
Επίσκεψη Πομπέο

Πήρε βάσεις, πούλησε 
όπλα

ΣΕΛΙΔΑ 3

Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2020

Σχέδιο επί χάρτου με 
σκληρό ταξικό πρόσημο

ΣΕΛΙΔΑ 16

Ραγιαδισμός και Κυπριακό
ΣΕΛΙΔΑ 7

Τουρκική επίθεση στη Συρία

Ο Πόντιος Πιλάτος και οι 
καρπαζοεισπράκτορες

ΣΕΛΙΔΑ 5

Υπόθεση Παπαγγελόπουλου - Novartis

Είναι πολλές οι 
εγκληματικές 
οργανώσεις

ΣΕΛΙΔΑ 11

Πανεπιστήμια-επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών και κολλέγια-ανώτατα 
ιδρύματα

Προτεραιότητες με 
ταξικό πρόσημο

ΣΕΛΙΔΑ 10
Ελληνικό - Αγιος Κοσμάς

Ανατριχιαστικό Λας 
Βέγκας

ΣΕΛΙΔΑ 12

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 23ος χρόνος - αρ. φύλλου 1023 - 12 Οκτώβρη 2019

1,30 €

www.eksegersi.gr

ISSN 2241-6021

Με τη βούλα του ΣτΕ που έκρινε συνταγματικό το νόμο Κατρούγκαλου

Μετέτρεψαν τις συντάξεις
σε προνοιακά βοηθήματα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΛ. 9



www.eksegersi.gr

2 12 ΟΚΤΩΒΡΗ 2019

Η επίσκεψη Πομπέο ήταν 
θετική στο βαθμό που συνέ-
χισε την πορεία αναβάθμισης 
των διμερών σχέσεων που είχε 
ξεκινήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, 
με την έναρξη του Στρατηγι-
κού Διαλόγου, την πετυχημέ-
νη ΔΕΘ με παρουσία πολλών 
επενδυτών και άλλες σημαντι-
κές πρωτοβουλίες.

Γιώργος Κατρούγκαλος
Διαγωνισμός αμερικανο-

δουλείας ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ.
Το κυριότερο: Υπεγράφη μια 

σημαντικότατη συμφωνία, από 
την οποία έχει ανέβει το επίπε-
δο στρατηγικής συνεργασίας 
Ελλάδας - ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει 
ότι θα έχουμε διαρκή αμερι-
κανική στρατιωτική παρουσία 
στην Ελλάδα.

Aδωνις Γεωργιάδης
Η πατριδοκάπηλη Ακροδε-

ξιά ήταν πάντοτε του δόγμα-
τος «στρατηγέ, ιδού ο στρατός 
σας».

Ο «ΣΥΡΙΖΑ» είναι ένα ισχυ-
ρό brand μιλώντας με όρους 
πολιτικού marketing και πρέπει 
να παραμείνει.

Κώστας Ζαχαριάδης
Η μοντερνιά δεν έγκειται 

στην ουσία, αλλά μόνο στη 
δημόσια παραδοχή ότι έχουν 
ένα «προϊόν» και το πουλάνε 
στους ψηφοφόρους.

Οι διαδηλωτές του Σαββά-
του, όμως, αισθάνονταν, μάλ-
λον σημαντικότεροι από τους 
άλλους. Γι' αυτό, αν και αριθμη-
τικώς ελάχιστοι, κατάφεραν να 
κάνουν τη ζωή στο κέντρο της 
πόλης απροσδόκητη για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες 
της - κλείνοντας δρόμους και 
εμποδίζοντας την κυκλοφορία.

Ηλίας Κανέλλης
Ενώ όταν αποκλείεται το κέ-

ντρο, κλείνουν δρόμοι και δεν 
επιτρέπεται να περάσει ούτε 
κουνούπι, προκειμένου να 
κινηθούν οι λιμουζίνες και οι 
τζιπούρες του τάδε «προσκε-
κλημένου» και της συνοδείας 
του, δεν ταλαιπωρείται κανέ-
νας! Οι αντιδραστικοί ποτέ δε 
θα μπορέσουν να ξεπεράσουν 
τη γελοιότητα.

Το 1999 η χώρα έγινε προκε-
χωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ 
για τη διάλυση της Γιουγκο-
σλαβίας. Τα «ανταλλάγματα» 
ήταν η ντροπή της υπόθεσης 
Οτσαλάν, οι σύμμαχοι να απο-
καλούν από τότε «Μακεδονία» 
τα Σκόπια και παράλληλα να 
ενισχύουν τον αλβανικό εθνι-
κισμό.

Νίκος Μπογιόπουλος
Αν δεν υπήρχε το όνομα, οι 

πάντες θα αναζητούσαν τον 
δεξιό σκληρό εθνικιστή…

Δεν μπορούμε να δεχτούμε 
να συνεχίζονται οι ροές και να 
μην κάνουμε τίποτα. Πρέπει 
να βρούμε τρόπο να σταματή-
σουμε τις ροές.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Το είπε στον Ζεεχόφερ για 

να το πει στον Ερντογάν.

O Mπόρις Τζόνσον τηλε-
φώνησε στον Εμανουέλ 

Μακρόν σχετικά με το Brexit 
και ο εκπρόσωπος της γαλλι-
κής Προεδρίας φρόντισε να 
μας ενημερώσει ότι «ο πρό-
εδρος Μακρόν τού είπε πως 
πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα 
οι διαπραγματεύσεις με την 
ομάδα του Μπαρνιέ ώστε μέ-
χρι το τέλος της εβδομάδας 
να αξιολογηθεί αν είναι εφικτή 
μια συμφωνία που σέβεται τις 
αρχές της ΕΕ». Αυτό θυμίζει τη 
Μέρκελ που όταν ο Σαμαράς 
της έθεσε κάποια ζητήματα 
για χαλάρωση του δεύτερου 
Μνημόνιου, αυτή τον παρέπεμ-
ψε -με δημόσια δήλωση- στην 
τρόικα, με την εξευτελιστική 
επισήμανση ότι «οι Ελληνες 
πρέπει να κάνουν τα μαθήμα-
τά τους».

Πέρα από το επίσημο 
μέρος της επίσκεψης 

Πομπέο στην Αθήνα, υπήρξε 
και το ανεπίσημο. Το οποίο 
ανέλαβε ο Μητσοτάκης και 
όχι ο Δένδιας, γιατί στην Ελ-

λάδα της αμερικανοδουλείας, 
ο υπουργός Εξωτερικών των 
ΗΠΑ είναι ομόλογος του πρω-
θυπουργού. Το είχε ανάγκη ο 
Κούλης, μετά το φιάσκο της 
συνάντησης με τον Τραμπ στη 
Νέα Υόρκη, που δεν έγινε επει-
δή ο Τραμπ είχε σκοτούρες 
στο κεφάλι του και βαρέθηκε 
να διαθέσει ένα τέταρτο στο 
πρωθυπουργικό ζεύγος της Ελ-
λάδας. Πήρε, λοιπόν, ο Κούλης 
τη συμβία του και πήγε πρωι-
νιάτικα στο «Χίλτον» για να 
πάρουν πρωινό με το ζεύγος 

Πομπέο. «Πρωινό γεύμα στο 
Χίλτον» έγραψαν έκθαμβα τα 
παπαγαλάκια του ομίλου Μα-
ρινάκη! Δεν έχει σημασία αν 
είναι άλλο το πρωινό και άλλο 
το γεύμα (και άλλο το δείπνο), 
έπρεπε να δώσουν ένα βάρος 
στην ολιγόλεπτη συνάντηση, 
οπότε το «γεύμα» τους φάνη-
κε πιο… βαρύ. Και τι έβαλαν 
για τίτλο στο ρεπορτάζ; «Τα 
ελληνικά της Σούζαν Πομπέο 
που εξέπληξαν την Μαρέβα 
Μητσοτάκη». Διαβάζεις το 
ρεπορτάζ και διαπιστώνεις ότι 

τα μόνα ελληνικά που χρησι-
μοποίησε η Πομπέαινα ήταν το 
«καλημέρα»! Και η Μητσοτά-
καινα εξεπλάγη! Λέτε να είχε 
μάθει κι ο Πομπέο την εθνική 
μας λέξη που αρχίζει με «μα» 
και τελειώνει» με «κα», και να 
προσφώνησε αναλόγως τον 
Κούλη;

«Αρκεί από το “ναι“ το βι-

αστικό και ακατανόητο την 
παραμονή των εκλογών μα 
πάμε σήμερα σε ένα “παρών“; 
Κατά τη γνώμη μου δεν αρκεί», 
δήλωσε ο Φίλης και καταψή-
φισε τις συμβάσεις για τις 
εξορύξεις υδρογονανθράκων. 
Τις παραμονές των εκλογών, 
όμως, δεν είχε πει κουβέντα. 
Ετσι, κερδίζει το βραβείο του 
τζάμπα μάγκα.

12/10: Ημέρα αλληλεγγύης στους ιθαγενείς λα-
ούς, ημέρα κατά αρθρίτιδας, ημέρα κατά πεί-
νας, ημέρα ξενώνων και παρηγορητικής φροντί-
δας, ημέρα όρασης, ημέρα ραδιοφωνίας, ημέρα 
ισπανικής γλώσσας, Ισπανία: Εθνική γιορτή, 
Σουδάν: Ημέρα δημοκρατίας, ΗΠΑ: Ημέρα Κολόμ-
βου (1492) 12/10/1944: Απελευθέρωση Αθή-
νας μετά από 42 μήνες γερμανικής κατο-
χής 13/10: Ημέρα μείωσης φυσικών καταστροφών 
13/10/1969: Βόμβα (ΚΕΑ) στα γραφεία Πανελ-
λήνιας Οργάνωσης Σιδηροδρομικών 13/10/2017: 
Πρώτη κατάσχεση κύριας κατοικίας (Εύοσμος 
Θεσσαλονίκης), ιδιοκτήτρια 62χρονη μοδίστρα 
με παιδί ΑμεΑ 14/10: Ημέρα δωρεάς οργάνων και 
μεταμοσχεύσεων, ημέρα προτύπων (τυποποίησης) 
14/10/1973: Συλλαλητήριο 12.000 Μεγαρέων 

κατά εγκατάστασης εργοστασίου αλουμίνας 
και διυλιστηρίου 14/10/1988: Εισβολή στο 
ΑΤ Βύρωνα, κλοπή οπλισμού (17Ν) 14/10/2000: 
Βόμβα σε γραφείο πρώην υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας Σ. Σουμάκη (Επαναστατικοί Πυρήνες) 
15/10: Ημέρα αγρότισσας, ημέρα πλυσίματος 
χεριών, ημέρα τυφλών 15/10/2012: Μερική τύ-
φλωση Ελληνοαιγύπτιου από ρατσιστική επί-
θεση 16/10: Ημέρα άρτου, ημέρα διατροφής, 
ημέρα σπονδυλικής στήλης, Τζαμάικα: Ημέρα 
ηρώων 17/10: Ημέρα για εξάλειψη φτώχειας, 
ημέρα κακοποιημένων παιδιών, Μαλάουι: Ημέ-
ρα μητέρας 17/10/1910: Απόπειρα δολοφονίας 
Βενιζέλου (Σοφάδες Καρδίτσας, εκτροχιασμός 
τρένου του) 17/10/1970: Εκτέλεση αντιπροέ-
δρου κυβέρνησης Κεμπέκ και υπουργού Εργασίας 
Πιερ Λαπόρτ (FLQ) 17/10/1974: Ιδρυση ΟΝΝΕΔ 

17/10/1977: Δυτικογερμανοί κομάντος σκο-
τώνουν τέσσερις άραβες αεροπειρατές (Σο-
μαλία) που απαιτούσαν ελευθερία όλων των 
φυλακισμένων της RAF 18/10: Ημέρα γραβά-
τας, ημέρα κατά εμπορίας ανθρώπων, Ροδεσία: 
Ημέρα δημοκρατίας 18/10/1969: Επτά βόμβες 
(ΕΔΚ) σε κεντρικά σημεία Αθήνας, ελαφρύς 
τραυματισμός έξι περαστικών 18/10/1971: Σύλ-
ληψη 33 στελεχών ΠΑΜ και ΚΚΕ εσ. 18/10/1972: 
Καταδίκες τεσσάρων Γερμανών, συνεργατών «Κι-
νήματος 20ής Οκτώβρη» 18/10/1977: Δολοφο-
νία Andreas Baader, Gundruin Ensslin και 
Jan Karl Raspe (RAF) 18/10/1978: Τέσσερις 
βόμβες ακροδεξιών σε δικαστήρια και καταστή-
ματα με σοβιετικά προϊόντα 18/10/1980: Βόμβα 
στον τρίτο όροφο ΙΚΑ (ΕΛΑ).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Αν ήταν επιχειρηματίας, σίγουρα θα 
επένδυε στην Ελλάδα, είπε ο Πομπέο 

u Κι έστησαν πανηγυρικό χορό οι αμε-
ρικανόδουλοι u Λες και δεν έχουν πει 
το ίδιο δεκάδες αμερικανοί υπουργοί 
u Από παλιά μέχρι πρόσφατα u Οχι 
πως δε θα ήταν ληστρικές οι αμερικά-
νικες επενδύσεις άμα γίνονταν, όμως 
δε γίνονται u Εχει άλλες προτεραι-
ότητες το αμερικάνικο κεφάλαιο u 

Από στρατιωτικές βάσεις, βέβαια, να 
φάνε και οι κότες u Από τον Εβρο μέ-
χρι την Κρήτη u Μεγαλώνει, λένε, το 
αμερικάνικο στρατιωτικό αποτύπωμα 
στη χώρα μας u Και καμαρώνουν οι 
ξενόδουλοι u Που μετατρέπεται η 
χώρα μας σε ορμητήριο μιας ιμπερια-
λιστικής δύναμης u Ενάντια σε άλλες 
χώρες και σε άλλους λαούς u Με ό,τι 
αυτό μπορεί να σημαίνει σε περιπτώ-
σεις πολεμικής εμπλοκής u'Η και σε 
επίπεδο «ασύμμετρων χτυπημάτων» u 

«Το προσφυγικό είναι μια αφορμή να 
διεκδικήσουμε και να πετύχουμε από 
την Ευρώπη χρηματοδότηση και για 
την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνικής 
πρόνοιας» u Η δήλωση έγινε από τον 
«γαλάζιο» περιεφερειάρχη Θεσσαλίας 
και πρόεδρο της ΕΝΠΕ Κ. Αγοραστό 

u Εχει και επιχειρηματολογία u Οι 
Ελληνες, λέει, που περνούν δύσκολα, 
θα εξοργιστούν όταν δουν τις παρο-
χές που έχουν οι πρόσφυγες u Ετσι, 
«θα βρεθούμε μπροστά σε επικίνδυνα 
φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού» 

u Τα έβαλε με τις απεργίες ο Μητσο-
τάκης u Με τα γνωστά πρόστυχα επι-
χειρήματα u Οτι τάχα ταλαιπωρούν 
τον κόσμο u Και να πεις ότι έχουμε 
καμιά καταιγίδα απεργιών; u Μιάμισι 
εικοσιτετράωρη όλη κι όλη u Ο Μητσο-
τάκης, όμως, φοβάται το μέλλον u Γι' 
αυτό φτιάχνει κλίμα τώρα u «Διαφωνώ 
με τον Πρωθυπουργό. Οταν υπάρχουν 

προβλήματα οι απεργίες είναι επιβε-
βλημένες», δήλωσε ο Παναγόπουλος 
της ΓΣΕΕ u Ούτε μια σταγόνα καταγ-
γελίας δεν μπορεί να βάλει στο λόγο 
του ο αρχιεργατοπατέρας u Ακόμα 
και το άψυχο «διαφωνώ» το είπε από 
υποχρέωση u «Μπροστά στη Μόρια 
η Αμυγδαλέζα ήταν Four Seasons», 
δήλωσε ο ακροδεξιός Μπουμπούκος 

u Πάντοτε εραστής της Μακρονήσου 
και της Γιάρου u Επιτέλους, επέστρεψε 
στο Twitter ο πρόεδρος Καμμένος u 

Με το δικό του μοναδικό τρόπο u Βί-
ντεο με ομιλία του Τραμπ u Και σχόλιο 
περί αναγνώρισης του αυτοκέφαλου 
της Ουκρανικής Εκκλησίας από την 
Ελληνική Εκκλησία u Ετσι και γίνει κά-
τι τέτοιο, «θα τινάξει όλα στον αέρα με 
συνέπειες τραγικές για το Εθνος» προ-
ειδοποιεί ο πρόεδρος u Πώς του ήρθε 
αυτό; u Οι μεγάλοι πολιτικοί βλέπουν 
μακριά, ρε γατάκια u Θα σκάσει από 

το κακό της η Νοτοπούλου που δεν το 
σκέφτηκε πρώτη u Στο 47% έφτασε η 
αποχή στις βουλευτικές εκλογές της 
Πορτογαλίας u Δεν μπορείς να πεις, η 
χώρα έχει ανορθωθεί και ο λαός ευτυ-
χεί u Δεν μπορούν να χτυπήσουν τον 
Τζόνσον με πολιτικά μέσα και βάζουν 
μπροστά τα γκομενικά u Κάποιες κυ-
ρίες θυμήθηκαν ότι τις είχε χουφτώσει 
κάτω από το τραπέζι u Μπορεί και να 
συνέβη, αλλά γιατί περίμεναν είκοσι 
χρόνια για να το καταγγείλουν; u Πα-
ράπονο Σταϊκούρα για Τσακαλώτο u 

Στις 30.07.2019 έλεγες ότι με εξαιρείς 
από όσους «έχουν δαγκώσει τη λαμα-
ρίνα του νεοφιλελευθερισμού» u Σή-
μερα με αποκαλείς «νεοφιλελεύθερο 
υπουργό» u Βρίσκεσαι σε «διαρκή 
ιδεολογικοπολιτική σύγχυση» u Σιγά 
μη βρίσκεται σε σύγχυση u Πολιτικός 
απατεωνίσκος είναι u Κάτι πρέπει να 
πει στο ακροατήριό του u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Οι σχέσεις μας οικοδομήθηκαν πάνω στις ίδιες αξίες 
της ελευθερίας, της Δημοκρατίας και του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σφυρηλατήθηκαν σε κοινούς 

αγώνες σε δυο παγκοσμίους πολέμους. (…) Συμφωνήσαμε και 
χαίρομαι ιδιαίτερα γι’ αυτό στην επικαιροποίηση της Συμφωνίας 

Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Κάτι που ενισχύει το 
κοινό στρατιωτικό και ευρύτερα στρατηγικό μας αποτύπωμα 
στην περιοχή υπέρ πάντα της περιφερειακής ασφάλειας και 

σταθερότητας. (…) Οι ΗΠΑ έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Κύπρος δεν ζητά παρά 

το αυτονόητο. Την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Προσδοκώ, 
στη θετική συμβολή των ΗΠΑ που θα οδηγήσει τελικά, στη 

διαμόρφωση ενός πιο εποικοδομητικού και γόνιμου κλίματος 
στην περιοχή.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Κουτοπονηριές
Τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν βάλει 

μπροστά τη μηχανή των επιχειρημάτων και προσπαθούν να στη-
ρίξουν την προσπάθεια να δοθεί δικαίωμα ψήφου -και μάλιστα 
επιστολικής- σε κάθε ελληνικής καταγωγής αλλοδαπό υπήκοο. 
Οσοι είναι υπήκοοι ΗΠΑ, λένε, και δεν έχουν ισχυρούς δεσμούς 
με την Ελλάδα, δεν έχουν κανένα κίνητρο για ν' αποκτήσουν 
ελληνικό διαβατήριο και να ψηφίσουν στις ελληνικές εκλογές. 
Και δεν πρόκειται να το κάνουν, προσθέτουν, οπότε αυτά που 
ακούγονται είναι σκέτα μυθεύματα.

Δεν αμφιβάλλουμε ότι αρκετοί από τους αμερικανούς πολίτες 
ελληνικής καταγωγής, των οποίων η σχέση με την Ελλάδα χάνεται 
δυο και τρεις γενιές πίσω, δεν έχουν καμιά όρεξη να εμπλακούν 
-έστω και ως ψηφοφόροι- με τις ελληνικές κοινοβουλευτικές δι-
αδικασίες. Οι κομματάρχες της διασποράς, όμως, έχουν κάθε 
συμφέρον να κάνουν συλλογή «κουκιών» στις ΗΠΑ κυρίως. Και οι 
διαδικασίες που θέλει να θεσπίσει ο Μητσοτάκης τους διευκολύ-
νουν. Ο ελληνικής καταγωγής αμερικανός πολίτης δε χρειάζεται 
να κάνει τίποτα, εκτός από το να βάλει την υπογραφή του σε 
μια αίτηση. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουν οι κομματάρχες: θα 
του μαζέψουν τα χαρτιά, θα του βγάλουν το διαβατήριο (όπως 
βγάζουν οι ομάδες σε κάποιους παίχτες που δεν ξέρουν ούτε το 
«καλημέρα») και όταν έρθει η… ευλογημένη μέρα θα του παρα-
δώσουν το φάκελο με το ψηφοδέλτιο για να το ταχυδρομήσει 
(αν δεν αναλάβουν και την ταχυδρόμηση).

Αυτό είναι που φοβούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και 
με το δίκιο τους, αν τοποθετήσουμε το ζήτημα στο έδαφος του 
αστικού δημοκρατισμού (για σοσιαλιστικό δημοκρατισμό δεν 
μπορεί να γίνει, φυσικά, συζήτηση). Το αντιδραστικό «δίκαιο του 
αίματος» δεν εμποδίζει έναν ελληνικής καταγωγής μετανάστη 
να έχει πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ. Απαγορεύει όμως την πο-
λιτογράφηση μεταναστών που ζουν και εργάζονται χρόνια στην 
Ελλάδα, ακόμα και παιδιών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Πρέπει 
να γίνεις Αντετοκούνμπο για να πολιτογραφηθείς Ελληνας. 'Η να 
έτυχε να σώσεις κόσμο στο Μάτι, όπως συνέβη με αιγύπτιους αλι-
εργάτες. Ετσι, αν περάσει με 200 ψήφους το σχέδιο Μητσοτάκη, 
στις επόμενες εκλογές θα μπορούν να στέλνουν επιστολές με 
ψηφοδέλτια κάποιοι που δεν έχουν καμιά σχέση με την Ελλάδα, 
δε θα μπορέσουν όμως να ψηφίσουν άνθρωποι που ζουν δεκα-
ετίες στην Ελλάδα.

Και τι να πούμε για το δημοκρατισμό της επιστολικής ψήφου; 
Ενας έλληνας πολίτης με καταγωγή από τις Φέρρες του Εβρου, 
που ζει και εργάζεται στην Αθήνα, θα πρέπει να πάει στις Φέρρες 
για να ψηφίσει, ενώ ένας τρίτης γενιάς Ελληνοαμερικανός, που 
ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη, δε χρειάζεται να πεταχτεί ούτε 
μέχρι το εκεί προξενείο για να ρίξει την ψήφο του. Αρκεί να την 
ταχυδρομήσει (να του την ταχυδρομήσουν για την ακρίβεια)!

Και πώς μπορούν οι κομματάρχες να κάνουν συλλογή «κουκι-
ών» στις ΗΠΑ ή άλλες χώρες; Θα ήταν κουτό να ισχυριστούμε ότι 
θα τους μαζέψουν όλους, όμως έχουν τη δυνατότητα να επηρεά-
σουν πάρα πολλούς. Υπάρχουν καπιταλιστές με επιρροή, παράγο-
ντες που κάνουν «εξυπηρετήσεις» επί αμερικανικού εδάφους, ορ-
γανώσεις που «ταΐζονται», γενικά υπάρχει ένας μηχανισμός στον 
οποίο η Δεξιά ασκεί τη μεγαλύτερη, την καθοριστική επιρροή.

Τυχαία, νομίζετε, χαρακτηρίστηκε μεγάλη έκπληξη ο διορισμός 
ως υφυπουργού Απόδημου Ελληνισμού του Αντώνη Διαματάρη, 
εκδότη της νεοϋορκέζικης εφημερίδας «Εθνικός Κήρυξ»; Η έκ-
πληξη συνίστατο στο γεγονός ότι τοποθετήθηκε σ' αυτό το πόστο 
ένας ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίας που ζει εδώ και μισό 
αιώνα στις ΗΠΑ; Ο ίδιος ο Διαματάρης, στην πρώτη συνάντηση 
που είχε με δημοσιογράφους την περασμένη Δευτέρα, «έκανε 
λόγο για μια “σημαντική ευκαιρία“ σύσφιξης των σχέσεων του 
απόδημου ελληνισμού με την “μητέρα πατρίδα“, η οποία απορ-
ρέει από το αποτέλεσμα των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 
αλλά και την βελτιωμένη εικόνα που πλέον έχει η Ελλάδα στο 
εξωτερικό» (το ρεπορτάζ μεταφέρεται ακριβώς όπως δημοσι-
εύτηκε στην ιστοσελίδα του «Εθνικού Κήρυκα»).

Ο Διαματάρης είναι στενός φίλος της οικογένειας Μη-
τσοτάκη. Οπως έγραψε η Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη στο 
huffingtonpost.gr, «θρυλείται μάλιστα πως η οικογένεια Μητσο-
τάκη έχει μετοχές στον ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ». Σύμφωνα με το ίδιο 
δημοσίευμα, ο Διαματάρης «δεν είναι ένας απλός εκδότης μιας 
ημερήσιας εφημερίδας, είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει όλους 
τους οικονομικά ισχυρούς παράγοντες της Ελληνοαμερικά-
νικης ομογένειας», είναι «μεγάλος παράγοντας στα εκκλησια-
στικά ζητήματα» και «έχει δημιουργήσει ιστορικές σχέσεις με 
παράγοντες της ελληνικής ομογένειας της Αμερικής αλλά και 
ιστορικές εχθρότητες με άλλους παράγοντες της ελληνοαμε-
ρικάνικης ομογένειας». Είναι, λοιπόν, ο κατάλληλος άνθρωπος 
στην κατάλληλη θέση.

Μένει να μάθουμε αν ο Μητσοτάκης θα καταφέρει να συγκε-
ντρώσει 200 ψήφους. Αυτή τη στιγμή, κάτι τέτοιο φαίνεται αδύ-
νατο, γιατί ΣΥΡΙΖΑ και Περισσός έχουν 101 ψήφους και μπορούν 
να μπλοκάρουν την άμεση εφαρμογή του νέου νομοθετήματος.

Επίσκεψη Πομπέο

Πήρε βάσεις, πούλησε όπλα
Μιλώντας όσο γίνεται πιο 

απλά, οι αμερικάνοι ιμπε-
ριαλιστές τετραπλασίασαν τις 
βάσεις τους στην Ελλάδα. Είχαν 
τη Σούδα, παίρνουν Αλεξαν-
δρούπολη, Λάρισα και Στεφα-
νοβίκειο, συν την επέκταση της 
Σούδας. Το αν κάποιες απ' αυτές 
τις βάσεις θα βρίσκονται μέσα 
σε ελληνικές στρατιωτικές εγκα-
ταστάσεις δεν έχει καμιά σημα-
σία. Τον επιχειρησιακό έλεγχο 
και την ουσιαστική διοίκηση θα 
την έχουν οι Αμερικάνοι (δε νο-
μίζουμε ότι οποιοσδήποτε εχέ-
φρων άνθρωπος θα ισχυριστεί 
το αντίθετο).

Και, βέβαια, μόνο καγχα-
σμούς προκαλούν διατυπώ-
σεις σαν αυτή του Δένδια, ότι 
«αναβαθμίζεται σημαντικά η 
στρατηγική συνεργασία» των 
δύο χωρών, ή του Μητσοτάκη, 
ότι η νέα συμφωνία για τις βά-
σεις «ενισχύει το κοινό στρατι-
ωτικό και ευρύτερα στρατηγικό 
μας αποτύπωμα στην περιοχή 
υπέρ πάντα της περιφερειακής 
ασφάλειας και σταθερότητας». 
Ο ελληνικός λαός ξέρει πολύ 
καλά ότι αυτές οι συμφωνίες 
δεν έχουν το χαρακτήρα της 
αμοιβαιότητας. Μπορεί να μη 
βρισκόμαστε στην περίοδο 
που άνθιζε ο αντιιμπεριαλιστι-
κός ριζοσπαστισμός, όμως το 
σύνθημα «έξω οι βάσεις του 
θανάτου» ποτέ δεν έλειψε από 
το στόμα των διαδηλωτών και η 
αμερικάνικη πρεσβεία αποτελεί 
τον τελικό σταθμό πολλών δια-
δηλώσεων κάθε χρόνο, με κορυ-
φαία βέβαια την πορεία για το 
Πολυτεχνείο.

Γιατί απαίτησαν οι Αμερικάνοι 
νέες βάσεις στην Ελλάδα; Γιατί 
αυτό απαιτούν τα νέα στρατηγι-
κά τους σχέδια. Την επέκταση 
της Σούδας τη ζητούσαν εδώ και 
πολύ καιρό (προτού ακόμα σχη-
ματίσει κυβέρνηση ο Τσίπρας), 
γιατί θέλουν να μεταφέρουν σ' 
αυτήν τμήμα των δραστηριο-
τήτων τους που προηγουμένως 
αναπτύσσονταν μέσω της βά-
σης του Ιντζιρλίκ. Δε χρειάζεται 
να μπούμε σε τεχνικές αναλύ-
σεις (δεν έχουμε και τις ειδικές 
γνώσεις, άλλωστε), όμως σε κά-
ποιο σχέδιο εντάσσεται η επέ-
κταση της Σούδας. Δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι πρόκειται ίσως 
για τη μεγαλύτερη στρατιωτική 
βάση των ΗΠΑ στην Ευρώπη, 
καθώς υποστηρίζει πολεμικές 
επιχειρήσεις σε ένα τεράστιο 
τόξο από τη Μαύρη Θάλασσα 
μέχρι τη Μέση Ανατολή και τη 
Βόρεια Αφρική.

Οι υπόλοιπες βάσεις, όμως, 
στην ηπειρωτική Ελλάδα, είναι 
φανερό πως στοχεύουν στη 
στρατηγική περικύκλωση της 
Ρωσίας και τον πλήρη εξοβελι-
σμό της από τα Βαλκάνια. Ιδιαί-
τερα η βάση που θα στηθεί στο 
λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το 
οποίο -γι' αυτόν το λόγο- εξαι-
ρέθηκε από τη λίστα των προς 
ιδιωτικοποίηση λιμανιών, στην 
οποία περιλαμβανόταν. Στη 

Λάρισα θα σταθμεύουν αμερι-
κάνικα UAV (μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη), ιπτάμενα τάνκερ 
και άλλα πολεμικά αεροσκάφη. 
Στο Στεφανοβίκειο της Μαγνη-
σίας θα σταθμεύουν και θα ανα-
συγκροτούνται σε μόνιμη βάση 
αμερικάνικα πολεμικά ελικό-
πτερα. Και η Αλεξανδρούπολη 
μετατρέπεται σε βασικό κόμβο 
μεταφοράς στρατιωτικού προ-
σωπικού και υλικού από τις ΗΠΑ 
προς την Ανατολική Ευρώπη και 
τη Μαύρη Θάλασσα, σε όλη τη 
συνοριακή γραμμή της Ρωσίας.

Το Πρωτόκολλο Τροποποίη-
σης της Συμφωνίας Αμοιβαί-
ας Αμυντικής Συνεργασίας 
(Mutual Defense Cooperation 
Agreement - MDCΑ) δε δόθηκε 
στη δημοσιότητα, ενώ υπάρχει 
μια ασάφεια ως προς τη χρονική 
διάρκεια. Στην πραγματικότητα, 
πρόκειται για συμφωνία αόρι-
στης διάρκειας, η οποία τυπικά 
θα ανανεώνεται κάθε χρόνο,     
γιατί αυτό απαιτεί το αμερικάνι-
κο Κογκρέσο.

Ο Πομπέο δεν έκρυψε τις 
αμερικάνικες επιδιώξεις. Ανα-
φέρθηκε στον ενεργειακό το-
μέα, δείχνοντας τη Ρωσία χωρίς 
να την κατονομάσει (στόχος 
είναι «κανείς να μην κρατάει 
την Ευρώπη ως όμηρο», είπε), 
ενώ επιτέθηκε στους κινέζικους 
ομίλους που κάνουν επενδύσεις 
σε υποδομές στην Ελλάδα, μιλώ-
ντας για «αδιαφάνεια» και εγεί-
ροντας «ζητήματα ασφάλειας». 

Ως προς το τελευταίο, αναφέρ-
θηκε στο νέας γενιάς τηλεπικοι-
νωνιακό δίκτυο 5G, δηλώνοντας 
με νόημα ότι περιμένει από την 
ελληνική κυβέρνηση να κάνει 
«τις σωστές επιλογές»! Δηλαδή, 
να μην προτιμήσει την κινέζικη 
Huawei, αλλά κάποια αμερικά-
νικη εταιρία.

Για να εξισορροπήσουν το νέο 
ξεπούλημα της χώρας και την 
εμπλοκή τους στα αμερικάνικα 
στρατιωτικά σχέδια, που μόνο 
δεινά μπορούν να φέρουν στον 
ελληνικό λαό, τα παπαγαλάκια 
της αμερικανοδουλείας έβα-
λαν μπροστά τη γνώριμη προ-
παγάνδα της «προστασίας» που 
θα «μας» προσφέρουν οι ΗΠΑ 
«έναντι της τουρκικής απειλής». 
Τα ίδια έλεγαν και οι δωσίλο-
γοι της Κατοχής για τους ναζί 
κατακτητές. Καλλιεργούν στον 
ελληνικό λαό το ραγιαδισμό, 
προσπαθώντας να τον καταστή-
σουν συνένοχο στο ξεπούλημα 
της χώρας.

Πέρα απ' αυτό το τεράστιο 
ζήτημα αρχών, όμως, και από 
την άποψη της πολιτικής του 
ραγιαδισμού η προπαγάνδα 
τους δε δικαιώνεται. Λένε ότι 
ειδικά η νέα αμερικάνικη βάση 
στην Αλεξανδρούπολη αποτε-
λεί στοιχείο άμυνας έναντι μιας 
τουρκικής χερσαίας επίθεσης 
στην Ελλάδα! Αλήθεια, οι βρε-
τανικές βάσεις που υπήρχαν 
και εξακολουθούν να υπάρχουν 
στην Κύπρο προστάτεψαν το 

νησί από την  εισβολή του 1974 
και την κατοχή του ενός τρίτου 
του εδάφους του από τότε μέχρι 
και σήμερα; Το παράδειγμα των 
Κούρδων του Ιράκ, το εν ψυχρώ 
πούλημα των οποίων (αφού 
προηγουμένως τους χρησιμο-
ποίησαν ως «κρέας για τα κα-
νόνια» τους για να πολεμήσουν 
τον ISIS), λέει τίποτα άραγε; Η 
«τουρκική απειλή» είναι ο μπα-
μπούλας που επισείουν για να 
κάνουν τον ελληνικό λαό να 
αποδεχτεί τις αμερικάνικες βά-
σεις και την εμπλοκή της χώρας 
στους πολεμικούς σχεδιασμούς 
των ΗΠΑ (η οποία, βέβαια, την 
καθιστά στόχο των αντιπάλων 
των ΗΠΑ).

