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Δεν τους θέλουμε εδώ! Δεν 
τους θέλουμε εδώ! Δεν τους 
θέλουμε εδώ! Τελεία.

Αδωνις Γεωργιάδης
Τα κάθε είδους φασισταριά 

υφαίνουν τον ιστό του ρατσι-
σμού.

Αν τα κράτη καταφέρουν να 
αντιληφθούν τη σημασία της 
ενέργειας και να επικεντρω-
θούν σε αυτήν, ανεξαρτήτως 
των όποιων άλλων μακροχρό-
νιων πολιτικών ζητημάτων που 
μπορεί να προκαλούν δυσκο-
λίες, τότε εκτιμώ πως ακριβώς 
αυτές οι σχέσεις στον τομέα 
της ενέργειας είναι δυνατόν 
να επηρεάσουν άλλους τομείς.

Φράνσις Φάνον
Τι δεν καταλαβαίνετε; Η 

συνεκμετάλλευση στον τομέα 
της ενέργειας, υπό αμερικάνι-
κη ομπρέλα, θα επιλύσει τις 
διακρατικές διαφορές, λέει ο 
αμερικανός υφυπουργός.

Το κόμμα συνιστά το πεδίο 
όπου σχηματίζεται και διαπλά-
θεται δημοκρατικά η συνολική 
πολιτική μας, το πεδίο όπου 
δοκιμάζονται και κρίνονται 
πάντα δημοκρατικά οι ιδέες 
και οι προτάσεις που αφορούν 
τη στρατηγική και την τακτική 
μας.

Απολογισμός ΣΥΡΙΖΑ
Λέμε και καμιά μαλακία για 

να περάσει η ώρα.
Αναρωτιέμαι όμως τι είδους 

συζήτηση μπορεί να γίνει σ’ 
ένα συνέδριο (σ.σ. του ΣΥΡΙ-
ΖΑ) στο οποίο, όπως υπολο-
γίζει η ηγετική ομάδα, θα λά-
βουν μέρος 6.000 σύνεδροι. 
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κί-
νας με 80 εκατομμύρια μέλη 
οργανώνει λιγότερο μαζικά 
συνέδρια. Αυτό δεν θα είναι 
συνέδριο, θα είναι διαδήλωση. 
Και ως γνωστόν στις διαδηλώ-
σεις δεν συζητούν, φωνάζουν 
συνθήματα και χειροκροτούν.

Τάσος Παππάς
Βουλωμένο γράμμα διαβά-

ζεις, ρε Τάσο…
Καλούμε όλους τους Δημο-

κρατικούς και προοδευτικούς 
πολίτες να ενταχθούν στον ΣΥ-
ΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. 
Οχι μόνο τους ριζοσπάστες 
της Αριστεράς, αλλά ακόμη 
και τους  προοδευτικούς και 
δημοκρατικούς πολίτες του 
κέντρου.

Αλέξης Τσίπρας
Κι άσε τους 53+ και τους 

Σκουρλέτηδες να βουρλίζο-
νται.

Θέση αρχής ότι στο δικό 
μας οπτικό πεδίο είναι ο ελλη-
νικός λαός πρώτα από όλους. 
Ολα τα υπόλοιπα, περί δικαιω-
μάτων του α', του β', του γ', εί-
ναι πολύ σοβαρά θέματα, αλλά 
δεν είναι τα πρωτεύοντα.

Ανδρέας Λοβέρδος
Οταν ο καθηγητής του συ-

νταγματικού δικαίου ξεπέφτει 
στο επίπεδο του Σαλβίνι και 
του Ορμπαν.

Ο Λακόπουλος χολώθηκε 
που του την έπεσαν οι συ-

ριζαίοι, με απαίτηση Σκουρλέ-
τη, και αναφώνησε «άντε γεια 
και καλή τύχη μάγκες». Για να 
γίνει δε πιστευτός, συνέγραψε 
πόνημα υπό τον χαρακτηριστι-
κό τίτλο… «Η ώρα της αυτοδιά-
λυσης για το Κίνημα Αλλαγής»! 
Στο οποίο διαβάσαμε μεταξύ 
των άλλων τα εξής: «Καθώς 
στον Ανδρουλάκη αποδίδεται 
διάθεση σύμπραξης με τον 
ΣΥΡΙΖΑ -αν δεν έχει ήδη επα-
φές- οι συνεργάτες της Φώ-
φης αισθάνονται μετέωροι. 
Κατά τα φαινόμενα ανέλαβε 
ο πολύπειρος Κ. Γείτονας να 
διαπραγματευτεί το μέλλον 
τους στο  κόμμα του Αλέξη 
Τσίπρα. Στη μετά Φώφη εποχή 
δεν θα έχουν τύχη στο κόμμα, 
αν υπάρχει κόμμα». Α, πα, πα, 
αυτός δεν έχει καμιά επαφή 
με τους Τσιπραίους. Γράφει 
απλά… τη γνώμη του.

Παπαδημούλης και Αρβα-
νίτης φόρεσαν παλαιστι-

νιακές μαντίλες και έπαιξαν 

σε βίντεο της ευρωομάδας 
GUE-NGL ενάντια στο σχέ-
διο Τραμπ. Κάποιοι τους χα-
ρακτήρισαν μασκαράδες, επ' 
ευκαιρία και του Τριώδιου που 
έχει ανοίξει. Δε θα συμφωνή-
σουμε, γιατί σεβόμαστε και το 
Τριώδιο και -κυρίως- την κουφί-
για, παγκόσμιο σύμβολο  ενός 
αντάρτη λαού εδώ και δεκαε-
τίες. Για πολιτικό αληταριό θα 
μιλήσουμε. Το κόμμα που ως 
κυβέρνηση εναγκαλίστηκε όσο 
κανένα άλλο στην ελληνική πο-
λιτική ιστορία τους σιωνιστές 
δολοφόνους, το κόμμα που 
ο αρχηγός του χαρακτήρισε 
(γραπτώς μάλιστα) την Ιερου-

σαλήμ «ιστορική πρωτεύουσα 
του Ισραήλ», που δήλωσε ότι ο 
Τραμπ ό,τι κάνει το κάνει μόνο 
για το καλό, στην Ελλάδα του-
λάχιστον δεν μπορεί να κορο-
ϊδέψει επειδή κάποια στελέχη 
του φόρεσαν κουφίγια για τις 
ανάγκες ενός βίντεο.

«Κάποιος με ρώτησε αν 
φοβάμαι ότι θα χάσω την 

αριστερή μου ταυτότητα», εί-
πε ο Τσακαλώτος. Ευκολάκι η 
απάντηση: «Ενας αριστερός 
πάντα φοβάται, γιατί το σύστη-
μα προσπαθεί να τον κάνει πιο 
δεξιό, αλλά δεν έχω φοβικά 
σύνδρομα». Για πρώτη φορά ο 

Τσακαλώτος λέει καλαμπούρι 
που δεν είναι κρύο (σαν εκείνα 
τα βρετανικά με τις φυματικές 
σαρανταποδαρούσες, που λέει 
συνήθως).

«Πολεμήσαμε τη διαπλοκή, 
κατάφεραν να μας ρίξουν, 

αλλά ο ελληνικός λαός βγάζει 
τώρα τα συμπεράσματά του». 
Το είπε ο Τσίπρας στα Γιάννε-
να. Κι εμείς που νομίζαμε ότι 
τον ΣΥΡΙΖΑ δεν τον έριξε κα-
μιά διαπλοκή, αλλά ηττήθηκε 
καθαρά σε τέσσερις κάλπες 
(ευρωεκλογές, δημοτικές, πε-

ριφερειακές και βου-

λευτικές εκλογές, αφού προη-
γουμένως κατάφερε να κάνει 
τον Κούλη πολιτικό ηγέτη και 
τη ΝΔ ελπίδα…

«Το ΝΑΤΟ είναι παρών στην 
Τουρκία, παρέχει ασφά-

λεια και μέσα για την αύξηση 
των δυνατοτήτων των αντιαε-
ροπορικών συστημάτων της», 
δήλωσε ο γενικός γραμματέας 
του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. 
Και τέζα οι «ειδικοί αναλυτές», 
που επιχειρηματολογούσαν ότι 
μετά την αγορά των ρωσικών S-
400 το ΝΑΤΟ αναγκαστικά θα 
υποβαθμίσει την Τουρκία.

22/2: Ημέρα σκέψης, Ινδία: Ημέρα μητέρας 

22/2/1973: Χτύπημα φοιτητικής δια-
δήλωσης από αστυνομία (Θεσσαλονίκη), 
πολλές συλλήψεις 22/2/1977: Βόμβα σε κα-
τάστημα ΠΕΣΙΝΕ (ΕΛΑ) 22/2/1989: Τέσσερις βόμ-

βες σε σπίτια (17Ν) 22/2/2008: Νεκρός ο 
σουδανός Abdukarim Yahya Idris στην 
περιοχή Ομόνοιας μετά από ξυλοδαρμό 
από τρεις αστυνομικούς 23/2: Ημέρα κα-
τάποσης σπαθιών, Γουιάνα: Ημέρα δημοκρατίας 

(1970), Μπρουνέι: Εθνική γιορτή 23/2/1943: 
Ιδρυση ΕΠΟΝ 23/2/1993: Χτύπημα ΔΟΥ Χαλαν-
δρίου (17Ν) 24/2: Εσθονία: Ημέρα ανεξαρτησί-
ας (1918), Γκάνα: Ημέρα απελευθέρωσης (1966), 
Εσθονία: Εθνική γιορτή (1920), Μεξικό: Ημέρα 

σημαίας 24/2/1972: Καταδίκες πέντε μελών ΚΚΕ 
24/2/1977: Σύλληψη ακροδεξιών Α. Κα-
καβά (4η Αυγούστου) και Α. Καλέντζη 
(Νέα Τάξις) με οπλοστάσιο από πυροβό-
λα, εκρηκτικά και χειροβομβίδες, ομο-
λογία τους για συμμετοχή σε βομβιστι-
κές ενέργειες 24/2/1993: Δύο βόμβες (δεν 
εξερράγησαν) σε κτίρια ΕΤΒΑ και ΕΤΕΒΑ (ΕΛΑ-1η 
Μάη) 25/2: Κουβέιτ: Εθνική γιορτή 25/2/1931: 
Συγκέντρωση κατά ανεργίας στον «Οίκο Ναύτη», 
συγκρούσεις με χωροφυλακή, πολλοί τραυματί-
ες, συλλήψεις 25/2/1973: Βόμβα (ΕΑΝ) στην οδό 
Ειρήνης Αθηναίας 26/2: Πρωτοχρονιά Κινέζων, 
Κουβέιτ: Ημέρα απελευθέρωσης (1991) 26/2/1992: 
Πρώτο χτύπημα με τηλεχειρισμό από ΕΛΑ-1η Μάη 
με στόχο λεωφορείο διμοιρίας ΜΑΤ (Θησείο), 

τραυματίες δεκαεννιά αστυνομικοί και δύο πε-

ραστικοί 26/2/1997: Αποφυλάκιση Γεώργι-
ου Παπαδόπουλου ζητούν με επιστολή 38 
βουλευτές ΝΔ 27/2: Δομινικανή Δημοκρατία: 
Ημέρα ανεξαρτησίας (1844) 27/2/1901: Εκτέλεση 
υπουργού Παιδείας Ρωσίας Μποκολέγκοφ για την 
καταπίεση στα σχολεία 27/2/1975: Απαγωγή συ-
ντηρητικού πολιτικού Πέτερ Λόρεντς, ανταλλαγή 
με κρατούμενους της RAF 27/2/1991: Η 45χρονη 
Αλέκα Παπαρήγα πρώτη γυναίκα αρχηγός ελληνικού 
κόμματος 28/2: Ημέρα παθήσεων: Φινλανδία: Ημέ-
ρα πολιτισμού 28/2/1976: Καταστρέφονται εννιά 
λεωφορεία σε γκαράζ ΚΤΕΛ (ΕΛΑ) 28/2/2000: Βόμ-
βα στην εταιρία ΜΕΤΚΑ (Επαναστατικοί Πυρήνες) 
28/2/2009: Γάμος Σάββα Ξηρού – Αλίθια Ρομέρο 
στις φυλακές Κορυδαλλού.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Χαίρετε και αγαλλιάσθε εν Χριστώ 
αδελφοί u (Αδελφοί μεταξύ σας, όχι 
δικοί μας) u Η Σταυρούλα Ξουλίδου 
ανακοίνωσε ότι διεκδικεί την ηγεσία 
του ΛΑΟΣ u Ποια είναι η Σταυρούλα; 
u Μην τα θέλετε όλα έτοιμα u Ψάξτε 
και λίγο στο Ιντερνετ u Εμείς θα σας 
δώσουμε λέξεις-κλειδιά u Πρώην 
βουλευτής ΑΝΕΛ u Πρόεδρος του 
Συλλόγου Πολυτέκνων Δήμου Μυγδο-
νίας u Είχε καταγγείλει προσπάθεια 
εξαγοράς της από τη ΝΔ με 2-3 εκα-
τομμύρια u Ψήφισε το τρίτο Μνημόνιο 
παρά τη θέλησή της u Φοβισμένη απ' 
όσα της έλεγε ο Καμμένος u Διότι ήταν 
«μια γυναίκα μόνη κάτω στην Αθήνα» u 

Για να μείνουμε στο χώρο, εκφράζουμε 
την ανείπωτη χαρά μας άμα τη εμφανί-
σει της αγαπημένης Ραχήλ u Η  οποία 
εγκατέλειψε την ελληνική πολιτική σκη-
νή (τελευταία φορά τη θυμόμαστε στο 
κόμμα Ζωής) χάριν της αμερικανικής u 

Παρακαλώ, όσοι έχετε ευαίσθητη καρ-
διά να «κουμπώσετε» ένα υπογλώσσιο 
πριν συνεχίσετε u «Είμαι μέλος του 
Ρεπουμπλικανικού Κόμματος γιατί 
και ως πολιτικό με εκφράζουν οι ιδέες 
του Ντόναλντ Τραμπ» u Ολα καλά; u 

Μπάντμιντον με γραβάτα και σκαρπίνι 
u Πώς να μην τη φας τη σαβούρα, ρε 
Κατρούγκαλε; u Εδώ ο Καραμανλής 
ήταν με φόρμα και αθλητικό παπούτσι, 
όταν πήγε να κλωτσήσει τη μπάλα, έκα-
νε «τσαφ» και βρέθηκε στο χορτάρι και 
από εκεί στο νοσοκομείο u Αργότερα 
έγινε πρωθυπουργός u Και δεν ξανα-
κλώτσησε μπάλα u Μόνο playstation u 

Mπάτσοι έφαγαν ξύλο από μπράβους 
στο Γκάζι u'Η άσχετοι ήταν ή πήγαν να 
στήσουν δικό τους «μαγαζί» u Με ένα 
καλό μπερντάχι μαθαίνεις να σέβεσαι 
u «Στο κόμμα μας ο αρχηγός που χά-
νει εκλογές παραιτείται», είπε ο Κούλης 
στον Τσίπρα u Πού ήταν ο Κούλης το 

2000, όταν ο Καραμανλής έχασε και 
δεν παραιτήθηκε; u Ούτε την οικο-
γενειακή ιστορία δε γνωρίζει; u Ο 
μπαμπάς του έχασε το 1985 και επίσης 
δεν παραιτήθηκε u Κι ο Σαμαράς το 
2015 επίσης δεν παραιτήθηκε u Ανα-
γκάστηκε να το κάνει έξι μήνες αργό-
τερα u Μετά τη συντριπτική ήττα στο 
δημοψήφισμα u Για να ξέρουμε τι λέ-
με, δηλαδή u Εγώ αν ήμουν Κατερίνα 
Μονογυιού, θα είχα απολύσει την επι-
κοινωνιακή ομάδα μου u Αρκεί η μεγά-
λη γκάφα στο εισαγωγικό βίντεο στην 
ιστοσελίδα www.katerinamonogiou.gr 

u Είναι δυνατόν να δείχνεις την Κα-
τερίνα να ανάβει κερί στο μανάλι και 
να μην παίζει από κάτω Βούλα Πάλλα; 
u «Στην εκκλησιά γονατιστή μπροστά 
στην Παναγιά…» u Φανατικός -κατά 
δήλωσή του- αναγνώστης της Κόντρας, 
έλκων το γένος εκ Λευκάδος, τηλεφώ-
νησε αγανακτισμένος και απαίτησε να 

γράψουμε για μια ιεροσυλία u Κάποιος 
παπαρΑκης τηλεσέφ πήγε στη Λευκά-
δα, του πρόσφεραν μια φετούλα από 
το διάσημο σαλάμι αέρος και το μπού-
κωσε όπως του το έδωσαν u Χωρίς να 
καθαρίσει την πέτσα, ο άσχετος! u 

Βεβήλωσε μια παράδοση 200 ετών, 
ούρλιαζε στο τηλέφωνο ο δικός μας 

u Γαμώ τα γκουρμέ τους, γαμώ! u Το 
δημοσιεύουμε γιατί εμείς της απένα-
ντι ακτής πάντοτε τους αγαπούσαμε 
τους Λευκαδίτες u Και την τρέλα τους 

u Συγγνώμη, αλλά αυτοί που εμπνέ-
ονται τις πολιτικές διαφημίσεις των 
κομμάτων πρέπει να σκυλοβαριούνται 
u «Ηταν δίκαιο, έγινε πράξη», το μότο 
του Τσίπρα u «Το είπαμε, το κάναμε», 
το μότο του Κούλη u Μεγαλύτερη ποι-
κιλία βλέπεις στις διαφημίσεις απορρυ-
παντικών u Τι κωλοπιλάκα κι αυτή του 
Τασούλα μέχρι να επιστρέψει το στικά-
κι στον Μπαρούφ u Είδε κι έπαθε u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Είμαστε κόμμα εξουσίας, ναι, αλλά όχι ενσωματωμένο στο 
δικό τους σύστημα εξουσίας. Η αριστερή και δημοκρατική μας 
παράδοση μας επιβάλλει μια άλλη κουλτούρα, ένα άλλο ήθος  

και μια άλλη ποιότητα εσωκομματικής δημοκρατίας. Και αυτό το 
διαφορετικό ήθος, η διαφορετική ποιότητα της εσωκομματικής 

δημοκρατίας προδικάζει και ένα διαφορετικό όραμα για την 
ποιότητα της δημοκρατίας που εμείς επιθυμούμε συνολικά  για 

τον τόπο.
Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Πείσμωσε ο αγάς και έκοψε τ' 
αχαμνά του

Την τελευταία στιγμή ακύρωσε ο Κούλης τη συμμετοχή του 
στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπου ήταν κα-
λεσμένος. Πέρυσι και πρόπερσι είχε πάει τρέχοντας, βάζοντας 
κάποιους «κολλητούς» του στη Βαυαρία να τον καλέσουν ως αρ-
χηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, φέτος όμως, που θα είχε 
την ευκαιρία -ως πρωθυπουργός- να σταθεί δίπλα στη Μέρκελ, 
τον Μακρόν, τον Πομπέο, τον Λαβρόφ, τον Ουάνγκ Γι και όλη 
την υπόλοιπη αφρόκρεμα του διεθνούς καπιταλισμού (τριάντα 
αρχηγοί κυβερνήσεων και κρατών και εκατό υπουργοί είχαν πάει), 
δεν πήγε.

Ο λόγος; Μέρκελ και σία, βρήκαν την ευκαιρία να οργανώ-
σουν στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου και μια δεύ-
τερη διάσκεψη της Διαδικασίας του Βερολίνου για τη Λιβύη, σε 
επίπεδο υπουργών Εξωτερικών και πάντα υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ, στην οποία -φυσικά- δεν κάλεσαν και πάλι την Ελλάδα. 
Λέμε «φυσικά», γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος να ανακατέψουν 
την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση σε ένα τρίτο θέμα, στο οποίο 
προσπαθούν να βρουν μια ιμπεριαλιστική διευθέτηση. Η Τουρκία 
έχει ενεργή ανάμιξη στη Λιβύη, η Ελλάδα όχι. Επειδή πέρασε ο 
Χαφτάρ από την Αθήνα και έγινε δεκτός από τον Κούλη με τιμές… 
αρχηγού κράτους, δε σημαίνει ότι μετατράπηκε η Ελλάδα σε 
«ενδιαφερόμενη χώρα». 

Η παρουσία εκπροσώπων της Ελλάδας σ' αυτές τις συνάξεις 
μόνο προβλήματα θα μπορούσε να τους προκαλέσει, καθώς το 
μόνο ζήτημα που θα έθετε θα ήταν το τουρκολιβυκό μνημόνιο 
για τον καθορισμό ΑΟΖ. Πράγμα εντελώς αδιάφορο για τις 
εσωτερικές εξελίξεις στη Λιβύη, επομένως «αντιπαραγωγικό» γι' 
αυτό το διαβούλιο, στο οποίο προσπαθούν να φτάσουν σε μια 
συμφωνία οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που έχουν συμφέροντα 
στη Λιβύη (Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ρωσία, ΗΠΑ) και οι περι-
φερειακές χώρες που έχουν ενεργή πολεμική ανάμιξη (Τουρκία, 
Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα). Σε τελευταία ανάλυση, η 
παρουσία της Ελλάδας θα στρεφόταν ενάντια στην Τουρκία, που 
αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στην ένοπλη σύρραξη, καθώς 
τροφοδοτεί τον Σάρατζ με όπλα, με στρατιωτικούς συμβούλους, 
αλλά και με μισθοφόρους που μεταφέρει από τη Συρία (από τους 
εγκλωβισμένους στην επαρχία Ιντλίμπ).

Δεν κάλεσαν, λοιπόν, και πάλι την Ελλάδα, παρά τις διπλωμα-
τικές προσπάθειες που είχε καταβάλει στο μεταξύ η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, και ο Κούλης πείσμωσε και δεν πήγε στο Μόναχο, 
ενώ έδωσε και στον Δένδια εντολή να φροντίσει να αναχωρήσει 
από το Μόναχο προτού οι άλλοι μαζευτούν για να συζητήσουν 
για τη Λιβύη. Και πήραν μια στενοχώρια άλλο πράγμα οι κυβερ-
νήσεις των χωρών που συμμετέχουν στο παζάρι…

Εδώ που τα λέμε, δεν είχε και άλλη επιλογή ο Κούλης. Αν πή-
γαινε στο Μόναχο και δίπλα του εξελισσόταν η διάσκεψη για τη 
Λιβύη, χωρίς ελληνική συμμετοχή και πάλι, θα τον «γλεντούσε»ο 
ΣΥΡΙΖΑ: «ανίκανη κυβέρνηση, που κατέστρεψε τα διπλωματικά 
ερείσματα που είχε δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ» - «έχουν δηλώσει 
δεδομένοι και γι' αυτό κανένας δεν τους δίνει σημασία» κτλ. κτλ. 
Η μόνη επιλογή που είχε ήταν να μην πάει, χωρίς να κάνει κανένα 
ντόρο σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά βάζοντας τα παπαγαλάκια 
του να σηκώσουν καπνό παραλλαγής με προπαγάνδα περί «ηχη-
ρής διαμαρτυρίας του πρωθυπουργού» και τα παρόμοια.

Ολ' αυτά δεν έχουν καμιά πρακτική σημασία. Η θέση της εξαρ-
τημένης μπανανίας που λέγεται Ελλάδα, στο παγκόσμιο σύστημα 
του ιμπεριαλισμού, είναι γνωστή. Την καλούν όταν ζητούν κάτι απ' 
αυτή, όταν πρέπει να τους δώσει κάτι. Αν δεν υπάρχει αυτό, δε θα 
την καλέσουν για να της ζητήσουν τη γνώμη της.

Για εσωτερική κατανάλωση
«Οπως ξέρετε, αυτές τις μέρες ξεκινά ο διάλογος για τα ΜΟΕ. 

Αυτό που είπα, και είναι γνωστό στον ομόλογό μου, τον Τούρκο 
Υπουργό Αμυνας Χουλουσί Ακάρ, είναι ότι για να έχει νόημα αυ-
τός ο διάλογος πρέπει να συνοδεύεται και από συμπεριφορές 
που κατατείνουν στη μείωση των εντάσεων στην περιοχή. Και 
αυτό εξαρτάται και από τις προθέσεις της γείτονος», είπε ο Πα-
ναγιωτόπουλος. Και συνέχισε: «Επομένως, αν επιδείξουμε όλοι 
τη σωστή συμπεριφορά θα έχει νόημα ο διάλογος για τα Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και την ίδια την οικοδόμηση της 
εμπιστοσύνης. Αν, από τη μία συζητάμε, και από την άλλη έχουμε 
όλα αυτά με τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις στο Αιγαίο, 
τότε δεν θα υπάρξει η πρόοδος, που όλοι θα θέλαμε να υπάρξει».

Οι συναντήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, 
πάντως, συνεχίστηκαν κανονικά, ξεκινώντας από την Αθήνα την 
περασμένη Δευτέρα. Τι νόημα είχε τότε η δήλωση Παναγιωτό-
πουλου; Για εσωτερική κατανάλωση, προφανώς. Εκτίμηση που 
ενισχύεται και από την κατακλείδα της δήλωσής του: «Είναι 
αξιοσημείωτο, πάντως, πως χθες δεν είχαμε καμία παραβίαση 
στον εθνικό εναέριο χώρο. Δεν ξέρω αν πρόκειται, βέβαια, για 
σύμπτωση ή αν έχει πειστεί ο ομόλογός μου, θα δούμε».

Μετά τη γνωστοποίηση 
του «καφέ» των «παλιών 

φίλων» Φλαμπουράρη και Γεί-
τονα και τη φιλολογία για προ-
σέγγιση ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, 
αναμενόταν η αντίδραση των 
«νεοδημοκρατών» του ΚΙΝΑΛ. 
Γιατί μπορεί η Φώφη να επα-
ναλαμβάνει σαν χαλασμένο 
γραμμόφωνο τα περί ανεξαρ-
τησίας του ΚΙΝΑΛ, όμως είναι 
κοινό μυστικό πλέον πως εκεί 
μέσα είναι χωρισμένοι σε «συ-
ριζαίους» και «νεοδημοκρά-
τες».

Οι «συριζαίοι», στους οποί-
ους συγκαταλέγονται και 
ιστορικά στελέχη, όπως ο 
Λαλιώτης, θέλουν προσέγγι-
ση με τον ΣΥΡΙΖΑ, μπας και 
καταφέρουν να διατηρηθούν 
ως μικρό κόμμα και να μην 
τους «ξεψειρίσει» εντελώς ο 
Τσίπρας. Τώρα, που και τα δυο 
κόμματα βρίσκονται στην αντι-
πολίτευση, είναι η ευκαιρία. 
Προς αυτή την κατεύθυνση πι-
έζουν με τον τρόπο τους και οι 
ευρωπαίοι σοσιαλδημοκράτες, 
που στον Τσίπρα βλέπουν έναν 
εν δυνάμει πρωθυπουργό, ενώ 
στη Φώφη βλέπουν το απόλυ-
το τίποτα.

Οι «νεοδημοκράτες» (άν-
θρωποι της επιρροής Σημίτη 
και Βενιζέλου) θέλουν να χα-
λάσουν αυτή τη «φτιάξη», ώστε 
να διατηρήσουν τους διαύλους 
με το περιβάλλον του Μητσο-
τάκη και την κατάλληλη στιγ-
μή να διασχίσουν τρέχοντας 
το «γαλάζιο μίλι». Τόσο απλά 
είναι τα πράγματα.

Η κίνηση των «γαλάζιων» πα-
σόκων ήρθε από μια νεοεκλεγ-
μένη βουλευτίνα, τη Γιαννακο-
πούλου, που έστειλε επιστολή 
διαμαρτυρίας στη Γεννηματά, 
με ύφος χιλίων καρδιναλίων. 
Ελεγε πολλά και διάφορα, για 
τη… δημοκρατική λειτουργία 
της κοινοβουλευτικής ομάδας, 
μέχρι να φτάσει στο «ζουμί»: 
«Ενα σοβαρό πρόβλημα για 
το οποίο πρέπει επίσης να 
συζητήσουμε είναι όλη αυτή 
η περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
και η φημολογία για “μορατό-
ριουμ“ με τον ΣΥΡΙΖΑ, για συ-
ναντήσεις που γίνονται και τις 
προοπτικές δήθεν συγκλίσεων 
στην Βουλή, και όχι μόνο, που 
δεν στηρίζεται σε καμία από-
φαση συλλογικού οργάνου του 
Κινήματος, ούτε αποφάσεων 
Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ ή του 

Κινήματος Αλλαγής. Η όλη 
αυτή συζήτηση δημιουργεί 
θολούρα, ασάφεια και απογο-
ήτευση ανάμεσα στους φίλους 
μας και εμείς οφείλουμε να 
δώσουμε σαφείς, ολοκληρω-
μένες, ειλικρινείς απαντήσεις».

Ενα ψιλοταράκουλο το ‘πα-
θαν η Φώφη και τα φωφάκια, 
που αντέδρασαν εντελώς αμή-
χανα. «Οταν κάποιοι έχουν 
προσωπικές απόψεις καλό 
είναι να τις καταθέτουν γρα-
πτώς και ακόμα καλύτερα να 
είναι συγκεκριμένες», ανέφε-
ραν «πηγές του ΚΙΝΑΛ». Με-
τά ανέλαβε ο Κεγκέρογλου να 
«ισιάξει» λίγο τα πράγματα, η 
Γιαννακοπούλου του απάντησε 
με την ίδια αυθάδεια και επι-
κράτησε η γραμμή «ρίχνουμε 
το θέμα χαμηλά».

Η φοβέρα της Γιαννακοπού-
λου έφερε αμέσως ένα ένοχο 
μάζεμα από πλευράς Γεννημα-
τά. Το ΚΙΝΑΛ είχε καταθέσει 
τροπολογία για την προστα-
σία της πρώτης κατοικίας και 
ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει 
πρόταση νόμου. Οι πονη-
ροί συριζαίοι επαίνεσαν την 
πρωτοβουλία και άφησαν να 

εννοηθεί ότι θα τη στηρίξουν. 
Οι φωφικοί, φοβούμενοι πως 
θα βρουν ευκαιρία οι «νεο-
δημοκράτες» να την κάνουν, 
ανέκρουσαν πρύμναν και επέ-
λεξαν να ζητήσουν τη σύσταση 
διακομματικής επιτροπής, με 
επιστολή που έστειλε η Γεννη-
ματά στον Τασούλα. Η οποία 
Γεννηματά επανέλαβε (στην 
ΕφΣυν) ότι «το Κίνημα Αλλα-
γής δεν είναι κόμμα-εκκρεμές. 
Είμαστε η γνήσια έκφραση της 
Κεντροαριστεράς, συνέχεια 
της ιστορικής Προοδευτικής 
Παράταξης» (σκόρπισε… συ-
γκίνηση), ενώ έβαλε και τον 
Χρηστίδη να την πέσει στον 
Τσίπρα για τα όσα είπε περί 
«αρμών της εξουσίας», κατη-
γορώντας τον ότι «εμμένει 
πλήρως στις αντιδημοκρατι-
κές αντιλήψεις και πρακτικές», 
όπως «η προσπάθεια ελέγχου 
των ΜΜΕ και το παραδικαστι-
κό κύκλωμα του Ρασπούτιν».

Οι συριζαίοι δεν τσίμπησαν. 
Δε χάλασαν τη δική τους τακτι-
κή που είναι αυτή του «ασφυ-
κτικού εναγκαλισμού». Ξέρουν, 
άλλωστε, ότι το ΚΙΝΑΛ δεν 
έχει μέλλον, ούτε μπορεί να 
τους απειλήσει.

ΚΙΝΑΛ: «Νεοδημοκράτες» εναντίον «συριζαίων»

Συνεχίζεται η 
«κολοκυθιά» με θύματα 
τους πρόσφυγες

Με τον Μηταράκη υπουργό Μεταναστευτικής 
Πολιτικής το μόνο βέβαιο ήταν ότι θα συνεχιστεί το 
μπάχαλο. Το εγγυάται το… ανάστημα του ανδρός. 
Ετσι, είχαμε «πάγωμα» των εργασιών κατασκευής 
των νέων στρατοπέδων συγκέντρωσης, το οποίο ανα-
κοίνωσε ο Μηταράκης από τον «αέρα» τηλεοπτικής 
εκπομπής, όπου συναντήθηκε με τον Μουτζούρη. 
Το «πάγωμα» ανακοινώθηκε για να γίνει «διάλογος».

Οταν κατάλαβε ότι ο Μουτζούρης τον παγίδευσε, 
«διευκρίνισε» ότι δεν πρόκειται για «πάγωμα», αλλά 
για αναστολή μιας εβδομάδας, προκειμένου η τοπι-
κή αυτοδιοίκηση να υποδείξει νέους χώρους για την 
κατασκευή των στρατοπέδων συγκέντρωσης.

Ο Μουτζούρης πήρε σβάρνα τα ραδιοκάναλα 
υποστηρίζοντας ότι με τον Μηταράκη συμφώνησαν 
σε διάλογο από μηδενική βάση, βάζοντας στην άκρη 
τις επιτάξεις περιοχών και τις Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου. Ο ίδιος δε (ο Μουτζούρης) προγραμ-
μάτιζε Πέμπτη και Παρασκευή συναντήσεις με τους 
δημάρχους Βορείου Αιγαίου προκειμένου να συμ-
φωνήσουν στην αντιπρόταση που θα κάνουν στον 
υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Βλέποντας το αλαλούμ, το Μαξίμου έβαλε τον 
Πέτσα να διευκρινίσει πως η αναστολή ήταν μόνο 
για μια εβδομάδα και αφορούσε μόνο την ενδεχό-
μενη μεταφορά των στρατοπέδων συγκέντρωσης σε 
χώρους διαφορετικούς από τους επιλεγέντες, που 
θα υποδείξει η τοπική αυτοδιοίκηση. Η προθεσμία 
εκπνέει την Κυριακή και από Δευτέρα θ’ αρχίσουν 
τα έργα ξεκαθάρισε ο Πέτσας.

Ο… στρατάρχης Μουτζούρης ξανανέβηκε στα 
κάγκελα και ανακοίνωσε νέα… διακοπή των επαφών 
με την κυβέρνηση. Εκεί αφήσαμε τα πράγματα το 
απόγευμα της Πέμπτης, που γράφεται αυτό το ση-
μείωμα.

Ετσι, η δημόσια συζήτηση περιορίζεται στις 
αντιπαραθέσεις Μουτζούρη-Μηταράκη, αυτοδιοι-
κητικών παραγόντων των νησιών και κυβέρνησης, 
παραμερίζοντας το πραγματικό πρόβλημα που εί-
ναι αυτή καθαυτή η κατασκευή νέων στρατοπέδων 
συγκέντρωσης στα ελληνικά νησιά, στα οποία θα 
στοιβάζονται οι πρόσφυγες, μέχρι να επιτευχθεί η 
απέλαση κάποιων απ’ αυτούς.

Καμιά ιμπεριαλιστική συνθήκη δεν 
μπορεί ν' αλλάξει την πραγματικότητα

«Στην Ελλάδα διαβιεί μόνο η 
μουσουλμανική μειονότητα», 

απάντησαν «ελληνικές διπλωματικές 
πηγές» σε μια ανάρτηση του Μεχμέτ 
Τσαβούσογλου στο Twitter. Τι έγραψε 
ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας;  
«Ο πρόεδρος μιας χώρας που λέγεται 
ότι είναι το λίκνο της δημοκρατίας, 
την Μουσουλμανική Τουρκική μειο-
νότητα την αποκάλεσε ως Ελληνική 
Μουσουλμανική μειονότητα, παρά τις 
τόσες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Οτιδήποτε και να πείτε, η τουρκική 
μειονότητα της Δυτικής Θράκης ήταν 
τουρκική εδώ και αιώνες και θα παρα-
μείνει τουρκική».

Εύλογα θα απαντούσε κάποιος στον 
Τσαβούσογλου: «Για την κουρδική πλει-
ονότητα στο τουρκικό Κουρδιστάν τι 
λέτε; Γιατί δεν την αναγνωρίζετε ως 
έθνος, αλλά μιλάτε για κουρδικής κα-
ταγωγής Τούρκους; ». Τέτοιο ερώτημα 
δε θα μπορούσε, βέβαια, να βάλει 
οποιοσδήποτε από το αστικό πολιτι-
κό σύστημα της Ελλάδας, από τη ΝΔ, 
μέχρι τον Περισσό, που μένει στους 
χαρακτηρισμούς  που δίνει η συνθήκη 
της Λωζάννης. Αυτό απάντησαν στον 
Τσαβούσογλου οι «πηγές» του ελληνι-
κού ΥΠΕΞ: «Στην Ελλάδα -που είναι όχι 
μόνο ιστορικό λίκνο της δημοκρατίας 
αλλά και μια σύγχρονη ευρωπαϊκή 
δημοκρατική χώρα- διαβιεί με όρους 
απόλυτης ισονομίας και ισοπολιτείας 
μια μόνο μειονότητα: η μουσουλμανι-
κή. Αρκεί μια απλή ανάγνωση της Λω-
ζάννης για να το αντιληφθεί κανείς».

