
Να μην ανοίξουν τα 
σχολεία

ΣΕΛΙΔΕΣ 11, 8

Δεν έχουν τεστ, 
βάζουν σε κίνδυνο τα 
νοσοκομεία!

ΣΕΛΙΔΑ 3

Κοροϊδιλίκι με τις «νέες 
ΜΕΘ»

ΣΕΛΙΔΑ 3

Ομολογία Τσιόδρα: Δεν 
έχουμε στοιχεία για τους 
ασθενείς που νόσησαν 
και ανέρρωσαν!

ΣΕΛΙΔΑ 8

Χωρίς μαζικά τεστ 
εκθέτουν τον ελληνικό 
λαό στον κίνδυνο της 
πανδημίας

ΣΕΛΙΔΑ 13

Οικιστικές πυκνώσεις – παράνομα ξε-
χερσώματα δασών

Ο Χατζηδάκης θα πάθει 
ό,τι έπαθαν Σταθάκης-
Φάμελλος

ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9

Καταρρέει το άλλοθι 
ευαισθησίας του ΟΗΕ για τους 
παλαιστίνιους πρόσφυγες

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 24ος χρόνος - αρ. φύλλου 1047 - 16 Μάη 2020

1,30 €

www.eksegersi.gr

ISSN 2241-6021

      Τα αντεργατικά μέτρα
      ήρθαν για να μείνουν

      και θα γίνουν περισσότερα

ΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ



www.eksegersi.gr

2 16 ΜΑΗ 2020

Ενδεικτικά, οι απολύσεις για 
τον μήνα Απρίλιο 2020 ανήλ-
θαν στις 23.125, μειωμένες κα-
τά 69.879, έναντι του Απριλίου 
2019 που είχαν ανέλθει στις 
93.004.

Iωάννης Βρούτσης
Αφού τους έβαλαν σε ανα-

στολή ή σε εκ περιτροπής 
εργασία, γιατί να τους απολύ-
σουν; Οι απολύσεις θα έρθουν 
μόλις λήξει το 45ήμερο.

Πολύ φοβάμαι ότι σε λίγους 
μήνες, αν όχι σε λίγες μέρες, 
θα βρισκόμαστε με χιλιάδες 
επιχειρηματίες ξεκρέμαστους 
και χιλιάδες εργαζόμενους 
στην ανεργία.

Aλέξης Τσίπρας
Βουλωμένο γράμμα διαβά-

ζει αυτό το παιδί!
Πρώτα το αυτονόητο. Οταν 

λέμε ΣΥΡΙΖΑ εννοούμε Αλέ-
ξης Τσίπρας. Αν ξαφνικά τα 
βροντήξει, ο διάδοχός του 
θα επιστρέψει στα παλιά πε-
ριθωριακά  ποσοστά. Ο πιο 
αξιόλογος  μετά τον Τσίπρα 
σ’ αυτό το κόμμα  είναι ο Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος. Ποτέ δεν 
θα μπορούσε να έχει υψηλές 
εκλογικές επιδόσεις.

Γιώργος Λακόπουλος
Οι σφουγγοκωλάριοι του 

ηγεμόνα δε σηκώνουν κουβέ-
ντα ως προς το αναντικατά-
στατό του.

Βούληση της Κυβέρνησης 
και απόφαση του Πρωθυ-
πουργού είναι να υπάρξει 
στήριξη σε όλους όσοι πλήτ-
τονται. Το ίδιο έκανε από την 
πρώτη στιγμή και για το χώρο 
του Πολιτισμού. Την Πέμπτη 
η αρμόδια Υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, κυρία 
Λίνα Μενδώνη, παρουσίασε 
ένα συνεκτικό σχέδιο για τη 
στήριξη του Πολιτισμού και 
των ανθρώπων του.

Στέλιος Πέτσας
«Από τηνν πρώτη στιγμή» 

μέχρι την «Πέμπτη» πέρασε 
ενάμισης μήνας. Με μπόλικα 
σιχτιρίσματα στην κυβέρνηση 
και μια μαζική διαδήλωση από 
τους εργαζόμενους σε Θέαμα-
Ακρόαμα.

Επικρατεί άκρα του τάφου 
σιωπή στο καίριο ερώτημα που 
έχουμε θέσει εδώ και ένα μή-
να για τη διάθεση της «ενίσχυ-
σης» των ΜΜΕ. Είναι σαφές 
ότι σε πολλά Μέσα δεν έχουν 
δοθεί και δεν θα δοθούν καθό-
λου χρήματα ενώ άλλα Μέσα 
θα εισπράξουν τη μερίδα του 
λέοντος.

Νίκος Βούτσης
Τελικά, το μόνο που κόφτει 

τους συριζαίους είναι να πά-
ρουν ζεστό κρατικό χρήμα η 
«Αυγή», η ΕφΣυν και ο Βαξε-
βάνης.

Και ποιος δικαιούται να δι-
εκδικεί αποκλειστικά την ήττα 
του ναζισμού αποσιωπώντας 
το δολοφονικά αυταρχικό 
πρόσωπο της ιδεολογίας που 
έστησε τη σημαία;

Ηλίας Κανέλλης
Αυτουνού του 'χει κάτσει 

στο λαιμό το σφυροδρέπανο.

Oι Οικολόγοι Πράσινοι 
εξέδωσαν ανακοίνωση με 

τίτλο «9η Μαΐου, Φόρος Τιμής 
για την Ημέρα της Ευρώπης». 
Την Αντιφασιστική Νίκη των 
Λαών ούτε που καταδέχτηκαν 
να τη μνημονεύσουν. Ευρωλι-
γούρηδες «μέχρι τον πάτο», 
μηρυκάζουν την αντιδραστι-
κή μπουρδολογία για «περισ-
σότερη και ισχυρότερη δημο-
κρατική δίκαιη και αλληλέγγυα 
Ευρώπη, η οποία θα απαλλαγεί 
από τις ιδεοληψίες της κερδο-
φορίας και θα προτάξει τη δι-
ασφάλιση και προστασία των 
δημοσίων αγαθών και την αξι-
οπρεπή διαβίωση για όλους με 
δίκαιο και αειφορικό τρόπο».

Το τηλεπλασιελίκι είναι 
τέχνη. Οταν ξέρεις την τέ-

χνη και έχεις στη διάθεσή σου 
το κρατικό ταμείο, τότε φτιά-
χνεις «παπάδες». Ο τηλεπλα-
σιέ-υπουργός Μπουμπούκος, 
αφού πρώτα εμφανίστηκε με 
μουτσούνα να κάνει έλεγχο 
σε μαγαζιά και μετά χωρίς 
μουτσούνα αλλά με πλαστι-

κό παρμπρίζ και μεζούρα να 
μετράει αποστάσεις τραπε-
ζοκαθισμάτων στην Καλλιθέα 
(προφανώς, δεν υπάρχουν 
υπηρεσίες για να κάνουν αυ-
τή τη δουλειά κι ο υπουργός 
πρέπει να βγει με τη μεζούρα 
στο χέρι), άφησε το πλαστικό 
παρμπρίζ και ξαναφόρεσε 
μουτσούνα (σαν καλός ηθο-
ποιός που αλλάζει ρούχο σε 
κάθε πράξη), επειδή έπρεπε 
να μοιράσει δωρεάν μάσκες, 
παρέα με τον πρόεδρο του 
Ερυθρού Σταυρού και εθελο-

ντές. Μη φανταστείτε ότι πή-
γε μακριά. Μια τσάρκα στον 
πεζόδρομο της Ερμού έκανε, 
ίσα-ίσα για να τραβηχτούν τα 
πλάνα και να βγουν οι φωτο-
γραφίες (τέσσερις έστειλε και 
πάλι μέσω του γραφείου Τύπου 
του υπουργείου Ανάπτυξης). 
Πού βρήκε τις μάσκες ο ΕΕΣ; 
Κάποιος θα τις δώρισε. Ισως ο 
γνωστός βιομήχανος-εραστής 
των ολυμπιακών αγώνων του 
Χίτλερ, ίσως κάποιος εισαγω-
γέας που τις πουλάει σαράντα 
ευρώ την πενηντάδα. Η όλη 

φάση θύμισε τα κρουασάν και 
τα πατατάκια που για διαφημι-
στικούς λόγους μοιράζουν στα 
διόδια οι εταιρίες ή τις κοπε-
λιές που στήνουν οι εταιρίες 
στα μεγάλα σούπερ μάρκετ 
και σου προσφέρουν να δο-
κιμάσεις από τυρί και λουκά-
νικο μέχρι άις τι. Στη γλώσσα 
της διαφήμισης αυτό λέγεται 
«επιθετικό προμόσιον» και ο 
τηλεπλασιέ-υπουργός ξέρει 
να «προμοτάρει» τη μούρη του.

Δε θα μπορούσε να μην 
ερωτηθεί ο Ντένις Ρόντμαν 

για τα σενάρια απουσίας του 
Κιμ Γιονγκ Ουν. Ο βετεράνος 
επαγγελματίας μπασκετμπολί-
στας είναι φίλος του βορειοκο-
ρεάτη ηγέτη οπότε… έχει λόγο. 
Και φυσικά, τους «έστειλε», δη-
λώνοντας ότι ο Κιμ πιθανότατα 
είχε απομονωθεί σε κάποιο θέ-
ρετρο για να παρακολουθήσει 
με την ησυχία του το σίριαλ «Ο 
τελευταίος χορός», στο οποίο 
-εκτός από τον Μάικλ Τζόρ-
νταν- πρωταγωνιστεί και ο Ρό-
ντμαν! Αλλο εκκεντρικός, άλλο 
βλάκας. Ο Ρόντμαν το απέδειξε 
για μια ακόμα φορά.

16/5/1944: Εκτελούνται 120 Ελληνες από 
Γερμανούς (Χαϊδάρι), οι 92 ανάπηροι πο-
λέμου 16/5/1981: Βόμβες σε super markets 
Βερόπουλου και Βασιλόπουλου (Λαϊκή Επαναστα-
τική Πρωτοβουλία) 16/5/1986: Βόμβα στο ΑΤ Νέ-
ας Ιωνίας (Επαναστατικοί Πυρήνες) 16/5/1991: 
Δύο ρουκέτες κατά τσιμεντοβιομηχανίας «Χά-
λυψ» (17Ν) 16/5/1999: Ρουκέτα στην οικία Γερ-
μανού πρέσβη (17Ν) 17/5: Ημέρα κατά ομοφυ-
λοφοβίας, ημέρα τηλεπικοινωνιών 17/5/1979: 
Σύλληψη βομβιστή «Οργανώσεως Εθνικής Αντί-
στασης» Απ. Πρωτοπαππά 17/5/2005: Δικαίωμα 
ψήφου στις γυναίκες Κουβέιτ 18/5: Ημέρα μου-
σείων, ημέρα ενημέρωσης για εμβόλιο κατά του 
AIDS, Αϊτή: Ημέρα σημαίας 18/5/1969: Βόμβα 
στο ΡΧ Συγγρού (ΚΕΑ) 18/5/1994: Ρουκέτα κατά 

γραφείων IBM (17Ν) 19/5: Ημέρα γενοκτονίας 
Ποντίων, Τουρκία: Γιορτή νεολαίας-αθλητισμού 
19/5/1895: Θάνατος Χοσέ Μαρτί (Κούβα) 
19/5/1947: Εκτελούνται δεκαεπτά κομμου-
νιστές στις φυλακές Αίγινας 19/5/1969: 
Βόμβα στην Καραγεώργη Σερβίας (ΔΑ), τραυμα-
τισμός δύο περαστικών 20/5: Ημέρα θάλασσας, 
ημέρα μετρολογίας, ημέρα κατά άσθματος και 
αλλεργίας, Κούβα, Αραβία: Ημέρα ανεξαρτησίας 
20/5/1941: Ο φυλακισμένος Νίκος Ζαχαρι-
άδης παραδίδεται από την ασφάλεια στη 
Γκεστάπο που τον μεταφέρει αεροπορικώς 
στη Βιέννη 20/5/1972: Διαλύονται εννιά 
φοιτητικοί σύλλογοι Θεσσαλονίκης 21/5: 
Ημέρα πολιτισμού 21/5/1973: Σύλληψη δέκα 
ατόμων, εξάρθρωση ΕΑΝ, αποκαλύπτονται οπλο-

στάσια σε Σπάτα και Παλαιό Φάληρο 21/5/1975: 
Αρχή δίκης RAF (φυλακές Στάμχαϊμ) 21/5/1988: 
Βόμβες σε Ι' ΑΤ, disco «Βικτόρια» και καφε-
τέρια (ΕΛΑ) 22/5: Ημέρα βιοποικιλότητας, Σρι 
Λάνκα: Ημέρα δημοκρατίας (1972) 22/5/1908: 
Αθώωση Γιάννη Κυριακού για τη δολοφονία 
του Μαρίνου Αντύπα 22/5/1963: Δολοφονική 
επίθεση κατά βουλευτή ΕΔΑ Γρηγόρη Λα-
μπράκη (Θεσσαλονίκη) 22/5/1967: Σε παρα-
λία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του 
Νικηφόρου Μανδηλαρά 22/5/1969: Βόμβα (ΔΑ) 
στο χολ 8ου ορόφου «Χίλτον» 22/5/1969: Κατα-
δίκες πέντε μελών ΔΑ 22/5/1973: Σύλληψη-
βασανισμός αξιωματικού Σπύρου Μουστακλή 
22/5/1998: Βόμβα σε υποκατάστημα Alpha Bank 
Αχαρνών (17Ν).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Ασπίδα προστασίας του Τσιόδρα 
από το Συγκρότημα Χατζηνικολάου u 

Το ένα μετά το άλλο τα παπαγαλάκια 
τα βάζουν με όποιον ασκεί κριτική στον 
«εθνικό λοιμωξιολόγο» u Ενας έλεγε 
ότι είναι τόσο θυμωμένος που είναι 
έτοιμος να βγει έξω για να παίξει ξύλο 

u (Με τόσο πάχος, πρόσεξε το καλσόν, 
μεγάλε) u Ο Μπογιόπουλος έλεγε ότι 
το βιογραφικό του Τσιόδρα είναι τόσο 
μεγάλο που μπορεί να τυλίξει όλους 
τους εξυπνάκηδες u Πού ‘σαι, Μπο-
γιόπουλε, έχεις δει το βιογραφικό του 
Ντρόστεν; u Ο Τσιόδρας προσπάθη-
σε να τον βγάλει άχρηστο! u Και δεν 
μιλάμε για κανέναν επαναστάτη u Για 
τον επίσημο σύμβουλο της Μέρκελ 
μιλάμε u Αμα δεν ξέρεις, λοιπόν, μη 
μιλάς u Αλλο οι Βελόπουλοι και άλλο 
όσοι ασκούμε επιστημονική πολεμική 
στον Τσιόδρα από την αρχή u Γιατί ο 
Τσιόδρας δε συμπεριφέρεται ως επι-

