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Υπέρτατος νόμος η σωτηρία 
της Πατρίδας και θα πρέπει να 
είμαστε ανελέητοι με τους «τυ-
φεκιοφόρους του εχθρού» στο 
εσωτερικό, που ευθυγραμμίζο-
νται με τα τουρκικά και δουλε-
μπορικά συμφέροντα.

Φαήλος Κρανιδιώτης
To μόνο που απομένει είναι 

να μας εξηγήσει το «ανελέη-
τοι». Ομως, όταν υπάρχουν τα 
παραδείγματα του παρελθό-
ντος, τα ευκόλως εννοούμενα 
παραλείπονται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι αυτής 
της απειλής το μόνο που κά-
νει είναι να επιτίθεται στην 
κυβέρνηση, αναπαράγοντας 
συνεχώς, άκριτα, την τουρκική 
προπαγάνδα και υιοθετώντας 
τα fake news που κατασκευά-
ζει, λειτουργώντας ως «Δού-
ρειος Ιππος» του Ερντογάν.

Στέλιος Πέτσας
Αυτός δεν είναι ένας τυχάρ-

παστος ακροδεξιός που προ-
σπαθεί να κάνει σόλο πολιτική 
καριέρα. Είναι ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος!

Εχουμε την Παναγιά μαζί 
μας. Εδώ και αρκετές ημέρες 
ο άνεμος γυρίζει τα χημικά 
πίσω στους Τούρκους. Οσο 
περισσότερα πετάξουν τόσο 
περισσότερο διευκολύνουν το 
έργο μας. Η Παναγιά βοηθάει 
τον αγώνα μας. Ο άνεμος το 
βράδυ κοπάζει, όμως, όλη την 
ημέρα φυσάει προς την Τουρ-
κία.

Αξιωματικός ΜΑΤ
(στο thestival.gr)

Ενας άλλος, που τον βοη-
θούσε «η Παναγιά» στο πο-
δόσφαιρο, έχει μείνει χωρίς 
δουλειά. Αλλά πού τέτοια τύχη 
με τους ΜΑΤάδες…

Το οργανωμένο κράτος, 
ο Στρατός και η Αστυνομία 
αντιμετωπίζουν με επιτυχία 
την κατάσταση στον Εβρο. Την 
ίδια ώρα, δημιουργείται ένας 
ζόφος και ένας παρακρατικός 
μηχανισμός, ο οποίος εκθέτει 
τη χώρα μας διεθνώς.

Γιάννης Μουζάλας
Υπάρχει «παρακράτος» χω-

ρίς κράτος, πονηρέ συριζαίε; 
Δεν είναι οι μυστικές υπηρε-
σίες στρατού και αστυνομίας 
που οργανώνουν και καθο-
δηγούν τις συμμορίες των 
τραμπούκων; Ετσι δε γινόταν 
πάντοτε (από την εποχή της 
«Καρφίτσα» κι ακόμα πιο πίσω 
στο χρόνο);

Αν αποδέχεστε, όπως εγώ, 
ότι οι νόμοι της φύσης είναι 
καθορισμένοι, τότε δεν χρει-
άζεται πολύ για να ρωτήσετε: 
ποιός ρόλος απομένει για το 
Θεό; Αν θέλετε, μπορείτε να 
πείτε ότι οι νόμοι αυτοί είναι 
έργο του Θεού, αλλά αυτό εί-
ναι μάλλον ένας ορισμός του 
Θεού, παρά μια απόδειξη για 
την ύπαρξή του.

Στίβεν Χόκινγκ
Αφιερωμένο σε κάτι θεού-

σες που παριστάνουν τις επι-
στήμονες.

Μέλος της ΚΕ του ΣΥ-
ΡΙΖΑ κατέθεσε μήνυση 

κατά του Μπογδάνου, επειδή 
έγραψε ότι το τουρκικό τεθω-
ρακισμένο προσπαθούσε να 
ρίξει το φράχτη στον Εβρο «με 
τις πλάτες των συριζαίων». Ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος Πέ-
τσας, όμως, είπε κάτι πολύ πιο 
χοντρό. Δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
λειτουργεί «ως δούρειος ίππος 
του Ερντογάν»! Θα του κάνουν 
και αυτουνού μήνυση;

Αλλος συριζαίος πολιτευ-
τής, ο εξ Αιτωλοακαρνανί-

ας Γιώργος Βασιλείου, απαντώ-
ντας σε ερώτημα που δέχτηκε 
από διαδικτυακό του φίλο για 
το αν ο κορωναϊός μεταδίδε-
ται με τη μεταλαβιά, απάντη-
σε: «Για τους άπιστους ναι, για 
τους πιστούς όχι. Και για να 
σας πω πόσο η Εκκλησία είναι 
μπροστά, αν τα μικρόβια επι-
ζούν στο οινόπνευμα και στο 
βραστό νερό τότε δική σας η 
εξήγηση. Ευχαριστώ!». Πού 
το βρήκαν αυτό το φρούτο οι 
συριζαίοι; Μιλάμε για ξεφτέ-

ρι. Ρε μεγάλε, αν τα μικρόβια 
σκοτώνονται από το οινόπνευ-
μα και το βραστό νερό, τότε γι-
ατί να προσβάλλουν τους άπι-
στους; Αφού είναι σκοτωμένα. 
Κι εντάξει, ας δεχτούμε ότι στο 
αρχικό μείγμα δεν υπάρχουν 
ιοί. Με την περιφορά από στό-
μα σε στόμα τι γίνεται;

Δεν πρόλαβε ν' αποσώ-
σει την κουβέντα του στο 

Mega ο Τσίπρας και ο σύντρο-
φος Πάνος Λάμπρου είχε 
αρπάξει το πληκτρολόγιο. «Η 
ανθρωπιά δεν είναι ουτοπία», 
όπως είπε ο Τσίπρας. Σε κα-
τακόκκινο φόντο με κόκκινα 
τριαντάφυλλα και πράσινα 
κοτσάνια. Κατόπιν αυτού μπο-

ρούμε να απονείμουμε στον 
Λάμπρου, παραφράζοντας 
μια ατάκα του θυμόσοφου 
Θανασάκη Κανελλόπουλου 
το βραβείο του καλύτερου 
αποσμητικού στην τουαλέτα 
του ΣΥΡΙΖΑ (που βρομάει και 
ζέχνει). Εκεί θα μείνει, αυτή τη 
μπόχα θα προσπαθεί να καλύ-
πτει με τις παπάρες του.

Αυτό δα έλειπε, να απουσί-
αζε ο Καμπόσος από το… 

εθνικό προσκλητήριο. Εστειλε 
μπισκότα και χυμούς στους 
«ακρίτες μας». Τι εστί Καμπό-
σος; Ο δήμαρχος Αργους που 
ακόμα και η ΝΔ αναγκάστηκε 
να τον διαγράψει, γιατί δεν 
μπορούσε να υποστηρίξει τα 
ακροδεξιά του παραληρήματα.

14/3: Ημέρα μπριζόλας και πεολειχίας, ημέρα 
νεφρού, ημέρα σταθεράς «π» 14/3/1974: Σύλ-
ληψη 27 μελών ΚΝΕ και ΑντιΕΦΕΕ σε Πειραιά 
και Θεσσαλονίκη 14/3/1987: Η Μαχητική Κομ-
μουνιστική Ενωση (Ιταλία) εκτελεί τον γενικό 
διευθυντή διαστημικών ερευνών και εξοπλισμών 
Λίτσιο Τζοτζιέρι 15/3: Ημέρα επαφής, ημέρα 
κατά αστυνομικής βίας, ημέρα καταναλωτή, ημέ-
ρα ύπνου 15/3/1969: Θάνατος Γιάννη Πασσαλίδη 
15/3/1971: Τέσσερις καταδίκες μελών Ελληνι-
κού Απελευθερωτικού Στρατού 15/3/1995: Δύο 
ρουκέτες κατά εγκαταστάσεων «Mega Channel» 

(17Ν) 16/3/1973: Κατάληψη πανεπιστη-
μιακής λέσχης Πάτρας από πεντακόσιους 
φοιτητές, εισβολή αστυνομίας, δεκά-
δες συλλήψεις 16/3/1978: Απαγωγή προέδρου 

ιταλικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Αλ-
ντο Μόρο (Ερυθρές Ταξιαρχίες) 16/3/1994: Βόμ-
βες σε Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και 
Γαλλικό Ινστιτούτο (ΕΛΑ-1η Μάη) 16/3/1914: Η 
σύζυγος του υπουργού Οικονομικών της Γαλλίας 
Ζοζέφ Καγιό δολοφονεί τον εκδότη της «Figaro» 
Γκαστόν Καλμέτ επειδή αρθρογραφούσε εναντίον 
του συζύγου της (αθωώθηκε σκανδαλωδώς στις 
28 Ιουλίου) 17/3: Ιρλανδία: Εθνική γιορτή 
17/3/1979: Τραυματίζεται και συλλαμβάνεται ο 
επικηρυγμένος βομβιστής της ακροδεξιάς Αντ. 
Πρωτοπαπάς 17/3/1931: Γενική απεργία αρτοποιών 
Αθήνας και Πειραιά - εκδίδεται διάταγμα επι-
στράτευσής τους 18/3: Αϊτή: Ημέρα πανεπιστημί-
ου 18/3/1971: Ανακάλυψη παράνομου τυπογραφεί-
ου «Ρήγα Φεραίου», δέκα συλλήψεις 18/3/1986: 
Δύο βόμβες στο κτίριο Ελληνοαμερικανικής Ενω-

σης, η μια δεν εξερράγη (ΕΛΑ) 18/3/1999: 
Αστυνομικά αποσπάσματα δολοφονούν τον 
20χρονο Αλβανό Λάντι Πέπα (Καστοριά) 
19/3/1979: Απόπειρα εμπρησμού τεσσάρων λεω-
φορείων εταιρίας «Mazda» (ΕΛΑ) 20/3: Ημέρα 
αστρολογίας, ημέρα γαλλοφωνίας, ημέρα ευτυχί-
ας, ημέρα γης, ημέρα αποχής από κρέας, ημέρα 
αφήγησης, ημέρα θεάτρου για παιδιά και νέους, 
ημέρα σπουργιτιού, Τυνησία: Ημέρα ανεξαρτησίας 

(1956) 20/3/1947: Δολοφονία Γιάννη Ζεύ-
γου (Θεσσαλονίκη) 20/3/1973: Δεύτερη 
κατάληψη Νομικής Αθήνας με πρωτοβουλία 
άκρας αριστεράς, εισβολή αστυνομίας 
μετά από αίτημα συγκλήτου, δεκάδες 
τραυματίες, εκατό συλλήψεις.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

 u Η Frontex της Δανίας κατήγγειλε 
το ελληνικό Λιμενικό u Διότι της ζή-
τησε να κάνει pushback σε βάρκα με 
πρόσφυγες u Ανήκουν και αυτοί στους 
«δούρειους ίππους» του Ερντογάν, κυρ-
Πέτσα; u Διέγραψαν έναν από τη ΝΔ 

u Επειδή πανηγύριζε για το φασιστικό 
πυρπολισμό σχολείου προσφυγόπουλων 

u Απαραίτητη κίνηση u Για να μπορεί 
να συνεχίζεται η φασιστική δράση u 

Χωρίς πολιτικές επιπλοκές u Αυτά εί-
ναι πράγματα που γίνονται και δε λέγο-
νται u Ο Τσίπρας «δεν ξέρει πότε θα 
στηθούν οι κάλπες και δεν τον παίρνει 
για δεύτερη ήττα, ειδικά από τον Μη-
τσοτάκη», έγραψε ο Λακόπουλος u 

Και μάλλον δεν έχει άδικο στο «δεν τον 
παίρνει» u Στη γωνία τον περιμένουν οι 
εσωκομματικοί του αντίπαλοι u Και σε 
κάποιες συνάξεις «της μακαρονάδας» 
κάποιοι ψάχνουν ήδη τον επόμενο αρ-
χηγό του ΣΥΡΙΖΑ u Κάποιοι πιστεύουν 

ότι αποτελούν μετενσάρκωση του Με-
γάλου Αλεξάνδρου, του Μεγάλου Να-
πολέοντα, της Μεγάλης Αικατερίνης 

u Κάποιου μεγάλου, τέλος πάντων u 

Αλλοι πιστεύουν ότι η μεταλαβιά δεν εί-
ναι μαυροδάφνη και ψωμί, αλλά σώμα 
και αίμα Χριστού u Δικαίωμά τους κι 
αυτονών u Οταν, όμως, αυτοί έρχονται 
σε επαφή με άλλους, παύει το ατομικό 
δικαίωμα u Προσκρούει στο δυνητικό 
συλλογικό κίνδυνο u Γκέγκε; u Γι' αυτό 
βάλτε ατομικά κουταλάκια να τελειώ-
νουμε u Οπως το έχετε κάνει εδώ και 
χρόνια στα κόλλυβα u Με έξοδα των 
συγγενών του νεκρού, βέβαια u'Η φτι-
άξτε μεταλαβιά σε ατομικές μερίδες 

u Σε πλαστικά μπλιστεράκια u'Η σε 
σοκολατάκια, όπως εκείνα με τη γέμι-
ση κονιάκ u Το δαγκώνει ο πιστός και 
μεταλαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού 

u Λεφτά έχετε, βρείτε τρόπους να 
κρατήσετε την πελατεία σας u Χωρίς 

να βάζετε σε κίνδυνο όλους τους υπό-
λοιπους u Πολιτισμένα πράγματα u 

Α, και τη Γιαμαρέλλου να σταματήσετε 
να τη βγάζετε στα ραδιοκάναλα ως λοι-
μωξιολόγο u Μπορείτε να τη βγάζετε 
να ψέλνει την «ευχή εις την υπεραγίαν 
θεοτόκον» u «Ασπιλε, αμόλυντε, άφθο-
ρε, άχραντε κτλ. κτλ.» u'Η, καλύτερα, το 
τροπάριο της Κασσιανής u «Κύριε, η εν 
πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή 
κτλ. κτλ.» u Για τις λοιμώξεις να βγάζετε 
γιατρούς, όχι θεούσες και θεούσους u 

Α μα πια u Και να θυμόμαστε πάντα u 

Η μεγαλύτερη (μέχρι στιγμής) διάδοση 
του κοροναϊού δεν έγινε από τα καρνα-
βάλια u Εγινε από μια εκδρομή στους 
«αγίους τόπους» u Μετάλαβαν από την 
ίδια κούπα; u Φίλησαν την ίδια εικόνα; 
u Γιατί δε φανταζόμαστε ότι έκαναν 
«κάτι άλλο» u Θα τον μαλώσουμε τον 
Μίκη(τα) u Αργησε κάτι μέρες να κά-
νει τη δήλωση υπέρ των ΜΑΤάδων u 

«Που υπερασπίζονται τα σύνορα της 
πατρίδας» u Με την ηλικία πέφτουν 
και τα αντανακλαστικά u Κυρίως τα 
εθνικοφασιστικά u Οχι που θ' άφηνε ο 
Βελόπουλος να πάει χαμένη η ευκαιρία 
για κονόμα u Παράτησε τα χειρόγρα-
φα του Ιησού κι άρχισε να πουλάει κη-
ραλοιφές που εξοντώνουν τον κοροναϊό 

u Κανονικά, θα έπρεπε αμέσως να του 
ασκήσουν δίωξη u (υπάρχει το νομικό 
πλαίσιο) u Ομως δε θέλουν να διασα-
λεύσουν την «εθνική ενότητα» u Στην 
οποία ο Βελόπουλος παίζει εξέχοντα 
ρόλο u Χαράς ευαγγέλια για τη στήλη 

u Ενεφανίσθη ο Γιάννης ο Μιχελογιαν-
νάκης, ο γιατρός u Και αποστόμωσε 
τους πάντες δηλώνοντας ότι «η Θεία 
Κοινωνία είναι το αποκορύφωμα της 
Πίστης» u Γι' αυτό «όσοι νιώθουν την 
ανάγκη για να κοινωνήσουν μπορούν 
να το κάνουν χωρίς κανένα φόβο και 
ενδοιασμό» u Τε-ρά-στι-ος u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Αδίκως έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο θέμα. Εγώ προσωπικά 
πιστεύω ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, η θεία κοινωνία 

είναι ένα μυστήριο, όταν πηγαίνεις να πάρεις τη θεία κοινωνία 
δεν την παίρνεις από συνήθεια, τη παίρνεις γιατί μεταλαμβάνεις 
σώμα και αίμα Χριστού. Το μεγαλύτερο μυστήριο, ή το πιστεύεις 

και κοινωνείς κανονικά ή δεν το πιστεύεις και δεν κοινωνείς. 
Δεν υπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις, κουταλάκια κλπ. Είμαι 

τελείως εναντίον αυτών. Αν το πιστεύουμε, δεν προκαλούμε 
την τύχη μας. Οταν είναι τέτοιο μυστήριο και πας και κοινωνείς 

ό,τι σπουδαιότερο υπάρχει στη ζωή ενός ανθρώπου. Αν εγώ 
πιστεύω ότι αυτό μπορεί να με μολύνει, τότε δεν πιστεύω στο 
μεγαλύτερο μυστήριο. Τα άτομα που θέλουν να κοινωνήσουν 
δεν πρέπει να φοβούνται ότι με τη θεία κοινωνία μπορεί να 

μεταδοθεί ποτέ μικρόβιο
Ελένη Γιαμαρέλλου

Λοιμωξιολόγος, καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Αισχρός 
πολιτικαντισμός

«Στις 18 Μαρτίου του 2016 υπογράφηκε η κοι-
νή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας. Η κοινή δήλωση έδεσε 
χειροπόδαρα και την Τουρκία και την Ελλάδα 
σε μια συμφωνία που ήταν πώς να μην πατήσει 
άνθρωπος στην Ευρώπη. Από τότε άρχισαν να 
μπλοκάρουν τα πράγματα. Η κυβέρνησή μας 
αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στη νέα πραγμα-
τικότητα των κλειστών συνόρων της Ευρώπης» 
(Τασία Χριστοδουλοπουλου, συνέντευξη στα 
«Νέα Σαββατοκύριακο», 7-8.3.2020).

«Υπό κανονικές συνθήκες, η φίλη μου η Ανγκε-
λα Μέρκελ και η πρώην υπουργός της και νυν επι-
κεφαλής της Κομισιόν, κυρία Φον ντερ Λάιεν, θα 
έπρεπε τώρα να είναι πάρα πολύ ανήσυχες. Υπό 
κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να έχουν χάσει 
τον ύπνο τους, όπως τον είχαν χάσει για μήνες 
στα τέλη του 2015, αρχές του ‘16, όταν έκλεισαν 
μεν τα σύνορά τους αλλά εμείς τους αναγκάσαμε 
να βρούνε λύση μέσα από μια δύσκολη συμφω-
νία, την Ευρωτουρκική Συμφωνία, και μέσα από 
ένα δύσκολο πρόγραμμα, το οποίο όμως έγινε 
πράξη, ένα πρόγραμμα μετεγκαταστάσεων προ-
σφύγων από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Κι αυτό 
δεν έγινε εύκολα. Αυτό έγινε, σας θυμίζω, μετά 
από σειρά Συνόδων Κορυφής, οι οποίες, πολλές 
εξ’ αυτών, ήταν έκτακτες Σύνοδοι Κορυφής. Αλ-
λά, σήμερα δεν φαίνεται να ανησυχούν και τό-
σο. Δεν φαίνεται να έχουν χάσει τον ύπνο τους. 
Γιατί σήμερα στην Ελλάδα πρωθυπουργός είναι 
κ. Μητσοτάκης» (Αλέξης Τσίπρας, ομιλία στην 
κοινή συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και του 
Πολιτικού Συμβουλίου της ΚΕΑ, 5.3.2020).

Ποιον πρέπει να πιστέψει κανείς; Την πρώην 
υπουργό Τασία, που θεωρεί τη συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας κακή, αντιδραστική, την οποία αναγκά-
στηκε να εφαρμόσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 
ή τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη, που θεωρεί 
ότι αυτή η συμφωνία ήταν καλή, προοδευτική, 
διότι επιτεύχθηκε χάρη στη δική του πίεση στη 
Μέρκελ και τους άλλους ευρωπαίους ηγέτες; 
Ρητορικά είναι τα ερωτήματα. Οι συριζαίοι 
πουλάνε μάλλινα για κάθε εποχή. Παραμύθια 
για κάθε ακροατήριο. Η Χριστοδουλοπούλου 
απευθύνεται στο στενό κομματικό ακροατήριο, 
ο Τσίπρας απευθύνεται στο ευρύ συντηρητικό 
ακροατήριο, αυτό που δίνει τις εκλογικές νίκες. 
Και βέβαια, συνυπάρχουν αρμονικά σ' ένα κόμ-
μα της κοινωνικής δημαγωγίας, σ' ένα κόμμα 
πολιτικών απατεώνων.

Συνοριοφύλακας και δεσμοφύλακας 
της Ευρώπης-φρούριο

Είναι ο Ερντογάν πραγματικά εκτός εαυτού, έχει 
χάσει κάθε έλεγχο, ή η έξαλλη ρητορική του 

είναι μέρος ενός παζαριού με το εξωτερικό (με 
την ΕΕ συγκεκριμένα) και μιας διαχείρισης των 
λαϊκών μαζών στο εσωτερικό; Αυτό θα το μάθου-
με τις επόμενες μέρες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι 
μέχρι στιγμής δεν έχει πετύχει τον αντικειμενικό 
του στόχο, που είναι να πάρει περισσότερα λεφτά 
(κατατεθειμένα στον μπεζαχτά του τουρκικού κρά-
τους και όχι στις ΜΚΟ) για τη διαχείριση των προ-
σφύγων, καθώς και κάποια πολιτικά οφέλη, όπως 
η κατάργηση της βίζας για τους τούρκους πολίτες 
που θέλουν να ταξιδέψουν στις χώρες της ΕΕ.

Ανεξάρτητα από τις καταγγελίες μας για τη 
βάρβαρη, ρατσιστική συμπεριφορά του ελληνικού 
κράτους προς τους πρόσφυγες, δεν ξεχνάμε ότι 
εξίσου βάρβαρη και ρατσιστική είναι η συμπεριφο-
ρά του τουρκικού κράτους. Ο Ερντογάν χρησιμο-
ποιεί τους πρόσφυγες σαν δούλους σε μεσαιωνικό 
ανατολίτικο σκλαβοπάζαρο. Οταν πήρε τα λεφτά 
το 2016, σφράγισε τα σύνορα. Τώρα, που ζητάει 
περισσότερα λεφτά, άνοιξε τα σύνορα και κάλεσε 
τους πρόσφυγες να πάνε να τα περάσουν, διευ-
κολύνοντάς τους στη μετακίνηση και στέλνοντάς 
τους πάνω στα ελληνικά ΜΑΤ, το στρατό και τις 
οργανωμένες «παρακρατικές» συμμορίες, για να 
δημιουργήσει ντόρο και να στηρίξει τις οικονομι-
κές διεκδικήσεις του. Οταν πάρει τον παρά, θα 
ξαμολήσει τους δικούς του στρατοχωροφύλακες 
και το στρατό για να εξαναγκάσουν τους πρόσφυ-
γες να εγκαταλείψουν τα τουρκικά σύνορα που θα 
κλείσουν και πάλι.

Η επίσκεψη Ερντογάν στις Βρυξέλλες εξελίχθη-
κε σε ένα μεγαλοπρεπέστατο φιάσκο για τον ίδιο. 
Πιο μεγαλοπρεπές από την επίσκεψη του Κούλη 
στην Ουάσινγκτον. Πρόεδρος αυτός, πήγε να συ-
ναντηθεί με τον Σαρλ Μισέλ και την Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν και γύρισε με άδεια χέρια, έχοντας 
υποστεί και έναν μίνι εξευτελισμό. Σ’ αυτές τις πε-
ριπτώσεις, όταν το παζάρι δεν έχει ολοκληρωθεί, 
στέλνεις έναν υπουργό, δεν πας ο ίδιος. Οταν μά-
λιστα δεν το απαιτεί το πρωτόκολλο (δεν πήγε στο 
Βερολίνο ή το Παρίσι, να διαπραγματευθεί με τη 
Μέρκελ ή τον Μακρόν, στις Βρυξέλλες πήγε, για 
να συναντηθεί με πρόσωπα περιορισμένων αρμο-
διοτήτων), γίνεσαι ακόμα πιο προσεκτικός. Φαί-
νεται, όμως, ότι η αλαζονεία του, σε συνδυασμό 
με τα χαστούκια που έχει φάει από τη Ρωσία στο 
Ιντλίμπ, τον έχουν μετατρέψει σε παραζαλισμ΄ςνο 
κοτόπουλο.

Πριν ακόμα το αεροπλάνο του Ερντογάν προ-
σγειωθεί στις Βρυξέλλες, η Μέρκελ είχε διαμηνύ-
σει από το Βερολίνο ότι «αυτή τη φορά οι θεσμοί 
θα έχουν τελείως διαφορετική στάση». Μέχρι να 
το καταλάβει ο Ερντογάν, είχε εισπράξει αρνή-
σεις από την Φον ντερ Λάιεν (που διαχειρίζεται 
το παραδάκι της Κομισιόν) και από τον Μισέλ, που 
έχει διαδεχτεί τον Τουσκ και εκπροσωπεί πολιτικά 
τον γερμανογαλλικό άξονα. Ετσι, αναγκάστηκε 
να καταφύγει στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ 
Στόλτενμπεργκ, μπας κι ακούσει καμιά καλή κου-
βέντα για τον εαυτό του και την Τουρκία (όπως και 
έγινε). Μόνο που το ΝΑΤΟ δεν έχει καμιά ανάμιξη 
στο Προσφυγικό, ούτε έχει λεφτά να δώσει στον 

Ερντογάν, ούτε μπορεί να του δώσει την κατάρ-
γηση της βίζας.

Από το δίδυμο της ΕΕ ο Ερντογάν δεν πήρε τί-
ποτα. Γι' αυτό και δεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου 
μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης. Φυσικά, οι 
γέφυρες επικοινωνίας δεν κόπηκαν. Φον ντερ Λάι-
εν και Μισέλ ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν με τον 
Ερντογάν να συσταθεί ομάδα τεχνικού πολιτικού 
διαλόγου από τον «υπουργό Εξωτερικών» της ΕΕ 
Ζοζέπ Μπορέλ και τον υπουργό Εξωτερικών της 
Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, προκειμένου, 
όπως είπε η πρόεδρος της Κομισιόν να ξαναδεί τη 
δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016, «η οποία παραμένει 
σε ισχύ» και να εξετάσει «πώς να υλοποιήσουμε τα 
κομμάτια που λείπουν, για να την χαρτογραφήσου-
με ξανά, να την αναλύσουμε, να καταλήξουμε σε 
κοινή αντίληψη για το τι λείπει και τι έχει ήδη τεθεί 
σε εφαρμογή, ώστε στη συνέχεια να υλοποιήσου-
με τα στοιχεία που λείπουν».

Το ερώτημα είναι αν το δίδυμο Τσαβούσογλου-
Μπορέλ θα μπορέσει να καταλήξει σε μια συμφω-
νία μέχρι τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στα τέλη του 
Μάρτη. Ο Ερντογάν, πάντως, βαθύτατα προσβε-
βλημένος από τη συμπεριφορά του διδύμου της 
ΕΕ και από το γεγονός ότι πήγε αυτοπροσώπως 
στις Βρυξέλλες και έφυγε με άδεια χέρια, στο αε-
ροπλάνο της επιστροφής ενημέρωσε τους τούρ-
κους δημοσιογράφους ότι την Τρίτη 17 Μάρτη έχει 
καλέσει στην Αγκυρα τη Μέρκελ, τον Μακρόν και 
τον… Μπέκερ (ο οποίος δεν έχει λόγο στα της ΕΕ, 
μετά το Brexit). Μέχρι τη στιγμή που γράφονται 
αυτές οι γραμμές (Πέμπτη βράδυ), ούτε το Παρίσι 

ούτε το Βερολίνο είχαν ανακοινώσει τη συμμετοχή 
των ηγετών τους στη σύσκεψη κορυφής που συ-
γκάλεσε ο Ερντογάν. «Δεν υπάρχει συγκεκριμένο 
ραντεβού για συνάντηση της καγκελαρίου με τον 
πρόεδρο Ερντογάν» είχε δηλώσει εκπρόσωπος της 
καγκελαρίας την Τετάρτη. 

Προσέθεσε, όμως, με νόημα: «Η καγκελάριος 
έχει κατ' επανάληψη τονίσει ότι είναι έτοιμη για 
μια τέτοια συνάντηση». Αρα, υπάρχει παρασκηνια-
κό παζάρι, ώστε αν πάει η Μέρκελ στην Αγκυρα, να 
γυρίσει στο Βερολίνο με συμφωνία, την οποία μετά 
θα περάσει από την ΕΕ. Από τη στιγμή που το ελλη-
νικό κράτος κρατάει με πολεμικά μέσα κλειστά τα 
χερσαία και θαλάσσια σύνορά του, οι ευρωπαίοι 
ιμπεριαλιστές έχουν την άνεση να διαπραγματευ-
θούν από θέση ισχύος με τον Ερντογάν, ο οποίος 
γενικά είναι αποδυναμωμένος αυτή την περίοδο.

Εκτιμούμε ότι θα καταλήξουν σε συμβιβαστική 
συμφωνία, ενδεχομένως γρήγορα. Εκτός αν ο Ερ-
ντογάν επιμείνει σε «μαξιμαλιστικούς» στόχους. 
Ο Τσαβούσογλου παρουσίασε όλο το «πακέτο» 
(επικαιροποίηση της συμφωνίας του 2016 για 
τους πρόσφυγες, απελευθέρωση της βίζας και 
αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης και «να λη-
φθούν υπόψη οι εξελίξεις στη Συρία»), όμως αυτά 
είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση. 
Στο τραπέζι του παζαριού κάθε πλευρά μιλά με 
πραγματικούς και όχι με βουλησιαρχικούς όρους.

Το μόνο σίγουρο, βέβαια, είναι ότι οι πρόσφυ-
γες θα πληρώσουν το μάρμαρο. Ο Ερντογάν τους 
πούλησε ελπίδες που θα αποδειχτούν φρούδες.

Ανατολίτικο σκλαβοπάζαρο

«Είμαι πολύ ευγνώμων που 
η Ελλάδα προστατεύει τα 

ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά 
σύνορα». καμαρώνοντας σαν γύ-
φτικο σκεπάρνι, ο Μητσοτάκης 
άκουγε τον ακροδεξιό ρατσιστή 
Σεμπάστιαν Κουρτς να τον παινεύ-
ει και να του δίνει φιλοδώρημα: ένα 
τεθωρακισμένο όχημα, drones και 
μπάτσους, συν 1 εκατ. ευρώ.

«Το γεγονός πως φτάνει στην 
Ελλάδα η αυστριακή συνδρομή 
σημαίνει πολλά. Θα βοηθήσει 
στην αποτροπή της απόπειρας πα-
ράνομης εισόδου μεταναστών που 
οργανώνει η Τουρκία», είπε ο Μη-
τσοτάκης σαν καλός υποτακτικός 
και χαρακτήρισε ως πολύ θετικό 
το ότι στον Εβρο «κυματίζουν πολ-
λές σημαίες χωρών που βοηθούν 
έμπρακτα την Ελλάδα»!

Στο ίδιο κλίμα ήταν και η συνά-
ντηση του Μητσοτάκη με τη Μέρ-
κελ στο Βερολίνο, που προηγήθηκε 
αυτής με τον Κουρτς στη Βιέννη. 
Η Μέρκελ δεν τσιγκουνεύτηκε τα 
καλά λόγια, είπε και κάτι επικριτικά 
για τον Ερντογάν, αλλά ήταν κάπως 
πιο συγκρατημένη σε σχέση με τον 
Κουρτς. Εχει, βλέπετε, ανοιχτό πα-
ζάρι με τον Ερντογάν και θέλει να 
κρατήσει ανοιχτές τις γέφυρες.

Αυτό θα συνέφερε και την ελ-
ληνική αστική τάξη, που μπορεί 
να καμαρώνει ότι «απέτρεψε την 
εισβολή», όμως αυτό το πληρώνει 
με δημοσιονομικό κόστος (που δε 
θα της το καλύψει η ΕΕ), ενώ γνω-
ρίζει ότι δεν μπορεί να το κάνει επ' 
αόριστον. Αν ο ιμπεριαλιστικός 
πυρήνας της ΕΕ φτάσει γρήγορα 

σε μια συμφωνία με την Τουρκία, 
τότε την «εισβολή» θα αναλάβει να 
την αποτρέψει ο Ερντογάν (όπως 
γινόταν και μέχρι πρόσφατα).

Ομως ο Μητσοτάκης, χάρη στο 
εθνικοφασιστικό κλίμα που έχει δη-
μιουργηθεί στη χώρα μας και χάρη 
στην ευθυγράμμιση ολόκληρου του 
αστικού πολιτικού φάσματος στη 
γραμμή «κλείνουμε τα σύνορα - 
αποκρούουμε την συμβολή», θέλει 
να βγάλει και παράπλευρα οφέλη. 
Οφέλη ατο εσωτερικό πολιτικό παι-
χνίδι, που θα τον βοηθήσουν να πά-
ει σε διπλές πρόωρες εκλογές με 
αξιώσεις να τις κερδίσει. Αυτή είναι 
η επιδίωξή του γι' αυτό και είδε τον 
εκβιασμό του Ερντογάν επί της 
ΕΕ ως μάννα εξ ουρανού. Ξέρεις 
τι είναι, πριν από δυο βδομάδες 
να σε βρίζει όλη η χώρα, επειδή 
έστειλες τα ΜΑΤ σε Μυτιλήνη και 
Χίο και έγινε ό,τι έγινε, και ξαφνικά 
οι πάντες να είναι ευθυγραμμισμέ-
νοι πίσω από την «εθνική γραμμή», 
της οποίας μοστράρεις ως αδιαμ-
φισβήτητος ηγέτης;

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ερντογάν 
«σκυλιάζει» και επαναλαμβάνει σε 
καθημερινή βάση τις ατάκες του 
τύπου «ε, Ελλάδα, άνοιξε τα σύνο-
ρά σου, όπως ανοίξαμε κι εμείς τα 
δικά μας, και άφησε αυτούς τους 
ανθρώπους να περάσουν και να 
πάνε στον προορισμό τους, που 
δεν είναι η Ελλάδα αλλά άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες». Ενδεχομέ-
νως να πίστευε ότι θα αιφνιδίαζε 
τον Μητσοτάκη και θα περνούσαν 
μερικές δεκάδες χιλιάδες πρόσφυ-
γες στην Ελλάδα (μια τόσο μεγά-

λη μετακίνηση ανθρώπων, όμως, 
δεν υπήρχε περίπτωση να περά-
σει απαρατήρητη από την ΚΥΠ). 
Οπως και να 'χει, σημασία έχει ότι 
κανένας αιφνιδιασμός δεν πέρασε 
και πως με αστυνομία, στρατό και 
οπλισμένες πολιτοφυλακές, το ελ-
ληνικό κράτος κατάφερε να κρατή-
σει σφραγισμένα τα σύνορα στον 
Εβρο, ενώ στα θαλάσσια περάσμα-
τα των νησιών έγιναν όργια από τα 
σκάφη του Λιμενικού με τα συνεχή 
pushbacks των καρυδότσουφλων 
που μεταφέρουν πρόσφυγες (για 
όσους κατάφεραν να φτάσουν 
σε κάποια ακτή ελληνικού νησιού 
ανέλαβαν δράση οι φασιστικές 
συμμορίες, οργανωμένες και ξα-
μολημένες από την ΚΥΠ).

Με τη βοήθεια του αστικού Τύ-
που, όλων των θεσμών του συστή-
ματος και της αστικής αντιπολίτευ-
σης, ο Μητσοτάκης κατάφερε να 
αντιστρέψει την πραγματικότητα. 
Αντί για την ουσία του ζητήματος 
(πρόσφυγες θέλουν να περάσουν 
από την Ελλάδα και να πάνε στην 
Ευρώπη), είχαμε την κατασκευή 
μιας φανταστικής εισβολής, ορ-
γανωμένης από τον Ερντογάν, που 
απειλούσε την… εδαφική ακεραιό-
τητα της Ελλάδας.

Υπάρχει βέβαια το μονοπώλιο 
της προπαγάνδας από την αστική 
τάξη. Αυτή η προπαγάνδα, όμως, 
βρήκε γόνιμο έδαφος για να καρ-
πίσει. Είναι ο παραδοσιακός αντι-
τουρκισμός που καλλιεργείται εδώ 
και δεκαετίες (από την πρώτη Δη-
μοτικού τη διδάσκεται το ελληνό-
πουλο), είναι η κρίση που ενέτεινε 

τα ξενοφοβικά αντανακλαστικά, 
και πολλοί ακόμα παράγοντες. 
Σημασία έχει πως εδώ και δυο 
βδομάδες ξετυλίγεται ένα κύμα 
κοινωνικού εκφασισμού, που παρό-
μοιό του είχαμε να δούμε από την 
εποχή των παλαιών συλλαλητηρίων 
για το Μακεδονικό (όχι αυτών του 
2018-19).

