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τους εισαγγελέας δεν είχε πρότε-
ρο έντιμο βίο και η τοποθέτησή 
της στη θέση αυτή έγινε με ψή-
φους 6 έναντι 5. 

Το υπάρχον θεσμικό πλαίσι-
ο που επιτρέπει τις τηλεφωνικές 
υποκλοπές, πρέπει να καταργη-
θεί και να υπάρξει πολιτικός 
έλεγχος της ΕΥΠ από ειδική κοι-
νοβουλευτική επιτροπή. 

Οι υποκριτικές φωνές του 
ΣΥΡΙΖΑ δεν πείθουν κανένα, α-
φού μια ματιά στις ετήσιες εκθέ-
σεις πεπραγμένων της Αρχής 
Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών ΑΑΔΕ, απο-
δεικνύει ότι το πάρτι των υπο-
κλοπών, συνεχιζόταν αμείωτο 
έχοντας μάλιστα αυξητική τάση 
και  επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. 

Και κάτι τελευταίο αλλά ση-
μαντικό. Η έρευνα που διέταξε ο 
εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 
για το πώς διέρρευσαν και όχι 
γιατί και από ποιους έγιναν και 
γίνονται οι τηλεφωνικές υποκλο-
πές, έγινε για να κλείσει στόματα 
και να προλάβει νέες αποκαλύ-
ψεις. Και όποιος κατάλαβε, κατά-
λαβε!!! 

Η δήλωση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, σχετικά με τις τηλε-
φωνικές υποκλοπές περιέχει 
μόνο φτηνές δικαιολογίες και 
αόριστες υποσχέσεις για ενίσχυ-
ση της εποπτείας της ΕΥΠ και 
ούτε λόγος για την ανάληψη πο-
λιτικής ευθύνης για το μεγάλο 
αυτό αντιδημοκρατικό ολίσθημα. 

Η επίκληση από τον Πρω-
θυπουργό λόγων εθνικής ασφά-
λειας, σκοτεινών δυνάμεων και 
εξωτερικών και εσωτερικών (;;;) 
εχθρών για το αντιδημοκρατικό 
ατόπημα των τηλεφωνικών υπο-
κλοπών πολιτικών προσώπων, 
ακτιβιστών και δημοσιογράφων, 
είναι χοντρό πολιτικό δούλεμα – 
κοροϊδία και επίδειξη προκλητι-
κής αλαζονείας στον ελληνικό 
λαό. 

Με το επιχείρημα ότι δεν 
ήξερε τίποτε όταν η ΕΥΠ υπάγε-
ται απευθείας σε αυτόν μας λέει 
ότι είναι ανίκανος. Η πραγματι-

κότητα βέβαια είναι διαφορετική 
καθώς ο Διοικητής της ΕΥΠ δεν 
κάνει τίποτε χωρίς να τον ενημε-
ρώσει με καθημερινή γραπτή 
αναφορά πόσο μάλλον όταν 
πρόκειται για Ευρωβουλευτή και 
αρχηγό κόμματος. Επομένως, ο 
κύριος Μητσοτάκης γνώριζε ότι 
γίνονταν τηλεφωνικές υποκλο-
πές σε πολιτικούς και δημοσιο-
γράφους, δεν τις σταμάτησε ή 
και τις ενέκρινε και θα έπρεπε να 
αναλάβει πλήρως τις πολιτικές 
του ευθύνες και να μην κρύβεται 
πίσω από παραιτήσεις πολιτικά 
υφισταμένων του. 