Πράγματι, η Συνθήκη της Λωζάννης 
αναφέρεται σε μουσουλμανική μειο-
νότητα, τσουβαλιάζοντας στον κοινό 
θρησκευτικό παρονομαστή τους Τούρ-
κους, τους Πομάκους και τους μου-
σουλμάνους Τσιγγάνους της Θράκης. 
Ομως καμιά ιμπεριαλιστική συνθήκη 

δεν μπορεί ν' αλλάξει την πραγματι-
κότητα. Υπάρχει εθνική τουρκική μειο-
νότητα στη Θράκη. Οπως υπάρχει και 
εθνική μακεδονική μειονότητα στη 
Μακεδονία, ανεξάρτητα από το ση-
μερινό αριθμητικό της μέγεθος, μετά 
από τόσες δεκαετίες διωγμών.

Την ίδια στιγμή που το ελληνικό 
κράτος αρνείται τον εθνικό προσδιο-
ρισμό σε υπαρκτές μειονότητες στην 
Ελλάδα και επιμένει να χαρακτηρίζει 
«μουσουλμάνους» τους Τούρκους 
και «σλαβόφωνους» ή «δίγλωσσους» 
τους Σλαβομακεδόνες, απαιτεί από 
το αλβανικό κράτος να αναγνωρίσει 
το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού 
στην ελληνική μειονότητα στην Αλβα-
νία. Στην Αλβανία, όμως, η ελληνική 
μειονότητα είναι αναγνωρισμένη ως 
εθνική μειονότητα εδώ και έναν αιώ-
να. Εχει τα σχολεία της, τις εφημερί-
δες της, βγάζει βουλευτές, ουδείς της 
αρνείται τα εθνικά της δικαιώματα. Τι 
νόημα έχει το αίτημα του αυτοπροσ-
διορισμού; Αποσκοπεί στην εξάπλωση 
της «ελληνικής επιρροής» και σε άλλες 
περιοχές της Νότιας Αλβανίας, όπως 
η Χειμάρα, όπου παραδοσιακά ο ελ-
ληνικός εθνικισμός βάφτιζε Ελληνες 
όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς.

Από την άλλη, ο αυτοπροσδιορι-
σμός, όπως ορίζεται σε νομικά κείμενα 
της ΕΕ, θεωρείται ατομικό δικαίωμα. 
Δεν μπορεί, λοιπόν, από τη μια να ζη-
τάς να αναγνωριστεί σε κάθε αλβανό 
πολίτη το δικαίωμα να δηλώνει Ελλη-
νας και την ίδια στιγμή να αρνείσαι 
το ίδιο δικαίωμα σε συγκεκριμένους 
έλληνες πολίτες της Θράκης ή της 
Μακεδονίας (ως γνωστόν, απαγορεύ-
ουν ακόμα και σε συλλόγους να χρη-
σιμοποιούν το επίθετο «τουρκικός» και 
επ' αυτού υπήρξαν καταδίκες από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου).
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ΗΠΑ-Κίνα

Στα χαρακώματα για την Huawei, αλλά η 
αντίθεση είναι βαθύτερη

Δεν είναι μόνο ο παροξυ-
σμός του νέου κοροναϊού 

που μαίνεται ακάθεκτος. Είναι 
και ο διαρκής πόλεμος της 
αμερικάνικης κυβέρνησης με 
την κινέζικη εταιρία τηλεπικοι-
νωνιών Huawei, η οποία έχει 
μπει στη μαύρη λίστα του αμε-
ρικάνικου υπουργείου Εμπορί-
ου από τον περσινό Μάη για 
λόγους «εθνικής ασφάλειας». 
Στις 12 Φλεβάρη, μάλιστα, ο 
σύμβουλος εθνικής ασφαλεί-
ας της κυβέρνησης Τραμπ, 
Ρόμπερτ Ο’Μπράιεν, υποστή-
ριξε στη «Wall Street Journal» 
ότι οι ΗΠΑ ανακάλυψαν «πίσω 
πόρτα» στον τηλεπικοινωνιακό 
εξοπλισμό της Huawei, με την 
οποία η κινέζικη εταιρία απο-
κτά τη δυνατότητα να κατα-
σκοπεύει τις τηλεπικοινωνίες 
των δυτικών χωρών!

Η Huawei, φυσικά, το διέ-
ψευσε και προκάλεσε τις ΗΠΑ 
να δώσουν τα στοιχεία στη δη-
μοσιότητα, πράγμα που για την 
ώρα δεν έχει γίνει. Και η «πίσω 
πόρτα» έχει γίνει… ανέκδοτο 
σε ευρωπαϊκά ειδησεογραφι-
κά Μέσα, όπως το Spiegel που 
τιτλοφόρησε άρθρο του με 
τον εύγλωττο τίτλο «Μια πίσω 
πόρτα που μόνο οι ΗΠΑ μπο-
ρούν να δουν». Ενώ ο CEO της 
γαλλικής Orange δήλωσε ότι 
θα ήταν ενδιαφέρον να δουν 

τις αποδείξεις, αλλά μάλλον 
οι «αποδείξεις» θα θυμίζουν 
αυτές για τα όπλα μαζικής 
καταστροφής που δήθεν είχε 
το Ιράκ (οι ΗΠΑ, ως γνωστόν, 
μετά από χρόνια παραδέχτη-
καν ότι οι «αποδείξεις» εκείνες 
ήταν κάλπικες). 

Φυσικά, ο πόλεμος δεν 
αφορά τους κινέζους… Tζέιμς 
Mποντ, αλλά την οικονομική 
επέκταση της Huawei, που 
σήμερα αποτελεί ίσως τη με-
γαλύτερη εταιρία παραγωγής 
smartphones στον κόσμο. 
Σύμφωνα με τους «Τάιμς της 
Ασίας», σε άρθρο με τίτλο «Για-
τί οι ΗΠΑ χάνουν τον πόλεμο 
με την Huawei» (βλ. https://
asiatimes.com/2020/02/
why-the-us-is-losing-its-war-
against-huawei/), η Huawei 
έχει δώσει πολύ περισσότερα 
από φτηνό τηλεπικοινωνιακό 
εξοπλισμό στους παρόχους 
κινητής τηλεφωνίας της Βρε-
τανίας. Εχει γίνει μέρος του 
κατασκευαστικού τμήματος 
των βρετανικών τηλεπικοινω-
νιών, ξεκινώντας από το 2011, 
όταν προσέλαβε τον ανώτατο 
αξιωματούχο του τμήματος 
ασφαλείας πληροφοριών 
της βρετανικής κυβέρνησης, 
John Suffolk, ως επικεφαλής 
του τμήματός της για τις συ-
ναλλαγές της με τη Βρετανία! 

Η ίδια η Huawei σε έκθεσή 
της (βλ. https://www.huawei.
com/uk/press-events/news/
uk/2019/huawei-investment-
commitments-in-uk-leads-to-
billions-in-benefits-to-the-
economy) υποστηρίζει ότι έχει 
επενδύσει 112 εκατομμύρια λί-
ρες σε έρευνα και ανάπτυξη, 
προσλαμβάνοντας πάνω από 
300 ερευνητές στη Βρετανία, 
και έχει συνεργαστεί με 35 
βρετανικά πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα. Σύμφωνα 
με το άρθρο των «Τάιμς της 
Ασίας», η Huawei έχει προσλά-
βει 50.000 ξένους ερευνητές 
σε δεκάδες ερευνητικά κέντρα 
ανά τον κόσμο.

Ετσι εξηγείται και η άρνηση 
του Μπόρις Τζόνσον να στα-

ματήσει τη συνεργασία με τη 
Huawei για το δίκτυο 5G. Αυτό 
προκάλεσε τη δημόσια αντί-
δραση του υπουργού Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, 
αλλά κι ένα μίνι… «εγκεφαλικό» 
στον Τραμπ, ο οποίος, σύμφω-
να με τους «Financial Times» 
(https://www.ft.com/content/
a70f9506-48f1-11ea-aee2-
9ddbdc86190d), τα «έψαλε» 
στο «φίλο» του τον Μπόρις για 
την απόφασή του να επιτρέψει 
στη Huawei να κατασκευάσει 
τμήμα του βρετανικού δικτύου 
τηλεπικοινωνιών 5G. Σε «αντί-
ποινα», ο Τζόνσον ακύρωσε το 
προγραμματισμένο ραντεβού 
της προηγούμενης Παρασκευ-
ής στο Λευκό Οίκο. 

Δεν είναι όμως μόνο η Βρε-

τανία που βάζει εμπόδια στην 
πολιτική Τραμπ απέναντι στην 
Κίνα. Είναι και αμερικάνικες 
πολυεθνικές που κατασκευ-
άζουν ημιαγωγούς, όπως οι 
Qualcomm και Nvidia. Αυτές 
οι πολυεθνικές αποκτούν τα 
περισσότερα κέρδη τους από 
μπίζνες στην Ασία. Αν απαγο-
ρευτούν οι πωλήσεις στην Κί-
να, θα χάσουν μεγάλο μέρος 
της πελατείας τους. 

Η Huawei έχει μπει δυνα-
μικά στον τομέα κατασκευ-
ής επεξεργαστών για δίκτυα 
υπολογιστών, όπως ο επεξερ-
γαστής Ascend 910 που κα-
τασκευάστηκε στα τέλη του 
2018. Η Huawei υποστηρίζει 
ότι ο επεξεργαστής αυτός 
είναι πολύ ταχύτερος από άλ-
λους, μπαίνοντας σφήνα στην 
Nvidia που κατασκευάζει κι αυ-
τή τέτοιους επεξεργαστές. Η 
δε κατασκευή από την Huawei 
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων 
(chipsets) για smartphones, 
όπως το Kirin, μπαίνει σφήνα 
στην Qualcomm. 

Αν η Huawei ρίξει κατά 30% 
τις τιμές της στον παραπά-
νω εξοπλισμό (σε περίπτωση 
έντασης του ανταγωνισμού 
με τις ΗΠΑ), οι Nvidia και 
Qualcomm θα βρεθούν αντι-
μέτωπες με πολύ δύσκολες κα-

ταστάσεις κι ίσως το πλήγμα σ’ 
αυτές να είναι ανεπανόρθωτο, 
όπως εκτιμούν ορισμένοι ανα-
λυτές σύμφωνα με τους «Τάιμς 
της Ασίας».

Προκειμένου να ζορίσει 
τη Huawei, το υπουργείο 
Εμπορίου των ΗΠΑ πρότεινε 
τον περασμένο Νοέμβρη να 
εφαρμοστεί διεύρυνση του 
ποσοστού των αμερικάνικων 
εξαρτημάτων στα ξένα προ-
ϊόντα, ώστε οι αμερικάνικες 
Αρχές να έχουν λόγο στη δι-
άθεση των προϊόντων αυτών 
στην παγκόσμια αγορά. Μέχρι 
σήμερα, αν στα προϊόντα που 
παράγονται από χώρες εκτός 
ΗΠΑ εμπεριέχονται τμήμα-
τα (π.χ. ανταλλακτικά, μέρη 
εξαρτημάτων κτλ) που παρή-
χθησαν στις ΗΠΑ σε ποσοστό 
πάνω από το 25% της αξίας 
τους, τότε οι ΗΠΑ αποκτούν 
το δικαίωμα να μπλοκάρουν τη 
διάθεσή τους στην παγκόσμια 
αγορά, αρνούμενες να δώσουν 
άδεια για την εξαγωγή τους. Το 
υπουργείο Εμπορίου θέλησε 
να μειώσει το ποσοστό αυτό 
στο 10% μόνο για τη Huawei, 
αλλά συνάντησε αντιστάσεις 
από το αμερικάνικο Πεντάγω-
νο που ανησύχησε για τις αρ-
νητικές επιπτώσεις που θα έχει 
αυτό σε αμερικάνικες εταιρίες 
που πουλάνε εξοπλισμό στη 

«Πάνω από το 80% των ασθε-
νών περνούν ήπια την ασθέ-

νεια και θα ανακάμψουν, 14% έχουν 
σοβαρές επιπλοκές συμπεριλαμβα-
νομένης της πνευμονίας και δυσκολί-
ας στην αναπνοή, 5% έχουν σοβαρή 
ασθένεια συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρρευσης του αναπνευστικού συ-
στήματος, σηπτικό σοκ και βλάβες 
σε πολλά όργανα και 2% των περι-
πτώσεων είναι θανατηφόρες». Αυτά 
δήλωσε την περασμένη Δευτέρα ο 
γενικός γραμματέας του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, για τις εξε-
λίξεις στο μέτωπο του κοροναϊού 
Covid-19, σύμφωνα με τον βρετανικό 
«Γκάρντιαν». Ο Tedros δήλωσε ότι 
αρχίζει να παρατηρείται μία μικρή 
μείωση της επέκτασης του ιού, αλλά 
αυτό δεν είναι ακόμα σίγουρο. Το σί-
γουρο είναι ότι αυτοί που πεθαίνουν 
προέρχονται από τις μεγάλες ηλικίες, 
όπως συμβαίνει στις περισσότερες 
αρρώστιες. 

Μέχρι στιγμής, η Κίνα έχει ανα-
φέρει γύρω στις 75.000 μολύνσεις, 
το 94% των οποίων εξακολουθεί να 
εντοπίζεται στην επαρχία Χουμπέι, 
και γύρω στους 2.000 θανάτους. 
Εξω από την Κίνα ο κοροναϊός έχει 
χτυπήσει περίπου 700 άτομα κι έχει 
προκαλέσει μόλις έξι θανάτους (οι 
δύο τελευταίοι ήταν δύο ηλικιωμένοι 

στο Ιράν).
Αν και ο νέος κοροναϊός αποδει-

κνύεται λιγότερο θανατηφόρος από 
τους προηγούμενους (ακόμα και από 
την απλή γρίπη), ωστόσο ο παγκό-
σμιος παροξυσμός συνεχίζεται. Τα 
οικονομικά αποτελέσματα του παρο-
ξυσμού αυτού αρχίζουν να γίνονται 
πλέον ορατά. 

Η Apple, στη μηνιαία ενημέρωση 
των επενδυτών της (βλ. https://www.
apple.com/newsroom/2020/02/
investor-update-on-quarterly-
guidance/), δήλωσε ότι οι οικονομι-
κές της προσδοκίες, όπως παρουσι-

άστηκαν στα τέλη του περασμένου 
μήνα, δε θα ικανοποιηθούν για δύο 
λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ο πε-
ριορισμός της παραγωγής iphones. 
Παρά το γεγονός ότι όλοι οι υπεργο-
λάβοι της Apple βρίσκονται έξω από 
την επαρχία Χουμπέι κι έχουν ανοίξει, 
η παραγωγή τους προχωρά πιο αργά 
από το αναμενόμενο. Ο δεύτερος λό-
γος είναι η μείωση της ζήτησης στην 
ίδια την Κίνα. Ολες οι αποθήκες και 
πολλά από τα μαγαζιά των συνερ-
γατών της Apple έχουν κλείσει. Τα 
μαγαζιά που παραμένουν ανοιχτά 
λειτουργούν για μειωμένες ώρες και 

αντιμετωπίζουν μεγάλη μείωση της 
καταναλωτικής ζήτησης. 

Βρετανική εταιρία κατασκευής 
μηχανημάτων εκσκαφής, η γνωστή 
JCB, μειώνει την παραγωγή της στην 
Κίνα, λόγω του κοροναϊού, παρά το 
γεγονός ότι η ζήτηση στη Βρετανία 
για τα προϊόντα της παραμένει μεγά-
λη (βλ. https://www.bbc.com/news/
business-51486719). Πάνω από το 25% 
των προμηθευτών της JCB στην Κίνα 
έχουν κλείσει, ενώ άλλοι υπολειτουρ-
γούν. Από την περασμένη Δευτέρα, 
σταμάτησαν οι υπερωρίες και 4.000 
άτομα της εταιρίας δουλεύουν με μει-
ωμένο ωράριο (από 39 στις 34 ώρες 
τη βδομάδα). 

Επιπτώσεις υπήρξαν και στην αυτο-
κινητοβιομηχανία, με τη Fiat Chrysler 
να δηλώνει την προηγούμενη βδομά-
δα ότι αντιμετωπίζει προβλήματα 
στον ανεφοδιασμό της με εξαρτή-
ματα από την Κίνα, κρούοντας τον 
κώδωνα του κινδύνου για αναστολή 
λειτουργίας ενός από τα μεγαλύτερα 
ευρωπαϊκά εργοστάσιά της εντός των 
επόμενων τεσσάρων εβδομάδων. Η 
Nissan ήδη έκλεισε προσωρινά ένα 
από τα εργοστάσιά της, λόγω αδυ-
ναμίας να πάρει ανταλλακτικά από 
την Κίνα.

Λόγω του Κοροναϊκού, αναβλήθηκε 
η ετήσια έκθεση κινητών στη Βαρκε-

λώνη, στην οποία συμμετέχουν με-
γάλες εταιρίες όπως οι Nokia, Sony, 
Vodafone, LG αλλά και Facebook.

Ο παροξυσμός έχει και τα ευτρά-
πελά του! Στο Χονγκ Κονγκ ένοπλοι 
ληστές επιτέθηκαν σε σούπερ μάρ-
κετ και ξέρετε τι έκλεψαν; 600 χαρ-
τιά τουαλέτας! Απίστευτο κι όμως 
αληθινό! Τα χαρτιά τουαλέτας, όπως 
και το ρύζι, παρουσιάζουν τεράστιες 
ελλείψεις, λόγω της υστερίας με τον 
κοροναϊό, που έχει επικρατήσει στο 
κρατίδιο. Τα σούπερ μάρκετ αδυνα-
τούν πολλές φορές να καλύψουν τη 
ζήτηση, αφού οι ουρές που σχηματί-
ζονται πριν ανοίξουν είναι τεράστιες 
και μέσα σε λίγη ώρα από τη στιγμή 
που ανοίγουν, τα ράφια αδειάζουν! 
Οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ φοβού-
νται μη τυχόν και επαναληφθεί η 
επιδημία του κοροναϊού SARS, που 
το 2003 κόστισε τη ζωή σε 299 άτο-
μα. Μέχρι τη στιγμή που γράφονται 
αυτές οι γραμμές (Τετάρτη βράδυ), 
όμως, στα 7.5 εκατομμύρια του πλη-
θυσμού του Χονγκ Κονγκ, τα επιβε-
βαιωμένα κρούσματα είναι μόλις 
62 και ένα άτομο πέθανε εξαιτίας 
του ιού (βλ. https://www.who.int/
docs/default-source/coronaviruse/
situation-reports/20200219-sitrep-
30-covid-19.pdf?sfvrsn=6e50645_2). 
Αριθμοί που δε δικαιολογούν τον πα-
νικό που έχει επικρατήσει.

Η κοροναϊκή υστερία καλά κρατεί, αλλά αρχίζει να αδειάζει τσέπες
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Huawei. Σύμφωνα με τους «Τάιμς της 
Ασίας», οι αντιστάσεις του Πενταγώνου 
ήρθησαν κι ίσως το μέτρο να εφαρμοστεί. 
Αυτό, όμως, θα οδηγήσει ορισμένες αμε-
ρικάνικες εταιρίες να φύγουν εκτός ΗΠΑ 
για να ξεφύγουν από τους περιορισμούς. 
Αυτό θα συμβεί γιατί αν παράγουν εκτός 
ΗΠΑ τον εξοπλισμό που πουλάνε στη 
Huawei, τότε δε θα έχουν πρόβλημα να 
τον πουλήσουν, ούτε οι αμερικάνικες αρ-
χές θα έχουν δικαίωμα να μπλοκάρουν 
τη διάθεση των προϊόντων που εμπεριέ-
χουν αυτόν τον εξοπλισμό στην παγκό-
σμια αγορά (αφού η παραγωγή αυτού του 
εξοπλισμού δεν έγινε στις ΗΠΑ).

Οπως καταλαβαίνετε, το κουβάρι είναι 
αρκετά μπλεγμένο, κάνοντας δυσκολότε-
ρη την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, 
η οποία αντιμετωπίζει αντιδράσεις και 
λόγω της πρότασής της να απαγορευτεί 
η πώληση μηχανών πολιτικών αεροσκα-
φών στην Κίνα. Τέτοιες μηχανές πουλάνε 
από κοινού η General Electric (GE) και η 
γαλλική Safran από το 2014. Η πρόταση 
πρόκειται να συζητηθεί σε ενδοκυβερ-
νητική σύσκεψη που θα γίνει στο Λευκό 
Οίκο στις 28 Φλεβάρη. Η GE και άλλες 
αμερικάνικες εταιρίες αντιδρούν «τρελά» 
στην πρόταση αυτή, που δεν μπορεί να δι-
καιολογηθεί με πρόσχημα την προστασία 
της αμερικάνικης «εθνικής ασφαλείας». 
Αν εφαρμοστεί, όχι μόνο θα αποτελέ-
σει πλήγμα για τις δύο εταιρίες (GE και 
Safran) αλλά ίσως και για την Boeing, 
γιατί η Κίνα μπορεί να στραφεί στην ευ-
ρωπαϊκή Airbus για τις μελλοντικές της 
παραγγελίες αεροσκαφών.

Η μέχρι τώρα πολιτική της αμερικά-
νικης κυβέρνησης κατά της Huawei δεν 
έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέ-
σματα, καθώς ο κινέζικος μονοπωλιακός 
γίγαντας έχει κατορθώσει να παράξει 
επίγειους σταθμούς δικτύων 5G και 
smartphones χωρίς αμερικάνικα εξαρ-
τήματα, ενώ τον περασμένο Δεκέμβρη 
εμφάνιζε 18% αύξηση στα κέρδη του 
2019 και 20% αύξηση στις παραγγελίες 
smartphones. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι 
στιγμής οι ΗΠΑ έχουν χάσει την μπάλα. 
Αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα τα παρα-
τήσουν. Ο ενδοϊμπεριαλιστικός ανταγω-
νισμός θα γίνει πιο σκληρός, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται, όχι μόνο σε οικονομικό 
αλλά και σε στρατιωτικό επίπεδο στο 
μέλλον, όχι αναγκαστικά μέσω ανοιχτής 
αντιπαράθεσης με την Κίνα, αλλά με το 
άνοιγμα νέων μετώπων που σήμερα δεν 
έχουμε καν φανταστεί ότι θα ανοίξουν. 

Ιμπεριαλισμός δε σημαίνει μόνο τε-
ράστια οικονομική ισχύ και τεράστια 
πρόοδο της τεχνολογίας. Σημαίνει και 
ανελέητο ανταγωνισμό, πολέμους και 
ληστρική εκμετάλλευση λαών και εξαρ-
τημένων κρατών, γιατί το κριτήριο της 
όποιας ανάπτυξης δεν είναι η ικανοποί-
ηση των ανθρώπινων αναγκών, αλλά το 
μέγιστο κέρδος με κάθε τίμημα. Αν οι 
ΗΠΑ στριμωχτούν στο λυσσαλέο αντα-
γωνισμό τους με την Κίνα, αυτό θα τις 
κάνει ακόμα πιο επιθετικές. Σε καμία 
περίπτωση, όμως, η μεταξύ τους μοιρα-
σιά δεν μπορεί να γίνει αναίμακτα, παρά 
το πολιτισμένο προσωπείο με το οποίο 
εμφανίζονται μπροστά στις κάμερες οι 
εκπρόσωποί τους. Το πώς θα κλιμακωθεί 
η μεταξύ τους σύγκρουση ούτε οι ίδιες το 
γνωρίζουν, όμως θα κλιμακωθεί, γιατί οι 
παγκόσμιες αγορές είναι περιορισμένες 
και η κατανάλωση μένει πίσω από την πα-
ραγωγή, όχι γιατί έχουν παραχθεί πολλά 
προϊόντα αλλά γιατί οι πλατιές λαϊκές 
μάζες δεν έχουν τα χρήματα για να τα 
αγοράσουν. Αυτή είναι μία σημαντική 
αντίφαση του παγκόσμιου καπιταλισμού, 
που δεν μπορεί να λυθεί παρά μόνο με 
την ανατροπή του.

Γαλλία

Εκβιάζει ο Μακρόν στο ασφαλιστικό
Αντιμέτωπος με 41.000 προτά-

σεις της αντιπολίτευσης για 
τροποποιήσεις στο αντιασφαλιστικό 
νομοσχέδιο βρίσκεται ο Μακρόν, ο 
οποίος κατέθεσε την περασμένη 
Δευτέρα το νομοσχέδιο στη γαλλι-
κή Βουλή για συζήτηση. Η συζήτηση 
αναμένεται να κρατήσει γύρω στις 
δύο βδομάδες, ώστε το νομοσχέδιο 
να ψηφιστεί από τη Βουλή πριν από 
τις δημοτικές εκλογές του ερχόμε-
νου Μάρτη. Αν γίνει έτσι, τότε θα 
πάει στη Γερουσία προς ψήφιση και 
μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει νόμος 
του κράτους. Παράλληλα, η κυβέρ-
νηση εκβιάζει τα συνδικάτα ότι μπο-
ρεί τελικά και να αυξήσει το όριο 
ηλικίας από τα 62 που ισχύει σήμερα, 
αν δε συμφωνήσουν σε σχέδιο για 
τη χρηματοδότηση του συστήματος 
έτσι ώστε να είναι ισοσκελισμένος ο 
προϋπολογισμός μέχρι το 2027. Βά-
ζει δηλαδή τα συνδικάτα να γίνουν 
συνυπεύθυνα στην αντιασφαλιστική 
επίθεση, απειλώντας με αύξηση στο 

όριο ηλικίας αν δεν το κάνουν. 
Στόχος του Μακρόν είναι η ενο-

ποίηση των ασφαλιστικών ταμείων 
και η μετατροπή του ασφαλιστικού 
συστήματος σε σκληρά ανταποδο-
τικό, εξαναγκάζοντας τους Γάλλους 
να δουλεύουν περισσότερο, καταρ-
γώντας παράλληλα κατακτήσεις δε-
καετιών. Ευελπιστεί να το πετύχει, 

βασιζόμενος στη σχετική κόπωση 
του κινήματος και στην καταστολή 
που συνεχίζεται ακάθεκτη (οι δια-
δηλώσεις της περασμένης Δευτέ-
ρας χτυπήθηκαν από την αστυνομία 
για μία ακόμα φορά). Τη στιγμή που 
γράφονται αυτές οι γραμμές δεν 
είναι γνωστές οι εξελίξεις από την 
απεργία της Πέμπτης.

Ωστόσο, πέρα από το ασφαλι-
στικό, ο Μακρόν αντιμετωπίζει και 
τις απεργίες στα δημόσια γαλλικά 
νοσοκομεία, με τους εργαζόμενους 
να καταγγέλλουν χρόνια έλλειψη 
προμηθειών και χρηματοδότησης. 
Από το 2005, τα γαλλικά νοσοκομεία 
έχουν περικόψει τους προϋπολογι-
σμούς τους κατά 9 δισ. ευρώ, ενώ οι 
ασθενείς έχουν αυξηθεί σημαντικά. 
Αντιμετωπίζει επίσης απεργίες στην 
Air France, με τους πιλότους να ζη-
τούν αυξήσεις και καλύτερες συνθή-
κες εργασίας. Οι πιλότοι αρνούνται 
τις πενιχρές αυξήσεις της τάξης του 
3% και ζητούν να σταματήσουν οι 
εξαντλητικές συνθήκες εργασίας 
που τους αναγκάζουν να πετούν για 
έξι συνεχόμενες μέρες με ελάχιστο 
ύπνο (μόλις πέντε ώρες) σε δύο συ-
νεχείς νύχτες. Ολα κι όλα! Η «ανά-
πτυξη» πάει μαζί με την καρατόμηση 
της ασφάλισης και την εντατικοποίη-
ση της εργασίας!

Τα κούφια λόγια του Μαχμούντ Αμπάς
Τη λήξη της συνεργασίας ασφα-

λείας της Παλαιστινιακής Αρχής 
με τους σιωνιστές, λόγω του Σχεδίου 
Τραμπ, ανακοίνωσε την 1η Φλεβάρη 
ο Μαχμούντ Αμπάς, κατά τη διάρ-
κεια της έκτακτης συνεδρίασης του 
Αραβικού Συνδέσμου. Λίγες μέρες 
αργότερα, επανέλαβε παρόμοια 
δήλωση στο κυβερνητικό συμβούλιο 
της ΠΑ, προσθέτοντας με νόημα ότι 
η οριστική παύση θα γίνει αν οι σιω-
νιστές προχωρήσουν στην υλοποίηση 
του Σχεδίου.

Οι δηλώσεις του Αμπάς, που πάνε 
πακέτο με τις δηλώσεις του Ταουφίκ 
Αλ Τιράουι, στελέχους της κεντρι-
κής επιτροπής της Φατάχ, ότι η λή-
ξη της συνεργασίας ασφαλείας της 
ΠΑ με το Ισραήλ είναι το τελευταίο 
διαπραγματευτικό χαρτί που έχει ο 
Αμπάς στα χέρια του, απλά έρχο-
νται να επιβεβαιώσουν κάτι που και 
ο παλαιστινιακός λαός και οι σιωνι-
στές γνωρίζουν καλά. Τα λόγια του 
Αμπάς δεν έχουν καμιά βαρύτητα και 
προορίζονται αποκλειστικά για εσω-
τερική κατανάλωση, ενώ ο ίδιος δεν 

είναι παρά ένας εξουσιομανής αχυ-
ράνθρωπος των ΗΠΑ και του Ισραήλ, 
γαντζωμένος με νύχια και με δόντια 
στην εξουσία. Μια εξουσία που έχει 
απωλέσει και τυπικά εδώ και πάνω 
από δέκα χρόνια. Από το 2009 για 
την ακρίβεια, που έληξε η θητεία του.

Αυτές οι δηλώσεις, λοιπόν, δεν 
ήταν παρά κούφια λόγια. Η συνερ-
γασία ασφαλείας της ΠΑ με τους 
σιωνιστές συνεχίζεται κανονικά, με 
τους μπάτσους του Αμπάς να συλ-
λαμβάνουν παλαιστίνιους αγωνιστές 
(δεκάδες συνέλαβαν μόνο το 2019) 
και να παρέχουν σε σταθερή βάση 
πληροφορίες στην ισραηλινή Σα-
μπάκ για τις κινήσεις της Αντίστασης 
στη Δυτική Οχθη και στη Γάζα, μέσω 
των ρουφιάνων τους εκεί.

Πρακτικά, αυτό που συμβαίνει, 
σύμφωνα με ανώνυμες πηγές μέσα 
από την ίδια την Φατάχ, είναι  ότι οι 
φρουροί των υπηρεσιών ασφαλείας 
της ΠΑ αποσύρονται από τις περιο-
χές στη Δυτική Οχθη που εισβάλλει 
ο ισραηλινός στρατός, ύστερα από 
ειδοποίησή του, κάτι που συμβαίνει 

σχεδόν κάθε νύχτα, με αποτέλεσμα 
να συλλαμβάνονται και να δολοφο-
νούνται Παλαιστίνιοι καθ' υπόδειξη 
της ΠΑ, αφού αυτή παρέχει στους 
σιωνιστές πολύτιμες πληροφορίες. 
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 
δικτύου παλαιστίνιων φυλακισμένων 
Addameer, η ΠΑ προχώρησε στις 
συλλήψεις περισσότερων από 100 
Παλαιστίνιων το 2019 στη Ραμάλα, τη 
Χεβρώνα, τη Νάμπλους και την Τζε-
νίν, στοχεύοντας κυρίως φοιτητές, 
ενώ στη συνέχεια πολλοί από αυτούς 
συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν εκ 
νέου από τον ισραηλινό στρατό, με 
κάποιους να καταλήγουν κρατούμε-
νοι στις ισραηλινές φυλακές υπό το 
καθεστώς της διοικητικής κράτησης.

Ακόμα και να υπήρχε η βούληση 
από την Παλαιστινιακή Αρχή να πά-
ψει να αποτελεί ενεργούμενο των 
σιωνιστών και να αποδεσμευτεί από 
αυτούς, θα έπρεπε προηγουμένως να 
κόψει τις στενές σχέσεις της με το 
Ισραήλ και τους Αμερικάνους σε όλα 
τα επίπεδα και πρώτα από όλα στο 
οικονομικό, που δημιουργήθηκαν με 

βάση τη Συμφωνία του Οσλο. Το ισ-
ραηλινό κράτος συλλέγει κάθε μήνα 
δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από 
φόρους και τελωνειακούς δασμούς 
για λογαριασμό της ΠΑ. Αν η ΠΑ 
έπαυε να συνεργάζεται με τους σιω-
νιστές, τότε αυτομάτως οι σιωνιστές 
θα σταματούσαν να διοχετεύουν αυ-
τά τα χρήματα στην ΠΑ, οδηγώντας 
την άμεσα στην κατάρρευση. Η ίδια η 
ΠΑ παραμένει ως οντότητα αποκλει-
στικά για να εμπεδώνει την ισραηλινή 
κατοχή στα παλαιστινιακά εδάφη.

Με βάση αυτά τα γεγονότα δεν 
προκαλεί καμιά έκπληξη που τρεις 
στους τέσσερις Παλαιστίνιους δεν 
τρέφουν καμιά εμπιστοσύνη και 
καμιά εκτίμηση για την ΠΑ και τον 
Αμπάς προσωπικά, σύμφωνα με δη-
μοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε 
στη Δυτική Οχθη. Η ίδια δημοσκόπη-
ση έδειξε ότι το 77% υποστηρίζει μια 
νέα Ιντιφάντα ενάντια στο Ισραήλ, 
ενώ το 84% υποστηρίζει ότι η ΠΑ 
πρέπει να πάψει να αναγνωρίζει το 
Ισραήλ ως κράτος.

Λιβύη: Ανέκδοτο το εμπάργκο όπλων

Το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη 
είναι ανέκδοτο. Η οικονομική 

κατάσταση της χώρας καταρρέει 
γοργά, ενώ όλες οι πλευρές συνεχί-
ζουν να εφοδιάζουν τις αντιμαχόμε-
νες παρατάξεις με όπλα, από ξηρά, 
αέρα και θάλασσα. Αυτό δήλωσε η 
εκπρόσωπος Τύπου του ειδικού απε-
σταλμένου του ΟΗΕ, Στέφανι Γου-
ίλιαμς, στη συνέντευξη Τύπου που 
έδωσε μαζί με τον γερμανό υπουρ-
γό Εξωτερικών Χάικο Μάας, μετά τη 
νέα σύνοδο της διαδικασίας του Βε-
ρολίνου, η οποία έγινε στο περιθώριο 
της Διάσκεψης του Μονάχου για την 
Ασφάλεια.

Ο Μάας εξήγησε ότι οι πρωτα-
γωνιστές της λιβυκής σύρραξης 
αλληλοκατηγορούνται και πως «οι 

συμμετέχοντες έχουν διαφορετικές 
εκτιμήσεις για τις παραβιάσεις» και 
ζήτησε «συνέπειες» για όσους παρα-
βιάζουν το εμπάργκο όπλων. Ποιοι 
παραβιάζουν το εμπάργκο; Οι πά-
ντες. Η Τουρκία, η Αίγυπτος, τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα, η Ρωσία και 
άλλες ιμπεριαλιστικές χώρες μέσω 
εμπόρων όπλων.

Μετά το Μόναχο είχαμε την κα-
τάρρευση των ειρηνευτικών συνο-
μιλιών που γίνονταν στη Γενεύη. Η 
πλευρά του Αλ Σάρατζ αποχώρησε, 
καταγγέλλοντας την επίθεση που 
εξαπέλυσαν οι δυνάμεις του Χάφταρ 
στο λιμάνι της Τρίπολης. Στόχος ήταν 
τουρκικό πλοίο γεμάτο όπλα και πυ-
ρομαχικά. Το γεγονός επιβεβαίωσαν 
και τούρκοι αξιωματούχοι, υποστη-

ρίζοντας ότι τα πυρά των δυνάμεων 
του Χάφταρ «έχασαν το στόχο τους» 
και πως οι τουρκικές δυνάμεις απά-
ντησαν. Σύμφωνα με το «Ελ Αρα-
μπίγια», όμως, μετά την επίθεση, οι 
λιβυκές αρχές διέταξαν να μετακι-
νηθούν όλα τα πλοία εκτός λιμανιού. 
Η επίθεση στο τουρκικό πλοίο ήταν η 
πρώτη από τότε που ο Χάφταρ άρχι-
σε να πολιορκεί την Τρίπολη.

Ακολούθησε το Συμβούλιο των 
υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, που 
αποφάσισε να αναπτυχθεί μια νέα 
ναυτική και αεροπορική αποστολή 
της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο, 
με στόχο να εμποδιστεί η παράδοση 
όπλων στις δύο παρατάξεις. Για να 
παρθεί η απόφαση, χρειάστηκε να 
πειστεί η Αυστρία να άρει το βέτο, το 

οποίο έθετε με το επιχείρημα ότι την 
παρουσία ευρωπαϊκών πολεμικών θα 
εκμεταλλευτούν μετανάστες που θα 
βυθίζουν τα πλοιάριά τους κοντά στα 
ευρωπαϊκά, εξασφαλίζοντας έτσι τη 
διάσωση και τη μεταφορά τους σε 
ευρωπαϊκό έδαφος. Ετσι, η απόφα-
ση του Συμβουλίου προβλέπει ότι οι 
νηοψίες από τα ευρωπαϊκά πολεμι-
κά σε ύποπτα για μεταφορά όπλων 
πλοία θα γίνονται στην Ανατολική 
Μεσόγειο, μακριά από τις θαλάσσιες 
οδούς που συνήθως χρησιμοποιούν 
οι μετανάστες.

