρα για 
τις ρωσικές επενδύσεις».

> Ποτάμι ξεροπόταμο που έχει 
φαλιρίσει.

> Hard Brexit - Soft Brexit.

> Τζίφος ο… Λάνθιμος.

> Πάει κι η «εθνική περηφά-
νεια».

> Ζόφος.

> Ψόφος.

> Αν είναι δυνατόν: «Ρατσι-
στής, απατεώνας και ψεύτης 

ο Τραμπ». Πώς το σκέφτηκε ο 
άνθρωπος;

> Μας άνοιξε τα μάτια.

> Προφανώς και δεν επηρεά-
ζει μόνο τον Δ. Κουφοντίνα η 
απόφαση.

> «Το Ευρωκοινοβούλιο προ-
τείνει την ίδρυση ευρωπαϊκής 
οικονομικής αστυνομίας για 
την πάταξη του εγκλήματος» - 
σε κάθε γωνία (και οικονομική) 
αστυνομία. Δηλαδή θα πατά-
ξουν τ’ αφεντικά τους οι οικο-
νομόμπατσοι;

> Ινδία-Πακιστάν = ;

> Να και οι «προοδευτικές δυ-
νάμεις» από τον υφ. παρά τω 
και το σύμβουλο του υφ. παρά 
τω… Ισως και το σύμβουλο του 
συμβούλου του υφ. παρά τω…

> Μικρά και ευλύγιστα σχήμα-
τα.

> Ευλύγιστα ως Χατζιαβάτηδες.

> Της πολιτικής.

> «Εκλογές και παιδεραστία»: οι 
γνήσιοι απόγονοι των προγόνων 

τους.

> «Προοδευτικές δυνάμεις»: 
για όλους υπάρχει μια θέση σε 
κυβερνητικό ή άλλο μηχανισμό;

> Κατώτατος μισθός: too much 
ado about nothing.

> ΚΑΙ (πρώην) playmate στις 
εκλογές.

> Ποικιλία.

> Απόλα έχει ο μπαξές.

> Take your pick.

> Οι ουρανοξύστες στην Κίνα 
είναι παράλληλοι με την (άγρια) 
εργατική εκμετάλλευση.

> Νάτο πάλι: «Μεγάλες ζημιές 
σε σχολεία των Χανίων λόγω 
κακοκαιρίας» (www.ethnos.gr, 
27/02/2019). Ξου, φύγε από ‘δώ, 
παλιόκαιρε…

> Είδε κανείς το συντονιστικό 
αγροτών;

> «Σφίγγα» ο Ριζοσπάστης για 
τον Κορκονέα.

> Κόμματα, κομματίδια, κομ-
ματάκια, κομματάρες: εκλογές 
– νυν υπέρ πάντων ο αγών.

> Ακολουθούν τα μπάνια του 
λαού.

> Λύσεις, αναλύσεις, επιλύσεις, 
διαλύσεις.

> ΟΥΔΕΜΙΑ κριτική του Ρι-
ζοσπάστη (27/02/2019) για το 
«Νέο Σύνταγμα» της Κούβας. 
Απορία ψάλτου, βηξ…

> Της σοσιαλιστικής Κούβας. 
Να τα λέμε κι αυτά…

>  Κα ι  τ ο  ρ ε πο ρτ ά ζ  τ η ς 
27/02/2019 υπολείπεται πολύ 
εκείνου της 25/07/2018: το δεύ-
τερο είχε 839 λέξεις. Ενώ το 
πρώτο μόλις… 249.

> Ενδιαφέρον.

> Και βουβαμάρα.

> Ο τίτλος του Ριζοσπάστη 
(«Ναι» στο νέο Σύνταγμα με 
86,8%) λίγο διαφέρει από 
τον της αγγλόφωνης ονλά-
ιν έκδοσης της GRANMA 
(26/02/2019): «Cuba says YES 
to new Constitution» αλλά 
και της ισπανόφωνης («Cuba 
dijo si a la nueva Constitucion» 
(25/02/2019).

> Ε.Ρ.Ε., Κούλη.

