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Γνωρίζω προσωπικά από 
πρώτο χέρι όσα κανένας μας 
δεν θέλει να θυμάται. Εκείνες 
τις μαύρες μέρες του ’15 όταν 
η χώρα βρέθηκε με το ένα πόδι 
εκτός ευρωζώνης.

Μαργαρίτης Σχοινάς
Ο πρώην πορτ παρόλ του Γι-

ούνκερ και νυν Επίτροπος, μι-
λάει ως κομματάρχης της ΝΔ.

Η κατάθεση της Ελένης Ρά-
ικου ήταν κατάθεση ποταμός, 
όπως και του κ. Αγγελή. Αλλά 
το μόνο ουσιαστικό στοιχείο 
τελικά ήταν τα εμβάσματα στο 
σύζυγό της, στρατιωτικό για-
τρό, που έπαιρνε χρήματα από 
τη Novartis για κλινικές μελέ-
τες. Όμως οι κλινικές μελέτες 
και οι διαφημιστικές εταιρίες 
ήταν τα βασικά πλυντήρια της 
Νovartis. Oπότε οψόμεθα.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ
Αφού τα εμβάσματα στο 

σύζυγο της Ράικου είναι ουσι-
αστικό στοιχείο, τι έκανε ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ ως κυβέρνηση μ' αυτά;

Είναι πειρασμός να μετα-
φερθεί αυτό που διακινείται: 
για το σύστημα Μητσοτάκη 
το θέμα δεν ήταν να γίνει 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
η Σακελλαροπούλου, αλλά να 
αδειάσει η θέση προέδρου 
στο ΣτΕ.

Γιώργος Λακόπουλος
Μ' ένα σμπάρο δυο τρυ-

γόνια. Και ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει 
πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
στο ΣτΕ θα μπει πρόεδρος της 
επιλογής Κούλη.

Χθες ο Ερντογάν έθεσε βέ-
το στη συμμετοχή της Ελλά-
δας, μιας χώρας-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, στη διά-
σκεψη που θα γίνει για τη Λι-
βύη σε ευρωπαϊκό έδαφος! Αυ-
τό το θέμα θα επανέλθει ξανά 
ως ερώτημα: Ποιος βάζει βέτο 
σε ποιον; Η εκτός Ε.Ε. Τουρκία 
στην εντός Ε.Ε. Ελλάδα;

Μανώλης Κοττάκης
Απορούμε γιατί κάποιοι 

δεξιοί αρθρογράφοι (υποκρί-
νονται ότι) απορούν για τα 
αυτονόητα.

Θα ήταν ιστορικό λάθος να 
χαθεί η ευκαιρία για την εκλο-
γή Παυλόπουλου στην προε-
δρία της Δημοκρατίας.

Δημήτρης Παπαδημούλης
Τελικά, συνέβη το ιστορικό 

λάθος ή απλά ο Παπαδημού-
λης, στον φεϊσμπουκικό του 
οίστρο ξεχνά και την έννοια 
της λέξης «ιστορικός»;

Σε μία κρίσιμη για την χώρα 
περίοδο και απέναντι στην 
αναβαθμισμένη παραβατικό-
τητα της Τουρκίας, η αξιωματι-
κή αντιπολίτευση προκρίνει τη 
σύμπνοια στα εθνικά ζητήματα 
και αρραγές μέτωπο όλου του 
ελληνισμού.

Iωάννης Αμανατίδης
Ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει στο φουλ 

το χαρτί του αστικού εθνικι-
σμού. Λογικό για ένα αστικό 
κόμμα εξουσίας.

Ο Σαμαράς ήταν απών από 
τη Βουλή κατά την ψήφιση 

της Σακελλαροπούλου. Ηταν 
στις ΗΠΑ. Προφανώς το φρό-
ντισε, γιατί δεν του πήγαινε το 
χέρι με τίποτα. Εστειλε, όμως, 
επιστολή για να πει ότι αν ήταν 
παρών θα ψήφιζε υπέρ της 
πρότασης του πρωθυπουργού. 
Λογικό κι αυτό. Αν καταψήφιζε 
τη Σακελλαροπούλου, όλοι θα 
έλεγαν ότι χολώθηκε επειδή ο 
Μητσοτάκης δεν πρότεινε τον 
ίδιο. Κι αυτό θα τσαλάκωνε τη 
μεγάλη ιδέα που έχει για τον 
εαυτό του. Πώς να παραδεχτεί 
ότι ο Κούλης, τον οποίο ο ίδιος 
στήριξε για να γίνει αρχηγός 
της ΝΔ, του την έφερε δυο φο-
ρές; Μία για το κομισαριάτο 
στην ΕΕ και μία για την προε-
δρία της Δημοκρατίας.

Η γνωστή τραγουδίστρια 
Τάνια Τσανακλίδου δήλω-

σε ότι ελπίζει σε «μια μεγάλη, 
ωραία εξέγερση, η οποία δυ-
στυχώς δεν θα είναι ούτε αναί-
μακτη ούτε πολιτισμένη. Θα 
είναι άγρια». Και έπεσαν να τη 
φάνε. Το γιατί το αντιλαμβά-

νεστε. Σπάει την πιάτσα αυτό 
που είπε. Και είναι πρόσωπο 
που στην πολύχρονη διαδρομή 
της δεν έχει επιδείξει πολιτι-
κό φανατισμό, γι' αυτό και η 
δήλωσή της εξέπληξε τους… 
ειρηνιστές.

Η φωτογραφία του κατα-
ματωμένου δημοσιογρά-

φου της Deutsche Welle Τομά 
Ζακομπί αφιερώνεται εξαιρε-
τικά στην εισαγγελέα Εφετών 
Αδαμαντία Οικονόμου, η οποία 
«βρήκε» ότι η Χρυσή Αυγή είναι 
ένα… νόμιμο πολιτικό κόμμα και 

όχι εγκληματική οργάνωση. 
Ο ίδιος ο Ζακομπί, όπως τον 
ακούσαμε μετά από την επίθε-
ση των χρυσαυγιτών, είναι ένας 
πραγματικός αντιφασίστας. 
Ούτε κλαψουρίσματα ούτε τί-
ποτα σχετικό. Μόνο καταγγελία 
για τους ναζιστές.

Για ποιο λόγο τοποθετήθη-
κε η Αριστοτελία Πελώνη 

αναπληρώτρια κυβερνητική 
εκπρόσωπος; Για να βολευτεί 
μια πιστή δημοσιογράφος (πα-
λαιότερα του Συγκροτήματος  
Λαμπράκη νυν του Συγκροτή-
ματος Αλαφούζου) ή γιατί ο 
Πέτσας κρίθηκε ανεπαρκής και 
του έβαλαν «φρουρά»;

«Μπορώ να σας πω ότι δεν 

επίκειται κανένας ανασχημα-
τισμός άμεσα, αλλά όταν θα 
γίνει ανασχηματισμός, κάποια 
στιγμή θα γίνει, προφανώς και 
θα λάβω υπόψιν μου τα αποτε-
λέσματα της αξιολόγησης». Ο 
Κούλης στον Σρόιτερ. Αλήθεια, 
τον Βορίδη και τον Κικίλια, που 
δεν πιάνουν με τίποτα τη βάση, 
τι θα τους κάνει;

«Γιατί να το κάνουμε ση-
μαία επειδή είναι γυναίκα; 

Δεν είναι ρατσιστικό αυτό;», 
αναρωτήθηκε κουτοπόνηρα ο 
Βελόπουλος για τη Σακελλα-
ροπούλου. Ενώ ο εξ ορισμού 
αποκλεισμός των γυναικών 
από την προεδρία της Δημο-
κρατίας, επειδή δεν μπορούν 
να επισκεφτούν το Αγιονόρος, 
δεν είναι ρατσιστικός.

25/1/1945: Συλλαλητήριο 100.000 Θεσσα-
λονικέων κατά αγγλικής επέμβασης, τρο-
μοκρατίας και δολοφονιών στην Αθήνα, 
ζητώντας δημοκρατική αντιπροσωπευτική 
διακυβέρνηση και τιμωρία εθνοπροδοτών 
25/1/1985: Εκτέλεση γάλλου στρατηγού επικε-
φαλής πωλήσεων οπλικών συστημάτων Rene Ontran 
(Action Direct) 25/1/1991: Χτύπημα δύο αμερι-
κανικών τραπεζών και γραφείου γάλλου στρατιω-
τικού ακολούθου (17Ν) 26/1: Ημέρα τελωνείων, 
Αυστραλία, Ινδία: Εθνική γιορτή, Ουγκάντα: 
Ημέρα απελευθέρωσης (1986) 26/1/1936: Το 
ΚΚΕ πρώτη φορά στη βουλή με σχήμα «Παλλαϊ-
κού Μετώπου» (73.411 ψήφοι, δεκαπέντε έδρες) 
26/1/1972: Βόμβα (ΑΑΑ) στον περίβολο γαλλικής 
πρεσβείας 26/1/1975: Επιδρομή νεοναζί «Νέας 

Τάξεως» στο Πολυτεχνείο, μαχαίρωμα φοιτητή Β. 
Γεωργιάδη 26/1/1981: Βόμβες σε ΔΕΗ Αγίων Αναρ-
γύρων και Ζωγράφου (Οκτώβρης '80) 26/1/1990: 
Αθώωση (εφετείο) Αθανάσιου Μελίστα για 
δολοφονία Μιχάλη Καλτεζά 27/1: Ημέρα κατά 
λέπρας, ημέρα μνήμης εβραϊκού ολοκαυτώματος, 
Βιετνάμ: Ημέρα ειρήνης (1973), Δανία: Ημέρα 
Αουσβιτς 27/1/1991: Ρουκέτα κατά BP (17Ν) 
28/1: Ημέρα προστασίας προσωπικών δεδομένων, 
ημέρα εργένη, Ρουάντα: Ημέρα δημοκρατίας 
(1961) 28/1/1972: Βόμβες (ΑΑΑ) σε ΥπΕξ και 
πλατεία Κολωνακίου 28/1/1982: Απελευθέρωση 
απαχθέντα αμερικανού στρατηγού Τζέιμς Λι Ντό-
ζιερ (Ερυθρές Ταξιαρχίες) 28/1/1991: Ρουκέτα 
κατά γραφείων «American Express» (17Ν) 29/1: 
Γιβραλτάρ: Ημέρα συντάγματος 29/1/1970: Εννιά 
καταδίκες μελών «Λαϊκής Πάλης» (Θεσσαλονίκη) 

29/1/1973: Δίκη ηγεσίας ΚΚΕεσ., οκτώ κατα-
δίκες 29/1/1976:Βόμβες σε έκθεση-κατάστημα 
«Πίτσος» (ΕΛΑ) 30/1: Ινδία: Ημέρα μαρτύρων 
30/1/1923: Υπογραφή πρωτοκόλλου Λοζάννης 
30/1/1972: Διαμαρτυρία 15.000 καθολι-
κών Ιρλανδών, δεκατέσσερις νεκροί από 
βρετανούς στρατιώτες («Bloody Sunday») 
30/1/1979: Πέντε βόμβες καταστρέφουν ισάριθ-
μα λεωφορεία σε αμαξοστάσιο (ΕΛΑ) 31/1: ΗΠΑ: 
Ημέρα ελληνικών γραμμάτων 31/1/1606: Απαγχο-
νισμός Γκάι Φοξ, πρωτεργάτη «Συνωμοσίας της 
Πυρίτιδας» 31/1/1944: Με απόφαση γερμανού 
Φρουράρχου Αθηνών εκτελούνται πενήντα 
κομμουνιστές ως αντίποινα για εκτέλεση 
υφυπουργού Εργασίας Ν. Καλύβα 31/1/1979: 
Εκτέλεση Πέτρου Μπάμπαλη (Ιούνης '78).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Οι ιμπεριαλιστές και λοιποί εμπλεκό-
μενοι συζητούσαν-παζάρευαν στην αί-
θουσα συσκέψεων u Σάραζ και Χάφταρ 
περίμεναν σε χωριστά δωμάτια u Για 
να τους πληροφορήσουν για το αποτέ-
λεσμα του παζαριού u Χρειαζόμαστε 
άλλη απόδειξη για το ότι είναι πρακτο-
ράντζες; u Γιατί τη Μάγδα Φύσσα και 
όχι τη Σοφία Σακοράφα; u Κανένας και 
καμιά δεν μπορεί να συμβολίσει καλύτε-
ρα την εθνική ενότητα από κάποια που 
έχει περάσει από τόσα κόμματα u ΚΚΕ, 
ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Ζωής, κόμμα 
Μπαρουφάκη u Ξύλο που τους χρειά-
ζεται u Με… μόριο βοός u Ο λαός το 
αποκαλεί με συγκεκριμένο όνομα, αλλά 
κωλυόμαστε να το γράψουμε u Και για 
να μην ξεχνιόμαστε u Μητσοτάκης και 
ΝΔ είχαν καταψηφίσει τη Σακελλαρο-
πούλου για πρόεδρο του ΣτΕ u Τώρα, 
την κάνουν πρόεδρο της Δημοκρατίας! 
u Δεν ξέρουμε αν το πληροφορηθήκατε, 

αλλά προ ημερών η υφυπουργός Δόμνα 
επισκέφθηκε το «παλαιοβιβλιοπωλείο 
των αστέγων» u Εξέδωσε και δελτίο Τύ-
που που συνοδευόταν από τέσσερις φω-
τογραφίες u Ολες με την ίδια, εννοείται 
u Πάντα χαμογελαστή σε… αυθόρμητες 
πόζες u Εκανε και δήλωση, δίνοντάς μας 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα άψογα 
ελληνικά της u Οπως όταν υποσχέθηκε 
την… «προτεραιοποίηση των πιο ευά-
λωτων ομάδων του πληθυσμού»! u Στο 
μεταξύ, άστεγοι εξακολουθούν να πε-
θαίνουν στο δρόμο u Δεν προλαβαίνουν 
την… προτεραιοποίηση u Κατάλαβες 
τώρα, μεσιέ Μακρόν, πόσο δημοφιλής 
είσαι; u Ούτε στο θέατρο δεν μπορείς 
να πας u Και καλά θα κάνεις να μην πη-
γαίνεις u Τι σου φταίνε οι υπόλοιποι να 
χάνουν την παράσταση; u Ο βρετανικός 
Τύπος εξακολουθεί να ασχολείται με το 
«διαζύγιο» ενός πρίγκιπα και της συζύ-
γου του με το παλάτι u Προφανώς, η ζωή 

των παρασίτων «πουλάει» u Είναι κι αυτό 
μια ακόμα απόδειξη του ότι βρισκόμα-
στε ακόμα στην προϊστορία u Τέρμα τα 
λαχανικά, τα φρούτα και τα δημητριακά 
που έβαλε στα αμερικάνικα σχολεία η 
Ομπάμαινα u Περισσότερο βάρος σε 
πίτσες, χάμπουργκερ και τηγανιτές πα-
τάτες u Εντολή της Υπηρεσίας Τροφίμων 
και Διατροφής του υπουργείου Γεωργίας 

u Με τον Τραμπ τα πάντα επιστρέφουν 
στις παραδοσιακές αμερικάνικες αξίες 

u Η τελευταία λέξη με όλη τη σχετικό-
τητα του όρου u Οσο λιγότερο υγιεινά 
τρέφεται ο Αμερικανός τόσο πιο κοντά 
στον Τραμπ έρχεται u «Είναι από τις κα-
λύτερες εκπομπές, κρατάει ένα επίπεδο 
και είναι για όλη την οικογένεια» u Το 
κατά Γεωργούλην «προμόσιον» του «ριά-
λιτι» στο οποίο συμμετέχει ως κριτής u 

Την πήρατε τη «γραμμή» u Απαγορεύετε 
τις εξόδους στα παιδιά και κάθεστε όλοι 
μαζί να δείτε Αλέξη u Και μην ακούτε 

τους… θολοκουλτουριάρηδες που εγεί-
ρουν ζητήματα αισθητικής u Δηλαδή 
δεν ξέρει κοτζάμ ευρωβουλευτής της 
Αριστεράς; u Εχουμε καλά νέα για τον 
Βελόπουλο u Η Σακελλαροπούλου θα 
μπορέσει να επισκεφτεί το Αγιο Ορος 

u Μπορούν να τη σηκώσουν στα χέρια, 
οπότε δε θα παραβιαστεί το άσυλο u Το 
έχουν ξανακάνει οι καλόγεροι στο πα-
ρελθόν u Τον 12ο αιώνα, για παράδειγμα, 
επέτρεψαν σε βλάχους  τσελιγκάδες να 
εγκατασταθούν στον Αθω u Οι καλόγε-
ροι εισέπρατταν φόρο σε είδος u Και 
καλοπερνούσαν με τις βλαχοπούλες u 

«Τα δε υπ' αυτών γενόμενα αισχρόν εστί 
και λέγειν και ακούειν», γράφει ο Ιωάννης 
Ταρχανιώτης u Που μιλά επίσης για «οία 
της ηδονής η συνήθεια, τα τε γάλακτα 
και τα τυρία και τα μαλλία, τα συμπόσια 
και συναλλάγματα και τας πραγματείας 
τας προς αλλήλους, τας τε μεθυσίας τας 
διαβολικάς» u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Η επιλογή Σακελλαροπούλου σηματοδοτεί πολιτική ήττα για 
τη Δεξιά που αναγκάστηκε να προτείνει Πρόεδρο από τον 

προοδευτικό χώρο, παρότι είχε την πλειοψηφία να κάνει την 
οποιαδήποτε επιλογή.

Non paper ΣΥΡΙΖΑ

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Πλέον δεν πρέπει να απο-
μένει η παραμικρή αμ-

φιβολία σε κανέναν. Οταν η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει 
σημαία της μια τυπική επιστο-
λή του αμερικανού ΥΠΕΞ Πο-
μπέο, σαν αυτές που σε αφθο-
νία έχουν σταλεί σε ελληνικές 
κυβερνήσεις από αμερικανούς 
υπουργούς, όλες τις εποχές, 
μας αποκαλύπτει ότι βρίσκεται 
σε απελπισία και προσπαθεί να 
πιαστεί από οτιδήποτε. Στην 
επιστολή Πομπέο αναφέρθηκε 
πρώτος ο Δένδιας και μετά τη 
διάβασε ολόκληρη στους πο-
λιτικούς συντάκτες ο Πέτσας 
για να την εμπεδώσουν και «να 
πράξουν τα δέοντα».

Το δυστύχημα για την κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη είναι 
πως ακόμα και φιλικοί της δη-
μοσιογράφοι αρνήθηκαν να 
ξεφτιλιστούν αποθεώνοντας 
την επιστολή Πομπέο ως «με-
γάλη διπλωματική νίκη». Περι-
ορίστηκαν σ' ένα «καλή είναι» 
και τίποτα πέραν αυτού. Φρό-
ντισαν να την αντιδιαστείλουν 
και με την επιστολή Κίσινγκερ 
προς Μπίτσιο το 1976, ισάξια 
με την οποία την είχε βαφτίσει 
η κυβέρνηση.

Ειδικά ως προς το τελευταίο, 
είχαμε έναν κοκοροκαυγά 
ανάμεσα σε αμερικανόδου-
λους, που υπηρετούν δικές 
τους σκοπιμότητες. Κάποιοι 

είναι ερωτευμένοι με τον Κα-
ραμανλή τον πρεσβύτερο, ο 
οποίος «έπαιρνε» καλές επι-
στολές από τους Αμερικανούς, 
και θεωρούν ιεροσυλία να συ-
γκρίνεται μαζί του ο Μητσοτά-
κης. Οσο για την πραγματικό-
τητα, μπορεί κανείς να δει πώς 
έχει διαμορφωθεί από το 1976 
μέχρι σήμερα και να βγάλει τα 
συμπεράσματά του. Οι αμερι-
κάνοι ιμπεριαλιστές παίρνουν 
όσα θέλουν, πουλάνε ό,τι θέ-
λουν (για οπλικά συστήματα 

μιλάμε) και μοιράζουν επιστο-
λές με τις οποίες τονίζουν τον 
επιδιαιτητικό τους ρόλο στο 
Αιγαίο.

Τι είναι η επιστολή Πομπέο; 
Ενα ευχαριστήριο για την 
υπογραφή και την κύρωση 
της νέας συμφωνίας για τις 
βάσεις, το οποίο επαναλαμ-
βάνει αυτά που τόσες φορές 
έχουν πει αμερικανοί πολιτικοί. 
Ο Πομπέο συγχαίρει για το… 
success story και… εγγυάται 
την ευημερία, την ασφάλεια 

και τη δημοκρατία στην Ελλά-
δα! Στο τέλος, ικανοποιώντας 
παράκληση της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη, προσέθεσε και 
μια παράγραφο για τις εξελί-
ξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, 
φροντίζοντας όμως να μην 
υπάρχει αντιτουρκική αιχμή. 
Οι ΗΠΑ, λέει, θεωρούν ότι 
όλες οι χώρες που έχουν συμ-
φέροντα στην περιοχή πρέπει 
να αναζητήσουν λύσεις με 
ειρηνικά μέσα και να αποφεύ-
γουν κλιμάκωση των εντάσεων. 
Και προπαντός να σέβονται το 
διεθνές δίκαιο. Οπως ακριβώς 
το σέβονται οι… ΗΠΑ!

Δουλευόμαστε; Οχι, προ-
σπαθούν να μας δουλέψουν. 
Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι 
Αμερικάνοι δε θ' αφήσουν να 
γίνει «μπουρδέλο» η νοτιοα-
νατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. 
Και την Τουρκία εκβιάζουν (π.χ. 
επιτρέποντας στο κουαρτέτο 
Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ-Αί-
γυπτος να προσπαθεί να την 
αποκόψει από το ενεργειακό 
παιχνίδι στην Ανατολική Με-
σόγειο), και την Ελλάδα εκβι-
άζουν (μέσω των απειλών της 
Τουρκίας, η οποία δε χρειάζε-
ται αμερικάνικη ενθάρρυνση), 
και το δικό τους επιδιαιτητικό 
ρόλο κατοχυρώνουν. 

Αυτό το έργο δεν είναι και-
νούργιο, το έχουμε δει να 
παίζεται πολλές φορές τα 
τελευταία 50 χρόνια. Εκείνο 
που συμβαίνει τα τελευταία 
χρόνια είναι ότι έχουν αρχίσει 
να «παίζουν» και άλλες ιμπερι-
αλιστικές δυνάμεις στην περι-
οχή. Η Ρωσία, για παράδειγμα, 
αναπτύσσει οικονομικές (σ' 
ένα βαθμό και στρατιωτικές) 
σχέσεις με την Τουρκία, όμως 
στη Λιβύη υποστηρίζει τον 
Χαφτάρ, τον ίδιο που ερωτεύ-
τηκε ξαφνικά και το ελλαδικό 
πολιτικό σύστημα, μπλέκοντας 
τη χώρα μας σ' έναν ακόμα πό-
λεμο. Ακόμα και στρατό στη 
Λιβύη δήλωσε διατεθειμένος 
να στείλει ο Δένδιας, για να 
αναδιπλωθεί στη συνέχεια 
μιλώντας για «ειρηνευτική δύ-
ναμη». Η Γαλλία δεν έχει καλές 
σχέσεις με την Τουρκία αυτή 
την περίοδο και προσπαθεί 
να παίξει το «ελληνικό χαρτί» 
στην Ανατολική Μεσόγειο, 
καθώς στη Συρία «έχασε τα 
πάντα». Η Γερμανία έχει συμ-
φέροντα στην Τουρκία, καθώς 
τα μονοπώλιά της πουλάνε 
αβέρτα οπλικά συστήματα και 
στήνουν ακόμα και τεράστια 
εργοστάσια παραγωγής αυτο-
κινήτων (VolksWagen).

Μέσα σ' αυτό το διαρκώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, 
λόγω της όξυνσης του διιμπε-
ριαλιστικού ανταγωνισμού, οι 
αστοί πολιτικοί της Ελλάδας 
δηλώνουν «έτοιμοι για όλα», 
ακολουθώντας κατά βάση τον 
αμερικάνικο άξονα.

Tα παρατράγουδα του 
περιφερειακού ανταγωνισμού

Μιλώντας στους τούρκους δημοσιογράφους, στο αεροπλάνο 
που τον έφερνε από το Βερολίνο στην Αγκυρα, ο Ερντογάν είπε 
-μεταξύ πολλών άλλων- ότι η Τουρκία και η Ιταλία έχουν συμφω-
νήσει να συνεργαστούν για γεωτρήσεις στην περιοχή που έχει 
οριστεί ως ΑΟΖ Τουρκίας-Λιβύης. Προσπαθώντας να προλάβει 
ελληνικές αντιδράσεις, το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας μί-
λησε για φήμες που «στερούνται βάσης». Ηταν μια διπλωματική 
τοποθέτηση, που κρατούσε αποστάσεις από τα δημοσιεύματα, 
χωρίς να επιτίθεται στον Ερντογάν (όλα αποδόθηκαν σε δημο-
σιογραφικές φήμες).

Η Τουρκία είχε ανακοινώσει, επίσης, ότι το πλωτό γεωτρύπανο 
«Γιαβούζ» θα κάνει νέα γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ. Ο εκ-
πρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το 
«Γιαβούζ» κατευθύνεται σε περιοχή για την οποία το 2011 είχε 
δοθεί από την τουρκοκυπριακή διοίκηση άδεια εκμετάλλευσης 
σε τουρκική εταιρία. Ο Ερντογάν το 'παιξε… λαρτζ: αν βρούμε 
φυσικό αέριο, είπε, θα το μοιραστούμε δίκαια με τους Ελληνο-
κύπριους, δε θα συμπεριφερθούμε όπως αυτοί, που τα θέλουν 
όλα δικά τους!

Το «Γιαβούζ», όμως, άρχισε να τρυπάει στο οικόπεδο 8 της 
κυπριακής ΑΟΖ, σε περιοχή που έχει αδειοδοτηθεί από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία και στο σημείο-στόχο «Ερατοσθένης Νότιο 
1», που έχει παραχωρηθεί στην κοινοπραξία της ιταλικής ΕΝΙ με 
τη γαλλική TOTAL. H ENI, μάλιστα έχει κάνει τις πρώτες έρευνες 
(και με χρήση υποβρύχιου ρομπότ) το 2017 και πήρε τις απαραί-
τητες άδειες από την Κυπριακή Δημοκρατία στα τέλη του 2018. 
Η Τουρκία απλά μετονόμασε την περιοχή-στόχο σε «Λευκωσία 1».

Και τότε έσκασε η βόμβα, με αποκαλυπτικά δημοσιεύματα 
του κυπριακού Τύπου, τα οποία επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος. Σύμφωνα με τις 
αποκαλύψεις, το «Γιαβούζ» τρυπάει ακριβώς εκεί που είχε σχε-
διάσει να τρυπήσει η ΕΝΙ (με διαφορά μόνο μερικών μέτρων) 
και μάλιστα με τον σχεδιασμό της ΕΝΙ! Η γεώτρηση θα φτάσει 
στα 3.300 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Δεδομένου 
ότι το βάθος στην περιοχή είναι 1.930 μέτρα, το γεωτρύπανο θα 
αναζητήσει κοίτασμα σε βάθος 1.370 μέτρων κάτω από το βυθό.

Το μυαλό όλων πήγε στις δηλώσεις του Ερντογάν για συνερ-
γασία με την Ιταλία. Δηλαδή, ότι στο πλαίσιο του γενικότερου 
ιταλο-τουρκικού παζαριού (η Ιταλία ενδιαφέρεται σφόδρα για 
το ρωσικό αέριο του Turkish Stream, ενώ πρόσφατα επισκέφτη-
καν την Αγκυρα ο πρωθυπουργός Αντόνιο Κόντε και ο υπουργός 
Εξωτερικών Λουίτζι ντι Μάιο), η ΕΝΙ, που είναι κράτος εν κράτει 
στην Ιταλία, έδωσε τις προκαταρκτικές μελέτες της στην Τουρκία, 
ώστε το «Γιαβούζ» να τρυπήσει εκεί που οι ιταλοί μηχανικοί πιθα-
νολογούν ότι υπάρχει κοίτασμα. Ετσι, θα βολευτούν όλοι τους. Η 
ΕΝΙ θα έχει μια δωρεάν γεώτρηση, γλιτώνοντας τεράστια έξοδα 
(όπως αποκάλυψε ο κυπριακός Τύπος, η ΕΝΙ δεν ήταν και τόσο 
αισιόδοξη για την ύπαρξη κοιτάσματος στο συγκεκριμένο στόχο 
και είχε αφήσει τη γεώτρηση για το τέλος), και η Τουρκία ενδε-
χομένως να βρει κάποιο κοίτασμα (οι προηγούμενες γεωτρήσεις 
της ήταν τζούφιες, για λόγους που έχουν να κάνουν και με την 
έλλειψη από τους τούρκους μηχανικούς υψηλού επιπέδου ερευ-
νητικής εμπειρίας, την οποία διαθέτει ένα ενεργειακό μονοπώλιο 
όπως η ΕΝΙ). Αν το «Γιαβούζ» βρει κοίτασμα, τότε το «σκληρό 
ροκ» του Ερντογάν θα ανέβει σε άλλες στάθμες.

Ο κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να απαλλάξει 
τους Ιταλούς από κάθε υποψία: «Φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο 
έχουν πληροφόρηση για τις μελέτες. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν 
υπάρχει καμία υπόνοια για τις εταιρίες», είπε. Και ο κυπριακός 
Τύπος άρχισε να μιλάει για κλοπή των μελετών της ΕΝΙ από το 
τουρκικό κράτος! Βολική δικαιολογία, ικανή να χρησιμεύσει ως 
τροφή για τους αφελείς σε Ελλάδα και Κύπρο. Μόνο που αυτοί 
δεν πρέπει να είναι και πολλοί. Πέρα από τη ροπή στα σενάρια 
συνωμοσίας, εδώ έχουμε συνεχή πολιτικά νταλαβέρια μεταξύ 
Ρώμης και Αγκυρας, οπότε εύκολα το μυαλό πάει σε υπόγεια 
συνεργασία των δύο πλευρών, η οποία αποτελεί μέρος («προκα-
ταβολή» ενδεχομένως) ενός ευρύτερου «ντιλ». 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από μερικούς μήνες, ο CEO της 
ΕΝΙ δήλωνε ότι δεν έχει σκοπό να κάνει γεωτρήσεις περικυκλω-
μένος από πολεμικούς στόλους (ήταν τότε που η Τουρκία έστειλε 
στην κυπριακή ΑΟΖ το «Μπαρμπαρός», συνοδευόμενο από το 
μισό πολεμικό της στόλο). Κι ακόμα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας 
ότι στη χλιαρή διάψευση του ιταλικού ΥΠΕΞ για ιταλο-τουρκική 
συνεργασία στις γεωτρήσεις, υπήρχε και μια άλλη παράμετρος, 
που τα ελληνικά ΜΜΕ φρόντισαν να θάψουν. Γινόταν λόγος για 
το «Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Αγκυρας και Τρίπολης για την 
οριοθέτηση των υφαλοκρηπίδων» και σημειωνόταν με νόημα πως 
«η Ιταλία υποστηρίζει εδώ και καιρό» ότι «η εκμετάλλευση των 
ενεργειακών πόρων στη Μεσόγειο θα έπρεπε να εξεταστεί ως 
μια ευκαιρία που πρέπει να αδράξουν όλα τα μεσογειακά κράτη 
μέσω της συνεργασίας» και ότι «για να γίνει αυτό απαιτείται η 
έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων 
πλευρών, ειδικά στο ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων 
ζωνών».

Αναζητούν εναγωνίως προστασία, προσφέροντας γην και ύδωρ στις 
ιμπεριαλιστικές μητροπόλεις

Πολιτικοί… έτοιμοι για όλα!

Τι ήταν να καλέσει ο Μητσοτάκης τον Χαφτάρ 
στην Αθήνα. Μ’ ένα στόμα μια φωνή εμφανί-

στηκαν όλα τα κοράκια της εθνοκαπηλείας και 
της πολεμοκαπηλείας, αυτοί που εμφανίζονται 
καθημερινά στα ΜΜΕ για να ζητήσουν «πιο 
σκληρή στάση στο Αιγαίο», «να εξοπλιστούμε 
καλύτερα», «να μη διστάσουμε να συγκρου-
στούμε» και τα παρόμοια, κι άρχισαν να μοι-
ράζουν συγχαρητήρια στον Μητσοτάκη, που 
έκανε τη μεγάλη κίνηση, καλώντας στην Αθήνα 
τον αντίπαλο του Ερντογάν.

Μάθαμε έτσι ποιοι είναι στο payroll της ΕΥΠ/
ΚΥΠ.

Οι «πολιτικοί αναλυτές» είχαν άλλο καθήκον. 
Αφού δέχτηκαν το απαραίτητο «μασάζ» από 
τον Πέτσα, που τους έδωσε «off the record απο-
κλειστικές πληροφορίες», άρχισαν να «ενημε-
ρώνουν» τον ελληνικό λαό για τις τηλεφωνικές 
επικοινωνίες του Μητσοτάκη με την Μέρκελ, 
στην οποία «χτύπησε το χέρι στο τραπέζι», γιατί 
«δεν είμαστε πλέον στα Μνημόνια» (αλήθεια, τη 
μείωση των «πρωτογενών πλεονασμάτων», που 
υποτίθεται ότι είναι ύψιστος στόχος του Μητσο-
τάκη, θα την πάρει με τους Γερμανούς «απένα-
ντι»; Κάπου μπερδεύτηκαν τα παπαγαλάκια), και 
με τους Σαρλ Μισέλ και Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν, τους οποίους κατέστησε υπεύθυνους για 
την τήρηση της απόφασης που έχει πάρει η ΕΕ 
σχετικά με το τουρκο-λιβυκό Μνημόνιο.

Μ’ άλλα λόγια, ποιος είδε τον Κούλη και δε 
φοβήθηκε! Φυσικά, η πραγματικότητα είναι 
εντελώς αντίθετη. Μια μικρή γεύση της πήραμε 
πολύ πρόσφατα, όταν σε απευθείας τηλεοπτική 
μετάδοση είδαμε τον Μητσοτάκη να παίζει υπο-
μονετικά τη γλάστρα στη σόλο συνέντευξη του 
Τραμπ κι όταν κάποια στιγμή αποφάσισε να δι-

ακόψει και να υποβάλει σεμνά δυο αιτηματάκια, 
εισέπραξε την παγερή σιωπή του αγενέστατου 
«πλανητάρχη» (σε στιλ «τελείωσες, μικρέ, για να 
συνεχίσω;»).

Ο Μητσοτάκης -όπως και ο πατέρας του και 
η αδερφή του- έχει το στιλ του δουλοπρεπούς 
αστού πολιτικού. Είναι οικογενειακή πολιτική 
παράδοση να επιδεικνύουν τη δουλοπρέπειά 
τους. Ακόμα και στο ζήτημα του μετα-Μνημό-
νιου, η γραμμή του Μητσοτάκη διατυπώθηκε με 
το δόγμα «πρώτα θα κερδίσω την εμπιστοσύνη 
των εταίρων και μετά θα υποβάλω αιτήματα για 
μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων».

Αυτά δεν στερούνται πολιτικής σημασίας, 
αφορούν όμως το φαίνεσθαι και όχι την ουσία, 
τη συμπεριφορά και όχι την πραγματική πολιτι-
κή, που είναι το κύριο. Κι επειδή η δουλοπρεπής 
συμπεριφορά του Μητσοτάκη συνέπεσε με μια 
περίοδο ενίσχυσης του περιφερειακού ρόλου 
της Τουρκίας και της παρουσίας της στα ιμπε-
ριαλιστικά διαβούλια, οι image makers του Μη-
τσοτάκη αποφάσισαν να ενισχύσουν το προφίλ 
του με μερικές πινελιές «ηγέτη που χτυπάει το 
χέρι στο τραπέζι».

