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Να ανασταλεί άμεσα
κάθε παραγωγική, εμπορική 

και οικονομική δραστηριότητα, 
εκτός απ’ ό,τι αφορά είδη 

πρώτης ανάγκης
και κοινή ωφέλεια

u Να απαγορευτούν οι απολύσεις – Πλήρης μισθός και ασφάλιση
      για κάθε εργαζόμενο
u Nα αγωνιστούμε για δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας
u Με συντροφικότητα και κοινωνική αλληλεγγύη
      να προστατέψουμε τις ζωές των ανθρώπων μας
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Εχω μεγάλη εμπιστοσύνη 
στο δημόσιο σύστημα υγείας 
(…) Εχουμε εξαιρετικούς και 
πολύ αφοσιωμένους γιατρούς 
και νοσηλευτές.

Κυριάκος Μητσοτάκης
Γι' αυτό και έχω βάλει μπρο-

στά τη διαδικασία ιδιωτικοποί-
ησης των νοσοκομείων! Που 
θα τη συνεχίσω, μόλις περάσει 
η μπόρα του κοροναϊού.

Μετά τον κοροναϊό τίποτα 
δε θα είναι όπως πριν. Θα πρέ-
πει να καθίσουμε κάτω και να 
ξαναγράψουμε τους κανόνες 
του εμπορίου και της ελεύθε-
ρης αγοράς.

Τζουζέπε Κόντε
Οχι, δεν είναι αυτοκριτική. 

Ποτέ δε θα παραδεχτούν ότι 
σκότωσαν τόσο κόσμο, για να 
μην πληγεί το εμπόριο και η 
ελεύθερη αγορά.

Τέλος, δεν πρέπει να ξε-
χνάμε ότι ο μουσουλμανικός 
θύλακας μεταναστών που 
εγκαταστάθηκε έξω από την 
Αδριανούπολη δεν είναι όποι-
ος κι όποιος: οι μετανάστες αυ-
τοί ομιλούν στη μεγάλη τους 
πλειονότητα άριστα την τουρ-
κική γλώσσα. Προορίζονται για 
έποικοι. Εποικοι του Ισλάμ στα 
Βαλκάνια. (…) θα απαιτήσει την 
αναδιάταξη του αμυντικού μας 
δόγματος και την επανίδρυση 
στρατιωτικών μονάδων που 
στο παρελθόν ήταν εγκατεστη-
μένες στα Ιωάννινα, στο Κιλκίς 
και αλλαχού. Ο από Βορρά κίν-
δυνος επανεμφανίζεται. Αυτή 
τη φορά όχι ως κομμουνιστι-
κός κίνδυνος, αλλά ως ισλαμι-
κός και φονταμενταλιστικός. 
Προσοχή.

Μανώλης Κοττάκης
Εκαστος εφ ω ετάχθη. Ο 

«πατριώτης» αρθρογράφος 
καλλιεργεί την ξενοφοβία και 
το ρατσισμό με τη μορφή της 
ισλαμοφοβίας, κατασκευάζο-
ντας «εχθρούς».

Η γερμανική κυβέρνηση 
τρέφει μεγάλο σεβασμό και 
έχει μεγάλη αναγνώριση για 
τις επιτυχημένες προσπάθει-
ες της ελληνικής κυβέρνησης 
και των ελληνικών δυνάμεων 
ασφαλείας να φυλάξουν και να 
ασφαλίσουν τα ελληνοτουρκι-
κά χερσαία σύνορα που είναι 
και εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Στέφαν Μάγερ
Συγχαρητήρια προς τους 

συνοριοφύλακες και δεσμο-
φύλακες της ΕΕ και από τον 
γερμανό υφυπουργό Εσωτε-
ρικών. Τζάμπα είναι…

Οι Eλληνες αποδεικνύουμε 
πως στα δύσκολα λειτουργού-
με με ομοψυχία και κάνουμε 
αυτό που πρέπει (…) ο Κορω-
νοϊός βρήκε τον λαό συσπει-
ρωμένο και λόγω Εβρου.

Σταύρος Καλαφάτης
Ο καλός ο μύλος όλα τ' αλέ-

θει. Και παράγει προεκλογι-
κό υλικό για τις εκλογές που 
σχεδιάζει ο Μητσοτάκης, αν 
η πανδημία εξελιχθεί «κατ' 
ευχήν».

Ο δημοσιογραφικός εσμός 
αποχαιρέτησε με τα πιο 

θερμά λόγια τον Πάκη. Ο οποί-
ος κοινώς «πήρε τον πούλο» από 
τον Μητσοτάκη. Πάντοτε όμως 
είχε ένα προσωπικό σύστημα 
δημόσιων σχέσεων με τους δη-
μοσιογράφους. Από την εποχή 
που ήταν εν ενεργεία πολιτικός. 
Να φανταστείτε, κάποτε πήρε 
τηλέφωνο για να πει χρόνια 
πολλά και σε δικό μας συντά-
κτη, επί τη ονομαστική του εορ-
τή. Δεν τον γνώριζε προσωπικά, 
βρήκε όμως το όνομά του στη 
λίστα με τους διαπιστευμένους 
συντάκτες κάποιου υπουργεί-
ου. Και του τηλεφώνησε για τα 
«χρόνια πολλά» ο αθεόφοβος. 
Για ν' ακούσει -μόλις πέρασε ο 
αρχικός αιφνιδιασμός του δικού 
μας- έναν πλήρη… απολογισμό 
των όσων είχε κάνει ο Πάκης ως 
υπουργός. Αλλά ο Πάκης δε θύ-
μωσε. Ακουσε υπομονετικά τον 
εξάψαλμο, προτού επαναλάβει 
τις ευχές και κλείσει το τηλέφω-
νο. Τι να πούμε τώρα που έφυγε; 
Οτι θα μας λείψουν οι παπάρες 
του;

Οχι που θ' άφηναν να πάει 
χαμένη η ευκαιρία της προ-

σωπικής πολιτικής τους διαφή-
μισης, για να πουλήσουν κοινω-
νική ευαισθησία και κοινωνική 
ευθύνη. Η Μητσοτάκαινα μας 
κάλεσε να βγούμε στα μπαλ-
κόνια συγκεκριμένη ώρα και να 
χειροκροτήσουμε γιατρούς και 
νοσηλευτές (πήρε τσουχτερές 
απαντήσεις από κάποιους γι-
ατρούς και νοσηλευτές) και ο 
Τσίπρας διένειμε φωτογραφίες 
που τον δείχνουν να κάθεται σπί-
τι του, δουλεύοντας στον υπολο-

γιστή του και έχοντας αγκαλιά 
το γιο του. «Ας είναι καλά το 
Skype…», έγραψε. Τι γίνεται, 
όμως, με όσους δεν μπορούν 
να δουλέψουν με Skype και τα 
αφεντικά τους πέταξαν στην 
ανεργία, λέγοντάς τους να περι-
μένουν να τους «κόψει» επίδομα 
η κυβέρνηση;

Η γνωστή Γιαμαρέλλου, αυ-
τή με τις απόψεις θεούσας 

παρεκκλησιαστικής οργάνω-
σης εξακολουθεί να είναι μέλος 
της Επιτροπής Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Συμβάντων Δημό-
σιας Υγείας από Λοιμογόνους 
Παράγοντες. Ούτε η ίδια είχε 
την ευθιξία να παραιτηθεί, ούτε 
ο Κικίλιας της έδειξε την πόρτα, 
ως όφειλε. Η ιδεολογικοπολι-
τική αλληλεγγύη μπαίνει -για 
μια ακόμα φορά- πάνω από το 
δημόσιο συμφέρον. Η «ατομι-
κή ευθύνη» ισχύει μόνο για τον 
απλό κόσμο.

Πήγε σε σούπερ μάρκετ 

για να βγάλει φωτογραφίες (τις 
οποίες το Γραφείο Τύπου του 
υπουργείου μοίρασε στα Μέσα) 
και να πει τις γνωστές παπάρες 
του, με το ύφος του τηλεπλασιέ 
που χρησιμοποιεί και στην πολι-
τική. Ηθελε να σβήσει τις εντυ-
πώσεις από τη δήλωσή του ότι 
δεν υπάρχει αισχροκέρδεια και 
ότι η αύξηση των τιμών είναι… 
φυσιολογική, ως αποτέλεσμα 
της σχέσης προσφοράς-ζήτη-
σης. Δεν τα κατάφερε…

21/3: Ημέρα για εξάλειψη φυλετικών διακρίσε-
ων, ημέρα για σύνδρομο Down, ημέρα δασοπονί-
ας, ημέρα κουκλοθέατρου, ημέρα οικιακής οι-
κονομίας, ημέρα ποίησης, ημέρα ύπνου, ιρανι-
κή πρωτοχρονιά, Ναμίμπια: Ημέρα ανεξαρτησίας 
(1990), ΗΠΑ: Ημέρα αγρότη 21/3/1935: Μετονο-

μασία Περσίας σε Ιράν 21/3/1960: Αστυνο-
μικά πυρά κατά ειρηνικής διαδήλωσης 
μαύρων (Σάρπεβιλ Νότιας Αφρικής), 69 
νεκροί 180 τραυματίες 21/3/1972: Εντεκα 
καταδίκες μελών ΠΑΚ 22/3: Ημέρα Γης, ημέρα ευ-
γένειας στους δρόμους, ημέρα νερού 22/3/1977: 
Βόμβα ακροδεξιών καταστρέφει αυτοκίνητο γραμ-
ματέα ΕΣΔΗΝ Δ. Ξυριτάκη 22/3/1988: Τέσσε-
ρις βόμβες σε αυτοκίνητα τούρκων διπλωμα-
τών (17Ν) 23/3: Ημέρα μετεωρολογίας, Σουδάν: 

Ημέρα ανεξαρτησίας (1956), Πακιστάν: Ημέρα 
δημοκρατίας (1956) 23/3/1971: Βόμβα (ΑΑΑ) 
στο κατάστημα αδελφών Παπαγιάννη, συμβούλων 
δικτάτορα Παπαδόπουλου 23/3/1985: 320.000 
απεργοί στην πρώτη απεργία στη Δανία μετά από 
δώδεκα χρόνια 23/3/1987: 31 τραυματίες από 
βόμβα στη λέσχη αξιωματικών βρετανικής βάσης 
Ράιν Ντάλεν (Εθνικό Δημοκρατικό Μέτωπο για 
Απελευθέρωση Δυτικής Γερμανίας) 23/3/1992: 
Φιάσκο Λουίζης Ριανκούρ (17Ν) 23/3/1993: 
Δύο βόμβες στο υπουργείο Εμπορίου (ΕΛΑ-1η 
Μάη) 24/3: Ημέρα για δικαίωμα στην αλήθεια 
(παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων), ημέ-

ρα κατά φυματίωσης 24/3/1924: Κατάργηση 
βασιλείας, έκπτωτη η δυναστεία Γκλύ-
ξμπουργκ 24/3/1976: Χειροβομβίδα ακροδεξιών 

σε βιβλιοπωλείο και δυναμίτης στα γραφεία 
ΚΚΕ Κορυδαλλού 25/3: Ημέρα κρατούμενων - 
αγνοούμενων υπαλλήλων ΟΗΕ, ημέρα μνήμης θυ-
μάτων δουλείας, Ελλάδα: Εθνική επέτειος 
25/3/1973: Ανακάλυψη εκρηκτικού μηχανισμού 
(ΕΑΝ) στο Καλαμάκι 25/3/2000: Δολοφονία 
δεκαεπτάχρονου πρόσφυγα από Γεωργία 
Νίκου Λεωνίδη από ασφαλίτη Ατματζίδη 
(Θεσσαλονίκη) 26/3: Ημέρα για απελευθέρω-
ση εγγράφων, Μπαγκλαντές: Ημέρα ανεξαρτησίας 
(1971) 26/3/1983: Επιστρέφει στην Ελλάδα ο 
Μάρκος Βαφειάδης μετά από 34 χρόνια προσφυ-
γιάς 27/3: Ημέρα κοινωνικής εργασίας, ημέρα 
άθλησης, ημέρα θεάτρου, ημέρα μονής κάλτσας, 
Αγκόλα: Ημέρα νίκης 27/3/2001: Πρώτος πολιτι-
κός γάμος μεταξύ ομοφυλόφιλων (Αμστερνταμ).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Ενα κράτος παντελώς αναξιόπιστο 

u Ενα κράτος ψευτών και απατεώνων 

u Παίρνει κάποια μέτρα με καθυστέ-
ρηση u Και μετά εναποθέτει τα πάντα 
στην «ατομική ευθύνη» u Αφήνει τους 
παπάδες ασύδοτους να λειτουργούν 
τις εκκλησιές και να «κοινωνούν» τον 
κόσμο u Και μετά, κατηγορούν τα γε-
ρόντια που δεν πειθαρχούν στις οδη-
γίες u Πώς να μην υπάρξει σύγχυση 
με τέτοια πολιτική; u Το ίδιο έγινε και 
πριν από μερικές εβδομάδες u Απα-
γόρευσαν τα καρναβάλια, όχι όμως 
και τους ποδοσφαιρικούς αγώνες u'Η 
τα θέατρα και τους κινηματογράφους 

u Το αποτέλεσμα ήταν να θεωρήσει 
ο κόσμος ότι υπερβάλλουν u Να μην 
τους πιστεύει u Να βαθύνει η σύγχυση 

u Κι όταν έκλεισαν τα πάντα, άφησαν 
ανοιχτά μόνο τα μαγαζιά των παπά-
δων! u Γι' αυτό έχει σημασία να πούμε 
εμείς την αλήθεια u Οσο πιο δυνατά, 

όσο πιο πλατιά μπορούμε u Και κυρίως 
με πειστική επιχειρηματολογία u Να 
αναδείξουμε τις τεράστιες ευθύνες 
του κράτους u Και να τοποθετήσουμε 
την ατομική ευθύνη στις σωστές της 
διαστάσεις u Γιατί υπάρχει, ασφαλώς, 
κι αυτή u Εδώ έχουμε τους παπάδες 
και τη «θεία κοινωνία» u Στην Τουρκία 
έχουν τον Ερντογάν και την… κολόνια 
λεμόνι u Κάτι σαν το «Βυζαντινόν» του 
Βελόπουλου, στο πιο φτηνό u Ολοι οι 
σκοταδιστές, ανεξαρτήτως εθνικότητας 
και θρησκείας, κάθονται στο ίδιο σκά-
φος u Τι δεν καταλαβαίνετε; u Ορθο-
δοξία σημαίνει: η μόνη σωστή θρησκεία 

u Μπορεί μουσουλμάνοι και… αιρετι-
κοί (καθολικοί και διαμαρτυρόμενοι) να 
κλείνουν τις εκκλησιές, όμως έχουν λό-
γο u Γιατί δεν έχουν προστασία από το 
θεό u Οπως έχει η Ορθοδοξία u Ολοι 
τώρα γλείφουν τους γιατρούς και τους 
νοσηλευτές u Από τους υπουργούς 

μέχρι τον πιο χυδαίο δημοσιορουφιάνο 

u Ολοι αυτοί που τους αποκαλούσαν 
άχρηστους, τεμπέληδες, παράσιτα u 

Και ζητούσαν την ιδιωτικοποίηση των 
πάντων u Οχι, δεν άλλαξαν γνώμη u 

Μόλις περάσει η μπόρα, θα επανέλ-
θουν u Ζητώντας την ιδιωτικοποίηση 
των πάντων u Για λόγους «αποδοτικό-
τητας» και «αποτελεσματικότητας» θα 
μας πουν και πάλι u Τότε όμως πρέπει 
να τους φράξουμε το δρόμο εμείς u 

Απαιτώντας όχι μόνο την ενίσχυση του 
δημόσιου συστήματος Υγείας u Αλλά 
και το κλείσιμο των ιδιωτικών νοσο-
κομείων u Ναι, το κλείσιμο u Οπως 
είχε απαγορευτεί η λειτουργία τους, 
πριν από μερικές δεκαετίες u Κάτι 
καφετζήδες που έστησαν τραπεζοκα-
θίσματα και πουλούσαν φρέντο και 
καπουτσίνο τους μπουζούριασαν u 

Και καλά τους έκαναν εδώ που τα λέμε 

u Τους παπάδες που τάιζαν αραιωμέ-

νο κρασί και ψωμί με το ίδιο κουταλάκι, 
όχι u Αυτοί δεν είχαν απαγόρευση u 

Ποιος είναι τελικά ο πιο ανεύθυνος; u 

Οι καφετζήδες που λειτούργησαν τα 
μαγαζιά ή οι παπάδες που μεταλάβαι-
ναν τον κόσμο; u Το κράτος είναι u Με 
τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά u Το 
ίδιο κράτος που στην Βρετανία παίζει 
ρωσική ρουλέτα με τους πολίτες του 

u Προσδοκώντας σε απόκτηση στρα-
τηγικού πλεονεκτήματος έναντι των 
ανταγωνιστών του u Ας πεθάνουν όσοι 
να 'ναι, αλλά εμείς θα βγούμε από την 
κρίση πιο σύντομα από τους άλλους u 

Και με μικρότερη οικονομική ζημιά! u 

Γι' αυτό και δεν άλλαξε τον όρο u Για 
λόγους πολιτικής ορθότητας, βρε αδερ-
φέ u «Ανοσία αγέλης» u Αγέλη είναι 
οι εργάτες για τους βρετανούς μονο-
πωλιστές u Ούτε καν «κοινότητα» u 

Διαχειρίζονται έναν κίνδυνο εν καιρώ 
ειρήνης με λογική πολέμου u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Η Ευρώπη είναι εδώ με τις αρχές της. Τον σεβασμό στο διεθνές 
δίκαιο, την ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου, το κράτος δικαίου. Εμείς 
δεν ξέρουμε να φυλάμε αλλιώς τα σύνορα. Αυτές οι αξίες είναι 
η σημαία μας, είναι η πίστη μας. Η Ευρώπη είναι εδώ ενωμένη, 
αλλά και δυνατή. Ως γεωπολιτικός παράγοντας σταθερότητας, 
σαν ψύχραιμος κόσμος λογικής, δικαιωμάτων και νομιμότητας 

απέναντι σε καθεστώτα αυταρχισμού, σε αναταράξεις 
γεωπολιτικές, σε φανατισμούς και ασύμμετρη βία. Ο αγώνας 

είναι κοινός. Ο στόχος είναι κοινός. Δεν εκβιαζόμαστε, δεν θα 
περάσει κανείς. Γιατί εδώ είναι Ελλάδα, εδώ είναι τα σύνορα, 

εδώ αρχίζει η Ευρώπη.
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

(στους άνδρες της Frontex στον Εβρο)

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Εγκληματική αδιαφορία

Στις 31 του Γενάρη, ενώ ο κοροναϊός έκανε ήδη θραύση στην 
Κίνα και ο ΠΟΥ είχε αναγκαστεί -πριν από μια μέρα- να 

κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία 
σε παγκόσμιο επίπεδο» (όταν ο ΠΟΥ κάνει μια τέτοια κίνηση, 
τα πράγματα είναι πάντοτε χειρότερα), ο Κικίλιας μαζί με τον 
πρόεδρο του ΕΟΔΥ Αρκουμανέα (οικονομολόγος-μάνατζερ 
είναι, όχι γιατρός) επισκέφτηκαν τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου 
και βγαίνοντας έκαναν δηλώσεις.

Οι δηλώσεις υπάρχουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου 
Υγείας (https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-
typoy/press-releases/6655-dhlwseis-ypoyrgoy-ygeias-basilh-
kikilia-kai-proedroy-eody-panagiwth-arkoymanea-meta-th-
synanthsh-toys-me-ton-prwthypoyrgo-kyriako-mhtsotakh-sto-
megaro-maksimoy). Εχουν «σουλουπωθεί», όπως θα δούμε, 
όμως και πάλι είναι ενδεικτικές της εγκληματικής αδιαφορίας 
με την οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετώπισε την απει-
λή μιας επικίνδυνης πανδημίας.

Ο Κικίλιας διαβεβαίωσε ότι «εμείς , ως Υπουργείο Υγείας 
και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, έχουμε κάνει όλα 
αυτά τα οποία πρέπει προκειμένου η χώρα να είναι προετοι-
μασμένη», σύστησε «ψυχραιμία, πιστή εφαρμογή των οδηγι-
ών που έχουν δοθεί προς όλες τις πλευρές» και παρακάλεσε 
«για εγκράτεια σε σχέση με τη μετάδοση των ειδήσεων που 
έχουν να κάνουν με τον ιό», διότι «η χώρα είναι προετοιμα-
σμένη και θωρακισμένη». «Εξηγήσαμε πολύ ειλικρινά μέσω 
των επαγγελματιών υγείας και των ειδικών λοιμωξιολόγων», 
έλεγε ο Κικίλιας, «ότι όπως ο ιός έχει πάει σε πολλές άλλες 
χώρες, μπορεί κάποια στιγμή να έρθει και στη χώρα μας. Δεν 
υπάρχει λόγος πανικού. Υπάρχει εγρήγορση και σχέδιο και 
αυτό εφαρμόζουμε πιστά».

Τι εφάρμοζαν τότε; Τίποτα απολύτως. Η λογική τους ήταν 
«μια γριπούλα είναι, θα περάσει», όπως είπε ο Αρκουμανέας., 
που διαβεβαίωσε ότι «είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα» και 
είναι βασικό το ότι «οι πολίτες πρέπει να έχουν εμπιστοσύ-
νη».  Διόρθωσε, μάλιστα, τον Κικίλια, που είχε πει ότι «δεν 
υπάρχει λόγος πανικού», σημειώνοντας ότι «δεν πρέπει να 
υπάρχει ανησυχία» (η διαφορά ανάμεσα στον πανικό και την 
ανησυχία είναι τεράστια στη γλώσσα μας). Γιατί δεν πρέπει να 
υπάρχει ανησυχία; Διότι, όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα 
του υπουργείου Υγείας, «είναι μια λοίμωξη με μέτρια μεταδο-
τικότητα χαμηλή θνητότητα, σαν μια βαριά γρίπη. Αρα και να 
έρθει κάποια στιγμή στη χώρα μας, δε χρειάζεται να υπάρχει 
πανικός. Είμαστε έτοιμοι»!

Στην πραγματικότητα, ο Αρκουμανέας ήταν πιο απροκά-
λυπτος. Οπως μπορείτε να ακούσετε ζωντανά στο Διαδίκτυο 
(https://www.youtube.com/watch?v=2zgouUFy4JU), είπε επί 
λέξει: «Δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Eίναι μια λοίμωξη με 
χαμηλή μεταδοτικότητα, με μέτρια θνητότητα, σαν μια βαριά 
γρίπη. Αρα και να έρθει κάποια στιγμή στη χώρα μας δεν χρει-
άζεται να υπάρχει πανικός ή κάποια ανησυχία»!

Κανονικά, και ο Αρκουμανέας και ο Κικίλιας θα έπρεπε 
ήδη να έχουν εκδιωχτεί από τον ΕΟΔΥ και την κυβέρνηση, 
αντίστοιχα. Ο Μητσοτάκης δεν τους έδιωξε, γιατί στην πραγ-
ματικότητα δικές του εντολές εκτελούσαν. Από το Μαξίμου 
βγήκαν όταν έκαναν αυτές τις εξωφρενικά εγκληματικές 
δηλώσεις, είναι κατά συνέπεια δεδομένο πως ό,τι είπαν είχε 
συμφωνηθεί με τον Μητσοτάκη.

Ποια ήταν η επίσημη κυβερνητική θέση στις 31 του Γενάρη, 
μια μέρα μετά την κήρυξη παγκόσμιας κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης (ένα βήμα πριν από την πανδημία) από τον ελεγχό-
μενο από τις αστικές κυβερνήσεις ΠΟΥ; Η απόλυτη μακαριό-
τητα. Ο ιός «μπορεί και να έρθει κάποια στιγμή» στην Ελλάδα, 
αλλά εμείς «είμαστε πανέτοιμοι». Εξάλλου, και να έρθει, δεν 
τρέχει και τίποτα, μια… γριπούλα είναι, με χαμηλή μεταδοτι-
κότητα και μέτρια θνητότητα. Λες και ο ιός θα… το έκοβε με 
τα πόδια από τη Γουχάν για να έρθει στην Ελλάδα. Λες και 
δεν ήταν δεδομένη η πάρα πολύ υψηλή μεταδοτικότητα του 
συγκεκριμένου ιού, που σημαίνει ότι θα ερχόταν μέσω ταξιδι-
ωτών από το εξωτερικό, στους οποίους θα έπρεπε αμέσως να 
επικεντρωθεί ο κρατικός μηχανισμός προστασίας. Πράγμα 
που φυσικά δεν έκανε για τις επόμενες σαράντα μέρες, όταν 
άρχισαν να παίρνονται κάποια μέτρα.

Προς τι αυτά τα χοντροκομμένα ψέματα; Προς τι η συνει-
δητή παραπληροφόρηση του ελληνικού λαού; Μία απάντηση 
υπάρχει: ένας σωστά πληροφορημένος λαός αρχίζει να έχει 
απαιτήσεις. Οι οποίες, φυσικά, δεν είναι πανικός (ακόμα κι 
όταν κάποιες απ' αυτές έχουν το στοιχείο της υπερβολής), 
αλλά κοινωνικά νόμιμες απαιτήσεις ενός λαού που προσπαθεί 
να προστατεύσει την υγεία του. Αυτές τις απαιτήσεις θέλησε 
να αποφύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για να μην διαταράξει 
την «κανονικότητα» του ελληνικού καπιταλισμού. Τις συνέπει-
ες αυτής της συνειδητής εγκληματικής αδιαφορίας βιώνει ο 
ελληνικός λαός.

Κυβερνητικά μέτρα

Πλούσιες παροχές στους καπιταλιστές, 
μετρημένες σταγόνες στους εργάτες

Δεν περίμενε κανείς ότι οι τρεις υπουρ-
γοί του Μητσοτάκη (Σταϊκούρας, 

Βρούτσης, Γεωργιάδης) θα έλεγαν τίποτα 
το διαφορετικό. Ισχυρίστηκαν ότι με τα 
μέτρα που εξήγγειλαν την Τετάρτη 18 Μάρ-
τη ανακουφίζουν τους εργαζόμενους των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων που έκλεισαν 
με κυβερνητικές αποφάσεις λόγω της παν-
δημίας του κοροναϊού.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, οι 
εργαζόμενοι των 220.000 καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων, που «ανέστειλαν εν συνόλω ή 
εν μέρει την λειτουργία τους» με κυβερνητι-
κή απόφαση, λόγω του κοροναϊού, ανέρχο-
νται σε 600.000, ενώ υπάρχουν και άλλες 
100.000 επιχειρήσεις που έκλεισαν από 
μόνες τους και απασχολούσαν 200.000 
εργαζόμενους. Αρα, μιλούν για ένα σύνολο 
800.000 εργαζόμενων.

Αναφερόμενος στο κλείσιμο όλων αυτών 
των επιχειρήσεων, ο Σταϊκούρας δήλωσε ότι 
και οι 320.000 επιχειρήσεις θα ενταχθούν 
στις διατάξεις των κυβερνητικών μέτρων, 
αλλά μόνο οι 500.000 εργαζόμενοι που 
δούλευαν στις επιχειρήσεις που έκλεισαν 
με κυβερνητική απόφαση θα πάρουν κά-
ποια ψίχουλα από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό. Και δεν έδωσε καμία εξήγηση, γιατί 
300.000 εργαζόμενοι αποκλείστηκαν απ’ 
αυτό το μέτρο.

Σταϊκούρας και Βρούτσης ανέφεραν ότι 
στους 500.000 εργαζόμενους θα δοθεί 
ένα ποσό 800 ευρώ από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό για την περίοδο από 15 Μάρτη 
έως 30 Απρίλη. Οι κυβερνητικές αποφάσεις 
που είχαν εκδοθεί μέχρι και τις 17 Μάρτη 
προέβλεπαν προσωρινό κλείσιμο των καπι-
ταλιστικών επιχειρήσεων μέχρι 27 ή μέχρι 
29 Μάρτη. Περιλαμβάνοντας στο γλοί-
σχρο επίδομα και ολόκληρο τον Απρίλη, οι 
υπουργοί μας προϊδεάζουν ότι το κλείσιμο 
των επιχειρήσεων θα παραταθεί, με νέες 
αποφάσεις.

Σε σχέση με το επίδομα των 800 ευρώ, 
το πρώτο που πρέπει να θυμίσουμε είναι ότι 
από το νόμο 3198/1955 προβλέπεται ότι, σε 
περίπτωση που μια επιχείρηση αναστείλει 
προσωρινά τη λειτουργία της, οι εργαζόμε-
νοι δεν απολύονται αλλά μπαίνουν σε δι-
αθεσιμότητα. Οι καπιταλιστές ιδιοκτήτες 
των επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένοι να 
καταβάλλουν στους εργαζόμενους το 1/2 
των αποδοχών τους και να τους ασφαλίζουν 
στο ΙΚΑ για όσο διάστημα η επιχείρησή 
τους βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή 
της δραστηριότητάς της. Το αστικό κράτος, 
λοιπόν, δεν ήταν υποχρεωμένο να πληρώνει 
τους μισθούς των εργαζόμενων και να τους 
ασφαλίζει στο ΙΚΑ.

Αναφερόμαστε στην ισχύουσα νομο-
θεσία για τη διαθεσιμότητα στις περιπτώ-
σεις που οι καπιταλιστές αναστέλλουν τη 
λειτουργία των επιχειρήσεών τους, όχι 
επειδή έχουμε την άποψη ότι και τώρα οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να υπαχθούν στις 
διατάξεις του νόμου για τη διαθεσιμότητα, 
αλλά για να δείξουμε ότι με τα 800 ευρώ 
που δίνονται εφάπαξ στους εργαζόμενους 
για μια περίοδο ενάμιση μήνα στην ουσία 
ενισχύονται οι καπιταλιστές. Οπως, δε, 
θα δούμε στη συνέχεια, αυτή δεν είναι η 
μοναδική ενίσχυση στους ιδιοκτήτες των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων.

Με τους μνημονιακούς νόμους οι κυβερ-
νήσεις όλων των αποχρώσεων επέβαλαν 
από τον Φλεβάρη του 2012 κατώτερο μι-
σθό 586 ευρώ (και 510 ευρώ για εργαζόμε-

νους κάτω των 25 ετών). Το 2019 πήγαν τον 
κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ για όλους 
τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι οι 
καπιταλιστές, αξιοποιώντας τις κακόφημες 
επιχειρησιακές συμβάσεις και τις ατομικές 
συμβάσεις, πέτυχαν να μειώσουν πολύ τους 
εργατικούς μισθούς, ισοπεδώνοντάς τους 
στο επίπεδο των 650 ευρώ.

Ετσι, για τον ενάμιση μήνα οι εργαζόμε-
νοι έπρεπε να πάρουν ως μισθούς τουλάχι-
στον 975 ευρώ (650+325). Κι ακόμα, τουλά-
χιστον 325 ευρώ ως δώρο Πάσχα, δηλαδή 
σύνολο αποδοχών 1.300 ευρώ. Επομένως, η 
κυβέρνηση δίνει στους εργαζόμενους του-
λάχιστον 500 ευρώ λιγότερα. Εννοείται ότι 
για τους εργαζόμενους που έχουν μισθό 
μεγαλύτερο από 650 ευρώ η απώλεια είναι 
μεγαλύτερη.

Θα μας πει κάποιος, ότι οι εργαζόμενοι 
θα πάρουν από τους εργοδότες τμήμα του 
δώρου Πάσχα για την περίοδο από τις 26 
Δεκέμβρη μέχρι τις 14 του Μάρτη. Αυτό 
ισούται με το 70% του δώρου, δηλαδή του-
λάχιστον 227,5 ευρώ. Το πρωί της Πέμπτης, 
ο Σταϊκούρας δήλωσε ότι μελετάται η μη 
καταβολή του δώρου. Επειδή ξέσπασε σά-
λος και άρχισε να σπεκουλάρει και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, βγήκε το βράδυ ο Μητσοτάκης και είπε 
ότι το δώρο θα καταβληθεί κανονικά. Δεν 
μας είπε, όμως, ποιος θα το καταβάλει, σε 
επιχειρήσεις που θα είναι κλειστές. Ξέρου-
με πολύ καλά ότι και τα προηγούμενα χρό-
νια πάρα πολλοί καπιταλιστές υποχρέωναν 
τους εργάτες να τους επιστρέφουν το δώρο 
που κατέθεταν στους λογαριασμούς τους. 
Φαντάζεστε, λοιπόν, τι έχει να γίνει φέτος, 
με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί 
και με την κυβέρνηση Μητσοτάκη απρο-
κάλυπτα στο πλευρό τους. Αυτό που είπε 
ο Σταϊκούρας δεν είναι παρά το κλείσιμο 
του ματιού στους καπιταλιστές «να κάνουν 
τα κουμάντα τους», ασκώντας την τρομο-
κρατία της απόλυσης στους εργαζόμενους, 
με τη βεβαιότητα ότι το κράτος θα κάνει 
τα στραβά μάτια. Ο Μητσοτάκης είπε και 
κάτι ακόμα: «Ο ακριβής χρόνος καταβολής 
θα ανακοινωθεί από τα συναρμόδια υπουρ-
γεία»! Πάμε για καλοκαίρι; Αντιλαμβάνεστε 
τι σημαίνει αυτό.

Το κλείσιμο των επιχειρήσεων θα συνεχι-
στεί και μετά τις 30 Απρίλη, γιατί η επιδημία 
δε θα έχει κάνει τον κύκλο της. Θα δώσει 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη και άλλες σταγό-
νες ορού στους εργαζόμενους και πόσες 
θα είναι αυτές;

Μπορεί οι εργαζόμενοι να στερούνται το 
μισθό τους και να καλούνται να αρκεστούν 
σε ένα άθλιο προνοιακό επίδομα, όμως 
όσοι νοικιάζουν σπίτι θα πρέπει να κατα-
βάλουν το 60% του ενοικίου! Επίσης, δεν 
αναβάλλεται η καταβολή των δόσεων για 
τραπεζικά δάνεια. Αυτό αφέθηκε στη… φι-
λεύσπαχνη διάθεση των τραπεζιτών. Αντί-
θετα, όπως θα δούμε, στους καπιταλιστές 
δόθηκε η δυνατότητα να μην καταβάλουν 
τις δόσεις των δανείων τους, χωρίς αυτές 
να τοκίζονται.

Απαιτούμε να καταβληθούν από τους 
καπιταλιστές και το κράτος τους πλήρως 
οι αποδοχές των εργαζόμενων για όλη την 
περίοδο που οι επιχειρήσεις θα είναι κλει-
στές (με ή χωρίς κυβερνητική απόφαση), 
όπως και το δώρο του Πάσχα.

Απαιτούμε να κλείσει άμεσα κάθε παρα-
γωγική, εμπορική και άλλη οικονομική δρα-
στηριότητα, εκτός από ό,τι αφορά τα είδη 

πρώτης ανάγκης και την κοινή ωφέλεια, 
απαιτούμε να παραλύσει η καπιταλιστική 
μηχανή για να προστατευθεί ο λαός από 
την πανδημία, χωρίς όμως να φορτωθούν 
τα βάρη στις πλάτες των εργαζόμενων.

Το κονδύλι για την καταβολή του προ-
νοιακού επιδόματος των 800 ευρώ σε 
500.000 εργαζόμενους ανέρχεται σε 400 
εκατομμύρια ευρώ. Οι υπουργοί δεσμεύ-
τηκαν ότι θα καταβάλουν τις ασφαλιστι-
κές εισφορές μόνο αυτών των 500.000 
εργαζόμενων. Ετσι, οι υπόλοιποι 300.000 
εργαζόμενοι που βρίσκονται αναγκαστικά 
χωρίς δουλειά, δε θα στερηθούν μόνο το 
προνοιακό επίδομα των 800 ευρώ αλλά 
και τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Και 
άνεργοι και μη επιδοτούμενοι και μη ασφα-
λιζόμενοι!