>  Φυσικά και μας αρέσει 
το τραγούδι του συγκροτή-
ματος The Clash «Career 
Opportunities».

> Τι τάχα αν είσαι φυλακή;
Να μη λυγάς!
(Ν. Χικμέτ: «Να μη λυγάς»)

> Φροντίζουν για το ποδήλατο 
αυτοί που μας κάνουν τη ζωή 
ποδήλατο.

> Σε ανηφόρα κακοτράχαλη.
Βασίλης

Διά της παρούσης μου δηλώ, εντός στη δήλοσή μου,
λαβών γνόσιν ο έφορος κε άνεφ χαρτοσήμου,

ότη δεν έχο κότταιρον κε ούτε λοιμουζήνα
άνεργος όντος πάσχωντος σινίθος από πίνα.

Η μύτηρ η γενήσαντος προσφέρων τας θηλάσεις,
ζη εκ δανείου, δορεών κε πρόθιμος διά  βάσεις,

κε η μικρά μου αδελφή βαρύνας να νιστέβη,
έχη εξάγη τα χαρτιά διά να μεταναστέβη.

Μποστ

Να αντισταθούμε στην κρατική τρομοκρατία.
Δ. Κουφοντίνας

  Dixi et salvavi animam meam

u Στο παρθενικό του δελτίο Τύπου ο νέος υφυπουργός Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Κώστας Μπάρκας (ο οποίος από την ημέρα της ορκωμοσίας 
του αποφάσισε να αλλάξει look, εγκαταλείποντας το ανοιχτό 
πουκάμισο και εμφανιζόμενος με γραβάτα δεμένη με… αυστη-
ρό κόμπο - για να 'χουν να γελάνε στους καφενέδες της Φιλιπ-
πιάδας), μας ενημέρωσε ότι συναντήθηκε στο υπουργείο με 
τον γενικό γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής Μιλτιάδη 
Κλάπα. Συζήτησαν, λέει, «θέματα κοινού ενδιαφέροντος των 
δύο Υπουργείων, όπως τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργα-
σίας στα κέντρα υποδοχής, φιλοξενίας και σε άλλες προσφυ-
γικές δομές και υπηρεσίες». Για το τι ακριβώς συζήτησαν και 
για το αν αποφάσισαν κάποιες δράσεις το δελτίο Τύπου δε 
μας διαφώτισε καθόλου. Η επόμενη παράγραφος δεν αφήνει 
καμιά αμφιβολία ότι η μπουρδολογία περί των προγραμμάτων  
κοινωφελούς εργασίας μπήκε απλώς για παραγέμισμα. Αλλο 
ήταν το αντικείμενο της συνάντησης. Αντιγράφουμε από το 
δελτίο Τύπου: «Ο κ. Μπάρκας και ο κ. Κλάπας συζήτησαν, επί-
σης, σχετικά με τον Νομό Πρέβεζας, τόπο κοινής τους καταγω-
γής, και συγκεκριμένα για την ανεργία και την απασχόληση στην 
περιοχή αλλά και για ζητήματα υποδομών και ανάπτυξης, με 
προεξέχοντα το λιμάνι και τις οδικές αρτηρίες». Ο Κλάπας έχει 
διατελέσει δήμαρχος Πρέβεζας (για δύο θητείες). Εκλογές 
έρχονται, ο Μπάρκας θέλει να ξαναεκλεγεί (διεδρική είναι η 
Πρέβεζα, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει τη μία έδρα, αλλά υπάρχουν και 
οι εσωκομματικοί αντίπαλοι), ο Κλάπας ξέρει καλύτερα πώς 
δουλεύει το ρουσφέτι στην περιοχή και ιδιαίτερα στην πόλη 
της Πρέβεζας, με την οποία ο Μπάρκας δεν έχει ιδιαίτερες 
σχέσεις, ούτε ιδιαίτερες συμπάθειες, συναντήθηκαν λοιπόν, 
φωτογραφίστηκαν και έστειλαν το μήνυμα στους ψηφοφό-
ρους: «συνεταιριστήκαμε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε». 
Μιλάμε για συμπεριφορές που θυμίζουν Γκόρτσους και Μαυ-
ρογιαλούρους του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Και τις 
επιδεικνύουν χωρίς την παραμικρή συστολή ή επιφύλαξη.

