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Ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε να 
ντρέπεται να μιλά και είναι 
ίσως ο μόνος που δεν έπρεπε 
να μιλά. Θα έπρεπε να σιωπά 
αυτή τη αυτή στιγμή, διότι αυ-
τός το δημιούργησε αυτό το 
χάος.

Σάββας Αναστασιάδης
Ο κ. Πολάκης τι είχε πάει να 

κάνει στη Μόρια; Πήγε για να 
εποπτεύσει την κατάσταση; Ο 
πολωτικός Πολάκης είχε πάει 
για να ρίξει την πρώτη σπίθα.

Δημήτρης Μαρκόπουλος
Οταν οι δεξιοί βουλευτές 

παθαίνουν παράκρουση και 
βυθίζονται σε παραλήρημα.

Η Ελλάδα είναι πλέον 1η 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση και 11η 
στον κόσμο στην κατάταξη της 
World Bank όσον αφορά στην 
ταχύτητα ίδρυσης επιχειρήσε-
ων. Στην Ελλάδα πλέον ανοί-
γεις επιχείρηση σε 6 λεπτά.

Αδωνις Γεωργιάδης
Αυτός ακόμα νομίζει ότι 

πουλάει νανογιλέκα και βιβλία 
με το κιλό.

Η συνάντηση στην οποία 
αναφέρεστε έγινε κατόπιν 
αιτήματος της ισραηλινής 
κυβέρνησης. Φαντάζομαι το 
ίδιο είχε γίνει και επί Σαμαρά. 
Η δική μας παρότρυνση, υπε-
ρασπιζόμενοι τα συμφέροντα 
της Ελλάδας και τις διμερείς 
σχέσεις με μια χώρα της περι-
οχής, ήταν να υπάρξει συμφω-
νία μεταξύ των δύο πλευρών.

Νίκος Παππάς
Οσο μιλούν τόσο εκτίθε-

νται. Τι δουλειά έχουν τα 
όποια διακρατικά συμφέρο-
ντα με την αντιδικία μεταξύ 
ενός χρηματιστή (λέμε τώ-
ρα) και ενός εκδότη; Και από 
πότε η συμφωνία μεταξύ δύο 
ιδιωτών περιλαμβάνει και την 
εγγύηση της κυβέρνησης για 
ρύθμιση ανοιχτών ποινικών 
υποθέσεων;

Η Ρωσία δε θέλει να πάει σε 
πόλεμο με κανέναν, αλλά θέλει 
να αποθαρρύνει τρίτες χώρες 
από το να συγκρουστούν μαζί 
της.

Βλαντίμιρ Πούτιν
Δεν έχουμε οποιαδήποτε 

πρόθεση ούτε καν την ιδέα να 
τα βάλουμε με τη Ρωσία.

Χουλουσί Ακάρ
Αυτοί οι δύο συγκρούονται 

στη Συρία! Και είναι φανερό 
ποιος μιλά από θέση ισχύος.

Υπάρχουν χωριά που έχουν 
ερημώσει. Δεν υπάρχει κά-
ποιος άνθρωπος να βοηθήσει 
τους ηλικιωμένους κατοίκους 
να κόψουν ξύλα, να μεταφέ-
ρουν προϊόντα. Εκεί πέρα δε 
χρειαζόμαστε κόσμο;

Κρίτων Αρσένης
Ο… προοδευτικός βου-

λευτής του ΜέΡΑ25 θεωρεί 
ότι οι πρόσφυγες πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν μόνον ως 
φτηνό υπηρετικό προσωπικό 
σε απομακρυσμένα χωριά με 
ηλικιωμένους. Απαντά στο φυ-
λετικό ρατσισμό με κοινωνικό 
ρατσισμό.

Πέτσας (ΣΚΑΙ, 27.2.20): 
«Καμία συζήτηση με τον κ. 

Μουτζούρη. Τι να την κάνουμε 
τη συγγνώμη; (…) Δεν γίνεται 
δεκτή καμία συγγνώμη. Δεν γί-
νεται καμία συζήτηση με τον κ. 
Μουτζούρη. Ο κ. Μουτζούρης 
έχει τεράστιες ευθύνες για την 
κατάσταση που δημιουργήθη-
κε. Και αυτές τις ευθύνες θα τις 
δούμε. (…) Εχει σοβαρές ευθύ-
νες και θα αποδοθούν».
Κούλης (Μαξίμου, 27.2.20): 
«Χάσαμε έναν (σ.σ. τον Μου-
τζούρη) στην πορεία (…) Θα τον 
δεχόμασταν, δεν έχουμε τέτοια 
θέματα».
Διακρίνετε κι εσείς ένα πολιτι-
κό… Πάρκινσον στην κυβέρνη-
ση Κούλη ή είναι μόνο δική μας 
ιδέα;

Σε συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου Βόλου, 
ο Μπέος χαρακτήρισε τον 

Πελετίδη «κοπρίτη»! Δε χρειά-
ζεται να υπερασπιστεί κανείς 
την πολιτική του Πελετίδη και 
του κόμματός του (δεν ανή-

κουμε στους υπερασπιστές του 
ως γνωστόν) για να εκφράσει 
τη θλίψη του για τη βαθύτατη 
κοινωνικοπολιτική παρακμή 
της άλλοτε εργατούπολης του 
Βόλου, που έβγαλε για δεύτερη 
συνεχή θητεία δήμαρχο αυτό το 
«πράγμα».

Θα διαφωνή-
σουμε ότι πρό-
κειται για το 

κρύο χιούμορ της 
Νοτοπούλου, που 
άρχισε ν' ανεβάζει 
στο  Ινσταγκραμ 
σκιτσάκια και σλό-
γκαν του τύπου 
«Θεσσαλονίκη μου, 
μεγάλη κορονοϊο-
μάνα», «Αναζητώ 
στη Σαλονίκη αντι-
σώματα» και «άι-
ντε κάντε όλοι στη 
μπάντα, βήχει και 
γουστάρει ο Σαλονι-
κιός». Για το επίπεδο 
της εν λόγω μαντάμ 
πρόκειται. Επίπε-
δο νηπιαγωγείου, 

μπροστά στο οποίο οι κρυά-
δες του Σεφερλή μοιάζουν με 
λυρική ποίηση. Αναλογιστείτε 
ποιους άφησε εκτός Βουλής η 
μαντάμ Νοτοπούλου (Κουράκη, 
Παρασκευόπουλο, Μηταφίδη) 
και θα έχετε ένα σχόλιο και για 

την ποιότητα των ψηφοφόρων 
του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι μεγάλο λάθος να 
φέρνεις ανθρώπους που 

βρίσκονται στα ευρωπαϊκά σύ-
νορα αντιμέτωπους με στρατό», 
δήλωσε ο Μπόικο Μπορίσοφ. 
Την έχωσε στον Μητσοτάκη, 
αφού προηγουμένως είχε συ-
ναντηθεί με τον Ερντογάν. Και 
είχε εξασφαλίσει ότι η Τουρκία 
θα σφραγίσει την πύλη εξόδου 
της  προς τη Βουλγαρία. Ετσι, 
περίσσεψε η υποκρισία στο λό-
γο του βούλγαρου πρωθυπουρ-
γού. Οι πρόσφυγες ως εμπό-
ρευμα. Απ' όλες τις πλευρές.

Αυτό θα έπρεπε να αποτε-
λεί μάθημα για την κυβέρ-

νηση Μητσοτάκη και το αστικό 
πολιτικό σύστημα στην Ελλά-
δα. Που ματώνουν τους πρό-
σφυγες για να αποδείξουν την 
αποτελεσματικότητά τους ως 
συνοριοφύλακες της ΕΕ. Ενώ 
αν άφηναν τους πρόσφυγες 
να περάσουν από την Ελλάδα, 
δε θ' άκουγαν τον κάθε Μπορί-
σοφ να τους κατηγορεί. Και θα 
μετέθεταν την ευθύνη στην ΕΕ 
και τον Ερντογάν. Αυτοί, όμως 
προτιμούν τη βαρβαρότητα. Για 
αλλότρια συμφέροντα. Πάντα 
ξενόδουλοι, πάντα υποταχτικοί.

7/3: Αλβανία: Ημέρα δασκάλων 7/3/1907: Δο-
λοφονία Μαρίνου Αντύπα (Πυργετός Ραψά-
νης) 7/3/1910: Συγκρούσεις αστυνομικών 
και χωρικών στο Τοπουσλάρ (Θεσσαλία)   
γιατί δεν δόθηκε λύση στο θέμα διανομής 
κτημάτων, έξι νεκροί, δεκαπέντε τραυμα-
τίες (όλοι χωρικοί) 7/3/1971: Βόμβα (ΑΑΑ) 
στα γραφεία λιβυκής πρεσβείας 7/3/1971: Χίλια 
αμερικανικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν Καμπότζη 
και Λάος 7/3/1972: Βόμβες (ΑΑΑ) σε πλατεία 
Συντάγματος και αρχιεπισκοπή Αθηνών 8/3: Δι-
εθνής Ημέρα Γυναίκας 8/3/1968: Φοιτητική 
και εργατική εξέγερση στην Πολωνία με αίτη-
μα το «δικαίωμα ελευθερίας», 1.208 συλλήψεις 
(οι 367 φοιτητές) 9/3: Ημέρα μνήμης πεσόντων 
αστυνομικών 9/3/1918: Το κόμμα των μπολ-

σεβίκων -ΣΔΕΚΡ (μπ)- μετονομάζεται σε 
Κομουνιστικό Κόμμα Ρωσίας (μπ) 9/3/1977: 
Σύλληψη στελέχους «4ης Αυγούστου» Δ. Ηλιό-
πουλου και φίλης του Χρ. Ζέκιου για κατοχή 
όπλων 9/3/1993: Ρουκέτα στην εφορία Καμινί-
ων Πειραιά (17Ν) 10/3: Θιβετιανή πρωτοχρονιά 
(1959) 10/3/1944: Ιδρύεται με πρωτοβουλία 
ΕΑΜ στη Βίνιανη Ευρυτανίας η Πολιτική 
Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (Κυβέρ-
νηση του βουνού) 10/3/1978: Βόμβα ακροδε-
ξιών στον κινηματογράφο «Ελλη» στη διάρκεια 
προβολής σοβιετικής ταινίας «Ουράνιο Τόξο», 
δεκαοκτώ τραυματίες, οι τρεις πολύ σοβαρά 
10/3/1991: Πέντε βόμβες σε τουριστικά λεω-
φορεία (17Ν) 11/3: Ημέρα μνήμης θυμάτων τρο-
μοκρατίας 11/3/1971: Βόμβα (ΕΜΑ) στην είσοδο 

γραφείων «Εστίας» 11/3/1989: Βόμβα σε γαλλική 
τράπεζα στο Κολωνάκι (Επαναστατική Αλληλεγ-
γύη) 11/3/1993: Βόμβα στην Εφορία Πετρούπολης 
(17Ν) 12/3: Ημέρα κατά λογοκρισίας στο Δια-
δίκτυο, Βενεζουέλα: Ημέρα σημαίας 12/3/1979: 
Εμπρησμός δυο λεωφορείων στο Μεταξουργείο 
(ΕΛΑ) 12/3/1998 : Βόμβες σε αντιπροσωπείες 
αυτοκινήτων (17Ν) 13/3: Ημέρα νεφρού, ημέρα 
δράσης σιδηροδρομικών, πρωτοχρονιά Κούρδων 
13/3/1957: Εκτελείται δι' απαγχονισμού 
από Αγγλους ο μαθητής γυμνασίου Ευαγόρας 
Παλλικαρίδης 13/3/1958: Απόλυση 133 κομμου-
νιστών από Αγιο Ευστράτιο 13/3/1991: Εκτέ-
λεση Αμερικανού λοχία Ronald Stewart (17Ν) 
13/3/1996: Αποφυλάκιση χουντικών ζητά 
στη βουλή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες 
μέρες μόνο με μια λέξη μπορεί να περι-
γραφεί u Εκφασισμός u Με εργαλείο 
το «ρεαλισμό» u Οπως πάντοτε u Εξα-
φανισμένος επί τριήμερο ο Τσίπρας u 

Ενώ σε Εβρο και Αιγαίο γίνονταν όργια 
κατά προσφύγων u Υπό καθεστώς πο-
λεμικής εμπλοκής! u Κι ο ΣΥΡΙΖΑ, μια 
ανακοίνωση «τόσο όσο» u Με κριτική 
στην κυβέρνηση για έλλειψη προετοι-
μασίας και αναποτελεσματικότητα u 

Χωρίς ίχνος καταγγελίας για το όργιο 
της βίας κατά των προσφύγων και τη 
χυδαία ρατσιστική προπαγάνδα u Κι 
όταν ο Τσίπρας γύρισε από το τριήμερο, 
ακόμα χειρότερα u Πλήρης συμφωνία 
με την κυβέρνηση στα βασικά u Κο-
τούλες οι ΜΑΤατζήδες u Βγήκαν με τις 
πυτζάμες από τις κλούβες και πουλού-
σαν μαγκιά εκ του ασφαλούς u Πολλοί 
εναντίον λίγων u Με κράνη, γκλομπ, 
πέτρες και κάνα χημικό που τους βρέ-

θηκε πρόχειρο u Κι ύστερα, ξέσπασαν 
στ’ αυτοκίνητα των ντόπιων u Πέραν 
των άλλων, τι απέδειξε αυτό; u Οτι το 
έχουν πάρει προσωπικά u Δεν εκτελούν 
απλά διαταγές u Εκτελούν διαταγές με 
τις οποίες συμφωνούν απόλυτα u Και 
συχνά πάνε και πέρα απ' αυτές u Κανο-
νικά σκυλιά δηλαδή u Βρήκα το μπελά 
μου u Με πήρε ένας ξάδερφος από το 
χωριό και επιμένει u Δημοσιογράφος 
είσαι, κάνε κάνα τηλέφωνο στο Μαξίμου 

u Εχω κάτι εκκρεμείς δικαστικές υποθέ-
σεις και θέλω να μου τις ρυθμίσουν u 

Του είπα ότι τώρα δεν είναι υπουργός ο 
Παπαγγελόπουλος και με τάπωσε u Εσύ 
δεν έλεγες ότι όλοι ίδιοι είναι; u Γι’ αυτό 
τον αγαπάμε τον Ζουρ(λ)άρι u Γιατί δεν 
υπήρχε περίπτωση να πει (και να δείξει) 
«να» σαν τον Μουτζούρη u Θα έλεγε 
πως τον πρωθυπουργό τον έχει γραμμέ-
νο στα μέζεα του στεατοπυγικού υπο-
συστήματος u Μιλάμε για «κλασάτο» 

πολιτικό u Ενώ ο Μουτζούρης κανονική 
«μπασκλασαρία» u Κικίλιας, Χρυσοχο-
ΐδης και Θεοδωρικάκος απειλούσαν με 
δύο χρόνια φυλάκιση όποιον θα έπαιρνε 
μέρος σε καρναβάλι u Παρήλασαν δε-
κάδες χιλιάδες σε διάφορες πόλεις u 

Και –φυσικά- δεν τόλμησαν να συλλά-
βουν κανένα u Αλλη μια μεγάλη επιτυ-
χία της κυβερνητικής πολιτικής u Βγήκε 
και ο Μόσιαλος, όμως, να μας πει ότι 
καλώς απαγορεύτηκαν τα καρναβάλια 

u Και εξίσου καλώς επιτράπηκαν τα γή-
πεδα u Γιατί στα καρναβάλια ο κόσμος 
αγκαλιάζεται, ενώ στα γήπεδα όχι! u 

Προφανώς δεν έχει πάει ποτέ σε γήπεδο 

u Τηλεόραση όμως δεν έχει δει; u Δεν 
έχει δει τι γίνεται όταν μπαίνει γκολ; u Η 
γελοιότητα της κατασταλτικής λογικής 

u Κάτι τεράστιοι φαλλοί στο «Μπουρα-
νί» του Τυρνάβου πρέπει να σημάδευαν 
όλους αυτούς τους γελοίους u Τους 
τρομολάγνους u Που χρησιμοποιούν 

μια πραγματική απειλή για να επιβάλ-
λουν την πειθάρχηση u Καθαροδευτε-
ριάτικα οι μπάτσοι εκκένωσαν ένα υπό 
κατάληψη (;) κτίριο στα Εξάρχεια, που 
βρέθηκε άδειο u Αγωνιώδης προσπά-
θεια να ισορροπήσουν τις εντυπώσεις 
από το φιάσκο των νησιών u Σιγά που 
δε θα πήγαινε ο Τσίπρας στο Mega του 
Μαρινάκη u Τα εγκαίνια έκανε u Ευ-
καιρία να ξεχαστούν όλα τα περασμέ-
να u Τι κάνει η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ που 
εξέφρασε αλληλεγγύη στους πρόσφυ-
γες; u Ονειρεύεται την ουτοπία, είπε ο 
αρχηγός u Μ' άλλα λόγια, παιδιά είναι, 
μαλακιούλες λένε! u Καλά τους κάνει u 

Διότι αύριο οι ίδιοι θα τον σηκώνουν στα 
χέρια u Οι ρόλοι είναι μοιρασμένοι u 

Οι νεολαίοι προσπαθούν να ψαρέψουν 
στα θολά νερά u Ενώ ο αρχηγός απευ-
θύνεται στο… εθνικό ακροατήριο u Κι 
ύστερα, σκάνε στα γέλια όλοι μαζί u 

Νεολαίοι και αρχηγός u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Η Ελλάδα δέχεται μία οργανωμένη εισβολή από ένα ξένο 
κράτος. Η Τουρκία εργαλειοποιεί αθώους ανθρώπους στην 
προσπάθειά της να αποσταθεροποιήσει την Ελλάδα και την 

Ευρώπη. Σε αυτή την ασύμμετρη απειλή που δέχεται η Ελλάδα, 
ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κάνουν το αυτονόητο. 

Υπερασπίζονται το πάτριον έδαφος. Ολοι οι Ελληνες είμαστε 
ενωμένοι σε αυτό.

Αδωνις Γεωργιάδης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Και Κούλης και 
πρωθυπουργούλης

Μια κυβέρνηση στέλνει τα ΜΑΤ σε δυο νησιά με εντολή να 
καταστείλουν το ντόπιο πληθυσμό ο οποίος αντιδρά σε μια 
πτυχή του κυβερνητικού προγράμματος. Η επιχείρηση είναι μια 
κωμωδία από την αρχή μέχρι το τέλος. Εξελίσσεται σε φιάσκο. 
Στέλνουν τις δυνάμεις τάχα με μυστικό τρόπο. Με καράβια της 
γραμμής, όμως, που δεν υπάρχει περίπτωση να μη μαθευτεί το 
φορτίο της (τόσο πλήρωμα έχουν, τόσος κόσμος κυκλοφορεί στο 
λιμάνι κτλ.). Αυτοί, όμως, ως σύγχρονοι Μπρανκαλεόνε, σβήνουν 
το δορυφορικό σήμα των βαποριών, λες και πηγαίνουν σε πολε-
μική αποστολή. Οι ντόπιοι φυσικά τους περιμένουν στα λιμάνια. 
Γίνονται συγκρούσεις, αποβιβάζονται με σχετική ευκολία (τα 
χημικά κάνουν εύκολη τη δουλειά στα λιμάνια). Μετά αρχίζει 
το κυνηγητό με τους ντόπιιους στα βουνά, όπου τα χημικά δεν 
αποδίδουν τίποτα. Τα ΜΑΤ «κοπανάνε» μερικούς που κατάφεραν 
να πιάσουν, όμως την ίδια στιγμή τους «κοπανάνε» οι ντόπιοι με 
πετροπόλεμο, στον οποίο δύσκολα μπορούν να αμυνθούν, γιατί 
στον ανοιχτό χώρο δεν μπορούν να κρατήσουν αποτελεσματική 
αμυντική παράταξη. Στο καπάκι έρχεται ο εξευτελισμός τους 
στα ξενοδοχεία που είχαν στρατωνιστεί, τα οποία είχαν αφήσει 
αφύλαχτα. Στο τέλος, ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανακοινώνει την 
άρον-άρον αποχώρησή τους από τα δύο νησιά, ενώ ο αρμόδιος 
υπουργός είναι εξαφανισμένος (όπως και ο αρμόδιος για τη Με-
τανάστευση υπουργός).

Τι συνηθίζεται να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις; Ο υπουργός 
παραιτείται, αφού προηγουμένως πάρει μερικά κεφάλια επιτε-
λών. Οι επιτελείς αναλαμβάνουν την επιχειρησιακή ευθύνη για 
το φιάσκο και ο υπουργός αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη. Ο 
πρωθυπουργός παραμένει στο απυρόβλητο. Εδώ κανένα κεφάλι 
δεν έπεσε και ο πρωθυπουργός πήρε όλη την πολιτική ευθύνη, 
βάζοντας τον εκπρόσωπό του να δηλώσει ότι τα ΜΑΤ αποχώ-
ρησαν διότι… ολοκληρώθηκαν τα έργα! Και πέφτει το γέλιο της 
αρκούδας μπροστά στα μούτρα του.

Ο ίδιος υπουργός κηρύσσει persona non grata στο Μαξίμου 
τον περιφερειάρχη, που ανήκει μεν στο ίδιο κόμμα, όμως έχει 
κηρύξει «αντάρτικο» στην κυβέρνηση και «γράφει» on camera 
τον πρωθυπουργό στα γεννητικά του όργανα. Ο πρωθυπουργός, 
όμως, μπροστά στις κάμερες δηλώνει ότι λυπάται που ο περι-
φερειάρχης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη σύσκεψη, επειδή 
ακυρώθηκε η πτήση του, ξεκαθαρίζοντας ότι θα τον δεχόταν, 
επειδή δε δίνει σημασία σε τέτοια θέματα. Δύο τινά μπορεί να 
συμβαίνουν: ή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε του κεφαλιού 
του, κηρύσσοντας persona non grata τον περιφερειάρχη, οπότε ο 
πρωθυπουργός έπρεπε να του δείξει την πόρτα της εξόδου (γιατί 
ό,τι λέει ο εκπρόσωπος αντανακλά στον πρωθυπουργό), ή είναι ο 
πρωθυπουργός αυτός που άλλαξε γνώμη (πρώτα θύμωσε με τον 
περιφερειάρχη, μετά ξεθύμωσε), οπότε ο εκπρόσωπος -αν είχε 
ίχνος αξιοπρέπειας- όφειλε να παραιτηθεί, γιατί ο πολιτικός του 
προϊστάμενος τον άδειασε με τόσο άγαρμπο τρόπο.

Εχει και συνέχεια. Υπάρχει μια επιδημία, οι ειδικοί προειδο-
ποιούν ότι πρέπει να γίνει προετοιμασία ενόψει επέκτασής της 
στη χώρα μας και ο αρμόδιος υπουργός, ενώ δίνει δημόσιες 
διαβεβαιώσεις, δεν κάνει τίποτα στην πράξη. Εργαζόμενοι στα 
νοσοκομεία προειδοποιούν ότι δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική 
προετοιμασία κι όταν σκάει το πρώτο κρούσμα η κυβέρνηση τρέ-
χει πανικόβλητη να ζητήσει τις εισηγήσεις ενός έλληνα ειδικού 
που κατοικεί στο Λονδίνο, βάσει των οποίων εκδίδει μια ΠΝΠ. 
Παρά ταύτα, ο αρμόδιος υπουργός παραμένει στη θέση του.

Κατηγορούσαν τον Τσίπρα ότι δε διώχνει ανίκανους υπουρ-
γούς, κατηγορούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ για παιδική χαρά (που όντως 
ήταν), όμως τα πράγματα με τον Κούλη και την κυβέρνησή του 
είναι ακόμα χειρότερα. Εφτιαξαν μια εικόνα για την κυβέρνηση 
καθαρά προπαγανδιστική: η κυβέρνηση των αρίστων, το επιτελικό 
κράτος, τα μπλε ντοσιέ με τους στόχους που πήραν οι υπουργοί, 
το πόιντ σίστεμ του Μαξίμου, ο τεχνοκράτης πρωθυπουργός 
που έχει ανά πάσα στιγμή πλήρη εικόνα για το πώς τα πάνε οι 
υπουργοί του κτλ. 

Οσο τα πράγματα κυλούσαν σχετικά ήρεμα, με τον τόνο να 
δίνουν οι αστυνομικές επιχειρήσεις στα Εξάρχεια και η εκκένωση 
καταλήψεων, η εικόνα φαινόταν ατσαλάκωτη (ακόμα και μετά το 
ντόρο από την εισβολή στο σπίτι του Ινδαρέ και την προβοκάτσια 
που πήγαν να του στήσουν οι μπάτσοι). Μόλις η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη χρειάστηκε ν' αντιμετωπίσει την πρώτη κρίση, φάνηκε η 
γύμνια της. Το ίδιο και στην επόμενη. Και ο Κούλης αποδείχτηκε 
πρωθυπουργούλης. Με υπουργούς του να αισθάνονται ασφάλεια 
για τις θέσεις τους, επειδή ανήκουν στη φράξια του Σαμαρά, 
οπότε εμμέσως απειλούν τον πρωθυπουργό. Με άλλους υπουρ-
γούς να ξημεροβραδιάζονται στα ραδιοκάναλα και να μιλούν επί 
παντός του επιστητού. Να μιλούν καπελώνοντας τους αρμόδιους 
υπουργούς, ακόμα και τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Οχι πως μας απογοητεύει η εικόνα. Κάθε άλλο. Απλά θέλουμε 
να πούμε ότι δεν πρέπει κανένας να πιστεύει το παραμύθι που 
κάθε αστική κυβέρνηση φτιάχνει για τον εαυτό της.

Σε πρόσφατο άρθρο του για το Project 
Syndicate, ο καθηγητής του Χάρβαρντ 

και πρώην επικεφαλής οικονομολόγος 
του ΔΝΤ, Κένεθ Ρογκόφ, έγραψε ότι «οι 
πιθανότητες μιας παγκόσμιας ύφεσης 
έχουν αυξηθεί δραματικά, πολύ περισσό-
τερο από τις συμβατικές προβλέψεις των 
επενδυτών και των διεθνών οργανισμών». 
Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η επιδημία 
του κοροναϊού στην Κίνα προκαλεί «σοκ 
στην προσφορά και σοκ στη ζήτηση». Θε-
ωρεί ότι πρέπει «να αναγνωρίσουμε ότι η 
επόμενη παγκόσμια ύφεση θα μπορούσε 
να είναι κοντά - και ότι μπορεί να φαίνεται 
πολύ διαφορετική από εκείνη που ξεκίνη-
σε το 2001 και το 2008». Σύμφωνα με τον 
Ρογκόφ, «η επόμενη ύφεση είναι πιθανό να 
ξεκινήσει από την Κίνα και μάλιστα μπορεί 
ήδη να είναι σε εξέλιξη».

Είναι γνωστό και έχει επισημανθεί και 
από τις στήλες της Κόντρας, πως ο παγκό-
σμιος καπιταλισμός προχωρούσε ασθμαί-
νοντας και πως όλοι προεξοφλούσαν το 
ξέσπασμα μιας νέας κρίσης. Η επιδημία 
του κοροναϊού στην Κίνα, που εξακολου-
θεί ν' αποτελεί την παραγωγική ατμομη-
χανή του παγκόσμιου καπιταλισμού, η 
αβεβαιότητα ως προς τη μορφή που θα 
πάρει η εξάπλωσή του, η λήψη προληπτι-
κών μέτρων με οικονομικό αντίκτυπο και 
οι ανισορροπίες που όλ' αυτά προκαλούν, 
σε συνδυασμό με τον άγριο εμπορικό πό-
λεμο ανάμεσα σε βασικά ιμπεριαλιστικά 
κέντρα, που επαναφέρει μορφές κρατικού 
προστατευτισμού, οι οποίες υποτίθεται 
πως είχαν ξεπεραστεί με την περιβόητη 
παγκοσμιοποίηση, έρχονται να επιταχύ-
νουν την πορεία προς την κρίση. Δεν προ-

καλούν την κρίση (που θα ξεσπούσε έτσι 
κι αλλιώς), αλλά επιταχύνουν το ξέσπασμά 
της και μάλλον θα κάνουν πιο καταστρο-
φικές τις επιπτώσεις της τον πρώτο καιρό.

Εμείς, βέβαια, ζούμε στο νησί των Μα-
κάρων. Αυτό υποστηρίζει η κυβερνητική 
προπαγάνδα. Ο Μπουμπούκος ανακοινώ-
νει καθημερινά «τεράστιες επενδύσεις», 
ο Μητσοτάκης διασαλπίζει με κάθε ευ-
καιρία την επιτυχία της κυβερνητικής του 
πολιτικής, ο Σταϊκούρας (εκ φύσεως πιο 
συγκρατημένος) μιλά για την «αλλαγή 
του πολιτικού κλίματος». Ο κόσμος, βέ-
βαια, δεν έχει δει κάποια καλυτέρευση 
της ζωής του, δεν αντιμετωπίζει με κάποια 
-συγκρατημένη έστω- αισιοδοξία το μέλ-
λον, αλλά… έτσι είμαστε εμείς οι Ελληνες, 
πάντα γκρινιάρηδες και ανικανοποίητοι.

Μέχρι που έπεσε η «βόμβα» την περα-
σμένη Τρίτη. Από ένα όργανο «υπεράνω 
υποψίας», το Ελληνικό Δημοσιονομικό 
Συμβούλιο που αποτελείται από οικονο-
μολόγους, καθηγητάδες και τραπεζίτες.

«Με βάση αυτές τις αρνητικές εκτιμήσεις 
φαίνεται ότι απομακρυνόμαστε, πιθανώς 
σημαντικά, από τον στόχο για αύξηση του 
ΑΕΠ κατά 2,8% το 2020, γεγονός που θα 
έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα δημοσιονο-
μικά αποτελέσματα. Σε αυτή την περίπτω-
ση θα πρέπει να αναζητηθούν “μαξιλάρια“ 
για τον προϋπολογισμό για τυχόν έκτα-
κτες δαπάνες (πχ στο τομέα της υγείας), 
όπως πιθανώς αξιοποίηση μέρους των 
ταμειακών αποθεμάτων ασφαλείας (cash 
buffers), αλλά και έγκαιρη συνεννόηση με 
τους θεσμούς για συμφωνία ρήτρας διαφυ-
γής (escape clause), ώστε μία ελεγχόμενη 
απόκλιση από το στόχο για πρωτογενές 

πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ να μην οδηγή-
σει σε περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα 
τα οποία θα επιδεινώσουν περαιτέρω την 
μακροοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα 
και θα ανακόψουν τη θετική δυναμική των 
τελευταίων ετών», αναφέρει το Δημοσιο-
νομικό Συμβούλιο σε έκθεσή του με τον 
χαρακτηριστικό τίτλο: «Επιπτώσεις στο 
ελληνικό ΑΕΠ μετά από πιθανή αρνητική 
διαταραχή στο ΑΕΠ της ευρωζώνης, βάσει 
του υποδείγματος μεσοπρόθεσμων μακρο-
οικονομικών προβλέψεων του ΕΔΣ».

Ολόκληρη την τετρασέλιδη έκθεση 
μπορείτε να διαβάσετε στο https://www.
hfisc.gr/keimena-ergasias/epiptoseis-sto-
elliniko-aep-meta-apo-pithani-arnitiki-
diatarahi-sto-aep-tis. Εδώ μένουμε στην 
πρόβλεψη ότι ο στόχος για ανάπτυξη 2,8% 
το 2020 δεν πιάνεται. Ο κοροναϊός είναι ο 
φερετζές που ανακαλύφθηκε για να κρυ-
φτεί η πραγματικότητα. Γιατί όταν γρά-
φεις ότι ο κοροναϊός πιθανόν να επιφέρει 
«ελαφρά κάμψη στο παγκόσμιο ΑΕΠ για 
το 2020 κατά 0,1%», δεν  μπορείς να απο-
δώσεις στην ίδια αιτία την πιθανή πτώση 
του ελληνικού ΑΕΠ κάπου μεταξύ του 
1,88% και του 2,54%, έναντι στόχου 2,8%. 
Κάτι άλλο φταίει και απλά το σκεπάζεις με 
σκόνη κοροναϊού.

Το ΕΔΣ ήταν ο «λαγός». Από την επο-
μένη άρχισε να μπαίνει και ο Σταϊκούρας 
στην κουβέντα για τους «κινδύνους» λόγω 
covid-19. Και βέβαια, δεν πρέπει να κατα-
πιούμε την παπάρα ότι δε θα έχουμε πρό-
σθετα περιοριστικά μέτρα, προκειμένου 
να πιαστεί το «πρωτογενές πλεόνασμα» 
του 3,5%. Αυτό δε γίνεται μια δεκαετία 
τώρα; Γιατί  ν' αλλάξει φέτος;

Ηταν στραβό το κλήμα, το τρώει 
και ο κοροναϊός…

Συμβασιούχοι Υπηρεσίας Ασύλου

Απεργούν και καταγγέλλουν
Σε 24ωρη απεργία, συγκέ-

ντρωση στην πλατεία Συ-
ντάγματος στις 11 το πρωί και 
πορεία προς τη Γενική Γραμ-
ματεία Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής, κατεβαίνουν την Τρίτη 
11 Μάρτη οι συμβασιούχοι της 
Υπηρεσίας Ασύλου, μετά από 
απόφαση της γενικής συνέλευ-
σης του σωματείου τους.

Αντιγράφουμε από την κοι-
νή ανακοίνωση του Σωματείου 
Εργαζομένων Συμβασιούχων 
Υπηρεσίας Ασύλου και του 
Σωματείου Εργαζόμενων στη 
ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ:

«Ο Ν. 4636/2019 που ξε-
κίνησε να εφαρμόζεται από 
01/01/2020, καταπατά θε-
μελιώδη δικαιώματα των αι-
τούντων/αιτουσών άσυλο και 
περιορίζει δραματικά τόσο την 
πρόσβασή τους στις διαδικασί-
ες ασύλου, όσο και τη διασφά-
λιση του ίδιου του δικαιώματος 
για διεθνή προστασία, που έχει 
θεσπιστεί με διεθνείς συμβά-
σεις. Συγκεκριμένα, η κύρια 
κατεύθυνση είναι η επίσπευ-
ση των διαδικασιών ασύλου 
με σύντμηση προθεσμιών, η 

απόρριψη με ταχείς διαδικα-
σίες των αιτημάτων διεθνούς 
προστασίας μέσα από την 
κατάργηση ουσιαστικών δια-
δικαστικών εγγυήσεων, η κα-
τάρτιση καταλόγου «ασφαλών 
χωρών καταγωγής» με στόχο 
την μαζική απόρριψη και την 
μη εξατομικευμένη κρίση επί 
των αιτημάτων, η στέρηση του 
δικαιώματος πραγματικής και 
αποτελεσματικής προσφυγής, 
η έκδοση και η εκτέλεση απο-
φάσεων επιστροφών, η παρα-
βίαση της αρχής της μη επα-
ναπροώθησης, ο περιορισμός 
της ελευθερίας και η συστη-
ματική και πέραν του 18μηνου 
κράτηση των αιτούντων/σων 
άσυλο, ακόμα και για όσους/
ες ανήκουν σε ευάλωτες ομά-
δες, η ίδρυση νέων κλειστών 
κέντρων κράτησης, η μεγαλύ-
τερη εμπλοκή του αστυνομι-
κού προσωπικού στις διαδι-
κασίες ασύλου, η εισαγωγή της 
έννοιας της «συνεργασίας» 
του/ης αιτούντος/ούσας ως 
όρου για τη συνέχιση της εξέ-
τασης του αιτήματος διεθνούς 
προστασίας με αποτέλεσμα 
οποιαδήποτε διαμαρτυρία για 

τις συνθήκες υποδοχής να θε-
ωρείται λόγος απόρριψης του 
αιτήματος, ο περιορισμός στην 
πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη, στην εκπαίδευση 
και στην αγορά εργασίας. 