Φτάσαμε στο σημείο να συζη-
τείται επίσημα από πλευράς κυ-
βέρνησης η δημιουργία στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης σε ξερονήσια! 
Φυσικά, κανένας… ευαίσθητος 
ευρωπαίος ιμπεριαλιστής δε συ-
γκινήθηκε. Οπως δε συγκινήθηκε 
από τη βάναυση καταπάτηση της 
Συνθήκης της Γενεύης για τους 
πρόσφυγες, με την κατάργηση του 
διλκαιώματος υποβολής αίτησης 
για πολιτικό άσυλο, το τσουβάλι-
ασμα όλων όσων πέρασαν στην 
Ελλάδα μετά απ' αυτή την από-
φαση και τον εγκλεισμό τους σε 
στρατόπεδα-φυλακές, με στόχο 
την απέλαση χωρίς να εξεταστεί 
το αίτημά τους.

ΥΓ. Ενας άλλος δεξιός πρωθυ-
πουργός, ο ολλανδός Μαρκ Ρούτε, 
ανακοίνωσε ότι θα δείξει… αλλη-
λεγγύη για τη βελτίωση των συν-
θηκών φιλοξενίας των προσφύγων 
στην Ελλάδα, στο πλαίσιο όσων 
αποφασίσει η ΕΕ, όμως δεν πρό-
κειται να δεχτεί πρόσφυγες στην 
Ολλανδία. Ούτε καν ασυνόδευτα 
ανήλικα, όπως ζήτησαν μεγάλες 
ανθρωπιστικές ΜΚΟ της Ολλανδί-
ας! Για λογαριασμό του Ρούτε και 
των ομοίων του μακελεύει τους 
πρόσφυγες το ελληνικό κράτος.
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Παγκόσμιο χρηματιστηριακό κραχ

Ηταν στραβό το κλήμα το ’φαγε κι ο… κοροναϊός!
Το παγκόσμιο κραχ στα χρηματι-

στήρια, από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη 
Φρανκφούρτη, την περασμένη «μαύρη 
Δευτέρα», με μεγάλες μειώσεις των δι-
εθνών δεικτών των μετοχών της τάξης 
του 7% με 8% (και 15% χαμηλότερα από 
το μέγιστο που σημείωσαν μέσα στον 
Φλεβάρη), η δεκαπεντάλεπτη διακοπή 
των αγοραπωλησιών στο χρηματιστή-
ριο της Νέας Υόρκης, προκειμένου να 
συγκρατηθεί ο πανικός, αλλά και η συ-
νέχιση της κατρακύλας των μετοχών, 
ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε 
πανδημία του νέου κοροναϊού, που είχε 
ως αποτέλεσμα να πέσει ο Dow Jones 
κατά 20% σε σχέση με τη μέγιστη τιμή 
του (την οποία σημείωσε τον προηγού-
μενο μήνα), μας θύμισε άλλες εποχές. 
Οχι τόσο μακρινές όμως. 

Ταυτόχρονα, η ραγδαία μείωση των 
επιτοκίων του αμερικάνικου δεκαετούς 
ομολόγου (κάτω από το 0.5%) και του 
30ετούς (κάτω από το 0.9%) είναι φαι-
νόμενα που δεν έχουν ξαναεμφανιστεί 
στην αμερικάνικη Ιστορία!

Ολοι φοβούνται τώρα το ξέσπασμα 
της νέας παγκόσμιας κρίσης, μετά από 
την αναιμική «ανάκαμψη» που κράτησε 
μία δεκαετία. Οι πιο ψύχραιμες φωνές 
μιλούν για «προσαρμογή» σε μία ήπια 
ύφεση, όμως ακόμα δεν ξέρει κανείς 
πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα, 
αφού η πλήρης αναρχία της παραγωγής 
στο σύγχρονο καπιταλισμό κάνει κάθε 
ακριβή πρόβλεψη αδύνατη.

Κινέζικη κατρακύλα…
Το σίγουρο είναι ότι η εξάπλωση της 

επιδημίας του κοροναϊού, που ξεκίνησε 
από την Κίνα, λειτούργησε ως καταλύ-
της γι’ αυτή την εξέλιξη. Μπορεί ο νέος 
κοροναϊός να μην είναι τόσο θανατη-
φόρος όσο οι προηγούμενοι, όμως η 
μεγάλη εξάπλωσή του και η μετατροπή 
του σε πανδημία, σε συνδυασμό με την 
κατευθυνόμενη υστερία (πρώτα και 
κύρια από τις ΗΠΑ, που έσπευσαν να 
κλείσουν τα σύνορά τους χωρίς να το 
επιβάλλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας), προκάλεσε σοβαρές σεισμικές 
δονήσεις στην ήδη εύθραυστη παγκό-
σμια καπιταλιστική οικονομία.

Η Κίνα, που αποτελεί σήμερα την 
ατμομηχανή του παγκόσμιου καπιτα-
λισμού, όντας μια χώρα που έχει δε-
χτεί τεράστιο όγκο επενδύσεων των 
διεθνών μονοπωλιακών κολοσσών, ήδη 
βρισκόταν σε καθοδική οικονομική 
τροχιά όταν έκανε την εμφάνισή του ο 
κοροναϊός. Οι συνεχείς αναθεωρήσεις 
προς τα κάτω του ποσοστού αύξησης 
του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα σήμερα να 
εκτιμάται ότι θα πέσει αρκετά κάτω από 
το τρέχον επίπεδο του 6,1% (στο 5,4% 
είναι, μέχρι στιγμής, οι προβλέψεις για 
το 2020), δημιουργούν έναν «οικονομι-
κό κοροναϊό», που μπορεί να εξαπλωθεί 
πιο γρήγορα από τον κανονικό. 

Σύμφωνα με τη «South China 
Morning Post» (βλ. https://www.
scmp.com/economy/china-economy/
article/3051400/coronavirus-chinese-
banks-face-test-bad-debts-tipped-
rise), ο νέος κοροναϊός θα κοστίσει μία 
με δύο ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ 
της χώρας το 2020, με το πλήγμα να 
είναι τεράστιο στο πρώτο τρίμηνο του 
χρόνου, καθώς το ΑΕΠ αναμένεται να 
αυξηθεί λιγότερο από 3%! Το δημοσί-

ευμα -επικαλούμενο διάφορους οικο-
νομικούς αναλυτές- υποστηρίζει ότι οι 
οικονομικές επιπτώσεις θα είναι μεγα-
λύτερες του κοροναϊού SARS, που είχε 
εμφανιστεί στην Κίνα και εξαπλώθηκε 
παγκόσμια το 2002-2003. Σε πρόσφατο 
«stress test» των κινέζικων τραπεζών δι-
απιστώθηκε ότι από τις 30 τοπικές τρά-
πεζες της Κίνας οι εννέα ενδεχομένως 
να φαλιρίσουν, αδυνατώντας να αντα-
ποκριθούν στις κεφαλαιουχικές ανά-
γκες (δηλαδή θα ξεμείνουν από χρή-
μα), αν το κινέζικο ΑΕΠ αυξηθεί κατά 
5,3% (έναντι 6,1% το 2019). Αν ο ρυθμός 
αύξησης του κινέζικου ΑΕΠ μειωθεί κι 
άλλο, στο 4,15%, τότε πάνω από τις μι-
σές κινέζικες τράπεζες θα «βαρέσουν 
μπιέλα» (17 στις 30)!

…και πετρελαϊκές 
κόντρες

Φυσικά, το πρόβλημα δεν είναι μόνο 
ο κοροναϊός. Αυτός, όπως είπαμε, λει-
τούργησε ως καταλύτης των εξελίξεων. 
Μία από τις αιτίες του παγκόσμιου χρη-
ματιστηριακού κραχ της περασμένης 
Δευτέρας είναι οι πετρελαϊκές κόντρες 
με κύριους ανταγωνιστές τη Ρωσία και 
τη Σαουδική Αραβία σε πρώτο πλάνο. 
Μετά από τρία χρόνια μεταξύ τους συμ-
φωνίας για περιορισμό της παραγωγής, 
ώστε να μη βυθιστούν οι τιμές του πε-
τρελαίου εξαιτίας της περιορισμένης 
ζήτησης, οι δύο μεγαλύτεροι παίκτες 
στο παγκόσμιο πετρελαϊκό εμπόριο, η 
Σαουδική Αραβία και η Ρωσία (παρά-
γουν γύρω στα 10 εκατ. βαρέλια πετρε-
λαίου την ημέρα η πρώτη και 11,5 εκατ. 
η δεύτερη, δηλαδή γύρω στο 20% της 
παγκόσμιας παραγωγής και οι δύο μαζί) 
απέτυχαν να συμφωνήσουν σε περαι-
τέρω μείωση της παραγωγής, που τη 
ζητούσε η Σαουδική Αραβία. Σημειώ-
νουμε ότι οι ΗΠΑ, αν και παραμένουν 
η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός 
χώρα στον κόσμο (με παραγωγή πά-
νω από 18 εκατ. βαρέλια την ημέρα, η 
οποία αυξήθηκε κατά 17% την τελευταία 
διετία), καταναλώνουν το μεγαλύτερο 
μέρος του πετρελαίου τους, καθώς η ζή-
τηση υπολείπεται της παραγωγής. Ετσι, 
η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία είναι 
αυτές που κυριαρχούν στο παγκόσμιο 
εμπόριο (πέραν των ΗΠΑ). 

Η μείωση της παραγωγής ήταν επιβε-
βλημένη, προκειμένου να μη μειωθούν 
κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου, καθώς 
η ζήτηση είναι καθοδική τα τελευταία 
χρόνια. Το ξέσπασμα της επιδημίας του 
κοροναϊού έδωσε τη «χαριστική βολή», 
αφού σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνω-
ση Ενέργειας (IEA) η παγκόσμια ζήτη-

ση πετρελαίου χτυπήθηκε άγρια από 
τις επιπτώσεις της επιδημίας του κο-
ροναϊού και την εκτεταμένη αναστολή 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στην Κίνα. Στην τελευταία έκθεσή της 
για τις πετρελαϊκές αγορές (βλ. https://
www.iea.org/reports/oil-market-report-
february-2020), η IEA αναφέρει ότι η 
ζήτηση αναμένεται να μειωθεί κατά 435 
χιλιάδες βαρέλια την ημέρα το πρώτο 
τρίμηνο του 2020 (σε σχέση με το πρώ-
το τρίμηνο του περασμένου χρόνου).

Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά εδώ 
και περισσότερο από δέκα χρόνια! Η 
πρόβλεψη της ΙΕΑ για την πετρελαϊκή 
παραγωγή το 2020 είναι η μικρότερη 
από το 2011, ενώ ήδη το 2019 η μειω-
μένη ζήτηση πετρελαίου στις χώρες 
του ΟΟΣΑ προκάλεσε τη μείωση της 
παγκόσμιας ζήτησης κατά 885 χιλιάδες 
βαρέλια την ημέρα, δηλαδή ένα ποσο-
στό της τάξης του 9% της ζήτησης των 
χωρών του ΟΟΣΑ.

Πέρα από τα παραπάνω, υπάρχει κι 
ένας ακόμα παράγοντας που πρέπει να 
λάβουμε υπόψη. Σύμφωνα με την τε-
λευταία μηνιαία έκθεση του ΟΠΕΚ για 
τις πετρελαϊκές αγορές (Monthly Oil 
Market Report, βλ. https://www.opec.
org/opec_web/en/publications/338.
htm), που δημοσιεύτηκε στις 17.2.20, 
το ποσοστό της κινέζικης ζήτησης 
καυσίμων όλων των τύπων (βενζινών, 
πετρελαίου, κηροζίνης, LPG) μόνο για 
τις μετακινήσεις υπερδιπλασιάστηκε 
μέσα σε 17 χρόνια, ανεβαίνοντας από 
το 5% του 2003 στο 12% το 2019. Αρα, 
η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της 
Κίνας (και των μετακινήσεων, φυσικά, 
λόγω του κοροναϊού) θα έχει αυξημένες 
επιπτώσεις στην παγκόσμια ζήτηση σε 
σχέση με αυτές που είχε παλαιότερα. 

Στόχος οι ΗΠΑ
Ετσι, ο ΟΠΕΚ πρότεινε μείωση της 

τάξης του 1,5% της παγκόσμιας πα-
ραγωγής, αλλά η Ρωσία αρνήθηκε. Το 
φαινομενικά παράδοξο της ρωσικής 
αντίδρασης στη μείωση της παραγωγής 
πετρελαίου, ώστε να μην κατρακυλή-
σουν οι τιμές (κάτι που ως καταναλωτές 
το επιθυμούμε, όχι όμως και τα πετρε-
λαϊκά μονοπώλια), εξηγείται από τους 
«Financial Times» (βλ. https://www.
ft.com/content/c1b899ec-5fe5-11ea-
b0ab-339c2307bcd4) με τον ανταγωνι-
σμό της Μόσχας με τους αμερικάνους 
πετρελαιοπαραγωγούς. Οι τελευταίοι 
θα καρπώνονταν τα περισσότερα οφέ-
λη από τη συγκράτηση των τιμών, αφού 
η παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου 
είναι ασύμφορη όταν το πετρέλαιο πω-

λείται σε χαμηλές τιμές. 
Ετσι, η Μόσχα βρήκε την ευκαιρία να 

κάνει ένα «ντάμπινγκ» στους Αμερικά-
νους, γνωρίζοντας ότι από τις χαμηλές 
τιμές θα βγει και αυτή ζημιωμένη, όχι 
όμως περισσότερο από τους Αμερικά-
νους! Το αποτέλεσμα ήταν μια τεράστια 
κατρακύλα των τιμών του πετρελαίου, 
που είχε να σημειωθεί από την εποχή 
του πρώτου πολέμου του Κόλπου (το 
1991), με το Μπρεντ να κατρακυλά στα 
32 με 33 δολάρια το βαρέλι την περα-
σμένη «μαύρη Δευτέρα», αφού είχε ήδη 
πέσει στα 45 την προηγούμενη Παρα-
σκευή!

Οι ανησυχίες για περαιτέρω μείωση 
(ίσως μέχρι και τα 20 δολάρια το βαρέ-
λι) αυξάνονται. Αυτό κι αν αποτελεί δι-
αστροφή του σύγχρονου καπιταλισμού! 
Αντί να πανηγυρίζουμε για τη μείωση 
των τιμών… ανησυχούμε! 

Νέος εμπορικός 
πόλεμος

Βρισκόμαστε έτσι μπροστά σε ένα 
νέο εμπορικό πόλεμο. Δεν έφτανε ο 
εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας, με τους 
δασμούς που επιβλήθηκαν σε πρώτη 
φάση στο αλουμίνιο και το χάλυβα, για 
να επεκταθούν και σε άλλα προϊόντα, 
ήρθε και ο πετρελαϊκός. Η Σαουδική 
Αραβία, λειτουργώντας ως το μακρύ 
χέρι των ΗΠΑ, πρότεινε τη μείωση της 
παραγωγής, την ίδια στιγμή που η πα-
ραγωγή στις ΗΠΑ όλο και αυξάνεται! 
Αυτό ήταν επόμενο να μην το δεχτεί 
η Μόσχα, αναγκάζοντας τη Σαουδική 
Αραβία να δηλώνει ότι θα παράγει όσο 
θέλουν οι πελάτες της.

Ομως, η Σαουδική Αραβία στριμώ-
χνεται από τις χαμηλές τιμές, ενώ η 
Ρωσία φαίνεται να τις αντέχει. Σύμφω-
να με το πρακτορείο Bloomberg, σε 
άρθρο του με τίτλο: «Σαουδική Αρα-
βία και Ρωσία πέφτουν σε έναν μακρύ 
και πικρό πετρελαϊκό πόλεμο τιμών» 
(https://www.bloomberg.com/news/
articles/2020-03-09/saudi-arabia-and-
russia-dig-in-for-a-long-bitter-oil-price-
war), η Ρωσία διαθέτει ένα «μαξιλάρι» 
150 δισ. δολαρίων, που της δίνει τη δυ-
νατότητα να καλύψει τη χασούρα από 
τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ακό-
μα κι αν αυτές πέσουν μεταξύ 25 και 30 
δολαρίων το βαρέλι, για τα επόμενα έξι 
με δέκα χρόνια. Αυτό δήλωσε ο υπουρ-
γός Οικονομικών της Ρωσίας. Φυσικά, 
σε έναν εμπορικό πόλεμο δεν μπορού-
με να βασιζόμαστε στα λεγόμενα της 
κάθε πλευράς, η οποία έχει κάθε λόγο 
να εμφανίζεται ισχυρότερη της άλλης.

Ωστόσο, η Ρωσία είναι μια ιμπερι-
αλιστική χώρα με πολύ μεγαλύτερη 
οικονομική και πολιτική δύναμη από 
τη Σαουδική Αραβία. Η τελευταία φαί-
νεται να ζορίζεται περισσότερο, αφού 
-σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα- το 
Ριάντ σκοπεύει να μεγιστοποιήσει την 
πετρελαϊκή του παραγωγή για να αντι-
σταθμίσει τις χαμηλές τιμές, φτάνοντας 
τα 12-13 εκατ. βαρέλια την ημέρα (από 
περίπου 10 εκατ. που είναι σήμερα), 
όπως ανακοίνωσε η σαουδαραβική 
Aramco την περασμένη Τετάρτη. Ομως, 
ακόμα και μία αύξηση κατά 20% της 
παραγωγής δεν πρόκειται να τη σώσει, 
αφού οι τιμές του πετρελαίου είναι οι 
μισές από αυτές που χρειάζεται η Σα-
ουδική Αραβία για έναν ισοσκελισμένο 
προϋπολογισμό. 

Προεόρτια;
Αν και κανείς δε μπορεί να προεξο-

φλήσει «πού θα κάτσει η μπίλια», είναι 
γεγονός ότι αυτά που βλέπουμε είναι 
τα προεόρτια μίας νέας κρίσης, τα 
πρώτα της βήματα. Αυτό πλέον αρχίζει 
να συνειδητοποιείται από τις «διεθνείς 
αγορές», δηλαδή από το διεθνές χρη-
ματιστικό κεφάλαιο. Μετά από δέκα 
χρόνια αναιμικής ανάκαμψης, με χα-
μηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, έκρηξης 
των κρατικών χρεών και βαθέματος των 
αντιδραστικών αλλαγών στον εργασια-
κό τομέα, πλησιάζει η ώρα για μια νέα 
«βουτιά» προς τα κάτω, χωρίς κανείς 
ακόμα να γνωρίζει πόσο βαθιά θα είναι. 

Το ότι θα υπάρξει αυτή η «βουτιά» εί-
ναι βέβαιο, από τη στιγμή που ο παγκό-
σμιος καπιταλισμός λειτουργεί άναρχα, 
ανισόμετρα και με γνώμονα το μέγιστο 
κέρδος και όχι τις ανθρώπινες ανάγκες. 
Αυτό γεννά μια τεράστια αντίθεση. Την 
αντίθεση μεταξύ των δυνάμεων της ερ-
γασίας και του κεφαλαίου, που γίνεται 
ολοένα και πιο άπληστο και επιθετικό, 
με στόχο να μειώσει το «εργατικό κό-
στος» (δηλαδή τα χρήματα που οι κα-
πιταλιστές… καταδέχονται να δώσουν 
στους μοναδικούς παραγωγούς του κοι-
νωνικού πλούτου) στο ελάχιστο δυνατό, 
προκειμένου να επικρατήσει επί των 
ανταγωνιστών του σε μια παγκόσμια 
αγορά που όλο και στενεύει.

Αυτό όμως είναι που στενεύει τον 
αδιέξοδο κύκλο. Γιατί η μείωση των ερ-
γατικών εισοδημάτων, σε συνδυασμό 
με τη μείωση των κοινωνικών δαπανών 
των κρατών (που βλέπουμε να γίνεται 
και στα πιο προηγμένα δυτικά κράτη), 
οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης. 
Από την άλλη, η τεράστια εξαθλίωση 
στις χώρες του λεγόμενου «τρίτου κό-
σμου», οι πόλεμοι και τα μεταναστευτι-
κά ρεύματα δεν οδηγούν σε αύξηση της 
κατανάλωσης άλλων εμπορευμάτων πέ-
ραν των όπλων (το εμπόριο των οποίων 
ανθεί, με τις ΗΠΑ να το έχουν αυξήσει 
κατά 23% μέσα σε πέντε χρόνια, βλ. 
https://www.msn.com/en-us/news/
world/us-has-increased-major-arms-
exports-by-23-percent-in-five-years-
watchdog/ar-BB10V1ov). Αυτό είναι που 
κάνει τους πολέμους μια πολύ επικερδή 
υπόθεση και δεν οδηγεί στην περιβόητη 
«ανάπτυξη» αλλά στην πιο εκτεταμένη 
καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων.

Αν ένα πράγμα εξακολουθεί να λεί-
πει, είναι η ταξική επαναστατική απά-
ντηση που θα δώσει τη χαριστική βολή 
σε ένα σύστημα που καταστρέφει τη 
σημαντικότερη παραγωγική δύναμη, 
τον ίδιο τον άνθρωπο, αντικαθιστώντας 
το με ένα σύστημα που στις σημαίες 
του δε θα έχει το σλόγκαν «όλο και λιγό-
τερα στον εργάτη, όλο και περισσότερα 
στον καπιταλιστή», αλλά την κατάργηση 
του συστήματος της μισθωτής σκλαβι-
άς και την αντικατάστασή του με ένα 
σύστημα στο οποίο τα μέσα παραγωγής 
θα είναι κοινωνική ιδιοκτησία με στόχο 
την ικανοποίηση των ανθρώπινων ανα-
γκών. Ουτοπία θα μας πουν, όμως αυτή 
η «ουτοπία» έγινε πράξη τον περασμένο 
αιώνα, έστω κι αν αυτή η πράξη έμεινε 
ανολοκλήρωτη, με την καπιταλιστική 
παλινόρθωση στα μέσα της δεκαετίας 
του ’60 να συκοφαντεί την κομμουνιστι-
κή ιδεολογία. Η οποία, ωστόσο, παρα-
μένει επίκαιρη όσο ποτέ.
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Σαδισμός, κυνισμός και 
αποκτήνωση
Ελεύθεροι σκοπευτές του ισραηλινού στρατού, που συμμε-

τείχαν στο μακέλεμα παλαιστίνιων διαδηλωτών δίπλα στα 
σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ, έδωσαν συνέντευξη στην ισρα-
ηλινή εφημερίδα «Haaretz», καυχώμενοι για τα εγκλήματα που 
διέπραξαν από θέση ισχύος σε βάρος αόπλων διαδηλωτών.

Ο στρατιώτης με το ψευδώνυμο Εδεν, πρώην ελεύθερος 
σκοπευτής, σε ερώτηση δημοσιογράφου της εφημερίδας, πώς 
έβλεπε τον εαυτό του σε σχέση με τους άλλους στρατιώτες της 
μονάδας του, δήλωσε: «Από την άποψη των χτυπημάτων, έχω 
τα περισσότερα στην μονάδα μου. Κοιτάξτε, περνάει ο φονιάς, 
έλεγαν οι συναδέλφοι μου. Πρέπει να καταλάβεις ότι πριν εμφα-
νιστούμε εμείς, τα γόνατα ήταν το πιο ανθεκτικό σημείο του σώ-
ματος. Υπάρχει μια ιστορία για έναν ελεύθερο σκοπευτή που είχε 
χτυπήσει 11 γόνατα και όλοι πίστευαν ότι κανείς δεν πρόκειται να 
σπάσει το ρεκόρ του. Τότε εγώ χτύπησα 7-8 γόνατα μέσα σε μια 
μέρα. Μέσα σε λίγες ώρες παραλίγο να σπάσω το ρεκόρ του»!

Ο Εδεν καυχιέται ότι έσπασε το «ρεκόρ γονάτων» στις 14 Μάρ-
τη του 2018, τη μέρα που ο στρατός των σιωνιστών δολοφόνησε 
62 Παλαιστίνιους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της «Πο-
ρείας της Επιστροφής» δίπλα στα σύνορα της Γάζας με το Ισρα-
ήλ: «Εκείνη τη μέρα, εγώ και ένας συνάδελφός μου που ήμασταν 
ζευγάρι στη μάχη είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό χτυπημάτων, συ-
νολικά 42. Ο συνάδελφός μου υποτίθεται ότι δε θα πυροβολούσε 
καθόλου, γιατί δεν ήταν μέσα στις αρμοδιότητές του. Του έδωσα 
όμως την ευκαιρία, γιατί πλησίαζε το τέλος της βάρδιας μας και 
δεν είχε καθόλου γόνατα. Στο τέλος θέλεις να φύγεις με την αί-
σθηση ότι έκανες κάτι στην υπηρεσία σου, δεν ήσουν ελεύθερος 
σκοπευτής μόνο κατά τη διάρκεια των ασκήσεων. Ετσι, μετά από 
μερικές βολές, του πρότεινα να αλλάξουμε. Χτύπησε 28 γόνατα 
εκείνη τη μέρα, θα έλεγα»!

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων της «Πορείας της Επιστρο-
φής», ο ισραηλινός στρατός υποτίθεται πως είχε εξουσιοδοτήσει 
τους ελεύθερους σκοπευτές του να στοχεύουν τους λεγόμενους 
«υποκινητές» ανάμεσα στους διαδηλωτές. Οπως αποδείχτηκε, 
έφτανε απλά να είσαι από την άλλη μεριά του συνοριακού φρά-
χτη για να γίνεις στόχος των πυρών του ισραηλινού στρατού, 
αφού βασική στόχευση των σιωνιστών ήταν να σπείρουν τον 
τρόμο στους παλαιστίνιους διαδηλωτές. Γι’ αυτό χτυπούσαν στο 
ψαχνό δολοφονώντας εκατοντάδες Παλαιστίνιους και τραυμα-
τίζοντας πολύ περισσότερους.

Από τα λόγια των ισραηλινών στρατιωτών φαίνεται καθαρά 
τι είναι οι Παλαιστίνιοι για τους σιωνιστές: Ζώα που οδηγούνται 
στο σφαγείο. Σαδισμός, κυνισμός και αποκτήνωση, είναι μερικά 
από τα βασικά χαρακτηριστικά του σιωνισμού, του σύγχρονου 
ναζισμού.

Συρία

Ο Ερντογάν έσκυψε τη μέση στη 
Ρωσία, αλλά ο πόλεμος δεν τελειώνει
Τα βρήκαν τελικά, όπως 

αναμενόταν, ο Ερντογάν 
με τον Πούτιν την Πέμπτη 5 
του Μάρτη, κατά την επίσκε-
ψη του πρώτου στη Μόσχα. 
«Χρήσιμο ηλίθιο» στα χέρια 
του Πούτιν αποκάλεσε ο βρε-
τανικός Γκάρντιαν τον Ερντο-
γάν (https://www.theguardian.
com/commentisfree/2020/
mar/07/syria-shoddy-
ceasefire-idlib--war-suffering-
syrians-erdogan-putin-russia-
turkey), χαρακτηρίζοντάς τον 
κάτι σαν «δούρειο ίππο» του 
Πούτιν στο ΝΑΤΟ, αφού ο 
Ερντογάν υπέκυψε στις ρω-
σικές απαιτήσεις, σύμφωνα 
με τις οποίες, ό,τι κέρδισε ο 
Ασαντ με ρωσική υποστήριξη 
αυτούς τους δυο μήνες που 
χτυπάει ανελέητα το Ιντλίμπ 
(το τελευταίο προπύργιο των 
αντικαθεστωτικών ανταρτών 
στη βορειοδυτική Συρία) του 
ανήκει και η εκεχειρία που επι-
τεύχθηκε δεν το αναιρεί. 

Για μια ακόμα φορά, προ-
βλέπονται κοινές περιπολίες 
ρωσικών και τουρκικών δυνά-
μεων στον αυτοκινητόδρομο 
Μ4 (που συνδέει τη δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Συρί-
ας, το Χαλέπι, με σημαντική 
οικονομική σημασία, με την 
παραλιακή πόλη Λατάκια), 
επιτρέποντας την κυκλοφορία 
εμπορευμάτων και ατόμων, 
όπως και στις προηγούμενες 
εκεχειρίες.

Ετσι, ο Ερντογάν κατάπιε 
αμάσητες τις απώλειες των 
60 στρατιωτών του κι έβαλε 
την ουρά στα σκέλια. Δεν μπο-
ρούσε, φυσικά, να κάνει κάτι 
διαφορετικό, όπως δεν μπο-
ρούσαν ούτε οι ΗΠΑ, που μπο-
ρεί να δυσαρεστήθηκαν με τη 
συμφωνία, τη δέχτηκαν όμως, 
θέλοντας και μη. Το μόνο που 
έκαναν ήταν να μπλοκάρουν 

το σχέδιο απόφασης του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 
υπέρ της συμφωνίας εκεχειρί-
ας, με το αιτιολογικό ότι αυτό 
είναι ακόμα πρόωρο.  

Η Ρωσία κερδίζει κατά κρά-
τος στη Συρία. Κι αυτό, παρά 
τα εγκλήματα πολέμου που δι-
απράττει, όπως αποκαλύπτει 
επιτροπή του ΟΗΕ στη Συρία 
(βλ. https://www.ohchr.org/
EN/HRBodies/HRC/Pages/
NewsDetail.aspx?NewsID= 
25638&LangID=E), σε έκθεση 
της οποίας αναφέρονται τα 
εξής: 

«Στη διακηρυχθείσα μάχη 
τους κατά της τρομοκρατίας, 
οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις 
εξαπέλυσαν εναέριες και επί-
γειες επιθέσεις στο βόρειο 
Ιντλίμπ, που σκότωσαν και 
τραυμάτισαν πολλούς πολίτες 
και κατέστρεψαν πολιτικές 
υποδομές, συμπεριλαμβανο-
μένων αγορών, στρατοπέδων 
εκτοπισμένων ατόμων και 
κυρίως νοσοκομείων. Αυτές 
περιλαμβάνουν επιθέσεις αδι-
ακρίτως κατά προστατευόμε-
νων πραγμάτων και τη χρήση 
πυρομαχικών διασποράς. Οι 
συνεχείς αεροπορικοί βομ-
βαρδισμοί σε τμήματα του βό-
ρειου Ιντλίμπ δεν άφησαν άλλη 
επιλογή στους πολίτες παρά 
να φύγουν. Η πλειοψηφία των 
948 χιλιάδων εκτοπισμένων 

πολιτών στα βορειοδυτικά είναι 
γυναίκες και παιδιά με χιλιάδες 
να στεγάζονται στην ύπαιθρο 
κατά τη διάρκεια των μηνών του 
σκληρού χειμώνα. Η κρίση στο 
Ιντλίμπ -όπου πάνω από τρία 
εκατομμύρια άνθρωποι είναι 
σήμερα απομονωμένοι– μετα-
τρέπεται σε μία ανθρωπιστική 
καταστροφή. Οικογένειες βρί-
σκονται συνεχώς κυνηγημένες 
και τα παιδιά παγώνουν από το 
κρύο μέχρι θανάτου».

Ο πόλεμος σίγουρα δεν τε-
λείωσε. Η εκεχειρία θα σπάσει 
ξανά κάποια στιγμή, μέχρι ο 
Ασαντ να επικρατήσει διά πυ-
ρός και σιδήρου στο Ιντλίμπ. 
Θα είναι μία πύρρειος νίκη, 
με ρωσικές πλάτες, μακελεύ-
οντας τον ίδιο του το λαό, που 
μέχρι στιγμής έχει πληρώσει 
βαρύ φόρο αίματος (πάνω 
από 380 χιλιάδες οι νεκροί) και 
έχει μετατραπεί σε πρόσφυ-
γας, αφού ο μισός πληθυσμός 
έχει εγκαταλείψει τα σπίτια 
του. Είναι ένας πόλεμος άδι-
κος απ’ όλες τις πλευρές που 
γίνεται στο πλαίσιο του ευρύ-
τερου ενδο-ιμπεριαλιστικού 
ανταγωνισμού Ρωσίας-ΗΠΑ, 
με τη Ρωσία για πρώτη φορά 
μετά από πολλά χρόνια να 
παίζει σημαντικό ρόλο στις 
εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, 
όχι όμως για χάρη των λαών 
που συνεχίζουν να υποφέρουν.

Η Ρωσία στήριξε το δικτά-
τορα Ασαντ, όπως οι ΗΠΑ 
παλαιότερα στήριζαν χούντες 
στη Λατινική Αμερική. Αν ο 
Ασαντ δεν είχε ρωσικές πλά-
τες, πιθανότητα θα είχε πέσει, 
όπως ο Καντάφι στη Λιβύη, 
ο Μουμπάρακ στην Αίγυπτο 
και ο Μπεν Αλί στην Τυνησία. 
Από την άλλη, η αντιπολίτευση 
εναντίον του είτε στηρίχθηκε 
στους Αμερικάνους (όπως οι 
Κούρδοι), είτε στην Τουρκία 
(όπως ο Ελεύθερος Συριακός 
Στρατός), είτε στο ISIS (με κα-
θαρά μεσαιωνικά θεοκρατικά 
χαρακτηριστικά και απουσία 
ψήγματος ταξικής επαναστα-
τικής πολιτικής), που αποτέλε-
σε τον πολυπόθητο σάκο του 
μποξ για όλους.

Πώς όμως να υπάρξει αντι-
ιμπεριαλιστική πολιτική δύνα-
μη στη Συρία, τη στιγμή που 
οι σοσιαλιστικές ιδέες συκο-
φαντήθηκαν πριν από πολλά 
χρόνια, όταν με τη «σοβιετική» 
κάλυψη τα κράτη του «μη καπι-
ταλιστικού προσανατολισμού», 
όπως η Συρία, κατάφερναν να 
σπεκουλάρουν με το σοσιαλι-
σμό, διαλύοντας τα κομμουνι-
στικά κόμματα; Το Κομμουνι-
στικό Κόμμα Συρίας εντάχθη-
κε στο «εθνικό προοδευτικό 
μέτωπο», υπό την ηγεσία του 
Μπάαθ (του «σοσιαλιστικού» 
κόμματος που βρίσκεται ακό-
μα και σήμερα στην εξουσία) 
και της δυναστείας Ασαντ. 
Ο αραβικός εθνικισμός, στο 
πλαίσιο της σοσιαλ-ιμπερια-
λιστικής πολιτικής του «σοβιε-
τικού» κρατικού καπιταλισμού 
των δεκαετιών του ’70 έως την 
πτώση του, οδήγησε στη σημε-
ρινή κατάσταση. Το καθεστώς 
Ασαντ είναι ένα καθεστώς 
που σαπίζει, όμως παραμένει 
στην εξουσία διά πυρός και 
σιδήρου.

Εμπλοκή της Αιγύπτου στη Λιβύη

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι 
θα σχηματίσει μια νέα 

μονάδα ειδικών δυνάμεων, 
που θα ενταχθεί στο πολεμικό 
ναυτικό της, η οποία πρόκειται 
να συνεργαστεί με τον Λιβυκό 
Εθνικό Στρατό του στρατηγού 
Χαλίφα Χαφτάρ στη Λιβύη, 
στοχεύοντας να εμποδίζει 
την πρόσβαση των τουρκικών 
πλοίων στα λιβυκά λιμάνια, 
που ανεφοδιάζουν με πολεμι-
κό υλικό και μισθοφόρους τον 
στρατό του Γενικού Εθνικού 
Κογκρέσου, τον ένα από τους 
δυο βασικούς πόλους εξουσί-
ας με έδρα την πρωτεύουσα 
της χώρας, Τρίπολη. Η κίνη-
ση αυτή είναι η πρώτη άμεση 
εμπλοκή της Αιγύπτου στον 
πόλεμο της Λιβύης.

Η αιγυπτιακή χούντα του Σί-

σι μαζί με την πλειοψηφία των 
αραβικών καθεστώτων της ευ-
ρύτερης περιοχής, της Μέσης 
Ανατολής και του Περσικού 
Κόλπου, στηρίζουν τον Χα-
φτάρ και την προσπάθειά του 
να καταλάβει την Τρίπολη, εδώ 
και πολύ καιρό, ενώ το Γενικό 
Εθνικό Κογκρέσο στηρίζεται 
σχεδόν αποκλειστικά από την 
Τουρκία παίρνοντας ως αντάλ-
λαγμα τα δικαιώματα έρευνας 
και εκμετάλευσης υποθαλάσ-
σιων κοιτασμάτων πετρελαίου 
και φυσικού αερίου.

Στο μεταξύ, μια μέρα μετά 
το ταξίδι-φιάσκο του Ερντο-
γάν στις Βρυξέλλες, η Μέρκελ 
δέχτηκε με κάθε επισημότητα 
στο Βερολίνο τον Χαφτάρ, ο 
οποίος προηγουμένως είχε 
περάσει και από το Παρίσι, 

όπου συναντήθηκε με τον 
Μακρόν. Ο Χαφτάρ έχει ήδη 
την υποστήριξη της Ρωσίας, 
η οποία -πέραν των άλλων- 
ανέκοψε και τον εφοδιασμό 
των δυνάμεων του Σάρατζ με 
μισθοφόρους που μετέφερε 
η Τουρκία από το Ιντλίμπ. Ο 
Χαφτάρ άνοιξε πρεσβεία της 
«δικής του» Λιβύης στη Δαμα-
σκό και κάλεσε τον Ασαντ σε 
συνεργασία, κίνηση η οποία 
έχει ασφαλώς τη στήριξη της 
Μόσχας και «ανάβει τα λαμπά-
κια» του Ερντογάν, που έχει 
επενδύσει πολλά στη στήριξη 
της «Λιβύης» του Σάρατζ.

