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Η Αστυνομία δεν θα μπει 
στα Εξάρχεια. Η Αστυνομία 
μπαίνει στα Εξάρχεια και σιγά 
– σιγά αυτή η γειτονιά της Αθή-
νας έρχεται σε μία κανονικότη-
τα. Η σημερινή επιχείρηση της 
Αστυνομίας στα τέσσερα υπό 
κατάληψη κτίρια στην καρδιά 
των Εξαρχείων, με την παρου-
σία εισαγγελέα, είναι ένα σα-
φέστατο δείγμα της πολιτικής 
αποφάσεως του Πρωθυπουρ-
γού να σπάσει το γκέτο των 
Εξαρχείων, όπως ακριβώς το 
έλεγε προεκλογικά.

Αδωνις Γεωργιάδης
Το δόγμα «νόμος και τάξις» 

ως κοινωνικό καταπραϋντικό 
για τρομαγμένους «νοικοκυ-
ραίους».

Να επιδιώκεται οι εγγραφές 
νέων μελών να γίνονται χωρίς 
φραγμούς, περιορισμούς και 
«πιστοποιητικά».

Αλέκος Φλαμπουράρης
Αρκεί να προσέρχονται με 

το φρέντο τους στο χέρι και 
κονκάρδα Τσίπρας στο πέτο.

Oπως έχει πει και ο @
priince.fy: «Δε με θέλουν με 
Balmain/Δε με θέλουν στα 
top ten/Δε με θέλουν με 
Givenchy/Eχω το νερό στη 
ζέστη/Eχω αλήθεια για τον 
ψεύτη».

Ρένα Δούρου
Το δυστύχημα με δαύτη εί-

ναι ότι και Ζιβανσί και Αρμάνι 
φοράει, αλλά έχει τον ανθρω-
ποδιώχτη.

Η αλήθεια είναι πως δεν θυ-
μάμαι να υπάρχει προηγούμε-
νο προσωπικής στοχοποίησης 
με τέτοιο τρόπο και με τέτοια 
ένταση, για άλλο στέλεχος 
του κόμματός μας. Και όπως 
επισημαίνετε και εσείς, δεν 
προέρχονται τα βέλη μόνο από 
τους «εχθρούς» αλλά και από 
«φίλους».

Πάνος Σκουρλέτης
Κόψε κάτι, μεγάλε, γιατί ήδη 

άρχισαν να σε παίρνουν στο 
ψιλό σύμπαντες οι συριζαίοι.

Το τρίπτυχο Σχέδιο-Ταχύτη-
τα-Αποτέλεσμα αποτελεί την 
σταθερή πυξίδα αυτής της κυ-
βέρνησης. Ετσι κινηθήκαμε τις 
πρώτες 40 μέρες. Και μ’ αυτόν 
τον ρυθμό θα συνεχίσουμε και 
στα επόμενα 4 χρόνια.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυβέρνηση με προεκλογικά 

σλόγκαν πόσο μακριά μπορεί 
να πάει;

Η διευκρινιστική δήλωση 
του κ. Μπαλάσκα ότι δεν ανα-
φερόταν στους ανθρώπους 
αλλά στις καταστάσεις, ίσως 
δίνει μια διέξοδο.

Αδωνις Γεωργιάδης
Αλληλεγγύη μεταξύ φορέων 

του φασισμού.
Προτού συζητήσω και δεχτώ 

οτιδήποτε από τη Γαλλία ο κ. 
Μακρόν πρέπει να πάρει πίσω 
τα λόγια του.

Ζαΐρ Μπολσονάρου
Το φασισταριό κοκορεύεται 

με τις πλάτες του Τραμπ.

O Γ. Λακόπουλος, αυτός 
που ανακοίνωσε ότι απο-

σύρεται από τη δημοσιογρα-
φία, διότι η πρόβλεψή του 
για τον «άχαστο» Τσίπρα δεν 
επιβεβαιώθηκε (το λέμε κομ-
ψά), όχι μόνο δεν αποσύρθη-
κε, όχι μόνο εξακολουθεί να 
υποδεικνύει στους συριζαίους 
τι κόμμα πρέπει να φτιάξουν 
(«κεντροαριστερό»), αλλά επε-
κτείνει τη… συμβουλευτική του 
δραστηριότητα και προς το 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, υποδεικνύο-
ντας την αντικατάσταση της 
Φώφης από τον Γιωργάκη!

«Ο εμπνευστής του “We 
keep on dreaming“, μότο 

που οδηγεί τους Ερυθρόλευ-
κους στη σπουδαιότερη δε-
καετία της ευρωπαϊκής ιστο-
ρίας τους. Ο άνθρωπος που 
πριν από δυο χρόνια πάτησε 
το κουμπί της επανεκκίνησης 
δημιουργώντας τις προϋποθέ-
σεις για αυτή τη νέα σπουδαία 
αγωνιστική εκδοχή. Ο ισχυρός 
άνδρας του μεγάλου λιμανι-
ού». Ετσι παρουσίασαν τον 

Μαρινάκη τα δικά του «Νέα», 
μετά την πρόκριση στους ομί-
λους του Champions League. 
Μόνο… πολυχρονεμένο σουλ-
τάνο δεν τον αποκάλεσαν!

Κλείνει τρύπες ο Κούλης. 
Αντί να έχει την Αγγελο-

πουλίνα να πιέζει για να γίνει 
πρόεδρος της Δημοκρατίας 
και να κάνει παιχνιδάκια με 
τους συριζαίους, την όρισε  
«επικεφαλής της Επιτροπής 
που θα συγκροτηθεί για τις εκ-

δηλώσεις οι οποίες θα γίνουν 
για τα 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση» και 
καθάρισε. Μήπως θα πληρώ-
σει αυτός το… μάρμαρο; Ο ελ-
ληνικός λαός θα το πληρώσει, 
όπως και το 2004 (που ακόμα 
το πληρώνουμε).

Κυκλοφόρησε μια είδηση 
στο Διαδίκτυο σχετικά με 

τη διαθήκη του Θέμου Αναστα-
σιάδη και αμέσως ο Πολάκης, 
σαν δεκαεξάχρονο κλεισμένο 

ερμητικά στο χώρο του Διαδι-
κτύου, έσπευσε να… πάρει θέση 
(διατηρούμε σύνταξη, ορθογρα-
φία και στίξη): «ΗΤΑΝ ΨΕΥΤΗΣ 
Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΕΛΕΓΑΝ και προ-
σέβαλλε τον εκλιπόντα όταν 
μίλαγε για σπίτι στην Ελβετία 
του Θέμου Αναστασιάδη!!!! Και 
μετά άνοιξε η διαθήκη….. Και τι 
είχε;;; Να τα σπίτια στην Ελβετία 
και αλλού να τα καταπιστεύμα-
τα με τα μετρητά που παίρνουν 
οι κληρονόμοι!!! Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΟΜΩΣ ΕΙΧΕ 
ΔΕΧΘΕΙ ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟΡΟΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ 
ΤΟΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙ-
ΣΜΟ ΤΩΝ 5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ!!! Ο Υπ. 

Δικαιοσύνης και ο Υπ. οικονο-
μικών μετά από αυτή την ΠΡΟ-
ΚΛΗΤΙΚΗ εξέλιξη θα κινηθούν 
για να διασφαλίσουν τα έσοδα 
του δημοσίου;;;;;». Η χήρα και η 
αδερφή του Αναστασιάδη διέ-
ψευσαν τα περί διαθήκης που 
άνοιξε και ο Πολάκης κατάπιε 
τη γλώσσα του. Αλλο τι ξέρω, 
άλλο τι υποψιάζομαι και άλλο τι 
μπορώ να αποδείξω, λέει ένας 
παμπάλαιος κανόνας, τον οποίο 
ο Πολάκης αγνοεί.

«Καιρός να σηκωθούν 
τα μανίκια στη Κουμουν-

δούρου» προέτρεψε από το 
Twitter ο… συριζαίος Τέρενς 
Κουίκ. Το σίγουρο είναι ότι δεν 
πρόκειται να πλήξουμε.

31/8/1930: Επεισόδια αρχειομαρξιστών και χω-
ροφυλακής, συλλήψεις (Θεσσαλονίκη) 31/8/1967: 
Καταδίκη δεκατεσσάρων μελών του ΠΑΜ (Θεσσαλο-
νίκη) 31/8/1981: Βόμβες (RAF) στην αμερικα-
νική αεροπορική βάση στο Ραμστάιν, δεκαεπτά 
τραυματίες 1/9: Ημέρα ενάντια στις πολεμικές 
δαπάνες, ημέρα συνδικάτων για ειρήνη και αφο-
πλισμό, Λιβύη, Αίγυπτος: Ημέρα επανάστασης 
(1969), Μαλαισία: Εθνική γιορτή, Πουέρτο Ρίκο: 
Ημέρα εργασίας (1894), Τανζανία: Ημέρα ηρώων 
1/9/1946: Επαναφορά Γεωργίου Β' με δημοψήφι-
σμα 2/9: Βιετνάμ: Ημέρα ανεξαρτησίας (1945) 
2/9/1943: Γερμανοί εκτελούν 246 γυναικό-
παιδα στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης 2/9/1945: 
Λήξη β' παγκόσμιου πολέμου 2/9/1970: Παγι-
δευμένο αυτοκίνητο στην αμερικανική πρε-

σβεία (ΠΑΜ - «Οργάνωση Αρης»), νεκροί οι 
Κώστας Τσικουρής και Μαρία-Ελενα Αντσε-
λόνι 3/9: Κατάρ: Ημέρα ανεξαρτησίας (1971), 
Μονακό: Ημέρα απελευθέρωσης 3/9/1953: Κατά-
σχεται το φύλλο της «Απογευματινής» γιατί 
δημοσίευσε συνέντευξη του Νίκου Ζαχαριάδη 
3/9/1972: Βόμβες («Ομάδα Αρης») στο προαύλιο 
της ΓΣΕΕ 4/9/1970: Τέσσερις αεροπειρατείες 
από Παλαιστινίους σε αεροπλάνα με προορισμό τη 
Νέα Υόρκη 4/9/1974: Παραπέμπονται σε πειθαρ-
χικά συμβούλια όλοι οι πανεπιστημιακοί που συ-
νεργάστηκαν με τη χούντα 4/9/2004: Πανελλα-
δικό πογκρόμ κατά Αλβανών μετά τον ποδο-
σφαιρικό αγώνα Ελλάδας-Αλβανίας, νεκρός 
ο 20χρονος αλβανός μετανάστης Γκραμός 
Παλούσι από μαχαιριά του Παναγιώτη Κλαδή 

(Ζάκυνθος) 5/9: Σουαζιλάνδη: Ημέρα ανεξαρτη-
σίας (1968), Πακιστάν: Ημέρα άμυνας 5/9/1947: 
Απελευθέρωση τριών χιλιάδων εκτοπισμένων της 
Ικαρίας 5/9/1967: Δολοφονία κομμουνιστή 
Γιάννη Χαλκίδη από αστυνομία (Θεσσαλο-
νίκη) 5/9/1972: Χειροβομβίδα («Ομάδα Αρης») 
στο Ε' ΑΤ Αθήνας 5/9/1972: Σφαγή ισραηλινών 
αθλητών από «Μαύρο Σεπτέμβρη», έντεκα νεκροί 
(ολυμπιακοί αγώνες Μονάχου) 5/9/1977: Απα-
γωγή επιχειρηματία Χανς Μάρτιν Σλάγερ (RAF) 
5/9/2002: Παράδοση Δημήτρη Κουφοντίνα στη 
ΓΑΔΑ 5/9/2003: Πρώτη εμφάνιση Επαναστατικού 
Αγώνα, διπλή βομβιστική επίθεση στα δικαστή-
ρια Ευελπίδων 6/9/1861: Αποτυχημένη απόπειρα 
εναντίον βασίλισσας Αμαλίας από τον φοιτητή 
Αριστείδη Δόσιο 6/9/1941: Ιδρυση ΕΔΕΣ.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Καλώς βρεθήκαμε και πάλι u Με 
ΜΑΤ να μπουκάρουν σε καταλήψεις 
και να σέρνουν μωρομάνες-πρόσφυ-
γες στις κλούβες u Με εξαγγελίες για 
νεοφιλελεύθερο ασφαλιστικό στην 
επικούρηση u Με τον Κούλη να παρα-
καλάει τη Μέρκελ να του κάνει καμιά 
αβάντα u Και με την Αγγελοπουλίνα… 
σύμβολο του έθνους u Τουλάχιστον η 
στήλη θα βρίσκει εύκολα θέματα u Για 
τα υπόλοιπα ας κάνει κουμάντο ο κα-
θένας και η καθεμιά u Αμα δεν έχεις 
νύχια, μην περιμένεις να σε ξύσουν u 

Αμα δε βγεις στο δρόμο, μην περιμέ-
νεις την παραμικρή ανακούφιση u To 
γνωστό μπατσοφασισταριό βρήκε την 
ευκαιρία να φωνάξει «παρών» u Με 
«σκούπες», «σκόνες» και «σκουπίδια» 

u Ούτε για φτύσιμο u Από μια άπο-
ψη, ευτυχώς u Τους χάλασε τη δουλειά 
της προπαγάνδας u Σταϊκούρας και Ιε-
ρώνυμος συναντήθηκαν και συζήτησαν 

«θέματα κοινού ενδιαφέροντος», ανα-
κοίνωσε το ΥΠΟΙΚ u Τι κοινά ενδιαφέ-
ροντα έχει το υπουργείο Οικονομικών 
με το ιερατείο; u Business as usual u 

Μετά, ο Ιερώνυμος συναντήθηκε με 
τον Μητσοτάκη u Για δεύτερη φορά 
σ' ένα μήνα u Πήγε φαίνεται να πάρει 
το τελικό ΟΚ u Εφυγε από την κυβέρ-
νηση ο ΣΥΡΙΖΑ, έκλεισε το καθημερι-
νό «Εθνος» ο Σαββίδης u Καινούργια 
κατάσταση, καινούργια καθήκοντα… 

u Ευτυχώς που υπάρχουν δεσποτά-
δες σαν τον… επιστήμονα της Κύπρου 
που ανακάλυψε την προέλευση της… 
ασθένειας της ομοφυλοφιλίας στο… 
πρωκτικό σεξ των γονέων κατά τη δι-
άρκεια της κύησης u Ευτυχώς u Γιατί 
μας θυμίζουν πόσο σκοταδιστικό πράγ-
μα είναι η θρησκεία u Κάθε θρησκεία 

u Kλαίει ο όχλος με το κατάντημα της 
«ομαδάρας» u Αλλά εξακολουθεί να 
προσκυνάει τον «τσοπάνο» u Πότε 

τους βάζει να δέρνουν κόσμο που δεν 
ήθελε το φαραωνικό γήπεδο u Πότε 
τους πετάει προπονητές και τεχνικούς 
διευθυντές ως αποδιοπομπαίους τρά-
γους u Ομάδα δεν τους φτιάχνει, αλλά 
αυτοί εκεί u Μπεεε, σαν τα πρόβατα 

u Εχουμε και άλλα πρόβατα, όμως u 

Τους «μακεδονομάχους» u Που με-
τά τις εκλογές το βούλωσαν εντελώς 

u Οι δεσποτάδες κάνουν μπίζνες με 
την κυβέρνηση u Οι επικεφαλής των 
«οργανώσεων» προσβλέπουν στο «κα-
τιτίς» τους από την κυβέρνηση u Οι 
χρυσαυγίτες βάρεσαν διάλυση u Τι να 
κάνει μόνος του ο Βελόπουλος; u Δεν 
πουλάει πια το θέμα u Κάποιοι γλεί-
φτες δεν μπορούν να αντιληφθούν το 
όριο του γελοίου u Μετά το οποίο δε 
γελοιοποιούνται μόνον οι ίδιοι u Αλλά 
και αυτός τον οποίον ανέλαβαν να γλεί-
ψουν u «Ο Μητσοτάκης περιέγραψε 
στον Μακρόν τη “νέα αρχιτεκτονική“ 

που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ενωση» u 

Ναι, διαβάσαμε τέτοιον τίτλο σε δημο-
σίευμα u Ο Κούλης έκανε το δάσκαλο 
στον Μακρόν! u O Σημίτης παρίστανε 
τον τηλεφωνητή του κέντρου για ρα-
ντεβού του ΙΚΑ u Ο Κούλης τηλεφω-
νεί σε μαθητές για να τους συγχαρεί u 

Να δούμε τι θα σκαρφιστούν οι ίματζ 
μέικερ του Τσίπρα u Ο Κούλης είχε 
δεσμευτεί ότι θα κλείσει το γραφείο 
πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη u Ε 
και; u Αυτό ήταν πριν από τις εκλογές 

u Μετά τις εκλογές… το είδε αλλιώς 

u Κι έβαλε επικεφαλής το κατάλληλο 
πρόσωπο u Με ιδιαίτερους δεσμούς 
με τους ακροδεξιούς, εθνικοφασιστι-
κούς κύκλους u Ο Βελόπουλος θα 
έπρεπε να σκούζει u Κατακάηκαν και 
πάλι τα δάση μας u Ε και; u Το ίδιο δε 
γίνεται κάθε χρόνο; u Σημασία έχει η 
προπαγανδιστική διαχείριση της «κινη-
τοποίησης της κυβέρνησης» u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Την βραδιά των εκλογών είπα, ότι δεν θα είμαι ο πρώτος πολίτης 
της πόλης, αλλά ο τελευταίος.  Σήμερα είχα την τιμή ζωής να 

ορκιστώ ως ο τεσσαρακοστός έκτος Δήμαρχος Αθηναίων. Και 
δεσμεύομαι ότι για τα επόμενα τέσσερα χρόνια δεν θα είμαι ο 

άρχων αλλά ο υπηρέτης των Αθηναίων.
Κώστας Μπακογιάννης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Tα έδωσαν όλα για τη Θάνου
Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να αναλώσει μεγάλο μέρος του «πολιτικού 

του κεφαλαίου» στην υπόθεση Θάνου. Δεν ξέρουμε, ούτε μπο-
ρούμε να εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή, αν έκανε κάποια άξια 
λόγου πολιτική ζημιά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη (η Θάνου δεν 
είναι δα και δημοφιλές πρόσωπο), κατάφερε όμως να ταυτιστεί 
με μια φιλόδοξη πρώην δικαστικό, η οποία του είχε δημιουργήσει 
προβλήματα και άλλη φορά, όταν προσπαθούσε να βάλει την 
κυβέρνηση Τσίπρα να παραβιάσει ωμά το Σύνταγμα, ώστε να 
παραμείνει η ίδια στην προεδρία του Αρείου Πάγου και μετά το 
συνταγματικά θεσπισμένο ανώτατο όριο ηλικίας.

Στην υπόθεση αυτή περισσεύει, βέβαια, η υποκρισία και από 
τις δύο πλευρές. Η ΝΔ ήθελε να ξεφορτωθεί τη Θάνου από την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης που το 
απαιτούσε (η Θάνου είχε ανοίξει φάκελο για το πρακτορείο δια-
νομής Τύπου ΑΡΓΟΣ, που το ελέγχει ο Μαρινάκης). Η Θάνου θα 
μπορούσε ν' ανοίξει «θέματα» για καπιταλιστές που συνδέονται 
με τη ΝΔ και να μπλοκάρει διάφορες υποθέσεις. Επρεπε, λοιπόν, 
να την εκπαραθυρώσουν και να βάλουν εκεί δικούς τους έμπι-
στους ανθρώπους. Τυπικά δεν μπορούσαν να το κάνουν, γιατί 
-όπως επεσήμανε και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, 
επικαλούμενο απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2014-  
υπάρχει «υποχρέωση σεβασμού της θητείας των αρχών ελέγχου 
μέχρι τη λήξη της και του μη πρόωρου τερματισμού της παρά 
μόνον κατόπιν των κανόνων και των εγγυήσεων της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας, με εξαίρεση σπουδαίο και αντικειμενικά εξακριβώ-
σιμο λόγο».

Στην πολιτική αντιπαράθεση, όμως, κάτι τέτοια είναι λεπτο-
μέρειες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατήρτισε και ψήφισε με συ-
νοπτικές διαδικασίες ρύθμιση που προβλέπει ότι δεν μπορούν 
να είναι μέλη «ανεξάρτητων» Αρχών όσοι έχουν υπηρετήσει σε 
πολιτικά γραφεία μελών της κυβέρνησης. Ετσι, η Θάνου που είχε 
χρηματίσει επικεφαλής του νομικού γραφείου του Τσίπρα, εκ-
παραθυρώθηκε με «σπουδαίο και αντικειμενικά εξακριβώσιμο 
λόγο»! Εστω και αν η ρύθμιση που προβλέπει αυτόν το λόγο εφαρ-
μόστηκε αναδρομικά. Ο Μητσοτάκης εκμεταλλεύτηκε τον αέρα 
που ακόμα έχει ως φρέσκια κυβέρνηση, το όχι καλό όνομα που 
έχει η Θάνου και τη θερινή ραστώνη, για να καθαρίσει αμέσως 
αυτό το πρόβλημα που είχε. Κι έβαλε στη θέση της Θάνου δικούς 
του, οι οποίοι όμως δεν είχαν μέχρι τώρα πολιτευθεί ενεργά με 
τη ΝΔ, για να 'χει να λέει ότι έβαλε… πραγματικά ανεξάρτητους.

Βέβαια, ανάμεσα σ' εκείνους που διόρισε ήταν και η κόρη του 
αντιπροέδρου του ΣτΕ Α. Ράντου, στο οποίο ΣτΕ έχει προσφύγει η 
Θάνου, ζητώντας την ακύρωση της διαπιστωτικής πράξης με την 
οποία η κυβέρνηση την έδιωξε (η ίδια αρνήθηκε πεισματικά να 
παραιτηθεί). Η κυβερνητική απάντηση στις σχετικές κατηγορίες 
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ένα στέλεχος 
όπως η Ράντου, επειδή ο πατέρας της τυχαίνει να είναι αντιπρό-
εδρος στο ΣτΕ που θα κρίνει την προσφυγή της Θάνου. Τυπικά 
αυτό ισχύει, όμως στο σημείο αυτό θα πρέπει να θυμίσουμε ότι ο 
Ράντος κατάφερε συντριπτικό πλήγμα στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 
όταν κατάφερε να συγκεντρώσει πλειοψηφία δικαστών του ΣτΕ 
που έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο Παππά για τις τηλεοπτικές 
άδειες. Κι αυτό, μολονότι προηγουμένως οι συριζαίοι προσπάθη-
σαν να τον αδρανοποιήσουν, με την υπόθεση των περιβόητων 
ροζ e-mail για τη σχέση του με παντρεμένη δικαστίνα, μαθήτριά 
του στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Οταν η υπόθεση 
Ράντου έφτασε στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ο νόμος 
Παππά αποτελούσε ήδη παρελθόν. Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν 
τότε, η Θάνου αρχικά τοποθετήθηκε απαξιωτικά για τον Ράντο, 
στη συνέχεια όμως, καθώς κανένα άλλο μέλος δε συντάχθηκε 
μαζί της, συμφώνησε με τους υπόλοιπους και όλοι μαζί απάλ-
λαξαν τον Ράντο από την κατηγορία ότι διέπραξε πειθαρχικό 
παράπτωμα εντός και εκτός υπηρεσίας που θίγει το κύρος του 
και το κύρος της Δικαιοσύνης. Πολλές σκέψεις μπορεί να γίνουν, 
λοιπόν, όχι για τη διάθεση του Ράντου απέναντι στη Θάνου (αυτή 
είναι δεδομένη), αλλά για την ικανότητά του να κάνει «λόμπινγκ» 
εντός του ΣτΕ.

Οι συριζαίοι, από την άλλη, που υπερασπίστηκαν τη Θάνου 
με νύχια και με δόντια (μέχρι και επιστολή στην Επίτροπο Αντα-
γωνισμού έστειλαν, ενώ ο Παπαδημούλης έχει υποβάλει τρεις 
Ερωτήσεις στην Κομισιόν, με την τρίτη Ερώτηση να αφορά τον 
διορισμό της Ράντου και της οικογενειακής της σχέσης με τον 
αντιπρόεδρο του ΣτΕ), είναι εξίσου υποκριτές με τη ΝΔ. Ποιον 
μπορούν να πείσουν ότι η Θάνου είναι ανεξάρτητο πρόσωπο; 
Ακόμα και αν ο διορισμός της από τον ΣΥΡΙΖΑ στην ηγεσία του 
Αρείου Πάγου καλύπτεται από την πάγια θεσμική υποκρισία, η 
τοποθέτησή της ως επικεφαλής του νομικού γραφείου του πρω-
θυπουργού, αμέσως μόλις αποχώρησε από τον Αρειο Πάγο, λόγω 
ορίου ηλικίας, έδειξε ότι πρόκειται για άτομο απόλυτα συνδεδε-
μένο με τον ΣΥΡΙΖΑ (πότε συνδέθηκε και μέσα από ποια κανάλια 
δεν έχει καμιά σημασία).

Εχουμε, λοιπόν, να κάνουμε με μια εξουσιαστική σύγκρουση 
για τον έλεγχο μηχανισμών του κράτους, τους οποίους -κατά τα 
άλλα- παρουσιάζουν ως ανεξάρτητους!

Προς εξυπηρέτηση των καπιταλιστών

Aκόμα πιο αυταρχική κρατική 
λειτουργία

Πώς είχε ο Τσίπρας τον Μπαρουφάκη 
τον πρώτο καιρό; Σαν μεγάλο μυαλό, 

τεράστιο οικονομολόγο, που μπορεί να 
παίξει τους ιμπεριαλιστές στα δάχτυλα 
όπως παίζει τις χάντρες του κομπολογιού; 
Ετσι έχει ο Μητσοτάκης τον Γεραπετρίτη. 
Ο οποίος, από το πρώτο κιόλας νομοσχέ-
διο που κατέθεσε και υποστήριξε στη 
Βουλή, αναδείχτηκε στον μέγα μπαρου-
φολόγο και παπαρολόγο της κυβέρνησης 
Κούλη. 

Ακόμα και η Γιαννάκου δεν άντεξε ν’ 
ακούει τόσες μπαρούφες και πέταξε κάτι 
ξεγυρισμένες μπηχτές κατά τη συζήτη-
ση του νομοσχεδίου Γεραπετρίτη στην 
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Τα 
αυτονόητα ρώτησε η Γιαννάκου: τι ρόλο 
μπορεί να έχει ένας υπουργός, ο οποίος 
κατά το Σύνταγμα έχει πάρει ψήφο εμπι-
στοσύνης και λογοδοτεί στη Βουλή, όταν 
έχει έναν ή δύο υφυπουργούς που έχουν 
πάρει αρμοδιότητες από τον πρωθυπουρ-
γό (άρα λογοδοτούν σ’ αυτόν και όχι στον 
υπουργό) και ταυτόχρονα έναν μηχανισμό 
του μεγάρου Μαξίμου που θα τον παρα-
κολουθεί;

Οι απαντήσεις Γεραπετρίτη σ’ αυτά τα 
ερωτήματα και στον καταιγισμό καταγ-
γελιών της αντιπολίτευσης ήταν η ακατά-
σχετη μπαρουφολογία, που αποκάλυψε 
και ένα καταπιεσμένο σύνδρομο μεγαλο-
πρέπειας. Κατάλληλα προετοιμασμένα 
τα παπαγαλάκια στα ΜΜΕ, έφτιαξαν την 
αγιογραφία του μεγάλου μεταρρυθμιστή, 
που το ελληνικό κράτος τον περίμενε δια-
κόσια χρόνια για να εμφανιστεί. Εχει 
ψάξει, λέει, όλα τα συστήματα κρατικής 
οργάνωσης, από τη γερμανική καγκελαρία 
μέχρι το μακρινό Χονγκ Κονγκ, και έφτιαξε 
ένα μείγμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες 
του ελληνικού κράτους! Απορούμε: όταν 
ήταν μυστικοσύμβουλος του Γιωργάκη 
Παπανδρέου δεν τα είχε μελετήσει όλ’ 
αυτά; ‘Η τα εισηγήθηκε και στον Γιωργά-
κη, ο οποίος τα απέρριψε επειδή ήταν… 
αντιεξουσιαστής στην εξουσία;

Δεν αξίζει τον κόπο ν’ ασχοληθούμε με 
τα φληναφήματα του Γεραπετρίτη περί 
«επιτελικού κράτους». Αυτό που προσπα-
θεί να δημιουργήσει ο Μητσοτάκης είναι 
μια ακόμα πιο συγκεντρωτική (και κατά 

συνέπεια πιο αυταρχική) κρατική λειτουρ-
γία, για να μπορεί να εξυπηρετεί καλύτε-
ρα τα συμφέροντα του κεφαλαίου και να 
ασκεί πιο αποτελεσματικά την καταστολή.

Επιδεικνύουν, λένε, μεγαλύτερη εμπι-
στοσύνη στους δημόσιους υπάλληλους. 
Αυτά τα είπαν και οι προηγούμενοι και 
ξέρουμε τι έγινε στην πράξη. Οι άνθρω-
ποι του Φλαμπουράρη ασκούσαν ωμούς 
εκβιασμούς πάνω σε υπηρεσιακούς παρά-
γοντες που προσπαθούσαν να τηρήσουν 
τη νομιμότητα. Πότε για να αποχαρακτη-
ριστεί το δάσος στο Ελληνικό, προς όφε-
λος του Λάτση, και πότε για να εκδοθεί 
η παράνομη άδεια για το γήπεδο Μελισ-
σανίδη.

Τα ίδια θα κάνουν και οι σημερινοί. 
Μας έδωσαν, άλλωστε, τα πρώτα δείγμα-
τα γραφής. Ο Μητσοτάκης δέχτηκε τον 
Λάτση στο Μαξίμου και σε δυο μέρες o 
Γεωργιάδης με τον Χατζηδάκη κατέθε-
σαν αιφνιδιαστικά τροπολογία υπέρ του 
Λάτση! Αυτό θα πει… επιτελικό κράτος: ο 
καπιταλιστής να μη χρειάζεται… ενδιάμε-
σους για να κάνει τη δουλειά του.

Είναι πραγματικά πρόκληση να μιλούν 
για εμπιστοσύνη στους δημόσιους υπάλ-
ληλους και την ίδια στιγμή να δημιουρ-
γούν ορδές μετακλητών υπαλλήλων, με 
δικαίωμα των υπουργών να αυξάνουν τον 
αριθμό τους με απόφασή τους.

Οταν ο Μητσοτάκης δεν έχει εμπι-
στοσύνη στους υπουργούς του, υπάρχει 
περίπτωση να έχει στους υπηρεσιακούς 
παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να πρόσκει-
νται σε άλλο κόμμα; Στους υπουργούς 
του δε διόρισε μόνο τους υφυπουργούς, 
οι οποίοι θα αναφέρονται στο μηχανισμό 
του Μαξίμου. Διόρισε ακόμα και τους 
γενικούς γραμματείς, τα ονόματα των 
οποίων οι υπουργοί τα πληροφορήθηκαν 
από τον Τύπο! Εμείς δε θυμόμαστε να έχει 
ξαναγίνει αυτό. Πάντοτε οι υπουργοί επέ-
λεγαν τους γενικούς γραμματείς τους, σε 
συνεργασία με τον πρωθυπουργό και τους 
ανθρώπους του. Είχαν, όμως, και οι υπουρ-
γοί ένα λόγο. Τώρα, ο Μητσοτάκης διόρι-
σε τους γενικούς γραμματείς, οι οποίοι θα 
είναι τα μάτια και τα αυτιά του Μαξίμου 
στα υπουργεία, δίνοντας ραπόρτο για τις 

ενέργειες των υπουργών. Καταλαβαίνετε 
τι δυσλειτουργίες θα προκαλέσει αυτό το 
σύστημα. Είναι μεν υπερσυγκεντρωτικό, 
την ίδια στιγμή όμως θα φουντώσει τη 
γραφειοκρατία και το μπάχαλο, καθώς 
θα λειτουργούν διάφορα κέντρα.

Είναι γεγονός ότι ο Μητσοτάκης αισθά-
νεται ανασφαλής στο κόμμα του. Ξέρει 
πως μόλις αρχίσουν τα ζόρια (δε θα πε-
ράσει πολύς καιρός), θ’ αρχίσει να δέχεται 
πυρά εκ των έσω. Γι’ αυτό και στήνει στο 
Μαξίμου ένα θηριώδη μηχανισμό για να 
παρακολουθεί τους υπουργούς του. Στην 
πραγματικότητα, αυτό που στήνεται στο 
Μαξίμου, η Προεδρία της Κυβέρνησης, 
δεν είναι μια υπηρεσία, αλλά ένα υπερυ-
πουργείο, με έξι γενικές γραμματείες και 
εκατοντάδες υπάλληλους.

Αυτός ο υπερσυγκεντρωτικός μηχα-
νισμός, όμως, δε στήνεται μόνο για την 
άμυνα του Κούλη έναντι των εσωτερικών 
του αντιπάλων. Στήνεται και για την εξυπη-
ρέτηση των καπιταλιστών, με παράκαμψη 
της διοικητικής ιεραρχίας. Η τροπολογία 
για το Ελληνικό, μετά από απαίτηση του 
Λάτση, που συζήτησε το θέμα με τον Μη-
τσοτάκη, είναι χαρακτηριστική απ’ αυτή 
την άποψη. Fast track διαδικασία, χωρίς 
να προλάβει να μιλήσει κανένας.

Ταιριαστά είναι και τα πρόσωπα που 
επέλεξε ο Μητσοτάκης για να στελεχώ-
σει τις τρεις νέες γενικές γραμματείες 
που δημιούργησε στην Προεδρία της 
Κυβέρνησης. Η σύμβουλος του Κούλη, 
Βίκυ Λοΐζου, τοποθετήθηκε γενική γραμ-
ματέας Συντονισμού Οικονομικών και 
Αναπτυξιακών Πολιτικών, ο Θανάσης Κο-
ντογεώργης, δικηγόρος επιχειρήσεων και 
νομικός σύμβουλος στην κυβέρνηση των 
Σαμαροβενιζέλων, τοποθετήθηκε γενικός 
γραμματέας Συντονισμού Εσωτερικών 
Πολιτικών και ο διευθυντής  Marketing 
& Επικοινωνίας του Κέντρου Πολιτισμού 
Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (και πρώην 
μεγαλοστέλεχος επιχειρήσεων όπως η 
Microsoft, η V+O Communication, η S&B 
Βιομηχανικά Ορυκτά και ο τηλεοπτικός 
σταθμός Alpha), Νικόλας Γιατρομανωλά-
κης, τοποθετήθηκε γενικός γραμματέας 
Σύγχρονου Πολιτισμού! Τα βιογραφικά 
τους καθιστούν περιττό κάθε σχόλιο.

Κακό σπυρί ή εξανθηματάκι;

Δεν είναι και τόσο συνηθι-
σμένο στην αστική πολιτι-

κή, ένας πρώην πρωθυπουργός 
να συναντιέται με τον νυν πρω-
θυπουργό, με τον οποίο ανή-
κουν στο ίδιο κόμμα, και με-
ρικές μέρες μετά να σερβίρει 
σε παραταξιακή εφημερίδα το 
περιεχόμενο (ή τμήμα) της συ-
νομιλίας τους, με τη βεβαιότη-
τα ότι ο νυν πρωθυπουργός δε 
θα προσπαθήσει να διαψεύσει 
τίποτα, για να μην εμπλακεί σε 
μια συζήτηση από την οποία 
μόνο να χάσει έχει.