Στο σύνολό του ο ν.  4636/ 
2019 εισάγει τιμωρητικές και 
θεσμικά ρατσιστικές διατάξεις 
που θέτουν εκτός διαδικασιών 
ασύλου ένα μεγάλο αριθμό δι-
καιούχων διεθνούς προστασί-
ας. Με αυτό το νομοθέτημα ως 
εφαλτήριο, η κυβέρνηση κορυ-
φώνει την πολιτική της αποτρο-
πής της υποδοχής προσφύγων 
& μεταναστών στον Εβρο και 
τα νησιά κατά τις τελευταίες 
μέρες, μετά την εισβολή της 
Τουρκίας και τις πολεμικές 
συγκρούσεις στο Ιντλίμπ της 
Συρίας. Το έκτακτο ΚΥΣΕΑ 
αποφάσισε την 01/03/2020 
να μην δέχεται η ελληνική Υπη-
ρεσία Ασύλου νέες αιτήσεις 
ασύλου για ένα μήνα και να 
επαναπροωθούνται όσοι/ες 
επιχειρούν να εισέλθουν πα-
ράνομα. . Η νομοθεσία για τις 
διαδικασίες ασύλου πουθενά 
δεν θέτει ως προϋπόθεση την 
κατοχή ταξιδιωτικών εγγράφων 

για να υποβάλει κάποιος/α αί-
τημα ασύλου και η αναστολή 
της υποδοχής αιτούντων/σών 
άσυλο δεν έχει νομικό έρεισμα 
ούτε στην νομοθεσία της Ε.Ε. 
ούτε στο διεθνές δίκαιο. 

Μετά από αυτές τις αλλα-
γές, οι εργαζόμενοι/ες της 
Υπηρεσίας Ασύλου ωθούνται 
σε μεγαλύτερη εντατικοποίη-
ση της δουλειάς τους, ιδιαίτε-
ρα στα νησιά, που εδώ και χρό-
νια εργάζονται στο «κόκκινο». 
Με πολιτική εντολή κλήθηκαν 
να δίνουν προτεραιότητα στην 
καταγραφή & εξέταση όσων 
αιτούντων/σών άσυλο φτά-
νουν στην Ελλάδα από την 
01/01/2020, αναβάλλοντας 
ήδη προγραμματισμένες ενέρ-
γειες όσων εισήλθαν έως και 
31/12/2019, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται η αγανάκτηση των 
αιτούντων/σων στα νησιά.  Σε 
αυτά τα πλαίσια  προωθείται η  
αύξηση του αριθμού συνεντεύ-
ξεων στις υπηρεσίες ασύλου 
και η έκδοση σωρείας απορ-
ριπτικών αποφάσεων, χωρίς 
να δίδεται σημασία στην ποι-
ότητα των διαδικασιών».



www.eksegersi.gr

4 7 ΜΑΡΤΗ 2020

Το άνοιγμα των συνόρων 
που αποφάσισε η Τουρκία 

αντιμετωπίζεται από τα ελλη-
νικά ΜΜΕ ως «μέγα έγκλημα»! 
Και η ανακοίνωση του τούρκου 
υπουργού Εξωτερικών, Σουλε-
ϊμάν Σοϊλού, ότι την περασμέ-
νη Δευτέρα 117.677 πρόσφυγες 
έφυγαν από τη βορειοδυτική 
επαρχία της Αδριανούπολης 
προς την Ελλάδα και τη Βουλ-
γαρία χαρακτηρίστηκε ως «πα-
ραβίαση του διεθνούς δικαί-
ου» από τις ελληνικές Αρχές 
και τα ελληνικά ΜΜΕ. Κι όμως, 
ο παραπάνω αριθμός (που αυ-
ξήθηκε κατά καμιά εικοσαριά 
χιλιάδες τις επόμενες μέρες), 
είτε είναι αληθής είτε αποτελεί 
«δημιουργική λογιστική» ή fake 
news (κατά τα ελληνικά ΜΜΕ) 
της «τούρκικης προπαγάνδας», 
είναι σίγουρα ένα πολύ μικρό 
ποσοστό (γύρω στο 3%) των 
πάνω από 4 εκατομμυρίων 
προσφύγων (από τα οποία 3.6 
εκατομμύρια είναι Σύριοι), που 
σύμφωνα με την τελευταία έκ-
θεση της Κομισιόν (https://
ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/
frit_factsheet.pdf) βρίσκονται 
στη γειτονική χώρα. 

Παρολαυτά, αυτό το μικρό 
υποσύνολο των προσφύγων 
που βρίσκονται στην Τουρκία 
ήταν αρκετό για να χαρακτηρι-
στούν οι πρόσφυγες ως «ασύμ-
μετρη απειλή» για την Ελλάδα, 
έναν όρο που έχει την τιμητική 
του μετά από τις επιθέσεις της 
11ης Σεπτέμβρη του 2001, στα 
χρόνια του πάλαι ποτέ «πλα-
νητάρχη» Τζορτζ Μπους του 
νεότερου. Αν και η γελοιότη-
τα της χρήσης ενός τέτοιου 
χαρακτηρισμού για τους εξα-
θλιωμένους πρόσφυγες που 
θέλουν να εγκαταλείψουν την 
Τουρκία για την Ευρώπη (και 
όχι την Ελλάδα) είναι προφα-
νής, αφού παρά τα όσα έχουν 
λεχθεί κατά καιρούς, οι «τζιχα-
ντιστές» δεν έχουν ρίξει ούτε… 
στρακαστρούκα κατά ελληνι-
κού εδάφους, η εθνικιστική 
προπαγάνδα σπεκουλάρει με 
το φόβο για να τρομάξει το 
ποτισμένο με το εθνικιστικό 
δηλητήριο πλήθος των «νοικο-
κυραίων» αλλά και την εργα-
τική τάξη της χώρας. Γι’ αυτό 
καλό είναι να θυμίσουμε τι 
προέβλεπε η περιβόητη συμ-
φωνία της ΕΕ με την Τουρκία, 
που υπογράφηκε τον Μάρτη 
του 2016, η οποία μετέτρεψε 
και τις δύο χώρες σε ανοιχτές 
φυλακές. Και να δούμε γιατί 
τώρα ο Ερντογάν σταμάτησε 
να είναι το πιστό μαντρόσκυλο 
της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό 
τείχος κατά των 
προσφύγων

Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας 
υπογράφηκε μετά από πολλά 
παζάρια στις 18 Μάρτη του 
2016. Ηταν η τρίτη μεταξύ 
τους συνάντηση από τον Νο-
έμβρη του 2015. Στην κοινή 
δήλωση των δύο πλευρών 
(βλ. https://www.consilium.
europa.eu/el/press/press-
releases/2016/03/18/eu-
turkey-statement/) αποφασί-
στηκε ότι όλοι οι «παράτυποι» 
μετανάστες που φθάνουν στα 

ελληνικά νησιά μέσω Τουρ-
κίας από τις 20 Μάρτη 2016 
και έπειτα θα επιστρέφονται 
σε αυτήν. Ταυτόχρονα, για 
κάθε επιστροφή Σύριου στην 
Τουρκία από τα ελληνικά νη-
σιά, ένας άλλος Σύριος θα 
επανεγκαθίσταται από την 
Τουρκία στην ΕΕ. Σύμφωνα με 
την κοινή δήλωση, οι μετανά-
στες που φτάνουν στα ελλη-
νικά νησιά θα καταγράφονται 
και τυχόν αιτήσεις ασύλου θα 
εξετάζονται ατομικά από τις 
ελληνικές Αρχές. Αν η αίτηση 
του μετανάστη απορριφθεί ή 
αν αυτός δεν αιτηθεί άσυλο, 
τότε θα απελαύνεται άμεσα 
στην Τουρκία (η απέλαση απο-
δίδεται με την ουδέτερη λέξη 
«επιστροφή»).

Το προσφυγικό πρόβλημα 
μετατράπηκε έτσι σε πρόβλη-
μα μεταξύ δύο χωρών (Ελ-
λάδας και Τουρκίας), που θα 
προσπαθούσαν να το λύσουν 
με διμερείς διακανονισμούς  
«περιλαμβανομένης και της 
παρουσίας τούρκων αξιωμα-
τούχων στα ελληνικά νησιά και 
ελλήνων αξιωματούχων στην 
Τουρκία από τις 20 Μαρτίου 
2016, για να εξασφαλίζεται η 
επικοινωνία και ως εκ τούτου 
να διευκολύνεται η απρόσκο-
πτη εφαρμογή των εν λόγω 
διακανονισμών». Οι δαπάνες 
απέλασης στην Τουρκία θα 
καλύπτονταν από την ΕΕ. Η τε-
λευταία ανέλαβε την υποχρέω-
ση να επισπεύσει την εκταμί-
ευση των 3 δισ. ευρώ προς την 
Τουρκία για τη χρηματοδότη-
ση έργων για τους πρόσφυ-
γες. Μόνο όταν εξαντλούνταν 
αυτά τα χρήματα και υπό την 
προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα 
αποδεικνυόταν καλό μαντρό-
σκυλο, η ΕΕ θα ξεκινούσε να 
δίνει άλλα 3 δισ. ευρώ (μέχρι 
το τέλος του 2018). Αυτά προέ-
βλεπε μεταξύ άλλων η συμφω-
νία που τότε την χαρακτηρίσα-
με ως μια συμφωνία που χτίζει 
το ευρωπαϊκό τείχος κατά των 
μεταναστών (βλ. http://www.
eksegersi.gr/issue/863/Πολι-
τική/25884.Ευρωπαϊκό-τείχος-
κατά-των-μεταναστών).

Το καλό 
μαντρόσκυλο

Η Τουρκία αποδείχτηκε πολύ 
καλό… μαντρόσκυλο για τους 
πρόσφυγες. Από τον επόμε-
νο κιόλας μήνα μετά από την 
εφαρμογή της συμφωνίας, οι 
μεταναστευτικές ροές στα ελ-
ληνικά νησιά μειώθηκαν σημα-
ντικά. Από 55.395 που ήταν το 
Φλεβάρη του 2016 (είχαν ήδη 
μειωθεί από το αποκορύφωμα 
των περίπου διακοσίων χιλιά-
δων του Οκτώβρη του 2015), 
μειώθηκαν στους 3.935 τον 
Απρίλη, ενώ ο μέσος όρος των 
καθημερινών αφίξεων, από 
3.222 άτομα που ήταν τον Δε-
κέμβρη του 2015 έπεσε στα 83 
άτομα στα τρία χρόνια εφαρ-
μογής της συμφωνίας, σύμφω-
να με τα στοιχεία που δημοσί-
ευσε η Κομισιόν στην έκθεσή 
της στην επέτειο των τριών 
χρόνων από τη συμφωνία, τον 
Μάρτη του 2019 (βλ. https://
ec.europa.eu/home-affairs/
sites/homeaffairs/files/what-
we-do/policies/european-
agenda-migration/20190318_
eu-turkey-three-years-on_
en.pdf). 

Τότε δεν υπήρχε πρόβλημα 
που η Τουρκία αναλάμβανε 
τον ρόλο του κακού, αν και η 
κατάσταση στα ελληνικά νη-
σιά ποτέ δε βελτιώθηκε, με 
αποτέλεσμα 25 «ανθρωπιστι-
κές οργανώσεις» να φτάσουν 
στο σημείο να καταγγείλουν 
ανοιχτά την άθλια κατάσταση 
που επικρατεί στα ελληνικά 
νησιά τον Μάρτη του 2019, σε 
κοινή επιστολή τους προς τους 
ευρωπαίους ηγέτες, που δημο-
σιεύτηκε στην ιστοσελίδα της 
Διεθνούς Αμνηστίας. Η ανα-
κοίνωση μεταξύ άλλων έλεγε:

«Εμείς οι 25 υπογράφουσες 
ανθρωπιστικές εθελοντικές 
οργανώσεις σας καλούμε, στην 
τρίτη επέτειο της συμφωνίας 
ΕΕ-Τουρκίας, να κάνετε άμε-
σες και βιώσιμες ενέργειες για 
να τερματίσετε την άδικη και 
μη αναγκαία πολιτική περιο-
ρισμού που εμποδίζει τους αι-
τούντες άσυλο να φύγουν από 

τα ελληνικά νησιά… Η πολιτική 
που παγιδεύει ανθρώπους στα 
ελληνικά νησιά και τους εμπο-
δίζει να φτάσουν στην ευρωπα-
ϊκή ενδοχώρα έχει προκαλέσει 
έναν επαναλαμβανόμενο και 
ατέλειωτο κύκλο συνωστισμού, 
υποβαθμισμένων συνθηκών 
διαβίωσης και με εξαιρετικά 
φτωχές προσβάσεις σε υπηρε-
σίες… Η ευρωπαϊκή απάντηση 
στην Ελλάδα έχει αποδειχτεί 
ότι έχει καταστροφικές συνέ-
πειες στα δικαιώματα των προ-
σφύγων, συμπεριλαμβανομέ-
νης της υγείας και ασφάλειάς 
τους…. Είναι ντροπιαστικό που 
παρά αυτή την απογοητευτική 
πραγματικότητα, ορισμένες 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
έχουν κρατήσει όμηρο οποιον-
δήποτε πραγματικά υπεύθυνο 
μηχανισμό μοιράσματος (σ.σ. 
στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα) 
μέχρι να επιταχυνθούν και να 
αυξηθούν οι επιστροφές (σ.σ. 
απελάσεις) και επικεντρώνο-
ντας σε πολιτικές αναχαίτισης 
και συνοριακών ελέγχων σε 
βάρος βασικών δικαιωμάτων 
και ασφάλειας (σ.σ. των προ-
σφύγων). Η παρούσα κατάστα-
ση στα σύνορα της Ευρώπης 
είναι το άμεσο αποτέλεσμα 
αυτών των κοντόφθαλμων και 
μη βιώσιμων πολιτικών που 
εφαρμόστηκαν ακολουθώντας 
τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας και 
της έλλειψης ικανότητας και 
πολιτικής θέλησης στην Ευρώ-
πη να βρεθεί κοινό έδαφος σε 
βασικά θέματα για ένα κοινό 
ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου» 
(https://www.amnesty.org/
en/latest/news/2019/03/
european-leaders-must-end-
the-humanitarian-and-human-
rights-crisis-at-europes-
borders/).

Αυτά δεν τα λένε οι «κακοί 
Τούρκοι» (τότε ήταν «καλοί» 
γιατί έπαιζαν το ρόλο του 
μπάτσου), αλλά οργανώσεις 
όπως η Διεθνής Αμνηστία, η 
Action Aid κ.ά. Οι μετανάστες 
στα νησιά-φυλακές το βίωσαν 
αυτό από πρώτο χέρι.

Ποιος νοιαζόταν όμως; Οι 
«ευαίσθητοι» Ευρωπαίοι κώ-

φευαν και το ελληνικό κράτος 
κοιτούσε πώς θα φτιάξει καλύ-
τερα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης. Αυτό που τους ένοιαζε 
ήταν να αυξηθούν οι απελά-
σεις. Στην έκθεση των τριών 
χρόνων εφαρμογής της συμ-
φωνίας, που αναφέραμε πα-
ραπάνω, η Κομισιόν ζητούσε 
περισσότερη πρόοδο στις επι-
στροφές, λέγοντας ότι «ο ρυθ-
μός επιστροφών στην Τουρκία 
από τα ελληνικά νησιά βάσει 
της συμφωνίας εξακολουθεί 
να είναι πολύ μικρός, ειδικά για 
τους Σύριους, με μόνο 2.441 με-
τανάστες να επιστρέφουν από 
το Μάρτη του 2016. Παρά τις 
αλλαγές στην ελληνική νομο-
θεσία, χρειάζονται περαιτέρω 
ενέργειες για τις διαδικασίες 
επιστροφής προκειμένου να 
αυξηθούν οι επιστροφές. Επι-
πρόσθετα, 3.421 μετανάστες 
έχουν επιστρέψει εθελοντικά 
από τα νησιά από τον Ιούνη του 
2016… Από τις αρχές του 2016, 
συνολικά 14.924 μετανάστες 
έχουν επιστρέψει εθελοντικά 
τόσο από τα ελληνικά νησιά 
όσο κι από την ενδοχώρα σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα».

Το αντίτιμο της 
προδοσίας

Προκειμένου να χρυσώσουν 
το χάπι για την προδοσία των 
δικαιωμάτων των μεταναστών, 
οι Ευρωπαίοι υποσχέθηκαν (τι 
άλλο;) χρήμα. Αν και παραδέ-
χονταν ότι η Τουρκία είχε ήδη 
δώσει γύρω στα 7 δισ. ευρώ για 
τους πρόσφυγες που αναγκά-
στηκε να δεχτεί στο έδαφός 
της, υποσχέθηκαν να της πα-
ράσχουν συνολικά 6 δισ. ευρώ. 
όπως αναφέραμε παραπάνω. 
Η συμφωνία δεν ξεκαθάριζε 
αν τα λεφτά αυτά θα δίνο-
νταν απευθείας στο τουρκικό 
κράτος ή σε ΜΚΟ. Απλά προ-
έβλεπε τη σύσταση ενός μη-
χανισμού «συντονισμού», που 
θα παρείχε τις επιχορηγήσεις 
και άλλες μορφές χρηματο-
δοτικής στήριξης. Η διευθύ-
νουσα επιτροπή του μηχανι-
σμού αυτού, αρμόδια για να 
αποφασίζει ποιες δράσεις θα 
χρηματοδοτούνται και σε ποιο 
ποσό, θα απαρτιζόταν από 
αντιπροσώπους των κρατών 
μελών αλλά και της Τουρκίας, 
με συμβουλευτική όμως ιδι-
ότητα (βλ. https://ec.europa.
eu/commission/presscorner/
detail/el/IP_15_6162). 

Ο Ερντογάν γκρινιάζει γιατί 
τα χρήματα αυτά δόθηκαν και 
σε ΜΚΟ και επειδή, όπως λέει, 
δε δόθηκαν στο σύνολό τους. 
Η ΕΕ, αντίθετα, υποστηρίζει 
ότι τα χρήματα αυτά έχουν 
δεσμευτεί. Ομως, στο τελευ-
ταίο ενημερωτικό σημείωμα 
για τη χρηματοδότηση των έρ-
γων (βλ. https://ec.europa.eu/

neighbourhood-enlargement/
sites/near/files/frit_factsheet.
pdf) παραδέχονται ότι από τα 
6 δισ. ευρώ που δεσμεύτηκαν 
για να δοθούν σε δύο δόσεις, 
τα 4.7 δισ. ευρώ έχουν πάει σε 
έργα που έχουν δημοπρατηθεί 
και μόνο τα 3.2 δισ. ευρώ έχουν 
δοθεί μέχρι στιγμής. Δηλαδή, 
το «ζεστό χρήμα» που δόθηκε 
είναι λίγο πάνω από το μισό 
των χρημάτων που υποσχέ-
θηκε να δώσει στην Τουρκία η 
ΕΕ! Δε θεωρούμε τον Ερντο-
γάν (και τον κάθε δημαγωγό 
αστό πολιτικό) ούτε προστάτη 
ούτε υπέρμαχο των προσφύ-
γων. Ενας μισθοφόρος των 
ιμπεριαλιστών είναι κι αυτός, 
που ζητά περισσότερα λεφτά 
για να κουμαντάρει τους πρό-
σφυγες, όπως οι μισθοφόροι 
στην αρχαία Ρώμη ζητούσαν 
τα λεφτά τους για να σφάξουν 
τους εχθρούς της. Ομως δεν 
μπορούμε να μη σημειώσου-
με την ευρωπαϊκή υποκρισία 
και τσιγκουνιά, καθώς μιλάμε 
για πραγματικά ψίχουλα (ούτε 
μισό τοις χιλίοις) σε σύγκριση 
με τον πλούτο που παράγεται 
κάθε χρόνο στην ΕΕ!

Το σπάσιμο της 
φούσκας

Εφτασε η ώρα που ο πόλε-
μος στη βορειοδυτική Συρία 
εντάθηκε. Κατέρρευσαν όλες 
οι προσπάθειες εκεχειρίας, 
αφού ο Ασαντ με τη Ρωσία 
αποφάσισαν να τελειώσουν 
με τους εναπομείναντες αντι-
καθεστωτικούς που έχουν 
βαφτιστεί συλλήβδην «τζιχα-
ντιστές». Από τις αρχές του 
χρόνου, ο Ασαντ σφυροκοπεί 
ανελέητα την  επαρχία Ιντλίμπ 
και η Ρωσία τον στηρίζει από 
αέρος. Ενα νέο κύμα προ-
σφύγων γεννιέται. Μιλάμε για 
εκατοντάδες χιλιάδες άτομα 
(ίσως και ένα εκατομμύριο), 
που αναγκαστικά θα κατευ-
θυνθούν προς Τουρκία. Επό-
μενο ήταν, λοιπόν, ο Ερντογάν 
να θελήσει να αλλάξει τους 
όρους του παζαριού με την 
ΕΕ. Η Μέρκελ φαίνεται ήδη 
διατεθειμένη να συνδράμει 
στην κατασκευή εγκαταστάσε-
ων στέγασης για τους Σύριους 
στη βόρεια Συρία, προκειμέ-
νου να μην πάνε στην Τουρ-
κία (βλ. https://www.dw.com/
en/germanys-merkel-backs-
turkish-led-refugee-initiative-
in-syria/a-52141313) αλλά μέχρι 
στιγμής τίποτε δεν έχει ακόμα 
αποφασιστεί.

Ο Ερντογάν δεν είναι χα-
ζός για να τα σπάσει με την 
ΕΕ. Ξέρει ότι τον χρειάζονται 
και τους χρειάζεται, αλλά κά-
νει σκληρό παζάρι. Οταν θα 
τα βρουν, θα ξανακλείσει τα 
σύνορα και θα ξαναπαίξει το 
ρόλο του μαντρόσκυλου που 
του ζητούν όχι μόνο οι Ευ-
ρωπαίοι αλλά και η ελληνική 
πλευρά. Τότε, η «ασύμμετρη 
απειλή» θα τιθασευτεί και θα 
μείνουν οι ντροπιαστικές για 
τον ελληνικό λαό εικόνες της 
άγριας καταστολής σε βάρος 
των προσφύγων, οι οποίοι θα 
βρουν άλλους τρόπους να έρ-
χονται, αφού στις χώρες τους 
υπάρχει μόνο καμένη γη.

Συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας

Το μαντρόσκυλο γαυγίζει, αλλά 
πάνω απ’ όλα η Ευρώπη-φρούριο!
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Μισούν κάθε τι το παλαιστινιακό
Εξήντα χρόνια λειτουργούσε ο παραδοσιακός φούρνος του 

Abu Naser Abu Sneineh, στη γειτονιά Μπαμπ Χιτάχ της Ανατο-
λικής Ιερουσαλήμ. Οι προσκυνητές του τεμένους Αλ Ακσα «τι-
μούσαν» τα παραδοσιακά κουλούρια που έφτιαχνε, τα ονομαστά 
Ka’ek. Ο φούρνος σφραγίστηκε και σταμάτησε να λειτουργεί, 
όταν ορδή μπάτσων και δημοτόμπατσων εισέβαλε και συνέλαβε 
το γιο του ιδιοκτήτη. Δεν πληρούσε, λέει, τους όρους που του 
είχαν θέσει.

Κανένας δεν τους πίστεψε. Οι Παλαιστίνιοι αντελήφθησαν ότι 
το κλείσιμο του φούρνου-τοπόσημο αποτελεί μέρος του ευρύ-
τερου σχεδίου απο-παλαιστινιοποίησης της Ιερουσαλήμ. Και να 
υπήρχε καμιά αμφιβολία επ' αυτού, τη διέλυσε το σχέδιο Τραμπ, 
που προβλέπει την αναγόρευση της Ιερουσαλήμ σε «αδιαίρετη 
πρωτεύουσα του Ισραήλ». Οσο για το παλαιστινιακό «κράτος», 
θα έχει πρωτεύουσα ένα χωριό, το Αμπού Ντις, έξω από τα τείχη 
της Ιερουσαλήμ.

Πέρασαν ήδη τεσσεράμισι 
χρόνια από τότε που η Ευ-

ρωπαϊκή Ενωση αποφάσιζε τη 
μετεγκατάσταση στην ευρω-
παϊκή ενδοχώρα 160 χιλιάδων 
προσφύγων από Ελλάδα και Ιτα-
λία μέσα σε δύο χρόνια και την 
επανεγκατάσταση άλλων 22.504 
προσφύγων από τρίτες χώρες 
στην ΕΕ. Αυτά επικυρώθηκαν 
με δύο αποφάσεις του Συμβου-
λίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
(2015/1523 στις 14/9/2015 και 
2015/1601 στις 22/9/2015) και 
αποτέλεσαν την αιχμή του δό-
ρατος της ευρωπαϊκής προπα-
γάνδας για τη δήθεν ευαισθησία 
της ΕΕ μπροστά στο μετανα-
στευτικό τσουνάμι που προκλή-
θηκε από τους αλλεπάλληλους 
πολέμους στις αραβικές χώρες 
(Λιβύη, Συρία κτλ). Τα νούμερα 
αυτά ήταν φυσικά αστεία, αφού 
δεν ξεπερνούσαν το 4% των 
σύριων προσφύγων εκείνης της 
περιόδου, ενώ ήταν σε καθαρά 
εθελοντική βάση από την πλευ-
ρά των κρατών μελών. Ομως, 
αυτό δεν αποτέλεσε πρόβλημα 
για την προπαγάνδα «ευαισθη-
σίας» που πουλήθηκε πλατιά 
από την ΕΕ.  Ας θυμίσουμε τον 
τρόπο που ο τότε πρόεδρος της 
Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ 
επιχειρούσε να «πείσει» τους 
«εταίρους» να δεχτούν τους 
πρόσφυγες: 

«Είναι αλήθεια ότι η Ευρώ-
πη δεν μπορεί να στεγάσει 
όλη τη δυστυχία του κόσμου. 
Ας είμαστε όμως τίμιοι και ας 
θέσουμε τα πράγματα σε μία 
σειρά. Υπάρχει πράγματι ένας 
σημαντικός και άνευ προηγου-

μένου αριθμός προσφύγων που 
έρχονται στην Ευρώπη αυτή τη 
στιγμή. Ωστόσο, ακόμα αντι-
προσωπεύουν μόλις το 0.11% 
του συνολικού πληθυσμού της 
ΕΕ. Στο Λίβανο, οι πρόσφυγες 
αντιπροσωπεύουν το 25% του 
πληθυσμού. Και αυτή είναι μία 
χώρα που οι άνθρωποι έχουν μό-
λις το ένα πέμπτο του πλούτου 
που απολαμβάνει η Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Ας είμαστε καθαροί και 
τίμιοι με τους συχνά ανησυχού-
ντες πολίτες μας: όσο υπάρχει 
πόλεμος στη Συρία και τρομο-
κρατία στη Λιβύη, η προσφυγι-
κή κρίση δε θα εξαφανιστεί έτσι 
απλά. Μπορούμε να χτίσουμε 
τοίχους, μπορούμε να χτίσουμε 
φράχτες. Ομως, φανταστείτε 
για ένα δευτερόλεπτο ότι ήσα-
σταν εσείς, με τα παιδιά στην 
αγκαλιά σας, και ο κόσμος που 
ξέρατε γινόταν συντρίμμια γύρω 
σας. Δεν υπάρχει τιμή που δε θα 
πληρώνατε, δεν υπάρχει τοίχος 
που δε θα σκαρφαλώνατε, θά-
λασσα που δε θ’ αρμενίζατε, 
σύνορα που δε θα περνούσατε, 
αν ο πόλεμος ή η βαρβαρότητα 
του αποκαλούμενου Ισλαμικού 

Κράτους σας έδιωχνε» (ομιλία 
για την κατάσταση της Ενωσης, 
Τετάρτη 9.9.2015, βλ. http://
europa.eu/rapid/press-release_
SPEECH-15-5614_en.htm).

Τα ωραία λογάκια απο-
δείχτηκαν καθαρή απάτη σε 
επίπεδο πρακτικής πολιτικής. 
Το πρόγραμμα έληξε στα τέ-
λη του 2017 με απογοητευτι-
κά αποτελέσματα. Από τους 
160.000 που υποτίθεται ότι θα 
δεχόταν η ΕΕ πήρε τελικά μό-
λις 31.503 μέχρι τον Νοέμβρη 
του 2017 (βλ. https://ec.europa.
eu/home-affairs/sites/
homeaffairs/files/what-we-do/
policies/european-agenda-
migration/20171114_relocation_
eu_solidarity_between_member_
states_en.pdf). Αριθμός που 
αυξήθηκε ελάχιστα μέχρι το 
Μάη του 2018, όταν η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πε-
ριχαρής το “success story” της 
επανεγκατάστασης του 96% των 
22.504 προσφύγων από τρίτες 
χώρες, αλλά και την πλήρη απο-
τυχία της μετεγκατάστασης των 
προσφύγων από Ελλάδα και Ιτα-
λία, η οποία έφτασε τα  32.207 

άτομα (Εκθεση της Κομισιόν 
COM2018–301, 16/5/2018 βλ. 
https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/
what-we-do/policies/european-
agenda-migration/20180516_
progress-report-european-
agenda-migration_en.pdf). Από 
τους 160.000 που υποσχέθηκαν 
αρχικά (για να τους μειώσουν 
στους 98.255 τον Σεπτέμβρη του 
2016) πήραν μόλις 32.207, δηλα-
δή μόλις το ένα πέμπτο!

Τώρα που τα ελληνικά ΜΜΕ 
έχουν ξεσαλώσει κατά της πολι-
τικής Ερντογάν, που χρησιμοποι-
εί σαν πιόνια τους πρόσφυγες, 
ας θυμηθούμε την ευρωπαϊκή 
υποκρισία που την ίδια στιγμή 
που θεσπίζει την Ευρώπη-φρού-
ριο, χύνει κροκοδείλια δάκρια 
για τους μετανάστες (http://
www.eksegersi.gr/issue/944/
Διεθνή/29885.Πάνω-απ’-όλα-η-
Ευρώπη-φρούριο). Αν κατηγο-
ρείτε μία φορά τον Ερντογάν, 
πόσες φορές θα πρέπει να κα-
τηγορήσετε αυτούς που έχουν 
και τον πλούτο και την υποδομή 
για να σώσουν κατατρεγμένους 
ανθρώπους αλλά δεν το κάνουν 
για να μη χαλάσουν την ηρεμία 
τους; Θέλουν τους μετανάστες 
μόνο για φτηνό εργατικό δυνα-
μικό, για να τους ξεζουμίζουν, 
και στην… ποσότητα που αυτοί 
θα καθορίζουν. Ενας αυξημένος 
αριθμός μεταναστών μπορεί 
να τους χαλάσει την κοινωνική 
σταθερότητα, από τη στιγμή που 
τους αντιμετωπίζουν μόνο ως 
σύγχρονους σκλάβους και όχι 
ως ανθρώπους που χρειάζονται 
προστασία.

Ευρωπαϊκή υποκρισία σε βάρος των προσφύγων

Ιράκ: Πολιτική αστάθεια και διάλυση υπηρεσιών μόνιμο φαινόμενο

Η παραίτηση και του νέου 
πρωθυπουργού (διορίστηκε 

πριν από ένα μήνα), Μοχάμεντ 
Αλάουι (ξαδέλφου του πρώην 
κατοχικού πρωθυπουργού Ιγι-
άντ Αλάουι και πρώην υπουρ-
γού στην κυβέρνηση Μαλίκι), 
δείχνει ότι ο δρόμος για την 
πολιτική σταθερότητα στο Ιράκ 
είναι πολύ μακρύς και δύσκολος. 
Υπενθυμίζουμε ότι ο προηγούμε-
νος πρωθυπουργός, Αμπντούλ 
Μαχντί, παραιτήθηκε μετά από 
το πολύμηνο κίνημα ενάντια 
στις άθλιες συνθήκες ζωής στη 
χώρα, ενάμιση χρόνο μετά την 
εκλογή του, και παρέμεινε ως 
υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέ-
χρι το διορισμό του Αλάουι, που 
παραιτήθηκε την περασμένη 
Δευτέρα. Τώρα, τον ξανακαλούν 
να προσπαθήσει να σχηματίσει 
κυβέρνηση, πράγμα μάλλον απί-
θανο, οπότε η χώρα οδεύει προς 
νέες πρόωρες εκλογές.

Η κατάσταση στο Ιράκ, 17 χρό-
νια μετά την αμερικανοβρετανι-
κή εισβολή και κατοχή, παραμέ-
νει απελπιστική. Τον περασμένο 
Φλεβάρη, σκοτώθηκαν 187 άτο-
μα και τραυματίστηκαν 558 σε 
διάφορες συγκρούσεις και δια-
δηλώσεις που έγιναν στη χώρα. 
Οι 44 από τους νεκρούς έπεσαν 
σε διαδηλώσεις, που συνεχίζο-
νται, κυρίως από τους σιίτες που 
ακολουθούν το δημαγωγό σιίτη 

κληρικό Μοκτάντα Αλ Σαντρ. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

της ανυπαρξίας στοιχειωδών 
μέσων διαβίωσης στο Ιράκ εί-
ναι αυτό της κατάστασης της 
Υγείας, όπως περιγράφεται 
σε εκτενές άρθρο του πρα-
κτορείου Ρόιτερς (βλ. https://
www.reuters.com/article/
us-iraq-health-specialreport/
broken-health-the-medical-
crisis-thats-aggravating-iraqs-
unrest-idUSKBN20P1QB). Τα 
πενιχρά χρήματα που δίνονται 
στο υπουργείο Υγείας (μόλις 
2.5% του προϋπολογισμού, δη-
λαδή το ένα έβδομο από αυτά 
που δίνονται στις δυνάμεις κα-
ταστολής) δε φτάνουν «ούτε με 
σφαίρες» για την περίθαλψη, 
με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία 
να είναι υπερφορτωμένα και να 
αντιστοιχούν 1,2 κρεβάτια σε κά-

θε 1.000 ανθρώπους! Σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, η ιρακινή κυβέρνηση 
την τελευταία δεκαετία δίνει λί-
γο πάνω από τα μισά από αυτά 
που δίνει η γειτονική Ιορδανία 
(που κι αυτή δεν είναι φυσικά 
πλούσια χώρα). Το 2018, το 85% 
των βασικών φαρμάκων σημεί-
ωνε μεγάλες ελλείψεις ή δεν 
υπήρχαν καθόλου, σύμφωνα με 
τον ίδιο τον υπουργό Υγείας της 
χώρας. Οι ξένες εταιρίες απο-
φεύγουν να κάνουν δουλειές με 
το Ιράκ, λόγω της εκτεταμένης 
διαφθοράς, αλλά και της πολι-
τικής και κοινωνικής αστάθει-
ας που υπάρχει στη χώρα. Οι 
εισαγωγές φαρμάκων γίνονται 
κυρίως μέσω της κρατικής εται-
ρίας KIMADIA που υποχρημα-
τοδοτείται και δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
της ζήτησης.

