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Σε ό,τι αφορά την ενσωμά-
τωση όλων των εργαζομένων 
και των δομών στον ιδιωτικό 
τομέα σε ένα κρατικό σύστη-
μα υγείας νομίζω ότι η δημο-
σιογράφος προφανώς αναφέ-
ρεται σε συστήματα υγείας 
και πολιτικά συστήματα τα 
οποία έχουν εξαφανιστεί από 
τον πλανήτη. Νομίζω σε δύο – 
τρεις χώρες υπάρχουν αυτά 
τα συστήματα και η διεθνής 
εμπειρία έχει καταδείξει ότι 
έχουν αποτύχει.

Βασίλειος Κοντοζαμάνης
Τι λες, βρε καραγκιόζη; 

Ακόμα και όταν είχε παλινορ-
θωθεί ο καπιταλισμός στις 
πρώην σοσιαλιστικές χώρες, 
τα συστήματα Υγείας τους, 
κατάλοιπα της σοσιαλιστικής 
οργάνωσης της κοινωνίας, θε-
ωρούνταν τα κορυφαία στον 
κόσμο.

Μπορεί να μου εξηγήσει 
κάποιος γιατί, αντί των 800€ 
του ιδιωτικού τομέα, να πληρώ-
νουμε τον κανονικό μισθό σε 
δημόσιους υπαλλήλους που 
ΔΕΝ εργάζονται; Μόνο σοβα-
ρά επιχειρήματα παρακαλώ.

Γ. Καραβάνας (στέλεχος 
της ΝΔ στη Θεσσαλία)

Κάποιοι βιάζονται και εκδη-
λώνονται. Η κυβέρνηση περι-
μένει την κατάλληλη στιγμή. 
Να υπάρχει μόνο ύφεση, χω-
ρίς καραντίνα.

Ομως η εκκλησία έχει τη σο-
φία να βρίσκει κατ’ οικονομία 
λύσεις· το έχει αποδείξει σε 
άλλες περιπτώσεις, ως υπε-
ραιωνόβιος θεσμός που είναι.

Nίκος Φίλης
Αμα τα ξέρεις τα εκκλησια-

στικά, ξέρεις και την ορολογία 
που πρέπει να χρησιμοποιή-
σεις. Ξέρεις και πώς να γλεί-
ψεις με τακτ, προσβλέποντας 
στα «σταυρουδάκια» που 
μπορεί να σου προσφέρει το 
ιερατείο.

Αυτή ακριβώς την εποχή, 
εγώ, ένας ηλικιωμένος που ζω 
μόνος μου και βασανίζομαι πι-
κρά, όπως όλος ο κόσμος, από 
τη φυλάκιση που έχουν επιβά-
λει για να με προστατεύσουν, 
είμαι αισιόδοξος ότι αυτό το 
βάσανο θα οδηγήσει σε μια 
μεγάλη ανατροπή σε όλους 
τους τομείς της ζωής. Οτι ο 
πολιτισμός, και οι τέχνες που 
αποτελούν μέρος του, δε θα 
αφεθούν πλέον να υπαγορεύε-
ται η πορεία τους «από αυτούς 
τους γρήγορους κυρίους των 
καρτέλ», αλλά θα ξαναπάρουν 
το δρόμο προς το ιδεώδες που 
ονειρεύονταν άνθρωποι όπως 
ο Μαλρώ. Ενας πολιτισμός για 
όλους, άρα και για τους εργα-
ζόμενους σε αυτόν.

Ματίας Λάνγκχοφ
Ευγενείς στοχασμοί μακριά 

από την πραγματική ζωή. Χω-
ρίς επαναστατική ανατροπή, η 
τέχνη θα εξακολουθεί να είναι 
εμπόρευμα.

Δύσκολες μέρες περνάει ο 
Βρούτσης, μετά το στραπά-

τσο με τη μεγαλολαμογιά της 
τηλε-«κατάρτισης». Οι φίλοι του 
(δηλαδή οι λεγόμενοι «σαμαρι-
κοί» της ΝΔ) ανέλαβαν να τον 
στηρίξουν. Ετσι, βγαίνουν στα 
ραδιοκάναλα και δηλώνουν ότι 
ο Βρούτσης είναι… μέγας με-
ταρρυθμιστής. Το μεγαλύτερο, 
δε, κατόρθωμά του είναι η ηλε-
κτρονική απονομή σύνταξης! 
Που θα πατάει ο εργαζόμενος 
ένα κουμπί και σε δευτερό-
λεπτα θα βγαίνει η σύνταξή 
του. Τίποτα τέτοιο δε θα γίνει 
βέβαια. Το πολύ να καταθέτει 
ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. Μετά θα πρέπει 
να ακολουθήσει ο έλεγχος από 
τους αρμόδιους υπάλληλους 
του ΕΦΚΑ. Που θα παίρνει όσο 
χρόνο παίρνει και τώρα. Αρκεί 
να σημειώσουμε ότι ηλεκτρο-
νικά αρχεία ασφαλισμένων 
υπάρχουν μετά το 2002. Ολα 
τα στοιχεία ασφάλισης για το 
προηγούμενο χρονικό διάστη-
μα θα πρέπει να αναζητηθούν 
σε καρτέλες! Καταλαβαίνετε τι 

σημαίνει αυτό για κάποιον που 
θα βγει φέτος στη σύνταξη με 
35 χρόνια ασφάλισης. Θα υπάρ-
χουν στοιχεία ηλεκτρονικά για 
τα 18 τελευταία χρόνια, ενώ τα 
υπόλοιπα 17 θα πρέπει να αναζη-
τηθούν στις καρτέλες! Καλό το 
παραμύθι αυτή τη στιγμή, μπας 
και στηριχτεί ο ετοιμόρροπος 
Βρούτσης, αλλά σύντομα οι 
ασφαλισμένοι θα συνειδητο-
ποιήσουν ότι δεν είναι ζήτημα 
ενός κουμπιού.

Ο τηλεπλασιέ-υπουργός 
πήρε τον υφυπουργό του 

και βγήκαν τσάρκα γύρω από 
το Σύνταγμα «για να διαπιστώ-
σουν την τήρηση των προβλε-
πόμενων μέτρων ασφαλείας, 
κατά την πρώτη ημέρα άρσης 
των περιοριστικών μέτρων για 
την αποτροπή της διάδοσης 
του κορονοϊού». Εχει ελεγκτικές 
αρμοδιότητες ο υπουργός; Οχι, 
βέβαια, αλλά πώς αλλιώς θα 
εξασφαλίζονταν φωτογραφίες 
και τηλεοπτικά πλάνα; 

«Οι αντιπρόεδροι του ΕΚ 
αρμόδιοι για θέματα επικοι-

νωνίας καλούν τα κράτη μέλη να 
εντείνουν τις προσπάθειες πλη-
ροφόρησης για τις πρωτοβου-
λίες της ΕΕ και την ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη». Το δελτίο Τύπου 
εκδόθηκε τη Δευτέρα. Προσέξ-
τε, δεν καλούν τα κράτη μέλη να 
πιέσουν την ΕΕ να πάρει μέτρα, 
αλλά τα καλούν να εντείνουν 
την προπαγάνδα τους για την 
παρουσίαση των ανύπαρκτων 
μέτρων αλληλεγγύης της ΕΕ! Το 
Ευρωκοινοβούλιο στα καλύτερά 
του. Ως μηχανισμός προπαγάν-
δας για την ωραιοποίηση της 
αποκρουστικής ιμπεριαλιστικής 

συμμαχίας στα μάτια των ευρω-
παϊκών λαών.

Οι αμερικανοί καζινάδες 
της Mohegan Gaming & 

Entertainment δήλωσαν τη Δευ-
τέρα «πλήρως προετοιμασμένοι 
να ξεκινήσουμε την κατασκευή 
του εφόσον η MGE αναδειχθεί 
ως προτιμώμενη εταιρεία από 
την αρμόδια Αναθέτουσα Αρ-
χή». Εκείνο που θέλουν είναι να 
βάλουν την άδεια στην τσέπη 
(έχουν κάνει ένσταση άλλοι 
αμερικανοί καζινάδες). Το πότε 
θα ξεκινήσουν είναι «αλλουνού 
παπά βαγγέλιο».

9/5: Ημέρα αντιφασιστικής νίκης λαών, ημέ-
ρα Ευρώπης 9/5/1956: Τέσσερις νεκροί, 265 
τραυματίες σε συλλαλητήριο για Κύπρο (Αθή-
να) 9/5/1976: «Αυτοκτονία» Ούλρικε Μάινχοφ 
(RAF) 9/5/1978: Εκτέλεση ιταλού πρωθυπουργού 
Αλντο Μόρο (Ερυθρές Ταξιαρχίες) 9/5/1980: 
Βόμβες καταστρέφουν 22 αμερικάνικα αυτο-
κίνητα (ΕΛΑ) 9/5/1999: Πυροβολισμοί κα-
τά γραφείων «Interamerican» και «American 
Express» (Κόκκινη Γραμμή) 10/5/1968: «Νύχτα 
οδοφραγμάτων», 720 ελαφρά τραυματισμένοι, 
367 βαριά, ογδόντα καμένα αυτοκίνητα (Γαλ-
λία) 10/5/1968: Δολοφονία βουλευτή ΕΔΑ Γι-
ώργου Τσαρουχά 11/5/1934: Συγκρούσεις εργα-
τών-αστυνομίας (Καλαμάτα), τέσσερις εργάτες 
νεκροί, πολλοί τραυματίες 11/5/1972: Τρεις 
βόμβες στη λέσχη αξιωματικών ΗΠΑ (Φρανκ-

φούρτη), ένας νεκρός, δεκατρείς τραυματίες 
(RAF) 11/5/1997: Βόμβα στο Α' Λιμενικό Τμήμα 
Πειραιά (Επαναστατικοί Πυρήνες) 12/5: Ημέ-
ρα νοσηλευτριών 12/5/1972: Βομβιστικές επι-
θέσεις σε Ακουρσμπουργκ και Μόναχο, πέντε 
τραυματίες αστυνομικοί, εξήντα κατεστραμμένα 
αυτοκίνητα (RAF) 12/5/1998: Βόμβες σε δύο 
εκθέσεις αυτοκινήτων (17Ν) 13/5/1947: Γέννη-
ση Ιρμγκαρντ Μέλερ (RAF) 13/5/1967: Σύλληψη 
δωδεκάχρονου για αναγραφή λέξης «ΕΔΑ» σε πι-
νακίδα ΤΕΑ και πατέρα του ως υπεύθυνου (Μεσ-
σοράχη Σερρών) 13/5/1973: Βόμβα (ΕΑΝ) στην 
Κυψέλη 13/5/1976: Παγιδευμένη χειροβομβίδα 
σε συγκέντρωση φοιτητών ΠαΣοΚ (Θεσσαλονίκη) 
13/5/1996: Αποφυλάκιση χουντικών ζητά στη 
Βουλή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 14/5: Παρα-
γουάη: Ημέρα ανεξαρτησίας (1811) 14/5/1955: 

Υπογραφή Συμφώνου Βαρσοβίας 14/5/1958: Γρον-
θοκοπείται μέχρι θανάτου ο αντιπρόεδρος ΕΔΑ 
Ι. Θωμόπουλος (Κατερίνη) 14/5/1970: Αρωγή 
Ουλρίκε Μάινχοφ στην απελευθέρωση του Αντρέ-
ας Μπάαντερ, ίδρυση RAF 14/5/1971: Βόμβα στο 
άγαλμα Τρούμαν, νεκρός αστυφύλακας 15/5: 
Ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, ημέρα οικο-
γένειας, ημέρα ευαισθητοποίησης για οζώδη 
σκλήρυνση 15/5/1972: Βόμβα στο αυτοκίνητο 
δικαστή Μπούντεντεμπεργκ καθιστά ανάπηρη τη 
γυναίκα του (RAF) 15/5/1985: Συμπλοκή Γκύζη, 
νεκρός ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυ-
νομικοί 15/5/1987: Βόμβες (ΕΛΑ) καταστρέ-
φουν τέσσερις ορόφους υπουργείου Γεωργίας 
15/5/1990: Βομβιστικές επιθέσεις κοντά σε 
σπίτια οικονομικών παραγόντων και στρατιω-
τικών ακολούθων (17Ν).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Χουμ, χουμ το σκυλί, έγραφαν τα ανα-
γνωστικά της πρώτης δημοτικού πριν 
από δεκαετίες u ΧΑΜ, ΧΑΜ ο Χαρδα-
λιάς u «Χέρια Αποστάσεις, Μάσκες. 
Το τρίπτυχο του νέου σχεδίου μας» u 

Προπαντός μάσκες, διότι πρέπει να κο-
νομήσουν και οι κολλητοί μας που φρό-
ντισαν να πάρουν κάτι παλιά μηχανή-
ματα από την Κίνα και να στήσουν στο 
άψε-σβήσε εγχώρια παραγωγή u Με 
τιμές μαύρης αγοράς, βεβαίως, βεβαί-
ως u Καλώς σας βρήκαμε μετά από πέ-
ντε βδομάδες καραντίνας u Το «καλώς 
σας βρήκαμε» αναφέρεται στο έντυπο, 
γιατί ηλεκτρονικά βρισκόμασταν κάθε 
μέρα μαζί σας u Υπερβάλαμε εαυτούς, 
αλλά νομίζουμε ότι τα καταφέραμε u Η 
αρθρογραφία στο eksegersi.gr κάλυψε 
τριπλάσια σχεδόν φύλλα της Κόντρας 

u Φυσικά, δεν είναι μόνον, ούτε κυρί-
ως ο όγκος u Φροντίσαμε να υπάρχει 
πλήρης ενημέρωση, ειδικά στα επιστη-

μονικά ζητήματα u Που πάνε χέρι-χέρι 
με τα πολιτικά u Δεν αφήσαμε αυτά τα 
ζητήματα στην απόλυτη δικαιοδοσία 
της κυβέρνησης και των «Τσιόδρηδων» 

u Με την ευκαιρία: διαβάσαμε ότι η κυ-
βέρνηση «υψώνει ασπίδα προστασίας 
γύρω από τον καθηγητή Τσιόδρα» u Ο 
οποίος υφίσταται «επίθεση δολοφονίας 
χαρακτήρα» από το Διαδίκτυο u Βρή-
καμε καινούργιο βασιλιά, μ' άλλα λόγια 

u Ελέω Θεού (και όχι ελέω επιστήμης) 
u Μόνο που ο βασιλιάς είναι γυμνός 

u Και τα κυβερνητικά κουρέλια δεν 
πρόκειται να κρύψουν τη γύμνια του 

u Εμείς έχουμε την ικανοποίηση ότι 
του επιτεθήκαμε από την αρχή u Και 
συμβάλαμε στην απομυθοποίησή του 

u Με στοιχεία και όχι με άναρθρες 
κραυγές u Ο Πορδοτέτοιος ζητάει να 
επιβληθεί πρόστιμο στο ΠΑΜΕ για την 
πρωτομαγιάτικη διαδήλωση-σόου u 

Μερικοί ακροδεξιοί-νεοφιλελεύθεροι 

δεν καταλαβαίνουν τίποτα u Ο υπό-
λοιπος αστικός Τύπος, φυσικά, μοίρασε 
συγχαρητήρια u Και respect u Προς 
το προσωπικό προπαγάνδας του Βρού-
τση u Δε χρειάζεται να στέλνετε δυο 
φορές το ίδιο δελτίο Τύπου u Μία από 
το γραφείο Τύπου του υπουργείου και 
μία από το γραφείο Τύπου του Βρούτση 

u Το μόνο που καταφέρνετε είναι να 
μας σπάτε τα νεύρα u Ο δήμαρχος 
Κηφισιάς κατηγόρησε τους δημότες 
του για «ασυλλόγιστα πάρτι» u Ενεκα 
των οποίων το προάστιο της μπουρζου-
αζίας είναι πρώτο σε κρούσματα κατ' 
αναλογία πληθυσμού u Η ελληνική 
μπουρζουαζία διακρινόταν πάντοτε 
και για την αμορφωσιά της u Δυστυ-
χώς, είναι πολύ λίγοι για να υπάρξει 
μια ικανοποιητική… θνησιμότητα u Να 
ρωτήσουμε κάτι; u Ο Παπαγγελό έγινε 
«Ρασπούτιν» κι άρχισε τις ρασπουτινι-
ές μόλις μεταγράφηκε στον ΣΥΡΙΖΑ; u 

Οσο ήταν στη ΝΔ ήταν ένας αγνός και 
άδολος διώκτης του εγκλήματος (ως ει-
σαγγελέας) και προστάτης του έθνους 
(ως διοικητής της ΚΥΠ); u Επίσης, να 
εκφράσουμε την απορία μας σε όσους 
αγανάκτησαν για την αφίσα των Ολυ-
μπιακών του Βερολίνου (1936) που έχει 
στο γραφείο του ο εκ Λαρίσης βιομήχα-
νος παραγωγής (και) μασκών u Τι θέλα-
τε να έχει ένας καραμπινάτος δεξιός; u 

Τον Στάλιν να χαιρετά τις μονάδες του 
Κόκκινου Στρατού στην Κόκκινη Πλα-
τεία, που έφευγαν για να πολεμήσουν 
τους ναζί; u Αυτές τις βάζουμε εμείς 
«οι κομμουνισταί» u Οχι ένας δεξιός 
καπιταλιστής u Ο άλλος στη Σαντορίνη 
έβαλε ξαπλώστρες σε περίβλημα από 
πλεξιγκλάς και περιμένει τους μπιιιπ να 
πάνε να ξαπλώσουν προστατευμένοι u 

Γιατί πρέπει να είσαι εντελώς μπιιιιπ για 
να πας να χωθείς μέσα στο πλεξιγκλάς 
με 42 υπό σκιά u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

•	 Στις	μάσκες	αυξάνεται	η	εγχώρια	παραγωγή,	
αυξάνονται	και	οι	εισαγωγές,	άρα,	έχουμε	επάρκεια,	

ανταγωνισμό	και	πτώση	των	τιμών.	Εάν	χρειαζόταν	διατίμηση,	
εάν	δηλαδή	η	τιμή	της	μάσκας	εκτοξευόταν,	δεν	θα	διστάζαμε,	
για	ιδεολογικούς	λόγους,	να	την	επιβάλαμε.	Φοβόμαστε,	όμως,	
ότι	η	διατίμηση	θα	οδηγούσε	σε	πάγωμα	των	εισαγωγών,	άρα	

έλλειψη.
Αδωνις	Γεωργιάδης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Βρήκαν ευκαιρία
H Boυλή παρέμεινε ανοιχτή, όμως η λειτουργία της ήταν καθα-

ρά τυπική, καθώς είχαν συμφωνήσει να συμμετέχουν ελάχιστοι 
βουλευτές. Παρά ταύτα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη βρήκε την 
ευκαιρία να προωθήσει κρίσιμα νομοσχέδια. Το περιβαλλοντο-
κτόνο νομοσχέδιο του Χατζηδάκη, που το ψήφισαν κιόλας, και 
το έκτρωμα της Κεραμέως, που λόγω των αντιδράσεων συγκρα-
τήθηκαν και το έχουν ακόμα στη «διαβούλευση».

Το νομοσχέδιο του Χατζηδάκη ήθελαν να το ψηφίσουν σε 
άδεια Βουλή αλλά κυρίως σε συνθήκες «κοινωνικού κενού». Η 
συζήτηση μονοπωλούνταν από τα θέματα του κοροναϊού, συ-
γκεντρώσεις απαγορεύονταν να γίνουν, ο κόσμος γενικά είχε 
το μυαλό του αλλού (όχι μόνο στην απειλή της πανδημίας, αλλά 
και στο δυσοίωνο μέλλον). Σ' αυτές τις συνθήκες, ο αδίστακτος 
Χατζηδάκης βρήκε την ευκαιρία να περάσει το περιβαλλοντοκτό-
νο νομοσχέδιό του και ο Μητσοτάκης πήγε στη Βουλή για να τον 
στηρίξει προσωπικά. Οσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, βρήκε την ευκαιρία για 
να κάνει λίγο αντιπολιτευτικό θόρυβο, καθώς σε όλη τη διάρκεια 
του lockdown είχε αφήσει όλη την πρωτοβουλία των κινήσεων 
στον Μητσοτάκη και στους «Τσιόδρες» του.

Στα ειδικά θέματα που εγείρονται μ' αυτό το νομοσχέδιο θα 
αναφερθούμε σύντομα, καθώς η υπερπληθώρα ύλης δεν μας 
επέτρεψε να δημοσιεύσουμε σ' αυτό το φύλλο. Και τότε θα το 
βουλώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ που παριστάνει τον περιβαλλοντικά ευ-
αίσθητο, ενώ σε κρίσιμα θέματα η ΝΔ εφαρμόζει ακριβώς την 
ίδια πολιτική.

Τελειώνουν με Παπαγγελόπουλο
Προτού η Βουλή αρχίσει να λειτουργεί με κάποια κανονικό-

τητα, άρχισαν να επαναλειτουργούν την Προανακριτική Πα-
παγγελόπουλου και διέρρευσαν ότι θα κάνουν διεύρυνση του 
κατηγορητήριου και θα βγάλουν πόρισμα μέχρι τις 30 Ιούνη, 
οπότε η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο προβλεπόμενο δικαστικό 
συμβούλιο που είναι αρμόδιο να κάνει την κύρια ανάκριση και να 
αποφανθεί αν ο Παπαγγελόπουλος πρέπει να παραπεμφθεί στο 
Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 86 του Συντάγματος.

Τη διεύρυνση του κατηγορητήριου ζητούν 30 βουλευτές της 
ΝΔ, οι οποίοι επικαλούνται τις καταθέσεις του Μιωνή και εισαγ-
γελέων που δόθηκαν στην Προανακριτική, τις οποίες όμως αυτοί 
δε θα έπρεπε να γνωρίζουν, αφού η Προανακριτική είναι όργανο 
με δικαστικά καθήκοντα και τα πρακτικά της καλύπτονται από 
το απόρρητο της δικαστικής διαδικασίας. Λεπτομέρειες. Θα τα 
πουν, βέβαια, αυτά οι συριζαίοι, θα δώσει το σόου του και ο ίδιος 
ο Παπαγγελόπουλος, όμως όλα θα θεωρηθούν λεπτομέρειες. Η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει το μιντιακό σύστημα μαζί της. Κι όσο 
το μπουκώνει με παρά τόσο πιο φανατικά θα το έχει μαζί της.

Και γιατί fast track διαδικασίες; Πρώτο για να ξεφορτωθούν 
αυτή την υπόθεση (την οποία, ως γνωστόν, ο Μητσοτάκης δε θέ-
λησε να την πάρει πάνω του) και δεύτερο για να έχουν τα χέρια 
τους λυμένα για εκλογές. Να μην μπορεί κανένας να τους κατη-
γορήσει ότι οδήγησαν την υπόθεση σε παραγραφή (αν μεσολα-
βήσουν εκλογές χωρίς να έχει υπάρξει παραπομπή, επέρχεται 
παραγραφή).

Και τι θα παραδώσουν στα μέλη του δικαστικού συμβουλίου 
(τρεις αρεοπαγίτες και δύο μέλη του ΣτΕ); Τις καταθέσεις που 
μάζεψαν όλον αυτόν τον καιρό και το παραπεμπτικό πόρισμα της 
πλειοψηφίας, που θα στηρίζεται σ' αυτές τις καταθέσεις. Γνωστά 
πράγματα, καθώς έχουν δημοσιευτεί τα πάντα. Ειδικά η κατάθε-
ση Μιωνή, που αποτελεί τη βάση για τη διεύρυνση του κατηγο-
ρητήριου. Και πώς θα ξεπεράσουν τις αντιφάσεις ανάμεσα στις 
καταθέσεις; Π.χ. ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αγγελής 
να καταθέτει ότι από την προϊσταμένη του Ξένη Δημητρίου έμα-
θε τα περί του «Ρασπούτιν» και η τέως εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου να τον διαψεύδει κατηγορηματικά και χωρίς αβρότητα και 
παράλληλα να υπερασπίζεται την Τουλουπάκη και το έργο της; 
Μα δε χρειάζεται να τις ξεπεράσουν. Θα πάρουν μόνο ό,τι τους 
είναι χρήσιμο για να κάνουν πακέτο τον Παπαγγελόπουλο και να 
τον στείλουν στο δικαστικό συμβούλιο των ανώτατων δικαστών, 
για να βγάλουν αυτοί το φίδι από την τρύπα.

Tι θα κάνουν οι πέντε ανώτατοι δικαστές; Θα ξαναπάρουν 
καταθέσεις ή θα μείνουν μόνο σ' αυτές που θα τους παραδώσει 
η Προανακριτική της Βουλής; Αγνωστο. Αγνωστος είναι και ο 
τελικός χειρισμός τους. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη φορά δε θα δι-
κάσουν τον Ακη ή τον Γιάννο, αλλά έναν πρώην συνάδελφό τους. 
Εκτός αν ο Παπαγγελόπουλος τους είναι μισητός (όχι για λόγους 
δικαιοσύνης, αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν με τις κλίκες 
που λειτουργούν στο εσωτερικό του δικαστικού μηχανισμού). 
Αν έπρεπε οπωσδήποτε να βάλουμε στοίχημα, θα ποντάραμε 
σε μια μη παραπομπή λόγω αμφιβολιών, που τους απεμπλέκει 
όλους. Αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να στοιχηματήσουμε. Θα 
περιμένουμε και θα δούμε.

Εκείνο που θεωρούμε «σιγουράκι» είναι πως μέχρι να φύγει η 
υπόθεση για τους δικαστές θα ζήσουμε μερικές ακόμα λαμπρές 
στιγμές ανούσιας (και παραπλανητικής σε σχέση με την ουσία 
του σκανδάλου) δικομματικής σκανδαλολογίας.

Στα ζάρια η δημόσια υγεία με 
διακύβευμα (και) τις εκλογές

Αν ήσασταν ο Μητσοτά-
κης και σας είχε πιστωθεί 

«επιτυχής αντιμετώπιση της 
πανδημίας», ενώ ταυτόχρονα 
αντιμετωπίζατε μια περίοδο 
βαθιάς καπιταλιστικής ύφε-
σης, στη διάρκεια της οποίας 
θα πρέπει να πάρετε σκληρά 
αντεργατικά μέτρα και πρό-
σθετα μέτρα λιτότητας, δε θα 
σκεφτόσασταν τις εκλογές; 
Αν ξέρατε ότι οι επόμενες 
εκλογές θα γίνουν με απλή 
αναλογική, οπότε -και πρώτος 
να βγείτε- θα χρειαστεί να 
πάτε σε επαναληπτικές εκλο-
γές, ώστε να ισχύσει ο δικός 
σας εκλογικός νόμος, δε θα 
αναζητούσατε τον κατάλληλο 
χρόνο για να πάτε σε εκλογές 
το ταχύτερο δυνατό;

Μην μας πείτε ότι η κυβέρ-
νηση και ο ίδιος ο Μητσοτά-
κης διαψεύδουν το σενάριο 
των πρόωρων εκλογών. Μόνο 
αφελής πολιτικά θα πίστευε ότι 
θα μπορούσαν να βγουν και να 
πουν «ναι, σκεφτόμαστε να πά-
με σε εκλογές». Θα ήταν σαν 
να πρόσφεραν την πρωτοβου-
λία στα χέρια της αντιπολίτευ-
σης. Για μας είναι περισσότερο 
από βέβαιο ότι ο Μητσοτάκης 
δε σκέφτεται τίποτ' άλλο εκτός 
από το να βρει ένα «παράθυ-
ρο» να κάνει εκλογές. Θα τις 
έκανε ακόμα και τώρα, αν δε 
φοβόταν αναζωπύρωση της 
διασποράς του κοροναϊού, 
καθώς η έξοδος από την καρα-
ντίνα γίνεται στα τυφλά, χωρίς 
μηχανισμό επιδημιολογικής 
επιτήρησης που να στηρίζεται 
στην πραγματοποίηση μαζικών 
τεστ στον πληθυσμό. 

Αν το καλοκαίρι εξελιχθεί 
χωρίς επιδημική έξαρση, τότε 
το δίμηνο Σεπτέμβρη-Οκτώ-
βρη είναι ιδανικό για διπλές 
εκλογές, καθώς η κυβέρνηση 
θα έχει πιστωθεί την «εθνική 
νίκη», ενώ θα αναμένεται το 
δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Τι θα πιστωθεί η κυβέρνηση; 
Αυτό που ήδη χτίζει όλο αυτό 
το διάστημα: το σχετικά μικρό 
αριθμό θανάτων από CoviD-19 
στη χώρα μας. Σχετικά μικρό 
σε σχέση με τις χώρες της 
δυτικής και κεντρικής Ευρώ-
πης και όχι με τις βαλκανικές 
χώρες. Αυτό είναι ένα αντικει-
μενικό γεγονός, όμως η εικό-
να θα ήταν διαφορετική, αν ο 
επιδημιολογικός χειρισμός δεν 
αφηνόταν εν λευκώ στα χέρια 
της κυβέρνησης, η οποία έβα-
λε μπροστά τον Τσιόδρα, τον 
οποίο φρόντισαν να αγιοποι-
ήσουν τα αστικά ΜΜΕ (που η 
κυβέρνηση «μπούκωσε» τους 
ιδιοκτήτες τους με 20 εκατ. 
ευρώ ζεστό χρήμα, χώρια ένα 
σωρό άλλες αβάντες που κι 
αυτές μεταφράζονται σε χρή-
μα). 

Αν ψάξετε στην ιστοσελίδα 
μας, θα βρείτε μια καθημε-

ρινή συστηματική πολεμική 
στον Τσιόδρα και την κυβέρ-
νηση, από επιστημονική άπο-
ψη. Μια πολεμική που από τη 
μια αποσκοπούσε στη λήψη 
μέτρων για τον περιορισμό 
της διασποράς του κοροναϊού 
και από την άλλη απαιτούσε τη 
στήριξη του δημόσιου συστή-
ματος υγείας. Εμείς είμαστε 
πεπεισμένοι ότι η σχετικά καλή 
εικόνα που παρουσίασε η χώ-
ρα μας ήταν περισσότερο απο-
τέλεσμα τυχαίων παραγόντων 
(όπως συνέβη και στη Βουλγα-
ρία, την Αλβανία, την Κροατία 
και αλλού) παρά στην ύπαρ-
ξη κάποιου σχεδίου το οποίο 
εφαρμόστηκε με ακρίβεια και 
κατόπιν ενδελεχούς μελέτης. 
Αυτό δεν είναι ένα αυθαίρετο 
συμπέρασμα. Το αποδείξαμε 
με επάρκεια. Και είμαστε σί-
γουροι ότι οι θάνατοι θα ήταν 
λιγότεροι, αν υπήρχε έγκαιρη 
σχεδιασμένη παρέμβαση, με 
κριτήριο τη δημόσια υγεία και 
όχι τη δαπάνη του κρατικού 
προϋπολογισμού και τα κέρδη 
των καπιταλιστών. Ευτυχώς 
για τον ελληνικό λαό, η αρχική 
«αφανής» διασπορά του ιού 
ήταν μικρή στη χώρα μας (σε 
σχέση με τις ιμπεριαλιστικές 
χώρες της Ευρώπης, με το τε-
ράστιο «άνοιγμα» στις αερο-
πορικές μεταφορές) και έτσι η 
μερική καραντίνα λειτούργησε 
αποτελεσματικότερα.

Η κυβέρνηση, όμως, κατά-
φερε να περάσει την ψευδή 
εικόνα του σχεδίου, που τάχα 
εκπόνησαν ο Τσιόδρας και η 
παρέα του και αυτή εφάρμοζε 
(με τον Χαρδαλιά στην πρώτη 
γραμμή). Και δε δυσκολεύτηκε 
καθόλου να το πετύχει αυτό, 
όχι μόνο επειδή είχε στο πλευ-
ρό της τα αστικά ΜΜΕ, αλλά 
και επειδή δεν αρθρώθηκε κα-
θόλου αντιπολιτευτικός λόγος 
στο επιστημονικό επίπεδο, στο 
επίπεδο της αντιμετώπισης της 
πανδημίας και της προετοιμα-
σίας για τον επόμενο κύκλο 
της (που οι επιστήμονες σε 
όλο τον κόσμο τον θεωρούν 
σίγουρο).

Ο ΣΥΡΙΖΑ διακήρυξε από 
την αρχή (με τον πρώην υπουρ-
γό και νυν αρμόδιο τομεάρχη 
Ξανθό), πως ο Τσιόδρας είναι ο 
ιδανικός και πως αυτόν θα το-
ποθετούσε επικεφαλής και μια 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο Περισ-
σός τα ίδια. Δε φιλοτέχνησε 
αγιογραφία του Τσιόδρα, αλλά 
τον άφησε εκτός κριτικής (ακό-
μα και την περασμένη Πέμπτη, 
ο «παντογνώστης» Μπογιόπου-
λος έλεγε από τη ραδιοφωνική 
εκπομπή του ότι… το βιογραφι-
κό του Τσιόδρα φτάνει για να 
τυλίξει όλους τους εξυπνά-
κηδες, παραδεχόμενος απλά 
ότι ο επιστήμονας έκανε και 
κάποια λάθη!). Για την «εκτός 
των τειχών» Αριστερά δε μιλά-

με. Ποτέ αυτά τα ζητήματα δεν 
ήταν το φόρτε της. Το περισσό-
τερο που έφτασε ήταν η διεκδί-
κηση ενίσχυσης του δημόσιου 
συστήματος υγείας, που είναι 
σωστό αίτημα μεν (κι εμείς το 
προβάλαμε με όλες μας τις 
δυνάμεις), διακριτό δε από την 
αντιμετώπιση μιας πανδημίας.

Υπάρχει μήπως εφαρμο-
σμένη ιατρική επιστήμη χωρίς 
ταξικό πρόσημο; Υπάρχει περί-
πτωση να γίνει διαχείριση παν-
δημίας, που απαιτεί lockdown 
και τεράστιες κρατικές δαπά-
νες, χωρίς ταξικό πρόσημο; 
Οταν αφήνεις μια κυβέρνηση 
και μια ομάδα γιατρών, που 
αυτή επέλεξε και τοποθέτη-
σε για να λειτουργήσουν ως 
επιστημονική ασπίδα της, στο 
απυρόβλητο, τότε παίζεις το 
παιχνίδι της κυβέρνησης. Οχι 
μόνο το πολιτικό της παιχνίδι 
(που για μας είναι το λιγότερο), 
αλλά το παιχνίδι της σε βάρος 
της δημόσιας υγείας.

Κάποια στιγμή, ιδιαίτερα με-
τά το πασχαλιάτικο διάγγελμα 
του Μητσοτάκη, στο οποίο εμ-
φανίστηκε ως ο αυτοκράτορας 
που έσωσε το λαό του, στον 
ΣΥΡΙΖΑ σιγουρεύτηκαν ότι 
πάει για εκλογές. Πού να του 
κάνουν κριτική, όμως; Ευτυχώς 
που τους προέκυψε το σκάν-
δαλο της τηλε-«κατάρτισης» 
για να παίξουν για λίγο. Από 
τη στιγμή, όμως, που ο Μη-
τσοτάκης το πήρε πίσω, είχε 
ένα σωρό άλλα θέματα για να 
ισοφαρίσει τη ζημιά. Μπορεί 
να το λέει και να το ξαναλέει 
ο Τσίπρας, όμως η πολιτική 
κερδοφορία του έχει πλέον 
εξαντληθεί. Γι' αυτό και ήταν 
αξιοθρήνητη η εμφάνιση του 
Τσίπρα στην προ ημερήσιας 
διάταξης συζήτηση στις 30 
Απρίλη, στην οποία έφτασε 
στο σημείο να κατηγορεί τον 
Μητσοτάκη για… αγνωμοσύ-
νη, επειδή δεν αναγνωρίζει τη 
στήριξη που του προσέφερε η 
αντιπολίτευση, δηλαδή ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ!

