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Οι επόμενες εκλογές θα 
γίνουν με απλή αναλογική. 
Δεν είναι ούτε στο χέρι του κ. 
Θεοδωρικάκου ούτε στου κ. 
Μητσοτάκη. Δεν θα υπάρξει 
διπλή κάλπη. Η ΝΔ θα χάσει 
50 βουλευτές και τη λύση με-
τά τις επόμενες εκλογές θα 
τη δώσουν οι προοδευτικές 
δυνάμεις.

Nίκος Παππάς
Πάντα μας εντυπωσίαζε η 

σιγουριά που αποπνέει αυτό 
το παιδί. Οπως τότε με τις τη-
λεοπτικές άδειες…

Στην πορεία προς το Συ-
νέδριο ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχύ-
σει την πολιτική εκατέρωθεν 
διεύρυνσης, ανοίγοντας τις 
πόρτες και σε άλλα πρόσωπα  
-όπως π.χ. ο Δημ. Τσοβόλας 
ή ο Βαγγ. Αντώναρος και εκ-
πρόσωποι κινημάτων νομικών 
ριζοσπαστισμών, πράσινων 
πρωτοβουλιών, νέων τεχνολο-
γιών και δικαιωμάτων.

Γιώργος Λακόπουλος
Για να το λέει αυτός κάτι θα 

ξέρει. 'Η απλά κάνει τον πόθο 
του πραγματικότητα;

Aκόμα και μέσα στο πλαίσιο 
του ΝΑΤΟ, το οποίο επισήμως 
πάντα τηρούσε ίσες αποστά-
σεις απέναντι στις διαφορές 
μας με την Τουρκία, ισχυρές 
χώρες κατέκριναν τη στάση 
της γείτονος, με πρώτο τον 
Γάλλο πρόεδρο Μακρόν.

Kυριάκος Μητσοτάκης
Φραστικές κουτοπονηριές. 

«Στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ» και 
όχι «στο ΝΑΤΟ», όπου ο Μη-
τσοτάκης δεν τόλμησε να εγεί-
ρει ζήτημα τουρκο-λιβυκής 
συμφωνίας (του είχε κόψει τη 
φόρα ο Στόλτενμπεργκ).

Τεκμήρια [φωτογραφίες και 
βίντεο] που αφήνουν να πλα-
νάται η υποψία ότι σε τμήμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας 
επικρατούν σήμερα τάσεις 
ρεβανσισμού.

Γιώργος Καμίνης
Ο κόσμος το 'χει τούμπανο 

κι ο Καμίνης απλώς… υποψιά-
ζεται.

Ασχολούμαι με τα θέματα 
της Ομογένειας επί δεκαετίες 
και μόνο μου μέλημα όλα αυ-
τά τα χρόνια είναι η προσφορά 
στον Ελληνισμό.

Αντώνης Διαματάρης
Εχω και καναδυό εταιρίες, 

αλλά μην το κάνετε θέμα…
[Ο Ντόναλντ Τραμπ] νομί-

ζω πως ποτέ δε διαβάζει τίπο-
τα που είναι πιο μεγάλο από 
ένα tweet. Δε θα μπορούσε 
να διαβάσει το βιβλίο [μου]. 
δε διαβάζει μυθιστορήματα. 
Είναι όμως πολύ τρομακτικό 
να έχουμε ηγέτες του κόσμου 
που δεν κάνουν ό,τι μπορούν 
για ένα καλύτερο μέλλον.

Μάγια Λούντε
Πρώτα η σωστή επισήμαν-

ση για τον Τραμπ και μετά η 
αφόρητη κοινοτοπία των συγ-
γραφέων του συρμού (καλών 
ή κακών αδιάφορο) που δε 
βγαίνουν έξω από το σύστημα.

Ο Δένδιας οργάνωσε πρω-
ινό εργασίας των υπουρ-
γών Εξωτερικών της ΕΕ με 

καλεσμένους τους ομολόγους 
τους από τη Βόρεια Μακεδονία 
και την Αλβανία, για να βοηθή-
σει τις δυο γειτονικές χώρες 
να πάρουν το στάτους των υπό 
ένταξη στην ΕΕ χωρών. Πώς το 
'λεγε προεκλογικά η ΝΔ; Οτι η 
Συμφωνία των Πρεσπών είναι 
(σχεδόν) προδοτική. Εντά-
ξει, δεν είναι η Ελλάδα που θ' 
αλλάξει τους συσχετισμούς 
μέσα στην ΕΕ (ιδιαίτερα όταν 
«απέναντι» βρίσκεται κοτζάμ 
Γαλλία), όμως στο συμβολικό 
επίπεδο η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη στέλνει το μήνυμα ότι θα 
κάνει τα πάντα για να υλοποι-
ηθεί η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. 
Κάτι τέτοια βλέπει ο Σαμαράς 
και κόβει φλέβες. Και εισηγείται 
την υιοθέτηση πολιτικής αποδέ-
σμευσης από τις Πρέσπες.

Καμιά δουλειά δεν είναι 
ντροπή. Και κανένας πρώ-

ην υπουργός και βουλευτής δεν 
πάει χαμένος, επειδή δεν κα-
τάφερε να εκλεγεί. Φτάνει το 

κόμμα του να πάρει την κυβερ-
νητική εξουσία. Ο Δημήτρης 
Σταμάτης, λοιπόν, δεξί χέρι του 
Σαμαρά, τοποθετήθηκε πρόε-
δρος του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων. Πού να τρέ-
χει τώρα να κάνει το δικηγόρο 
στα 70 του… Δε νομίζουμε ότι 
χρειάζονται περαιτέρω σχόλια. 
Τα λέει όλα η είδηση.

Τι τραβάει το κακόμοιρο 
το ζωντανό. Να πρέπει να 

κουβαλάει το παιδοβούβαλο 
που του ήρθε να φωτογραφιστεί 

στα χιόνια…

Διευθύνων σύμβουλος στην 
εταιρία που εκδίδει τον 

«Εθνικό Κήρυκα» το καταλα-
βαίνουμε. Ομως, ο Διαματάρης 
είναι και διευθύνων σύμβου-
λος και στην κτηματομεσιτική 
Diamataris Properties Ltd.  Δεν 
ξέρουμε τι κύκλο εργασιών έχει 
αυτή η εταιρία, όμως σίγουρα 
τα κτηματομεσιτικά αναπτύσ-
σονται με στήριγμα την εκδο-
τική δραστηριότητα. Κι όπως 
συμβαίνει με όλες τις μπίζνες, 

οι ανταγωνιστές του Διαματάρη 
«χτύπησαν» αποκαλύπτοντας 
την επιχειρηματική του δρα-
στηριότητα, την οποία δεν είχε 
καν την ευθιξία να αναστείλει 
(εικονικά έστω) όταν ο Κούλης 
τον έκανε υπουργό του.

Διαβάσαμε στα… υπεράνω 
υποψίας «Νέα» του Μαρι-

νάκη, ότι με απόφαση της δι-
άσημης υφυπουργού Δόμνας, 
αναπληρωτής πρόεδρος στο 
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας (δημιουργήθηκε από τη 

συγχώνευση τριών δομών υπο-
στήριξης ατόμων με αναπηρία) 
διορίστηκε κάποιος Πολύβιος 
Κασιδόπουλος, ο οποίος, εκτός 
από πρόεδρος της ΝΟΔΕ Δο-
μοκού, είναι και ιδιοκτήτης 
μπαρ και… λαϊκός τραγουδι-
στής. Απ' όσο τον είδαμε σε 
βίντεο που κυκλοφορεί, ωραία 
το πάει το ντιριντάχτα ο κύρι-
ος αναπληρωτής πρόεδρος. Ο 
κατάλληλος άνθρωπος βρέ-
θηκε στην κατάλληλη θέση. 
Κομματάρχης του Σταϊκούρα 
και να μην «αποκατασταθεί» δε 
γίνεται.

14/12: Σαλβαδόρ: Ημέρα επανάστασης 
14/12/1920: Απόπειρα δολοφονίας βασιλιά Κων-
σταντίνου (Μιλάνο) 14/12/1968: Βόμβα (ΔΕ) 
στον κινηματογράφο «Παλλάς» την ώρα προβολής 
χουντικών επικαίρων, ελαφρός τραυματισμός 
ενός θεατή 14/12/1976: Εκτέλεση Ευάγγε-
λου Μάλλιου (17Ν) 14/12/2003: Σύλληψη Σα-
ντάμ Χουσεΐν 15/12/1954: Διαδηλώσεις για το 
Κυπριακό στην Αθήνα, 25 αστυνομικοί και 38 
πολίτες τραυματίες 15/12/1961: Θανατική κα-
ταδίκη ναζί Αντολφ Αιχμαν 15/12/1967: Ιδρυση 
«Ρήγα Φεραίου» από φοιτητές του ΠΑΜ 16/12: 
Μπαχρέιν: Εθνική γιορτή, Μπαγκλαντές: Ημέ-
ρα νίκης (1971), Νεπάλ: Ημέρα συντάγματος 
(1962) 16/12/1974: Θάνατος Κώστα Βάρνα-
λη 16/12/1976: Κηδεία Μάλλιου - «αγα-

νακτισμένοι» αστυνομικοί σε συνεργασία 
με χουντικούς τραυματίζουν μαζικά δημο-
σιογράφους 16/12/1990: Δύο ρουκέτες κατά 
γραφείων ΕΟΚ (17 Ν) 17/12: Κολομβία: Ημέρα 
ανεξαρτησίας (1819), Μπουτάν: Εθνική γιορτή 
17/12/1978: 39 βόμβες σε Αθήνα και Πει-
ραιά ως «μνημόσυνο» για τον νεκρό βασα-
νιστή Μάλλιο από ακροδεξιούς, επτά πε-
ραστικοί τραυματίες 17/12/1981: Οι Ερυθρές 
Ταξιαρχίες απαγάγουν τον αμερικανό στρατη-
γό Τζέιμς Λι Ντόζιερ 17/12/2018: Βόμβα στις 
εγκαταστάσεις του «Σκάι» (Οργάνωση Λαϊκών 
Αγωνιστών) 18/12: Ημέρα μετανάστη, Νίγηρας: 
Ημέρα δημοκρατίας (1958) 18/12/1943: Γερ-
μανοί εκτελούν 118 κατοίκους της Δράκει-
ας Μαγνησίας 18/12/1954: Γενική απεργία 

και αιματηρές διαδηλώσεις στην Κύπρο, 
35 τραυματίες, 37 συλλήψεις 19/12/1924: 
Καθιέρωση οκτάωρου (48ωρο εβδομαδιαίως) 
στην Ελλάδα 19/12/1980: Επιστροφή Ελλάδας 
στο στρατιωτικό σκέλος του NATO από το οποίο 
είχε αποχωρήσει τον Αύγουστο του 1974 μετά 
τον Αττίλα II 19/12/1990: Εκτέλεση ψυχία-
τρου Μάριου Μαράτου (Επαναστατική Αλληλεγγύη) 
19/12/1994: Χτύπημα «Citibank» Χαλανδρίου 
(17Ν) 20/12/1950: Σύλληψη Νίκου Μπελογιάν-
νη 20/12/1968: Δίκη «29 Μάη» (Θεσσαλονίκη), 
τρεις καταδίκες 20/12/1972: Ο Χαρίλαος Φλω-
ράκης εκλέγεται γενικός γραμματέας του ΚΚΕ 
20/12/1973: Εκτέλεση ισπανού (φρανκικού) 
πρωθυπουργού Λουίς Καρέρο Μπλάνκο (ΕΤΑ) 
20/12/1995: Ιδρυση ΔηΚΚι (Δημήτρης Τσοβόλας).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Αυτό δεν είναι για πλάκα u 27χρονος 
στην Αλάσκα σκότωσε την αδερφή του 
επειδή τον μπλόκαρε στο facebook u 

Κάτι πρέπει να γίνει μ' αυτή την αρρώ-
στια u Ας αναλάβουν κάποια δράση οι 
αριστεροί νέοι u Γιατί βλέπουμε πολ-
λούς «άρρωστους» γύρω μας u Συλλο-
γικότητα με αγνώστους δε χτίζεται u 

Μόνο ατομικότητες που εκτονώνουν 
τη μοναξιά και την απελπισία τους u 

Και ακολουθούν τον όποιο Πολάκη και 
την όποια Αγαπηδάκη u Στη Γαλλία 
οι μπάτσοι διαμαρτυρήθηκαν για το 
Ασφαλιστικό Μακρόν αποκλείοντας 
αστυνομικά τμήματα u Λίγο παρακά-
τω, οι συνάδελφοί τους «καταχέριαζαν» 
διαδηλωτές για την ίδια υπόθεση u 

«Απεργούσαν» μόνο όσοι μπάτσοι είχαν 
ρεπό u Ποιος μας λείπει αυτή την πε-
ρίοδο; u Η προεδράρα ο Καμμένος u 

Ουδείς μπορεί να τον αντικαταστήσει 
στην αντιτουρκική ρητορική u «Ενα χι-

λιοστό να κάνουν, θα τους τσακίσουμε» 

u «Η Τουρκία ν' αφήσει τα ανατολίτικα 
καουμποϊλίκια» u Αν υποψιαστώ ότι η 
προεδράρα τουμπεκιάζεται, για να μη 
θυμώσει τον Κούλη και αμολήσει καμιά 
προανακριτική για τον μεσάζοντα της 
Αραβίας, θα πεθάνω u Το χειρότερο 
με τη Φώφη είναι πως έχει πιστέψει ότι 
είναι πολιτικός αρχηγός u Και μιλάει 
με τέτοιο ύφος u Και πάντα στο πρώτο 
ενικό u Ο,τι χειρότερο για τη Φώφη και 
τα φλώρια της u Για μας το καλύτερο 

u Με τόση μαυρίλα γύρω μας, γελάει 
λίγο το χειλάκι μας u Να, τις προάλλες 
διέγραψε πέντε παντελώς άγνωστους 
κιναλίτες που κατέβηκαν με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ στο Οικονομικό Επιμελητήριο 

u «Σε όλα τα κόμματα με διαγραφές 
χτίζονται τα αρχηγικά προφίλ» δια-
βάσαμε στα «Νέα» u Και κόντεψε να 
μας πέσει το σαγόνι, που θα 'λεγε και 
ο Τριντό u Αλατης ο Διαματάρης: u 

Σε δυο εταιρίες «τσέο» u Την ομογέ-
νεια, πάντως, δεν την ενώνει, όπως μας 
έλεγε ο Κούλης u Ομογενειακό σάιτ 
(e-kalami) τον έβγαλε στη σέντρα u Οι 
εγχώριοι αντίπαλοι της κυβέρνησης δεν 
είχαν πάρει χαμπάρι u Να τολμήσουμε 
να ρωτήσουμε; u Η Ρεγγίνα Βάρτζελη 
γιατί δεν είναι ανάμεσα στις 120 πρά-
σινες προσωπικότητες που υπέγραψαν 
υπέρ ΣΥΡΙΖΑ; u Αρνήθηκε η ίδια, την 
απέκλεισε ο Τζουμάκας ή απλώς την 
ξέχασαν; u Κατάλαβε κανείς γιατί 
απελάθηκε ο πρέσβης της Λιβύης; u 

Τζάμπα μαγκιά στον πρέσβη ανύπαρ-
κτου κράτους, ασφαλώς u Ισως και κάτι 
άλλο u Μάλλον ο πρέσβης ήταν με τον 
φύλαρχο Σαράζ, ενώ «εμείς» είμαστε με 
τον φύλαρχο Χαφτάρ u Μιλάμε τους 
τελείωσε ο Πολ u Μα φωτάκια είν' αυ-
τά στη Βασιλίσσης Σοφίας; u «Είναι 
σαν να βγάλεις αύριο τους εύζωνες με 
ροζ φουστανέλες»! u Κι εμείς καθό-

μαστε με σταυρωμένα χέρια, συντρό-
φισσες και σύντροφοι u Κι αφήνουμε 
τον Γερουλάνο να κάνει μόνος του την 
αντίσταση! u Και να εισπράττει όλο το 
πολιτικό κέρδος u Τώρα, θα μας πείτε, 
ότι τα φωτάκια ένα στόχο υπηρετούν u 

Να ντύσουν τη γύμνια μιας πόλης βου-
τηγμένης στη φτώχεια και την εξαθλίω-
ση u Απόξω μπέλα-μπέλα κι από μέσα 
κατσιβέλα, όπως λένε και στο χωριό μου 

u «Υπολανθάνουσας οικειότητα» διαπί-
στωσε μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν 
ο υπουργός Παναγιωτόπουλος u Τιτα-
νοτεράστιος u Και ως γλωσσοπλάστης 

u Eκανε ρεκόρ με 105 tweets σε μια 
μέρα u Ο Τραμπ, την περασμένη Κυ-
ριακή u Με θέμα την παραπομπή του 
από τους Δημοκρατικούς u Συζητήθη-
κε πολύ, λέει, το total black ντύσιμο της 
Νοτοπούλου u Λογικό u Μόνο έτσι 
μπορεί να εντυπωσιάσει u Γιατί άμα 
ανοίγει το στόμα… u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Η διαφθορά υπονομεύει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, 
τα ίδια τα θεμέλια των ευρωπαϊκών κοινωνιών μας. Με την 

πάροδο του χρόνου, η επιρροή της οξύνει τις ανισότητες και 
υπονομεύει την κοινωνική συνοχή. Εχουμε σημειώσει σημαντική 

πρόοδο ως Ενωση με την πάροδο των ετών, αλλά πρέπει να 
γίνουν περισσότερα. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με 

τις εθνικές αρχές, τους διεθνείς οργανισμούς, την κοινωνία των 
πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα για την εξάλειψη της διαφθοράς.

Ιλβα Γιοχάνσον
Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Με τους πασόκους στη ροζ 
πασαρέλα

Δεν ήταν καμιά νέα φουρνιά πασόκων οι 120 που υπέγραψαν  
κείμενο για τη συστράτευσή τους με τον ΣΥΡΙΖΑ. Γνωστοί και 
μη εξαιρέτοι είναι όλοι τους και έχουν συμπεριληφθεί στα 694 
μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ. 
Απλά, ήθελαν να κάνουν και μια δική τους εκδήλωση, με ομιλη-
τή τον Τσίπρα, φυσικά, για να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στο 
γεγονός της προσχώρησής τους στον «νέο» ΣΥΡΙΖΑ με ισότιμο 
τρόπο. «Σ’ αυτό το πατριωτικό προσκλητήριο συμμετέχουμε ενερ-
γά και καλούμε όσους μπορούν και θέλουν να σταθούμε μαζί 
με τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, να 
συνταχθούμε σε ένα νικηφόρο βηματισμό, που διασφαλίζει την 
λαϊκή ενότητα στη βάση, δημιουργεί ισχυρά ερείσματα σε όλους 
τους κοινωνικούς και κρατικούς θεσμούς, επικρατεί σε εκλογικές 
αναμετρήσεις στα συνδικάτα, την αυτοδιοίκηση και στη Βουλή, 
στοχεύει σε μία νέα προοδευτική διακυβέρνηση που θα εφαρμό-
σει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της πραγ-
ματικής οικονομίας με αναπτυξιακή προοπτική», έγραφαν στην 
ανακοίνωση που εξέδωσαν.

Δε διαφεύγει της προσοχής η αναφορά τους στον Τσίπρα (και 
όχι στον ΣΥΡΙΖΑ) και η μπηχτή για την απουσία αποκλεισμών και 
διακρίσεων (που αφορά τους συριζαίους με το… αριστερόμετρο).  
Μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης, 
τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί όπως τα σχεδίασαν οι Τσιπραί-
οι και οι ενστάσεις των 53+ και άλλων μικροφραξιών πετάχτηκαν 
στα σκουπίδια. Οπότε για τους πασόκους το καθήκον είναι όχι 
μόνο και όχι τόσο να μαζέψουν και άλλους πασόκους (αυτό δεν 
είναι και τόσο εύκολο), όσο να κατοχυρώσουν την παρουσία τους 
ως διακριτού πόλου που αναφέρεται στον Τσίπρα και μόνο σ' αυ-
τόν (αυτά οι πασόκοι τα παίζουν στα δάχτυλα, γιατί είχαν μάθει 
να αναφέρονται πάντοτε στον αρχηγό).

Και ο Τσίπρας, βέβαια, είχε κάθε λόγο να παραστεί και να μιλή-
σει στη συγκέντρωση των πασοκοσυριζαίων. Οι οποίοι μαζεύτη-
καν σε πλήρη ολομέλεια στο ΚΑΡΑΒΕΛ. Οχι μόνο οι 120, αλλά και 
οι προηγούμενες φουρνιές που εντάχθηκαν στον ΣΥΡΙΖΑ, από 
Σπίρτζη μέχρι Ξενογιαννακοπούλου. Πέραν του ότι αυτοί αποτε-
λούν όχημα για να κατοχυρώσει τη συγκομιδή παλιών πασοκικών 
ψήφων και να διεμβολίσει ό,τι απέμεινε από το άλλοτε κραταιό 
ΠΑΣΟΚ, ελπίζει ότι με τη νέα εσοδεία πασόκων θα καταφέρει 
να πετύχει την πολυπόθητη διείσδυση στα αστικοποιημένα συνδι-
κάτα και τη δημοτική διοίκηση, χώρους στους οποίους η επιρροή 
του ΣΥΡΙΖΑ είναι εντελώς αναντίστοιχη με το γενικό εκλογικό 
του ποσοστό.

Σε ό,τι αφορά τα συνδικάτα, δε βλέπουμε «φίρμες» της συν-
δικαλιστικής γραφειοκρατίας να περνούν από το ΠΑΣΟΚ στον 
ΣΥΡΙΖΑ. Αν εξαιρέσουμε το χώρο της ΔΕΗ (με Φωτόπουλο, Αδα-
μόπουλο και την παρέα τους), οι υπόλοιποι χώροι, σε ιδιωτικό 
και δημόσιο τομέα, παραμένουν στον έλεγχο γραφειοκρατικών 
κλικών (η κλίκα Παναγόπουλου κυρίως) που εξακολουθούν να 
έχουν δεσμούς με το ΠΑΣΟΚ. Βρίσκονται πιο κοντά στη ΝΔ παρά 
στον ΣΥΡΙΖΑ. Ομως, και στο χώρο της δημοτικής διοίκησης δεν 
είναι θεαματικές οι μεταγραφές. Η πλειοψηφία των πασόκων 
που πέρασαν στο ροζ στρατόπεδο έχουν ένα «πρώην» μπροστά 
στην ιδιότητά τους. Ομως, σε σχέση με τις ανύπαρκτες δημοτικές 
παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται να έχουν καλύτερα πόστα, ενώ 
ξέρουν καλά το παιχνίδι της διαπλοκής σε τοπικό επίπεδο, επειδή 
το παίζουν χρόνια τώρα. Ο Τσίπρας, λοιπόν, ευελπιστεί ότι αυτοί 
οι «κωλοπετσωμένοι» πασόκοι θα του δώσουν τη δυνατότητα να 
στήσει τοπικούς μηχανισμούς, αντίστοιχους του μεγέθους ενός 
κόμματος εξουσίας, όπως είναι πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο φιλοκυβερνητικός Τύπος στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία 
οποιουδήποτε στελέχους της φράξιας των 53+ από την εκδήλωση 
του «Κάραβελ». Επέλεξαν να πάνε σε εκδήλωση του «Ινστιτού-
του Νίκος Πουλαντζάς», που προγραμματίστηκε -προφανώς όχι 
τυχαία- για την ίδια ώρα. Είναι το δικό τους «μαγαζί», μ' αυτό θα 
πορευτούν. Πώς όμως; Ως μια φράξια του καινούργιου ΣΥΡΙΖΑ 
που στήνει ο Τσίπρας παρέα με παλιούς και νεοφερμένους στον 
ΣΥΡΙΖΑ πασόκους. Στο συνέδριο θα μετρήσουν τις δυνάμεις 
τους και θα τις βρουν σίγουρα αναλογικά μικρότερες σε σχέση 
με το παρελθόν. Εκεί θα μείνουν, όμως, και θα παριστάνουν την… 
αριστερή συνείδηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οπως έκαναν κάποιες «σοσι-
αλιστικές» φράξιες του ΠΑΣΟΚ, τις οποίες ο Α. Παπανδρέου 
αντιμετώπιζε με χαμόγελο συγκατάβασης.

Στα αστικά κόμματα εξουσίας (και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αστικό 
κόμμα εξουσίας - μόνο απατεώνες τύπου 53+ ισχυρίζονται το 
αντίθετο), ο αρχηγός έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα: όταν το 
κόμμα βρεθεί στην κυβέρνηση, ως πρωθυπουργός έχει απόλυτη 
εξουσία να διορίζει και να παύει υπουργούς και μέσω αυτών να 
διορίζει και να παύει στελέχη στον κρατικό μηχανισμό, τους φο-
ρείς του και τις επιχειρήσεις που ελέγχει. Επομένως, οι φράξιες 
του κόμματος είναι υποχρεωμένες να σέβονται τις ισορροπίες. 
Αν παρατραβήξουν το σκοινί, αυτό θα σπάσει και στο έδαφος 
θα βρεθούν οι φραξιονιστές.

Τα επίχειρα της πρόσδεσης στην αμερικάνικη στρατηγική

Συνέντευξη Τσίπρα στο κα-
νάλι  ΤRΤ. Καμαρώνει για 

την εξωτερική πολιτική της 
κυβέρνησής του: «Aναβαθμί-
σαμε τη γεωπολιτική σημασία 
και το ρόλο της χώρας. Σας 
θυμίζω ότι οι τριμερείς στρα-
τηγικού χαρακτήρα συνεργα-
σίες της Ελλάδος, της Κύπρου 
με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την 
Ιορδανία, σημαντικές χώρες 
στην περιοχή, αναπτύχθηκαν 
επί των ημερών της κυβέρνη-
σης του ΣΥΡΙΖΑ και έδωσαν 
τη δυνατότητα να αλλάξουν οι 
γεωπολιτικές ισορροπίες στην 
περιοχή, κυρίως μέσα από την 
προώθηση ενός στρατηγικής 
σημασίας ενεργειακού έργου, 
του αγωγού East Med που σχε-
διάζεται να μεταφέρει τις ενερ-
γειακές πηγές της Ανατολικής 
Μεσογείου από τα κοιτάσματα 
του Λεβιάθαν, ή και της Κύ-
πρου,  προς την Κρήτη και από 
την Κρήτη προς την Ηπειρωτική 
Ελλάδα και από εκεί στην Ευ-
ρώπη».

Κι αμέσως μετά το «μπου-
μπουνάει», μην αντιλαμβανό-

μενος μάλλον τι ακριβώς λέει: 
«Αυτό το ενεργειακό στρατηγι-
κού σημασίας project είναι που 
άλλαξε τις ισορροπίες και αυτή 
η επιτυχία μας, αυτό το έργο να 
προωθηθεί, να πείσουμε το Ισ-
ραήλ να μην προχωρήσει δηλα-
δή σε αγωγό προς την Τουρκία, 
αλλά προς την Ελλάδα και να 
έχουμε τη στήριξη των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών σε αυτό το έργο, 
η οποία  αναδείχθηκε και από 
τη στρατηγική συνεργασία 3+1 
δηλαδή Ελλάδα – Κύπρος – Ισ-
ραήλ, συν Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής, είναι που δημι-
ούργησε μια διαφορετική γεω-
γραφία, επιτρέψτε μου να πω, 
διαφορετική ισορροπία στην 
περιοχή και έχει οδηγήσει σή-
μερα την Τουρκία σε μια σειρά 
από παραβατικού χαρακτήρα 
ενέργειες ως προς το Διεθνές 
Δίκαιο, προκειμένου ακριβώς 
να αποτρέψει αυτή τη δυσμενή 
για τα συμφέροντά της ισορρο-
πία, που εμείς δημιουργήσαμε».

Τι περιέγραψε; Οτι η κυβέρ-
νησή του προώθησε το αμερι-
κανοϊσραηλινό σχέδιο απομό-

νωσης της Τουρκίας, που άλλα-
ξε τις ισορροπίες στην περιοχή 
και οδήγησε την Τουρκία στις 
δράσεις της στην Ανατολική 
Μεσόγειο, προκειμένου να 
υπερασπιστεί τα συμφέροντά 
της που πλήττονταν.

Πέρα από τον κυνισμό της 
τοποθέτησης Τσίπρα, υπάρ-
χουν μια σειρά ερωτήματα 
που έχουν να κάνουν με την 
πρακτική πλευρά της εξωτε-
ρικής πολιτικής ενός αστικού 
κράτους, όπως το ελληνικό.

Οι Αμερικανοί ήθελαν να 
στριμώξουν την Τουρκία, προ-
κειμένου να προσαρμοστεί 
πλήρως στους δικούς τους 
σχεδιασμούς στη Μέση Ανα-
τολή. Οι σιωνιστές ήθελαν 
να στριμώξουν την Τουρκία, 
επειδή ο Ερντογάν το έπαιζε 
χαλίφης των μουσουλμάνων, 
σπεκουλάροντας και με το 
Παλαιστινιακό. Το ελληνικό 
κράτος γιατί έπρεπε να αλ-
λάξει την εξωτερική πολιτική 
του; Τι λόγο είχε να μπει σε μια 
στρατηγική σύμπραξη με τους 
σιωνιστές; Τι θα κέρδιζε; Οχι 

βέβαια τον αγωγό East Med, 
που είναι ένα σχέδιο στα χαρ-
τιά, με ελάχιστες πιθανότητες 
υλοποίησης ακόμα και στο 
μακρινό μέλλον (το κόστος 
κατασκευής και συντήρησης 
είναι τεράστιο). Η στροφή 
έγινε από την κυβέρνηση Γ. 
Παπανδρέου, συνεχίστηκε επί 
Σαμαροβενιζέλων και βάθυνε 
επί Τσιπροκαμμένων.

Οι Αμερικανοί κέρδισαν 
σημαντικό μέρος αυτών που 
ήθελαν να κερδίσουν από την 
Τουρκία (την οποία ουδέποτε 
θα εγκατέλειπαν, λόγω της ση-
μασίας και του βάρους της ως 
περιφερειακής δύναμης), οι 
σιωνιστές δε θα διστάσουν να 
κάνουν την κωλοτούμπα όταν 
χρειαστεί (το έχουν ξανακά-
νει έναντι της Τουρκίας) και το 
ελληνικό κράτος θα εισπράξει 
την οργή της Τουρκίας, τις πο-
λεμικές απειλές και ένα νέο 
γύρο εξοντωτικών πολεμικών 
εξοπλισμών. Και ο… αριστερός 
Τσίπρας καμαρώνει! Ο ελληνι-
κός λαός, όμως, δεν έχει κανέ-
να λόγο να καμαρώνει…

Γην και ύδωρ στους ιμπεριαλιστές
«Η Γραμματεία του ΟΗΕ 

δεν  παίρνε ι  θέση 
ούτε σχολιάζει θέματα που 
αφορούν την κυριαρχία, τα 
δικαιώματα και τις δικαιοδο-
σίες (χωρών) στις θαλάσσιες 
ζώνες τους», δήλωσε ο εκ-
πρόσωπος του ΟΗΕ Φαρχάν 
Χαγκ στην καθιερωμένη ενη-
μέρωση των δημοσιογράφων, 
σχολιάζοντας το ελληνικό 
αίτημα να μην καταχωριστεί η 
τουρκο-λιβυκή Συμφωνία, την 
οποία απέστειλε με κάθε επι-
σημότητα στον ΟΗΕ η τουρ-
κική κυβέρνηση. «Ωστόσο», 
συνέχισε ο εκπρόσωπος, «σε 
ορισμένες περιοχές, όπως σε 
κλειστές ή ημίκλειστες θάλασ-
σες, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στα συμφέροντα 
τρίτων μερών». Και έκλεισε με 
το καθιερωμένο ευχολόγιο: 
«Τούτου λεχθέντος, σύμφωνα 
με τις αρχές του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών, όλες οι δι-
αφορές πρέπει να επιλύονται 
ειρηνικά. Είμαστε βέβαιοι ότι 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 
αναγνωρίζουν την ανάγκη για 
ένα συνεχή διάλογο για αυτά 
τα ευαίσθητα θέματα».

Ολη η ουσία, βέβαια, βρί-
σκεται στην αναφορά στα 
«συμφέροντα τρίτων μερών», 
σε περιπτώσεις «κλειστών ή 
ημίκλειστων θαλασσών». Για 
το Αιγαίο είναι βέβαιο ότι χα-
ρακτηρίζεται ημίκλειστη θά-
λασσα, όμως χωρίς ιδιαίτερη 
δυσκολία μπορεί να ενταχθεί 
σ' αυτή την κατηγορία και η 
Ανατολική Μεσόγειος. Ο εκ-
πρόσωπος θα μπορούσε να 
περιοριστεί μόνο στο πρώτο 
και στο τρίτο σκέλος της δή-
λωσής του, χωρίς την εξει-
δίκευση για τις «κλειστές ή 

ημίκλειστες θάλασσες» και τα 
«συμφέροντα τρίτων μερών». 
Και βέβαια, δε θα έκανε αυτή 
την αναφορά χωρίς εντολή 
από τον Γκουτέρες, ο οποίος 
δε θα έπαιρνε τέτοια πρωτο-
βουλία, αν προηγουμένως δεν 
έκανε κάποιες διαβουλεύσεις 
με τους εκπροσώπους των 
μόνιμων μελών του Συμβού-
λιου Ασφάλειας, δηλαδή των 
ισχυρότερων ιμπεριαλιστικών 
χωρών του πλανήτη.

Η διατύπωση αποτελεί υπό-
δειγμα διπλωματικής ασάφει-
ας-σαφήνειας. Μπορεί να θε-
ωρηθεί ότι βολεύει εξίσου την 
Ελλάδα (στην περίπτωση της 
Κρήτης και των Δωδεκανήσων) 
και την Τουρκία (στην περίπτω-
ση του Αιγαίου και του Καστε-
λόριζου). Πάνω απ' όλα, όμως, 
βολεύει τους ιμπεριαλιστές, οι 
οποίοι θα κληθούν να παίξουν 
το ρόλο του επιδιαιτητή (είτε 
μέσω του Συμβούλιου Ασφά-
λειας του ΟΗΕ είτε και απευ-
θείας), όχι μόνο στις γνωστές 
ελληνοτουρκικές διαφορές 
(που χρονολογούνται εδώ και 
δεκαετίες, όταν ο όρος ΑΟΖ 
ήταν ακόμα άγνωστος και συ-
ζήτηση γινόταν μόνο για τον 
ορισμό των θαλάσσιων συνό-
ρων και της υφαλοκρηπίδας), 
αλλά και στο κόψιμο της -πέ-
ραν των χωρικών υδάτων κάθε 
χώρας- Ανατολικής Μεσογείου 
σε θαλάσσια οικόπεδα με δι-
καιώματα αποκλειστικής κρα-
τικής εκμετάλλευσης.