Περιττεύει να πούμε ότι όπλα μπο-
ρούν να μεταφερθούν αεροπορικά, 
αλλά και χερσαία, μέσα από γειτονι-
κές προς τη Λιβύη χώρες, οπότε το 
«ανέκδοτο» θα συνεχιστεί.
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Δυστυχώς, αλλά…
Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτά που της 
προκαλούν σημαντική και πρόωρη πολιτική φθορά 
και που ίσως χαλάσουν στον Κούλη τα σχέδια για 
πρόωρες εκλογές;

Το Προσφυγικό και το Ποδοσφαιρικό!
Στο Προσφυγικό, έχουμε την αντίδραση των 

κατοίκων των νησιών στη δημιουργία κλειστών 
κέντρων κράτησης, η οποία δεν πατάει σε αισθήματα 
αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες, αλλά σε 
έναν τοπικισμό, ο οποίος διανθίζεται με άφθονη 
ακροδεξιά ρητορική (ακόμα και φασιστική πρακτική). 
Οι λέξεις «εισβολείς», «λαθροεποικισμός» και 
«αλλοίωση της εθνικής σύνθεσης» δίνουν και 
παίρνουν στις δημόσιες τοποθετήσεις. Μέχρι και 
εξωφρενικά σενάρια συνωμοσίας επιστρατεύουν 
οι διάφοροι Μουτζούρηδες. Η κυβέρνηση, για να 
υλοποιήσει σχέδια σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της ΕΕ, ενδεχομένως να χρειαστεί ακόμα και να 
συγκρουστεί με τον κόσμο στα νησιά.

Στο Ποδοσφαιρικό, έχουμε δύο βαρόνους της 
κεφαλαιοκρατίας, που έχουν στην ιδιοκτησία τους 
ποδοσφαιρικές ομάδες και ΜΜΕ, οι οποίοι επισείουν 
την «εξέγερση» των ιδιωτικών «στρατών» τους ως 
απειλή προς την κυβέρνηση, η οποία πραγματικά 
παραπαίει. 

Και στο μέτωπο της ταξικής πάλης; Ουδέν 
νεότερον…

Ψηφίζεται το αντιασφαλιστικό έκτρωμα του 
Βρούτση με μια ξέπνοη 24ωρη ντουφεκιά. Ούτε καν 
για την τιμή των όπλων.

Προωθείται η ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ και οι 
εργάτες της έχουν αφεθεί να τα βγάλουν πέρα μόνοι 
τους.

Προωθείται το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ 
και δεν κουνιέται φύλλο στην επιχείρηση που οι 
εργάτες της βρίσκονταν άλλοτε στην πρωτοπορία 
των διεκδικητικών συνδικαλιστικών αγώνων.

Το μνημονιακό πλαίσιο στους μισθούς, τις 
συντάξεις, τις εργασιακές σχέσεις παραμένει 
αναλλοίωτο, λες και αποτελεί ευλογία (ευλογία για 
τους καπιταλιστές είναι, φυσικά).

Ασφαλώς δεν περιποιεί τιμή στην εργατική 
τάξη αυτή η κατάσταση. Να θεωρείται αμελητέο 
μέγεθος για τις δυνάμεις του κεφαλαίου και την 
κυβέρνησή τους. Ομως αυτή είναι η κατάσταση κι 
οφείλουμε να την αντικρίζουμε με καθαρή ματιά, 
χωρίς συναισθηματικά ξεσπάσματα. Και χωρίς 
κινήσεις συνδικαλιστικού και πολιτικού «αυτισμού», 
που θυμίζουν εκείνον που βλέπει τον ίσκιο του το 
απομεσήμερο και νομίζει πως έγινε γίγαντας.

Η δική μας θέση έχει διατυπωθεί κατ' επανάληψη 
με σαφήνεια, όσο κι αν ενοχλεί ορισμένους.

Η ταξική ανασυγκρότηση του κινήματος είναι 
μια διαδικασία που δεν μπορεί να γίνει ερήμην του 
αυθόρμητου κινήματος της εργατικής τάξης. Το 
αυθόρμητο κίνημα, όμως, δεν αναπτύσσεται κατά 
παραγγελία, δεν μπορεί να είναι προϊόν της δράσης 
μιας πρωτοπορίας. Θ' ακολουθήσει τις δικές του 
διεργασίες, θα κάνει τον κύκλο του από την άμπωτη 
στην παλίρροια.

Η πρωτοπορία, αν θέλει να αξίζει το χαρακτηρισμό,  
πρέπει να είναι έτοιμη να παρέμβει στο κίνημα. 
Να βρεθεί στην κεφαλή και όχι στην ουρά του. Για 
ν' αποκτήσει αυτή την ικανότητα, όμως, οφείλει η 
ίδια να συγκροτηθεί πολιτικά. Κι αυτό δε γίνεται με 
αυθορμητίστικη αυτοϊκανοποίηση. Απαιτεί αυτό που 
λέμε δουλειά μυρμηγκιού. Συστηματική προπαγάνδα 
και ζύμωση, προγραμματική συγκρότηση, λενινιστική 
αντίληψη της τακτικής.

στο ψαχνό

Ανέκδοτα
«Μόλις γίνει και δεύτερη φορά Αριστε-

ρά πάλι θα υπάρχουν οι συσχετισμοί δύνα-
μης, πάλι θα υπάρχει ΕΕ και ΔΝΤ, αλλά θα 
μιλάμε με διαφορετικό τρόπο διότι έχου-
με περάσει από την κυβερνητική εμπειρία 
-δεν θα βασιζόμαστε σε παραδείγματα 
άλλων χωρών- και έχουμε πλήρη επίγνω-
ση ότι οι συσχετισμοί δύναμης πάντα θα 
είναι εναντίον της Αριστεράς», δήλωσε ο 
Τσακαλώτος που περνιέται για πολύ έξυ-
πνος. Πάρτε αυτή τη δήλωση και αναλύστε 
τη λέξη προς λέξη για να δείτε ότι μόνο σε 
ένα συμπέρασμα οδηγεί: και τη δεύτερη 
φορά τα ίδια με την πρώτη θα κάνουν (στο 
πλαίσιο που θα έχει διαμορφωθεί όταν κυ-
βερνήσουν για δεύτερη φορά).

ΥΓ. Ποια είναι τα παραδείγματα άλλων 
χωρών στα οποία υποτίθεται ότι βασίστη-
καν; Δεν μας έχουν πει κάτι σχετικό μέχρι 
τώρα. Εκτός αν είναι καρφί στον Μπα-
ρουφάκη. Το πιθανότερο είναι να πρόκει-
ται για μια μπαρούφα του Τσακαλώτου, 
ο οποίος (είπαμε) περνιέται για έξυπνος 
και νομίζει ότι μπορεί να δουλεύει όλο τον 
κόσμο.

Να εξηγηθεί
Είπε ο Τσίπρας στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, 

«φωτογραφίζοντας» τον πρώην αρχη-
γό της Αστυνομίας και σήμερα γενικό 
γραμματέα στο υπουργείο Προ-Πο Κ. 
Τσουβάλα: «Οταν για παράδειγμα εμείς 
απολογούμασταν για το Μάτι και σήμερα 
η φυσική ηγεσία για τους χειρισμούς της 
οποίας τότε απολογούμασταν, σήμερα η 
τότε φυσική ηγεσία δουλεύει σε θέσεις 
πολιτικού προϊσταμένου για τον πολιτικό 
μας αντίπαλο, σημαίνει ότι και τότε που 
κυβερνούσαμε εμείς δούλευε για τον πο-
λιτικό μας αντίπαλο. Στη δική μας πλάτη, 
όμως. Και σε θέσεις κρίσιμης ευθύνης».

Τι εννοεί ο ποιητής; Οτι ο Τσουβάλας 
είναι δεξιός το καταλάβαμε. Μήπως όμως 

ήταν ο μόνος; Εδώ στην κυβέρνηση ήταν 
θρονιασμένοι οι ακροδεξιοί του Καμμέ-
νου και «σκοτεινοί» τύποι της Δεξιάς σαν 
τον Παπαγγελόπουλο (ακολούθησαν κι 
άλλοι, όπως η Παπακώστα). Τι εννοεί ο 
Τσίπρας όταν λέει ότι ο Τσουβάλας δού-
λευε για τους πολιτικούς αντιπάλους του 
ΣΥΡΙΖΑ; Οτι τους έδινε πληροφορίες; 'Η 
ότι οργάνωνε δολιοφθορές για να εκτεθεί 
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ; Οταν η δράση 
του Τσουβάλα, μάλιστα, συνδέεται από 
τον Τσίπρα με το Μάτι, τότε το πράγμα 
χοντραίνει. Γιατί στο Μάτι σκοτώθηκε 
κόσμος. Πολλοί άνθρωποι. Κι ο Τσουβά-
λας διώχτηκε (όταν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν 
μπορούσαν να κάνουν αλλιώς και αφού 
προηγουμένως τον κάλυψαν πλήρως με 
εκείνη τη συνέντευξη των Τζανακόπου-
λου-Τόσκα) ως ανεπαρκής. Ηταν και κάτι 
άλλο, πέρα από ανεπαρκής; 

Ο Τσίπρας πρέπει να εξηγηθεί με σαφή-
νεια. Είμαστε, όμως, σίγουροι ότι δε θα το 
κάνει. Πέταξε τη «ρουκέτα» και «πάει γι' 
άλλα». Το έχει συνήθειο, άλλωστε.

Πινόκιο
Με δημοσιογράφους μιλούσε ο Μπα-

ρουφάκης και πέταξε μια ακόμα μπαρού-
φα. Οτι ο ίδιος δεν ήταν υπέρ της εξόδου 
από το ευρώ, όμως ήταν αναγκασμένος 
να προετοιμαστεί για ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο και ήδη είχε δώσει τα χέρια με 
τον Μέρβιν Κινγκ, πρώην διοικητή της 
Τράπεζας της Αγγλίας (την περίοδο 
2003-2013). Ο Κινγκ, όταν πληροφορή-
θηκε τα καθέκαστα δήλωσε έκπληκτος. 
Διέψευσε κατηγορηματικά ότι δέχτηκε 
τέτοια πρόταση και ότι συμφώνησε. 
«Μόλις πρόσφατα ο Γιάνης μου μίλησε 
για πρώτη φορά για την ιδέα του να μου 
ζητήσει να γίνω διοικητής της ΤτΕ. Μου 
περιέγραψε αυτή την ιδέα πέρυσι. Μπο-
ρώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είχα-
με καμία απολύτως συζήτηση το 2015», 
δήλωσε.

Ακόμα και αν ο Κινγκ είχε δεχτεί τέτοια 
πρόταση το 2015, δεν υπήρ-

Μονοπωλιακός 
καπιταλισμός

Τι διαβάζαμε μέχρι τώρα από διά-
φορους αναλυτές (της δεκάρας); Οτι 
η αμερικάνικη προσπάθεια να αποκλει-
στεί η κινεζική Huawei από την ανάπτυ-
ξη των δικτύων 5G ήταν μια προσωπι-
κή εμμονή του Τραμπ που έχει πάθει 
ψύχωση με τον κινέζικο μονοπωλιακό 
κολοσσό.

Ηρθαν, λοιπόν, οι δηλώσεις της 
Νάνσι Πελόζι, προέδρου της Βουλής 
και ορκισμένης εχθρού του Τραμπ 
(νωπή είναι ακόμα η σύγκρουσή τους) 
να πετάξουν στα σκουπίδια αυτές τις 
αναλύσεις του κώλου. Πλήρως ευθυ-
γραμμισμένη με τον Τραμπ, η Πελόζι 
απευθύνθηκε στις χώρες της ΕΕ (που 
η μία μετά την άλλη βγάζουν αποφά-
σεις που δεν αποκλείουν τη Huawei), 
προειδοποιώντας ότι το κόμμα της 
είναι εναντίον της εισόδου των κινέζι-
κων εταιριών στην αγορά του 5G, πόσω 
μάλλον όταν αυτό αφορά τις αγορές 
των κρατών που είναι εταίροι και σύμ-
μαχοι των ΗΠΑ. Ο Τραμπ επανέλαβε 
ανοιχτά τις απειλές ότι οι ΗΠΑ θα πά-
ψουν να συνεργάζονται στο επίπεδο 
της ανταλλαγής πληροφοριών που 
αφορούν την ασφάλεια και την άμυνα 
με όποια ευρωπαϊκή χώρα ανοίξει την 
αγορά του 5G στη Huawei.

Δεν πρόκειται, λοιπόν, για προσωπική 
εμμονή του Τραμπ, αλλά για στρατηγι-
κής σημασίαςαμυντική κίνηση του αμε-
ρικάνικου μονοπωλιακού καπιταλισμού. 
Γι' αυτό και την υποστηρίζουν και τα 
δύο μεγάλα κόμματα (που σφάζονται, 
κατά τα άλλα, στην εκλογική αρένα).

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΑΝΑΤΡΙΧΙΛΑ. Γαλανόλευκη η γιγαντιαία σημαία και το γιγάντιο «ΟΧΙ», φτιαγμένα με πέτρες και χρώμα πάνω σε κάποια λοφώδη 
έκταση στην περιοχή του Μανταμάδου στη Λέσβο. Ανατριχιάσαμε όταν είδαμε τις φωτογραφίες που η κοινότητα Μανταμάδου και ο 
δήμος Δυτικής Λέσβου  φρόντισαν να κυκλοφορήσουν. Ανατριχιάσαμε γιατί τέτοιες κατασκευές γίνονταν σε μαζική κλίμακα την περί-
οδο της χούντας. Εβαζαν τους φαντάρους αγγαρεία να φτιάχνουν τέτοιες παραστάσεις πάνω σε πλαγιές βουνών. Κοντά στα σύνορα 
κυρίως. Οι πλαγιές κατά κανόνα έβλεπαν προς την Αλβανία και τη Βουλγαρία, χώρες που συμβόλιζαν τον «κομμουνιστικό κίνδυνο». 
Ποιον στοχεύουν αυτοί που έφτιαξαν το έκτρωμα στη Λέσβο; Την κυβέρνηση, λένε. Ας το δεχτούμε. Το «όχι» το καταλαβαίνουμε. Η 
ελληνική σημαία τι ρόλο παίζει; Ελληνική είναι και η κυβέρνηση. Για να μην το βασανίζουμε, το μήνυμα είναι σαφές: «Εδώ είναι ελληνικό 
έδαφος και δε θα σας αφήσουμε να βάλετε ξένους». Η θεωρία του «λαθροεποικισμού» και της «αλλοίωσης της εθνολογικής σύστασης 
των νησιών», που προς στιγμήν φάνηκε να μην προωθείται στην πρώτη γραμμή, επιστρέφει με τον πιο ορμητικό τρόπο. Γι' αυτό μας 
προκαλεί ανατριχίλα. Γιατί επωάζει το αυγό του φιδιού, το οποίο πάντοτε έβρισκε εύκρατο κλίμα για να επωαστεί σε τέτοιου τύπου 
μαζικές εκδηλώσεις.
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χε περίπτωση να το παραδεχτεί σήμερα. Για ευνόητους λόγους. Ο 
δε Μπαρουφάκης, που έκανε τη σχετική δήλωση καμαρώνοντας 
μπροστά σε δημοσιογράφους, για μια ακόμα φορά έσπασε την 
εχεμύθια που πρέπει να επικρατεί μεταξύ αστών πολιτικών και θε-
σμικών οικονομολόγων σε τέτοιου είδους συζητήσεις, χάνοντας 
και τα τελευταία ψήγματα αξιοπιστίας που ενδεχομένως διέθετε. 
Δεν υπάρχει περίπτωση να τον εμπιστευτεί σοβαρός άνθρωπος. 
Αλλος θα φοβάται ότι τον γράφει και άλλος ότι θα κάνει βούκινο 
μια εμπιστευτική συζήτηση.

Παραμύθια
Πέρα από την εξέλιξη στο ζήτημα της εξέτασης των λεγόμενων 

προστατευόμενων μαρτύρων από την Προανακριτική Παπαγγε-
λόπουλου, για την οποία θα διαβάσετε σε άλλες στήλες, πρέπει 
να σημειώσουμε ότι η έννοια «προστατευόμενος μάρτυρας» στην 
Ελλάδα είναι ανέκδοτο. Γιατί εδώ «όλοι λίγο-πολύ γνωριζόμα-
στε μεταξύ μας». Δε βρισκόμαστε στην αχανή Αμερική, που τον 
παίρνει τον άλλον το FBI, του αλλάζει όνομα, επάγγελμα κτλ. 
και τον στέλνει να ζήσει σε μια άλλη Πολιτεία, άγνωστος μεταξύ 
αγνώστων, όπως βλέπουμε στις χολιγουντιανές ταινίες.

Η πρώτη φορά που πήγαν να βάλουν προστατευόμενους μάρ-
τυρες ήταν στη δίκη της 17Ν. Με το που προσήλθε να καταθέσει ο 
«μάρτυρας Α», αποκαλύφθηκε το όνομά του. Πώς; Μια σύγκριση 
της κατάθεσης που έδωσε ως «μάρτυρας Α» με την κατάθεση 
που είχε δώσει παλιότερα με τα πραγματικά του στοιχεία ήταν 
αρκετή. Θυμόμαστε ακόμα το γέλιο που έπεσε στον Κορυδαλλό. 
Ο «μάρτυρας Β», αν θυμόμαστε καλά, ήρθε και κατέθεσε με το 
όνομά του. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής οι προστατευόμενοι μάρ-
τυρες κατέθεσαν από χώρο της ΓΑΔΑ και με αλλοίωση φωνής. 
Οι χρυσαυγίτες, όμως, είχαν φροντίσει να δημοσιοποιήσουν τα 
ονόματά τους και φωτογραφίες τους. Και στην υπόθεση Novartis, 
ο Μανιαδάκης, που ήταν ο τρίτος προστατευόμενος μάρτυρας, 
μόλις από μάρτυρας κατέστη κατηγορούμενος (στο μεταξύ είχε 
αλλάξει στρατόπεδο, μετά από… φιλική συνάντηση με τον Στουρ-
νάρα), έδωσε στην ψύχρα τα ονόματα των δύο άλλων.

Ανίκανος ψιλικατζής
Ο μπάτσος που έκλεβε πρατήρια και περίπτερα, χρησιμοποι-

ώντας όπλο (το υπηρεσιακό του!) πρέπει να καταδικαστεί στη 
βαρύτερη ποινή. Οχι επειδή αμαύρωσε την αστυνομία (οι συνά-
δελφοί του των ΜΑΤ έχουν κάνει και εξακολουθούν να κάνουν 
χειρότερα, εισπράττοντας επαίνους αντί για ψόγο), αλλά επει-
δή  αποδείχτηκε ανίκανος. Είναι δυνατόν να έχεις διαπράξει μια 
ντουζίνα ένοπλες ληστείες αρπάζοντας συνολικά μόλις 4.400 
ευρώ; Είχε σχεδόν μια δεκαετία στην μπατσαρία και υπηρετούσε 
στην Αττική. Αντί να μπει σε μια… καθωσπρέπει συμμορία και 
να δουλέψει ως μπράβος, ως διακινητής ναρκωτικών, γυναικών, 
παράνομων εμπορευμάτων, ως εισπράκτορας προστασίας, παίρ-
νοντας έναν… αξιοπρεπή δεύτερο μισθό (ας ρωτούσε συναδέλ-
φους, θα του έλεγαν πώς γίνεται), αυτός έκανε ένοπλες ληστείες 
μαζεύοντας καναδυό κατοστάρικα τη φορά! Ντιπ ανίκανος…

Παράς με ουρά
Εξωφρενικές αυξήσεις στα στελέχη της «Τεχνόπολης» του δή-

μου Αθηναίων αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο με τις ψήφους 
μόνο της παράταξης του Μπακογιάννη. Διαβάστε και φρίξτε: 
Ετήσιες αποδοχές του προέδρου 33.143,16 ευρώ (μετά από αύξη-
ση 46,22%). Ετήσιες αποδοχές του αντιπροέδρου 25.817,52 ευρώ 
(μετά από αύξηση 537,86%). Ετήσιες αποδοχές του διευθύνοντος 
συμβούλου 51.666,48 ευρώ (μετά από αύξηση 49,51%). Αμοιβή 
μελών του ΔΣ ανά παράσταση 52,12 ευρώ (αύξηση 64,26%).

Οι άνθρωποι του Μπακογιάννη έδωσαν αυξήσεις στους εαυ-
τούς τους. Ο διευθύνων σύμβουλος έκανε την εισήγηση, δίνοντας 
αύξηση στον εαυτό του 50%! Αρκεί μια σύγκριση με το χάλι της 
Αθήνας για να βγάλει κανείς τα συμπεράσματά του. Αντί να χρη-
σιμοποιήσουν τα κέρδη από την «Τεχνόπολη» για να μπαλώσουν 
καμιά τρύπα, αυτοί τα μοιράζονται μεταξύ τους.

Σφουγγοκωλάριοι
Κοπή νομισμάτων που θα αναφέρονται στην επέτειο των 2.500 

χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλα-
μίνας αποφάσισε η ΤτΕ. Κατ΄απαίτηση, φυσικά, της οικογένειας 
Βαρδινογιάννη που ανακάλυψε αυτές τις επετείους και τις χρη-
σιμοποιεί ως αντίπαλο δέος στο «2021» της Αγγελοπουλίνας. Οι 
σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από τον Στουρνάρα, παρουσία του 
Σταϊκούρα. Οι δυο τους πλαισίωσαν τη Βαρδινογιάνναινα στις 
σχετικές φωτογραφίες. Αυτό δε θυμόμαστε να έχει ξαναγίνει. 
Να κόβονται νομίσματα για να τιμήσουν τη φιέστα μιας καπιταλι-
στικής οικογένειας. Μέχρι γραμματόσημα έφταναν παλαιότερα.

Η πλέον κατάλληλη
Μπορεί στην ελληνική Βουλή να συλλαβίζει τις ομιλίες που της 

γράφουν, όμως κακώς διαμαρτύρονται ορισμένοι για την απο-
στολή της ως παρατηρήτριας στις εκλογές του Αζερμπαϊτζάν. 
Ψάξτε λίγο τα της κυρίας Αλίγιεβα (σύζυγος του δικτάτορα Αλί-
γιεφ) και θα συμφωνήσετε ότι η beaaty therapist της Μυκόνου, 
Κατερίνα Μονογυιού, ήταν η καλύτερη πρέσβειρα της κυβέρνη-
σης Κούλη στη χώρα του Καυκάσου.

Μπροστά στην κατακραυγή για τη 
δράση οργανωμένου τάγματος 

εφόδου, που δρα ως πολιτοφυλακή στη 
Μόρια, η αστυνομία αναγκάστηκε να 
συλλάβει εφτά άτομα και να σχηματίσει 
σε βάρος τους δικογραφία για συμμε-
τοχή σε εγκληματική οργάνωση, με την 
επιβαρυντική περίσταση πράξεων που 
διώκονται και με τον αντιρατσιστικό νό-
μο, και παράβαση της νομοθεσίας για τα 
όπλα (είχαν αυτοσχέδια ρόπαλα).

Ο εισαγγελέας τους άφησε όλους 
ελεύθερους, παραπέμποντάς τους να 
δικαστούν σε τακτική δικάσιμο τον Γε-
νάρη του 2021! Οι συλληφθέντες είναι 
όλοι κάτοικοι Λέσβου, πέντε Ελληνες, 
ένας Αλβανός και ένας Βούλγαρος (επι-
βεβαιώθηκε έτσι για μια ακόμα φορά, ότι 
οι νεοναζιστές στρατολογούν και αλλο-
δαπούς, φτάνει αυτοί να είναι «άριοι» και 
όχι «υπάνθρωποι» από την Ασία και την 
Αφρική).

Τις επόμενες μέρες τα φασισταριά 
συνέχισαν τη δράση τους σαν να μην 
έτρεξε τίποτα, στήνοντας και πάλι μπλό-
κο στην είσοδο της Μόριας, έτοιμα να 
κατασπαράξουν κάθε πρόσφυγα που θα 
έπεφτε στα χέρια τους.

Ο Χαράλαμπος Ζαχαριάδης, εργα-
ζόμενος σε ΜΚΟ, κατήγγειλε όσα έζη-
σε τη Δευτέρα, επιστρέφοντας με το 
αυτοκίνητο μαζί με την κοπέλα του στη 

Μόρια: «Πλησιάζοντας στο χωριό είδαμε 
μπροστά μας περίπου 30 άτομα. Κάποια 
από αυτά, με μπροστάρη ένα άτομο που 
έμοιαζε με αρχηγό, μπήκαν μπροστά 
στο αυτοκίνητο για να μην περάσουμε 
και έτσι μας ακινητοποίησαν. Αρχικά πέ-
ρασαν την κοπέλα μου για μία Ιταλίδα, 
μέλος ΜΚΟ που είχε δεχτεί άγρια επί-
θεση πριν από λίγο καιρό. Της μίλησαν 
στα αγγλικά και τη ρώτησαν εάν είναι 
από την Ιταλία. Οταν τους απάντησε στα 
ελληνικά, άρχισαν τις ερωτήσεις: “Ποιοι 
είστε, πού μένετε, πού πάτε;“. Οταν τους 
ρώτησα εάν έχουν εξουσιοδότηση για 
να μας κάνουν έλεγχο, τότε άρχισαν να 
βάζουν χέρια μέσα στο αυτοκίνητο και 
να φωνάζουν: “Προδότες, εσείς φέρνε-
τε τους μετανάστες και τους συντηρείτε 
εδώ“ και άλλα τέτοια. Τους απάντησα με 
επιχειρήματα και τους ρώτησα γιατί δεν 
αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο και απέναντι 
στους ντόπιους του χωριού της Μόριας 
που δουλεύουν στο ΚΥΤ. Απάντηση δεν 
πήρα».

Η συνέχεια είναι πιο αποκαλυπτική. Η 
κοπέλα κατάφερε να καλέσει την αστυ-
νομία από το κινητό της. Λέει ο Ζαχαρι-
άδης: «Τους είπε ότι έχουμε εγκλωβιστεί, 
ότι απειλούμαστε άμεσα και ότι θέλουμε 
βοήθεια. Ηρθαν δύο αστυνομικοί, ένας 
ένστολος και ένας με πολιτικά. Τους ζή-
τησα να καταγράψουν τα στοιχεία των 

ατόμων που μας απείλησαν. Ηταν όλοι 
τους εκεί. Αυτό, όμως, δεν έγινε. Αντιθέ-
τως κράτησαν μόνο τα δικά μας στοιχεία 
ταυτότητας. Η Αστυνομία λειτουργεί 
μονομερώς; Οταν καταφέραμε τελικά 
να φύγουμε, πήγαμε στη Μυτιλήνη, κα-
ταθέσαμε αναφορά στην Αστυνομία και 
ζητήσαμε την ποινική δίωξη των ατόμων 
αυτών. Απ’ όσο ξέρω δεν έγινε καμία 
σύλληψη».

Αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει ότι τα 
φασισταριά δε δρουν με δική τους πρω-
τοβουλία, αλλά έχουν ενθάρρυνση (αν 
όχι καθοδήγηση) από τον κατασταλτικό 
μηχανισμό. Εύλογα σκέφτεται κανείς ότι 
οι συλλήψεις των εφτά, που έγιναν από 
άνδρες της ΔΙΑΣ, ή έγιναν τυχαία και 
πρωτοβουλιακά από κάποιους μπάτσους 
που δεν ήταν στο κόλπο ή έγιναν για τα 
μάτια του κόσμου. Το γεγονός ότι η Αστυ-
νομία αρνήθηκε να πάρει τα στοιχεία 
ανθρώπων που ήταν μπροστά της και 
είχαν καταγγελθεί από πολίτες ότι τους 
απειλούσαν, δείχνει ότι έπεσε «γραμμή» 
να τους αφήσουν ανενόχλητους. Σίγουρα 
η «γραμμή» δόθηκε από «ψηλά» στην το-
πική αστυνομία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι στο νησί (όπως και στα άλλα νησιά 
όπου έχουν εγκλωβιστεί πρόσφυγες) 
υπάρχουν κλιμάκια της ΕΥΠ/ΚΥΠ, που 
έχει μακρά παράδοση στη χρησιμοποίη-
ση φασιστικών ομάδων «επί του πεδίου».

Τα φασισταριά συνεχίζουν τη 
δράση τους στη Λέσβο

Και στην κορφή… Σαμαράς

Για «χαρακτηριζόμενο από 
κάποιους “φιλελεύθερο 

εκπασοκισμό“ της παράτα-
ξης -άνοιγμα στο προοδευτι-
κό Κέντρο, κατά την επίσημη 
ορολογία-», ο οποίος, «σε 
συνδυασμό με τις εξελίξεις 
στα εθνικά θέματα και τις 
εξελίξεις στην Προανακριτι-
κή Επιτροπή, έχει ανοίξει την 
όρεξη σε παλαιές δυνάμεις 
να αξιοποιήσουν το κενό που 
πράγματι παρατηρείται στα 
δεξιά νώτα της παράταξης», 
κάνει λόγο ο Μανώλης Κοττά-
κης σε πρόσφατο άρθρο του.

Αναφέρεται στη ΝΔ και φω-
τογραφίζει τον Σαμαρά, χωρίς 
να τον κατονομάζει. Διευκρινί-
ζει μάλιστα: «Οχι με επικεφα-
λής τις ίδιες δυνάμεις, αλλά 
αντιπροσώπους αυτών. Νεό-
τερους και άφθαρτους βου-
λευτές». Μ' άλλα λόγια, όχι ο 
Σαμαράς αλλά κάποιοι νεότε-
ροι (υπό την καθοδήγησή του), 
τους οποίους δεν κατονομά-
ζει. Εννοεί τον Μπουμπούκο; 
Δύσκολα αυτός θα παρατήσει 
κοτζάμ υπουργείο για να μπει 
σε περιπέτειες. Εννοεί κάποι-
ους σαν τον Μπογδάνο; Μα εί-
ναι δυνατόν να έχει τύχη οποι-
οδήποτε πολιτικό μόρφωμα με 
επικεφαλής Μπογδάνους;

Εχει και συνέχεια: «Με την 
πείρα του παλαιού, μπορώ να 
σας πω ότι διακρίνω υβριδικές 
προετοιμασίες. Εκπληκτικά βί-
ντεο για το Προσφυγικό στο 
facebook από οργανωμένη 
ομάδα social media, διαρρο-

ές δυσαρέσκειας σε έντυπα, 
non paper με επιχειρήματα, 
ηχηρές απουσίες, απαιτήσεις 
για τη στάση του κόμματος σε 
κοινοβουλευτικές επιτροπές. 
Αθόρυβα στο παρασκήνιο 
έχει αναβιώσει εν μέρει -η 
Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται 
ως φάρσα- η δηλητηριώδης 
και πνιγηρή ατμόσφαιρα της 
τριετίας ‘90-’93».

Μόνο το όνομα Σαμαράς 
λείπει. Και για όσους τυχόν 
δεν κατάλαβαν τι εννοεί, ο 
«ποιητής» Κοττάκης συνεχί-
ζει διευκρινίζοντας: «Ο πρω-
θυπουργός, από την πλευρά 
του, ο οποίος δείχνει απο-
φασισμένος να συνεχίσει 
το τολμηρό άνοιγμα στο 
φιλελεύθερο Κέντρο και να 
κρατήσει τον διάλογο με τον 
Τσίπρα σε υψηλό επίπεδο, 
φαίνεται ότι λαμβάνει τα μέ-
τρα του. Γι’ αυτό και μένουν 
ανοιχτές τόσους μήνες μετά 
τις εκλογές διάφορες δικαστι-
κές εκκρεμότητες, που εμπο-
δίζουν τις δυνάμεις που σας 
ανέφερα να πραγματοποιή-
σουν τα σχέδιά τους. Γι’ αυτό 
και κρατά ανοιχτή επικοινωνία 
με τις ιδρυτικές δυνάμεις της 
παράταξης. Γι’ αυτό και προ-
σέχει για να έχει έτοιμα κοι-
νοβουλευτικά μαξιλαράκια, 
είτε από το Κέντρο είτε από τη 
λάιτ Δεξιά, ως αναπληρώσεις 
για την περίπτωση “ξαφνικών“ 
διαρροών. Η γνώμη μου είναι 
πως η σύγκρουση είναι ανα-
πόφευκτη. Είναι η φύση του 

σκορπιού. Θα δαγκώσει».
Ανοιχτή δικαστική εκκρε-

μότητα, απ' όσο μπορούμε 
να θυμηθούμε, έχει μόνο 
ο Γεωργιάδης. Η υπόθεσή 
του βρίσκεται στα χέρια της 
Τουλουπάκη. Αυτόν εννοεί; 
Τις ιδρυτικές δυνάμεις της 
παράταξης δε θα δυσκολευ-
τούμε να τις βρούμε. Είναι 
ο Καραμανλής, ως βασικός 
κληρονόμος του καραμανλι-
σμού, γιατί οι άλλες ιδρυτικές 
δυνάμεις ή έχουν αποβιώσει 
ή βρίσκονται σε βαθύ γήρας 
και δεν παίζουν κανένα ρόλο. 
Οσο για το σκορπιό, που είναι 
στη φύση του να δαγκώνει, συ-
σχετίστε τον με την «πνιγηρή 
ατμόσφαιρα της τριετίας '90-
'93» και δε θα βρείτε άλλον 
εκτός από τον Σαμαρά.

Στο «σκορπιό» αποδίδεται 
και συγκεκριμένο σχέδιο: 
«Είτε υπάρξουν “δικαιώσεις“ 
είτε δεν υπάρξουν “δικαιώ-
σεις“ μέσω των γνωστών κοι-
νοβουλευτικών διαδικασιών, 
η απλή αναλογική ενθαρρύ-
νει ορισμένες δυνάμεις να 
αναζητήσουν τη δικαίωση και 
τη μεγάλη επιστροφή σε μια 
μελλοντική κάλπη μέσα από 
ένα δεξιό κόμμα “δορυφό-
ρο“, στο οποίο επικεφαλής 
θα είναι νέος βουλευτής. Με 
βασικό στόχο, τη συγκρότηση 
κυβέρνησης κεντροδεξιών 
δυνάμεων μέσα από εκλογές 
απλής αναλογικής, όχι από 
δεύτερες εκλογές. Με τελικό 
στόχο, να παρεμποδιστεί ο 

Κυριάκος να προκηρύξει δεύ-
τερες εκλογές!».

Και το «κλου» της ανάλυσης: 
«Το ζήτημα είναι, επίσης, πώς 
θα δαγκώσει ο σκορπιός. Μό-
νος ή και με άλλες δυνάμεις 
εκτός πολιτικής (αλλά, κατ’ ου-
σίαν, εντός αυτής), οι οποίες 
έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις 
για δικαιώσεις; Αν προσέξου-
με λίγο την επικαιρότητα και 
δούμε ποιοι πετροβολούν τον 
Μητσοτάκη και τον Τσίπρα 
εσχάτως, θα διαπιστώσουμε 
ότι το σενάριο της ακύρωσης 
αυτών των σχεδίων διά της 
μεγάλης συνεννόησης είναι 
υπαρκτό».

Οι «άλλες δυνάμεις» είναι ο 
Μαρινάκης, βεβαίως. Οσο για 
τη «μεγάλη συνεννόηση», ο 
αρθρογράφος διευκρινίζει ότι 
δεν εννοεί συγκυβέρνηση και 
κυβέρνηση εθνικής ενότητας, 
αλλά «τη σύνταξη ενός συμ-
φώνου μη επίθεσης μεταξύ 
πρωθυπουργού και αρχηγού 
της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, με αντικείμενο το ξεκα-
θάρισμα στα κόμματά τους 
μέχρι τις επόμενες εκλογές».

Σενάριο πολιτικής φαντα-
σίας; Σε μεγάλο βαθμό ναι. 
Αυτά τα σενάρια, όμως, συ-
νήθως τραβάνε στα άκρα κά-
ποιες υπαρκτές καταστάσεις, 
στέλνοντας μηνύματα όπου 
δει. Και ο Σαμαράς είναι απο-
δεδειγμένα μια «υπαρκτή κα-
τάσταση». Το ξέρει καλύτερα 
απ' όλους ο Μητσοτάκης. Και 
αντιδρά δι' αρθρογράφου…
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Aπό την πρώτη στιγμή, μόλις 
ο Βρούτσης διέρρευσε το 

αντιασφαλιστικό του νομοσχέδιο, 
γράψαμε ότι αυτό το νομοσχέδιο 
ρετουσάρει το αντιασφαλιστικό τε-
ρατούργημα του Κατρούγκαλου , το 
οποίο εξακολουθεί να αποτελεί τη 
βάση του ασφαλιστικού συστήμα-
τος, από το οποίο έχει αφαιρεθεί ο 
κοινωνικός του χαρακτήρας (http://
www.eksegersi.gr/issue/1036/Ερ-
γατικά/34736. Μακιγιάζ-στο-νόμο-
Κατρούγκαλου-με-στρατηγική).