στήμονας u Αλλά ως κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος u Κι αυτό δεν έχει να κάνει 
με το βιογραφικό u Γκέγκε; u Τώρα 
και μάσκες με την υπογραφή γνωστών 
σχεδιαστών! u Βγαίνει και το τρικίνι u 

Μάσκα+μπικίνι u Γελοιότητα και κο-
νόμα u Ο Χαρδαλιάς κατέβασε τους 
τόνους σχετικά με τα μαζέματα στις 
πλατείες u Αυτό δεν είναι δουλειά της 
Αστυνομίας, λέει u Και φτιάχνει προ-
παγανδιστικά βιντεάκια «πειθούς» u Ο 
Χρυσοχοΐδης έχει άλλη άποψη u Και 
ξαμολάει τους μπάτσους να σπείρουν 
τον τρόμο στη νεολαία u Μιλάει σαν 
ανθυπασπιστής της χωροφυλακής τη 
δεκαετία του '50 u Την περίοδο του μο-
ναρχοφασισμού u Μας θυμίζει ξεχα-
σμένες λέξεις u «Ευνομία» και «ευτα-
ξία»! u Ασυνεννοησία στην κυβέρνηση; 
u Οχι, μοίρασμα ρόλων u Ο «καλός» 
και ο «κακός» μπάτσος u Ρητορική για 
όλα τα γούστα u Πρακτική καρότου 

και μαστίγιου u Ούτε ένα ούτε δύο, 
εκατό tweet ενάντια στον Ομπάμα 
μέσα σε μια μέρα έγραψε ο Τραμπ! u 

Μάλλον έκανε νέο προσωπικό ρεκόρ 

u Χωρίς να σκεφτεί, ενδεχομένως, ότι 
έτσι εξέφρασε φόβο u Μπροστά στις 
στοχευμένες διαρροές του Ομπάμα 

u Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ έκαναν 
τηλεδιάσκεψη με τον ΣΕΒ u Δεν ξέ-
ρουμε, ίσως να κάνουν και με τη ΓΣΕΕ 

u Αν δεν ξεκινούσαν, όμως, από τον 
ΣΕΒ, θα ήταν σαν να αυτοακρωτηριά-
ζονταν u Οι μεγαλοκαπιταλιστές είναι 
τα θεμέλια του έθνους u Οπως έγραψε 
ο «Βηματοδότης», ο Μητσοτάκης πρό-
τεινε στον Τσιόδρα «διάφορες προνο-
μιούχες θέσεις» u Ομως ο καθηγητής 
ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό και 
αρνήθηκε u Διότι θέλει να επιστρέψει 
στο επιστημονικό του έργο u Να δούμε 
τι άλλο θα σκαρφιστείτε για ν' ανεβά-
σετε το τρωθέν κύρος του ανθρώπου 

«για όλες τις δουλειές» u Δεξιούλης ο 
Λούλης, την πάτησε u Τρέχει τώρα να 
τα φορτώσει στο σεναριογράφο u Του 
οποίου το όνομα, όμως, δεν αναγραφό-
ταν στο βίντεο u Αμα πήγαινε καλά το 
διαφημιστικό, όλη η δόξα στον Λούλη 

u Τώρα που πήγε άπατο, το ανάθεμα 
στο σεναριογράφο u Τουλάχιστον 
δώδεκα παπάδες έχουν μέχρι στιγμής 
πεθάνει από κοροναϊό στη Ρωσία u Η 
κόρη του δωδέκατου νεκρού παπά δή-
λωσε ότι θα ευχόταν να είχαν κλείσει 
νωρίτερα οι εκκλησιές u Σκεφτείτε 
πόσοι εκκλησιαζόμενοι πέθαναν ή θα 
πεθάνουν u Ορθόδοξες ομοιότητες: u 

Και ο Πούτιν άργησε να κλείσει τις εκ-
κλησιές u Σιγά μην επέλεξε ο Κούλης 
την ανανέωση της θητείας Στουρνάρα 

u Από τη Φρανκφούρτη του επιβλήθη-
κε u Αυτοί είναι σιγουράντζες u Τον 
ξέρουν, τον εμπιστεύονται, γιατί να 
δοκιμάσουν άλλον; u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Κοιτώντας τα τελευταία 70 χρόνια, αντλούμε υπερηφάνεια. 
Η Ευρωπαϊκή Ενωση παραμένει ένα από τα λίγα μέρη στον 

κόσμο που συνθέτουν αρμονικά την οικονομία της αγοράς με 
την κοινωνική προστασία και την ευθύνη για τον πλανήτη, την 

ασφάλεια του κράτους δικαίου με τις δημοκρατικές ελευθερίες 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το εθνικό με το κοινό ευρωπαϊκό 
συμφέρον. Σε έναν κόσμο ολοένα και πιο σκοτεινό, η Ευρώπη, 

με όλες τις ατέλειες, τα λάθη και τις αποτυχίες της, παραμένει το 
φωτεινό σπίτι στην κορυφή του λόφου.

Κατερίνα Ν. Σακελλαροπούλου

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Aυτοδιαψεύδονται οι 
κυβερνητικοί Πινόκιο!

Στις 10 Μάη, στην καθημερινή «ενημέρωση» με τον Τσιόδρα, ο 
Χαρδαλιάς είπε: «Από αύριο, στο δεύτερο στάδιο δηλαδή της 

επανεκκίνησης της οικονομίας, επανέρχονται στην εργασία τους 
155.962 εργαζόμενοι, δηλαδή το 22,5% των εργαζομένων που τέ-
θηκαν σε αναστολή λόγω μη λειτουργίας των επιχειρήσεών τους. 
Επίσης, επαναλειτουργούν 66.010 επιχειρήσεις, δηλαδή το 25% των 
επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία ανεστάλη».

Με την απλή μέθοδο των τριών, που τη μαθαίνουν τα παιδιά στο 
Δημοτικό, βρίσκουμε ότι οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστο-
λή και πήραν το προνοιακό επίδομα των 800 ευρώ είναι 693.164. 
Το γεγονός ότι ο Χαρδαλιάς έδωσε αριθμό με ακρίβεια μονάδας 
δείχνει ότι αυτό είναι το πραγματικό νούμερο. Είναι πολύ πιθανό, 
σ’ αυτόν τον αριθμό να περιλαμβάνονται και ιδιοκτήτες επιχει-
ρήσεων, οι οποίοι επίσης πήραν το 800άρι, οπότε ο πραγματικός 
αριθμός των εργατών και μισθωτών εργαζόμενων θα είναι σημα-
ντικά μικρότερος.

Ομως, ακόμα κι αν δεχτούμε ότι οι 693.164 που ανακοίνωσε ο 
Χαρδαλιάς είναι όλοι μισθωτοί και δεδομένου ότι όλες οι διαδι-
κασίες για το 800άρι έχουν ολοκληρωθεί, ξέρουμε πλέον ότι το 
προνοιακό επίδομα πήραν λιγότεροι από 700.000 εργαζόμενοι!

Τι μας έλεγαν τα κυβερνητικά στελέχη την περίοδο της καραντί-
νας; Χοντρά ψέματα, για να παραμυθιάσουν τον ελληνικό λαό ότι 
δήθεν μεριμνούν πρωτίστως για τους μισθοσυντήρητους. Χοντρά 
ψέματα, από τον «σοβαρό» Σταϊκούρα μέχρι τον «τσαρλατάνο» 
Βρούτση και τον «κορυφαίο των αρίστων» Μητσοτάκη. Ας τα θυ-
μηθούμε, ξεκινώντας από την πρώτη περίοδο των ψεμάτων:

30 Μάρτη: «Επεκτείνεται, σε πολύ περισσότερους μισθωτούς, η 
έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Συνολικά, μπορούν να 
την λάβουν 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι, που καλύπτουν το 81% 
του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (Σταϊκούρας, 
τηλεοπτική συνέντευξη-μονόλογος υπουργών).

2 Απρίλη: «Χορηγείται σε 1,7 εκατομμύρια μισθωτούς, που καλύ-
πτουν τους 8 στους 10 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση ύψους 800 ευρώ» (Σταϊκούρας, Βουλή).

2 Aπρίλη: «Ετσι, για τους εργαζόμενους το επίδομα των 800 ευρώ 
επεκτείνεται τώρα σε 1.700.000 μισθωτούς, σχεδόν στο σύνολο 
του δυναμικού του ιδιωτικού τομέα» (Μητσοτάκης, Βουλή).

Μετά περάσαμε στη δεύτερη φάση, που ξέχασαν το 1,7 εκα-
τομμύρια εργαζόμενους και «προσγειώθηκαν» σε πιο «ρεαλιστικά» 
νούμερα, πάλι φουσκωμένα όμως.

25 Απρίλη: Συνολικά 577.002 επιχειρήσεις δήλωσαν στο σύστη-
μα Εργάνη 870.510 εργαζόμενούς τους σε αναστολή (Βρούτσης, 
διαρροή σε παπαγαλάκια).

27 Απρίλη: «Αύριο Τρίτη θα πληρωθούν την αποζημίωση ειδικού 
σκοπού των 800 ευρώ πάνω από 105.000 εργαζόμενοι σε επιχειρή-
σεις που είτε έκλεισαν, είτε έχουν πληγεί, με το συνολικό κονδύλι να 
ανέρχεται σε 84 εκατομμύρια ευρώ. Εχουν ήδη πληρωθεί 686.000 
εργαζόμενοι» (Πέτσας, ενημέρωση πολιτικών συντακτών).

Ξεκίνησαν από 1.700.000 εργαζόμενους, κατέβηκαν κάπου με-
ταξύ 791.000 και 870.000 και τώρα μιλούν για 693.164 (χωρίς να 
ξέρουμε αν και αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει μόνο εργαζόμενους 
και όχι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων).

Ψέματα λένε και για τον αριθμό των επιχειρήσεων που έθεσαν 
εργαζόμενους σε αναστολή. Ο Σταϊκούρας έλεγε ότι στο μέτρο της 
αναστολής εργασίας μπήκαν 800.000 επιχειρήσεις. Ο Βρούτσης, 
στην αρχή μιλούσε για 295.246 επιχειρήσεις, τις οποίες μετά αύξη-
σε σε 577.002. Ομως, οι επιχειρήσεις που ασφαλίζουν μισθωτούς 
κυμαίνονται μεταξύ 250.000 και 280.000 (ανάλογα με την εποχι-
κότητα). Επομένως, ο αριθμός που έδωσε ο Χαρδαλιάς (264.040 
επιχειρήσεις που έκλεισαν) είναι κοντά στην αλήθεια, δεδομένου 
ότι δεν έκλεισαν όλες οι επιχειρήσεις, ενώ υπάρχουν και ατομικές 
επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζόμενους.

Οι κυβερνητικοί ψεύτες δε συνεννοούνται μεταξύ τους, ώστε να 
λένε όλοι, από την αρχή μέχρι το τέλος, το ίδιο ψέμα. Ο Χαρδα-
λιάς ζήτησε στοιχεία, για να τα παρουσιάσει για τους δικούς του 
λόγους, που είχαν να κάνουν με την άρση του lockdown και μάλλον 
δε θυμόταν τι έλεγαν ο Σταϊκούρας, ο Βρούτσης και ο Μητσοτάκης. 
Τους ξεμπρόστιασε, χωρίς να έχει τέτοια πρόθεση.

ΥΓ. Υπάρχει κι ένας υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη που 
δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο ακροδεξιός-νεοφιλελεύθερος-τηλε-
πλασιέ, εμφανίστηκε την Τετάρτη 13 Μάη στη Βουλή και αφού επέ-
πληξε την ερωτώσα βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη, ότι 
δεν είπε ούτε ένα σωστό νούμερο, την… αποτελείωσε, με το γνωστό 
του ύφος: «Πάμε στο αποτέλεσμα. 1,7 εκατομμύρια συμπολίτες μας 
πήραν τα 800 ευρώ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Αυτό δεν 
είναι αποτέλεσμα;»! Φυσικά, βρίσκει και τα κάνει. Γιατί οι συριζαίοι 
πάνε εντελώς αδιάβαστοι στη Βουλή, περιορίζονται σε αερολογίες 
και επιτρέπουν να τους «γλεντάει» ο κάθε Μπουμπούκος λέγοντας 
αναίσχυντα ψέματα.

Δεν έχουν τεστ, βάζουν σε 
κίνδυνο τα νοσοκομεία!

Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Στις 30 
Απρίλη, ο Τσιόδρας ανακοινώνει 

ότι «σχετικά με τη στρατηγική του δι-
ευρυμένου εργαστηριακού ελέγχου 
και ποιον συνάνθρωπό μας θα αφορά 
στην επόμενη φάση», η Επιτροπή των 
λοιμωξιολόγων εισηγήθηκε να γίνεται 
μοριακός έλεγχος κατά προτεραιότητα, 
εκτός των άλλων, στο «προσωπικό των 
υπηρεσιών υγείας, ανεξάρτητα από το 
ιστορικό επαφής, για να μειωθεί ο κίν-
δυνος μετάδοσης στους ασθενείς και η 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των 
υγειονομικών δομών» και σε ό,τι αφορά 
«τη διάγνωση του ιού σε ασυμπτωματικά 
άτομα» να γίνεται, εκτός των άλλων, σε 
«άτομα που πρόκειται να εισαχθούν για 
νοσηλεία ή χορήγηση χημειοθεραπεί-
ας, ανοσοθεραπείας, ακτινοθεραπείας, 
σε κλινικές/τμήματα υψηλού κινδύνου, 
όπως παραδείγματος χάριν ογκολογικές 
κλινικές, αιματολογικές κλινικές, τμήμα-
τα μεταμόσχευσης» και σε «εγκύους που 
εισάγονται για τοκετό».

Στις 5 Μάη, ο Τσιόδρας διευκρίνισε ότι 
δεν προβλέπεται γενικά έλεγχος σε ασυ-
μπτωματικούς «παρά μόνο σε συγκεκρι-
μένα σενάρια». Και εξήγησε: «Αφορούν 
ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στο νοσο-
κομείο, άνθρωποι οι οποίοι είναι επαφές 
ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να επιστρέ-
ψουν στο νοσοκομείο για να εργαστούν, 
αφορούν ανθρώπους οι οποίοι δουλεύ-
ουν σε ευαίσθητους χώρους ή εισάγο-
νται σε ευαίσθητους χώρους, όπως μια 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μια Μο-
νάδα μεταμοσχευμένων, καρκινοπαθείς 
οι οποίοι υποφέρουν από κακοήθεια και 
πρέπει να αρχίσουν τη χημειοθεραπεία 
τους, την ακτινοθεραπεία τους. Τέτοιες 
κατηγορίες ανθρώπων αφορούν τα ασυ-
μπτωματικά τεστ».