Η Τουρκία μάλλον έκανε την 
κίνηση «ρουά» υπογράφοντας 
τη συμφωνία με την κυβέρνη-
ση της… πόλης-κράτος Τρίπο-
λης του Σαράζ. Δεν έχει καμιά 
σημασία για το τουρκικό κρά-
τος αν θα βγουν κάποιες ανα-

κοινώσεις από όργανα, όπως 
π.χ. η σύνοδος κορυφής της 
ΕΕ, που θα χαρακτηρίζουν τη 
συμφωνία άκυρη και μη παρά-
γουσα έννομα αποτελέσματα.  
Σημασία για την Τουρκία έχει 
ότι έβαλε το θέμα του μοιρά-
σματος της Ανατολικής Με-
σογείου στη διεθνή ατζέντα, 
βγαίνοντας από την απομόνω-
ση στην οποία προσπαθούσε 
να την κλείσει το κουαρτέτο 
Ισραήλ, Αιγύπτου, Ελλάδας 
και Κύπρου. Η «κυβέρνηση» 
του Σαράζ ήταν η μόνη που 
υπήρχε περίπτωση να δεχτεί 
να παίξει αυτό το παιχνίδι. Πή-
ρε τα ανταλλάγματά της και το 
έπαιξε. Ετσι, η Τουρκία που στη 
Μεσόγειο δεν είχε ορίσει ΑΟΖ 
με καμιά χώρα, έχει τώρα μια 
ρύθμιση, πάνω στην οποία θα 
στηρίξει τις επόμενες ενέργει-
ές της. 

Το αν αυτή η ρύθμιση είναι 
άκυρη ή έγκυρη, δεν έχει κα-
μιά σημασία. Η τουρκο-λιβυκή 
συμφωνία μπορεί να αμφισβη-
τηθεί είτε de facto (να πάει, για 
παράδειγμα, η Ελλάδα και να 
συμφωνήσει ρύθμιση ΑΟΖ με 
την Κύπρο και μετά να αρχί-
σει έρευνες σε περιοχή που 
τέμνεται με την περιοχή που 
έχει οριστεί ως τουρκική ή 
λιβυκή ΑΟΖ) είτε de jure (να 
δεχτεί η Αίγυπτος να ρυθμίσει 
ΑΟΖ με την Ελλάδα, πράγμα 
που δεν κάνει, για να μην έρθει 
σε σύγκρουση με την Τουρκία, 
μολονότι έχει τεθεί από ελλη-
νικής πλευράς εδώ και σχεδόν 
δυο δεκαετίες). Και στη μια 
και στην άλλη περίπτωση, η 
Τουρκία επισείει την πολεμική 
απειλή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι 
τελευταίες δηλώσεις τούρκων 
κυβερνητικών παραγόντων 
επιμένουν στο ότι η χώρα 

τους δε θα επιτρέψει μονο-
μερείς ενέργειες από άλλες 
χώρες. Δεν υποστηρίζουν ότι 
η Τουρκία θ' αρχίσει έρευνες 
στην περιοχή που έχει ορίσει 
ως ΑΟΖ με τον Σαράζ.

Είναι φανερό ότι αντικει-
μενικός σκοπός της Τουρκίας 
είναι να βγει από την απομό-
νωση και να εξαναγκάσει τις 
άλλες χώρες της περιοχής 
(κυρίως Ελλάδα, Ισραήλ, Αί-
γυπτο και Λίβανο, γιατί την 
Κύπρο δεν την  αναγνωρίζει) 
να κάνουν απευθείας διαπραγ-
ματεύσεις μαζί της για μια συ-
νολική ρύθμιση των ΑΟΖ στην 
Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτό το ξέρει η ελληνική 
πλευρά, γι' αυτό και άρχισε 
να… οικοδομεί ισχυρές δι-
εθνείς συμμαχίες. Μ' άλλα 
λόγια, να δίνει γην και ύδωρ 
στους ιμπεριαλιστές, αναζητώ-
ντας ευμενή μεταχείρισή της. 
Ομως, είναι άλλο οι ανακοινώ-
σεις που μπορεί να βγάλουν οι 
ιμπεριαλιστές (οι ΗΠΑ, για πα-
ράδειγμα, «μάζεψαν» κιόλας 
την αρχική δήλωση καταδίκης 
της Τουρκίας) και άλλο η πρα-
κτική πολιτική. Αρκεί να θυμη-
θούμε ότι η επιβολή κυρώσεων 
(της πλάκας βέβαια) κατά της 
Τουρκίας για γεωτρήσεις στην 
ΑΟΖ της Κύπρου, χώρας-μέ-
λους της ΕΕ, αποφασίστηκε 
πριν από έξι μήνες και ακόμα 
δεν εφαρμόστηκε τίποτα.

Ολα δείχνουν ότι έχουμε 
μπει σε μια περίοδο διπλωμα-
τικής (τουλάχιστον) έντασης, 
την οποία θα κληθούν να διευ-
θετήσουν οι ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις, οι οποίες άλλωστε 
είναι αυτές που θ' αρπάξουν 
όποιον φυσικό πλούτο βρίσκε-
ται στην Ανατολική Μεσόγειο.
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Τα κατεβασμένα μούτρα 
του Πούτιν (άριστου δια-

χειριστή της τέχνης της εικό-
νας), το ηλίθιο χαμόγελο του 
Ζελένσκι (ενός κωμικού της 
τηλεόρασης που βρέθηκε ξαφ-
νικά στο ίδιο τραπέζι με τρεις 
από τους ισχυρότερους ιμπερι-
αλιστές ηγέτες του πλανήτη), 
το τυπικό-υπηρεσιακό ύφος 
της Μέρκελ και το χαμόγελο 
του Μακρόν (που τόσο έχει 
ανάγκη την εικόνα ενός ηγέτη 
παγκόσμιου διαμετρήματος), 
μπορεί να περιγράφουν διάφο-
ρες δευτερεύουσες πολιτικές 
ή παραπολιτικές πλευρές της 
τετραμερούς του Ελιζέ, όμως 
εκείνο που κυριάρχησε στη σύ-
νοδο ήταν το γεγονός ότι για 
πρώτη φορά συναντήθηκαν 
τετ-α-τετ ο Βλαντιμίρ Πούτιν 
και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ουδέτερο έδαφος, χωρίς 
την παρουσία του Τραμπ, με 
ενδιάμεσους μόνο το ηγετικό 
δίδυμο του γερμανογαλλικού 
άξονα. Γεγονός που έστειλε το 
μήνυμα ότι η Ευρώπη (και μά-
λιστα η ηπειρωτική Ευρώπη, 
χωρίς τη Βρετανία) μπορεί να 
ρυθμίζει μόνη της τα του οίκου 
της, χωρίς αμερικάνικη διαμε-
σολάβηση (και υπαγόρευση).

Η συνάντηση έλαβε χώρα: 
- Ελάχιστες μέρες μετά τη 

σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ 
στο Λονδίνο, που απασχό-
λησε περισσότερο με τα ξε-
κατινιάσματά της (δημόσιοι 
διαξιφισμοί Τραμπ-Μακρόν, 
χλευασμός του Τραμπ από 
τους Τριντό, Μακρόν, Τζόνσον 
και Ρούτε σε «πηγαδάκι» λίγο 
πριν από το δείπνο της βασί-
λισσας, συνεχείς βολές του 
Τραμπ προς τις χώρες που δε 
διαθέτουν το 2% του ΑΕΠ τους 
για εξοπλισμούς) παρά με τις 
αποφάσεις που πήρε.

- Την ώρα που ο Τραμπ οδη-
γείται από το Κογκρέσο ως κα-
τηγορούμενος στη Γερουσία, 
με την κατηγορία ότι εκβίαζε 
τον Ζελένσκι, όχι χάριν των 
αμερικάνικων κρατικών συμ-

φερόντων, αλλά προκειμένου 
ο τελευταίος να βοηθήσει 
τον προσωπικό δικηγόρο του 
Τραμπ να βρει στοιχεία σε 
βάρος του Μπάιντεν, ώστε ο 
Τραμπ να τα χρησιμοποιήσει 
ενάντια στον υποψήφιο των 
Δημοκρατικών στην προεκλο-
γική του εκστρατεία για τις 
προεδρικές εκλογές του 2020.

- Λίγες μέρες μετά την 
προειδοποίηση της αμερικά-
νικης κυβέρνησης ότι μπορεί 
να επιβάλει κυρώσεις για την 
ολοκλήρωση της κατασκευής 
του ρωσογερμανικού αγωγού  
Nord Stream-2 και την απάντη-
ση της Γερμανίας, ότι οι Αμερι-
κάνοι πρέπει να κοιτάζουν τη 
δουλειά τους και να μην ανα-
κατεύονται σε υποθέσεις που 
δεν τους αφορούν (γράφουμε 
σχετικά στις διπλανές στήλες).

Ο Ζελένσκι, σε ρόλο καρπα-
ζοεισπράκτορα, είχε ανεβάσει 
ένα βίντεο στο facebook, στο 
οποίο έλεγε ότι η συνάντηση 
«είναι ήδη μια νίκη για την Ου-
κρανία»! Το έχει ανάγκη αυτό, 
γιατί βαλλόταν από τους αντι-
πάλους του για υποχωρήσεις 
έναντι της Ρωσίας. Για να φα-
νεί, πάντως, ποιος είναι ο νικη-
τής, ο Πούτιν φρόντισε, λίγη 
ώρα πριν από την έναρξη της 
συνόδου, να ανακοινώσει το 
ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών 
ότι εξέδωσε ρωσικιά διαβατή-
ρια για 125.000 κατοίκους της 
Ανατολικής Ουκρανίας που 
κατοικούν σε περιοχές που 
ελέγχονται από αυτονομιστι-
κά κινήματα (Ντονέτσκ και 

Λουχάνσκ)!
Οταν η Ρωσία ανακοίνωσε 

τον περασμένο Απρίλη ότι 
απλοποιεί τη διαδικασία από-
κτησης ρωσικού διαβατηρίου 
για τους κατοίκους αυτών των 
περιοχών, ο Ζελένσκι ξεσήκω-
σε τον κόσμο και κάλεσε τη 
Δύση να επιβάλει νέες κυρώ-
σεις στη Ρωσία (πράγμα που 
δεν έγινε, φυσικά). Τώρα, μετά 
τη σφαλιάρα, ο Πούτιν του 
έδωσε και μια μεγαλοπρεπή 
κλωτσιά, αναγκάζοντάς τον να 
καθήσει στο τραπέζι απέναντί 
του, την ίδια ώρα που αυτός 
μοίραζε ρωσικά διαβατήρια σε 
κατοίκους περιοχών που ανή-
καν στην Ουκρανία. Φάνηκε, 
έτσι, καθαρά ποιος είναι το 
αφεντικό στη σχέση Ρωσίας-
Ουκρανίας.

Επίσης, ο Πούτιν έθεσε ως 
όρο για να πάει στη συνάντηση 
του Ελιζέ, να μην υπάρχει στην 
ατζέντα το ζήτημα της Κριμαί-
ας, η προσάρτηση της οποίας 
είναι τελειωμένη υπόθεση για 
τη Ρωσία. Και, φυσικά, ο όρος 
του έγινε δεκτός. Οχι μόνο 
από τους Μέρκελ και Μακρόν, 
αλλά και από τον Ζελένσκι. Ο 
οποίος επέστρεψε στο Κίεβο 
με άδεια χέρια, γιατί μάλλον 
ο Πούτιν ζητούσε πολλά για 
να προχωρήσει έστω και σε 
μικρές παραχωρήσεις, όπως 
μια ανταλλαγή κρατουμένων.

Από την άλλη πλευρά, ο 
Πούτιν κέρδισε αυτά που 
προσδοκούσε να κερδίσει, 
καθώς οι ευρωπαίοι ιμπερι-
αλιστές ηγέτες έσυραν τον 

Ζελένσκι στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων, αλλάζοντας 
την ατζέντα: αντί για κυρώσεις 
και απειλές κατά της Ρωσίας, 
που από τη Δύση θεωρούνταν 
ως η αιτία του προβλήματος, η 
Ρωσία έγινε μέρος της λύσης, 
με εργαλείο τη διαπραγμάτευ-
ση. Ετσι, η αμερικάνικη πολιτι-
κή, την οποία ακολουθούσαν 
οι κυβερνήσεις-μαριονέτες 
του Κιέβου (θυμηθείτε την 
απομαγνητοφώνηση της τη-
λεφωνικής τους επικοινωνίας, 
που έδωσε στη δημοσιότητα 
ο Τραμπ, στην οποία ο Ζελέν-
σκι  γλείφει πατόκορφα τον 
αμερικανό πρόεδρο και του 
υπόσχεται να βοηθήσει να 
βρεθούν στοιχεία σε βάρος 
του Μπάιντεν, προκειμένου 
να πάρει μια πρόσκληση για 
την Ουάσινγκτον), παραμερί-
στηκε, ανοίγοντας μάλλον ένα 
νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της 
Ρωσίας με τον γερμανογαλλι-
κό άξονα και κατά συνέπεια με 
την ΕΕ.

Μιλώντας στην κοινή συ-
νέντευξη των τεσσάρων, με-
τά τη συνάντηση, ο Μακρόν 
χαρακτήρισε επίτευγμα αυτή 
καθαυτή τη συνάντηση Πού-
τιν-Ζελένσκι. Στο ίδιο μήκος 
κύματος η Μέρκελ είπε ότι, 
μολονότι υπάρχει ακόμα πολ-
λή δουλειά να γίνει, υπάρχει 
«καλή θέληση για να επιλυ-
θούν δύσκολα ζητήματα». Σε 
συνέντευξη που έδωσε τον 
Νοέμβρη στον Economist, ο 
Μακρόν είχε μιλήσει για επα-
νέναρξη του στρατηγικού δι-
αλόγου της Ουκρανίας με τη 
Ρωσία, στέλνοντας το μήνυμα 
ότι οι καπιταλιστές της ΕΕ δε 
θα θυσιάζουν μέρος από τις 
μπίζνες τους με τη Ρωσία χά-
ριν της Ουκρανίας. «Αν θέλου-
με να οικοδομήσουμε ειρήνη 
στην Ευρώπη, να ξαναχτί-
σουμε την ευρωπαϊκή στρα-
τηγική αυτονομία, πρέπει να 
ξανασκεφτούμε τη θέση μας 
έναντι της Ρωσίας», είχε πει με 
νόημα ο ηγέτης του γαλλικού 
ιμπεριαλισμού.

Αγριος ανταγωνισμός μεταξύ 
«συμμάχων»

Στα τέλη του Νοέμβρη, έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν 
να επιβάλουν κυρώσεις σε εταιρίες που παίρνουν μέρος στην 
κατασκευή του ρωσογερμανικού αγωγού φυσικού αερίου Nord 
Stream 2. Η απειλή επισημοποιήθηκε από τον υφυπουργό Εξω-
τερικών Ντέιβιντ Χέιλ.

Η απάντηση ήρθε από τη Μπούντεσταγκ, τη γερμανική ομο-
σπονδιακή Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομίας και 
Ενέργειας Κλάους Ερνστ ζήτησε από την κυβέρνηση να εξετάσει 
την επιβολή αντιμέτρων, αν οι ΗΠΑ επιβάλουν κυρώσεις για την 
κατασκευή του αγωγού.

Ο Ερνστ αναφέρθηκε στο συμβιβασμό που έχει επιτευχθεί 
σε επίπεδο ΕΕ, μετά τον οποίο ψηφίστηκε σχετική νομοθετική 
ρύθμιση από τη Μπούντεσταγκ. Αυτό σημαίνει, είπε ο γερμα-
νός συντηρητικός πολιτικός, ότι η Γερμανία έχει εξουσιοδοτηθεί 
να ρυθμίσει τα θέματα που αφορούν τα 12 τελευταία μίλια του 
αγωγού και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων ήδη ασχολείται 
μ' αυτό το θέμα. Η Κομισιόν έθεσε από τις 23 του περασμένου 
Μάη σε ισχύ την τροποποιημένη Οδηγία για το φυσικό αέριο, που 
προβλέπει ότι τρίτο κράτος δεν επιτρέπεται να κατέχει και τον 
αγωγό και το φυσικό αέριο που περνάει απ' αυτόν. Εγινε όμως 
διαχωρισμός ανάμεσα σε αγωγούς που κατασκευάστηκαν πριν 
και μετά τις 23 του Μάη.

Η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων θα αποφασίσει 
αν η εταιρία Nord Stream 2 AG θα εξακολουθήσει να εκμεταλ-
λεύεται τον αγωγό χωρίς ν' αλλάξει τίποτα, όπως έχει δικαίωμα, 
ή αν τα τελευταία χιλιόμετρα του αγωγού θα μεταφερθούν σε 
άλλους φορείς, είπε ο Ερνστ. Ομως, σε σχέση με τις αμερικάνικες 
απειλές, ο Ερνστ υπήρξε κατηγορηματικός: «Η ομοσπονδιακή 
κυβέρνηση θεωρεί αυτές τις κυρώσεις ανεδαφικές και ενάντια 
στο διεθνές δίκαιο». Και συμπλήρωσε: «Οι Αμερικανοί δε θα 
έπρεπε να ασχολούνται με το πώς αναπτύσσουμε την ενεργει-
ακή μας πολιτική. Υπ' αυτό το πρίσμα, αυτές οι κυρώσεις είναι 
απολύτως απαράδεκτες. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να 
υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι σ' αυτό.  Αν οι κυρώσεις πα-
ρεμποδίζουν τη λειτουργία του αγωγού, θα πρέπει να σκεφτούμε 
αντίμετρα, συμπεριλαμβανόμενης της αύξησης των δασμών για 
το εισαγόμενο αμερικάνικο σχιστολιθικό αέριο».

Και για να μη μείνει καμιά αμφιβολία για το πώς σκέφτονται οι 
γερμανοί καπιταλιστές, ο Ερνστ είπε πως «όσο το ρωσικό φυσικό 
αέριο είναι σημαντικά φθηνότερο και πολύ πιο φιλικό στο περι-
βάλλον από το αμερικάνικο σχιστολιθικό αέριο, η Γερμανία θα 
αγοράζει αυτό το καύσιμο». Οσο για κάποιες ανατολικοευρωπαϊ-
κές χώρες που αντιτίθενται στον Nord Stream 2, τις προέτρεψε να 
απευθυνθούν στην ΕΕ για να πάρουν οικονομική βοήθεια μέσω 
των σχετικών ταμείων. «Αυτή τη βοήθεια πρέπει να την πληρώσει 
ο προϋπολογισμός της ΕΕ, όχι οι γερμανοί καταναλωτές αερίου. 
Αλλιώς, αυτό θα οδηγούσε σε ψηλότερες τιμές αερίου στη Γερ-
μανία και στην Ευρώπη», είπε με νόημα.

Σε ό,τι αφορά τις προειδοποιήσεις περί εξάρτησης της Γερ-
μανίας από το ρωσικό αέριο (τους έπιασε ο πόνος για τη γερ-
μανική ανεξαρτησία τους Αμερικάνους!), ο Ερνστ τόνισε ότι «οι 
Ρώσοι εξαρτώνται τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό επειδή θέλουν 
να πωλούν το αέριο σ' εμάς». Και το τερμάτισε με μια αναφορά 
καθαρά πολιτικού χαρακτήρα, που πάει πέρα από τις μπίζνες με 
το αέριο και αγκαλιάζει το σύνολο των σχέσεων Δύσης-Ρωσίας: 
«Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ευρεία συναίνεση, που συμπεριλαμ-
βάνει τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, ότι θέλουμε το ρωσικό 
αέριο και θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις με τη Ρωσία. Επίσης, 
πολλοί βουλευτές αρχίζουν να υποστηρίζουν το τέλος των αντι-
ρωσικών κυρώσεων»!

Οπως βλέπουμε, ο διιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός για τον 
έλεγχο των ενεργειακών πηγών είναι σκληρός και «τρυπάει» 
τις παραδοσιακά διαμορφωμένες συμμαχίες. Η Γερμανία έχει 
συμμετάσχει (με βαριά καρδιά και με πολλές «εξαιρέσεις») στις 
κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, που αποφασίστηκαν από τη Δύση 
μετά την προσάρτηση της Κριμαίας, ουδέποτε όμως διέκοψε την 
υλοποίηση του ενεργειακού της σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει 
συνεργασία με τη Ρωσία για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αε-
ρίου, με αγωγούς που κατευθύνονται αποκλειστικά στη Γερμανία, 
υποθαλάσσια, χωρίς να παρεμβάλλονται άλλες χώρες. Τμήμα της 
γερμανικής αστικής τάξης έχει επενδύσει πολλά σ' αυτό το ενερ-
γειακό σχέδιο, το οποίο συγκρούεται με το αμερικάνικο σχέδιο, 
το οποίο στηρίζεται από τη μια στη μεταφορά αζέρικου αέριου 
σε ευρωπαϊκές χώρες μέσω αγωγών (που ελέγχουν αμερικάνικα 
μονοπώλια) και από την άλλη στη μεταφορά υγροποιημένου φυ-
σικού αέριου, που παράγουν με τη σχιστολιθική μέθοδο αμερι-
κάνοι παραγωγοί στις ΗΠΑ.

Πρέπει να θεωρούμε σίγουρο ότι θα δούμε πολλά ακόμα επει-
σόδια αυτού του πολέμου στο άμεσο μέλλον. Δεν είναι ζήτημα 
Τραμπ (ο Τραμπ απλώς παρουσιάζει το ζήτημα με το γνωστό ύφος 
του), αλλά ζήτημα ανταγωνισμού μεταξύ μονοπωλίων.

Ευρωπαϊκή υπόθεση (χωρίς τον Τραμπ)

Κουλουβάχατα

Η Τουρκία υπέγραψε Μνημόνιο για 
οριοθέτηση ΑΟΖ με την «κυβέρνη-

ση» του Φαγέζ αλ Σαράζ, η οποία ελέγχει 
μόνο το κέντρο της Τρίπολης και προσπα-
θεί να αμυνθεί από τη σκληρή πολιορκία 
των δυνάμεων του στρατηγού Χαλίφα Χα-
φτάρ, ο οποίος ελέγχει πια το μεγαλύτερο 
μέρος της Λιβύης.

Ο Σαράζ έχει κηρύξει έκπτωτο το «κοι-
νοβούλιο» της Λιβύης, που σηκώθηκε και 
έφυγε από την Τρίπολη μετακομίζοντας 
στο Τομπρούκ και αποκαθιστώντας σχέσεις 
με τον Χαφτάρ. Γι' αυτό και ο πρόεδρος του 
«κοινοβουλίου», Αγκίλα Σάλεχ Ισά, έσπευ-
σε να καταγγείλει στον ΟΗΕ το Μνημόνιο 
Τουρκίας-Λιβύης, χαρακτηρίζοντας την 
κυβέρνηση Σαράζ ως «παράνομη οντό-
τητα». Και βέβαια, έσπευσε να αποδεχτεί 
ασμένως την πρόσκληση του Τασούλα και 
να επισκεφτεί την Αθήνα, θεωρώντας αυτή 
την πρόσκληση ως αναγνώριση της νομι-
μότητας του «κοινοβουλίου» από μια χώρα 
μέλος του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Ομως, η «κυβέρνηση» του Σαράζ εξα-
κολουθεί να αναγνωρίζεται από τη Δύση 
και τον ΟΗΕ ως η νόμιμη κυβέρνηση της 
Λιβύης, διότι οι ΗΠΑ κυρίως θεωρούν ότι 
ο Χαφτάρ απέκτησε στρατιωτική ισχύ 
χάρη σε ρωσική βοήθεια. Σχετικές κατη-
γορίες εξαπέλυσε σε συνέντευξή του στο 
Bloomberg ο υπουργός Εσωτερικών της 
«κυβέρνησης» Σαράζ, Φάτι Μπασάγκα, 
ο οποίος κάλεσε τις ΗΠΑ να παρέμβουν 
και να δώσουν λύση (πολεμική επέμβαση 
εννοεί, προφανώς).

Η Ρωσία αρνείται ότι προσφέρει στρατι-
ωτική βοήθεια στον Χαφτάρ και διακηρύσ-
σει ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες για 
διευθέτηση των ένοπλων συγκρούσεων. 
Παρουσία στο πλευρό του Χαφτάρ, όμως, 
έχει η οργάνωση μισθοφόρων Wagner, 
την οποία η Δύση θεωρεί ως εξωθεσμική 
πολεμική δύναμη της Ρωσίας, αποκαλώ-
ντας τον ιδιοκτήτη της, Γεβγένι Πριγκόζιν, 
«σεφ του Πούτιν».

Ας ανακεφαλαιώσουμε: η Τουρκία υπέ-
γραψε Μνημόνιο με τη φατρία που ο ΟΗΕ 
αναγνωρίζει ως νόμιμη κυβέρνηση της Λι-
βύης, όμως «εμείς» συμμαχήσαμε με τους 
προσκείμενους στη φατρία του Χαφτάρ, 
οι οποίοι κατηγορούνται ότι παίρνουν 
στρατιωτική βοήθεια από τη Ρωσία, που 
θέλει να βάλει πόδι στην Αφρική. Μύλος 
μ' άλλα λόγια.

ΥΓ. Ο ελληνικός εθνικισμός ανακάλυ-
ψε και τον αρχηγό του λιβυκού στόλου, 
Φάρατζ αλ Μαχντάουϊ, ο οποίος έχει 
συμμαχήσει με τον Χαφτάρ και έγραψε 
στο facebook: «Θα απελευθερώσουμε 
την πρωτεύουσα, την Τρίπολη, και θα κα-
ταστρέψουμε το τουρκικό όνειρο». Μετά 
βγήκε και στον Alpha και δήλωσε: «Εχω 
διαταγή, άμα έρθουν τα ερευνητικά πλοία 
των Τούρκων, θα έχω μια λύση: να τα βου-
λιάξω εγώ»! Ελπίζουμε οι δηλώσεις του 
ναυάρχου να μην μας… κόστισαν τίποτα 
μυστικά κονδύλια.
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Την ευρωπαϊκή «πράσινη συμφω-
νία» παρουσίασε η ΕΕ την περα-

σμένη Τετάρτη (βλ. https://ec.europa.
eu/commission/presscorner/detail/
en/IP_19_6691). Πρόκειται για ένα 
κείμενο των γενικών κατευθύνσεων 
και ενεργειών, που καλύπτει όλους 
τους τομείς της οικονομίας (μεταφο-
ρές, ενέργεια, αγροτική οικονομία, 
κατασκευές, βιομηχανία), τις οποίες 
προτείνει η Κομισιόν προκειμένου να 
πιαστεί ο στόχος της «ουδέτερης πε-
ριβαλλοντικά ευρωπαϊκής ηπείρου» 
μέχρι το 2050. Τι σημαίνει αυτό; Οτι 
μέχρι το 2050 η Ευρώπη δε θα εκ-
πέμπει πλέον αέρια που ευθύνονται 
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου! 
Μεγαλεπήβολος στόχος, αν σκεφτεί 
κανείς ότι μέχρι σήμερα οι στόχοι του 
πρωτοκόλλου του Κιότο, που αποφα-
σίστηκαν το 1992 (δηλαδή πριν από 
τρεις δεκαετίες περίπου), για μείωση 
των παγκόσμιων εκπομπών ρύπων 
κατά 5.2% από τα επίπεδα του 1990 
μέχρι το 2012, πήγαν στο… βρόντο 
(από τότε οι ρύποι αυθήθηκαν σε 
ποσοστό πάνω από 63%).

Η πονηρή Κομισιόν, όμως, δεν εν-
διαφέρεται για τους παγκόσμιους 
ρύπους, αλλά για τους ευρωπαϊκούς. 
Θα μας πείτε ότι αυτά μπορεί να κά-
νει, για την Ευρώπη μπορεί να μιλήσει, 
όχι για άλλες ηπείρους, ας τα κάνει 
και να είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν 
είναι όμως έτσι τα πράγματα. Γιατί οι 
ευρωπαϊκές εταιρίες δεν λειτουρ-
γούν μόνο εντός ΕΕ αλλά και εκτός. 
Αν για παράδειγμα μία ευρωπαϊκή 
εταιρία μολύνει το περιβάλλον στην 
Κίνα ή την Ταϋλάνδη, δεν ευθύνεται 
για την παγκόσμια μόλυνση η ΕΕ; 
Αστεία πράγματα!

Ας περιοριστούμε, όμως, σε αυτά 
που υπόσχεται να θεσπίσει η Κομισι-
όν. Πριν προχωρήσουμε στις επιση-
μάνσεις μας, σημειώνουμε ότι μετά 
το θόρυβο που έγινε την προηγούμε-
νη βδομάδα, σχετικά με κείμενο της 
ΕΕ που διέρρευσε, στο οποίο ανα-
φερόταν ότι η Κομισιόν θα παρου-
σιάσει έως τον Οκτώβρη του 2020 
ένα αναλυτικό σχέδιο για τη μείωση 
των ρύπων του θερμοκηπίου κατά 
50%-55% μέχρι το 2030, στο κείμε-
νο που δημοσίευσε την περασμένη 
Τετάρτη η Κομισιόν δεσμεύτηκε ότι 

θα παρουσιάσει αυτό το σχέδιο μέσα 
στο καλοκαίρι του 2020. Ωστόσο, η 
πρόταση για τον περίφημο «ευρω-
παϊκό περιβαλλοντικό νόμο» για την 
εκμηδένιση των ρύπων μέχρι το 2050 
θα παρουσιαστεί μέχρι το Μάρτη του 
2020, δηλαδή μέσα σε τρεις μήνες.

Ας πάμε όμως στις επισημάνσεις, 
που καλό είναι να τις έχουμε υπόψη 
μας για το κατά πόσο είναι εφικτοί οι 
στόχοι της «πράσινης συμφωνίας». Τα 
παρακάτω προέρχονται από το κείμε-
νο της «πράσινης συμφωνίας».

1Μεταξύ 1990 και 2018, οι εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ μειώ-

θηκαν κατά 23%, παρά το γεγονός 
ότι η οικονομία της αναπτύχθηκε 
κατά 61% (αυτό έγινε γιατί πολλές 
ευρωπαϊκές εταιρίες προτίμησαν να 
μολύνουν σε χώρες εκτός ΕΕ). Με τις 
παρούσες πολιτικές, οι εκπομπές ανα-
μένεται να μειωθούν κατά 60% μέχρι 
το 2050 (κρατάμε επιφυλάξεις για τα 
νούμερα που αποτελούν εκτιμήσεις 
της Κομισιόν, γιατί οι εκτιμήσεις 
ενιότε είναι υπερβολικά αισιόδοξες 
για προπαγανδιστικούς λόγους). Για 
να μειωθούν κατά 100%, δηλαδή να 
εκμηδενιστούν, καταλαβαίνετε ότι 
θα πρέπει να γίνουν «πράματα και 
θάματα». 

2Προκειμένου να μειωθούν οι εκπο-
μπές κατά 50%-55% μέχρι το 2030 

(δηλαδή σχεδόν όσο θα μειώνονταν 
μέχρι το 2060 με τις παρούσες πολι-
τικές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
Κομισιόν που αναφέραμε παραπάνω), 
θα χρειαστεί να γίνουν τροποποιή-
σεις σε όλους τους μηχανισμούς που 
σχετίζονται με το κλίμα. Ο πρώτος 
μηχανισμός που η Κομισιόν προτείνει 
να αναθεωρηθεί είναι ο μηχανισμός 
του εμπορίου ρύπων (δηλαδή η αγο-
ρά δικαιωμάτων ρύπανσης, ένα «συ-
χωροχάρτι» που  αγοράζουν οι μεγά-
λες επιχειρήσεις που ρυπαίνουν, από 
άλλες που ρυπαίνουν κάτω από το 
επίπεδο των δικαιωμάτων ρύπανσης 
που τους έχει δοθεί, με τις δεύτερες 
να πουλούν το πλεόνασμα των δικαι-
ωμάτων τους στις πρώτες σε τιμή που 
καθορίζεται από την προσφορά και 
ζήτηση τη συγκεκριμένη περίοδο). Η 
Κομισιόν προτείνει το εμπόριο ρύπων 
να επεκταθεί και στον τομέα των θα-
λάσσιων μεταφορών με ταυτόχρονη 
μείωση των δωρεάν δικαιωμάτων εκ-
πομπών στις αεροπορικές εταιρίες. 
Ενας ακόμα μηχανισμός είναι η επι-
βολή «περιβαλλοντικών φόρων» στα 
καύσιμα και τον άνθρακα.

3Μεταξύ 1970 και 2017, οι παγκό-
σμιες εξορύξεις τριπλασιάστη-

καν και συνεχίζουν να αυξάνονται, 
δημιουργώντας έτσι ένα παγκόσμιο 
κίνδυνο. Κι αυτό γιατί περίπου οι μι-
σές από τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου παγκόσμια, καθώς 
και το 90% της απώλειας βιοποικι-
λότητας (όρος που αποδίδεται στην 
ποικιλία του φαινομένου της ζωής σε 
κάθε επίπεδο οργάνωσής της, από τα 
γονίδια και τους οργανισμούς κάθε εί-
δους, μέχρι τα οικοσυστήματα), αλ-
λά και η έλλειψη νερού, οφείλονται 
στις εξορύξεις και τις διαδικασίες 
επεξεργασίας υλικών, καυσίμων 
και τροφών. 

4Η ευρωπαϊκή βιομηχανία εξακο-
λουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό 

εξαρτώμενη από τις εξορύξεις και 
ευθύνεται για το 20% των ευρωπαϊ-
κών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 
Μόνο το 12% των υλικών που χρησι-
μοποιεί προέρχονται από την ανα-
κύκλωση! 

5Ο τομέας των μεταφορών παρά-
γει το ένα τέταρτο των ευρωπαϊ-

κών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
και συνεχίζει να αυξάνεται. Για να 
επιτευχθεί η εκμηδένιση των συνο-
λικών εκπομπών, οι εκπομπές στις 
μεταφορές θα πρέπει να μειωθούν 
κατά 90% μέχρι το 2050!  Τι σημαίνει 
αυτό; Ριζική αλλαγή στις μεταφορές, 
που κανείς ακόμα δε μπορεί να φα-
νταστεί πώς θα επιτευχθεί, πέρα από 
την δοκιμασμένη τακτική που λέει ότι 
«η τιμή των μετακινήσεων θα πρέπει 
να αντανακλά την επίδραση στο περι-
βάλλον και την υγεία. Οι επιδοτήσεις 
στα ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να κα-
ταργηθούν». Ετοιμαστείτε για νέους 
φόρους στα καύσιμα!

6. Το 40% της καταναλισκόμενης 
ενέργειας προέρχεται από τα κτί-

ρια (θέρμανση, κλιματισμός). Σήμερα, 
ο βαθμός ανακαινίσεων των κτιρίων 
κυμαίνεται μεταξύ 0.4% και 1.2% στα 

κράτη μέλη της ΕΕ, με 50 εκατομμύ-
ρια οικογένειες να πασχίζουν να τα 
κρατήσουν ζεστά το χειμώνα. Η Κο-
μισιόν υπόσχεται να ενισχύσει το θε-
σμό της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων. Η κοροϊδία των ενεργειακών 
πιστοποιητικών, που υποτίθεται ότι θα 
οδηγούσαν σε ανακαινίσεις στα κτί-
ρια στη χώρας μας, είναι χαρακτηρι-
στική. Οι περισσότεροι τα παίρνουν 
μόνο και μόνο για να δηλώνουν τα 
ενοικιαστήρια στο ηλεκτρονικό σύ-
στημα της εφορίας και το πρόγραμμα 
«Εξοικονομώ» καρκινοβατεί. Να φα-
νταστείτε ότι υποτίθεται πως μέχρι 
το 2014 όλοι οι λέβητες της χώρας 
θα έπρεπε να έχουν πιστοποιητικό! 
Μια πενταετία μετά, τίποτα δεν έχει 
γίνει! Αλλά τι να τα κάνεις τα ενερ-
γειακά πιστοποιητικά, αν τα νοικοκυ-
ριά δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν 
για να ανακαινίσουν τα σπίτια τους 
(προσθέτοντας θερμομόνωση ή αγο-
ράζοντας τις πολύ ακριβότερες από 
τους λέβητες αντλίες θερμότητας); Κι 
όταν τα κράτη είναι χρεωμένα, πώς 
θα δώσουν επιδοτήσεις; Σε αυτά δεν 
απαντά η Κομισιόν.