Οι ντόπιες φαρμακοβιομη-
χανίες διαθέτουν παρωχημένο 
εξοπλισμό. Το 2019, η κρατική 
εταιρία φαρμάκων παρήγαγε 
80% λιγότερα φάρμακα από 
αυτά που παρήγαγε το 2002, 
δηλαδή πριν από την αμερι-
κάνικη κατοχή. Οι 17 ιδιωτικές 
φαρμακοβιομηχανίες δεν είναι 
σε πολύ καλύτερη κατάσταση 
και παράγουν λιγότερο από το 
8% των αναγκών της αγοράς, 
αφού στερούνται τεχνολογικού 
εξοπλισμού και πρώτων υλών. Το 
ιατρικό προσωπικό (νοσοκόμες, 
γιατροί) είναι ελάχιστο. Το 2018, 
μόλις 2.1 νοσοκόμες αντιστοι-
χούσαν σε 1.000 ανθρώπους 
(ενώ στην Ιορδανία 3.2 και στο 
Λίβανο 3.7) κι ούτε ένας για-
τρός (0.83 ανά χίλια άτομα, ενώ 
στην Ιορδανία είναι 2.3). Πολλοί 
γιατροί έφυγαν στο εξωτερικό. 
Από το 1990 έφυγαν γύρω στους 
20.000 από τους 52.000 εγγε-
γραμμένους γιατρούς της χώ-
ρας, δηλαδή πάνω από το ένα 
τρίτο. Η απελπιστική κατάστα-
ση στην Υγεία αναγκάζει πολ-
λούς Ιρακινούς να ταξιδεύουν 
στην Ινδία για νοσοκομειακή 
περίθαλψη, γι’ αυτό και η ινδική 
κυβέρνηση έδωσε 50.000 βίζες 
για ιατρικούς λόγους το 2018. 
Πώς λοιπόν να μην εξεγείρεται 
ο πληθυσμός και να μη μετανα-
στεύει;

Ισραηλινές Εκλογές: Κερδίζει 
όποιος πλειοδοτεί σε ρατσισμό

Χωρίς κάποια από τις δυο κομματικές συμμαχίες, με επικεφα-
λής τους Νετανιάχου και Γκαντζ, αντίστοιχα, να συγκεντρώνει τις 
61 βουλευτικές έδρες που απαιτούνται για το σχηματισμό κυβέρ-
νησης αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων 
στις τρίτες κατά σειρά εκλογές στο Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου, παρά το γεγονός ότι διώκεται ποινικά (η δίκη 
του ξεκινάει στις 17 Μάρτη), βγήκε αλώβητος από την εκλογική 
μάχη. Το Λικούντ αύξησε τις έδρες του, ενώ ο συνασπισμός κομ-
μάτων του οποίου ηγείται δεν μετράει απώλειες. Το Σχέδιο Τραμπ 
και η ακροδεξιά ρητορική του για ολοκληρωτική προσάρτηση 
τμημάτων της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, όπου βρίσκονται 
εβραϊκοί εποικισμοί, έδωσαν μεγάλη εκλογική ώθηση στον Νε-
τανιάχου, καταδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι όποιος πλειο-
δοτεί ρατσιστικά σε βάρος των Παλαιστινίων έχει και τη στήριξη 
της αφιονισμένης σιωνιστικής μάζας. Εξάλλου, αυτό που είχε 
γίνει απολύτως διακριτό από την πρώτη στιγμή της τελευταίας 
προεκλογικής περιόδου ήταν ότι Νετανιάχου και Γκαντζ αποτε-
λούν πανομοιότυπες όψεις του ίδιου νομίσματος.

Ελαφρώς ενισχυμένος βγήκε και ο συνασπισμός παλαιστινι-
ακών κομμάτων, Ενωμένη Λίστα, λαμβάνοντας 15 βουλευτικές 
έδρες σε σχέση με τις 13 που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλο-
γές. Ο ηγέτης της Ενωμένης Λίστας δήλωσε ότι προτίθεται να 
στηρίξει τον Γκαντζ, αρχηγό του ισραηλινού στρατού κατά την 
διάρκεια της ισραηλινής εισβολής στην Γάζα το 2012 και το 2014 
και υπεύθυνο για τις δολοφονίες χιλιάδων Παλαιστίνιων, προκει-
μένου να μην κυβερνήσει ο Νετανιάχου, αν ο Γκαντζ ακουλου-
θήσει μια άλλη πολιτική απέναντι στους Παλαιστίνιους. Βέβαια, 
μόνο αφελής δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η στάση της Λίστας. 
Αποτελεί δείγμα ενός αστικού πολιτικού «ρεαλισμού» που μόνο 
δεινά έχει προκαλέσει στον παλαιστινιακό λαό.

Μπροστά ο Μπάιντεν από τον 
Σάντερς

Με την παρασκηνιακή ενεργοποίηση του λεγόμενου «βαθέος 
κόμματος», δηλαδή των βαρόνων του Δημοκρατικού Κόμματος, 
αλλά και του Ομπάμα, ο Τζο Μπάιντεν (αντιπρόεδρος του Ομπά-
μα) κέρδισε τις προκριματικές εκλογές στη Νότια Καρολίνα και 
μετά τις περισσότερες πολιτείες στη «σούπερ Τρίτη» (προκριμα-
τικές ταυτόχρονα σε 14 Πολιτείες) και πλέον προηγείται με καμιά 
εβδομηνταριά εκλέκτορες του Μπέρνι Σάντερς και έχει με το 
μέρος του το μομέντουμ. Στο πλευρό του έχουν ταχθεί οι περισ-
σότεροι από τους υποψήφιους που αποσύρθηκαν και ο Μπέτο Ο' 
Ρουρκ, ο και «νέος Κένεντι» επονομαζόμενος.

Ο Τραμπ έχει σκυλιάσει και τρολάρει συνεχώς ότι «σκηνο-
θετούν πραξικόπημα κατά του Μπέρνι!». Προφανώς, φοβάται 
περισσότερο τον «κεντρώο» Μπάιντεν από τον «σοσιαλιστή» 
Σάντερς.
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Ν' αντισταθούμε στο 
φασισμό

Αυτό που ζούμε τις τελευταίες μέρες δεν είναι μόνο 
μια επιχείρηση βάρβαρης καταστολής προσφύγων 
και μεταναστών, που προσπαθούν να περάσουν τα 
ελληνικά σύνορα για να κατευθυνθούν στην Ευρώπη.

Απ' αφορμή το γεγονός ότι το καθεστώς Ερντογάν, 
για τους δικούς του λόγους, σταμάτησε να περιορίζει 
τους πρόσφυγες στην τουρκική ενδοχώρα και τους 
ωθεί στα σύνορα, επικρατεί στη χώρα μας μια 
υστερία εθνικισμού, ξενοφοβίας και ρατσισμού, 
μέσω της οποίας επιχειρείται ο μαζικός εκφασισμός 
της ελληνικής κοινωνίας.

Εκφασισμός που δε θα χρησιμοποιηθεί μόνο ως 
όχημα για την πιο άγρια καταστολή των προσφύγων 
και την παγίωση της χώρας μας ως συνοριοφύλακα 
και δεσμοφύλακα της Ευρώπης-φρούριο, αλλά 
και για να επιβληθεί στη χώρα σιγή νεκροταφείου, 
στο όνομα των «κρίσιμων εθνικών στιγμών». Για να 
υποταχτεί ο λαός μας στη βάρβαρη μνημονιακή 
πολιτική, η οποία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

u Αυτό που μέχρι τώρα ονομαζόταν «προσφυγική 
κρίση» πλέον ονομάζεται «εισβολή» και «απειλή κατά 
της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας». Ο λόγος των 
φασιστών, των χρυσαυγιτών, του Βελόπουλου, έχει 
γίνει επίσημος κρατικός λόγος. Αποτυπώνεται στις 
κυβερνητικές ανακοινώσεις, εκφέρεται από τα χείλη 
του πρωθυπουργού και υπουργών του, αναπαράγεται 
από όλους τους ιδεολογικούς μηχανισμούς του 
κράτους, απ' όλους τους δημοσιολογούντες.

u Τα ΜΑΤ, τα ίδια που πριν από μερικές μέρες 
έσπαγαν αυτοκίνητα πολιτών στη Μυτιλήνη, επειδή 
δεν κατάφεραν να τους νικήσουν «επί του πεδίου», 
έχουν αναγορευτεί σε «προμάχους του έθνους», σε 
«υπερασπιστές του πατρίου εδάφους». «Βαρόνοι» 
της κεφαλαιοκρατίας, οι ίδιοι που ρουφάνε τον 
ιδρώτα και το αίμα του ελληνικού λαού, οργανώνουν 
αποστολές με τρόφιμα και αναψυκτικά για τους 
«υπερασπιστές των συνόρων». Αν το πράγμα 
κρατήσει, θα δούμε και εράνους και μαραθώνιους 
αγάπης, προκειμένου ο πιο άγριος μηχανισμός 
καταστολής ν' αποκτήσει κοινωνική νομιμοποίηση (αν 
όχι να γίνει λαϊκό είδωλο).

u Με τον πιο επίσημο τρόπο ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος αφήνει ανοιχτό το ζήτημα της 
κατασκευής στρατοπέδων συγκέντρωσης σε 
ξερονήσια, αν τα υποδείξουν οι «τοπικές κοινωνίες», 
ενώ αποκαλύφθηκε ότι στην ΕΕ έχει υποβληθεί 
πρόταση για να μετατραπούν παροπλισμένα σαπάκια 
της ακτοπλοΐας σε πλωτές φυλακές.

u Στον Εβρο περιπολούν ένοπλες πολιτοφυλακές, 
κυνηγούν, συλλαμβάνουν και ξυλοκοπούν πρόσφυγες 
που κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα. Αλλες 
πολιτοφυλακές στη Λέσβο και τη Χίο τρομοκρατούν 
πρόσφυγες, εργαζόμενους σε ΜΚΟ και ντόπιους που 
δε συμφωνούν με την τρομοκρατική τους δράση, 
πυρπολούν αποθήκες αλληλεγγύης και κτίσματα της 
Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, στήνουν μπλόκα. Δεν 
είναι καθόλου δύσκολο να δούμε πίσω απ' αυτές τις 
παρα-κρατικές συμμορίες, με επικεφαλής γνωστούς 
φασίστες, το αποκρουστικό πρόσωπο της ΚΥΠ/ΕΥΠ, 
με τη μακρά παράδοση σε τέτοιες δράσεις.

Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Να υψώσουμε 
ανάχωμα στον επιχειρούμενο εκφασισμό της 
ελληνικής κοινωνίας. Να διαλύσουμε τα μαύρα 
σύννεφα του εθνικισμού και της ξενοφοβίας. Να 
σπάσουμε το μέτωπο της «εθνικής ενότητας». 
Αυτό δεν είναι μόνο καθήκον αλληλεγγύης προς 
τους ξεριζωμένους της Ασίας και της Αφρικής, 
τα ταξικά μας αδέλφια. Είναι στοιχειώδης ταξική 
άμυνα μπροστά στην επέλαση των δυνάμεων του 
κεφαλαίου, που πάντα χρησιμοποιούσαν ως όχημα 
κυριαρχίας τον κάλπικο πατριωτισμό.

στο ψαχνό

Γελοιότητα και ρατσισμός
Θα πρέπει να κλείσουμε τους δρό-

μους για πρόσφυγες που έχουν περάσει 
από το Αφγανιστάν και το Ιράν, λόγω των 
κρουσμάτων κοροναϊού, δήλωσε ο Μη-
τσοτάκης! Η δήλωση είναι αυταπόδεικτα 
γελοία. Στιγματίζονται άνθρωποι λόγω κα-
ταγωγής. Οι οποίοι, μάλιστα, ενδεχομένως 
να πέρασαν από τις αναφερθείσες χώρες 
μήνες προτού εμφανιστεί ο νέος κορονα-
ϊός. Και που, σε κάθε περίπτωση, αν είχαν 
προσβληθεί θα είχαν ήδη νοσήσει.

Τελικά, ο κοροναϊός ήρθε στην Ελλάδα 
από τη γειτονική Ιταλία. Και οι άνθρωποι 
τους οποίους έπληξε ανήκουν σε καλο-
στεκούμενα κοινωνικά στρώματα, όχι 
στη φτωχολογιά της προσφυγιάς και της 
μετανάστευσης. Τι έμεινε πέρα από τη γε-
λοιότητα; Ο πρωθυπουργικός ρατσισμός. 
Μια χυδαία απόπειρα να φουντώσει η ξε-
νοφοβία στην κοινωνία με την υπόδειξη 
των προσφύγων ως δυνητικών φορέων του 
κοροναϊού.

ΥΓ. Δε χρειάζεται να είναι κανείς 
λοιμωξιολόγος για να αντιληφθεί ότι ο 
πραγματικός κίνδυνος είναι να περάσει ο 
κοροναϊός στα νησιά και ειδικά στα τρι-
σάθλια κέντρα «φιλοξενίας», όπου δεκά-
δες χιλιάδες πρόσφυγες -ανάμεσά τους 
και οικογένειες με μικρά παιδιά- ζουν σε 
μεσαιωνικές συνθήκες υγιεινής, είναι εξα-
ντλημένοι από τη μακρά ταλαιπωρία και 
τον υποσιτισμό και διαβιούν σε σκηνές 
«πατικωμένοι» ο ένας πάνω στον άλλο, 
επομένως αποτελούν έναν εξ ορισμού 
ευάλωτο πληθυσμό, στον οποίο κάθε λοι-
μώδες νόσημα θα έκανε θραύση. Αυτές οι 
συνθήκες, όμως, δε θεωρούνται κίνδυνος.

Κατόρθωμα
Πρόκειται για κατόρθωμα ΣΥΡΙΖΑ. Με 

όσα αποκαλύπτονται για τους παρασκηνι-

ακούς χειρισμούς του Παππά (με εντο-
λή Τσίπρα) και του Παπαγγελόπουλου 
(ως χειριστή των δικαστικών ζητημά-
των)  με τον σιωνιστή «επιχειρηματία» 
Μιωνή και τον δεξιό εκδότη Φιλιππά-
κη, οι συριζαίοι κατάφεραν να μετα-
τρέψουν τα λαμόγια της πολιτικής και 
της δημοσιογραφίας σε κήνσορες της 
πολιτικής ηθικής και της διαφάνειας. 
«Πότε έχει ξαναγίνει αυτό στη χώρα 
μας;», γράφουν διάφορα λαμόγια! 
Πάντοτε γινόταν αυτό, πάντοτε υπήρ-
χε διαπλοκή, παρασκήνιο, συμφωνίες 
για ρύθμιση θεμάτων φορολογικών ή 
ποινικών, όμως οι άλλοι τα κάλυπταν 
καλύτερα.

Γελάνε και τα 
γεωτρύπανα

Οχτώ ολόκληρους μήνες χρει-
άστηκε το Συμβούλιο Υπουργών 
της ΕΕ για να πάρει μια απόφαση 
επιβολής κυρώσεων σε τούρκους 
υπηκόους, για τις παράνομες γεω-
τρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Τον 
Ιούνη του 2019 πάρθηκε η σχετική 
απόφαση, τέλη Φλεβάρη του 2020 
επικυρώθηκε η επιβολή κυρώσεων 
σε δύο στελέχη της ΤΡΑΟ (Τουρ-
κικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρία). 
Πρόκειται για τον Μεχμέτ Φερούχ 
Ακαλίν, αναπληρωτή γενικό διευθυ-
ντή, αντιπρόεδρο και μέλος του ΔΣ 
της ΤΡΑΟ, και τον Αλί Τζοστζούν 
Νάμογλου, αναπληρωτή διευθυ-
ντή του Τμήματος Εξερεύνησης 
της ΤΡΑΟ.

Εννοείται πως γελάνε και τα γε-
ωτρύπανα μ' αυτές τις κυρώσεις. 
Χρειάστηκαν οχτώ μήνες για να 
επιλέξουν δυο μεγαλομεσαία στε-
λέχη της ΤΡΑΟ, οι αρμοδιότητες 

Το σύνδρομο του 
μυρμηγκιού

«Ο πρόεδρος Πούτιν έχει άλλες υποχρε-ώσεις εκείνη την ημέρα». Μ' αυτόν τον κο-φτό και άκρως περιφρονητικό τρόπο απά-ντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμί-τρι Πεσκόφ στο δημοσιογραφικό ερώτημα αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 5 του Μάρτη στην Ιστανμπούλ, όπως κατ' επανάληψη είχε δηλώσει ο Ερντογάν. Ηταν το μήνυμα προς τον Ερντογάν, ότι πρώτα θα «προσκυ-νήσει» και μετά θα γίνει δεκτός από τον Πούτιν, για να του επιβάλει (ο Πούτιν) τους όρους του.
Τα μυρμήγκια, όταν βγάλουν φτερά, πέ-φτουν και ψοφάνε, λέει μια λαϊκή παροιμία. Δεν ξέρουμε αν το έχει συνειδητοποιήσει ο Ερντογάν (είναι και η αλαζονεία που τυφλώ-νει συχνά τους αστούς πολιτικούς), όμως η παροιμία είναι ταμάμ στην περίπτωσή του. Θεώρησε ότι το μέγεθος της Τουρκίας και η βαρύτητά της ως περιφερειακής δύναμης στη Μέση Ανατολή επιτρέπουν στον ίδιο να ελιχθεί ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, να «παίξει» και με τις δύο πλευρές, χρη-σιμοποιώντας τη μια ως αντίβαρο έναντι της άλλης, και να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη για την κλίκα του. Το μάθημα που παίρνει από τη Ρωσία στην Ιντλίμπ, μάθη-μα που συνοδεύεται από πληθώρα φερέ-τρων με τούρκους στρατιωτικούς, είναι πολύ σκληρό. Και σύντομα θα τον φέρει… στα κιλά του. Γιατί μπορεί οι πολιτικοί σαν τον Ερντογάν να μην ξέρουν τίποτα από τη μαρξιστική θεωρία (συγκεκριμένα για τον ιμπεριαλισμό και τις εξαρτημένες χώρες), όμως αυτά οφείλουν να τα γνωρίζουν ως διδάγματα της πρακτικής εμπειρίας. Οπο-τε περιφρονούν αυτή την εμπειρία, έρχεται η ζωή και τους το υπενθυμίζει με σκληρό τρόπο.

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΜΑΥΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ. Ο Δένδιας 
είχε μιλήσει γενικά για παραβάσεις 
του Διεθνούς Δικαίου από πλευράς 
Τουρκίας και ο Τσαβούσογλου του 
απάντησε με εικόνες από τα επει-
σόδια του Εβρου: «Κοίτα ποιοι μας 
κάνουν μαθήματα διεθνούς δικαίου! 
Πετούν ξεδιάντροπα βόμβες δα-
κρυγόνων σε χιλιάδες αθώους που 
συνωστίζονται στις πύλες τους. Δεν 
έχουμε καμιά υποχρέωση να σταμα-
τήσουμε ανθρώπους που εγκατα-
λείπουν τη χώρα μας αλλά η Ελλάδα 
έχει το καθήκον να τους αντιμετωπί-
σει ως ανθρώπινες υπάρξεις!».

Οι πρόσφυγες ως εργαλείο για 
κρατικά παιχνίδια. Ενθεν κακείθεν. 
Ενα αντιδραστικό καθεστώς παραδί-
δει μαθήματα ανθρωπιάς! Ενα άλλο 
καθεστώς, περισσότερο μακιγιαρι-
σμένο, ανταποκρίνεται πλήρως στο 
καθήκον του ως συνοριοφύλακας 
της ΕΕ. Της Ευρώπης των ιμπερια-
λιστών που είναι συνυπεύθυνη για 
το δράμα αυτών των ανθρώπων, για 
τον εξαναγκασμό τους στο δρόμο 
της προσφυγιάς. Κι ένας λαός (ο ελ-
ληνικός) να σύρεται στο δρόμο του 
εθνικισμού και του ρατσισμού. Του 
φασισμού δηλαδή.

Η απάντηση (θα έπρεπε να) είναι 
μόνο μία: αλληλεγγύη με τους πρό-
σφυγες. Αυτοί είναι οι δικοί μας άν-
θρωποι. Οχι οι ιμπεριαλιστές της ΕΕ 
και οι αστοί πολιτικοί σε Αθήνα και 
Αγκυρα.
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των οποίων ήταν γνωστές. Εννοείται πως οι κυρώσεις είναι άνευ 
σημασίας και δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη στρατηγική και 
την τακτική της Τουρκίας στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Σαν τη μύγα μέσα στο γάλα
Επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα είναι ο ΟΦΗ. Ομως η 

παρουσία στο προπονητικό-διοικητικό της σχήμα κάποιων βετε-
ράνων με αποδεδειγμένο ήθος και κοινωνική ευαισθησία, όπως ο 
Σάββας Κωφίδης και ο Ηλίας Πουρσανίδης, οδηγούν την ομάδα 
σε κάποιες ενέργειες που ξεχωρίζουν σαν τη μύγα μέσα στο γά-
λα. Ξεχωριστά παραδείγματα μέσα στη βρομιά που χαρακτηρίζει 
το ποδόσφαιρο των «βαρόνων», των κάθε είδους «νονών» και των 
στρατών των άλογων οπαδών.

Με το σύνθημα «ένα νησί, μια ομάδα, μια αγκαλιά», ο ΟΦΗ 
ανακοίνωσε ότι στον αγώνα του με τη Λαμία για την τελευταία 
αγωνιστική του πρωταθλήματος θα παρευρίσκονταν 250 παιδιά 
προσφυγικών οικογενειών με τους συνοδούς τους. Προσκάλε-
σαν, ακόμα, οικογένειες προσφύγων που κατοικούν στο Ηρά-
κλειο, τα Χανιά και τη Σητεία. Αναφερθήκαμε στους Κωφίδη και 
Πουρσανίδη, χωρίς διάθεση να αποσιωπήσουμε και άλλους που 
δεν τους γνωρίζουμε. Αυτούς τους δύο τους γνωρίζουμε, γιατί 
και το 2011 είχαν πάρει μέρος ως ποδοσφαιριστές σε αγώνα αλ-
ληλεγγύης για τους 300 απεργούς πείνας της Υπατίας και της 
Θεσσαλονίκης.

No Politica
Ιδού και το αντίθετο παράδειγμα. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανα-

κοίνωσε ότι στέλνει στον Εβρο εθελοντές και τρεις νταλίκες με 
προμήθειες, «για τους φύλακες των συνόρων της Ελλάδας και 
της Ευρώπης». Σε ανάρτησή του στο Διαδίκτυο ο Μαρινάκης 
δήλωσε ότι «η καρδιά όλων των Ελλήνων χτυπάει στον Εβρο και 
ο Ολυμπιακός θα είναι εκεί, δίπλα σε αυτούς που μας γεμίζουν 
υπερηφάνεια, και θα τους παρέχουμε ό,τι χρειαστούν».

Ετσι και έβγαινε στις κερκίδες του «Καραϊσκάκης» ένα πα-
νό αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, θα κατέβαινε αμέσως από 
τους μπράβους (συγγνώμη, τους επικεφαλής των οργανωμένων, 
θέλαμε να πούμε), διότι αντιβαίνει στο δόγμα «Νο politica». 
Οπως κατέβηκε ένα πανό που κατήγγειλε τους νεοναζί για τη 
δολοφονία του Παύλου Φύσσα (που έτυχε -εκτός από φλογε-
ρός αντιφασίστας- να είναι και φίλαθλος του Ολυμπιακού). «Νο 
politica» σημαίνει αποφυγή κάθε αντιφασιστικής -πόσω μάλλον 
αντικαπιταλιστικής- παρέμβασης στις εξέδρες και υποστήριξη, 
παράλληλα, των πιο ακραία αντιδραστικών πολιτικών του ελλη-
νικού αστικού κράτους.

Καθικάκια
«Μέσα σε αυτές τις συνθήκες πρωτοφανούς όξυνσης που δημι-

ούργησε η κυβέρνηση στη Λέσβο, χθες υπήρξαν και καταστάσεις 
που σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να είχαν συμβεί και για 
τις οποίες λυπούμαστε. Εύχομαι οι 43 τραυματίες αστυνομικοί να 
αναρρώσουν γρήγορα και ομαλά. Επεσαν θύματα των επιλογών 
των πολιτικών τους προϊσταμένων, που αυτή τη στιγμή, αν είχαν 
ίχνος τσίπας, θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί».

Απόσπασμα από δήλωση του βουλευτή Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ 
Γιάννη Μπουρνού.

Προχωρημένος
Υπάρχουν, βέβαια, και οι πιο «προχώ» συριζαίοι. Σαν τον πρώην 

βουλευτή και πρώην υπουργό Μάρκο Μπόλαρη που δήλωσε σε 
ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης ότι «την απειλή που δεχόμαστε 
θέλω να την απαντήσουμε». Η μόνη κριτική του προς την κυβέρ-
νηση για τις επιθέσεις ενάντια σε πρόσφυγες ήταν «ότι βγήκε 
και διακήρυξε δημόσια ότι έχουμε πρόβλημα». Κατά τα άλλα, 
συμφώνησε πλήρως με την κυβερνητική πολιτική, υιοθετώντας 
και τον γκεμπελικό όρο περί ασύμμετρης απειλής: «Οταν έχεις 
ασύμμετρη απειλή, τους σπρώχνει ο Ερντογάν, δεν τους αφήνεις 
να μπουν μέσα».

Οσο για την ανακοίνωση της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θυ-
μήθηκε προς στιγμήν τα «παλιά», είχε έτοιμη την απάντηση ο 
σύντροφος Μπόλαρης: «Οποιος δεν έχει καλή ενημέρωση και 
δεν διαβάζει τα γεγονότα γεωπολιτικά μπορεί να βγάζει ανα-
κοινώσεις που έχουν την ιδεολογική, ιδεοληπτική φόρτιση που 
ο καθένας κουβαλάει»! Δε θα πούμε ότι στενοχωρηθήκαμε για 
τα συριζάκια…

…κι η κοπριά στα λάχανα
Ο πρώτος (και μοναδικός μέχρι στιγμής) υπουργός Εξωτερικών 

χώρας μέλους της ΕΕ που ήρθε εσπευσμένα στην Αθήνα, με το 
ξέσπασμα της κρίσης στον Εβρο, ήταν ο αυστριακός Αλεξάντερ 
Σάλενμπεργκ. Μέλος μιας ακροδεξιάς, ξενοφοβικής, ρατσιστι-
κής κυβέρνησης, γνωστής για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο 
να σφραγιστούν τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ στην προηγούμενη 
κρίση, το 2015-16, παρέα με το φασίστα Ορμπαν της Ουγγαρίας. 
Και βέβαια, το πρώτο που τόνισε ο Σάλενμπεργκ είναι πως δεν 
πρέπει να γίνει καμιά συζήτηση για διαμοιρασμό προσφύγων 
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ!

Συμφωνία για τη σταδιακή 
απόσυρση των αμερικά-

νικων στρατευμάτων από το 
Αφγανιστάν υπέγραψαν στη 
Ντόχα του Κατάρ οι ΗΠΑ με 
τους Ταλιμπάν την Κυριακή 
1 Μάρτη. Η υλοποίηση της 
συμφωνίας προβλέπει την 
απόσυρση χιλιάδων αμερι-
κάνων στρατιωτών από πέντε 
αμερικάνικες βάσεις στο Αφ-
γανιστάν εντός των επόμενων 
135 ημερών, ενώ το σύνολο 
των αμερικάνικων κατοχικών 
δυνάμεων θα αποσυρθεί από 
τη χώρα εντός 14 μηνών από 
την υπογραφή της συμφωνί-
ας, αν οι Ταλιμπάν δεν παρα-
βιάσουν τις δεσμεύσεις που 
έχουν αναλάβει με βάση τη 
συμφωνία.

Παράλληλα, το έγγραφο 
της συμφωνίας στρώνει το 
έδαφος για μελλοντικές δι-
απραγματεύσεις μεταξύ των 
Ταλιμπάν και της αφγανικής 
κυβέρνησης, υπό την αιγίδα 
των ΗΠΑ, με στόχο τη σύνα-
ψη μιας συμφωνίας μακρο-
χρόνιας ειρήνευσης, ενώ οι 
Αμερικάνοι δεσμεύτηκαν να 
άρουν όλα τα μέτρα σε βά-
ρος των Ταλιμπάν, αν οι δια-
πραγματεύσεις συνεχιστούν 
ομαλά με βάση το πλάνο. Στο 
πλαίσιο της συμφωνίας, ο 
ηγέτης των Ταλιμπάν, Χιμπα-
τουλάχ Αχουντζάντα, κάλεσε 

όλους τους μαχητές του να 
την τηρήσουν.

Οι Ταλιμπάν έδωσαν εγγυ-
ήσεις ότι δε θα επιτρέψουν 
η χώρα να γίνει ορμητήριο 
«τρομοκρατικών» ομάδων 
που στοχεύουν τους Αμερικά-
νους και του συμμάχους τους, 
ενώ η αφγανική κυβέρνηση 
συμφώνησε με τους Ταλιμπάν 
μια ανταλλαγή αιχμαλώτων 
στις 10 Μάρτη, με βάση την 
οποία θα απελευθερωθούν 
5.000 μαχητές Ταλιμπάν και 
1.000 αφγανοί στρατιώτες 
και κυβερνητικοί υπάλληλοι 
και αξιωματούχοι. Σε δεύτε-
ρη φάση, οι ΗΠΑ δεσμεύο-
νται να συνεργαστούν με την 
αφγανική κυβέρνηση που θα 
προκύψει μετά την υλοποί-
ηση της συμφωνίας, για την 
ανοικοδόμηση της χώρας, 
ενώ παράλληλα δεσμεύονται 
ότι δε θα παρεμβαίνουν στις 
εσωτερικές υποθέσεις του 
αφγανικού κράτους.

Μια μέρα μετά τη σύναψη 
της συμφωνίας, ο αφγανός 
πρόεδρος Ασράφ Γκάνι, που 
δε συμμετείχε στις συνομι-
λίες της Ντόχα, δήλωσε ότι 
η απελευθέρωση των 5.000 
Ταλιμπάν δεν μπορεί να θε-
ωρηθεί προϋπόθεση για συ-
νομιλίες ειρήνευσης με τους 
Ταλιμπάν.

Μόλις δυο μέρες μετά την 

υπογραφή της συμφωνίας 
και την τηλεφωνική συνομι-
λία του Τραμπ με τον ηγέτη 
των Ταλιμπάν, αμερικάνικα 
μαχητικά βομβάρδισαν θέ-
σεις των Ταλιμπάν, ύστερα 
από αίτημα του αφγανικού 
στρατού, ως απάντηση στις 
δεκάδες επιθέσεις που έχουν 
εξαπολύσει εναντίον του αφ-
γανικού στρατού στην επαρ-
χία Χελμάντ, ενώ την επομένη 
μαχητές Ταλιμπάν σκότωσαν 
περισσότερους από 20 αφ-
γανούς στρατιώτες και μπά-
τσους, σύμφωνα με δηλώσεις 
κυβερνητικών αξιωματούχων 
στο γαλλικό ειδησεογραφικό 
δίκτυο AFP. Στο στόχαστρο 
πλέον των Ταλιμπάν φαίνεται 
να βρίσκεται αποκλειστικά η 
αφγανική κυβέρνηση, στην 
οποία ασκούν πιέσεις να δε-
χτεί την απελευθέρωση των 
αιχμάλωτων Ταλιμπάν ως 
προϋπόθεση για την έναρξη 
συνομιλιών.

Η αμερικάνικη εισβολή 
στο Αφγανιστάν το 2001 και 
ο πόλεμος που την ακολού-
θησε είναι η πιο μακρόχρονη 
στρατιωτική επέμβαση και κα-
τοχή ξένης χώρας στην αμερι-
κάνικη ιστορία. Το αντάρτικο 
των Ταλιμπάν και ο πόλεμος 
φθοράς που έχουν εξαπολύ-
σει με στόχο τις ΗΠΑ και την 
αφγανική κυβέρνηση-μαριο-

νέτα που έστησαν, η δικαιο-
δοσία της οποίας δεν ξεπέ-
ρασε τα όρια κάποιων μεγά-
λων αφγανικών πόλεων, ενώ 
στην ύπαιθρο κυριαρχούσαν 
οι Ταλιμπάν, δημιούργησαν 
συνθήκες κινούμενης άμμου 
για τους Αμερικάνους, που 
από το 2018 προσπαθούν επί-
σημα να απεμπλακούν από τη 
χώρα και να τερματίσουν τη 
στρατιωτική επέμβαση. 

Δεν είναι η πρώτη φορά 
που οι Αμερικάνοι επιχειρούν 
να υπογράψουν συμφωνία ει-
ρήνευσης με τους Ταλιμπάν, 
προκειμένου να διαμορφώ-
σουν μια διάδοχη κατάστα-
ση που θα τους επιτρέψει να 
αποσυρθούν από το βούρκο 
του Αφγανιστάν. Παρολαυτά, 
η αμερικάνικη εισβολή στη 
χώρα, εκτός από τις καραβιές 
αφγανών προσφύγων και τους 
θανάτους δεκάδων χιλιάδων 
αμάχων, τείνει να χαρακτη-
ριστεί σαν άλλη μια γκάφα 
της αμερικάνικης εξωτερικής 
πολιτικής, αφού δεν πέτυχε 
κανέναν από τους διακη-
ρυγμένους στόχους, με τους 
Ταλιμπάν να επιστρέφουν νι-
κητές και τροπαιούχοι, με την 
αναγνώριση και των Αμερικά-
νων πλέον, σχεδόν 20 χρόνια 
μετά την εκδίωξή τους από τη 
διακυβέρνηση της χώρας από 
τον αμερικάνικο στρατό.

Συμφωνία ειρήνευσης ΗΠΑ - Ταλιμπάν

Επιχείρηση «Ανοιξιάτικη Ασπίδα»

Μονόδρομος με αδιέξοδο
Η ανακατάληψη την πε-

ρασμένη Δευτέρα, από 
τις δυνάμεις του Ασαντ, της 
στρατηγικής πόλης Σαρα-
κέμπ στην επαρχία Ιντλίμπ 
της βορειοδυτικής Συρίας 
αποτέλεσε πλήγμα για τις 
αντικαθεστωτικές δυνάμεις 
που στηρίζονται από την 
Τουρκία. Κι αυτό γιατί η Σα-
ρακέμπ βρίσκεται στο σημείο 
που περνούν δύο μεγάλοι αυ-
τοκινητόδρομοι (Μ5 & Μ4). Ο 
πρώτος, συνδέει την πρωτεύ-
ουσα Δαμασκό με τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, 
το Χαλέπι, με σημαντική οικο-
νομική σημασία, ενώ ο δεύτε-
ρος συνδέει το Χαλέπι με την 
παραλιακή πόλη Λατάκια. 
Και οι δύο αυτοκινητόδρομοι 
είναι σημαντικά εμπορικά πε-
ράσματα και σύμφωνα με τη 
συμφωνία του Σότσι του 2018, 
θα ελέγχονταν από κοινές πε-
ριπολίες Ρωσίας και Τουρκίας 
και δε θα εμπλέκονταν στις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις 
των δύο πλευρών, προκειμέ-
νου να μην παρεμποδιστεί το 
εμπόριο.