Και ο υφυπουργός Κοντοζαμάνης 
υπερθεμάτισε: «Εχουμε δώσει οδηγίες 
προς τα νοσοκομεία, και τα δημόσια 
και τα ιδιωτικά νοσοκομεία, έτσι ώστε 
κατά την διάρκεια του προεγχειρητι-

κού ελέγχου, πριν γίνει ένα τακτικό χει-
ρουργείο, διότι βρισκόμαστε σε φάση 
που έχουν ξεκινήσει να επαναλειτουρ-
γούν τα τακτικά χειρουργεία που είχαν 
διακοπεί την προηγούμενη περίοδο, να 
γίνεται η διεξαγωγή του τεστ».

Στις 10 Μάη, ο αντιπτέραρχος-λοιμω-
ξιολόγος Χατζηγεωργίου, που αντικα-
θιστούσε τον Τσιόδρα, εξήγησε ότι οι 
γιατροί στον προεγχειρητικό έλεγχο θα 
συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά και μο-
ριακό τεστ για CoviD-19: «Να πω λιγάκι 
ότι ο προεγχειρητικός έλεγχος είναι κάτι 
δεδομένο για όλους τους ασθενείς. Δεν 
είναι μόνο για COVID-19. Δηλαδή, κάθε 
ασθενής που πρόκειται να χειρουργηθεί 
υφίσταται μια σειρά εξετάσεων υποχρε-
ωτικά, πριν το χειρουργείο. Επομένως, το 
να προστεθεί μια ακόμα εξέταση, που 
είναι εδώ, στην συγκεκριμένη περίπτω-
ση, η COVID-19, δεν είναι κάτι που είναι 
πρωτόγνωρο. Το γνωρίζουν οι ασθενείς 
και οι γιατροί ότι πρέπει προεγχειρητικά 
να προηγηθούν κάποιες εξετάσεις».

Αυτό που ανακοινώνουν είναι σαφέ-
στατο: όποιος/α μπαίνει σε νοσοκομείο 
όχι μόνο για εγχείριση, αλλά και για 
νοσηλεία, χημειοθεραπεία, ακτινοθε-
ραπεία, τοκετό, θα κάνει τεστ ακόμα κι 
αν είναι ασυμπτωματικός. Το ίδιο και οι 
υγειονομικοί (γιατροί, νοσηλευτές και 
λοιπό προσωπικό). Και παραμυθιάζεται 
ο ελληνικός λαός (που παρακολουθεί με 
μεγάλη προσοχή το καθημερινό σόου 
«ενημέρωσης» των Τσιορδοχαρδαλιά-
δων), ότι μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο, 
κατά την οποία θα γίνονται μαζικά τεστ 
και ειδικά σε χώρους όπως τα νοσοκο-
μεία δε θα περνάει ούτε… λέπι κορονα-
ϊού.

Αμ δε! Ηρθε την περασμένη Τετάρτη 
η δημοσίευση σε όλο τον Τύπο εγκυκλίου 
του υπουργείου Υγείας προς τα νοσοκο-
μεία, να προσγειώσει ανώμαλα κάθε 
ευκολόπιστο.

u «Ο έλεγχος για SARS-COV2 στο 
πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου 

θα γίνεται μόνο για τις επεμβάσεις που 
χρήζουν ολικής αναισθησίας».

u «Σχετικά με τη διενέργεια επεμβα-
τικών διαγνωστικών εξετάσεων π.χ. εν-
δοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις, κολο-
νοσκοπήσεις καθώς και θεραπευτικών 
παρεμβάσεων π.χ. χημειοθεραπείες, 
εγχύσεις φαρμάκων δεν απαιτείται η 
διεξαγωγή ελέγχου για SARS-COV2. 
Εξαιρούνται οι ασθενείς που πρόκειται 
να υποβληθούν για πρώτη φορά σε ακτι-
νοθεραπεία, χημειοθεραπεία. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις ο έλεγχος για SARS-
COV2 θα γίνει άπαξ, πριν την ημέρα 
διεξαγωγής της θεραπείας».

u «Για χειρουργεία με νοσηλεία ημέ-
ρας όπως π.χ. οφθαλμολογικές και οδο-
ντιατρικές επεμβάσεις, δεν απαιτείται η 
διεξαγωγή ελέγχου για SARS-COV2 στο 
πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου».

u Τέλος, «έλεγχος για SARS-COV2 θα 
γίνεται σε ασθενείς που εξέρχονται από 
νοσηλευτικές μονάδες και παραπέμπο-
νται ή οδηγούνται σε άλλες δομές π.χ. 
γηροκομεία, κέντρα αποκατάστασης, 
ξενώνες κλπ».

u Για τις εγκύους δεν είδαμε να γρά-
φεται κάτι σχετικό.

Ολα έγιναν φύλλο και φτερό. Εκεί που 
έλεγαν ότι θα γίνεται εργαστηριακός 
έλεγχος σε όποιον μπαίνει σε νοσοκο-
μείο, άρχισαν να τον αφαιρούν ακόμα 
και από επεμβατικές πράξεις (χημειοθε-
ραπείες, γαστροσκοπήσεις, κολονοσκο-
πήσεις κ.ά.), από χειρουργεία με τοπική 
αναισθησία, ακόμα και από χειρουργεία 
με τεράστια διασπορά σταγονιδίων, 
όπως είναι τα οδοντιατρικά που γίνονται 
με αεροτουρμπίνα και νέφος νερού!

Τι δείχνει αυτή η εγκύκλιος; Τεράστια 
οικονομία στα τεστ, γιατί δεν έχουν αντι-
δραστήρια και φρόντισαν να παραγγεί-
λουν μόνο 90.000 για τρεις μήνες (τα 
540.000 τεστ που διαφημίζουν στα κυ-
βερνητικά φυλλάδια είναι προπαγάνδα 
για εξαπάτηση του λαού).

Κοροϊδιλίκι με τις «νέες ΜΕΘ»
Στις 8 Μάη, ο Κικίλιας ανα-

κοίνωσε με μπόλικα τα-
ρατατζούμ ότι αποφάσισε τη 
συγκρότηση «επιστημονικής 
επιτροπής για τον σχεδιασμό 
νέων Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας στα Νοσοκομεία 
του ΕΣΥ». Οπως αναφέρει η 
σχετική απόφαση, «έργο της 
Επιστημονικής Επιτροπής είναι 
η εισήγηση προς το Υπουργείο 
Υγείας για την αύξηση των κλι-
νών Μ.Ε.Θ. στα Νοσοκομεία 
του Ε.Σ.Υ., με γνώμονα τη λει-
τουργικότερη δυνατή χωρο-
θέτηση σε υπάρχουσες ή νέες 
κτηριακές νοσοκομειακές δο-
μές, την αποτελεσματικότερη 
δυνατή στελέχωσή τους με 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, 
την αρμονική συναρμογή τους 
με τις υπάρχουσες ήδη εν λει-
τουργία αντίστοιχες δομές και 
την άμεση ενσωμάτωσή τους 
στο ήδη υπάρχον σύστημα πα-
ροχής, φροντίδας και αξιοποί-

ησης κλινών ΜΕΘ».
Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία 

ότι η επιτροπή συγκροτήθηκε 
με κριτήριο τη «διαθεσιμότη-
τα» των μελών της να παίξουν 
στο έργο της κυβέρνησης. Κά-
θε άλλο παρά τυχαίο είναι το 
γεγονός ότι τα τέσσερα από 
τα πέντε μέλη της επιτροπής 
πήραν μέρος στην τηλεδιά-
σκεψη-φιέστα με τον Κούλη 
στις 8 Απρίλη (το πέμπτο μέλος 
είναι από στρατιωτικό νοσοκο-
μείο). Εγγύηση αποτελεί και η 
επικεφαλής της επιτροπής, δι-
ευθύντρια της ΜΕΘ του «Ευ-
αγγελισμού», καθηγήτρια Αν. 
Κοτανίδου, που τις μέρες της 
καραντίνας τη βλέπαμε πότε 
να τηλεδιασκέπτεται με τον 
Κούλη και πότε να αδειάζει 
με… στιλ τις καταγγελίες της 
ΟΕΝΓΕ, διαβεβαιώνοντας ότι 
όλα πηγαίνουν ρολόι. 

Η μακρά θητεία της δίπλα 
στον Χαρ. Ρούσσο (είναι ο προ-

κάτοχός της στη διεύθυνση της 
ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», ο γι-
ατρός που έβαλε τους ασφα-
λίτες Διώτη και Σύρο στην 
Εντατική για να ανακρίνουν τον 
βαρύτατα και πολλαπλά τραυ-
ματισμένο και υπό την επήρεια 
κατασταλτικών φαρμάκων, 
Σάββα Ξηρό), αποτελεί την κα-
λύτερη… συστατική επιστολή. 
Και σήμερα, άλλωστε, η κ. Κο-
τανίδου είναι εξέχον στέλεχος 
του Ιδρύματος «Θώραξ» που 
έχει ιδρύσει ο Ρούσσος, μέσα 
από σκανδαλώδεις διαδικα-
σίες, χάρη στις διασυνδέσεις 
που ανέπτυξε με το ΠΑΣΟΚ, 
μέσω Χρυσοχοΐδη. Θυμόμαστε 
ακόμα το «γκαλά» που διοργά-
νωσε  τον Νοέμβρη του 2009 
το «μαγαζί» του Ρούσσου στο 
Μέγαρο, για να μαζέψει λεφτά 
να φτιάξει νέες ΜΕΘ στον «Ευ-
αγγελισμό»! Αντιλαμβάνεστε, 
λοιπόν, τι αντίληψη έχουν αυτοί 
οι άνθρωποι για το ΕΣΥ και πώς 

βλέπουν τη «συνεργασία» με 
τον «ιδιωτικό τομέα» και τους 
κάθε είδους «χορηγούς».

Για να τελειώνει το παρα-
μύθι. Από τότε που κηρύχτηκε 
πανδημία του νέου κοροναϊού, 
ακούμε συνέχεια για εκατοντά-
δες ΜΕΘ που δημιουργήθηκαν 
και που θα παραμείνουν. Στην 
πραγματικότητα, έστησαν 
άρον-άρον κάποιες ΜΕΘ εκ-
στρατείας, χωρίς στελέχωση 
με το αναγκαίο ιατρονοση-
λευτικό προσωπικό, που είναι 
ο βασικότερος παράγοντας 
για τη λειτουργία της ΜΕΘ. 
Τι έκαναν; «Σκούπισαν» τις 
ΜΕΘ όλων των νοσοκομείων 
και μετακίνησαν το εξειδικευ-
μένο προσωπικό (γιατρούς και 
νοσηλευτές) στις ΜΕΘ που 
προορίζονταν για περιστατικά 
CoviD-19. Οχι μόνο όσους/ες 
υπηρετούσαν σε ΜΕΘ, αλλά 
και όσους/ες υπηρετούσαν σε 
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Τοξικό «ατύχημα» στην Ινδία

Εγκληματική αδιαφορία χάριν του μέγιστου κέρδους
Τις μαύρες μέρες του μεγα-

λύτερου ίσως βιομηχανι-
κού «ατυχήματος» στον κόσμο 
(μετά τη διαρροή ισοκυανικού 
μεθυλίου από εργοστάσιο της 
Union Carbide στο Μποπάλ 
της Ινδίας το 1984, που σκό-
τωσε πάνω από 15.000 - κατ’ 
αλλους 25.000 - και δηλη-
τηρίασε πάνω από μισό εκα-
τομμύριο, αφήνοντάς τους 
ανάπηρους) θύμισε η διαρροή 
τοξικών αερίων στυρενίου, που 
έγινε στις 3:30 το πρωί της Πέ-
μπτης στο εργοστάσιο της LG 
Polymers India, θυγατρικής 
της νοτιοκορεατικής εταιρίας 
LG Chemical Ltd. Το εργοστά-
σιο βρίσκεται στα περίχωρα 
της βιομηχανικής πόλης Βι-
σαχαπάτναμ, στο ομόσπονδο 
κράτος Αντρα Πραντές της 
νοτιοανατολικής Ινδίας. 

Το νέο «ατύχημα» (τα εισα-
γωγικά δεν τα βάζουμε τυχαία, 
όπως θα εξηγήσουμε παρακά-
τω) έγινε όταν ο κόσμος κοιμό-
ταν και το δηλητηριώδες αέριο 
εξαπλώθηκε σε μία περιοχή 
ακτίνας τριών χιλιομέτρων, 
εκθέτοντας περισσότερους 
από χίλιους ανθρώπους στη 
φονική του επίδραση, σκοτώ-
νοντας τουλάχιστον 13 (μετα-
ξύ των οποίων δύο παιδιά) και 
στέλνοντας στα νοσοκομεία 
άλλους 285 μέχρι στιγμής, 
ενώ 5.000 αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τους «Τά-
ι μ ς  τ η ς  Ν έ α ς  Υό ρ κ η ς » 
(βλ. https://www.nytimes.
com/2020/05/07/world/asia/
india-lg-gas.html), το εργοστά-
σιο, που κατασκευάζει διάφο-

ρα πολυμερή, ήταν παλιό (από 
τη δεκαετία του ’90) και κακο-
συντηρημένο, ενώ δεν τηρού-
νταν όλα τα μέτρα ασφαλείας, 
όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος 
του σωματείου των εργαζομέ-
νων του εργοστασίου. 

Το εργοστάσιο είχε κλείσει 
λόγω του κοροναϊού στα τέλη 
Μάρτη και αυτή τη βδομάδα 
βρισκόταν στη διαδικασία της 
επανέναρξης. Ενας πρώην μά-
νατζερ της εταιρίας υποστήρι-
ξε ότι η απουσία εργαζομένων 
ίσως να έπαιξε ρόλο, γιατί το 
υγρό στυρένιο χρειάζεται 
προσεκτική παρακολούθηση. 
Η ίδια η εταιρία δήλωσε ότι 
θα συνεργαστεί για να βρεθεί 
η αιτία, ενώ ο πρωθυπουργός 
του κρατιδίου δήλωσε ότι το 
ατύχημα έγινε όταν οι εργάτες 
διεξήγαγαν την προγραμματι-
σμένη συντήρηση κατά την 
οποία διαπίστωσαν τη διαρροή 
σε μία δεξαμενή (βλ. https://
edition.cnn.com/2020/05/07/
asia/india-gas-leak-death-intl-
hnk/index.html).