Ισχυρίζονται ψευδώς ότι για την ασφά-
λιση των 500.000 εργαζόμενων θα χρεια-
στούν άλλα 450 εκατ. ευρώ. Το κάνουν για 
ν’ ανεβάσουν τη συνολική «δαπάνη» του 
κρατικού προϋπολογισμού στα 850 εκατ. 
ευρώ. Βάλαμε σε εισαγωγικά τη λέξη δα-
πάνη, γιατί απλά δεν είναι δαπάνη, καθώς 
η εργατική τάξη είναι παραγωγός του κοι-
νωνικού πλούτου που τον αρπάζουν οι κα-
πιταλιστές-κάτοχοι των μέσων παραγωγής, 
μέσω της υπεραξίας. 

Το κονδύλι για τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές ανέρχεται στο 44,4% του ασφαλιστέ-
ου μισθού, που υπολογίζεται με βάση τις 
ισχύουσες κλαδικές συμβάσεις εργασίας 
(σ’ αυτές ορίζονται οι βασικοί μισθοί και 
μεροκάματα για όλες τις ειδικότητες). Ετσι, 
παρατηρείται το φαινόμενο, στη μνημονια-
κή περίοδο, οι εργαζόμενοι να πληρώνονται 
με το βασικό μισθό, ανεξαρτήτως ειδικό-
τητας, και ταυτόχρονα να ασφαλίζονται 
σε υψηλότερους μισθούς. Θυμίζουμε ότι 
από το 2004, αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ επεξεργαζόταν όλες τις ΑΠΔ (Ανα-
λυτική Περιοδική Δήλωση) που κατέθεταν 
οι καπιταλιστές. Οι ΑΠΔ ξεπερνούν τα δύο 
εκατομμύρια γεγονός που σε συνδασμό με 
το λειψό προσωπικό είχε ως αποτέλεσμα να 
υπάρχει μια υστέρηση αρκετών μηνών στη 
δημοσιοποίηση της επεξεργασίας αυτών 
των στοιχείων. Αυτή την επεξεργασία των 
ΑΠΔ την έχουν θάψει όλες οι κυβερνήσεις 
μέχρι τώρα και από το 2013 προβάλλουν το 
Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη.

Ο «Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη», 
που έχει εκδοθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναφέ-
ρει στις σελίδες 15-16 για τον τρόπο υπολο-
γισμού των ασφαλιστικών εισφορών: «Οι 
εισφορές υπολογίζονται επί των πραγματι-
κών ακαθάριστων αποδοχών των εργαζόμε-
νων… Οι αποδοχές αυτές δεν επιτρέπεται 
να είναι κατώτερες από τις νόμιμες δηλαδή 
αυτές που προβλέπονται κάθε φορά από 
τις κατά κλάδο συλλογικές συμβάσεις ερ-
γασίας» (η έμφαση δική μας).

Επομένως, οι ασφαλιστικές εισφορές 
δεν πρέπει να υπολογίζονται πάνω στον 
κατώτατο μισθό των 650 ευρώ. Σε ποιό 
ποσό υπολογίζονται; Σύμφωνα με την επε-
ξεργασία του ΙΚΑ, τον Αύγουστο του 2019 
ασφαλίζονταν 1.821.145 εργαζόμενοι με 
πλήρη απασχόληση, με μέσο μισθό 1171,92 
ευρώ και μέσο μεροκάματο 49,85 ευρώ, 
ενώ στη μερική απασχόληση ασφαλίζονταν 
662.160 εργαζόμενοι, με μέσο μισθό 443,79 
ευρώ και μέσο μεροκάματο 24,91 ευρώ. Ει-
σάγοντας παράνομα, για πρώτη φορά στα 
χρονικά, τον υπολογισμό των ασφαλιστικών 
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Στρατιωτική χούντα στη Χιλή, 
με πρόσχημα τον κοροναϊό

Η κυβέρνηση του δεξιού Σεμπαστιάν Πινιέρα στη Χιλή κήρυξε 
τρίμηνη κατάσταση συναγερμού λόγω καταστροφής, προκει-

μένου να εμποδίσει την εξάπλωση του κοροναϊού στη χώρα, όπου 
μέχρι τώρα υπάρχουν 238 καταγεγραμμένα κρούσματα. Στη δι-
ακύρηξή του ο Πινιέρα δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένα μέτρα για 
την ανάσχεση της προϊούσας υγειονομικής καταστροφής. Απλά 
δήλωσε ότι ο βασικός σκοπός της κήρυξης κατάστασης συνα-
γερμού είναι η προστασία και ο ανεφοδιασμός των υποδομών 
δημόσιας υγείας και των μεταφορών και η διατήρηση της ολικής 
καραντίνας που έχει επιβληθεί στη χώρα. Την ευθύνη υλοποίησης 
των όποιων μέτρων αποφασιστούν προς αυτή την κατεύθυνση 
αναλαμβάνει ο στρατός!

Βάσει νόμου, η «κατάσταση καταστροφής» ορίζει το χιλιανό 
στρατό ως υπεύθυνο για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας και του δίνει τη δυνατότητα να ασκεί απόλυτο έλεγχο 
στη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών. Η ηγεσία του στρατού 
αποκτά τη δυνατότητα να εκδίδει απευθείας οδηγίες και διατα-
γές μέσω εγκυκλίων στους δημόσιους υπάλληλους, παρακάμπτο-
ντας την εκλεγμένη πολιτική ηγεσία της χώρας, και να επιβάλλει 
μέτρα προκειμένου να διατηρήσει τη δημόσια τάξη, συμπεριλαμ-
βανομένης και της απαγόρευσης κυκλοφορίας. 

Η κήρυξη της «κατάστασης καταστροφής» συμπίπτει με την 
επέτειο των πέντε μηνών από την έναρξη της εξέγερσης του 
χιλιανού λαού ενάντια στην κυβέρνηση Πινιέρα, με αιτήματα 
που αφορούν συνταγματικές αλλαγές για τη διασφάλιση και τη 
βελτίωση του συστήματος δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης, την 
αύξηση των κατώτατων μισθών και συντάξεων κ.ά. Η απάντηση 
της κυβέρνησης ήταν να εξοπολύσει σύσσωμο τον κρατικό μη-
χανισμό καταστολής ενάντια στο χιλιανό λαό, με αποτέλεσμα 
τη δολοφονία 30 διαδηλωτών από τα πυρά των μπάτσων και του 
στρατού, που κατέβηκε στον δρόμο ενάντια σε διαδηλωτές για 
πρώτη φορά μετά την πτώση της χούντας του Πινοσέτ, επιβάλλο-
ντας εννιαήμερο καθεστώς συναγερμού με στρατιωτικά μπλόκα 
και καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας.

Περισσότεροι από τα δύο τρίτα των χιλιανών πολιτών, σύμφωνα 
με στατιστικές θεσμικών οργάνων, θεωρούν ότι η απάντηση της 
κυβέρνησης στον κίνδυνο του κοροναϊού δεν είναι ούτε έγκαιρη 
ούτε σωστή, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών εμπιστεύεται 
την ενημέρωση που κάνει ο Εθνικός Ιατρικός Σύλλογος σχετικά 
με την εξέλιξη της διασποράς της νόσου καθώς και τα αναγκαία 
μέτρα για την ανάσχεσή της.

Δέκα μέρες πριν από τη διακήρυξη Πινιέρα, ένα εκατομμύριο 
διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους των μεγαλύτερων πόλεων 
της χώρας για τη Διεθνή Μέρα της Γυναίκας, διαδηλώνοντας για 
άλλη μια φορά ενάντια στην κυβέρνηση. Μετά τη ραγδαία αύξη-
ση των κρουσμάτων του κοροναϊού, οι μαζικές αντικυβερνητικές 
διαδηλώσεις αντικαταστάθηκαν με βραδινές μικρές πικετοφορί-
ες. Το λαϊκό κίνημα της χώρας έχει παύσει προσωρινά τις διαδη-
λώσεις, λόγω της ανάγκης για την εφαρμογή μέτρων καραντίνας, 
ενώ πολλοί διαδηλωτές τονίζουν την ανάγκη για δωρεάν ιατρική 
περίθαλψη όλων των βαθμίδων για όλους.

Με αφορμή την πραγματική ανάγκη λήψης δραστικών μέτρων 
για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κοροναϊού, ο Πινιέρα ανα-
θέτει τη διακυβέρνηση της χώρας στο στρατό, θεσμοθετώντας 
έτσι το πέρασμα της Χιλής από τον αστικό κοινοβουλευτισμό 
στην απροκάλυπτη στρατιωτική δικτατορία. Η επέκταση του 
καθεστώτος έκτακτης ανάγκης μπορεί εύκολα να υπερβεί την 
αρχική διάρκεια των τριών μηνών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
ο «εσωτερικός εχθρός» αυτή τη φορά.

Η Παλαιστινιακή Αντίσταση στη μάχη ενάντια στην πανδημία

Με κοινό διάγγελμά τους, 
τα ένοπλα τμήματα των 

οργανώσεων της Αντίστασης 
στη Γάζα θέτουν τις δομές 
τους σε εγρήγορση, έτοιμες 
να στηρίξουν τις προσπάθει-
ες των υπουργείων Υγείας και 
Εσωτερικών της κυβέρνησης 
της Γάζας, για την ανάσχεση 
της εξάπλωσης του κοροναϊού 
στον αποκλεισμένο από τους 
σιωνιστές παλαιστιανιακό θύ-
λακα, όπου διαμένουν περισ-
σότεροι από δυο εκατομμύρια 
Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με το διάγγελμα, 
οι οργανώσεις θα προχωρή-
σουν στο σχηματισμό ομάδων 
εθελοντών σε όλα τα πεδία, ει-
δικά στο ιατρικό και της ασφά-
λειας, προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν αποτελεσματικά 

οι κοινωνικές επιπτώσεις της 
πανδημίας. Ολες οι ομάδες 
θα βρίσκονται κάτω από την 
καθοδήγηση και τον έλεγχο 
των αρμόδιων υπουργείων.

Παράλληλα, η Αντίσταση 
καθιστά υπεύθυνους τους 

σιωνιστές για τις ζωές των 
παλαιστίνιων πολιτικών κρα-
τουμένων, αφού η πανδημία 
έχει ήδη προσβάλλει και τους 
κρατούμενους στις ισραηλινές 
φυλακές, ενώ οι σιωνιστές συ-
νεχίζουν να μην παρέχουν τα 

αναγκαία μέσα προφύλαξης 
στους κρατούμενους. Ηδη, 
έχουν προσβληθεί από τον κο-
ροναϊό τέσσερις παλαιστίνιοι 
κρατούμενοι, με τις αρχές των 
φυλακών να μη λαμβάνουν κα-
νένα μέτρο για την προστασία 
των κρατουμένων.

Οι σιωνιστές αποκαλύπτο-
ντας για άλλη μια φορά το 
εγκληματικό τους πρόσωπο, 
αρνούνται να άρουν τον απο-
κλεισμό της Γάζας προκειμέ-
νου να αποφευχθεί ανθρωπι-
στική καταστροφή στην περί-
πτωση που υπάρξει μαζική δι-
ασπορά του κοροναϊού σε μια 
από τις πιο πυκνοκατοικημένες 
περιοχές του κόσμου, σε συν-
θήκες γενικής έλλειψης του 
κατάλληλου ιατρικού υλικού 
για την αντιμετώπιση του.

Δυο μέτρα και δυο σταθμά, αλλά δεν του πέρασε

Μπορεί ο Εμανουέλ Μακρόν να απαγόρευσε 
όλες τις συγκεντρώσεις άνω των 100 ατό-

μων στη Γαλλία, λόγω κοροναϊού (μετά, έστειλε 
τα μαντρόσκυλά του να ξυλοφορτώσουν τους 
διαδηλωτές των Κίτρινων Γιλέκων), όμως τις δη-
μοτικές εκλογές τις διεξήγαγε κανονικά! Ολα κι 
όλα, μη διασαλευτεί η… «εκλογική τάξη»! Τελικά 
δεν του βγήκε. Ο πρώτος γύρος των δημοτικών 
εκλογών την περασμένη Κυριακή ολοκληρώ-
θηκε με μια πρωτόγνωρη αποχή της τάξης του 
55%, με τη συμμετοχή να είναι μειωμένη κατά 
20% σε σχέση με το 2014. Ο δεύτερος γύρος 
δε θα γίνει (προγραμματιζόταν για τις 22 Μάρ-
τη), αφού από την περασμένη Τρίτη ο Μακρόν 
αναγκάστηκε να κηρύξει τη χώρα σε καραντίνα 
και να επιβάλει ακόμα και απαγόρευση κυκλο-
φορίας. Οποιος βγει έξω από το σπίτι του χω-
ρίς ειδική άδεια θα πληρώνει πρόστιμο από 38 
μέχρι 135 ευρώ, ενώ 100 χιλιάδες μπάτσοι θα 
επιτηρούν την απαγόρευση κυκλοφορίας. Το πα-

ράδειγμα της Ιταλίας στοιχειώνει την Ευρώπη…
ΥΓ1. Ο Μακρόν αναγκάστηκε να κηρύξει 

«κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης» 
την ώρα που η πρώην υπουργός Υγείας και υπο-
ψήφια του κόμματος Μακρόν για το Δήμο του 
Παρισιού, Ανιές Μπουζέν, αποκάλυπτε ότι, βά-
σει των εισηγήσεων των ειδικών του υπουργείου, 
είχε προειδοποιήσει από τα τέλη Γενάρη πρό-
εδρο και πρωθυπουργό για την πανδημία που 
ερχόταν και τους είχε καλέσει να ακυρώσουν 
τη διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών!

ΥΓ2. Εκτός από το δεύτερο γύρο των δη-
μοτικών εκλογών, ο Μακρόν ανέβαλε και την 
αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση, αφού πρώτα ο 
πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι θα χρησι-
μοποιήσει το άρθρο 49 του γαλλικού συντάγμα-
τος για να την περάσει. Ο κοροναϊός «γλίτωσε» 
για λίγο το ασφαλιστικό σύστημα στη Γαλλία, 
αλλά αυτό είναι φυσικά προσωρινό…

Αντιμετώπιση του κοροναϊού

Το παράδειγμα των χωρών απ' 
όπου είχε περάσει ο SARS

Η ραγδαία εξάπλωση του κο-
ροναϊού στην Ευρώπη, που 

πλέον έχει μετατραπεί σε επί-
κεντρο της νόσου, ανατρέπει 
σημαντικά την καθημερινότητα 
των κατοίκων της και θέτει προ-
βλήματα που μέχρι τώρα δεν 
τα είχαμε καν φανταστεί. Από 
την άποψη αυτή, έχει νόημα 
να ασχοληθούμε με τη μέχρι 
τώρα πείρα στην αντιμετώπιση 
του νέου κοροναϊού, από χώρες 
που πριν από 17 χρόνια επλήγη-
σαν από παρόμοιο κοροναϊό 
(πολύ πιο θανατηφόρο από τον 
σημερινό) με το όνομα SARS 
(κοροναϊός σοβαρού οξέος 
αναπνευστικού συνδρόµου). Ο 
SARS αν και πολύ επικίνδυνος 
(με ποσοστά θνητότητας της 
τάξης του 8%), είχε πολύ πιο λίγα 
κρούσματα (μόλις 8.403 πιθανά 
κρούσματα παγκοσμίως, μέσα 
σε ενάμιση χρόνο) και γύρω 
στους 775 θανάτους, το ένα τρί-
το των οποίων σημειώθηκε στο 
Χονγκ Κονγκ. Θα αναφερθούμε 

στη Σιγκαπούρη, την Ταϊβάν και 
το Χονγκ Κονγκ.

Οπως μας πληροφορεί το πε-
ριοδικό Time σε άρθρο του με 
τίτλο: «Τι μπορούμε να μάθουμε 
από τη Σιγκαπούρη, την Ταϊβάν 
και το Χονγκ Κόνγκ στο πώς να 
χειριστούμε τον κοροναϊό», που 
δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 
13 Μάρτη (βλ. https://time.
com/5802293/coronavirus-
covid19-singapore-hong-kong-
taiwan/), «για τη Σιγκαπούρη, 
την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ 
η ιστορία θα μπορούσε εύκολα 
να είναι μια καταστροφή. Ο 
νέος κοροναϊός εμφανίστηκε 
ακριβώς τη στιγμή του νέου σε-
ληνιακού έτους, όταν εκατομμύ-
ρια ταξιδιώτες κατά μήκος της 
περιοχής ταξιδεύουν, στη μεγα-
λύτερη μετακίνηση πληθυσμών 
στον κόσμο. Και οι τρεις περιο-
χές βρίσκονται κοντά στην Κίνα, 
έχοντας απευθείας πτήσεις στη 
Γουχάν». 

Σιγκαπούρη
Ξεκινώντας από τη Σιγκαπού-

ρη, μια νησιωτική πόλη-κράτος 
στη νοτιοανατολική Ασία, με 
πληθυσμό γύρω στα 5.7 εκα-
τομμύρια, θα πρέπει να σημειώ-
σουμε ότι η κινητοποίηση ήταν 
άμεση. Η χώρα τέθηκε αμέσως 
σε κατάσταση «πορτοκαλί συ-
ναγερμού» (ένα βήμα πριν από 
το μέγιστο) και η κυβέρνηση 
έσπευσε να προλάβει την επέ-
κταση του ιού με αυστηρό έλεγ-
χο των κρουσμάτων (ακόμα και 
των ύποπτων) και δωρεάν έλεγ-
χο για το νέο κοροναϊό. Σύμφω-
να με το περιοδικό, η κυβέρνηση 
έδωσε 73 δολάρια την ημέρα 
στους αυταπασχολούμενους 
που μπήκαν σε καραντίνα, ενώ 
απαγόρευσε στους εργοδότες 
να αφαιρέσουν τις μέρες της κα-
ραντίνας από την ετήσια άδεια 
του προσωπικού. Αυτό το έκανε 

για να μη φοβηθούν όσοι νοσή-
σουν και κρύψουν το γεγονός. Ο 
εφιάλτης του SARS ήταν αυτός 
που ανάγκασε την κυβέρνηση να 
κινηθεί γρήγορα. 

Σύμφωνα με την εβδομαδι-
αία έκθεση για τη νοσηρότητα 
και θνησιμότητα του νέου κο-
ροναϊού του αμερικάνικου Κέ-
ντρου Ελέγχου και Πρόληψης 
Ασθενειών (MMWR Volume 69, 
https://www.cdc.gov/mmwr/
volumes/69/wr/mm6911e1.
htm?s_cid=mm6911e1_w), το 
υπουργείο Υγείας της Σιγκα-
πούρης πραγματοποίησε την 
ιχνηλάτηση των επαφών επι-
βεβαιωμένων κρουσμάτων, για 
να εντοπιστούν άτομα που ίσως 
είχαν μολυνθεί. Σε περιπτώ-
σεις πυρετού άνω των 38oC ή 
αναπνευστικών προβλημάτων, 
οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε 
νοσοκομεία. Στενές επαφές νο-
σούντων χαρακτηρίστηκαν αυ-
τές που βρέθηκαν σε απόσταση 
μέχρι 2 μέτρα και για αρκετό 
χρονικό διάστημα (πάνω από 
μισή ώρα) με επιβεβαιωμένο 
ασθενή. Αν αυτά τα άτομα δεν 
είχαν συμπτώματα, τότε δεν 
μεταφέρονταν στο νοσοκομείο 
για νοσηλεία, αλλά έμπαιναν σε 
υποχρεωτική καραντίνα 14 ημε-
ρών. Ατομα που δεν ήρθαν σε 
επαφή με αρρώστους αλλά εί-
χαν κάποιας μορφής αλληλεπί-
δραση με αυτούς, θεωρήθηκαν 
χαμηλότερου κινδύνου. Αυτοί 
δεν μπήκαν σε καραντίνα, αλλά 
απλά καταγράφηκαν και μπή-
καν σε πρόγραμμα επιτήρησης. 
Ολες οι επαφές (στενές ή χαμη-
λού κινδύνου) ελέγχονταν καθη-
μερινά με τηλεφωνική επικοινω-
νία υπαλλήλων του υπουργείου 
Υγείας, στους οποίους τα πα-
ραπάνω άτομα έδιναν τα στοι-
χεία της θερμοκρασία τους και 
ενημέρωναν για την κατάσταση 

της υγείας τους δυο φορές την 
ημέρα. Ο μέσος όρος ηλικίας 
των κρουσμάτων ήταν 42,5 έτη 
και το 72% των ασθενών ήταν 
μεταξύ 30 και 59 ετών, ενώ από 
τα 100 πρώτα κρούσματα, τα 24 
ήταν εισαγόμενα (από την Κίνα). 

Τα σχολεία δε χρειάστηκε να 
κλείσουν στη Σιγκαπούρη (του-
λάχιστον μέχρι τις 5 Μάρτη). 
Μέτρα προφύλαξης πάρθη-
καν, φυσικά, αλλά ο έγκαιρος 
αυστηρός έλεγχος απέδωσε 
και δε σημειώθηκε ούτε ένας 
θάνατος μέχρι σήμερα, ενώ τα 
κρούσματα είναι λιγότερα από 
αυτά που καταγράφηκαν στη 
χώρα μας (212 σύμφωνα με την 
έκθεση του ΠΟΥ στις 15/3/2020, 
για το νέο κοροναϊό βλ. https://
www.who.int/docs/default-
source/coronaviruse/situation-
reports/20200315-sitrep-55-
covid-19.pdf?sfvrsn=33daa5cb_6, 
όταν στην Ελλάδα ήταν 228).

Η αποτελεσματικότητα της 
εποπτείας και των προσπαθει-
ών περιορισμού αξιολογήθηκαν 
από το ξεκίνημα της εμφάνισης 
του ιού μέχρι τις 29 Φλεβάρη, 
χρησιμοποιώντας τον εβδομα-
διαίο μέσο όρο του χρονικού 
διαστήματος από τη στιγμή που 
άρχισαν να εμφανίζονται τα 
συμπτώματα της ίωσης μέχρι 
τη στιγμή που επιβλήθηκε είτε 
μεταφορά σε νοσοκομείο εί-
τε καραντίνα. Αυτή η μέτρηση 
δίνει μία ένδειξη για το χρόνο 
που ο δυνητικά άρρωστος με 
COVID-19 εξακολουθούσε να 
βρίσκεται μέσα στην κοινότητα. 
Η μέτρηση αυτή από 9 μέχρι 18 
μέρες (για τις εισαγόμενες και 
τοπικές περιπτώσεις αντίστοιχα) 
μειώθηκε σε 0.9 και 3.1 ημέρες. 
Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα που 
είτε νόσησαν είτε ήρθαν σε επα-
φή με άτομα που νόσησαν εντο-
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Βρετανία

Στα ζάρια παίζει τη δημόσια υγεία ο Τζόνσον
Πόσο γομάρι πρέπει να είσαι για να 

κάνεις ό,τι κάνει ο Μπόρις Τζόν-
σον, τη στιγμή που ο νέος κοροναϊός 
είναι μια απειλή που πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί με πρακτικά μέτρα και όχι με 
ευχολόγια; Oταν τα κρούσματα στη 
χώρα σου αυξάνονται κι όταν υπάρ-
χει το παράδειγμα της Ιταλίας που 
η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε 
έλεγχο; Και μάλιστα, όταν σε προει-
δοποιούν οι ίδιες σου οι υπηρεσίες, 
ότι στη Βρετανία η ίωση αυτή μπο-
ρεί να κρατήσει ως του χρόνου την 
άνοιξη, οδηγώντας στα νοσοκομεία 
ενδεχομένως μέχρι και 7,9 εκατομμύ-
ρια άτομα; 

Η προειδοποίηση δημοσιεύτηκε 
στο βρετανικό Guardian (https://
www.theguardian.com/world/2020/
mar/15/uk-coronavirus-crisis-to-last-
until-spring-2021-and-could-see-79m-
hospitalised) την περασμένη Κυρια-
κή. Η εφημερίδα επικαλείται μυστικό 
ενημερωτικό έγγραφο της υπηρεσί-
ας που είναι αρμόδια για τη δημόσια 
Υγεία (Public Health England) προς 

τους προϊσταμένους της Εθνικής 
Υπηρεσίας Υγείας (NHS), σύμφωνα 
με το οποίο προβλέπεται να νοσήσει 
μέχρι και το 80% των Βρετανών μέσα 
στον επόμενο χρόνο, με αποτέλεσμα 
το 15% από αυτούς (γύρω στα 7,9 εκα-
τομμύρια άτομα) να χρειαστεί ενδε-
χομένως νοσηλεία στα νοσοκομεία 
τα οποία είναι ήδη υπερφορτωμένα.

Ο καθηγητής Κρις Γουίτι, σύμβου-
λος της βρετανικής κυβέρνησης σε 
θέματα Υγείας, υποστήριξε ότι το 
νούμερο αυτό αποτελεί το «χειρό-
τερο σενάριο» και εκτίμησε ότι το 
πραγματικό νούμερο θα είναι μικρό-
τερο. Ισως να ’ναι έτσι (όλοι το εύχο-
νται). Ομως όταν μιλάμε για Δημόσια 
Υγεία, δεν μπορούμε να παίζουμε… 
ζάρια. Ιδιαίτερα όταν οι θάνατοι μπο-
ρεί να είναι εκατοντάδες χιλιάδες σε 
βάθος χρόνου. Για το χειρότερο σενά-
ριο θα πρέπει να προετοιμαστείς και 
να πάρεις μέτρα για να το αποφύγεις, 
ιδιαίτερα όταν βλέπεις ότι τα κρού-
σματα αυξάνονται ραγδαία σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. 

Ποια είναι αυτά τα μέτρα; Αυστη-
ρά περιοριστικά σε πρώτο βαθμό, 
όσο περισσότερο γίνεται. Από τη 
στιγμή που εμβόλιο δεν υπάρχει (και 
αν υπάρξει θα καθυστερήσει πολύ) κι 
από τη στιγμή που η εξάπλωση του ιού 
είναι ακόμα στην αρχή, με τον πλη-
θυσμό να μην έχει ακόμα αποκτήσει 
ανοσία, το ελάχιστο που έχεις να κά-
νεις είναι να κλείσεις όλους τους χώ-
ρους που μπορεί να μαζευτεί κόσμος. 
Υστερα έρχεται η αυστηρή καταγρα-
φή και ο έλεγχος των κρουσμάτων για 
να μην επεκταθούν.

Οπως επισημαίνει το δημοσίευμα 
του Guardian, ο σύμβουλος της βρε-
τανικής κυβέρνησης που αναφέρα-
με παραπάνω, ο Κρις Γουίτι, εκτιμά 
ότι τα κρούσματα θα αυξάνονται τις 
πρώτες 10 με 14 εβδομάδες. Αυτό ση-
μαίνει ότι η κορύφωση εκτιμάται από 
τα τέλη Μάη μέχρι τα μέσα Ιούνη, 
με αποτέλεσμα το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας της Βρετανίας να βρεθεί σε 
μεγάλη πίεση. Η στρατηγική είναι να 
καθυστερήσει η κορύφωση, ώστε να 

μη γονατίσουν τα συστήματα υγείας 
(που είναι και υποστελεχωμένα και με 
ελάχιστους πόρους, αφού τα αστικά 
κράτη θεωρούν τη δημόσια Υγεία 
«μη παραγωγικό» έξοδο). Μετά την 
κορύφωση, τα κρούσματα και οι θά-
νατοι αναμένεται να μειωθούν για 10 
ή περισσότερες βδομάδες, μέχρι να 
πέσουν πολύ χαμηλά. Τους καλοκαιρι-
νούς μήνες αναμένεται να μειωθούν, 
αφού οι άνθρωποι δεν κάθονται σε 
κλειστούς χώρους, αλλά υπάρχει ο 
κίνδυνος της όξυνσης από το ερχό-
μενο φθινόπωρο.

Ομως στη Βρετανία αυτά είναι… 
γαλλικά! Ξέρετε τι «μέτρα» ανακοί-
νωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών (Foreign Office) την Τρίτη; Διά 
στόματος υπουργού Εξωτερικών Ντό-
μινικ Ράαμπ, συνέστησε στους Βρε-
τανούς να μην ταξιδέψουν στο εξω-
τερικό για ένα μήνα! Τόσο «σκληρά» 
μέτρα! Και μάλιστα, περιορίστηκαν 
μόνο σε συστάσεις! Τα αφήνουν όλα 
ανοιχτά (μαγαζιά, κινηματογράφους, 
μέχρι και συναυλίες κτλ), ο κόσμος 

εξακολουθεί να συσσωρεύεται και 
ο ιός να μεταδίδεται κανονικότατα 
μέχρι να γίνει της… Ιταλίας! Τότε θα 
αναγκαστούν να πάρουν πιο αυστηρά 
μέτρα, θέλοντας και μη. Ηδη ξεκίνη-
σαν με το κλείσιμο των σχολείων από 
την Παρασκευή, μέτρο που ανακοινώ-
θηκε την περασμένη Τετάρτη, όταν τα 
θύματα έφτασαν τα 104! 

Καθυστερώντας, όμως, θα έχουν 
«ξεφορτωθεί» αρκετούς ηλικιωμέ-
νους για να «ανακουφιστούν» τα 
ασφαλιστικά ταμεία! Για το κεφά-
λαιο, βέβαια, ανακοίνωσαν μέτρα 
στήριξης, γιατί η κρίση από τον κο-
ροναϊό ίσως να κρατήσει ακόμα κι 
ένα χρόνο! Τέτοια ξετσιπωσιά!!! Στη 
ζυγαριά ανθρώπινες ζωές και όξυνση 
της κρίσης. Ο Τζόνσον ενδιαφέρεται 
να αποφευχθεί η όξυνση της κρίσης 
από μια ενδεχόμενη παράλυση της 
βρετανικής οικονομίας (ενόψει μάλι-
στα Brexit). Την παράλυση δε θα τη 
γλιτώσει, αλλά το τρενάρει. Δεν είναι 
βλάκας. Εγκληματίας είναι!

Συγκλονιστική καταγγελία γιατρού στη Βρετανία

Μας θεωρούν αναλώσιμους, αδιαφορώντας για 
την εξάπλωση του ιού!

Μεταφράσαμε και αναδη-
μοσιεύουμε τη συγκλο-

νιστική καταγγελία βρετανού 
γιατρού για την κατάσταση 
που επικρατεί στα βρετανικά 
νοσοκομεία και στις πτέρυ-
γες των ασθενών που έχουν 
βγει θετικοί στο τεστ του νέου 
κοροναϊού (βλ. https://www.
theguardian.com/world/2020/
mar/16/im-losing-faith-in-the-
leadership-a-doctors-story-
coronavirus). 

«Εργάζομαι στην πτέρυ-
γα μολυσματικών ασθενειών 
ενός μεγάλου βρετανικού νο-
σοκομείου. Εχει γίνει τώρα η 
πτέρυγα του κοροναϊού. Είναι 
μία “κόκκινη ζώνη” – μία από 
τις πιο μολυσματικές περιοχές. 
Εχουμε όλους τους ασθενείς 
που βρέθηκαν θετικοί στα τεστ, 
ξεχωριστά από εκείνους που εί-
ναι σοβαρά άρρωστοι και χρει-
άζονται εντατική θεραπεία. Ξέ-
ρουμε ότι ορισμένοι από τους 
ασθενείς μας θα πεθάνουν.

Περιθάλπω ασθενείς που 
έχει αποδειχθεί ότι έχουν κο-
ροναϊό. Πριν από μια βδομάδα 
φορούσα όλα τα μέσα ατομικής 
προστασίας. Αυτά περιλαμβά-
νουν μία κατάλληλη μάσκα 
FFP3 (που προσφέρει υψηλή 
προστασία αναπνοής), προ-
σωπίδα, χειρουργική στολή και 
δυο ζευγάρια γάντια.

Τώρα μας είπαν να μην ασχο-
λούμαστε με τίποτε απ’ αυτά. 
Μας είπαν “απλά χειριστείτε 
το σαν να πρόκειται για επο-
χική γρίπη”. Τώρα αναμένεται 

να φοράμε μόνο μία κανονική 
χειρουργική μάσκα, ένα ζευγά-
ρι κοινά γάντια και μία πλαστική 
ποδιά που δε σε καλύπτει όπως 
η χειρουργική στολή. Θα βλέ-
πω άλλους ασθενείς στο νοσο-
κομείο με την ίδια στολή κι αυτή 
θα έχει πάνω της κοροναϊό.

Αλλά αυτή η συμβουλή αντι-
φάσκει με τις οδηγίες του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
και της Ευρώπης. Αυτές οι 
οδηγίες λένε να χρησιμοποι-
είς πλήρως τα μέσα ατομικής 
προστασίας αν εκτίθεσαι σε 
ασθενείς με κοροναϊό.

Είμαι τρομοκρατημένος. 
Σκέφτομαι σοβαρά αν μπορώ 
να συνεχίσω να δουλεύω ως 
γιατρός. Μπορεί να είμαι OK 

είμαι νέος και υγιής– αλλά δεν 
μπορώ να αντέξω την ιδέα της 
μόλυνσης άλλων ασθενών με 
μία αρρώστια που θα μπορού-
σε να τους σκοτώσει. Και αυτό 
είναι το ρίσκο, χωρίς κατάλλη-
λα μέσα ατομικής προστασίας. 
Είναι τρομερό, είναι απερίγρα-
πτο. Αυτό δεν είναι μία εποχική 
γρίπη. Είναι ένας νέος ιός με 
μεγαλύτερη θνησιμότητα και 
γνωρίζουμε πολύ πιο λίγα γι’ 
αυτόν. 

Δεν μπορώ να πιστέψω και 
να καταλάβω γιατί η Public 
Health England (σ.σ. Υπηρεσία 
Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας) 
έχει υποβαθμίσει τα μέτρα 
ατομικής προστασίας μας. Για-
τί αντιφάσκουν με τις διεθνείς 

πρακτικές; Οι αποδείξεις ότι οι 
κλασικές χειρουργικές μάσκες 
προστατεύουν είναι για την 
εποχική γρίπη, όχι αυτόν το νέο 
ιό. Γιατροί πεθαίνουν στην Ιτα-
λία και την Κίνα. Νέοι άνθρωποι 
πεθαίνουν επίσης.

Δεν μπορώ να καταλάβω 
ποια είναι η λογική και τα κί-
νητρά τους. Εχουν καταθέσει 
τα όπλα; Αποφάσισαν απλά 
να χτίσουν μία ανοσία αγέλης, 
βλέποντάς μας να πεθαίνου-
με; Η κυβέρνηση κατέθεσε τα 
όπλα, έτσι δεν είναι;

Χάνω την εμπιστοσύνη μου 
στην ηγεσία, τόσο την ιατρική 
όσο και την πολιτική. Δε φαίνε-
ται να υπάρχει σχέδιο. Είχαμε 
βδομάδες να προετοιμαστού-

με και όλοι μας ξεμένουμε από 
μέσα ατομικής προστασίας. 
Σαφώς οι γιατροί είναι αναλώ-
σιμοι. Γιατί να μας θυσιάσουν 
όταν δεν υπάρχουν ακόμα και 
τώρα πολλοί από εμάς; Πόσοι 
από εμάς θα μπορούμε ακόμα 
να είμαστε ικανοί για εργασία, 
όταν φτάσει η “κατάλληλη στιγ-
μή”; Μας πετάνε στο σφαγείο. 
Αυτό κάνουν.

Πώς μπορώ να κοιμηθώ; 
Αισθάνομαι άρρωστος. Καθι-
στούν αδύνατο να κάνω τη δου-
λειά μου. Είμαι σοκαρισμένος. 
Αισθάνομαι προδομένος. Ποι-
ος θα φροντίσει τους ασθενείς 
μου, αν είμαστε όλοι άρρωστοι 
ή νεκροί;

Δεν μπορώ να καταλάβω 

ακόμα γιατί έχουν σταματήσει 
τα τεστ (σ.σ. για το νέο κορονα-
ϊό) και την ιχνηλάτηση επαφών 
(σ.σ. έλεγχος για τα άτομα με 
τα οποία ήρθαν σε επαφή οι νο-
σούντες, ώστε να τα ελέγξουν 
κι αυτά). Είπαν στο νοσοκομει-
ακό προσωπικό ότι δεν μπορεί 
να κάνει το τεστ, αν τα συμπτώ-
ματά μας είναι ήπια. Αυτό είναι 
απίστευτο. Αν δε μας επιτρέ-
πουν να κάνουμε το τεστ, τότε 
πώς θα γνωρίζουμε πόσους 
άλλους ανθρώπους –ασθενείς– 
κολλήσαμε; Λαμπρό. Τι λαμπρό 
σχέδιο». 