Θα έπρεπε να το περιμένει, 
όμως, αυτό ο Μητσοτάκης από 
τον Σαμαρά, μετά το κάζο που 
του έκανε, φράζοντάς του το 
δρόμο προς τις Βρυξέλλες και  
το «Μπερλεμόντ». Ο Σαμαράς 

ήθελε να γίνει επίτροπος. Ο 
Μητσοτάκης δεν τον έκανε, 
επιλέγοντας αντ' αυτού τον 
εκλεκτό του Γιούνκερ και των 
Γερμανών Σχοινά. Ο Σαμαράς 
θέλει τώρα να γίνει πρόεδρος 
της Δημοκρατίας. Ο Μητσο-
τάκης δεν ανοίγει τα χαρτιά 
του, μάλλον γιατί έχει τάξει τη 
θέση σε άλλον. Αλλά και γιατί 
πρέπει να επιδιώξει κάποιες 
ισορροπίες με το ΠΑΣΟΚ, 
που το χρειάζεται αν θέλει να 
αλλάξει τη συνταγματική πρό-
βλεψη για τον εκλογικό νόμο 
(να απαιτούνται λιγότερες ψή-
φοι για να ισχύσει ο νέος εκλο-
γικός νόμος από την επόμενη 
βουλευτική περίοδο).

Και ο Σαμαράς φρόντισε να 
διαρρεύσει μέσω των «Παρα-

πολιτικών» ότι ζήτησε από τον 
Μητσοτάκη ν' ανοίξει αμέσως 
ποινική διαδικασία κατά των 
συριζαίων για την υπόθεση 
Novartis. «Κυριάκο, εγώ δεν 
πρόκειται να παραμείνω σε 
ομηρία για πολύ καιρό...», φέ-
ρεται να είπε στον Κούλη ο 
Σαμαράς, σύμφωνα με όσα ο 
ίδιος διέρρευσε. Σύμφωνα με 
τις ίδιες διαρροές, απείλησε 
ακόμα και με «μονομερείς» 
πολιτικές και κοινοβουλευτικές 
ενέργειες, αν ο Μητσοτάκης 
δε βάλει μπροστά τις διαδι-
κασίες που «θα αποκαλύψουν 
στον ελληνικό λαό πώς στήθη-
κε η υπόθεση Novartis». Μάλι-
στα, οι διαδικασίες δεν πρέπει 
να αφορούν μόνο τον «Ρα-
σπούτιν» Παπαγγελόπουλο, 

αλλά και τον Τσίπρα, ο οποίος 
σύμφωνα με τον Σαμαρά «τα 
γνώριζε όλα. Ο,τι έκανε ο Πα-
παγγελόπουλος ήταν σε γνώση 
του Τσίπρα».

Δημοσιεύματα κάνουν λό-
γο για συμμαχία του Σαμαρά 
με τον Μαρινάκη, καθώς τους 
ενώνει κοινό αντισυριζαϊκό 
μένος. Αν αυτό αληθεύει, τότε 
ο Μητσοτάκης θα έχει πρό-
βλημα, γιατί ο Μαρινάκης συ-
γκεντρώνει τεράστια μιντιακή 
δύναμη. Αν δεν υπάρχει συμ-
μαχία των δύο ή αν ο Κούλης 
καταφέρει (με τις κατάλληλες 
κινήσεις) να τη σπάσει, τότε ο 
Σαμαράς που απειλεί να γίνει 
«κακό σπυρί» στον πισινό του 
Μητσοτάκη, θα αποδειχτεί πε-
ραστικό «εξανθηματάκι».
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Ο καπιταλισμός καταστρέφει τον Αμαζόνιο
Ο Αμαζόνιος συνεχίζει να φλέγε-

ται, ενώ τα στοιχεία που έχουν 
δοθεί στη δημοσιότητα σχετικά με 
την καταστροφή του τροπικού δά-
σους του είναι ακόμα συγκεχυμένα 
άρα και μη ασφαλή. Παρολαυτά, εί-
ναι σίγουρο ότι η καταστροφή που 
έχει υποστεί από τις φετινές πυρ-
καγιές ένας από τους σημαντικότε-
ρους πνεύμονες του πλανήτη είναι 
τεράστια. Μια διαδικασία, αυτή των 
πυρκαγιών, που κανονικά δίνει ζωή 
στο δάσος ανανεώνοντάς το, σε συν-
δυασμό με τις έτσι κι αλλιώς ανεξέ-
λεγκτες καπιταλιστικές δραστηριό-
τητες στις παρυφές και στην καρδιά 
του, δημιουργεί συνθήκες τεράστιας 
καταστροφής, σπρώχνοντας την κοι-
νωνία όλο και πιο γρήγορα σε έναν 
περιβαλλοντικό εφιάλτη.

Οι πρόσφατες αλλαγές στη βραζι-
λιάνικη νομοθεσία από τον ακροδεξιό 
Μπολσονάρου, που ευνοούν την απο-
ψίλωση του τροπικού δάσους και τη 
μετατροπή του σε βοσκοτόπια για βο-
οειδή και γεωργική γη για την παρα-
γωγή γενετικά τροποποιημένης σόγι-
ας, είναι η κορυφή του παγόβουνου, ο 
πυρήνας των αιτιών της καταστροφής 
του Αμαζονίου, που είναι διαχρονική. 
Πλάι σε αυτές, οι εξορύξεις χαλκού, 
σιδήρου, χρυσού και άλλων μετάλλων 
ευθύνονται σε ένα ποσοστό που φτά-
νει σχεδόν το 10% για την αποψίλω-
ση του τροπικού δάσους, σύμφωνα 
με έρευνα του Πανεπιστημίου του 
Βερμόντ. Επίσης, η νομιμοποίηση 
μια μεγάλης γκάμας ζιζανιοκτόνων, 
που μέχρι πρότινος ήταν απαγορευ-
μένα, έχει προκαλέσει το θάνατο 500 
εκατομμυρίων μελισσών μόνο το τε-
λευταίο τρίμηνο! Οσοι γνωρίζουν τον 
κύκλο της γονιμοποίησης των φυτών 
μπορούν να καταλάβουν τη σημασία 
αυτού του γεγονότος.

Η βραζιλιάνικη κρατική υπηρεσία 
που καταγράφει την αποψίλωση του 
τροπικού δάσους δήλωσε ότι η απο-
ψίλωση του Αμαζονίου αυξήθηκε το 
πρώτο μισό του 2019 κατά 39% σε 
σχέση με πέρυσι. Μεταξύ του 2004 

και του 2012 η αποψίλωση περιορί-
στηκε δραστικά, αλλά τα τελευταία 
χρόνια παρατηρείται ξανά αύξηση, 
ενώ το πανίσχυρο καρτέλ των βραζι-
λιάνων φάρμερ πιέζει για τη χαλάρω-
ση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
προκειμένου να αυξήσει την εκμε-
τάλλευση του δάσους, που αρχικά 
αποψιλώνει, μετατρέποντας το στη 
συνέχεια σε γεωργικές εκτάσεις.

Η πρώτη κίνηση του Μπολσονάρου 
μόλις ανέλαβε την εξουσία της χώρας 
τον περασμένο Δεκέμβρη ήταν η το-
ποθέτηση του Ρικάρντο Σάλες στο 
υπουργείο Περιβάλλοντος, κίνηση 
που κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. 
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο 
Σάλες είναι άνθρωπος της μερίδας 
του βραζιλιάνικου κεφαλαίου που 
ασχολείται με την αγροτική παραγω-
γή, την κτηνοτροφία και την εξόρυξη 
μετάλλων, δραστηριότητες που πλήτ-
τουν τον Αμαζόνιο. Ενα μήνα προτού 
αναλάβει τον υπουργικό θώκο, ο 
Σάλες καταδικάστηκε σε φυλάκιση 
με την κατηγορία ότι τροποποίησε 
παράνομα περιβαλλοντικούς χάρτες 
προκειμένου να εξυπηρετήσει τα συμ-
φέροντα των εταιριών εξόρυξης, όταν 
ήταν Γραμματέας Περιβάλλοντος της 
τοπικής κυβέρνησης του Σάο Πάολο 
το 2016.

Την ίδια περίοδο, ο Μπολσονάρου 
δήλωσε ότι θέλει να περιορίσει τις 
αρμοδιότητες της κρατικής υπηρεσί-

ας προστασίας του Περιβάλλοντος, 
IBAMA, προκειμένου να την εμπο-
δίσει να βάζει πρόστιμα σε ιδιώτες 
και εταιρίες που μολύνουν ή αποψι-
λώνουν τον Αμαζόνιο. Την απόφαση 
του Μπολσονάρου να περιορίσει τα 
περιβαλλοντικά πρόστιμα στήριξε με 
ζήλο ο Σάλες, μολονότι η συγκεκριμέ-
νη απόφαση περιορίζει τις αρμοδιό-
τητες του υπουργείου του, στο οποίο 
υπάγεται η IBAMA. Η αποδυνάμωση 
των κρατικών υπηρεσιών προστασίας 
του περιβάλλοντος από την κυβέρνη-
ση του ακροδεξιού Μπολσονάρου δεν 
περιορίστηκε εκεί. Προχώρησε στη 
μείωση της χρηματοδότησης αυτών 
των υπηρεσιών κατά 23 εκατομμύρια 
δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που 
δημοσίευσε το αμερικάνικο CNN. 

Νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο, ο 
Μπολσονάρου απέλυσε τον πρόεδρο 
του Εθνικού Ινστιτούτου Διαστήμα-
τος και Ερευνας, Ρικάρντο Γκαλβάο, 
επειδή υποστήριξε με σθένος ότι η 
αποψίλωση του Αμαζονίου τον Ιούνη 
ήταν κατά 88% υψηλότερη σε σχέση 
με τον ίδιο μήνα την περασμένη χρο-
νιά, γεγονός που αποτυπώνεται στις 
αντίστοιχες δορυφορικές εικόνες.

Η σημερινή έκταση του Αμαζονίου 
έχει περιοριστεί στο 80% της αρχικής 
λόγω της διαχρονικής αποψίλωσής 
του, ενώ από τη δεκαετία του ‘70 και 
έπειτα περισσότερα από 1.4 εκατομ-
μύρια εκτάρια δάσους έχουν αποψι-

λωθεί από την υλοτομία, τις κτηνοτρο-
φικές και γεωργικές δραστηριότητες. 
Την τελευταία δεκαετία, η αύξηση της 
τιμής του χρυσού έχει οδηγήσει στην 
αύξηση της εξορυκτικής δραστηριό-
τητας, όχι μόνο στο τμήμα του Αμα-
ζονίου που διατρέχει τη Βραζιλία, αλ-
λά και στο Περού και την Κολομβία. 
Μόνο στο Περού, περισσότερα από 
64.000 στρέμματα δάσους έχουν 
αποψιλωθεί για την εξόρυξη χρυσού, 
ενώ ο υδράργυρος που χρησιμοποι-
είται στην επιτόπου επεξεργασία του 
μεταλλεύματος απορρίπτεται κατευ-
θείαν στα τοπικά ποτάμια που κατα-
λήγουν στον Αμαζόνιο, προκαλώντας 
τεράστια μόλυνση στις περιοχές των 
αυτοχθόνων ιθαγενικών πληθυσμών.

Η αποψίλωση για εξορύξεις, ειδι-
κά για αυτές που γίνονται παράνομα, 
είναι μεγαλύτερη από αυτή που προ-
καλείται από την υλοτομία. Στην πε-
ρίπτωση της εξόρυξης, δεν καίγεται 
απλά το δάσος, αλλά αφαιρείται και 
το χώμα, καθιστώντας τη διαδικασία 
της φυσικής αναγέννησης αδύνατη, 
κατάσταση που σε συνδυασμό με την 
μόλυνση των υδάτων από υδράργυρο 
-όπως αναφέρθηκε παραπάνω- αφή-
νει πίσω της κρανίου τόπο.

Το σόου του Μακρόν, πριν από τη 
σύνοδο των G7 στη νοτιοδυτική Γαλ-
λία, για προπαγανδιστικούς λόγους 
και τα κροκοδείλια δάκρυα των ηγε-
τών των μεγαλύτερων ιμπεριαλιστι-
κών κρατών του πλανήτη, σε συνδυα-
σμό με την ανακοίνωση ότι θα δοθεί 
στήριξη 20 εκατομμυρίων δολαρίων 
στη βραζιλιάνικη κυβέρνηση για να 
καταπολεμήσει τις πυρκαγιές μόνο 
γέλιο και οργή προκαλούν σε κάθε 
σκεπτόμενο άνθρωπο. Παράλληλα, 
τα ιδεολογήματα των διάφορων απο-
λογητών του καπιταλισμού, των περι-
βαλλοντικών ΜΚΟ, αποτυγχάνουν 
όλο και περισσότερο να συσκοτίσουν 
την αλήθεια, η οποία δεν είναι άλλη 
από το ότι η καταστροφή του περι-
βάλλοντος έχει πρόσωπο. Δεν είναι 
η ανθρώπινη παρέμβαση, γενικά και 

αόριστα, που προϋπήρχε του καπιτα-
λισμού, αλλά οι καπιταλιστές και η 
ακόρεστη δίψα τους για όλο και με-
γαλύτερα κέρδη, που οδηγούν ολοτα-
χώς στην καταστροφή του πλανήτη.

ΥΓ. Μέσα σ' όλα, είχαμε και… πε-
ριβαλλοντικά καυγά Τσίπρα-Μητσο-
τάκη! Ο Τσίπρας, με ανάρτηση στο 
facebook, κατηγόρησε τον Μητσο-
τάκη ότι «είχε την ευκαιρία στη συνά-
ντησή του με τον γάλλο πρόεδρο να 
συνταχθεί μαζί του, να πει έστω μια 
λέξη. Δεν ακούσαμε κάτι». Φαίνεται 
πως ο φεϊσμπουκογράφος του πρώην 
πρωθυπουργού βιαζόταν να πάει για 
μπίρες και δεν κάθησε να διαβάσει 
ολόκληρη την τοποθέτηση του Μη-
τσοτάκη στο Παρίσι. Ετσι, ο Πέτσας 
κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι λέει «πάλι 
ψέματα» και «τσιτάρισε» από τη δή-
λωση Μητσοτάκη, κατά τη συνάντησή 
του με τον Μακρόν, τα εξής: «Μια Ευ-
ρώπη που αναπτύσσει, επίσης, κοινές 
δράσεις στους τομείς της άμυνας, 
αλλά και που θέτει τα ζητήματα του 
περιβάλλοντος και της κλιματικής 
αλλαγής σε πρώτη αδιαπραγμάτευ-
τη προτεραιότητα. Θα είναι η μεγάλη 
πρόκληση της επόμενης Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Θα είναι μια πρόκληση η 
οποία δεν αντιμετωπίζεται μόνο μέσα 
από διακηρύξεις. Θέλω με την ευκαι-
ρία αυτή να χαιρετίσω τον παγκόσμιο 
ρόλο του Προέδρου Μακρόν στην 
επίτευξη της κλιματικής, στις συμ-
φωνίες για το κλίμα των Παρισίων 
και να τολμήσουμε μαζί να βάλουμε 
ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους για 
να μετατρέψουμε την Ευρώπη σε μια 
πραγματικά πράσινη ήπειρο πρωτο-
πόρα στην καινοτομία στα ζητήματα 
της ενεργειακής μετάβασης». 

Μ' άλλα λόγια, δυο γάιδαροι μα-
λώνανε σε ξένο αχυρώνα. Δυο αστοί 
πολιτικοί υποταγμένοι πλήρως στο 
κεφάλαιο, εξίσου υπηρέτες μιας δα-
σοκτόνας πολιτικής στην ίδια τους 
τη χώρα, κάνουν επίδειξη περιβαλ-
λοντικής ευαισθησίας αναζητώντας 
αφελείς προς εξαπάτηση.

Τα τύμπανα του εμπορικού πολέμου ηχούν όλο και πιο δυνατά

«Κερδίζουμε, μεγάλες στιγμές, 
ενάντια στην Κίνα. Εταιρίες 

και δουλειές φεύγουν (σ.σ. από την 
Κίνα). Οι τιμές σε εμάς δεν έχουν 
ανέβει και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις έχουν πέσει. Η οικονομία μας 
εξακολουθεί να είναι πολύ δυνατή 
– τα πάμε ΣΠΟΥΔΑΙΑ!» (https://
www.facebook.com/DonaldTrump/
posts/10163045106480725). Με αυ-
τές τις θριαμβολογίες υποδέχτηκε 
ο Τραμπ την ανακοίνωση των κινέ-
ζικων Αρχών για επιβολή πρόσθε-
των δασμών σε 5.078 αμερικανικά 
εισαγόμενα προϊόντα αξίας 75 δισ. 
δολαρίων, σε αντίποινα για τους δα-
σμούς που εφαρμόζουν ήδη οι ΗΠΑ. 
Οι δασμοί (της τάξης του 5% με 10%) 
θα εφαρμοστούν σε δύο δόσεις, μία 
από πρώτη Σεπτέμβρη και μία από 15 
Δεκέμβρη. Τον περασμένο Ιούλη, η 
Κίνα είχε αύξησει τους δασμούς σε 
εισαγόμενα προϊόντα των ΗΠΑ αξίας 
60 δισ. δολαρίων (δηλαδή στα μισά 
εισαγόμενα προϊόντα) στο 25%.

Οι ΗΠΑ, που τον περασμένο Μάη 
είχαν αυξήσει τους δασμούς σε 
κινέζικα προϊόντα αξίας 200 δισ. 

δολαρίων (δηλαδή στο ένα τρίτο 
των αμερικάνικων εισαγωγών από 
την Κίνα) από το 10% στο 25%, θα 
αυξήσουν ακόμα περισσότερο τους 
δασμούς. Ο Τραμπ, πριν φύγει για το 
ταξίδι του στο γαλλικό θέρετρο του 
Μπιαρίτς για τη σύνοδο των G7 το 
περασμένο Σαββατοκύριακο, ανα-
κοίνωσε την αύξηση των δασμών στα 
κινέζικα προϊόντα αξίας 250 δισ. δο-
λαρίων από το 25% στο 30% από την 
1η Οκτώβρη και την άμεση αύξηση 
(από 1η Σεπτέμβρη) των δασμών σε 
άλλα κινέζικα εισαγόμενα (αξίας 300 
δισ. δολαρίων) από το 10% στο 15%, 
ενώ απείλησε ότι μπορεί να κηρύξει 
«εθνικό συναγερμό»!

Την ίδια στιγμή που ο Τραμπ εκτό-
ξευε αυτές τις απειλές, δήλωνε ότι 
κινέζοι αξιωματούχοι επικοινώνη-
σαν με τους αμερικάνους ομολόγους 
τους και ζήτησαν να επιστρέψουν στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυ-
τό όμως δεν επιβεβαιώθηκε από την 
κινέζικη πλευρά με τον υπουργό Εξω-
τερικών της Κίνας να δηλώνει άγνοια!

Παρά την επιβολή δασμών, το 
εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την 

Κίνα αυξάνεται. Το 2018 οι ΗΠΑ ει-
σήγαγαν προϊόντα αξίας 539.5 δισ. 
δολαρίων και πούλησαν 120.3 δισ. 
Επομένως, το εμπορικό έλλειμμα 
έφτασε τα 419.2 δισ. δολάρια.

Η επιβολή των δασμών είχε φυσι-
κά αρνητικές συνέπειες και στην κι-
νέζικη οικονομία. Πρόσφατα το ΔΝΤ 
πήρε το πλευρό της Κίνας απέναντι 
στις κατηγορίες των ΗΠΑ για τεχνητή 
υποτίμηση του γουάν προκειμένου τα 
κινέζικα προϊόντα να γίνουν πιο φτη-
νά στο εξωτερικό. Το ΔΝΤ υποστήρι-
ξε ότι οι αμερικάνικοι δασμοί μειώ-
νουν την αύξηση του κινέζικου ΑΕΠ, 
η οποία το δεύτερο τρίμηνο του 2019 
έπεσε στο 6.2%, ιστορικό χαμηλό τρι-
ακονταετίας!

Τα ψέματα του Τραμπ (ότι οι τιμές 
πέφτουν αντί να ανεβαίνουν) αποκα-
λύφθηκαν από την JP Morgan (βλ. 
https://www.cnbc.com/2019/08/19/
heres-what-new-tariffs-will-cost-an-
average-american-household.html), 
η οποία υπολόγισε ότι το κάθε αμερι-
κάνικο νοικοκυριό θα πληρώσει 1.000 
δολάρια επιπλέον το χρόνο λόγω των 
πρόσθετων δασμών στα εισαγόμενα 

κινέζικα προϊόντα! Αυτό που ξεχωρί-
ζει τη νέα φάση αύξησης των δασμών 
από τις προηγούμενες – αναφέρει η 
JP Morgan – είναι ότι θα έχει άμεση 
επίπτωση στα είδη πλατιάς κατανά-
λωσης παρά στα ενδιάμεσα προϊ-
όντα, που είχαν οι προηγούμενες. 
Αυτό σημαίνει ότι οι συνέπειες στον 
αμερικάνο καταναλωτή θα είναι με-
γαλύτερες.  

Επειτα απ’ αυτά, μόνο σαν ανέκ-
δοτο ακούγεται το λιτό ανακοινωθέν 
των ηγετών του G7 (βλ. https://www.
consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2019/08/26/g7-leaders-
declaration-biarritz-26-august-2019/), 
ότι δεσμεύονται σε «ανοιχτό και δί-
καιο παγκόσμιο εμπόριο» κι ότι επι-
θυμούν να αναμορφώσουν τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για να 
βελτιώσει την αποτελεσματικότητά 
του σχετικά με την κλοπή πνευματι-
κής ιδιοκτησίας (πράγμα το οποίο οι 
ΗΠΑ κατηγορούν την Κίνα ότι κάνει 
συστηματικά), να επιλύει τις διαφο-
ρές πιο γρήγορα και να εξαφανίζει 
άδικες εμπορικές πρακτικές! Ευχο-
λόγια για αφελείς…

Αναμενόμενο
Η πολιτική λογική έλεγε ότι δεν υπήρχε 

περίπτωση να μην καταλήξουν σε συμφωνία 
κυβερνητικής συνεργασίας οι δυο πρώην 
«άσπονδοι εχθροί», το Κίνημα 5 Αστέρων 
και το Δημοκρατικό Κόμμα της Ιταλίας. Και 
επιβεβαιώθηκε. Στο παραπέντε, πάνω στην 
εκπνοή της προθεσμίας που είχε δώσει ο 
πρόεδρος Ματαρέλα, ανακοίνωσαν ότι 
συμφώνησαν να σχηματίσουν κυβέρνηση 
με πρωθυπουργό τον Τζουζέπε Κόντε, τον 
πρωθυπουργό που τράβηξε από την πρίζα 
ο Ματέο Σαλβίνι της νεοφασιστικής Λέγκα, 
θέλοντας να οδηγήσει την Ιταλία σε εκλογές, 
με τη φιλοδοξία ότι την επόμενη μέρα τους 
θα είναι αυτός πρωθυπουργός.

Αν τα δύο κόμματα δε συμφωνούσαν, θα 
έπαιζαν το παιχνίδι του Σαλβίνι, ο οποίος τώ-
ρα βγάζει αφρούς από το στόμα του, μιλώ-
ντας για «πόλεμο για τις πολυθρόνες» (λες κι 
αυτός ενδιαφέρεται για κάτι άλλο). Αν ο νέος 
κυβερνητικός συνασπισμός τραβήξει καιρό, 
ο Σαλβίνι θα υποστεί ήττα (τα δημοσκοπικά 
ποσοστά του είχαν ήδη αρχίσει να πέφτουν). 
Αν καταρρεύσει σύντομα, τότε το παιχνίδι θα 
ξαναρχίσει από την αρχή. Η Ιταλία, πάντως, 
έχει μάθει εδώ και δεκαετίες να λειτουργεί 
ως ιμπεριαλιστική χώρα υπό καθεστώς συνε-
χούς κυβερνητικής αστάθειας.
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Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στο Λίβανο

Στο στόχαστρο και πάλι
«Οταν θέλουν να μας 

α π α γ ο ρ έ ψ ο υ ν  ν α 
δουλέψουμε, μας κατατάσσουν 
στους “ξένους εργάτες”. Αν θέ-
λεις να με θεωρήσεις “ξένο”, 
ok. Ομως ένας ξένος σ’ αυτή τη 
χώρα μπορεί να κατέχει ένα δι-
αμέρισμα… Γιατί να με θεωρείς 
ξένο στην εργασία μου, αλλά σε 
κάθε τι άλλο να μου αρνείσαι τα 
δικαιώματα του ξένου;». Με αυ-
τά τα λόγια σχολίασε ο Αχέντ 
Μπχαρ, υπάλληλος του ΟΗΕ 
από το προσφυγικό στρατό-
πεδο της Σατίλα στα περίχωρα 
της Βηρυτού, την απόφαση του 
υπουργού Εργασίας του Λιβά-
νου Καμίλ Αμπού Σλεϊμάν, να 
απολύονται όσοι παλαιστίνιοι 
ή σύριοι πρόσφυγες εργάζο-
νται χωρίς άδεια εργασίας, με 
επαπειλούμενη ποινή να κλεί-
σουν οι εταιρίες στις οποίες 
εργάζονται! 

Η απόφαση πάρθηκε στα 
μέσα Ιούλη και προκάλεσε το 
άμεσο ξέσπασμα χιλιάδων 
παλαιστίνιων προσφύγων που 
κατέβηκαν σε ογκώδεις δια-
δηλώσεις και μαζικές απεργίες 
στο Λίβανο, οι οποίες αντιμε-
τωπίστηκαν με άγρια καταστο-
λή από την αστυνομία. 

Η άθλια κατάσταση που 
βιώνουν οι παλαιστίνιοι πρό-
σφυγες στο Λίβανο είναι 
γνωστή εδώ και πολλές δεκα-
ετίες (από τότε που έφτασαν 
στη χώρα, μία φορά το 1948 
και μία το 1967). Θεωρούνται 
“ξένοι”, χωρίς όμως να έχουν 
τα δικαιώματα των ξένων. Δε 
δικαιούνται να έχουν δική τους 
ιδιοκτησία (ενώ οι ξένοι δικαι-
ούνται) και απαγορεύεται να 
εργάζονται σε μια σειρά από 
επαγγέλματα. 

Η αφόρητη κατάσταση και 
οι μεγάλοι περιορισμοί που 
έχουν επιβληθεί στον παλαι-
στινιακό πληθυσμό έκαναν 
πολλούς πρόσφυγες να εγκα-
ταλείψουν τη χώρα και ν’ ανα-
ζητήσουν αλλού δουλειά. Γι’ 
αυτό και ο πραγματικός αριθ-
μός τους είναι άγνωστος, κα-
θώς ο ΟΗΕ τον υπολογίζει σε 

450.000, ενώ η κυβερνητική 
επιτροπή «διαλόγου» σε λιγό-
τερους από τους μισούς. 

Οπως και να έχει το πράγμα, 
αυτοί που συνεχίζουν να ζουν 
στο Λίβανο στοιβάζονται σε 
άθλια γκέτο που είναι διάσπαρ-
τα σε διάφορα σημεία της χώ-
ρας. Οι μισοί από αυτούς ζουν 
σε 12 στρατόπεδα υπό την αιγί-
δα της UNWRA.

Κατά την επίσκεψή μας το 
2006 στα νότια προάστια της 
Βηρυτού είχαμε περάσει έξω 
από ένα απ’ αυτά τα στρατό-
πεδα. Το Μπαρζ Ελ Μπαράζν 
στη συνοικία Χαρέτ Χρέικ 
του Ντάχι είναι ένα μεγάλο 
στρατόπεδο που «φιλοξενεί» 
40.000 πρόσφυγες, οι οποίοι 
ζουν σε πλινθόκτιστα κακοκτι-
σμένα κτίρια, κολλημένα το 
ένα δίπλα στο άλλο, ένα γκέτο 
δηλαδή. Ακόμα χειρότερα εί-
ναι τα πράγματα στα ιστορικά 
στρατόπεδα Σάμπρα και Σα-
τίλα, όπου διαδραματίστηκαν 
οι μεγάλες σφαγές από τους 
χριστιανούς φαλαγγίτες με την 
καθοδήγηση των Σιωνιστών το 
1982. Πολυόροφα πλινθόκτι-
στα κτίρια το ένα κολλητά στο 
άλλο, χωρίς θεμέλια, καλώδια 
που κρέμονται στα στενά σο-
κάκια, πολύωρες καθημερινές 
διακοπές της ηλεκτροδότη-
σης, αποχετεύσεις που ρέουν 
στους δρόμους και έλλειψη 
ακόμα και πόσιμου νερού και 
στοιχειώδους ιατρικής περί-

θαλψης, είναι μερικά από τα 
στοιχεία που συνθέτουν το 
παζλ της άθλιας διαβίωσης 
του παλαιστινιακού πληθυ-
σμού στα στρατόπεδα. Αν στα 
παραπάνω προσθέσουμε και 
την τρομερή στενότητα χώ-
ρου (στο στρατόπεδο Σατίλα 
ζουν 16.000 Παλαιστίνιοι σε 
39.567 τετρ.μέτρα, δηλαδή 
αντιστοιχούν περίπου 2.5 τε-
τρ. μέτρα ανά κάτοικο!), τότε 
μπορούμε να καταλάβουμε για 
τι μέγεθος εξαθλίωσης μιλάμε. 
Χαρακτηριστικό της άθλιας 
κατάστασης που βιώνουν οι 
παλαιστίνιοι πρόσφυγες στο 
Λίβανο είναι το γεγονός ότι τα 
τελευταία πέντε χρόνια 100 
άτομα στο Μπαρζ Ελ Μπα-
ράζν πέθαναν από ηλεκτρο-
πληξία!

Αναγκασμένοι να δουλεύ-
ουν στις χειρότερες δουλειές, 
συχνά παράνομα, μιας και διά-
φορες υπουργικές αποφάσεις 
(Νο. 1/289, 19/12/1982 και μία 
στις 15/12/1995) απαγόρευαν 
για χρόνια στους Παλαιστίνι-
ους να εργάζονται σε τουλά-
χιστον 72 επαγγέλματα, οι πα-
λαιστίνιοι πρόσφυγες ζούσαν 
στην πλειοψηφία τους (60%) 
με 1 δολάριο την ημέρα το 
2006, ενώ πάνω από το 40% 
των παιδιών κάτω των 16 εργά-
ζονταν σε άθλιες συνθήκες. 
Αυτό το 1 δολάριο ισοδυναμού-
σε εκείνη την περίοδο με λίγο 
λιγότερο από ένα κιλό μπανά-

νες (που υπάρχουν άφθονες 
στη χώρα) ή με μια ντουζίνα 
αυγά, σύμφωνα με τις τιμές 
που διαπιστώσαμε στα μαγα-
ζιά του χριστιανικού τομέα της 
Βηρυτού. Φυσικά, τα προϊόντα 
είναι φθηνότερα (και πολύ χει-
ρότερης ποιότητας) στις περι-
οχές των Παλαιστίνιων, αλλά 
αυτό δεν αλλάζει και πολύ 
την κατάσταση. Η κρίση και η 
είσοδος άφθονου εργατικού 
δυναμικού από άλλες χώρες 
(κυρίως από τη Συρία) χειρο-
τέρευσαν την κατάσταση των 
παλαιστίνιων προσφύγων. 

Το 2010, η κυβέρνηση του 
Λιβάνου αποφάσισε να χαλα-
ρώσει λίγο τους περιορισμούς 
για τους παλαιστίνιους πρό-
σφυγες, επιτρέποντάς τους να 
δουλεύουν σε περισσότερα 
επαγγέλματα και να τους χο-
ρηγούνται άδειες εργασίας 
χωρίς να πληρώνουν. Επειδή 
όμως το κόστος μετακυλήθη-
κε στους εργοδότες, που θα 
έπρεπε να πληρώνουν εισφο-
ρά 23.5% στα ασφαλιστικά τα-
μεία, αυτοί προτίμησαν να μην 
τους δηλώνουν. Ετσι, ελάχιστοι 
Παλαιστίνιοι απέκτησαν άδει-
ες εργασίας.

Αποδείχτηκε έτσι αυτό που 
λέγαμε από τότε που ψηφιζό-
ταν ο νόμος. Οτι δε φτάνει να 
δίνεις άδειες εργασίας, αλλά 
θα πρέπει να εξασφαλίσεις 
δουλειές με ίσες αμοιβές και 
ανθρώπινες συνθήκες διαβί-
ωσης. Αυτό όμως προϋποθέ-
τει να δοθούν χρήματα για 
τη στέγαση των προσφύγων 
σε ανθρώπινα σπίτια (και όχι 
στα χαλάσματα των προσφυ-
γικών καταυλισμών), χρήματα 
για τη μόρφωσή τους, και να 
επιβάλλεις μεροκάματα ίδια 
με τους ντόπιους εργάτες. 
Πράγματα που δε συνάδουν 
με ένα καθεστώς καπιταλιστι-
κό και μάλιστα σε συνθήκες 
όξυνσης της παγκόσμιας κρί-
σης του καπιταλισμού (http://
www.eksegersi.gr/issue/605/
Διεθνή/3308.Περισσότερα-ή-
πλήρη-δικαιώματα).

Με τη βουλή στο «ψυγείο» ο 
Τζόνσον ψαρεύει σε θολά νερά

Λίγοι μπορούν να πιστέψουν ότι η αναστολή λειτουργίας της 
βρετανικής Βουλής, που αποφάσισε ο νέος βρετανός πρωθυ-
πουργός, Μπόρις Τζόνσον, οφείλεται στο γεγονός ότι παρατρά-
βηξε η κοινοβουλευτική περίοδος συνεχούς λειτουργίας της, η 
οποία συνήθως διαρκεί ένα χρόνο και διακόπτεται για σύντομο 
χρονικό διάστημα μέχρι να ξεκινήσει η επόμενη. Αυτή τη φο-
ρά, η κοινοβουλευτική περίοδος διήρκησε πάνω από 340 μέρες 
(προκειμένου να μη χαθεί χρόνος για τις διαδικασίες του Brexit), 
κάτι που αποτελεί ρεκόρ τεσσάρων αιώνων (!), όπως σημείωσε 
ο Τζόνσον στην επιστολή του προς τους βουλευτές. Και επειδή, 
όπως δήλωσε ο Τζόνσον, θέλει να φέρει στην επόμενη κοινοβου-
λευτική περίοδο νέα νομοσχέδια, που θα αλλάξουν τη Βρετανία 
μετά το Brexit, για τη νοσοκομειακή περίθαλψη, την καταπολέ-
μηση της εγκληματικότητας, τις επενδύσεις, την ανάπτυξη των 
επιστημών και την μείωση του κόστους διαβίωσης, αποφάσισε 
να κλείσει τη Βουλή!

Ολως τυχαίως, η διακοπή των λειτουργιών της Βουλής θα γίνει 
σε μία περίοδο κρίσιμη για την πορεία της προς την έξοδο από 
την ΕΕ. Η Βουλή θα κλείσει στα μέσα Σεπτέμβρη και θα ανοίξει 
μετά από την ομιλία της βασίλισσας (διαβάζει τις προγραμματι-
κές δηλώσεις της κυβέρνησης), που προγραμματίζεται για τις 14 
Οκτώβρη! Δυο βδομάδες μετά, η Βρετανία θα πρέπει να φύγει 
από την ΕΕ! Ετσι, το χρονικό διάστημα για να πάρει απόφαση η 
Βουλή να σταματήσει ενδεχόμενο Brexit χωρίς συμφωνία, είναι 
ασφυκτικά μικρό.