Εμείς να θυμίσουμε πως κι εκείνοι που παρί-
σταναν ότι «χτυπούν το χέρι στο τραπέζι» την 
ίδια πολιτική με τον Μητσοτάκη υπηρετούσαν. 
Ο Α. Παπανδρέου έβαζε αστερίσκους στα 
ανακοινωθέντα του ΝΑΤΟ, χωρίς να εμποδίζει 
τίποτα, χωρίς να αλλάζει τίποτα στις ελληνοα-
μερικάνικες σχέσεις. Κι ο Τσίπρας, που κατέθετε 
λουλούδια στην Καισαριανή και μιλούσε για τη 
«δρακογενιά της Αντίστασης», προσκύνησε τον 
Τραμπ και τον έγλειψε πατόκορφα μ’ εκείνο το 
αμίμητο «ό,τι κάνει είναι για το καλό»! 

Παπαγαλάκια και ΚΥΠατζήδες εν υπηρεσία…
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Αμερικάνικο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG)

Καθαρό περιβάλλον ή καθαρά κέρδη;
Η εκτίναξη των εξαγωγών υγροποι-

ημένου φυσικού αερίου (LNG) 
από τις ΗΠΑ είναι πλέον γεγονός. 
Από 1.5 δισ. κυβικά πόδια την ημέρα 
το 2016, έφτασε στα 6.9 δισ. το 2019 
και αναμένεται να φτάσει στα 9.6 δισ. 
το 2020. Δηλαδή, μέσα σε τέσσερα 
χρόνια οι εξαγωγές έχουν υπερεξα-
πλασιαστεί! Ο στόχος είναι, μέχρι 
το 2024 οι ΗΠΑ να είναι η πρώτη 
χώρα εξαγωγέας LNG στον κόσμο 
(βλ. https://fingfx.thomsonreuters.
com/gfx/editorcharts/USA-LNG-
RECORD/0H001QXRMB2Q/index.
html). 

Η παραγωγή φυσικού αερίου από 
σχιστολιθικά πετρώματα έχει απο-
δειχτεί ιδιαίτερα προσοδοφόρα για 
τους Αμερικάνους που καμαρώνουν 
για την παραγωγή «καθαρού» καυσί-
μου και μοστράρουν ως «ευεργέτες» 
του περιβάλλοντος. 

Γι’ αυτό το λόγο, οι ΗΠΑ δε θέλουν 
σε καμία περίπτωση να γίνει γνωστό 
το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει 
και τείνει να αναιρέσει τα μεγάλα 
οφέλη από τη μειωμένη (κατά 50%) 
εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα 
κατά την καύση φυσικού αερίου σε 
σχέση με αυτό που παράγεται κατά 
την καύση άνθρακα. Το πρόβλημα δεν 
είναι άλλο από τις διαρροές φυσικού 
αερίου τόσο κατά την παραγωγή του 
όσο και κατά την επεξεργασία και δι-
ακίνησή του. 

Το μεθάνιο χειρότερο 
από το διοξείδιο του 
άνθρακα

Το μεθάνιο (το οποίο αποτελεί το 
98% του φυσικού αερίου) είναι ένα 
ισχυρό αέριο θερμοκηπίου, που πα-
γιδεύει 85 φορές περισσότερη θερ-
μότητα από το διοξείδιο του άνθρακα 
(CO2), όταν μετρηθεί σε βάθος εικο-
σαετίας, και 25-30 φορές περισσό-
τερη σε βάθος εκατονταετίας. Εύρη 
που χρησιμοποιούνται συχνά από 
τους ειδικούς περί την κλιματική αλ-
λαγή. Αυτή η διαφορά οφείλεται στο 
μικρό χρόνο ζωής του μεθανίου στην 
ατμόσφαρα. Αν και ο χρόνος για να 
απομακρυνθεί ένα μόριο μεθανίου 
από την ατμόσφαιρα (μέσω της οξεί-
δωσής του από την ατμοσφαιρική 
υγρασία και την υπεριώδη ακτινοβο-
λία) δεν ξεπερνά τα 12 χρόνια, η ποσό-
τητα θερμότητας που εγκλωβίζει είναι 
μεγάλη, ώστε σε βάθος εικοσαετίας 
να παγιδεύει μεγάλα ποσά θερμότη-
τας, με τον αντίκτυπό του να μειώνε-
ται σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

H επικινδυνότητα των διαρροών 
μεθανίου στο περιβάλλον (όπως και 
των εκπομπών των υπόλοιπων αερίων 
του θερμοκηπίου) μετριέται με την 
παράμετρο GWP (Global Warming 
Potential – Δυναμικό Πλανητικής 
Υπερθέρμανσης). Πρόκειται για ένα 
συντελεστή που εκφράζει τη θερμό-
τητα που εγκλωβίζεται από ένα κιλό 
αερίου σε σχέση με αυτή που εγκλω-
βίζεται από ένα κιλό διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) σε βάθος εκατοντα-
ετίας. Ο συντελεστής αυτός συνήθως 
έχει ένα βαθμό αβεβαιότητας ±35%. 
Δηλαδή, όταν το GWP είναι 25 (όπως 
είναι για το μεθάνιο), στην πραγματι-

κότητα μπορεί να κυμαίνεται από 16 
έως 34! 

Προκειμένου οι εκπομπές όλων 
των αερίων του θερμοκηπίου να εκ-
φράζονται με τον ίδιο τρόπο, οι πο-
σότητες των αερίων του θερμοκηπί-
ου που εκλύονται στην ατμόσφαιρα 
ανάγονται σε ισοδύναμες ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακα. Ετσι, όταν δι-
αβάζετε ότι οι εκπομπές από τη χρή-
ση φυσικού αερίου (παραγωγή, επε-
ξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση 
κτλ) αντιστοιχούν σε 25 εκατομμύρια 
μετρικούς τόνους (MMT) CO2, αυτό 
σημαίνει ότι από τις εγκαταστάσεις 
του φυσικού αερίου (φρεάτια, σω-
ληνώσεις, συμπιεστές κτλ) διαρρέει 
τόσο φυσικό αέριο (δηλαδή μεθάνιο, 
αφού όπως είπαμε το μεθάνιο αποτε-
λεί το κύριο συστατικό του φυσικού 
αερίου, σε ποσοστό 98%) στο περι-
βάλλον, που απορροφά την ίδια θερ-
μότητα με 25 εκατομμύρια μετρικούς 
τόνους CO2. Κι εφόσον το μεθάνιο 
απορροφά 25 φορές (τουλάχιστον) 
μεγαλύτερη θερμότητα από το CO2, 
αυτό σημαίνει ότι η ποσότητα του με-
θανίου (φυσικού αερίου) που εκλύεται 
στο περιβάλλον θα είναι ένα εκατομ-
μύριο μετρικοί τόνοι.

Τα επίσημα στοιχεία
Σύμφωνα με την τελευταία έκθε-

ση της Υπηρεσίας Προστασίας του 
Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA), που 
δημοσιεύτηκε τον περσινό Απρίλη 
και καταγράφει την εξέλιξη των εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου 
από το 1990 μέχρι το 2017, οι εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα από την 
καύση του άνθρακα για την παραγω-
γή ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ 
ισοδυναμούσαν με 1207.1 εκατομμύ-
ρια ισοδύναμους μετρικούς τόνους 
(ΜΜΤ) διοξειδίου του άνθρακα, ενώ 

από την καύση φυσικού αερίου οι εκ-
πομπές ήταν 505.6 MMT διοξειδίου 
του άνθρακα (βλ. Πίνακα 2-11, σελ. 
2-26 της έκθεσης https://www.epa.
gov/sites/production/files/2019-04/
documents/us-ghg-inventory-2019-
main-text.pdf). Ταυτόχρονα, οι εκπο-
μπές μεθανίου από την παραγωγή, 
επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση 
και διακίνηση φυσικού αερίου ήταν 
το 2017 μόλις 165.6 MMT  διοξειδίου 
του άνθρακα (βλ. Πίνακα 3-64, σελ. 
3-82 της έκθεσης). Αριθμός που κυ-
μαίνεται μεταξύ 141.8 και 193.3 MMT 
διοξειδίου του άνθρακα (βλ. Πίνακα 
3-71, σελ. 3-86 της έκθεσης), λόγω της 
αβεβαιότητας των στοιχείων. 

Σημειώνουμε ότι τo 2017 ήταν το 
έτος που εξισώθηκαν τα ποσοστά πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
άνθρακα και φυσικό αέριο στις ΗΠΑ 
(30.9% για το καθένα, όπως φαίνεται 
στον Πίνακα 3-12 σελ. 3-15 της έκθε-
σης). Επομένως, για τα ίδια ποσοστά 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
εκπομπές του άνθρακα ήταν 1207.1 
ΜΜΤ CO2 ενώ του φυσικού αερίου 
671.2 ΜΜΤ CO2 (μέχρι περίπου 700 
ΜΜΤ), δηλαδή μόλις το 55% από 
αυτό που εκπέμπει ο άνθρακας. Το 
παραπάνω ποσοστό περιλαμβάνει 
όλες τις χρήσεις φυσικού αερίου και 
LNG (αποθήκευση, μεταφορά στους 
σωληναγωγούς, συμπίεση, αποσυμπί-
εση κτλ).

Μέχρις εδώ καλά. Το πρόβλημα 
όμως είναι ότι οι παραπάνω υπολογι-
σμοί των εκπομπών μεθανίου από την 
EPA έγιναν θεωρώντας τον συντελε-
στή GWP ίσο με 25 για το μεθάνιο. 
Πέραν του γεγονότος ότι ο συντελε-
στής αυτός μπορεί να είναι και μεγα-
λύτερος (μπορεί να φτάσει μέχρι και 
το 34), το σημαντικότερο θέμα είναι 
άλλο. 

Φάουλ στην 
εικοσαετία

Οταν αναφέραμε παραπάνω ότι οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
από τη χρήση φυσικού αερίου στην 
ηλεκτροπαραγωγή ισοδυναμούν 
(σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερι-
κάνικης Υπηρεσίας Προστασίας Πε-
ριβάλλοντος – EPA) με μόλις το 55% 
σε σχέση με αυτές του άνθρακα, αυτό 
ισχύει σε ορίζοντα εκατονταετίας και 
όχι εικοσαετίας. Ομως, όπως αναφέ-
ραμε παραπάνω, το μεθάνιο παγιδεύ-
ει 85 φορές περισσότερη θερμότητα 
από το CO2 σε βάθος 20ετίας και 25 
σε βάθος 100ετίας. Δηλαδή, ο συντε-
λεστής GWP, αν εφαρμοζόταν στην 
20ετία και όχι στην 100ετία, θα ήταν 
για το μεθάνιο ίσος με 85 κι όχι με 25! 

Τι σημαίνει αυτό; Απλά, ότι στην 
εικοσαετία οι εκπομπές μεθανίου 
από την παραγωγή, επεξεργασία, με-
ταφορά, αποθήκευση και διακίνηση 
φυσικού αερίου για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας δεν ισοδυνα-
μούν με 165.6 MMT διοξειδίου του άν-
θρακα (όπως αναφέρουν τα στοιχεία 
της EPA), αλλά με (85/25=) 3.4 φορές 
περισσότερο. Δηλαδή με (165.6 Χ 3.4=) 
563.04 MMT διοξειδίου του άνθρα-
κα! Επομένως, οι συνολικές εκπομπές 
(συμπεριλαμβάνοντας και αυτές από 
την καύση του φυσικού αερίου για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργει-
ας) θα είναι (563.04+505.6=) 1128.64 
MMT CO2 ή περίπου το 93.5% των 
εκπομπών από την καύση άνθρακα 
(1207 MMT CO2, όπως αναφέραμε 
παραπάνω)!

Αμφισβητούν τα 
στοιχεία

O παλαίμαχος (επί τέσσερις δεκα-
ετίες) γεωλόγος Ντέιβιντ Χιούτζες 
αναφέρει τα εξής, σχετικά με το 
καναδέζικο συμπιεσμένο φυσικό αέ-
ριο, σε έκθεση που έκανε το 2015 για 
λογαριασμό του Καναδικού Κέντρου 
Εναλλακτικών Πολιτικών:

«Από το φρεάτιο (σ.σ. εξόρυξης)  μέ-
χρι την τελική κατανάλωση, υπάρχουν 
σημαντικές διαρροές μεθανίου, ενός 
πολύ περισσότερου ισχυρού αερίου 
του θερμοκηπίου σε σχέση με το διο-
ξείδιο του άνθρακα. Με αυτό το δεδο-
μένο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο 
από την BC (σ.σ. British Columbia του 
Καναδά) έχει πράγματι τις ίδιες εκπο-
μπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) 
με τον άνθρακα. Αντίθετα με την 
αντίληψη ότι το LNG της  Βρετανικής 
Κολούμπια θα “έκανε τη χάρη στον 
κόσμο”, αντικαθιστώντας τον άνθρα-
κα στην Ασία, οι εξαγωγές LNG στην 
Κίνα θα αύξαναν τις εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου τουλάχιστον για τα 
επόμενα πενήντα χρόνια, συγκριτι-
κά με το χτίσιμο (σ.σ. ενεργειακών) 
σταθμών άνθρακα κατασκευασμένων 
βάσει της καλής πρακτικής. Σε βάση 
εκατονταετίας, η καύση εισαγόμενου 
LNG θα έδινε μόνο μία οριακή βελτί-
ωση συγκριτικά με την καλύτερη τε-
χνολογία άνθρακα» (βλ. https://www.
policyalternatives.ca/sites/default/
files/uploads/publications/BC%20
Office/2015/05/CCPA-BC-Clear-
Look-LNG-final_0_0.pdf)

Τα συμπεράσματα του Χιούτζες 
έρχονται σε αντίθεση με την ανάλυ-
ση της Υπηρεσίας Προστασίας Πε-
ριβάλλοντος των ΗΠΑ, σύμφωνα με 
την οποία, σε βάθος εκατονταετίας, η 
καύση LNG και φυσικού αερίου είναι 
προτιμότερη από την καύση άνθρα-
κα. Ενδεχομένως να πει κανείς ότι ο 
Χιούτζες τα έγραψε αυτά πριν από 
τέσσερα χρόνια και ότι η κατάσταση 
είναι καλύτερη από τη στιγμή που 
οι εταιρίες θέλουν να μειώσουν τις 
διαρροές για να μην χάσουν χρήμα 
(χάνοντας φυσικό αέριο που θέλουν 
να πουλήσουν). Ισως να ’ναι κι έτσι.

Το θέμα όμως είναι ότι η αβεβαιό-
τητα των στοιχείων είναι μεγάλη κι 
ότι σε ορίζοντα 20ετίας το όφελος 
από το καθαρότερο από τον άν-
θρακα LNG σχεδόν εξανεμίζεται, 
όπως αποδείξαμε βάσει των στοι-
χείων της αμερικάνικης Υπηρεσίας 
Προστασίας του Περιβάλλοντος. 
Η βελτίωση έρχεται μετά από 100 
χρόνια, αλλά τότε… ποιος ζει ποιος 
πεθαίνει!

Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη 
μας ότι οι εκτιμήσεις της EPA για τις 
διαρροές μεθανίου έχουν αμφισβη-
τηθεί και μέσα στις ίδιες τις ΗΠΑ. 
Σύμφωνα με έκθεση του πανεπιστη-
μίου του Stanford, που δημοσιεύτηκε 
το Φλεβάρη του 2014 (βλ. https://
energy.stanford.edu/news/americas-
natural-gas-system-leaky-and-need-
fix-new-study-finds), η ανασκόπηση 
περισσότερων από 200 ανεξάρτη-
των μελετών δείχνει ότι οι εκπομπές 
μεθανίου στις ΗΠΑ ήταν πάνω από 
τις επίσημες εκτιμήσεις. Η τελευταία 
έρευνα επιστημόνων από επτά πα-
νεπιστήμια και άλλους οργανισμούς 
(εθνικά εργαστήρια, ομοσπονδιακές 
υπηρεσίες κτλ) έδειξε ότι οι συνολι-
κές εκπομπές μεθανίου υπερέβαιναν 
τις εκτιμήσεις της EPA κατά 25% μέ-
χρι 75%! Η έκθεση αναφέρει, επίσης, 
ότι το φυσικό αέριο για τα αυτοκίνητα 
και τα λεωφορεία είναι πιθανώς χει-
ρότερο από το ντίζελ. Η υποεκτίμηση 
των διαρροών από την EPA οφείλεται 
στο γεγονός ότι τα δεδομένα προκύ-
πτουν από εκτιμήσεις βάσει της εθε-
λοντικής συμμετοχής των ιδιοκτητών 
των εγκαταστάσεων. Οι καπιταλιστές, 
όμως, δεν ήταν τόσο συνεργάσιμοι. 
Σε μία έκθεση, η EPA ζήτησε από 30 
εταιρίες να συνεργαστούν, αλλά μόνο 
οι έξι επέτρεψαν στους εκπροσώπους 
της EPA να ελέγξουν επί τόπου την 
κατάσταση!

Δώρο άδωρο;
Σε παλαιότερη έκθεση του υπουρ-

γείου Ενέργειας των ΗΠΑ, με τίτλο 
«Κύκλος ζωής αερίων θερμοκηπί-
ου στην προοπτική της εξαγωγής 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 
από τις ΗΠΑ», που δημοσιεύτηκε 
στις 29/5/2014 (βλ. https://www.
energy.gov/sites/prod/files/2014/05/
f16/Life%20Cycle%20GHG%20
Perspective%20Report.pdf, Κεφά-
λαιο 7, σελ. 18), αναφέρονται συμπε-
ρασματικά τα εξής αποκαλυπτικά:

«Η ανάλυση έχει υπολογίσει ότι η 
χρήση των αμερικάνικων εξαγωγών 
LNG για την παραγωγή ενέργειας στις 
ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές δε 
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Μ5S: Ο τελευταίος να κλείσει 
την πόρτα

Η αποχώρηση του Λουίτζι ντι Μάιο, προέδρου του κόμματος 
και υπουργού Εξωτερικών στην κυβέρνηση Κόντε σήμανε τη λη-
ξιαρχική πράξη θανάτου του «Κινήματος 5 Αστέρων» (Μ5S), το 
οποίο -αν παραμείνει στην ιταλική πολιτική σκηνή- δε θα θυμίζει 
σε τίποτα το άλλοτε κόμμα-έκπληξη του Μπέπε Γκρίλο, αλλά 
θα είναι μια μικρή δύναμη διαμαρτυρίας. Πριν τα βροντήξει ο 
Ντι Μάιο, είχαν αποχωρήσει μερικοί ακόμα βουλευτές, ανεβά-
ζοντας  σε 18 τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Μ5S 
που αποχώρησαν μόνο την τελευταία βδομάδα (από την άνοιξη 
του 2018, που έγιναν οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές, έχουν 
αποχωρήσει 31).

Εμείς τα ξέρουμε αυτά. Εχουμε παρακολουθήσει πώς φυλλο-
ρόησαν τα κόμματα Καμμένου, Θεοδωράκη, Λεβέντη, με την 
πλειοψηφία των βουλευτών τους να αναζητά στέγη σε άλλα κόμ-
ματα, που τους έδιναν (τουλάχιστον) την ελπίδα ότι μπορεί να 
επανεκλεγούν. Το Μ5S, βέβαια, ήταν μεγαλύτερο κόμμα. Το 2018 
πήρε 33% και εξέλεξε 336 βουλευτές και γερουσιαστές. Ομως, 
στις ευρωεκλογές του 2019 έπεσε στα μισά (17%) και έκτοτε οι 
δημοσκοπήσεις το δείχνουν συρρικνούμενο. Μ' άλλα λόγια, δεν 
κατάφερε να πετύχει ό,τι πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ: να αντικαταστήσει 
στην αστική πολιτική ζωή της Ιταλίας το σοσιαλδημοκρατικό Δη-
μοκρατικό Κόμμα (PD), που περνάει τη δική του κρίση.

Πέρα από τα πολιτικά καραγκιοζιλίκια, το Μ5S είχε πρόβλημα 
ταυτότητας ως κόμμα εξουσίας. Οταν συνεργάστηκε κυβερνη-
τικά με τη νεοφασιστική Λέγκα του Σαλβίνι, άρχισε να χάνει κό-
σμο από τ' αριστερά. Οταν συνεργάστηκε (πάλι με τον Κόντε ως 
πρωθυπουργό) με το PD, άρχισε να χάνει κόσμο από τα δεξιά.

Yποκρισία και κυνισμός
Στις 20 Γενάρη οι ΗΠΑ γιόρτασαν την «ημέρα Μάρτιν Λούθερ 

Κινγκ». Στο Twitter έγινε διαγωνισμός ευφυολογημάτων από πο-
λιτικούς παράγοντες, υπουργούς, μεγαλοστελέχη, καλλιτέχνες, 
αθλητές κτλ. Ο Τραμπ τους ισοπέδωσε όλους, συνδυάζοντας την 
κοινή υποκρισία με το δικό του μοναδικό κυνισμό. Αφού πήρε 
τον αντιπρόεδρο Πενς και πήγαν να καταθέσουν στεφάνι στο 
μνημείο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, μετά πλακώθηκε στο Twitter κι 
άρχισε τα δικά του με βομβαρδισμό.

«Ηταν ακριβώς σαν σήμερα πριν από τρία χρόνια, στις 20 Γενά-
ρη του 2017, που ορκίστηκα στο γραφείο. Τόσο ταιριαστό με το ότι 
σήμερα είναι η ΜΕΡΑ MLK jr. Η ανεργία στους Αφροαμερικανούς 
είναι μακράν η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ στην ιστορία της χώρας μας. Επί-
σης, οι καλύτεροι αριθμοί όλων των εποχών σε Φτώχεια, Νεολαία 
και Απασχόληση. Υπέροχα!».

«Πηγαίνω στο Νταβός, Ελβετία, για να συναντηθώ με Ηγέτες 
του Κόσμου και των Επιχειρήσεων και να φέρω Καλή Πολιτική 
και επιπρόσθετα Εκατοντάδες Δισεκατομμύρια Δολλάρια πίσω 
στις ΗΠΑ! Είμαστε τώρα, ΜΑΚΡΑΝ, το ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΝΑ στο σύ-
μπαν!!».

«Τα καλύτερα δεν ήρθαν ακόμα!».
ΥΓ. Οταν έφτασε στο Νταβός, ο Τραμπ, κάνοντας νέο προ-

σωπικό ρεκόρ, έστειλε μέσα σε μια μέρα 140 tweets (συμπερι-
λαμβανόμενων και των retweets σε αναρτήσεις ρεπουμπλικανών 
πολιτικών και δεξιών δημοσιογράφων, που αναφέρονταν στη δίκη 
του στη Γερουσία!

θα αυξήσει τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου (GHG), σε μία προοπτι-
κή κύκλου ζωής, όταν συγκριθεί με την 
περιφερειακή εξόρυξη άνθρακα και 
την κατανάλωσή του για την παραγωγή 
ενέργειας. Δεδομένης της αβεβαιότη-
τας των δεδομένων του μοντέλου, δεν 
είναι ξεκάθαρο αν υπάρχουν σημαντι-
κές διαφορές μεταξύ των αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών και ασιατικών περιπτώσε-
ων, άλλες πέραν της απόστασης μετα-
φοράς του LNG από τις ΗΠΑ και του 
μήκους του σωληναγωγού από τη Ρω-
σία. Οι διαφορές μεταξύ των επιλογών 
του αμερικάνικου LNG, του εγχώριου 
LNG και του ρωσικού φυσικού αερίου 
είναι ακαθόριστες, λόγω της αβεβαι-
ότητας στα δεδομένα, συνεπώς δεν 
αναμένεται σημαντική αύξηση ή μεί-
ωση στις επιπτώσεις στο κλίμα από 
οποιοδήποτε από αυτά τα σενάρια» 
(οι υπογραμμίσεις δικές μας). 

Τι σημαίνει αυτό; Οτι οι εξαγωγές 
LNG δε θα αυξήσουν ούτε θα μει-

ώσουν τις εκπομπές των αερίων του 
θερμοκηπίου σε σχέση με τη χρήση 
άνθρακα! Παραδέχονται, δηλαδή, 
ότι το όφελος από το «καθαρό» LNG 
ίσως και να είναι… δώρο-άδωρο!

Κριτήριο το κόστος και 
όχι το περιβάλλον

Στα τέλη του περασμένου Αυγού-
στου, η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε 
να χαλαρώσει τους ομοσπονδιακούς 
κανόνες για το μεθάνιο, επιτρέποντας 
στους σταθμούς παραγωγής πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου να ελέγχουν 
τους εαυτούς τους σε ό,τι αφορά την 
παρεμπόδιση της διαρροής των αερί-
ων του θερμοκηπίου από νέα πηγάδια, 
σωληνογραμμές και λοιπό εξοπλισμό, 
πράγμα που ανακοίνωσε η Υπηρεσία 
Προστασίας του Περιβάλλοντος 
(EPA), σύμφωνα με τα αμερικάνι-
κα ΜΜΕ (HTTPS://WWW.CNBC.
COM/2019/08/29/TRUMP-TO-
ROLL-BACK-METHANE-CLIMATE-

CHANGE-REGULATIONS.HTML, 
https://www.washingtonpost.com/
climate-environment/2019/08/29/
trump-administration-reverse-limits-
methane-powerful-greenhouse-
gas και  https://www.nytimes.
com/2019/08/29/climate/epa-
methane-greenhouse-gas.html).

Με τον τρόπο αυτό, η EPA εκτιμού-
σε ότι θα εξοικονομηθούν 17-19 εκα-
τομμύρια δολάρια το χρόνο για τη 
βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού 
αερίου και για την εξαετία 2019-2025 
η εξοικονόμηση θα είναι μεταξύ 97 
και 123 εκατομμυρίων δολαρίων.

Χωρίς κρατικό έλεγχο που να 
ελέγχει τις διαρροές μεθανίου και 
να επιβάλλει ποινές, οι αμερικάνοι 
καπιταλιστές θα κρίνουν τι τους συμ-
φέρει περισσότερο. Η καλύτερη (και 
ακριβότερη) συντήρηση του εξοπλι-
σμού και των σωληνογραμμών (από 
τις οποίες εκλύεται μεγάλος όγκος 
φυσικού αερίου, κυρίως λόγω των 

blowdowns, δηλαδή των εξαερώσε-
ων των γραμμών σε περιπτώσεις βλα-
βών, υπερπιέσεων ή αντικατάστασης 
φθαρμένων τμημάτων), έτσι ώστε να 
μην υπάρχουν τεράστιες απώλειες 
φυσικού αερίου, ή η πιο «τσιγκούνικη» 
συντήρηση, που θα οδηγεί σε κάποιες 
πιο αυξημένες διαρροές, χωρίς όμως 
να θέτει σε κίνδυνο την εξασφάλιση 
των ποσοτήτων φυσικού αερίου που 
θα θέλουν να πουλήσουν; Σε κάθε 
περίπτωση ο κρίσιμος γι’ αυτούς πα-
ράγοντας δεν είναι το περιβάλλον. 
Το κόστος είναι. Δηλαδή τα κέρδη 
τους!

ΥΓ1. Σχετικά με τα «βρώμικα μυ-
στικά» του φυσικού αερίου ένα πο-
λύ ενδιαφέρον άρθρο είναι κι αυτό 
της διευθύντριας του κλάδου Η-Μ 
Μελετών & Εργων του Ομίλου ΔΕΗ 
ΑΕ, κας Ευγενίας Μπαλασή (βλ. 
https://energypress.gr/news/ta-
vromika-mystika-toy-fysikoy-aerioy-
epitahynoyn-tin-klimatiki-allagi), το 

οποίο στάθηκε αφορμή για τη δική 
μας ανεξάρτητη έρευνα επί του θέ-
ματος.

ΥΓ2. Η κατάργηση των λιγνιτικών 
μονάδων που ανακοίνωσε η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη, γίνεται για χάρη 
της αγοράς LNG από τις ΗΠΑ. Αντί 
να βελτιώσουν την τεχνική καύσης 
του άνθρακα, επιλέγουν το LNG, κα-
ταργώντας την ενεργειακή αυτονομία 
της χώρας για χάρη των κερδών των 
αμερικάνικων μονοπωλίων υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου! Θα το πλασά-
ρουν ως «καθαρή ενέργεια», αλλά αυ-
τό ισχύει (με κάποιες αβεβαιότητες) 
για μετά από 100 χρόνια και όχι μέσα 
στην επόμενη εικοσαετία. Ομως, το 
κρίσιμο είναι να αναχαιτιστεί η πε-
ραιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας 
του πλανήτη μέσα στην ερχόμενη 
εικοσαετία και όχι αργότερα! Τότε 
η ζημιά θα έχει γίνει και θα είναι μη 
αναστρέψιμη…

Κ.Β.

Πείνα στην 
καρδιά του 
ιμπεριαλισμού

Στον Καναδά, τη Γη της Επαγ-
γελίας για τους απανταχού απο-
λογητές της καπιταλιστικής βαρ-
βαρότητας, όπου το «κοινωνικό 
κράτος» συνιστά προπαγανδιστι-
κό επιχείρημα για όσους υποστη-
ρίζουν τις διάφορες ιδεοληψίες 
περί καπιταλισμού με ανθρώπινο 
πρόσωπο, περισσότερα από τέσ-
σερα εκατομμύρια Καναδοί δυ-
σκολεύονται να εξασφαλίσουν 
τα απαραίτητα μέσα διατροφής, 
με αποτέλεσμα είτε να υποφέ-
ρουν από υποσιτισμό είτε να 
καταναλώνουν τη χαμηλότερης 
ποιότητας τροφή, όπως αναφέ-
ρει έκθεση του Πανεπιστημίου 
του Τορόντο. Η παρατεταμένη 
έλλειψη επαρκούς ποσότητας ει-
δών διατροφής οδηγεί σε σωμα-
τικές και ψυχικές ασθένειες, ενώ 
επιβαρύνει ακόμα περισσότερο 
ανθρώπους που αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα υγείας που 
απαιτούν ειδικές διατροφικές 
ανάγκες, όπως ο διαβήτης.

Σύμφωνα με την έκθεση οι 
άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες 
υποσιτισμού είναι πιο ευάλωτοι 
σε μεταδοτικές ασθένειες. Το 
2019, μια έρευνα που αφορούσε 
τη σύνδεση μεταξύ θνησιμότη-
τας και υποσιτισμού ανάμεσα 
σε ενήλικες στις ΗΠΑ έδειξε ότι 
ασθένειες που υπό άλλες συνθή-
κες δε θα οδηγούσαν σε θάνατο 
εξελίχτηκαν σε θανατηφόρες, 
λόγω του χρόνιου υποσιτισμού 
του ασθενή.

Περισσότερα από 2 δισεκα-
τομμύρια άνθρωποι υποφέρουν 
από υποσιτισμό, από τους οποί-
ους το 8% ζει στη Βόρεια Αμε-
ρική και την Ευρώπη, σύμφωνα 
με έκθεση του ΟΗΕ. Δίπλα στον 
τεράστιο όγκο τροφίμων που 
παράγονται για το καπιταλιστικό 
εμπόριο και μένουν αδιάθετα, 
σαπίζοντας στις αποθήκες, λόγω 
της περιορισμένης αγοραστικής 
δυνατότητας των λαϊκών μαζών, 
δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν 
σε συνθήκες πείνας, πεθαίνοντας 
πρόωρα.

Σε διαγωνισμό για το ποιος είναι μεγαλύτε-
ρος σιωναζιστής επιδίδονται Νετανιάχου 

και Γκαντζ, ενόψει των τρίτων μέσα σε ένα 
χρόνο κοινοβουλευτικών εκλογών στο Ισρα-
ήλ, που θα γίνουν σε λίγο καιρό.

Σε προεκλογική του ομιλία, ο Νετανιάχου 
διακήρυξε ότι θα προχωρήσει στην ολοκλη-
ρωτική προσάρτηση των παλαιστινιακών 
εδαφών που κατέλαβε το Ισραήλ στον πόλε-
μο του 1967 και έκτοτε κατέχει. Σύμφωνα με 
τη δήλωση του Νετανιάχου, τα εδάφη αυτά 
περιλαμβάνουν την Κοιλάδα του Ιορδάνη, την 
περιοχή της βόρειας Νεκρής Θάλασσας και 
όλα τα εδάφη στα οποία έχουν εγκατασταθεί 
εβραϊκοί εποικισμοί.

Ο έτερος υποψήφιος για την πρωθυπουρ-
γία, πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού 

κατοχής και υπεύθυνος για τη δολοφονία χι-
λιάδων αμάχων Παλαιστινίων, απόστρατος 
στρατηγός Μπένι Γκαντζ, έσπευσε να δηλώ-
σει ότι σε περίπτωση που εκλεγεί θα προχω-
ρήσει άμεσα στην προσάρτηση της Κοιλάδας 
του Ιορδάνη, η οποία αποτελεί το βόρειο αμυ-
ντικό τείχος της σιωνιστικής οντότητας.

Οι δηλώσεις αυτές δεν προκαλούν καμία 
έκπληξη, καθώς αντανακλούν το κλίμα που 
επικρατεί στην αφιονισμένη σιωνιστική μά-
ζα. Προορίζονται περισσότερο για εσωτερική 
κατανάλωση, καθώς η υλοποίησή τους, πέραν 
του ότι κουρελιάζει κάθε έννοια διεθνούς δι-
καίου, σκοντάφτει στην αντίσταση του παλαι-
στινιακού λαού που δε θα διστάσει να βάλει 
φωτιά στη Δυτική Οχθη, στη Γάζα και στο 
εσωτερικό του Ισραήλ.

Διαγωνισμός σιωνιστικής βαρβαρότητας

Ακόμα και στο επίπεδο των συμβολισμών, 
η διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη 

φρόντισε να στείλει το μήνυμα ότι δεν ήταν 
παρά ένα νεοαποικιοκρατικό παζάρι μεταξύ 
των βασικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων και 
των χωρών με περιφερειακή ισχύ στην περι-
οχή και άμεση εμπλοκή στη Λιβύη, όπως η 
Τουρκία και η Αίγυπτος. Στους ηγέτες των δύο 
αντιμαχόμενων μερίδων, Σάραζ και Χαφτάρ, 
δεν επιτράπηκε να πάρουν μέρος στη διάσκε-
ψη. Τους έβαλαν σε δυο ξεχωριστά δωμάτια 
και τους είχαν εκεί να περιμένουν μέχρι η 
Μέρκελ και ο Γκουτέρες να τους ανακοινώ-
σουν το αποτέλεσμα του παζαριού, το οποίο 
θα πρέπει να εφαρμόσουν (τι θα κάνουν στην 
πράξη είναι άλλης τάξης ζήτημα).

Δεν υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες από τη 
διάσκεψη του Βερολίνου. Οχι επειδή δεν μπο-
ρούν να τιθασεύσουν τον Χαφτάρ και τον Σά-
ραζ και τους πολέμαρχους και φύλαρχους που 
ο καθένας απ' αυτούς ελέγχει, αλλά επειδή 
όλα στη Λιβύη είναι ανοιχτά και δύσκολα θα 
κλείσουν μέχρι να υπάρξουν κάποιες πρώτες 
συμφωνίες διευθέτησης για το μοίρασμα της 
ισχύος και του πλούτου (υπαρκτού και εικαζό-
μενου) στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Ενόσω όλα είναι ανοιχτά, η Λιβύη 
θα αιμορραγεί, όπως αιμορραγούσε μέχρι 
πρότινος η Συρία και εξακολουθεί να αιμορ-
ραγεί, έστω και σε μικρότερο βαθμό.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν η Μέρκελ 
και ο Γκουτέρες, οι εκπρόσωποι των δώδεκα 

χωρών και των τεσσάρων διεθνών οργανισμών 
συμφώνησαν σε πέντε σημεία: α) Κατάπαυση 
του πυρός, β) Εμπάργκο στην πώληση όπλων 
στη Λιβύη και αυστηρή τήρησή του, γ) Τερμα-
τισμός κάθε διεθνούς στρατιωτικής στήριξης 
στις αντιμαχόμενες πλευρές, δ) Αμεση συ-
γκρότηση επιτροπών για παρακολούθηση της 
τήρησης του εμπάργκο και ε) Συνέχιση των 
διαπραγματεύσεων στην έδρα του ΟΗΕ στη 
Γενεύη.