Μ' αυτή την αναφορά αλλά 
και με την εξύμνηση της ΕΕ 
(που ο Μητσοτάκης κακώς 
δεν ακολουθεί τις… γενναίες 
αναπτυξιακές κατευθύνσεις 
της!), ο Τσίπρας παρέδωσε 
για μια ακόμα φορά τα δια-
πιστευτήριά του στην αστική 
τάξη, ντόπια και ξένη. Εδωσε 
όρκο πίστης στο καπιταλιστι-
κό σύστημα. Και από πολιτική 
άποψη έδειξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
θα κινηθεί με βάση την τακτι-
κή του «ώριμου φρούτου». Οχι 
μετωπική αντιπαράθεση με 
την κυβέρνηση, όχι «πεζοδρό-
μιο», αλλά αναμονή μέχρι η πο-
λιτική φθορά της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη να οδηγήσει ξανά 
τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνητική 
εξουσία.

Ακόμα και στα ζητήματα της 

οικονομικής πολιτικής η αντι-
πολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν 
τεχνοκρατικού επιπέδου, γε-
μάτη φλυαρίες για τη «μεσαία 
τάξη» και τα «εμπροσθοβαρή 
μέτρα», με απόλυτο σεβασμό 
στο μετα-μνημονιακό καθε-
στώς που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχει συμφωνήσει. Αυτός ο 
τομέας είναι και η ελπίδα του. 
Αλλά και ο λόγος που κάνει 
τον Μητσοτάκη να βιάζεται 
για εκλογές. Γιατί το δάφνινο 
στεφάνι του «θριαμβευτή επί 
του κοροναϊού» εύκολα θρυμ-
ματίζεται στην αμείλικτη πραγ-
ματικότητα της καπιταλιστικής 
ύφεσης, που θα απαιτήσει πρό-
σθετα αντεργατικά και αντιλα-
ϊκά μέτρα, ενώ ταυτόχρονα θα 
πλήξει πρώτη-πρώτη τη «βαριά 
βιομηχανία της χώρας» τον 
τουρισμό. Και δεν αναφερόμα-
στε στους μεγαλοξενοδόχους, 
που θα σταθούν δίπλα στην 
κυβέρνηση επειδή θα τους 
«ταΐσει» για να επανέλθουν 
πιο δυνατοί, αλλά σε δεκάδες 
χιλιάδες «μικρούς» του χώρου, 
που αποτελούν και μια εκλογι-
κή μάζα ΟΦΑ (όπου φυσάει ο 
άνεμος). Επειδή ο Μητσοτά-
κης το ξέρει αυτό, παράτησε 
τα διαγγέλματα κι έπιασε τις 
ρούγες. Βόλτα στο Παγκράτι 
με μουτσούνα, πρόδρομος της 
«ιδιόμορφης» προεκλογικής 
περιόδου που ετοιμάζει.

Το αν θα του βγει είναι άλλη 
ιστορία. Πολλές φορές παρεμ-
βαίνουν απρόβλεπτοι παράγο-
ντες που χαλάνε τα καλύτερα 
σχέδια. Γιατί δεν είναι μόνο η 
καπιταλιστική ύφεση, είναι και 
η υγειονομική κρίση που ακό-
μα δεν έχει περάσει. Ενα φού-
ντωμα της πανδημίας μπορεί 
να χαλάσει κάθε πολιτικό σχε-
διασμό. Μια μεταστροφή της 
κοινωνικής συμπεριφοράς μέ-
σα στο καλοκαίρι, εξαιτίας του 
βυθίσματος του τουρισμού, 
από τον οποίο τόσος κόσμος 
περιμένει να ζήσει (μεσοαστοί, 
μικροαστοί και δεκάδες χιλιά-
δες εργάτες), μπορεί επίσης 
να χαλάσει το πολιτικό σχέδιο 
του Μητσοτάκη, αν δεν μπο-
ρέσει να πετάξει κάποια «ανε-
κτά» ψίχουλα.

Ολ' αυτά τα σημειώνουμε 
για να χτυπήσουμε το καμπα-
νάκι του κινδύνου. Του κινδύ-
νου από το διαφαινόμενο ξε-
στράτισμα. Γιατί είναι ξεστρά-
τισμα να αρχίσουν οι εργάτες 
και οι εργαζόμενοι μικροαστοί 
να ασχολούνται με τις πολιτι-
κές καντρίλιες της ΝΔ, του 
ΣΥΡΙΖΑ και των υπόλοιπων 
αστικών κομμάτων, αντί να 
βάλουν ταξική σφραγίδα στις 
εξελίξεις, με διεκδικήσεις υπέρ 
των δικών τους συμφερόντων 
και με αγώνες που θα απαιτούν 
την ικανοποίηση αυτών των δι-
εκδικήσεων.
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ΗΠΑ: Η κρίση είναι γέννημα θρέμμα του 
καπιταλισμού και όχι του κοροναϊού

Οι εποχές που ο Τραμπ πανηγύριζε 
για την επίπλαστη ευμάρεια της 

αμερικάνικης οικονομίας ανήκουν 
πλέον στη σφαίρα των… παραμυθιών 
του παρελθόντος. Τώρα, με τον πιο 
επίσημο τρόπο, η αμερικάνικη οικο-
νομία ξεκινά την κατρακύλα, αφού το 
ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου αυτού του 
χρόνου μειώθηκε κατά 4,8%, σύμφω-
να με το δελτίο Τύπου για την πορεία 
του αμερικάνικου ΑΕΠ του Γραφείου 
Οικονομικής Πολιτικής (Bureau of 
Economic Analysis – BEA), το οποίο 
ανήκει στο υπουργείο Εμπορίου των 
ΗΠΑ (βλ. https://www.bea.gov/news/
blog/2020-04-29/gross-domestic-
product-first-quarter-2020). 

Για να έχετε μέτρο σύγκρισης, το 
πρώτο τρίμηνο του 2008 (όταν ξε-
κινούσε η προηγούμενη περιοδική 
οικονομική κρίση που κράτησε πάνω 
από έναν χρόνο) το ΑΕΠ είχε μειωθεί 
κατά 2.3%, με τη μέγιστη μείωσή του 
να σημειώνεται το τέταρτο τρίμηνο 
του 2008, όταν η κρίση είχε βαθύνει 
κατακρημνίζοντας το ΑΕΠ κατά 8.4%!

Η «ανάκαμψη» που επέστρε-
ψε δεν ήταν μόνο αναιμική αλλά 
και με υψηλή ανεργία (βλ. http://
www.eksegersi.gr/issue/624/
Διεθνή/8304.«Ανάκαμψη»-με-ανερ-
γία-στα-ύψη), που διατηρήθηκε σε 
υψηλά για τις ΗΠΑ επίπεδα μέχρι 
το 2014. Στο σημείο αυτό θα θέλα-
με να σημειώσουμε ότι η ανεργία 
στις ΗΠΑ καλύπτεται πίσω από την 
εκτεταμένη εφαρμογή της μερικής 
απασχόλησης αλλά και του αποκλει-
σμού πολλών ατόμων από το εργα-
τικό δυναμικό, παρά το γεγονός ότι 
θέλουν να εργαστούν. Τα άτομα αυτά 
ήταν 5.2 εκατομμύρια τον Μάρτη του 
2020 (βλ. https://www.bls.gov/web/
empsit/cpseea38.htm), αριθμός ίσος 
με τα τρία τέταρτα του συνόλου των 
ανέργων! 

Τώρα η ανεργία έχει εκτιναχθεί 
σε δυσθεώρητα ύψη, με πάνω 
από 30 εκατομμύρια Αμερικά-
νους τις τελευταίες έξι βδομά-
δες να υποβάλλουν αίτημα για 
επίδομα ανεργίας (βλ. https://
edition.cnn.com/2020/04/30/
economy/unemployment-benefits-
coronavirus/index.html). Ετσι, η ανερ-
γία, που τον Μάρτη αυξήθηκε από το 
3.5% στο 4.4%, με πάνω από 1.3 εκα-
τομμύρια άτομα να περνούν το κατώ-
φλι της (σημειώνοντας τη μεγαλύτερη 
ποσοστιαία αύξηση από το 1975, όπως 
μας πληροφορεί το Γραφείο Εργατι-
κής Στατιστικής των ΗΠΑ βλ. https://
www.bls.gov/news.release/empsit.
nr0.htm), θα σκαρφαλώσει σε ποσο-
στά ρεκόρ, που ιστορικά ίσως να μην 
τα έχουμε ξαναδεί ως τώρα! Το «κα-
μάρι» του Τραμπ, η μειωμένη ανεργία, 
έγινε σκόνη μέσα σε δυο μόλις μήνες.

Τα παπαγαλάκια του Τραμπ έχουν 
έτοιμο το επιχείρημα, που ακούει στη 
μαγική λέξη «κοροναϊός». Οταν επα-
νεκκινήσει η οικονομία, τότε όλα θα 
φτιάξουν!

Ομως, η κρίση διαφαινόταν ήδη 
από τις αρχές του 2019, όταν από το 
δεύτερο τρίμηνο του έτους οι ακαθά-
ριστες εγχώριες επενδύσεις ξεκίνη-
σαν να συρρικνώνονται, κι έκτοτε 

συρρικνώνονται συνεχώς, όπως δεί-
χνει η τελευταία έκθεση του Γραφεί-
ου Οικονομικής Πολιτικής για το ΑΕΠ 
(βλ. https://www.bea.gov/system/
files/2020-04/gdp1q20_adv_2_0.pdf). 

Η μεγάλη μείωση (της τάξης του 
-7.6%) των καταναλωτικών δαπανών 
(κυρίως των υπηρεσιών), το πρώτο τρί-
μηνο του έτους, έδωσε τη χαριστική 
βολή στο αμερικάνικο ΑΕΠ. Προκει-
μένου να τις αυξήσει, η αμερικάνικη 
κυβέρνηση πήρε την απόφαση, στα 
τέλη του Μάρτη, να δώσει 1.200 δο-
λάρια σε κάθε άτομο με ατομικό εισό-
δημα κάτω των 75 χιλιάδων δολαρίων 
το χρόνο και 500 δολάρια για κάθε 
παιδί (βλ. https://www.whitehouse.
gov/briefings-statements/president-
donald-j-trump-providing-economic-
relief-american-workers-families-
businesses-impacted-coronavirus/). 
Οπως μας πληροφορεί το CNN (βλ. 
https://edition.cnn.com/2020/05/01/
politics/stimulus-checks-get-my-
payment-status-not-available/index.
html), η αμερικάνικη εφορία έχει 
ήδη καταθέσει τα χρήματα σε 122 
εκατομμύρια Αμερικανούς, με το 
συνολικό ποσό να φτάνει τα 207 
δισ. δολάρια, δηλαδή τα τρία τέταρ-
τα περίπου από το σύνολο των 290 
δισ. δολαρίων που υποσχέθηκε ότι 
θα δώσει. Ποσό που όπως γράψαμε 
σε προηγούμενο σημείωμά μας (βλ. 
http://www.eksegersi.gr/issue/2020/
Διεθνή/35324.Ιμπεριαλιστικός-κυνι-
σμός-και-ταξική-«διάσωση») αντιστοι-
χεί μόλις στο 12.4% του συνόλου του 
πακέτου διάσωσης των 2.3 τρισ. δο-
λαρίων! Πάνω από το μισό αυτού του 
πακέτου θα πάει απευθείας στους 
καπιταλιστές, είτε με τη μορφή δα-
νείων, είτε με τη μορφή επιχορηγήσε-
ων, είτε με μειώσεις φόρων.

Η μείωση των καταναλωτικών δα-
πανών κατά 239 τρέχοντα δισ. δο-
λάρια, το πρώτο τρίμηνο του 2020, 
φαίνεται ότι μπορεί να αντισταθμι-
στεί από τα 290 δισ. που θα δώσει 
η αμερικάνικη κυβέρνηση. Επίσης, 
η αύξηση των αποταμιεύσεων κατά 
δύο ποσοστιαίες μονάδες (από το 
7.6% στο 9.6% του διαθέσιμου εισο-
δήματος) δείχνει πως, όταν γίνει η 
περίφημη «επανεκκίνηση», υπάρχουν 
περιθώρια για αύξηση των καταναλω-
τικών δαπανών, άρα και του ΑΕΠ.

Ωστόσο, τα 290 δισ. δολάρια η 
αμερικάνικη κυβέρνηση θα τα δώσει 
εφάπαξ. Αν η κρίση βαθύνει, τότε 
αυτά τα λεφτά δε θα μπορέσουν να 
καλύψουν τις καταναλωτικές ανά-
γκες των αμερικάνικων νοικοκυριών, 

δεδομένου μάλιστα ότι οι τιμές των 
αγαθών αυξάνονται διαρκώς (κατά 
1.6% αυξήθηκε ο δείκτης τιμών κα-
ταναλωτή για το πρώτο τρίμηνο του 
2020, παρά τη ραγδαία πτώση της 
κατανάλωσης). Θα βάλει το χέρι στην 
τσέπη η κυβέρνηση να δώσει κι άλλα 
λεφτά στους αμερικάνους καταναλω-
τές; Δύσκολο το βλέπουμε.

Από την άλλη, κανείς δεν μπορεί 
να γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η κα-
τάσταση με τον εμπορικό πόλεμο 
ΗΠΑ-Κίνας, αλλά ούτε και η οικονομι-
κή κρίση στις υπόλοιπες χώρες. Αρα, 
δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά 
πόσο θα ανακάμψουν οι αμερικάνι-
κες εξαγωγές (που το πρώτο τρίμηνο 
έπεσαν κατά ένα διόλου ευκαταφρό-
νητο ποσοστό, της τάξης του 8.7%). 
Θα πρέπει να έχουμε επίσης υπόψη 
μας, ότι οι εισαγωγές ήδη είχαν αρ-
χίσει να μειώνονται από το τέταρτο 
τρίμηνο του 2019 (κατά 8,4%), πριν 
καταποντιστούν στο πρώτο τρίμηνο 
του 2020 (μειούμενες κατά 15.3%). 
Πράγμα που δείχνει ότι ο κόσμος 
δεν είχε αρκετά χρήματα για να 
αγοράσει εισαγόμενα προϊόντα, τα 
οποία λόγω των δασμών ήταν επό-

μενο να ακριβύνουν. Από πλευράς 
ΑΕΠ, η μείωση των εισαγωγών συνει-
σφέρει στην αύξησή του, αφού όσο 
αυξάνονται οι εισαγωγές τόσο μειώ-
νεται το ΑΕΠ (στο ΑΕΠ συμμετέχει η 
διαφορά: εξαγωγές μείον εισαγωγές). 
Ομως, με τη μείωση των εισαγωγών, 
δε σημαίνει αυτόματα ότι ο παραγό-
μενος πλούτος γίνεται μεγαλύτερος. 
Ας σταθούμε λίγο σ’ αυτό.

Σύμφωνα με την έκθεση του BEA 
για το ΑΕΠ, που αναφέραμε παρα-
πάνω, η μείωση του ΑΕΠ το πρώτο 
τρίμηνο του 2020 ήταν 234,1 εκατομ-
μύρια δολάρια (έτους 2012, δηλαδή 
προσαρμοσμένα βάσει του πληθωρι-
σμού από το 2012 μέχρι σήμερα). Η 
μείωση αυτή ήταν ίση με το 1.2% του 
ΑΕΠ του προηγούμενου τριμήνου 
(19,22 τρισ. δολάρια) και μετρούμενη 
σε ετήσια βάση ίση με το 4.8% (πολ-
λαπλασιάζοντας επί 4 το 1.2%, αφού 
ο χρόνος έχει τέσσερα τρίμηνα). Ετσι, 
προκύπτει το -4,8% που αναφέρει το 
Γραφείο Οικονομικής Πολιτικής για 
το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 
2020 και πάντοτε έτσι μετράνε τη 
μεταβολή του ΑΕΠ (ανάγοντάς την 
σε ετήσια βάση).

Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 140,1 
δισ.δολάρια (επίσης έτους 2012). 
Ομως, όπως είπαμε παραπάνω, η μεί-
ωση των εισαγωγών αυξάνει το ΑΕΠ. 
Αν οι εισαγωγές δεν είχαν μειωθεί 
καθόλου, τότε η μείωση του ΑΕΠ δε 
θα ήταν 234,1 εκατομμύρια δολάρια, 
αλλά 140,1 εκατομμύρια δολάρια πα-
ραπάνω, δηλαδή 374,1 εκατομμύρια 
δολάρια, γιατί -όπως είπαμε παρα-
πάνω- στο ΑΕΠ μπαίνει η διαφορά 
εξαγωγές μείον εισαγωγές. Το ΑΕΠ 
θα εμφανιζόταν, επομένως, μειωμέ-
νο κατά 1.95% σε σχέση με το προ-
ηγούμενο τρίμηνο, δηλαδή -7.8% σε 

ετήσια βάση! Θα αναρωτηθεί κανείς: 
τελικά πόσο μειώθηκε το ΑΕΠ, 4,8% 
ή 7,8%; Σύμφωνα με τον ορισμό του 
ΑΕΠ, αυτό μειώθηκε κατά 4,8%, όμως 
ο παραγόμενος πλούτος (έστω όπως 
τον μετρούν οι επίσημες στατιστικές) 
μειώθηκε κατά 7,8%, χωρίς να λαμβά-
νουμε υπόψη την εξέλιξη των εισαγω-
γών, αφού η μείωση των εισαγωγών 
δεν έχει σχέση με τον παραγόμενο 
πλούτο στη χώρα και αποκρύπτει την 
πραγματική του μείωση (όταν αυτές 
συρρικνώνονται), που είναι μεγαλύτε-
ρη από όση εμφανίζεται.

Τέλος, η μεγάλη βουτιά των διε-
θνών τιμών του πετρελαίου έχει ση-
μαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην 
παραγωγή του σχιστολιθικού πετρε-
λαίου στις ΗΠΑ, το οποίο έχει μεγάλο 
κόστος εξόρυξης. Αν σκεφτούμε ότι 
σύμφωνα με το Αμερικάνικο Πετρε-
λαϊκό Ινστιτούτο (API), το 8% του 
αμερικάνικου ΑΕΠ προέρχεται από 
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο 
(βλ. https://www.api.org/news-policy-
and-issues/taxes/oil-and-natural-gas-
contribution-to-us-economy-fact-
sheet), η εξέλιξη των διεθνών τιμών 
του πετρελαίου είναι ένας αξιοσημεί-
ωτος παράγοντας που επηρεάζει την 
αμερικάνικη οικονομία. 

Πόσο θα βαθύνει η κρίση κανείς 
δεν μπορεί να προβλέψει, όμως σί-
γουρα θα οξυνθεί, αναδεικνύοντας 
για μία ακόμα φορά τις αξεπέραστες 
αντιθέσεις του παγκόσμιου καπιταλι-
σμού, που καταστρέφει τη σημαντι-
κότερη παραγωγική δύναμη της κοι-
νωνίας: τον εργαζόμενο άνθρωπο. 
Δυστυχώς, το έργο το έχουμε ξαναδεί 
και θα το ξαναβλέπουμε όσο υπάρχει 
καπιταλισμός στον πλανήτη. Δεν είναι 
γέννημα θρέμμα του κοροναϊού, αλλά 
του καπιταλισμού. 

Θηλυκός Μπίσμαρκ
O «γερμανός Τσιόδρας» (λέμε τώρα) Κριστιάν Ντρόστεν 

της πλέκει το εγκώμιο. Η Μέρκελ, λέει, επειδή είναι φυσικός, 
πιάνει πουλιά στον αέρα. Καταλαβαίνει αμέσως τους αριθ-
μούς, σε αντίθεση με άλλους πολιτικούς. Γι’ αυτό και πήρε 
τις σωστές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημί-
ας. Ο πολιτικός της σύμμαχος Χορστ Ζεεχόφερ, υπουργός 
Εσωτερικών και πρώην ηγέτης της ακροδεξιάς βαυαρέζικης 
Χριστιανοκοινωνικής Ενωσης (CSU), ο οποίος δεν είχε και 
τις καλύτερες σχέσεις μαζί της και συχνά συγκρούστηκαν 
ακόμα και δημόσια, δηλώνει ότι η καγκελάριος τα πήγε πε-
ρίφημα, γι’ αυτό και δεν εκπλήσσεται που τελευταία ακούει 
ολοένα και πιο συχνά το σενάριο της «πέμπτης φοράς».

Αν η Μέρκελ, που βρισκόταν σε πορεία πολιτικής συντα-
ξιοδότησης (έχει δηλώσει ότι με τη λήξη της τρέχουσας 
κυβερνητικής θητείας της θα εγκαταλείψει οριστικά την 
πολιτική) διεκδικήσει και πέμπτη θητεία και τα καταφέρει 
σ’ αυτό, δε θα έχει ξεπεράσει σε διάρκεια μόνο τους μετα-
πολεμικούς χριστιανοδημοκράτες καγκελάριους Κόνραντ 
Αντενάουερ και Χέλμουτ Κολ, αλλά και τον «σιδηρούν κα-
γκελάριο» Οτο φον Μπίσμαρκ (18 συνεχή χρόνια ως πρωθυ-
πουργός της Πρωσίας αρχικά, στη συνέχεια ως καγκελάριος 
της Βόρειας Γερμανικής Συνομοσπονδίας και τέλος ως κα-
γκελάριος της Γερμανικής Αυτοκρατορίας).

Σε συνθήκες κρίσης, τα ιμπεριαλιστικά κράτη έχουν 
ανάγκη από στιβαρούς ηγέτες. Αν μπορούν –όπως στην 
περίπτωση του Μπίσμαρκ και της Μέρκελ- να συνδυάζουν 
σκληρότητα και κοινωνική δημαγωγία (η πολιτική του Μπί-
σμαρκ έχει μείνει στην Ιστορία με το χαρακτηρισμό «ατσά-
λινη γροθιά σε βελούδινο γάντι»), ακόμα καλύτερα για την 
αστική τάξη.

Ο κοροναϊός τους έλειπε…
Στις ΗΠΑ, εκτός από την κρίση, η οποία είχε ήδη κάνει 

την απειλητική εμφάνισή της, έχουν και εκλογές. Οπότε 
η πανδημία και η διαχείρισή της μπλέχτηκε αναγκαστικά 
στο πολιτικό παιχνίδι. Ο,τι γίνεται και ό,τι λέγεται μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί από τον αντίπαλο. Τα επιτελεία των 
προεκλογικών εκστρατειών είναι μονίμως στην τσίτα.

Ο Τραμπ στην αρχή την είδε επιδημιολόγος και λοι-
μωξιολόγος, προτείνοντας ο ίδιος τις απαραίτητες… 
θεραπείες. Πότε πρότεινε την προληπτική κατανάλωση 
χλωροκίνης, ώστε να γίνουν όλοι οι Αμερικάνοι ντούροι 
απέναντι στον κοροναϊό και πότε πρότεινε θεραπεία με 
συνδυασμό ενός ενέσιμου κοκτέιλ ισοπροπυλικής αλκο-
όλης και… σολάριουμ. Είδαν τον αντίκτυπο οι επιτελείς 
του και τον μάζεψαν, κόβοντάς του τις συνεντεύξεις 
Τύπου. Επειδή, όμως, είδαν ότι η ζημιά μάλλον είχε 
γίνει, σχεδίασαν άλλη προπαγανδιστική καμπάνια: για 
τον κοροναϊό φταίει η Κίνα, που τον παρασκεύασε σε 
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εργαστήριο στη Γουχάν. Οι θεωρίες συνωμοσίας έλκουν το κοινό 
που ψηφίζει τον Τραμπ. Εκτός από το συνωμοσιολογικό στοιχείο, 
ο Τραμπ μπορεί να φανεί και σαν μεγάλος ηγέτης, αφού τα είχε 
ήδη βάλει με την Κίνα ξεκινώντας εμπορικό πόλεμο. 

Για να γίνουν όλ' αυτά πιο πιστευτά (επειδή ο Τραμπ έχει και 
λίγο τη φήμη του καραγκιόζη), επιστρατεύτηκε και ο «σοβαρός» 
Μάικ Πομπέο (έχει και ειδικότητα ως πρώην διοικητής της CIA), 
που επιβεβαίωσε ότι ο κοροναϊός «ξέφυγε» από κινέζικο εργα-
στήριο. Προσπαθούν πλέον να περιορίσουν την πολιτική ατζέντα 
σ' αυτό το θέμα (και στην προέκτασή του: τους «ξέφυγε» ο ιός 
των Κινέζων ή το έκαναν επίτηδες, για να πλήξουν τη Δύση, αφού 
πρώτα θυσίασαν μερικές χιλιάδες δικούς τους;), στο οποίο οι 
Δημοκρατικοί δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Ξεσηκώθηκαν, βέ-
βαια, κάποιοι επιστήμονες, με πρώτο τον Φάουτσι, αλλά αυτοί 
δεν είναι πολιτικοί.

Οι Δημοκρατικοί, από την άλλη, έχουν τα δικά τους. Βλέπουν 
ότι η ευκαιρία να ξανακερδίσουν το Λευκό Οίκο, κόβοντας τη 
δεύτερη θητεία του Τραμπ, είναι να συσπειρωθούν γύρω από 
τον Μπάιντεν, όμως άλλο Ομπάμα και άλλο Χίλαρι. Ο Ομπάμα 
μπορεί να επηρεάσει κόσμο, η Χίλαρι δεν μπορεί να επηρεάσει 
κανέναν πέρα από τους στενούς της συνεργάτες. Ασε που πολλοί 
υποψιάζονται ότι θέλει να είναι η αντιπρόεδρος του Μπάιντεν και 
φτύνουν τον κόρφο τους.

Τελευταίο κατόρθωμα της μάνταμ Κλίντον η φωτογραφία που 
ανέβασε στο twitter, χωρίς μέικαπ και χωρίς κοστούμι, όπως 
έγραφε, με μια μάσκα στα μούτρα που καλεί τους Αμερικανούς 
να ψηφίσουν. Το twitter πήρε φωτιά, τα «τρολ» των Ρεπουμπλικα-
νών βρήκαν ευκαιρία να θυμίσουν πόσο «τοξική» είναι η Χίλαρι  
και το επιτελείο του Μπάιντεν τρέχει να πείσει την κυρία να μα-
ζευτεί γιατί κάνει ζημιά. Ισως ήταν η κίνηση που της έφραξε το 
δρόμο για την αντιπροεδρία.

Εντονη δυσοσμία σκανδάλου αποπνέει 
η υπόθεση με τον επικεφαλής τμήμα-

τος προμηθειών του βρετανικού ΕΣΥ, ο 
οποίος είχε στήσει παράλληλη ιδιωτική 
επιχείρηση πώλησης ειδών ατομικής προ-
στασίας ενάντια στον κοροναϊό εν μέσω 
πανδημίας, ενώ φαίνεται καθαρά ότι εί-
χε ήδη εντάξει ή σκόπευε να εντάξει στο 
πελατολόγιο της εταιρίας του δημόσια 
νοσοκομεία, όπως αποκαλύπτει έρευνα 
του Guardian.

Ο Ντέιβιντ Σίνγκλτον, ανώτερο στέλε-
χος του ΕΣΥ στο Λονδίνο, που εργαζόταν 
στο νοσοκομείο Νάιτινγκεϊλ, νοσοκομείο 
αναφοράς για την πανδημία, ξεκίνησε 
ιδιωτική επιχείρηση πώλησης μασκών, 
προστατευτικών προσωπίδων και γαντιών 
στα μέσα του Απρίλη. Κατά τη διάρκεια 
τηλεφωνικής συνομιλίας δημοσιογράφου 
του Guardian, που προσποιούταν υποψή-
φιο πελάτη της εταιρίας του Σίνγκλτον, ο 
πωλητής της εταιρίας εμφανίζεται να δίνει 
αντικρουόμενες πληροφορίες για το αν 
αυτή σκόπευε να πουλήσει προστατευτι-
κό εξοπλισμό στο βρετανικό ΕΣΥ. Σε ένα 
σημείο της συνομιλίας το αρνείται, λόγω 
σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ λίγο μετά 
παραδέχεται ότι διοικητικά στελέχη του 
ΕΣΥ είχαν «σπάσει» τα τηλέφωνα ζητώ-
ντας να αγοράσουν εξοπλισμό, με την 
εταιρία να τους δίνει 30 μέρες πίστωση.

Με βάση την έρευνα του Guardian, η 
διοίκηση του ΕΣΥ έδωσε εντολή για τη δι-
ενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διαπιστω-
θεί αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων 
μεταξύ της ιδιωτικής επιχείρησης και του 
πόστου του Σίνγκλτον ως υπεύθυνου προ-
μηθειών. Σε ερώτηση του δημοσιογράφου 
του Guardian προς τον ίδιο τον Σίνγκλτον 
σχετικά με την έρευνα της εφημερίδας, 

αυτός απάντησε ότι οι προϊστάμενοί του 
είναι ενήμεροι, υποστηρίζοντας ότι η επι-
χείρησή του λειτουργεί μέσα στο νόμιμο 
πλαίσιο, χωρίς να υπάρχει «σύγκρουση 
συμφερόντων». Η ΕΔΕ δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί, ενώ ο ίδιος ο Σίνγκλτον ξεκίνησε 
την επιχείρησή του προτού ολοκληρωθεί 
η έγκρισή της για τη μη ύπαρξη «σύγκρου-
σης συμφερόντων» από το ΕΣΥ.

Μετά το ντόρο που ξέσπασε, ο Σίνγκλ-
τον δήλωσε ότι η εταιρία του δεν σκόπευε 
ούτε σκοπεύει να πουλήσει προστατευτικό 
εξοπλισμό στο ΕΣΥ, αν και στην ιστοσελί-
δα της εταιρίας αναγράφεται ότι «για τους 
ήρωες του ΕΣΥ οι τιμές στον εξοπλισμό 
είναι σταθερές», εννοώντας προφανώς ότι 
δεν επηρεάζονται από τις συνθήκες έλ-
λειψης της βρετανικής αγοράς σε τέτοια 
είδη, λόγω της αυξημένης ζήτησης. Λίγες 
μέρες μετά την επικοινωνία του Guardian 
με τον Σίνγκλτον, η ιστοσελίδα της εταιρί-

ας του «κατέβηκε».
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με έκθεση της 

Βρετανικής Ιατρικής Ενωσης, περισσότε-
ροι από τους μισούς βρετανούς γιατρούς, 
αγόρασαν οι ίδιοι τον προστατευτικό τους 
εξοπλισμό ή τους χορηγήθηκε με μορφή 
δωρεάς από εταιρίες ή πολίτες, με τη δι-
οίκηση του ΕΣΥ να αδυνατεί να καλύψει 
επαρκώς τις ανάγκες του ιατρικού προσω-
πικού, λόγω της χρόνιας κρατικής υποχρη-
ματοδότησης.

Το 30% των γιατρών που συμμετείχαν 
στην έκθεση δήλωσαν ότι δεν ανέφεραν 
ελλείψεις σε προστατευτικό ή άλλου εί-
δους ιατρικό εξοπλισμό, φάρμακα, προ-
σωπικό, γιατί είναι πεπεισμένοι ότι η δι-
οίκηση δε σκοπεύει να τα αντιμετωπίσει, 
αφήνοντας το δημόσιο σύστημα υγείας, 
το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 
στο έλεος της πανδημίας, να αντιμετωπί-
σει μόνο του τα τεράστια προβλήματα που 
προκύπτουν από τις ελλείψεις. Στο ερώ-
τημα κατά πόσο το ιατρικό προσωπικό αι-
σθάνεται ασφάλεια κατά τη διάρκεια της 
βάρδιας του υπό τις παρούσες συνθήκες, 
το 65% των ερωτηθέντων δήλωσε «μερι-
κώς» ή «καθόλου».

Λαμογιές, σκάνδαλα και προϊούσα κα-
τάρρευση του ΕΣΥ εν μέσω πανδημίας, με 
τους θανάτους λόγω κοροναϊού να έχουν 
ξεπεράσει τους 30.000. Αυτή είναι η κα-
τάσταση του δημόσιου συστήματος υγεί-
ας στην ιμπεριαλιστική Βρετανία, όπου 
πριν από λίγες βδομάδες η κυβέρνηση 
σκόπευε να ακολουθήσει τη δολοφονική 
στρατηγική της «ανοσίας της αγέλης», θυ-
σιάζοντας την εργατική τάξη της χώρας, 
προκειμένου να διατηρήσει απρόσκοπτη 
την κερδοφορία των καπιταλιστικών επι-
χειρήσεων.

Βρετανία: Λαμογιές εν μέσω πανδημίας

Ευρωπαϊκή Ενωση και διαχείριση της καπιταλιστικής ύφεσης

Το κυρίως πιάτο στο κεφάλαιο, ο λογαριασμός 
στους εργαζόμενους

Μετά από 16,5 ώρες τηλεδιά-
σκεψης και έντονου παζα-

ριού και αφού μεσολάβησε και 
έντονο παρασκηνιακό παζάρι 
σε διακρατικό επίπεδο μεταξύ 
των βασικών ιμπεριαλιστικών 
κέντρων της ΕΕ, οι υπουργοί Οι-
κονομικών του Eurogroup κατά-
φεραν τελικά  να συμφωνήσουν 
αργά τη νύχτα της Πέμπτης 2 
Απρίλη, προκειμένου να… σωθεί 
η τιμή της… «ευρωπαϊκής αλλη-
λεγγύης». Ομως, όσοι περίμεναν 
πολλά κεράσια διαπίστωσαν ότι 
το «καλάθι» ήταν μικρό και τα 
«δώρα» του δε θα δοθούν σε 
όλους το ίδιο απλόχερα.

Μπορεί ο πρόεδρος του 
Eurogroup, o πορτογάλος 
υπουργός Οικονομικών, Μάριο 
Σεντένο, να πανηγύριζε στην 
ανακοίνωση που δημοσίευσε 
πέντε λεπτά πριν από τα μεσά-
νυχτα, λέγοντας ότι η ευρωπαϊκή 
απάντηση στην παρούσα κρίση 
αποτελείται από φιλόδοξες 
προτάσεις που κανείς δε θα 
μπορούσε να σκεφτεί καν πριν 
από μερικές εβδομάδες, όμως 
τα περίφημα «κορονο-ομόλογα» 
και το δανεισμό με ίσους όρους 
για όλους ξεχάστε τα.

Το «δίχτυ ασφαλείας» που 
αποφάσισαν οι υπουργοί Οι-
κονομικών του Eurogroup θα 
είναι συνολικά γύρω στα 240 
δισ. ευρώ, ποσοστό 2% του ΑΕΠ 
των χωρών της ζώνης του ευρώ 
(με βάση το ΑΕΠ στο τέλος του 
2019). Τα χρήματα θα τα πάρουν 
οι χώρες μέσω του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας 
(ESM), «με τυποποιημένους 
όρους που θα συμφωνηθούν 

προκαταβολικά με τα όργανα 
διοίκησης του ESM» (σημείο 
16 της έκθεσης του Eurogroup 
«για την ολοκληρωμένη οικονο-
μική απάντηση στην πανδημία 
COVID-19» βλ. https://www.
consilium.europa.eu/el/press/
press-releases/2020/04/09/
report-on-the-comprehensive-
economic-policy-response-to-
the-covid-19-pandemic/).

Μπορεί η έκθεση του Euro-
group να ορίζει ότι η μόνη προ-
ϋπόθεση για να έχει πρόσβαση 
το κάθε κράτος μέλος της ευ-
ρωζώνης σε αυτά τα λεφτά (που 
για την Ελλάδα δεν είναι πάνω 
από 3.7 δισ. ευρώ) θα είναι να 
δεσμευτεί ότι θα τα διαθέσει 
για τις άμεσες και έμμεσες δα-
πάνες υγειονομικής περίθαλ-
ψης, θεραπείας και πρόληψης, 
που σχετίζονται με την COVID 
19, και ότι μόλις δοθεί η εντολή 
από τους ευρωπαίους ηγέτες, 
τα λεφτά θα είναι διαθέσιμα εν-
δεχομένως και εντός δύο βδο-
μάδων, δηλαδή άμεσα, δε θα 
είναι όμως χωρίς επιτήρηση. Η 
έκθεση αναφέρει ρητά ότι θα τη-
ρηθούν οι διατάξεις της Συνθή-
κης του ESM. Για να το κάνουμε 
λίγο πιο λιανά, θα θυμίσουμε ότι 
μία από τις διατάξεις της συν-
θήκης αυτής (βλ. https://www.
esm.europa.eu/sites/default/
files/20150203_-_esm_treaty_-_
el.pdf, άρθρο 13 παρ. 3) προβλέ-
πει «μνημόνιο κατανόησης, στο 
οποίο θα περιγράφονται αναλυ-
τικά οι όροι που θα συνδέονται 
με τη διευκόλυνση χρηματοπι-
στωτικής συνδρομής». Αν σας 
θυμίζει κάτι, καλώς σας θυμίζει!