Το νομοσχέδιο Βρούτση συζη-
τείται ήδη στη Βουλή. Την περα-
σμένη Τετάρτη και Πέμπτη έγιναν 
τρεις κοινές συνεδριάσεις δύο 
Διαρκών Επιτροπών της Βουλής με 
αντικείμενο την συζήτηση του αντι-
ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Θα 
ακολουθήσει άλλη μία συνεδρίαση 
των Επιτροπών τη Δευτέρα και στη 
συνέχεια το νομοσχέδιο θα οδηγη-
θεί στην Ολομέλεια της Βουλής για 
τελική συζήτηση και ψήφιση.

Ο Βρούτσης ισχυρίστηκε ψευδώς 
για μια ακόμα φορά (παλιά του τέ-
χνη κόσκινο), ότι μόλις το νομοσχέ-
διό του γίνει νόμος του κράτους, θα 
μπει στο περιθώριο ο αντιασφαλι-
στικός νόμος Κατρούγκαλου. Παίρ-
νοντας την πάσα η συριζαία πρώην 
υπουργός Εργασίας Αχτσιόγλου 
κατηγόρησε την κυβέρνηση της 
ΝΔ και τον Βρούτση ότι καταργούν 
το νόμο Κατρούγκαλου, υπερασπι-
ζόμενη αυτό το αντιασφαλιστικό 
τερατούργημα ως νόμο υπέρ των 
εργαζόμενων και των χαμηλοσυ-
νταξιούχων!

Οπως είπαμε, με το νομοσχέ-
διο που έδωσε στις 24 Γενάρη 
στην περιβόητη «διαβούλευση», ο 
Βρούτσης νομιμοποίησε τον αντι-
ασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου 
κάνοντας τρεις επουσιώδεις διορ-
θώσεις. Μία στο ποσοστό αναπλή-
ρωσης των συνταξιούχων που έχουν 
χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο από 
30 χρόνια (9.000 μέρες), μία στο 
ύψος των εισφορών ασφάλισης 
των αυταπασχολούμενων και μία 
στο ύψος της μείωσης των συντάξε-
ων που συνεχίζουν να εργάζονται. 
Εχουμε, λοιπόν, αντιασφαλιστικό 
νόμο Κατρούγκαλου- Βρούτση και 
όχι αντιασφαλιστικό νόμο Βρούτση 
που έβαλε στην μπάντα το νόμο Κα-
τρούγκαλου.

Βολές από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο 

Οταν κατατίθενται στη Βουλή για 
συζήτηση και ψήφιση νομοσχέδια 
που αφορούν αμιγώς θέματα κοι-
νωνικής ασφάλισης και συντάξεων, 
συνοδεύονται από γνωμοδότηση 
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, που ιστορικά πρόσκει-
ται στον ιδεολογικό χώρο της ΝΔ. 
Οι γνωμοδοτήσεις αυτές συνοδεύ-
ονται από τη γνώμη του Επιτρό-
που Επικρατείας. Στη Γνώμη που 
διατύπωσε στις 12 Φλεβάρη για το 
νομοσχέδιο Βρούτση ο Επίτροπος 
Επικρατείας Α. Νικητάκης, αναφέ-
ρει ανάμεσα στ’ άλλα:

«Α. Γενικές παρατηρήσεις
1. Με τις υποβληθείσες προς γνω-

μοδότηση ρυθμίσεις του επίμαχου 
νομοσχεδίου επιχειρείται εκ νέου η 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 

και ασφαλιστικού συστήματος της 
Χώρας με την υιοθέτηση, ωστόσο, 
της λογικής και των αρχών που δι-
έπουν την αμέσως προηγούμενη 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 
νόμου 4387… Συγκεκριμένα, με το 
επίμαχο νομοσχέδιο υιοθετούνται 
σε γενικό πλαίσιο οι ρυθμίσεις του 
ν. 4387/2016 και επέρχονται επου-
σιώδεις τροποποιήσεις αυτού σε 
συγκεκριμένες διατάξεις που κρί-
θηκαν ως αντισυνταγματικές με τις 
1880/2019, 1888/2019, 1889/2019, 
1890/2019 και 1891/2019 της Ολο-
μέλειας του Συμβουλίου της Εποι-
κρατείας».

Ο Νικητάκης, που δεν πρόσκειται 
στο δικό μας ιδεολογικό χώρο, συ-
ντρίβει τους κάλπικους ισχυρισμούς 
και του Βρούτση (ότι μόλις ψηφιστεί 
το δικό του νομοσχέδιο, μπαίνει στο 
περιθώριο ο αντιασφαλιστικός νό-
μος Κατρούγκαλου) και της Αχτσιό-
γλου (ότι ο Βρούτσης καταργεί τον 
προοδευτικό ασφαλιστικό νόμο 
Κατρούγκαλου).

Η Ολομέλεια του ΣτΕ, με τις 
αποφάσεις που προαναφέρθηκαν, 
χαρακτήρισε το νόμο Κατρούγκα-
λου συνταγματικό, μολονότι με δύο 
προγενέστερες αποφάσεις του το 
ΣτΕ είχε κρίνει ότι δεν πρέπει να 
γίνουν άλλες οριζόντιες περικοπές 
στις συντάξεις. Για να δικαιολογή-
σει δε το πέταγμα στα σκουπίδια 
αυτών των προηγούμενων απο-
φάσεών του, το ΣτΕ πρόβαλε τον 
ισχυρισμό ότι οι νέες περικοπές των 
συντάξεων που επήλθαν με το νόμο 
Κατρούγκαλου (περικοπές εξαιρετι-
κά δραστικές, που μετατρέπουν τις 
συντάξεις σε προνοιακά βοηθήμα-
τα) έγιναν για την υπεράσπιση του 
δημόσιου συμφέροντος, καθώς 
εξασφαλίζουν τάχα τη βιωσιμότη-
τα του ασφαλιστικού συστήματος 
της χώρας.

Πάντοτε, βέβαια, ήδη από τις 
αρχές τη δεκαετίας του 1990, οι 
μεγάλες ανατροπές στο κοινωνι-
κοασφαλιστικό σύστημα με τους 
νόμους 1902/1990, 2084/1992 και 
όσους ακολούθησαν, έγιναν στο 
όνομα της εξασφάλισης της βιωσι-
μότητας του ασφαλιστικού συστή-
ματος. Επρεπε να συγκαλυφθεί το 
πραγματικό γεγονός, ότι κάθε φορά 
που μεγάλωνε λίγο ο ασφαλιστικός 
«κουμπαράς», όλες οι κυβερνήσεις, 
διαχρονικά, άνοιγαν μια μεγάλη 
τρύπα στον πυθμένα του και τον 
άδειαζαν. Οπως έγινε και πρόσφα-
τα με τους μνημονιακούς νόμους 
του 2012.

Σε τίποτα δεν πρωτοτύπησε ο 
Βρούτσης. Μέχρι και αναλογιστική 
μελέτη κατέθεσε για να χρυσώσει 
το χάπι του αντιασφαλιστικού του 
τερατουργήματος (γράφουμε σχε-
τικά στο τέλος).

Τέρμα η κρατική 
εγγύηση των 
συντάξεων

Οταν ο Βρούτσης κατέθεσε το 
νομοσχέδιό του για «διαβούλευ-
ση», σχετικά με τη χρηματοδότηση 
από τον κρατικό προϋπολογισμό 
προέβλεπε (Αρθρο 3 παρ. 1γ) την 
«επιχορήγηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό για την χρηματο-
δότηση της εθνικής σύνταξης και 

την εκπλήρωση της πλήρους εγγυ-
ητικής υποχρέωσης του κράτους» 
(η επισήμανση δική μας). Μ’ αυτή 
τη διάταξη ο Βρούτσης τροποποί-
ησε την παρ. 1γ του άρθρου 56 του 
αντιασφαλιστικού νόμου Κατρού-
γκαλου (θ’ αναφερθούμε σ’ αυτήν 
παρακάτω).

Η φραστική διακήρυξη για «εκ-
πλήρωση της πλήρους εγγυητικής 
υποχρέωσης του κράτους» μπήκε 
στο νομοσχέδιο Βρούτση καθαρά 
για προπαγανδιστικούς λόγους. Για 
να καλλιεργήσει σε συνταξιούχους 
και εργαζόμενους, που πλήττονται 
από το συνεχές πετσόκομμα όλων 
των συνταξιοδοτικών παροχών 
(συντάξεις, παροχές υγείας και για 
ατυχήματα) και των μισθών, την 
αίσθηση ότι δεν πρέπει πλέον να 
ανησυχούν, γιατί στην περίπτωση 
που δημιουργηθούν ελλείμματα 
στο ασφαλιστικό σύστημα, αυτά θα 
καλυφθούν από τον κρατικό προϋ-
πολογισμό.

Σε ένα εικοσαήμερο, ακόμα και 
αυτή η φραστική διακήρυξη εξα-
φανίστηκε! Στις 17 Φλεβάρη, λοι-
πόν, που ο Βρούτσης κατέθεσε το 
αντιασφαλιστικό του έκτρωμα στη 
Βουλή, είχε αφαιρέσει τη φράση 
περί «εκπλήρωσης της πλήρους 
εγγυητικής υποχρέωσης του κρά-
τους». Στην παρ. 1γ του άρθρου 3, 
που αναφέρεται σε Περιουσία, Πό-
ρους, Επενδύσεις, αναφέρεται μόνο 
«επιχορήγηση από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό για την χρηματοδότηση 
της εθνικής σύνταξης».

Φαίνεται πως οι τροϊκανοί, σε 
ρόλο ιερατείου που ελέγχει «τας 
γραφάς», ώστε να μην υπάρξει 
παρέκκλιση από το «δόγμα», δεν 
επέτρεψαν στην κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη να διατηρήσει ούτε αυτή 
τη δημαγωγική φραστική διατύπω-
ση περί εγγύησης του συνόλου των 
συντάξεων. Ο Βρούτσης, όμως, τα 
έχει συνηθίσει αυτά, καθώς δεν εί-
ναι το πρώτο χαστούκι που τρώει 
από τους τροϊκανούς.

Οταν διέρρευσε το νομοσχέδιο 
στα παπαγαλάκια του, υπήρχε μια 
ακόμα φραστική διατύπωση, που 
έλεγε ότι ποσό ίσο με το 0,5% του 
ΑΕΠ θα διατίθεται ετησίως για να 
καλυφθεί η αύξηση των ποσοστών 
αναπλήρωσης και η χορήγηση 
«εφάπαξ βοηθήματος» (πρόκει-
ται για την περιβόητη «13η σύνταξη» 
του ΣΥΡΙΖΑ). Οταν το νομοσχέδιο 
κατατέθηκε για «διαβούλευση», η 
αναφορά στην «εφάπαξ παροχή» 
είχε εξαφανιστεί. Δυο μέρες -σε 
σχέση με το χρόνο που ο ίδιος ο 
Βρούτσης είχε ανακοινώσει-  καθυ-
στέρησε να ανέβει το νομοσχέδιο 
στη «διαβούλευση». Οταν η καθυ-
στέρηση τελείωσε, καταλάβαμε το 
λόγο της: ο Βρούτσης είχε «φάει 
ξύλο» από την τρόικα (η οποία, 
μάλιστα, έτυχε να βρίσκεται στην 
Αθήνα), η οποία τον υποχρέωσε να 
αφαιρέσει ακόμα και μια αόριστη 
αναφορά σε «εφάπαξ παροχή». 
Διότι τα λεφτά αυτής της «εφάπαξ 
παροχής», που την είχε νομοθετή-
σει ο ΣΥΡΙΖΑ, με θετική ψήφο και 
από τη ΝΔ, θα χρησιμοποιούνται 
για τη δαπάνη που θα προκαλέσει η 
μερική αύξηση των ποσοστών ανα-
πλήρωσης. Οπως γράφαμε τότε, θα 

τα πάρουν από τη μια τσέπη και θα 
τα βάλουν στην άλλη.

Η πλάκα είναι πως στο Ελεγκτι-
κό Συνέδριο ο Βρούτσης έδωσε τη 
βερσιόν της «διαβούλευσης» και όχι 
αυτή που κατατέθηκε στη Βουλή. 
Ετσι, στις αναφορές του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου περιλαμβάνεται και 
η δημαγωγική αναφορά σε πλήρη 
εγγύηση των συντάξεων. Ο δε Επί-
τροπος Επικρατείας Α.  Νικητάκης 
σχολίασε αυτή την αναφορά (παρ. 
1γ του άρθρου 3) σε συνδυασμό με 
το τελευταίο εδάφιο του άρθρο 20 
του νομοσχεδίου. Αυτός ο σχολι-
ασμός παρουσιάζει ενδιαφέρον, 
γιατί ο Επίτροπος Επικρατείας επι-
σημαίνει ότι η «εκπλήρωση της πλή-
ρους εγγυητικής υποχρέωσης του 
Κράτους» απορρέει από το άρθρο 
22 παρ. 5 του Συντάγματος.

Πριν παραθέσουμε αυτόν το 
σχολιασμό, υπογραμμίζουμε ότι 
δεν κατεχόμαστε από καμιά ιερή 
αγανάκτηση για την παραβίαση 
διατάξεων του Συντάγματος από 
τον Βρούτση. Το αστικό Σύνταγμα 
έχει γίνει κουρέλι, όχι μόνο απ’ όλες 
τις αστικές κυβερνήσεις, μη εξαι-
ρουμένης της κυβέρνησης Τσίπρα, 
αλλά και από το ίδιο το ΣτΕ που 
υπερασπίζεται ιστορικά το «δίκαιο 
του μονάρχη», δηλαδή του συστή-
ματος. 

Γράφει ο Νικητάκης: «Ανεξαρτή-
τως τούτων, το τελευταίο εδάφιο του 
άρθρου 20, κατά το οποίο “Ειδικές 
διατάξεις σχετικά με την κρατική 
χρηματοδότηση του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης καταργού-
νται“, ενέχει αοριστία και αντίφαση, 
καθόσον αν και καταργείται η κρα-
τική χρηματοδότηση του συστή-
ματος κοινωνικής ασφάλισης, το 
κράτος φέρεται να διατηρεί πλήρη 
εγγυητική υποχρέωση για το σύ-
νολο των ασφαλιστικών παροχών. 
Περαιτέρω, η διάταξη αυτή έρχεται 
σε αντίθεση με το άρθρο 3 παρ.1 
του νομοσχεδίου, στο οποίο, κατά 
τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 
4387/2016, προβλέπεται ότι πόρο 
του ΕΦΚΑ αποτελεί, μεταξύ άλλων, 
“η επιχορήγηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό για την χρηματοδό-
τηση της εθνικής σύνταξης και την 
εκπλήρωση της πλήρους εγγυητικής 
υποχρέωσης του Κράτους“. Πάντως, 
σε κάθε περίπτωση, η πλήρης δια-
κοπή της δυνατότητας της κρατικής 
χρηματοδότησης του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, θέτει ζήτη-
μα συμβατότητας προς το άρθρο 
22 παρ. 5 του Συντάγματος».

Σύμφωνα λοιπόν με τον Επίτροπο 
Επικρατείας, η απάλειψη από τις δι-
ατάξεις του νομοσχεδίου Βρούτση 
της υποχρέωσης του κράτους να 
εγγυάται το σύνολο τις συνταξιο-
δοτικών και ασφαλιστικών παροχών 
είναι αντισυνταγματική.

Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι 
μολονότι στο νόμο 4387/2016 (άρ-
θρο 57 παρ. 1γ) προβλεπόταν η υπο-
χρέωση του κράτους να εγγυάται 
τις συντάξεις και όλες τις ασφαλι-
στικές παροχές, καθ’ όλη την περί-
οδο που ισχύει αυτός ο νόμος ποτέ 
το κράτος δεν κάλυψε τα ελλείμμα-
τα του ασφαλιστικού συστήματος. 
Ελλείμματα που δημιουργούνται γι-

ατί συνεχώς οι κυβερνήσεις αδειά-
ζουν παράνομα τον ασφαλιστικό 
«κουμπαρά», ενώ κάνουν τα στρα-
βά μάτια και δεν υποχρεώνουν τους 
καπιταλιστές να καταβάλλουν τις 
ασφαλιστικές εισφορές (τα χρέη 
των καπιταλιστών έχουν φτάσει στα 
36 δισεκατομμύρια ευρώ!).

Οι επουσιώδεις 
αλλαγές

Υπενθυμίζουμε τις δύο επουσι-
ώδεις αλλαγές που το νομοσχέδιο 
Βρούτση επιφέρει στον αντιασφα-
λιστικό νόμο Κατρούγκαλου.

u Ποσοστό αναπλήρωσης. 
Το ΣτΕ, με τις αποφάσεις του για 
το ποσοστό αναπλήρωσης, δεν 
περιορίστηκε στα ποσοστά ανα-
πλήρωσης των ασφαλισμένων με 
περισσότερα από 30 χρόνια ασφά-
λισης, κρίνοντας ότι τα ποσοστά 
αναπλήρωσης μέχρι τα 30 χρόνια 
είναι σωστά και επιτρεπτά. Η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει 
στρεβλά την απόφαση του ΣτΕ για 
το ποσοστό αναπλήρωσης και περι-
ορίζει τον αριθμό των ασφαλισμέ-
νων (παλιών και νέων) των οποίων 
αυξάνει το ποσοστό αναπλήρωσης, 
αποκλείοντας όσους έχουν χρόνο 
ασφάλισης μέχρι 30 χρόνια.

Αυτοί οι ασφαλισμένοι (εργαζό-
μενοι και συνταξιούχοι) είναι στον 
ιδιωτικό τομέα και λόγω ανεργίας 
και εποχικότητας δεν προλαβαί-
νουν να ασφαλιστούν, όχι για 30 
αλλά ούτε και για 20 χρόνια, όριο 
που απαιτείται για να πάρει ο έλ-
ληνας εργαζόμενος ολόκληρο το 
ποσό της λεγόμενης εθνικής σύ-
νταξης.

Οι συνταξιούχοι με χρόνο ασφά-
λισης μέχρι 30 χρόνια, ενώ έχουν 
πληγεί από τον αντιασφασφαλιστι-
κό νόμο Κατρούγκαλου, εξαιρού-
νται από κάθε αύξηση του ποσο-
στού αναπλήρωσης. Η συντριπτική 
πλειοψηφία τους είναι η εργατική 
τάξη που παράγει τον πλούτο στην 
καπιταλιστική κοινωνία (τον οποίο 
καρπώνονται δωρεάν οι αστοί ιδιο-
κτήτες των μέσων παραγωγής) και 
θα έπρεπε –και μόνο γι’ αυτό το λό-
γο- να έχει μέσα στην καπιταλιστική 
κοινωνία πλήρη ασφάλιση για υγεία 
και ατυχήματα και πλήρη σύνταξη, 
με χρηματοδότηση αποκλειστικά 
από τους καπιταλιστές και τον κρα-
τικό προϋπολογισμό.

Αντί γι’ αυτό, έχουμε συνεχή πε-
τσοκόμματα των συντάξεών τους 
με αποκορύφωμα το νόμο Κατρού-
γκαλου. Με περισσό θράσος το 
αστικό κράτος «πουλάει» σαν χάρη 
σε όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί 
πριν από το νόμο Κατρούγκαλου, το 
ότι δεν τους έκοψε μέχρι στιγμής 
την περιβόητη προσωπική διαφορά.

u Προσωπική διαφορά. Αυτή 
καθιερώθηκε με το νόμο Κατρού-
γκαλου και τη συνεχίζει ο Βρού-
τσης. Δε χρειάζεται να αναφέρου-
με κάποια από την πληθώρα των 
αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων που 
επιβλήθηκαν στην εργατική τάξη, 
όπως το κόψιμο του ΕΚΑΣ, για να 
αποδείξουμε το βαθύ ταξικό μίσος 
όλων των κυβερνήσεων εναντίον 
της. Είναι βέβαιο ότι κάποια στιγ-

μή, μετά τη διεξαγωγή των διπλών 
εκλογών που σχεδιάζει ο Μητσο-
τάκης, από τους παλιούς (προ Κα-
τρούγκαλου) συνταξιούχους που 
έχουν πραγματοποιήσει μέχρι 30 
χρόνια ασφάλισης θα κοπεί η λε-
γόμενη προσωπική διαφορά.

Το ίδιο θα συμβεί και σε όσους 
έχουν πραγματοποιήσει περισσό-
τερα από 30 χρόνια ασφάλισης, 
που είναι -όπως είπαμε- η μειο-
ψηφία.  Γενικά, οι παλιοί συνταξι-
ούχοι δε θα έχουν καμιά αλλαγή 
στη σύνταξη που παίρνουν. Οταν 
οι συντάξεις τους επανυπολογι-
στούν, θα δουν απλώς να εμφανί-
ζεται σχετικά μειωμένο το ποσό της 
προσωπικής διαφοράς και σχετικά 
αυξημένο το άθροισμα εθνικής και 
«ανταποδοτικής» σύνταξης. Με το 
νόμο Κατρούγκαλου οι υπολογιζό-
μενες προσωπικές διαφορές είναι 
μεγάλες και επομένως η αύξηση 
των ποσοστών αναπλήρωσης για 
το τμήμα πάνω από τα 30 χρόνια 
ασφάλισης δεν μπορεί να τις καλύ-
ψει. Και αυτοί οι συνταξιούχοι θα 
εξακολουθήσουν να έχουν προσω-
πικές διαφορές, τις οποίες θα δουν 
να πετσοκόβονται στην επόμενη 
αντιασφαλιστική έφοδο (μετά τις 
διπλές εκλογές του Μητσοτάκη).

Κοροϊδία
Τα παπαγαλάκια των ΜΜΕ, βέ-

βαια, κάνοντας αυτό για το οποίοι 
πληρώνονται, παραπληροφορούν 
τους παλιούς συνταξιούχους, ενώ 
την ίδια στιγμή στήνουν τρελό χορό 
προπαγάνδας, «πουλώντας» στους 
νέους συνταξιούχους με χρόνο 
ασφάλισης μεγαλύτερο από 30 
χρόνια, το «μεγάλο όφελος» που 
θα έχουν με το νόμο Βρούτση. Κρύ-
βουν σκόπιμα το γεγονός ότι με το 
νόμο Κατρούγκαλου οι συντάξεις 
έχουν πετσοκοπεί σε τρομακτικό 
βαθμό, έχουν μετατραπεί σε προ-
νοιακά βοηθήματα, κι αυτό δεν αλ-
λάζει με το μερικό ρετουσάρισμα 
που κάνει ο Βρούτσης, αφού προη-
γουμένως σφράγισε αυτό το νόμο.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο 
Βρούτση, η πενιχρή αύξηση που θα 
προκύψει για τους νέους συνταξι-
ούχους με περισσότερα από 30 
χρόνια ασφάλισης θα χρηματοδο-
τηθεί από το κονδύλι των 830 εκατ. 
ευρώ, που μοιράστηκε πέρυσι σε 
όλους τους συνταξιούχους και όχι 
μόνο σε όσους έχουν πραγματοποι-
ήσει περισσότερα από 30 χρόνια 
ασφάλισης. Αν αυτό το ποσό των 
830 εκατ. ευρώ δινόταν ολόκληρο 
στους συνταξιούχους, με βάση την 
αύξηση των ποσοστών αναπλήρω-
σης, ο Βρούτσης θα το διαφήμιζε 
κάνοντας αναφορά στην Εκθεση 
του ΓΛΚ (Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους). 

Αυτό το κονδύλι, που δόθηκε 
το 2019, λόγω των εκλογών, χαρα-
κτηρίστηκε από την κυβέρνηση 
Τσίπρα ως «13η σύνταξη», ενώ δεν 
είναι παρά ένα προνοιακό βοήθημα 
που δεν αντισταθμίζει το τεράστιο 
πετσόκομμα των συντάξεων. Τώρα 
που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην αντιπο-
λίτευση κουνάει τη σημαία αυτού 
του προνοιακού βοηθήματος, που 
το καταργεί ο Βρούτσης, και το πα-

ρουσιάζει σαν σημαντικό βοήθημα 
προς τους χαμηλοσυνταξιούχους. 
Ας θυμηθούμε, λοιπόν, πόσο ήταν 
αυτό το εφάπαξ προνοιακό βοήθη-
μα και ποιοι το πήραν.

- Οι συνταξιούχοι μέχρι 500 ευ-
ρώ πήραν 500 ευρώ.

- Οι συνταξιούχοι με σύνταξη 
500 - 600 ευρώ πήραν 350 ευρώ. 

- Οι συνταξιούχοι με σύνταξη 
600 – 1.000 ευρώ πήραν 250 ευρώ.

- Οι συνταξιούχοι με σύνταξη 
μεγαλύτερη από 1.000 ευρώ πήραν 
150 ευρώ.

Οπως βλέπουμε, το εφάπαξ 
βοήθημα δε δόθηκε μόνο στους 
χαμηλοσυνταξιούχους αλλά σε 
όλους. Ετσι καταρρέει ο συριζαϊ-
κός μύθος ότι αυτό το προνοιακό 
βοήθημα δόθηκε μόνο στους χα-
μηλοσυνταξιούχους. Το ίδιο το πο-
σό, βέβαια, των 250-500 ευρώ για 
τους χαμηλοσυνταξιούχους είναι 
της πλάκας και αναπληρώνει ένα 
ελάχιστο μέρος των απωλειών των 
συντάξεών τους.

Σε ό,τι αφορά τις εισφορές των 
ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ, των 
αγροτών και άλλων που δουλεύουν 
με μπλοκάκι, με τη ρύθμιση του 
Βρούτση ευνοούνται οι μεγαλο-
καπιταλιστές. Οι οποίοι, παρά τις 
φωνασκίες ότι πλήττονται από τις 
μεγάλες ασφαλιστικές εισφορές 
που τους είχαν επιβληθεί με το 
τερατούργημα του Κατρούγκαλου, 
δεν κατέβαλαν τις εισφορές. Και οι 
διοικούντες τον ΕΦΚΑ σφύριζαν 
και εξακολουθούν να σφυρίζουν 
κλέφτικα.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι με το νόμο Βρούτση-Κατρού-
γκαλου θα κατασπαράξουν τα 
αποθεματικά των 7 δισ. ευρώ του 
ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρι-
κής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παρο-
χών) ανοίγοντας το δρόμο για την 
κατάργηση και αυτών των επικουρι-
κών συντάξεων.

ΥΓ. Ο Βρούτσης κατέθεσε και 
«αναλογιστική μελέτη», η οποία 
αποδεικνύει -λέει- ότι το ασφαλι-
στικό σύστημα είναι βιώσιμο μέχρι 
το 2070. Πρέπει να το παραδεχτού-
με, εδώ έχουμε τεράστιο πρόοδο. 
Οι προηγούμενες αναλογιστικές 
μελέτες, απ' όσο θυμόμαστε, συ-
νήθως περιόριζαν την περίοδο της 
«εξασφαλισμένης βιωσιμότητας» 
στα 30 χρόνια. Ο γίγαντας Βρού-
τσης την ανέβασε στα 50 χρόνια. 
Πώς γίνεται, όμως, ενώ είχαμε τό-
σες αναλογιστικές μελέτες ως τώ-
ρα, που όλες έβγαζαν το σύστημα 
«βιώσιμο» για τα επόμενα 30 χρό-
νια (αφού προηγουμένως γίνουν οι 
αντιασφαλιστικές ανατροπές που 
κάθε κυβέρνηση προωθούσε), κάθε 
δέκα χρόνια να έχουμε έναν με δύο 
αντιασφαλιστικούς νόμους;

Μην πιστεύετε στις αναλογιστι-
κές παπάρες τους! Πρόκειται για 
«μαϊμούδες» ολκής. Πρώτα βάζουν 
το αποτέλεσμα που θέλουν («βιω-
σιμότητα» για τόσες δεκαετίες) 
και μετά διαμορφώνουν όλες τις 
παραδοχές του μοντέλου έτσι που 
να βγάζουν το προκαθορισμένο 
αποτέλεσμα. Εδώ κάποτε η ΓΣΕΕ 
έφτιαξε αναλογιστική μελέτη που 
«έβρισκε» ότι με 1% κρατική χρημα-
τοδότηση (νόμος Ρέππα) το σύστη-
μα θα είναι σούπερ βιώσιμο για τα 
επόμενα 30 χρόνια. Και μόλις άλ-
λαξε η κυβέρνηση από ΠΑΣΟΚ σε 
ΝΔ, άλλαξε την ίδια μελέτη, «βρί-
σκοντας» ότι το 1% δε φτάνει με 
τίποτα, αλλά απαιτείται 2,5% ή 3%!

Μαλλιά κουβάρια, κουκούλες και γραβάτες
Ο ίδιος ο Τσίπρας, παριστά-

νοντας τον έμπειρο ποι-
νικολόγο, βγήκε μπροστά για 
να υπερασπιστεί το δικαίωμα 
των προστατευόμενων μαρ-
τύρων «Μάξιμου Σαράφη» και 
«Αικατερίνης Κελέση» να μην 
καταθέσουν αυτοπροσώπως 
στην Προανακριτική Παπαγ-
γελόπουλου της Βουλής.

«Εδώ δεν μιλάμε απλά για 
αρμούς της εκτελεστικής 
εξουσίας, αλλά για πλήρη 
αποσυναρμολόγηση τόσο 
του κράτους δικαίου, όσο και 
του Διεθνούς νομικού πλαισί-
ου για την προστασία και τα 
δικαιώματα των προστατευ-
όμενων μαρτύρων», έγραψε 
στο facebook. Μπα, μπα, μπα, 
ώστε η Αριστερά (ακόμα και η 
ψευτοαριστερά του Τσίπρα) 
τάσσεται υπέρ του θεσμού 
των κουκουλοφόρων μαρτύ-
ρων; Τι έχουν να πουν άραγε 
ο Νίκος Παρασκευόπουλος, 
η Ιφιγένεια Καμτσίδου και 
άλλοι διακεκριμένοι νομικοί, 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που 
το 2001 πρωτοστατούσαν 
ενάντια στην εισαγωγή του 
θεσμού των κουκουλοφόρων 
μαρτύρων, που έγινε με τον 
περιβόητο τρομονόμο; Τότε, 
σύσσωμος ο νομικός κόσμος 
στράφηκε ενάντια σ’ αυτή (και 
όχι μόνο) τη ρύθμιση. Οπως 
και η Αριστερά, σε όλες της 
τις εκφάνσεις (του ΣΥΡΙΖΑ 
συμπεριλαμβανόμενου).

Οι νομικοί μίλησαν για φαλ-
κίδευση των δικαιωμάτων των 
κατηγορούμενων, επικαλούμε-
νοι (και) την Ευρωπαϊκή Σύμ-
βαση των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, η οποία θεσπίζει 
ρητά και κατηγορηματικά το 
δικαίωμα του κατηγορούμενου 
να εξετάσει τους μάρτυρες κα-
τηγορίας -με αυστηρή τήρηση 
των αρχών της αμεσότητας 
και της προφορικότητας, που 
προβλέπονται για την ποινική 
δίκη- και να διερευνήσει την 
αξιοπιστία τους. Πράγμα που 
δεν μπορεί να γίνει με κουκου-
λοφόρους μάρτυρες, που δεν 
ξέρεις ποιοι είναι, τι υποκρύ-
πτει η κατάθεσή τους, αν λέ-
νε αλήθεια, αν αποκρύπτουν 
στοιχεία κτλ.

Η Αριστερά θυμήθηκε όχι 
τους κουκουλοφόρους της Κα-
τοχής, που δεν είχαν ανάγκη 
από δικονομικές εγγυήσεις, 
αλλά απλά έκρυβαν το πρό-
σωπό τους για να γλιτώσουν 
από το τιμωρό χέρι του λαού 
(την ΟΠΛΑ), αλλά τους ψευ-
δομάρτυρες που οδήγησαν 
αγωνιστές και αγωνίστριες στο 
εκτελεστικό απόσπασμα ή στη 
φυλακή. Γι’ αυτό και από άπο-
ψη αρχών η Αριστερά υπήρξε 
πάντοτε ενάντια στους κου-
κουλοφόρους μάρτυρες. Ας 
τους προστατέψουν όσο θέ-
λουν (όπως προστατεύουν και 
τους δικαστικούς), όμως στη 
δικαστική διαδικασία αυτοί 
πρέπει να καταθέτουν αυτο-
προσώπως και με το ονοματε-
πώνυμό τους, για να μπορεί να 

ελέγχεται η αξιοπιστία τους.

Εργαλειοποίηση
Αυτά υποστήριζε και ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ μέχρι να αναρριχηθεί 
στην κυβερνητική εξουσία και 
να έχει ανάγκη από κουκου-
λοφόρους μάρτυρες που κα-
ταθέτουν (αλήθεια ή ψέματα 
δεν το γνωρίζουμε) ενάντια 
στους πολιτικούς αντιπάλους 
του. Eίναι χαρακτηριστικό ότι 
η κοινοβουλευτική ομάδα του 
ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε και την 
τελευταία εκδοχή για τη χρή-
ση κουκουλοφόρων μαρτύρων, 
αυτή περί μαρτύρων δημοσίου 
συμφέροντος, που κατέθεσε η 
κυβέρνηση των Σαμαροβενιζέ-
λων. Γιατί τώρα υπερασπίζεται 
-και από άποψη αρχών- αυτά 
που καταψήφιζε; Είναι προφα-
νές ότι η υπεράσπιση από άπο-
ψη αρχών γίνεται για να προ-
στατευθούν οι συγκεκριμένοι 
κουκουλοφόροι μάρτυρες, 
τους οποίους χρησιμοποίησε ο 
ΣΥΡΙΖΑ στην παιδαριώδη υπό-
θεση που άνοιξε εναντίον ΝΔ 
και ΠΑΣΟΚ (τόσο παιδαριώδη 
που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ εγκατέ-
λειψε κάθε προεκλογική χρή-
ση της, όταν συνειδητοποίησε 
ότι αντί να βάλει τους άλλους 
στη φάκα, πιάστηκε ο ίδιος).

«Στόχος τους είναι, όχι μόνο 
να κουκουλωθεί το σκάνδαλο 
Novartis, αλλά και να μην τολ-
μήσει ποτέ ξανά κανένας μάρ-
τυρας δημοσίου συμφέροντος 
στη χώρα μας, να καταγγείλει 
και να αναδείξει υποθέσεις δι-
αφθοράς, στις οποίες ενδεχο-
μένως να εμπλέκονται πολιτικά 
πρόσωπα», έγραψε ο Τσίπρας. 
Διάβασες, μωρέ, τι έγραψαν 
οι συνεργάτες σου; Αν τα διά-
βασες και δεν πρόσεξες τις 
κραυγαλέες αντιφάσεις, τότε 
βρίσκεσαι πραγματικά σε πα-
νικό.

Από τα δέκα πολιτικά πρό-
σωπα που «έδωσαν» οι κουκου-
λοφόροι, οι εφτά ήδη έχουν 
απαλλαγεί από τη φάση της 
προανάκρισης (που η Βουλή 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ανέθεσε 
στην Τουλουπάκη, αντί να την 
κάνει η Προανακριτική που συ-
νέστησε), για δύο (Γεωργιάδη, 
Αβραμόπουλο) η υπόθεση εκ-
κρεμεί και μάλλον θα πάει και 
αυτή στο αρχείο και μόνο για 
έναν (Λοβέρδο) έχει υπάρξει 
κατηγορία, επί τη βάσει μιας 
άθλιας δικογραφίας που οδη-
γεί με μαθηματική ακρίβεια 
στην πανηγυρική αθώωσή του 
(λεφτά σε λογαριασμούς δεν 
έχουν βρεθεί). Αν γι’ αυτή τη 
συνεισφορά της «Κελέση» και 
του «Σαράφη» καμαρώνει ο 
Τσίπρας και τους βάζει κάτω 
από τις προστατευτικές του 
φτερούγες, τι να πούμε;

Αλήθεια, γιατί δε θα τολ-
μήσει ποτέ κανένας άλλος να 
καταγγείλει παρόμοια σκάν-
δαλα; Επειδή, αν αποκαλυφθεί 
η ταυτότητα των «Κελέση» και 
«Σαράφη» θα βρεθούν σε κίν-
δυνο; Κοροϊδευόμαστε! Η ταυ-
τότητά τους έχει αποκαλυφθεί 

από την πρώτη στιγμή. Στην 
αρχή γίνονταν εικασίες, αλλά 
μετά ήρθε ο… ατυχήσας τρί-
τος κουκουλοφόρος, ονόματι 
Μανιαδάκης, και αποκάλυψε 
την ταυτότητα των άλλων δύο. 
Αρα, ζήτημα προστασίας μέσω 
της ανωνυμίας δεν υφίσταται 
εδώ και πολύ καιρό. Και τι εί-
δους κινδύνους θα αντιμετώπι-
ζαν οι δύο κουκουλοφόροι; Θα 
έβαζαν ο Σαμαράς, ο Πικραμ-
μένος και οι υπόλοιποι υπο-
δειχθέντες πολιτικοί να τους 
σκοτώσουν; Αστεία πράγμα-
τα. Εκείνο που θα γινόταν, θα 
ήταν να τους πλακώσουν στις 
μηνύσεις για ψευδή κατάθεση, 
συκοφαντική δυσφήμηση και 
τα παρόμοια και να τους «σκί-
σουν». Θα έβαζε, μήπως, η 
Novartis να τους σκοτώσουν; 
Μα η Novartis δεν αντιμετω-
πίζει κανένα πρόβλημα με το 
ελληνικό κράτος. Εδιωξε τον 
Φρουζή, έβαλε άλλον CEO 
στη θέση του και συνεχίζει το 
θεάρεστο έργο της, σαν να 
μην πέρασε μια μέρα.