Τρεις μέρες μετά από τη συμφωνία, μερι-
κές ρουκέτες που χτύπησαν προάστια της 
Τρίπολης ήρθαν να αποδείξουν πως καμιά 
συμφωνία δεν ισχύει. Χαφτάρ και Σάραζ, βέ-
βαια, αποποιήθηκαν την ευθύνη για τις ρου-
κέτες, αλλά το βέβαιο είναι πως αυτές δεν τις 
έριξε ο θεός. Δεν είναι τυχαίο ότι η Μέρκελ 
στις δηλώσεις της φρόντισε να διευκρινίσει 
πως η συμφωνία δεν αφορά εκεχειρία αλλά 
κατάπαυση του πυρός. Οταν δεν τα βρίσκουν 
μεταξύ τους οι ιμπεριαλιστές δεν μπορούμε 
να περιμένουμε να τα βρουν τα τσιράκια τους.

Οσο για το εμπάργκο όπλων, είναι αστείο 
και να το συζητάμε. Ολες οι πλευρές που 
μπάζουν όπλα στη Λιβύη για να στηρίξουν το 
δικό τους πολέμαρχο θα βρουν τρόπο να το 
κάνουν διά της πλαγίας, χωρίς να φαίνονται 
φόρα παρτίδα. Ας αφήσουμε που έχουν ήδη 
φροντίσει να μεταφέρουν μεγάλο όγκο όπλων 
και πυρομαχικών στις αντιμαχόμενες φατρί-
ες, ώστε να έχουν να πορεύονται την περίοδο 
μετά το Βερολίνο.

Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη

Νεοαποικιοκρατικό παζάρι
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Ξεμασκάρεμα
Σύμφωνα με τα στελέχη της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και 

του ΚΙΝΑΛ, η Τετάρτη 22 Γενάρη του 2020 ήταν μια 
ιστορική μέρα, διότι η Βουλή των Ελλήνων, με μια 
άνετη πλειοψηφία, εξέλεξε για πρώτη φορά μια 
γυναίκα ως πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και τι γυναίκα. 
Πρόεδρο του ΣτΕ, με δημοκρατικές και κοινωνικές 
ευαισθησίες και μπλα, μπλα, μπλα.

Πρόκειται, φυσικά, για ένα διακοσμητικό πόστο 
του πολιτεύματος. Για το πόστο του εθνικού 
παρελασιάρχη, όπως λέμε εμείς. Οσο για το 
πρόσωπο, όταν ξεφουσκώσεις τα παραφουσκωμένα 
προσόντα, μένει μια καριερίστρια του δικαστικού 
κλάδου, που φρόντισε να βρίσκεται πάντοτε «με τη 
σωστή πλευρά» (γράφουμε αναλυτικά στη σελίδα 12).

Σύμφωνα με τους πολιτικούς όλου του 
πολιτικού φάσματος, με τους αρθρογράφους των 
καθεστωτικών ΜΜΕ και με τους «διεθνολόγους» 
και «στρατηγικούς αναλυτές» (ξανάπιασαν στασίδι 
στα ΜΜΕ - η καλύτερή τους), αντιμετωπίζουμε 
τεράστιους εθνικούς κινδύνους. Σ' αυτό συμφωνούν 
όλοι. Ψευτοδιαφωνούν ως προς τη διπλωματική (και 
όχι μόνο) τακτική που πρέπει να ακολουθήσει το 
ελληνικό κράτος, συμφωνούν όμως στο ότι απαιτείται 
εθνική συναίνεση (αυτό σίγουρα)!

Την ίδια ιστορική μέρα (την Τετάρτη 22.1.2020, 
ντε), ο υπουργός Εργασίας Βρούτσης διέρρευσε 
στα πρόθυμα παπαγαλάκια του το προσχέδιο του 
ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που την επομένη 
θα έθετε σε διαβούλευση. Τα παπαγαλάκια ήταν 
πανέτοιμα. Αλλωστε, εδώ και καιρό δημοσίευαν 
σε καθημερινή σχεδόν βάση «αποκλειστικές 
πληροφορίες» (τόσο αποκλειστικές που ήταν ίδιες 
στην αρθρογραφία όλων των παπαγαλακίων!) για 
τα μεγάλα οφέλη που θα δουν οι συνταξιούχοι από 
το ασφαλιστικό του Βρούτση. Οπότε, παίρνοντας 
στα χέρια τους το προσχέδιο, δεν είχαν παρά να 
μετατρέψουν σε «ρεπορτάζ» το non paper που 
τους ενεχείρισαν οι συνεργάτες του υπουργού 
(τους έδωσαν έτοιμο το τι θα γράψουν, να μην 
κουράζονται).

Τόσο κίτρινη προπαγάνδα είχαμε καιρό να δούμε. 
Παρουσιάζουν ως ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση υπέρ 
των ασφαλισμένων μια επανέκδοση του νόμου 
Κατρούγκαλου, με κάποιες προσαρμογές στην 
πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ, η οποία δε θα έχει 
καμιά δημοσιονομική επίπτωση, καθώς εφαρμόζεται 
η μέθοδος «τα παίρνω από τη μια τσέπη και τα βάζω 
στην άλλη» (αναλυτικά γράφουμε στη σελίδα 9).

Κι όχι μόνο δεν προκύπτει καμιά δημοσιονομική 
επιβάρυνση, αλλά ανοίγει ο δρόμος για να 
εξαφανιστεί κάθε υπόλειμμα επικουρικής σύνταξης, 
με τη μελλοντική (όχι και τόσο μακρινή) συγχώνευση 
της επικουρικής με την κύρια σύνταξη, αφού 
προηγουμένως εξαϋλωθούν τα 7 δισ. αποθεματικά 
που διαθέτει το ΕΤΕΑΕΠ (Ταμείο επικουρικής 
ασφάλισης), το οποίο καταργείται και οι υπηρεσίες 
του συγχωνεύονται στον ΕΦΚΑ, ο ο οποίος 
μετονομάζεται σε… e- EΦΚΑ!

Αυτό θα πει εθνική συναίνεση. Από τη μια να σε 
καλούν να υπομείνεις αγόγγυστα τη νέα φρενιτώδη 
κούρσα εξοπλισμών, που κάνει ευτυχισμένους τους 
διευθύνοντες τα στρατιωτικοβιομηχανικά μονοπώλια 
στις ΗΠΑ και σε άλλες «σύμμαχες» ιμπεριαλιστικές 
χώρες, να μη φέρεις καμιά αντίρρηση στην επέκταση 
των αμερικάνικων βάσεων και την εμπλοκή της 
χώρας μας σε κάθε πολεμικό τυχοδιωκτισμό (διότι 
«οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας» και αυτοί «θα μας 
προστατεύσουν από την τουρκική επιθετικότητα»!), 
και από την άλλη να σου αρπάζουν τη σύνταξη για 
την οποία δούλεψες μια ολόκληρη ζωή.

Οσοι πιστοί προσέλθετε στη σφαγή των αμνών…

στο ψαχνό

Ψευταράκοι
«Το ΚΚΕ ποτέ δεν έχει επικεντρώσει 

-ούτε τώρα επικεντρώνει- στο πρόσωπο 
το οποίο κάθε φορά προτείνεται να εκλε-
γεί ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τον 
θεσμό της προεδρίας της Δημοκρατίας 
τον κρίνουμε αποκλειστικά με βάση τον 
ρόλο και τις αρμοδιότητες του θεσμού, 
που είναι αυτές του θεματοφύλακα της 
κυρίαρχης πολιτικής και της επικύρωσης 
των αντιλαϊκών κατευθύνσεων της εκάστο-
τε κυβέρνησης».

Εξακολουθούν εκεί στον Περισσό να νο-
μίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με 
μνήμη χρυσόψαρου. Εκείνο το κόμμα που 
το 1985 πρωτοστατούσε υπέρ της εκλογής 
Σαρτζετάκη και το έλεγαν «ΚΚΕ», άλλο 
κόμμα ήταν; Κι εκείνος ο πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής του ομάδας, που δή-
λωνε ότι δεν έχει καμιά σημασία η χρήση 
χρωματιστών ψηφοδελτίων, Χαρίλαος 
Φλωράκης δεν ονομαζόταν; Και μετά, το 
1990, ξανά μανά Σαρτζετάκη, παρέα με 
την ΕΑΡ του Κύρκου αυτή τη φορά.

Σόι πάει το βασίλειο
«Και θέλω να αξιοποιήσουμε αυτή την 

ευκαιρία, κυρία Επίτροπε, για να διαφη-
μίσουμε την Ευρώπη. Σε αυτές τις εποχές 
του ευρωσκεπτικισμού νομίζω έχει πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον να αναλογιστούμε 
όλοι γιατί έχουμε παύσει εμείς οι ίδιοι να 
διαφημίζουμε τα καλά της Ευρώπης.  (…) 
Ολα τα θετικά που συμβαίνουν, ότι η Ευρώ-
πη είναι εδώ και μας βοηθάει να κάνουμε 
τη ζωή μας καλύτερη, ότι ως μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ενώσεως έχουμε προοπτική και 
μέλλον για τα παιδιά μας, ότι πολλές από 
τις υποδομές που κάθε μέρα χρησιμοποι-
ούμε δεν θα υπήρχαν αν δεν ήμασταν στην 
Ευρώπη, όλα αυτά για κάποιο λόγο δεν τα 
προβάλλουμε με την ίδια ένταση (…) Πρέ-

πει να σας πω ότι σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θέλω ιδιαίτερα 
να ευχαριστήσω δημόσια την ομάδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας ελέγχει. 
Δεν είναι κακό πράγμα ο έλεγχος, καλό 
πράγμα είναι και μας βοηθάει για να μπο-
ρούμε να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα 
(…) Με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, που είναι πραγματικοί άξιοι συνεργά-
τες και σε καθημερινή βάση στη διάθεσή 
μας οποτεδήποτε τους χρειαστήκαμε (…) 
Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και  θα το 
κάνουμε με τη βοήθεια της Ευρώπης (…) 
Για φανταστείτε σε λίγα χρόνια, με τη 
βοήθεια της Ευρώπης πάντα, να έχουμε 
πετύχει να δώσουμε στην οικονομία μας 
σε αυτό τον τομέα μία πολύ μεγάλη ώθη-
ση. (…) Και σας διαβεβαιώ κυρία Επίτροπε, 
θα σας κάνει  υπερήφανη  η Ελλάδα. Θα 
αισθανθείτε μεγάλη υπερηφάνεια στο 
διάστημα της θητείας σας όταν θα δεί-
τε με πόση πίστη, με πόση αφοσίωση θα 
κάνουμε αυτά που πρέπει για να γίνει η 
Ελλάδα μια σπουδαία χώρα αντάξια της 
εμπιστοσύνης της Ευρώπης».

Αν αυτό το αηδιαστικό γλείψιμο της 
ιμπεριαλιστικής ΕΕ σας θυμίζει τους 
ύμνους που ανέπεμπαν οι δωσίλογοι της 
Κατοχής προς τον Χίτλερ και τους ναζί 
του, δεν κάνατε λάθος. Το συνεχές αηδι-
αστικό γλείψιμο έγινε από τον υπουργό 
Μπουμπούκο στο «Εθνικό Αναπτυξιακό 
Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027», 
που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής στις 
17 Γενάρη.

Λόγια
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύ-

νουν την Ελλάδα να διαχειριστεί τις 
σχέσεις της με την Αγκυρα με τρόπο 
που δεν θα πλήξει τη σημαντική συμ-
μαχία μας, το ΝΑΤΟ». Ο σύμβουλος 

Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ, Ρόμπερτ 
Ο΄ Μπράιεν, δεν ενδιαφέρεται και τόσο 
για διπλωματικές αβρότητες. Τα είπε κα-

Πανικός
Ο δημοσιογράφος που έγραψε στο  

Τwitter ότι ο Μακρόν καθόταν μπρο-
στά του στο θέατρο, με αποτέλεσμα 
να οργανωθεί διαδήλωση γιούχας του 
γάλλου προέδρου, συνελήφθη ως… δι-
οργανωτής παράνομης διαδήλωσης. 
Ενας λογαριασμός στο Τwitter με πο-
λύ μεγάλη επισκεψιμότητα, απενεργο-
ποιήθηκε επί ώρες, επειδή δημοσίευσε 
βίντεο στο οποίο μπάτσοι φαίνονταν 
να «κοπανάνε» δικηγόρους. Επανενερ-
γοποιήθηκε όταν υπήρξε μαζική δια-
μαρτυρία και τα αφεντικά του Τwitter 
συνειδητοποίησαν ότι θα χάσουν πε-
λατεία αν επιμένουν να προστατεύουν 
τον Μακρόν με τέτοια μέσα. Ο οποίος 
Μακρόν, μαζί με τη σύζυγό του, ζητά 
να μπει «τάξη στο Διαδίκτυο». Το ίδιο 
Διαδίκτυο που είχε χρησιμοποιήσει 
αδίστακτα την εποχή της ανόδου του 
προς την εξουσία.

Δυστυχώς για τον Μακρόν και τη 
Μπριζίτ, η εποχή της αυτοκρατορίας 
υπάρχει μόνο στο χρυσοποίκιλτο Ελιζέ 
όπου κατοικούν και στις ακόμα πιο χρυ-
σοποίκιλτες Βερσαλλίες που αρέσκο-
νται να χρησιμοποιούν (εν αντιθέσει 
με τη γαλλική προεδρική παράδοση). 
Κατά τα άλλα, η Γαλλία είναι μια αστι-
κή κοινοβουλευτική δημοκρατία, με κα-
τοίκους (ιδιαίτερα στο Παρίσι και στα 
βιομηχανικά κέντρα) που έχουν ιδιαί-
τερα ανεπτυγμένη την προσωπικότητα 
του πολίτη, οπότε οι αυτοκρατορικού 
τύπου απαγορεύσεις μόνο τον πανικό 
τους αποκαλύπτουν.

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΠΑΤΟΣ. Τρεις κι ο κούκος ήταν οι ναζιστές, ακροδεξιοί και 
σία που μαζεύτηκαν στην περασμένη Κυριακή στο Σύνταγμα για 
να διαδηλώσουν ενάντια στους μετανάστες. Αρκετοί, πάντως, 
για να «κοπανήσουν» τον δημοσιογράφο της DW Τομά Ζακομπί, 
στοχοποιημένο από τους χρυσαυγίτες. Ανάμεσα στους συγκε-
ντρωμένους ξεχώριζαν… προσωπικότητες, όπως ο Κασιδιάρης, 
ο Τζήμερος και ο… Καραμπελιάς. Κατάντια, θα πουν κάποιοι. 
Αναμενόμενη, θα τους απαντήσουμε. Οταν ο αντιιμπεριαλισμός 
συγχέεται με τον μικροαστικό εθνικισμό, δεν αργεί κανείς να συναντήσει πρώτα το παπαδαριό,
μετά την «πατριωτική Δεξιά», μετά τους ρατσιστές και τους φασίστες, που όλοι φορούν τη λεοντή του «πατριώτη», του «τουρκοφάγου» 
του υπερασπιστή της «καθαρότητας του έθνους».



www.eksegersi.gr

25 ΓΕΝΑΡΗ 2020 7

τάμουτρα στον Μητσοτάκη, σε συνέντευξή του στην «Καθημερι-
νή της Κυριακής». Κι επειδή μαζεύτηκαν πολλά το τελευταίο διά-
στημα, που δείχνουν ότι το ελληνικό κράτος αντιμετωπίζεται σαν 
παρίας, ο Μητσοτάκης είχε ανάγκη μια ανάσα και την αναζήτησε 
στην επιστολή Πομπέο, που με τόσα ταρατατζούμ ανακοίνωσαν 
πρώτα ο Δένδιας και μετά ο Πέτσας την Τρίτη. Μια επιστολή που 
δε λέει τίποτα διαφορετικό και τίποτα περισσότερο απ' αυτά που 
έχουν ειπωθεί δεκάδες φορές από αμερικανικής πλευράς.

Καραγκιόζηδες
Οι Οικολόγοι Πράσινοι ανακοίνωσαν ότι η πρόταση του Μη-

τσοτάκη για τη Σακελλαροπούλου «πρέπει να στηριχθεί, δεδο-
μένου και του περιβαλλοντικού της προσανατολισμού, όπως 
αποτυπώνεται σε σειρά άρθρων της». Κι επειδή δεν μπορούν 
να παραστήσουν τους Λωτοφάγους, σημειώνουν ότι «την κυρία 
Σακελλαροπούλου  χαρακτηρίζει και η συμμετοχή της σε μια σει-
ρά  αμφιλεγόμενων για το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο 
αποφάσεων του ΣτΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις απορριπτικές 
εισηγήσεις της σε βάσιμες προσφυγές των κατοίκων της Χαλκι-
δικής κατά της Ελληνικός Χρυσός, τη θετική της ψήφο στην από-
φαση του ΣτΕ το οποίο έκρινε νόμιμες τις περικοπές των δεκάτων 
τρίτων και δεκάτων τετάρτων μισθών και  τη Λίστα Λαγκάρντ».

 Αμφιλεγόμενες είναι οι αποφάσεις που ερμηνεύονται διαφο-
ρετικά από διαφορετικούς. Οι Οικολόγοι Πράσινοι, όμως, δεν 
είναι δημοσιογράφοι, για να καταγράφουν τις διαφορετικές 
απόψεις, είναι πολιτικό σχήμα που πρέπει να έχει θέση. Τι θέση 
έχουν, λοιπόν, για τις αποφάσεις του ΣτΕ, με εισηγήτρια τη Σα-
κελλαροπούλου, για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα των χρυσο-
θήρων στη Χαλκιδική; Αρνητική, αν κρίνουμε απ' όσα γράφουν. 
Τότε πώς γίνεται η Σακελλαροπούλου να έχει «περιβαλλοντικό 
προσανατολισμό»; Επειδή έγραψε κάποια άρθρα; Σε ηλίθιους 
νομίζουν ότι απευθύνονται οι επαγγελματίες δημοσιοσχεσίτες.

Παλιό το κόλπο
Σχολιάστηκε αρνητικά η δήλωση των δικηγόρων του Ιβάν Σαβ-

βίδη, στην αθλητική δίκη σχετικά με το αν έχει ή όχι την ιδιοκτη-
σία και της ΠΑΕ Ξάνθης, ότι αυτός δεν είναι ιδιοκτήτης της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ αλλά μόνο πρόεδρος, θέση από την οποία συμβουλεύει 
τα παιδιά του, που είναι οι ιδιοκτήτες της ΠΑΕ. Γιατί να μην το 
πουν, όμως; Τουλάχιστον ο κουμπουροφόρος Σαββίδης είναι 
πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και ο… πολύγλωσσος Μπέος είναι… 
μεταφραστής της ΠΑΕ Βόλος. Ενώ ο Μελισσανίδης δεν είναι 
ούτε πρόεδρος, ούτε μέλος του ΔΣ, ούτε μέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ, 
αλλά με την ιδιότητα του… «ισχυρού άντρα της ΠΑΕ» μπαινοβγαί-
νει σε υπουργεία και περιφέρεια Αττικής και διαπραγματεύεται 
τα πάντα, αναγνωριζόμενος ως ιδιοκτήτης και πρόεδρος.

Κουτοπονηριές
Υπέρ του εκλογικού νόμου της ενισχυμένης αναλογικής τάχθη-

κε το κόμμα του Βελόπουλου! «Η δυνατότητα σε ένα κόμμα με 
υψηλά ποσοστά να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, πρέπει 
να είναι στο μυαλό όλων μας, διότι ένα κόμμα πρέπει να μπορεί 
να εφαρμόσει το πρόγραμμα που προτείνει προεκλογικά και με 
βάση αυτό ψηφίζεται», είπε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επι-
τροπή ο εισηγητής του κόμματος Αντώνης Μυλωνάκης.

Είναι δυνατόν ένα μικρό κόμμα να μη θέλει την απλή ανα-
λογική, η οποία θα του δώσει περισσότερους βουλευτές και 
περισσότερα έσοδα; Είναι απλό. Με αναλογικότερο εκλογικό 
σύστημα και περισσότερους βουλευτές (δυο-τρεις παραπάνω, 
μη φανταστείτε καμιά ριζική διαφορά), ο Βελόπουλος ενδέχεται 
να βρεθεί στην ανάγκη να στηρίξει μια κυβέρνηση ενός από τα 
δύο μεγάλα κόμματα (της ΝΔ κατά προτίμηση). Αυτό όμως δεν 
το θέλει, γιατί σε περιπτώσεις κυβερνητικών συνεργασιών οι μι-
κροί απορροφώνται από τους μεγάλους, καθώς χάνουν το λόγο 
της αυτόνομης κοινοβουλευτικής τους παρουσίας. Γι' αυτό και ο 
Βελόπουλος προτιμά δυο-τρεις βουλευτές λιγότερους, φτάνει ο 
ίδιος να έχει την πολυτέλεια των αντιπολιτευτικών κορονών, με τις 
οποίες ελπίζει να παγιώσει την κοινοβουλευτική του παρουσία. 
Το αν θα τα καταφέρει είναι άλλο θέμα, όμως μόνο με την άνεση 
να εξαπολύει αντιπολιτευτικές ακροδεξιές κορόνες μπορεί να 
έχει ελπίδες.

Μπαρουφολογίες
Μάζεψε την κοινοβουλευτική του ομάδα, στήθηκαν στο περι-

στύλιο της Βουλής και ανακοίνωσε με το γνωστό ναρκισσιστικό 
του ύφος ότι προτείνει τη Μάγδα Φύσσα για πρόεδρο της Βου-
λής. Η οποία αρνήθηκε -αφού ευχαρίστησε για την πρόταση!- 
και δήλωσε ότι δεν ήξερε τίποτα. Μετά το σάλο που ξέσπασε, ο 
Μπαρουφάκης προσπάθησε να αναδιπλωθεί, λέγοντας ότι δεν 
επρόκειτο για πρόταση, επειδή το ΜεΡΑ25 δεν έχει κοινοβου-
λευτική ομάδα κατά τον Κανονισμό της Βουλής και επομένως 
δεν μπορεί να υποβάλει πρόταση για πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Ψευτοδικαιολογίες κάποιου που αναζητά τη δημοσιότητα διά της 
πρόκλησης και των events και που στη συγκεκριμένη περίπτωση 
διαπίστωσε ότι δεν του βγήκε αλλά του γύρισε μπούμερανγκ. Δε 
γίνεται, όμως, πάντοτε να έχει δίκιο ο Μπαρουφάκης.

Ενθουσιασμένος από τη συνάντησή 
του με τον Χαλίφα Χαφτάρ (ξέρεις 

τι είναι να σε τιμά με επίσκεψη ένας τέ-
τοιος πολέμαρχος-φύλαρχος), ο Δένδι-
ας δήλωσε πως διαβεβαίωσε τον υψηλό 
προσκεκλημένο της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοη-
θήσει την επόμενη μέρα στη Λιβύη, είτε 
με τη συμμετοχή στις δυνάμεις εκείνες 
οι οποίες χρειάζονται για να υπάρξει η 
ανακωχήείτε με τη συμμετοχή ελληνικών 
δυνάμεων στην ευρωπαϊκή επιχείρηση 
επιβολής του εμπάργκο των όπλων και 
της μεταφοράς μισθοφόρων στη Λιβύη».

u Την προθυμία της για συμμετοχή 
«σε αποστολή επιτήρησης του εμπάργκο 
όπλων στη Λιβύη» εξέφρασε η κυβέρνη-
ση και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέ-
σεων της ΕΕ, την περασμένη Τρίτη. «Ανώ-
τατη διπλωματική πηγή» δήλωσε σε έλλη-
νες δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, ότι 
«η Ελλάδα είναι έτοιμη να μετάσχει σε 
οποιαδήποτε αποστολή επιτήρησης του 
εμπάργκο και της εκεχειρίας αποφασι-
στεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών και υλοποιηθεί από 
την ΕΕ» και αποκάλυψε ότι οι υπουργοί 
που συμμετείχαν στο ΣΕΥ «εξέτασαν 
πιθανούς τρόπους συνέχειας των ευρω-
παϊκών κινήσεων επί της απόφασης του 
Βερολίνου, μεταξύ των οποίων και μια 
στρατιωτική αποστολή, κάτι για το οποίο 
δεν υπήρξε καμία αντίρρηση εκ των κρα-
τών - μελών»!

u Κυβερνητικοί παράγοντες φουσκώ-
νοντας σαν διάνοι από εθνικό καμάρι, 
ανακοίνωσαν ότι η φρεγάτα «Σπέτσαι» 
βρίσκεται ήδη στο ναύσταθμο της Του-
λόν, στη νότια Γαλλία, προκειμένου να 
συμμετάσχει στο Carrier Group που θα 

συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο 
«Σαρλ ντε Γκολ» σε σκέλος της αποστο-
λής του στην Ανατολική Μεσόγειο. Η 
συγκεκριμένη πολεμική αποστολή εκτός 
ελληνικών συνόρων, παρουσιάζεται ως 
δείγμα ως δείγμα διεύρυνσης των «στε-
νών συμμαχικών δεσμών» με τη Γαλλία. 
Περιττεύει να πούμε ότι οι γάλλοι ιμπε-
ριαλιστές και δαπάνες γλιτώνουν και την 
Ελλάδα χρησιμοποιούν ως βαστάζο τους 
σε μια πολεμική επιχείρηση-άσκηση. 

Το «Σαρλ ντε Γκολ» έχει ευρύτερη απο-
στολή (θα περάσει από τη διώρυγα του 
Σουέζ και θα επιστρέψει στη Μεσόγειο). 
Πηγαίνοντας προς το Σουέζ θα κάνει «συ-
νεκπαίδευση» με μονάδες του ελληνικού 
Πολεμικού Ναυτικού στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Κρήτης και όταν επιστρέψει θα 
γίνει και νέα «συνεκπαίδευση». Η φρεγά-
τα δεν είναι καμιά βαρκούλα. Η συμμετο-
χή ενός τόσο μεγάλου πλοίου στη συνο-
δευτική δύναμη ενός αεροπλανοφόρου, 
που θα πλεύσει σε διάφορες θαλάσσιες 
ζώνες σε διάστημα πολλών μηνών, απο-
τελεί, προφανώς, μέρος ενός ευρύτερου 
σχεδιασμού του γαλλικού ιμπεριαλισμού. 
Γι' αυτό και καμαρώνουν οι ξενόδουλοι 
στην κυβέρνηση και στα επιτελεία. Επει-
δή «οι Γάλλοι μας επέλεξαν»!

u Την ερχόμενη βδομάδα αναμένεται 
στον Πειραιά το γαλλικό ελικοπτεροφό-
ρο αμφίβιας επίθεσης «Dixmude», που με 
τους κομάντο του θα συμμετάσχει στη 
μεγάλη ελληνική διακλαδική άσκηση 
«Μέγας Αλέξανδρος 2020». Στην άσκη-
ση θα πάρουν μέρος και τα αμερικάνικα 
«Απάτσι» που σταθμεύουν στο Στεφανο-
βίκειο.

u Διαρροές από πλευράς κυβέρνη-
σης κάνουν λόγο για καραχήν συμφωνία 

Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίαςγια την 
ανάπτυξη μιας συστοιχίας ελληνικών 
αντιαεροπορικών πυραύλων «Πάτριοτ», 
που θα ενισχύσει το αμερικανονατοϊκό 
μέτωπο στην περιοχή, εμπλέκοντας τη 
χώρα μας άμεσα στα πολεμικά επεισόδια 
ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Εξελιγ-
μένοι πύραυλοι στη Σαουδική Αραβία, 
που εμπλέκεται σε όλα τα αμερικάνικα 
σχέδια στην περιοχή και στ βρόμικο πό-
λεμο στην Υεμένη, είναι κάτι που δεν έχει 
ξανασυμβεί.

Τέλος, από το γαλλικό υπουργείο Εξω-
τερικών πληροφορηθήκαμε ότι η χώρα 
μας θα συμμετάσχει σε ιμπεριαλιστική 
πολεμική αποστολή στα στενά του Ορ-
μούζ! «Συμμεριζόμενοι την εκτίμηση ότι 
η σημερινή κατάσταση στον Κόλπο και τα 
Στενά του Ορμούζ παραμένει ασταθής 
σε μια περιοχή κρίσιμη για την παγκό-
σμια σταθερότητα και υποστηρίζοντας 
την προσέγγιση αποκλιμάκωσης όσον 
αφορά την αντιμετώπιση περιφερεια-
κών ζητημάτων ασφαλείας, οι κυβερνή-
σεις Βελγίου, Δανίας, Γαλλίας, Γερμα-
νίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Ολλανδίας και 
Πορτογαλίας υποστηρίζουν πολιτικά τη 
δημιουργία μίας ευρωπαϊκής αποστο-
λής θαλάσσιας επιτήρησης στα Στενά 
του Ορμούζ (European-led maritime 
surveillance mission in the Strait of 
Hormuz - EMASOH)», ανακοίνωσε το 
γαλλικό ΥΠΕΞ, το οποίο χαιρέτισε «τις 
επιχειρησιακές συνεισφορές που έχουν 
ήδη ανακοινώσει η Δανία, η Γαλλία, η 
Ελλάδα και η Ολλανδία σε αυτήν την 
προσπάθεια». Η συγκεκριμένη δύναμη 
θα συνεργάζεται με την υπό αμερικάνι-
κη ηγεσία δύναμη International Maritime 
Security Construct.

Πριν ακόμα συμπληρωθεί ο 
πρώτος μήνας του 2020, 

τους 23 έφτασαν οι αγωνιστές 
που δολοφονήθηκαν από τα 
παραστρατιωτικά τάγματα θα-
νάτου στην Κολομβία. Ο 23ος 
ήταν ο 36χρονος Χόβερ Αρίας 
Χιράλντο, πρώην αντάρτης των 
FARC. Ενοπλοι που επέβαιναν 
σε μοτοσικλέτα, τον γέμισαν 
με σφαίρες στην αγροτική πε-
ριοχή Νταμπέιβα της επαρχί-
ας Αντιόκια. Προηγήθηκε η δο-
λοφονία του Γιόρνταν Τοβάρ, 
προέδρου της Ενωσης Εργα-
τών Γης στο Πουέρτο Ασίς της 
επαρχίας Πουτουμάγιο και 
στελέχους της Πατριωτικής 
Συμμαχίας, μετώπου μιας σει-
ράς αριστερών οργανώσεων. 
Τον δολοφόνησαν στα γρα-
φεία της Ενωσής του.

Από το 2016, όταν υπογρά-
φηκε η λεγόμενη συμφωνία 
ειρήνευσης και οι FARC παρέ-
δωσαν τα όπλα, οι δολοφονη-
μένοι αντάρτες έχουν φτάσει 
τους 186, ενώ οι δολοφονίες 
αγωνιστών του εργατικού 
και του αγροτικού κινήμα-
τος έχουν φτάσει τις 800! Η 
«συμφωνία ειρήνευσης» απο-
δείχτηκε εκ των πραγμάτων 
η αρχή ενός μονόπλευρου 
πολέμου ενάντια σε πρώην 
αντάρτες και συμπαθούντες 
του αντάρτικου. Το κράτος 

έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο 
αποχαλίνωσης που ο γενικός 
εισαγγελέας Φάμπιο Εσπιτία 
δήλωσε προκλητικά ότι από τις 
23 δολοφονίες του 2020 μόνο 
μία μπορεί να θεωρηθεί δολο-
φονία με πολιτικά κίνητρα, ενώ 
οι υπόλοιπες… ερευνώνται.

Οπως έχουμε γράψει σε 
παλαιότερο δημοσίευμά μας 
(http://www.eksegersi.gr/
issue/1018/Διεθνή/33739. Ξα-
νά-στο-αντάρτικο-οι-farc), ο 
Ιβάν Μάρκες, ανώτατο στέλε-
χος των FARC και εκλεγμένος 
βουλευτής, μαζί με άλλους 
διοικητές και αντάρτες, άρχι-
σε και πάλι τον ένοπλο αγώνα, 
αρνούμενος να αποδεχτεί το 
βρόμικο πόλεμο ενάντια στους 
εν όπλοις συντρόφους του με 
αντάλλαγμα μια θέση στο Κο-
γκρέσο της Κολομβίας.

Την κατάφωρη παραβίαση 
της «συμφωνίας ειρήνευσης» 
από την πλευρά της κυβέρνη-
σης και τη μη εφαρμογή των 
κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα 
όρων της (όπως η συμφωνη-
μένη ικανοποίηση αγροτικών 
αιτημάτων) καταγγέλλει και 
το μη ένοπλο κίνημα που ανα-
πτύσσεται στην Κολομβία τους 
τελευταίους μήνες, με αιχμή 
τις μεγάλες απεργίες του πε-
ρασμένου Νοέμβρη.

Κολομβία: Θερίζουν αγωνιστές 
τα τάγματα θανάτου

Εκατοντάδες ήταν οι τραυ-
ματίες από δακρυγόνα και 

πλαστικές σφαίρες στη Βηρυτ-
τό, καθώς η αστυνομία πήρε 
εντολή από την υπηρεσιακή 
κυβέρνηση να κάνει επίδειξη 
δύναμης χρησιμοποιώντας τα 
πιο βάρβαρα μέσα καταστο-
λής ενάντια στις διαδηλώσεις 
του Σαββατοκύριακου.

Οι διαδηλώσεις αυτές ήταν 
οι πιο μαζικές από τις 17 Οκτώ-
βρη, όταν άνοιξε ο κύκλος των 
κινητοποιήσεων με αφορμή 
την επιβολή φόρου στα τέλη 
της κινητής τηλεφωνίας για 
τη χρήση δωρεάν εφαρμογών 
όπως το Whatsapp. Σε αντίθε-
ση με τον πρώτο καιρό, όμως, 
που οι διαδηλώσεις έμοιαζαν 
με πολύχρωμο ποτάμι διαμαρ-
τυρίας, πλέον έχουν πάρει μα-
χητικό χαρακτήρα, καθώς οι 
διαδηλωτές στρέφονται ενά-
ντια σε τράπεζες και κυβερ-
νητικά κτίρια, καταγγέλλοντας 
από τη μια την υπερεκμετάλ-
λευση και από την άλλη την 
πολιτική διαφθορά. Περικοπές 
μισθών, μαζικές απολύσεις, 
κλείσιμο μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, επιβολή capital 
controls στις τραπεζικές κα-
ταθέσεις και μεγάλη υποτί-
μηση της λιβανέζικης λίρας, 
είναι φαινόμενα μιας βαθιάς 
οικονομικής κρίσης, τα βάρη 

της οποίας φορτώνονται στις 
πλάτες των εργατών και των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων.

Γι' αυτό και το Σαββατοκύ-
ριακο η αστυνομία υπήρξε 
εξαιρετικά σκληρή, χρησιμο-
ποιώντας δακρυγόνα, αντλίες 
νερού, ακόμα και πλαστικές 
σφαίρες. Λιβανέζικα και ξένα 
ΜΜΕ περιέγραψαν σκηνές 
με μπάτσους να ξυλοκοπούν 
άγρια διαδηλωτές πεσμένους 
στο έδαφος, με τα χτυπήματα 
να επικεντρώνονται στο κεφά-
λι και στην κοιλιά. Τουλάχιστον 
δύο διαδηλωτές έχασαν τα 
μάτια τους από κάνιστρα δα-
κρυγόνων που οι μπάτσοι τα 
έριχναν σε ευθεία βολή.

Παρά την άγρια αστυνομική 
καταστολή, όμως, οι διαδηλώ-
σεις συνεχίστηκαν επί διήμε-
ρο, καθώς οι διαδηλωτές έστη-
σαν πρόχειρα οδοφράγματα 
και απάντησαν με πέτρες, 
φωτοβολίδες και κροτίδες.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος 
του Λιβάνου Μισέλ Αούν προ-
ήδρευσε σε σύσκεψη με τη 
συμμετοχή υψηλόβαθμων αξι-
ωματικών του στρατού και της 
αστυνομίας για να εξετάσουν 
τις «εξελίξεις στον τομέα της 
ασφάλειας και τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για να 
διατηρηθούν η σταθερότητα 
και η ηρεμία στη χώρα».