Είναι η τρίτη φορά που η 
πόλη αλλάζει χέρια μέσα στο 
τελευταίο δίμηνο. Οι δυνά-
μεις του Ασαντ την κατέλα-
βαν για πρώτη φορά στις 8 
Φλεβάρη (με ρωσική στήρι-

ξη) για να την χάσουν σχεδόν 
τρεις βδομάδες μετά (στις 
27 Φλεβάρη) από τους αντι-
καθεστωτικούς (με τουρκική 
στήριξη). Τώρα, η πόλη φαίνε-
ται να πέφτει ξανά στα χέρια 
των δυνάμεων του Ασαντ, αν 
και τη στιγμή που γράφονται 
αυτές οι γραμμές οι μάχες 
συνεχίζονται. 

Η Τουρκία έχει μπλεχτεί 
σε έναν πόλεμο χαμένο από 
χέρι, αφού οι δυνάμεις του 
Ασαντ έχουν πίσω τους την 
ιμπεριαλιστική Ρωσία που δι-
αθέτει σημαντικά μεγαλύτερη 
στρατιωτική και πολιτική ισχύ, 
ενώ οι ΗΠΑ δε φαίνονται δι-
ατεθειμένες να στηρίξουν 
την Τουρκία σε έναν τέτοιο 
πόλεμο (απόδειξη η άρνηση 
να παρέχουν στην Τουρκία 
τους πυραύλους Πάτριοτ που 

ζήτησε από την Ουάσιγκτον). 
Την περασμένη Δευτέρα, 

ο επικεφαλής του Ρωσικού 
Κέντρου Συντονισμού (σχετί-
ζεται με το ρωσικό υπουργείο 
Πολέμου), Ολεγκ Ζουράβλεφ, 
δήλωσε στους δημοσιογρά-
φους ότι η ρωσική στρατι-
ωτική ηγεσία δεν μπορεί να 
εγγυηθεί την ασφάλεια των 
τουρκικών αεροσκαφών πάνω 
από τον εναέριο χώρο της Συ-
ρίας. Πριν από μια μέρα, ο συ-
ριακός στρατός είχε δηλώσει 
ότι ο εναέριος χώρος της βο-
ρειοδυτικής Συρίας πάνω από 
την επαρχία Ιντλίμπ είναι απα-
γορευμένος και οποιοδήποτε 
ξένο αεροσκάφος αναγνωρί-
ζεται θα καταρρίπτεται. Αυτό 
και έγινε με την κατάρριψη 
τριών τουρκικών drones. Σε 
αντίποινα, η Τουρκία κατέρ-

ριψε δύο συριακά μαχητικά, 
πράγμα που επιβεβαιώθηκε 
από το συριακό στρατό. 

Η αύξηση της τουρκικής 
εμπλοκής μετά από το θάνα-
το 34 τούρκων στρατιωτών 
σε αεροπορική επίθεση στο 
Ιντλίμπ την προηγούμενη 
Πέμπτη (27/2), που οδήγησε 
στην έναρξη της τουρκικής 
στρατιωτικής επιχείρησης 
«Ανοιξιάτικη Ασπίδα», ήταν 
μονόδρομος για τον Ερντο-
γάν, προκειμένου να προλά-
βει αντιδράσεις στο εσωτερι-
κό. Ομως είναι ένας μονόδρο-
μος με σίγουρο αδιέξοδο. Οι 
αντικαθεστωτικές δυνάμεις 
που στηρίζει η Τουρκία δε θα 
μπορέσουν να κρατήσουν πο-
λύ στο συνεχές σφυροκόπημα 
της ρωσικής αεροπορίας και 
των επίγειων δυνάμεων του 
Ασαντ, που έχει πλέον υπερι-
σχύσει σε όλη την υπόλοιπη 
Συρία (μέχρι και τους Κούρ-
δους κατάφερε να υποτάξει). 
Αυτό το ξέρει καλά ο Ερντο-
γάν, γι’ αυτό και διαμηνύει 
ότι δεν επιζητεί πόλεμο με τη 
Ρωσία.

Ενώ ο Ερντογάν δήλωνε 
σε καθημερινή βάση ότι επί-
κειται συνάντησή του με τον 
Πούτιν στην Ιστανμπούλ, η 
ρωσική πλευρά τον αντιμε-
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Μετά τα ξερονήσια

Πλωτά κάτεργα 
για πρόσφυγες!

Μετά τα ξερονήσια της Λέσβου, που απορρίφθηκαν για τεχνι-
κούς λόγους ως χώροι όπου θα κατασκευαστούν στρατόπε-

δα συγκέντρωσης για πρόσφυγες, επιλογή που δεν αποκλείεται να 
επανέλθει, μετά το κλίμα των τελευταίων ημερών, στο τραπέζι έχει 
πέσει η ιδέα της δημιουργίας πλωτών κατέργων, για να κονομήσουν 
οι εφοπλιστές της ακτοπλοΐας, που έχουν παροπλισμένα διάφορα 
σαπάκια.

Πρωί-πρωί της περασμένης Τρίτης και ενώ επί διήμερο κυριαρ-
χούσαν οι εικόνες του άγριου κυνηγητού στον Εβρο, που παρουσι-
αζόταν ως… απόκρουση εισβολής, έφτασε στα δημοσιογραφικά 
γραφεία δελτίο Τύπου από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ), «μαγαζί» στο οποίο κάνει κουμάντο το στέ-
λεχος της ΝΔ Βασίλης Κορκίδης, υπό τον άκρως χαρακτηριστικό 
τίτλο: «Τα “πλοία φιλοξενίας“ μεταναστών προτεινόμενη λύση για 
τα νησιά μας».

Με ύφος Γεωργαλά, η ανακοίνωση μας λέει εισαγωγικά ότι «στο 
παρελθόν, επιβατηγά πλοία χρησιμοποιήθηκαν για να στεγάσουν 
σεισμοπαθείς και πυρόπληκτους, όπως το 1986, στην Καλαμάτα, και 
το 2014, στην Κεφαλονιά, αλλά και πρόσφυγες από τη Λιβύη». Λες 
και έχει καμιά σχέση η χρήση πλοίων για τη στέγαση πολιτών υπό 
έκτακτες συνθήκες (όπως ο σεισμός και η πυρκαγιά, που άφησε 
ανθρώπους άστεγους) με τη μετατροπή πλοίων σε μόνιμες φυλακές, 
που περιγράφεται στη συνέχεια.

«Υπάρχουν σήμερα πολλά επιβατηγά πλοία της ακτοπλοΐας και 
κρουαζιέρας στην χώρα μας, που βρίσκονται σε χειμερινή ακινησία 
ή βρίσκονται δεμένα για διάφορους λόγους, που θα μπορούσαν να 
ναυλωθούν από την Ε.Ε. ως “πλοία φιλοξενίας“ μεταναστών στα 
νησιά μας», γράφει ο Κορκίδης, σε συνεννόηση προφανώς με εφο-
πλιστές της ακτοπλοΐας, που έχουν κάτι σαπάκια παροπλισμένα, 
επειδή δεν μπορούν να τα βάλουν σε καμιά γραμμή, κυρίως επειδή 
έχουν περάσει το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο ηλικίας. Δε διστά-
ζουν να παραδεχτούν για τι πλοία πρόκειται: «Σημαντικότεροι λόγοι 
παροπλισμού ενός πλοίου είναι, πρώτιστα, η αδυναμία εξεύρεσης 
ναύλου, είτε λόγω υπερπροσφοράς και οικονομικής κρίσεως, ή νομι-
κής φύσεως, ή τεχνικής φύσεως λόγω κάποιας βλάβης, ή αδυναμίας 
εκμετάλλευσης λόγω ηλικίας»

Αμέσως μετά, ξεκαθαρίζει τι είδους «φιλοξενία» θα είναι αυτή: 
«Αυτά τα πλοία θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
των υφιστάμενων “κλειστών“ χερσαίων κέντρων για τις οικογένει-
ες μεταναστών, με λιγότερη φύλαξη και, κυρίως, χωρίς εγχώριες 
αντιδράσεις και εντάσεις στα νησιά μας». Εχει και λύση ώστε τα 
πλοία-κάτεργα να μην πιάνουν χώρο στις προβλήτες των νησιών:  
«Τα αγκυροβολημένα πλοία μπορούν να είναι πλαγιοδετημένα με-
ταξύ τους, με την πλώρη του ενός να προσδένεται με την πρύμνη 
του άλλου, έτσι ώστε οι ποντισμένες άγκυρες του ενός να συγκρα-
τούν ασφαλέστερα και την πρύμνη του άλλου, δημιουργώντας την 
λεγόμενη κοινώς “ντάνα“. Αυτό μπορεί να διευκολύνει νησιωτικές 
και άλλες περιοχές όπου οι προβλήτες δεν επαρκούν για την πρυμο-
δέτηση πλοίων, επιπλέον των πλοίων της τακτικής γραμμής».

Οπως γράφει η ανακοίνωση, ο Κορκίδης «υποστηρίζει πως τα 
πλεονεκτήματα των “πλοίων φιλοξενίας“ δείχνουν περισσότερα, 
γιατί ελέγχονται καλύτερα, είναι από μόνα τους κλειστές δομές, 
κοστίζουν το ίδιο ή και λιγότερο από τις ΜΚΟ, δεν καταλαμβάνουν 
νησιωτική γη και οι κάτοικοι δεν έχουν λόγο να φοβούνται και να 
αντιδρούν. Επίσης, μπορεί να είναι δεμένα σε κάποιο απόμερο 
λιμάνι ή και “αρόδο“, ενώ παράλληλα στέλνεις το μήνυμα του 
προαναχωρησιακού κέντρου ή και ακόμα του πιθανού μέσου επα-
ναπατρισμού τους».

Ο Κορκίδης αποκαλύπτει ότι πρόκειται για «πρόταση της ελλη-
νικής κυβέρνησης που έχει υποβληθεί εδώ και μήνες» και ζητά 
«να γίνει αποδεκτή από την Ε.Ε. με τη διάθεση πόρων για μία άμε-
ση λύση στο έντονο πρόβλημα που έχει προκύψει στα νησιά μας, 
αφού η διαθεσιμότητα των ελληνικών πλοίων είναι δεδομένη και η 
χρήση τους είναι εφικτή». Αποκαλύπτει έτσι ένα παρασκήνιο, για 
το οποίο ουδέποτε ενημερώθηκε ο ελληνικός λαός. Η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη θέλει να πετύχει μ' ένα σμπάρο δυο τρυγόνια: και 
σκληρές φυλακές προσφύγων να φτιάξει (αντιλαμβάνεται κανείς 
πόσο σκληρή θα είναι η φυλάκιση σ' ένα σαπιοκάραβο δεμένο σε 
κάποιο ξερονήσι) και τους γκάνγκστερ της ακτοπλοΐας να βολέ-
ψει, εξασφαλίζοντάς τους παραδάκι για τα παροπλισμένα σαπά-
κια τους. Ισως οι υπηρεσίες της Κομισιόν να δείχνουν διστακτικές, 
φοβούμενες τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν στις ευρωπαϊκές 
χώρες, πλέον όμως δημιουργείται το σχετικό κλίμα. Ηδη, στη Λέσβο 
στάλθηκε πολεμικό καράβι για να φορτώσει τους πρόσφυγες των 
τελευταίων ημερών, υπό καθεστώς κράτησης. Αυτό θα μπορούσε 
να γίνει μόνιμο με τα σαπάκια-κάτεργα.

Ο Guardian κατέταξε τον Μητσο-
τάκη στην ίδια κατηγορία με 

τους Σαλβίνι, Ορμπαν και Λεπέν! Εκ 
του ασφαλούς κριτική ψευτοπροο-
δευτικών Ευρωπαίων; Σίγουρα ναι. 
Ομως πόσο απέχει από την αλήθεια 
αυτό που έγραψε η βρετανική εφημε-
ρίδα; Οι εικόνες από τον Εβρο, από 
τη Λέσβο και τη Χίο, από τη θάλασσα 
του Αιγαίου επιβεβαιώνουν αυτή την 
εκτίμηση. Αλλωστε, η φρασεολογία 
που επίσημα χρησιμοποιεί το ελληνι-
κό κράτος αυτές τις μέρες («εισβολή» 
- «απειλή της εδαφικής ακεραιότητας» 
- «ασύμμετρη επειλή» - «απειλή για την 
ασφάλεια και την περιουσία των ελ-
λήνων πολιτών») κάνει τους Ορμπαν, 
Σαλβίνι και σία να… κοκκινίζουν από 
ντροπή.

Προτού καν αποφασιστεί η έλευση 
στον Εβρο της τρόικας των ευρωπαϊ-
κών θεσμών (Μισέλ, Φον ντερ Λάιεν, 
Σασόλι), ζήτησε να έρθει εσπευσμένα 
στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών 
της ακροδεξιάς-ρατσιστικής κυβέρνη-
σης Κουρτς, Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, 
που συναντήθηκε με τον Δένδια στην 
Αθήνα, την ώρα που ο Μητσοτάκης με 
την τρόικα έδιναν το σόου στις Καστα-
νιές. Η πολιτική της ΕΕ πρέπει να εστι-
αστεί στο «να εμποδίσουμε αυτούς 
τους ανθρώπους να μπουν παράνομα 
στην Ελλάδα, να περάσουν τα σύνορα 
της ΕΕ», δήλωσε ο Σάλενμπεργκ, συ-
μπληρώνοντας με νόημα ότι «θα ήταν 
λάθος να ξεκινήσουμε τώρα μια συζή-
τηση για κατανομή και ποσοστώσεις». 
Γιατί, όπως είπε, «η κατανομή αυτών 
των ανθρώπων μέσα στην Ευρώπη θα 
σήμαινε ότι τους προσκαλούμε, με 
αποτέλεσμα την επόμενη στιγμή της 
κατανομής να βλέπαμε άλλες είκοσι-
τριάντα χιλιάδες στα σύνορα».

Τα ίδια είπε και η ευρωπαϊκή τρόικα 
στις Καστανιές. Μοίρασε συγχαρητή-
ρια στον Μητσοτάκη επειδή προστά-
τευσε αποφασιστικά τα ευρωπαϊκά 
σύνορα (κλείνοντας, φυσικά, τα μάτια 
στις κραυγαλέες παραβιάσεις του δι-
εθνούς δικαίου, για τις οποίες τόση 
ευαισθησία δείχνουν, όταν θέλουν να 
στριμώξουν κάποια κυβέρνηση οπου-
δήποτε στον κόσμο). Και τι πρόσφε-
ρε… γενναιόδωρα στον Μητσοτάκη 
η Φον ντερ Λάιεν; Την ανάπτυξη της 
δύναμης RABIT της Frontex (έχει ξα-
ναέρθει στην Ελλάδα) και 700 εκατ. 
ευρώ (τα 350 είναι άμεσα διαθέσιμα) 
για τη διαχείριση (μάντρωμα) των 
προσφύγων που ήδη βρίσκονται στην 
Ελλάδα και αυτών που θα 'ρθουν.

Γιατί οι πρόσφυγες θα εξακολου-
θήσουν να έρχονται στην Ελλάδα. 
Είτε από τη θάλασσα (έρχονταν το 
χειμώνα, δε θα σταματήσουν τώρα 
που ο καιρός καλυτερεύει) και από 
τον Εβρο. Κανένα κράτος δεν μπορεί 
να κρατάει ανεπτυγμένες στα σύνορα 
τόσες αστυνομικές δυνάμεις για πολύ 
καιρό. Αυτό το ξέρουν καλά όλοι τους. 
Στόχος τους είναι να μειώσουν το ρυθ-
μό ροής των προσφύγων, όχι να τον 
εξαφανίσουν. Αυτό είναι ανέφικτο.

Τι δείχνουν, όμως, οι αστυνομικο-
στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Εβρο 
και τα pushbacks στο Αιγαίο; Οτι η Ελ-
λάδα θα εξακολουθήσει να λειτουργεί 
ως συνοριοφύλακας της ΕΕ (να εμπο-
δίζει τους πρόσφυγες να περάσουν) 

και ως δεσμοφύλακας της ΕΕ (για 
όσους καταφέρουν να περάσουν).

Ξενοφοβία και 
ρατσισμός

Χάσαμε το μέτρημα με τις φορές 
που ο Μητσοτάκης, στην πρωτομιλία 
και τη δευτερομιλία του στις Καστα-
νιές αναφέρθηκε στην «προστασία 
των συνόρων της ΕΕ». «Αντιδρούμε 
με γνώμονα την προστασία των συ-
νόρων μας αλλά και την ασφάλεια 
ολόκληρης της Ευρώπης», είπε σε μια 
αποστροφή της πρωτομιλίας του. Αν, 
όμως, προστατεύεις την ασφάλεια 
της Ευρώπης, η οποία απειλείται από 
την είσοδο προσφύγων, πώς γίνεται να 
θεωρείς ότι απειλείται η εθνική σου 
ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα 
της χώρας σου (δεδομένου ότι οι πρό-
σφυγες απλά θα περάσουν από αυτή);

Το 2015-16 οι πρόσφυγες που πέρα-
σαν στην Ελλάδα ήταν πολλές φορές 
περισσότεροι από τις μερικές χιλιάδες 
που το καθεστώς Ερντογάν έσπρωξε 
προς τα ελληνικά σύνορα. Κανένας 
τότε (πλην των φασιστών) δεν μίλησε 
για εισβολή. Δεν αποτελούν οι πρό-
σφυγες -ακόμα κι όταν προσπαθούν 
μαζικά να περάσουν τα σύνορα, ακό-
μα κι όταν φανερά τους σπρώχνει το 
τουρκικό κράτος- την προφυλακή του 
τουρκικού στρατού. Δεν βρισκόμαστε 
στον μεσαίωνα, όταν πρώτα στέλνο-
νταν οι άτακτοι, για να φθείρουν τους 
οχυρωμένους στο κάστρο, και μετά 
επιτίθονταν οι τακτικοί του πεζικού και 
του ιππικού. Κανένας το 2015-16 (πλην 
των φασιστών) δεν έθεσε ζήτημα 
εθνικής ασφάλειας και εδαφικής ακε-
ραιότητας της χώρας. Μιλούσαν για 
προσφυγική κρίση, για ανθρωπιστική 
κρίση και ζητούσαν «διαμοιρασμό 
του βάρους», ζητούσαν να δεχτούν 
πρόσφυγες οι ευρωπαϊκές χώρες για 
να μη πέφτει το βάρος στις χώρες 
πρώτης εισόδου. Πράγμα στο οποίο 
συμφώνησε η ΕΕ, με πρωτεργάτη τη 
Μέρκελ. Στα λόγια, φυσικά, γιατί στην 
πράξη έγιναν από τίποτα μέχρι ελάχι-
στα (διαβάστε αναλυτικά τα στοιχεία 
στη σελίδα 4 αυτού του φύλλου).

Τότε ήταν που έλαμψε το άστρο του 
Ορμπαν, του Κουρτς και των χωρών 
του Βίζεγκραντ, που ζητούσαν να 
σφραγιστούν ακόμα και τα εσωτερικά 
σύνορα των χωρών της ΕΕ με αναστο-
λή της Συνθήκης Σένγκεν. Τα ελληνικά 
σύνορα τότε φυλάσσονταν υποτυπω-
δώς και η ροή προσφύγων από την 
Ελλάδα προς την κεντρική Ευρώπη, 
μέσω του λεγόμενου βαλκανικού δι-
αδρόμου, ήταν συνεχής. Μέχρι που η 
κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας 
πήρε εντολή και απέκρουσε τους πρό-
σφυγες στα σύνορά της με την Ελλά-
δα, για ν' ακολουθήσει στη συνέχεια 
η κυβέρνηση Τσίπρα, που άδειασε την 
Ειδομένη.

Τι άλλαξε από τότε μέχρι τώρα; Επί 
της ουσίας τίποτα. Ούτε τότε απο-
τελούσαν απειλή για την Ελλάδα οι 
πρόσφυγες ούτε τώρα αποτελούν. 
Τώρα, όμως, η επίσημη ρητορική είναι 
η ρητορική των χρυσαυγιτών και του 
Βελόπουλου. Που μιλά για εισβολή και 
δίνει στις επιχειρήσεις καταστολής 
στα σύνορα χαρακτήρα… πολέμου της 
Αλβανίας. Με μια εκκωφαντική προ-

παγάνδα που δεν ανέχεται αντίθετη 
φωνή, με όλους τους δευτερεύοντες 
θεσμούς του συστήματος (τοπική 
διοίκηση, συνδικάτα) να κάνουν ερά-
νους, με τις οικογένειες να καλούνται 
να πλέξουν τη φανέλα του στρατιώτη, 
με τους καπιταλιστές να στέλνουν τρι-
αξονικά με τρόφιμα και αναψυκτικά, 
ποζάροντας ως μεγάλοι εθνικοί ευ-
εργέτες (ξεκίνησε ο Μαρινάκης και 
αμέσως έσπευσαν και άλλοι, για να μη 
μείνουν πίσω) και με τους μπάτσους 
των ΜΑΤ να αποθεώνονται ως εθνικοί 
ήρωες που απέκρουσαν τον εισβολέα 
(πολύ δύσκολη δουλειά να πνίξεις στα 

χημικά ένα άτακτο πλήθος που δε δι-
αθέτει τίποτ' άλλο εκτός από τα πόδια 
του και τον πόθο να βρει επιτέλους το 
δρόμο προς αυτό που του έχει καρφω-
θεί στο μυαλό ότι αποτελεί τη γη της 
επαγγελίας!).

Εθνική (αστική) 
ενότητα

Δε θα μπορούσε, φυσικά, να λείψει 
από το μαύρο εθνικό μέτωπο η Εκ-
κλησία. Ο Ιερώνυμος τράβηξε για τα 
σύνορα του Εβρου, έκανε λειτουργία 
και φωτογραφίστηκε με μπάτσους και 
καραβανάδες να του φιλούν ευλαβικά 

το χέρι. Εκανε και κήρυγμα, φυσικά, 
στο οποίο εξέφρασε τον… πόνο και 
την… αγάπη του για τους πρόσφυγες 
που δυστυχώς «είναι υπό στρεβλή 
καθοδήγηση». Μολονότι «δεν τους 
μισούμε, τους πονάμε, τους λυπόμα-
στε», πρέπει να τους καταστήσουμε 
σαφές ότι «δεν είμαστε εμείς εκείνοι 
οι οποίοι πρέπει όλα να τα δεχόμαστε, 
εις βάρος αυτού του τόπου». Αυτά τα 
σύνορα «είναι ιερά, έχουν ποτιστεί με 
αίμα, γι' αυτό πρέπει να οπλιστούμε γι' 
αυτά». Γι' αυτό «αισθανόμαστε υπερή-
φανοι για τον αγώνα σας», τον αγώνα 
των μπάτσων, δηλαδή. Το καλύτερο 
το κράτησε για το τέλος, μιλώντας 
για «την αναγκαιότητα, αυτή την ώρα, 
να είμαστε ενωμένοι, να γίνουμε ένας 
κορμός, ένα σώμα για να αντιμετωπί-
σουμε αυτή τη λαίλαπα». Λαίλαπα, 
λοιπόν, οι πρόσφυγες. Αλήθεια, ποιος 
μπορεί να συμπονέσει μια λαίλαπα;

Από την άλλη, η κριτική από πλευ-
ράς ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ δεν αφορά 
την ουσία, αλλά επιμέρους χειρισμούς 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τα σύνο-
ρα πρέπει να φυλαχτούν, το ίδιο θα 
κάναμε κι εμείς, λέει ο Τσίπρας, εστιά-
ζοντας την κριτική του στην κυβέρνη-
ση στο ότι δε ζήτησε έκτακτη σύνοδο 
κορυφής. Κάποιες αρχικές τοποθε-
τήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της 
Νεολαίας πετάχτηκαν αμέσως στα 
σκουπίδια, για ν' ακολουθήσει η πλή-
ρης ευθυγράμμιση με το εθνικοφα-
σιστικό ρεύμα. Η φύλαξη του Εβρου 
«ήταν αυτονόητη», δήλωσε η Γεροβα-
σίλη. «Οταν μιλάει ο αρχηγός, αυτή 
είναι η γραμμή… Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε 
ποτέ ότι θέλει τα σύνορα ανοιχτά», 
δήλωσε ο Ζαχαριάδης, παραδίδοντας 
για μια ακόμα φορά το μάθημα «πώς 
θα γίνετε καλός σφουγγοκωλάριος».

«Ο ελληνικός λαός είναι αποφασι-
σμένος να προστατέψει την ασφάλειά 
του με πατριωτισμό και ευθύνη», λέει 
η Γεννηματά, εστιάζοντας την «κριτι-
κή» της στην κυβέρνηση στο αίτημα 
για σύγκληση του συμβουλίου πολιτι-
κών αρχηγών, με το οποίο έσπευσε να 
συνταχθεί και ο Τσίπρας.

Ακόμα και ο Περισσός, που διαφο-

ροποιείται από τη φασιστική ρητορική 
και καταγγέλλει την «πολιτική της ΕΕ  
και του ΝΑΤΟ», καταλήγει στο αίτημα  
να κλείσουν τα hot spot στα νησιά, να  
απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες απ' 
αυτά και με γρήγορες διαδικασίες να 
πάνε στις χώρες προορισμού τους και 
«τώρα η ΕΕ και ο ΟΗΕ να οργανώσουν 
διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύ-
λου μέσα στην Τουρκία και στα σύνο-
ρα με την Ελλάδα και στα σύνορα με 
την Συρία και απευθείας μετακίνηση 
στις χώρες προορισμού τους». Μ' άλ-
λα λόγια, να μείνουν κλειστά τα ελ-
ληνικά σύνορα και οι πρόσφυγες να 
μείνουν εγκλωβισμένοι στην Τουρκία!

Ετσι, για λογαριασμό της Ευρώπης-
φρούριο, διαμορφώνεται στη χώρα 
μας ένα ευρύ μέτωπο εθνικισμού, 
ξενοφοβίας και φασισμού, που δηλη-
τηριάζει τη συνείδηση του ελληνικού 
λαού, διαστρέφοντας κάθε έννοια 
πατριωτισμού (για ταξική αλληλεγ-
γύη ούτε λόγος) και μετατρέποντας 
το λαό σε άθυρμα της αντιδραστικής 
πολιτικής της Ευρώπης-φρούριο και 
σε ουρά της ξενόδουλης ελληνικής 
αστικής τάξης και του πολιτικού της 
προσωπικού.

Ο Μητσοτάκης, φυσικά, δεν είναι 
χαζός να συγκαλέσει συμβούλιο πο-
λιτικών αρχηγών για να μοιραστεί την 
εθνικοφασιστική δόξα μαζί τους. Τη 
θέλει όλη δική του. «Διατηρούμε την 
πρωτοβουλία όποτε κριθεί σκόπιμο 
να υπάρξει ενημέρωση των πολιτικών 
αρχηγών, αλλά δεν κρίνεται σκόπιμη 
η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών 
Αρχηγών», δήλωσε ο Πέτσας. Ο δε 
Βορίδης με τον Γεωργιάδη, καταχα-
ρούμενοι που η απροσχημάτιστη φα-
σιστική πολιτική έγινε επίσημη κυβερ-
νητική πολιτική, έχουν αναλάβει την… 
εκλαΐκευση.

Ο Βορίδης, αφού χαρακτήρισε «κω-
λοτούμπα» την τοποθέτηση Τσίπρα 
στο Mega, τη χαιρέτισε, γιατί -όπως 
είπε- «προσχωρεί, εκ των πραγμάτων, 
στην ορθή θέση για τη διαχείριση του 
προβλήματος». Και προχωρά στη θέ-
σμιση της φασιστικής λογικής, μιλώ-
ντας για δύο διαφορετικές λογικές. «Η 

μια λογική είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι 
είναι πρόσφυγες, έχουν δικαιώματα 
και είτε είναι 10.000 είτε είναι 30.000, 
είτε τους εργαλειοποιεί ο Ερντογάν εί-
τε δεν τους εργαλειοποιεί, είτε τους 
χρησιμοποιεί είτε όχι, εμείς πρέπει να 
τους δεχθούμε, να τους διαχειριστού-
με και να ζήσουμε μαζί τους. (…) Τώ-
ρα υπάρχει άλλη λογική. Κλείνουμε τα 
σύνορα, υπερασπιζόμαστε τα σύνορα, 
δεν περιοριζόμαστε σε μια καταγρα-
φή. Κλείνουμε τα σύνορα, υπό την έν-
νοια ότι δεν παίρνουμε αιτήσεις ασύ-
λου. Και δεν καταγράφουμε γιατί τους 
γυρνάμε, χωρίς καταγραφή. Αυτή εί-
ναι μια άλλη λογική και καταλαβαίνω 
ότι αναγκαστήκατε εκ των πραγμάτων 
να μεταβάλλετε θεαματικά την άπο-
ψή σας, μια νέα κωλοτούμπα»!

Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον θορυβήθηκε 
απ' αυτές τις τοποθετήσεις, που τον 
εμφανίζουν ως ουρά του Μητσοτά-
κη και της ακροδεξιάς πτέρυγας της 
ΝΔ. Αρχισε να αντιλαμβάνεται ότι η 
εθνική ενότητα δεν είναι αμοιβαία 
επωφελής, αλλά επωφελής μόνο για 
τον Μητσοτάκη που με απρόσμενο 
τρόπο, εκεί που ήταν στριμωγμένος 
στα σχοινιά, βρέθηκε ξανά όρθιος 
και με προοπτική θριάμβου. Γι' αυτό 
και την επομένη άρχισαν κάποιες δι-
αφοροποιήσεις, με αναφορές κυρίως 
στη δράση φασιστικών ομάδων, σε 
ρόλους κυνηγών κεφαλών, πλάι στην 
Αστυνομία.

Φασισμός
Διάφοροι, που δηλώνουν ευαίσθη-

τοι για το δράμα των προσφύγων, προ-
κειμένου να σπείρουν σύγχυση και να 
σύρουν στο μαύρο εθνικό μέτωπο και 
ανθρώπους που δεν είναι ακροδεξιοί, 
ούτε ξενοφοβικοί, ούτε τρέφουν εκ 
προοιμίου μίσος για τους πρόσφυγες, 
μας καλούν να σκεφτούμε «ρεαλιστι-
κά», θέτοντας το ερώτημα: «τι έπρεπε 
να κάνουμε;».

Το ερώτημα λειτουργεί ως παγίδα 
για πολύ κόσμο. Σ' αυτή την παγίδα 
οδηγεί και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, με 
το δήθεν δίπολο «καλώς έκλεισαν τα 

Σωματείο στέλνει χειροπέδες 
στα ΜΑΤ!

Εμελλε να το δούμε και αυτό. Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων του δήμου Καλαμαριάς (με διαφωνία της παράταξης του 
ΠΑΜΕ) πήρε  απόφαση να στείλει στα ΜΑΤ που βρίσκονται 
στον Εβρο υγρομάντηλα, γάντια μιας χρήσης και «τάιραπ». Συ-
νιστά πρόκληση, εργαζόμενοι να στέλνουν υλικά σε ένα σώμα 
καταστολής από το οποίο έχουν κατ' επανάληψη ξυλοφορτωθεί. 
Η πρόκληση, όμως, γίνεται ακόμα μεγαλύτερη καθώς τα υλικά 
αφορούν αποκλειστικά διαδικασίες σύλληψης. Γάντια για τα χέ-
ρια, υγρομάντηλα για να καθαρίζονται και «τάιραπ» για να τα 
χρησιμοποιούν ως χειροπέδες. Για όσους δε γνωρίζουν, εξηγούμε 
ότι τα «τάιραπ» είναι τα γνωστά δεματικά καλωδίων, τα οποία 
χρησιμοποιούν οι μπάτσοι σε όλο τον κόσμο σε περιπτώσεις μα-
ζικών συλλήψεων, όταν οι μεταλλικές χειροπέδες δεν επαρκούν 
για τον κόσμο που θα «δέσουν».

Πολιτοφυλακές δέρνουν 
μετανάστες (και 
δημοσιογράφους άμα λάχει)

Η καταγγελία είναι επώνυμη. Εγινε από το δημοσιογράφο του 
CNN Greece Κώστα Πλιάκο, που είχε σταλεί στον Εβρο για ρε-
πορτάζ. Το βράδυ της Καθαρής Δευτέρας, στον κεντρικό δρό-
μο Διδυμοτείχου – Φερών, τρεις μετανάστες περπατούσαν με 
κατεύθυνση προς τις Φέρες. «Σταμάτησα δίπλα τους και τους 
ρώτησα από πού είναι και πού πάνε», γράφει ο Πλιάκος. «Σε λι-
γότερο από ένα λεπτό εμφανίστηκε ένα αγροτικό όχημα, από το 
οποίο κατέβηκαν δύο άντρες και μία γυναίκα και ο ένας άντρας 
κρατούσε καραμπίνα. Μου είπαν ότι είναι κάτοικοι από τα γύρω 
χωριά και τα τελευταία βράδια βγαίνουν περιπολίες και πιάνουν 
μετανάστες και τους παραδίδουν στην αστυνομία.

Οι τρεις μετανάστες κατάλαβαν τι πρόκειται να συμβεί και 
άρχισαν να τρέχουν και τότε ο άντρας με την καραμπίνα πυρο-
βόλησε στον αέρα. Οι δύο κατάφεραν να μπουν στα χωράφια 
και να εξαφανιστούν αλλά ο τρίτος έμεινε πίσω, τον έπιασαν, τον 
χτύπησαν και τον έβαλαν να κάτσει σε ένα σημείο στη άκρη  του 
δρόμου. Στη συνέχεια ήρθαν άλλα δύο αγροτικά αυτοκίνητα και 
κατέβηκαν μερικοί ακόμη άνδρες, δεν θυμάμαι αριθμό. Κάποι-
οι προσπάθησαν να βρουν αυτούς που το έσκασαν και κάποιοι 
έμειναν στο σημείο, όπου έβαλαν τον μετανάστη να ξαπλώσει, 
τον χτυπούσαν τον χλεύαζαν και τον έβριζαν. Εγώ παρατηρούσα 
όλα αυτά από μια απόσταση 10 έως 15 μέτρων και τους ρωτούσα 
γιατί τον χτυπούν.

Επειδή είδαν ότι κρατούσα κινητό τηλέφωνο στο χέρι φαντά-
στηκαν ότι τους βιντεοσκοπούσα και στράφηκαν εναντίον μου. 
Τους είπα ότι είμαι δημοσιογράφος και ότι δεν βιντεοσκοπώ αλλά 
δεν πρόλαβα να συζητήσω περισσότερο, με προπηλάκισαν, μου 
πήραν το κινητό και με χτύπησαν. Στη συνέχεια ένας εξ αυτών, 
εξέφρασε μεταμέλεια για την ένταση, μου έπιασε την κουβέντα 
και μου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που τα μέσα 
ενημέρωσης παρουσιάζουν το θέμα της κρίσης στον Εβρο.