7. Ο,τι είναι να γίνει στο θέμα των 
αποφάσεων και των ενεργειών 

προς υλοποίηση, θα πρέπει να γίνει 
μέσα στην ερχόμενη πενταετία, λέει 
η Κομισιόν, γιατί χρειάζονται τουλάχι-
στον 25 χρόνια για να μεταμορφωθεί 
ο βιομηχανικός τομέας και οι σχετι-
ζόμενοι με αυτόν.

Αναγκαστικά σταματάμε εδώ. Επι-
φυλασσόμασε όμως να επανέλθουμε 
στο θέμα της «πράσινης ανάπτυξης» 
σύντομα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη 
έρευνα που κάνουμε πάνω στο θέμα 
των «καθαρών πηγών ενέργειας». Ενα 
πράγμα θα θέλαμε να σημειώσουμε 
κλείνοντας αυτό το σχόλιο. Οτι οι 
«περιβαλλοντικές ευαισθησίες» των 
κρατών στον καπιταλισμό έχουν 
όριο την μέγιστη κερδοφορία των 
επιχειρήσεών τους. Αν η προστασία 
του περιβάλλοντος αντιφάσκει 
με την κερδοφορία αυτή, τότε κά-
νουν «γαργάρα» την περιβαλλοντι-
κή ευαισθησία, προς όφελος της 
«ανάπτυξης». Γι’ αυτό και οι στόχοι 
που τίθενται για την προστασία του 
περιβάλοντος παγκόσμια δεν επιτυγ-
χάνονται.

Πράσινη ανάπτυξη, πράσιν’ 
άλογα και πράσινες μπίζνες

Ο αμοραλιστής 
Μοράλες

Μπορεί το ίδιο του το κόμμα να του 
γύρισε την πλάτη, προκειμένου να παρα-
μείνει στο αστικό πολιτικό παιχνίδι, όμως 
το αυτί του Μοράλες δεν ιδρώνει. Αφού 
ανακοίνωσε ότι δε θα κατέβει υποψήφιος 
στις εκλογές, γυρνώντας την πλάτη στους 
οπαδούς του που έχυσαν το αίμα τους 
αντιμετωπίζοντας την κτηνώδη καταστο-
λή του βολιβιανού στρατού και της αστυ-
νομίας υπό τις διαταγές της ακροδεξιάς 
προσωρινής κυβέρνησης, απαιτώντας 
την επιστροφή του στην χώρα, πριν με-
ρικές μέρες ο Μοράλες ανακοίνωσε ότι 
θα τεθεί επικεφαλής της προεκλογικής 
εκστρατείας του Κινήματος προς το Σοσι-
αλισμό, με στόχο να ψαρέψει τις ψήφους 
του ιθαγενικού στοιχείου της χώρας.

Ως αστός πολιτικός ξέρει ότι πρέπει 
να ελίσσεται, αν θέλει να παραμείνει 
στο παιχνίδι, αντιμετωπίζοντας παράλλη-
λα τους οπαδούς του σαν πρόβατα που 
μπορεί να τα κατευθύνει με τρόπο που 
να εξυπηρετεί τις επιδιώξεις του ίδιου 
και του κόμματός του. Αρκεί να μη βγούν 
στον δρόμο και αρχίσουν οι ίδιοι να δη-
μιουργούν πολιτικά γεγονότα.

Αποπυρηνικοποίηση Κορεατικής Χερσονήσου: Παραμύθι για αφελείς

Οι δηλώσεις που έκανε 
το περασμένο Σάββατο 

ο βορειοκορεάτης αντιπρό-
σωπος στον ΟΗΕ, Κιμ Σονγκ, 
έπεσαν σαν βόμβα στο κλίμα 
ευφορίας που τόσο καιρό καλ-
λιεργεί ο Τραμπ. Ουσιαστικά 
αναίρεσαν ολόκληρη την 
προπαγάνδα που αναπτύσσει 
εδώ και δύο χρόνια, η οποία 
κορυφώθηκε με την «ιστορι-
κή» συνάντησή του με τον Κιμ 
στη Βόρεια Κορέα, σε ταξίδι 
αστραπή που έκανε τον περα-
σμένο Ιούλη (βλ. http://www.
eksegersi.gr/issue/1013/Διε-
θνή/33450.Πολύ-λάδι-στο-τη-
γάνι-κι-από-τηγανίτα-τίποτα). 
Τι είπε ο Σονγκ; Οτι δε χρει-
άζονται πλέον μακρόχρονες 
συνομιλίες με τις ΗΠΑ κι ότι 
η αποπυρηνικοποίηση της 
Κορεατικής Χερσονήσου έχει 
αφαιρεθεί από το τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων!

Είχε προηγηθεί η ανταλλα-
γή γαργαλιστικών κοσμητικών 

επιθέτων μεταξύ Τραμπ και 
Βόρειας Κορέας, λίγες μέρες 
πριν, με τον Τραμπ να αναβι-
ώνει τον… ψυχροπολεμικό χα-
ρακτηρισμό «rocket man» για 
τον… «παλιόφιλό του» Κιμ, και 
την Πιονγιάνγκ να απαντά με 
ανακοίνωση στην οποία στολί-
ζει τον πλανητάρχη με το χα-
ρακτηρισμό «ξεμωραμένος»! 
Ο Τραμπ όμως δεν πτοήθηκε. 
Δήλωσε ότι χαρακτήρισε τον 
Κιμ «rocket man» επειδή η Βό-
ρεια Κορέα έκανε στρατιωτικά 

γυμνάσια «εκτοξεύοντας ρου-
κέτες», αλλά κατά τα άλλα ο 
Κιμ παραμένει φίλος του!

Η ουσία βρίσκεται σε αυτό 
που είπε ο βορειοκορεάτης 
πρεσβευτής. Οτι οι ΗΠΑ δε 
θέλουν να κάνουν τις οποιεσ-
δήποτε παραχωρήσεις (άρση 
οικονομικών κυρώσεων), αλ-
λά ζητούν πρώτα τη μονομε-
ρή αποπυρηνικοποίηση της 
Βόρειας Κορέας. Την προη-
γούμενη Τρίτη, το υπουργείο 
Εξωτερικών της τελευταίας 

επανέλαβε την έκκληση στην 
Ουάσινγκτον να αλλάξει την 
εχθρική της πολιτική και να 
αποφασίσει τι «χριστουγεν-
νιάτικο δώρο» θα κάνει στην 
Πιονγιάνγκ στο τέλος του 
χρόνου, όταν λήγει η διορία 
που είχε θέσει η Βόρεια Κορέα 
για να δει απτά αποτελέσματα 
στις διαπραγματεύσεις. Γι’ αυ-
τό και ο Κιμ (που μέχρι στιγμής 
δεν έχει πάρει ανταλλάγματα 
από τις ΗΠΑ, πέρα από τα σό-
ου φιλίας του Τραμπ) δήλωσε 
ότι ενδέχεται από το νέο έτος 
να ακολουθήσει άλλη πορεία, 
υπονοώντας ότι θα ξαναξε-
κινήσει το πρόγραμμα για 
την πυρηνική βόμβα και τους 
πυραύλους μεγάλου βεληνε-
κούς, που ανεστάλη το 2017. 
Καταφέρθηκε, επίσης, κατά 
ευρωπαίων αξιωματούχων που 
είχαν χαρακτηρίσει μεγάλη 
πρόκληση την εκτόξευση πυ-
ραύλων από τη Βόρεια Κορέα, 
λέγοντας ότι ενεργούν σαν 

μαντρόσκυλα των ΗΠΑ. 
Ενδεχομένως, μέχρι το τέ-

λος του χρόνου να ξαναδού-
με… αγκαλίτσες μεταξύ των 
δυο ηγετών. Ο Τραμπ θέλει να 
συντηρήσει αυτή την ψεύτικη 
ευφορία για να την επιδείξει 
ως ένα από τα κατορθώματά 
του στις προεδρικές εκλογές 
του Νοέμβρη του 2020. Γι’ 
αυτό και δεν υπέγραψε την 
επιστολή που θα εξουσιοδο-
τούσε το Συμβούλιο Ασφαλεί-
ας του ΟΗΕ να συζητήσει για 
τα «ανθρώπινα δικαιώματα» 
στη Βόρεια Κορέα. Ελπίζει 
ότι με «μαστίγιο και καρότο» 
θα καταφέρει να κρατήσει σε 
αυτό το πλαίσιο την κατάστα-
ση και να μην επιδεινωθούν οι 
σχέσεις ΗΠΑ-Βόρειας Κορέας 
μέχρι τις εκλογές του 2020. Το 
ζητούμενο όμως είναι μέχρι 
πότε θα του κάνουν τη χάρη οι 
Βορειοκορεάτες και φυσικά 
το Πεκίνο που είναι ο κρυφός 
«δράκος» που τους στηρίζει…
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Εθνική ενότητα με 
ποιους και για τι;

Την Τρίτη, στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής 
Πολιτικής (ΕΣΕΠ) «διαπιστώθηκε εθνική σύμπνοια 
και ομόνοια». Πλην του Περισσού, που δε 
συμμετέχει σ' αυτό το όργανο, τα υπόλοιπα αστικά 
κόμματα κατέθεσαν τον οβολό τους σ' αυτό που 
επιδιώκει να χτίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
εκμεταλλευόμενη την (για πολλοστή φορά) όξυνση 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο Κατρούγκαλος δε διέψευσε τον Δένδια. «Ηρθαμε 
στο Εθνικό Συμβούλιο ως πατριωτική δύναμη 
ευθύνης», είπε. Εριξε και κάποιες μπηχτές, βέβαια, 
για όσα είχαν τραβήξει αυτοί, όταν ήταν κυβέρνηση, 
από την αντιπολίτευση, αλλά σε χαμηλούς τόνους.

Τους τόνους ανέβασε την Τετάρτη στη Βουλή 
ο Τσίπρας (του τα «χρώσταγε» του Μητσοτάκη), 
αλλά δεν παρέλειψε κι αυτός να διαβεβαιώσει ότι 
«ειδικότερα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, εγώ 
δεν θα κάνω αυτά που έκανε ο κ. Μητσοτάκης όταν 
ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης» 
και ότι «η πρόθεσή μας είναι να υπάρξει αρραγές 
εθνικό μέτωπο στην αντιμετώπιση της έντασης με την 
γείτονα».

Με ποιους μας ζητούν να συμπήξουμε «εθνική 
ενότητα»; Μ' αυτούς που ρουφάνε τον ιδρώτα του 
ελληνικού λαού με το μπουρί της σόμπας; Μ' αυτούς 
που καταδικάζουν τη νεολαία στην ανεργία, την 
υποαπασχόληση και την εκμετάλλευση; Μ' αυτούς 
που μέσα σε δέκα χρόνια οδήγησαν στην ξενιτιά 
εκατοντάδες χιλιάδες νέους και νέες; Με τους 
οπαδούς της τρόικας και του ΔΝΤ, που αισθάνονταν 
την πιο άφατη ικανοποίηση όταν ψηφίζονταν το 
ένα μετά το άλλο τα πιο βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα; 
Μ' αυτούς που εξαφάνισαν την ίδια την έννοια της 
Κοινωνικής Ασφάλισης; Μ' αυτούς που έριξαν τα 
μεροκάματα στα τάρταρα και επιβάλλουν διοικητικά 
τη διατήρησή τους σ' αυτά τα επίπεδα;

'Η μήπως πρέπει να ενωθούμε με τους 
πολεμοκάπηλους που ζητούν «αίμα», πιστοί στην 
παράδοση των προγόνων τους που εννοούσαν 
πάντοτε το αίμα των παιδιών του ελληνικού λαού 
και όχι των δικών τους παιδιών; Με τους πλασιέδες 
των μονοπωλίων οπλικών συστημάτων, που τρίβουν 
με ικανοποίηση τα χέρια τους, καθώς βλέπουν ήδη 
τις νέες παραγγελίες προς τ' αφεντικά τους, τις νέες 
προμήθειες στις δικές τους τσέπες; Μ' εκείνους 
που γδύνουν και εξευτελίζουν δημόσια νεολαίους, 
δηλαδή με τα λυσσασμένα σκυλιά της κρατικής 
καταστολής;

Και για ποιο λόγο να συμπήξουμε «εθνική ενότητα»; 
Για τα κέρδη της Exon Mobil, της Total, της Eni και των 
ντόπιων κομπραδόρων; Για την παραπέρα επέκταση 
των αμερικάνικων βάσεων, που βάζουν τη χώρα μας 
στο κέντρο κάθε πολεμικού τυχοδιωκτισμού, στην 
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική; Για τη 
στρατηγική συνεργασία με τους σιωνιστές του Τελ 
Αβίβ, τους μακελάρηδες της Μέσης Ανατολής, τους 
σφαγείς του αδελφού παλαιστινιακού λαού;

Οχι κύριοι, δε θα πάρουμε. Η απάτη σας είναι 
παραπάνω από εμφανής. Εχετε ήδη προσφύγει 
στα ιμπεριαλιστικά διαβούλια (το κάνετε φανερά, 
οπότε μπορούμε να φανταστούμε τι λέτε πίσω από 
τις κλειστές πόρτες) και περιμένετε αυτοί να σας 
δώσουν τη λύση στις διαφορές σας με την τουρκική 
πλουτοκρατική και στρατοκρατική ολιγαρχία. 
Στο μεταξύ, όμως, αδράξατε την ευκαιρία για να 
επιβάλλετε στη χώρα τη σιγή νεκροταφείου της 
«εθνικής ενότητας», που βρομάει εργατικό ιδρώτα 
και αίμα. Δικός μας στόχος είναι η ταξική ενότητα 
ενάντια σε σας και το σύστημά σας.

στο ψαχνό

Kolotoumba αλά 
γερμανικά

Καπνούς από τ' αυτιά έβγαλαν ο Ολαφ 
Σολτς και το επιτελείο του, όταν άκουσαν 
το δίδυμο Μπόργιανς-Εσκενς, που κέρ-
δισε τις εσωκομματικές εκλογές για την 
προεδρία του SPD, να μη θέτει στο συνέ-
δριο του κόμματος ζήτημα αποχώρησης 
από τον κυβερνητικό συνασπισμό της 
Μέρκελ, αλλά να προτείνει ένα γύρο συ-
νομιλιών με τους Χριστιανοδημοκράτες, 
το αποτέλεσμα των οποίων θα αξιολογή-
σει το νέο διευρυμένο προεδρείο του SPD, 
στο οποίο έχουν λόγο και οι βουλευτές του 
κόμματος, η συντριπτική πλειοψηφία των 
οποίων αντιτίθεται στην αποχώρηση από 
την κυβέρνηση. «Είναι στα όρια της εκλο-
γικής απάτης», έλεγαν στενοί συνεργάτες 
του Σολτς για το νέο ηγετικό δίδυμο, θυ-
μίζοντας ότι οι Μπόργιανς-Εσκενς έκαναν 
προεκλογική καμπάνια με βασικό θέμα 
την αποχώρηση του SPD από τον κυβερ-
νητικό συνασπισμό.

Οπως βλέπουμε, η κωλοτούμπα δεν 
είναι σπορ μόνο των ελλήνων αστών πο-
λιτικών.

Για την καριέρα
Κάποιοι εξεπλάγησαν διότι ο Μαργαρί-

της Σχοινάς χαρακτήρισε «καουμποϊλίκια» 
τις ενέργειες της Τουρκίας. Δεν μπορεί 
ένα μέλος της Κομισιόν να χρησιμοποιεί 
τέτοια γλώσσα, είπαν. Οσοι δήλωσαν έκ-
πληκτοι είναι ή αφελείς ή υποκριτές. Δεν 
μπορεί να μην πρόσεξαν ότι ο Σχοινάς δεν 
μίλησε στις Βρυξέλλες, ούτε στην Αγκυ-
ρα. Συνέντευξη σε ελληνική συντηρητική 

εφημερίδα («Καθημερινή») έδωσε. Με τα 
μάτια στραμμένα στο εσωτερικό ακρο-
ατήριο και μόνο. Στην ίδια συνέντευξη 
χαρακτήρισε την Ελλάδα… «Ρεάλ των 
Βαλκανίων» (την επόμενη φορά ίσως χα-
ρακτηρίσει τον Κούλη «Ελληνα Ζιντάν», 
για να μας ρίξει όλους στο καναβάτσο).

Ο τύπος χτίζει την καριέρα του (όπως 
έκανε και όλα τα προηγούμενα χρόνια). 
Ως μεγαλοϋπάλληλος της Κομισιόν ολο-
κλήρωσε την καριέρα του. Ο Κούλης (ή 
μάλλον οι προστάτες του στην Κομισιόν) 
τον έκαναν επίτροπο. Σε λίγα χρόνια θα 
ολοκληρώσει και αυτόν τον κύκλο. Επει-
δή δε θέλει να βγει στη σύνταξη, τι μένει; 
Να γίνει βουλευτής της ΝΔ, με την ελπίδα 
ότι κάποια στιγμή θα γίνει και υπουργός. 
Γι' αυτό εμφανίστηκε και μίλησε με ύφος 
κομματάρχη στο συνέδριο της ΝΔ, γι' 
αυτό χρησιμοποιεί όρους όπως τα «κα-
ουμποϊλίκια».

Μπροστά στους τούρκους πολιτικούς, 
βέβαια, κάθεται σούζα. Είναι ίδιον αυτών 
των τύπων.

Ελεύθερος κι ωραίος
Τέτοια δημοσιότητα ο Παύλος Γερου-

λάνος δεν είχε γνωρίσει ούτε την επο-
χή που ήταν «κηπουρός» του Γιωργάκη. 
Μετά από τόσα χρόνια στην αφάνεια, το 
απολαμβάνει, αφού ξαφνικά απέκτησε 
ανταλλακτική αξία ό,τι κι αν πει. Ακόμα 
κι αν πρόκειται για τα χριστουγεννιάτικα 
φωτάκια. Ρωτιέται πώς θα αντιμετώπι-
ζε ενδεχόμενη πρόταση του Τσίπρα για 
εκλογή του Γιωργάκη ως προέδρου της 
Δημοκρατίας και απαντά ατάραχος ότι 
ο Γιωργάκης «θα ήταν ένας καλός πρό-

εδρος της Δημοκρατίας» (ως προς αυτό 
ούτε εμείς αμφιβάλλουμε, πού θα βρεθεί 
άλλος με τέτοιο παράστημα;). Δε σταμα-
τάει, όμως, σ' αυτό. Δηλώνει ανοιχτός να 
μιλήσει με τον Τσίπρα και όταν τον ρωτάνε 
για τη συνάφεια που υπάρχει ανάμεσα στο 
κόμμα που αυτός ονειρεύεται και σ' αυτό 
που θέτει ως στόχο ο ΣΥΡΙΖΑ, δε διστάζει 
ν' απαντήσει: «Δεν αποκλείω ότι μπορεί ο 
ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τη δουλειά που χρειά-

ζεται να κάνει 

Ξεβράκωμα
Ως ηθοποιός ο Μπόρις Τζόνσον 

τα πηγαίνει μια χαρά. Στο τελευταίο 
προεκλογικό σποτ του, για παράδειγ-
μα, έπαιξε μια παραλλαγή γνωστής 
νερόβραστης κινηματογραφικής ται-
νίας. Οταν βρίσκεται αντιμέτωπος με 
πραγματικά προβλήματα αντιμετωπίζει 
πρόβλημα. Οταν, για παράδειγμα, του 
έδειξαν τη φωτογραφία ενός τετρά-
χρονου αγοριού που αναγκάστηκε να 
κοιμηθεί στο πάτωμα του νοσοκομείου 
του Λιντς, επειδή δεν υπήρχαν κρεβά-
τια, αρνήθηκε πεισματικά ακόμα και 
να κοιτάξει τη φωτογραφία! Οταν δε ο 
δημοσιογράφος επέμεινε, ο Τζόνσον, 
αποδεικνύοντας ότι δεν του έχουν κολ-
λήσει άδικα το παρατσούκλι «κλόουν», 
άρπαξε το κινητό του δημοσιογράφου 
και το έβαλε στην τσέπη του (το επέ-
στρεψε μετά, ζητώντας συγγνώμη). 
Οταν η πραγματικότητα δε συμφωνεί 
με τους ισχυρισμούς μας, τόσο το χει-
ρότερο για την πραγματικότητα, είναι 
το δόγμα (και) του Τζόνσον.

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ. Είναι η αγαπημένη του πόζα. Να κατεβαίνει την κεντρική σκάλα του προεδρικού μεγάρου-παλατιού που έχτισε στην 
Αγκυρα, πλαισιωμένος από άνδρες της προεδρικής φρουράς ντυμένους με μεσαιωνικές στολές. Οχι στολές που παραπέμπουν στην 
περίοδο της δημιουργίας του σύγχρονου τουρκικού κράτους (όπως συμβαίνει με τους πολιτειακούς ηγέτες όλων των αστικών κρατών), 
αλλά στολές που παραπέμπουν στο απώτερο οθωμανικό παρελθόν. Είναι φανερό ότι ο Ερντογάν γουστάρει τα μεγαλεία των οθωμανών 
σουλτάνων. Ο Κεμάλ Ατατούρκ δε θα εμφανιζόταν ποτέ με τέτοια καραγκιοζιλίκια γύρω του. Τα πρότυπά του ήταν καθαρά δυτικά. Και 
στην εθνικιστική ιδεολογία που κατασκεύασε δεν υπήρχε θέση για τη θρησκεία. Ηταν αυτός, άλλωστε, που κατήργησε το Χαλιφάτο, 
εισήγαγε το λατινικό αλφάβητο, απαγόρευσε την πολυγαμία, θέσπισε την ισότητα των φύλων και την ψήφο των γυναικών, απαγόρευσε 
το φέσι και τη μαντήλα στις δημόσιες υπηρεσίες κτλ. κτλ. Ο Ερντογάν, από άποψη προσωπικής ιδεοληψίας, είναι το αντίθετο του Κεμάλ. 
Αυτό δε σημαίνει, όμως, ότι σε επίπεδο πρακτικής πολιτικής πολιτεύεται ως σουλτάνος. Ενας σκληρός αστός πολιτικός είναι, που βρήκε 
στον μουσουλμανισμό και τον νεο-οθωμανισμό μια ιδεολογική φλέβα η οποία του επιτρέπει να αντλεί πολιτική δύναμη από τις ψήφους 
των λαϊκών μαζών, ιδιαίτερα αυτών της τουρκικής ανατολής (και αυτών που εισέρρευσαν ως εσωτερικοί μετανάστες από την Ανατολή 
στις μεγάλες πόλεις της Δύσης, κουβαλώντας ακόμα την αμάθεια και τις προλήψεις της καθυστερημένης αγροτικής ενδοχώρας).
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για να γίνει το κόμμα που περιγράφω, μπορεί να την κάνει». Κι 
όταν του λένε για σενάρια δικής του μεταπήδησης στον ΣΥΡΙΖΑ, 
τα χαρακτηρίζει «ανοησίες» και λέει με νόημα: «Αν ήθελα να πάω 
στον ΣΥΡΙΖΑ, θα το είχα κάνει από καιρό».

Ειδικά με το τελευταίο, μας έπεισε ότι στόχος του είναι να πάει 
στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αφού προηγουμένως κάνει όση περισσότερη 
ζημιά μπορεί στη Φώφη και στην παρέα της. Ετσι, θ' ανεβάσει 
και τη δική του αξία στο χρηματιστήριο της αστικής πολιτικής. Τι 
θα καταφέρει είναι άλλης τάξης ζήτημα, φυσικά.

Η γυναίκα του Καίσαρα
Στην περίπτωση της κ. Μπαζιάνα έχουμε αναφερθεί και άλλες 

φορές, έχοντας επισημάνει την προσποιητή διακριτικότητα και 
αποστασιοποίησή της από τα πολιτικά δρώμενα και τη δράση του 
συζύγου της Α. Τσίπρα. Είχαμε σημειώσει, για παράδειγμα, ότι 
συνόδευε τον σύζυγό της στο εξωτερικό σε επιλεγμένα ταξίδια, 
χωρίς η παρουσία της να είναι απαραίτητη από το πρωτόκολλο, 
όταν αυτά τα ταξίδια παρουσίαζαν τουριστικό ενδιαφέρον για 
την ίδια. Οι κοσμικές σελίδες του αστικού Τύπου σημείωσαν και 
τη… στιλιστική εξέλιξή της στο ντύσιμο, δείγμα παρέμβασης «ει-
δικών». Σχολιάσαμε ακόμα τις στημένες πολιτικές παρεμβάσεις  
της, όπως η περιβόητη συνέντευξη στην ΕφΣυν, με το… κλάμα 
κάθε 5 του Ιούλη, ή η προκλητική παρουσία της -μια φορά- στη 
δίκη της ΧΑ, ίσα-ίσα για να βγάλει φωτογραφίες.

Τώρα, ο φιλοκυβερνητικός Τύπος ασχολείται με την εκλογή της 
ως επίκουρης καθηγήτριας στο νεοσύστατο Τμήμα Πληροφο-
ρικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Και βέβαια, κανένας δεν 
ασχολείται με το αν έχει ή όχι τα προσόντα. Ολοι σημειώνουν το 
γεγονός ότι η εκ μέρους της διεκδίκηση πανεπιστημιακής καριέ-
ρας άρχισε την περίοδο που ο σύζυγός της ήταν πρωθυπουρ-
γός. Και εξελίσσεται σε χώρους που ο ΣΥΡΙΖΑ διαθέτει επιρροή 
(σε πρόσωπα και δομές). Αυτοί, πάντως, που στηλιτεύουν την 
ακαδημαϊκή ανέλιξη της συζύγου του Τσίπρα, το κάνουν επειδή 
αντιπολιτεύονται τον Τσίπρα και όχι επειδή τους κυρίευσε κάποιο 
αίσθημα… δικαίου. Αν μη τι άλλο, η Μπαζιάνα έχει τελειώσει κι 
ένα Πολυτεχνείο. Δεν έγινε από νηπιαγωγός γιατρός, παίρνοντας 
διδακτορικό πριν από το πτυχίο (!), για να θυμηθούμε μιαν άλλη 
περίπτωση πρωθυπουργικής συζύγου, για την οποία έκαναν μόκο.

Τζόγος να γίνεται
Ο Τσίπρας σκέφτεται να προτείνει τον Γιωργάκη Παπανδρέου 

για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η «είδηση» (ή μήπως είδηση;) 
κυκλοφόρησε στα αστικά ΜΜΕ και ο πρώτος που έσπευσε να 
τοποθετηθεί υπέρ ήταν ο Παύλος Γερουλάνος. Η πλάκα είναι 
ότι δεν υπήρξε καμιά διάψευση από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Αφήνουν 
το πράγμα να δουλεύει. Από τη μεριά του ΚΙΝΑΛ διέρρευσε 
ότι η Φώφη είπε πως στον Μητσοτάκη ότι αυτή τη φορά είναι 
η σειρά της προοδευτικής παράταξης να βγάλει πρόεδρο της 
Δημοκρατίας. Καπάκι ήρθαν οι φήμες ότι η Φώφη θα προτείνει 
τον Σημίτη. Τον Μητσοτάκη δε φαίνεται να τον ρωτάει κανένας. 
Που κρατάει και το πεπόνι και το μαχαίρι. Και που μπορεί με μια 
κίνηση να τραβήξει τον ΣΥΡΙΖΑ (προτείνοντας ξανά Πάκη) και 
ν' αδειάσει το ΚΙΝΑΛ. Τι νόημα έχει όλος αυτός ο τζόγος με τα 
ονόματα; Κανένα. Ομως έτσι μετατρέπεται η παραπολιτική σε 
πολιτική και προσφέρεται «θέμα συζήτησης», αντί των θεμάτων 
που πραγματικά έχουν νόημα.

Πέρα από τη φωτογραφία
Ο Πάιατ συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου «για 

την προετοιμασία του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες από 
τις 6 έως τις 8 Ιανουαρίου 2020», ανακοίνωσε το Γραφείο του 
πρωθυπουργού. Η ανακοίνωση συνοδευόταν και από τη σχετική 
φωτογραφία, που τόσο την έχει ανάγκη ο Μητσοτάκης αυτή την 
περίοδο, για να δείξει ότι δεν είναι απομονωμένος διεθνώς. Το 
έλεγε και η ανακοίνωση: «Συζητήθηκε επίσης το περιεχόμενο των 
επιστολών που έστειλε η Ελλάδα στον Γενικό Γραμματέα και στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός ανέλυσε στον 
Πρεσβευτή των ΗΠΑ τις ελληνικές θέσεις και ενέργειες απέναντι 
στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Υπενθυμίζεται ότι η 
υπογραφή Μνημονίου με τη Λιβύη έχει χαρακτηριστεί “προκλη-
τική ενέργεια“ από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ». 

Ο Λευκός Οίκος, όμως, ανακοινώνοντας την επίσκεψη Μη-
τσοτάκη, σε άλλα ζητήματα έριξε το βάρος. Οπως έγραψε στην 
ανακοίνωσή του, ο Τραμπ θα θέσει στον Μητσοτάκη το ζήτημα 
του δικτύου 5G. Μ' άλλα λόγια, «όχι Huawei». Θέση που ο Τραμπ 
επαναλάμβανε συνεχώς, σαν χαλασμένο γραμμόφωνο, τις μέρες 
που βρισκόταν στο Λονδίνο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. 
Αρα, ο Μητσοτάκης δε θα καλοπεράσει στην Ουάσινγκτον.

Θυμίζουμε ακόμα ότι, παρά την κατευναστική ανακοίνωση 
του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για το τουρκο-λιβυκό 
Μνημόνιο, ο Τραμπ μόνο καλά λόγια έλεγε για τον Ερντογάν 
στο Λονδίνο. Εκανε, μάλιστα, και μια μισάωρη -εκτός προγράμ-
ματος- συνάντηση μαζί του, στην οποία συζήτησαν (σύμφωνα με 
ανακοίνωση του Λευκού Οίκου) «τη σημασία της εκπλήρωσης 
από την Τουρκία των δεσμεύσεών της έναντι της Συμμαχίας, την 
περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών τους δεσμών με τόνωση του 
διμερούς εμπορίου κατά 100 δισ. δολάρια, περιφερειακές προ-
κλήσεις ασφαλείας και την ενεργειακή ασφάλεια».

Μέσα στον ορυμαγδό της εθνικιστι-
κής προπαγάνδας σε Ελλάδα και 

Τουρκία και την ανταλλαγή δηλώσεων σε 
φορτισμένο ύφος, στη χώρα μας πέρασε 
«στο ντούκου» ένας «διάλογος» ανάμεσα 
στους εκπροσώπους Τύπου των υπουργεί-
ων Εξωτερικών Τουρκίας και Ελλάδας, 
με αναφορές στο παρελθόν. Αξίζει τον 
κόπο να τον ανασύρουμε, γιατί θα μας 
αποκαλύψει μια πλευρά της Ιστορίας, η 
οποία είναι προσεκτικά θαμμένη από την 
κυρίαρχη εθνικιστική αφήγηση του ελλη-
νικού αστισμού. Κι όμως, αυτή η πλευρά 
της Ιστορίας μπορεί να μας προσφέρει 
διδάγματα για το παρόν και το μέλλον.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ 
Χαμί Ακσόι, σχολιάζοντας την ομιλία του 
Μητσοτάκη σε διεθνές συνέδριο που δι-
οργάνωσε η Παμποντιακή Ομοσπονδία 
Ελλάδος για τη συμπλήρωση 100 ετών 
από τη γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου, δήλωσε: «Απορρίπτουμε τους 
αβάσιμους, ψευδείς και συκοφαντικούς 
εχθρικούς ισχυρισμούς του πρωθυπουρ-
γού της Ελλάδας κατά της Ιστορίας μας 
σε ομιλία του στην Αθήνα. Εάν η ελλη-
νική ηγεσία, που δεν μπορεί να ξεχάσει 
ότι τους ρίξαμε στο Αιγαίο, επιθυμεί να 
αντιμετωπίσει την Ιστορία της, πρέπει 
πρώτα να δει την έκθεση της Επιτροπής 
Ερευνών των Συμμαχικών Χωρών, η οποία 
διαπίστωσε τα εγκλήματα πολέμου που 
διέπραξε ο Ελληνικός Στρατός κατά την 
εισβολή στην Ανατολία, και τις Διατάξεις 
της Συνθήκης της Λοζάνης που καταδίκα-
σαν την Ελλάδα να καταβάλει αποζημίω-
ση στους Τούρκους για τις σφαγές και τις 
φρικαλεότητες που διέπραξε».

Η απάντηση του εκπροσώπου του ελ-
ληνικού ΥΠΕΞ Αλέξανδρου Γεννηματά 
ήταν… άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε: «Η 
ύβρις είναι η επιλογή εκείνου που δεν 
μπορεί να αποδεχθεί την Ιστορία του. 
Εκείνου που δεν έχει επιχειρήματα και 
προτιμά να προκαλεί και να απειλεί. Εκεί-
νου που αρνείται πεισματικά να σεβαστεί 
του κανόνες που ισχύουν έναντι όλων και 
που αξιώνει, αυθαιρέτως, ειδική μεταχεί-
ριση. Η διαρκής προσπάθεια της Τουρκί-
ας να διαστρεβλώσει ιστορικά γεγονότα 
προκαλεί θλίψη και την εκθέτει. Οπως και 
η χρήση, από πλευράς της, ανοίκειων εκ-
φράσεων. Δεν θα την ακολουθήσουμε».

Χαρακτηρίζουμε «άλλα λόγια ν' αγα-
πιόμαστε» την απάντηση Γεννηματά (η 
οποία, βέβαια, από τον ελληνικό Τύπο πα-
ρουσιάστηκε με κοσμητικά επίθετα όπως 
«αποστομωτική» και τα παρόμοια), γιατί 
δεν μπήκε στην ουσία του ζητήματος που 
έθεσε ο Ακσόι, ο οποίος δε μίλησε μόνο 
για σφαγές του ελληνικού στρατού στην 
Τουρκία (ισχυρισμός που θα μπορούσε 
να ξεπεραστεί με το συνήθη χαρακτηρι-
σμό «τουρκική προπαγάνδα»), αλλά πα-
ρέπεμψε και σε διατάξεις της Συνθήκης 
της Λοζάνης.