u Αυτός ο χυδαίος μαυρογιαλουρισμός είναι γενική γραμμή, 
καθολική πολιτική πρακτική των συριζαίων. Την εφαρμόζουν 
όλα τα χρόνια που βρίσκονται στην εξουσία με την οργάνωση 
συσκέψεων των υπουργών μόνο με τους τοπικούς βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ, που εμφανίζονται ως μεσάζοντες ανάμεσα στους 
πολίτες και την κυβέρνηση. Την εφαρμόζουν τώρα και με τους 
συριζαίους υποψήφιους δημάρχους, οι οποίοι εμφανίζονται 
ως οι μόνοι που έχουν πρόσβαση προς τους αρμόδιους υπουρ-
γούς και μπορούν να λύσουν προβλήματα. Πριν από μερικές 
μέρες, ο υποψήφιος στον Πειραιά Μπελαβίλας πήγε στο 
ΥΠΕΝ και συναντήθηκε με τον Σταθάκη και τη γενική γραμμα-
τέα Κλαμπατσέα (αυτήν την έκοψαν από τη φωτογραφία, αφή-
νοντας μόνο τα χέρια της και τα γυαλιά της).  Και φυσικά το 
ΥΠΕΝ εξέδωσε δελτίο Τύπου προς χρήση από τον Μπελαβίλα.

οι τοίχοι έχουν φωνή



…γυρεύουν και το βόδι
Ο τίτλος στο ολοσέλιδο θέμα της φυλλάδας του Μα-

ρινάκη ήταν γκραν γκινιόλ: «Τρίζουν τα θεμέλια του 
Ασφαλιστικού». «Ολως τυχαίως», το θέμα δημοσιεύτη-
κε την επαύριο του συνέδριου της Ενωσης Ασφαλιστι-
κών Εταιριών, στο οποίο Μητσοτάκης και Στουρνάρας 
παρουσίασαν το όραμά τους για το τριφασικό ασφαλι-
στικό σύστημα (ναι, τύπου Πινοσέτ), με ενεργή εμπλοκή 
του ιδιωτικού τομέα και στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Οι συγγραφείς είχαν τη στάμπα του… ανεξάρτητου 
από πολιτικές επιρροές επιστήμονα. Ο ένας υπεύθυ-
νος χρηματοοικονομικών μελετών του ΙΟΒΕ (του ιν-
στιτούτου του ΣΕΒ), ο άλλος οικονομικός αναλυτής. Η 
ανεξαρτησία τους είναι τόσο… ξέχειλη, ώστε δηλώνε-
ται από αποφθέγματα όπως: «Γενναιόδωρη σύνταξη 
σημαίνει επιδοτούμενη σύνταξη». «Σ' έναν κόσμο που 
γερνάει το διανεμητικό σύστημα είναι άδικο για τις 
επόμενες γενιές». «Με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα 
ενθαρρύνονται η εθνική αποταμίευση και οι επενδύ-
σεις που έχουν ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο»! Τα ίδια 
είχαν πει ο Μητσοτάκης και ο Στουρνάρας, για τέτοια 
επιστημονική ανεξαρτησία μιλάμε.

Δεν υπάρχει τίποτα το πρωτότυπο στην «ανάλυση» 
των «ενσωματωμένων» οικονομολόγων. Αναμασούν 
σοφίσματα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη τις τελευ-
ταίες τρεις δεκαετίες (τουλάχιστον). Κεντρική θέση σ' 
αυτά τα σοφίσματα κατέχει η περιβόητη «γήρανση του 
πληθυσμού». Δηλαδή, το γεγονός ότι αυξάνεται σχετι-
κά ο αριθμός των συνταξιούχων, λόγω παράτασης του 
προσδόκιμου επιβίωσης («ζούνε πολύ», όπως έλεγε 
παλαιότερα ο Λοβέρδος).