Ο Πομπέο το ξέρει αυτό το 
παιχνίδι που παίζεται στην Ελ-
λάδα, γι' αυτό και είχε ετοιμά-
σει προσεκτικά τις απαντήσεις 
που θα έδινε στις αναμενόμε-
νες ερωτήσεις. Πέταξε μερικές 
άνευ πρακτικής σημασίας αντι-
τουρκικές μπηχτές, με αρκετή 
δόση αμφισημίας, κι αυτό ήταν 
όλο. Περισσότερο υπογράμ-
μισε το διαιτητικό ρόλο της 
αμερικάνικης ιμπεριαλιστικής 
υπερδύναμης στην περιοχή μας. 
«Κατανοούμε τους κινδύνους. 
Γνωρίζουμε τις δραστηριότητες 
που λαμβάνουν χώρα και δου-
λεύουμε πολύ στενά για να επι-
τύχουμε κάποια αποτελέσματα. 
Να μην έχουμε στρατιωτικοποί-
ηση των θεμάτων και να πετύ-
χουμε αποκλιμάκωση», ήταν το 
πιο… προωθημένο που είπε για 
τα ελληνοτουρκικά. Οταν ρωτή-
θηκε για τις τουρκικές έρευνες 
στην κυπριακή ΑΟΖ, απέφυγε 
ακόμα και τον όρο ΑΟΖ: «Ξε-
καθαρίσαμε πως επιχειρήσεις 
σε διεθνή ύδατα είναι σύμφωνα 
με διεθνείς κανόνες. Και είπαμε 
στην Τουρκία ότι θα αναλάβου-
με δράση για να διασφαλίσουμε 
ότι έχουμε έννομες ενέργειες 
όπου κυριαρχεί το διεθνές δί-
καιο», είπε. Στην πιο προκλητική 
ερώτηση (τι πρέπει να περιμένει 
από τις ΗΠΑ η Ελλάδα σε περί-
πτωση που τουρκικές δυνάμεις 
αποβιβαστούν σε ένα ελληνικό 
νησί) απάντησε ότι «θα δρά-
σουμε για να προστατεύσουμε 
και να διατηρήσουμε τις βασι-
κές αξίες της κυριαρχίας ενός 
κράτους, του κράτους δικαίου 
και της προστασίας της ιδιωτι-
κής περιουσίας». Διπλωματική 
μπουρδολογία, δηλαδή, που τα 
παπαγαλάκια της αμερικανο-
δουλείας τη βάφτισαν… αμερι-
κάνικη εγγύηση. Μια μέρα μετά 
ήρθε το «πούλημα» των Κούρ-
δων, για να πιστοποιηθεί η αξία 
τέτοιων «επιχειρημάτων».

Επειδή τα επιχειρήματα περί 
αμερικάνικης εγγύησης έναντι 
του τουρκικού κινδύνου δεν πο-
λυπιάνουν ακόμα και σε όσους 
είναι διατεθειμένοι να ανεχθούν 
το ραγιαδισμό, τα παπαγαλάκια 
έβαλαν μπροστά και την προπα-
γάνδα των «ανταλλαγμάτων», 
αναποδογυρίζοντας και πάλι 

Στη γραμμή της αμερικανοδουλείας 
και ο ΣΥΡΙΖΑ

Αν ήταν άλλες εποχές, οι συριζαίοι θα διαδήλωναν ενάντια 
στις βάσεις του θανάτου και στους Αμερικάνους φονιάδες 
των λαών. Τι να πουν, όμως, τώρα; Να καταγγείλουν την κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη ότι παραδίδει «γην και ύδωρ» στους αμερι-
κάνους ιμπεριαλιστές; Αφού τη συμφωνία για τις βάσεις την 
είχαν προετοιμάσει αυτοί και η κυβέρνηση Μητσοτάκη απλά 
συνέβη να βάλει την υπογραφή της.

«Δεν αποτελεί ενεργητική εξωτερική πολιτική ο κατευνα-
σμός και οι διαπροσωπικές σχέσεις - Χρειάζονται έργα και 
όχι λόγια», ήταν ο τίτλος δελτίου Τύπου που εκδόθηκε από τον 
ΣΥΡΙΖΑ με δήλωση του τομεάρχη Εξωτερικών Γ. Κατρούγκα-
λου. Ο Πομπέο ήρθε στην Αθήνα, ο Πομπέο υπέγραψε συμ-
φωνία για νέες στρατιωτικές βάσεις και επέκταση των παλιών, 
στον Ερντογάν και τις σχέσεις με την Τουρκία επικέντρωνε ο 
ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να πετάξει την μπάλα στην κερκίδα.

Δεν μπορούσε, βέβαια, να αποφύγει την ουσία. «Η επίσκε-
ψη [Πομπέο] ήταν θετική στο βαθμό που συνέχισε την πορεία 
αναβάθμισης των διμερών σχέσεων που είχε ξεκινήσει η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια», δήλωσε ο Κατρού-
γκαλος. Και σε μια εκδήλωση άκρατης αμερικανοδουλείας 
συνέχισε: «Και εδώ η Κυβέρνηση Μητσοτάκη βασίζεται στο 
πλαίσιο που χτίστηκε». Αρα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την παραμικρή 
αντίρρηση για όσα συμφώνησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη με 
την αμερικάνικη κυβέρνηση του Τραμπ. Τα θεωρεί συνέχιση 
της δικής της πολιτικής.

Μετά απ' αυτά, άρχισε το θόλωμα των νερών με κριτική στην 
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οχι για τη συμφωνία που υπέγραψε, 
αλλά γιατί «δεν αναλαμβάνει καμία ενεργητική πρωτοβουλία 
ακόμη και εκεί που το έδαφος είχε ήδη προετοιμαστεί από 
εμάς. Συγκεκριμένα, δεν ακούστηκε ούτε λέξη για κυρώσεις 
σε βάρος της Τουρκίας για την παραβατική της συμπεριφορά, 
ενώ σχετικό νομοσχέδιο έχει ήδη κατατεθεί στο Κογκρέσο». 
Πρόκειται, φυσικά, για μπουρδολογία. Μήπως είχε γίνει τίποτα 
διαφορετικό επί ΣΥΡΙΖΑ;
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Φωτιές άναψε στο Εκουαδόρ η 
εφαρμογή των μέτρων του ΔΝΤ

Τα χρόνια πριν από τη σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση θυ-
μίζει η κατάσταση στο Εκουαδόρ, μετά από την εξέγερση 

χιλιάδων φτωχών αυτόχθονων κατά της σχεδιαζόμενης κατάρ-
γησης των κρατικών επιδοτήσεων στα καύσιμα, αλλά και άλλων 
βαθιά αντεργατικών μέτρων που πάρθηκαν από τη νέα συντηρη-
τική κυβέρνηση του Λενίν Μορένο. Ο Μορένο διετέλεσε αντι-
πρόεδρος της χώρας από το 2007 μέχρι το 2013, στο πλευρό του 
σοσιαλδημοκράτη Ραφαέλ Κορέα. Μετά όμως χώρισαν οι δρόμοι 
τους και στις εκλογές του 2017 ο Κορέα έχασε στο νήμα από τον 
Μορένο και την κοπάνησε για το Βέλγιο (χώρα καταγωγής της 
συζύγου του), όπου διαμένει μέχρι σήμερα και δεν γυρίζει πίσω 
καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία ότι διέταξε την… απαγωγή 
ενός πρώην βουλευτή το 2012! 

Η σοσιαλδημοκρατική διακυβέρνηση του Κορέα έκλεισε τον 
κύκλο της το 2017, μετά από μία δεκαετία εντατικής καλλιέργειας 
ρεφορμιστικών αυταπατών. Τώρα, όμως, η πραγματικότητα δεν 
επιδέχεται άλλους ρεφορμισμούς. Από τον περασμένο Μάρτη 
το ΔΝΤ σε έκθεσή του (βλ https://www.imf.org/en/Publications/
CR/Issues/2019/03/20/Ecuador-Staff-Report-for-the-2019-
Article-IV-Consultation-and-Request-for-an-Extended-46682) 
διαπίστωσε έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της χώρας, λόγω των 
υψηλών μισθών της περασμένης δεκαετίας! Τα 394 δολάρια (360 
ευρώ) βασικός μισθός, είναι πολλά, σύμφωνα με το ΔΝΤ!

Γι’ αυτό και το… φιλεύσπλαχνο Ταμείο πρότεινε σειρά μέτρων 
για τη μείωση του χρέους, που υποτίθεται ότι δημιουργήθηκε λό-
γω της έλλειψης ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της χώρας, 
προκειμένου να δώσει το δάνειο των 4.2 δισ. δολαρίων που συμ-
φώνησε με την κυβέρνηση του Εκουαδόρ. Ενα από τα μέτρα αυτά 
ήταν η “εκλογίκευση” του συστήματος των κρατικών επιδοτήσεων 
στα καύσιμα, πράγμα που η κυβέρνηση Μορένο έσπευσε τώρα 
να υλοποιήσει! Η κυβέρνηση, όμως, δεν έμεινε μόνο σ’ αυτό, αλ-
λά προχώρησε και σε άλλα σκληρά αντεργατικά μέτρα, όπως 
η μείωση των μισθών στο δημόσιο τομέα κατά 20%, η επιβολή 
απλήρωτης εργασίας από τους εργαζόμενους στο δημόσιο μία 
μέρα το μήνα και η μείωση στο μισό της άδειας των εργαζομένων 
στο δημόσιο (από τις 30 στις 15 μέρες). 

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες. Εδώ και μια βδομάδα, χιλιάδες 
διαδηλωτές πλημμύρισαν την πρωτεύουσα Κίτο και εισέβαλαν 
στο κοινοβούλιο για σύντομο χρονικό διάστημα για να ακολουθή-
σουν σκληρές συγκρούσεις με την αστυνομία. Σε 21 επαρχίες της 
χώρας αποκλείστηκαν 84 δρόμοι και η αστυνομία προχώρησε σε 
τουλάχιστον 570 συλλήψεις. Ηταν τέτοια η οργή των διαδηλωτών 
που ο δειλός Μορένο, πέραν της κήρυξης της χώρας σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης, μετέφερε την έδρα της κυβέρνησης 
από την πρωτεύουσα στο Γουακακίλ, το μεγαλύτερο λιμάνι της 
χώρας! Από εκεί κράζει για επικείμενο πραξικόπημα, αλλά το 
πραξικόπημα κατά του λαού του το έκανε αυτός καταδικάζοντάς 
τον να αργοπεθαίνει σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης. Ομως, 
για την ώρα οι διαδηλωτές δε μασάνε!

General Motors

Τρελά κέρδη αλλά… σπάγκος 
στους εργάτες

Εκλεισε την τέταρτη βδο-
μάδα η απεργία 49.200 

εργαζομένων σε 33 εργοστά-
σια και 22 αποθήκες ανταλλα-
κτικών της General Motors. Ο 
κολοσσός της αμερικάνικης 
αυτοκινητοβιομηχανίας, που… 
βάρεσε μπιέλα το 2009 (αφού 
πρώτα είχε απολύσει το ένα 
πέμπτο του εργατικού του δυ-
ναμικού στην Ευρώπη και είχε 
τσεπώσει γύρω στα 20 δισ. 
δολάρια από τον κρατικό κορ-
βανά), ανασυγκροτήθηκε μετά 
από μερικά χρόνια και παρά τα 
κέρδη των τελευταίων χρόνων, 
ανακοίνωσε μαζικές απολύσεις 
στα τέλη του 2018, με το επερ-
χόμενο κλείσιμο πέντε βορει-
οαμερικάνικων εργοστασίων 
του (ένα στον Καναδά, από ένα 
στο Οχάιο και το Μίτσιγκαν και 
δύο ακόμα εντός ΗΠΑ), επει-
δή «η τεχνολογία τους είναι 
παρωχημένη». Τον περασμένο 
Μάρτη, ένα από τα εργοστάσια 
της General Motors στο Οχά-
ιο έκλεισε μετά από 52 χρόνια 
λειτουργίας, αλλά τώρα η εται-
ρία (συνεπικουρούμενη από 
τα μίντια) κινδυνολογεί για τις 
«χαμένες ώρες εργασίας» λόγω 
της απεργίας, που οδηγούν σε 
προσωρινές… απολύσεις! Αυτό 
που την καίει, φυσικά, είναι η 
μείωση των κερδών της, καθώς 
κάθε μέρα απεργίας τής κοστί-
ζει (σύμφωνα με διάφορους 
οικονομικούς αναλυτές) από 
50 μέχρι 100 εκατομμύρια δο-
λάρια, καθώς η παραγωγή έχει 
σχεδόν παγώσει και 165 χιλιά-
δες αυτοκίνητα δεν πρόκειται 
να βγουν στην αγορά.

Η συνδικαλιστική γραφειο-
κρατία αναγκάστηκε να κηρύξει 
απεργία μετά από την απεργία 
850 εργατών καθαρισμού που 
μισθώθηκαν από την εταιρία 
Aramark αλλά εργάζονται σε 
δύο εργοστάσια της General 
Motors στο Οχάιο και το Μίτσι-
γκαν. Οι εργάτες καθαρισμού 
δε συμφώνησαν με την εταιρία 
στην επέκταση της σύμβασης, 
μετά από ενάμιση χρόνο δια-
πραγματεύσεων, καθώς σημα-

ντικά θέματα όπως η ιατρική 
περίθαλψη, οι μισθοί, οι άδειες 
και συνταξιοδοτικά προγράμ-
ματα δε συμφωνήθηκαν με την 
General Motors. 

Στη συνέχεια, ήρθε το αδιέ-
ξοδο των διαπραγματεύσεων 
για τη νέα τετραετή (!) συλλο-
γική σύμβαση εργασίας για 
τους 49.200 εργαζόμενους της 
ίδιας της General Motors. Η 
προηγούμενη είχε υπογραφεί 
το 2015 και έληξε χωρίς τα δύο 
μέρη να έρθουν σε συμφωνία. 
Οι διαφορές είναι ακόμα πολ-
λές. Οπως αναφέρει σε  επιστο-
λή του προς τους εργάτες στις 
4 Οκτώβρη ο Τέρι Ντιτς, αντι-
προέδρος του σωματείου των 
εργαζομένων στην αμερικάνικη 
αυτοκινητοβιομηχανία, United 
Automobile Workers (UAW) 
(βλ. https://uaw.org/update-
uaw-gm-vice-president-terry-
dittes-gm-members-strike-
day-19/), «αρκετές προτάσεις 
σας αναφορικά με τους μι-
σθούς, την ασφάλεια εργασίας, 
τις εξειδικεύσεις και το συντα-
ξιοδοτικό εκκρεμούν και δεν 
έχουν διευθετηθεί». Δυο μέρες 

μετά (6/10), ο Ντιτς ενημέρωσε 
τους εργαζόμενους ότι οι δι-
απραγματεύσεις οδηγούνται 
σε αδιέξοδο καθώς η εταιρία 
απορρίπτει τις προτάσεις του 
σωματείου και επιμένει στην 
αρχική της πρόταση για «πε-
ρισσότερες επενδύσεις».

Ποιες είναι οι συνδικαλιστι-
κές προτάσεις δε μπορέσαμε να 
το βρούμε από την ιστοσελίδα 
του σωματείου, ούτε από αμερι-
κάνικα ΜΜΕ, που επικεντρώνο-
νται κυρίως στις χαμένες ώρες 
εργασίας και τις ζημιές που 
προκαλούνται στην εταιρία. Ενα 
από τα θέματα που φαίνεται να 
παίζει σημαντικό ρόλο, σύμφω-
να με το δίκτυο CNBC (https://
www.cnbc.com/2019/09/15/
uaw-calls-strike-against-
general-motors-for-the-first-
time-since-financial-crisis.html), 
που επικαλείται άτομο που μί-
λησε στο πρακτορείο, χωρίς να 
αποκαλύπτει το όνομά του, είναι 
η χρήση προσωρινών εργατών. 
Οι προσωρινοί εργάτες έχουν 
λιγότερα δικαιώματα, χαμηλό-
τερους μισθούς και επιδόματα, 
παρά το γεγονός ότι γίνονται 

μέλη του UAW μετά από 90 μέ-
ρες. Σήμερα, αντιπροσωπεύουν 
γύρω στο 6% με 7% των ωρομί-
σθιων εργατών στην εταιρία. 
Ποσοστό πολύ μικρότερο από 
το 20% τουλάχιστον, που είναι 
σε άλλες αυτοκινητοβιομηχανί-
ες που λειτουργούν στις ΗΠΑ. 
Προφανώς, η General Motors 
θέλει να αυξήσει τον αριθμό 
των προσωρινών εργατών, για 
να μειώσει το «εργατικό κό-
στος». Ετσι αντιλαμβάνονται 
οι καπιταλιστές τον εργάτη. Ως 
«κόστος». Μόνο που «ξεχνούν» 
ότι ο εργάτης είναι ο μοναδικός 
παραγωγός κι ότι χωρίς αυτόν 
δε θα μπορούσαν να βγάλουν 
ούτε σεντ. Δυστυχώς, όμως, 
αυτό τείνει να ξεχαστεί και οι 
καπιταλιστές εμφανίζονται ως 
«ευεργέτες» που «δίνουν ψωμί 
στους εργάτες τους», ενώ συμ-
βαίνει ακριβώς το αντίθετο!

Το παράδειγμα της General 
Motors είναι χαρακτηριστικό. 
Μια εταιρία κρατικοδίαιτη 
(όπως αναφέραμε παραπάνω), 
που τα τελευταία χρόνια έβγα-
λε τρελά κέρδη (8 δισ. καθαρά 
κέρδη μόνο το 2018!), όχι μόνο 
απολύει μαζικά, αλλά θέλει να 
αυξήσει τον αριθμό των «προ-
σωρινών εργατών» με τα λιγότε-
ρα δικαιώματα, αρνούμενη να 
υπογράψει νέα συλλογική σύμ-
βαση εργασίας με την οποία 
θα δίνει μερικά ψίχουλα στους 
εργάτες της! 

Οσο για τους συνδικαλιστές, 
ας έχουμε υπόψη μας ότι ο 
πρόεδρος του σωματείου UAW, 
Γκάρι Τζόουνς, διαθέτει σπιτα-
ρόνα (βλέπε φωτογραφία) που 
μόνο σε εργατικό… ηγέτη δεν 
ταιριάζει! Στη σπιταρόνα αυτή 
μπούκαρε το FBI τον περα-
σμένο Αύγουστο για έλεγχο 
μετά από καταγγελίες περί 
διαφθοράς (βλ. https://www.
foxbusiness.com/industrials/
fbi-raids-united-auto-workers-
president-gary-jones-home). 
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε 
πόσο στέκουν οι κατηγορίες, 
όμως η σπιταρόνα δεν επιδέχε-
ται αμφισβήτησης!

Αφγανιστάν: Ρεκόρ αποχής στις εκλογές

Ο φόβος των επιθέσεων σε εκλογικά κέντρα, 
τις οποίες είχαν αναγγείλει οι Ταλιμπάν, 

έκανε τη συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφό-
ρων να μείνουν στα σπίτια τους κι έτσι η συμμε-
τοχή στις εκλογές εκτιμάται μόνο σε 20%-25%! 
Είναι το χαμηλότερο ποσοστό προσέλευσης 
στις κάλπες από την εισβολή και κατοχή των 
ΗΠΑ το 2001. Για τέτοια… εξομάλυνση της κα-
τάστασης μιλάμε.

Οι αξιωματούχοι του δωσιλογικού καθεστώ-
τος δήλωσαν ότι αυτό το καταστροφικό αποτέ-
λεσμα δε θα πλήξει το κύρος των εκλογών! Θα 
προσπαθήσουν να τις «πουλήσουν» και πάλι στο 
λαό ως στοιχείο… εκδημοκρατισμού της πολύ-
παθης ασιατικής χώρας.

Αυτό, βέβαια, επαναλαμβάνεται σταθερά 
όλα τα χρόνια της αμερικάνικης κατοχής. Ολες 
οι εκλογές έχουν αμφισβητηθεί έντονα, ενώ οι 
εκλογικές επιτροπές μετρούν και ξαναμετρούν 
υπό την απειλή των υποψηφίων. Ποιος μπορεί να 
ξεχάσει την εκλογική φάρσα του 2014, μετά τις 
οποίες οι Αμερικάνοι ανέδειξαν νικητές και τους 
δύο υποψήφιους, φτιάχνοντας ένα δεύτερο 
γραφείο για τον δεύτερο υποψήφιο; Η φάρσα 
αναμένεται να επαναληφθεί και τώρα ανάμεσα 
στο Γκάνι και τον Αμπντουλάχ που θεωρούνται 
και πάλι ως οι επικρατέστεροι μεταξύ των υπο-
ψηφίων. Μένει να δούμε αν θα τους στείλουν 
σε δεύτερο γύρο ή αν θα τους ανακηρύξουν κα-
τευθείαν… πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο.

Νέα πλήγματα στο καθεστώς των Σαούντ

Αυτή τη φορά δεν είχαμε πλήγματα με 
drones, αλλά κανονική αντάρτικη στρατι-

ωτική δράση από τους Χούθι της Υεμένης που 
επιτέθηκαν στη νότια επαρχία Ναϊράν της Σαου-
δικής Αραβίας και μετά από μια τριήμερη μάχη 
κατέστρεψαν ολοσχερώς τρεις ολόκληρες ταξι-
αρχίες του σαουδαραβικού στρατού! Οι αναφο-
ρές κάνουν λόγο για 200 με 500 σαουδάραβες 
και μισθοφόρους (Πακιστανούς, Ιρακινούς και 
Σουδανούς) στρατιώτες νεκρούς και χιλιάδες 
αιχμαλώτους. Οι αντάρτες Χούθι πήραν επίσης 
σαουδαραβικά όπλα και τεθωρακισμένα οχή-
ματα.

Το σαουδαραβικό καθεστώς δεν έκανε κα-
νένα σχόλιο για το γεγονός, δεν το διέψευσε 

καν, ενώ οι Χούθι το επιβεβαίωσαν δίνοντας στη 
δημοσιότητα βίντεο από την επίθεσή τους και 
τις μάχες που ακολούθησαν. Αμερικανοί αξιω-
ματούχοι παρουσίασαν το γεγονός ως… σημάδι 
απελπισίας των Χούθι, οι οποίοι προσπαθούν να 
απομακρύνουν τους Σαουδάραβες από τα σύ-
νορα. Το ποιος βρίσκεται σε απελπισία, όμως, 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενώ η μάχη 
στη Ναϊράν βρισκόταν σε εξέλιξη, το σαουδα-
ραβικό καθεστώς ανακοίνωσε ότι προχωρά σε 
μερική κατάπαυση του πυρός σε κάποιες περιο-
χές του μετώπου (στις οποίες δεν περιλαμβανό-
ταν η Ναϊράν). Είναι προφανές ότι το υεμενίτικο 
αντάρτικο επέφερε το πιο βαρύ μέχρι τώρα πο-
λεμικό πλήγμα στους Σαουδάραβες.
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Ο Πόντιος Πιλάτος και οι καρπαζοεισπράκτορες
«Μαχαιριά στην πλά-

τη» χαρακτήρισαν οι 
Κούρδοι της Συρίας την ανα-
κοίνωση του Λευκού Οίκου 
την περασμένη Κυριακή, ότι 
τα αμερικάνικα στρατεύματα 
(γύρω στους 1.000 στρατιώ-
τες) θα αποχωρήσουν από τα 
τουρκοσυριακά σύνορα. 

«Παρά τις προσπάθειές 
μας να αποφύγουμε τη σύ-
γκρουση, τη δέσμευσή μας στη 
συμφωνία για το μηχανισμό 
ασφαλείας και τα απαραίτητα 
βήματα από την πλευρά μας, 
οι αμερικάνικες δυνάμεις δεν 
εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις 
τους και αποχώρησαν από τις 
συνοριακές περιοχές με την 
Τουρκία. Απρόκλητη επίθεση 
από την Τουρκία κατά των πε-
ριοχών μας θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στον πόλεμό μας 
κατά του ISIS και τη σταθερό-
τητα και ειρήνη που έχουμε 
δημιουργήσει στην περιοχή 
τα τελευταία χρόνια. Ως Συρι-
ακές Δημοκρατικές Δυνάμεις 
(SDF), είμαστε αποφασισμένοι 
να υπερασπίσουμε τη γη μας, 
με οποιοδήποτε κόστος. Κα-
λούμε τον κουρδικό, αραβικό, 
ασυριακό και συριακό λαό να 
δυναμώσουν την ενότητά τους 
και να σταθούν δίπλα στις SDF 
υπερασπιζόμενοι τη γη τους». 
Αυτά ανέφερε το  λακωνικό 

Δελτίο Τύπου της  Γενικής Δι-
οίκησης Συριακών Δημοκρατι-
κών Δυνάμεων, την περασμένη 
Δευτέρα.

Ο Τραμπ με διαδοχικές 
αναρτήσεις στο Τwitter υπε-
ραμύνθηκε της απόφασής του 
να πάρει το λιγοστό στρατό 
του από τα βόρεια σύνορα της 
Συρίας, λέγοντας ότι οι Κούρ-
δοι πολέμησαν στο πλευρό 
των ΗΠΑ, όμως πήραν πολλά 
λεφτά και εξοπλισμό για να το 
κάνουν αυτό. Αλλωστε, πολε-
μάνε την Τουρκία για δεκαε-
τίες, πράγμα που οι ΗΠΑ προ-
σπάθησαν να σταματήσουν 
για τρία χρόνια, αλλά τώρα 
ήρθε η ώρα να αποσυρθούν 
από αυτούς τους ατέρμονες 
και γελοίους πολέμους!

Ο Ερντογάν, ο οποίος είχε 

τηλεφωνική επικοινωνία με 
τον Τραμπ, επανέλαβε την 
πρόθεσή του να «καθαρίσει» 
την περιοχή από τους «τρο-
μοκράτες» και διεμήνυσε 
προς όλες τις κατευθύνσεις 
ότι ο στρατός του είναι έτοι-
μος να εξαπολύσει επίθεση 
οποιαδήποτε στιγμή κατά των 
«τρομοκρατών» που εξακολου-
θούν να απειλούν την Τουρκία, 
όπως έχει κάνει δυο φορές 
στο παρελθόν (το 2016 και το 
2018). Λίγες ώρες αργότερα, η 
Τουρκία εξαπέλυε μία ακόμα 
επίθεση κατά των Κούρδων 
της Συρίας, αφού ο Λευκός 
Οίκος ως Πόντιος Πιλάτος 
δήλωσε ότι οι αμερικάνικες 
δυνάμεις δε θα εμπλακούν 
στις τουρκικές επιχειρήσεις 
και θα απομακρυνθούν από 
αυτή την περιοχή. Πρόκειται 

για την περιοχή που η Τουρκία 
και οι ΗΠΑ συμφώνησαν, μετά 
από οκτώ χρόνια πολέμου, ότι 
θα αποτελέσει μία «ουδέτερη 
ζώνη» 30 χιλιομέτρων κατά μή-
κος των 480 χιλιομέτρων των 
τουρκοσυριακών συνόρων, 
στην οποία η Τουρκία θέλει να 
εγκαταστήσει μέχρι και δύο 
εκατομμύρια σύριους πρόσφυ-
γες, αφού φυσικά διώξει τους 
μαχητές των YPG (ένοπλο 
σκέλος των Κούρδων της Συ-
ρίας, που η Τουρκία κατηγορεί 
ως «τρομοκράτες» που έχουν 
σχέση με το PKK).

Προκειμένου να αντισταθ-
μίσει τις κουρδικές αντιδρά-
σεις για την απόφασή του, ο 
Τραμπ… έτριξε τα δόντια και 
στην Τουρκία, λέγοντας ότι αν 
το παρατραβήξει μπορεί να… 
τσακίσει την οικονομία της, 

όπως έκανε και στο παρελθόν! 
Ταυτόχρονα, όμως, επισημο-
ποίησε ότι ο Ερντογάν θα επι-
σκεφτεί την Ουάσινγκτον ως 
καλεσμένος του στις 13 Νοέμ-
βρη. Ενώ με άλλες αναρτήσεις 
στο Twitter εξήρε το ρόλο της 
Τουρκίας ως μεγάλου εμπο-
ρικού εταίρου των ΗΠΑ και 
πιστού συμμάχου στο ΝΑΤΟ.

Το σίγουρο είναι ότι οι ΗΠΑ 
προσπαθούν να ισορροπή-
σουν μεταξύ δυο συμμάχων 
τους, όμως το βάρος σίγουρα 
γέρνει προς την Τουρκία που 
αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ 
και σταθερό τους σύμμαχο 
όλα αυτά τα χρόνια (παρά τις 
όποιες αντιθέσεις τους, που 
είναι στο πλαίσιο της σχέσης 
εξουσιαστή με εξαρτημένο) 
και όχι προς τους Κούρδους 
που παραμένουν οι καρπαζο-

εισπράκτορες της ιστορίας. 
Το παιχνίδι είναι σίγουρα ευ-
ρύτερο και το παρασκήνιο της 
αμερικανοτουρκικής συμφωνί-
ας παραμένει προς το παρόν 
κρυφό. Το βέβαιο είναι ότι 
στην εξίσωση που αφορά την 
περιοχή δεν εμπλέκονται μόνο 
οι ΗΠΑ, η Τουρκία και οι Κούρ-
δοι της Συρίας. Εμπλέκονται 
η Ρωσία, το Ιράν και το καθε-
στώς του Μπασάρ Αλ Ασαντ 
στη Συρία.

Από την άλλη, τα όρια της 
τουρκικής επιθετικότητας εί-
ναι εκ των πραγμάτων περιο-
ρισμένα. Αυτό δε σημαίνει ότι 
δε θα χυθεί αίμα (όπως έγινε 
πέρσι στο Αφρίν), αλλά ότι οι 
Κούρδοι δεν είναι εύκολος 
στόχος, αφού έχουν αποκτή-
σει εμπειρία από τις μάχες με 
το ISIS όλα αυτά τα χρόνια, 
πράγμα που αποδείχτηκε και 
στο Αφρίν πέρσι. Το Αφρίν το 
κατέλαβαν μετά από δύο μή-
νες σκληρών συγκρούσεων. 
Αν η Τουρκία επαναλάβει τις 
σφαγές που έκανε στο Αφρίν 
σε πιο εκτεταμένη κλίμακα, 
κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει 
πώς θα εξελιχθούν τα πράγ-
ματα. Το κουρδικό αντάρτικο 
κρατά δεκαετίες και δε θα 
αφανιστεί τόσο εύκολα όσο 
θέλει ο… σουλτάνος Ερντογάν.

Μπορεί οι διαδηλώσεις στην Αί-
γυπτο να πήραν μεγάλες δια-

στάσεις, οι συλλήψεις διαδηλωτών 
να ήταν χιλιάδες και το καθεστώς να 
επέβαλε επί της ουσίας στρατιωτικό 
νόμο στο Κάιρο και στο Σουέζ, όμως 
το αυτί των σιωνιστών δεν ίδρωσε κα-
θόλου. Ανεπίσημες πηγές των ισραη-
λινών μυστικών υπηρεσιών δήλωσαν 
ότι το Ισραήλ στηρίζει την αιγυπτιακή 
χούντα και τον Σίσι, αλλά δεν το δη-
λώνουν επίσημα, για να αποφύγουν να 
τον υπονομεύσουν περαιτέρω, μετά 
από τις αντικυβερνητικές διαδηλώ-
σεις στους δρόμους των μεγαλύτερων 
αιγυπτιακών πόλεων και τη βάρβαρη 
καταστολή που δέχτηκαν από το κα-
θεστώς.  

Η πορεία και η σταθερότητα της 
κυβέρνησης Σίσι, της πιο φιλοϊσραη-
λινής κυβέρνησης που έχει υπάρξει 
μέχρι σήμερα, σύμφωνα με δηλώσεις 
εκπροσώπων των ίδιων των σιωνιστών, 
απασχολεί ιδιαίτερα το Ισραήλ που 
θεωρεί την αιγυπτιακή χούντα ως την 
πιο πολύτιμη σύμμαχό του στην ευρύ-
τερη περιοχή. Παρολαυτά, η ισραη-
λινή κυβέρνηση αποφεύγει να κάνει 
δηλώσεις που αποτυπώνουν αυτή την 
κατάσταση, αναγνωρίζοντας ότι κάτι 
τέτοιο θα υπονομεύσει τον Σίσι σε 
ολόκληρο τον αραβικό κόσμο και ει-
δικότερα στους αραβικούς λαούς που 
τρέφουν ιδιαίτερο μίσος για τους σιω-
νιστές. Στα χρόνια που ακολούθησαν 
το πραξικόπημα του στρατού το 2013, 
σε βάρος του εκλεγμένου προέδρου 

της Μουσουλμανικής Αδελφότητας 
Μοχάμεντ Μόρσι, η χούντα του Σίσι 
πέρασε από μια καλυμμένη συνεργα-
σία με τους σιωνιστές σε μια ανοιχτή 
συμμαχία που εκτός των άλλων αποτυ-
πώθηκε πολλαπλώς και στα ισραηλινά 
και αιγυπτιακά μίντια με κοινές φωτο-
γραφίες του Σίσι με τον Νετανιάχου.

Δεκάδες είναι οι δηλώσεις πρώην 
και νυν στελεχών του ισραηλινού πο-
λεμικού συμπλέγματος που καταδει-
κνύουν τη στενή συνεργασία μεταξύ 
Αιγύπτου και Ισραήλ. Ο Ζβι Μαγκέν, 
πρώην υψηλόβαθμος αξιωματού-
χος της ισραηλινής στρατιωτικής 
αντικατασκοπείας και στέλεχος του 
Ινστιτούτου Μελετών για την Εθνική 
Ασφάλεια της σιωνιστικής οντότητας, 
δήλωσε στο αραβικό ειδησεογραφικό 
πρακτορείο Middle East Eye ότι ελπί-
ζει πως ο Σίσι θα επιβιώσει από τις 
αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην 
Αίγυπτο, ενώ, παρά το γεγονός ότι εί-
ναι ένας δικτάτορας που άρπαξε την 
εξουσία με τη βία, αποτελεί έναν πο-
λύ πιο θετικό συνεργάτη του Ισραήλ 

σε σχέση με τους προκατόχους του. 
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι 
δηλώσεις του πρώην επικεφαλής της 
Μοσάντ, Εφρέμ Χαλεβί, που είπε ότι 
«η ασφάλεια της Αιγύπτου και του πο-
λιτικού της συστήματος –η ασφάλεια 
του Προέδρου Σίσι– αποτελεί κομβι-
κής σημασίας συμφέρον του Ισραήλ. 
Αυτό, μαζί με την ειρήνη και την ασφά-
λεια στην Ιορδανία, παρέχουν αναντι-
κατάστατες συνθήκες ασφάλειας στο 
Ισραήλ».

Υπό τον Σίσι, η στρατιωτική συνερ-
γασία της Αιγύπτου με το Ισραήλ 
έφτασε σε πρωτοφανή επίπεδα, με 
τα δυο καθεστώτα να θέτουν από κοι-
νού στο στόχαστρο τους ισλαμιστές 
αντάρτες στη χερσόνησο του Σινά. 
Την ώρα που τα αιγυπτιακά στρατεύ-
ματα μακελεύουν τους ντόπιους πλη-
θυσμούς στο έδαφος, επιβάλλοντας 
αποκλεισμό, κατεδαφίζοντας εκατο-
ντάδες σπίτια και εκτοπίζοντας χιλιά-
δες κάτοικους από τις περιοχές αυτές, 
τα ισραηλινά μαχητικά βομβαρδίζουν 
από αέρος, ενώ οι ισραηλινές μυστι-

κές υπηρεσίες παρέχουν πληροφορί-
ες υψίστης σημασίας στο καθεστώς. 
Ομως, παρά τις κτηνωδίες του αιγυπτι-
ακού στρατού στην ευρύτερη περιοχή, 
το ισλαμικό αντάρτικο συνεχίζει να 
αποτελεί πονοκέφαλο για τη χούντα 
προκαλώντας συχνά απώλειες στον 
αιγυπτιακό στρατό με αιφνιδιαστικά 
χτυπήματα.