Πράγματι, η Συνθήκη της Λοζάνης, που 
υπεγράφη στις 24 Ιούλη του 1923 μεταξύ 
της νεοσύστατης Τουρκικής Δημοκρατί-
ας, από τη μια, και της Βρετανικής Αυτο-
κρατορίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της 
Ιαπωνίας, της Ελλάδας, της Ρουμανίας 
και του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών 
και Σλοβένων, από την άλλη, στο άρθρο 
59, αναφέρει: «Η Ελλάς αναγνωρίζει την 
υποχρέωσιν αυτής όπως επανορθώση 
τας προξενηθείσας εν Ανατολία ζημίας 
εκ πράξεων του ελληνικού στρατού ή της 

ελληνικής διοικήσεως αντιθέτων προς 
τους νόμους του πολέμου. Εξ άλλου η 
Τουρκία, λαμβάνουσα υπ' όψιν την οι-
κονομικήν κατάστασιν της Ελλάδος, ως 
αύτη προκύπτει εκ της παρατάσεως του 
πολέμου και των συνεπειών αυτού, πα-
ραιτείται οριστικώς πάσης απαιτήσεως 
κατά της Ελληνικής Κυβερνήσεως περί 
επανορθώσεων».

Η Ελλάδα, λοιπόν, παραδέχεται ότι ο 
στρατός της διέπραξε εγκλήματα πολέ-
μου στην Ανατολία και αναγνωρίζει ότι 
οφείλει αποζημιώσεις, από τις οποίες 
όμως παραιτείται η Τουρκία, αναγνωρί-
ζοντας ότι το ελληνικό κράτος έχει εξα-
ντληθεί οικονομικά από τον πόλεμο και 
τις συνέπειές του (κύματα προσφύγων 
από την Τουρκία στην Ελλάδα). Αυτό 
επικαλέστηκε ο εκπρόσωπος του τουρ-
κικού ΥΠΕΞ και υπό το φως αυτής της 
αλήθειας είναι ευεξήγητη η «άλλα λόγια 
ν' αγαπιόμαστε» απάντηση του εκπροσώ-
που του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, θυμίζουμε 
ότι για λογαριασμό του ελληνικού κρά-
τους τη Συνθήκη της Λοζάνης διαπραγ-
ματεύθηκε και υπέγραψε ο «εθνάρχης» 
Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος -αν και 
είχε χάσει τις εκλογές- ορίστηκε ως δια-
πραγματευτής από την «επαναστατική» 
κυβέρνηση των Γονατά-Πλαστήρα, η 
οποία επικύρωσε αμέσως τη Συνθήκη 
με το Νομοθετικό Διάταγμα 238 (ΦΕΚ 
Α, 25.8.1923). Χρειάστηκε, μάλιστα, δι-
πλωματική μάχη από τον Βενιζέλο για 
να «απονεκρωθούν» οι απαιτήσεις της 
Τουρκίας για πολεμικές αποζημιώσεις 
λόγω διάπραξης εγκλημάτων πολέμου 
και να μείνει μόνο η ηθική καταδίκη του 
ελληνικού κράτους γι' αυτά τα εγκλήμα-
τα. Στο τέλος, αναγκάστηκε να παρα-
χωρήσει -πέρα από την Ιμβρο και την 
Τένεδο- και το τρίγωνο του Καραγάτς 
(Εβρος) στην Τουρκία, ως αποζημίωση 
«σε είδος», προκειμένου αυτή να συμ-
φωνήσει στη διατύπωση του άρθρου 59 
της Συνθήκης. Ολόκληρη τη Συνθήκη 
της Λοζάνης μπορείτε να τη βρείτε στα 
αρχεία του ΓΕΕΘΑ (http://www.geetha.
mil.gr/media/Thesmika_Keimena/
GEETHA/diethnh/3%20SYNTHIKI%20
EIRHNHS%20LWZANIS.pdf).

Εγκλήματα πολέμου από τον ελληνικό  
στρατό και την ελληνική διοίκηση; Εμείς 
γνωρίζουμε μόνο για τα εγκλήματα πολέ-
μου του τουρκικού στρατού στη Σμύρνη 
και τον Πόντο! Μήπως ο Βενιζέλος ανα-
γκάστηκε να υπογράψει τη Συνθήκη της 
Λοζάνης και ιδιαίτερα αυτό το σημείο, 
επειδή δεν είχε μεγάλα περιθώρια ελιγ-
μών, λόγω της ήττας που είχε υποστεί ο 
ελληνικός στρατός; Δυστυχώς, τα εγκλή-
ματα πολέμου είν' αλήθεια. Ο Βενιζέλος, 
άλλωστε, δεν προσπάθησε να σβήσει την 
αναφορά σε εγκλήματα πολέμου, αλλά 
την απαίτηση για πολεμικές επανορθώ-
σεις, πράγμα που -όπως είδαμε- τελικά 
πέτυχε, αποδεχόμενος να πληρώσει το 
ελληνικό κράτος εν μέρει «σε είδος». Αξί-
ζει να σημειωθεί, μάλιστα, ότι το εν λόγω 
άρθρο είναι το μοναδικό της συνθήκης 
στο οποίο γίνεται λόγος για εγκλήματα 
πολέμου (λες και οι άλλοι στρατοί ή άτα-
κτα σώματα συμπεριφέρθηκαν με βάση 
τις αρχές της… ιπποσύνης). Αξίζει, τέλος, 
να σημειωθεί ότι οι σφαγές κατά των Ελ-
λήνων του Πόντου, που από την ελληνική 
Βουλή αναγνωρίστηκαν ως Γενοκτονία το 
1994, με εισήγηση του Ανδρέα Παπαν-

δρέου, έχει αναγνωριστεί ως τέτοια από 
ελάχιστες χώρες (ή τμήματα χωρών) του 
κόσμου, ενώ η «ημέρα εθνικής μνήμης 
της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μι-
κράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος», 
που ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή 
το 1998, είναι μια καθαρά ελληνική εσω-
τερική υπόθεση.

Η ελληνική εθνικιστική αφήγηση της 
Ιστορίας κάνει ένα άλμα στο χρόνο και 
αναφέρεται μόνο στο τελευταίο επεισό-
διο, την καταστροφή της Σμύρνης, τις 
σφαγές και το βίαιο εξαναδραποδισμό 
των ελληνικής καταγωγής κατοίκων της, 
και όχι σ' αυτά που προηγήθηκαν. Και οι 
περισσότεροι Ελληνες δε γνωρίζουν για-
τί το τουρκικό κράτος ονομάζει πόλεμο 
της ανεξαρτησίας τον πόλεμο εναντίον 
του ελληνικού στρατού που είχε εισβάλει 
στην Τουρκία, προσπαθώντας να φτάσει 
μέχρι την Αγκυρα. Κι αν έχουν ακούσει 
τον όρο «πόλεμος της ανεξαρτησίας», 
δεν έχουν αναρωτηθεί για το λόγο που 
εξηγεί αυτόν τον όρο. 

Ακόμα κι αν παραβλέψουμε τη σχετι-
κή αναφορά της συνθήκης της Λοζάνης, 
που υπέγραψε και το ελληνικό κράτος, 
ακόμα κι αν παραβλέψουμε τις εκθέσεις 
που έγιναν από την Επιτροπή Ερευνών 
των Συμμαχικών Δυνάμεων (υποστηρί-
ζοντας ότι αυτή είχε λόγο να ικανοποι-
ήσει την τουρκική πλευρά, με την οποία 
είχε συμμαχήσει μετά τη στρατιωτική 
νίκη του Κεμάλ και την ίδρυση της νέας 
Τουρκίας) ή το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, 
τα γεγονότα δεν αλλάζουν. Ο ελληνικός 
στρατός διέπραξε εγκλήματα πολέμου 
στην Τουρκία κι αυτό πιστοποιείται από 
ελληνικές πηγές υπεράνω υποψίας. 
Υπάρχουν ημερολόγια και αφηγήσεις 
βετεράνων του ελληνικού στρατού (αξι-
ωματικών και στρατιωτών) που πιστοποι-
ούν τα εγκλήματα πολέμου.

Ο χώρος δεν επιτρέπει εκτενή ανα-
φορά. Ο Τάσος Κωστόπουλος έχει 
κάνει μια συγκέντρωση τέτοιων μαρ-
τυριών σε παλιότερο άρθρο του στην 
ΕφΣυν («Η Μαύρη Βίβλος του “Γιουνάν 
ασκέρ“», https://www.efsyn.gr/themata/
fantasma-tis-istorias/164388_i-mayri-
biblos-toy-gioynan-asker), από το οποίο 
δανειζόμαστε μερικά στοιχεία.

«Ο διοικητής μας Γεώργιος Κονδύλης 
μας δίνει το δικαίωμα να πράξουμε ό,τι 
βαστάει η ψυχή μας. Πράγματι, μερι-
κοί φαντάροι άρχισαν να κάνουν πολλά 
έκτροπα σ’ αντίποινα» (ημερολόγιο ευζώ-
νου από τη Βοιωτία).

«Πήγαιναν στα χωριά, τάχα πως γυρεύ-
αν τουφέκια, πιάναν κανέναν πλούσιο 
Τούρκο, τον κρεμούσαν ανάποδα κι άνα-
βαν χόρτα από κάτω, για να μαρτυρήσει 
πού έχουν όπλα, κι ύστερα πήγαινε ένας 
Χηλήτης και του ’λεγε “δώσε εκατό λίρες 
να σε γλυτώσουμε”» (αναμνήσεις ενός 
Ρωμιού από τη Χηλή της Βιθυνίας).

«Στην κατοχή, όξω από την Πέργαμο 
βρέθηκαν τα πτώματα, καμιά σαραντα-
ριά φαντάροι δικοί μας, σφαγμένοι και 
πεταλωμένοι. Υστερα πήγε εκεί το 4ο 
Σύνταγμα. Εγινε ένα “Συνεργείο Αντι-
ποίνων”. Τοποθετήθηκε ένα νέο παιδί, 
Μυτιληνιός. Ηταν μάνα. Σκαρφίζουνταν 
ένα σωρό πράματα: το κρανίο κόβεται 
σιγά σιγά με το πριόνι, ένα κύκλο γύρω, 
τα χέρια λιανίζουνται με μια βαριά, δυο 
μάτια βγαίνουν εύκολα με ό,τι νάναι. Οι 

Διδάγματα της Ιστορίας
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εχτροί κουβανιούνταν στην παράγκα του Συνεργείου, βλέπαν και 
περιμέναν σειρά» (πρώτη έκδοση του βιβλίου του Ηλία Βενέζη «Το 
νούμερο 31328», Μυτιλήνη 1931).

«Η φάλαγξ μας εσυνέχισε την πορείαν της προς Παζαρτζίκ, 
όπερ κατελάβομεν κατόπιν μικράς αντιστάσεως του εχθρού και 
το οποίον ο στρατός μας επυρπόλησε» (ημερολόγιο ενός Ρεθυ-
μνιώτη υπολοχαγού).

«Φθάνομε εις χωρίον Σιμωσίν και παραμένομε έξω αυτού. Αίφ-
νης μετ’ ολίγον δεχόμεθα πυρά, αμέσως εις τα όπλα, ανακαλύπτο-
νται κρυμμένοι “τσέτες“ εντός του χωριού, φονεύονται αρκετοί και 
εν τέλει φωτιά στο χωριό, επιτρέποντας να εξέλθουν του χωριού 
τα γυναικόπαιδα μόνον» (ημερολόγιο φαντάρου).

«Τα χωρία εκάησαν αφού διερπάγησαν καταλλήλως. Αι δε Χα-
νούμ και οι Τούρκοι, οίτινες προσεπάθουν να περισώσωσι ό,τι ηδύ-
ναντο να περισωθή εκ των φλογών, ετυφεκίζοντο!» (αγρινιώτης 
λοχίας).

«Οταν το σκοτάδι εμουτζούρωσε τα πάντα, ως άλλοι Νέρω-
νες από του ύψους γιγανταίου βράχου αποθαυμάζομεν αγρίας 
μεγαλοπρεπείας θέαμα. Ολα του κάμπου τα χωριά καίονται από 
το υποχωρούν Γιουνάν-ασκέρ το οποίον μεταλαμπαδεύει, επ’ ευ-
καιρία της διαβάσεώς του, τα πραγματικά φώτα του πολιτισμού» 
(ημερολόγιο στρατευμένου φοιτητή).

«Εφοβήθημεν ότι οι σκορπισμένοι παντού Τούρκοι, κάτοικοι 
των πυρπολουμένων χωρίων των, θα μας εφόνευον και δικαίως, 
εκδικούμενοι τους ημετέρους εμπρηστάς» (αναμνήσεις Στυλιανού 
Γονατά).

«Οι φωνές και τα κλάματα των γυναικών και των παιδιών δεν 
παύουνε μέρα νύχτα. Ολο το δάσος, και ιδίως τα πιο κλειστά μέρη, 
είναι γεμάτα κόσμο και ρουχισμό. Κάθε γυναίκα, κάθε παιδί και κά-
θε αδύνατο μέρος είναι στη διάθεση του κάθε Ελληνα στρατιώτη. 
[...] Δεν έχουν τελειωμό οι διηγήσεις των φαντάρων τι είδανε και 
τι κάνανε σ’ αυτό το διάστημα. [...] Συνάντησαν, λένε, ολόκληρες 
οικογένειες, πολλές γυναίκες, όμορφες κι άσκημες. Αλλες κλαίγα-
νε, άλλες θρηνούσανε τον άντρα τους, την τιμή τους» (ημερολόγιο 
ευζώνου από τη Βοιωτία).

Οπως αναφέρει ο Κωστόπουλος, οργανώθηκαν και δύο ειδι-
κές επιχειρήσεις. Η πρώτη ήταν «η συστηματική εθνοκάθαρση 
της χερσονήσου της Νικομήδειας, απέναντι από την Κωνστα-
ντινούπολη, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1921. Εκκαθάριση που 
τεκμηριώθηκε σχεδόν αμέσως με κάθε λεπτομέρεια, χάρη στην 
παρουσία ξένων παρατηρητών όπως ο ιστορικός Αρνολντ Τόινμπι, 
μια Διασυμμαχική Επιτροπή κι ένας απεσταλμένος του ΔΕΣ. Η 
βρομοδουλειά διεκπεραιώθηκε από «ιδιώτες» παραστρατιωτικούς 
και επισφραγίστηκε από τον τακτικό στρατό και το ναυτικό μ’ ένα 
λουτρό αίματος που θυμίζει έντονα, αν και σε σαφώς μικρότερη 
κλίμακα, όσα έμελλε ν’ ακολουθήσουν την επόμενη χρονιά στην 
προκυμαία της Σμύρνης. Η έκταση και η ένταση των αγριοτήτων 
ήταν ωστόσο τέτοια που όχι μόνο υπονόμευσαν τις ελληνικές θέ-
σεις στη διεθνή κοινή γνώμη, αλλά προκάλεσαν και την πανικόβλη-
τη φυγή του ντόπιου χριστιανικού πληθυσμού.

Η δεύτερη επιχείρηση ήταν η άγρια καταστολή, την άνοιξη του 
1922, μιας αγροτικής εξέγερσης στην ορεινή περιοχή του Σιμάβ. 
Αγανακτισμένοι από τις υπερβολικές επιτάξεις της ελληνικής επι-
μελητείας και καθοδηγούμενοι από τους κεμαλικούς αντάρτες που 
παρεπιδημούσαν εκεί από καιρό, οι εξεγερμένοι εξολόθρευσαν 
σε ενέδρα μια στρατιωτική φάλαγγα, για να υποστούν ταχύτατα 
την πιο παραδειγματική τιμωρία. (…) Ο επικεφαλής των τιμωρών, 
συνταγματάρχης Παλαιολόγος, είχε δώσει στους άντρες του το 
ελεύθερο “να πράξουν ό,τι η συνείδηση κι η ψυχή τους βαστάει“. 
Η εκστρατεία ολοκληρώθηκε με το κάψιμο κάθε κατοικημένου 
χώρου, ενίοτε μαζί με τους ηλικιωμένους κατοίκους (Καραγιάννης 
1976, σ.290-7). Σε αντίθεση με τη Νικομήδεια, τούτη τη φορά δεν 
υπήρξαν πάντως εξωτερικοί παρατηρητές».

Αφήνουμε για το τέλος μια αναφορά του αξιωματικού Δεμέ-
στιχα (στην Κατοχή υπήρξε δωσίλογος υπουργός του Τσολάκο-
γλου) για τη δράση του ελληνικού στρατού κατά την υποχώρησή 
του προς τη Σμύρνη, όταν ο στρατός του Κεμάλ είχε πετύχει την 
ανατροπή: «Τις καταστροφές στις πόλεις και τα χωριά απ’ όπου 
περάσαμε, τους εμπρησμούς και τις άλλες ασχημίες, δεν είμαι 
ικανός να περιγράψω και προτιμώ να μείνουν στη λήθη».

Ας γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι το τουρκικό κράτος δεν έχει την 
αποκλειστικότητα στις σφαγές, τους διωγμούς, τις πυρπολήσεις. 
Τα ίδια έκανε και το ελληνικό κράτος. Ούτε ο τυχοδιωκτισμός και 
η πολεμοκαπηλεία υπήρξαν χαρακτηριστικά μόνο του τουρκικού 
κράτους. Υπήρξαν και του ελληνικού και οδήγησαν σ' ένα λουτρό 
αίματος, σε εθνικιστικά μίση, ανταλλαγές πληθυσμών υπό άθλιες 
συνθήκες κτλ. κτλ. Ολ' αυτά, που συνέβησαν πριν από έναν αιώνα 
(χρόνο πολύ μικρό για την Ιστορία), ας αποτελούν τον οδηγό μας 
για να μη συρθούμε πίσω από τα κοράκια του ελληνικού εθνικι-
σμού, όπως σύρθηκαν οι προπαππούδες και οι παππούδες μας 
πίσω από τη «μεγάλη ιδέα του έθνους», πίσω από το όραμα της 
«Ελλάδας των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών».

Πέτρος Γιώτης

Διδάγματα της Ιστορίας
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Ιράκ: Συνεχίζονται οι 
διαδηλώσεις

Αμείωτες συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο 
Ιράκ, που ξεκίνησαν από τις αρχές Οκτώβρη, παρά την παραίτη-
ση του πρωθυπουργού Αντέλ Αμπντούλ Μαχντί, που μεσολάβησε, 
και παρά την άγρια καταστολή που μέχρι στιγμής έχει κοστίσει 
τη ζωή σε 452 άτομα και έχει προκαλέσει τραυματισμούς σε 20 
χιλιάδες! Αριθμοί που μόνο πολεμικές καταστάσεις θυμίζουν. Οι 
διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι να 
καταρρεύσει εντελώς η κυβέρνηση, ενώ το κοινοβούλιο πασχίζει 
να πετύχει συμφωνία για υπηρεσιακό πρωθυπουργό, χωρίς μέχρι 
τώρα να τα έχει καταφέρει.

Οι διαδηλωτές κατακρίνουν την ιρανική επιρροή, αλλά δεν 
υπάρχει από τη μεριά τους πολιτική πρόταση για κάτι διαφορε-
τικό, πέραν της απαίτησής τους για αξιοπρεπή ζωή, σε μία χώρα 
που ο πλούτος από το πετρέλαιο είναι αντιστρόφως ανάλογος 
της ευημερίας του πληθυσμού. Η ευημερία είναι μόνο για λίγους 
και εκλεκτούς.

Χονγκ Κόνγκ: Ξανά στους 
δρόμους

«Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται η μεγάλη αλήθεια, πως 
όταν λείπει από την κοινωνία το συνειδητό στοιχείο, δηλαδή ένα 
πραγματικά επαναστατικό κόμμα για την κοινωνική απελευθέ-
ρωση, τότε το αυθόρμητο θα φυλλορροήσει και οι κάλπες θα το 
καναλιζάρουν σε καθεστωτική εκτόνωση. Αυτό δε σημαίνει ότι 
αύριο δε θα ξαναδούμε τους διαδηλωτές-τοξότες να εκτοξεύουν 
βέλη στην αστυνομία. Oμως, πολιτικά, οι κάλπες κατέγραψαν 
ξεκάθαρα τη φύση αυτού του κινήματος που δε θα μπορέσει ποτέ 
να απαγκιστρώσει το Χονγκ Κονγκ από το Πεκίνο. Αυτό μόνο ένο-
πλα θα μπορούσε να γίνει…». Με αυτά τα λόγια κλείναμε το σχό-
λιό μας για τις εκλογές που έγιναν στο Χονγκ Κονγκ στα τέλη Νο-
έμβρη (βλ. http://www.eksegersi.gr/issue/1030/Διεθνή/34384.
Χονγκ-Κονγκ-Οι-εκλογές-έπνιξαν-το-αυθόρμητο-κίνημα). Και η 
πραγματικότητα δείχνει ότι κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. 

Οι διαδηλωτές επέστρεψαν στους δρόμους, αφού διαπίστω-
σαν ότι με τις εκλογές δεν άλλαξε ουσιαστικά τίποτα. Η μεγάλη 
διαδήλωση που έγινε την περασμένη Κυριακή (δυο βδομάδες 
μετά από τις εκλογές της 24ης Νοέμβρη) συγκέντρωσε εκατο-
ντάδες χιλιάδες ανθρώπους. 173.000 σύμφωνα με την αστυνο-
μία, 800.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές. Οποιο νούμερο 
κι αν διαλέξετε, θα διαπιστώσετε ότι είναι πολύ μεγάλο για τα 
πληθυσμιακά δεδομένα του Χονγκ Κονγκ (αριθμεί περί τα 7.5 
εκατομμύρια κατοίκους). Η διαδήλωση ήταν γενικά ειρηνική, αλ-
λά δεν έλειψαν και τα επεισόδια, με την επιχείρηση πυρπόλησης 
του Ανώτατου Δικαστηρίου. Οι μαζικές συλλήψεις (πάνω από 
6.000 διαδηλωτών, ηλικίας μεταξύ 11 και 84 ετών, σύμφωνα με 
την αστυνομία), από τους οποίους οι 956 κάθησαν στο σκαμνί, 
από τον περασμένο Ιούνη, επόμενο είναι να έχουν εξοργίσει πολ-
λούς νέους, καθώς πάνω από το 40% των συλληφθέντων (2.393 
άτομα) είναι φοιτητές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε η 
επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κόνγκ (και εκλεκτή του 
Πεκίνου) Κάρι Λαμ, μεταξύ των συλληφθέντων είναι και πολλοί 
μαθητές από πάνω από 300 σχολεία της «ημιαυτόνομης» επαρχί-
ας της Κίνας, που έχει μετατραπεί πλέον σε μόνιμο πονοκέφαλο 
για το Πεκίνο.

Χεβρώνα, Παλαιστίνη

Αντίσταση στην επέκταση του 
σιωνιστικού εποικισμού

Ο ισραηλινός στρατός κα-
τοχής ανακοίνωσε στις 

δημοτικές αρχές της Χεβρώ-
νας στην κατεχόμενη Δυτική 
Οχθη, πως είτε θα δεχτούν την 
κατεδάφιση της παλιάς αγο-
ράς στην οδό Σουχάντα του 
ιστορικού κέντρου της πόλης, 
προκειμένου να ανεγερθούν 
κατοικίες που θα στεγάσουν 
εβραίους εποίκους, είτε θα 
χάσουν οποιοδήποτε δικαί-
ωμα πάνω στη συγκεκριμένη 
έκταση!

Η απόφαση των σιωνιστών 
να επεκτείνουν τους εποικι-
σμούς στην καρδιά της Χε-
βρώνας γνωστοποιήθηκε στη 
δημοτική αρχή με εγκύκλιο 
που της έστειλε ο γνωστός 
ακροδεξιός Ναφταλί Μπενέτ, 
ο οποίος εκτελεί χρέη υπηρεσι-
ακού υπουργού Αμυνας μέχρι 
τη διεξαγωγή νέων εκλογών 
στο Ισραήλ και τη συγκρότηση 
κυβέρνησης, ενώ καμία έκπλη-
ξη δεν προκαλεί το γεγονός ότι 
η πατρότητα του σχεδίου για 
την επέκταση των εποικισμών 

στην πόλη ανήκει στον Αβι-
γκόρ Λίμπερμαν, ο οποίος δε 
χρειάζεται συστάσεις.

Η αγορά της οδού Σουχάντα 
κηρύχτηκε κλειστή στρατιωτι-
κή ζώνη από τον ισραηλινό 
στρατό το 1994, μετά τη «σφα-
γή του τζαμιού Αλ Ιμπραχίμι», 
όταν ο φασίστας εβραίος 
έποικος Μπαρούχ Γκολντστάιν  
δολοφόνησε 29 παλαιστίνιους 
προσκυνητές. Εκτοτε, η πρό-
σβαση στη συγκεκριμένη πε-
ριοχή επιτρέπεται μόνο στους 

έποικους. Στην καρδιά της πό-
λης ζουν περίπου 800 έποικοι, 
υπό την προστασία του ισρα-
ηλινού στρατού, ανάμεσα σε 
30.000 Παλαίστινιους! Ο συ-
νολικός πληθυσμός της πόλης 
φτάνει τις 200.000. Προκειμέ-
νου οι σιωνιστές να επιβάλουν 
την προκλητική παρουσία 800 
εποίκων στην πόλη, ο ισραηλι-
νός στρατός έχει δεσμεύσει 
ολόκληρους δρόμους και πε-
ριοχές, απαγορεύοντας στους 
Παλαιστίνιους την κυκλοφορία 
σ’ αυτές. Το σύνολο των εβραί-
ων εποίκων στη Δυτική Οχθη 
φτάνει τους 600.000.

Η απόφαση των σιωνιστών 
να επεκτείνουν τους εποικι-
σμούς στην πόλη, έπεται της 

προκλητικής απόφασης των 
Αμερικάνων να αναγνωρί-
σουν ως νόμιμους το σύνολο 
των εβραϊκών εποικισμών στα 
κατεχόμενα παλαιστινιακά 
εδάφη.

Η απάντηση της δημοτικής 
αρχής της Χεβρώνα ήταν να 
κηρύξει γενική απεργία τη 
Δευτέρα 9 Δεκέμβρη, ενώ 
στις διαδηλώσεις που έγιναν 
δεν έλειψαν οι συγκρούσεις 
μεταξύ παλαιστίνιων νεολαι-
ών και του ισραηλινού στρατού 
κατοχής.

Οι σιωνιστές ασκούν μια 
ιδιαίτερα βίαιη πολιτική εποι-
κισμού της πόλης, παρέχοντας 
πλήρη κάλυψη στους εποί-
κους για να αλωνίζουν στην 
πόλη και να τρομοκρατούν 
τους Παλαιστίνιους. Πολλοί 
παλαιστίνιοι κάτοικοι είναι 
αναγκασμένοι να οχυρώνουν 
τα σπίτια τους προκειμένου 
να προστατευτούν από την 
επιθετικότητα των εποίκων και 
του ισραηλινού στρατού. Δεν 
είναι λίγες οι φορές, όμως, που 
οι παλαιστίνιοι νεολαίοι έχουν 
σηκώσει το γάντι της σιωνι-
στικής καταστολής και έχουν 
δώσει γερά μαθήματα στους 
εποίκους και τον ισραηλινό 
στρατό κατοχής.

Βρετανικές εκλογές
Τα επίσημα αποτελέσματα το πρωί της Δευτέρας επιβεβαίω-

ναν το exit poll. Οι Συντηρητικοί του Τζόνσον κέρδιζαν θριαμ-
βευτική απόλυτη πλειοψηφία με 363 έδρες, οι Εργατικοί του Κόρ-
μπιν (παραιτήθηκε αμέσως) υφίσταντο ταπεινωτική ήττα με 203 
έδρες, οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες πάτωσαν (μόλις 11 έδρες) 
και το Σκωτικό Εθνικό Κόμμα κατήγαγε τοπικό θρίαμβο με 48 
έδρες και μάλλον ετοιμάζονται να ξαναζητήσουν δημοψήφισμα 
απόσχισης. Αρχίζει το (νέο) ματς…

Φέτα-μαϊμού και με την 
παράνομη μέθοδο Creamo Prot
Μέχρι πρόσφατα, εμείς τουλάχι-

στον, γνωρίζαμε μόνο για την 
παράνομη μέθοδο της υπερδιήθη-
σης, με την οποία γαλακτοβιομηχα-
νίες και τυροκομικές επιχειρήσεις 
παράγουν ένα κιλό φέτα με λιγό-
τερο από τέσσερα κιλά γάλακτος. 
Θυμίζουμε ότι η φέτα ΠΟΠ πρέπει 
να παράγεται με παστεριωμένο ελ-
ληνικό πρόβειο γάλα, ή με μείγμα 
αιγοπρόβειου με το γίδινο να μην 
ξεπερνά το 30%. Οι γαλακτοβιο-
μηχανίες και οι τυροκομικές επιχει-
ρήσεις, βέβαια, δε χρησιμοποιούν 
μόνο ελληνικό γάλα και στις προ-
βλεπόμενες αναλογίες. Χρησιμο-
ποιούν και εισαγόμενο γάλα, νωπό 
και συμπυκνωμένο, και όχι μόνο 
αιγοπρόβειο αλλά και αγελαδινό.

Αυτή η σκαστή παρανομία είναι 
γνωστή τόσο σε βουλευτές όσο και 
στους υπουργούς Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, μεταξύ των 
οποίων και οι δύο συριζαίοι που κα-
τέλαβαν αυτό το πόστο, Αποστόλου 
και Αραχωβίτης. Στις 22 Μάρτη του 
2019, είχαμε δημοσιεύσει ρεπορτάζ 
με τίτλο «Φέτα-μαϊμού με υπερδιή-
θηση», από το οποίο παραθέτουμε 
εκτενές απόσπασμα:

Η συγκεκριμένη μέθοδος παρα-
γωγής είναι παράνομη, όμως οι κα-
πιταλιστές εξακολουθούν να τη χρη-
σιμοποιούν. Είναι χαρακτηριστική η 
στάση των δύο υπουργών Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, Αποστόλου και Αραχωβίτη, που 
έχουν κλείσει τ’ αυτιά στις διαμαρ-
τυρίες των κτηνοτρόφων, ακόμα και 
στις εκκλήσεις κυβερνητικών βου-
λευτών.

Ας μιλήσουμε συγκεκριμένα. Στις 
21 Δεκέμβρη του 2017, συζητήθηκε 
στην Ολομέλεια της Βουλής επί-
καιρη ερώτηση της βουλευτού του 
ΣΥΡΙΖΑ Π. Βράντζα, η οποία είναι 
κτηνίατρος και επιχειρηματίας του 
κτηνοτροφικού τομέα. Πρόκειται για 
την κυρία που απεχθάνεται τη φτωχή 
αγροτιά και ενδιαφέρεται μόνο για 
τους μεγαλοαγρότες που μπορούν 
να απασχολούν και λογιστή. Στη 
δευτερολογία της η Βράντζα ανα-
φέρθηκε στην παράνομη μέθοδο 
της υπερδιήθησης. Είπε μεταξύ των 
άλλων: «Ο δεύτερος λόγος είναι η 
εκτεταμένη νοθεία, είτε με τη χρήση 
άλλου γάλακτος, είτε με διαφορετική 
μέθοδο παρασκευής από αυτή που 
ορίζει ο νόμος. Εννοώ την υπερδι-
ήθηση, η οποία χρησιμοποιεί πολύ 
λιγότερο ποσό γάλακτος για την 
παραγωγή ίδιας ποσότητας φέτας, 
υποτιθέμενης φέτας».

Μολονότι αυτό που είπε η Βρά-
ντζα ήταν σαφέστατο, ο Αποστόλου 
έδωσε μια απάντηση σαν να μην 
ήταν μέσα στην αίθουσα και να μην 
άκουσε τι είπε. Δεν είπε τίποτα –για 
ξεκάρφωμα όπως λέμε- για την ανά-
γκη να ληφθούν άμεσα μέτρα προ-
κειμένου να σταματήσει η παραγωγή 
φέτας με την παράνομη μέθοδο της 
υπερδιήθησης, αλλά μετατόπισε το 
ζήτημα στο λεγόμενο αυτοέλεγχο 
της αγοράς. Πιπίλισε τη γνωστή κα-
ραμέλα όλων των κυβερνήσεων και 
των καπιταλιστών, ότι αυτοί είναι 

αξιόπιστοι συνομιλητές και φρο-
ντίζουν για την παραγωγή υγιεινών 
και καλών προϊόντων. Ετσι, ο Απο-
στόλου έκλεισε ουσιαστικά το μάτι 
στους καπιταλιστές γαλακτοκομικών 
προϊόντων: «εσείς τη δουλειά σας κι 
εγώ, κάθε φορά που θα μου λένε για 
την υπερδιήθηση, θα το γυρίζω στο 
καλαματιανό, μιλώντας για το εξίσου 
σημαντικό θέμα του αυτοελέγχου 
της αγοράς»!

«Συμφωνούμε, κυρία συνάδελφε, 
ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε με 
αυστηρούς ελέγχους αυτά τα φαι-
νόμενα», είπε ο Αποστόλου. Και συ-
νέχισε: «Ομως εγώ θα πήγαινα λίγο 
πιο πέρα. Μήπως εξίσου σημαντικό 
είναι και το θέμα του αυτοελέγχου 
της αγοράς, ειδικά σε περιόδους 
όπου έχουμε ελλείψεις, υποστελέ-
χωση, έλλειψη πόρων κλπ; Μήπως 
εκεί ο αυτοέλεγχος πρέπει να έχει 
ουσιαστικό ρόλο;»!

Ούτε τα προσχήματα δεν τήρησε 
ο συριζαίος υπουργός. Ο Αποστό-
λου έκλεισε το μάτι στους καπιτα-
λιστές του γαλακτοκομικού τομέα, 
αναγορεύοντας σε σημαντικό ζή-
τημα το λεγόμενο αυτοέλεγχο της 
αγοράς, την ώρα που οι καπιταλιστές 
εισάγουν δεκάδες χιλιάδες τόνους 
νωπού αιγοπρόβειου γάλακτος, 
που το ελληνοποιούν, την ώρα που 
εισάγουν δεκάδες χιλιάδες τόνους 
συμπυκνωμένου γάλακτος, την ώρα 
που χρησιμοποιούν την παράνομη 
μέθοδο της υπερδιήθησης.

Στις 14 του Νοέμβρη του 2018, ο 
Αραχωβίτης ανέβασε στην ιστοσε-
λίδα του υπουργείου του για διαβού-
λευση ένα σχέδιο Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης για τον έλεγχο –υπο-
τίθεται- της αγοράς γάλακτος. Αν και 
η διαβούλευση κράτησε μόνο δέκα 
μέρες, έπεσαν πολλές προτάσεις. 
Ανάμεσα σ’ αυτές ήταν και πρότα-
ση για απαγόρευση της μεθόδου 
της υπερδιήθησης και ξήλωμα των 
εγκαταστάσεων στις γαλακτοβιο-
μηχανίες και στις τυροκομικές επι-
χειρήσεις που χρησιμοποιούνται για 
την εφαρμογή αυτής της μεθόδου. 
Ο Αραχωβίτης αγνόησε προκλητικά 
την πρόταση και δε συμπεριέλαβε 
τίποτα για την υπερδιήθηση στις δι-
ατάξεις της ΚΥΑ.

Ενώ οι γαλακτοβιομήχανοι και 
τυροκόμοι καπιταλιστές συνεχί-
ζουν να χρησιμοποιούν αυτή την 
παράνομη μέθοδο, όταν ερωτώνται, 
όπως συνέβη στην πρόσφατη ημε-
ρίδα για το γάλα, που οργανώθηκε 
από κοινού από τον ΣΕΒΓΑΠ και το 
ΥΠΑΑΤ, άλλοι δηλώνουν άγνοια 
και άλλοι σιωπούν ένοχα. Φυσικά, 
και ο νέος υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Βορίδης, 
που υπόσχεται τα πάντα στους κτη-
νοτρόφους, όπως οι παλιοί Μαυρο-
γιαλούροι, όχι μόνο δεν αποφάσισε 
να ξηλωθούν οι παράνομες εγκα-
ταστάσεις που χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή φέτας, αλλά δεν 
εξέδωσε ούτε ένα Δελτίο Τύπου με 
το οποίο να αναγγέλλει το ξήλωμά 
τους.