Οι δήθεν «νομότυπες» υπο-
κλοπές, που φτάνουν μέχρι και 
25.000 ετησίως, κρύβουν κάθε 
λογής παραβίαση του απορρή-
του των τηλεφωνικών συνομι-
λιών και της ίδιας της δημοκρατί-
ας από το κράτος και το παρα-
κράτος. Πόσο μάλλον όταν η αρ-
μόδια να ελέγχει τη νομιμότητά 



ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

Πρόσφατα ακούσαμε από 
την κυβέρνηση ότι η Ελλάδα 
βγήκε απ’ τα μνημόνια και από 
την ενισχυμένη εποπτεία. Το 
λένε και το ξαναλένε αλλοιώνο-
ντας την πραγματικότητα και την 
καθημερινότητα η οποία όμως 
δεν κρύβεται. 

Δύο είναι τα επίπεδα που 
δείχνουν την πραγματική εικόνα. 

Το πρώτο έρχεται από την 
Ε.Ε. η οποία απαιτεί την ολο-
κλήρωση των προαπαιτούμε-
νων όπως τους πλειστηρια-
σμούς Λαϊκών κατοικιών 
και  προειδοποιεί  ότι οι χώρες 
με υψηλό δημόσιο χρέος, όπως 
η Ελλάδα, θα πρέπει να δείξουν 
προσοχή στη λήψη στοχευμέ-
νων μέτρων και επιστροφή σε 
εξοντωτικά πρωτογενή πλεονά-
σματα, με στόχο τη μείωση του 
χρέους. Επιπρόσθετα θυμίζουμε 
ότι οι δημοσιονομικοί περιορι-
σμοί ισχύουν μέχρι το 2060. Α-
πό την άλλη μεριά ο ΣΥΡΙΖΑ 
διεκδικεί την πατρότητα της 
«εξόδου» και των δημοσιονομι-
κών περιορισμών μέχρι το 2060. 

Το δεύτερο έχει να κάνει με 
την ακρίβεια που συνεχίζει να 
τραβάει την ανηφόρα. 

Σε προηγούμενο άρθρο μας 
με στοιχεία που πήραμε από 
την ελληνική στατιστική υπηρε-
σία αναδείξαμε ότι με τη σύγκρι-
ση του Γενικού Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτής (ΔΤΚ) του μηνός 
Ιουλίου 2022 με τον αντίστοιχο 
Δείκτη του Ιουλίου 2021 προέ-
κυψε αύξηση 11,6% και ότι ο 
μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου 
Αυγούστου 2021 – Ιουλίου 
2022, σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου 
Αυγούστου 2020 – Ιουλίου 
2021, παρουσίασε αύξηση 
7,1%. 

Η αύξηση στο καλάθι της 
νοικοκυράς και στα είδη πρώτης 
ανάγκης είναι πολύ μεγαλύτερη 
καθώς στο ίδιο δελτίο αναφέρε-
ται ότι τα είδη διατροφής αυξή-
θηκαν 13% η στέγαση 30,9 αύ-
ξηση της τα είδη οικιακής χρή-
σης 8,2% και οι μεταφορές 
20,6%. 

Σήμερα μαζί με την «έξοδο» 

από την ενισχυμένη εποπτεία 
ανακοινώθηκαν νέες αυξήσεις 
στο ηλεκτρικό ρεύμα από τη ΔΕ-
Η οι οποίες σηματοδοτούν αυξή-
σεις στο ρεύμα και από τους 
άλλους παρόχους αλλά και νέο 
κύκλο αυξήσεων στα είδη πρώ-
της ανάγκης. 

Όλα αυτά συμβαίνουν την 
ώρα που οι μισθοί, οι συντάξεις, 
οι πάσης φύσεως κοινωνικές 
παροχές παραμένουν καθηλω-
μένα και όλο και μεγαλύτερα 
τμήματα του ελληνικού Λαού 
σπρώχνονται στη φτώχεια η 
οποία σύμφωνα με τη στατιστική 
υπηρεσία τον Ιούλιο του 22 α-
νήλθε σε 29,6% και περίπου σε 
3.000.000 συνανθρώπους μας. 