Τα λεφτά αυτά θα δοθούν 
μέχρι να λήξει η περίοδος της 
υγειονομικής κρίσης της COVID 
19. Από κει και πέρα… «ο θεός βο-
ηθός». Ο «θεός» στην προκειμέ-
νη περίπτωση θα είναι… οι ευρω-
παίοι ηγέτες, στους οποίους το 
Eurogroup πέταξε το μπαλάκι 
για τα περαιτέρω. Δίκαια ο ολ-
λανδός υπουργός Οικονομικών, 
Χόπκε Χούκστρα, χαρακτήρισε 
«συνειδητά ασαφή» τη διατύπω-
ση για τα «καινοτόμα χρηματο-
δοτικά μέσα» που θα πρέπει να 
αποφασιστούν από τους ευρω-
παίους ηγέτες. Μας θύμισε την 
μπαρουφάκεια «δημιουργική 
ασάφεια»!

Αυτή η ασάφεια έχει εισαχθεί 
«τεχνηέντως» στο σημείο 19 της 
έκθεσης του Eurogroup,  που 
αφορά σε ένα «ταμείο ανάκαμ-
ψης», το οποίο θα «διασφαλίσει» 
υποτίθεται την «αλληλεγγύη 
στα πλέον πληττόμενα κράτη 
μέλη της ΕΕ». Πρόκειται για το 
ταμείο για το οποίο μιλούσε προ 
ημερών ο γάλλος υπουργός Οι-
κονομικών, Μπρούνο Λε Μερ; 
Ενα ταμείο με χρονικό ορίζοντα 
5-10 χρόνων, που θα δίνει χρήμα 
στα κράτη για να ανακάμψουν; 

Με τι όρους; Αυτό θα το δούμε 
στην απόφαση των ηγετών το 
επόμενο διάστημα.

Για την ώρα, δεν έχει απο-
φασιστεί τίποτα: ούτε οι πηγές 
χρηματοδότησης αυτού του τα-
μείου, ούτε η σχέση του με τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ, ούτε οι 
υπόλοιπες νομικές πτυχές του. 
Υπό την καθοδήγηση των ηγε-
τών της ΕΕ θα προετοιμαστεί 
το έδαφος για μια απόφαση 
πάνω σ’ αυτά τα θέματα! Αυτό 
το αναφέρει ρητά η έκθεση του 
Eurogroup. Πράγμα που σημαί-
νει ότι το παζάρι παίρνει πα-
ράταση. Με δεδομένη πάντως 
την αντίδραση της Γερμανίας 
(κι από κοντά της Ολλανδίας, 
της Αυστρίας και της Φινλαν-
δίας), δεν υπάρχει περίπτωση 
το ταμείο αυτό να εκδώσει τα 
περιβόητα κορονο-ομόλογα, 
δηλαδή όλοι να δανείζονται με 
τους ίδιους όρους και επιτόκια.

Για την ώρα, ο δανεισμός θα 
γίνεται στο πλαίσιο του ESM, 
που σημαίνει όρους και επιτή-
ρηση, πράγμα που -σύμφωνα με 
τους Financial Times της περα-
σμένης Τετάρτης (βλ. https://
www.ft.com/content/da14114c-

bf28-4016-9a79-b2c2d9bd9876), 
σε άρθρο με τον εύγλωττο τίτλο: 
«Το Eurogroup παλεύει ενάντια 
στο αδιέξοδο για την απάντηση 
στην πανδημία»- δεν το ήθελε με 
τίποτα ο υπουργός Οικονομικών 
της Ιταλίας, Ρομπέρτο Γκουαλ-
τιέρι. Ο Γκουαλτιέρι είχε δηλώ-
σει ότι η κυβέρνησή του δε θα 
δεχτεί να σταλεί έκθεση προς 
τους ηγέτες, χωρίς ξεκάθαρη 
αναφορά στην «αμοιβαιότητα» 
του χρέους, ως εργαλείου για 
την οικονομική ανάκαμψη, και 
στη χρήση των δανείων από τον 
ESM χωρίς όρους και μνημόνια. 
Αυτά τα έκανε τελικά… γαργά-
ρα. Οσο κι αν ψάξετε στην έκ-
θεση του Eurogroup, τη λέξη 
«αμοιβαιότητα» δε θα τη βρεί-
τε! Ο καθένας θα δανείζεται με 
τους όρους που… του αρμόζουν. 
Σιγά μη γίνουν όλοι… Γερμανία!

Ξέρετε τι θα βρείτε στην έκ-
θεση; Το περιβόητο πρόγραμμα 
«SURE», για το οποίο καμάρωνε 
την πρωταπριλιά η πρόεδρος της 
Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ 
Λάιεν. Το πρόγραμμα δεν ήταν… 
πρωταπριλιάτικο αστείο. Το απο-
φάσισε η Κομισιόν μία μέρα με-
τά και προβλέπει δάνεια ύψους 

100 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη με 
«ευνοϊκούς όρους» (βλ. https://
ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/economic-and-
fiscal-policy-coordination/
eu-financial-assistance/loan-
programmes/sure_el).

Τα δάνεια αυτά θα τα χρη-
σιμοποιήσουν τα κράτη για να 
χρηματοδοτήσουν τις θέσεις 
μερικής απασχόλησης που θα 
δημιουργηθούν κατά την κρίση. 
Αυτό το παρουσίασαν με… τυ-
μπανοκρουσίες ως μέγα ευεργέ-
τημα στους εργαζόμενους, για 
να μη χάσουν τη δουλειά τους! 
Τι θα γίνει δηλαδή; Οι καπιταλι-
στές θα βάζουν τους εργαζόμε-
νους να δουλεύουν λιγότερες 
ώρες και θα τους πληρώνει το 
κράτος μέσω των χρημάτων του 
προγράμματος. Αυτό δεν είναι 
επιδότηση των εργαζόμενων 
αλλά των καπιταλιστών!

Αν ήθελαν να επιδοτήσουν 
τους εργαζόμενους, θα αύξα-
ναν τα επιδόματα ανεργίας και 
θα υποχρέωναν τους καπιταλι-
στές να κρατήσουν τους εργα-
ζόμενους, απαγορεύοντας τις 
απολύσεις και εξαναγκάζοντάς 
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Μέτωπο αντίστασης 
στην πανδημία των 
αντιλαϊκών μέτρων

Στις 28 Μάρτη που κυκλοφόρησε το προηγούμενο 
φύλλο της «Κόντρας» διατυπώσαμε ένα τρίπτυχο 
στο οποίο επιβαλλόταν να κινηθούμε, για ν’ 
αντιμετωπίσουμε την πανδημία, αλλά και την επίθεση 
του κεφαλαίου κατά τη διαχείρισή της ή με πρόσχημα 
τη διαχείρισή της:

u Μέτρα αποτροπής της διάδοσης της νόσου.
u Μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος 

υγείας.
u Να μη φορτωθούν στην εργατική τάξη τα βάρη 

της κρίσης.
Στον ενάμιση μήνα που πέρασε από τότε πολλά 

συνέβησαν, πολλά άλλαξαν, όμως η βασική 
κατεύθυνση της ταξικής παρέμβασης παραμένει 
αναλλοίωτη και συμπυκνώνεται στους ίδιους τρεις 
άξονες.

u Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξακολουθεί να 
παίζει ζάρια με τη δημόσια υγεία. Αίρει βαθμιαία 
το lockdown χωρίς να έχει δημιουργήσει ένα 
-στοιχειώδη έστω- μηχανισμό επιδημιολογικής 
επιτήρησης, στηριγμένο στην πραγματοποίηση 
μαζικών μοριακών τεστ. Χωρίς να υπάρχει 
κανένας έλεγχος για την τήρηση των μέτρων 
προστασίας στους μεγάλους εργασιακούς χώρους. 
Οι καπιταλιστές, που ενεργούσαν ασύδοτα στη 
διάρκεια του lockdown (το οποίο δεν τους άγγιξε, 
παρά τις διαμαρτυρίες των εργαζόμενων), τώρα 
θα ξεσαλώσουν. Αλλωστε, η βιαστική και χωρίς 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις άρση του μερικού 
lockdown έγινε με κριτήριο την «επανεκκίνηση» της 
καπιταλιστικής οικονομίας και όχι της δημόσιας 
υγείας. Επομένως, αυτό το μέτωπο κάθε άλλο 
παρά έκλεισε. Χρειάζεται συνεχής πίεση, συνεχής 
διεκδίκηση και όχι εγκατάλειψη της πρωτοβουλίας 
στα χέρια των «ενσωματωμένων» επιστημόνων που 
υπηρετούν την κυβερνητική πολιτική, την πολιτική του 
κεφαλαίου.

u Παρά τους ψεύτικους αριθμούς που μοιράζει 
απλόχερα η κυβέρνηση της ΝΔ, παρά τις υποκριτικές 
διαβεβαιώσεις του ίδιου του Μητσοτάκη ότι έχει 
αναθεωρήσει απόψεις του και πλέον θέλει να 
φτιάξει… το καλύτερο ΕΣΥ της Ευρώπης, το μόνο που 
έχει γίνει είναι μπαλώματα μπροστά στην απειλή της 
πανδημίας. Ειδικά στον τομέα της στελέχωσης του 
ΕΣΥ, ακόμα και των νέων ΜΕΘ, εκείνο που έγινε είναι 
ελάχιστες προσλήψεις επικουρικών και όχι μόνιμων 
γιατρών και η κάλυψη των κενών με εσωτερικές 
μετακινήσεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. 
Μπάλωσαν κάποιες τρύπες στις ΜΕΘ, άνοιξαν άλλες 
τρύπες σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα και κλινικές, 
που έπασχαν ήδη από τεράστια υποστελέχωση. Για 
να μη μιλήσουμε για την τραγική έλλειψη ακόμα και 
στοιχειωδών μέσων προστασίας, που καθιστούσε 
τους γιατρούς και τους νοσηλευτές πειραματόζωα. 
Και βέβαια, για να μη μιλήσουμε για την παντελώς 
διαλυμένη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

Πολύ σύντομα, οι «ήρωες με τις λευκές και 
πράσινες μπλούζες» θα ξεχαστούν από τους 
κυβερνώντες και τα πειθήνια σ' αυτούς ΜΜΕ. 
Θ' αρχίσει να εξαίρεται ο ρόλος των εμπόρων 
της υγείας, που συνέχισαν να θησαυρίζουν και 
στις συνθήκες της πανδημίας. Τα αιτήματα των 
νοσοκομειακών γιατρών πρέπει να γίνουν παλλαϊκά 
αιτήματα. Γιατί δεν αφορούν μόνο (ούτε κυρίως) 
κάποιες δικές τους διεκδικήσεις ως εργαζόμενων, 

στο ψαχνό

Ρέει το χρήμα προς τους 
μιντιάρχες

Πάρτε μολύβι και χαρτί κι αρχίστε να 
προσθέτετε.

Με την ΠΝΠ της 30ής Μάρτη, ορίστη-
κε ότι οι καναλάρχες δε θα πληρώσουν τη 
δόση του 2020 για τις τηλεοπτικές άδει-
ες. Οπως είναι γνωστό, για κάθε άδεια οι 
καναλάρχες θα έπρεπε να πληρώσουν 35 
εκατ. ευρώ σε 10 ετήσιες δόσεις. Οταν 
έγινε αυτή η ρύθμιση, όμως, οι συριζαίοι 
(που είχαν προσκυνήσει τους καναλάρχες 
μετά το φιάσκο του «νόμου Παππά») φρό-
ντισαν ταυτόχρονα να μειώσουν το φόρο 
τηλεοπτικών διαφημίσεων από 20% σε 
5%. Ετσι, οι καναλάρχες πήραν τζάμπα 
τις άδειες και καβάτζωσαν άλλα 11,5 εκατ. 
ευρώ! Αυτό, βέβαια, δεν πέρασε πουθενά 
ως σκάνδαλο, αφού αφορούσε αυτούς 
που ελέγχουν τα ΜΜΕ.

Η καταβολή της δόσης του 2020 για τις 
άδειες υποτίθεται ότι αναβλήθηκε. Κάπως 
έτσι είχε γίνει στην αρχή και με το φόρο 
τηλεοπτικών διαφημίσεων. Ανέβαλαν συ-
νεχώς την καταβολή του επί πέντε χρόνια. 
Επειδή επέρχεται καπιταλιστική ύφεση, η 
αναβολή της δόσης του 2020 για τις άδει-
ες μπορεί να πάρει μερικά χρόνια. Υπάρχει 
έτοιμη δικαιολογία: δε βγαίνουν οι φτω-
χούληδες.

Πάμε παρακάτω: οι μιντιάρχες πήραν 
σε δυο δόσεις (11+9) 20 εκατομμύρια ζεστό 
χρήμα για να προβάλλουν τις διαφημίσεις 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Υπο-
τίθεται ότι «βρισκόμαστε σε πόλεμο», από 
τους εργάτες έκοψαν το μεροκάματο και 
τους περιόρισαν σ’ ένα ισχνό προνοιακό 
επίδομα 533 ευρώ το μήνα, άλλους τους 
έβαλαν να δουλεύουν εκ περιτροπής, με 
το μισό μισθό, αλλά για τους μιντιάρχες η 
συμμετοχή στην «εθνική υπόθεση» ήταν 

ένα επιπλέον «δωράκι» 20 εκατ. ευρώ.
Δεν τελειώσαμε όμως. Στην τελευταία 

(μέχρι στιγμής) ΠΝΠ, με ημερομηνία την 
Πρωτομαγιά (ΦΕΚ 90Α/1.5.2020) έχουμε 
κι άλλο «δωράκι». Το τεσσαρακοστό τρί-
το άρθρο προβλέπει ότι τα κανάλια που 
εκπέμπουν μέσω DIGEA ΑΕ, μπορούν να 
πληρώσουν μόνο το 50% του μηνιαίου 
ενοίκιου που καταβάλλουν, για τους μή-
νες Μάρτη, Απρίλη και Μάη. Αντίστοιχα, 
η DIGEA ΑΕ μπορεί να συμψηφίσει αυτό 
το ποσό με τη δική της υποχρέωση προς 
το ελληνικό κράτος για τη χρήση των ραδι-
οσυχνοτήτων. Δεν ξέρουμε σε τι ύψος θα 
φτάσει αυτό το νέο «δωράκι» προς τους 
καναλάρχες, ξέρουμε όμως ότι η DIGEA 
ΑΕ είχε πάρει το «νταβατζιλίκι» έναντι 
18,3 εκατ. ευρώ. Εκείνο που έχει σημασία, 
όμως, είναι ότι η DIGEA ΑΕ δεν είναι κα-
μιά κρατική εταιρία αλλά ένας συνεταιρι-
σμός των ίδιων των καναλαρχών. Γιάννης 
κερνάει και Γιάννης πίνει δηλαδή.

Θα λέγαμε ότι αυτό είναι το κερασάκι 
στην τούρτα, όμως αυτή η εκτίμηση θα 
ήταν βιαστική. Είμαστε σίγουροι ότι θ’ 
ακολουθήσουν κι άλλα δωράκια. Ο Μη-
τσοτάκης έχει το βλέμμα στραμμένο στις 
εκλογές και οι καναλάρχες είναι αυτοί που 
του εξασφαλίζουν δύναμη. Γι’ αυτό τους 
«μπουκώνει» συνέχεια με κρατικό χρήμα. 
Γι’ αυτό «χτυπιέται» ο Τσίπρας.

Και όχι μόνο το χρήμα
Υπήρχε ένας νόμος. Της κυβέρνησης 

Μητσοτάκη. Νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ 
167Α/30.10.2019). Αυτός ο νόμος περι-
λαμβάνει και ένα κεφάλαιο για τις κάθε 
είδους κεραίες. Στο άρθρο 39 (μεταβατι-
κές διατάξεις) υπήρχε και ρύθμιση για τις 
κεραίες των ραδιοφωνικών σταθμών. Στο 
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 αυτού 
του άρθρου προβλεπόταν:

«Υφιστάμενες	κεραίες	ραδιοφωνικών	
σταθμών,	που	δεν	δηλώθηκαν	εμπρόθεσμα	
κατά	τα	ανωτέρω,	μπορεί	να	συνεχίσουν	
να	λειτουργούν	έως	την	αδειοδότηση	των	
κατασκευών	κεραιών	αυτών,	εφόσον	υπο-
βάλουν	την	εν	λόγω	δήλωση	εντός	έξι	(6)	
μηνών	από	τη	δημοσίευση	του	παρόντος,	
κατά	τα	προβλεπόμενα	στο	άρθρο	61	του	
ν.	4313/2014,	και	καταβάλουν	στην	ΕΕΤΤ,	
πρόστιμο	ύψους	διακοσίων	(200)	ευρώ	για	
κάθε	δήλωση».

Μεταφράζουμε: Μέχρι τις 30 Απρίλη, 
οι μιντιάρχες που λειτουργούν ραδιοφω-
νικούς σταθμούς θα έπρεπε να κάνουν 
δήλωση (με πρόστιμο 200 ευρώ) και να 
ξεκινήσουν τη διαδικασία αδειοδότησής 
τους. Ερχεται τώρα η «πονόψυχη» κυβέρ-
νηση και στο τριακοστό άρθρο της ΠΝΠ 
της 1ης Μάη προβλέπει:

«Παράταση	προθεσμίας	δήλωσης	κεραι-
ών	ραδιοφωνικών	σταθμών:	Η	προθεσμία	
του	δεύτερου	εδαφίου	της	παρ.	6	του	άρ-
θρου	39	του	ν.	4635/2019	(Α΄	167)	παρα-
τείνεται	μέχρι	την	31η	Δεκεμβρίου	2020».

Μεταφράζουμε: Πάρτε ακόμα ένα εξά-
μηνο απόλυτης παρανομίας και βλέπου-
με. Στο μεταξύ, μπορεί να προλάβουμε 
να κάνουμε και τις εκλογές, που θα μας 
βοηθήσετε να τις κερδίσουμε, οπότε -ξέ-
ρετε- αυτή η κυβέρνηση ποτέ δεν υπήρξε 
αγνώμων απέναντί σας.

Ξεμπρόστιασμα
Για «εξωραϊσμένη πραγματικότητα» 

σε σχέση με την εικόνα της πανδημίας 
του κοροναϊού στην Ελλάδα έκανε προ 
ημερών λόγο η γερμανική εφημερίδα 
Nordwest. Το θέμα κάνει «τζιζ», γι’ αυτό 
και πέρασε ξώφαλτσα από τα εγχώρια 
αστικά ΜΜΕ, που στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία είναι στρατευμένα στην υπη-
ρεσία προπαγάνδας της κυβέρνησης Μη-

ΚΟΝΤΡΕΣ

Στη	διάρκεια	της	καραντίνας,	
όταν	είχαμε	αναστείλει	την	έκδο-
ση	της	«Κόντρας»,	αποδυθήκαμε	σ'	
έναν	καθημερινό	αγώνα	ενημέρω-
σης	και	ανάλυσης,	φέρνοντας	στο	
φως	άγνωστες	πτυχές	ως	προς	τη	
διαχείριση	της	πανδημίας,	στηρί-
ζοντας	τα	αιτήματα	των	εργαζόμε-
νων	στην	υγεία,	αναδεικνύοντας	
αιτήματα	κλάδων	εργαζόμενων,	
αποκαλύπτοντας	απάτες	διεθνείς	
(ΠΟΥ,	ιμπεριαλιστικές	κυβερ-
νήσεις)	και	εθνικές	(πολιτική	κυ-
βέρνησης	Μητσοτάκη,	συνενοχή	
αντιπολίτευσης,	σχέδια	καπιταλι-
στών	για	ισοπέδωση	εργασιακών	
δικαιωμάτων	κτλ.).

Στην	ανάπτυξη	αυτής	της	πολύ-
πλευρης	ζύμωσης	χρησιμοποιήσα-
με	μια	σειρά	αφισάκια,	στα	οποία	
συμπυκνώσαμε	τις	βασικές	πλευ-
ρές	της	παρέμβασής	μας.

Αυτό	που	βλέπετε	είναι	το	πρώ-
το	της	σειράς.	Πολλά	άλλαξαν	από	
τις	αρχές	Απρίλη	που	κυκλοφόρη-
σε,	όμως	η	ουσία	παραμένει.	Και	οι	
κίνδυνοι	για	τη	δημόσια	υγεία	και	
το	εντελώς	υποβαθμισμένο	και	
υποστελεχωμένο	εθνικό	σύστημα	
υγείας,	σε	όλα	τα	επίπεδα,	και	η	
επίθεση	ενάντια	στους	εργαζόμε-
νους,	που	έχει	μόνιμα	χαρακτηρι-
στικά.

Συνεχίζουμε,	λοιπόν,	με	ανανε-
ωμένα	συνθήματα,	στην	ίδια	κα-
τεύθυνση.
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τσοτάκη (τζάμπα νομίζετε δόθηκαν μέχρι στιγμής 20 εκατ. ευρώ 
στους μιντιάρχες;). 

Εγραφε η γερμανική εφημερίδα: «Οι	αριθμοί	έχουν	πολύ	μικρή	
σχέση	με	την	πραγματικότητα.	Ο	λόγος:	μέχρι	τις	26	Απριλίου,	
ακριβώς	60	ημέρες	μετά	το	πρώτο	διαπιστωμένο	κρούσμα	κορω-
νοϊού	στην	Ελλάδα,	είχαν	διενεργηθεί	64.608	εργαστηριακά	τεστ.	
Αυτό	αντιστοιχεί	σε	περίπου	1.000	τεστ	την	ημέρα.	Είναι	γελοία	
χαμηλό.	Ακόμη	είναι	άγνωστο	πόσα	τεστ	έγιναν	περισσότερες	
φορές	σε	έναν	άνθρωπο.	Η	Ελλάδα	στον	τομέα	του	κορωνοϊού	
δεν	έχει	δυνατότητες	για	τεστ.	Ο	Μητσοτάκης,	ο	Τσιόδρας	και	
οι	υπόλοιποι	ενεργούν	με	το	σκεπτικό	“χωρίς	τεστ	δεν	υπάρχουν	
και	κρούσματα“».

Η γερμανική εφημερίδα τονίζει ότι ο πραγματικός αριθμός 
κρουσμάτων στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερος σε σύγκριση με 
τις χώρες που κάνουν πολλά τεστ και αυτό το αποδίδει στην προ-
σπάθεια προσέλκυσης τουριστών, σημειώνοντας: «Πραγματικά	η	
κυβέρνηση	Μητσοτάκη	έχει	ξεκινήσει	να	παρουσιάζει	την	Ελλάδα	
σαν	έναν	ιδανικό	τουριστικό	προορισμό	για	ξένους	τουρίστες.	Ο	
αντιπρόεδρος	της	ΝΔ	Αδωνις	Γεωργιάδης	δεν	παύει	να	διαλαλεί	
πως	“η	Ελλάδα	θα	είναι	ο	μεγάλος	κερδισμένος	της	κρίσης	στη	
φετινή	τουριστική	χρονιά“…Συμπέρασμα:	καμία	άλλη	χώρα	στην	
Ευρώπη	δεν	εξαρτάται	τόσο	πολύ	από	τον	τουρισμό	όσο	η	Ελλάδα.	
Εάν	δεν	έρχονταν	οι	τουρίστες,	οι	οικονομικές	συνέπειες	για	την	
Ελλάδα	θα	ήταν	καταστροφικές.	Μόλις	η	Ελλάδα	είχε	αρχίσει	να	
ανακάμπτει.	Αυτό	για	την	Ελλάδα,	τη	βασίλισσα	του	χρέους	στην	
Ευρώπη,	είναι	ένα	σκληρό	χτύπημα.	Με	τον	ελληνικό	μύθο	για	
θριάμβους	ενάντια	στον	κορωνοϊό	θέλουν	τώρα	οι	εξυπνάκηδες	
στην	Αθήνα	να	σώσουν	προφανώς	ό,τι	ακόμα	σώζεται.	Εάν	κάτι	
τέτοιο	είναι	ανεύθυνο	απέναντι	στους	τουρίστες,	λίγο	φαίνεται	
να	τους	νoιάζει».

Μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι η γερμανική φυλλάδα «ταΐζεται» 
από άλλους τουριστικούς προορισμούς (π.χ. χώρες της Βαλτικής). 
Ανεξάρτητα από τις προθέσεις της, όμως, αναπτύσσει την πολε-
μική της πάνω σε πραγματικό έδαφος.

Βρέθηκε ο «εχθρός»
Τρίτη απόγευμα, ο Χαρδαλιάς προειδοποιούσε για τα καφέ-

μπαρ «ειδικά στην περιφέρεια», που έχουν μετατραπεί σε «ορ-
θάδικα» και «παίζουν μουσική στη διαπασών και προμηθεύουν 
δήθεν take away ποτά με τους πελάτες-πολίτες στοιβαγμένους 
όρθιους ανά δεκάδες μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απα-
ραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης». Τρίτη βράδυ, 
τα ΜΑΤ την έπεσαν στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής (ενώ 
μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα, σε άλλες γειτονιές, γινόταν το ίδιο). 
Το σκηνικό είχε στηθεί, οπότε Τετάρτη απόγευμα ο Χαρδαλιάς 
ξαναντύθηκε Τσακ Νόρις και άρχισε να μοιράζει απαγορεύσεις 
και απειλές για ποινές.

Αυτό όμως ήταν το αποτέλεσμα της δικής τους πολιτικής. Τι 
στο σχολείο τι στην πλατεία που έχει μετατραπεί σε ορθάδικο, 
σκέφτεται ο νέος. Αν δεν άνοιγαν τα σχολεία, είναι σίγουρο πως 
και στις πλατείες οι εικόνες θα ήταν καλύτερες. Οι νέοι θα ήταν 
περισσότερο προσεκτικοί. Οποιος έχει την παραμικρή επαφή με 
την εκπαιδευτική διαδικασία ξέρει πολύ καλά ότι τα μέτρα κοι-
νωνικής απόστασης στο σχολείο είναι δέκα φορές πιο δύσκολο 
να εφαρμοστούν. Αυτοί βρήκαν τον «εχθρό» στις πλατείες για 
να δικαιολογήσουν το έγκλημα στα σχολεία.

Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παι-
δείας αποτελεί έκφραση εγκληματικής 

πολιτικής για την εκπαίδευση, φανερώνει 
μίσος απέναντι σε μαθητές-φοιτητές-εκ-
παιδευτικούς. 

Κυβέρνηση και υπουργείο Παιδείας με 
απύθμενο θράσος θεωρούν ότι τώρα εί-
ναι η ευκαιρία να αποτελειώσουν μαζί με 
τον κοροναϊό την εκπαιδευτική κοινότητα. 
Τώρα που δεν είναι δυνατόν να εκφραστεί 
στο δρόμο και στις συνελεύσεις η μαζική 
μαχητική αντίσταση.

Πυρήνας του πολυνομοσχέδιου, που 
αφορά στις δυο πρώτες βαθμίδες της εκ-
παίδευσης, είναι η θεσμοθέτηση ισχυρών, 
πολυεπίπεδων ταξικών φραγμών και η 
αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαι-
δευτικών.

Ταξικοί φραγμοί
u Στο Γυμνάσιο αυξάνονται από 4 σε 

7 τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα. 
Προϋπόθεση προαγωγής και απόλυσης των 
μαθητών είναι η κατοχύρωση της βάσης 
10 σε κάθε μάθημα ή 13 κατά μέσο όρο σε 
όλα τα μαθήματα (!). Μόνο 4 μαθήματα 
κάτω από την επιτρεπόμενη βάση, ώστε 
να υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης το 
Σεπτέμβριο.

u Στο Λύκειο αυξάνονται κατά ένα τα 
γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Β’ 
και Γ’ Λυκείου, οι μαθητές προάγονται/
απολύονται εφόσον έχουν γενικό μέσο 
όρο τουλάχιστον 10. Οι μαθητές της θε-
ωρητικής κατεύθυνσης στη Γ’ Λυκείου θα 
παρακολουθήσουν υποχρεωτικά και μα-
θηματικά, και οι της θετικής κατεύθυνσης 
θα παρακολουθήσουν ιστορία («κόντρα 
μάθημα»).

u Τράπεζα Θεμάτων στο Λύκειο. Θα 
εφαρμοστεί το επόμενο σχολικό έτος 
2020-2021 στους μαθητές της Α’ Λυκείου 
και σταδιακά στις επόμενες τάξεις.

u Οσον αφορά στην πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μειώνονται οι 
Ομάδες Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου 
από 4 σε 3 και επαναφέρονται οι συντε-
λεστές βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά 
σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση 
από την επόμενη σχολική χρονιά.

u Από το μεθεπόμενο σχολικό έτος 
(2021-2022) οι υποψήφιοι της ομάδας προ-
σανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών θα 
εξετάζονται στο μάθημα των Λατινικών 
αντί της Κοινωνιολογίας.

u Θα αναγράφεται η διαγωγή στους 
τίτλους σπουδών.

u Από το Σεπτέμβριο 2020, προβλέπε-
ται η λειτουργία 24 Πρότυπων και 38 Πει-
ραματικών Σχολείων. Από το Σεπτέμβριο 
του 2021, προβλέπεται η επέκταση του 
θεσμού. 

Από τα όσα περιγράφονται παραπάνω 
είναι φανερό ότι επιδιώκεται να μπει φραγ-
μός με κάθε τρόπο στην πρόσβαση των νέ-
ων σε ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η 
αυστηροποίηση των προϋποθέσεων προα-
γωγής στο Γυμνάσιο έχουν αυτόν το στόχο: 
Να λειτουργήσουν ως πρώιμη ασφαλιστική 
βαλβίδα που θα εμποδίζει την πρόσβαση 
στο Λύκειο. Το μήνυμα είναι ότι το Λύκειο 
είναι για λίγους κι εκλεκτούς, διέξοδος εί-
ναι είτε η φτιασιδωμένη τεχνικοεπαγγελμα-
τική εκπαίδευση είτε απευθείας τα κάτεργα 
της καπιταλιστικής αγοράς εργασίας.

Ιδιαίτερα βαρύς θα πέσει ο πέλεκυς στα 

κεφάλια των παιδιών της εργατικής τάξης 
και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που δεν 
έρχονται στο σχολείο με τις ίδιες προϋπο-
θέσεις (οικονομικές, μορφωτικές).

Για όσους καταφέρουν να ξεφύγουν από 
τις πρώτες συμπληγάδες, σειρά έχει η καρ-
μανιόλα του Λυκείου: Εξεταστικός μαρα-
θώνιος, βάση του 10 και Τράπεζα θεμάτων. 

Ο εκπαιδευτικός δεν θα επιλέγει τα 
θέματα με βάση τη διδαχθείσα ύλη στην 
τάξη του και το μαθησιακό επίπεδο και τις 
αδυναμίες των μαθητών του. Θα τρέχει όλη 
τη χρονιά, αδιαφορώντας για την ουσία, να 
καλύψει την ύλη που περιέχεται στα αναρ-
τημένα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων. Το 
γεγονός από μόνο του θα τροφοδοτήσει 
τα φροντιστήρια με μπόλικους πελάτες. 
Με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργήσει και η 
υποχρεωτική παρακολούθηση επιπλέον 
μαθήματος («κόντρα μάθημα»). 

Ολα αυτά, βέβαια, το υπουργείο ισχυ-
ρίζεται ότι τα κάνει για την ενίσχυση της 
ολόπλευρης μόρφωσης των μαθητών, πλην 
όμως, η κατακερματισμένη γνώση, το πλή-
θος των ατάκτως εριμμένων πληροφοριών 
(ανούσιων και αναχρονιστικών πολλές φο-
ρές) η παπαγαλία, ο τρόπος λειτουργίας 
του αστικού σχολείου, ο ρόλος του Λυκεί-
ου ως προθάλαμου του Πανεπιστήμιου, για 
την εισαγωγή στο οποίο μάλιστα απαιτού-
νται πανελλαδικές εξετάσεις, δεν αφήνουν 
περιθώρια για δημαγωγική προπαγάνδα.

Η Τράπεζα Θεμάτων, λοιπόν, θα πετσο-
κόβει τους μαθητές και τη χαριστική βολή 
θα δίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις με 
επιπλέον την καθιέρωση συντελεστών 
βαρύτητας σε δύο μαθήματα ανά σχολή, 
τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Η ίδρυση και λειτουργία μεγάλου αριθ-
μού Προτύπων Σχολείων, στα οποία θα 
υπάρχει επιλογή (αξιολόγηση) προσωπικού 
και εισαγωγή μαθητών με βάση τις υψηλές 
επιδόσεις σε εξετάσεις, νοηματοδοτεί το 
ψευτοαφήγημα της «αριστείας» και επιβε-
βαιώνει στην πράξη την κατηγοριοποίηση 
των σχολικών μονάδων και μέσω αυτής των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η αξιολό-
γηση εδώ θα λειτουργήσει ως «λαγός» για 
την επέκτασή της σε όλα τα σχολεία.

Τα διαχρονικά ιδεολογήματα της προ-
γονόπληκτης, αντιδραστικής μέχρι αηδίας 
δεξιάς υπηρετούνται με την επαναφορά 
της εξέτασης στο μάθημα των Λατινικών. 
Το μέτρο αυτό, όπως και η αναγραφή της 
διαγωγής στους τίτλους σπουδών, έχουν 
στόχο τη διαμόρφωση φοβισμένων, υπο-
ταγμένων ανθρώπων, πρόθυμων να υπο-
κύπτουν μεθαύριο, ως εργαζόμενοι, στις 
ορέξεις των εργοδοτών-καπιταλιστών.

Αξιολόγηση
u Από τη σχολική χρονιά 2020-21 εφαρ-

μόζεται η διπλή αξιολόγηση (εσωτερική 
και εξωτερική) σε επίπεδο σχολικής μο-
νάδας. Η εξωτερική αξιολόγηση προβλέπει 
ενεργό ρόλο του ΙΕΠ καθώς και της ΑΔΙΠ-
ΠΔΕ (δηλαδή απευθείας του υπουργείου 
Παιδείας).

u Εντός του 2020 προβλέπεται η σύντα-
ξη του ΠΔ για την αξιολόγηση εκπαιδευ-
τικών.

Η καρικατούρα επιμόρφωσης, σε συν-
δυασμό με την αξιολόγηση, υπηρετεί την 
ψευτοπροπαγάνδα ότι η αξιολόγηση δεν θα 
είναι τιμωρητική.

Το σχολείο των ταξικών φραγμών, όπου ο 

δάσκαλος θα έχει ενισχυμένο ρόλο αξιολο-
γητή, η γενικευμένη επίθεση στα εργασια-
κά δικαιώματα, τους μισθούς και τα ασφα-
λιστικά δικαιώματα σε επίπεδο κοινωνίας, 
απαιτούν πειθάρχηση και εκφοβισμό των 
εκπαιδευτικών και ένταση της καταστολής 
σε βάρος τους.

Και η ΝΔ βαδίζει στα χνάρια του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Πρώτα «αυτοαξιολόγηση» των σχο-
λικών μονάδων, ώστε να «εμπεδωθεί μια 
κουλτούρα αξιολόγησης» και μετά αξιολό-
γηση των εκπαιδευτικών.

Η ΝΔ, όμως, δεν ακολουθεί την λάου-λά-
ου πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Γι’ αυτό και προε-
τοιμάζει και το ΠΔ για την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών.

Για το περιεχόμενό του μας προϊδεάζουν 
οι προκλητικές αναφορές του προέδρου 
του ΙΕΠ («Οσο κι αν ακούγεται αναχρονι-
σμός, το ρολόι σχετικά με τις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις πρέπει να γυρίσει πίσω 
στο 2014,... πρέπει να ξαναχτιστεί αυτό 
που γκρεμίστηκε στην τετραετία 2015-
2019»), το ιστορικό προηγούμενο του ΠΔ 
152/2013, η πολιτική των διαθεσιμοτήτων 
και απολύσεων που εφήρμοσε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης ως υπουργός Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και το περιεχόμενο του προ-
γράμματος της ΝΔ για την Παιδεία. 