Oπως πληροφορηθήκαμε, υπάρ-

χει και άλλη παράνομη μέθοδος 
που χρησιμοποιείται στην παραγω-
γή φέτας ΠΟΠ, η Creamo Prot. Στο 
τυρόγαλο (ορός γάλακτος), ανάμε-
σα στα πολλά συστατικά υπάρχουν 
πρωτεΐνη και λακτόζη. Οπως μας 
ανέφεραν καλοί γνώστες της πα-
ραγωγής φέτας ΠΟΠ και λοιπών 
γαλακτοκομικών προϊόντων, με την 
παράνομη αυτή μέθοδο αφαιρούν 
από το τυρόγαλο την πρωτεΐνη και 
τη λακτόζη, τις ρίχνουν στο γάλα 
που προορίζεται για τυροκόμηση 
και με τη συμπύκνωση που γίνεται 
πετυχαίνουν συγκράτηση μεγαλύτε-
ρου από το επιτρεπόμενο ποσοστού 
υγρασίας και επομένως αύξηση του 
όγκου και του βάρους της φέτας. Η 
μέθοδος αυτή είναι παράνομη, δε-
δομένου ότι οδηγεί στη συμπύκνω-
ση του προς τυροκόμηση γάλακτος, 
διαδικασία που απαγορεύεται από 
τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
(ΚΤΠ).

Επικοινωνήσαμε με υπηρεσια-
κούς παράγοντες ελεγκτικού μη-
χανισμού που εποπτεύεται από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και με πρώην βουλευ-
τή του ΣΥΡΙΖΑ και τους ρωτήσαμε 
τι έχουν να πουν γι’ αυτή τη μέθο-
δο. Μας απάντησαν, όχι μόνο ότι 
δε γνωρίζουν αν αυτή η παράνομη 
μέθοδος χρησιμοποιείται στη βιο-
μηχανία γάλακτος και τυροκομικών 
προϊόντων, αλλά και ότι αγνοούν 
την ύπαρξή της. Οσον αφορά τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες, είναι 
σίγουρο ότι η επίκληση άγνοιας εί-
ναι προσχηματική, προκειμένου να 
συνεχίζεται ανεξέλεγκτα η χρήση 
αυτής της παράνομης μεθόδου.

Η πρωτεΐνη και η λακτόζη που 
αφαιρούνται από τον ορό γάλακτος 
(τυρόγαλο) χρησιμοποιούνται και 
στην παραγωγή των λεγόμενων συ-
μπληρωμάτων διατροφής, που χρη-
σιμοποιούνται, εκτός των άλλων, 
στο ντοπάρισμα επαγγελματιών 
ποδοσφαιριστών και εν γένει αθλη-
τών. Περιττεύει να θυμίσουμε ότι το 
κάθε είδους ντοπάρισμα προκαλεί 
σοβαρά προβλήματα στην υγεία 
των αθλητών που το χρησιμοποιούν.

Αν όμως, η χρήση της πρωτεΐνης 
και της λακτόζης από τον ορό γά-
λακτος στην παραγωγή συμπληρω-
μάτων διατροφής έχει συμμετοχή 
στη βλάβη της υγείας των αθλητών, 
τότε δεν είναι λογικό, η συχνή κα-
τανάλωση φέτας και τυροκομικών 
προϊόντων, για την παραγωγή των 
οποίων χρησιμοποιείται η παράνο-
μη αυτή μέθοδος, προκαλεί σε βά-
θος χρόνου βλάβη στην υγεία των 
ανθρώπων που καταναλώνουν αυτά 
τα προϊόντα;

Και ένα ερώτημα στον ΥΠΑΑΤ 
Βορίδη. Θα αποφασίσει να εφαρ-
μόσει άμεσα τη νομιμότητα, απαγο-
ρεύοντας τις δύο αυτές παράνομες 
μεθόδους στην παραγωγή της φέ-
τας ΠΟΠ και άλλων τυροκομικών 
προϊόντων ή θα συνεχίσει να υπό-
σχεται στους κτηνοτρόφους τα πά-
ντα, μετρώντας τις μέρες μέχρι τον 
επόμενο ανασχηματισμό;

Γεράσιμος Λιόντος

Η Κεντρική Διοίκηση του ΕΦΕΤ συγκαλύπτει την 
παράνομη δράση των γαλακτοβιομήχανων

Το καλοκαίρι του 2019, η Πε-
ριφερειακή Διεύθυνση Ανα-

τολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης του ΕΦΕΤ, σε έλεγχο που 
διεξήγαγε στην εταιρία ΛΙΝΤΛ, 
ανακάλυψε ότι πουλούσε «πα-
ραβατικό» λευκό τυρί άλμης από 
αγελαδινό γάλα σε διάφορες 
συσκευασίες, που το παρήγαγε 
η εταιρία Ελληνικά Γαλακτοκο-
μεία ΑΕ. Στο Δελτίο Τύπου που 
είχε εκδόσει η Κεντρική Διοί-
κηση του ΕΦΕΤ στις 8 Αυγού-
στου του 2019 είχε αποκρύψει 
τη χοντρή παράβαση της εται-
ρίας Ελληνικά Γαλακτοκομεία 
ΑΕ, που παρήγαγε λευκό τυρί 
άλμης και με εισαγόμενο γάλα 
και υποβάθμισε την παράβαση 
σε παράβαση επισήμανσης, 
προφανώς για να πέσει στα μα-
λακά η Ελληνικά Γαλακτοκομεία, 
συμφερόντων της οικογένειας 
Σαράντη. Η Κεντρική Διοίκηση 
του ΕΦΕΤ έπρεπε, μετά από 
τον έλεγχο της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης και τα ευρήματά 
της, να ενημερώσει τον ελεγκτι-
κό μηχανισμό του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 
προκειμένου να αφαιρέσει απ’ 
όλα τα γαλακτοκομικά προϊό-
ντα της εταιρίας την ελληνική 
σημαία (άρχισε να δίνεται από 
τον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ το 2014), 
που υποδηλώνει ότι σε όλα τα 
προϊόντα που παράγει χρησιμο-
ποιεί αποκλειστικά νωπό ελληνι-
κό γάλα.

Φυσικά, η Κεντρική Διοίκηση 
του ΕΦΕΤ γνώριζε και γνωρίζει 
(όχι μόνο απ’ αυτή την περίπτω-
ση) ότι οι γαλακτοβιομήχανοι 
χρησιμοποιούν εισαγόμενο 
γάλα, νωπό και συμπυκνωμένο. 
Οπως γνωρίζει και ο ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, ότι από τις αρχές της 
δεκαετίας του 2000 οι γαλακτο-
βιομήχανοι εισάγουν δεκάδες 
χιλιάδες τόνους συμπυκνωμένου 
γάλακτος, που το αραιώνουν σε 
αναλογία, είτε 1 προς 4 είτε και 
1 προς 5 και παράγουν μ’ αυτό 
όλα τα γαλακτοκομικά προϊό-
ντα, όπως και δεκάδες χιλιάδες 
τόνους νωπό αγελαδινό και 
πρόβειο γάλα. Γνωρίζουν ακόμα 
πολύ καλά, ότι οι γαλακτοβιομη-
χανίες έχουν κοινές δεξαμενές, 
στις οποίες ανακατεύουν νωπό 
και συμπυκνωμένο γάλα (αραιω-
μένο με νερό) και παράγουν όλα 
χωρίς εξαίρεση τα γαλακτοκομι-
κά προϊόντα.

Τέσσερις μέρες αργότερα, 
στις 12 Αυγούστου του 2019, η 
Κεντρική Διοίκηση του ΕΦΕΤ 
εξέδωσε Δελτίο Τύπου, στο 
οποίο ανάμεσα στ΄ άλλα έγρα-
φε: «Το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο 
ΕΦΕΤ, με γνώμονα την προστα-
σία τόσο των συμφερόντων των 
καταναλωτών όσο και της ελληνι-
κής αγροτικής παραγωγής, εντεί-
νει τους ελέγχους, ενώ καλεί: 

α) τις γαλακτοκομικές επιχει-
ρήσεις να δείχνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στην υποχρεωτική ανα-
γραφή εμφανώς της προέλευσης 

του γάλακτος στην επισήμανση 
των γαλακτοκομικών προϊόντων 
τους και 

β) τους καταναλωτές να διαβά-
ζουν προσεκτικά την επισήμανση 
ώστε το προϊόν που πληρώνουν 
να ανταποκρίνεται σε αυτό που 
πραγματικά επιθυμούν να αγο-
ράσουν. 

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. συνιστά στις Ελλη-
νικές επιχειρήσεις να προστα-
τέψουν τον έλληνα και ξένο κα-
ταναλωτή, τη διάσημη Ελληνική 
διατροφή, τα μοναδικά Ελληνικά 
αγροτικά προϊόντα, τις ανερχό-
μενες Ελληνικές εξαγωγές, αλλά 
και αυτές τις ίδιες τις δικές τους 
επιχειρήσεις και τους εργαζόμε-
νους σε αυτές, από κοντόφθαλ-
μες και επιβλαβείς για όλους 
κακές πρακτικές».

Από τότε πέρασαν τέσσερις 
ολόκληροι μήνες και η Κεντρική 
Διοίκηση του ΕΦΕΤ δεν ανακοί-
νωσε ακόμα αν ενημέρωσε τον 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως όφειλε, 
και τι πρόστιμα επέβαλε στις 
δύο εταιρίες. Από την άλλη, για 
να δημιουργεί στον ελληνικό 
λαό την επίπλαστη εικόνα ότι 
δήθεν κάνει συνεχώς συστημα-
τικούς ελέγχους στις γαλακτο-
βιομηχανίες και στις επιχειρή-
σεις τυροκομικών προϊόντων, 
εξέδωσε νέο Δελτίο Τύπου, 
στις 4 Δεκέμβρη του 2019, στο 
οποίο αναφέρεται ξανά στους 
ελέγχους που είχε κάνει το κα-
λοκαίρι του 2019 η Περιφερει-
ακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ στη 
ΛΙΝΤΛ, επαναλαμβάνει ατόφια 
αυτά που παραθέσαμε παραπά-
νω και απευθύνεται τόσο στις 
γαλακτοκομικές επιχειρήσεις 
όσο και στους καταναλωτές. Για 
να δείξει «έργο», έβγαλε δυο φο-
ρές το ίδιο Δελτίο Τύπου!

Απευθύνοντας κάλεσμα στις 
εταιρίες και στους καταναλω-
τές, η Κεντρική Διοίκηση του  
ΕΦΕΤ λέει ένα μάτσο ψέματα. 

u Είναι ψέμα, ότι ο ΕΦΕΤ 
έχει γνώμονα την υπεράσπιση 
των συμφερόντων των κατα-
ναλωτών και της ελληνικής 
αγροτικής παραγωγής. Και ο 
ΕΦΕΤ και ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, 
κατόπιν εντολών της πολιτικής 
ηγεσίας του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
επιτρέπουν σιωπηρά στους 
γαλακτοβιομήχανους να παρά-
γουν φέτα ΠΟΠ, τυροκομικά και 
λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα 
χρησιμοποιώντας εισαγόμενο 
γάλα, νωπό και συμπυκνωμένο. 
Τους επιτρέπουν ακόμα –άκου-
σον! άκουσον!- να «κοτσάρουν» 
στις συσκευασίες των προϊόντων 
τους την ελληνική σημαία, υπο-
δηλώνοντας έτσι ότι χρησιμοποι-
ούν μόνο νωπό ελληνικό γάλα 
για την παραγωγή τους.

u Είναι ψέμα ότι συνιστούν 
στις γαλακτοκομικές επιχει-
ρήσεις να δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στην αναγραφή της 
προέλευσης του γάλακτος. Σ’ 
αυτό το σημείο προδόθηκαν, 
χρησιμοποιώντας το ρήμα «συ-
νιστούν», ενώ θα έπρεπε να 

γράψουν «υποχρεώνουν». Αυτή 
η διαφοροποίηση στη χρήση 
του ρήματος αποκαλύπτει την 
έμμεση και καλυμμένη προστα-
σία που προσφέρει η Κεντρική 
Διοίκηση του ΕΦΕΤ στους γα-
λακτοβιομήχανους, έναντι όσων 
αποκαλύπτουμε τις παρανομίες 
τους. Την ίδια και μεγαλύτερη 
προστασία τους προσφέρει ο 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως γνωρί-
ζουν οι αναγνώστες μας.

u Είναι ψέμα ότι καλούν τους 
καταναλωτές να διαβάζουν την 
επισήμανση του γάλακτος που 
αναγράφεται στη συσκευασία 
των γαλακτοκομικών προϊό-
ντων. Στο σημείο αυτό ας πούμε 
κάποια πράγματα που δεν είναι 
ευρέως γνωστά. Στις συσκευασί-
ες των προϊόντων δεν αναγρά-
φεται η χώρα αρμέγματος και 
έτσι δεν είναι δυνατόν ο απλός 
καταναλωτής να επισημάνει τη 
χώρα προέλευσης του γάλακτος, 
αφού δε γνωρίζει την πρακτική 
των γαλακτοβιομήχανων με τις 
μαζικές εισαγωγές γάλακτος 
και τις διάφορες κινήσεις μέσω 
των οποίων παρουσιάζουν αυτό 
το γάλα ως ελληνικό. Ετσι, ενώ 
είναι πρακτικά αδύνατο για τους 
καταναλωτές να διακρίνουν τη 
χώρα προέλευσης του γάλακτος, 
ο ΕΦΕΤ τους «χρεώνει» με αυτό 
το καθήκον που είναι πρακτικά 
αδύνατο να εκτελεστεί. Και είναι 
αδύνατο για τους καταναλωτές 
να διακρίνουν την χώρα προέ-
λευσης του γάλακτος από την 
στιγμή που η Κεντρική Διοίκηση 
στο τελικό στάδιο της διαδικα-
σίας επιβολής του προστίμου 
στις διαρκώς παρανομούσες 
εταιρίες, τις κρατάει στην ανω-
νυμία. Ενώ στο αρχικό στάδιο 
του ελέγχου από κάποια Περι-
φερειακή Διεύθυνση ανακοινώ-
νει μεν το όνομα της εταιρίας 
που ελέγχθηκε και βρέθηκε ότι 
παρανομεί, αλλά από την άλλη 
όμως φροντίζει η Κεντρική Διοί-
κηση να υποβαθμίζει τις παρα-
βιάσεις της 

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

Επαναλαμβάνουμε αυτό που 
διαχρονικά τονίζουμε. Για όλες 
τις κυβερνήσεις, ανεξάρτητα 
από το κουστούμι που φορούν, 
οι ιδιοκτήτες των καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων είναι φερέγγυα 
πρόσωπα και γι΄ αυτό ο έλεγχος 
από τους δημόσιους ελεγκτι-
κούς μηχανισμούς είναι δειγ-
ματοληπτικός. Ολο το σύστημα 
του ελέγχου των επιχειρήσεων 
στηρίζεται στο λεγόμενο αυτο-
έλεγχο των επιχειρήσεων. Είναι 
δε δομημένο έτσι το σύστημα 
των ελέγχων στην καπιταλιστι-
κή παραγωγή, γιατί η αποκόμι-
ση του ανώτατου κέρδους είναι 
ο βασικός οικονομικός νόμος 
στο μονοπωλιακό στάδιο του 
καπιταλισμού.
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Η αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών σε 
συνδυασμό με την ένταση 
των ταξικών φραγμών

Τις «σκέψεις» του σχετικά με τον τρόπο αξιολό-
γησης-βαθμολόγησης των μαθητών σε Δημοτικό, 
Γυμνάσιο-Λύκειο και τη σύνδεσή του με την αξιο-
λόγηση των εκπαιδευτικών διέρρευσε το υπουργείο 
Παιδείας, μέσω γνωστής ιστοσελίδας.

Δε θέλει, λέει, να μην τηρείται η βαθμολόγηση με 
βάση την κλίμακα 5-10 στο Δημοτικό και να πληθαί-
νουν οι αριστούχοι στα Γυμνάσια και Λύκεια.

Προς τούτο εξετάζει ως βοηθητικά μέσα «αντικει-
μενικής βαθμολόγησης» την καθιέρωση στο Δημο-
τικό Σχολείο ενός είδους γραπτής αξιολόγησης των 
μαθητών στις τρεις τελευταίες τάξεις, την επιβολή 
Τράπεζας Θεμάτων στο Γυμνάσιο-Λύκειο, αυξημένο 
και αναβαθμισμένο ρόλο στους σχολικούς συμβού-
λους και έλεγχο-αξιολόγηση εκείνων των εκπαιδευ-
τικών που οι προφορικές βαθμολογίες που έβαλαν 
στους μαθητές θα απέχουν σημαντικά από τις βαθ-
μολογίες που θα πετυχαίνουν οι εξεταζόμενοι  στις 
γραπτές εξετάσεις.

Τα παραπάνω δεν είναι καινούργια. Αποτελούν 
κομμάτι των αξιολογικών συστημάτων των Αρσένη-
Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου.

Τα απαρχαιωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, 
η απέραντη ύλη και ο μεγάλος βαθμός δυσκολίας 
της, τα απαράδεκτα σχολικά εγχειρίδια, ο τρόπος 
διδασκαλίας, η έμφαση στην αποστήθιση ανούσι-
ων και ατάκτως εριμμένων πλήθους πληροφοριών, 
το μορφωτικό προφίλ των μαθητών που εδράζεται 
στο οικονομικό-κοινωνικό-μορφωτικό-πολιτιστικό 
οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον εξα-
φανίζονται ως οι βασικές αιτίες των «μορφωτικών 
και μαθησιακών αποτελεσμάτων». 

Η πλάστιγγα των ευθυνών γέρνει στην πλευρά του 
εκπαιδευτικού, που γίνεται ο αποκλειστικός υπεύθυ-
νος. Ο εκπαιδευτικός είναι το θύμα και ταυτόχρονα 
ο θύτης των μαθητών. Οσο πιο πολλούς μαθητές κα-
ρατομήσει μέσω της βαθμολογίας, τόσο πιο καταξι-
ωμένος θα θεωρείται.

Και η βαθμολογία δε θα συναρτάται με τη γενική 
εικόνα που παρουσιάζει ο μαθητής στη σχολική κα-
θημερινότητα, με το παιδαγωγικό ενδιαφέρον και 
προσέγγιση των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς 
τους, αλλά από σκληρούς «αναβαθμισμένους» τα-
ξικούς φραγμούς (εξετάσεις ακόμη και στο Δημο-
τικό!), που θα απογειώσουν τα φροντιστήρια και τα 
ιδιαίτερα, επιβαρύνοντας τους φτωχούς οικογενει-
ακούς προϋπολογισμούς.  

Σκοπός μας εδώ δεν είναι να υποστηρίξουμε τη 
βαθμολογία και τις άλλες αξιολογικές κρίσεις (τεστ, 
ωριαία γραπτά διαγωνίσματα, γραπτές εξετάσεις, 
κ.λπ.), που θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση στο 
αστικό σχολείο σκοπό έχουν να βάλουν «ταμπέ-
λες» στους μαθητές, να τους κατηγοριοποιήσουν 
και κατατάξουν και τέλος να πετάξουν έξω απ’ το 
σχολείο πολλούς από αυτούς, κυρίως τα παιδιά της 
εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Απλώς θέλουμε να σημειώσουμε την υποκρισία 
των αστικών κυβερνήσεων σχετικά με την παιδα-
γωγική ελευθερία του δάσκαλου, τη δημοκρατικό-
τητα του σχολείου και τις ίσες ευκαιρίες για όλα τα 
παιδιά. 

Σε μια ακόμη συνέντευξή της η Κεραμέως στην 
αγαπημένη της «Καθημερινή» είπε τα γνωστά: «Εθνι-
κό απολυτήριο στο οποίο θα συνυπολογίζονται με 
διαβαθμισμένη, αυξανόμενη βαρύτητα οι επιδό-
σεις του μαθητή και στις τρεις τάξεις του λυκείου, 
αποκαθιστώντας έτσι την αξία και τον παιδαγωγικό 
ρόλο των τελευταίων σχολικών τάξεων. Το εθνικό 
απολυτήριο, σε ένα ποσοστό, θα συνυπολογίζεται 
κατά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
με προϋπόθεση την προηγούμενη διασφάλιση ενός 
αντικειμενικού συστήματος βαθμολόγησης των 
μαθητών. Aμεσα, από το ερχόμενο δηλαδή σχολικό 
έτος, σκοπεύουμε να επαναφέρουμε την τράπεζα 
θεμάτων, με ορισμένες ωστόσο προσαρμογές ώστε 
να αξιοποιηθεί η εμπειρία από την προηγούμενη 
εφαρμογή της».

Κυριολεκτικά σε μέγγενη για 
τα ΑΕΙ αναδεικνύεται  το νέο 

σύστημα «αξιολόγησης και πιστο-
ποίησης της ποιότητας» μέσω της 
«Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαί-
δευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.)», που αντικα-
θιστά την ΑΔΙΠ.

Το περίφημο «αυτοδιοίκητο» 
πετιέται κυριολεκτικά στα σκου-
πίδια, αφού τα ΑΕΙ υφίστανται 
σκληρή επιτήρηση. Μηχανισμοί 
εσωτερικής και εξωτερικής αξι-
ολόγησης κρίνουν με βάση την 
προσαρμοστικότητα των Ιδρυ-
μάτων στα κριτήρια αξιολόγησης 
και πιστοποίησης που ισχύουν 
στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, όπου τη στρατηγική 
χαράσσει το κεφάλαιο των ιμπε-
ριαλιστικών κρατών, σύμφωνα με 
τις «αναπτυξιακές» πολιτικές που 
επιλέγει κάθε φορά να υπηρε-
τήσει, στο έδαφος του σκληρού 
ανταγωνισμού για την ανάπτυξη 
της κερδοφορίας και την κατά-
χτηση αγορών.

Συνολικά επαναδιατυπώνεται 
ένα νέο σύστημα συγχώνευσης 
και κατάργησης Τμημάτων-Σχο-
λών-Πανεπιστημίων, ενώ τα πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα -το κάθε 
ένα ατομικά- αγωνιούν να εξα-
σφαλίσουν τα κριτήρια ύπαρξης 
και λειτουργίας τους.

Χαρακτηριστικά σημεία του 
σχεδίου νόμου είναι τα εξής:

Αρμοδιότητες 
Ανώτατου 
Συμβουλίου (άρθρο 7)

Ως γνωστόν, τις αρμοδιότητές 
της η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκ-
παίδευσης ασκεί μέσω του Ανώτα-
του Συμβουλίου και του Συμβουλί-
ου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης 
(Σ.Α.Π.).

Στις αρμοδιότητες του Ανώτα-
του Συμβουλίου, μεταξύ άλλων 
αναφέρονται οι παρακάτω:

α) το πρόγραμμα εθνικής στρα-
τηγικής για την ανώτατη εκπαί-
δευση, 

β) οι προγραμματικές συμφω-
νίες του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με τα Α.Ε.Ι., 

γ) η ίδρυση, συγχώνευση, κατά-
τμηση, κατάργηση, μετονομασία 
των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακα-
δημαϊκών τους μονάδων,... 

ε) προτάσεις και μέτρα για την 
ενίσχυση της διεθνοποίησης των 
Α.Ε.Ι.

Το Ανώτατο Συμβούλιο (αποτε-
λείται από διορισμένο Πρόεδρο 
και από 4 μέλη-πανεπιστημιακούς 
από Ιδρύματα του εσωτερικού ή 
του εξωτερικού που διορίζονται 
μετά από διαδικασία κατάταξης 
σε αξιολογικό πίνακα) αποτελεί 
ουσιαστικά προέκταση του υπουρ-
γείου Παιδείας. Η «εθνική στρατη-
γική για την ανώτατη εκπαίδευση» 
δεν είναι άλλη από τη στρατηγική 
των αστικών κυβερνήσεων της 
Ελλάδας, στο πλαίσιο του ιεραρ-
χικού διεθνούς καταμερισμού 
της εργασίας, που επιβάλλουν τα 
μεγάλα μονοπώλια και το «άρμα» 
στο οποίο είναι προσδεδεμένη η 
χώρα μας.

Οι προγραμματικές συμφωνίες 
που συνάπτουν τα πανεπιστημια-
κά ιδρύματα με το υπουργείο-
αστικό κράτος είναι δεσμευτικές. 
Αφορούν ιδίως π.χ. την ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία και αποστολή του 
Α.Ε.Ι., τη θέση του στον ελληνι-
κό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, 
στην ανάπτυξη της υποδομής 
και του εξοπλισμού, τη βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, το 
συντονισμό των ακαδημαϊκών, 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι. με τις 
αντίστοιχες εξελίξεις σε ιδρύμα-
τα του εξωτερικού και ιδιαίτερα 
με τις εξελίξεις και τις προοπτι-
κές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης και Ερευνας.

Με την «εισήγηση» του Ανώτα-
του Συμβουλίου περιβάλλεται με 
το επιστημονικό φωτοστέφανο το 
κάθε φορά νέο σίριαλ των συγχω-
νεύσεων-καταργήσεων, ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι δαπάνες 
για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και να περιορίζεται ο αριθμός των 
φοιτούντων σε αυτήν.

Τα ιδρύματα δε στηρίζονται 
οικονομικά, δεν ενισχύονται με 
υποδομές και προσωπικό ώστε 
να αναβαθμίζονται ποιοτικά, αλ-
λά καρατομούνται.

Την πολιτική αυτή υπηρετεί και 
η αρμοδιότητα του Ανώτατου 
Συμβουλίου να εισηγείται στον 
υπουργό Παιδείας «την κατανομή 
του ετήσιου συνολικού προϋπολο-
γισμού επιχορηγήσεων στα Α.Ε.Ι., 
του οποίου το 20% κατανέμεται 
με βάση τους δείκτες ποιότητας 
και επιτευγμάτων κάθε ιδρύμα-
τος». Κοντολογίς, μόνο ένα μέρος 
της ήδη πετσοκομμένης κρατικής 
χρηματοδότησης καταβάλλεται 
στα πανεπιστημιακά ιδρύματα 
για τα τελείως απαραίτητα (φως, 
νερό, τηλέφωνο) και αυτό με 
«αντικειμενικά κριτήρια», ενώ το 
υπόλοιπο 20% τίθεται υπό την αί-
ρεση της αξιολόγησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι «το 
Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί να ει-
σηγείται στον Υπουργό Παιδείας 
και Θρησκευμάτων την ολική ή 
μερική αναστολή της χρηματο-
δότησης ενός Α.Ε.Ι. αν δεν πα-
ρέχει εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος το απαιτούμενο 
υλικό πληροφόρησης και την 
απαραίτητη τεκμηρίωση για την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
Αρχής».

Αρμοδιότητες 
Συμβουλίου 
Αξιολόγησης και 
Πιστοποίησης 
(άρθρο 8)  

 Το Σ.Α.Π., μεταξύ άλλων: 
Αξιολογεί τα Α.Ε.Ι. και τις επι-

μέρους ακαδημαϊκές και ερευ-
νητικές τους μονάδες και πιστο-
ποιεί εάν πληρούν τα κριτήρια 
οργάνωσης προγραμμάτων 
σπουδών πρώτου, δεύτερου και 
τρίτου κύκλου.

Επίσης, διενεργεί θεματικές 
αξιολογήσεις των Α.Ε.Ι. (στρατη-

γική διεθνοποίησης, ισότητα των 
φύλων, πρόσβαση των ατόμων 
με αναπηρία, απορρόφηση των 
αποφοίτων στην αγορά εργασί-
ας, διασφάλιση του ακαδημαϊ-
κού περιβάλλοντος, ανάπτυξη 
προγραμμάτων ηλεκτρονικής 
μάθησης και δια βίου μάθησης, 
κ.λπ.).

Πίσω από τις ωραιοποιημένες 
εκφράσεις και τις «άχρωμες» 
λέξεις διαβάζουμε ότι το Σ.Α.Π. 
αποφασίζει αν ένα Πανεπιστήμιο 
έχει τα «φώτα» όχι μόνο να οργα-
νώσει μεταπτυχιακά και διδακτο-
ρικά προγράμματα, αλλά ακόμη 
και προπτυχιακά. Η αρμοδιότητα 
αυτή του Σ.Α.Π. σε συνδυασμό με 
τα κριτήρια αξιολόγησης, που θα 
αναφέρουμε στη συνέχεια, οδηγεί 
σε λουκέτο αρκετά ΑΕΙ που δεν 
έχουν π.χ. «ικανό αριθμό» φοιτη-
τών, γεγονός που εξαρτάται από 
τη «σύνδεση» με τις περιστασια-
κές ανάγκες της αγοράς εργασί-
ας. Τα ΑΕΙ δεν κρίνονται από το αν 
η ανάπτυξη μιας επιστήμης ωφε-
λεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες 
του, αλλά αν ανταποκρίνονται 
στην «αναπτυξιακή» πολιτική του 
κεφαλαίου τη δεδομένη στιγμή. 
Την ίδια κατεύθυνση υπηρετούν 
και οι «θεματικές αξιολογήσεις», 
π.χ. «η απορρόφηση των αποφοί-
των στην αγορά εργασίας».

Η δραστηριοποίηση ενός πα-
νεπιστημιακού ιδρύματος σε 
προγράμματα κατάρτισης και 
διά βίου μάθησης, που αποφέ-
ρουν πρόσθετη χρηματοδότηση 
και βοηθούν το αστικό κράτος να 
συγκαλύπτει την ανεργία και να 
εξαπατά τους άνεργους με φρού-
δες ελπίδες ότι θα βρουν δουλειά, 
αποτελεί κριτήριο διασφάλισης 
της ύπαρξης και λειτουργίας του. 

Επίσης κριτήριο είναι η «στρα-
τηγική διεθνοποίησης» από την 
πλευρά του Ιδρύματος με τους 
ίδιους στόχους: απόκτηση φοι-
τητών-πελατών και εξασφάλιση 
πρόσθετης χρηματοδότησης από 
τα δίδακτρα.

Το Σ.Α.Π. επίσης ενεργεί ως 
εξωτερικός «ράμπο», αφού αξιο-
λογεί και πιστοποιεί το αργότερο 
κάθε πέντε έτη την ποιότητα των 
εσωτερικών συστημάτων αξιολό-
γησης των ΑΕΙ.     

Αξιολόγηση και 
πιστοποίηση 
ποιότητας και 
κριτήρια (άρθρα 9 
και 10)

Η πιστοποίηση των ΑΕΙ, των 
επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων 
τους, των προγραμμάτων σπου-
δών και των εσωτερικών συστη-
μάτων διασφάλισης ποιότητας, 
είναι διαδικασία εξωτερικής 
αξιολόγησης με βάση «ποσοτικά 
και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες». 
Προς τούτο το Σ.Α.Π. συγκροτεί 
Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγη-
σης και Πιστοποίησης (Ε.Ε.Α.Π.). 
Τα κριτήρια και οι δείκτες, θεσπί-
ζονται «στο πλαίσιο, ιδίως, των 
κοινών αρχών και κατευθύνσεων 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 

Εκπαίδευσης».
Τέτοια κριτήρια είναι: α) η ακα-

δημαϊκή φυσιογνωμία και ο προ-
σανατολισμός του προγράμματος 
σπουδών, β) η δομή και οργάνω-
ση του προγράμματος σπουδών, 
γ) τα μαθησιακά αποτελέσμα-
τα, τα επιδιωκόμενα προσόντα 
και η ζήτησή τους στην αγορά 
εργασίας, δ) η ποιότητα και απο-
τελεσματικότητα του διδακτικού 
έργου, ε) η αριθμητική επάρκεια 
του προσωπικού, στ) η ποιότητα 
του ερευνητικού έργου της ακα-
δημαϊκής μονάδας, ζ) η σύνδεση 
της διδασκαλίας με την έρευνα, 
η) η ποιότητα των υποστηρικτικών 
υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές 
υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι 
υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

Η αναφορά στα «μαθησιακά 
αποτελέσματα» παραπέμπει στη 
σχέση μεταξύ του αριθμού των 
«ενεργών» φοιτητών και αυτού 
των «αιωνίων», στο πόσοι φοιτη-
τές παίρνουν πτυχίο σύμφωνα με 
τον τυπικό χρόνο ολοκλήρωσης 
ενός προγράμματος σπουδών. 
Οι αναφορές στην «αποτελεσμα-
τικότητα» και «στα επιδιωκόμενα 
προσόντα και τη ζήτησή τους στην 
αγορά εργασίας» καθιστά τα ΑΕΙ 
παραρτήματα των καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων.

Αποφάσεις 
πιστοποίησης 
(άρθρο 12) 

Με απόφαση του Σ.Α.Π., που 
λαμβάνει υπόψη του την έκθεση 
της Επιτροπής Εξωτερικής Αξι-
ολόγησης και Πιστοποίησης και 
τυχόν διατυπωθείσα γνώμη του 
οικείου Α.Ε.Ι., πιστοποιείται α) ότι 
το Α.Ε.Ι. ή η ακαδημαϊκή μονάδα 
πληροί τις προϋποθέσεις οργάνω-
σης σπουδών πρώτου, δεύτερου 
και τρίτου κύκλου, β) το πρόγραμ-
μα σπουδών και γ) το εσωτερικό 
σύστημα διασφάλισης της ποιό-
τητας του Α.Ε.Ι. 

Η απόφαση του Σ.Α.Π. μπο-
ρεί να είναι θετική, θετική υπό 
όρους ή αρνητική. Η διάρκεια 
ισχύος της απόφασης πιστοποίη-
σης ορίζεται στην απόφαση του 
Σ.Α.Π. και δεν μπορεί να υπερβαί-
νει τα έξι έτη.

Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση 
πιστοποίησης Α.Ε.Ι. ή ακαδημα-
ϊκής μονάδας για την οργάνωση 
σπουδών και των τριών κύκλων 
σπουδών, το Σ.Α.Π τη διαβιβάζει 
στο Ανώτατο Συμβούλιο προκει-
μένου να εισηγηθεί στον υπουρ-
γό Παιδείας την αναδιάρθρωση, 
συγχώνευση, κατάτμηση ή κα-
τάργηση του Α.Ε.Ι. ή της ακαδη-
μαϊκής μονάδας. 

Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση 
πιστοποίησης προγράμματος 
σπουδών ή εσωτερικού συστή-
ματος διασφάλισης ποιότητας, 
ο υπουργός Παιδείας μπορεί με 
απόφασή του να περιορίσει τη 
χρηματοδότηση του Α.Ε.Ι. και 
την εισαγωγή νέων φοιτητών 
στο πρόγραμμα σπουδών.

Η πιστοποίηση της ποιότητας 
για συγκεκριμένο πρόγραμμα 

Μέγγενη για τα ΑΕΙ
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σπουδών ή εσωτερικό σύστημα διασφάλισης 
της ποιότητας Α.Ε.Ι. μπορεί να υποκαθίστα-
ται από πιστοποίηση διαπιστευμένου φορέα 
πιστοποίησης ανώτατης εκπαίδευσης του 
εξωτερικού, που ορίζεται με απόφαση του 
Σ.Α.Π. 