Η πολιτική απόφαση της 
βρετανικής πολιτικής ηγεσί-
ας είναι ξεκάθαρη. Η Υπηρε-
σία Δημόσιας Υγείας (Public 
Health England) γνωρίζει ότι 
θα νοσήσει μέχρι και το 80% 
του πληθυσμού (βλ. άρθρο 
στην ίδια σελίδα). Επιλέγουν 
την προοπτική να νοσήσουν 
όλοι κι ας πεθάνουν οι πιο 
μεγάλοι κι αυτοί με τα περισ-
σότερα προβλήματα υγείας. 
Ετσι πιστεύουν ότι θα «ξεφορ-
τωθούν» ένα «κόστος» από συ-
ντάξεις, περίθαλψη και άλλα 
«μη παραγωγικά έξοδα», για να 
μπορέσουν οι πιο δυνατοί να 
παράγουν περισσότερα κέρδη 
για το κεφάλαιο. Και το κρά-
τος να μην ξοδεύει «άσκοπα» 
λεφτά γι’ αυτούς, αλλά να τα 
δίνει για να στηρίξει το κεφά-
λαιο. Η ταξική αγριανθρωπική 
λογική σε όλο της το μεγαλείο! 
Μόνο ο… Καιάδας λείπει!

Εκεί που λέγαμε να ζητήσουμε… δημόσια 
συγγνώμη από τον Τραμπ που τον λοι-

δορούσαμε όταν επέβαλε την απαγόρευση 
εισόδου σε άτομα από την Κίνα (φυσικά το 
έκανε για άλλους λόγους, όχι για τη δημό-
σια Υγεία), μας τα χάλασε πάλι ο «πλανητάρ-
χης»! Σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, 
πηγές μέσα από τη γερμανική κυβέρνηση 
αποκάλυψαν ότι η αμερικάνικη κυβέρνηση 
ψάχνει τρόπους για να αποκτήσει πρώτη 
πρόσβαση στο εμβόλιο κατά του νέου κο-
ροναϊού (όταν αυτό βγει στην αγορά), που 
σήμερα προσπαθεί να παράξει η γερμανική 
εταιρία CureVac.

Η γερμανική εφημερίδα Welt Am Sonntag 
έγραψε ότι ο Τραμπ πρόσφερε πολύ χρήμα 
στην CureVac για να πάρει το εμβόλιο όταν 
φτιαχτεί, με τη γερμανική κυβέρνηση να 

κάνει αντι-προσφορές για να μην το χάσει! 
Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου 
Υγείας δήλωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται 
σε στενή επαφή με την CureVac. Ο Φραντς 
Βέρναρ Χάας, μέλος του ΔΣ της εταιρίας, 
παραδέχτηκε ότι εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 
από την αμερικάνικη πλευρά, αλλά τελικά 
δεν προχώρησε.

Ο αμερικάνος πρεσβευτής στη Γερμανία, 
φυσικά, διέψευσε την προσπάθεια δωρο-
δοκίας. Ομως, καλού κακού, εκπρόσωπος 
του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών 
διεμήνυσε προς όλες τις κατευθύνσεις 
ότι σύμφωνα με το γερμανικό νόμο για το 
εξωτερικό εμπόριο, το Βερολίνο μπορεί να 
μπλοκάρει προσφορές από χώρες εκτός ΕΕ, 
αν «κινδυνεύουν τα συμφέροντα της εθνικής 
η ευρωπαϊκής ασφάλειας». Σιγά μην άφηναν 

τον κάθε Τραμπ να τους πάρει το μέλι από τα 
χέρια για να το «πουλήσει» στο αμερικάνικο 
κοινό ενόψει των επερχόμενων εκλογών!

ΥΓ. Στις 17 Μάρτη, η Κομισιόν ανακοίνω-
σε ότι προσέφερε χρηματοδότηση ύψους 
έως 80 εκατ. ευρώ στην CureVac, μια και-
νοτόμο εταιρία που αναπτύσσει εμβόλια με 
έδρα στο Τύμπινγκεν της Γερμανίας, για να 
επεκτείνει την ανάπτυξη και την παραγωγή 
εμβολίου κατά του κοροναϊού στην Ευρώ-
πη. Η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν και η Επίτροπος Καινοτομί-
ας, Ερευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και 
Νεολαίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ συζήτησαν 
με τη διοίκηση της CureVac μέσω τηλεδι-
άσκεψης. Στη συζήτηση συμμετείχε και ο 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κ. Ambroise Fayolle»…

Ο Τραμπ δωροδοκεί για να πάρει το εμβόλιο!
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Ο δικός μας και ο δικός 
τους πόλεμος

Ο μόνος «πόλεμος» που δίνει ο Μακρόν (και ο 
Μητσοτάκης που τον αντιγράφει) είναι αυτός για την 
προστασία του καπιταλισμού και της προσωπικής 
πολιτικής του επιβίωσης, η οποία συνδέεται 
-αναγκαστικά- με τη διαχείριση της πανδημίας της 
ασθένειας CoviD-19.

Υπερασπίστηκαν τη μη διασάλευση της ομαλής 
λειτουργίας του καπιταλισμού μέχρις εσχάτων. 
Αρχισαν να παίρνουν κάποια μέτρα περιορισμού 
της πανδημίας μόνο όταν δεν πήγαινε άλλο. 
Συνειδητοποιώντας ότι ρισκάριζαν πολλά 
περισσότερα. Ακόμα και μια γιγαντιαία λαϊκή 
εξέγερση, όταν ο κόσμος θα συνειδητοποιούσε ότι 
εγκλημάτισαν, οδηγώντας χιλιάδες ανθρώπους 
στο θάνατο. Είτε έπαιξαν τις ζωές των ανθρώπων 
στα ζάρια, όπως ο Τζόνσον, είτε ξεκουνήθηκαν πιο 
γρήγορα, όπως ο Μητσοτάκης, είτε βρέθηκαν κάπου 
στη μέση, όπως ο Κόντε, ο Σάντσεθ, ο Μακρόν, η 
Μέρκελ, γνώμονάς τους υπήρξε η προστασία του 
καπιταλισμού.

Αυτό φάνηκε πιο καθαρά ακόμα και στα πρώτα 
οικονομικά και κοινωνικά μέτρα που ανακοίνωσαν, 
όταν άρχισαν -αναγκαστικά- να βάζουν τις χώρες σε 
καραντίνα, τη μία μετά την άλλη. Μέτρα ενίσχυσης 
της κεφαλαιοκρατίας και κάποια ψίχουλα για τους 
εργάτες και τους εργαζόμενους, που από τώρα, 
που βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή, δείχνουν ότι τα 
καταστροφικά αποτελέσματα και αυτής της κρίσης 
θα τα φορτώσουν στις πλάτες των εργατών.

«Θέλουμε να μας εμπιστευτούν όλοι», λέει με 
θράσος ο Πέτσας. Η ανακοίνωση των νοσοκομειακών 
γιατρών, της ΟΕΝΓΕ (http://www.eksegersi.gr/
Επικαιρότητα/35144. Οι-γιατροί-ξεφτιλίζουν-τον-
Μητσοτάκη-–-Εδώ-και) αποδεικνύει ότι δεν μπορούμε 
να τους εμπιστευτούμε ούτε στη διαχείριση της 
πανδημίας από ιατρικής πλευράς. Απαγορεύουν τις 
συναθροίσεις άνω των δέκα ατόμων, όχι όμως και 
το στοίβαγμα ακόμα και εκατοντάδων εργατών σε 
κάθε είδους καπιταλιστικά κάτεργα, χωρίς καν τα 
στοιχειώδη μέτρα προστασίας. Κι ας μην είναι αυτές 
οι επιχειρήσεις απαραίτητες για την τροφοδοσία 
με είδη πρώτης ανάγκης ή για τις υπηρεσίες κοινής 
ωφέλειας.

Ο δικός μας πόλεμος δεν έχει καμιά σχέση με το 
δικό τους. Εμείς πολεμάμε για να προστατέψουμε 
τους ανθρώπους μας από την πανδημία. Τους 
ηλικιωμένους μας, τους αρρώστους μας, τους 
εξασθενισμένους μας. Γι' αυτό απαιτούμε να παρθούν 
ακόμα πιο αποφασιστικά μέτρα μη διασποράς του 
ιού: να ανασταλεί άμεσα κάθε παραγωγική, εμπορική 
και οικονομική δραστηριότητα, εκτός απ’ ό,τι αφορά 
είδη πρώτης ανάγκης και κοινή ωφέλεια.

Εμείς απαιτούμε να μην πληρώσει η εργατική 
τάξη την κρίση. Να απαγορευτούν οι απολύσεις, να 
πληρωθούν οι εργάτες κανονικά τα μεροκάματα (και 
με πλήρη ασφάλιση) της περιόδου που θα βρίσκονται 
σε διαθεσιμότητα, και όχι με άθλια κρατικά 
προνοιακά βοηθήματα.

Εμείς απαιτούμε άμεσα μέτρα στήριξης του 
δημόσιου συστήματος Υγείας. Προσλήψεις γιατρών 
και νοσηλευτών, επάνδρωση ΜΕΘ και άλλων 
απαραίτητων ιατρικών μονάδων, εφοδιασμό γιατρών 
και νοσηλευτών με μέτρα προστασίας, για να μην 
τους θερίσει η επιδημία και μείνουν οι υπόλοιποι 
ασθενείς χωρίς ιατρική υποστήριξη.

Ακόμα κι όταν ταυτιζόμαστε σε κάποια πρακτικά 
μέτρα μ' αυτά που αναγκάζεται να πάρει η 
κυβέρνηση, σε διαφορετικό πόλεμο πολεμάμε εμείς 
κι αυτοί. Γι' αυτό δεν τους εμπιστευόμαστε.

στο ψαχνό

Με γνώση και περηφάνεια
Δεν ξέρουμε πόσοι άκουσαν την έκκλη-

ση της Μητσοτάκαινας και βγήκαν στα 
μπαλκόνια να χειροκροτήσουν (ο ΣΚΑΙ, 
που ανέλαβε να στηρίξει την καμπάνια 
της… first lady χρειάστηκε να φτάσει στη  
μακρινή Βούλα για να μας δείξει χειρο-
κροτήματα από κάποιες πολυκατοικίες - 
δουλειά της τοπικής ΝΟΔΕ προφανώς), 
όμως την καλύτερη απάντηση την έδωσε 
ένας νοσηλευτής, ο Αγγελος Κοντός, με 
περηφάνια και με γνώση. Μεταφέρουμε 
την ανάρτησή του:

«Προσωπικά, ως νοσηλευτης, δεν θέλω 
να με χειροκροτήσετε από τα μπαλκόνια 
σας. Θέλω να παραμείνετε σε αυτά για όσο 
καιρό χρειαστεί, ώστε να κάνω τη δουλειά 
μου όσο γίνεται πιο ανθρώπινα.

Θέλω να παραμείνετε σε αυτά για όσο 
καιρό χρειαστεί και όχι στις παραλίες, στις 
εκκλησίες κλπ ώστε να μην χρειαστεί να 
σας βοηθήσω.

Θέλω να παραμείνετε σε αυτά για όσο 
καιρό χρειαστεί και να ακούτε τις συμβου-
λές ανθρώπων με άσπρες ποδιές και όχι 
τις συμβουλές ανθρώπων με μαύρα ράσα.

Θέλω, όταν περάσει και αυτή η δοκιμα-
σία, να φύγετε από τα μπαλκόνια και να 
βγείτε μαζί μου στο δρόμο, απαιτώντας 
ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα Υγείας 
για ΟΛΟΥΣ, ανεξαρτήτως εισοδήματος, 
ανεξαρτήτως εθνικότητας, ανεξαρτήτως 
κοινωνικής κάστας».

ΥΓ. Ακόμα πιο σκληρή ήταν η απάντηση 
που έδωσε στη Μητσοτάκαινα η παθολό-
γος-λοιμωξιολόγος Ολγα Κοσμοπούλου. 
Λόγω της έκτασής της τη δημοσιεύουμε 

σε άλλη σελίδα αυτού του φύλλου.

Εγκληματίες
Η κυβέρνηση Τραμπ, στις 31 Γενάρη, 

επέβαλε περιορισμούς στα ταξίδια από 
την Κίνα. Αυτό όμως δεν είχε καμιά σχέ-
ση με την προστασία από τη διάδοση του 
κοροναϊού. Ηταν μια ενέργεια ενταγμένη 
στο πλαίσιο του άγριου ιμπεριαλιστικού 
ανταγωνισμού ΗΠΑ-Κίνας. Ο Τραμπ βρή-
κε μια ευκαιρία για να πλήξει την Κίνα.

Απόδειξη το ότι στο εσωτερικό των 
ΗΠΑ δεν έγινε καμιά ουσιαστική κίνηση 
προστασίας από την επερχόμενη επιδη-
μία. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 
η κυβέρνηση Τραμπ απέρριψε τα διαγνω-
στικά τεστ του ΠΟΥ, προκειμένου να 
αναπτύξει δικά της, που υποτίθεται ότι 
θα ήταν καλύτερα. Αποδείχτηκαν ελατ-
τωματικά! Ακόμα πιο χαρακτηριστικό 
είναι το γεγονός ότι από την Κυριακή 8 
Μάρτη μέχρι την Τετάρτη 11 Μάρτη, τα 
αμερικάνικα Κέντρα Ελέγχου Ασθενει-
ών (CDC) είχαν κάνει μόνο 77 τεστ για 
Covid-19!

Mια πανίσχυρη ιμπεριαλιστική χώρα 
είναι πιο απροετοίμαστη από την καθη-
μαγμένη Ελλάδα!

Μαυραγορίτες (1)
Τηλεοπτική διαφήμιση για ένα κου-

τί με έξι μάσκες μιας χρήσης και ένα 
μπουκαλάκι αντισηπτικό της πλάκας 
στην τιμή των 14,90 ευρώ! Πράγματα 
που προ επιδημίας αποκλείεται να ξε-
περνούσαν τα τρία ευρώ!

Tι κάνει το κράτος μπροστά σ’ αυτή 
την αισχροκέρδεια; Τίποτα! Ελεύθερη 

οικονομία έχουμε…
Βγήκε, βέβαια, μια απόφαση που δίνει 

στο κράτος το δικαίωμα να επιτάξει μέσα 
ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, 

Γκολάρα!
«Εσείς που τώρα έχετε 20 πακέτα 

μακαρόνια. Εσείς που ψάχνετε στη 
μαύρη αγορά απολυμαντικό για τα χέ-
ρια. Εσείς που περπατάτε στο δρόμο με 
μάσκα στο πρόσωπο. Εσείς που σχεδιά-
ζετε να ξεφύγετε με τα παιδιά σας προς 
περιοχές που δεν έχουν μολυνθεί από 
τον κοροναϊό: μη ξανακοιτάξετε ποτέ 
με περιφρόνηση τους ανθρώπους που 
προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πό-
λεμο και την πείνα».

Η δήλωση έγινε από τον 20χρονο 
Ντέγιαν Κουλουσέφσκι, ποδοσφαιρι-
κό ταλέντο που αγοράστηκε έναντι 
35 εκατ. ευρώ από τη Γιουβέντους, 
αλλά εξακολουθεί και παίζει ως δανει-
κός στην Πάρμα. Ο «σουηδός άσος», 
διαβάζουμε στα δημοσιεύματα. Ο 
Κουλουσέφσκι έχει σουηδική υπηκο-
ότητα, όμως είναι εθνικά Μακεδόνας. 
Οι γονείς του είναι μετανάστες από τη 
Βόρεια Μακεδονία στη Σουηδία και ο 
νεαρός Ντέγιαν σίγουρα έχει βιώσει το 
ρατσισμό, προτού γίνει διάσημος ως «ο 
νέος Ιμπρα». Ποιος ξέρει, ίσως η οικο-
γένειά του να έχει και αριστερή-αντι-
φασιστική παράδοση. Ο,τι και να ισχύ-
ει, με λίγες λέξεις κατάφερε να βάλει 
το ωραιότερο (μέχρι στιγμής) γκολ της 
ζωής του, «καρφώνοντας» τους ιταλούς 
εργαζόμενους στην καρδιά.

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μπροστά ο πάπας, πίσω οι μπράβοι, πεζή και σε αυτοκίνητα. Ο «άγιος πατέρας» περπατάει στην άδεια βία ντελ 
Κόρσο, έναν από τους εμπορικότερους δρόμους της Ρώμης. Πηγαίνει, είπαν, να προσευχηθεί. Τρίχες κατσαρές. Βγήκε για να βγάλει 
φωτογραφίες, στο πλαίσιο του μάρκετινγκ που θέλει να στηρίξει την τεράστια μπίζνα που ακούει στο όνομα Καθολική Εκκλησία. Αλ-
λωστε, ο καρδινάλιος Χόρχε Μπεργόλιο ξέρει από τέτοια. Από την εποχή που συνεργαζόταν με τη ματοβαμμένη χούντα του Βιδέλα, 
«δίνοντας» ακόμα και συνεργάτες του στο τάγμα των Ιησουϊτών, που έλκονταν από τις ιδέες της Θεολογίας της Απελευθέρωσης. 
Υπήρξε πάντοτε άσος της «επικοινωνίας» και κατάφερε να μπολιάσει την επιχείρηση Καθολική Εκκλησία μ' έναν «νέο αέρα». Ειδικά 
σ' αυτό που ο Μιτεράν είχε ονομάσει ευφυώς «διαχείριση των συμβόλων». Μέχρι και ταινία γυρίστηκε για να ξεπλύνει τον Μπεργόλιο 
από το άγος της συνεργασίας με την αργεντίνικη χούντα. Πρέπει δε να παραδεχτούμε ότι η Καθολική Εκκλησία χειρίστηκε πιο έξυπνα 
την υπόθεση του κοροναϊού σε σχέση με την ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Πρώτα άρχισε να κάνει τις λειτουργίες στο ύπαιθρο και 
μετά τις έκοψε τελείως. Ο ίδιος ο Μπεργόλιο ακύρωσε την ανά Κυριακή λειτουργία στην πλατεία του Αγίου Πέτρου (όπου συρρέουν 
πλήθη καθολικών απ' όλο τον κόσμο). Και τώρα, φωτογραφίζεται να περπατά μόνος στην άδεια Ρώμη. Μια μικρή λευκή κουκίδα στο 
αστικό τοπίο. Ο,τι πρέπει για να φιλοτεχνήσει την αγιογραφία του.
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υγειονομικό ρουχισμό κτλ.). Οι μαυραγορίτες, όμως, είχαν ήδη 
ξαμολυθεί και έψαχναν τρόπους να κάνουν εισαγωγές αποφεύ-
γοντας την τελωνειακή καταγραφή. Και είμαστε σίγουροι ότι κά-
ποιοι θα τα κατάφεραν, για να κερδοσκοπήσουν σε βάρος του 
ελληνικού λαού και της δημόσιας υγείας, όπως κερδοσκοπούσαν 
με την πείνα οι πρόγονοί τους στη διάρκεια της ναζιφασιστικής 
κατοχής.

Μαυραγορίτες (2)
Επειδή ο κόσμος έχει αγανακτήσει και με τον επίσημο μαυρα-

γοριτισμό (ακόμα και η τιμή του κωλόχαρτου διπλασιάστηκε στα 
σούπερ μάρκετ), ο Πέτσας βγήκε στο πρωινάδικο του Παπαδάκη 
και με το γνωστό του ύφος ανακοίνωσε ότι θα παρθούν αυστηρά 
μέτρα για όσους κερδοσκοπούν. 

Ο αρμόδιος υπουργός Μπουμπούκος, όμως, που προέρχεται 
και από την «αγορά» (έχει κάνει θραύση με τα… νανογιλέκα), δί-
νοντας ένα ακόμα ραδιοφωνικό σόου από την αγαπημένη του 
συχνότητα του ΣΚΑΙ, αποφάνθηκε ότι ο τριπλασιασμός της τιμής 
των απολυμαντικών είναι απολύτως… φυσιολογικός. Οπως είπε, 
«η αύξηση είναι περίπου από το 1 ευρώ στα 3 ευρώ. Αυτή είναι η 
αύξηση που βγαίνει στα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι μικρή αύξηση 
ποσοστιαία, αλλά όχι και αδικαιολόγητη, διότι ένα προϊόν αυξάνει 
την τιμή του βάσει της προσφοράς, άρα δεν μπορείς να πεις ότι 
αυτό είναι αισχροκέρδεια»!

Ακολούθησε το κράξιμο της αρκούδας, πρέπει να έπεσαν και 
τίποτα μπινελίκια από το Μαξίμου (χάλασε όλη τη φτιάξη), οπότε 
ο Μπουμπούκος αποφάσισε να δώσει τηλεοπτικό σόου. Φόρε-
σε μάσκα, γάντια, πήρε αντισηπτικό και τράβηξε (παρέα με την 
κάμερα) σε σούπερ μάρκετ στο Γαλάτσι απ' όπου κήρυξε τον… 
ανένδοτο αγώνα ενάντια στην αισχροκέρδεια.

Ταξική οπτική
Τα «Νέα» επιστράτευσαν την ψυχολόγο και συγγραφέα Νένα 

Γεωργιάδου για να δώσει οδηγίες για το «πώς θα διαχειριστούμε 
τον εγκλεισμό και πώς τελικά δε θα γίνουμε υποχείρια ενός καθη-
λωτικού φόβου». Σύμφωνα με την ψυχολόγο και συγγραφέα, τις 
ημέρες που θα κλειστούμε αναγκαστικά στο σπίτι «θα βοηθούσε 
να σχηματίσουμε μία λίστα με όσα μπορούμε να κάνουμε. Να 
διαβάσουμε βιβλία που θέλαμε αλλά δεν προλαβαίναμε, να ξα-
ναζωγραφίσουμε ή να θυμηθούμε άλλα ξεχασμένα χόμπι μας, να 
γράψουμε ένα διήγημα εφόσον μας ευχαριστεί, να καθαρίσουμε 
τη βιβλιοθήκη, να αλλάξουμε θέση στα έπιπλα…» κτλ.

Είναι προφανές ότι οι οδηγίες απευθύνονται σε στρώματα 
από… προλεταριάτο και πάνω. Σίγουρα όχι στους εργάτες (που δε 
θα κάτσουν να ζωγραφίσουν ή να γράψουν διηγήματα). Αυτοί θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να πηγαίνουν στη δουλειά, μέχρι την 
τελευταία ώρα, για να μπορούν οι υπόλοιποι να απολαμβάνουν 
τα καλά του εγκλεισμού στο σπίτι.

…κι η κοπριά στα λάχανα
Ομοιος στον όμοιο κι η κοπριά στα λάχανα. Μετά τη Μητσο-

τάκαινα, βγήκε και η Αγγελοπουλίνα να μας πει την παπάρα της 
από το Twitter: «Είναι παρήγορο σημάδι για τον δοκιμαζόμενο 
λαό μας η σύμπνοια της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Οπως 
επεσήμανε η ΠτΔ, Κατερίνα Σακελλαρoπούλου: “Οταν πρυτα-
νεύουν η ευθύνη κι η αλληλεγγύη ξεπερνούμε τα προβλήματα, 
όσο ανυπέρβλητα κι αν δείχνουν“. GA». Ας το πάρουν χαμπάρι 
οι μαντάμες της πλουτοκρατίας ότι τούτες τις μέρες, όσο μιλάνε 
τόσο χειροτερεύουν τη θέση τους.

Προπαντός η καταστολή στα σύνορα!
Με τον πανηγυρικό τίτλο «Φωτίζει τον Εβρο ο ΔΕΔΔΗΕ», ο Χα-

τζηδάκης  μας ενημέρωσε ότι υπήρξε «άμεση η ανταπόκριση του 
Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΔΕΔΔΗΕ)  στις ανάγκες της Πολιτείας για τον ηλεκτροφωτι-
σμό τμημάτων των συνόρων στην ελληνοτουρκική μεθόριο στον 
Εβρο». «Μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών, τα συνεργεία του 
ολοκλήρωσαν τις εργασίες κατασκευής Δικτύου που επεκτείνεται 
σε μήκος 2 χλμ. Ο ΔΕΔΔΗΕ παραμένει επιφυλακή για να αντα-
ποκριθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε οποιαδήποτε 
ανάγκη προκύψει για την ηλεκτροδότηση και ηλεκτροφωτισμό 
των συνόρων στον Εβρο που εκτείνονται σε μήκος πολλών χιλιο-
μέτρων», σημείωνε η ανακοίνωση που συνοδευόταν και από την 
απαραίτητη… πατριωτική δήλωση του υπουργού.

Μούγκα τώρα
Παπαδημητρίου έκοβε, Πορτοσάλτες έραβε. Μόλις πέρσι, στις 

16 του Μάη, παραμονές εκλογών. - «Από τα κρατικά νοσοκομεία 
τα μισά τουλάχιστον πρέπει να κλείσουν. Γιατί είναι φορείς ασθε-
νειών, γιατί έχουν πρόβλημα». - «Πρέπει να γκρεμιστούν κιόλας, 
όχι να κλείσουν». - «Ναι, να γκρεμιστούν. Μπορεί να συζητηθεί 
αυτό; Μόνο αν υπάρξει ηρεμία».

Δεν τους ένοιαζε, βέβαια, η βελτίωση του δημόσιου συστή-
ματος Υγείας. Αν τους ένοιαζε, θα ζητούσαν γενναία χρηματο-
δότηση. Ζητούσαν κλείσιμο των δημόσιων νοσοκομείων, για να 
ανοίξουν δουλειές για τ' αφεντικά τους.

πίστηκαν έγκαιρα και μεταφέρθηκαν είτε 
στο νοσοκομείο είτε σε καραντίνα.

Εκθεση του πανεπιστημίου του Χάρ-
βαρντ (βλ. https://www.medrxiv.org/cont
ent/10.1101/2020.02.13.20022707v2) σημει-
ώνει ότι η Σιγκαπούρη κατόρθωσε να κατα-
γράψει τα εισαγόμενα περιστατικά ασθε-
νών σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από 
τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου. Αυτό το 
πέτυχε μέσω των σχολαστικών ελέγχων που 
αναφέραμε παραπάνω. Ταυτόχρονα, όπως 
επισημαίνει η έκθεση για τη νοσηρότητα 
και θνησιμότητα του νέου κοροναϊού του 
αμερικάνικου Κέντρου Ελέγχου και Πρό-
ληψης Ασθενειών, που αναφέραμε παρα-
πάνω, η Σιγκαπούρη, προκειμένου να απο-
καλύψει όλες τις περιπτώσεις μόλυνσης με 
το νέο κοροναϊό, αποφάσισε έγκαιρα τον 
έλεγχο όλων των περιπτώσεων γρίπης και 
πνευμονίας για να διαπιστωθεί αν είναι θε-
τικές ή όχι στον COVID-19. Oπως σημείωσε 
ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ, Τέντρος 
Αντχανόμ Γκεμπρεγιέσους, οι Αρχές της Σι-
γκαπούρης δεν άφησαν πέτρα που να μην 
αναποδογυρίσουν στην προσπάθειά τους 
να ελέγξουν το νέο κοροναϊό. Αποτέλεσμα 
των παραπάνω ήταν τα νέα κρούσματα να 
αρχίσουν να μειώνονται ένα μήνα μετά το 
ξέσπασμα της επιδημίας.

Ταϊβάν
Η Ταϊβάν, μία χώρα 23 εκατομμυρίων 

κατοίκων, μόλις 130 χιλιόμετρα μακριά 
από την Κίνα (η οποία δε συμμετέχει στον 
ΠΟΥ, λόγω του κινέζικου βέτο), έχοντας 
και αυτή την πικρή εμπειρία του SARS το 
2002-2003, επέβαλε έλεγχο σε όλες τις 
αφίξεις από τη Γουχάν από τις 20 Γενάρη, 

πριν εντοπίσει επιβεβαιωμένο κρούσμα 
του ιού. Αποτέλεσμα των αυστηρών ελέγ-
χων στα αεροδρόμια, προκειμένου να μην 
επαναληφθεί ο εφιάλτης του SARS, ήταν τα 
κρούσματα να είναι μερικές δεκάδες (γύρω 
στα 50) και τα γραφεία και σχολεία να πα-
ραμείνουν ανοιχτά, όπως μας ενημερώνει 
ο βρετανικός Guardian (βλ. https://www.
theguardian.com/world/2020/mar/13/
how-taiwan-is-containing-coronavirus-
despite-diplomatic-isolation-by-china). 
Πολλά εστιατόρια, γυμναστήρια, καφέ 
στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, είναι ακόμα πολυ-
σύχναστα, αν και οι ιδιοκτήτες παίρνουν τη 
θερμοκρασία και ψεκάζουν τα χέρια όσων 
τα επισκέπτονται. 

Προκειμένου να μη μείνει ο πληθυσμός 
από μάσκες, η κυβέρνηση αποφάσισε να 
τις αγοράσει όλες και να επιβάλει απαγό-
ρευση εξαγωγής τους. Παρολαυτά, μόνο 
800 έλεγχοι θερμοκρασίας γίνονται κα-
θημερινά, ενώ δεν ελέγχεται καθημερινά 
κάθε άτομο που βρίσκεται σε καραντίνα.

Χονγκ Κονγκ
Το Χονγκ Κόνγκ ήταν η περιοχή με τα 

περισσότερα θύματα παγκοσμίως από τον 
SARS (299 στα 775, ποσοστό 38.5% του 
συνόλου), γι’ αυτό και τα μέτρα ήταν πολύ 
σκληρότερα από τις δύο προαναφερθείσες 
χώρες. Εκεί επιβλήθηκε νωρίς κλείσιμο 
σχολείων μέχρι το Πάσχα, έκλεισαν θέα-
τρα, εκκλησίες και γήπεδα και ακυρώθηκαν 
όλες οι συγκεντρώσεις (μην ξεχνάμε ότι 
στο Χονγκ Κονγκ τους τελευταίους μήνες 
έγινε πληθώρα διαδηλώσεων και συγκρού-
σεων). Οι κάτοικοι έμειναν εθελοντικά 
στα σπίτια τους και οι δρόμοι ερήμωσαν. 
Αποτέλεσμα ήταν να συγκρατηθεί η εξά-

πλωση του κοροναϊού. Τα επιβεβαιωμένα 
κρούσματα ήταν 141 στις 15 Μάρτη και οι 
θάνατοι τέσσερις. 

Κλείνουμε με την επισήμανση του Εμά-
νουελ Καποντιάνκο, γραμματέα υγείας της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας του Διεθνούς Ερυ-
θρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελίνου 
στο περιοδικό Time: «Η προετοιμασία για 
την επιδημία ξεκινά χρόνια πριν από το ξέ-
σπασμά της… Αν, για παράδειγμα, ο αριθ-
μός των κρεβατιών ή των γιατρών κόβονται 
κατά τη διάρκεια των ετών, θα είναι πολύ 
δύσκολο να αντισταθμιστούν σε σύντομο 
χρονικό διάστημα». 

Οι χώρες που αναφέραμε «πόνεσαν» με 
τον SARS. Γι’ αυτό οι αστικές κυβερνήσεις 
τους αναγκάστηκαν να κινηθούν γρήγορα, 
όχι βασιζόμενες στην «ατομική ευθύνη» 
αλλά παίρνοντας μέτρα και επιβάλλοντας 
ελέγχους, που περιόρισαν τη διάδοση του 
ιού. Αντίθετα, στις ευρωπαϊκές χώρες δεν 
υπήρξε άμεση κινητοποίηση (σκόπιμα και 
όχι από άγνοια των κυβερνήσεων), με απο-
τέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει και πλέον 
μόνο τα πολύ σκληρά μέτρα καραντίνας να 
μπορούν να δημιουργήσουν όρους ανάσχε-
σης της επιδημίας, αφού προηγουμένως 
πληρωθεί βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες 
ζωές. Οσο περισσότερο καθυστερούν να 
πάρουν τα μέτρα τόσο μεγαλώνει αυτό το 
τίμημα, όπως δείχνουν οι περιπτώσεις της 
Ιταλίας και της Ισπανίας (που δε θα είναι 
οι μόνες).

Ο νέος κοροναϊός δεν είναι ανίκητος. 
Ούτε πανικός χρειάζεται, ούτε όμως και 
εφησυχασμός! Και προπαντός, δεν πρέπει 
να δίνεται λευκή επιταγή στις αστικές κυ-
βερνήσεις να διαχειριστούν την επιδημία.
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Το παράδειγμα των χωρών απ' όπου είχε περάσει ο SARS

Πλούσιες παροχές στους καπιταλιστές, σταγόνες στους εργάτες

εισφορών επί των ονομαστικών μισθών 
(δηλαδή επί του προνοιακού επιδόματος 
των 800 ευρώ που θα πάρουν 500.000 
εργαζόμενοι), θα καταβάλλουν για ασφα-
λιστικές εισφορές 177,6 εκατ. ευρώ (400 
εκατ. Χ 44,4%) και όχι 450 εκατ. ευρώ, 
όπως ψευδώς ισχυρίζονται.

Αν αυτή την παρανομία δεν την κα-
ταγγείλουμε και δεν παλέψουμε να μην 
περάσει, υπάρχει ο κίνδυνος να παγιωθεί 
μετά το τέλος της κρίσης του κοροναϊού, 
εξέλιξη που θα είναι καταστροφική για 
τους ασφαλισμένους, εργαζόμενους και 
συνταξιούχους.

Το φθινόπωρο του 2019, οι καπιταλιστές 
χρωστούσαν 36 δισ. ευρώ στα ασφαλιστι-
κά ταμεία! Αν παγιωθεί αυτή η παρανομία, 
υπάρχει ο κίνδυνος η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη να επιχειρήσει τον επανυπολογισμό 
των χρεών, υπολογίζοντας τις ασφαλιστι-
κές εισφορές με βάση τους κατώτατους 
μισθούς των 586-650 ευρώ, προκαλώντας 
καίριο πλήγμα στον ΕΦΚΑ, όχι μόνο σε 
ό,τι αφορά τα φέσια των καπιταλιστών, 
αλλά και σε ό,τι αφορά τα έσοδά του από 
τώρα και μετά.

«Πλούσια τα ελέη» για 
τους καπιταλιστές

Εκτός από τους πετσοκομμένους μι-
σθούς των εργατών, που θα τους πληρώσει 
με προνοιακά επιδόματα το κράτος,  οι κα-
πιταλιστές κατά την κοροναϊκή περίοδο θα 
πάρουν ακόμα: Ατοκα δάνεια, πάγωμα των 
χρεών προς τις ΔΟΥ, πάγωμα των οφειλών 
προς τις τράπεζες, πάγωμα των δόσεων 
των οφειλών, πάγωμα της καταβολής του 
ΦΠΑ και πάγωμα της καταβολής των 
ασφαλιστικών εισφορών, που τις έχουν 
παρακρατήσει από τους εργαζόμενους. 

Αντιλαμβάνεστε πού θα φτάσει το φέσι 
των 36 δισ. ευρώ προς την Ασφάλιση.