Οι εκλογές του 2012 και η άνοδος 
στην εξουσία του Μόρσι θεωρήθηκαν 
από τους σιωνιστές ως μια πολύ αρνη-
τική εξέλιξη για τους ίδιους. Βέβαια, 
ο Μόρσι αποδείχτηκε από την αρχή 
αρκετά πραγματιστής στις σχέσεις 
της Αιγύπτου με τους σιωνιστές, μη 
διαταράσσοντάς τες. Αντίθετα με τις 
αρχικές εκτιμήσεις του Ισραήλ και πι-
θανόν λόγω της αμερικάνικης οικονο-
μικής βοήθειας προς την Αίγυπτο, που 
συνεχίστηκε και επί των ημερών του, ο 
Μόρσι ποτέ δεν έκανε την απόπειρα 
να τερματίσει τη συμφωνία ειρήνης 
της Αιγύπτου με το Ισραήλ, ενώ η 
συνεργασία ασφάλειας μεταξύ τους 
συνεχίστηκε κανονικά. Παρά την ενί-

σχυση των δεσμών της Αιγύπτου με 
τη Χαμάς, η αιγυπτιακή κυβέρνηση 
δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή στη 
σύγκρουση μεταξύ των σιωνιστών και 
της Χαμάς στη Γάζα.

Η σύσφιξη των σχέσεων με την αι-
γυπτιακή χούντα δεν αποτελεί επιλογή 
μόνο των Αμερικάνων και του Ισραήλ 
αλλά και της ελληνικής και κυπριακής 
κυβέρνησης. Στο πλαίσιο της Τριμε-
ρούς Συνόδου Ελλάδας, Αιγύπτου και 
Κύπρου, που πραγματοποιήθηκε για 
μια ακόμα φορά στο Κάιρο αυτή την 
εβδομάδα, εν μέσω διαδηλώσεων και 
κρατικής καταστολής, μαζί με τις συ-
νομιλίες για τη σύναψη ενεργειακών 
αλλά κυρίως στρατιωτικών συμφωνι-
ών, ο Αναστασιάδης και ο Μητσοτά-
κης δεν παρέλειψαν να φωτογραφι-
στούν με τον Σίσι (η μόνη αλλαγή στη 
φωτογραφία ήταν ο Μητσοτάκης στη 
θέση του Τσίπρα, o oποίος με τη σειρά 
του είχε «αλλάξει» τον Σαμαρά). Μετά 
τον Τραμπ έβαλαν και αυτοί το λιθα-
ράκι τους για να εξωραϊστεί η εικόνα 
της χούντας.

Αιγυπτιακή χούντα

Ο πιο καλός σύμμαχος των σιωνιστών
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Λαίλαπα
Το ΣτΕ έκρινε συνταγματικό το νόμο 

Κατρούγκαλου, ο οποίος μετέτρεψε τις συντάξεις 
σε προνοιακά βοηθήματα. Παρά ταύτα, οι γνωστοί 
«κράχτες» δικηγορικών γραφείων πιάστηκαν 
από μερικές επιμέρους αποφάσεις, οι οποίες 
πάρθηκαν για ξεκάρφωμα (γράφουμε αναλυτικά στη 
σελίδα 9) για να τις προβάλουν και ν' αρχίσουν να 
καλλιεργούν στους συνταξιούχους την ψευδαίσθηση 
ότι… έρχονται αναδρομικά και ότι ο δρόμος των 
δικαστικών προσφυγών είναι ο μοναδικός με τον 
οποίο μπορούν να υπερασπιστούν τα συμφέροντά 
τους!

Η κυβέρνηση κατέθεσε το Προσχέδιο Κρατικού 
Προϋπολογισμού 2020, το οποίο, εκτός του 
ότι κινείται αυστηρά μέσα στο μνημονιακό 
δημοσιονομικό πλαίσιο, περιγράφει και μια νέα 
προκλητική αναδιανομή εισοδήματος σε βάρος 
των λαϊκών στρωμάτων και υπέρ του κεφαλαίου 
(αναλυτικά γράφουμε στη σελίδα 16). Κι όμως, μια 
εκκωφαντική προπαγάνδα ήρθε να σκεπάσει κάθε 
κόκκο αλήθειας, παρουσιάζοντας αυτό το προσχέδιο 
ως διαπνεόμενο από αναπτυξιακό αέρα και κοινωνική 
ευαισθησία!

Αξίζει να σημειωθεί ότι από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ 
δεν έγινε κανένας αντικυβερνητικός θόρυβος. Κάτι 
ειρωνικά σχόλια του Τσακαλώτου στο facebook κι 
αυτό ήταν όλο. Το πνεύμα είναι ότι η ΝΔ «τρώει από 
τα έτοιμα», ότι κινείται αυστηρά εντός του πλαισίου 
το οποίο ως αντιπολίτευση κατήγγειλε ως «4ο 
Μνημόνιο» (σ' αυτό, βέβαια, έχουν δίκιο οι συριζαίοι), 
μόνο που δεν τα καταφέρνει τόσο καλά όσο ο 
ΣΥΡΙΖΑ.

Γενικώς ζούμε στον αστερισμό της «συνέχειας 
του κράτους». Σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και στο 
επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ 
χαιρέτισε ως συνέχιση της δικής του πολιτικής τη νέα 
συμφωνία αύξησης και επέκτασης των αμερικάνικων 
στρατιωτικών βάσεων στη χώρα μας. Η πολιτική 
αντιπαράθεση δε γίνεται πλέον με τη μορφή της 
αντιπαράθεσης προγραμμάτων (γιατί απλούστατα 
δεν υπάρχουν αντιπαρατιθέμενα προγράμματα), 
αλλά με τη μορφή του καυγά μεταξύ «ικανών» και 
«ανίκανων», «ανοιχτόμυαλων» και «ιδεοληπτικών».

Τα παραδείγματα που προαναφέρθηκαν μας 
οδηγούν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Συμπέρασμα πρώτο: η μνημονιακή λαίλαπα δεν 
πέρασε αλλά συνεχίζεται και θα συνεχίζεται ad 
infinitum (στο διηνεκές) για να θυμηθούμε και 
τον… σταρ Μπαρουφάκη. Η αναιμική ανάπτυξη 
του ελληνικού καπιταλισμού (που θα είναι και 
χρονικά περιορισμένη, φυσικά) γίνεται επί τη 
βάσει εξευτελιστικών μισθών και αποσαθρωμένων 
εργασιακών σχέσεων. Μ' αυτόν τον τρόπο η 
Ελλάδα γίνεται χώρα «φιλική στις επενδύσεις». Η 
αποπληρωμή των αποικιοκρατικών δανείων γίνεται 
και θα εξακολουθήσει να γίνεται με την εφιαλτική 
δημοσιονομική πολιτική που θεσπίστηκε με τους 
μνημονιακούς νόμους. Τίποτα δεν άλλαξε, τίποτα δεν 
πρόκειται ν' αλλάξει, αν δεν τ' αλλάξουμε εμείς.

Συμπέρασμα δεύτερο: έχει διαμορφωθεί ένα 
συμπαγές αστικό πολιτικό μέτωπο, το οποίο στηρίζει 
αυτή την πολιτική. Κι ένα μιντιακό σύστημα που 
στηρίζει αυτό το πολιτικό μέτωπο, περιχαρακώνοντας 
το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης σε ανούσιες 
λεπτομέρειες, στις ιδιότητες των προσώπων και 
τα παρόμοια. Ετσι, τα πάντα κινούνται εντός του 
μνημονιακού φαύλου κύκλου.

Για να βγούμε απ' αυτόν το φαύλο κύκλο 
απαιτείται να επαναπροσδιορίσουμε τα πάντα. Να 
τα τοποθετήσουμε σε ταξική βάση, τη μόνη που θα 
οδηγήσει στην πλήρη ρήξη με τον αστισμό.

στο ψαχνό

Θράσος
«Οσον αφορά το Ελληνικό, όντως θα 

μείνει στην ιστορία ως το σύμβολο για 
την Ελλάδα–καζίνο–real estate της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη. Σύμβολο για το 
πισωγύρισμα μιας χώρας στο αποτυχη-
μένο μοντέλο του παρελθόντος που την 
είχε οδηγήσει στη χρεοκοπία, προετοιμά-
ζοντας, δυστυχώς, τις επόμενες κρίσεις». 
Η δήλωση ανήκει στον πρώην υφυπουργό 
Πολιτισμού Κ. Στρατή και μπορεί να την 
βρει κανείς στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ. 
Πρόκειται για ένα ακόμα μνημείο συριζαϊ-
κού θράσους και πολιτικής αγυρτείας. Για-
τί είναι γνωστό πως η ΝΔ, πέραν της επι-
τάχυνσης κάποιων διαδικασιών, δεν προ-
σέθεσε κάτι καινούργιο στο Ελληνικό. Ολα 
τα είχε ρυθμίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με 
πρωτοφανείς πιέσεις και εκβιασμούς πά-
νω σε υπηρεσιακούς παράγοντες και για 
τα δάση και για τα αρχαιολογικά, ώστε οι 
πλιατσικολόγοι καπιταλιστές να πάρουν το 
τεράστιο «φιλέτο» του Ελληνικού καθαρό 
από κάθε περιβαλλοντική ή πολιτιστική-
αρχαιολογική δέσμευση. Η «Ελλάδα–κα-
ζίνο–real estate» είναι έργο ΣΥΡΙΖΑ, το 
οποίο συνεχίζει η ΝΔ.

Χαφιέδες
Ο Μπογδάνος βγήκε και έδωσε δημό-

σια όνομα και λοιπά στοιχεία διαδηλωτή 
του ΠΑΜΕ, λέγοντας ότι είναι αυτός που 
έδωσε την κλωτσιά στον ΜΑΤά. Είτε είναι 
είτε δεν είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο, η 
πράξη συνιστά χαφιεδισμό του αισχίστου 
είδους. Ούτε θα επιχειρηματολογήσουμε 
για το αυτονόητο ούτε θα μπούμε σε συ-
ζήτηση για τα «επιχειρήματα» του χαφιέ. 
Είναι κάποια πράγματα που δεν πρέπει 
καν να τα συζητάς, γιατί τους δίνεις κύ-
ρος. Αυτός ο τόπος κι αυτός ο λαός, με 
την πλούσια αγωνιστική ιστορία, έχει βά-

λει τους χαφιέδες και τους ρουφιάνους σε 
συγκεκριμένη θέση.

Δεν πρέπει όμως να μας ξεφύγει κάτι 
άλλο. Πώς έμαθε ο Μπογδάνος το όνο-
μα του συγκεκριμένου ανθρώπου; Οχι 
βέβαια από… δημοσιογραφική έρευνα. 
Του το σέρβιραν οι ασφαλίτες κι αυτός 
ανέλαβε πρόθυμα να κάνει το βαποράκι. 
Βλέπουμε, δηλαδή, μια υπόγεια συνερ-
γασία ανάμεσα στις μυστικές υπηρεσίες 
και συγκεκριμένα κομμάτια του μιντιακού 
και πολιτικού συστήματος. Το ξέραμε, βέ-
βαια, αλλά το σημειώνουμε επειδή πολλοί 
έσκιζαν τα ρούχα τους ότι δε συμβαίνουν 
τέτοια πράγματα.

Εκπολιτισμός…
Αμ' τι νομίζετε, μόνο στις ΗΠΑ και στις 

ιμπεριαλιστικές χώρες της Ευρώπης θα 
γίνονται μεταπηδήσεις στελεχών από 
την πολιτική στις καπιταλιστικές επιχει-
ρήσεις και αντίστροφα; Εκπολιτιζόμεθα 
και εδώ. Και βέβαια, πρωτοπόρα και σ' 
αυτόν τον τομέα αναδεικνύεται η ΠΦΑ 
(πρώτη φορά αριστερά). Για του λόγου 
το αληθές, ιδού η ανακοίνωση:

«Η AVIAREPS ανακοινώνει ότι μετά 
την ολοκλήρωση των σχετικών εταιρικών 
διαδικασιών, τη θέση του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει 
ο κ. Στέργιος Πιτσιόρλας.

Ο κ. Πιτσιόρλας είναι νομικός, εργά-
σθηκε ως διευθυντικό στέλεχος σε εται-
ρίες που δραστηριοποιούνται στους το-
μείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και του τουρισμού. Διετέλεσε Πρόεδρος 
του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Πε-
ριουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και 
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας 
και Ανάπτυξης.

H AVIAREPS αποτελεί έναν σημα-
ντικό επιχειρηματικό Ομιλο με δρα-

στηριότητες που εκτείνονται από αεροπο-
ρικές υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης 
(ground handling), τουρισμού, αεροπορί-
ας, logistics και cargo όπως η Swissport 

Για να μαζευτούν
Μετά από χρόνια, διαδηλωτές του 

Περισσού βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα 
ΜΑΤ (όταν πέταξαν μπογιές στο μισητό 
άγαλμα του Τρούμαν). Κάποιοι απ' αυ-
τούς προσπάθησαν να αμυνθούν. Και 
καλά έκαναν. Αντί να καθήσουν να τις 
φάνε, φόρεσαν κράνη και μάσκες και 
με τα παλούκια προσπάθησαν να ανα-
χαιτίσουν τους ΜΑΤάδες. Ολη η προσο-
χή, όμως, επικεντρώθηκε σ' έναν διαδη-
λωτή που με μια εναέρια κλωτσιά στην 
πλάτη ενός ΜΑΤά τον ξάπλωσε κάτω. 
Και καλά έκανε. Τι έπρεπε να κάνει, να 
βλέπει τους ΜΑΤάδες ν' ανοίγουν τα 
κεφάλια των συντρόφων του;

Πέρα, όμως, από τους ακροδεξιούς 
τύπου Μπουμπούκου, που μίλησε για 
«δολοφονική επίθεση κατά του αστυ-
νομικού» και προεξόφλησε ότι η μπα-
τσαρία και ο δικαστικός μηχανισμός 
«θα πράξουν τα αυτονόητα», υπήρξε 
μια ενορχηστρωμένη επίθεση των αστι-
κών ΜΜΕ κατά του Περισσού. Ολα τα 
δημοσιεύματα, μάλιστα, είχαν την ίδια 
δομή: «πώς έγινε και επέτρεψε τέτοια 
πράγματα ένα κόμμα που μας έχει 
συνηθίσει στις απόλυτα οργανωμένες 
πορείες, στις οποίες δεν υπάρχει η πα-
ραμικρή παρεκτροπή;». Ο στόχος είναι 
προφανής: πιέζουν την ηγεσία του Πε-
ρισσού να σταματήσει αυτού του τύπου 
του «χάπενινγκ» και να μαζέψει τους 
«ευέξαπτους» που χαλάνε την εικόνα. 
Γιατί έτσι δικαιώνουν τα όσα γίνονται 
στις διαδηλώσεις «άλλων χώρων».

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΠΑΡΑΝΟΙΑ; Τα «τουίτς» φεύγουν με ρυθμό πολυβόλου. Σε πακέτα. Και περιγράφουν την εξωτερική πολιτική της αμερικάνικης υπερδύναμης 
σε μείζονος γεωστρατηγικής σημασίας ζητήματα. Πακέτο πρώτο (σε ελεύθερη απόδοση): Δε θα είμαστε πάντα εμείς τα κορόιδα των Ευρωπαίων. 
Πολεμήσαμε στη Συρία, νικήσαμε τον ISIS και τώρα είναι καιρός αυτοί να πάρουν τους αιχμαλώτους μαχητές του ISIS, που είναι πολίτες τους, 
και να τους κλείσουν σε δικές τους φυλακές, όχι να θέλουν να τους φυλάμε εμείς. Εμείς φεύγουμε και θα ξαναπολεμήσουμε όπου απαιτεί το 
συμφέρον μας. Πακέτο δεύτερο (μετά τις κατηγορίες ότι πουλάει τους Κούρδους): Αμα η Τουρκία κάνει κάτι που εγώ, με την ανυπέρβλητη 
σοφία μου, θα το θεωρήσω εκτός ορίων, θα καταστρέψω την τουρκική οικονομία. Πακέτο τρίτο: Να μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία είναι μεγάλος 
εμπορικός εταίρος μας και έχει καλή στάση στο ΝΑΤΟ. Πακέτο τέταρτο: Φεύγουμε από τη Συρία, αλλά δεν εγκαταλείπουμε τους Κούρδους. 
Η στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας ήταν… κακή ιδέα. Ολ' αυτά μοιάζουν παρανοϊκά, αλλά δεν είναι. Ο Τραμπ εκλαϊκεύει την αμερικάνικη 
ιμπεριαλιστική πολιτική με τον τρόπο που καταλαβαίνουν οι ψηφοφόροι του. Ετσι νίκησε το 2016, έτσι φιλοδοξεί να ξανακερδίσει το 2020.
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Hellas και Skyserv, καθώς και η αεροπορική εταιρεία Sky Express. 
Ο όμιλος διακρίνεται για την παροχή ποιότητας, ασφάλειας, εξει-
δίκευσης, καινοτομίας και χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών».

Ομορφιές
Ο Μπάρκας κατήγγειλε τον Κικίλια ότι διόρισε πρόεδρο του 

ΚΕΕΛΠΝΟ τον κουμπάρο του. Δεν αναφέρθηκε στα προσόντα 
και το βιογραφικό του διορισμένου αλλά μόνο στην κουμπαριά. 
«Ενα από τα θετικά του βιογραφικού του είναι πως άλλαξε τέλεια 
τις βέρες στο γάμο!», έγραψε. Μόνο που η κουμπαριά αποδείχτη-
κε… fake news, όπως συνηθίζουν να λένε οι συριζαίοι. Ο Κικίλιας 
απάντησε δημοσιεύοντας φωτογραφία από το γάμο του, στον 
οποίο άλλοι ήταν οι κουμπάροι. «Αδιανόητη για εσάς η αξιοκρα-
τία. Δε διαφέρετε σε τίποτα από τα trolls των 0,60», απάντησε 
στον Μπάρκα. Οσο να 'ναι, δεν το λες και τίτλο τιμής να σε ξε-
μπροστιάζει ο Κικίλιας. Αλλά κάτι τύποι σαν τον Μπάρκα έχουν 
συνηθίσει να τους φτύνουν και να λένε ότι ψιχαλίζει.

Ντριπλέρ
Ως εκπρόσωπος του Γιούνκερ ο Σχοινάς έμαθε να αντιμε-

τωπίζει τον Τύπο. Πέρασε έτσι από το επίπεδο ενός άχρωμου 
τεχνοκράτη στο επίπεδο ενός πολιτικού διαχειριστή. Ετσι, όταν 
στήθηκε για ακρόαση υποψηφίου στην επιτροπή του Ευρωκοινο-
βούλιου, δεν του ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσει την εξ αριστε-
ρών κριτική, δηλώνοντας ότι υπάρχουν δυο τρόποι ανάγνωσης 
του τίτλου του χαρτοφυλακίου του, μία αυτή που κάνουν οι εθνικι-
στές και μία αυτή που κάνει ο ίδιος, εξηγώντας ότι η «προστασία 
του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής» θα γίνει έναντι εκείνων που δεν 
μας αφήνουν να γιορτάσουμε την 14η Ιούλη στη Νίκαια, δεν προ-
σφέρουν φαγητό σε όσους ζητούν άσυλο, δεν αφήνουν τα παιδιά 
τους να πάνε σχολείο. «Οι λαϊκιστές είναι εκείνοι που πρέπει να 
αισθάνονται ότι απειλούνται από τις ευρωπαϊκές αξίες, όχι το 
αντίθετο», ισχυρίστηκε.

Πρόκειται προφανέστατα για προσχηματική μπουρδολογία. Οι 
πάντες κατάλαβαν για ποιο λόγο η Φον ντερ Λάιεν δημιούργησε 
επιτροπάτο «για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής». 
Για να υπερσκελίσει από τα δεξιά τους ακροδεξιούς της ΕΕ. Ο 
ίδιος ο Σχοινάς, άλλωστε, πριν από λίγο καιρό διακήρυττε από 
την ΕΡΤ ότι «η Ευρώπη δε θα γίνει ξέφραγο αμπέλι».

Δυο μέτρα και δυο σταθμά
Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε με δελτίο  Τύπου ότι η Περιφερειακή του 

Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε στην προσωρινή 
αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης «ΠΡΕΣΤΟ ΑΒΕΕ», με 
έδρα τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, διότι οι ελεγκτές του διαπί-
στωσαν ότι παράγει προϊόντα ζύμης (πίτσες, τυρόπιτες, σφολια-
τοειδή, κλπ) και είδη ζαχαροπλαστικής με βάση το γάλα, υπό συν-
θήκες υγιεινής που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Καλά έκαναν και την έκλεισαν (προσωρινά τη συγκεκριμένη 
επιχείρηση), όμως γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση έδωσαν στη 
δημοσιότητα το όνομα της επιχείρησης, ενώ στις περιπτώσεις 
των μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών που πιάστηκαν να παρανο-
μούν με εισαγόμενο γάλα κτλ. τήρησαν την ανωνυμία; Αν δε βγά-
ζαμε εμείς τα ονόματα αυτών των εταιριών, δε θα τα μαθαίναμε 
ούτε από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ούτε από τον ΕΦΕΤ.

Καυγάς δεσμοφυλάκων
«Μπροστά στη Μόρια η Αμυγδαλέζα ήταν Four Seasons», 

δήλωσε ο Γεωργιάδης. «Η προσφυγική πολιτική στα συρματο-
πλέγματα - Με συνταγές Βίσεγκραντ και νέες Αμυγδαλέζες το 
σχέδιο της κυβέρνησης», γράφει η «Αυγή». Ποια είναι η αλήθεια 
πέρα από την αποπροσανατολιστική αυτή αντιπαράθεση; Οτι και 
οι μεν και οι δε εφάρμοσαν/εφαρμόζουν με απόλυτη συνέπεια 
το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάσχεσης των προσφυγικών και μετα-
ναστευτικών ροών επί ελληνικού εδάφους. Εχουν μετατρέψει 
την Ελλάδα σε μια μεγάλη φυλακή και οι ίδιοι παίζουν το ρόλο 
του δεσμοφύλακα. Είτε στα hotspots των νησιών, είτε στις νέες 
Αμυγδαλέζες, η ίδια πολιτική εφαρμόζεται, για λογαριασμό των 
μεγάλων αφεντικών της Ευρωένωσης.

Αντί να το βουλώσουν
Πολάκης και Κικίλιας «μονομαχούν» για το τι και ποιος φταίει 

για το θάνατο της 52χρονης καθηγήτριας πανεπιστημίου, ενώ 
μεταφερόταν με ασθενοφόρο από τον Πύργο στα Γιάννενα για 
να εγχειριστεί. Γιατί δε σήκωσαν ελικόπτερο από το Ακτιο; ανα-
ρωτήθηκε ο Πολάκης, τα ελικόπτερα δε σηκώνονται νύχτα, απά-
ντησε ο Κικίλιας και ο σκυλοκαυγάς ίσως να έχει και συνέχεια.

Κανένας τους, όμως, δεν μας είπε γιατί σε ολόκληρη τη Δυτική 
Ελλάδα δεν υπάρχει παρά μόνο μία Καρδιοθωρακοχειρουργική 
Κλινική, εκτός από το βορειότερο σημείο της, τα Γιάννενα, με 
αποτέλεσμα να απαιτείται τόσο μεγάλη διαδρομή για τη μετα-
φορά ενός ασθενή που δίνει μάχη με το χρόνο. Την απάντηση την 
ξέρουμε όλοι: γιατί τέτοιες μονάδες κοστίζουν και σε εξοπλισμό 
και σε στελέχωση και γι' αυτό το αστικό κράτος προτιμά να τζο-
γάρει τις ζωές των ασθενών. Κάποιοι τα καταφέρνουν, κάποιοι 
απλώς καταγράφονται στα… λυπηρά περιστατικά.

την αλήθεια. Αναφερόμαστε 
στα νέα αμερικάνικα οπλικά 
συστήματα, μετά την αναβάθ-
μιση των F-16 και κάτι αεροπλά-
να ναυτικής συνεργασίας που 
είχαν αγοράσει οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

Ο Πομπέο δεν ήρθε μόνο για 
να υπογράψει τη συμφωνία για 
την επέκταση και διεύρυνση 
των βάσεων. Ηρθε και για να 
πουλήσει οπλικά συστήματα, 
κυρίως από τα σαπάκια του 
αμερικάνικου στρατού. Γι' αυτό 
επισκέφτηκε και το Πεντάγωνο, 
όπου συναντήθηκε με τον Πα-
ναγιωτόπουλο. Σε συνέντευξη 
που έδωσε στην ΕΡΤ είπε ορ-
θά κοφτά ότι η συμφωνία για 
τις βάσεις αφορά «την εθνική 
ασφάλεια των ΗΠΑ», ενώ για 
τους εξοπλισμούς είπε ότι «μι-
λήσαμε σήμερα για ευκαιρίες 
αναβάθμισης των λογισμικών 
και των λειτουργικών συστημά-
των της Ελλάδας και τη δυνα-
τότητα να πουλήσει η Αμερική 
κι άλλο εξοπλισμό». Ναι, ακόμα 
και τα σαπάκια (οπλικά συστή-
ματα που τα 'χουν «σκίσει» οι 
Αμερικάνοι σε διάφορες πολε-
μικές επιχειρήσεις και τα έχουν 
αποσύρει) δε δίνονται τζάμπα ή 
σε αντάλλαγμα για τις βάσεις. 
Πωλούνται. Απλά, δηλώνουν 
ότι τα δίνουν «σε καλή τιμή σε 
μια φίλη χώρα, στο πλαίσιο της 
αναβάθμισης της στρατηγικής 
συνεργασίας».

Η καραβαναρία του ελληνι-
κού Πενταγώνου θέλει, ας πού-
με, drones (UAV's όπως είναι 

η επίσημη ονομασία). Ομως, 
όταν άκουσαν την τιμή των και-
νούργιων MQ-9 Reaper, κατά-
λαβαν ότι είναι απαγορευτική 
για τις σημερινές δυνατότητες 
του ελληνικού καπιταλισμού. 
Ετσι, μπήκαν σε κουβέντα για 
κάποια παλιότερα μοντέλα. 
Μεταχειρισμένα φυσικά. Σ' 
αυτά προσθέστε λογισμικό 
αντιμέτρων έναντι UAV, μετα-
χειρισμένα ταχύπλοα Mark V 
για τα ΟΥΚ, μεταχειρισμένα 
αμφίβια τεθωρακισμένα (που 
δεν έχει καθόλου το ελληνικό 
στράτευμα) και ανταλλακτικά 
για σαπάκια που έχουν αγορα-
στεί σε προγενέστερο χρόνο 
(ελικόπτερα της Αεροπορίας 
Στρατού και μεταγωγικά της 
Πολεμικής Αεροπορίας). Γίνε-
ται, επίσης, λόγος για αποβατι-
κά σκάφη για τους πεζοναύτες 
(αυτά που υπάρχουν είναι 60 
ετών, οπότε παρουσιάζουν τα 
χρέπια του αμερικάνικου ναυ-
τικού σαν… κελεπούρια) και για 
δυο μεταχειρισμένα αντιτορπι-
λικά τύπου Arleigh Burke. 

Επί τη ευκαιρία, να σημειώ-
σουμε πως πληθώρα δημοσι-
ευμάτων στο φιλοκυβερνητικό 
Τύπο αναφέρει ότι συνεχίζεται 
με εντατικό τρόπο (σε επίπεδο 
υπουργών πλέον) η διαπραγμά-
τευση για δύο γαλλικές φρεγά-
τες τύπου Belharra. Μένει να 
βρεθεί ο τρόπος του δανεισμού 
του ελληνικού κράτους προκει-
μένου να προχωρήσει σε μια 
αγορά που εκκρεμεί από την 
εποχή του Ολάντ και των Τσι-
προκαμμένων. Ε, άμα πάρουν 

τις παραγγελίες τους οι Αμερι-
κανοί και οι Γάλλοι, δε θα διεκ-
δικήσουν το μερίδιό τους και οι 
Γερμανοί, όπως απαιτεί η… πα-
ράδοση; Τώρα που «βγήκαμε 
από την κρίση», είναι καιρός για 
μια νέα κούρσα εξοπλισμών, 
προς δόξαν των αμερικανικών, 
γαλλικών και γερμανικών μο-
νοπωλίων, των μεσαζόντων και 
του ελληνικού πολιτικοστρατι-
ωτικού προσωπικού. Αντέχει η 
πλάτη του ελληνικού λαού…

Αφού μίλησε στο «Ιδρυμα 
Νιάρχος» για τη σημασία της 
διμερούς αμυντικής συμ-
φωνίας και του περιβόητου 
«Στρατηγικού Διαλόγου», προ-
εξοφλώντας ότι αυτά θα τα σε-
βαστούν όλες οι μελλοντικές 
κυβερνήσεις σε Ουάσινγκτον 
και Αθήνα, ο Πομπέο έφυγε 
αφήνοντας στο πόδι του τον 
υφυπουργό Εξωτερικών αρμό-
διο για θέματα Ευρώπης και 
Ασίας, Φίλιπ Ρίκερ,  πλαισιω-
μένο από τον υφυπουργό Εσω-
τερικής Ασφάλειας Τ. Γουλφ 
και άλλους υφυπουργούς και 
βοηθούς υφυπουργούς, για να 
ολοκληρώσουν τις συζητήσεις 
με την ελληνική αντιπροσωπία.

Ο «Στρατηγικός Διάλογος» 
εγκαινιάστηκε από τους ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ και αυτός που διεξά-
γεται τώρα είναι ο δεύτερος 
γύρος. Πρόκειται για ταχύρ-
ρυθμο φροντιστήριο από επι-
τελικά στελέχη του αμερικά-
νικου «βαθέος κράτους» προς 
τους σύγχρονους δωσίλογους, 
προκειμένου οι τελευταίοι να 

κατανοήσουν σε βάθος την 
αμερικάνικη στρατηγική στην 
περιοχή και να συνδράμουν σ' 
αυτή στο βαθμό που πρέπει. 
Οπως διέρρευσε το ελληνι-
κό ΥΠΕΞ, θα γίνουν διμερείς 
αμερικανοελληνικές διαβου-
λεύσεις σε επίπεδο υψηλόβαθ-
μων αξιωματούχων σε θέματα 
όπως η Ασφάλεια, η Ενέργεια, 
το Εμπόριο, η Οικονομία, οι 
Επενδύσεις, ο Πολιτισμός και η 
Παιδεία, ενώ κεντρικό σημείο 
θα είναι τα θέματα «περιφερει-
ακής συνεργασίας και ασφά-
λειας» στα Βαλκάνια και την 
Ανατολική Μεσόγειο. Δε χρει-
άζεται να πούμε περισσότερα, 
ο καθένας αντιλαμβάνεται ποιο 
είναι το περιεχόμενο αυτών των 
συνομιλιών. Κανονικό φροντι-
στήριο για να δουλεύει το ελ-
ληνικό κράτος και το ανώτερο 
προσωπικό του προωθώντας τα 
αμερικάνικα συμφέροντα στην 
περιοχή.

Μέχρι και στην Παιδεία 
επεκτείνεται ο «στρατηγικός 
διάλογος». Εγινε διμερής και 
στο υπουργείο Παιδείας, στην 
οποία «επιβεβαιώθηκε η αμ-
φίπλευρη διάθεση ενίσχυσης 
των συνεργασιών και ανταλ-
λαγών ανθρώπινου δυναμικού 
και καλών πρακτικών μεταξύ 
σχολείων και Πανεπιστημίων». 
Οι ιμπεριαλιστές γνωρίζουν ότι 
για να παραμείνεις χωρίς προ-
βλήματα σε μια χώρα πρέπει να 
διαλύσεις το μυαλό των ανθρώ-
πων της, να το μετατρέψεις σ' 
έναν πολτό συμφέροντος και 
βλακείας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Πήρε βάσεις, πούλησε όπλα

Ραγιαδισμός και Κυπριακό
To πρωί της περασμένης Δευτέρας, όταν 

έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ άναψαν το 
πράσινο φως στην Τουρκία για να επιτεθεί 
στους Κούρδους της Συρίας, τα παπαγα-
λάκια της «ενημέρωσης» (ραδιοφωνικά 
κυρίως εκείνες τις ώρες) συντονίστηκαν 
πυρετώδως στο ίδιο μήκος κύματος: «Για 
να δώσουν οι Αμερικάνοι τους Κούρδους 
στον Ερντογάν, σημαίνει ότι κάτι έδωσε και 
ο Ερντογάν. Ας ελπίσουμε ότι έδωσε το Κυ-
πριακό και το Αιγαίο, οπότε θα βγούμε κι 
εμείς ωφελημένοι από το μεγάλο ντιλ που 
έγινε μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν». Λίγες 
ώρες αργότερα, από τουρκικής πλευράς 
έγινε γνωστό ότι το ειδικό σκάφος «Για-
βούζ» ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει 
γεώτρηση στο οικόπεδο 7 της κυπριακής 
ΑΟΖ, το οποίο έχει παραχωρηθεί στην κοι-
νοπραξία της γαλλικής Total με την ιταλική 
Eni. Δηλαδή, οι τουρκικές θαλάσσιες έρευ-
νες δεν περιορίζονται σε οικόπεδα που η 
κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει δημοπρατή-
σει, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά και 
σε δημοπρατημένα θαλάσσια οικόπεδα. Τα 
παπαγαλάκια έπαψαν να επαναλαμβάνουν 
τις πρωινές παπάρες τους.

Πρόκειται για την κλασική λογική του ρα-
γιαδισμού της Ψωροκώσταινας: «τα δίνου-
με όλα στους Αμερικάνους και περιμένου-
με απ’ αυτούς να μαζέψουν την Τουρκία»! 
Και χτίζουμε θεωρίες για να μπολιάσουμε 
τον ελληνικό λαό μ’ αυτή τη λογική, η οποία 
έλαμψε στα χρόνια της Κατοχής με τους 
δωσίλογους, στα μετακατοχικά χρόνια με 
τους νεο-δωσίλογους του μοναρχοφασι-

σμού και του «στρατηγέ, ιδού ο στρατός 
σας», στα χρόνια της χούντας, αλλά και με-
τά απ’ αυτή, με τα «ανήκομεν εις την Δύσιν» 
του Καραμανλή μέχρι και τον «διαβολικά 
καλό» Τραμπ του Τσίπρα.