Κόλαση συγκρούσεων και 
πάλι η Βηρυττός

Βαστάζοι σε κάθε ιμπεριαλιστική αποστολή
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Οι αγρότες δεν πλήττονται μόνο από 
τη μάστιγα των εξευτελιστικών τι-

μών στις οποίες αναγκάζονται να πωλούν 
τα προϊόντα τους και των υψηλών τιμών 
στις οποίες αγοράζουν τα απαραίτητα 
εφόδια για τη συνέχιση της καλλιέργειας, 
αλλά πλήττονται εξίσου σοβαρά από την 
έλλειψη ρευστότητας, καθώς η πληρωμή 
τους από τους χοντρέμπορους αργεί πά-
ρα πολύ και μπορεί να ξεπεράσει και το 
χρόνο. Αν μάλιστα η επιταγή που πήραν 
αποδειχτεί πέτσινη (ακάλυπτη) ή αν ο 
μεγαλέμπορος αθετήσει την προφορι-
κή υπόσχεσή του για την εξόφληση του 
παραγωγού, η κατάσταση γίνεται απελ-
πιστική και ο αγρότης φτάνει σε σημείο 
έκρηξης. 

Αυτό το αμαρτωλό καθεστώς κρατάει 
πολλά χρόνια τώρα και πλήττει καίρια 
τους αγρότες και την αγροτική παραγωγή. 
Οι εξαγωγείς αγροτικών προϊόντων για 
πολλά χρόνια τα αγόραζαν είτε δίνοντας 
μεταχρονολογημένες επιταγές (μεγάλης 
διάρκειας και πολλές φορές ακάλυπτες) 
είτε χωρίς να καταβάλουν τίποτα στους 
αγρότες και υποσχόμενοι ότι από κάποια 
χρονική στιγμή (πολύ μετά από την ημέρα 
που παρέλαβαν τα αγροτικά προϊόντα) θα 
αρχίσουν να καταβάλλουν τμηματικά την 
οφειλή τους. 

Τον Οκτώβρη του 2017, η κυβέρνηση 
των Τσιπροκαμμένων, με υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης τον Β. Αποστόλου, ψήφισε 
το νόμο 4492 για τα νωπά και ευαλλοίωτα 
αγροτικά προϊόντα, ισχυριζόμενη ότι με 
αυτόν μπαίνει τέρμα στην αυθαιρεσία 
των χονδρεμπόρων αγροτικών προϊόντων, 
επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτού 
του νόμου, οι χονδρέμποροι υποχρεώ-
νονται (λέμε τώρα) να εξοφλούν τους 
αγρότες δύο μήνες μετά από την ημέρα 
έκδοσης του τιμολογίου, όπως έλεγε κο-
μπορρημονώντας ο Αποστόλου.

Πριν σχολιάσουμε αυτόν τον ισχυρι-
σμό του πρώην υπουργού, είναι απαραί-
τητο να διευκρινίσουμε ότι το τιμολόγιο 
δεν εκδίδεται την ημέρα ή την επομένη 
της παράδοσης των αγροτικών προϊό-

ντων. Σύμφωνα με εγκύκλιο διαταγή του 
υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε 
στις 31 Δεκέμβρη του 2014 (άρθρο 11 παρ. 
2), μπορεί να εκδοθεί μέχρι τις 15 του 
επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, σταφύ-
λια παραδίδονται στις 5 Σεπτέμβρη του 
2019. Ο χοντρέμπορας εξαγωγέας έχει 
τη δυνατότητα να εκδώσει το τιμολόγιο 
στις 15 Οκτώβρη. Ετσι, η προθεσμία έκ-
δοσης της επιταγής πληρωμής από τον 
χοντρέμπορο δεν είναι 60 αλλά 100 ημέ-
ρες. Επιπλέον, η επιταγή εξόφλησης των 
αγροτικών προϊόντων δεν είναι διάρκειας 
δύο μηνών, αλλά περισσότερων, με απο-
τέλεσμα, η εξόφληση του αγρότη, αν η 
επιταγή δεν είναι πέτσινη, να γίνεται ακό-
μα και μετά από ένα χρόνο.

Οταν ο νόμος 4492/2017 είχε δημοσι-
ευτεί ως νομοσχέδιο στη «διαβούλευση», 
προέβλεπε ότι απαγορεύεται η χρησιμο-
ποίηση επιταγών για την πληρωμή των 
αγροτών. Οταν όμως το νομοσχέδιο εισή-
χθη στη Βουλή, αυτή η διάταξη αφαιρέ-
θηκε και έτσι νομιμοποιήθηκε η πληρωμή 
με επιταγές (μεταχρονολογημένες προ-
φανώς). Ο νόμος αυτός δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 
18 Οκτώβρη του 2017. Ομως, οι διατάξεις 
του για επιβολή προστίμων στους χο-
ντρέμπορους δεν εφαρμόστηκαν στους 
επόμενος 14 μήνες, με το πρόσχημα ότι 
δεν προβλέφτηκε η συγκρότηση μιας ηλε-
κτρονικής βάσης δεδομένων!

Ετσι, ο διάδοχος του Αποστόλου στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων Στ. Αραχωβίτης προχώρησε στην 
τροποποίηση του νόμου, με την πρόβλε-
ψη για συγκρότηση αυτής της υπηρεσί-
ας, με σκοπό –υποτίθεται- να μπορεί να 
λειτουργήσει ένα σύστημα ελέγχου των 
πληρωμών των αγροτών από τους χοντρέ-
μπορους.

Ευκαιρίας δοθείσης, με την πρώτη 
τροποποίηση του νόμου 4492/2017 μειώ-
θηκαν σημαντικά τα προβλεπόμενα πρό-
στιμα! Συγκεκριμένα, προβλεπόταν ότι με 
την πρώτη παραβίαση των διατάξεων για 
την πληρωμή των αγροτών επιβαλλόταν 

πρόστιμο ίσο με το 30% της αξίας του εκ-
διδόμενου τιμολογίου, ενώ σε περίπτωση 
τρίτης παραβίασης προβλεπόταν η δια-
γραφή για ένα χρόνο της συγκεκριμένης 
εταιρίας από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων 
Αγροτικών Προϊόντων. Στη διάρκεια της 
διαγραφής από το Μητρώο απαγορευ-
όταν στην εταιρία η εμπορία αγροτικών 
προϊόντων. Αν παρά τη διαγραφή η εται-
ρία συνέχιζε να εμπορεύεται, τότε της 
επιβαλλόταν και πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Με την τροποποίηση του νόμου από 
τον Αραχωβίτη (νόμος 4587/2018), τα 
πρόστιμα μειώθηκαν σε 15% της αξίας 
του τιμολογίου για την πρώτη φορά, 30% 
για τη δεύτερη φορά και 50% για την τρί-
τη φορά. Η μείωση είναι τόσο προκλητι-
κή που καθιστά περιττό κάθε επιπλέον 
σχόλιο.

Στη συνέχεια, άρχισε ένα γαϊτανάκι συ-
νεχών παρατάσεων στη μη εφαρμογή των 
διατάξεων για τον έλεγχο των χονδρε-
μπόρων. Στις 14 Μάρτη του 2019, ο Αρα-
χωβίτης «διαπίστωσε» ότι η ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων δεν είναι ακόμη έτοιμη 
και με εντολή του ο γενικός γραμματέας 
Αντώνογλου ανέστειλε την εφαρμογή 
των διατάξεων για την επιβολή προστί-
μων μέχρι τις 15 Ιούνη του 2019. Ετσι, οι 
χοντρέμποροι συνέχισαν ατιμώρητα να 
«τρενάρουν» τις πληρωμές των αγροτών 
για την παραγωγή που τους παρέδωσαν.

Στις 14 Ιούνη του 2019, παραμονή της 
εκπνοής της προηγούμενης παράτασης, 
ο Αντώνογλου, πάλι με εντολή Αραχω-
βίτη, με νέα εγκύκλιο ανέστειλε για μια 
φορά ακόμη την επιβολή κυρώσεων μέχρι 
τις 30 Σεπτέμβρη του 2019. Το γεγονός ότι 
βρισκόμασταν πάνω στο φούντωμα της 
προεκλογικής περιόδου, δεν εμπόδισε τη 
συριζαίικη πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να 
κάνει το καθήκον της έναντι της… συμπα-
θούς και… αναξιοπαθούσας «τάξης» των 
χονδρεμπόρων-εξαγωγέων αγροτικών 
προϊόντων.

Και επειδή… το κράτος έχει συνέχεια, 
η σκυτάλη πέρασε στα χέρια του Βορί-
δη. Αυτός αποφάσισε να φύγει από την 

πεπατημένη των προκατόχων του με τις 
συνεχείς παρατάσεις και προχώρησε 
στην κατάθεση ντροπολογίας σε άσχε-
το νομοσχέδιο (του υπουργείου Υγείας) 
που συζητήθηκε και ψηφίστηκε σε μια 
συνεδρίαση της Βουλής. Η ντροπολογία 
Βορίδη προβλέπει ότι ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα εκτι-
μήσει πότε θα μπορεί να λειτουργήσει η 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων και τότε θα 
εκδώσει απόφαση για να λειτουργήσει 
αυτή η ηλεκτρονική βάση δεδομένων και 
να αρχίσουν να επιβάλλονται κυρώσεις 
στους χοντρέμπορους αγροτικών προϊό-
ντων. Μ’ άλλα λόγια, το θέμα παραπέμ-
φθηκε στις ελληνικές καλένδες.

Στις 15 Οκτώβρη του 2019, που ψη-
φίστηκε στη Βουλή η ντροπολογία Βο-
ρίδη (αποτελεί το άρθρο 42 του νόμου 
4633/2019), αυτός έλειπε στις Βρυξέλ-
λες, όπου πήρε μέρος στο Συμβούλιο 
των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, και έτσι 
την παρουσίασε ο υφυπουργός Σκρέ-
κας. Συζήτηση γι’ αυτή την κατάπτυστη 
ντροπολογία δεν έγινε. Κανένας από 
τους βουλευτές των αντιπολιτευόμενων 
αστικών κομμάτων (μηδέ του Περισσού 
εξαιρουμένου) δεν πήρε το λόγο για να 
την αντικρούσει και να ζητήσει από τον 
Σκρέκα να την αποσύρει! Στη δε ψηφο-
φορία, υπέρ ψήφισαν η ΝΔ, η Ελληνική 
Λύση του Βελόπουλου και το ΜέΡΑ25 του 
Β(Μπ)αρουφάκη, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ 
και Περισσός ψήφισαν «παρών». Κατά 
τα άλλα, είναι υπέρ των αγροτών που 
συνθλίβονται από το μεγάλο κεφάλαιο 
σε όλα τα επίπεδα.

Η αγροτιά, πλούσια και φτωχή, δέχεται 
διαχρονικά άγρια επίθεση από τους χο-
ντρέμπορους, όχι μόνο στο ζήτημα των 
τιμών αλλά και στο ζήτημα των πληρω-
μών, με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων 
σοβαρών προβλημάτων που αντιμετω-
πίζει, να έχει και τεράστιο πρόβλημα με 
τη ρευστότητα, που είναι αναγκαία για να 
μπορεί να καλλιεργήσει. Φυσικά, το πρό-
βλημα για τη φτωχή αγροτιά είναι τρομα-
κτικό, γι’ αυτό και οδηγείται στη μαζική 

εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής 
και του χωριού. 

Βρισκόμαστε στον Γενάρη του 
2020 και παρά την ψήφιση του νόμου 
4492/2017 και των δύο τροποποιήσε-
ών του, οι χοντρέμποροι συνεχίζουν να 
συνθλίβουν την αγροτιά, γιατί όλες οι 
κυβερνήσεις αβαντάρουν το εμπορικό 
κεφάλαιο που διακινεί και μεταποιεί τα 
αγροτικά προϊόντα. Πλευρά αυτής της 
προκλητικής στήριξης του εμπορικού 
κεφαλαίου είναι και οι δικαιολογίες που 
κατασκευάζουν προκειμένου να μην 
εφαρμοστεί έστω και ένας υποτυπώδης 
έλεγχος στους χοντρέμπορους. 

Πώς αντιμετωπίζουν αυτή την κατά-
σταση οι αγροτοπατέρες που εκπροσω-
πούν την πλούσια αγροτιά και ενδιαφέ-
ρονται για τα προσωπικά τους συμφέρο-
ντα; Συνιστούν στους αγρότες να κάνουν 
αγωγές στα δικαστήρια (μια χρονοβόρα 
και πολυδάπανη διαδικασία) για να διεκ-
δικήσουν τα χρήματά τους. Δε σκέφτο-
νται, ούτε προτείνουν μαχητικούς αγώνες 
προκειμένου οι αγρότες να αναγκάσουν 
τους χοντρέμπορους να τους καταβάλ-
λουν άμεσα τα οφειλόμενα.

Αναφερόμαστε στη στάση των αγρο-
τοπατέρων και στις συστάσεις τους για 
κατάθεση αγωγών, για να τη συγκρίνουμε 
με την περίπτωση του Βαγγέλη Δαρδά-
νη αμπελοκαλλιεργητή από τη Στιμάγκα 
Κορινθίας, που αγνόησε τις υποδείξεις 
των αγροτοπατέρων και αποφάσισε το 
Μάρτη του 2019 να βάλει σε δοκιμασία 
την ζωή του, κατεβαίνοντας σε απεργία 
πείνας έξω από τα κεντρικά γραφεία του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Και μόνο με την απειλή, χω-
ρίς τελικά να χρειαστεί να ξεκινήσει την 
απεργία πείνας, ο εξαγωγέας Φραγκί-
στας αναγκάστηκε να του εξοφλήσει στα-
διακά όλο το ποσό που του χρωστούσε. 
Ας προβληματιστούν και ας εξετάσουν 
με σοβαρότητα οι αγρότες, τώρα που το 
αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα περνάει 
σοβαρή κρίση, και τέτοιες μορφές πάλης.

Γεράσιμος Λιόντος

Ξεσαλωμένοι χοντρέμποροι, απελπισμένοι αγρότες, κυβερνήσεις-γιουσουφάκια

Εγκληματική νεοναζιστική συμμορία και όχι νόμιμο πολιτικό κόμμα η Χρυσή Αυγή

Πώς η εισαγγελέας έκλεισε τα μάτια στην αλήθεια
Eίναι γνωστό ότι η τακτικτή εισαγγε-

λέας στη δίκη των νεοναζιστών της 
Χρυσής Αυγής, Αδαμαντία Οικονόμου 
βάλθηκε να μετατρέψει το νεοναζιστικό 
μόρφωμα από εγκληματική οργάνωση σε 
νόμιμο πολιτικό κόμμα, για να στηρίξει 
την αθωωτική της πρόταση. Είναι χαρα-
κτηριστικό το γεγονός ότι, αναφερόμενη 
στη στυγνή δολοφονία του αντιφασίστα 
Παύλου Φύσσα έφτασε στο σημείο να 
μιλήσει σαν εκπρόσωπος τύπου της Χρυ-
σής Αυγής λέγοντας: «Αλλωστε, ποιο θα 
ήταν το όφελος για το κόμμα του Λαϊκού 
Συνδέσμου της Χρυσής Αυγής από μια τέ-
τοια ενέργεια; Θα το ωφελούσε σε κάτι; 
Ακριβώς το αντίθετο θα συνέβαινε».

Λέμε ότι μίλησε σαν εκπρόσωπος του 
τύπου της νεοναζιστικής συμμορίας, γι-
ατί έχει ακούσει το απόσπασμα από το 
βίντεο που καταγράφει ομιλία του Μιχα-
λολιάκου στα γραφεία της ΧΑ, στις 26 
Μάη του 2012 (βίντεο 261200, παράρτημα 
13.3 του Αναγνωστέου Εγγράφου 327, που 
περιλαμβάνει υλικό του Μιχαλολιάκου). 
Ηταν ένα από τα έγγραφα που η πολιτική 
αγωγή ζήτησε να προβληθούν κατά το 
στάδιο της ανάγνωσης των 438 Αναγνω-
στέων Εγγράφων της δικογραφίας. Της το 

ξαναθυμίζουμε, για να μην είναι τόσο κα-
τηγορηματική για το ότι το νεοναζιστικό 
μόρφωμα δε θα είχε κανένα όφελος από 
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα:

«Και έχουνε κάποιους ρουφιάνους οι 
υπηρεσίες, οι δήθεν που ενδιαφέρονται 
για την εθνική ασφάλεια, μέσα στους Αφ-
γανούς. Και ξέρετε τι μηνύματα τους έδω-
σαν, σε Αφγανούς, σε Αλγερινούς κ.λ.π.; 
Να έχετε μαχαίρια μαζί σας, γιατί θα σας 
σφάξουν οι χρυσαυγίτες. Σε τι ελπίζουν; 
Είχαν πει στο σύλλογο Αφγανών -και εί-
ναι πληροφορία πρόσφατη που έχω- να 
οπλοφορείτε, γιατί κινδυνεύετε από τους 
χρυσαυγίτες. Αυτό έχουνε πει τα ρεμάλια 
που πληρώνονται από τη Μοσάντ και τους 
Αμερικανούς. Θέλουνε να σταματήσουν 
τη Χρυσή Αυγή. Δεν θα τα καταφέρουν. 
Πάνω από τα πτώματά μας (χειροκροτή-
ματα από κάτω).

Ελπίζουν ένας χρυσαυγίτης να σφάξει 
έναν ξένο για να στρέψουν το πολιτικό 
κλίμα. Εχουν χάσει τη μπάλα, γιατί σ’ 
αυτή την περίπτωση θα φτάσει 15% και 
20%. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται (χειρο-
κροτήματα από κάτω)».

Παραθέτουμε σκόπιμα μεγάλο από-

σπασμα (επαναλαμβάνουμε: το έχει 
ακούσει και η εισαγγελέας), για να μην 
επαναλάβει τον ανυπόστατο ισχυρισμό 
της ότι κάνουμε επιλεκτική χρήση των 
ομιλιών Μιχαλολιάκου. Ο Μιχαλολιάκος, 
απαντώντας στους αντιπάλους του, τους 
συμβουλεύει να μην ελπίζουν, ότι θα αντι-
στραφεί το πολιτικό κλίμα σε βάρος της 
Χρυσής Αυγής αν ένας χρυσαυγίτης σφά-
ξει έναν ξένο. Τους ειρωνεύεται, μάλιστα, 
λέγοντας ότι έχουν χάσει τη μπάλα και 
δεν ξέρουν τι τους γίνεται, προεξοφλώ-
ντας ότι η σφαγή ενός ξένου από έναν 
χρυσαυγίτη θα εκτινάξει τα εκλογικά 
ποσοστά της Χρυσής Αυγής στο 15% με 
20%. Ετσι, ομολογεί -εμμέσως πλην σα-
φώς- ότι οι δολοφονίες και τα λιντσαρί-
σματα είναι στοιχεία που φουσκώνουν 
το εκλογικό ποσοστό του νεοναζιστικού 
μορφώματος. Ανταλλάσσει το αίμα με 
ψήφους, με σκοπό να σπείρει το φόβο 
και την τρομοκρατία στην Ελλάδα, για 
να προετοιμάσει το έδαφος για να επι-
κρατήσει και να διαχειριστεί την εξουσία 
προς όφελος του κεφαλαίου (όπως έκα-
ναν οι πολιτικοϊδεολογικοί του πρόγονοι, 
ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι).

Με την ομιλία του αυτή ο Μιχαλολιά-

κος μας δίνει μια απτή απόδειξη του ότι ο 
εθνικοσοσιαλιστικός χαρακτήρας αυτού 
του μορφώματος είναι σύμφυτος με την 
άσκηση φασιστικής βίας και τη διάπραξη 
εγκλημάτων. Αυτό το μόρφωμα απέδειξε 
ότι ζει και αναπτύσσεται με τη διάπραξη 
φασιστικών εγκλημάτων, όπως οι δολο-
φονίες του Φύσσα και του Λουκμάν, οι 
απόπειρες δολοφονιών των αιγύπτιων 
ψαράδων, των μελών και στελεχών του 
ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, οι δολοφονικές επι-
θέσεις στο στέκι Αντίπνοια και αλλού.

Ενώ ο Μιχαλολιάκος δηλώνει ότι τα 
εκλογικά ποσοστά της ΧΑ θα αυξηθούν 
στο 15% με 20% μετά από το σφάξιμο 
ενός ξένου και ότι δεν ξέρουν τι τους γί-
νεται όσοι υποστηρίζουν ότι θα υπάρξει 
στροφή στο πολιτικό κλίμα και εκλογική 
χασούρα του νεοναζιστικού μορφώ-
ματος, γιατί η εισαγγελέας Οικονόμου 
επιμένει ότι η Χρυσή Αυγή δεν θα ωφε-
λούνταν από τη δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα; Επιμένει, γιατί είχε αποφασίσει, 
αγνοώντας προκλητικά όλη την ακροαμα-
τική διαδικασία και τα άπειρα ενοχοποι-
ητικά στοιχεία σε βάρος των 68 νεοναζι-
στών κατηγορούμενων, να προτείνει την 
αθώωσή τους χαρακτηρίζοντας αυθαίρε-

τα τη Χρυσή Αυγή νόμιμο πολιτικό κόμμα.
Με τη δήλωσή του, ότι έχουν χάσει 

τη μπάλα και δεν ξέρουν τι τους γίνεται 
όσοι πιστεύουν ότι η ΧΑ θα έχει εκλογική 
πτώση μετά τη διάπραξη ενός φόνου, ο 
Μιχαλολιάκος κατατάσσει και την ευερ-
γέτιδά τους σ΄ αυτή την κατηγορία των 
ανθρώπων. Ερμηνεύοντας αντικειμενικά 
την τοποθέτηση Μιχαλολιάκου, μπορεί 
κάποιος να πει ότι η εισαγγελέας έχει χά-
σει τη μπάλα και δεν ξέρει τι της γίνεται.

Σ’ αυτή την ομιλία του, που είναι κατα-
γεγραμμένη στο συγκεκριμένο βίντεο, 
ο Μιχαλολιάκος αναφέρθηκε και στους 
αντιφασίστες, τους οποίους χαρακτήρισε 
«αντιρατσιστική χούντα». Η συγκεκριμένη 
αναφορά δεν προβλήθηκε στο δικαστή-
ριο, όχι φυσικά από διάθεση συγκάλυψης, 
αλλά επειδή ο τεράστιος όγκος των 438 
Αναγνωστέων Εγγράφων επέβαλε να γί-
νει επιλογή. Ιδού τι έλεγε ο φίρερ, αναφε-
ρόμενος στην «αντιρατσιστική χούντα»:

«Ναι, αράπη, όχι μαύρο, αράπη, έτσι λέει 
η παράδοσή μας (έντονα χειροκροτήματα 
από κάτω). Διαβάστε κλέφτικα τραγούδια, 
διαβάστε τις παραδόσεις του Νικολάου 
Πολίτη, διαβάστε όλα τα ιστορικά κείμενα 

του ελληνισμού. Ξαφνικά, μας λένε, δεν υπάρ-
χουν αράπηδες. Υπάρχουν μαύροι. Ολα πρέ-
πει να τα διαγράψουμε. Ολα στη χούντα την 
αντιρατσιστική. Την οποία έχουν στήσει και 
την οποία αγωνιζόμαστε για να τη λήξουμε».

Ρωτάμε την εισαγγελέα Οικονόμου: έχει 
ακούσει εκπρόσωπο αστικού κοινοβουλευ-
τικού κόμματος να λέει για τους πολιτικούς 
του αντιπάλους, ακόμα και σε περιστάσεις 
σκληρής πολιτικής σύγκρουσης, ότι «αγωνι-
ζόμαστε για να τους λήξουμε»; Τι περιεχό-
μενο έχει η απειλή «να τους λήξουμε», στο 
στόμα ενός φιρερίσκου, που καμαρώνει ότι 
με μια δολοφονία αλλοδαπού τα ποσοστά 
του κόμματός του θα εκτιναχθούν;

Δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβει 
κάποιος πως, όταν ο Μιχαλολιάκος λέει ότι 
«αγωνίζονται για να λήξουν την αντιρατσιστι-
κή χούντα», αναφέρεται στη φυσική εξόντω-
ση αγωνιστών, μέσω στυγνών δολοφονιών, 
όπως συνέβη με τον αντιφασίστα Παύλο 
Φύσσα, τον οποίο είχαν στοχοποιήσει και 
τον έψαχναν, όπως αποκαλύφθηκε από τη-
λεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ νεοναζιστών. 
Μιλώντας στα στελέχη της νεοναζιστικής 
συμμορίας, ο Μιχαλολιάκος περιέγραψε τη 
στοχοποίηση ενός ευρύτερου πολιτικού και 
κοινωνικού χώρου, αυτού τον οποίο αποκαλεί 
«αντιρατσιστική χούντα». Στο πλαίσιο αυτής 
της γενικής στοχοποίησης, στοχοποίησαν και 
μεμονωμένα άτομα αυτού του χώρου.

Η προσπάθεια της εισαγγελέα Οικονόμου 
να αποδείξει, ότι ο Παύλος Φύσσας δεν εί-
χε στοχοποιηθεί από τη Χρυσή Αυγή έπεσε 
στο κενό. Θυμίζουμε, για μια φορά ακόμα, 
τι έλεγε ο Μιχαλολιάκος σε ομιλία του στο 
Σιδηρόκαστρο, για τη χρυσαυγίτικη επίθεση 
στον (δεξιό) δημοσιογράφο Ακη Παυλόπου-
λο, επειδή ο φίρερ θεώρησε ότι τον είχε βρί-
σει: «Οπως και ο Ακης Παυλόπουλος παλαιό-
τερα, ο οποίος με είχε βρίσει και είχανε φύγει 
τα παιδιά με μοτοσυκλέτες να πάνε εκεί να 
τα σπάσουνε στο ΑΛΤΕΡ. Ναι, είναι αλήθεια 
αυτό. (Από κάτω: «Δεν σε βάζουνε εσκεμμένα 
στα κανάλια»). Και με έβγαλε και μου είπε, κύ-
ριε Μιχαλολιάκο, πρέπει να έχω σωματοφύ-
λακες; Νομίζοντας ότι εγώ θα μασήσω, έτσι. 
Και του είπα: βεβαίως. Και το είπα, του λέω, 
γιατί είσαι ψεύτης και συκοφάντης και πλη-
ρώνεσαι πλουσιοπάροχα από τους εβραίους 
και τους τραπεζίτες για να λες ψέματα στον 
ελληνικό λαό. Μετά λοιπόν την εκπομπή, με 
πήρε τηλέφωνο. Νίκο μου, τι είναι αυτά που 
είπες; Θα φοβάται και η γυναίκα μου. (Ο 
Μιχαλολιάκος συνεχίζει γελώντας). Του λέω, 
άκου, απάντησα αμέσως, δώσ’ μου το τηλέφω-
νο του σπιτιού σου να την καθησυχάσω. Σαν 
να του λέω, δώσε μου και την διεύθυνση του 
σπιτιού σου».

Ρωτάμε την εισαγγελέα Οικονόμου: Γνω-
ρίζει να συμπεριφέρονται οι ηγεσίες των 
αστικών πολιτικών κομμάτων με τον τρόπο 
που συμπεριφέρθηκε ο Μιχαλολιάκος στον 
Παυλόπουλο; Εχει ακούσει αρχηγό αστικού 
πολιτικού κόμματος να καμαρώνει επειδή 
έστειλε μπράβους να τραμπουκίσουν σε βά-
ρος δημοσιογράφου ενός καναλιού, για να 
τον τρομοκρατήσουν και «να μάθει να φέρε-
ται στον αρχηγό για να μην πάθει χειρότερα»;

Ο υπερασπιστικός ισχυρισμός της ει-
σαγγελέα Οικονόμου, ότι η Χρυσή Αυγή 
είναι δήθεν ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα, 
που δεν είχε καμία σχέση με τις δολοφο-
νίες και τις απόπειρες δολοφονιών από 
μέλη και στελέχη της, είναι στον αέρα. Η 
εισαγγελέας εκτίθεται ανεπανόρθωτα με 
τον ισχυρισμό της ότι η ΧΑ δήθεν δεν εί-
χε κανένα όφελος από τη δολοφονία του 
Φύσσα.

Η εισαγγελέας Οικονόμου υιοθέτησε 
πλήρως και άλλον σαθρό υπερασπιστικό 
ισχυρισμό των νεοναζιστών. Οτι δήθεν 
έπαψαν να είναι εθνικοσοσιαλιστές μετά 
το δεύτερο συνέδριο το 1992. Μ’ αυτούς 
τους ισχυρισμούς της θα ασχοληθούμε στο 
επόμενο σημείωμά μας.

Γεράσιμος Λιόντος

Αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο Βρούτση

Μακιγιάζ στο νόμο Κατρούγκαλου με 
στρατηγική κατάργησης της επικουρικής
«Κατά συνέπεια προκαλείται δα-

πάνη από την εισαγωγή των 
αναμορφώσεων στο συνταξιοδοτικό 
σύστημα, η οποία θα πρέπει να είναι 
συμβατή με τα εγκεκριμένα δημοσιο-
νομικά μεγέθη της χώρας, δηλαδή δεν 
πρέπει να επιδεινώσει τους ετήσιους 
δημοσιονομικούς στόχους της χώρας». 
Το απόσπασμα από την αιτιολογική έκθε-
ση του νομοσχέδιου Βρούτση περιγρά-
φει με συνοπτικό τρόπο την ουσία του.

Οπως θα δούμε στη συνέχεια, από το 
νομοσχέδιο του Βρούτση δεν προκα-
λείται νέα δαπάνη, αλλά ρετουσάρεται 
το αντιασφαλιστικό τερατούργημα του 
Κατρούγκαλου, το οποίο εξακολουθεί 
να αποτελεί τη βάση του ασφαλιστικού 
συστήματος, από το οποίο έχει αφαιρε-
θεί ο κοινωνικός του χαρακτήρας. Αυτό 
που κάνει το νομοσχέδιο του Βρούτση 
είναι απλά η ανακατανομή της δαπάνης 
-ύψους 0,5% του ΑΕΠ- που προβλέπε-
ται για την περιβόητη «13η σύνταξη» 
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Η δαπάνη 
δεν αυξάνεται, διότι «θα πρέπει να είναι 
συμβατή με τα εγκεκριμένα δημοσιονο-
μικά μεγέθη της χώρας». Το παραμύθι 
της «εξόδου από τα Μνημόνια» καταρ-
ρέει. Το ελληνικό κράτος εξακολουθεί να 
δεσμεύεται από τους δημοσιονομικούς 
στόχους που επιβάλλει η τρόϊκα.

Με τον αντιασφαλιστικό νόμο του 
Κατρούγκαλου επήλθε ένα σημαντικό 
πλήγμα στις συντάξεις, οι οποίες μετα-
τράπηκαν σε προνοιακά βοηθήματα. Η 
ΝΔ, όσο ήταν στην αντιπολίτευση, υπο-
σχόταν ότι ως κυβέρνηση θα καταργήσει 
αυτόν τον αντιασφαλιστικό νόμο, προς 
όφελος εργαζόμενων και συνταξιούχων. 
Τώρα που έγινε κυβέρνηση, έβαλε στη 
μπάντα τη δημαγωγία και με το προσχέ-
διο που διέρρευσε ο Βρούτσης απλά 
ρετουσάρει τον αντιασφαλιστικό νόμο 
Κατρούγκαλου, χωρίς να δαπανήσει 
από τον κρατικό προϋπολογισμό έστω 
και ένα ευρώ παραπάνω απ’ αυτά που 
προβλέπονται βάσει της ισχύουσας νο-
μοθεσίας, που ψηφίστηκε από την κυβέρ-
νηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Ετσι, στο εξής 
πρέπει να μιλάμε για αντιασφαλιστικό 
τερατούργημα Κατρούγκαλου-Βρούτση.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον 
νόμο 4611/2019, ο οποίος δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ στις 17 Μάη του 2019. Στο άρ-
θρο 120 αυτού του νόμου προβλέπεται η 
χορήγηση στους συνταξιούχους εφάπαξ 
ετήσιου βοηθήματος, που οι Τσιπραίοι 
το βάφτισαν «13η σύνταξη». Το βοήθη-
μα ήταν κλιμακωτό, ξεκινώντας από τα 
500 ευρώ και μειωνόμενο ανάλογα με το 
ύψος της σύνταξης. Συγκεκριμένα, 500 
ευρώ για σύνταξη μέχρι 500 ευρώ, 350 
ευρώ για σύνταξη από 500 έως 600 ευ-
ρώ, 250 ευρώ για σύνταξη από 600 έως 
1.000 ευρώ και 150 ευρώ για σύνταξη 
μεγαλύτερη των 1.000 ευρώ. Σύμφωνα 
με την Εκθεση του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους (ΓΛΚ), η δαπάνη αυτή ανέρ-
χεται σε 0,5% του ΑΕΠ.

Με το ρετουσάρισμα του νόμου Κα-
τρούγκαλου από τον Βρούτση, αυτή η 
δαπάνη καταργείται και θα χρησιμοποι-
είται για να καλυφθεί η δαπάνη που θα 
προκύψει από τις διατάξεις που εισάγει 
ο Βρούτσης (τροποποίηση των ποσοστών 
αναπλήρωσης για τις κύριες συντάξεις 
και κατάργηση της περικοπής των επι-
κουρικών συντάξεων που αθροιζόμενες 

με τις κύριες ξεπερνούν τα 1.300 ευρώ). 
Το ότι οι «παροχές» Βρούτση δε θα 
προκύψουν από αύξηση της συνολικής 
συνταξιοδοτικής δαπάνης, αλλά από το 
συγκεκριμένο 0,5% του ΑΕΠ, που προ-
βλέπεται για τη «13η σύνταξη» (άρθρο 
120 του νόμου 4611/2019, που καταργεί-
ται), αναφέρεται καθαρά στην αιτιολο-
γική έκθεση του νομοσχέδιου Βρούτση:

«Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψιν την 
πρόσφατη θεσμοθέτηση του άρθρου 120 
του 4611/2019, το ετήσιο κόστος της οποί-
ας εκτιμάται στο 0,5% του ΑΕΠ και έχει 
ήδη συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό 
του 2020, το κόστος των νέων πολιτικών 
θα καλυφθεί από την προβλεπόμενη αυ-
τή δαπάνη» (η έμφαση δική μας).

Για λόγους κοινωνικής δημαγωγίας, σε 
άλλο σημείο της αιτιολογικής έκθεσης οι 
συντάκτες του νομοσχεδίου ισχυρίζονται 
ψευδώς, ότι πρόκειται για νέα δαπάνη 
που είναι συμβατή με τα εγκεκριμένα 
δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει το μονοπώλιο στο ψέμα 
και την απάτη. Να σημειώσουμε εδώ,ότι 
οι τροϊκανοί είχαν δεχτεί τη ρύθμιση που 
οι Τσιπραίοι παρουσίασαν σαν δήθεν 
13η σύνταξη, όχι μόνο για να βοηθήσουν 
εκλογικά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 
αλλά και γιατί ήθελαν να τη βοηθήσουν 
να καλμάρει τη λαϊκή δυσαρέσκεια που 
διογκωνόταν από τις συνέπειες του τερα-
τουργήματος Κατρούγκαλου.

Το ΣτΕ, που πάντοτε υπερασπίζεται «το 
δίκαιο του μονάρχη», με τις αποφάσεις 
1890/2019 και 1891/2019 σφράγισε τον 
αντιασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου 
ως συνταγματικό. Για να χρυσώσει το 
χάπι και να κάνει επίδειξη «αντικειμε-
νικότητας», έκρινε αντισυνταγματικές 
κάποιες επιμέρους διατάξεις (ύψος των 
ποσοστών αναπλήρωσης και μείωση των 
επικουρικών συντάξεων που αθροιζόμε-
νες με τις κύριες ξεπερνούσαν τα 1.300 
ευρώ). Δεν αποφάνθηκε όμως για το 
ύψος των ποσοστών αναπλήρωσης. 