Αρνητική απόφαση πιστοποίησης οδηγεί 
είτε σε συγχωνεύσεις-καταργήσεις είτε σε 
περιορισμό της χρηματοδότησης. Τα σχόλια 
περιττεύουν.

Κατανομή της δημόσιας 
χρηματοδότησης στα Α.Ε.Ι. 
(άρθρο 16) 

Το 80% της τακτικής χρηματοδότησης από 
τον κρατικό προϋπολογισμό του υπουργείου 
Παιδείας κατανέμεται σύμφωνα με «αντικει-
μενικά» κριτήρια, όπως ο συνολικός αριθμός 
των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμ-
μα σπουδών, το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 
σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα 
σπουδών, η διάρκεια των προγραμμάτων 
σπουδών, το μέγεθος και η γεωγραφική δια-
σπορά του ιδρύματος.

Το 80% της τακτικής χρηματοδότησης 
από τον κρατικό προϋπολογισμό του υπουρ-
γείου Παιδείας κατανέμεται σύμφωνα με 
«αντικειμενικά» κριτήρια, όπως ο συνολικός 
αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών 
ανά πρόγραμμα σπουδών, το εκτιμώμενο 
ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για 
κάθε πρόγραμμα σπουδών, η διάρκεια των 
προγραμμάτων σπουδών, το μέγεθος και η 
γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος.

Ακόμα και αυτά τα «αντικειμενικά κριτήρια» 
είναι σαφές ότι μπορούν να γίνονται κάθε φο-
ρά «λάστιχο». Ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
φοιτητών μεταβάλλεται και το «εκτιμώμενο 
ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή» υπόκει-
ται στην αναγκαστικότητα των μνημονιακών 
δεσμεύσεων και της «πορείας ανάπτυξης της 
εθνικής οικονομίας». 

Το 20% της τακτικής χρηματοδότησης κα-
τανέμεται με βάση «ενδεικτικούς δείκτες ποι-
ότητας και επιτευγμάτων», τους οποίους, για 
ξεκάρφωμα, επιλέγει  το ίδιο το Πανεπιστήμιο.

Στην πραγματικότητα, το Ιδρυμα δεν έχει 
επιλογή, αν δε θέλει να εισπράξει αρνητική 
αξιολόγηση και πιστοποίηση και επομένως 
να αφανιστεί από τον ακαδημαϊκό χάρτη ή 
να υποστεί μείωση της έτσι κι αλλιώς πετσο-
κομμένης χρηματοδότησης.

Οι δείκτες αυτοί είναι, ιδίως, οι εξής: 
u η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως ενδεικτι-
κά η αριθμητική σχέση αποφοίτων προς ει-
σερχόμενους φοιτητές, 

u η αξιολόγηση των παρεχόμενων εκπαι-
δευτικών υπηρεσιών από τους φοιτητές και η 
πορεία επαγγελματικής απορρόφησης των 
αποφοίτων,

u η ερευνητική δραστηριότητα, όπως εν-
δεικτικά ο αριθμός μελών του επιστημο-
νικού προσωπικού που επιτυγχάνουν χρη-
ματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Ερευνας, ο αριθμός Κέντρων Αριστείας 
στην έρευνα και ο αριθμός διδακτικού και 
ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέσεις 
στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών 
ακαδημαϊκών ή ερευνητικών οργανισμών ή 
διεθνών επιστημονικών εταιριών, 

u ο αριθμός δημοσιεύσεων ανά καθηγη-
τή, 

u ο αριθμός ανά καθηγητή απλών συμμε-
τοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμ-
ματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
άλλων διεθνών οργανισμών και ο αριθμός 
ανά καθηγητή συμμετοχών με συντονιστικό 
ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράμματα έρευ-
νας της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλων διε-
θνών οργανισμών. 

u Η διεθνοποίηση, όπως ενδεικτικά ο 
αριθμός των αλλοδαπών φοιτητών σε ανα-
λογία με το συνολικό αριθμό εγγεγραμμέ-

νων φοιτητών, των φοιτητών που φοιτούν 
στο ίδρυμα μέσω των ευρωπαϊκών και 
διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
των φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό 
μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων, καθώς και ο αριθμός 
συμφωνιών συνεργασίας με άλλα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού.

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι οι δείκτες «ποι-
ότητας» που αναφέρονται στο μοντέλο αξιο-
λόγησης των ΑΕΙ από τη ΝΔ είναι αυτοί που 
καθορίζουν τις διεθνείς λίστες κατάταξης των 
Πανεπιστημίων με όρους σκληρής ανταγωνι-
στικότητας.

Πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε ανα-
φερθεί αναλυτικά στην κοροϊδία της διεθνούς 
κατάταξης των Πανεπιστημίων. Μιλάμε για 
κοροϊδία γιατί δεν είναι δυνατόν να γίνει μια 
κατάταξη για τα Πανεπιστήμια, που να λαμβά-
νει υπόψη της δεδομένα από έναν πολύ μεγά-
λο αριθμό ιδρυμάτων όλου του κόσμου, όπου 
υπάρχουν εντελώς διαφορετικά καθεστώτα 
λειτουργίας των Πανεπιστημίων, χωρίς αυτή 
να πέφτει σε σφάλματα.

Ετσι τα κριτήρια κατάταξης που παίρνονται 
υπόψη για να «μετρηθεί» η «ανταγωνιστικότη-
τα» των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, είναι η 
συμμετοχή των αποφοίτων τους σε διεθνείς 
διαγωνισμούς, πόσοι από τους καθηγητές 
τους είναι καταξιωμένοι με βραβεία, πόσο 
«δημοφιλή» είναι τα ιδρύματα στους καθηγη-
τές παγκοσμίως, δηλαδή αν μπορούν να τους 
προσελκύουν για δουλειά με παχυλούς μι-
σθούς, σε ποιο βαθμό  ικανοποιούν τα αιτήμα-
τα των καπιταλιστών, πόσο «καλούς» φοιτητές 
(με τον τρόπο που εννοεί ο καπιταλισμός το 
«καλός») διαθέτουν, αν έχουν μεγάλη παρα-
γωγή «αποδοτικής» έρευνας (δηλαδή έρευνας 
κατά παραγγελία καπιταλιστικών επιχειρήσε-
ων), αν έχουν δημιουργήσει παραρτήματα 
σε άλλες χώρες, πόσους φοιτητές-πελάτες 
διαθέτουν, κ.λπ.

Ενα πανεπιστημιακό ίδρυμα, όμως, για να 
είναι ίδρυμα αξιώσεων πρέπει να διαθέτει π.χ. 
επαρκείς κτιριακές εγκαταστάσεις, εργαστή-
ρια, υψηλού βαθμού υλικοτεχνική υποδομή, 
ανάλογο σε ποιότητα και αριθμό επιστημονικό 
διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό, ποιότη-
τα σπουδών στην προώθηση της επιστήμης, 
έρευνα με στόχο το γενικό καλό για τον άν-
θρωπο και τις ανάγκες του, κ.ά. και όχι να κρί-
νεται με βάση είτε τα βραβεία είτε το πόσο 
καλά «δικτυωμένο» είναι.

Αποτελεί αντίφαση εν τοις όροις, που απο-
δεικνύει, όμως, τη βιασύνη και θέληση της 
ΝΔ να υπηρετήσει τους επιχειρηματίες, η 
πρεμούρα της κυβέρνησης να αξιολογήσει 
τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα με τα 
κριτήρια που αναφέραμε παραπάνω και την 
ίδια στιγμή να προωθεί την πανεπιστημιοποίη-
ση των κολλεγίων, τα οποία δε διαθέτουν ούτε 
στο ελάχιστο αυτά που απαιτούνται από τα 
δημόσια Ιδρύματα.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι «οι εκ-
θέσεις αξιολόγησης και πιστοποίησης των 
Ε.Ε.Α.Π. και οι αποφάσεις πιστοποίησης του 
Σ.Α.Π. κοινοποιούνται στο ίδρυμα και τον 
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΘ.Α.Α.Ε.».

Είναι σαφές ότι η δημοσιοποίηση των απο-
τελεσμάτων της αξιολόγησης θα γεννήσει 
αναπόφευκτα την κατηγοριοποίηση των Πα-
νεπιστημίων, την κατάταξη και «βαθμολόγη-
σή» τους, έστω και μέσα στην ίδια την πανεπι-
στημιακή κοινότητα και την κοινωνία. Ειδικά 
η τελευταία -και εδώ αναφερόμαστε στην 
εργαζόμενη κοινωνία- εθίζεται να αποδέχεται 
αποτελέσματα, των οποίων τις προϋπάρχου-
σες διαδικασίες και τα κριτήρια αγνοεί, δια-
μορφώνοντας έτσι μια στρεβλή εικόνα για την 
ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 
φυσικά δεν έχει να κάνει σε τίποτε με τα δικά 
της ανεξάρτητα ταξικά συμφέροντα.

Γιούλα Γκεσούλη 

Εκαναν 
την ανάγκη 
φιλοτιμία

Πρέπει να πάει κανένας πολύ 
πίσω στην ιστορία του ελληνικού 
κοινοβουλευτισμού για να βρει 
νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από 
την ολότητα σχεδόν των βουλευ-
τών (καταψήφισαν επί της αρχής 
μόνο οι εννιά βουλευτές του Μέ-
ΡΑ25). Για να φτάσουν σ' αυτό το 
αποτέλεσμα, χρειάστηκε να κά-
νουν την ανάγκη φιλοτιμία και η 
κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η κυβέρνηση έχει υποτίθεται 
μια δικαιολογία. Χρειαζόταν του-
λάχιστον 200 ψήφους για να απο-
κτήσει νομική ισχύ το νομοσχέδιο, 
όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Για 
να τους συγκεντρώσει, έπρεπε κα-
ταρχάς να πετύχει τη συναίνεση 
του ΚΙΝΑΛ (πανεύκολο) και του 
Περισσού. Ο Περισσός χειρίστη-
κε έξυπνα το ζήτημα, έθεσε όρους 
και πέτυχε να γίνουν δεκτοί. Ετσι, 
έφυγε η δυνατότητα επιστολικής 
ψήφου (που αποτελούσε αγκωνά-
ρι της πρότασης της ΝΔ), όπως 
έφυγε και η εφαρμογή του δικαίου 
του αίματος. Η πρόταση της ΝΔ 
προέβλεπε πως όποιος μπορεί ν' 
αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο, 
αποκτά και δικαίωμα ψήφου. Με 
το βέτο του Περισσού δικαίω-
μα ψήφου αποκτούν όσοι έχουν 
ΑΦΜ στην Ελλάδα και διαμο-
νή τουλάχιστον δύο χρόνια την 
τελευταία τριακονταπενταετία. 
Ετσι, το σχέδιο της ΝΔ για μαζική 
άγρα ψήφων, μέσω των διασυν-
δέσεων που έχει ιδιαίτερα στις 
ΗΠΑ, ακυρώθηκε, προς μεγάλη 
λύπη των «Διαματάρηδων».

Ο ΣΥΡΙΖΑ την πάτησε. Αρχικά 
επέμενε στη δική του πρόταση 
που οδηγούσε σε κάτι σαν «κοι-
νοβούλιο αποδήμων». Δηλαδή, 
δικαίωμα ψήφου στους πάντες, 
αλλά για την εκλογή ενός αριθ-
μού βουλευτών και χωρίς η ψή-
φος των αποδήμων να μετρά στο 
εκλογικό αποτέλεσμα. Ποντάριζε 
στο ότι η ΝΔ δε θα μπορούσε να 
βρει τις 200 ψήφους. Οταν είδε 
την κωλοτούμπα της κυβέρνησης, 
που προσχώρησε στις θέσεις του 
Περισσού, έκανε την πρώτη κωλο-
τούμπα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ όμως 
στη διακομματική επιτροπή είχε 
συμφωνήσει, εμφανίστηκε να 
διαφωνεί στην κοινοβουλευτική 
επιτροπή που συζήτησε το νο-
μοσχέδιο. Μπροστά στον κίνδυ-
νο να απομονωθεί, όμως, και ν' 
αποκτήσει «κακό όνομα» στους 
ψηφοφόρους εξωτερικού, έκανε 
νέα κωλοτούμπα και ψήφισε το 
νομοσχέδιο.

Κρύφτηκε, βέβαια, πίσω από 
κάτι δευτερεύουσας σημασίας 
προτάσεις που ο Θεοδωρικάκος 
δεν είχε κανένα πρόβλημα να κά-
νει δεκτές. Η κυβέρνηση είχε φάει 
το γάιδαρο οπότε δε θα κολλούσε 
στην ουρά. Για τον Θεοδωρικάκο 
μεγαλύτερη σημασία είχε πλέον 
το να καταγραφεί ως ο «μετρ της 
συναίνεσης», παρά το να δεχτεί 
τη δημιουργία διακομματικής 
επιτροπής που θα εξετάζει τις 
ενστάσεις επί των απορριπτικών 
αποφάσεων εγγραφής στους 
εκλογικούς καταλόγους.

Προβολές και συζητήσεις

~Παρασκευή, 20/12/2019~

Η ΑΛΛΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ
(The other side of hope, Γερμανία, Φινλανδία, 2017, 98’)
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή: Ακι Καουρισμάκι
Φωτογραφία: Τίμο Σάλμινεν
Μοντάζ: Σαμού Χεικίλα
Πρωταγωνιστές: Σερβάν Χαγί, Σακάρι Κουοσμάνεν, Γιάνε 

Χιτιαΐνεν, Ιλκα Κοϊβούλα, Νούπου Κοΐβου, Σίμον Χουσεΐν 
Αλ-Μπαζούν

Η πιο πρόσφατη και -παρά το γεγονός ότι ο τίτλος της πε-
ριέχει την λέξη «ελπίδα»- η πιο απαισιόδοξη ταινία του 

σκηνοθέτη, που μας έχει συνηθίσει ακόμα και στα πιο δύσκολα 
θέματα, πάντα με μια έντονη πολιτική ματιά, στο τέλος να 
χαμογελάμε.

Τα τελευταία χρόνια, ταινίες για το προσφυγικό βγαίνουν 
σωρηδόν. Δε θα μπορούσε να συμβεί διαφορετικά, αφού 
είναι ένα από τα φλέγοντα ζητήματα που κλήθηκε να αντιμε-
τωπίσει η Ευρώπη (και όχι μόνο) τα τελευταία χρόνια. Ο Κα-
ουρισμάκι πλάθει το δικό του κόσμο με τα δικά του χρώματα 
και το δικό του πολύ χαρακτηριστικό, μοναδικό χιούμορ και 
μας μιλά για τα αυτονόητα: όταν κάποιος χρειάζεται βοή-
θεια, τη δίνεις. Τα οποία, βέβαια, μόνο αυτονόητα δεν είναι 
-όπως και ο ίδιος πιστεύει- στον καπιταλισμό.

Η ιστορία του Χάλεντ, πρόσφυγα από τη Συρία που ψάχνει 
να βρει την αδερφή του, με την οποία χάθηκαν κατά τη δι-
άρκεια του ταξιδιού, ενώ ταυτόχρονα έρχεται αντιμέτωπος 
με το κράτος της Φινλανδίας, είναι στον πυρήνα της η ιστο-
ρία εκατομμυρίων ανθρώπων. Η ιστορία του Βίκστρομ, ενός 
άντρα που πιάνει πάτο ανάμεσα σε ανθρώπινα ερείπια σε μια 
μεγαλούπολη, είναι στον πυρήνα της ιστορία εκατομμυρίων 
ανθρώπων. Ο Καουρισμάκι δεν έρχεται να πει κάτι καινού-
ριο. Ολοι έχουμε γνωρίσει τους χαρακτήρες της ταινίας του. 
Αυτή είναι μια μικρή του νίκη. Παρά το γεγονός ότι η ταινία 
είναι αισθητικά σφραγισμένη από το προσωπικό του ύφος 
και βρίθει συμβολισμών, νιώθουμε μεγάλη οικειότητα με το 
υλικό της. Εκεί είναι που τον «παραδεχόμαστε». Με μια πολύ 
απλή ιστορία, μας κρατά σφιχτά στη χούφτα του.

Παρασκευές στις 8:30 μμ | Είσοδος ελεύθερη
Αγαθουπόλεως 65 & Αχαρνών, Αθήνα

Ιουστινιανού 24, Θεσσαλονίκη
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Στο εργασιακό Νταχάου της 
Deutsche Telekom

Δημοσιεύουμε ανακοίνωση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης 
ΟΤΕ, με ένα μόνο ερώτημα ευρύτερης σημασίας: πού βρι-

σκόταν η εργατική τάξη από άποψη αμοιβών και συνθηκών 
εργασίας πριν από κάποια χρόνια και πού βρίσκεται σήμερα;

Τα εργατικά ατυχήματα και το Burn-out  
εξοντώνουν τους τεχνικούς του ΟΤΕ!

Κι άλλο σοβαρό περιστατικό χθες στην Αθήνα!

Χθες, Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου, ο συνάδελφος τεχνικός πε-
δίου Α.Κ. βρέθηκε από περαστικούς στο Κολωνάκι (Σκουφά 
και Μασσαλίας) μπροστά σε ένα καφάο εντελώς αναίσθητος.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν πάνω από μισή ώρα αβοήθη-
τος, παρά τον κόσμο που περνούσε από το σημείο. Δούλευε 
σε μονοπρόσωπο συνεργείο, χωρίς δεύτερο άτομο που να 
μπορέσει να τον βοηθήσει.

 Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Μονάδα της Εντατι-
κής στην Κεντρική Κλινική Αθηνών.

Πριν λίγες μέρες, εργαζόμενος στο Κουτσελιό Ιωαννίνων 
(κι’ αυτός σε μονομελές συνεργείο) έσπασε η κολώνα στην 
οποία δούλευε, τραυματίστηκε, και τα αφεντικά του ΟΤΕ  αντί 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους, εξαφάνισαν την κολώνα (για 
να μην την βρει η επιθεώρηση εργασίας ) και την αντικατέ-
στησαν με καινούργια! 

Εχουμε καταγγείλει πολλές φορές ότι τα εργατικά ατυχή-
ματα στον ΟΤΕ αυξάνονται και πληθύνονται. Παράλληλα αυ-
ξάνονται και οι τραυματισμένοι και σακατεμένοι συνάδελφοί 
μας.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία του ΟΤΕ τα δηλωμένα εργατικά ατυχήματα για το 2018 
ήταν 113!!!  Δηλαδή, μέρα παρά μέρα έχουμε και από ένα ερ-
γατικό ατύχημα!

Συνειδητά η εργοδοσία και τα πλουσιοπάροχα αμειβόμενα 
στελέχη της εγκληματούν.

Δεν εφαρμόζουν την εργατική νομοθεσία, αδιαφορούν για 
τις ποινές που ρίχνει η επιθεώρηση εργασίας για τα μονομελή 
συνεργεία, προσπαθούν να βγάλουν και από την μύγα ξύγκι… 
για να αυξήσουν τα κέρδη της  Deutsche Telekom αλλά και 
τα πριμ και τα προνόμιά τους. 

Εμείς το επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά και κρούου-
με τον κώδωνα του κινδύνου, για το ότι δεν υπάρχει ακόμη 
θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα, είναι καθαρά θέμα τύχης.

Υπεύθυνοι για τα εργατικά ατυχήματα είναι:
Ο Γεν. Δ/ντής Τεχνολογίας & Λειτουργιών Σ. Θεοχαρόπου-

λος, οι Περιφερειακοί Δ/ντές, Νοτίου και Βορείου Ελλάδος 
Ε. Ζαχαριουδάκης και Φ. Γκοτζαμπουγιούκης και όσοι προϊ-
στάμενοι παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία στέλνοντας 
μονοπρόσωπα συνεργεία.

Τους προειδοποιούμε όλους μαζί και τους καλούμε άμεσα 
να πάρουν μέτρα.

Αλλιώς, έχουν σοβαρές ποινικές ευθύνες για όποια σοβα-
ρότερα εργατικά ατυχήματα συμβούν και δεν μπορούν να 
ισχυρίζονται αργότερα ότι δεν ήξεραν.

Κάνουμε έκκληση προς την διοίκηση του ΟΤΕ και τον Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο Μ.Τσαμάζ που είναι ο κύριος υπεύθυνος να 
σταματήσουν άμεσα να παίζουν με τις ζωές των συναδέλφων 
μας και να καταργήσουν τα μονομελή συνεργεία.

Απαιτούμε να παρθούν άμεσα όλα τα μέτρα προστασίας 
που απαιτούνται για να μην θυσιαστούν εργαζόμενοι στο βω-
μό του κέρδους και του παχυδερμισμού της εργοδοσίας και 
των στελεχών της.

Να σπάσει το απόστημα και να τιμωρηθούν οι ένοχοι που 
δημιούργησαν το εργασιακό Nταχάου της Deutsche Telekom.

Η εργοδοτική τρομοκρατία δεν θα περάσει!
ΑΣΕ

Αθήνα: 06-12-2019
ΥΓ1:  Ο εργοδοτικός παχυδερμισμός ενισχύεται και από 

το επικοινωνιακό σκοτάδι που επικρατεί στη χώρα από εκδό-
τες και δημοσιογράφους -εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων- που 
έχουν σαν προμετωπίδα… υπεράνω όλων ο πελάτης μας και 
χορηγός μας!

ΥΓ2: Δυστυχώς και για την αποκάλυψη των εργατικών ατυ-
χημάτων παλεύουμε μόνοι μας. Το σωματείο μας η ΠΕΤ-ΟΤΕ, 
αδρανοποιημένο από την ΔΑΚΕ και τα γιουσουφάκια της βρί-
σκεται σε λήθαργο και καλύπτει τα εργοδοτικά εγκλήματα της 
Deutsche Telekom.

Καμαρώστε την αστική Δικαιοσύνη!
«Δεν θα βγάλω εγώ το φίδι από την τρύ-

πα. Υπήρχε εποπτεύουσα πάνω από 
εμένα, η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 
κυρία Δημητρίου. Καλέστε την να σας το πει 
και εκείνη και τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης 
τον κ. Καλογήρου. Και να 'ρθω εγώ να το επι-
βεβαιώσω. Είναι μία βρώμικη υπόθεση, με πο-
λιτικές και δικαστικές διαστάσεις». Η δήλωση 
έγινε από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου Ιωάννη Αγγελή στους δημοσιογράφους, 
αμέσως μετά το τέλος της πρώτης μέρας 
της κατάθεσής του στην Προανακριτική 
Παπαγγελόπουλου της Βουλής.

Δεν πρόκειται για «ρεπορτάζ» βουλευτών-
μελών της Επιτροπής, που κόβουν και ρά-
βουν τις καταθέσεις των μαρτύρων ανάλογα 
με το πώς τους συμφέρει κομματικά. Εγινε 
από τον ίδιο τον Ι. Αγγελή και μας προσφέρει 
ένα λαμπρό παράδειγμα ποιότητας ανώτα-
του δικαστικού λειτουργού. Ο κύριος αυτός, 
που δηλώνει ότι δε θα βγάλει το φίδι από την 
τρύπα, θα έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί, 
αν είχε και το ελάχιστο ενδιαφέρον για το 
κύρος της αστικής Δικαιοσύνης. Γιατί υποτί-
θεται ότι οι εισαγγελείς έχουν καθήκον «να 
βγάζουν το φίδι από την τρύπα», να ανακα-
λύπτουν την αλήθεια και να την αποκαλύ-
πτουν, για να προστατευθούν οι αδικούμενοι 
και να υποστούν τις κυρώσεις του νόμου οι 
αδικοπραγούντες. Αδιαφορώντας για κάθε 
προσωπικό κόστος, αποκρούοντας κάθε 
απειλή σε βάρος τους, απ' όπου κι αν προ-
έρχεται, όσο ισχυροί κι αν είναι αυτοί που 
την εκτοξεύουν.

Φρόντισε, λοιπόν, ο Ι. Αγγελής να κάνει 
θρύψαλα αυτόν τον μύθο. Με τη δήλωσή του 
στους δημοσιογράφους επιβεβαίωσε αυτά 
που διέρρευσαν βουλευτές ως περιεχόμε-
νο της μαρτυρικής κατάθεσής του. Οταν τον 
ρώτησαν ποιος είναι ο Ρασπούτιν, φέρεται 
να απάντησε: Εγώ τον ξέρω ως Ρασπούτιν. 
Δε λέω το όνομά του, όμως, παρά το γεγονός 
ότι το ξέρω, γιατί δεν εμπιστεύομαι την εισαγ-

γελέα του Αρείου Πάγου. Το όνομα όμως το 
ξέρει η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Εγώ 
έχω σηκώσει μεγάλο βάρος σε αυτή την υπό-
θεση, άλλο βαρύτερο δεν μπορώ να σηκώσω. 
Να σηκώσουν ο καθένας το βάρος που του 
αναλογεί. Δεν θα αναλάβω εγώ ούτε τις ευ-
θύνες της Δημητρίου ούτε του υπουργού που 
έκανε αυτά που έκανε.

Αν απάντησε έτσι («ξέρω, αλλά δεν σας 
το λέω»), διέπραξε και ποινικό αδίκημα. Γιατί 
είναι μάρτυρας και έχει «καθήκον αληθείας», 
όπως λένε οι άνθρωποι της φάρας του. Λε-
πτομέρειες, όμως. Εδώ ο Αγγελής επανέλα-
βε όλα όσα έχει γράψει σε διάφορες ανα-
φορές του, οι οποίες -όλως τυχαίως!- διαρ-
ρέουν στο «Πρώτο Θέμα». Ξεχωρίζουμε όσα 
φέρεται να είπε για την περιβόητη σύσκεψη, 
η οποία έγινε στο γραφείο του υπουργού 
Δικαιοσύνης Καλογήρου, αμέσως μόλις ο 
Αγγελής μαζί με τους εισαγγελείς Διαφθο-
ράς επέστρεψαν από το θρυλικό ταξίδι στη 
Βιέννη. Σύσκεψη στην οποία εκτός από τον 
Αγγελή και  τον Καλογήρου έλαβαν μέρος η 
τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη 
Δημητρίου και η τότε γενική διευθύντρια 
Δημόσιας Διοίκησης (και παντελώς αναρμό-
δια!) Μαρία Παπασπύρου. Η σύσκεψη είχε 
ορντέβρ Ρασπούτιν και κυρίως πιάτο Του-
λουπάκη. Τελικά, όπως φέρεται να κατέθεσε 
ο Αγγελής, ο Τσίπρας άκουσε τον Ρασπούτιν 
και δεν έδιωξε την Τουλουπάκη, και όχι τον 
Καλογήρου που του έλεγε ότι πάνε κατευθεί-
αν στα βράχια. Και μετά την ανανέωση της 
θητείας της Τουλουπάκη, η Παπασπύρου τον 
διαβεβαίωσε (τον Αγγελή) ότι «αντί να διώ-
ξει ο Τσίπρας την Τουλουπάκη, θα διώξει τον 
Ρασπούτιν στον επόμενο ανασχηματισμό».

Μιλάμε για σενάριο κινηματογραφικής 
ταινίας, σαν αυτές που φτιάχνει το Χόλι-
γουντ, με πρωταγωνιστές διεφθαρμένους 
κρατικούς λειτουργούς, φιλόδοξους και 
αδίστακτους πολιτικούς και μαφιόζους, που 
στήνουν και ξεστήνουν συμμαχίες. Μόνο φό-

νους που να διανθίζουν το στόρι δεν έχουμε 
εδώ. Δυστυχώς, για τον Αγγελή, κανένας άλ-
λος δεν νομίζουμε ότι θα τον επιβεβαιώσει. 
Ούτε ο Καλογήρου, ούτε η Δημητρίου, ούτε 
η Παπασπύρου. Για τον απλούστατο λόγο ότι 
αυτοί δεν έχουν αλλάξει στρατόπεδο (ή δεν 
έχουν χεστεί από το φόβο τους, για να πά-
ρουμε την πιο ήπια εκδοχή), όπως ο Αγγελής.

Τα μόνα καινούργια που φέρεται να κα-
τέθεσε ο Αγγελής (πέρα απ' αυτά που κατά 
καιρούς έχει γράψει στις δημοσιευθείσες 
αναφορές του) αφορούν τις παρτίδες με 
τους Αμερικάνους. Κάλεσε, είπε, στο γρα-
φείο του τον υπεύθυνο του FBI και αυτός 
τον διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή 
πολιτικών προσώπων, ενώ τον ενημέρωσε 
πως το ίδιο έχει πει ο πρέσβης Πάιατ και 
στον Κοντονή και στον Καλογήρου. Φέρε-
ται επίσης να κατέθεσε ότι ο εκπρόσωπος 
του FBI του είπε ότι υπάρχει ένας δικηγόρος 
που εκβιάζει τους μάρτυρες και θα πρέπει η 
ελληνική Δικαιοσύνη να ασχοληθεί με αυτό, 
γιατί αυτός ο δικηγόρος είχε συμφέρον να 
έχει θετική εξέλιξη η υπόθεση στην Αμερική 
γιατί θα έπαιρναν χρήματα. Κι ακόμα ότι ρώ-
τησε γιατί σε έγγραφο του FBI αναφέρονται 
ονόματα πολιτικών κι ο υπεύθυνος του FBI 
του απάντησε «να πάτε να ρωτήσετε αυτούς 
που τα στέλνουν». Τότε αυτός (ο Αγγελής) 
πήγε στην Τουλουπάκη και τη ρώτησε τι ακρι-
βώς ρωτάει για πολιτικούς στην Αμερική κι 
αυτή του απάντησε ότι ρωτάει για ονόματα 
που προκύπτουν από τις καταθέσεις των 
προστατευόμενων μαρτύρων. Μ' άλλα λόγια, 
ο Αγγελής έκανε μια κατάθεση κομμένη και 
ραμμένη στα μέτρα της θεωρίας της «σκευ-
ωρίας», που υποστηρίζουν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, 
χωρίς όμως να κατονομάσει τον Ρασπούτιν. 
Θα πρέπει, λοιπόν, να αναμένουμε κατ' αντι-
παράσταση εξέτασή του με την Δημητρίου, 
την Παπασπύρου και τον Καλογήρου, για να 
συνεχιστεί το ξεκατίνιασμα. Αντε να δούμε 
πώς θα καταφέρουν να το μαζέψουν όλο 
αυτό το πράγμα.

Μάστιγα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Εχουμε ασχοληθεί πολλές φο-
ρές με το ποιόν και τη δράση 

του γενικού διευθυντή Κτηνιατρι-
κής Θ. Αλεξανδρόπουλου. Θυμί-
ζουμε για παράδειγμα το ρόλο 
που διαδραμάτισε στην προσπά-
θεια των πολιτικών ηγεσιών του 
ΥΠΑΑΤ να περάσουν το θεσμό 
του κτηνίατρου εκτροφής, που 
θα πλήξει καίρια τον ήδη αποδυ-
ναμωμένο και ασθμαίνοντα ελε-
γκτικό μηχανισμό, προς όφελος 
των καπιταλιστικών επιχειρήσεων.

Ο Αλεξανδρόπουλος τοποθε-
τήθηκε αρχικά ως α/α γενικός 
διευθυντής και στη συνέχεια, 
μετά τις «κρίσεις», ως γενικός 
διευθυντής, λίγο πριν εκπνεύσει 
η κυβέρνηση των Σαμαροβενιζέ-
λων. Παραμένει έκτοτε και μέχρι 
σήμερα σ’ αυτό το πόστο. Ο νέος 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων δήλωσε στους συν-
δικαλιστές του υπουργείου, ότι 
τον κρίνει ως πολύ απαραίτητο 
στη θέση που βρίσκεται.

Οπως γνωρίζουν οι αναγνώ-
στες μας, στο πλαίσιο του ρε-
πορτάζ μας για το νεοναζιστικό 
μόρφωμα της ΧΑ, εντοπίσαμε 
ότι στελέχη του έχουν μπει για τα 
καλά στη μπίζνα με τα εκατοντά-
δες παράνομα καταφύγια ζώων 
συντροφιάς, που λειτουργούν 
οι κατ΄ επάγγελμα ζωόφιλοι. 
Μπαίνοντας πιο βαθιά σ’ αυτό 
το ρεπορτάζ, καυαλήξαμε στο 
συμπέρασμα (και το γράψαμε) 
ότι αυτή η μπίζνα λειτουργεί σαν 
λερναία ύδρα, χάρη στη βοήθεια 
που προσφέρουν στους κατ’ 

επάγγελμα ζωόφιλους ο δικαστι-
κός και αστυνομικός μηχανισμός 
και οι «δημοτικοί άρχοντες». Οι 
τελευταίοι απεμπόλησαν την 
αποκλειστική αρμοδιότητά τους 
και υποχρέωσή τους να ιδρύουν 
και να λειτουργούν καταφύγια 
ζώων συντροφιάς και να χειρίζο-
νται όλα τα ζητήματα που έχουν 
να κάνουν με την διασφάλιση της 
ευζωίας τους, προς όφελος των 
κατ’ επάγγελμα ζωόφιλων.

Σαν να μην έφταναν όλ’ αυτά, 
εμφανίζεται ως από μηχανής 
θεός ο γενικός διευθυντής για 
να συνδράμει καταλυτικά τους 
επαγγελματίες ζωόφιλους με την 
έκδοση παράνομων εγκυκλίων. 
Ας γίνουμε συγκεκριμένοι.

Εγινε γνωστό από τις συνεχείς 
αποκαλύψεις μας, ότι οι επαγγελ-
ματίες ζωόφιλοι είτε λειτουργούν 
παράνομα καταφύγια που είχαν 
ιδρύσει οι δήμοι και στη συνέχεια 
τα εγκατέλειψαν, είτε κατασκευ-
άζουν παράνομα καταφύγια αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς σε ιδι-
ωτικούς χώρους, παρουσιάζοντας 
τα ζώα ως δήθεν δεσποζόμενα. Η 
πρώην υφυπουργός ΑΑΤ Τελιγιο-
ρίδου (ΣΥΡΙΖΑ) επιχείρησε να πε-
ράσει νομοσχέδιο με το οποίο θα 
νομιμοποιούνταν όλη αυτή η μπίζ-
να. Τελικά, όμως, η απόπειρα της 
Τελγιορίδου δεν ευοδώθηκε, προς 
όφελος της καλώς εννοούμενης 
ευζωίας των ζώων συντροφιάς.

Ηρθε όμως ο Αλεξανδρόπου-
λος και εξέδωσε μια παράνομη 
εγκύκλιο για να πετύχει αυτό που 
δεν πέτυχε η Τελιγιορίδου. Στις 

22 Απρίλη του 2019 έστειλε αυτή 
την εγκύκλιο (με αριθμό πρωτο-
κόλλου 332/89269/22/4/2019) 
στην υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής 
ΠΕ Καρδίτσας. Μετά από δύο 
ημέρες έστειλε άλλη εγκύκλιο, 
αυτή την φορά μόνο στη ΔΑΟΚ 
ΠΕ Χανίων, με το ίδιο ακριβώς 
περιεχόμενο. Στην περίπτωση 
της Καρδίτσας είχε προηγηθεί 
ερώτημα, ενώ στην περίπτωση 
των Χανίων δεν είχε υποβληθεί 
κανένα ερώτημα!