Η απόφαση του Τζόνσον ήρθε μία μέρα μετά από την απόφα-
ση του ηγέτη των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, σε συμφωνία με 
τους υπόλοιπους ηγέτες της αντιπολίτευσης, να βάλει ως προ-
τεραιότητα μια νομοθετική παρέμβαση για την αποφυγή ενός 
«άτακτου Brexit», αντί να εγείρει θέμα ψήφου εμπιστοσύνης 
στην κυβέρνηση Τζόνσον. Τώρα, η νομοθετική παρέμβαση του 
Κόρμπιν πάει περίπατο και απομένει να δούμε το αποτέλεσμα 
της ψήφου εμπιστοσύνης που αναγκαστικά θα πρέπει να θέσει 
ο Κόρμπιν, μάλλον την ερχόμενη βδομάδα. Αν η Βουλή δε δώσει 
ψήφο εμπιστοσύνης, τότε η Βρετανία θα οδηγηθεί σε εκλογές 
μέσα στον Οκτώβρη. Αν όμως δώσει – πράγμα που είναι το πιθα-
νότερο – τότε οι εκλογές θα γίνουν αργότερα. 

Η συμφωνία της βασίλισσας στην πρόταση Τζόνσον αποδει-
κνύει τον καθαρά διακοσμητικό της ρόλο, γιατί ποτέ στα χρονικά 
η βασίλισσα δεν έχει απορρίψει κυβερνητική πρόταση, όπως ση-
μειώνουν τα βρετανικά ΜΜΕ. 

Τα τερτίπια του Τζόνσον δεν αποτελούν φυσικά κάποια διέ-
ξοδο από το λαβύρινθο του Brexit. Κανείς δε γνωρίζει ακόμα το 
εναλλακτικό σχέδιο της κυβέρνησης για μία εφαρμόσιμη λύση 
που θα μπορεί να γίνει αποδεκτή από την ΕΕ. Το «άτακτο» Brexit, 
που κανείς δεν το θέλει (ιδιαίτερα οι καπιταλιστές, που στα τέλη 
του Ιούλη δημοσίευσαν 128σέλιδη έκθεση σχετικά με το τι θα 
συμβεί σε περίπτωση μη συμφωνίας, καταλήγοντας στο συμπέ-
ρασμα ότι κανείς δεν είναι έτοιμος γι’ αυτό), φαντάζει ως το πιο 
πιθανό σενάριο. Και τότε έχει να γίνει… χαμός!

ΥΓ. Ευρωπαίοι αναλυτές παρομοιάζουν τον Τζόνσον με τον 
Τσίπρα του πρώτου εξάμηνου του 2015. Δηλαδή, να παριστάνει 
τον σκληρό διαπραγματευτή για να κάνει στο τέλος την κωλο-
τούμπα, ακόμα κι αν δεν καταφέρει να πάρει τίποτα από τους 
υπόλοιπους ευρωπαίους. Βρετανοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι 
ο Τζόνσον θέλει απλά να πάει σε εκλογές, τις οποίες περιμένει 
ότι θα κερδίσει πανηγυρικά, λόγω της πολυδιάσπασης της αντι-
Brexit ψήφου. Με μια λέξη… μύλος!

Αγριες συγκρούσεις έλαβαν 
χώρα την περασμένη Κυ-

ριακή στο Χονγκ Κονγκ, όταν 
οι Αρχές εγκαινίασαν τις νέες 
υδραντλίες της Mercedes-
Benz που εισήγαγαν από τη 
Γαλλία, ειδικές για την κατα-
στολή των διαδηλώσεων. Οι 
διαδηλωτές όμως ήταν αγριε-
μένοι και πλάκωσαν στο ξύλο 
τρεις μπάτσους, ενώ άλλοι 
δεκαπέντε νοσηλεύονται στο 
νοσοκομείο. Την Κυριακή έγι-
ναν 36 συλλήψεις, με το νεό-
τερο διαδηλωτή να είναι μόλις 
12 χρόνων (!), ενώ οι μπάτσοι 
έβγαλαν τα πιστόλια από τις 
θήκες πυροβολώντας στον 

άερα, χωρίς όμως να τραυμα-
τίσουν κάποιον.

Ηταν η δωδέκατη βδομά-
δα από τότε που ξεκίνησαν 

οι διαδηλώσεις με αφορμή 
το νομοσχέδιο της τοπικής 
κυβέρνησης σύμφωνα με το 
οποίο οι ύποπτοι για διάφο-
ρα αδικήματα θα εκδίδονταν 
στην κινέζικη ενδοχώρα. Το νο-
μοσχέδιο το πάγωσε η κυβέρ-
νηση, όμως οι διαδηλώσεις δεν 
σταμάτησαν, αποτελώντας 
έκτοτε μόνιμο πονοκέφαλο 
για τους κρατούντες, έστω κι 
αν δεν έχουν ίχνος ταξικής ή 
επαναστατικής προοπτικής. 
Αντανακλούν όμως τη νεολαι-
ίστικη δυσαρέσκεια για ένα 
καθεστώς βαθιά αντιδραστικό.

Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Χονγκ Κόνγκ
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Νόμος, τάξη, φτώχεια 
και υποταγή

Η τελευταία πριν τις διακοπές της Βουλής πράξη 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη  ήταν να καταθέσει 
κάποιες πειρατικές τροπολογίες, με τις οποίες 
κατήργησε κάποιες ελάσσονες διατάξεις προστασίας 
εργαζόμενων από την καπιταλιστική εργοδοτική 
αυθαιρεσία.

Οι τροπολογίες κατατέθηκαν από τον Βρούτση 
μερικά λεπτά πριν από την ψηφοφορία ώστε να μην 
υπάρχει το παραμικρό περιθώριο συζήτησής τους. 
Ακόμα πιο άθλιος ήταν ο τρόπος με τον οποίο μέλη 
της κυβέρνησης προσπάθησαν να υπερασπιστούν 
την επομένη την πιο κραυγαλέα απ' αυτές τις 
ντροπολογίες, αυτή που κατήργησε την υποχρέωση 
του εργοδότη να αιτιολογεί με βάσιμο λόγο την 
απόλυση εργαζόμενου. «Οι εργοδότες σταμάτησαν 
να κάνουν προσλήψεις εξαιτίας αυτής της διάταξης», 
έλεγαν εν χορώ Βρούτσης, Μηταράκης, Χατζηδάκης, 
Γεωργιάδης! Κι αυτοί το κατάλαβαν νυχτιάτικα κι 
έσπευσαν να ψηφίσουν τροπολογίες στο παραπέντε, 
για ν' αρχίσουν οι καπιταλιστές να κάνουν 
προσλήψεις αφειδώς!

Αν δεν ήταν τόσο φρέσκια η κυβέρνηση κι αν δεν 
είχε τόση στήριξη από το μεγάλο όγκο του μιντιακού 
συστήματος, θα ξεσπούσε σάλος. Γιατί -πέραν 
της ουσίας- η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να 
ξεφτιλιστεί ψηφίζοντας μ' αυτόν τον τρόπο κάποιες 
διατάξεις που συντάχθηκαν στα γραφεία του 
ΣΕΒ, στάλθηκαν στον άνθρωπό του στο Μαξίμου 
(Σκέρτσος ονομάζεται και από τη γενική διεύθυνση 
του ΣΕΒ πέρασε στο Μαξίμου ως δερβέναγας) κι 
αυτός τις πάσαρε στον Βρούτση, με την εντολή να τις 
υλοποιήσει έστω και με τον πιο ντροπιαστικό τρόπο.

Ετσι, ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του έφυγαν 
για διακοπές με το στίγμα των γιουσουφακίων των 
καπιταλιστών. Οχι πως αμφιβάλαμε, αλλά φρόντισαν 
οι ίδιοι να διατυμπανίσουν με τον πιο εμφατικό 
τρόπο, ότι ο πρώτος βασικός πυλώνας της πολιτικής 
τους είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του 
κεφαλαίου, η ικανοποίηση ακόμα και των πιο ιταμών 
απαιτήσεων των καπιταλιστών.

Η Βουλή έκλεισε με τις ντροπολογίες που συνέταξε 
ο ΣΕΒ και άνοιξε με διπλό σόου. Ο Μητσοτάκης πήγε 
στη Βουλή για ν' ανακοινώσει ότι τερματίζονται τα 
capital controls (μια διαδικασία δρομολογημένη 
ήδη) και να κάνει το αντι-ΣΥΡΙΖΑ κομμάτι του, 
απολαμβάνοντας τον Τσακαλώτο και τους άλλους 
συριζαίους να σκούζουν ότι αυτοί το είχαν 
δρομολογήσει (έσκουζαν γιατί κατάλαβαν ότι με τη 
βοήθεια του Στουρνάρα και των τραπεζιτών τούς 
πήρε τη μπουκιά από το στόμα), και ο Χρυσοχοΐδης 
ξαμόλησε ορδές μπάτσων χαράματα στα Εξάρχεια 
για να σπάσουν καταλήψεις.

Ο επικοινωνιακός σχεδιασμός απέτυχε, γιατί αντί 
για «επικίνδυνους αντιεξουσιαστές» συνέλαβαν 
πρόσφυγες και μετανάστες, την πλειοψηφία των 
οποίων αποτελούσαν μάνες με μωρά, και μετά 
έτρεχαν ο Πέτσας με τον Οικονόμου να μπαλώσουν 
την επικοινωνιακή τρύπα, μοιράζοντας φωτογραφίες 
από το ξενοδοχείο όπου έβαλαν τις μωρομάνες, 
κάνοντας την ανάγκη φιλοτιμία. Ακόμα κι έτσι, όμως, 
έδειξαν καθαρά ότι η καταστολή, σε όλες της τις 
εκφάνσεις, θ' αποτελεί το δεύτερο σταθερό πυλώνα 
της πολιτικής τους.

Το έδειξαν, άλλωστε, και με τη ρύθμιση για την 
πλήρη κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, 
που ψήφισαν ταυτόχρονα με τις φιλοκαπιταλιστικές 
ντροπολογίες.

Ο λόγος πλέον στην εργαζόμενη κοινωνία και τη 
νεολαία της…

στο ψαχνό

Kυνικά
«Την κ. Θάνου την αλλάζουμε 

για έναν και μόνο λόγο. Γιατί είναι 
ΣΥΡΙΖΑ», δήλωσε ο Μπουμπούκος. 
Εσπευσε, βέβαια, να συμπληρώσει: 
«Οπως θα αλλάζαμε και κάποιον 
εάν ήταν Νέα Δημοκρατία». Ειδικά 
ως προς το τελευταίο πειστήκαμε 
απόλυτα από το διορισμό ως επικε-
φαλής της ΕΡΤ του επικεφαλής του 
Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού. 
Τα ίδια, βέβαια, έκανε και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αλλά όχι και να μας δουλεύουν 
ο Κούλης με τον Μπουμπούκο με τα 
περί πολιτικής ανεξαρτησίας.

Γιουσουφάκια
«Δεν δικαιούστε για να ομιλείτε»! 

Τον μακαρίτη Μένιο Κουτσόγιωργα 
θύμισε ο υφυπουργός Χωροταξίας 
και Οικιστικού Περιβάλλοντος Δη-
μήτρης Οικονόμου, που ανέλαβε 
να απαντήσει στον ΣΥΡΙΖΑ για τις 
καταγγελίες σχετικά με την υπέρ 
Λάτση τροπολογία για το Ελληνικό. 
«Τέλος, πρέπει να θυμίσω στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, που πρωτοστατεί στον θόρυβο 
εναντίον αυτής της τροπολογίας, 
ότι η κυβέρνηση Τσίπρα με το Ν. 
4574 του 2018 προχώρησε σε σημα-
ντικότερες τροποποιήσεις που δεν 
είχαν μόνο διευκρινιστικό αλλά και 
ουσιαστικό περιεχόμενο. Επομένως 
λιγότερη υποκρισία δεν βλάπτει!», 
δήλωσε ο υφυπουργός.

Μάλιστα. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε 
σημεία και τέρατα για να βολέψει 
τους πλιατσικολόγους καπιταλιστές 
του Ελληνικού, «δεν δικαιούται για 
να ομιλεί» όταν κάνει το ίδιο η ΝΔ! 
Σε ελεύθερη απόδοση: ναι, είμαστε 
γιουσουφάκια των καπιταλιστών, 

αλλά εσείς μη μιλάτε, γιατί ήσασταν 
επίσης γιουσουφάκια»!

Επί της ουσίας. Αφού η τροπο-
λογία Γεωργιάδη-Χατζηδάκη είχε 
απλώς διευκρινιστικό χαρακτήρα, τι 
χρειαζόταν να κατατεθεί; Μια εγκύ-
κλιος θα ήταν αρκετή για να δώσει 
τις διευκρινίσεις. Δε θα χρειαζόταν 
να εκτεθεί η κυβέρνηση με μια fast 
track τροπολογία, που προστέθηκε 
σ’ ένα άσχετο νομοσχέδιο που ψηφί-
στηκε με κατεπείγουσα διαδικασία.

Η τροπολογία αλλάζει τους όρους 
του νόμου και της σύμβασης σχετι-
κά με τη χωροθέτηση των κτιρίων. 
Την απαίτησε κατόπιν εορτής ο Λά-
τσης, του την έδωσε ο Κούλης.

Αυτοσυγκράτηση
Μπορεί προεκλογικά οι δεξιοί να 

έλεγαν διάφορα και να προανήγγει-
λαν καταιγίδα εξεταστικών επιτρο-
πών για τα έργα και τις ημέρες των 
συριζαίων, μπορεί ακόμα και μετε-
κλογικά ο Σαμαράς και κάτι Μπου-
μπουκοβορίδηδες να επαναφέρουν 
τα ίδια ζητήματα, όμως ο Κούλης 
επιδεικνύει αυτοσυγκράτηση και 
δε θέλει να φορτίσει το πολιτικό 
κλίμα, ανεβάζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ 
στα κάγκελα.

Την περασμένη Τρίτη, ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Πέτσας ρωτή-
θηκε αν, μετά την κατάργηση των 
capital controls, θα υλοποιηθεί και 
η προεκλογική δέσμευση της κυβέρ-
νησης για κοινοβουλευτική διερεύ-
νηση του πώς φτάσαμε στην επιβο-
λή των capital controls. Η απάντησή 
του ήταν λακωνική και χαρακτηρι-
στικότατη: «Η Κυβέρνηση διατηρεί 
όλες τις επιλογές στο τραπέζι και θα 

ΚΟΝΤΡΕΣ

Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά…
Ομάδα μοναχών, με επικεφαλής κάποιον Νικόδημο 

Λαυριώτη κατέβηκε από το Αγιονόρος για να συναντή-
σει υπουργούς στην Αθήνα. Ολως τυχαίως, συναντήθηκε 
πρώτα με τον Γεωργιάδη και μετά με τον Βορίδη (οι παλιές 
αγάπες δεν κρύβονται).

Ο Μπουμπούκος το ‘ριξε στις γενικότητες: «Υποδε-
χθήκαμε μαζί με τον Υφυπουργό μου, κύριο Τσακίρη, την 
Αντιπροσωπεία από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Ορους, 
λάβαμε την ευλογία τους και ξεκινήσαμε μία συνεργασία, 
διότι ασφαλώς  το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
κατόπιν και των εντολών του κυρίου Πρωθυπουργού, δεν 
θα μπορούσε να αδιαφορεί για το μεγαλύτερο σύμβολο 
της Ορθοδοξίας που υπάρχει στην πατρίδα μας. Και το 
Υπουργείο μας, με την επίβλεψη του κυρίου Υφυπουρ-
γού, εγκαινιάζει μία σταθερή επικοινωνία με την Ιερά 
Επιστασία, για να δούμε πως και εμείς, ως κυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, θα βοηθήσουμε όπως έκαναν στο 
παρελθόν και άλλες κυβερνήσεις, ώστε το Αγιο Ορος 
να προχωρήσει και να συνεχίσει την υπέρλαμπρη πορεία 
του». Ο Βορίδης έγινε πιο συγκεκριμένος. Μας πληροφό-
ρησε ότι η Επιτροπή των ρασοφόρων είναι «αρμόδια για 
έργα ΕΣΠΑ» και ότι τα μέλη της επεσήμαναν «ζητήματα τα 
οποία απασχολούν τη Μοναστηριακή Κοινότητα…».

Οπως αντιλαμβάνεστε, ο Βελόπουλος «βαράει ενέ-
σεις». Διότι εκεί που είχε μονοπώλιο τις θαυματουργές 
οδοντόκρεμες και το «διαβασμένο» τελοπόν, τώρα οι ρα-
σοφόροι αναζητούν τρόπους να τα πουλάνε μόνοι τους. 
Και οι τέως ομογάλακτοί του στο ΛΑΟΣ (Γεωργιάδης και 
Βορίδης), συζητούν πώς θα βάλουν τους καλογέρους σε 
τίποτα «προγραμματάκια».

Φυσικά, ο Ιερομόναχος Νικόδημος έψαλε τον μεγάλο 
εωθινό ενώπιον του υπουργού Μπουμπούκου: «Αισθα-
νόμαστε μεγάλη χαρά, μεγάλο ενθουσιασμό. Γιατί όταν 
περάσουν τα 7 χρόνια των ισχνών αγελάδων και έρθει η 
αλλαγή, δεν μπορεί κανείς να βλέπει να ανατέλλει άλλος 
ήλιος και να πνέει άλλος αέρας στην πατρίδα μας… 

Προσωπικά εγώ, αλλά και όλο το Αγιον Ορος, αισθα-
νόμαστε μεγάλη υποχρέωση να συγχαρούμε τον Πρωθυ-
πουργό της Ελλάδος, διότι μας κάνει να αισθανόμαστε ότι 
κατ’ αρχάς έχουμε Πρωθυπουργό. Μεγάλη υπόθεση. Και 
να αισθανόμαστε ότι κατοικούμε σε κράτος ευνομούμενο. 
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι από την αρχή της διακυβερ-
νήσεως έκανε περισσότερα από αυτά που είπε  προε-
κλογικά. Είδαμε για πρώτη φορά να γίνονται πράγματα, 
τα οποία δεν είχαν εξαγγελθεί προεκλογικά. Δηλαδή, 
μία πολύ ευχάριστη έκπληξη. Αυτό μας δίνει ελπίδα, ότι 
θα ανατείλει κάτι καλύτερο για τη χώρα μας, για την 
πατρίδα μας.  Και επειδή το Αγιον Ορος όλους αυτούς 
τους αιώνες προσεύχεται για το λαό του Θεού που τόσο 
δύσκολα πέρασε τα τελευταία χρόνια, τώρα βλέπει με 
μεγάλη αισιοδοξία την ελπίδα και ότι ανέτειλε κάτι κα-
λύτερο για τον λαό. Αφού ανέτειλε κάτι καλύτερο για τον 
λαό, ανέτειλε και για το Αγιο Ορος, γιατί όλη η δύναμη 
του Αγίου Ορους είναι στο Θεό και στον λαό του Θεού».

Eπειδή ο χώρος δεν επιτρέπει εκτενή αναφορά στο 
θεόπνευστο έργο των αγιορειτών ανά τους αιώνες (θα 
βρίσκαμε θαυμαστά δείγματα της… επικοινωνίας τους 
με τους βυζαντινούς αυτοκράτορες και τους οθωμανούς 
σουλτάνους), θα σταθούμε μόνο σ’ ένα μικρό δείγμα που 
αφορά τη σύγχρονη εποχή, τα μέσα του 20ού αιώνα. 

Στις 26 Απρίλη του 1941, οι αγιορείτες καλόγεροι απ’ όλα 
τα μοναστήρια είχαν αποστείλει -«βαθυσεβάστως»- επι-
στολή «προς την Αυτού Εξοχότητα τον Αρχικαγκελλάριον 
του ενδόξου Γερμανικού Κράτους Κύριον Αδόλφον Χίτ-
λερ εις Βερολίνον», με την οποία έπαιρναν «την εξαιρετι-
κήν τιμήν ν’ απευθυνθώμεν προς την Υμετέραν Εξοχότητα 
καί παρακαλέσωμεν Αυτήν θερμώς, όπως, ευαρεστημένη, 
αναλάβη υπό την Υψηλήν προσωπικήν Αυτής προστασί-
αν καί κηδεμονίαν τον Ιερόν τούτον Τόπον, του οποίου 
Ηγούμενοι καί αντιπρόσωποι τυγχάνομεν, διαδεχομένη εν 
τούτω τους ιδρυτάς καί Ευεργέτας του Ιερού τούτου Τό-
που Βυζαντινούς Αυτοκράτορας καί διαδόχους τούτων»!

Ζητούσαν από τον Χίτλερ, που είχε σκλαβώσει την Ελ-
λάδα, να γίνει ο συνεχιστής των βυζαντινών αυτοκρατό-
ρων, των σλάβων και ουγγροβλάχων ηγεμόνων και των 
οθωμανών σουλτάνων, εξασφαλίζοντάς τους την καλοπέ-
ρασή τους, που είναι το μόνο που τους νοιάζει. 

Οπως αντιλαμβάνεστε, οι απόγονοί τους δε θα είχαν 
κανένα πρόβλημα να γλείψουν τον Μητσοτάκη και αξι-
οποιούν τις γνωριμίες τους με τους ακροδεξιούς υπουρ-
γούς του για να εξασφαλίσουν «τον άρτον αυτών των επι-
ούσιον» (ή μάλλον το παντεσπάνι τους).
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εξετάσει αυτά τα θέματα στην πορεία. Οπως ξέρετε, η Τακτική 
Σύνοδος της Βουλής ξεκινά τον Οκτώβριο. Μέχρι τότε υπάρχουν 
άλλες προγραμματισμένες προτεραιότητες για την Κυβέρνηση».

Μισές αλήθειες
Εχει δίκιο ο Πολάκης όταν υποστηρίζει ότι η διαμάχη του με 

τον Πουλή (πρόεδρο του σωματείου εργαζόμενων του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ) έχει να κάνει με την άσκηση των υπουργικών του καθηκό-
ντων. Βέβαια, χαρακτηρισμοί όπως «τσογλάνι» και κατηγορίες 
όπως «πες τι έχεις κλέψει μόνος σου, μαζί με τη γυναίκα σου και 
το γαμπρό σου», δεν ταιριάζουν σε υπουργό. Οχι λόγω του ύφους 
και των λέξεων, αλλά επειδή ο υπουργός δεν είναι δικαστής για 
να αποφαίνεται αν κάποιος είναι ένοχος ή δεν είναι. Ο Πολάκης 
έβγαλε κάποια στοιχεία (τα επανέλαβε και στη σχοινοτενή ομι-
λία του στη Βουλή), τα έστειλε στον εισαγγελέα και από εκεί και 
πέρα όφειλε να παρακολουθεί τη δικαστική εξέλιξη της υπόθε-
σης, εγκαλώντας εν ανάγκη την αστική Δικαιοσύνη αν δεν έκανε 
σωστά τη δουλειά της. Οχι να αντιδικεί σε πεζοδρομιακό ύφος 
με τον κάθε Πουλή.

Επί τη ευκαιρία, να πούμε ότι η ευαισθησία του Πολάκη και 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι άκρως επιλεκτική απέναντι στα κάθε είδους 
λαμόγια. Θυμίζουμε την υπόθεση Φλαούνα, που αποδεδειγμένα 
εισέπραττε μισθό υπαλλήλου του υπουργείου Γεωργίας, ενώ ήταν 
δημοσιογράφος της «Αυριανής» και μετά καναλάρχης στην Κα-
λαμάτα. Ποιος πήγε ψευδομάρτυρας υπεράσπισης του Φλαούνα; 
Ο νυν συριζαίος Τζουμάκας (αναλυτικά εδώ). Το καταγγείλαμε, 
το ξανακαταγγείλαμε, το ξαναματακαταγγείλαμε, οι συριζαίοι 
εξακολούθησαν να σφυρίζουν αδιάφορα.

Στη διαμάχη του με τον Στουρνάρα, όμως, ο Πολάκης δεν μπο-
ρεί να ισχυριστεί ότι έδρασε στο πλαίσιο των υπουργικών του 
καθηκόντων. Και ας αφήσει τα σοφιστικά παιχνιδάκια του τύπου 
«πολιτικά πρόσωπα είμαστε και οι δύο, δεν έχουμε προσωπικές 
διαφορές». Κι εμείς πολιτικά πρόσωπα είμαστε, αν όμως μας κά-
νει μήνυση ο κάθε Στουρνάρας για κάποιο δημοσίευμά μας, θα 
πάμε στο δικαστήριο, δε θα έχουμε την κάλυψη του νόμου περί 
ευθύνης υπουργών.

Υπάρχει ή δεν υπάρχει ζήτημα αρχών για το νόμο περί ευθύνης 
υπουργών; Ο ΣΥΡΙΖΑ απαντάει ναι και ζητά την κατάργηση του 
νόμου. Πώς τότε ένα στέλεχός του ζητά γι’ αυτές τις υποθέσεις 
να δικαστεί ως υπουργός; Η επιχειρηματολογία του Πολάκη στη 
Βουλή ήταν υποκριτική και στρεψόδικη. Ζήτησε, είπε, να δικαστεί 
με το νόμο περί ευθύνης υπουργών, ώστε να βγουν όλα τα στοι-
χεία στο φως. Και ποιος τον εμποδίζει να βγάλει τα στοιχεία στο 
πλαίσιο μιας κοινής δίκης; Μηχανισμό προπαγάνδας διαθέτει ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Εφημερίδες, ραδιοσταθμούς, ολόκληρο μηχανισμό στο 
Διαδίκτυο. Ας αφήσει, λοιπόν, τα «σάπια» ο Πολάκης. Επεδίωξε 
την προστασία του νόμου περί ευθύνης υπουργών για να μη δι-
καστεί. Συμπεριφέρθηκε, δηλαδή, σαν κουραδόμαγκας.

Υπόγειες διαδρομές
Ο Γιώργος Λακόπουλος δε χρειάζεται πλέον συστάσεις. Εκτός 

από λιβανιστήρι του Τσίπρα (αυτός επινόησε τη θεωρία του «άχα-
στου Αλέξη»), είναι πλέον και μοχλός εκκαθάρισης εσωκομματι-
κών λογαριασμών (αυτός ξεκίνησε την ενορχηστρωμένη επίθεση 
κατά Σκουρλέτη). Δεν είναι, λοιπόν, άνευ σημασίας (και κυρίως 
δεν γράφηκε ερήμην του Τσίπρα) το γλείψιμο που έριξε στην 
Αγγελοπουλίνα, όταν ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι την τοπο-
θετεί επικεφαλής του «Ελλάδα 2021». Διαβάστε και… εννοήστε: 
«Η Γιάννα έχει το κύρος να εγγυηθεί ότι καμία πλευρά δεν θα 
έχει αποκλειστική χρήση του μικροφώνου. Διαθέτει κοσμοπολίτικο 
πατριωτισμό,  δεν έχει εξαρτήσεις, δεν χειραγωγείται,  δεν μπαίνει 
σε κόλπα και έχει στόφα προσφοράς. Αρα είναι το πιο κατάλληλο 
πρόσωπο για να αναλάβει αυτές τις συστάσεις. Αλλωστε το 2004 
το έκανε μόνη της»!

ΥΓ. Ξέχασε ο συριζαίος προπαγανδιστής να μας πει ποιος το 
πλήρωσε το 2004.

Ούτε τα προσχήματα
Ούτε τα προσχήματα δεν τήρησε ο Μητσοτάκης στο διορισμό 

νέας διοίκησης στην ΕΡΤ. Πήρε τον επικεφαλής του προσωπι-
κού του γραφείου Τύπου Κ. Ζούλα και τον όρισε πρόεδρο, με 
διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Γαμπρίτσο, έναν τεχνοκράτη της 
τηλεόρασης (με θητεία στη Nova, το Mega, την ΟΤΕ tv και λίγο 
στην ΕΡΤ επί Γερουλάνου). Είναι προφανές ότι ο μεν Γαμπρίτσος 
θα αναλάβει τα σχετικά με το πρόγραμμα (με στόχο να κάνει 
την ΕΡΤ περισσότερο «εμπορική»), ο δε Ζούλας θα ελέγχει τα 
της «ενημέρωσης», μετατρέποντας την ΕΡΤ από συριζαϊκή σε 
νεοδημοκρατική ντουντούκα.

Μα καλά, δεν μπορούσε ο Μητσοτάκης να βρει έναν άλλο 
δεξιό να βάλει επικεφαλής της ΕΡΤ, έπρεπε να βάλει τον προ-
σωπικό του σύμβουλο, εγείροντας κατηγορίες για μεροληψία; 
Καταρχάς, αυτές οι κατηγορίες περνούν στο ντούκου, γιατί τα 
ίδια έκαναν και οι προηγούμενοι. Δεύτερο και κυριότερο, ο Μη-
τσοτάκης αισθάνεται ανασφαλής στο ίδιο του το κόμμα, γι' αυτό 
και φροντίζει να τοποθετεί σε θέσεις-κλειδιά δικούς του ανθρώ-
πους και όχι γενικά δεξιούς.

Δηλαδή, εμείς τώρα πρέπει να πιστέ-
ψουμε ότι υπάρχει κοσμοσυρροή 

πρώην πασόκων που θέλουν να γίνουν 
μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι στενοκέ-
φαλοι του «ΣΥΡΙΖΑ του 4%» έχουν αμπα-
ρώσει τις πόρτες και δεν τους αφήνουν 
να μπουν! Κάπως έτσι παρουσιάζεται το 
επίδικο του κομματικού καυγά («εσωκομ-
ματικού διαλόγου» κατά Τζανακόπουλο!) 
που μαίνεται στο κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης.

Πρόκειται, φυσικά, για μπούρδα. Αρκεί 
να θυμηθούμε ότι αυτά δεν ακούγονται 
για πρώτη φορά. Και μετά τον εκλογικό 
θρίαμβο του ΣΥΡΙΖΑ τον Γενάρη του 
2015 ακούστηκαν τα ίδια. Ξεκίνησαν και 
τότε εγγραφές νέων μελών, με πολύ ψη-
λότερους από τους τωρινούς στόχους και 
ακούστηκε η ίδια παπαρολογία, η οποία 
ξεχάστηκε μερικούς μήνες αργότερα, 
χωρίς κανένας να ξανασχοληθεί. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ παρέμεινε ένας στενός κομματικός 
μηχανισμός, όπως ήταν και την περίοδο 
του 4%. Η διεύρυνση με πασόκους αφο-
ρούσε κυρίως μεταγραφές κορυφής.

Οταν δεν είχαν καμιά κοσμοσυρροή 
για εγγραφή νέων μελών την περίοδο 
που ήταν κόμμα εξουσίας, ποιος θα πι-
στέψει ότι έχουν κοσμοσυρροή τώρα που 
είναι κόμμα αντιπολίτευσης; Αρα, αλλού 
πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία του 
εσωκομματικού καυγά.

Ο καυγάς για το άνοιγμα ή το μη άνοιγ-
μα του κόμματος περιλούζεται και με… 
ιδεολογικό άρωμα. Κάποιοι εμφανίζονται 
πολέμιοι της «πασοκοποίησης» και υπε-
ρασπιστές της «αριστερής φυσιογνωμί-
ας» του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τους Τσι-
πραίους ότι οδηγούν το κόμμα στη σοσι-
αλδημοκρατικοποίηση και στην απώλεια 
της… αριστερής ψυχής του. Αντίθετα, οι 
συριζαίοι κατηγορούν τους άλλους για… 
σεκταρισμό και δίνουν αβέρτα… αριστε-
ρούς όρκους, συμπληρώνοντας ότι αυτοί 
θέλουν απλά την εναρμόνιση του κομμα-
τικού δυναμικού με το εκλογικό δυναμι-
κό, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα μεγάλο 
κόμμα και από άποψη μελών.

Εδώ δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις 
ή να οργιστείς. Οι Κουρουμπλήδες, οι 
Κοτσακάδες, οι Τζάκρηδες και οι Μπο-
λαραίοι δε μόλυναν την «αριστερή συνεί-
δηση» του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα τη μολύνουν 
μερικές χιλιάδες εργαζόμενοι που θα γί-
νουν μέλη (αν υποθέσουμε ότι υπάρχει 
τέτοια διάθεση); Και για ποια «αριστερή 
συνείδηση» γίνεται λόγος; Για τη συμπλή-
ρωση και τη διαχείριση της μνημονιακής 
βαρβαρότητας; Για την αμερικανοδου-
λεία που έφτασε σε προκλητικότητα όσο 
με καμιά άλλη αστική κυβέρνηση στα 
χρόνια της μεταπολίτευσης; Για τον στε-
νό εναγκαλισμό με τους σιωναζιστές του 
Ισραήλ; Θα τρελαθούμε τελείως; Θα πι-
στέψουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επί τεσσεράμισι 
χρόνια έκανε όλα τα αίσχη που έκαναν 
και οι προηγούμενες αστικές κυβερνή-
σεις, αλλά η… συνείδησή του παρέμεινε… 
αριστερή;

Αυτό που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ είναι 
ένας αγώνας για την εσωκομματική εξου-
σία. Τίποτα το πρωτότυπο δηλαδή. Ολα 
τα αστικά κόμματα περνούν από τέτοιες 
φάσεις, ιδιαίτερα μετά από εκλογικές 
ήττες, όταν η στενή ηγετική ομάδα εμ-
φανίζεται πολύ ή λιγότερο αποδυναμω-
μένη. Εδώ τα πέρασε αυτά ο Ανδρέας 
Παπανδρέου (θυμηθείτε τη συνεδρίαση 
του Πεντελικού και τη «συμμορία των 
τεσσάρων»), δε θα τα περάσει ο Τσίπρας 
που έχει εκ των πραγμάτων λιγότερο δυ-

νατό αρχηγικό στάτους;
Αυτό είναι και το πρόβλημα που θέ-

λουν να ξεπεράσουν οι Τσιπραίοι (κάποι-
οι σαν τον Παππά και το «σύστημα» που 
είχε οικοδομήσει πριν γίνει έκπτωτος). 
Ο Τσίπρας δεν αμφισβητείται μεν ως 
αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ (δεν υπάρχει αντι-
καταστάτης του αυτή τη στιγμή, διότι δεν 
έχει φθαρεί σε βαθμό που να απαιτείται 
αντικαταστάτης), όμως δεν είναι και μο-
νοκράτορας όπως ήταν ο Α. Παπανδρέ-
ου. Οσο ήταν πρωθυπουργός μπορούσε 
να συμπεριφέρεται ως μονοκράτορας, 
καλυμμένος πίσω από τα θεσμικά προ-
νόμια του πρωθυπουργού, όμως ως επι-
κεφαλής κόμματος της αντιπολίτευσης 
είναι αναγκασμένος να ακολουθήσει 
κάποιους από τους παλιούς κομματικούς 
κανόνες. Για να το πούμε συμβολικά, επί 
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το κέντρο κάθε 
εξουσίας ήταν το Μαξίμου, ενώ τώρα κέ-
ντρο γίνεται η Κουμουνδούρου.