Αυτή είναι η σκοπιά της κεφαλαιοκρατίας. Που 
αντιμετωπίζει τους εργάτες σαν… λογιστικό μέγεθος, 
αποκρύπτοντας το γεγονός ότι οι εργάτες είναι οι απο-
κλειστικοί παραγωγοί του κοινωνικού πλούτου και η δι-
εκδίκηση απ' αυτούς μιας αξιοπρεπούς σύνταξης (πέρα 
από ασφαλιστικές ή δημοσιονομικές προσεγγίσεις) δεν 
είναι διεκδίκηση επιδότησης, αλλά διεκδίκηση δικαιώ-
ματος. Οι εργάτες δικαιούνται αξιοπρεπή (δηλαδή ικα-
νή να καλύπτει τις ανάγκες τους) σύνταξη, την οποία 
οφείλουν να χρηματοδοτούν οι καπιταλιστές και το 
κράτος τους (του οποίου οι εργάτες αποτελούν τα φο-
ρολογικά υποζύγια). Αυτή είναι η ταξική προσέγγιση.

Ομως, ακόμα και στο πλαίσιο της δικής τους, αστικής 
προσέγγισης, οι «ενσωματωμένοι» οικονομολόγοι ανα-
γκάζονται να προβούν σε κραυγαλέες λαθροχειρίες, 
προκειμένου να στηρίξουν τις κοινωνικά ανατριχιαστι-
κές προτάσεις τους.

«Το 1950 το διανεμητικό σύστημα ήταν απολύτως 
λειτουργικό χάρη στην ευνοϊκή αναλογία εργαζομέ-
νων - συνταξιούχων (νέων - ηλικιωμένων)», γράφουν. 
Ομως, «το 2060 είμαστε στο άλλο άκρο. Λόγω της 
αντεστραμμένης ηλικιακής πυραμίδας, το ποσό που 
συγκεντρώνεται από τις εισφορές των εργαζομένων 
δεν επαρκεί για να πληρωθούν οι ανταποδοτικές συ-
ντάξεις των πολυάριθμων πια συνταξιούχων»!

Λαθροχειρία πρώτη: στην «οθόνη» υπάρχουν μόνο 
εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Δεν υπάρχει η ανερ-
γία, η υποαπασχόληση, η μαύρη εργασία και κυρίως η 
προκλητική εισφοροκλοπή των καπιταλιστών (έχουν 
ξεπεράσει τα 30 δισ. τα φέσια τους), που μειώνουν τις 
ασφαλιστικές εισφορές.

Λαθροχειρία δεύτερη: παραδέχονται μεν ότι το 1950 
υπήρχαν πολλοί εργαζόμενοι (άρα πολλές εισφορές) 
και λίγοι συνταξιούχοι (άρα λίγες δαπάνες), δεν μας 
λένε όμως τι έγινε η αποταμίευση του συστήματος, τα 
αποθεματικά που δημιουργούνταν επί τουλάχιστον 
τρεις δεκαετίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ξέρουμε, φυσικά, ότι τα αποθεματικά κατακλάπηκαν, 
δόθηκαν ως δανεικά κι αγύριστα στους καπιταλιστές 
για… αναπτυξιακούς σκοπούς. Και ουδέποτε επιστρά-
φηκαν στα ασφαλιστικά ταμεία. Διαγράφηκαν όπως 
διαγράφει κανείς ένα ορθογραφικό λάθος.

Αυτοί που μας χρωστούσαν μας γυρεύουν και το βό-
δι, λέει μια λαϊκή παροιμία. Ισχύει διαχρονικά για το 
Ασφαλιστικό και τις συνεχείς αντεργατικές ανατροπές.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο

Τον Φλεβάρη του 2015, όταν 
κατέρρευσε το ιστορικό γε-

φύρι της Πλάκας στα Τζουμέρ-
κα, οι συριζαίοι ήταν φρέσκοι 
στην κυβέρνηση (μόλις είχαν 
αναλάβει) και κανένας δεν μπο-
ρούσε να τους επιρρίψει ευθύ-
νες. Είχαν έτσι όλη την άνεση 
να κατηγορήσουν τους προκα-
τόχους τους για αδιαφορία και 
εγκατάλειψη. Γιατί το γεφύρι 
έπεσε από την εγκατάλειψη, από 
την αδιαφορία για την πραγμα-
τοποίηση των απαραίτητων έρ-
γων στήριξης και συντήρησης.