Ομως το στυρένιο αποθη-
κεύεται σε υγρή μορφή στις 
δεξαμενές. Σε ατμοσφαιρι-

κή πίεση το στυρένιο είναι 
υγρό και για να γίνει αέριο 
θα πρέπει να φτάσει στους 
145 βαθμούς Κελσίου, που 
είναι το σημείο βρασμού του 
σε ατμοσφαιρική πίεση. Το 
στυρένιο είναι «άτιμο» υγρό, 
γιατί ο πολυμερισμός του, που 
πραγματοποιείται σε θερμο-
κρασίες άνω των 65oC, δημι-
ουργεί εξώθερμη αντίδραση 
που μπορεί να ανεβάσει τη 
θερμοκρασία του πάνω από 
το σημείο βρασμού και αν το 
εξαεριστικό της δεξαμενής 
δεν είναι καλά συντηρημένο 
ή είναι μικρότερης διαμέτρου 
από την απαιτούμενη, τότε 
μπορεί να αυξηθεί η πίεση και 
να αστοχήσει η δεξαμενή, απε-
λευθερώνοντας τα δηλητηριώ-
δη αέρια στο περιβάλλον (βλ. 
http://www.cpchem.com/bl/
aromatics/en-us/Documents/
Safe_Handling_and_Storage_of_
Styrene_Monomer.pdf). 

Από την άλλη, το σημείο 
ανάφλεξης του στυρενίου 
(δηλαδή η θερμοκρασία που 
μία σπίθα είναι ικανή να το 
αναφλέξει) είναι χαμηλότερο 
από του πετρελαίου (είναι γύ-

ρω στους 30oC). Ολα αυτά το 
κάνουν ιδιαίτερα επικίνδυνο, 
γι’ αυτό και όταν αποθηκεύεται 
σε δεξαμενές σε θερμά κλίμα-
τα (άνω των 25oC για μεγάλο 
χρονικό διάστημα), αυτές θα 
πρέπει να είναι μονωμένες και 
να υπάρχει σύστημα αδρανο-
ποίησης του τμήματος της δε-
ξαμενής πάνω από τη στάθμη 
του υγρού, με άζωτο.

Από τις φωτογραφίες που 
δημοσιεύτηκαν οι δεξαμενές 
φαίνεται να είναι μονωμένες, 
όμως είναι προφανές ότι η 
θερμοκρασία δεν αυξάνεται 
από το χέρι του… θεού. Αρα, 
κάτι αστόχησε. Εγιναν θερμές 
εργασίες δίπλα στις δεξαμε-
νές; Βούλωσαν τα εξαεριστι-
κά λόγω κακής συντήρησης; Τι 
απέγινε το σύστημα αδρανο-
ποίησης (αν υπήρχε);

Το σίγουρο είναι ότι δε φταί-
ει ο… κοροναϊός και η έλλειψη 
προσωπικού λόγω της καραντί-
νας. Το γεγονός ότι η διαρροή 
έγινε κατά τη διάρκεια των 
εργασιών επαναλειτουργίας 
του εργοστασίου δείχνει ότι 
κάτι «βρομάει». Η ανάγκη να 
καλυφθεί η «χασούρα» λόγω 

καραντίνας, σε συνδυασμό 
με τη χρόνια έλλειψη σωστής 
συντήρησης του εξοπλισμού 
αποθήκευσης ενός τόσο επι-
κίνδυνου υγρού, έφτιαξαν 
το δολοφονικό μείγμα που 
πλήρωσαν χιλιάδες άνθρω-
ποι στην περιοχή. Το έγκλημα 
γίνεται ακόμα πιο μεγάλο, αν 
αναλογιστούμε ότι το εργο-
στάσιο είναι κοντά σε κατοι-
κημένη περιοχή! Ομως το κε-
φάλαιο δεν ενδιαφέρεται για 
τέτοιες… λεπτομέρειες! 

Η κατάσταση των πληβει-
ακών μαζών στην Ινδία είναι 
γνωστή. Ο κοροναϊός έκανε 
ακόμα πιο αβάσταχτη την ζωή 
εκατομμυρίων ανθρώπων που 
αναγκάστηκαν να περπατή-
σουν εκατοντάδες χιλιόμε-
τρα με τα πόδια για να πάνε 
στα χωριά τους προκειμένου 
να γλυτώσουν την ανεργία 
που τους περίμενε μετά την 
απόφαση για απαγόρευση 
κυκλοφορίας στη χώρα (βλ. 
http://www.eksegersi.gr/
Επικαιρότητα/35399.Η-πανδη-
μία-απειλεί-με-λιμό-τους-παρί-
ες-του-πλανήτη). Το «ατύχημα» 
πρόσθεσε κι άλλα βάσανα στο 

λαό της Ινδίας.
Μην ανησυχείτε όμως. Η δι-

καιοσύνη θα λάμψει και πάλι, 
όπως έγινε με το «ατύχημα» 
της Union Carbide στo Μπο-
πάλ, που είδαμε να «τιμωρεί-
ται» με… δύο χρόνια φυλάκιση, 
δεκαέξι χρόνια μετά! Οι οκτώ 
μανατζαραίοι που κρίθηκαν 
ένοχοι, λόγω εγκληματικής 
αδιαφορίας, καταδικάστηκαν 
το 2010 (http://news.bbc.
co.uk/2/hi/south_asia/8725140.
stm) σε δύο χρόνια φυλάκιση 
και χρηματικό πρόστιμο 2.125 
δολαρίων ο καθένας! Πάντως, 
η «μητέρα Τερέζα» που είχε 
σπεύσει αμέσως - στις 12 Δε-
κέμβρη του 1984 - στο χώρο 
του ατυχήματος, έδωσε τότε τη 
συγχώρεσή της στους υπεύθυ-
νους, καλώντας και το λαό «να 
δώσει συγχώρεση» (https://
www.nytimes.com/1984/12/12/
world/mother-teresa-carries-
her-message-to-bhopal.html). 
Το σημαντικό είναι να μη δι-
αταραχθεί η κερδοφορία του 
κεφαλαίου! Ισως γι' αυτό και τη 
«μητέρα Τερέζα» την έκαναν… 
αγία!

ΥΓ. Αυτό το άρθρο δημοσι-
εύτηκε στο eksegersi.gr την 
Παρασκευή 8 Μάη. Εκτοτε, 
οι νοσηλευόμενοι στα νοσο-
κομεία έφτασαν σχεδόν τους 
1.000. Το Σάββατο, διαδηλω-
τές πορεύτηκαν κουβαλώντας 
σορούς θυμάτων που μόλις εί-
χαν παραλάβει από το νεκρο-
τομείο. Δημοσιεύματα αναφέ-
ρουν ότι το συγκεκριμένο ερ-
γοστάσιο πέρυσι λειτουργούσε 
για μήνες χωρίς τα απαραίτητα 
πιστοποιητικά!

Χονγκ Κονγκ

Διαδηλώσεις ξανά, παρά τον κοροναϊό!
Μπορεί το Χονγκ Κονγκ 

να είναι από τις πρώτες 
χώρες που εμφανίστηκε ο 
νέος κοροναϊός, δημιουργώ-
ντας καταστάσεις απίστευτης 
υστερίας, με «επιδρομές» στα 
σούπερ μάρκετ και ληστείες 
ακόμα και… χαρτιών τουαλέ-
τας, όμως η κοροναϊκή υστερία 
δεν μπόρεσε να σταματήσει 
τις αντικυβερνητικές διαδη-
λώσεις που ξέσπασαν ξανά, 
μετά από περισσότερους από 
τέσσερις μήνες. Τις ανέστειλε 
αλλά δεν τις σταμάτησε.

Η μικρή διασπορά του ιού σε 
σχέση με αυτή που αναμενό-
ταν (λιγότερα από 1.100 επιβε-
βαιωμένα κρούσματα και τέσ-
σερις θάνατοι, σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία, σε αντίθεση 
με τα 300 θύματα που είχε 
όταν είχε ξεσπάσει η επιδημία 
του SARS, πριν από δεκαεφτά 
χρόνια) σίγουρα έπαιξε καθο-
ριστικό ρόλο στο νέο ξέσπα-
σμα που από την Κυριακή είχε 

ως αποτέλεσμα πάνω από 230 
συλλήψεις και άγρια καταστο-
λή από τις αστυνομικές αρχές, 
που έσπευσαν να επιβάλουν 
βαριά πρόστιμα και να ρίξουν 
άγριο ξύλο προκειμένου να 
εφαρμόσουν το νόμο της απα-
γόρευσης των συγκεντρώσεων 
άνω των οκτώ ατόμων, που έχει 
επιβάλει η κυβέρνηση λόγω 
της πανδημίας. 

Οι διαδηλώσεις έχουν ξεκι-
νήσει εδώ και δυο βδομάδες, 
αλλά την Κυριακή το απόγευμα 
εντάθηκαν, με εκατοντάδες δι-

αδηλωτές να συγκεντρώνονται 
σε οκτώ πολυκαταστήματα του 
Μονγκ Κοκ για να φωνάξουν 
αντικυβερνητικά συνθήματα 
και να ζητήσουν ανεξαρτησία 
από το Πεκίνο. Το Μογκ Κοκ εί-
ναι ένας πολυσύχναστος «λα-
βύρινθος» γεμάτος μαγαζιά, 
αλλά και η περιοχή που κατά 
τα λεγόμενα διαφόρων ειδη-
σεογραφικών πρακτορείων 
συγκεντρώνεται μεγάλο τμήμα 
της εργατικής τάξης. 

Ανεξάρτητα από την έλλει-
ψη ταξικής οργάνωσης και 

στόχων των διαδηλώσεων 
αυτών, που τον περασμένο 
χρόνο ταλάνισαν την πολιτι-
κή ηγεσία του Χονγκ Κονγκ 
και του Πεκίνου για πάνω από 
εφτά μήνες, ένα συμπέρασμα 
που αβίαστα βγαίνει είναι ότι 
ο κοροναϊός δεν μπορεί να 
«παγώσει» τις κοινωνικές 
αντιθέσεις. Γιατί είναι αυτές 
που γεννούν συγκρούσεις. 
Και οι διαδηλώσεις στο Χονγκ 
Κονγκ πηγάζουν από την ανέ-
χεια πλατιών λαϊκών μαζών, με 
ωρομίσθια πείνας της τάξης 

των 4.5 ευρώ την ώρα (τόσο 
είναι τα 37.5 δολάρια Χονγκ 
Κονγκ, που θεσπίστηκαν ως 
κατώτατο ωρομίσθιο από πέρ-
σι το Μάη, βλ. https://www.
labour.gov.hk/eng/news/mwo.
htm), σε μία χώρα πολύ πιο 
ακριβή από την Ελλάδα (βλ. 
https://www.numbeo.com/
cost-of-living/country_result.
jsp?country=Hong+Kong και 
https://www.mylifeelsewhere.
com/cost-of-living/hong-
kong/greece).

Το έχουμε ξαναγράψει 
παλιότερα (βλ. http://www.
eksegersi.gr/issue/1010/Δι-
εθνή/33271.Βίαιες-διαδηλώ-
σεις-αγκάθι-για-το-Πεκίνο), ότι 
οι διαδηλώσεις και οι συγκρού-
σεις στο Χονγκ Κονγκ δεν 
έχουν ταξικό πρόσημο, αφού 
δεν αντιτίθενται στον καπιτα-
λισμό. Ας μην ξεχνάμε, όμως, 
ότι το Χονγκ Κονγκ είναι υπό 
«κομμουνιστική» κηδεμονία, 

μιας και η Κίνα εξακολουθεί 
να πλασάρεται με ψευτοκομ-
μουνιστικό προσωπείο, παρά 
το γεγονός ότι αποτελεί εδώ 
και πολλά χρόνια την ατμομη-
χανή του παγκόσμιου καπιτα-
λισμού. Η στρεβλή συνείδηση 
των διαδηλωτών δεν αναιρεί 
το γεγονός ότι είναι η ταξική 
καταπίεση που οδηγεί σε τέ-
τοιες αντιδράσεις που δεν τις 
σταματούν ούτε οι εκλογές 
ούτε ο κοροναϊός. Απλά κοπά-
ζουν για να συνεχίσουν ξανά 
τη σισύφεια διαδρομή τους.

Ας το έχουμε υπόψη μας 
αυτό. Η πανδημία του κορο-
ναϊού δε θα σταματήσει την 
ταξική πάλη, όσο δύσκολη κι 
αν φαίνεται αυτή σε τέτοιες 
συνθήκες. Αυτό το ξέρουν οι 
κρατούντες και εξοπλίζονται. 
Αν εξοπλιστεί το κίνημα με 
ταξική οργάνωση, δε θα 
μπορέσουν να το νικήσουν 
εύκολα.
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Καταρρέει το άλλοθι ευαισθησίας του ΟΗΕ 
για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες

Τη χειρότερη οικονομική κρίση των 
επτά δεκαετιών της Ιστορίας της 

περνά η UNRWA, η υπηρεσία του 
ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρό-
σφυγες, που ιδρύθηκε το 1949 για να 
παράσχει υγειονομικές, εκπαιδευτι-
κές, στεγαστικές και άλλες υπηρεσίες 
ανακούφισης στους πάνω από πέντε 
εκατομμύρια παλαιστίνιους πρόσφυ-
γες στη Δυτική Οχθη, τη Λωρίδα της 
Γάζας, την ανατολική Ιερουσαλήμ 
καθώς και την Ιορδανία, το Λίβανο 
και τη Συρία. 

Αυτό αποκάλυψε η διευθύντρια της 
υπηρεσίας, Ελίζαμπεθ Κάμπελ, μιλώ-
ντας από τα κεντρικά γραφεία της 
UNRWA στην Ουάσιγκτον. Αυτό το 
χρόνο, η UNRWA έχει εξασφαλίσει 
μόλις το ένα τρίτο των 1.2 δισ. δολα-
ρίων του προϋπολογισμού της και η 
Κάμπελ δήλωσε ότι τα χρήματα που 
διαθέτει μόλις που φτάνουν μέχρι 
το τέλος του μήνα! 

Στις 17 Μάρτη, η UNRWA έκανε 
επείγουσα έκκληση για χρηματοδό-
τηση 14.1 εκατομμυρίων δολαρίων για 
να καλύψει τις άμεσες υγειονομικές 
ανάγκες που προέκυψαν από την 

πανδημία, ενώ την περασμένη βδο-
μάδα ζήτησε κι άλλα χρήματα, προ-
κειμένου να καλύψει τις ανάγκες που 
προκύπτουν για το επόμενο τρίμηνο. 
Συνολικά τα χρήματα που ζητά είναι 
93.4 εκατομμύρια δολάρια. Ψίχουλα 
μπροστά στα λεφτά που δίνονται 
απλόχερα στους καπιταλιστές πα-
γκόσμια! 