Αυτό θέλουν να ξεπεράσουν οι Τσι-
πραίοι. Και μπορούν να το πετύχουν 
μόνο με μια ψευτοδιεύρυνση και κυρί-
ως με την αναγόρευση του Τσίπρα σε 
αυτοκράτορα, μέσω της εκλογής του 
«απευθείας από το λαό» (αστική μόδα, 
η οποία ως γνωστόν ξεκίνησε με τον Γι-
ωργάκη Παπανδρέου). Η διεύρυνση θα 
είναι και πάλι σε επίπεδο κορυφής (με 
τους Ραγκουσομαριλιζοτζουμάκες), είναι 
όμως αρκετή για να αλλάξει τους συσχε-
τισμούς σ' ένα αριθμητικά μικρό κόμμα 
όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Οταν ο καθένας 
απ' αυτούς κουβαλήσει την ακολουθία 
του, θ' αλλάξουν τα «κόζα». Ασε που θα 
ζητήσουν ποσοστώσεις και άλλα τέτοια 
στο συνέδριο, προκειμένου να μην τους 
ταπώσουν οι παλιοί συριζαίοι. Με τον 
Τσίπρα «ελέω λαού αυτοκράτορα» και 
τους συσχετισμούς αλλαγμένους υπέρ 
των προεδρικών και των «γεφυροποιών», 
οι παλιοί συριζαίοι φοβούνται ότι θα πε-
ριθωριοποιηθούν και την επόμενη φορά 
που ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί στην κυβέρνηση  
δε θα μπορούν να παίξουν κανένα ρόλο.

Αυτό είναι όλο το παιχνίδι εξουσίας 
που παίζεται. Οι «μη προεδρικοί» φοβού-
νται ότι ο Τσίπρας θα πάρει το στέμα του 
αυτοκράτορα κι επειδή δε βρισκόμαστε 
στην εποχή που οι δημοκρατικοί πατρίκι-
οι δολοφονούσαν τον Καίσαρα, ταμπου-
ρώνονται στον κομματικό μηχανισμό 
και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν 
τους σημερινούς συσχετισμούς για να 
εξασφαλίσουν για την πάρτη τους όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο κομμα-
τικής εξουσίας. Αντίθετα, ο Τσίπρας και 
οι δικοί του, θεωρούν ότι τώρα είναι η 
καλύτερη ευκαιρία για να απαλλαγούν 
από τους παλιούς πατρίκιους του «ΣΥ-
ΡΙΖΑ του 4%», τους οποίους θεωρούν 
βαρίδια, και να στήσουν ένα καινούργιο 
επί της ουσίας κόμμα στηριγμένο στους 
παλιούς «προεδρικούς» και στις τελευ-
ταίας εσοδείας μετεγγραφές πασόκων, 
οι οποίοι προσβλέπουν στον Τσίπρα και 
μόνο σ΄αυτόν, γιατί με τον υπάρχοντα 
κομματικό μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ δεν 
έχουν καμιά επαφή και δεν του τρέφουν 
καμιά εμπιστοσύνη.

Οι Τσιπραίοι άρχισαν πρώτοι την επί-
θεση, παίζοντας βρόμικα (όπως και την 
εποχή που «καθάρισαν» τον Αλαβάνο). 
Ο Σκουρλέτης, από τους πρωταγωνιστές 
της εκπαραθύρωσης Αλαβάνου, γεύεται 
τώρα τους καρπούς της ίδιας πολιτικής, 
καθώς ένα μιντιακό σύστημα εκτός ΣΥ-
ΡΙΖΑ αλλά «παρά τω Τσίπρα», τον έβαλε 
στο στόχαστρο και άρχισε να τον αποδο-

μεί με πολιτικά λογικοφανή επιχειρήμα-
τα. Ξεκίνησε ο Λακόπουλος, αρθρογρά-
φος στην υπηρεσία του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 
μερικά χρόνια, τα πονήματα του οποίου 
αναπαράγονταν απ' όλα τα Μέσα του 
«συστήματος ΣΥΡΙΖΑ»: ο Σκουρλέτης εί-
ναι ένας άχρηστος, ένας αποτυχημένος, 
ένας αριστερός από ιδιωτικό σχολείο 
των Βορείων Προαστίων, ένα βαρίδι επι-
πέδου Λαφαζάνη. Σ' αυτόν οφείλεται το 
ότι ο Τσίπρας έχασε μια άχαστη εκλογική 
μάχη, αυτός οργάνωσε το φιάσκο της δι-
αχείρισης της φωτιάς στο Μάτι κτλ. κτλ. 
Ο Σκουρλέτης είναι το είδος του πολιτι-
κού που θέλουν οι αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ! 

Πριν προλάβει ο Σκουρλέτης να οργα-
νώσει την άμυνά του, ακολούθησε ο Βα-
ξεβάνης (για να μη μείνει σε κανέναν αμ-
φιβολία για το ποιος βρίσκεται από πίσω). 
Η επίθεση του Βαξεβάνη ήταν… πολιτική, 
με… αριστερό ύφος: «Οσοι σκέφτονται 
με όρους κομματικών γραφείων, κομμα-
τικών μελών που είναι ένα είδος ηρωικών 
ερημιτών που δεν τους αφουγκράζεται η 
κοινωνία και ιστορικής νομοτέλειας για 
την επικράτηση του (αριστερού) καλού, 
θα έχουν την τύχη των κατά καιρούς Λα-
φαζάνηδων ενώ η κοινωνία θα ζει στην 
εικονική και καταστροφική ευωχία της».

Ο Σκουρλέτης δεν είχε περιθώρια 
αντεπίθεσης. Ετσι, άρχισε την κλαψού-
ρα:  «Η αλήθεια είναι πως δεν θυμάμαι να 
υπάρχει προηγούμενο προσωπικής στο-
χοποίησης με τέτοιο τρόπο και με τέτοια 
ένταση, για άλλο στέλεχος του κόμματός 
μας. Και όπως επισημαίνετε και εσείς, 
δεν προέρχονται τα βέλη μόνο από τους 
“εχθρούς“ αλλά και από “φίλους“. Το 
θέμα δεν είναι μόνο προσωπικό, αλλά 
νομίζω πως απέναντι σε τέτοιες πρακτι-
κές πρέπει να αντιτάξουμε τον ανοιχτό 
συντροφικό διάλογο». Και για όσους δεν 
κατάλαβαν τα περί «ανοιχτού συντροφι-
κού διαλόγου», ολοκλήρωσε τη φράση 
του με πιο χαρακτηριστικό τρόπο: «Τώ-
ρα, όσο για τα περί “εμφυλίου“ πολέμου 
και “προσωπικής κόντρας“, για μεν τον 
φιλικό προς τη ΝΔ Τύπο είναι κατανοη-
τοί οι λόγοι τέτοιων αναφορών, όσο για 
κάποιους άλλους, ακολουθούν μια σταλι-
νικής έμπνευσης πρακτική ανακάλυψης 
εσωτερικών εχθρών. Με τον Αλέξη πο-
ρευόμαστε μαζί σχεδόν από τις πρώτες 
ημέρες που ανέλαβε πρόεδρος έχοντας 
κατακτήσει  μια ειλικρινή συντροφική 
σχέση».

Αφού ολοκληρώθηκε το πρώτο μπαράζ 
πυροβολικού και ο Σκουρλέτης βρέθηκε 
με την πλάτη στον τοίχο, ακολούθησε 
ο «ειλικρινής συντροφικός διάλογος» 
στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. 
Φυσικά, δεν υπάρχει περίπτωση σ' αυτή 
τη φάση να πάνε σε διάσπαση. Δε συμ-
φέρει κανέναν τους. Δεν είναι τυχαίο, 
όμως, ότι η επίθεση δεν ξεκίνησε κατά 
της υποτιθέμενης αριστερής φράξιας 
των «53+», αλλά κατά του Σκουρλέτη. Οι 
Τσιπραίοι προσπαθούν να διευρύνουν τη 
δική τους πλευρά. Αν οι Σκουρλέτηδες 
αναγκαστούν να περιορίσουν τις φιλοδο-
ξίες τους και να υποταχτούν απόλυτα στο 
«δόγμα Τσίπρα», οι «53+» δε θα αποτελέ-
σουν παράγοντα ανησυχίας. Θα αντιμε-
τωπιστούν ως ένα γραφικό «αριστερό» 
συμπλήρωμα του νέου ΣΥΡΙΖΑ (που 
μπορεί και να μην ονομάζεται ΣΥΡΙΖΑ). 

Συμπέρασμα: μην ξεγελιέστε από το 
ιδεολογικό επίχρισμα που θα δοθεί στις 
εσωκομματικές αντιπαραθέσεις μέχρι το 
συνέδριο του «νέου ΣΥΡΙΖΑ». Για διαμά-
χες εξουσίας σε ένα κόμμα της αστικής 
εξουσίας πρόκειται.

Αγώνας για την κομματική εξουσία
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Σύννεφο η κοροϊδία
Μαζεύτηκαν τρεις υπουργοί (Βρού-

τσης, Θεοδωρικάκος και Πιερρακάκης) 
και έδωσαν το σόου τους. Συμφώνησαν 
είπαν, «τον συντονισμό των ενεργειών των 
υπηρεσιών των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο την 
επιτάχυνση των διαδικασιών για την έκ-
δοση συντάξεων». «Οι υπουργοί αποφά-
σισαν», συνεχίζει η ανακοίνωση που εκδό-
θηκε, «να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση 
που θα επιτρέπει την αυτοματοποιημένη 
λήψη δεδομένων από το Πληροφοριακό 
Σύστημα “Μητρώο Πολιτών“, το οποίο θα 
εμπλουτισθεί με τον ΑΜΚΑ κάθε ασφα-
λισμένου, ώστε να επιτευχθεί η άμεση έκ-
δοση συντάξεων. Στόχος είναι το 34,37% 
των συντάξεων, από την 1η Ιουνίου 2020 
να εκδίδονται ψηφιακά».

Τα παπαγαλάκια ανέλαβαν τα υπόλοι-
πα. Χωρίς, φυσικά, να σημειώσουν ότι η 
1.6.2020 απέχει ένα χρόνο από σήμερα 
και μέχρι τότε «ποιος ζει ποιος πεθαίνει».

Οι υπουργοί, προεξάρχοντος του Βρού-
τση, άρχισαν το παραμύθι για τη «μεγάλη 
μεταρρύθμιση»! Ηρκεσαν, όμως, δυο-
τρεις ερωτήσεις για να διαλυθεί το πα-
ραμύθι.

«Οι εκκρεμείς συντάξεις ξεμπλοκάρουν 
άμεσα;», ρώτησε δημοσιογράφος, για να 
εισπράξει την εξής απάντηση από τον 
Βρούτση: «Για τις εκκρεμείς συντάξεις 
έχουμε πει ότι θα ακολουθηθεί παράλλη-
λη πορεία, μέσα από την οποία θα προ-
σπαθήσουμε με ένα νέο οργανωτικό σχή-
μα διά μέσου του ανθρώπινου δυναμικού 
που βρίσκονται στο Υπουργείο Εργασίας 
να επιταχύνουμε τη διαδικασία απονομής 
τους». Σε απλά λόγια: οι εκκρεμείς συντά-
ξεις θα εξακολουθήσουν να βγαίνουν με 
το χέρι!

Ο Βρούτσης συνέχισε το παραμύθι: 
«Αλλάζουμε το μέλλον και αντιμετωπίζου-
με μια παθογένεια δεκαετιών, μια παθογέ-
νεια που ήταν προσβλητική για τον πολίτη» 
και μπλα, μπλα, μπλα. Ο δημοσιογράφος 
επανήλθε: «Γι’ αυτό υπάρχει χρονοδιά-
γραμμα; Για τις εκκρεμείς συντάξεις;». 
Βρούτσης: «Υπάρχει αυτό που σας είπα 
πριν. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια με το υφιστάμενο οργανωτι-
κό σχήμα και το ανθρώπινο δυναμικό που 
υπάρχει σήμερα στο Υπουργείο»!

Μ’ άλλα λόγια δε θ’ αλλάξει τίποτα, 
γιατί το προσωπικό είναι ελλιπέστατο 
και προσλήψεις δε σχεδιάζονται (ούτε ο 
Βρούτσης τόλμησε να πει κάτι τέτοιο).

Και τι περιεχόμενο θα έχει η νομοθε-
τική ρύθμιση για την οποία μαζεύτηκαν 
τρεις υπουργοί; Στο Μητρώο Πολιτών 
που τηρεί το υπουργείο Εσωτερικών θα 
προστεθεί και ο ΑΜΚΑ! Και μαζεύτηκαν 
τρεις υπουργοί για να βαφτίσουν «μεγάλη 
μεταρρύθμιση» αυτό το απλό πράγμα. Το 
οποίο δε θα έχει καμιά επίπτωση στην επι-
τάχυνση έκδοσης των συντάξεων. Γιατί για 
να εκδοθεί μια σύνταξη δε χρειάζονται 
τα στοιχεία από το Μητρώο Πολιτών του 
υπουργείου Εσωτερικών, αλλά τα στοιχεία 
για την ασφαλιστική διαδρομή του υπο-
ψήφιου συνταξιούχου. Που βρίσκονται 
στα αρχεία των ασφαλιστικών φορέων 
και όχι στο Μητρώο Πολιτών του ΥΠΕΣ. 
Για να μπορέσουν να μηχανογραφήσουν 
και να διασυνδέσουν μηχανογραφικά τα 
μητρώα όλων των ασφαλιστικών φορέων, 
δε χρειάζονται απλά κάποιο πρόγραμμα 
πληροφορικής. Χρειάζονται κόσμο για 
να δουλέψει το πρόγραμμα, περνώντας 
σ’ αυτό τα στοιχεία που βρίσκονται σε 
καρτέλες. Και κόσμο δεν πρόκειται να 
πάρουν. Στα σόου, όμως, αποδεικνύονται 
«μανούλες».

Πρόστυχη προπαγάνδα Βρούτση με τις υψηλές συντάξεις

Aνακινώντας το ζήτημα των ελάχι-
στων υψηλών συντάξεων, με βάση 

τον αντιασφαλιστικό νόμο Κατρού-
γκαλου, ο υπουργός Εργασίας Βρού-
τσης προσπαθεί να δημιουργήσει 
έναν αντιπερισπασμό, κρύβοντας την 
ουσία της αντιασφαλιστικής πολιτικής 
που και ο ίδιος υπηρέτησε και θα ξα-
ναϋπηρετήσει. Θέλει να μας κάνει να 
ξεχάσουμε ότι και αυτός, ως προκάτο-
χος του Κατρούγκαλου, είχε καταφέ-
ρει σημαντικό πλήγμα στις συντάξεις 
με το μνημονιακό νόμο 4093/2012, τον 
οποίο είχε συνυπογράψει.

Ασχολούμενος με το ασήμαντο γε-
γονός των ελάχιστων υψηλών συντά-
ξεων, ο Βρούτσης προσπαθεί να κρύ-
ψει το πραγματικό γεγονός ότι με τον 
αντιασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου 
μπήκε ταφόπλακα στο ασφαλιστικό 
σύστημα, αφού θα χορηγούνται πια 
προνοιακά φιλοδωρήματα.

Και βέβαια, ο Βρούτσης κρύβει το 
πραγματικό γεγονός ότι και στον αντι-
ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου, 
όπως και σε προηγούμενους, έχει μπει 
πλαφόν στο ύψος των καταβαλλόμε-
νων συντάξεων και πλαφόν στο ύψος 
των αποδοχών πάνω στις οποίες υπο-
λογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.

Πριν από το νόμο Κατρούγκαλου, 
το πλαφόν στις συντάξεις ήταν 2.770 
ευρώ, όταν καταβάλλεται μόνο μία, 
και 3.680 ευρώ, όταν οι καταβαλλόμε-
νες συντάξεις είναι περισσότερες (για 
τις οποίες ο εργαζόμενος κατέβαλε 
όλες τις ασφαλιστικές εισφορές). Με 
το νόμο Κατρούγκαλου, τα ποσά αυτά 

μειώθηκαν σε 2.000 και 3.000 ευρώ, 
αντίστοιχα. Οι λεγόμενοι κοινωνικοί 
πόροι -που χρησίμευαν ως έσοδα 
των ασφαλιστικών ταμείων– άρχισαν 
να ψαλιδίζονται σταδιακά και τελι-
κά με αυτόν το νόμο καταργήθηκαν. 
Με λίγα λόγια, όλες οι κυβερνήσεις 
-ανεξαρτήτως χρώματος- φρόντισαν, 
παίρνοντας η καθεμιά τη σκυτάλη από 
την προηγούμενη, να βάλουν την τα-
φόπλακα στο ασφαλιστικό σύστημα, 
τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και σε 
επίπεδο καταβαλλόμενων συντάξεων.

Θυμίζουμε ότι οι μνημονιακές κυ-
βερνήσεις κατήργησαν και το ΕΚΑΣ, 
που το έπαιρναν οι χαμηλοσυνταξιού-
χοι από τα μέσα του 1996. Η κυβέρνηση 
του Κ. Μητσοτάκη, επιβάλλοντας νέο 
τρόπο (πολύ υποδεέστερο) υπολογι-
σμού της κατώτερης σύνταξης, πέτυχε 
να κλαπούν την περίοδο 1991-1996 από 
τους συνταξιούχους πάνω από 300 
δισεκατομμύρια δραχμές. Το συνταξι-
οδοτικό κίνημα απαιτούσε να παίρνουν 
οι συνταξιούχοι κατώτερη σύνταξη ίση 
με 20 μεροκάματα της Εθνικής Γενι-
κής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 
Η κυβέρνηση Σημίτη θέσπισε το ΕΚΑΣ, 
για να μην υιοθετήσει το αίτημα του 
συνταξιοδοτικού κινήματος για επα-
ναφορά της κατώτερης σύνταξης στα 
20 βασικά μεροκάματα. Και έβαλε 
τέτοια κριτήρια, με τα οποία απέκλειε 
την πλειοψηφία των συνταξιούχων από 
την καταβολή αυτού του βοηθήματος. 
Συγκεκριμένα, όσοι συνταξιούχοι 
έπαιρναν την κατώτερη κύρια σύνταξη 
και την κατώτερη επικουρική σύνταξη 

εξαιρούνταν από το ΕΚΑΣ.
Οσον αφορά τα έσοδα του ασφα-

λιστικού συστήματος, οι κυβερνήσεις 
όλα αυτά τα χρόνια έκαναν τα στραβά 
μάτια για την υποχρέωση των καπιτα-
λιστών-εργοδοτών να καταβάλλουν 
τις ασφαλιστικές εισφορές, παρά το 
γεγονός ότι τις παρακρατούσαν από 
τους εργαζόμενους. Τον Μάρτη του 
2015, οι καπιταλιστές χρωστούσαν 
14,38 δισεκατομμύρια ευρώ και τον 
Μάρτη του 2019 το χρέος έφτασε στα 
35,36 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, 
μέσα σε τέσσερα χρόνια το χρέος αυ-
ξήθηκε κατά 21 δισεκατομμύρια ευρώ! 

Παραπέρα, ενώ με νομοθετι-
κή διάταξη (αντεργατικός νόμος 
3846/11.5.2010, που ψηφίστηκε λίγες 
μέρες πριν από την ψήφιση του πρώ-
του μνημονιακού νόμου) προβλεπό-
ταν υποχρέωση των καπιταλιστών, 
μαζί με τις Αναλυτικές Περιοδικές 
Δηλώσεις (ΑΠΔ) να καταβάλλουν και 
τις ασφαλιστικές εισφορές, αυτοί δεν 
τις κατέβαλαν. Αυτή η διάταξη δεν 
εφαρμόστηκε ούτε από το ΙΚΑ, ούτε 
από τον ΕΦΚΑ, ούτε από το ΚΕΑΟ 
(Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών). Και ήρθε η κυβέρνηση Τσί-
πρα και με (ν)τροπολογία κατήργησε 
τη διάταξη του νόμου 3846/2010, με 
την οποία υποχρεώνονταν οι καπιτα-
λιστές να καταβάλλουν ταυτόχρονα 
με τις ΑΠΔ και τις ασφαλιστικές ει-
σφορές. Σχετικά μ’ αυτό το θέμα, πα-
ραπέμπουμε σε άρθρο με τίτλο «Κα-
τήργησαν την υποχρέωση καταβολής 
των ασφαλιστικών εισφορών μαζί με 

την υποβολή των ΑΠΔ: Ενα ακόμη 
“δωράκι“ στους καπιταλιστές», που 
δημοσιεύσαμε στις 21 Μάρτη του 2019 
(http://www.eksegersi.gr/Επικαιρότη-
τα/32655. Κατήργησαν-την-υποχρέω-
ση-καταβολής-των).

Εδώ και καιρό αποκαλύπτουμε συ-
στηματικά αυτό που κρύβουν όλες οι 
κυβερνήσεις. Και η τωρινή φυσικά, 
με τον ξεσκολισμένο Βρούτση. Από 
το 2004, η αρμόδια Διεύθυνση του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (στη συνέχεια του ΕΦΚΑ) 
επεξεργάζεται τις ΑΠΔ που καταθέ-
τουν οι καπιταλιστές. Τα στοιχεία απ’ 
αυτή την επεξεργασία είναι σημαντι-
κά. Αποδεικνύουν ότι ακόμα και στη 
μνημονιακή περίοδο τα έσοδα των 
ασφαλιστικών ταμείων ήταν σημαντι-
κά, όμως δεν εισπράττονται, με απο-
τέλεσμα το χρέος των καπιταλιστών 
να γιγαντώνεται. 

Το 2013, με την ίδρυση του συστή-
ματος ΕΡΓΑΝΗ, ο Βρούτσης έβαλε 
την ταφόπλακα στο σύστημα κατα-
γραφής της πραγματικής απασχό-
λησης μέσω των ΑΠΔ, επιδιώκοντας 
να κρύψει το πραγματικό γεγονός ότι 
τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων 
είναι σχετικά σημαντικά και έτσι δε 
χρειάζονταν οι συνεχείς μειώσεις 
των συντάξεων. Τον ίδιο χαβά συνε-
χίζει και τώρα ο Βρούτσης, και μέσω 
του σκόπιμου θορύβου για την ύπαρ-
ξη υψηλών συντάξεων. Προσπαθεί να 
κρύψει τα πραγματικά προβλήματα 
του ασφαλιστικού συστήματος και να 
ανοίξει το δρόμο για νέες επιθέσεις 
σε βάρος του.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει από την αρχή τα δόντια της στην εργατική τάξη
Με τις πρώτες νομοθετικές ρυθμί-

σεις για τους εργάτες η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη έδειξε τα δόντια της, 
αφαιρώντας ψίχουλα που είχε παρα-
χωρήσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με 
τους νόμους 4554/2018 και 4611/2019, 
στην προσπάθειά της να καταδημα-
γωγήσει την εργατική τάξη, ότι δήθεν 
επαναφέρει δικαιώματα που είχαν 
αφαιρεθεί βίαια με τους μνημονια-
κούς νόμους απ’ όλες τις κυβερνήσεις, 
μη εξαιρουμένης αυτής του ΣΥΡΙΖΑ.

u Ο νόμος 4554 ψηφίστηκε στις 
10 Ιούλη του 2018 και στις 18 Ιούλη 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Στο άρθρο 
9 περιλήφθηκαν διατάξεις για την 
αλληλέγγυα ευθύνη του ιδιοκτήτη 
ενός έργου με τους εργολάβους και 
υπεργολάβους, σε ό,τι αφορά τους 
μισθούς, την ασφάλιση των εργατών 
που δούλεψαν στο έργο και την πι-
θανή αποζημίωση για τις απολύσεις. 
Συγκεκριμένα, η παράγραφος 1 του 
άρθρου 9 προέβλεπε:

«Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που αναθέτει, στο πλαίσιο της επιχει-
ρηματικής του δραστηριότητας, την 
εκτέλεση έργου ή τμήματος έργου 
(αναθέτων) σε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο (εργολάβο) ευθύνεται εις 
ολόκληρον και αλληλεγγύως με τον 
εργολάβο έναντι των εργαζομένων του 
τελευταίου για την καταβολή των οφει-
λόμενων αποδοχών, ασφαλιστικών ει-
σφορών και των τυχόν αποζημιώσεων 
απόλυσης.

Η ανωτέρω ευθύνη περιορίζεται 
στα δικαιώματα των εργαζόμενων 

που απορρέουν από τη συμβατική 
σχέση μεταξύ του αναθέτοντος και 
του εργολάβου για το συγκεκριμένο 
έργο ή τμήμα αυτού» (η επισήμανση 
δική μας).

Οπως αντιλαμβάνεστε, στη συμ-
φωνία που υπογράφουν ο ιδιοκτήτης 
(αναθέτων) με τον εργολάβο προ-
βλέπουν τα κατώτατα μεροκάματα, 
όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τους 
αντεργατικούς νόμους της μνημο-
νιακής λαίλαπας, την οποία, όπως 
είναι γνωστό, εκμεταλλεύτηκαν οι 
καπιταλιστές και υποχρέωσαν τους 
εργάτες να υπογράφουν εξευτελιστι-
κές ατομικές συμβάσεις. Το ψίχουλο 
στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι, 
αν ο εργολάβος έριχνε φέσι στους 
εργάτες και δεν πλήρωνε τις ασφα-
λιστικές εισφορές και την αποζημί-
ωση, υποχρεωνόταν να τα πληρώσει 
ο ιδιοκτήτης του έργου. Περαιτέρω, 
σύμφωνα με το άρθρο 68 του αντια-
σφαλιστικού νόμου 3863/2010, υπήρ-
χε σχεδόν η ίδια πρόβλεψη όσον 
αφορά τις εταιρίες που αναλάμβα-
ναν εργολαβικά, με διαγωνισμό, τον 
καθαρισμό ή τη φύλαξη κτιρίων του 
δημοσίου, δήμων, πανεπιστημίων κτλ. 
Προβλεπόταν ανάμεσα στ’ άλλα ότι 
στην περίπτωση που οι δουλέμποροι 
στην καθαριότητα ή στη φύλαξη κτιρί-
ων δεν εκπλήρωναν τις κουτσουρεμέ-
νες υποχρεώσεις τους έναντι των ερ-
γαζόμενων, έμπαιναν σε μαύρη λίστα 
και αποκλείονταν για χρόνια από τους 
διαγωνισμούς.

Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του 

άρθρου 9 του Ν. 4554/2018 προέβλε-
πε ακόμα ότι σε περίπτωση που στην 
κατασκευή του έργου ή τμήματος του 
έργου συμμετείχε και υπεργολάβος, η 
αλληλέγγυα ευθύνη έναντι των εργα-
ζομένων του υπεργολάβου επεκτεινό-
ταν στον εργολάβο και στον ιδιοκτήτη 
του έργου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
του νομοσχεδίου στη Βουλή, στις 10 
Ιούλη του 2018, ο εισηγητής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Σ. Βαρδάκης πανηγύριζε για τις 
διατάξεις του άρθρου 9 και απευθυνό-
μενος στους βουλευτές της ΝΔ έλεγε: 
«Θέσατε ποτέ κανόνες στο καθεστώς 
των εργολαβιών και δεν το θυμόμαστε; 
Ποτέ. Οι εργολάβοι άφηναν απλήρω-
τους τους εργαζόμενους, σε μια εργα-
σιακή ζούγκλα που τη βίωνε ολόκληρη 
η ελληνική κοινωνία. Οι εργαζόμενοι 
τις περισσότερες φορές αδυνατούσαν 
να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα 
τους… Εμείς, λοιπόν, αγαπητοί συνά-
δελφοι, σήμερα βάζουμε, με ένα ακόμη 
νομοσχέδιο, φρένο και περιορίζουμε 
την εργασιακή επισφάλεια, μέσω ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος κανόνων 
που καθιερώνει την ευθύνη στον ανα-
θέτοντα, στον εργολάβο, στον υπεργο-
λάβο, έναντι των εργαζόμενων».

Φυσικά, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ 
επεδείκνυε κοντή μνήμη. Ξεχνούσε 
το όργιο των δουλεμπορικών εταιρι-
ών καθαρισμού και φύλαξης δημόσι-
ων κτιρίων σε βάρος των δικαιωμάτων 
των εργαζόμενων σ’ αυτές.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, 
μετά τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ παρε-

νέβη ο τότε εισηγητής της ΝΔ και νυν 
υφυπουργός Εργασίας Μηταράκης 
λέγοντας ανάμεσα στ’ άλλα: «Αν δεν 
έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς του εργολάβου, σε όλα 
τα στοιχεία, δεν μπορεί να επιβεβαι-
ώσει ένας που δίνει το έργο, αν έχει 
πληρωθεί ή δεν έχει πληρωθεί ο εργα-
ζόμενος. Κατά δήλωση δεν καλύπτεται, 
όπως γράφεται στο άρθρο».

Ο Μηταράκης έβγαινε από τ' αρι-
στερά στον ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας μια 
σωστή επισήμανση, όμως δεν προχώ-
ρησε ούτε αυτός ούτε ο Βρούτσης, 
που ήταν τότε κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος της ΝΔ, σε διορθωτικές 
προτάσεις, με σκοπό να διασφαλί-
ζονται τα συμφέροντα των εργατών. 
Το σημαντικότερο είναι ότι η ΝΔ κα-
ταψήφισε τότε αυτό το ψίχουλο του 
άρθρου 9 του νόμου 4554/2018.

Τώρα, ως κυβέρνηση πλέον, η ΝΔ 
ξέχασε τις επισημάνσεις που έκανε 
τότε διά του Μηταράκη και αντί να 
κάνει ουσιαστικές τις διατάξεις του 
άρθρου 9 ώστε να διασφαλίζονται τα 
δικαιώματα των εργατών που απασχο-
λούνται στους εργολάβους και υπερ-
γολάβους, προχώρησε στην κατάργη-
ση του άρθρου 9 με την παράγραφο 1 
του άρθρου 117 του Ν 4623/2019, επι-
στρατεύοντας γελοία επιχειρήματα 
για να τη δικαιολογήσει! 

u Με την παράγραφο 2 του άρθρου 
117 του Ν 4623/2019 η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη κατήργησε τα άρθρα 48 και 
58 του νόμου 4611/2019, που αφορούν 
τις απολύσεις εργατών. Πριν από οτι-

δήποτε άλλο, πρέπει να σημειώσουμε 
πως όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κα-
τέθεσε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, 
η ΝΔ ψήφισε «ναι» στο άρθρο 48 και 
«παρών» στο άρθρο 58! Δεν πέρασαν 
ούτε τρεις μήνες (ο νόμος 4611 ψηφί-
στηκε τον Μάη του 2019) και η ΝΔ κα-
τήργησε διατάξεις που και η ίδια είχε 
ψηφίσει ή δεν είχε αντιταχτεί!

Πρέπει ακόμα να σημειώσουμε 
πως η ντροπολογία Βρούτση αναφέ-
ρει ότι «τα άρθρα 48 και 58 του νόμου 
4611/2019 καταργούνται αφότου ίσχυ-
σαν». Προς τι η αγωνία της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη να προβλέψει την κα-
τάργηση των συγκεκριμένων άρθρων 
από τότε που ίσχυσαν; Τι φοβήθηκαν; 
Μήπως εφαρμόστηκαν αυτά τα άρθρα 
σ’ αυτό το τόσο σύντομο χρονικό διά-
στημα; Και αν εφαρμόστηκαν σε κά-
ποιες περιπτώσεις, προς τι η αγωνία 
του Βρούτση;

Στη ντροπολογία αναφέρεται ότι 
δε θίγονται οι διατάξεις του νόμου 
3198/1955 και σύμφωνα με τον Βού-
τση δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει 
το άρθρο 48 του νόμου 4611/2019. Τι 
προβλέπει το πρώτο εδάφιο της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 
3198/1955, που εξακολουθεί να ισχύει; 
«Η καταγγελία της εργασιακής σχέσης 
θεωρείται έγκυρη, εφόσον γίνει εγγρά-
φως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη 
αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η 
απασχόληση του απολυόμενου στα τη-
ρούμενα για το ΙΚΑ μισθολόγια ή έχει 
ασφαλιστεί ο απολυόμενος».

Η διάταξη που κατήργησε ο Βρού-

τσης (άρθρο 48 του Ν. 4611/2019) είχε 
τροποποιήσει ως εξής το πρώτο εδά-
φιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 
του νόμου 3198/1955: «Η καταγγελία 
της εργασιακής σχέσης θεωρείται 
έγκυρη, μόνο αν οφείλεται σε βάσιμο 
λόγο, κατά την έννοια του άρθρου 24 
του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοι-
νωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016, έχει γί-
νει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφει-
λόμενη αποζημίωση και έχει καταχω-
ρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου 
στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) 
μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυ-
όμενος. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, 
το βάρος της επίκλησης και απόδειξης 
της συνδρομής των προϋποθέσεων 
έγκυρης καταγγελίας φέρει ο εργο-
δότης» (με τονισμένα γράμματα είναι 
οι προσθήκες που έγιναν στην παλιά 
διάταξη).

Από τη σύγκριση των δύο διατάξε-
ων, αυτής που κατήργησε ο Βρούτσης 
και της παλαιότερης που επανέφερε, 
γίνεται φανερό ότι η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη δε δέχεται, πρώτο ότι για να 
είναι έγκυρη η καταγγελία της εργασι-
ακής σχέσης πρέπει να οφείλεται σε 
βάσιμο λόγο και δεύτερο ότι ο εργο-
δότης είναι αυτός που πρέπει να απο-
δείξει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
που αποδεικνύουν ότι είναι έγκυρη η 
καταγγελία της εργασιακής σχέσης.

Αυτό το ομολογούν ανοιχτά στην 
Αιτιολογική Εκθεση της ντροπολογί-
ας Βρούτση, που αναφέρει: «Από τις 
διατάξεις αυτές συνεπάγεται ότι ακό-

μη και αν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος 
για την καταγγελία της συμβάσεως ή 
σχέσεως εργασίας αορίστου χρόνου 
εκ μέρους του εργοδότη, το κύρος της 
καταγγελίας δεν θίγεται»!

Πρόκειται για αντεργατική πρόκλη-
ση, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι 
τον πρώτο λόγο για την ύπαρξη ή μη 
βάσιμου λόγου απόλυσης τον είχε πά-
ντοτε ο εργοδότης, όπως φαίνεται κα-
θαρά στη διάταξη του άρθρου 24 του 
Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνι-
κού Χάρτη (ΑΕΚΧ), που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του νόμου 4359/2016. 
Το άρθρο 24 του ΑΕΚΧ αναφέρεται 
στο «δικαίωμα όλων των εργαζομένων 
να μη λύεται η εργασιακή τους σχέση 
χωρίς βάσιμο λόγο που να συνδέεται 
με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά 
τους ή να βασίζεται στις λειτουργικές 
απαιτήσεις της επιχείρησης, της εγκα-
τάστασης ή της υπηρεσίας».

Ποιος έχει τον πρώτο λόγο στον 
καθορισμό της ικανότητας ή της συ-
μπεριφοράς του εργαζόμενου ή στο 
να προσδιορίζει τις λεγόμενες λει-
τουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, 
όταν γίνεται προσφυγή στο ΣΕΠΕ για 
να κριθεί αν υπάρχει βάσιμος λόγος; 
Προφανώς ο εργοδότης που μπορεί 
να φτιάξει το παραμύθι του. Η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη, όμως, ως λακές του 
κεφαλαίου, δε θέλει να μπαίνουν οι 
καπιταλιστές φίλοι της σε αυτή την 
«ταλαιπωρία».