Μετά από αυτό αποχώρησα για να μην έχω περισσότερους 
μπελάδες και πήγα στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου για μια τυπική 
εξέταση η οποία έδειξε μώλωπες και θλαστικά τραύματα»!

Ηταν αναμενόμενο. Μετά την πανωλε-
θρία των ΜΑΤ σε Λέσβο και Χίο και το 

φιάσκο στο οποίο κατέληξε η κρατική επι-
χείρηση κατασκευής στρατοπέδων συγκέ-
ντρωσης με τη βία, μετά τη διάρρηξη της 
ενότητας ανάμεσα στο κράτος και το σύ-
νολο των πολιτών, συμπεριλαμβανόμενων 
και των δεξιών της περιοχής, θα επιχειρού-
νταν η αποκατάσταση αυτής της ενότητας. 
Κανένα αυταρχικό κράτος δεν μπορεί να 
κάνει τη δουλειά του με τους ρουφιάνους 
του παροπλισμένους.

Ημασταν σίγουροι ότι η κυβέρνηση θα 
επιχειρούσε άμεσα κάποια νέα αστυνομική 
επιχείρηση, γιατί θα έκανε τα πράγματα χει-
ρότερα. Θα επεδίωκε με διάφορες κινήσεις 
να προσεταιριστεί και πάλι τους τοπικούς 
παράγοντες και μια κρίσιμη μάζα δεξιών 
και ακροδεξιών, για να τους χρησιμοποιήσει 
ως δούρειο ίππο ενάντια στους υπόλοιπους 
κατοίκους. Οπως, επίσης, ότι θα χρησιμο-
ποιούσε την τοπική αστυνομία, η οποία δεν 
είχε ενεργή ανάμιξη εκείνο το τριήμερο της 

φωτιάς, με στόχο να ανορθώσει κάπως το 
κύρος των μηχανισμών καταστολής. Στα 
νησιά εδρεύουν και κλιμάκια της ΚΥΠ/
ΕΥΠ, με αυξημένο ρόλο. Αυτά τα κλιμάκια 
δουλεύουν κυρίως με ένα δίκτυο ρουφιάνων 
και με επαφές με τα πιο «μαύρα» στοιχεία 
της περιοχής, τα οποία χρησιμοποιούν για 
κάθε είδους προβοκάτσιες.

Δε χρειάζεται να είναι κανείς… Τζον Λε 
Καρέ για να μαντέψει πώς θα κινούνταν οι 
μυστικές υπηρεσίες. Για να αλλάξει το κλίμα 
και να ξεχαστεί το κοινό μίσος κατά της κυ-
βέρνησης και των μηχανισμών καταστολής, 
θα έπρεπε να βγει στο προσκήνιο άλλος 
«εχθρός»: οι πρόσφυγες και οι άνθρωποι 
που εργάζονται σε υπηρεσίες και ΜΚΟ 
που ασχολούνται με τους πρόσφυγες. Ετσι, 
θα γυρνούσαμε στις συνθήκες που επικρα-
τούσαν πριν από μερικές βδομάδες, όταν ο 
Μουτζούρης και οι τοπικοί παράγοντες ορ-
γάνωνωναν απεργία και συλλαλητήρια ενά-
ντια στους «εισβολείς» που απειλούσαν με 
«εποικισμό» τα νησιά. Αντί να συγκρούονται 

με τα ΜΑΤ και να βρίζουν την κυβέρνηση 
που δεν αδειάζει τα νησιά, αλλά θέλει να 
τα μετατρέψει σε μεγάλες φυλακές, θα τα 
έβαζαν και πάλι με την «αιτία του κακού», 
τους πρόσφυγες.

Η ευκαιρία τους δόθηκε πολύ πιο γρήγο-
ρα απ' όσο υπολόγιζαν. Και μπόρεσαν άκο-
πα να εφαρμόσουν το σχέδιό τους. Με το 
που άρχισαν τα επεισόδια στον Εβρο και πύ-
κνωσαν ξαφνικά οι βάρκες που κουβαλούν 
πρόσφυγες από τα τουρκικά παράλια, μέσα 
στο «πατριωτικό» κλίμα που είχαν διαμορ-
φώσει το αστικό πολιτικό σύστημα και τα 
ΜΜΕ, η ΚΥΠ ξαμόλυσε και πάλι τα φασι-
σταριά. Πιο άγρια και πιο επιθετικά αυτή τη 
φορά, δείγμα του ότι οι επικεφαλής είχαν 
συγκεκριμένες εντολές και διαβεβαιώσεις 
ότι δε θα τους πειράξουν.

Τις εικόνες της ντροπής τις είδαμε όλοι. 
Να μην αφήνουν πρόσφυγες με μικρά παι-
διά να βγουν από τη βάρκα στη στεριά, όπου 
τους είχε ρυμουλκήσει το Λιμενικό. Να τους 
βρίζουν και να τους απειλούν, φτάνοντας 

στο έσχατο σημείο ανθρώπινης παρακμής. 
Να προπηλακίζουν συχωριανούς τους που 
τόλμησαν να τους νουθετήσουν. Να στή-
νουν μπλόκα στις εισόδους της Μόριας, 
να ξυλοκοπούν πρόσφυγες και να απειλούν 
εργαζόμενους σε ΜΚΟ, ιδιαίτερα ξένους. 
Οι περισσότεροι από τους τελευταίους 
κλείστηκαν στα σπίτια τους, ενώ κάποιοι δεν 
άντεξαν και σηκώθηκαν και έφυγαν, σπάζο-
ντας τις συμβάσεις εργασίας που έχουν.

Με όλον αυτόν τον συρφετό αναμίχθη-
καν ανοιχτά ο Μουτζούρης, ο Αθανασίου, ο 
Κύτελης (δήμαρχος Μυτιλήνης), προσπαθώ-
ντας να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους 
με την κυβέρνηση. Και κυρίως να δείξουν 
πως αυτοί ελέγχουν την κατάσταση και 
μπορούν να επιβάλουν το νόμο της μα-
φίας, αφού το κράτος «του νόμου και της 
τάξης» παρακολουθεί αδιάφορα τη δράση 
του τάγματος εφόδου και του κάνει πλάτες. 
Υπήρξαν, βέβαια, και αντιδράσεις, όπως της 
πλειοψηφίας των κατοίκων της Συκαμνιάς 
και των αντιφασιστών του νησιού.

Λέσβος: Ξαμόλησαν τα φασισταριά για να ρεφάρουν

Ντροπή για το λαό μας

Το βίντεο έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Κι αντανακλά σε κάθε Ελληνίδα 
και κάθε Ελληνα. Μια βάρκα τίγκα με πρόσφυγες. Διακρίνονται γυναίκες 

και παιδιά. Οι τουρκικές αρχές που τράβηξαν και δημοσιοποίησαν το βίντεο 
λένε πως το επεισόδιο έγινε στο στενό ανάμεσα Κω και Αλικαρνασσό. Ενα 
μεγάλο σκάφος του Λιμενικού περνάει ξυστά από τη βάρκα, προσπαθώντας 
να σπείρει τον τρόμο στους επιβάτες με τ' απόνερα που σηκώνει. Αυτοί 
καταφέρνουν να ισορροπήσουν πάνω στο καρυδότσουφλο. Τους πλησιάζει 
ένα φουσκωτό του Λιμενικού. Ενας κουκουλοφόρος λιμενόμπατσος τους 
κοπανάει με το γάντζο, για να μη ρίξουν στη θάλασσα ένα σωσίβιο και μετά 
υποχρεωθούν να τους μαζέψουν. Πλησιάζει και το μεγάλο σκάφος του Λι-
μενικού. Τους βάζουν στη μέση. Με τα χέρια τους δείχνουν να επιστρέψουν 
στην τουρκική ακτή. Οταν οι πρόσφυγες προσπαθούν να πιαστούν από το 
περιπολικό τους ξανακοπανάνε με έναν πιο μακρύ γάντζο. Αλλος λιμενό-
μπατσος τους απειλεί από το κατάστρωμα με πολεμικό ντουφέκι. Καθώς η 
βάρκα με τους πρόσφυγες απομακρύνεται μερικά μέτρα, δυο ριπές σκάνε 
σε ελάχιστη απόσταση από την πλώρη της.

Οι τουρκικές αρχές, που παριστάνουν τις ευαίσθητες, ανακοίνωσαν ότι 
διέσωσαν στη συνέχεια τους πρόσφυγες. Δε φαίνονταν να έχουν ανάγκη 
από διάσωση. Δεν είχε καιρό. Εκείνο που έχει σημασία είναι η συμπεριφορά 
του Λιμενικού απέναντι σε απροστάτευτους ανθρώπους στη θάλασσα. Εκεί 
που οι Ελληνες καμαρώνουν για τη ναυτοσύνη τους. Εκεί που οι γραπτοί και 
άγραφοι νόμοι της θάλασσας επιβάλλουν την αλληλεγγύη και τη διάσωση.

Στο παρελθόν υπήρξαν θύματα από τέτοιες ενέργειες (pushback). Τις τε-
λευταίες μέρες, όμως, όλα δικαιολογούνται. Οι πρόσφυγες έχουν βαφτιστεί 
επίσημα εισβολείς. Και τους εισβολείς από θαλάσσης τους πνίγεις. Χωρίς 
τύψεις.

Εχθροί μας δεν είναι οι πρόσφυγες - Δε θα πέσουμε στην παγίδα, δε θα γίνουμε φασίστες και ρατσιστές

Δώστε χαρτιά στους πρόσφυγες κι αφήστε τους να περάσουν
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Η Κεραμέως θα τα βρει σκούρα
Τις «αλλαγές στο σχολείο που απο-

τελούν συνδυασμό νομοθετικών 
ρυθμίσεων, υπουργικών αποφάσεων 
και ευρύτερων δράσεων, που μαζί 
διαμορφώνουν την εκπαιδευτική 
πολιτική», όπως μας ενημερώνει η 
ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδεί-
ας, παρουσίασε η Νίκη Κεραμέως 
στο υπουργικό συμβούλιο, στις 27 
του Φλεβάρη.

Το σχέδιο νόμου θα δοθεί σε δη-
μόσια διαβούλευση στα μέσα του 
Μάρτη και ο στόχος, σύμφωνα με το 
υπουργείο, είναι να ψηφιστεί πριν το 
Πάσχα.

Το νομοσχέδιο θα κινείται σε 3 άξο-
νες, που αφορούν «στο πρόγραμμα 
του σχολείου», «στην ενίσχυση του 
εκπαιδευτικού έργου» και «στις εκ-
παιδευτικές δομές» και θα περιλαμ-
βάνει «βελτιωτικές ρυθμίσεις» για την 
ανώτατη εκπαίδευση.

Προ των πυλών, λοιπόν, είναι τα 
εξοντωτικά μέτρα για τους μαθητές, 
ενώ ο βαρύς πέλεκυς της αξιολόγη-
σης επικρέμεται πάνω από τα κεφά-
λια των εκπαιδευτικών.

Ενισχυμένοι ταξικοί 
φραγμοί

Αποθέωση των ταξικών φραγμών, 
ώστε να περιοριστεί δραστικά η τά-
ση για πανεπιστημιακή μόρφωση της 
νεολαίας της εργαζόμενης κοινωνίας 
και καταστολή που θα υποχρεώσει 
τους εκπαιδευτικούς να συμπεριφέ-
ρονται πειθήνια και  να μην αντιδρούν 
στις αντιεκπαιδευτικές-αντεργατικές 
ρυθμίσεις πάνε χέρι χέρι.

Οι μαθητές θα υποχρεωθούν να δί-
νουν εξετάσεις πανελλαδικού τύπου 
σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Τα θέ-
ματα θα επιλέγονται με κλήρωση από 
Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης 
δυσκολίας. Ο καθηγητής της τάξης, 
που γνωρίζει το επίπεδο γνώσεων των 
μαθητών του, την ύλη που διδάχθηκε, 
τις ιδιαίτερες δυσκολίες τους και προ-
σεγγίζει τα πράγματα με παιδαγωγικό 
τρόπο, παίρνοντας υπόψη το ευρύτε-
ρο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον 
του σχολείου του, αποκλείεται από τη 
συγκεκριμένη διαδικασία.

Επειτα είναι γνωστό ότι όλα τα σχο-
λεία δεν λειτουργούν σε ομοιόμορφο 
περιβάλλον. Τα παιδιά που φοιτούν σε 
σχολεία της Εκάλης και της Κηφισι-
άς δεν έχουν τις ίδιες αφετηρίες και 
προϋποθέσεις μάθησης  με τα παιδιά 
της Δραπετσώνας, του Περάματος, 
της Κυψέλης, των μικρών νησιών, της 
απομεμακρυσμένης επαρχίας.

Αλλοδαποί μαθητές με χίλια μύ-
ρια οικονομικά, γλωσσικά, μορφωτι-
κά προβλήματα αποτελούν μεγάλο 
ποσοστό στα σχολεία του κέντρου ή 
και περιοχών που ζουν πρόσφυγες και 
μετανάστες.

Από την άλλη, το υπουργείο καλύ-
πτει με ρυθμούς χελώνας τα κενά σε 
εκπαιδευτικό προσωπικό, ενώ είναι 
γνωστό ότι κενά υπάρχουν ακόμη και 
σε μαθήματα που εξετάζονται πανελ-
λαδικά ως και το τέλος της σχολικής 
χρονιάς σε περιοχές της Ελλάδας.

Τι θ’ απογίνουν, λοιπόν, όλα αυτά 
τα «απόπαιδα» της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας όταν εφαρμοστεί το 
«αντικειμενικό» δήθεν σύστημα των 
γραπτών προαγωγικών εξετάσεων 

πανελλαδικού τύπου με θέματα από 
την Τράπεζα Θεμάτων; 

Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν 
εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2013-
2014 επί Αρβανιτόπουλου, η Τράπεζα 
Θεμάτων άφησε μετεξεταστέους το 
40% των μαθητών!

Αρα εδώ είναι «το ζουμί». Στόχος 
είναι οι μαθητές από νωρίς να απο-
γοητεύονται και να στρέφονται  είτε 
στην εκ νέου μακιγιαρισμένη τεχνι-
κοεπαγγελματική εκπαίδευση είτε 
να εγκαταλείπουν το σχολείο.

Η επιβολή αυτού του μέτρου θα 
εξοντώσει τους μαθητές με το ψυχο-
φθόρο άγχος των συνεχών εξετάσε-
ων, θα υποβάλλει τις οικογένειές τους  
σε οικονομική αφαίμαξη, αφού τα 
φροντιστήρια θα αρχίζουν από πολύ 
νωρίς και θα στερέψει το σχολείο από 
την παραμικρή χαρά της μάθησης 
που είχε απομείνει, ενώ οι εκπαιδευ-
τικοί θα επιδίδονται σε ένα συνεχή 
αγώνα δρόμου για την ολοκλήρωση 
της ύλης όπως-όπως (που ως γνωστόν 
είναι και μεγάλη και αυξημένου βαθ-
μού δυσκολίας) χωρίς να νοιάζονται 
για την ουσία και για τον παιδαγωγι-
κό χαρακτήρα του σχολείου και του 
επαγγέλματός τους.

Στα παραπάνω προσθέστε ότι για 
την πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 1) στο βαθμό του απολυ-
τήριου του Λυκείου θα συνυπολογίζο-
νται οι βαθμοί και των τριών τάξεων 
με ειδικό συντελεστή ανά τάξη 2) θα 
επανέλθει η βάση του 10 3) θα μειω-
θεί ο αριθμός εισακτέων 4) θα δοθεί 
δυνατότητα στα ανώτατα ιδρύματα 
να μπορούν να ορίζουν βάση εισα-
γωγής υψηλότερη της ελάχιστης βά-
σης, για να αντιληφθείτε το μέγεθος 
της αντιεκπαιδευτικής-αντιδραστικής 

«μεταρρύθμισης» που έρχεται.
Οι εξαγγελίες της Κεραμέως συνα-

ντούν ήδη τις πρώτες μαθητικές αντι-
δράσεις, πριν ακόμη το νομοσχέδιο 
τεθεί σε διαβούλευση.

Σποραδικές καταλήψεις έχουν γί-
νει σε κάποια σχολεία και δυναμικές 
μαθητικές πορείες έχουν διοργανω-
θεί (την Τρίτη 3 Μάρτη μετά από κά-
λεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής 
Μαθητών Αθήνας πραγματοποιήθη-
κε πορεία στο κέντρο της Αθήνας με 
συμμετοχή εκατοντάδων μαθητών και 
με συνθήματα «Ούτε σκέψη για νέο 
αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Σχο-
λείο να μορφώνει, όχι να εξοντώνει. 
#KERAMEOS_TREME) 

Οπως όλα δείχνουν με την κατάθε-
ση του νομοσχέδιου οι αντιδράσεις 

θα γενικευτούν. Ενα είναι σίγουρο: 
ότι ακόμη και εάν δεν υπάρξει μαζικό 
μαχητικό μαθητικό κίνημα αυτήν την 
περίοδο, η εφαρμογή των μέτρων θα 
προκαλέσει εκρήξεις, που θα τα ακυ-
ρώσουν, όπως, άλλωστε, έγινε και στο 
παρελθόν.

Αξιολόγηση  
Ενα τέτοιο σχολείο απαιτεί και 

εκπαιδευτικούς-στρατιωτάκια. Υπο-
ταγμένους και φοβισμένους, χωρίς 
το ηθικό ανάστημα που πρέπει να δι-
αθέτει ο δάσκαλος. Φοβισμένος και 
από πάνω φτωχός δάσκαλος σημαίνει 
αμόρφωτος λαός, λέει η λαϊκή σοφία.

Γι’ αυτό βασικό συστατικό του νο-
μοσχέδιου είναι η αξιολόγηση. Θα 
προηγηθεί η «αυτοαξιολόγηση» της 
σχολικής μονάδας, που θα εφαρμο-
στεί από την επόμενη σχολική χρονιά 
2020-2021, ώστε να αποκτήσουν κα-
ταρχάς οι εκπαιδευτικοί «κουλτούρα 
αξιολόγησης». Η κυβέρνηση και το 
υπουργείο Παιδείας ευελπιστούν ότι 
με τον τρόπο αυτό θα περιορίσουν τις 
αντιδράσεις, ώστε στη συνέχεια από 
το 2020 ήδη να δρομολογηθούν οι 
διαδικασίες για την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών. Επειδή, όμως, δεν 
είναι τόσο σίγουροι για τις εξελίξεις, 
καθότι οι απόπειρες εφαρμογής της 
αξιολόγησης όλες τις προηγούμενες 
φορές συνάντησαν σφοδρές αντι-
δράσεις και απέτυχαν παταγωδώς, 
το υπουργείο δηλώνει ότι από την 
αρχή ακόμη της εφαρμογής της αξι-
ολόγησης της σχολικής μονάδας θα 
υπάρξει «αυστηροποίηση θεσμικού 
πλαισίου ώστε να εξασφαλιστεί η 
εφαρμογή της».

Κοντολογίς, θα παρθούν μέτρα κα-
ταστολής ώστε να σταλεί τρομοκρα-
τικό μήνυμα στους εκπαιδευτικούς.

Η επιχείρηση «αξιολόγηση» θα 
συνδεθεί με μια καρικατούρα επι-
μόρφωσης, στο πλαίσιο του σχολεί-
ου από «επιμορφωτές και μέντορες», 
για να δοθεί η εντύπωση ότι ο στό-
χος δεν είναι τιμωρητικός, αλλά ότι η 
αξιολόγηση θα είναι μια διαδικασία 
ενίσχυσης και ανατροφοδότησης του 
εκπαιδευτικού έργου.

Πλην, όμως, το εγχείρημα δεν είναι 
καθόλου βέβαιο ότι θα «περπατήσει» 
ομαλά, παρά το διακαή πόθο της κυ-
βέρνησης και της υπουργού Παιδείας.

Γιατί οι εκπαιδευτικοί είναι «ψυλ-
λιασμένοι» λόγω του μαύρου ιστορι-
κού του επιθεωρητισμού, των έργων 
και ημερών όλων των προηγούμενων 
κυβερνήσεων -αρχής γενομένης από 
τον Κοντογιαννόπουλο, μέχρι τη Δια-
μαντοπούλου και τον Αρβανιτόπουλο- 
και της πολιτικής των διαθεσιμοτήτων 
και απολύσεων που εφήρμοσε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης ως υπουργός Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης. Αλλά και 
γιατί το πλήθος των δηλώσεων των 
ιθυνόντων και το περιεχόμενο του 
προγράμματος της ΝΔ για την Παι-
δεία δεν αφήνουν περιθώρια για αυ-
ταπάτες και όνειρα θερινής νυκτός.

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις 
του προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής Γ. Αντωνίου: «...
το ρολόι σχετικά με τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να γυρίσει 
πίσω στο 2014, με την προσθήκη βε-
βαίως των αναγκαίων διορθώσεων 
και συμπληρώσεων που ο αναστοχα-

σμός και η συγκυρία δημιουργούν. 
Με άλλα λόγια πρέπει να ξαναχτι-
στεί αυτό που γκρεμίστηκε στην τε-
τραετία 2015-2019, βελτιωμένο και 
ενισχυμένο για να πάμε παρακάτω». 
Ο ίδιος μάλιστα έκανε και αναφορά 
στην «εμπειρία της εφαρμογής αξιο-
λογικού συστήματος, που προέβλε-
πε το Π.Δ. 152» και «στο σύστημα που 
εφαρμόστηκε στα Πρότυπα Πειραμα-
τικά Σχολεία το 2013-14 και το σύστη-
μα αυτοαξιολόγησης των σχολικών 
μονάδων την ίδια περίοδο».

[Θυμίζουμε ότι το ΠΔ 152/2013 κα-
θορίζει αναλυτικά και με λεπτομέρει-
ες την αξιολογική πυραμίδα, τις κατη-
γορίες και τα υποκριτήριά τους, βάσει 
των οποίων αξιολογείται κάθε παρά-
γοντας της αξιολογικής πυραμίδας. 
Τελικός αποδέκτης της αξιολόγησης, 
στον οποίο αφιερώνεται και το μεγα-
λύτερο μέρος του νόμου, είναι ο εκ-
παιδευτικός, ο και αίρων τις αμαρτίες 
όλου του εκπαιδευτικού συστήματος 
και κατά το νόμο είναι αυτός που «αυ-
τενεργώντας» και προτείνοντας «και-
νοτόμες» λύσεις μπορεί να βελτιώσει 
την ποιότητα και αποτελεσματικότητα 
του εκπαιδευτικού έργου, στο πλαίσιο 
πάντα της στοχοθεσίας που θέτει το 
υπουργείο Παιδείας. Η αξιολόγησή 
του είναι διοικητική και διενεργεί-
ται από τον διευθυντή της σχολικής 
μονάδας και εκπαιδευτική και διε-
νεργείται από το σχολικό σύμβουλο. 
Ως διοικητική ορίζεται η αξιολόγηση 
των ενεργειών και αποτελεσμάτων 
που συνθέτουν το υπηρεσιακό έργο 
διοίκησης, οργάνωσης και αξιολό-
γησης προσωπικού και δομών και ως 
εκπαιδευτική ορίζεται η αξιολόγηση 
των ενεργειών και αποτελεσμάτων 
που σχετίζονται με την άσκηση του 
παιδαγωγικού, διδακτικού, επιμορφω-
τικού έργου και την επιστημονική και 
επαγγελματική ανάπτυξη.

Οι αξιολογούμενοι εκπαιδευτικοί 
χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες 
με βάση τη βαθμολογία τους: «ελλι-
πής» από 0 έως 30 βαθμούς, «επαρ-
κής» από 31 έως 60, «πολύ καλός» από 
61 έως 80 και «εξαιρετικός» από 81 
έως 100]: Κόντρα, αρ. φύλ. 1034.

Δρομολογώντας την αξιολόγηση, 
το υπουργείο Παιδείας προετοιμάζει 
με το σχέδιο νόμου τους πυλώνες πά-
νω στους οποίους θα στηριχθεί, δηλα-
δή τις νέες δομές εκπαίδευσης, την 
επαναφορά του Σχολικού Συμβούλου 
και την αρμοδιότητα του διευθυντή 
του σχολείου να προβαίνει στη διοι-
κητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
«του».

Και επειδή κατά τον Γ. Αντωνίου 
«βασική αρχή είναι ότι κανείς δεν 
αξιολογεί, εάν δεν έχει αξιολογηθεί 
και ο ίδιος», ετοιμάζεται και το νέο 
πλαίσιο αξιολόγησης των στελεχών 
της εκπαίδευσης.

Οι άξονες του 
υπουργείου Παιδείας

Για το πρόγραμμα του σχολείου:
• Διαμόρφωση νέων προγραμμά-

των σπουδών και σταδιακή επιμόρ-
φωση εκπαιδευτικών ήδη από τον 
Απρίλιο του 2020.

• Πιλοτική ένταξη των εργαστηρίων 
δεξιοτήτων το σχ. έτος 2020-2021 στο 
υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η ΑΣΟΕΕ πεδίο επίδειξης 
κατασταλτικής μανίας

Ενα ακόμη επεισόδιο τρομοκρατικής αστυνομικής βίας σημειώθηκε στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο (πρώην ΑΣΟΕΕ) την περασμένη εβδομάδα.

Οι μπάτσοι, στο πλαίσιο εφαρμογής του δόγματος «νόμος και τάξη» 
έχουν κάνει το χώρο της ΑΣΟΕΕ, ο οποίος προσφέρεται καθώς βρίσκεται 
στο κέντρο της Αθήνας, πεδίο επίδειξης κατασταλτικής μανίας, στέλνο-
ντας μήνυμα στη φοιτητική νεολαία και όλη την εργαζόμενη κοινωνία «να 
κάτσουν στ’ αυγά τους» και να μην αντιδρούν στα αντιεκπαιδευτικά και 
αντεργατικά μέτρα.

Τη φορά αυτή για άγνωστη αιτία, δυνάμεις των ΜΑΤ περικύκλωσαν το Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο και έριχναν χημικά και κρότου λάμψης εγκλωβίζο-
ντας 150 περίπου φοιτητές. Στο Πανεπιστήμιο πραγματοποιούνταν μουσική 
εκδήλωση (ρεμπέτικο γλέντι) που είχε αποφασιστεί από τη γενική συνέλευ-
ση των φοιτητών, στο πλαίσιο της διήμερης κατάληψης-διαμαρτυρίας για 
τον κουμπουροφόρο μπάτσο που είχε εισέλθει στον πανεπιστημιακό χώρο.

Αλληλέγγυοι κατέφθασαν έξω από την ΑΣΟΕΕ και οι μπάτσοι αναγκά-
στηκαν να αποχωρήσουν. Τότε μόνο οι φοιτητές αποχώρησαν από το Πα-
νεπιστήμιο. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του φοιτητικού συλλόγου της ΑΣΟΕΕ είναι η 
εξής:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΟΕΕ
Στις 21:00 ολοκληρώθηκε η κατάληψη του ΦΣ με τη συμμετοχή αρκετού 

κόσμου, και για λίγο ακόμα συνεχιζόταν γλέντι οικονομικής ενίσχυσης των 
συλληφθέντων της πορείας στις 26/2 μεταξύ αυτών και φοιτητή της ΑΣΟΕΕ. 
Δυνάμεις των ΜΑΤ αναίτια έριξαν χημικά και κρότου λάμψης στη σχολή και 
έχουν εγκλωβίσει πάνω από 150 φοιτητές στην ΑΣΟΕΕ περικυκλώνοντας 
το κτήριο. Αυτή τη στιγμή για άλλη μια φορά φοιτητές είναι όμηροι μέσα 
στην ΑΣΟΕΕ! Ο φοιτητικός σύλλογος απαιτεί την άμεση απομάκρυνση των 
δυνάμεων καταστολής για να φύγουν οι φοιτητές με ασφάλεια! Σε κλειστό 
χώρο συνωστισμένοι εκατοντάδες φοιτητές βρίσκονται σε κίνδυνο! Είμαστε 
φοιτητές όχι τρομοκράτες!

Φοιτητικός Σύλλογος ΑΣΟΕΕ
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• Ενίσχυση πληροφορικής, κλασικών γραμμά-
των, ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής.

• Τροποποίηση των εξεταζόμενων μαθημάτων 
και σταδιακή αλλαγή της φιλοσοφίας των εξετά-
σεων - έμφαση στις ερευνητικές εργασίες.

• Θεσμοθέτηση Τράπεζας Θεμάτων, ήδη από 
το 2020-21 για την Α’ Λυκείου.

• Ενίσχυση του Εθνικού Απολυτηρίου.
Για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου:
• Eμφαση στην επιμόρφωση, με πρωτοπόρες 

δράσεις και καινοτόμες μεθόδους. Σε πρώτη 
φάση, επενδύουμε 14 εκατομμύρια ευρώ στο 
ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης.

• Αξιολόγηση της σχολικής μονάδας από το 
2020-21, και αυστηροποίηση θεσμικού πλαισίου 
ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της.

• Δρομολόγηση ήδη από το 2020 διαδικασίας 
για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών.

Για τις εκπαιδευτικές δομές:
• Αλλαγές στις δομές υποστήριξης του εκ-

παιδευτικού έργου: διακριτή έμφαση στην παι-
δαγωγική υποστήριξη σχολικών δικτύων, πιο 
αξιοκρατική διαδικασία επιλογής στελεχών 
εκπαίδευσης.

• Δάσκαλοι στην τάξη: π.χ. διπλή μοριοδότη-
ση δυσπρόσιτων περιοχών, προτεραιότητα στην 
κάλυψη κενών των πανελλαδικώς εξεταζόμενων 
μαθημάτων, διετής διάρκεια πινάκων.

• Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: 24 πρό-
τυπα και 38 πειραματικά σχολεία ήδη από το Σε-
πτέμβριο του 2020, ανοιχτή πρόσκληση εντός 
του 2020 για επέκταση.

Ασφάλεια στο σχολείο: 
Δάσκαλος/Καθηγητής Εμπιστοσύνης, θέσπι-

ση σχολικών κανονισμών, αναδιάρθρωση των 
παιδαγωγικών μέτρων και τακτική συλλογή δε-
δομένων μέσω της αξιολόγησης της σχολικής 
μονάδας.

Οπως αναφέραμε στο νομοσχέδιο θα περι-
λαμβάνονται και «βελτιωτικές ρυθμίσεις» για 
την ανώτατη εκπαίδευση. Αυτές αφορούν: α) 
σε δράσεις επιχειρηματικού χαρακτήρα που 
καλύπτονται πίσω από τον όρο της «εξωστρέ-
φειας» των ΑΕΙ, που αποτελεί και κριτήριο της 
αξιολόγησής τους β) στον τρόπο πραγματοποί-
ησης των Πρυτανικών εκλογών: Ενιαίο ψηφοδέλ-
τιο σαλαμοποίησης των πολιτικών επιλογών των 
υποψηφίων και ηλεκτρονική ψήφος, μέσω της 
οποίας επιδιώκεται η αποφυγή αντιδράσεων από 
μέρους του φοιτητικού κινήματος και των εργα-
ζόμενων στο Πανεπιστήμιο γ) σε αυστηροποίη-
ση των μετεγγραφών φοιτητών, εισάγοντας και 
ακαδημαϊκό κριτήριο. Μιλώντας ο Μητσοτάκης 
στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ δήλωσε χαρα-
κτηριστικά επ’ αυτού: «...Η σημερινή κατάστα-
ση, όπου ένας φοιτητής μπαίνει σε μία σχολή με 
πολύ μικρή βαθμολογία και μεταφέρεται σε μία 
άλλη όπου εισάγονται κάποιοι με πολύ μεγαλύ-
τερους βαθμούς θα λήξει. Είναι άδικο για όλους 
αυτούς οι οποίοι προσπάθησαν και εισήχθησαν 
σε σχολές με υψηλούς βαθμούς. Στο εξής, κά-
ποιος θα μετεγγράφεται σε άλλη σχολή μόνο αν 
συμπληρώνει το 75% του βαθμού εισαγωγής σε 
αυτήν. Αυτό είναι το δίκαιο και αυτό θα κάνουμε 
πράξη».

Οι βελτιωτικές ρυθμίσεις για την Ανώτατη 
Εκπαίδευση 

• Εξωστρέφεια: δυνατότητα ίδρυσης ξενό-
γλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων από 
κάθε ΑΕΙ (χωρίς να απαιτείται έγκριση Υπουρ-
γού και χωρίς υποχρεωτική συνεργασία με άλ-
λο ίδρυμα), θεσμοθέτηση κοινών και διπλών 
προγραμμάτων σπουδών μεταξύ ελληνικών και 
ξένων ΑΕΙ, διευκολύνσεις στην προσέλκυση και 
τη διαμονή αλλοδαπών φοιτητών (π.χ. απαλλαγή 
από ΔΟΑΤΑΠ).

• Αλλαγές στη διοίκηση: ενιαίο ψηφοδέλτιο για 
τις εκλογές των Πρυτανικών Αρχών, ηλεκτρονική 
ψηφοφορία, καθιέρωση της τετραετούς θητείας.

• Αλλαγές στις μετεγγραφές: εξορθολογισμός 
οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, προσθή-
κη ακαδημαϊκού κριτηρίου (επίτευξη υψηλού 
ποσοστού επί της βάσης του τελευταίου εισα-
χθέντος).

Γιούλα Γκεσούλη

Συνήγοροι  υπε -
ράσπισης οχτώ 

χρυσαυγιτών που κα-
τηγορούνται για απλή 
συνέργεια στη στυ-
γνή δολοφονία του 
αντιφασίστα Παύλου 
Φύσσα, αγόρευσαν 
στις συνεδριάσεις της 
27ης Φλεβάρη και της 
3ης και 4ης Μάρτη. Δε 
θα ασχολούμασταν με 
τις αγορεύσεις τους, 
αν δεν επανέρχονταν 
στην παλαιότερη εκ-
δοχή για το SMS του 
Πατέλη, που στάλθηκε 
το βράδυ της δολοφο-
νίας Φύσσα στα μέλη του τάγμα-
τος εφόδου της Νίκαιας. Αν δεν 
υποστήριζαν, δηλαδή, ότι το κά-
λεσμα του Πατέλη για επείγουσα 
νυχτερινή συνάντηση των νεοναζι-
στών ταγματοεφοδιτών αφορού-
σε τάχα το μοίρασμα τρικ για μια 
συγκέντρωση που θα γινόταν στις 
19 Σεπτέμβρη με την παρουσία του 
φίρερ Μιχαλολιάκου και του περι-
φερειάρχη Λαγού.