Κυβέρνηση και υπουργείο Παιδείας βιά-
ζονται να προχωρήσουν, χωρίς όμως να 
υπολογίσουν «τον ξενοδόχο», τους εκπαι-
δευτικούς, που είναι «ψυλλιασμένοι» λόγω 
του μαύρου ιστορικού του επιθεωρητισμού, 
των έργων και ημερών όλων των προηγού-
μενων κυβερνήσεων, που ακολούθησαν 
ανάλογες πολιτικές.

(Αναλυτικά στο άρθρο Πολυνομοσχέδιο 
υπουργείου Παιδείας: Αντιεκπαιδευτική 
επίθεση άνευ προηγουμένου)

Ανώτατη εκπαίδευση
u «Ενισχύεται η εξωστρέφεια των 

ελληνικών πανεπιστημίων»: ίδρυση ξε-
νόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων 
από κάθε ΑΕΙ, θερινά προγράμματα, κ.λπ. 

u Θεσμοθετείται το ενιαίο ψηφοδέλτιο 
Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων και προ-
βλέπεται ηλεκτρονική ψηφοφορία.  

u Καθιερώνεται πρόσθετο ακαδημαϊ-
κό κριτήριο (βάση εισαγωγής μείον 2.750 
μόρια), για τις μετεγγραφές των φοιτητών 
και αλλάζουν τα υφιστάμενα οικονομικά 
και κοινωνικά κριτήρια (π.χ. εξέταση μέσου 
όρου εισοδημάτων 3 τελευταίων ετών και 
όχι μόνο ενός). 

Συνοψίζουμε με βάση τα προαναφερ-
θέντα:

u Μέγας καημός είναι η προσέλκυση 
φοιτητών-πελατών με όλους τους τρόπους, 
ώστε τα πανεπιστήμια να αποκτούν πρό-
σθετους πόρους από τα δίδακτρα, να ελα-
χιστοποιείται η κρατική χρηματοδότηση 
και να προωθείται η ιδιωτικοοικονομική λει-
τουργία τους. Τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά 
με δίδακτρα είναι ο προάγγελος επιβολής 
διδάκτρων στο μέλλον για όλα τα προπτυ-
χιακά προγράμματα των Ιδρυμάτων. 

u Οι αλλαγές στον τρόπο πραγματο-
ποίησης των Πρυτανικών εκλογών (ενιαίο 
ψηφοδέλτιο) επιδιώκουν τη σαλαμοποίηση 
των πολιτικών επιλογών των υποψηφίων, 
τις μεταξύ τους δοσοληψίες χωρίς αρχές, 
ώστε να είναι και ευκολότερα διαχειρίσιμο 
το πανεπιστημιακό κατεστημένο από την 

Πολυνομοσχέδιο υπουργείου Παιδείας

Απύθμενο θράσος, μίσος για 
την εκπαίδευση

Δυο μέτρα και δυο σταθμά
Διαδήλωση «πατείς με πατώ σε» στο λιμάνι της Σούδας στα 

Χανιά. Το προσκλητήριο προς τους «Συνέλληνες» ανέφερε ότι η 
συγκέντρωση γίνεται για να «στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα, με τη 
σιωπηλή παρουσία μας, σε ντόπιους και ξένους, που επιχειρούν 
να μεταφέρουν τα ηττημένα στη Συρία και Λιβύη στρατεύμα-
τα του ISIS στην Κρήτη. Δεν θα ανεχτούμε να γίνει το νησί μας 
μέτωπο συγκρούσεων, όπως κάποια σκοτεινά κέντρα εξουσίας 
σχεδιάζουν. Θα στείλουμε το μήνυμα στον παρανοϊκό Ερντογάν 
και στους ξένους και ντόπιους συνεργάτες του, πως είμαστε απο-
φασισμένοι να υπερασπιστούμε με κάθε κόστος την πατρίδα μας, 
απέναντι στις ακατανόητες, αλλά ευθείες και επίσημες απειλές 
διεκδίκησης των τριών νομών της Κρήτης, από το φασιστικό κα-
θεστώς της εχθρικής Τουρκίας».

Μην μπερδεύεστε, το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας 
έγινε η συγκέντρωση. Και βέβαια, δεν ενόχλησε κανέναν από 
τους ευαίσθητους περί την τήρηση των μέτρων προστασίας από 
τον κοροναϊό. Αλλο Πρωτομαγιά, άλλο ένα εθνικιστικό-ξενοφο-
βικό συλλαλητήριο.
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εκάστοτε κυβέρνηση.
Μέσω δε της ηλεκτρονικής 

ψήφου επιδιώκεται η αποφυγή 
αντιδράσεων από μέρους του 
φοιτητικού κινήματος και των 
εργαζόμενων στο Πανεπιστήμιο. 

- Επιδιώκεται η αυστηροποί-
ηση των μετεγγραφών, που θα 

στραγγαλίσει οικονομικά ειδι-
κά τις οικογένειες των φτωχών 
και μεσαίων στρωμάτων, που 
τα παιδιά τους σπουδάζουν 
μακριά από τον τόπο κατοικίας, 
δεδομένης της πολύ χαμηλής 
ενίσχυσης της φοιτητικής μέρι-
μνας (φοιτητικές εστίες, σίτιση, 
κ.λπ.).

Γιούλα Γκεσούλη
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Πολυνομοσχέδιο υπουργείου Παιδείας

αλλά αφορούν κυρίως την προστασία της δημόσιας 
υγείας, την προστασία της υγείας των ανθρώπων του 
λαού.

u Από τα μέσα Μάρτη, που άρχισαν να 
εφαρμόζονται μέτρα καραντίνας, φάνηκε καθαρά 
ότι η διαχείριση και αυτής της κρίσης θα γίνει με 
τον παραδοσιακό τρόπο του κεφαλαίου. Μαζικές 
απολύσεις, μαζικές διαθεσιμότητες (αναστολή 
εργασίας) με ένα προνοιακό επίδομα 533 ευρώ το 
μήνα εκ περιτροπής εργασία με το μισό μισθό κτλ. 
κτλ. Τα μέτρα αυτά ανανεώθηκαν ήδη για τον Μάη, 
ενώ η εκ περιτροπής εργασία ισχύει μέχρι και τον 
Σεπτέμβρη.

 Αχόρταγοι οι καπιταλιστές ζητούν ακόμα και τη 
μετατροπή των εργαζόμενων σε «πράγματα», που 
θα τα νοικιάζει ο ένας καπιταλιστής στον άλλο! Και 
ο Μητσοτάκης διαβεβαιώνει πως όλα τα μέτρα που 
αποφασίστηκαν με πρόσχημα την καραντίνα «δεν θα 
σιγήσουν την επόμενη μέρα».

 Η τάση του κεφαλαίου, ιδιαίτερα σε συνθήκες 
κρίσης, να επιδιώκει την αύξηση του βαθμού 
εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης, μέσω της 
οποίας επιτυγχάνει το μέγιστο κέρδος, είναι μια 
αντικειμενική τάση μέσα στον καπιταλισμό. Ο 
βαθμός που το επιτυγχάνει αυτό, όμως, εξαρτάται 
από την πορεία της ταξικής πάλης. Από το πόσο 
ισχυρή, οργανωμένη και αποτελεσματική είναι 
η αντίσταση της εργατικής τάξης. Η τάση του 
κεφαλαίου δεν καταργείται ποτέ μέσα στον 
καπιταλισμό, όμως η ταξική πάλη του προλεταριάτου 
μπορεί να ανακόψει την ορμή της, να ακυρώσει 
πλευρές της, να καθυστερήσει την εφαρμογή των πιο 
καταστροφικών μέτρων.

Ολόκληρη η ιστορία του εργατικού κινήματος τους 
τελευταίους δυο αιώνες είναι ιστορία πάλης ενάντια 
στους συνεχείς σφετερισμούς του κεφαλαίου. 
Το αίμα των εργατών του Σικάγο σφράγισε τους 
αγώνες για το 8ωρο, όπως προηγουμένως το αίμα 
των Κομμουνάρων του Παρισιού έβαλε για πρώτη 
φορά στην ανθρώπινη ιστορία τη δυνατότητα 
ενός εργατικού κράτους, χωρίς εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο. Οι εργατικοί αγώνες των 
πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, συχνά βίαιοι 
και αιματηροί, οδήγησαν σε μια σειρά κατακτήσεις, 
ειδικά όταν τα βήματα των εργατών φωτίζονταν από 
τη νίκη της μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής 
Επανάστασης και τη δημιουργία του πρώτου 
εργατικού κράτους, που αναπτυσσόταν θυελλώδικα 
έχοντας βάλει τους καπιταλιστές και το σύστημά 
τους στο μουσείο.

 Ιδιο είναι το ταξικό δίλημμα και στις σημερινές 
συνθήκες, στις συνθήκες κατά τις οποίες η κρίση 
χρησιμοποιείται (και θα χρησιμοποιηθεί πιο έντονα 
στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα) ως 
αφορμή για μια νέα ολομέτωπη επίθεση ενάντια στην 
εργατική τάξη, για το σάρωμα κάθε κατάκτησης που 
έχει απομείνει από τα Μνημόνια, για τη διαμόρφωση 
ενός βαθιού εργασιακού μεσαίωνα: ‘Η θα υψώσουμε 
μέτωπο αντίστασης στην πανδημία του κεφαλαίου 
ή θα βυθιστούμε στον εφιάλτη του εργασιακού 
μεσαίωνα.

Μέτωπο αντίστασης
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Τα πάντα στα πόδια των καπιταλιστών - Αρμαγεδώνας για την εργατική τάξη
Με την ΠΝΠ της 1ης Μάη (συμβολική μέ-

ρα) η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζει 
τα συμφέροντα των καπιταλιστικών επιχει-
ρήσεων, παρατείνει -για ξεκάρφωμα- τα ψί-
χουλα του προνοιακού βοηθήματος στους 
εργαζόμενους, αρπάζει τα ανταποδοτικά 
τέλη των δήμων και ανοίγει τα σχολεία χω-
ρίς μέτρα προστασίας.

Το πόσο επικίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία είναι το άνοιγμα των σχολείων από 
τις 11 Μάη το έχουμε αποδείξει με πολλά 
δημοσιεύματα. Εδώ θα σταθούμε μόνο στο 
γεγονός ότι η υπουργός Παιδείας δε φρό-
ντισε να εφοδιάσει όλα τα σχολεία (πολύ 
πριν από την απόφασή της για το άνοιγμά 
τους) έστω με τα απαραίτητα εφόδια τόσο 
για την ατομική προστασία των μαθητών 
και των εκπαιδευτικών όσο και για τη συχνή 
απολύμανση των χώρων. Τα εφόδια αυτά εί-
ναι μεν απαραίτητα αλλά όχι και αρκετά για 
να αποφευχθεί η διάδοση του κοροναϊού.

Ούτε τα στοιχειώδη
Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 12 

της ΠΝΠ της 11ης Μάρτη, δινόταν το δικαί-
ωμα στην υπουργό Παιδείας να κάνει δια-
γωνισμούς για την προμήθεια όλων αυτών 
των εφοδίων, τόσο για τα σχολεία και ΑΕΙ 
όσο και για τις πανεπιστημιακές κλινικές, 
μονάδες, εργαστήρια και πανεπιστημιακά 
νοσοκομεία. Η Κεραμέως, όμως, που στις 
29 Απρίλη ανακοίνωσε το σταδιακό άνοιγ-
μα των σχολείων, δεν έκανε κανένα δια-
γωνισμό για την προμήθεια των εφοδίων, 
μολονότι είχε περάσει πάνω από ενάμισης 
μήνας.

Η ΠΝΠ της 11ης Μάρτη προέβλεπε:
«2. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) 

µηνών από την έναρξη ισχύος της παρού-
σας, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται 
άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, διαδικασίες 
έκτακτης προµήθειας κάθε ενδεδειγµένου 
µέσου ατοµικής υγιεινής ή συλλογικής προ-
στασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού 
COVID-19, καθώς και παροχής υπηρεσιών 
απολύµανσης, µπορούν να διενεργού-
νται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή 
αρµοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε απευ-
θείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε 
σχετικής εθνικής διάταξης περί δηµοσίων 
συµβάσεων. Οι σχετικές προσκλήσεις 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της αναθέ-
τουσας αρχής για χρονικό διάστηµα τριών 
(3) ηµερών και η σύµβαση ανατίθεται µε 
µοναδικό κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή.

3. Για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) 
µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, 
εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος 
κίνδυνος εµφάνισης και διάδοσης του κο-
ρωνοϊού COVID-19, διαδικασίες έκτακτης 
προµήθειας ειδών κάθε είδους υγειονοµικού 
υλικού, πάσης φύσεως φαρµάκων και κάθε 
ενδεδειγµένου µέσου ατοµικής υγιεινής ή 
συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του 
κορωνοϊού, µπορούν να διενεργούνται απο-
κλειστικά για τις ανάγκες Πανεπιστηµιακών 
Κλινικών, Μονάδων και Εργαστηρίων των 
Α.Ε.Ι. και Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων 
από την ανά περίπτωση αρµόδια αναθέτου-
σα αρχή, που εµπίπτει στην εποπτεία του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
µε απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλι-
ση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί 
δηµοσίων συµβάσεων. Οι σχετικές προ-
σκλήσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής για χρονικό διάστηµα 
τριών (3) ηµερών και η σύµβαση ανατίθεται 
µε µοναδικό κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή». 

Στις 2 Μάη, τέσσερις μέρες μετά από την 
ανακοίνωση των μέτρων από την υπουργό 

Παιδείας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η «πρωτο-
μαγιάτικη». Στην παράγραφο 1 του τριακο-
στού εβδόμου άρθρου της τροποποιούνται 
οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 12 της 
ΠΝΠ της 11ης Μάρτη, επεκτείνοντας την 
προθεσμία για τις συμβάσεις έκτακτων 
προμηθειών από τις 13 Ιούλη στις 30 Σε-
πτέμβρη, Τίποτ’ άλλο δεν αλλάζει. Επίσης, 
στο άρθρο 38 της ΠΝΠ ορίζεται ότι και το 
ΙΦΕΤ (Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Ερευνας 
και Τεχνολογίας) ΑΕ, θυγατρική του ΕΟΦ, 
μπορεί να κάνει, κατά παρέκκλιση της ισχύ-
ουσας νομοθεσίας για τους δημόσιους 
διαγωνισμούς, πρόσκληση για απευθείας 
«αγορά βιοκτόνων και αντισηπτικών υγειο-
νομικού και λοιπού προστατευτικού υλικού» 
για τον εφοδιασμό των εποπτευόμενων από 
το υπουργείο Παιδείας φορέων.

Το ΙΦΕΤ ΑΕ, όμως, δεν προχώρησε άμε-
σα στην προκήρυξη για την αγορά των βι-
οκτόνων και των αντισηπτικών. Αφησε να 
περάσουν μερικές μέρες και προκήρυξε 
το διαγωνισμό στις 5 Μάη. Αν δεν αποκα-
λυπτόταν από την ΟΛΜΕ και από δημοσι-
εύματα, ότι το άνοιγμα των σχολείων είναι 
επικίνδυνο, γιατί μπορεί να συμβάλει στο 
φούντωμα της διάδοσης του κοροναϊού, ότι 
δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις καθώς δεν 
έχουν γίνει μαζικά μοριακά τεστ και τεστ 
αντισωμάτων (που είναι πολύ βασικό για το 
όποιο άνοιγμα των σχολείων) κτλ., το ΙΦΕΤ 
ΑΕ θα καθυστερούσε κι άλλο την προκή-
ρυξη αυτού του διαγωνισμού. Σύμφωνα με 
την προκήρυξη αυτή, οι προσφορές θα κα-
τατεθούν το αργότερο μέχρι το Σάββατο 9 
Μάη στις 2μ.μ. Στη συνέχεια θα ανοίξουν 
οι προσφορές για να κατακυρωθεί ο δια-
γωνισμός στην εταιρία που προσφέρει την 
οικονομικότερη προσφορά.

Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να γίνει 
η κατακύρωση του διαγωνισμού, σε πόσα 
σχολεία θα φθάσουν τα αντισηπτικά των 
1000 ml και σε τι ποσότητες; Θυμίζουμε 
ότι τα σχολεία ανοίγουν στις 11 Μάη. Γιατί 
άφησαν να περάσει τόσος χρόνος για να 
γίνει ο εφοδιασμός των σχολείων την τε-
λευταία στιγμή; Γιατί προμηθεύονται μόνο 
25.520 τεμάχια αντισηπτικών των 1000 ml; 
Γιατί το ΙΦΕΤ ΑΕ δεν εφοδιάζεται μαζικά 
με σαπούνια για το πλύσιμο των χεριών και 
άλλα απαραίτητα είδη; Τα θεωρούν και αυ-
τά μεγάλο έξοδο;

Κατασπαράζουν τα 
ανταποδοτικά τέλη 

Ανταποδοτικά τέλη είναι ο φόρος που κα-
ταβάλλουν στον δήμο οι κάτοικοι για την 
καθαριότητα των δρόμων και των πλατειών, 
για την αποκομιδή των σκουπιδιών, για τον 
φωτισμό των δρόμων και άλλες παρεμφε-
ρείς δράσεις. Για όλη αυτή τη δραστηριότη-
τα το κράτος από το 1975 δε δαπανά ούτε 
ευρώ. Ερχεται τώρα ο Μητσοτάκης με όλο 
το υπουργικό του συμβούλιο και εισάγουν 
ανερυθρίαστα σ΄ αυτή την ΠΝΠ το εικοστό 
τρίτο άρθρο, με το οποίο κατασπαράζουν 
τα ανταποδοτικά τέλη των δήμων. Παραθέ-
τουμε τμήμα της ρύθμισης:

«Αρθρο εικοστό τρίτο
Χρησιμοποίηση εσόδων των δήμων από 

ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την 
κάλυψη άλλων αναγκών

Στο τεσσαρακοστό τρίτο άρθρο της από 
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Α’ 75)... προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

“8. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74), σε περιπτώ-
σεις αποδεδειγμένης αδυναμίας κάλυψης 
έκτακτων αναγκών που συνδέονται με την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, έως 
τις 30 Ιουνίου 2020, οι δήμοι μπορούν να 
χρησιμοποιούν έσοδα από ανταποδοτικά 

τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων 
αναγκών τους…“».

Από τη μια προσφέρουν στις καπιταλιστι-
κές επιχειρήσεις πλουσιοπάροχα κονδύλια 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, με το πρό-
σχημα να τις κρατήσουν ζωντανές για να 
σώσουν τις θέσεις εργασίας, από την άλλη 
πετάνε ψίχουλα στους εργαζόμενους με τη 
μορφή προνοιακών βοηθημάτων, όμως δεν 
ικανοποιούνται από το παραπέρα ξεχαρβά-
λωμα των εργασιακών σχέσεων και έβαλαν 
στο στόχο και τα ανταποδοτικά τέλη, με 
σκοπό να τα αφαιμάξουν και να μπορούν 
έτσι να δίνουν συνέχεια τζάμπα χρήμα από 
τον κρατικό κορβανά στους καπιταλιστές.

Αυτό το ξεπάτωμα των ανταποδοτικών 
τελών από τους προϋπολογισμούς των δή-
μων θα έχει μεγάλες επιπτώσεις στη ζωή 
των εργαζόμενων, γιατί θα οδηγήσει από 
τη μια στη χειροτέρευση του επιπέδου ζω-
ής τους και από την άλλη σε υποχρέωση 
από τους φοροεισπράκτορες δημάρχους 
να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη 
τους προκειμένου να αναπληρώσουν τα 
κλεμμένα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη 
ανταποδοτικά τέλη.

Αποθρασυμμένη η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη, κατά την προσφιλή της τακτική τσαλα-
πατά και σ’ αυτόν τον τομέα την ισχύουσα 
διάταξη του νόμου 25/1975 για τα ανταπο-
δοτικά τέλη και με θράσος την καταργεί 
επικαλούμενη αδυναμία κάλυψης εκτάκτων 
αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώ-
πιση του κοροναϊού. Η συγκεκριμένη διάτα-
ξη (παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου 
25/1975) προβλέπει:

 «1. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθα-
ριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε 
ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής 
περιφέρειας των δήμων και προορίζεται 
αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης 
φύσεως δαπανών που αφορούν την παρο-
χή των υπηρεσιών της αποκομιδής και δια-
χείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτρο-
φωτισμού των οδών, των πλατειών και του 
συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς 
και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από 
τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή 
είναι συναφής με αυτές. Απαγορεύεται η 
με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευ-
ση των πόρων που προέρχονται από την 
είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέ-
λους καθαριότητας και φωτισμού, για την 
κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και 
υποχρεώσεων» (η έμφαση δική μας).

Μελέτησαν την ΠΝΠ οι καπιταλιστές 
και στο καπάκι μάς προέκυψε ο ΣΒΕ (Σύν-
δεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος) να ζητά με 
επιστολή του προς τον Θεοδωρικάκο την 

«απαλλαγή της μεταποίησης από το ενιαίο 
ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτι-
σμού εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων 
από την πανδημία του κορωνοϊού»!

Ολα για τους εμπόρους της 
υγείας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όλη αυτή την 
περίοδο της πανδημίας του κοροναϊού, κρά-
τησε μακριά τις επιχειρήσεις των εμπόρων 
της υγείας από τις επιπτώσεις της πανδη-
μίας, αρνήθηκε να τις επιτάξει, τις άφησε 
να αλωνίζουν και να ξεζουμίζουν τους αν-
θρώπους που έσπευδαν να κάνουν μοριακό 
τεστ πληρώνοντας αδρά. Ακόμα κι όταν η 
ασυδοσία τους έφτασε σε εγκληματικά 
επίπεδα, όπως με την κλινική «Ταξιάρχαι» 
στο Περιστέρι, που αποκαλύφθηκε ότι έγινε 
εστία του κοροναϊού, αρνήθηκε να προχω-
ρήσει στο αυτονόητο: να την κλείσει. Προ-
φανώς, για να μην πληγούν τόσο το κύρος 
των μαγαζιών των εμπόρων της υγείας όσο 
και το κύρος της στρατηγικής της κυβέρνη-
σή του για την ιδιωτικοποίηση των πάντων.

Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, με το 
πέμπτο άρθρο της ΠΝΠ της 1ης Μάη η 
κυβέρνηση έρχεται να λάβει μέτρα για τη 
«στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο 
νοσοκομειακές δραστηριότητες» (σκόπι-
μα δε διευκρινίζεται ποιες είναι αυτές οι 
επιχειρήσεις).

Παραθέτουμε το πέμπτο άρθρο της 
ΠΝΠ, για να φανεί πόσο απροκάλυπτες 
είναι οι ρυθμίσεις υπέρ των εμπόρων της 
υγείας. Περιοριζόμαστε μόνο στην επισή-
μανση μερικών σημείων και παραδίνουμε 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη στην κρίση σας:

«Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο 
νοσοκομειακές δραστηριότητες

1. Στις πληγείσες λόγω της διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19 επιχειρήσεις περιλαμ-
βάνονται και οι επιχειρήσεις οι οποίες δρα-
στηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό Δραστη-
ριότητας τον τετραψήφιο 86.10 “Νοσοκομει-
ακές δραστηριότητες“, ή και οποιονδήποτε 
άλλο περιλαμβάνεται στις πενταψήφιες, 
εξαψήφιες και οκταψήφιες υποκατηγορίες 
του ανωτέρω Κωδικού.

2. Στις επιχειρήσεις της παρ. 1 παρατεί-
νεται έως την 31η Αυγούστου 2020 η προ-
θεσμία καταβολής και αναστέλλεται η εί-
σπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 
δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς κα-
ταβολή (χρεωστικές) που κατέστησαν ή καθί-
στανται ληξιπρόθεσμες από την 1η Απριλίου 
2020 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020. Ομοίως 
παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2020 
η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται 
η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις 

Δ.Ο.Υ. ή τα ελεγκτικά Κέντρα καθώς και οι 
προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθ-
μίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής κατα-
βολής βεβαιωμένων οφειλών που κατέστη-
σαν ή καθίστανται ληξιπρόθεσμες από την 
1η Απριλίου 2020 μέχρι και την 31η Μαΐου. 
Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της 
προθεσμίας καταβολής και αναστολής εί-
σπραξης τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβα-
ρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Στις 
ως άνω επιχειρήσεις παρέχεται το ευεργέ-
τημα του συμψηφισμού σε ποσοστό 25% 
επί του καταβληθέντος ποσοστού Φ.Π.Α. 
με άλλες οφειλές που έχουν καταληκτική 
ημερομηνία καταβολής μετά την 1η Μαΐου 
σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης 
οφειλών Φ.Π.Α έως τις 11 Μαϊου 2020, υπό 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 
του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76), όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια 
με το τρίτο άρθρο της από 13.4.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84).

3. α) Στις επιχειρήσεις της παρ. 1, οι οποίες 
απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με 
μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρό-
νου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής 
απασχόληση,οι τρέχουσες ασφαλιστικές 
εισφορές περιόδου απασχόλησης Μαρτί-
ου και Απριλίου 2020 οι απαιτητές έως 30η 
Απριλίου 2020 και την31η Μαΐου αντίστοι-
χα, δύνανται να καταβληθούν έως την 31η 
Οκτωβρίου και την 31η Νοεμβρίου 2020 
αντίστοιχα, χωρίς τον υπολογισμό κατά το 
διάστημα αυτό τόκων και άλλων προσαυ-
ξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. 
Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι 
εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, όπου 
προβλέπονται, για το σύνολο των κλάδων 
ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομι-
κής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, 
εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε 
άλλου φορέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνει-
σπράττει εισφορές, με εξαίρεση τις εισφο-
ρές από προαιρετική ασφάλιση. Οι ως άνω 
επιχειρήσεις υποβάλλουν για το προσωπικό 
που απασχολείται την Αναλυτική Περιοδική 
Δήλωση (ΑΠΔ) μηνών Μαρτίου και Απριλί-
ου 2020 εντός των προθεσμιών, όπως αυτές 
εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση εκπρόθε-
σμης υποβολής της ΑΠΔ επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

β) Για τις επιχειρήσεις της παρ.1, η προ-
θεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών 
ρυθμίσεων, απαιτητών έως τις 30 Απριλίου 
του 2020, καθώς και η προθεσμία όλων των 
επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθ-
μισης, παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες. 
Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης 
καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται 
πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυ-
ξήσεις και επιβαρύνσεις. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις 
της οικείας ρύθμισης στην οποία αφορά η 
δόση.

4. Στις επιχειρήσεις της παρ.1, οι οποίες 
εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών, λό-
γω της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, 
ποσοστό 20% της διαφοράς του μηνιαίου 
κύκλου για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και 
Μάιο έτους 2020, από τους αντίστοιχους 
μήνες του αμέσως προηγούμενου φορολο-
γικού έτους, αντισταθμίζεται από τον Εθνι-
κό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), μέσω μείωσης του ποσού των 
καταβλητέων δόσεων που έχουν προκύψει 
ή πρόκειται να προκύψουν μέσω της Εφαρ-
μογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής 
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η μείωση του προηγού-
μενου εδαφίου δεν δύναται να υπερβεί το 
ποσοστό 50% των τριών δωδεκατημορίων 

του εργατικού κόστους του πάσης φύσεως 
προσωπικού της επιχείρησης για το έτος 
2019, όπως αυτό προκύπτει από τις υποβλη-
θείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από 
εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθο-
ρίζονται ο τρόπος βεβαίωσης του μειωμέ-
νου κύκλου εργασιών του πρώτου εδαφίου, 
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 
τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την 
εφαρμογή της παρούσας. (…)

6. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαι-
ρούνται φορείς που ανήκουν στο Μητρώο 
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης».

Ο έρωτας του Μητσοτάκη και της κυβέρ-
νησής του για τους εμπόρους της υγείας εί-
ναι τόσο σφοδρός που δε διστάζει να προ-
χωρήσει στις πιο απροκάλυπτες ρυθμίσεις, 
προκειμένου να τους εξασφαλίσει το ύψος 
των κερδών τους, ακόμα και σε μια περίοδο 
που αυτοί «κονόμησαν τ' άντερά τους».

Για τους εργαζόμενους, όμως, στις 
εταιρίες αυτές των εμπόρων της υγείας η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έβαλε την πα-
ραμικρή απαγορευτική διάταξη, όπως για 
παράδειγμα η απαγόρευση των απολύσεων 
και η απαγόρευση της εκ περιτροπής εργα-
σίας, προκειμένου οι έμποροι της υγείας να 
ενταχθούν στις προκλητικά ευνοϊκές ρυθμί-
σεις που προαναφέραμε.

Αβάντες και στους 
αποικιστές των 
αεροδρομίων

Οι εταιρίες που εκμεταλλεύονται τα 
αεροδρόμια απαιτούν και η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη τους ικανοποιεί. Οι εκπρόσω-
ποι αυτών των εταιριών φρόντισαν να δι-
οχετεύσουν σε φιλοκυβερνητική φυλλάδα 
τις απαιτήσεις τους από τους υπουργούς 
Σταϊκούρα και Καραμανλή. Στη συνέχεια, 
δημοσιογράφος της ανέλαβε να προβάλ-
λει αυτά τα αιτήματα στις 17 Απρίλη, για να 
ακολουθήσει η ικανοποίησή τους από την 
κυβέρνηση.

Πρόκειται για τις εταιρίες που εκμεταλ-
λεύονται το Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος» και τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. 
Στην ΠΝΠ της 1ης Μάη εισήχθη το έκτο άρ-
θρο που προβλέπει:

«Επείγοντα μέτρα στήριξης διαχειριστών 
αερολιμένων

Οι χρηματικές οφειλές των παραχωρη-
σιούχων, βάσει συμβάσεων παραχώρησης 
διαχείρισης αερολιμένων, προς το Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη-
μοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), οι οποίες είναι ληξιπρό-
θεσμες και απαιτητές εντός του έτους 2020, 
εξοφλούνται έως έξι (6) μήνες μετά την επέ-
λευση του ληξιπροθέσμου και απαιτητού. Η 
επιμήκυνση των οφειλών, κατά το προηγού-
μενο εδάφιο, επιβαρύνεται με ονομαστικό 
επιτόκιο ίσο με το πληρωτέο για τα έντοκα 
γραμμάτια του Δημοσίου εξάμηνης διάρ-
κειας, της τελευταίας έκδοσης πριν από την 
επέλευση του ληξιπρόθεσμου και απαιτητού 
της οφειλής, προσαυξημένο κατά μισή (0,5) 
μονάδα, χωρίς άλλες συνέπειες για τον 
παραχωρησιούχο περιλαμβανόμενων και 
εκείνων που θα επέρχονταν από το χρονικό 
σημείο του ληξιπρόθεσμου και απαιτητού 
της ως άνω οφειλής μέχρι την έναρξη της 
ισχύος της παρούσας. Η παρούσα διάταξη, 
ως εξαιρετική, δεν αποτελεί τροποποίηση 
της οικείας σύμβασης παραχώρησης» (η 
έμφαση δική μας).

Το πρώτο που διαπιστώνουμε είναι ότι 
απ’ αυτό το άρθρο λείπει, σκανδαλωδώς, η 
παραμικρή αναφορά στην τύχη που έχουν 
επιφυλάξει αυτές οι εταιρίες στους εργαζό-

μενούς τους και οποιαδήποτε ρητή, έστω, 
δέσμευση των εταιριών προκειμένου αυτές 
να ενταχθούν στη σκανδαλωδώς ευνοϊκή 
ρύθμιση.

Δεύτερο, δε γίνεται η παραμικρή αναφο-
ρά στο ύψος των απαιτήσεων του δημοσί-
ου απ΄ αυτές τις εταιρίες, που η καταβολή 
τους αναστέλλεται για τουλάχιστον έξι μή-
νες. (Λέμε «τουλάχιστον», γιατί μετά από 
καιρό οι εκπρόσωποι των εταιριών θα επα-
νέλθουν και θα ζητούν και νέα παράταση, 
με το επιχείρημα ότι η αεροπορική κίνηση, 
λόγω της μεγάλης τουριστικής κάμψης, θα 
είναι περιορισμένη).

Τρίτο, βλέπουμε ότι οι εταιρίες δεν πλή-
ρωσαν τις υποχρεώσεις τους, εκβιάζοντας 
ωμά το ελληνικό κράτος. Κι έρχεται η κυ-
βέρνηση να τις απαλλάξει από όλες τις 
συνέπειες αναδρομικά!

Γαλαντομία στις ιταμές απαιτήσεις των 
εταιριών-αποικιστών που πήραν τα αερο-
δρόμια μπιρ παρά, από τη μια, άγριο «χέρι» 
στα ανταποδοτικά τέλη των δήμων, που 
είναι για την καθαριότητα και το φωτισμό, 
από την άλλη.

Και βέβαια, δε θα μπορούσαν να μείνουν 
χωρίς βοήθεια οι… αναξιοπαθούντες βαρό-
νοι του επίσημου τζόγου. Με το όγδοο άρ-
θρο της ΠΝΠ εξασφαλίζεται η «αναστολή 
είσπραξης οφειλών και παράταση προθεσμί-
ας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις 
τυχερών παιγνίων»!

Αρμαγεδώνας
Με το δέκατο τέταρτο άρθρο της ΠΝΠ 

αναβάλλεται ο καθορισμός του κατώτατου 
μισθού για τον Γενάρη του 2021. Δείγμα της 
κατεύθυνσης στην οποία κινείται η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη. Κατεύθυνση συμπίεσης 
του εργατικού μισθού, η οποία κάποια 
στιγμή θα «ανταμώσει» με μειώσεις στους 
μισθούς των εργαζόμενων στο Δημόσιο και 
στις συντάξεις.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κατώτατος μισθός 
ήταν 751 ευρώ (μεικτά) μέχρι το Φλεβάρη 
του 2012. Τότε, με κυβερνητική απόφαση, 
μειώθηκε στα 586 ευρώ (καθιερώθηκε μά-
λιστα και το έκτρωμα του υποκατώτατου 
μισθού των 511 ευρώ για τους νέους έως 25 
ετών). Αυξήθηκε στα 650 ευρώ τον Φλε-
βάρη του 2019. Τώρα, ακόμα και η μικρή 
αύξηση που με μισόλογα υποσχόταν η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη, αναβάλλεται για έναν 
ακόμα χρόνο (και βλέπουμε).

Στους καπιταλιστές που επικαλούμενοι 
αδυναμία να ξαναλειτουργήσουν πλήρως 
δίνονται νέες αβάντες, πάντα σε βάρος των 
εργαζόμενών τους.

Πρώτον, οι επιχειρήσεις που έχουν βάλει 
όλο το προσωπικό τους σε αναστολή για 15 
μέρες τουλάχιστον μπορούν να άρουν την 
αναστολή του 40% τουλάχιστον των εργα-
ζόμενων και να τους βάλουν να εργαστούν. 
Το υπόλοιπο 60% μπορεί να παραμείνει σε 
αναστολή. Εχουν το δικαίωμα, ακόμα, να 
προσαρμόσουν το ωράριο απασχόλησης 
των εργαζόμενων σύμφωνα με τα ωράρια 
λειτουργίας της επιχείρησής τους. Αυτό 
σημαίνει, ότι εάν οι επιχειρήσεις αυτές 
εφαρμόσουν σπαστό ωράριο, είναι υποχρε-
ωμένοι και οι εργαζόμενοι να δουλέψουν το 
πρωί και το απόγευμα.

Δεύτερον, στις επιχειρήσεις που έχουν 
βάλει το προσωπικό τους σε αναστολή δί-
νεται το δικαίωμα να άρουν την αναστολή 
της σύμβασης εργασίας για μερικούς εργα-
ζόμενους και για μερικές μέρες με το πρό-
σχημα ότι πρέπει να εκτελεστούν εργασίες 
έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμε-
νες και ανελαστικές.