Το άρθρο 58 του νόμου 4611/2019 
αφορά την περιβόητη διαδικασία της 
συμφιλίωσης με προσφυγή των εργα-

ζόμενων στο ΣΕΠΕ γα τις περιπτώσεις 
παράνομων απολύσεων, μη πληρωμής 
δεδουλευμένων και ικανοποίησης άλ-
λων απαιτήσεων. 

Από το νόμο 3996/2011, που είχε ψη-
φιστεί από την κυβέρνηση Γ. Παπαν-
δρέου, προβλέπονταν χρονικά όρια 
μέχρι να διεξαχθεί αυτή η περιβόη-
τη συμφιλιωτική διαδικασία και έτσι 
υπήρχε ο κίνδυνος ο εργαζόμενος 
να χάσει τις προθεσμίες για να προ-
σφύγει στα δικαστήρια. Η κυβέρνηση 
Τσίπρα, με το άρθρο 58 του νόμου 
4611/2019, ήρθε να αποσβέσει αυτές 
τις προθεσμίες μέχρι να ολοκληρωθεί 
η συμφιλιωτική διαδικασία (διαδικα-
σία που στη συντριπτική πλειοψηφία 
των περιπτώσεων δεν είχε καμία τύχη). 
Καταργώντας το άρθρο 58 του νόμου 
4611/2019, η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
καταργεί στην πράξη ακόμα και αυτή 
την ανώφελη συμφιλιωτική διαδικα-
σία, αφού δε δέχεται την απόσβεση 
των προθεσμιών για την ολοκλήρωσή 
της.

Με τις πρώτες κιόλας παρεμβάσεις 
της στην εργατική νομοθεσία, η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη και ο αρμόδιος 
υπουργός Βρούτσης έδειξαν καθαρά 
ότι αποτελούν φανατικούς υπερασπι-
στές των συμφερόντων του κεφαλαί-
ου, για την προώθηση των οποίων δεν 
έχουν τον παραμικρό δισταγμό.

ΥΓ. Η ντροπολογία Βρούτση (πλέ-
ον άρθρο 117 του Ν 4623/2019 στο 
https://www.hellenicparliament.gr/
UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-
023bb91713a9/11066129.pdf).

Θάνατος αγωνιστή
Ενας επαναστάτης εργάτης, ο Πανα-

γιώτης Μπιστιντζάνος, βρήκε τραγικό 
θάνατο στα 62 του χρόνια, το Σάββατο 
24 Αυγούστου. Την ώρα που δούλευε στην 
Αμφιλοχία (ήταν μπογιατζής) έπεσε από 
τη σκαλωσιά από ύψος εννέα μέτρων και 
τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η πολιτική του κηδεία έγινε την επομέ-
νη στο κοιμητήριο της Αμφιλοχίας, όπου 
παρευρέθηκαν εκατοντάδες κάτοικοι της 
κωμόπολης, αποτίοντας φόρο τιμής σ' έναν 
ανιδιοτελή αγωνιστή που σε όλη τη ζωή του 
υπερασπίστηκε τα εργατικά συμφέροντα 
και τα ιδανικά του κομμουνισμού.

Στο σύντομο αποχαιρετισμό του ο σ. 
Γεράσιμος Λιόντος είπε: Σύντροφε Πά-
νο, βρεθήκαμε εδώ φίλοι, σύντροφοι και 
συγγενείς για να αποτίσουμε φόρο τιμής 
και για να σε αποχαιρετίσουμε. Γνωριστή-
καμε στον αγώνα για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των πολιτικών κρατούμενων 
και για την απελευθέρωσή τους. Η βαθιά 
κρίση του καπιταλισμού σύνθλιψε τα δι-
καιώματα της εργαζόμενης και σκληρά 
εκμεταλλευόμενης ελληνικής κοινωνίας. 
Ιδιαίτερα έπληξε τους εργάτες οικοδό-
μους και αναγκάστηκες σε ηλικία 62 ετών 
να ανεβαίνεις στις σκαλωσιές. Μέχρι που 
συνέβη το «μοιραίο». Δε θα σε ξεχάσουμε 
ποτέ, καλό ταξίδι σύντροφε Πάνο.

Εκ μέρους των συντρόφων και φίλων 
του στην Αμφιλοχία τον αποχαιρέτισε ο σ. 
Ηλίας Στραβομύτης με λόγια από καρδιάς: 
Αγαπητέ μας Πάνο, εκ μέρους των φίλων 
σου και των συντρόφων σου θέλω να εκ-
φράσω τη βαθιά οδύνη που νιώθουμε για 
τον πρόωρο αλλά και άδικο χαμό σου. Από 
μικρός στη βιοπάλη γύρισες όλη την Ελλά-
δα για το μεροκάματο του πόνου, όπως το 
έλεγες. Ενα μεροκάματο που το μοιραζό-
σουνα με όποιον είχε ανάγκη. Από το υστέ-
ρημά σου βοηθούσες φίλους άνεργους, 
οικοονομικούς μετανάστες, πρόσφυγες, 
ανεξαρτήτως χρώματος ή εθνικότητας. 
Είχες αναδείξει την αλληλεγγύη σε στάση 
ζωής και είναι αυτό που σε έκανε να ξεχω-
ρίζεις απ' όλους.

Από τα μικρά σου χρόνια αγωνίστηκες 
για μια άλλη κοινωνία, για ένα καλύτερο 
κόσμο. Αντιστεκόσουνα με δυναμισμό απέ-
ναντι στην αδικία και την εκμετάλλευση. 
Πίστευες στην επανάσταση που θα δικαίω-
νε τους αγώνες της εργατικής τάξης και θα 
σταματούσε την εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο.

Εγώ με τη σειρά μου νιώθω ευτυχής που 
βρέθηκα μαζί σου σε κοινή πορεία κοινω-
νικών και ταξικών αγώνων. Η καθημερινό-
τητά μας ήταν μια κατάθεση απόψεων και 
αναζήτηση ιδεών που μας έκανε να διευ-
ρύνουμε τον πολιτικό αλλά και ιδεολογικό 
μας ορίζοντα. Ακόμα και οι μικρές αλλά 
δημιουργικές μας συγκρούσεις ήταν μέ-
ρος της καθημερινότητάς μας. Και τώρα 
τα άφησες όλα αυτά και έφυγες για το μο-
ναχικό σου ταξίδι. Ενα ταξίδι που ξεκίνησε 
πρώτος ο αδελφικός σου φίλος και φίλος 
μας, ο Πάνος ο Ζάραγγας, που τόσο πολύ 
μας πόνεσε.

Και τώρα εσύ φόρεσες το ξύλινο κου-
στούμι, όπως χαρακτηριστικά το έλεγες, 
και βιάστηκες να πας να τον συναντήσεις. 
Για μας, αν και έφυγες, θα μας μείνει παρα-
καταθήκη η αξιοπρέπειά σου, η τιμιότητά 
σου, η εργατικότητά σου, η αλληλεγγύη 
σου και η επιμονή σου για διαρκή αγώνα 
για την επανάσταση. Σου ευχόμαστε καλό 
σου ταξίδι. Δύναμη και υπομονή στη συ-
ντρόφισσά σου, στα αδέλφια σου, στα αγα-
πημένα σου ανίψια και σε όσους νιώσουν 
την απώλειά σου. Για μας θα είσαι πάντα 
εδώ, ανάμεσά μας, ο φίλος και ο σύντρο-
φος Πάνος. Θα είσαι αθάνατος!

Τρομο-σόου στα Εξάρχεια και υποκρισία
Tο τρομο-σόου είχε στηθεί με ό,τι 

διαθέτει η μπατσαρία. Κλούβες, 
περιπολικά, τζιπ, μοτοσικλέτες, κου-
κουλοφόροι, κρανοφόροι, καπελάκη-
δες, ασφαλίτες, εισέβαλαν χαράμα-
τα στα Εξάρχεια για να σπάσουν το 
υποτιθέμενο άβατο και να στείλουν 
μήνυμα «ασφάλειας» στους πολίτες (οι 
οποίοι, ως γνωστόν, δεν αισθάνονται 
απειλούμενοι από την ανεργία και τη 
φτώχεια, αλλά από τους «μπαχαλάκη-
δες», τους οποίους ενδεχομένως να 
μην έχουν δει ποτέ στη ζωή τους).

Στόχος τέσσερις καταλήψεις σπιτι-
ών στην περιοχή. Ομως τα πράγματα 
δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχαν σχεδι-
άσει οι επιτελείς του Χρυσοχοΐδη. Οι 
εικόνες αντιεξουσιαστών που θα οδη-
γούνταν σιδηροδέσμιοι στις κλούβες 
δεν παρήχθησαν ποτέ. Τη θέση τους 
πήραν εικόνες προσφύγων που είχαν 
βρει καταφύγιο σε δυο από τα υπό 
κατάληψη σπίτια, γυναικών με μωρά 
στην αγκαλιά τους και ανδρών που με 
το ένα χέρι κρατούσαν ένα παιδάκι, 
αγουροξυπνημένο και με τον τρόμο 
ζωγραφισμένο στα μάτια, και με το 
άλλο μια βαλίτσα ή μια σακούλα με τα 
λιγοστά υπάρχοντά τους, κυρίως με τα  
ρουχαλάκια και το φαγάκι των παιδιών.

Απτόητη η κυβερνητική προπαγάν-
δα διακήρυξε διά του υφυπουργού Πέ-
τσα: «Τόσο προεκλογικά όσο και μετε-
κλογικά λέμε ότι η Ασφάλεια αποτελεί 
προτεραιότητα για εμάς. Δεν υπάρχουν 
άβατα. Αφήνουμε την Αστυνομία να κά-
νει την δουλειά της. Χρειάζεται ευφυία 
και όχι βία και καλός σχεδιασμός». Από 

το επιτελείο του Χρυσοχοΐδη διέρρεε 
στεγνά η αποφασιστικότητα: «Ολοι οι 
αλλοδαποί οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση 
Αλλοδαπών για περαιτέρω έλεγχο των 
εγγράφων τους». Μπορεί να μην τους 
είχε βγει η επιχείρηση όπως τη σχεδία-
σαν, δεν είχαν όμως κανένα πρόβλημα 
να τη μετατρέψουν σε μια επιχείρηση 
τύπου Σαλβίνι.

Οταν άρχισαν να δημοσιεύονται 
οι φωτογραφίες με τις… επικίνδυ-
νες μωρομάνες να οδηγούνται στις 
κλούβες παρέα με τα βρέφη-κινητές 
βόμβες κι αφού έβαλε τη σφραγίδα 
του και ο γνωστός Μπαλάσκας με τα 
περί «σκούπας» που ρουφάει τους 
μετανάστες-«σκόνη» και τους αντιε-
ξουσιαστές-«σκουπίδια», κατάλαβαν 
ότι το τρομο-σόου είχε γυρίσει σαν 
μπούμερανγκ και τους χτυπούσε. Δεν 
περνούσε μια επιχείρηση τύπου Σαλ-
βίνι, γιατί οι εικόνες με τα παιδάκια 

και τις μωρομάνες είχαν τη δική τους 
δυναμική και παρήγαγαν το αντίθετο 
από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 
Ετσι αποφάσισαν ν' αλλάξουν το χαβά.

«Μας νοιάζει η ασφάλεια των Ελ-
λήνων, μας νοιάζει και η ασφάλεια 
των προσφύγων», δήλωσε ο Πέτσας. 
Και άρχισε να μοιράζει φωτογραφί-
ες από τους χώρους όπου ζούσαν οι 
πρόσφυγες στα άδεια σπίτια και από 
το ξενοδοχείο όπου τους μετέφεραν 
άρον-άρον, στην προσπάθειά τους 
ν' αλλάξουν την εικόνα. Είναι χαρα-
κτηριστικό το γεγονός ότι από την 
επιχείρηση μεταφοράς των γυναικών 
με παιδιά σε ξενοδοχείο αποκλείστη-
κε ο Χρυσοχοΐδης και ανακοινώθηκε 
επιδεικτικά ότι οργανώθηκε από τον 
υφυπουργό Οικονόμου, ο οποίος 
λογοδοτεί στο Μαξίμου και όχι στον 
υπουργό του. Δεν τους συλλάβαμε, αλ-
λά τους μεταφέραμε αλλού για να ζή-

σουν σε καλύτερες συνθήκες, ήταν η 
νέα κυβερνητική γραμμή. «Σκοπός μας 
είναι να συνδυάσουμε την ασφάλεια 
με ανθρώπινες συνθήκες», δήλωσε ο 
Πέτσας, αγανακτισμένος με όσους 
εγκαλούσαν την κυβέρνηση για έλ-
λειψη ευαισθησίας.

Στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, βέ-
βαια, αυτό ισχύει. Γιατί δεν ήταν λι-
γότερο υποκριτικά τα όσα έλεγαν τα 
στελέχη του (ακόμα και στη Βουλή ο 
Τζανακόπουλος). Αλήθεια, πώς βρέθη-
καν οι συγκεκριμένοι πρόσφυγες σε 
δύο κατειλημμένα κτίρια; Βρέθηκαν 
εκεί μετά από την επιχείρηση-σκούπα 
στο Πεδίον του Αρεως, για να μπορέ-
σει να οργανώσει φιέστες η Δούρου 
(και μπίζνες κάποιοι καπιταλιστές). 
Κάποιοι αλληλέγγυοι τους υπέδειξαν 
τα δυο σπίτια, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ξήλω-
σε τις σκηνές τους από το Πεδίον του 
Αρεως. Δεν είδαμε να εκδηλώνει τότε 
καμιά ευαισθησία. Δεν είδαμε να παίρ-
νει αυτούς τους ανθρώπους, που δεν 
έχουν ούτε συγγενείς ούτε λεφτά, και 
να τους βάζει σε κάποια δομή φιλοξε-
νίας, σε κάποιο ξενοδοχείο, σε κάποιο 
διαμέρισμα.

Η κυβέρνηση της Δεξιάς έχει δείξει 
από την αρχή ότι θα εφαρμόσει το 
δόγμα «νόμος και τάξις», μέσω του 
οποίου από τη μια προωθεί την εγκα-
θίδρυση ενός καθεστώτος «μηδενικής 
ανοχής» και από την άλλη δημιουργεί 
ένα κλίμα τεχνητής ανασφάλειας, μέ-
σω του οποίου θέλει να συσπειρώσει 
γύρω της τα πιο συντηρητικά στρώ-
ματα.
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Στις 9 του Αυγούστου, δημοσιεύτη-
κε στην εφημερίδα της κυβερνή-

σεως ο νόμος 4623, που περιέχει και 
τη διάταξη (άρθρο 64) για την κατάρ-
γηση του πανεπιστημιακού ασύλου.

Σύμφωνα με αυτήν, οι δυνάμεις 
καταστολής, χωρίς την τυπική έστω 
έγκριση οποιουδήποτε πανεπιστη-
μιακού οργάνου (σύγκλητος, πρυτα-
νικό συμβούλιο, ή έστω μόνος του ο 
πρύτανης), έχοντας λυτά τα χέρια, 
μπορούν να εισβάλλουν στο πανεπι-
στήμιο, εφόσον κατά την κρίση τους 
τελούνται «αξιόποινες πράξεις». Οι 
«αξιόποινες πράξεις» εμπεριέχουν 
τα πάντα, καθώς κάθε αμφισβήτηση 
της καθεστηκυίας τάξης από το φοι-
τητικό, το εργατικό και λαϊκό κίνημα 
μπορούν να ενταχθούν σε αυτές, ενώ 
απουσιάζει και η αναφορά προηγού-
μενων νόμων για την επέμβαση της 
δημόσιας δύναμης εφόσον τελούνται 
κακουργήματα και εγκλήματα κατά 
της ζωής. 

Το εργατικό και φοιτητικό κίνημα 
έχουν πλούσια πείρα από τη συμπερι-
φορά των δυνάμεων καταστολής και 
την «αιτιολογία» που μηχανεύονται 
προκειμένου να «στήσουν» υποθέ-
σεις και να σύρουν σιδεροδέσμιους 
αγωνιστές.

Αυτό είναι το «ζουμί», που ουσια-
στικά συνιστά την κατάργηση του 
ασύλου, παρότι αρχικά, για τα μάτια, 
γίνεται αναφορά στην «κατοχύρω-
ση και προστασία της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας», την οποία περιορίζει 
στην έρευνα και τη διδασκαλία, όπως 
και όλες οι προηγούμενες διατάξεις, 
αρχής γενομένης από το νόμο Γιαν-
νάκου, με τελευταία αυτή του νόμου 
Γαβρόγλου.

Ομως, ακόμη και αυτή η «προστα-
σία» είναι υποκριτική, αφού η διάταξη 
αναφέρει ότι «η ακαδημαϊκή ελευθε-
ρία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση 
και διακίνηση των ιδεών, προστατεύο-
νται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., 
έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να 
τις καταλύσει ή περιορίσει». Και εδώ 
μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο 

«οποιοσδήποτε» για το αστικό σύστη-
μα και τους μηχανισμούς του είναι 
πρωτίστως οι φορείς των φοιτητικών, 
εργατικών και λαϊκών αγώνων.

Ολο το προηγούμενο διάστημα, ο 
αγρίως νεοφιλελεύθερος Μητσοτά-
κης και η κυβέρνηση της ΝΔ, ακόμη 
από την περίοδο που ήταν αντιπολί-
τευση, συνεπικουρούμενοι από όλο 
τον εσμό των Μέσων Μαζικής Παρα-
πληροφόρησης, ανέδειξαν ως μεί-
ζον θέμα τη «βία και ανομία» στους 
πανεπιστημιακούς χώρους και την 
«ανάγκη» για «τάξη και ασφάλεια», 
επενδύοντας στη βαθιά απογοήτευ-
ση και το αίσθημα ήττας της εργαζό-
μενης κοινωνίας και στα συντηρητικά 
στρώματα, κρύβοντας την αλήθεια 
ότι στον καπιταλισμό και μάλιστα σε 
εποχές κρίσης, που είναι πιθανόν να 
γεννήσουν εργατικούς και κοινωνι-
κούς αγώνες, «τάξη και ασφάλεια» 
σημαίνει ένταση της καταστολής.

Το φοιτητικό κίνημα, η νεολαία γε-
νικότερα, έχοντας αυξημένη ευαισθη-
σία στην αντίληψη της αδικίας και με 
την ορμή της νιότης, μπορεί να αποτε-
λέσει πυροκροτητή δυσάρεστων και 
ανεξέλεγκτων καταστάσεων για το 
σύστημα και τους διαχειριστές του. 
Η κατάργηση του πανεπιστημιακού 
ασύλου αποτελεί μέτρο πρόληψης 
αυτών των εξελίξεων.

Επιπλέον, το επιχειρηματικό πα-
νεπιστήμιο που ο αστισμός επιθυμεί 
να διευρύνει και εδραιώσει, απαιτεί 
όρους λειτουργίας καπιταλιστικής 
επιχείρησης, δηλαδή αποθέωση της 
υποταγής και έλλειψη κάθε αμφισβή-
τησης, που ενέχει τον κίνδυνο να ανα-
τρέψει τις δρομολογημένες αλλαγές.

Τα μεγάλα προβλήματα του δημό-
σιου πανεπιστήμιου, που καθημερινά 
οξύνονται με την έλλειψη χρηματο-
δότησης, τις τρομακτικές ελλείψεις 
σε προσωπικό, την απαξίωση των 
πτυχίων, την έφοδο των επιχειρήσε-
ων, την κατά παραγγελία και προς 
όφελος των καπιταλιστικών επιχειρή-
σεων έρευνα, τα επί πληρωμή μετα-
πτυχιακά, τις συγχωνεύσεις-καταργή-
σεις τμημάτων, την κατηγοριοποίηση 
σχολών και τμημάτων (πράσινα και 
κόκκινα τμήματα), συγχρόνως με τις 
αλλαγές που δρομολογούνται στο λύ-
κειο, που στόχο έχουν την ένταση των 
ταξικών φραγμών και το δραστικό πε-
ριορισμό της τάσης της νεολαίας της 
εργαζόμενης κοινωνίας για πανεπι-
στημιακή μόρφωση, αποσιωπούνται.

Στο σάπιο σύστημα του καπιτα-
λισμού και μάλιστα σε μια περίοδο 
ισχυρής οικονομικής κρίσης, που η 
εξαθλίωση πλατιών λαϊκών στρωμά-
των και η απαξίωση της ανθρώπινης 
ζωής έχει μεγεθύνει φαινόμενα «πα-

ραβατικότητας», η κυβέρνηση της 
ΝΔ κάνει σημαία της την «παραβα-
τικότητα» στα πανεπιστήμια, ταυτίζο-
ντας σκόπιμα φοιτητικούς και κοινω-
νικούς αγώνες, που έχουν αναφορά 
τους πανεπιστημιακούς χώρους, με 
το ναρκεμπόριο, τις δραστηριότητες 
αλλοδαπών μικροπωλητών (που με τη 
σειρά τους τούς εκμεταλλεύονται οι 
μαφίες του είδους), κ.λπ.

Το βρόμικο έργο της υποβοηθήθη-
κε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που 
άνοιξε το θέμα της «παραβατικότη-
τας», προκειμένου να γίνει αρεστή σε 
συντηρητικούς ψηφοφόρους και του 
έδωσε σάρκα και οστά δημιουργώ-
ντας την Επιτροπή Παρασκευόπου-
λου για «τη μελέτη ζητημάτων ακα-
δημαϊκής ειρήνης και ελευθερίας».

Παρόλες τις προσπάθειες, όμως, 
της κυβέρνησης και του συστήματος, 
οι φοιτητές δε φαίνεται να αγνόησαν 
την κατάργηση του πανεπιστημιακού 
ασύλου. Τέλος Ιούλη, με κλειστές 
τις σχολές, βγήκαν στους δρόμους 
μαζικά και μαχητικά. Η πορεία τους 
ήταν χωρίς αμφιβολία ένα ενθαρρυ-
ντικό σημάδι. Ενα πρελούδιο για ένα 
«θερμό φοιτητικό φθινόπωρο», που 
ήδη αρχίζει να στοιχειώνει τον ύπνο 
του Μητσοτάκη και των υπουργών 
του. Αλλά και της αστικής τάξης που 
δεν μπορεί παρά να ανησυχεί για τη 
λειτουργία του φοιτητικού κινήματος 
ως πυροδότη άλλων κοινωνικών αντι-
στάσεων.

Μαύρο στίγμα υπήρξε η άρνηση 
της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ να πάρει 
δημόσια θέση για την κατάργηση του 
ασύλου, παρά τη μαζική και δυναμική 
παρουσία φοιτητών και εργαζόμενων.

Σε δελτίο Τύπου που εξέδωσαν 
Φοιτητές/Φοιτήτριες – Εργαζόμε-
νοι/ες, που πήραν μέρος στην παρά-
σταση διαμαρτυρίας στη Σύγκλητο 
την 1/8 αναφέρονται τα εξής:

«Η ιστορία θα καταγράψει τη στά-
ση των Διοικήσεων και των οργάνων 
των ΑΕΙ, όπως έχει συμβεί και στο πα-
ρελθόν. Και η ιστορία έχει και μαύρες 

σελίδες. Στις οποίες θα καταγραφούν 
όσοι σήμερα τηρούν στάση σιωπής, 
συναινώντας επί της ουσίας στην κα-
τάργηση του Ασύλου, ανοίγοντας το 
δρόμο στην κυβέρνηση για να προ-
χωρήσει ανεμπόδιστα στην πλήρη 
ισοπέδωση του δημόσιου χαρακτήρα 
του Πανεπιστημίου, στο τσάκισμα του 
εργατικού και φοιτητικού συνδικαλι-
σμού και στην καταστολή κάθε ιδέας 
με την οποία δε συμφωνεί.

Ο αγώνας για τα κοινωνικά και πο-
λιτικά δικαιώματα, για κατακτήσεις 
που πληρώθηκαν με φόρο αίματος, 
δεν καταργείται με νόμους, ούτε τε-
λειώνει με διατάγματα».

ΥΓ: Ολόκληρο το άρθρο 64 του νό-
μου 4623 έχει ως εξής:

Αρθρο 64
Α.Ε.Ι. - ακαδημαϊκές ελευθερίες - 

αναβάθμιση της ποιότητας του ακα-
δημαϊκού περιβάλλοντος

Το άρθρο 3 του ν. 4485/2017 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 3
Ακαδημαϊκές ελευθερίες - Αναβάθ-

μιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού 
περιβάλλοντος

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα (Α.Ε.Ι.) κατοχυρώνεται και προ-
στατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία 
στην έρευνα και τη διδασκαλία, η 
οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση 
της αδέσμευτης και απαραβίαστης 
επιστημονικής σκέψης, έρευνας και 
διδασκαλίας.

2. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς 
και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση 
των ιδεών, προστατεύονται σε όλους 
τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιου-
δήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή 
περιορίσει.

3. Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι 
δημόσιες αρχές ασκούν όλες τις κατά 
νόμο αρμοδιότητές τους, συμπερι-
λαμβανομένης της επέμβασης λόγω 
τέλεσης αξιόποινων πράξεων».

Γιούλα Γκεσούλη

Το άσυλο ανήκει σε όλο το λαό

Η πρώτη νομοθετική πα-
ρέμβαση της νεοφιλε-

λεύθερης κυβέρνησης της 
Νέας Δημοκρατίας θα είναι 
η κατάργηση του ασύλου στα 
πανεπιστήμια (στους χώρους 
εκπαίδευσης, γενικότερα). Το 
είχαν υποσχεθεί προεκλογικά, 
είναι η αλήθεια και τώρα είναι 
η ώρα να πραγματοποιήσουν 
την υπόσχεσή τους. Το παρου-
σιάζουν μάλιστα ως κάτι το εμ-
βληματικό, κάτι που θα δώσει 
τον τόνο και στην επερχόμενη 
λαίλαπα που την αποκαλούν 
«κυβερνητικό πρόγραμμα».

Εδώ πρέπει να σημειωθεί 
πως τον δρόμο τον άνοιξε 
η «πρώτη φορά αριστερά» 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (με 
την αποφασιστική αρωγή του 
εθνικιστικού μορφώματος των 
ΑΝΕΛ). Οι παρεμβάσεις τους 
στην εκπαίδευση έστρωσαν το 
χαλί στη Νέα Δημοκρατία να 
βάλει τις τελικές πινελιές.

Το «επιχειρηματικό πα-
νεπιστήμιο» είναι εδώ. Το 

πανεπιστήμιο της υποχρημα-
τοδότησης, της εσκεμμένης 
απαξίωσης, των υποχρεωτικών 
συγχωνεύσεων, της εξαφάνι-
σης των Τ.Ε.Ι., της πολιτικής 
του μαρασμού των ΕΠΑΛ, του 
αλαλούμ με τις εξετάσεις στα 
λύκεια, των «κόκκινων» και 
«πράσινων» τμημάτων, των 
διετών πανεπιστημιακών ΙΕΚ, 
των επί πληρωμή ΠΜΣ και προ-
πτυχιακών, των πληρωμένων 
πανεπιστημιακών εδρών, των 
Τεχνικών Επιμελητηρίων που 
θα έχουν λόγο στην κατάρτιση 
των ακαδημαϊκών προγραμ-
μάτων, των εργολάβων, των 
φοιτητών που θα ασφυκτιούν 
από το ν+2, των εκβιαζόμενων 
συμβασιούχων....

Αυτά είναι τα πραγματικά 
προβλήματα των Α.Ε.Ι. και 
όχι η πολλαπλά διαφημιζό-
μενη «ανομία» στα δημόσια 
- ακόμα - πανεπιστημιακά 
ιδρύματα που παρουσιάζο-

νται ως η πηγή κακού για ό,τι 
στραβό συμβαίνει σε μια κοι-
νωνία ακραίων ανισοτήτων.

Ο στόχος είναι φανερός. 
Τα πανεπιστήμια, παρά τα 
προβλήματα που προστίθε-
νται κάθε χρόνο εξαιτίας των 
εφαρμοζόμενων πολιτικών, 
αποτελούν ακόμα νησίδες αμ-
φισβήτησης της καθεστωτικής 
«αλήθειας». Μπορούν και αντι-
στέκονται στην εικονική πραγ-
ματικότητα που προσπαθούν 
να επιβάλλουν οι πολιτικοί φο-
ρείς και τα ξεπουλημένα ΜΜΕ.

Είναι ίσως ο μοναδικός μα-
ζικός χώρος που το φασιστικό, 
ρατσιστικό δηλητήριο δεν κα-
τάφερε να εισχωρήσει. Είναι ο 
χώρος που το ζωντανό κομμάτι 
της νεολαίας θέλει να αγωνι-
στεί για ένα καλύτερο μέλλον, 
μακριά από εξαρτήσεις. Είναι 
τέλος, ο χώρος που στα κρί-
σιμα ζητήματα βγαίνει πάντα 

μπροστά, αναγκάζοντας τους 
κρατούντες να μην νιώθουν 
ανεξέλεγκτοι.

Το Πανεπιστημιακό Ασυλο 
είναι λαϊκή κατάκτηση που 
πλήρωσε φόρο αίματος.

Σε ένα πανεπιστήμιο όμως 
που τον πρώτο λόγο θα τον 
έχει το Κεφάλαιο με την καθο-
δηγούμενη οικονομικά πριμο-
δοτούμενη έρευνα και εκμε-
τάλλευση των αποτελεσμάτων 
αυτής, έννοιες όπως ακαδη-
μαϊκή ή πολιτική ελευθερία θα 
αποτελούν τροχοπέδη για τους 
σκοπούς της προσφερόμενης 
γνώσης. Ο,τι δε συμμορφώνε-
ται με τις επιταγές των συμφε-
ρόντων, θα δαιμονοποιείται 
και θα καταστέλλεται.

Η περιφρούρηση των δικαι-
ωμάτων και των αγώνων φοι-
τητών, εργαζομένων καθώς 
και όλων των αγωνιζόμενων σε 
επίπεδο κοινωνίας συλλογικο-
τήτων, ανεξάρτητων φορέων 

και συνδικάτων θα αποτελεί αι-
τία επέμβασης των ένστολων 
φρουρών του καθεστώτος.

Η κατάργηση του ασύλου 
θα είναι μόνο η αρχή στα σχέ-
δια της νέας κυβέρνησης. Το 
face-control, η απαγόρευση 
εκδηλώσεων συλλογικοτήτων 
μη αρεστών πολιτικά, φορέων, 
η ασφυξία των φοιτητών σε 
ένα ανελαστικό χρονικά πρό-
γραμμα περαίωσης σπουδών, 
ο ταξικός αποκλεισμός πολλών 
παιδιών λόγω των νέων δεδο-
μένων θα είναι η λογική συνέ-
χεια της κατάργησης του ασύ-
λου. Ετσι θα πέσει σαν ώριμο 
φρούτο και η ίδρυση ιδιωτικών 
πανεπιστημίων (μέσω συνταγ-
ματικής αναθεώρησης, αυτή 
η Βουλή είναι αναθεωρητική).

Αυτό που θέλουν είναι ένα 
εμβληματικό χτύπημα στις 
πολιτικές και ακαδημαϊκές 
ελευθερίες. Επιδιώκουν τη ρή-

ξη της σχέσης των πανεπιστη-
μιακών αγώνων με τους κοινω-
νικούς- ταξικούς  αγώνες μέσα 
και έξω από τα πανεπιστήμια.

Υπερασπιζόμαστε το Ασυ-
λο για να  υπερασπίσουμε 
τους αγώνες μας για τις ανά-
γκες και τα δικαιώματά μας. 
Το Ασυλο αφορά όλους μας. 
Οχι μόνο τους φοιτητές και 
τους εργαζόμενους στα ιδρύ-
ματα, αλλά όλη την κοινωνία. 
Ολοι οι αγώνες για πολιτικά 
και κοινωνικά δικαιώματα μπο-
ρούν και πρέπει να βρίσκουν 
χώρο έκφρασης και ανάπτυξης 
μέσα στους πανεπιστημιακούς 
χώρους.

Αυτό που επιδιώκουν εί-
ναι η ασυλία για τα ιδιωτικά 
συμφέροντα που λυμαίνονται 
τον πλούτο που παράγουν τα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα.

Δεν θα τους περάσει! 
Ο αγώνας για το άσυλο, εί-

ναι αγώνας για την ελεύθερη 
σκέψη και δράση.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
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Στην καβάτζα το σχέδιο για τις 
Κυριακές των καταστημάτων

«Δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση στο υπουργείο Ανάπτυ-
ξης. Το θέμα των Κυριακών έχει ρυθμιστεί επαρκώς από την προ-
ηγούμενη κυβέρνηση», δήλωσε με το γνωστό υποκριτικό ύφος 
του ο υπουργός Μπουμπούκος, προσπαθώντας να καθησυχάσει 
τις διαμαρτυρίες που ακούστηκαν μετά την αποκάλυψη ότι η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να επαναφέρει το παλιό 
σχέδιο για άνοιγμα των μαγαζιών όλες τις Κυριακές του χρόνου. 
Διαμαρτυρίες που προήλθαν ακόμα και από συντηρητικά κοινω-
νικά στρώματα, που στήριξαν την άνοδο του Μητσοτάκη στην 
εξουσία, όπως οι έμποροι.

Ομως, το Συγκρότημα Μαρινάκη, που έβγαλε την είδηση, επι-
μένει. Σε σχόλιο με το χαρακτηριστικό τίτλο «Οπισθεν ολοταχώς 
μετά τις αντιδράσεις», που δημοσιεύτηκε στη στήλη «Μικρο-οι-
κονομικός» των «Νέων», την περασμένη Τρίτη, διαβάζουμε: «Δεν 
θέλω να μεταφέρω ανεπίσημες δηλώσεις υψηλόβαθμου κυβερ-
νητικού στελέχους στην εφημερίδα τις προηγούμενες ημέρες 
(ακριβώς διότι ήταν ανεπίσημες αν και είναι καταγεγραμμένες) 
από τις οποίες προέκυψε το θέμα ούτε καν θα “φωτογραφίσω“ το 
στέλεχος αυτό, το οποίο έχει το σχέδιο στο συρτάρι του για χρήση 
στον κατάλληλο πολιτικό χρόνο».

Φαίνεται πως το σχέδιο βρίσκεται σε κάποιο συρτάρι στο 
μέγαρο Μαξίμου, όπου κατοικοεδρεύει το νεοφιλελεύθερο 
στενό επιτελείο του Μητσοτάκη, που παίρνει τις αποφάσεις και 
τις περνάει με ντιρεκτίβα στους υπουργούς οι οποίοι είναι απλά 
εκτελεστικά όργανα (αυτή είναι η ουσία του «επιτελικού κρά-
τους»). Σ' αυτή τη φάση επέλεξαν τελικά να μην ανοίξουν αυτό 
το μέτωπο που θα τους έκανε ζημιά. Θα περιμένουν «καταλλη-
λότερο πολιτικό χρόνο». Το δημοσίευμα των «Νέων», στηριγμένο 
σε καταγεγραμμένες δηλώσεις υψηλόβαθμου κυβερνητικού στε-
λέχους (υψηλόβαθμα είναι μόνο τα στελέχη του Μαξίμου), δεν 
επιδέχεται διάψευση. Και δε διαψεύστηκε από τον Μπουμπούκο, 
ο οποίος μίλησε μόνο για το υπουργείο του.