Να μην τους 
πάρουν τα σκάγια

Αυτό που υπερασπίζονται 
τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσί-
πρας είναι το δικαίωμα των 
κουκουλοφόρων να παραμεί-
νουν κουκουλοφόροι, για να 
μην μπορούν οι αθωωθέντες 
πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥ-
ΡΙΖΑ να τους μηνύσουν. Οχι, 
δεν έπιασε τους συριζαίους 
κάποια ευαισθησία για την 
ενδεχόμενη ταλαιπωρία των 
δύο μαρτύρων. Τη δική τους 
πολιτική ταλαιπωρία θέλουν 
να αποσοβήσουν. Γιατί αν 
οι κουκουλοφόροι αποκαλυ-
φθούν, θα στηθεί γλέντι από 
ΝΔ και ΚΙΝΑΛ και τα σκάγια 
από τις μπαλωθιές θα πάρουν 
τον ΣΥΡΙΖΑ. Και προσωπικά 
τον Τσίπρα. Γιατί μπορεί ο Μη-
τσοτάκης να επέλεξε (πονηρά 
σκεπτόμενος) να μην ασκήσει 
ποινική δίωξη κατά του Τσίπρα, 
όμως όλοι θυμούνται τον Πα-
παγγελόπουλο να δηλώνει ένα 
βράδυ Κυριακής, κάτω από τις 
νερατζιές του Μαξίμου, ότι 
πρόκειται για «το μεγαλύτερο 
σκάνδαλο από ιδρύσεως του 
ελληνικού κράτους», εκτίμηση 
την οποία ο ίδιος παρουσίασε 
στον πρωθυπουργό Τσίπρα, πα-
ρέα με τον υπουργό Κοντονή 
(τον μόνο που κατάφερε να 
δραπετεύσει από το κάδρο). 
Αρα, αν καταρρεύσουν οι 
κουκουλοφόροι, ο Τσίπρας θα 
κληθεί να απαντήσει στο ερώ-
τημα: υπήρξε συνένοχος του 
Παπαγγελόπουλου ή βλαξ που 
δεν κατάλαβε τι του σέρβιρε ο 
Παπαγγελόπουλος;

Ομως, μιας και τον Τσίπρα 
και τους συριζαίους τους έπια-
σε η ευαισθησία για την «πλή-
ρη αποσυναρμολόγηση τόσο 
του κράτους δικαίου, όσο και 
του Διεθνούς νομικού πλαισί-
ου για την προστασία και τα δι-
καιώματα των προστατευόμε-
νων μαρτύρων», που προωθεί η 

Προανακριτική (πλην ΣΥΡΙΖΑ), 
ρωτάμε: οι οριστικά απαλλα-
γέντες πολιτικοί αντίπαλοι του 
ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν το δικαίω-
μα να υπερασπιστούν την τιμή 
και την υπόληψή τους, στρε-
φόμενοι ενάντια σε μάρτυρες 
οι οποίοι τους κατονόμασαν 
ως χρηματιζόμενους από τη 
Novartis;

Μπάχαλο
Επομένως, αν κάτι υπερα-

σπίζονται οι συριζαίοι, είναι 
μόνο το δικαίωμα των κου-
κουλοφόρων μαρτύρων να 
παραμείνουν κουκουλοφόροι, 
για να μην τους «σκίσουν» οι 
απαλλαγέντες πολιτικοί αντί-
παλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αν όμως 
οι κουκουλοφόροι είχαν κα-
ταθέσει την αλήθεια, τότε δε 
θα είχαν να φοβηθούν τίποτα. 
Αυτό, όμως, είναι το «κουμπί».

Αν αυτοί οι τύποι έχουν κα-
ταθέσει και στο FBI, που έψα-
χνε εναγωνίως whistleblowers 
σε χώρες σαν την Ελλάδα, τότε 
προσδοκούν οικονομικό όφε-
λος, οπότε η μαρτυρία τους 
στην Ελλάδα θα έπρεπε να 
είναι άκυρη. Αν ταυτίζονται με 
τους Μαρία Μαραγγέλη και 
Φιλίστορα Δεσταμπασίδη, 
όπως ισχυρίζεται ο Μανιαδά-
κης, τότε δημιουργείται άλλο 
μείζον θέμα. Γιατί αυτοί οι δύο 
κατέθεσαν στην προανακριτι-
κή και ο μεν Δεσταμπασίδης 
δεν επιβεβαίωσε τίποτα απ' 
όσα έχει καταθέσει ο «Σαρά-
φης», η δε Μαραγγέλη διέψευ-
σε πλήρως όσα έχει καταθέσει 
η «Κελέση». Ούτε βαλίτσα με 
λεφτά που γέμιζε ο Φρουζής 
για να τα πάει σε πολιτικούς 
είδε, ούτε ξέρει τίποτα για 
χρηματισμό. Ξέρει μόνο ότι ο 
Φρουζής είχε φιλικές σχέσεις 
με πολιτικούς (πράγμα που δε 
διαψεύστηκε και που δεν εί-
ναι ποινικά επιλήψιμο - για το 
πολιτικά επιλήψιμο ας μην το 
συζητήσουμε εδώ, ξέρουμε τι 
γίνεται). Ο Δεσταμπασίδης εί-
πε ότι δεν έχει καταθέσει ποτέ 
άλλοτε και σε κανέναν για την 
υπόθεση Novartis, αρνήθηκε 
να απαντήσει σε συγκεκριμέ-
νες ερωτήσεις και επαναλάμ-
βανε συνέχεια ότι δε θέλει να 
απαντήσει σε οτιδήποτε άλλο 
«πέρα από το αντικείμενο της 
παρούσας προανακριτικής που 
είναι η διερεύνηση τυχόν ευθυ-
νών του κ. Παπαγγελόπουλου» 
(καλά δασκαλεμένος από το 
δικηγόρο του).

Σκεφτείτε τώρα το εξής… 
σατανικό σενάριο: η Προα-
νακριτική αποφασίζει να εξε-
τάσει σε κατ' αντιπαράσταση 
εξέταση τη Μαραγγέλη με την 
«Κελέση» και τον Δεσταμπασί-
δη με τον «Σαράφη». Με τους 
προστατευόμενους να κατα-
θέτουν από άλλο χώρο! Αν 
πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα, 
δε θα μπορούν να βρίσκονται 
ταυτόχρονα ενώπιον της Προ-
ανακριτικής και σε ένα δωμά-
τιο στη ΓΑΔΑ. Και το πανηγύρι 
θα τελειώσει, έτσι ή αλλιώς. Εί-

μαστε σίγουροι ότι, αν δεν κα-
ταφέρουν να τους εξετάσουν 
με φυσική παρουσία και χωρίς 
παραλλαγή, όπως πασχίζουν 
να κάνουν, το επόμενο βήμα 
θα είναι η απόφαση για κατ' 
αντιπαράσταση εξέταση. Να 
στείλουν άλλα πρόσωπα να 
παραστήσουν την «Κελέση» 
και τον «Σαράφη» αποκλεί-
εται. Οι μπάτσοι ξέρουν την 
πραγματική τους ταυτότητα 
και ελέγχονται πλέον από την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ξεκαθάρισμα 
λογαριασμών

Δεν πρόκειται εμείς να 
μπούμε σε συζήτηση επί των 
απίθανων δικονομικών λεπτο-
μερειών που η κάθε πλευρά 
επικαλείται. Η χαρά των δικη-
γόρων έγιναν τα τηλεοπτικά 
πάνελ και τα στούντιο των 
ραδιοφωνικών σταθμών. Πί-
σω απ' αυτές τις δικονομικές 
λεπτομέρειες κρύβεται η πο-
λιτική ουσία που εν συντομία 
περιγράψαμε παραπάνω.

Είμαστε σίγουροι ότι οι 
εμπνευστές του θεσμού των 
κουκουλοφόρων μαρτύρων δε 
φαντάστηκαν ποτέ ότι κάποια 
στιγμή θα βρίσκονταν οι ίδιοι 
μπλεγμένοι στα δίχτυα του 
θεσμού που δημιούργησαν. 
Να όμως που βρέθηκαν και 
«τρώγονται» άγρια στην προ-
σπάθειά τους να ξεμπλέξουν. 
Λογαριασμούς πολιτικούς 
επιδιώκουν να ξεμπλέξουν και 
όχι να εκκαθαρίσουν ένα σκάν-
δαλο, ώστε να μην ξανασυμβεί 
κάτι παρόμοιο.

Οι συριζαίοι αποδείχτηκαν 
και σ' αυτό το ζήτημα παιδική 
χαρά. Αντί να μείνουν στην 
πολιτική διάσταση (το διαρκές 
σκάνδαλο της εξωφρενικής 
κοστολόγησης των φαρμά-
κων, που δεν αφορά μόνο τη 
Novartis), αντί να στήσουν μια 
εξεταστική επιτροπή και να ξε-
τινάξουν αυτό το βρόμικο σύ-
στημα, αυτοί ενδιαφέρθηκαν 
μόνο για το πώς θα κάνουν ζη-
μιά σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και θα 
κερδίσουν πόντους, ενώ την 
ίδια στιγμή το κύκλωμα εξα-
κολουθεί να λειτουργεί. Πιο 
προσεκτικά, ασφαλώς, αλλά 
να λειτουργεί. Μα είναι δυ-
νατόν να σταθεί κατηγορία 
κατά πρώην πρωθυπουργών 
και πρώην υπουργών με κατα-
θέσεις κουκουλοφόρων μαρ-
τύρων, οι οποίοι επικαλούνται 
μόνο κάτι «άκουσα» και κάτι 
«νομίζω», χωρίς να καταθέτουν 
οποιοδήποτε στοιχείο;

Οι συριζαίοι από κατήγοροι 
βρέθηκαν κατηγορούμενοι. Το 
κυριότερο, όμως, είναι ότι το 
πολιτικό σύστημα θα μπορεί 
να επικαλείται την… αγνότη-
τα και καθαρότητά του. Οτι 
το σκάνδαλο περιορίζεται σε 
κάποιους γιατρούς, άντε και 
σε κάποιους υπηρεσιακούς 
παράγοντες του υπουργείου 
Υγείας. Αυτό το… κατόρθωμα 
το πιστώνεται εξ ολοκλήρου ο 
ΣΥΡΙΖΑ.

Ο νόμος Κατρούγκαλου-Βρούτση

Κάνει την Κοινωνική Ασφάλιση μη-κοινωνική
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Διώξεις μέχρι τέλους

Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στους 
εκπαιδευτικούς Παντελή Βαϊνά και Γιώργο Χρόνη, που σχε-

δόν δέκα χρόνια τώρα υφίστανται Οδύσσεια διώξεων γιατί ως 
αιρετοί -εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο των παρεμβάσεων- βαθ-
μολόγησαν αρνητικά (κρίσεις διευθυντών το 2011) υποψήφιους 
διευθυντές για τους οποίους είχαν καταγγελίες για αυταρχική 
και αντισυναδελφική συμπεριφορά από συλλογικά όργανα.

Οι εκδικητικές διώξεις στους δυο εκπαιδευτικούς αποδεικνύουν 
ότι το αστικό κράτος δε δέχεται σε καμιά περίπτωση ν’ αμφισβητη-
θεί η μονολιθικότητα της διοικητικής πυραμίδας του, που αποτελεί 
και τον εντολέα εφαρμογής της πολιτικής του. Η συμμετοχή αιρε-
τών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, 
είναι το «τυράκι», με το οποίο επιδιώκεται η συνενοχή των εργαζό-
μενων στην ασκούμενη  αντιδραστική αντιεκπαιδευτική πολιτική, 
μέσω της αυταπάτης του ελέγχου των αυθαιρεσιών της διοίκησης.

Ο μαραθώνιος των διώξεων που υφίστανται οι παραπάνω εκ-
παιδευτικοί προσθέτει ένα ακόμη επιχείρημα στην άρνηση συμμε-
τοχής σε αυτόν τον απατηλό θεσμό «συνδιοίκησης». Πλην, όμως, 
η θέση μας αυτή δεν αποτελεί εμπόδιο στο να εκφράσουμε την 
αλληλεγγύη μας στους δύο εκπαιδευτικούς που είχαν το σθένος, 
ως αιρετοί, να προσβάλλουν το «κύρος» μια αδιάφθορης δήθεν 
και αποπολιτικοποιημένης (πολιτικοποιημένη με την έννοια της 
υποταγής στην αστική πολιτική) διοικητικής πυραμίδας.

Το ιστορικό της εκδικητικής δίωξης των δύο εκπαιδευτικών ανα-
φέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Αιγά-
λεω, την οποία και παραθέτουμε:

«Τη Δευτέρα 24/2 στη 1.00 μ.μ στην Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης Αττικής (Τσόχα 15) δικάζονται στο πειθαρχικό οι συ-
νάδελφοι Βαϊνάς Παντελής και Γιώργος Χρόνης ‘’που εδώ και 10 
χρόνια σχεδόν ταλαιπωρούνται με δίκες και πειθαρχικά για το 
αυτονόητο δικαίωμα και υποχρέωση να βαθμολογήσουν αρνητι-
κά ως αιρετοί του κλάδου υποψήφιους διευθυντές που είχαν κα-
ταγγελίες για αυταρχική και αντισυναδελφική συμπεριφορά από 
συλλογικά όργανα’’.

Και ενώ τον Φεβρουάριο του 2017 αθωώθηκαν οριστικά από 
τα ποινικά δικαστήρια μετά από ένα πρωτοφανές κίνημα στήρι-
ξης και αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε, έρχεται το 2020 για να 
δικαστούν ακόμη μια φορά, στο πειθαρχικό. 

Κάποιοι ίσως τους θέλουν με το ζόρι ενόχους και μαζί τους 
πειθαρχημένους και φοβισμένους τους εκπαιδευτικούς. 

Για την ιστορία... 
Το 2011 μετά τις κρίσεις, υποψήφιος διευθυντής προσέφυγε στον 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη διαδικασία επιλογής στε-
λεχών εκπαίδευσης και για τη βαθμολογία που του επιβλήθηκε και 
αυτός την κοινοποίησε στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης 
Αττικής που με τη σειρά του ζήτησε από τη Διευθύντρια Εκπαί-
δευσης Γ΄ Αθήνας να κάνει ΕΔΕ. Η ΕΔΕ έγινε και ήταν αθωωτική.

Το πόρισμα υποβλήθηκε και στον Περιφερειακό Διευθυντή εκ-
παίδευσης Αττικής χωρίς να υπάρξει προσβολή της απόφασης.

Στη συνέχεια έγιναν οι μηνύσεις υποψήφιου Διευθυντή εναντίον 
του Βαϊνά και υποψήφιων διευθυντών εναντίον Βαϊνά και Χρόνη. 
Οταν έγινε η δεύτερη μήνυση, το Υπουργείο ζήτησε να παραπεμ-
φθούν στο πειθαρχικό οι 2 αιρετοί με το ερώτημα της δυνητικής 
αργίας, όπου και αθωώθηκαν.

Οταν παραπέμφθηκαν σε δίκη από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, 
το Υπουργείο πάλι τους έστειλε στο πειθαρχικό παράτυπα με το 
ερώτημα της δυνητικής αργίας, όπου και πάλι αθωώθηκαν. 

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας όμως τους έστειλε 
στο πειθαρχικό της περιφέρειας μη λαμβάνοντας υπόψη την προ-
ηγούμενη ΕΔΕ. Αθωώθηκαν τελικά και στα 2 ποινικά δικαστήρια 
και χωρίς να γίνει δεκτή στο πρώτο ποινικό δικαστήριο η έφεση του 
υποψήφιου διευθυντή.

Αρα ουσιαστικά έχουν 5 αθωώσεις, δύο στα ποινικά δικαστή-
ρια, και τρεις στα πειθαρχικά δικαστήρια (οι δύο για τη δυνη-
τική αργία και η τρίτη για την αρνητική βαθμολογία). Δηλαδή 
στις 24/2 περνάνε ξανά πειθαρχικό για το ίδιο θέμα που έχουν 
αθωωθεί!!!

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας….
• Για τους παραπάνω λόγους ο Σύλλογος μας κηρύσσει 2ωρη 

διευκολυντική στάση (δύο τελευταίες ώρες πρωινού και δύο 
πρώτες ώρες απογευματινής) για να μπορέσουν οι συνάδελφοι/
ισσες να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση (Περιφερειακή Δ/νση 
Αττικής : Τσόχα 15, Αμπελόκηποι). Το παρόν έγγραφο αποτελεί 
ειδοποίηση και για τη Δ/νση Π. Ε. Γ΄ Αθήνας.

• Ζητάμε από τη Δ.Ο.Ε να κηρύξει στάση εργασίας και να στηρί-
ξει τους συναδέλφους μας με κάθε τρόπο.

Ζητάμε να σταματήσει επιτέλους κάθε δίωξη και μεθόδευση 
για να υπάρξει με το ζόρι καταδίκη. Θα είμαστε εκεί όλοι για να 
υπερασπιστούμε τους συναδέλφους αιρετούς και να μην επιτρέ-
ψουμε καμία μεθόδευση ενάντια τους και ενάντια στον κλάδο».

Εντείνουν τους ταξικούς φραγμούς
«Αναφορικά με το Λύκειο, 

σχεδιάζουμε, μεταξύ 
άλλων, την επαναφορά της 
Τράπεζας Θεμάτων στην Α’ 
Λυκείου από το έτος 2020-2021 
και σταδιακά τα επόμενα χρό-
νια στις υπόλοιπες τάξεις, την 
αποκατάσταση μαθημάτων Γε-
νικής Παιδείας στη Γ’ Λυκείου, 
τον συνυπολογισμό, με αυξανό-
μενη διαβάθμιση ανά τάξη, των 
επιδόσεων των τριών τάξεων 
του Λυκείου για την εισαγωγή 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση...

Ο βαθμός και των τριών τάξε-
ων του Λυκείου, με διαβάθμιση 
του ποσοστού από την Α’ στη Γ’ 
τάξη, θα ξεκινήσει να συνυπολο-
γίζεται για την εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από 
τους μαθητές που θα φοιτήσουν 
στην Α’ Λυκείου την επόμενη 
σχολική χρονιά (2020-2021). 
Στόχος μας είναι η σταδιακή 
επανάκτηση του παιδαγωγικού 
ρόλου του Λυκείου, με απώτερο 
σκοπό τη διαμόρφωση του Εθνι-
κού Απολυτηρίου.

Η Τράπεζα Θεμάτων θα επα-
νεισαχθεί σε μια βελτιωμένη 
της παλαιότερης μορφή προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν 
ορισμένες αδυναμίες που εί-
χαν παρουσιαστεί. Μελετώνται 
και θα επέλθουν ορισμένες 
τροποποιήσεις, όπως δικλίδες 
ασφαλείας που θα ενισχύουν 
το αδιάβλητο της διαδικασίας 
προκειμένου να αξιοποιηθεί η 
εμπειρία του παρελθόντος και 
να αποφευχθούν τυχόν αστο-
χίες...

Προχωρούμε ήδη στη δημι-
ουργία Πρότυπων και Πειραμα-
τικών Σχολείων σε όλη τη χώρα, 
θεσμοθετώντας ταυτόχρονα 
διαδικασίες επιλογής εκπαι-
δευτικών που θα διδάξουν σε 
αυτά. Στο πλαίσιο λειτουργίας 
θα υπάρξει διαχωρισμός μετα-
ξύ των Προτύπων, που θα απο-
τελούν σχολεία μαθητών με 
υψηλές επιδόσεις και στα οποία 
οι υποψήφιοι θα εισάγονται με 
εξετάσεις, από τα Πειραματικά, 
όπου θα εφαρμόζονται νέες 
μέθοδοι διδασκαλίας και στα 
οποία η επιλογή θα γίνεται με 
κλήρωση ώστε να υπάρχει ένα 
αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθη-
τικού πληθυσμού. Σκοπεύουμε 
σταδιακά να αυξήσουμε τον 
αριθμό τους, αλλά και να ει-
σάγουμε μια καινοτομία, όπως 
εξαγγείλαμε προεκλογικά, αυτή 
των Πρότυπων Επαγγελματικών 
Λυκείων, τα οποία θα λειτουρ-
γήσουν ως πυλώνες του νέου 
μοντέλου της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. Στα πρότυπα αυ-
τά επαγγελματικά λύκεια καίρια 
συμμετοχή θα έχουν και οι κοι-
νωνικοί εταίροι...»: Νίκη Κερα-
μέως, συνέντευξη στο «Πρώτο 
Θέμα».

Η αυστηροποίηση των όρων 
αποφοίτησης από το Λύκειο 
και αυτών για την πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
υπήρξε διαχρονικά για όλες τις 
αστικές κυβερνήσεις στόχος, 
ώστε να περιοριστεί δραστικά 

η πρόσβαση των μαθητών των 
προερχόμενων από την εργατι-
κή τάξη και τα κατώτερα λαϊκά 
στρώματα στις πανεπιστημια-
κές σχολές, ειδικά αυτές αυξη-
μένου κοινωνικού γοήτρου και 
δυνατοτήτων επαγγελματικής 
αποκατάστασης (αποτροπή δι-
αμόρφωσης του «στρατού της 
κοινωνικής ανατροπής»). 

 Η «συνταγή» άλλαζε κάθε 
φορά και αυτό δεν το απεμπό-
λησαν ούτε οι συριζαίοι, οι οποί-
οι μετέτρεψαν τη Γ΄Λυκείου 
σε τάξη φροντιστήριο, ενώ 
θεσμοθέτησαν έναν πιο αργό 
θάνατο για τα παιδιά της ερ-
γατικής τάξης, καθιερώνοντας 
μια καρικατούρα ελεύθερης 
πρόσβασης για τις σχολές χα-
μηλής ζήτησης. Προηγουμένως, 
όμως, το σύνολο των μαθητών 
θα συμμετείχε σε μίνι πανελλα-
δικές εξετάσεις στα τέσσερα 
εξάωρα μαθήματα (τα ίδια που 
θα δώσουν οι μαθητές στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις για την 
εισαγωγή στα ΑΕΙ), που βαφτί-
ζονταν ενδοσχολικές εξετάσεις. 

[Το 40% του βαθμού του απο-
λυτήριου θα προέκυπτε από τις 
εξετάσεις αυτές, στις οποίες τα 
θέματα βάζουν καθηγητές ομά-
δας σχολείων. Επιτηρητές είναι 

καθηγητές άλλων σχολείων και 
διαφορετικής ειδικότητας από 
την ειδικότητα των καθηγητών 
του εξεταζόμενου μαθήματος, 
τα γραπτά των μαθητών έχουν 
καλυμμένα τα ονόματα και 
βαθμολογούνται από καθηγητή 
άλλου σχολείου].

Παραδοσιακά οι κυβερνή-
σεις της δεξιάς ακολουθούν 
επιθετική πολιτική στα της Παι-
δείας, χωρίς φιοριτούρες και 
μασκαρέματα. Ετσι η νεοφιλε-
λεύθερη ΝΔ του Μητσοτάκη 
επιλέγει ένα διαφορετικό μείγ-
μα ταξικών φραγμών ασφυκτι-
κότερο αυτού του ΣΥΡΙΖΑ:

Γραπτές προαγωγικές εξε-
τάσεις από τάξη σε τάξη για 
όλες τις τάξεις του Λυκείου με 
επιλογή θεμάτων από Τράπεζα 
θεμάτων διαβαθμισμένης δυ-
σκολίας και συνυπολογισμός, 
με αυξανόμενη διαβάθμιση 
ανά τάξη, των επιδόσεων των 
τριών τάξεων του Λυκείου για 
την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.

Ταυτόχρονα, έχει ήδη ανα-
κοινωθεί πολλές φορές ότι θα 
υπάρξει καθορισμός ελάχι-
στης βάσης για την εισαγωγή 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
ενώ θα δοθεί η δυνατότητα 

στα ανώτατα ιδρύματα να κα-
θορίζουν τον ετήσιο αριθμό 
εισακτέων (άρα μικρότερος 
αριθμός εισακτέων) και να 
μπορούν να ορίζουν βάση ει-
σαγωγής υψηλότερη της ελά-
χιστης βάσης.

Τα παραπάνω θα γίνουν 
πραγματική γκιλοτίνα για τα 
«απόπαιδα» της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, που δεν έχουν το 
προνόμιο να ανήκουν σε υψηλά 
κοινωνικοοικονομικά και μορ-
φωτικά στρώματα και οι οικο-
γένειές τους δεν έχουν την πο-
λυτέλεια να στηρίξουν τις προ-
σπάθειές τους με «πετυχημένες 
συνταγές» φροντιστηρίων.

Για να χρυσώσει το χάπι σε 
αυτά τα παιδιά, η Κεραμέως 
δηλώνει ότι θα υπάρξουν «Πρό-
τυπα ΕΠΑΛ», για τους απόφοι-
τους των οποίων το αποτέλε-
σμα -όσον αφορά το επίπεδο 
γνώσεων και την ανταπόκριση 
της αγοράς εργασίας- δε θα εί-
ναι πολύ διαφορετικό. Σε αυτά 
θα έχουν «καίρια συμμετοχή οι 
κοινωνικοί εταίροι», δηλαδή οι 
καπιταλιστές, διαμορφώνοντας 
το προφίλ του αυριανού δού-
λου στα κάτεργά τους και τα 
προγράμματα σύμφωνα με τις 
περιστασιακές ανάγκες της κα-
πιταλιστικής αγοράς εργασίας.

Οι αλλαγές, σύμφωνα με την 
υπουργό Παιδείας, (Τράπεζα 
Θεμάτων και συνυπολογισμός 
του  βαθμού και των τριών τά-
ξεων του Λυκείου, με διαβάθ-
μιση του ποσοστού από την Α’ 
στη Γ’ τάξη), θα ξεκινήσουν να 
εφαρμόζονται από την επόμενη 
σχολική χρονιά 2020-2021 για 
τους μαθητές που θα φοιτήσουν 
στην Α’ Λυκείου και σταδιακά τα 
επόμενα χρόνια στις υπόλοιπες 
τάξεις.

Με σημαία το παραπλανητι-
κό αφήγημα της «αριστείας», το 
υπουργείο Παιδείας, θα προχω-
ρήσει και στην αύξηση του αριθ-
μού των «Πρότυπων Σχολείων», 
στα οποία θα υπάρχει επιλογή 
(αξιολόγηση) προσωπικού και 
εισαγωγή μαθητών με βάση τις 
υψηλές επιδόσεις, οδηγώντας 
τα σχολεία της δημόσιας εκ-
παίδευσης (και του προσωπικού 
της) σε μια ντε γιούρε κατηγο-
ριοποίηση. 

Οργή προκαλεί το γεγο-
νός ότι την ίδια στιγμή που η 
Κεραμέως ανακοινώνει την 
ένταση των ταξικών φραγμών 
στο Λύκειο και στην πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
ανοίγει πόρτες και παράθυρα 
για την πανεπιστημιοποίηση 
των κολλεγίων, στα οποία οι 
προστρέχοντες δεν υφίστανται 
καμιά αξιολόγηση (αξιολογείται 
μόνο η δυνατότητα της «τσέ-
πης» τους). Μοναδική έγνοια 
της νεοφιλελεύθερης ΝΔ είναι 
η εξυπηρέτηση των συμφερό-
ντων των επιχειρηματιών, στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται 
οι σχολάρχες, οι έμποροι της 
γνώσης.

Γιούλα Γκεσούλη

Οι… πολέμιοι των κολλεγίων

Και επειδή ο λόγος για τα κολλέγια και την «αντίδραση» 
του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπεραμύνεται, υποτίθεται, του άρ-

θρου 16 του Συντάγματος, αναφέρουμε τη συμμετοχή του 
Κώστα Ζαχαριάδη, Βουλευτή Βόρειου Τομέα Β’ Αθηνών του 
ΣΥΡΙΖΑ, διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του από 
το 2015 έως το 2019 και πολυμίλη υπερασπιστή της κυβερνη-
τικής θητείας του στα τηλεοπτικά Μέσα, στην εκδήλωση στο 
Μουσείο της Ακρόπολης του «Εκπαιδευτικού Ομίλου New 
York College», την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 με θέμα «Το 
Μέλλον Σήμερα: Smart Cities/ Fintech/ Ιδιωτικότητα & AI».

Ο Ζαχαριάδης υπήρξε μάλιστα ένας από τους κεντρικούς 
ομιλητές, όπως μας πληροφορεί το κολλέγιο στην ιστοσελίδα 
του. Μαζί με αυτόν, τον «πολέμιο» των κολλεγίων, το παρών 
έδωσαν  ως κεντρικοί ομιλητές εκπρόσωποι όλου του φά-
σματος των αστικών κομμάτων, δημαρχαίοι, άνθρωποι των 
τραπεζών, κ.λπ. 

Πληροφορούμαστε, λοιπόν, ότι κεντρικοί ομιλητές ήταν ο 
Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, η Εύα Καϊλή, 
Ευρωβουλευτής ΚΙΝΑΛ (μέσω Skype από Βρυξέλλες), ο 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος 
Παπανικολάου, Δήμαρχος Γλυφάδας, κ.ά.

Αυτά για να μη μας παραμυθιάζει η Εφημερίδα των Συ-
ντακτών (άρθρο της Διαλεκτής Αγγελή με τίτλο «Αριστεία... 
επί πληρωμή») με επιλεκτική πληροφόρηση για τις ημερίδες 
του εν λόγω κολλεγίου, όπου τάχα παίρνουν μέρος μόνο τα 
κυβερνητικά στελέχη.



www.eksegersi.gr
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Ανακοίνωση του Συλλόγου 
ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το πρωί της Πέμπτης 13/2/2020 στο χώρο του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη, αντικρίσαμε ρατσιστικά συν-
θήματα και σύμβολα που έγραψαν φασιστοειδή μετά από 
επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Εκμεταλλευόμενοι την απαράδεκτη κατάσταση που επι-
κρατεί στα ΚΥΤ των νησιών, προσπαθούν να καλλιεργή-
σουν μίσος και ρατσισμό λερώνοντας με τις ιδέες τους τους 
τοίχους του Πανεπιστημίου.

Το Κεντρικό Συμβούλιο του Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου 
Αιγαίου καταγγέλλει αυτήν την επίθεση και ταυτόχρονα 
εκφράζει την αλληλεγγύη του στους πρόσφυγες και μετα-
νάστες που είναι θύματα των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών 
που δημιουργούν φτώχεια και εξαθλίωση και ξεριζώνουν χι-
λιάδες ανθρώπους από τα σπίτια και τις πατρίδες τους. Να 
απομονώσουμε άμεσα κάθε λογής προσπάθεια ρατσιστών-
φασιστοειδών να μεταφέρουν τις ιδέες τους στους φοιτητές 
μας και στους κατοίκους των νησιών γενικότερα.

Καταγγέλλουμε τόσο την προηγούμενη κυβέρνηση που 
δημιούργησε τα Hot-spots, υπέγραψε την απαράδεκτη συμ-
φωνία ΕΕ-Τουρκίας εγκλωβίζοντας χιλιάδες πρόσφυγες και 
μετανάστες στα νησιά μας, όσο και τη νέα κυβέρνηση που 
επεκτείνει τη συμφωνία αυτή, επιδιώκοντας με απαράδεκτες 
μεθοδεύσεις να επιβάλει τα κλειστά κέντρα κράτησης, δημι-
ουργώντας έτσι νέου τύπου στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ζητάμε:
• Να κλείσουν άμεσα όλα τα κέντρα κράτησης και να μη 

δημιουργηθεί καμία νέα δομή-φυλακή.
• Οι μετανάστες και πρόσφυγες να εφοδιαστούν άμεσα 

με ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε να μπορούν να ταξιδέψουν 
σε όποια χώρα επιθυμούν και όσοι επιθυμούν να παραμεί-
νουν Ελλάδα, να έχουν δικαίωμα στην εργασία με πλήρη 
εργασιακά δικαιώματα.

• Να μην εφαρμοστούν και να καταργηθούν ο Κανονισμός 
«Δουβλίνο ΙΙΙ» και η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.
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Δήμαρχος σε ρόλο μπάτσου!
Η φωτογραφία είναι από τις 

περσινές μαθητικές κατα-
λήψεις. Απεικονίζεται ο δήμαρ-
χος Ραφήνας Μπουρνούς σε 
ρόλο μπάτσου, να προσπαθεί 
να κόψει με κόφτη την αλυσίδα 
σχολείου, στο οποίο οι μαθητές 
πραγματοποιούσαν κατάληψη!

Την απροκάλυπτη αυτή πρα-
κτική ο Μπουρνούς συνέχισε 
και φέτος, στις καταλήψεις που 
πραγματοποίησαν μαθητές σχο-
λείων της περιοχής (σε Πικέρμι 
και Ραφήνα), ενάντια στο νόμο 
της Κεραμέως για τα κολλέγια 
και τις εξαγγελίες για επαναφο-
ρά της Τράπεζας Θεμάτων και 
την ισχυροποίηση των ταξικών 
φραγμών σε όλες τις τάξεις του 
Λυκείου.

Ο δήμαρχος που κατέστη πε-
ριβόητος με τη φονική φωτιά σε 
Μάτι και Νέο Βουτζά (η πολιτεία 
του περιέχει και άλλα κατορθώ-
ματα όπως οι καταστροφικές 
παρεμβάσεις στο Μεγάλο Ρέ-
μα Ραφήνας ή η επίμονη προ-
σπάθειά του να λειτουργήσει 
τέσσερα παράνομα καταφύγια 
ζώων, την κατασκευή και λει-
τουργία των οποίων διαφήμιζαν 
στην ιστοσελίδα τους οι νεονα-
ζιστές της ΧΑ, αρνούμενος να 
εφαρμόσει όχι μόνο την από-
φαση της Διεύθυνσης Αγροτι-
κής και Κτηνιατρικής Πολιτικής  
της Περιφέρειας Αττικής, αλλά 
και ΔΙΑΤΑΞΗ της εισαγγελέα 
που είναι αρμόδια για τα ζώα 
συντροφιάς), ξεπέρασε σε 
θράσος ακόμη και αυτούς τους 
«αγανακτισμένους» γονείς, που 
συνηθίζουμε να βλέπουμε να 
τραμπουκίζουν σε περιπτώσεις 
μαθητικών καταλήψεων.

Οι μαθητές του σχολείου 
στο Πικέρμι καταγγέλλουν -και 
αυτό φαίνεται και στο σχετικό 
βίντεο, που είναι αναρτημένο 
στο facebook των Μαθητών ΓΕΛ 
Πικερμίου: «Ο δήμαρχος σπρώ-
χνει την πόρτα του προαυλίου 
(σ.σ. μετά το κόψιμο της αλυ-
σίδας) και αρχίζει να σπρώχνει 
μαθητές και έναν να τον πιάνει 
από το λαιμό». Οι μαθητές αντι-
δρούν με φωνές και ο δήμαρχος 
ακούγεται να λέει «σας φοβάμαι 
νομίζετε;», ενώ συνεχίζει να τρα-
μπουκίζει και να χειροδικεί.

Ο εν λόγω δήμαρχος, ο οποί-
ος αντιλαμβάνεται το πόστο 
του ως θέση γενικού δερβένα-
γα, υπεράνω ακόμη και αυτών 
των νόμων του αστικού κρά-
τους, προσπαθεί να εμφανιστεί 
ως «μπόγιας» νέων παιδιών, τα 
οποία αγωνίζονται επειδή αι-
σθάνονται να θρυμματίζονται 
καθημερινά η ζωή, τα όνειρα και 
το μέλλον τους στην κοινωνία 
της εκμετάλλευσης, μέρος της 
οποίας είναι το αστικό σχολείο.

Είναι φυσικό (και απολύτως 
νόμιμο από την πλευρά της 
ταξικής πάλης), οι νέοι να ξε-
σηκώνονται όταν βλέπουν την 
κυβέρνηση να θεσμοθετεί με 
τρόπο που προσβάλλει βάναυσα 
το δικαίωμά τους στη μόρφωση 
και στην εργασία. Η κατάληψη 
είναι ισχυρό μέσο διαμαρτυρίας 

και αγώνα που επικοινωνεί σε 
όλη την εργαζόμενη κοινωνία 
την αιτία και το περιεχόμενο 
των διεκδικήσεων, ενώ την θέτει 
αποφασιστικά μπροστά στις ευ-
θύνες της απέναντι στη δημόσια 
εκπαίδευση και τη σπουδάζου-
σα νεολαία, που είναι παιδί της.

Σύσσωμη, λοιπόν, η εργαζόμε-
νη κοινωνία, αν θέλει να τιμήσει 
τις αγωνιστικές παραδόσεις του 
κινήματος, οφείλει να σταθεί δί-
πλα στους μαθητές και να κατα-
δικάσει την επαίσχυντη συμπε-
ριφορά του δημάρχου Ραφήνας 
και κάθε επίδοξου τραμπούκου, 
που επιλέγει την καταστολή των 
μαθητικών αγώνων.