Οι προπαγανδιστές του ραγιαδισμού 
αποδεικνύονται και απρόσεκτοι. Θα έπρε-
πε να περιμένουν ότι «κάτι» θα έκανε το 
τουρκικό καθεστώς στην Ανατολική Με-
σόγειο για να απαντήσει στη νέα τριμερή 
των Μητσοτάκη και Αναστασιάδη με τον 
αιγύπτιο δικτάτορα Σίσι, ερήμην της Τουρ-
κίας και πάλι. «Τριμερείς χωρίς εμάς εσείς, 
εικονικές γεωτρήσεις όπου γουστάρουμε 
εμείς», ήταν η απάντηση του τουρκικού κα-
θεστώτος. Θα έπρεπε, επίσης, να σκεφτούν 
ότι στο παζάρι με την Τουρκία οι ΗΠΑ δε θα 
έβαζαν στο τραπέζι, ως αντάλλαγμα, την 
ελεγχόμενη κατάσταση σε Αιγαίο και Κύ-
προ, αλλά πιο σημαντικά πράγματα, όπως 
οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί της Τουρκίας 
από τη Ρωσία ή ο ad hoc άξονας Ρωσίας-
Τουρκίας-Ιράν στα ζητήματα της Μέσης 
Ανατολής και ιδιαίτερα στις μεταπολεμι-
κές εξελίξεις στη Συρία (με το Κουρδικό να 
αποτελεί μια παράμετρο αυτού του άξονα).

Εκπρόσωπος του γαλλικού ΥΠΕΞ χα-
ρακτήρισε την αποστολή του «Γιαβούζ» 
«εχθρική ενέργεια» που απειλεί «να κλιμα-
κώσει τις εντάσεις» στην Ανατολική Με-
σόγειο, ενώ έγινε γνωστό ότι ο ΥΠΕΞ και 
ο πρόεδρος συνομίλησαν τηλεφωνικά με 
τους κύπριους ομολόγους τους. Το ιταλικό 
ΥΠΕΞ εξέφρασε «ανησυχία για τις παρά-
νομες επιχειρήσεις του τουρκικού πλοίου 

“Γιαβούζ“» και σημείωσε ότι «μαζί με τους 
εταίρους μας έχουμε επιλέξει μια σθεναρή, 
αλλά σταδιακή και αναστρέψιμη προσέγ-
γιση για τη διαμόρφωση συνθηκών απο-
κλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο», 
εκφράζοντας στο τέλος την ελπίδα ότι «η 
Τουρκία θα στραφεί σε μια πιο εποικοδο-
μητική στάση το συντομότερο δυνατόν».

Η τουρκική ηγεσία ξέρει ότι αυτά είναι 
λόγια του αέρα, αφού δε συνοδεύονται 
από στρατιωτική δράση ή απειλή στρατιω-
τικής δράσης. Γι' αυτό και έστειλε το «Για-
βούζ» στην κυπριακή ΑΟΖ συνοδευόμενο 
από δύο φρεγάτες, υποβρύχια, τορπιλακά-
τους, κορβέτες και drones που ελέγχουν 
την κατάσταση από τον αέρα. Και βέβαια, 
μόνο γέλια της προκαλούν οι υπαινιγμοί 
του δικτάτορα Σίσι (που δεν ανέφερε καν 
ονομαστικά την Τουρκία) και πολύ περισ-
σότερο οι οργισμένες δηλώσεις των Ανα-
στασιάδη-Μητσοτάκη. Ο Ερντογάν έχει 
πάρει την πρόσκληση από τον Τραμπ και 
φιλοδοξεί ότι σ' ένα μήνα, στις 13 Νοέμβρη, 
θα συζητήσει όλο το «πακέτο» με την υπερ-
δύναμη που κάνει κουμάντο στην περιοχή.

Οσο για το Κυπριακό, μπορεί ο Αναστα-
σιάδης να δηλώνει (για εσωτερική κατανά-
λωση) ότι δεν μπορεί να πάει σε συνομιλίες 
υπό την απειλή των τουρκικών κανονιοφό-
ρων, όμως μόλις εκδηλωθεί πρωτοβουλία 
από τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Γκου-
τέρες, θα πάει τρέχοντας. Υπ' αυτές τις συν-
θήκες, λύση υπέρ των λαών της Κύπρου δεν 
πρόκειται, φυσικά, να υπάρξει.
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ΠΡΟΒΟΛΕΣ + ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Φθινοπώριασε για τα καλά και η κινηματογραφική λέσχη 
της «Κόντρας» ξεκινά τις προβολές της μ' ένα αφιέρωμα 
σ' έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς, τον Κρις 
Μαρκέρ. Κινηματογραφιστής, φωτογράφος, μοντέρ, δημο-
σιογράφος, ποιητής, ντοκιμαντερίστας, ο Κρις Μαρκέρ έχει 
να επιδείξει ένα πλουσιότατο έργο στην πεντηκονταετή πο-
ρεία του, που μόνο στον κινηματογράφο αριθμεί 50 ταινίες 
και ντοκιμαντέρ, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων δεν 
προβλήθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Γεννήθηκε το 1921, κατά πάσα 
πιθανότητα στη Γαλλία (ο ίδιος δε διέψευσε ποτέ μια φήμη 
ότι γενέτειρά του ήταν το Ουλάν Μπατόρ της Μογγολίας) και 
πέθανε το 2012, σε ηλικία 91 ετών.

Εχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως ένας από τους σημαντικό-
τερους ιστορικούς κινηματογραφιστές. Ο ίδιος περιγράφει 
τη σχέση του με την Ιστορία ως τη μόνιμη περιέργειά του, τη 
μανία του να καταλάβει «μα πώς τα καταφέρνουν οι άνθρωποι 
να ζουν σε έναν τέτοιο κόσμο;». Εξ ου και η πολυετής εξερεύ-
νησή του σε κάθε γωνιά της γης, η συλλογή από χιλιάδες ώρες 
οπτικού και κινηματογραφικού υλικού, τα οποία συνθέτει με 
μοναδική μαεστρία και με πλήρη αδιαφορία για γραμμικές 
αφηγήσεις ή ουδέτερες απεικονίσεις της πραγματικότητας. 
Από τους πρωτοπόρους του φιλμ-δοκίμιου, ο Μαρκέρ δηλώνει 
ευθαρσώς πως δεν κρύβεται πίσω από την επίπλαστη αντι-
κειμενικότητα αλλά θα πει τη γνώμη του: «Δεν πρόκειται να 
με αναγκάσετε να πω τη λέξη σινεμά-βεριτέ». Μια γνώμη η 
οποία βρίσκεται στο πλευρό του καταπιεσμένου, του αόρατου, 
δίπλα σε όλα τα κινήματα που σημάδεψαν τον πλανήτη κατά 
το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα.

Το νήμα που συνδέει το πολύμορφο έργο του Μαρκέρ και 
διαπερνά το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς του είναι «η 
προσπάθεια να δώσω το λόγο στους ανθρώπους που δεν τον 
έχουν και ει δυνατόν να τους βοηθήσω να βρουν τα δικά τους 
μέσα για να εκφραστούν» (Liberation, Μάρτης 2003). Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα, η δημιουργία το 1967 της κινηματο-
γραφικής κολλεκτίβας SLON (αργότερα ISKRA), της οποίας 
σκοπός ήταν η χειραφέτηση του εργατικού κινήματος (και) 
μέσα από τον κινηματογράφο. Πάντοτε μακριά από τα φώτα 
της δημοσιότητας, παρά τους διθυράμβους προς το πρόσωπό 
του, προ και μετά θάνατον, ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του 
απλά: Αν θέλετε να με γνωρίσετε, δείτε τις ταινίες μου.

~ Παρασκευή 18/10/2019 ~

ΚΑΙ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ
(Les statues meurent aussi, 1953, Γαλλία, 29')

Σκηνοθεσία: Κρις Μαρκέρ, Αλέν Ρενέ, Σχόλια: Κρις 
Μαρκέρ, Μοντάζ: Αλέν Ρενέ, Μουσική: Γκι Μπερνάρ, 

Ηχος: Ρενέ Λουζ, Διεύθυνση φωτογραφίας: Γκισλέν Κλοκέ, 
Παραγωγή: Tadié-Cinéma-Production

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ
(La jetee, 1962, Γαλλία, 28')

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Κρις Μαρκέρ, Διεύθυνση 
φωτογραφίας: Ζαν Σιαμπό, Μοντάζ: Ζαν Ραβέλ, Μουσική: 

Τρεβόρ Ντανκάν, Παραγωγή: Argos Films

Αποφάσεις ΣτΕ

Σφράγισαν ως συνταγματικό το νόμο Κατρούγκαλου, 
που μετέτρεψε τις συντάξεις σε προνοιακά βοηθήματα 
Αυτή την περίοδο εκδίδονται για τους 

παλιούς συνταξιούχους εκκαθαριστι-
κά σημειώματα με τον επανυπολογισμό 
των συντάξεών τους, οι οποίες είχαν ήδη 
πετσοκοπεί με τους διάφορους αντια-
σφαλιστικούς μνημονιακούς νόμους. Τα 
μαντάτα για το νέο πετσόκομμα με το 
νόμο Κατρούγκαλου είναι θλιβερά. Σε 
συντάξεις των 1.600 ευρώ (προ φόρου) το 
πετσόκομμα φτάνει τα 400 με 500 ευρώ. 
Πετσόκομμα συντάξεων έχουμε και στις 
συντάξεις κάτω από 1.000 ευρώ. 

Εχουμε πετσόκομμα ακόμα και στις 
χαμηλές συντάξεις, γιατί όλοι αυτοί οι 
συνταξιούχοι δεν παίρνουν ολόκληρη τη 
λεγόμενη εθνική σύνταξη, ενώ παράλληλα 
τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι χαμηλά 
και οι λεγόμενες συντάξιμες αποδοχές 
της περιόδου από το 2002 μέχρι το χρό-
νο συνταξιοδότησης είναι επίσης σχετικά 
χαμηλά. Δεδομένου ότι η λεγόμενη αντα-
ποδοτική σύνταξη είναι το γινόμενο των 
συντάξιμων αποδοχών και του ποσοστού 
αναπλήρωσης, είναι επόμενο, με τον επα-
νυπολογισμό των συντάξεων των παλιών 
συνταξιούχων με βάση τον αντιασφαλι-
στικό νόμο Κατρούγκαλου, να είναι εξευ-
τελιστικές οι λεγόμενες ανταποδοτικές 
συντάξεις.

Τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντά-
ξεων με βάση το νόμο Κατρούγκαλο (Ν. 
4387/2016) προβλέπονται στο άρθρο 8:

- Για 15 χρόνια είναι 11,55%!
- Για 20 χρόνια είναι 15,875%!
- Για 25 χρόνια είναι 21,68%!
- Για 30 χρόνια είναι 27,37%!
-Για 35 χρόνια είναι 34,81%!
Πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία 

του προλεταριάτου στην Ελλάδα, σε όλη 
την έκταση της καπιταλιστικής οικονομίας 
(βιομηχανική παραγωγή, οικοδομές-κατα-
σκευές, εμπόριο κτλ.), λόγω ανεργίας και 
εποχικής απασχόλησης, μπορούσε να συ-
μπληρώσει το πολύ μέχρι 25 χρόνια ασφά-
λισης (7.500 ένσημα). Μάλιστα, μια πολύ 
μεγάλη κατηγορία από τους εργάτες στον 
τομέα της κατασκευής και των οικοδομών 
μόλις που κατάφερνε να συμπληρώσει τα 
4.500 ένσημα (15 χρόνια ασφάλισης).

Κοινωνική αναλγησία
Ας δούμε τώρα με ποιες προϋποθέσεις 

καταβάλλονται τα 384 ευρώ της περιβόη-
της εθνικής σύνταξης.

Για να πάρει ένας συνταξιούχος (Ελλη-
νας), είτε παλιός είτε νέος, τα 384 ευρώ 
της εθνικής σύνταξης πρέπει να έχει 20 
χρόνια πλήρους ασφάλισης και να μην 
έχει συνταξιοδοτηθεί 5 χρόνια πρόωρα. 
Αναφερόμαστε σε αυτή την περίπτωση, 
γιατί αρκετοί από τους συνταξιούχους 
(παλιούς και νέους) έχουν βγει στη σύ-
νταξη 5 χρόνια προτού συμπληρώσουν το 
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, που είναι 
τα 67 χρόνια.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου Κα-
τρούγκαλου, για κάθε χρόνο που υπολεί-
πεται των 20 χρόνων, η εθνική σύνταξη 
μειώνεται κατά 2%. Για συνταξιοδότηση 
σύμφωνα με το προβλεπόμενο όριο ηλικί-
ας, που στη συντριπτική πλειοψηφία των 
περιπτώσεων είναι το 67ο έτος, η εθνική 
σύνταξη είναι:

- Με 15 χρόνια ασφάλισης 345,6 ευρώ.

- Με 16 χρόνια ασφάλισης 353,28 ευρώ.
- Με 17 χρόνια ασφάλισης 360, 96 ευρώ.
- Με 18 χρόνια ασφάλισης 368,64 ευρώ.
- Με 19 χρόνια ασφάλισης 376,32 ευρώ.
- Με 20 χρόνια ασφάλισης 384 ευρώ.
Στην περίπτωση της πρόωρης συνταξι-

οδότησης, που συνήθως είναι το 62ο έτος, 
η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 30% και 
έτσι μειώνεται στα 268,8 ευρώ.

Μειωμένη σύνταξη προβλέπεται ακόμα 
και για τους συνταξιούχους που συνταξι-
οδοτούνται για λόγους υγείας. Η εθνική 
σύνταξη που δικαιούνται συνδέεται με το 
ποσοστό αναπηρίας:

- Με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 
79,99% 288 ευρώ.

- Με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 
69,99% 192 ευρώ.

- Με ποσοστό αναπηρίας μέχρι 49,99% 
153,6 ευρώ.

Με την αντιμετώπιση ειδικά αυτής της 
κατηγορίας του προλεταριάτου, που μετά 
από εργατικό ατύχημα ή ασθένεια, αδυνα-
τεί να πουλήσει την εργατική του δύναμη 
στο κεφάλαιο αποκαλύφθηκε το μέγεθος 
της κοινωνικής αναλγησίας των συριζαίων 
(και του Κατρούγκαλου, που έχει το θρά-
σος να αυτοαποκαλείται… κομμουνιστής).

Οι προλετάριοι αλλοδαπής εθνικότητας 
δεν παίρνουν την ίδια εθνική σύνταξη κι 
ας έχουν τις ίδιες ασφαλιστικές προϋ-
ποθέσεις. Ενας αλλοδαπός προλετάριος 
για να πάρει την ίδια εθνική σύνταξη με 
τους έλληνες συναδέλφους του πρέπει να 
ζει στην Ελλάδα για 40 χρόνια! Κάτι που 
είναι αδύνατο για τη συντριπτική πλειοψη-
φία τους. Για κάθε χρόνο που υπολείπεται 
των 40 η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 
το 1/40. Αν δε πάρουμε υπόψη, ότι από τις 
αρχές του 2000 άρχισαν στην Ελλάδα οι 
νομιμοποιήσεις προλετάριων από άλλες 
χώρες και η ασφάλισή τους, αντιλαμβάνε-
στε ότι όσοι απ’ αυτούς συνταξιοδοτήθη-
καν μέχρι την ψήφιση του νόμου Κατρού-
γκαλου, στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
θα έχουν 15 χρόνια ασφάλισης και 15 χρό-
νια περίπου παρουσίας στην Ελλάδα. Αρα, 
δικαιούνται ως εθνική σύνταξη 129,6 ευρώ 
(345,6 Χ 15/40)!

Συνυπολογίζοντας τα ποσοστά ανα-
πλήρωσης, τις συντάξιμες αποδοχές και 
τις προϋποθέσεις για την καταβολή ολό-
κληρης της εθνικής σύνταξης, αντιλαμβα-
νόμαστε ότι ο αντιασφαλιστικός νόμος 
Κατρούγκαλου λειτουργεί ως δρεπάνι για 
την κατώτερη σύνταξη, που τελικά μετα-
τρέπεται σε προνοιακό βοήθημα.

Το δίκαιο του μονάρχη
Μετά απ’ αυτή την απαραίτητη εισα-

γωγή, ας δούμε τις πέντε αποφάσεις της 
Ολομέλειας του ΣτΕ, που σφραγίζουν ως 
συνταγματικό τον αντιασφαλιστικό νόμο 
Κατρούγκαλου.

Με την παράγραφο Α της απόφασης 
1890 του ΣτΕ νομιμοποιείται υπουργική 
απόφαση του Κατρούγκαλου, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με διατάξεις του νόμου 
του, βάσει των οποίων έγινε ο επανυπολο-
γισμός των συντάξεων των παλιών συντα-
ξιούχων, που όπως προαναφέραμε έβγαλε 
τερατουργήματα. 

Πώς δικαιολόγησε η πλειοψηφία της 
Ολομέλειας του ΣτΕ την απόφασή της 

να νομιμοποιήσει την απόφαση του Κα-
τρούγκαλου; Παραθέτουμε το σχετικό 
απόσπασμα:

«Ενόψει των ανωτέρω, αλλά και των αι-
τίων που αναφέρονται στην αιτιολογική 
έκθεση του νόμου και θέτουν σε διακινδύ-
νευση τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού 
συστήματος, αιτιολογείται κατ’ αρχήν, τό-
σο, γενικώς, η ανάγκη μεταρρυθμίσεως του 
υφισταμένου ασφαλιστικού συστήματος, 
η οποία δεν κωλύεται από την υποχρέωση 
συμμορφώσεως στις προαναφερόμενες 
2287, 2288/2015 αποφάσεις της Ολομε-
λείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
όσο και, ειδικώς, ο επανυπολογισμός των 
συντάξεων των ήδη συνταξιούχων, ώστε 
να επωμισθούν και αυτοί και όχι μόνον οι 
νέοι συνταξιούχοι και οι νυν ασφαλισμένοι 
το βάρος της επιχειρούμενης μεταρρυθμί-
σεως, για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης 
και διαγενεακής ισότητας και αλληλεγγύ-
ης∙ δεδομένου ότι και αυτοί ωφελούνται 
εξ ίσου από την επιδιωκόμενη, με την επι-
χειρούμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, 
διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλι-
στικού συστήματος, τη διατήρηση δηλαδή 
της ικανότητάς του να χορηγεί συντάξεις 
στους υφιστάμενους και στους μελλοντι-
κούς συνταξιούχους. Εξάλλου, ο νομοθέ-
της δεν εκωλύετο από τις 2287-2288/2015 
αποφάσεις της Ολομελείας να προβεί σε 
νέες ρυθμίσεις ως προς το ύψος των συ-
ντάξεων».

Οπως είναι γνωστό, με τις αποφά-
σεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 2287 και 
2287/2015, που προέκυψαν μετά από αι-
τήσεις συνταξιούχων δικαστικών για την 
ακύρωση διατάξεων των νόμων 4051 και 
4093/2012, αυτές οι διατάξεις κρίθηκαν 
αντισυνταγματικές. Οι αποφάσεις αυτές 
αφορούσαν την καταβολή αναδρομικών 
από την περικοπή των συντάξεων μόνο 
σ’ αυτούς που είχαν υποβάλει αιτήσεις 
ακυρότητας, ο αριθμός των οποίων ήταν 
πολύ περιορισμένος. Τότε, δικηγόροι κα-
λούσαν τους παλιούς συνταξιούχους να 
υποβάλουν μαζικά προσφυγές κατά των 
αντιασφαλιστικών νόμων 4051 και 4093, 
με το επιχείρημα ότι μετά τις δύο προα-
ναφερθείσες αποφάσεις του ΣτΕ θα δικαι-
ωθούν και θα λάβουν αναδρομικά για την 
περίοδο μετά τη δημοσίευση αυτών των 
αποφάσεων.

Οπως θυμούνται οι αναγνώστες μας, 
προκειμένου να προστατευθούν οι συντα-
ξιούχοι από τις παγίδες των δικηγορικών 
γραφείων που ήθελαν να αυξήσουν την 
πελατεία τους, είχαμε τότε επισημάνει 
δύο πράγματα:

Πρώτο, ότι και αν ακόμα οι συνταξιούχοι 
δικαιωθούν από το ΣτΕ, υπάρχει η διάταξη 
που προβλέπει ότι οι απαιτήσεις από το 
Δημόσιο για συνταξιοδοτικές παροχές 
παραγράφονται στην πενταετία.

Δεύτερο, ότι το ΣτΕ, που ιστορικά υπε-
ρασπίζεται το δίκαιο του μονάρχη (τώρα 
το δίκαιο του αστικού κράτους), θα βρει τη 
φόρμουλα για να ακυρώσει τις δικές του 
αποφάσεις.

Ετσι και έγινε. Οι δικαστές του ΣτΕ βρή-
καν τη φόρμουλα για να δικαιολογήσουν 
την ακύρωση από το νόμο Κατρούγκα-
λου των δικών τους αποφάσεων 2287 και 
2288/2015. Συγκεκριμένα, ισχυρίζονται ότι 
οφείλουν και οι παλιοί συνταξιούχοι και 

όχι μόνο οι νέοι να επωμιστούν το βάρος 
από την επιχειρούμενη μεταρρύθμιση, 
για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης! Και 
επειδή, με τη μεταρρύθμιση αυτή (του Κα-
τρούγκαλου) θα εξασφαλιστεί η βιωσιμό-
τητα του ΕΦΚΑ και έτσι θα ωφεληθούν 
και οι παλιοί συνταξιούχοι!

Δώδεκα τακτικοί δικαστές και δύο πά-
ρεδροι διαφώνησαν με την απόφαση της 
πλειοψηφίας, όχι επειδή δεν εφαρμόζο-
νται οι αποφάσεις 2287 και 2288 της Ολο-
μέλειας του ΣτΕ, αλλά επειδή ο νομοθέτης 
οφείλει να αιτιολογήσει ότι χωρίς τη δια-
τήρηση των περικοπών στις συντάξεις, που 
κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις απο-
φάσεις 2287 και 2288, δε θα είναι βιώσιμο 
το ασφαλιστικό σύστημα. Στην ουσία, οι 
δικαστές αυτοί ζητούν από την κυβέρνηση 
να βάλει την πινελιά της «διασφάλισης της 
βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήμα-
τος», κάτι που είναι πολύ εύκολο για κάθε 
κυβέρνηση.

Ετσι, η συντριπτική πλειοψηφία των τα-
κτικών δικαστών του ΣτΕ σφράγισε και τη 
νέα, μεγάλη και άκρως προκλητική μείω-
ση των συντάξεων, που επιφέρει ο νόμος 
Κατρούγκαλου.

Το πετσόκομμα αυτό των συντάξεων 
των παλιών συνταξιούχων νομιμοποιήθηκε 
και με την απόφαση 1891/2019, δεδομένου 
ότι οι προσφεύγοντες για ακύρωση των δι-
ατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου είχαν 
προβάλει ως λόγο ακύρωσης την παραβί-
αση των αποφάσεων 2287 και 2288/2015 
του ΣτΕ.

Παραπέρα, οι προσφεύγοντες, με αιτή-
σεις ακύρωσης υπουργικών αποφάσεων, 
προέβαλαν ως λόγο ακύρωσης το δεδικα-
σμένο των αποφάσεων 2287 και 2288/2015 
του ΣτΕ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
το δεδικασμένο αναγόταν στο ότι όλοι 
οι συνταξιούχοι (και όχι μόνο αυτοί που 
είχαν προσφύγει το 2013 και είχαν πετύ-
χει την έκδοση των αποφάσεων 2287 και 
2888) υπέστησαν μεγάλη απώλεια στις 
συντάξεις τους με τους νόμους 4051 και 
4093/2012 και γι’ αυτό δεν πρέπει να υπο-
στούν νέες δραστικές μειώσεις, σύμφωνα 
με υπουργικές αποφάσεις εφαρμοστικές 
των διατάξεων του νόμου Κατρούγκαλου.

Οι τακτικοί δικαστές του ΣτΕ, με τις απο-
φάσεις 1890 και 1891, απέρριψαν αυτόν 
το λόγο ακύρωσης (για το δεδικασμένο). 
Παραθέτουμε την σχετική παράγραφο Β 
της απόφασης 1890, που είναι πανομοιό-
τυπη με την παράγραφο Β της απόφασης 
1891 του 2019: «Περαιτέρω, απερρίφθη ο 
λόγος ακυρώσεως περί παραβιάσεως του 
δεδικασμένου, που απορρέει από τις 2287-
2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του 
Δικαστηρίου, διότι η ύπαρξη δεδικασμένου 
προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ταυτότητα 
διαδίκων, προϋπόθεση η οποία δεν συ-
ντρέχει εν προκειμένω» (η έμφαση δική 
μας).

Αυτή η δικαιολογία από την πλευρά του 
ΣτΕ, με την οποία απορρίφθηκε η επίκλη-
ση του δεδικασμένου, είναι προκλητική. 
Γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου δεν πλήττει 
μόνο τους δικαστικούς που είχαν προσφύ-
γει κατά της αντισυνταγματικότητας των 
νόμων 4051 και 4093/2012, αλλά όλους 
τους παλιούς συνταξιούχους. Επομένως, 
όλοι οι παλιοί συνταξιούχοι είχαν και 
έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εφαρ-

μογή των αποφάσεων 2287 και 2288 και να 
κριθούν αντισυνταγματικές οι διατάξεις 
του νόμου 4387/2016 με τις οποίες έγινε 
ο επανυπολογισμός των συντάξεων των 
παλιών συνταξιούχων.

Στις αιτήσεις ακυρότητας προβλήθηκε 
ως λόγος ακύρωσης η ένταξη των ΙΚΑ, 
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και των δημοσίων 
υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ. Αυτός ο λόγος 
ακύρωσης απορρίφθηκε γιατί κρίθηκε 
ότι είναι συνταγματικές οι διατάξεις του 
νόμου Κατρούγκαλου σύμφωνα με τις 
οποίες έγινε δεκτή η ένταξη των Ταμείων 
στον ΕΦΚΑ.

Επίσης απορρίφθηκε ο προβληθείς λό-
γος ακύρωσης ότι δεν υπάρχει αναλογιστι-
κή μελέτη που πιστοποιεί τη βιωσιμότητα 
του ΕΦΚΑ.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 96 του 
νόμου 4387/2016, (νόμος Κατρούγκαλου) 
προβλεπόταν πως όταν το άθροισμα κύρι-
ων και επικουρικών συντάξεων είναι μέχρι 
1.300 ευρώ, τότε δεν επανυπολογίζονται 
οι επικουρικές συντάξεις. Η διάταξη αυτή 
κρίθηκε ως αντισυνταγματική!

Οι τακτικοί δικαστές του ΣτΕ, για ξε-
κάρφωμα, έκριναν ότι μερικές υπουργικές 
αποφάσεις, επουσιώδους σημασίας, που 
εκδόθηκαν σύμφωνα με το νόμο Κατρού-
γκαλου, είναι αντισυνταγματικές. 

Πρώτο, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές 
οι διατάξεις των άρθρων 39, 40, 41 του 
νόμου Κατρούγκαλου και οι υπουργικές 
αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή 
τους. Αφορούν τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι 
στον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ και τον ΟΓΑ. Το ΣτΕ 
επικαλείται το περίεργο επιχείρημα ότι οι 
ασφαλισμένοι σ’ αυτά τα Ταμεία καταβάλ-
λουν ασφαλιστικές εισφορές ύψους 20%, 
ενώ οι μισθωτοί του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κα-
ταβάλλουν 6,67%! Η απόφαση αυτή είναι 
περίεργη, γιατί και στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
υπάρχει η καταβολή από τους εργοδότες 
καπιταλιστές ασφαλιστικών εισφορών 
ύψους 13,33% και έτσι το συνολικό ποσο-
στό ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται 
σε 20%. (Εννοείται πως και οι λεγόμενες 
εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές είναι 
εργατικές εισφορές, αφού οι εργάτες πα-
ράγουν την υπεραξία την οποία καρπώνο-
νται οι καπιταλιστές ιδιοκτήτες των μέσων 
παραγωγής). Οι δικαστές του ΣτΕ φρόντι-
σαν να προβλέψουν στην απόφασή τους 
για τις ασφαλιστικές εισφορές, ότι αυτή 
θα αρχίσει να ισχύει από τη δημοσίευση 
της απόφασης.

Δεύτερο, για τον επανυπολογισμό των 
επικουρικών συντάξεων κρίθηκε ότι οι 
διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου είναι 
αντισυνταγματικές, γιατί δεν εκπονήθηκε 
αναλογιστική μελέτη.

Τέλος, κρίθηκαν αντισυνταγματικές 
οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 
Κατρούγκαλου, με τις οποίες προβλέπο-
νται χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης. Και 
αυτή η απόφαση είναι για ξεκάρφωμα, 
γιατί την ίδια στιγμή το ΣτΕ έκρινε, όπως 
αναφέραμε, ότι είναι συνταγματικές οι 
διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου με 
τις οποίες πετσοκόπηκαν οι συντάξεις και 
με τις οποίες ακυρώθηκαν οι αποφάσεις 
2287 και 2288/2015 του ΣτΕ, που έκριναν 
ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις των 
νόμων 4051 και 4093/2012.

Παρά την αισχρή δημαγωγία Βρούτση

Τα φέσια των καπιταλιστών στον 
ΕΦΚΑ θα συνεχίσουν να αυξάνονται
Ο Βρούτσης πανηγυρίζει και πάλι. Αυ-

τή τη φορά για τους οφειλέτες που 
εντάχθηκαν στη ρύθμιση για τις 120 δό-
σεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Ως υπουρ-
γός Εργασίας έχει απόλυτη ανάγκη να 
πανηγυρίζει για την πολιτική που ασκεί, 
προκειμένου να κρύψει το πραγματι-
κό γεγονός, ότι αυτός και η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη συνεχίζουν την αντεργατική 
πολιτική της κυβέρνησης των Τσιπροκαμ-
μένων (και τελευταία των Τσιπραίων).

Πανηγύρισε, λοιπόν, με δήλωσή του 
στις 8 Οκτώβρη, διότι στη ρύθμιση των 
120 δόσεων για τις οφειλές στα ασφαλι-
στικά ταμεία εντάχθηκαν 432.599 οφει-
λέτες, ενώ το ποσό που ρυθμίστηκε θα 
ξεπεράσει τα 4,5 δισ. ευρώ. Ισχυρίστη-
κε ακόμα ότι επιδίωξη της κυβέρνησής 
του είναι η συγκρότηση ενός δίκαιου και 
ανταποδοτικού ασφαλιστικού συστήμα-
τος, στο πλαίσιο του οποίου δε θα δημι-
ουργούνται νέες οφειλές στα ασφαλιστι-
κά ταμεία. 

Σημειώνουμε την ημερομηνία με αυ-
τή τη βαρύγδουπη δήλωση του Βρούτση, 
για να του τη θυμίζουμε συνέχεια, όταν 
σύντομα το χρέος προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία θα συνεχίσει να τραβά την ανη-
φόρα. 

Ο Βρούτσης δεν ανέλαβε για πρώτη 
φορά τώρα το υπουργείο Εργασίας. Ηταν 
υπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση 
των Σαμαροβενιζέλων, από τον Ιούνη 
του 2012 μέχρι τον Γενάρη του 2015. Το 
ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών) άρχισε να λειτουργεί επί των 
ημερών του, προς τα τέλη του 2013. Τα 
πρώτα στατιστικά στοιχεία για τα χρέη 
στα ασφαλιστικά ταμεία δημοσιεύτηκαν 
τον Νοέμβρη του 2014, πάλι επί των ημε-
ρών του. 

Τον Οκτώβρη του 2014, τα χρέη ήταν 
11,48 δισ. ευρώ και τον Μάρτη του 2015 
σκαρφάλωσαν στα 14,38 δισ. ευρώ. Τον 
Οκτώβρη του 2014, οι καπιταλιστές που 
χρωστούσαν στα ασφαλιστικά ταμεία 
πάνω από 1 εκατ. ευρώ ήταν 871 και όλοι 
μαζί χρωστούσαν 3 δισ. ευρώ. Τον Μάρτη 
του 2015, ήταν 955 και χρωστούσαν 3,34 
δισ. ευρώ. Μέσα σε μερικούς μήνες αυ-
ξήθηκαν τα χρέη προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία, γιατί οι καπιταλιστές-εργοδότες, 
ενώ παρακρατούσαν τις ασφαλιστικές 
εισφορές, δεν τις απέδιδαν στα ασφα-
λιστικά ταμεία, μολονότι υπέβαλαν τις 
ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) 
και τα ασφαλιστικά ταμεία τις έκαναν δε-
κτές, ενώ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ-
θρου 17 του πρώτου αντεργατικού νόμου 
(Ν. 3846/11.5.2010), που ψηφίστηκε μετά 
τον πρώτο μνημονιακό νόμο, έπρεπε μαζί 
με την υποβολή των ΑΠΔ να καταβάλλο-
νται και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Ο υπουργός Εργασίας της κυβέρνη-
σης των Σαμαροβενιζέλων, Βρούτσης, 
επί δύο χρόνια και εφτά μήνες δε φρό-
ντισε να εφαρμοστεί η διάταξη του νό-
μου 3846. Και τώρα έχει το θράσος να 
δηλώνει ότι δε θα δημιουργηθούν νέα 
χρέη στα Ταμεία.

Στις τριμηνιαίες εκθέσεις του ΚΕΑΟ 
υπογραμμιζόταν μονότονα ότι οι καπι-
ταλιστές υποβάλλουν τις ΑΠΔ χωρίς να 
καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές. Στις 6 Μάρτη του 2019, η κυβέρνη-
ση των Τσιπραίων κατέθεσε ντροπολογία, 

με την οποία καταργούνταν η υποχρέωση 
των καπιταλιστών να καταβάλλουν τις ει-
σφορές ταυτόχρονα με την υποβολή των 
ΑΠΔ, με το επιχείρημα ότι το μέτρο αυτό 
δεν συνιστούσε αποτελεσματικό μέτρο 
πίεσης στους καπιταλιστές προκειμέ-
νου να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές 
εισφορές.

Για να δημαγωγήσει ο Βρούτσης, στο 
πολυνομοσχέδιο-σκούπα με τίτλο «Επεν-
δύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», 
που στις 11 Σεπτέμβρη ανέβηκε για έξι 
μέρες στη «Διαβούλευση» και στις 9 
Οκτώβρη κατατέθηκε στη Βουλή, ενσω-
μάτωσε μια σειρά αντεργατικών διατά-
ξεων. Ανάμεσα σ’ αυτές τις διατάξεις 
υπάρχει και το άρθρο 69, με το οποίο ει-
σάγεται η υποχρέωση της καταβολής των 
ασφαλιστικών εισφορών ταυτόχρονα με 
την υποβολή των ΑΠΔ. Σε πολύ χαλαρή 
βάση, όμως, σε σχέση με όσα προβλέ-
πονταν με το άρθρο 17 παρ. 1 του νόμου 
3846/2010, που όπως αναφέραμε, όλοι 
οι διατελέσαντες υπουργοί Εργασίας, 
όλων των χρωμάτων, δε φρόντισαν να 
εφαρμοστεί. Ανάμεσα σ’ αυτούς και ο 
Βρούτσης, φυσικά. Τώρα, έχει το θράσος 
να ισχυρίζεται ότι με τη νέα χαλαρή διά-
ταξη, που είναι αμφίβολο μάλιστα αν θα 
εφαρμοστεί, δε θα δημιουργηθούν νέα 
χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία.

Ας επανέλθουμε στη νέα ρύθμιση των 
120 δόσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Για να βλογήσει τα γένια του ο Βρούτσης 
ισχυρίζεται ότι στη ρύθμιση αυτή μπήκαν 
432.599 οφειλέτες και ότι το ρυθμιζόμε-
νο ποσό θα ανέλθει στα 4,5 δισ. ευρώ. Ας 
τα πάρουμε με τη σειρά.