Αποφυλάκισαν τον Κορκονέα!
Ελεύθερος είναι ο δολοφόνος του 15χρονου Αλέξη Γρη-

γορόπουλου, μπάτσος Επαμεινώνδας Κορκονέας. Το Μικτό 
Ορκωτό Εφετείο Λαμίας τον έκρινε μεν ένοχο κατά το κατη-
γορητήριο (ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο), όμως του ανα-
γνώρισε ελαφρυντικό, με αποτέλεσμα ο στυγνός δολοφόνος 
να «σπάσει» τα ισόβια και να καταδικαστεί σε κάθειρξη 13 
ετών. Εχοντας ήδη 10,5 χρόνια στη φυλακή (και «μεροκάμα-
τα»), ο Κορκονέας αποφυλακίστηκε αμέσως.

Πρόκειται ασφαλώς για πρόκληση. Η απόφαση υπήρξε 
απόλυτα εναρμονισμένη με το δόγμα «νόμος και τάξις», που 
διασαλπίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο κάθε μπάτσος δολο-
φόνος θα πρέπει να ξέρει ότι θα πέσει στα μαλακά, ακόμα και 
αν στοχεύσει το σώμα ενός έφηβου και πατήσει χωρίς ίχνος 
ενδοιασμού τη σκανδάλη.

Εξίσου προκλητική ήταν και η απόφαση για αθώωση (λόγω 
αμφιβολιών!) του Σαραλιώτη, του μπάτσου που συνόδευε τον 
Κορκονέα στη δολοφονική του αποστολή και τον συνέδραμε 
όσο μπορούσε.

Περιττεύει να πούμε οτιδήποτε για την υστερική προπα-
γάνδα ενάντια στους πολιτικούς κρατούμενους, όπως ο Δη-
μήτρης Κουφοντίνας, από τους οποίους στερούν ακόμα και 
αναγνωρισμένα δικαιώματα, όπως η άδεια κρατουμένων. Η 
σύγκριση των «χαδιών» στους μπάτσους Κορκονέα-Σαραλιώτη 
με το καθεστώς εξαίρεσης που εφαρμόζεται στους πολιτικούς 
κρατούμενους «μιλάει μόνη της».

Το τυράκι και η φάκα

Διακόσια εκατομμύρια ευρώ φτά-
νουν για να επιτευχθεί διπλός 

σκοπός: πρώτο, να παγιωθεί ένας 
κεφαλικός φόρος που πριν από μερι-
κά χρόνια επιβλήθηκε ως έκτακτος, 
υποτίθεται, και δεύτερο να μπει με 
το δεξί στη διακυβέρνηση μια ακόμα 
αντιδραστική μνημονιακή κυβέρνηση.

Μπορεί η κυβερνητική προπα-
γάνδα, όπως τη διεκπεραίωναν τα 
παπαγαλάκια της στον πάντα πρό-
θυμο αστικό Τύπο, να έκανε λόγο για 
συνολική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 
περίπου 650 εκατ. ευρώ, όμως στην 
έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του 
Κράτους, που συνοδεύει το νομο-

σχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή 
διαβάζουμε ότι από τη νέα ρύθμιση 
θα προκληθεί «μείωση εσόδων, για 
το έτος 2019, ύψους 205 εκατ. ευρώ 
περίπου, από τον επαναπροσδιορισμό 
της προβλεπόμενης μείωσης του συ-
νολικού ποσού του ΕΝΦΙΑ φυσικών 
προσώπων».

Προφανώς, έχουν συμπεριλάβει 
και τα 200 εκατ. ευρώ μείωσης του 
ΕΝΦΙΑ, που είχαν προϋπολογιστεί επί 
ΣΥΡΙΖΑ. Η μείωση δε φτάνει τα 650 
εκατ. ευρώ, λοιπόν, και το κυριότερο 
είναι πως τα 205 εκατ. ή τα 405 εκατ. 
ευρώ είναι ένα ελάχιστο ποσοστό των 
2,65 δισ. ευρώ, τα οποία εισπράττο-

νται κάθε χρόνο από τον ΕΝΦΙΑ.
Η ΝΔ συνεχίζει αυτό που ξεκίνη-

σε ο ΣΥΡΙΖΑ: την ωραιοποίηση ενός 
φόρου που έχει όλα τα χαρακτηρι-
στικά του χαρατσιού. Θέλουν να μας 
κάνουν να ξεχάσουμε ότι αρχικά (το 
καλοκαίρι του 2011) οι πασόκοι του Γι-
ωργάκη και του Βενιζέλου θέσπισαν 
αυτόν το φόρο ως ΕΕΤΗΔΕ, υποσχό-
μενοι ότι θα είναι κάτι έκτακτο (το 
έβαλαν και στον τίτλο: «Εκτακτο Ει-
δικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δο-
μημένων Χώρων»), και στη συνέχεια 
οι Σαμαροβενιζέλοι πήραν αυτό το 
χαράτσι (όπως από την πρώτη στιγμή 
το ονόμασε ο ελληνικός λαός) και το 

έκαναν μόνιμο, μετονομάζοντάς το 
σε ΕΝΦΙΑ. Να ξεχάσουμε ότι ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ποντάρισε μεγάλο μέρος της 
προεκλογικής καμπάνιας του το 2015 
στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, για να 
έρθει στη συνέχεια να τον διατηρήσει 
και όταν «βγήκαμε από τα μνημόνια», 
να υποσχεθεί απλώς κάποια μικρή 
μείωσή του.

Τώρα, ο ελληνικός λαός, που έχει 
στενάξει απ’ αυτό το χαράτσι, που 
του είπαν ότι είναι έκτακτο και θα το 
καταργήσουν, καλείται να δοξάσει 
δουλικά τον Κούλη, επειδή μειώνει 
τον ΕΝΦΙΑ περισσότερο απ’ όσο είχε 
κανονίσει να τον μειώσει ο ΣΥΡΙΖΑ! 

«Να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λά-
δι να γειάνει» λέει μια παροιμία.

ΥΓ. Η διεύρυνση της ρύθμισης για 
τις 120 δόσεις έγινε για να βολευτούν 
κάποιες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. 
Η μεγαλύτερη ευελιξία (μείωση της 
ελάχιστης δόσης από 30 σε 20 ευρώ 
κτλ.) έγινε για να προσελκυστούν στη 
ρύθμιση κάποιοι οφειλέτες με σχετι-
κά μικρά ποσά (γύρω στις δύο-τρεις 
χιλιάδες ευρώ). Είναι μια απεγνωσμέ-
νη προσπάθεια να εισρεύσει κάποιο 
χρήμα στα κρατικά ταμεία από πολί-
τες που σταμάτησαν να πληρώνουν 
τους φόρους τους, γιατί δεν αντέχουν 
την τόσο βαριά φορολογία.

Φιέστες
Ο Μπακογιάννης οργάνωσε τελετή ορκω-

μοσίας στην Ακαδημία Πλάτωνος, συνεχίζο-
ντας το σόου που είχε αρχίσει προεκλογικά. 
Φώτα, κάμερες, παράταξη θριάμβου κι ένας 
δεκάρικος γραμμένος από τους συνεργάτες 
του για ν' αποπνέει τάχα ταπεινότητα και δι-
άθεση προσφοράς.

Ο Πατούλης αποφάσισε να οργανώσει τη 
δική του τελετή ενθρόνισης (συγγνώμη, ορ-
κωμοσίας) στο Ζάππειο. Και ξέσπασε ντόρος 
από διαδικτυακό δημοψήφισμα που υποστή-
ριζε ότι η τελετή θα κοστίσει στην Περιφέ-
ρεια 28.000 ευρώ. Τελικά, με ανακοίνωση και 
της Περιφέρειας ξεκαθαρίστηκε ότι η τελετή 
θα κοστίσει «10.717,20 € συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ». Φτηνοπράγματα, δηλαδή. Κι όποι-
ος ρωτήσει «γιατί να δοθούν έντεκα χιλιάρικα 
κρατικό χρήμα για να κάνουν το κομμάτι τους 
ο Πατούλης με την Πατούλαινα», είναι… λα-
ϊκιστής.

Οι συριζαίοι, πάντως, δεν ήγειραν θέμα. Τα 
ίδια έκαναν κι αυτοί, βλέπετε. Μπορεί να μην 
οργάνωναν φιέστες τύπου Πατούλη, αλλά με 
τις φιέστες τύπου Μπακογιάννη κοντά ήταν. 
Αλλωστε, από τα ίδια μαγαζιά «συμβούλων 
επικοινωνίας» και «ίματζ μέικερ» ψωνίζουν. Κι 
έτσι και τολμούσαν να βγάλουν καμιά καταγ-
γελία, οι άλλοι θα τραβούσαν από το συρτάρι 
τις δαπάνες με τις χρυσοπληρωμένες καμπά-
νιες προβολής της Δούρου (που έκανε προε-
κλογική εκστρατεία με λεφτά της Περιφέρει-
ας) και θα τους αποστόμωναν. Προτίμησαν, 
λοιπόν, να δείξουν «κατανόηση», στο πλαίσιο 
του… πολιτικού πολιτισμού.

Και μιας και μιλάμε για φιέστες, να μην 
ξεχάσουμε το νέο «μεγάλο φαγοπότι» που 
άρχισε να στρώνεται με τον ορισμό της Αγ-
γελοπουλίνας ως επικεφαλής του «Ελλάδα 
2021». Μπορεί να μην υπάρχει ανάγκη για 
γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις (που 
θα σάπιζαν, όπως η πλειοψηφία αυτών του 
2004), θα ρεύσει όμως άφθονο παραδάκι 
για την οργάνωση φιεστών της μπουρζουα-
ζίας, με το λαό να παρακολουθεί μαγεμένος 
όπως ο όχλος στους θριάμβους των ρωμαίων 
στρατηγών.

Για να καταλάβετε πώς αντιλαμβάνονται 
τα πράγματα, θυμίζουμε ότι στην αρχική 
βερσιόν του νομοσχεδίου σύστασης της 
Επιτροπής «Ελλάδα 2021» έγραψαν ότι «σκο-
πός της είναι η ανάπτυξη εθνικού αφηγήματος 
της Ελλάδας, με στόχο τη δημιουργία ενιαίας 
εικόνας και ταυτότητας της χώρας και των φο-
ρέων του ελληνικού κράτους»! Επειδή αυτό 
θύμιζε έντονα χούντα (στο πιο κουλτουριά-
ρικο), το αντικατέστησαν με το εξής: «Σκο-
πός της Επιτροπής είναι η δημιουργία ενιαίας 
εικόνας branding της χώρας και των φορέων 
του ελληνικού κράτους»! Αντιλαμβάνονται τη 
χώρα ως τουριστικό προϊόν που πρέπει να το 
πουλήσουν στο εξωτερικό, οργανώνοντας 
την απαραίτητη διαφήμιση (με λεφτά από τα 
χαράτσια που πληρώνει ο ελληνικός λαός).

Τι Μοσάντ τι ΚΥΠ…
Από τότε που η ΕΥΠ/ΚΥΠ απέκτησε 

πολιτική διοίκηση είχαμε συνηθίσει 
τις κυβερνήσεις να βάζουν επικεφαλής 
τους κάποιον απόστρατο μπάτσο ή στρα-
τιωτικό, κάποιον διπλωμάτη, κάποιον συ-
νταξιούχο δικαστικό ή κάποιο πολιτικό 
στέλεχος (όπως ήταν ο Τσίμας επί ΠΑ-
ΣΟΚ ή ο Ρουμπάτης επί ΣΥΡΙΖΑ). Ο Μη-
τσοτάκης πρωτοτύπησε και σ' αυτό, βά-
ζοντας επικεφαλής στη ζοφώδη μυστική 
υπηρεσία τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο μιας εταιρίας σεκιούριτι, που 
δεν έχει εργαστεί πουθενά αλλού, εκτός 
από τη συγκεκριμέ νη εταιρία και αρχικά 
ως φύλακας στην αμερικάνικη πρεσβεία!

Η δουλειά ήταν κλεισμένη πριν από 
τις εκλογές, όπως αποδεικνύεται από 
έγγραφα που είδαν το φως της δημοσι-
ότητας. Στις 9 Ιούλη, δυο μέρες μετά τις 
εκλογές, στο ΓΕΜΗ καταχωρίστηκε πρα-
κτικό της εταιρίας σεκιούριτι G4S, βάσει 
του οποίου ο εκλεκτός του Μητσοτάκη 
Π. Κοντολέων παραιτήθηκε από πρόε-
δρος του ελληνικού τμήματος της G4S 
στις 3 Ιούλη (τέσσερις μέρες πριν από 
τις εκλογές). Παραιτήθηκε γιατί ήξερε 
ότι θα τοποθετηθεί από τον Μητσοτάκη 
επικεφαλής στην ΕΥΠ/ΚΥΠ.

Μεγάλος ντόρος έγινε για τα τυπικά 
του προσόντα. Γέλασε και το παρδαλό 
κατσίκι, καθώς φέρεται να έχει σπουδά-
σει σε βρετανικό… ανοιχτό πανεπιστή-
μιο (δι' αλληλογραφίας, στα 34 χρόνια 
του). Ο Τσίπρας μάλιστα έκανε και πλά-
κα στον Μητσοτάκη, ρωτώντας τον στη 
Βουλή αν ο Κοντολέων είναι κιθαρίστας 
ή ντράμερ, καθώς ο ΔΟΑΤΑΠ αναγνωρί-
ζει από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο 
μόνο τα πτυχία του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών. Η πλάκα είναι πως υπό τον 
Κοντολέοντα, σε θέσεις υποδιοικητών, 
τοποθετήθηκαν ένας πρέσβης, ένας 
πρώην διευθυντής του Κέντρου Μελε-
τών Ασφαλείας και ένας λέκτορας στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δηλαδή 
άνθρωποι που έχουν πολύ περισσότερα 
τυπικά προσόντα από τον Κοντολέοντα.

Δε διαθέτουν, όμως, το βασικό ου-
σιαστικό προσόν του Κοντολέοντα, το 
οποίο περιέγραφε η πρώτη κυβερνητική 
ανακοίνωση: «τυγχάνει επίσης εκτίμησης 
και στο εξωτερικό, σε χώρες με τις οποίες 
η Ελλάδα παραδοσιακά συνεργάζεται». 
Ποιες είναι αυτές οι χώρες; Οι ΗΠΑ και 
το Ισραήλ, βεβαίως-βεβαίως. Είναι γνω-
στή, άλλωστε, η σχέση της πολυεθνικής 
G4S με τις μυστικές υπηρεσίες αυτών 
των χωρών και ιδιαίτερα με το Ισραήλ. 
Εχει κατηγορηθεί όχι μόνο για φύλαξη 
πολιτικών κρατούμενων (π.χ. Παλαιστίνι-
ων, στην Οφέρ και άλλες φυλακές), αλλά 

ακόμα και για συμμετοχή σε βασανιστή-
ρια! Γι' αυτό έχει τεθεί στο στόχαστρο 
του διεθνούς κινήματος BDS, που αγω-
νίζεται ενάντια στο καθεστώς απαρτχά-
ιντ του Ισραήλ, οργανώνοντας καμπάνιες 
μποϊκοτάζ και επιβολής κυρώσεων σε 
εταιρίες που συνεργάζονται μ' αυτό. Η 
Δικτύωση Αλληλεγγύης στην Παλαιστι-
νιακή Αντίσταση έχει οργανώσει παλαιό-
τερα κινητοποίηση συμβολικού αποκλει-
σμού των γραφείων της G4S στην Αθή-
να, την ημέρα τιμής στους παλαιστίνιους 
πολιτικούς κρατούμενους (δείτε σχετικά 
στο https://palestineresist.gr/network/
actions/86-g4s.html).

Αυτή η διάσταση εξαφανίστηκε εντε-
λώς από την κριτική των συριζαίων, οι 
οποίοι έμειναν στο ζήτημα των τυπικών 
προσόντων του Κοντολέοντα, τα οποία 
είναι ανύπαρκτα και έτσι δημιουργείται 
κώλυμα για το διορισμό του. Και σ' αυ-
τό πέτυχαν διάνα, όπως αποδεικνύεται 
από την πανικόβλητη αντίδραση της 
κυβέρνησης, η οποία δεν τόλμησε να 
διαψεύσει τίποτα και διά του Πέτσα δή-
λωσε απλώς ότι «τα ζητήματα της εθνικής 
ασφάλειας θα έπρεπε να μένουν εκτός 
μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάθε λόγο να μη θέλει 
να αναδείξει την ουσιαστική πολιτική δι-
άσταση, δηλαδή ότι ο επικεφαλής μιας 
εταιρίας που έχει στενές σχέσεις με το 
σιωνιστικό κράτος και αποτελεί βραχίο-
να της στυγνής καταστολής σε βάρος 
των παλαιστίνιων πολιτικών κρατούμε-
νων τοποθετήθηκε διοικητής της ΕΥΠ/
ΚΥΠ. Γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε 
εξίσου αμερικανόδουλη και φιλοσιωνι-
στική με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. 
Είναι η κυβέρνηση Τσίπρα που ανακή-
ρυξε το σιωνιστικό μόρφωμα «στρατη-
γικό σύμμαχο» και ανέπτυξε μαζί του τις 
διακρατικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα 
(πολιτικό, οικονομικό, στρατιωτικό, πολι-
τιστικό). Ο Μητσοτάκης συνεχίζει αυτή 
τη στρατηγική σχέση και σίγουρα η συ-
γκεκριμένη επιλογή του υπαγορεύτηκε 
από τους Αμερικανούς, οι οποίοι αδια-
φορούν για… μικροζητήματα όπως είναι 
τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει 
ένας επικεφαλής κρατικής υπηρεσίας. 
Τους αρκούν τα ουσιαστικά (με ό,τι πε-
ριλαμβάνει ο όρος για τα συγκεκριμένα 
πόστα).

ΥΓ. Ο Μητσοτάκης δημιούργησε -για 
πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού 
κράτους- και θέση Συμβούλου Εθνικής 
Ασφαλείας, στην οποία τοποθέτησε τον 
αντιναύαρχο Διακόπουλο. Εδειξε και σ' 
αυτό το επίπεδο την ανασφάλειά του 
και βάζει έναν δικό του να ελέγχει τους 
κυπατζήδες.
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Εξακολουθούν να «χαϊδεύουν»
Οπως ανακοινώθηκε από τον ΕΦΕΤ, 

η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟ-
ΚΟΜΕΙΑ ΑΕ παρήγαγε για λογαριασμό 
της εταιρίας ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
λευκό τυρί άλμης από αγελαδινό γάλα με 
την εμπορική ονομασία «ΓΑΛΠΟ» σε πλα-
στικούς περιέκτες των 900 γραμμαρίων, 
του 1 και 2 κιλών έκαστος.

Η εταιρία ΤΥΡΑΣ ΑΕ από το 2000 και 
αργότερα οι εταιρίες με διακριτικούς 
τίτλους ΟΛΥΜΠΟΣ και ΡΟΔΟΠΗ, που 
ανήκουν στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟ-
ΚΟΜΕΙΑ ΑΕ, συμφερόντων της οικογέ-
νειας Σαράντη, εισήγαγαν και εισάγουν 
νωπό και συμπυκνωμένο (εβαπορέ) γάλα, 
πρόβειο και αγελαδινό, με το οποίο παρά-
γουν φέτα ΠΟΠ, τυροκομικά και όλα τα 
υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ 
αυτό απαγορευόταν και εξακολουθεί να 
απαγορεύεται (εκτός από την παρασκευή 
ελληνικού γιαουρτιού, για την παραγωγή 
του οποίου επιτρέπεται από τον Αύγουστο 
του 2016 η χρήση εισαγόμενου γάλακτος, 
νωπού και συμπυκνωμένου).

Στις 13 Απρίλη του 2016, ο βουλευτής 
της ΝΔ Ι. Αντωνιάδης είχε υποβάλει ερώ-
τηση στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων για τις εισαγωγές 
αγελαδινού γάλακτος, νωπού και συμπυ-
κνωμένου, από τις ελληνικές, τυροκομι-
κές εταιρίες και τις γαλακτοβιομηχανίες. 
Στις 16 Μάη του 2016, του απάντησε ο Β. 
Αποστόλου παρουσιάζοντας και ένα πί-
νακα με το εισαγόμενο από τις εταιρίες 
γάλα (δείτε στο http://www.eksegersi.
gr/ckeditor_assets/attachments/3040/
apanthsh_apostoloy_ston_antwniadh-
erwthsh_4701-4755_toy_2016.pdf).

Τα στοιχεία αυτά είναι υποβαθμισμέ-
να, γιατί οι έλεγχοι των εταιριών από τους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς που υπάγονται 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων είναι υποτυπώδεις και όχι ου-
σιαστικοί.

Σύμφωνα με τον Πίνακα αυτόν, η εται-
ρία ΤΥΡΑΣ ΑΕ εισήγαγε 1701,43 τόνους 
συμπυκνωμένο αγελαδινό γάλα Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης και 5943,96 τόνους 
συμπυκνωμένο αγελαδινό άπαχο γάλα 
ΕΕ, ενώ η εταιρία ΡΟΔΟΠΗ ΑΕ εισήγαγε 
1503,94 τόνους νωπό αγελαδινό γάλα.

Με το πέρασμα του χρόνου οι εισα-
γωγές γάλακτος από τις χώρες της ΕΕ 
αυξάνονταν και αυτό συνέβαινε και από 
τις τρεις εταιρίες του ομίλου Σαράντη 
(ΤΥΡΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΣ και ΡΟΔΟΠΗ). Ανα-
φέρουμε αυτά τα στοιχεία για να επιση-
μάνουμε ότι για την παραγωγή λευκού τυ-
ριού άλμης από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ χρησιμοποιήθηκε 
και εισαγόμενο από χώρες της ΕΕ αγελα-
δινό γάλα. Σύμφωνα με το νόμο 4492/2017, 
η εταιρία όφειλε να αναγράψει ότι χώρα 
προέλευσης του γάλακτος είναι χώρα της 
ΕΕ.

Παρενθετικά, επισημαίνουμε ότι τη θέ-
ση μας πως αυτή η εταιρία χρησιμοποίησε 
εισαγόμενο γάλα για την παραγωγή λευ-
κού τυριού άλμης, δεν τη στηρίζουμε μόνο 
στο γεγονός ότι εισάγει γάλα, νωπό και συ-
μπυκνωμένο, αγελαδινό και πρόβειο, από 
χώρες της ΕΕ, αλλά και στο γεγονός ότι η 
ΤΥΡΑΣ και οι λοιπές εταιρίες συμφερό-
ντων Σαράντη έχουν πιαστεί διαχρονικά 
(από το 2000) να παράγουν φέτα ΠΟΠ 
και λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα χρη-
σιμοποιώντας εισαγόμενο γάλα, νωπό και 
συμπυκνωμένο. 

Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟ-
ΜΕΙΑ, που παράγει λευκό τυρί άλμης για 
λογαριασμό της ΛΙΝΤΛ (και όχι μόνο) 

σκόπιμα δεν ανέγραψε την προέλευση του 
γάλακτος, ως όφειλε. Γιατί θα έπρεπε να 
αναγράψει «ΕΕ», αφού είχε χρησιμοποιή-
σει εισαγόμενο γάλα, ενώ έχει πάρει από 
τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ άδεια να βάζει την 
ελληνική σημαία στα προϊόντα της, αφού 
υποτίθεται ότι χρησιμοποιεί ελληνικό νω-
πό γάλα.

Η παρανομία των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ και ΛΙΝΤΛ διαπιστώ-
θηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του 
ΕΦΕΤ, η οποία –όπως αναφέρεται στο 
σχετικό Δελτίο Τύπου- πραγματοποίησε 
έλεγχο στη ΛΙΝΤΛ. Το Δελτίο Τύπου εκ-
δόθηκε από την Κεντρική Διοίκηση του 
ΕΦΕΤ, όπως γίνεται παγίως.

Αναφέρει το Δελτίο Τύπου της Κεντρι-
κής Διοίκησης του ΕΦΕΤ: «Τα προϊόντα 
χαρακτηρίστηκαν μη κανονικά ως προς 
την επισήμανση και η απόσυρση έγινε για 
την αναγραφή από την παραγωγό εταιρεία 
της απαιτούμενης από τη νομοθεσία πλη-
ροφόρησης για τη χώρα προέλευσης του 
γάλακτος, σύμφωνα με τα στοιχεία αγοράς 
– προμήθειας γάλακτος και παραγωγής τε-
λικών προϊόντων».

Πρόκειται για πλήρη συγκάλυψη της 
παρανομίας των εταιριών, πρώτη εκ των 
οποίων (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ) 
παρήγαγε λευκό τυρί άλμης χρησιμοποι-
ώντας και εισαγόμενο γάλα και η δεύτερη 
(ΛΙΝΤΛ) το πουλούσε. Η παρανομία δεν 
περιορίζεται μόνο ως προς την επισήμαν-
ση, όπως ισχυρίζεται η Κεντρική Διοίκηση 
του ΕΦΕΤ. Η παρανομία ως προς τη χρή-
ση εισαγόμενου γάλακτος στην παραγωγή 
φέτας ΠΟΠ και τυροκομικών προϊόντων 
συνεπάγεται τουλάχιστον την αφαίρεση 
της άδειας παραγωγής φέτας ΠΟΠ και τυ-
ροκομικών προϊόντων. Η παρανομία δεν 
περιορίζεται μόνο στη μη «αναγραφή από 
την παραγωγό εταιρία της απαιτούμενης 
από την νομοθεσία πληροφόρησης για 
την χώρα προέλευσης του γάλακτος». Το 
πιο εξωφρενικό είναι ότι δεν έγινε οριστι-
κή αλλά προσωρινή απόσυρση!

Η Κεντρική Διοίκηση του ΕΦΕΤ ενήρ-
γησε έτσι, μολονότι γνωρίζει ότι ο συγκε-
κριμένος όμιλος παρανομεί συστηματικά 
από το 2000 στην παραγωγή φέτας ΠΟΠ 
και λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων με 
τη χρήση εισαγόμενου γάλακτος, αγελα-
δινού και πρόβειου, νωπού και συμπυκνω-
μένου.

Με δημοσιεύματά μας, στηριγμένα σε 
έγγραφα και όχι μόνο σε πληροφορίες, 
έχουμε αποκαλύψει τη συστηματική πα-
ρανομία των εταιριών του ομίλου Σαράντη 
και τη συστηματική προστασία που τους 
προσφέρουν όλες οι κυβερνήσεις (ΠΑ-
ΣΟΚ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ).

Στις 2 Φλεβάρη του 2019, σε άρθρο με 
τίτλο «Κρατάει χρόνια η νοθεία στο γάλα 
και στα γαλακτοκομικά» (http://www.
eksegersi.gr/issue/993/ Αγροτικά) γρά-
φαμε:

Στις 8.8.2000, το Γενικό Χημείο του 
Κράτους ενημερώνει το Τελωνείο Τρικά-
λων ότι «το δείγμα τυρού Φέτα που έγινε 
εξαγωγή με την Δ/ση -Αίτηση αριθμός 
865/2000 δεν παρασκευάστηκε 100% 
από πρόβειο γάλα, όπως προβλέπει ο Κώ-
δικας Τροφίμων, αλλά χρησιμοποιήθηκε 
και αγελαδινό γάλα σε ποσοστό 20%, η 
χρησιμοποίηση του οποίου απαγορεύεται 
για την παρασκευή του παραδοσιακού τυ-
ρού». Ποιος ήταν ο εξαγωγέας; Η γαλακτο-
βιομηχανία ΤΥΡΑΣ ΑΕ, η ναυαρχίδα της 
«Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ».

Η εν λόγω εταιρία, λοιπόν, εξήγαγε Φέ-

τα ΠΟΠ, στην παρασκευή της οποίας είχε 
χρησιμοποιήσει και αγελαδινό γάλα, στο 
καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του 
20%.

u Στις 4.11.2003, η Διεύθυνση Κτηνια-
τρικής της Νομαρχίας Πειραιά στέλνει 
στο υπουργείο Γεωργίας έγγραφο με θέ-
μα «Δειγματοληψία σε τυρί ΦΕΤΑ ΠΟΠ», 
το οποίο αναφέρει: «Σας γνωρίζουμε ότι 
σε δεσμευτική δειγματοληψία που πραγ-
ματοποιήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού 
σε τυρί ΦΕΤΑ ΠΟΠ, προερχόμενο από το 
τυροκομείο ΤΥΡΑ ΑΕ, με κωδικό HELLAS 
46-2-1 EU, ευρέθη ότι είχε παρασκευασθεί 
από γάλα ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ αντί από πρόβειο 
ή μείγμα πρόβειου-γίδινου γάλακτος και το 
λίπος είχε αντικατασταθεί από ξένη προς 
το γάλα λιπαρή ύλη (φυτικά λιπαρά). Το 
προϊόν κατεσχέθη. Παρακαλούμε για τις 
δικές σας ενέργειες».

Στο εξωτερικό εξαγωγή νοθευμένης φέ-
τας με αγελαδινό γάλα 20%, στο εσωτερι-
κό μαϊμού τυρί, με 100% αγελαδινό γάλα 
και φυτικά λιπαρά, το οποίο βαφτίστηκε 
«Φέτα ΠΟΠ»! Από τα έγγραφα που έχου-
με στα χέρια μας φαίνεται ότι ζητήθηκε 
επανεξέταση από την εταιρία «Λιακόπου-
λοι ΑΒΕΕ», η οποία όρισε ως εκπρόσωπό 
της και ιδιώτη χημικό. Εγινε αποσφράγιση 
και έλεγχος του δεύτερου δείγματος από 
χημικό του ΓΧΚ και από τον ιδιώτη χημικό 
και στο συμπέρασμα αναγράφεται: «Πρό-
κειται για δείγμα τυριού Φέτα ΠΟΠ, όπως 
παραπλανητικά δηλώνεται, ΜΗ ΚΑΝΟ-
ΝΙΚΟ-ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ, διότι βρέθηκε ότι 
έχει παρασκευασθεί από ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ 
γάλα (…) και το λίπος έχει αντικατασταθεί 
από ξένη προς το γάλα λιπαρή ύλη (φυτικά 
λιπαρά), γι' αυτό και απαγορεύεται η πώλη-
ση του προϊόντος ως τυρί και επιτρέπεται η 
πώλησή του μόνον ως μη γαλακτοκομικό 
προϊόν». Ο ιδιώτης χημικός σημειώνει: 
«Να σημειωθεί ότι ο ενδιαφερόμενος (σ.σ. 
δηλαδή η Λιακόπουλοι ΑΒΕΕ) δεν είναι ο 
παρασκευαστής του προϊόντος, το οποίο 
προμηθεύεται ως φέτα από μεγάλη τυρο-
κομική εταιρία και το διαθέτει ως έχει χω-
ρίς να προβαίνει σε καμμία παρέμβαση σε 
αυτό». Σε απλά ελληνικά, «δε φταίμε εμείς, 
η ΤΥΡΑΣ μας εξαπάτησε» (όποιος θέλει 
το πιστεύει).

u Στις 2.3.2006, ο ΕΦΕΤ ανακοινώνει 
με δελτίο Τύπου την επιβολή προστίμων 
σε διάφορες επιχειρήσεις. Στο σημείο 1 
διαβάζουμε: «ΟΛΥΜΠΟΣ, Γαλακτοβιο-
μηχανία Λάρισας ΑΕ (σ.σ. από το 2000 
έχει αγοραστεί από τους ιδιοκτήτες της 
ΤΥΡΑΣ ΑΕ). Παράβαση: Καθ' υποτροπή δε 
συμμορφώθηκε με την κείμενη νομοθεσία 
διαφήμισης του προϊόντος “ΟΛΥΜΠΟΣ, 
Φρέσκο γάλα επιλεγμένο“, παρά τις έγ-
γραφες συστάσεις που της έγιναν και την 
αρχική της συμμόρφωση. Το ΔΣ του ΕΦΕΤ 
επέβαλε πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ».

u Την 1.2.2007, σε άλλη ανακοίνωση 
του ΕΦΕΤ για την επιβολή προστίμων, 
στο σημείο 4, διαβάζουμε: «Την επιβολή 
χρηματικού προστίμου ύψους 15.000 ευ-
ρώ στην επιχείρηση ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ, διότι 
εμπορευόταν και διακινούσε τυρί (κασέρι 
ΠΟΠ) μη κανονικό και νοθευμένο. Επειτα 
από εξέταση δείγματος τυρί ΠΟΠ-κασέρι 
από το Γενικό Χημείο του Κράτους βρέθη-
κε να περιέχει αγελαδινό γάλα σε ποσο-
στό ~10%».

u Στις 17.2.2007 στο σημείο 2 δελτίου 
Τύπου του ΕΦΕΤ για την επιβολή προστί-
μων διαβάζουμε: «Την επιβολή χρηματικού 
προστίμου ύψους 20.000 ευρώ στην επι-
χείρηση ΤΥΡΑΣ ΑΕ. Η επιχείρηση παρή-
γαγε για λογαριασμό της ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ 

Χουνταίοι και χουντόφιλοι
Θαυμαστής της χούντας μεν ο αλευροβιομήχανος Λούλης, 

φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη δε. Και του δεσποταριάτου, 
βεβαίως βεβαίως.

Ο πατέρας Μητσοτάκης τον έκανε πολιτικό διοικητή του Αγίου 
Ορους (1989-1991). Τότε ανέπτυξε και ιδιαίτερες σχέσεις με τον 
ηγούμενο Εφραίμ, τον οποίο υποστήριξε μετά τις διώξεις για το 
σκάνδαλο Βατοπεδίου (ένας μπίζνεσμαν αντιλαμβάνεται έναν 
άλλο μπίζνεσμαν). Ο Χριστόδουλος τον διόρισε μέλος της Οι-
κονομικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος (1998-2008), 
κάνοντας πράξη το ρητό «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλ-
ληλη θέση».

Ο υιός Μητσοτάκης έκανε τον αλευροβιομήχανο γενικό γραμ-
ματέα Τουρισμού (στο χώρο των μπίζνες καμιά δουλειά δεν είναι 
ντροπή…)!

Στο μεταξύ, ο αλευροβιομήχανος πρόλαβε να αναδειχτεί πρώ-
τος σε σταυρούς δημοτικός σύμβουλος του Μπέου (ουδέν περαι-
τέρω σχόλιο!) και να γράψει κι ένα βιβλίο με τίτλο «Η επιβίωση 
της Ελλάδας μέσα από διαδοχικά θαύματα» (Ψυχογιός, 2015), 
στο οποίο υμνεί τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, τον οποίο επισκε-
πτόταν τακτικά στον Κορυδαλλό και ανέπτυξαν προσωπική φιλία!

Το έχει, λοιπόν, όλο το πακέτο η επιλογή του Κούλη για τη γενι-
κή γραμματεία Τουρισμού: καπιταλιστής, άνθρωπος της Εκκλη-
σίας, ακροδεξιός μέχρι το μεδούλι. Γι’ αυτό και ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, όταν ρωτήθηκε σχετικά, δήλωσε ότι «επί του θέ-
ματος έχει απαντήσει ο ίδιος ο κ. Λούλης», και παρέπεμψε στην 
απάντηση του αλευροβιομήχανου. Ο Μητσοτάκης, μέσω του εκ-
προσώπου του, κατέστησε σαφές ότι ο Λούλης είναι προσωπική 
του επιλογή και οι ύμνοι του στους χουνταίους δεν τον ενοχλούν.