Η UNRWA έχει ήδη πληγεί από το 
σταμάτημα της χρηματοδότησής της 
από τις ΗΠΑ, που ήταν και ο μεγαλύ-
τερος δωρητής της, καλύπτοντας 

γύρω στα 360 εκατομμύρια δολάρια, 
δηλαδή το ένα τρίτο του προϋπολογι-
σμού της. Το σταμάτημα αυτό έγινε 
με το αιτιολογικό ότι η UNRWA ακο-
λουθεί αντι-ισραηλινή πολιτική!

Ωστόσο, η Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ αποφάσισε στα μέσα του πε-
ρασμένου Δεκέμβρη, με συντριπτι-
κή πλειοψηφία (160 υπέρ, δύο κατά 
– ΗΠΑ και Ισραήλ - και 9 αποχές) να 
στηρίξει τη συνέχιση της λειτουργίας 
αυτής της υπηρεσίας μέχρι τις 30 Ιού-
νη του 2023. Αν και η απόφαση χαιρε-

τίστηκε τόσο από την Παλαιστινιακή 
Αρχή όσο και από τη Χαμάς, στην ου-
σία παραμένει κενό γράμμα, από τη 
στιγμή που δεν εξασφαλίζεται στην 
πράξη η χρηματοδότησή της.

Αφού οι σιωνιστές διέλυσαν την 
Παλαιστίνη, σκορπίζοντας τους 
Παλαιστίνιους σε προσφυγικά 
στρατόπεδα ανά τον κόσμο και 
μετατρέποντας σε ανοιχτές φυλα-
κές τη Δυτική Οχθη και τη Λωρίδα 
της Γάζας, η «διεθνής κοινότητα» 
απέτυχε ακόμα και να στηρίξει την 
υπηρεσία που η ίδια έφτιαξε για να 
λειτουργήσει ως το άλλοθί της για 
την απραξία απέναντι στο έγκλημα 
που διαπράχθηκε κατά του παλαι-
στινιακού λαού. 

Οι Παλαιστίνιοι δεν είναι ζητιάνοι! 
Απαιτούν τις υπηρεσίες της UNRWA, 
γι’ αυτό και διαδήλωσαν στις αρχές 
Μάρτη κατά του τερματισμού ορι-
σμένων υπηρεσιών στη Λωρίδα της 
Γάζας και τη Δυτική Οχθη (από αυτή 
τη διαδήλωση είναι η φωτογραφία 
που αναδημοσιεύουμε). Εχουν κάθε 
δικαίωμα να το απαιτούν αυτό, από 
τη στιγμή που τους έχουν υποβάλει 
σε πάνω από δεκαετές οικονομικό 

εμπάργκο στη Λωρίδα της Γάζας και 
τους εμποδίζουν να ζήσουν σαν άν-
θρωποι στη Δυτική Οχθη.

Αν σημειώνουμε την έλλειψη κον-
δυλίων για την UNRWA, δεν το κά-
νουμε για να ενώσουμε τη φωνή μας 
με όσους θεωρούν ότι η οργάνωση 
αυτή δίνει λύση στο πρόβλημα των 
παλαιστίνιων προσφύγων ή εξασφα-
λίζει ανθρώπινες συνθήκες διαβίω-
σης γι’ αυτούς, γιατί δεν μπορεί να το 
κάνει. Οπως σημειώσαμε παραπάνω, 
ένα άλλοθι «ευαισθησίας» των διε-
θνών ιμπεριαλιστών είναι η UNRWA 
κι αυτό φαίνεται όλα αυτά τα χρόνια. 
Τώρα το άλλοθι αυτό εκφυλίζεται 
ταχύτατα, αποδεικνύοντας ότι μόνο 
η Αντίσταση μπορεί να ικανοποιήσει 
τους πόθους του παλαιστινιακού 
λαού για λευτεριά και ανθρώπινες 
συνθήκες ζωής. Αυτή την αντίσταση 
πρέπει να στηρίζουμε με κάθε τρό-
πο, καταδεικνύοντας την υποκρισία 
του ΟΗΕ που δεν έχει κάνει τίποτα 
στην πράξη ούτε καν για να αναχαιτί-
σει την ισραηλινή επιθετικότητα που 
έχει γράψει εκεί που δεν πιάνει μελά-
νι ακόμα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ 
για το Παλαιστινιακό.

Σύμφωνα με το με-
γαλύτερο αγροτικό 

οργανισμό της Ιταλίας, 
Coldiretti, περισσότε-
ρα από 700.000 παιδιά 
κάτω των 15 ετών κιν-
δυνεύουν να μείνουν 
χωρίς βασικά είδη δια-
τροφής, όπως ψωμί και 
γάλα, λόγω της καπιτα-
λιστικής κρίσης και της 
πανδημίας.

Η καπιταλιστική κρί-
ση, που την επιτάχυνε 
το ξέσπασμα της παν-
δημίας, έχει πετάξει στην ανεργία και 
στη φτώχεια εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκές 
οικογένειες, κυρίως στον ιταλικό Νότο, 
εξαθλιώνοντάς τες σε τέτοιο βαθμό, που 
πλέον αντιμετωπίζουν έντονο διατροφικό 
πρόβλημα. Το κλείσιμο των σχολείων έχει 
επιδεινώσει το πρόβλημα, αφού τα σχολι-
κά συσσίτια ήταν για πολλά παιδιά η μονα-
δική σταθερή πηγή φαγητού σε ημερήσια 
βάση πριν από την πανδημία.

Το πλήθος των νεόπτωχων απαρτίζεται, 
σύμφωνα με την Coldiretti, από οικογέ-
νειες που έχασαν τις εποχικές δουλειές 
τους, μικρέμπορους και μικροεπαγγελμα-
τίες που έπρεπε να κλείσουν τα μαγαζιά 
τους, εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες που 
δουλεύουν «μαύρα» και δε δικαιούνται κά-
ποιου είδους κρατικό επίδομα, γιατί δεν 
καταγράφονται ως άνεργοι, καθώς και 
ανειδίκευτους εργάτες που δούλευαν σε 
περιστασιακές δουλειές. Οικογένειες που 
ποτέ δεν αντιμετώπιζαν τέτοιου είδους 
προβλήματα πυκνώνουν πλέον τις ουρές 
των συσσιτίων της εκκλησίας και των φι-
λανθρωπικών κουζίνων, ενώ τα τηλεφω-
νήματα σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς 
από ανθρώπους που ντρέπονται να εμφα-
νιστούν αυτοπροσώπως για να ζητήσουν 
βοήθεια για να ταΐσουν τις οικογένειές 
τους, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Η προϊούσα εξαθλίωση του ιταλικού 
λαού είναι διάσπαρτη σε όλη την Ιταλία, 
όμως εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη 
στις πιο φτωχές νότιες περιφέρειες, της 
Καμπανίας, της Καλαβρίας και της Σικε-
λίας, ενώ πλέον έντονη διατροφική «ανα-
σφάλεια», όπως ονομάζουν την πείνα οι 
αστοί δημοσιολόγοι, αντιμετωπίζουν ακό-
μα και περιοχές του βιομηχανικού Βορρά, 
όπως η Λομβαρδία και το Λάτσιο. Την πρό-
σβαση των πλατιών λαϊκών στρωμάτων σε 
είδη διατροφής έρχονται να επιδεινώσουν 
οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των τρο-
φίμων τον Απρίλη, που φτάνουν το 8,4% 
στα φρούτα, το 5% στα κηπευτικά και το 
4,1% στο γάλα.

Δίπλα στο πλήθος των αδιάθετων εμπο-
ρευμάτων της καπιταλιστικής παραγωγής, 
που αλλοιώνονται και σαπίζουν στοιβαγ-
μένα σε τεράστιες αποθήκες, εκατοντά-
δες χιλιάδες παιδιά πεινάνε. Το ίδιο το 
καπιταλιστικό σύστημα, που οδηγεί στην 
υπερσυσσώρευση αδιάθετων εμπορευ-
μάτων, λόγω της αναρχίας στην παραγω-
γή, τα οποία στη συνέχεια καταστρέφει 
μαζικά, οδηγεί εκατομμύρια ανθρώπους 
στην πείνα, λόγω της κρίσης που περνάει 
ανά περιόδους και της ανεργίας που αυτή 
παράγει, όχι σε κάποια μακρινή χώρα της 
Αφρικής, αλλά στην καρδιά της ιμπερια-
λιστικής Ευρώπης.

Ιταλία: 700.000 παιδιά πεινάνε

άλλες κλινικές ή τμήματα, εφόσον 
είχαν εξειδίκευση στην εντατικολο-
γία ή είχαν προϋπηρεσία σε ΜΕΘ 
του ιδιωτικού τομέα.

Στις 28 Απρίλη αποκαλύψαμε έγ-
γραφο με υπογραφή Κοντοζαμάνη, 
που διέταζε την άμεση μετακίνηση 
γιατρών όλων αυτών των κατηγο-
ριών στις ΜΕΘ (βλ. http://www.
eksegersi.gr/Επικαιρότητα/35592.
Εγκληματούν-για-να-μην-προσλά-
βουν-γιατρούς-και).  Στη ΜΕΘ του 
«Ευαγγελισμού» μεταφέρθηκαν 
εννιά γιατροί με εξειδίκευση σε 
ΜΕΘ, που αποσπάστηκαν από δι-
άφορα νοσοκομεία της Αττικής. Η 
μετακίνηση έγινε αρχικά για ένα μή-
να (Απρίλη), αλλά παρατάθηκε και 
για τον Μάη. Περιττεύει να πούμε 
ότι αυτοί οι γιατροί λείπουν από τα 
-έτσι κι αλλιώς υποστελεχωμένα- νο-
σοκομεία απ' όπου αποσπάστηκαν. 
Επίσης, στάλθηκαν στον «Ευαγγε-
λισμό» τέσσερις εξειδικευμένοι νο-
σηλευτές από τα αναισθησιολογικά 
τμήματα των δύο Νοσοκομείων Παί-
δων. Δεν ακούσαμε την κ. Κοτανίδου 
να διαμαρτύρεται και να ζητάει την 
πρόσληψη μόνιμου ιατρονοσηλευ-
τικού προσωπικού για τη ΜΕΘ που 
διευθύνει. Φρόντισε να πάρει όσους 
χρειαζόταν, στερώντας τους από 
άλλα νοσοκομεία, και να παίζει ταυ-
τόχρονα το παιχνίδι της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Καθάρματα!

«Και λοιπόν; Λυπάμαι. Εγώ 
τι θέλετε να κάνω;». Αυτή 

ήταν η απάντηση του φασίστα 

Μπολσονάρου, προέδρου της 
Βραζιλίας, όταν του επισημάνθηκε 
ότι ο αριθμός των νεκρών αυξάνε-
ται (Πέμπτη απόγευμα, η Βραζιλία 
είχε 13.551 επίσημα καταγεγραμ-
μένους θανάτους). Ο Μπολσονά-
ρου, όμως, απόλυτα αδιάφορος 
για τις ανθρώπινες ζωές, βιάζεται 
να «επανεκκινήσει» την καπιταλι-
στική οικονομία της Βραζιλίας. 
Μετά το «εγώ τι θέλετε να κάνω;», 
υπέγραψε διάταγμα για να επα-
ναλειτουργήσουν γυμναστήρια, 
κουρεία και κέντρα αισθητικής, 
με το επιχείρημα ότι προσφέρουν 
«ουσιώδεις υπηρεσίες»!

Στην ίδια ρότα ο Τραμπ, βγήκε 
από το twitter και υπερασπίστηκε 
το αφεντικό της Tesla Ιλον Μασκ, 
που είχε ανακοινώσει ότι θα επα-
ναλειτουργήσει την αυτοκινητοβι-
ομηχανία, κόντρα στο απαγορευ-
τικό της πολιτείας της Καλιφόρνια. 
Μολονότι οι πολιτειακές αρχές, με 
δηλώσεις του κυβερνήτη Γκάβιν 
Νιούσομ, είχαν ανακοινώσει ότι θα 
επιτρέψουν τη σταδιακή επαναλει-
τουργία της Tesla από την επόμενη 
εβδομάδα, ο Μασκ ανακοίνωσε 
ότι θα επαναλειτουργήσει όλο το 
εργοστάσιο αμέσως. Για να δείξει 
δε ότι κουμάντο κάνει αυτός και 
όχι το τμήμα Υγείας της επαρχίας 
Αλαμέντα της Καλιφόρνια, που 
ζήτησε από την εταιρία να επανα-
λειτουργήσει μόνο ελάχιστες δια-
δικασίες και να περιμένει έγκριση 
για συνολική επαναλειτουργία, δή-
λωσε ότι θα είναι παρών στη γραμ-
μή παραγωγής και αν θέλουν να 
συλλάβουν κάποιον να συλλάβουν 
αυτόν. Βιάζεται, βλέπετε, να αυξή-
σει την παραγωγή του Y-Model, το 
οποίο ελπίζει ότι θα γίνει το πιο ευ-
πώλητο της φίρμας του, δίνοντάς 

της προβάδισμα έναντι του αντα-
γωνισμού.

Στη Γερμανία γίνεται ανταγωνι-
σμός ανάμεσα στα κρατίδια για 
το ποιο θ' ανοίξει πρώτο, αφού οι 
τοπικοί πρωθυπουργοί κατάφεραν 
να στριμώξουν στη γωνία τη Μέρ-
κελ και να αποσπάσουν την άδεια 
να χειρίζονται οι ίδιοι την άρση 
του lockdown. Το μόνο που κατά-
φερε να θέσει ως όρο η Μέρκελ 
ήταν το όριο των 50 νέων κρου-
σμάτων ανά 100.000 κατοίκους 
σε μια βδομάδα, που αν ξεπερα-
στεί θα πρέπει να επανέλθουν τα 
περιοριστικά μέτρα.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο «Ρό-
μπερτ Κοχ» (RKI), ο ρυθμός αναπα-
ραγωγής της νόσου, το περιβόητο 
Ro, ήταν 0,65 την Τετάρτη 6 Μάη 
και μέχρι την Κυριακή 10 Μάη 
είχε ανέβει στο 1,13 (οι Γερμανοί 
μπορούν και μετρούν σε μικρό 
χρόνο τις αλλαγές στο Ro, επειδή 
το σύστημα επιδημιολογικής πα-
ρακολούθησης στηρίζεται στη δι-
εξαγωγή τεστ σε μαζική κλίμακα).  
Την ίδια μέρα, σύμφωνα με το RKI, 
πέντε ομόσπονδα κρατίδια είχαν 
ξεπεράσει το όριο των 50 νέων 
κρουσμάτων ανά 100.000 κατοί-
κους. Μεταξύ αυτών και η Βόρεια 
Ρηνανία - Βεστφαλία, ο πρωθυ-
πουργός της οποίας Αρμιν Λάσετ 
θέλει να γίνει ο διάδοχος της Μέρ-
κελ. Σε εργοστάσιο κρέατος με 
1.200 εργάτες, κυρίως μετανάστες 
από την Ανατολική Ευρώπη, έγιναν 
περισσότερα από 900 τεστ και 200 
εργάτες βρέθηκαν μολυσμένοι. Οι 
υγειονομικές αρχές είπαν ότι οι ερ-
γάτες υποχρεώνοινταν να δουλεύ-
ουν πολύ κοντά ο ένας στον άλλο, 
ενώ ζούσαν σε διαμερίσματα ανά 
τέσσερα ή πέντε άτομα.