Καταρχάς, αυτή η ρύθμιση δεν είναι η 
πρώτη. Μέχρι τώρα έχουν γίνει πολλές 
ρυθμίσεις χρεών προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία. Πάντοτε, όταν ξεκινούσαν αυ-
τές οι ρυθμίσεις, έμπαιναν εκατοντάδες 
χιλιάδες οφειλέτες, ενώ το ρυθμιζόμενο 
ποσό ανερχόταν κάθε φορά σε μερικά 
δισ. ευρώ. Τελικά, όμως, τα ποσά που ει-
σπράχτηκαν από το 2013 μέχρι το Μάρτη 
του 2019 ήταν μόλις 4,55 δισ. ευρώ! Ενώ 
το χρέος, που τον Μάρτη του 2015 ανερ-
χόταν στα 14,6 δισ. ευρώ, τον Μάρτη του 
2019 εκτινάχτηκε στα 35,36 δισ. ευρώ! 
Κι ακόμα: οι οφειλέτες ποσού άνω του 1 
εκατ. ευρώ τον Μάρτη του 2015 ήταν 955 

και χρωστούσαν 3.34 δισ. ευρώ, ενώ τον 
Μάρτη του 2019 ήταν 1.834 και χρωστού-
σαν 7,99 δισ. ευρώ! Μέσα σε μια τετραε-
τία, το συνολικό χρέος των καπιταλιστών-
εργοδοτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
αυξήθηκε κατά 20,76 δισ. ευρώ, ενώ οι 
μεγαλοοφειλέτες (χρέος πάνω από 1 
εκατ. ευρώ) σχεδόν διπλασιάστηκαν και 
οι οφειλές τους υπερδιπλασιάστηκαν.

Προφανέστατα, σημαντικός παράγο-
ντας για τον οποίο το χρέος των καπιτα-
λιστών-εργοδοτών εκτινάχτηκε στα 35,36 
δισ. ευρώ είναι ότι για περισσότερο από 
10 χρόνια αυτοί υποβάλλουν τις ΑΠΔ 
χωρίς να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές 
εισφορές. Λέμε για περισσότερα από 10 
χρόνια, γιατί το 2002 υποχρεώθηκαν οι 
καπιταλιστές να υποβάλλουν ΑΠΔ.

Από το 2004, αρμόδια Διεύθυνση του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επεξεργαζόταν τις ΑΠΔ και 
από τις στατιστικές της προκύπτει ότι 
ανάλογα με τους μήνες απασχόλησης 
οι ασφαλισμένοι ξεπερνούσαν τα 2,2 
εκατομμύρια. Αν εισπράττονταν οι ει-
σφορές, που ακόμα και στη μνημονιακή 
περίοδο, της βαθιάς καπιταλιστικής κρί-
σης, ήταν σημαντικές, δεν θα χρειαζόταν 
να περικόπτονται συνέχεια οι συντάξεις. 
Ούτε ο αντιασφαλιστικός νόμος Κατρού-
γκαλου θα χρειαζόταν ούτε και ο επανυ-
πολογισμός των συντάξεων.

Ολες οι κυβερνήσεις, όμως, ανεξαρτή-
τως χρώματος, έχουν φιλοκαπιταλιστική 
προσέγγιση και χτυπούν συνέχεια τους 
εργαζόμενους με τις δραστικές περικο-
πές των συντάξεων και με τη μείωση των 
εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών 
που ετοιμάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
με το πρόσχημα ότι οι ασφαλιστικές ει-
σφορές είναι πολύ ψηλές και πλήττουν 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσε-
ων.

Το χρέος των καπιταλιστών προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία θα συνεχίσει να 
τραβά την ανηφόρα. Στο τέλος δε θα ει-
σπραχτεί ούτε αυτό το μικρό τμήμα του 
που εντάχθηκε στη ρύθμιση. Γιατί πολλοί 
καπιταλιστές μπαίνουν στη ρύθμιση για 
να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα, 
πληρώνουν μια-δυο δόσεις και μετά 
εγκαταλείπουν τη ρύθμιση και συνεχί-
ζουν το… σπορ της εισφοροκλοπής.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Στα-
ϊκούρας, από βδομάδα θα εκδοθεί 

η Υπουργική Απόφαση το επίδομα θέρ-
μανσης το φετινό χειμώνα. «Στο πλαίσιο 
των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που 
έχουμε, αποφασίσαμε να δώσουμε δι-
ευρυμένο επίδομα με προκαταβολή», 
δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, που 
αν και χαμηλών τόνων, δεν παραλείπει 
να δουλεύει ψιλό γαζί τον ελληνικό λαό.

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) 
στο πετρέλαιο θέρμανσης το 2010 ήταν 
21 ευρώ στο χιλιόλιτρο. Σήμερα έχει φτά-
σει τα 280 ευρώ! Σχεδόν δεκατέσσερις 
φορές πάνω. Ο ΦΠΑ το 2010 ήταν 21% 
και σήμερα είναι 24%. Μπορεί αυτή η 
ληστεία να ισοφαριστεί με τα ψίχουλα 
του επιδόματος θέρμανσης, που δίνεται 
μόνο σε ένα τμήμα του λαού;

Ακόμα κι αυτό το επίδομα, όμως, φρό-

ντισε η κυβέρνηση των Τσιπροκαμμέ-
νων, σε συνεργασία με την τρόικα, να το 
πετσοκόψει, από τα 210 εκατ. ευρώ που 
ήταν αρχικά στα 44 εκατ. ευρώ το 2018. 
Σχεδόν πέντε φορές κάτω! Πού θα το 
πάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη; Θα τσο-
ντάρει μερικά εκατομμύρια στο άθλιο 
συνολικό κονδύλι των 44 εκατ. ευρώ, για 
να έχει να λέει ότι επιδεικνύει κοινωνική 
ευαισθησία; Και την ίδια στιγμή η πλειο-
ψηφία των νοικοκυριών θα αδυνατεί να 
βάλει πετρέλαιο και θα άζει όπως-όπως 
(ιδιαίτερα αν σκεφτούμε ότι βρισκόμα-
στε σε φάση αύξησης των τιμών των 
καυσίμων). Οσο για την προκαταβολή, ας 
τα πουλήσει αλλού αυτά ο Σταϊκούρας. 
Θέλουν να φέρουν τμήμα των πληρωμών 
μέσα στο 2019, για να μπορέσουν να κλεί-
σουν το «δημοσιονομικό κενό» που εντο-
πίζει η τρόικα στο 2020.

Αλήθεια και κοινωνική δημαγωγία
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Πανεπιστήμια-επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και κολλέγια-ανώτατα ιδρύματα

Προτεραιότητες με ταξικό πρόσημο
«H αλλαγή του τρόπου επιλογής 

του σημαιοφόρου στις παρε-
λάσεις του δημοτικού σχολείου» και 
η επιλογή βάσει βαθμολογίας και όχι 
κλήρωσης, «η ενίσχυση των πρότυπων 
σχολείων, της ελευθερίας τους, του 
ρόλου τους», «η επείγουσα απελευ-
θέρωση των προγραμμάτων μεταπτυ-
χιακών σπουδών από τον ασφυκτικό 
έλεγχο της Πολιτείας», «η κατάργηση 
της διάκρισης μεταξύ σχολών ελεύ-
θερης πρόσβασης και σχολών στις 
οποίες οι υποψήφιοι θα εισάγονται με 
πανελλαδικές εξετάσεις», «η επανα-
φορά της δυνατότητας αναγνώρισης 
της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτ-
λων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης κρατών - μελών της ΕΕ και τρίτων 
χωρών» και «η διατήρηση της δυνατό-
τητας αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων, σύμφωνα με την Οδηγία 
2005/36/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε 
στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 
38/10 και ισχύει», είναι, σύμφωνα με 
τη Νίκη Κεραμέως, οι επείγουσες νο-
μοθετικές ρυθμίσεις που θα έρθουν 
το αμέσως προσεχές διάστημα στη 
Βουλή.

u Η προώθηση της «αριστείας», 
που υλοποιείται εδώ με την επιλογή 
του «άριστου» μαθητή-σημαιοφόρου 
και την ενίσχυση του ρόλου των προ-
τύπων σχολείων, αποτελεί διαχρονι-
κά εμμονή του δεξιού συντηρητικού 
πολιτικού χώρου και ακροατηρίου 
και της νεοφιλελεύθερης ΝΔ. Δεν 
πρόκειται, όμως, μόνο περί αυτού. 
Οι επιλογές αυτές, εκτός του ότι δι-
αχωρίζουν τους μαθητές σε μια ελίτ 
και σε αυτούς που δεν είναι ικανοί να 
φέρουν τα σύμβολα και ως εκ τούτου 
καλλιεργούν τον ανταγωνισμό και όχι 
το ομαδικό πνεύμα  ειδικά σε αυτές 
τις μικρές ηλικίες, έχουν και ταξικό 
πρόσημο.

[Εδώ δεν θα ασχοληθούμε με το 
ρόλο των μαθητικών παρελάσεων, 
που καθιερώθηκαν από τη μεταξική 
δικτατορία, ούτε με το πώς χρησιμο-
ποιήθηκε η σημαία στους κοινωνικούς 
αγώνες (Εθνική Αντίσταση, Πολυτε-
χνείο), ενώ σήμερα συνδέεται μόνο 
με την καταστολή, τον εθνικισμό-φα-
σισμό και την επιβράβευση της ντό-
πας στον αθλητισμό)]

Οι επιτυχίες του «άριστου μαθητή» 
δεν είναι συνήθως αποτέλεσμα μόνον 
της επίμονης, άοκνης προσπάθειας. 
Το οικονομικό-μορφωτικό οικογενεια-
κό και κοινωνικό περιβάλλον τον προι-
κίζει με πολύτιμα εφόδια που διαμορ-
φώνουν την προσωπικότητά του και 
καθορίζουν εν πολλοίς τη μορφωτική 
και εκπαιδευτική του σταδιοδρομία.

Ο συμβολισμός, λοιπόν, τέτοιων 
ρυθμίσεων, που προωθεί η ΝΔ, κόμμα 
που παραδοσιακά και γνήσια εκρο-
σωπεί τα συμφέροντα του μεγάλου 
κεφαλαίου και δε στηρίζεται τόσο 
στην καλλιέργεια ψευτολαϊκών ψευ-
δαισθήσεων (όπως ο «αριστερός» ΣΥ-
ΡΙΖΑ), είναι καθαρός και ταξικότατος.

u Η κατάργηση της ρύθμισης του 
νόμου Γαβρόγλου για τη διάκριση 
μεταξύ των λεγόμενων πράσινων και 
κόκκινων σχολών (σχολές χαμηλής 
ζήτησης που οι υποψήφιοι εισάγονται 
χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις και 
σχολές υψηλής ζήτησης που οι υπο-

ψήφιοι εισάγονται με πανελλαδικές 
αντίστοιχα) δεν έχει να κάνει με την 
ευαισθησία της ΝΔ και του υπουργεί-
ου Παιδείας για την κατηγοριοποίηση 
των πανεπιστημιακών σχολών, των 
πτυχίων και των φοιτητών. Εξ ου και η 
μανιώδης προσήλωση στην αξιολόγη-
ση των ιδρυμάτων με βάση κριτήρια 
της αγοράς, η ενθάρρυνση αλλά και 
βίαιη ώθηση (μέσω της αξιολόγησης 
και της επιλεκτικής χρηματοδότησης) 
των ιδρυμάτων σε πρακτικές που να 
αποφέρουν φοιτητές-πελάτες, η δημι-
ουργία δομών κατάρτισης, πιστοποί-
ησης, επιμόρφωσης για κάθε τσέπη, 
κ.λπ.

Εχει να κάνει με την επιλογή για 
ένταση των ταξικών φραγμών, μέσω 
της γενίκευσης ενός εξεταστικού 
μαραθώνιου, που αγκαλιάζει όλες 
τις τάξεις του Λυκείου, συνεχίζεται 
με τις πανελλαδικές για όλους χωρίς 
εξαιρέσεις τους υποψήφιους, την 
επαναφορά της βάσης του 10, που θα 
κόψει δραστικά θέσεις εισακτέων και 
θα εξαφανίσει από τον ακαδημαϊκό 
χάρτη περιφερειακές σχολές και τμή-
ματα,  τη δυνατότητα των ιδρυμάτων 
να καθορίζουν επιπλέον (της βάσης 
του 10) βάση εισαγωγής, κ.λπ.

Κοντολογίς, πρόκειται για μια δια-
φορετική οπτική, από αυτήν του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, για τη δραστική αντιμετώπιση 
του φαινομένου του μαζικού συνωστι-
σμού της νεολαίας της εργαζόμενης 
κοινωνίας μπροστά στις πύλες των 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι συρι-
ζαίοι επεδίωκαν έναν πιο αργό, κατά 
κάποιο τρόπο, θάνατο καθιερώνοντας 
διπλές πανελλαδικές εξετάσεις (για 
την απόκτηση του «αναβαθμισμένου» 
απολυτήριου Λυκείου και την εισα-
γωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), 
καλλιεργώντας την ψευδαίσθηση της 
ελεύθερης πρόσβασης σε σχολές με 
ημερομηνία λήξης και με διαφορο-
ποιημένα ως προς την ανταπόκρισή 
τους στην αγορά πτυχία, ενώ οι νεο-
δημοκράτες επιλέγουν πιο δραστικές 
λύσεις. Θάνατος μια κι έξω!

u «Η επείγουσα απελευθέρωση 
των προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών από τον ασφυκτικό έλεγχο 
της Πολιτείας», δηλαδή η γενίκευση 
των διδάκτρων, εντάσσεται στην προ-
σπάθεια ενίσχυσης του επιχειρηματι-
κού χαρακτήρα των Πανεπιστημίων. 
Αφού το Πανεπιστήμιο οδηγήθηκε 
στα όριά του με την χρόνια ελαχι-

στότατη κρατική χρηματοδότηση και 
το φάγωμα των αποθεματικών του 
και δέθηκε γερά στον μνημονιακό 
Προκρούστη, έρχεται τώρα ως ώρι-
μο φρούτο η αντιμετώπισή του ως 
εμπόρευμα, ως επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών με χρηματικό αντίτιμο.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται «η 
αναμόρφωση του πλαισίου λειτουρ-
γίας των ειδικών λογαριασμών κον-
δυλίων έρευνας (ΕΛΚΕ), απ’ όπου 
περνά όλη η ιδιωτική χρηματοδότη-
ση από «τρίτους» με πρόσχημα «την 
απελευθέρωση από τον βραχνά της 
γραφειοκρατίας», η «διεύρυνση δυ-
νατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων 
προπτυχιακών προγραμμάτων» και η 
«ανάπτυξη της δυνατότητας εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων εξ αποστά-
σεως». Ολα αυτά μελετώνται και θα 
δρομολογηθούν, είπε η Κεραμέως.

Η σκληρή ανταγωνιστικότητα των 
ιδρυμάτων-επιχειρήσεων ΑΕ καλλι-
εργείται και με τη σύνδεση της αξι-
ολόγησης με τμήμα της κρατικής 
χρηματοδότησης.

Παράλληλα, θα ενισχυθεί ο θεσμός 
«της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε 
συναφή με τις σπουδές τους αντικεί-
μενα». Ετσι και οι καπιταλιστές θα 
εξασφαλίζουν τσάμπα εργατικό δυ-
ναμικό (η γενίκευση της μαθητείας 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 
άλλος ένας τρόπος) και οι φοιτητές 
θα αναπτύσσουν όλα εκείνα τα χαρα-
κτηριστικά που απαιτεί η εργασία στα 
καπιταλιστικά κάτεργα. Η καθιέρωση 
του ν+2, ως ανώτατου χρόνου σπου-
δών, θα έχει προηγουμένως, σε αυτήν 
την κατεύθυνση, προετοιμάσει καλά 
το έδαφος.

Καλώς νά ’ρθει το 
δολάριο 

«Στις ΗΠΑ πραγματοποίησα συ-
ναντήσεις με πανεπιστημιακούς και 
κρατικούς φορείς και συζήτησα τις 
δυνατότητες ενίσχυσης της συνερ-
γασίας μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ σε 
θέματα εκπαίδευσης, και ειδικότερα 
την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων 
σπουδών μεταξύ ελληνικών και αμε-
ρικανικών πανεπιστημίων, τη συμμε-
τοχή αλλοδαπών φοιτητών σε ξενό-
γλωσσα και σε θερινά προγράμματα 
στη χώρα μας, την ανταλλαγή φοιτη-
τών και ερευνητών... Ηδη, σε συνεργα-

σία με την πρεσβεία των ΗΠΑ, δρομο-
λογείται ένα πρόγραμμα επισκέψεων 
Ελλήνων στελεχών εκπαίδευσης στις 
ΗΠΑ, και σε συνεργασία με το Διε-
θνές Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση 
(ΙΙΕ) σχεδιάζεται επίσκεψη αντιπρο-
σωπείας αμερικανικών πανεπιστημί-
ων στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξά-
μηνο του επόμενου έτους, με στόχο 
τη σύναψη συνεργασιών με ελληνικά 
πανεπιστήμια...»: Νίκη Κεραμέως, συ-
νέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην Κόντρα, αρ. φύλ. 1004 γρά-
φαμε:

Είναι γνωστός ο τρόπος με τον 
οποίο οι αμερικανοί ιμπεριαλιστές 
επεμβαίνουν διαχρονικά στην Ελλά-
δα και στον τρόπο άσκησης της εξου-
σίας από τις ντόπιες αστικές κυβερ-
νήσεις. Το αμερικανικό «ενδιαφέρον» 
συγκεντρώνουν ιδιαίτερα τα θέματα 
«ασφάλειας» αλλά και η εκπαίδευση. 
Οσον αφορά στην εκπαίδευση, έντο-
νες είναι οι επεμβάσεις και πιέσεις 
που ασκούνται για την αναγνώριση 
των αμερικανικών κολλεγίων και ου-
σιαστικά την ανωτατοποίησή τους 
(απαγορεύεται από το Σύνταγμα) που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Από τα αμέτρητα τηλεγραφήματα 
του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλά-
δα Σπέκχαρντ, που διέρρευσαν με τα 
γνωστά Wikileaks, μαθαίνουμε:

Τον Δεκέμβριο του 2009, ο αμερι-
κανός πρέσβης Σπέκχαρντ  άσκησε 
πιέσεις στην τότε υπουργό Παιδείας 
Αννα Διαμαντοπούλου για τα αμερι-
κανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, 
ιδίως όσον αφορά την έκδοση αδει-
ών, την αναγνώριση πτυχίων και τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των πτυ-
χιούχων. Το ενδιαφέρον του πρέσβη 
εστιάστηκε ιδιαίτερα στο κολλέγιο 
Anatolia και στο Deree College.

Την «πρόταση» του αμερικανού 
πρέσβη η φράου Αννα αντέκρουσε 
με το γνωστό επιχείρημα ότι το Σύ-
νταγμα επιτρέπει την ίδρυση μόνο 
κρατικών πανεπιστημίων και σημείω-
σε ότι η κατάργηση του άρθρου 16 του 
Συντάγματος σε αυτήν τη συγκυρία 
θα μπορούσε να δημιουργήσει μια 
τέτοια κοινωνική αναταραχή που θα 
υποχρέωνε το κυβερνών ΠΑΣΟΚ να 
διασπαστεί σε δύο κομμάτια. Πλην, 
όμως, τον διαβεβαίωσε ότι η ελληνική 
κυβέρνηση είναι πρόθυμη να αναγνω-
ρίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των αποφοίτων των αμερικανικών 
κολλεγίων, με την προϋπόθεση αυτά 
να έχουν συνδεθεί με κάποιο πανεπι-
στήμιο της ΕΕ.

Επ’ αυτού «τσίνισε» ο πρέσβης, 
επειδή, λέει, είναι «ατυχές ένα ποιο-
τικό ίδρυμα όπως το Deree College 
να αναγκαστεί να συμβιβάσει την 
αμερικανική του ταυτότητα για να δι-
ευρύνει τις επιλογές πρόσληψης των 
αποφοίτων του» (π.χ. από το δημόσιο).

Το γαϊτανάκι αυτών των αναγνω-
ρίσεων το γνωρίζουμε ήδη, καθώς 
και όλων των παρεμβάσεων που 
έκαναν επί του θέματος οι ελληνι-
κές κυβερνήσεις. Το 2014, με υπουρ-
γό Παιδείας τον υπουργό «ειδικών 
αποστολών» Λοβέρδο, με το άρθρο 
49 του ν. 4264/2014 «διευρύνθηκε η 

αρμοδιότητα του ΣΑΕΠ (Συμβούλιο 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προ-
σόντων), έτσι ώστε να συμπεριλάβει 
την αναγνώριση της επαγγελματικής 
ισοδυναμίας δύο ακόμη κατηγορι-
ών τίτλων σπουδών: πρώτον, τίτλων 
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης που 
απονέμουν ΑΕΙ όχι μόνον κοινοτικών 
αλλά και τρίτων χωρών που συνερ-
γάζονται στην Ελλάδα με κολλέγια 
του ν. 3696/2008, και δεύτερον, 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
που απονέμονται από Κολλέγια του 
ως άνω νόμου, εφόσον αυτά έχουν 
λάβει πιστοποίηση (accreditation) 
από διεθνείς οργανισμούς πιστο-
ποίησης].

Η Διαμαντοπούλου συζήτησε επί-
σης τη μεταρρύθμιση της ανώτατης 
εκπαίδευσης και το ρόλο που θα μπο-
ρούσαν να διαδραματίσουν οι ΗΠΑ 
«για τη διευκόλυνση αυτών των προ-
σπαθειών».

Αποκορύφωμα υπήρξαν οι ρυθμί-
σεις Γαβρόγλου με το πολυνομοσχέ-
διο, όπως θα αναφέρουμε παρακάτω.

Ολα τα παραπάνω διατηρούν ακέ-
ραια τη σημασία τους. Η Νίκη Κερα-
μέως συνεχίζει εντατικά την προσπά-
θεια που ξεκίνησαν οι προκάτοχοί της 
και την επεκτείνει όχι μόνο στην ανα-
γνώριση ως πανεπιστημίων, ουσιαστι-
κά, των αμερικανικών κολλεγίων στην 
Ελλάδα, αλλά και με τις συνεργασίες 
ελληνικών ΑΕΙ και αμερικανικών πα-
νεπιστημίων. 

Προς τούτο, εκτός από την επίσκε-
ψη στις ΗΠΑ, μαθαίνουμε ότι συνα-
ντήθηκε στο υπουργείο Παιδείας «με 
εκπροσώπους της Αμερικανικής Κυ-
βέρνησης, στο πλαίσιο του 2ου Στρα-
τηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, με 
στόχο τη διεύρυνση και εμβάθυνση 
των διμερών σχέσεων σε θέματα εκ-
παίδευσης». Στην αμερικανική αντι-
προσωπία με επικεφαλής τον Philip 
Reeker, υφυπουργό Εξωτερικών, 
αρμόδιο για την Ευρώπη και την Ευ-
ρασία, συμμετείχαν ο πολυπράγμων 
πρέσβης Geoffrey Pyatt, στελέχη 
της αμερικανικής πρεσβείας στην 
Ελλάδα και συνεργάτες της υφυ-
πουργού Παιδείας και Πολιτισμού 
Marie Royce.

Κατάργηση του άρθρου 
16 από την πίσω πόρτα 

Οι ξεδιάντροποι συριζαίοι, αφού 
υποκριτικά αρνήθηκαν να καταργή-
σουν το άρθρο 16 του Συντάγματος 
κατά τη διαδικασία αναθεώρησης 
στη Βουλή, στη συνέχεια προώ-
θησαν ρύθμιση, που από την πίσω 
πόρτα ανωτατοποιούν τα κολλέγια, 
απελευθερώνοντας τις σχετικές δια-
δικασίες αναγνώρισης των επαγγελ-
ματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων 
τους και ισοτιμώντας τα με αυτά των 
ελληνικών πανεπιστημίων. Ακολού-
θησαν και αυτοί το γνωστό ψευτοε-
πιχείρημα, που πρώτη επιστράτευσε 
η Μαριέττα Γιαννάκου, του διαχωρι-
σμού των επαγγελματικών δικαιω-
μάτων από την ακαδημαϊκή ισοτιμία 
(προϋπόθεση για συμμετοχή στους 
διαγωνισμούς του δημοσίου). Το 
«επιχείρημα» αυτό υλοποιήθηκε με 
την κατάργηση του τότε ΔΙΚΑΤΣΑ 
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Πάει η «13η σύνταξη»
Απαντώντας στη σπέκουλα του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση Μητσο-

τάκη δήλωνε ότι το επίδομα στους συνταξιούχους που ο ΣΥΡΙΖΑ 
είχε βαφτίσει «13η σύνταξη» θα δοθεί και το 2020, αλλά στο τέλος 
της χρονιάς. Οσο και να ψάξει κανείς, όμως, το Προσχέδιο Κρα-
τικού Προϋπολογισμού που κατατέθηκε την περασμένη Δευτέρα, 
δε θα βρει το σχετικό κονδύλι. Αντίθετα, υπάρχουν κοστολογημέ-
να όλα τα μέτρα που ανέφερε ο Μητσοτάκης στην ομιλία του στη 
ΔΕΘ (φοροαπαλλαγές στο κεφάλαιο κτλ.). Από το Μαξίμου διέρ-
ρεαν προ ημερών ότι στα τέλη του 2020 (και όχι το Πάσχα, όπως 
είχε θεσπιστεί επί ΣΥΡΙΖΑ) θα δοθεί «έκτακτο επίδομα» στους 
συνταξιούχους. Προφανώς, αυτό συναρτάται από την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού. Επειδή, όμως, το Προσχέδιο καταλήγει σε 
«πρωτογενές πλεόνασμα» χαμηλότερο από το 3,5% του ΑΕΠ και 
βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα για 
την κάλυψη του «δημοσιονομικού κενού», πρέπει να θεωρούμε 
σίγουρο ότι το εν λόγω επίδομα θα το «φάει» η «μαρμάγκα».

Τα δικά τους παιδιά…
Εντυπωσιακή ήταν η σιωπή με την οποία υποδέχτηκε η ΝΔ το 

αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΕφΣυν, σύμφωνα με το οποίο οι με-
τακλητοί υπάλληλοι που έχουν μέχρι στιγμής τοποθετηθεί στο 
«επιτελικό κράτος» είναι περισσότεροι από όσους είχε τοποθε-
τήσει η προηγούμενη κυβέρνηση και σε βάθος τετραετίας θα 
επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 40 εκατ. ευρώ 
περισσότερα σε σχέση με την επιβάρυνση επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ο 
αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων (άρα και η επιβάρυνση) 
αναμένεται να αυξηθεί καθώς ο νόμος δίνει αυτή τη δυνατότητα.

Μολονότι ο ΣΥΡΙΖΑ έσπευσε να ανταποκριθεί στο δημοσίευμα 
με αλαλαγμούς νίκης, η ΝΔ δε μπήκε στη συζήτηση, προφανώς 
επειδή έχει λερωμένη τη φωλιά της. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, δεν 
μπήκε στην ουσία, αλλά προσπάθησε να πάρει τη ρεβάνς: «Μας 
κατηγορούσατε ότι κάναμε πάρτι με τους μετακλητούς με κό-
στος 120 εκατ. ευρώ στην τετραετία και τώρα αποδεικνύεται ότι 
το δικό σας πάρτι θα κοστίσει 158 εκατομμύρια». Αυτό ήταν το 
λαϊτμοτίφ των ανακοινώσεων του ΣΥΡΙΖΑ και των τοποθετήσεων 
των στελεχών του.

Πράγματι, από την ψήφιση του νόμου για το «επιτελικό κράτος» 
ήταν φανερό ότι η στρατιά των «γαλάζιων» μετακλητών θα ήταν 
μεγαλύτερη. Μήπως όμως αυτό δικαιώνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Κανονικά 
δε θα έπρεπε να έχουν μούτρα να μιλούν, όμως το θράσος τους 
είναι γνωστό. Και δε θα έπρεπε να έχουν μούτρα να μιλούν, γιατί 
όταν αναρριχήθηκαν στην κυβέρνηση διακήρυτταν ότι αυτοί θα 
στηριχτούν στην ιεραρχία των δημόσιων υπάλληλων, θα τους 
εμπιστευθούν, θα διοικούν τα υπουργεία μ' αυτούς, θα ασκούν 
τη νομοθετική πρωτοβουλία με δικές τους εισηγήσεις. Τα ίδια, 
όμως, λέει και η ΝΔ. Και τα έχουν πει και άλλες κυβερνήσεις 
στο παρελθόν (σχεδόν όλες). Ομως, έκαναν το αντίθετο. Γέμισαν 
τα υπουργεία με κάθε είδους συμβούλους, μετακλητούς ή απο-
σπασμένους από άλλα δημοσιοϋπαλληλικά πόστα, στήνοντας 
έναν σκοτεινό παρα-μηχανισμό δίπλα στη δημοσιοϋπαλληλική 
οργάνωση. 

Γιατί το κάνουν αυτό; Το βόλεμα των «δικών μας παιδιών» 
είναι υπαρκτό, όμως είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο είναι 
ότι μ' αυτή την παρα-διοίκηση μπορούν να κάνουν κάθε είδους 
ρουσφέτια στους καπιταλιστές φίλους τους, να παρακάμπτουν 
υπηρεσιακούς παράγοντες που επιμένουν στην τήρηση της νο-
μιμότητας, να εκφοβίζουν υπαλλήλους, να δελεάζουν άλλους 
τάζοντας προαγωγές σε πόστα, να κατασκευάζουν φωτογραφι-
κές ρυθμίσεις τις οποίες προωθούν στη Βουλή, συνήθως με τρο-
πολογίες, πότε υπουργικές και πότε βουλευτικές (χρησιμοποιούν 
τους βουλευτές ως βαποράκια). 

Αυτή είναι η ουσία πίσω από τον καυγά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ για τον 
αριθμό των μετακλητών και αποσπασμένων υπαλλήλων. Στήνουν 
μια παρα-διοίκηση για να ασκούν μέσω αυτής, με απόλυτη αδια-
φάνεια και διαπλοκή με το μεγάλο κεφάλαιο, πολιτική παραβία-
σης της νομιμότητας υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου.

Εμείς αυτά δεν τα λέμε τώρα. Τα λέγαμε και παλαιότερα, τα 
λέγαμε και όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ και δημαγωγούσε με τους 
«άμισθους συμβούλους» και διάφορα τέτοια κόλπα. Και τα κα-
ταγγείλαμε στην πράξη, με αφορμή τις προκλητικές παρεμβά-
σεις  αυτού του παρα-διοικητικού μηχανισμού σε σκανδαλώδεις 
υποθέσεις. Τι να πρωτοθυμίσουμε; Το σκάνδαλο του αποχαρα-
κτηρισμού των δασών του Ελληνικού, για να μη δεσμεύονται 
από τη δασική νομοθεσία οι πλιατσικολόγοι καπιταλιστές, με τη 
νομική σύμβουλο του Φλαμπουράρη να απευθύνεται γραπτά, 
με ιταμό τρόπο, διατάζοντας τον αρμόδιο Δασάρχη Πειραιά να 
προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό των δασών; Την καμαρίλα 
που κουβάλησε μαζί του στο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Αραχωβί-
της, η οποία με δική του εντολή ήθελε να ελέγχει τις κινήσεις του 
διαπιστευμένου συντάκτη της «Κόντρας», για να μαθαίνουν με 
ποιους υπηρεσιακούς παράγοντες έρχεται σε επαφή στο πλαίσιο 
του ρεπορτάζ, ώστε να τους βάλουν στον «πάγο» για να έχουν 
λυμένα τα χέρια να κάνουν τις βρομιές τους;

και την ίδρυση δύο χωριστών 
οργανισμών, του ΔΟΑΤΑΠ και 
του ΣΑΕΠ. 

Ο Γαβρόγλου, κατήργησε 
ακόμη και αυτό το Συμβούλιο 
Αναγνώρισης Επαγγελματικών 
Προσόντων (ΣΑΕΠ), γιατί «δεν 
υλοποιούσε αυστηρά τις επιτα-
γές της ευρωπαϊκής οδηγίας»!

Ο τίτλος «Συγκρότηση και 
λειτουργία του Συμβουλίου 
Αναγνωρίσεως Επαγγελματι-
κών Προσόντων» αντικαθίστα-
ται πλέον με τον τίτλο «Αρμόδια 
αρχή για την εφαρμογή του π.δ. 
38/2010». Τώρα  το Αυτοτελές 
Τμήμα Εφαρμογής της Ευρω-
παϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) 
αποφαίνεται επί των αιτήσεων 
αναγνωρίσεως επαγγελματι-
κών προσόντων των αποφοίτων 
κολλεγίων.

Ο Γαβρόγλου προχώρησε και 
σε εκλαΐκευση της νέας πρακτι-
κής. Οι απόφοιτοι κολλεγίων, 
είπε, προσκομίζουν το «πτυ-
χίο» του κολλεγίου και επειδή 
η συντριπτική πλειοψηφία των 
κολλεγίων συνεργάζονται με 
πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
προσκομίζουν και ένα έγγραφο 
από την Αρχή Πιστοποίησης της 
χώρας του Πανεπιστημίου με το 
οποίο συνεργάζεται το κολλέγιο. 
Μόλις το φέρουν και αυτό το 
υπουργείο θα πει ότι «δεν είναι 
ένα πλαστό χαρτί, πάρτε το και 
είτε ασκήστε το επάγγελμα είτε 
πηγαίνετε στο αντίστοιχο επιμε-
λητήριο για να σας δώσει άδεια 
ασκήσεως εργασίας. Είναι τόσο 
απλό και με τόσο απλό τρόπο θα 
γίνει».

Η ΝΔ, όμως, βρήκε πολύ 
γραφειοκρατική και αυτήν τη 
διαδικασία. Θέλει μια κι έξω 
να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 
των καπιταλιστών-εμπόρων της 
γνώσης, που πουλούν όνειρα 
επαγγελματικής αποκατάστα-
σης σε σελοφάν. Τη σπουδή της 
να καταργήσει το άρθρο 16 και 
να ιδρύσει ιδιωτικά πανεπιστή-
μια, μια και δεν μπόρεσε να την 
υλοποιήσει διά της ευθείας οδού 
(την αναθεώρηση του σχετικού 
άρθρου), την προωθεί τώρα με 
πλάγια, πλην, όμως, πολύ δρα-
στικά μέτρα. 

Εκτός από την «επαναφορά 
της δυνατότητας αναγνώρισης 
της επαγγελματικής ισοδυνα-
μίας τίτλων σπουδών τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης κρατών - με-
λών της ΕΕ και τρίτων χωρών 
(βλέπε αμερικανικά κολλέγια), 
με αυτοματοποιημένο, πλέον, 
τρόπο  θα γίνεται η αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων των 
αποφοίτων των κολλεγίων, «σύμ-
φωνα με την Οδηγία 2005/36/
ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην 
ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 
38/10 και ισχύει» καθώς και «η 
διευκόλυνση διαδικαστικά της 
διεκπεραίωσης των σχετικών 
αιτήσεων». Σημειωτέον, είπε, 
«οι μεγάλες χρονικές καθυστε-
ρήσεις που διαπιστώνονται από 
τη σημερινή λειτουργία του ΣΑ-
ΕΠ, θέτουν ζητήματα συμβατό-
τητας του ελληνικού δικαίου με 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
για τα κράτη - μέλη από το ενω-
σιακό δίκαιο».