Αυτή η εγκύκλιος είναι παράνο-
μη, πρώτον γιατί για να εκδώσει 
εγκύκλιο ο γενικός διευθυντής, 
πρέπει σύμφωνα με τα διοικη-
τικό δίκαιο να υπάρξει σχέδιο 
εγκυκλίου από υπάλληλο της 
υπηρεσίας (εισηγητή), το οποίο 
θα υπογραφεί, διαδοχικά, από 
τον προϊστάμενο του αρμοδίου 
Τμήματος και τον προϊστάμενο 
της αρμόδιας Διεύθυνσης, για να 
υπογραφεί  τελικά από το γενικό 
διευθυντή. Στις δε «πληροφορίες» 
για την εγκύκλιο μπαίνει το όνομα 
του εισηγητή. Αυτή η διαδικασία 
δεν τηρήθηκε από το γενικό διευ-
θυντή Αλεξανδρόπουλο, ενώ στις 
«πληροφορίες» έβαλε το προσω-
πικό του υπηρεσιακό τηλέφωνο! 
Προφανώς, για να δίνει αποκλει-
στικά αυτός απαντήσεις στα ερω-
τήματα από τους παραλήπτες της 
εγκυκλίου.

Δεύτερον, όταν εκδίδεται 
μια εγκύκλιος γενικού ενδιαφέ-
ροντος (για όλες τις εποπτευό-
μενες υπηρεσίες) κοινοποιείται 
σε όλες ανεξαιρέτως και όχι 

επιλεκτικά σε ορισμένες. Τρί-
τον, από την έρευνα που κάνα-
με ως τώρα διαπιστώθηκε ότι 
η εγκύκλιος που στάλθηκε στα 
Χανιά στάλθηκε αυτούσια και 
σε άλλες ΔΑΟΚ. Τέταρτον, οι 
λειτουργούντες το παράνομο 
καταφύγιο στο Γιαννισκάρι Δυ-
τικής Αχαΐας επικαλέστηκαν την 
εγκύκλιο Αλεξανδρόπουλου. 
Ποιος τους την προμήθευσε;

Πέμπτον και κυριότερο, οι 
απαντήσεις που έδωσε ο Αλε-
ξανδρόπουλος για δύο καίρια 
ζητήματα (αν επιτρέπεται μόνο 
ο δήμος να ιδρύει και λειτουργεί 
καταφύγια ζώων συντροφιάς 
και αν ένας ιδιώτης μπορεί σε 
ιδιωτικό χώρο του να συντηρεί 
δεσποζόμενα ζώα συντροφι-
άς) είναι παράνομες, σύμφωνα 
με τον νόμο 4039/2012, με την 
απάντηση που έδωσε ο προϊ-
στάμενος της αρμόδιας διεύ-
θυνσης Σ. Ντουντουνάκης την 
1-11-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου 
3676/134999) στην πρόεδρο 
της ΠΦΠΟ Ν. Μπομπολάκη 
και με την εγκύκλιο του πρώην 
υπουργού Ι. Τσιρώνη στις 20-
3-2018 (αριθμός πρωτοκόλλου 
174/30192).

Την παράνομη εγκύκλιο του 
Αλεξανδρόπουλου την πήραμε 
από τον ίδιο. Τα τρία έγγραφα 
θα ανεβάσουμε στην ιστοσε-
λίδα μας. Τον νόμο 4039/2012, 
όπως ισχύει σήμερα, μπορεί 
όποιος ενδιαφέρεται να τον 
βρει εύκολα. 
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Ξαμόλησαν τα σκυλιά τους με 
συγκεκριμένες εντολές

Η γνωστή φωτορεπόρτερ Τα-
τιάνα Μπόλαρη έδωσε στη 

δημοσιότητα τη φωτογραφία 
με τους Ματατζήδες να γυμνώ-
νουν νεαρό που συνέλαβαν και 
κατέθεσε δημόσια και επώνυμα 
τη μαρτυρία της. Αξίζει να τη 
θυμηθούμε:

«Αυτές οι φωτογραφίες είναι 
προσαγωγή. Δεν είναι σύλληψη! 
Προσαγωγή σημαίνει κρατείσαι 
μέχρι να αποδειχθεί ότι έκανες 
κάτι. Η προσαγωγή, αλλά ακόμη 
και η σύλληψη δεν σημαίνει όμως 
ΕΞΕΦΤΕΛΙΣΜΟΣ! Τα ρούχα και 
τα προσωπικά αντικείμενα του 
ανθρώπου που ξεγύμνωσαν στην 
κυριολεξία, τα μαζέψαμε και τα 
δώσαμε σε κάποιον που τον ήξε-
ρε, έμεινε το ένα του παπούτσι 
πάνω στο πεζοδρόμιο. Στην δεύ-
τερη προσαγωγή που η μπλούζα 
είναι πάλι στον λαιμό πρόκειται 
για μια γυναίκα! Και στις δυο 
περιπτώσεις έκαναν κλοιό γύρω 
μας και μας έσπρωχναν με τις 
ασπίδες με διάφορα “γαλλικά“, 
ο Μάριος που ήταν μπροστά 
μου έφαγε μια ψιλή σπρωξιά και 
κρατιόμαστε να μην πέσουμε σαν 
ντόμινο, σταμάτησαν όταν εμφα-
νίστηκε ο “ψηλός“ (αντί Δαρείου) 
και τους είπε μην ακουμπάτε δη-
μοσιογράφους! (sic)

Ξέραμε εδώ και μέρες πως 
δεν θα υπήρχε καμία ανοχή. Δεν 
τολμώ να φανταστώ τι συνέβη 
και στους δυο πιο κάτω, εκεί που 
εμείς πια δεν είχαμε πρόσβα-
ση…».

Περιστατικά ξεγυμνώματος, 
εξευτελισμού και ξυλοδαρμού 

προσαχθέντων είχαν καταγ-
γελθεί δυο φορές επώνυμα το 
τελευταίο διάστημα. Ο πρώτος 
που κατήγγειλε ήταν γνωστός 
αναρχικός, ο δεύτερος ήταν 
ένας νεαρός σπουδαστής, που 
περίμενε το λεωφορείο σε μια 
στάση και «τράβηξε την προ-
σοχή» των ένστολων ανθρωπο-
ειδών, που τον «περιποιήθηκαν» 
δεόντως, αφού προηγουμένως 
τον έσυραν σ' ένα γκαράζ μη 
τυχόν και τους πιάσει καμιά κά-
μερα. Η διαφορά με όσα έγιναν 
τη νύχτα μετά την πορεία μνή-
μης για τη δολοφονία του Αλέξη 
Γρηγορόπουλου, ήταν ότι αυτή 
τη φορά κάποια περιστατικά 
αποτυπώθηκαν από τις κάμερες 
των φωτορεπόρτερ, μερικοί από 
τους οποίους -όπως η Μπόλαρη- 
είχαν το θάρρος και την εντιμό-
τητα να περιγράψουν αυτά που 
είδαν.

Μετά το μεγάλο θόρυβο, 
ακολούθησε η υποκρισία. Ο 
αρχηγός της μπατσαρίας πα-

ρέπεμψε τις καταγγελίες για 
έρευνα από το Συνήγορο του 
Πολίτη. Παράλληλα, όμως, 
εξέδωσε και ανακοίνωση, στην 
οποία υποστήριζε ότι «οι άντρες 
των ΜΑΤ δεν εξευτέλισαν δι-
αδηλωτές στους δρόμους της 
Αθήνας, συνέλαβαν υπεύθυνους 
για επιθέσεις στο κέντρο των 
Εξαρχείων, με τις μολότοφ και 
τις πέτρες στα χέρια»! Στο ίδιο 
μήκος κύματος και ο Χρυσοχο-
ΐδης (με εντολές του, άλλωστε, 
έγιναν οι όποιες κινήσεις της 
μπατσαρίας), φώναξε ότι «δεν 
θα περάσει ο φαρισαϊσμός που 
ξεχείλισε, μετά τον πρώτη φορά 
εορτασμό, χωρίς καταστροφές, 
των επετείων 17ης Νοέμβρη και 
6ης Δεκεμβρίου» και χαρακτή-
ρισε την Αστυνομία «περήφανο 
σώμα, που εφαρμόζει το νόμο 
και κατά συνέπεια οφείλει να 
προστατεύει και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα»! Επειδή οι καταγγε-
λίες και τα δυσμενή σχόλια δε 
σταμάτησαν, διέταξαν και μια 

ΕΔΕ (για να κουκουλώσουν πιο 
γρήγορα την υπόθεση).

Το αρχηγείο της μπατσαρίας 
δήλωσε ότι συνέλαβε «υπεύθυ-
νους για επιθέσεις στο κέντρο 
των Εξαρχείων, με τις μολότοφ 
και τις πέτρες στα χέρια», ενώ 
το υπουργείο του Χρυσοχοΐδη 
μίλησε για συλλήψεις ανθρώπων 
«με σακίδια γεμάτα πέτρες, με 
τα μάρμαρα της πλατείας πάλι 
σπασμένα, με μολότοφ». Την 
καλύτερη απάντηση την έδω-
σαν οι δικαστικές αρχές, στις 
οποίες προσήγαγαν τους έντε-
κα συλληφθέντες, με βαρύτατα 
κακουργήματα: τους άφησαν 
όλους ελεύθερους, ενώ στους 
επτά από τους έντεκα δεν έβα-
λαν ούτε περιοριστικούς όρους! 
Ξέρουμε καλά πώς ενεργούν οι 
δικαστικές αρχές όταν υπάρχει 
το παραμικρό στοιχείο: προφυ-
λάκιση χωρίς δεύτερη κουβέντα. 
Οταν όμως δεν υπάρχει τίποτα 
και έχουν ανθρώπους που συνε-
λήφθησαν με το συνήθη τρόπο 
των μπάτσων («από το σωρό»), 
αναγκαστικά αποφεύγουν την 
προφυλάκιση.

Ενας μπατσοσυνδικαλιστής 
που εμφανίστηκε στην τηλεό-
ραση του ΣΚΑΙ έδωσε με τον 
πιο χαρακτηριστικό τρόπο το 
στίγμα της μπατσοκρατίας, 
δηλώνοντας ότι η σημερινή 
πολιτική ηγεσία «τους έχει λύ-
σει τα χέρια». Οταν κρατάς το 
λυσσασμένο σκυλί από το λουρί, 
μπορείς να το ελέγξεις. Οταν το 
αμολήσεις, θα βγάλει τη λύσσα 
του όπου και όπως μπορεί.

Ο Δήμος Μούτσης, το ξύλο και 
η «τρελίτσα» των μπάτσων

Ο Δήμος Μούτσης δε χρειάζεται συστάσεις. Εκτός του ότι 
είναι ένας συνθέτης με διαδρομή δεκαετιών στο ελληνικό τρα-
γούδι, είναι και ένας άνθρωπος που δεν είχε ποτέ έντονη πολιτική 
δράση, ώστε να τον κατηγορήσουν ως προκατειλημμένο έναντι 
της αστυνομίας. Τη νύχτα της 6ης προς 7η Δεκέμβρη, ο γνωστός 
συνθέτης έγραψε στο facebook τα εξής: «ΖΗΤΩ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Χτες βράδυ γύρω στη 1 απ' το “κολαστήριο“ αστυ-
νομικό τμήμα των Εξαρχείων, ακούγονταν κραυγές και φοβερό 
ξύλο. Μπορεί άραγε κάποιος να μας πει περισσότερες λεπτομέ-
ρειες; Το ότι οι μπάτσοι γδύνανε τους ανθρώπους μέσα στο δρόμο 
το είδαμε. Αλλωστε αυτό το ίδιο, είναι κάτι που εγώ προσωπικά τό 
'βλεπα άπειρες φορές να συμβαίνει επί χούντας στο κέντρο της 
Αθήνας!».

Με αστραπιαία ταχύτητα (βλέπετε η καταγγελία έγινε από 
«επώνυμο» πολίτη και είχαν προηγηθεί οι φωτογραφίες και τα 
βίντεο με τη δράση των ΜΑΤ), το αρχηγείο της μπατσαρίας 
έσπευσε να απαντήσει (από το facebook!): «Σχετικά με επώνυμη 
ανάρτηση του Δήμος Μούτσης και ισχυρισμούς ότι ακούγονταν 
φωνές από βασανιστήρια στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων τις 
πρωινές ώρες μεταξύ της 6ης και 7ης Δεκεμβρίου, ενημερώνουμε 
ότι στα κρατητήρια του Τμήματος υπήρχαν από τις προηγούμενες 
ημέρες 6 αλλοδαποί κρατούμενοι για διοικητική απέλαση και ένας 
για ποινική υπόθεση. Οι μόνες φωνές που υπήρξαν και προφανώς 
καμία σχέση δεν είχαν με βασανιστήρια, ήταν από αλλοδαπό που 
προσήλθε οικειοθελώς στο Αστυνομικό Τμήμα εκείνη την ημέ-
ρα, με εμφανή ψυχολογικά προβλήματα. Κατόπιν συνεννόησης 
με τον Εισαγγελέα, μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική όπου και 
περιθάλπεται. Καμία προσαγωγή σχετικά με τα επεισόδια της 6ης 
Δεκεμβρίου δεν έγινε στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων».

Δε χρειάζεται να κάνουμε καμιά ανάλυση. Ο Μούτσης άκου-
σε καλά τι συνέβαινε. Μίλησε για κραυγές και φοβερό ξύλο. Το 
αν αφορούσαν κάποιους ή κάποιον δυστυχή αλλοδαπό και όχι 
συλληφθέντες για τις εκδηλώσεις στην επέτειο της δολοφονίας 
του Αλέξη Γρηγορόπουλο, όπως υπέθεσε ο συνθέτης, δεν αλλάζει 
τίποτα.

«Περιποιήθηκαν» και τους 
νοσοκομειακούς γιατρούς

Στο βίντεο ακουγόταν η φωνή ενός γιατρού που φώναζε στους 
ΜΑΤατζήδες ότι πρέπει να ντρέπονται που τους χτυπούν, γιατί 
αυτοί αγωνίζονται για την υγεία τους. Οι ΜΑΤατζήδες, όμως, δεν 
καταλαβαίνουν από τέτοια. Αλλωστε, όταν πηγαίνουν στο νοσο-
κομείο για τον εαυτό τους ή για κάποιον δικό τους, δε φορούν 
στολή «εργασίας». Φορούν κανονικά ρούχα πολίτη. Και είναι σί-
γουροι ότι οι γιατροί θα κάνουν κανονικά τη δουλειά τους, όπως 
την κάνουν για οποιονδήποτε πολίτη.

Ηρθε, λοιπόν, η ώρα να δεχτούν και οι νοσοκομειακοί γιατροί 
τις «περιποιήσεις» των μαντρόσκυλων του αστικού κράτους. 
Βλέπετε, είχαν το… θράσος να οργανώσουν μαζική παρέμβαση 
σε ημερίδα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου με θέμα την 
προώθηση των ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) 
στην υγεία, που οργάνωσαν από κοινού ο Κικίλιας και ο Πατούλης 
(χρόνια πρόεδρος του ΠΙΣ), ως περιφερειάρχης πλέον. Πρόκειται 
για το κόλπο γκρόσο των καπιταλιστών του χώρου της υγείας, σε 
συνεργασία με μεγαλογιατρούς και καθηγητάδες, υπό την αιγίδα 
της κυβέρνησης των «αρίστων». Τα κέρδη που προσδοκούν να 
αποκομίσουν θα τ' αρπάξουν από την τσέπη των εργαζόμενων 
και από το ασφαλιστικό σύστημα.

Οι γιατροί, βέβαια, κατάφεραν να σπάσουν τον κλοιό και να 
μπουν στο Ζάππειο, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να ακυ-
ρώσουν την ημερίδα. Προηγουμένως, όμως, χρειάστηκε να συ-
γκρουστούν σώμα με σώμα με τα ΜΑΤ, που τους έπνιξαν στα 
χημικά και χρησιμοποίησαν ασπίδες και γκλομπ για να τους δια-
λύσουν. Φάνηκε έτσι καθαρά ότι το δόγμα «νόμος και τάξη» δεν 
αφορά τα «Εξάρχεια» και τους «μπαχαλάκηδες», αλλά αφορά 
κάθε εργαζόμενο που θα τολμήσει να αμφισβητήσει έμπρακτα 
την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης.

Νέα αίτηση για κανονική άδεια υπέβαλε 
ο Δ. Κουφοντίνας, η οποία απορρίφθη-

κε και αυτή τη φορά. Οχι ομόφωνα, αλλά 
με πλειοψηφία 2-1, καθώς στη σύνθεση του 
Συμβουλίου Φυλακής επανήλθε η αρμόδια 
για τον Κουφοντίνα κοινωνική λειτουργός, 
η οποία ψήφισε θετικά για την άδεια στον 
πολιτικό κρατούμενο, όπως είχε κάνει και 
τις προηγούμενες φορές, σεβόμενη την 
επιστημοσύνη της και τη δουλειά της.

Αυτή τη φορά επέλεξαν να μην αντι-
καταστήσουν την τελευταία στιγμή την 
κοινωνική λειτουργό με συνάδελφό της, 
για να ψηφίσει απορριπτικά, όπως είχαν 
κάνει την προηγούμενη φορά (λεπτομέ-
ρειες γι’ αυτή τη σκανδαλώδη διαχείριση 
στο http://www.eksegersi.gr/issue/1023/
Καταστολή/34002. Αθλια-μεθόδευση-για-
να-κόψουν-την-άδεια-του-Δ).

Η διευθύντρια της φυλακής Ευμορφία 
Σαμαρά, που κατά την π.Μ. (προ Μητσοτά-
κη) περίοδο ψήφιζε υπέρ της χορήγησης 
άδειας στον Δ. Κουφοντίνα, έχει πλέον 
προσαρμοστεί στη νέα «κατάσταση» και 
ψηφίζει αντίθετα με ό,τι ψήφιζε προηγου-
μένως, χωρίς φυσικά να έχει μεσολαβήσει 
κάποιο καινούργιο πραγματικό περιστατικό 
που ν’ αφορά τον Κουφοντίνα. Το μόνο που 
έχει μεσολαβήσει είναι κάποιες προειδο-
ποιήσεις (μέσω διαρροών), ότι μπορεί να 
τη «σκουπίσουν» από την Κασσαβέτεια, τη 
μόνη φυλακή στην οποία έχει υπηρετήσει, 

και η κλήση της στην Αθήνα, για να πάρει 
μέρος σε σύσκεψη υπό τους Χρυσοχοΐδη-
Οικονόμου.

Υποθέτουμε ότι και αυτή τη φορά το αι-
τιολογικό της απόρριψης της αίτησης Κου-
φοντίνα θα είναι ίδιο με το προηγούμενο: 
«Απορρίπτει ομόφωνα (σ.σ. αυτή τη φορά 
θα γράφει κατά πλειοψηφία) διότι από τη 
συμπεριφορά του συγκεκριμένου κρατου-
μένου κατά τη διάρκεια της κράτησής του 
δεν δημιουργείται προσδοκία ότι ο κρατού-
μενος 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 βουλεύ-
ματα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών 
Βόλου».

Οπως γράφαμε τότε, ακόμα κι αυτά τα 
απανωτά «δεν» (υπογραμμισμένα μάλιστα) 
αποκαλύπτουν τη μεθόδευση. Προσπα-
θούν να θεμελιώσουν μια σκέψη όχι με 
θετικό τρόπο αλλά μέσα από διαδοχικές 
αρνήσεις! Επειδή δεν έχουν το θάρρος να 
βγουν και να πουν: «Κουφοντίνα, είσαι σε 
καθεστώς εξαίρεσης και δεν πρόκειται να 
πάρεις άδεια όσο δεν προσκυνάς το σύστη-
μά μας».

ΥΓ1. Σε όσους ενδεχομένως αναρωτι-
ούνται γιατί ο Δ. Κουφοντίνας υποβάλλει 
αιτήματα για άδεια, αφού ξέρει ότι θα 
απορριφθούν, θα απαντήσουμε ότι καλά 

κάνει. Η άδεια είναι δικαίωμα που κατακτή-
θηκε με αγώνες και ο Κουφοντίνας δεν το 
απεμπολεί. Ας αναρωτηθούμε τι κάνουμε 
εμείς για το καθεστώς εξαίρεσης που έχει 
επιβληθεί στον πολιτικό κρατούμενο Δ. 
Κουφοντίνα, από τον οποίο στερούν νόμιμο 
δικαίωμά του.

ΥΓ2. Γράφαμε την προηγούμενη φορά 
για τη διευθύντρια Ευμορφία Σαμαρά, που 
είχε καλό όνομα ανάμεσα στους κρατού-
μενους, η πλειοψηφία των οποίων –μετά απ’ 
αυτή τη στάση της- είχαν αντιδράσεις που 
ξεκινούσαν από το ξάφνιασμα, περνούσαν 
από το θυμό και κατέληγαν στην περιφρό-
νηση. Ψάχνοντας στο Διαδίκτυο, βρήκαμε 
μια παλιά (17.1.2014) συνέντευξή της στον 
Σταύρο Θεοδωράκη για το «Βήμα», η 
οποία δημοσιεύτηκε υπό τον τίτλο: Ευμορ-
φία Σαμαρά: «Τους κρατουμένους να τους 
κοιτάς ευθεία, στα μάτια. Οχι αφ’ υψηλού» 
(https://www.tanea.gr/2014/01/17/greece/
toys-kratoymenoys-na-toys-koitas-eytheia-
sta-matia-oxi-af-ypsiloy/). Ο Θεοδωράκης 
ρωτούσε: «Φαντάζεσαι μια φυλακή χωρίς 
άδειες;». Και η Ε. Σαμαρά απαντούσε: «Οχι, 
βέβαια. Η άδεια είναι για τον κρατούμενο 
ψυχική ανάσα, γυρνάει άλλος άνθρωπος, 
πέρα από την κοινωνιολογική αξία της ως 
θεσμού»! Δάσκαλε που δίδασκες και λόγο 
δεν εκράτεις… Αλήθεια, μπορεί να κοιτά-
ξει ευθεία, στα μάτια, τους κρατούμενους 
η «προοδευτική» κ. Σαμαρά;

Απέρριψαν μια ακόμα άδεια του Δ. Κουφοντίνα
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Ολοκληρώθηκε ο πρώτος 
γύρος του ποδοσφαιρικού 

πρωταθλήματος και από τα 
αποτελέσματα επιβεβαιώθηκε η 
εκτίμηση ότι ο τίτλος είναι κούρ-
σα για δύο. ΠΑΟΚ και Ολυμπι-
ακός απέδειξαν ότι είναι τουλά-
χιστον μια κλάση ανώτεροι από 
τους αντιπάλους τους και ήδη 
έχουν αποκτήσει προβάδισμα 
10 βαθμών από την τρίτη στη 
βαθμολογία ΑΕΚ. Ολα τα μέχρι 
στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι 
οι δυο ομάδες θα πηγαίνουν μέ-
χρι το τέλος χέρι-χέρι και ο ΠΑ-
ΟΚ έχει ένα μικρό προβάδισμα, 
αφού έχει το ντέρμπι με τον 
Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Υπόθεση για δύο θα είναι και 
η μάχη για την παραμονή στην 
κατηγορία, καθώς Πανιώνιος και 
Παναιτωλικός προσπαθούν να 
αποφύγουν την τελευταία θέση 
που σημαίνει απ' ευθείας υποβι-
βασμό. Οι κυανέρυθροι κατάφε-
ραν να καλύψουν την ποινή των 
-6 βαθμών με την οποία ξεκίνη-
σαν το πρωτάθλημα και να φύ-
γουν από τον πάτο του βαθμολο-
γικού πίνακα, ενώ οι Αγρινιώτες 
δείχνουν να είναι το φαβορί για 
την πτώση, καθώς εκτός από τα 
αγωνιστικά προβλήματα έχουν 
να διαχειριστούν και την κόντρα 
του ιδιοκτήτη της ομάδας με 
τους οργανωμένους οπαδούς. 
Για μια θέση στα play-offs, εκτός 
από την ΑΕΚ που δείχνει ότι έχει 
καπαρώσει την τρίτη θέση, θα 
παλέψουν Λάρισα, ΟΦΗ, Ξάν-
θη, Αρης, Λαμία και Παναθηνα-
ϊκός, με τους πράσινους λόγω 
«φανέλας» να έχουν τις περισ-
σότερες πιθανότητες.

Με δεδομένη την επιχειρη-
ματική κόντρα Σαββίδη-Μαρι-
νάκη και σε συνδυασμό με την 
άσχημη αγωνιστική εικόνα των 
ομάδων στη συντριπτική πλει-
οψηφία των αγώνων, δεν υπάρ-
χουν περιθώρια αισιοδοξίας για 
αλλαγή της πορείας απαξίωσης 
στην οποία βρίσκεται εδώ και 
αρκετά χρόνια το ελληνικό πο-
δόσφαιρο. Το μοναδικό ίσως 
αισιόδοξο μήνυμα προέρχε-
ται από την Κρήτη και από την 
προσπάθεια που γίνεται στον 
ΟΦΗ. Η διοίκηση έχει επιλέξει 
ένα «συνεργατικό» μοντέλο για 
το αγωνιστικό σκέλος και βασί-
ζεται στις γνώσεις και το μεράκι 
του προπονητικού τιμ (Σίμος, Σα-
μαράς, Πουρσανίδης, Κωφίδης). 
Παρά το γεγονός ότι η κρητική 
ομάδα δεν έχει καταφέρει να 
ξεφύγει από τη μετριότητα, το 
αγωνιστικό στιλ που έχει υιοθε-
τήσει (ανοιχτό, επιθετικό στιλ 
παιχνιδιού και «καθαρό» ποδό-
σφαιρο) κατάφερε να κερδίσει 
τη συμπάθεια της πλειοψηφίας 
των οπαδών και να αποτελεί μια 
νότα αισιοδοξίας σε ένα πρωτά-
θλημα που δεν έχει να υπερηφα-
νεύεται για πολλά. 

Εκτός από την αγωνιστική 
δράση, στον απολογισμό του 
πρώτου γύρου θα σχολιάσου-

με και τα δρώμενα έξω από τις 
τέσσερις γραμμές του αγωνιστι-
κού χώρου και ειδικότερα την 
προσέλευση των φιλάθλων στα 
γήπεδα και την απόφαση των 
ΦΙΦΑ-ΟΥΕΦΑ να μην παρα-
στούν οι εκπρόσωποί τους στη 
συνεδρίαση της κοινής επιτρο-
πής («Steering Committee»), 
στην οποία συμμετέχουν, εκτός 
από τις διεθνείς Ομοσπονδίες, η 
ελληνική κυβέρνηση, η ΕΠΟ και 
οι εκπρόσωποι της Λίγκας. 

Οσον αφορά την προσέλευ-
ση των φιλάθλων στα γήπεδα 
στον πρώτο γύρο του πρωτα-
θλήματος, θα παρατηρήσουμε 
μια αύξηση στο μέσο όρο ανά 
αγωνιστική κατά 1.388 εισιτήρια 
σε σχέση με τον περσινό μέσο 
όρο. Οι αυξομειώσεις στα εισι-
τήρια κάθε ομάδας έχουν μικρο-
διαφορές για τις περισσότερες, 
σε σχέση με την περσινή χρονιά, 
και ξεχωρίζουν η ΑΕΚ με αύξη-
ση 8.109 και ο Παναθηναϊκός με 
πτώση 4.320 εισιτήρια. Αν και 
θα μπορούσε να αποτελέσει 
ένα απτό παράδειγμα για να 
στηριχτεί το αφήγημα ότι κάτι 
πάει να αλλάξει στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο, στην πράξη από 
την πλειοψηφία των αθλητικών 
εφημερίδων η είδηση πέρασε 
στα ψιλά. Οσοι ασχολούνται 
έστω και «ερασιτεχνικά» με τα 
δρώμενα στο ελληνικό επαγγελ-
ματικό ποδόσφαιρο γνωρίζουν 
ότι η αύξηση των εισιτηρίων 
είναι συγκυριακή και οφείλεται 

κατά πρώτο λόγο στους οπα-
δούς της ΑΕΚ, που στην αρχή 
του πρωταθλήματος έφαγαν 
το παραμύθι του Μελισσανίδη 
ότι έχει στόχο να δημιουργή-
σει μια ανταγωνιστική ομάδα 
που θα μπει σφήνα σε ΠΑΟΚ 
και Ολυμπιακό, και στους οπα-
δούς των επαρχιακών ομάδων 
Λάρισα, ΟΦΗ, που στηρίζουν 
την καλή παρουσία των ομά-
δων τους στους αγωνιστικούς 
χώρους. Από τα δεδομένα που 
έχουμε, η αύξηση των εισιτηρί-
ων δε σχετίζεται με μια διαδι-
κασία βελτίωσης του ελληνικού 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου, 
που θα είχε ως αποτέλεσμα την 
επιστροφή των φιλάθλων στο 
ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα και 
γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχουν 
και πανηγυρισμοί από τους πο-
δοσφαιρικούς «θεσμούς» και τα 
παπαγαλάκια τους.

Σχετικά με την απόφαση 
των ΦΙΦΑ-ΟΥΕΦΑ να μην πα-
ραστούν οι εκπρόσωποί τους 
στη συνεδρίαση της «Steering 
Committee», αυτό που πρέπει 
αρχικά να σχολιάσουμε είναι 
ότι οι διεθνείς Ομοσπονδίες 
θεωρούν την κυβέρνηση μέρος 
του προβλήματος και όχι μέρος 
της λύσης. Η συνεδρίαση είχε 
προγραμματιστεί για την Τρίτη 3 
Δεκέμβρη και δεν πραγματοποι-
ήθηκε εξαιτίας του «πεσίματος» 
που έκανε στους εκπρόσωπους 
των ΦΙΦΑ-ΟΥΕΦΑ ο Μαρινά-
κης, μετά το τέλος του ντέρμπι 

με τον ΠΑΟΚ. Η παρουσία τους 
στο ντέρμπι θεωρήθηκε πρόκλη-
ση, αφού λίγες μέρες πρωτύτε-
ρα οι διεθνείς Ομοσπονδίες, 
είχαν «αδειάσει» τους ερυθρό-
λευκους, απορρίπτοντας τα 
επιχειρήματα που διατύπωσαν 
στην επιστολή-καταγγελία τους 
για τα δρώμενα στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο και στηρίζοντας 
τη διοίκηση της ΕΠΟ. Σε συν-
δυασμό με το αποτέλεσμα του 
αγώνα και τα παράπονα που είχε 
ο Ολυμπιακός από τη διαιτησία, 
δημιουργήθηκε ένα εκρηκτικό 
κλίμα, που οδήγησε τον Μαρι-
νάκη σε μια ευθεία επίθεση ενα-
ντίον τους με αρκετά «γαλλικά».

Οπως ήταν φυσικό, οι εξελί-
ξεις έφεραν σε πολύ δύσκολη 
θέση τον Αυγενάκη και την κυ-
βέρνηση και προκειμένου να 
κρατηθούν τα προσχήματα ζη-
τήθηκε από ΦΙΦΑ-ΟΥΕΦΑ να 
γίνει γνωστή η ματαίωση της συ-
νεδρίασης μέσω ανακοίνωσης 
της ΓΓΑ και να προστεθεί στους 
λόγους ματαίωσης και η επίθεση 
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τον Αυγε-
νάκη (εμμέσως πλην σαφώς 
τον χαρακτήριζε άνθρωπο του 
Ολυμπιακού και υπαίτιο για την 
κατάσταση που επικράτησε στο 
Καραϊσκάκης κατά την άφιξη 
της αποστολής του ΠΑΟΚ). Το 
αίτημα της κυβέρνησης έγινε 
δεκτό, όμως η προσπάθειά της 
να δείξει μέσω της κοινής ανα-
κοίνωσης ότι είναι σε αγαστή 
συνεργασία με τους εκπρόσω-
πους των ΦΙΦΑ-ΟΥΕΦΑ, δεν 
έπεισε κανέναν. Αν είχαν βάση 
οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης, 
η συνεδρίαση θα πραγματοποι-
ούνταν κανονικά και θα έπαιρνε 
και αποφάσεις για να αντιμε-
τωπιστεί η κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί.

Στην πιάτσα κυκλοφορούν δι-
άφορα σενάρια για την επόμε-
νη μέρα, όμως επίσημα υπάρχει 
«σιγή ασυρμάτου». Εκτός από 
την κυβέρνηση, σε αναμονή των 
εξελίξεων βρίσκονται ΠΑΟΚ και 
Ολυμπιακός. Ενα από τα σενά-
ρια που κυκλοφορεί είναι ότι θα 
υπάρξουν δραστικές παρεμβά-
σεις που μπορεί να οδηγήσουν 
ακόμη και στην τοποθέτηση 
προσωρινής διοίκησης στην 
ΕΠΟ με σφιχτή επιτήρηση από 
τις διεθνείς Ομοσπονδίες και 
γι' αυτό έχουν ζώσει τα φίδια 
τον Σαββίδη. Οι ερυθρόλευκοι 
θα έπρεπε να πανηγυρίζουν σε 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όμως 
το αρνητικό κλίμα που υπάρχει 
για την ομάδα του Πειραιά ανά-
μεσα στους αξιωματούχους των 
ΦΙΦΑ-ΟΥΕΦΑ έχει δημιουρ-
γήσει έντονο προβληματισμό. 
Τις επόμενες μέρες αναμένο-
νται κινήσεις από τις διεθνείς 
Ομοσπονδίες και από το ταξίδι 
του Αυγενάκη στη Γενεύη είναι 
πιθανό να βγουν ειδήσεις. Εν 
αναμονή.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Η τέχνη της καταστολής ή
η καταστολή της τέχνης

Δύο χιλιάδες δεκαεννιά
πού είσαι, της ανατροπής γενιά;

Τι ζούμε! Τι ζούμε! Είναι φορές που δεν ξέρεις κατά πού να 
πρωτοκοιτάξεις και για τι να πρωτογράψεις! Κι έπειτα δεν θέλεις 
να κοιτάξεις και να γράψεις τίποτε…

«Φίλοι μου, θυμηθείτε: ο Αδόλφος Χίτλερ δεν έπεσε απ’ το 
διάστημα. Ούτε ήταν ένας και μόνος. Hταν το διαμόρφωμα 
δεκάδων χιλιάδων αφανών χιτλερίσκων στη Γερμανία και την 
Αυστρία. Και όχι μόνο 
εκεί. Χιτλερίσκων διά-
σπαρτων σε μεγάλες 
και μικρές πόλεις, σε 
χώρους εργασίας, σε 
γειτονιές, σε συντρο-
φιές, σε οικογένειες (…) 
Ο ναζισμός δεν άρχισε 
με τον Χίτλερ, γι’ αυτό 
και δεν τον πήρε μαζί 
του, δεν εμφανίστη-
κε μόνο στη Γερμανία, γι’ αυτό και δεν επανεμφανίζεται μόνο 
εκεί. Αλλά παντού όπου ουσιαστικά κοινωνικά προβλήματα τον 
τρέφουν. Και ο κίνδυνος τώρα δεν είναι η εμφάνιση ενός νέου 
Χίτλερ και η σπορά ενός άλλου μεγάλου πολέμου. Ο κίνδυνος εί-
ναι η αδιαφορία για τα αίτια που αναγεννούν τον ναζισμό και εν 
συνεχεία η απάθεια και η ανοχή για ένα φαινόμενο που μπορεί 
να εξελιχθεί σε μαζική διανοητική μόλυνση. Οι μεγάλοι πόλεμοι 
δεν αρχίζουν στα πεδία των μαχών ούτε οι ολέθριες πολιτικές 
ιδεολογίες ξεκινούν από μαζικές συγκεντρώσεις. Αρχίζουν ανύ-
ποπτα στους χώρους της καθημερινής μας ζωής, ξεκινούν ακόμη 
και μέσα απ’ το ίδιο μας το σπίτι. Εκεί φωλιάζουν όλα» (Ιάκωβος 
Καμπανέλλης).