Εκτός από τις ιμπεριαλιστι-
κές δυνάμεις που έχουν εμπλα-
κεί στον πόλεμο της Λιβύης για 
τον έλεγχο των τεράστιων κοι-
τασμάτων πετρελαίου, πλέον 

στο παιχνίδι μπαίνουν μαζικά 
και περιφερειακές δυνάμεις, 
με στόχο μερίδιο από την πί-
τα του ορυκτού πλούτου της 
χώρας και την ενίσχυσή τους 
ως παραγόντων στην ευρύτερη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής 
και της Βόρειας Αφρικής. Η 
χώρα έχει μετατραπεί σε ερεί-
πια και για τη μεταπολεμική 
της ανοικοδόμηση θα ξεπου-
ληθεί ένα μεγάλο μέρος του 
πλούτου της, ενώ παράλληλα 
οι ντόπιοι φύλαρχοι έχουν 
αναλάβει να ανακόπτουν τις 
μεταναστευτικές ροές προς 
την Ευρώπη για λογαριασμό 
των ευρωπαίων ιμπεριαλιστών, 
δημιουργώντας εφιαλτικές 
συνθήκες για όποιον επιλέξει 
να περάσει στην Ευρώπη μέσω 
Λιβύης.

Μέχρι το 2036 ο Πούτιν

Το 2036, ο Πούτιν θα είναι 
84 ετών. Τότε σκέφτεται 

να εγκαταλείψει την εξουσία, 
αν και μ' αυτόν κανένας δεν 
μπορεί να είναι σίγουρος (έχει 
και πολύ καλή υγεία στα 68 που 
βρίσκεται σήμερα).

Πριν από λίγο καιρό, με 
κάποιες αλλαγές που έκανε 
(νέος πρωθυπουργός, δημι-
ουργία ενός «εθνικού συμβου-
λίου») έδωσε την εντύπωση 
ότι προσανατολίζεται στην 
αποχώρησή του από την προ-
εδρία, μόλις ολοκληρώσει και 
τη δεύτερη συνεχή θητεία του 
(τέταρτη συνολικά) και να περι-
οριστεί σε ρόλο σκιώδους ηγέ-
τη. Είτε αυτό ήταν μπλόφα είτε 

ήταν η αρχική σκέψη και μετά 
επικράτησαν άλλες, σημασία 
έχει ότι ο Πούτιν ανακοίνωσε 
το «δεν πάω πουθενά, εδώ θα 
μείνω» με τρόπο εντυπωσιακό.

Η Βαλεντίνα Τερεσκόβα, η 
πρώτη γυναίκα αστροναύτης 
και βουλευτίνα με το κόμμα 
του Πούτιν, πρότεινε είτε να 
καταργηθεί το όριο των δύο 
θητειών για τον πρόεδρο είτε 
να υπάρξει ειδική συνταγμα-
τική παρέκκλιση μόνο για τον 
Πούτιν! Ακολούθησε νομοσχέ-
διο που εγκρίθηκε με 382 «ναι», 
0 «όχι» και 44 «παρών»! Η αστι-
κή τάξη της Ρωσίας θέλει τον 
Πούτιν της. Κι έχει κάθε λόγο 
να τον θέλει.
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Ταξική διαχείριση της 
επιδημίας

Μπορεί κάποιοι συριζαίοι να πετάνε παπάρες 
περί ταξικού κοροναϊού, σερβίροντας τη μπάλα 
στα καρτάλια της αστικής προπαγάνδας, να μας 
σερβίρουν τις δικές τους αταξικές παπάρες («όλοι 
στο ίδιο σκάφος βρισκόμαστε, πλούσιοι και φτωχοί» 
και τα παρόμοια), όμως η πραγματικότητα άλλα 
αποκαλύπτει.

Ο κοροναϊός, όπως και κάθε ιός, δεν είναι 
βέβαια ταξικός. Ομως η διαχείριση της επιδημίας 
του είναι απόλυτα ταξική. Κι επειδή πρόκειται για 
ζήτημα υγείας, αυτή η ταξικότητα ισοδυναμεί με 
βαρβαρότητα, με έγκλημα.

Ας δούμε, εντελώς συνοπτικά, μερικές βασικές 
πλευρές αυτής της ταξικότητας.

u ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: Αν η ιμπεριαλιστική Κίνα 
έχει τη δικαιολογία του αιφνιδιασμού από τον νέο 
κοροναϊό, επειδή πρωτοεμφανίστηκε αιφνιδίως και 
απροειδοποίητα σε μια επαρχία της και αναγκαστικά 
(έτσι λένε) υπήρξαν απώλειες, μέχρι να βρεθεί 
τρόπος ελέγχου, τι δικαιολογία έχει η ιμπεριαλιστική 
Ιταλία, η έβδομη σε δύναμη καπιταλιστική οικονομία 
του πλανήτη, η οποία έπρεπε να είναι πλήρως 
προετοιμασμένη, αλλά βλέπουμε τον ιό να θερίζει 
ηλικιωμένους και ασθενείς και τους γιατρούς 
της να δηλώνουν επίσημα ότι λειτουργούν σαν 
να βρίσκονται υπό συνθήκες πολέμου, δηλαδή 
επιλέγοντας ποιους ασθενείς θ' αφήσουν να 
πεθάνουν αβοήθητοι και σε ποιους θα παράσχουν 
την απαραίτητη περίθαλψη;

Ακούμε και διαβάζουμε ότι «τους ξέφυγε». Αυτό 
είναι αλήθεια, όμως γιατί τους ξέφυγε; Γιατί δεν 
ήθελαν να διασαλεύσουν τις μπίζνες στη βόρεια 
Ιταλία και ιδιαίτερα στο Μιλάνο, την πόλη της μόδας, 
του τουρισμού και των κάθε είδους βιομηχανικών 
εκθέσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να μην πάρουν 
οποιοδήποτε μέτρο, να μην κάνουν προειδοποιήσεις 
στον πληθυσμό και τα εκατομμύρια των επισκεπτών 
της περιοχής. Υπήρχε λόγος, λοιπόν, που τους ξέφυγε 
και δεν μπόρεσαν να μαζέψουν την κατάσταση.

Γιατί δεν μπόρεσαν να μαζέψουν την κατάσταση 
και μετρούν δεκάδες νεκρούς κάθε μέρα; Γιατί είχαν 
διαλύσει το δημόσιο σύστημα υγείας και παράλληλα 
δεν πήραν κανένα -έκτακτο έστω- μέτρο ενίσχυσής 
του, ενόψει επιδημίας.

Η Σίλβια Σκιορέλι Μπορέλι, ανταποκρίτρια του 
«Politico» στη Ρώμη, περιέγραψε με δραματικό τρόπο 
την κατάσταση που βρήκε στο οικογενειακό τραπέζι, 
όταν επισκέφτηκε τη γενέτειρά της στο Αμπρούτσο. 
Ο πατέρας της, δήμαρχος σε μια μεσαίου μεγέθους 
πόλη, της μίλησε για την πλήρη υποβάθμιση των 
νοσοκομείων της περιοχής, για λόγους μείωσης των 
δημόσιων δαπανών, με αποτέλεσμα να αδυνατούν 
πλέον να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
επιδημίας.

Και στην πρώτη και στη δεύτερη φάση, και όταν 
η επιδημία εξαπλώθηκε επειδή δεν πάρθηκαν τα 
αναγκαία μέτρα και όταν τα νοσοκομεία άρχισαν 
να κάνουν επιλογή ασθενών, αφήνοντας τους πιο 
ηλικιωμένους και τους πιο βαριά νοσούντες να 
πεθάνουν, επειδή ούτε οι κλίνες ΜΕΘ επαρκούν ούτε 
το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, δε θα δυσκολευτεί 
κανείς να διακρίνει το κέρδος των καπιταλιστών από 
τη μια, τη δημοσιονομική λιτότητα από την άλλη.

Αν αυτό δεν είναι ταξική διαχείριση μιας επιδημίας, 
τότε οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους.

u ΖΗΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Τι έγινε στη χώρα μας 
τις τρεις-τέσσερις προηγούμενες εβδομάδες; 

στο ψαχνό

Περί γαϊδουριάς
«Γαϊδουριά» είχε χαρακτηρίσει ο Μό-

σιαλος την πραγματοποίηση των καρνα-
βαλιών, αλλού (όπως στην Πάτρα) άτυπα 
και αλλού (όπως στον Τύρναβο) με κάθε 
επισημότητα. Εμείς τώρα πώς πρέπει να 
χαρακτηρίσουμε το πρωτόκολλο του Μό-
σιαλου, του Τσιόδρα και των υπόλοιπων, 
βάσει του οποίου ο ΕΟΔΥ αρνήθηκε δυο 
φορές επίσημα αιτήματα γιατρών (της 
Αμαλιάδας και της Πάτρας) να εξετα-
στεί ο άνθρωπος που πρώτος εμφάνισε 
συμπτώματα Covid-19; Σύμφωνα με το 
«πρωτόκολλο», το Ισραήλ θεωρούνταν 
ασφαλής χώρα. Ετσι, τα αιτήματα των 
γιατρών υποτάχτηκαν στο «πρωτόκολλο». 
Ο άνθρωπος νόσησε βαριά, μαζί μ' αυτόν 
είχαν νοσήσει άλλοι 21 άνθρωποι, οι οποί-
οι κυκλοφορούσαν επί μέρες ανενόχλητοι 
και μετέδιδαν -εν αγνοία τους- τον ιό και 
σε άλλους με τους οποίους έρχονταν σε 
επαφή. 

Γιατροί είχαν υποβάλει τα αιτήματα 
ελέγχου, όχι τίποτα σκιτζήδες. Γιατροί 
που κάτι είδαν, κάτι υποψιάστηκαν και εν 
τέλει αποδείχτηκε πως είχαν δίκιο. Ομως, 
η γαϊδουριά των εμπνευστών του «πρω-
τοκόλλου» οδήγησε στην απόρριψη των 
αιτημάτων τους. Δεν πρόκειται μόνο για 
γραφειοκρατική αντίληψη. Πρόκειται για 
τη βαθύτατη περιφρόνηση που τρέφουν 
οι καρεκλοκένταυροι τύπου Μόσιαλου 
και σίας για τους μάχιμους γιατρούς της 
κλινικής πράξης.

Ψιλο-προβοκάτορες
Τις πρώτες μέρες μετά τη γνωστοποίη-

ση της προσβολής του 66χρονου από την 
Αμαλιάδα και επειδή αυτός νοσηλευόταν 
στο νοσοκομείο του Ρίου, μιλούσαν για 
«κρούσμα κοροναϊού στην Πάτρα», υπο-
νοώντας ότι μπορεί να φταίει και το καρ-
ναβάλι. Κάποιοι δημοσιορουφιάνοι, μάλι-
στα, το έλεγαν ανοιχτά και με χαιρεκακία: 
«καρναβάλια μου θέλατε». Μέχρι που 
αποκαλύφθηκε ότι ο άνθρωπος δεν είχε 
καμιά σχέση με τα καρναβάλια (από την 

κατεχόμενη Ιερουσαλήμ είχε γυρίσει) 
κι ότι και ο ίδιος και οι γιατροί στους 
οποίους προσέφυγε ενήργησαν με τα-
χύτητα και ευσυνειδησία (ας όψονται 
τα «πρωτόκολλα» του Μόσιαλου και 
του Τσιόδρα), οπότε το βούλωσαν.

Γιατί, όμως, τόση μανία μ' εκείνους 
που αγνόησαν την απαγόρευση (και 
την απειλή βαριάς ποινής) και καρ-
ναβαλίστηκαν; Γιατί δεν ανέχονται 
την ανυπακοή. Ακόμα κι αν αφορά τη 
συμμετοχή σε μια πολιτικά ανώδυνη 
γιορτή. Είναι οπαδοί του δόγματος 
«πετάει ο γάιδαρος». 

Λογική καταστολής
Και μιας και μιλάμε γι' αυτό το 

γεγονός, ας κάνουμε και μια άλλη 
σύγκριση. Με τρεις μήνες φυλάκιση 
απειλεί ο έκτακτος ιταλικός νόμος 
(που ξέρουμε υπό τι δραματικές 
συνθήκες φτιάχτηκε) όσους ταξιδέ-
ψουν από τις περιοχές που τέθηκαν 
σε καραντίνα προς άλλες περιοχές 
της Ιταλίας. Με δύο χρόνια φυλακή 
απειλούσε η Κοινή Υπουργική Από-
φαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη 
(καθ' υπόδειξη των  Μόσιαλων) 
όσους θα έπαιρναν μέρος σε καρ-
ναβάλι (όταν στην Ελλάδα είχαμε 
μόνο τρία κρούσματα)! Ακόμα και 
σ' αυτό το ζήτημα έδειξαν την κατα-
σταλτική λογική που τους διαπερνά.

Συριζαϊκός σκασμός
Εκπληκτική τοποθέτηση από τη 

βουλευτίνα Εβρου του ΣΥΡΙΖΑ 
Αναστασία Γκαρά, σχετικά με το 
ζήτημα της ύπαρξης νεκρού στον 
Εβρο (ένας υπάρχει σίγουρα, το 
πιθανότερο είναι να υπάρχουν 
και δύο). Η Γκαρά -εμμέσως πλην 
σαφώς- μας καλεί να βγάλουμε το 
σκασμό και να πιστεύουμε μόνο 
ό,τι λένε η αστυνομία, ο στρατός 
και η κυβέρνηση Μητσοτάκη!

«Εχει διαψευστεί επίσημα από 

Ο καπιταλισμός σκοτώνει
«Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαί-νει εδώ. Μείνετε στο σπίτι. Αναγκαζόμαστε να επιλέγουμε ποιον θα κουράρουμε και ποιον όχι. Αποφασίζεται με βάση την ηλικία και την κατάσταση της υγείας. Οπως στον πόλεμο». 

Η δραματική έκκληση έγινε -μέσω της «Corriere della Sera»- από τον Κριστιάν Σαλαρόλι, αναισθησιολόγο διευθυντή στο Νοσοκομείο «Πάπας Ιωάννης ΙΓ'» του Μπέργκαμο. Αντιλαμβάνεστε τι αποκαλύ-πτει. Δεν μπορούν να περιθάλψουν όλους τους προσβληθέντες από τη νόσο Covid-19 και επιλέγουν ποιους θα εγκαταλείψουν! Τους μεγαλύτερους στην ηλικία κι εκείνους με την πιο σοβαρή κατάσταση.
Πώς όμως έφτασε μια ιμπεριαλιστική χώ-ρα, όπως η Ιταλία, στο σημείο να μη μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιδημία, η οποία ήταν σίγουρο ότι ερχόταν; Πώς έγινε και απέτυχε και στα δύο σκέλη, πρώτον στο σκέλος της συγκράτησης του ρυθμού εξάπλωσης και δεύτερον στο σκέλος της προετοιμασίας για αποτελεσματική θεραπεία όλων όσων νοσήσουν;

Δε συνέβη κανένα ατύχημα. 'Η, αν θέλε-τε, συνέβη ένα προδιαγεγραμμένο ατύχη-μα. Με τα μέτρα σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας που εφαρμόζονται στη χώρα, πού να βρεθούν κονδύλια για να στηθεί ένας μηχανισμός συγκράτησης του ρυθ-μού εξάπλωσης (αφήστε που θα έπρεπε να συμμετάσχουν και οι καπιταλιστές, παίρνο-ντας μέτρα στις βιομηχανίες και τις λοιπές επιχειρήσεις τους, που ανθούν στον ιταλικό βορρά, κι αυτό μειώνει τα κέρδη). Και πού να βρεθούν κονδύλια για να διατεθούν για την ταχεία συγκρότηση ενός έκτακτου νοσοκομειακού μηχανισμού περίθαλψης, ικανού να αντιμετωπίσει το «φορτίο» που θα ερχόταν σε λίγο χρόνο; Αφησαν το νο-σοκομειακό σύστημα όπως ήταν.
Οπου και να κοιτάξεις, στο ίδιο συμπέ-ρασμα θα καταλήξεις: ο καπιταλισμός σκο-τώνει.

ΚΟΝΤΡΕΣ

EΓΚΛΗΜΑΤΑ. Το βίντεο σε αφήνει άφωνο. Εγκλήματα πολέμου σε καιρό ειρήνης. Συνοριακή γραμμή στον Εβρο. Από τη μια πρό-
σφυγες, από την άλλη τα ΜΑΤ. Ενα στρατιωτικό όχημο τρέχει κατά μήκος του φράχτη από την ελληνική πλευρά. Ακολουθεί ένα τρακτέρ 
με ψεκαστικό που ψεκάζει τους πρόσφυγες από την άλλη μεριά των συνόρων. «Ψέκασέ τα τα πουσταριά», «σαν τα ποντίκια τρέχουνε», 
ακούγονται τα σχόλια από εκείνους που παρακολουθούν και απαθανατίζουν τη σκηνή. ΜΑΤάδες μάλλον, αν κρίνουμε από την τοπο-
γραφία του βίντεο. Με τι τους ψέκαζε; Σίγουρα όχι με νερό, γιατί ψέκαζε με μορφή ανοιχτού σπρέι και θα ήταν σαν να τους δρόσιζε. 
Με κάποιο φάρμακο που χρησιμοποιείται στις καλλιέργειες; Το πιθανότερο. Ακόμα κι αν το είχε αραιώσει, και πάλι ήταν ψεκασμός 
με δηλητήριο. Γι' αυτό μιλάμε για έγκλημα. Το οποίο εκτυλισσόταν μπροστά στα μάτια των ΜΑΤ. Ισως και αξιωματικών του στρατού, 
που δε φαίνονται στο πλάνο. Σίγουρα δεν ήταν προσωπική πρωτοβουλία κάποιου αγρότη. Δεν ξέρουμε ποιανού ήταν η ιδέα, όμως το 
τρακτέρ δε θα μπορούσε να προσεγγίσει το φράχτη και να πηγαίνει για τόση ώρα παράλληλα με τη συνοριογραμμή. Οι διεστραμμένοι 
εγκέφαλοι διδάσκονται από τους σιωνιστές μακελάρηδες, τους πιο στενούς συμμάχους του ελληνικού κράτους.
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τις ελληνικές Αρχές. Εγώ θεσμικά και υπεύθυνα υπερασπίζομαι 
αυτό. Δεν θέλω να μπούμε σε μια συζήτηση των αληθινών ή ψευ-
δών ειδήσεων. Είναι επικίνδυνο να μιλάμε για νεκρό που το αμφι-
σβητούμε από την στιγμή που υπάρχει διάψευση. Από την πρώτη 
μέρα λέμε ότι έχουμε ένα οργανωμένο κράτος δικαίου, η ευθύνη 
της φύλαξης των συνόρων βρίσκεται στις Αρχές του κράτους: 
αστυνομία και ένοπλες δυνάμεις και οι πολίτες αυτόκλητα δεν 
μπορούν να παρεμβαίνουν παρά μόνο αν ζητηθεί από τις αρχές 
του κράτους. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε κάθε 
κίνηση που κάνει ο καθένας ή σε καθετί που λέει ακόμα και στο 
δημόσιο λόγο προκειμένου μια ατυχής κίνηση, μια ατυχής δράση 
να μην καταλήξει σε βάρος της χώρας μας. Γι΄ αυτό χρειάζεται 
εμπιστοσύνη στην Αστυνομία και τον Στρατό»!

Δραματική διάψευση
Η διάψευση της Γκαρά ήρθε από κόσμο κάθε άλλο παρά εχθρι-

κό προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που διέμεναν στην κατάληψη στέγης 
City Plaza έδωσαν το ονοματεπώνυμο και τη φωτογραφία ενός 
δικού τους ανθρώπου που έπεσε νεκρός στον Εβρο:

«Αποχαιρετούμε το φίλο μας Μουχάμαντ Γκουλζάρ, που χάθηκε 
στα σύνορα του Εβρου. Τρεις μέρες πριν, ακούσαμε τις φήμες για 
την ύπαρξη δεύτερου νεκρού στα σύνορα. Πώς να φανταστούμε 
ότι θα ‘ταν ο φίλος μας; Πώς μπορούσε κάτι τέτοιο να συμβεί; Και 
χθες ήρθαν τα πρώτα μηνύματα. Η γυναίκα του στο ρεπορτάζ του 
Sky News. Μακρινό πλάνο, έξω από το ξενοδοχείο, μοιρολογάει 
και κλαίει. Μάθαμε μετά πως για αυτήν πέρασε ξανά τα σύνορα, 
αυτή τη φορά από την Ελλάδα στην Τουρκία και πίσω στο Πακι-
στάν. Για να τη φέρει και να ζήσουν εδώ μαζί. Την περασμένη 
Τετάρτη, τα ξημερώματα, ο φίλος μας Μουχάμαντ, ο Μουχάμαντ 
από το 611, πυροβολήθηκε, απλά και μόνο επειδή είναι μετανάστης. 
Ενας αθώος άνθρωπος που πάλευε να ζήσει σαν άνθρωπος και 
που τον ονόμασαν “εχθρό” και “εισβολέα” της Ευρώπης. Ενας 
άμαχος πολίτης που του έριξαν σαν να ‘ταν ζώο»…

Γελοιότητες
Σε καθημερινή βάση, το υπουργείο Προ-Πο δίνει αριθμό παρά-

νομων εισόδων που απετράπηκαν στον Εβρο και αριθμό συλλή-
ψεων. Μιλάμε για ακρίβεια μονάδας! Μια μέρα, για παράδειγμα, 
ανακοίνωσαν ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν αποτρέψει 27.823 
παράνομες εισόδους και είχαν συλλάβει 220 άτομα. Εντάξει, οι 
συλλήψεις εύκολα μετριούνται, οι απόπειρες όμως πώς μετρι-
ούνται; Γελάει ο κόσμος. Ο Τ. Παππάς έγραψε στην ΕφΣυν ότι 
ρώτησε κορυφαίο υπουργό να του πει το μυστικό κι αυτός του 
απάντησε «να ρωτήσεις τον αρμόδιο υπουργό». Μ' άλλα λόγια, 
μιλούν για κατόρθωμα του Χρυσοχοΐδη. Στη σύσκεψη της εφη-
μερίδας μας, πάντως, ο Πάπιας έκοψε τα γέλια όσων σχολίαζαν 
το θέμα, αποκαλύπτοντας τον τρόπο που γίνεται η καταμέτρηση: 
μετράνε τα πόδια και διαιρούν διά δύο!

Μπίζνες και βλακεία
Το ΝΒΑ, το επαγγελματικό πρωτάθλημα-σόου μπάσκετ στις 

ΗΠΑ, εξέδωσε οδηγία προς τους παίκτες να αποφεύγουν το high 
five. Δηλαδή, τον πανηγυρισμό με τη γνωστή αθλητική χειραψία. 
Φυσικά, οι αγώνες διεξάγονται κανονικά, με τα γήπεδα φουλ από 
θεατές που πληρώνουν το πανάκριβο εισιτήριο και με όλη την υπό-
λοιπη μπίζνα που κινείται γύρω από το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. 
Ετσι, οι διοικούντες το ΝΒΑ συναγωνίζονται σε βλακεία τους Μό-
σιαλο, Τσιόδρα, Κικίλια και σία, που απαγόρευσαν τα καρναβά-
λια, όχι όμως και την παρουσία θεατών σε αθλητικούς αγώνες και 
θαμώνων σε κλαμπ, συναυλίες, σκυλάδικα κτλ. Το high five είναι η 
πιο «αθώα» επαφή μεταξύ παικτών στο μπάσκετ. Οι παίκτες μαρ-
κάρουν κολλώντας το σώμα τους σ' αυτό του αντίπαλου, πηδούν 
για να κόψουν σε απόσταση εκατοστών από τον αντίπαλο, κάνουν 
φάουλ με βίαιες επαφές κτλ. Το high five τους μάρανε;

ΥΓ. Σαν καλοί μπίζνεσμεν, μόλις έσκασε το πρώτο κρούσμα 
σε παίχτη, έβαλαν λουκέτο στο μαγαζί για να προστατεύσουν 
το εμπόρευμα.

Μαργαριταροϊός
Εκτός από το γνωστό κοροναϊό, υπάρχει και ο μαργαριταρο-

ϊός. Προσβάλλει κατά προτίμηση δημόσια πρόσωπα, τα οποία 
-ως δημόσια- δημοσιολογούν, πετώντας μαργαριτάρια που έτσι 
και τα φας κατακούτελα κινδυνεύεις να χάσεις κάνα μάτι (εξ ου 
και το παροιμιώδες επιφώνημα: «ωχ! το μάτι μου»). Ενας από 
τους νεότερους φορείς του μαργαριταροϊού είναι και η Κατερίνα 
Νοτοπούλου, βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ και δημοτική σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης, τέως επικεφαλής του Γραφείου Πρωθυπουργού 
στη «νύμφη του Θερμαϊκού». Είναι δε από τους πλέον επικίνδυ-
νους φορείς του μαργαριταροϊού, διότι αρπάζει το πληκτρολόγιο 
του κινητού και εξαπολύει τα μαργαριτάρια της επί δικαίους και 
αδίκους, απειλώντας την υγεία των ματιών μας και των νεύρων 
μας, καθώς και την ακεραιότητα της κόμης μας.

«Η εγρήγορση και η εκπόνηση στρατηγικής για την προστασία 
του Τουρισμού έπρεπε να είχε εκπονηθεί εχθές», έγραψε σε πρό-
σφατη ανάρτησή της! Μα καλά, τόσο δύσκολο είναι για το κόμμα 
της να… εκπονήσει μια εγρήγορση ώστε να μη μας ταλαιπωρεί η 
εκλεκτή του; Ζητάμε πολλά;

Από τη μια τα επεισόδια στον Εβρο και 
το Αιγαίο και η πολεμική επιχείρηση 

εναντίον των προσφύγων, από την άλλη η 
απειλή πανδημίας Covid-19, πέρασαν σε 
δεύτερη μοίρα οι εξελίξεις στο σκάνδαλο 
της διαπλοκής (όπως έχει εξελιχθεί πλέ-
ον η έρευνα για το σκάνδαλο Novartis). 
Κι όμως, τα λίγα που μεσολάβησαν ήρ-
θαν να επιβεβαιώσουν το συμπέρασμα 
ότι όλοι τους (αστοί πολιτικοί, εκδότες, 
καπιταλιστές, δικαστικός μηχανισμός) 
κολυμπούσαν και εξακολουθούν να κο-
λυμπούν στο βόθρο με τα περιττώματα.

u Η Τουλουπάκη και οι βοηθοί της 
Ντζούρας και Μανώλης, ανώτεροι ει-
σαγγελείς και οι τρεις, καλούνται από 
τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
Ζαχαρή να καταθέσουν ανωμοτί ως ύπο-
πτοι τέλεσης αδικημάτων. Ο Ζαχαρής δι-
ενεργεί προκαταρκτική εξέταση με βάση 
τις μηνύσεις που υπέβαλαν εναντίον του 
τρίο της εισαγγελίας κατά της Διαφθο-
ράς τρία πολιτικά πρόσωπα. Και οι τρεις 
εισαγγελείς ζήτησαν προθεσμία για το 
τέλος του Μάρτη, προκειμένου να κατα-
θέσουν έγγραφα υπομνήματα παροχής 
εξηγήσεων.

Η εξέλιξη είναι ασφαλώς ονειδιστική 
για την Τουλουπάκη και τους βοηθούς 
της, όμως δεν προεξοφλεί τίποτα. Επα-
ψε ο ανώτατος δικαστικός μηχανισμός 
να προσφέρει στήριξη στην εισαγγελέα 
κατά της Διαφθοράς; Κινείται κάποιο 
κομμάτι αυτού του μηχανισμού που 
συνδέεται με τον Σαμαρά; 'Η πρόκειται 
απλώς για μια κίνηση-φερετζέ, που θα 
καταλήξει στην τοποθέτηση των τριών 
μηνύσεων στο αρχείο; Θα το μάθουμε 
όταν ο Ζαχαρής ολοκληρώσει την προ-
καταρκτική εξέταση. 

Κομματάκι δύσκολο μας φαίνεται να 
απαγγείλουν κατηγορίες κατά της Του-
λουπάκη και των βοηθών της. Περισ-
σότερο πιθανόν μας φαίνεται να τους 
σφίγγουν τα λουριά ώστε να υπηρετή-
σουν με αφοσίωση τη «νέα κατάσταση». 
Θυμίζουμε τη φιλολογία που φέρει την 
Τουλουπάκη να έχει στενούς δεσμούς 
με την οικογένεια Μητσοτάκη, καθώς 
και τον ισχυρισμό επώνυμου αρθρογρά-
φου της Δεξιάς (Κοττάκης) ότι ο Μητσο-
τάκης απαντά στην απειλή Σαμαρά για 
τη δημιουργία νέου κόμματος στα δεξιά 
της ΝΔ, κρατώντας εκκρεμείς κάποιες 
δικαστικές υποθέσεις (εμείς σε εκκρε-
μότητα ξέρουμε να είναι η υπόθεση Γε-
ωργιάδης-Novartis, την οποία χειρίζεται 
η Τουλουπάκη).

u Ο εκπρόσωπος Τύπου του δολοφονι-
κού σιωνιστικού στρατού Σάμπυ Μιωνής 
φέρεται να διαψεύδει σε υπόμνημα που 
έστειλε στην Προανακριτική της Βουλής 
ότι υπήρξε εκπρόσωπος Τύπου του ισρα-
ηλινού στρατού! Προφανώς. όλοι όσοι 
τον είδαμε να φοράει τη σιωναζιστική 
στολή και να υπεραμύνεται (σε άψογα 
ελληνικά) της πειρατικής δολοφονικής 
επίθεσης στο Στολίσκο της Ελευθερίας, 
τον Μάη του 2015, είχαμε πάθει κάποιο 
είδος… παράκρουσης. Βέβαια, μπορεί 
να κάνει κάποιο δικολαβικό λογοπαίγνιο 
(υπαινισσόμενος, ας πούμε, ότι ήταν… 
εθελοντής σπόκμαν του σιωνιστικού 
στρατού, κάτι σαν τους εθελοντές των 
ΜΚΟ!), οι συριζαίοι όμως φρόντισαν να 
υπενθυμίσουν ότι σε κατάθεσή του στην 
ελληνική πρεσβεία του Τελ Αβίβ, στις 
31.5.2013, στο πλαίσιο προκαταρκτικής 
εξέτασης για τη λίστα Λαγκάρντ, δήλω-
νε: «είμαι εκπρόσωπος Τύπου του ισραη-
λινού στρατού». Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, 
ότι μιλάμε για ένα… τέρας αξιοπιστίας.

Αυτός ο… σούπερ αξιόπιστος μάρτυ-
ρας, αφού «έδωσε» τον Παπαγγελόπου-
λο, καταγγέλλοντάς τον ως μέλος εγκλη-
ματικής συμμορίας που προσπαθούσε 
να του πάρει (του Μιωνή) 350 χιλιάρικα 
τάχα για δικαστικά έξοδα, προσπαθεί να 
πείσει ότι «ο κ. Σαμαράς δεν μεσολάβησε 
ποτέ μεταξύ εμού και του κ. Φιλιππάκη 
προκειμένου να επέλθει οποιοσδήποτε 
συμβιβασμός. Κι εμείς σκεφτόμαστε το 
εξής απλό και λογικό: ο Μιωνής είχε δι-
κηγόρο και στενό συνεργάτη (τόσο στενό 
ώστε να του εμπιστεύεται μισό εκατομ-
μύριο για να το στείλει από την Ελλάδα 
στην Ελβετία) τον Παπασπύρου, ο οποί-
ος ήταν σύμβουλος του Σαμαρά. Και δεν 
αξιοποίησε αυτό το τόσο σημαντικό «κο-
νέ», για να πετύχει συμβιβασμό με τον 
Φιλιππάκη επί Σαμαρά, αλλά θυμήθηκε 
να αναζητήσει βοήθεια επί Τσίπρα;

Και κάτι ακόμα, για να μη μας περνάει 
για μακάκες ο εκπρόσωπος Τύπου του 
σιωνιστικού στρατού: γιατί επεδίωκε 
παράνομη ρύθμιση ανοιχτών ποινικών 
υποθέσεών του, με κυβερνητική παρέμ-
βαση; Εντάξει οι διαφορές του με τον 
Φιλιππάκη, αλλά οι ποινικές διώξεις 
δεν του ασκήθηκαν από τον Φιλιππάκη, 
αλλά από την τακτική Δικαιοσύνη. Γιατί 
επεδίωξε τη διευθέτησή τους μέσω μιας 
εξωδικαστικής συμφωνίας με έναν εκδό-
τη, με τη μεσολάβηση υπουργών, αντί να 
περιμένει να εξελιχθούν οι υποθέσεις, 
όπως κάνει κάθε πολίτης; Κι αυτοί που 
έχουν αναγάγει τον Μιωνή σε πηγή της 
απόλυτης αλήθειας, γιατί δεν κοιτάζουν 
τις δικές του ποινικές ευθύνες, αλλά κοι-
τάζουν μόνο τις ευθύνες του Παπαγγελό-
πουλου και του Παππά; Πώς αποκαλείται 
κάποιος που προσπαθεί να θάψει ποινι-
κές του υποθέσεις μέσω παραδικαστικού 
κυκλώματος;

u Μετά τον Μιωνή, υπόμνημα στην 
Προανακριτική έστειλε και ο Φιλιππά-
κης. Στο οποίο περιγράφει ένα οργιώδες 
παρασκήνιο ανάμεσα στον ίδιο και τον 
Μιωνή, με συμμετοχή διάφορων μεγα-
λοδικηγόρων, Ελλήνων και Ισραηλινών, 
αλλά και με συμμετοχή -αυτό είναι που 
ενδιαφέρει- και δύο κυβερνήσεων. Ο Φι-
λιππάκης δίνει ημερομηνίες για δύο συ-
ναντήσεις του με τον Σαμαρά, ο οποίος 
του ζητούσε να συμβιβαστεί με τον Μι-
ωνή, αλλά και χωριστές συναντήσεις με 
τον σύμβουλο του Σαμαρά (και συνεργά-
τη του Μιωνή) Παπασταύρου. Επομένως, 
σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο Φιλιππά-
κης, ο Μιωνής λέει ψέματα όταν ισχυρί-
ζεται ότι ο Σαμαράς δεν ανακατεύτηκε 
ποτέ. Σε κάθε περίπτωση, όπως κάλεσαν 
για μάρτυρα τον Παππά, επειδή τον ανέ-
φερε ο Μιωνής, έτσι πρέπει να καλέσουν 
και τον Φιλιππάκη και τον Σαμαρά (που 
τον κατονομάζει ο Φιλιππάκης) και όλα 
τα υπόλοιπα κατονομαζόμενα πρόσωπα.

Ενδιαφέρον στο Υπόμνημα του Φιλιπ-
πάκη είναι το σημείο που αναφέρεται στη 
δεύτερη συνάντηση με τους Παππά και 
Παπαγγελόπουλο, στις 15 Μάη του 2018, 
στο γραφείο του Παππά στο υπουργείο 
Ψηφιακής Πολιτικής. Σύμφωνα με τους 
ισχυρισμούς του, όταν συναντήθηκαν 
με τους δύο υπουργούς των ΣΥΡΙΖΑ-
ΝΕΛ, είχαν ήδη υπογράψει το ιδιωτικό 
συμφωνητικό συμβιβασμού. Γράφει πως 
αυτό το έφτιαξε η πλευρά Μιωνή και πως 
η δική του πλευρά το υπέγραψε επειδή 
είχε στριμωχτεί οικονομικά. Είναι το ίδιο 
συμφωνητικό που κατέθεσε ο Μιωνής 
στην Προανακριτική; Ετσι φαίνεται. Πώς 
γίνεται, όμως, και σε ένα συμφωνητικό 
μεταξύ ιδιωτών υπάρχουν και όροι που 

αφορούν το χειρισμό ποινικών υποθέ-
σεων του Μιωνή, τις οποίες χειρίζονταν 
εισαγγελείς; Ποιος παρείχε την εγγύηση 
ότι οι εισαγγελείς που χειρίζονταν τις 
ανοιχτές ποινικές υποθέσεις του Μιω-
νή θα τις χειρίζονταν όπως προέβλεπε 
το ιδιωτικό συμφωνητικό; Μόνο μια κυ-
βέρνηση θα μπορούσε να το εγγυηθεί, 
βάζοντας μπροστά τις παρασκηνιακές 
σχέσεις της με το δικαστικό μηχανισμό.  