Γιούλα Γκεσούλη

Υπόθεση Παπαγγελόπουλου - Novartis

Είναι πολλές οι 
εγκληματικές οργανώσεις
Συγκλονιστικά στοιχεία για 

το σκάνδαλο Novartis απο-
καλύφθηκαν την περασμένη 
Τρίτη στη Βουλή. Εμβρόντητο 
το πανελλήνιο πληροφορήθη-
κε, από χειλέων Παπαγγελό-
πουλου, ότι είναι λαίμαργος και 
κομψευάμενος, γι' αυτό και η 
Ράικου, κάθε που τον επισκε-
πτόταν στο γραφείο του στο 
υπουργείο, του πήγαινε δώρα, 
γλυκά και γραβάτες. Μάθαμε 
ακόμα ότι ουδέποτε θα μπορού-
σε να προσδώσει στον εαυτό 
του το προσωνύμιο Ρασπούτιν, 
διότι ούτε κατ' ελάχιστο θα μπο-
ρούσε να ασκήσει την ακόρε-
στη σεξουαλική δραστηριότητα 
του Γκριγκόρι Γιεφίμοβιτς!

Κι όμως, ο Τσίπρας χαχάνιζε 
όταν ο υπουργός του έλεγε τους 
εξυπνακισμούς του. Και στο τέ-
λος, μαζί με σύμπασα την κοι-
νοβουλευτική ομάδα του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, χειροκρότησε θερμά τον 
αδίκως διωκόμενο Μίμη. Και 
αποχώρησε αμέσως μετά την 
ομιλία του, χάνοντας έτσι την 
ευκαιρία να παρακολουθήσει 
μια ακόμα απείρου κάλλους μο-
νομαχία Πολάκη-Γεωργιάδη, η 
οποία έκλεισε με την αρειμάνια 
ατάκα του «αψύ Σφακιανού»: 
«Τέτοιους ακροδεξιούς σαν και 
την πάρτη σας τρώμε πέντε για 
πρωινό, εντάξει; Αντε μπράβο!».

Τι ακριβώς χειροκρότησαν ο 
Τσίπρας και οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ από την ομιλία του 
Παπαγγελόπουλου; Τον ισχυ-
ρισμό του ότι, όντας υπουργός 
του Τσίπρα, συναντιόταν με τον 
Σαμαρά, αλλά προς το παρόν 
δε θα αναφερθεί «στο τι μου 
έλεγε, πώς αποκαλούσε κάποι-
ους και για ποια πράγματα με 
ρωτούσε και με παρακαλούσε»; 
Την αποκάλυψή του ότι η Ράικου 
τον επισκεπτόταν στο υπουργι-
κό γραφείο και του πήγαινε γλυ-
κά και γραβάτες; Οτι η Ράικου 
του ζητούσε να τη βοηθήσει 
να ανανεώσει τη θητεία της ως 
εισαγγελέας Διαφθοράς κι ότι 
αυτός, αντί να την πετάξει έξω 
από το γραφείο του, καθόταν 
και το συζητούσε μαζί της; Οτι 
η Ράικου του ζήτησε να τη φέ-
ρει σε επαφή με τον Σαμαρά κι 
αυτός την έφερε; Οτι ο αντει-
σαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Αγγελής ζητούσε προστασία 
από τον υπουργό Καλογήρου 
και έβαλε τη γενική επιθεω-
ρήτρια Δημόσιας Διοίκησης 
Παπασπύρου να τον πάει στο 
γραφείο του υπουργού; Οτι 
πριν από δυο-τρία χρόνια ο 
Αγγελής του ρουφιάνευε κορυ-
φαίους δικαστικούς, ότι έχουν 
φτιάξει εγκληματική οργάνωση 
με τον Βγενόπουλο, τον οποίο 
υποστήριζε και ο Βενιζέλος, 
επειδή υπήρχαν οικονομικά 
συμφέροντα μελών της οικο-
γένειάς του, αλλά αυτός (ο 
Παπαγγελόπουλος) δεν τα υιο-

θέτησε και έκοψε κάθε σχέση 
και επαφή με τον Αγγελή, κρα-
τώντας για τον εαυτό του (αυτή 
κι αν είναι υπεύθυνη συμπερι-
φορά υπουργού!) όσα αυτός 
του είχε πει; Δεν είχαν ακούσει 
προηγουμένως τον Πλεύρη να 
«τσιτάρει» Παπαγγελόπουλο, ο 
οποίος στις 29 Μάρτη του 2016, 
στην Επιτροπή Θεσμών και Δι-
αφάνειας της Βουλής, μιλούσε 
«ειδικά για τον ικανό, έντιμο και 
αδάμαστο Εισαγγελέα Εφετών 
Γιάννη Αγγελή»; Τι ήταν τελικά 
ο Αγγελής, «ικανός, έντιμος και 
αδάμαστος εισαγγελέας» ή μια 
διαταραγμένη προσωπικότητα 
που φαντασιωνόταν εγκλημα-
τικές οργανώσεις με Βγενό-
πουλο, ανώτατους δικαστικούς 
και Βενιζέλο; Φαίνεται πως ο 
Αγγελής είναι ό,τι βολεύει τον 
Παπαγγελόπουλο κάθε φορά!

Γι' αυτόν τον τύπο καμάρω-
ναν Τσίπρας και συριζαίοι. Που 
για να υπερασπιστεί τον εαυτό 
του αποκάλυπτε (χωρίς κανείς 
να ξέρει τι είναι αλήθεια και τι 
όχι) ένα βόρβορο παρασκήνιου 
και ίντριγκας, με τη συμμετοχή 
δικαστικών και πολιτικών στελε-
χών. Πώς βρέθηκε αυτός ο σκο-
τεινός τύπος, από τη διοίκηση 
της ΕΥΠ/ΚΥΠ, όπου τον είχε 
τοποθετήσει ο Καραμανλής, 
στο υπουργικό συμβούλιο του 
Τσίπρα; Πώς έγινε το «συμπε-
θεριό», ποιος ή ποιοι έκαναν το 
«προξενειό», ποια ήταν τα προ-
σόντα του Παπαγγελόπουλου 
που εκτιμήθηκαν ώστε να γίνει 
μόνιμο και αναντικατάστατο 
στέλεχος στις κυβερνήσεις του 
Τσίπρα; Αυτά τα ερωτήματα θα 
παραμείνουν αναπάντητα και 
θα αποτελούν μια ακόμα μαύ-
ρη κηλίδα γι' αυτή την κλίκα των 
ακόρεστων αρχομανών, που κύ-
λησε στο βούρκο έννοιες όπως 
«αριστερός» και «Αριστερά», 
που βρισκόταν σ' ένα απόρθητο 
ύψωμα ηθικής στη συνείδηση 
του ελληνικού λαού.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ 
Λάππας εμφανίστηκε στην 
ομιλία του ως νομικός παρα-
στάτης του Παπαγγελόπουλου, 
αραδιάζοντας επιχειρήματα 
υπέρ του ανυπόστατου της κα-
τηγορίας και κάνοντας διάλογο 
με τον Πλεύρη λες και κατείχαν 
τα έδρανα της υπεράσπισης 
και της πολιτικής αγωγής σε 
μια ποινική δίκη. Και ο Παπαγ-
γελόπουλος στάθηκε αρκετά 
στα νομικά ζητήματα, έχοντας 
διαπιστώσει ότι η σε βάρος του 
κατηγορία στηρίζεται μόνο 
στις καταθέσεις της Ράικου 
και του Αγγελή, οι οποίες δε 
στηρίζονται από κανένα άλλο 
αποδεικτικό μέσο (ένα έγγρα-
φο, μια δεύτερη μαρτυρία, μια 
απομαγνητοφωνημένη τηλε-
φωνική συνομιλία κτλ.). Οι κα-
ταθέσεις αυτές πάσχουν, γιατί 
δόθηκαν ετεροχρονισμένα και 

με μεγάλη καθυστέρηση. Αν δε 
διαψευστούν από άλλα πρόσω-
πα που εμπλέκει κυρίως ο Αγγε-
λής (Μιχάλη Καλογήρου, Ξένη 
Δημητρίου, Μαρία Παπασπύ-
ρου), τότε θα αποδυναμωθούν 
τελείως. Ακόμα και αν η Βουλή 
αποφασίσει να ασκήσει δίωξη 
κατά του Παπαγγελόπουλου, 
είναι εξαιρετικά αμφίβολο (για 
να μην πούμε βέβαιο) ότι το Πε-
νταμελές Δικαστικό Συμβούλιο, 
το οποίο θα κάνει την ανάκριση, 
όπως προβλέπει ο νόμος περί 
ευθύνης υπουργών, θα οδηγη-
θεί σε βούλευμα παραπομπής 
του στο Ειδικό Δικαστήριο του 
άρθρου 86 του Συντάγματος. 
Ασε που η κατηγορία πάσχει 
νομικά από την αρχή ακόμα, 
καθώς ο Παπαγγελόπουλος 
κατηγορείται για ηθική αυτουρ-
γία σε κατάχρηση εξουσίας, 
σε παράβαση καθήκοντος και 
σε ψευδή κατάθεση, χωρίς να 
έχουν προσδιοριστεί οι φυσι-
κοί αυτουργοί. Ειδικά για την 
κατάχρηση εξουσίας, φυσικός 
αυτουργός μπορεί να είναι μό-
νο η Τουλουπάκη και οι βοηθοί 
της, οι οποίοι εξακολουθούν να 
ασκούν τα καθήκοντά τους ως 
εισαγγελείς Διαφθοράς!

Αυτά θα τα βρει η προανα-
κριτική ήταν η απάντηση του 
Πλεύρη, που σήκωσε το βάρος 
από πλευράς ΝΔ, μαζί με τον 
Λιβανό, ο οποίος απαντούσε 
και για λογαριασμό του Μη-
τσοτάκη! Η ίδια η ΝΔ κατάλα-
βε ότι ήταν γκάφα η αποχή του 
Μητσοτάκη και των υπουργών 
(και πρωτοκλασάτων στελεχών) 
από αυτή την αντιπαράθεση, 
καθώς ο Τσίπρας έδειχνε τα 
άδεια υπουργικά έδρανα και 
τους αποκαλούσε δειλούς και 
δυο φορές δειλούς επειδή δεν 
τόλμησαν να παραπέμψουν τον 
ίδιο. Το επιχείρημα ότι… σέβο-
νται τη διάκριση των εξουσιών 
και ότι αυτή ήταν μια υπόθεση 
της Βουλής και της κυβέρνη-
σης, μόνο γέλια προκάλεσε. Το 
πρωί της Τετάρτης, ο Μητσοτά-
κης πήγε να τα μπαλώσει λέγο-
ντας ότι οι υπουργοί δεν κάθο-
νταν στα υπουργικά έδρανα, 
κάθονταν όμως στα βουλευτικά 
τους έδρανα! Τον είχε διαψεύ-
σει, όμως, ο «αντ' αυτού» Λιβα-
νός, ο οποίος είχε πει στη Βου-
λή: «Τόσο η μη υπογραφή της 
πρότασης όσο και η σημερινή 
απουσία του [πρωθυπουργού] 
και όλων των κοινοβουλευτικών 
μας υπουργών από τη διαδικα-
σία αυτή αποτελούν απόδειξη 
για την προσήλωσή τους στις 
αρχές της δημοκρατίας και 
στον σεβασμό της διάκρισης 
των εξουσιών»! Τα ίδια και ο 
Πλεύρης: «Σύμφωνα με το Σύ-
νταγμα και τον Κανονισμό της 
Βουλής, η πρωτοβουλία ανήκει 
στους βουλευτές και γι’ αυτόν 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΙΣΩ
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Κανονικό πλιάτσικο
Σε ημερίδα του δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης με το βαρύγδουπο 

τίτλο «Ελληνικό: Η πρωτεύουσα των Επενδύσεων» πήρε μέρος ο υπουρ-
γός Μπουμπούκος. Φυσικά, μίλησε και πάλι για «ιστορική μέρα» και 
περιέγραψε επί μακρόν τη δουλειά που έκανε ο ίδιος για να τελειώσει τη 
δουλειά που με ρυθμούς ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε 3.000 χρόνια για να ολοκλη-
ρωθεί. Αφού λιβάνισε τον εαυτό του και τους συνεργάτες του, επανήλθε 
στα… οραματικά: «Κάθε νέα εποχή έχει ένα σύμβολο. Κάθε νέα εποχή. 
Και συνήθως και ένα αρχιτεκτονικό σύμβολο, ένα υλικό σύμβολο που 
κάποιος και μετά από πολλά χρόνια μπορεί να το δει και να το θυμηθεί 
το σύμβολο αυτής της εποχής. Για τη νέα Ελλάδα που ονειρευόμαστε, 
το Ελληνικό και η επένδυσή του θα αποτελέσει το σύμβολο της Ελλάδας 
που πάμε να φτιάξουμε»!

Ενα καζίνο, εάν και όταν γίνει, θα είναι το σύμβολο της «νέας εποχής» 
του ελληνικού καπιταλισμού. Κάποιοι δεξιοί βγαίνουν και το λένε ανοι-
χτά, ενώ οι συριζαίοι παριστάνουν τους ντροπαλούς. Ορισμένοι, όπως 
η Δούρου, βγάζουν και γλώσσα. Λες και ξεχάσαμε ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ 
που άνοιξε το δρόμο για το καζίνο, ψηφίζοντας τη σχετική νομοθεσία 
(οι δεξιοί απλώς την εφαρμόζουν). Λες και ξεχάσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «πά-
τησε» όχι μόνο τους υπηρεσιακούς παράγοντες που προσπάθησαν να 
υπερασπιστούν τη νομιμότητα (για τα δάση που υπάρχουν στο Ελληνικό 
και για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων), αλλά «πάτησε» και 
δικό του κόσμο που διατήρησε τις περιβαλλοντικές του ευαισθησίες και 
έδωσε μάχες για να σώσει το Ελληνικό.

Τους τελευταίους μήνες φάνηκε καθαρά ότι αυτό που εξελίσσεται 
εκεί δεν είναι κάποιο μεγάλο επενδυτικό σχέδιο (καταστροφικό μεν, 
αλλά μεγάλο σε διαστάσεις), αλλά ένα πλιάτσικο. Το μεγάλο επενδυτικό 
σχέδιο, αν δεν ήταν από την αρχή «μούφα», αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. 
Ο Λάτσης εμφανίστηκε με συνεταίρους τους Κινέζους της Fosun και την 
Al Maabar από το Αμπού Ντάμπι. Μόλις υπογράφηκαν οι Κοινές Υπουρ-
γικές Αποφάσεις, οι συνεταίροι έγιναν μπουχός! Ο Λάτσης ανακοίνωσε 
ότι «στρατηγικές συνεργασίες, τόσο σε μετοχικό επίπεδο όσο και σε 
επίπεδο επιμέρους αναπτύξεων προβλέπεται να υπάρξουν στο μέλλον, 
στο πλαίσιο της διαχρονικής στρατηγικής της εταιρίας και της διεθνούς 
εμβέλειας αυτού του εμβληματικού έργου». Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε 
ότι προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, 
την οποία θα καλύψει μόνος του αν δεν μπουν άλλοι.

Αυτά τα κεφάλαια, όμως, μόλις που επαρκούν για την αγορά της 
έκτασης από το ΤΑΙΠΕΔ, που φτάνει συνολικά τα 915 εκατ. ευρώ. Για 
ουρανοξύστες, κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα πο-
λυτελών κατοικιών, ούτε σκέψη μπορεί να γίνει. Κι ακόμα δεν είναι ξε-
κάθαρο ούτε τι θα γίνει με το περιβόητο καζίνο, που πρέπει να χτιστεί 
σε πεντάστερο ξενοδοχείο με συνεδριακό κέντρο, αίθουσες συναυλιών 
και εκδηλώσεων κτλ. Γιατί είναι άλλο πράγμα το «παίρνω την άδεια για 
καζίνο» και άλλο «χτίζω ξενοδοχειακό συγκρότημα με καζίνο». 

Για να καταλάβουμε πόσο αεριτζίδικα έχει στηθεί αυτή η «μηχανή», 
πέρα από την αποχώρηση της Fosun και της Al Maabar, που είναι φανε-
ρό ότι είχαν εικονική συμμετοχή, για να παρουσιαστεί ένα σχέδιο πλιά-
τσικου σαν μεγάλο επενδυτικό σχέδιο που στηρίζεται σε κάποιο λεπτο-
μΕρές business plan, αρκεί να δούμε τις κινήσεις που έγιναν μετά, στο 
πλαίσιο της προκηρυχθείσας  από τον Λάτση αύξησης κεφαλαίου. Οι 
συνεταίροι του Λάτση στη Lamda, Γερμανός και οικογένεια Κάτση, ανα-
κοίνωσαν ότι θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, στο πλαίσιο 
της συμμετοχής τους στη Lamda, που είναι χαμηλό (12,83%). Είναι φανε-
ρό ότι δεν έχουν κεφάλαια για να «χώσουν» στο συγκεκριμένο σχέδιο. Η 
επόμενη συμμετοχή που ανακοινώθηκε είναι αυτή της Aegean Airlines. 
Τα παπαγαλάκια άρχισαν να γράφουν διθυράμβους για τον «επίσημο 
αερομεταφορέα του Ελληνικού», όμως η ναυαρχίδα του ομίλου Βασι-
λάκη μπήκε στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda με μόλις 20 εκατ. ευρώ 
(1,66% στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου). Εκανε περισσότερο μια 
διαφημιστική κίνηση παρά μια επένδυση σε ένα μεγάλο έργο.

Χωρίς κεφάλαια για το μεγάλο project και με τις ελληνικές τράπεζες 
επίσης να μηΝ μπορούν να του δώσουν μεγάλα δάνεια, πώς θα προχω-
ρήσει ο Λάτσης; Δε χρειάζεται να είναι κανείς μάνατζερ «μπασμένος 
στα κόλπα» για να καταλάβει ότι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει 
θα είναι να πουλάει κομμάτι-κομμάτι το Ελληνικό σε κάποιους που θα 
θελήσουν να χτίσουν ένα εμπορικό κέντρο ή ένα συγκρότημα πολυκα-
τοικιών ή ένα ξενοδοχείο. Είτε μόνοι τους είτε συνεταιρικά με τη Lamda. 
Κατάφερε, δηλαδή, με ένα σχέδιο-μαμούθ στα χαρτιά, να αγοράσει 
«μπιρ παρά» το μεγαλύτερο και ακριβότερο φιλέτο γης στην Αττική, 
τάζοντας δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και «δουλειές με φούντες», 
κι αφού το πήρε θα προσπαθήσει να πουλήσει σε όσους τυχόν ενδια-
φερθούν. Αυτό είναι το κόλπο. Ναι, αλλά ο νόμος προβλέπει ότι η πρώτη 
δόση (300 εκατ. ευρώ) θα καταβληθεί με τη μεταβίβαση και η δεύτερη 
δόση (167 εκατ. ευρώ) θα καταβληθεί κατά τη δεύτερη επέτειο από την 
ημερομηνία μεταβίβασης, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τότε θα έχουν 
εκδοθεί οι άδειες δόμησης για όλα τα κτίρια-τοπόσημα (ουρανοξύστες 
κτλ.). Μα οι νόμοι είναι για ν' αλλάζουν. Αν δεν έχουν βγει οι άδειες, η 
κυβέρνηση που θα υπάρχει τότε θα ψηφίσει μια παράταση, ώστε ο Λά-
τσης να βρει στο μεταξύ τους επενδυτές που θα χρηματοδοτήσουν την 
κατασκευή των «τοποσήμων», ώστε να μη ναυαγήσει αυτή η «ιστορική» 
επένδυση. Αν μάλιστα οι Αμερικάνοι είναι «ζεστοί» και έχουν αρχίσει 
να «σηκώνουν» το καζίνο, η δουλειά του Λάτση θα είναι πιο εύκολη. 
Οπως έχει αποδειχτεί, άλλωστε, όλες οι κυβερνήσεις υπήρξαν απολύτως 
«φιλικές» προς αυτή την καπιταλιστική φαμίλια.

Ελληνικό - Αγιος Κοσμάς

Ανατριχιαστικό Λας Βέγκας
Δε χρειάζεται να είναι κά-

ποιος αρχιτέκτονας για 
να ανατριχιάσει βλέποντας 
τη μακέτα του κιτς φαραω-
νικού μεγαθήριου που (λέει 
ότι) θα χτίσει στο Ελληνικό 
η εταιρία Mohegan Gaming 
and Entertainment σε συνερ-
γασία με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η 
μία από τις δύο αμερικάνικες 
εταιρίες που διεκδικούν την 
άδεια καζίνο έκανε ένα θεα-
ματικό «μπάσιμο» στη δημοσι-
ότητα, κουβαλώντας στο σό-
ου της, εκτός από τα στελέχη 
της, και τον πρώην γερουσια-
στή Κρίστοφερ Ντοντ και τον 
πρώην προσωπάρχη του Λευ-
κού Οίκου Ρέινς Πρίμπους 
(ναι, για το «πατριωτάκι από 
το Πλωμάρι» πρόκειται, που 
ούτε κατάλαβε πώς έφαγε 
την κλωτσιά από τον Τραμπ).

«Η έμπνευση για το αρχιτε-
κτονικό σχέδιο», λέει, «προ-
έρχεται από το αρχιτεκτονι-
κό παρελθόν της Ελλάδας, 
και ειδικότερα από τα αθη-
ναϊκά αγάλματα και κτίρια, 
συμπεριλαμβανομένης της 
Ακρόπολης και των Καρυάτι-
δων». Ευτυχώς που είμαστε 
εκπαιδευμένοι στις παπάρες 
και δεν πάθαμε εγκεφαλικό. Τι 
άλλο θα μπορούσε να σχεδι-
άσει, όμως, μια αρχιτεκτονική 

εταιρία (Steelman Partners), 
που έχει έδρα το Λας Βέγκας 
στη Νεβάδα και είναι ειδικευ-
μένη στο σχεδιασμό συγκρο-
τημάτων καζίνο;

Το αποκρουστικό μεγαθή-
ριο «θα επαναπροσδιορίσει 
τη σύγχρονη ταυτότητα της 
Ελλάδας για πάντα», δήλωσε 
ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της εταιρίας. Πιο 
ενθουσιώδης ο υπουργός 
Μπουμπούκος (που δεν πα-
ρευρέθηκε στη φιέστα, για να 
μη δείξει ότι αβαντάρει τον 
ένα από τους δύο διεκδικητές 
της άδειας, αλλά είχε προφα-
νώς πάρει το διαφημιστικό 
υλικό), είχε δηλώσει ότι  «το 
καζίνο του Ελληνικού θα είναι 
αντίστοιχο του Παρθενώνα»! 
Η Μακρόνησος ήταν «ο νέος 

Παρθενώνας» της μοναρχο-
φασιστικής Ελλάδας, το καζί-
νο θα είναι ο «Παρθενώνας» 
των ξενόδουλων λιγούρηδων.

Κάποτε, το Πολυτεχνείο 
είχε κάνει μια ολοκληρωμένη 
πρόταση για Μητροπολιτικό 
Πάρκο υψηλού πρασίνου, 
φτηνής φύτευσης και συντή-
ρησης, με εγκαταστάσεις ήπι-
ας μορφής για αναψυχή-πολι-
τισμό-αθλητισμό, οι οποίες θα 
αναπτύσσονταν στα 100.000 
τ.μ. της υπάρχουσας δομημέ-
νης επιφάνειας (κτίσματα πα-
λιού αεροδρόμιου και ολυμπι-
ακές εγκαταστάσεις). Υστερα 
ήρθε το σχέδιο Σουφλιά, που 
ξεσήκωσε τον κόσμο. Ομως, ο 
εραστής της… «πράσινης ανά-
πτυξης» ΓΑΠ πήρε το το «πάρ-
κο με λίγο από ανάπτυξη» του 
Σουφλιά και το μετέτρεψε σε 

«ανάπτυξη με λίγο από πάρ-
κο». Το έργο ολοκλήρωσαν οι 
συριζαίοι που πούλησαν μια 
έκταση 6.200 στρεμμάτων 
αντί 965 εκατ. ευρώ. Εκατόν 
πενήντα ευρώ το τετραγω-
νικό! Σε ονομαστικές τιμές, 
γιατί σε πραγματικές τιμές 
(εξόφληση σε βάθος 15ετίας 
και αφορολόγητο) το τίμημα 
δεν ξεπερνά τα 600 εκατ. ευ-
ρώ. Ενα κατοστάρικο το τε-
τραγωνικό για το «καλύτερο 
οικόπεδο της Μεσογείου», 
όπως το χαρακτήριζαν! Κάπο-
τε μιλούσαν για δόμηση 10% 
και ξεσπούσε σάλος. Η δόμη-
ση τώρα έχει ανέβει στο 70%! 

Και για να ξέρουμε για τι 
έγκλημα μιλάμε: η Αθήνα 
έχει αναλογία τετραγωνικών 
μέτρων πρασίνου ανά κάτοι-
κο μόλις 2,5 τ.μ.(πολύ κάτω 
από τα 8 τ.μ. τα οποία θεω-
ρούνται τα ελάχιστα για μια 
πόλη). Η Μόσχα έχει 35 τ.μ. 
(κληρονομιά του σοσιαλιστι-
κού μετασχηματισμού της 
πόλης, την εποχή του Στάλιν), 
το Αμστερνταμ 27 τ.μ., το Βε-
ρολίνο 13 τ.μ., το Λονδίνο 9 τ.μ. 
Οι αλητήριοι που μιλούν με… 
οικολογική ανησυχία για την 
κλιματική αλλαγή, εγκλημα-
τούν σε βάρος του λαού της 
πόλης, αλλά και της αισθητι-
κής και της Ιστορίας.

τον λόγο δεν βλέπετε υπουρ-
γούς στα έδρανα, δεν βλέπετε 
υπουργούς να τοποθετούνται». 
Υπήρξε, βέβαια, ένας υπουργός 
που τοποθετήθηκε. Το έκανε ο 
Γεωργιάδης, αλλά μόνο για 
να υπερασπιστεί τον εαυτό 
του από τις κατηγορίες που 
του απήγγειλε ο Πολάκης για 
έγκριση γενναίας ανατίμησης 
σε φάρμακο της Novartis. Ο 
Μητσοτάκης απέφυγε να μπει 
στο κάδρο, για να μη χρεωθεί ο 
ίδιος το διαφαινόμενο φιάσκο 
(μη παραπομπή του Παπαγγε-
λόπουλου). Υπήρχαν πρωτο-
κλασάτα στελέχη-μη υπουργοί 
που μπορούσαν να σηκώσουν 
το βάρος της αντιπαράθεσης. 
Η Ντόρα πρώτη και καλύτερη. 
Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι 
το ήθελαν, γιατί βλέπουν ότι 
ποινικά η υπόθεση είναι «μού-
φα» και δε θα ήθελαν να εκτε-
θούν για χάρη του Σαμαρά.

Πλήγμα για τη ΝΔ ήταν σί-
γουρα και οι έξι βουλευτές που 
δεν ψήφισαν υπέρ της παρα-
πομπής Παπαγγελόπουλου σε 
προανακριτική επιτροπή. «Πρό-
κειται για έξι Καραμανλικούς», 
έσπευσε να διαμηνύσει το 
ΚΙΝΑΛ, διά του διευθυντή της 
κοινοβουλευτικής του ομάδας 
Δ. Μάντζου. Κανένας δεν ξέρει 
(η ψηφοφορία ήταν μυστική) αν 
ανάμεσά τους ήταν και κανέ-

νας πασόκος, όμως οι υποψίες 
στρέφονται στη ΝΔ. Σε καρα-
μανλικούς, αλλά και μητσοτακι-
κούς, θα λέγαμε εμείς. Τζάμπα 
νομίζετε ο Παπαγγελόπουλος 
αναφέρθηκε στο «προδοτικό», 
αντι-μητσοτακικό παρελθόν 
του Σαμαρά;

Οσοι μπήκαν στη δοκιμασία 
να παρακολουθήσουν Βουλή 
παρακολούθησαν μεν ένα σύ-
στριγγλο, ταυτόχρονα όμως 
πήραν μια καλή γεύση του τι 
εστί αστική κοινοβουλευτική 
δημοκρατία. Δεν αναφερόμα-
στε στις ατομικές συμπεριφο-
ρές αλλά στην πολιτική ουσία. 
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κατηγορού-
σαν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έστησε 
μια εγκληματική οργάνωση 
με δικαστικούς για να παρα-
πέμψει τους δέκα πρώην πρω-
θυπουργούς και υπουργούς 
(οι εφτά εκ των οποίων έχουν 
ήδη απαλλαγεί). Τώρα, είναι 
ο ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορεί τη 
ΝΔ ότι έστησε εγκληματική 
οργάνωση με δικαστικούς και 
δημοσιογράφους, στοχοποι-
ώντας τον Παπαγγελόπουλο 
για να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ και 
προσωπικά τον Τσίπρα. Οι μεν 
ξιφουλκούσαν ενάντια στους 
«κουκουλοφόρους» μάρτυρες, 
οι δε ξιφουλκούν ενάντια στους 
επώνυμους Ράικου και Αγγελή. 
Κατά τα άλλα, όλοι εκφράζουν 
την εμπιστοσύνη τους στην… 
ανεξάρτητη και αδέκαστη Δι-

καιοσύνη. Και προσπαθούν να 
πείσουν τον ελληνικό λαό ότι 
αυτή είναι το καταφύγιό του 
απέναντι στην αδικία!

Με την ξεδιαντροπιά που 
τους χαρακτηρίζει, οι συριζαίοι 
θυμήθηκαν ότι η προανακριτι-
κή για Παπαγγελόπουλο πρέ-
πει να εξετάσει κάθε πτυχή του 
σκανδάλου Novartis. «Ξέρω ότι 
σας εκνευρίζουν όλα αυτά που 
ακούτε, αλλά θα το πιείτε το 
ποτήρι μέχρι τέλους, σταγόνα-
σταγόνα, και ειδικά στην Επι-
τροπή σταγόνα-σταγόνα», είπε 
ο Τσίπρας. Και συνέχισε: «Θα 
θυμηθεί ο ελληνικός λαός και 
την τελευταία υπερτιμολόγηση 
και την τελευταία υπογραφή 
που έβαλαν κυβερνητικά στελέ-
χη για υπερτιμολόγηση φαρμά-
κων της NOVARTIS. Ολα, ένα 
προς ένα, θα έρθουν».

Γιατί δεν ήρθαν στην προα-
νακριτική για τους δέκα; Αφού 
αυτοί οι δέκα (ή κάποιοι απ' αυ-
τούς, που διετέλεσαν υπουργοί 
Υγείας) «έβαζαν την υπογραφή 
για υπερτιμολόγηση φαρμά-
κων της Nοvartis», γιατί δεν 
προχώρησαν σε πραγματική 
προκαταρκτική εξέταση, αλλά 
έκριναν τη Βουλή αναρμόδια 
και έστειλαν τους δέκα στην 
Τουλουπάκη, για να τους απαλ-
λάξει τον ένα μετά τον άλλο; 
Το αν τα αδικήματα είχαν πα-
ραγραφεί, είναι αδιάφορο από 
πολιτική άποψη. Αφού έχουν τα 

στοιχεία -όπως λέει ο Τσίπρας- 
θα έπρεπε να αποδώσουν στον 
καθένα ό,τι υπέγραψε και στο 
τέλος να πουν ότι τα αδικήμα-
τα παραγράφηκαν, γιατί μεσο-
λάβησαν απανωτές εκλογές 
(όπως είπε ο Πολάκης). Το πο-
λιτικό όφελος θα ήταν το ίδιο. 
Εύκολα μπορεί να υποθέσει ο 
καθένας ότι δεν άνοιξαν το φά-
κελο Novartis στη Βουλή, γιατί 
δεν ήθελαν να αποκαλυφθούν 
οι πραγματικές πολιτικές πτυ-
χές του διαρκούς σκανδάλου 
του φαρμάκου. 

«Η συμμετοχή μας στην 
Προανακριτική που θα στήσε-
τε θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία 
για να μάθει και ο τελευταίος 
έλληνας πολίτης πώς στήθηκε 
αυτός ο άθλιος μηχανισμός 
που είχε αποτέλεσμα εν μέσω 
της κρίσης, όταν του κόβατε 
μισθούς και συντάξεις, να τον 
αναγκάζετε να πληρώνει πιο 
ακριβά τα φάρμακά του», εί-
πε ο Τσίπρας στη Βουλή. Τώρα 
που του πατάνε τον κάλο, με τη 
δίωξη Παπαγγελόπουλου, θυ-
μήθηκε ότι πρέπει να μάθει ο 
ελληνικός λαός για το σκάνδα-
λο του φαρμάκου. Απ' αυτούς 
ο ελληνικός λαός δε θα μάθει 
τίποτα. Γιατί οι φαρμακευτικές 
εταιρίες συνέχισαν το… θεάρε-
στο έργο τους και επί διακυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Αλλαξαν οι 
τρόποι δράσης, όχι όμως και η 
ουσία.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ

Είναι πολλές οι εγκληματικές οργανώσεις
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Ολα για τον πολιτικό έλεγχο
Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) αποτελεί παρέκ-

κλιση από την «αρχή της διάκρισης των εξουσιών», η οποία χα-
ρακτηρίζει τύποις την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Με 
την ΠΝΠ νομοθετεί η κυβέρνηση και όχι η Βουλή. Η τελευταία 
καλείται μετά από ένα χρονικό διάστημα να εγκρίνει ή να απορρί-
ψει την ΠΝΠ. Δε θυμόμαστε ποτέ να μην την έχει εγκρίνει, αφού 
η εκάστοτε κυβέρνηση διαθέτει πλειοψηφία στη Βουλή. Απλά, 
σε καταστάσεις που η κυβέρνηση επείγεται, νομοθετεί η ίδια με 
ΠΝΠ, παρακάμπτοντας τη Βουλή και βάζοντας το μαχαίρι στο 
λαιμό της ίδιας της κοινοβουλευτικής της ομάδας.

Η έκδοση ΠΝΠ γνώρισε την αποθέωσή της στα μνημονιακά 
χρόνια. Δεν υπάρχει κυβέρνηση αυτής της δεκαετίας που να μη 
ρύθμισε σοβαρότατα ζητήματα με ΠΝΠ. Η δικαιολογία ήταν πά-
ντοτε η ίδια: έχουμε αναλάβει επείγουσες υποχρεώσεις έναντι 
των εταίρων και δανειστών μας. Τι βιασύνη υπήρχε, όμως, για 
να θεσπιστεί η κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ με 
ΠΝΠ; Γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ακολούθησε τη συνήθη 
κοινοβουλευτική διαδικασία;

Ο μόνος λόγος ήταν ότι το ΚΕΘΕΑ είχε προγραμματίσει εκλο-
γές και στην προεδρία του θα αναδεικνυόταν η πρώην εισαγγε-
λέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου, πρόσωπο συνδεδεμένο 
με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο και μόνο για να κόψουν την εκλογή της 
Δημητρίου κατήργησαν το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ με ΠΝΠ. 
Προλάβαιναν να το κάνουν και κοινοβουλευτικά (με μια εκπρόθε-
σμη τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο), φαίνεται όμως πως είτε 
δε λογάριασαν σωστά τις αντιδράσεις είτε ήθελαν να κάνουν μια 
επίδειξη κυβερνητικού αυταρχισμού, για «να σφίξουν οι κώλοι», 
κατά το κοινώς λεγόμενο. Να μη νομίζουν, δηλαδή, οι συριζαίοι 
ότι θα μπορούν ακόμα να κάνουν κουμάντο σε οργανισμούς σαν 
το ΚΕΘΕΑ, εκμεταλλευόμενοι τη χρόνια ενασχόληση στελεχών 
τους με τέτοια θέματα.