Θυμίζουμε ότι έως και πρόσφα-
τα, οι κατηγορούμενοι χρυσαυ-
γίτες και οι υπερασπιστές τους 
ισχυρίζονταν ότι το βράδυ της 
δολοφονίας Φύσσα έγιναν δυο 
παράλληλες ενέργειες, που δεν 
είχαν καμιά σχέση μεταξύ τους. Η 
μία ενέργεια αφορούσε τους χρυ-
σαυγίτες της Νίκαιας (το τάγμα 
εφόδου), που βγήκαν για να μοι-
ράσουν τρικ προπαγανδίζοντας τη 
συγκέντρωση που θα γινόταν μετά 
από δυο μέρες με ομιλητές τον φί-
ρερ και τον Λαγό. Η άλλη ενέργεια 
ήταν η δολοφονία Φύσσα, που τη 
διέπραξε μόνος του ο Ρουπακιάς.

Ηρθε, όμως, ο συνήγορος υπε-
ράσπισης και στέλεχος της Χρυ-
σής Αυγής Χρ. Τσάγκας, αγορεύ-
οντας για τον κατηγορούμενο και 
στέλεχος της ΧΑ Α. Μιχάλαρο, να 
προβάλει μια νέα εκδοχή. Σύμφω-
να με τον Τσάγκα, υπήρχαν 5-6 
χρυσαυγίτες στο απέναντι πεζο-
δρόμιο της Τσαλδάρη, όπου έγινε 
η δολοφονία, όμως αυτοί είχαν 
αποχωρήσει προτού ο Ρουπακιάς 
μπήξει το μαχαίρι στην καρδιά του 
Φύσσα.

Δύο άλλοι συνήγοροι υπεράσπι-
σης των χρυσαυγιτών, όμως, ο Δ. 
Τζεμπετζής, που υπερασπίζεται το 
στέλεχος της νεοναζιστικής συμ-
μορίας και μέλος του τάγματος 
εφόδου, Κορκοβίλη, και η Μαρ. 
Παπαδημητρίου (στενή συνεργά-
τιδα του Β. Κόκκαλη, πρώην ανε-
λίτη και νυν βουλευτή του Σύριζα), 
επανέλαβαν τον ισχυρισμό ότι 
εκείνο το βράδυ το τάγμα εφόδου 
είχε κληθεί από τον Πατέλη για να 
προπαγανδίσουν τη συγκέντρωση 
με ομιλητές τον φίρερ με τον Λα-
γό, που θα γινόταν την Πέμπτη 19 
Σεπτέμβρη του 2013!

Η δεύτερη συνήγορος έχει γρα-
φείο στη Λάρισα και δεν παρευ-
ρισκόταν στη δίκη τις μέρες που 
αγόρευσε ο Τσάγκας. Ετσι δεν 

πληροφορήθηκε τη νέα υπερασπι-
στική γραμμή που χάραξε ο Μιχα-
λολιάκος. Αν συνυπολογίσουμε 
το γενικό μπάχαλο που επικρατεί 
στις γραμμές των χρυσαυγιτών και 
το ότι οι συνήγοροι υπεράσπισης 
που χαράσσουν την υπερασπιστι-
κή γραμμή του φίρερ επικεντρώ-
νουν τις προσπάθειές τους στην 
αθώωσή του, συμπεραίνουμε ότι 
δε φρόντισαν να ενημερώσουν 
όλους τους συνηγόρους υπερά-
σπισης ώστε να ευθυγραμμιστούν 
στη νέα γραμμή του φίρερ.

Ετσι, η Παπαδημητρίου θεώ-
ρησε φυσικό να επαναλάβει τον 
αρχικό ισχυρισμό της ΧΑ. Είχε και 
έναν επιπλέον λόγο. Ο πελάτης 
της Σταμπέλος, στο μοίρασμα των 
ρόλων που έκαναν οι χρυσαυγίτες 
για την υποτιθέμενη διανομή των 
τρικ, είχε πάρει το ρόλο εκείνου 
που είχε δήθεν την υποχρέωση να 
παραλάβει από τον Καζαντζόγλου 
ένα πακέτο με τρικ. Στους πίνακες 
που δημοσιεύσαμε στο προηγού-
μενο φύλλο με τα δόκιμα μέλη της 
ΧΑ και το τάγμα εφόδου της Νί-
καιας φιγουράρει και το όνομα του 
Σταμπέλου. Το σημειώνουμε, γιατί 
η Παπαδημητρίου, με εμφανή την 
αμηχανία και χρησιμοποιώντας 
έναν τετριμμένο λόγο, ισχυρίστηκε 
ότι ο Σταμπέλος από λάθος πήρε 
τηλέφωνο τον Ρουπακιά, ενώ ήθε-
λε να πάρει τον Πατέλη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του 
Τσαλίκη, Δ. Μπόνης, κόντρα στη 
γραμμή Μιχαλολιάκου-Τσάγκα, 
σύμφωνα με την οποία 4-5 χρυ-
σαυγίτες βρίσκονταν στο απένα-
ντι πεζοδρόμιο της Τσαλδάρη και 
αποχώρησαν προτού ο Ρουπακιάς 
δολοφονήσει τον Φύσσα, ισχυρί-
στηκε ότι υπήρχαν μέχρι τέλους 
4-5 χρυσαυγίτες, αλλά αμφισβήτη-
σε ότι αυτοί προσέφεραν ψυχική 
συνδρομή στον Ρουπακιά.

Αφήσαμε για το τέλος τους ισχυ-
ρισμούς του Τζεμπετζή, συνηγό-
ρου υπεράσπισης του Κορκοβίλη. 
Αυτός γνώριζε το νέο χρυσαυγίτικο 
ισχυρισμό που διατύπωσε ο Τσά-
γκας (4-5 χρυσαυγίτες που είχαν 
αποχωρήσει προτού ο Ρουπακιάς 
μαχαιρώσει τον Φύσσα). Επιπλέ-
ον, είναι κομματικό στέλεχος της 
ΧΑ και περιφερειακός σύμβουλος 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Παρά ταύτα, επανέλαβε τον αρχι-
κό ισχυρισμό της ΧΑ. Ανεξάρτητα 

από τους λόγους 
που ώθησαν τον 
Τζεμπετζή να επα-
νέλθει στον παλαι-
ότερο ισχυρισμό, 
το βέβαιο είναι πως 
αυτές οι συνεχείς 
παλινδρομήσεις και 
τα χοντρά ψέματα 
των κατηγορούμε-
νων και των συνηγό-
ρων τους έρχονται 
να επιβεβαιώσουν 
και να ενισχύσουν 
το κατηγορητήριο.

Ο Τζεμπετζής 
παραδέχτηκε ότι ο 
Κορκοβίλης ήταν 

μέλος της Χρυσής Αυγής, γιατί δεν 
μπορούσε να κάνει διαφορετικά. 
Υπάρχουν ισχυρότατες αποδείξεις 
για το ρόλο του στη νεοναζιστική 
συμμορία. Στο έγγραφο 0084000 
του παραρτήματος 1.3 του Αναγνω-
στέου Εγγράφου 376 (υλικά του 
στελέχους της ΧΑ Τσακανίκα) φι-
γουράρει ως μέλος του τάγματος 
εφόδου της Νίκαιας. Στα Αναγνω-
στέα 359 και 382 (υλικά του ίδιου 
του Κορκοβίλη) υπάρχουν πολλά 
μηνύματα, από τα οποία φαίνεται 
ότι έπαιζε σημαντικό ρόλο στην 
Τοπική της Νίκαιας. Τα μηνύματα 
αυτά στάλθηκαν από την Τοπική 
της Νίκαιας και για να βρεθούν 
στα Αναγνωστέα του Κορκοβίλη 
σημαίνει ότι αυτός ήταν σημαντι-
κό στέλεχος.

Για παράδειγμα, στο Αναγνω-
στέο 382, παράρτημα 1, υπάρχουν 
δύο μηνύματα, ένα το βράδυ της 
επίθεσης ενάντια στα μέλη και 
στελέχη του ΠΑΜΕ και ένα την 
επόμενη ημέρα, στα οποία γίνεται 
λόγος για επιφυλακή. 

«ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
12/9/2013 9:36:22 μμ (UTC+0)
T.O. Νίκαιας
Ολοι από το μεσημέρι σε ετοιμό-

τητα σε περίπτωση μηνύματος θα 
πάτε στην Τοπική του Περάματος. 
Θα μαζευτείτε στην Νίκαια και θα 
πάτε Πέραμα. Εντολή Λαγού.

13/9/2013 8:54:09 (UTC+0)
Τ.Ο. Νίκαιας».
Απ’ αυτά τα μηνύματα επιβεβαι-

ώνεται ότι η επίθεση στο ΠΑΜΕ 
σχεδιάστηκε και δόθηκε εντολή 
από την Κεντρική διοίκηση, δηλα-
δή από το φίρερ Μιχαλολιάκο και 
το Πολιτικό Συμβούλιο της Χρυσής 
Αυγής, και όχι από την Τοπική του 
Περάματος. Επειδή οι Μιχαλολιά-
κος και Λαγός φοβούνταν ότι η δο-
λοφονική επίθεση ενάντια σε μέλη 
και στελέχη του ΠΑΜΕ θα προκα-
λέσει άμεσες αντιδράσεις από το 
ΠΑΜΕ και τον πολιτικό του φορέα, 
καλούν σε ετοιμότητα την Τοπική 
της Νίκαιας. Προφανώς, ανάλογα 
μηνύματα στάλθηκαν και σε άλλες 
Τοπικές των νεοναζιστών, γιατί οι 
χρυσαυγίτικες δυνάμεις της Τοπι-
κής της Νίκαιας δεν ήταν αρκετές 
για να αντιμετωπίσουν το ΠΑΜΕ.

Από τους συνηγόρους υπεράσπι-
σης έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση 

ότι δεν υπήρχε εντολή από την κε-
ντρική διοίκηση για ομοιόμορφη 
στρατιωτική ενδυμασία. Παραθέ-
τουμε άλλα δύο μηνύματα:

«Το Σάββατο 31-8-2013 και ώρα 
10:00 το πρωί πολιτική δράση της 
Τοπικής της Νίκαιας. Οσοι έχετε 
πόλεως να το φοράτε. Πέρνα στην 
αντεπίθεση. Ελα στην χρυσή Αυγή.

30/8/2013 7:58:07 πμ (UTC+0)
Τ.Ο. Νίκαιας».
«Τα άτομα που είσαστε για αύριο 

στα γραφεία για να είσαστε 12 στην 
Δεληγιάννη παρακαλώ μην γίνει 
στραβή είναι στη μέση ο Λαγός. 
Ολοι στολή της Νίκαιας.

1/6/2013 6:46 μμ (UTC+0)
T.O. Nίκαιας».
Πέρα από την υποχρεωτικότητα 

της ομοιόμορφης στρατιωτικής 
στολής, βλέπουμε σ' αυτά τα μη-
νύματα και το σημαντικό ρόλο του 
Λαγού. Ηταν τόσο αυστηρός στις 
απαιτήσεις από τα μέλη και στελέ-
χη της ΧΑ που οι εκατόνταρχοί του 
χέζονται μη γίνει καμιά στραβή.

Αρκετοί από τους κατηγορού-
μενους χρυσαυγίτες ισχυρίστηκαν 
ότι το βράδυ της δολοφονίας του 
Φύσσα δεν είχαν λάβει το μήνυ-
μα του Πατέλη. Ο ισχυρισμός τους 
είναι ψευδής. Τα μηνύματα τα 
έπαιρναν όλοι και πάντοτε υπήρχε 
αυστηρή εντολή να μη διαρρέουν 
(στρατιωτική λειτουργία):

«Αύριο Τρίτη ώρα 17:30 όλοι στα 
γραφεία. Θα γίνει προβολή με τις 
Δράσεις της Νίκαιας και νυχτερινή 
δράση. Παρακαλώ αυστηρά το μή-
νυμα δεν διαρρέει πουθενά.

18/3/2013 6:12:46 μμ (UTC+0)
Τ.Ο.Νίκαιας».
Μπορούμε εύκολα να φαντα-

στούμε το περιεχόμενο της «νυ-
χτερινής δράσης», η οποία θα 
αναπτυσσόταν μετά την προβολή 
με τα προηγούμενα «κατορθώ-
ματα» του τάγματος εφόδου, η 
οποία είχε προφανώς χαρακτήρα 
ντοπαρίσματος των νεοναζιστικών 
σκυλιών.

Ο υπερασπιστής του Κορκοβίλη 
πρόβαλε τον ευτράπελο ισχυρισμό 
ότι ο πελάτης του εκπαιδευόταν 
επειδή δούλευε ως σεκιούριτι. 
Ομως, είναι ο Κορκοβίλης που σε 
τηλεφωνική επικοινωνία του παρα-
δεχόταν ότι πράγματι οι χρυσαυ-
γίτες εκπαιδεύονταν στα όπλα σε 
στρατόπεδα.

Οι υπερασπιστές των νεοναζι-
στών ζουν κάτω από το βάρος των 
ολοκληρωμένων αγορεύσεων των 
συνηγόρων της πολιτικής αγωγής, 
οι οποίες μάλιστα έχουν κατατεθεί 
για να συμπεριληφθούν στα πρα-
κτικά της δίκης και θα τις έχουν 
μπροστά τους οι δικαστές όταν θα 
διασκεφτούν. Απέναντι στην αλή-
θεια, η οποία έχει παρουσιαστεί 
ανάγλυφα στις αγορεύσεις των 
συνηγόρων της πολιτικής αγωγής, 
αντιτάσσουν μια εμφανή αμηχανία 
και τετριμμένα κλισέ, που αποκα-
λύπτουν παραδοχή ήττας.

Γεράσιμος Λιόντος

Τετριμμένοι και αμήχανοι οι υπερασπιστές 
των χρυσαυγιτών στις αγορεύσεις τους
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Ρέει το παραδάκι στα 
μονοπώλια

Ποιος θα διαφωνήσει ότι πρέπει να γί-
νουν έρευνες για να βρεθεί διαγνωστική 
και θεραπευτική απάντηση στον κοροναϊό. 
Γι' αυτό δεν υπάρχουν τα εθνικά συστήματα 
υγείας των κρατών, τα πανεπιστημιακά και 
νοσοκομειακά ερευνητικά κέντρα; Αν απα-
ντήσατε ναι, χάσατε. Γιατί στο σύγχρονο 
καπιταλισμό η έρευνα αποτελεί αποκλειστι-
κή αρμοδιότητα των φαρμακευτικών μονο-
πωλίων. Τα οποία ποτέ δε θα διέθεταν τόσα 
κονδύλια για έρευνα, αν αυτά τα κονδύλια 
δεν καλύπτονταν σε μεγάλο βαθμό από 
τους κρατικούς προϋπολογισμούς (ή τον 
κοινοτικό προϋπολογισμό στην περίπτωση 
της ΕΕ). Τη συνέχεια την ξέρουμε: κάθε 
φορά που ανακαλύπτεται ένα καινούργιο 
φάρμακο, τα μονοπώλια το πατεντάρουν 
και το ρίχνουν στην αγορά σε εξωφρενική 
τιμή, ισχυριζόμενα ότι πρέπει να αποσβέ-
σουν τα κονδύλια που διέθεσαν για έρευνα.

Διαβάστε τώρα το δελτίο Τύπου που εξέ-
δωσε την περασμένη Τρίτη η Κομισιόν:

«Η Πρωτοβουλία για Καινοτόμα Φάρμακα 
(IMI), μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της φαρμακευτικής βιομηχανίας, δη-
μοσίευσε σήμερα μια πρόσκληση ταχείας 
υποβολής ερευνητικών προτάσεων για την 
ανάπτυξη θεραπειών και διαγνωστικών μέ-
σων με σκοπό την αντιμετώπιση της έξαρ-
σης της νόσου COVID-19.

Χρηματοδότηση ύψους έως 45 εκατ. ευ-
ρώ θα προέλθει από το πρόγραμμα έρευνας 
και καινοτομίας της ΕΕ “Ορίζων 2020“, ενώ 
ανάλογη χρηματοδότηση αναμένεται από τη 
φαρμακευτική βιομηχανία, έτσι ώστε η συνο-
λική επένδυση να φτάσει τα 90 εκατ. ευρώ.

Η κ. Μαρίγια  Γκαμπριέλ, Επίτροπος Και-
νοτομίας, Ερευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευ-
σης και Νεολαίας δήλωσε σχετικά: “Χαιρετί-
ζω την ταχεία αντίδραση της Πρωτοβουλίας 
για Καινοτόμα Φάρμακα στην έξαρση του 
κοροναϊού. Μέσω αυτής της συνεργασίας, 
ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας ενώ-
νουν την εμπειρογνωσία και τους πόρους 
τους στην μάχη κατά του κοροναϊού.  Ετσι 
θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη θεραπειών και 
διαγνωστικών μέσων για την αντιμετώπιση 
αυτής της παγκόσμιας έκτακτης ανάγκης 
και θα ενισχυθεί η ετοιμότητά μας έναντι 
μελλοντικών εξάρσεων“.  

Η πρόσκληση εντάσσεται στη συντονισμέ-
νη αντίδραση της ΕΕ κατά της απειλής δημό-
σιας υγείας που συνιστά η νόσος COVID-19 
και συμπληρώνει την επείγουσα χρηματοδό-
τηση έρευνας που έχει ήδη κινητοποιηθεί 
στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζων 
2020“».

Δε χρειάζεται να σημειώσουμε ότι τα 45 
εκατομμύρια που υποτίθεται ότι θα βάλει 
η φαρμακευτική βιομηχανία θα εξασφαλι-
στούν μέσω… υπερτιμολογήσεων. Τα μονο-
πώλια έχουν τα εργαστήρια και τους ερευ-
νητές. Επομένως, θα βαφτίσουν συμμετοχή 
το κόστος λειτουργίας αυτών των εργαστη-
ρίων, που έτσι κι αλλιώς θα το πλήρωναν. 
Θα το φουσκώσουν, μάλιστα, για να φτάσει 
τα 45 εκατομμύρια και να μη βάλουν δεκά-
ρα. Και βέβαια, οι διαγνωστικές μέθοδοι, 
τα φάρμακα, τα εμβόλια που πιθανόν θα 
προκύψουν από την έρευνα (που θα την 
έχει χρηματοδοτήσει ο  κοινοτικός προϋπο-
λογισμός) θα αποτελούν εμπορική ιδιοκτη-
σία των φαρμακευτικών μονοπωλίων, που θ' 
αρχίσουν να τα πωλούν σε μαζική κλίμακα 
(ακόμα κι αν δε χρειάζεται, όπως συνέβη 
στη χώρα μας πριν από μερικά χρόνια με 
τα αντιγριπικά σκευάσματα της Novartis 
και της GlaxoSmithKline, που επί Αβραμό-
πουλου παραγγέλλονταν σε καραβιές και 
πετάχτηκαν στα σκουπίδια).

Η κορον-υστερία καπνός παραλλαγής 
σε μια αθωράκιστη χώρα

Στα μέσα του Φλεβάρη, το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Σω-

ματείου Εργαζομένων στο Αττικό 
Νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του 
αποκάλυπτε ότι «δεν υπάρχει σχέδιο 
για τον κορονοϊό στο Αττικό, που να 
είναι εφαρμόσιμο σε πιθανή μαζική 
έξαρση της νόσου». Εξηγούσε ότι 
η υποστελέχωση του νοσοκομεί-
ου, που έχει 8 κλειστές κλίνες στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 
καθιστούσε την άσκηση προσομοί-
ωσης σκέτο θέατρο. «Κάθε σοβαρό 
σχέδιο για την αντιμετώπιση μιας 
κρίσης της δημόσιας υγείας περ-
νάει μέσα από προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού, δημιουργία υποδομών 
και εξοπλισμό του νοσοκομείου με 
τα απαραίτητα υλικά, αλλιώς είναι 
μόνο επικοινωνιακή πολιτική και εκ-
μετάλλευση των εργαζομένων εις 
βάρος της υγείας των ασθενών», 
τόνιζε η ανακοίνωση.

Ανάλογου περιεχομένου ανα-
κοίνωση εξέδωσαν μερικές μέρες 
αργότερα οι γιατροί και οι νοση-
λευτές του «Σωτηρία».  Ενώ ο νευ-
ροχειρουργός Παναγιώτης Παπανι-
κολάου, διευθυντής στο Γενικό Κρα-
τικό της Νίκαιας και συνδικαλιστής, 
αποκάλυπτε και κατήγγειλε: «Μόνο 
στην Νευροχ/κή του νοσοκομείου 

Νίκαιας υπάρχουν αυτήν την στιγμή 
3 ασθενείς διασωληνωμένοι σε φο-
ρητούς αναπνευστήρες σε κοινούς 
θαλάμους. Τίγκα όλες οι ΜΕΘ του 
λεκανοπεδίου. Η χώρα όχι μόνο 
δεν είναι “θωρακισμένη“ για εν-
δεχόμενη σοβαρή επιδημία, αλλά 
είναι τελείως ανοχύρωτη». Και η 
Ολγα Κοσμοπούλου, παθολόγος 
λοιμωξιολόγος στο Γενικό Κρατικό 
της Νίκαιας, με δεκαετίες κοινωνι-
κής προσφοράς, αφού καταδίκαζε 
«την υστερία που δεν στοχεύει παρά 
στην εμπέδωση του τρόμου», επεσή-
μαινε: «Για να είναι δυνατή η αντιμε-
τώπιση υπαρκτών κινδύνων, δηλαδή 
της γρίπης αλλά και άλλων ιών, χρει-
αζόμαστε αξιοπρεπή πρωτοβάθμια 
υγεία, προσβάσιμη σε όλους, σωστά 
στελεχωμένα νοσοκομεία με τα 
απαραίτητα υλικά και ανοιχτές όλες 
τις κλίνες των Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας. Η αντιμετώπιση επιδη-
μιών δεν γίνεται μόνο με σχέδια και 
επιτροπές».

Ολοι αυτοί οι γιατροί, βέβαια, 
δεν πιάνουν μπάζα μπροστά σε κο-
τζάμ Μόσιαλο, έναν μάνατζερ της 
Υγείας, στον οποίο κατέφυγε ο Μη-
τσοτάκης, έντρομος μπροστά στην 
παντελή ανικανότητα του Κικίλια. Ο 
Μόσιαλος τους έβαλε να εκδώσουν 

άρον-άρον τη γνωστή Πράξη Νομο-
θετικού Περιεχομένου, ενώ από τη 
ζέση με την οποία υπερασπίστηκε 
την απαγόρευση των καρναβαλιών, 
μάλλον πρέπει να είναι ο εμπνευ-
στής της ιδέας, την οποία έγραψαν 
στους αποκριάτικους φαλλούς και 
τις κουδούνες δεκάδες χιλιάδες 
άνθρωποι σε όλη τη χώρα, που καρ-
ναβαλίστηκαν κανονικά.

Οχι, δεν είμαστε υπέρ της επίδει-
ξης ανυπακοής σε ζητήματα που 
αφορούν τη δημόσια υγεία. Ούτε 
υπέρ της ψευτομαγκιάς. Ομως, όταν 
δεν απαγορεύτηκε ούτε η προσέ-
λευση θεατών στους ποδοσφαιρι-
κούς αγώνες (για να μη στερηθούν 
οι «βαρόνοι» τα εισιτήρια και να μην 
αμφισβητηθεί το κύρος του πρωτα-
θλήματος), ήταν απολύτως λογικό 
να μην υπακούσουν στην απαγό-
ρευση και οι καρναβαλιστές. Δεν 
τους πτόησε ούτε η απειλή ποινής 
φυλάκισης μέχρι δύο χρόνια. Και η 
άρνησή τους να υπακούσουν δεν 
ήταν ούτε ψευτομαγκιά ούτε «ανευ-
θυνότητα και γαϊδουριά», όπως βγή-
κε και τους κατήγγειλε ο Μόσιαλος 
(ποιος; ο Μόσιαλος, ο σφουγγοκω-
λάριος του Γιωργάκη). Ηταν η απλή 
λογική που έφερε την αντίδραση: 
όταν χιλιάδες συνωστίζονται σε 

γήπεδα (ακόμα και σε κλειστά, σε 
αγώνες μπάσκετ), όταν σ' ένα με-
γάλο θέατρο μπορεί να βρεθούν 
και πεντακόσιοι θεατές κι όταν στις 
εκκλησιές συνωστίζονται κυρίως 
ηλικιωμένοι (η πιο ευπαθής ομάδα), 
τότε μπορούν και οι καρναβαλιστές 
(νέοι στην πλειοψηφία τους) να κά-
νουν την παρέλασή τους.

Είναι πραγματικά ν' απορεί κανείς 
πώς οδηγήθηκαν στην απόφαση για 
απαγόρευση μόνο των καρναβαλι-
ών. Είναι απότοκο της κατασταλ-
τικής λογικής τους; Σκέφτηκαν ότι 
κάτι έπρεπε να κάνουν και βρήκαν… 
πρόχειρα τα καρναβάλια; Το μόνο 
σίγουρο είναι πως αυτή η απαγόρευ-
ση δεν είχε καμιά λογική, γι' αυτό και 
δεν «πέρασε». 

Η Ολγα Κοσμοπούλου, σε άρθρο 
της στο «Πριν», κάνει λόγο για «μέ-
τρα φτηνού εντυπωσιασμού, όπως 
οι θερμομετρήσεις σε αεροδρόμια 
και λιμάνια, την ώρα που γνωρίζου-
με ότι και ασυμπτωματικά άτομα 
ενδέχεται να μπορούν να μεταδώ-
σουν τη νόσο». Και αντιπαραθέτει 
τον φτηνό εντυπωσιασμό με άλλα, 
πιο χρήσιμα μέτρα, όπως «η εθε-
λοντική –μετά από πειθώ και όχι με 
άσκηση καταστολής– παραμονή στο 
σπίτι ανθρώπων που προέρχονται ή 
βρέθηκαν σε χώρες όπου υπάρχουν 
κρούσματα», σημειώνοντας ότι αυτή 
η μέθοδος «δεν εφαρμόστηκε από 
την Ν. Κεραμέως στους μαθητές 
που επέστρεψαν πρόσφατα από το 
Μιλάνο…».

Η γιατρός θέτει το ερώτημα 
αν «υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης 
μείζονος υγειονομικής κρίσης στη 
χώρα μας» και απαντά «δυστυχώς 
ναι, διότι, εάν δεν είναι αυτός ο ιός, 
θα είναι ο επόμενος!». Και εξηγεί 
ότι «η οποιαδήποτε αντιμετώπιση 
επιδημιών προϋποθέτει την ύπαρξη 
καλά δομημένου, επαρκούς, πλήρως 
στελεχωμένου και δωρεάν –την ώρα 
της μεγάλης ανάγκης– δημόσιου 
συστήματος υγείας. Προϋποθέτει 
δωρεάν και πλήρως ανεπτυγμένη 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με 
οικογενειακούς γιατρούς για όλους 
τους κατοίκους της χώρας. Προϋ-
ποθέτει επείγοντα στα νοσοκομεία 
με μικρούς χρόνους και μεγάλους 
χώρους αναμονής, καθώς και αξιο-
πρεπείς συνθήκες νοσηλείας. Προ-
ϋποθέτει κλίνες ΜΕΘ για όσους 
τις χρειάζονται και σίγουρα όχι μια 
κυβέρνηση η οποία ισχυρίζεται ότι –
στη χώρα που στις 24 Φεβρουαρίου 
υπήρχαν 55 διασωληνωμένοι βαρέ-
ως πάσχοντες σε αναμονή για κλίνη 
ΜΕΘ, ενώ ήταν κατειλημμένες οι 
υπάρχουσες 560– όλα βαίνουν κα-
λώς! Μην διαθέτοντας τίποτα από 
όλα αυτά, μην έχοντας καν κάνει μια 
στοιχειώδη εκστρατεία ενημέρωσης 
(ποια είναι τα μέτρα πρόληψης, ποια 
είναι τα συμπτώματα, γιατί και πότε 
θα πρέπει κάποιος να πάει σε νοσο-
κομείο), η “θωρακισμένη“ χώρα του 
κάθε υπουργού που “λύνει“ τα προ-
βλήματα, φτιάχνοντας σχέδια επί 
χάρτου και επιτροπές, παραμένει 
πλήρως ανοχύρωτη!».

Οι διάφοροι Μόσιαλοι απλώς δι-

Ευκαιρία για μεγαλύτερη κατασταλτική πίεση στους 
κρατούμενους των φυλακών της χώρας βρήκε η 

κυβέρνηση και συγκεκριμένα το υπερ-υπουργείο Κα-
ταστολής που διευθύνει ο Χρυσοχοΐδης. Τα σχολεία 
είναι ανοιχτά, οι συναθροίσεις σε θέατρα, κινηματο-
γράφους, κλαμπ, χώρους μαζικής διασκέδασης, γήπε-
δα δεν έχουν απαγορευτεί, όμως στους κρατούμενους 
έκοψαν τα επισκεπτήρια και φημολογείται ότι θα κό-
ψουν και τις άδειες.

Χωρίς να έχει ειπωθεί κάτι σχετικό από τους επιστή-
μονες, χωρίς να έχουν υποδειχτεί οι φυλακές ως χώροι 
με μεγαλύτερη πιθανότητα διάδοσης του κοροναϊού 
(που ακόμα στη χώρα μας δεν έχει εμφανίσει διασπο-
ρά), το υπουργείο έσπευσε σε πρώτη φάση να κόψει 
τα ανοιχτά επισκεπτήρια των κρατούμενων. Δηλαδή, 
τα επισκεπτήρια κατά τα οποία ο κρατούμενος έρχεται 
σε απευθείας επαφή με τα συγγενικά του πρόσωπα, 
σε καθορισμένο χώρο που έχει κάθε φυλακή. Αφησαν 
μόνο τα κλειστά επισκεπτήρια (γίνονται με την παρεμ-
βολή τζαμιού και τη χρήση τηλεφωνικών συσκευών), 
τα οποία μάλιστα περιόρισαν στο μισό. Ταυτόχρονα, 
απαγόρευσαν και την παράδοση τροφίμων και ρούχων 
από τους συγγενείς στους κρατούμενους!

Μέσα σε ελάχιστες μέρες, όμως, ξεπέρασαν και 
αυτό το στάδιο και  απαγόρευσαν εντελώς τα επι-
σκεπτήρια μέχρι νεοτέρας. Κυκλοφορεί δε έντονα η 
φήμη ότι θα κόψουν και τις άδειες των κρατούμενων, 
μαντρώνοντάς τους επ' αόριστον στις φυλακές και στε-
ρώντας τους αυτές τις μικρές ανάσες που δικαιούνται 
(όσοι τις παίρνουν).

Πρόκειται, φυσικά, για προσχηματικές αποφάσεις. 
Οι κρατούμενοι δεν έρχονται σε επαφή μόνο με τους 
συγγενείς τους σ' ένα επισκεπτήριο κάθε δεκαπέντε 

μέρες. Ερχονται σε καθημερινή επαφή με τους φύλα-
κες, οι οποίοι δεν είναι κρατούμενοι. Μόλις τελειώσει 
το ωράριό τους φεύγουν και ζουν την κοινωνική τους 
ζωή, όπως κάθε άλλος άνθρωπος.  Οι κρατούμενοι 
έρχονται, επίσης, σε επαφή με προμηθευτές της φυ-
λακής, με συνεργεία που κάνουν εργασίες και με άλλο 
κόσμο εκτός φυλακής. Αν υπήρχε κίνδυνος, δυνητικά 
οι φύλακες θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να 
αποτελούν φορείς αυτού του κινδύνου, δεδομένου 
ότι κυκλοφορούν σε όλη τη φυλακή (και όχι στο μικρό 
χώρο του επισκεπτήριου) και έρχονται σε καθημερινή 
επαφή με τους κρατούμενους και όχι μια φορά κάθε 
δεκαπέντε μέρες. 

Αν υπήρχε κίνδυνος διασποράς του ιού από τα τρό-
φιμα ή τα ρούχα που πηγαίνουν οι συγγενείς, ο ίδιος 
κίνδυνος υπάρχει και από τα τρόφιμα ή τα ρούχα που 
θα αναγκαστεί να παραγγείλει ο κρατούμενος από την 
καντίνα της φυλακής και τα συνεργαζόμενα μ' αυτήν 
καταστήματα.

Είναι προφανώς ότι έχουμε μια καθαρά σαδιστική 
συμπεριφορά. Είναι τόσο προφανή όλα που δεν μπορεί 
κανείς να αποδώσει το κόψιμο των επισκεπτηρίων σε 
υστερία. Πρόκειται για συνειδητή απόφαση αναβάθ-
μισης της καταστολής από μια κυβέρνηση που έχει 
αναγορεύσει την καταστολή σε υπ' αριθμόν ένα κα-
θήκον της πολιτικής της. Ο κοροναϊός είναι απλά ένα 
πρόστυχο πρόσχημα.

ΥΓ. Τελικά, μετά από διαμαρτυρίες των κρατού-
μενων και τη δημοσιοποίηση του θέματος από το 
eksegersi.gr, πήραν πίσω την πλήρη απαγόρευση των 
επισκεπτηρίων. Επέτρεψαν τα κλειστά (πίσω από το 
τζάμι) και συνέχισαν την απαγόρευση των ανοιχτών 
επισκεπτηρίων.

Με πρόσχημα τον κοροναϊό

Σαδιστική καταστολή για 
τους κρατούμενους



www.eksegersi.gr
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Σκάψε καλά, γέρο τυφλοπόντικα
Σουίτα για ηθοποιό και μουσικό αυτοσχεδιασμό

Βασισμένη στο έργο του Ζοζέφ Αντράς
Ακόμα κι αν απομείνει μονάχα ένας σκύλος

Δεύτερος κύκλος παραστάσεων
Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή

13-14-15 και 20-21-22 Μάρτη
3-4-5 και 10-11-12 Απρίλη

Στο κτίριο της «Κόντρας» (Αγαθουπόλεως 65 και Αχαρνών)
Εναρξη στις 8:30μμ
Είσοδος Ελεύθερη

(απαιτείται προκράτηση στο τηλ. 6976127545)

Μετά την παράσταση ακολουθεί συζήτηση
για το έργο, το συγγραφέα, την παράσταση

Ενάμιση περίπου χρόνο μετά τον πρώτο κύκλο της, η πρωτό-
τυπη σκηνική σουίτα «Σκάψε καλά, γέρο τυφλοπόντικα» επι-

στρέφει για ένα δεύτερο κύκλο δώδεκα παραστάσεων. Με την 
εμπειρία του πρώτου κύκλου, η σκηνική σουίτα, με τους ίδιους 
συντελεστές, έχει ξαναδουλευτεί και η διάρκειά της έχει μεγα-
λώσει ελαφρώς.
Η φόρμα της παράστασης (αφήγηση συνοδευόμενη από μουσικό 
αυτοσχεδιασμό) δεν είναι τόσο γνωστή στην Ελλάδα, είναι όμως 
διαδεδομένη στις κεντροευρωπαϊκές σκηνές, όπου έχει γεννηθεί, 
εξελιχθεί και αναπτυχθεί το σύγχρονο επικό θέατρο. Το θέατρο 
που υπηρετεί η ανοικείωση, ακολουθώντας και εξελίσσοντας τη 
θεωρία του Μπέρτολτ Μπρεχτ.

Η παράσταση στηρίζεται στο έργο του Ζοζέφ Αντράς «Ακόμα 
κι αν απομείνει μονάχα ένας σκύλος», ενώ ο τίτλος της αποτε-
λεί παράφραση μιας γνωστής φράσης του Μαρξ », από τη «18η 
Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη».