Επ' αυτού ο Φιλιππάκης δεν αναφέρει 
τίποτα. Οπως δεν μας διαφωτίζει για το 
αν αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό είχε 
τεθεί υπόψη των κυβερνητικών στελε-
χών (Παππά και Παπαγγελόπουλου), 
όταν βρέθηκαν όλοι μαζί στο γραφείο 
του Παππά, με θέμα -όπως γράφει ο 
Φιλιππάκης- την «τήρηση των εκατέ-
ρωθεν δεσμεύσεων του συμβιβασμού, 
“λόγω ενδιαφέροντος”, κατά δήλωση κ. 
Ν. Παππά, “ισραηλινών αξιωματούχων”». 
Πιστεύει κανείς (εκτός αν είναι αφελής ή 
«στημένος» συριζαίος), ότι δυο κωλοπε-
τσωμένοι υπουργοί κάθησαν στο τραπέζι 
με δυο αντιμαχόμενους καπιταλιστές, με 
στόχο την τήρηση των συμφωνηθέντων 
του συμβιβασμού, χωρίς να έχουν δει τι 
ακριβώς προέβλεπε αυτός ο συμβιβα-
σμός που είχε τη μορφή ιδιωτικού συμ-
φωνητικού;

u Αφήσαμε τελευταίο τον Νίκο Παπ-
πά, ο οποίος κατέθεσε για δυο μέρες 
στην Προανακριτική ως μάρτυρας. Την 
πρώτη μέρα φάνηκε να ψιλοαδειάζει τον 
Παπαγγελόπουλο, τη δεύτερη όμως τον 
υπερασπίστηκε πλήρως (ίσως ο «Μίμης» 
να του έστειλε τίποτα «μηνυματάκια»). 
Αναμενόμενο ήταν αυτό. Αναμενόμε-
νη και η προσπάθεια συμψηφισμού με 
τον Σαμαρά. Ομολογούμε ότι δεν την 
περιμέναμε τόσο χοντροκομμένη και 
απροκάλυπτη. Ο Παππάς, σύμφωνα με 
όσα διέρρευσαν, είπε πως «αν θέλει να 
σώσει την αξιοπιστία της, η Επιτροπή 
πρέπει να καλέσει τους κυρίους Σαμαρά, 
Φιλιππάκη, Παπασταύρου, τους δικηγό-
ρους τους και την κυρία Παπαδάκου». 
Και συμπλήρωσε με νόημα: «Εκτός κι αν 
φοβάστε τον κ. Φιλιππάκη, που μπορεί 
να έχει πολλά να πει για ραντεβού με τον 
κ. Σαμαρά».

Ο Φιλιππάκης τα είπε στέλνοντας υπό-
μνημα. Απ' αυτή την άποψη, ο Παππάς 
έχει δίκιο. Οι συριζαίοι φαίνεται πως δεν 
έκαναν τίποτα διαφορετικό απ' αυτό που 
είχε προσπαθήσει να κάνει ο Σαμαράς. 
Δε θα θυμίσουμε στον Παππά τις μπούρ-
δες περί «ηθικού πλεονεκτήματος», αλ-
λά θα ρωτήσουμε συγκεκριμένα: σε τι 
διαφέρουν ο ίδιος και ο Τσίπρας από τον 
Σαμαρά και τον Παπασταύρου; Και πα-
ραπέρα: σύμφωνα με τον Φιλιππάκη, επί 
Σαμαρά δεν είχε φτάσει με τον Μιωνή 
στη συμφωνία που έφτασε επί Τσίπρα. 
Δηλαδή, να υπάρχει εγγύηση ότι θα ρυθ-
μιστούν και εκκρεμείς ποινικές υποθέ-
σεις του Μιωνή. Επ' αυτού τι έχει να πει; 
Ξέρουμε ότι θα επικαλεστεί άγνοια του  
ιδιωτικού συμφωνητικού, αλλά υπάρχει 
κανείς (πλην αφελών και «στημένων») 
που θα τον πιστέψει;

ΥΓ. Ο Τζανακόπουλος κατέθεσε στην 
Προανακριτική ότι τότε που τον έπιασαν 
στα πράσα να βγαίνει από το γραφείο 
της Ξένης Δημητρίου, είχε πάει ως απε-
σταλμένος του Τσίπρα για να ρωτήσει 
αν υπάρχει φάκελος! Κανονική παιδική 
χαρά. Μ' ένα τηλεφώνημα μπορούσε 
να μάθει τα πάντα, αλλά αυτός πήγε κι 
έκανε βίζιτα στη θεία Ξένη! Η αλαζονεία 
τους δεν τους άφηνε να προφυλαχτούν 
και τώρα το πληρώνουν.

Στο βόθρο με τα περιττώματα
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Πρωτόκολλο σουρωτήρι
Το ένα μετά το άλλο έρχονται τα στοιχεία που 

επιβεβαιώνουν ότι το πρωτόκολλο των Μόσιαλου, 
Τσιόδρα και σίας είναι σουρωτήρι. Αυτοί οι τύποι 
παριστάνουν τις αυθεντίες και δε δείχνουν καμιά 
εμπιστοσύνη, όχι μόνο στους απλούς ανθρώπους, 
οι οποίοι μπορεί να συμπεριφερθούν και υστερι-
κά, αλλά ούτε στους γιατρούς που έχουν μπροστά 
τους την κλινική εικόνα του ασθενούς.

Ξέρουμε πως συμπεριφέρθηκαν στην περίπτω-
ση του 66χρονου από την Αμαλιάδα. Οι γιατροί 
και στην Αμαλιάδα και στην Πάτρα θεωρούσαν 
ύποπτα τα συμπτώματα που εμφάνιζε ο ασθενής 
και ζητούσαν εντολή να πάρουν δείγμα και να το 
στείλουν για ανάλυση, όμως ο ΕΟΔΥ αρνούνταν 
να τους δώσει την άδεια, με το επιχείρημα ότι το 
Ισραήλ θεωρούνταν ασφαλής χώρα, σύμφωνα 
με το πρωτόκολλό τους. Τελικά, αποδείχτηκε ότι 
δεν είχε νοσήσει μόνον ο συγκεκριμένος, αλλά ότι 
έφεραν τον ιό άλλοι 21 από τους συνταξιδιώτες 
του στους «αγίους τόπους».

Αλλο περιστατικό ήρθε στη δημοσιότητα στη 
Βάρη. Καθηγήτρια που διδάσκει Γαλλικά σε τέσ-
σερα σχολεία της περιοχής είχε ταξιδέψει στην 
Ιταλία και επέστρεψε στις 24 Φλεβάρη. Σύλλογοι 
γονέων έστειλαν επιστολή στη Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ρωτώ-
ντας αν τυχόν χρειάζεται να γίνουν εξετάσεις. Η 
Διεύθυνση τους απάντησε ότι επικοινώνησε με 
τον ΕΟΔΥ και «ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας 
αυτής δόθηκε εντολή να συνεχίσει η εκπαιδευτι-
κός την εκτέλεση των υπηρεσιακών της καθηκό-
ντων». Η καθηγήτρια εξετάστηκε με δική της πρω-
τοβουλία και βρέθηκε θετική στον ιό, χωρίς να 
έχει εμφανίσει κανένα σύμπτωμα! Τόσο δύσκολο 
ήταν να υποβληθεί η καθηγήτρια σε μια προληπτι-
κή εξέταση, ώστε να σταματήσει εν αγνοία της να 
έρχεται σε επαφή με τόσο κόσμο και μάλιστα με 
παιδιά, που μπορεί να γίνουν φορείς του ιού χωρίς 
να εμφανίσουν τα ίδια κανένα σύμπτωμα; Τώρα 
έχουν κλείσει τα σχολεία (και καλά έκαναν), ενώ 
πριν από δυο βδομάδες αρνούνταν να κάνουν 
προληπτικό έλεγχο σε έναν εκπαιδευτικό.

Τρίτο περιστατικό είναι αυτό που συνέβη στο 
«Αλεξάνδρα». Ασθενής πήγε στο νοσοκομείο με 
λοίμωξη του αναπνευστικού. Οταν οι γιατροί υπο-
ψιάστηκαν ότι η λοίμωξη μπορεί να είναι Covid-19, 
προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τον ΕΟΔΥ 
τηλεφωνικά. Πράγμα που ήταν αδύνατο, γιατί και 
το 1135 και οι άλλες γραμμές του ΕΟΔΥ έχουν 
«τιγκάρει». Ναι, όσο κι αν ακούγεται παράξενο,  
οι «ειδήμονες» δεν πρόβλεψαν στο πρωτόκολλό 
τους να υπάρχουν κάποιες γραμμές του ΕΟΔΥ για 
αποκλειστική χρήση των γιατρών! Χρειάστηκε να 
πάει στον ΕΟΔΥ γιατρός, να πάρει την άδεια για 
να στείλουν δείγμα του συγκεκριμένου ασθενή, 
ο οποίος είχε προσβληθεί και μέχρι να τον απο-
μονώσουν είτε βρισκόταν σε πεντάκλινο θάλαμο 
είτε έκοβε βόλτες στους διαδρόμους του νοσοκο-
μείου. Ξέρετε γιατί; Γιατί ακόμα και τώρα, το πρω-
τόκολλο των «ειδημόνων» δεν επιτρέπει στους 
κλινικούς γιατρούς να πάρουν δείγμα ασθενούς 
και να το στείλουν για άμεσο έλεγχο. Πρέπει να 
πάρουν άδεια από τον ΕΟΔΥ! Ενας γιατρός που 
δε βλέπει τον ασθενή, θα αποφανθεί αν πρέπει να 
ελεγχθεί για Covid-19, και όχι ο θεράπων γιατρός 
που έχει μπροστά του τον ασθενή και βλέπει την 
κλινική εικόνα του.

Ολα αυτά τα «τρελά» υπακούουν σε μια λογι-
κή. Στη λογική ενός υποστελεχωμένου κρατικού 
συστήματος υγείας, που δεν έχει στήσει τα ερ-
γαστήρια που είναι απαραίτητα για να ελέγξουν 
δείγματα σε μεγάλη κλίμακα. Δεν εμπιστεύεται 
τους κλινικούς γιατρούς για να μη δημιουργηθεί 
στα εργαστήρια φόρτος που δεν μπορούν να ση-
κώσουν. Ετσι, τα στελέχη του ΕΟΔΥ δεν ενεργούν 
ως γιατροί, αλλά σαν τροχονόμοι που ρυθμίζουν 
την κίνηση. Κριτήριό τους δεν είναι η ανάγκη να 
γίνουν όσο το δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι (κι 
ας γίνουν και κάποιοι καταχρηστικά), αλλά να μη 
φορτωθεί το σύστημα με ελέγχους που είναι πέρα 
από τις δυνατότητές του. Τυχαίο είναι ότι τα μόνα 
νέα εργαστήρια που έφτιαξαν, ένα στην Πάτρα 
και ένα στο Ηράκλειο, άρχισαν να λειτουργούν 
μόλις την 1η του Μάρτη;

Υπερασπιστές στη δίκη των νεοναζιστών της Χρυσής Αυγής

Αγορεύουν και… ενισχύουν το κατηγορητήριο!
Συνεχίστηκε, στη δίκη των νεοναζι-

στών της Χρυσής Αυγής, η παρέλα-
ση συνηγόρων υπεράσπισης που κατα-
φεύγουν σε χοντροκομμένα ψέματα 
και απίθανα σενάρια (φτιαγμένα με 
εικασίες τραβηγμένες από τα μαλλιά), 
με αποτέλεσμα να ενισχύουν το κατη-
γορητήριο.

Ο Γκαβέλας, υπερασπιστής των χρυ-
σαυγίτικων στελεχών (και γκεσεμιών 
του τάγματος εφόδου της Νίκαιας, 
δεδομένου ότι ήταν μέλη του πενταμε-
λούς της Τοπικής), Πατέλη και Καζαν-
τζόγλου, δεν πρωτοτύπησε. Απλά βά-
δισε στα χνάρια του Τσάγκα, που ήταν 
από τους πρώτους συνηγόρους υπερά-
σπισης των νεοναζιστών που αγόρευσε, 
υπερασπιζόμενος τον Μιχάλαρο, μέλος 
του τάγματος εφόδου και βοηθό της 
πολιτικής δράσης (!) της Τοπικής της 
Νίκαιας (αναλυτικά για την αγόρευση 
Τσάγκα στο http://www.eksegersi.gr/
Επικαιρότητα/35042. Τετριμμένοι-και-
αμήχανοι-οι-υπερασπιστές-των).

Η αγόρευση Γκαβέλα ήταν φορτω-
μένη με χοντροκομμένα ψέματα και 
μπόλικες εικασίες. Εφτασε στο εξω-
φρενικό σημείο να ισχυριστεί: «Ερχεται 
το βούλευμα και μετρώντας το ξανά, 
τόσο στο σκεπτικό όσο και στη μελέτη 
του, περισσότερο είδα εικασίες παρά 
πραγματικά περιστατικά». Επανέλαβε 
και αυτός τον ισχυρισμό ότι ο Ρουπα-
κιάς δήθεν δεν έλαβε το μήνυμα του 
Πατέλη («ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΟΣΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙ-
ΜΕΝΟΥΜΕ ΜΑΚΡΙΝΟΥΣ. ΤΩΡΑ»), για 
να ισχυριστεί ότι ο Ρουπακιάς… έδρασε 
μόνος του. 

Η πραγματικότητα
Ας θυμηθούμε τα γεγονότα. Ο Ρου-

πακιάς, χρησιμοποιώντας το κινητό 
τηλέφωνό του, επικοινώνησε με τον 
υπεύθυνο πολιτικής δράσης Καζαντζό-
γλου στις 23:36’ (διάρκεια 13’’). Και όχι 
μόνο με τον Δήμου, όπως ισχυρίζονται 
οι συνήγοροι υπεράσπισης των νεο-
ναζιστών. Οι επικοινωνίες του με τον 
Δήμου, που επίσης κατηγορείται για 
ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και 
απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία, 
προηγήθηκαν της επικοινωνίας του με 
τον Καζαντζόγλου. Συγκεκριμένα, ο 
Δήμου επικοινώνησε με τον Ρουπακιά 
στις 23:31’ (διάρκεια 24’’) και τρία λεπτά 
αργότερα, στις 23:34’, επικοινώνησε ο 
Ρουπακιάς με τον Δήμου (διάρκεια 11’’).

Είναι φανερό ότι ο Δήμου δε γνώριζε 
το σκοπό του νυχτερινού προσκλητήρι-
ου από τον Πατέλη, γι’ αυτό και ο Ρου-
πακιάς επικοινώνησε με τον υπεύθυνο 
πολιτικής δράσης (έτσι ονόμαζαν οι νε-
οναζιστές την εγκληματική δράση της 
ΧΑ) Καζαντζόγλου, για να μάθει τι ακρι-
βώς συμβαίνει. Και βέβαια, ο Καζαν-
τζόγλου ενημέρωσε τον Ρουπακιά για 
ποιο λόγο καλείται εκτάκτως το τάγμα 
εφόδου της Νίκαιας στα γραφεία της 
Τοπικής το βράδυ της δολοφονίας του 
αντιφασίστα Παύλου Φύσσα.

Ο Καζαντζόγλου 
γνώριζε

Οπως γνωρίζουμε, ο αγώνας του 
Ολυμπιακού με την Παρί Σεν Ζερμέν 
είχε αρχίσει στις 22:45’ της 17ης Σεπτέμ-
βρη του 2013. Ο Παύλος Φύσσας παρα-
κολουθούσε τον αγώνα στην καφετέρια 
«Κοράλλι» στην Αμφιάλη. Στην ίδια κα-

φετέρια παρακολουθούσε τον αγώνα 
και ο χρυσαυγίτης Αγγος, μέλος του 
τάγματος εφόδου. Εντοπίζοντας τον 
Φύσσα στην καφετέρια, άρχισε από τις 
22:01’ να επικοινωνεί με μέλη της ΧΑ, 
του τάγματος εφόδου της Νίκαιας, και 
να τους ενημερώνει για την παρουσία 
του στοχοποιημένου αντιφασίστα.

Και στις 23:19’ ο Αγγος επικοινωνεί 
με τον υπεύθυνο πολιτικής δράσης Κα-
ζαντζόγλου. Μετά από έξι λεπτά, στις 
23:25’, ο Καζαντζόγλου επικοινωνεί 
από το σταθερό του τηλέφωνο με τον 
γραμματέα της Τοπικής της Νίκαιας 
Πατέλη και μιλούν για 198’’. Προφα-
νώς, ο Καζαντζόγλου ενημερώνει τον 
Πατέλη για την παρουσία του Φύσσα 
στο «Κοράλλι». Ο Πατέλης συνομιλεί 
με τον Καζαντζόγλου με ένα από τα 
δύο κινητά του (υπάρχουν στοιχεία για 
το κινητό από το οποίο συνομιλεί) και 
ταυτόχρονα -αφού είχε συνομιλήσει για 
ενάμισι περίπου λεπτό με αυτόν- επικοι-
νωνεί με τον Λαγό από το σταθερό του 
σπιτιού του και συνομιλούν για 64’’. Η 
αλληλουχία των επικοινωνιών δείχνει 
ότι Καζαντζόγλου και Πατέλης είχαν 
συναποφασίσει να καλέσουν το τάγ-
μα εφόδου στο «Κοράλλι», αλλά πριν 
κάνει το κάλεσμα ο Πατέλης έπρεπε 
να πάρει την έγκριση του Λαγού. Ετσι 
δούλευε η στρατιωτικού τύπου ιεραρχία 
στη νεοναζιστική συμμορία. Θυμίζουμε 
αυτό που είχε πει ο Πατέλης στα μέλη 
του τάγματος εφόδου της Νίκαιας. Οτι 
πρώτα θα επικοινωνήσει με το Λαγό και 
αν πάρει το ΟΚ, «ό,τι κινείται σφάζε-
ται».

Αφού, λοιπόν, πήρε την έγκριση από 
τον Λαγό, ο Πατέλης έστειλε το περιβό-
ητο μήνυμα-προσκλητήριο στις 23:28’. 
Το έστειλε σε χρόνο που συνομιλούσε 
με τον Καζαντζόγλου και επομένως ο 
τελευταίος γνώριζε ότι η εγκληματική 
επίθεση ενάντια στον Παύλο Φύσσα 
και στους φίλους του είχε εγκριθεί 
από τον Λαγό. Ετσι, όταν ο Ρουπακιάς 
επικοινώνησε με τον Καζαντζόγλου στις 
23:36’ (για 13 λεπτά), έμαθε απ’ αυτόν 
για τη σχεδιασμένη επίθεση στον Φύσ-
σα και για το ρόλο του σ’ αυτήν.

Επομένως, είναι χοντροκομμένο ψέ-
μα ο ισχυρισμός του συνηγόρου υπερά-
σπισης των Πατέλη και Καζαντζόγλου, 
ότι ο Ρουπακιάς δε γνώριζε το μήνυμα-
προσκλητήριο του Πατέλη και ότι έδρα-
σε μόνος του.

Κι άλλο ψέμα
Και ο Γκαβέλας, όπως και ο Τσάγκας, 

ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της δολο-
φονίας του Φύσσα στην καφετέρια 
«Κοράλλι» ήταν μόνο ο Αγγος και ο 
Τσαλίκης και όχι ο Μιχάλαρος. Αυτός 
ο ισχυρισμός, όμως, όπως απέδειξαν οι 
συνήγοροι της πολιτικής αγωγής, είναι 
ψευδής.

Ισχυρίστηκε ακόμα ο Γκαβέλας, ότι 
μέχρις τις 23:19’ που ο Αγγος επικοινώ-
νησε με τον Καζαντζόγλου, αυτοί οι δύο 
δεν είχαν επικοινωνήσει με κανέναν 
άλλο χρυσαυγίτη. Κι ότι η επικοινωνία 
έγινε με την άλλη πλευρά. Εννοούσε το 
τηλεφώνημα που έκανε ο Παύλος Φύσ-
σας στους φίλους του, στο διάλειμμα 
του αγώνα. Ισχυρίστηκε ότι το πραγμα-
τικό περιστατικό έγινε από την παρέα 
του Φύσσα και ότι δεν είχε ενημερωθεί 
κανένας από τη ΧΑ (αυτόν τον ισχυρι-
σμό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν 

τον εκστόμισε τυχαία).
Η πραγματικότητα, όπως καταγράφη-

κε στο Αναγνωστέο Εγγραφο 275 (πε-
ριλαμβάνει τις καταγεγραμμένες συ-
νομιλίες των χρυσαυγιτών στο χρονικό 
διάστημα 17 - 18 Σεπτέμβρη του 2013), 
είναι εντελώς διαφορετική. Παραπάνω, 
κάναμε μια γενική αναφορά στις επικοι-
νωνίες του Αγγου με άλλους χρυσαυ-
γίτες. Τώρα θ’ αναφερθούμε συγκεκρι-
μένα σ’ αυτές. Στις 22:01’, 22:17’, 22:31’ ο 
Αγγος συνομιλεί με τον Καλαρίτη (μέ-
λος του τάγματος εφόδου). Οι χρόνοι 
συνομιλίας είναι 28’’, 40’’ και 35’’. Στις 
22:45’ ο Αγγος κάλεσε τον Μιχάλαρο, 
με χρόνο συνομιλίας 81’’. Στις 23:03’ και 
στις 23:15’ ο Μιχάλαρος επικοινώνησε 
με τον Αγγο, με διάρκεια συνομιλιών 5’’ 
και 17’’. Η κεραία που ενεργοποιήθηκε 
είναι της Αμφιάλης. 

Με τις συνομιλίες αυτές επιβεβαιώ-
νεται ότι ο Μιχάλαρος ήταν στο «Κο-
ράλλι» και ότι αποχώρησε λίγο μετά την 
έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όταν 
και τον αναγνώρισαν φίλοι του Φύσσα 
που έμπαιναν στην καφετέρια την ώρα 
που ο χρυσαυγίτης έβγαινε. Το γεγονός 
ότι, μετά την αποχώρηση του Μιχάλα-
ρου από το «Κοράλλι» έγιναν τρεις επι-
κοινωνίες του με τον Αγγο, επιβεβαιώ-
νει ότι συνομιλούσαν για την παρουσία 
του Φύσσα. Γνώριζαν τον Φύσσα και 
φαίνεται πως κάτι ήθελαν να σχεδιά-
σουν. Επειδή όμως ο Μιχάλαρος ήταν 
«βοηθός της πολιτικής δράσης», ο Αγ-
γος αποφάσισε, τέσσερα λεπτά μετά τη 
συνομιλία τους, να επικοινωνήσει και με 
τον Καζαντζόγλου. Ο χρόνος συνομι-
λίας τους ήταν 31’’. Ενα λεπτό προτού 
επικοινωνήσει με τον Καζαντζόγλου, 
στις 23:18’, ο Αγγος είχε επικοινωνήσει 
και με τον χρυσαυγίτη Χρυσαφίτη, με 
χρόνο ομιλίας 39’’.

Να γιατί λέμε ότι είναι ψευδής και 
πολύ χοντροκομμένος ο ισχυρισμός 
Γκαβέλα, ότι τα γεγονότα τα δημιούρ-
γησαν ο Φύσσας με τους φίλους τους, 
διότι δεν είχε ενημερωθεί κανένας 
από τη ΧΑ, ενώ οι δύο χρυσαυγίτες 
που βρίσκονταν στον «Κοράλλι» δεν 
είχαν επικοινωνήσει με κανέναν άλλο 
χρυσαυγίτη.

Το αποκορύφωμα
Δεν υπήρξε κλοιός και οι φίλοι του 

Φύσσα μπορούσαν να φύγουν ανε-
νόχλητοι! Αυτόν τον πολύ προκλητικό 
ισχυρισμό προέβαλε στην αγόρευσή 
του ο Γκαβέλας. Τον ανέπτυξε εκτενώς, 
μάλιστα, για να φιλοτεχνήσει -εμμέ-
σως πλην σαφώς- την ψεύτικη εικόνα 
ότι ο Παύλος Φύσσας και οι φίλοι του 
έμειναν στην Τσαλδάρη, γιατί είχαν 
εκείνη τη στιγμή αριθμητική υπεροχή 
και ήθελαν να συγκρουστούν με τους 
χρυσαυγίτες. 

Απομαγνητοφωνήσαμε αυτόν τον 
ισχυρισμό από τη διάρκειας μιάμιση 
ώρας αγόρευση Γκαβέλα, για να μην 
υπάρξει η παραμικρή αμφισβήτηση του 
ρεπορτάζ μας: 

«Ο κ. Χατζησταμάτης υποτίθεται 
μεταφέρει στην πλευρά των φίλων του 
Φύσσα, που εγώ κ. πρόεδρε θέλω να 
επισημάνω στο σημείο αυτό, ότι δυστυ-
χώς για τους ίδιους και χρόνο είχαν και 
δυνατότητα να φύγουν. Και αυτό έχει 
ανακύψει, έχει καταστεί κτήμα αυτής 
της ακροαματικής διαδικασίας. Δεν 
έχει πει κάποιος μάρτυρας, δεν υπήρξε 

κάποιο αποδεικτικό μέσο, δεν υπήρξε 
κάποιο βίντεο αποτυπωμένο σε ψηφι-
ακό δίσκο, ότι υπήρξε κάποιος κλοιός 
ή έγινε κάποια προσπάθεια αποτροπής 
αυτών των ανθρώπων για να μπορέσουν 
να φύγουν. Η απόφαση και η ελευθερία 
της βουλήσεως του καθενός εναπόκει-
ται στον ίδιο. Και η ζωή μας καθορίζε-
ται δυστυχώς από τις επιλογές μας. Και 
στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα!

Το ζήτημα λοιπόν είναι εδώ, ότι αυτό 
το οποίο δέχεται το βούλευμα, ότι υπήρ-
χε δήθεν κλοιός σε βάρος της παρέας 
του Φύσσα, αυτό δεν αναδείχθηκε πο-
τέ. Γι’ αυτό λέω, ότι πολλά σημεία του 
βουλεύματος παρέμειναν στο επίπεδο 
της εικασίας. Θα μπορούσαν να είχαν 
φύγει. Ποιος μας το λέει αυτό; Μας το 
λένε οι ίδιοι οι φίλοι του. Λένε ότι μόλις 
βγήκαν έξω από την καφετέρια, καθίσα-
με λίγο, συνεχίσαμε το δρόμο μας και 
μετά από λίγο βάλαμε το φίλο μας στο 
ταξί. Με ποια καταδίωξη και με ποιο 
κλοιό μπόρεσαν και έβαλαν αυτόν τον 
άνθρωπο στο ταξί; Είναι δυνατόν η λο-
γική η δική σας να το χωρέσει αυτό, γιατί 
η λογική μου δεν μπορεί. Και εν πάση 
περιπτώσει, πότε ξεκίνησε και γιατί ξε-
κίνησε και γιατί παρέμειναν; Αν είναι τα 
πράγματα έτσι όπως τα εκθέτουν, γιατί 
παρέμειναν; Αν είναι έτσι τα πράγματα 
όπως τα εκθέτουν, την αριθμητική υπε-
ροπλία μέχρι εκείνη την στιγμή ποιος 
την είχε; Ερωτήματα βάζω. Αλλά τα 
ερωτήματα αυτά έχουν και αγωνιώδεις 
απαντήσεις»!

Μιλάμε για εξαιρετικά προκλητικό 
ισχυρισμό του Γκαβέλα, γιατί γνωρίζει 
-τόσο από το υλικό της δικογραφίας 
όσο και απ’ αυτά που αποκαλύφθηκαν 
κατά τη διάρκεια της ακροαματικής 
διαδικασίας- ότι υπήρξε ασφυκτικός 
κλοιός μέχρι και την ολοκλήρωση 
της στυγνής δολοφονίας του Παύλου 
Φύσσα. Ο συνήγορος υπεράσπισης 
προσπαθεί από τη μια να απαλλάξει τη 
νεοναζιστική ΧΑ για την εγκληματική 
φασιστική της δράση και από την άλλη 
να χτίσει ελαφρυντικά για τον Ρουπα-
κιά, ώστε στο μέλλον ο δολοφόνος να 
μπορέσει να «σπάσει» την ισόβια κά-
θειρξη.

Ασφυκτικός κλοιός
Δε χρειάζεται να παραθέσουμε όλες 

τις μαρτυρικές καταθέσεις -στην προα-
νάκριση, την ανάκριση και την ακροα-
ματική διαδικασία- για να καταδειχτεί 
ότι μέχρι τη δολοφονία του ο Φύσσας 
και οι φίλοι του βρίσκονταν σε ασφυ-
κτικό χρυσαυγίτικο κλοιό. Αλλωστε, 
μια τέτοια παράθεση θα χρειαζόταν 
τόμο. Θα περιοριστούμε στις καταθέ-
σεις των αστυνομικών Δεληγιάννη και 
Λεγάτου, που όχι μόνο δεν μπορούν να 
θεωρηθούν φίλα προσκείμενοι στον Π. 
Φύσσα και στους φίλους του, αλλά εί-
ναι γνωστό ότι μαζί με τους υπόλοιπους 
Διάδες που ήταν παρόντες δεν έκαναν 
το παραμικρό για να αποτρέψουν τη 
δολοφονία.

Δεληγιάννης: Στις 8 Οκτώβρη του 
2013, στην ένορκη κατάθεσή του ανα-
φέρει: «…Πριν ακόμη διασχίσουμε την 
Π. Τσαλδάρη εντοπίσαμε τον Φύσσα 
και τον Ρουπακιά να παλεύουν και 3 
έως 4 άτομα να στέκονται δίπλα στον 
Ρουπακιά, να βρίζουν τον Φύσσα και 
να τον απωθούν» (σελίδα 2, η έμφαση 
δική μας). Αυτό το επανέλαβε και στην 
κατάθεσή του στο δικαστήριο.

Στις 16 Απρίλη του 2014 στην ανα-
κρίτρια εφέτη Κλάπα αναφέρει: «…
Διέκρινα τότε τα άτομα αυτά, τους 
Χρυσαυγίτες, να είναι επί της οδού Π. 
Τσαλδάρη προς την πλευρά της Κεφαλ-
ληνίας, και να κοιτάζουν απέναντι σε 
συγκεκριμένο σημείο και να βρίζουν 
και να φωνασκούν και έτσι κατάλαβα 
ότι κάτι γινόταν απέναντι. Αυτές οι φω-
νές και η οχλαγωγία δημιουργούσαν μια 
ατμόσφαιρα έντασης, “εμπόλεμη“ θα 
μπορούσα να τη χαρακτηρίσω… Αρχισα 
λοιπόν μαζί με την συνάδελφο Λεγάτου 
να κατευθυνόμαστε προς το σημείο που 
κοίταζαν οι Χρυσαυγίτες. Καθώς πλησι-
άζαμε είδα τον Φύσσα και τον Ρουπα-
κιά να συμπλέκονται και τέσσερα-πέ-
ντε άτομα να είναι γύρω από αυτούς, 
να τους περιβάλλουν. Τα άτομα αυτά 
που ήταν από την παρέα του Ρουπακιά, 
προσπαθούσαν να δώσουν και αυτοί 
κάποια χτυπήματα στον Φύσσα, απο-
σπώντας του την προσοχή. Εκείνη την 
στιγμή εγώ άρπαξα έναν από αυτούς για 
να τον απωθήσω και να τον απομακρύνω 
από την συμπλοκή και δέχθηκα και ο ίδι-
ος ένα σπρώξιμο από κάποιον, που δεν 
ξέρω, από πίσω μου» (σελίδες 4 και 5, η 
έμφαση δική μας).

[Στην ακροαματική διαδικασία, επα-
νέλαβε τα ίδια και συμπλήρωσε ότι την 
ώρα που προσπάθησε να συλλάβει 
έναν που ήταν πίσω από τον Ρουπακιά, 
τον έσπρωξε ένας που ήταν δύο μέτρα 
και του είπε «ασ’ τονα ρε»].

«Εκείνη την στιγμή που οι συνάδελ-
φοί μου συνέλαβαν τον Ρουπακιά αντι-
λήφθηκα ότι η ομάδα των 20-30 Χρυ-
σαυγιτών που βρισκόταν στο απέναντι 
πεζοδρόμιο της Π. Τσαλδάρη, παρέμει-
ναν εκεί κοιτώντας τις εξελίξεις για δέ-
κα δευτερόλεπτα, ήταν και μια στιγμή 
που εγώ σκέφτηκα ότι μπορεί να μας 
την “πέφτανε“, αλλά ξαφνικά ως διά 
μαγείας, εξαφανίστηκαν και διασκορπί-
στηκαν στους γύρω δρόμους» (σελίδες 
5 και 6, η έμφαση δική μας).

Στην ακροαματική διαδικασία, ο Δε-
ληγιάννης συμπλήρωσε ότι ο κύριος 
όγκος των χρυσαυγιτών ήταν αριστερά 
στην Τσαλδάρη και κοιτούσε απέναντι 
φωνάζοντας. Τέλος, σε ερώτηση της 
ανακρίτριας Κλάπα, αν υπήρχαν την 
ώρα της συμπλοκής άτομα από την πα-
ρέα του Φύσσα, τα οποία να τον συνέ-
δραμαν, ο Δεληγιάννης απάντησε «όχι 
δεν αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο» (σελίδα 
7 της κατάθεσής του).

Τι κατέθεσε ότι είδε ο αστυνομικός 
Δεληγιάννης;

Πρώτον, ότι τέσσερις με πέντε χρυ-
σαυγίτες, που ήταν από την παρέα του 
Ρουπακιά, είχαν κάνει κλοιό στον Π. 
Φύσσα και προσπαθούσαν να του επι-
φέρουν χτυπήματα. Αρα είναι ψέμα ο 
ισχυρισμός Γκαβέλα ότι δεν είχε γίνει 
κλοιός στον Φύσσα.

Δεύτερον, ότι στο απέναντι πεζο-
δρόμιο της Τσαλδάρη ήταν 20-30 χρυ-
σαυγίτες, οι οποίοι παρέμειναν για 10 
δευτερόλεπτα μετά τη σύλληψη του 
Ρουπακιά και μάλιστα φοβήθηκε μή-
πως τους την πέσουν (προφανώς για να 
απελευθερώσουν τον Ρουπακιά). Αρα, 
είναι χοντροκομμένο ψέμα όταν ο Γκα-
βέλας ισχυρίζεται, σε άλλο σημείο της 
αγόρευσής του, ότι ήταν το πολύ οκτώ 
χρυσαυγίτες στο απέναντι πεζοδρόμιο 
και ότι η δολοφονία του Φύσσα ήταν 
αποκλειστικά έργο του Ρουπακιά. Το 

γεγονός ότι ο Δεληγιάννης φοβήθηκε 
μην τους την πέσουν οι 20-30 χρυ-
σαυγίτες, δείχνει τις άγριες διαθέσεις 
τους.

Τρίτον, αναφέροντας ότι κάποιος 
χρυσαυγίτης, απ’ αυτούς που είχαν 
κάνει τον κλοιό στον Φύσσα μαζί με 
τον Ρουπακιά, είπε στον αστυνομικό 
να τον αφήσει, ο Δεληγιάννης επιβε-
βαιώνει ότι οι χρυσαυγίτες αιφνιδιά-
στηκαν από τη σύλληψη του Ρουπακιά. 
Δεν την περίμεναν, γιατί ως τότε είχαν 
συνηθίσει να έχουν το ακαταδίωκτο 
από τους κατασταλτικούς μηχανι-
σμούς για την εγκληματική φασιστική 
τους δράση.

Λεγάτου: Στις 8 Οκτώβρη του 2013, 
στην ένορκη κατάθεσή της είπε: «…
Είδα γύρω στα 3-4 άτομα να είναι γύ-
ρω από τον Φύσσα και τον Ρουπακιά 
να στέκεται μπροστά του. Ετσι όπως 
εκτιμώ τώρα την κατάσταση, θεωρώ ότι 
τα άτομα αυτά κρατούσαν τον Φύσσα, 
γιατί ήταν δυνατό παιδί, προκειμένου ο 
Ρουπακιάς να του καταφέρει το χτύ-
πημα με το μαχαίρι. Ωστόσο εκείνη 
την στιγμή δεν κατάλαβα αμέσως ότι 
ο Φύσσας είχε χτυπηθεί με μαχαίρι. 
Αυτό το κατάλαβα όταν έφθασα κοντά 
και επιχείρησα να τον τραβήξω από 
τα υπόλοιπα άτομα. Oταν τράβηξα 
τον Φύσσα, μαζί με τον Δεληγιάννη, τα 
άλλα άτομα έφυγαν και ο Ρουπακιάς 
σαν να μη συμβαίνει τίποτα επιχείρησε 
να μπει στο αυτοκίνητό του… Εστίασα 
στον Φύσσα, ο οποίος όπως προανέ-
φερα, ήταν περικυκλωμένος από 3 με 
4 άτομα, ανάμεσα στους οποίους ήταν 
και ο Ρουπακιάς, του οποίου έβλεπα 
την πλάτη» (σελίδες 1 και 2, η έμφαση 
δική μας). Τα ίδια επανέλαβε η Λεγά-
του και στην κατάθεσή της στην ακρο-
αματική διαδικασία.

Στις 2 Απρίλη του 2014, η Λεγάτου 
κατέθεσε στην ανακρίτρια-εφέτη Κλά-
πα και ανάμεσα στ’ άλλα είπε: «…Την 
ίδια στιγμή κοιτάζω ευθεία μπροστά 
μου και είδα πέντε άτομα να συμπλέ-
κονται και να χτυπιούνται. Διαπίστω-
σα ότι ήταν ο Φύσσας, την ταυτότητα 
του οποίου έμαθα εκ των υστέρων, ο 
οποίος ήταν ψηλός, γεροδεμένος νέος 
άνθρωπος, και οι υπόλοιποι τέσσερις 
ήταν από την αντίπαλη ομάδα. Δύο 
από αυτούς ήταν από την δεξιά του 
πλευρά και ο ένας από την αριστερή 
του πλευρά και τον τραβούσαν από την 
μπλούζα και τον χτυπούσαν. Ο τέταρ-
τος από αυτή την ομάδα ήταν ο Ρουπα-
κιάς εν τέλει, όπως έμαθα το όνομά του 
εκ των υστέρων» (η έμφαση δική μας).

[Στο δικαστήριο, η Λεγάτου επανέ-
λαβε όσα είχε καταθέσει στην ανα-
κρίτρια και συμπλήρωσε: «Εντύπωσή 
μου είναι ότι ο Π. Φύσσας ήταν μόνος 
εναντίον του Ρουπακιά και των άλλων 
τριών].