Στην Ελλάδα είμαστε, δεν μπορεί, κάτι θα βρισκόταν… Να η 
εύγλωττη και σύντομη ανακοίνωση του Πανελλήνιου Σωματείου 
Καταστημάτων, Καταναλωτών, Εστίασης και Διασκέδασης ως 
απάντηση στην αντικαπνιστική εκστρατεία των ημερών: «Η δι-
οίκηση του ΠΑΣΚΕΔΙ είναι σε θέση να αναφέρει ότι οι πρώτες 
Λέσχες Καπνιστών στην Ελλάδα έχουν παραδοθεί σε καταστή-
ματα εστίασης σε Αθήνα, Κόρινθο και Λαμία. Η μόνη, νόμιμη και 
πρωτοποριακή λύση για κάθε κατάστημα εστίασης που θέλει να 
προλάβει τις οδυνηρές συνέπειες της καθολικής εφαρμογής του 
αντικαπνιστικού νόμου είναι γεγονός για όσους επιχειρηματίες 
αποφάσισαν να μην δεχθούν αδιαμαρτύρητα μια τέτοια άδικη 
σε βάρος τους απόφαση. Φτιάξε τη ΛΕΣΧΗ σου. Αναμένονται 
σε επόμενη ανακοίνωση τα ονόματα των καταστημάτων από 
τους ίδιους τους νέους ιδιοκτήτες».

Ως ένα από τα δύο ή τρία θερμότερα έτη που έχουν καταγρα-
φεί από το 1850 περνάει στην ιστορία το 2019, κλείνοντας -σύμ-
φωνα με τον ΟΗΕ- «μια δεκαετία εξαιρετικής ζέστης, υποχώρη-
σης των πάγων και ανόδου-ρεκόρ της στάθμης των θαλασσών 
σε παγκόσμια κλίμακα, εξαιτίας των αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου και παράγονται από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες». Πώς, ποιος, γιατί και άλλα εύλογα ερωτήματα, 
μένουν και αυτή τη φορά αναπάντητα.

Παραθέτουμε την ενδιαφέρουσα άποψη ξανθιώτη νομικού 
για την κατάσταση στα πανεπιστήμια, έτσι όπως τη δημοσιο-
ποίησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν έχουν λεφτά τα 
πανεπιστήμια. Βασικά τους πρυτάνεις και τους υπολοίπους δεν 
τους ενδιαφέρει καν να πάρουν περισσότερα χρήματα από την 
πολιτεία μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, γιατί αυτά έρχο-
νται συνήθως μαζί με περισσότερους ελέγχους, αλλά και γιατί 
δεν αντέχουν άλλο τον δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστημί-
ου. Αυτό που θέλουν και ζητάνε διαρκώς από όλες τις πολιτικές 
ηγεσίες, είναι η μείωση ή εξάλειψη των ελέγχων σχετικά με τα 
ερευνητικά προγράμματα, με το πρόσχημα της γραφειοκρατίας. 
Η μείωση των ελέγχων όμως, στην πραγματικότητα εξυπηρετεί 
τους καθηγητές ώστε να μπορούν να παίρνουν περισσότερα 
χρήματα άμεσα (π.χ. μέσω αμοιβών για διδασκαλία σε μετα-
πτυχιακά προγράμματα -δυνατότητα που είχε περιοριστεί με τον 
νόμο 4485/2017- άρσης μισθολογικών πλαφόν κ.ο.κ.) ή έμμεσα 
μέσω μετακινήσεων, προμήθειας αναλωσίμων και εξυπηρετή-
σεων κάθε είδους. Αυτή η απαίτηση βολεύει φυσικά και την 
πολιτεία που θέλει να απαλλαγεί από το δημοσιονομικό βάρος 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να εξυπηρετήσει καθηγητές και 
εταιρείες που επίσης στοχεύουν στην κρατικά επιχορηγούμενη 
έρευνα ή και στην φτηνή εργασία. Αμφότεροι όμως δεν μπορούν 
να μιλήσουν ανοιχτά για τις πραγματικές τους βλέψεις, καθώς η 
μεν πολιτεία δεν είναι δυνατόν να ταυτιστεί με ιδιωτικά συμφέ-
ροντα, η δε πρυτανεία οφείλει το κύρος της και τη νομιμοποίηση 
των απαιτήσεών της στον δημόσιο χαρακτήρα του πανεπιστη-
μίου. Ετσι, επιτίθενται στο άσυλο, προβάλλουν το ιδεολόγημα 
της αριστείας, δυσφημούν τους τελειόφοιτους φοιτητές ως 
αιώνιους, γιατί ο στόχος είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο και οι 
μόνοι που το υπερασπίζονται αποτελεσματικά είναι οι φοιτητές».

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Ο αθλητισμός είναι πτυχή του πολιτισμού, συνεπώς η στήλη αι-
σθάνεται υποχρεωμένη να προβάλλει ενίοτε και ειδήσεις από τον 
καλλιτεχνικό χώρο. Η φωτογραφία (την αλιεύσαμε από «τοίχο» φίλου) 
μιλάει από μόνη της και θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «η τέχνη της 
καταστολής ή η καταστολή της τέχνης».

Ο WADA απέκλεισε τη Ρωσία από όλες τις κορυφαίες διοργανώ-
σεις για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, εξαιτίας της μη συμμόρφωσής 
της στις διαδικασίες ελέγχου ντόπινγκ. Η φωτογραφία με τις δυο τε-
νίστριες αποδεικνύει το δίκαιο των επιχειρημάτων του WADA.
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> Λέσβος: το σταθερό χέρι του 
φασισμού.

> Η ωρομισθία στα μουσικά 
σχολεία.

> Επίθεση. Με αυγά; Με μπο-
γιές; Με τι; Με… τρικάκια και 
συνθήματα. Κινδυνεύει η Ελ-
λάς…

> Και η «Δημοκρατία» η εν Πα-
γκρατίω.

> Νάτες και οι προσλήψεις 
2.000 ΕΠΟΠ.

> Λεφτά υπάρχουν.

> «Ισχυροί σύμμαχοι» - «Ετοι-
μότητα» - «Εθνική σύμπνοια». 
Ο εχθρός (εξακολουθεί να) 
είναι εντός των τειχών.

> Μείον 5 (πέντε) στελέχη το 
ΚΙΝΑΛ.

> Το οποίο βαίνει μειούμενο.

> Πανεπιστημιακή περιστέρα 
πανεπιστημιοποιημένου ΤΕΙ.

> «Σύνταξη στα 72 για τους 
σημερινούς 30άρηδες». Αν 
και εφόσον.

> Το τοξικό νέφος του… πολιτι-
σμένου Σίδνεϊ.

> Κανένα status quo δεν διαρ-
κεί ad perpetuum. (Απ΄ αφορ-
μή την 24ωρη απεργία στις 
τράπεζες).

> Η παράδοση του (δημαγω-
γού) Κλέωνα.

> «Με όπλο την εθνική σύ-
μπνοια». Ν. Ζηργάνος, ΕφΣυν, 
11/12/2019.

> Με χαρά συμμετέχουμε 
στο πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ 
«Στρογγυλοποίηση λογαρια-
σμού». Σε κάθε λογαριασμό 
προστίθεται το εν λόγω φρού-
το για να μας θυμίζει who’s the 
boss.

> Ο Ελλην (διάβαζε Βορίδης) 
ξεσαλώνει, ξεσαλώνει… 

> «Ρώσος πρέσβης: να τηρού-
νται οι αρχές του Διεθνούς 
Δικαίου»: δηλαδή, τα συμπε-
φωνημένα των ιμπεριαλιστών.

> Τι ήταν η διακυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ(ΝΕΛ); «Γλυκιά Συμ-
μορία».

> Και της Ν.Δ; Ο καλός, ο κα-
κός και ο… άριστος.

> «Δύσκολο και το 2020 για τη 
γερμανική οικονομία». Κοινώς, 
το διά ταύτα το πληρώνει η ερ-
γαζόμενη κοινωνία.

> Με βάση «υποψίες» οι συλ-

λήψεις στη Δανία.

> «Κερδίζουν σε δυναμική οι 
Εργατικοί» - avgi.gr, 11/12/2019. 
Οι μεγάλες αγάπες φαίνο-
νται…

> «Πανεργατική απάντηση», 
«Το Σάββατο το μεγάλο συλ-
λαλητήριο στην Αθήνα», «Να 
ξεκουμπιστούν οι βάσεις των 
ΗΠΑ!». Τίτλοι απ΄ τον Ριζοσπά-
στη, 11/12/2019. Και γιατί μας 
έχουν στη γωνία, ω Περισσέ; 

> «Παναττική συνάντηση μα-
θητών στο σχολικό συγκρό-
τημα της Γκράβας» - με face 
control; 

> Ριζοσπάστης, 10/12/2019: 
«Μαζική κινητοποίηση οικο-
δόμων στην Κοπεγχάγη».

> Εξω … πάμε καλά.

> Το ΑΚΕΛ εξακολουθεί να 
είναι κομμουνιστικό. Τόσο που 
πήρε μέρος (9/12/2019) στην 
«Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική 
Συνάντηση» όπου έγινε δεκτό 
από παρόμοια κόμματα…

> Φώφη: «Οποιος απλώσει χέ-
ρι στα κυριαρχικά μας δικαιώ-
ματα θα κοπεί» ή «Βυθίσατε το 
Χόρα!»

> «Εθνική ομοψυχία» από πρό-
εδρο Πάνο.

> Με ή χωρίς κόμμα;

> Ουζοποσία στη Γερμανία.

> Γιατί ξέρουν (;) από ούζο.

> Για τη Σρεμπρένιτσα άφωνος 
ο… λαλίστατος Πέτερ Χάντκε. 

> Η θαλαμηγός του Σουλτά-
νου.

> One more perk of the job.

> «Παράλληλα, χρειάζεται 
(σ.σ. η Ελλάδα) να εμβαθύνει 
περισσότερο τις συμμαχίες με 
χώρες, όπως το Ισραήλ…». Α. 
Ραβανός, tovima.gr, 11/12/2019. 
«…το Ισραήλ που είναι σε διαρ-
κή σύγκρουση με την Τουρκία 

και βρίσκεται σε φάση συνερ-
γασίας με την Ελλάδα τα χρό-
νια της κρίσης. Και αυτό είναι 
ένα θετικό σημάδι, καθώς από 
την εποχή της κυβέρνησης 
Γιώργου Παπανδρέου άρχισε 
η περαιτέρω ενίσχυση της ελ-
ληνοϊσραηλινής συνεργασίας 
και πολύ σωστά προωθήθηκε 
ακόμα περισσότερο με τον 
Αντώνη Σαμαρά, συνέχισε ορ-
θά ο Αλέξης Τσίπρας και στην 
ίδια γραμμή βασίζεται ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης». Εθνική 
σύμπνοια εν τη πράξει.

> «Στην Ελλάδα από την αρχή 
της κρίσης  ο αριθμός (σ.σ: των 
τραπεζοϋπαλλήλων) από περί-
που 60.000 σε λιγότερους από 
38.000». tovima.gr, 11/12/2019.

> Βρετανία: με τον βραδύτε-
ρο ετήσιο ρυθμό εφτά ετών 
αναπτύχθηκε η οικονομία τον 
Οκτώβρη.

> Δεν τραβάει…

> Δις.

> Τα υποζύγια τραβάνε.

> Μόνο το 25% των εργοδοτών 
βλέπει αύξηση των απασχο-
λούμενων (σύμφωνα με την 
ManPowerGroup).

> 11ος /2019- 11ος/2018. Ανατι-
μήσεις: Νωπά φρούτα (12,5%), 
φαρμακευτικά προϊόντα 
(5,6%), τηλεφωνικές υπηρεσί-
ες (2,7%), κρέατα (2,4%), τυριά 
(1,8%), ασφάλιστρα οχημάτων 
(1%).

> Μεταξύ Οκτώβρη και Νο-
έμβρη 2019 πήραν «τα πάνω 
τους»: νωπά φρούτα (4,7%), 
αρνί-κατσίκι (4,2%), γιαούρτι 
(4%), ελαιόλαδο (1,8%), χοιρινό 
(1,4%), και πετρέλαιο θέρμαν-
σης (0,6%).

> Ομορφος κόσμος, με το δι-
καίωμα στην πείνα να έρχεται 
πρώτο…

> Η ψήφος των αποδήμων.

> Γατί όχι και των… αποδημη-
σάντων; 

> If you know, what I mean.

> Η «ευνοούμενη» παραγωγή 
του Λάνθιμου.

> 2013, ετήσιο ποσοστό υπε-
ραξίας της ΣΙΔΕΝΟΡ 352,67%.

> Ο μόνιμος λόγος εξέγερσης 
της εργατικής τάξης.

> ΣΔΙΤ (=SHIT) για την υγεία.

> «Εορταστικό» ωράριο κατα-
στημάτων.

> ΔΕΝ γιορτάζουν οι τσέπες 
μας.

> Ούτε αυτές των άλλων ερ-
γαζομένων.

> Και 3 τουλάχιστον Κυριακές 
ανοιχτά τα μαγαζιά.

> «Αυτοδημιούργητος» και ο 
-εκλιπών- Serenatas.

> Ρώσος πρέσβης: Παραδοσι-
ακός και αξιόπιστος εταίρος η 
Ελλάδα.

> Ως εταίρα…
Η προώθηση των πασοκογε-
νών στον ΣΥΡΙΖΑ.
Τα διαματάρικα πουλιά.

> Μείναμε με το μέρισμα στο… 
χέρι.

> Αντικυβέρνηση και συμπο-
λίτευση.

> Το κεκλιμένο δέντρο στην 
πλατεία Συντάγματος.

> Κοινώς γέρνει και… 

> Μπάτσοι- γουρούνια- δολο-
φόνοι.

> Επιμένει στη μούφα Η ΑΥΓΗ: 
«Καταργούν τη 13η σύνταξη».

> Τρένα βέλη.

> Γόβα στιλέτο.

> Ζωή μαγική.

> Na zdarovja!
Βασίλης

Σούπερ Μάρκετ των (ήδη) φτωχών

Μέσα (ως συνήθως) μια ωραία ατμόσφαιρα, έξω ξύλο και χημικά

Σεισμοί, λιμοί, καταποντισμοί
(στη Γαλλία βγαίνουν στους δρόμους)

  Dixi et salvavi animam meam

u Ωραία ενέργεια το πανό που σηκώθηκε στη διάρκεια της 
χριστουγεννιάτικης φιέστας του δήμου Θεσσαλονίκης, δια-
δηλώνοντας την αλληλεγγύη στις καταλήψεις. Μας θύμισε 
τις οδηγίες που έδινε στους κομμουνιστές η εκπομπή «Φρο-
ντιστήριο του αγωνιστή» του ραδιοσταθμού «Ελεύθερη Ελλά-
δα», τη δεκαετία του '50, την περίοδο του μοναρχοφασισμού, 
όταν η κομμουνιστική δράση οδηγούσε στη φυλακή, αν όχι στο 
εκτελεστικό απόσπασμα. Μία από τις συνταγές προέβλεπε 
μπαλόνια με αδρανές αέριο, τα οποία θα σήκωναν στον αέ-
ρα ένα πάκο προκηρύξεις. Το πάκο θα ήταν δεμένο με σκοινί 
και «κατόλ» (το γνωστό αντικουνουπικό «φιδάκι»). Το κατόλ 
ήθελε μερικά λεπτά για να καεί, οπότε το πάκο θα είχε φτάσει 
πάνω από τους συγκεντρωμένους όταν θα κοβόταν ο σπά-
γκος και οι προκηρύξεις θα έπεφταν σαν βροχή, ενώ αυτοί 
που οργάνωσαν την ενέργεια θα βρίσκονταν σε απόσταση 
ασφαλείας. Οι αντιεξουσιαστές που σήκωσαν το πανό στη 
Θεσσαλονίκη δεν είχαν ανάγκη να φτιάξουν μια τόσο σύνθετη 
«πατέντα». Σήκωσαν το πανό με τα μπαλόνια ευρισκόμενοι 
οι ίδιοι ανάμεσα στους συγκεντρωμένους. Δεν έκαναν κάτι 
παράνομο. Υποτίθεται ότι η διάδοση των ιδεών είναι ελεύθερη 
και ο περιβόητος αναγκαστικός νόμος 509/1947 (που έβγαλε 
στην παρανομία το ΚΚΕ το ΕΑΜ και τις εαμικές οργανώσεις) 
έχει καταργηθεί. Δεν είναι όμως… ακριβώς έτσι. Γι' αυτό και 
οχτώ άτομα πέρασαν μερικές ώρες στο αστυνομικό τμήμα, Ας 
μη νοιαστούμε να μιλήσουμε για γελοιότητα της μπατσαρίας. 
Γελοίοι είναι, αλλά  η γελοιότητά τους είναι συνοδευτικό της 
πιο ακραίας κρατικής καταστολής.

u Το διαβάζεις και τσιμπιέσαι μη τυχόν και ονειρεύεσαι. Οι 
εκδόσεις Καπόν κυκλοφόρησαν φωτογραφικό λεύκωμα  με 
φωτογραφίες της Φρίκης (έτσι ονόμαζε ο ελληνικός λαός τη 
γυναίκα του Παύλου και μαμά του Κοκού). Εξηγούν, μάλιστα, 
ότι «οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την πολύπλευρη κοινωνική 
δραστηριότητα και δράση της βασίλισσας»! Το λεύκωμα περι-
λαμβάνει τις φωτογραφίες από το τρίτομο (!) «Ημερολόγιο της 
Βασίλισσας Φρειδερίκης, 1938–1967». Και καλά, ας δεχτούμε 
ότι το ημερολόγιο της Φρίκης μπορεί να έχει κάποια σημασία 
για τους ιστορικούς. Οι φωτογραφίες, όμως, για ποιους έχουν 
αξία και τις συγκέντρωσαν και σε ξεχωριστό λεύκωμα; Τόσο 
πολλοί είναι οι οπαδοί της μοναρχίας στην Ελλάδα, ώστε οι 
εκδότες να προσδοκούν σε καλές πωλήσεις; Δεν το νομίζουμε. 
Μήπως έπεσε καμιά αφανής επιχορήγηση από την οικογένεια 
Κοκού, που τελευταία κάνει λόγο ακόμα και για δημιουργία 
κόμματος από κάποιον από τους γιους του;

u Η «εθνική ενότητα» των ευρωατλαντιστών (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και 
σία) αποτυπωμένη στα πρωτοσέλιδά τους (Τετάρτη, 11.12.19).

οι τοίχοι έχουν φωνή



Προκρούστης
Νάτη πάλι η γήρανση του πληθυσμού, η οποία εξα-

ντλεί τα ασφαλιστικά συστήματα και τους κρατικούς 
προϋπολογισμούς. Το ιδεολόγημα, ιδιαίτερα γνωστό 
σ' εμάς μετά από τόσες αντιασφαλιστικές ανατροπές, 
ακούγεται τώρα στη Γαλλία, όπου ο Μακρόν επιδιώκει 
τη δική του αντιασφαλιστική ανατροπή.

Εχει αυξηθεί, λένε, το προσδόκιμο επιβίωσης, με απο-
τέλεσμα να ανατρέπεται η αναλογιστική ισορροπία. Με 
απλά λόγια, εκείνο που λένε είναι ότι οι άνθρωποι ζουν 
πλέον περισσότερα χρόνια, οπότε με τη διεύρυνση της 
ζωής τους ως συνταξιούχων επιβαρύνουν το ασφαλιστι-
κό σύστημα και τον κρατικό προϋπολογισμό που καλείται 
να καλύψει το ασφαλιστικό έλλειμμα.

Δεν ξέρουμε αν και στη Γαλλία υπήρξε αυτό που υπήρ-
ξε στην Ελλάδα (η καταλήστευση των αποθεματικών των 
ασφαλιστικών ταμείων από το κράτος που τα έδωσε ως 
δανεικά κι αγύριστα στους καπιταλιστές), όμως από τη 
σκοπιά που εξετάζουμε εδώ το θέμα δεν έχει σημασία.

Η ανθρωπότητα αγωνίστηκε για να καταπολεμήσει 
τις ασθένειες, ν' αναπτύξει την Ιατρική, να πετύχει να 
ζουν οι άνθρωποι περισσότερο. Η ανθρωπότητα αγω-
νίζεται αιώνες τώρα για να αναπτύξει τις παραγωγικές 
δυνάμεις, να εξασφαλίσει τη δυνατότητα να παράγει τα 
αναγκαία μέσα συντήρησης σε λιγότερο χρόνο και με 
λιγότερο κόπο. Ερχεται, όμως, ο καπιταλισμός και με-
τατρέπει την ευλογία σε κατάρα, τη δυνατότητα ελευ-
θερίας σε σκλαβιά.

Προσέξτε τη βαθύτατη αντίφαση. Οι ηλικιωμένοι 
ζουν περισσότερο από παλιά και ως συνταξιούχοι επι-
βαρύνουν την ασφάλιση. Την ίδια στιγμή, οι νέοι -που 
ως εργαζόμενοι φέρνουν έσοδα στην ασφάλιση- κατα-
δικάζονται στην ανεργία και την υποαπασχόληση, διότι 
-παρά την αλματώδη αύξηση της παραγωγικότητας της 
κοινωνικής εργασίας- δεν έχει μειωθεί το ωράριο, ενώ η 
εντατικοποίηση της εργασίας (που φθείρει την υγεία του 
εργάτη) οδηγείται στα ανώτατα όριά της, με μεθόδους 
που δε διαφέρουν από την άσκηση φυσικής βίας. Τέλος, 
η αναλογία νέων-ηλικιωμένων «γέρνει» ολοένα και πε-
ρισσότερο προς τη μεριά των ηλικιωμένων, γιατί τα νέα 
ζευγάρια της εργατικής τάξης δεν κάνουν πολλά παιδιά, 
από τη μια επειδή οι άθλιοι μισθοί δεν τους επιτρέπουν 
να προσφέρουν στα παιδιά τους μια ζωή όπως την επι-
θυμούν και από την άλλη επειδή βλέπουν ως εφιάλτη 
την πραγματικότητα της ανεργίας και της εργασιακής 
αβεβαιότητας.

Στον καπιταλισμό, ούτε η νεότητα ούτε το γήρας θεω-
ρούνται «σταθερές». Η μόνη «σταθερά» είναι το κέρδος. 
Είτε στην άμεση μορφή του (αυτό που μοιράζονται οι 
καπιταλιστές των διάφορων κλάδων, από την κλεμμένη 
υπεραξία των εργατών), είτε στην έμμεση μορφή του 
(μέσω της αναδιανομής που κάνουν οι κρατικοί προϋ-
πολογισμοί). Το κέρδος είναι η σύγχρονη κλίνη του Προ-
κρούστη. Πάνω σ' αυτή μετριούνται μισθοί, συντάξεις, 
ωράρια εργασίας και αναλόγως περικόπτονται ή επιμη-
κύνονται.

Σκεφτόμενοι οραματικά, δεν είναι δύσκολο να κατα-
λάβουμε ότι η παραγωγική ικανότητα της ανθρωπότη-
τας είναι ικανή να προσφέρει αξιοπρεπέστατη ζωή σε 
όλα τα μέλη της. Με λιγότερη δουλειά και περισσότερες 
παροχές, είτε στο ατομικό είτε στο κοινωνικό επίπεδο. 
Με χαμηλότερα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης και ψη-
λότερες συντάξεις, ώστε ο απόμαχος της δουλειάς να 
δώσει τη θέση του σε κάποιον νέο και ο ίδιος να ζήσει 
ξεκούραστα και με αξιοπρέπεια ένα σημαντικό μέρος 
του βιολογικού του κύκλου.

Δεν είναι η παραγωγική δυνατότητα της κοινωνίας που 
εμποδίζει την πραγμάτωση αυτού του οράματος, αλλά 
η καπιταλιστική οργάνωση της κοινωνίας. Το πρόβλημα 
δεν είναι η γήρανση του πληθυσμού, αλλά η γήρανση 
του καπιταλισμού που παίρνει όλο και πιο αντιανθρώπι-
να χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και δεν πρέπει να κάνουμε 
καμιά υποχώρηση, στο όνομα της «γήρανσης του πλη-
θυσμού» και της «ελλειμματικότητας των ασφαλιστικών 
συστημάτων». Αντίθετα, πρέπει να διεκδικήσουμε πλήρη 
ασφάλιση για όλους και χρηματοδότησή της αποκλειστι-
κά από τους καπιταλιστές και το κράτος τους.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΔεν είναι η πρώτη φορά που 
μια γαλλική κυβέρνηση 

επιχειρεί να περάσει μια αντια-
σφαλιστική ανατροπή. Από το 
1995, όταν η τότε κυβέρνηση 
Σιράκ επιχείρησε ανεπιτυχώς 
ριζική αλλαγή του ασφαλιστι-
κού συστήματος στη Γαλλία, 
για να την αποσύρει άρον-
άρον εξαιτίας των μαζικών κι-
νητοποιήσεων περισσότερων 
από δύο εκατομμύρια εργα-
ζόμενων σε όλη τη Γαλλία, που 
παρέλυσε επί τρεις εβδομά-
δες, οι κυβερνήσεις όλων των 
αποχρώσεων επιχειρούσαν 
συνεχώς να αυξήσουν τα όρια 
ηλικίας και να μειώσουν τις ερ-
γοδοτικές εισφορές. Δωράκια 
στους καπιταλιστές δεν έκα-
ναν μόνο δεξιές κυβερνήσεις 
αλλά και «αριστερές», όπως 
του «σοσιαλιστή» Φρανσουά 
Ολάντ, που τον Ιούλη του 2014 
μείωσε γενναία τις εργοδοτι-
κές εισφορές στα ασφαλιστι-

κά ταμεία.
Με το νόμο της 9ης Νοέμ-

βρη του 2010, η κυβέρνηση 
Σαρκοζί αύξησε το όριο ηλικί-
ας από τα 60 στα 62 χρόνια για 
40 χρόνια δουλειάς, και από τα 
65 στα 67 ανεξάρτητα από τα 
χρόνια εργασίας. Αυτό όμως 
δεν έγινε για όλους (όπως 
αρχικά επιθυμούσε ο Σαρκο-
ζί), αλλά ανάλογα με το έτος 
γέννησης. Επιστρατεύτηκε ο 
κλασικός διαχωρισμός σε «νέ-
ους» και «παλιούς», προκειμέ-
νου να διασπάσουν το κίνημα. 
Για παράδειγμα, η αύξηση του 
ορίου ηλικίας πλήρους σύντα-
ξης από τα 65 στα 67 έγινε γι 
αυτούς που γεννήθηκαν μετά 
από το 1955.

Το Γενάρη του 2014 (επί θη-
τείας Ολάντ), θεσπίστηκε η 
αύξηση του χρόνου εργασίας 
από τα 40 στα 43 χρόνια ως 
όριο για πλήρη σύνταξη, για 
όσους γεννήθηκαν μετά από 
το 1973. Ταυτόχρονα, θεσπί-
στηκε ένας «ατομικός λογα-
ριασμός πρόληψης», που δίνει 
τη δυνατότητα σε εργαζόμε-
νους με δύσκολες εργασια-
κές συνθήκες (όπως έκθεση 
σε θόρυβο, βραδινή εργασία 
κτλ) να μαζεύουν πόντους με 
τους οποίους θα μπορούν να 
πληρώνουν για πρόσθετη εκ-
παίδευση, μείωση του χρόνου 
εργασίας τους ή ακόμα και 
πρόωρη συνταξιοδότηση. Αυ-
τό το μέτρο τέθηκε σε εφαρ-
μογή από την 1η Γενάρη του 
2015 και η πλήρης εφαρμογή 
του ολοκληρώθηκε τον Ιούλη 

του 2016.
Τώρα, ο στόχος του δικαίως 

αποκαλούμενου ως «προέ-
δρου των πλουσίων» Εμανου-
έλ Μακρόν δεν είναι απλά μία 
ακόμα αύξηση στα όρια ηλικί-
ας ή τον απαιτούμενο χρόνο 
εργασίας για να βγει κανείς 
στη σύνταξη. Στόχος είναι η 
ριζική αναθεώρηση του ασφα-
λιστικού συστήματος, κάτι που 
ο Μακρόν υποσχέθηκε ήδη 
από το 2017. Ο Μακρόν θέλει 
να καταργήσει τα 42 διαφορε-
τικά ασφαλιστικά συστήματα 
(υποκατηγορίες, δηλαδή, ανά-
λογα με το επάγγελμα και τις 
εργασιακές συνθήκες) και να 
τα ενοποιήσει σε ένα ενιαίο 
σύστημα που θα βασίζεται 
στον ατομικό λογαριασμό που 
αναφέραμε παραπάνω και το 
οποίο αναμένεται να ισχύει 
γι αυτούς που θα βγουν στη 
σύνταξη από το 2025. Ο κάθε 
εργαζόμενος θα παίρνει σύ-
νταξη ανάλογα με τις μονάδες 
που θα μαζεύει, τις οποίες θα 
μπορεί να μεταφέρει ακόμα 
και αν αλλάξει επάγγελμα. 
Οι μονάδες θα υπολογίζονται 
ανάλογα με τα μέσα έσοδά 
του καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εργασιακού του βίου.

Πρόκειται δηλαδή για ένα 
σκληρά ανταποδοτικό σύστη-
μα που αναιρεί κάθε έννοια 
κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί 
κοινωνική ασφάλιση δε σημαί-
νει «ατομική αποταμίευση» για 
τα γεράματα, αλλά εγγύηση 
από το κράτος ενός ελάχιστου 
εισοδήματος για να μπορεί ο 
εργαζόμενος να ζήσει στα γε-

ράματά του ως άνθρωπος και 
όχι σαν σκυλί. Από τη στιγμή 
που ο πλούτος παράγεται από 
τους εργαζόμενους, οι οποίοι 
είναι και τα μεγαλύτερα υπο-
ζύγια της φορολογίας (άμε-
σης και έμμεσης), αυτό είναι 
το ελάχιστο που μπορούν να 
ζητήσουν από ένα σύστημα 
που κάθε άλλο παρά στην κοι-
νωνική δικαιοσύνη βασίζεται.  

Η ελάχιστη εγγυημένη σύ-
νταξη των 1.000 ευρώ (ποσό 
πολύ μικρό για τα γαλλικά δε-
δομένα) δεν αποτελεί σίγου-
ρα την εγγύηση στην οποία 
αναφερθήκαμε παραπάνω. 
Δεν είναι παρά το τυράκι στη 
φάκα της όλης αντιασφαλι-
στικής ανατροπής. Είναι λίγο 
περισσότερο από το 60% της 
μέγιστης βασικής σύνταξης 
που δίνει το κράτος, η οποία 
το 2016 ισοδυναμούσε με 
1.609 ευρώ.

Οι αντιδράσεις ήταν άμε-
σες. Οι μεγάλες διαδηλώσεις 
που έγιναν την προηγούμενη 
βδομάδα σε όλη τη Γαλλία 
αριθμούσαν -σύμφωνα με το 
υπουργείο Εσωτερικών- γύρω 
στους 800 χιλιάδες ανθρώ-
πους, με το νούμερο να διπλα-
σιάζεται σύμφωνα με τους 
διοργανωτές. Συνοδεύτηκαν 
επίσης από τη μεγάλη απερ-
γία των σιδηροδρομικών που 
συνεχίζεται μέχρι στιγμής επ’ 
αόριστο.

Το Παρίσι παρέλυσε. Από τις 
16 γραμμές του μετρό του Πα-
ρισιού λειτούργησαν μόνο οι 5! 
Το 90% των δρομολόγιων των 
τρένων και το 20% των εσωτε-

ρικών πτήσεων ακυρώθηκαν. 
Τα περισσότερα σχολεία έκλει-
σαν. Δάσκαλοι, νοσοκομεια-
κοί, γιατροί, δικηγόροι, ακό-
μα και… μπάτσοι κατέβηκαν 
στους δρόμους. Οι τελευταίοι 
ήταν λίγοι φυσικά, καθώς άλ-
λοι συνάδελφοί τους μάχονταν 
κατά των διαδηλωτών, υπέρ 
Μακρόν και πατρίδος!

Οι διαδηλώσεις συνεχίστη-
καν και τη βδομάδα που μας 
πέρασε, με σαφώς λιγότερους 
διαδηλωτές την περασμένη 
Τρίτη (γύρω στους 340 χιλιά-
δες σύμφωνα με την αστυνο-
μία αντί των 800 χιλιάδων), 
ωστόσο αυτό δε σημαίνει 
αναγκαστικά ότι το κίνημα θα 
υποχωρήσει. Τα συνδικάτα άλ-
λωστε απέρριψαν τις διευκρι-
νίσεις που έδωσε την Τετάρτη 
ο πρωθυπουργός, Εντουάρντ 
Φιλίπ. 

Ο Φιλίπ δήλωσε ότι το σύ-

στημα θα εφαρμοστεί σταδι-
ακά και δε θα πιάσει αυτούς 
που γεννήθηκαν πριν από 
το 1975 (και όχι από το 1963, 
όπως σχεδιαζόταν αρχικά), 
ενώ θα εφαρμοστεί πλήρως 
σε αυτούς που θα μπουν στην 
αγορά εργασίας από το 2022 
(τελευταίο έτος της θητείας 
του Μακρόν). Δήλωσε, επίσης, 
ότι δε θα αυξήσει το όριο ηλικί-
ας των 62 ετών (για μειωμένη 
σύνταξη), αλλά θα ενθαρρύνει 
την εργασία σε μεγαλύτερη 
ηλικία με ένα σύστημα εκ-
πτώσεων και μπόνους. Απλά 
θα αναγκάσει τους Γάλλους 
να δουλεύουν περισσότερα 
χρόνια αν θέλουν να πάρουν 
πλήρη σύνταξη. 

Η κυβέρνηση ζητά από τους 
τωρινούς εργαζόμενους να 
πουλήσουν τις επόμενες γε-
νιές και να αρκεστούν στο μι-
κρότερο κακό. Μένει να δούμε 
αν θα το πετύχει αυτό.

Αν όμως συνεχιστεί η κατά-
σταση που υπάρχει σήμερα, 
η πίεση στην κυβέρνηση Μα-
κρόν θα αυξηθεί, καθώς πλη-
σιάζουν και οι γιορτές, που αν 
βρουν το Παρίσι υπό παρά-
λυση, αυτό θα έχει σοβαρές 
συνέπειες στα καπιταλιστικά 
κέρδη από τον τουρισμό. Δε-
δομένου ότι οι δημοσκοπή-
σεις δείχνουν πως ο κόσμος 
δεν έχει εμπιστοσύνη στον 
Μακρόν και στην πλειοψηφία 
του τάσσεται υπέρ των απερ-
γών, τα πράγματα για την κυ-
βέρνηση θα γίνουν ακόμα πιο 
δύσκολα.

Ο Μακρόν «εκτελεί» την 
Κοινωνική Ασφάλιση