Οι τρεις υπουργοί που ανακοίνωσαν τα 
μέτρα υπέρ των καπιταλιστικών επιχειρή-
σεων ισχυρίστηκαν ότι, για να τύχουν αυ-
τών των πλούσιων παροχών, δεν πρέπει να 
κάνουν απολύσεις. Σκόπιμα απέφυγαν να 
πουν από πότε θα ισχύσει αυτό το μέτρο. 
Θα ισχύσει από τη μέρα που ξέσπασε η 
επιδημία του κοροναϊου ή από τις 18 Μάρ-
τη που εξήγγειλαν τα κυβερνητικά μέτρα;

Μιλώντας εισαγωγικά, κατά τη συνέ-
ντευξη «Τύπου» (δεν υπήρχαν δημοσιογρά-
φοι, γι' αυτό τα εισαγωγικά), ο Βρούτσης 
αναφέρθηκε στην παρακλητική προτροπή 
του Μητσοτάκη στους επιχειρηματίες, 
λέγοντας: «Η εικόνα της αγοράς εργασί-
ας έως σήμερα για το μήνα Μάρτιο είναι 
απογοητευτική έως τραγική. Οπως τόνισε 
και στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός, 
οι επιχειρηματίες δεν πρέπει αναίτια και 
αδικαιολόγητα να προχωρούν σε απολύ-
σεις και να εκδηλώνουν καταχρηστικές 
συμπεριφορές». Αυτό λέει πολλά (για 
να μην πούμε ότι τα λέει όλα), για όσους 
ξέρουν να διαβάζουν ανάμεσα από τις 
γραμμές των δηλώσεων που κάνουν οι 
αστοί πολιτικοί.

Παραπέρα, με το Πληροφοριακό Σύ-
στημα Εργάνη, που τόσο διαφημίζει ο 
Βρούτσης, δινόταν από την πρώτη στιγμή η 
δυνατότητα στους καπιταλιστές να εμφα-
νίζουν τους απολυμένους ως οικειοθελώς 
αποχωρούντες! Στην υπουργική απόφαση 
Βρούτση 29502/85 (ΦΕΚ 2390Β/8.9.2014), 
στο τέλος του εντύπου Ε5 του ΠΣ Εργά-
νη «Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρη-
σης μισθωτού», διαβάζουμε: «Υπογραφή 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΟΣ. Σε περίπτωση που 
ο/η αποχωρήσας/σα δεν υπογράφει, η πα-
ρούσα υποβάλλεται στον ΟΑΕΔ μόνο με 

την υπογραφή του εργοδότη. Υποβάλλεται 
και σε περιπτώσεις εθελούσιας εξόδου».

Εχουμε γράψει πολλές φορές πόσο 
διάτρητο είναι από κάθε άποψη το ΠΣ 
Εργάνη. Αυτό το σύστημα δίνει στους κα-
πιταλιστές τη δυνατότητα να εμφανίζουν 
τις απολύσεις ως οικειοθελείς αποχωρή-
σεις. Δε χρειάζεται να πούμε ότι αυτή τη 
δυνατότητα οι καπιταλιστές θα τη χρησι-
μοποιήσουν κατά κόρον προκειμένου να 
κρύψουν τις μαζικές απολύσεις και αυτή 
την περίοδο.

Τέλος, δίνεται στους καπταλιστές η 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν το άρθρο 
4 της ΠΝΠ όχι μόνο για να κρύβουν τις 
απολύσεις. Η εξαίρεση του άρθρου 4 της 
ΠΝΠ, για την καταγραφή της οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας κ.λ.π. του Μάρτη, η 
οποία μπορεί να μη γίνεται άμεσα μέσα 
στον Μάρτη, αλλά το πρώτο δεκαήμερο 
του Απρίλη, δε δίνεται άπαξ. Θα παρατεί-
νεται όσο υπάρχει η επιδημία. Και βέβαια, 
οι καπιταλιστές θα αξιοποιήσουν και αυτή 
τη διάταξη και θα κρύβουν τις απολύσεις. 
Είναι πραγματικά «εκπληκτικό» τι μηχα-
νεύτηκαν ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί 
του για να δώσουν πλούσιες παροχές 
στους καπιταλιστές, μολονότι αυτοί κά-
νουν μαζικές απολύσεις.

ΥΓ. Τα αντιπολιτευόμενα αστικά κόμμα-
τα αισθάνθηκαν την ανάγκη να ψελλίσουν 
μερικά λόγια κριτικής στις κυβερνητικές 
ανακοινώσεις όσον αφορά τους εργαζό-
μενους. Η μόνη που δεν αισθάνθηκε την 
ανάγκη είναι η ξεπουλημένη στο κεφάλαιο 
-και εντελώς ξεδιάντροπη- εργατοπατερία 
της ΓΣΕΕ. Η μόνη ανακοίνωση που εξέδω-
σε η εργατοπατερία της ΓΣΕΕ την Πέμπτη 
είχε ως τίτλο: «Η αιμοδοσία είναι δείγμα 
αλληλεγγύης και ανθρωπιάς…»!
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Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι η ανθρωπότη-
τα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια επικίνδυνη 

πανδημία, η οποία έχει ήδη κοστίσει πολλές ζωές 
παγκόσμια και -δυστυχώς- θα κοστίσει και άλλες. 
Ο βασικός λόγος για τον οποίο η ανθρωπότητα 
πληρώνει τόσο βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές 
είναι η διαχείριση της πανδημίας από τις αστικές 
κυβερνήσεις.

Μοναδικό κριτήριό τους υπήρξε (και εξακολου-
θεί να είναι) η μη διασάλευση της «κανονικότη-
τας» του καπιταλισμού. Επαιξαν και εξακολουθούν 
να παίζουν στα ζάρια τις ζωές των ανθρώπων, για 
να μη διασαλευτεί το εμπόριο, ο τουρισμός, η πα-
ραγωγή, όλες οι δραστηριότητες με τις οποίες το 
κεφάλαιο βγάζει το μέγιστο κέρδος, που είναι ο 
μοναδικός σκοπός του, ο μοναδικός θεός που πι-
στεύει.

Τα όποια μέτρα πάρθηκαν, πάρθηκαν με μεγά-
λη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη 
διάδοση της επιδημίας του ιού. Τα αστικά κράτη 
τρέχουν πίσω από τον ιό, χωρίς να τον πιάνουν. 
Το αποτέλεσμα θα είναι, όταν η επιδημία κάνει 
τον κύκλο της, να αφήσει πίσω της πάρα πολύ 
περισσότερους νεκρούς απ’ όσους θα άφηνε αν 
δεν κυριαρχούσε το κριτήριο της προστασίας του 
καπιταλισμού, αλλά το κριτήριο της προστασίας 
των ανθρώπων και, επομένως, παίρνονταν έγκαιρα 
δραστικά μέτρα ελέγχου της επιδημίας.

Τραγικό παράδειγμα η γειτονική Ιταλία, με την 
τεράστια λίστα των νεκρών, που δεν ξέρουμε σε 
ποιο ύψος θα σταματήσει.

Ακόμα και τώρα, υπάρχουν αστικές κυβερνήσεις, 
όπως η βρετανική, που παίζουν ρώσικη ρουλέτα στο 
κεφάλι του λαού, ποντάροντας σε μια όσο το δυ-
νατόν πιο γρήγορη ολοκλήρωση του επιδημικού κύ-
κλου (αδιαφορώντας για το πόσες ζωές θα κοστίσει 
αυτό!), για να βγουν με στρατηγικό πλεονέκτημα 
έναντι των ανταγωνιστών τους.

Ακρως επικίνδυνη επιδημία
Δε χρειαζόμαστε τους ειδικούς για να αντιλη-

φθούμε την επικινδυνότητα της επιδημίας του 
νέου κοροναϊού (SARS-CoV-2). Τους ειδικούς τους 
χρειαζόμασταν στην αρχή, τότε όμως αυτοί καθη-
σύχαζαν τον κόσμο, υπηρετώντας το σύστημα και 
τη λειτουργία του. 

Μόλις στις 31 του Γενάρη, με τον ιό να έχει αρ-
χίσει να κάνει θραύση στην Κίνα, ο Κικίλιας με τον 
πρόεδρο του ΕΟΔΥ Αρκουμανέα ενημέρωναν τον 
Μητσοτάκη στο Μαξίμου και βγαίνοντας, ο μεν 
Κικίλιας σύστηνε «εγκράτεια σε σχέση με τη μετά-
δοση των ειδήσεων που έχουν να κάνουν με τον ιό», 
διότι «η χώρα είναι προετοιμασμένη και θωρακι-
σμένη», ο δε Αρκουμανέας δήλωνε ότι «δεν πρέπει 
να υπάρχει ανησυχία», διότι «είναι μια λοίμωξη με 
χαμηλή μεταδοτικότητα, με μέτρια θνητότητα, 
σαν μια βαριά γρίπη. Αρα και να έρθει κάποια 
στιγμή στη χώρα μας, δε χρειάζεται να υπάρχει 
πανικός ή κάποια ανησυχία. Είμαστε έτοιμοι»! Για 
τέτοιους «επιστήμονες» μιλάμε…

Πλέον, αρκούν και μόνο τα απλά εμπειρικά δεδο-
μένα για να καταλάβουμε τον κίνδυνο.

u Tην ώρα που ο κοροναϊός θέριζε στην Κίνα και 
η κυβέρνησή της αναγκαζόταν να πάρει σκληρά 
μέτρα καραντίνας για να συγκρατήσει την επιδη-
μία (αφού είχε ήδη πληρωθεί βαρύ τίμημα χιλιάδων 
ζωών), στην Ιταλία δεν ήθελαν να διαταράξουν τις 
εμπορικές εκθέσεις (και τις συμφωνίες που συνά-
πτονται στη διάρκειά τους για λογαριασμό της ιτα-
λικής βιομηχανίας), τον τουρισμό, την καπιταλιστι-
κή παραγωγή στο βιομηχανικό βορρά της χώρας. 
Αρνήθηκαν να πάρουν οποιοδήποτε μέτρο, ακόμα 
και όταν εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα. Το 
αποτέλεσμα το γνωρίζουμε πλέον: η Ιταλία πλησι-
άζει σε αριθμό νεκρών την επαρχία Χουμπέι της Κί-
νας και ίσως τις επόμενες μέρες να την ξεπεράσει. 
Η Χουμπέι έχει περίπου όσο πληθυσμό έχει ολόκλη-

ρη η Ιταλία, κατά συνέπεια οι θάνατοι στον ιταλικό 
βορρά αναλογούν σε ένα μικρότερο πληθυσμό και 
δείχνουν το μέγεθος του εγκλήματος.

Το ότι τους «ξέφυγε» είναι αυταπόδεικτο. Τι ση-
μαίνει, όμως, αυτό; Σημαίνει, πρώτο, ότι δεν πήραν 
τα μέτρα που ήταν απαραίτητα (μετά την εμπειρία 
της Κίνας) και, δεύτερο, ότι η μετάδοση του ιού γί-
νεται με αστρονομική ταχύτητα και επομένως όλες 
οι προσπάθειες έπρεπε (και πρέπει) να επικεντρω-
θούν σ’ αυτό.

u Στη Βρετανία, η κυβέρνηση κάνει απλές συ-
στάσεις στον πληθυσμό να μην επισκεφτεί το εξω-
τερικό για τον ερχόμενο μήνα (!) αφήνοντας τα 
πάντα ανοιχτά. Δεν έχουν πληροφόρηση; Φυσικά 
και έχουν. Δεν είναι μόνο το παράδειγμα της Ιτα-
λίας, που θα έπρεπε να τους ταρακουνήσει. Είναι 
και μυστικό ενημερωτικό έγγραφο της ίδιας της 
υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη δημόσια Υγεία 
(Public Health England) προς τους προϊσταμένους 
της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας (NHS), σύμφωνα με 
το οποίο προβλέπεται να νοσήσει μέχρι και το 80% 
των Βρετανών (πάνω από 50 εκατομμύρια άτομα!) 
μέσα στον επόμενο χρόνο, με αποτέλεσμα το 15% 
από αυτούς (γύρω στα 7,9 εκατομμύρια άτομα) 
ίσως να χρειαστεί νοσηλεία στα νοσοκομεία, τα 
οποία είναι ήδη υπερφορτωμένα. Με δείκτη θνητό-
τητας 1% (δηλαδή πολύ μικρότερο της Γουχάν, όπου 
ήταν 5,5%,) αυτό σημαίνει ότι θα πεθάνουν πάνω 
από 500.000 άτομα, μόνο στη Βρετανία! Αλλά ο 
Τζόνσον σκέφτεται πώς θα σώσει τον βρετανικό 
καπιταλισμό από την κρίση!

u Στη Γαλλία, ο Μακρόν έκανε κανονικότατα τις 
δημοτικές εκλογές την περασμένη Κυριακή. Τελικά, 
μετά από το κάζο με τη μεγάλη αποχή (προσήλθε 
μόνο το 45%), αποφάσισε την Τρίτη να πάρει σκλη-
ρά μέτρα.

u Στη χώρα μας, με τη λογική «χαμηλή μεταδο-
τικότητα, μέτρια θνητότητα, δεν τρέχει τίποτα», ο 
κρατικός μηχανισμός κοιμόταν τον ύπνο του δικαί-
ου. Ενα γκρουπ που πήγε τουρισμό στα Ιεροσόλυμα 
εμφάνισε μια τρομακτική διάδοση του ιού (σε ένα 
πούλμαν βρέθηκαν προσβεβλημένοι οι 21 στους 
24). Ο έλεγχος σ’ αυτό το γκρουπ έγινε με τερά-
στια καθυστέρηση και μόνο όταν ο ιός ανιχνεύτηκε 
σε ασθενή με προβλήματα (είναι νεκρός πλέον). Η 
μακαριότητα του ΕΟΔΥ υπήρξε εγκληματική, μέ-
χρι να γίνει ο έλεγχος του συγκεκριμένου ασθενή, 
χάρη στην επιμονή των θεραπόντων γιατρών του, 
αρκετοί από τους οποίους είχαν ήδη προσβληθεί 
από τον ιό και τέθηκαν στη συνέχεια σε καραντίνα 
στα σπίτια τους.

Η μετακίνηση ανθρώπων από την Ιταλία σταμά-
τησε μόλις στην αρχή αυτής της εβδομάδας. Μέχρι 
τότε, δεν είχε αποφασιστεί κανένα μέτρο καραντί-
νας για όσους έρχονταν από την αποδεδειγμένα 
προσβεβλημένη από τον ιό Ιταλία (ούτε από άλλες 
χώρες, όπου επίσης είχε εμφανιστεί ο ιός). Κανέ-
νας δεν ξέρει -δεδομένου και του σχετικά μεγάλου 
χρόνου επώασης του ιού, που κυμαίνεται κατά μέσο 
όρο στις 8 μέρες- ποια είναι η πραγματική διάδο-
ση στον πληθυσμό της Ελλάδας. Το παράδειγμα 
της Καστοριάς και της Σιάτιστας, περιοχές από τις 
οποίες τουλάχιστον 100 άνθρωποι είχαν συμμε-
τάσχει σε έκθεση γούνας στο Μιλάνο, δείχνει την 
εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης και του 
κρατικού μηχανισμού για λήψη αυστηρών μέτρων 
ελέγχου από την πρώτη στιγμή.

Τι γινόταν πριν παρθούν τα τελευταία μέτρα; Τρα-

γέλαφος! Απαγόρευαν τα καρναβάλια, όχι όμως 
τα γήπεδα, τα θέατρα, τους κινηματογράφους, τα 
κλαμπ, τους συναυλιακούς χώρους, τις καφετέρι-
ες, τα εστιατόρια. Μετά, έκλεισαν τα καταστήματα 
εστίασης και τα καφέ, δεν τολμούσαν όμως να κλεί-
σουν και τις εκκλησιές, όπου μαζεύονται άνθρωποι 
που στην πλειοψηφία τους ανήκουν στις λεγόμενες 
ευπαθείς ομάδες. Κυβερνητικά στελέχη και «επι-
στήμονες» συναγωνίζονταν σε δηλώσεις για τις… 
ιαματικές ιδιότητες της «θείας κοινωνίας»!

Το αποτέλεσμα ήταν η διασπορά ακόμα μεγα-
λύτερης σύγχυσης και η ανάπτυξη -σ’ ένα βαθμό- 
ενός επικίνδυνου ωχαδερφισμού. Αυτοί, όμως, 
μιλούσαν μόνο για όσους μαζεύτηκαν την περα-
σμένη Κυριακή σε κάποιες παραλίες και όχι για 
τους ηλικιωμένους που τιγκάρισαν τις εκκλησιές, 
αναζητώντας σωτηρία στη «θεία μετάληψη»! Παρα-
καλούσαν τους δεσποτάδες (από τον Μητσοτάκη 
και τον Τσίπρα, μέχρι τον Τσιόδρα που στάλθηκε 
να μιλήσει στη σύναξη των δεσποτάδων) να κλεί-
σουν τις εκκλησιές. Και μόνο όταν πήραν την τελική 
τους άρνηση, τόλμησε ο Μητσοτάκης να τις κλείσει, 
αφήνοντας και πάλι ένα τεράστιο παράθυρο για να 
εξακολουθήσει να μαζεύεται κόσμος στις εκκλησι-
ές, με κίνδυνο ζωών.

Πόσο ακριβά θα πληρώσει ο λαός μας αυτή 
την υποταγή στο ιερατείο και το θρησκευτικό 
σκοταδισμό; Ποτέ δε θα μας το πουν, όμως κάθε 
νοήμων άνθρωπος δε δικαιούται να αμφιβάλλει για 
το ότι αυτή η ασυδοσία θα πληρωθεί με τίμημα σε 
ανθρώπινες ζωές.

Ενα διαλυμένο σύστημα Υγείας
Εχουμε έναν ιό που μεταδίδεται με πολύ μεγα-

λύτερη ταχύτητα σε σχέση με άλλους επικίνδυνους 
ιούς, μια κυβέρνηση και ένα κράτος που δεν έδρα-
σε με αποφασιστικότητα και πληρότητα όταν μπο-
ρούσε να ελέγξει και να περιορίσει την επιδημία 
και ένα κυριολεκτικά διαλυμένο δημόσιο σύστη-
μα Υγείας (το ιδιωτικό -όπως αποδείχτηκε για μια 
ακόμα φορά- στα δύσκολα δεν μετράει), το οποίο 
επιβιώνει χάρη στο φιλότιμο και τις προσπάθειες 
των εργαζόμενων σ’ αυτό.

Εκεί που έφτασαν τα πράγματα (επειδή εν πολ-
λοίς τα άφησαν να φτάσουν), μοναδικό μέλημα της 
κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού είναι να 
«απλώσει» στο χρόνο την επιδημία, ώστε να περι-
ορίσει τις απώλειες. Και πάλι με τη λογική «βλέπο-
ντας και κάνοντας».

Οι παρεμβάσεις στο σύστημα Υγείας είναι κα-
θαρά μπαλώματα. Δεν έχουν σκοπό να ενισχύσουν 
μόνιμα το σύστημα, ώστε να μπορεί να ανταποκρί-
νεται καλύτερα σε παρόμοιες καταστάσεις στο 
μέλλον, αλλά να μπαλώσουν προσωρινά μερικές 
«τρύπες», με τον τρόπο που στήνονται τα νοσοκο-
μεία εκστρατείας στους πολέμους: στήνονται σή-
μερα, διαλύονται αύριο.

Ενα σύστημα που γέμισε την Ελλάδα με τσιμε-
ντένια κουφάρια για να κάνει τους ολυμπιακούς 
αγώνες του 2004, ευκαιρία για «κονόμα« από τους 
κεφαλαιοκράτες, δε διαθέτει τα απαραίτητα κον-
δύλια για να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα Υγείας. 
Οχι μόνο στο επίπεδο των νοσοκομείων (τα οποία 
μόλις πριν από μερικές εβδομάδες σχεδίαζαν να 
μετατρέψουν σε ΝΠΙΔ, για να μπορούν να κερδο-
σκοπούν οι έμποροι της Υγείας με τις περιβόητες 
ΣΔΙΤ), αλλά ούτε και στο επίπεδο της πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας υγείας, την οποία διέλυσαν με τις 
μνημονιακές πολιτικές, πρώτα η κυβέρνηση των 

Σαμαροβενιζέλων και μετά η κυβέρνηση των Τσι-
προκαμμένων.

Αυτή την κρίσιμη για το λαό μας περίοδο, η 
διάλυση ακόμα και αυτής της υποτυπώδους πρω-
τοβάθμιας φροντίδας υγείας, που υπήρχε παλαι-
ότερα, στηριγμένη κυρίως στα πολυϊατρεία του 
ΙΚΑ, δείχνει τις καταστροφικές της συνέπειες. Δεν 
υπάρχει οικογενειακός γιατρός που θα έχει την 
πρώτη επαφή με τους προσβεβλημένους, θα τους 
συμβουλεύσει, θα τους κατευθύνει, με αποτέλεσμα 
να «μπουκώνουν» τα νοσοκομεία που (θα έπρεπε 
να) έχουν άλλο ρόλο.

Να προστατεύσουμε τους 
ανθρώπους μας, απαιτώντας 
πιο αποφασιστικά μέτρα

Σ’ αυτές τις συνθήκες, με έναν επικίνδυνο ιό που 
διαδίδεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με ένα κρά-
τος παντελώς αναξιόπιστο και εχθρικό για το λαό, 
που «τρέχει πίσω από τον ιό», και με ένα σύστημα 
υγείας διαλυμένο, που και μετά τα μπαλώματα δε 
θα μπορεί να σηκώσει το βάρος πολλών βαριών 
κρουσμάτων, ο μόνος τρόπος να αυξήσουμε το 
ποσοστό προστασίας του λαού μας, ιδιαίτερα 
των πιο ευάλωτων, των ηλικιωμένων και των αν-
θρώπων με χρόνια προβλήματα υγείας ή με πε-
σμένο ανοσοποιητικό σύστημα, είναι να πάρουμε 
την κατάσταση στα χέρια μας.

u Να απαιτήσουμε την άμεση λήψη μέτρων 
που θα αυξήσουν το βαθμό «κοινωνικής απομό-
νωσης». 

Να μη δεχτούμε τη λήψη μέτρων κατά δόσεις, 
που γίνεται με μοναδικό κριτήριο τη λειτουργία της 
καπιταλιστικής οικονομίας.

Κάθε παραγωγική, εμπορική και άλλου τύπου 
οικονομική δραστηριότητα του καπιταλισμού και 
του κράτους του, πλην των απαραίτητων για την 
τροφοδοσία του λαού με είδη άμεσης ανάγκης 
και της κοινής ωφέλειας, πρέπει ΝΑ ΑΝΑΣΤΑ-
ΛΕΙ ΑΜΕΣΑ, χωρίς καμιά απώλεια για τους ερ-
γαζόμενους, που πρέπει να εξακολουθήσουν να 
παίρνουν ΟΛΟΚΛΗΡΟ το μισθό τους και ΠΛΗΡΗ 
ασφάλιση. Μόνο έτσι θα περιοριστούν οι μετακι-
νήσεις και η επαφή μεταξύ πολλών, που αποτελεί 
εύφορο έδαφος για τη διάδοση του ιού.

u Να φροντίσουμε μόνοι μας την αποφυγή κάθε 
συγχρωτισμού με φίλους και συγγενείς. Μόνον έτσι 
θα προστατευθούμε και θα τους προστατεύσουμε. 
Κάθε ατομικιστική συμπεριφορά, που αναπτύσσει 
τον κίνδυνο, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά.

u Να φροντίσουμε τους ηλικιωμένους μας και 
τους ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας. 
Είτε είναι συγγενείς μας είτε απλώς μένουν μόνοι 
τους στο διπλανό διαμέρισμα. Η συντροφικότητα 
και η κοινωνική αλληλεγγύη πρέπει να λάμψουν 
και πάλι σ’ αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες.

u Να απαιτήσουμε να οργανωθεί από τους 
δήμους βοήθεια στο σπίτι για όλους τους ηλικι-
ωμένους που κατοικούν μόνοι τους και όχι μόνο 
για τους απόρους.

u Να απαιτήσουμε να διαλυθούν άμεσα όλα 
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων. Να 
ενημερωθεί άμεσα και αναλυτικά όλος ο προ-
σφυγικός πληθυσμός, που τον βλέπουμε να κυ-
κλοφορεί αμέριμνος στους δρόμους, καθώς έχει 
πλήρη άγνοια των κινδύνων.

u Να απαιτήσουμε να γίνουν άμεσα όλες οι 

αναγκαίες προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού 
και εργαστηριακού προσωπικού. Και να είναι προ-
σλήψεις μόνιμες και όχι με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου.

Δεν πρέπει να δώσουμε λευκή επιταγή στην κυ-
βέρνηση και το αστικό κράτος. Δε θα τους εμπι-
στευτούμε τις ζωές των ανθρώπων μας. Πρέπει να 
τους πιέζουμε να πάρουν όλο και πιο αποφασιστικά 
μέτρα, με κριτήριο την προστασία της δημόσιας 
υγείας και της ζωής των ηλικιωμένων και των 
χρόνια ασθενών και όχι με κριτήριο τη λειτουρ-
γία του καπιταλισμού και την κερδοφορία των 
επιχειρήσεων.

Μπροστά σε μια θανατηφόρα επιδημία, με πολ-
λές άγνωστες πλευρές και άλλες που σκόπιμα μας 
κρατούν κρυφές, γιατί θέλουν να έχουν το μονοπώ-
λιο της διαχείρισης, είναι προτιμότερο να παρα-
λύσει η καπιταλιστική οικονομία για ένα διάστη-
μα, παρά να θυσιαστούν ανθρώπινες ζωές. Στην 
Κίνα, η καραντίνα κράτησε πάνω από 50 μέρες. Αν 
χρειαστεί, για να θρηνήσουμε λιγότερες ζωές, ας 
κρατήσει τόσο κι εδώ. Η εργατική τάξη και ο λα-
ός, με ζωές κατεστραμμένες από την πολύχρονη 
μνημονιακή βαρβαρότητα, δεν έχουν να χάσουν 
από τέτοια μέτρα. Μπορούν όμως να γλιτώσουν 
ζωές κι αυτό είναι το πιο σημαντικό σήμερα.

Να μην πληρώσουν 
εργαζόμενοι και συνταξιούχοι 
τη νέα κρίση

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο παγκόσμιος καπιτα-
λισμός, που βρισκόταν ήδη στα πρόθυρα μιας νέας 
ύφεσης, θα μπει σε μια νέα φάση κρίσης, εξαιτίας 
των πληγμάτων που δέχεται η οικονομική του βάση 
από την πανδημία του νέου κοροναϊού.

Οπως συμβαίνει σε κάθε κρίση, στη διάρκειά της 
καταρρέουν και καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Η τά-
ξη των κεφαλαιοκρατών, όμως, ως τάξη κερδίζει 
και στην κρίση. Αυτή είναι η νομοτέλεια των καπι-
ταλιστικών κρίσεων, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες 
παραμέτρους τους, τη διάρκειά τους κτλ.

Το ίδιο θα επιχειρηθεί και τώρα. Οχι μόνο μετά 
την ολοκλήρωση του κύκλου της επιδημίας, όταν θα 
κορυφωθεί η οικονομική κρίση του καπιταλισμού, 
αλλά και τώρα, στη διάρκεια τις επιδημίας. Οι κα-
πιταλιστές ήδη συμπεριφέρονται ασύδοτα, απολύ-
οντας εργαζόμενους, υποχρεώνοντας άλλους σε 
κανονική άδεια, μην πληρώνοντας δεδουλευμένα, 
κουρελιάζοντας τις εργασιακές σχέσεις.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 
όλες οι αποφάσεις που εκδόθηκαν μέχρι τώρα για 
κλείσιμο εργασιακών χώρων, αναφέρουν ότι δεν 
προκύπτει επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπο-
λογισμό. Μ’ άλλα λόγια, αφήνουν τους εργάτες 
έρμαια στα νύχια των καπιταλιστών. Το καλύτερο 
που μπορούν να προσδοκούν -όσοι έχουν τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις- είναι το ισχνό επίδομα 
ανεργίας του ΟΑΕΔ. Οι υπόλοιποι ούτε καν αυτό!

Σ’ αυτές τις συνθήκες, ένα πρέπει να είναι το 
σύνθημά μας: δε θα πληρώσει η εργατική τάξη 
την κρίση!

u Nα απαγορευτούν οι απολύσεις.
u Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που κλεί-

νουν πρέπει να πληρώνονται κανονικά και να 
ασφαλίζονται κανονικά από τους καπιταλιστές 
και όχι με κρατικά προνοιακά επιδόματα πείνας.

u Καμιά μείωση στις συντάξεις και στις υπό-

λοιπες ασφαλιστικές παροχές.
u Λεφτά για την υγεία: πλήρη στελέχωση των 

νοσοκομείων. Δημιουργία δημόσιου συστήματος 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Απαγόρευση των ιδι-
ωτικών νοσοκομείων.

Το μέλλον μας είναι ο 
κομμουνισμός

Καθώς θα δίνουμε αυτή τη μάχη, που είναι μάχη 
ζωής για πολλούς από τους ανθρώπους μας, επι-
στρατεύοντας από τη μια τη συντροφικότητα και 
την κοινωνική αλληλεγγύη και από την άλλη τη δι-
εκδίκηση για αποφασιστικά μέτρα από το αστικό 
κράτος, είναι ευκαιρία να στοχαστούμε και πάλι 
πάνω σε όσα έχουμε σταματήσει να στοχαζόμα-
στε, ιδιαίτερα από τότε που δεχτήκαμε τη βάρβαρη 
επίθεση με τα Μνημόνια και αρχίσαμε να μετράμε 
ήττες (ήττες που οφείλονται στην απουσία ισχυρής 
ταξικής οργάνωσης).

u Η πανδημία του νέου κοροναϊού, έτσι όπως τη 
βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, 
στη χώρα μας και διεθνώς, αποτελεί μια ακόμα 
απόδειξη του ότι ο καπιταλισμός είναι ένα σάπιο 
σύστημα που τρέφεται με τις σάρκες της εργαζόμε-
νης κοινωνίας. Αποκαλύπτεται μπροστά στα μάτια 
μας ο αγριανθρωπισμός του δόγματος «πρώτα η 
οικονομία», που σημαίνει πρώτα τα κέρδη, έστω κι 
αν χρειαστεί να οδηγηθούν στο θάνατο χιλιάδες 
άνθρωποι μέσα σε λίγο χρόνο.

u Η διαχείριση της πανδημίας αποκάλυψε τη 
χρεοκοπία του λεγόμενου «νεοφιλελεύθερου μο-
ντέλου», του μοντέλου της ιδιωτικοποίησης των πά-
ντων, ακόμα και των κρατικών συστημάτων Υγείας, 
επειδή ο ιδιωτικός καπιταλισμός είναι δήθεν πιο 
αποτελεσματικός. Πού είναι ο ιδιωτικός τομέας 
στην αντιμετώπιση της πανδημίας; Εξαφανισμένος. 
Κάνει μπίζνες με την πελατεία του, αφήνοντας το 
υποστελεχωμένο και υλικοτεχνικά διαλυμένο κρα-
τικό σύστημα να δίνει μόνο του τη μάχη, χάρη μό-
νο στο φιλότιμο και τον κοινωνικό αλτρουϊσμό των 
εργαζόμενων σ’ αυτό. Αυτών που τώρα υποκριτικά 
τους χειροκροτούν αυτοί που προηγουμένως τους 
λοιδορούσαν, τους αποκαλούσαν τεμπέληδες και 
αναποτελεσματικούς.

u Σε όλο τον κόσμο εμφανίστηκε ήδη ο μαυρα-
γοριτισμός. Που επεκτείνεται από τα είδη ατομι-
κής προστασίας μέχρι την έρευνα για φάρμακα 
και εμβόλια (χαρακτηριστική η σύγκρουση Γερ-
μανίας-ΗΠΑ, με τις κατηγορίες των Γερμανών ότι 
η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να εξαγοράσει 
γερμανικό ερευνητικό εργαστήριο που φέρεται να 
είναι πιο προχωρημένο στην έρευνα, προκειμένου 
να δοθεί το όποιο φάρμακο μόνο σε αμερικάνικα 
χέρια!). Η απληστία των καπιταλιστών για κέρδη, η 
απληστία των ιμπεριαλιστικών κρατών για απόκτη-
ση πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών τους, 
κορυφώνεται ακόμα και μπροστά σε μια πανδημία 
που θερίζει ανθρώπους.

Κανένα μέλλον δεν υπάρχει για την εργαζό-
μενη ανθρωπότητα σ’ αυτό το σύστημα. Μόνο 
εκμετάλλευση, καταπίεση, ακόμα και θάνατος. 
Οχι μόνο στους άδικους πολέμους τους, αλλά 
και εν καιρώ ειρήνης, στην αντιμετώπιση μιας 
επιδημίας.

Δίνοντας τον αγώνα για την προστασία της 
ζωής των ανθρώπων μας, σε συνθήκες λειψής 
ενημέρωσης, παραπληροφόρησης και ημίμετρων 
από τις αστικές κυβερνήσεις, δίνοντας τον αγώνα 
για να μη φορτωθούν τα βάρη της νέας κρίσης 
στις πλάτες της εργατικής τάξης και του λαού, ας 
ατσαλώσουμε τη θέλησή μας ν’ αλλάξουμε τον 
κόσμο. Το μέλλον μας είναι ο κομμουνισμός, μια 
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άν-
θρωπο, με τους εργαζόμενους να διαφεντεύουν 
το προϊόν της δουλειάς τους, με τον άνθρωπο «να 
σφυρηλατεί το κεφαλαίο άλφα του».

Να ανασταλεί άμεσα κάθε παραγωγική, εμπορική και οικονομική 
δραστηριότητα, εκτός απ’ ό,τι αφορά είδη πρώτης ανάγκης και κοινή ωφέλεια

u Να απαγορευτούν οι απολύσεις – Πλήρης μισθός και ασφάλιση για κάθε εργαζόμενο

u Nα αγωνιστούμε για δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας

u Με συντροφικότητα και κοινωνική αλληλεγγύη να προστατέψουμε τις ζωές των ανθρώπων μας

Πίσω από τα χειροκροτήματα η αδιαφορία και 
για τους γιατρούς και για το δημόσιο σύστημα

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αρνείται να 
δεχτεί σε συνάντηση τους εκπροσώπους των 

νοσοκομειακών γιατρών και η Ομοσπονδία τους 
(ΟΕΝΓΕ) πραγματοποίησε την Πέμπτη παράστα-
ση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας!

Ακούγεται εξωφρενικό, αλλά έτσι είναι. Αν τους 
είχε δεχτεί ο Κικίλιας (που δεν προλαβαίνει να 
στέλνει πακέτα με φωτογραφίες από τα σόου του, 
πότε στον Εβρο και πότε στην κινέζικη πρεσβεία), 
δε θα χρειαζόταν η παράσταση διαμαρτυρίας.

Γιατί δεν τους δέχεται; Γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί 
να δώσει απαντήσεις στα αιτήματα που θέτουν. 
Αιτήματα που αποσκοπούν στην προστασία της 
δημόσιας υγείας, στην ενίσχυση του συστήματος 
για ν’ ανταποκριθεί όσο καλύτερα μπορεί στη θύ-
ελλα που θα έλθει τις επόμενες μέρες.

Ο Κικίλιας, όπως και όλα τα κυβερνητικά στελέ-
χη, θέλει να έχει το μονοπώλιο της ενημέρωσης. 
Θέλει να ρουμπώνει τον ελληνικό λαό με ψέμα-
τα, χωρίς αντίλογο απ’ αυτούς που γνωρίζουν την 
κατάσταση, γιατί τη ζουν καθημερινά. Θέλει να 
μοιράζει λεφτά «με το στόμα», αλλά να μην απα-
ντήσει στο ερώτημα: πόσα κρεβάτια ΜΕΘ ανοίξα-
τε; Πόσους γιατρούς και νοσηλευτές προσλάβατε;

Τους γιατρούς και τους νοσηλευτές τους θέ-
λουν άφωνους και άβουλους, να υποκλίνονται σαν 
ηθοποιοί στα σκηνοθετημένα χειροκροτήματα 
της Μητσοτάκαινας και των ομοίων τους. Να μην 
έχουν φωνή, για να μη λένε την αλήθεια στο λαό.

Παραθέτουμε ολόκληρη την ανακοίνωση της 
ΟΕΝΓΕ για την παράσταση διαμαρτυρίας στο 
υπουργείο του Κικίλια.