Κοροϊδιλίκι με 
τις «νέες ΜΕΘ»
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Ταξική οργάνωση!
«Δεν μπορώ να εγγυηθώ για την δραστηριότητα 

κανενός ιδιώτη επιχειρηματία. Καπιταλισμό 
έχουμε στην Ελλάδα και οι επαγγελματίες και 
οι επιχειρηματίες καθορίζουν με ποιο τρόπο θα 
κινηθούν»! Αυτή ήταν η απάντηση του υπουργού 
Θεοδωρικάκου, όταν τον ρώτησαν, αν το κράτος 
μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα μειωθούν οι μισθοί των 
εργαζόμενων με την εκ περιτροπής εργασία.

Για κάποιον που στα νιάτα του παρίστανε τον 
κομμουνιστή και πήδηξε τα χαντάκια ένα-ένα, για 
να καταλήξει στην αγκαλιά του Μητσοτάκη, ως 
επικεφαλής της καμπάνιας του για την αρχηγία 
της ΝΔ και μετά για την πρωθυπουργία, ο… μπλαζέ 
κυνισμός είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.

Πασιχαρής ο ακροδεξιός-νεοφιλελεύθερος-
τηλεπλασιέ-υπουργός Μπουμπούκος, συνεχάρη 
το συνάδελφό του από το βήμα της Βουλής: 
«Στην ερώτηση “εάν θα παρέμβει νομοθετικά 
το κράτος να ρυθμίσει πώς θα λειτουργούν οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις“, απήντησε το προφανές, 
ότι “στο σύστημα που έχουμε, που μάλιστα λέγεται 
καπιταλισμός, το κράτος δεν μπορεί να παρεμβαίνει 
νομοθετικά στο πώς θα λειτουργούν οι ιδιωτικές 
επιχειρήσεις“. Και απαντώ: “και ευτυχώς“».

Θα μπορούσε να τους υπενθυμίσει κάποιος την 
εργατική νομοθεσία, που επιβάλλει στο κράτος 
παρεμβάσεις στη λειτουργία της καπιταλιστικής 
οικονομίας. Τι είναι, όμως, η εργατική νομοθεσία; 
Είναι το αποτέλεσμα της ταξικής πάλης 
αποκρυσταλλωμένο στο θεσμικό επίπεδο. Οι 
εργατικοί αγώνες φέρνουν κατακτήσεις που περνούν 
στην εργατική νομοθεσία. Τις χαρακτηρίζουμε 
συνήθως κατακτήσεις προστασίας των εργαζόμενων, 
αλλά θα ήμασταν πιο ακριβείς, αν τις χαρακτηρίζαμε  
μέτρα περιορισμού της ασυδοσίας των καπιταλιστών. 
Γιατί και η πιο προοδευτική εργατική νομοθεσία δεν 
καταργεί τη βασική εκμεταλλευτική σχέση, τη σχέση 
κεφαλαίου-εργασίας.

Η ίδια η εργατική νομοθεσία είναι ένα δυναμικό 
μέγεθος. Διευρύνεται ή σμικρύνεται ανάλογα με 
το πόσο δυνατή και αποτελεσματική είναι η ταξική 
άμυνα των εργατών. Καμιά κατάκτηση μέσα στον 
καπιταλισμό δεν είναι κατοχυρωμένη.

Ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί την τελευταία 
δεκαετία, τη δεκαετία των Μνημονίων. Σαρώθηκαν 
κατακτήσεις δεκαετιών. Ο κατώτατος μισθός από 715 
ευρώ έπεσε στα 586, για ν' ανέβει πέρυσι στα 650. 
Οι συντάξεις καταβαραθρώθηκαν. Οι εργασιακές 
σχέσεις έγιναν λάστιχο. Η πλήρης απασχόληση 
βαφτίζεται μερική, για να πληρώνουν οι καπιταλιστές 
τις μισές ασφαλιστικές εισφορές κτλ. κτλ.

Αρα, ξέρουμε πολύ καλά τι πρόκειται να συμβεί από 
τώρα και μετά, καθώς ο παγκόσμιος (και ο ελληνικός) 
καπιταλισμός μπαίνει σε ένα νέο κύκλο βαθιάς 
κρίσης, που η πανδημία του κοροναϊού επιτάχυνε την 
εκδήλωσή της και την κάνει πιο βαθιά.

Η κεφαλαιοκρατία θα επιτεθεί στην εργατική τάξη 
με μεγαλύτερη μανία, προκειμένου να της φορτώσει 
τα βάρη της κρίσης και να μετατρέψει την κρίση σε 
ευκαιρία για περισσότερα κέρδη.

«Καπιταλισμό έχουμε», μας λένε κυνικά οι υπουργοί 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οι πρώτες συνέπειες 
ήδη φάνηκαν στη διάρκεια της καραντίνας. 
Προνοιακό επίδομα για μια μερίδα εργατών και 
εργαζόμενων, δισεκατομμύρια «αβάντες» στους 
καπιταλιστές, χιλιάδες απολύσεις και εκ περιτροπής 
εργασία (με το μισό μισθό) για τους υπόλοιπους.

Τα αντεργατικά μέτρα ήρθαν για να μείνουν. Και 
θα πολλαπλασιαστούν καθώς η κρίση θ' αρχίσει να 
βαθαίνει. Η ΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ είναι η προϋπόθεση  
για να υπάρξει ταξική αντίσταση στην πανδημία των 
αντεργατικών μέτρων.

στο ψαχνό

Αηδία…
Το ξέρατε ότι ο Σωτήρης Τσιόδρας στο 

σχολείο «δεν ήταν ούτε ο φασαριόζος, ού-
τε ο εξυπνάκιας, ούτε το σαΐνι, αλλά ούτε 
και ο απουσιολόγος. Ηταν ένα ήσυχο παι-
δί, ο αθόρυβος εργάτης»; Οτι συμμετείχε 
στις εκδρομές και στα μπουγελώματα με 
τους συμμαθητές του; Τώρα θα σας πα-
ρακαλέσουμε να καθήσετε, γιατί η επό-
μενη είδηση είναι συ-γκλο-νι-στι-κή. Στην 
πέμπτη Δημοτικού, ο Σωτήρης «είχε βρει 
το θάρρος, που ήθελε θάρρος εκείνη την 
εποχή», και είχε ζητήσει από συμμαθήτριά 
του «να τα φτιάξουν»! Ναι, να τα φτιά-
ξουν!! Από τότε έδειχνε ότι κάποια στιγμή, 
με το θάρρος του, θα έσωζε το έθνος!!!

Αυτά τα συγκλονιστικά ανακάλυψαν τα 
δημοσιογραφικά σαΐνια του Star και τα 
παρουσίασαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσε-
ων του καναλιού, σε ρεπορτάζ με θέμα: «O 
Σωτήρης Τσιόδρας που δεν γνωρίζουμε». 
Τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις έκανε 
συμμαθήτριά του σε όλες τις τάξεις από 
το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο, η οποία ήταν 
και αυτή που – στην πέμπτη Δημοτικού, 
επαναλαμβάνουμε: στην Πέμπτη Δημο-
τικού! - δέχτηκε την πρόταση που έμελλε 
ν’ αλλάξει την ιστορία αυτού του τόπου: 
«θέλεις να τα φτιάξουμε;»!

Εμείς δεν έχουμε παρά να ευχαριστή-
σουμε το Star και τους δαιμόνιους ρεπόρ-
τερ του. Επεισαν και τους πλέον δύσπι-
στους, ότι έχει πέσει κυβερνητική γραμ-
μή: «Στηρίξτε τον Τσιόδρα. Τόσα λεφτά 
σας δώσαμε, κάντε επιτέλους τη δουλειά 
σας». Κάθε κανάλι (το Star ας πούμε), κάθε 
ραδιόφωνο, κάθε αστοφυλλάδα κάνει τη 
δουλειά με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα.

…και πραγματικότητα
Αφού συνήλθατε από τις συγκλονι-

στικές αποκαλύψεις του Star για τον 
θαρραλέο Σωτηράκη, που στην Πέμπτη 
Δημοτικού ζήτησε από συμμαθήτριά του 
«να τα φτιάξουν», πάμε στα σοβαρά του 
Σωτηρίου Τσιόδρα. Τρία σχόλια από τις το-
ποθετήσεις του σε μια μόνο μέρα (Πέμπτη 

7 Μάη).
1. Τον ρωτούν για το σύνδρομο Kawasaki 

στα παιδιά και απαντά ότι «υπάρχει μια 
επαγρύπνηση στο χώρο της Παιδιατρικής, 
για αυτό το πολύ σπάνιο σύνδρομο για 
το οποίο υπάρχει θεραπεία και το οποίο 
μάλλον έχει κάποια συσχέτιση με αυτό 
του κορονοϊού». Και συμπληρώνει: «Δεν 
προβληματίζει, γιατί εξακολουθεί να είναι 
σπάνιο. Θα προβλημάτιζε αν είχαμε μια τε-
ράστια διασπορά του ιού στην κοινότητα».

Ο ίδιος άνθρωπος, στις 25 Απρίλη, 
υποστήριζε ότι πρέπει να αναπτυχθεί 
σταδιακά «ανοσία αγέλης» στον ελληνι-
κό πληθυσμό, ξεκινώντας από τα παιδιά! 
Ελεγε: «Η σταδιακή ανοσία που θα οδη-
γούσε σε εξασφάλιση του πληθυσμού 
από περαιτέρω επέκταση της νόσου, δεν 
είναι ακριβώς γνωστή. Μερικοί μιλούν για 
50%, άλλοι λένε ότι πρέπει να φτάσει το 
70%. Πάντως σίγουρα δεν μπορεί να γίνει 
απότομα. Και όταν λέμε σταδιακή ανοσία, 
εννοούμε κάποιοι να εκτεθούν στον ιό και 
να εμφανίσουν αντισώματα, τα οποία θα 
τους προστατεύσουν. (…) Θεωρώ, λοιπόν, 
ότι μία από τις ομάδες που θα μπορούσε 
πραγματικά να εκτεθεί σταδιακά και εί-
ναι και η λιγότερο ευπαθής, με τα μέχρι 
τώρα δεδομένα σε όλο τον κόσμο, είναι 
όντως τα μικρά παιδιά»!

Στις 25 Απρίλη, για να δικαιολογήσει 
την εισήγησή του για άνοιγμα των σχο-
λείων, έλεγε ότι είναι καλό τα παιδιά 
να εκτεθούν στον ιό για ν’ αποκτήσουν 
ανοσία. Δώδεκα μέρες αργότερα, στις 7 
Μάη, είπε πως δεν ανησυχεί για το σύν-
δρομο Kawasaki στα παιδιά, επειδή δεν 
υπάρχει μεγάλη διασπορά του ιού! (Για 
την ιστορία, θυμίζουμε ότι τα περί στα-
διακής ανάπτυξης ανοσίας αγέλης τα 
πήρε πίσω, όταν του την έπεσε ο συνά-
δελφός του στην Επιτροπή των λοιμω-
ξιολόγων Γκ. Μαγιορκίνης, γράφοντας 
ότι μια στρατηγική, έστω και σταδιακής 
ανάπτυξης ανοσίας αγέλης, θα οδη-
γούσε σε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς).

2. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά 

με τα κρούσματα στο 401 ΓΣΝ, χαρακτή-
ρισε «αναμενόμενα αυτά τα συμβάντα» και 
συμπλήρωσε: «Θα έχουμε περισσότερα 
κρούσματα σε δομές υγείας στην επόμε-
νη φάση, γιατί θα ελέγχουμε και περισ-
σότερους ανθρώπους»! Αν αυτό δεν είναι 
ομολογία για ελλιπέστατους ελέγχους ως 
τώρα στα νοσοκομεία, τότε τι είναι; Θυμί-
ζουμε ότι ο ίδιος ο Τσιόδρας κάλυψε πλή-

ρως τον υφυπουργό Κοντοζαμάνη, όταν 

In cold blood
Η σουηδέζα πρέσβειρα στις ΗΠΑ 

Κάριν Ουλρίκα Ολοφσντότερ είπε σε 
συνέντευξή της στο Fox News ότι το 
90% των ανθρώπων που πέθαναν από 
CoviD-19 στη Σουηδία ήταν άνω των 70 
ετών, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου 
2.700 ηλικιωμένοι έχουν πεθάνει. «Αυ-
τό είναι φυσικά μια μεγάλη αποτυχία 
που έχουμε και είναι κάτι επί του οποίου 
δουλεύουμε», έσπευσε να παραδεχτεί.

Τα πράγματα γίνονται χειρότερα μέ-
ρα με τη μέρα. Tη Δευτέρα το πρωί, ο 
επίσημος απολογισμός στη Σουηδία, 
μια χώρα με πληθυσμό όσο η Ελλάδα 
και έκταση τέσσερις φορές μεγαλύτε-
ρη, ήταν 3.225 νεκροί. Οσο για τους 
διπλωμάτες, ξέρουν καλά την τέχνη 
του λεκτικού αποπροσανατολισμού. Η 
σουηδέζα πρέσβειρα μιλά για αποτυ-
χία, για να μην κατηγορηθεί η κυβέρ-
νησή της για έγκλημα.

Οχι, δεν «απέτυχαν». Ακολούθησαν 
συνειδητά τη λογική της ανάπτυξης 
«ανοσίας αγέλης», εν γνώσει τους ότι 
θα είχαν χιλιάδες θανάτους ηλικιωμέ-
νων και ασθενών. Τους περισσότερους 
ηλικιωμένους τους άφησαν να πεθά-
νουν στα γηροκομεία. Καταδίκασαν 
-«με κρύο αίμα»- όλους αυτούς τους 
απόμαχους της δουλειάς σε θάνατο, 
για να μείνει αλώβητος ο σουηδικός 
μονοπωλιακός καπιταλισμός και να 
μην πληρώσει δημοσιονομικό κόστος 
το κράτος του.