Βρούτσης και Μητσοτάκης, που δεν 
είχαν βέβαια σκοπό να υλοποιήσουν 
την προεκλογική τους δέσμευση για 
κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, 
έσπευσαν να πιαστούν απ’ αυτές τις δύο 
αποφάσεις του ΣτΕ, που έκριναν ότι ο νό-
μος είναι συνταγματικός. Κι αφού το ΣτΕ 
δε δέσμευσε την κυβέρνηση Μητσοτάκη 
ως προς το ύψος των ποσοστών αναπλή-
ρωσης, αυτή έσπευσε να υιοθετήσει τις 
δύο αποφάσεις και να μερεμετίσει λίγο 
το νόμο Κατρούγκαλου, παρουσιάζο-
ντας αυτά τα μερεμέτια σαν… μεγάλη 
ανατροπή υπέρ των ασφαλισμένων. Ο 
Βρούτσης, ποντάροντας στα πρόθυμα 
παπαγαλάκια του αστικού Τύπου, έστησε 
ολόκληρη προπαγανδιστική εκστρατεία. 
Σε καθημερινή βάση διάβαζε κανείς στα 
φιλικά προς την κυβέρνηση Μέσα για τις 
μεγάλες αυξήσεις που έρχονται.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Βρούτσης 
έδινε στα παπαγαλάκια πίνακες με σχε-
τικά μεγάλες αυξήσεις στα ποσοστά 
αναπλήρωσης, οι οποίες μειώθηκαν στο 
νομοσχέδιο που διέρρευσε. Αυτό συνέ-
βη γιατί προφανώς είχε τον περιορισμό 
του 0,5% του ΑΕΠ, που δεν επέτρεπε να 
είναι μεγάλες οι αυξήσεις στα ποσοστά 
αναπλήρωσης. Θυμίζουμε ότι αυξήσεις 
στα ποσοστά αναπλήρωσης γίνονται μό-
νο για το τμήμα που αφορά συντάξιμα 
χρόνια πάνω από 30.

Οι αυξήσεις στα ποσοστά αναπλήρω-
σης θα δώσουν μικρές αυξήσεις στους 
συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν 
ή θα συνταξιοδοτηθούν βάσει του νόμου 
Κατρούγκαλου. Οι οποίες αυξήσεις -το 
επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι το σημα-
ντικότερο- θα προκύψουν από την κατάρ-
γηση του ετήσιου εφάπαξ επιδόματος 
της λεγόμενης «13ης σύνταξης», που θε-
σπίστηκε τον περασμένο Μάη από τους 
συριζαίους, με συμφωνία της τρόικας και 
θετική ψήφο από τη ΝΔ.

Οσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το 
νόμο Κατρούγκαλου έχουν, ως γνωστόν, 
τις λεγόμενες «προσωπικές διαφορές». 
Δηλαδή, στη σύνταξή τους εμφανίζεται 
και ένα ποσό που «δεν το δικαιούνται», 
αλλά το φιλάνθρωπο κράτος εξακολου-
θεί να τους το δίνει (θυμίζουμε ότι αυτές 
οι «προσωπικές διαφορές» θα κόβονταν 
από 1.1.2019, όμως η σχετική ρύθμιση 
καταργήθηκε, μετά από συμφωνία της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με την τρόικα και 
το Eurogroup, την οποία μάλιστα η ΝΔ 
παρουσίαζε ως αντάλλαγμα για την υπο-
γραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών).

Σύμφωνα με εκκαθαριστικά συντά-
ξεων που έχουμε στα χέρια μας, για 35 
χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες απο-
δοχές 2.380 ευρώ, η προσωπική διαφο-
ρά ανέρχεται σε 220 ευρώ, ενώ για 36 
χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες απο-
δοχές 2.540 ευρώ, η προσωπική διαφορά 
ανέρχεται σε 400 ευρώ (τα ποσά είναι 
προ φόρου). Εννοείται ότι απώλειες δεν 
έχουν μόνο οι συνταξιούχοι με περισ-
σότερα από 30 χρόνια ασφάλισης. Για 
παράδειγμα, συνταξιούχος δασκάλα με 
χρόνο ασφάλισης 28 χρόνια και 3 μήνες 
και συντάξιμες αποδοχές 1.650 ευρώ έχει 
«προσωπική διαφορά» 145 ευρώ. Στην πε-
ρίπτωσή της, όπως και στις περιπτώσεις 
όλων των συνταξιούχων με χρόνο ασφά-
λισης από 15 μέχρι 29 έτη, τα ποσοστά 
αναπλήρωσης θα παραμείνουν όπως 
προβλέπονται από το νόμο Κατρούγκα-
λου. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι για 15 
χρόνια ασφάλισης το ποσοστό αναπλή-
ρωσης είναι 11,55%, για 20 χρόνια είναι 
15,87%, για 25 χρόνια είναι 20,68% και για 
29 χρόνια είναι 25,16%.

Ολες οι προ Κατρούγκαλου συντάξεις 
θα επανυπολογιστούν και πάλι με βάση 
τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που θα 
προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου-
Βρούτση. Και οι συνταξιούχοι θα δουν 
στα εκκαθαριστικά τους να αναγρά-
φεται «προσωπική διαφορά» (η οποία 
για όσους έχουν πάνω από 30 χρόνια 
ασφάλισης θα είναι μικρότερη, αφού 
θα έχει μεγαλώσει η λεγόμενη «αντα-
ποδοτική» σύνταξη που δικαιούνται). Σε 
δημοσίευμά μας πριν από δύο βδομάδες 
είχαμε εκτιμήσει ότι η αύξηση κάποιων 
ποσοστών αναπλήρωσης, που ετοιμάζει 
ο Βρούτσης, θα συνδυαστεί άμεσα με 
το κόψιμο της «προσωπικής διαφοράς» 
είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις. Στο νομο-
σχέδιο που διέρρευσε ο Βρούτσης δεν 
προβλέπεται κόψιμο της «προσωπικής 
διαφοράς».

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μεθοδεύει 
την προκήρυξη διπλών εκλογών, όχι για 
το τέλος της τετραετίας, αλλά σε ορατό 
χρονικό ορίζοντα, ώστε να την ευνοούν 
οι συσχετισμοί. Ηδη ψήφισε εκλογι-
κό νόμο επαναφέροντας τη λεγόμενη 
ενισχυμένη αναλογική. Το κόψιμο της 

«προσωπικής διαφοράς» των παλιών συ-
νταξιούχων πριν από τις διπλές εκλογές 
θα ήταν πολιτικό χαρακίρι. Οι «προσωπι-
κές διαφορές» θα παραμείνουν για λίγο 
καιρό ακόμα ως δεξαμενή από την οποία 
θα αντληθούν τα μελλοντικά πετσοκόμ-
ματα. Αυτός είναι ο προορισμός τους. Αν 
δεν ήταν αυτός, τότε δε θα χρειαζόταν 
να μπει ο υποστελεχωμένος μηχανισμός 
του ΕΦΚΑ στη βάσανο του επανυπολο-
γισμού, δυο φορές μάλιστα (μία που ήδη 
έγινε και μία που θα γίνει μετά την ψήφι-
ση του νομοσχέδιου Βρούτση).

Γιατί, όμως, εμείς πέσαμε έξω στην 
εκτίμησή μας; Πρώτο, δε γνωρίζαμε ότι 
η δαπάνη από την αύξηση των ποσο-
στών αναπλήρωσης και την κατάργηση 
της μείωσης των επικουρικών συντάξεων 
που μαζί με τις κύριες ξεπερνούσαν τα 
1.300 ευρώ, θα καλυφθούν από το κον-
δύλι του 0,5% του ΑΕΠ που προοριζόταν 
για τη λεγόμενη «13η σύνταξη», η οποία 
θα καταργηθεί. Δεύτερο, δε γνωρίζαμε 
ότι θα συγχωνεύσουν στον ΕΦΚΑ (τον 
οποίο μετονομάζουν σε… e-ΕΦΚΑ!) το 
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), προ-
κειμένου να «φάνε» τα αποθεματικά του, 
που ανέρχονται σε 7 δισ. ευρώ. Με αυτά 
τα δύο ατού, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
έπεισε τους τροϊκανούς να δεχτούν τις 
ρυθμίσεις του νομοσχέδιου Βρούτση, 
που τσιμεντάρει το αντιασφαλιστικό τε-
ρατούργημα του Κατρούγκαλου.

Με τη συγχώνευση του ΕΤΕΑΕΠ 
στον e-ΕΦΚΑ, η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη στοχεύει να «φάει» το αποθεματικό 
των 7 δισ. ευρώ, ρίχνοντάς το στον κοι-
νό «κουμπαρά». Κάποια στιγμή, όταν θα 
έχει μηδενιστεί το αποθεματικό, η ίδια 
ή η κυβέρνηση που θα τη διαδεχτεί θα 
καταργήσει τις επικουρικές συντάξεις. 
Θυμόμαστε πολύ καλά τη θέση που είχε 
διατυπώσει ο υπουργός Οικονομικών του 
Καραμανλή, Γ. Αλογοσκούφης, στα μέσα 
της δεκαετίας του 2000, ότι πρέπει να 
υπάρχει μόνο μια σύνταξη.

u Οι καπιταλιστές χρωστούν στα 
ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 36 δισ. 
ευρώ, γιατί όλες οι κυβερνήσεις τους 
επιτρέπουν να μην αποδίδουν τις ασφα-
λιστικές εισφορές. Αν οι καπιταλιστές 
απέδιδαν τις εισφορές, δε θα χρειαζόταν 
να πετσοκοπούν οι συντάξεις.

u Οι κυβερνήσεις, συστηματικά, από 
τη δεκαετία του 1950, κλέβουν τα απο-
θεματικά των Ταμείων, για να πριμοδο-
τήσουν τους καπιταλιστές με δωρεάν 
κεφάλαια για την περιβόητη «ανάπτυξη» 
που θα αυξήσει δήθεν την απασχόληση. 
Την ίδια περίοδο που έκαναν αφαίμαξη 
των αποθεματικών των Ταμείων, τα υπο-
χρέωναν να δανείζονται με τοκογλυφικά 
επιτόκια από τις τράπεζες. Το 2012, οι Σα-
μαροβενιζέλοι αφαίμαξαν τα αποθεμα-
τικά των Ταμείων «για να μη χρεοκοπήσει 
η χώρα». Το ίδιο επανέλαβε το 2015 η κυ-
βέρνηση των Τσιπροκαμμένων.

u Η εργατική τάξη παράγει τον 
πλούτο της χώρας που τον καρπώνε-
ται δωρεάν η μπουρζουαζία. Γι’ αυτό 
και δικαιούται -όπως ολόκληρη η σκλη-
ρά εργαζόμενη και εκμεταλλευόμενη 
ελληνική κοινωνία- πλήρη ασφάλιση, 
υγειονομική περίθαλψη και αξιοπρε-
πείς συντάξεις, χωρίς να καταβάλλει 
εισφορές. Με χρηματοδότηση από 
τους καπιταλιστές και το κράτος τους.
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Παρά τις γενικευμένες αντιδρά-
σεις, η Κεραμέως προχωρά ακά-

θεκτη στην ψήφιση του νομοσχεδίου 
«Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων 
Ερευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολο-
γικών Φορέων και άλλες διατάξεις». 

Το νομοσχέδιο οδηγεί τα Πανεπι-
στήμια στην καρμανιόλα της αξιολό-
γησης, ενώ τα κολλέγια αναγορεύο-
νται ουσιαστικά σε Πανεπιστήμια με 
το κερασάκι στην τούρτα μιας σειράς 
προηγούμενων ρυθμίσεων να είναι η 
δυνατότητα διορισμού των αποφοί-
των τους στη δημόσια εκπαίδευση, 
χωρίς την προϋπόθεση της ακαδημα-
ϊκής ισοτιμίας των πτυχίων που χορη-
γούν με τα πτυχία των ελληνικών ΑΕΙ.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιτίθε-
ται με μανία στα δημόσια ανώτατα 
Ιδρύματα, τα οποία συνεχώς απαξιοί 
και οδηγεί στο μαρασμό, την υποβάθ-
μιση ή και την εξαφάνιση είτε με την 
προβοκατορολογία περί «βίας και 
ανομίας» είτε με ρυθμίσεις όπως αυ-
τές που περιέχονται στο εν λόγω νο-
μοσχέδιο, ενώ δείχνει υπερβάλοντα 
ζήλο και μεγάλη επιμονή στην ικανο-
ποίηση των αιτημάτων των εμπόρων 
της γνώσης, καθώς οι δεσμεύσεις που 
έχει αναλάβει έναντι του κεφαλαίου 
(ντόπιου και ξένου) είναι, ως φαίνεται, 
πολύ ισχυρές.

Το νομοσχέδιο
Αναλυτικά για το νομοσχέδιο έχου-

με γράψει στην Κόντρα, αρ. φύλ. 1032. 
Εδώ θυμίζουμε τα βασικά σημεία.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, που αντικαθιστά την ΑΔΙΠ με 
αυξημένες αρμοδιότητες, είναι στην 
ουσία το μακρύ χέρι του υπουργείου 
στα Πανεπιστήμια, τα οποία στην 
κυριολεξία ελέγχει και τρομοκρατεί. 
Η υπαιτιότητα κάθε μέτρου που θα 
προκαλεί αντιδράσεις θα φορτώνεται 
στην Εθνική Αρχή και το υπουργείο 
Παιδείας και η κυβέρνηση θα απαλ-
λάσσονται του εγκλήματος.

Το περίφημο «αυτοδιοίκητο» πετιέ-
ται κυριολεκτικά στα σκουπίδια. Μη-
χανισμοί εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης κρίνουν με βάση την 
προσαρμοστικότητα των Ιδρυμάτων 
στα κριτήρια αξιολόγησης και πιστο-
ποίησης που ισχύουν στον Ευρωπαϊκό 
Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπου 
τη στρατηγική χαράσσει το κεφάλαιο 
των ιμπεριαλιστικών κρατών, σύμφω-
να με τις «αναπτυξιακές» πολιτικές 
που επιλέγει κάθε φορά να υπηρετή-
σει, στο έδαφος του σκληρού αντα-
γωνισμού για την ανάπτυξη της κερ-
δοφορίας και την κατάχτηση αγορών.

Η Αρχή έχει το δικαίωμα να αποφα-
σίζει τη συγχώνευση και κατάργηση 
Τμημάτων-Σχολών-Πανεπιστημίων, 
ενώ τα πανεπιστημιακά ιδρύματα 
αγωνιούν να εξασφαλίσουν τα κρι-
τήρια ύπαρξης και λειτουργίας τους.

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής  
χαράζει την εθνική στρατηγική για 
την ανώτατη εκπαίδευση, καταρτί-
ζει τις προγραμματικές συμφωνίες 
του υπουργείου Παιδείας με τα ΑΕΙ 
(είναι δεσμευτικές και αφορούν ιδί-
ως την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και 
αποστολή του ΑΕΙ, τη θέση του στον 
ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώ-
ρο, το συντονισμό των ακαδημαϊκών, 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων του με τις αντίστοιχες 
εξελίξεις σε ιδρύματα του εξωτε-
ρικού και ιδιαίτερα με τις εξελίξεις 
και τις προοπτικές στον Ευρωπαϊκό 

Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
Ερευνας), αποφασίζει τις καταργή-
σεις-συγχωνεύσεις, μετονομασίες 
και διατυπώνει προτάσεις για τη «δι-
εθνοποίηση των ΑΕΙ».

Το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής 
εισηγείται την κατανομή του ετήσιου 
συνολικού προϋπολογισμού επιχο-
ρηγήσεων στα ΑΕΙ, και την ολική ή 
μερική αναστολή της χρηματοδότη-
σης ενός ΑΕΙ αν δεν παρέχει εντός 
ευλόγου χρονικού διαστήματος το 
απαιτούμενο υλικό πληροφόρησης 
και την απαραίτητη τεκμηρίωση για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
Αρχής.

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και 
Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της Αρχής αξι-
ολογεί τα ΑΕΙ και πιστοποιεί εάν 
πληρούν τα κριτήρια οργάνωσης 
προγραμμάτων σπουδών πρώτου, 
δεύτερου και τρίτου κύκλου.

Επίσης, διενεργεί θεματικές αξι-
ολογήσεις  (π.χ. στρατηγική δι-
εθνοποίησης, απορρόφηση των 
αποφοίτων στην αγορά εργασίας, 
διασφάλιση του ακαδημαϊκού περι-
βάλλοντος, ανάπτυξη προγραμμά-
των ηλεκτρονικής μάθησης και δια 
βίου μάθησης, κ.λπ.). Δηλαδή, τα ΑΕΙ 
δεν κρίνονται από το αν η ανάπτυξη 
μιας επιστήμης ωφελεί τον άνθρωπο 
και τις ανάγκες του, αλλά αν ανταπο-
κρίνονται στην «αναπτυξιακή» πολιτι-
κή του κεφαλαίου τη δεδομένη στιγ-
μή (απορρόφηση αποφοίτων από την 
αγορά εργασίας), αν δραστηριοποι-
ούνται σε προγράμματα κατάρτισης 
και διά βίου μάθησης, που αποφέ-
ρουν πρόσθετη χρηματοδότηση και 
βοηθούν το αστικό κράτος να συγκα-
λύπτει την ανεργία και να εξαπατά 
τους άνεργους με φρούδες ελπίδες, 
αν έχουν «στρατηγική διεθνοποίη-
σης» που θα αποφέρει φοιτητές-πε-
λάτες και θα εξασφαλίσει πρόσθετη 
χρηματοδότηση από τα δίδακτρα.

Η πιστοποίηση είναι διαδικασία 
εξωτερικής αξιολόγησης (ράμπο). Βα-
σίζεται σε κριτήρια, μεταξύ των οποί-
ων τα μαθησιακά αποτελέσματα 
(αριθμός «ενεργών» φοιτητών και 
«αιωνίων» αντιστοίχως), τα επιδιω-
κόμενα προσόντα και η ζήτησή τους 
στην αγορά εργασίας, η ποιότητα και 
αποτελεσματικότητα του διδακτικού 
έργου, (τα ΑΕΙ παραρτήματα των κα-
πιταλιστικών επιχειρήσεων).

Η απόφαση πιστοποίησης που θα 
εκδώσει το ΣΑΠ  μπορεί να είναι 
θετική, θετική υπό όρους ή αρνητι-

κή. Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση 
πιστοποίησης ΑΕΙ ή ακαδημαϊκής 
μονάδας για την οργάνωση σπου-
δών και των τριών κύκλων σπουδών 
μπορεί να υπάρξει αναδιάρθρωση, 
συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάρ-
γηση του ΑΕΙ ή της ακαδημαϊκής 
μονάδας. 

Αν εκδοθεί αρνητική απόφαση πι-
στοποίησης προγράμματος σπου-
δών ή εσωτερικού συστήματος δι-
ασφάλισης ποιότητας, ο υπουργός 
Παιδείας μπορεί να περιορίσει τη 
χρηματοδότηση του ΑΕΙ και την 
εισαγωγή νέων φοιτητών στο πρό-
γραμμα σπουδών.

Σημαντικότατη ρύθμιση του νομο-
σχεδίου, που έχει ξεσηκώσει θύελλα 
διαμαρτυριών, είναι ο τρόπος κατα-
βολής της έτσι κι αλλιώς ευτελέστα-
της χρηματοδότησης των Πανεπιστη-
μίων.

Το 80% της τακτικής χρηματοδότη-
σης κατανέμεται σύμφωνα με «αντι-
κειμενικά» κριτήρια (π.χ. ο συνολικός 
αριθμός των εγγεγραμμένων φοι-
τητών ανά πρόγραμμα σπουδών, το 
εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών 
ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα 
σπουδών, η διάρκεια των προγραμ-
μάτων σπουδών, το μέγεθος και η 
γεωγραφική διασπορά του ιδρύμα-
τος) για τα  τελείως απαραίτητα (φως 
νερό τηλέφωνο). 

Το υπόλοιπο 20% κατανέμεται με 
βάση «ενδεικτικούς δείκτες ποιότη-
τας και επιτευγμάτων». Τίθεται, δηλα-
δή, υπό την αίρεση της αξιολόγησης. 

Τέτοιοι δείκτες είναι: Η πορεία 
επαγγελματικής απορρόφησης 
των αποφοίτων. Ο αριθμός μελών 
του επιστημονικού προσωπικού που 
επιτυγχάνουν χρηματοδότηση από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ερευνας. 
Ο αριθμός Κέντρων Αριστείας. Ο 
αριθμός διδακτικού και ερευνητικού 
προσωπικού που κατέχει θέσεις στα 
κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών 
ακαδημαϊκών ή ερευνητικών οργα-
νισμών ή διεθνών επιστημονικών 
εταιριών. Ο αριθμός δημοσιεύσε-
ων ανά καθηγητή. Ο αριθμός ανά 
καθηγητή απλών συμμετοχών σε 
διεθνή ανταγωνιστικά προγράμμα-
τα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
και άλλων διεθνών οργανισμών και 
ο αριθμός ανά καθηγητή συμμετο-
χών με συντονιστικό ρόλο σε αντα-
γωνιστικά προγράμματα έρευνας 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλων 
διεθνών οργανισμών. Η διεθνοποί-

ηση, όπως π.χ. ο αριθμός των αλλο-
δαπών φοιτητών σε αναλογία με το 
συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων 
φοιτητών, των φοιτητών που φοι-
τούν στο ίδρυμα μέσω των ευρω-
παϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, των φοιτητών που 
φοιτούν στο εξωτερικό μέσω ευρω-
παϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, καθώς και ο αριθ-
μός συμφωνιών συνεργασίας με άλ-
λα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι οι δεί-
κτες «ποιότητας» που αναφέρονται 
στο μοντέλο αξιολόγησης είναι αυτοί 
που καθορίζουν τις διεθνείς λίστες 
κατάταξης των Πανεπιστημίων με 
όρους σκληρής ανταγωνιστικότητας.

Τα κολλέγια
Τη στιγμή που η κυβέρνηση των τε-

χνοκρατών, των «αρίστων» (με ανύ-
παρκτα πτυχία ή πτυχία «μαϊμού»), 
των υπουργών χωρίς καν τη στοιχει-
ώδη οπτική της αστικής πολιτικής, 
αλλά με συμπεριφορά «ανθρώπων 
του σωλήνα», απαιτεί

u Από τα ελληνικά δημόσια Πανε-
πιστήμια να ανταποκρίνονται σε ένα 
αδυσώπητο σύστημα αξιολόγησης, 
με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να κα-
ρατομηθούν 

u Από την ελληνική νεολαία να υφί-
σταται ένα διαρκές μαρτύριο αξιολο-
γήσεων, που της στερεί τη χαρά της 
εφηβείας, με συνεχείς εξετάσεις, το 
οποίο μάλιστα θέλει να το ενισχύσει 
επιπλέον (επαναφορά βάσης του 10, 
εξετάσεις με Τράπεζα Θεμάτων για 
όλες τις τάξεις του Λυκείου, συμμετο-
χή του βαθμού του απολυτήριου στο 
βαθμό εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, 
μείωση αριθμού εισακτέων, κ.λπ.)

u Από τα εργαζόμενα νοικοκυριά 
να υφίστανται οικονομική εξάντληση 
των ήδη πενιχρών οικογενειακών προ-
ϋπολογισμών, προκειμένου να αντα-
ποκριθούν στις μορφωτικές απαιτή-
σεις των παιδιών τους (φροντιστήρια, 
ιδιαίτερα, κ.λπ.), που καλλιεργεί το 
σκληρό και ανταγωνιστικό εκπαιδευ-
τικό σύστημα.

Την ίδια στιγμή κάνει σημαία και 
υλοποιεί το όποιος έχει την οικονομι-
κή δυνατότητα μπορεί να αποκτήσει 
(κυριολεκτικά «να αγοράσει») πτυχία, 
χωρίς αξιολόγηση, χωρίς κόπους, αγω-
νίες, εξετάσεις και ξενύχτια, μέσω της 
φοίτησης σε κολλέγια, τα οποία έχουν 
συνάψει συμφωνίες δικαιόχρησης με 
ξένα πανεπιστήμια και τα «πτυχία» και 
τους «τίτλους σπουδών» απονέμουν 
τα ξένα ιδρύματα, με τα οποία είναι 
συμβεβλημένα τα εν λόγω «μαγαζιά» 
των εμπόρων γνώσης και ελπίδων.

Εχει προηγηθεί η Μπολόνια, η εν-
σωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2005/36 με το ΠΔ 38/2010, ο αντι-
δραστικός διαχωρισμός της ακαδη-
μαϊκής ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ) από τα 
επαγγελματικά προσόντα (ΣΑΕΠ). 
Ακολούθησαν ρυθμίσεις τόσο από 
τους συριζαίους, όσο και από την 
Κεραμέως στην κατεύθυνση άρσης 
των περιορισμών που δυσχεραίνουν 
την απόκτηση των επαγγελματικών 

προσόντων και της επαγγελματικής 
ισοτιμίας (αναλυτικά στην Κόντρα, 
αρ. φύλ. 1035).

Το νομοσχέδιο κάνει ένα παραπέρα 
βήμα στην ανωτατοποίηση των κολλε-
γίων. Παρέχει στους αποφοίτους των 
πανεπιστημίων της αλλοδαπής -δηλα-
δή στους αποφοίτους των κολλεγίων- 
το δικαίωμα να συμμετέχουν στους 
διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την 
πρόσληψη στη δημόσια εκπαίδευση, 
χωρίς καν αξιολόγηση της ακαδημαϊ-
κής ισοτιμίας των πτυχίων τους με τα 
πτυχία των ελληνικών ΑΕΙ. Αρκεί να 
κατέχουν αναγνώριση επαγγελματι-
κών προσόντων βάσει της Οδηγίας 
2005/36/ΕΚ ή να κατέχουν αναγνώ-
ριση επαγγελματικής ισοδυναμίας 
τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης με συναφή τίτλο σπου-
δών για κλάδο εκπαιδευτικού.

Στη σχετική ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Παιδείας «επισημαίνεται ότι δι-
καίωμα συμμετοχής, για πρόσληψη ή 
διορισμό ως εκπαιδευτικοί, έχουν 
κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης αναγνωρισμένων 
πανεπιστημίων του εξωτερικού ανε-
ξάρτητα από τον τόπο φοίτησης».

Κοντολογίς, με μια διαρκή σκυτα-
λοδρομία μεταξύ των κυβερνήσεων 
κατεδαφίζεται πέτρα-πέτρα το άρ-
θρο 16 του Συντάγματος, μιας και 
δεν μπόρεσε να καταργηθεί ούτε 
στην πρόσφατη αναθεώρηση, αφού 
συναντά πάντα τη σθεναρή αντίστα-
ση φοιτητών και εκπαιδευτικών και 
προσκρούει στην πεποίθηση της ερ-
γαζόμενης κοινωνίας για δημόσια και 
δωρεάν Παιδεία.

Οι αντιδράσεις
Οι διατάξεις ειδικά για τη χρημα-

τοδότηση των Πανεπιστημίων υπό 
την αίρεση της αξιολόγησης και για 
τα κολλέγια συνάντησαν τις σφοδρές 
αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας.

Παραθέτουμε μερικές:
u ΔΟΕ: «Η κυβέρνηση (με το άρ-

θρο 50 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου 
και σε συνέχεια ανάλογων νομοθετι-
κών ρυθμίσεων προηγούμενων ετών 
και κυρίως του ν.4635/ 30-10-2019 
‘’Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις’’), με πρόσχημα την ανά-
γκη προσαρμογής της Ελλάδας 
στην κοινοτική οδηγία 2005/36 (με 
επιλεκτική ευαισθησία ως προς την 
προσαρμογή στο κοινοτικό δίκαιο, 
αφού δεν την επιδεικνύει και για την 
οδηγία 70 του 1999 που θα οδηγούσε 
σε εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων-
αναπληρωτών και θα άνοιγε την 
πόρτα στην πραγματοποίηση όλων 
των διορισμών μόνιμων εκπαιδευτι-
κών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση) 
προχωρά στην ολέθρια για τη δημό-
σια εκπαίδευση κίνηση υποβάθμισης 
του κύρους των πανεπιστημιακών 
πτυχίων και την εξίσωσή τους με τους 
τίτλους κολλεγίων... Η εξίσωση αυτή 
των τίτλων των κολλεγίων με τους 
τίτλους Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν 
αποτελεί υποχρέωση προσαρμογής 
της Ελλάδας στην κοινοτική οδηγία, 
αφού η σχετική ειδοποιητική επιστο-
λή της Ε.Ε. αναφέρεται κυρίως στις 
χρονοβόρες διαδικασίες του ΔΟΑ-
ΤΑΠ,  αλλά πολιτική απόφαση που 
εκχωρεί σημαντικό κομμάτι των αρ-
μοδιοτήτων της χώρας που ουδέποτε 
εκχωρήθηκαν ούτε καν με τη συνθήκη 
της Λισσαβόνας».

u ΟΛΜΕ: «Στα βήματα προηγού-

Τα Πανεπιστήμια στην καρμανιόλα της αξιολόγησης,
τα κολλέγια ισότιμα με τα Πανεπιστήμια!

Το νομοσχέδιο του αίσχους
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μενων αντιεκπαιδευτικών μέτρων, τα 
πτυχία των ιδιωτικών κολλεγίων, που με 
τον ν.4635/30.10.2019 διαθέτουν πλέον 
επαγγελματική ισοτιμία με τα πτυχία 
των ελληνικών ΑΕΙ, θα θεωρούνται και 
τυπικό προσόν μόνιμου διορισμού και 
πρόσληψης αναπληρωτών. Η κυβέρνηση  
παρακάμπτει πλαγίως το άρθρο 16 που 
δεν μπορεί να αλλάξει με συνταγματική 
αναθεώρηση.

Η ΝΔ αλλάζει τον καταστατικό χάρτη 
της εκπαίδευσης για να αποδώσει νέο πε-
δίο κερδοσκοπίας στην αγορά. Ενισχύει 
την ιδιωτική εκπαίδευση, επιχειρηματίες 
και σχολάρχες, εμπορευματοποιεί τα 
πτυχία, κατασυκοφαντεί κι επιτίθεται 
ποικιλοτρόπως στη δημόσια εκπαίδευση 
και με κάθε ευκαιρία. Η χρηματοδότησή 
της μειώνεται στον προϋπολογισμό του 
2020, σχολεία παραμένουν χωρίς εκπαι-
δευτικούς και φαντάροι διδάσκουν πλη-
ροφορική στην Κάσο».

u Σύνοδος Πρυτάνεων: «Σχετικά με 
τις διατάξεις για τη χρηματοδότηση των 
Ιδρυμάτων, όπως προβλέπονται στο άρ-
θρο 16, επισημαίνουμε ότι η τακτική χρη-
ματοδότηση οφείλει να καλύπτει πλήρως 
τις λειτουργικές δαπάνες των Πανεπιστη-
μίων και θεωρούμε, ότι δεν είναι ορθή η 
σύνδεση μέρους (20%) της τακτικής χρη-
ματοδότησης με την επίτευξη στόχων. Η 
πρόβλεψη αυτή έρχεται σε αντίθεση με 
τη συνταγματική υποχρέωση της Πολιτεί-
ας να χρηματοδοτεί επαρκώς τη δημόσια 
Ανώτατη Εκπαίδευση».

u Σύγκλητος ΕΜΠ: «Η επαγγελματική 
εξίσωση των αποφοίτων των κολλεγίων με 
τους αποφοίτους δημόσιας ανώτατης εκ-
παίδευσης υποβαθμίζει περαιτέρω τη δη-
μόσια εκπαίδευση, οξύνει το πρόβλημα 
της ανεργίας των αποφοίτων των πανεπι-
στημίων και εμπορευματοποιεί ένα κοινω-
νικό αγαθό αίροντας στην πράξη το άρ-
θρο 16 του Συντάγματος» Για τη σύνδεση 
χρηματοδότησης των πανεπιστημίων με 
την αξιολόγησή τους, η Σύγκλητος ανα-
φέρει: «Μια τέτοια λογική παρουσιάζει 
σημαντικά προβλήματα όσον αφορά στα 
κριτήρια αξιολόγησης και οδηγεί στον 
ανταγωνισμό των Ιδρυμάτων». «Οδηγεί 
δε σε περικοπές, σε ένα ήδη ασφυκτικό 
κλίμα εξαιτίας των μειώσεων των προϋ-
πολογισμών τα τελευταία χρόνια και της 
υποστελέχωσης των πανεπιστημίων».

u Οι διατάξεις για την αξιολόγηση των 
ΑΕΙ και τα κολλέγια έβγαλαν στους δρό-
μους φοιτητές και εκπαιδευτικούς. 

ΥΓ1: Αφού έβαλε το χεράκι του, ως 
κυβέρνηση, στην ανωτατοποίηση των 
κολλεγίων, ο ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε αίτημα 
ονομαστικής ψηφοφορίας στη Βουλή 
για τα  κολλέγια, τη χρηματοδότηση των 
ΑΕΙ και την αναστολή λειτουργίας των 37 
νέων πανεπιστημιακών τμημάτων.

ΥΓ2: Επικαλούμενη λόγους «δημοσίου 
συμφέροντος» (!), λες και πρόκειται για 
κάποιο απόρρητο έγγραφο, η Κεραμέως 
αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει την αιτιολο-
γημένη «γνώμη» 4061 της Κομισιόν, όπως 
της ζητά η αντιπολίτευση,  την οποία επι-
καλείται για να προωθήσει τη ρύθμιση για 
τα κολλέγια. Αποδεικνύει έτσι τον πανικό 
της και ότι η ρύθμιση είναι καθαρά προϊόν 
πολιτικής απόφασης και όχι παραγγελία 
της ΕΕ.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τα επίση-
μα κείμενα της ΕΕ («Μορφές δικαίου της 
ΕΕ») ... «Η ‘’γνώμη’’ είναι ένα εργαλείο που 
επιτρέπει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να 
διατυπώνουν την άποψή τους, χωρίς να 
επιβάλλουν νομικές υποχρεώσεις σχε-
τικά με το αντικείμενο της γνωμοδότη-
σης. Οι γνώμες δεν έχουν δεσμευτική 
ισχύ».

Γιούλα Γκεσούλη

Ξεσαλώνει το πανεπιστημιακό κατεστημένο
Ανέκαθεν στο πανεπιστημιακό 

κατεστημένο υπήρχαν άτομα 
και συνέβαιναν γεγονότα που επι-
βεβαίωναν το ρόλο του ως θεσμού 
του αστικού συστήματος εξουσίας. 
Βεβαίως, σημειώθηκαν και ισχυρές, 
σχεδόν καθολικές, αντιστάσεις στην 
κυβερνητική πολιτική (Διακήρυξη 
της Μπολόνια), σε περιπτώσεις που 
ευθέως βαλλόταν η αξιοπιστία των 
ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων 
και κατά συνέπεια και η θέση και ο 
ρόλος των πανεπιστημιακών καθη-
γητών και των διοικήσεων των ΑΕΙ. 

Ομως, από τότε έχουν περάσει 
δυο δεκαετίες και έχει κυλήσει 
πολύ νερό στ’ αυλάκι. Η σταθερή 
υποχρηματοδότηση της δημόσιας 
εκπαίδευσης, οι συνεχείς νομοθε-
τικές ρυθμίσεις που οδήγησαν με 
μαθηματική ακρίβεια στην εμπο-
ρευματοποίηση της εκπαίδευσης 
και στη λειτουργία των ΑΕΙ ως επι-
χειρήσεων ΑΕ, η στροφή με μεγά-
λη ένταση -ειδικά στις λεγόμενες 
παραγωγικές σχολές- στην έρευνα 
κατ’ εντολή των καπιταλιστικών επι-
χειρήσεων, τα ανταλλάγματα κάτω 
και πάνω απ’ το τραπέζι που οδή-
γησαν τα Πανεπιστήμια να αποδέ-
χονται μέτρα που ευθέως βάλλουν 
κατά των φοιτητικών και εργασιακών 
δικαιωμάτων των εργαζόμενων και 
γενικότερα η υποχώρηση του κινή-
ματος και της ταξικής συνείδησης 
που άνοιξε πόρτες και παράθυρα σε 
αντιδραστικές-αντιεκπαιδευτικές 
πολιτικές και νοοτροπίες, οδήγησαν 
και το πανεπιστημιακό κατεστημένο 
σε μαζική στροφή σε νεοφιλελεύθε-
ρες επιλογές.

Η προβοκατορολογία της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη περί «βίας και 
ανομίας» στα ΑΕΙ, η γενικευμένη 
καταστολή και το δόγμα της «τάξης 
και ασφάλειας», το κλίμα και οι προ-
ωθούμενες πολιτικές ενός γενικού 
ξεπουλήματος, ιδιωτικοποίησης και 
πλήρους υποταγής στα κελεύσματα 
και τις ορέξεις του κεφαλαίου (ντό-
πιου και ξένου) οδήγησαν το πανε-
πιστημιακό κατεστημένο σε άνευ 
προηγουμένου ξεσάλωμα.