Η κατάσταση αυτή προκειμέ-
νου να αναστραφεί απαιτούνται 

Ουσιαστικές αυξήσεις στους 
μισθούς, στις συντάξεις και στις 
κοινωνικές παροχές 

Έλεγχος και δραστική μείω-
ση της τιμής των καυσίμων και 
της ενέργειας 

Έλεγχος και μείωση των τι-
μών στα είδη πλατιάς Λαϊκής 
κατανάλωσης 

Μείωση της έμμεσης φορο-
λογίας, πάγωμα ενοικίων, εξώ-
σεων, πλειστηριασμών και στή-
ριξη των στεγαστικών αναγκών. 

Για την αντιμετώπιση πολ-
λών από τα παραπάνω, εκτός 
από την απεμπλοκή από την 
Ε.Ε., απαιτείται η απεμπλοκή 
μας από το άρμα του ΝΑΤΟ και 
των ΗΠΑ, το σταμάτημα της σύ-
γκρουσης με την Ρωσία η οποία 
εκτός των άλλων επηρεάζει το 
σύνολο της ελληνικής οικονομί-
ας, η άρση των κυρώσεων σε 
βάρος της και ο τερματισμός του 
πολέμου. 

Οι διεκδικήσεις αυτές αποτε-
λούν σήμερα την προμετωπίδα 
των διεκδικήσεών μας και είναι 
αυτές που θα πρέπει να κυριαρ-
χήσουν το επόμενο διάστημα, 
απέναντι σε νέα και παλαιά κυ-
βερνητικά παραμύθια που θα 
ακουστούν στη Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης. 



Όλη η Ευρώπη αδυνατεί ή 
μάλλον δεν θέλει να αποδεχτεί 
ότι η συνεχιζόμενη αντιπαρά-
θεση με τη Ρωσία μεγεθύνει το 
ενεργειακό πρόβλημα και μο-
ναδικός κερδισμένος είναι οι 
ΗΠΑ. 

Οι ΗΠΑ αρχικά πίεσαν τις 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να 
προχωρήσουν σε κυρώσεις σε 
βάρος της Ρωσίας με υποσχέ-
σεις για την εξασφάλιση ενερ-
γειακών πόρων, υποσχέσεις 
που ήταν γνωστό ότι δεν θα 
πραγματοποιηθούν. Αφού λοι-
πόν εξασφάλισαν την σύ-
μπλευση της ΕΕ στην πολιτική 
τους εκμεταλλεύονται την κρί-
ση προς όφελός τους ενώ δεν 
λείπουν και οι κοροϊδίες καθώς 
οι ποσότητες υγροποιημένου 
αερίου (LNG) που δίνο-
νται στην Ευρώπη αφ’ ενός 
δεν επαρκούν και αφ’ ετέρου η 
τιμή είναι υπερβολικά υψηλή. 

Οι ΗΠΑ την τελευταία πε-
ρίοδο, αξιοποιώντας την απου-
σία αντιστάσεων στις χώρες 

της Ε.Ε. «παίζουν δυνατά» και 
επηρεάζουν  συνολικά της ε-
νεργειακή πολιτική της Ευρώ-
πης προς όφελός τους και α-
ντίστοιχα με ζημιά της ΕΕ. 

Ο πόλεμος Ρωσίας Ου-
κρανίας και οι κυρώσεις κατά 
της Ρωσίας έκλεισαν εξάμηνο, 
τα μηνύματα για την ενεργεια-
κή κρίση είναι άκρως απαισιό-
δοξα και ΗΠΑ και Ε.Ε. για την 
αντιμετώπισή τους σφυρίζουν 
αδιάφορα. 

Σύμφωνα με αναλυτές, 
εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις του 
ενεργειακού προβλήματος 
στην Ελλάδα, ακόμα και αν θα 
είναι ηπιότερες σε σχέση με 
άλλες χώρες της ΕΕ, σίγουρα 
όμως θα είναι δυσβάστακτες 
για τα λαϊκά στρώματα. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη 
της απαγκίστρωσης από το 
άρμα των ΗΠΑ όπως και ο μα-
κροχρόνιος ενεργειακός σχεδι-
ασμός προσαρμοσμένος στις 
ιδιαιτερότητες της χώρας μας. 