Τέσσερα χρόνια μετά, η 
κατάρρευση ενός άλλου ιστο-
ρικού γεφυριού, στον ποταμό 
Κερίτη στα Χανιά, έρχεται να 
αποδείξει ότι η εγκατάλειψη και 
η αδιαφορία είναι διαχρονικό 
χαρακτηριστικό των αστικών 
κυβερνήσεων. Τις «χρωματίζει» 
όλες με τα πιο μελανά χρώματα.

Οταν μάλιστα μαζί με το γε-
φύρι του Κερίτη γκρεμίζονται 
και οι άλλες έξι γέφυρες που 
εξυπηρετούν μια ολόκληρη 
επαρχία, δεν υπάρχει καμιά δι-
καιολογία. Τα παραμυθάκια για 
«ακραία καιρικά φαινόμενα» 
δεν πείθουν κανέναν. Αλλωστε, 
το γεφύρι του Κερίτη έπεσε σε 
ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση 
και όλοι είδαν πως το νερό που 
κατέβαινε έφτανε μέχρι το μισό 
ύψος του γεφυριού. Δεν έπεσε 
από πάνω, αλλά από κάτω. Από 
τα θεμέλια. Οπως είχε πέσει 
και το γεφύρι της Πέτρας, όπως 
έπεσε πριν από κάμποσο καιρό 
και ο παραλιακός δρόμος της 
Καβάλας. Η κατάρρευση ήταν 
αποτέλεσμα μιας πολύχρονης 
διάβρωσης που ολοκληρώθηκε 
με τον σχετικά μεγαλύτερο όγκο 
νερού που πέρασε εξαιτίας της 
υψηλής βροχόπτωσης των ημε-
ρών.

Δε χρειάζεται να είναι κανείς 
πολιτικός μηχανικός για να κα-
ταλάβει ότι οι τεράστιες ζημιές 

στην περιοχή των Χανίων, με τις 
καταρρεύσεις των γεφυρών ως 
κορωνίδα τους, οφείλονται στο 
γεγονός ότι το οδικό δίκτυο είναι 
παντελώς ασυντήρητο. Κυρίως 
το επαρχιακό, που δε βρίσκεται 
στην τουριστική βιτρίνα. Γέφυ-
ρες κατασκευασμένες πριν από 
έναν αιώνα δεν ελέγχονται καν 
για να διαπιστωθούν οι αναπό-
φευκτες διαβρώσεις και να γί-
νουν στη συνέχεια τα απαραίτη-
τα έργα συντήρησης. Πρόκειται 
για μια απλή τεχνική διαδικασία, 
που όμως δε γίνεται (δε γίνεται, 

όχι γίνεται πλημμελώς), γιατί τα 
κονδύλια (που γίνονται ολοένα 
και λιγότερα) διατίθενται για 
έργα βιτρίνας και μοιράζονται 
με το γνωστό τρόπο της εξυπη-
ρέτησης «ημετέρων».

Το ίδιο ισχύει και για ποτα-
μούς, χειμάρρους αποχευτικά 
κανάλια κτλ. Δεκαετίες έχουν 
να βάλουν μηχανήματα να τα 
καθαρίσουν, ώστε η κοίτη τους 
να μπορεί να χωρέσει μεγαλύ-
τερους όγκους νερού στις περι-
πτώσεις που αυτό θα απαιτηθεί 

(μετά από υψηλή βροχόπτωση). 
Για να μην πούμε για τις αυθαί-
ρετες (σε βαθμό εγκλήματος) 
παρεμβάσεις στη διαδρομή 
των κάθε είδους αγωγών μετα-
φοράς του νερού από το βουνό 
μέχρι τη θάλασσα, για τις δασι-
κές πυρκαγιές που αποψιλώνουν 
ολόκληρες ζώνες και δεν τους 
επιτρέπουν να συγκρατήσουν 
την ορμή των όμβριων υδάτων 
κτλ. κτλ.