Το στίγμα το έδωσε η 92η Σύνο-
δος των Πρυτάνεων. Αφού πρώτα 
κράτησαν μυστική την τοποθεσία 
πραγματοποίησης της Συνόδου, οι 
Πρυτάνεις κάθισαν και συζήτησαν 
σε θετικό κλίμα με την υπουργό 
Κεραμέως, όταν απέξω τα ΜΑΤ μα-
τοκυλούσαν τους φοιτητές που δια-
δήλωναν.  Επειτα, με προβοκατόρικη 
διάθεση, χαρακτήρισαν «συγκρουσι-
ακό επεισόδιο μεταξύ ομάδας φοι-
τητών και αστυνομίας» τον ανηλεή 
ξυλοδαρμό της διαδήλωσης των 
φοιτητών που κατέληξε σε τραυμα-
τισμό τεσσάρων φοιτητών, ένας εκ 
των οποίων χρειάστηκε να υποστεί 
χειρουργική επέμβαση, ενώ απλά τα 
γεγονότα τούς προκάλεσαν «θλίψη» 
και «έντονο προβληματισμό».

Στο ίδιο μήκος κύματος (τελείως 
υποτονική) είναι και η απόφαση που 
εξέδωσαν για το νομοσχέδιο-έκτρω-
μα της Κεραμέως για την αξιολόγη-
ση των Πανεπιστημίων και την ισοτι-
μία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
με τα κολλέγια.

Το γενικότερο πλαίσιο τροφοδοτεί 
και υποθάλπει συμπεριφορές Συ-

γκλήτων και πανεπιστημιακών που 
θυμίζουν άλλες σκοτεινές εποχές.

Τα παρακάτω παραδείγματα μόνο 
μεμονωμένα περιστατικά δεν είναι, 
όμως αυτά ήρθαν στο φως της δη-
μοσιότητας, επειδή συλλογικότητες 
φοιτητών και εργαζόμενων στα Πα-
νεπιστήμια δε δίστασαν να καταγ-
γείλλουν.

u Σύλλογος Διοικητικού Προ-
σωπικού Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων: «Στην τελευταία Σύγκλητο 
(12/12/2019) επιχειρήθηκε να απα-
γορευθεί στο Σύλλογό μας, να τοπο-
θετηθεί μέσω της προέδρου του για 
τα σοβαρότατα ζητήματα που απα-
σχολούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο 
και τους εργαζόμενους σε αυτό. Για 
μια ακόμη φορά Αντιπρύτανης μας 
εμπόδισε να τοποθετηθούμε και 
με υποτιμητικές και αλαζονικές εκ-
φράσεις (παρόμοιες έχουν και στο 
παρελθόν χρησιμοποιηθεί για συνα-
δέλφισσες/ους μας) που μας θίγουν 
σαν εργαζόμενους, προσπάθησε να 
φιμώσει το Σύλλογό μας, τη μοναδι-
κή φωνή που αντιστέκεται και αγωνί-
ζεται στη Σύγκλητο, εκτός από τους 
φοιτητές. Μια Σύγκλητο που ενώ τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
Πανεπιστήμιο είναι τεράστια δεν τα 
συζητά και γίνεται, χωρίς καν ψηφο-
φορία, εντολοδόχος των εκάστοτε 
κυβερνήσεων και των πολιτικών τους 
για τη διάλυση του Δημόσιου Πανε-
πιστήμιου...

Καμία συζήτηση δεν έγινε και δεν 
γίνεται για την υποστελέχωση των 
Υπηρεσιών, για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, για 
τα θέματα που ανελλιπώς βάζει ο 
σύλλογός μας σε κάθε Σύγκλητο. 
Καμία συζήτηση για τους συμβασι-
ούχους συναδέλφους μας που δου-
λεύουν σε άθλιο καθεστώς ανασφά-
λειας χρόνια τώρα, εξυπηρετώντας 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Με την 
ίδια ευκολία όμως που συμφώνησαν 
με την προηγούμενη Κυβέρνηση να 
ανοίξουν καινούργια τμήματα, με 
την ίδια ευκολία συμφωνούν με την 
τωρινή να κλείσουν. Οι φοιτητές, οι 
εργαζόμενοι, η ίδια η κοινωνία, που 
στενάζει από τις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές, δεν υπάρχουν στο κάδρο.

Για εκείνο το θέμα όμως, για το 
οποίο γίνονται εκτενέστατες συ-
ζητήσεις είναι τα ΠΕΚ (ερευνητικά 
κέντρα ΝΠΙΔ), η πεμπτουσία της επι-
χειρηματικοποίησης και μαζί με τα 
ΣΔΙΤ, της ιδιωτικοποίησης των Πα-
νεπιστημίων και το μοίρασμά τους. 
Ωστόσο, διεκδικούν και δημόσιο 
χρήμα γι’ αυτά από τους μειωμένους 
κατά 40% προϋπολογισμούς των 
Πανεπιστημίων και ‘’κλέβουν’’ δύο 
(2)  οργανικές θέσεις από τις ελάχι-
στες που υπάρχουν για τις τραγικά 
υποστελεχωμένες υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου. Και στο θέμα αυτό 
“απαγορεύεται δια ροπάλου” να 
τοποθετηθεί κάποιος ενάντιά τους. 
Εκεί η ελευθερία του λόγου δεν 
υφίσταται. Μαζί με την κατάργηση 
του ασύλου από την Κυβέρνηση, οι 
Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων κατήργησαν και την 
ελευθερία του λόγου, με την ανοχή 
των μελών της Συγκλήτου, οι οποίοι 
δεν αντέδρασαν στην απαράδεκτη 
επίθεση και  προσπάθεια φίμωσης 

του Συλλόγου μας...».
u Φοιτητικοί σύλλογοι Αριστο-

τέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλο-
νίκης πραγματοποίησαν παράστα-
ση διαμαρτυρίας και επιχείρησαν 
να συζητήσουν με τις Πρυτανικές 
Αρχές στο κτίριο της Διοίκησης. Οι 
Πρυτανικές Αρχές (που απαιτούσαν 
να παρίσταται μόνο αντιπροσωπεία 
φοιτητών και όχι όλοι οι παρευρι-
σκόμενοι) διέκοψαν τη συζήτηση 
και αποχώρησαν.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι καταγγέλ-
λουν ότι «εδώ και δυόμιση ώρες με 
εντολή της Πρυτανείας ΑΠΘ ο 7ος 
και 8ος όροφος του κτιρίου διοίκη-
σης είναι κλειδωμένοι με λουκέτο. 
Οι εργαζόμενοι μένουν κλειδωμένοι 
και δεν μπορούν να αποχωρήσουν.  
Ολα αυτά γιατί ο πρύτανης αρνεί-
ται να συναντήσει τους φοιτητές 
που ζητάν επίσημη τοποθέτηση και 
καταδίκη του νομοσχεδίου για την 
αξιολόγηση που κατατέθηκε την 
Παρασκευή στη Βουλή».

u Ψήφισμα του ΔΣ του Φ.Σ. 
Μαθηματικού Αθήνας: «Καταγγέλ-
λουμε την κατάπτυστη και χυδαία 
στάση του κ. ... τις τελευταίες μέρες. 
Για ακόμα μια φορά, ο κ. ... συνέχισε 
το κρεσέντο αυταρχισμού σε βάρος 
των φοιτητών.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 13/01 
έσπασε τασάκι στα πόδια φοιτητών 
που κάπνιζαν στο διάδρομο του 3ου 
ορόφου του Μαθηματικού, ενώ την 
Τρίτη 14/01 έβριζε και έκανε χυδαί-
ες χειρονομίες προς φοιτητές οι 
οποίοι, ως αντίδραση σε αυτή την 
αυταρχική του πράξη, του προσέφε-
ραν αστειευόμενοι ένα τσιγάρο. Ο 
ίδιος απάντησε ακόμα και με το να 
κατεβάσει το παντελόνι του μπρο-
στά σε δεκάδες φοιτητές που ήταν 
παρόντες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. 
... βιαιοπραγεί σε βάρος φοιτητών, 
καθώς τον Οκτώβριο του 2018 επι-
τέθηκε σε φοιτητή κατά τη διάρκεια 
κινητοποίησης για το ζήτημα της 
διδακτικής επάρκειας. Είναι ο ίδιος 
καθηγητής που επικαλέστηκε την 
ενόχλησή του για την παρουσία του 
Φοιτητικού Συλλόγου στη Γενική Συ-
νέλευση Τμήματος στις 14/01 για το 
ζήτημα των μετεγγραφέντων φοιτη-
τών...».

u Αυτόνομη Συνέλευση Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων (φοιτητικό σχή-
μα). «Καταγγελία ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΘΗΓΗ-
ΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Α…Θ… 

Το εξάμηνο που μας πέρασε, μέ-
σα στις αίθουσες του Πανεπιστήμιου 
Ιωαννίνων και ειδικότερα στο νεοσύ-
στατο τμήμα Ψυχολογίας, στην αί-
θουσα 4, κάθε Δευτέρα γινόταν κάτι 
που για πολύ καιρό μας είχε αφήσει 
όλους στην σιωπή και στον φόβο με 
το τι θα γινόταν εάν μιλούσαμε για 
αυτό! 

Το χρονικό: Συγκεκριμένα, στο μά-
θημα επιλογής του καθηγητή Θ… Α. , 
‘’Αναπτυξιακή-Γνωστική Ψυχολογία’’ 
στα πλαίσια της συζήτησης σχετικά 
με τον τρόπο διεξαγωγής της επερ-
χόμενης εξεταστικής μετά από την 
υποτίθεται “δημοκρατική“ συζήτηση 
μεταξύ αυτού και των φοιτητών απο-
φασίστηκε η εξέταση να χωριστεί σε 
δύο ομάδες. Η μια ομάδα θα έδινε 
εξετάσεις με άξονα μόνο το σύγγρα-

μα του συγκεκριμένου μαθήματος 
και 400 σελίδες PowerPoint ενώ η 
άλλη ομάδα θα έδιναν εξετάσεις 
ΜΟΝΟ από τις σημειώσεις που 
είχε στην διάθεση του ο Θ… Α., τις 
οποίες ισχυρίστηκε αφενός ότι δεν 
μπορεί να τις ανεβάσει στην δια-
δικτυακή πλατφόρμα *e-course* 
με το πρόσχημα των πνευματικών 
δικαιωμάτων και αφετέρου ότι θα 
ήταν καλύτερο να τις προμηθεύσει 
ο ίδιος στα ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΤΟ-
ΜΑ  που θα έγραφαν το όνομά τους 
σε ένα χαρτί εκείνη την ημέρα, με το 
αντίτιμο των 8,00 € έκαστος, ισχυρι-
ζόμενος ότι αν τις διαθέσει στα βι-
βλιοπωλεία η τιμή των σημειώσεων 
αυτών θα έφτανε τα 12,00 €. Στην 
επόμενη, λοιπόν, διάλεξη ο καλός 
μας σαμαρείτης έφερε το σακου-
λάκι του γεμάτο ψιλά και μια ουρά 
από άτομα γέμισε την αίθουσα. Οσα 
άτομα σημειώθηκαν εκείνη την μέρα 
από πράσινο στάμπιλο μπορούσαν 
να δώσουν εξετάσεις με αυτόν τον 
τρόπο. Ολα καλά μέχρι εδώ;  Ισως 
όχι πολύ. Στις επόμενες διαλέξεις, ο 
Θ… αρνήθηκε στα άτομα που είχαν 
επανεκτυπώσει τις σημειώσεις από 
τρίτον -σε κάποιο βιβλιοπωλείο- να 
γράψουν με αυτό τον τρόπο εξετά-
σεις ισχυριζόμενος ότι η προθεσμία 
έχει τελειώσει και όλοι όσοι έμειναν 
εκτός θα γράψουν διαφορετικές 
εξετάσεις με ύλη του συγγράματος! 
Το χειρότερο; Οι ίδιες σημειώσεις 
εκτυπωμένες από τους φοιτητές σε 
βιβλιοπωλεία κόστιζαν μόλις 3,70 € 
!!!!! Κάτι ακόμη σημαντικό είναι ότι 
το PowerPoint της άλλης ομάδας 
δόθηκε στους φοιτητές σε στικάκι, 
πράγμα που θα μπορούσε να κάνει 
και σε αυτές τις σημείωσεις!  Τι και 
αν φοιτητές προσπαθούσαν να του 
εξηγήσουν ότι έχουν στα χέρια τους 
τις ίδιες σημειώσεις;;; Ο αναφερόμε-
νος ήταν απόλυτος!...

...Και να ήταν μόνο αυτό; Σε αιτή-
ματα των φοιτητών για παραπάνω 
ώρα εξέταση ο ίδιος απαντούσε: 
“Εάν θέλετε παραπάνω ώρα τότε 
να περιμένετε και πιο δύσκολα θέ-
ματα!“. Τα πολύ συχνά απειλητικά 
σχόλια του ίδιου λέγοντας : “Εάν πιά-
σει κάποιον να αντιγράφει  θα τον 
‘πάει’ στο συμβούλιο καθηγητών“, 
“Η εξέταση θα είναι αυστηρά 1 ώρα 
και όποιος αργήσει θα παραδώσει το 
γραπτό κατευθείαν στην γραμματεία 
καθώς δεν είναι υποχρεωμένος να το 
διορθώσει“, “Δεν εύχεστε να επιτη-
ρώ μόνος μου!“ με αποκορύφωμα το 
ότι “Οι επιτηρητές που θα βάλω είναι 
σκυλιά, θα σας πάνε κατευθείαν στο 
συμβούλιο καθηγητών. Και εάν δουν 
κανένα κοριτσάκι με φουστίτσα, θα 
την σηκώσουν να δουν αν κρύβετε 
κάτι εκεί!“. Απειλές; Σεξιστικά σχό-
λια; Τι να πρωτοαναφέρουμε από 
τον συγκεκριμένο; Πάτησε πάνω 
στις πλάτες των φοιτητών του και 
για να βγάλει χρήματα αλλά και για 
να προσπαθήσει να τους γελοιοποι-
ήσει με απειλές! Τέρμα όμως! Αρκε-
τά μείναμε στην σιωπή! Γιατί έπρεπε 
να περιμένουμε τόσο καιρό για να 
αντιδράσουμε ενώ όλοι γνωρίζαμε 
για αυτά; 

Η περίπτωση του καθηγητή Θ…, 
ενώ είναι άκρως εξοργιστική, είναι 
μόνο μία από τις πολυάριθμες πε-
ριπτώσεις καθηγητικής αυθαιρεσί-
ας...».
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Μανιπουλάρισμα
Ας θεωρήσουμε ότι η δημοσκόπηση είναι γνήσια, όχι μαϊμουδι-

σμένη (πράγμα που σπάνια -για να μην πούμε ποτέ- συμβαίνει).  Και 
λίγο είναι το 55,5% που αξιολογεί ως «πάρα πολύ καλή», «πολύ καλή» 
και «αρκετά καλή» την επιλογή της Σακελλαροπούλου για την προ-
εδρία της Δημοκρατίας. Με τέτοιο δημοσιογραφικό βομβαρδισμό 
επαινετικών σχολίων, με τόσες αγιογραφίες, με τέτοια διακομματική 
συναίνεση, είναι λογικό να καλλιεργηθεί θετική εικόνα για ένα πρό-
σωπο σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό, που δεν έχει εμπλακεί στην 
πολιτική αντιπαράθεση. Ενα 18% εμφανίζεται να μην τη γνωρίζει και 
να μην παίρνει θέση, σώζοντας τρόπον τινά τη σοβαρότητά του. Ενώ 
το 23% που τη θεωρεί «λίγο» ή «καθόλου καλή» θα πρέπει να προ-
έρχεται κυρίως από ανθρώπους που δε μασάνε το κουτόχορτο της 
αστικής δημοκρατίας ή γνωρίζουν τη δράση της Σακελλαροπούλου 
ως ανώτατης διοικητικής δικαστίνας.

Εκεί, όμως, που η δημοσκόπηση κυριολεκτικά «τα σπάει» είναι 
όταν εμφανίζει το 54,6% να θεωρεί «πολύ» ή «αρκετά πιθανό» ένα 
«θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με το 39,2%  να 
θεωρεί «όχι και τόσο» ή «καθόλου» πιθανό ένα τέτοιο επεισόδιο. 
Πώς κατέληξε η πλειοψηφία στο συμπέρασμά της; Εκανε κάποια σε 
βάθος ανάλυση των δεδομένων; Αστεία πράγματα. Ακούει ολημερίς 
τους διάφορους «ειδικούς» να αραδιάζουν σενάρια από τις ραδιο-
τηλεοπτικές συχνότητες και… βγάζει συμπέρασμα. Και ίσως ετοι-
μάζεται να σκύψει το κεφάλι μπροστά στα νέα συμβόλαια αγοράς 
πολεμικού υλικού. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο στόχος των «ειδικών» 
της πολεμολαγνείας και πολεμοϋστερίας.

Την πάτησε
Ηταν στραβό το κλήμα του Βορίδη, ήρθε κι η βασιλόπιτα και το 

αποτελείωσε. Ο,τι και να λέει ο Βορίδης εκ των υστέρων, όσο μάγκας 
κι αν το παίζει (θα τα πληρώσω από την τσέπη μου, με τα λεφτά που 
πήρα αποζημίωση από τον Καμμένο), όση στήριξη κι αν του προσφέ-
ρουν οι «άκρες» του στα ΜΜΕ, οι εντυπώσεις έμειναν και έγραψαν 
«μείον» για τον αναβαπτισμένο ακροδεξιό. Διότι, σου λέει ο άλλος: 
τι είσαι, μάνατζερ επιχείρησης και οργανώνεις «γκράντε» κοπή βα-
σιλόπιτας με τόσα ευρώ το κεφάλι; Κι άμα είσαι τόσο «λαρτζ», γιατί 
δεν τα πλήρωνες από την αρχή από την τσέπη σου; Το έκανες μόνο 
όταν σε έβγαλαν στη σέντρα και τότε θυμήθηκες και τον Καμμένο, 
για να την πεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Το πιο εκπληκτικό που είπε -αποκαλύπτοντας έτσι τον πανικό του- 
είναι το εξής: υπάρχει σχετικό κονδύλι για εκδηλώσεις στο υπουρ-
γείο, επομένως ακόμα κι αν δε χρησιμοποιούσα τα λεφτά για τη 
γιορτή της βασιλόπιτας, αυτά δε θα επέστρεφαν στον ελληνικό λαό!

Αποδιοπομπαίος τράγος
Αλλη μια δικογραφία για μίζες με εμπλεκόμενο τον Ακη Τσοχα-

τζόπουλο, έφτασε στη Βουλή από την Εισαγγελία Διαφθοράς. Η υπό-
θεση αφορά σύμβαση με τη Siemens την περίοδο 2001-2006 για 
την προμήθεια τηλεφωνικών πινάκων από το στρατό. Οι εισαγγελείς 
εκτιμούν ότι από αυτή τη σύμβαση επήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο 
ζημιά ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Η Τουλουπάκη έχει ασκήσει ποινική δίωξη σε καμιά τριανταριά μη 
πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων είναι και ο περιβόητος αρχι-
μάνατζερ της Siemens στην Ελλάδα Μ. Χριστοφοράκος. Το μόνο 
πολιτικό πρόσωπο που εμπλέκεται είναι ο ήδη φυλακισμένος στον 
Κορυδαλλό Ακης Τσοχατζόπουλος, ο οποίος έχει επιλεγεί ως αποδιο-
πομπαίος τράγος ολόκληρου του αστικού πολιτικού συστήματος. Οχι 
πως είναι αθώα περιστερά ή ότι τον παραφορτώνουν με κατηγορίες, 
αλλά αναρωτιέται κανείς: μόνον αυτός ήταν «λαδιάρης»; Πριν από 
αυτόν και μετά από αυτόν, όλοι ήταν καθαροί σαν το φρέσκο χιόνι; 
'Η μόνον ο Ακης ήταν απρόσεκτος και άφησε πίσω του ίχνη; Θα 
πρέπει να είναι κάποιος εξαιρετικά αφελής για να το πιστέψει. Εμείς 
τουλάχιστον δεν είμαστε.

Προεδρική πρόκληση
Η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων και η DIRECTION 

BUSINESS NETWORK αποφάσισε να οργανώσει συνέδριο με θέ-
μα «Για ένα Σύγχρονο, Αναπτυξιακό και Φιλικό Κράτος». Ουδεμία 
έκπληξη. Τα διάφορα «μαγαζιά» των καπιταλιστών πάντοτε θέλουν 
να έχουν λόγο στην οργάνωση του κράτους. Και πάντοτε εξαπολύ-
ουν πυρά κατά των εργαζόμενων στο δημόσιο (ποτέ δεν κάνουν το 
ίδιο για τη ρεμούλα, τη διαφθορά, τις μίζες που χαρακτηρίζουν τις 
σχέσεις των καπιταλιστικών επιχειρήσεων με τις πολιτικές κάστες 
που ως κυβερνήσεις διαχειρίζονται το κράτος). Ούτε μιλούν για την 
κατεξοχήν κρατικοδίαιτη τάξη της ελληνικής κοινωνίας, την τάξη των 
καπιταλιστών όλων των κλάδων.

Το προκλητικό με το συγκεκριμένο συνέδριο είναι ότι το έθεσε υπό 
την αιγίδα του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Παυλόπουλος, ο οποίος 
και θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του. Εθεσε υπό την αιγίδα 
του μια φιέστα με θέμα τη… διδαχή των ανώτατων και ανώτερων 
στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης για το πώς 
ο «ιδιωτικός τομέας» θα «διαδραματίσει ενεργό ρόλο και  στο εν λό-
γω εγχείρημα» (στον «αναπτυξιακό μετασχηματισμό του κράτους»!

Nα τη χαίρεστε… και κόψτε το παραμύθι
Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου εκλέ-

χτηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
με πρόταση Μητσοτάκη και θετικές ψή-
φους από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Με 
γεια τους με χαρά τους, αλλά καλά θα κά-
νουν να κόψουν τα παραμύθια (κι αυτοί 
και τα παπαγαλάκια τους), για την αυτο-
δημιούργητη επιστήμονα, με το τεράστιο 
επιστημονικό έργο, το βαρύ βιογραφικό,  
τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες και τη 
ζωοφιλία (αγαπάει τις γάτες, λέει!).

u Οταν ο πατέρας σου υπήρξε ανώτα-
τος δικαστής, αντιπρόεδρος του Αρείου 
Πάγου, χρειάζεται θράσος για να χαρα-
κτηριστείς αυτοδημιούργητος. Μ' αυτή 
την έννοια, αυτοδημιούργητος είναι και 
ο Μητσοτάκης και ο… Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης.

u Το… βαρύ βιογραφικό είναι το πτυ-
χίο της Νομικής Αθήνας. Οτιδήποτε 
πέραν αυτού είναι… διαματαρισμός. Η 
κ. Σακελλαροπούλου, το μακρινό 1990, 
πήρε εκπαιδευτική άδεια ενός έτους 
(είχε διοριστεί στο ΣτΕ από το 1982, στα 
26 της) και «παρακολούθησε μαθήματα 
συνταγματικού και διοικητικού δικαίου 
μεταπτυχιακού επιπέδου στο Πανεπιστή-
μιο της Σορβόννης, PARIS II». Ακροάτρια 
υπήρξε, όχι μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Και 
μεταπτυχιακό δε διαθέτει. Οχι ότι αυτό 
είναι προς θάνατο, αλλά να ξέρουμε για 
τι μιλάμε.

u Ο Ν. Αλιβιζάτος, εκ των υμνητών της 
νέας προέδρου, μας ενημέρωσε ότι αυτή 
«παρακολουθεί καθημερινά όχι μόνον τον 
ελληνικό αλλά και τον ξένο Τύπο, ταξιδεύ-
ει πολύ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δια-
βάζει λογοτεχνία, βλέπει εκθέσεις, με δυο 
λόγια ζει τη ζωή της». Προφανώς, θέλησε 
να μας πει ότι έχει… διεθνή εμπειρία. Και 
μια μακαρίτισσα θεια μου, που χήρεψε 
νωρίς, έκανε τρία ταξίδια το χρόνο και 
γύρισε όλο τον κόσμο, αλλά δε διανο-
ήθηκε ποτέ να προβληθεί ως… διεθνής 
αναλύτρια.

u Το «επιστημονικό έργο» της κ. Σα-
κελλαροπούλου είναι άρθρα σε περιοδι-
κά, κυρίως τα τελευταία χρόνια, που χά-
ραζε την όδευσή της προς την προεδρία 
του ΣτΕ, υποστηριζόμενη από το γνωστό 
για τις διασυνδέσεις του σημιταριό.

Τι μένει όταν ξεφουσκώνουν οι υμνητι-
κοί χαρακτηρισμοί; Μια δικαστίνα καρι-
έρας, που πάντα ήξερε με ποια πλευρά 
να πάει. Αλλωστε, αν δεν το ξέρεις αυτό, 
δύσκολα φτάνεις στα ύπατα αξιώματα.

u Ηταν στο Ε' Τμήμα του ΣτΕ επί Μ. 
Δεκλερή, όταν διαμορφώθηκε μια περι-
βαλλοντική νομολογία, η οποία -χωρίς να 
βγαίνει έξω από τα όρια του συστήματος- 
έβαζε κάποιους φραγμούς στην άγρια 
καπιταλιστική αυθαιρεσία, το πλιάτσικο 
και τη λεηλασία του περιβάλλοντος. Ο 
Δεκλερής έφυγε, η νεότερη νομολογία 
άρχισε να αφυδατώνει την προηγούμενη 
(μέχρι που την εξαφάνισε τελείως), ενώ 
το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος που 
δημιούργησε ως συνταξιούχος δικαστής 
περιθωριοποιήθηκε από το ίδιο το Ε' Τμή-
μα του ΣτΕ, που άρχισε να εκδίδει απο-
φάσεις νομιμοποίησης ακόμα και των πιο 
στυγνών περιβαλλοντικών εγκλημάτων 
(είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον 
οποίο το Ε' Τμήμα πέταξε στα σκουπίδια 
την ογκώδη μελέτη του Παρατηρητήρι-
ου Περιβάλλοντος και νομιμοποίησε το 
φαραωνικό κατασκεύασμα του Μελισ-
σανίδη στη Νέα Φιλαδέλφεια). Η Σα-
κελλαροπούλου ακολούθησε το δρόμο 
αυτής της μετάλλαξης. Οπως δήλωσε ο 
Αλιβιζάτος, «απέκτησε οξύ περιβαλλοντι-
κό αισθητήριο (και εδώ χωρίς τις γνωστές 
υπερβολές)». Που σημαίνει ότι ψήφισε 
υπέρ του περιβαλλοντικού εγκλήματος 
στις Σκουριές της Χαλκιδικής, παρά τη 
μαζική λαϊκή κατακραυγή. Μιλάμε για 
τεράστια ευαισθησία, περιβαλλοντική 
και κοινωνική…

u Πιστώνουν στη Σακελλαροπούλου 
ότι το 2001 τάχθηκε υπέρ της μη αναγρα-
φής του θρησκεύματος στις ταυτότητες.  
Ο Σημίτης προωθούσε τη σχετική ρύθ-
μιση, εφαρμόζοντας αποφάσεις της ΕΕ. 
Και το πέτυχε. Η Σακελλαροπούλου (και 
όχι μόνον αυτή) ήταν με την πλειοψηφία.  
Στο νόμο για την ιθαγένεια των παιδιών 
των μεταναστών (νόμος Ραγκούση) ήταν 
με τη μειοψηφία. Και πάλι ήταν με το 
στρατόπεδο του πασοκικού «εκσυγχρο-
νισμού».

u Οταν ήρθαν τα Μνημόνια, τάχθηκε 
αναφανδόν υπέρ της κυρίαρχης πολιτι-
κής. Το Νοέμβρη του 2010 τάχθηκε με 
την πλειοψηφία που απέρριψε την αίτηση 
ακύρωσης του πρώτου Μνημόνιου, που 
είχαν καταθέσει ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και άλλοι 
φορείς. Πρόεδρος ήταν ο Πικραμμένος, 
σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη. Τον Ιούνη του 2015 η 
Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε κατά πλειο-
ψηφία αντισυνταγματικές τις περικοπές 
του 2012 στις συντάξεις. Η Σακελλαρο-
πούλου ήταν με τη μειοψηφία! Το καλο-

καίρι του 2019 και αφού στο μεταξύ η 
Σακελλαροπούλου διορίστηκε πρόεδρος 
από τον ΣΥΡΙΖΑ (χωρίς την υποστήριξη 
της ΝΔ), η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε συ-
νταγματικό το πετσόκομμα των δώρων 
των δημόσιων υπάλληλων. Η πρόεδρος 
ήταν με την πλειοψηφία, φυσικά. Στις 14 
Νοέμβρη του 2019, η Τριμελής Επιτροπή 
του ΣτΕ δέχτηκε το αίτημα της διοίκησης 
του ΕΦΚΑ (της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
δηλαδή) να εισαγάγει σε πρότυπη δίκη 
το θέμα των πετσοκομμάτων των συντα-
ξιούχων, με δικάσιμο στις 10 Γενάρη του 
2020. Μολονότι το όνομά της «έπαιζε» 
στα δημοσιεύματα του Τύπου για την 
προεδρία της Δημοκρατίας, η Σακελλα-
ροπούλου ούτε τις φήμες διέψευσε, ούτε 
αυτοεξαιρέθηκε και προήδρευσε κανονι-
κά στην Ολομέλεια. Πέντε μέρες αργότε-
ρα, ο Μητσοτάκης την πρότεινε δημόσια 
για την προεδρία της Δημοκρατίας, με 
ανεπιφύλακτη στήριξη και από τα άλλα 
δύο μνημονιακά κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ και 
ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ!

u Και κάτι τελευταίο, αλλά όχι ήσσο-
νος σημασίας. Μολονότι η Σακελλαρο-
πούλου δε συμμετείχε στη σύνθεση της 
Ολομέλειας που έκρινε το νόμο Παππά 
για τις τηλεοπτικές άδειες, ως αντιπρόε-
δρος του ΣτΕ και συνδικαλίστρια τάχθη-
κε δημόσια ενάντια στις κυβερνητικές πι-
έσεις (παραιτήθηκε, μάλιστα, από το ΔΣ 
της Ενωσης Δικαστικών Λειτουργών του 
ΣτΕ), κάνοντας προφανώς «λόμπινγκ» για 
να σχηματιστεί η οριακή πλειοψηφία που 
έτριψε στη μούρη του Παππά το νόμο και 
οδήγησε την κυβέρνηση Τσίπρα σε μια 
δεινή πολιτική ήττα. Και πάλι έκανε τη 
σωστή επιλογή: με τα συμφέροντα των 
παλιών καναλαρχών. Στη συνέχεια, ο Τσί-
πρας παραμέρισε τον Παππά, ο Βούτσης 
ανέλαβε να κλείσει ειρήνη (έτσι σχημα-
τίστηκε ΕΣΡ που μοίρασε τις άδειες) και 
η Σακελλαροπούλου, έχοντας προφανώς 
τις σωστές «συστάσεις», τρία χρόνια αρ-
γότερα διορίστηκε πρόεδρος του ΣτΕ, με 
συριζαϊκή επιχειρηματολογία ανάλογη μ' 
αυτή που χρησιμοποίησε ο Μητσοτάκης 
για να την κάνει πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας.

Εχουμε, λοιπόν, μια κόρη ανώτατου 
δικαστικού, η οποία κάνει «εξ απαλών 
ονύχων» καριέρα στο ΣτΕ και καταφέρνει 
να βρίσκεται πάντοτε «στη σωστή πλευ-
ρά», με την υποστήριξη ενός ευρύτατου 
φάσματος παραγόντων του συστήματος, 
από την πολιτική μέχρι τα ΜΜΕ.

Οσο γίνεται πιο μαλακά για τους δολοφόνους του Ζακ

Οταν πρόκειται για συ-
νήθεις ποινικές υποθέ-

σεις, κατά την προδικασία 
εξαντλούνται συνήθως τα 
όρια της δικαστικής αυστη-
ρότητας. Ιδιαίτερα από πλευ-
ράς μπάτσων (που συνήθως 
κάνουν τις προανακρίσεις) 
και εισαγγελικών αρχών (που 
απαγγέλλουν τις κατηγορίες). 
Η λογική είναι κυνική: εμείς 
θα εξαντλήσουμε τα όρια 
της αυστηρότητας, ώστε το 
δικαστήριο που θα δικάσει 
την υπόθεση να φτάσει -στην 
καλύτερη περίπτωση- σε μια 
λίγο πιο ήπια αντιμετώπι-
ση του κατηγορούμενου, η 
οποία θα ανταποκρίνεται στο 
πραγματικό ποινικό φορτίο 
της υπόθεσης. Ιδιαίτερα οι 
μπάτσοι, που κάνουν τις προ-

ανακρίσεις, ξεπερνούν κάθε 
όριο αυθαιρεσίας, με αποτέ-
λεσμα ο κατηγορούμενος να 
κουβαλάει αυτό το φορτίο, το 
εν πολλοίς κατασκευασμένο, 
και συχνά να προσπαθεί να 
αποδείξει ότι δεν είναι ελέ-
φαντας.

Οταν πρόκειται για δικούς 
τους ανθρώπους, όμως, οι 
όροι αντιστρέφονται. Τότε, 
όλοι οι πόλοι του διωκτικού 
μηχανισμού φροντίζουν ώστε 
από την προδικασία ακόμα να 
γίνουν οι πιο ελαφρείς ποινι-
κοί χαρακτηρισμοί (όταν δεν 
μπορούν να απαλλάξουν 
εντελώς τους δράστες), ώστε 
όταν η υπόθεσή τους φτάσει 
στα δικαστήρια του πρώτου 
και του δεύτερου βαθμού να 

προσδοκούν ότι θα πέσουν 
στα όσο γίνεται πιο μαλακά.

Τα αίσχη των μπάτσων που 
έκαναν την προανάκριση 
μετά τη δολοφονία του Ζακ 
Κωστόπουλου, που τον λιντσά-
ρισαν εν μέση οδώ πρώτα οι 
«νοικοκυραίοι» και μετά οι 
μπάτσοι, τα θυμόμαστε όλοι. 
Αν ο νεκρός δεν είχε ισχυρή 
κοινωνική υποστήριξη, αν δεν 
αναπτυσσόταν κίνημα υπέρ 
της καταδίκης των ενόχων, η 
υπόθεση θα είχε ήδη κουκου-
λωθεί. Και πάλι, όμως, ο διω-
κτικός μηχανισμός φροντίζει 
να απαλύνει όσο περισσότερο 
γίνεται τις κατηγορίες, προτού 
οι έξι κατηγορούμενοι (ο κο-
σμηματοπώλης, ο μεσίτης και 
τέσσερις μπάτσοι) φτάσουν 

στο δικαστήριο.
Ο εισαγγελέας πρότεινε 

και το Δικαστικό Συμβούλιο 
έκανε δεκτό, η κατηγορία να 
είναι πρόκληση θανατηφόρας 
σωματικής βλάβης και όχι αν-
θρωποκτονία με ενδεχόμενο 
δόλο, όπως ζήτησε η πολιτική 
αγωγή της οικογένειας του νε-
κρού. Για όσους δε γνωρίζουν 
τα νομικά, σημειώνουμε ότι 
ανθρωποκτονία με ενδεχό-
μενο δόλο σημαίνει ότι τον 
χτυπούσαν εν γνώσει τους 
ότι από τα χτυπήματα θα μπο-
ρούσαν να τον σκοτώσουν. Εί-
ναι δηλαδή αυτό που είδαμε 
από τα τόσα βίντεο που είδαν 
τη δημοσιότητα και ακούσαμε 
από τα στόματα τόσων αυτο-
πτών μαρτύρων.
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Πολιτικάντικη φλυαρία
«Σε καταλαβαίνω, κι εγώ στη θέση σου το ίδιο θα έκανα». Ετσι 

απάντησε ο Μητσοτάκης στη Γεννηματά στη συνάντησή τους 
στο Μαξίμου, όταν την ενημέρωσε για τον εκλογικό νόμο κι αυτή 
του απάντησε ότι το ΚΙΝΑΛ δε θα τον ψηφίσει. Το διάλογο φρό-
ντισε να διαρρεύσει η Χαριλάου Τρικούπη, μάλλον για να δείξει 
ότι ο Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για συναίνεση. Γιατί όμως 
να της πει αυτή τη φράση ο Κούλης; Από… πολιτική ευγένεια; 
Περισσότερο σε περιφρόνηση φέρνει η στάση του. «Αφού δεν 
μπορείτε να μου δώσετε λύση να φτάσω τις 200 ψήφους, γιατί 
να το διαπραγματευθώ μαζί σας και να μου ζητάτε υποχωρήσεις; 
Προχωράω μόνος μου και δεν σας έχω καμιά υποχρέωση».