«Πιστεύω ότι ήταν γνωστοί ο Γ. 
Ρουπακιάς και οι άλλοι τρεις. Ηταν 
μαυροφορεμένοι και έφυγαν όταν 
τον συλλάβαμε… Στην αρχή δε μας 
έδωσαν σημασία, όταν όμως κατάλα-
βαν ότι είμαστε αστυνομικοί, οι τρεις 
από αυτούς που χτυπούσαν τον 
Φύσσα, απομακρύνθηκαν και εξα-
φανίστηκαν… Είδα τέσσερα άτομα, 
μεταξύ των οποίων και ο Ρουπακιάς 
να έχουν πέσει πάνω στο Φύσσα. Τα 
τρία άτομα που έφυγαν τρέχοντας και 
εξαφανίστηκαν τράβαγαν τον Φύσσα 
και ο Ρουπακιάς τον μαχαίρωσε. Στην 
ουσία βοήθησαν τον Ρουπακιά να τον 
μαχαιρώσει» (σελίδες 5 και 7, η έμφα-
ση δική μας). Τα ίδια επανέλαβε και 
στο δικαστήριο, διευκρινίζοντας ότι 
δεν είδε το μαχαίρωμα και ότι αυτά 
είναι εκτίμησή της.

Και η αστυνομικός, λοιπόν, επιβε-
βαίωσε με όλες τις καταθέσεις της, 
ότι τη στιγμή που ο Ρουπακιάς έμπηξε 
το μαχαίρι στην καρδιά του Φύσσα, 
υπήρχαν άλλοι τρεις χρυσαυγίτες, που 
του είχαν κάνει κλοιό και τον κρατού-
σαν, για να βοηθήσουν τον Ρουπακιά 
να ολοκληρώσει το δολοφονικό του 
έργο.

Ο ισχυρισμός Γκαβέλα, που τον προ-
έβαλε κατ’ επανάληψη μάλιστα κατά 
τη διάρκεια της αγόρευσής του, ότι δή-
θεν το βούλευμα σε πολλά του σημεία 
παρέμεινε στο επίπεδο της εικασίας, 
είναι πέρα για πέρα ανυπόστατος. Αν 
συνδυάσουμε αυτόν τον ισχυρισμό, 
που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 
το υλικό της δικογραφίας και με τις 
καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων, 
με τα ψέματα που αναγκάστηκε να 
επιστρατεύσει ο υπερασπιστής των 
νεοναζιστών, θα καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα ότι, τελικά, το μόνο που 
κατάφερε ήταν να ενισχύσει το κατη-
γορητήριο.

Οταν ο συνήγορος ισχυρίζεται ότι 
έξω από το «Κοράλλι» ήταν το πολύ 
οκτώ χρυσαυγίτες και ότι οι φίλοι του 
Φύσσα είχαν αριθμητική υπεροχή, 
επιβεβαίωσε ότι οι πελάτες του είναι 
αμετανόητοι νεοναζιστές που πήραν 
μέρος –ως τάγμα εφόδου- στη στυγε-
ρή δολοφονία ενός αντιφασίστα, την 
οποία σχεδίασε και διέταξε η ηγεσία 
της ΧΑ. Ξεπερνά κάθε αρρωστημένη 
φαντασία ο ισχυρισμός ότι ο Φύσσας 
και οι φίλοι του επεδίωξαν τη σύγκρου-
ση με το τάγμα εφόδου των 30-50 
χρυσαυγιτών.

Θα σπαταλούσαμε χώρο και θα 
κουράζαμε αν ασχολούμασταν με όλα 
τα ψέματα και με τη φτηνή σεναριολο-
γία με τα οποία ο Γκαβέλας προσπάθη-
σε να καλλιεργήσει αμφιβολίες μπας 
και σώσει τους πελάτες του. Δύο μόνο 
ζητήματα, επιγραμματικά.

Πρώτον, ο Γκαβέλας ξαναζέστανε 
την ξινισμένη σούπα των «δύο παράλ-
ληλων περιστατικών» (οι χρυσαυγίτες 
είχαν μαζευτεί για να μοιράσουν τρι-
κάκια – ο Ρουπακιάς ενήργησε μόνος 
του σε χωριστό επεισόδιο που δεν είχε 
καμιά σχέση με τη ΧΑ). Ο συνήγορος 
υπεράσπισης Τσάγκας, που είναι και 
στέλεχος της ΧΑ και έχει αναλάβει 
πρωτεύοντα ρόλο στην υπεράσπιση, 
δεν παρουσίασε αυτόν τον ισχυρισμό, 
αλλά ισχυρίστηκε ότι απέναντι από το 
πεζοδρόμιο της Τσαλδάρη όπου έγινε 
η δολοφονία του Παύλου Φύσσα ήταν 
δήθεν μόνο 4-5 ή το πολύ 7-8 χρυσαυ-
γίτες που είχαν αποχωρήσει πριν εμ-
φανιστεί ο Ρουπακιάς (αναλυτικά στο 
http://www.eksegersi.gr/Επικαιρότη-
τα/34986. Συνήγοροι-υπεράσπισης-
των-νεοναζιστών-στη-δίκη-της).

Δεύτερον, ισχυρίστηκε ότι μέσα στο 
αυτοκίνητο του Ρουπακιά δεν βρέθη-
καν αποτυπώματα και DNΑ του πελά-
τη του Καζαντζόγλου. Πρόκειται για 
τη μισή αλήθεια. Δε βρέθηκαν, γιατί η 
έρευνα στο αυτοκίνητο του Ρουπακιά, 
όπως προκύπτει από το Αναγνωστέο 
26, δεν έγινε για τον Καζαντζόγλου, 
αλλά για τους Θ. Μπαρέκα, Θ. Σκαρ-
πέλη, Μ. Μικελάτου και Γ. Ρουπακιά. 
Στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου του 
Ρουπακιά, όμως, βρέθηκαν το κινητό 
και άλλα αντικείμενα του Καζαντζό-
γλου. Και όπως προκύπτει από το Ανα-
γνωστέο 34, δεν ερευνήθηκε η ύπαρξη 
ή μη αποτυπωμάτων του Ρουπακιά στο 
κινητό και στα έγγραφα του Καζαντζό-
γλου.

Γεράσιμος Λιόντος

Περισσότερο επικοινωνιακή διαχείριση και λιγότερο 
προετοιμασία -έστω και καθυστερημένη- για την 
αντιμετώπιση της επιδημίας. Απαγόρευαν τα καρναβάλια, 
όχι όμως τα γήπεδα. Εκοβαν τα επισκεπτήρια από τους 
κρατούμενους, όχι όμως την ελεύθερη κίνηση των 
ανθρωποφυλάκων, που έρχονται σε συνεχή επαφή με τους 
κρατούμενους. Ανέπτυσσαν μια προπαγάνδα σε επίπεδο 
υστερίας, δεν έπαιρναν όμως κανένα προληπτικό μέτρο 
για τους ταξιδιώτες (Ελληνες και ξένους) από την Ιταλία. 
Βλέπετε, το στήσιμο εργαστηρίων που θα μπορούσαν να 
κάνουν πληθώρα ελέγχων, μέσω των οποίων θα έκαναν 
και καλύτερη επιδημιολογική έρευνα, θέλει λεφτά. Και τα 
λεφτά είναι για τους διεθνείς τοκογλύφους, αυτούς που 
ονομάζονται «εταίροι και δανειστές» και όχι για κοινωνική 
πολιτική.

Οταν είδαν την τραγική εικόνα της Ιταλίας, τρόμαξαν, 
φοβήθηκαν τα χειρότερα, και αποφάσισαν να πάρουν κάποια 
έκτακτα μέτρα, που περισσότερο μοιάζουν με ημίμετρα για 
τη διάχυση της ευθύνης.

Οι γιατροί φώναζαν για τα κενά που είναι δεκάδες χιλιάδες.  
Και ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε έκτακτες προσλήψεις 2.000 
γιατρών και νοσηλευτών τη μέρα που τα διεγνωσμένα 
κρούσματα έφταναν τα 100 και καταγραφόταν ο πρώτος 
νεκρός. Γιατί όχι πριν από ένα μήνα; Για να μη μείνουν 
αυτοί οι πολύτιμοι εργαζόμενοι «αμανάτι» στον κρατικό 
προϋπολογισμό. Αυτή είναι η άποψή τους για τους γιατρούς 
και τους νοσηλευτές του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτοί 
που φλυαρούν για την «απόλυτη αξία της ανθρώπινης ζωής», 
βλέπουν τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, την κορωνίδα 
ενός συστήματος που έχει ως προορισμό την προστασία 
της ζωής από ασθένειες και ατυχήματα, ως δημοσιονομικό 
βάρος. 

Τους οχτώ μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Κικίλιας 
ασχολείται με τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
και με τη μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Αλήθεια, πού είναι όλοι αυτοί 
οι ιδιώτες καπιταλιστές, οι έμποροι της Υγείας, ενόψει της 
απειλής της επιδημίας; Είδατε κανέναν τους να βγαίνει 
μπροστά, να οργανώνει εργαστήρια, να διαθέτει κλίνες ΜΕΘ 
και θαλάμους; Κάνουν διαγνωστικά τεστ, αλλά μόνο αν τους 
σκάσεις μερικά κατοστάρικα (μια χαρά εμπορεύονται το 
φόβο). Οσο για τις ΜΕΘ, τις έχουν για τα προγραμματισμένα 
περιστατικά των μεγαλογιατρών τους.

u ΖΗΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλεισαν τα σχολεία, δημιουργήθηκε 
ανάγκη φύλαξης των παιδιών. Πιο πολύ, βέβαια, μέτρησε η 
ανάγκη των καπιταλιστών να «ξεφορτωθούν» εργαζόμενους, 
λόγω πτώσης της ζήτησης σε πάρα πολλούς κλάδους. Η λύση 
που δόθηκε ήταν… εθνική. Το 25% των χαμένων μεροκάματων 
θα το πληρώσει ο εργαζόμενος, με μείωση της κανονικής του 
άδειας, το 25% το κράτος και το 50% η επιχείρηση.

Γιατί να πληρώσει ο εργαζόμενος, ο οποίος τόσα έχει 
πληρώσει, τόσα του έχουν φορτώσει στην «καμπούρα» 
του τα χρόνια των Μνημονίων; Η επιδημία «δεν έχει 
ταξικά χαρακτηριστικά, θα μας πλήξει όλους», δήλωσε 
ο εργατοπατέρας Παναγόπουλος στη σύσκεψη των 
«κοινωνικών εταίρων», που συγκάλεσε ο Βρούτσης. «Βεβαίως, 
είπαμε ότι το κόστος θα πρέπει να το αναλάβουμε όλοι», είπε 
ο… χουβαρντάς πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Τι περιμένατε να κάνουν 
κυβέρνηση και καπιταλιστές, μετά από τέτοια… ανιδιοτελή 
προσφορά του «εκπροσώπου των εργατών»;

Στην πράξη ξέρουμε, φυσικά, τι θα γίνει. Οι καπιταλιστές 
θα πέσουν σαν αρπακτικά πάνω στους εργάτες, φορτώνοντάς 
τους τα βάρη και αυτής της «κρίσης μέσα στην κρίση».

u ΖΗΤΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Πίσω από τη θυελλώδη φιλολογία 
περί «ατομικής ευθύνης» κρύβεται η προσπάθεια του αστικού 
κράτους να αποσείσει τις δικές του ευθύνες και τις δικές του 
υποχρεώσεις. Πίσω από το πρόστυχο «το κόστος θα πρέπει 
να το αναλάβουμε όλοι» του Παναγόπουλου κρύβεται η 
επιθετικότητα του κεφαλαίου, το οποίο -μην αμφιβάλλετε- θα 
επιδιώξει να μετατρέψει και αυτή την κρίση σε «ευκαιρία».

Πρέπει ν' αντισταθούμε και στα δύο. Από το κράτος 
ν' απαιτήσουμε ό,τι χρειάζεται για την αναβάθμιση της 
δημόσιας υγείας. Και στους καπιταλιστές ν' αντισταθούμε 
για να μη φορτωθεί η εργατική τάξη τα βάρη και αυτής της 
κρίσης.

Ταξική διαχείριση της επιδημίας
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Θεολόγοι εναντίον 
Κεραμέως και ΣτΕ

Πρόκειται για ανθρώπους υπεράνω 
υποψίας περί τα θρησκευτικά και κανείς 
δεν μπορεί να τους κατηγορήσει για 
αθεϊστική προπαγάνδα. Ο λόγος για τον 
Πανελλήνιο Θεολογικό Σύνδεσμο «Και-
ρός», που με ανακοίνωσή του στρέφεται 
ενάντια στα νέα Προγράμματα Σπουδών 
για το μάθημα των Θρησκευτικών στα 
σχολεία που έσπευσε να υιοθετήσει η Κε-
ραμέως, συμμορφούμενη με τη σκοταδι-
στική απόφαση του ΣτΕ.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι «...Υστερα 
από εκτενείς αλλαγές στους γενικούς 
σκοπούς και στα διδακτικά θέματα κάθε 
τάξης, τα ΠΣ αποκτούν σαφώς ομολογι-
ακό χαρακτήρα με κατηχητικό προσανα-
τολισμό» και ότι ο Σύνδεσμος «διατυπώνει 
τον έντονο προβληματισμό του για τις πα-
ραπάνω εξελίξεις, οι οποίες απέχουν από 
το όραμά μας για την αναβάθμιση της 
θρησκευτικής εκπαίδευσης. Ως επιστή-
μονες και ως παιδαγωγοί, καθώς και ως 
πολίτες αυτής της χώρας, θεωρούμε ότι 
οι πρόσφατες Αποφάσεις του ΣτΕ τείνουν 
να οδηγήσουν το ΜτΘ σε μια επικίνδυνη 
αντιπαιδαγωγική εκτροπή».

Θυμίζουμε ότι η κατάπτυστη απόφαση 
της Ολομέλειας του ΣτΕ «έκρινε, κατά 
πλειοψηφία, ότι πρέπει να επιδιώκεται η 
ανάπτυξη της ορθόδοξης χριστιανικής 
συνείδησης και ότι το μάθημα αυτό απευ-
θύνεται αποκλειστικά στους ορθόδοξους 
χριστιανούς μαθητές».

Οι πιο μαύροι, αναχρονιστικοί, σκοταδι-
στικοί κύκλοι έβαλαν το χέρι τους να βγει 
αυτή η απόφαση της Ολομέλειας του 
ΣτΕ, που μας γυρίζει στα μετεμφυλιακά 
χρόνια και απογυμνωμένη από κάθε επί-
φαση αστικού εκσυγχρονισμού ταυτίζεται 
με τα προπαγανδιστικά προτάγματα στυ-
γνών δικτατορικών περιόδων (Μεταξάς, 
χούντα των συνταγματαρχών), όταν οι 
στρατιωτικές μπάντες παιάνιζαν το «πα-
τρίς-θρησκεία-οικογένεια» στις φασιστι-
κές γιορτές.

Σαν έτοιμη από καιρό, η υπουργός Παι-
δείας, έσπευσε να υιοθετήσει την  απόφα-
ση του ΣτΕ, αναθεωρώντας τα ΠΣ, αφού 
προηγουμένως μας είχε δώσει δείγματα 
γραφής της αντίληψής της για το περιεχό-
μενο γενικά των προγραμμάτων σπουδών 
(η ιστορία να καλλιεργεί την εθνική συνεί-
δηση και να μην έχει κοινωνικές αναφο-
ρές, οι ιεροδιδάσκαλοι να παρεμβαίνουν 
δραστήρια στα της Παιδείας, κ.λπ.).

Τώρα, στρέφονται εναντίον της και ενά-
ντια στο ΣτΕ ακόμη και καθηγητές Θεολο-
γίας, που, ως φαίνεται, έχουν μια πιο «σύγ-
χρονη ματιά» περί τα Θρησκευτικά. Από 
το κείμενο του Συνδέσμου δεν προκύπτει 
από πουθενά ότι αυτός στρέφεται ενάντια 
και στη σχετική διάταξη του Συντάγμα-
τος, που ακόμη και μετά την πρόσφατη 
αναθεώρηση όχι μόνο ξεκινά με το «Εις 
το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και 
Αδιαιρέτου Τριάδος», αλλά και αναφέρει 
στο άρθρο 16, παράγραφος 2 τα εξής: «Η 
παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του 
Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευ-
ματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή 
των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής 
και θρησκευτικής συνείδησης και τη διά-
πλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυ-
νους πολίτες». Ούτε, βέβαια, προκύπτει 
από πουθενά ότι ο Σύνδεσμος τάσσεται 
υπέρ του διαχωρισμού της εκκλησίας από 
το κράτος. 

Συμπέρασμα: Ναι μεν η θρησκεία να 
είναι το όπιο του λαού και της νεολαίας 
μέσω της εκπαίδευσης, αλλά δεν χρειά-
ζεται η προσπάθεια να «βγάζει και μάτι».

Μετά την πρόβα στην «κατεχό-
μενη ζώνη» των Εξαρχείων, με 

ανεβασμένο το ηθικό, η κυβέρνηση 
εξαπολύει γενικευμένη επίθεση ανά 
την επικράτεια. 

Τη Δευτέρα, 24/2, μέσα στο ΟΠΑ 
(πρώην ΑΣΟΕΕ), αστυνομικός τρά-
βηξε όπλο. Ακολούθησε ντελίριο 
ψεύδους και παραπληροφόρησης, 
από διάφορους παράγοντες και 
ΜΜΕ που, όχι απλώς αναπαράγουν 
την κρατική προπαγάνδα, αλλά με-
ταφέρουν αυτούσιους τους ισχυρι-
σμούς της ΕΛΑΣ, ακόμα κι αν αυτοί 
αλλάζουν συνέχεια αντιφάσκοντας 
μεταξύ τους. 

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν, στο 
πεζοδρόμιο της ΑΣΟΕΕ, ειδικός 
φρουρός, θεωρητικά εκτός υπηρεσί-
ας, αλλά φορώντας κουκούλα μέσα 
από το υπηρεσιακό του κράνος και 
φέροντας όπλο, τραμπούκισε με-
τανάστες μικροπωλητές. Αγνωστο 
παραμένει με ποιο δικαίωμα τους 
απείλησε και τους κυνήγησε μέσα 
στη Σχολή, αφού, κατά την ΕΛΑΣ, 
ήταν εκεί για να παραλάβει την κο-
πέλα του… Φοιτητές και αλληλέγγυ-
οι προσπάθησαν να υπερασπιστούν 
τους μετανάστες. Οπως φαίνεται σε 
σχετικό βίντεο, ο αστυνομικός, σε 
ένα χώρο κατάμεστο λόγω διεξα-
γωγής μαθημάτων, τράβηξε όπλο, 
στοχεύοντας σε ευθεία βολή τα κε-
φάλια τους, έχοντας το δάκτυλο στη 
σκανδάλη καθ’ όλη τη διάρκεια του 
περιστατικού. Οι φοιτητές, επιδει-
κνύοντας ψυχραιμία, του ζητούσαν 
να κατεβάσει το όπλο. Κανείς δεν 
τον πλησίασε, παρόλα αυτά η ηγε-
σία της ΕΛΑΣ προσπάθησε να μας 
πείσει ότι χρειάστηκε νοσηλεία λόγω 

ανηλεούς ξυλοδαρμού… Οταν εκεί-
νος βγήκε από το προαύλιο, μπήκαν 
τα ΜΑΤ στη Σχολή. 

Την Τρίτη, 25/2, η αστυνομική βία 
συνεχίστηκε με νέα εισβολή ΜΑΤ, 
ΟΠΚΕ, ΔΕΛΤΑ στην ΑΣΟΕΕ. Φοι-
τητές και υπάλληλοι εγκλωβίστη-
καν μέσα, με τα χημικά να πέφτουν 
βροχή, ενώ διεξάγονταν μαθήματα. 
Οσοι προσπαθούσαν να φύγουν 
υφίσταντο προπηλακισμούς, έλεγχο 
στις τσάντες τους, κ.α. Σύμφωνα με 
καταγγελία διοικητικού υπαλλήλου, 
«αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή εί-
ναι πρωτοφανές, όποιος προσπαθεί 
να βγει προπηλακίζεται λεκτικά ή 
τραμπουκίζεται σωματικά. Χτυπά-
νε κόσμο και ζητάνε διαπιστεύσεις, 
ταυτότητες και άλλα έγγραφα». Με-
τά το όργιο αστυνομικής βίας και 
τις «απαραίτητες» προσαγωγές, η 
αστυνομία αποχώρησε. Για να επι-
στρέψει… 

Την Παρασκευή, 28/2, ενώ η Σχολή 
τελούσε υπό κατάληψη σε διαμαρ-
τυρία για όλα τα παραπάνω και δι-
εξάγονταν εκδηλώσεις φοιτητών, η 
αστυνομία περικύκλωσε την ΑΣΟΕΕ 
και επιτέθηκε με χημικά, κ.α. πάλι, 
εγκλωβίζοντας μέσα τον κόσμο. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που στην 
ΑΣΟΕΕ ασκείται αστυνομική βία και 
αυθαιρεσία (βλ. γεγονότα 10- 11/11/19, 
εισβολή ΜΑΤ, συλλήψεις φοιτητών). 
Ολη αυτή την περίοδο, ο χώρος της 
Σχολής βρίσκεται μόνιμα στο στόχα-
στρο των κατασταλτικών δυνάμεων, 
δείγμα «αριστείας» της κυβέρνη-
σης σε ζητήματα δημοκρατίας και 
ελευθερίας. Και δε συμβαίνει μόνο 
εκεί αυτό. Οι αστυνομικές δυνάμεις 

μπαινοβγαίνουν και σε άλλα ΑΕΙ (βλ. 
Πάντειο και ΠΑΠΕΙ). 

Είναι ξεκάθαρο πλέον πως η κυ-
βέρνηση κι ο Μ. Χρυσοχοΐδης επι-
βάλλουν ως μόνη απάντηση στη 
κοινωνία το Δόγμα Νόμος και Τάξη. 
Το θράσος που απελευθερώθηκε με 
την κατάργηση του ασύλου και την 
πλήρη νομιμοποίηση της αστυνομι-
κής βίας (επέμβαση στις καταλήψεις 
στο Κουκάκι με πλαστικές σφαίρες 
και σύλληψη οικογένειας Ινδαρέ, 
ξύλο σε πάρκιγκ στα Εξάρχεια, γδύ-
σιμο στο δρόμο, εισβολές σε κλαμπ 
και σινεμά, καθημερινά περιστα-
τικά, όπως αυτό με αστυνομικό να 
χαστουκίζει μικρό παιδί στο Ζεφύ-
ρι), οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια 
σε ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 
Στα πρόσφατα γεγονότα σε Χίο και 
Μυτιλήνη, μετά την απόβαση ΜΑΤ, 
αυρών, κ.α., οι κάτοικοι βίωσαν την 
καταστολή που στο παρελθόν υπέ-
στησαν εκείνοι των Σκουριών, της 
Λευκίμης και της Κερατέας. Παρά 
το ό,τι ανάμεσά τους βρίσκονται 
και κάποιοι που συμμερίζονται τις 
ακραίες απόψεις που καλύπτει η κυ-
βέρνηση της ΝΔ, δεν εξαιρέθηκαν 
της αστυνομικής επιχείρησης μεγά-
λης κλίμακας. Οι άνδρες των αστυ-
νομικών δυνάμεων απλά έκαναν 
μπροστά στις κάμερες εκεί αυτό που 
κάνουν κάθε μέρα παντού: δέρνουν, 
εξευτελίζουν, σπάνε και ξεσπάνε το 
μένος του κράτους πάνω μας. Ο 
Πρωθυπουργός τους υπερασπίστηκε 
κι έριξε τις ευθύνες σε «ύποπτους κύ-
κλους», δείχνοντας ότι αυτό είναι το 
πρόσωπο της αστυνομίας, του κρά-
τους. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
προσφέρει καθημερινά πλήρη κάλυ-

ψη στις ενέργειές της. Εχει δηλώσει 
άλλωστε ότι «κάποιοι θέλουν ένα νέο 
Γρηγορόπουλο», υπονοώντας σαφώς 
ότι για ό,τι συμβεί η ευθύνη δε θα 
είναι της αστυνομίας, αλλά όσων 
βρίσκονται στους δρόμους και αγω-
νίζονται.

 Οσοι πιστεύουν ότι η παρουσία 
της αστυνομίας στα Πανεπιστήμια 
θα τους προστατεύσει, καλά θα κά-
νουν να αναθεωρήσουν. Τη Δευτέ-
ρα, η εξουσία, φορώντας κουκούλα, 
μπήκε στο Πανεπιστήμιο με το όπλο 
προτεταγμένο. Στους δρόμους το 
κάνει συχνά άλλωστε. Τώρα ήρθε 
η σειρά μας. Στην ΑΣΟΕΕ δεν ήταν 
ένας αστυνομικός που «ξέφυγε», 
ένα «μεμονωμένο περιστατικό». Η 
πρακτική του δικαιολογήθηκε και 
νομιμοποιήθηκε από την ηγεσία της 
ΕΛΑΣ και την κυβέρνηση. Για να 
μπορέσει να επαναληφθεί. Για να 
καταστεί κανονικότητα.

 Οσο για τις Πρυτανικές Αρχές 
του ΟΠΑ; Αυτές προσκάλεσαν την 
αστυνομία -και μέσα- στη Σχολή το 
Νοέμβρη και τώρα δικαιολόγησαν 
το προτεταγμένο όπλο. Εχουν ευθύ-
νες για ό,τι συνέβη και ό,τι συμβεί.

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛ-
ΦΟΥΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΥΠΕ-
ΣΤΗΣΑΝ ΤΗ ΒΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙ-
ΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΟΕΕ 

Ο ΦΟΒΟΣ ΔΕ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ. ΘΑ 
ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ 
ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Σχήμα διοικητικών υπαλλήλων 

του ΕΚΠΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΣΟΕΕ: Οταν σηκώνουν όπλα μέσα στα ΑΕΙ

Η κυβέρνηση της ΝΔ και η 
Κεραμέως με τους σχε-

διασμούς τους κατάφεραν 
να στρέψουν εναντίον τους 
ακόμη και τις συνδικαλιστι-
κές γραφειοκρατίες των εκ-
παιδευτικών.

Η αυταρχική συμπερι-
φορά, η τακτική «αποφα-
σίζομεν και διατάσσομεν», 
χωρίς να παίρνεται υπόψη 
η φωνή των γραφειοκρατών 
συνδικαλιστών, έστω για τα 
μάτια, εξόργισαν ακόμη και 
την ΟΛΜΕ.

Η Ομοσπονδία, με πρόε-
δρο του ΔΣ «γαλάζιο» στέ-
λεχος των καθηγητών, εκτός 
του ότι αισθάνεται ότι ακυ-
ρώνεται ως θεσμός, έχει να 
αντιμετωπίσει και τη βάση 
των εκπαιδευτικών που έχει 
αποδείξει -και στο πρόσφα-
το παρελθόν- ότι εναντιώνε-
ται στα αντιδραστικά μέτρα 
όπως η αξιολόγηση. 

Και βέβαια γνωρίζει ότι 
η οποιαδήποτε συναίνεση 
σε κυβερνητικές επιλογές 

όπως η εφαρμογή της Τρά-
πεζας Θεμάτων και οι εξετά-
σεις πανελλαδικού τύπου σε 
όλες τις τάξεις του Λυκείου 
με συντελεστές ανά τάξη 
και θέματα από την Τράπε-
ζα Θεμάτων θα τη θέσει στο 
στόχαστρο και των ίδιων των 
μαθητών, τα συμφέροντα 
των οποίων, υποτίθεται, ότι 
υπερασπίζεται.

Γι’ αυτό μπροστά στην επι-
κείμενη δημόσια διαβούλευ-
ση του σχετικού νομοσχέδι-
ου έβγαλε την ακόλουθη 
ανακοίνωση, προειδοποιώ-
ντας την υπουργό Παιδείας 
για δυναμική αντίδραση του 
κλάδου:

«Ελλειψη ουσιαστικού 
διαλόγου με το Υπουργείο 
Παιδείας

Παρά τις επανειλημμέ-
νες διαμαρτυρίες της Ομο-
σπονδίας μας για έλλειψη 
ουσιαστικού διαλόγου, πα-
ρατηρούμε ότι δεν ελήφθη 
από την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ 
κανένα μέτρο προς την κα-

τεύθυνση αυτή.
Ενδεικτικά αναφέρουμε 

ότι το προηγούμενο διά-
στημα υπήρξε από πλευράς 
υπουργείου αιφνιδιαστική 
νομοθέτηση διατάξεων, 
που βρίσκουν αντίθετη όλη 
την εκπαιδευτική κοινότη-
τα, όπως η ισοτιμία επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων 
αποφοίτων κολλεγίων με 
αποφοίτους ΑΕΙ, αθέτηση 
δεσμεύσεων, όπως στην πε-
ρίπτωση των αποφοίτων του 
ΠΑΜΑΚ, έλλειψη απαντή-
σεων σε επείγοντα θέματα, 
όπως η αποκατάσταση των 
εκπαιδευτικών που ήταν σε 
διαθεσιμότητα στο πρόσφα-
τα ψηφισθέν ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο και νομοθέτη-
ση διατάξεων που αφορούν 
σε υπηρεσιακές μεταβολές, 
την ίδια ώρα που προσχημα-
τικά μας καλεί σε επιτροπή 
υπηρεσιακών μεταβολών, τα 
μέλη της οποίας καμία ενη-
μέρωση δεν είχαν για όσα 
νομοθετήθηκαν.

Τελευταίο και κορυφαίο 

παράδειγμα αποτελεί το 
νομοσχέδιο που πρόκειται 
να κατατεθεί τις αμέσως 
επόμενες μέρες στη Βουλή, 
για τις ακριβείς προβλέψεις 
του οποίου η ομοσπονδία 
έχει πλήρη άγνοια. Η ΟΛΜΕ 
τόσο στην τελευταία συνά-
ντηση με την ηγεσία του 
ΥΠΕΘ όσο και με έγγραφό 
της (27.02.2020) ζήτησε να 
λάβει το πλήρες νομοσχέ-
διο και να γίνει άμεσα συ-
νάντηση για αυτό, πριν την 
κατάθεσή του στη Βουλή. 
Αντ΄αυτού, μας εστάλη από 
το Γραφείο Τύπου και Δημο-
σίων Σχέσεων του ΥΠΑΙΘ 
δελτίο τύπου, στο οποίο ανα-
φέρονται οι γενικοί άξονες 
του ν/σ.

Δηλώνουμε κατηγορη-
ματικά ότι δε θα δεχθούμε 
να συνεχιστεί άλλο αυτή η 
κατάσταση και απαιτούμε 
και πάλι να ενημερωθούμε 
για το ακριβές περιεχόμενο 
του επερχόμενου ν/σ και να 
ακολουθήσει άμεσα συνά-

ντηση με την ηγεσία του 
ΥΠΑΙΘ, πριν την κατάθεση 
του στη Βουλή. Ελπίζουμε 
ότι έστω και τώρα θα ικανο-
ποιηθεί το αυτονόητο αίτημά 
μας.

Σε κάθε περίπτωση, δηλώ-
νουμε ότι εάν στο νομοσχέ-
διο συμπεριλαμβάνονται, 
σύμφωνα με τις εξαγγελίες 
και τις δηλώσεις της πολιτι-
κής ηγεσίας στα ΜΜΕ, ζη-
τήματα όπως τα Πρότυπα 
Πειραματικά Σχολεία, η αυ-
στηροποίηση του θεσμικού 
πλαισίου της αξιολόγησης 
των σχολικών μονάδων, η 
αξιολόγηση των εκπαιδευτι-
κών, η τράπεζα θεμάτων και 
η σύνδεσή της με το εθνικό 
απολυτήριο, ο αποκλεισμός 
των αιρετών εκπροσώπων 
των εκπαιδευτικών από τα 
συμβούλια επιλογής στελε-
χών διοίκησης και άλλα που 
έρχονται σε πλήρη αντίθε-
ση με τις θέσεις της Ομο-
σπονδίας μας, ο κλάδος θα 
αντιδράσει δυναμικά».

Η ΟΛΜΕ προειδοποιεί την Κεραμέως 
για δυναμική αντίδραση
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Κωλοτούμπα με ράσα
Τα ράσα δεν εμποδίζουν τις κωλοτούμπες. Οχι 

μόνο δεν τις εμποδίζουν, αλλά τις κάνουν πιο 
θεαματικές. 

Ενας ιερωμένος, ο δεσπότης Σύρου Δωρόθε-
ος Β', το 2015, τότε που διάγαμε την περίοδο της 
προσφυγοφιλίας (ήταν η εποχή του μερκελικού 
refugees wellcome) έγραψε ένα πύρινο κείμενο 
καταδίκης του ρατσισμού και των ρατσιστών. Και 
τι δεν έγραψε η πένα του. Για την ιστορία της 
ανθρωπότητας που «ουσιαστικά, είναι η ιστορία 
των μεταναστεύσεων των λαών». «Ακόμα και η 
ελληνική ιστορία και ο πολιτισμός ρυθμίστηκαν 
και διαμορφώθηκαν υπό μια τάση διαρκούς με-
τανάστευσης ελληνικών φύλων, από τη λεγόμενη 
Κάθοδο των Δωριέων και τους ελληνικούς αποι-
κισμούς, μέχρι τις μεταναστεύσεις την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας και, τελευταία, μετά το 2ο 
Παγκόσμιο Πόλεμο!», έγραφε. Για τις συνθήκες 
της παγκοσμιοποίησης, υπό τις οποίες «το φαι-
νόμενο της μετανάστευσης απειλεί να διαρρήξει 
τον κοινωνικό ιστό και να προκαλέσει ξενοφο-
βικά φαινόμενα, νοοτροπίες και επιλογές, που 
αναιρούν την ουσία, όχι μόνο της ανθρωπιάς 
μας, αλλά και της Χριστιανικής μας ιδιότητας». 
Προειδοποιούσε τους πιστούς: «Οσο και αν φαί-
νεται παράξενο ή παρακινδυνευμένο, ο τρόπος 
που αντιμετωπίζουμε τους ξένους αποτελεί τη 
λυδία λίθο για τη γνησιότητα και αυθεντικότητα 
της Χριστιανικής μας πίστης και βιωτής!… Σήμε-
ρα, δυστυχώς, περισσότεροι “άθεοι” ενδιαφέρο-
νται για τους ξένους, παρά “χριστιανοί”».

Αυτά τον Απρίλη του 2015. Τον Μάρτη του 
2020, επειδή κάποιοι τα θυμήθηκαν και τα ανα-
παρήγαγαν στο Ιντερνετ, χωρίς να προσέξουν 
(ή κάνοντας πως δεν πρόσεξαν) ότι είναι μπα-
γιάτικα, ο Δωρόθεος αισθάνθηκε την ανάγκη να 
κάνει μια θεαματική κωλοτούμπα, στο πανηγύρι 
της Παναγιάς της «Τουρλιανής» στη Μύκονο, λέ-
γοντας κατά την αντιφώνησή του στο δήμαρχο: 

«Σήμερα, που πολιορκούνται τα ανατολικά 
σύνορα της Πατρίδος μας και αποκαλύπτονται 
εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί, όχι εκ καλής 
προαιρέσεως αλλ’ εκ κακοβουλίας της γείτονος, 
όταν οι άνδρες του Στρατού και των Σωμάτων 
Ασφαλείας νυχθημερόν αγωνίζονται φυλάσσο-
ντες “Θερμοπύλες“ στον Εβρο και τα νησιά μας, 
υπό τη σώφρονα πολιτική και στρατιωτική τους 
ηγεσία, πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι η Ελλάδα 
είχε πάντοτε ισχυρό σύμμαχο και βοηθό την 
Παναγία, την Υπέρμαχο Στρατηγό! Γιατί, οι Ελ-
ληνες ποτέ δεν πολέμησαν για να κατακτήσουν 
άλλους λαούς, παρά μόνο για να υπερασπίσουν 
και αποκαταστήσουν την εθνική τους ελευθερία, 
αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία. Και είναι βέβαιο 
ότι και πάλι θα καταισχυνθούν όσοι επιβουλεύο-
νται το έθνος μας, γιατί οι Ελληνες αγωνίζονται 
“υπέρ βωμών και εστιών“, έχοντας, μάλιστα, 
Πρωθυπουργό που σέβεται το Θεό και τιμά την 
Θεοτόκο».

Για να διαλύσει ολοσχερώς τα νέφη, εξέδωσε 
και Δελτίο Τύπου, για να καταστήσει σαφές ότι 
«άλλες ήταν οι συνθήκες και τα δεδομένα» το 
2015 και να επαναλάβει ότι «σήμερα συμπαρί-
σταται, μαζί με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, τους 
Ιεράρχες της Θράκης και των νησιών του Ανα-
τολικού Αιγαίου και όλους τους Ελληνες στον 
κοινό αγώνα για την υπεράσπιση των χερσαίων 
και θαλασσίων συνόρων της Πατρίδος μας ένα-
ντι της έξωθεν κατευθυνόμενης επιβουλής και 
εισβολής».