Το περιεχόμενο των φετινών 
κινητοποιήσεών τους, οι μαθη-
τές έκαναν γνωστό με την ακό-
λουθη ανακοίνωση:

«Μετά την ανακοίνωση των 
αποφάσεων για το επικείμενο 
νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Παιδείας, η μαθητική κοινότητα 
προχώρησε σε μαζικές κινητο-
ποιήσεις, πρώτη κορύφωση των 
οποίων ήταν η μεγάλη πορεία 
μαθητών, εκπαιδευτικών και γο-
νέων τη Δευτέρα 10/2 στο κέντρο 
της Αθήνας. Παράλληλα, ήδη 
βρίσκονται σε κατάληψη πολλά 
σχολεία ανά την Ελλάδα μεταξύ 
των οποίων τα σχολεία του Γέρα-
κα (1ο, 2ο ΓΕΛ, 3ο Γυμνάσιο), της 
Παλλήνης (1ο, 2ο ΓΕΛ, Μουσικό), 
των Γλυκών Νερών (1ο, 2ο ΓΕΛ), 
της Λούτσας (1ο, 2ο ΓΕΛ), της 
Ραφήνας και του Πικερμίου, στο 
οποίο υπήρξαν μάλιστα σκηνικά 
λεκτικής καθώς και σωματικής 
βίας από τον Δήμαρχο της Ρα-
φήνας προς μαθητές.

Μέσω της δράσης μας οι μα-
θητές απαιτούμε:

1. Την άρση της de facto οδη-
γίας εξίσωσης των πτυχίων ιδιω-
τικών κολεγίων με τα πτυχία των 
δημοσίων Α.Ε.Ι., και έμμεσης 
αναγνώρισης εργασιακών δι-
καιωμάτων, χωρίς πιστοποίηση. 
Ετσι, καταστρατηγείται η δημό-
σια εκπαίδευση και ο μόχθος των 
μαθητών και φυσικά ακούγεται 
απίστευτα υποκριτική η παράλ-

ληλη σκέψη για επαναφορά της 
βάσης του 10 στην διαδικασία 
εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. με ταυτό-
χρονη “δραστική μείωση“ του 
αριθμού των εισακτέων.

2. Καμία σκέψη για επαναφορά 
της Τράπεζας Θεμάτων και την 
εφαρμογή του συνυπολογισμού 
του βαθμού του απολυτηρίου, 
του μέσου όρου κάθε Λυκειακής 
χρονιάς μαζί με τα μόρια των πα-
νελλαδικών. Τα μέτρα αυτά:

• Προωθούν την αποστήθιση
• Ευτελίζουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία, μετατρέποντάς την 
σε προπόνηση για τις εξετάσεις

• Αγνοούν τις μαθησιακές δι-
αφοροποιήσεις και ευνοούν τον 
αποκλεισμό των πιο αδύναμων 
μαθητών

• Στέλνουν τους μαθητές στα 
φροντιστήρια από όλο και μικρό-
τερες τάξεις

3. Κάλυψη των σχολικών ελ-
λείψεων, όπου υπάρχουν, όσον 
αφορά τον υλικοτεχνικό εξοπλι-
σμό, το εκπαιδευτικό προσωπικό 
και την αξιοποίηση σύγχρονων 
τεχνολογικών μέσων.

Ενωμένοι μαθητές, εκπαιδευ-
τικοί, γονείς δίνουμε το παρόν 
στην πορεία διαμαρτυρίας τη 
Δευτέρα 17/2 με σημείο εκκίνη-
σης τον προαστιακό της Παλλή-
νης, ώρα 11.00 π.μ. και καταλή-
γουμε στο γραφείο Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης στο Γέρακα.

Φωνάζουμε και διεκδικούμε 
όλοι μαζί!».

Παράλληλα, οι μαθητές του 
ΓΕΛ Πικερμίου, στο οποίο εκτυ-
λίχθηκαν οι σκηνές βίας από την 
πλευρά του Μπουρνούς ζητούν 
«την υποστήριξη και την αλλη-
λεγγύη του κόσμου και συγκε-
κριμένα των μαθητών ενάντια 
στην βία και την κατάχρηση της 
εξουσίας».

ΥΓ. Οι μαθητές στην ανακοί-
νωσή τους απαιτούν «την άρση 
της de facto οδηγίας εξίσωσης 
των πτυχίων ιδιωτικών κολεγί-
ων με τα πτυχία των δημοσίων 
Α.Ε.Ι., και έμμεσης αναγνώρισης 
εργασιακών δικαιωμάτων, χωρίς 

πιστοποίηση». Πρόκειται για μια 
«μπανανόφλουδα» που επικα-
λούνται και κάποιες διοικήσεις 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
που η αντίθεσή τους με την Κε-
ραμέως είναι επιφανειακή (π.χ. 
ΑΠΘ). Δηλαδή, το όλο πρόβλη-
μα με την πανεπιστημιοποίηση 
των κολλεγίων είναι ζήτημα «πι-
στοποίησης» των σπουδών σε 
αυτά και όχι πρωτίστως η ωμή 
παραβίαση του άρθρου 16 του 
Συντάγματος που απαγορεύει 
την ίδρυση και λειτουργία ιδι-
ωτικών πανεπιστημίων και βε-
βαίως η απόλυτη αυθαιρεσία 
και το επίπεδο των σπουδών σε 
αυτά τα μαγαζιά των εμπόρων 
της γνώσης. Τον ισχυρισμό αυτό 
επικαλείται και η Κεραμέως από 
την ανάποδη, διατείνεται δηλα-
δή ότι υπάρχουν ισχυροί θεσμοί 
αξιολόγησης των κολλεγίων.

Οι διευκρινήσεις μας αυτές 
ουδεμία μομφή δεν περιέχουν 
για τους αγωνιζόμενους μα-
θητές, από τους οποίους δεν 
μπορούμε να απαιτούμε πεντα-
κάθαρες θέσεις, απαλλαγμένες 
από κάθε ψεγάδι, όταν υπάρχει 
τόσος ορυμαγδός παραπληρο-
φόρησης. Οταν μάλιστα κυρίαρ-
χο αίτημά τους είναι η μη εξίσω-
ση των «πτυχίων» των κολλεγίων 
με αυτά των δημόσιων πανεπι-
στημίων και η υπεράσπιση της 
δημόσιας εκπαίδευσης και του 
μόχθου των μαθητών. 

Γιούλα Γκεσούλη

Αρκεί να θέσουμε ένα απλό ερώτημα, για 
να μας φύγει κάθε ιδέα αμφιβολίας: αν το 

11μηνο βρέφος ήταν παιδί ελληνικής (και όχι συ-
ριακής) οικογένειας, υπήρχε περίπτωση να βγει 
ο ιατροδικαστής και να δηλώσει ότι κακοποιή-
θηκε σεξουαλικά; Υπήρχε περίπτωση οι δημο-
σιογράφοι να το κάνουν βούκινο, πριν ψάξουν 
περισσότερο την υπόθεση; Η απάντηση που θα 
δώσουμε όλοι είναι ένα αβίαστο «όχι».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε ένα εφι-
αλτικό μείγμα ρατσισμού και από τις δύο πλευ-
ρές. Δεν ήταν πρωτάρης ο ιατροδικαστής για να 
κάνει τέτοιο λάθος. Το πρώτο που θα ρωτούσε 
θα ήταν αν το παιδί είχε δεχτεί υποκλυσμό, στο 
πλαίσιο της θεραπείας που υποβαλλόταν λόγω 
του σοβαρού προβλήματος υγείας που αντι-
μετώπιζε. Θα σήκωνε το τηλέφωνο και θα ρω-
τούσε τους θεράποντες γιατρούς του βρέφους 
στο «Αγλαΐα Κυριακού» και θα μάθαινε ότι το 
βρέφος αντιμετώπιζε σοβαρή πάθηση και υπο-
βαλλόταν σε θεραπεία με υποκλυσμό. Δεν το 
έκανε, όμως. Αντίθετα, φώναξε τους δημοσιο-
γράφους και τους έδωσε τη «μεγάλη είδηση»: 
το βρέφος είχε υποστεί «άγρια σεξουαλική κα-
κοποίηση», όμοια με την οποία ο ίδιος δεν έχει 
ξαναντικρίσει, ούτε έχει διαβάσει κάτι σχετικό. 
Ενδέχεται δε ο θάνατος να προήλθε απ' αυτή 
την κακοποίηση.

Τρεις ιατροδικαστές έκαναν τη νεκροψία και 
νεκροτομή, ένας φώναξε τους δημοσιογράφους 
για να τους σερβίρει την «είδηση». Τυχαίο; Δε 
νομίζουμε. Ακόμα και αν ως γιατρός είχε κάνει 
ένα χοντρό λάθος, κανένας δεν τον υποχρέωνε 
να βγει και να μοιράσει «είδηση». Τα καθήκοντά 
του του επιβάλλουν την εχεμύθια. Γιατί δεν εί-
ναι μόνο γιατρός, είναι και δικαστικό όργανο και 
ξέρει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η Δικο-
νομία. Ο ίδιος ή κάποιος συνάδελφός του ενη-
μέρωσε αργότερα προφορικά τους μπάτσους, 

ότι δεν προκύπτει σεξουαλική κακοποίηση αλλά 
κάκωση από αμβλύ όργανο.

Τα υπόλοιπα τα ανέλαβε η δημοσιογραφική 
αλητεία. Ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπο-
μπές διακόπηκαν στον αέρα για να μεταδώ-
σουν τα κοράκια του αστυνομικού ρεπορτάζ τη 
«συγκλονιστική είδηση». Και τα συμπεράσματα  
βγήκαν εύκολα: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο 
βάρβαροι που δε διστάζουν να βιάζουν ακόμα 
και βρέφη. Φανταστείτε τι θα κάνουν στα δικά 
μας παιδιά αν πέσουν στα χέρια τους»! Η σκυ-
τάλη πέρασε στη συνέχεια στα φασισταριά του 
Διαδικτύου που έβγαλαν τη χολή τους. Ο δρό-
μος ήταν ανοιχτός και στρωμένος. Τα γνωστά 
ρατσιστικά στερεότυπα βρήκαν τη «δικαίωσή» 
τους.

Και οι μπάτσοι; Οχυρώθηκαν πίσω από τον ια-
τροδικαστή και άφησαν την «είδηση» να παίζει 
για ώρες, μολονότι από την πρώτη στιγμή γνώ-
ριζαν -αν όχι την πάσα αλήθεια- τουλάχιστον 
ότι οι ισχυρισμοί του ιατροδικαστή τίθενται εν 
αμφιβόλω. Επί ώρες ακούγαμε ότι κρατούνται 
και ανακρίνονται ο πατέρας του νεκρού βρέ-
φους και ένας ξάδερφός του, ότι θα γίνουν εξε-
τάσεις DNA και τα συναφή. Δεν μπορεί να μην 
τους είπαν οι γονείς τι συνέβη. Δεν μπορεί να μη 
μίλησαν οι γιατροί του Παίδων. Οι μπάτσοι ήξε-
ραν, αλλά άφηναν την είδηση να κυκλοφορεί επί 
σχεδόν ένα 24ωρο. Μίλησαν μόνο όταν είχαν 
πάρει όλες τις καταθέσεις (με το πάσο τους). 
Και βέβαια, η διάψευση δεν έγινε με την ίδια 
ένταση που είχε η «είδηση». Ολοι δε μιλούσαν 
«με το σεις και με το σας» για τους υπεύθυνους 
αυτής της ανατριχιαστικής ρατσιστικής προπα-
γάνδας. Βιασύνη και επιπολαιότητα απέδιδαν, 
όχι ρατσιστική πρόθεση. Διέταξε κι ο Τσιάρας 
μια προκαταρκτική εξέταση και ήδη όλα έχουν 
ξεχαστεί. Το πολύ να «φάει» καμιά πειθαρχική 
μικροποινή ο ιατροδικαστής.

Ανατριχιαστικός ρατσισμός
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Ξαναθυμήθηκαν και τον 
Γιαννουσάκη

Τον καταδικασμένο σε ισόβια για την υπόθεση του «Noor 1» Ευθύ-
μιο Γιαννουσάκη θυμήθηκαν στην Προανακριτική Παπαγγελόπου-
λου. Οι πασόκοι, έχοντας προφανώς πληροφόρηση από δικούς τους 
μπάτσους, ζήτησαν να προσκομιστούν στην επιτροπή καταθέσεις 
που έδωσε ο Γιαννουσάκης στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων 
Σωμάτων Ασφαλείας του υπουργείου Προ-Πο, η οποία διενεργεί 
προκαταρκτική εξέταση για τις παλιές κατηγορίες του Γιαννουσάκη 
σε βάρος του αξιωματικού του Λιμενικού Παναγιώτη Χριστοφορίδη.

Τον Ιούνη του 2017 είχε κάνει τις καταγγελίες σε ένορκη κατά-
θεσή του ο Γιαννουσάκης, δυόμισι χρόνια μετά θυμήθηκαν να τον 
καλέσουν οι μπάτσοι των Εσωτερικών Υποθέσεων. Ο Γιαννουσάκης 
επανέλαβε τα γνωστά (ότι ο Χριστοφορίδης προσπαθούσε να τον 
«στήσει» για να καταθέσει ενάντια στον Μαρινάκη), μόνο που αυτή 
τη φορά το μενού δεν είχε Καμμένο, αλλά (μαντέψτε!) Παπαγγε-
λόπουλο.

Ο Γιαννουσάκης κατέθεσε για πρώτη φορά στις 4 Δεκέμβρη του 
2019 και μετά κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση στις 16 Δε-
κέμβρη. Το καινούργιο, που δεν υπήρχε όταν έγινε ο παλαιότερος 
θόρυβος (τότε στο στόχαστρο βρισκόταν μόνον ο Καμμένος που 
αποδεδειγμένα επικοινωνούσε τηλεφωνικά με τον Γιαννουσάκη), 
είναι ότι ο Χριστοφορίδης του είχε πει (του Γιαννουσάκη), ότι «είχε 
κάνει συναντήσεις με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Παπαγγελό-
πουλο Δημήτριο» και ότι είχε (ο Γιαννουσάκης) την εντύπωση ότι 
«τα νήματα τα κινούσε ο Παπαγγελόπουλος». Οπως είπε, υπήρχε η 
εξής «αλυσίδα»: «Χριστοφορίδης ενημέρωνε - Παπαγγελόπουλος 
διέταζε - Δ. εκτελούσε» (ο Δ. είναι υπηρεσιακός παράγοντας του 
υπουργείου Δικαιοσύνης που διεκπεραίωνε τις παράνομες μετα-
γωγές του Γιαννουσάκη).

Δεν περιμένετε, βέβαια, από εμάς να σας πούμε πού βρίσκεται η 
αλήθεια και πού το ψέμα. Θα αναφερθούμε μόνο στην μπόχα που 
αναδύεται απ' αυτή την ιστορία. Μαφιόζοι, καπιταλιστές και αστοί 
πολιτικοί χορεύουν αγκαλιασμένοι…

ΥΓ1. Ο Γιαννουσάκης είναι καταδικασμένος σε ισόβια για την 
υπόθεση του «Noor 1». Υπόθεση, κατά τη δικαστική εξέλιξη της οποί-
ας έχουν συμβεί και μερικοί… τυχαίοι θάνατοι. Αυτόν τον άνθρωπο, 
λοιπόν, οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ προσπαθούσαν να καταστήσουν αξιόπιστο 
μάρτυρα κατά του Μαρινάκη. Και μιλούσε μαζί του ο ίδιος ο υπουρ-
γός Αμυνας Καμμένος, με πλήρη κάλυψη στη συνέχεια από τον 
Τσίπρα. Για λόγους που μπορεί να φανταστεί κανείς, ο Γιαννουσά-
κης άλλαξε στρατόπεδο και αξιοποιήθηκε από τους αντιπάλους 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Σήμερα που αυτοί βρίσκονται στην εξουσία, τον 
αξιοποιούν για δεύτερη φορά.

ΥΓ2. Στις νέες καταθέσεις του Γιαννουσάκη, το όνομα Καμμέ-
νος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει επίσης το όνομα Μελισσανίδης, που 
υπήρχε στην πρώτη φάση. Γιατί άραγε;

Πολιτικό σόου
Ο Μπαρουφάκης κινείται με όρους πολιτικού σόου. Επέλεξε, 

λοιπόν, μια συνεδρίαση της Βουλής με συζήτηση για τα εργασιακά 
ζητήματα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για να κάνει το σόου του 
με το στικάκι που περιλάμβανε τις απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών 
του Eurogroup, που ο ίδιος είχε μαγνητοφωνήσει.

Γιατί δεν τα έδωσε μόνος του στη δημοσιότητα; Σχεδόν πέντε 
χρόνια πέρασαν από τότε που έγιναν αυτές οι μαγνητοφωνήσεις, 
ειπώθηκαν τόσα απ' όλες τις πλευρές. Γιατί δεν το έκανε ούτε την 
προεκλογική περίοδο, αλλά επέλεξε να το κάνει τώρα; Και γιατί όχι 
μόνος του, αλλά καταθέτοντας το στικάκι στη Βουλή;

Εκρινε ότι χρειάζεται μια καλή δόση δημοσιότητας. Να καταστεί 
κέντρο της προσοχής, talk of the town όπως λένε στη γλώσσα τους. 
Μπαίνοντας σφήνα και κλέβοντας τη δημοσιότητα από τους Μη-
τσοτάκη και Τσίπρα. Ηταν σίγουρος ότι περισσότερο θα συζητιόταν 
το δικό του στικάκι παρά το τι είπαν Μητσοτάκης και Τσίπρας για 
τα εργασιακά. Το έκανε δε μέσω Βουλής, πρώτον για να στηρίξει 
το σόου του και δεύτερον γιατί δεν ήθελε να πάρει την ευθύνη της 
δημοσιοποίησης ο ίδιος.

Μάλλον δεν περίμενε την αντίδραση του Τασούλα, που -μετά από 
την αρχική αμηχανία- του έστειλε το στικάκι πίσω με κλητήρα. Γι' 
αυτό και καθυστέρησε λίγο μέχρι ν' ανακοινώσει ότι θα τα βγάλει 
στο Διαδίκτυο μέσα στο Φλεβάρη. Προφανώς, χρειάστηκε προη-
γουμένως να συμβουλευτεί νομικούς.

Οι άλλοι, όμως, ιδιαίτερα οι δεξιοί και οι πασόκοι, γιατί πετάχτη-
καν πάνω λες και ο Μπαρουφάκης τους έπιασε τον ποπό; Τι ζόρι 
τραβάνε αυτοί; Υποτίθεται πως από τα απομαγνητοφωνημένα πρα-
κτικά των συνεδριάσεων του Eurogroup θα μάθουμε τα ξεφτιλίκια 
του Μπαρουφάκη και των συριζαίων. Αυτά δεν έλεγαν τόσα χρόνια 
τώρα, παίρνοντας το μέρος ακόμα και του τελευταίου υπάλληλου 
του ιμπεριαλιστικού συστήματος των Βρυξελλών;  Γιατί να μην το… 
απολαύσουμε όλοι μαζί; 'Η μήπως θα αποκαλυφθεί και η ιταμή στά-
ση ιμπεριαλιστών υπουργών και σφουγγοκωλάριων και αυτό δεν το 
θέλουν με τίποτα;

Ο Ντον Κορλεόνε, όπως 
τον γνωρίσαμε από τις 

ταινίες του Κόπολα, θεωρού-
σε προσβολή να πάρει λεφτά 
από ανθρώπους που του ζη-
τούσαν κάποια προσωπική 
χάρη. Εστελνε τους ανθρώ-
πους του, έκαναν στον άλλο 
«μια προσφορά που δεν μπο-
ρούσε να αρνηθεί» και ο ευ-
εργετηθείς απλώς χρωστούσε 
μια χάρη στον νονό, ο οποίος 
μπορεί και να μη ζητούσε πο-
τέ κάτι σε ανταπόδοση.

Τα θυμηθήκαμε αυτά κα-
θώς παρακολουθήσαμε κι 
εμείς το βίντεο με την ομι-
λία του Αδωνη Γεωργιάδη 
στην εκδήλωση κοπής της 
πίτας της νεοδημοκρατικής 
οργάνωσης στο Αμύνταιο. 
Το πρόβλημα είναι η μεταβί-
βαση  της επιχείρησης «Ξυνό 
Νερό Φλώρινας» στον πρώην 
δήμαρχο Αμυνταίου και κολ-
λητό του Μπουμπούκου από 
την εποχή του ΛΑΟΣ, Μάκη 
Ιωσηφίδη.

Υπάρχει μια προϊστορία σ' 
αυτή την υπόθεση. Το «Ξυνό 
Νερό» είναι δημοτική επιχεί-
ρηση από το 1958 και έφερνε 
σημαντικά έσοδα στο δήμο 
Αμυνταίου. Κάποια στιγμή, 
ένας πασόκος δήμαρχος 
αποφάσισε να φτιάξει και 
δεύτερη επιχείρηση για τη δι-
ανομή των προϊόντων. Σ' αυτή 

βάζει με 60% τη «Μαλαματί-
να» και με 40% το δήμο. Η 
«Μαλαματίνα» δε σέβεται τις 
συμβατικές της υποχρεώσεις, 
κάποια στιγμή χρεοκοπεί και 
ο Μάκης Ιωσηφίδης, που έχει 
διατελέσει δήμαρχος αλλά 
πλέον παραιτείται ακόμα και 
από δημοτικός σύμβουλος, 
αγοράζει τις μετοχές της 
χρεοκοπημένης εταιρίας και 
διεκδικεί το «Ξυνό Νερό». Με 
τη βοήθειά του εκλέγεται δή-
μαρχος ο σημερινός (Ανθιμος 
Μπιτάκης), αλλά είτε δε θέλει 
είτε δεν μπορεί (λόγω αντι-
δράσεων) να «διευκολύνει» 
τον Ιωσηφίδη.

Και τότε, ρίχνεται στη μά-
χη το… ιππικό. Ανεβαίνει στο 
Αμύνταιο ο Γεωργιάδης, τά-
χα μου για να κόψει την πίτα, 
στην πραγματικότητα όμως 
για να απειλήσει δημόσια 
τον σημερινό δήμαρχο: εγώ 
σε έβγαλα δήμαρχο, επειδή 
μου το ζήτησε ο φίλος μου ο 
Μάκης. Πρόσεξε καλά να μη 
βάζεις εμπόδια στο φίλο μου 
τον Μάκη, γιατί θα σε συντρί-
ψω. Αυτό είναι το νόημα όσων 
είπε, αδιαφορώντας για την 
κάμερα που κατέγραφε την 
ομιλία του.

Ο Γεωργιάδης απευθύνεται 
στον νυν δήμαρχο και του λέ-
ει: «Εγώ, κατά την προτροπή 
του φίλου μου Μάκη Ιωσηφί-

δη, έκανα και αγώνα από την 
Αθήνα για να βγεις δήμαρχος. 
Να τα θυμόμαστε αυτά. Τηλε-
φωνήματα σε όσους ήξερα 
από το Αμύνταιο για να βγεις 
δήμαρχος. Λοιπόν, να είναι 
καλά εκεί ο Μάκης που δεν 
με άφηνε ούτε να κοιμηθώ το 
βράδυ άμα μου ξέφευγε καμία 
ψήφος. Να τα ξέρουμε αυτά. 
Και μην αποθαρρύνεστε επει-
δή υπάρχουν και μερικοί αξιω-
ματούχοι που έχουν παραμεί-
νει από την παλαιά κατάσταση. 
Ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις 
δεν θίγουμε. Και νομίζουν ότι 
είναι και υπεράνω κυβερνή-
σεων και μας γράφουνε εκεί 
που δεν πιάνει μελάνη. Θα 
καταλάβουν σε λίγο τι πρό-
κειται να γίνει! Διότι, όσοι νο-
μίζουν ότι είναι υπεράνω των 
εκλεγμένων κυβερνήσεων του 
ελληνικού λαού, επειδή έτυχε 
να διοριστούν σε μία θέση και 
μπορούν να κάνουν ό,τι θέ-
λουν, θα διαπιστώσουν πολύ 
γρήγορα ότι η δύναμη του ελ-
ληνικού λαού είναι ισχυρότερη 
των θέσεών τους. Και ο νοών 
νοείτω. Ξέρετε, εγώ είμαι κα-
λός καλός, μέχρι να με πειρά-
ξεις. Αν με πειράξεις, ααα! Γι-
ατί μερικοί νομίζουν, πήρα λέει 
τη θέση, δεν με κουνάει κανείς 
μέχρι το ́ 22. Για να δούμε. Και 
μια άλλη μου τα έλεγε αυτά και 
ήταν χθες στο ΣτΕ. Αρα, για να 

την κλείσω την παρένθεση. Αν-
θρώπινα και πολιτισμένα, αν 
συνεννοούμαστε, δήμαρχε, 
σε όλα τα θέματα, όλα πάνε 
καλά! Αμα αρχίζει ο καθένας 
μας να κάνει το μακρύ του και 
το κοντό του, εκεί χαλάμε τις 
καρδιές μας και γίνονται δύ-
σκολα τα πράγματα».

Και κλείνει την ομιλία του 
αβαντάροντας απροκάλυπτα 
έναν επιχειρηματία, ο οποίος 
έχει προστριβές με το δήμο, 
οι οποίες θα έπρεπε να λυ-
θούν στα αρμόδια δικαστή-
ρια:

«Τώρα δεν υπάρχει λόγος 
να το κρύψω, με τον Μάκη τον 
Ιωσηφίδη με συνδέουν και 
δεσμοί φιλίας πολλών ετών, 
πριν ανέβει στο Αμύνταιο, την 
εποχή που ήταν κάτω στο Μα-
ρούσι. Τον ευχαριστώ πάρα 
πολύ για όλη την υποστήριξη, 
για τις επενδύσεις που κάνει 
εδώ στο Αμύνταιο, για την 
πρόοδο που θα έχει το ΞΥΝΟ 
ΝΕΡΟ. Υπάρχουν κάποιοι 
εκεί πέρα που θέλουν να μας 
τα χαλάσουν, Μάκη μου, αλλά 
δεν σηκώνω και πολλά εγώ σε 
αυτά τα θέματα. Το λέω, για να 
είμαστε όλοι καθαροί μεταξύ 
μας»!

Αυτός ο άνθρωπος παραμέ-
νει υπουργός της κυβέρνησης 
σε οικονομικό υπουργείο!

Ντον Κορλεόνε

Ιερές μπίζνες
Την περασμένη βδομάδα, 

ο Χατζηδάκης συναντήθηκε 
στο ΥΠΕΝ «με εκπροσώπους 
της Ιεράς Κοινότητος του 
Αγίου Ορους, παρουσία του 
Διοικητή του Αγίου Ορους, κ. 
Αθανάσιου Μαρτίνου», όπως 
μας ενημέρωσε με Δελτίο 
Τύπου. «Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης συζητήθηκε η 
παροχή υποστήριξης του ελ-
ληνικού κράτους προς το Αγιο 
Ορος, για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών μονάδων, 
προκειμένου να καλύπτονται 
οι ανάγκες των Μονών. Ακό-
μη, τέθηκαν τα ζητήματα των 
βιολογικών καθαρισμών, των 
αντιπυρικών σχεδίων των δα-
σών του Αγίου Ορους, καθώς 
επίσης και η υπαγωγή του στο 
δίκτυο προστατευόμενων πε-
ριοχών Natura, για την προ-
στασία του οικοσυστήματος».

Οι καλόγεροι θέλουν επιχο-
ρήγηση για να κάνουν μπίζνα 
με φωτοβολταϊκά. Και ο Χατζη-
δάκης θα τους τη δώσει. Αυτή 
είναι η ουσία της είδησης (τα 
υπόλοιπα, που αποπνέουν τά-
χαμου περιβαλλοντική ευαι-
σθησία, είναι η σάλτσα). Τόσα 
φράγκα μαζεύουν, τεράστια 
περιουσία έχουν σε όλη την 
Ελλάδα, μπίζνες κάθε λογής 
κάνουν, γιατί θα πρέπει το 
κράτος να επιχορηγήσει μια 
ακόμα μπίζνα τους; Για τον ίδιο 
λόγο που τους επιχορηγεί γεν-
ναία εδώ και πολλές δεκαετί-
ες, ανεξαρτήτως κυβερνητικού 
«χρώματος».

Ρατσιστικό παραλήρημα Βρούτση

Το αυτονόητο, που έχει 
επισημανθεί άπειρες φο-

ρές (και από εμάς), έλεγε στη 
Βουλή ο Κατσώτης του Περισ-
σού. Οτι είναι απαράδεκτη η 
διάκριση που περιλαμβάνει 
ο νόμος Κατρούγκαλου, που 
προβλέπει 40 χρόνια συνεχή 
παρουσία στην Ελλάδα για 
να πάρει ένας συνταξιούχος 
ολόκληρο το ποσό της λεγό-
μενης εθνικής σύνταξης (384 
ευρώ).

Ο Βρούτσης προηγουμέ-
νως είχε πει ότι ο Μητσοτά-
κης «δεσμεύτηκε να λύσει 
το πρόβλημα με τις συντά-
ξεις των Βορειοηπειρωτών». 
Αλήθεια, αυτοί έχουν κάποιο 
προνόμιο ως πολίτες, που δεν 
το έχουν οι μετανάστες; Θα 
μπορούσε να απαντήσει στον 
Κατσώτη επιστρατεύοντας τα 
ψευτοεπιχειρήματα που έλε-
γαν ο Κατρούγκαλος και η πα-
ρέα του. Αυτός όμως επέλεξε 
να επιδοθεί σ' ένα ρατσιστικό 
παραλήρημα που θύμιζε τους 
χρυσαυγίτες όταν βρίσκο-
νταν στη Βουλή. Καμαρώστε 
τον: «Ο κ. Κατσώτης παραμέ-
νει αδιόρθωτα εμμονικός σε 
μια αντίληψη που λέει ότι όσοι 
είστε από Αφγανιστάν, Πακι-
στάν, Αλγερία ελάτε και όσοι 
δουλέψετε εδώ θα παίρνετε 
εθνική σύνταξη ανεξάρτητα 
αν έχετε την ελληνική υπη-
κοότητα. Λέει δηλαδή στον 
έλληνα φορολογούμενο, να 
πληρώνει τον όποιο πρόσφυ-
γα και μετανάστη έρχεται 

εδώ, και καλεί όλους τους με-
τανάστες στην απεργία, τους 
λέει ελάτε για να πάρετε όλοι 
συντάξεις αδιαφορώντας αν 
η σύνταξη των Ελλήνων πάει 
80% κάτω, για να ενισχύσετε 
το ΚΚΕ εναντίον όλων των Ελ-
λήνων ασφαλισμένων».

Ο μόνος τρόπος για ν' απο-
φύγει την ουσία ήταν η κατα-
φυγή στο φασιστικό παρα-
λήρημα. Ο μετανάστης που 
εργάζεται και ασφαλίζεται 
στην Ελλάδα δεν καταβάλλει 
μόνο ασφαλιστικές εισφορές. 
Πληρώνει και φόρους. Αμε-
σους και έμμεσους. Η κατα-
βολή φόρου συνδέεται με το 
εισόδημα κάθε εργαζόμενου 
από την εργασία. Είτε είναι 
έλληνας πολίτης είτε είναι 

αλλοδαπός μετανάστης που 
ζει και εργάζεται στην Ελ-
λάδα. Επομένως, πρέπει να 
έχει τα ίδια δικαιώματα στη 
σύνταξη που έχει και ο έλ-
ληνας εργαζόμενος. Ομως, 
με το νόμο Κατρούγκαλου, η 
χορήγηση πλήρους εθνικής 
σύνταξης απαιτεί 20 χρόνια 
για τους Ελληνες και τους 
ασφαλισμένους από χώρες-
μέλη της ΕΕ και 40 χρόνια 
για ασφαλισμένους από τρί-
τες χώρες, οι οποίοι θεωρού-
νται υποδεέστεροι όχι μόνο 
από τους Ελληνες αλλά και 
από αλλοδαπούς οι οποίοι 
τυχαίνει να κατάγονται από 
χώρες-μέλη της ΕΕ. Αυτή τη 
ρατσιστική διάκριση υπερα-
σπίστηκε ο Βρούτσης με το 
ρατσιστικό παραλήρημά του.

Την επιθυμία πραγματικότητα

Εκκωφαντική αναπτυξιακή προπαγάνδα συνόδευσε την εί-
δηση ότι η Volkswagen εξετάζει να αναπτύξει στη Θάσο 

το πιλοτικό πρόγραμμά της για την ανάπτυξη συστημάτων αυ-
τόματης οδήγησης (χωρίς οδηγό). Στην πραγματικότητα πρό-
κειται για επένδυση της πλάκας, που βολεύει τη Volkswagen 
και κανέναν άλλο.

Το γερμανικό μονοπώλιο έχει ανάγκη από μια πίστα στην 
οποία θα κάνει τις δοκιμές του για το λεγόμενο ΕΠΙΠΕΔΟ 5 
(οδήγηση χωρίς φυσική παρουσία οδηγού), που απαγορεύεται 
να γίνονται σε πραγματικές συνθήκες. Ερχονται, λοιπόν, στην 
μπανανία Ελλάδα, θα πάρουν ένα νησί, θα απομονώσουν ένα 
κομμάτι του οδικού του δικτύου και θα το μετατρέψουν σε 
πίστα δοκιμών για τα φορτηγά χωρίς οδηγό που σχεδιάζει η 
ΜΑΝ, ενώ το ελληνικό κράτος θα τους προσφέρει τις κάθε 
είδους υποδομές (οδικό δίκτυο, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια). Δε 
θα φτιάξουν εργοστάσιο, όπως στην Τουρκία.
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Πάντα στη χλίδα, πάντα λακέδες
Στο πολυτελές «Απόλλων Palace» στο Καβούρι θα γίνει (αν γί-

νει) το 37ο εκλογικό συνέδριο της ΓΣΕΕ. Τις δύο προηγούμενες 
φορές προσπάθησαν να το κάνουν διαδοχικά στην Καλαμάτα και 
στη Ρόδο, αλλά δεν τους το επέτρεψε το ΠΑΜΕ. Στη συνέχεια το 
Πρωτοδικείο διόρισε την προηγούμενη διοίκηση ως προσωρινή, 
με εντολή να οργανώσει συνέδριο εντός εξαμήνου. Πολλά μπορεί 
να αλλάξουν, όμως τη χλίδα οι εργατοπατέρες δεν την αλλάζουν 
με τίποτα. Με τα λεφτά των εργατών τρώνε και πίνουν σε πολυ-
τελή θέρετρα και πληρώνουν ραδιοτηλεοπτικές διαφημιστικές 
καμπάνιες που θυμίζουν προώθηση απορρυπαντικού.

Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο οι πουλημένοι 
στο κεφάλαιο εργατοπατέρες αντιμετώπισαν το αντιασφαλιστι-
κό έκτρωμα του Βρούτση. «Ωδινεν όρος καὶ έτεκεν μυν» ήταν 
ο τίτλος του Δελτίου Τύπου που εξέδωσαν! «Το υπό κατάθεση 
νομοσχέδιο, δεν προωθεί ουσιαστικά την κοινωνικοασφαλιστική 
μεταρρύθμιση αλλά μόνο την οργανωτικό-λειτουργική και δια-
δικαστική ενοποίηση» ήταν η… κριτική τους. Και η κατακλείδα 
της απόλυτης ξεφτίλας: «Η ΓΣΕΕ, δεν πρόκειται να εντάξει την 
αντίδρασή της στις προωθούμενες ασφαλιστικές ρυθμίσεις, σε 
κανένα κομματικό σχεδιασμό καμίας παράταξης. Διατηρώντας 
την αυτονομία της, επιδιώκει εξαντλητικό, σοβαρό και υπεύθυνο 
διάλογο για τη διασφάλιση ενός ασφαλιστικού συστήματος που 
θα εγγυάται τις παρούσες και τις επόμενες γενιές. Οσοι διέλυ-
σαν τις δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες της ΓΣΕΕ και άλλων 
μεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων, δεν μπορούν σήμερα να 
εμφανίζονται ως τιμητές των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης»!

Δηλαδή, η αντίδραση στο αντιασφαλιστικό έκτρωμα είναι 
«σχεδιασμός του ΠΑΜΕ», με το οποίο οι πρασινογάλαζοι εργα-
τοπατέρες έχουν τις γνωστές αντιθέσεις. Γι' αυτό αρνήθηκαν να 
προκηρύξουν ακόμα κι αυτή την καθιερωμένη 24ωρη απεργία, 
που κήρυξαν η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και μια σειρά Ομοσπονδίες και 
Εργατικά Κέντρα. Φάνηκε έτσι πόσο υποκριτική ήταν και η αντί-
θεσή τους (λέμε τώρα) στο νόμο Κατρούγκαλου. Με την κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ είχαν πρόβλημα, όχι με το αντιασφαλιστικό 
νομοσχέδιο. Τώρα που ο Βρούτσης καταθέτει νομοσχέδιο που 
διατηρεί ατόφιες και τη φιλοσοφία και τις βασικές ρυθμίσεις του 
νόμου Κατρούγκαλου, προσθέτοντας μάλιστα την έναρξη της 
διαδικασίας για την εξαφάνιση της επικουρικής σύνταξης, αυτοί 
τον κατηγορούν απλώς για… ατολμία. Ακόμα και η Γεννηματά 
μίλησε για αντιασφαλιστικό νόμο Κατρούγκαλου-Βρούτση. Τα 
τομάρια της ΓΣΕΕ, όμως, δε φτάνουν ούτε στην αντιπολιτευτική 
διάθεση της Γεννηματά και του ΚΙΝΑΛ.