Είχαμε όμως και συνέχεια με… μεγάλης βαρύτητας δήλωση 
Φώφης: «Ο κ. Μητσοτάκης φαντάζεται τζούφιες εκλογές με την 
απλή αναλογική. Μπορεί να είναι όμως η πρώτη αυταπάτη του». 
Τι μήνυμα θέλησε να στείλει η… ποιήτρια; Σαφέστατο νομίζουμε. 
Ο Μητσοτάκης σχεδιάζει (δεν το κρύβει, άλλωστε) διπλές εκλο-
γές, ώστε την πρώτη φορά να «κάψει» την απλή αναλογική του 
ΣΥΡΙΖΑ, όμως αυταπατάται, γιατί η απλή αναλογική μπορεί να 
δώσει κυβέρνηση χωρίς αυτόν.

Το πρώτο που θα έπρεπε να ρωτήσουν όσοι άκουσαν τη δή-
λωση της Φώφης είναι γιατί το ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε την 
απλή αναλογική όταν την κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την καταψή-
φισε μαζί με τη ΝΔ και το Ποτάμι (αλήθεια, τι να γίνεται εκείνη η 
ψυχή, ο Σταύρος;). Στην αστική πολιτική, όμως, δεν κρατιούνται 
κακίες. Αν το ΚΙΝΑΛ διατίθεται να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, 
η στάση του την εποχή που ψηφιζόταν η απλή αναλογική μπορεί 
να ξεχαστεί. Κι αυτό έλεγε η δήλωση της Φώφης, αν την πάρει 
κανένας τοις μετρητοίς. Εννοούσε, όμως, αυτά που έλεγε ή ήταν 
μια μπαρούφα της στιγμής, έτσι για να πει κάτι ενάντια στον 
Μητσοτάκη και να διαλύσει τις υποψίες ότι υπάρχει άτυπο αντι-
ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο ΝΔ και ΚΙΝΑΛ;

Μάλλον το δεύτερο ισχύει. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει 
κάποια κίνηση σε πρακτικό επίπεδο που να δείχνει προσέγγιση  
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Το μόνο που βλέπουμε είναι τον ΣΥΡΙΖΑ να 
κάνει γεροντομάζεμα πασόκων στην επαρχία, χρησιμοποιώντας 
τα στελέχη της «Προοδευτικής Συμμαχίας» και τους δεσμούς 
που αυτά διατηρούν με τις πάλαι ποτέ ισχυρές και δραστήριες 
«νομαρχιακές» του ΠΑΣΟΚ, που μπορεί πια να μην έχουν μέλη, 
έχουν όμως τοπικούς παραγοντίσκους.

Και βέβαια, ακόμα κι αν υπάρξει πολιτική προσέγγιση ΣΥΡΙΖΑ-
ΚΙΝΑΛ, δύσκολα θα βγει η αριθμητική. Θα πρέπει τα δύο κόμμα-
τα μαζί να πάρουν γύρω στο 50% για να μπορούν να σχηματίσουν 
κυβέρνηση. Δηλαδή (με τα σημερινά δεδομένα) να πάρει γύρω 
στο 40% ο ΣΥΡΙΖΑ και γύρω στο 10% το ΚΙΝΑΛ. Απίθανη προο-
πτική, όπως αντιλαμβάνεστε.

Οσο για τον Μητσοτάκη, όπως έχουμε ξαναγράψει, δεν έχει 
μόνο στρατηγική διπλών εκλογών, αλλά και στρατηγική πρόωρων 
εκλογών, για να έχει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι πρώ-
το κόμμα. Κι επειδή αυτές οι πιθανότητες μειώνονται όσο αυξάνε-
ται η κυβερνητική θητεία ενός αστικού κόμματος, οι εκλογές θα 
γίνουν πρόωρα, ίσως και πριν να βγει το 2020. Τις ανοησίες της 
κυβερνητικής προπαγάνδας, ότι αυτή η κυβέρνηση θα είναι τόσο 
επιτυχημένη που στο τέλος της τετραετίας θα έχει μεγαλύτερο 
ποσοστό απ' αυτό που πήρε τον Ιούλη του 2019, δεν τις συζητάμε. 
Τις έχουμε ακούσει πολλές φορές μέχρι τώρα στα χρόνια που 
πέρασαν από την πτώση της χούντας και τελευταία φορά τις 
ακούσαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Σαμαράς δεν το βάζει κάτω

Με μια αρχηγικού τύπου και στιλ συνέντευξη 
στον «Φιλελεύθερο», ο Σαμαράς διαφορο-

ποιήθηκε πλήρως από την εξωτερική πολιτική 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κι ύστερα, πήρε 
το αεροπλάνο και πέταξε στις ΗΠΑ, αρνούμε-
νος να παραστεί στη Βουλή και να ψηφίσει τη 
Σακελλαροπούλου για ένα πόστο που θεωρούσε 
ότι δικαιωματικά ανήκε στον ίδιο. Για ξεκάρφω-
μα και για να μη βρει πάτημα ο Κούλης, άφησε 
και μια επιστολή που έλεγε ότι αν ήταν παρών 
θα ψήφιζε την πρόταση του κόμματός του. Μπο-
ρούσε να είναι παρών άμα ήθελε. Ιδιωτικό είναι 
το ταξίδι του στις ΗΠΑ, είχε άνεση χρόνου ν' 
αλλάξει τις ημερομηνίες, αν ήθελε.

u Για τα ελληνοτουρκικά ο Σαμαράς δήλω-
σε ότι «όταν ακούγονται πρόθυμες φωνές από 
την Ελλάδα ότι είμαστε έτοιμοι να διαπραγμα-
τευθούμε τα “δικά μας”, ενθαρρύνουμε τους 
άλλους να μας ζητήσουν κι άλλα. Οταν ακού-
γεται για προσφυγή στη Χάγη υπό τις τωρινές 
συνθήκες, δηλαδή εκ των προτέρων συνθηκο-
λόγηση της Ελλάδας σε “συνυποσχετικό” που 
παρακάμπτει το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως 

ζητάει η Τουρκία (η οποία δεν το έχει υπογρά-
ψει), δεν αποτρέπουμε την επιθετικότητα της 
άλλης πλευράς. Την ενθαρρύνουμε ακόμα πε-
ρισσότερο». Ως γνωστόν, η κυβέρνηση δηλώνει 
ότι επιλογή της είναι η προσφυγή στη Χάγη και 
καλεί την Τουρκία σε διαπραγμάτευση για τη 
σύνταξη συνυποσχετικού.

u Για τη Συμφωνία των Πρεσπών η κυβέρ-
νηση υποστηρίζει την πιστή εφαρμογή της. Ο 
Σαμαράς βρίσκεται στον αντίποδα, δηλώνο-
ντας ότι «η Συμφωνία αυτή δεν πάει πουθενά. 
Η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει τη θέση της με 
κάθε τρόπο, ώστε να μπορέσει να απεμπλακεί 
απ’ αυτήν χωρίς να πληρώσει κόστος. Κι όπως 
πάνε τα πράγματα, αυτό δεν είναι αδύνατο. Οι 
συνθήκες που επέβαλαν αυτή τη Συμφωνία ήδη 
αποδυναμώνονται ταχύτατα».

Ο Σαμαράς τυπικά είναι απομονωμένος. 
Ομως, έχει βουλευτές που δε δίστασαν να τον 
προτείνουν ανοιχτά για πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, ενώ ο Μητσοτάκης γνωρίζει πως σε 
μια κρίσιμη καμπή μπορεί να βρει τον Σαμαρά 
απέναντί του, έστω και δι' αντιπροσώπου.

Την ώρα που μονάδες Υγείας κλείνουν

Ο Μητσοτάκης διαφημίζει τους 
εφοπλιστές που μοιράζουν κουβέρτες

Μια αηδιαστική φιέστα έγινε την 
προηγούμενη Τρίτη στο Μαξίμου, ο 

Μητσοτάκης, παρουσία πλειάδας μελών 
της κυβέρνησης (Γεραπετρίτης, Κικίλιας, 
Κοντοζαμάνης, Βεσυρόπουλος, Σκέρτσος, 
Πέτσας) υποδέχτηκε το προεδρείο της 
Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, για να εξά-
ρει μια «μεγάλης εμβέλειας και κλίμακας» 
πρωτοβουλία της. Οι εφοπλιστές, αποδέ-
χτηκαν αίτημα του Κικίλια και θα δώσουν  
6 εκατομμύρια ευρώ για να αγοραστούν 
100.000 σεντόνια, 25.000 μαξιλάρια και 
25.000 κουβέρτες για τα νοσοκομεία 
όλης της χώρας και για να ανακαινιστούν 
οι τουαλέτες στους θαλάμους και τους 
κοινόχρηστους χώρους στα νοσοκομεία 
της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Αττικής. 

«Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγά-
λες και εμείς ψάχνουμε να βρούμε μια 
εμβληματική παρέμβαση (sic!), τέτοια 
που θα είναι οριζόντια, θα έχει απήχηση 
στον μέσο Ελληνα, στον μέσο πολίτη, και 
θα είναι και άμεση», δήλωσε ο Κικίλιας, 
επιδεικνύοντας όχι μόνο το διαζύγιό του 
με την ελληνική γλώσσα (κατά τα άλλα, 
συγκαταλέγεται στους διαπρύσιους… 
εθνικόφρονες), αλλά και τη δουλικότητα 
του πολιτικού προσωπικού της Δεξιάς 
μπροστά στους εκπροσώπους του μεγά-
λου κεφαλαίου.

Το ποσό είναι γελοίο αν το συγκρίνουμε, 
όχι με την οικονομική δύναμη των εφοπλι-
στών, αλλά με τις προκλητικές φοροαπαλ-
λαγές που απολαμβάνουν από το ελληνικό 
κράτος αυτοί οι γκάνγκστερ της θάλασ-

σας. Η φιέστα στο Μαξίμου, πέρα από την 
ωραιοποίηση της εφοπλιστικής κάστας, 
τα προκλητικά φορολογικά προνόμια 
της οποίας έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά 
και έχουν συζητηθεί (αν και όχι με κάθε 
λεπτομέρεια και στο βαθμό που έπρεπε) 
τα χρόνια της κρίσης και των Μνημονίων, 
είχε και ένα γενικότερο χαρακτήρα.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμφανίζει 
στον ελληνικό λαό ένα κακομοίρικο πρό-
σωπο του ελληνικού κράτους, εναπο-
θέτοντας τη βελτίωση των πιο κρίσιμων 
υπηρεσιών του στη φιλανθρωπία των 
καπιταλιστών. Αυτή η φιλανθρωπία γίνε-
ται ταυτόχρονα όχημα για την προώθηση 
της ιδιωτικοποίησης κρίσιμων υπηρεσιών, 
όπως είναι το κρατικό σύστημα Υγείας. Λί-
γες μέρες πριν από τη φιέστα με τη φιλαν-
θρωπία των εφοπλιστών, ο Κικίλιας είχε 
ανακοινώσει ότι θα βάλει τους ιδιώτες στα 
κρατικά νοσοκομεία ως υπεργολάβους. 
Θα βάζουν αυτοί τον αξονικό τομογράφο 
και το κράτος θα τους πληρώνει. Μ' αυτόν 
τον τρόπο, οι καπιταλιστές θα μπορούν να 
βγάζουν περισσότερα κέρδη επενδύοντας 
λιγότερο σταθερό κεφάλαιο, καθώς θα 
απαλλάσσονται από την κτιριακή δαπάνη 
και τις δαπάνες λειτουργίες. Σε επόμενη 
φάση, το εύρος της εργολαβίας θα μεγα-
λώσει. Οι καπιταλιστές θα προσλαμβά-
νουν και το προσωπικό που θα χειρίζεται 
π.χ. τον αξονικό τομογράφο, εννοείται με 
μισθούς σημαντικά χαμηλότερους απ' 
αυτούς που παίρνουν οι εργαζόμενοι στο 
κρατικό σύστημα Υγείας. Ετσι, οι περιβόη-
τες ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού 

Τομέα) θα γίνουν ο δούρειος ίππος για την 
άλωση του ΕΣΥ.

Κι ενώ οι εφοπλιστές μοιράζουν κλινο-
σκεπάσματα, λεκάνες και νιπτήρες, στην 
Καλλιθέα έκλεισε το Παράρτημα του Νο-
σοκομείου Παίδων «Π. και Α. Κυριακού», 
που λειτουργούσε επί δεκαετίες. Η νέα 
γυναίκα που τηλεφώνησε στην εφημερί-
δα για να μας καταγγείλει το γεγονός και 
να μας ζητήσει «να γράψουμε κάτι» ήταν 
γεμάτη οργή. Πήγαινε τα δυο παιδιά της 
στο Παράρτημα και τώρα θα αναγκάζε-
ται να πηγαίνει σε ιδιώτες και να πληρώνει 
από την τσέπη της, γιατί της είναι αδύνατο 
να πηγαίνει από την Καλλιθέα στα Ιλίσια. 
Το Παράρτημα Καλλιθέας, που εξυπηρε-
τούσε πολύ κόσμο στα νότια προάστια, 
λειτουργώντας σε 24ωρη βάση, με παι-
διατρική κλινική, χειρουργείο, μικροβιο-
λογικό εργαστήριο, οφθαλμολογικό, ορ-
θοπεδικό, ΩΡΛ, οδοντιατρικό ιατρείο, με 
τρεις ορόφους με θαλάμους νοσηλείας  
το άφησαν στην τύχη του εδώ και χρόνια. 
Τα ιατρεία έκλειναν το ένα μετά το άλλο, 
αφού προηγουμένως σταμάτησε η 24ωρη 
λειτουργία. Στο τέλος, λειτουργούσαν μό-
νο τα εξωτερικά ιατρεία της Παιδιατρικής 
Κλινικής, χωρίς δυνατότητα νοσηλείας. 
Οταν συνταξιοδοτήθηκε και η τελευταία  
παιδίατρος, έκλεισε και η Παιδιατρική 
Κλινική! Αντί να προσλάβουν γιατρούς και 
νοσηλευτές, αυτοί έβαλαν λουκέτο σε μια 
μονάδα που το 2018 είχε 7.062 επισκέψεις 
παιδιών! Συγκρίνετε αυτές τις εξελίξεις με 
τη φιέστα του Μαξίμου και βγάλτε τα συ-
μπεράσματά σας.

Αλλα τρία χρόνια στον πάγο ο κατώτατος μισθός

Ο κατώτατος μισθός ήταν 
751 ευρώ μεικτά το 2009. 

Το 2012, η κυβέρνηση των Σα-
μαροβενιζέλων, τον πετσό-
κοψε με Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου φέρνοντάς τον 
στα 586 ευρώ (ταυτόχρονα, 
θέσπισε και υποκατώτατο 
μισθό στα 511 ευρώ για τους 
εργάτες ηλικίας κάτω των 25 
ετών). Ολοκληρώνοντας το 
αντεργατικό πραξικόπημα, ο 
Βρούτσης (υπουργός Εργα-
σίας τότε και τώρα) ψήφισε 
νόμο με τον οποίο η ρύθμιση 
του κατώτατου μισθού έφυγε 
από το πεδίο των λεγόμενων 
συλλογικών διαπραγματεύ-
σεων και έγινε αποκλειστική 
αρμοδιότητα της κυβέρνησης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι 
εκμεταλλευόμενοι το μνημο-
νιακό καθεστώς, με την εν-
θάρρυνση των κυβερνήσεων, 
οι καπιταλιστές άρχισαν να 
πληρώνουν με τον κατώτατο 
μισθό και εργάτες που έπρεπε 
να πληρώνονται με βάση τους 
μισθούς των κλαδικών συλλο-
γικών συμβάσεων εργασίας. 
Ετσι, στον κοινό παρονομαστή 
του κατώτατου μισθού στριμώ-
χνεται πλέον ένα σημαντικό 
υψηλότερο -σε σχέση με το 
παρελθόν- ποσοστό της εργα-
τικής τάξης.

Οι συριζαίοι, που είχαν κα-

ταδημαγωγήσει την εργατική 
τάξη και ιδιαίτερα τη νέα βάρ-
δια της, με τη «δέσμευση» ότι 
θα επαναφέρουν άμεσα τον 
κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ, 
διατήρησαν άθικτο το πραξι-
κοπηματικό αντεργατικό πλαί-
σιο και στα δυο του σκέλη, στο 
ύψος του κατώτατου μισθού 
και στην απόσπασή του από 
το πεδίο των συλλογικών δια-
πραγματεύσεων.

Αφού συμπλήρωσαν τετρα-
ετία στην εξουσία κρατώντας 
τον κατώτατο μισθό στα 586 
ευρώ και διατηρώντας τον 
υποκατώτατο μισθό των 511 
ευρώ (μεικτά), προχώρησαν 
σε αύξησή του στα 650 ευρώ 
(με παράλληλη κατάργηση του 
υποκατώτατου), υπό τις ευλογί-
ες της τρόικας και των καπιτα-
λιστών. Η Αχτσιόγλου διατήρη-
σε άθικτο το νόμο Βρούτση, ο 
οποίος πλέον φέρει και το δικό 
της όνομα (ως στίγμα). Ο ορι-
σμός του κατώτατου μισθού 
δεν έγινε με την υπογραφή 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας ανάμεσα 
στη ΓΣΕΕ και τις καπιταλιστι-
κές-εργοδοτικές οργανώσεις, 
αλλά με απόφαση του υπουρ-
γικού συμβουλίου, μετά από 
εισήγηση της τότε υπουργού 
Εργασίας.

Πριν από μερικές μέρες, 
σε τηλεοπτική εμφάνισή του, 

ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Πέτσας ανακοίνωσε ότι και 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα 
αυξήσει τον κατώτατο μισθό. 
Οι σχετικές διαδικασίες θα 
αρχίσουν τον Φλεβάρη και θα 
ολοκληρωθούν τον Μάη, όπως 
προβλέπει ο νόμος Βρούτση-
Αχτσιόγλου.

Πόση θα είναι η αύξηση δεν 
είπε (υποτίθεται ότι θα προκύ-
ψει από… διαβούλευση με τους 
«κοινωνικούς εταίρους»), δή-
λωσε όμως ότι μέχρι το τέλος 
της τρέχουσας τριετίας (μέχρι 
το 2022 δηλαδή), ο κατώτατος 
μισθός θα φτάσει τα 703 ευρώ 
μεικτά, από 650 ευρώ που εί-
ναι σήμερα! Δηλαδή, η μέση 
ετήσια αύξηση για το 2020, 
το 2021 και το 2022 θα είναι 
17,5 ευρώ το μήνα μεικτά! Και 
ο κατώτερος μισθός θα εξα-
κολουθήσει να είναι 48 ευρώ 
χαμηλότερος από το επίπεδο 
που είχε πριν από δέκα χρόνια, 
όταν πετσοκόπηκε!

Η «ανάπτυξη για όλους» της 
ΝΔ, ισοδύναμο της «δίκαιης 
ανάπτυξης» του ΣΥΡΙΖΑ, δεί-
χνει τα δόντια της στην εργα-
τική τάξη. Ακόμα και αυτή η 
αναιμική ανάπτυξη του ελλη-
νικού καπιταλισμού, μετά από 
μια δεκαετία βαθιάς κρίσης, 
στη διάρκεια της οποίας χάθη-
κε το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της 

χώρας, έχει ως προϋπόθεση 
το πετσόκομμα του εργατικού 
μισθού. Αυτό σημαίνει «χώρα 
φιλική στις επενδύσεις». Και 
βέβαια, δεν πρέπει να περιμέ-
νει κανείς ότι η πουλημένη στο 
κεφάλαιο εργατοπατερία θα 
κάνει κάτι για να το αλλάξει. 
Αν δεν κινηθούν οι εργάτες, 
ο εργασιακός μεσαίωνας θα 
συνεχιστεί επ' αόριστον.



www.eksegersi.gr

14 25 ΓΕΝΑΡΗ 2020

Την περασμένη Τετάρτη, είχε 
προγραμματιστεί σύσκεψη 

στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρε-
τανία» (η στήλη «έκλεισε» πριν 
από την πραγματοποίησή της), 
στην οποία θα συμμετείχαν εκ 
μέρους των διεθνών ποδοσφαι-
ρικών ομοσπονδιών οι Λούκα 
Νικόλα (Διακυβέρνηση Ομο-
σπονδιών μελών ΦΙΦΑ), Χέρ-
μπερτ Χούμπελ (Εντεταλμένος 
εκπρόσωπος ΦΙΦΑ-ΟΥΕΦΑ) 
και Σέφτον Πέρι (Διευθυντής 
Κέντρου Ερευνών και Ανάλυσης 
ΟΥΕΦΑ), ο υφυπουργός Αθλη-
τισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο 
πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης 
Γραμμένος, ο πρόεδρος της 
Super League Μηνάς Λυσάν-
δρου και οι «ισχυροί άνδρες» 
των τεσσάρων μεγάλων ΠΑΕ, 
Βαγγέλης Μαρινάκης, Ιβάν Σαβ-
βίδης, Δημήτρης Μελισσανίδης 
και Γιάννης Αλαφούζος. Αντι-
κείμενο της σύσκεψης, σύμφω-
να με την πρόσκληση της ΓΓΑ, 
ήταν η κατάσταση στο ελληνικό 
ποδόσφαιρο.

Το θέμα, όπως είναι φυσικό, 
κυριάρχησε στην αθλητική επι-
καιρότητα. Τα «παπαγαλάκια», 
ανεξάρτητως χρώματος και 
οπαδικής προτίμησης, προσπά-
θησαν να καλλιεργήσουν κλίμα 
αισιοδοξίας για το αποτέλεσμα 
της σύσκεψης και να πείσουν 
τους φιλάθλους ότι με την κα-
θοριστική παρέμβαση των ΦΙ-
ΦΑ και ΟΥΕΦΑ, οι τέσσερις 
μεγάλες ΠΑΕ θα αναγκαστούν 
να έρθουν σε συμφωνία για να 
σταματήσει η απαξίωση του 
πρωταθλήματος. Τα συμπερά-
σματα και τις αποφάσεις της 
συνάντησης θα τις σχολιάσου-
με στο επόμενο φύλλο, όμως 
αξίζει να πούμε δυο-τρία πράγ-
ματα για τη συνάντηση των «Βig 
4» και να βάλουμε τα δεδομένα 
σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από 
αυτό που παρουσιάζουν τα «πα-
παγαλάκια» και ο δημοσιογραφι-
κός εσμός.

Καταρχάς, θα πρέπει να ξε-
καθαριστεί ότι οι ιδιοκτήτες των 
μεγάλων ΠΑΕ είναι μέρος του 
προβλήματος και όχι της λύσης 
και έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη 
για τη σημερινή κατάσταση. Δι-
αχρονικά, χρησιμοποιούν το πο-
δόσφαιρο και τις ομάδες τους, 
εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη 
των οπαδών, για να διασφαλί-
σουν τα επιχειρηματικά τους 
συμφέροντα. Με απλά λόγια, 
μετατρέπουν τις επιχειρηματι-
κές τους κόντρες σε οπαδικές 
και προσπαθούν μέσω του πο-
δοσφαίρου να πιέσουν την εκά-
στοτε κυβέρνηση προκειμένου 
να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 
τους. Οποιος καταφέρει να 
ελέγξει την ποδοσφαιρική «πα-
ράγκα» αποκτά δύναμη και έχει 
τον πρώτο λόγο στην προώθηση 
των επιχειρηματικών του επιδιώ-
ξεων. Και επειδή οι ανιδιοτελείς 
εργάτες του ελληνικού ποδο-
σφαίρου θέλουν το «χαρτζιλίκι» 
τους για να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους, δε διστάζουν 

να ξοδέψουν αρκετά φράγκα 
για να εξασφαλίσουν τον έλεγχο 
του ποδοσφαιρικού «γίγνεσθαι».

Δύο είναι τα βασικά αξιώματα 
του «επιχειρείν» στο ποδόσφαι-
ρο. Πρώτο, οι επιχειρηματικές 
μπίζνες είναι στενά συνδεδε-
μένες με τον έλεγχο της «πα-
ράγκας». Δεύτερο, όλα τα μέσα 
είναι θεμιτά προκειμένου να 
ελέγξουν την «παράγκα». Με 
αυτά τα δεδομένα οι πιθανό-
τητες να καταλήξουν οι «4» σε 
συμφωνία είναι λίγες και ακόμη 
λιγότερες είναι οι πιθανότητες 
να τηρηθεί η συμφωνία στην 
οποία θα καταλήξουν, αν πιε-
στούν από τους εντεταλμένους 
των διεθνών ομοσπονδιών.

Το δεύτερο σημείο που αξίζει 
να σχολιάσουμε είναι η προσπά-
θεια που κάνουν ΦΙΦΑ και ΟΥ-
ΕΦΑ να κρύψουν την αποτυχία 
τους στην προσπάθεια εξυγίαν-
σης και στη θέσπιση κανόνων 
στο ελληνικό επαγγελματικό πο-
δόσφαιρο. Εδώ και δυο χρόνια, 
οι διεθνείς ομοσπονδίες έχουν 
υπό την επιτήρησή τους τις εξε-
λίξεις και όσα διαδραματίζονται 
σε αυτό, έχουν τοποθετήσει 
δικούς τους ανθρώπους στην 
Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας 

(ΚΕΔ) και επιβάλλουν σε ΕΠΟ 
και κυβέρνηση τις ντιρεκτίβες 
τους, όμως η κατάσταση αντί 
να διορθώνεται χειροτερεύει. 
Εστησαν, λοιπόν, μια «ειρηνευτι-
κή» διαδικασία προκειμένου να 
αποπροσανατολίσουν τους φι-
λάθλους και να φορτώσουν στις 
ομάδες τις δικές τους ευθύνες. 
Ο στόχος τους είναι ξεκάθαρος. 
Είτε θα βρεθεί μια συμφωνία 
ανάμεσα στις τέσσερις ΠΑΕ, 
οπότε ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ θα 
κερδίσουν χρόνο και οι εντε-
ταλμένοι τους θα συνεχίσουν να 
απολαμβάνουν τους παχυλούς 
μισθούς ως εγγυητές και τοπο-
τηρητές της συμφωνίας, είτε θα 
υπάρξει αδιέξοδο (το οποίο θα 
χρεωθούν οι ομάδες) και πλέον 
θα μπορούν να πάρουν οποια-
δήποτε απόφαση θέλουν (είναι 
πιθανό ακόμα και το ποδοσφαι-
ρικό Grexit), στο όνομα της εξυ-
γίανσης και της σωτηρίας του 
ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η προσπάθεια αποπροσα-
νατολισμού που κάνουν ΦΙΦΑ 
και ΟΥΕΦΑ διευκολύνεται από 
την ανυπαρξία της κυβέρνησης 
και της ΕΠΟ, οι οποίες αποφεύ-
γουν να πάρουν θέση στο ποδο-
σφαιρικό «γίγνεσθαι» και απλώς 

προεδρεύουν. Ο Γραμμένος και 
η παρέα του στη διοίκηση της 
ΕΠΟ, αφού έγειραν το status 
quo της «παράγκας» προς την 
πλευρά του Σαββίδη, έχουν 
στοιχηθεί πίσω από τις διεθνείς 
ομοσπονδίες και πλέον ενδιαφέ-
ρονται μόνο για να διατηρήσουν 
τις καρέκλες και τους μισθούς 
τους. Από την πλευρά της η κυ-
βέρνηση έχει επιλέξει να κρατή-
σει στάση ουδετερότητας, στον 
πόλεμο Σαββίδη-Μαρινάκη και 
βολεύεται από την επιλογή της 
προηγουμένης κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να παραδώσει τα 
«κλειδιά» του ελληνικού επαγ-
γελματικού ποδοσφαίρου σε 
ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ. Ακολου-
θώντας το παράδειγμα της 
ΕΠΟ, έχει αφήσει ελεύθερο το 
πεδίο στους εκπρόσωπους των 
διεθνών ομοσπονδιών και παρα-
κολουθεί τις εξελίξεις. Το προη-
γούμενο διάστημα ο Μαρινάκης 
«ζόρισε» τα πράγματα, εκβιάζο-
ντας τον Κούλη και την παρέα 
του προκειμένου να πάρουν θέ-
ση υπέρ του, αδειάζοντας τον 
Σαββίδη. Η συνάντηση των «Big 
4» έδωσε ανάσα στην κυβέρνη-
ση, αφού έχει παγώσει κάθε εξέ-
λιξη, ενόψει του αποτελέσματος 
της σύσκεψης. Τηρουμένων των 
αναλογιών και θέλοντας να δώ-
σουμε μια πολιτική διάσταση 
στην πρωτοβουλία ΦΙΦΑ και 
ΟΥΕΦΑ, μπορούμε να πούμε 
ότι όσο έβαλαν σε τάξη το ΔΝΤ 
και η τρόικα την οικονομία, άλλο 
τόσο έβαλαν σε σειρά το ελληνι-
κό ποδόσφαιρο οι εντεταλμένοι 
των διεθνών ομοσπονδιών.  

Κος Πάπιας 
papias@eksegersi.gr 
ΥΓ1. Εκ του αποτελέσματος. ο 

Αυγενάκης μπορεί να κατοχυρω-
θεί ως ένα από τα πιο επιτυχη-
μένα στελέχη της κυβέρνησης. 
Δεν έχει κάνει το παραμικρό μέ-
χρι τώρα και με τον τρόπο αυτό 
έχει καταφέρει να εφαρμόσει 
στο ακέραιο την κυβερνητική 
γραμμή της «ουδετερότητας». 
Επιπλέον, σε αντίθεση με τον 
Δένδια που δεν εξασφάλισε τη 
συμμετοχή της Ελλάδας στη 
συνάντηση για την διευθέτηση 
της κρίσης στη Λιβύη, ο υφυ-
πουργός Αθλητισμού όχι μόνο 
θα είναι παρών στη συνάντηση 
των «Big 4» αλλά θα είναι και ο 
οικοδεσπότης!

ΥΓ2. Η Επιτροπή Αδειοδότη-
σης της ΕΠΟ αποφάσισε την 
άρση της άδειας συμμετοχής 
της Ξάνθης στο πρωτάθλημα 
της Super League και πρόστιμο 
200.000 ευρώ, «λόγω υποβολής 
ανακριβών ή παραπλανητικών 
στοιχείων» στο φάκελο που είχε 
κατατεθεί στην Ομοσπονδία. 
Η απόφαση, αν και δεν αφορά 
την καταγγελία του Ολυμπιακού 
σχετικά με την πολυϊδιοκτησία 
(η απόφαση της ΕΕΑ αναμέ-
νεται στις 27/1), επικοινωνιακά 
δημιουργεί προβλήματα στη 
θρακιώτικη ΠΑΕ, αφού ενισχύ-
ει την αίσθηση ότι κάτι στραβό 
υπάρχει στην υπόθεση.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Αποπροσανατολισμός και αποποίηση ευθυνών
Δύο χιλιάδες είκοσι

δεν έχει τέλος η ύπνωση;
Οχι στην αναγνώριση της Σακελλαροπούλου ή οποιασ-

δήποτε άλλης με το όνομα Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι μία, 
είναι δική μας και δεν το διαπραγματευόμαστε. Οταν εμείς 
πνιγόμασταν στο ροζ, στις πόζες και στις ατάκες, οι άλλες 
μελετούσαν δικογραφίες.

Ντόρα μου μη βαρυγκομάς, για σένα ανοίγει ο δρόμος
τείνει να γίνει καθεστώς και οπτικά ο τρόμος.

«Σαν βγεις στον 
πηγαιμό για την 
προεδρία / να εύχε-
σαι να 'ναι κοφτός ο 
δρόμος / γεμάτος 
περιπέτειες, γεμά-
τος γνωριμίες.  / 
Τις σκουριές και τη 
λίστα Lagarde, την 
πλεμπάγια μη φοβά-
σαι. / Κι αν πλούσια τη βρεις την προεδρία / δεν γελάστηκες. 
/ Ετσι σοφά που ανταμείφτηκες / ήδη θα το κατάλαβες οι 
προεδρίες τι σημαίνουν».

Ω σύμπνοια, ομόνοια για το καλό της χώρας
αφού –σκέψου- για μια στιγμή κόντεψα να πιστέψω
πως μας δουλεύουν εν χορώ. Μα σύντομα συνήλθα.

Πέσανε να το φάνε τα μέσα κυνωνικής δικτύωσης το καλό 
το παιδί και άξιο παλικάρι, επειδή διατύπωσε δημόσια μια αυ-
θαίρετη πρόταση που δεν κατέθεσε επίσημα. Αυτό το τόσο 
διαφορετικό καλόπαιδο, που ύψωσε το λάβαρο της επανάστα-
σης ενάντια στη γλώσσα, στην ορθή γραφή της ορθογραφίας, 
γράφοντας το όνομά του όπως εκείνο γουστάρει. Αυτόν που 
τηρεί τας προαιωνίους εθνικάς παραδόσεις του σαλταδορι-
σμού και της προικοθηρίας, του ωχαδερφισμού και της εγωκε-
ντρικής παρορμητικής συμπεριφοράς. Μια ζωή μισαλλόδοξοι, 
κακεντρεχείς και ζηλόφθονοι…

Τζερόνιμο για δε λαλείς; Εγώ με τον Αλέξη
ανησυχούμε για καιρό δίχως μία σου λέξη.

Βορίδης, Νοτοπούλου, Ανατολάκης… Κατά τ' άλλα «ανήκου-
με στη δύση»…

Τόσα προγράμματα κατάρτισης από τον ΟΑΕΔ! Τόσες Κυρι-
ακές και «λευκές νύχτες» ανοιχτή η αγορά! Θαρρείς και αυτό 
που λείπει από τους άνεργους είναι η κατάρτιση και από τους 
καταναλωτές ο χρόνος!…

Τέλος λοιπόν το μέρισμα και οι φιλανθρωπίες
ό,τι πλεόνασμα θα βγει θα πάει για του χρόνου

δεν θα το τρώει η πλέμπα ως παραγωγός του πλούτου
αλλά θα τρέφει δανειστές κι ακόλουθους του θρόνου.

«Κληρονόμος μιας διεστραμμένης ιστορίας όπου ανακα-
τεύονται προδομένες επαναστάσεις, τρελαμένες τεχνολογίες, 
πεθαμένοι θεοί και ξοφλημένες ιδεολογίες, όπου μέτριες ηγε-
σίες μπορούν να καταστρέψουν τα πάντα αλλά δεν μπορούν 
να πείσουν κανέναν, όπου η νοημοσύνη ταπεινώνεται, αυτή η 
γενιά οφείλει, ξεκινώντας από τις αρνήσεις της, να αποκατα-
στήσει έστω κάτι από την αξιοπρέπεια της ζωής και του θανά-
του» (Albert Camus).

Το 'παμε, το ξανάπαμε και θα το ξαναπούμε:
Της Σαλονίκης το μετρό δεν πρόκειται να δούμε.

Ερευνα της «Με τρών' analysis» καταγράφει ότι αν και ο 
αριθμός των ανδρών (τι γελάτε ρε;) της ΕΛΑΣ είναι ελαφρώς 
μεγαλύτερος από αυτόν τον πρεζεμπόρων, δεν έχει επέλθει 
η επαγγελλόμενη κανονικότητα στα Εξάρχεια.

Γέμισε ο δρόμος χριστιανούς, γέμισε πατριώτες
οι αλεπούδες πλήθυναν πληθαίνοντας οι κότες.