ΥΓ. Ο Δωρόθεος Α' ήταν «φουλ ΠΑΣΟΚ» και 
δη «ανδρεϊκός». Ο διάδοχός του εξυμνεί τη… 
χριστιανικότητα του Κούλη. Αλλωστε, έχει τιμή-
σει και τον περιβόητο Στυλιανό Κορνάρο, που 
μπορεί να έγινε γνωστός για τα ερωτικά του 
σκάνδαλα, όταν ήταν δεσπότης στην Πρέβεζα, 
προηγουμένως όμως είχε φροντίσει να «αργά-
σει» το κορμί πολλών κομμουνιστών και εαμικών 
φαντάρων, όταν υπηρετούσε ως αρχιμανδρίτης 
στη Μακρόνησο. Πέρα από διαφορές τους στις 
κομματικές προτιμήσεις, πάνω απ' όλα ενεργούν 
σαν δεσποτάδες (με ό,τι αυτό σημαίνει).

Δεν τσιμπούν στη φασιστική προπαγάνδα
Οι εικόνες με τους φασιστολόι και 

τους εξαγριωμένους «παρασυρ-
μένους» από αυτούς να εμποδίζουν 
βάρκα με ταλαίπωρους πρόσφυ-
γες να προσεγγίσουν στην ακτή, 
με τους «περίεργους» εμπρησμούς 
αποθηκών με είδη συμπαράστασης 
και αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, 
με τους προπηλακισμούς ανθρώπων 
που εργάζονται σε ΜΚΟ, κ.ά. έχουν 
παιχθεί δεόντως από τα Μέσα 
Μαζικής Παραπληροφόρησης, σε 
αντίθεση με εικόνες παρμένες από 
αντιφασιστικές συγκεντρώσεις και 
εκδηλώσεις που έχουν πραγματο-
ποιηθεί στα νησιά του Αιγαίου, που 
απουσιάζουν παντελώς από τα τη-
λεδελτία φασιστικής προπαγάνδας.

Στόχος να δοθεί η εντύπωση 
ότι σύσσωμος ο πληθυσμός των 
νησιών στρέφεται ενάντια στους 
ανθρώπους που κυνηγημένοι από 
πολέμους, φτώχεια και δυστυχία 
αναζητούν μια ελπίδα ζωής στην 
«πολιτισμένη» Ευρώπη, εντύπωση 
που ευνοεί και διευκολύνει την κυ-
βερνητική γραμμή στο προσφυγικό.

Η ανακοίνωση-καταγγελία του 
Κεντρικού Συμβουλίου του Συλλό-
γου ΔΕΠ του Πανεπιστήμιου Αιγαίου 
είναι μόνο μια πλευρά της μεγάλης 
εικόνας που επιμελώς προσπαθούν 
να κρύψουν Μέσα, κυβέρνηση και 
κατασταλτικοί μηχανισμοί.

«Το Κεντρικό Συμβούλιο του Συλ-
λόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου καταδικάζει απερίφραστα τον 
εμπρησμό στη δομή εκπαίδευσης 
και δημιουργικής απασχόλησης 
προσφυγόπουλων, προσφύγων και 
μεταναστών, αιτούντων άσυλο της 
μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ‘’One 
happy family’’, στο Καρά Τεπέ, Μυ-
τιλήνης.

Ο εμπρησμός αυτός είναι μια ακό-
μη ενέργεια απροκάλυπτης επιθετι-
κότητας σε βάρος ανυπεράσπιστων 
ανθρώπων και εργαζομένων στον κα-
τάλογο των βίαιων ρατσιστικών εκ-
δηλώσεων, όπως η φωτιά εγκαταστά-
σεων στη Συκαμιά, οι επιθέσεις κατά 
εργαζομένων σε Μ.Κ.Ο. στη Λέσβο, 
και η πυρπόληση αυτοκινήτου εργα-
ζόμενης σε Μ.Κ.Ο. στη Σάμο. Πρό-
κειται για εγκληματικές ενέργειες 
από τη δράση παρακρατικών και 
ακροδεξιών ομάδων που ενεργούν 
ανεξέλεγκτα (χρησιμοποιώντας 
και τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης) στα νησιά ενώ τις τελευταίες 
ημέρες φαίνεται ότι ενισχύονται 
από μέλη γερμανικών ναζιστικών 
οργανώσεων.

Οι ακροδεξιές ομάδες που έχουν 
αναλάβει την διασπορά του μίσους 
στα νησιά δεν κινούνται εγκληματι-
κά μόνο ενάντια σε πρόσφυγες και 
μετανάστες αλλά και ενάντια σε 
όλο το δημοκρατικό κόσμο των νη-
σιών. Δείχνουν όλο το μένος τους 
κατά των εργαζομένων σε ΜΚΟ 
που σε καμία περίπτωση δεν ευθύ-

νονται για την απαράδεκτη κατά-
σταση που έχει δημιουργηθεί στα 
νησιά, που δεν είναι παρά το απο-
τέλεσμα της συμφωνίας μεταξύ ΕΕ 
και Τουρκίας που εγκλωβίζει χιλι-
άδες προσφύγων και μεταναστών 
στο νησιωτικό χώρο. Οι ακροδεξιές 
ομάδες εξυπηρετούν με τη δράση 
τους τα σχέδια της κυβέρνησης 
και της ΕΕ για τη δημιουργία κλει-
στών δομών/φυλακών στα νησιά 
του Βορειοανατολικού Αιγαίου. 
Η ευθύνη της κυβέρνησης γίνεται 
μεγαλύτερη γιατί ανέχεται τη δρά-
ση αυτών των ομάδων στα νησιά 
και στον Εβρο και την ενισχύει με 
εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών 
της για δημιουργία κλειστών δομών 
σε ξερονήσια, ενώ ταυτόχρονα εμ-
φανίζονται και κομματικά στελέχη 
που επιχαίρουν των εμπρηστικών 
επιθέσεων και της βίας.

Το Κεντρικό Συμβούλιο του Συλ-
λόγου Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου καλεί τους/τις συναδέλφους στο 
Πανεπιστήμιο να καταδικάσουν τις 
επιθέσεις και την ρητορική μίσους 
και να συμπορευτούν με τους κα-
τοίκους των νησιών μας που αγωνί-
ζονται ενάντια στον ρατσισμό και 
την ξενοφοβία. Αισθανόμαστε την 
ανάγκη να σταθούμε έμπρακτα στα 
θύματα της ρατσιστικής βίας, και 
δηλώνουμε την συνηγορία μας σε 
δράσεις απώθησης αυτής.

Εμείς συνεχίζουμε να διεκδικού-

με:
• Να κλείσουν τα στρατόπεδα συ-

γκέντρωσης στα νησιά μας και να 
μην φτιαχτούν νέα σε κανένα άλλο 
μέρος της χώρας. Να μη μετατρέ-
ψουμε τη χώρα σε φυλακή της Ευ-
ρώπης.

• Να αποσυρθεί η Πράξη Νομοθε-
τικού Περιεχομένου για τις επιτάξεις.

• Να στηριχθούν τα αισθήματα 
αλληλεγγύης του λαού των νησιών 
στους πρόσφυγες και μετανάστες 
για την προστασία αυτών -ιδιαίτε-
ρα των ευάλωτων ομάδων- και των 
πολιτικών και κοινωνικών τους δικαι-
ωμάτων.

• Να απαιτηθεί η μη εφαρμογή και 
στη συνέχεια η κατάργηση του Κανο-
νισμού ‘’Δουβλίνο ΙΙΙ’’ και η συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας την οποία η Τουρκική 
εξωτερική πολιτική χρησιμοποιεί 
κατά βούληση, εργαλειοποιώντας 
τους πρόσφυγες και μετανάστες. 
Να τεθούν από τη διεθνή κοινότητα 
οριστικοί φραγμοί στην Τουρκική 
ασυδοσία, βία και επεκτατικότητα.

• Nα υπάρξει μέριμνα για χορήγη-
ση ταξιδιωτικών εγγράφων στους/
τις πρόσφυγες, ώστε να μπορούν 
να ταξιδέψουν σε όποια χώρα επι-
θυμούν. Για όσους/ες επιθυμούν να 
παραμείνουν στην Ελλάδα, να τους 
κατοχυρωθούν εργασιακά δικαιώμα-
τα σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελ-
λάδας, όπως σε όλους τους πολίτες».

«Πόρτα» από το ΑΣΕΠ στην Κεραμέως
«Σημαντικό - Πριν από λίγο 

ΣΤΟΠ του ΑΣΕΠ στην Κερα-
μέως για τα Κολλέγια - Με ψήφους 
14 κατά και 5 υπέρ, η ολομέλεια του 
ΑΣΕΠ απέρριψε την αναδρομική 
εφαρμογή του νόμου που προέβλεπε 
την αποδοχή των τίτλων των Κολλε-
γίων για την διαδικασία διορισμού 
μόνιμων εκπαιδευτικών». 

Πρόκειται για ανάρτηση του συ-
ριζαίου πρώην υπουργού Παιδείας 
Κ. Γαβρόγλου στο Facebook. Την εί-
δηση αναπαρήγαγαν Φίλης και Χα-
ρίτσης (10/3/2020), που μίλησαν για 
απόφαση που «είναι σύμφωνη με την 
πάγια πρακτική του (σ.σ. του ΑΣΕΠ) 
να μην διαταράσσονται οι όροι εν 
εξελίξει διαγωνισμού» και  για «το 
πρώτο βήμα για την ακύρωση του 
άρθρου 50 για τα Κολέγια που είναι 
αντισυνταγματικό και έχει προκαλέ-
σει ισχυρές κοινωνικές αντιδράσεις».

Προς το παρόν δεν κατέστη δυ-
νατόν να βρούμε το πλήρες κείμενο 
της απόφασης του ΑΣΕΠ. Μένουμε 
λοιπόν σε όσα ήδη έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας για να σημειώσου-
με τα εξής:

Ανεξάρτητα από το τυπικό μέρος 
της υπόθεσης, ότι δηλαδή δεν μπο-
ρεί να έχουμε αναδρομική εφαρμο-
γή νόμου σε εν εξελίξει διαγωνισμό, 
ο οποίος διεξάγεται με συγκεκριμέ-
να κριτήρια και προϋποθέσεις για 
τους συμμετέχοντες, υπάρχει και το 
ουσιαστικό μέρος.

Το ουσιαστικό μέρος αφορά το 
ίδιο το περιεχόμενο της προκήρυ-
ξης του ΑΣΕΠ για τους διορισμούς 
και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών 
(προκήρυξη 2ΓΕ/2019). Στην προκή-
ρυξη το ΑΣΕΠ απαιτεί οι υποψήφιοι 
να έχουν τα τυπικά ακαδημαϊκά 

προσόντα (ως πτυχίο ΑΕΙ νοείται το 
πτυχίο ιδρύματος του πανεπιστημι-
ακού ή του τεχνολογικού τομέα της 
ανώτατης εκπαίδευσης ή ισότιμο 
πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
της αλλοδαπής, το οποίο απονέμει 
ο ΔΟΑΤΑΠ).

Στον δε ιδρυτικό νόμο 3328/2005 
του ΔΟΑΤΑΠ (είναι ο οργανισμός 
που κρίνει την ακαδημαϊκή ισοτιμία), 
που καθοδηγείται από το άρθρο 16 
του Συντάγματος, που απαγορεύει 
ρητά την ίδρυση και λειτουργία ιδιω-
τικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, 
αναφέρονται τα εξής:

«Σπουδές σε παραρτήματα Πα-
νεπιστημίων της αλλοδαπής στην 
Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθε-
τημένες διατάξεις περί αναγνωρίσε-
ως τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ. 
Ο ιδρυτικός νόμος 3328/2005 για 
την αναγνώριση πτυχίων από την 
αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των 
σπουδών να έχει διανυθεί σε ομο-
ταγή Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
αλλοδαπής».

Δηλαδή και τα ιδιωτικά πανεπι-
στήμια απαγορεύονται (άρθρο 16 
του Συντάγματος) και δεν αναγνω-
ρίζονται ως ισότιμα τα πτυχία που 
απόκτησαν οι απόφοιτοι πανεπιστη-
μίων της αλλοδαπής, που διήνυσαν 
ένα μέρος ή το σύνολο των σπουδών 
τους στα παραρτήματά τους (κολλέ-
για) στην Ελλάδα, με τα οποία έχουν 
συνάψει συμφωνίες δικαιόχρησης.

Κοντολογίς, το ΑΣΕΠ, τουλάχιστον 
σε αυτήν τη φάση (που δεν έχουν γί-
νει νομοθετικές αλλαγές στο ΑΣΕΠ 
και ΔΟΑΤΑΠ και πολύ περισσότερο 
δεν έχει καταργηθεί το άρθρο 16), 
δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά 
και να δώσει το δικαίωμα συμμετο-
χής στο διαγωνισμό για το διορισμό/
πρόσληψη εκπαιδευτικών, κατόχων 
τίτλων πανεπιστημίων της αλλοδα-
πής που έχουν συνάψει συμφωνίες 
δικαιόχρησης με τα εδώ κολλέγια 
και «έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής 
ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή κατέχουν αναγνώ-
ριση επαγγελματικών προσόντων 
βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή 

κατέχουν αναγνώριση επαγγελ-
ματικής ισοδυναμίας τίτλου σπου-
δών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με 
συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο 
εκπαιδευτικού», σύμφωνα με τις 
ρυθμίσεις Κεραμέως.

Γι’ αυτό όταν έγιναν οι εν λόγω 
ρυθμίσεις μιλήσαμε για ημιτελείς 
μεθοδεύσεις της υπουργού Παιδείας 
που είχαν στόχο να λειτουργήσουν 
ως «καθρεφτάκια προς τους ιθαγε-
νείς» των απόφοιτων κολλεγίων και 
έγιναν ενόψει του σχεδιασμού της 
κυβέρνησης για διπλές εκλογές 
(περισσότερα στην Κόντρα, αρ. φύλ. 
1038).

ΥΓ: Πληροφορηθήκαμε ότι η από-
φαση του ΑΣΕΠ πάρθηκε από την 
Ολομέλεια γιατί προϋπήρξαν συνε-
δριάσεις σε δύο Τμήματα οι οποίες 
κατέληξαν σε αντικρουόμενες απο-
φάσεις. Η ύπαρξη στην Ολομέλεια 
και 5 ψήφων κατά της τελικής από-
φασής της δείχνει ότι και μέσα σε 
αυτό το Συμβούλιο υπάρχουν άνθρω-
ποι που ευθυγραμμίζονται με την κυ-
βερνητική πολιτική, γράφοντας στα 
παλαιότερα των υποδημάτων τους 
την ουσία που είναι η αδυναμία του 
ΑΣΕΠ να αποδεχτεί αιτήσεις συμμε-
τοχής υποψήφιων που δεν κατέχουν 
τίτλους σπουδών με ακαδημαϊκή 
αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Αιχμή υπάρχει και για τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, τα στελέχη των οποίων (ειδικά 
ο Φίλης που υπήρξε και υπουργός 
Παιδείας) δεν τόνισαν πρωτίστως 
την ουσία και έμειναν στο διαδικα-
στικό ζήτημα, ότι δηλαδή το ΑΣΕΠ 
δεν μπορούσε να δεχτεί αναδρομική 
ισχύ των ρυθμίσεων Κεραμέως σε εν 
εξελίξει διαγωνισμό.

Γιούλα Γκεσούλη
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Επιστολή ενός γιατρού σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω κοροναϊού

Αποκαλυπτήρια μιας πολιτικής ενάντια στην Υγεία
Τον πρόεδρο της Ενωσης Ιατρών 

Νοσοκομείων Αχαΐας Δημήτρη 
Ζιαζιά δεν τον γνωρίζουμε. Το όνομά 
του το μάθαμε όταν άρχισε να καταγ-
γέλλει τα όσα τραγικά προηγήθηκαν 
της διάγνωσης μόλυνσης Covid-19 σε 
66χρονο ασθενή από την Αμαλιάδα. 
Μιλούσε όχι τόσο ως συνδικαλιστής, 
αλλά ως θεράπων γιατρός του συγκε-
κριμένου ασθενούς, ο οποίος -μαζί 
με τους συναδέλφους του- τέθηκε 
στη συνέχεια σε καραντίνα. Από τον 
κατ' οίκον περιορισμό, ο Δ. Ζιαζιάς 
απηύθυνε μια επιστολή στους νυν 
και τους πρώην πρωθυπουργούς και 
υπουργούς Υγείας, διεκτραγωδώντας 
το χάλι του δημόσιου συστήματος 
Υγείας. 

Την παραθέτουμε χωρίς κανένα δι-
κό μας σχόλιο. Με την προσθήκη μιας 
έκκλησης στους γιατρούς με συνεί-
δηση σε όλη τη χώρα: μιμηθείτε το  
παράδειγμα του Ζιαζιά. Αποκαλύψτε 
τώρα -που έχετε ακροατήριο- το χάλι 
των νοσοκομείων. Και καλέστε τον ελ-
ληνικό λαό να ξεσηκωθεί και να διεκ-
δικήσει το πιο στοιχειώδες δικαίωμά 
του, το δικαίωμά του στην περίθαλψη.

Προς τους κύριους Μητσοτάκη, 
Κικίλια, Τσίπρα, Ξανθό, Πολάκη

Η πρόσφατη έξαρση της επιδημίας 
του κορονοϊού στην περιοχή μας, στη 
Δυτική Ελλάδα, μετά το ένατο κατα-
γεγραμμένο κρούσμα και τη σχετική 
αναστάτωση που προκλήθηκε, φέρ-
νει στην επιφάνεια τις  ανεπάρκειες 
του δημόσιου συστήματος υγείας 
και υπογραμμίζει και την άμεση και 
επιτακτική ανάγκη λήψης έκτακτων 
μέτρων ενίσχυσής του.

Το νοσοκομείο του Ρίου (ΠΓΝΠ), 
νοσοκομείο αναφοράς για τον κο-
ρονοϊό και απ’ τα μεγαλύτερα της 
χώρας, κυριολεκτικά παρέλυσε από 
την Τρίτη 3/3/2020 μετά την έκθεση 
πολλών εργαζομένων στον 66χρονο 
ασθενή από την Αμαλιάδα. Το 1/5 των 
γιατρών της Παθολογικής κλινικής 
τέθηκε σε καραντίνα. Η επακόλουθη 
αθρόα προσέλευση ασθενών  προς 
εξέταση και πιθανή νοσηλεία προ-
κάλεσε κυριολεκτικά έμφραγμα στη 
λειτουργία του νοσοκομείου, με τους 
εναπομείναντες γιατρούς να επιβα-
ρύνονται ακόμα περισσότερο.

Η κατάσταση όσον αφορά τη στε-
λέχωση είναι ενδεικτική. 55 κενές ορ-
γανικές θέσεις μόνιμων γιατρών, 110 
ειδικευόμενων και 175 νοσηλευτών. 
Η πρόσφατη έκτακτη προκήρυξη του 
ΕΟΔΥ για τριμηνίτες συμβασιού-
χους (των 600 ευρώ), περιλαμβάνει 
6 θέσεις νοσηλευτών και 3 γιατρών 
(παθολόγος ή λοιμωξιολόγος ή  πνευ-
μονολόγος).

Σταγόνα στον ωκεανό.
Προηγήθηκε η πολυαναμενόμε-

νη προκήρυξη 950 σχεδόν μόνιμων 
γιατρών πανελλαδικά της 07/02/20 
(βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί σε λιγότερο 
από ενάμιση χρόνο). Για το δικό μας 
νοσοκομείο αναφοράς για τον κο-
ρωνοϊό προβλέπει τρεις θέσεις λιγό-
τερες (!) από την αρχική προκήρυξη 
του καλοκαιριού (2 θέσεις λιγότερες 
ΜΕΘ και 1 θέση λιγότερη Αναισθη-
σιολόγου, πρόκειται για ειδικότητες 
πρώτης γραμμής).

Οι λειτουργικές – πραγματικές 
ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες απ’ 
αυτές που αποτυπώνονται στο ξεπε-
ρασμένο οργανόγραμμα του νοσοκο-
μείου, μιας και τα τελευταία χρόνια 
της κρίσης έχει αυξηθεί κατακόρυφα 
(τουλάχιστον 35%) η προσέλευση 
και νοσηλεία ασθενών καθώς και ο 
κύκλος κλινικών δραστηριοτήτων με 
ανάπτυξη νέων τμημάτων.

Η ανεπάρκεια ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού δεν αναπληρώνεται σε 
καμία περίπτωση ούτε με τους «πα-
ρατασιακούς» ειδικευόμενους ούτε 
με τους επικουρικούς συμβασιούχους 
και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ που 
ανακυκλώνουν την ανεργία κάθε λί-
γους μήνες.

Η υποστελέχωση αντικειμενικά 
οδηγεί σε υπερεργασία και υπερε-
φημέρευση με άμεσο αποτέλεσμα 
την υποβάθμιση της ποιότητας πε-
ρίθαλψης των ασθενών. Γιατροί και 
νοσηλευτές εξουθενωμένοι, χιλιά-
δες χρωστούμενα ρεπό και κανονική 
άδεια ετών, αλλεπάλληλες βάρδιες 
χωρίς ανάσα. Εφημερίες κλινικών 
με μόλις 2 νοσηλευτές για 32 ασθε-
νείς, νυχτερινές βάρδιες με μόνο 1 
νοσηλευτή ανά κλινική. Εφημερίες 
ειδικευόμενων έως και 15 το μήνα. 
Ειδικευόμενοι παθολογίας που λόγω 
ελλείψεων αποσπώνται ή εφημερεύ-
ουν στην Μονάδα Μεταμόσχευσης 
Μυελού Οστών, στην Αιματολογική, 
στη Νεφρολογική ή στη Γαστρεντε-
ρολογική.

Η εικόνα που επικρατεί μετά από 
κάθε γενική εφημερία θυμίζει πεδίο 
μάχης, με τους ασθενείς να νοσηλεύ-
ονται σε ράντζα πέραν του διαδρό-
μου των επειγόντων και της Βραχείας 
Νοσηλείας, ακόμα και σε εξεταστικά 
box. Οι εισαγωγές ασθενών στην 
παθολογική, ειδικά τις Δευτέρες και 
μετά από δύο συνεχόμενες γενικές 
εφημερίες, ξεπερνούν πολλές φορές 
τις 60-70,  κατακλύζουν ως φιλοξενί-
ες όλες σχεδόν τις κλινικές και τους 
ορόφους του νοσοκομείου, λόγω έλ-
λειψης χώρων και θαλάμων.

Το νοσοκομείο λειτουργεί καθη-
μερινά σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης. Αυτός είναι ο κανόνας και όχι 
η εξαίρεση.

Αυτόνομο τμήμα επειγόντων περι-
στατικών (ΤΕΠ) δεν υφίσταται καθώς 
εκκρεμούν από τον Απρίλιο του 2018 
οι προσλήψεις 9 μόνιμων γιατρών. 
Εως τώρα έχει αναλάβει καθήκοντα 
μόνο η Διευθύντρια του τμήματος, 
ενώ ήδη εργάζονται  δύο συνάδελ-
φοι με οργανική θέση και μια επικου-
ρική παθολόγος. Το ΤΕΠ με βάση τα 
επίσημα στοιχεία του 2019 δέχθηκε 
συνολικά 91.522 ασθενείς, 7.626 ανά 
μήνα, 500 περίπου ανά γενική εφη-
μερία. Τους τελευταίους μήνες γίνε-
ται προσπάθεια επαναλειτουργίας 
οργανωμένου τμήματος διαλογής 
και ταχείας διακίνησης, καθώς οι γε-
νικοί γιατροί που είχαν αποσπαστεί 
από Κέντρα Υγείας της περιοχής για 
το ιατρείο αυτό επέστρεψαν στις θέ-
σεις τους.

Το νοσοκομείο εφημερεύει τέσ-
σερις φορές την εβδομάδα και τις 
υπόλοιπες τρεις το νοσοκομείο του 
Αγίου Ανδρέα, που βρίσκεται σε πο-
λύ δυσμενέστερη θέση όσον αφορά 

τη στελέχωση και τον εξοπλισμό. Η 
υπολειτουργία των νοσοκομείων της 
ευρύτερης περιφέρειας, η έλλειψη 
εξειδικευμένων τμημάτων και κλινι-
κών (αξονικός, μαγνητικός, ψυχια-
τρική, λοιμωξιολογική μονάδα, νευ-
ροχειρουργική, θωρακοχειρουργική, 
αγγειοχειρουργική, επεμβατική ακτι-
νολογία και καρδιολογία κτλ), επιβα-
ρύνει περαιτέρω τη λειτουργία των 
δύο νοσοκομείων της Πάτρας.

Μόνο στο Ρίο διακομίζονται με 
το ΕΚΑΒ 300 περίπου ασθενείς μη-
νιαίως από τα Νοσοκομεία Αιγίου, 
Καλαβρύτων, Αμαλιάδας, Πύργου, 
Αγρινίου, Μεσολογγίου, Ζακύνθου και 
Κεφαλλονιάς. Μάλιστα σε περιόδους 
αναστολής λειτουργίας κλινικών της 
περιφέρειας λόγω αδειών του προ-
σωπικού, γίνονται διακομιδές ακόμα 
και από νοσοκομεία της Καλαμάτας, 
Κυπαρισσίας και Αμφισσας. Το Ρίο 
επωμίζεται πρόσθετα και τη νοση-
λεία των ασθενών που βρίσκονται υπό 
προσωρινή κράτηση ή εκτίουν την 
ποινή τους στις φυλακές του Αγίου 
Στεφάνου, καθώς είναι το μοναδικό 
που διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο 
θάλαμο.

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
(ΜΕΘ), χωρητικότητας συνολικά 10 
κλινών, είναι διαρκώς κορεσμένη, 
όπως και η ΜΑΦ Μονάδα Αυξημένης 
Φροντίδας (3 κλίνες που χρησιμοποι-
ούνται ως κλίνες ΜΕΘ), με αποτέλε-
σμα να υπάρχουν ασθενείς διασωλη-
νωμένοι, υπό μηχανικό αερισμό, που 
νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάμους 
νοσηλείας, στην αίθουσα Αναζωογό-
νησης των Επειγόντων και στην αί-
θουσα Ανάνηψης των χειρουργείων. 
Σε αρκετές εφημερίες λόγω έλλειψης 
αναπνευστήρων έχει χρειαστεί να γί-
νει ακόμα και χειροκίνητος αερισμός 
ασθενών με συσκευή ambu για αρκε-
τή ώρα.  Από τον Μάιο του 2018 λόγω 
κινητοποίησης των εργαζομένων, 
υπήρξε δέσμευση της τότε πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για 
εκταμίευση 300.000 ευρώ ώστε να 
ανοίξουν οι 6 πρόσθετες κλίνες της 
ΜΕΘ που παραμένουν κλειστές.

Ακόμα περιμένουμε.
Ακόμα περιμένουμε και την έναρξη 

λειτουργίας της «εμβληματικής» Καρ-
διοχειρουργικής κλινικής, η οποία, 
όπως είχε δεσμευτεί δημόσια ο κ. 
Κικίλιας θα γινόταν το αργότερο έως 
το Πάσχα. Προφανώς δεν υπάρχει 
κανένας σοβαρός σχεδιασμός για 
την πρόσληψη του αναγκαίου πρό-
σθετου εξειδικευμένου προσωπικού, 
ούτε εξασφάλιση των απαραίτητων 
κρατικών κονδυλίων. Οι ασθενείς που 
χρήζουν επείγουσας, εντός δηλαδή 
λεπτών επέμβασης, συνεχίζουν να 
διακομίζονται στο κοντινότερο εφη-
μερεύον νοσοκομείο των Ιωαννίνων 
ή της Αθήνας, χάνοντας πολύτιμο 
χρόνο.

Η κρατική χρηματοδότηση προς 
το νοσοκομείο διαρκώς μειώνεται 
τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα 
αρκετές φορές ο προϋπολογισμός 
του έτους να εξαντλείται ήδη από 
το Νοέμβριο ή τον Οκτώβριο. Ετσι, 
γιγαντώνεται συνειδητά το απαρά-
δεκτο καθεστώς των απογευματινών 
ιατρείων που ξεκινούν από τη 1μμ, για 

να «αυξηθούν τα ίδια έσοδα» του νο-
σοκομείου, κατευθείαν από την τσέπη 
των ασθενών.

Τα παραπάνω περιγράφουν μόνο 
κάποιες από τις πραγματικές πλευ-
ρές του νοσοκομείου που αποκαλεί-
ται «ναυαρχίδα» της υγείας από πα-
νεπιστημιακούς και παράγοντες της 
περιοχής.

Αυτό το νοσοκομείο έχει μπει στην 
πρώτη γραμμή της μάχης για την αντι-
μετώπιση της επιδημίας στην περιοχή 
μας.

Από την Τετάρτη 4/3 λειτουργεί 
σε συνθήκες πολέμου. Με τον ειδικά 
διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πί-
εσης να έχει ήδη κορεστεί (μέγιστη 
χωρητικότητα πέντε ασθενείς), με δι-
αδοχικές κλινικές (αρχικά η Οφθαλ-
μολογική, μετέπειτα η ΩΡΛ) να επι-
τάσσονται για τη νοσηλεία ασθενών 
που νοσούν από κορονοϊό.

Με το ακτινολογικό των επειγό-
ντων, που θα μπορούσε να εξυπηρε-
τεί μόνο αυτούς τους ασθενείς, εκτός 
λειτουργίας. Με ελάχιστα διαθέσι-
μους φορητούς αναπνευστήρες και 
monitor για διασωλήνωση.

Χωρίς δυνατότητα εξέτασης δειγ-
μάτων για κορονοϊό στο εργαστήριο 
και  ανάγκη καθημερινής μεταφο-
ράς δειγμάτων στην Αθήνα με με-
ταφορική. Με ακύρωση των γενικών 
εφημεριών του και μεταφορά τους 
στο πολύπαθο νοσοκομείο του Αγίου 
Ανδρέα. Με σχέδια για μεταφορά 
προσωπικού από Κέντρα Υγείας και 
ΤΟΜΥ, για άνοιγμα του Νοσοκομεί-
ου Θώρακος που έχει κλείσει εδώ και 
χρόνια.

Το προσωπικό που με αυταπάρνη-
ση και φιλότιμο προσπαθεί να αντα-
πεξέλθει σ’αυτή την πρωτόγνωρη 
κατάσταση, είναι εξουθενωμένο, με 
αναστολή των αδειών, σε διαρκή εφη-
μερία και εγρήγορση και προσπαθεί 
απεγνωσμένα να καλύψει τα κενά που 
άφησαν οι κατ’ οίκον περιορισμένοι 
συνάδελφοί τους.

Κύριε Μητσοτάκη και Τσίπρα, βλέ-
πετε που έχει οδηγήσει η πολιτική 

των περικοπών και της λιτότητας; Η 
εμμονική σας προσήλωση στην εφαρ-
μογή των μνημονιακών δεσμεύσεων 
και των πρωτογενών πλεονασμάτων; 
Η λογική ότι τα Μνημόνια και οι απαι-
τήσεις των δανειστών είναι πάνω από 
τις ανάγκες της κοινωνίας και της Δη-
μόσιας Υγείας;

Κύριε Ξανθέ και Πολάκη, θα συνε-
χίσετε να κοκορομαχείτε για το ποιος 
χρεώνεται τους λιγότερους νεκρούς 
από τη γρίπη; Βλέπετε τι συνεπάγο-
νται στην πράξη οι μειώσεις της κρα-
τικής χρηματοδότησης για την Υγεία 
που συνεχίστηκαν επί ημερών σας;

Κύριε Κικίλια, αυτό εννοούσατε 
όταν λέγατε ότι η χώρα είναι θωρα-
κισμένη;

Θα προσλάβετε μόνιμο προσωπι-
κό τώρα που το έχουμε ανάγκη και 
οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου που ψηφίσατε σας επιτρέπουν 
να άρετε τους Μνημονιακούς περι-
ορισμούς;

Θα αυξήσετε άμεσα την κρατική 
χρηματοδότηση για τα νοσοκομεία 
ή εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι οι 
ειδικοί φρουροί και οι ιερείς είναι πιο 
χρήσιμοι και αναγκαίοι από τους γι-
ατρούς και τους νοσηλευτές για την 
αντιμετώπιση της επιδημίας;

Αν δεν σκοπεύετε να κάνετε τίποτα 
απ’ τα παραπάνω, σας παρακαλούμε 
τουλάχιστον να έρθετε οι ίδιοι να βά-
λετε ένα χεράκι και να αφήσετε κατά 
μέρους τα παρηγορητικά χτυπήματα 
στην πλάτη μας.

Χορτάσαμε από παχιά λόγια.
Και ξέρετε τι είναι χειρότερο από 

όλα όσα σας περιγράφω;
Οτι η κατάσταση είναι αντίστοιχη 

σε όλα τα νοσοκομεία.
Με τα νοσοκομεία σε ασφυξία, τις 

δομές κορεσμένες, το προσωπικό 
εξουθενωμένο και το σύστημα στο 
χείλος της κατάρρευσης, ισχυρίζεστε 
ακόμα ότι η χώρα είναι θωρακισμένη 
μπροστά στην επιδημία;

Δημήτρης Ζιαζιάς, γιατρός του 
ΠΓΝΠ, σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω 
επαφής με κρούσμα κορονοϊού.

Σε αντίθεση με τη μεσαιωνική πο-
λεμική τακτική, βάσει της οποίας 

πρώτα έκανε επίθεση το πεζικό και 
μετά καλούνταν το ιππικό για να «κα-
θαρίσει», οι δεσποτάδες έριξαν πρώ-
τα στη μάχη το ιππικό. Η καθηγήτρια 
Λοιμωξιολογίας Ελένη Γιαμαρέλλου, 
γνωστή από παλαιότερες τηλεοπτι-
κές της εμφανίσεις (τότε που έπρεπε 
να στηριχθούν οι εισαγωγές άχρη-
στων εμβολίων για να θησαυρίσουν 
τα μονοπώλια τύπου Novartis και 
GlaxoSmith, επί υπουργίας Αβραμό-
πουλου, αν θυμάστε), εμφανίστηκε 
για να διαβεβαιώσει ότι ο κόσμος 
μπορεί να πηγαίνει στις εκκλησιές και 
να μεταλαβαίνει, γιατί η μεταλαβιά 
είναι πράγμα θαυματουργό κτλ. κτλ. 
(τα γνωρίζετε, οπότε βγαίνουμε από 
το βασανιστήριο της επανάληψης με-
σαιωνικών σκοταδιστικών απόψεων).

Από κοντά και κάτι γραφικοί τύπου 
Μιχελογιαννάκη, Ράπτη και σίας, 

όμως μ' αυτούς θα γελούσε το σύ-
μπαν, αν δεν υπήρχε η Γιαμαρέλλου.  
Με ύφος θριάμβου, οι δεσποτάδες 
μαζεύτηκαν στο μαγαζί τους (Ιερά 
Σύνοδο το λένε) και διαμήνυσαν πως 
«όσοι προσέρχονται “μετά φόβου Θε-
ού, πίστεως και αγάπης“ και απολύτως 
ελεύθερα και χωρίς κανένα δυναστι-
κό καταναγκασμό, κοινωνούν το Σώ-
μα και το Αίμα του Χριστού, που γίνε-
ται “φάρμακο αθανασίας“, “εις άφε-
σιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον“». 
Μ' άλλα λόγια, όχι μόνο δεν υπάρχει 
περίπτωση να μεταδοθεί ο κοροναϊός 
με τη μεταλαβιά, αλλά αντίθετα θα 
βγουν και ωφελημένοι όσοι σπεύσουν 
να μεταλάβουν αυτές τις μέρες, γιατί 
θα πάρουν το πιο ισχυρό προληπτικό 
φάρμακο! Το είπε κι η Γιαμαρέλλου, 
λέει ο παπάς στη γιαγιά που την έπρη-
ξε ο γιος της να μη βγει από το σπίτι 
και να ξεχάσει τη μεταλαβιά, γιατί 
έχουμε και παιδιά στο σπίτι.

Μαζέψτε τους…
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 Κοροναϊός VS Τυφλοπόντικας
Αναβολή παραστάσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
8-3-2020

Με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και με την επι-
κείμενη γενική απαγόρευση θεάτρων και κινηματογράφων, 
που θα μας έβρισκε στη μέση (αν όχι στην αρχή) των παρα-
στάσεών μας.

 Επειδή δε θα θέλαμε –αντί να συζητάμε για την παράστα-
ση- να συζητάμε για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να λειτουργούν 
οι θεατρικοί χώροι.

 Επειδή δε θα θέλαμε στις παραστάσεις μας να δούμε θε-
ατές με μάσκες ή θεατές που θα κοιτάζουν καχύποπτα το 
διπλανό τους επειδή έτυχε να βήξει ή να φτερνιστεί.

 Επειδή δε θέλουμε να στερήσουμε τη θέαση της παρά-
στασης από φίλες και φίλους που ανήκουν στις λεγόμενες 
ευπαθείς ομάδες.

 Επειδή δεν κάνουμε θέατρο για να βγάλουμε χρήματα (με 
ελεύθερη είσοδο είναι, ως γνωστόν, οι παραστάσεις μας).

 Αποφασίσαμε να αναβάλουμε το δεύτερο κύκλο παραστά-
σεων της σκηνικής σουΐτας «Σκάψε καλά, γέρο τυφλοπόντικα», 
που θα ξεκινούσαν την Παρασκευή 13 Μάρτη και θα ολοκλη-
ρώνονταν την Κυριακή 12 Απρίλη.

 Μόλις τελειώσει όλη αυτή η… χλαπαταγή ο γερο-τυφλοπό-
ντικας θα είναι έτοιμος να ξαναβγεί από το λαγούμι του. Θα 
ενημερώσουμε τότε με νέο Δελτίο Τύπου.