Πρόκειται για μια κλασική λογική αυταρχικής διακυβέρνη-
σης που θέλει να ελέγχει τα πάντα. Ακόμα και εκείνα που δεν 
έχουν καμιά ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Τι θα γινόταν, δηλαδή, 
αν η Ξένη Δημητρίου εκλεγόταν πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ από το 
εκλεκτορικό σώμα που μέχρι τώρα εξέλεγε τους προέδρους; Θα 
έπληττε την κυβερνητική πολιτική; Αστεία πράγματα. Η προεδρία 
του ΚΕΘΕΑ δεν είναι ούτε κατά διάνοια συγκρίσιμη με την προε-
δρία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από την οποία φρόντισαν να 
«εκπαραθυρώσουν» τη Θάνου. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει 
αρμοδιότητες που άπτονται της λειτουργίας των καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων, ενώ το ΚΕΘΕΑ είναι απλά ένα θεραπευτικό πρό-
γραμμα απεξάρτησης.

Οι αντιδράσεις ήταν πολλές και ισχυρές. Οχι μόνο από το ίδιο 
το ΚΕΘΕΑ αλλά και από άλλους παρόμοιους οργανισμούς και 
από την επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με ζητήματα 
απεξάρτησης. Εννοείται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έδω-
σε καμιά σημασία. Ξέρει, άλλωστε, ότι σ' αυτές τις περιπτώσεις 
κουμάντο κάνει αυτός που κρατάει τα κλειδιά του χρηματοκι-
βώτιου. Η κυβέρνηση δηλαδή. Σε λίγο όλοι θα ησυχάσουν και θα 
φροντίζουν να τα έχουν καλά με την κυβέρνηση.

Αθλια μεθόδευση για να κόψουν 
την άδεια του Δ. Κουφοντίνα

Είναι δυνατόν, υπηρεσιακός 
παράγοντας (ο αρμόδιος) 

να καταθέτει σε Συμβούλιο 
πρόταση για μια υπόθεση, αλ-
λά επειδή αυτή είναι αντίθετη 
με την εντολή του υπουργού, 
να συμμετέχει στο συμβούλιο 
άλλος υπηρεσιακός παράγο-
ντας (αναρμόδιος), ο οποίος 
ψηφίζει αντίθετα με τη γραπτή 
πρόταση του συναδέλφου του;

Στο θαυμαστό κόσμο που 
χτίζει η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, με τον εκ μεταγραφής 
Χρυσοχοΐδη αρμόδιο για 
την εφαρμογή του δόγματος 
«νόμος και τάξις», όλα είναι 
δυνατά. Οταν δε η υπό κρίση 
υπόθεση αφορά τον πολιτικό 
κρατούμενο Δημήτρη Κου-
φοντίνα, η τυπική νομιμότητα 
πετιέται στα σκουπίδια και 
αντικαθίσταται από τη ρεβαν-
σιστική πολιτική σκοπιμότητα.

Γράφαμε την προηγούμενη 
εβδομάδα για την κωλοτούμπα 
που έκαναν η διευθύντρια και η 
αρμόδια κοινωνική λειτουργός 
των Φυλακών Κασσαβέτειας, 
που χωρίς να έχει μεσολαβή-
σει κανένα πραγματικό πε-
ριστατικό, ψήφισαν μαζί με 
τον εισαγγελέα να μη δοθεί η 
κανονική άδεια στον Δ. Κουφο-
ντίνα, αντίθετα από τη στάση 
που ακολουθούσαν μέχρι τώ-
ρα. Αυτό είναι αληθινό κατά 
το ήμισυ, η δε πλήρης αλήθεια 
αποκαλύπτει μια άθλια μεθό-
δευση κι ένα ακόμα πιο άθλιο 
παρασκήνιο.

Ο Δ. Κουφοντίνας υπέβαλε 
αίτηση για άδεια στις 17 του 
Σεπτέμβρη. Το αίτημά του εξε-
τάστηκε στις 3 του Οκτώβρη, 
δηλαδή μετά από δύο εβδομά-
δες, χρονικό διάστημα ασυνή-
θιστα μεγάλο για τα ειωθότα 
αυτών των διαδικασιών.

Η διευθύντρια των Φυλακών 
Κασσαβέτειας Ευμορφία Σα-
μαρά είχε βρεθεί στην Αθήνα, 
όπου συμμετείχε σε σύσκεψη 
υπό τους Χρυσοχοΐδη-Οικο-
νόμου. Πρέπει να ήταν μια… 
ενδιαφέρουσα εμπειρία για 
το συγκεκριμένο υπηρεσιακό 
στέλεχος, καθώς βρέθηκε για 
πρώτη φορά στα άδυτα του 
υπουργείου «Προστασίας του 
Πολίτη», ενώ είχε συνηθίσει να 
συμμετέχει σε συσκέψεις στο 
υπουργείο Δικαιοσύνης, στην 
αρμοδιότητα του οποίου ανήκε 
π.Μ. (προ Μητσοτάκη) η λεγό-
μενη σωφρονιστική πολιτική. 
Δεν ξέρουμε αν η κ. Σαμαρά 
κατέβηκε και άλλη φορά στην 
Αθήνα, ούτε περιμένουμε από 
την ίδια ή από τους Χρυσοχο-
ΐδη-Οικονόμου να μας πουν 
τι ακριβώς συζητήθηκε. Δεν 
είναι όμως καθόλου δύσκολο 
να το συμπεράνουμε, εκ του 
αποτελέσματος. Είναι γνωστό, 
άλλωστε, ότι η υπηρεσιακή 
μεταχείριση παραγόντων που 
κατέχουν διευθυντικά πόστα 

στους μηχανισμούς καταστο-
λής και πειθάρχησης εξαρτά-
ται από τα «γούστα» της εκά-
στοτε πολιτικής ηγεσίας. Οπό-
τε, όποιος έχει κάποιες αρχές 
τις κρατάει, οι υπόλοιποι έχουν 
συνηθίσει να είναι «ευέλικτοι» 
και «εύκαμπτοι».

Επιστροφή στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο της Κασσαβέτει-
ας, που ασκεί και τα καθήκο-
ντα του Συμβουλίου Φυλακής. 
Προεδρεύει και πάλι ο εισαγ-
γελέας Χρήστος Καραγιάννης, 
ο πρώτος που υπέβαλε βέτο 
στη χορήγηση άδειας στον 
Δ. Κουφοντίνα, μετά από έξι 
κατά σειρά άδειες που αυτός 
είχε πάρει. Δεύτερο μέλος η 
διευθύντρια, η οποία έχει πλέ-
ον… αναμορφωθεί. Ηταν φαί-
νεται αρκετή η διαρροή στα 
παπαγαλάκια, από το δίδυμο 
Χρυσοχοΐδη-Οικονόμου, ότι 
«μόνο τέσσερις-πέντε φυλα-
κές της χώρας είναι σε σχετικά 
καλή κατασταση από πλευράς 
ασφαλείας και ομαλής λει-
τουργίας», καθώς ανάμεσα σ’ 
αυτές δεν ήταν οι φυλακές της 
Κασσαβέτειας!

Το τρίτο μέλος του Πειθαρ-
χικού Συμβουλίου, όμως, η κοι-
νωνική λειτουργός που (όπως 
επιβάλλει ο νόμος) έχει επαφή 
με τον Δ. Κουφοντίνα και την 
οικογένειά του, δεν επέδειξε… 
ευλυγισία και δεν προχώρησε 
σε κωλοτούμπα. Η έκθεσή της 
ήταν ίδια με τις προηγούμενες, 
όπως και η πρότασή της: να δο-
θεί άδεια στον κρατούμενο, 
γιατί πληροί τις προϋποθέσεις 
του νόμου.

Η «γραμμή», όμως, ήταν να 
βγει ομόφωνη απορριπτική 
απόφαση. Κανένα πρόβλημα 
για τους εραστές «του νόμου 
και της τάξεως»: η κοινωνική 
λειτουργός αντικαταστάθηκε 
από τον συνάδελφό της Λεωνί-
δα Κωτούλα, ο οποίος ψήφισε 
να απορριφθεί το αίτημα του 
Κουφοντίνα για άδεια και έτσι 
εξασφαλίστηκε η περιπόθητη 
ομοφωνία.

«Λεπτομέρεια» πρώτη: ο 
εν λόγω υπηρεσιακός παρά-
γοντας υπηρετεί μεν στην 
Κασσαβέτεια, όμως δεν έχει 
μιλήσει ούτε μία φορά με τον 
Δ. Κουφοντίνα ή με την οικο-
γένειά του. Ο κρατούμενος 
Κουφοντίνας ήταν υπηρεσι-
ακά «χρεωμένος» στη συνά-
δελφό του, η οποία τίμησε την 
επιστημονική της ιδιότητα και 
«δεν συνεμορφώθη προς τας 
υποδείξεις».

«Λεπτομέρεια» δεύτερη: 
γραπτή εισήγηση στο Συμβού-
λιο εκ μέρους της κοινωνικής 
υπηρεσίας της Φυλακής κατέ-
θεσε η συνάδελφός του, όμως 
στο Συμβούλιο ψήφισε ο Λ. 
Κωτούλας. Πώς συνέβη αυτό 
το… μαγικό; Είπαμε, στο θαυ-
μαστό κόσμο «του νόμου και 

της τάξεως» τα πάντα μπορούν 
να συμβούν.

Η απορριπτική απόφαση του 
Συμβουλίου δεν κάνει τον κόπο 
να αρθρώσει επιχειρηματολο-
γία. Εχει το χαρακτήρα και τη 
λακωνικότητα αστυνομικής 
διαταγής. Μ’ άλλα λόγια, είναι 
ασορτί με το υπουργείο στο 
οποίο ανήκει πλέον η κατ’ ευ-
φημισμόν σωφρονιστική πολι-
τική. Γράφει συγκεκριμένα:

«Απορρίπτει ομόφωνα δι-
ότι από τη συμπεριφορά του 
συγκεκριμένου κρατουμένου 
κατά τη διάρκεια της κράτη-
σής του δεν δημιουργείται 
προσδοκία ότι ο κρατούμενος 
δεν θα κάνει κακή χρήση της 
άδειάς του, καθώς και ότι κατά 
τη διάρκεια της άδειας δεν θα 
τελέσει και νέα εγκλήματα (βλ. 
και τα υπ’ αρ. 37 και 134/2019 
βουλεύματα του Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών Βόλου».

Προσέξτε τα απανωτά «δεν» 
(υπογραμμισμένα μάλιστα). 
Ακόμα και η τόσο πλούσια ελ-
ληνική γλώσσα αποκαλύπτει τη 
μεθόδευση. Προσπαθούν να 
θεμελιώσουν μια σκέψη όχι με 
θετικό τρόπο αλλά μέσα από 
διαδοχικές αρνήσεις! Επειδή 
δεν έχουν το θάρρος να βγουν 
και να πουν: «Κουφοντίνα, εί-
σαι σε καθεστώς εξαίρεσης 
και δεν πρόκειται να πάρεις 
άδεια όσο δεν προσκυνάς το 
σύστημά μας».

ΥΓ1. Μερικές ώρες αφότου 
έγινε γνωστή η νέα απόρριψη 
του αιτήματος άδειας του Δ. 
Κουφοντίνα, ρωτήθηκε σχετι-
κά ο πρόεδρος του Δικηγορι-
κού Συλλόγου Αθήνας, ο οποί-

ος συνέβη να είναι ομιλητής 
σε εκδήλωση του Δικηγορικού 
Συλλόγου Βόλου. Ο Βερβεσός, 
που οι πολιτικές του απόψεις 
είναι γνωστές, επέλεξε να 
σταθεί στο ύψος του νομικού 
και όχι του τρομολάγνου, δη-
λώνοντας ότι «οι νόμοι πρέπει 
να εφαρμόζονται ανεξαρτήτως 
του αν αυτός είναι κάποιος που 
έχει επιδράσει αρνητικά ή θε-
τικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι». 
Αφού θύμισε υποθέσεις κρα-
τουμένων με πολλές ισόβιες 
καταδίκες στην Ευρώπη, που 
αποφυλακίστηκαν, σημείωσε: 
«Ή θα πάμε στην Ευρώπη ή 
θα γυρίσουμε στην Ανατολή. 
Οποιος θέλει να πάει στην 
Ανατολή καλώς να πάει, αλλά 
αυτοί που θέλουν να πάνε στην 
Ευρώπη θα πρέπει να την απο-
δεχτούν και με τα αρνητικά της 
και με τα θετικά της. Αλά καρτ 
Ευρώπη δεν υπάρχει» (ρεπορ-
τάζ από τοπικές ιστοσελίδες).

ΥΓ2. Η διευθύντρια των Φυ-
λακών Κασσαβέτειας είχε κα-
λό όνομα ανάμεσα στους κρα-
τούμενους (με βάση τα δικά 
τους κριτήρια αξιολόγησης). 
«Είναι αντράκι» και «φοράει 
παντελόνια» συνήθιζαν να 
λένε στη δική τους αργκό. Οι 
αντιδράσεις της πλειοψηφίας 
των κρατούμενων (δεν μιλάμε, 
φυσικά, για τους ρουφιάνους 
και γλείφτες), όταν πληροφο-
ρήθηκαν τα καθέκαστα, ξε-
κινούσαν από το ξάφνιασμα, 
περνούσαν από το θυμό και 
κατέληγαν στην περιφρόνηση. 
Κι αυτό λέει πολλά για μια κλει-
στή κοινωνία ανθρώπων, όπως 
είναι η φυλακή.

Σε τρεις μέχρι στιγμής απολύσεις εργα-
ζόμενων έχει προχωρήσει η Τράπεζα 

Αττικής. Η τρίτη απόλυση, μάλιστα, αφορά 
εργαζόμενο που βρισκόταν σε αναρρωτική 
άδεια με χρόνιο και πολύ σοβαρό πρόβλη-
μα υγείας. Οπως σημειώνει η Πρωτοβουλία 
Εργαζομένων Τράπεζας Αττικής, «οι απο-
λύσεις αυτές ήταν το αποτέλεσμα μιας 
μονομερούς κι αυθαίρετης απόφασης της 
διοίκησης που δεν είχε να κάνει με κανενός 
είδους πειθαρχική ή άλλη διαδικασία. Στον 
πόλεμο φατριών που διεξάγεται εδώ και πε-
ρισσότερο από τρία χρόνια για τον έλεγχο 
της τράπεζας, η νικήτρια πλευρά δηλώνει, 
με εμφατικό και κυνικό συνάμα τρόπο, ποι-
ος έχει το πάνω χέρι. Οι συγκεκριμένοι συ-
νάδελφοι ήταν οι παράπλευρες απώλειες, 
ο άμαχος πληθυσμός που θυσιάζεται για να 
γίνει ξεκάθαρο το μήνυμα. Στη θέση τους 
θα μπορούσε και μπορεί, στο καθόλου μα-
κρινό μέλλον, να βρεθεί ο καθένας μας».

Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία αυτή 
τη φορά ήταν υποχρεωμένη να δείξει ότι 
αντιδρά, γιατί η συναίνεσή της στα μέχρι 
τώρα αντεργατικά μέτρα δινόταν πάντοτε 
στο όνομα της αποτροπής των απολύσεων. 

Τώρα, η διοίκηση της τράπεζας απολύει 
εργαζόμενους επειδή απλά μπορεί. Φάνη-
κε καθαρά, όμως, όπως σημειώνει η Πρω-
τοβουλία Εργαζομένων, ότι οι αποφάσεις 
για «δράσεις» αντιμετωπίστηκαν καθαρά 
διεκπεραιωτικά, με τρόπο που θα τις κατα-
στήσει κενές περιεχομένου. Γιατί βέβαια 
δεν είναι δράση η «δημόσια καταγγελία 
των δύο απολύσεων» με μια ανακοίνωση 
που κυκλοφορεί μεσημέρι Παρασκευής 
αποκλειστικά για εσωτερική κατανάλωση, 
για να παραμείνει η υπόθεση «εντός των 
τειχών» και να μη χαλάσει το brand name 
της τράπεζας. Ούτε είναι δράση η «υπεύ-
θυνη διαμαρτυρία στη Διοίκηση και τους 
εκπροσώπους των μετόχων για το ατυχές 
συμβάν» και το κάλεσμά τους «καλώντας 
τους να επανορθώσουν ως άλλωστε είναι 
σε θέση να κάνουν, εξομαλύνοντας μια 
κατάσταση που δυναμιτίζει το μέτωπο ερ-
γασιακής ειρήνης και σύμπνοιας των κοι-
νωνικών εταίρων που τόσο ανάγκη έχει η 
Τράπεζα για την επανεκκίνησή της, αλλά 
και συνολικά το τραπεζικό σύστημα και η 
οικονομία»! 'Η η «προσφυγή στα αρμόδια 
Πολιτειακά Οργανα, αρχής γενομένης του 

Υπουργείου Εργασίας» και μια «τρίωρη 
πανελλαδική στάση εργασίας παράλληλα 
με τη διεξαγωγή της τριμερούς συμφιλιω-
τικής σύσκεψης». Ειδικά για το τελευταίο, 
όπως σημειώνει η Πρωτοβουλία Εργαζο-
μένων, «από τις απαντήσεις στη διάρκεια 
της συνεδρίασης σε πιθανές δράσεις που 
θα ενίσχυαν την κινητοποίηση –αν και όταν 
αυτή εξαγγελθεί- κατέστη σαφές ότι βασι-
κή μέριμνα είναι να μη διαταραχθούν οι 
εργασίες της τράπεζας κατά τη διάρκειά 
της. Κοινώς άλλη μια κινητοποίηση για τα 
μάτια του κόσμου, ίσα-ίσα για να βγει η 
υποχρέωση…».

Η Πρωτοβουλία Εργαζομένων είναι 
σαφής στην πρότασή της προς τους ερ-
γαζόμενους: «Ο μόνος δρόμος για να δι-
ασφαλίσουμε την εργασία μας είναι μια 
άμεση καθολική αγωνιστική απεργιακή 
απάντηση. Παίρνουμε ξεκάθαρα θέση και 
δηλώνουμε ότι δεν αποδεχόμαστε καμιά 
απόλυση. Απαιτούμε την άμεση επιστροφή 
των συναδέλφων μας στη δουλειά. Αμεση 
κι έμπρακτη στήριξη από το ΣΥΤΑ με κάλυ-
ψη της νομικής τους υποστήριξης».

H Tράπεζα Αττικής απολύει εργαζόμενους, η συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία κοροϊδεύει
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Το World Anti-Doping Agency 
(WADA) αποφάσισε να άρει 

για έξι μήνες την πιστοποίηση 
από το εργαστήριο του ΟΑΚΑ 
και ο υφυπουργός Αθλητισμού 
Λευτέρης Αυγενάκης βρήκε μια 
πολύ καλή ευκαιρία για να την 
πέσει στους προκατόχους του. 
Η απόφαση του WADA είναι 
μια ακόμη απόδειξη απαξίωσης 
του ελληνικού επαγγελματικού 
αθλητισμού και του οικονομικού 
στραγγαλισμού των δημόσιων 
υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα 
αποδεικνύει την ανικανότητα 
του συριζαίου πρώην υφυπουρ-
γού Γιώργου Βασιλειάδη.

Η ιστορία ξεκινάει από τον 
Ιούνη του 2018, όταν κλιμάκιο 
του WADA ελέγχει το εργα-
στήριο και διαπιστώνει ότι δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις για να 
πάρει τη σχετική πιστοποίηση. Οι 
κυριότερες παρατηρήσεις στην 
έκθεση ελέγχου ήταν η δραμα-
τική μείωση σε εξειδικευμένο 
προσωπικό (υποστελέχωση σε 
ποσοστό πάνω από 50%), ο παλι-
ού τύπου και ξεπερασμένος από 
τις τεχνολογικές εξελίξεις εργα-
στηριακός εξοπλισμός και η έλ-
λειψη πρωτοκόλλων επικύρωσης 
για τις μεθόδους ανίχνευσης και 
επιβεβαίωσης απαγορευμένων 
ουσιών. Για να αποφύγει το δια-
συρμό η συριζαϊκή παιδική χαρά 
αποφάσισε υπαγωγή του εργα-
στηρίου στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκρι-
τος», έκτακτη χρηματοδότησή 
του με δύο εκατομμύρια, για 
προμήθεια σύγχρονου εξοπλι-
σμού, και πρόσληψη προσωπικού 
εκπαιδευμένου στην εφαρμογή 
των εξειδικευμένων τεχνικών για 
την ανίχνευση ντόπινγκ.

Η μεταφορά του εργαστηρίου 
και των αρμοδιοτήτων του στον 
«Δημόκριτο» έγινε τον Γενάρη 
του 2019 (επτά μήνες αργότερα, 
με το άρθρο 50 του νόμου 4589), 
στην πράξη όμως η μεταφορά 
δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί 
ξεπεράστηκαν οι ρητές χρονικές 
προθεσμίες που προβλέπονταν 
στο νόμο και δεν εκδόθηκε η 
προβλεπόμενη Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ)! Το πιο πιθανό 
είναι ο Βασιλειάδης να θεώρη-
σε ότι με τη νομοθετική ρύθμιση 
θα κατάφερνε να εξασφαλίσει 
τη συγκατάθεση του WADA και 
η έκδοση της ΚΥΑ παραπέμ-
φθηκε στο απώτερο μέλλον. 
Μεσολάβησαν όμως οι εκλογές 
και η απομάκρυνση του ΣΥΡΙΖΑ 
από την κυβέρνηση, το θέμα ξε-
χάστηκε και η «καυτή πατάτα» 
κληροδοτήθηκε στον Κούλη. 
Με αφορμή «διαρροές» από τον 
WADA περί άρσης της πιστοποί-
ησης, ο Αυγενάκης συγκάλεσε 
στις 21 Αυγούστου σύσκεψη για 
το θέμα, παρουσία του γενικού 
γραμματέα Αθλητισμού Γιώρ-
γου Μαυρωτά, του διευθυντή 
του Εργαστηρίου Ελέγχου Ντό-
πινγκ ΟΑΚΑ Ιωάννη Αγγελή 
και του διευθυντή Ερευνών του 
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Δημήτρη 
Κλέτσα. Στη σύσκεψη αποφασί-

στηκε έκδοση της ΚΥΑ, η οποία 
εκδόθηκε σχεδόν ένα μήνα με-
τά (21 Αυγούστου) και ξεκίνησε 
η διαδικασία εξασφάλισης της 
αναγκαίας χρηματοδότησης 
για την προμήθεια κατάλληλου 
εργαστηριακού εξοπλισμού και 
την πρόσληψη μέρους από το 
αναγκαίο προσωπικό.

Ο Αυγενάκης, όπως και ο 
Βασιλειάδης, πίστεψε ότι με τις 
ενέργειες αυτές θα κατάφερνε 
να αποτρέψει το μοιραίο. Ομως 
οι τεχνοκράτες του WADA δεν 
αρκέστηκαν στις υποσχέσεις. 
Απαίτησαν να γίνουν πράξη όσο 
ωραία έταξε η κυβέρνηση (τα 
οποία είχε τάξει και ο ΣΥΡΙΖΑ), 
προκειμένου να μην άρουν την 
πιστοποίηση. Με δεδομένο ότι 
οι υποσχέσεις δεν μπορούν να 
υλοποιηθούν άμεσα (ιδιαίτερα η 
πρόσληψη προσωπικού), το απο-
τέλεσμα είναι η εξάμηνη άρση 
της πιστοποίησης καθώς, όπως 
αναφέρει στην επιστολή του 
ο πρόεδρος της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του WADA Sir Craig 
Reedie, κατόπιν εισήγησης της 
Πειθαρχικής Επιτροπής, επιβλή-
θηκε ποινή εξάμηνης άρσης για-
τί η Ελλάδα «δεν ανταποκρίθηκε 
πλήρως στα υπεσχημένα για την 
απάλειψη παρατηρήσεων, οι 
οποίες είχαν καταγραφεί από 
τον Ιούνιο του 2018».

Μετά από την ανακοίνωση της 
ποινής, εκτός από την επίθεση 
στον ΣΥΡΙΖΑ, για να διασκεδά-
σει τις εντυπώσεις, ο Αυγενάκης 
δήλωσε ότι τα θέματα αντιντό-
πινγκ κατέχουν κορυφαία θέση 
στην αθλητική και κοινωνική 
ατζέντα της κυβέρνησης και ότι 
εκτός από τις ενέργειες για να 
χορηγήσει ξανά ο WADA την 
πιστοποίηση, θα προχωρήσει 
στην αναβάθμιση του Εθνικού 
Συμβουλίου Καταπολέμησης 
Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) στελεχώνο-
ντας το Επιστημονικό τμήμα του 
με διακεκριμένους επιστήμονες, 
χωρίς όμως να δώσει σαφές χρο-
νοδιάγραμμα υλοποίησης. 

Η απόφαση του Μαρινάκη 
να καταθέσει πρόταση στη 

Forthnet για την αγορά του συν-
δρομητικού καναλιού της NOVA 
είχε ως αποτέλεσμα να ξεκινή-
σουν διερευνητικές επαφές 
ανάμεσα στους ανταγωνιστές 
του (εντός και εκτός ποδοσφαί-
ρου), προκειμένου να αντιμετω-
πίσουν τα επιχειρηματικά σχέδια 
του εφοπλιστή. Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ, το πρώτο βήμα για 
σύναψη συμφωνίας ανάμεσα 
σε Σαββίδη, Μελισσανίδη και 
Κυριακού έγινε από τον ιδιοκτή-
τη του ΑΝΤ1 Θοδωρή Κυριακού, 
ο οποίος είναι στα κάγκελα. Από 
τον ΑΝΤ1 έχει κατατεθεί εδώ και 
αρκετό καιρό προσφορά για την 
αγορά της Forthnet και είναι σε 
προχωρημένο στάδιο οι συζητή-
σεις με τις τράπεζες για να εξα-
σφαλιστεί η αναγκαία χρηματο-
δότηση. Ο Κυριακού θεωρούσε 
τη δουλειά «τελειωμένη», αφού 
έπαιζε μόνος του, όμως από τη 
στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι ο 
Μαρινάκης τα δεδομένα άλλα-
ξαν άρδην και όλα δείχνουν ότι ο 
Κυριακού χάνει τη δουλειά.

Γνωρίζοντας ότι μόνος του 
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει 
τον Μαρινάκη, ο ιδιοκτήτης του 
ΑΝΤ1, για να προστατεύσει τα 
επιχειρηματικά του συμφέροντα, 
προσπαθεί να κάνει τις κατάλλη-
λες συμμαχίες με τους ανταγω-
νιστές του ερυθρόλευκου ηγέτη. 
Από την πλευρά τους, Σαββίδης 
και Μελισσανίδης, ξέρουν ότι αν 
το συνδρομητικό κανάλι περάσει 
στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο, 
τα πράγματα γίνονται δύσκολα 
γι΄ αυτούς. Η NOVA αποτελεί 
το βασικό χρηματοδότη του 
πρωταθλήματος και αν την εξα-
γοράσει ο Μαρινάκης θα μπο-
ρεί να ελέγχει τις μικρομεσαίες 
ομάδες μέσω των τηλεοπτικών 
δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, θα 
έχει τον πρώτο λόγο στις εκτός 
γηπέδου «διεργασίες» και στον 
έλεγχο της «παράγκας», οπότε 
δεν έχουν κανένα λόγο να απορ-
ρίψουν την πρόταση του Κυρια-
κού, το αντίθετο μάλιστα. Οι άν-
θρωποί τους συμμετέχουν στις 
προπαρασκευαστικές κινήσεις 

για τη σύναψη της συμφωνίας 
των «τριών», όμως μετά από όσα 
έγιναν στο ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 
υπάρχει μια στασιμότητα στις 
συζητήσεις.

Είναι σίγουρο ότι πολύ σύντο-
μα η κόντρα για το ποδόσφαιρο 
θα μπει στην μπάντα και θα συ-
νεργαστούν μεταξύ τους, αφού 
κάθε σοβαρός καπιταλιστής έχει 
βασική προτεραιότητα να δια-
σφαλίσει τα επιχειρηματικά του 
συμφέροντα. Μέσω «διαρροών» 
κυκλοφορεί στην πιάτσα ότι οι 
«τρεις» σαν πρώτο βήμα ετοιμά-
ζονται να φέρουν το θέμα στην 
Επιτροπή Ανταγωνισμού και να 
προσπαθήσουν να σταματήσουν 
την εξαγορά για να κερδίσουν 
χρόνο και να προετοιμαστούν 
καλύτερα. Σε οπαδικές ιστοσε-
λίδες «ανεβαίνουν» αναλύσεις 
που προσπαθούν να πείσουν ότι 
πουθενά στον κόσμο δεν επι-
τρέπεται να είναι κάποιος ιδιο-
κτήτης ομάδας και να έχει στην 
ιδιοκτησία του το συνδρομητικό 
κανάλι που είναι χορηγός στο 
πρωτάθλημα. Και καλά να μην 
ξέρει ο Ιβάν που δεν έχει πολ-
λά χρόνια ενασχόλησης με το 
ποδόσφαιρο, ο Γατούλης όμως 
θα πρέπει να βρει πιο πειστικά 
επιχειρήματα, αφού πριν από με-
ρικά χρόνια πρωθυπουργός της 
Ιταλίας έγινε ο Μπερλουσκόνι, 
ο οποίος εκτός από μεγαλοκα-
πιταλιστής ήταν ταυτόχρονα ιδι-
οκτήτης της Μίλαν και μεγάλων 
ΜΜΕ. Ολα δείχνουν ότι γύρω 
από το ποδόσφαιρο θα έχουμε 
μια μεγάλη επιχειρηματική σύ-
γκρουση και μένει να δούμε αν 
και σε ποιο βαθμό θα εμπλακούν 
σε αυτή και οι ιδιωτικοί οπαδικοί 
στρατοί. 

Κος Πάπιας 
papias@yahoo.gr
ΥΓ. Για μια ακόμα φορά ο 

Ολυμπιακός θα απολογηθεί 
στην Πειθαρχική Επιτροπή της 
ΟΥΕΦΑ, αντιμετωπίζοντας την 
κατηγορία της ρατσιστικής συ-
μπεριφοράς, εξαιτίας ενός πανό 
με το σήμα (νεκροκεφαλή που 
παραπέμπει στα SS) της νεονα-
ζιστικής συμμορίας Misfits (είναι 
ο σύνδεσμος Καλλιθέας της Θύ-
ρας 7), που υπήρχε στην εξέδρα 
των οπαδών του στο ματς με τον 
Ερυθρό Αστέρα. Στο παρελθόν 
η ΟΥΕΦΑ, εξαιτίας του ίδιου 
πανό, είχε τιμωρήσει τους ερυ-
θρόλευκους με μερικό κλείσιμο 
της Θύρας 7 (στον αγώνα  με τη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και 
υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί η 
ομάδα υπότροπη και να τιμωρη-
θεί με μια αγωνιστική κεκλεισμέ-
νων των θυρών. Ανεξάρτητα από 
την ετυμηγορία της ΟΥΕΦΑ, 
αυτό που πρέπει να τονιστεί για 
μια ακόμα φορά είναι ότι στις 
εξέδρες του «Καραϊσκάκης» 
δεν κυριαρχεί το δόγμα του No 
Politica, αλλά οι ρατσιστικές και 
νεοναζιστικές απόψεις του ιδιω-
τικού στρατού που έχει δημιουρ-
γήσει ο Μαρινάκης.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

«Δώστε στα Πασόκια να πιούνε κάνα μπάφο, να 
δούνε τον Ανδρέα να βγαίνει από τον τάφο»

Δύο χιλιάδες δεκαεννιά
πού είσαι, της ανατροπής γενιά;

Εμείς οφείλουμε να σημειώσουμε ότι την Πέμπτη 17 Οκτω-
βρίου ο πάλαι ποτέ μέγας χορηγός της στήλης και νυν άφαντος 
από παντού Γιώργος Αλογοσκούφης κλείνει τα 64 χρόνια του.

Τζερόνιμο, ανησυχώ. Πώς τα περνάς; Πού είσαι;
Δώσε ένα στίγμα, μια γραφή, έστω μία παρόλα.

Μην κλαις και μη βαρυγκομάς που χάθηκε ο Αλέξης.
Ισως με χρόνια και καιρούς να ξεπλυθεί και να 'ρθει.

Umber alert: Από το Κέντρο Πρόληψης Αλόγιστης Σεξου-
αλικής Δραστηριότητας αναζητείται επειγόντως εκείνος που 
πήδηξε την υπόλοιπη μισή Αθήνα. Η ζωή του βρίσκεται σε κίν-
δυνο. Παρακαλούμε βοηθήστε.

Ετσι όπως στρίβει δεξιά ολάκερη η πλάση
κάποιους ναυτία, εμετός κι ίλιγγοι έχουν πιάσει
κι έτσι όπως εκφασίζεται κάθε πτυχή του βίου

νιώθουν κείνο το πύρωμα κάθε ένστικτου αγρίου.
Ηρθε κι έφυγε και ο ΑποδιοΠομπέος…

«Μία κοινή πίστη σώζει πάντα τις μάζες από την ανυπόφορη 
μοναξιά του ατόμου. Αλλά όσο δύσκολο είναι να τις ενώσεις 
κάτω από μια καινούργια προοδευτική ιδέα, τόσο εύκολο είναι 
να τις συνδέσεις μ’ ένα κοινό μίσος. Εναντίον ποιανού; Μα η με-
τριότητα βλέπει γύρω της τόσους εχθρούς!» (Λιλή Ζωγράφου).

Και να που φτάσαμε λοιπόν να λέει γι' αριστεία
το θλιβερό κηφηναριό που ζει εν αχρηστία

και να κουνούν το δάχτυλο ρίχνοντας μπινελίκια
καλλωπισμένα στο λαό, κάτι φριχτά σκουλήκια

παράγωγα της μηχανής που συντηρεί τον τρόμο
δολοφονώντας τη ζωή, αδειάζοντας το δρόμο.

Μερικές λαϊκές παροιμίες, αγενής (αρκετά πια με τις ευγενι-
κές) χορηγία της λαϊκής μούσας: Των τραπεζών και των ΔΟΥ το 
πιάτο, μία φορά είν' αδειανό κι εννιά φορές γεμάτο. Το 'να κόμ-
μα ξεπλένει το άλλο και τα δυο το σύστημα. Αγαπάει ο αστός 
τον Κούλη, αγαπάει και τον Αλέξη. Από Αλέξη βγαίνει Κούλης 
κι από Κούλη Μπακογιάννης. Οπου ακούς πολλές παροχές, 
κράτα και μικρό εισόδημα. Φασούλι το φασούλι, δώστα όλα 
στον Κούλη. Αλλα τα μάτια του Λαγού κι άλλα του Κασιδιάρη.