ΥΓ. Στη φωτογραφία, από αριστερά: Εφραίμ, Μπέος, Λούλης. 
Ο ανθός του ελληνικού έθνους!

Θεοσέβεια…
Αφού βόλεψε τον Λούλη στον Τουρισμό, ο Μητσοτάκης απο-

φάσισε να τοποθετήσει στη θέση που επί πρωθυπουργίας του 
πατέρα του κρατούσε ο Λούλης, έναν εφοπλιστή.  Ο Αθανάσιος 
Μαρτίνος αναλαμβάνει Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Ορους, 
σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από κυβερνητικές 
πηγές. Με την τοποθέτησή του, λένε οι ίδιες πηγές, συμφωνούν 
όλοι, από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τους 
Πατριάρχες Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων μέχρι και τον Αρχι-
επίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο. Εχει καλά… διαπιστευτήρια ο εφο-
πλιστής Μαρτίνος. Οπως γράφουν εκκλησιαστικές ιστοσελίδες, 
«έχει ενισχύσει οικονομικά πολύ το Αγιο Ορος, με δωρεές του 
σε όλες τις ιερές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας».

Εμείς βέβαια, άθρησκοι ως γνωστόν και μη ακολουθούντες το 
δόγμα «πίστευε και μη ερεύνα», εξακολουθούμε να έχουμε απο-
ρίες. Απορούμε, για παράδειγμα, πώς είναι δυνατόν ένας εφο-
πλιστής («μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες»!) να παρατάει 
τις μπίζνες και ν' αφιερώνει μέρος του χρόνου του σε πολιτικά 
καθήκοντα; Μάλλον από βαθιά πίστη, όχι από επιχειρηματικό 
ενδιαφέρον…

Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή
Οπως έγινε γνωστό, από τις 9 Ιούλη διορίστηκε σε θέση ειδικής 

συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυ-
πουργό Ακη Σκέρτσου η γνωστή δημοσιογράφος-τηλεπαρουσι-
άστρια Μαρία Χούκλη, η οποία δεν ήταν εμφανώς συνδεδεμένη 
με τη Δεξιά. Περισσότερο για ΠΑΣΟΚ την είχε ο κόσμος, αλλά 
το ΠΑΣΟΚ… μας τελείωσε. Ο Κούλης είναι πια ο βασικός πόλος 
της αστικής πολιτικής και θέλει να στελεχώσει το προσωπικό του 
επιτελείο με ανθρώπους που δεν είναι συνδεδεμένοι με την πα-
λιά Δεξιά (Σαμαράδες, εθνικιστικοί κρωγμοί και τα παρόμοια). 
Γι' αυτό έστειλε τον μετριοπαθή δεξιό Ζούλα στην ΕΡΤ, γι' αυτό 
έβαλε επικεφαλής στο προσωπικό του Γραφείο Τύπου (στη θέση 
του Ζούλα) τον ποταμίσιο Τσιόδρα, γι' αυτό πήρε και τη Χούκλη, 
η οποία προβλέπουμε θα πάρει και μια εκπομπή στην ΕΡΤ, για 
να φιλοτεχνεί το κυβερνητικό προφίλ (και το προφίλ του Κούλη) 
όχι με εμέσματα τύπου Ακριβοπούλου, αλλά με κομψότητα και 
χάρη, πασπαλισμένες με… αντικειμενικότητα.
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τυρί (κασέρι ΠΟΠ) μη κανονικό και 
νοθευμένο. Επειτα από εξέταση δείγ-
ματος τυρί ΠΟΠ-κασέρι από το ΓΧΚ, 
βρέθηκε να περιέχει αγελαδινό γάλα 
σε ποσοστό ~10%».

Η εν λόγω εταιρία μας είχε στεί-
λει εξώδικο. Απαντώντας, καλέσαμε 
τα στελέχη της να μην ξύνονται στη 
γκλίτσα του τσοπάνη (http://www.
eksegersi.gr/issue/992/Αγροτι-
κά/32220. Κύριοι-ξύνεστε-στη-γκλί-
τσα-του-τσοπάνη) και αποκαλύπταμε:

Στην 125η συνεδρίαση του ΔΣ του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία έγινε στις 
11 Δεκέμβρη του 2018, ο διευθύνων 
σύμβουλος του Οργανισμού Μπακα-
λέξης κατέθεσε εισήγηση (αρ. Πρωτ. 
52694/07.12.2018) με θέμα: «Επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων σε επιχειρή-
σεις γάλακτος κατά τον έλεγχο των 
οποίων διαπιστώθηκαν παραβάσεις 
της νομοθεσίας περί ισοζυγίων γάλα-
κτος». Ο Πίνακας 1 (φωτογραφία) της 
εισήγησης Μπακαλέξη περιλαμβάνει 
πέντε γαλακτοβιομηχανίες, για τις 
οποίες προτείνεται η επιβολή διοι-
κητικών κυρώσεων. Στην πρώτη θέση 
του Πίνακα βρίσκεται η «Ελληνικά 
Γαλακτοκομεία ΑΕ». Οπως σημειώ-
νεται, ο έλεγχος έγινε στις 22.3.2018, 
αφορούσε τους μήνες Ιανουάριο-
Μάρτιο 2018 και έγινε αποδεκτός από 
την εταιρία. Σημειώνεται ότι η εταιρία 
παράγει: «γιαούρτια, φέτα ΠΟΠ, τυ-
ριά μαλακά, ημίσκληρα, τυρογάλα-
κτος». Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι: 
«Η επιχείρηση κάνει χρήση συμπυ-
κνωμένου γάλακτος στην παραγωγή 
τυροκομικών προϊόντων και επιπλέον 

αναγράφει στις συσκευασίες αυτών 
από παστεριωμένο και όχι από συ-
μπυκνωμένο γάλα – Παραπλανητική 
επισήμανση».

Στις 9 Απρίλη του 2019, σε ρεπορ-
τάζ υπό τον τίτλο: «Αποκαλυπτικό έγ-
γραφο της ελληνικής πρεσβείας στο 
Βουκουρέστι: “Ελληνικό γιαούρτι“ 
παραγωγής Ρουμανίας!» (http://www.
eksegersi.gr/Επικαιρότητα/32820. 

Αποκαλυπτικό-έγγραφο-της-ελληνι-
κής-πρεσβείας-στο), αποκαλύπταμε 
έγγραφο της ελληνικής πρεσβείας 
που ενημέρωνε για τα εξής:

«Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών, 
σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν έρευνας 
σε καταστήματα πώλησης τροφί-
μων και στις μεγαλύτερες αλυσίδες 
supermarket στη Ρουμανία, εντοπίσα-
με 7 εταιρίες που παράγουν γιαούρτι 

με την ένδειξη “ελληνικό“ 
ή “ελληνικού τύπου“.

«Σε αυτές περιλαμ-
βάνεται και η ελληνικών 
συμφερόντων εταιρία 
Olympus που διαθέτει 
ιδιόκτητο εργοστάσιο 
στην περιοχή του Brasov 
και παράγει προϊόντα 
που διανέμονται στην 
τοπική αγορά με την 
επωνυμία “Stragghisto“ 
και “ελληνικό γιαούρτι“. 
Εάν δεχθούμε ότι ελλη-
νικό γιαούρτι δύναται να 
χαρακτηρισθεί μόνο το 
γιαούρτι που παρασκευ-
άζεται στην Ελλάδα, τότε 
θα πρέπει να ζητήσου-
με και από την ελληνική 
εταιρία να μετονομάσει 
τα προϊόντα της.

Επιπλέον, η Lidl εισά-
γει και διανέμει “ελληνικό 
γιαούρτι“, το οποίο παρά-
γεται στην Πολωνία»!

Συστηματικά, λοιπόν, 
οι φίρμες του ομίλου 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟ-

ΚΟΜΕIΑ ΑΕ (ΤΥΡΑΣ, ΟΛΥΜΠΟΣ και 
ΡΟΔΟΠΗ) παράγουν φέτα ΠΟΠ και 
λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα χρη-
σιμοποιώντας εισαγόμενο γάλα από 
χώρες της ΕΕ. Επιστρέφοντας στην 
υπόθεση με το λευκό τυρί άλμης από 
αγελαδινό γάλα, ρωτάμε: θα τολμή-
σει ο Μ. Βορίδης, υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του 
Μητσοτάκη, να δώσει εντολή στον 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να αφαιρέσει από 
τις εταιρίες του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ την άδεια παρα-
γωγής φέτας ΠΟΠ και τυροκομικών 
προϊόντων και την άδεια χρησιμο-
ποίησης της ελληνικής σημαίας στα 
προϊόντα της (άδεια που υποδηλώνει 
ότι χρησιμοποιείται αποκλειστικά νω-
πό ελληνικό γάλα);

Ρωτάμε γιατί ο Βορίδης δήλωσε 
πρόσφατα με στόμφο ότι «το θέμα 
των ελληνοποιήσεων και του μιμητι-
σμού των ελληνικών προϊόντων υπήρ-
ξε στόχος διακηρυγμένος της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης και πολλών 
προηγούμενων και ακόμη περισσό-
τερων υπουργών. Είναι ένα τεράστιο 
ζήτημα που αφορά το εισόδημα των 
παραγωγών. Γιατί δεν αντιμετωπί-
στηκε μέχρι σήμερα; (…) Ενα μήνυμα 
ξεκάθαρο το οποίο θέλω να στείλω: 
Σεβόμαστε πάρα πολύ την ελληνική 
βιοτεχνία και βιομηχανία τροφίμων. 
(…) Θέλουμε να την στηρίξουμε αλ-
λά θα υπάρξει αυστηρή τήρηση της 
νομιμότητας ειδικά στα θέματα αυτά 
των παράνομων ελληνοποιήσεων και 
του μιμητισμού. Να είμαστε συνεν-
νοημένοι ότι γνωρίζουμε. Και επειδή 
γνωρίζουμε θέλω από εδώ να πω ότι 
θα ζητήσουμε απόλυτη συμμόρφωση. 
Δεν θα υπάρξει έκπτωση ως προς σ’ 
αυτό» (οι εμφάσεις δικές μας).

Εμείς θεωρούμε δημαγωγική αυτή 
τη δήλωση Βορίδη. Για την κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη τα συμφέροντα των 
γαλακτοβιομηχανιών είναι πάνω από 
τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων και 
της κτηνοτροφίας.

τους παρανομούντες γαλακτοβιομήχανους

Ο ΕΦΕΤ συνεχίζει να εξαπατά καταναλωτές και κτηνοτρόφους

Παλιά του τέχνη κόσκινο
Η Περιφερειακή Διεύθυνση 

Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης του ΕΦΕΤ σε έλεγ-
χο που έκανε στη ΛΙΝΤΛ βρήκε 
ότι η εταιρία πουλούσε λευκό 
τυρί άλμης από αγελαδινό γά-
λα, που παράγει η ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΊΑ ΑΕ, στο 
οποίο δεν αναγράφεται η χώ-
ρα προέλευσης του γάλακτος. 
Δεν αναγράφεται, γιατί η εται-
ρία αυτή, εν γνώσει της ΛΙΝΤΛ, 
χρησιμοποιεί στην παραγωγή 
φέτας, τυροκομικών και λοιπών 
γαλακτοκομικών προϊόντων και 
εισαγόμενο γάλα και γι’ αυτό 
στη συσκευασία των γαλακτο-
κομικών της προϊόντων έπρε-
πε να αναγράφεται ως χώρα 
προέλευσης του γάλακτος η 
ΕΕ, όπως αναλυτικά γράφουμε 
παραπάνω. 

Αυτό όμως δεν το θέλει η 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟ-
ΜΕΙΑ ΑΕ, γιατί από το 2014 έχει 
αποκτήσει το δικαίωμα, όπως 
και όλες οι μεγάλες γαλακτο-
βιομηχανίες, να βάζει στις συ-
σκευασίες των προϊόντων της 
την ελληνική σημαία, υποδη-
λώνοντας ότι αυτά παράγονται 
με ελληνικό γάλα.

Η Κεντρική Διοίκηση του 
ΕΦΕΤ εξέδωσε στις 8 Αυγού-
στου Δελτίο Τύπου, με το οποίο 

έκρυψε τη χοντρή παράβαση 
της εταιρίας (παραγωγή λευκού 
τυριού άλμης και με εισαγόμε-
νο γάλα) και την υποβάθμισε 
σε παράβαση επισήμανσης 
(μη αναγραφή της προέλευσης 
του γάλακτος).

Φυσικά, η Κεντρική Διοίκηση 
του ΕΦΕΤ γνωρίζει (όχι μόνο 
απ’ αυτή την περίπτωση) ότι οι 
γαλακτοβιομήχανοι χρησιμο-
ποιούν εισαγόμενο γάλα, νωπό 
και συμπυκνωμένο. Οπως γνω-
ρίζει και ο άλλος ελεγκτικός φο-
ρέας, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ότι 
από τις αρχές της δεκαετίας 
του 2000 οι γαλακτοβιομήχα-
νοι εισάγουν δεκάδες χιλιάδες 
τόνους συμπυκνωμένου γά-
λακτος, που το αραιώνουν σε 
αναλογία 1 προς 4 και παράγουν 
μ’ αυτό όλα τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα, όπως και δεκάδες χι-
λιάδες τόνους νωπό αγελαδινό 
και πρόβειο γάλα. Γνωρίζουν 
ακόμα πολύ καλά, ότι οι γαλα-
κτοβιομηχανίες έχουν κοινές 
δεξαμενές, στις οποίες ανακα-
τεύουν νωπό και συμπυκνωμένο 
γάλα (αραιωμένο με νερό) και 
παράγουν όλα χωρίς εξαίρεση 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Κι ενώ κρατάει χρόνια αυτή 
η κολόνια, ο ΕΦΕΤ συνεχίζει 
να εξαπατά τους καταναλω-

τές και τους κτηνοτρόφους. Σε 
δελτίο Τύπου που εξέδωσε η 
Κεντρική Διοίκηση στις 12 Αυ-
γούστου, τέσσερις μέρες μετά 
την ανακάλυψη της διαρκούς 
απάτης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑ-
ΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ, στην οποία 
αναφερθήκαμε παραπάνω, δι-
αβάζουμε:

«Το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο 
Ε.Φ.Ε.Τ., με γνώμονα την προ-
στασία τόσο των συμφερόντων 
των καταναλωτών όσο και της 
ελληνικής αγροτικής παραγω-
γής, εντείνει τους ελέγχους, 
ενώ καλεί: 

α) τις γαλακτοκομικές επιχει-
ρήσεις να δείχνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στην υποχρεωτική 
αναγραφή εμφανώς της προέ-
λευσης του γάλακτος στην επι-
σήμανση των γαλακτοκομικών 
προϊόντων τους και 

β) τους καταναλωτές να δι-
αβάζουν προσεκτικά την επι-
σήμανση ώστε το προϊόν που 
πληρώνουν να ανταποκρίνεται 
σε αυτό που πραγματικά επιθυ-
μούν να αγοράσουν. 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστά στις Ελ-
ληνικές επιχειρήσεις να προ-
στατέψουν τον έλληνα και ξένο 
καταναλωτή, τη διάσημη Ελλη-
νική διατροφή, τα μοναδικά Ελ-

ληνικά αγροτικά προϊόντα, τις 
ανερχόμενες Ελληνικές εξαγω-
γές, αλλά και αυτές τις ίδιες τις 
δικές τους επιχειρήσεις και τους 
εργαζόμενους σε αυτές, από κο-
ντόφθαλμες και επιβλαβείς για 
όλους κακές πρακτικές».

Πρόκειται για ένα μάτσο ψέ-
ματα.

u Είναι ψέμα, ότι ο ΕΦΕΤ 
έχει γνώμονα την υπεράσπιση 
των συμφερόντων των κατα-
ναλωτών και της ελληνικής 
αγροτικής παραγωγής. Και ο 
ΕΦΕΤ και ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, 
κατόπιν εντολών της πολιτικής 
ηγεσίας του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
επιτρέπουν σιωπηρά στους 
γαλακτοβιομήχανους να πα-
ράγουν φέτα ΠΟΠ, τυροκομι-
κά και λοιπά γαλακτοκομικά 
προϊόντα χρησιμοποιώντας 
εισαγόμενο γάλα, νωπό και συ-
μπυκνωμένο. Τους επιτρέπουν 
ακόμα –άκουσον! άκουσον!- να 
«κοτσάρουν» στις συσκευασίες 
των προϊόντων τους την ελλη-
νική σημαία, υποδηλώνοντας 
έτσι ότι χρησιμοποιούν μόνο 
νωπό ελληνικό γάλα για την πα-
ραγωγή τους.

u Είναι ψέμα ότι συνιστούν 
στις γαλακτοκομικές επιχει-
ρήσεις να δίνουν ιδιαίτερη 

προσοχή στην αναγραφή της 
προέλευσης του γάλακτος. Σ’ 
αυτό το σημείο προδόθηκαν, 
χρησιμοποιώντας το ρήμα 
«συνιστούν», ενώ θα έπρεπε 
να γράψουν «υποχρεώνουν». 
Αυτή η διαφοροποίηση στη 
χρήση του ρήματος αποκαλύ-
πτει την έμμεση και καλυμμένη 
προστασία που προσφέρει η 
Κεντρική Διοίκηση του ΕΦΕΤ 
στους γαλακτοβιομήχανους, 
έναντι όσων αποκαλύπτουμε τις 
παρανομίες τους. Την ίδια και 
μεγαλύτερη προστασία τους 
προσφέρει ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, 
όπως γνωρίζουν οι αναγνώστες 
μας.

u Είναι ψέμα ότι καλούν 
τους καταναλωτές να διαβά-
ζουν την επισήμανση του γά-
λακτος που αναγράφεται στη 
συσκευασία των γαλακτοκομι-
κών προϊόντων. Στο σημείο αυ-
τό ας πούμε κάποια πράγματα 
που δεν είναι ευρέως γνωστά. 
Στις συσκευασίες των προϊό-
ντων δεν αναγράφεται η χώρα 
αρμέγματος και έτσι δεν είναι 
δυνατόν ο απλός καταναλωτής 
να επισημάνει τη χώρα προ-
έλευσης του γάλακτος, αφού 
δε γνωρίζει την πρακτική των 
γαλακτοβιομήχανων με τις 
μαζικές εισαγωγές γάλακτος 

και τις διάφορες κινήσεις μέσω 
των οποίων παρουσιάζουν αυ-
τό το γάλα ως ελληνικό. Ετσι, 
ενώ είναι πρακτικά αδύνατο 
για τους καταναλωτές να δια-
κρίνουν τη χώρα προέλευσης 
του γάλακτος, ο ΕΦΕΤ τους 
«χρεώνει» με αυτό το καθήκον 
που είναι πρακτικά αδύνατο να 
εκτελεστεί.

u Είναι ψέμα ότι ο ΕΦΕΤ 
συνιστά στους γαλακτοβιομή-
χανους να προστατεύσουν τους 
καταναλωτές. Οταν τους προ-
στατεύει συστηματικά από τους 
καταγγέλλοντες τις παρανομίες 
τους, τους συνιστά το αντίθετο 
απ’ αυτό που ισχυρίζεται.

Εδώ και χρόνια αποκαλύ-
πτουμε συνεχώς τις παρανο-
μίες των γαλακτοβιομήχανων, 
αλλά οι κυβερνήσεις όλων των 
χρωμάτων τους προσφέρουν 
απόλυτη προστασία, προσπα-
θώντας να παρεμποδίσουν την 
αποκαλυπτική μας δουλειά. 
Eκείνο που θα επαναλάβουμε, 
κλείνοντας, είναι ότι θα συνε-
χίσουμε να αποκαλύπτουμε 
το ρόλο των ελεγκτικών μη-
χανισμών –ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
και ΕΦΕΤ- με στόχο να τους 
αναγκάσουμε να εφαρμόσουν 
με ευλάβεια την ισχύουσα νο-
μοθεσία.
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Η φετινή καλοκαιρινή περίο-
δος είναι ίσως η χειρότερη 

από τη σύσταση του ελληνικού 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου, 
όσον αφορά τις κινήσεις των 
ομάδων για να ενισχύσουν  το 
ρόστερ τους ενόψει της νέας 
αγωνιστικής περιόδου. Η πλήρης 
απαξίωση του ποδοσφαιρικού 
«οικοδομήματος» σε συνδυασμό 
με την οικονομική κρίση  έχουν 
αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα 
στις επαγγελματικές κατηγορίες 
και δεν αφήνουν περιθώρια για 
αισιόδοξες προβλέψεις. Οσον 
αφορά το αγωνιστικό μέρος του 
πρωταθλήματος, δεν μπορούμε 
να περιμένουμε σημαντική δι-
αφοροποίηση από την περσινή 
περίοδο και όπως όλα δείχνουν, 
το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί 
στην κόντρα ανάμεσα στον ΠΑ-
ΟΚ και τον Ολυμπιακό. 

Οι δυο ομάδες είναι μακράν 
καλύτερες από τις υπόλοιπες, το 
«δίδυμο» είναι μπετό κατά την ιπ-
ποδρομιακή διάλεκτο. Μένει να 
δούμε ποιο θα είναι το φορκάστ, 
μιας και στο τελικό αποτέλεσμα 
σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι 
«εξωαγωνιστικοί παράγοντες». 
Με τον ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία ο 
Σαββίδης είχε σαφέστατο πλεο-
νέκτημα, αφενός γιατί κατάφερε 
με τη βοήθεια της κυβέρνησης 
να εκλέξει  φίλα προσκείμενη 
διοίκηση στην ΕΠΟ και αφετέ-
ρου γιατί ο Μαρινάκης ήταν το 
«κόκκινο πανί» για τον Τσίπρα 
και την παρέα του, αφού είχε 
αναλάβει σχεδόν εργολαβικά 
να ασκεί αντιπολίτευση και δεν 
κρατούσε ούτε τα προσχήματα 
στο αβαντάρισμα του Κούλη. 
Με την κυβερνητική εναλλαγή 
το παιχνίδι γίνεται πιο περίπλο-
κο. Ο νέος υφυπουργός Αθλη-
τισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, 
είναι ταγμένος αθλητικά στην 
ερυθρόλευκη οικογένεια και 
έχει πολιτογραφηθεί ως άνθρω-
πος του Μαρινάκη, όμως από τις 
μέχρι σήμερα επιλογές της η κυ-
βέρνηση δεν δείχνει να θέλει να 
τα σπάσει με τον Σαββίδη.

Η εκτίμηση είναι ότι σε πρώτη 
φάση η κυβέρνηση θα προσπα-
θήσει να κερδίσει χρόνο, να 
εφαρμόσει γραμμή ουδετερότη-
τας ανάμεσα στις δυο πλευρές 
και να διασφαλίσει ότι δε θα 
υπάρχουν «τρικλοποδιές» ανά-
μεσα στους δυο καπιταλιστές. 
Το αν το χρονικό διάστημα της 
«ουδετερότητας» θα είναι μικρό 
ή μεγάλο θα εξαρτηθεί και από 
τα αποτελέσματα των ομάδων 
εντός του αγωνιστικού χώρου. 
Αν κάποια από τις δυο καταφέ-
ρει να αποκτήσει βαθμολογικό 
προβάδισμα, τα πράγματα θα εί-
ναι εύκολα για τον Κούλη, αφού 
δε θα χρειαστεί να «επέμβει». 
Αν όμως η μάχη πηγαίνει πόντο-
πόντο, όσο πλησιάζουμε προς το 
τέλος του πρωταθλήματος είναι 
σίγουρο ότι θα χρησιμοποιηθούν  
και «μη συμβατικά» μέσα για την 

επίτευξη του στόχου, οπότε η σύ-
γκρουση θα είναι αναπόφευκτη 
και η κυβέρνηση θα πρέπει να 
διαλέξει στρατόπεδο.

Με βάση τα σημερινά δε-
δομένα, ο ΠΑΟΚ έχει και τον 
ενθουσιασμό από την περσινή 
επιτυχία, είναι πιο «δεμένος» 
και «πιο ομάδα» σε σύγκριση με 
τον Ολυμπιακό, ενώ θα έχει ένα 
εξωαγωνιστικό  αβαντάζ, αφού 
ακόμα και στην περίπτωση που 
εφαρμοστεί αυστηρά το «50-
50» θα πάρει τα «σπόρια». Ο 
Ολυμπιακός είναι καλύτερος 
σαν έμψυχο υλικό, ξεκίνησε πολύ 
καλά στις ευρωπαϊκές του υπο-
χρεώσεις και έχει το κίνητρο να 
επανέλθει στην κορυφή (πιθανό-
τατα, ντεζαβαντάζ για τους ερυ-
θρόλευκους να αποτελέσουν και 
οι ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις 
στο Champions League).

Η εκτίμηση-πρόβλεψη της 
στήλης είναι ότι η σύγκρουση 
των δυο ομάδων δε θα αργήσει 
και ο Κούλης θα πρέπει να προ-
ετοιμάζεται για το ρόλο του δι-
αιτητή. Οσον αφορά το νικητή, 
είναι παγερά αδιάφορο για τη 
στήλη αν θα είναι ο γαύρος του 
Πειραιά ή ο γαύρος της Βόρειας 
Ελλάδας. 

Το ποδοσφαιρικό 
οικοδόμημα αλλά-

ζει και όπως λέει και ο 
συνάδελφος αθλητικο-
γράφος Κώστας Καί-
σαρης, θα μπορούσαμε 
να χαρακτηρίσουμε τις 
συντελούμενες αλλα-
γές  με τη φράση «το 
τέλος του αθηνοκεντρι-
κού ποδοσφαίρου». Αν 
και με μια πρώτη ματιά 
η φράση δικαιολογεί-
ται από τα δεδομένα, 
τα πράγματα είναι πιο 
περίπλοκα. Στη φετινή 
αγωνιστική περίοδο, 
από τις 40 ομάδες που 
αγωνίζονται στις επαγ-
γελματικές κατηγορίες 
(Super League 1, Super 
League 2 και Football 
League) μόλις 8 έχουν 
έδρα το λεκανοπέδιο 
της Αττικής, όταν την 
περίοδο 2003-2004 οι 
10 από τις 16 ομάδες 
της Α’ Εθνικής ήταν 
ομάδες της Αττικής. Η 
αλλαγή που συντελέ-
στηκε μέσα σε 15 χρό-
νια είναι σημαντική.

Μια πρώτη εξήγηση 
που θα μπορούσαμε 
να δώσουμε είναι ότι 
η οικονομική κρίση και 
η έλλειψη «ρευστού» 
ξεκαθάρισαν το τοπίο, 
με αποτέλεσμα ομάδες 
που δεν εκπροσωπού-
σαν τίποτα παραπάνω 
από τη ματαιοδοξία 
των προέδρων τους 
και τα στενά όρια της 
γειτονιάς να μην έχουν 

λόγο ύπαρξης. Αυτή η εκδοχή 
σημαίνει ότι το λεκανοπέδιο 
χτυπήθηκε περισσότερο από την 
κρίση σε σχέση με την περιφέ-
ρεια, όπου υπάρχουν ακόμα κα-
πιταλιστές που έχουν διάθεση να 
ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο 
και να κερδίσουν άμεσα ή έμμε-
σα από αυτό. Τα οικονομικά στοι-
χεία δε δείχνουν κάτι τέτοιο, άρα 
θα πρέπει να διερευνήσουμε λί-
γο πιο διεξοδικά το θέμα.

Κατά την άποψη της στήλης 
και χωρίς να παραγνωρίζεται η 
δυσμενής επίδραση της οικονο-
μικής κρίσης και στο χώρο του 
ποδοσφαίρου, σημαντικότεροι 
λόγοι είναι η διάλυση της πο-
δοσφαιρικής «παραγωγικής» 
διαδικασίας, ο τρόπος που «ξε-
πλένεται» το μαύρο χρήμα και 
οι αλλαγές στη διάρθρωση  της 
τοπικής διοίκησης με τη δημι-
ουργία των καλλικρατικών και 
μητροπολιτικών δήμων.  Τα προ-
ηγούμενα χρόνια, οι μικρότερης 
δυναμικότητας ομάδες είχαν μια 
φουρνιά παίχτες από τις ακαδη-
μίες τους και «έχτιζαν» γύρω 
από αυτούς το ρόστερ τους. 
Γύρω από την ομάδα συσπει-
ρώνονταν και οι φίλαθλοι της 
περιοχής που υποστήριζαν τα 

δικά τους παιδιά, έβρισκαν και 
έναν τοπικό επιχειρηματία που 
φιλοδοξούσε να γίνει δήμαρχος 
ή ένα «χορηγό» που ήθελε να 
νομιμοποιήσει τα οικονομικά του 
και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα 
«επιβίωνε» στις επαγγελματικές 
κατηγορίες. Πλέον, με τη διάλυ-
ση της ποδοσφαιρικής παραγω-
γικής διαδικασίας, μια τοπικής 
εμβέλειας ομάδα είναι πολύ 
δύσκολο να έχει δικούς της παί-
χτες, με συνέπεια να χρειάζεται 
μεγαλύτερο μπάτζετ και να μην 
υπάρχει η συσπείρωση των τοπι-
κών φιλάθλων γύρω της. Επιπλέ-
ον, με τη συνένωση των δήμων η 
διαδικασία εκλογής των τοπικών 
αρχών έγινε πιο σύνθετη, οπότε 
μειώθηκε ο αριθμός των επίδο-
ξων ηγετών που θα μπουν μπρο-
στά για τη δόξα της γειτονιάς ή 
της περιοχής. Αν σ' αυτά προσθέ-
σουμε ότι μέσα από το αθλητικό 
στοίχημα μπορεί να «ξεπλυθεί» 
πιο εύκολα και πιο ανώνυμα το 
«μαύρο» χρήμα, καταλαβαίνου-
με γιατί μειώνονται συνεχώς οι 
ομάδες ευκαιρίας χωρίς κοινω-
νική και οπαδική «γείωση». 

Στο λεκανοπέδιο αυτά τα φαι-
νόμενα λειτουργούν πιο έντονα 

σε σχέση με την περιφέ-
ρεια. Αναλογικά και η 
Θεσσαλονίκη έχει πλη-
γεί από το φαινόμενο, 
αφού από τις τέσσερις 
ομάδες (ΠΑΟΚ, Αρης, 
Ηρακλής και Απόλλων 
Καλαμαριάς) μόνο οι 
δυο μεγάλες επιβιώνουν. 
Αυτό εξηγεί την αλλαγή 
στη γεωγραφική σύν-
θεση των ομάδων στις 
επαγγελματικές κατηγο-
ρίες του ποδοσφαίρου. 
Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

ΥΓ1. Ο τίτλος είναι το 
σύνθημα σε πανό με το 
οποίο οι οργανωμένοι 
οπαδοί του Παναιτω-
λικού διαμαρτυρήθη-
καν για την προκλητική 
αθώωση του μπάτσου-
δολοφόνου Κορκονέα.  
Το πανό υπήρχε στο πέ-
ταλο, στο φιλικό με την 
Μπενφίκα Β’, και λόγω 
της καλοκαιρινής δια-
κοπής της αγωνιστικής 
δράσης ήταν η μοναδική 
παρέμβαση διαμαρτυρί-
ας σε αθλητικό χώρο. Οι 
σχετικές φωτογραφίες 
που κυκλοφόρησαν στο 
διαδίκτυο ήταν χαμηλής 
ανάλυσης και θα «χάνο-
νταν» στο ασπρόμαυρο 
της στήλης, γι’ αυτό και 
δεν υπάρχει το οπτικό 
υλικό από την παρέμβα-
ση των «Warriors» που 
για μια ακόμα φορά επι-
βεβαίωσαν τον αντιφα-
σιστικό και αντικαπιτα-
λιστικό προσανατολισμό 
της «Θύρα 6».

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

«Το αίμα δεν είναι νερό, η μνήμη δεν 
είναι σκουπίδι 6/12/08»

Δύο χιλιάδες δεκαεννιά
πού είσαι, της ανατροπής γενιά;

Καλωσορίσατε. Βγάλτε μια μαύρη κόλλα χαρτί (αρκετά πια 
με τη λευκή, τους ευφημισμούς και τα κατά συνθήκη ψεύδη) και 
γράψτε περί το παραδοσιακό «πώς πέρασα το καλοκαίρι μου».

Φεύγει βαρύς ο Αύγουστος, φεύγει το καλοκαίρι
όλα στον κόσμο φεύγουνε εκτός απ' την απάτη
που αλυσοδένει τους λαούς και τη ζωή τσακίζει.

Οι ακραιφνείς και αφιονισμένοι επαναστάτες των πληκτρο-
λογίων ας μην μπουν στον κόπο. Εγραψε αντ' αυτών η λαϊκή 
μούσα:

Ηλιοκαμένοι έρχονται, απόλαυση γεμάτοι
χορτάτοι αλλά έχοντας στην πείνα το 'να μάτι.

Βαράνε όλα τα σήμαντρα, βαράνε τις καμπάνες
καλούνε σε συναγερμό, πω, πω, θα κλάψουν μάνες!
Αρχίζουν τα συνθήματα, «χαμός», «δεν θα περάσει»
«ξεσηκωμός», «αντίσταση», «βγείτε όλοι στο δρόμο»

και ο λαός πισωπατάει και τους κοιτάει με τρόμο.
Πέσαμε από τα σύννεφα πάλι με τη δημοσιοποίηση της 

ετήσιας απολογιστικής έκ-
θεσης της υπηρεσίας Εσω-
τερικών Υποθέσεων για το 
2018, που «αποκαλύπτει» 
εμπλοκή αστυνομικών σε σο-
βαρές υποθέσεις διαφθοράς 
και δείχνει ότι οι διώξεις σε 
αστυνομικούς και επίορκους 
δημοσίους υπαλλήλους για 
συμμετοχή σε εγκληματι-
κές οργανώσεις αυξήθηκαν 
πάνω από 200%. Με τις πε-
ρισσότερες υποθέσεις που 
ήρθαν στο φως να αφορούν 
σε συμμετοχή ένστολων σε 
κυκλώματα διακίνησης προ-
σφύγων.

Κοντοζυγώνει ο καιρός που η δίκη (τι γελάτε;)
φτάνει στο τέλος και θα βγουν σωρό οι αποφάσεις.

Κάποιοι τρέχουν στις τρύπες τους, άλλοι λιποθυμάνε
κι άλλοι της Πελοπόννησος σκέφτονται τα πηγάδια.

Και η λαϊκή μούσα να προσπαθεί να ακουστεί πίσω από τα 
τριζόνια:

Ερχονται ακραία καιρικά φαινόμενα, το νου σας
το λέν' τα τσόνια στα κλαριά, η ΕΜΥ στα παραθύρια

το λένε και οι φοιτητές και ζώνονται για μάχη
που τους πατάν' το άσυλο τα μέλη… άλλου ασύλου.

Μέσα στα τόσα που καταγράφει και αναλύει η ΕλλΣτατ, θα 
είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας κοινοποιήσει τον μέσο όρο 
βάρους των παπάδων σε χιλιόγραμμα…

- Γκόλφω μου δυο χιλιάρικα θα 'χεις σαν θα γεννήσεις
τον γιό μας τον μονάκριβο! Δώρο από τον Κούλη.

- Σύρε και πες του Tάσο μου, πριν πω καμιά χοντράδα
ότι άμα ξεκουμπιστεί, τέσσερα 'γω του δίνω.