 ανοικείωση
www.anoikeiosi.gr

Στη χώρα που κάποτε πουλούσαν 
«το νερό του Καματερού», που υπάρ-
χουν εικόνες γεμάτες με χρυσά και 
ασημένια τάματα, που ο κάθε θεο-
μπαίχτης πουλάει αγιασμένα ματζού-
νια και θαματουργά γλειφιτζούρια 
(κάποιοι τέτοιοι θεομπαίχτες τηλε-
πλασιέδες τα κατάφεραν να φτάσουν 
μέχρι και στη Βουλή), έρχεται τώρα η 
θεσμική οργάνωση των θεομπαιχτών 
και στήνει ολόκληρη επιχείρηση εξα-
πάτησης των πιστών, επιστρατεύο-
ντας όλα τα εκτός ιερατείου εξαπτέ-
ρυγά της, με μοναδικό σκοπό να μη 
χάσει ούτε δεκάρα από τα παγκάρια 
της. Να μην οπισθοχωρήσει ούτε πό-
ντο από τη θέση ισχύος που κατέχει. 
Να δείξει ότι αυτή δεν είναι μόνο υπε-
ράνω της επιστημονικής αλήθειας, 
αλλά και υπεράνω κάθε νόμου. Γιατί 
περί αυτού πρόκειται. Το ιερατείο δι-
εκδικεί την απόλυτη εξουσία του. Και 
δε διστάζει να θέσει σε κίνδυνο τους 
ίδιους τους πιστούς του. 

«Είναι καθαρά θέμα πίστης και με-
ταφυσικής αναγωγής. Είναι δυνατόν 

από τη μετοχή στη Θεία Κοινωνία να 
προκύψει ψυχοσωματική ασθένεια; 
Οποιος προσέρχεται στη Θεία Κοι-
νωνία προσέρχεται στον Θεό, που 
έχει τη δύναμη να θεραπεύει. Δεν 
χρειάζεται να κοινωνήσει κάποιος, 
αν δεν έχει αυτή την πίστη, ότι πρό-
κειται για το αίμα και το σώμα του 
Χριστού. Αυτό δεν μπορεί να είναι 
αιτία ασθένειας και να μεταδίδει κά-
ποιο μικρόβιο!», δήλωσε ο δεσπότης 
Πειραιά. Και για να δώσει μεγαλύτερη 
έμφαση στο σκοταδιστικό του λόγο, 
έφερε ως παράδειγμα παπάδες που 
λειτουργούσαν στη Σπιναλόγκα και 
«δεν είχε προσβληθεί κανείς»! Μόνο 
που η νόσος του Χάνσεν (λέπρα), πα-
ρά τις περί του αντιθέτου προλήψεις 
που οδήγησαν στις Σπιναλόνγκες, 
κατατάσσεται στην τελευταία θέση 
των μεταδοτικών ασθενειών. Αντίθε-
τα από τους κοροναϊούς, που -ακόμα 
κι όταν συνοδεύονται από σχετικά 
χαμηλή θνητότητα- έχουν την υψη-
λότερη μεταδοτικότητα.

Εμείς δεν προσεγγίζουμε τη θρη-

σκεία όπως κάποιοι «νέοι αθεϊστές» 
-επιστήμονες μεν, αλλά αστοί, ελι-
τίστες- με περιφρόνηση προς την 
«αδαή μάζα». Προσεγγίζουμε τη 
θρησκεία με τον τρόπο του Μαρξ. 
Ως κοινωνικό φαινόμενο, ιστορικά 
προσδιορισμένο: 

«Η θρησκευτική αθλιότητα είναι 
ταυτόχρονα η έκφραση της πραγμα-
τικής αθλιότητας και η διαμαρτυρία 
ενάντια στην πραγματική αθλιότητα. Η 
θρησκεία είναι ο στεναγμός του κατα-
πιεσμένου δημιουργήματος, το θυμικό 
ενός άκαρδου κόσμου, όπως είναι το 
πνεύμα μη πνευματικών καταστάσεων. 
Είναι το όπιο του λαού.

Η άρση της θρησκείας ως της ψευ-
δαισθησιακής ευτυχίας του λαού είναι 
η απαίτηση της πραγματικής ευτυχίας 
του. Η απαίτηση να εγκαταλειφθούν οι 
ψευδαισθήσεις μιας κατάστασης είναι 
η απαίτηση να εγκαταλειφθεί μια κα-
τάσταση η οποία χρειάζεται τις ψευ-
δαισθήσεις. Η κριτική της θρησκείας 
είναι λοιπόν εν σπέρματι η κριτική της 
κοιλάδας των δακρύων, το ιερό επιφαι-

νόμενο της οποίας είναι η θρησκεία».
Ομως εδώ δεν πρόκειται για τη 

θρησκεία, αλλά για τη δημόσια 
υγεία. Αν οι έμποροι της θρησκείας 
θέλουν να διατηρήσουν την εξουσία 
τους πάνω στους πιστούς, θέτοντας 
σε κίνδυνο την υγεία των πιστών και 
παραπέρα τη δημόσια υγεία, δεν 
πρέπει  να τους επιτραπεί. «Η ΟΕΝΓΕ 
εκφράζει τον έντονο προβληματισμό 
της για δημόσιες δηλώσεις κάποιων 
γιατρών που με απαράδεκτο τρόπο 
υποτάσσουν την επιστημονική αλή-
θεια στις προσωπικές θρησκευτικές 
τους πεποιθήσεις, χρησιμοποιώντας 
έτσι αδόκιμα τους επιστημονικούς 
τους τίτλους για να παραπληροφο-
ρούν την κοινή γνώμη για σοβαρά 
θέματα δημόσιας υγείας. Οπως έχει 
ήδη τονιστεί, η μετάδοση των τρεχου-
σών εποχικών ιώσεων αναπνευστικού 
(κορωνοϊού και γρίπης) γίνεται με 
σταγονίδια που εκπέμπονται από την 
στοματοφαρυγγική κοιλότητα και την 
μύτη πασχόντων. Γι' αυτό συνιστώνται 
τα αναγκαία προφυλακτικά μέτρα. 

Οι συστάσεις αυτές φυσικά και δεν 
περιλαμβάνουν εξαιρέσεις για λό-
γους θρησκευτικούς, μυστηριακούς 
ή μεταφυσικούς», έγραψε στην ανα-
κοίνωσή της η Ομοσπονδία των Νο-
σοκομειακών Γιατρών. Επιστημονικά 
σωστή η ανακοίνωση, αλλά πολιτικά 
συγκρατημένη (για να μην πούμε συ-
ντηρητική).

Με σεβασμό στις θρησκευτικές 
ψευδαισθήσεις και στους ανθρώπους 
που διακατέχονται απ' αυτές (δεν 
αναφερόμαστε στους χριστέμπο-
ρους), οφείλουμε να απαιτήσουμε το 
κλείσιμο των ναών (όπως έκλεισαν και 
τα σχολεία) και την απαγόρευση της 
μεταλαβιάς. Αν σκεφτούμε ότι στους 
ναούς συνωστίζονται ηλικιωμένοι (και 
θα συνωστισθούν πολλαπλάσιοι τις 
επόμενες βδομάδες) κι ότι αυτοί -πέ-
ρα από τον κίνδυνο που διατρέχουν ως 
άτομα- μπορεί να γίνουν και φορείς με-
τάδοσης της λοίμωξης, έχουμε χρέος 
να απαιτήσουμε να μη λειτουργήσουν 
αυτές οι εν δυνάμει εστίες μετάδοσης.

Μάθημα σοβαρότητας
«Αυτό που δεν μου αρέσει στη ζωή είναι πως για ένα πολύ σο-

βαρό ζήτημα έχει σημασία η γνώμη ενός προπονητή. Ειλικρινά 
δεν το καταλαβαίνω. Αν σας ρωτήσω, είστε ακριβώς στην ίδια 
θέση με μένα. Οπότε δεν είναι σημαντικό τι λένε οι διάσημοι 
άνθρωποι. Οφείλουμε να μιλάμε για πράγματα με το σωστό τρό-
πο. Οχι οι άνθρωποι χωρίς γνώση, όπως εγώ. Θα μιλήσουν αυτοί 
που έχουν γνώση του αντικειμένου και θα πουν στους άλλους να 
κάνουν αυτό, το άλλο και όλα θα πάνε καλά ή όχι. Δεν θα το πουν 
οι προπονητές του ποδοσφαίρου. Πολιτική, κορονοϊός. Γιατί εγώ; 
Φοράω ένα καπέλο του μπέιζμπολ και έχω ξυριστεί άσχημα».

Μάθημα σοβαρότητας (τουλάχιστον) από τον Γιούργκεν Κλοπ, 
τον γερμανό προπονητή της Λίβερπουλ. Συγκρίνετε την απάντη-
σή του με κάτι δηλώσεις τύπου Γιαμαρέλλου και σίας, αλλά και 
με την προκλητική αλαζονεία των δεσποτάδων.

ΥΓ. Μιας και αναφερθήκαμε στον Κλοπ, ας μνημονεύσουμε 
και μια άλλη, παλαιότερη δήλωσή του: «Είμαι αριστερός, φυσι-
κά. Πιστεύω στο κράτος πρόνοιας. Δεν έχω ιδιωτική ασφάλιση 
και ποτέ δεν θα ψηφίσω κάποιον που υπόσχεται να μειώσει τους 
φόρους των πλουσίων. Αν υπάρχει κάτι που δε θα κάνω ποτέ είναι 
να ψηφίσω τη δεξιά». Δεν είναι -ούτε το παίζει- επαναστάτης. Στο 
χώρο της μη-πολιτικής, όμως, ξεχωρίζει.

Ιδιωτικοποιούν Εθνικό Κήπο και Λόφο Φιλοπάππου!

Με τροπολογία-κουρελού, 
που κατατέθηκε εκπρό-

θεσμα στο νομοσχέδιο με τίτ-
λο «Στρατηγική αναπτυξιακή 
προοπτική των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθ-
μιση ζητημάτων αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις» και την 
οποία υπογράφει το μισό 
σχεδόν υπουργικό συμβούλιο 
(Σταϊκούρας, Γεωργιάδης, Πα-
ναγιωτόπουλος, Χατζηδάκης, 
Κεραμέως, Θεοδωρικάκος, 
Καραμανλής, Βρούτσης, Κι-
κίλιας), παραχωρούν στην 
ιδιωτική κερδοσκοπία τον 
Εθνικό Κήπο και το Λόφο Φι-
λοπάππου. Δυο τοπόσημα της 
Αθήνας, που -εκτός των άλλων- 
έχουν τεράστια αρχαιολογική 
σημασία.

Η ρύθμιση που ψηφίστηκε 
προβλέπει την ίδρυση εταιρί-
ας με την επωνυμία «Εθνικός 
Κήπος - Μητροπολιτικό Πράσι-
νο ΑΕ», η οποία θα «λειτουργεί 
χάριν του δημοσίου συμφέρο-
ντος, σύμφωνα με τους κανό-
νες της ιδιωτικής οικονομίας» 
και θα έχει διάρκεια 40 χρόνια.  
Η εταιρία θα υπογράψει σύμ-
βαση με το Δήμο Αθηναίων και 
θα εισπράττει αμοιβή για τη 
διαχείριση του Εθνικού Κήπου 
και του Λόφου Φιλοπάππου. 
Η εταιρία θα πάρει ουσιαστι-
κά στην ιδιοκτησία της τους 
συγκεκριμένους χώρους και 
θα κάνει μπίζνες μ' αυτούς, 
όπως ορίζεται στη ρύθμιση. 
Προβλέπεται, ακόμα, ότι «με 
προεδρικό διάταγμα που εκδί-
δεται ύστερα από πρόταση του 
υπουργού Εσωτερικών, η εται-
ρία μπορεί να αναλαμβάνει τη 
διαχείριση και άλλων συναφών 
με τους σκοπούς της χώρων». 
Οπως καταγγέλθηκε, στο μάτι 
έχουν βάλει -σε πρώτη φάση- 
την Ακαδημία Πλάτωνος.

Πρόεδρος θα είναι ο δήμαρ-
χος Αθηναίων ή πρόσωπο που 
αυτός θα υποδείξει, ενώ στο 
ΔΣ θα συμμετέχουν και άλλα 

10 πρόσωπα που θα ορίζει το 
δημοτικό συμβούλιο Αθηναί-
ων. Μ' άλλα λόγια, η οικογέ-
νεια Μητσοτάκη εξασφάλισε 
δυο ανεκτίμητης σημασίας 
χώρους, για τη διαχείριση των 
οποίων δε θα δίνει λογαριασμό 
ούτε στο δημοτικό συμβούλιο 
(γι' αυτό έφτιαξαν εταιρία). Ο 
Μπακογιάννης θα διορίσει ένα 
ΔΣ και μέσω αυτού θα κάνει τις 
μπίζνες, σε συνεργασία με διά-
φορους καπιταλιστές.

Τι ακριβώς σημαίνει αυτή η 
εξέλιξη μας το λένε εργαζόμε-
νοι στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 
της πόλης της Αθήνας, που με 
ανοιχτή επιστολή τους κατήγ-
γειλαν ότι «πρόκειται για την 
απαρχή της εφαρμογής μιας 
νέας πολιτικής που μετατρέ-
πει μία Α.Ε. σε διαχειριστή, 
αλλά στην πραγματικότητα 
σε δικαιούχο αρχαιολογικών 
χώρων και ιστορικών τόπων».

Σημειώνουν στην καταγ-
γελτική επιστολή τους: «Ως 
εργαζόμενοι στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων της πόλης της 
Αθήνας δεν είναι δυνατόν να 
παρακολουθούμε σιωπηλοί 
την εκχώρηση των δημοσίων 
αγαθών και των μνημείων σε 
ανώνυμες εταιρείες που θα δι-
αχειρίζονται τους αρχαιολογι-
κούς χώρους και τα μνημεία με 
μόνο κανόνα “τον κανόνα της 
ιδιωτικής οικονομίας“. Οι δύο 
χώροι που παραχωρούνται εί-
ναι κηρυγμένοι και προστατεύ-
ονται από τον αρχαιολογικό 
νόμο (Ν. 3028/2002).

Ο λόφος του Φιλοπάππου 
εντάσσεται στον κηρυγμένο 
ως οργανωμένο αρχαιολογικό 
χώρο των Λόφων Μουσών (Φι-
λοπάππου), Πνύκας, Νυμφών 
(ΦΕΚ 154/ΑΑΠ/22-4-2008). 
Πρόκειται για αρχαιολογικό 
χώρο, μη ανεσκαμμένο στο σύ-
νολό του, έκτασης 650 στρεμ-
μάτων.

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τρεις πολύ σημαντικούς αρ-
χαίους χώρους: την Πνύκα, το 

μνημείο του Φιλοπάππου και 
τις “Φυλακές Σωκράτους“, τον 
βυζαντινό ναό του Αγίου Δημη-
τρίου Λουμπαρδιάρη, καθώς 
και τα κηρυγμένα, ως ιστορικά 
διατηρητέα μνημεία, λιθόστρω-
τα και το Αναπαυτήριο Πικιώνη. 
Η περιοχή περιλαμβάνεται στη 
“ζώνη ανασχέσεως“ (buffer 
zone) της Ακρόπολης, μνημεί-
ου παγκόσμιας κληρονομιάς 
της UNESCO και στον Κατάλο-
γο των Μνημείων της Αθήνας 
που τους έχει απονεμηθεί το 
Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 2014 (European 
Heritage Label).

Ο Εθνικός κήπος έχει κηρυ-
χθεί ως ιστορικός τόπος “ως 
χαρακτηριστικός και ομοιο-
γενής χώρος… ως μοναδικό 
στη χώρα παράδειγμα αρχιτε-
κτονικής τοπίου… στον οποίο 
έχουν αποτυπωθεί διαδοχικές 
εξελικτικές φάσεις της νεώτε-
ρης ιστορίας των Αθηνών και 
έχει άρρηκτα συνδεθεί στην 
συλλογική μνήμη των κατοίκων 
της πόλης με σημαντικές κα-
μπές της ιστορίας του ελληνι-
κού κράτους καθώς και με την 
καθημερινή ζωή τους…“ (ΦΕΚ 
49/ΑΑΠ/23-3-2011). Είναι ένας 
χώρος που βρίθει ορατών αρ-
χαιοτήτων και αποτελεί τη ρω-
μαϊκή επέκταση των Αθηνών.

Η τροπολογία, που παραδί-
δει σε ιδιωτική διαχείριση τους 
δύο δημόσιους και προστατευ-
όμενους από τον αρχαιολογικό 
νόμο τόπους, δεν συνυπογρά-
φεται από την Υπουργό Πολι-
τισμού, παρ’ ότι η προστασία 
του πολιτιστικού περιβάλλο-
ντος αποτελεί υποχρέωση της 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και 
προβλέπεται από το άρθρο 24 
του Συντάγματος».

Αφού αναφερθούν στις 
προβλέψεις της νομοθετικής 
ρύθμισης ως προς τη διάρκεια 
και τη λειτουργία της εταιρίας, 
οι εργαζόμενοι καταλήγουν: 
«Από τα παραπάνω συνάγεται 
ότι στην υπό ίδρυση Α.Ε., δεν 

εκχωρείται μόνο η διαχείριση 
αλλά και το εν λευκώ δικαίωμα 
στο έδαφος, στον ίδιο τον τόπο, 
αφού η εταιρία νομιμοποιείται 
να προβαίνει σε αναμορφώσεις 
ως δικαιούχος συγχρηματοδο-
τούμενων ή άλλων έργων, τα 
οποία θα αφήνουν το αποτύ-
πωμά τους σε αρχαιολογικούς 
χώρους, σε ιστορικούς τόπους, 
στο ίδιο το ίχνος της αρχαίας 
πόλης.

Θεωρούμε ότι πολύ σύντο-
μα το καθεστώς που διαμορ-
φώνεται με την τροπολογία, θα 
επεκταθεί και σε άλλους αρχαι-
ολογικούς χώρους της Αθήνας, 
με έναν πολύ πιθανό επόμενο 
στόχο τον αρχαιολογικό χώρο 
στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Εμείς, οι εργαζόμενοι στην 
Εφορεία Αρχαιοτήτων της 
αρχαίας πόλης, στην Εφορεία 
που έχει στη χωρική της αρμο-
διότητα τους αντισυνταγματικά 
εκχωρούμενους χώρους, τους 
χώρους όπου εργαζόμαστε ως 
μισθοδοτούμενοι από το ελλη-
νικό δημόσιο, εκφράζουμε την 
πλήρη αντίθεσή μας με την πο-
λιτική που χαράσσει το μοντέλο 
της τροπολογίας και καλούμε 
τους συλλόγους μας, τους 
συναδέλφους και κυρίως την 
πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ, 
να υπερασπιστεί το δημόσιο 
αγαθό της ιστορικής μνήμης 
και του αθηναϊκού τοπίου από 
τους “κανόνες της ιδιωτικής 
οικονομίας“».

Οπως αντιλαμβάνεστε, εδώ 
δεν μιλάμε απλά για μπίζνες 
τύπου «Ελληνικό». Εδώ μιλάμε 
για πλιάτσικο σε αρχαιολογι-
κούς χώρους, υπό το φερετζέ 
της ανάπτυξης. Γι' αυτό δε 
θέλουν κανένα συγχρωτισμό 
ούτε με το δήμο ούτε με την 
αρχαιολογική υπηρεσία, που 
είναι στελεχωμένη από επιστή-
μονες με γνώση των συγκεκρι-
μένων χώρων και των αναγκών 
τους για ανάδειξη ως τέτοιων 
και όχι ως χώρων για μπίζνες 
διάφορων επιτήδειων.
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Η αθλητική επικαιρότητα της 
βδομάδας που πέρασε 

δεν έχει κάποιο γκανιάν θέμα, 
αφού δεν είχαμε αγωνιστική 
δράση λόγω της αναβολής της 
έναρξης των play offs για την 
ανάδειξη του πρωταθλητή. Την 
ίδια στιγμή, το γενικό κλίμα 
που διαμορφώνεται, μετά τις 
αποφάσεις της κυβέρνησης 
για την αντιμετώπιση του κορο-
ναϊού, έχει σαν αποτέλεσμα το 
ενδιαφέρον των φιλάθλων για 
τα τεκταινόμενα στον αθλητικό 
χώρο να είναι από μειωμένο έως 
ελάχιστο. Ακόμα και στα αθλητι-
κά στέκια το βασικό θέμα συζή-
τησης είναι ο κοροναϊός, καθώς 
δεν υπάρχει αγωνιστική δράση 
και για τη συντριπτική πλειοψη-
φία των φιλάθλων το θέμα της 
πολυϊδιοκτησίας θεωρείται «τε-
λειωμένο», μετά την απόφαση 
της αθλητικής δικαστή Μαρίας 
Τσαγκιά για αφαίρεση βαθμών 
από ΠΑΟΚ και Ξάνθη.

Η αθλητική δικαστής δέχτηκε 
ως δεσμευτική την απόφαση της 
ΕΕΑ, δεν μπήκε στην ουσία της 
υπόθεσης και δέχτηκε την ενοχή 
των δυο ομάδων σύμφωνα με το 
σκεπτικό της ΕΕΑ. Διαφοροποι-
ήθηκε όμως ως προς την ποινή 
του υποβιβασμού, πατώντας 
στο «παραθυράκι» για κενό νό-
μου, μετά την εξαφάνιση του 
άρθρου 30 του Πειθαρχικού 
Κώδικα. Σε προηγούμενο φύλ-
λο της «Κ» (αρ. φ. 1039, 15.2.20), 
είχαμε αναφερθεί στο ταχυδα-
κτυλουργικό κόλπο από την δι-
οίκηση της ΕΠΟ, να εξαφανίσει 
το άρθρο 30 κατά τη διαδικασία 
τροποποίησής του το περασμέ-
νο καλοκαίρι, και είχαμε προβλέ-
ψει ότι μπορεί να αποτελέσει το 
σημείο-κλειδί για να βρεθεί μια 
λύση και να μην υπάρξει υποβι-
βασμός. Στο σκεπτικό της από-
φασης Τσαγκιά αναφέρεται ότι 
ο Κανονισμός και ο Πειθαρχικός 
Κώδικας ΕΠΟ δεν προβλέπουν 
διατάξεις σχετικές με ζητήματα 
πολυϊδιοκτησίας. 

Ταυτόχρονα, δεν αποδέχεται 
ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν 
οι ποινές για «βαρεία παράβα-
ση», αφού στην τελευταία σελί-
δα του σκεπτικού σημειώνεται: 
«Κατόπιν των παραπάνω, και 
λαμβανομένου υπόψη αφενός 
ότι, όπως και παραπάνω ανα-
φέρθηκε (στοιχ. ΙΙΙ δ της πα-
ρούσας), σύμφωνα με το άρθρο 
77Α Ν. 2725/1999 όπως ισχύει, η 
προκείμενη παράβαση δεν εμπί-
πτει σε λόγο που αφορά το «δη-
μόσιο συμφέρον» και επομένως 
ούτε στην έννοια της «βαρείας 
παράβασης» και επιπλέον ότι 
δεν τυγχάνει εφαρμογής το Πα-
ράρτημα Α του Π.Κ. ΕΠΟ 2019 
- 2020, αφετέρου ότι πρόκει-
ται για ζήτημα που πλήττει τον 
ανόθευτο ανταγωνισμό μεταξύ 
των Α.Α.Ε. και την ακεραιότητα 
των αθλητικών διοργανώσεων… 
πρέπει να επιβληθεί στις ομάδες 
εκάστης εκ των εγκαλουμένων 
η ποινή της αφαίρεσης επτά (7) 
βαθμών από το τρέχον επαγ-

γελματικό πρωτάθλημα (Super 
League 1 Ελλάδα αγωνιστική 
περίοδος 2019 – 2020)». 

Πριν κλείσει το θέμα οριστικά 
θα έχουμε την «μάχη της έφε-
σης», που ήδη έχει ξεκινήσει, 
όμως, όπως έχει διαμορφωθεί 
η κατάσταση, το ενδιαφέρον εί-
ναι μειωμένο. Από τις αντιδρά-
σεις των δυο βασικών παιχτών 
(ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός) και σε 
συνδυασμό με τη στόχευση που 
έχει η έφεση κάθε πλευράς, θα 
πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι 
οι εφέσεις δε θα έχουν καμία 
τύχη και έγιναν για τυπικούς και 
επικοινωνιακούς λόγους.

Ξεκινώντας από την έφεση 
του ΠΑΟΚ, η οποία κατατέθηκε 
την τελευταία μέρα (Δεύτερα 
9/3), βλέπουμε ότι κινείται σε 
δυο άξονες. Ο πρώτος, αφορά 
τη δικαστική μάχη που έχει ξεκι-
νήσει η ομάδα κατά της απόφα-
σης του υφυπουργού Λευτέρη 
Αυγενάκη, σχετικά με την αλλα-
γή της σύνθεσης της Επιτροπής 
Επαγγελματικού Αθλητισμού 
(ΕΕΑ). Το επιχείρημα της ΠΑΕ 
ΠΑΟΚ είναι ότι η αθλητική 
δικαστής της Super League 
(πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όρ-
γανο) δέχτηκε ως δεσμευτική 
τη γνωμοδότηση της ΕΕΑ και με 
βάση αυτή αποφάσισε την ενο-
χή ΠΑΟΚ και Ξάνθης χωρίς να 
μπει στην ουσία της απόφασης. 
Σύμφωνα με το σκεπτικό των 
νομικών της ομάδας, μια επι-
τροπή με «παράνομη» σύνθεση 
έβγαλε μια απόφαση, την οποία 
δέχτηκε η αθλητική δικαστής και 
τιμώρησε την ομάδα με αφαίρε-
ση βαθμών. Ο δεύτερος αφορά 
την προσπάθεια των νομικών 
του ΠΑΟΚ να πείσουν το δευτε-
ροβάθμιο πειθαρχικό της ΕΠΟ 
να μπει στην ουσία της υπόθε-
σης, να εξετάσει τα αποδεικτικά 
στοιχεία που θα καταθέσουν και 
να μη δεχτεί ως δεσμευτική την 
απόφαση της ΕΕΑ.

Στην προσπάθειά τους οι νο-
μικοί της ομάδας της Θεσσαλο-
νίκης βρήκαν ένα απρόσμενο 
σύμμαχο. Την περασμένη Τρίτη, 
το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε 
το αίτημα που είχε καταθέσει ο 
ΠΑΟΚ για έκδοση προσωρινής 
διαταγής, με στόχο να μπλοκά-
ρει τη διαδικασία εκδίκασης της 
υπόθεσης μέχρι να βγει η από-
φαση του ΣτΕ για τη νομιμότητα 
της σύνθεσης της ΕΕΑ (η υπό-

θεση έχει οριστεί να εκδικαστεί 
στις 2 Απρίλη). Επικοινωνιακά, η 
παρέα του Σαββίδη δέχτηκε ένα 
πλήγμα, σε νομικό επίπεδο ίσως 
να δέχτηκε ένα καλό δώρο. Σύμ-
φωνα με το σκεπτικό της απόφα-
σης του Διοικητικού Εφετείου, ο 
λόγος απόρριψης της προσφυ-
γής είναι ότι η απόφαση της ΕΕΑ 
δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα 
και είναι γνωμοδότηση προς τα 
πειθαρχικά όργανα της Super 
League και της ΕΠΟ.

Από την πλευρά της η ΠΑΕ 
Ολυμπιακός, με την έφεση που 
κατέθεσε, έχει στόχο τη (ν)τρο-
πολογία της κυβέρνησης. Το 
ερυθρόλευκο μπλοκ (Ολυμπια-
κός, Λάρισα, Πανιώνιος) ζητάει 
από το δευτεροβάθμιο πειθαρ-
χικό της ΕΠΟ να δεχτεί συνολι-
κά ως δεσμευτική την απόφαση 
της ΕΕΑ και να επιβάλει την 
ποινή του υποβιβασμού, όπως 
προβλέπεται στον Πειθαρχικό 
Κώδικα της ΕΠΟ και όχι με τη 
(ν)τροπολογία της κυβέρνησης. 
Το επιχείρημα των τριών ομά-
δων είναι ότι σύμφωνα με το 
αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου 
και τις κατευθύνσεις ΦΙΦΑ και 
ΟΥΕΦΑ, δεν μπορούν να γίνουν 
αλλαγές στον Πειθαρχικό Κώδι-
κα στο μέσο της αγωνιστικής 
περιόδου και γι' αυτό η κυβερ-
νητική (ν)τροπολογία θα μπορεί 
να εφαρμοστεί από την επόμενη 
σεζόν. Σύμφωνα με το σκεπτικό 
των «ερυθρόλευκων» εφέσεων, 
δεν υπάρχει δυνατότητα επιλε-
κτικής ερμηνείας της απόφασης 
της ΕΕΑ και διαφοροποίησης ως 
προς το σκέλος της «βαρείας 
παράβασης». 

Στα παραπάνω θα πρέπει 
να προστεθεί και η νέα εστία 
«έντασης» ανάμεσα σε ΠΑΟΚ 
και Ολυμπιακό, σχετικά με την 
παρουσία ή όχι τακτικών δικα-
στών στο δευτεροβάθμιο πει-
θαρχικό όργανο της ΕΠΟ. Σε 
ένα σημείο της έφεσής του, ο 
ΠΑΟΚ αναφέρει: «Η παρουσία 
των τακτικών δικαστών στα δι-
καιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ 
είναι μια ελληνική πρωτοτυπία 
που αποτελεί στρέβλωση στην 
παγκόσμια ποδοσφαιρική κα-
νονικότητα». Τονίζει ότι «σε 
καμία χώρα (τουλάχιστον από 
τις μη τριτοκοσμικές) δεν συ-
ναντάμε τακτικούς δικαστές 
στα δικαιοδοτικά όργανα του 
ποδοσφαίρου». Η ερυθρόλευκη 

πλευρά αξιοποίησε τη συγκε-
κριμένη φράση για να επιτεθεί 
στη διοίκηση του ΠΑΟΚ και στη 
διοίκηση της ΕΠΟ και να καταγ-
γείλει προσπάθεια αλλαγής των 
τακτικών δικαστών από δικηγό-
ρους που θα επιλέξει ο Γραμμέ-
νος και η παρέα του κατ' εντολή 
του Σαββίδη. Επίσης, τόνισε ότι 
στο παοκτζίδικο στρατόπεδο 
υπάρχει σύγχυση, θυμίζοντας 
ότι ο ΠΑΟΚ είχε πρωτοστατήσει 
υπέρ των τακτικών δικαστών, με 
συνέπεια να στρέφεται εναντίον 
του εαυτού του.

Ανταπαντώντας, η ΠΑΕ ΠΑ-
ΟΚ σε ανακοίνωσή της κάνει λό-
γω για ερυθρόλευκα fake news 
και εξηγεί ότι ο ΠΑΟΚ ήταν και 
παραμένει υπέρ των τακτικών 
δικαστών. Τονίζει επίσης ότι η 
συγκεκριμένη αναφορά έγινε 
προκειμένου να τονιστεί από 
την πλευρά της ότι αυτό (σ.σ. η 
παρουσία τακτικών δικαστών) 
έγινε στην Ελλάδα επί ημερών 
Κοντονή, γιατί μόνον οι δικαστές 
παρέχουν εχέγγυα αμεροληψί-
ας. Η «ένταση» ανάμεσα στις 
δυο ΠΑΕ χαρακτηρίζεται «χα-
μηλής ισχύος», είναι μέρος του 
επικοινωνιακού παιχνιδιού και 
δεν επηρεάζει την δικαστική 
πτυχή της υπόθεσης. 

Αξιολογώντας τα δεδομένα, 
η πρόβλεψη της στήλης είναι 
ότι όλες οι εφέσεις θα απορρι-
φθούν και θα παραμείνει η πρω-
τόδικη απόφαση, ίσως με μια μι-
κρή διαφοροποίηση (μείωση των 
βαθμών που θα αφαιρεθούν από 
ΠΑΟΚ και Ξάνθη). Σε μια χρονι-
κή περίοδο που είναι εξέλιξη η 
αντιμετώπιση του κοροναϊού και 
το Προσφυγικό, οι τακτικοί δικα-
στές θα πάρουν το «μήνυμα» και 
δε θα ανοίξουν ένα νέο μέτωπο 
στο χώρο του ποδοσφαίρου. 

Αλλωστε το αποτέλεσμα της 
υπόθεσης μπορεί να γίνει απο-
δεκτό απ' όλους. Ο ΠΑΟΚ γλίτω-
σε τον υποβιβασμό, ο Ολυμπια-
κός πήρε το πρωτάθλημα και ο 
Μελισσανίδης από το πουθενά 
διεκδικεί τη δεύτερη θέση του 
πρωταθλήματος που οδηγεί στα 
προκριματικά του Champions 
League και με λίγη τύχη στα 
πολλά φράγκα της διοργάνω-
σης. Ελαφρά «ριγμένοι» μπορεί 
να νιώθουν οι ερυθρόλευκοι, που 
είχαν εξασφαλίσει τον τίτλο και 
χωρίς την αφαίρεση βαθμών, 
αφού κατάφεραν να ξεφύγουν 
με επτά βαθμούς διαφορά από 
τον ΠΑΟΚ στην κανονική διάρ-
κεια του πρωταθλήματος. Μέχρι 
στιγμής, οι τόνοι στο λιμάνι είναι 
χαμηλοί και αυτό ερμηνεύεται 
ως δείγμα του ότι ο Μαρινάκης 
τα έχει βρει με την κυβέρνηση 
και μένει να δούμε το «δωράκι» 
που θα πάρει για να προωθήσει 
τα επιχειρηματικά του συμφέ-
ροντα. Προς το παρόν, ο Μαρι-
νάκης προσπαθεί να αναρρώσει 
από τον κοροναϊό και στη συνέ-
χεια θα ασχοληθεί με τον Κούλη 
και την παρέα του.  

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Κάποτε, όταν φταρνιζόμαστε, μας λέγαν όλοι γείτσες, 
τώρα με τον κοροναϊό, μας λεν Χριστούς και Παναγίτσες

Δύο χιλιάδες είκοσι
δεν έχει τέλος η ύπνωση;

Πρώτα απ' όλα τα κοσμικά και οι επαίτειοι (όπως το βλέπετε). 
Την Παρασκευή κλείνει 66 χρόνια ζωής η Λιάνα, η κόκκινη 
Γαρυφαλλιά της Εκάλης.

Το 'παμε, το ξανάπαμε και θα το ξαναπούμε:
άδειοι οι δρόμοι από μας, γεμάτοι από φασίστες.

Είχαν φτιάξει 
το «παρατηρη-
τήριο τιμών» (e-
prices) για… να 
περνάει η ώρα, 
που απαξιώθηκε 
και εγκαταλείφτη-
κε εδώ και χρόνια. 
Τώρα φτιάχνουν 
τ η ν  ψ η φ ι α κ ή 
πλατφόρμα «e-katanalotis», «ένα σημαντικό εργαλείο, προ-
σβάσιμο σε κάθε καταναλωτή» όπως αναγγέλλει υποτιμώντας 
τη νοημοσύνη εαυτού και αλλήλων ο Aδωνις Γεωργιάδης, ιδίως 
όταν προσθέτει ότι «θέλουμε ένα έργο που θα πάει σε ψηφιακή 
εποχή το σύνολο των λειτουργιών της κεντρικής αγοράς και 
να ελέγχεται η λειτουργία των καρτέλ. Είμαστε αμείλικτοι στα 
καρτέλ». Τι να πεις, Τίνα piss.

«Σ’ αυτές τις κρίσιμες ώρες, η σκέψη μου βρίσκεται στο 
πλευρό των παιδιών μας που υπερασπίζουν τα σύνορα της 
πατρίδας και στους γενναίους άντρες και γυναίκες του Εβρου» 
δηλώνει ως κάθε Ελλην όφειλε, ο γνωστός και μη εξαιρετέος 
Μίκης Θεοδωράκης της αντίπερα όχθης.
Λάθος αν κλείσουν τα σχολειά, λάθος και αν δεν κλείσουν!

Είτε με κορονοϊό είτε με ό,τι άλλο
περίτρανα διαφαίνονται η λογική κι η κρίση

αυτές που μας καθοδηγούν, αυτές που υπαγορεύουν
την κάθε μία κίνηση, την κάθε μία σκέψη.