Σημειώνει η κολλεκτίβα στο πρόγραμμα της παράστασης: 
«Ο Ζοζέφ Αντράς επικεντρώνεται στην ιστορία της πόλης του, 

όμως η αφήγηση, εν όλω ή εν μέρει, θα μπορούσε να αναφέρε-
ται σε κάθε άλλο μεγάλο λιμάνι οπουδήποτε στον κόσμο. Αν και 
μένει πιστός στην ιστορία της Χάβρης, ο συγγραφέας φροντίζει 
ν’ αποφύγει κάθε τοπικισμό, κάθε στενότητα, ανυψώνοντας την 
αφήγησή του στο επίπεδο της Ιστορίας. Κινείται μαστορικά ανά-
μεσα στα επιφαινόμενα και την ουσία, ξεκινώντας από τα πρώ-
τα για να καταλήξει στη δεύτερη. Το τοπικό γίνεται παγκόσμιο, 
το ατομικό γίνεται κοινωνικό, η πάλη των τάξεων σφραγίζει την 
αφήγηση καθώς αυτή διατρέχει πέντε αιώνες ιστορίας: ο ύστερος 
μεσαίωνας, η αποικιοκρατία, το εμπόριο, το δουλεμπόριο, η αστική 
επανάσταση, ο καπιταλισμός, το ξύπνημα του εργατικού κινήματος, 
η άγρια καταστολή του, η Κομμούνα, ο πρώτος παγκόσμιος και τα 
επαναστατικά σκιρτήματα, η νικηφόρα ρωσική επανάσταση, ο δεύ-
τερος παγκόσμιος, ο μεταπολεμικός καπιταλισμός, η συντηρητική 
ανασυγκρότηση του καπιταλισμού, τα κηρύγματα της παγκοσμιο-
ποίησης, η παρακμή του οργανωμένου εργατικού κινήματος… Ολα 
περνούν σαν κινηματογραφική αφήγηση, ανασκαλεύοντας μνήμες, 
θυμίζοντας διαβάσματα, εγείροντας ερωτήματα για το σήμερα και 
το αύριο».

Περισσότερες πληροφορίες στο www.anoikeiosi.gr

αχειρίζονται την υστερία, με 
σκοπό να φορτώσουν την εξά-
πλωση της επιδημίας -αν υπάρ-
ξει- στην «ανευθυνότητα» και 
τη «γαϊδουριά» των Ελλήνων 
και όχι στο τραγικό χάλι του 
δημόσιου συστήματος Υγείας 
και ειδικά της πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης. Ασφαλώς και 
έχουμε ευθύνη όλοι ως άτο-
μα να προστατεύσουμε όσο 
μπορούμε τους εαυτούς μας 
και την κοινωνία. Και πρέπει ν' 
ανταποκρινόμαστε στα στοι-
χειώδη που συμβουλεύουν οι 
γιατροί. Ταυτόχρονα, όμως, 
να ξέρουμε ότι αυτό δεν αρ-
κεί. Το άθροισμα ανθρώπων 
που συμπεριφέρονται υπεύ-
θυνα δεν αποτελεί ασπίδα 
προστασίας από μια επιδημία. 
Η μέγιστη υπευθυνότητα είναι 
να αγωνιστούμε για ένα δη-
μόσιο σύστημα Υγείας που να 
ανταποκρίνεται στοιχειωδώς 
στις ανάγκες της κοινωνίας 
και ιδιαίτερα των πιο φτωχών 
στρωμάτων της. Η στελέχωση 
των νοσοκομείων με γιατρούς 
και νοσηλευτές και η ανάπτυξη 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
έτσι που σε κάθε οικογένεια 
να παρέχει υπηρεσίες ένας 
οικογενειακός γιατρός δω-
ρεάν, είναι αιτήματα εκ των 
ων ουκ άνευ. Οταν, πάνω στο 
φούντωμα του κινδύνου για 
την εξάπλωση μιας επιδημίας, 
η κυβέρνηση έχει ως πρώτι-
στο καθήκον της την ιδιωτι-
κοποίηση των νοσοκομείων, 
αντιλαμβάνεστε ότι βαδίζου-
με σε ακόμα πιο βαθιά ταξική 
διαφοροποίηση της παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης. Κι 
είναι καθήκον μας, αντί να ψά-
χνουμε στα χρωματοπωλεία 
για μάσκες (που είναι απαραί-
τητες μόνο για όσους νοσούν) 
και να συσσωρεύουμε πακέτα 
με μακαρόνια και αλεύρι, που 
θα παραδοθούν στην όρεξη 
των μαμουνιών, να δημιουρ-
γήσουμε κίνημα αντίστασης 
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση.

Μονόδρομος με αδιέξοδο

πισε με έσχατη περιφρόνηση. 
«Ο πρόεδρος Πούτιν έχει 

άλλες υποχρεώσεις εκείνη την 
ημέρα», δήλωνε ο εκπρόσωπος 
Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι 
Πεσκόφ. Τελικά, ήταν ο Ερντο-
γάν αυτός που ανέβηκε στο 
αεροπλάνο και τράβηξε για τη 
Μόσχα στις 5 του Μάρτη. Ακό-
μα και στο επίπεδο των συμ-
βολισμών, ζήτημα στο οποίο οι 
ιμπεριαλιστικές χώρες δίνουν 
μεγάλη σημασία, η Ρωσία φρό-
ντισε να καταστήσει σαφές ποι-
ος είναι ο νικητής και ποιος ο 
ικέτης. Ο Πεσκόφ, επίσης, όταν 
ρωτήθηκε σχετικά με το αίτημα 
του Ερντογάν προς τη Ρωσία «να 
κάνει στην άκρη» και να αφήσει 

τη Δαμασκό μόνη απέναντι στην 
Τουρκία, απάντησε ότι η Ρωσία 
είναι η μόνη χώρα που έχει νό-
μιμα στρατιώτες στη Συρία και 
σημείωσε ότι τα χτυπήματα του 
συριακού στρατού στην Ιντλίμπ 
έχουν στόχο τους τρομοκράτες, 
υπαινισσόμενος εμμέσως πλην 
σαφώς ότι οι τουρκικές απώλει-
ες στην Ιντλίμπ οφείλονται στο 
ότι ο τουρκικός στρατός επιχει-
ρεί μαζί με αυτούς που η Ρωσία 
ονομάζει τρομοκράτες.

Mετά από εξάωρη διαπραγ-
μάτευση, ανακοινώθηκε κατά-
παυση του πυρός από χθες (Πα-
ρασκευή) τα χαράματα. Πολλές 
λεπτομέρειες δεν έγιναν γνω-
στές, όμως η ζώνη ασφάλειας 
6+6 χλμ, βόρεια+νότια του αυ-

τοκινητόδρομου Μ4, δεν είνει 
σίγουρα τα 30 χλμ που ήθελε 
η Τουρκία. Και οι κοινές ρωσο-
τουρκικές περιπολίες σ' αυτή τη 
ζώνη δείχνουν ότι τα τουρκικά 
στρατεύματα θα βρίσκονται υπό 
ρωσική επιτήρηση. Αρα, η περι-
οχή περνά επί της ουσίας στον 
έλεγχο της Ρωσίας, που εξακο-
λουθεί να θεωρεί «εταίρο» την 
Τουρκία και δίνει σημασία στη 
μεταξύ τους συνεργασία (με 
τους όρους που διαμορφώθη-
καν «επί του πεδίου», φυσικά). 
Αυτό που δε θα αλλάξει είναι η 
άθλια κατάσταση του συριακού 
λαού και τα καραβάνια της προ-
σφυγιάς που αντιμετωπίζονται 
από τη Δύση (με πρώτη τη χώρα 
μας) σαν… ασύμμετρη απειλή.
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Δε θα πέσουμε στην παγίδα, δε θα γίνουμε 
φασίστες και ρατσιστές

σύνορα - όχι στις παραστρατι-
ωτικές μονάδες». Η απάντηση 
δεν είναι καθόλου δύσκολη για 
κάποιον που έχει υιοθετήσει 
την ταξική λογική, τη διεθνι-
στική λογική, αντί της λογικής 
της εθνικής στενότητας, που 
οδηγεί στην υποταγή στη «δι-
κή μας» αστική τάξη (και στους 
διεθνείς ιμπεριαλιστικούς μη-
χανισμούς που αυτή ανήκει).

Στα χρόνια της λεγόμενης 
παγκοσμιοποίησης το κεφά-
λαιο μετέτρεψε σε θεωρία την 
ελεύθερη διακίνησή του από 
χώρα σε χώρα. Αυτό, βέβαια, 
γινόταν μαζικά από τα τέλη 
του 19ου αιώνα, όμως πλέον 
έχει πάρει και θεσμική διάστα-
ση: ελεύθερη διακίνηση κεφα-
λαίων και εμπορευμάτων. Για 
τη μετακίνηση των ανθρώπων 
καμιά ελευθερία. Ιδιαίτερα των 

ανθρώπων που κατοικούν στις 
ζώνες των ιμπεριαλιστικών πο-
λέμων, της έσχατης φτώχειας, 
της απόλυτης εξαθλίωσης, της 
ερήμωσης. Ετσι φράζουν τα 
σύνορα για τους πρόσφυγες. 
Και γι' αυτό εμείς θα έπρεπε 
να απαιτούμε να είναι ανοιχτά 
τα σύνορα για όλους αυτούς 
που ξεριζώθηκαν από τον τό-
πο τους, επειδή ο τόπος τους 
καταληστεύεται από τους 
ιμπεριαλιστές και δεν μπορεί 
πια ούτε να τους θρέψει.

Θα μπορούσαμε να σταμα-
τήσουμε εδώ. Στην τοποθέτη-
ση του ζητήματος από άποψη 
αρχής. Να διακηρύξουμε ότι 
είμαστε με τους πρόσφυγες 
και όχι με την κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη που υπηρετεί τη μνη-
μονιακή βαρβαρότητα, όχι με 
τα ΜΑΤ που μας ξυλοφορτώ-
νουν κάθε φορά που διεκδι-
κούμε το δίκιο μας, όχι με τον 
Μαρινάκη, τον Βαρδινογιάννη 
και τις άλλες βδέλες της κεφα-
λαιοκρατίας που ρουφάνε το 
αίμα του ελληνικού λαού με το 
μπουρί της σόμπας, όχι με τα 
κάθε είδους φασισταριά που 
βρήκαν την ευκαιρία να στή-
σουν τάγματα εφόδου, με την 
καθοδήγηση της ΚΥΠ/ΕΥΠ, 
παρά τω στρατώ και παρά τη 
αστυνομία.

Θα το πάμε, όμως, ένα βήμα 
παραπέρα, απαντώντας στον 
κάλπικο ρεαλισμό της Ευρώ-
πης-φρούριο, που οδηγεί στο 
φασισμό, με το ρεαλισμό της 
ταξικής αλληλεγγύης, τον 
μόνο που μπορεί να μας εξυ-
ψώσει ως ανθρώπους. Καμιά 
εισβολή δεν πραγματοποιούν 
οι πρόσφυγες. Να περάσουν 
από την Ελλάδα και να πάνε 
σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα 
θέλουν. Δεν έχουμε παρά 
να τους διευκολύνουμε. Θα 
αρκούσε ένα απλό μήνυμα: 
μη στριμώχνεστε στα σύνο-
ρα, περιμένετε τη σειρά σας, 
μπείτε στην Ελλάδα, όπου θα 
σας δώσουμε χαρτιά και θα 
σας βοηθήσουμε να πάτε όπου 
επιθυμείτε. Κι επειδή μιλάμε 

για ρεαλισμό, αυτή η διαδικα-
σία θα κόστιζε στο ελληνικό 
κράτος πολύ λιγότερο απ' όσο 
κοστίζει η γιγαντιαία αστυνο-
μικο-στρατιωτική επιχείρηση 
στον Εβρο και στο Αιγαίο.

Δεν έχουμε, φυσικά, καμιά 
αυταπάτη ότι μια ξενόδουλη 
και ευρώδουλη κυβέρνηση θα 
έκανε αυτή την επιλογή. Ας μη 
μας πουλάνε εξυπνάδες περί 
ρεαλισμού, όμως, τα παπα-
γαλάκια του εθνικοφασισμού. 
Ακόμα και στο έδαφος της 
κοινής λογικής, ο ρεαλισμός 
τους γίνεται σκόνη. Και μέσα 
απ' αυτή τη σκόνη ξεπηδά η 
ορθότητα της ταξικής-διεθνι-
στικής γραμμής. Οποιαδήποτε 
υποχώρηση απ' αυτή τη γραμ-
μή στηρίζει την ανάπτυξη του 
καλπάζοντος φασισμού, που 
ξέφυγε από τα βρομερά γρα-
φεία των νεοναζιστών και των 
πωλητών χειρογράφων του 
Ναζωραίου και γίνεται κρατική 
πολιτική. Η κυβέρνηση, αφού 
έδωσε με επιτυχία τις εξετά-
σεις της ως συνοριοφύλακας 
της ΕΕ, προσανατολίζεται πλέ-
ον στην υιοθέτηση των πιο φα-
σιστικών μέτρων, βλέποντας 
το κλείσιμο του ματιού από την 
ΕΕ και το κλίμα που κατάφερε 
να δημιουργήσει.

Στην επίσημη ενημέρωση 
της Κομισιόν στις Βρυξέλ-
λες, την περασμένη Τετάρτη, 
τέθηκε ερώτημα σχετικά με 
την αναστολή της παραλαβής 
αιτήσεων για άσυλο, που απο-
φάσισε η ελληνική κυβέρνηση.  
«Μελετάται ακόμα από τις νο-
μικές υπηρεσίες της Κομισι-
όν», ήταν η απάντηση! «Εμείς 
πετάμε τη μπάλα στην εξέδρα, 
εσείς κάντε δουλειά σας», εί-
ναι το περιεχόμενο της απά-
ντησης σε ελεύθερη απόδοση.

Και 'αμ' έπος άμ' έργον. 
Οταν ρώτησαν τον Πέτσα αν 
στο σχεδιασμό της κυβέρ-
νησης περιλαμβάνεται και η 
κατασκευή κλειστών δομών 
σε ξερονήσια, αυτός απάντη-
σε: «Κατά τη συνάντηση που 
είχαμε με τις τοπικές Αρχές 

τούς ζητήσαμε να υποδείξουν 
χώρους που θα μπορούν να 
φιλοξενήσουν κλειστές δο-
μές. Περιμένουμε τις προτά-
σεις των τοπικών κοινωνιών. 
Δεν αποκλείουμε τίποτα σε 
αυτή τη χρονική συγκυρία. 
Θα δούμε πώς θα κινηθούμε, 
πρέπει όμως να έχουμε στο 
μυαλό μας ότι αν δεν υπάρξει 
εναλλακτική λύση θα εξακο-
λουθήσει να υπάρχει η Μόρια, 
το ΒΙΑΛ και το Βαθύ». Μ' άλλα 
λόγια, αν οι «τοπικές κοινω-
νίες» μας υποδείξουν ξερο-
νήσια, θα συμφωνήσουμε! Ο 
Πέτσας πέταξε με νόημα: 
«Επιβεβαιώνεται η ομοθυμία 
των Ελλήνων απέναντι σε μια 
απόφαση του ΚΥΣΕΑ για το 
κλείσιμο των συνόρων. Περιμέ-
νουμε να δούμε και με πράξεις 
στήριξη από όσους στα λόγια 
λένε ότι συμφωνούν»!

Ο βουλευτής Β' Θεσσαλο-
νίκης της ΝΔ Δ. Βαρτζόπου-
λος, μιλώντας την Πέμπτη 
στο Radio North 98, υπήρξε 
πιο απροκάλυπτος: «Κατά τη 
γνώμη μου, το αυστραλιανό 
μοντέλο είναι η μόνη λύση. 
Ειδικά τώρα, που μετά την 
καταφανέστατη εργαλειοποί-
ηση των μεταναστών από την 
Τουρκία, αλλάζει γενικότερα 
ο τρόπος που θα βλέπουν 
και τους ήδη ευρισκόμενους 
εντός Ελλάδος μετανάστες 
οι τοπικές κοινωνίες. Πρέπει 
να μειώσουμε την “τριβή”, με-
ταφέροντας και τους παρά-
νομους μετανάστες που θα 
εντοπίζονται στις πόλεις και 
στα χωριά, σε κλειστές δομές 
που μπορούν να δημιουργη-
θούν σε ακατοίκητα νησιά 
του δυτικού Αιγαίου».

Εκεί οδηγούνται τα πράγ-
ματα και είναι καθήκον μας 
να μην τα αφήσουμε να οδη-
γηθούν. Καμιά συμμετοχή στο 
εθνικό μέτωπο της φασιστικής 
καταστολής, που υπερασπίζε-
ται την Ευρώπη-φρούριο. Αλ-
ληλεγγύη στους πρόσφυγες, 
τα ταξικά μας αδέρφια.
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ΠΑΟΚ και Ξάνθη κρίθηκαν 
ένοχοι από το πρωτοβάθμιο 

πειθαρχικό όργανο της Λίγκας, 
το οποίο αποφάσισε να επιβάλει 
τις ποινές με βάση την πρόσφα-
τη (ν)τροπολογία της κυβέρνη-
σης και όχι με τον Πειθαρχικό 
Κώδικα της ΕΠΟ. Η απόφαση 
προβλέπει -7 βαθμούς για τον 
ΠΑΟΚ και -12 βαθμούς για την 
Ξάνθη (ήταν κατηγορουμένη 
και για παραλείψεις που έχουν 
σχέση με το μετοχολόγιό της) 
και οι δυο ομάδες έχουν δικαί-
ωμα να ασκήσουν έφεση κατά 
τις απόφασης.

Μετά την ανακοίνωση της 
ποινής, αποφασίστηκε να συ-
νεδριάσει το ΔΣ της  Super 
League, προκειμένου να επι-
κυρώσει τη βαθμολογία της 
κανονικής διάρκειας του πρω-
ταθλήματος και να ορίσει την 
ημερομηνία έναρξης των play 
off  και play out, η οποία εκτός 
συγκλονιστικού απροόπτου 
θα είναι το Σαββατοκύριακο 
14-15/3. Με βάση την απόφαση 
διαμορφώνονται νέα δεδομέ-
να, αφού η βαθμολογική διαφο-
ρά ανάμεσα σε Ολυμπιακό και 
ΠΑΟΚ είναι 14 βαθμοί, οπότε 
οι ερυθρόλευκοι μπορούν από 
σήμερα να θεωρούνται πρω-
ταθλητές. Ταυτόχρονα, ΠΑΟΚ 
και ΑΕΚ βρίσκονται στον 1 βαθ-
μό, με αποτέλεσμα να δώσουν 
σκληρή μάχη για τη 2η θέση που 
οδηγεί στην προκριματική φάση 
του Champions League.

Κατ’ αντιστοιχία, ενδιαφέρον 
αποκτά και η μάχη της ουράς. 
Ξάνθη και Παναιτωλικός, ομά-
δες που βρίσκονται στο μπλοκ 
του ΠΑΟΚ, έχουν 1 βαθμό δια-
φορά και θα κονταροχτυπηθούν 
για να αποφύγουν την προτελευ-
ταία θέση του βαθμολογικού πί-
νακα, που οδηγεί σε μπαράζ για 
την αποφυγή του υποβιβασμού. 
Αν και όλα δείχνουν να έχουν 
δρομολογηθεί, υπάρχει σκεπτι-
κισμός, αφού η πρωτοβάθμια 
απόφαση θεωρείται  εκτελεστή 
εφόσον τελεσιδικήσει και στην 
Επιτροπή Εφέσεων. Αυτό ση-
μαίνει ότι στην επικύρωση της 
βαθμολογίας θα υπάρχει αστε-
ρίσκος που θα επισημαίνει το 
γεγονός και με βάση τους ρυθ-
μούς με τους οποίους κινείται 
η αθλητική δικαιοσύνη, οι δικα-
στικές εξελίξεις θα βρίσκονται 
σε παράλληλη πορεία με την 
αγωνιστική δράση και τα αποτε-
λέσματα των ομάδων εντός του 
αγωνιστικού χώρου.

Μετά την ανακοίνωση της 
πρωτοβάθμιας απόφασης και 
μέχρι τη στιγμή που έκλεισε η 
στήλη, είχαμε αντίδραση μόνο 
από την πλευρά του ΠΑΟΚ, μέ-
σω ανακοίνωσης της ΠΑΕ, στην 
οποία τονίζεται ότι «η  ανακοίνω-
ση ποινής πάνω σε ένα κακοστη-
μένο έργο της ΕΕΑ, χωρίς ουσι-
αστική εκδίκαση της υπόθεσης 
από κανονικό δικαστήριο, απλώς 
αποδεικνύει ότι τίποτα δεν εξυ-

φάνθηκε τυχαία. Ούτε η καταγ-
γελία, ούτε η σύνθεση της ΕΕΑ. 
Στους δυο ακόμη βαθμούς δικα-
στηρίων, θα επιμείνουμε στην 
εκδίκαση της ουσίας της υπόθε-
σης, μέχρις ότου καταρριφθεί το 
εκτρωματικό ευφυολόγημα μιας 
επιτροπής που στελεχώθηκε από 
τον πολιτικό της προϊστάμενο 
Λευτέρη Αυγενάκη για να υπη-
ρετήσει το κυνήγι του ΠΑΟΚ». 
Από την ανακοίνωση προκύπτει 
ότι η  διοίκηση του ΠΑΟΚ συνε-
χίζει στη γραμμή της «σκευωρί-
ας» βάσει εντολών που έδωσε 
ο Μαρινάκης στον Αυγενάκη, ο 
οποίος χρησιμοποίησε την ΕΕΑ 
για να κυνηγήσει τον ΠΑΟΚ.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
αναμένονται οι ανακοινώσεις 
της ερυθρόλευκης ΠΑΕ, που 
το προηγούμενο διάστημα είχε 
καταγγείλει την (ν)τροπολογία 

της κυβέρνησης ως αβάντα και  
«σανίδα σωτηρίας» για τον ΠΑ-
ΟΚ, αλλά και της ΕΠΟ, αφού το 
πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργα-
νο της Λίγκας παρέκαμψε τον 
Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ, 
που προβλέπει ως μοναδική 
ποινή τον υποβιβασμό των ομά-
δων που κρίνονται ένοχες για το 
αδίκημα της πολυϊδιοκτησίας 
και για παραλείψεις στο μετο-
χολόγιό τους.

Οσον αφορά την κυβέρνηση, 
το πιο πιθανό είναι να συνεχίσει 
να κάνει πως δεν την αφορούν 
τα τεκταινόμενα στο ελληνικό 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο 
και να κρατάει ρόλο «Ποντίου 
Πιλάτου». Περισσότερα για τη 
συγκεκριμένη υπόθεση στο επό-
μενο φύλλο καθώς θεωρείται 
κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι 
το θέμα δε θα «κλείσει» άμεσα 

και θα κυριαρχήσει στην αθλητι-
κή επικαιρότητα για το επόμενο 
χρονικό διάστημα. 

Σε ένα ματς ροντέο, η ΑΕΚ 
κατάφερε να κερδίσει με 2-1 

τον Αρη στο ΟΑΚΑ και να απο-
κτήσει ένα μικρό πλεονέκτημα 
για τον επαναληπτικό αγώνα 
στο Χαριλάου. Τη δόξα από 
τους ποδοσφαιριστές έκλεψε 
ο Μελισσανίδης, ο οποίος στην 
ανάπαυλα του ημιχρόνου κατέ-
βηκε στα αποδυτήρια για να δι-
αμαρτυρηθεί για τις διαιτητικές 
αποφάσεις και ιδιαίτερα για το 
πέναλτι με το οποίο ισοφάρι-
σε ο Αρης. Από τον πάγκο του 
Αρη κατάλαβαν την κίνησή του, 
προσπάθησαν να τον εμποδί-
σουν και έγινε ο κακός χαμός. 
Ο πορτογάλος διαιτητής δεν 
ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο 
και περίμενε 20 λεπτά για να 
πέσουν οι τόνοι και να εκτονωθεί 
η κατάσταση.

Από τα σχόλια των αναγνω-
στών στις αθλητικές ιστοσελίδες 
είναι φανερό  ότι η ενέργεια του 
Μελισσανίδη κρίνεται αρνητικά 
και από μια σημαντική μερίδα 
οπαδών της ΑΕΚ. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των φιλάθλων έκρι-
νε θετικά την κίνηση του πορτο-
γάλου διαιτητή να μη «μασήσει» 
μπροστά στον «ισχυρό άντρα» 
της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ. Αν και 
οι ξένοι διαιτητές δεν είναι ανώ-
τεροι των Ελλήνων, το γεγονός 
ότι δεν έχουν άμεση εμπλοκή 
με το ελληνικό ποδοσφαιρικό 
«γίγνεσθαι» τους δίνει τη δυνα-
τότητα να σφυρίζουν πιο ελεύ-
θερα και να μην καθορίζουν την 
εξέλιξη του αγώνα. Για να μην 
παρεξηγηθούμε, δεν λέμε ότι 
όλα είναι «αγγελικά πλασμένα», 
αφού έχουμε δει διαιτησίες με 
«άρωμα Ελλάδας». Αλλωστε, 
Σαββίδης και Μελισσανίδης, 
που ελέγχουν ΕΠΟ και ΚΕΔ, 
έχουν πάρει σφυρίγματα από 
τις επιλογές του Περέιρα. Επει-
δή όμως τα «κοράκια» από  την 
αλλοδαπή δεν παίρνουν εντολές 
από τους ανιδιοτελείς εργάτες 
του ελληνικού επαγγελματικού 
ποδοσφαίρου, δεν ανέχονται 
ψευτομαγκιές τύπου Μελισσα-
νίδη.

Οσον αφορά το αγωνιστικό 
μέρος, κρίνοντας από την εικόνα 
της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, 
που ήταν σαφώς κατώτερη αγω-
νιστικά από το πρώτο, εξαιτίας 
του έντονου εκνευρισμού των 
ποδοσφαιριστών της, μάλλον 
κακό έκανε στην ομάδα του η 
«παρέμβαση» του Γατούλη.   

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Πρακτική συμβουλή της 

στήλης για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού, είναι η συνταγή του 
τίτλου. Αν το κρέας συνοδεύεται 
από καλό τσίπουρο και καλή πα-
ρέα, ο ιός θα αντιμετωπιστεί πιο 
αποτελεσματικά. 

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Eνα κότσι χοιρινό, καλοψημένο, 
ζουμερό, διώχνει μακριά τον κορονοϊό

Δύο χιλιάδες είκοσι
δεν έχει τέλος η ύπνωση;

«Τρίτη 2 Μαρτίου 1948 πρωί, ώρα οκτώ, εξέτασα εκατο-
ντάδες πτώματα συνέταξα και υπέγραψα το πιστοποιητικό 
θανάτου των στρατιωτών του πρώτου τάγματος Σκαπανέων 
Μακρονήσου… Εν πρώτοις μας πήγαν στο λιμάνι, στο καΐκι 
και μας κατέβασαν στο αμπάρι. Ανατρίχιασα μ’ ό,τι είδα. 
Κάτω στο αμπάρι οι νεκροί ήταν περίπου τριάντα. Μέσα στο 
αμπάρι οι αλφαμίτες τοποθετούσαν τα πτώματα με τάξη. Τέ-
λος το αμπάρι γέμισε και κατόπιν τοποθετούσαν τα πτώματα 
επάνω στο καΐκι, στο κατάστρωμα… Σύνολο ήταν 180 νεκροί. 
Ο ανθυπολοχαγός κ. Αλιμπράντης συνέταξε το κείμενο που 
βεβαιώναμε τα 180 πτώματα και βάλαμε την υπογραφή μας» 
(γιατρός Λεωνίδας Γεωργιλάκος – από το βιβλίο του Φίλιππα 
Γελαδόπουλου «Μακρόνησος. Η μεγάλη σφαγή του 1948»).

«Στο φοβε-
ρό ντουφεκίδι 
του Μάρτη του 
1948, ο Σκαλού-
μ π α κ α ς  μ ο υ 
κόλλησε το πι-
στόλι στο κεφά-
λι και με απει-
λές με διέταξε 
να κουβαλάω 
σκοτωμένους 
φαντάρους, πέ-
ρα μακριά στο Κάβο Ντόρο, στο ξερόνησο Σαν Τζιόρτζιο. Σε 
ένα μόνο δρομολόγιο φορτώσαμε 185 νεκρούς φαντάρους… 
Εκεί στο Σαν Τζιόρτζιο περίμενε καράβι πολεμικό. Οι ναύτες 
παίρνανε τους σκοτωμένους φαντάρους και τους χώνανε μέσα 
σε συρμάτινα δίχτυα με βαρίδια και τους φουντάρανε στο 
βυθό της θάλασσα. Αυτό ξανάγινε… Οι νεκροί όλοι-όλοι ήταν 
350 κοντά, τους μέτραγα έναν-έναν και ήταν 350 φαντάροι 
νεκροί» (καπετάνιος Μίμης Βρονταμίτης, από το ίδιο βιβλίο).

Πολλά χρόνια πιστεύαμε πως τα δεινά απ' το στέμμα
τελείωσαν. Και φύγανε για πάντα οι κορώνες
μα κείνες μεταλλάχθηκαν σε ιό και πανδημία

κι επέστρεψαν δριμύτερες τρομοκρατώντας πάλι.
Ενδεικτικό της α-ταξικής και πολλών άλλων τρικυμιών, το 

ακούσαμε σε καφενείο της γαλαζόμαυρης επαρχίας: «Αστυ-
νομικοί να δέρνουν Ελληνες;». Α-φονοι! Αργότερα μάθαμε ότι 
το ίδιο «παίζει» και κεντρικά…

Θάνο γιατί το βούλωσες; Στο βούλωσαν; Τι τρέχει;
Τούτες τις μέρες που παντού φασίστες όλο βρέχει.

Σαρακοστή, Σάρα, Κωστή, σα ράκος τι; Τι, χριστιανοί ορθό-
δοξοι καθολικώς διαμαρτυρόμενοι; Τι; Tea;

Μήπως αντί για σύνορα, καλύτερο θα ήταν
έξω απ' τα κοινοβούλια το σκηνικό της μάχης;

«…Και να φοβηθείτε τους καιρούς που θα σταματήσουν οι 
απεργίες ενώ θα εξακολουθούν να ζουν οι μεγάλοι ιδιοκτήτες, 
γιατί κάθε μικρή απεργία κατασταλμένη είναι κι απόδειξη πως 
γίνεται κάποιο βήμα. Να φοβηθείτε τους καιρούς που η αν-
θρωπότητα θ’ αρνηθεί να υποφέρει, να πεθαίνει για μια ιδέα, 
γιατί αυτή και μόνο η ιδιότητα είναι το θεμέλιο του ανθρώπου, 
αυτή και μόνο η ιδιότητα είναι ο άνθρωπος, ξεχωριστός μέσα 
σε όλη την υφήλιο» (John Steinbeck).

Δίπλα μας προς ανατολάς έχουν τον πατερούλη
σουλτάνο σκέτη αλεπού, ελέω Αλλάχ μονάρχη

κι εμείς σεμνά και ταπεινά τη βγάζουμε με Κούλη
που πάει εδώ, πάει εκεί κι εντέλει δεν υπάρχει.

Κούλη δείξε τα δόντια σου, αγρίεψε λιγάκι
μη σκιάζεσαι, τη θέση σου εύκολα δεν τη χάνεις

μπάτλερ εσύ, μπάτλερ κι αυτός, γίνε λοιπόν γεράκι
να χαίρονται οι έμποροι που τη δουλειά τους κάνεις.

Αν ζούσε ο Πάνος Τζαβέλλας κι αποφάσιζε σήμερα να (ξα-
να)γράψει τον «κυρ Παντελή», θα συναγωνιζόταν σε έκταση 
τον «Ερωτόκριτο»…

«Ηρθε ο κορονοϊός»! Στα μαγαζιά γιουρούσι
πήραν σερβιέτες και χαρτιά υγείας, μακαρόνια,

ρύζι και μωρομάντιλα και τώρα πακετάρουν
για να τα στείλουν «στα παιδιά που μάχονται στον Εβρο».
«Με πόση απουσία παριστάμεθα! Με πόση απουσία παρα-

κολουθούμε προσεκτικά!» (Κώστας Μόντης).
Πάντως τόση σκατοψυχιά (για να χρησιμοποιήσω

τη λέξη αυτή την εύστοχη που λέν' και γράφουν όλοι)
είχαμε ν' αντικρίσουμε κοντά έναν αιώνα.

Και τώρα ζούμε για να δούμε τα ενδυματολογικά και στυλι-
στικά σούργελα στη βουλή και αλλού με μάσκες.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Είναι γνωστό ότι ο Μαρινάκης ελέγχει απόλυτα τους οργανωμένους 
οπαδούς του Ολυμπιακού, συνεπώς τα τεκταινόμενα στην ερυθρό-
λευκη εξέδρα είτε γίνονται κατ' εντολή του είτε έχουν την αποδοχή 
του. Τα τελευταία χρόνια, στις τάξεις των ερυθρόλευκων οπαδών έχει 
επικρατήσει το δόγμα «No Politica». Η ερυθρόλευκη εξέδρα είναι 
«αποστειρωμένη» από πολιτικά μηνύματα. Στον επαναληπτικό αγώνα 
με την Αρσεναλ στο Λονδίνο για τη φάση των «32» του Europa League, 
στην εξέδρα των οπαδών του Ολυμπιακού υπήρχε πανό με το σύνθη-
μα «ΜΑΤάδες σας γ....ν οι γκασμάδες» (φωτό), με ευθεία αναφορά στο 
«μάθημα» που πήραν οι ΜΑΤάδες από τους κατοίκους της Μυτιλήνης.

Εχοντας σαν δεδομένα, αφενός ότι ο Μαρινάκης ήταν στο 
«Emirates» και αφετέρου ότι η φωτογραφία με το συγκεκριμένο πα-
νό έτυχε ευρείας διάδοσης στις αθλητικές ιστοσελίδες και τα ΜΜΕ, 
είναι ξεκάθαρο ότι ο ερυθρόλευκος ηγέτης αποφάσισε να σπάσει 
το δόγμα «No Politica». Η κυβέρνηση είχε υποστεί ένα πολύ μεγάλο 
επικοινωνιακό στραπάτσο, αφού η επιλογή της να στείλει τα ΜΑΤ στη 
Μυτιλήνη για να λειτουργήσουν ως στρατός κατοχής, προκειμένου να 
επιβάλουν την απόφασή της να στήσει στρατόπεδα συγκέντρωσης, 
αποδείχτηκε καταστροφική. Ο Μαρινάκης αποφάσισε να «παίξει» με 
τα αισθήματα του κόσμου και να αξιοποιήσει την απέχθεια που είχε η 
πλειοψηφία του λαού για τον τρόπο που λειτούργησαν οι μπάτσοι σε 
Χίο και Μυτιλήνη, για να στείλει ένα πολύ ηχηρό μήνυμα στον Κούλη 
και την παρέα του Μαξίμου. Ισως να ρίσκαρε λίγο, αφού για να την 
πέσει στον Κούλη έπρεπε να έρθει σε αντιπαράθεση με τους μπά-
τσους και να τους εκθέσει, όμως είχε την τύχη με το μέρος του. Σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αποκατέστησε τις σχέσεις του με τα 
«σώματα ασφαλείας», στέλνοντας στον Εβρο τρεις νταλίκες με νερό, 
φρούτα, αναψυκτικά και αναλώσιμα για να ενισχύσει τον «αγώνα» των 
δυνάμεων καταστολής.