Για τις αξυρισιές του Κούλη και των συν αυτώ (ποια Γιάννα, 
ποιες γυναίκες ρε;) δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτε, 
έχουν ειπωθεί όλα στα μέσα κυνωνικής δικτύωσης.

Κούλη, να πας Αμερική, να δεις Ντόναλντ και Νταίζη
Κι απέ Ευρώπη, στα παιδιά, τον Μπόρις, την Αγγέλα
Να δεις για ευρώ, δολάρια, να κλείσεις συμφωνίες

Να τους μοιράσεις πακτωλό κι ελεημοσύνη να 'χεις.
Πολλά λέγονται και γράφονται από τα… γνωστά κέντρα της 

παραπληροφόρησης και της εικοτολογίας, αλλά τα επίσημα 
στοιχεία (ΕλλΣτατ) δεν συμφωνούν. Ας ρίξουμε μια ματιά 
στους αριθμούς δραστών διαπραχθέντων αδικημάτων (κα-
κουργήματα-πλημμελήματα) και τα αντίστοιχα ποσοστά, για 
να δούμε τη συμμετοχή των αλλοδαπών σ' αυτά: 2013: 119.556 
- 88.552 ημεδαποί (74,1%) και 31.004 αλλοδαποί (25,9%). 2014: 
109.722 - 83.548 ημεδαποί (76,1%) και 26.174 αλλοδαποί (23,9%). 
2015: 111.020 - 84.268 ημεδαποί (75,9%) και 26.752 αλλοδαποί 
(24,1%). 2016: 122.727 - 93.963 ημεδαποί (76,6%) και 28.764 αλ-
λοδαποί (23,4%). 2017: 125.012 - 93.468 ημεδαποί (74,8%) και 
31.544 αλλοδαποί (25,2%)

«Ο κόσμος ήταν δυστυχισμένος. Οι άνθρωποι ήταν στο σκο-
τάδι. Οι άνθρωποι ήταν τρομοκρατημένοι και απογοητευμένοι. 
Οι άνθρωποι ήταν παγιδευμένοι. Οι άνθρωποι ήταν αλλόφρο-
νες και σε άμυνα. Αισθάνονταν τις ζωές τους σπαταλημένες. 
Και είχαν δίκιο» (Charles Bukowski).

Τη χώρα σκέπασε βαριά νέα δεινοκρατία
και ο χειμώνας που 'ρχεται θα 'ναι βαρύς και μαύρος.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Ο Πάπαρης ή το Πάπαρι είναι χωριό του δήμου 
Τρίπολης, γνωστό για τη σύναξη των οπλαρχηγών 
κατά την ελληνική επανάσταση, που πραγματοποιή-
θηκε με πρωτοβουλία του Κολοκοτρώνη για τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά με την πορεία της επανάστασης.  
Στα νεότερα χρόνια, το χωριό έγινε γνωστό από το 
καλοκαιρινό πανηγύρι που διοργανώνουν οι κάτοικοι, 
αφού είναι ένα από τα τελευταία του καλοκαιριού και 
διαχρονικά συμμετέχει σε αυτό μεγάλος αριθμός 
«μυημένων». Η στήλη τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας 
οικογενειακών ή επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν 
έχει καταφέρει να παρευρεθεί στην εν λόγω πολιτιστι-
κή εκδήλωση. Αναπολεί τις παλιές καλές εποχές που 
σύσσωμοι πανηγυριώτισσες και πανηγυριώτες λικνί-
ζονταν ως τις πρώτες πρωινές ώρες με το λαϊκό στίχο 
«όλος ο κόσμος με μισεί, γιατί μ' αγάπησες εσύ», έχο-
ντας καταναλώσει δεκάδες «παγωμένες». Είναι όμως 
σίγουρη ότι όσες και όσοι επέλεξαν να συμμετάσχουν 
στην εκδήλωση πέρασαν μια όμορφη βραδιά και ανέ-
βασαν το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό τους επίπεδο.
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> ΔΕΗ: Ισχύουσα χρέωση 
0,0946, νέα τιμή 0,11058. Πλή-
ρωνε τζερεμέδες για την… διά-
σωση της ΔΕΗ.

> Υπερθεματίζουν των αυ-
ξήσεων στη ΔΕΗ «ΤΑ ΝΕΑ» 
(28/8/2019).

> Δεν αυξάνονται τα διόδια 
στην Αττική Οδό (tanea.gr). 
Μέχρι πότε;

> Τσουβάλιασμα από τη ΔΕΗ 
όλων των οφειλών στη βολική 
– γι΄ αυτήν – λέξη «κακοπλη-
ρωτές».

> Και, βέβαια, - πάλι ΔΕΗ- 
«περιορίζονται» οι εκπτώσεις 
για τους εργαζόμενούς της.

> Μετρό Θεσσαλονίκης: αρ-
γοπορίες = πλήρωνε επιβαρύν-
σεις, λαέ.

> Ή οι κόντρες για το μετρό 
σημαίνουν παράταση εργασι-
ών…

> Δεν μπορούν να τα βγά-
λουν πέρα οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ με το 60% της βου-
λευτικής αποζημίωσης. Ας φά-
νε παντεσπάνι…

> Δύο σημεία από το ρεπορ-
τάζ της «Καθημερινής» (online) 
για τους «άριστους» που πέρα-
σαν φέτος σε σχολές: «Ο μαθη-
τής του 1ου Λυκείου Γλυφάδας 
ξεκίνησε την προετοιμασία από 
την Β΄ Λυκείου». Και: «είμαστε 
τρίδυμοι και αυτό βοηθούσε 
στην προετοιμασία, όταν π.χ 
αποστηθίζαμε» (άλλη επιτυχού-
σα). (Ρεπορτάζ της Ι. Φιντιάδη 
με τίτλο «Ιστορίες αριστείας. 
Οι επιτυχόντες εξομολογού-
νται…»).

>  «Θετική η αποτίμηση 
του πρώτου διαστήματος της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη». 
Moody’s speaking. Για σιγά, 
ρε παιδιά. Βγάλατε συμπερά-

σματα μέσα σε λιγότερο από 2 
μήνες; Ούτε «παραγγελιά» να 
σας το ́ χαν κάνει…

> «Ακόμα και αν ήθελε, η 
Ελλάδα δεν μπορεί να δια-
σαλεύσει τα συμφωνημένα». 
Καθημερινή, ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ, 
27/8/2019. Για να μην υπάρχει 
ούτε η παραμικρή αυταπάτη.

> Ετσι, λοιπόν, οι «συνεπείς» 
πελάτες της ΔΕΗ «τσιμπάνε» 
μείωση της τάξης του 5% ένα-
ντι 10% που ήταν μέχρι πρότι-
νος η «συνέπεια» (η «αριστεία» 
αν θέλετε…).

> «Αριστοι» (Επιτροπή «Σο-
φών») θα πετσοκόψουν την 
επικουρική ασφάλιση μέχρι 
πλήρους κατάργησής της.

> Οι καπιταλιστές θέλουν να 
σώσουν τον Αμαζόνιο.

> Αντίφαση εν τοις όροις.

> Σύριζα-Transformer.

> Ο μεν Μπαλάσκας χρη-
σιμοποίησε τις φασιστορατσι-
στικές εκφράσεις, ο δε Κούλης 
τηλεφώνησε σε έναν εκ των 
«αρίστων». Διαφορετικοί τρό-
ποι, ίδια πολιτική.

> Αρση Capital Controls: δη-
λαδή, τι να κάνουμε ανάληψη 
όταν το ταμείον είναι μείον;

> «Προς μια νέα μεγάλη ύφε-
ση βαίνει η παγκόσμια οικονο-
μία». Καπιταλισμός ολούθε…

> «Ολοκαύτωμα» -λέει – έγι-
νε, «δι’ ημάς», ο Αμβρόσιος. 
Ρίξε στο κορμί μου… να πυρ-
ποληθώ. Ποιο Κούγκι, δηλαδής. 

> Ατακτο Brexit. Να σου τρα-
βήξω το αυτί…

> Μεγάλη ιδεολογική πρόο-
δος στο «Ριζοσπάστη»: ανάλυ-
ση για το «Game Of Thrones». 
Τρίζουν θρόνοι…

> Ο Τράμπ(ας) και ο τρό-
μπας.

> Δίδυμο.

> Αταίριαστο.

> Ιμπεριαλισμός uncle Sam 
και γηραιάς Αλβιόνας. 

> Υπό την σκέπη Μαρινάκη 
ομνύομεν…

> «Ολοι για τη χώρα» στην 
Ιταλία…

> Θυμάστε τον πάλαι- ποτέ 
«ιστορικό συμβιβασμό» του 
PCI;

> Μαδρίτη: Citta Aperta.

> «Οχι, δεν μπορεί να αντέ-
ξει η χώρα όλους τους τάλανες 
του κόσμου τούτου». Η γραμ-
μή – ρεζουμέ από το άρθρο 
του Β.Σ. Κανέλλη, tovima.gr, 
28-8-2019, «Είναι η ανθρωπιά 
ανόητοι, για τους πρόσφυγες 
και τους μετανάστες».

> Οταν οι λύκοι δείχνουν τα 
δόντια τους φορώντας υποψία 
προβάτου…

> Αρθρο Δούρου (ναι! Η 
θεούσα) στην ΑΥΓΗ (avgi.
gr,27/8/2019): «Τι μπορεί να κά-
νει το κόμμα για την κοινωνία». 
Ε, ρε τι λέει «κανείς» όταν χάσει 
την κουτάλα…

> «Ταυτίζεται όλο και περισ-
σότερο με την ΕΡΕ του 1960 η… 
νέα ΝΔ» - Σπ. Λάππας, τομεάρ-
χης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ. 
Οταν ψήφιζε τα προτεινόμενα 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν… δημοκρατικότερη;

> Με την… ανανέωση της 
κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ βρήκε 
να κάνει «αντιπολίτευση» η επί-
σημη του ΣΥΡΙΖΑ.

> Νέα χωματερή στη Φυλή: 
στην κυριολεξία φάε σκουπί-
δια, λαέ. Λες και είναι εντολή 

του μπάτσου Μπαλάσκα.

> Η (αντισεισμική) ασφάλεια 
μαθητών και καθηγητών/τριών 
μάλλον περνάει μέσα από την 
παρουσία ασφαλιτών στα σχο-
λεία…

> Αυτό το κάλεσμα του ΠΑ-
ΜΕ (για ενότητα) σε όλα τα 
συνδικάτα περιλαμβάνει προ-
φανώς και τις «κεφαλές» όλων 
των κοινοβουλευτικοποιημένων 
συνδικάτων.

> «Το ΚΚΕ διακηρύσσει και 
σήμερα πως υπάρχει δυνατό-
τητα να ματαιωθούν τα σχέδια 
των κύκλων της ανωμαλίας και 
να μπούμε στην διαδικασία 
που οδηγεί στην δημοκρατική 
διέξοδο.  Και η διαδικασία αυ-
τή είναι η διεξαγωγή άμεσων 
εκλογών χωρίς βία και νοθεία». 
Ανακοίνωση (9/3/1967) του «ΠΓ 
της ΚΕ του ΚΚΕ». Ο Περισσός 
της εποχής. Ρεβιζιονισμός. Και 
μετά από 42 ημέρες επιβλήθη-
κε η στρατιωτικοφασιστική δι-
κτατορία. Που θα απέτρεπαν… 
οι εκλογές. (Το απόσπασμα από 
το περιοδικό «Ελληνική Αριστε-
ρά», αριθμός 44, Μάρτης 1967).

> «Αλλά αυτό δεν σημαίνει 
ότι η αστική δημοκρατία γεννά 
τον φασισμό». «Δοκίμιο ιστο-
ρίας του ΚΚΕ, 1918-1949», Α΄ 
Τόμος, Σύγχρονη Εποχή, 2012, 
σελίδα 234. «Η νίκη αυτή (σ.σ. 
του φασισμού) εκφράζει την 
αδυναμία της ίδιας της αστι-
κής τάξης, που φοβάται την 
αποκατάσταση της αγωνιστι-
κής ενότητας της εργατικής 
τάξης, τρέμει την επανάσταση 
και που δεν είναι πια σε θέση να 
διατηρήσει τη δικτατορία πάνω 
στις μάζες με τις παλιές μέθο-
δες της αστικής δημοκρατίας 
και του κοινοβουλευτισμού». 
(Γκ. Ντιμιτρόφ : «Ο Φασισμός», 
ΠΟΡΕΙΑ, 1978, σελίδα 20).

> «…τις “Θέσεις για την ιστο-
ρία του ΚΚΕ“ και το “Βοήθημα 
για την ιστορία ΚΚΕ“ (1952), που 
είναι γραμμένα κάτω απ΄ την 
επιβλαβή επίδραση της προ-
σωπολατρίας μέσα στο ΚΚ και 
περικλείνουν πολλά λάθη και 
διαστρεβλώσεις…» - Σ. Ζορμπα-
λάς, «Ριζοσπάστης – Σημαία 
του λαού», Σύγχρονη Εποχή, 
δεύτερη έκδοση, 1978, σελίδα 
11. «Βοήθημα για την ιστορία 
του ΚΚΕ», Κοινωνικές Εκδό-
σεις, 1978: «Αντί για πρόλογο». 
Τι ισχύει τελικά; Ζαχαριάδην ή 
Ζορμπαλάν;

Βασίλης

Μέρες που καλούν σε δράση

Ο πιο καλός ο μαθητής ο Τσίπρας
πάντα είναι και διατηρεί την «καλή χημεία»

με τη «σύμμαχο» Α. Μέρκελ

Καταστολή: χέρι – χέρι με την κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια

Ημείς τι δέον πράξαι;

Χωματερές στην Κηφισιά και στου Παπάγου

  Dixi et salvavi animam meam

u Τι σας λέγαμε; Το παιδί δεν έχει αλλάξει πίστα μόνο από 
μπασκετική άποψη (παιχταράς, είπαμε). Αλλαξε και τάξη και 
στρατόπεδο. Και ανταποκρίνεται πλήρως στα καθήκοντα που 
υπαγορεύει η νέα πίστα. Γι' αυτό δεν είχε κανένα πρόβλημα 
να πάρει αγκαζέ τη μαμά του και να πάνε να γίνουν γλάστρες 
σ' ένα σόου του «ανθύπατου» Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος δήλω-
σε «ένας μεγάλος θαυμαστής τόσο του πώς έχει ενισχύσει τις 
σχέσεις των δύο λαών μεταξύ των ΗΠΑ και της αγαπημένης του 
Ελλάδας όσο και των εκπληκτικών του δεξιοτήτων στο γήπεδο 
μπάσκετ». Εμείς τώρα τι να θυμίσουμε; Τον ιμπεριαλιστικό 
χαρακτήρα του αμερικάνικου κράτους και τις σφαγές που 
πραγματοποιεί ανά την υφήλιο; 'Η το ρατσισμό του Τραμπ και 
της κυβέρνησής του, τους οποίους εκπροσωπεί ο Πάιατ; Αφρο-
αμερικανοί παίχτες του φούτμπολ και του μπάσκετ πρωταγωνι-
στούν σε δηλώσεις και εκδηλώσεις ενάντια στο ρατσισμό του 
Τραμπ και ιδιαίτερα στην αντιμεταναστευτική του πολιτική. Ο 
πρώην μετανάστης Γιάννης Αντετοκούνμπο μένει προφανώς 
ασυγκίνητος απ' αυτά. Γι' αυτόν οι αναφορές στο παρελθόν 
του, τη φτώχεια, τα κυνηγητά από την αστυνομία, τη ζωή στα 
Σεπόλια, είναι απλά μέρος του ρόλου που πρέπει να παίζει ως 
εκπρόσωπος του brand «Greek Freak».

u Παντρεύτηκαν, λέει, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.  
«Σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο». Αλλά η βουλευτίνα της  
Δεξιάς Ελενα Ράπτη δεν άντεξε τη μυστικότητα και είπε «να 
μοιραστεί» με τους «φίλους» της στο instagram «μια πανέ-
μορφη στιγμή της ζωής της». Και να οι φωτογραφίες από το 
γάμο και οι περιγραφές του τύπου «προσευχηθήκαμε στο Θεό 
να μας χαρίσει έναν ευλογημένο γάμο και μια ζωή με αγάπη, 
σεβασμό και πίστη» (μπρρρ!). Φυσικά, το ντεκόρ ήταν απόλυ-
τα ταιριαστό με το… πολιτιστικό επίπεδο της βουλευτίνας. Η 
απόλυτη «καλτίλα», που λένε οι νέοι. Μια εικόνα της Παναγί-
ας δίπλα σε μια… αμερικανιά, απ' αυτές που μοιράζονται του 
αγίου Βαλεντίνου!

u Επιτέλους, έφτασε στην εφημερίδα το newsletter με τα 
γνήσια αγιασμένα προϊόντα των καλογέρων, όχι τις μαϊμούδες 
του Βελόπουλου. Μπείτε στο site (https://mountathos-eshop.
com/) και θα διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι τι σημαίνει σύγχρονο 
επιχειρηματικό πνεύμα. Μέχρι B2B και FRANCHISE κάνει η 
επιχείρηση.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Στα κοράκια η 
επικουρική ασφάλιση 
(και όχι μόνο)

Δέκα μέρες μετά τις εκλογές, ο Κυρανάκης έλεγε 
σε τηλεοπτική εκπομπή ότι η ΝΔ σχεδιάζει ένα νέο 
ασφαλιστικό για τους νέους εργαζόμενους. «Οι νέοι 
εργαζόμενοι θα έχουν μια ελάχιστη εισφορά υπέρ του 
Δημοσίου, η οποία θα αφορά μια ελάχιστη εγγυημένη 
σύνταξη που θα πάρουν όταν αυτοί οι ίδιοι βγουν στη 
σύνταξη, και μετά θα χτίζουν ελεύθερα οι ίδιοι τη σύ-
νταξή τους κεφαλαιοποιητικά. Αρα κεφαλαιοποιητικά 
θα μπορεί να επιλέγει ο ίδιος αν θέλει να πάει σε ένα 
δημόσιο ταμείο ή να πάει σε μια ιδιωτική ασφαλιστική 
εταιρία και να χτίζει ο ίδιος κεφαλαιοποιητικά κάθε 
μήνα τη σύνταξή του όπως εκείνος νομίζει». 

Οταν ρωτήθηκε αν αυτό αφορά και την κύρια σύ-
νταξη, απάντησε «για όλα». Είχε απάντηση και για τον 
κίνδυνο χρεοκοπίας κάποιας ιδιωτικής ασφαλιστικής 
εταιρίας: «Εχει εφαρμοστεί η οδηγία της ΕΕ Βασιλεία 
II, η οποία προβλέπει πάρα πολύ αυστηρούς και εξονυ-
χιστικούς ελέγχους στις ιδιωτικές ασφαλιστικές. Πριν 
καν υπάρξει η υπόνοια εκτροχιασμού γίνεται ο έλεγχος 
και σταματάει. Αρα λοιπόν δεν είναι εφικτό να χρεοκο-
πήσει με τους νέους κανονισμούς»!

Ο Κυρανάκης δεν είναι μέλος της κυβέρνησης, εί-
ναι όμως βουλευτής της ΝΔ και μέχρι τις εκλογές ήταν 
αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου. Εμπιστος του Μη-
τσοτάκη, δηλαδή. Δεν μπορεί να μιλάει στα κουτουρού.

Πράγματι, μερικές μέρες αργότερα επιβεβαιώθηκε 
πλήρως, καθώς ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Μηταράκης ανακοίνωσε ότι βάζει μπροστά τη διαδικα-
σία επεξεργασίας του νέου συστήματος επικουρικής 
ασφάλισης, το οποίο θα είναι όπως το περιέγραψε ο 
Κυρανάκης.

Οπως είπε ο Μηταράκης, «η νέα επικουρική σύντα-
ξη θα έχει τη λογική του ατομικού κουμπαρά, καθώς 
τα χρήματα του κάθε ασφαλισμένου θα παραμένουν 
στο δικό του όνομα και δεν θα είναι επιρρεπή ούτε σε 
δημοσιονομικές κρίσεις- όπως βίωσαν με τον χειρό-
τερο τρόπο οι σημερινοί συνταξιούχοι την τελευταία 
δεκαετία -ούτε σε δημογραφικές πιέσεις που δυστυχώς 
η χώρα μας -όπως προβλέπουν όλοι οι αναλυτές- θα 
συνεχίσει να βιώνει τις επόμενες δεκαετίες». Εξήγησε 
ότι  «θα χρειαστεί να εδραιωθεί ένα νέο σύστημα δι-
αχείρισης ατομικών λογαριασμών. Από εκεί και πέρα 
ο κάθε ασφαλισμένος θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει 
μεταξύ ενός δημόσιου παρόχου για την επένδυση του 
ατομικού του λογαριασμού ή άλλων επαγγελματικών 
ταμείων και επενδυτικών εταιρειών, υπό την εποπτεία 
πάντα της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς»!

Για να μη μείνει δε καμιά αμφιβολία για το χαρακτή-
ρα της νέας επικουρικής ασφάλισης, που όπως είπε 
θα αρχίσει να ισχύει για όσους μπουν για πρώτη φορά 
στην ασφάλιση από 1.1.2021, στην Ομάδα Εργασίας που 
έφτιαξε και συνεδρίασε για πρώτη φορά την περασμέ-
νη Τετάρτη, συμμετέχουν και στελέχη της ιδιωτικής 
ασφάλισης.

Φυσικά, αυτό που περιγράφουν ως επικουρική σύ-
νταξη δεν έχει καμιά σχέση με σύνταξη. Είναι ένα ατο-
μικό ασφαλιστικό συμβόλαιο. Ομως, αν αυτό το σχέδιο 
γίνει πράξη, η επικουρική ασφάλιση ως πυλώνας του 
ασφαλιστικού συστήματος, που κατακτήθηκε με σκλη-
ρούς αγώνες δεκαετιών, θα πάψει να υφίσταται και για 
τους ήδη ασφαλισμένους. Διότι θα υπάρχει ένα επικου-
ρικό ασφαλιστικό σύστημα του οποίου οι συνταξιού-
χοι θα αυξάνονται και οι ασφαλισμένοι θα μειώνονται 
(αφού δε θα μπαίνουν καινούργιοι ασφαλισμένοι μετά 
την 1.1.2021). Ετσι, το σύστημα δε θα μπορεί να δίνει 
ούτε τις άθλιες επικουρικές συντάξεις που δίνει σήμερα 
(μετά από τόσες μνημονιακές περικοπές).

Εννοείται πως αν καταφέρουν να περάσουν αυτό το 
σχέδιο στην επικουρική ασφάλιση, θα περάσουν μετά 
και στην κύρια σύνταξη, όπως περιέγραψε ο Κυρανάκης.

Π.Γ.
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή
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βαθύ κόκκινοΟποιος έχει παρακολου-
θήσει το στιλ της Μέρ-

κελ, ξέρει ότι η πολύπειρη 
καγκελάριος του γερμανικού 
ιμπεριαλισμού χρησιμοποιεί 
τις «μούτες» για να εκφράσει 
την επιδοκιμασία ή την απο-
δοκιμασία της για όσα λέει ο 
συνομιλητής της. Ποιος μπορεί 
να ξεχάσει τις εκφράσεις απο-
δοκιμασίας που  έκανε όταν 
άκουγε τον Σαμαρά να λέει 

διάφορες μπούρδες σ' εκείνη 
τη θλιβερή επίσκεψή του στο 
Βερολίνο το φθινόπωρο του 
2014, που ήταν και το κύκνειο 
άσμα του, καθώς η καγκελάρι-
ος κατέστησε σαφές ότι δεν 
τον υπολογίζει πλέον ως συνο-
μιλητή της αλλά περιμένει τον 
Τσίπρα που θα τον διαδεχτεί;

Στη διάρκεια της κοινής 
συνέντευξής της με τον Μη-
τσοτάκη, η Μέρκελ κούνησε 
αρκετές φορές επιδοκιμαστι-
κά το κεφάλι της μόνο σε ένα 
σημείο. Οταν ο Μητσοτάκης 
αναφέρθηκε στη ΔΕΗ που 
δεν πάει καλά και που αναζητά 
επενδυτές για να τη σώσουν. 
Θα πρέπει να είναι κανείς πο-
λιτικά αφελής για να μην κα-
ταλάβει ότι πίσω από τις κλει-
στές πόρτες του γραφείου της 
η Μέρκελ θα υπέβαλε ωμά και 
χωρίς κομψότητα τις αξιώσεις 
των γερμανικών μονοπωλίων. 
Σ' αυτές πρέπει να συγκαταλέ-
γεται και η ΔΕΗ, όπως έδειξε 
ο στιγμιαίος εκδηλωτισμός της 
καγκελαρίου.

Η γερμανική ιμπεριαλι-
στική ηγεσία είχε φροντίσει 
να στείλει στον Μητσοτάκη 
το μήνυμα ότι στο Βερολίνο 
θα γίνει δεκτός ως μαθητής 
που δίνει εξετάσεις. Κι αυτός 
αποδέχτηκε πλήρως τον όρο. 
Δέχτηκε να υποβληθεί ακόμα 
και στον εξευτελισμό να συνα-
ντηθεί ο ίδιος (και όχι μόνον ο 
Σταϊκούρας) με τον υπουργό 
Οικονομικών Ολαφ Σολτς, 
προκειμένου να του εξηγήσει 
το… οικονομικό του σχέδιο. 
Κατά παράβαση κάθε έννοιας 
πρωτοκόλλου στις διακρατικές 
σχέσεις, όχι μόνο συναντήθηκε 
ο ίδιος με τον Σολτς, αλλά πήγε 
και στην έδρα του γερμανικού 
υπουργείου Οικονομικών, αντί 
να «δεχτεί» τον Σολτς στην 
ελληνική πρεσβεία, καταπώς 
συνηθίζεται σε τέτοιες περι-
πτώσεις. Εχουν και τέτοιες 
λεπτομέρειες τη σημειολογία 
τους (και τη σημασία τους).

Το μήνυμα ήταν πως η κα-
γκελάριος δεν προτίθεται 
ούτε καν να ακούσει τον Μη-
τσοτάκη να της ξεδιπλώνει το 
οικονομικό του σχέδιο και να 
ζητά μείωση των στόχων για 

«τα πρωτογενή πλεονάσματα». 
Αρμόδιος για να τ' ακούσει αυ-
τά είναι ο γερμανός υπουργός 
Οικονομικών, που συμμετέχει 
στο Eurogroup.

Πέραν αυτών των συμβο-
λικών, η Μέρκελ έβαλε τον 
εκπρόσωπό της Στέφαν Ζάι-
μπερτ να δηλώσει ότι από τη 
συνάντηση Μέρκελ-Μητσο-
τάκη δεν πρέπει να υπάρχουν 
προσδοκίες. «Πρόκειται για 
ένα ωραίο ραντεβού», συμπλή-
ρωσε ο Ζάιμπερτ, δήλωση που 
δε δυσκολεύεσαι να την πεις 
και ειρωνική! Τα ίδια ακριβώς 
επεσήμανε και ο εκπρόσωπος 
του υπουργείου Οικονομικών, 
μια μέρα προτού ο Μητσο-
τάκης πετάξει για Βερολίνο. 
«Οπως είπε και ο κ. Ζάιμπερτ, 
προσβλέπουμε κι εμείς στη 
συνάντηση, αλλά δεν διατυ-
πώνουμε προσδοκίες», ήταν 
τα λόγια που χρησιμοποίησε.

Βλέποντας αυτό το κλίμα, 
το επιτελείο του Μητσοτάκη 
αποφάσισε να αποφορτίσει 
από… προσδοκίες και τη δική 
του προπαγάνδα. Το νέο μότο 
που κυριάρχησε στις επίσημες 
δηλώσεις αλλά και στο «μα-
σάζ» που ο Πέτσας ανέλαβε 
να κάνει σε φιλικούς δημοσι-
ογράφους, ήταν πως ο Μητσο-
τάκης πάει στη Γερμανία για 
να φέρει επενδύσεις. Μιλάμε 
για πολύ γέλιο. Ο Μητσοτά-
κης πήγε στο Βερολίνο για 
να προσελκύσει επενδύσεις, 
αλλά πήρε μαζί του μόνο τον 
υπουργό Οικονομικών (που 
έχει αρμοδιότητα στα δημο-
σιονομικά και όχι στις επεν-
δύσεις) και τον αναπληρωτή 
υπουργό Μεταναστευτικής 
Πολιτικής. Οχι τον αρμόδιο 
για τις επενδύσεις υπουρ-
γό Ανάπτυξης! Ατάραχος ο 
υπουργός Μπουμπούκος, έδω-
σε τη λύση, πουλώντας το θέμα 
στα κανάλια με την ίδια άνεση 
που πουλούσε νανογιλέκα και 
ματζούνια: «Τους τελευταίους 
δύο μήνες, έχει υπάρξει γερ-
μανικό ενδιαφέρον για πάρα 
πολλές εταιρίες και για πολλά 
διαφορετικά projects. Μετά την 
επίσκεψη του πρωθυπουργού 
θα ακολουθήσει και δική μου 
επίσκεψη στο Βερολίνο που θα 
είναι πιο εξειδικευμένη»!

Πριν προσγειωθούν στο 
Βερολίνο, ο «σεμνός» Στα-
ϊκούρας είχε φροντίσει να 
στείλει μήνυμα υποταγής και 
πειθάρχησης, δηλώνοντας 
στη «Χάντελσμπλατ», όταν 
ρωτήθηκε αν στο σχέδιο προ-
ϋπολογισμού του 2020 θα τη-
ρηθεί ο στόχος για «πρωτογε-
νές πλεόνασμα» ίσο με το 3,5% 
του ΑΕΠ: «Αυτή η κυβέρνηση 
αποδέχεται τις υποχρεώσεις 
που έχει συνάψει η χώρα με 
τους εταίρους και χρηματο-
δότες της»! Συμπλήρωσε δε, 
ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
«θα δημιουργήσει εκείνες τις 
προϋποθέσεις ανάπτυξης, οι 
οποίες θα μας επιτρέψουν 
να μειώσουμε το πρωτογενές 
πλεόνασμα. Γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι η αξιοπιστία αποτελεί 
αποφασιστικό παράγοντα στην 
παρούσα φάση».

Τα δε παπαγαλάκια της κυ-
βερνητικής προπαγάνδας, επι-
καλούμενα «κυβερνητικές πη-
γές» (λέγε με Πέτσα), άρχισαν 
να γράφουν ότι ο Μητσοτάκης 
πήγε στο Βερολίνο με σκοπό 
να δείξει στη Μέρκελ «προφίλ 
συνέπειας και μεταρρυθμίσε-
ων», κρατώντας «χαμηλούς τό-
νους σε ό,τι αφορά το στόχο 
για τα πλεονάσματα». Ο πρω-
θυπουργός δεν σκοπεύει «να 
θέσει θέματα που μπορούν να 
λυθούν με τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς και το Eurogroup», 
έγραφαν τα ίδια παπαγαλάκια, 
προσπαθώντας να κρύψουν το 
γεγονός ότι η καγκελαρία τους 
το ξέκοψε ότι δε διατίθεται να 
συζητήσει τέτοια θέματα.

Ο Πέτσας το είπε και δημό-
σια στον ΣΚΑΙ, ότι μέσα στο 
2020 «πιστεύουμε ότι οι εταί-
ροι θα είναι έτοιμοι να δεχθούν 
ότι η κυβέρνηση πράγματι 
υλοποιεί μεταρρυθμίσεις και 
πετυχαίνει τους στόχους, ώστε 
όποια ελάφρυνση σε πιο ρεαλι-
στικό επίπεδο του στόχου των 
πρωτογενών πλεονασμάτων να 
διοχετευθεί σε πιο επιθετική 
υλοποίηση της ατζέντας μας».

Οπως αντιλαμβάνεστε, ο 
Μητσοτάκης πήγε στο Βερο-
λίνο με κομμένα τα φτερά. 
Εχοντας και την εμπειρία των 
Σαμαρά και Τσίπρα, επέλεξε 
να παίξει το ρόλο του καλού 

μαθητή που «έχει κάνει τα μα-
θήματά του» (αυτή ήταν μια 
αγαπημένη ατάκα της Μέρκελ 
και του Σόιμπλε κατά τα πρώτα 
μνημονιακά χρόνια, όταν ετί-
θετο κάποιο αίτημα χαλάρω-
σης της σκληρής μνημονιακής 
δημοσιονομικής πολιτικής).

Εκείνο που δεν μάθαμε (αλ-
λά θα το μάθουμε εν καιρώ εκ 
του αποτελέσματος) είναι τι 
ακριβώς απαιτούν οι γερμανοί 

ιμπεριαλιστές για ν' αρχίσουν 
να συζητούν κάποια αβάντα 
στον Μητσοτάκη στο ζήτημα 
των «πρωτογενών πλεονασμά-
των». Δεν πρόκειται, προφα-
νώς, για κάτι που σχετίζεται 
με τη δημοσιονομική ή την ερ-
γατική πολιτική (αυτές έχουν 
ολοκληρωθεί τα προηγούμενα 
χρόνια), αλλά με συμφέροντα 
γερμανικών μονοπωλίων στην 
Ελλάδα. Από τον πυλώνα της 
ενεργειακής παραγωγής, που 
είναι η ΔΕΗ, μέχρι εξοπλιστικά 
προγράμματα.

ΥΓ1. Κατόπιν όλων αυτών 
ή ενόψει όλων αυτών, δεν 
προκαλεί καμιά εντύπωση 
ο χαρακτήρας φιέστας που 
προσπάθησε να δώσει το επι-
τελείο του Μαξίμου στην άρση 
των τελευταίων υπολειμμάτων 
των capital controls. Ο Τσακα-
λώτος δήλωσε με πίκρα ότι η 
σχετική διαδικασία ήταν ήδη 
δρομολογημένη από την κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όμως ο 
Στουρνάρας και οι τραπεζίτες 
δε συμφώνησαν να γίνει αυτό 
πριν από τις εκλογές. Ετσι, η 
κυβέρνηση Τσίπρα στερήθηκε 
ένα προπαγανδιστικό ατού, το 
οποίο το κέρδισε η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη. Αυτά έχει η αστι-
κή πολιτική, γι' αυτό και ο Στα-
ϊκούρας, σε μια ασυνήθιστη γι' 
αυτόν επιθετική δήλωση, ζήτη-
σε από τους συριζαίους να το 
βουλώσουν (δεν το είπε έτσι 
αλλά αυτό εννοούσε), γιατί αυ-
τοί φταίνε για την επιβολή των 
capital controls. Επί της ουσίας 
δεν έχουμε τίποτα καινούργιο. 
Εδώ και πολύ καιρό τα capital 
controls αποδυναμώνονταν 
βαθμιαία και κάποια στιγμή 
θα εξαλείφονταν τελείως. Η 
εξάλειψή τους δε σημαίνει ότι 
θα υπάρξει κάποια ώθηση στην 
ανάπτυξη, όπως ισχυρίστηκε η 
προπαγάνδα της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη.

ΥΓ2. Προσέξατε τη «νέα» 
τοποθέτηση Μητσοτάκη για 
τη Συμφωνία των Πρεσπών; 
Εχει, λέει, ελαττώματα, τα 
οποία όμως θα διορθωθούν 
στην πορεία ένταξης της Βό-
ρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ! 
Ουδείς λόγος ανησυχίας. Και 
τέζα οι «μακεδονομάχοι»…

Τα έδωσε όλα προκαταβολικά