Στη Μάνδρα θρηνήσαμε 
τρεις δεκάδες νεκρούς. Στην 
Κρήτη έναν κτηνοτρόφο που 

έτρεχε έρημος και μόνος να 
σώσει το κοπάδι του. Και μερικές 
μέρες πριν, μια οικογένεια που 
πνίγηκε καθώς ταξίδευε με το 
αυτοκίνητό της. Δεν είναι όμως 
καθόλου ήσσονος σημασίας οι 
καταστροφές σε υποδομές, σπί-
τια, ποιμνιοστάσια καλλιέργειες 
κτλ.

Αυτός ο θλιβερός απολογι-
σμός, αποτέλεσμα της πλήρους 
κρατικής αδιαφορίας για τη 
συντήρηση των υποδομών, για 
το σχεδιασμό και την εκτέλεση 
αντιπλημμυρικών έργων και για 
τη συνεχή παρακολούθηση της 
κατάστασης που βρίσκεται το 
δίκτυο, ώστε να μπορέσει να 
αντεπεξέλθει σε μια ξαφνική 
νεροποντή που θα ξεπερνά τα 
συνήθη όρια μιας περιοχής, γί-
νεται ακόμα πιο εξοργιστικός αν 
αναλογιστούμε τη φιέστα (πε-
ριφερειακό αναπτυξιακό συνέ-
δριο) που έστησαν οι συριζαίοι 
στην Κρήτη. Στόχος της ήταν ν' 
ανακοινώσει ο Τσίπρας τη στή-
ριξη του πασόκου Αρναουτάκη 
και για να υποσχεθούν «γην και 
ύδωρ» στους καπιταλιστές του 
τουρισμού. Οι καταστροφές 
στα Χανιά και στο Ρέθυμνο ήρ-
θαν να αποκαλύψουν τη γύμνια 
αυτού του «αναπτυξιακού» μο-
ντέλου, που έχει στη βάση του 
την «αρπαχτή» από μεγάλους 
και μικρούς καπιταλιστές.

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

Η ανάπτυξή τους είναι μόνο για 
την κερδοφορία του κεφάλαιου

Η τρόικα αποφασίζει
Το πρώτο σχέδιο επί του οποίου συμφώνησαν κυβέρνηση 

και συστημικοί τραπεζίτες για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια 
απορρίφθηκε από την τρόικα (συγκεκριμένα από την ΕΚΤ που 
έχει τον πρώτο λόγο στα τραπεζικά ζητήματα).

Υπουργοί και τραπεζίτες ξανακλείστηκαν στο Μαξίμου και 
μετά από μια μαραθώνιο συνεδρίαση (κάνα δεκάωρο) ανα-
κοίνωσαν ότι κατέληξαν σε νέο, αναθεωρημένο σχέδιο. Τα 
παπαγαλάκια της κυβερνητικής προπαγάνδας έστησαν τρε-
λό πανηγύρι. Ανάμεσα στα όσα έλεγαν και έγραφαν ήταν ότι 
είναι ζήτημα ωρών η κατάθεση νομοσχεδίου στη Βουλή. Ετσι 
τους είπε ο Καρτερός, έτσι έλεγαν.

Νομοσχέδιο δεν κατατέθηκε βέβαια. Το νέο σχέδιο στάλ-
θηκε στην τρόικα για να μελετήσει αν έχουν ενσωματωθεί σ' 
αυτό όλες οι παρατηρήσεις βάσει των οποίων απέρριψε το 
πρώτο σχέδιο. Αμα το εγκρίνει η τρόικα, θα υπάρξει νομοσχέ-
διο. Αν δεν το εγκρίνει, θα υπάρξει νέα δραματική σύσκεψη 
υπουργών-τραπεζιτών στο Μαξίμου.

Κατά τα άλλα, «έχουμε βγει από τα Μνημόνια»…