Αθήνα 17 Μαρτίου 2020
Α.Π: 10156
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 4:00 μμ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡ-

ΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Απαιτούμε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να 

δεχτεί επιτέλους να συναντήσει αυτούς που βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση 
της επιδημίας του κορονοϊού.

Διεκδικούμε:
1. Αμεσα χωρίς άλλη καθυστέρηση να προσλη-

φθεί το αναγκαίο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για 
να λειτουργήσει το σύνολο των κλειστών κρεβατι-
ών ΜΕΘ.

2. Να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εξοπλισμός 
των ΜΕΘ ώστε να πληρούν τις σύγχρονες προ-
διαγραφές και να μπορούν να αντιμετωπιστούν 
οι ανάγκες νοσηλείας των ασθενών με κορονοϊό 
(αναπνευστήρες για μηχανικό αερισμό αυξημένων, 
κλπ.).

3. Να εξασφαλιστεί επάρκεια σε ατομικό προ-
στατευτικό εξοπλισμό του υγειονομικού προσωπι-
κού (μάσκες, πλαστικά γυαλιά χειρουργείου μιας 
χρήσης, αδιάβροχες φόρμες μιας χρήσης κλπ.).

4. Αμεση στελέχωση με το αναγκαίο μόνιμο 
προσωπικό των νοσοκομείων, με προτεραιότητα 
τα Τ.Ε.Π και τις Μ.Ε.Θ αλλά και των δομών Π.Φ.Υ 
ώστε να εξασφαλιστεί η 24ωρη λειτουργία τους και 
να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία.

5. Διάθεση δωρεάν στον πληθυσμό αντισηπτι-
κών, μασκών και των άλλων μέσων ατομικής προ-
στασίας για να αντιμετωπιστεί η αισχροκέρδεια.

6. Να χορηγούνται οι άδειες ειδικού σκοπού σε 
όσους συναδέλφους τις δικαιούνται. Υπάρχουν κα-
ταγγελίες συναδέλφων ότι διοικήσεις νοσοκομείων 
προσπαθούν να αποτρέψουν τους συναδέλφους 
να την ζητήσουν ή αρνούνται να απαντήσουν στο 
αίτημά τους για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.

7. Μέτρα προστασίας για τους υγειονομικούς 
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ώστε να μειωθεί 
ο κίνδυνος έκθεσής τους στον κορονοϊό.

ΟΕΝΓΕ

Για να καταλάβετε πόσο δίκιο έχει το συν-
δικαλιστικό όργανο των γιατρών να δια-

μαρτύρεται, θα σας πούμε τι συμβαίνει στο 
νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας (πρόκειται 
για το παλιό Λοιμωδών, που τα χρόνια των 
Μνημονίων προσαρτήθηκε ως παράρτημα 
στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας).

Η κυβέρνηση φρόντισε να ανακοινώσει με  
τις συνήθεις τυμπανοκρουσίες ότι σε χρόνο-
ρεκόρ δέκα ημερών κατάφερε να φτιάξει ένα 
τμήμα 49 κλινών, πλήρως εξοπλισμένων για 
την αντιμετώπιση κρουσμάτων CoviD-19, σε 
ένα από τα κτίρια του παλαιού Νοσοκομείου 
Λοιμωδών «Αγία Βαρβάρα».

Και τι μαθαίνουμε; Οι γιατροί (παθολόγοι 
και λοιμωξιολόγοι) κοντεύουν να πάθουν απο-
πληξία. Γιατί αντί να τους στείλουν ειδικευμέ-
νους νοσηλευτές, τους έστειλαν βοηθητικό 
προσωπικό από γηροκομεία που εκκενώθηκαν! 
Γυναίκες που ξέρουν να στρώνουν τα κρεβάτια 
και να περιποιούνται τους ηλικιωμένους ασθε-
νείς, όχι όμως νοσηλευτές έμπειρους που θα 

σταθούν δίπλα στους γιατρούς σε σοβαρές 
ιατρικές πράξεις. Πώς να μην έχουν φτάσει σε 
κατάσταση απελπισίας γιατροί με χρόνια πεί-
ρα στην αντιμετώπιση λοιμώξεων, που ξέρουν 
τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν όταν θα τους 
στείλουν ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα 
από CoviD-19; Και δε φταίνε, βέβαια, οι εργα-
ζόμενες από τα γηροκομεία που το υπουργείο 
Υγείας τις βάφτισε νοσηλεύτριες, για να μην 
προσλάβει πραγματικές νοσηλεύτριες.

Αμ το άλλο; Η διοικήτρια του νοσοκομείου 
κλείδωσε τα αντισηπτικά και δίνονται στους 
γιατρούς μόνο υπό την εποπτεία της! Για να μη 
γίνει πλιάτσικο, ειπώθηκε! Πρόκειται για πράξη 
έσχατης περιφρόνησης προς τους γιατρούς. 
Ομως, ένα άτομο παντελώς άσχετο προς το 
αντικείμενο (πτυχιούχος του Χαροκοπείου Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακού Τίτ-
λου στην Εκπαίδευση, του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου, αναφέρει το ΦΕΚ διορισμού) 
δε θα μπορούσε να βρει άλλο τρόπο για να 
προστατεύσει τα εν ανεπαρκεία υλικά.

Κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό με άθλια 
μπαλώματα στα νοσοκομεία

Εγκληματική αμέλεια
Ηταν σίγουρα «κιτρινιά» του 

Mega το ρεπορτάζ με τον Πα-
παδημούλη και τα γεμάτα καρό-
τσια. Σιγά μην προκάλεσε έλλει-
ψη προϊόντων ο Παπαδημούλης. 
Κάπως έτσι απολογήθηκε κι αυ-
τός. Οτι παρήγγειλε τηλεφωνικά 
και πήγε να τα παραλάβει ο ίδι-
ος, για να μην επιβαρύνει τους 
εργαζόμενους να του τα πάνε 
στο σπίτι. Για το ουσιαστικό ζή-
τημα, όμως, ούτε τον ρώτησαν 

ούτε απάντησε.
Τι γύρευε ο Παπαδημούλης να 

κόβει βόλτες στο σούπερ μάρ-
κετ; Δεν έπρεπε να βρίσκεται σε 
καραντίνα 14 ημερών στο σπίτι 
του, αφού ήρθε από τις Βρυξέλ-
λες (ή το Στρασβούργο);

Η ΕΕ έκλεισε τα εξωτερικά 
της σύνορα, μέσα όμως γίνε-
ται… του κοροναϊού το κάγκελο. 
Στις ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, 

Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία κ.ά.) 
γνωρίζει τη μεγαλύτερη έξαρση 
η πανδημία, αυτές θα έπρεπε 
να απομονωθούν, αυτές όμως 
λειτουργούν με εκκλήσεις για… 
αυτοπεριορισμό. Ξέρουμε περί-
πτωση ανθρώπου που επέστρε-
ψε στις 8 Μάρτη από ταξίδι στην 
Ισπανία και στο αεροδρόμιο δεν 
του είπαν τίποτα (ούτε μια οδη-
γία), με αποτέλεσμα να κυκλο-
φορεί… ελεύθερος κι ωραίος.
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Τυπικά ακαδημαϊκά 
προσόντα

Και η ΚΥΑ (ΦΕΚ 868 Β/16 Μαρτίου 2020) 
με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας έκτα-
κτης πρόσληψης επικουρικού προσωπικού 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
από την εμφάνιση και διάδοση του κορω-
νοϊού COVID-19», που αφορά την προκή-
ρυξη πρόσληψης επικουρικού προσωπικού, 
στέλνει στα αζήτητα τις ρυθμίσεις Κεραμέ-
ως για τα κολλέγια.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 3: «Προσόντα 
πρόσληψης επικουρικού προσωπικού» 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Τίτλοι σπουδών
αα. Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, προβλέπονται 
τα εξής:

«Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλο-
δαπή απαιτείται:

Π ρ ά ξ η  α ν α γ ν ώ ρ ι σ η ς  α π ό  τ ο 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία 
και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποι-
ητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστη-
μονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτ-
λων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντι-
στοιχίας των ημεδαπών τίτλων».

Τα παραπάνω αναφέρονται προς επίρρω-
ση των όσων έχουμε αναφέρει στη σχετική 
αρθρογραφία μας. Οτι δηλαδή, το ΑΣΕΠ 
δεν μπορεί, τουλάχιστον σε αυτήν τη φάση, 
που ισχύει το άρθρο 16 του Συντάγματος, 
πάνω στο οποίο εδράζεται και ο ιδρυτικός 
νόμος του ΔΟΑΤΑΠ, να κάνει αποδεκτές αι-
τήσεις κατόχων τίτλων που απονέμουν στην 
ουσία κολλέγια που έχουν συνάψει συμ-
φωνίες δικαιόχρησης με πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, τα οποία -πανεπιστήμια- τυπικά 
απονέμουν αυτά τα «πτυχία» (περισσότερα 
στη Κόντρα αρ. φύλ. 1038 και 1043).

Εφόσον, λοιπόν, ισχύει αυτό το νομοθε-
τικό πλαίσιο, οι υπουργοί της κυβέρνησης 
Κούλη δεν μπορούν να ενεργήσουν δια-
φορετικά και αναγκάζονται να κλείνουν 
την «πόρτα» στην Κεραμέως που εισήγαγε 
κατεπειγόντως ρυθμίσεις για τη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τους εκπαι-
δευτικούς, σύμφωνα με τις οποίες δικαίω-
μα συμμετοχής έχουν και αυτοί που έχουν 
απλά επαγγελματικά δικαιώματα ή επαγ-
γελματική ισοτιμία, χωρίς απαραίτητα να 
έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας 
από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η πράξη της Κεραμέως (προφανώς με 
έγκριση Μητσοτάκη) είχε απλά το χαρα-
κτήρα προσφοράς ψευδαισθήσεων (κα-
θρεφτάκια) στους ιθαγενείς ενόψει και του 
αρχικού σχεδιασμού για διπλές εκλογές.

ΥΓ: Θυμίζουμε τα εξής:
- Το άρθρο 16 του Συντάγματος απαγο-

ρεύει την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών 
πανεπιστημίων στη χώρα μας.

- Ο ιδρυτικός νόμος του ΔΟΑΤΑΠ  (είναι 
ο οργανισμός που κρίνει την ακαδημαϊκή 
ισοτιμία), αναφέρει: «Σπουδές σε παραρτή-
ματα Πανεπιστημίων της αλλοδαπής στην 
Ελλάδα δεν εμπίπτουν στις νομοθετημένες 
διατάξεις περί αναγνωρίσεως τίτλων σπου-
δών από το ΔΟΑΤΑΠ. Ο ιδρυτικός νόμος 
3328/2005 για την αναγνώριση πτυχίων 
από την αλλοδαπή απαιτεί το σύνολο των 
σπουδών να έχει διανυθεί σε ομοταγή Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής».

- Το ΑΣΕΠ απαιτεί, για τη συμμετοχή 
στην προκήρυξη, οι υποψήφιοι ΠΕ και ΤΕ 
να έχουν τα τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα 
(ως πτυχίο ΑΕΙ νοείται το πτυχίο ιδρύματος 
του πανεπιστημιακού ή του τεχνολογικού 
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή ισότιμο 
πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλο-
δαπής, το οποίο απονέμει ο ΔΟΑΤΑΠ).

Δημαγωγία και πραγματικότητα
Καταρχάς κυβέρνηση και υπουρ-

γείο Παιδείας τρόμαξαν να πά-
ρουν απόφαση να κλείσουν τα σχο-
λεία, μετά από συνεχείς εκκλήσεις 
και καταγγελίες.

Στη συνέχεια, η Κεραμέως ανα-
κοίνωσε με πολλά ταρατατζούμ 
ότι το υπουργείο προχωρά στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλία, της οποί-
ας «στόχος δεν είναι η κάλυψη της 
διδακτέας ύλης, αλλά η συνέχιση 
της επαφής των μαθητών με τη μα-
θησιακή διαδικασία». 

Την Δευτέρα 16 Μαρτίου, ξεκινά η 
πιλοτική εφαρμογή της εξ αποστά-
σεως διδασκαλίας στους νομούς 
Αχαΐας, Ηλείας και Ζακύνθου «για 
τη Γ΄ Λυκείου, που έχει προτεραι-
οποιηθεί λόγω των επερχόμενων 
Πανελλαδικών Εξετάσεων και θα 
ακολουθήσουν οι λοιπές τάξεις». 
Από την Τρίτη 17 Μαρτίου σταδιακά 
το μέτρο θα επεκταθεί σε όλα τα 
Λύκεια της χώρας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του 
υπουργείου Παιδείας η διαδικασία 
θα υλοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτι-
κό είτε με σύγχρονες [(τηλεκπαίδευ-
ση) απευθείας διδασκαλία σε πραγ-
ματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, 
μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε 
μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές 
που παρακολουθούν ζωντανά μέσω 
υπολογιστή, κινητού ή tablet] είτε με 
ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας 
(οι μαθητές συνεργάζονται με τον 
εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρό-
νο από τη διαδικασία παράδοσης 
του μαθήματος ή δημιουργίας υλι-
κού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας 
πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και 
χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω δι-
αδικτύου), είτε συνδυαστικά.

Οι εξαγγελίες του υπουργείου 
Παιδείας, που έτυχαν της δέουσας 
προβολής από όλα τα φιλικά Μέσα 
Μαζικής Εξαπάτησης, έχουν στόχο 
να παρουσιαστεί ένα δήθεν διαρκές 
και ειλικρινές ενδιαφέρον για τη δη-
μόσια εκπαίδευση των παιδιών του 
ελληνικού λαού, που δοκιμάζονται 
μαζί με τις οικογένειές τους από τη 
λαίλαπα του κοροναϊού. 

Πρόκειται για καθαρά δημαγω-
γικό κόλπο και αυτό το γνωρίζουν 
καλά όσοι έχουν επαφή με την εκ-
παιδευτική πραγματικότητα.

Γιατί η διά ζώσης διδασκαλία 
μέσα στην τάξη είναι αναντικατά-
στατη. Και αυτό αφορά όλους τους 
μαθητές και ιδιαίτερα τους μαθητές 
των μικρών τάξεων. Η παρουσία του 
δάσκαλου και η αλληλεπίδραση με 
τους μαθητές μέσα σε μια «ζωντα-
νή» τάξη αποτελεί το οξυγόνο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι νέες 
τεχνολογίες μόνο υποστηρικτικό ρό-
λο έχουν στη διά ζώσης διδασκαλία.

Γιατί οι εκπαιδευτικοί  δεν έχουν 
όλοι στην κατοχή τους την απαραί-
τητη υλικοτεχνική υποδομή, την επι-
μόρφωση ούτε και την εξοικείωση 
για να συμμετάσχουν σε μια τέτοια 
διαδικασία.

Γιατί ούτε τα δημόσια σχολεία δι-
αθέτουν την απαραίτητη υποδομή. 
Ολοι ξέρουμε πως με κόπο οι τά-
ξεις «εξασφαλίζουν» υπολογιστές 
της κακιάς ώρας από οργανισμούς 
(τράπεζες, ΟΤΕ, επιχειρήσεις, κ.λπ) 
που τους έχουν πλέον για πέταμα 
και με πολύ αργοκίνητο ίντερνετ.

Γιατί υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες 

εκπαιδευτικοί-αναπληρωτές που 
δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα 
σχολεία που υπηρετούν. Αυτοί οι 
άνθρωποι δικαιούνται αυτήν την 
ώρα να βρίσκονται κοντά στην οι-
κογένειά τους.

Γιατί, μεσούσης της πανδημίας 
του κοροναϊού, η παρουσία εκπαι-
δευτικών στο σχολείο για να συμ-
μετάσχουν στην εξ αποστάσεως 
διδασκαλία θέτει σε κίνδυνο την 
υγεία τους και την υγεία των οικο-
γενειών τους.

Γιατί άλλο τα σχέδια επί χάρτου 
και άλλο η υλοποίηση του μέτρου 
που απαιτεί σχεδιασμό, κατάλληλα 
προγράμματα (μαθησιακό υλικό, δι-
ακριτούς στόχους, κ.λπ.).

Γιατί, πάνω απ’ όλα, όλα τα σχο-
λεία δεν είναι στην Εκάλη και την 
Κηφισιά. Οι μαθητές δεν έχουν όλοι 
την ευκαιρία να έχουν στο σπίτι τους 
πρόσβαση σε σύγχρονο ηλεκτρονι-
κό υπολογιστή ή στο διαδίκτυο. Τί θα 
γίνει με τα παιδιά των μικρών νησι-
ών, της απομακρυσμένης επαρχίας, 
των φτωχών και παρατημένων ερ-
γατικών συνοικιών; Τί θα γίνει με τα 
χιλιάδες προσφυγόπουλα που είναι 
στοιβαγμένα στους καταυλισμούς 
του αίσχους, με αυτά που δεν έχουν 
πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση 
λόγω των αντιδραστικών και απάν-
θρωπων πολιτικών που επιλέγονται 
γι’ αυτές τις κατηγορίες πληθυσμού;   

Αν έστω και ένας μαθητής δεν 
μπορεί να πάρει μέρος στο εγχεί-
ρημα, αυτό αποτελεί παραβίαση 
της αρχής των ίσων ευκαιριών, την 
οποία, υποτίθεται, ότι πρεσβεύουν 
και υπηρετούν οι εγκέφαλοι του 
υπουργείου Παιδείας.

Κυβέρνηση και υπουργείο Παιδεί-
ας δεν έχουν δικαίωμα να ομιλούν. 
Είναι αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια 
υπηρέτησαν με πείσμα και φανατι-
σμό τις μνημονιακές πολιτικές, που 
έβαλαν λουκέτο σε σχολεία, συγ-
χώνευσαν σχολικές μονάδες και 
τμήματα και υποχρέωσαν τα παιδιά 
αυτών των περιοχών να μετακινού-
νται σε μεγάλες αποστάσεις κάτω 
από αντίξοες συνθήκες. Είναι αυτοί 
που υποχρηματοδότησαν και υπο-
χρηματοδοτούν τη δημόσια εκπαί-
δευση και εφαρμόζουν τον «κόφτη» 
με κάθε μέσο.

Τέλος, ακόμη και αυτήν τη στιγμή, 
που εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με 
το φόβο και την ανησυχία για την 
πανδημία του κοροναϊού, που τρο-
φοδοτούνται από τις συμπεριφο-
ρές και πράξεις του καπιταλιστικού 
κράτους, προκαλεί οργή η μοναδική 
έγνοια των πολιτικών προϊστάμενων 
του υπουργείου Παιδείας μην τυχόν 
και χαθούν οι πανελλαδικές εξετά-
σεις, που ρυθμίζουν ως καρμανιόλα 
τη ροή προς την τριτοβάθμια εκ-
παίδευση, ειδικά των παιδιών της 
εργατικής τάξης και των φτωχών 
λαϊκών στρωμάτων. Ακόμη και τώ-
ρα δε θέλουν ν’ απαλλάξουν από 
το άγχος των εξετάσεων αυτήν τη 
νεολαία, ανοίγοντας τις πόρτες των 
Ιδρυμάτων.

Σαν έτοιμες από καιρό ιδιωτικές 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
στην παροχή υπηρεσιών εξ αποστά-
σεως έσπευσαν πρόθυμα να δηλώ-
σουν παρών και να «βοηθήσουν» το 
υπουργείο Παιδείας στην υλοποίηση 
του εγχειρήματος. Εξ ου και τα δη-

μόσια ευχαριστήρια της Κεραμέως, 
που είναι και αυτή, όπως και η κυ-
βέρνησή της, υπέρμαχος της αγο-
ράς, της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας», 
ακόμα και εάν πρόκειται για κοινω-
νικά αγαθά (π.χ. δημόσια Παιδεία), 
που είναι υποχρέωση του κράτους 
να προσφέρει στους πολίτες: «Ευ-
χαριστώ θερμά τους παρόχους των 
νέων, δωρεάν, ψηφιακών εργαλείων, 
αλλά και όσους εργάστηκαν άοκνα, 
ώστε σε λίγες μέρες να ετοιμαστεί 
η υποδομή μίας καινοτόμου εκπαι-
δευτικής εμπειρίας. Ολοι μαζί θα 
ξεπεράσουμε και αυτή τη δυσκολία, 
βγαίνοντας νικητές». 

Από κοντά και η τοπική αυτοδι-
οίκηση (Περιφέρεια Αττικής), που 
βρήκε την ευκαιρία να «τρυπώσει», 
όπως διακαώς επιθυμεί, στη δημό-
σια εκπαίδευση, αναλαμβάνοντας 
υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στο 
υπουργείο Παιδείας. Η Περιφέρεια 
Αττικής, μάλιστα έσπευσε να δημο-
σιοποιήσει τη συνεργασία της επ’ 
αυτού με την ιδιωτική επιχείρηση 
BRAINYJKE, που δραστηριοποιείται 
στον χώρο της παροχής εκπαιδευτι-
κών υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως.

Το δημαγωγικό-επικοινωνιακό 
κόλπο του υπουργείου Παιδείας 
για την εξ αποστάσεως διδασκαλία 
συνάντησε αντιδράσεις από Συλλό-
γους Εκπαιδευτικών, ΕΛΜΕ και από 
τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες.

Η ΔΟΕ αναφέρει χαρακτηριστι-
κά: «Οι ανακοινώσεις του Υπουρ-
γείου Παιδείας επί του ζητήματος 
φαίνεται να αγνοούν βασικά δε-
δομένα που σχετίζονται τόσο με 
τη δυνατότητα του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος να υποστηρίξει 
μια τέτοια κατάσταση όσο και των 
μαθητών του δημοτικού σχολείου, 
να ανταποκριθούν σε μια τέτοια 
διαδικασία και δεν λαμβάνουν υπό-
ψη το γεγονός ότι μένει ανοιχτό το 
ενδεχόμενο  χρήσης εκπαιδευτικού 
υλικού που δεν συνάδει με τα υφι-
στάμενα Αναλυτικά Προγράμμα-
τα. Αγνοούν, επίσης, το γεγονός 
ότι εξαιρετικά μεγάλος αριθμός 
μαθητών δεν έχει πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή ή/και στο 
διαδίκτυο (εκτός κι αν θεωρείται 
δεδομένο από την πολιτική ηγε-
σία ότι θα αφορά μόνον μαθητές 
που ανήκουν σε οικογένειες με 
βιοτικό επίπεδο συγκεκριμένων, 
υψηλών δυνατοτήτων), κάτι που 
θα αφαιρέσει από το εγχείρημα 
το αναγκαίο στοιχείο του να αφο-
ρά το σύνολο των μαθητών, δίχως 
καμιά διάκριση.

Στις ανακοινώσεις αυτές γίνεται, 
επίσης, ευχαριστήρια αναφορά σε 
συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες 
που παρέχουν δωρεάν στο Υπουρ-
γείο ψηφιακές πλατφόρμες κάτι που 
ανοίγει μια σειρά από σοβαρά ζητή-
ματα σε σχέση με το πώς η πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου αντιλαμβά-
νεται την υποχρέωση του για την 
παροχή δημόσιας, δωρεάν εκπαί-
δευσης προς τους μαθητές από τη 
στιγμή, μάλιστα, που διαχρονικά οι 
ηγεσίες του Υπουργείου δεν έχουν 
μεριμνήσει για την ουσιαστική ανά-
πτυξη και υποστήριξη πλατφόρμας 
σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκ-
παίδευσης.

Εξαιρετικά ανησυχητικό είναι, 
τέλος, το ζήτημα  που δημιουργεί-
ται από την ανακοίνωση της Πε-

ριφέρειας Αττικής με την οποία 
γνωστοποιείται η πρωτοβουλία 
της για παροχή “εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης για μαθητές Δημοτι-
κού που φοιτούν στις τάξεις Ε’ και 
ΣΤ’, καθώς και για τους μαθητές και 
των τριών τάξεων του Γυμνασίου“, 
σε συνεργασία με (αναφερόμενη 
στην ανακοίνωση) ιδιωτική εται-
ρεία. Είναι πιθανό δε, για διαφη-
μιστικούς ή άλλους λόγους, να 
υπάρξουν στη συνέχεια και άλλες 
τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες 
θα πραγματοποιούνται χωρίς κα-
νέναν απολύτως έλεγχο και χωρίς 
καμία διαβεβαίωση αρμόδιου επι-
στημονικού οργάνου ότι είναι κα-
τάλληλες για τους μαθητές».

Η ΟΛΜΕ σε ανακοίνωση με το 
ίδιο περιεχόμενο σημειώνει: 

«Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης απαιτεί και άλλες ση-
μαντικές προϋποθέσεις για τις οποί-
ες, μέχρι στιγμής, από το υπουργείο 
δεν γίνεται κανένας λόγος:

• Καταρχάς, δεν είναι δεδομένο 
ότι όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες 
διαθέτουν στα σπίτια τους τον απα-
ραίτητο εξοπλισμό ή πρόσβαση στο 
διαδίκτυο για να παρακολουθήσουν 
οποιαδήποτε μορφή τηλεκπαίδευ-
σης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό του πληθυ-
σμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώ-
χειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό το 
2018 είναι 31,8%. Οσον αφορά δε 
στις ηλικίες 0-17 ετών το ποσοστό 
αυτό ανέρχεται στο 33%. Ανάλογα 
είναι και τα ποσοστά της ευρυζω-
νικότητας, καθώς κατά μέσο όρο 
μόλις το 78,5% των νοικοκυριών 
έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από 
την κατοικία, ποσοστό που διαφέρει 
ανάλογα με τη γεωγραφική κατανο-
μή (π.χ. στα νησιά του Αιγαίου και 
την Κρήτη είναι 68,8%).

• Οι ίδιοι περιορισμοί ισχύουν και 
για κάποιους εκπαιδευτικούς. Ας 
μην ξεχνάμε πόσο δύσκολη είναι η 
πρόσβαση των εκπαιδευτικών στα 
σχολεία προκειμένου να χρησιμο-
ποιήσουν τον τεχνολογικό τους εξο-
πλισμό για το εν λόγω εγχείρημα, όχι 
μόνο λόγω της ΚΥΑ, αλλά και λόγω 
του ότι πολλοί εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν μακριά από τις οικογέ-
νειές τους έχουν δικαίως την ανά-
γκη να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

• Πάρα πολλά σχολεία, ακόμα και 
αν αίρονταν ο παραπάνω περιορι-
σμός, δεν είναι επαρκώς εξοπλισμέ-
να για τηλεκπαίδευση.

Τέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
δεν μπορεί να αποφέρει ουσιαστικά 
αποτελέσματα σε όλες τις ηλικίες, 
καθώς είναι παιδαγωγικά απρόσφο-
ρη για τους ανηλίκους (ιδίως του γυ-
μνασίου) οι οποίοι έχουν μεγαλύτε-
ρη ανάγκη διαπροσωπικής επαφής 
και απαιτεί υψηλό αυτοέλεγχο.

Το πρόβλημα λοιπόν είναι εξαι-
ρετικά σύνθετο και το υπουργείο 
οφείλει να λάβει υπόψη αυτούς 
τους περιορισμούς και να μην 
αναλώνεται σε στείρους εντυπω-
σιασμούς. Διαφορετικά, η τηλεκ-
παίδευση θα οδηγήσει σε μια άνευ 
προηγουμένου άνιση μεταχείριση 
των μαθητών, με την έγκριση μάλι-
στα του υπουργείου».

Γιούλα Γκεσούλη
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Με δεδομένη την εξάπλωση του 
COVID-19 παγκοσμίως, η κυ-

βέρνηση της ΝΔ, η οποία λίγες μέ-
ρες πριν μάς διαβεβαίωνε ότι «η χώ-
ρα είναι θωρακισμένη» (Β. Κικίλιας, 
24/2), κλείνει με ΠΝΠ τον ένα χώρο 
μετά τον άλλο και επιβάλλει μέτρα 
σε όσους μένουν ανοιχτοί. Των ΠΝΠ 
εξαιρούνται οι εκκλησίες, άλλωστε 
στο βαθιά ελληνορθόδοξο κράτος, 
«κανείς δεν μπορεί να πει στην εκ-
κλησία τι να κάνει» (Μ. Βορίδης, 10/3).

ΤΟ ΤΣΑΚΙΣΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Χωρίς σοβαρό σχεδιασμό και με 
συνεχείς αντιφάσεις, οι αποφάσεις 
που λαμβάνονται ένα στόχο έχουν: να 
μπορέσει να ανταποκριθεί στην επέ-
λαση του ιού ένα τσακισμένο, υποστε-
λεχωμένο και υποχρηματοδοτούμενο 
σύστημα δημόσιας υγείας, που στα 
μνημονιακά χρόνια αποδυναμώθηκε 
περαιτέρω από υλικά και προσωπικό 
και οδηγήθηκε σε συρρίκνωση, νοσο-
κομεία έκλεισαν, ενώ αυτοί που σήμερα 
το επικαλούνται το δυσφήμιζαν κάθε 
μέρα που περνούσε. Οι συνάδελφοί 
μας στην Υγεία, αντιμετωπίστηκαν 
σαν «δημοσιονομικό βάρος», κάποιοι 
εξαιρέθηκαν από τα βαρέα και ανθυγι-
εινά, απώλεσαν, όπως όλοι μας, μεγάλο 
μέρος του εισοδήματός τους, ενώ κλή-
θηκαν να βγάζουν εξαντλητικές εφημε-
ρίες απλήρωτοι επί μήνες, σηκώνοντας 
όλο το βάρος των διαλυμένων δομών 
υγείας της χώρας. Σήμερα καλούνται 
να βάλουν ξανά πλάτη.

Το νοσοκομείο του Ρίου κλήθηκε 
πρώτο να αντιμετωπίσει τον COVID-19. 
Εχει 340 κενές θέσεις για γιατρούς 
και νοσηλευτές. Κι όμως λειτουργεί με 
έναν νοσηλευτή ανά κλινική το βράδυ, 
οι ειδικευόμενοι έχουν εφημερία μέρα 
παρά μέρα, οι ασθενείς δε χωράνε ούτε 
στα ράντζα, διασωληνωμένοι άνθρω-
ποι μένουν σε απλά δωμάτια. Το 2019 
αντιμετωπίστηκαν 91.522 περιστατικά 
στα επείγοντα. Τώρα καλείται, με μέρος 
του προσωπικού σε κατ’ οίκον περιορι-
σμό, να ανταποκριθεί στην κρίση (βλ. 
ανοιχτή επιστολή γιατρού), ενώ οι υπο-
κριτικές έκτακτες προσλήψεις αφορούν 
3 γιατρούς και 6 νοσηλευτές…

Αυτό το ΕΣΥ καλείται να ανταπο-
κριθεί στον ιό COVID-19 που πλέον 
έχει αναβαθμιστεί σε πανδημία από 
τον ΠΟΥ. Ολοι οι υπέρμαχοι της ελεύ-
θερης αγοράς ξαφνικά θυμήθηκαν τις 
κρατικές ενισχύσεις/εγγυήσεις και το 
δημόσιο σύστημα υγείας. Η κυβέρνηση 
πρόσφατα καμάρωνε για την πρόσλη-
ψη 1.500 ειδικών φρουρών, αφήνοντας 

σχολεία και νοσοκομεία χωρίς προσω-
πικό. Θα προκαλούσε θυμηδία αν τα 
πράγματα δεν ήταν σοβαρά…

Ενώ γενικά λεφτά δεν υπήρχαν, 
ξαφνικά, βρέθηκαν 200 εκατομμύρια 
για τη δημόσια Υγεία. Πάλι καλά. Αλλά 
πού ήταν τόσο καιρό; Οταν οι ασθενείς 
με σοβαρά νοσήματα περίμεναν μήνες 
για μια θεραπεία, όταν η γρίπη σάρωνε, 
όταν το μόνο που απασχολούσε ήταν 
το πλάνο παράδοσης δομών του ΕΣΥ 
σε ιδιώτες. Πού είναι οι ιδιώτες τώρα; 
Προσφέρθηκαν να καλύψουν ένα μέ-
ρος των αναγκών; Οχι βέβαια. Απλά 
εκμεταλλεύονται την κρίση για να βγά-
λουν λεφτά.

Οι γιατροί φώναζαν. Στο νοσοκομείο 
«Αττικόν», κέντρο αναφοράς, οι κινητο-
ποιήσεις ήταν συνεχείς για τα ράντζα, 
την υποστελέχωση, την υποχρηματοδό-
τηση. Ακουγαν οι κυβερνήσεις; Και τε-
λικά πόσοι στάθηκαν στο πλευρό των 
υγειονομικών, διεκδικώντας τα ΔΙΚΑ 
ΜΑΣ δικαιώματα στη δημόσια υγεία;

Ιδού λοιπόν, μια κρίση μεγάλης κλί-
μακας που δεν μπορεί να κρυφτεί κάτω 
από το χαλί. Επειδή δεν αντέχουν τα 
εργαστήρια, ο γιατρός που αντιμετω-
πίζει ένα ύποπτο κρούσμα πρέπει να 
περάσει από χίλια μύρια κύματα -τον 
ΕΟΔΥ- για να προχωρήσει το τεστ. Ο 
Πρωθυπουργός κι οι συν αυτώ βέβαια 
εξετάστηκαν άμεσα, μετά το κρούσμα 
στο οικογενειακό περιβάλλον κυβερνη-
τικού στελέχους… Παράλληλα, τα νοσο-
κομεία αναστέλλουν λειτουργίες κι οι 
ιδιώτες γιατροί κλείνουν ιατρεία. Τι θα 
γίνει με τα λιγότερο ή απολύτως σοβα-
ρά προβλήματα υγείας, πέραν του ιού;

Μέτρα καταστολής επ’ ευκαιρία
Στο όνομα της καταπολέμησης του 

COVID-19 λαμβάνονται σειρά αντι-
δραστικών και αντεργατικών μέτρων, 
που εδώ και καιρό κάποιοι ήθελαν να 
περάσουν: προγράμματα εργασίας 
και υπερωρίες δεν καταγράφονται 
στην ΕΡΓΑΝΗ, θεσμοθετείται το ελα-
στικό ωράριο και η επέκτασή του (βλ. 
σούπερ μάρκετ), η εκ περιτροπής και 
εξ αποστάσεως εργασία, οι μετακι-
νήσεις προσωπικού σε υπηρεσίες πιο 
«μάχιμες», οικονομικά κρίσιμες, κ.λπ. 
Ας μην τρέφουμε αυταπάτες: αυτά τα 
έκτακτα μέτρα ήρθαν για να μείνουν. 
Το παράδειγμα της Γαλλίας είναι αρκε-

τό για να πείσει και τον πιο καλόπιστο. 
Εξάλλου, στην αναμπουμπούλα ο λύκος 
χαίρεται: εν μέσω πανδημίας πέρασε 
και το νέο ασφαλιστικό με πρόβλεψη 
για σύνταξη στα 72 χρόνια. Σε λίγο θα 
απαγορευθούν και οι «συναθροίσεις», 
να τελειώνουμε και με τις διαδηλώσεις, 
μια για πάντα. Ουδέν μονιμότερο του 
προσωρινού.

Μέτρα περνάνε εναντίον μας χωρίς 
αντίλογο, μια και κάποιοι, πολύ πρόθυ-
μα, αναστέλλουν οποιαδήποτε συνδι-
καλιστική δραστηριότητα. Αλλοι σπε-
κουλάρουν, ζητώντας «μέτρα τώρα», 
ξεχνώντας ότι το θέμα αφορά την καρ-
διά του ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Το κεφάλαιο 
θα βγάλει τα λεφτά του, η κρίση είναι 
μια ευκαιρία, εργαζόμενοι θα μείνουν 
απλήρωτοι, θα απολυθούν, τα μέτρα 
υπέρ των επιχειρήσεων δε θα λύσουν 
τα ΔΙΚΑ ΜΑΣ προβλήματα, το χρήμα 
θα συνεχίσει να ρέει και την κρίση θα 
πληρώσουμε εμείς μέσω και φορολο-
γίας (ήδη, οι εργαζόμενοι, μέσω μείω-
σης άδειας, θα πληρώσουν 25% των χα-
μένων μεροκάματων) . Το 'πε άλλωστε ο 
Πρόεδρος της ΓΣΕΕ: «Μία επιδημία […] 
δεν έχει ταξικά χαρακτηριστικά […] μην 
επιχειρήσουν κάποιοι να δώσουν ταξική 
διάσταση […] το κόστος θα πρέπει να 
το αναλάβουμε όλοι».