ΚΟΝΤΡΕΣ

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ». Mπορεί οι ηλικιωμένοι να πεθαίνουν στα γηροκομεία σαν τις μύγες, εγκαταλελειμμένοι 
στη «μοίρα» τους, μπορεί οι νεκροί από τον κοροναϊό να πλησιάζουν τους 30.000, όμως η κυβέρνηση του «εκσυγχρονιστή» Εμανουέλ 
Μακρόν φροντίζει να τηρούνται όλα τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι πέντε μπάτσοι που έχουν 
πέσει πάνω στο διαδηλωτή. Παραβίασε την καραντίνα ο διαδηλωτής; Οχι, κατέβηκε την Πρωτομαγιά κρατώντας ένα μικρό πανό. Κι 
επειδή δεν τους το παρέδωσε, οι μπάτσοι φρόντισαν να του δείξουν τι σημαίνει… κοινωνική αποστασιοποίηση. Και οι πέντε πάνω του, 
μαλλιά-κουβάρια, για να του αποσπάσουν από τα χέρια το πανί που δεν έλεγε ν' αφήσει. Προφανώς διαπίστωσαν ότι στο πρωτομαγιά-
τικο πανό ενέδρευε… σμήνος κοροναϊών.
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αυτός ισχυρίστηκε ότι «έγιναν όσοι έλεγχοι έπρεπε να γίνουν», ο 
δε Μητσοτάκης στη Βουλή είπε πως έγιναν λίγα τεστ γιατί αυτό 
εισηγήθηκε η «επιτροπή Τσιόδρα».

3. Αναφερόμενος στο περιβόητο Ro, το συντελεστή μετάδοσης 
της νόσου στον πληθυσμό, ο Τσιόδρας είπε: «Υπάρχει και εδώ η 
περίφημη επιστημονική αβεβαιότητα, υπάρχει το εύρος των εκτι-
μήσεων και μπορώ να σας πω ότι με βεβαιότητα 85%, 90%, 95%, 
το Rο είναι εκεί». Ο ίδιος, σε προηγούμενη «ενημέρωση» είχε πει 
ότι υπολογίζουν το Ro με ακρίβεια 98%!

Λαθροχειρίες
Ρωτάνε τον Κοντοζαμάνη για τα τεστ. Και αυτός απαντά: «Η 

χώρα έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα μια επιτυχημένη στρατη-
γική σε ό,τι αφορά τον αριθμό των τεστ που έχουν διεξαχθεί και 
διεξάγονται». Πόθεν προκύπτει αυτό; Η λογική του Κοντοζαμάνη 
θυμίζει το «ράβδος εν γωνία, βρέχει»: «Νομίζω ότι τα νούμερα 
είναι αδιαμφισβήτητα και φαίνονται τόσο από τον αριθμό των νο-
σηλευομένων σε απλές κλίνες, τον αριθμό των νοσηλευομένων 
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, τον αριθμό των διασωλη-
νωμένων και τον αριθμό των θανάτων». Καμία σχέση με τα τεστ. 
Σκέτη λαθροχειρία.

Υπάρχει και συνέχεια, όμως, από τον ασυγκράτητο υφυπουργό-
μάνατζερ: «Μάλιστα, πρόσφατα, σε μια επιστημονική δημοσίευση 
που είδε το φως της δημοσιότητας, ένας δείκτης έφερνε την Ελλά-
δα πρώτη στις χώρες που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό διενέργειας 
τεστ ανά επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι η 
στρατηγική μας μέχρι στιγμής έχει πάει καλά»! Οταν έχεις λίγα 
επιβεβαιωμένα κρούσματα, τότε είναι λογικό να έχεις μεγάλο 
αριθμό τεστ ανά επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αυτό δεν είναι πρωτιά, 
είναι πάτος. Στην ίδια την έρευνα που επικαλέστηκε ο Κοντοζα-
μάνης η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση σε αριθμό τεστ 
ανά 1.000 κατοίκους! Είναι κι αυτός ένας λόγος για τον οποίο 
άρχισαν να μαϊμουδίζουν τα νούμερα για τα διεξαχθέντα τεστ, 
όπως αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε στη σελίδα 13.

ΥΓ. Στις 17 Μάρτη, ο Τσιόδρας έλεγε ότι «όντως υπάρχει έλλει-
ψη αντιδραστηρίων σε παγκόσμιο επίπεδο» και γι' αυτό πρέπει 
«να μην ξοδεύονται άσκοπα σε δοκιμασίες οι οποίες δεν έχουν 
κανένα νόημα, σε ασυμπτωματικούς, σε ανθρώπους οι οποίοι εί-
ναι επαφές και δεν έχουν συμπτώματα». Ποντάρουν στην ασθενή 
μνήμη (πού να θυμάται ο καθένας τι έλεγαν κάθε φορά, με τέτοιο 
καθημερινό βομβαρδισμό ψεμάτων;), όμως υπάρχουν κι αυτοί 
που κρατούν αρχείο.

«Βασανιστές»
Ο Πρετεντέρης και η Τρέμη, των παλιών «καλών» ημερών του 

Mega είναι μπροστά τους αγγελούδια. Μιλάμε για το βραδινό 
τηλεοπτικό δίδυμο της ΕΡΤ (Παπαθανασίου-Κανέλλης), που 
δεν τηρεί ούτε κάποια στοιχειώδη προσχήματα. Την περασμένη 
Δευτέρα έβγαλαν στον αέρα (μέσω τηλεδιάσκεψης) τον Τσού-
χλο της ΟΛΜΕ, ένα δεξιό συνδικαλιστή, αποφασισμένοι να τον 
«σκίσουν». Κι επειδή δεν κατάφερναν να τον «σκίσουν» (εκτός 
από τη διάθεσή σου να «σκίσεις» κάποιον, πρέπει να ξέρεις και 
τα θέματα κι αυτοί είναι απολύτως άσχετοι), δεν τον άφηναν 
να μιλήσει. Τον διέκοπταν συνεχώς, με ανάγωγο τρόπο, μιλού-
σαν «πάνω του», του έλεγαν με θράσος ότι λέει ανακρίβειες κτλ. 
Ηταν τόση η μανία τους που είχε ζωγραφιστεί στο πρόσωπό τους. 
Μανία επειδή δεν τους σιγοντάριζε η τρίτη της παρέας, ούτε η 
Γιαννάκου που ήταν επίσης συνδεδεμένη και την οποία υμνούσε 
συνεχώς ο Τσούχλος, εκνευρίζοντας ακόμα περισσότερο το δί-
δυμο των δημοσιογράφων-βασανιστών.

Mια ωραία ατμόσφαιρα…
Διάλογος Αυγενάκη με οπαδό του Αρη στο facebook, όπως 

δημοσιεύτηκε σε οπαδικά μέσα της Θεσσαλονίκης:
Αυγενάκης: «Βάζω πλάτη, απλά δεν είναι θέμα του Υπουργείου 

Αθλητισμού».
Οπαδός Αρη: «Ούτε το να σώσετε τον ΠΑΟΚ ήταν».
Αυγενάκης: «Σωστά. Απλά θυμίζω άλλος κατέθεσε την τροπολο-

γία, όχι εγώ. Βρέθηκα και θα ξαναβρεθώ δίπλα στον Αρη».
Ο «άλλος», τον οποίο υποδεικνύει ο Αυγενάκης, είναι ο Γερα-

πετρίτης, δεξί χέρι του Μητσοτάκη στο Μαξίμου.

Συνηθισμένα πράγματα
Το ΣΔΟΕ έπιασε στις αποθήκες χονδρέμπορου του Πειραιά 

7 τόνους αλλοιωμένα προϊόντα κρέατος, ακατάλληλα για αν-
θρώπινη κατανάλωση. Από τον έλεγχο που έγινε στα βιβλία της 
επιχείρησης για το 2020, προέκυψε ότι διέθετε τα προϊόντα σε 
πάνω από 50 νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια, καθώς επίσης 
και σε στρατόπεδα, σωφρονιστήρια, δομές φιλοξενίας ανηλί-
κων, δημοτικές επιχειρήσεις, δομές φιλοξενίας προσφύγων Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.λπ.!

Συνηθισμένα πράγματα. Στην περίπτωση της τροφοδοσίας 
ισχύει ό,τι ισχύει με το εμπόριο ναρκωτικών. Πιάνουν μια παρτίδα, 
κάνουν ντόρο για τη σπουδαία επιτυχία τους και την ίδια στιγμή 
το εμπόριο συνεχίζεται σαν να μην έτρεξε τίποτα.

Μερικές από τις πλουσιότερες χώρες 
του πλανήτη (Ευρωπαϊκή Ενωση, 

Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπω-
νία, Σαουδική Αραβία, Νορβηγία, Ισπα-
νία και Ηνωμένο Βασίλειο) διοργάνωσαν 
ένα… μαραθώνιο αγάπης, στον οποίο 
έδωσαν το βαρύγδουπο όνομα «Παγκό-
σμια Αντίδραση στον Κορονοϊό». Στό-
χος ήταν «να συγκεντρωθεί σημαντική 
χρηματοδότηση ώστε να διασφαλιστεί 
η συνεργατική ανάπτυξη και η καθολική 
διάθεση διαγνωστικών εξετάσεων, θερα-
πευτικών αγωγών και εμβολίων για την 
αντιμετώπιση του κορονοϊού». Υποτίθεται 
για όλο τον κόσμο, αλλά περισσότερο για 
τις φτωχές χώρες.

Συγκέντρωσαν 7,4 δισ. ευρώ. Και η 
Φον ντερ Λάιεν δήλωσε «πολύ περήφα-
νη και χαρούμενη που το πολύ σημαντικό 
αυτό έργο ξεκίνησε με τόση επιτυχία»! 
Δε χρειάζεται να σας πούμε τι σημαίνουν 
7,4 δισ. ευρώ για όλο τον πλανήτη: ένα 
ολοστρόγγυλο μηδενικό. Μη φανταστεί-
τε, όμως, ότι είχαν βάλει κάποιον πολύ 
μεγαλύτερο στόχο. 7,5 δισ. ευρώ ήταν ο 
στόχος τους.

Από τα 7,4 δισ. που συγκέντρωσαν, 
1,4 δισ. έδωσε η Κομισιόν (δεν είναι όλα 
«ζεστό» χρήμα, τα 400 εκατ. ευρώ είναι 
εγγυήσεις δανείων που θα συνάψουν κά-
ποια «μαγαζιά» που έχει στήσει η ΕΕ) και 
άλλα περίπου 3 δισ. έδωσαν τα κράτη-μέ-
λη της ΕΕ. Τα υπόλοιπα έδωσαν οι εκτός 
Ευρώπης ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.

Οι ίδιοι ομολογούν ότι «ο αρχικός 

στόχος των 7,5 δισ. ευρώ δε θα είναι 
αρκετός για να διασφαλιστεί η διανομή 
τεχνολογιών υγείας για την αντιμετώπι-
ση του κορονοϊού σε παγκόσμιο επίπε-
δο, καθώς αυτό συνεπάγεται σημαντικό 
κόστος όσον αφορά την παραγωγή, την 
προμήθεια και τη διανομή». Τότε; Η απά-
ντηση είναι απλή: η προπαγάνδα μετράει 
περισσότερο από την ουσία.

Στο καμάρι τους, τον ΠΟΥ (Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας), το μεγάλο 
«πλυντήριο» για τις βρομιές τους ενά-
ντια στη δημόσια υγεία, θα δώσουν 158 
εκατ. ευρώ! Κάτι περισσότερο από το ένα 
τρίτο της ετήσιας συνδρομής των ΗΠΑ, 
που πάγωσε πρόσφατα ο Τραμπ. Με προ-
ϋπολογισμό γύρω στα 5,7 δισ. δολαρίων, 
ο ΠΟΥ ζήτησε έκτακτη ενίσχυση 1 δισ. 
δολαρίων για να βοηθήσει στην αντιμε-
τώπιση της πανδημίας του κοροναϊού. 
Αντιλαμβάνεστε τι αντιπροσωπεύουν τα 
158 εκατ. ευρώ που θα του δώσουν. Οχι 
πως ο ΠΟΥ θα έκανε τίποτα παραπάνω 
απ' αυτά που κάνει (για το ρόλο του και ει-
δικά για τη δράση του στη νέα πανδημία 
έχουμε δημοσιεύσει πλούσιο υλικό στο 
eksegersi.gr μέσα στον Απρίλη), όμως το 
εξευτελιστικό ποσό που θα του δώσουν, 
εν μέσω πανδημίας μάλιστα, δείχνει το 
μέγεθος του φιάσκου της «Παγκόσμιας 
Αντίδρασης».

Φυσικά δε θα το βάλουν κάτω. Οπως 
ανακοίνωσε η Φον ντερ Λάιεν, θα συνε-
χίσουν με τη βοήθεια ΜΚΟ, τις οποίες 
έχουν προσεγγίσει. Οι ΜΚΟ την ξέρουν 
καλά αυτή τη δουλειά. Προσφέρουν 

στους καπιταλιστές τη δυνατότητα τζά-
μπα διαφήμισης έναντι εξευτελιστικού 
γι΄αυτούς τιμήματος. Ταυτόχρονα, λει-
τουργούν ως απατηλή βιτρίνα του παγκό-
σμιου καπιταλισμού, πασπαλίζοντας τη 
βαρβαρότητα και την εγκληματικότητά 
του με χρυσόσκονη φιλανθρωπίας και 
κάλπικης αλληλεγγύης.

Ο Μητσοτάκης, ακολουθώντας το 
προπαγανδιστικό πλάνο της Κομισιόν, 
ευχήθηκε… δωρεάν εμβόλιο για όλο τον 
κόσμο. Οσοι το πήραν είδηση πρέπει να 
έσκασαν στα γέλια. Αυτή τη στιγμή δεν 
υπάρχει ερευνητικό εργαστήριο στον κό-
σμο που να μην ασχολείται με μελέτες 
σχετικά με την CoviD-19. Kι όπως πολύ 
καλά ξέρουμε, όλα τα αξιόλογα εργα-
στήρια στον κόσμο βρίσκονται υπό τον 
έλεγχο φαρμακευτικών μονοπωλίων. Αν 
βρεθεί εμβόλιο για την CoviD-19 (πράγ-
μα που δεν είναι καθόλου σίγουρο), αυτό 
θα μοσχοπουληθεί και τα φαρμακευτικά 
μονοπώλια που θα το κατασκευάσουν 
και θα το εμπορευτούν, θα θησαυρίσουν. 
Οπως γίνεται με κάθε φάρμακο που 
συνδέεται με άγνωστες μέχρι τώρα θε-
ραπείες. Αυτά που λένε, για συνεργασία 
μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων 
και για «παγκόσμια αλληλεγγύη ενάντια 
στον κοινό εχθρό» είναι προπαγάνδα για 
αφελείς. Για να μην πάμε στα αντικαρκι-
νικά φάρμακα και τις εξωφρενικές τιμές 
που πωλούνται, αρκεί να θυμηθούμε τι 
έγινε με το εμβόλιο της γρίπης. Υπάρχει 
κι ένα σχετικό σκάνδαλο στη χώρα μας, 
μην το ξεχνάμε.