Προσθέστε σε αυτές τις περιπτώσεις τη 
δυνατότητα των καπιταλιστών-ιδιοκτητών 

των επιχειρήσεων να βάζουν το προσωπικό 
τους σε εκ περιτροπής εργασία (με μείωση 
μισθού στο 50%), όπως και την τηλεργασία 
που εφαρμόζουν ενώ έχουν αναστείλει τις 
συμβάσεις εργασίας, και θα αντιληφθείτε 
το μέλλον που προδιαγράφεται για τους 
εργαζόμενους.

Τρίτον, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη 
σύμφωνα με την οποία οι καπιταλιστές που 
πριμοδοτήθηκαν από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό μπορούν να απολύουν τους εργα-
ζόμενούς τους μετά από 45 ημέρες από 
την έναρξη της επαναλειτουργίας τους. 
Εδώ πρέπει να γίνει μια πολύ σημαντική 
διευκρίνιση. Δε γίνεται ρητή αναφορά σε 
απαγόρευση να συνυπολογιστούν στις 45 
ημέρες και οι μέρες που τυχόν θα εργα-
στούν οι εργαζόμενοι των οποίων έχουν 
ανασταλεί οι συμβάσεις.

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη θα επιδιώξει να παγιώσει και να ενσωμα-
τώσει στο μνημονιακό εργασιακό μεσαίωνα 
και τις νέες αντεργατικές ρυθμίσεις που 
εισήγαγε στην περίοδο της πανδημίας του 
κοροναϊού.

Ομολογία
Το εικοστό άρθρο της ΠΝΠ αναφέρεται 

στο μητρώο ασθενών από τον κοροναϊό, 
στην ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και στη 
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό. Αναφέρει:

«1. Κατά την έναρξη λειτουργίας του Εθνι-
κού Μητρώου  Ασθενών από τον κορωνοϊό 
COVID-19 επιτρέπεται η ενημέρωσή του, μέ-
σω της αναδρομικής χορήγησης δεδομένων 
προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., τα οποία έχουν περι-
έλθει σε γνώση των χρηστών για σκοπούς 
ιχνηλάτησης, και αφορούν στο σύνολο των 
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

2. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας (Γ.Γ.Π.Π.), στο πλαίσιο των σκοπών 
ιχνηλάτησης, δύναται να έχει πρόσβαση 
στα ακόλουθα δεδομένα αναφορικά με την 
πορεία έκβασης των νοσηλευομένων: α) εί-
δος κλίνης όπου νοσηλεύεται κάθε ασθενής 
(ΜΕΘ, ΜΑΦ, απλή) και τυχόν μεταβολές, 
καθώς και β) έκβαση της νοσηλείας (εξιτήριο 
λόγω ίασης ή θάνατος».

Μερικές σύντομες επισημάνσεις σχολι-
άζοντας δύο βασικές διατάξεις αυτού του 
άρθρου.

Πρώτη επισήμανση. Ούτε είχαν ούτε 
έχουν ακόμα εικόνα για την πορεία έκβα-
σης των νοσηλευόμενων που προσβλήθη-
καν από τον κοροναϊό. Τώρα πάνε να ενημε-
ρωθούν τόσο η ΗΔΙΚΑ ΑΕ όσο και η Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας!

Δεύτερη επισήμανση. Εάν δεν αποκαλυ-
πτόταν η εγκληματική τους ευθύνη, καθώς 
δεν έκαναν επιδημιολογική έρευνα με μο-
ριακά τεστ και τεστ αντισωμάτων, δεν είχαν 
σκοπό να κάνουν ούτε καν αυτό. Αναγκά-
στηκαν να κάνουν τώρα επιδημιολογική 
έρευνα, συμπεριλαμβάνοντας και μερικές 
ακόμα δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

Η μόνη περίπτωση να κάνουν μαζικά 
μοριακά τεστ στον ελληνικό λαό είναι αν 
-λόγω του τυχοδιωκτικού ανοίγματος της 
οικονομίας, προς όφελος των κερδών των 
καπιταλιστών και σε βάρος της δημόσιας 
υγείας- φουντώσει πάλι η πανδημία.

ΥΓ. Η απόπειρα της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη να ασφαλίσει τους εργαζόμενους 
που μπήκαν σε αναστολή με βάση το μη-
νιαίο προνοιακό βοήθημα απέτυχε. Θα 
ασφαλιστούν και αυτοί, για το διάστημα 
της αναστολής της εργασίας, με βάση τις 
ισχύουσες κλαδικές συμβάσεις και τις ειδι-
κότητές τους.
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Πειραματίζονται εγκληματικά με 
το άνοιγμα των σχολείων, προκει-

μένου να επανέλθουν στη «μισθωτή 
κανονικότητα» οι εργαζόμενοι γονείς 
και να πραγματοποιήσουν γρήγορα 
τις πανελλαδικές εξετάσεις, αδιαφο-
ρώντας για τη δημόσια υγεία.

Η «επιτροπή εμπειρογνωμόνων» του 
υπουργείου Υγείας με εκπρόσωπο τον 
Τσιόδρα αποφάσισε στα τέλη Απρίλη 
ότι η μετάδοση του κοροναϊού από τα 
παιδιά είναι σημαντικά μικρότερη από 
ό,τι είχε εκτιμηθεί πριν από την επιβολή 
των οριζόντιων περιοριστικών μέτρων, 
δίνοντας τα απαραίτητα ψευτο-επιστη-
μονικά εχέγγυα στη κυβέρνηση για να 
ανοίξουν τα σχολεία σταδιακά, αρχικά 
τα Λύκεια και Γυμνάσια και μετέπειτα 
τα Δημοτικά. Στην απόφαση αυτή έφτα-
σαν ξεκάθαρα τυχοδιωκτικά, μετά από 
την πίεση της κυβέρνησης και των καπι-
ταλιστών να επανέλθει η κανονικότητα, 
με τους εργαζόμενους γονείς που με 
«άδειες ειδικού σκοπού» φυλάνε τα παι-
διά τους στο σπίτι και που σε ορισμένο 
βαθμό αναπόφευκτα εμφανίζουν μει-
ωμένη παραγωγικότητα σε περίπτωση 
τηλεργασίας. 

Επιπλέον, στην απόφαση αυτή κα-
θοριστική υπήρξε και η πίεση από έναν 
ολόκληρο μηχανισμό συμφερόντων, 
της λεγόμενης «παραπαιδείας» (φρο-
ντιστήρια, ιδιαίτερα), που αναπαράγε-
ται οικονομικά δεκαετίες τώρα από την 
αγωνία των γονιών για την πρόσβαση 
των παιδιών τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση και πιέζει την κυβέρνηση 
να ολοκληρωθεί η εξεταστέα ύλη για 
να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατό 
γρηγορότερα οι πανελλαδικές εξετά-
σεις. Στο ζύγι της κυβέρνησης και της 
επιτροπής του Τσιόδρα τα επιστημο-
νικά κριτήρια για τη μετάδοση του ιού 
παραμερίστηκαν πλήρως και επιστρα-
τεύτηκαν όλες οι αναξιόπιστες μελέτες 
που υπαγορεύτηκαν από τις ανάγκες 
επανεκκίνησης της καπιταλιστικής οι-
κονομίας.

Μελέτες σκοπιμότητας
Τα στοιχεία που αντλούσε η επιτρο-

πή για την απόφασή της ήταν στατι-
στικές μελέτες ανάλυσης «εμπειρι-
κών δεδομένων» που δημοσιεύτηκαν 
εντός του Απρίλη, αρχής γενομένης 
με δημοσίευση βρετανικής στο Lancet 
στις 6 Απρίλη (https://www.thelancet.
com/journals/lanchi/article/PIIS2352-
4642(20)30095-X/fulltext). Η συγκε-
κριμένη μελέτη ξεκινούσε ως εξής: 
«Πρόσφατες	μελέτες	μοντελοποίησης	
της	COVID-19	προβλέπουν	ότι	το μέτρο 
του κλεισίματος των σχολείων από μό-
νο του θα αποτρέψει μόνο το 2-4% των 
θανάτων,	πολύ	λιγότερο	από	τις	παρεμ-
βάσεις	των	μέτρων	κοινωνικής	αποστα-
σιοποίησης».

Και μόνο το γεγονός ότι η μελέτη 
αυτή παρουσίαζε τον αντίκτυπο του 
κλεισίματος των σχολείων στη μείωση 
του ποσοστού των θανάτων απομονω-
μένα, εκτός του συνολικού πλαισίου των 
μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, 
την κατέτασσε αμέσως στις πλέον 
αφερέγγυες που στόχο έχουν να ανα-
δείξουν αποκλειστικά την επιβάρυνση 
της καπιταλιστικής οικονομίας από το 
κλείσιμο των σχολείων. Οπως θα δούμε, 
ακόμα και τα ποσοστά αυτά αμφισβη-
τούνται πλέον από πρόσφατες πολύ πιο 

αξιόπιστες μελέτες που δε βασίζονται 
σε «εμπειρικά δεδομένα» γεγονότων 
μετάδοσης του ιού από παιδιά, αλλά 
σε πολύ πιο αξιόπιστα στοιχεία για τη 
μετάδοση του ιού, συγκεκριμένα σε 
αποτελέσματα τεστ PCR μοριακής 
διάγνωσης της νόσου, που πραγματο-
ποιήθηκαν σε παιδιά στη χώρα με τη 
μεγαλύτερη επάρκεια σε τεστ αυτή τη 
στιγμή, τη Γερμανία.

Λίγες αράδες παρακάτω, εμφανίζε-
ται πεντακάθαρα ο στόχος αυτής της 
μελέτης, που κάθε άλλο παρά η υπερά-
σπιση της δημόσιας υγείας είναι: «Οι 
οικονομικές ζημιές από το κλείσιμο 
των σχολείων είναι υψηλές.	Μελέτη	
του	Ηνωμένου	Βασιλείου	από	το	2008	
έδειξε	ότι	περίπου	το	16%	του	εργατικού	
δυναμικού	είναι	oι	κύριοι	υπεύθυνοι	για	
τη	φροντίδα	των	εξαρτώμενων	παιδιών	
και	διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο απο-
χής (σ.σ.: από την εργασία τους)	αν	
τα	σχολεία	είναι	κλειστά,	ποσοστό	που	
αυξάνεται	κατά	30%	στους	τομείς	της	
υγείας	και	της	κοινωνικής	μέριμνας.	Στις	
ΗΠΑ,	μη δημοσιευμένες εκτιμήσεις 
υποδηλώνουν	ότι	το	29%	των	εργαζο-
μένων	στην	υγεία	έχουν	υποχρεώσεις	
παιδικής	φροντίδας.	Ανάλυση	οικονο-
μικού	μοντέλου	του	2010	για	το	κλείσι-
μο	των	σχολείων	ως	μέτρο	μετριασμού	
της	εκδήλωσης	της	γρίπης	έδειξε	ότι	το	
κλείσιμο	4	εβδομάδων	ή	13	εβδομάδων	
μείωνε	το	ποσοστό	κλινικής	επίθεσης	
ελάχιστα,	αλλά	αύξανε	σημαντικά	το	οι-
κονομικό	κόστος	για	το	έθνος,	συγκεκρι-
μένα	μέσω	της	αναγκαστικής	απουσίας	
των	εργαζόμενων	γονιών,	στο	Ηνωμένο	
Βασίλειο,	τη	Γαλλία,	το	Βέλγιο	και	τις	Κά-
τω	Χώρες.	Το	κόστος	εκτιμάται	ότι	είναι	
0.2-1%	του	ΑΕΠ	του	Ηνωμένου	Βασιλεί-
ου	ετησίως	για	το	κλείσιμο	των	σχολείων	
για	12-13	βδομάδες,	η	3%	του	ΑΕΠ	για	8	
βδομάδες	στις	ΗΠΑ».

Ολες οι αντίστοιχες μελέτες που 
ακολούθησαν «έμπαζαν» από παντού, 
πρώτον γιατί στην πλειοψηφία των 
χωρών υπήρχε καραντίνα και τα σχο-
λεία είχαν κλείσει νωρίτερα, οπότε δεν 
υπήρχαν δεδομένα να αντλήσουν για 
την ανάλυσή τους (η επιδημιολογική 
σύνδεση και η ιχνηλάτηση των πρώτων 
ημερών αφορούσε κυρίως ενήλικες 
που ταξίδευαν από το εξωτερικό). Δεύ-
τερον γιατί τα δείγματα σε κρούσματα 
από ανήλικες υποεκτιμούνταν παντού, 
αφού τα παιδιά δεν ασθενούν στον ίδιο 
βαθμό με τους ενήλικες, οπότε στους 
νοσηλευόμενους ήταν μια ελάχιστη 
μειοψηφία για να πραγματοποιηθούν 
αξιόπιστες κλινικές μελέτες. Δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι τα τεστ PCR μορι-
ακής διάγνωσης (τα πλέον αξιόπιστα, 
αφού εντοπίζουν το γονιδίωμα του ιού 
στο DNA του φορέα του ιού) είναι δι-
εθνώς ελάχιστα για να καλύψουν το 
ευρύ φάσμα των ηλικιών όλων των ασυ-
μπτωματικών και στην πραγματικότητα 
καλύπτουν κυρίως τις ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού, δηλαδή κυρίως τους 
ηλικιωμένους που εμφανίζουν βαριά 
συμπτώματα. Ολες αυτές οι μελέτες 
βασίζονταν ουσιαστικά σε «εμπειρι-
κά δεδομένα» (γνώση συγκεκριμένων 
κρουσμάτων σε παιδιά που μετέδω-
σαν ελάχιστα τη νόσο στους στενούς 
κύκλους τους) ή σε εντελώς αυθαίρετα 
αντιεπιστημονικά επιχειρήματα διά του 
αποκλεισμού του ζητούμενου λόγω έλ-
λειψης δεδομένων: αφού δεν υπάρχουν 

δεδομένα για τα παιδιά, άρα αυτά δε 
μεταδίδουν.

Το παράδειγμα της 
Δανίας

Η Δανία ήταν η πρώτη χώρα της Ευ-
ρώπης που ήρε τα περιοριστικά μέτρα 
και προχώρησε σε άνοιγμα των σχολεί-
ων τις τελευταίες δυο βδομάδες. Ο Τσι-
όδρας έλεγε στις 15 Απρίλη: «Σε	κάποιες	
χώρες	αφορούν	τομείς	της	οικονομίας	
(σ.σ.	η	χαλάρωση	των	μέτρων),	όπως	οι	
κατασκευές,	σε	άλλες,	όπως	η	Δανία	η	
οποία	μείωσε το Ρ0 κάτω από το 1, στο 
0,6, ανοίγουν σταδιακά τα σχολεία και 
ειδικά αυτά που φιλοξενούν μικρότερα 
παιδιά, αλλά με πάρα πολύ αυστηρούς 
κανόνες.  Μέτρα υγιεινής, αποστάσεις, 
μέγιστο αριθμό παιδιών ανά τάξη, κυλι-
όμενα διαλείμματα, πολύ πλύσιμο των 
χεριών.	Δεν	επιτρέπεται	να	είναι	πάνω	
από	δυο	παιδιά	μαζί,	πάνω	από	πέντε	
στο	διάλειμμα.		Καταλαβαίνετε πόσο 
δύσκολα είναι κάποια από αυτά».  

Στις 15 Απρίλη, ο Τσιόδρας τόνιζε 
ότι τα μέτρα κοινωνικής αποστασιο-
ποίησης  μπορούν να τηρηθούν στα 
σχολεία με πολύ μεγάλη δυσκολία. 
Αντί να περιμένει, όμως, τα δεδομέ-
να από τη Δανία, επέλεξε να κάνει 
μεγαλοπρεπέστατη κωλοτούμπα στα 
τέλη Απρίλη και να συστήνει σχεδόν 
ανεπιφύλακτα το άνοιγμα των σχο-
λείων, αποδεχόμενος πλήρως απο-
τελέσματα αναξιόπιστων μελετών, 
αντίστοιχων με αυτή που δημοσιεύ-
τηκε στις 6 Απρίλη στο Lancet. Δεν 
τολμούν, βέβαια, να παρουσιάσουν 
αυτές τις μελέτες στον ελληνικό λαό 
και προτιμούν να μιλούν αόριστα, γι-
ατί αν μιλήσουν συγκεκριμένα θα ξε-
φτιλιστούν πατόκορφα. Ηδη, βέβαια, 
ξεφτιλίζονται με τις αντιφάσεις τους.

Αντί λοιπόν να περιμένει τα δεδομέ-
να από τη Δανία, ο Τσιόδρας έλεγε στις 
29 Απρίλη, βασιζόμενος στις εντελώς 
αναξιόπιστες μελέτες των «εμπειρι-
κών δεδομένων»: «Πέμπτον,	μετάδοση 
από παιδί σε ενήλικα φαίνεται να είναι 
ασυνήθιστη.	Κατά	τη	διερεύνηση	του	
πρώτου	κρούσματος	στη	Γαλλία,	ενδε-
λεχή	διερεύνηση,	ένα μολυσμένο παιδί 
παρακολούθησε τρία διαφορετικά σχο-
λεία ενώ ήταν συμπτωματικό και είχε 
112 επαφές που εντοπίστηκαν,	συμπερι-
λαμβανομένων	άλλων	παιδιών	και	καθη-
γητών.	Δεν	εντοπίστηκαν	συμπτωματικά	
δευτερογενή	περιστατικά.	Φυσικά	δεν 
μπορεί να αποκλειστεί ένα μολυσμένο 
παιδί να κολλήσει κάποιον, αλλά αυτό 
δεν αλλάζει τις έως τώρα γενικές πα-
ρατηρήσεις.	Μάλιστα,	οι	μεμονωμένες	
δημοσιευμένες	αναφορές	περιπτώσεων	
που	αναφέρθηκε	το	παιδί	σαν	πηγή	με-
τάδοσης,	έχουν	κακώς	τεκμηριωμένα	
επιστημονικά	δεδομένα	μη	επαρκή».

Αμέσως μετά, αναφερόταν σε πλη-
θυσμιακές μελέτες στη Σουηδία, όπου 
η ανυπόληπτη κυβερνητική ηγεσία της 
εφαρμόζει τη στρατηγική της ανοσίας 
αγέλης, με καταμετρημένους 2.669 
νεκρούς λόγω κοροναϊού (https://
www.worldometers.info/coronavirus/
country/sweden/) σε μια χώρα ίσου 
πληθυσμιακού μεγέθους με την Ελ-
λάδα και πολύ πιο αραιοκατοικημένη: 
«Και	έκτον,	δεδομένα	από	πληθυσμιακές	
μελέτες	στην	Ιταλία,	την	Ισλανδία	και	τη	
Σουηδία,	δείχνουν	ότι	τα	παιδιά	είναι	

απίθανο	να	είναι	πρωτογενείς	περιπτώ-
σεις	μεταδόσεως	της	νόσου».

Τώρα πλέον, δυο βδομάδες μετά το 
άνοιγμα των σχολείων, υπάρχουν δεδο-
μένα από τη Δανία για τις επιπτώσεις 
του πρόωρου ανοίγματος. Την Πέμπτη 
30 Απρίλη, οι Δανοί ανακοίνωσαν ότι 
ο βαθμός μεταδοτικότητας (R0) αυ-

ξήθηκε από 0,6 σε 0,9 (https://www.
ft.com/content/fdf893d5-40a0-4645-
87fb-471b0f5e7ad0). Αυτό σημαίνει ότι 
κατά μέσο όρο 100 φορείς του ιού με-
ταδίδουν την ασθένεια σε 90 υγιείς. Στη 
Δανία, οι υποψίες για την αύξηση του 
βαθμού μεταδοτικότητας πέφτουν στο 
άνοιγμα των σχολείων. Είναι γνωστό ότι 
τα αποτελέσματα κάθε απόφασης για 
άρση περιοριστικών μέτρων θα φαίνο-
νται ηχηρά μετά από δυο βδομάδες 
γιατί τόσος είναι ο μέγιστος χρόνος 
επώασης του ιού, στη διάρκεια του 
οποίου μπορεί να νοσήσουν χιλιάδες 
ή και δεκάδες χιλιάδες, ανάλογα με τη 
διασπορά του ιού και το βαθμό μετα-
δοτικότητας (αν είναι ιδιαίτερα υψηλός 
τότε τα συνολικά κρούσματα μπορεί να 
είναι πολύ περισσότερα).

Το γεγονός της αύξησης του βαθμού 
μεταδοτικότητας στη Δανία, καθώς και 
η δημοσίευση γερμανικής μελέτης μια 
μέρα πριν (στις 29 Απρίλη) φαίνεται 
ότι θορύβησαν τη γερμανική ομοσπον-
διακή κυβέρνηση που ενώ από τις 20 
Απρίλη είχε προαναγγείλει άνοιγμα των 
σχολείων, την Πέμπτη (30 Απρίλη), διά 
στόματος Μέρκελ ανακοίνωσε ότι τα 
σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι 
την επανεξέταση του ζητήματος στις 
6 Μάη. Ο λόγος γι’ αυτή τη μεταστροφή 
είναι ότι η αύξηση του βαθμού μεταδο-
τικότητας επιφέρει αμέσως σημαντική 
αύξηση του αριθμού των νοσηλευόμε-
νων στις ΜΕΘ. Και βέβαια, το ενδεχό-
μενο να ανεβεί πάνω από 1 σημαίνει ότι 
δημιουργούνται οι όροι για νέο επιδη-
μικό ξέσπασμα που θα επιφέρει σκλη-
ρότερα οριζόντια περιοριστικά μέτρα 
μέσα στο καλοκαίρι.

Καμπανάκι κινδύνου
Ο «γερμανός Τσιόδρας», ο Κριστιάν 

Ντρόστεν και η ομάδα του στο Ινστι-
τούτο Ιολογίας του Βερολίνου, μαζί με 
άλλους γερμανούς επιστήμονες δημο-
σίευσαν στις 29 Απρίλη μελέτη (https://
zoonosen.charite.de/fileadmin/user_
upload/microsites/m_cc05/virologie-
ccm/dateien_upload/Weitere_Dateien/
analysis-of-SARS-CoV-2-viral-load-by-
patient-age.pdf), στην οποία καταλή-
γουν ότι το ιικό φορτίο στα παιδιά δε 
διαφέρει σημαντικά από αυτό την 
ενηλίκων. 

Τα δεδομένα της ανάλυσης βασίστη-
καν σε 3.712 ασθενείς από COVID-19 
και στην εξέτασή τους με μοριακή διά-
γνωση στο Ινστιτούτο Ιολογίας Charite 
του Βερολίνου, επικεφαλής του οποίου 

είναι ο Ντρόστεν. Το ινστιτούτο αυτό 
ήταν από τα πρώτα στη Γερμανία που 
άρχισαν να πραγματοποιούν τεστ μο-
ριακής διάγνωσης σε ασθενείς και 
ο Ντρόστεν ήταν ο ίδιος προσωπικά  
υπεύθυνος για τη δημοσίευση της γε-
νετικής ακολουθίας του ιού και για τις 
προδιαγραφές του τεστ μοριακής δι-
άγνωσης που ακολουθήθηκε διεθνώς 
μέσω του ΠΟΥ. Τα παιδιά ήταν λίγα 
ανάμεσα στους ασθενείς, αλλά αυτό 
συνέβαινε λόγω της υποεκτίμησης των 
κρουσμάτων στα παιδιά που σε μεγάλο 
βαθμό είναι ασυμπτωματικοί ασθενείς 
και δεν νοσούν βαριά, οπότε δεν τεστά-
ρονται για τη νόσο στον ίδιο βαθμό που 
τεστάρονται οι μεγαλύτερες ηλικίες. 

 Στο σχήμα (από τη δημοσίευση της 
ομάδας του Ντρόστεν) ο οριζόντιος 
άξονας παρουσιάζει τους ασθενείς σε 
ηλικιακή κατηγοριοποίηση (σε παρένθε-
ση ο αριθμός των δειγμάτων, εκτός πα-
ρένθεσης η κατηγοριοποίηση των ασθε-
νών βάσει ηλικίας) και ο κατακόρυφος 
άξονας το ιικό φορτίο κάθε ασθενούς 
σε λογαριθμική κλίμακα από συγκε-
κριμένο χαρακτηριστικό της τεχνικής 
μοριακής διάγνωσης PCR. Βλέπουμε, 
λοιπόν, ότι 49 παιδιά ηλικίας 1-10 ετών 
και 78 ασθενείς ηλικίας 11-20 ετών εμ-
φάνισαν παρόμοιο ιικό φορτίο με αυτό 
των ασθενών στις μεγαλύτερες ηλικίες. 

Η μελέτη κατέληγε στα εξής:
«Τα	ιικά	φορτία	που	παρατηρήθηκαν	

στην	παρούσα	μελέτη,	σε	συνδυασμό	
με	προηγούμενα	ευρήματα	παρόμοιου	
ρυθμού	επίθεσης	μεταξύ	παιδιών	και	
ενηλίκων,	υποδηλώνουν	ότι	η δυναμι-
κή της μετάδοσης στα σχολεία και τα 
νηπιαγωγεία πρέπει να αξιολογείται 
χρησιμοποιώντας τις ίδιες παραδοχές 
μολυσματικότητας όπως και για τους 
ενήλικες.	Υπάρχουν	λόγοι	να	σταθού-
με	ενάντια	στην	έννοια	της	μολυσματι-
κότητας	στα	παιδιά	όμοια	με	αυτή	των	
ενηλίκων,	όπως	το	γεγονός	ότι	τα	ασυ-
μπτωματικά	παιδιά	δεν	εξαπλώνουν	τον	
ιό	με	βήχα	και	έχουν	μικρότερο	σε	όγκο	
εκπνεόμενο	αέρα	από	τους	ενήλικες.	
Ωστόσο,	υπάρχουν και άλλα επιχειρή-
ματα που υποστηρίζουν τη μετάδοση, 
όπως η μεγαλύτερη σωματική δραστη-
ριότητα και η στενότερη κοινωνική δέ-
σμευση των παιδιών». 

Eπομένως δεν μπορεί σε καμία πε-
ρίπτωση να υποτιμηθεί η σημασία της 
μετάδοσης του ιού στα σχολεία, ειδικά 
επειδή σ’ αυτά δεν μπορούν να τηρη-
θούν οι κανόνες κοινωνικής αποστασι-
οποίησης, πράγμα που επεσήμαινε και 
ο Τσιόδρας στις 15 Απρίλη, όπως είδαμε.

Ο Ντρόστεν στη Γερμανία δέχεται 
ήδη αφόρητες πιέσεις από εκπροσώ-
πους των κρατιδίων και ορισμένων κα-
πιταλιστών, προκειμένου να εισηγηθεί 
την άρση των περιοριστικών μέτρων το 
δυνατόν γρηγορότερα, ο ίδιος όμως 
εξηγεί συνεχώς ότι αυτό θα προκαλού-
σε προβλήματα με τη μετάδοση του 
ιού και ότι είναι προτιμότερο να μη γί-
νουν αβέβαιοι πειραματισμοί σε αυτή 
τη φάση, μετά τη σταδιακή άρση της 
καραντίνας. Στη Γερμανία, τμήμα των 
καπιταλιστών που προτιμούν τη στρα-
τηγική της ανοσίας αγέλης εμφανίζεται 
με τη σημαία της συνταγματικής ελευ-
θερίας. Ο βασικός τους εκπρόσωπος 

Ιδού οι μελέτες που επιβάλλουν να μην 
ανοίξουν τα σχολεία
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στο πολιτικό προσωπικό είναι ο περιβό-
ητος Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, πρόεδρος 
της Ομοσπονδιακής Βουλής πλέον, που 
έφτασε στο σημείο να διακηρύξει ότι 
η ανθρώπινη ζωή δεν είναι υπέρτατη 
αξία, ότι τίποτα δεν είναι πάνω από την 
αξιοπρέπεια που απορρέει από το Σύ-
νταγμα και πως στην τελική όλοι κάποια 
στιγμή θα πεθάνουμε! 

Η Μέρκελ, που θα είχε κάθε λόγο 
να ανοίξει τα σχολεία για να ενισχύσει 
την επανεκκίνηση της γερμανικής οι-
κονομίας, καλύπτει την απόφαση του 
Ντρόστεν, γιατί κατανοεί ότι θα αυξη-
θούν ανεξέλεγκτα τα κρούσματα του 
ιού και κατά προέκταση οι νοσηλευό-
μενοι στις ΜΕΘ και θα αναγκαστούν 
να πάρουν σκληρότερα περιοριστικά 
μέτρα μέσα στο καλοκαίρι, μέτρα που 
θα επιβαρύνουν πολύ περισσότερο σε 
αυτή τη φάση τη γερμανική οικονομία. 
Προτιμά να πάρει τα σκληρότερα μέ-
τρα το φθινόπωρο, όταν κυρίως λόγω 
καιρού θα σχηματιστούν ξανά οι όροι 
για ξέσπασμα της επιδημίας.

Ο «λιλιπούτειος» Τσιόδρας, αντί να 
σταθεί στα δεδομένα από τη διάδοση 
του ιού στη Δανία και τη μελέτη του «γί-
γαντα» Ντρόστεν, που διαθέτει σαφώς 
πολύ μεγαλύτερο επιστημονικό υπόβα-
θρο και εκτόπισμα από τον ίδιο τον Τσι-
όδρα, με πιστοποιημένη πειραματική 
και ερευνητική πείρα στη μελέτη του 
SARS-CoV-1 (από τους πρωτοπόρους 
που ανέδειξαν την ύπαρξη του ιού το 
2003) και ένα τεράστιο επιτελείο ερευ-
νητών που πραγματοποιούν μαζικά 
μοριακά τεστ διάγνωσης και ελέγχουν 
ένα στιβαρό μηχανισμό ιχνηλάτησης, 
σε αντίθεση με τον ασήμαντο μηχανι-
σμό του Τσιόδρα, έφτασε στο σημείο 
να υποτιμά την ίδια την μελέτη! Ελε-
γε συγκεκριμένα ο Τσιόδρας στις 30 
Απρίλη: «Η	μελέτη	των	Γερμανών	για	
παράδειγμα,	για	να	καταλάβετε	για	τι	
μιλάμε,	μιλάει για 16 μαθητές Δημοτι-
κού σχολείου. Μπορείς	με	16	μαθητές	
Δημοτικού	σχολείου	να	πάρεις	απόφα-
ση	για	1.400.000	έλληνες	μαθητές;	Λέω	
ένα	παράδειγμα	για	να	καταλάβετε».

Λίγο νωρίτερα, αναφερόμενος στη 
συγκεκριμένη μελέτη, χωρίς να την 
κατονομάζει, έλεγε: «Ούτε	πρέπει	να	
αποδεχόμαστε	σαν	γεγονός	κάποια	
μελέτη	η	οποία	ακόμα	δεν έχει αξιο-
λογηθεί από ανθρώπους, όπως λέμε 
εμείς reviewers, peer reviewers,	είναι	
οι	άνθρωποι	οι	οποίοι	είναι	κατά	κάποιο	
τρόπο	οι	ειδικοί	επιστήμονες	που	θα	
κρίνουν	τη	μελέτη	για	το	αν	πρέπει	να	
δημοσιευτεί	ή	όχι».

Οντως, η γερμανική μελέτη δημοσι-
εύτηκε χωρίς να έχει προηγηθεί αξιο-
λόγηση από κριτές σε κάποιο διεθνές 
περιοδικό. Ομως, είναι σχεδόν σίγουρο 
από τις προδιαγραφές της (μελέτη με 
αξιόπιστα πειραματικά δεδομένα και 
όχι αναξιόπιστα «εμπειρικά δεδομέ-
να»), καθώς και από το κύρος των συγ-
γραφέων της, ότι οι οποιεσδήποτε αλ-
λαγές επέλθουν στο τελικό κείμενο από 
αξιολόγηση κριτών για δημοσίευση σε 
κάποιο περιοδικό, αυτές θα είναι επου-
σιώδεις. Η μελέτη αυτή μπορεί να δη-
μοσιευτεί σε περιοδικά που ο Τσιόδρας 
δε θα δημοσίευε ούτε στα πιο τρελά 
του όνειρα (π.χ. Nature). Επιπρόσθετα, 
όπως φαίνεται από το δείγμα των ασθε-
νών, σε ηλικίες 1-10 είναι 49 ασθενείς. 
Οι μελέτες που εμφανίζει ο Τσιόδρας 
ούτε που μπορούν να συγκριθούν, όχι 
μόνο από άποψη ποιότητας αλλά και 
ποσότητας.

Κινέζικη μελέτη
Στις 29 Απρίλη πραγματοποιήθηκε 

η δημοσίευση νέας μελέτης κινέζων 
επιστημόνων στο Science (https://

science.sciencemag.org/content/
early/2020/04/28/science.abb8001), 
που δείχνει ότι η μετάδοση του ιού 
από τα παιδιά είναι περίπου στο 1/3 των 
ενηλίκων. Τα αποτελέσματα αυτής της 
μελέτης που βασίζονται σε σενάρια 
προσομοίωσης πάνω στα δεδομένα 
επιδημιολογικής σύνδεσης  και διεξα-
γωγής τεστ μοριακής διάγνωσης PCR 
σε ασθενείς στην Ουχάν, σε διάστημα 
14 ημερών, επιβεβαιώνουν την ανάλυση 
της ομάδας του Ντρόστεν και όχι τα 
ψευτοεπιστημονικά συμπεράσματα 
του Τσιόδρα που ισχυριζόταν στις 29 
Απρίλη ότι «μετάδοση από παιδί σε 
ενήλικα φαίνεται να είναι ασυνήθι-
στη»!!!

Στη δημοσίευση των Κινέζων στο 
Science παρουσιάζεται το εξής συ-
μπέρασμα: «Θεωρούμε	ότι	η	κοινωνική	
αποστασιοποίηση	από	μόνη	της,	όπως	
εφαρμόστηκε	στην	Κίνα	κατά	τη	διάρ-
κεια	της	επιδημίας,	αρκεί	για	τον	έλεγ-
χο	της	COVID-19.	Παρότι	το	μέτρο	του	
προληπτικού	κλεισίματος	των	σχολείων	
δεν μπορεί να διακόψει τη μετάδοση 
της νόσου από μόνο του, μπορεί να 
μειώσει τη μέγιστη συχνότητα των 
κρουσμάτων κατά 40%-60% και να 
καθυστερήσει την επιδημία».

 Στο σχήμα, από τη δημοσίευση των 
Κινέζων στο Science, παρουσιάζεται 
στον οριζόντιο άξονα ο χρόνος (σε 
μέρες) και στον κατακόρυφο άξονα 
η συχνότητα των καθημερινών, νέων 

κρουσμάτων για βαθμό μεταδοτικό-
τητας 2,5, που προέκυψε από σενάρια 
προσομοίωσης. Με κόκκινο είναι η 
καμπύλη του σεναρίου με τη μέγιστη 
συχνότητα επαφών ανάμεσα σε αν-
θρώπους, όπως αυτές καταμετρήθη-
καν με ερωτηματολόγια σε Κινέζους 
σχετικά με τις επαφές που είχαν πριν 
από την καραντίνα. Με γκρι είναι η 
καμπύλη της συχνότητας των καθημε-
ρινών κρουσμάτων αφαιρώντας από 
τις συνολικές επαφές τις επαφές στα 
σχολεία, όπως αυτές καταγράφονταν 
σε μια κανονική εργάσιμη μέρα. Και με 
μπλε είναι η καμπύλη που αντιστοιχεί 
στο κλείσιμο των σχολείων την περίο-
δο των διακοπών. Η μέγιστη συχνότητα 
των κρουσμάτων μειώνεται κατά 42% 
και 64% αντίστοιχα.

Επισημαίνεται στο αντίστοιχο εδά-
φιο της δημοσίευσης για αυτά τα 
αποτελέσματα: «Συνολικά,	οι	πολιτικές	
κλεισίματος	των	σχολείων	δεν	επαρ-
κούν	για	να	αποτρέψουν	το	ξέσπασμα	
της	Covid-19,	αλλά μπορούν να επη-
ρεάσουν τη δυναμική της ασθένειας 
και ως εκ τούτου τη χωρητικότητα των 
νοσοκομείων».