Ατομική ευθύνη, κοινωνική 
υπευθυνότητα και κοινότητα

Επί δεκαετίες οι κυβερνώντες, με τη 
βοήθεια των πρόθυμων ΜΜΕ, καλλι-
εργούσαν τον κοινωνικό αυτοματισμό 
και κανιβαλισμό, τις ατομικιστικές 
αντιλήψεις. Ξαφνικά θυμήθηκαν την 
κοινότητα, την ατομική και κοινωνική 
ευθύνη. Ομορφα και υποκριτικά λό-
για από αυτούς που στρέφουν τη μία 
κοινωνική ομάδα ενάντια στην άλλη. 
Με σποτ καλούν να μείνουμε σπίτι, λες 
κι οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα 
να χάσουν μερικά μεροκάματα, λες κι 
αν αρνηθούν να πάνε στη δουλειά δε 
θα απολυθούν… Της υπευθυνότητας 
ασφαλώς εξαιρείται το κεφάλαιο. Ο Α. 
Γεωργιάδης πρόσφερε κάλυψη στο νέο 
μαυραγοριτισμό, την αισχροκέρδεια σε 
μάσκες, αντισηπτικά: «Στον καπιταλισμό 
τις τιμές τις καθορίζει η προσφορά και 
η ζήτηση […] μας ενδιαφέρει […] η επάρ-
κεια, όχι όμως να καθορίσουμε και τις 
τιμές».

Οσο για την «κοινότητα»; Ποιους 

ακριβώς αφορά εν μέσω ιού; Συμπε-
ριλαμβάνει άστεγους; Ηλικιωμένους 
που δεν έχουν βοήθεια από κανέναν; 
Οσους ζουν πολύ κάτω από το όριο 
της φτώχιας; Κρατούμενους σε γεμά-
τα κελιά αστυνομικών τμημάτων και 
φυλακών; Πρόσφυγες και μετανάστες 
στοιβαγμένους σε άθλια στρατόπεδα 
χωρίς στοιχειώδεις υγειονομικές συν-
θήκες, οικογένειες χωρίς στέγη, χωρίς 
ΑΜΚΑ, χωρίς καμία πρόβλεψη για πα-
ροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας; 
Ο Πρωθυπουργός (στις 27/2), ενώ ήταν 
σαφές ότι τα κρούσματα ήρθαν από την 
Ευρώπη, τους κατηγόρησε και για τον 
COVID-19. Μόνο που ο ιός ήρθε να μας 
θυμίσει πως τα σύνορα είναι απλά μια 
γραμμή στο χάρτη.

Το ΕΚΠΑ κι ο ιός
Η Διοίκηση του ΕΚΠΑ, όπως άλλωστε 

είχε δηλώσει (συνάντηση με ΔΣ 6/3), 
ακολούθησε τα κυβερνητικά μέτρα. 
Από τις 12/3 σταμάτησε τα μαθήματα 
και έκλεισε το Ιδρυμα για απολύμανση. 
Για τους εργαζόμενους η ανακοίνωση 
μέτρων καθυστέρησε πολύ (Πράξη 
Πρύτανη, 15/3). Ενώ το «μένουμε σπίτι» 
λεγόταν συνέχεια και μετ’ επιτάσε-
ως στα κανάλια, η Διοίκηση δεν έδινε 
κατευθύνσεις. Αποτέλεσμα; Να δημι-
ουργηθεί μια σύγχυση άνευ προηγου-
μένου που κορυφώθηκε το Σαββατοκύ-
ριακο. Μια σύγχυση που θα μπορούσε 
και θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί.

Εξάλλου, μέχρι την Πέμπτη όλα κυ-
λούσαν «κανονικά». Το πιο κραυγαλέο 
παράδειγμα; Οι εργαζόμενοι στον κα-
θαρισμό συνέχιζαν να δουλεύουν χω-
ρίς κανένα μέτρο προφύλαξης, καλύ-
πτοντας τεράστιες εκτάσεις. Κλήθηκαν 
να περάσουν και τα πόμολα με χλωρίνη, 
λες κι είναι ατρόμητοι στα μικρόβια, λες 
και περισσεύει χρόνος για να κάνουν 
και τη δουλειά της απολύμανσης. Η 
Διοίκηση του ΕΚΠΑ μπορεί να διαθέ-
τει εκατομμύρια για να ιδρύει Κέντρα 
Αριστείας, αλλά για συνθήκες υγιεινής 
και ασφάλειας δεν έχει, είναι γνωστό. 
Δουλεύουμε ούτως ή άλλως σε κτήρια 
με αυξημένη επικινδυνότητα, δεν πει-
ράζει να εκτεθούμε λίγο παραπάνω…

Τελικά μέτρα ανακοινώθηκαν. Από 
αυτά προκύπτει ότι η Διοίκηση δίνει 
προτεραιότητα σε δύο άξονες: Α. να 
στηθούν τώρα, εσπευσμένα, υποδο-
μές για εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

και Β. να συνεχιστεί η ροή χρήματος 
μέσω προγραμμάτων, κ.α. Υπάρχουν 
όμως εργαζόμενοι που εξαιρούνται 
του κινδύνου μετάδοσης του ιού; Προ-
φανώς, όχι.

Από ώρα σε ώρα ανακοινώνονται 
περισσότερα μέτρα από την κυβέρνη-
ση. Κανείς δεν ξέρει τι θα αποφασιστεί 
τις επόμενες μέρες. Η δική μας οπτική 
είναι αυτή του αγωνιζόμενου ανθρώ-
που, ενός ανθρώπου που οραματίζεται 
μία κοινωνία που τους χωράει όλους. 
Απαιτούμε:

• Η Διοίκηση να δώσει σαφείς οδηγί-
ες για την ασφάλεια των εργαζομένων

• Διασφάλιση όλων των συμβασι-
ούχων, ειδικά αυτών που η μισθοδοσία 
τους προκύπτει από αυτοχρηματοδο-
τούμενα προγράμματα που σταματά-
νε τη λειτουργία τους. Πληρωμή των 
μισθών όλων χωρίς καθυστερήσεις 
λόγω έκτακτων μέτρων

• Προστασία όλου του πληθυσμού 
χωρίς καμιά διάκριση, στήριξη αδύ-
ναμων κατηγοριών (ηλικιωμένοι, άστε-
γοι, φυλακισμένοι). Αμεση εκκένωση 
των άθλιων στρατοπέδων προσφύγων/
μεταναστών, ΑΜΚΑ σε όλους και με-
ταφορά τους σε ασφαλείς υγειονομικά 
χώρους στον αστικό ιστό. Πλήρης δη-
μόσια και δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη για όλους

• Στήριξη των εργαζόμενων σε δη-
μόσιο και ιδιωτικό τομέα. Κανένας χα-
μένος μισθός, καμιά απόλυση. Δωρεάν 
παροχή υγειονομικού υλικού και μέτρα 
προστασίας για όλους

• Αμεσα μαζικές μόνιμες προσλή-
ψεις στην Υγεία και προμήθεια υγει-
ονομικού υλικού τώρα. Στεκόμαστε 
αλληλέγγυοι στον αγώνα που δίνουν οι 
συνάδελφοί μας στα νοσοκομεία

• Στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όλους 
τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε 
χειρότερες συνθήκες απ’ ό,τι πριν για 
να εξυπηρετήσουν κοινωνικές ανάγκες. 
Αμεσες προσλήψεις σε επιχειρήσεις 
που εξαιρούνται των μέτρων (σούπερ 
μάρκετ, κούριερ, κ.α.) ώστε όλοι να 
έχουν την ίδια προστασία

Η ευθύνη του καθενός από μας απέ-
ναντι στον εαυτό του και τον περίγυρό 
του, απέναντι στο συνάδελφο και τον 
συνάνθρωπό του είναι και η κοινωνική 
μας ευθύνη και αυτή που θα μας βοη-
θήσει να βγούμε και από αυτή τη δοκι-
μασία. Η αλληλεγγύη είναι πάντα το 
όπλο μας απέναντι σε κάθε δυσκολία.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Σχήμα διοικητικών υπαλλήλων ΕΚΠΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Για την κρίση του COVID-19

Αδίστακτοι καπιταλιστές, νεοφιλελεύθεροι δήμαρχοι

Κραυγή αγωνίας από ερ-
γαζόμενους της Teleper-

formance Greece, μιας εταιρί-
ας που έχει μακρά παράδοση 
στην εφαρμογή ιδροκοπικών 
εργασιακών μοντέλων που 
αντιμετωπίζουν τους εργάτες 
σαν σκλάβους.

Η TP είναι η μεγαλύτερη 
εταιρία παροχής κάθε είδους 
τηλεφωνικών υπηρεσιών, απα-
σχολώντας στην Αθήνα πάνω 
από 8.500 εργάτες, το 70% 
από τους οποίους είναι αλλο-
δαποί, από 91 διαφορετικές 
εθνικότητες. Κι ενώ παίρνονται 
μέτρα «κοινωνικής απομόνω-
σης», ενώ υπάρχει απαίτηση 
αυτά τα μέτρα να γίνουν πιο 
αποφασιστικά για να υπάρξει 
αποτελεσματικότερη άμυνα 

στην πανδημία της CoviD-19, 
«εμείς είμαστε υποχρεωμένοι 
να συνεχίσουμε την εργασία 
μας στα συνωστισμένα από κό-
σμο γραφεία μας, και μάλιστα, 
τα γραφεία μας είναι γεμάτα 
από προσωπικό που ταξίδεψε 
πρόσφατα σε χώρες υψηλού 
κινδύνου», καταγγέλλουν οι ερ-
γαζόμενοι. «Φοβόμαστε,    γιατί 
γνωρίζουμε ότι η εταιρία εκθέ-
τει τις ζωές μας σε κίνδυνο, 
αλλά ο φόβος να χάσουμε τη 
δουλειά μας και κατ'επέκταση 
την άδεια παραμονής μας στην 
Ελλάδα είναι μεγαλύτερος, 
οπότε συνεχίζουμε να δουλεύ-
ουμε», συνεχίζει η ανακοίνωση, 
παρουσιάζοντας ανάγλυφα 
το δράμα που ζει ένα μεγάλο 
κομμάτι της εργατικής τάξης.

«Στατιστικά, αν ισχύουν 
τα όσα αναφέρουν οι ειδικοί 
σχετικά με τη μη τήρηση της 
κοινωνικής απομόνωσης, το 
65% των εργαζόμενων στην 
Teleperformance κινδυνεύει 
να μολυνθεί από τον Κορονο-
ϊό», αναφέρουν οι εργαζόμε-
νοι. Και συνεχίζουν: «Επιπλέον, 
δεδομένου του εκτιμώμενου 
ρυθμού μετάδοσης της συ-
γκεκριμένης μόλυνσης, ο κα-
θένας μας, αν τύχει και νοσή-
σει, θα κολλήσει τουλάχιστον 
άλλους δύο ανθρώπους στο 
μετρό, στο λεωφορείο, στην 
καφετέρια ή στα ασανσέρ των 
γραφείων μας. Με μερικούς 
πρόχειρους υπολογισμούς η 
Teleperformance στην Ελλά-
δα έχει τη δυνατότητα να μο-

λύνει τουλάχιστον 10 χιλιάδες 
ανθρώπους, οι οποίοι έπειτα 
μπορούν να μολύνουν δεκάδες 
χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την 
Αθήνα».

Τι κάνει η κυβέρνηση μπρο-
στά σ' αυτή τη συγκλονιστική 
καταγγελία; Τίποτα. Προφα-
νώς, τα όσα συμβαίνουν στο 
γκέτο της ΤΡ (και σε πολλά 
ακόμα εργασιακά γκέτο) δεν 
υπάγονται στην κατηγορία 
της «ατομικής ευθύνης», για 
την οποία φλυαρούν ολημερίς 
η κυβέρνηση και τα παπαγαλά-
κια της αστικής προπαγάνδας.

Μπροστά σ' αυτή την κα-
τάσταση, μία είναι η λύση: 
Κάθε παραγωγική, εμπορική 
και άλλου τύπου οικονομική 
δραστηριότητα του καπιτα-

λισμού και του κράτους του, 
πλην των απαραίτητων για 
την τροφοδοσία του λαού με 
είδη άμεσης ανάγκης και της 
κοινής ωφέλειας, πρέπει ΝΑ 
ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΑΜΕΣΑ, χωρίς 
καμιά απώλεια για τους ερ-
γαζόμενους, που πρέπει να 
εξακολουθήσουν να παίρ-
νουν ΟΛΟΚΛΗΡΟ το μισθό 
τους και ΠΛΗΡΗ ασφάλιση.

Στο μεταξύ, όπως καταγγέλ-
θηκε από συνδικαλιστές του 
χώρου των ΟΤΑ, δήμαρχοι 
βρήκαν την ευκαιρία να προ-
ωθήσουν τις ιδιωτικοποιήσεις 
ή να καταστείλουν «ενοχλητι-
κούς» εργαζόμενους.

Στους Αγιους Ανάργυρους, 
η δημοτική αρχή, εφαρμόζο-
ντας την ΠΝΠ, προσπάθησε 

αιφνιδιαστικά να βάλει εργο-
λάβο στην καθαριότητα, με την 
αιτιολογία ότι δεν επαρκεί το 
υπάρχον προσωπικό. Στον Πα-
πάγο-Χολαργό, είπαν στους 
εργαζόμενους στους Παιδι-
κούς Σταθμούς, να εργάζονται 
με μείωση ωραρίου κατά 25%, 
το οποίο 25% θα το «χρωστά-
νε» και θα το παράσχουν με τη 
μορφή απλήρωτων υπερωριών, 
όταν ξανανοίξουν οι Σταθμοί 
(πάνε για απογευματινές βάρ-
διες, δηλαδή). Στον Ωρωπό 
μετακίνησαν σε άλλο χωριό 
εργάτες που απαίτησαν μέσα 
ατομικής προστασίας. Στην 
Πετρούπολη απαιτούσαν από 
τους εργάτες στην καθαριότη-
τα να βγουν για δουλειά χωρίς 
μέσα προστασίας.
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Business as usual
Ο Π. Δούκας, τέως υπουργός της ΝΔ, τέως τραπεζίτης και νυν 

δήμαρχος Σπάρτης (!;) είχε κανονίσει να κουβαλήσει ένα δευτε-
ροκλασάτο χολιγουντιανό ηθοποιό (αυτόν που έπαιζε στη γνωστή 
εμετική ταινία «300»), ο οποίος θα έτρεχε στη λαμπαδηδρομία 
ενόψει των ολυμπιακών αγώνων του Τόκιο, συμμετέχοντας στη 
διαφήμιση κάποιας τουριστικής μπίζνας που έχουν σχεδιάσει ο 
Δούκας και οι άνθρωποί του.

Ο Μπάτλερ (έτσι ονομάζεται ο χολιγουντιανός) πήρε, φυσι-
κά, ένα σκασμό λεφτά, φόρεσε μπλουζάκι και παντελόνι, έτρε-
ξε μπροστά στις κάμερες, άναψε το βωμό φωνάζοντας «This is 
Sparta» (πάντα μπροστά στις κάμερες) και μετά η λαμπαδηδρο-
μία επί ελληνικού εδάφους σταμάτησε, με απόφαση της Ελλη-
νικής Ολυμπιακής Επιτροπής, σε συνεργασία με το υπουργείο 
Υγείας και τη ΔΟΕ.

Σε μια υποκριτική ανακοίνωσή της, η ΔΟΕ έκανε λόγο για 
«απρόσμενα μεγάλη προσέλευση πλήθους στην Τελετή του Ολυ-
μπιακού φωτός στη Σπάρτη». Δεν το ήξεραν ότι θα γίνει αυτό; 
Αυτός δεν ήταν ο λόγος που τα έσκασε ο Δούκας στον Μπάτλερ; 
Για να μαζέψει κόσμο δεν τον έφερε; Σκόπιμα, λοιπόν, άφησαν τη 
λαμπαδηδρομία  να εξελιχθεί μέχρι τη Σπάρτη, για να μην πάνε 
χαμένα τα λεφτά που έχωσε ο Δούκας για τη διαφημιστική μπίζνα 
με τον Μπάτλερ. Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία δεν μετράνε 
μπροστά σε κάποιες… ειδικές μπίζνες.

ΥΓ. Στη γνωστή τακτική της «ατομικής ευθύνης», η ΕΟΕ ανα-
κοίνωσε ότι ο κόσμος μαζεύτηκε στη Σπάρτη «παρά τις επανει-
λημμένες συστάσεις προς το κοινό να μην συγκεντρώνεται στις 
Τελετές»! Αυτοί στήθηκαν στην εξέδρα και φωτογραφίζονταν με 
τον Μπάτλερ που… έβγαλε και λόγο! Σε ποιους έβγαλε λόγο; Σ' 
αυτούς που μαζεύτηκαν ««παρά τις επανειλημμένες συστάσεις». 
Αντί να ζητήσουν συγγνώμη, ζήτησαν και τα ρέστα απ' αυτούς που 
οι ίδιοι έθεσαν σε κίνδυνο, καλώντας τους στη φιέστα.

Τι συνέβη στην Καστοριά;
Μέχρι τα μέσα του Φλεβάρη, διάβαζες στα ελληνικά Μέσα 

δημοσιεύματα με τίτλους του τύπου «Ο κοροναϊός χτύπησε τους 
γουναράδες σε Καστοριά και Σιάτιστα». Δεν αναφέρονταν σε 
κρούσματα μετάδοσης του ιού σε έλληνες γουναράδες, αλλά 
στην καθίζηση της μεγαλύτερης αγοράς γούνας διεθνώς, της 
Κίνας.

Υστερα, περί τα τέλη Φλεβάρη, πληροφορηθήκαμε ότι περίπου 
100 γουναράδες από την Καστοριά και τη Σιάτιστα βρέθηκαν 
στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης γούνας Mifur 
2020. Μολονότι ο κοροναϊός είχε ήδη πλήξει την Ιταλία, με επί-
κεντρο το Μιλάνο και ευρύτερα τη Λομβαρδία, όπως έλεγαν οι 
γουναράδες δεν είδαν κάτι ιδιαίτερο. Το εκθεσιακό κέντρο στο 
οποίο σύχναζαν λειτουργούσε κανονικότατα, χωρίς να παίρνεται 
κανένα μέτρο. «Πιο πολύ ανησύχησαν οι δικοί μας άνθρωποι στην 
Ελλάδα που το άκουσαν στις ειδήσεις και μας τηλεφωνούσαν για 
να μάθουν τι γίνεται, παρά εμείς. Δεν αισθανθήκαμε καθόλου 
πως κάτι έκτακτο συνέβαινε», είπε ένας από τους γουναράδες 
στο «Εθνος». «Δεν είδαμε ούτε κόσμο με μάσκες στο δρόμο, στα 
μέσα μεταφοράς και στο αεροδρόμιο, με εξαίρεση έναν μικρό 
αριθμό Ασιατών. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα», συμπλήρωσε.

Οι άνθρωποι γύρισαν στην Ελλάδα, όπου επίσης δεν τέθη-
καν σε κάποια μορφή καραντίνας. Το αποτέλεσμα το ξέρουμε 
πλέον. Η Καστοριά επλήγη (αναλογικά με τον πληθυσμό) όσο 
καμιά άλλη πόλη της Ελλάδας. Επλήγησαν και οι εργαζόμενοι 
στο νοσοκομείο της πόλης. Ενα νοσοκομείο υποστελεχωμένο, 
οι εργαζόμενοι του οποίου ήδη εκπέμπουν SOS.

«Ο Ιατρικός Σύλλογος ενημέρωσε όταν επέστρεψαν οι γου-
ναράδες από το Μιλάνο. Είναι στο κόκκινο η Καστοριά σε σχέση 
με τον πληθυσμό. Η αναλογία με τον πληθυσμό δείχνει ότι είναι 
πολλά τα έξι κρούσματα», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλ-
λόγου Καστοριάς. Ποιους ενημέρωσε; Τον ΕΟΔΥ, προφανώς. Ο 
οποίος δε συνέστησε καραντίνα. Αλλωστε, τα ταξίδια από και 
προς την Ιταλία γίνονταν κανονικότατα μέχρι τα τέλη της προη-
γούμενης εβδομάδας. Κατά τα άλλα, έχουν το θράσος να απο-
δίδουν τα πάντα στην ατομική ευθύνη.

Χατζηδάκης-Μητσοτάκης συνεχίζουν 
την πολιτική λεηλασίας του δάσους

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Φά-
μελλο, ο Χατζηδάκης συνεχίζει την 

καταστροφική επίθεση στο δασικό πλούτο 
της χώρας, προς όφελος των κάθε είδους 
καταπατητών και πλιατσικολόγων. Εκτός από 
την προσπάθεια νομιμοποίησης των περι-
βόητων «οικιστικών πυκνώσεων», έβαλε στο 
στόχαστρο τις εποικιστικές εκτάσεις και τα 
ξεχερσωμένα δάση, ενώ παροπλίζει την Γενι-
κή Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλ-
λοντος (ΓΔΔΔΠ), για να διευκολυνθεί στην 
υλοποίηση των καταστροφικών του σχεδίων.

Παροπλισμός της ΓΔΔΔΠ
Στις 19 Φλεβάρη του 2020, ο Χατζηδάκης 

ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου, ότι με απόφα-
σή του και σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη 
όρισε την Μ. Κοζυράκη, «ως Συντονίστρια 
για την προώθηση πρωτοβουλιών και δρά-
σεων του Υπουργείου στα θέματα δασικής 
πολιτικής. Η κυρία Κοζυράκη θα υπάγεται 
στη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλο-
ντος και Υδάτων και θα συνεχίσει να ασκεί 
τα καθήκοντά της ως Συντονίστρια στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ)».

Οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποί-
ες διορίζονται στα Πολιτικά Γραφεία των 
υπουργών οι διευθυντές, οι επιστημονικοί 
συνεργάτες, οι μετακλητοί, σύμφωνα με το 
ΠΔ 63/2005, δημοσιεύονται στο τεύχος ΥΟ-
ΔΔ του ΦΕΚ. Mέχρι το Σάββατο 14 Μάρτη, 
που ψάξαμε για τελευταία φορά στο ΦΕΚ, 
δεν είδαμε να δημοσιεύτηκε απόφαση διο-
ρισμού της κ. Κοζυράκη. Και δε δημοσιεύ-
τηκε γιατί σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 
3 του ΠΔ 63/2005, υπάρχει ασυμβίβαστο 
διορισμού της, επειδή ως Συντονίστρια της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ασκεί 
δημόσια διοίκηση.

Αναφέρει η συγκεκριμένη διάταξη: «3. Οι 
διευθυντές των πολιτικών γραφείων, οι διοι-
κητικοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι και 
συνεργάτες των πολιτικών γραφείων δεν επι-
τρέπεται να ασκούν διοίκηση ή διαχείριση 
των υποθέσεων που εμπίπτουν στις αρμοδι-
ότητες των υπηρεσιών του υπουργείου ούτε 
έχουν το χαρακτήρα προϊσταμένης αρχής 
των υπηρεσιών αυτών» (η έμφαση δική μας).

Η κ. Κοζυράκη, προτού διοριστεί Συντονί-
στρια της ΑΔΚ, ήταν υπηρεσιακός παράγο-
ντας στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγρο-
τικών Υποθέσεων (ΓΔΔΑΥ), που υπάγεται 
στην ΑΔΚ, και ως τέτοια ασκούσε δημόσια 
διοίκηση για τις υποθέσεις που χειρίζονται 
οι υπηρεσίες του ΥΠΕΝ. Και βέβαια, ως 
Συντονίστρια της ΑΔΚ, ασκεί δημόσια δι-
οίκηση για τις υποθέσεις που χειρίζονται οι 
υπηρεσίες του ΥΠΕΝ στην Κρήτη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ μας, η κ. Κοζυρά-
κη δύο μέρες κάθε εβδομάδα βρίσκεται σε 
γραφείο του ΥΠΕΝ. Αντιλαμβάνεστε, λοι-
πόν, ότι η εν λόγω κυρία, ως Συντονίστρια 
της δασικής πολιτικής του ΥΠΕΝ, θα επικοι-
νωνεί και θα έχει υπό την καθοδήγησή της 
τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος και όλες τις Διευθύνσεις 
Δασών που υπάγονται στη ΓΔΔΔΠ. Με λίγα 
λόγια, με το διορισμό της Μ. Κοζυράκη, η 
ΓΔΔΔΠ, ως κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΝ, 
παροπλίζεται σε ό,τι αφορά την άσκηση της 
δασικής πολιτικής.

Εντύπωση προκαλεί η άποψη που διατυ-
πώθηκε στο Δελτίο Τύπου, ότι ο Χατζηδά-
κης έλαβε την παράνομη απόφασή του «σε 
συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό». Αυτή η 
αρμοδιότητα ανήκει στους υπουργούς και 
όχι στον πρωθυπουργό. Είναι μήπως μια 
προσπάθεια του Χατζηδάκη να αποποιη-
θεί των ευθυνών του γι’ αυτή την παράνομη 
ενέργεια;

Από όποιους κι αν πάρθηκε η απόφαση 
διορισμού της Κοζυράκη ένα είναι σίγουρο. 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήθελε να βρει 
ένα δασολόγο Συντονιστή της δασικής 
πολιτικής του ΥΠΕΝ (επιπέδου Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης), προκειμένου 
να αποχαρακτηρίσει -μέσω της ανάρτησης 
των δασικών χαρτών- τις εποικιστικές εκτά-
σεις, που στη συντριπτική πλειοψηφία τους 
είναι δασικές και να νομιμοποιήσει τα πα-
ράνομα ξεχερσωθέντα δάση και δασικές 
εκτάσεις.

Και στην κορφή… Σαββίδης
Γι’ αυτές τις παρανομίες θα μιλήσουμε 

στη συνέχεια. Εδώ θέλουμε να θυμίσουμε 
εν συντομία μερικά πράγματα για την επιχεί-
ρηση αποχαρακτηρισμού πευκοδάσους στο 
Παλιούρι Χαλκιδικής προς όφελος εταιρίας 
του Σαββίδη. Το πευκοδάσος αυτό έχει έκτα-
ση 125,44 στρεμμάτων και βρίσκεται εντός 
έκτασης 320 στρεμμάτων, στην οποία βρί-
σκεται και ένα εγκαταλελειμμένο «Ξενία». 
Εχουμε νέα απόπειρα από τον υπουργό Ανά-
πτυξης, να βοηθήσει με πλάγιο τρόπο την 
εταιρία του Σαββίδη να χτίσει παραπάνω 
επιφάνεια απ’ όση δικαιούται, με μεταφορά 
-κατά κάποιο τρόπο- συντελεστή δόμησης. 
Σ’ αυτή την ιστορία θα αναφερθούμε σε άλ-
λο σημείωμά μας τις επόμενες μέρες.

Ο Χατζηδάκης συνέχισε την προσπάθεια 
των Σταθάκη - Φάμελλου να αποχαρακτη-
ρίσουν το δάσος, χρησιμοποιώντας το Τε-
χνικό Συμβούλιο Δασών (ΤΣΔ). Η τελευταία 
απόπειρα έγινε στις 26 Σεπτέμβρη του 2019. 
Στη συνεδρίαση του ΤΣΔ είχαν κληθεί -για 
να τοποθετηθούν πάλι επί του ζητήματος- 
οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες των 
δασικών υπηρεσιών της Χαλκιδικής και της 
Θεσσαλονίκης, που έχουν κατ’ επανάληψη 
γνωματεύσει για το αυτονόητο: ότι το πευ-
κοδάσος είναι δάσος.

Οπως ήταν φυσικό, οι υπηρεσιακοί παρά-
γοντες επέμειναν στην αρχική (και σωστή) 
θέση τους και έτσι η απόπειρα του Χατζη-
δάκη να αποχαρακτηριστεί το δάσος έπεσε 
στο κενό. Φαίνεται, ότι αυτό ο Χατζηδάκης 
«το κράτησε μανιάτικο», χρεώνοντάς το 
στον προϊστάμενο της ΓΔΔΔΠ και στους 
προϊσταμένους των τριών Διευθύνσεών της 
που είναι μέλη του ΤΣΔ. Και αποφάσισε να 
παροπλίσει τη Γενική Διεύθυνση Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος, με τον παράνομο 
διορισμό της Μ. Κοζυράκη, ως Συντονίστρι-
ας της δασικής πολιτικής του ΥΠΕΝ.

Είναι κι αυτή μια ακόμα εκδήλωση… 
αριστείας και εφαρμογής του… επιτελικού 
κράτους. Παροπλίζουμε τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες, βάζουμε έναν «γκαουλάιτερ» πάνω 
απ’ αυτές, για να μπορούμε να κάνουμε κα-
λύτερα τις βρομοδουλειές.

Επιχείρηση νομιμοποίησης 
των εποικιστικών εκτάσεων

Μέχρι τις εκλογές του Οκτώβρη του 2009 
που έφεραν στην κυβέρνηση τον Γ. Παπαν-
δρέου και την παρέα του, η δασική πολιτική 
ασκούνταν από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Τότε, η 
άσκηση της δασικής πολιτικής πέρασε στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Ομως, η διαχείριση των εποικιστικών εκτά-
σεων, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
είναι δασικές, εκτός από μερικές εξαιρέσεις, 
παρέμεινε στο ΥΠΑΑΤ. Ετσι, αυθαίρετα δεν 
εφαρμοζόταν σ’ αυτές τις εκτάσεις η δασική 
νομοθεσία. 

Δεν είχε γίνει καμία εμπεριστατωμένη 
χαρτογράφηση των εποικιστικών εκτάσεων 
και έτσι οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ δεν είχαν 
ακριβή εικόνα για τον αριθμό και την έκτασή 
τους. Το σίγουρο, όμως, είναι ότι πρόκειται 
για σημαντικές εκτάσεις.

Με νομοσχέδιο που ο Χατζηδάκης έθε-

σε σε «Διαβούλευση» από τις 4 έως στις 18 
Μάρτη έβαλε στο στόχαστρο τις δασικές 
εποικιστικές εκτάσεις. Με το επιχείρημα ότι 
κατά την κατάρτιση των δασικών χαρτών δεν 
πάρθηκαν υπόψη διοικητικές πράξεις (με τις 
οποίες οι προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες 
του ΥΠΑΑΤ είχαν εξαιρέσει παράνομα τις 
δασικές εποικιστικές εκτάσεις από την 
εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας), με το 
άρθρο 48 του νομοσχεδίου, από τη μια νο-
μιμοποιεί όλες αυτές τις διοικητικές πράξεις 
και από την άλλη εγείρει ζήτημα επανεξέ-
τασης όλων των δασικών χαρτών (ανεξάρ-
τητα του σταδίου στο οποίο βρίσκονται), 
απαιτώντας -με βάση όλες αυτές τις παρά-
νομες διοικητικές πράξεις- να εξαιρεθούν 
οι δασικές εποικιστικές εκτάσεις από τους 
δασικούς χάρτες!

Είναι άγνωστο πόσες απ’ αυτές τις εκτά-
σεις καλλιεργούνταν και πόσες (τα καλά 
«φιλέτα») έχουν χρησιμοποιηθεί για να κα-
τασκευαστούν βίλες. Μιλάμε μόνο για βίλες, 
γιατί οι παράνομες διοικητικές πράξεις που 
έχουν εκδοθεί, δεν εκδόθηκαν για να χτι-
στούν χαμόσπιτα.

Αναφέραμε παραπάνω ότι δεν υπάρχουν 
ακριβή στοιχεία για το ποιες και πόσες είναι 
αυτές οι εποικιστικές εκτάσεις. Ο νεοφιλε-
λεύθερος Χατζηδάκης, όμως, έχει τη λύση: 
θα στηριχτεί στο χαρτογραφικό υπόβαθρο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ-
σανατολισμού και Εγγυήσεων), το οποίο 
δημιουργήθηκε βασιζόμενο και στις παρά-
νομες διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν τα 
προηγούμενα χρόνια και με τις οποίες απο-
χαρακτηρίστηκαν οι εποικιστικές εκτάσεις 
από δασικές.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ιδρύθηκε τον Αύγουστο 
του 1998 με το νόμο 2637 και ήταν ΝΠΔΔ, 
διότι με βάση το αστικό Σύνταγμα οι κρα-
τικές αρμοδιότητες πρέπει να ασκούνται 
από κρατικές υπηρεσίες ή από ΝΠΔΔ. Τον 
Σεπτέμβρη του 2001, η κυβέρνηση Σημίτη, 
με το νόμο 2945, τροποποίησε τον ιδρυτικό 
νόμο του ΟΠΕΚΕΠΕ και (μεταξύ των άλ-
λων) μετέτρεψε τον Οργανισμό σε ΝΠΙΔ, 
κάτι που είναι αντίθετο προς το Σύνταγμα. 
Με τον ίδιο νόμο δόθηκε η δυνατότητα στον 
υπουργό Γεωργίας να αλλάζει κατά το δο-
κούν διατάξεις του μόνο με υπουργική από-
φαση, κάτι που επίσης απαγορεύεται, αφού 
μόνο το αστικό κοινοβούλιο μπορεί να κάνει 
αλλαγές σε νόμους ή να τους καταργεί. 

Ετσι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, που χειρίζεται κρα-
τικές αρμοδιότητες και που δεν είχε στην 
ουσία σύννομη νομική υπόσταση, σε συν-
δυασμό με το γεγονός ότι δεν υπήρχε δικα-
στήριο για να εκδικάσει τις διαφορές των 
αγροτών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχε τη δυνα-
τότητα να αυθαιρετεί και να εντάσσει στο 
χαρτογραφικό του υπόβαθρο και τις δασικές 
εποικιστικές εκτάσεις που αποχαρακτηρίζο-
νταν με παράνομες διοικητικές πράξεις.

Επιχείρηση νομιμοποίησης 
των ξεχερσωμένων δασών 

O Χατζηδάκης δεν πρωτοτυπεί στο ζή-
τημα της νομιμοποίησης των παρανόμως 
ξεχερσωμένων δασών και δασικών εκτάσε-
ων, όπως δεν πρωτοτυπεί με την απόπειρα 
να νομιμοποιήσει βίλες και χαμόσπιτα που 
χτίστηκαν σε δάση και δασικές εκτάσεις και 
βαφτίστηκαν «οικιστικές πυκνώσεις».

Σε ό,τι αφορά τις κακόφημες «οικιστικές 
πυκνώσεις», ο Χατζηδάκης ισχυρίζεται ψευ-
δώς ότι εφαρμόζει την απόφαση 685/2019 
της Ολομέλειας του ΣτΕ. Στην περίπτωση, 
όμως των άρθρων 47 και 47Β του νόμου 
998/1979, αποσιωπά το ότι οι εξουσιοδοτικές 
υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες επιχει-
ρήθηκε η νομιμοποίησή τους (των δύο αυτών 
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Στόχος τους μόνο η πολιτική 
υπεραξία

«Η χώρα αντιμετωπίζει δύο μέτωπα. Τα σύνορά μας και το με-
ταναστευτικό και μια πανδημία, ένα πολύ σοβαρό θέμα Δημό-
σιας Υγείας. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τα παιδιά μας εδώ, 
του Στρατού, της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, όπως επίσης 
για τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές, το παραϊατρικό προ-
σωπικό, τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Θα τα καταφέρουμε. Είναι 
εντυπωσιακό και μας κάνει πολύ περήφανους, το πώς όλη η χώρα 
είναι ενωμένη πίσω από αυτές τις δύο πολύ μεγάλες και σοβαρές 
κρίσεις».