Για μια ακόμα φορά αποδείχτηκε ότι το «No Politica» είναι ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια των κυβερνήσεων, των ποδοσφαι-
ρικών ομοσπονδιών και των καπιταλιστών ιδιοκτητών των ομάδων, για 
να αποτρέψουν την αντικαπιταλιστική και αντιφασιστική δράση στις 
εξέδρες και στις θύρες των οργανωμένων οπαδών. Η απαγόρευση 
της πολιτικής δράσης και των πολιτικών συνθημάτων επί της ουσίας 
εφαρμόζεται όταν στρέφεται ενάντια στον καπιταλισμό και τις αστικές 
κυβερνήσεις. Στις περιπτώσεις όμως που πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
η εξέδρα για να «δηλητηριαστεί» η νεολαία και ο λαός με ρατσιστικά 
και φασιστικά προτάγματα ή για να προβληθούν τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα και οι πολιτικές επιδιώξεις του καπιταλιστή-προέδρου, 
το απολιτίκ πάει περίπατο.
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> Ρατσισμός (ξενοφοβία), με-
σαίωνας και φασιστικοποίηση.

> Brothers in Arms…

> Λέσβος: Πογκρόμ.

> Και τώρα τι θα κάμωμεν με 
(τόσους ντόπιους) βαρβάρους;

> Χίος: φασιστικός εμπρησμός.

> Ο έτοιμος να «βάλει πλάτη» 
Τσίπρας.

> Τα fake news του ALPHA.

> 8 Μάρτη: ε, όχι και… φεμινι-
σμός!

> Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
της κυβέρνησης.

> Οι «νοικοκυραίοι» που ξεσα-
λώνουν.

> Η σιωπή του… πνευματικού 
κόσμου.

> Μησωχέ.

> Αν τα ξερονήσια είναι ξένα 
προς τις αξίες του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού, Τζανακόπουλε, γιατί 
τα ανέχτηκε δις ο ευρωπαϊκός… 
πολιτισμός στην Ελλάδα;

> Γεραπετρίτης: ανεξάντλητη 
πηγή γέλιου.

> Πάντως τα ΜΑΤ δεν είναι και 
τόσο σκληρά όταν τρώνε ξύλο…

> Ο… τολμηρός Τζόνσον (ο 
Μπόρις).

> Το συλλαλητήριο στα Τίρανα.

> Οι συν-αλητήριοι μπατριώτες 
στην Ελλάδα.

> Η ρωσική… αρωγή στον Ασαντ 
(κατάληψη πόλης του Ιντλίμπ).

> Λέσβος: δεν είναι παρακρά-
τος, είναι ο φασισμός.

> «Παρά τις επενδύσεις η κυ-
βέρνηση δεν αναμένει κάθετη 
μείωση της χρήσης των Ι.Χ.». 
Λουξεμβούργο: περί δωρεάν 
μετακίνησης με τα ΜΜΜ.

> Υπάρχει και το αύριο…

> Το ποσοστό ανεργίας στη 
νεολαία (Λουξεμβούργο) πα-
ραμένει υψηλό (18,2%) από τον 
Δεκέμβρη του 2019.

> Γι’ αυτό η κυβέρνηση της χώ-
ρας αυτής δεν… προτίθεται να…

> Η αποζημίωση των 830 εκατ. 
ευρώ της Φολκσβάγκεν προς 
τις 260.000 των πρώην πελα-
τών της.

> Ψιχουλάκια, δηλαδή.

> Εν τω μεταξύ η Τουρκία κρα-

τάει κλειστά τα σύνορά της με 
τη Συρία.

> Βλέπε ανακοίνωση Εναλλακτι-
κής Παρέμβασης – Δικηγορικής 
Ανατροπής για προσφυγικό.

> Οι φασίστες στη Γερμανία 
ήταν έτοιμοι να κάνουν επιθέ-
σεις σε μετανάστες και ξένους.

> Οι τρίτες (3) μέσα σε έντεκα 
μήνες βουλευτικές εκλογές στο 
Ισραήλ.

> «Εμείς δεν υπολογίζουμε κου-
κιά και καρέκλες». Γ. Τασιούλας, 
μέλος της ΚΕ του «Κ»ΚΕ, και 
πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Οικοδόμων. Και οι… έδρες στο 
συμβούλιο της ΓΣΕΕ τι είναι, 
παλληκάρι; «Ελιγμός»; Ελεος, 
πια!

> Μάρτης 1948: στο ξερονήσι 
της Μακρονήσου, σφαγή των 
300 φαντάρων του Α ΕΤΟ.

> Γιατί η μνήμη δεν είναι σκου-
πίδι.

> Ποια η διαφορά; Τσίπρας: «Σω-
στά ΚΛΕΙΣΑΜΕ τα σύνορα».

> Ολα τα γουρούνια την ίδια 
μούρη έχουν.

> Και… εκλογές ανακοίνωσε ο 
Ασαντ.

> Για διάβασμα: Α.Ρ. Λούρια – 
Φ.Ι. Γιούντοβιτς: «Ομιλία και 
ανάπτυξη των διανοητικών δια-
δικασιών του παιδιού».

> «Τώρα… η ΕΕ… χρειάζεται 
να επιστρατεύσει όση ισχύ 
διαθέτει απέναντι στην υβρι-
δική απειλή». Από το ΚΥΡΙΟ 
ΑΡΘΡΟ της ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΗΣ (kathimerini.gr/1067347/
opinion/epikairothta/politikh/
synora-ths-eyrwphs).

> Κήρυξη πολέμου σε πρόσφυ-
γες και μετανάστες.

> Από αυτούς που απηύθυναν 
το γνωστό γράμμα στον Χίτλερ 
το 1941.

> Δεν ξέρουμε αν ο κ. Γ. Ελα-

φρός είναι ακόμα στο ΝΑΡ, 
στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ πάντως 
είναι…

> Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις 
στη Χιλή.

> Φυσικά και επιστρατεύει τον 
Μαραντζίδη ο Π. Παπαδόπου-
λος στο άρθρο του «Η αριστε-
ρή καρδιά του τραγουδιού», 
kathimerini.gr. Χαρακτηριστικό 
(ένα απ’ τα πολλά) του άρθρου: 
«…το κομμουνιστικό κίνημα… 
ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά 
την ήττα στον Εμφύλιο, έχτισε 
μέσω της τέχνης -ιδίως της τέ-
χνης του τραγουδιού, αλλά όχι 
μόνο…- την ιδεολογική κατα-
σκευή της ανωτερότητας της 
αριστερής σκέψης…». Σοκάρε-
ται, μάλλον, ο συγγραφέας να 
μιλήσει για το ΚΚΕ της εποχής 
εκείνης, το επαναστατικό, και 
καταφεύγει στην «εύκολη» φρά-
ση «κομμουνιστικό κίνημα». Και, 
ναι, η ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕ-
ΨΗ ήταν και είναι ανώτερη, οι 
δε κομμουνιστές καλλιτέχνες 
και συγγραφείς υπέφεραν τα 
πάνδεινα στους «Νέους Παρθε-
νώνες» της δολοφονικής Δεξιάς. 
Ο ίδιος ο συγγραφέας του άρ-
θρου είναι τόσο ΑΣΧΕΤΟΣ που 
βάζει τον Μ. Χατζηδάκι να έχει 
γράψει τον ύμνο της ΕΠΟΝ! Ενώ 
είναι τοις πάσι γνωστό ότι τους 
στίχους του ύμνου της ΕΠΟΝ 
έγραψε η Σοφία Μαυροειδή-
Παπαδάκη και την μουσική ο 
Αλέκος Ξένος. Οχι άλλα φέικ 
νιουζ! Πήξαμε!

> Και, πάλι, η Μυτιλήνη ονομάζε-
ται νησί… «Από μία έως 10 διανυ-
κτερεύσεις, όταν επιλεχθούν για 
διακοπές τουριστικά καταλύμα-
τα στα νησιά Μυτιλήνης, Λέρου, 
Σάμου, Χίου και Κω…» (ethnos.
gr/oikonomia/917778), 3-3-2020.

> Και, μεταξύ άλλων, ο Τζερόνι-
μο (καθόλου groovy) στα ελλη-
νοτουρκικά σύνορα.

> Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ (του Κυρίου) 
και πάλι η «δεξιά του Κυρίου»…

> «Εχουμε το DNA του ακρίτα 

που φυλάει την Ελλάδα» - αυτές 
οι γυναίκες ΔΕΝ θα πάρουν χα-
μπάρι την 8η του Μάρτη.

> «Σχεδόν τρία χρόνια από τη 
ζωή τους χάνουν οι άνθρωποι 
από τη ρύπανση του αέρα» - 
ethnos.gr.

> Αλλά σε αυτήν την περίπτω-
ση «τι να κάνουμε εμείς;», όπως 
διατυπώνεται η εθελοδουλεία…

> «Ο κορονοϊός χτυπά την 
ανάκαμψη» - όταν χωλαίνει και 
παραπατάει ο καπιταλισμός το 
ρίχνει στην… τρελή.

> Μέχρι στιγμής, λοιπόν, ο… αό-
ρατος εχθρός είναι ο κορονοϊός 
και ο… ορατός οι μετανάστες και 
οι πρόσφυγες.

> Η συνεργασία Κεραμέως-Φα-
ναρίου.

> Ή ο σκοταδισμός σε δίδυμο.

> Και τα fake (news) και ο φασι-
σμός από φι ξεκινάνε…

> Και πώς «ανακάλυψαν» ότι οι 
130.000 ΔΕΝ είναι Σύροι υπή-
κοοι;

> Επειδή το είπε ο Ζουράβλεφ;

> Μα, για τόσο μαλάκες μας 
περνάνε όλοι;

> Μέχρι στιγμής το ΜΟΝΟ μέ-
τρο που παίρνεται στα σχολεία 
(λόγω κορονοϊού) είναι το… κλεί-
σιμό τους.

> Πονάει χέρι, κόβει (γενικώς…).

> Ταμάμ;

> Και οι ΠΡΑΣΙΝΟΙ συνέδριο;

> Οι «αυτόνομοι συγκυβερνή-
τες» του ΣΥΡΙΖΑ (σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ στο σάιτ tanea.gr, 
3-3-2020).

> Κάτι μεταξύ «πράσινης» ανά-
πτυξης και πράσινων αλόγων.

> Με ειδικότητα στο «είναι κο-
λαούζοι».

> Ανέβηκε το χρηματιστήριο.

> Αναπνεύσαμε…

> Πολεμικά ανακοινωθέντα, ΤΑ 
ΝΕΑ, 3-3-2020: «Το σχέδιο της 
Αθήνας -αν κλιμακωθεί η πολι-
ορκία σε Εβρο, νησιά- PLAN B 
στα σύνορα».

> Πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν 
(ή δολοφονήθηκαν) μέχρι στιγ-
μής στις ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ανά 
τον κόσμο ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ;

> Φόβος.
Βασίλης

Οι φασίστες έχουν μια εμμονή με το θάνατο (των άλλων…)

Γι’ αυτό: «Σκάψε καλά, γερο-τυφλοπόντικα»

Κοροϊδοϊός (πόσο κέρδος πια)

Αλήθεια, γιατί γίνονται ακόμα αθλητικοί αγώνες και συναντήσεις;

ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ στα 68 το 2024 (ο εχθρός είναι κάθε μέρα εδώ)

  Dixi et salvavi animam meam

u Αν το ακούγαμε, μπορεί να μην το πιστεύαμε. Αν το διαβά-
ζαμε σε κάποια από τις χιλιάδες αναρτήσεις στα λεγόμενα 
«κοινωνικά Μέσα», μπορεί να το θεωρούσαμε υπερβολή ή 
και «κιτρινιά». Η φωτογραφία, όμως, δεν αφήνει αμφιβολία. 
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έστησε στα σύνορα του Εβρου τον 
«Αίαντα», το τεράστιο όχημα καταστολής διαδηλώσεων με 
εκτόξευση νερού, όχι για να καταστείλει με την πίεση του νε-
ρού, αλλά για να βάψει με ανεξίτηλη βαφή τους πρόσφυγες! 
Το όχημα εκτόξευε νερό βαμμένο μπλε (στην πρωτότυπη έγ-
χρωμη φωτογραφία φαίνεται καθαρά το χρώμα του εκτοξευ-
όμενου νερού), ώστε οι πρόσφυγες να μαρκαριστούν και να 
αναγνωρίζονται εύκολα όσοι καταφέρουν να περάσουν στο 
ελληνικό έδαφος! Οπως ακριβώς μαρκάριζαν τους εβραίους 
οι ναζί του Χίτλερ. Μ' ένα κίτρινο αστέρι στο πέτο, για να ανα-
γνωρίζονται σε κάθε τους βήμα…

u Δημαρχείο Παλλήνης, Τρίτη 25 Φλεβάρη. Στο δημοτικό συμ-
βούλιο υπάρχει ΘΕΜΑ συζήτησης για τη λειτουργία δομής 
φιλοξενίας ανήλικων προσφύγων στον Γέρακα.  Ο Δήμος έχει 
συμφωνήσει στη λειτουργία της δομής, όμως έχει ξεσηκωθεί 
και έχει ξεσπαθώσει όλος ο ρατσιστικός και φασιστικός συρ-
φετός του Γέρακα και των περιχώρων (η ΕΛΑΣΥΝ του «πρώ-
ην» χρυσαυγίτη Λαγού, η ΕΣΑ, η δημοτική σύμβουλος Ραχήλ 
Μακρή και κάποιοι ψεκασμένοι) και στην περιοχή έχουν κυ-
κλοφορήσει διάφορα ξενοφοβικά καλέσματα για το δημοτικό 
συμβούλιο. Το οποίο ΣΥΖΗΤΑ το θέμα, υποχωρώντας σ' αυτές 
τις πιέσεις! Για ανήλικα προσφυγόπουλα μιλάμε. Οχι πως θα 
είχε διαφορά αν η δομή σχεδιαζόταν να φιλοξενήσει ενήλικες 
πρόσφυγες, όμως -διάολε!- για τα παιδιά υπάρχει μια μεγαλύ-
τερη ευαισθησία. Οχι για τους φασίστες, βέβαια, αλλά το δη-
μοτικό συμβούλιο όφειλε να μην μπει σε καμιά συζήτηση. Δεν 
το έκανε κι αυτό λέει πολλά (για να μην πούμε ότι τα λέει όλα). 
Ο λόγος των φασιστών είναι ισχυρότερος από την ανθρωπιά, 
είναι πάνω και από τη θεσμική λειτουργία του κράτους. Μέ-
λη της Αντιεθνικιστικής Αντιφασιστικής Πρωτοβουλίας στην 
Ανατολική Αττική συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο και 
έδωσαν ηχηρό παρών. Το δημοτικό συμβούλιο δε συζήτησε 
το ΘΕΜΑ. Ορισε ειδική μέρα συνεδρίασης μόνο γι' αυτό, την 
Πέμπτη 5 Μάρτη (προχθές). Εννοείται πως υπήρξε και πάλι 
κάλεσμα για κινητοποίηση έξω από το δημαρχείο.

u Eίτε πρόκειται για αστι-
κές οργανώσεις («Ελληνικό 
Δίκτυο για την Φεμινιστική 
Απεργία 8ης Μάρτη») είτε 
πρόκειται για ομάδες που 
αυτοτοποθετούνται «εκτός 
των τειχών», ο εξοβελισμός 
κάθε ταξικής αναφοράς 
στην προσέγγιση του γυναι-
κείου ζητήματος αποτελεί 
κοινό τόπο, κοινό παρονο-
μαστή.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Γκεμπελισμός
«Οταν έχουμε εισβολή, αποκρούουμε την εισβολή. Φυ-

λάμε τα σύνορα να μην περάσει κουνούπι. Και τα φυλάμε 
με χημικά, με φράχτες, με ξύλο, με ασπίδες, με μπουνιές 
και κλωτσιές, με νύχια και με δόντια, με όπλα αν χρεια-
στεί».

Με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο ο Πρετεντέρης 
(Τα Νέα, 3.2.2020) έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής 
προπαγάνδας. Προσέξτε, όχι της κυβερνητικής στάσης 
(η οποία είναι γνωστή σε όλους), αλλά της προπαγάνδας 
που δικαιολογεί αυτή τη στάση, την καθιστά εθνικά απα-
ραίτητη και υποχρεωτικά επικροτητέα από κάθε έλληνα 
πολίτη.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το Μαξίμου μοίρασε non 
paper στο οποίο έκανε λόγο για «ενεργή, σοβαρή, εξαι-
ρετική και ασύμμετρη απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας 
της χώρας» και για ανάγκη, η χώρα «να διαφυλάσσει την 
ακεραιότητά της».

Πρόκειται για την επιτομή του γκεμπελισμού: διαστρέ-
φουμε το νόημα των λέξεων, κατασκευάζουμε έναν 
εχθρό και για την αντιμετώπισή του ζητούμε τη συσπεί-
ρωση του έθνους.

Εισβολή έχεις όταν αντιμετωπίζεις ένα ένοπλο σώμα 
που προσπαθεί να παραβιάσει τα σύνορά σου και να 
επιβάλει κατοχή στο σύνολο ή σε τμήμα της επικράτειάς 
σου.

Ακόμα κι αν οι πρόσφυγες που προσπαθούν να πε-
ράσουν στο ελληνικό έδαφος ενθαρρύνονται και κα-
θοδηγούνται από την τουρκική κυβέρνηση (κάτι που το 
δήλωσε με τον πιο επίσημο τρόπο ο ίδιος ο Ερντογάν), η 
κίνησή τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εισβολή. Αρκεί 
και μόνο το γεγονός ότι δεν είναι ένοπλοι, γι' αυτό και 
αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη ευκολία από τα ΜΑΤ.

Και βέβαια, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την 
εθνική ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας, διό-
τι οι πρόσφυγες δεν έχουν καν σκοπό να παραμείνουν 
στην Ελλάδα. Να περάσουν θέλουν. Αλλος είναι ο προ-
ορισμός τους.

Μιλώντας με αυστηρά (αστικούς) νομικούς όρους, το 
περισσότερο που θα μπορούσε να επικαλεστεί η ελληνι-
κή κυβέρνηση είναι η διασάλευση της δημόσιας τάξης, 
λόγω της μαζικότητας του φαινομένου. Στο όνομα αυτής 
της διασάλευσης θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα 
έκτακτα μέτρα που πήραν (τα οποία, βέβαια, παραβιά-
ζουν ευθέως τις διεθνείς συνθήκες για τους πρόσφυγες).

Αυτό, όμως, δεν ήταν αρκετό. Στόχος δεν είναι μόνο 
οι πρόσφυγες. Στόχος είναι, παράλληλα, και ο ελληνικός 
λαός. Η βάρβαρη αντιπροσφυγική πολιτική, στην υπη-
ρεσία των ευρωπαϊκών ιμπεριαλιστικών κρατών, που 
θέλουν να κρατήσουν τους πρόσφυγες μακριά από την 
επικράτειά τους (κι ας είναι αυτά τα κράτη που με τη λη-
στρική πολιτική τους, με τις πολεμικές τους επεμβάσεις, 
με την υποδαύλιση εμφύλιων πολέμων και τη στήριξη δι-
κτατορικών καθεστώτων, έχουν ρημάξει τον πλανήτη και 
δημιουργούν τις στρατιές των ανθρώπων που ξεριζώνο-
νται αναζητώντας μια καλύτερη ζωή), πρέπει να ενδυθεί 
τα εθνικά χρώματα, για ν' αποκτήσει λαϊκή υποστήριξη.

Λαϊκή υποστήριξη, η οποία ταυτόχρονα μετατρέπεται 
και σε στήριξη προς την κυβέρνηση, η οποία τελευταία 
δεν ήταν και στα καλύτερά της. Και σε ξέπλυμα των κα-
τασταλτικών μηχανισμών του κράτους, βεβαίως.

Κάπως έτσι φτάσαμε και πάλι στη «φανέλα του στρα-
τιώτη». Ολοι οι μηχανισμοί του συστήματος ευθυγραμμί-
στηκαν στην προώθηση της γκεμπελικής προπαγάνδας. 
Με λόγο και με έργα. Τα ΜΑΤ που πνίγουν στα χημικά 
τους απελπισμένους που προσπαθούν να περάσουν 
στην Ελλάδα, τα δικαστήρια που μοιράζουν τέσσερα 
χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή, εκεί που πριν έριχναν 
συμβολικές ποινές 30 ημερών με αναστολή, αναγορεύ-
τηκαν σε υπερασπιστές της πατρίδας και του έθνους.

Ενα κύμα εκφασισμού σαρώνει τη χώρα, πλήττοντας 
την εργαζόμενη κοινωνία. Απαιτείται εγρήγορση, πα-
ρέμβαση, πειστική ζύμωση. Οχι, δε θα το χάσουμε το 
παιχνίδι, όσο κι αν αυτή τη στιγμή όλα τα πλακώνει η 
μαυρίλα του σαρωτικού εκφασισμού.

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές 
στην «Κόντρα» 
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εξάμηνη συνδρομή 45€
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή
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βαθύ κόκκινο

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
με βάση το σχεδιασμό της 

για διπλές εκλογές, υπόσχεται 
στους καταπατητές ότι θα νομι-
μοποιήσει πολυτελείς βίλες και 
χαμόσπιτα σε δάση. Πρόκειται 
για τη γνωστή κακόφημη ιστορία 
με τις λεγόμενες οικιστικές πυ-
κνώσεις, που περιλαμβάνουν το 
παράνομο ξεχέρσωμα μεγάλων 
κομματιών δασών, στα οποία 
κατασκευάστηκαν πολυτελείς 
βίλες και χαμόσπιτα.

Είναι γνωστές οι προσπά-
θειες των πολιτικών ηγεσιών 
του ΥΠΕΝ (Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας) -μη 
εξαιρουμένων αυτών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ- να νομιμοποιήσουν τα 
παράνομα κτίσματα στις «οικι-
στικές πυκνώσεις». Ιδιαίτερα οι 
Σταθάκης και Φάμελλος ξεπέ-
ρασαν κάθε όριο. Δύο φορές 
δοκίμασαν να νομιμοποιήσουν 
αυτά τα παράνομα κτίσματα, 
βίλες στην πλειοψηφία τους. 
Μία στις 6 Δεκέμβρη του 2018, 
παραμονή της εκδίκασης στην 
Ολομέλεια του ΣτΕ της απόφα-
σης 1942/2017 του Ε’ Τμήματος 
του ΣτΕ, με την οποία είχαν 
κηρυχτεί αντισυνταγματικές οι 
υπουργικές αποφάσεις που επι-
χειρούσαν τη νομιμοποίηση των 
παράνομων κτισμάτων μέσα στα 
δάση. Σταθάκης και Φάμελλος 
ανέβασαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ νομο-
σχέδιο, επιδιώκοντας να καταρ-
γηθεί αυτή η δίκη στο ΣτΕ και 
έτσι να διαιωνιστεί η παράνομη 
κατάσταση με τις λεγόμενες οι-
κιστικές πυκνώσεις. 

Το ΣτΕ δεν τόλμησε να ακυ-
ρώσει τη δίκη στην Ολομέλειά 
του. Στις 5 Απρίλη του 2019 εξέ-
δωσε τις αποφάσεις 685, 686 
687 και 688, με τις οποίες έκανε 
δεκτή την απόφαση 1942/2017 
του Ε’ Τμήματος. Η απόφαση 
685 εκδόθηκε με πλειοψηφία 26 
προς 1 και μ’ αυτήν κρίθηκαν ως 
αντισυνταγματικές όλες οι εξου-
σιοδοτικές υπουργικές αποφά-
σεις, με τις οποίες επιχειρήθηκε 
να νομιμοποιηθούν πολυτελείς 
βίλες και χαμόσπιτα μέσα σε 
καταπατημένα και ξεχερσωμέ-
να δάση.

Το νομοσχέδιο σκαρώθηκε 
από τους Σταθάκη και Φάμελλο 
με σκοπό, ενόψει των απανωτών 
εκλογών του 2019, να καλλιερ-
γούνται φρούδες ελπίδες στους 
καταπατητές-ιδιοκτήτες βιλών 
και χαμόσπιτων, ότι επίκειται η 
νομιμοποίησή τους, φτάνει…  να 
ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Προέβλεπε 
νομιμοποίηση για 40 χρόνια 
όλων των κατοικιών που έχουν 
κατασκευαστεί πριν από τις 11 
Ιούνη του 1975 και για 25 χρόνια 
αυτών που έχουν κατασκευαστεί 

από τις 11-6-1975 μέχρι τις 28-7-
2011. Προβλεπόταν ακόμα η δυ-
νατότητα νέων οικοδομικών ερ-
γασιών και η σύνδεση με όλα τα 
δίκτυα κοινής ωφέλειας. Ολες οι 
εκκρεμείς δίκες αναστέλλονταν. 
Περαιτέρω, με το άρθρο 6 παρ. 
1 και 2, δινόταν η δυνατότητα να 
παραταθεί η εφαρμογή της νο-
μιμοποίησης παράνομων κατοι-
κιών σε δάση και πέραν της 28ης 
Ιούλη του 2011, αν οι εργασίες 
ολοκλήρωσης της κατασκευής 
επεκτείνονταν και μετά απ’ αυτό 
το χρονικό όριο, χωρίς να προσ-
διορίζεται ο χρόνος επέκτασης. 

Οι απορριπτικές αποφάσεις 
της Ολομέλειας του ΣτΕ δε συ-
νέτισαν Σταθάκη και Φάμελλο. 
Και βέβαια, προτίμησαν να μην 
τις εφαρμόσουν. Γιατί υπάρχει 
το χρόνιο πρόβλημα του ΣτΕ, 
το οποίο έχει μεν συγκροτη-
μένη επιτροπή για τον έλεγχο 
της εφαρμογής των αποφάσε-
ών του, όμως δεν κάνει τίποτα, 
ακόμα και στις περιπτώσεις που 
λαμβάνει αναφορές.

Το συριζαίικο υπουργικό δί-
δυμο του ΥΠΕΝ κατέθεσε και 
πάλι, στις 31-5-2019, νομοσχέδιο 
για τις οικιστικές πυκνώσεις στη 
Βουλή, προσδοκώντας ότι θα   
πιάσουν στις εκλογικές δαγκά-
νες του ΣΥΡΙΖΑ  την πλειοψη-
φία των καταπατητών. Η μόνη 
διαφορά σ’ αυτό το νομοσχέδιο 
ήταν ότι προβλεπόταν νομι-
μοποίηση μέχρι 25 χρόνια για 
παράνομες κατασκευές μέχρι 
τις 28-7-2011, χρονικό όριο που 
παρατεινόταν με το κόλπο της 
μεταγενέστερης ολοκλήρωσης 
της κατασκευής! 

Στα νομοσχέδια των Σταθάκη-
Φάμελλου προβλεπόταν η νομι-
μοποίηση των παράνομων κατοι-
κιών στα δάση και στη συνέχεια 
η ανάρτηση των «οικιστικών 
πυκνώσεων» στους δασικούς 
χάρτες. Οι συριζαίοι, πετώντας 
στα σκουπίδια παλαιότερες πε-
ριβαλλοντικές διακηρύξεις τους 
(αυτό πια δεν ήταν είδηση), δια-
κήρυσσαν ανοιχτά με την περι-
βόητη «Εθνική τους στρατηγική 
για το δάσος», ότι στην επόμενη 
εικοσαετία θα συνυπάρχουν οι 
παράνομες κατοικίες -βίλες και 
χαμόσπιτα- με το δάσος!

Ανυπέρβλητο 
εμπόδιο 

Για το ΣτΕ, η νομιμοποίηση κα-
τοικιών στο δάσος αποτελεί ανυ-
πέρβλητο εμπόδιο, δεδομένου 
ότι η οικοδόμηση στο δάσος δεν 
μπορεί να δικαιολογηθεί με την 
επίκληση του δημοσίου συμφέ-
ροντος, όπως γίνεται σε άλλες 
περιπτώσεις με αποτέλεσμα να 

νομιμοποιούνται καταπατήσεις 
και ξεχερσώματα και να έχουν 
καταστραφεί εκατομμύρια 
στρέμματα δάσους και δασικών 
εκτάσεων. 

Η διαπίστωσή μας αυτή δε 
στηρίζεται σε εικασίες, αλλά 
σε τοποθετήσεις που διατύπω-
σαν οι δικαστές στις γνώμες 
που συνοδεύουν τις αποφάσεις 
τους. Στην πρόσφατη απόφαση 
685/2019 της Ολομέλειας του 
ΣτΕ, που με συντριπτική πλειο-
ψηφία (26 προς 1) έκρινε αντι-
συνταγματικές τις υπουργικές 
αποφάσεις με τις οποίες επι-
χειρήθηκε να νομιμοποιηθούν 
οι κακόφημες «οικιστικές πυ-
κνώσεις», η σκέψη 15 αναφέρει 
μεταξύ άλλων:

«…Η συνταγματική υποχρέωση 
διαφύλαξης του εν γένει δασικού 
πλούτου της χώρας καθιστά κατ’ 
εξαίρεση μόνο επιτρεπτή τη με-
ταβολή της μορφής του δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεων, τούτο δε 
εφόσον προέχει για την εθνική 
οικονομία ή αγροτική εκμετάλ-
λευση ή άλλη χρήση, επιβαλ-
λομένη από λόγους δημοσίου 
συμφέροντος. 

Προέχουσα χρήση υπό την 
ανωτέρω έννοια, ουδέποτε 
αποτελεί η αξιοποίηση δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεων για οικι-
στικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν 
συνιστούν λόγους υπέρτερου 
δημοσίου συμφέροντος, που 
θα δικαιολογούσαν την μεταβο-
λή του προορισμού του δάσους» 
(οι εμφάσεις δικές μας).

Με τη σκέψη 15 το ΣτΕ το-
νίζει ότι η καταπάτηση και το 
ξεχέρσωμα δασών για οικιστι-
κούς λόγους απαγορεύεται στο 
διηνεκές. Η σκέψη 10 της ίδιας 
απόφασης επισημαίνει ότι οι 
εξουσιοδοτικές διατάξεις για τις 
«οικιστικές πυκνώσεις» έπρεπε 
να εκδοθούν, όχι με υπουργικές 
αποφάσεις, αλλά με Προεδρικό 
Διάταγμα. Εννοείται ότι αυτή η 
σκέψη λειτουργεί παράλληλα 
με τη σκέψη 15 και όχι σε αντι-
παραβολή. Η σκέψη 15, σύμφω-
να με την οποία στα δάση δεν 
χωρεί αλλαγή χρήσης γης ώστε 
να χρησιμοποιηθούν για οικιστι-
κούς λόγους, δεν ξεπερνιέται με 
τίποτα, είναι θεμελιώδης. Αυτό 
ξεδιαλύνεται στην ακροτελεύ-
τεια σκέψη 17 που αναφέρει:

«Κατόπιν των ανωτέρω, η προ-
σβαλλόμενη πράξη, η οποία λόγω 
του αντιθέτου προς το Σύνταγμα 
περιεχομένου της εξουσιοδοτι-
κής διάταξης, δεν θα μπορούσε 
επιτρεπτώς να εκδοθεί υπό τον 
τύπο προεδρικού διατάγματος, 
είναι μη νόμιμη και πρέπει να 
ακυρωθεί» (η έμφαση δική μας).

Κουτοπονηριές
Ο Χατζηδάκης, παίρνοντας 

τη σκυτάλη από το δίδυμο του 
ΣΥΡΙΖΑ και επιδιώκοντας να 
βγάλει από τους καταπατητές 
πολιτική υπεραξία προς όφελος 
της ΝΔ, βγάζει από τη ναφθαλί-
νη το νομοσχέδιο των Σταθάκη-
Φάμελλου, αντί να εφαρμόσει 
την απόφαση 685/2019 της 
Ολομέλειας του ΣτΕ. Στην αρχή 
περιέγραψε μόνο το περιβόητο 
νομοσχέδιο για τις «οικιστικές 
πυκνώσεις», χωρίς να το δώσει 
στη δημοσιότητα, προκειμένου 
να μη φανεί ότι είναι ταυτόσημο 
στις βασικές του διατάξεις με το 
νομοσχέδιο των Σταθάκη-Φά-
μελλου. Στη συνέχεια, έβαλε σε 
«διαβούλευση» το νομοσχέδιο, 
που έχει δύο διαφοροποιήσεις 
σε σχέση με αυτό των συριζαί-
ων. Τα 25 χρόνια γίνονται 30 
και οι εξουσιοδοτικές διατάξεις 
δε θα εκδοθούν με υπουργική 
απόφαση αλλά με προεδρικό 
διάταγμα. Ο Χατζηδάκης προ-
σπαθεί να καλλιεργήσει στους 
καταπατητές την ψευδαίσθηση 
ότι, από τη στιγμή που οι εξουσι-
δοτικές διατάξεις θα εκδοθούν 
με προεδρικό διάταγμα, θα 
γίνουν αποδεκτές, μολονότι με 
αυτές νομιμοποιείται το ξεχέρ-
σωμα και η καταπάτηση δασών 
για οικιστικούς λόγους.

Ομως, όπως είδαμε το ΣτΕ 
αποφάσισε συγκεκριμένα. 
Πρώτον, ουδέποτε επιτρέπεται 
να καταπατηθεί και ξεχερσωθεί 
δάσος για οικιστική χρήση. Δεύ-
τερον, ακόμα και αν εκδοθούν 
από υπουργούς με προεδρικό 
διάταγμα εξουσιοδοτικές πρά-
ξεις, με τις οποίες επιχειρείται η 
νομιμοποίηση κατοικιών σε δά-
ση, αυτές δε θα είναι νόμιμες και 
θα ακυρωθούν.

Καλά θα κάνει ο Χατζηδά-
κης ν’ αφήσει κατά μέρος τα 
παραμύθια ότι εφαρμόζει την 
απόφαση του ΣτΕ. Πραγματική 
εφαρμογή της απόφασης του 
ΣτΕ σημαίνει γκρέμισμα όλων 
των κατοικιών -πολυτελών βιλών 
και χαμόσπιτων- που χτίστηκαν 
σε δάση και δασικές εκτάσεις, 
κήρυξη όλων αυτών των εκτά-
σεων ως αναδασωτέων και 
ανάρτησή τους στους δασικούς 
χάρτες, χωρίς οι καταπατητές 
να έχουν δικαίωμα να υποβά-
λουν ενστάσεις.

Επιτέλους, το ΣτΕ οφείλει 
να ενδιαφερθει ενεργά για την 
εφαρμογή των αποφάσεων του, 
όπως η 685/2019 που κήρυξε 
παράνομες τις εξουσιοδοτικές 
διατάξεις για τη νομιμοποίηση 
των κακόφημων «οικιστικών πυ-
κνώσεων».

Γεράσιμος Λιόντος

Χατζηδάκης και καταπατητές 
θα σπάσουν τα μούτρα τους