Πέρα από  το θέμα του 

ενεργειακού προσανατολι-
σμού, κρίσιμο θέμα είναι 
η ιδιωτικοποίηση και εμπορευ-
ματοποίηση της ηλεκτρικής 
ενέργειας που σταθμός της 
ή τ α ν  η  ί δ ρ υ σ η 
του Χρηματιστηρίου Ενέργειας 
με το νόμο 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 
5/17.01.2018) της κυβέρνησης 
Σ Υ Ρ Ι -
ΖΑ που αποτέλεσε ορόσημο 
για την ιδιωτικοποίηση και ε-
μπορευματοποίηση της ηλε-
κτρικής ενέργειας. Το αγαθό 
της ηλεκτρικής ενέργειας κατέ-
στη πλέον επίσημα ένα χρημα-
τιστηριακό εμπόρευμα, πάνω 
στην τιμή του οποίου οι ολι-
γάρχες τζογάρουν, με προφα-
νείς αρνητικές επιπτώσεις για 
την πλειοψηφία του λαού που 
πληρώνει πανάκριβα το ηλε-
κτρικό ρεύμα. 

Σήμερα αποτελεί  περισ-
σότερο από ποτέ αναγκαιότητα 
ο δημόσιος ενεργειακός τομέας 
με στόχο την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας, η ενερ-
γειακή απεξάρτηση με απε-
μπλοκή  από τον ατλαντικό 
παράγοντα, η αλλαγή στάσης 
απέναντι στη Ρωσία. Η χώρα 
μας αντί να ταυτίζεται με τον 
αμερικανονατοϊκο μπλοκ θα 
πρέπει να επιδιώξει να ξεκινή-
σουν διαπραγματεύσεις για να 
σταματήσει ο πόλεμος και να 
ακυρωθούν οι κυρώσεις σε 
βάρος της Ρωσίας. 

Τέλος πρέπει να μπει φρέ-
νο στην ασυδοσία των  ισχυ-
ρών ενεργειακών ομίλων, 
που  θησαυρίζουν, ενώ ο 
λαός  υποφέρει. Πρέπει να 
μπει ένα τέλος στην ισχύουσα 
κατάσταση με την κυβέρνηση 
να επιβάλει  χαράτσι στους 
λογαριασμούς ρεύματος  και 
να συνεχίζει να επιδοτεί τα 
κέρδη των ενεργειακών ομί-
λ ω ν .  Ο ι  ε π ι δ ο τ ή σ ε ι ς 
στους λογαριασμούς ρεύματος 
είναι μια απλή ασπιρίνη και 
είναι αδύνατο να αντιμετωπί-
σουν τα βάρη για τις επιχειρή-
σεις και τα νοικοκυριά. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 



Η κυβέρνηση στην προ-
σπάθεια να ξεφύγει από την 
υποχρέωσή της να πάρει ουσι-
αστικά μέτρα για την αντιμετώ-
πιση της ακρίβειας που σαρώ-
νει τα λαϊκά εισοδήματα έχει 
ξεκινήσει μια επικοινωνιακή 
προσπάθεια μοιράζοντας κου-
πόνια με την μορφή των pass.  

Πρέπει να πούμε ότι τα 
κουπόνια της κυβέρνησης δεν 
καλύπτουν σε καμία περίπτω-
ση ούτε κατ’ ελάχιστο τις τερά-
στιες ανατιμήσεις που έχουν 
γίνει στα καύσιμα, αλλά και βα-
σικά είδη πρώτης ανάγκης κα-
θώς και σε υπηρεσίες. 