Η δήλωση έγινε την περασμένη Τρίτη από τον Κικίλια, που ως 
ανήκων στην ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ δεν έχασε την ευκαιρία 
να πεταχτεί μέχρι τον Εβρο και να κάνει αυτή τη δήλωση, την 
οποία μοίρασε στα ΜΜΕ μαζί μ' ένα μπουκέτο φωτογραφιών 
(για να 'χουν να διαλέξουν). Πρόκειται, φυσικά, για πρόκληση. Να 
συγκρίνεται μια πανδημία που απειλεί με θάνατο απροσδιόριστο 
αριθμό ανθρώπων, με την εκ του ασφαλούς άγρια καταστολή 
των προσφύγων στα σύνορα, οι οποίοι πρόσφυγες δεν απειλούν 
κανένα με θάνατο (απλώς να περάσουν από την Ελλάδα θέλουν).  

Επειδή ο Κικίλιας δεν είναι και… φωστήρας για να μπορεί να 
τα λέει με περικοκλάδες, οι δηλώσεις του είναι χρήσιμες, γιατί 
αποτελούν τον καθρέφτη μιας κοινωνικά ανάλγητης κυβέρνησης. 
Τον κρίσιμο χρόνο, τότε που έπρεπε να πάρουν αποφασιστικά 
μέτρα για τη μη μετάδοση της επιδημίας στη χώρα μας (μέτρα 
σε όλους τους σταθμούς εισόδου ταξιδιωτών), αυτοί παρουσι-
άζονταν μακάριοι, κήρυσσαν τον εφησυχασμό, έλεγαν χοντρά 
ψέματα στον ελληνικό λαό. Ο Κικίλιας, ως αρμόδιος υπουργός 
Υγείας (τι δυστυχία κι αυτή: ο Κικίλιας υπουργός Υγείας!), διαβε-
βαίωνε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, την ώρα που η covid-19 
έκανε θραύση στην Κίνα (γράφουμε αναλυτικά στη σελίδα 3). Ο 
ίδιος έσπευσε στα σύνορα για να κάνει συσχετισμό της εθνικιστι-
κής προπαγάνδας με τη μάχη που δίνουν γιατροί και νοσηλευτές 
για να σώσουν κόσμο (την ώρα που η κυβέρνηση τους βάζει τη 
μια τρικλοποδιά μετά την άλλη). Επένδυση στην εκλογική του 
πελατεία κάνει. Γιατί την κουτοπονηριά για να καταλάβει ότι ο 
Μητσοτάκης χτίζει το έδαφος για πρόωρες εκλογές, τη διαθέτει 
(ακόμα και αυτός).

Καμιά ανακωχή
«Αύριο Τετάρτη 18 Μαρτίου και ώρα 18:00 θα πραγματοποι-

ηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης προγραμματισμένη συνεδρίαση της 
Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 
στη μετα-λιγνιτική εποχή, υπό την προεδρία του υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη».

Η λακωνική ανακοίνωση εκδόθηκε από το γραφείο Τύπου του 
Χατζηδάκη την περασμένη Τρίτη. Μπορεί η χώρα να παραδέρνει 
στη δίνη της πανδημίας, όμως η κυβέρνηση δεν κάνει ανακωχή. 
Προωθεί όλα τα αντιλαϊκά σχέδιά της, εκμεταλλευόμενη την ευ-
καιρία. Γι' αυτό και πρέπει να πάρει τη δέουσα απάντηση.

Αποχή διαρκείας στα ΚΕΠ
Εξώδικη δήλωση έστειλαν στην κυβέρνηση οι εργαζόμενοι 

στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ανακοινώνοντας αποχή δι-
αρκείας από τη Δευτέρα 23 Μάρτη. Με το εξώδικο κάλεσαν το 
Δημόσιο «σε δημόσιο διάλογο ενώπιον του Οργανισμού Μεσο-
λάβησης και Διαιτησίας προς το σκοπό υλοποίησης των ως άνω 
αιτημάτων μας».

Ποια είναι τα αιτήματα; Αυτά που θα έπρεπε να έχει ήδη υλο-
ποιήσει η κυβέρνηση: α) Αναστολή υποδοχής κοινού στα ΚΕΠ 
με φυσική παρουσία πολιτών και β) Αναστολή λειτουργίας των 
ΚΕΠ που δεν έχουν λάβει μέτρα προστασίας, την απολύμανση, 
τη λήψη μέτρων και την επαναλειτουργία τους.

Η παρουσία πολιτών με ραντεβού στα ΚΕΠ δεν είχε κανένα 
νόημα, όταν δεν υπάρχουν καν προστατευτικά μέτρα (πλήρης 
απομόνωση των εργαζόμενων από τους εξυπηρετούμενους πο-
λίτες). Πλέον δεν έχει νόημα ούτε η παρουσία με ραντεβού, αλλά 
επιβάλλεται απόλυτα «καραντίνα» των ΚΕΠ και εύρεση άλλων 
τρόπων εξυπηρέτησης των πολιτών.

Από μια νοσοκομειακή γιατρό με «πολλά χιλιόμετρα»

Πληρωμένη απάντηση στη 
σύζυγο Μητσοτάκη

Τι έχει προσφέρει η σύζυγος 
του Μητσοτάκη σ' αυτόν 

τον τόπο; Απολύτως τίποτα. 
Μόνο πήρε. Και εξακολουθεί 
να παίρνει. Με τη βοήθεια της 
«οικογένειας» έστησε μια καλή 
μπίζνα, δίπλα στις μπίζνες της 
οικογένειας. Τι έχει προσφέρει 
η Ολγα Κοσμοπούλου; Ρωτή-
στε τους ασθενείς της στο Γε-
νικό Κρατικό της Νίκαιας. Ρω-
τήστε τους συναδέλφους της. 
Είναι από τους γιατρούς που 
έχουν γράψει «πολλά χιλιό-
μετρα» δίπλα στους ασθενείς, 
στους αδικημένους, στους κα-
τατρεγμένους. Γι' αυτό «λυσ-
σάει» ο Πρετεντέρης. Θρασύ-
δειλος, όπως πάντοτε, έγραψε 
για «κάποια ακροαριστερή 
γιατρό που δεν γουστάρει τη 
Μαρέβα». 

Δεν έγραψε το όνομά της, 
για να μη «στείλει» περισσότε-
ρους να διαβάσουν τη δημό-
σια απάντηση που η γιατρός 
Κοσμοπούλου έδωσε στη 
σύζυγο του Μητσοτάκη. Γιατί 
αυτή η απάντηση «τσακίζει 
κόκαλα». Και προέρχεται από 
μια επιστήμονα που μπορεί να 
κοιτάξει στα μάτια τον κόσμο. 
Ετσι που δε θα μπορέσουν 
ποτέ να τον κοιτάξουν οι Μα-
ρέβες και οι Πρετεντέρηδες. 

Παραθέτουμε αυτή την απά-
ντηση, η οποία εκφράζει πάρα 
πολλούς και πολλές ακόμα (και 
όχι μόνο γιατρούς):

«Αγαπητή κ. Μαρέβα Μητσο-
τάκη, σύζυγε του πρωθυπουρ-
γού και επιχειρηματία.

Διαβάζω ότι καλείτε τους 
πολίτες και προφανώς προτί-
θεσθε και η ίδια να βγείτε το 
βράδυ στο μπαλκόνι σας να 
μας χειροκροτήσετε.

Απορώ με το θράσος σας.
Επειδή εμείς δεν μπορούμε 

να ξεχάσουμε την ατζέντα της 
κυβέρνησης του συζύγου σας 
για τα Δημόσια Νοσοκομεία, 
την πιο αντιλαϊκή που θα μπο-
ρούσε να γίνει.

Επειδή εμείς δεν μπορούμε 
να ξεχάσουμε ότι ο σύζυγός 
σας, εκτός από σημερινός πρω-
θυπουργός και υπέρμαχος των 
ιδιωτικοποιήσεων, των ΣΔΙΤ και 
των περικοπών στο χώρο της 
Δημόσιας Υγείας, υπήρξε επί 
σειρά ετών στέλεχος κυβερ-
νήσεων που κουτσούρεψαν το 
δημόσιο τομέα υγείας και έπλη-
ξαν σοβαρά τα δικαιώματά μας 
ως πολιτών αυτής της χώρας, 
ημών των ιδίων αλλά και των 
ασθενών μας.

Επειδή εμείς δεν μπορούμε 
να ξεχάσουμε την προσπάθεια 

του συζύγου σας να μας “αξιο-
λογήσει“ και να μας κατατάξει 
σε “αρίστους, μετρίους και κα-
κούς“.

Επειδή μας χωρίζουν έτη φω-
τός, εμάς τις μαχόμενες γυναί-
κες υγειονομικούς, γιατρίνες, 
νοσηλεύτριες, βοηθούς θαλά-
μου, τραυματιοφορείς, τεχνο-
λόγους, καθαρίστριες, διοικητι-
κούς από εσάς, και κυρίως μας 
χωρίζει το γεγονός ότι εμείς 
επιλέξαμε να ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ 
και να ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΜΕ τους 
συνανθρώπους μας για το 
μεράκι μας και για το ψωμάκι 
μας, από εσάς που επιλέξατε 
μια καριέρα για το παντεσπάνι 
σας (ουδείς ψόγος), πραγμα-
τικά μη μας δουλεύετε κυρία 
Μητσοτάκη!

Αν, πραγματικά, και εν μέσω 
επιδημίας, κατά τη διάρκεια της 
οποίας μερικές από εμάς μπο-
ρεί και να μολυνθούμε και να 
πεθάνουμε, όλες όμως θα λεί-
ψουμε για άπειρες εργατοώρες 
από τις οικογένειες και τους 
αγαπημένους μας ανθρώπους, 
θέλετε να ζητήσετε έμπρακτα 
συγγνώμη για την πολιτική 
που υπηρέτησε και υπηρετεί 
ο σύζυγός σας, βαδίστε μέχρι 
ένα δημόσιο νοσοκομείο να 
βοηθήσετε Η ΙΔΙΑ για έστω 

μια βάρδια, όπου μπορείτε. Το 
καθάρισμα ασθενών, το καθά-
ρισμα θαλάμων, το στρώσιμο 
σεντονιών (που δεν έχουμε 
αρκετά) δεν είναι ντροπή κυ-
ρία Μητσοτάκη. Είναι τιμή για 
αυτές που το κάνουν!

Αφήστε λοιπόν τα υποκριτικά 
χειροκροτήματα κυρία Μητσο-
τάκη! Διακρίνεται από πίσω η 
πραγματική σας έκφραση (ίου, 
βρωμερός δημόσιος υπάλλη-
λος τολμάει και μου απευθύνει 
το λόγο).

Αφήστε τα χειροκροτήματα 
και θυμίστε στο σύζυγό σας ότι 
μας χρωστάει και κάποια ανα-
δρομικά, εδώ και κάτι χρόνια. 
Από τις περικοπές των μνημο-
νίων που ψήφισε.

Οπως και νάχει, φροντίστε 
να ντυθείτε καλά το βράδυ που 
θα βγείτε στο μπαλκόνι (ω, συγ-
γνώμη, βεράντα). Θάχει ψύχρα.

Μια υγειονομικός από το 
πεδίο της μάχης (δεν ξέρω αν 
είμαι άριστη, καλή, μέτρια ή κα-
κή με τα κριτήρια του συζύγου 
σας, αλλά είμαι εκεί).

Καθείστε εσείς στη βεράντα 
σας.

Αλλά μην με χειροκροτήσε-
τε. Δεν σας το επιτρέπω.

Ολγα Κοσμοπούλου

άρθρων) κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές 
με την απόφαση 645 του Ε’ Τμήματος του 
ΣτΕ που δημοσιεύτηκε στις 3 Απρίλη του 
2019.

Ούτε αυτή η αντιδασική ρύθμιση του 
Χατζηδάκη θα έχει κάποια τύχη. Απλά την 
εισάγει, ενόψει των σχεδιαζόμενων διπλών 
εκλογών, για να υφαρπάξει τις ψήφους των 
καταπατητών που ξεχέρσωσαν παράνομα 
δάση και δασικές εκτάσεις για να τις χρη-
σιμοποιήσουν δήθεν για αγροτική εκμετάλ-
λευση.

Στην απόφασή 645 το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ 
επισημαίνει: 

«Υπό τα δεδομένα αυτά, κατά την άποψη 
που επικράτησε στο Τμήμα, η εξαγορά δα-
σών/δασικών εκτάσεων που εκχερσώθηκαν 
προ του 1975 αυτογνωμόνως, προκειμένου να 
καλλιεργηθούν, και η μεταβίβαση κυριότητας, 
έναντι τιμήματος, στους κατόχους αυτών, υπό 
την προϋπόθεση ότι η αγροτική χρήση συνε-
χίζεται έως την έκδοση της πράξης εξαγο-
ράς και θα συνεχιστεί στο μέλλον (άρθρο 47 
παρ. 5 επ. του νόμου 998/1979) αντίκεινται 
προς τα άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του 
Συντάγματος, όπως βασίμως προβάλλεται». 

«Στην κρινόμενη όμως περίπτωση, η επί-
κληση της ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας 
και της απασχόλησης γίνεται όλως αορίστως, 
ενώ η αυθαίρετη εκχέρσωση και εν συνεχεία 
αγροτική εκμετάλλευση δασών και δασικών 
εκτάσεων - και μάλιστα από πρόσωπα μη 
ασχολούμενα κατ’ επάγγελμα με τη γεωργία… 
δεν συνιστούν, επ’ ουδενί, επίκληση εξαι-
ρετικής ανάγκης με ιδιαίτερη κοινωνική, 
εθνική ή, έστω, οικονομική σημασία, που θα 
δικαιολογούσε την έγκριση των, αυθαιρέτως 
πραγματοποιηθεισών προ του 1975 εκχερ-
σώσεων δασών και δασικών εκτάσεων… Από 
τη φύση δε του πράγματος, οι εκχερσώσεις 

αυτές έχουν γίνει ανεπιλέκτως και ασυνδέ-
τως προς κρατικούς αναπτυξιακούς σκοπούς 
ή άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος, 
δημιουργούν τετελεσμένες καταστάσεις και 
εμποδίζουν το σχεδιασμό αγροτικής πολιτι-
κής, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να θεωρηθεί ότι 
η ρύθμιση επιδιώκει θεμιτό σκοπό εξ εκεί-
νων που περιγράφονται στο άρθρο 106 του 
Συντάγματος».

«Ως εκ τούτου η αντίθεση προς το Σύνταγ-
μα της γενικευμένης “νομιμοποίησης“ εκχερ-
σώσεων χιλιάδων στρεμμάτων δασικής γης 
δεν θεραπεύεται από την υποχρέωση συνέ-
χισης της αγροτικής καλλιέργειας στο διηνε-
κές, επί ποινή ανάκλησης της παραχώρησης, 
ή από την καταβολή πέραν του τιμήματος 
απόκτησης της έκτασης (που καθορίστηκε 
σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα)… χρηματικού 
ανταλλάγματος που θα χρησιμοποιηθεί για 
την “αναδάσωση“ ή “δάσωση“ αντίστοιχων 
εκτάσεων» (οι εμφάσεις δικές μας).

Αίσθηση προκάλεσε η επισήμανση, ότι αυ-
τοί που κάνουν τα ξεχερσώματα δεν είναι 
κατ’ επάγγελμα αγρότες. Προφανώς, και οι 
δικαστές του ΣτΕ έχουν αντιληφθεί ότι λό-
γω της ασκούμενης από τη δεκαετία του ‘80 
αντιαγροτικής πολιτικής από την ΕΕ και τις 
κυβερνήσεις όλων των χρωμάτων, από τη 
φτωχή αγροτιά εγκαταλείπεται ακόμα και 
καλλιεργούμενη πεδινή γεωργική έκταση 
και επομένως δε συντρέχει λόγος να εκχερ-
σωθούν δάση και δασικές εκτάσεις για γε-
ωργική καλλιέργεια. Αυτοί που ξεχερσώνουν 
δάση το κάνουν για να αλλάξουν τη χρήση 
της γης μέσα σε μια χρονική περίοδο και να 
την χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή 
κατοικιών. Επειδή όμως δεν μπορεί να γίνει 
άμεσα η νομιμοποίηση για κατοικίες, επιλέ-
γεται ως πρώτη φάση το ξεχέρσωμα δήθεν 
για γεωργική εκμετάλλευση.

Επειδή το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, με την από-
φαση 645, έκρινε ότι οι υπουργικές απο-
φάσεις που ήταν εξουσιοδοτικές για την 
εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του νόμου 
998/1979 είναι αντισυνταγματικές, η υπόθε-
ση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια και έχει 
εκδικαστεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, 
η απόφαση της Ολομέλειας θα εκδοθεί 
μέσα στους επόμενους μήνες. Η εκτίμησή 
μας είναι ότι η Ολομέλεια θα επικυρώσει 
την απόφαση 645 του Ε’ Τμήματος, η οποία 
είναι καταπέλτης και δεν αφήνει κανένα πε-
ριθώριο για την έκδοση απόφασης που θα 
δικαιώνει τους καταπατητές που ξεχέρσω-
σαν δάση και δασικές εκτάσεις δήθεν για 
γεωργική καλλιέργεια.

Ο Χατζηδάκης, όμως, ως νέος Μαυρογια-
λούρος, μοιράζει χάντρες και καθρεφτάκια 
στους καταπατητές και ξεχερσωτές δασών 
και δασικών εκτάσεων, για ψηφοθηρικούς 
λόγους.

Τέλος, όσον αφορά την κατάρτιση, ανάρ-
τηση και κύρωση των Δασικών Χαρτών εί-
χαμε επισημάνει, από τις αρχές ακόμα του 
2016, όταν η κυβέρνηση Τσίπρα είχε σχε-
διάσει τη μαζική κατάρτιση, ανάρτηση και 
κύρωσή τους, ότι αυτοί οι Δασικοί Χάρτες 
θα είναι καρικατούρες, καθώς όχι μόνο δεν 
προστατεύουν το δασικό πλούτο της χώρας, 
αλλά και ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου για 
την οιονεί νομιμοποίηση των καταπατήσε-
ων και ξεχερσωμάτων δασών και δασικών 
εκτάσεων (για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.eksegersi.gr/issue/870/Περι-
βάλλον/26238. Με-ξεπατωμένα-δάση-και-
δασικές-εκτάσεις-δεν).

Γεράσιμος Λιόντος
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Ακόμη και οι πλέον απολιτίκ 
έχουν αρχίσει να καταλα-

βαίνουν ότι ο κοροναϊός «ξέφυ-
γε» και θερίζει κόσμο, επειδή οι 
αστικές κυβερνήσεις, αδιαφο-
ρώντας για τη δημόσια υγεία και 
τις ανθρώπινες ζωές, έθεσαν ως 
προτεραιότητά τους τη διασφά-
λιση της «κανονικότητας» του 
καπιταλισμού, την ομαλή λει-
τουργία των επιχειρήσεων και 
της καπιταλιστικής παραγωγικής 
διαδικασίας και την εξασφάλιση 
του μέγιστου κέρδους, που είναι 
ο μοναδικός θεός στον οποίο 
πιστεύουν. Με δεδομένο ότι ο 
επαγγελματικός αθλητισμός εί-
ναι μια πολύ κερδοφόρα μπίζνα, 
με τεράστιο κύκλο εργασιών και 
μεγάλα κέρδη, δε θα μπορούσε 
να μην εφαρμόσει το γενικό κα-
πιταλιστικό κανόνα.

Ακόμα και όταν οι κυβερνή-
σεις άρχισαν να παίρνουν δειλά-
δειλά και καθυστερημένα μέτρα 
περιορισμού των συναθροίσε-
ων, για να αντιμετωπίσουν την 
εκτεταμένη διάδοση του ιού, οι 
αθλητικές συναντήσεις πραγ-
ματοποιούνταν κανονικά και τα 
πρώτα περιοριστικά μέτρα ήταν 
η διεξαγωγή των αγώνων χωρίς 
την παρουσία φιλάθλων. Μά-
λιστα, οι «αρμόδιοι» περί των 
αθλητικών δε δίσταζαν να ομο-
λογήσουν ότι η ματαίωση των 
αγώνων θα είχε πολύ μεγάλο οι-
κονομικό κόστος για τις ομάδες 
και γι' αυτό δεν αποφάσιζαν να 
σταματήσουν τις αθλητικές δρα-
στηριότητες. Οσοι ασχολούμα-
στε λίγο πιο συστηματικά με τα 
αθλητικά τεκταινόμενα και ιδιαί-
τερα με το χώρο του επαγγελ-
ματικού ποδοσφαίρου, εκείνη 
τη χρονική περίοδο, διαβάζαμε 
στις αθλητικές ιστοσελίδες και 
στον αθλητικό Τύπο αρκετά δη-
μοσιεύματα που αφορούσαν τις 
οικονομικές επιπτώσεις στα με-
γάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 
τις οποίες υπολόγιζαν σε μερικά 
δισεκατομμύρια ευρώ.

Παρά την προσπάθεια των 
διεθνών Ομοσπονδιών να πεί-
σουν ότι όλα βαίνουν καλώς και 
δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, η 
εξέλιξη της πανδημίας επέβαλε 
τη ματαίωση κάθε αθλητικής 
δραστηριότητας,  Την περα-
σμένη Τρίτη (17/3) είχαμε δυο 
τηλεδιασκέψεις στο ανώτερο 
επίπεδο σχετικά με την εκτίμη-
ση της κατάστασης και τη διεξα-
γωγή των προγραμματισμένων 
διεθνών αθλητικών διοργανώ-
σεων. Η πρώτη τηλεδιάσκεψη, 
της ΟΥΕΦΑ με τις 55 εθνικές 
ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, 
αφορούσε την εκτίμηση της 
κατάστασης, τη συνέχιση των 
εθνικών πρωταθλημάτων και τη 
διεξαγωγή του ευρωπαϊκού πο-
δοσφαιρικού πρωταθλήματος το 
καλοκαίρι του 2020. Η δεύτερη 
τηλεδιάσκεψη, της Διεθνούς 
Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), 
είχε αντικείμενο τη διεξαγωγή 
των προολυμπιακών τουρνουά, 
την προετοιμασία των αθλη-
τριών/τών και των ομάδων και 

τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών 
Αγώνων στο Τόκιο το καλοκαίρι 
του 2020. Οπως θα δούμε στη 
συνέχεια, αν και οι αποφάσεις 
που πάρθηκαν είναι φαινομενι-
κά σε διαφορετική κατεύθυνση 
(η ΟΥΕΦΑ αποφάσισε τη μα-
ταίωση του EURO 2020 και τη 
διεξαγωγή του το καλοκαίρι του 
2021, ενώ η ΔΟΕ συνεχίζει να 
θεωρεί ότι θα γίνουν κανονικά 
οι Ολυμπιακοί), επί της ουσίας 
έχουν κοινό παρανομαστή.

Οι αποφάσεις πάρθηκαν με 
γνώμονα τις οικονομικές επι-
πτώσεις που έχει επιφέρει στον 
επαγγελματικό αθλητισμό η 
επιδημία και όχι με βάση τη δια-
σφάλιση της υγείας των αθλητών 
και των φιλάθλων. Οι διεργασίες 
στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο εί-
χαν ξεκινήσει αμέσως μετά τις 
αποφάσεις για αναστολή των 
εθνικών πρωταθλημάτων. Η ΟΥ-
ΕΦΑ ήταν σε αντιπαράθεση με 
τις εθνικές ομοσπονδίες, καθώς 
η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ήταν 
υπέρ της διεξαγωγής του EURO, 
ενώ οι ομοσπονδίες ήθελαν να 
ολοκληρωθούν τα εθνικά πρω-
ταθλήματα. Ο καυγάς είχε θέμα 
ποιος θα πληρώσει τις συνέπειες 
από τη διακοπή της αγωνιστικής 

δράσης. Η ματαίωση του EURO 
θα έφερνε σε δύσκολη θέση 
την ΟΥΕΦΑ, που θα έπρεπε να 
πληρώσει τις σχετικές ρήτρες 
για τη ματαίωσή του, ενώ ταυ-
τόχρονα θα έχανε τα φράγκα 
που θα έμπαιναν στο ταμείο της 
(υπολογίζονται σε 500 με 600 
εκατ. ευρώ). Οι ομοσπονδίες 
από την πλευρά τους θέλουν να 
ολοκληρωθούν τα πρωταθλήμα-
τα, αφού σύμφωνα με τα στοι-
χεία από διάφορες οικονομικές 
μελέτες, τα πέντε μεγάλα ευρω-
παϊκά πρωταθλήματα θα έχουν 
απώλειες σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ 
αν δεν ολοκληρωθούν (Premier 
League 600.000 ευρώ, La Liga 
550 εκατ. ευρώ. Budesliga 250 
εκατ. ευρώ, Serie A 150 εκατ. ευ-
ρώ και Ligue 1 100 εκατ. ευρώ).

Από τα στοιχεία γίνεται 
φανερό ότι ο οικονομικός συ-
σχετισμός ήταν σε βάρος της 
ΟΥΕΦΑ και κατά συνέπεια η 
ματαίωση του EURO, προκει-
μένου να ολοκληρωθούν τα 
πρωταθλήματα, ήταν μονόδρο-
μος.  Η ηγεσία της ΟΥΕΦΑ 
αναγκάστηκε να συμφωνήσει 
στη μετάθεση της διεξαγωγής 
του EURO το 2021, επειδή αυτή 
η επιλογή είχε μικρότερο κόστος 

από τη μη ολοκλήρωση των εθνι-
κών πρωταθλημάτων. Ορισμένα 
δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι 
κορυφαίες Λίγκες και ορισμένες 
από τις μεγάλες ευρωπαϊκές 
ομάδες έχουν συμφωνήσει να 
συνεισφέρουν οικονομικά στο 
ταμείο της ΟΥΕΦΑ («μίζα»), 
προκειμένου να αμβλυνθούν οι 
συνέπειες από τη ματαίωση του 
ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Διαφορετική είναι η οικο-
νομική πραγματικότητα στην 
περίπτωση της ΔΟΕ και των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Διαρροές 
«κύκλων» της οργανωτικής επι-
τροπής υποστήριξαν ότι ο κύ-
κλος εργασιών των αγώνων θα 
ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ και 
πως, αν ματαιωθούν, ΔΟΕ και 
ιαπωνική κυβέρνηση θα πρέπει 
να καταβάλουν τεράστια ποσά 
σύμφωνα με τις ρήτρες που 
υπάρχουν. Προς το παρόν, η 
ΔΟΕ δεν παίρνει οριστική από-
φαση και καλεί άπαντες να κά-
νουν το καλύτερο δυνατό για 
τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ 
η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ξε-
κίνησε συζητήσεις με τις χώρες 
του G7 (οι επτά πλουσιότερες 
χώρες στον κόσμο). Σε δηλώσεις 
του ο πρωθυπουργός της Ιαπω-
νίας, Σίνζο Αμπε, τόνισε ότι το 
G7 συμφώνησε να υποστηρίξει 
τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών 
Αγώνων και ότι θα προετοιμα-
στούν «για μια ολοκληρωμένη 
διοργάνωση». Αυτό σημαίνει 
ότι οι αγώνες θα γίνουν με την 
παρουσία θεατών στις εξέδρες, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγεί-
ας και της υγείας των συνοδών 
και των αθλητών.

Ιαπωνία, G7 και ΔΟΕ δηλώ-
νουν ότι θα συνεργαστούν στε-
νά σε θέματα που αφορούν την 
ασφάλεια και την υγεία, τόσο 
των αθλητών όσο και των θεα-
τών, και ρίχνουν στην πιάτσα το 
ιδεολόγημα»ότι οι αγώνες πρέ-
πει να γίνουν για να σταλεί το 
μήνυμα ότι ο κοροναϊός μπορεί 
να νικηθεί και ότι η ζωή προχω-
ράει! Οπως ήταν αναμενόμενο, 
υπάρχουν αντιδράσεις για την 
απόφαση της ΔΟΕ και δηλώ-
σεις αθλητριών και αθλητών που 
τάσσονται υπέρ της αναβολής. 
Αντίθετη με την διεξαγωγή των 
αγώνων είναι και η πλειοψηφία 
των Γιαπωνέζων, σε ποσοστό 
65%-70%, σύμφωνα με δημο-
σκοπήσεις που διοργάνωσαν γι-
απωνέζικες εφημερίδες. Ομως 
αυτό είναι ψιλά γράμματα για 
την κυβέρνηση και τη ΔΟΕ.

Εν κατακλείδι, τα δεδομένα 
είναι αποκαλυπτικά και μιλούν 
από μόνα τους. Για μια ακόμα 
φορά αποδεικνύεται ότι για 
τους καπιταλιστές η εξασφάλι-
ση του μέγιστου κέρδους είναι 
το πρώτο. Με βάση αυτό απο-
φασίζουν, αδιαφορώντας για τις 
συνέπειες που μπορεί να έχουν 
στο κοινωνικό σύνολο.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

«Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Εργαζόμενοι στα 
νοσοκομεία είμαστε περήφανοι για εσάς. Καλή δύναμη!»

Δύο χιλιάδες είκοσι
δεν έχει τέλος η ύπνωση;

Εντάξει Μαρέβα με το βάρεμα (αναγραμματισμός του ονό-
ματός σου) από τους παλαμακιστές των εξωστών;

Σας έχουμε προτάσεις συντρόφια, για να απαλύνουμε τον 
εγκλεισμό (τι γελάτε ρε;) μέσα από τις παγκόσμιες ημέρες των 
ημερών: Σήμερα Σάββατο θα διασκεδάσουμε με την ημέρα 
για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων, παλαμακίζοντας 
(χειροκροτώντας) από τα μπαλκόνια τους τυχερούς που την 
κάνουν πράξη στον Eβρο. Αύριο Κυριακή 22 Μαρτίου είναι η 
παγκόσμια ημέρα ευγένειας στους δρόμους. Θα βγούμε έξω 
και θα απολαύσουμε τις διαρκείς εκδηλώσεις της. Eπειτα θα 
τιμήσουμε την ημέρα νερού με διαρκές πλύσιμο και απολυ-
μάνσεις και το βράδυ θα σβήσουμε τα φώτα των κελιών για 
την ημέρα της Γης.

«Στη νέα τάξη πραγμάτων, εμείς είμαστε τα πράγματα» 
έλεγε ο Τζιμάκος. Κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα άλλη 
μια φορά, με την αποθήκευσή μας και με όλα αυτά τα ψυχρά 
νούμερα των καθημερινών στοιχείων.

«Είμαι η θρησκεία, που φανερώνω τη θέληση των ουρανών 
στα πλήθη που δεν έχουν θέληση γιατί δεν έχουν γνώση. Εί-
μαι η Θρησκεία, που ευλογάει τους χρυσούς, τους επίσημους 
φονιάδες που λάμπουν από λίπος κι από ακαματιά κ’ έχουν τα 
μάτια του πετρίτη που από το πιο μεγάλο ψήλος βρίσκουν το 
πιο βαθιά κρυμμένο κέρδος. Είμαι η θρησκεία, που καταριέται 
τα θύματα, τα θύματά της και που, όσο αρνιόνται, τόσο τα βυ-
θίζει μες την τρομάρα αιώνιας ποινής πάνω στη Γη και κάτου 
από το Χώμα! (Κώστας Βάρναλης – «Η πόρνη»).

Κάθε κρίση είναι και μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να διαπι-
στώσουμε σε τι βαθιά σκοτάδια οδηγούν την ανθρωπότητα, 
μέσα από μια παιδεία υποταγής στο παίδεμα, μέσα από μια 
βαριά άρρωστη υγεία, μέσα από την αποστέρηση της νοητι-
κής λειτουργίας και τη σταδιακή αντικατάστασή της από την 
τεχνητή άγνοια και τον φόβο.

Ιός ο καπιταλισμός, κορώνα στο κεφάλι
θα βρει κι εδώ τον τρόπο μια χαρούλα να τη βγάλει.

Δηλαδή, έχει σημασία να μάθουμε αν ο κορονοϊός είναι 
εργαστηριακό αποτέλεσμα για βιολογικό πόλεμο ή αν ξεπή-
δησε από νυχτερίδες κι αράχνες γλυκιά μου ή ό,τι άλλο; Δεν 
πρέπει πρώτα να δούμε (και να εξεγερθούμε εναντίον της) 
την αιτία όλων των δεινών, που είναι πάντα η ίδια πίσω από 
όλα τα πράγματα και δεν είναι άλλη από αυτό το βρωμερό, 
δολοφονικό σύστημα, τον καπιταλισμό; Και για τον «Εμπολα» 
έφταιγαν οι νυχτερίδες, θύματα κι αυτές του καπιταλισμού που 
τις εξανάγκασε βίαια να εγκαταλείψουν τα (αποψιλωμένα) 
δάση τους και να μεταφέρουν στον άνθρωπο όσα αλλιώς δεν 
θα μεταφέρονταν.

«Ωραίο, φρικτό και απέριττο τοπίο! / Ελαιογραφία μεγάλου 
διδασκάλου. / Αλλά του λείπει μια σειρά ερειπίων / κι η επίση-
μος αγχόνη του Παγκάλου» (Κώστας Καρυωτάκης).

Και η πραγματικότητα να ξεπερνά κάθε φαντασία, κάθε 
«1984» και κάθε σχετικό. Εφιάλτης. Και να μη σηκώνονται 
ακόμη οι λαοί να τσακίσουν αυτό το δολοφονικό σύστημα!

Κι αφού τον αναφέραμε: «Η γλώσσα των πολιτικών είναι 
έτσι φτιαγμένη ώστε τα ψέματα να φαίνονται αλήθειες και το 
έγκλημα αξιοσέβαστο, ενώ από την άλλη προσδίδει μια αίσθη-
ση στερεότητας στον αέρα τον κοπανιστό» (George Orwell).

«Μένουμε Ευρώπη», «μένουμε σπίτι», μένουμε γενικώς. Το 
θέμα είναι να μην αναπτύσσονται δράσεις, απλά να μένουμε. 
Κινητικότητα πρέπει να έχει μόνο το κεφάλαιο.

«Σε εσάς που κρατάτε τώρα στα χέρια σας είκοσι πακέτα 
μακαρόνια. Σε εσάς που ψάχνετε στη μαύρη αγορά απολυμα-
ντικό για τα χέρια. Σε εσάς που περπατάτε στο δρόμο με τη 
μάσκα στο πρόσωπο. Και σε εσάς που σχεδιάζετε να φύγετε 
με τα παιδιά σας προς περιοχές που δεν έχουν μολυνθεί από 
τον κορωνοϊό: Μην κοιτάξετε ποτέ ξανά με απαξίωση τους 
ανθρώπους που φεύγουν λόγω πολέμου και φτώχειας» (Dejan 
Kulusevski, από τη σελίδα των «αλληλέγγυων αθλητών», Ελλή-
νων και ξένων).

«Ολα όσα πρέπει να ειπωθούν έχουν ήδη ειπωθεί, αλλά μιας 
και κανένας δεν ακούει, πρέπει να γυρίζουμε συνεχώς πίσω και 
να τα λέμε όλα ξανά από την αρχή» (Andre Gide).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Οι οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο συχνα-πυκνά κάνουν ενέργειες 
που επιβεβαιώνουν την αντικαπιταλιστική - αντιφασιστική πολιτική 
τους αναφορά. Η λαίλαπα του κοροναϊού σαρώνει την Ευρώπη και η 
Ισπανία είναι μια από τις χώρες με πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων 
και νεκρών από τον ιό. Οι Bukaneros, για να δηλώσουν την αλληλεγ-
γύη τους στους γιατρούς και τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, δεν 
αρκέστηκαν σε χειροκρότημα από τα μπαλκόνια. Τοποθέτησαν ένα 
μεγάλο πανό σε νοσοκομείο της Μαδρίτης με το σύνθημα: «Μόνο ο 
λαός μπορεί να σώσει το λαό. Εργαζόμενοι στα νοσοκομεία είμαστε 
περήφανοι για εσάς. Καλή δύναμη!».