Ενα σκυλί επιτίθεται σ’ ένα παιδάκι στη Νέα Υόρκη. Το παι-
δάκι πέφτει κάτω αιμόφυρτο, η μαμά του ουρλιάζει «βοήθεια, 
βοήθεια!» και ξαφνικά τρέχει ένας τύπος, αρπάζει ένα ρόπαλο, 
ρίχνει μια στο σκύλο, τον σωριάζει αναίσθητο και σώζει το 
παιδί. Αγκαλιές και φιλιά η μαμά, «σ’ ευχαριστώ» του λέει, «εί-
σαι ήρωας και αύριο όλες οι εφημερίδες της Νέας Υόρκης θα 
γράψουν για τον ηρωικό Νεοϋορκέζο που πάλεψε με τον άγριο 
σκύλο κι έσωσε τη ζωή ενός μικρού παιδιού». «Μα δεν είμαι 
Νεοϋορκέζος» λέει εκείνος. «Τι σημασία έχει;» λέει η μάνα, 
«θα γράφουν για τον ηρωικό Αμερικάνο που πάλεψε με τον 
άγριο σκύλο κι έσωσε τη ζωή ενός μικρού παιδιού». «Μα ούτε 
Αμερικάνος είμαι» ξαναλέει εκείνος. «Και τι είστε;» ρωτάει η 
μαμά, για να πάρει την απάντηση: «Ιρανός». Την επόμενη, ο 
μετανάστης ρίχνει μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημε-
ρίδων και διαβάζει: «Ιρανός τρομοκράτης χτυπά βάναυσα 
αμερικάνο σκύλο!»…

Μια λέξη, βρε Δόμνα! Μια λέξη μόνο… «Με πνίγει τούτη η 
σιωπή / τούτη η στεναχώρια».

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιότεροι. Η 
Βίκυ Μιχαλονάκου είναι δημοσιογράφος (τακτικό μέλος της ΕΣΗΕΑ), 
έχει σπουδάσει Κοινωνικές-Πολιτικές Επιστήμες, Δημοσιογραφία, Δη-
μόσιες Σχέσεις και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στη Δημοσιολογία, 
Επικοινωνία. Εχει αρθρογραφήσει στις μεγαλύτερες ελληνικές εφη-
μερίδες (Τα Νέα, Εθνος, Εθνος της Κυριακής), ήταν ανταποκρίτρια 
σε ξένες εφημερίδες και παραγωγός στο ραδιόφωνο (ΕΡΑ2, Ant1) και 
στην τηλεόραση (κρατική και ιδιωτική). Εκτός από τη δημοσιογραφία 
έχει υπηρετήσει και την ελληνική λογοτεχνία (για την προσφορά της 
έχει τιμηθεί με βραβεία και διακρίσεις), ενώ μια από τις σημαντικές 
εργασίες της ήταν η αυτοβιογραφία του μεγάλου λαϊκού βάρδου 
Στράτου Διονυσίου. Εγινε ευρέως γνωστή τη δεκαετία του '90 ως 
παρουσιάστρια της εκπομπής «Στο Ερωτοδικείο», που προβαλλόταν 
στο New Channel και είχε φανατικούς υποστηρικτές. Υπηρέτησε τα 
underground ΜΜΕ ως παρουσιάστρια σε σειρά εκπομπών («Vicky 
Gate», «Νέα Ηθη», «Στην Πόλη των Παραισθήσεων») μέχρι το 2014, 
οπότε και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Εκτοτε έχει ελάχιστες 
παρουσίες σχολιάζοντας τηλεοπτικά δρώμενα. Εχοντας σαφώς καλύ-
τερη σκηνική παρουσία από την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, λαϊκό 
προφίλ που «μιλάει» στην καρδιά του λαού και μεγάλη αποδοχή από 
τις μάζες, καθώς για χρόνια προσπαθούσε να δώσει δίκαιες λύσεις 
στα σεξουαλικά και ερωτικά προβλήματα της λαϊκής οικογένειας, θα 
ήταν μια πολύ «προχώ» επιλογή, καθώς είναι σίγουρο ότι μπορεί να 
ανταποκριθεί με άνεση στα καθήκοντα της πρώτης γλάστρας της ελ-
ληνικής αστικής δημοκρατίας. Βεβαίως, η επιλογή της απαιτούσε ρήξη 
με το κατεστημένο και τους «δήθεν» της ελληνικής showbiz, τόλμη και 
φαντασία, ιδιότητες που υπερβαίνουν τον Κούλη. Πληροφορίες και 
σενάρια που κυκλοφορούν στην καλλιτεχνική πιάτσα, σύμφωνα με τα 
οποία ο γνωστός τηλεπωλητής «Μπουμπούκος» (κατά κόσμον Αδωνις 
Γεωργιάδης) είχε προτείνει στον πρωθυπουργό να εξετάσει και την 
υποψηφιότητα της Βίκυς Μιχαλονάκου, δεν επιβεβαιώνονται από το 
ρεπορτάζ της στήλης στους κοσμικούς κύκλους.
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> Η συμπόνια Τσίπρα για Πα-
παγγελόπουλο (κατά Παπαγγε-
λόπουλο, πάντα…).

> Τα Jumbo και οι Κυριακές.

> Εσείς θα πιστεύατε την «Πα-
νελλήνια Ενωση Φαρμακοβι-
ομηχανίας» (φαρμακοκαπιτα-
λιστές) ότι ενδιαφέρονται (γε-
νικώς...) για το «παιδί»; («Μαζί 
για το Παιδί »).

> Φαρμάκι-καπιταλιστές...

> Για το καλό μας...

> Φυσικά και υπάρχει κράτος 
(για να κόβεται ΚΑΙ η άδεια 
του Δ.Κουφοντίνα).

> Οφθαλμός τάξης = ταξικός 
οφθαλμός.

> «Η προς πόλεμο προπαρα-
σκευή» - αρχ. ΓΕΕΘΑ. Κρέας 
για τα κανόνια.

> Αυτοί, λοιπόν, που συγκε-
ντρώθηκαν στα νησιά του Β. 
Αιγαίου εστίασαν ΟΛΑ τους 
τα προβλήματα στην ΥΠΑΡΞΗ 
μεταναστών-προσφύγων. Ως 
καλοί Ελληνες, φιλάνθρωποι 
χριστιανοί και τα ρέστα...

> Ρίξτε μια ματιά στην ομι-
λία του περιφερειάρχη Κ. 
Μουτζούρη και θα δείτε πώς 
γεννιούνται οι (πραγματικοί) 
υπάνθρωποι...

> «Η Αντισσα θέλει ανάπτυξη 
και όχι υποβάθμιση» = οτιδήπο-
τε «αναπτυξιακό» δεκτό...

> Συλλογική και ατομική ευ-
θύνη.

> Ακυρώνονται χημειοθερα-
πείες λόγω ελλείψεων σε βα-
σικά φάρμακα.

> Ακόμα μια... πρωτιά.

> (ΚΑΙ) των αρίστων.

> Πάντα «με σεβασμό στην 
ανθρώπινη ζωή»...

> Κιακαθί!

> Τι Νότης, τι Νότης (Μηταρά-
κης-Σφακιανάκης).

> Και τώρα τι θα κάνουμε άνευ 
Πάκη;

> Ητο και αυτός (ο βάρβαρος) 
μία κάποια λύσις...

> «Οι καταναλωτές δουλεύ-
ουν για να πληρώνουν -όσο 
μπορούν τουλάχιστον- λογα-
ριασμούς και φόρους. Ακόμα 
και όταν ψωνίζουν, οι δαπάνες 
αφορούν κυρίως σε βασικά 
είδη διατροφής » (tanea.gr, 
22/1/2020).

> Να υποθέσουμε ότι οι κάτοι-

κοι των νησιών του Β. Αιγαίου 
δεν «άχθονται» από τέτοια 
προβλήματα...

> Νάτη και η (προαιρετική...) 
λειτουργία των εμπορικών κα-
ταστημάτων όλες τις Κυριακές 
του χρόνου στην περιφέρεια 
Νότιου Αιγαίου.

> Γούστο θα έχει να πουν (και) 
αυτοί ότι τους «φταίνε» οι με-
τανάστες και οι πρόσφυγες.

> 1.810 ανθρώπους δολοφόνη-
σε η μπατσαρία του Ριο ντζε 
Ζανέιρου το 2019.

> Αύξηση του... αισθήματος 
ασφαλείας.

> Ενας παπάρ(...) εναντίον των 
παπαράτσι (για πρίγκηπα πρό-
κειται).

> Η επικήρυξη του Τραμπ.

> «Γαλλία: Σοβαρά επεισόδια 
στις Βερσαλλίες για το συντα-
ξιοδοτικό ».

> Ca va.

> Τις αντιμεταναστευτικές-
αντιπροσφυγικές εκδηλώσεις 
στο Β. Αιγαίο στήριξε το ΚΙ-
ΝΑΛ (πού αλλού η κοπριά πα-
ρά στα λάχανα;).

> 2.153 δισεκατομμυριούχοι 
κατείχαν περισσότερα από το 
60% του πληθυσμού (4,6 δισ. 
άνθρωποι) το 2019. Καπιταλι-
σμός σε σταθερότητα.

> Δύο ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) 
κλείνουν. Ενα (Ζωγράφου) 

μειώνει το ωράριο λειτουργίας 
από 20.30 σε 14.45.

> Ακολουθούν οι απολύσεις...

> Δεκατρία χρόνια ένα «δια-
μάντι» στα σπλάχνα της Σα-
ντορίνης.

> Ενας Αδωνις στο Αουσβιτς.

> Κλείνουν τρεις δημόσιες 
κλινικές σε νοσοκομεία της 
Αττικής λόγων έλλειψης προ-
σωπικού.

> Το... δικαίωμα στην υγεία.

> Και ο... σεβασμός του.

> Αιέν αριστεύειν...

> Χυδαιοφασίστας Σαλβίνι.

> Απεργία τραυματιοφορέων 
(πανελλαδική): «Αμεσες προ-
σλήψεις μόνιμου προσωπικού».

> Μαζί τους.

> Δεν έφτασ' ως το Μάιο ο 
Λουίντζι Ντι Μάιο...

> Προσπαθεί να «τα φουσκώ-
σει» τα «μέτρα» της «αριστε-
ρής» κυβέρνησης Σάντσεθ 
στην Ισπανία «Η ΑΥΓΗ», μα 
δεν της βγαίνει.

> Ωραίοι οι οπαδοί της Κόλο 
Κόλο και του Καθολικού Πα-
νεπιστημίου (στη Χιλή): «Πινι-
έρα, είσαι δολοφόνος σαν τον 
Πινοσέτ!»

> Η... κλιματική ουδετερότητα 
του Φάμελλου.

> Εφόσον 12.000 ευρώπουλα 

η... βασιλόπιτα, μάλλον και το 
φλουρί πράγματι από χρυσό...

> Η πιο σέξυ Σαλονίκη του 
Ζέρβα.

> Και τομαράκι συχαρίκια στην 
Αικατερίνη.

> Οι παιδικές ασθένειες του 
εισιτηρίου του ΟΑΣΑ.

> Κοροναϊός.

> Και Κορόνα και (υ)ιός...

> Εκτιθέμεθα οσονούπω.

> Διότι ανήκομεν (και) εις την 
Δύσιν.

> Εξίσωση αποφοίτων κολεγί-
ων με τους διπλωματούχους 
μηχανικούς: η αριστεία μπαί-
νει από την μπροστινή πόρτα...

> Και ας μην έχει τα προσόντα.

> Ρε, που πάμε;

> Αύξηση (+14%) των εγγε-
γραμμένων ανέργων τον Δε-
κέμβρη του 2019 (+129.000, 
σύνολο 1.128.421 άτομα).

> Αλλο ένα «απαράγραπτο» 
ανθρώπινο δικαίωμα.

> Η «ημερίδα για την τρομο-
κρατία».

> Και η νομοθετική «θωράκι-
ση».

> Καταστολή.

> Και των γονέων (κυριολεκτι-
κά, βλέπε Δ. Ινδαρέ).

> Ενας ανιστόρητος ιστορικός 
(Κ.Μπουραζέλης): «Στη Σαλα-
μίνα κρίθηκε η ιστορία της 
Δύσης ».

> Είπαμε, αλλ’ αυτός (και όχι 
μόνον) το παραμπιπ-μπιπ!

> Τα νησιά είναι ελληνικά, 
αλλά οι βάσεις αμερικάνικες. 
Συμπέρασμα; Εξω οι ξένοι.

> Η βλακεία (Dummheit) που 
αναφέρει ο Μπρεχτ.

> Αλλοίμονο. Να μην χαρακτη-
ρίσει θετική την παρέμβαση 
(επιστολή) Πομπέο στον έλλη-
να ΥΠΕΞ ο Σύριζα; Και αυτός 
σύμμαχος είναι...

> Η αμερικανοδουλεία στα 
φόρτε της.

> Οπως -παλιότερα- η εθνικο-
φροσύνη που πήγαινε αντάμα 
με την ξενοδουλεία (=υποταγή 
στους ιμπεριαλιστές).

> Σεισμός στην Τουρκία.

> Ετερον ουδέν.
Βασίλης

Επισημότατα ο Περισσός στο μέτωπο κατά των μεταναστών και προσφύγων

Vaterlausbiebe, der Hass gegen Vaterlander (B. Brecht)

Φυσικά υπάρχουν και άλλες φωνές: «Νησιά αλληλεγγύης ενάντια στον κανιβαλισμό 
και τον ρατσισμό»

  Dixi et salvavi animam meam

u Eίναι γνωστή η εκμετάλλευση της μεγάλης αντιφασιστι-
κής νίκης του σοβιετικού λαού από τον Πούτιν. Ο ηγέτης 
της ιμπεριαλιστικής Ρωσίας, με την ευκαιρία των 75χρονων 
της μεγάλης αντιφασιστικής νίκης, είναι αποφασισμένος να 
οργανώσει πολλές εκδηλώσεις, εντάσσοντας την ιστορία 
του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, αφυδατωμένη από το 
κομμουνιστικό της περιεχόμενο, στην ιδεολογία του ρωσικού 
εθνικισμού. Ξεκίνησε από το κοιμητήριο του Λένινγκραντ, αυ-
τό το συγκλονιστικό μνημείο με το μισό εκατομμύριο νεκρούς 
της πολιορκίας θαμμένους σε τεράστιους ομαδικούς τάφους. 
Στη φωτογραφία τον βλέπουμε να ακουμπά ένα μπουκέτο με 
κόκκινα τριαντάφυλλα (τα κόκκινα τριαντάφυλλα κυριαρχούν 
στο κοιμητήριο) σ' έναν ομαδικό τάφο πολιτών που πέθαναν ή 
σκοτώθηκαν το 1942, στη διάρκεια της πολιορκίας. Ουδείς τόλ-
μησε να πειράξει τις γρανιτένιες πλάκες (με σφυροδρέπανο 
για τους πολίτες, με αστέρι για τους στρατιωτικούς). Η πόλη, 
όμως, εξακολουθεί να ονομάζεται «Αγία Πετρούπολη», όπως 
τη μετονόμασε ο Γιέλτσιν. Ο Λένιν έπρεπε να μην υπάρχει στο 
όνομά της. Οπως και ο Στάλιν στο Στάλινγκραντ, που ονομά-
ζεται έτσι μόνο μια μέρα το χρόνο (την επέτειο της νίκης). Τις 
υπόλοιπες μέρες ονομάζεται Βόλγογκραντ.

u Πάντοτε υπάρχουν ευκαιρίες για… ειρηνική συνύπαρξη. Η 
ατζέντα βρίθει από πολιτικά events με πολιτιστικό περιτύλιγμα. 
Ελπίζουμε ότι ο κ. Κουτσούμπας θα ξαναβρεθεί με τις κυρίες 
Βαρδινογιάννη και Μενδώνη σε κάποια από τις εκδηλώσεις 
του «επετειακού έτους» για τις ελληνομηδικές συγκρούσεις 
στις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα, που διοργανώνει (με κρατι-
κή στήριξη φυσικά) το ίδρυμα Βαρνογιάννη. Τώρα που πήρε το 
κολάι, οφείλει να ανταποκριθεί στις προσκλήσεις που σίγουρα 
θα λάβει.

u Οι ντελιβεράδες, ως άνθρωποι (και όχι μόνο ως εργαζόμε-
νοι) δεύτερης κατηγορίας, να πηγαίνουν από τις σκάλες. Δεν 
είμαστε όλοι ίσα κι όμοια…

οι τοίχοι έχουν φωνή

Για όσους προσπαθούν να θολώσουν τα νερά, δικαιολογώντας 
τη συμμετοχή τους στα φασιστικά (εμείς δε φοβόμαστε την αλή-
θεια) συλλαλητήρια στα νησιά, τάχα μου με διαφορετικό περιεχό-
μενο. Θυμίζουν εκείνους που προσπαθούσαν να διαφοροποιη-
θούν από τους χρυσαυγίτες στα εθνικοφασιστικά συλλαλητήρια 
για το «Μακεδονικό». Υπάρχει μια κύρια κατεύθυνση και μια πε-
ριρρέουσα ατμόσφαιρα. Η κύρια κατεύθυνση ήταν σαφέστατη: «Οι 
πρόσφυγες και μετανάστες κάνουν λαθροεποικισμό των νησιών 
μας». Οταν δε διαφοροποιείσαι απ' αυτή, όταν δεν ανοίγεις μέτωπο 
με τους φορείς της, τότε λειτουργείς (το θέλεις, δεν το θέλεις) ως 
το μυρωδικό που καλύπτει τη μπόχα της σαλάτας τους.



Εκοψαν και πάλι την άδεια του 
Δημήτρη Κουφοντίνα

Με το υπ' αριθμόν 10/2020 βούλευμά του, το Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών Βόλου, με πρόεδρο την πρόεδρο Πρω-

τοδικών Αννα Ρήγα και μέλη τις πλημμελειοδίκες Αννα Τσιλιγ-
γιρίδη και Αικατερίνη Καραχάλιου, απέρριψε για μια ακόμα 
φορά το αίτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα να του χορηγηθεί η 
τακτική άδεια που δικαιούται. Το αίτημα είχε απορριφθεί κατά 
πλειοψηφία (μειοψήφισε και πάλι η εκπρόσωπος της κοινωνι-
κής υπηρεσίας) από το Συμβούλιο της Φυλακής Κασσαβέτειας 
στις 10 Δεκέμβρη και ο Δ. Κουφοντίνας έκανε προσφυγή στο 
Συμβούλιο.

Μολονότι η προσφυγή Κουφοντίνα έγινε στις 12 Δεκέμβρη, 
το Συμβούλιο συνεδρίασε στις 13 Γενάρη (αφού μεσολάβησε 
αλλαγή της σύνθεσής του) και δημοσίευσε την απόφασή του  
στις 20 Γενάρη, παραμονή της τρομοϋστερικής εκδήλωσης 
στο Πολεμικό Μουσείο με ομιλητή τον Μητσοτάκη! Σύμπτωση; 
Μόνο αφελής θα το πίστευε.

Το αξιοσημείωτο σ' αυτόν τον καινούργιο γύρο ρεβανσισμού 
κατά του Δ. Κουφοντίνα, με όργανο την αστική Δικαιοσύνη, 
είναι ότι η εισαγγελέας Μαρία-Σοφία Βαΐτση εισηγήθηκε να 
γίνει δεκτή η προσφυγή του Δ. Κουφοντίνα και να του δοθεί η 
άδεια. Πρόκειται για την ίδια εισαγγελέα που τον περασμένο 
Ιούνη εισηγήθηκε να μη δοθεί άδεια στον πολιτικό κρατού-
μενο, επικαλούμενη ένα τερατώδες σκεπτικό («αντιδραστικό 
ντελίριο» το είχαμε χαρακτηρίσει τότε). Τώρα, επειδή -όπως 
λέει- δε μεσολάβησε κάτι από πλευράς Κουφοντίνα, η εισαγ-
γελέας Βαΐτση πρότεινε να του δοθεί η άδεια.

Δεν ξέρουμε σε τι οφείλεται η μεταστροφή της εισαγγελέα. 
Διαβάζοντας την πρότασή της καταλάβαμε ότι προσπαθούσε 
να περάσει ένα μήνυμα του τύπου «αρκετά τον βασανίσαμε, 
ας του δώσουμε την άδεια που δικαιούται».

Το Συμβούλιο, όμως, είχε άλλη «γνώμη». Ακολουθώντας την 
πεπατημένη, εξέδωσε μια απόφαση-καρμπόν με τις προηγού-
μενες, σύμφωνα με την οποία ο Κουφοντίνας είναι επικίνδυ-
νος, επειδή δεν έχει μετανοήσει, επειδή έχει ενεργή πολιτική 
δραστηριότητα και επειδή είναι αυτός που καθοδηγεί τους 
αλληλέγγυους σε έκνομες πράξεις!

Ξεκινώντας από το τελευταίο, εύκολα διαπιστώνει κανείς 
μια κραυγαλέα αντίφαση. Εξι άδειες πήρε ο Κουφοντίνας 
(τρεις από τον Κορυδαλλό και τρεις από την Κασσαβέτεια), 
των οποίων έκανε «καλή χρήση», όπως είναι ο νομικός όρος. 
Δε συνέβη κάτι στη διάρκεια αυτών των αδειών, με άμεση 
συμμετοχή του ή από τρίτους. Γεγονότα (από διαδηλώσεις 
αλληλεγγύης μέχρι οριακά βίαιες ενέργειες) υπήρξαν μόνο 
σε περιόδους που αυτοί έκοβαν την κανονική άδεια από τον 
Κουφοντίνα και τον οδηγούσαν σε απεργίες πείνας, με τις 
οποίες έφθειρε την υγεία του. Τίποτα δε θα γινόταν, αν αυτοί 
σέβονταν τη δική τους νομιμότητα, την αστική νομιμότητα, 
και χορηγούσαν στον Δ. Κουφοντίνα τις άδειες που δικαιού-
ται, όπως του τις έδωσαν έξι φορές, όπως τους είπε ο Αρειος 
Πάγος, όπως τους συμβούλευσε ο πρόεδρος της Ενωσης Δι-
καστών και Εισαγγελέων Χ. Σεβαστίδης και ο πρόεδρος του 
ΔΣΑ Χ. Βερβεσός.

Παραπέρα, αυτοί που γράφουν ότι δε διερευνούν αν ο Κου-
φοντίνας «μετέγνωσε, μετανόησε ή απέρριψε τους ιδεολογι-
κούς λόγους για τους οποίους τέλεσε τα εγκλήματα για τα 
οποία καταδικάστηκε και κρατείται», κάνουν ακριβώς αυτό! 
Του ζητούν ευθέως δήλωση μετάνοιας!

Μολονότι μάζεψαν ό,τι μπορούσαν να μαζέψουν για να 
φτιάξουν σκεπτικό, δεν αποφεύγουν την παραληρηματική 
περιπλάνηση ανάμεσα στο «κόκκινο νήμα των αγώνων», στο 
οποίο είχε αναφερθεί ο Κουφοντίνας σε μια δήλωσή του για 
έναρξη απεργίας πείνας, και στο «κόκκινο νήμα της ζωής», που 
κατά τις δικαστίνες… αναφέρεται σε αίμα!

Το αποκορύφωμα. Επαναλαμβάνουν τη λαθροχειρία, σύμ-
φωνα με την οποία στο βιβλίο «13 Απαντήσεις – Μια συζήτηση 
με τον Τάσο Παππά», ο Γ. Σταματόπουλος αναφέρει στον πρό-
λογο τη φράση του Κουφοντίνα «Και σήμερα το ίδιο θα έκανα», 
η οποία για τις δικαστίνες σημαίνει ότι «ο κρατούμενος εξέ-
φρασε την επιμονή του στην τέλεση αδικημάτων για τα οποία 
δικάσθηκε και εκτίει την ανωτέρω ποινή»! Την πρώτη φορά 
θα μπορούσε να πει κανείς ότι το προηγούμενο Συμβούλιο 
μπερδεύτηκε, έκανε λάθος, επειδή δεν είχε διαβάσει το βιβλίο 
και δεν είχε δει ότι η φράση του Κουφοντίνα αναφερόταν στο 
αν θα σκότωνε τον βαριά τραυματισμένο Σάββα εκείνο το 
βράδυ στον Πειραιά. «Και σήμερα το ίδιο θα έκανα», δε θα τον 
σκότωνα, απάντησε ο Κουφοντίνας στο ερώτημα του Παππά 
και αυτό εξήρε ο Σταματόπουλος στον πρόλογο.

Οταν έγινε γνωστό το προηγούμενο βούλευμα, υπήρξαν 
δημοσιεύματα (κι εμείς το σχολιάσαμε). Εγραψε και ο Παπ-
πάς στην ΕφΣυν: «Το εξωφρενικό είναι ότι οι συντάκτες της 
απόφασης δεν διάβασαν προσεκτικά όλη την παράγραφο, την 
παρερμήνευσαν (εσκεμμένα;), αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν 
πήγαν μερικές σελίδες παρακάτω όπου υπάρχει η ερώτηση 
του δημοσιογράφου και η απάντηση του Κουφοντίνα». Το ότι 
ένα δεύτερο Συμβούλιο επανέρχεται στην ίδια διαστρέβλωση 
δείχνει την προκατάληψη και το «στήσιμο».

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

Η αφίσα που κυκλοφόρησε 
η περιφέρεια Βορείου Αι-

γαίου δεν αφήνει καμιά αμφι-
βολία για τα προτάγματά της. 
Το κακοφτιαγμένο φωτογρα-
φικό κολάζ δείχνει βάρκες με 
πρόσφυγες να πολιορκούν τα 
νησιά, λες και πρόκειται για 
πολεμικό στόλο που ετοιμάζει 
απόβαση και κατοχή. «Θέλου-
με πίσω τα νησιά μας… Θέλου-
με πίσω τη ζωή μας!!!», κραυ-
γάζουν τα συνθήματα. Ποιοι 
τους τα πήραν; Οι πρόσφυγες 
και μετανάστες, φυσικά. Γι' 
αυτό και μπήκε το κολάζ. Μη 
τυχόν και κάνει κάποιος λάθος 
και θεωρήσει ότι τα συλλαλη-
τήρια στρέφονται κατά της 
κυβέρνησης και της πολιτικής 
της ΕΕ, που έχει μετατρέψει 
τα ελληνικά νησιά σε τεράστι-
ες φυλακές για δεκάδες χιλι-
άδες ξεριζωμένους από τον 
τόπο τους.

Τα προσχήματα που έμπαι-
ναν μπροστά στο πρόσφατο 
παρελθόν, η δήθεν ευαισθη-
σία για την άθλια κατάσταση 

στην οποία αναγκάζονται να 
διαβιούν οι εγκλωβισμένοι στα 
ελληνικά νησιά, έχουν πάει 
στην άκρη. Πλέον, εκείνο που 
κυριαρχεί είναι η θεωρία των 
«λαθροεισβολέων», του «επι-
χειρούμενου εξισλαμισμού», 
ενώ κεντρικό σύνθημα γίνεται 
η «ανάσχεση των μεταναστευ-
τικών ροών». Πνίξτε τους στο 
Αιγαίο είναι το σύνθημα που 
κυριαρχεί, χωρίς κανένας από 
τους επίσημους να το λέει 
ανοιχτά (για ευνόητους λό-
γους).

Ο περιφερειάρχης Βορείου 
Αιγαίου Κ. Μουτζούρης, σε 
ραδιοφωνική του συνέντευξη, 
δηλώνει «απαισιοδοξότατος, 
διότι δεν βλέπω να υπάρχει 
η βούληση για αποτροπή των 
μεταναστευτικών ροών». Επι-
καλείται και τη θητεία του στο 
ΕΜΠ, του οποίου υπήρξε και 
πρύτανης, για να πείσει ότι «by 
far, δεν είμαι καθόλου ακρο-
δεξιός». Οταν, όμως, η συζή-
τηση φτάνει στο «διά ταύτα», 
επικαλείται συζητήσεις του με 
αξιωματικούς του Πολεμικού 
Ναυτικού και δηλώνει με νό-
ημα: «Αποτροπή γίνονταν σε 
παλαιότερες περιπτώσεις με 
επιτυχία, απλά, αυτή τη στιγμή 
δεν είναι η “γραμμή“ να γίνει 
κάτι τέτοιο». Μ' άλλα λόγια, ο 
Κ. Μουτζούρης ζητάει πολεμι-
κού τύπου αντιμετώπιση των 
λεμβών που μεταφέρουν πρό-
σφυγες και μετανάστες. Κι αν 
πνιγούν και μερικοί, όπως έχει 
συμβεί στο παρελθόν, δεν 

τρέχει και τίποτα. Μόνο άμα 
πνιγούν μερικοί μπορεί να φο-
βηθούν οι υπόλοιποι ή κάποιοι 
από τους υπόλοιπους και να 
μειωθούν κάπως οι ροές.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο 
γνωστός για τις στενές σχέ-
σεις του με τη ΝΔ ακροδεξιός 
Πορτοσάλτε δηλώνει ανοιχτά 
και απροκάλυπτα πως «αν δεν 
θέλουμε να πνιγεί κανείς, θα 
έρχονται όλοι στην Ελλάδα»! 
«Οταν σε πιάνει ο ανθρωπι-
σμός να μην πνιγεί κανείς, 
τελείωσε το θέμα», επανα-
λαμβάνει. Και εξηγείται: «Την 
αποτροπή δεν την καταλαβαί-
νω. Τι θα βάλεις, ανεμιστήρες 
να φυσάς ,να φεύγει η βάρκα 
πίσω;». Οταν οι άλλοι δημοσι-
ογράφοι προσπαθούν να τον 
συνεφέρουν, αρχίζει να παρα-
ληρεί: «Δεν είπα να βουλιάζεις 
βάρκες, αλλά από την ώρα, 
που δεν βουλιάζεις βάρκα…»! 
Ο νοών νοείτω.

Από το βήμα της συγκέντρω-
σης στη Μυτιλήνη, την περα-
σμένη Τετάρτη, ο Μουτζούρης 
έδωσε ρέστα. Αν ζούσε ο Μου-
σολίνι, θα αυτοκτονούσε από 
τη ζήλια του. «Αποκάλυψε» ότι 
από το 2000 ο ΟΗΕ έχει εκ-
πονήσει «σχέδιο υποκατάστα-
σης του πληθυσμού», με 230 
εκατομμύρια μετανάστες που 
θα συρρεύσουν στην Ευρώπη 
μέχρι το 2050 για να λυθεί το 
δημογραφικό των ευρωπαϊκών 
κοινωνιών. Και βέβαια, κανένα 
σενάριο συνωμοσίας δεν μπο-
ρεί να σταθεί χωρίς τον «γνω-
στό και μη εξαιρετέο Σόρος», 

που αποτελεί το αλατοπίπερο 
της «αποκάλυψης». «Θέλουν 
να μας επιβάλουν άλλο τρό-
πο ζωής, άλλη θρησκεία», 
είναι η πολεμική κραυγή που 
ακολουθεί την «αποκάλυψη». 

Οι πολεμικές κραυγές συνε-
χίζονται: «Η πατρίς κινδυνεύει. 
Θέλουμε πίσω τα νησιά μας, 
θέλουμε πίσω τη ζωή μας». 
«Θέλουμε αποτροπή, η πατρίς 
κινδυνεύει». «Η πατρίς κινδυ-
νεύει, δεν μ' ενδιαφέρει τι λέ-
νε οι συνθήκες» (για τους πρό-
σφυγες, για τη συμπεριφορά 
στη θάλασσα κτλ.). Ο Σαλβίνι  
σίγουρα θα αισθάνεται μεγάλη 
ευχαρίστηση διαβάζοντας για 
τα κατορθώματα των ελληνι-
κών κακεκτύπων του. Και ο Μι-
χαλολιάκος θα αφρίζει από το 
κακό του, επειδή του κλέβουν 
τα συνθήματα.

Σ' αυτό το κλίμα, απορεί 
κανείς πώς συντάχθηκαν με 
τη ρατσιστικών μηνυμάτων 
24ωρη απεργία, πολιτικές δυ-
νάμεις που δεν είναι ρατσιστι-
κές, όπως ο Περισσός, το Παλ-
λεσβιακό Εργατικό Κέντρο, η 
Ομοσπονδία Αγροτικών Συλ-
λόγων. Εκαναν χωριστές συ-
γκεντρώσεις και στα τρία νη-
σιά, με αιτήματα φιλικά στους 
ξεριζωμένους, λένε. Αλήθεια, 
δεν υπήρχαν άλλες μέρες για 
να κάνουν συγκεντρώσεις; Γι-
ατί έπρεπε να πάρουν μέρος 
στην 24ωρη απεργία που ορ-
γάνωσε ο Μουτζούρης μαζί 
με τους δημάρχους; Αυτή η 
απεργία είχε συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, συγκεκριμένα 

αιτήματα, έστελνε συγκεκριμέ-
να μηνύματα στον κόσμο των 
νησιών. Ποιο ήταν το κοινό αί-
τημα που «επέτρεπε» στους μη 
ρατσιστές να πάρουν μέρος σ' 
αυτή την απεργία; Το αίτημα 
να φύγουν οι μετανάστες και 
πρόσφυγες από τα νησιά. Μ' 
άλλα λόγια, στην καλύτερη γι' 
αυτούς περίσταση, οι μη ρα-
τσιστές συμφώνησαν με το ότι 
οι πρόσφυγες και μετανάστες 
αποτελούν πρόβλημα. Δε 
χρειάζονται τίποτα περισσότε-
ρο οι «άλλοι». Αρκεί που στην 
απεργία πήραν μέρος όλοι. Τα 
υπόλοιπα είναι ζήτημα συσχε-
τισμών. Ο Μουτζούρης δεν 
άφησε ραδιόφωνο και τηλεό-
ραση που να μην είναι παρών 
επί διήμερο. Εκοβε και έραβε, 
ανάλογα με την περίσταση. Τα 
έβαζε δήθεν με την κυβέρνη-
ση και την ίδια στιγμή αποθέ-
ωνε τον «νησιώτη» Μηταράκη 
και συμφωνούσε με τα κλειστά 
κέντρα (κανονικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης δηλαδή). Μαζί 
με τους δημοσιογράφους φι-

λοτεχνούσε την εικόνα του 
«πρόσφυγα-προβλήματος», 
του «μετανάστη-λαθροεποι-
κιστή». Αυτός ήταν η «φωνή 
των νησιών», όλοι οι υπόλοιποι 
ήταν απλώς τα «μπαζώματα» 
που του επέτρεψαν να κάνει 
μια ρατσιστική απεργία κατά 
την οποία νέκρωσαν τα πάντα.

Δεν είναι δύσκολο να αντι-
ληφθεί κανείς γιατί υπήρξε 
αυτή η στάση. Τα «ψηφαλάκια» 
είναι στη μέση. Η απόφαση να 
μην υπάρξει σύγκρουση με 
την εκλογική πελατεία, ακό-
μα και όταν αυτή βαδίζει σε 
ρατσιστικά μονοπάτια. Τότε, 
όμως, είναι που πρέπει κανείς 
να επιδιώξει τη σύγκρουση με 
τις αντιδραστικές απόψεις 
και τα αντιδραστικά ρεύματα, 
ακόμα κι αν πρόσκαιρα θα έχει 
«πολιτικό κόστος». Γιατί χωρίς 
σύγκρουση δεν μπορεί να τρα-
βηχτεί η διαχωριστική γραμμή 
με το ρατσισμό. Οταν αποδέ-
χεσαι τον κοινό παρονομαστή 
(«πρόβλημα οι πρόσφυγες και 
μετανάστες»), τότε παίζεις 
το παιχνίδι των ρατσιστών, οι 
οποίοι μπορεί να εμφανίζονται 
ως αντίθετοι με την κυβερνη-
τική πολιτική, στην πραγματι-
κότητα όμως βρίσκονται στο 
ίδιο μήκος κύματος μ' αυτήν. 
Ο πραγματικός αντιρατσι-
στής δε φωνάζει «ν' αδειάσουν 
τα νησιά» (που φωνάζουν και 
οι ρατσιστές), αλλά «κάτω η 
πολιτική ΕΕ και κυβέρνησης - 
αλληλεγγύη με πρόσφυγες και 
μετανάστες».

Ξεσαλωμένη ρατσιστική προπαγάνδα

Πνίξτε τους στο Αιγαίο!