Το συνέδριο που οργανώνουν θα είναι μόνο εκλογικό. Δηλαδή, 
θα στήσουν μια κάλπη, θα τους ψηφίσουν οι «αντιπρόσωποι» και 
τέρμα. Παρά ταύτα, κάλεσαν τον πρωθυπουργό και τους αρχη-
γούς των κομμάτων! Και βέβαια, για να το καταφέρουν να στή-
σουν την κάλπη, ζήτησαν αστυνομική προστασία! Και βρίσκονται 
πλέον αντιμέτωποι όχι μόνο με τους αντιπροσώπους του ΠΑΜΕ, 
αλλά με ευρύτερες δυνάμεις. Ακόμα και του γραφειοκρατικού 
συνδικαλισμού. Στην εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, για πα-
ράδειγμα,  διαμορφώθηκε πλειοψηφία που ψήφισε απόφαση με 
τίτλο: «Απαιτούμε γνήσιο συνέδριο της ΓΣΕΕ, με βάση το καταστα-
τικό της, και όχι “συνέδριο“ - παρωδία με ΜΑΤ, εισαγγελείς και 
την εποπτεία του πρωθυπουργού!», η οποία μεταξύ των άλλων 
αναφέρει: «Εδώ και τώρα γνήσιο συνέδριο της ΓΣΕΕ, χωρίς νό-
θους αντιπροσώπους, εργοδότες, ΜΑΤ και κρατική βία! Κανένα 
συνδικάτο της χώρας να μη νομιμοποιήσει συνέδρια με ΜΑΤ και 
κρατική βία! Τα συνέδρια των Συνδικάτων είναι υπόθεση των ερ-
γατών κι όχι των εισαγγελέων και των αφεντικών».

Δε θα ασχοληθούμε, βέβαια, με την πολιτική σκοπιμότητα που 
ξεχειλίζει απ' αυτή την ανακοίνωση που την εξέδωσε σίγουρα 
μια συγκυριακή πλειοψηφία. Ετσι κι αλλιώς σε όλες τις κινήσεις 
σ' αυτό το επίπεδο υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα. Την πλατιά 
απομόνωση των εργατοπατέρων της κλίκας Παναγόπουλου-
Κιουτσούκη θέλουμε να δείξουμε. Δεν έγινε ξαφνικά… ταξική 
δύναμη η ΑΔΕΔΥ, επειδή στη διοίκησή της συγκεντρώθηκε συ-
γκυριακά μια πλειοψηφία υπέρ αυτής της απόφασης. Γεγονός 
είναι ότι οι εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ «πόνεσαν» απ' αυτή την 
ανακοίνωση και απάντησαν με μια δική τους μακροσκελέστατη 
ανακοίνωση για να καταγγείλουν «εργαλειοποίηση της Ανώτατης 
Δημοσιοϋπαλληλικής Οργάνωσης από το ΠΑΜΕ και κάποιους 
“προθύμους“», η οποία συνιστά «θεσμική εκτροπή».

Ολ' αυτά, βέβαια, γίνονται μακριά από την εργατική τάξη, η 
οποία έχει απωλέσει κάθε επαφή με τον αστικοποιημένο γραφει-
οκρατικό συνδικαλισμό. Οχι επειδή τον αμφισβητεί από ταξικές 
θέσεις, αλλά επειδή η αγωνιστική της συνείδηση βρίσκεται στο 
ναδίρ εδώ και καιρό. Ετσι, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: η 
μεν εργατοπατερία, με εντελώς λυμένα τα χέρια της, επιδίδεται 
στις πιο αισχρές κινήσεις ως δύναμη του αστικού πολιτικού σκη-
νικού, η δε εργατική τάξη χρησιμοποιεί και τη σιχασιά της γι' αυτή 
την εργατοπατερία ως άλλοθι για τη δική της αδράνεια. Μόνο μια 
αγωνιστική αναζωογόνηση του αυθόρμητου εργατικού κινήματος 
μπορεί να σπάσει αυτόν το φαύλο κύκλο και να δημιουργήσει 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ταξικού πόλου.

Ιντριγκες και βυζαντινισμοί σε 
ροζ και πράσινο φόντο

Τι σας γράφαμε στο προη-
γούμενο φύλλο; Ο Τσίπρας 

είναι καλύτερος στην πόκα 
από τους εσωκομματικούς του 
αντιπάλους. Τους πήγε «ξεψει-
ρισμένους» στην κεντρική επι-
τροπή και τους άφησε «ταπί και 
ψύχραιμους». Και δεν μπορούν 
κιόλας να τον κατηγορήσουν για 
αντιδημοκρατική συμπεριφορά. 

Για να καταλάβετε τι εννοού-
με, σας ενημερώνουμε ότι ο πε-
ριβόητος Λακόπουλος, ο οποίος 
είχε αναφωνήσει το «άντε γεια 
και καλή τύχη μάγκες», χολω-
μένος επειδή η πολιτική γραμ-
ματεία του ΣΥΡΙΖΑ είχε βγάλει 
(κατ' απαίτηση Σκουρλέτη, όπως 
γράφηκε) ανακοίνωση καταγγε-
λίας, η οποία τον φωτογράφιζε 
ως υπηρέτη των πολιτικών αντι-
πάλων του ΣΥΡΙΖΑ, επανάκαμ-
ψε με άρθρο υπό τον χαρακτη-
ριστικό τίτλο «Παν. Σκουρλέτης: 
Ο γραμματέας της ήττας δεν 
μένει πια εδώ»! Κάνοντας αντι-
παραβολή αποσπασμάτων από 
την εισήγηση Τσίπρα με θέσεις 
του Σκουρλέτη, ο αρθρογράφος 
κατέληξε στο συμπέρασμα: «Το 
κόμμα που διαμορφώνει ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, κατ’ εντολή των 
ψηφοφόρων της 7ης Ιουλίου, εί-
ναι ένας πολιτικός φορέας που 
δεν χωράει τον Πάνο Σκουρλέ-
τη - ούτε καν ως ακόλουθο του 
Ευκλείδη Τσακαλώτου»!

Υπερβολές, από έναν άνθρω-
πο που έχει προσωπική εμπάθεια 
με τον Σκουρλέτη (τα αισθήματα 
είναι σίγουρα αμοιβαία). Πέρα 
όμως από την υπερβολή του τα-
χύτατα επανακάμψαντος (αυτό 
το είχαμε σίγουρο) Λακόπουλου, 
υπάρχει η ουσία. Ο Τσίπρας πέ-
τυχε όλα όσα ήθελε και βαδίζει 
προς το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-
«Κάτι» ως απόλυτος κυρίαρχος. 
Θα είναι ένας ακόμα προσωπι-
κός του θρίαμβος, με χειρότε-
ρους όρους για τους εσωκομ-
ματικούς του αντιπάλους, καθώς 
οι αριθμητικοί συσχετισμοί θα 
είναι γι' αυτούς χειρότεροι. Οι 
πρώην πασόκοι που γράφονται 
στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν ως μοναδι-
κό σημείο αναφοράς τον Τσίπρα 
και κανέναν άλλο. Αυτοί μαζί με 
τους υπάρχοντες «προεδρικούς» 
θα δώσουν στην επικράτηση του 
Τσίπρα τα χαρακτηριστικά θρι-
άμβου.

Ολοι αυτοί οι πρώην πασόκοι 
και δημαρίτες, βέβαια, δε θα 
εξαρτήσουν την πολιτική τους 
επιβίωση αποκλειστικά από τον 
Τσίπρα. Χρόνια στο κουρμπέτι, 
έχουν μάθει στην ίντριγκα, στις 
μετατοπίσεις, στο χτίσιμο και 
το γκρέμισμα συμμαχιών. Κά-
ποιοι τα έχουν καταφέρει κα-
λύτερα από τους άλλους, όμως 
αυτό είναι το μόνο που ξέρουν 
να κάνουν, γιατί σε κοινωνικό 
επίπεδο δεν εκφράζουν τίπο-
τα. Αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας 
τους προσφέρει τη δυνατότη-
τα να βγουν από την πολιτική 
ναφθαλίνη όπου βρίσκονταν 

(ορισμένοι για χρόνια) και να 
διεκδικήσουν πολιτικό ρόλο, 
βουλευτικές έδρες ακόμα και 
υπουργεία όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ξα-
νασχηματίσει κυβέρνηση. Αμα 
σταθεροποιηθούν στον ΣΥΡΙΖΑ 
και δυναμώσουν εσωκομματικά, 
θα μπορέσουν να αποκτήσουν 
άλλου τύπου φιλοδοξίες, αφού 
θα έχουν πλέον καταστεί συνι-
διοκτήτες του ΣΥΡΙΖΑ-«Κάτι» 
(όπως είναι συνιδιοκτήτες του 
ΣΥΡΙΖΑ οι παλαιότεροι: ο Κου-
ρουμπλής, ο Σπίρτζης, η Τζάκρη. 
Αλλά και νεότεροι: ο Ραγκούσης 
και η Μαριλίζα που κατάφεραν 
να εκλεγούν βουλευτές). Για πα-
ράδειγμα, άμα ο Τσίπρας ξανα-
χάσει από τον Κούλη δυο φορές 
(στις επόμενες εκλογές που θα 
είναι δίδυμες) και τεθεί έντονα 
ζήτημα αντικατάστασής του με 
φρέσκο «προϊόν», θα είναι από 
τους πρώτους που θα τον εγκα-
ταλείψουν. Θα κριθούν τότε από 
τις επιλογές που θα κάνουν ως 
προς το πρόσωπο του επόμενου 
αρχηγού. Αυτή η στιγμή, όμως, 
αργεί ακόμα. Προς το παρόν, 
όλος αυτός ο συρφετός είναι 
«προεδρικός μέχρι το μεδούλι».

Ας δούμε τα «ρέστα» των 
εσωκομματικών του αντιπάλων 
που πήρε ο Τσίπρας στο «καρέ» 
της κεντρικής επιτροπής.

u Ως γνωστόν, οι Τσιπραίοι 
είχαν περάσει από την πολιτι-
κή γραμματεία απόφαση για 
εσωκομματικό συμβουλευτικό 
δημοψήφισμα σχετικά με την 
τσόντα που θα προστεθεί δί-
πλα στη λέξη ΣΥΡΙΖΑ (αυτό το 
«Κάτι»). Οι άλλοι αντέδρασαν 
και επανέφεραν το θέμα στην 
επόμενη πολιτική γραμματεία. 
Οι Τσιπραίοι δέχτηκαν να μη 
γίνει δημοψήφισμα, σε αντάλ-
λαγμα όμως πέρασαν απόφαση 
να είναι ο Τσίπρας αυτός που θα 
προτείνει το όνομα. Κι εκεί που 
περίμεναν να τους το πει στην 
κεντρική επιτροπή, ο Τσίπρας 
δήλωσε ότι δεν είναι σωστό να 
αποφασίσει γι' αυτό το ζήτημα η 
ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πρέπει να 
αποφασίσει η Κεντρική Επιτρο-
πή Ανασυγκρότησης. Ξέρετε, 
αυτό το θηριώδες όργανο των 
700 μελών, στο οποίο συμμετέ-
χουν συριζαίοι μαζί με (πρώην) 
πασόκους, δημαρίτες και ανε-
λίτες. Δεν τους έκανε τη χάρη 
ούτε την πρότασή του να πει. 
Θα την πει στην ΚΕΑ, έχοντας 
προηγουμένως συνεννοηθεί 
με τους (πρώην) πασόκους και 
δημαρίτες. Και φυσικά θα την 
περάσει αέρα πατέρα.

u Ο Τσίπρας επαναβεβαίω-
σε την απόφαση για συμμετο-
χή αριστίνδην συνέδρων στο 
συνέδριο. Αυτό σημαίνει ότι αν 
κάποιος Τζουμάκας ή κάποιος 
Μπίστης δεν εκλεγεί αντιπρό-
σωπος, θα τον καλέσουν στο 
συνέδριο ο Τσίπρας με την πα-
ρέα του. Και θα είναι σύνεδρος 
με πλήρη δικαιώματα.

u Επαναβεβαίωσε την πο-
σόστωση 20% των μελών της 
«Προοδευτικής Συμμαχίας» 
στην κεντρική επιτροπή που θα 
εκλεγεί από το συνέδριο. Αυτό 
σημαίνει ότι οι φρέσκοι πασο-
κοδημαρίτες θα έχουν ένα 20% 
στη νέα κεντρική επιτροπή, 
χωρίς να χρειαστεί να κουρα-
στούν για να το πάρουν.  Οι δε 
προεδρικοί δε θα χρειαστεί να 
διασκορπίσουν τις ψήφους τους, 
για να εκλέξουν και κάποιους 
από τους πασοκοδημαρίτες. Θα 
ψηφίσουν οργανωμένα τη δική 
τους λίστα, με τη βεβαιότητα 
ότι τα μέλη που θα εκλέξουν 
θα προστεθούν στο 20% των 
πασοκοδημαριτών και όλοι μαζί 
μπορεί να ξεπεράσουν το 70%, 
αφήνοντας τους 53+ και τους 
Σκουρλετοφίληδες με μια ισχνή 
μειοψηφία. Τόση όση αναλογεί 
στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ «του 3%».

u Το σημαντικότερο είναι πως 
ο Τσίπρας πέρασε την πρότασή 
του να θεωρούνται κανονικά 
μέλη όσοι γραφούν μέσω Ιντερ-
νετ (isyriza), ακόμα κι αν δεν 
πατήσουν ούτε μια φορά στα 
γραφεία κάποιας τοπικής ορ-
γάνωσης. Ο Τσίπρας την έπεσε 
στον Σκουρλέτη, φωτογραφίζο-
ντάς τον: «Εγώ λοιπόν θέλω με 
ευθύτητα στην ΚΕ να εκφράσω 
τη διαφωνία μου με μία άποψη 
που είναι καθόλα σεβαστή: Οτι 
όσοι σύντροφοι εγγράφονται 
στην πλατφόρμα και θέλουν να 
συμμετάσχουν στην κομματική 
μας ζωή -προφανώς και δια ζώ-
σης, στις συγκεντρώσεις και στη 
δράση μας σε τοπικό ή κλαδικό 
επίπεδο- αλλά δεν έχουν τον 
χρόνο ή τη διάθεση να παρακο-
λουθούν τις συνεδριάσεις των 
οργανώσεων μας, δεν πρέπει να 
είναι ισότιμα μέλη, αλλά ενδε-
χομένως να είναι απλοί υποστη-
ρικτές ή ενδεχομένως να τους 
θεωρήσουμε υποτιμητικά ως 
followers, όχι καν υποστηρικτές». 
Και πέρασε απόφαση πως όποιοι 
εγγράφονται στην πλατφόρμα 
isyriza θα είναι κανονικά μέλη. 
Γράφηκε ότι η απόφαση πέρα-
σε οριακά, με 55-50 και 5 λευκά. 
Για τον Τσίπρα σημασία έχει ότι 
την πέρασε και έτσι η φράξιά 
του απέκτησε περισσότερες 
δυνατότητες διαμόρφωσης των 
συσχετισμών στο συνέδριο.

Στο κλείσιμο, ο Τσίπρας έκανε 
και μια επίθεση στον Λάμπρου, 
που κινεί τα νήματα οργανωτικά, 
θυμίζοντάς του τους παλιούς 
φραξιονισμούς. Ετσι, πάει σε 
ένα συνέδριο προσωπικής του 
αποθέωσης, με τους άλλους να 
ξεμένουν από «πολεμοφόδια» 
στη μάχη οπισθοφυλακών που 
δίνουν και χωρίς να έχουν τη δύ-
ναμη που είχε κάποτε ο Λαφαζά-
νης. Απλά, θα περιμένουν πότε 
θα ξαναχάσει (αν ξαναχάσει) ο 
Τσίπρας, για να προσπαθήσουν 
τότε να τον ξεφορτωθούν.

ΥΓ1. Κορυφαίο στο κείμενο 
των «τριών σοφών» είναι το ση-

μείο που «εξηγεί» ότι το 2015 οι 
συριζαίοι δεν είχαν «εκτιμήσει 
επακριβώς» ότι «η ΕΕ και η Ευ-
ρωζώνη είχαν προετοιμαστεί 
αποτελεσματικά για την περί-
πτωση πιστωτικού επεισοδίου 
σε βάρος της χώρας μας, δη-
λαδή και τυπικής χρεοκοπίας 
της», οπότε «ένας “εκβιασμός“ 
που θα επικαλούνταν το κόστος 
της Ευρώπης από μια άτακτη 
χρεοκοπία της Ελλάδας και τη 
συνακόλουθη έξοδό της από την 
Ευρωζώνη δεν μπορούσε, πέρα 
από όλα τα άλλα, να αποβεί απο-
τελεσματικός».

Σε ποιον τα πουλάτε αυτά, ρε 
αλητήριοι; Αφού ήταν γνωστό 
ήδη (από τον Βενιζέλο), ότι ο 
Σόιμπλε του είχε προτείνει να 
φύγει προσωρινά η Ελλάδα από 
το ευρώ. Θα έκανε τέτοια πρό-
ταση αν δεν υπήρχε η δυνατό-
τητα αντιμετώπισης του Grexit; 
Και πώς ακριβώς θα τους εκβι-
άζατε; Για τόσο μαλάκες τους 
περνούσατε, ώστε να φάνε την 
μπλόφα σας, ενώ ήξεραν πολύ 
καλά ότι δεν τολμούσατε να 
βγάλετε τη χώρα από το ευρώ; 
'Η δεν έβλεπαν ότι στραγγίζατε 
κάθε ταμείο στο δημόσιο προ-
κειμένου να αποπληρώσετε κά-
θε δόση μέχρι τελευταίου σεντ;

Αν επιβεβαιώνει κάτι αυτό το 
κείμενο, με την πρόστυχη «αυ-
τοκριτική», είναι αυτό που μετ' 
επιτάσεως γράφαμε όλο εκείνο 
το εξάμηνο της μαϊμού σκλη-
ρής διαπραγμάτευσης. Οτι η 
κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
δε διαπραγματεύεται με τους 
ιμπεριαλιστές δανειστές, αλλά 
με τον ελληνικό λαό. Οτι χτίζει 
σιγά-σιγά το άλλοθι για να υπο-
γράψει το τρίτο Μνημόνιο, με το 
επιχείρημα ότι δεν υπάρχει άλλη 
εναλλακτική. 

ΥΓ2. Μπορεί να πλακώθηκε 
με τον Πολάκη, όμως ο Βούτσης 
εμφανίστηκε ως «κεντριστής». 
Κι αυτό, φυσικά, διευκολύνει 
τους Τσιπραίους. Φαίνεται πως 
έκανε «δουλίτσα» ο κυρ-Αλέκος 
στο παρασκήνιο. Και αυτός και ο 
Βούτσης, άλλωστε, είναι έμπει-
ροι φραξιονιστές από την επο-
χή του «εσωτερικού». Δεν είναι 
«γατάκια» τύπου Σκουρλέτη και 
Τσακαλώτου.

ΥΓ3. Ο Σκουρλέτης, σύμφωνα 
με τις διαρροές (η συνεδρίαση 
της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κλει-
στή), αφού δήλωσε ότι «σήμε-
ρα φαίνεται πως δεν έχουμε 
στρατηγικές διάφορες ανάμε-
σα μας, έχουμε ενδεχομένως 
διαφορετικές προσεγγίσεις σε 
επιμέρους ζητήματα», κατέληξε 
σε… κλάμα: «Ανακαλύψαμε εσω-
τερικούς εχθρούς και φτιάξαμε 
καρικατούρα αντίθετης άποψης 
για να την πολεμήσουμε»! Ανευ 
όρων παράδοση στο νικητή, τον 
οποίο παρακαλάει να μην τον 
«τελειώσει», αλλά να του δώσει 
μια θέση στο νέο σύστημα που 
χτίζει.
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Η αναβολή της εκδίκασης 
της υπόθεσης της πολυϊδι-

οκτησίας από το πρωτοβάθμιο 
πειθαρχικό όργανο της Super 
League ήταν το πιο πιθανό σε-
νάριο και επιβεβαιώθηκε από 
τις εξελίξεις. Οι αθλητικοί δικα-
στές έκαναν δεκτά τα αιτήματα 
του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης και 
ανέβαλαν την εκδίκαση της 
υπόθεσης, διαχωρίζοντάς την 
ταυτόχρονα σε δυο σκέλη. Η 
υπόθεση που αφορά το μετο-
χικό κεφάλαιο της Ξάνθης και 
τις παραβάσεις/παραλείψεις 
της διοίκησης της θρακιώτικης 
ομάδας (στη συγκεκριμένη 
υπόθεση υπόλογη είναι μόνο η 
Ξάνθη) ορίστηκε για την Παρα-
σκευή 21 Φλεβάρη (χθες), ενώ η 
κοινή υπόθεση της πολυϊδιοκτη-
σίας ορίστηκε για τη Δευτέρα 24 
Φλεβάρη.

Από τα δημοσιεύματα του συ-
νόλου σχεδόν του Τύπου βγαίνει 
το συμπέρασμα ότι η αναβολή 
δόθηκε ενόψει της αίτησης για 
προσωρινή διαταγή σχετικά με 
την ισχύ του πορίσματος της 
Επιτροπής Επαγγελματικού 
Αθλητισμού (ΕΕΑ), που υπέβα-
λε ο ΠΑΟΚ στο Διοικητικό Εφε-
τείο. Ομως, όπως θα δούμε στη 
συνέχεια, δεν είναι ξεκάθαρα 
τα πράγματα. Είχαμε τονίσει 
την προηγούμενη βδομάδα ότι 
άπαντες οι εμπλεκόμενοι, πλην 
των ερυθρόλευκων, ήθελαν χρό-
νο, ελπίζοντας ότι θα έκαναν 
κινήσεις για να ξεκαθαρίσει το 
τοπίο υπέρ τους. Οι δυο κατηγο-
ρούμενες ομάδες προσπαθούν 
να χρησιμοποιήσουν κάθε νομι-
κό μέσο για να ανατρέψουν τη 
δυσμενή γι' αυτές κατάσταση 
και να πιέσουν την κυβέρνηση 
και τις διεθνείς Ομοσπονδίες, 
προκειμένου να αποφύγουν 
τον υποβιβασμό. Η κυβέρνηση, 
κάνοντας το ένα λάθος μετά το 
άλλο, δέχτηκε αλλεπάλληλα 
επικοινωνιακά «χαστούκια» και 
ήθελε χρόνο για να αντιστρέψει 
την κατάσταση.

Προσπαθώντας να εκτιμή-
σουμε την κατάσταση, θα δούμε 
ότι παρά την αναβολή, το τοπίο 
όχι μόνο δεν έχει ξεκαθαρίσει, 
αλλά αντίθετα γίνεται πιο θολό, 
αφού εκτός από τα «σκοτεινά» 
σημεία της υπόθεσης, ΠΑΟΚ 
και Ολυμπιακός φροντίζουν να 
ρίχνουν λάδι στη φωτιά και να 
ανεβάζουν συνεχώς τον πήχη 
της αντιπαράθεσής τους. Ας 
δούμε πώς διαμορφώνεται η κα-
τάσταση μετά τα τεκταινόμενα 
της προηγούμενης βδομάδας, 
πριν προχωρήσουμε σε εκτίμη-
ση για την επόμενη μέρα.

Καταρχάς, ΠΑΟΚ και Ξάνθη 
έκαναν προσφυγή στο ΣτΕ κατά 
της απόφασης του υφυπουργού 
Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, 
με την οποία ορίστηκαν ο πρόε-
δρος και δυο μέλη της ΕΕΑ. Οι 
δυο ομάδες ποντάρουν σε μια 
απόφαση που θα κρίνει άκυρη 
τη σύνθεση της ΕΕΑ και κατά 
συνέπεια θα είναι άκυρο και το 
πόρισμα στο οποίο κατέληξε για 

την υπόθεση της πολυϊδιοκτησί-
ας. ΠΑΟΚ και Ξάνθη ποντάρουν 
στο γεγονός ότι στην επιλογή 
των μελών της ΕΕΑ δεν έγινε 
ακρόασή τους από την αρμόδια 
Επιτροπή της Βουλής, όπως συ-
νηθίζεται. Αν και η πρώτη εντύ-
πωση είναι ότι είναι βάσιμο το 
επιχείρημά τους, η εκτίμηση των 
περισσότερων ειδικών είναι ότι 
πολύ δύσκολα θα βγει απόφαση 
για ακυρότητα της απόφασης 
Αυγενάκη.

Με βάση αυτό το δεδομένο, 
ενισχύεται η άποψη ότι οι δυο 
ομάδες προσπαθούν με δικα-
στικά τερτίπια να τρενάρουν 
την εκδίκαση της υπόθεσης, με 
στόχο η απόφαση των αθλητι-
κών δικαστών να βγει μετά τη 
λήξη της κανονικής περιόδου 
του πρωταθλήματος, δημιουρ-
γώντας νέα «νομικά κενά» όσον 
αφορά το χρόνο που θα επιβλη-
θούν οι ποινές (αν οι δυο ομά-
δες κριθούν ένοχες) και κυρίως 
τη χρονική στιγμή που θα «εκτί-
σουν» τις ποινές τους.

Το δεύτερο σημείο που θολώ-
νει αντί να ξεκαθαρίζει την κα-
τάσταση είναι ο διαχωρισμός 
των δυο υποθέσεων. Επίσημα ο 
διαχωρισμός των υποθέσεων και 
ο ορισμός διαφορετικού αθλη-
τικού δικαστή για καθεμιά έγινε 
με στόχο να διερευνηθούν όσο 
το δυνατόν καλύτερα. Στην πιά-
τσα, όμως, ενισχύονται τα σε-
νάρια για διαφορετικές ποινές 
στην κάθε ομάδα. Την περασμέ-
νη βδομάδα είχαμε αναφερθεί 
στην «εξαφάνιση» του άρθρου 
30 του Πειθαρχικού Κώδικα σχε-
τικά με την πολυϊδιοκτησία, που 
άνοιγε παράθυρο διεξόδου για 
τον ΠΑΟΚ. Συνδυάζοντας την 
«εξαφάνιση» με το διαχωρισμό, 
για μια σημαντική μερίδα των 
φιλάθλων ανοίγει ο δρόμος για 
να γίνει η Ξάνθη, η Ιφιγένεια της 
υπόθεσης.

Το τρίτο σημείο που πρέπει 
να αξιολογήσουμε είναι ο λόγος 
για τον οποίο δόθηκε η αναβολή. 
Οπως αναφέραμε παραπάνω, η 
συντριπτική πλειοψηφία των 
ΜΜΕ συσχετίζει την αναβολή 
με την προσωρινή διαταγή του 
Διοικητικού Εφετείου. Από την 
ανακοίνωση των αθλητικών δι-
καστών δεν είναι ξεκάθαρο αν 
η αναβολή σχετίζεται με την 
απόφαση του Διοικητικού Εφε-
τείου, αφού οι δυο ομάδες είχαν 
επικαλεστεί και άλλους λόγους 
για να στηρίξουν το αίτημα ανα-
βολής. Η Ξάνθη επικαλέστηκε 
ελλείψεις στα στοιχεία του 
πορίσματος που την αφορούν, 
ενώ ο ΠΑΟΚ επικαλέστηκε και 
την ανάγκη σωστής ενημέρωσης 
του Τάκη Μπαλτάκου (ο γνωστός 
πρώην γενικός γραμματέας της 
κυβέρνησης Σαμαρά), που είναι 
πλέον ο επικεφαλής της νομικής 
του εκπροσώπησης. Επίσης στο 
τραπέζι έπεσε ως λόγος αναβο-
λής το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπι-
ακός, που θα γίνει την Κυριακή 
23 Φλεβάρη στην Τούμπα.

Οσοι δεν ασχολούνται συ-

στηματικά με τα ποδοσφαιρικά 
δρώμενα και την υπόθεση της 
πολυϊδιοκτησίας θα αναρωτη-
θούν γιατί είναι σημαντικό να 
εξετάσουμε το λόγο για τον 
οποίο δόθηκε η αναβολή από 
τους αθλητικούς δικαστές. Η 
απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί 
το «θολό τοπίο» για το λόγο ανα-
βολής έχει άμεση σχέση με μια 
πιθανή νέα αναβολή της εκδίκα-
σης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Ας 
δώσουμε ένα παράδειγμα. Αν 
ήταν ξεκάθαρο ότι η αναβολή 
δόθηκε ενόψει της προσωρι-
νής διαταγής του Διοικητικού 
Εφετείου σχετικά με την ισχύ 
του πορίσματος της Επιτροπής 
Επαγγελματικού Αθλητισμού 
(ΕΕΑ), τότε στην περίπτωση κα-
θυστέρησης της απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου θα είναι 
μονόδρομος μια νέα αναβολή.

Το τέταρτο σημείο της αξιολό-
γησής μας είναι αυτή καθαυτή 
η προσωρινή διαταγή, ιδιαίτερα 
αν είναι υπέρ ΠΑΟΚ και Ξάνθης. 
Στην περίπτωση αυτή, η υπόθε-
ση θα «παγώσει» για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και οι εμπλε-
κόμενοι με το πρωτάθλημα της 
Super League θα έχουν να δια-
χειριστούν πρωτόγνωρες κατα-
στάσεις. Ηδη υπάρχουν εξώδικα 
προς τη Λίγκα από τη Λάρισα και 
τον Πανιώνιο, σύμφωνα με τα 
οποία δεν μπορεί να επικυρωθεί 
η βαθμολογία του πρωταθλήμα-
τος και να αρχίσουν τα play offs 
και τα play out πριν την εκδίκαση 
της υπόθεσης.

Αφήσαμε για το τέλος τις νο-
μικές κινήσεις ΠΑΟΚ και Ολυ-
μπιακού, που κατά την ταπεινή 
άποψη της στήλης θα έχουν τη 
μικρότερη σημασία στις εξελί-
ξεις για την επόμενη μέρα, αφού 
στοχεύουν στην επικοινωνιακή 
διάσταση της υπόθεσης. Δε 
νομίζουμε ότι οι συγκεκριμένες 
κινήσεις έχουν σχέση με την ου-
σία της υπόθεσης, όμως ρίχνουν 
επιπλέον λάδι στη φωτιά της 
αντιπαράθεσης των δυο ομάδων 
και σηκώνουν τους τόνους. Οι 
δυο ΠΑΕ, για να συσπειρώσουν 
τους οπαδούς τους και να δεί-
ξουν ότι έχουν τον πρώτο λόγο 
στις εξελίξεις, έπαιξαν το χαρτί 
της μήνυσης και προσπαθούν να 
βγάλουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
υπεραξία . Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ 
θεωρεί πως η απόφαση της ΕΕΑ 
εκδόθηκε κατά παράβαση του 
άρθρου 9Α και 19 παράγραφος 3 
του Συντάγματος, διότι η Επιτρο-
πή χρησιμοποίησε «παρανόμως 
κτηθέντα αποδεικτικά μέσα», 
και υποστηρίζει ότι υπήρξε πα-
ράνομη χρησιμοποίηση στοιχεί-
ων που εστάλησαν από ανώνυμο 
αποστολέα και τα οποία τα μέλη 
της Επιτροπής συμπεριέλαβαν 
στην απόφαση που εκδόθηκε εις 
βάρος του ΠΑΟΚ. Από την πλευ-
ρά τους οι ερυθρόλευκοι ζητούν 
από την Επιτροπή Δεοντολογίας 
της ΕΠΟ να εισηγηθεί ποινές σε 
βάρους του ΠΑΟΚ και της Ξάν-
θης, επειδή οι δυο ομάδες πα-
ραβίασαν το αυτοδιοίκητο του 

ποδοσφαίρου και προσέφυγαν 
σε πολιτικό δικαστήριο ζητώ-
ντας να ανατρέψει απόφαση 
αθλητικού οργάνου. 

Τα «επιχειρήματα» των δυο 
πλευρών «μιλούν» από μόνα 
τους και δε νομίζουμε ότι υπάρ-
χει ανάγκη να καταναλώσουμε 
χρόνο, χρήμα και φαιά ουσία για 
να αποδείξουμε ότι η επικοινω-
νιακή τους διάσταση είναι πιο 
δυνατή από τη νομική. Ειδικά 
για την ερυθρόλευκη πρωτο-
βουλία, θα πρέπει να τονίσου-
με ότι υπάρχουν προηγούμενα 
προσφυγών ΠΑΕ στο Διοικητικό 
Εφετείο για ανάκληση αποφά-
σεων της ΕΕΑ και μια από αυτές 
ήταν η ΠΑΕ Ολυμπιακός. 

Συνοψίζοντας, αυτό που θα 
πρέπει να τονίσουμε είναι ότι 
από τη στιγμή που δεν υπάρχει 
διάθεση από Μαρινάκη και Σαβ-
βίδη να έρθουν σε συμβιβασμό 
και να οριοθετήσουν τις επιχει-
ρηματικές τους διαφορές και σε 
συνδυασμό με την ανυπαρξία 
της κυβέρνησης και την αδυνα-
μία της να δρομολογήσει εξελί-
ξεις, δύσκολα θα βρεθεί τρόπος 
διαχείρισης της κατάστασης 
στο ελληνικό επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο. Οπότε άπαντες θα 
περιμένουν τους εκπρόσωπους 
της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ να 
καθαρίσουν. Για να παραφρά-
σουμε μια λαϊκή ρήση από την 
εποχή της «αλλαγής» και του 
παπανδρεϊκού «σοσιαλισμού», 
όταν τα ελληνικά κέντρα αδυ-
νατούν, τότε οι εξελίξεις καθο-
ρίζονται από τα ξένα κέντρα της 
αντίδρασης.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Η είδηση ότι η ΟΥΕΦΑ 

τιμώρησε τη Μάντσεστερ Σίτι 
με δυο χρόνια αποκλεισμό από 
τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 
γιατί παραβίασε τους κανόνες 
του Financial Fair Play, ήταν μια 
από τις σημαντικότερες στην 
ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Η 
έρευνα έγινε από ανεξάρτητη 
επιτροπή της ΟΥΕΦΑ, διήρκεσε 
σχεδόν τρία χρόνια και από τα 
στοιχεία της προκύπτει ότι ο βα-
σικός σπόνσορας της ομάδας, η 
αεροπορική εταιρία Etihad, δεν 
έδωσε 75.000.000 ευρώ το 
χρόνο για να διαφημιστεί στη 
φανέλα της ομάδας και στο γή-
πεδο, αλλά, όπως φαίνεται στα 
λογιστικά τεφτέρια, έδωσε μόλις 
10.000.000 ευρώ και τα υπόλοι-
πα τα έδωσαν τα μέλη της διοί-
κησης της ομάδας. Οι μυημένοι 
γνώριζαν τις εξελίξεις και μόνο 
τυχαίο δεν είναι ότι η διοίκηση 
της Σίτι σε χρόνο ρεκόρ (μόλις 
ένα τέταρτο μετά την ανακοίνω-
ση της απόφασης), έβγαλε για 
μακροσκελή ανακοίνωση για το 
θέμα. Αν η Σίτι θέλει να αρθεί η 
τιμωρία της, θα πρέπει να κάνει 
σημαντικές διαρθρωτικές κινή-
σεις και όλα δείχνουν ότι στην 
καλοκαιρινή περίοδο πολλοί 
παίχτες από το σημερινό της 
ρόστερ θα μετακομίσουν σε 
άλλες πολιτείες.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Τα ξένα κέντρα της αντίδρασης…Δύο χιλιάδες είκοσι
δεν έχει τέλος η ύπνωση;

Οι περί τα κοσμικά και κοσμοϊστορικά ασχολούμενοι (πέρα 
από την τέρψη οφθαλμών που τους προσφέρει η στήλη με τη 
φωτογραφία της) μην ξεχάσουν τα γενέθλια του πολυχρονε-
μένου Ερντογάν που την Τετάρτη κλείνει τα 66 χρόνια του.

Ισως με πείτε ανώμαλη αλλά δεν σας το κρύβω
πεθύμησα λίγο «παιντί», λίγη Διαμαντοπούλου.

Μ' έπιασε ο ρομαντισμός, με πνίγουνε οι μνήμες
παλιούς καιρούς νοστάλγησα με τις καρικατούρες.