Η μελέτη αυτή καταρρίπτει πλήρως 
τα συμπεράσματα των αναλύσεων που 
βασίζονταν σε «εμπειρικά δεδομένα». 
Κι όμως, ο Τσιόδρας συνέχιζε στις 30 
Απρίλη να θέτει στην ίδια μοίρα τις 
αναξιόπιστες μελέτες των «εμπειρικών 
δεδομένων» με αυτές που βασίζονταν 
σε πραγματικά δεδομένα, λέγοντας: 

«Οσον	αφορά	το	γιατί	τα	παιδιά	μετα-
δίδουν	λιγότερο,	δεν	είναι	ακόμα	σα-
φές.	Εχουμε	δεδομένα	και	από	τη	μια	
και	από	την	άλλη	κατεύθυνση.	Εχουμε	
δεδομένα	από	μελέτες	της	Γαλλίας,	
πολύ	πρόσφατα	δημοσιευμένες,	μελέ-
τες	άλλων	χωρών	ότι	όντως	φαίνεται	να	
συμμετέχουν	λιγότερο	στην	διασπορά	
της	νόσου.	Εχουμε	δεδομένα	από	μια	
μεγάλη	γερμανική	ομάδα,	ότι	συμμετέ-
χουν	παραπάνω	από	όσο	πιστεύουμε.	
Εχουμε δεδομένα από την Κίνα που 
δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Science, 
ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά του 
κόσμου, ότι νοσούν λιγότερο αλλά 
συμμετέχουν περισσότερο στη μετά-
δοση.	[…]	Κάθε	μελέτη	αντιπροσωπεύει	
τα	δεδομένα	μιας	χώρας,	συγκεκριμένα	
επιστημονικά	δεδομένα	της	Κίνας,	των	
ΗΠΑ,	της	Ιταλίας	ή	της	Γερμανίας	και	
κάθε	χώρα	οφείλει	στον	εαυτό	της	να	
έχει	σιγά-σιγά	και	τα	δικά	της	δεδομέ-
να».

Το απόθεμα αξιοπιστίας του Τσιό-
δρα σώνεται καθημερινά στον ελλη-
νικό λαό. Το επιχείρημα-καραμέλα ότι 
οι νεκροί στην Ελλάδα είναι λιγότεροι 
από την Αγγλία λόγω της ικανότητας 
του «μεγάλου σοφού»  Τσιόδρα,  τον 
οποίο εμπιστεύτηκε ο Μητσοτάκης, 
καταρρίπτεται μόλις αντικρίσουμε τα 
Βαλκάνια. Σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις 
των βαλκανικών χωρών ακολούθησαν 
οριζόντια περιοριστικά μέτρα και είχαν 
λίγους ή λιγότερους νεκρούς από την 

Ελλάδα, για τον απλούστατο λόγο ότι 
η Ιταλία, η Ισπανία, το Βέλγιο ήταν δια-
συνδεδεμένες με πολύ περισσότερες 
πτήσεις που ενίσχυσαν αμέσως τη δια-
σπορά του ιού στις χώρες τους. 

Για να μην γίνουμε, λοιπόν, σαν την 
Αγγλία στο μέλλον, πρέπει να τους ανα-
γκάσουμε να σταματήσουν τους τυχο-
διωκτισμούς και τους πειραματισμούς. 
Να πάρουν τώρα πίσω την απόφαση 
για το άνοιγμα των σχολείων και να 
αφήσουν τις ψευτοεπιστημονικές 
αναλύσεις. 

Ο λαός μας δεν πρέπει να έχει 
καμία εμπιστοσύνη σε «ενσωμα-
τωμένους» επιστήμονες, πλήρως 
στρατευμένους στα συμφέροντα της 
κυβέρνησης και των καπιταλιστών.

Πρέπει να πιέζει για τη λήψη όλων 
των αναγκαίων μέτρων για τον περι-
ορισμό της μετάδοσης της νόσου και 
την προάσπιση της δημόσιας υγείας 
για όλο το χρονικό διάστημα που θα 
κρατήσει η πανδημία.

Σημείωση:	Η	ανάλυση	αυτή	πρωτο-
δημοσιεύτηκε	την	Κυριακή	3	Μάη	στο	
eksegersi.gr		(http://www.eksegersi.gr/
Επικαιρότητα/35627.Ιδού-οι-μελέτες-
που-επιβάλλουν-να-μην-ανοίξουν-τα).

Η	συνέχειά	της	δημοσιεύτηκε	την	πε-
ρασμένη	Τετάρτη.	Αναζητήστε	την	στην	
ιστοσελίδα	(http://www.eksegersi.gr/
Επικαιρότητα/35652.Ιδού-οι-«μελέτες»-
σκοπιμότητας-βάσει-των-οποίων),	γιατί	
ο	περιορισμένος	χώρος	της	εφημερίδας	
δεν	επιτρέπει	την	αναδημοσίευσή	της.

Επιστήμη-λάστιχο
Στις 10 του Μάρτη τα σχολεία έκλεισαν με την αιτιολογία ότι τα 

«νεότερα	επιστημονικά	δεδομένα» αναφέρουν	«υψηλή	μεταδοτι-
κότητα	του	νέου	ιού	από	άτομα	με	ήπια	ή	καθόλου	συμπτώματα» και 
ότι «τα	παιδιά	κρατούν	για	μεγάλο	χρονικό	διάστημα,	που	φτάνει	και	
ίσως	ξεπερνά	τις	14	ημέρες,	μεγάλο μέρος του ιού (ιικό φορτίο) στον 
οργανισμό τους».

Στις 29 Απρίλη εξαγγέλθηκε το σταδιακό άνοιγμα των σχολείων της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τον Τσιόδρα να ισχυρίζεται ότι «η	
επιστημονική	θέση	αυτή τη στιγμή,	είναι	ότι	πραγματικά	ο	πληθυσμός	
των	παιδιών	κινδυνεύει	λιγότερο...	ο	πληθυσμός	των	παιδιών	φαίνεται 
να μεταδίδει και λιγότερο,	από	πολύ	πρόσφατες	δημοσιεύσεις».

Για την επιστημονική βαρύτητα αυτών των δημοσιεύσεων που επι-
καλείται η επιτροπή και ο Τσιόδρας γράφουμε αναλυτικά σε διπλανή 
στήλη.

Για πολλοστή φορά καταδεικνύεται ότι δεν υπάρχει «καθαρή επιστή-
μη», αλλά ότι αυτή γίνεται λάστιχο για να υπηρετήσει τα συμφέροντα 
του συστήματος. Και συμφέρον του συστήματος σε αυτήν τη φάση 
είναι η πάση θυσία «επανεκκίνηση» της καπιταλιστικής οικονομίας.

Με μεγάλο ρίσκο, λοιπόν, αποφασίστηκε το άνοιγμα των σχολείων 
και χωρίς κανένα επί της ουσίας παιδαγωγικό και μορφωτικό όφελος, 
αφού η διάρκεια των μαθημάτων αφορά περίπου 10 ημέρες για κάθε 
υπο-ομάδα μαθητών (το τμήμα χωρίζεται στα δύο. Οι μαθητές στα 
υπο-τμήματα πηγαίνουν στο σχολείο εκ περιτροπής. Τα μαθήματα 
λήγουν στις 12 Μαΐου).

Το ρίσκο το γνωρίζει και η «επιτροπή των εμπειρογνωμόνων» γι’ 
αυτό και ο Τσιόδρας φρόντισε να πει για να καλύψει τα νώτα του: 
«Φυσικά και μπορεί να υπάρχουν γεγονότα μετάδοσης μέσα στον 
παιδικό πληθυσμό και γεγονότα και νόσου, αλλά είναι πολύ λιγότερα 
από τον ενήλικο πληθυσμό».

Με το «επιστημονικό βάρος», λοιπόν, του Τσιόδρα και της επιτρο-
πής, η υπουργός Παιδείας εξήγγειλε το σχέδιο επαναλειτουργίας των 
σχολείων, ένα σχέδιο καραγκιόζ μπερντές (αναλυτικά σε σχετικό άρ-
θρο), βασισμένο σε μια πλαστή ωραιοποιημένη εικόνα, που πόρρω 
απέχει από τη θλιβερή πραγματικότητα. 

Ενδεικτικά μόνο αναφέρουμε:
u Η πρόβλεψη για 1,5 μέτρο απόσταση από κάθε μαθητή, 15 μαθη-

τές ανά τμήμα, στην πλειοψηφία των σχολείων είναι ανεφάρμοστη. Τα 
δημόσια σχολικά κτίρια είναι γερασμένα, με αίθουσες ακατάλληλες. 
Πολλά είναι λυόμενα ή νοικιασμένα, σχολεία είναι συστεγαζόμενα, 
προαύλια είναι ακατάλληλα, γραφεία καθηγητών είναι κλουβιά. Ο 
αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι μεγάλος ειδικά στα αστικά κέντρα 
(27 και 28 μαθητές).

u Οι σχολικές καθαρίστριες -στην πλειοψηφία τους συμβασιού-
χες-, εργάζονται μετά το πέρας των μαθημάτων και δεν είναι στο 
σχολείο καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του, με αποτέλεσμα ο καθα-
ρισμός των κοινόχρηστων χώρων και των τουαλετών να είναι ελλιπής.

u Οι χώροι υγιεινής (τουαλέτες, νιπτήρες, βρύσες) δεν πληρούν 
τους κανόνες υγιεινής, για να μη μιλήσουμε για τα αναλώσιμα.

u Διαμορφώνονται δύο κατηγορίες μαθητών, με ό,τι μπορεί να συ-
νεπάγεται αυτό (μορφωτικές-εκπαιδευτικές διακρίσεις, ψυχολογικές 
επιπτώσεις, κ.ά.): Αυτοί που θα επανέλθουν στα σχολεία και αυτοί που 
θα μείνουν εκτός, επειδή στο σπίτι υπάρχουν άτομα που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες ή νοσούν.

u Καμιά ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, πρώτον γιατί δεν υπάρχει ο ανάλογος υποστηρικτι-
κός τεχνικός εξοπλισμός στα σχολεία και δεύτερον γιατί δεν υπάρχει 
στην ουσία νομικό πλαίσιο που να καλύπτει μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς. 

u Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν είναι αυτή που διαφημίζεται. 
Το δίκτυο «σέρνεται» και οι μαθητές δεν διαθέτουν όλοι Η/Υ.

u Μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού προσωπικού ανήκει σε ευ-
παθείς ομάδες, καθώς διορισμοί δεν πραγματοποιούνταν για δέκα 
χρόνια και οι αντιασφαλιστικές, αντισυνταξιοδοτικές ρυθμίσεις είναι 
αποτρεπτικές για να βγει κάποιος στη σύνταξη.

u Αντιφάσεις υπάρχουν σχετικά με τη χρήση μάσκας από τους 
μαθητές (τα σχολεία χώροι συγχρωτισμού).

u Δεν προβλέπεται μαζικός εργαστηριακός έλεγχος μαθητών-
εκπαιδευτικών («θα ανοίξει», σύμφωνα με τον Τσιόδρα σε κάποιο 
αόριστο μέλλον).

Συμπέρασμα: 
Τέρμα οι πειραματισμοί με την υγεία των παιδιών και του λαού. Να 

μην ανοίξουν τώρα τα σχολεία.
Γιούλα Γκεσούλη
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O καθηγητής-ιεροψάλτης 
Σωτήρης Τσιόδρας έχει 

νευράκια. Του ασκούν κριτική 
και όπως έχει δείξει και άλλες 
φορές στη διάρκεια αυτού του 
διμήνου, την κριτική δεν την 
αντέχει με τίποτα. Τότε, ο γνω-
στός ήρεμος, άνευρος λόγος 
του θυμίζει σφύριγμα κόμπρας 
που ετοιμάζεται να πετάξει το 
δηλητήριό του.

Κάθε φορά που αντιδρά έτσι 
επιλέγει την αοριστία. Ούτε 
για συγκεκριμένο ζήτημα μιλά-
ει ούτε πρόσωπα κατονομάζει. 
Εκμεταλλεύεται την εικόνα 
που έφτιαξε γι’ αυτόν το μιντι-
ακό σύστημα (το «μπουκωμέ-
νο» με 20 εκατ. ευρώ –μέχρι 
στιγμής- από την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη), την εικόνα της 
απόλυτης αυθεντίας. Χωρίς ν’ 
απαντά στην ουσία, καταφεύ-
γει στο «εμείς ξέρουμε, εμάς ν’ 
ακούτε».

O καθηγητής-ιεροψάλτης 
Σωτήρης Τσιόδρας άρχισε να 
αισθάνεται ανασφαλής. Βλέ-
πει τι του σούρνουν στα λεγό-
μενα social media (ακόμα και 
τα πιο υβριστικά σχόλια έχουν 
πυρήνα αλήθειας), ξέρει ότι 
μεγάλο μέρος της επιστημο-
νικής κοινότητας είναι ενάντια 
στους χειρισμούς που έγιναν 
και σχεδιάζονται να γίνουν, 
βλέπει ότι δειλά-δειλά αρχίζει 
και η αντιπολίτευση του αστι-
κού πολιτικού συστήματος να 
εγείρει ζητήματα χειρισμού 
της πανδημίας από υγειονομική 
άποψη (κάτι ψέλλισαν Τσίπρας, 
Κουτσούμπας και Γεννηματά 
στη συζήτηση στη Βουλή στις 
30 Απρίλη) και σκέφτεται ότι 
ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί 
του θα κρυφτούν πίσω απ’ αυ-
τόν, αφήνοντάς τον να εισπρά-
ξει όλη την οργή.

Εμείς, από την πρώτη στιγμή, 
αμφισβητήσαμε την αυθεντία 
του Τσιόδρα και της παρέας 
του. Οχι επειδή είχαμε στοι-
χεία για την επιστημοσύνη τους, 
αλλά επειδή διαπιστώσαμε ότι 
είχαν θέσει την όποια επιστη-
μοσύνη τους στην υπηρεσία 
του αστικού κράτους και της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη, στη-
ρίζοντας με το επιστημονικό 
τους κύρος τις αποφάσεις για 
τη διαχείριση της πανδημίας, οι 
οποίες υποτάσσονταν στο δόγ-
μα «πρώτα ο ελληνικός καπιτα-
λισμός». Ψάχναμε συνεχώς τα 
ζητήματα, παρακολουθούσαμε 
διεθνείς πηγές, συζητούσαμε 
με ειδικούς στη χώρα μας, βγά-
ζαμε συμπεράσματα. Η πολε-
μική μας υπήρξε σταθερή όλο 
αυτό το διάστημα και έτσι θα 
συνεχίσουμε.

Πάμε τώρα σ’ ένα από τα 
μικρά θέματα αυτής της περι-
όδου, τη χρήση μάσκας. Θέμα 
που εμείς εγείραμε πολύ νωρίς, 
βλέποντας ότι στην Κίνα και σε 
άλλες ασιατικές χώρες, δηλαδή 

στις χώρες με την κατά τεκμή-
ριο μεγαλύτερη εμπειρία στην 
αντιμετώπιση του κοροναϊού 
(αυτές οι χώρες είχαν την εμπει-
ρία και του SARS-1 το 2003-4), 
όλος ο κόσμος κυκλοφορούσε 
φορώντας μάσκα. Και βέβαια, 
εγείραμε το ζήτημα του μαυρα-
γοριτισμού (ένα πακέτο με 50 
απλές μάσκες μιας χρήσης, από 
3-5 ευρώ που κόστιζε πριν από 
την πανδημία, είχε εκτοξευθεί 
στα 45-50 ευρώ).

Στις 6 Απρίλη γράφαμε: «Ο	
Τσιόδρας,	αν	ήταν	επιστήμονας	
και	όχι	κυβερνητικό	παπαγα-
λάκι,	θα	έπρεπε	να	πει	από	την	
αρχή:	“Καλό	είναι	να	φορούμε	
μάσκες	όταν	κυκλοφορούμε,	
όμως	οι	μάσκες	μιας	χρήσης	
έχουν	εξαφανιστεί.	Γι’	αυτό,	
φτιάξτε	αυτοσχέδιες	μάσκες	και	
να	προσέχετε	αυτό	κι	αυτό	κατά	
τη	χρήση	σας	και	κατά	την	απο-
λύμανσή	της“.	Γιατί	δεν	το	είπε;	
Γιατί	θα	αναπτυσσόταν	δυσα-
ρέσκεια	στον	ελληνικό	λαό	για	
την	έλλειψη	μασκών.	Γιατί	η	κυ-
βέρνηση	θα	καλούνταν	να	δώσει	
εξηγήσεις	για	τις	μπούρδες	του	
Κικίλια	ότι	“η	χώρα	είναι	απολύ-
τως	θωρακισμένη“.	O	λαός	θα	
ρωτούσε:	“Ξέρατε	ότι	έρχεται	
πανδημία,	γιατί	δε	φροντίσατε	
να	υπάρχει	δεσμευμένο	από	το	
κράτος	στοκ	από	μάσκες;	Γιατί	
μας	παραμυθιάζατε	ότι	η	χώρα	
είναι	καθ’	όλα	θωρακισμένη;“.		
Αυτός	είναι	ο	λόγος	για	τον	
οποίο	ο	Τσιόδρας	μας	έλεγε	ότι	
“η	μάσκα	είναι	επικίνδυνη“,	ενώ	
τώρα	συντάσσεται	με	τον	ευρέ-
ως	γραφόμενο	“φτιάχτε	μάσκες	
από	μαξιλαροθήκες“.	Δεν	είμα-
στε	σε	θέση	να	μιλήσουμε	για	
την	επιστημονική	του	επάρκεια,	
έχουμε	όμως	όλες	τις	αποδεί-
ξεις	για	το	ότι,	κάθε	απόγευμα	
στις	6,	δεν	μιλάει	ένας	επιστήμο-
νας,	αλλά	μιλάει	ο	κυβερνητικός	
εκπρόσωπος.	Ο	οποίος	κόβει	
την	αλήθεια	σε	κομμάτια,	υπερ-
τονίζει	ή	υποτονίζει	ανάλογα	με	
τις	πολιτικές	ανάγκες	της	κυβέρ-
νησης,	ψεύδεται,	κάνει	κωλο-
τούμπες,	γενικά	κάνει	ό,τι	κάνει	
ένας	απατεωνίσκος	της	αστικής	
πολιτικής.	Με	τη	βοήθεια	της	
ασυλίας	που	του	προσφέρουν	
τα	αστικά	μίντια,	φυσικά».

Τα περί αυτοσχέδιων μασκών 
ήταν μια στιγμιαία τοποθέτηση 
του Τσιόδρα σε μια «ενημέρω-
ση» στις αρχές Απρίλη. Επι-
σήμως, η επιτροπή Τσιόδρα 

συνέχισε να λέει: «Μη φοράτε 
μάσκες, δεν προσφέρουν τίπο-
τα και μπορεί να γίνουν επικίν-
δυνες». 

Στις 14 Απρίλη επανήλθαμε: 
«Aπό	την	κρατική	ΕΡΤ	είδαμε	
ότι	στην	Ισπανία	οι	μπάτσοι	μοι-
ράζουν	μάσκες	σε	όποιον	κυ-
κλοφορεί	στο	δρόμο.	Από	την	
κρατική	ΕΡΤ	ακούσαμε	ότι	στη	
Γαλλία	είπαν	πως	μόλις	αρχίσει	
να	αίρεται	η	καραντίνα,	κανένας	
δε	θα	επιτρέπεται	να	κυκλοφο-
ρεί	χωρίς	μάσκα.	Εδώ	έχουμε	τη	
γνωμάτευση	της	Επιτροπής	Τσι-
όδρα,	ότι	δε	συστήνει	τη	χρήση	
μάσκας,	γιατί	δε	θα	κάνουμε	σω-
στή	χρήση.	Μάθαμε	να	ζούμε	σε	
καραντίνα,	μάθαμε	να	πλένουμε	
τα	χέρια	όλη	μέρα	και	να	απολυ-
μαίνουμε	τα	πόμολα	στις	πόρτες	
των	πολυκατοικιών,	αλλά	τη	χρή-
ση	της	μάσκας	αποκλείεται	να	
τη	μάθουμε!	Φαίνεται	πως	κάτι	
υπάρχει	στο…	DNA	μας	ως	λαού	
που	μας	κάνει…	χαζούς	σε	σχέ-
ση	με	τους	Ισπανούς	και	τους	
Γάλλους	(πόσω	μάλλον	με	τους	
Ασιάτες	που	χρησιμοποιούσαν	
ανέκαθεν	μάσκες	σε	μαζική	
κλίμακα).	Αντί	να	μας	πουν	«παι-
διά,	μαλακίστηκαν	οι	υπεύθυνοι	
και	δεν	έκαναν	τις	απαιτούμε-
νες	προμήθειες	σε	μάσκες»,	
διεκδικώντας	απαλλαγή	λόγω	
βλακείας	(η	πιο	ελαφρυντική	
περίσταση),	προκαλούν	τη	νοη-
μοσύνη	μας	με	τη	διατεταγμένη	
επιστημοσύνη	του	Τσιόδρα	και	
των	ομοίων	του.	Μας	βγάζουν	
ηλίθιους,	για	να	μη	τους	θεωρή-
σουμε	απατεώνες	και	εγκλημα-
τικά	αμελείς».

Και φτάσαμε στο σχέδιο 
βαθμιαίας εξόδου από την κα-
ραντίνα, που προβλέπει χρήση 
μάσκας. Οχι ως σύσταση, αλλά 
υποχρεωτικά στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, στα σούπερ μάρ-
κετ και σε άλλους χώρους (με 
απειλή προστίμου για όποιον δε 
φορά μάσκα).

Πώς να αδικήσεις τους αν-
θρώπους που έσπευσαν να 
γράψουν στα social media ότι 
η υποχρεωτική χρήση μάσκας 
συνδέεται με την παραγωγή 
μασκών από ένα βιομήχανο 
της Λάρισας, κολλητό της οικο-
γένειας Μητσοτάκη; Η φωτο-
γραφία που δημοσιεύουμε είναι 
αλιευμένη από το facebook, 
όπου κυκλοφορούν δεκάδες 
παρόμοιες φωτο-συνθέσεις.

Ξέρετε γιατί ξέσπασε όλος 
αυτός ο κόσμος; Γιατί η επιχει-
ρηματολογία που επιστράτευσε 
ο Τσιόδρας προσέβαλε βάναυ-
σα τη νοημοσύνη όλων μας. 
Πριν δε χρειαζόταν να φοράμε 
μάσκα, επειδή κλεινόμασταν 
στα σπίτια, ενώ τώρα βγαίνου-
με οπότε χρειάζεται να φοράμε 
μάσκα! Μόνον ηλίθιος μπορεί 
να χάψει αυτό το παραμύθι. 
Δεν μπαίναμε πριν στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς; Δεν πηγαί-
ναμε στο σούπερ μάρκετ; Γιατί 
πριν μας έλεγαν να μη φοράμε 
μάσκα, γιατί μπορεί να κάνει 
ζημιά, ενώ τώρα μας λένε να 
φοράμε μάσκα υποχρεωτικά, 
αλλιώς θα πέφτει πρόστιμο 150 
ευρώ; Και γιατί υποχρεωτική η 
μάσκα στους συγκεκριμένους 
χώρους, αλλά όχι και στα σχο-
λεία, όπου ο συγχρωτισμός θα 
είναι πυκνότερος; Γιατί μάσκα 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς 
αλλά όχι στα σχολικά λεωφο-
ρεία;

Εξίσου προσβλητικό είναι το 
επιχείρημα ότι δε χρειάζεται να 
αγοράζουμε μάσκες, αλλά μπο-
ρούμε να φτιάξουμε πάνινες και 
να τις πλένουμε σε υψηλή θερ-
μοκρασία ώστε να απολυμαί-
νονται. Ξέρουν πολύ καλά πως, 
όπως οι γυναίκες χρησιμοποι-
ούν σερβιέτες και όχι «πανιά», 
έτσι και στην περίπτωση της μά-
σκας η πλειοψηφία του κόσμου 
θα στραφεί στις μάσκες μιας 
χρήσης. Αναγκαστικά! Κι έτσι, 
θα εξασφαλιστεί πελατεία για 
την παραγωγή του εκλεκτού της 
οικογένειας Μητσοτάκη.

Φυσικά και πρέπει να χρη-
σιμοποιούμε μάσκες. Επρεπε 
να χρησιμοποιούμε μάσκες και 
προηγουμένως, όχι μόνο τώρα. 
Δεν πρέπει να δεχτούμε, όμως, 
να φορτωθεί το αναγκαίο πρό-
σθετο κόστος η εργατική οικο-
γένεια, που είδε το ήδη ισχνό 
εισόδημά της να συρρικνώνεται 
βίαια, με όλα τα αντεργατικά 
μέτρα που πάρθηκαν. Δεν μπο-
ρεί η μάσκα μιας χρήσης, που 
την αγόραζες από 6 μέχρι 12 λε-
πτά, να πωλείται από 80 λεπτά 
μέχρι 1 ευρώ. Και ο Μητσοτάκης 
να δηλώνει με θράσος ότι δεν 
μπορεί να επιβληθεί διατίμηση, 
γιατί θα δημιουργηθούν προ-
βλήματα τροφοδοσίας στην 
αγορά!

To θέμα είναι μεγάλο. Θα 
παρακολουθούμε τι γίνεται και 
θα επανέλθουμε. Το αίτημα, 
όμως, είναι ένα και πρέπει να 
γίνει παλλαϊκό: Να διανέμονται 
δωρεάν μάσκες σε όλους τους 
πολίτες, με δαπάνη του κρά-
τους και των καπιταλιστών.

ΥΓ. Μετά το «κράξιμο», το 
μάζεψαν λίγο, αποφασίζοντας 
στα σούπερ μάρκετ υποχρεωτι-
κά μόνο για τους εργαζόμενους 
και όχι για τους πελάτες. Επί της 
ουσίας δεν αλλάζει τίποτα.

Τα καλά και συμφέροντα
ταις τσέπαις ημών…

Οσο μιλάτε τόσο επιβαρύνετε 
τη θέση σας

Ασ’ το, ρε Χαρδαλιά, όσο μιλάς τόσο επιβαρύνεις τη θέση σας. 
Ανέλαβε αυτός (ο παντελώς άσχετος) να δικαιολογήσει την «πε-
ριδίνηση» (το λέμε κομψά, όπως βλέπετε) των Τσιόδρηδων σε 
σχέση με τη μάσκα, νομίζοντας ότι έχει το κύρος να «ταπώσει» 
όλον τον κόσμο που χλευάζει και βρίζει από τα Διαδίκτυο, έχο-
ντας καταλάβει το «στήσιμο». Είπε ο Χαρδαλιάς στην «ενημέ-
ρωση» της Κυριακής: «Για	το	θέμα	που	συζητιέται	πολύ	έντονα	τα	
τελευταία		24ωρα	και	αφορά	στη	μάσκα	ή	το	κάλυμμα	προσώπου,	
καθώς	και	οι	τελικές	προτάσεις	των	επιστημόνων	έχουν	αλλάξει.	
Και	έχουν	αλλάξει	αποφάσεις	της	Επιτροπής,	λαμβάνοντας	υπό-
ψη	και	υγειονομικά,	αλλά	και	πρακτικά	ζητήματα.	Κινούμαστε	σε	
αχαρτογράφητα	νερά	και	οι	επιστήμονες	και	οι	κυβερνήσεις,	όχι	
μόνο	εδώ,	αλλά	σε	όλο	τον	κόσμο	και	το	βλέπετε	από	τις	συστάσεις	
μεγάλων	παγκόσμιων	οργανισμών,	οι	οποίες	επίσης	αλλάζουν.	Δεν	
μπορούν	να	υπάρχουν	καθολικές	απαντήσεις	από	την	αρχή	της	
κρίσης,	σε	θέματα	που	όλος	ο	κόσμος	ψάχνεται	και	αναζητεί	λύ-
σεις	και	που	κρίνεται	καθημερινά	στο	πεδίο	της	κοινότητας	και	με	
βάση	τη	συμπεριφορά	του	ιού	και	τις	προτάσεις	των	επιστημόνων».

Δε θα σχολιάσουμε τα ελληνικά του, αλλά την παγκοσμίως 
πρωτότυπη θέση για τη μάσκα, που την ενέταξε στον… ιατρικό 
πειραματισμό. Χαρδαλιά, η μάσκα δεν είναι φάρμακο, για να πει-
ραματιστείς στις έκτακτες συνθήκες μιας πανδημίας και να πεις 
πέτυχε-δεν πέτυχε. Η μάσκα είναι ένα μέσο προστασίας. Οπως 
το πλύσιμο των χεριών, η τήρηση αποστάσεων και τα παρόμοια. 
Δεν υπάρχει δεύτερη ανάγνωση. ‘Η χρησιμεύει (πόσο μάλλον 
είναι απαραίτητη) ή όχι. Δεν μπορείς τη μια φορά να λες πως 
όχι μόνο δε χρησιμεύει αλλά θα κάνει και ζημιά και την άλλη να 
την κάνεις υποχρεωτική με απειλή προστίμου. ‘Η άσχετος είσαι 
ή πολιτικαντισμός/λαμογιά υπάρχει από πίσω. Οι «Τσιόδρηδες» 
άσχετοι σίγουρα δεν είναι. Αλλωστε, όταν αυτοί έλεγαν ότι η 
μάσκα μπορεί να κάνει ζημιά, είχαμε ήδη δει τους Ασιάτες να φο-
ρούν όλοι μάσκα όταν κυκλοφορούσαν, είχαμε δει στην Ισπανία 
τους μπάτσους να μοιράζουν μάσκες σε όποιον κυκλοφορούσε 
στο δρόμο.

Το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιτα-
λία, στη Νέα Υόρκη, ακόμα και στην Ουγγαρία του φασίστα Ορ-
μπαν μοιράζουν μάσκες στον κόσμο που μπαίνει στο μετρό, στο 
λεωφορείο, στα μαγαζιά. Εδώ γιατί πρέπει να τις αγοράζουμε; 
Γιατί δεν υποχρεώνονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μοιρά-
ζουν μάσκες στον κόσμο ή οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, που 
τόσα έχουν κονομήσει τούτο τον καιρό; Γιατί δεν υποχρεώνονται 
οι σχολάρχες να δίνουν μάσκες στους μαθητές στα σχολικά λε-
ωφορεία; Γιατί να μη δίνονται υποχρεωτικά μάσκες σε όποιον 
εισέρχεται σ’ ένα νοσοκομείο (θα ήταν και πιο ασφαλές, διότι ο 
ασθενής ή ο επισκέπτης θα φορούσε μια καθαρή μάσκα και όχι 
αυτή που κουβαλάει στην τσέπη του);

Ενα είναι το αίτημα: να μοιράσει το κράτος μάσκες και απο-
λυμαντικά στους πολίτες, για να υπάρχει η μέγιστη δυνατή 
αποτελεσματικότητα στην τήρηση των μέτρων προστασίας. 
Ειδικά για τις μάσκες, από τη στιγμή που τις κατέστησαν υπο-
χρεωτικές σε κάποιους χώρους (δε θα είχαμε καμιά αντίρρηση 
να τις κάνουν υποχρεωτικές για κάθε δημόσιο κλειστό χώρο), 
έχουν υποχρέωση να τις μοιράζουν δωρεάν στον κόσμο. Οχι 
μόνο για λόγους κόστους (που κάθε άλλο παρά ασήμαντοι είναι 
στους καιρούς που περνάμε), αλλά και για υγειονομικούς λόγους.
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τους να μειώσουν τα κέρδη 
τους. Ομως αυτό είναι «ιερό και 
απαραβίαστο» στην καπιταλιστι-
κή Ευρώπη. Αυτή κόπτεται για 
την ιδιωτική πρωτοβουλία με… 
κρατικά λεφτά! 

Για να μη μείνουν παραπο-
νεμένοι οι καπιταλιστές, το 
Eurogroup τους έταξε άλλα 200 
δισ. ευρώ, μέσω της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ)!

Ετσι, από τα 540 δισ. ευρώ 
που διαφημίστηκαν δεόντως 
από τα ΜΜΕ ως… κοσμοϊστορι-
κή απόφαση του Eurogroup, τα 
300 θα είναι για τους καπιταλι-
στές (100 μέσω του προγράμ-
ματος SURE και 200 μέσω της 
ΕΤΕπ) και τα άλλα 240 θα είναι 
δάνεια (με Μνημόνια και όρους) 
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας (ESM), που θα 
φορτωθούν στις πλάτες του ερ-
γαζόμενου λαού.

Η «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» 
δεν είναι παρά αλληλεγγύη στο 
κεφάλαιο, βάσει της δύναμης 
πυρός που διαθέτει σε κάθε χώ-
ρα. Οι πιο ισχυροί καπιταλιστές 
θα πάρουν το κυρίως πιάτο, οι 
μικρότεροι το επιδόρπιο και τα 
αποφάγια οι εργαζόμενοι, οι 
οποίοι όμως θα χρεωθούν όλο 
το λογαριασμό!

Μετά, ήρθε η σύνοδος κορυ-
φής (με τηλεδιάσκεψη) την Πέ-
μπτη 23 Απρίλη, που μας θύμισε 

την παροιμία «όποιος δε θέλει 
να ζυμώσει, πέντε μέρες κο-
σκινίζει». Η σύνοδος κράτησε 
τέσσερις ώρες και τελικά δεν 
κατέληξε πουθενά, πέραν των 
γνωστών τετριμμένων ευχολο-
γίων περί «αλληλεγγύης», «συ-
νοχής» και «σύγκλισης», όπως 
περιγράφονται στον «οδικό 
χάρτη για την ανάκαμψη» (βλ. 
https://www.consilium.europa.
eu/media/43384/roadmap-for-
recovery-final-21-04-2020.pdf), 
ένα τετρασέλιδο κείμενο γενι-
κών αρχών, που χαιρετίστηκε 
από τη σύνοδο.

Ουσιαστικά χαιρετίστηκαν 
όλες οι μέχρι τώρα δράσεις 
και μέτρα που αποφασίστηκαν 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
«συνεργασίας», πέραν των περί-
φημων «κορονο-ομόλογων» (βλ. 
https://www.consilium.europa.
eu/el/meetings/european-
council/2020/04/23/)! Για μια 
ακόμα φορά, το περιβόητο 
«ταμείο ανάκαμψης», που απο-
φασίστηκε στη σύνοδο του 
Eurogroup, παρέμεινε «θολό» 
ως προς τους όρους λειτουργί-
ας του και παροχής των δανεί-
ων ή ενισχύσεων σε κάθε χώρα. 
Η «συνειδητή ασάφεια», που 
ο ολλανδός υπουργός Οικο-
νομικών Χόπκε Χούκστρα είχε 
επισημάνει στην απόφαση του 
Eurogroup, παρέμεινε.

Οι ηγέτες δεν αποφάσι-
σαν τίποτα για τα περίφημα 

«καινοτόμα χρηματοδοτικά 
μέσα», στην υιοθέτηση των 
οποίων καλούσε η απόφαση 
του Eurogroup, και ανέθεσαν 
στην Κομισιόν να επεξεργαστεί 
την πρόταση για το «ταμείο 
ανάκαμψης» (βλ. https://www.
consilium.europa.eu/el/press/
press-releases/2020/04/23/
conclusions-by-president-
charles-michel-following-
the-video-conference-with-
members-of-the-european-
council-on-23-april-2020/).

Από τη μεριά της, η πρόε-
δρος της Κομισιόν Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, στην κοινή 
συνέντευξη Τύπου με τον πρό-
εδρο Σαρλ Μισέλ, μετά την τη-
λεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ, 
δήλωσε με… κατανόηση: «Αν και 
η πανδημία δεν γνωρίζει σύνο-
ρα και εθνικότητες, ορισμένες 
χώρες έχουν σίγουρα πληγεί 
σφροδρότερα από άλλες. Αν 
δεν δράσουμε αποφασιστικά 
και συλλογικά, η ανάκαμψη 
δεν θα είναι συμμετρική και οι 
αποκλίσεις μεταξύ των κρατών 
μελών θα διευρυνθούν…. Γνω-
ρίζουμε με βεβαιότητα ότι το 
ΑΕΠ θα μειωθεί παντού, όμως 
σε ορισμένα κράτη μέλη θα 
μειωθεί πιο απότομα από ό,τι 
σε άλλα, ενώ ορισμένοι τομείς, 
όπως για παράδειγμα ο τουρι-
σμός, θα υποστούν μεγαλύτερη 
ζημιά. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο 
δημοσιονομικός αντίκτυπος της 

κρίσης διαφέρει σημαντικά από 
το ένα κράτος μέλος στο άλλο, 
καθώς ορισμένα είναι σε θέση 
να παράσχουν πολύ μεγαλύτερη 
άμεση δημοσιονομική στήριξη 
στις οικονομίες τους».