Όμως η τακτική αυτή φαίνε-
ται ότι δεν θα περιοριστεί μόνο 
στα pass που μέχρι σήμερα 
διανέμονται αλλά σύμφωνα με 
δημοσιεύματα που βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας θα επε-
κταθεί και σε άλλους τομείς 
που σχετίζονται με την αντιμε-
τώπιση της επισιτιστικής κρί-
σης με διανομή κουπονιών για 
τρόφιμα. 

Η αντιμετώπιση της ενερ-
γειακής φτώχειας και της επισι-

Οι παραιτήσεις του γενικού 
γραμματέα του Πρωθυπουργού 
και του διοικητή της ΕΥΠ δεν 
ξεπλένουν τις ευθύνες της κυ-
βέρνησης και του ίδιου του Μη-
τσοτάκη. 

Οι υποκλοπές στην Ελλάδα 
είναι δυστυχώς καθεστώς και 
ούτε λίγο ούτε πολύ η κυβέρνη-
ση το αποδέχεται ωμά καθώς 
λέει ότι από τους παραιτηθέ-
ντες έγιναν «λάθη» σε 
«νόμιμες»  επ ισυνδέσε ις 
(παρακολουθήσεις). Ποτέ δεν 
βγαίνει στο φως της ημέρας η 
«νομιμότητα» που κρύβεται 
κάτω από το ότι οι παρακολού-
θησες επιβάλλονται για λόγους 
εθνικής ασφάλειας. 

Το πολιτικό σύστημα στη 
χώρα μας και στη σημερινή 
συγκυρία η κυβέρνηση και ο 
Πρωθυπουργός έχουν μεγάλες 
ευθύνες καθώς ποτέ δεν απο-
δέχθηκαν η ΕΥΠ να τεθεί κάτω 
από τον έλεγχο αρμόδιας κοι-
νοβουλευτικής επιτροπής. Η 
υπαγωγή της κατευθείαν στον 
Πρωθυπουργό είναι αυτή που 
αναδεικνύει τις πρωθυπουργι-
κές ευθύνες τόσο για την υπό-
θεση Ανδρουλάκη, όσο και για 
ότι άλλο επιχειρούν να σκεπά-
σουν οι δύο παραιτήσεις. 

Το άμεσο ζήτημα είναι η διε-
ρεύνηση σε βάθος των καταγ-
γελιών, των «λαθών» που 
έγιναν στις «νόμιμες» επισυν-
δέσεις και να αλλάξει επιτέλους 
το πλαίσιο που διέπει τη λει-
τουργία της ΕΥΠ και να τεθεί 
κάτω από κοινοβουλευτικό 
έλεγχο. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

τιστικής κρίσης είναι σίγουρο 
ότι δεν μπορούν να αντιμετω-
πιστούν με κουπόνια που πα-
ραπέμπουν σε άλλες εποχές. 

Απαιτούν μια άλλη πολιτική 
που είναι στον αντίποδα της 
πολιτικής που ακολουθεί η κυ-
βέρνηση. Αυτή η πολιτική δεν 
χωρά στις ανακοινώσεις Μη-
τσοτάκη για μέτρα που θα χω-
ρούν στον περιορισμένο δημο-
σιονομικό χώρο και απαιτούν 
την σύγκρουση με τις απαιτή-
σεις του κεφαλαίου για διατή-
ρηση και αύξηση της κερδοφο-
ρίας του. 

Μια εναλλακτική πολιτική 
που θα αυξάνει τους μισθούς, 
θα λαμβάνει μέτρα αντιμετώπι-
σης της ακρίβειας και τον 
έλεγχο των τιμών, θα στηρίζει 
τις κοινωνικές υπηρεσίες, θα 
διασφαλίζει τα δικαιώματα των 
εργαζομένων. Μια πολιτική 
απαγκίστρωσης από τις κατευ-
θύνσεις του ευρωαντλαντικού 
άξονα που είναι ο βασικός υ-
παίτιος για την συρρίκνωση 
των λαϊκών εισοδημάτων στη 
χώρα μας και την Ευρώπη. 