Εχουν και οι ημέρες τη 
σημειολογία τους. Τη 14η 
του Μάρτη επέλεξαν οι 
κρατούντες για να καθί-
σουν στον θώκο της Προ-
εδρίας της Δημοκρατίας 
την πρώτη γυναίκα πρό-
εδρο του νεοελληνικού 
μορφώματος. Την παγκό-
σμια ημέρα μπριζόλας και 
πεολειχίας! Τη μέρα θανά-
του του Μαρξ! Τη μέρα γε-
νεθλίων του Νίκου Ξανθόπουλου και του Σταύρου Ξαρχάκου…

- Διακόσια χρόνια πέρασαν. Πού 'ναι η φουστανέλα
Γκόλφω; Πού είναι τα σκουτιά και πού 'ναι τα τσαπράζια;

- Τάσο, αν θέλεις να τα δεις, ροβόλα προς τη Γιάννα
μα πρώτα δες τι έγραψε για δαύτηνε η μούσα:

Χέρια αβρά της Γιάννας μα μπαρουτοκαπνισμένα
με καρυοφύλλι στο ζερβό, δεξιά το καλαμάρι

διακόσια χρόνια ψάχνεται πάνω στις πασαρέλες
την κλαίει ο Μάρκος Μπότσαρης, την κλαίει ο Ανδρούτσος

την κλαίει κι ένας αφάγωτος καλοψημένος λούτσος.
Το ζήτημα είναι ότι το 67% του πληθυσμού στην Ελλάδα έχει 

λιγότερα από 983 ευρώ στην άκρη, ο ένας στους τρεις είναι 
άνεργος ή υποαπασχολούμενος, ένα στα τρία νοικοκυριά δεν 
μπορεί να πληρώσει λογαριασμούς. Η χώρα δεν έχει υγεία, 
παιδεία κ.α και είναι πολύ ψηλά σε όλους τους σχετικούς αρ-
νητικούς δείκτες (ΟΟΣΑ κλπ) στην ΕΕ και παγκόσμια. Αυτή 
είναι η πραγματικότητα, τα άλλα είναι λόγια.

Να σπέρνεις ανασφάλεια, ν' ασκείς τρομοκρατία
κεφάλι μη σηκώσουνε ποτέ τους οι ραγιάδες

και από πάνω να τους λες παχιά κι ωραία λόγια
δίπλα στην ανασφάλεια ελπίδες να φυτεύεις.

«Θα 'ναι φριχτό να φύγουμε έτσι, δίχως μια πίστη, έναν 
αγώνα, μια κραυγή, άνθρωποι που πεθάναν' δίχως μια αμυχή, 
άνθρωποι που διελύθησαν ησύχως» (Βύρων Λεοντάρης).

Εδώ Παππάς, εκεί Παππάς, πού είναι ο Αλέξης
της στήλης μέγας χορηγός με τις ωραίες λέξεις

που έπλεκε και έφτιαχνε πλίνθους τε και κεράμους;
Αυτοπεριορίστηκε, μειώθηκε η λαλιά του

γεωγραφικά, πολιτικά, θρησκευτικά κομμένα
μας άφησε φτωχότερους κι ας βγήκαν τόσοι άλλοι.

Ενίοτε η λαϊκή μούσα χάνει το μέτρο και γράφει πεζά: «…
Επιδίδονται διαρκώς σε μια αγωνιώδη προσπάθεια να εντυ-
πωσιάσουν ανθρώπους που δεν γουστάρουν, κάνοντας ή 
αγοράζοντας πράγματα που δεν χρειάζονται, με λεφτά που 
δεν έχουν, παρουσιάζοντάς τα σαν σπουδαία μέσα από μια 
διαδικασία που δεν καταλαβαίνουν…».

Κι εσύ λαέ βασανισμένε μην ξεχνάς: ο Κούλης
είν' ο καταλληλότερος, είναι και ο πιο σέξι

θα τονε δούμε με μαγιό σαν έρθει ο Ιούλης
σκόνη τον έκανε κι εδώ τον πλαδαρό Αλέξη.

Mega μας. Ξανά, επανειλημμένα mega μας. «Για τη δημο-
κρατία και την ενημέρωση», όπως ειπώθηκε.

- Γκόλφω να μη σε ξαναδώ με φράγκα να ψωνίζεις.
Κάρτα θα δίνεις. Μόνο αυτή! Ακόμα και για τσίχλες.

Γιατί αναβαθμίζεται η φορολοταρία
κι ίσως αλλάξει η τύχη μας τώρα πια με τον Κούλη.

Ας καταγράψουμε μερικούς δείκτες κυνωνικής και πολιτι-
κής σοβαρότητας: Ανθρωποι που βλέπουν χωράφια μια-δυο 
φορές το χρόνο (κι αυτές από μακριά), ρυθμίζουν τα αγροτικά. 
Ανθρωποι που ίσως να μην έχουν μπει ποτέ σε μέσα μαζικής 
μεταφοράς (πλην των ιπτάμενων βεβαίως-βεβαίως) ρυθμίζουν 
τα περί αυτά. Ανθρωποι άγαμοι και ανέραστοι λόγω… ιδεο-
λογίας και δόγματος, ρυθμίζουν τα οικογενειακά και τα περί 
τις ανθρώπινες σχέσεις. Χαρτογιακάδες των air conditions με 
απαλά χεράκια, κανονίζουν τα περί φτυάρια και κασμάδες.

Κλείνουμε με μια κυνωνική προσφορά των Αντικυνωνικών 
(προσοχή: περιέχεται διαφήμιση).

Καινούργιο αυτοκίνητο ή μεταχειρισμένο
αν θες να πάρεις, πήγαινε στον Πάνο τον Καμμένο.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά
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> Η φασιστικοποίηση καλά 
κρατεί.

> Τέρμα τα ηλεκτρικά πατίνια 
στο Μόντρεαλ.

> Εξακολουθούν να υπάρχουν 
αυτοί που μας κάνουν τη ζωή 
πατίνι.

> «Μετά την τραγική ιστορία 
της Βαλεντίν “ανακαλύψαμε” 
έναν κόσμο που εξελίσσεται 
δίπλα μας στο σκοτάδι. Παι-
διά που μισοζούν, παιδιά που 
αγνοούνται, παιδιά στα αζή-
τητα στην ελληνική κοινωνία» 
– www.tanea.gr, 20/02/2020. 
«Τραγική ιστορία». Που, σύμ-
φωνα με την πηγή, δεν έχει 
προοπτική «κάθαρσης».

> Φαγοπότι Τσικνοπέμπτης = 
«Ομοιοπαθητική προσπάθεια 
για την ευφορία της γης», Δημ. 
Λουκάτος, λαογράφος.

> Επανεμφάνιση ψώρας σε 
σχολεία της Θεσσαλονίκης.

> Οι… καλοί κουκουλοφόροι 
(υπόθεση NOVARTIS).

> Εικοσιτετράωρη απεργία 
18/02/2020.

> Θα υπάρξει συνέχεια;

> «Οταν απαιτούμε από το θέ-
ατρο να κάνει μονάχα αναγνω-
ρίσεις της πραγματικότητας, 
να κάνει διαφωτιστικές αναπα-
ραστάσεις της πραγματικότη-
τας, δεν απαιτούμε αρκετά. Το 
δικό μας θέατρο πρέπει να δι-
εγείρει τη διάθεση για τέτοιες 
αναγνωρίσεις και να οργανώ-
νει το κέφι για την αλλαγή της 
πραγματικότητας. Οι θεατές 
δεν πρέπει να ακούν μονάχα 
πώς απελευθερώνει κανείς 
τον Προμηθέα δεσμώτη, αλλά 
να μαθητεύουν στη διάθεση να 
τον απελευθερώνουν οι ίδιοι. 
Ολη η διάθεση και το κέφι που 
νιώθουν όσοι κάνουν εφευ-
ρέσεις και ανακαλύψεις, τα 
αισθήματα θριάμβου των (απ)
ελευθερωτών, είναι πράγματα 
που πρέπει να τα διδάξει το θέ-
ατρό μας». Μπέρτολτ Μπρεχτ.

> Παπάρης Πορδοψάλτε.

> «Χάθηκε τον Ιανουάριο ο 
στόχος για το πρωτογενές 

πλεόνασμα». Ωχ!

> Ρουκί (από Ιράκ): ΚΑΙ δαρ-
μένη (σπασμένο χέρι) από 
τους μπάτσους ΚΑΙ τελεί υπό 
απέλαση.

> Αληθινός φασισμός.

> Μέσα από την πόρτα μας…

> Μία Ξένη στον Αρειο Πάγο.

> Ιατροδικαστής Σ. Μπουζιά-
νης: όταν η επιστήμη γίνεται 
άθυρμα του ρατσισμού.

> Οι εκλογές στο Ιράν.

> Ο τίτλος της πηγής: «Τζέ-
φρι Πάιατ: Ολα τα ελληνικά 
νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα». 
Τι δήλωσε ο Πάιατ; «Ολα τα 
ελληνικά νησιά, ανεξαρτήτως 
μεγέθους, ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑ στην οριοθέτηση ΑΟΖ 
και υφαλοκρηπίδας». (Τα κε-
φαλαία δικά μας). Η πηγή: 
www.kathimerini.gr/1065607/
article/epikairothta/tzefri-
paiat-ola-ta-ellhnika-nhsia-
exoyn-yfalokrhpida.

> Υφαλοτρυπίδες…

> «…σε τομείς… όπως η Παι-
δεία, χρειάζεται “χειρουργι-
κή” εφαρμογή (σ.σ.: οι «μεταρ-
ρυθμίσεις»), ώστε οι όποιες 
αλλαγές να ριζώσουν στο 
εκπαιδευτικό σώμα». ΚΥΡΙΟ 
ΑΡΘΡΟ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», 
18/02/2020. Χειρουργείο (και 
ασθενής): οποία ομοιότης με 
χουντικό Γ. Παπαδόπουλο…

>  Η  δ ί κ η  Ν ε τ α ν ι ά χ ο υ 
(17/03/2020).

> «Οι Ελληνες αποταμιεύουν 
για τα γηρατειά – Στροφή 
στα ιδιωτικά συμβόλαια ώστε 
να ενισχύσουν τις συντάξεις 
τους». Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 
20/02/2020.

> Να μην ξεχνάμε ότι στην 
ελληνική (κοινοβουλευτική) 
αντιπροσωπεία στη συνεδρί-
αση του ΝΑΤΟ συμμετέχουν 
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ.

> Ο Μπακογιάννης και η πλα-
τεία Ομόνοιας.

> Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: 
για τους μισθούς λέξη…

> Είπαμε: δάσκαλος φτωχός, 
αμόρφωτος λαός.

> Καθαρός φασίστας ο δρά-
στης της δολοφονικής ένο-
πλης επίθεσης στο Χανάου 
της Γερμανίας. «Στην επιστο-
λή του ο Τομπίας αναφέρει, 
μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να 
εξοντωθούν κάποιοι άνθρωποι, 
η απέλαση των οποίων από τη 
Γερμανία δεν είναι πλέον εφι-
κτή». Auslaender raus, για να 
το θέσουμε πιο καθαρά…

> «Εντός των ορίων της ΕΕ οι 
δαπάνες για τις συντάξεις». «Η 
συνταξιοδοτική δαπάνη ως πο-
σοστό του ΑΕΠ περιορίζεται 
κατά το ίδιο έτος (σ.σ. 2020) 
από 14,8% σε 14,6%…».

> Αναπτυσσόμεθα.

> Με θυσίες.

> Λιτότητα, δηλαδή.

> Εσαεί;

> «Αγαπημένα τραγούδια πα-
ρουσιάζει ο Δ. Σαββόπουλος». 
Δικά του;

> Χολή του Πάσχο(ντος) Μαν-
δραβέλη κατά (οιασδήποτε 
στην ουσία) απεργίας: Η ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ, 
19/02/2020, «Οι εκλεκτικές 
απεργίες».

> Εφ’ ώ ετάχθη.

> Και αμείβεται…

> Το (βρετανικό) σύστημα πό-
ντων για μετανάστες.

> Της γης τους αποδιωγμέ-
νους.

> «Η σταθερότητα στην Ελ-
λάδα αποκαταστάθηκε», 
θέλει να πιστεύει ο Βασ. Κω-
στούλας, www.kathimerini.gr, 
19/02/2020, «Ανάλυση: “Γιατί 
δεν επιστρέφω ακόμη στην 
Ελλάδα”». «Υπεραισιοδοξία» 
σε βαθμό κακουργήματος…

> «Στον κ. Κ. το στοχαστή πήγε 
ένας κουτός μαθητής και του 
είπε: Στην Αμερική υπάρχει 
ένα μοσχάρι με πέντε κεφά-
λια. Τι έχεις να πεις πάνω σ’ 
αυτό; Τίποτα, αποκρίθηκε ο κ. 
Κ. Ο κουτός μαθητής χάρηκε 

τότε και του είπε: Οση περισ-
σότερη η σοφία σου, τόσα θα 
μπορούσες να πεις. Ο κουτός 
περιμένει πολλά. Αυτός που 
στοχάζεται λέει λίγα». Μπ. 
Μπρεχτ.

> Ταμάμ.

> Ο Τσίπρας, το «κράτος δικαί-
ου», η σύνοδος του Ευρωπαϊ-
κού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

> Ο ανασχηματισμός.

> Του καλοκαιριού.

> Καλοκαιρινή ραστώνη.

> Κοινωνία: The Sounds of 
Silence.

> «13η σύνταξη: Η κατάργησή 
της χρηματοδοτεί τις αυξή-
σεις – Μειώνεται η μέση ετή-
σια σύνταξη». www.ethnos.gr, 
20/02/2020.

> Για να μη μας παραμυθιά-
ζουν.

> Με την προπαγάνδα των… 
ψίχουλων.

> Και την… καημένη την οικο-
νομία που δεν αντέχει…

> Γι’ αυτό και μεις πρέπει να 
ψωμολυσσάμε…

> Η κοινή ελληνοαμερικάνικη 
άσκηση με μαχητικά ελικόπτε-
ρα.

> Διότι «ανήκομεν εις την Δύ-
σιν».

> Το σχέδιο νόμου για το 
«προσωπικό ασφαλείας» των 
συγκοινωνιακών μέσων σε πε-
ρίπτωση απεργιών.

> Γιατί όχι και Berufsverbot…

> Κράτος δικαίου…

> Απλά, αστικό κράτος.

> Εξακολουθούν τα ΜΜΕ: «κο-
ροναϊός».

> Βαθειά γνώση της γλώσσας…

> «Ο φονικός ιός δεν ξεκίνη-
σε από τη Γουχάν, σύμφωνα 
με το BBC». www.ethnos.gr, 
19/02/2020.

> Μάααστα.
Βασίλης

Λέσβος: αληθινός φασισμός.

Ωρα πολλή τον έβλεπαν να λάμπει.
Μέχρι το τέλος

Πάλευε να καταχτήσει την ακτή. Ωσπου η πτώση του
τον γκρέμισε. Γίνηκε

Εκείνο που φοβόταν. Τον εχθρό του
Δεν μπόρεσε να θανατώσει, κι ο ίδιος δεν έμεινε στη ζωή.

Στο συναγωνιστή του όμως
Αφηκε τον εχθρό αδυνατισμένο.

(Μπ. Μπρεχτ – «Για τη φιλοσοφία και τον μαρξισμό»)

  Dixi et salvavi animam meam

u Γελάσαμε όλοι και όλες με τη «Λό-λα-να-έ-να-μή-λο» ομι-
λία της γαλάζιας βουλευτίνας Κατερίνας Μονογυιού, beauty 
therapist της Μυκόνου. Ας ασχοληθούμε τώρα και με τη σο-
βαρή πλευρά, που δεν αφορά μόνο την ίδια αλλά και το κόμμα 
της και τον πρωθυπουργό Κούλη. Πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα 
της Βουλής, διαπιστώνουμε ότι για την Αικατερίνη Μονογυι-
ού δεν υπάρχει κανένα βιογραφικό στοιχείο (εν αντιθέσει με 
τους υπόλοιπους βουλευτές). Πράγμα παράξενο για μια βου-
λευτίνα που διατηρεί λαμπερή προσωπική ιστοσελίδα (www.
katerinamonogiou.gr). Δεν είχε βάλει ποτέ το βιογραφικό της 
στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής ή το είχε βάλει και το 
τράβηξε για να κάνει διορθώσεις; Από βιογραφικό της που βρή-
καμε στο Ιντερνετ (μετά την εκλογή της) πληροφορούμαστε 
ότι γεννήθηκε το 1983 και μεγάλωσε στη Μύκονο. Απορούμε 
γιατί δεν αναφέρει ότι στις 30 Αυγούστου του 2003 ήταν φι-
ναλίστ στον «13ο Διαγωνισμό Ομορφιάς» στο Ξυλόκαστρο και 
στέφθηκε Miss BEAUTY (υπάρχουν οι σχετικές φωτογραφίες). 
Τέλος πάντων, εμάς μας ενδιαφέρει ότι «είναι πτυχιούχος της 
σχολής Διατροφής και Διαιτολογίας του Ανώτατου Τεχνολογι-
κού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ε.Ι.) της Κρήτης με μεταπτυ-
χιακό δίπλωμα Msc CIDESCO με ειδικότητα beauty therapist». 
Μsc, ήτοι master of science, από τον/την/το CIDESCO. Tι είναι 
αυτό; Κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού; Δεν είναι δύσκο-
λο να το ανακαλύψει κανείς. Η CIDESCO INTERNATIONAL 
είναι η «διεθνής ομοσπονδία αισθητικής και κοσμετολογίας», 
η οποία έχει εθνικούς κλάδους σε διάφορες χώρες. Εχει και 
στην Ελλάδα: «CIDESCO HELLAS Επιμορφωτικός Σύλλογος 
Αισθητικής, Κοσμετολογίας, Ομορφιάς και υγείας», όπως μας 
πληροφορεί η ιστοσελίδα του (cidescohellas.gr). Είναι δυ-
νατόν ένας επιμορφωτικός σύλλογος να δίνει μεταπτυχιακά 
διπλώματα επιπέδου μάστερ;  Στην ιστοσελίδα διαβάζουμε: 
«Μεταπτυχιακό δίπλωμα CIDESCO International - Αισθη-
τικοί που έχουν προϋπηρεσία αποδεδειγμένη τριών ετών και 
πλέον, μπορούν να παρακολουθήσουν ένα σύντομο εντατικό 
πρόγραμμα μαθημάτων θεωρίας και πρακτικής, για να δώσουν 
εξετάσεις σε επιτροπή εξεταστών της CIDESCO International, 
για να αποκτήσουν το Post Graduating International Diploma 
(Master της Αισθητικής), διεθνώς αναγνωρισμένο και στις 5 
ηπείρους». Οπως βλέπετε, το… «master της αισθητικής» είναι 
ένα διαφημιστικό κόλπο. Δεν τολμούν να γράψουν ότι πρόκει-
ται για Msc. Επισήμως το ονομάζουν «μεταπτυχιακό διεθνές 
δίπλωμα». Παίρνεις ένα χαρτί και το κρεμάς στον τοίχο του 
μαγαζιού για ευνόητους λόγους. Κρεμάς και το πιστοποιητικό 
παρακολούθησης του σεμιναρίου «Κβαντική Βιοανάδραση, 
μέθοδος για αντιμετώπιση αιτιών και προβλημάτων παχυσαρ-
κίας, κυτταρίτιδας», ψαρώνει η πελάτισσα (ή ο πελάτης) και το 
λέει και σ' άλλους ότι βρήκε μια καταπληκτική μπιούτι θέρα-
πιστ. Περιττεύει να πούμε ότι για να πάρει κάποιος/α Μsc θα 
πρέπει, αφού πάρει το πτυχίο του, να «φάει» άλλη μια διετία 
σπουδών (και όχι «σύντομο εντατικό πρόγραμμα μαθημάτων 
θεωρίας και πρακτικής»). Οπως βλέπουμε, τριτώνει το κακό με 
τους δεξιούς που επικαλούνται ανύπαρκτους επιστημονικούς 
τίτλους σπουδών. Εχει τίποτα να μας πει ο Κούλης; Ρητορικό 
είναι, φυσικά, το ερώτημα.

u Από το εσωτερικό του ιστορικού δημοτικού σχολείου των 
Κορυσχάδων. Εκεί που το ΕΑΜ συγκάλεσε την πρώτη (και μο-
ναδική μέχρι στιγμής) Ελεύθερη Βουλή των Ελλήνων, μέσα 
στη ναζιστική σκλαβιά.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Απατεωνίσκοι
Τώρα, για ό,τι με αφορά, δεν ανήκει σ’ εμένα η τι-

μή ότι ανακάλυψα την ύπαρξη των τάξεων στη σύγ-
χρονη κοινωνία, όπως και την πάλη που διεξάγουν 
ανάμεσά τους. Πολύ πριν από μένα αστοί ιστορικοί 
είχαν εκθέσει την ιστορική ανέλιξη αυτής της πάλης 
των τάξεων και αστοί οικονομολόγοι είχαν περιγρά-
ψει την οικονομική της ανατομία. Το νέο που έφερα 
είναι: 1ο ότι απόδειξα ότι η ύπαρξη των τάξεων είναι 
συνδεδεμένη με καθορισμένες ιστορικές φάσεις της 
ανάπτυξης της παραγωγής. 2ο ότι η πάλη των τάξεων 
οδηγεί αναγκαστικά στη δικτατορία του προλεταριά-
του. 3ο ότι η ίδια αυτή δικτατορία δεν αντιπροσωπεύ-
ει παρά μια μετάβαση προς την κατάργηση όλων των 
τάξεων και προς μια κοινωνία χωρίς τάξεις.

Καρλ Μαρξ, Επιστολή στον Βάιντεμαγιερ, 5.3.1852
Αν θα κοιτάξεις το τελευταίο κεφάλαιο του έργου 

μου «Η 18η Μπρυμαίρ», θα δεις ότι σαν κατοπινή 
προσπάθεια της Γαλλικής Επανάστασης κηρύγνω: 
να μην περάσει τη γραφειοκρατική - στρατιωτική 
μηχανή απ' το ένα χέρι στο άλλο, όπως γίνονταν ως 
τώρα, αλλά να την τσακίσει (zerbrechen), και τέτοιος 
ακριβώς είναι ο προκαταρκτικός όρος κάθε πραγμα-
τικής λαϊκής επανάστασης στην ήπειρο.

Καρλ Μαρξ, Επιστολή στον Κούγκελμαν, 12.4.1871
Σταχυολογούμε δυο από τις πολλές αναφορές των 

κλασικών στο ζήτημα της εξουσίας για να σχολιάσου-
με μια αποστροφή του απολογιστικού (λέμε τώρα) 
κειμένου των «τριών σοφών» του ΣΥΡΙΖΑ (Δραγασά-
κης, Μπαλτάς, Δρίτσας). «Πολλές φορές και με πολλές 
αφορμές διαπιστώθηκε ότι, ενώ είχαμε την κυβέρνηση, 
δεν είχαμε την εξουσία», αναφέρει το κείμενο.

Δε θα παρακολουθήσουμε τους αρθρογράφους των 
φιλοκυβερνητικών Συγκροτημάτων, που προσπαθούν 
να ξαναζεστάνουν τη θεωρία του… λενινιστικού ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Πρόκειται για -επιεικώς γελοία- κιτρινιά. Ο Τσίπρας 
και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν δώσει τις εξετάσεις τους και πή-
ραν… πτυχίο από ιμπεριαλιστές ηγέτες όπως η Μέρκελ, 
ο Ολάντ, ο Μακρόν, ο Ρέντσι (για να μείνουμε μόνο 
στους Ευρωπαίους και να μην «πεταχτούμε» στην άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού).

Οταν αναφέρονται σε έλεγχο της εξουσίας, ανα-
φέρονται καθαρά στον έλεγχο του αστικού κρατικού 
μηχανισμού ώστε αυτός -εκτός της βασικής καταπιε-
στικής και εκμεταλλευτικής του λειτουργίας- να δου-
λεύει και για το συμφέρον του δικού τους κόμματος. 
«Τη δεύτερη φορά Αριστερά να ελέγξουμε όλους τους 
αρμούς της εξουσίας», είπε ο Τσίπρας μιλώντας στους 
κεντροεπίτροπους του ΣΥΡΙΖΑ. Και για να γίνει κατα-
νοητός, έφερε ως παράδειγμα τον πρώην αρχιμπάτσο, 
λέγοντας ότι αυτός δούλευε για λογαριασμό των πολι-
τικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ.

Οταν, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται σε έλεγχο της 
εξουσίας, εννοεί να έχει δικούς του μπάτσους, δικούς 
του καραβανάδες, δικούς του δικαστές, δικούς του δη-
μοσιογράφους, δικά του στελέχη σε όλες τις κρίσιμες 
κρατικές υπηρεσίες, ώστε ο κρατικός μηχανισμός να 
δουλεύει ψηφοθηρικά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή, άλλω-
στε, είναι η παράδοση του αστικού πολιτικού συστήμα-
τος στην Ελλάδα. Τα κόμματα εξουσίας μπορούν και 
επανδρώνουν με δικά τους στελέχη τα ηγετικά πόστα 
του κρατικού μηχανισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ως φρέσκο κόμ-
μα εξουσίας, δεν είχε προλάβει να έχει επαρκή αριθμό 
τέτοιων στελεχών. Γι' αυτό και στηρίχτηκε στους διάφο-
ρους «Ρασπούτιν». Τεσσεράμισι χρόνια στην κυβέρνη-
ση και με γερές δόσεις πρώην πασόκων στις γραμμές 
του, κατάφερε να φτιάξει το μηχανισμό που θα του 
χρειαστεί όταν επανέλθει στην κυβέρνηση.

Δεν πρόκειται, λοιπόν, για λενινισμό και επαναστα-
τικές αλλαγές, δεν πρόκειται για συντριβή του αστικού 
κρατικού μηχανισμού (που έχει νόημα μόνο όταν συ-
νοδεύεται με σοσιαλιστικά μέτρα στην οικονομία, που 
έχουν στο κέντρο τους την απαλλοτρίωση των καπιτα-
λιστών), αλλά για την ιδιαίτερη σύνδεση ενός αστικού 
κόμματος εξουσίας με τον αστικό κρατικό μηχανισμό, 
όχι για να αλλάξει τη λειτουργία του, αλλά για να επω-
φεληθεί κομματικά απ' αυτήν.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΛίγες ώρες μετά την αποχώ-
ρηση των ελλήνων βουλευ-

τών από την Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του ΝΑΤΟ, σε μια 
μεγαλειώδη εκδήλωση εθνικής 
υπερηφάνειας (μόνο οι φουστα-
νέλες και τα τσαρούχια έλειπαν), 
μαζεύτηκαν «αι γενεαί πάσαι» 
των «ρεαλιστών» (τους λες και 
«λαγούς») για να αναπέμψουν 
ύμνους στο Διεθνές Δικαστήριο 

της Χάγης και να ζητήσουν να 
μπουν μπροστά οι διαδικασίες 
προσέγγισης με την Τουρκία 
για μια από κοινού προσφυγή 
που θα οδηγήσει στην εξάλειψη 
της έντασης και των πολεμικών 
απειλών.

Στις Βρυξέλλες, η ομάδα των 
βουλευτών που συμμετείχε στην 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση 
του ΝΑΤΟ (Γιαννάκου και Βο-
λουδάκης της ΝΔ, Τζάκρη και 
Κάτσης του ΣΥΡΙΖΑ, Λοβέρδος 
του ΚΙΝΑΛ) αναγκάστηκε να 
αποχωρήσει, διότι ο βρετανός 
πρόεδρος δεν τους άφηνε να 
σταυρώσουν κουβέντα. Ιδού 
πώς περιέγραψαν τα γεγονότα 
σε κοινή δήλωσή τους (και γαμώ 
τις εθνικές ενότητες): 

«Κατά τη διάρκεια των εργασι-
ών της Κοινοβουλευτικής Συνέ-
λευσης του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλ-
λες, ως Ελληνική Αντιπροσωπεία 
θέσαμε με έμφαση το ζήτημα της 
συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης 
η οποία παραβιάζει το Διεθνές 
Δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της Ελλάδας.

Στη συζήτηση που ακολού-
θησε μετά από τοποθέτηση του 
Πρεσβευτή της Τουρκίας στο 
ΝΑΤΟ, αφ’ ενός ζητήσαμε να 
λάβουμε απαντήσεις σχετικά με 
το ζήτημα της παραβίασης των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
Ελλάδας και αφ’ ετέρου επιδι-
ώξαμε να ενημερώσουμε τους 
συναδέλφους μας των λοιπών 
χωρών μελών του ΝΑΤΟ για 
τις παράνομες ενέργειες της 
Τουρκίας και τους κινδύνους 
ανάφλεξης που προκαλούν στην 
περιοχή. (…)

Ο Προεδρεύων των εργασιών 
συστηματικά μας διέκοπτε στις 
τοποθετήσεις και τις ερωτήσεις 
μας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη 
των θέσεών μας.    Αφού έστω και 
διακοπτόμενοι ολοκληρώσαμε 
τις τοποθετήσεις μας, η Αντιπρο-
σωπεία μας αποχώρησε από την 
αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρί-
ας, καταγγέλλοντας τη στάση του 
Προεδρεύοντος».

Και πήραν μια στενοχώρια 
άλλο πράμα ο προεδρεύων και 
οι εκπρόσωποι των ισχυρών 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων… Το 
μήνυμα ήταν σαφές: το ΝΑΤΟ 
έχει πιο σοβαρά ζητήματα από 
τα ελληνοτουρκικά, γι' αυτό 

πάψτε να κλαψουρίζετε και να 
μας ζαλίζετε.

Πάμε τώρα στα σοβαρά. Στην 
εκδήλωση που έγινε το βράδυ 
της περασμένης Τετάρτης στο 
Ωδείο Αθηνών, με διοργανωτή 
το ΕΛΙΑΜΕΠ, το «μαγαζί» που 
διηύθυνε επί μακρόν ο Ντόκος, 
προτού ο Μητσοτάκης τον κάνει 
αναπληρωτή σύμβουλο εθνικής 
ασφαλείας, το ερώτημα που τέ-
θηκε ήταν «αν μας συμφέρει η 
Χάγη». Ο Ντόκος δεν ήταν στο 
πάνελ, για ευνόητους λόγους. 
Τόσα έχει πει για «συνεκμετάλ-
λευση» και προσφυγή στη Χάγη, 
δε χρειαζόταν να βαρύνει με 
μια ακόμα τοποθέτηση το κλίμα 
στο Μαξίμου. Υπήρχαν, άλλω-
στε, άξιοι αντικαταστάτες του, 
ορισμένοι και με μεγαλύτερο 
«ειδικό βάρος» από το δικό του 
στην εγχώρια πολιτική σκηνή: 
η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου, ο Γιώργος 
Κατρούγκαλος (και οι τρεις 
πρώην υπουργοί Εξωτερικών) 
και ο Χρήστος Ροζάκης (πρώην 
υφυπουργός Εξωτερικών και πά-
ντα «κολλητός» του Σημίτη), με 
συντονιστή τον Λουκά Τσούκαλη 
(πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, επίσης 

σημιτικό). O Kατρούγκαλος 
έλειπε από το πάνελ, γιατί μίλη-
σε από το νοσοκομείο (λόγω του 
πρόσφατου τραυματισμού του).

Συνοψίζοντας στο τέλος εκ-
δήλωσης ο Τσούκαλης είπε πως 
«το σημαντικότερο κέρδος απ' 
αυτήν ήταν η συμφωνία των τρι-
ών μεγαλύτερων κομμάτων της 
χώρας στην αναγκαιότητα να 
συνεχιστεί ο διάλογος με την 
Τουρκία. Οχι ένας αφηρημένος 
διάλογος, αλλά διερευνητικές 
επαφές με φόντο τη Χάγη. Οχι 
παρά την ένταση ανάμεσα στις 
δύο χώρες, αλλά ακριβώς λόγω 
της έντασης αυτής». Τα εντός 
εισαγωγικών προέρχονται από 
σχόλιο δημοσιογράφου των 
«Νέων» του Μαρινάκη, που 
δημοσιεύτηκε την επομένη. 
Εχουμε γράψει και άλλη φορά, 
ότι η ναυαρχίδα του Συγκροτή-
ματος Μαρινάκη, όπως και η 
«Καθημερινή», έντυπα γνωστά 
για τους δεσμούς της με Την 
Πρεσβεία, επιμένουν πολύ στη 
γραμμή «πάμε τώρα στη Χάγη, 
πριν αναγκαστούμε να πάμε 
έχοντας προηγουμένως υποστεί 
μια εθνική ήττα».

«Η προσφυγή στη Χάγη είναι 

ο πιθανός τελικός σταθμός μιας 
διαδρομής που περιλαμβάνει 
πολλά πιθανά στάδια», είπε ο 
Γιωργάκης, που τόνισε με έμφα-
ση: «Πρέπει να γίνει σημαία της 
Ελλάδας η θέση υπέρ της ισχύος 
του δικαίου. Τι φοβόμαστε; Μην 
τουρκέψουμε;»! Δεν παρέλειψε 
να προειδοποιήσει: «Οσοι ισχυ-
ρίζονται ότι πρέπει να προβούμε 
σε μονομερείς ή στρατιωτικού 

τύπου κινήσεις οφείλουν να ανα-
λογιστούν ότι και αυτές μπορεί 
να έχουν δυσανάλογο κόστος ή 
να οδηγήσουν τη χώρα σε δια-
πραγματεύσεις υπό πίεση».

Πιο επιθετική η Ντόρα, την 
έπεσε στους «Σαμαράδες», χω-
ρίς φυσικά να πει ονόματα: «Στη 
μακρά ιστορία της Ελλάδας, το 
μεγαλύτερο κόστος για τη χώρα 
έχει προέλθει από διχασμούς σε 
θέματα εξωτερικής πολιτικής 
τα οποία συχνά ποδοσφαιρο-
ποιούνται… Μετά λύπης μου 
παρατηρώ πως η Ελλάδα βαδί-
ζει πάλι ταχύτατα προς αυτήν 
την κατεύθυνση… Στον δημόσιο 
διάλογο για την εξωτερική πολι-
τική επικρατεί μια επιφανειακή 
προσέγγιση, επιπολαιότητα 
ανάλυσης και εκτίμησης και 
προσφυγή σε δημαγωγικούς 
χειρισμούς συναισθηματικά 
φορτισμένων θεμάτων… απόλυ-
τος λαϊκισμός», πράγμα το οποίο 
«καθιστά πολύ δύσκολη και την 
άσκηση της εξωτερικής πολιτι-
κής από την όποια κυβέρνηση». 
Οπως σημείωσε, «οι διαφορές 
μας με την Τουρκία μπορούν να 
λυθούν μόνο πολιτικά. Δεν θα 
λυθούν στρατιωτικά… Θα είναι 
μείζον λάθος της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής εάν πε-
ριμένουμε από τρίτους να μας 
βάλουν να κάτσουμε στο τραπέ-
ζι των διαπραγματεύσεων, διότι 
τότε θα κάτσουμε αδύναμοι στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 
Εμείς πρέπει να έχουμε την πρω-
τοβουλία των κινήσεων».

Ο Κατρούγκαλος είπε ότι πρέ-
πει «να είναι και συνείδηση της 
δικής μας πλευράς ότι η συμπε-
ρίληψη της Τουρκίας στην ενερ-
γειακή εξίσωση της Ανατολικής 
Μεσογείου μπορεί να γίνει με 
όρους διεθνούς δικαίου και να 
είναι αμοιβαία επωφελής».

ΥΓ. «Η Τουρκία μπορεί να γί-
νει ενεργειακό σταυροδρόμι λό-
γω της γεωγραφικής της θέσης», 
δήλωσε μεταξύ πολλών άλλων 
ο ανθύπατος Τζέφρι Πάιατ, σε 
εκδήλωση που οργάνωσε το 
«μαγαζί» της Διαμαντοπούλου, 
επίσης την περασμένη Τετάρτη. 
Μ'  άλλα λόγια, η αμερικάνικη 
ενεργειακή στρατηγική περι-
λαμβάνει την Τουρκία, δεν την 
αποκλείει. Αυτό ήταν το μήνυμα 
του Πάιατ.

Στη μέγγενη του
μετα-Μνημόνιου

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την εξάμηνη παράτα-
ση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα, όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 (μέρος του 
αποκαλούμενου “two-pack“). 

Η παράταση αυτή είναι σύνηθες και αναμενόμενο διαδικα-
στικό στάδιο, το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να συνεχίσει 
να στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας να ολοκληρώσει 
την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο 
πλαίσιο του προγράμματος σταθερότητας. 

Η επόμενη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας θα δημοσιευτεί 
στο πλαίσιο της χειμερινής δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμή-
νου, εντός του τρέχοντος μηνός».  

Η ανακοίνωση εκδόθηκε την περασμένη Τετάρτη από την 
Κομισιόν. Η διαδικασία περιγράφεται ως τυπική, σ’ εμάς όμως 
υπενθυμίζει ότι η χώρα δεν έχει βγει από τα Μνημόνια. Το 
μετα-Μνημόνιο, που υπέγραψαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, προβλέπει 
«ενισχυμένη εποπτεία» και οι υπηρεσίες της Κομισιόν δεν ξε-
χνούν την ανανέωσή της ανά εξάμηνο.

Και βέβαια, δεν παραλείπουν να προκαλέσουν τον ελληνι-
κό λαό. Να μας βοηθήσουν θέλουν! Εμείς, βέβαια, ξέρουμε 
ότι «οι μεταρρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος σταθερότητας» δεν είναι παρά το πακέτο των 
αντεργατικών και αντιλαϊκών μέτρων, που εξασφαλίζουν τη 
μέγιστη κερδοφορία του κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου.

Από πού πάνε για τη Χάγη;