Από ωραία λογάκια άλλο τίπο-
τα, αλλά τι θα γίνει στην πράξη; 
Εχουμε φάει με το κουτάλι τις 
φρούδες ελπίδες της «πραγ-
ματικής σύγκλισης», αλλά η 
ΕΕ στην πράξη παραμένει μία 
συμμαχία των ισχυρών ιμπερια-
λιστικών χωρών (Γερμανία, Γαλ-
λία σε πρώτο πλάνο), που κάνουν 
κουμάντο και καρπώνονται το 
«κυρίως πιάτο», με τις δευτερο-
κλασάτες (όπως η Ιταλία) μονί-
μως να αγωνίζονται να φτάσουν 
τις πρώτες, και τις εξαρτημένες 
χώρες (όπως η Ελλάδα) να αρ-
κούνται στα ψίχουλα έναντι 
σκληρής δημοσιονομικής επιτή-
ρησης. Ποιος νοιάστηκε για το 
δίκιο των λαών, στους οποίους 
φορτώνονται τα κρατικά χρέη 
όλα αυτά τα χρόνια;

Τα «ομόλογα ανάκαμψης», 
που ζήτησε ο πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντα-
βίντ Σασόλι, δεν αποφασίστη-
καν. Η Κομισιόν θα διερευνήσει 
– όπως σημείωσε η φον ντερ 
Λάιεν – «καινοτόμα χρηματοδο-
τικά μέσα» σε σχέση με το Πο-
λυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
(ΠΔΠ) της ΕΕ, που «πρέπει να 
προσαρμοστεί στις νέες συνθή-
κες της εποχής μετά την κρίση 

του κοροναϊού». Το ΠΔΠ είναι 
ο μακροπρόθεσμος (σε βάθος 
επταετίας) προϋπολογισμός της 
ΕΕ. Οπως επισημαίνει η ιστοσε-
λίδα του Συμβουλίου της ΕΕ (βλ. 
https://www.consilium.europa.
eu/el/policies/eu-budgetary-
system/multiannual-financial-
framework/), το ΠΔΠ έχει σκοπό 
να ευθυγραμμίσει τις δαπάνες 
της ΕΕ με τις πολιτικές της προ-
τεραιότητες και να εξασφαλίσει 
τη δημοσιονομική πειθαρχία 
στην ΕΕ.

Πιστεύετε ότι για χάρη της 
«αλληλεγγύης» μπροστά στο 
φονικό κοροναϊό, η ΕΕ θα αλ-
λάξει τις πολιτικές της για τη 
«δημοσιονομική πειθαρχία» 
και θα επιτρέψει την περίφη-
μη «αμοιβαιοποίηση του χρέ-
ους»; Δηλαδή, να δανειστούν 
όλοι με τα ίδια επιτόκια και 
όρους και να είναι όλοι το ίδιο 
υπόχρεοι έναντι αυτών των 
δανείων; Θα δούμε σύντομα 
τι θα αποφασιστεί πάνω στην 
πρόταση που θα διαμορφώσει 
Κομισιόν. Ομως, ακόμα κι αν 
αποφασιστεί κάποιας μορφής 
επιχορήγηση (την οποία θα 
πάρουν τα ισχυρότερα κράτη 
εντός ΕΕ), αυτή θα είναι έκτα-
κτη και σίγουρα περιορισμένη. 
Σε καμία περίπτωση δεν θα 
μοιάζει με τα περίφημα «κορο-
νο-ομόλογα», γιατί η Γερμανία 
αντιδρά σταθερά όλο αυτό το 
διάστημα.

Αυτό που μένει για την ώρα 
είναι η ανάγκη για αύξηση των 
ιδίων πόρων του προϋπολογι-
σμού της ΕΕ από το 1.2% στο 
2% του Ακαθάριστου Εθνικού 
Εισοδήματος της ΕΕ για τα 
επόμενα δύο έως τρία χρόνια. 
Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη 
θα δώσουν περισσότερα χρή-
ματα για τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ. Πού θα βρουν αυτά τα 
χρήματα; Το αφήνουμε στη… 
δημιουργική φαντασία των 
αναγνωστών μας…

Και η ΕΕ με τη σειρά της 
θα τα μοιράσει ανάλογα με 
τη δύναμη του κεφαλαίου του 
κάθε κράτους. Γιατί έτσι γίνε-
ται πάντα στον καπιταλισμό κι 
ο κοροναϊός αυτό δεν πρόκει-
ται να το αλλάξει (εκτός φυ-
σικά από το… «σοσιαλιστικό» 
οχτακοσάρι του Μητσοτάκη, 
όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος, 
που έβγαλε τους καπιταλιστές 
από την υποχρέωση να πληρώ-
σουν τους εργαζόμενούς τους 
το διάστημα που τους έθεσαν 
σε αναστολή). Το πολύ χρήμα 
θα το πάρει το κεφάλαιο, μην 
έχετε καμία αμφιβολία γι’ αυτό 
(βλ. http://www.eksegersi.gr/
Επικαιρότητα/35427.Απόφα-
ση-eurogroup-Το-κυρίως-πιά-
το-στο-κεφάλαιο-ο και http://
www.eksegersi.gr/issue/1045/
Διεθνή/35245.«Βροχή»-τα-λε-
φτά-για-το-κεφάλαιο-ψίχουλα-
στους).
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Το κυρίως πιάτο στο κεφάλαιο, ο λογαριασμός στους εργαζόμενους

Ο Ελύτης έγραψε «Τα ρω του έρω-
τα» κι ο Τσιόδρας πασχίζει να 

μας πείσει ότι το Ro έχει πέσει πολύ 
κάτω από το 1 και γι’ αυτό μπορού-
με να προχωρήσουμε σε άρση του 
lockdown, ακόμα και στα σχολεία. 
Ελεγε για παράδειγμα στις 29 Απρίλη: 
«Ενας	μετριασμός	της	κυκλοφορίας	
του	ιού	αυτήν	την	περίοδο	παραμέ-
νει	ο	σημαντικότερός	μας	στόχος,	με	
παρακολούθηση	σε	καθημερινή	-το	
τονίζω,	καθημερινή-	βάση	του	πραγ-
ματικού	Ro,	του	πραγματικού	δείκτη	
αναπαραγωγικότητας	του	ιού,	του	
πραγματικού	Ro».

 Του χρειαζόταν αυτή η αναφορά 
σε «πραγματικό Ro», για να μπορέσει 
να την πέσει ύπουλα σε όποιον ασκεί 
κριτική στον ίδιο και την παρέα του: 
«Βλέπω	με	απογοήτευση,	από	την	άλλη	
πλευρά,	κάποιες	επικριτικές	στάσεις	σε	
οιαδήποτε	διαδικασία	απεγκλωβισμού,	
στηριζόμενες	στην	αβεβαιότητα	και	όχι	
στα	διαθέσιμα	επιστημονικά	δεδομένα». 
Δυο μέρες αργότερα είχε αρχίσει να τα 
κάνει γαργάρα αυτά (χωρίς ν’ αλλάξει 
άποψη για το άνοιγμα των σχολείων), 
όμως το ερώτημα που θέλουμε να θέ-
σουμε εμείς είναι εξαιρετικά απλό: ποιο 
είναι το πραγματικό Rο;

 Το Ro, ο αριθμός που προσδιορίζει 
το ρυθμό μετάδοσης του ιού (δηλαδή 
σε πόσους άλλους –κατά μέσο όρο- με-
ταδίδει τον ιό ένας άνθρωπος που τον 
φέρει, με ή χωρίς συμπτώματα), είναι 
μια εκτίμηση. Οπως κάθε εκτίμηση, 
στηρίζεται κι αυτή σε δεδομένα. Οσο 
περισσότερα είναι τα δεδομένα τόσο 
πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι η 
εκτίμηση, τόσο μικρότερο το περιθώριο 

σφάλματος που έχει. Ποια είναι τα δε-
δομένα στην περίπτωση της επιδημίας 
ενός ιού; Κατά σειρά σπουδαιότητας: ο 
αριθμός των ανθρώπων που έχουν προ-
σβληθεί από τον ιό, ο αριθμός των αν-
θρώπων που εμφάνισαν συμπτώματα, ο 
αριθμός των ανθρώπων που χρειάστηκε 
να εισαχθούν στα νοσοκομεία για θε-
ραπεία, ο αριθμός όσων χρειάστηκε 
να διασωληνωθούν, ο αριθμός όσων 
κατέληξαν.

 Δε χρειάζεται να εξηγήσουμε για-
τί το πιο σημαντικό δεδομένο είναι ο 
αριθμός των ανθρώπων που φέρουν 
τον ιό και όχι, ας πούμε, όσοι μπήκαν σε 
ΜΕΘ και όσοι κατέληξαν. Η εξάπλωση 
ή η διάδοση μιας επιδημίας εξαρτάται 
από αυτούς που φέρουν τον ιό και όχι 
απ’ αυτούς που νοσούν σοβαρά. Αυτοί 
που νοσούν σοβαρά είναι το αποτέ-
λεσμα και όχι το αίτιο της επιδημικής 
εξάπλωσης. Πώς θα βρεις πόσοι φέ-
ρουν τον ιό; Μόνο με μαζικά τεστ. Δεν 
μπορείς να ελέγξεις όλο τον πληθυσμό, 
όμως όσο πιο μαζικά τεστ κάνεις τόσο 
πιο πλούσια θα είναι τα δεδομένα που 
έχεις και, επομένως, τόσο πιο ακριβής 
θα είναι η εκτίμησή σου για το Ro. «Στοι-
χειώδες, Γουότσον»… 

 Ξυπόλητοι στ’ αγκάθια
Επ’ αυτού, θα επικαλεστούμε επικου-

ρικά τον Ηλία Παπαϊωάννου, καθηγητή 
οικονομικών στη Σχολή Επιχειρήσεων 
Λονδίνου (London Business School) και 
επισκέπτη καθηγητή στο Τεχνολογικό 
Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), 
ο οποίος σε άρθρο του στην «Καθημε-
ρινή» (μια συντηρητική, φιλοκυβερνη-
τική εφημερίδα), στις 10 Απρίλη, υπό 

τον χαρακτηριστικό τίτλο «Κορωνοϊός: 
στοιχεία και τεστ», έγραφε:

	«Διανύουμε	ήδη	την	έκτη	εβδομάδα	
από	την	επιβεβαιωμένη	εμφάνιση	του	
ιού	στη	χώρα	μας	και	η	εικόνα	είναι	θο-
λή.	Τα	διαγνωστικά	τεστ	είναι	λιγοστά	
και	κυρίως	γίνονται	σε	πολίτες	που	πα-
ρουσιάζουν	συμπτώματα	ή	εμπίπτουν	σε	
κατηγορίες	υψηλού	κινδύνου.	[…]

	Είναι	αναγκαίο,	πιστεύω,	να	προσθέ-
σουμε	δύο	αλληλένδετες,	συμπληρωμα-
τικές	παρεμβάσεις	στις	άμεσες	αυτές	
προτεραιότητες:	(α)	Συλλογή	στοιχείων	
αποτύπωσης	της	κατάστασης	και	εξά-
πλωσης	του	ιού	με	τυχαία	δειγματολη-
ψία.	Τυχαία.	(β)	Μαζικά	τεστ,	ώστε	να	
απομονωθούν	οι	πολίτες	που	φέρουν	
τον	ιό	χωρίς	να	εμφανίζουν	ιδιαίτερα	
συμπτώματα	και	να	αρθούν	σταδιακά	
τα	καθολικά	μέτρα	απομόνωσης.	Μα-
ζικά.	[…]

	Η	ανάλυση	του	τυχαίου	δείγματος	θα	
επιτρέψει	την	απεικόνιση	της	κατάστα-
σης,	βοηθώντας	την	πολιτεία	στο	επόμε-
νο	βήμα:	την	αποκλιμάκωση	των	περιο-
ριστικών	μέτρων	και	την	επανεκκίνηση	
της	οικονομίας.	Μα,	να	πετάξουμε	τεστ	
για	ανθρώπους	που	δεν	έχουν	τίποτα,	
θα	ρωτήσει,	λογικά,	κάποιος.	Ναι,	καθώς	
μόνο	με	αυτό	τον	τρόπο	θα	μπορέσουμε	
να	έχουμε	μια	εκτίμηση	της	κατάστασης.	
Μα,	να	ξοδέψουμε	πόρους	εξετάζοντας	
πώς	εξελίσσεται	η	υγεία	ανθρώπων	που	
δεν	έχουν	νοσήσει;	Ναι.	Μόνο	η	δυναμι-
κή	παρακολούθηση	τόσο	των	πολιτών	με	
κορωνοϊό	όσο	και	αυτών	που	δεν	έχουν	
προσβληθεί,	μπορεί	να	οδηγήσει	στην	
κατανόηση	της	εξάπλωσης	του	ιού	και	
στην	απάντηση	των	καίριων	ερωτημάτων	
που	όλοι	έχουμε.	[…]

	Δεύτερον,	η	πολιτεία	πρέπει	να	ξε-
κινήσει	μαζικούς	ελέγχους	στον	πλη-
θυσμό	θέτοντας	φιλόδοξους,	αλλά	
ρεαλιστικούς	εβδομαδιαίους	στόχους.	
Οι	μαζικοί	έλεγχοι	θα	συμβάλουν	στην	
αποτύπωση	της	κατάστασης,	επικου-
ρώντας	συμπληρωματικά	την	τυχαία	
δειγματοληψία.	Πιο	σημαντικά,	μόνο	οι	
μαζικοί	έλεγχοι	θα	επιτρέψουν	την	απο-
μόνωση	των	νοσούντων,	με	ήπια	ή	χωρίς	
συμπτώματα.	[…]

	Σε	λίγες	εβδομάδες,	η	κυβέρνηση	θα	
εξετάσει	τη	σταδιακή	αποκλιμάκωση	των	
μέτρων	κοινωνικής	απόστασης.	Η	πολι-
τική	της	πρέπει	να	στηρίζεται	σε	μία	όσο	
το	δυνατόν	πιο	αξιόπιστη	απεικόνιση	της	
κατάστασης.	Αυτό	απαιτεί	προετοιμα-
σία:	συλλογή	στοιχείων	και	επεξεργασία.	
Kαι	μαζικούς	ελέγχους.	Αμεσα».

Ακόμα και ο Μόσιαλος, που δεν μπο-
ρεί να κατηγορηθεί για αντιπολιτευτική 
διάθεση, καθώς η κυβέρνηση τον τοπο-
θέτησε εκπρόσωπό της στα διεθνή κέ-
ντρα που ασχολούνται με την πανδη-
μία CoviD-19, σημείωσε σε πρόσφατη 
ανάρτησή του: «Χρειαζόμαστε	λοιπόν	
περισσότερα	δεδομένα.	Πρέπει	να	δια-
πιστώσουμε	την	πραγματική	θνητότητα	
στο	σύνολο	όσων	έχουν	προσβληθεί	και	
όχι	στο	σύνολο	των	επιβεβαιωμένων	
κρουσμάτων».

Φυσικά, τίποτα απ’ αυτά (τα στοι-
χειώδη για όποιον έχει επαφή με τα 
Μαθηματικά) δεν έγιναν. Ούτε μαζικά 
τεστ ούτε τεστ σε τυχαίο δείγμα. Παρά 
ταύτα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τσι-
όδρας επιμένει ότι παρακολουθούν και 
υπολογίζουν με ακρίβεια το πραγματικό 
Rο, με βάση κάποια μαθηματικά μοντέ-
λα που έχουν κατασκευάσει! Στη Γερ-

μανία, πάντως, όπου υπάρχουν μερικά 
από τα πιο έγκυρα ιολογικά ινστιτούτα 
του κόσμου, όπου εδρεύουν μερικά από 
τα μεγαλύτερα καπιταλιστικά μονοπώ-
λια φαρμακευτικού υλικού και όπου 
έγινε ο μεγαλύτερος αριθμός τεστ σε 
όλο το δυτικό κόσμο, στη διάρκεια της 
καραντίνας, οι ειδικοί εμφανίζονται 
εξαιρετικά διστακτικοί για την άρση 
του lockdown.

Aντίθετα, στην Ελλάδα, η κυβέρνηση 
προχωρά σε άρση του lockdown, στο 
οποίο συμπεριλαμβάνει και το άνοιγμα 
των σχολείων, χωρίς να έχει κάνει μα-
ζικά μοριακά τεστ, επομένως χωρίς να 
έχει καλή επιδημιολογική εικόνα. Και 
βέβαια, η κυβέρνηση κρύβεται πίσω 
από τους «Τσιόδρες» που -κόντρα στα 
δεδομένα της επιστήμης- ισχυρίζονται 
ότι γνωρίζουν το πραγματικό Ro και κα-
μαρώνουν ότι τα έχουν πάει καλύτερα 
από τη Γερμανία! Ετσι, βάζουν τον ελλη-
νικό λαό «να περπατήσει ξυπόλητος στ’ 
αγκάθια». Δεν έχουν κάνει καμιά προε-
τοιμασία. Ολοι θυμόμαστε, μάλιστα τον 
Τσιόδρα, ιδιαίτερα την πρώτη περίοδο, 
να δηλώνει ότι δεν είναι απαραίτητο να 
γίνουν μαζικά μοριακά τεστ. Εκανε την 
αδυναμία αρετή, για να καλύψει την 
έλλειψη τεστ.

Τα ίδια και τώρα 
 Ο Τσιόδρας, αντί ως γιατρός να πει 

«δεν είχαμε επάρκεια τεστ, γι’ αυτό τα 
κάναμε με οικονομία», υπερασπίζεται 
με νύχια και με δόντια την κυβερνητική 
πολιτική. Ελεγε, για παράδειγμα, στις 
29 Απρίλη: «Ο	μαζικός	εργαστηριακός	
έλεγχος,	αν	δεν	το	έχετε	καταλάβει,	ήδη	
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Συνεχίζεται με νέα επεισόδια 
η κόντρα ΠΑΟΚ-Ολυμπια-

κού ή καλύτερα η επιχειρηματι-
κή κόντρα Σαββίδη-Μαρινάκη. 
Ο νέος κύκλος ξεκίνησε με την 
προσφυγή των ερυθρόλευκων 
στο CAS (ευρωπαϊκό αθλητικό 
δικαστήριο) για την υπόθεση της 
πολυϊδιοκτησίας. Mερικές μέρες 
αργότερα, ήρθε η απάντηση από 
την πλευρά ΠΑΟΚ, με αναγγε-
λία καταγγελίας στην ΟΥΕΦΑ 
και την ECA (ομοσπονδία των 
ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών 
συλλόγων) για την υπόθεση πα-
ραπομπής του Ολυμπιακού και 
του Μαρινάκη στην Επιτροπή 
Δεοντολογίας της ΕΠΟ, σχετικά 
με την υπόθεση των «στημένων» 
αγώνων. Στο ενδιάμεσο είχαμε 
και ένα δημόσιο ξεκατίνιασμα, 
με τους εκπρόσωπους των δυο 
ομάδων να ανταλλάσσουν 
«γαλλικά» κατά τη συνεδρίαση 
της Super League για την επα-
νέναρξη του πρωταθλήματος.

Θα ξεκινήσουμε από την 
ερυθρόλευκη προσφυγή που 
προηγείται χρονικά. Είναι κοινή 
παραδοχή ότι στην υπόθεση της 
πολυϊδιοκτησίας οι ερυθρόλευ-
κοι ήταν οι «χαμένοι» της υπόθε-
σης, αφού με τη (ν)τροπολογία 
Γεραπετρίτη, ΠΑΟΚ και Ξάνθη 
γλίτωσαν τον υποβιβασμό και 
τιμωρήθηκαν με αφαίρεση βαθ-
μών για την εμπλοκή τους στην 
υπόθεση. Μάλιστα, με βάση την 
κατάσταση που είχε διαμορφω-
θεί στη βαθμολογία από τα απο-
τελέσματα στους αγωνιστικούς 
χώρους, η αφαίρεση βαθμών 
το πιθανότερο θα είναι ανώδυ-
νη για τις δυο ομάδες. Από την 
πλευρά του Ολυμπιακού έγινε 
μεγάλη προσπάθεια για τον υπο-
βιβασμό των δυο ομάδων και ο 
Μαρινάκης ήρθε σε κόντρα με 
την κυβέρνηση για την απόφασή 
της να σώσει τον ΠΑΟΚ από τη 
Β' Εθνική. 

Οι εξελίξεις δεν ήταν αυτές 
που επιθυμούσαν στο λιμάνι, 
με αποτέλεσμα, εκτός από την 
αρνητική έκβαση στο θέμα της 
ποινής, να υποστούν και μια επι-
κοινωνιακή ήττα. Η πεποίθηση 
στις τάξεις των ερυθρόλευκων 
οπαδών ότι «ο Μαρινάκης δε 
χάνει» άρχισε να κλονίζεται, 
οπότε θα έπρεπε να βρεθεί ένας 
τρόπος για να αποκατασταθεί το 
προφίλ του ερυθρόλευκου ηγέτη 
και να αναπτερωθεί το ηθικό των 
οπαδών της ομάδας. Αυτή την 
ανάγκη εξυπηρετεί κατά βάση 
η απόφαση για την επαναφορά 
της υπόθεσης στις δικαστικές 
αίθουσες με την προσφυγή στο 
CAS. Στο λιμάνι γνωρίζουν ότι οι 
πιθανότητες δεν είναι υπέρ τους, 
με δεδομένη την ανοχή που 
έδειξαν ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ στην 
αξιοποίηση της (ν)τροπολογίας 
Γεραπετρίτη για να επιβληθεί η 
ποινή αφαίρεσης βαθμών.

Η πλευρά του Ολυμπιακού 
ζητάει να υποβιβαστούν ΠΑΟΚ 
και Ξάνθη και το βασικό της 
επιχείρημα είναι ότι η αθλητική 
δικαιοσύνη θα πρέπει, εφαρμό-
ζοντας το αυτοδιοίκητο του πο-
δοσφαίρου, να αποφασίζει με 

βάση τους κανονισμούς ΦΙΦΑ 
και ΟΥΕΦΑ και τον Πειθαρ-
χικό Κώδικα της εθνικής ομο-
σπονδίας και όχι με βάση τις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες της 
κυβέρνησης. Η νομική ομάδα 
του Ολυμπιακού τονίζει ότι στην 
παράγραφο 5 του καταστατικού 
της ΟΥΕΦΑ υπάρχουν κριτήρια 
για την ακεραιότητα των διορ-
γανώσεων και τον τρόπο που θα 
διασφαλιστεί. Σε συνδυασμό 
με το άρθρο 48, παράγραφος 1 
του ΚΑΠ («οι ισχύοντες διεθνείς 
κανονισμοί ΦΙΦΑ-ΟΥΕΦΑ εν-
σωματώνονται στον παρόντα 
ΚΑΠ και συμπληρώνουν όσες 
διατάξεις δεν ορίζουν σχετι-
κά»), οι ερυθρόλευκοι θεωρούν 
ότι δεν υπάρχει «κενό νόμου» 
και κακώς οι αθλητικοί δικαστές 
έκαναν χρήση της κυβερνητικής 
(ν)τροπολογίας. Θυμίζουμε ότι η 
διοίκηση της ΕΠΟ ξεκίνησε τη 
διαδικασία τροποποίησης του 
άρθρου 30 του ΚΑΠ, που αφο-
ρά σε ζητήματα πολυϊδιοκτησί-
ας. Μετά τις αντιδράσεις από 
ΦΙΦΑ-ΟΥΕΦΑ και κυβέρνηση, 
αντί να κάνει πίσω, κατάφερε να 
το εξαφανίσει από τον ΚΑΠ με 
ταχυδακτυλουργικό τρόπο, δη-
μιουργώντας νομικό «κενό», το 
οποίο αξιοποίησαν οι αθλητικοί 
δικαστές.

Οπως ήταν αναμενόμενο, η 
πλευρά του ΠΑΟΚ θεώρησε 
ως «ακραία επιθετική πράξη» 
την ερυθρόλευκη προσφυγή και 
ξεκίνησε να ετοιμάζει την αντε-
πίθεσή της.  Από «κύκλους» της 
ΠΑΕ είχαμε δηλώσεις ότι ο ΠΑ-
ΟΚ θα καταγγείλει σε ΟΥΕΦΑ 
και ECA τον Ολυμπιακό και τον 
Μαρινάκη για την παραπομπή 

τους στην Επιτροπή Δεοντολογί-
ας της ΕΠΟ σχετικά με την υπό-
θεση των «στημένων» αγώνων.

Σε προηγούμενο δημοσίευ-
μα σχολιάσαμε την αβάντα 
που έκανε η διοίκηση της ΕΠΟ 
στην πλευρά Σαββίδη, μέσω 
του ερευνητικού τμήματος της 
Επιτροπής Δεοντολογίας. Το 
τμήμα θεώρησε ότι είναι ποινι-
κά κολάσιμη η εμπλοκή της ΠΑΕ 
Ολυμπιακός και του Μαρινάκη 
στην υπόθεση χειραγώγησης 
ποδοσφαιρικών αγώνων και την 
έστειλε στο δικαστικό τμήμα της 
Επιτροπής για τα περαιτέρω. Τό-
τε είχαμε τονίσει ότι ο Σαββίδης 
πήρε μια «εκδίκηση» για το χου-
νέρι που του έκανε ο Μαρινάκης 
με την υπόθεση πολυϊδιοκτησίας 
και ταυτόχρονα προσπαθούσε 
να κερδίσει το χαμένο έδαφος 
στην ποδοσφαιρική και την επι-
χειρηματική κόντρα που έχουν 
οι δυο καπιταλιστές. Πλέον, 
αποδεικνύεται μια ακόμη χρη-
σιμότητα της «παραπομπής» 
Μαρινάκη. 

Η πλευρά του ΠΑΟΚ αποφά-
σισε να αξιοποιήσει (μένει να 
δούμε αν θα πραγματοποιήσει 
την εξαγγελία της) την αβάντα 
της ΕΠΟ, για να αμυνθεί στην 
απόφαση των ερυθρόλευκων να 
βγάλουν εκτός ελληνικών συνό-
ρων την κόντρα των δυο πλευ-
ρών και να δώσουν ευρωπαϊκή 
διάσταση με την προσφυγή στο 
CAS. Η αναγγελία της καταγγε-
λίας μέσω «διαρροών» στον Τύ-
πο και σε φιλικές προς τον ΠΑ-
ΟΚ ιστοσελίδες αξιολογήθηκε 
από την πλειοψηφία των φιλά-
θλων ως επικοινωνιακή κίνηση, 
χωρίς σημαντικές πιθανότητες 

επιτυχούς έκβασης. Η υπόθε-
ση των «στημένων» αγώνων 
βρίσκεται σε δικαστική διερεύ-
νηση από το Τριμελές Εφετείο 
Κακουργημάτων και για το λόγο 
αυτό όσοι ασχολούνται με το ελ-
ληνικό ποδόσφαιρο θεωρούν ότι 
είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες 
να προχωρήσουν σε τόσο ση-
μαντικές καταδικαστικές απο-
φάσεις η ΕΠΟ (υποβιβασμός 
για τον Ολυμπιακό και ισόβιος 
αποκλεισμός από το ποδόσφαι-
ρο για τον Μαρινάκη) και κυρίως 
η ΟΥΕΦΑ (αποκλεισμός από τις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις και 
ισόβιος αποκλεισμός), πριν από 
την απόφαση του Εφετείου. 

Ο τρόπος υποδοχής της αναγ-
γελίας της από την πλειοψηφία 
των φιλάθλων ανάγκασε τη δι-
οίκηση του ΠΑΟΚ, μέσω «διαρ-
ροών» στο φιλικό της Τύπο, να 
εξηγήσει τους λόγους που την 
ωθούν να καταγγείλει την υπό-
θεση σε ΟΥΕΦΑ και ECA και 
να προσπαθήσει να πείσει ότι η 
κίνησή της δεν έχει επικοινωνια-
κή διάσταση. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θε-
ωρεί ότι είναι σημαντικό για την 
αξιοπιστία του πρωταθλήματος 
να αναδειχθεί ότι οι ομάδες που 
ήταν συνδεδεμένες στο «άρμα» 
του Ολυμπιακού «ακολουθού-
σαν πιστά τις επιθυμίες του 
ιδιοκτήτη του», εντός και εκτός 
του αγωνιστικού χώρου, και να 
τονιστεί ότι στη χειραγώγηση 
των αγώνων, εκτός από το βαθ-
μολογικό, υπήρχε και το στοιχη-
ματικό ενδιαφέρον. 

Σχετικά με τις πιθανότητες 
τιμωρίας του Ολυμπιακού πριν 
από την απόφαση του Εφετεί-
ου, από την πλευρά του ΠΑΟΚ 
αναφέρεται η περίπτωση της 
Φενέρμπαχτσε. Η ΟΥΕΦΑ 
στο παρελθόν είχε τιμωρήσει 
την τούρκικη ομάδα με απο-
κλεισμό από τις διοργανώσεις 
της, μόνο με την παραπομπή 
αξιωματούχων της σε δίκες για 
χειραγώγηση αγώνων, χωρίς 
καταδικαστική απόφαση. Τέλος, 
όσον αφορά την επιλογή να γίνει 
καταγγελία και στην ECA, οι κύ-
κλοι του ΠΑΟΚ αναφέρουν ότι ο 
βασικός λόγος είναι η συμμετο-
χή της Λίνας Σουλούκου (συνερ-
γάτιδας του Μαρινάκη) στο ΔΣ 
της ECA και ο κίνδυνος να μην 
υπάρχει αντικειμενική ενημέρω-
ση της ομοσπονδίας, καθώς και 
η παλιότερη τιμωρία του ΠΑΟΚ 
μετά από καταγγελία της ΑΕΚ, 
για εισβολή του Σαββίδη με το 
όπλο στην Τούμπα (ο ΠΑΟΚ είχε 
τιμωρηθεί για 6 μήνες από την 
ECA).

Ελλείψει αγωνιστικής δρά-
σης (σύμφωνα με τις δηλώσεις 
Αυγενάκη, δεν αναμένεται να 
κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι 
πριν τις 15 Ιούνη), στην αθλητι-
κή επικαιρότητα κυριαρχούν οι 
δικαστικές πτυχές της κόντρας 
Σαββίδη-Μαρινάκη, αποδομώ-
ντας και τα τελευταία ψήγματα 
αξιοπιστίας του ελληνικού επαγ-
γελματικού ποδοσφαίρου. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Αγώνας χωρίς οπαδούς, φαγητό χωρίς αλάτιΔύο	χιλιάδες	είκοσι
δεν	έχει	τέλος	η	ύπνωση;

Κι αφού δεν έχουμε τεστ και δωρεάν μάσκες, βγήκαμε έξω 
και βαδίζουμε στα τυφλά αλλά… με εμπιστοσύνη προς την 
ανο(η)σία της αγέλης. Σε ρόλο καλού και κακού ασφαλίτη θα 
εξακολουθήσουν να παρακολουθούν ο εθνοΣωτήριος και ο 
Νείκος (έτσι πρέπει να το γράφει, αν είναι έλλην γνώστης των 
ιστορικών καταβολών).

«Δεν υπάρχει έγνοια 
πιο βασανιστική και 
πιο συνεχής για τον 
άνθρωπο, όταν μείνει 
ελεύθερος, από το να 
βρει το γρηγορότερο 
κάποιον να προσκυνή-
σει. Αλλά ο άνθρωπος 
γυρεύει να προσκυνή-
σει κάποιον που είναι 
κιόλας αναμφισβή-
τητος, τόσο αναμφι-
σβήτητος που όλοι οι 
άνθρωποι θα συμφω-
νήσουν αμέσως να τον 
προσκυνήσουν όλοι μαζί. Γιατί η έγνοια που βασανίζει αυτά τα 
αξιολύπητα πλάσματα δεν είναι μονάχα να βρουν κάτι που να 
το προσκυνήσω εγώ ή κάποιος άλλος, αλλά να βρουν κάτι που 
θα το πιστέψουν όλοι και που θα το προσκυνήσουν, αλλά που 
θα το προσκυνήσουν οπωσδήποτε όλοι μαζί. Αυτή λοιπόν, η 
ανάγκη της γενικής λατρείας, είναι το κυριότερο μαρτύριο του 
κάθε ανθρώπου χωριστά, όπως και ολόκληρης της ανθρωπότη-
τας από την αρχή του κόσμου. Εξαιτίας της γενικής λατρείας 
εξολόθρευαν ο ένας τον άλλον με το σπαθί. Δημιούργησαν 
θεούς και φώναζαν ο ένας στον άλλον “παρατήστε τους θεούς 
σας και ελάτε να προσκυνήσετε τους δικούς μας, ειδεμή θα 
πεθάνετε και σεις και οι θεοί σας!” Κι αυτό θα γίνεται μέχρι τη 
συντέλεια του κόσμου, ακόμα και τότε, όταν θα έχουν εξαφα-
νιστεί οι θεοί στον κόσμο και τότε ακόμα θα πέσουν γονατιστοί 
μπροστά σε είδωλα. Σου λέω πως ο άνθρωπος δεν έχει πιο 
βασανιστική έγνοια όταν βρεθεί ελεύθερος, από το να βρει 
εκείνον στον οποίο θα παραδώσει πιο γρήγορα το δώρο της 
ελευθερίας, που μ’ αυτό γεννιέται αυτό το δύστυχο πλάσμα» 
(Fyodor Dostoyevsky).

- Σώπασαν τα χρυσαύγουλα ή ‘γω δεν τα ακούω;
Λάθος κάνω ή βάλανε στα σκέλια τις ουρές τους;

- Μη ξεγελιέσαι Κωνσταντή, μη πιάνεσαι μ’ άλλα cash
πάλι με χρόνια με καιρούς αντίκρυ θα στους στήσουν.

Γνωρίζει κανένας ευσεβής και πιστός σύντροφος πότε γιορ-
τάζει ο αη-Δίας, προστάτης της ομώνυμης ομάδας; Κατάντησε 
αηδία να ρωτάμε συνέχεια, αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε.

«Ο άνθρωπος κάνει τη θρησκεία, όχι η θρησκεία τον άνθρω-
πο. Η θρησκεία είναι η αυτοσυνείδηση και η αυτοσυναίσθηση 
του ανθρώπου που δεν έχει βρει ακόμα τον εαυτό του ή τον 
έχει ξαναχάσει. Η θρησκεία είναι η φαντασιακή πραγμάτωση 
της ανθρώπινης ουσίας, αφού η ανθρώπινη ουσία δεν έχει 
αληθινή πραγμάτωση. Η θρησκευτική οδύνη είναι έκφραση 
της πραγματικής οδύνης και συνάμα διαμαρτυρία ενάντια 
στην πραγματική οδύνη. Η θρησκεία είναι ο στεναγμός του 
καταπιεσμένου πλάσματος, η καρδιά ενός άκαρδου κόσμου, 
η ψυχή άψυχων συνθηκών. Η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. 
Η κατάργηση της θρησκείας ως απατηλής ευτυχίας του λαού 
σημαίνει αξίωση της πραγματικής του ευτυχίας. Η αξίωση να 
εγκαταλειφθούν οι αυταπάτες για την υπάρχουσα κατάστασή 
του σημαίνει αξίωση να εγκαταλειφθεί μια κατάσταση που έχει 
ανάγκη τις αυταπάτες. Η κριτική της θρησκείας είναι λοιπόν 
εμβρυωδώς η κριτική της κοιλάδας των δακρύων που φωτο-
στέφανό της είναι η θρησκεία» (Karl Marx).