Με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο, εκτός από την αλληλεγγύη τους 
στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, έστειλαν και ένα σαφέστατο 
πολιτικό μήνυμα. Ανέδειξαν την ουσία του προβλήματος, την ταξική 
διαχείριση της επιδημίας από τις αστικές κυβερνήσεις, προκειμένου 
να μην υπάρξουν προβλήματα στην καπιταλιστική παραγωγική διαδι-
κασία και στους οικονομικούς δείκτες.

Εκτός από την παρέμβαση των οπαδών της Ράγιο, αξίζει να ανα-
δειχτούν και οι δηλώσεις του του Dejan Kulusevski, του 20χρόνου 
ποδοσφαιριστή της Πάρμα. Ο παίχτης γεννήθηκε στη Σουηδία, οι 
γονείς του είναι μετανάστες από τη Bόρεια Μακεδονία, που έψαξαν 
ένα καλύτερο μέλλον στη σκανδιναβική χώρα, και συνδύασε με πολύ 
εύστοχο τρόπο την επιδημία του κοροναϊού με το μεταναστευτικό/
προσφυγικό ζήτημα δηλώνοντας: «Σε εσάς που κρατάτε τώρα στα 
χέρια σας 20 πακέτα μακαρόνια. Σε εσάς που ψάχνετε στη μαύρη 
αγορά απολυμαντικό για τα χέρια. Σε εσάς που περπατάτε στον δρόμο 
με τη μάσκα στο πρόσωπο. Και σε εσάς που σχεδιάζετε να φύγετε με 
τα παιδιά σας προς περιοχές που δεν έχουν μολυνθεί από τον κορο-
ναϊό: Μην κοιτάξετε ποτέ ξανά με απαξίωση τους ανθρώπους που 
φεύγουν λόγω πολέμου και φτώχειας». Σε μια χώρα σαν την Ιταλία, 
που ο φασίστας Σαλβίνι έφτασε ένα βήμα πριν την πρωθυπουργία, 
είναι πολύ σημαντικό τα ποδοσφαιρικά αστέρια που έχουν μεγάλη 
δημοτικότητα να εκφράζουν ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα κόντρα 
στην ξενοφοβία και το ρατσισμό. Με τη δήλωσ;h του ο Dejan κάνει ένα 
πολύ ελπιδοφόρο «ντεμπούτο» στο κοινωνικό - πολιτικό «γίγνεσθαι» 
της Ιταλίας, Αν ο πολιτικός του λόγος αποδειχτεί αντίστοιχος του πο-
δοσφαιρικού του ταλέντου, είναι σίγουρο ότι θα φιλοξενήσουμε και 
στο μέλλον δηλώσεις του.
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> Το κοινωνικό κράτος δεν μπο-
ρεί να είναι μια πρόσκαιρη πο-
λιτική επιλογή. Ε. Τσακαλώτος.

> Ζητάει επέκταση των ψίχου-
λων και της λιτότητας.

> Γιατί, βλέπεις, η «εθνική οικο-
νομία» αυτά επιτάσσει.

> Ο Κικίλιας παρέλαβε 50.000 
μάσκες. Μα δεν πέρασαν οι 
Αποκριές;

> ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.

> Το μέγιστο κέρδος των καπι-
ταλιστών απαιτεί ανέργους, φο-
βισμένους εργαζόμενους και 
κυρίως αναλώσιμους.

> Την κρίση πρέπει να την πε-
ράσουμε όλοι μαζί – τάδε έφα 
Αδωνις.

> Αφέντες τε και δούλοι.

> Να ανοίξουν, λοιπόν, οι βίλες 
και οι ιδιόκτητες αποθήκες.

> Και να πάρουμε ό,τι χρειαζό-
μαστε.

> Μαζί…

> «Η παγκόσμια οικονομία οδεύ-
ει προς μια νέα μεγάλη ύφεση. Η 
επιδημία είναι ο καταλύτης και 
όχι η βασική αιτία, την ώρα που 
ανοιχτό παραμένει το ερώτημα 
για το κόστος για τους εργαζό-
μενους». Υπάρχει αμφιβολία για 
το ποιοι –για πολλοστή φορά- θα 
πληρώσουν την καπιταλιστική 
κρίση;

> Η μεγαλύτερη πρόκληση μετά 
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 
είναι ο κοροναϊός. Α. Μέρκελ.

> Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν 
η αθώωση ναζί εγκληματιών και 
η διατήρησή τους στον κρατικό 
μηχανισμό της Δυτικής Γερμανί-
ας. Και αυτά μόνο στην αμέσως 
μεταπολεμική περίοδο…

> Προσέξτε ποιες πολιτικές δυ-
νάμεις (εξακολουθούν να) προ-
σεγγίζουν τον εθνικό κορμό.

> Μόνιμη αλήθεια: «Φρούριο η 
Ευρώπη».

> Ολο και περισσότερο οι κυ-
βερνήσεις δείχνουν πού έχουν 
γραμμένη τη δημόσια υγεία.

> Εκεί που δεν πιάνει μελάνι.

> Αμα δεν πιεστούν οι καπιταλι-
στές και η κυβέρνησή τους δεν 
πρόκειται να μας χαρίσουν ούτε 
ασπιρίνη.

> Απολύσεις για τους εργαζό-
μενους, πακέτα στήριξης των 
καπιταλιστών.

> Οι ηλεκτρονικές καταγγελίες 

των σκυλιών της ΓΣΕΕ.

> Στην οποία έδωσε ανοχή το 
ΠΑΜΕ του Περισσού.

> Για να μην ξεχνάμε.

> Δεν είναι η «χαλαρή στάση 
της Αγγλίας απέναντι στον νέο 
ιό» (efsyn.gr, 18-3-2020), αλλά η 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ της 
κυβέρνησής της και των αφεντι-
κών της.

> Iδού και η πτώση της ταχύτη-
τας των ΟΙΚΙΑΚΩΝ ευρυζωνι-
κών συνδέσεων.

> «Μαύρα σύννεφα για τον του-
ρισμό».

> Θα νοσήσει η… βαριά βιομη-
χανία;

> Του απιστεύτου!

> Δισεκατομμύρια παγκοσμίως 
για να σωθούν οι επιχειρήσεις.

> And Io! Το πρωτογενές έλλειμ-
μα των 383 εκατ. ευρώ το πρώτο 
δίμηνο του 2020.

> Απολύσεις στα ΚΤΕΛ.

> Σαν έτοιμοι από πάντα οι ερ-
γοδότες.

> Επεσε ο τζίρος.

> Ριαμασταπαπά!

> Και η κλειστή δομή για απελά-
σεις μεταναστών προχωρεί.

> Στήριξη στην εργοδοσία της 
Teleperformance από την efsyn.
gr (18-3-2020).

> Αλλοίμονο. Κυβερνητική θη-

τεία προς όφελος των καπιταλι-
στών ήταν αυτή.

> Ο πολεμικός τσαμπουκάς του 
Τραμπ.

> Η «έκτακτη υγειονομική κρί-
ση» της Γαλλίας.

> Η ολλανδική κυβέρνηση στα 
χνάρια της βρετανικής.

> Μία από τα ίδια. Τα εγκλημα-
τικά.

> Τα 350 δισ. στερλίνες στη Βρε-
τανία είναι απλά ΥΠΟΣΧΕΣΗ: 
πρωτοσέλιδο “The Guardian“, 
18-3-2020. “350 bn pound 
promise to battle biggest peace 
time threat“.

> ΣΤΕΡΕΟ-Φόνοικς…

> Η ΧΣΕΕ.

> 100 κλειστά κρεβάτια στις 
ΜΕΘ.

>  Αυτό που λείπει είναι η 
έγκαιρη «χαρτογράφηση» της 
επιδημίας, σύμφωνα με το ΚΥ-
ΡΙΟ ΑΡΘΡΟ της ιστοσελίδας 
kathimerini.gr/1069743/opinion.
epikairothta/politikh/elleima. 
Οι τεράστιες ελλείψεις σε γι-
ατρούς, υλικό, εξοπλισμό, όχι. 
Αφού οι συντάχτες της κάθονται 
σπίτι βλέποντας Netflix…

> Δημοσιοκαφρίλα.

> Το διάγγελμα του εστεμένου 
φελού της Ισπανίας. “Εste virus 
no nos vencer’a“.

> Το 2020 η βασιλική οικογένεια 
επιχορηγήθηκε με 7,4 περίπου 
εκατομμύρια ευρώ.

> Ολοι μαζί στην κρίση…

> Και ο Αλέξης: «Ολοι στο ίδιο 
τραπέζι για να κρατήσουμε όρ-
θια τη χώρα».

>  Και οι  της ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΗΣ και οι εργαζόμενοι της 
Teleperformance.

> Αλέξης Παπαχελάς.

> Και ο Π(άσχων) Μανδραβέ-
λης.

> Και η επίθεσή του στην Ο.Κ.

> Τα μπαλκόνια της Μαρέβα.

> Είμεθα όλοι μπαλκονισταί.

> Μύκονος η… αλληλέγγυα (δια-
φήμιση της ναυ-αρχίδας της βα-
ριάς βιομηχανίας στην ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ). Κοπριά και λάχανα.

> Βουλή: συνεχίζει άκαμπτη. Τα 
κατά του λαού μέτρα συνεχίζο-
νται.

> Βουλή = κπώλος έλξης διαφό-
ρων…

> Στη Χιλή οι διαδηλώσεις συ-
νεχίζονται.

> Δήμος Καστοριάς – δημοτικό 
συμβούλιο έκτακτο για επικύρω-
ση απολύσεων.

> Τη δουλειά τους…

> Κάποιος να πει στον Καρτερό 
της ΑΥΓΗΣ να μην μπερδεύει 
τους αγωνιστές με τους κολα-
ούζους των αστών.

> Φτηνάνθρωπος.
Βασίλης

Μας παίρνουν μέτρα

Η καλύτερη δυνατή κοινωνία, ε, Πρετεντέριους;

«There's a killer on the loose» - The Doors

Στα εργοστάσια και στους τόπους δουλειάς απαγορεύονται οι συναθροίσεις;

Radio (=MME) gaga

  Dixi et salvavi animam meam

Το κράτος δολοφονεί

Νεκρό 
εξάχρονο παιδί 

στη Μόρια!
Αλλος ένας νεκρός προστέθηκε στη μαύρη λίστα των 

ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μόρια της 
Λέσβου. Μετά τον Σεπτέμβρη του 2019, που είχαμε νεκρούς 
μια μητέρα με το βρέφος της, και μέσα σε λιγότερο από έξι 
μήνες, ξέσπασε και πάλι πυρκαγιά το μεσημέρι της Δευτέρας 
στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με αποτέλεσμα να 
χάσει τη ζωή του ένα εξάχρονο παιδί.

Οπως και τον Σεπτέμβρη, έτσι και τώρα η φωτιά πήρε γρήγο-
ρα έκταση (φυσικά και θα πάρει έκταση μια φωτιά που βρίσκει 
καύσιμη ύλη σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό) και ταυτόχρονα 
η Πυροσβεστική δεν κατάφερε να προσεγγίσει άμεσα το ση-
μείο (επίσης φυσικά, αφού δεν μπορούσε καν να αποχωρήσει 
ο κόσμος άμεσα για να μην κινδυνεύουν κι άλλες ζωές. Πού 
να μπει άραγε και το όχημα της Πυροσβεστικής για να κάνει 
ό,τι απαιτείται;).

Πλέον κανένας δεν μπορεί να έχει αυταπάτες. Το ελληνικό 
κράτος είναι ο πραγματικός δολοφόνος αυτών των ανθρώπων. 
Δε χρειάζονται πανεπιστημιακές γνώσεις και πτυχία για να 
καταλάβει κάποιος ότι όταν στοιβάζεις έτσι τόσες χιλιάδες 
ανθρώπους θα πρέπει να περιμένεις ότι με το παραμικρό που 
θα συμβεί θα έχεις νεκρούς. Κι αυτό δεν είναι απλά ένα κακό 
σενάριο. Είναι μια πραγματικότητα. Ηταν και θα συνεχίσει να 
είναι όσο παραμένει έτσι η κατάσταση. Και είναι εξοργιστικό 
να βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους, που είναι οι υπεύθυνοι 
για τους θανάτους αυτούς, να απευθύνουν «ειλικρινείς» συλ-
λυπητήριες δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να 
σκίζουν τα ιμάτιά τους όταν η Τουρκία τους κατηγορεί ότι σκο-
τώνουν κόσμο στα σύνορα. Γιατί είναι οι ίδιοι που μετρούν την 
ανθρώπινη ζωή διαφορετικά, είναι οι ίδιοι που κάνουν πλάτες 
στα φασισταριά να κυκλοφορούν άνετα, είναι οι ίδιοι δολο-
φόνοι.

Το θέμα, μέσα στον όλο πανικό και την υστερία με τον κο-
ροναϊό (για το θέμα «πρόσφυγες και κοροναϊός» γράφουμε 
ξεχωριστά), πέρασε ως δεύτερη είδηση και κανένα Μέσο δεν 
ασχολήθηκε περαιτέρω, λειτουργώντας για ακόμη μια φορά 
ως δεκανίκι του πολιτικού συστήματος, ξεπλένοντας τους θύ-
τες. Δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό.

Αλλος ένας θάνατος. Περισσότερες καταστροφές. Τι άλλο 
πρέπει να συμβεί σ’ αυτούς τους ανθρώπους εκεί, που ζουν 
την απόλυτη εξαθλίωση και ταπείνωση, που αντιμετωπίζονται 
ως άνθρωποι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, για να μετα-
βληθούν τα πράγματα έστω και λίγο προς το καλύτερο; Η 
κατάσταση «ουρλιάζει» από μόνη της. Ο απεγκλωβισμός δεν 
πρέπει πλέον να γίνει άμεσα, έπρεπε να γίνει χθες.

Με τα χίλια ζόρια, μετά από συνεχείς εκκλήσεις 
και την ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος 

στο ΚΕΣΥ (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτι-
κής Υποστήριξης) Αττικής, το υπουργείο Παιδείας 
αναγκάστηκε να δώσει οδηγίες για κάποια περι-
οριστικά μέτρα στη λειτουργία των ΚΕΣΥ (είναι 
οι δημόσιες εκπαιδευτικές δομές στις οποίες 
προσφεύγουν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες και 
μαθησιακές δυσκολίες, προκειμένου να τους γίνει 
διάγνωση), όπως αναστολή όλων των προγραμματι-
σμένων ενεργειών που απαιτούν φυσική παρουσία 
μαθητών/τριών.

Το υπουργείο Παιδείας, προφανώς, θεωρεί ότι 
ξεμπέρδεψε με το θέμα. Πλην, όμως, το πρόβλημα 
παραμένει και είναι μέγα, αφού είναι γνωστό ότι 
οι μαθητές που παίρνουν διαγνωστική έκθεση, στη 
συνέχεια κατευθύνονται, στη μεγάλη πλειοψηφία 
τους, σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ειδικής αγωγής, 
προκειμένου να ακολουθήσουν συγκεκριμένα 
προγράμματα που θα βελτιώσουν τη μαθησιακή 
τους προοπτική (βλέπετε το κράτος μόνο διάγνωση 
και συμβουλευτική προσφέρει και από κει και πέρα 
επικρατεί το χάος, με τα Ταμεία να καλύπτουν ένα 
μέρος της δαπάνης).

Σήμερα λάβαμε Δελτίο Τύπου του Πανελληνίου 
Συντοντιστικού Θεραπευτών Ειδικής Αγωγής με 
τίτλο: «Ειδική Αγωγή: Εκκληση για να κλείσουν άμε-

σα τα θεραπευτήρια λόγω κορωνοϊού», στο οποίο 
αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Η πλειοψηφία των περιστατικών που βλέπου-
με καθημερινά έχουν αδυναμία αυτοδιαχείρισης. 
Είναι συνεπώς πολύ δύσκολη η χρήση μέσων αυτο-
προστασίας. Για τον ίδιο λόγο είναι σχεδόν ακατόρ-
θωτο να απολυμαίνεται αποτελεσματικά ο χώρος 
μας μετά από κάθε συνεδρία και να διασφαλιστεί 
πλήρως η προστασία των παιδιών. Παράλληλα, 
κάθε παιδί προσέρχεται για θεραπεία αρκετές 
φορές την εβδομάδα, αντίθετα με τις επισκέψεις 
σε γιατρούς που μπορεί να πραγματοποιούνται σε 
αραιά χρονικά διαστήματα ή μονάχα μια φορά».

Παρότι πολλά από αυτά τα κέντρα, με δική τους 
πρωτοβουλία, έχουν κλείσει, εντούτοις κάποια 
παραμένουν ανοιχτά, αναφέρει το Δελτίο Τύπου, 
«αναλαμβάνοντας την ευθύνη της μεγάλης επικιν-
δυνότητας καθώς το τοπίο για τη λειτουργία τους 
ή μη παραμένει θολό. Κι όλα αυτά την ώρα που οι 
δομές που υποδέχονται και απασχολούν παιδιά σε 
όλη τη χώρα έχουν κλείσει». 

«Η μη ονομαστική αναφορά στα ιδιωτικά θε-
ραπευτήρια Ειδικής Αγωγής στις μέχρι σήμερα 
κυβερνητικές αποφάσεις δημιουργεί συνθήκες 
πρωτοφανούς αβεβαιότητας στον κλάδο μας», 
σημειώνει η εκπρόσωπος του Συντονιστικού Φι-
λιώ Βλάχου.

Εγκληματική αδιαφορία του υπουργείου Παιδείας



Ζήτημα εξουσίας
Τα γεγονότα είναι πλέον ευρέως γνωστά. Την ώρα που 

παίρνονταν (με μεγάλη καθυστέρηση, ως γνωστόν) τα 
πρώτα μέτρα «κοινωνικής απομόνωσης», για να καθυ-
στερήσει η διασπορά της νέας νόσου, το ιερατείο στή-
λωνε τα πόδια και διακήρυσσε: «Η προσέλευση στην 
Θεία Ευχαριστία και η κοινωνία από το Κοινό Ποτήριον 
της Ζωής, ασφαλώς και δεν μπορεί να γίνει αιτία μετά-
δοσης ασθενειών».

Είχαν βρει και τα φάρμακα. Ενα ατομικό («Οσοι 
προσέρχονται “μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγά-
πης“ και απολύτως ελεύθερα χωρίς κανένα δυναστικό 
καταναγκασμό, κοινωνούν το Σώμα και το Αίμα του 
Χριστού, που γίνεται “φάρμακο αθανασίας“, “εις άφε-
σιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον“») και ένα κοινωνικό 
(«Να τελεσθεί Δέηση σε όλους τους Ιερούς Ναούς της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, υπέρ της αποτροπής εξαπλώ-
σεως της νόσου»).

Στο πλευρό του ιερατείου συντάχθηκαν εξωνημένοι 
επιστήμονες και πολιτικοί τσαρλατάνοι. Ακόμα και μέλη 
της κυβέρνησης!

Καθώς περνούσαν οι μέρες και η καραντίνα γινόταν 
πιο σφικτή, με νέα μέτρα καθημερινά, μόνο η αλυσίδα 
καταστημάτων του ιερατείου παρέμενε ανοιχτή, με πε-
λατεία μάλιστα σημαντικό τμήμα της πιο πολυάριθμης 
ευάλωτης ομάδας, των ηλικιωμένων.

Και τι έκανε το πολιτικό σύστημα; Παρακαλούσε τους 
δεσποτάδες να πάρουν απόφαση και να κλείσουν τα 
μαγαζιά τους. Τα μαγαζιά των άλλων τα έκλεισε το 
κράτος (και καλά έκανε, με καθυστέρηση και πάλι), οι 
ρασοφόροι λειτουργούσαν κανονικά τα δικά τους και 
μάζευαν το «χαρτί».

Ο Τσιόδρας απηύθυνε εκκλήσεις στους δεσποτάδες. 
Ο Μητσοτάκης παρακαλούσε δημόσια, χωρίς να παρα-
λείπει να μας λέει πόσο θρήσκος είναι ο ίδιος και πόσο 
αισθάνθηκε την ανάγκη να προσευχηθεί (αλλά μόνος 
του). Ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωνε πως ο Τσίπρας επικοινώνη-
σε τηλεφωνικά με τον Ιερώνυμο και τον «ενθάρρυνε» 
(έτσι ακριβώς!) να κλείσει τις εκκλησιές. Και ο Τσιό-
δρας στελνόταν στη σύναξη του ιερατείου για να τους 
εξηγήσει διά ζώσης και εκ του σύνεγγυς ότι πρέπει να 
σταματήσουν να μαζεύουν τα γερόντια, να τα λειτουρ-
γούν και να τα μεταλαβαίνουν.

Τίποτα! Η μέγιστη χάρη που έκαναν οι δεσποτάδες 
στο κράτος ήταν να καλέσουν τους πιστούς να προσεύ-
χονται κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι τις 10:15' «υπέρ της 
καταπαύσεως του πειρασμού και της νόσου», να ενημε-
ρώσουν ότι «στα Μοναστήρια μας έχει σημάνει συνα-
γερμός αδιάλειπτης προσευχής» και να περιορίσουν τις 
λειτουργίες σε μία την εβδομάδα, σε… κόμπακτ έκδοση 
(διάρκειας μιας ώρας)! Με τον κόσμο μέσα, φυσικά, και 
με μπόνους μεταλαβιά.

Αναγκάστηκε τότε ο Μητσοτάκης να πάρει αυτός την 
ευθύνη και να ανακοινώσει την αναστολή της λειτουργί-
ας των ναών όλων των δογμάτων. Δε διαμαρτυρήθηκαν 
οι δεσποτάδες (πλην ελάχιστων «πυροβολημένων»). 
Ξέρετε γιατί; Γιατί οι εκκλησίες μένουν ανοιχτές για 
«ατομική προσευχή», η οποία στην πράξη θα γίνει ομα-
δική. Γιατί; Γιατί στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Κε-
ραμέως-Κικίλια (ΦΕΚ 872Β'/16.3.2020) επιτρέπεται «η 
προσέλευση πιστών, για ατομική προσευχή με βραχεία 
παραμονή τους στον χώρο λατρείας, τηρουμένης της 
αναλογίας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. επιφανείας και 
με ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους». 

Αρα, ο παπάς μπορεί να βάλει περισσότερα άτομα, 
να τα αραιώσει στο χώρο και να κάνει τη δουλειά του. 
Ακόμα και να τα μεταλάβει με το προϊόν που θα έχει 
φτιάξει προηγουμένως μόνος του. Οποιος ξέρει έστω 
και λίγο πώς δουλεύει το σύστημα στις εκκλησιές, μπο-
ρεί να καταλάβει γιατί οι δεσποτάδες δεν αντέδρασαν.

Δεν είναι ζήτημα θρησκείας, είναι ζήτημα εξουσίας. 
Το ιερατείο, πιστό σε κάθε εξουσία (βυζαντινή, οθω-
μανική, αστική κοινοβουλευτική, αστική δικτατορική), 
έχει οικοδομήσει το δικό του θωρακισμένο πόλο εξου-
σία; εντός του συστήματος της αστικής εξουσίας. Και 
πετυχαίνει να είναι αδιαπραγμάτευτος ακόμα και σε 
στιγμές πανδημίας.

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«Ο έλληνας πρωθυπουρ-
γός επισήμανε ακόμη 

μια φορά ότι η κατάσταση εί-
ναι τεταμένη, όπως επίσης και 
ο πρωθυπουργός της Μάλτας. 
Αλλά αποφάσεις δεν ελήφθη-
σαν»! Αυτή ήταν η ενημέρωση 
που έκανε η Μέρκελ στους 
γερμανούς δημοσιογράφους, 
στη συνέντευξη Τύπου μετά την 
ολοκλήρωση της συνόδου κορυ-
φής της ΕΕ, που έγινε με τηλε-
διάσκεψη. Το Προσφυγικό δεν 
είναι στις προτεραιότητες των 
ιμπεριαλιστών ηγετών της ΕΕ. 
Στον Εβρο αποτρέπεται η είσο-
δος προσφύγων, στα στενά του 
Αιγαίου οι βάρκες σπρώχνονται 

πίσω με απειλή βύθισης, όσοι 
περνούν (είτε από τον Εβρο είτε 
από τη θάλασσα) φυλακίζονται 
επί σκοπώ απέλασης, χωρίς 
καν το δικαίωμα να υποβάλουν 
αίτημα ασύλου, οι παλαιότεροι 
πρόσφυγες στοιβάζονται στα 
άθλια στρατόπεδα συγκέντρω-
σης στα νησιά, νέα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης ετοιμάζονται, 
λίγοι τυχεροί κατάφεραν να 
μεταφερθούν στην ενδοχώρα… 
όλα καλά. Μια χαρά λειτουργεί 
το ελληνικό κράτος ως συνοριο-
φύλακας και δεσμοφύλακας της 
ΕΕ, γιατί να πάρουν νέες αποφά-
σεις; Ούτε ο Μητσοτάκης τους 
ζήτησε τίποτα, οπότε… όλα καλά.

Ο κοροναϊός απασχολεί ολό-
κληρο τον πλανήτη αυτήν την 
περίοδο. Η Ελλάδα δε θα μπο-
ρούσε να μείνει ανεπηρέαστη. Η 
πανδημία ήρθε σε μια περίοδο 
μεγάλης όξυνσης του Προσφυ-
γικού ζητήματος, με την Τουρκία 
να επαναδιαπραγματεύεται με 
το γνωστό τρόπο τις «απολαβές» 
της από την ΕΕ και με την Ελλά-
δα να παίζει με συνέπεια και 
φανατισμό το ρόλο του συνορι-
οφύλακα και δεσμοφύλακα της 
Ευρώπης-φρούριο. Κάθε μέρα 
ανακοινώνονται μέτρα όλο και 
πιο «σφιχτά» με σκοπό τη μείω-
ση του ρυθμού εξάπλωσης της 
πανδημίας, μπας και καταφέρει 
να αντέξει το σμπαραλιασμένο 
δημόσιο σύστημα Υγείας.

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δε 
μιλάμε για κάτι παροδικό ή για 
κάτι που αφορά μόνο συγκε-
κριμένο κομμάτι πληθυσμού. 
Ολοι μπορεί να γίνουν φορείς 
ή να νοσήσουν και ο χρονικός 
ορίζοντας επαναφοράς στην 
προηγούμενη κατάσταση είναι 
μάλλον αβέβαιος. Κι ενώ για 
τον γενικό πληθυσμό σε όλα τα 
κράτη λαμβάνονται σκληρά μέ-
τρα περιορισμού, για τους πρό-

σφυγες στη χώρα μας ακούσαμε 
κάποιες πρώτες αναφορές μόλις 
την περασμένη Τρίτη! Μιλάμε 
για ανθρώπους που ζουν στοι-
βαγμένοι κατά χιλιάδες στα νη-
σιά και σε πολλές «δομές» της 
ενδοχώρας (δε μιλάμε καν για 
όσους βρίσκονται σε αστεγία), 
με άθλιες συνθήκες υγιεινής, με 
κοινές τουαλέτες και χώρους 
μαγειρέματος, με όση βοήθεια 
μπορούν να λαμβάνουν από τις 
υποστελεχωμένες (στην πλειο-
ψηφία τους) ομάδες του ΕΟΔΥ, 
με… με… με… (η λίστα με τα προ-
βλήματα δεν έχει τελειωμό).

Γνωρίζουμε ότι μόνο στη Λέ-
σβο (το μέρος με το μεγαλύτερο 

αριθμό προσφύγων σε «δομή φι-
λοξενίας») αυτή τη στιγμή ζουν 
πάνω από 20.000 πρόσφυγες, 
εγκατεστημένοι σε κοντέινερ 
και σκηνές, εντός και εκτός του 
χώρου του Κέντρου Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης. Μιλάμε για 
το ίδιο ΚΥΤ, στο οποίο ξέσπα-
σε η πυρκαγιά που κόστισε τη 
ζωή σε ένα παιδί έξι ετών (και 
στο οποίο είχε προηγηθεί άλλη 
μια φωτιά τον Σεπτέμβρη, στην 
οποία έχασαν τη ζωή τους μια 
μητέρα με το βρέφος της). Οι 
τραγικές συνθήκες διαβίωσης 
έχουν καταγραφεί με κάθε δυ-
νατό τρόπο κι έχουν σημειωθεί 
από όλους τους φορείς. Αν 
λοιπόν η πανδημία δημιουργεί 
επισφάλεια για έναν μέσο υγιή 
άνθρωπο, σκεφτείτε τι ισχύει 
για όσους αντιμετωπίζουν ήδη 
θέματα υγείας ή είναι ευάλωτοι 
(π.χ. έγκυοι γυναίκες και ηλικιω-
μένοι).

Στις περισσότερες «δομές», 
οι πρόσφυγες έχουν μερική 
ενημέρωση από τις ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται σ’ αυτές, 
ενώ ο υποστελεχωμένος ΕΟΔΥ 
προσπαθεί (με πενιχρά μέσα και 
βασισμένος κυρίως στο αίσθη-
μα ευθύνης των εργαζομένων 
του), μέσω διαφόρων φυλλα-
δίων και αφισών, να δώσει πιο 
ολοκληρωμένες πληροφορίες 
για τα μέτρα υγιεινής που θα 
πρέπει να τηρούνται, για τον 
περιορισμό των μετακινήσεων 
στο ελάχιστο καθώς και για τα 
αναγκαία μέτρα που θα πρέπει 
να ληφθούν αν κάποιος εμφανί-
σει συμπτώματα. Ωστόσο, όλα 
καθίστανται στην πράξη εντε-
λώς ανεδαφικά. Είναι αδύνατο 
να τηρηθούν. Η ενημέρωση δεν 
είναι στην πράξη πλήρης και οι 
συνθήκες διαβίωσης δεν επι-
τρέπουν την παραμικρή εφαρ-

μογή των προληπτικών μέτρων. 
Αποτέλεσμα: οι περισσότεροι 
πρόσφυγες κυκλοφορούν αμέ-
ριμνοι, έχοντας άγνοια του 
πραγματικού κινδύνου. Γι’ αυτό 
απαιτούμε -τώρα ειδικά, περισ-
σότερο από κάθε άλλη φορά- 
να διαλυθούν άμεσα όλα τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης 
(που ονομάζονται «δομές φιλο-
ξενίας») και να υπάρξει πλήρης 
και ενδελεχής ενημέρωση των 
ανθρώπων για την πανδημία που 
δε θα τους αφήσει ανέγγιχτους.

Οπως είπαμε, με τη λήψη 
άμεσων μέτρων και για τον προ-
σφυγικό πληθυσμό και για τους 
εργαζόμενους που απασχο-

λούνται στα ΚΥΤ και στις ανά 
τη χώρα «δομές» η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη ασχολήθηκε μόλις 
την Τρίτη 17 Μάρτη. Μέχρι τότε, 
ό,τι είχε λάβει χώρα ήταν βάσει 
των γενικών οδηγιών του ΕΟΔΥ 
και των ΜΚΟ που διαθέτουν 
προσωπικό στις «δομές». Στα 
μέτρα που ανακοίνωσε ο Χαρ-
δαλιάς και (υποτίθεται ότι) θα 
άρχισαν να εφαρμόζονται από 
την επομένη, εκτός των γενικών 
μέτρων που αφορούν τη συνε-
χή ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, 
τη διακοπή δραστηριοτήτων σε 
κλειστούς χώρους και την τή-
ρηση των κανόνων υγιεινής με 
καθημερινό καθαρισμό εσωτε-
ρικών κοινόχρηστων χώρων με 
καθαριστικά και απολυμαντικά, 
υπάρχει και η υποχρεωτική θερ-
μομέτρηση των νέων αφίξεων, η 
δημιουργία ειδικών χώρων απο-
μόνωσης σε κάθε ΚΥΤ, καθώς 
και ο περιορισμός των μετακι-
νήσεων στα αστικά κέντρα αλλά 
και εντός του ίδιου του ΚΥΤ (στο 
τελευταίο από τις 7 το πρωί έως 
τις 7 το βράδυ).

Τα μέτρα, ωστόσο, ήρθαν 
πολύ αργά και με μόνο στόχο 
να κουκουλώσουν την απόλυτη 
αδιαφορία της κυβέρνησης γι’ 
αυτούς τους ανθρώπους. Πε-
ρισσότερο με άλλοθι μοιάζουν, 
καθώς δεν εξαλείφουν τις πραγ-
ματικές εστίες κινδύνου, που εί-
ναι αυτά καθεαυτά τα ΚΥΤ και 
οι «δομές». Τέτοιοι κανόνες είναι 
αδύνατο να εφαρμοστούν όσο 
οι χώροι που διαμένουν οι πρό-
σφυγες είναι τόσο ασφυκτικοί, 
όσο ακόμα και η πρόσβαση σε 
τρεχούμενο νερό και σαπούνι 
είναι πολλές φορές αδύνατη, 
όσο η παρουσία καλά στελεχω-
μένων ιατρικών μονάδων είναι 
σχεδόν ανύπαρκτη. Επιπλέον, οι 
«ειδικοί χώροι απομόνωσης» για 

τους οποίους μιλάνε θα έπρεπε 
να είναι σε δημόσια νοσοκο-
μεία, με το απαραίτητο ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό, και 
όχι μέσα στο ίδιο το ΚΥΤ, σα να 
βρισκόμαστε σε συνθήκες Σπι-
ναλόγκας. Αλλά, ακόμα κι αν το 
δεχτούμε, σε πολλές «δομές» 
δεν υπάρχουν καν.

Η ελληνική κυβέρνηση, 
όπως και όλη η ΕΕ, που αυτή τη 
στιγμή βρίσκεται στη δίνη της 
πανδημίας, έχουν δείξει πόσο 
υπολογίζουν την ανθρώπινη 
ζωή ακόμα και των ίδιων των ευ-
ρωπαίων πολιτών, πόσω μάλλον 
των προσφύγων. Οι τελευταίοι 
θα πληρώσουν ακριβά και το 

τίμημα της πανδημίας, αν δεν 
αλλάξουν άμεσα και δραστικά 
τα δεδομένα. Το γεγονός ότι 
είναι σε μεγάλο βαθμό νέοι και 
σκληραγωγημένοι δε σημαίνει 
τίποτα. Υπάρχουν ανάμεσά τους 
ηλικιωμένοι, έγκυοι, άνθρωποι 
με χρόνια προβλήματα υγείας, 
άνθρωποι με υποκείμενα νοσή-
ματα που δεν τα γνωρίζουν καν. 
Δεν μπορείς να μιλάς για στρα-
τηγική «κοινωνικής απομόνω-
σης» για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας και για τους πρόσφυ-
γες να ισχύει η πραγματικότητα 
της «κοινωνικής συσσώρευσης».

Επειδή εμείς ήμασταν, είμα-
στε και θα παραμείνουμε στο 
πλευρό της εργατικής τάξης 
που πλήττεται από τις επιλογές 
των αστικών κυβερνήσεων απα-
νταχού του πλανήτη, θα πούμε 
τα αυτονόητα:

u Οι πρόσφυγες να λάβουν 
άμεσα πλήρη, συνολική και κα-
τάλληλη ενημέρωση, σε γλώσ-
σα που να κατανοούν.

u Οι πρόσφυγες να μετα-
κινηθούν σε τόπους διαμονής 
κατάλληλους και όχι να είναι 
στοιβαγμένοι στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης.

u Οι πρόσφυγες πρέπει να 
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
υγείας και να λάβουν άμεση και 
κατάλληλη νοσηλεία αν χρεια-
στεί.

Τώρα περισσότερο από ποτέ 
είναι χρέος μας να σταθούμε ο 
ένας δίπλα στον άλλο και όλη η 
εργατική τάξη απέναντι σ’ αυτήν 
την πολιτική που μας σκοτώνει 
με κάθε μέσο. Απαιτούμε να 
δοθούν λεφτά για την δημόσια 
υγεία, απαιτούμε νοσοκομεία 
πλήρως εξοπλισμένα και στε-
λεχωμένα. Απαιτούμε υγεία για 
όλους! Χωρίς κανένα απολύτως 
κριτήριο.

Πανδημία CoviD-19

Να σταματήσει άμεσα το 
έγκλημα κατά των προσφύγων