Ξεγέλα μας με ψίχουλα, φτύσε μας κι άλλο Κούλη
κραυγάζουν οι ανήμποροι και φοβισμένοι δούλοι
πίσω από κείμενα θερμά, όλο κραυγές και ήχους

που κρέμονται μακάβρια στου facebook τους τοίχους.
Οπως συμβαίνει παγκόσμια με την αδίστακτη καπιταλιστική 

«σκούπα» και την όλο και πιο απροσχημάτιστη μεταφορά του 
πλούτου από τους παραγωγούς του προς τους ισχυρούς, έτσι 
και στην Τουρκία. Σε έρευνά της, η Τουρκική Στατιστική Υπηρε-
σία «διαπιστώνει» τα προφανή, δηλαδή «αύξηση των ανισοτή-
των με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια». Είναι χαρακτηριστικό 
ότι το πλουσιότερο 5% των Τούρκων έχει 25% μεγαλύτερο ει-
σόδημα σε σχέση με τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, ενώ 
το 20% των πιο εύπορων Τούρκων είδε τα εισοδήματά του να 
αυξάνονται το 2018, την ίδια στιγμή που τα λαϊκά στρώματα βιώ-
νουν αυξημένη φτώχεια και ανεργία. Σύμφωνα με την TurkStat, 
μέσα σε ένα έτος ο αριθμός των ανέργων στη γειτονική χώρα 
αυξήθηκε κατά 938.000 ανθρώπους. Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας στην Τουρκία ανερχόταν τον 
Ιούνιο στο 13%. Ωστόσο, ανεξάρτητες μετρήσεις ανεβάζουν το 
ποσοστό σε τουλάχιστον 17%. Την ίδια στιγμή που η εργατική 
τάξη και πλατιές λαϊκές μάζες στη γειτονική χώρα βυθίζονται 
στην ανεργία και τη φτώχεια, μεγάλοι επιχειρηματικοί κολοσσοί 
κάνουν κυριολεκτικά χρυσές μπίζνες, αυξάνοντας ραγδαία την 
κερδοφορία τους…

Την Κατερίνα νοσταλγώ, τη Θεανώ, την Εφη
κείνα τα χαρισματικά που χάθηκαν κορίτσια.
Ομως γυρνάει ο τροχός και αποχτάω βίτσια

αρέσκομαι έτσι καθώς η Νίκη πια μου γνέφει.
Τι ένωση κι αυτή η ευρωπαϊκή! 4.500 ο μέσος καθαρός μισθός 

στην Ελβετία, 890 ευρώ στην Ελλάδα, 266 στη Μολδαβία…
Θα 'θελα πλίνθος να 'μουνα, να 'μουν τσελιγκοπούλα

να έχω προίκα κι ομορφιά, δικιά μου πασαρέλα
να 'μια συλλέκτρια φυκιών, κορδέλες να πουλάω
μαζί με τρέλα και τουπέ. Το στόμα μου ν' ανοίγω
κι όλοι στα καταφύγια να τρέχουν να κρυφτούνε.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Πρωτοβάθμια εξίσωση

Στο facebook κυκλοφορεί μια πρόσκληση σε εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα με σκοπό την ανάσταση του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Η πρόσκληση συνοδεύεται από τη φωτογραφία της 
προεκλογικής συγκέντρωσης του ΠΑΣΟΚ στο Σύνταγμα το 1981, γε-
γονός που αποδεικνύει ότι η εκδήλωση αφορά τους νοσταλγούς  του 
παλιού Παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ και όχι το ΚΙΝΑΛ και τα φλώρια της 
Φώφης.   Μόλις διαβάσαμε την πρόσκληση, στο μυαλό μας ήρθε το 
σύνθημα που φώναζαν τα μπλοκ στην πορεία του Πολυτεχνείου, όταν 
περνούσαν οι ΠΑΣΠίτες, το οποίο και επιλέξαμε για τίτλο της στήλης.
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> Μετά τον Πομπέο, ο Στόλτε-
νμπεργκ.

> Master(s) to servant…

> Οι «πρόθυμοι» «κομμουνι-
στές» της Πορτογαλίας.

> Ο μυς – πληθυντικός οι μύες.

> Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας 
Γαβριήλ: «Το μεταναστευτικό 
συνιστά πρόκληση, αφού με 
την έλλειψη γεννήσεων και την 
έλευση μεταναστών αλλάζει η 
δημογραφική δομή του πλη-
θυσμού». Δικαιολογημένες οι 
δολοφονίες μεταναστών, δι-
καιολογημένη η FRONTEX. 
Από τον εκπρόσωπο της (εις 
ουρανούς) αγάπης…

> Speak of the devil: του Γαβρι-
ήλ με την επίθεση της Τουρκί-
ας στη Συρία…

> Η παραλίγο υποψήφια δή-
μαρχος και η Ρολς Ρόις.

> Χαλυβουργική: η πείνα των 
εργατών.

> Και η σιωπή των… αρίστων.

> Για τους τουρίστες ΠΑΝΤΑ 
υπάρχει στέγη. Για τους ανα-
πληρωτές και τις αναπληρώ-
τριες είναι από ανύπαρκτη έως 
πανάκριβη.

> Δάσκαλος φτωχός – αμόρ-
φωτος λαός.

> Τον «αθωούλη» παίζει ο χρυ-
σαυγίτης Αλεξόπουλος. Που 
τον ενδιαφέρει «η Ελλάδα και 
τα παιδιά της», τα οποία ψυχρά 
δολοφόνησαν οι χρυσαυγίτες.

> «Συντεχνιακή ανοχή» των 
μπάτσων διακρίνει ο υπα-
στυνόμος Β. Λαμπρόπουλος 
στη σελίδα www.tanea.gr, 
08/10/2019. Αυτός ξέρει…

> Εκ φίλων (…) τα βέλη: «Αυ-
τόν τον μύθο ότι έχουν υπερ-
φορτωθεί με πρόσφυγες, δεν 
μπορώ να τον αντιληφθώ». 
Τόρστεν Φράι, αντιπρόεδρος 
της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος της Γερμανίας.

> Καμμένος και… αδύνατος 
(και πάντα στα μπουζούκια).

> Ή ένας πρόεδρος χωρίς κόμ-
μα.

> ΤΑ δράματα.

> Ο… κοψολαίμης Γιάνης (με 
ένα νι…).

> Κάτι σαν τους διαχρονικούς 
κοψοχέρηδες.

> «Ιδεολογικό αγώνα» κάνει ο 

Μπογδάνος.

> Αξιος συνεχιστής των ταγμα-
ταλητών προγόνων του.

> Οι selfies της Νοτοπούλου.

> Και ενώ εμείς… καιγόμαστε, 
www.tanea.gr, 09/10/2019, μας 
παρουσιάζουν τον πρώτο… χιο-
νάνθρωπο της περιόδου. Φάτε 
μάτια ψάρια.

> Κατάργηση λεωφορειακών 
γραμμών = κόψτε το κεφάλι 
σας.

> Κοντέινερ – μπανάνες – κο-
καΐνη.

> Ουσιαστικά η Ζαρούλια δεν 
απολογήθηκε.

> Εκτακτη σύγκληση του συμ-
βουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ 
για την επίθεση Τουρκίας στη 
Συρία. Οι ιμπεριαλιστές «συ-
ζητούν».

> Τράπεζες-χρεώσεις: κι από 
τη μύγα ξύγκι.

> 25 παράνομες κεραίες στο 
όρος Αιγάλεω. Για την ανάπτυ-
ξη, ρε γαμώτο…

> Καζίνο στο Ελληνικό. Το ανώ-
τατο στάδιο της… οικολογίας.

> «…οι σχέσεις των διαδη-
λωτών με τις αστυνομικές 
δυνάμεις έχουν επιδεινωθεί, 
καθώς οι πρώτοι εκτόξευαν 
ύβρεις κατά των οργάνων της 
τάξης» - www.kathimerini.gr, 
08/10/2019. «Διαδηλώσεις κα-
τά της κλιματικής αλλαγής σε 
όλη την Ευρώπη» - το απόσπα-
σμα αφορά το Λονδίνο.

> Ενας «πόλος» του αντιμετα-
ναστευτικού-αντιπροσφυγικού 
αφηγήματος είναι «ότι η χώρα 
δεν μπορεί να κρατήσει-αντέ-
ξει τόσους ξένους». Καθαρή 
συνέχεια του “Auslaender 
raus!”. 

> «6 νέοι σταθμοί μετρό» - αλ-
λά μέχρι το 2021. Ισως και λίγο 
αργότερα…

> Ρασ-πούτιν = μία φορά Πού-
τιν.

> Αντιτραμπικό σάλπισμα (όχι 
της ΠΠΣΠ αλλά) της ΑΥΓΗΣ 
(www.avgi.gr, 09/10/2019): «Τέ-
λος η ανοχή στον Αμερικανό 
Πρόεδρο!». Ποια; Η ΑΥΓΗ του 
ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα! Που 
(ξανα)βγάζει λάδι τον ιμπερι-
αλισμό μιλώντας για «ανευθυ-
νότητα του Ντόναλντ Τραμπ» 
που, βέβαια, «έχει γίνει πολύ 
επικίνδυνη για την παγκόσμια 
τάξη και τα μακροπρόθεσμα 
συμφέροντα των ΗΠΑ». Ιδι-

αίτερα τα τελευταία, για τα 
οποία «κόπτεται» ο αρθρογρά-
φος της Δ. Χρήστου.

> Κραυγαλέες οι ελλείψεις σε 
καθηγητικό προσωπικό στα 
σχολεία.

> Ξανά προκλητική η (Γαϊ)Δού-
ρου.

>  Δημόσιες επενδύσεις 
(Π.Δ.Ε.): 600 μύρια μείον. 

> Εχουν κάθε λόγο να είναι ευ-
χαριστημένοι οι καπιταλιστές 
στον τουρισμό: 2016-2018 αύ-
ξηση εσόδων 23%. Οι εργαζό-
μενοι σ’ αυτούς όχι.

> Κοινός παρονομαστής κα-
πιταλιστών Creta Farms και 
Χαλυβουργικής: απλήρωτοι 
εργαζόμενοι.

> Δεν είναι «φαινόμενο» - έχει 
γίνει νόμος.

> Λένιν κατ’ όνομα (ο πρόε-
δρος του Εκουαδόρ Μορένο). 
Οχι στη χάρη…

> «Πέμπτο χρόνο πρωθυπουρ-
γό» έβγαλε τον Τσίπρα ο Πα-
παδημούλης. Γλώσσα λανθά-
νουσα, πικρίαν καταδεικνύει…

> Την κουτάλα…

> 45,5% η αποχή στις εκλογές 
της Πορτογαλίας: 5.092.424 
ψήφισαν, 4.250.660 απείχαν.

> «Η σειρά ρεπορτάζ του Γκάρ-
ντιαν γι’ αυτούς που μολύνουν 
αναφέρει ότι μόλις 20 εταιρίες 
καυσίμων από απολιθώματα, 
μερικές κρατικές, μερικές ιδι-
ωτικές, παρήγαγαν το 35% των 
εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα και μεθάνης που οφεί-
λεται σε ανθρώπινες δραστη-
ριότητες από το 1965» - George 
Monbiot, www.theguardian.
com, 09/10/2019, “The big 
polluters’ masterstroke was to 
blame the climate crisis on you 
and me”.

> «Τουρκικά και στρατεύματα 
των Εμιράτων γυμνάζονται 
στη Βρετανία ενώ η Τουρκία 
εισβάλει στη Ροτζάβα» - www.
morningstar.co.uk, 08/10/2019.

> Εκλογές και στην Πολωνία.

> 600 συλλήψεις διαδηλωτών 
για το κλίμα στο Λονδίνο.

> Η καταστολή, καταστολή.

> Με ή χωρίς στολή.

> Albion. Γηραιά και μη…

> «Το δανειστικό κεφάλαιο φυ-
σικά δεν μπορούσε να λείπει 
από τη σταφιδική πανδαισία. 

Από τον μπακάλη που χρεώνει 
τρεις το λάδι - τρεις το ξύδι και 
έξι το λαδόξυδο, ως τον έμπο-
ρο που προαγοράζει σ’ εξευτε-
λισμένες τιμές τα δελτία του 
παραγωγικού και τη σταφίδα 
του, το τραπεζιτικό κεφάλαιο, 
σαν Τράπεζα Αθηνών, σαν 
Εθνική ή Αγροτική τράπεζα, 
φροντίζει να πάρει με άμεσο 
πρώτο τρόπο, με τον τόκο και 
τα τοκοχρεωλύσια είτε απ’ ευ-
θείας δανείζοντας τον παρα-
γωγό, είτε τον έμπορο, είτε τον 
ΑΣΟ, το μεγαλύτερο μέρος 
του εισοδήματος του φτωχού 
σταφιδοπαραγωγού. Αλλά 
και με τον έμμεσο τρόπο της 
ανάμιξής του στη σταφιδοβιο-
μηχανία, συμπληρώνει την κα-
ταλήστεψη κ’ έτσι λοιπόν από 
όλες τις μεριές περιτυλίγει τη 
σταφίδα και η αχόρταγη λάμια 
του τραπεζιτικού κεφαλαίου». 
«Ο Γληνός και το σταφιδικό 
ζήτημα», σ. 125, από το βιβλίο 
«ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΔΗΜΗΤΡΗ 
ΓΛΗΝΟΥ», ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ, 
1946.

> Οταν ο Γκορμπατσόφ ήταν 
ήρωας: «“Ολομέλεια της ΚΕ 
του ΚΚΣΕ – Γενάρης 1987, Η 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Η 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ”, 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΥΠΟ-
ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙ-
ΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ 12ΟΥ ΣΥ-
ΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ, ΜΑΗΣ 
1987». Μετά από δύο και κάτι 
χρόνια έγινε «προδότης». 

> Και… ολίγη από «Ριζοσπά-
στη» για Κίνα: «Το δεύτερο 
στοιχείο, που επίσης κανείς 
δεν μπορεί να αγνοήσει, είναι 
πως η πολιτική ενίσχυσης των 
καπιταλιστικών σχέσεων παρα-
γωγής, η οποία ακολουθήθηκε 
στην Κίνα από το 1979, έχει 
οδηγήσει τη χώρα σε σοβαρά 
κοινωνικοοικονομικά προβλή-
ματα, που η φύση τους είναι 
ανάλογη με αυτά που αντιμε-
τωπίζουν οι εργαζόμενοι και 
σε άλλες καπιταλιστικές χώ-
ρες, όπως η εργοδοτική επιθε-
τικότητα και εκμετάλλευση…» 
(φύλλο, 11/11/2012). ΚΑΙ: «Λαϊ-
κή Δημοκρατία της Κίνας – Η 
αντεπαναστατική λαίλαπα 
δεν την κατάπιε… - Η κινεζική 
οικονομία παρουσιάζει μια 
ιδιαίτερα δυναμική εικόνα και 
δικαιολογημένα η Κίνα θεωρεί-
ται από τις πιο αναπτυσσόμε-
νες χώρες του κόσμου» (φύλλο 
13/10/1996).

 > Διαλέγετε και παίρνετε…
Βασίλης

Οχι, θα καταδίκαζαν μεγαλοκαπιταλιστή…

Οι υπάλληλοί του…

Και ιδού! Η «κλιμάκωση» δεν έρχεται

«Μελέτα, μα έχε άγρυπνα και ανοιχτά τα μάτια της ψυχής σου στη ζωή» - Δ. Γληνός

  Dixi et salvavi animam meam

u Το σύνθημα το συναντάς παντού. Σε πανό διαδηλωτών, σε 
αυτοσχέδια πλακάτ, σε συνθήματα γραμμένα με μπογιά ή με 
μαρκαδόρο, σε κάθε γωνιά των σκωτσέζικων πόλεων και της 
υπαίθρου. Δίπλα του υπάρχει πάντοτε ζωγραφισμένη η εθνική 
σημαία της Σκωτίας, με τις δυο λευκές λωρίδες διαγώνια πά-
νω στο μπλε φόντο. Μόνο οι μεταμφιέσεις σε Μελ Γκίμπσον 
αλά  Γουίλιαμ Γουάλας λείπουν. Δε λείπουν, όμως, οι σημαίες 
της ΕΕ δίπλα στις σκωτσέζικες. Βλέπετε, το νέο κύμα ανεξαρ-
τησίας που αναπτύσσεται στη Σκωτία είναι στενά δεμένο με 
την άρνηση του Brexit και τη θέληση παραμονής στην ΕΕ. 
Μεγάλες διαδηλώσεις έγιναν την περασμένη Κυριακή στο 
Εδιμβούργο και σε άλλες πόλεις της Σκωτίας με αίτημα τον 
τερματισμό της κυριαρχίας του Λονδίνου και την ανεξαρτη-
τοποίηση της Σκωτίας. Δεν μπορώ να συμμετάσχω στην πο-
ρεία, αλλά το πνεύμα μου είναι με τους διαδηλωτές, τιτίβισε 
με νόημα η πρωθυπουργός Νίκολα Στέρτζον, που πρόσφατα 
είχε δηλώσει ότι σκοπεύει να διοργανώσει νέο δημοψήφισμα 
για την ανεξαρτησία της Σκωτίας, όταν η Βρετανία βγει από 
την ΕΕ.  Μάζες εργατών εξακολουθούν να σέρνονται πίσω 
από δυναστικές φατρίες και ν' αποτελούν το «στρατό» τους, 
αδυνατώντας να συγκροτηθούν γύρω από τα δικά τους, ανε-
ξάρτητα ταξικά αιτήματα.

u O γκράντε παπαρολόγος. Με πολιτική σκέψη νηπίου. Σκόπι-
μα δομημένη με νηπιακό τρόπο. Ξεκινάς με κοινοτοπία: «Η ει-
σβολή της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία είναι παράνομη». Σώπα, 
ρε μεγάλε! Μετά αρχίζει η ωραιοποίηση του ιμπεριαλισμού. 
Τον βαφτίζεις «διεθνή κοινότητα», γιατί η λέξη ιμπεριαλισμός 
έχει αρνητικό φορτίο. Τους ανταγωνισμούς για το μοίρασμα 
των σφαιρών επιρροής τους βαφτίζεις «αδυναμία επιβολής 
του Διεθνούς Δικαίου». Και το τερματίζεις με άψογο στιλ Ψι-
νάκη: «Είσαι τραγική, μωρή κουλή»! Ο Τραμπ δεν είναι ο ηγέτης 
της πιο επιθετικής ιμπεριαλιστικής δύναμης του πλανήτη. Είναι 
απλά τραγικός, επειδή κρατά… ασυνάρτητη στάση. Οπως ακρι-
βώς μια άλλη φορά ήταν… διαβολικά καλός. Πλάκα-πλάκα, ο 
Τσίπρας «θέλει τρελά» το Νόμπελ Ειρήνης και πετάει τέτοιου 
τύπου πασιφιστικές παπάρες, από τις οποίες λείπει ακόμα και 
η καταγγελία του «πολέμου συμφερόντων», την οποία κάνουν 
άλλοι αστοί πολιτικοί και δημοσιολόγοι.

u H υπογραφή δεν έχει καμιά σημασία («Αγρια Φύση» μας 
είπαν ότι σημαίνει). Σημασία έχει ότι αυτή η πριμιτιβιστική 
ιδεολογική λόξα καταλαμβάνει ένα -μικρό έστω- κομμάτι της 
«ζωηρής» νεολαίας. Μιλάμε για την απόλυτη τύφλωση. Επι-
στημονική, ιστορική, θεωρητική, προγραμματική. Σημάδι των 
καιρών της σύγχυσης κι αυτό.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Λαϊκή αντιβία
Είτε επρόκειτο για «γραμμή από πάνω» είτε ήταν μια 

πρωτοβουλία κάποιων «από κάτω», όλοι είδαμε ότι στην 
πορεία του Περισσού ενάντια στην επίσκεψη Πομπέο, 
οι διαδηλωτές που θα πέταγαν μπογιές στο άγαλμα του 
Τρούμαν συνοδεύονταν από περιφρούρηση, εξοπλι-
σμένη με κράνη και αντιασφυξιογόνες μάσκες, συν τα 
γνωστά παλούκια με τις σημαίες. Οταν υπήρξε εμπλοκή 
με τα ΜΑΤ, τα αντιμετώπισαν αρκετά αποτελεσματικά, 
ενώ στο «χορό» μπήκαν και διαδηλωτές που δεν είχαν 
καθήκοντα περιφρούρησης. 

Τα φώτα της δημοσιότητας εστιάστηκαν στο δι-
αδηλωτή που με ένα εναέριο σάλτο και κλωτσιά στο 
σβέρκο κατάφερε να σωριάσει έναν από τους Ματά-
δες, γεγονός που προκάλεσε σύγχυση στις τάξεις των 
ένστολων χοίρων. Οι φωτογραφίες του «καρατέκα» 
ή «καράτε κιντ», όπως έσπευσαν να τον ονομάσουν, 
προκάλεσαν ιερή αγανάκτηση στο δημοσιογραφικό 
εσμό που έσπευσε να «την πέσει» άγρια στην ηγεσία 
του Περισσού. Το επιμύθιο ήταν κοινό: «Ντροπή, άλλα 
πράγματα περιμέναμε από εσάς, που είχατε καταγγεί-
λει τα έκτροπα τον Δεκέμβρη του 2008, που προστα-
τεύσατε τη Βουλή από επίδοξους εισβολείς το 2011, που 
οργανώνετε πάντοτε πορείες περιφρουρημένες ώστε 
να μη γίνει το παραμικρό».

Δε λάθεψε ο δημοσιογραφικός εσμός. Ηταν σίγου-
ρος ότι ο Περισσός θα «μαζευόταν». Δεν μπορούσε, 
βέβαια, να αποκηρύξει τα μέλη του, ούτε να αποδώσει 
τη σύγκρουση σε «προβοκάτορες». Δεν την υπερασπί-
στηκε, όμως, και προσπάθησε να γυρίσει τη συζήτηση 
στα αγαπημένα του θέματα («οι θύτες προκαλούν τα 
θύματα» και άλλα τέτοια). Είναι χαρακτηριστική ακό-
μα και η απάντηση σε μια προκλητική ανακοίνωση των 
μπατσοσυνδικαλιστών της ΠΟΑΣΥ, που μιλούσε για 
«βίαιες επιθέσεις διαδηλωτών» και καλούσε το ΠΑΜΕ 
«να απομονώσει τους θιασώτες της βίας». «Η πλειοψη-
φία των αστυνομικών, που είναι παιδιά του ελληνικού 
λαού, να καταδικάσουν τις θέσεις της ΠΟΑΣΥ και με 
τη συμμετοχή τους στους αγώνες για τα προβλήματά 
τους να βρεθούν στο πλάι του αγωνιζόμενου λαού. Πο-
τέ απέναντί του!», έγραφε σε ανακοίνωσή της η Κίνηση 
Αποστράτων Αστυνομικών του Περισσού!

Μολονότι η επίθεση των αστικών ΜΜΕ συνεχιζό-
ταν με αμείωτη ένταση και λύσσα, αποσκοπώντας σε 
κάποια καλυμμένη δήλωση μετάνοιας, ο Περισσός 
απέφυγε να δώσει συνέχεια. Ο δε Κουτσούμπας, όταν 
βρέθηκε αντιμέτωπος με την ερώτηση σε τηλεοπτικό 
στούντιο, απάντησε: «Κι εσείς να βρισκόσασταν εκεί, κ. 
Παπαδάκη, το χέρι σας και το πόδι σας θα το σηκώνα-
τε  να ρίξετε μια κλωτσιά». Ετσι, το θέμα περιορίστηκε 
στην προσωπική οργή ενός διαδηλωτή από την επίθεση 
των ΜΑΤ, που σήκωσε το πόδι κι έριξε μια κλωτσιά.

Η λαϊκή αντιβία, ως πολιτικό καθήκον, δεν υπάρχει 
στη λογική του Περισσού. Και είναι σίγουρο ότι στις 
επόμενες πορείες τους θα ελέγξουν τα πράγματα έτσι 
που να μη χρειαστεί να απολογούνται στο αστικό καθε-
στώς. Δε θα είναι η πρώτη φορά, άλλωστε. Ολόκληρη η 
περίοδος μετά την πτώση της χούντας είναι γεμάτη από 
καταγγελίες, ακόμα και προβοκατόρικα χαφιεδίσματα 
τύπου Μπογδάνου (έχουν υποδείξει και σύντροφό μας 
ως καθοδηγητή των «γνωστών αγνώστων αναρχοχαφιέ-
δων»), αλλά και από εσωτερικές διαδικασίες νουθεσίας 
ή και τιμωρίας «ζωηρών» μελών του Κόμματος ή της 
Νεολαίας τους. Ούτε αποφάσισαν τώρα ν' αλλάξουν 
στάση και να υιοθετήσουν τη λαϊκή αντιβία ως καθή-
κον για την υπεράσπιση του κινήματος από την κρατική 
καταστολή.

ΥΓ. Προς «ζωηρούς» του Περισσού: Την επόμενη 
φορά (αν υπάρξει) που κάποιος από εσάς θα θελήσει 
να χτυπηθεί με τους ένστολους χοίρους του αστικού 
κράτους, ας φροντίσει να βγάλει τη μπλούζα του και 
να τη δέσει γύρω από το πρόσωπό του. Είναι ντροπή 
να επιτρέπετε στον κάθε Μπογδάνο να παίζει με από-
λαυση το ρόλο του χαφιέ. Ο τόπος είναι γεμάτος από 
ηλεκτρονικά μάτια, γι' αυτό και η προστασία του αγω-
νιστή είναι απαραίτητη.

Π.Γ.

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

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΤη Δευτέρα κατατέθηκε το 
Προσχέδιο Κρατικού Προϋ-

πολογισμού 2020, την Πέμπτη ο 
Μητσοτάκης είπε πως στα τέλη 
του χρόνου το πιθανότερο εί-
ναι να μοιράσει και «κοινωνικό 
μέρισμα» στους αναξιοπαθού-
ντες, το οποίο όμως δεν αναφέ-
ρεται στο Προσχέδιο! Είχε συ-
ζητηθεί κατά κόρον το γεγονός 
ότι στο Προσχέδιο δεν υπάρχει 
καμιά πρόβλεψη για το νομο-
θετημένο από τον Τσίπρα πα-
σχαλινό επίδομα στους συντα-
ξιούχους (αυτό που οι Τσιπραίοι 
ονόμασαν «13η σύνταξη») και ο 
Μητσοτάκης προσπάθησε να 

διασκεδάσει τις εντυπώσεις.
Δε θα συζητήσουμε εδώ 

το αν θα δώσει ή δε θα δώσει 
«κοινωνικό μέρισμα» και σε 
ποιους ο Μητσοτάκης. Αυτό 
που θέλουμε να τονίσουμε εί-
ναι ότι για μια ακόμα φορά κα-
ταδεικνύεται ότι τα Προσχέδια 
Προϋπολογισμού (ακόμα και τα 
τελικά Σχέδια, που ψηφίζονται 
από τη Βουλή) δεν είναι πα-
ρά κωλόχαρτα, τα οποία στην 
πράξη ποτέ δεν εφαρμόζονται 
με ακρίβεια. Ακόμα κι αυτά τα 
κωλόχαρτα, όμως, δείχνουν τις 
τάσεις στη δημοσιονομική και 
την κοινωνική πολιτική. Μια μα-
τιά στα βασικά τους μεγέθη και 
στις μεταβολές τους από χρό-
νο σε χρόνο αποκαλύπτει το 
στυγνό ταξικό πρόσωπο της 
ακολουθούμενης πολιτικής. Απ' 
αυτή και μόνο την άποψη απαι-
τείται ο σχολιασμός τους.

Καθώς το ελληνικό κράτος 
εξακολουθεί να βρίσκεται 
υπό σκληρή δημοσιονομική 
επιτροπεία, το μόνο σταθερό 
μέγεθος σε κάθε Κρατικό Προ-
ϋπολογισμό είναι το περιβόητο 
«πρωτογενές πλεόνασμα». Συμ-
φωνημένο με τους ιμπεριαλι-
στές δανειστές για μια περίοδο 
που εκτείνεται μέχρι το 2060, 
έρχεται να διαμορφώσει όλα 
τα μεγέθη της δημοσιονομικής 
πολιτικής. Οπως είναι γνωστό, 
το «πρωτογενές πλεόνασμα» εί-
ναι συμφωνημένο στο 3,5% του 
ΑΕΠ για κάθε χρόνο μέχρι και 
το 2022 και στο 2,2% του ΑΕΠ 
για τα χρόνια από το 2023 μέχρι 
και το 2060. Μην κάνετε το λά-
θος να θεωρήσετε ότι μετά το 
2022 θα υπάρξει κάποια δημο-
σιονομική χαλάρωση. Η μείωση 
του στόχου  για το «πρωτογενές 
πλεόνασμα» έχει να κάνει με 
την αύξηση των τόκων. Μέχρι 
το 2022 υπάρχει κάποια περίο-

δος χάριτος, έτσι που οι ετήσιοι 
τόκοι για το χρέος να κινούνται 
γύρω στα 6 με 7 δισ. ευρώ. Γι' 
αυτό και καθορίστηκε υψηλό 
«πρωτογενές πλεόνασμα». Από 
το 2023 λήγει η περίοδος χάρι-
τος, οι ετήσιοι τόκοι αυξάνονται 
σημαντικά, οπότε αναγκαστικά 
το «πρωτογενές πλεόνασμα» 
έπρεπε να μειωθεί (αλλιώς δε 
θα άντεχε το κράτος). Μ' άλλα 
λόγια, η δημοσιονομική πολιτι-
κή θα είναι εξίσου σκληρή και 
μετά το 2022.

Προκειμένου να διευκολυν-
θούν οι κυβερνήσεις να ασκή-
σουν κοινωνική δημαγωγία, η 
τρόικα (που ασκεί κυριαρχικό 
δημοσιονομικό έλεγχο) επι-
τρέπει να γίνονται διάφορα 
«μπαλαμούτια» στον Προϋπο-
λογισμό, υπό τον όρο ότι αυτά 
δεν καταλήγουν σε χαλάρωση 
της δημοσιονομικής πολιτικής. 
Στο Προσχέδιο που κατέθεσε η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη «βγάζει 
μάτια» η πρόβλεψη για ανάπτυ-
ξη 2,8% το 2020. Ιδιες εξωπραγ-
ματικές προβλέψεις έκανε και η 
κυβέρνηση Τσίπρα. Προέβλεπε, 
για παράδειγμα, ανάπτυξη 2,3% 
για φέτος. Το πρώτο εξάμηνο 
έκλεισε με 1,5%. Για να φτάσει η 
αύξηση του ΑΕΠ το 2% σε ετή-
σια βάση, όπως προβλέπει στο 
Προσχέδιο η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη, θα πρέπει το δεύτερο 
εξάμηνο του 2019 να υπάρχει 
ανάπτυξη 2,5%. Πόσο εφικτό 
είν' αυτό; Σύντομα θα το δείξει 
η… νεκροψία. Την ίδια αξία έχει 
και το 2,8% που προβλέπουν 
για το 2020 οι Κούληδες. Τους 
χρειάζεται η υπερεκτίμηση, 
προκειμένου να εμφανιστούν 
αυξημένα τα έσοδα και να μην 
αναγκαστούν να αρχίσουν από 
τώρα τις περικοπές.

Ακόμα κι έτσι, όμως, ο Κρατι-
κός Προϋπολογισμός του 2020, 

όπως παρουσίαζεται στο Προ-
σχέδιο-κωλόχαρτο, είναι ένας 
ακόμα μνημονιακός προϋπο-
λογισμός. Η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, μάλιστα, στις παρεμβά-
σεις που είχε δικαίωμα να κάνει 
έδειξε ότι είναι αποφασισμένη 
να κάνει ακόμα πιο αντιλαϊκό 
τον Προϋπολογισμό. Θυμόμα-
στε όλοι πως όταν ο Μητσοτά-
κης παρουσίασε στη ΔΕΘ αυ-
τές τις παρεμβάσεις, απέφυγε 
να δώσει οποιαδήποτε κοστο-
λόγησή τους. Στο Προσχέδιο, 
όμως, ήταν αναγκασμένοι να 
τις κοστολογήσουν. Και ιδού το 
αποτέλεσμα στον Πίνακα που 
εμπεριέχεται στο Προσχέδιο.

Οι φοροαπαλλαγές στο κε-
φάλαιο (φόρος κερδών και φό-
ρος στα διανεμόμενα κέρδη) 
ξεπερνούν το 50% του συνό-
λου των παρεμβάσεων. Για το 
κεφάλαιο και τους κεφαλαιο-
κράτες μείωση φόρων ύψους 
635 εκατ. ευρώ, για τους μισθω-
τούς και συνταξιούχους μείωση 
φόρου σημαντικά λιγότερο από 
281 εκατ. ευρώ (η μείωση του 
εισαγωγικού συντελεστή για το 
πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος, 
μέχρι 10.000 ευρώ, δεν αφορά 
μόνο μισθωτούς και συνταξι-
ούχους, αλλά και τους κάθε 
είδους εισοδηματίες, τους κα-
πιταλιστές για τη λεγόμενη επι-
χειρηματική αμοιβή, τους ελευ-
θεροεπαγγελματίες, γενικά 
κάθε φορολογούμενο). Οσο για 
τη μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών από το δεύτερο εξά-
μηνο του 2020, είναι ένα ακόμα 
δώρο στους καπιταλιστές, ενώ 
για τους εργάτες δε σημαίνει 
αύξηση μισθού (αυτό είναι το 
τυράκι στη φάκα), αλλά μείωση 
συντάξεων, όταν φτάσει η ώρα 
να συνταξιοδοτηθούν.

Ακόμα κι αν θεωρήσουμε ότι 
υπάρχουν κάποια μέτρα ελά-

φρυνσης (αυτά που διαφημίζει 
η κυβέρνηση και αναφέραμε 
παραπάνω), την ίδια στιγμή 
έχουμε παγίδες που θα στεί-
λουν κόσμο στα φορολογικά 
«πέναλτι» (οριζόντια αύξηση 
του ορίου αγορών με πλαστικό 
χρήμα στο 30% του ετήσιου 
εισοδήματος, προκειμένου μι-
σθωτοί και συνταξιούχοι να κα-
τοχυρώσουν το αφορολόγητο) 
και νέα «αναμόρφωση» και επέ-
κταση των αντικειμενικών αξιών 
των ακινήτων, που θα αποφέ-
ρουν 784 εκατ. ευρώ (αύξηση 
του ΕΝΦΙΑ, του Τέλους Ακίνη-
της Περιουσίας και των φόρων 
μεταβίβασης ακινήτων). Μόνο 
αυτό το μέτρο θα καλύψει τα 
2/3 από τα μέτρα φοροελα-
φρύνσεων, που όπως είδαμε 
αφορούν κυρίως το κεφάλαιο. 
Ετσι, μέσα σ' έναν αντιλαϊκό 
μνημονιακό προϋπολογισμό 
θα έχουμε μια ακόμα αναδια-
νομή εισοδημάτων προς όφε-
λος του κεφαλαίου και σε βά-
ρος των λαϊκών στρωμάτων.

Δεν τελειώσαμε, όμως. Ο 
ΦΠΑ, ο κατ' εξοχήν αντιλαϊ-
κός φόρος που τον πληρώνει 
η μεγάλη καταναλωτική μάζα, 
τα λαϊκά στρώματα, με κάθε 
αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, 
αναμένεται να είναι αυξημένος 
κατά 500 εκατ. ευρώ! Ο φόρος 
εισοδήματος φυσικών προσώ-
πων (πάλι μισθωτοί και συντα-
ξιούχοι είναι η πλειοψηφία που 
τον πληρώνει) προβλέπεται αυ-
ξημένος κατά 290 εκατ. ευρώ. 
Αντίθετα, ο φόρος εισοδήμα-
τος νομικών προσώπων (αυτός 
που πληρώνουν οι επιχειρήσεις) 
προβλέπεται μειωμένος κατά 
460 εκατ. ευρώ!

Μετά απ' αυτά τα λίγα ενδει-
κτικά στοιχεία, κάθε παραπέρα 
σχόλιο καθίσταται περιττό.
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Ενα σχέδιο επί χάρτου
με σκληρό ταξικό πρόσημο