Με τίτλο «Ενα ποτάμι οχετός», κάτοικοι της Λέσβου υπο-
γράφουν το ακόλουθο κείμενο: Κάνοντας μια βόλτα στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αυτές τις μέρες, είναι σαν να περπατάς 
σε μια πλατεία τόσο βρώμικη, που δεν ξέρεις πού να πατήσεις. 
Βρωμά και ζέχνει. Σχόλια υβριστικά, σεξιστικά, απειλές, ψέ-
ματα, ειρωνείες και μίσος. Απίστευτο μίσος! Ετσι προσπαθούν 
να δικαιολογήσουν την απανθρωπιά τους (ή τα τεράστια κενά 
τους). Γραπτά ουρλιαχτά με γράμματα κεφαλαία. Λυπάσαι για 
την ανορθογραφία, θλίβεσαι για τη φτώχεια του μυαλού μα πιο 
πολύ για την κατάντια της ψυχής. Εστησαν πολεμικό σκηνικό 
για να δικαιολογήσουν το μίσος τους. Κι επιτίθενται για να 
πάρουν εκδίκηση από τους αδύναμους. Κι αναρωτιέσαι: Πού 
κρυβόταν αυτή η βρωμιά τόσα χρόνια; Παρακολουθούμε εμ-
βρόντητοι ανθρώπους που γνωρίζαμε ή μάλλον νομίζαμε ότι 
γνωρίζαμε, να επιτίθενται λυσσαλέα, ξεπερνώντας κάθε όριο 
όχι ευγένειας, μα ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ενας οχετός έχει 
ξεχυθεί στους δρόμους της πόλης και παρασέρνει ανθρώπους, 
συνειδήσεις, αξίες, φιλίες, ψυχές. Ενα ποτάμι που όποιον πα-
ρασύρει τον διαλύει ως άνθρωπο (η βρωμιά τους θα περάσει 
από πάνω μας).Εστω λοιπόν ότι κανείς δεν τους παρακίνησε να 
στήσουν μπλόκα, μόνοι τους το αποφάσισαν και το πράττουν. 
Υπάρχει όμως απουσία δημόσιου λόγου καταδίκης αυτών των 
έκνομων ενεργειών από πλευράς της Ν.Δ. και των εκπροσώ-
πων της. Υπάρχει μια ανησυχητική ανοχή που εκλαμβάνεται 
ως ένοχη σιωπή και προβληματίζει κάθε δημοκράτη πολίτη. 
Ευτυχώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που ακόμα στέκουν όρθιοι, 
έχοντας στυλώσει τα πόδια τους, αφήνοντας τη βρωμιά να 
κυλά από πάνω τους. Λάμπουν μέσα στη μαυρίλα. Κινούμενοι 
ήλιοι, κινούμενοι στόχοι. Οσο κι αν τους τσαλακώσουν, όσο 
κι αν τους ποδοπατήσουν, όσο κι αν τους λασπώσουν, εκείνοι 
συνεχίζουν να στέκουν απέναντι στο μαύρο, πιστοί στις αν-
θρώπινες αξίες, διάφανοι. Αρνητές της σκατοψυχιάς και της 
βίας. Αρνητές του φασισμού. Αρνητές του μίσους. Είναι που 
οι συνειδήσεις τους γράφτηκαν στους δρόμους του αγώνα 
για ισότητα και δικαιοσύνη. Γι’ αυτό και πατάνε γερά. Από το 
δικό τους χέρι θα κρατηθούμε όλοι. Λέσβος, Μάρτης 2020 - 
Ασφαλίτες παντού. Επιθέσεις. Βία. Απειλές.

Μετά το «διαβάζουμε, διαδίδουμε τον Ριζοσπάστη», ήρθε 
η ώρα να διαβάζουμε και να διαδίδουμε το «alt.gr». Και για 
όσους δεν είναι ενημερωμένοι και εξημερωμένοι, πρόκειται 
για τη σελίδα του «κομμουνιστικού» κόμματος Ελλάδος για τις 
ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, στο πλευρό των 
οποίων βρίσκεται απαρέγκλιτα το κόμμα. Κι ας μην επαναλά-
βουμε τα περί «ένστολων συναδέλφων εργαζόμενων» και όλα 
τα συναφή που τα ξέρετε όλοι.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Μια από τις πολλές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
μετά τη δήλωση Μαρινάκη ότι τον «επισκέφθηκε» ο κοροναϊός.
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> «Αφού το ράσον τούτο εφό-
ρεσα,/ πλέον τινά ζυγόν δεν 
εγνώρισα./ Δύο ποθών, ναι, 
μα τας εικόνας,/ άσπρα πολ-
λά και καλάς κοκκώνας./ Περί 
της Ελλάδος, που λέτε,/ δεν με 
μέλει κι ας τυραννιέται./ Μ’ αν 
βαστάζη χωρίς να στενάζη,/ 
όλας τας αμαρτίας ευγάζη./ 
Ημείς πάντα ξομολογούμεν/ 
και ψυχικά τους νουθετούμεν./ 
Πίστιν να έχουν στον Βασιλέα/ 
και σέβας εις τον Αρχιερέα./ 
Στον Τούρκον τ’ άσπρα να 
μη λυπούνται,/ τότε γαρ των 
ψυχών ωφελούνται… / Αυτοί 
άρχισαν να παρακούσι/ και 
όλοι ελευθερίαν φρονούσι./ 
Διά τούτο και ημείς συμφω-
νούμεν, / ομού με Τούρκους 
τους βαρβαρούμεν. [«Ρωσο-
αγγλογάλλος», Μεταξύ άλλων 
και στο βιβλίο του Γ. Κορδάτου 
«Η κοινωνική σημασία….», σελί-
δες 102-103. Γλωσσάρι: άσπρα 
= λεφτά, κοκκώνα = κορίτσι της 
αριστοκρατίας, Αυτοί = οι Ελ-
ληνες, βαρβαρούμεν = κακομε-
ταχειριζόμαστε].

> «Υπάλληλοι και καταστημα-
τάρχες στην απεργία της Δευ-
τέρας ενάντια στο εξοντωτικό 
ωράριο» - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 
26/2/1977.

> «Υπάλληλοι, καταστηματάρ-
χες απεργούν – κλειστά αύριο» 
- ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 27/2/1977.

> «Μεγάλη επιτυχία σημείωσε 
η 24ωρη απεργία υπαλλήλων 
και καταστηματαρχών» - ΡΙ-
ΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 1/3/1977.

> «Τόσο… όσο… έχουν δημι-
ουργήσει δικαιολογημένα σε 
ένα βαθμό μια ανησυχία και 
ανασφάλεια ιδιαίτερα στους 
κατοίκους του Εβρου. Αν συνυ-
πολογίσουμε και την προβολή 
ειδήσεων εντός και εκτός εισα-
γωγικών για άνοιγμα των φυλα-
κών της Τουρκίας και αποστο-
λή εγκληματιών, αλλά και ότι 
το 95% από τους πρόσφυγες 
και μετανάστες δεν είναι πρό-
σφυγες, ενισχύουν παραπάνω 
αυτό το φόβο». ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ 
παραλήρημα του Δημήτρη 
Παπατολίδη, μέλος του «Κ»ΚΕ 
και γραμματέα επιτροπής πε-
ριοχής ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης του ίδιου κόμ-
ματος (βλ. άρθρο με τον τίτλο 
«Η σύνθετη κατάσταση στον 
Εβρο», alt.gr/gia-tin-katastasi-
sta-chersaia-synora./. Οι εντός 
εισαγωγικών ειδήσεις (που 

υιοθετεί το στέλεχος του Πε-
ρισσού) είναι πρακτική αυτού 
του καιρού των φασιστικών 
σκουληκιών που βγήκαν από 
τις τρύπες τους! Ο Περισσός 
(εδώ και πολλά χρόνια) είναι 
ένα κόμμα ΑΝΤΙΔΡ-ΑΣΤΙΚΟ.

> «…όπου σωστά το ΠΑΜΕ 
και άλλες ταξικές δυνάμεις…» 
- pandiera.gr/μια-οφειλόμε-
νη-απάντηση-στο-παμε-για-
τ/. Οταν ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ έχεις 
αποφασίσει με ποιους θα πας 
και ΠΟΙΟΥΣ Θ’ ΑΦΗΣΕΙΣ…

> Την εποχή, λοιπόν, που ο Πε-
ρισσός (μέσω ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ, 
1977) υιοθετούσε την (εδαΐ-
τικη) πολιτική του «αφέντες 
– δούλοι, ένα κουβάρι γίναμε 
ούλοι», ο… σύντροφός (του) 
Ε. Μπερλινγκουέρ υιοθετού-
σε την… αριστερή λιτότητα 
[βλέπε Enrico Berlinguer, 
«Austerita occasione per 
transformare l ’ Itala – Le 
conclusion al convegno degli 
intelletuali (Roma, 15/1/1977) 
e  a l l a  a s s e m b l ea  d eg l i 
operari communist (Milano, 
30/1/1977)»: Δηλαδή, «Η λιτό-
τητα (είναι) ευκαιρία να αλλά-
ξουμε την Ιταλία»].

> «Στις 11 Μαρτίου 1977, η υπό 
κομμουνιστική καθοδήγηση 
κυβέρνηση (;) της Μπολό-
νια έστειλε την αστυνομία 
με εντολή να μπει στο πανε-
πιστήμιο της πόλης για να 
πατάξει τις διαμαρτυρίες 
των φοιτητών, σπάζοντας 
ένα πρωτόκολλο αιώνων που 
έδινε αυτονομία στο παλαιό 
ίδρυμα». Πηγή: jacobinmag.
com/2015/12italian-
communist-party-red-
bologna-march-1977/.

> Εκείνες τις ημέρες ο ΡΙΖΟ-
ΣΠΑΣΤΗΣ (13/3/1977) έβλεπε: 
«Η κρατική φροντίδα στους 
σεισμόπληκτους της Ρουμανί-
ας – Ο σοσιαλιστικός ανθρω-
πισμός στην πλήρη του έκφρα-
ση» - πρώτη σελίδα.

> Οικονομικό το θέμα του 
ανοίγματος ξερονησιών – τό-
πων εξορίας για πρόσφυγες 
και μετανάστες κατά τον κα-
θηγητή κ. Γ. Μαργαρίτη (συνέ-
ντευξη στον 98,4 fm).

> ΕΚΦΑΣΙΖΟΜΕΘΑ (ο πληθυ-
ντικός για όσους έχουν μπει σ’ 
αυτό το χώρο και χορό…).

> Ο Κούλης (μας) παίρνει μέ-

τρα για τον κορωνοϊό.

> Italia – societa aperta.

>  Μόνο τα «πρωτόκολλα 
ασφαλείας» θα τηρήσουν οι 
βιομηχανίες στην Ιταλία (βλέ-
πε διάγγελμα Τζουζέπε Κόντε, 
11/3/2020). Αυτορρύθμιση…

> Η (μελετώμενη…) «εξ απο-
στάσεως διδασκαλία».

> Το μηταράκι.

> Και το μητσοτάκι.

> Ο κορωνοϊός του NOOR-1.

> Χρηματιστήριο: βουτιές και… 
άνοδοι.

> Ιταλία: Μιλάνο – Ρώμη, κό-
στος 1.200 ευρώ.

> Ιράκ: ρουκέτες κατά βάσης 
με αμερικανούς στρατιώτες.

> Θάνατος – θάνατος – θάνα-
τος, πουλάει – πουλάει – φοβί-
ζει.

> Μακρόν και… χαλαρός για 
τον κορονοϊό.

> «Ανάσα» από τις διαδηλώ-
σεις.

> Ο αγριανθρωπισμός της Εκ-
κλησίας.

> Να χάσουν το μπαγιόκο;

> Δεν ορρωδούν προ ουδενός.

> Ενώ εμείς (όχι όλοι...) πνι-
γόμαστε, το χρηματιστήριο 
ανασαίνει.

> Οι σιωνιστές συνεχίζουν τη 
σφαγή των Παλαιστινίων.

> «Οι ελλείψεις ήταν ήδη με-
γάλες» - Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ, 11/3/2020. 
Ομολογίες…

> «Φόβοι τραπεζών για νέα 
γενιά κόκκινων δανείων» - Φο-
βούνται. Οι τράπεζες. Που ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα τις 
«μπουκώνουνε» οι κυβερνή-
σεις με χρήμα.

>  «Ζωτικό πολιτικό χώρο 
αναζητεί το ΚΙΝΑΛ» - μικρο-
Lebensraum…

> Μούγκα για τις δύο δολοφο-
νίες μεταναστών – προσφύγων 
στον Εβρο.

> Ο Στουρνάρας στην Φρανκ-
φούρτη.

> kathimerini.gr: «Κορωνοϊός: 

Στον «αέρα» οι εργαζόμενοι 
στον ιδιωτικό τομέα.

> Η διάγνωση του Κραουνάκη 
για τον κορονοϊό.

> Ο αγιασμός του Αμβρόσιου.

>  « Αγ ιασ μό ς »  =  p ot i o n 
magique…

> Το «Εγκώμιο των συνόρων» 
του Τ. Θεοδωρόπουλου στην 
kathimerini.gr, 8/3/2020.

> Η «παρέμβαση» του Φ. Φρα-
γκούλη για τον φράχτη στον 
Εβρο.

> Η «βαρυσήμαντη» δήλωση 
Κικίλια.

> Τα χάχανα και το φτύσιμο.

> Η σύνταξη στα 68.

> Λίαν συντόμως στα 71…

> Και βάλε.

> Σαν τους «Μοιραίους» του 
Βάρναλη.

> Ο κορονοϊός και ο τουρι-
σμός.

> «Αρχιεπίσκοπος Κύπρου: 
Υπάρχουν άρρηκτοι πνευματι-
κοί και ιστορικοί δεσμοί με το 
Φανάρι».

> Ναι! Ναι! Το Φανάρι που 
ΑΝΤΙΤΑΧΘΗΚΕ και ΠΟΛΕ-
ΜΗΣΕ την επανάσταση του 
1821 στην Ελλάδα ως εξάρτημα 
του σουλτάνου.

> Με τα φασισταριά στον 
Εβρο η Ιερά Επαρχιακή Σύνο-
δος της Εκκλησίας της Κρήτης 
(βλέπε σχετική ανακοίνωση).

> Η Ούρσουλα (που δε θα 
‘ρθει).

> Ούρσουλα, για σένα θ’ ανέ-
βω στα Μετέωρα, για χάρη 
σου θα φάω τον αγλέορα.

> Η επαναλειτουργία επιχει-
ρήσεων και υπηρεσιών στη 
Γουχάν.

> Και τώρα yok το Μέγαρο. 
(Στο σπίτι με τον… παίδαρο).

> Και βέβαια, η κατακλείδα: η 
ατομική ευθύνη για τον κορο-
νοϊό.

> Κοινώς, μπαρμπούτσαλα.

> Υπάρχουν κι άλλες εκφρά-
σεις…

Βασίλης

Καπιταλιστικής κρίσης συνέχεια

Επειδή θα μασταπ ρήξουν οι… μπατριώτες: «Οταν κανείς έχει υπ’ όψιν του το τι έγινε κατά το 
διάστημα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος από την άρχουσαν τάξιν και το τι επακολούθησε 

κατόπιν, εξάγει το συμπέρασμα, που το επικυρώνουν τα αδιάψευστα γεγονότα, ότι η Επανάστασις 
του 1821 επροδόθη, όχι μόνον από τους κοτζαμπάσηδες και Φαναριώτες, αλλά και από τους 

αστούς. Αυτή είναι η μόνη και όλη η αλήθεια».

«Ο δεσπότης Π. Πατρών αποκαλεί τον Παπαφλέσσαν “εξωλέστατον και απατεώνα” (Βλ. 
Απομνημονεύματα (1900), σ. 23)».

Τα δύο αποσπάσματα από:
Γιάννη Κορδάτου, «Η κοινωνική σημασία της ελληνικής επαναστάσεως του 1821»

  Dixi et salvavi animam meam

u Δε θα βαρεθούμε 
να το γράφουμε όσο 
κρατάει η πολιτική 
αλητεία τους. Το 
θράσος των συρι-
ζαίων δε γνωρίζει 
όρια. Η «Αυγή» (Πα-
ρασκευή, 6.3.20) κα-
τηγορεί την κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη ότι 
εγκλωβίζει τους πρό-
σφυγες στην Ελλάδα 
για να μην ενοχλήσει 
την ΕΕ. Σωστό είν' 
αυτό, όμως η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη 
δεν κάνει τίποτ' άλλο 
από το να εφαρμόζει την πολιτική που διαμορφώθηκε επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ υπογράφηκε η περιβόητη 
κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, η οποία στηρίζεται στη στρατηγική 
του εγκλωβισμού των προσφύγων στα ελληνικά νησιά (ούτε 
καν στην ελληνική ενδοχώρα). Και πανηγύριζαν τότε οι συρι-
ζαίοι, ότι πέτυχαν να λύσουν το προσφυγικό πρόβλημα. Τώρα, 
λες και απευθύνονται σε ανθρώπους με μνήμη χρυσόψαρου, 
κατηγορούν τη ΝΔ επειδή εφαρμόζει αυτό που οι ίδιοι διαμόρ-
φωσαν! Οταν είναι κυβέρνηση εφαρμόζουν αντιπροσφυγική 
γραμμή και μόλις βρεθούν στην αντιπολίτευση τους πιάνουν οι 
ευαισθησίες. Την «Αυγή», κυρίως, που απευθύνεται στο στενό 
κομματικό και φίλιο ακροατήριο.

u H Mόνα Λίζα με μάσκα για την προστασία από τον κοροναϊό 
κι ένα κινητό στο χέρι, που συμβολίζει τη ματαίωση του Πα-
γκόσμιου Συνεδρίου Κινητής Τηλεφωνίας. Εργο του γνωστού 
καλλιτέχνη του δρόμου TVBoy, σ' ένα παλιό κτίριο απέναντι 
από το Παλάτι της Ζενεραλιτάτ στη Βαρκελώνη. Αν και από 
πρώτη ματιά φαίνεται προκλητικό, δε θα το λέγαμε και τόσο 
εμπνευσμένο. Αυτή όμως είναι μια προσωπική γνώμη.

u «Σταματήστε 
να βομβαρδίζετε 
χώρες» γράφει η 
μικρή πικέτα που 
κάποιοι κρέμασαν 
από το λαιμό του 
αγάλματος του 
Βεν ιζέλου  στη 
Θεσσαλονίκη, στη 
διάρκεια αντιφα-
σιστικής-αντιρα-
τσιστικής πορείας 
που έγινε την προ-
ηγούμενη βδομά-
δα. Δεν ξέρουμε 
αν ο Βενιζέλος 
επιλέχτηκε απλά 
ως… κρεμαστάρι 
ή αν η ενέργεια 
εμπεριείχε και περαιτέρω συμβολισμό, όμως η σύνθεση είναι 
πολύ πετυχημένη, αν σκεφτούμε ότι ο Βενιζέλος συμβολίζει 
τις πιο επιθετικές πλευρές του ελληνικού αστισμού.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Διολίσθηση προς το 
«εθνικό μέτωπο»

«Η Ελλάδα βρίσκεται έρμαιο των γαιοπολιτικών 
εξελίξεων χωρίς δική της προσωπικότητα, χωρίς δική 
της πολιτική, χωρίς να τη ρωτάνε, εφαρμόζουνε πράγ-
ματα και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή τη στιγμή στη 
χώρα μπροστά, στη κυβέρνηση μπροστά, αλλά και στο 
λαό μας, όλη μας τη χώρα, τίθεται ένα ερώτημα, ένα 
δίλημμα: έχουμε να επιλέξουμε -βάζω και τον εαυτό 
μου μέσα, αν και τα έχουμε πει αυτά και τα έχουμε δη-
λώσει- για το αν θα γίνουμε εγκληματίες πολέμου ή αν 
θα γίνουμε δεσμοφύλακες».

Δεν ξέρουμε ποια είναι η ακριβής κομματική σχέση 
του καθηγητή Γιώργου Μαργαρίτη με τον Περισσό, 
όμως υπήρξε υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο Επικρα-
τείας του κόμματος και συμμετέχει ως ομιλητής σε 
πληθώρα εκδηλώσεών του. Από την αρχή κιόλας της 
τοποθέτησής του στην πρωϊνή ζώνη του 98.4, στις 3 
του Mάρτη, βάζει ένα ψευτοδίλημμα: «εγκληματίες 
πολέμου ή δεσμοφύλακες». Μ' άλλα λόγια, ή θα τους 
τσακίσουμε στα σύνορα, στεριανά και θαλάσσια, ή θα 
τους αφήσουμε να περάσουν και θα τους κλείσουμε σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ο ίδιος, βέβαια, στη συνέχεια της συζήτησης, λέει 
πως πρέπει να αρνηθούμε «να γίνουμε οι δεσμοφύλα-
κες, οι εγκληματίες. Να το πούμε αυτό, δεν θα γίνουμε.  
Γιατί το χειρότερο είναι ότι αν γίνεις ή δεσμοφύλακας ή 
εγκληματίας, το σίγουρο είναι ότι θα γίνεις φασίστας. 
Και ήδη βλέπουμε τις ενδείξεις να πολλαπλασιάζονται 
δεξιά και αριστερά. Με την ενθάρρυνση των κυβερνη-
τικών επιλογών».

Οταν, όμως, παίρνεις ως βάση ένα ψευτοδίλημμα 
(«εγκληματίες πολέμου ή δεσμοφύλακες»), ακόμα κι 
όταν το αρνείσαι, έχεις ήδη προσχωρήσει στο «εθνι-
κό μέτωπο». Δεν είναι τυχαία η λύση που προτείνει ο 
Μαργαρίτης: «Ολο το προσφυγικό, όλα τα Δουβλίνα, 
όλα αυτά τα οποία -όλο αυτό το πλέγμα- έχουνε γίνει 
ερήμην μου και σε βάρος μου. Ετσι, ερήμην μου και 
σε βάρος μου. Τα καταγγέλλω και θέλω από την αρχή, 
να διαμορφώσω, εκβιάζοντας, διαλύοντας, βάζοντας 
βέτο, κάνοντας φασαρία, όπως κάνει ο Ερντογάν, κά-
νοντας φασαρία. Αυτό θα ήταν κάτι το ριζοσπαστικό»!

Η… ριζοσπαστική πολιτική αρχίζει και τελειώνει 
εντός του πλαισίου της ΕΕ. Εκεί φτιάχνονται τα «Δου-
βλίνα», εκεί θα γίνει η προτεινόμενη φασαρία. Και οι 
πρόσφυγες; Αυτοί θα πρέπει να περιμένουν να… τελει-
ώσει η φασαρία. Και στο μεταξύ, να τους μακελεύουν 
στα σύνορα, να τους σπρώχνει προς τα εδώ ο Ερντογάν 
για να πάρει περισσότερα λεφτά από την ΕΕ, να τους 
σπρώχνει προς τα πίσω το ελληνικό κράτος, επίσης για 
να πάρει περισσότερα λεφτά από την ΕΕ.

Για να αντιληφθούμε καλύτερα τη διολίσθηση προς 
το «εθνικό μέτωπο» θα παραθέσουμε και ένα ακόμα 
«δίλημμα» που διατύπωσε ο Μαργαρίτης: «Το απο-
τέλεσμα είναι αυτονόητο, ότι η Ελλάδα ή θα γεμίσει 
στρατόπεδα -κλειστά ή ανοιχτά, δεν έχει σημασία- ή 
θα αλλοιωθεί ο πληθυσμός της με δεκάδες χιλιάδες, 
εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες ή -σε περίπτωση που 
θέλει στα σοβαρά να κλείσει σύνορα- θα χρειαστεί ή 
να πνίξει ή να σκοτώσει κόσμο, αλλιώς δεν κλείνουνε 
τα σύνορα αεροστεγώς»!

Αυτές δεν είναι προσωπικές απόψεις ενός πανεπι-
στημιακού. Το μέλος της ΚΕ του Περισσού και γραμμα-
τέας της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, Δημήτρης Παπατολίδης, σε άρθρο του σε 
θρακιώτικη ιστοσελίδα παρουσίασε παρόμοιες από-
ψεις (βλ. https://www.paratiritis-news.gr/article/223117/
Gia-tin-katastasi-sta-xersaia-sunora-tou-Ebrou). Θεω-
ρεί «δικαιολογημένη» την «ανησυχία για τη φύλαξη των 
συνόρων, για την αξιοποίηση των προσφύγων από την 
Αγκυρα για να δημιουργηθεί αστάθεια στην περιοχή» 
και απλά δε θέλει τους φασίστες στην εθνοφυλακή (τα 
αλήστου μνήμης ΤΕΑ). Και δεν παραλείπει να δηλώσει 
ότι «έχουμε ξεκαθαρίσει χωρίς μισόλογα πως θα υπε-
ρασπιστούμε την εδαφική κυριαρχία της χώρας μας, 
θα απαντήσουμε σε κάθε αμφισβήτηση συνόρων και 
κυριαρχικών δικαιωμάτων»!

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο

Και οι «New York Times» δούρειος ίπ-
πος της τουρκικής προπαγάνδας; Ο 

Πέτσας δεν τόλμησε να το ισχυριστεί 
αυτό. Δε συμφέρει ν' ανοίγεις μέτωπο με 
μια από τις θεωρούμενες ως πιο έγκυρες 
αστικές εφημερίδες όλου του κόσμου. 
Δεν τόλμησε καν να διαψεύσει τα περί 
στρατοπέδου συγκέντρωσης στα σύνορα. 
Δήλωσε απλά ότι δεν είναι κρυφό αλλά 
φανερό. Διέψευσε μόνο τα περί νεκρών 
προσφύγων και τα περί βασανιστηρίων. 
Το πιστεύετε; Εδώ τα ΜΑΤ βασανίζουν 
διαδηλωτές εν μέση οδώ, αδιαφορώντας 
ακόμα και για τις κάμερες που καταγρά-
φουν, θα χαρίζονταν στους πρόσφυγες 
που κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα 
στις συγκεκριμένες συνθήκες; Και τι να 
πεις για τους «κυνηγούς κεφαλών» που 
αλωνίζουν τα σύνορα, ως άτυπη πολιτο-
φυλακή οργανωμένη από την ΚΥΠ;

«Εγώ δεν θα αποκλείσω τίποτα, αλλά 
ξέρω ότι τα σύνορα δεν φυλάσσονται με 
σερπαντίνες, ούτε με κομφετί», έγραψε ο 
Πρετεντέρης. Ο νοών νοείτω. Πέρα από 
τους θεσμικούς μηχανισμούς του αστι-
κού κράτους, όμως, την αστυνομία και το 
στρατό, έχει ενεργοποιηθεί και ο ανεπίση-
μος μηχανισμός καταστολής. Αυτός που 
έχει καθιερωθεί να αποκαλείται «παρα-
κράτος», λέξη που οδηγεί σε συγχύσεις. 
Γιατί θεωρείται κάτι ανεξάρτητο από το 
κράτος, κάτι που μπορεί και να δρα ερή-
μην του κράτους, ενώ στην πραγματικό-
τητα πρόκειται για ανεπίσημο μηχανισμό 
καταστολής, ο οποίος δρά όχι υπό την 
ανοχή, αλλά υπό την καθοδήγηση του 
επίσημου κράτους και συγκεκριμένα των 
μυστικών του υπηρεσιών. 

Είναι άλλο πράγμα η σχετική αυτονο-
μία, που έχουν όλοι οι μηχανισμοί του 
αστικού κράτους, και άλλο ο διαχωρισμός 
κράτους-παρακράτους, ο οποίος απλά 
δεν υφίσταται. Είναι γνωστός από παλιά 
ο ρόλος της ΚΥΠ, ο οποίος δεν άλλαξε 
επειδή μετονομάστηκε σε ΕΥΠ. Διατηρεί 
ολόκληρη στρατιά από ρουφιάνους σε 
όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής. Από 
δημοσιογράφους που βρίσκονται στο pay 
roll της με ψευδώνυμα, μέχρι ρουφιάνους 
σε κρίσιμα πόστα της δημόσιας διοίκησης 
και μέχρι ρουφιάνους μέσα στην κοινωνία. 
Είναι ο περιβόητος «εθνικός κορμός».

Δεν ήταν καθόλου δύσκολο να κινη-
τοποιηθούν αυτοί οι ρουφιάνοι, έχοντας 
εντολή -εκμεταλλευόμενοι το κύμα εκφα-
σισμού που σαρώνει την κοινωνία- να φτι-
άξουν ομάδες δράσης, τάγματου εφόδου. 
Σ' αυτό το κλίμα, αρκεί κάποιοι να μπουν 
μπροστά και θα βρουν εύκολα άλλους 
για να τους πλαισιώσουν. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι χρυσαυγίτικες «μούρες» παίζουν 
πρωταγωνιστικό ρόλο σ' αυτές τις ομάδες. 
Οι ακροδεξιοί, οι οπαδοί του φασισμού 
και του ναζισμού, πάντοτε είχαν στενές 
σχέσεις με την ΚΥΠ και την Ασφάλεια. 
Αποδείχτηκε, άλλωστε, όταν το αστικό 
κράτος -για δικούς του λόγους- αποφά-
σισε να άρει την ασυλία των νεοναζιστών 
της Χρυσής Αυγής, ότι αυτοί είχαν στενές 
σχέσεις με τον αστυνομικοδικαστικό μη-
χανισμό, που τους προστάτευε κατά την 
ανάπτυξη της εγκληματικής τους δράσης. 
Λέτε να ήταν αμέτοχη η ΚΥΠ; Οχι βέβαια. 

Απλά, η ΚΥΠ παραδοσιακά δε φαίνεται 
στο προσκήνιο, ενώ και οι επαφές της μέ-
νουν απόρρητες.

Σου σηκώνεται η τρίχα κάγκελο όταν 
επιχειρείς να κάνεις έναν πρόχειρο απο-
λογισμό της ασύδοτης δράσης των «εθνι-
κών» ταγμάτων εφόδου από τότε που δό-
θηκε το σύνθημα της «υπεράσπισης των 
συνόρων σε στεριά και θάλασσα».

u Στον Εβρο είδαμε τρακτέρ να ψεκά-
ζει (με εντομοκτόνο ή άλλο δηλητήριο;) 
πρόσφυγες που βρίσκονταν στην τουρκι-
κή πλευρά, μπροστά σε στρατιωτικές και 
αστυνομικές δυνάμεις.

u Μάθαμε για ομάδες κατοίκων (εί-
ναι «εθνοφύλακες» είπαν) που δρουν ως 
κυνηγοί κεφαλών, σε συνεργασία με το 
στρατό και την αστυνομία. Κάποιοι απ' 
αυτούς έφτασαν στο σημείο να ξυλοκο-
πήσουν ακόμα και δημοσιογράφο του 
CNN Greece, όταν τους ζήτησε να στα-
ματήσουν να ξυλοκοπούν πρόσφυγα που 
μόλις είχαν συλλάβει.

u Στα νησιά, τα οργανωμένα από το 
κράτος τάγματα εφόδου δε στράφηκαν 
μόνο κατά των προσφύγων, αλλά και κατά 
των εργαζόμενων και εθελοντών σε ΜΚΟ 
που συνδράμουν τους πρόσφυγες.

u Στις 27 Φλεβάρη, μέλη και εθελοντές 
ΜΚΟ δέχονται επίθεση στο αυτοκίνητο 
που επέβαιναν, με βρισιές και χτυπήμα-
τα. Βίντεο από την επίθεση αναρτάται 
στο Διαδίκτυο. Οι δράστες, όπως προκύ-
πτει από τους αυτόπτες μάρτυρες, είναι 
γνωστά «καλόπαιδα». Στις 2 Μάρτη, μέλη 
και εθελοντές ΜΚΟ έκαναν συνάντηση 
και πορεία στο κέντρο της Μυτιλήνης 
και αποφάσισαν να αποχωρήσουν από 
το νησί!

u Την 1η Μάρτη, δημιουργήθηκε ένταση 
στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Εμποδίστηκε 
η αποβίβαση προσφύγων (ανάμεσά τους 
και πολλά παιδιά) καθώς και η μετέπειτα 
προσέγγισή τους στο χώρο του Κέντρου 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

u Στις 3 Μάρτη, «άγνωστοι» έβαλαν 
φωτιά σε αποθήκη με ρούχα και παπού-
τσια από δωρεές, που διατηρούσαν αλλη-
λέγγυοι στη Χίο.

u Στις 6 Μάρτη, πυρπολήθηκε αυτο-
κίνητο εθελόντριας νοσηλεύτριας στη 
Λέσβο. Ηταν ο τρίτος εμπρησμός αυτο-
κινήτου, ενώ οργανώθηκε και επίθεση με 
πέτρες σε σπίτι όπου διέμεναν μέλη ΜΚΟ.

u Στις 7 Μάρτη, πυρπολήθηκε σχολική 
εγκατάσταση στο χώρο του Καρά Τεπέ 
στη Λέσβο. Τα φασισταριά στήνουν πάρτι 
στο Διαδίκτυο.

u Στις 10 Μάρτη, δικηγόροι προσπα-
θούν να συνδράμουν τους πρόσφυγες που 
βρίσκονται φυλακισμένοι σε αρματαγωγό 
στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Καταγγέλλουν 
καταπάτηση βασικών ανθρώπινων δικαι-
ωμάτων και καλούν τον εισαγγελέα Μυ-
τιλήνης να παρέμβει και να διασφαλίσει 
την πρόσβαση των προσφύγων σε νομική 
βοήθεια. Την  καταγγελία επιβεβαιώνει 
λίγο αργότερα και το Παρατηρητήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων με ανακοίνωσή 
του. Ακόμα περιμένουν την εισαγγελική 
παρέμβαση.

Ρατσιστική 
προπαγάνδα

«Στόχος μας είναι να δίνουμε άσυλο 
σε αυτούς που δικαιούνται σε 2-3 

μήνες και από εκεί και πέρα κόβουμε επι-
δόματα και φιλοξενία γιατί όλα αυτά λει-
τουργούσαν θελκτικά για να έρθουν στην 
χώρα μας και να εκμεταλλευτούν όλες 
αυτές τις παροχές», δήλωσε με το γνωστό 
του στόμφο ο Μηταράκης στον ΣΚΑΪ. Και 
συνεχίζοντας το ακροδεξιό κρεσέντο του, 
διακήρυξε: «Η Ελλάδα κόβει αυτές τις πα-
ροχές. Οποιος παίρνει άσυλο μετά είναι 
υπεύθυνος για τον εαυτό του. Υπάρχουν 
κάποια προγράμματα ένταξης, υπάρχουν 
κάποια  προγράμματα στήριξης αλλά από 
εκεί και πέρα δεν μπορούμε να χρηματο-
δοτούμε αυτά τα πράγματα».

Ενας αστοφιλελεύθερος πανεπιστημι-
ακός, απόλυτα συστημικός (συνεργάζεται 
και με την κυβέρνηση Μητσοτάκη), ο Ξε-
νοφών Κοντιάδης, του απάντησε από το 
facebook: «Το αλαλούμ στο προσφυγικό 
συνεχίζεται. Ο υπουργός Μεταναστευ-
τικής Πολιτικής δήλωσε προ ολίγου ότι 
κόβονται τα επιδόματα και η φιλοξενία 
προς τους πρόσφυγες που έλαβαν άσυλο. 
Ερωτώ: ποια επιδόματα; Μήπως αυτά που 
χορηγεί ο ΟΗΕ; Τι λόγος του πέφτει εδώ; 
Μήπως αυτά που προβλέπονται από το ευ-
ρωπαϊκό δίκαιο; Mήπως έχει ακουστά τη 
Σύμβαση της Γενεύης, που κατοχυρώνει 
ρητά τα κοινωνικά δικαιώματα των προ-
σφύγων (άρθρα 20 έως 24); Μήπως θέλει 
και να τους αφήσουμε να πεθάνουν από 
ασιτία, παραβιάζοντας τον όρκο πίστης 
που έδωσε στο Σύνταγμα (τον οποίο επι-
καλέστηκε στις δηλώσεις του); Μήπως για 
να χαϊδέψει τα αφτιά κάποιων ανεγκέφα-
λων και να κερδίσει λίγα λεπτά δημοφιλί-
ας λέει ό,τι νάναι; Δεν φροντίζει επιτέλους 
για την αποσυμφόρηση των νησιών και 
για καλύτερο συντονισμό του έργου που 
ανέλαβε αντί να περιφέρεται στα κανάλια 
λέγοντας εξυπνάδες;».

Πράγματι, έτσι είναι. Κάποιοι αιτούντες 
άσυλο παίρνουν ένα επίδομα και φιλοξε-
νία σε διαμερίσματα, με λεφτά της Υπα-
της Αρμοστείας. Οταν εγκριθεί η αίτησή 
τους και πάρουν άσυλο, μπορούν να τους 
τα κόψουν. Θα έπρεπε, όμως, να τους δώ-
σουν διαβατήρια, με τα οποία να μπορούν 
να ταξιδέψουν εκτός Ελλάδας. Τι λέτε να 
προτιμούν οι πρόσφυγες, ένα άθλιο επίδο-
μα ή ένα διαβατήριο με το οποίο θα πάνε 
στις χώρες προορισμού τους;

Από την άλλη, είτε εξακολουθήσουν 
να δίνονται αυτά τα λεφτά είτε όχι, καμιά 
επίδραση δεν μπορούν να έχουν σ’ εκεί-
νους που προσπαθούν μέσω Τουρκίας να 
περάσουν στην Ελλάδα. Στόχος τους δεν 
είναι το όποιο προσφυγικό επίδομα, αλλά 
να πατήσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος (και 
δη ηπειρωτικό, όχι νησιωτικό), για να μπο-
ρέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς 
βορρά. Οποιος έχει ασχοληθεί έστω και 
λίγο με το Προσφυγικό τα γνωρίζει αυτά. 
Τα γνωρίζει κι ο Μηταράκης (τουλάχιστον 
οι σύμβουλοί του). Ομως ο ρατσιστικός 
του λόγος δεν απευθυνόταν στους πρό-
σφυγες. Στο ελληνικό ακροατήριο απευ-
θυνόταν, αναπαράγοντας το ρατσιστικό 
ψεύδος για τους τεμπέληδες πρόσφυγες 
που έρχονται εδώ και καλοπερνάνε, μέ-
νοντας σε διαμερίσματα και παίρνοντας 
επιδόματα τάχα από το ελληνικό κράτος.

Δεν υπάρχει παρακράτος, είναι τα 
φασιστικά πλοκάμια του κράτους