Και από κει που κρύβονταν με άγνοια και φόβο
ξάφνου δόθηκε πρόσταγμα και ροβολάν' στις στράτες

στήνουνε πάρτι και ζητούν σαν πρώτα να 'ναι όλα.
«Οι κουλάκοι είναι οι πιο θηριώδεις, οι πιο ωμοί, οι πιο άγριοι 

εκμεταλλευτές. Οι αιματορουφήχτρες αυτές πλούτισαν από 
τη δυστυχία του λαού στον καιρό του πολέμου, μάζεψαν χρή-
μα χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες, ανεβάζοντας τις τιμές 
στα σιτηρά και τα άλλα προϊόντα. Οι αράχνες αυτές πάχυναν 
σε βάρος των ρημαγμένων από τον πόλεμο αγροτών, σε βάρος 
των πεινασμένων εργατών... πλουτίζοντας τόσο περισσότερο 
όσο περισσότερο πεινούσε ο εργάτης στις πόλεις και τα εργο-
στάσια... υποδουλώνουν και ξαναϋποδουλώνουν τους φτωχούς 
αγρότες» (Vladimir Lenin).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Οι	οργανωμένοι	οπαδοί	των	ομάδων	είναι	ιδιαίτερα	ευρηματικοί	
όταν	πρόκειται	να	βρεθούν	κοντά	στην	ομάδα	τους	και	να	τη	στηρί-
ξουν	με	την	παρουσία	τους.	Από	την	πρώτη	στιγμή	που	ξεκίνησε	η	
συζήτηση	για	την	επανέναρξη	των	πρωταθλημάτων,	ήταν	ξεκάθαρο	
ότι	οι	αγώνες	θα	γίνονταν	χωρίς	οπαδούς	στις	εξέδρες.	Και	επειδή,	
όπως	λέει	και	η	ποδοσφαιρική	ρήση,	«αγώνας	χωρίς	οπαδούς	είναι	
φαγητό	χωρίς	αλάτι»,	οι	φίλοι	της	Γκλάντμπαχ	αποφάσισαν	να	φτιά-
ξουν	ομοιώματα	με	τα	πρόσωπά	τους	και	να	τα	τοποθετήσουν	στις	
εξέδρες	του	γηπέδου,	προκειμένου	να	μην	αφήσουν	μόνη	την	ομάδα	
τους.	Ο	επικεφαλής	για	τους	συνδέσμους	οπαδών	της	ομάδας,	Τόμας	
Βάινμαν,	ανέφερε	ότι	αναμένεται	μερικές	χιλιάδες	οπαδών	να	δώσουν	
τα	19	ευρώ	που	είναι	το	κόστος	για	κάθε	ομοίωμα,	τονίζοντας	ότι	2	
ευρώ	θα	δοθούν	υπέρ	μιας	καμπάνιας	για	ένα	παιδάκι	που	πάσχει	από	
μία	εκφυλιστική	ασθένεια,	ένα	μέρος	των	χρημάτων	θα	πάει	σε	επτά	
εργάτες–μέλη	του	συνδέσμου,	που	λόγω	της	διακοπής	δεν	έχουν	έσο-
δα,	ενώ	θα	ενισχυθούν	δυο	μικρά	μαγαζιά	στο	Μενχενγκλάντμπαχ,	
που	κινδυνεύουν	να	κλείσουν	(ε,	όλο	και	κάποια	προμήθεια	θα	βγει	
και	για	τους	εμπνευστές	της	ιδέας	–	τα	‘χει	αυτά	η	«ελεύθερη	αγορά»).
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> Ηλεκτρονικά ΜΜΕ, 3-5-20: 
«Υποχωρεί» η ειδησεογραφία 
εσωτερικού για τον κορωνοϊό 
και την επαπειλούμενη «σφαγή 
των αμνών» με το άνοιγμα των 
σχολείων.

> Σκληρή κριτική συριζαίων στο 
περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέ-
διο Χατζηδάκη (koutipandoras.
gr/tag/documento): «τα συμφέ-
ροντα». Τίνων τα συμφέροντα, 
άραγε; Ιερές γελάδες οι καπι-
ταλιστικές μπίζνες ΚΑΙ για τους 
συριζαίους.

> Περισσέψανε τα χειροκροτή-
ματα εντός και εκτός Ελλάδας. 
Μέχρι εκεί, όμως.

> Ιστορικά ανάλογα: Μετά την 
πανώλη του 14ου αιώνα μ.χ. στην 
Αγγλία, ο βασιλιάς Εδουάρδος ο 
τρίτος πέρασε νόμο που καθόρι-
ζε τις αμοιβές των εργατών γης 
στα προ πανώλης μεροκάματα…

> Πρωτομαγιά 2020: Κάποιοι 
ισχυρίστηκαν ότι σπάσανε μια 
απαγόρευση.

> Και αφού «έσπασαν» ό,τι 
έσπασαν (χωρίς εμπόδιο…) ξα-
ναμαναοραματίζονται την πρώ-
τη Μάη 2020 ως «την μάχη μιας 
νέας περιόδου».

> Αλλοι ενθουσιάστηκαν από τη 
συγκέντρωση του Περισσού στο 
Σύνταγμα και δηλώνουν ευθαρ-
σώς ότι ο Περισσός ενήργησε 
ως ΚΚΕ. Η επώδυνη απομάκρυν-
ση από την μήτρα…

> Kαι για το επίδικο (την μόνιμη 
«ησυχία» της εργατικής τάξης) 
τσιμουδιά…

> Και τι δεσμεύσεις –λέμε εμείς- 
αναλαμβάνουν για προοπτική 

εξόδου από το τέλμα.

> Και λήσταρχος και ναζί (αντι-
λαμβάνεστε…).

> Και ο Αδωνις που πεθύμησε 
λειτουργία.

> Το ποσόν το ποσόν είναι προ-
σόν (20 εκατ. ζεστά στους μιδι-
άρχες).

> Απελθέτω απ’ εμού το ποτή-
ριον τούτο: η μόνιμη στάση της 
κουλοκυβέρνησης στο ζήτημα 
της αντιμετώπισης του κορω-
νοϊού.

> Και μεις, εργαζόμενος και μη 
λαός, πίνουμε το πικρό ποτήρι 
της φτώχειας, της ανεργίας, της 
καταστολής.

> Shto dzielat's?

> Η κατεύθυνση της ΚΟΝΤΡΑΣ 
είναι ξεκάθαρη.

> Δηλώνουμε όλοι… μασκοφό-
ροι. Ενίοτε και κουκουλοφόροι.

> Κούλη, πεινάμε, πέσε να σε 
φάμε.

> Perche abbiamo fame!

> Να σκεφτούμε (προγραμματι-
κά): ποιες οι προϋποθέσεις (και) 
για την επαναστατική ανατροπή.

> Στην αρχή θα μας φέρουν φι-
λέτα και κατόπιν σπαράγγια με 
σως…

> Η… φτώχεια των καπιταλιστών 
και των κολαούζων τους.

> Δίαιτα προ κορωνοϊού: φασό-
λια, φακές, μακαρόνια, ρύζι, κρι-
θαράκι. Δίαιτα κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας: κριθαράκι, ρύζι, 
μακαρόνια, φακές, φασόλια.

> Κοινώς, φάε σκατά λαέ.

> Τι απαντάει η κουλοκυβέρνηση 
στην απαίτηση για μοριακά τεστ; 
Ουγκαγκαμπουμμπουμχι…

> Ο τηλεμπουμπούκος και οι 
μάσκες Νταβέλη: Θέλεις δε 
θέλεις, τις μάσκες τις έχει ο 
Νταβέλης.

> Για την «Αττική μας» μιλάει η 
(Γαϊ)δούρου που δεν έχει το δι-
καίωμα (για) να ομιλεί…

> Δείκτης οικονομικού κλίματος 
Απριλίου 2020 (ΙΟΒΕ): Καληνύ-
χτα, Μαργαρίτα.

> Το κλήμα ήτανε στραβό από 
πριν.

> Καραντίνα ή καραμπίνα;

> Hic Rodus, hic saltus.

> Για διάβασμα: Γιλμάζ Γκυνέι - 
«Σάλπα ο βρωμιάρης».

> Οι εγκληματίες και τα έμμισθα 
παπαγαλάκια τους μιλάνε για τη 
ΜΑΡΦΙΝ, ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΣ 
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ  το πόρισμα του 
επιθεωρητή Εργασίας για τις 
ευθύνες.

> Ετσι, για να μη μας πρήζουν 
τον έρωτα.

> Γαργάρα κάνουν tanea.gr 
(5/5/2020) τις ως άνω πληροφο-
ρίες. Ο ορισμός της παραπλη-
ροφόρησης. Ονομα παπαγάλου: 
Βασ. Κανέλλης. Ωρα διάπραξης 
εγκλήματος: 10:34.

> Φούρια για την πλακέτα «ποτέ 
πια». Ολως τυχαίως, ελάχιστες 
μέρες πριν την επέτειο της αντι-
φασιστικής μέρας των λαών. 
Ποτέ πια φασισμός.

> Η πλακέτα των ά(χ)ριστων.

> ΕφΣυν, 5/5/2020 - «Ουδετερό-
τητα» για τη ΜΑΡΦΙΝ.

>  Θυμίζουμε ότι τα κέρδη 
της θυγατρικής της ΜΑΡΦΙΝ 
(Marfin Popular Bank), μετά 
από φόρους, το 2009 ανήλθαν 
σε 394,6 εκατ. ευρώ.

> Με 400% κέρδος δεν υπάρχει 
έγκλημα που δεν θα διαπράξουν 
οι καπιταλιστές.

> Επιτυχέστατη η διαχείριση 
της παρούσας πανδημίας από 
τον κούλη (των καπιταλιστών) – 
kathimerini.gr, 3/5/2020. Oνομα 
αρθρογράφου Κώστας Ιορδανί-
δης. Στο άρθρο «Περί πρόωρων 
εκλογών».

> Με πρόσφατο το «τάισμα» των 
μιδιαρχών.

> Οσο για τη διαχείριση Κούλη: 
επιτυ-χέστα-τη.

> Κι άλλο διάβασμα: Ρόζα (τι 
ποια Ρόζα;): «Κοινωνική μεταρ-
ρύθμιση ή επανάσταση;» - προ-
τιμότερη η 2η γερμανική έκδοση 
ή η μετάφρασή της.

> Μενδώνη για καλλιτεχνόκο-
σμο και τεχνικούς: η αοριστία 
της αριστείας.

> «- Γιου Γρηκ;/ - Γιες…/ Και μου 
σφίγγει το χέρι/ πολύ δυνατά…/ 
Ο σύμμαχος έχει περάσει/ απ’ 
τα δικά μας μέρη,/ και με κοιτά,/ 
μ’ ευγένεια και τόση γλυκάδα/ 
που λες και/ κρατά στα στήθεια 
του μέσα λιγάκι… Ελλάδα» - Φώ-
της Αγγουλές, «Γιες».

Βασίλης

9 Μάη 2020, αντιφασιστική νίκη των λαών

Υποκρίνεσαι, το ξέρω υποκρίνεσαι (αφιερωμένο στον… άριστο Mr. Bean της ελληνικής 
επικράτειας)

Testing, testing: no testing

Eργάτη, σε είπαν αόρατο, μαλά-, πως τη δουλειά δε θέλεις και τώρα (ωσάν έπαθλο) σου 
χώνουνε την ανοσία αγέλης

Οι πνευματικοί τ(ρ)αγοι του έθνους: στρατιωτάκια, ακούνητα κι αγέλαστα (άλλη μια φορά)

  Dixi et salvavi animam meam

u Από τον πρωθυπουργό Κούλη μέχρι τον υφυπουργό Χαρδα-
λιά και από τον εθνικό μας λοιμωξιολόγο Τσιόδρα μέχρι την 
εξ οφίτσιο ηγέτιδα του έθνους, πρόεδρο Κατερίνα, άπαντες 
με τον καλό το λόγο στο στόμα για τα «παιδιά» που μας φέρ-
νουν τα πράγματα στο σπίτι (από καφέ και σουβλάκι μέχρι το 
τελευταίο γκάτζετ που παραγγείλαμε από κάποιο e-shop). Ο 
πρόεδρος Κούλης, μάλιστα, σε κάποιο από τα δακρύβρεχτα δι-
αγγέλματά του, μας είπε και τι πρέπει να κάνουμε. Την επόμενη 
φορά που θα έρθει ο κούριερ στην πόρτα μας, να φορέσουμε 
το καλύτερο χαμόγελό μας και με ύφος ελληνίδας μάνας να 
του πούμε: «παιδί μου γιατί δε φοράς το κράνος σου, όπως το 
άλλα παιδάκια, δε φοβάσαι μη χτυπήσεις;».
Λοιπόν, οι εργαζόμενοι στις κάθε είδους ταχυμεταφορές δεν 
είναι «παιδιά». Είναι εργάτες, όπως όλοι οι άλλοι εργάτες. Και 
δεν έχουν ανάγκη από μητρικές συμβουλές. Εχουν ανάγκη 
από εργασιακά δικαιώματα, καλύτερους μισθούς, λιγότερη 
εντατικοποίηση. [Στην ιστοσελίδα του ΣΒΕΟΔ διαβάσα-
με ένα συγκλονιστικό αφήγημα με τίτλο «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ενός κούριερ στα χρόνια του κορονοϊού» 
(https://sveod.gr/?p=2026), το οποίο -εκτός των άλλων- δίνει 
απάντηση και στο «ζήτημα» του κράνους, σε όσους μιλάνε 
«έξω από το χορό»]. Αυτοί οι εργάτες, λοιπόν, έκαναν μοτοπο-
ρεία την Πρωτομαγιά και φώναξαν τα συνθήματά τους:
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Σπάµε τη σιωπή µας- Απεργούµε- Αγωνιζόµαστε
5ήμερη – 8ωρη εργασία με πλήρη εργασιακά δικαιώματα
Ενσηµα Βαρέα και ανθυγιεινά και όχι ανασφάλιστη εργασία
Συνθήκες υγιεινής, Μέσα Ατοµικής Προστασίας και όχι εξο-
ντωτικά ωράρια µε υψηλό φόρτο εργασίας.

u Παρήγορες εικόνας από τη Μέκκα του διεθνούς καπιτα-
λισμού. Εργαζόμενοι σε μονάδες υγείας, σε μέσα μαζικής 
μεταφοράς, δάσκαλοι και άλλοι συγκεντρώθηκαν και διαδή-
λωσαν έξω από αποθήκη της Amazon στο Στέιτ Αιλαντ της 
Νέας Υόρκης, ζητώντας καλύτερες και ασφαλέστερες συν-
θήκες εργασίας για τους εργάτες στην αποθήκη. Το ξέρουμε, 
ο αριθμός τους ήταν μικρός, ειδικά για μια μητρόπολη του 
μεγέθους της Νέας Υόρκης. Δεν παύει, όμως, η εικόνα αυτών 
των λίγων εύψυχων να στέλνει το μήνυμα του αγώνα ενάντια 
στην πανδημία του καπιταλισμού που καταδικάζει τον πλανήτη 
και τους ανθρώπους του.

u «Ολοι διαβάζαμε θρησκευτικά, κι έπεσε βιολογία!», γράφει 
το σύνθημα σε τοίχο στην Τουρκία. Μωρέ και στο χιούμορ ίδιοι 
είμαστε με τα καρντάσια.

οι τοίχοι έχουν φωνή
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Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

Ο Σταϊκούρας κατέ-
θεσε στην Κομισι-

όν το επικαιροποιημένο 
Πρόγραμμα Σταθερό-
τητας, στο οποίο για το 
2020 «προέβλεψε» πο-
σοστό μεταβολής του 
«πραγματικού» ΑΕΠ 
μεταξύ -4,7% (βασικό 
σενάριο) και -7,9% (δυ-
σμενές σενάριο).

Η Κομισιόν πέταξε 
στα σκουπίδια τις εκτι-
μήσεις που της έστειλε 
ο Σταϊκούρας και στις 

λεγόμενες εαρινές οικονομικές 
προβλέψεις της προβλέπει -9,7% 
για το 2020 (φωτογραφία). Δη-
λαδή, σε κάθε περίπτωση εκτιμά 
ότι θα ξεπεραστεί σημαντικά και 
το «δυσμενές» σενάριο του Στα-
ϊκούρα, ενώ το «σενάριο βάσης» 
του το θεωρεί καλαμπούρι (τι άλ-
λο θα μπορούσε να είναι, όταν 
η Κομισιόν υπερδιπλασιάζει την 
πρόβλεψη;).

Είχε προηγηθεί το ΔΝΤ, που 
είχε προβλέψει -10% στο «κα-
λό» σενάριο και -13% στο «δυ-
σμενές». Και ο Στουρνάρας που 
«προέβλεψε» κάτι μεταξύ -4% 
και -8%.

Ο Μητσοτάκης, ενημερωμέ-
νος προφανώς από τον Σταϊ-
κούρα για το τι θα προβλέπει η 
εαρινή έκθεση της Κομισιόν,  εί-
χε μιλήσει στο CNN για ύφεση 
-10%, αδειάζοντας μεγαλοπρε-
πέστατα τον υπουργό του. 

Ενδιαμέσως, ο Σταϊκούρας 
δεν παρέλειψε να εκδώσει στις 
2 Μάη ένα πανηγυρικό δελτίο 
Τύπου για να μας ενημερώσει 
ότι στο Δείκτη Οικονομικού Κλί-
ματος για τον Απρίλη «η Ελλάδα 
σημείωσε την καλύτερη επίδοση 
μεταξύ όλων των χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης, εμφανίζο-
ντας τη μικρότερη πτώση»! Μας 
δουλεύει ο «σοβαρός» υπουρ-
γός του Μητσοτάκη.

Πρέπει να σημειωθεί και κάτι 
άλλο. Η «ανάπτυξη» για το 2019 
«κούμπωσε» τελικά στο 1,9%, δι-
αψεύδοντας τα αισιόδοξα σενά-
ρια της κυβέρνησης ότι θα ξεπε-
ράσει σίγουρα το 2% και μπορεί 
να φτάσει και το 2,3%. Αυτό 
σημαίνει ότι υπήρξε μείωση του 
ΑΕΠ το τελευταίο τρίμηνο του 
χρόνου. Αν αυτή συνεχίστηκε 
και τον Γενάρη-Φλεβάρη, τότε 
έχουμε απόδειξη ότι ο ελληνικός 
καπιταλισμός βάδιζε ήδη προς 
την ύφεση και η κρίση της παν-
δημίας απλώς επιτάχυνε δραστι-
κά αυτή την πορεία και βέβαια 
βάθυνε την ύφεση διαμιάς (όχι 
εξελικτικά).

Ο Μητσοτάκης, στη συζήτη-

ση που έγινε στη Βουλή  στις 30 
Απρίλη, αρνήθηκε να κάνει οποι-
αδήποτε πρόβλεψη, μολονότι ο 
υπουργός του είχε ήδη συντάξει 
το αναθεωρημένο Πρόγραμμα 
Σταθερότητας, το οποίο τρεις 
μέρες αργότερα απέστειλε 
στην Κομισιόν. Δεν το έφτιαξε, 
φυσικά, την τελευταία στιγμή ο 
Σταϊκούρας το Πρόγραμμα Στα-
θερότητας, δεν είναι ατομικό 
δελτίο προπό του υπουργού μια 
τέτοια έκθεση, έχουν δουλέψει 
προηγουμένως οι υπηρεσίες, 
άρα και ο Σταϊκούρας και ο Μη-
τσοτάκης γνώριζαν όταν έγινε η 
συζήτηση στη Βουλή.

Ο Μητσοτάκης δήλωνε 
άγνοια στη Βουλή, γιατί τον είχε 
στριμώξει ο Μπαρουφάκης! Ο 
μόνος που μίλησε κάπως συγκε-
κριμένα, χωρίς να περιοριστεί 
στο θέμα των ημερών, το σκάν-
δαλο με την τηλε-«κατάρτιση», 
από το οποίο είχαν γραπωθεί 
Τσίπρας και συριζαίοι. Ο Μπα-
ρουφάκης, ξεκινώντας από εκτί-
μηση για ύφεση -10% το 2020 
(καθόλου μακριά από την εκτί-
μηση της Κομισιόν, όπως απο-
δεικνύεται), έκανε διάφορους 
υπολογισμούς για το πόσο θα 
είναι το ύψος του ΑΕΠ και πόσο 
το έλλειμμα του κρατικού προϋ-
πολογισμού, προεξοφλώντας ότι 
θα υπάρξει νέα λιτότητα με νέ-
ους μνημονιακούς όρους («με-
ταπαιτούμενα» τους ονόμασε). 
Κατέληξε δε υποβάλλοντας μια 
σειρά ερωτήματα: τι δανεισμός 
θα υπάρξει το 2020 και το 2021, 
αν η κυβέρνηση σκοπεύει να μει-
ώσει τους μισθούς στο δημόσιο 
και τις συντάξεις, τι θα κάνει με 
τον κατώτατο μισθό και τις συλ-
λογικές συμβάσεις στον ιδιωτικό 
τομέα, σε τι ποσοστό του ΑΕΠ 
θα ανέλθει η λιτότητα, αν θα 
ανακεφαλαιοποιηθούν και πάλι 
οι τράπεζες με το δημόσιο να 
βάζει τα κεφάλαια και να παίρ-
νει μετοχές.

Ο Μητσοτάκης απάντησε 
στον Μπαρουφάκη: «Αν δεν 
ξέρουμε πόση θα είναι η ύφε-
ση, δεν μπορούν να απαντη-

θούν, κατά συνέπεια, και τα 
περισσότερα από τα υπόλοιπα 
ερωτήματα τα οποία κάνατε… 
Μακάρι να τα ξέραμε να μπο-
ρούσαμε να προβλέψουμε. Γι’ 
αυτό και δίνεται πολύ μεγάλο 
εύρος στην ενδεχόμενη ύφεση». 
Σκόπιμα απέφυγε να απαντήσει 
συγκεκριμένα, όμως δε διέψευ-
σε τίποτα: ούτε την επερχόμενη 
λιτότητα, ούτε τις περικοπές στις 
συντάξεις και στους μισθούς σε 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ού-
τε την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών. Ο Μπαρουφάκης 
(που αλαζόνας είναι, όχι όμως 
βλάκας), επανήλθε στη δευτε-
ρολογία του, ζητώντας από τον 
Μητσοτάκη, με βάση τα σενάρια 
για το ύψος της ύφεσης, να πει τι 
μέτρα θα πάρει για κάθε σενά-
ριο. Επανέλαβε τα ερωτήματά 
του ρωτώντας πάνω από ποιο 
ποσοστό θα κοπούν συντάξεις, 
μισθοί κτλ.

Ο Μητσοτάκης στην τριτομι-
λία του, αφού πρώτα γύρισε στο 
2015 («Γιατί εξαπατήσατε τον 
ελληνικό λαό τότε, λέγοντάς 
του ότι θα σκίσετε τα μνημόνια 
με έναν νόμο και με ένα άρθρο;» 
κτλ.), επανέλαβε αυτά που είχε 
πει και στη δευτερομιλία, αφή-
νοντας τα πάντα ανοιχτά: «Και 
πάλι θα πω ότι η δυνατότητα 
πρόβλεψης του βάθους της 
ύφεσης είναι μια άσκηση η 
οποία έχει σήμερα μόνο θεωρη-
τικά χαρακτηριστικά. Προφα-
νώς, άλλα είναι τα σενάρια αν 
η ύφεση είναι πάρα πολύ βαθιά 
και άλλα είναι τα σενάρια αν η 
ύφεση τελικά αποδειχθεί ότι 
δεν είναι τόσο βαθιά. Και προ-
φανώς κι εμείς και το οικονομι-
κό επιτελείο και οι ευρωπαϊκές 
υποχρεώσεις που έχουμε να κα-
ταθέτουμε μεσοπρόθεσμο προ-
γραμματισμό λαμβάνουν υπόψη 
και όλες αυτές τις παραμέτρους. 
Εχουν όμως έναν μεγάλο, έναν 
εγγενή παράγοντα εσωτερικής 
αστάθειας».

Η καπιταλιστική ύφεση είναι 
δεδομένη, μολονότι το ακριβές 
βάθος της δεν μπορεί να προ-

βλεφθεί αυτή τη στιγμή. 
Για τον ελληνικό καπι-
ταλισμό υπάρχει ένα 
ακόμα στοιχείο αβεβαι-
ότητας: είναι ο παρασι-
τικός του χαρακτήρας. 
Αρκεί να σκεφτούμε 
ότι περίπου το ένα τρί-
το του ΑΕΠ συνδέεται 
άμεσα ή έμμεσα με τον 
τουρισμό! Η ύφεση είναι 
δεδομένη και μάλλον 
αποπροσανατολιστικά 
λειτουργεί αυτή τη στιγ-
μή η συζήτηση για το 
βάθος της, πρώτον διότι 

λείπουν βασικές παράμετροι 
(εσωτερικές και διεθνείς) για 
οποιαδήποτε εκτίμηση και δεύ-
τερον επειδή αυτή η συζήτηση 
διεξάγεται με «καθαρούς» οικο-
νομικούς όρους, απεκδυόμενη 
την πιο σημαντική διάσταση του 
ζητήματος, την ταξική διάσταση.

Το μόνο ερώτημα που πρέ-
πει να θέσουν οι εργαζόμενοι 
είναι: ποιος θα πληρώσει την 
καπιταλιστική ύφεση; Αυτό το 
ερώτημα έχει καθαρά ρητορικό 
χαρακτήρα. Η απάντηση είναι 
γνωστή και η συσσωρευμένη 
εμπειρία μεγάλη. Οι καπιταλι-
στές, με όπλο το κράτος τους, 
θα κάνουν τα πάντα, όχι μόνο 
για να φορτώσουν τα βάρη 
της κρίσης στους εργάτες και 
εργαζόμενους, αλλά και για να 
βγουν –ως τάξη- κερδισμένοι και 
απ’ αυτή την κρίση.

Την πρώτη «κρυάδα» την 
έχουν ήδη πάρει οι εργάτες, με 
τον σκληρά ταξικό χαρακτήρα 
των οικονομικών μέτρων της 
περιόδου της καραντίνας, που 
συνεχίζονται. Στη φάση της ύφε-
σης, η οποία έχει ήδη αρχίσει, τα 
οικονομικά μέτρα θα είναι με το 
ίδιο σκληρό ταξικό πρόσημο. Η 
διόγκωση της ανεργίας θα είναι 
ένα περίστροφο που οι καπιτα-
λιστές θα βάλουν στον κρόταφο 
κάθε εργάτη.

Επειδή, λοιπόν, δεν «είμαστε 
όλοι μαζί» απέναντι στην κρίση 
(ποτέ δεν ήμασταν «όλοι μαζί»), 
επειδή ο Μητσοτάκης το έχει 
ήδη πει ότι τα αντεργατικά μέ-
τρα ήρθαν για να μείνουν («τα 
όπλα τα οποία σήμερα επιστρα-
τεύουμε στην πρώτη γραμμή του 
πολέμου κατά το κορωνοϊού δεν 
θα σιγήσουν την επόμενη ημέ-
ρα. Ολα τα εργαλεία τα οποία 
αναπτύσσουμε για τη θωράκι-
ση της χώρας θα γίνουν τα μέ-
σα για την ανοικοδόμηση του 
αύριο»), οφείλουμε από τώρα 
να χτίσουμε ένα ευρύ μέτωπο 
αντίστασης στην πανδημία 
των αντεργατικών μέτρων της 
κυβέρνησης του κεφαλαίου.

έχει	ξεκινήσει.	Είχαμε	19.000	εργαστηριακά	ελεγμένα	δείγματα	το	
2009-2010	και	έχουμε	72.000	μέσα	σε	λιγότερο	από	2	μήνες.	Και	
φυσικά,	δεν	μπορείς	να	ελέγξεις	10	εκατομμύρια	Ελληνες	κάθε	βδο-
μάδα	επί	τρεις	μήνες	ακόμα.	Ο	στοχευμένος	εργαστηριακός	έλεγχος	
αποδείχθηκε	επιτυχής	και	έγινε	με	κανόνες	προτεραιότητας	και	επάρ-
κειας	τότε	των	τεστ,	η	οποία	αυξήθηκε,	νομίζω	θα	σας	πει	ο	υπουργός	
για	αυτά»!

Μας συγχωρείτε, αλλά έχουμε να κάνουμε με αγυρτεία. Συγκρί-
νει τα τεστ που έγιναν την περίοδο 2009-10 (για τη γρίπη) με αυτά 
που έγιναν στη διάρκεια της πανδημίας του SARS-COV-2! Συγκρίνει 
σώβρακα με γραβάτες (για να μην πούμε κάτι πιο χοντρό). Πήρε την 
πάσα ο υφυπουργός Κοντοζαμάνης (όπως έχει αποκαλυφθεί, ήταν 
παρεούλα με τον Τσιόδρα και στο πλευρό του Αβραμόπουλου την πε-
ρίοδο της Η1Ν1, παλιά φυντάνια της Δεξιάς δηλαδή) και άρχισε την… 
επέλαση: «Υπάρχει	ένας	προγραμματισμός.	Οσα	τεστ	χρειάστηκαν	
να	γίνουν,	έχουν	γίνει.	Οσα	τεστ	θα	χρειαστούν	να	γίνουν,	θα	γίνουν.	
Υπάρχει	επάρκεια	και	σίγουρα	ο	προγραμματισμός	μας	δεν	στηρίζε-
ται	στον	αριθμό	των	τεστ	που	έχουμε,	στηρίζεται	στις	ανάγκες	και	στις	
προτεραιότητες	που	είπε	ο	καθηγητής.	Με	βάση	αυτές	τις	ανάγκες	
και	τις	προτεραιότητες	διεξάγουμε	τα	τεστ,	καλύπτουμε	επαρκώς	την	
αγορά	και	κάνουμε	τον	προγραμματισμό	για	τους	επόμενους	μήνες»!

Επομένως, όλοι αυτοί οι επιστήμονες, που υποστηρίζουν ότι στη 
διάρκεια του lockdown έγιναν απαράδεκτα λίγα τεστ (δεν είναι μόνο 
ο Ηλίας Παπαϊωάννου, τις απόψεις του οποίου παραθέσαμε, αλλά 
και οι ερευνητές του ΚΕΠΥ στο ΑΠΘ και η ΟΕΝΓΕ) δεν ξέρουν τι 
λένε! Εγιναν όσα τεστ έπρεπε να γίνουν! Το ίδιο θα συνεχιστεί και 
από εδώ και πέρα!

Ο Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή στις 30 Απρίλη, είπε: «Η	στρα-
τηγική	μας	για	τα	τεστ	υποδείχθηκε	από	την	Επιτροπή	Επιστημόνων	
και	μέχρι	στιγμής	τουλάχιστον	είναι	μια	στρατηγική,	η	οποία	επί	της	
αρχής	απεδείχθη	σωστή.	Επιλέξαμε	να	τεστάρουμε	μόνο	αυτούς	τους	
οποίους	η	επιτροπή	μας	υπέδειξε	ότι	πρέπει	να	τεστάρουμε.	Ο	αριθ-
μός	των	τεστ	προφανώς	για	την	επόμενη	μέρα,	πρέπει	να	αυξηθεί	και	
έχουν	ήδη	γίνει	ανακοινώσεις	από	το	αρμόδιο	υπουργείο	για	το	πώς	
θα	γίνει	αυτό». Κι όταν ο Βελόπουλος τον ρώτησε αν η Επιτροπή υπέ-
δειξε στην κυβέρνηση να μην κάνουμε τεστ σε όλους, ο Μητσοτάκης 
απάντησε μονολεκτικά: «Βεβαίως»!

Πηγαίνουν άραγε σε μια στρατηγική μαζικών μοριακών τεστ –
έστω με καθυστέρηση- στη φάση της άρσης του lockdown; Αυτή 
την εντύπωση προσπαθούν να καλλιεργήσουν, όμως δεν είναι έτσι.

 Πιο χοντρά ψέματα
 Στο προπαγανδιστικό φυλλάδιο που έφτιαξε η κυβέρνηση για την 

άρση του lockdown, με τον ταρατατζούμ τίτλο «Σχέδιο	σταδιακής	
αποκλιμάκωσης	περιοριστικών	μέτρων	–	Γέφυρα	ασφάλειας	για	μια	
νέα	καθημερινότητα	–	28η	Απριλίου	2020», μας «πληροφορούν» ότι 
κατά το τρίμηνο Μάη-Ιούλη θα γίνονται 38.500 μοριακοί έλεγχοι 
ανά εβδομάδα (σελίδα 13). Αυτό σημαίνει 462.000 μοριακά τεστ 
το τρίμηνο!  Στην «ενημέρωση» της 30ής Απρίλη, ο Τσιόδρας, χωρίς 
να αναφερθεί σε συνολικό αριθμό των τεστ που θα γίνουν, παρουσί-
ασε μια τεράστια λίστα «στόχων» για τα τεστ: Ασθενείς με σοβαρή 
οξεία λοίμωξη που νοσηλεύονται ή χρειάζονται νοσηλεία. Ηλικιωμέ-
να άτομα άνω των 65 ετών και άτομα με σοβαρή υποκείμενη νόσο. 
Προσωπικό υπηρεσιών υγείας. Φιλοξενούμενοι και εργαζόμενοι σε 
κλειστές δομές. Προσωπικό υπηρεσιών πρώτης γραμμής για τη λει-
τουργία του Κράτους. Στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος. 

Και ασυμπτωματικά άτομα με προτεραιότητα σε συγκεκριμένες  
κατηγορίες: Προσωπικό και φιλοξενούμενους κλειστών δομών.     
Ατομα που πρόκειται να εισαχθούν για νοσηλεία. Εγκύους που ει-
σάγονται για τοκετό. Φιλοξενούμενους σε δομές με υψηλή επίπτωση 
λοίμωξης ή διαπιστωμένες ροές κρουσμάτων.

Ο Τσιόδρας, βέβαια, παλαιότερα έλεγε ότι δε χρειάζονται μαζικά 
τεστ και μετά ότι ο μαζικός μοριακός έλεγχος ήδη διεξάγεται και κά-
λυπτε πλήρως τον Κοντοζαμάνη. Ξέρουμε καλά ότι μέχρι τώρα δεν 
έκαναν προληπτικά τεστ, όχι μόνο σε πιθανούς ασυμπτωματικούς 
(όπως αυτοί στις κλειστές δομές), αλλά ούτε σε συμπτωματικούς 
με ελαφρά συμπτώματα. Είχαν μάλιστα ένα πρωτόκολλο, που σε 
πρακτικό επίπεδο το χειρίζονταν τηλεφωνητές μιας εργολαβικής 
εταιρίας, οι οποίοι απέρριπταν ακόμα και αιτήματα γιατρών για δι-
εξαγωγή τεστ! Ασθενείς εισάγονταν στα νοσοκομεία χωρίς τεστ, 
έγκυες πήγαιναν στα μαιευτήρια να γεννήσουν χωρίς τεστ κτλ. Μέχρι 
τώρα δεν υπήρχε ανάγκη για τεστ σε όλες αυτές τις κατηγορίες 
πολιτών που αναφέρουν και τώρα υπάρχει; Για ηλίθιους μας περνούν;

 Μήπως, όμως, άλλαξαν ρότα –έστω με καθυστέρηση- και πλέ-
ον είναι αποφασισμένοι να κάνουν μαζικά τεστ, ώστε να φτιάξουν 
έναν στοιχειωδώς επαρκή μηχανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης 
της Covid-19; Είναι εύκολο να γράφεις νούμερα εκατοντάδων χι-
λιάδων σ’ ένα προπαγανδιστικό φυλλάδιο ή να αραδιάζεις λίστες 
με ομάδες-στόχους. Η αλήθεια, όμως, πρέπει να αποδεικνύεται, Τα 
επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν παραγγείλει μόνο 90.000 
τεστ για τρεις μήνες! Λιγότερα από το ένα πέμπτο αυτών που γράφει 
το προπαγανδιστικό φυλλάδιο της κυβέρνησης. Τα οποία, φυσικά, 
δε φτάνουν για να εφαρμοστεί το «σχέδιο» που παρουσίασε ο Τσι-
όδρας. Βάσει της παραγγελίας που έχουν κάνει (90.000 τεστ για 
τρεις μήνες), τίποτα δεν πρόκειται ν’ αλλάξει από εδώ και πέρα. Θα 
εξακολουθήσουν να τρέχουν πίσω από τον ιό, όπως και μέχρι τώρα. 
Αποφάσισαν, όμως, να φλομώσουν τον ελληνικό λαό με νέα ψέματα.

Χοντρά ψέματα για τα τεστ
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Οση κι αν είναι η ύφεση, στο 
λαό θα φορτώσουν τα βάρη της