Φιάσκο η «Παγκόσμια 
Αντίδραση στον Κορονοϊό»

Απαγόρευση των λεγόμενων ανοιχτών 
επισκεπτηρίων επιβάλλει το υπουρ-

γείο Προ Πο (αυτό είναι πλέον αρμόδιο 
για τις φυλακές και όχι το υπουργείο Δι-
καιοσύνης), αποσκοπώντας –όπως όλα 
δείχνουν- στη μόνιμη κατάργησή τους. 
Η πανδημία του κοροναϊού ήταν απλά 
το πρόσχημα που χρειάζονταν οι πολιτι-
κοί που διακρίνονται για το κατασταλτικό 
τους μένος.

Οπως είναι γνωστό, τα επισκεπτήρια 
στις φυλακές κόπηκαν, όπως και οι άδει-
ες των κρατούμενων, με το που ξεκίνη-
σαν τα μέτρα περιορισμού της κοινωνι-
κής ζωής. Οπως είχαμε επισημάνει τότε, 
οι φύλακες μπαινόβγαιναν στις φυλακές, 
είχαν την κανονική ζωή τους, έρχονταν 
σε επαφή με τους κρατούμενους χωρίς 
μέτρα προστασίας, αλλά οι κρατούμενοι 
στερούνταν το επισκεπτήριο, που είναι γι’ 
αυτούς μια ανάσα. Στερούνταν την άδειά 
τους, ενώ θα μπορούσε να τηρηθεί το 
υγειονομικό πρωτόκολλο της 14ήμερης 
καραντίνας για όποιον επιστρέφει από 
άδεια. Και βέβαια, η περιβόητη ΠΝΠ για 
την αποσυμφόρηση των φυλακών δεν 
υπογράφηκε ποτέ. Το ζήτημα «λύθηκε» 
με τον πιο σκληρό κατασταλτικό τρόπο.

Τώρα περνάμε την περίοδο της άρσης 
των περιοριστικών μέτρων. Ξανάνοιξαν 
τα μαγαζιά, επιτρέπονται οι μετακινή-
σεις, ξανάνοιξαν ακόμα και τα σχολεία, 
κυβέρνηση και καπιταλιστές καίγονται να 
«επανεκκινήσουν» τον τουρισμό. Τα νο-
σοκομεία δέχονται όλα τα περιστατικά, 
γίνονται επισκεπτήρια στους νοσηλευ-
όμενους κτλ. Οι φύλακες των φυλακών 

κυκλοφορούν όπως και πριν, εκτιθέμενοι 
στους όποιους κινδύνους εκτίθενται και 
όλοι οι άλλοι πολίτες.

Για τους κρατούμενους, όμως, ισχύουν 
διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Οπως 
ενημερώθηκαν από τις διοικήσεις των 
φυλακών, τα επισκεπτήρια θα είναι μόνο 
κλειστά, πίσω από τζάμι, με τους συγγε-
νείς να φορούν μάσκες και γάντια! Τα 
ανοιχτά επισκεπτήρια, κατά τα οποία ο 
κρατούμενος κάθεται με τους συγγενείς 
του σε κάποιον ειδικά καθορισμένο χώρο 
της φυλακής, απαγορεύονται.

Για να αντιληφθείτε περί τίνος πρόκει-
ται, μιλάμε για δύο επισκεπτήρια το μήνα. 
Δηλαδή, με τη μεσολάβηση χρονικού δι-
αστήματος ικανού για να διαπιστωθεί αν 
υπάρχει προσβολή από κοροναϊό. Ακόμα 
κι αν παραβλέψουμε το γεγονός ότι θα 

μπορούσε προληπτικά να γίνει τεστ, εύ-
κολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν είναι 
καθόλου δύσκολο να εξασφαλιστούν οι 
κανόνες υγιεινής κατά τη συνάντηση 
του κρατούμενου με τους συγγενείς του 
χωρίς το απεχθές τζάμι και τη συνομιλία 
μέσω τηλεφωνικής συσκευής. 

Περιττεύει να τονίσουμε δε, ότι οι 
ίδιοι οι συγγενείς του κρατούμενου θα 
πάρουν όλα τα μέτρα για να μη θέσουν 
τον άνθρωπό τους σε κίνδυνο. Πράγμα 
που δεν είναι καθόλου σίγουρο για τους 
φύλακες, οι οποίοι πηγαινοέρχονται στις 
φυλακές σε καθημερινή βάση και έρχο-
νται σε πιο στενή επαφή με τους κρατού-
μενους, σε καθημερινή επίσης βάση και 
όχι μια φορά κάθε δυο εβδομάδες.

Ακόμα και το κλειστό επισκεπτήριο, 
πίσω από τζάμι και με μάσκα, δείχνει 
την κατασταλτική τους μανία. Είναι σαν 
να λένε στον κρατούμενο: «Καλύτερα να 
μην έρθουν οι δικοί σου, αφού δε θα δεις 
ούτε το πρόσωπό τους. Μιλήστε από το 
τηλέφωνο, το ίδιο είναι. Θα γλιτώσουν 
και τα έξοδα για να έρθουν στο επισκε-
πτήριο». Είναι ένας έμμεσος εκβιασμός.

Ολοι οι προοδευτικοί άνθρωποι 
οφείλουμε να φωνάξουμε με όλη μας 
τη δύναμη: 

- Να επανέλθει το κανονικό καθε-
στώς των επισκεπτηρίων! 

- Να ξαναρχίσουν οι άδειες των κρα-
τούμενων. 

- Οχι στο εκδικητικό μένος του Χρυ-
σοχοΐδη, του Οικονόμου, της Νικολάου, 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Εκδικητικό μένος κατά των κρατούμενων
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Startup στις απολύσεις
Δεν υπάρχει αστός πολιτικός που να μην παρουσιάζει εκστασιασμένος τις τε-

ράστιες επιτυχίες των λεγόμενων startup επιχειρήσεων, που τις στήνουν «δυνατά 
μυαλά» και «καινοτόμοι επιστήμονες», που αναδεικνύουν «τη δημιουργικότητα 
του Ελληνα». Πόσες φορές δεν τα έχουμε ακούσει αυτά από τον Τσίπρα, τον 
Μητσοτάκη και πολλούς άλλους;

Μια τέτοια επιχείρηση, η Workable προχώρησε σε 24 απολύσεις (το 10% του 
προσωπικού της!), επικαλούμενη την κρίση. Με απόλυτο κυνισμό, λες και μιλούσε 
για πράγματα και όχι για ανθρώπους, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας είπε 
στους εργαζόμενους με e-mail: «Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές 
τους και πολλές επιχειρήσεις κλείνουν. Ακόμη και αν δεν σταματούν τις εργασίες 
τους πολλές εταιρείες αλλάζουν τα πλάνα προσλήψεων ή τις συνήθειες τους μέ-
χρι να βγουν από την κρίση. Είναι πολύ πιθανό να παγώσουν τις προσλήψεις ή να 
μην συνεχίσουν να πληρώνουν για ανανέωση των συμβολαίων τους». Μέσα στα 
εκατομμύρια των απολυμένων, οι 24 της εν λόγω επιχείρησης είναι… σταγόνα 
στον ωκεανό.

Με τον ίδιο κυνισμό, ο καπιταλιστής δηλώνει ότι οι απολύσεις γίνονται για να 
εξασφαλιστεί η κερδοφορία της επιχείρησης, την οποία μέχρι τώρα «θυσίαζε» 
για να πετυχαίνει γρήγορη ανάπτυξη. Η κερδοφορία, βέβαια, δεν ταυτίζεται με 
το λογιστικό αποτέλεσμα στα βιβλία της επιχείρησης. Ας μας πει ο διευθύνων 
σύμβουλος τι μισθό και τι μπόνους παίρνει ο ίδιος και οι συνεταίροι του και τότε 
θα καταλάβουμε καλύτερα ποια είναι η πραγματική κερδοφορία. Και χωρίς να ξέ-
ρουμε τα δεδομένα του παιχνιδιού των υποτιμολογήσεων και υπερτιμολογήσεων, 
με τις οποίες οι διευθύνοντες τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις βγάζουν «αφανή» 
(και αφορολόγητα) πρόσθετα κέρδη.

«Νωρίτερα φέτος σας είχα πει ότι σιγά σιγά εγκαταλείπουμε αυτή την στρατηγι-
κή (σ.σ. της επιχειρηματικής επέκτασης σε βάρος -υποτίθεται- της κερδοφορίας), 
προσαρμόζοντας τις επενδύσεις με στόχο να είμαστε κερδοφόροι το 2021. Πλέον 
αυτή η στρατηγική δεν είναι απλά μια καλή ιδέα, αλλά αποτελεί αναγκαιότητα. Σε μια 
ύφεση, κάθε εταιρεία βρίσκεται σε καλύτερη θέση αν γίνει κερδοφόρα νωρίτερα, 
οπότε θα επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία», έγραψε ανερυθρίαστα στο e-mail 
που έστειλε στους εργαζόμενους. Για τους καπιταλιστές, «παραδοσιακούς» και 
«σταρτάπερ», οι εργαζόμενοι είναι απλά νούμερα σε έναν ισολογισμό. Αφού τους 
στύψουν στη φάση της επέκτασής τους, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να τους 
πετάξουν στο δρόμο, όταν η κρίση τους επιβάλλει να «μαζευτούν».

Ο Χατζηδάκης, γαλουχημένος 
στο αντιδασικό περιβάλλον 

της οικογένειας Μητσοτάκη και 
του πατριάρχη της, δεν έχει ανα-
στολές. Ούτε πρωτοτυπεί. Ο αντι-
δασικός πολυνόμος 4865/2020, 
που πέρασε από τη Βουλή εν μέ-
σω πανδημίας, συνεχίζει από εκεί 
που σταμάτησαν οι Σταθάκης και 
Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ.

Με αυτόν τον πολυνόμο ο 
Χατζηδάκης επιχειρεί να νομι-
μοποιήσει:

 - Τις περιβόητες οικιστικές 
πυκνώσεις.

- Τα παράνομα ξεχερσώματα 
δασών και δασικών εκτάσεων με 
το πρόσχημα της αγροτικής εκ-
μετάλλευσης.

- Τις παράνομα ξεχερσωθείσες 
εποικιστικές δασικές εκτάσεις 
που σύμφωνα με πρόχειρες εκτι-
μήσεις καλύπτουν εκατομμύρια 
στρέμματα.

Εκτός απ’αυτά τα τρία βασικά 
και καίρια ζητήματα που αν πε-
ράσουν θα προκαλέσουν μεγάλη 
ζημιά στο δασικό πλούτο και στο 
φυσικό περιβάλλον της χώρας, 
ο Χατζηδάκης και ο σύμβουλός 
του (δικηγόρος στο επάγγελμα) 
έβαλαν στο στόχαστρο και άλ-
λους σημαντικούς στόχους που 
άπτονται καίριων προβλημά-
των. Σ’ αυτά θα αναφερθούμε 
σε επόμενα δημοσιεύματά μας. 
Εδώ θα περιοριστούμε μόνο στις 
περιβόητες οικιστικές πυκνώσεις 
και στα παράνομα ξεχερσώματα 
δασών και δασικών εκτάσεων.

Οπως προείπαμε, ο Χατζηδά-
κης κάνει αυτό που έκαναν και 
οι προκάτοχοί του Σταθάκης και 
Φάμελλος. Αυτοί οι δύο (και πριν 
απ’ αυτούς για ένα μικρό διάστη-

μα ο Λαφαζάνης, ο Σκουρλέτης 
και ο «οικολόγος» Τσιρώνης) 
σφράγισαν με την πολιτική τους 
το αντιδασικό οπλοστάσιο που 
είχε προστεθεί από την κυβέρ-
νηση των Σαμαροβενιζέλων.

Σε ό,τι αφορά τις περιβόητες 
οικιστικές πυκνώσεις,  οι Σταθά-
κης και Φάμελλος- ακόμη και 
μετά την απόφαση 685 της Ολο-
μέλειας του ΣτΕ στις 5 Απρίλη 
του 2019- δεν το έβαλαν κάτω. 
Συνέχισαν το χαβά τους για τη 
νομιμοποίηση των οικιστικών 
πυκνώσεων, καταθέτοντας νομο-
σχέδιο στην αρμόδια Διεύθυνση 
της Βουλής, μολονότι γνώριζαν 
ότι δεν υπήρχε περίπτωση αυτό 
το νομικό τερατούργημα να συ-
ζητηθεί στη Βουλή. 

Ας θυμηθούμε μερικές από τις 
σκέψεις του ΣτΕ, τις οποίες είχα-
με σχολιάσει λίγο καιρό μετά την 
έκδοσή της:

 «Για το ΣτΕ, η νομιμοποίηση 
κατοικιών στο δάσος αποτελεί 
ανυπέρβλητο εμπόδιο, δεδομέ-
νου ότι η οικοδόμηση στο δάσος 
δεν μπορεί να δικαιολογηθεί 
με την επίκληση του δημοσίου 
συμφέροντος, όπως γίνεται σε 
άλλες περιπτώσεις με αποτέλε-
σμα να νομιμοποιούνται καταπα-
τήσεις και ξεχερσώματα και να 
έχουν καταστραφεί εκατομμύρια 
στρέμματα δάσους και δασικών 
εκτάσεων.

Η διαπίστωσή μας αυτή δε 

στηρίζεται σε εικασίες, αλλά σε 
τοποθετήσεις που διατύπωσαν οι 
δικαστές στις γνώμες που συνο-
δεύουν τις αποφάσεις τους. Στην 
πρόσφατη απόφαση 685/2019 
της Ολομέλειας του ΣτΕ, που 
με συντριπτική πλειοψηφία (26 
προς 1) έκρινε αντισυνταγματι-
κές τις υπουργικές αποφάσεις 
με τις οποίες επιχειρήθηκε να 
νομιμοποιηθούν οι κακόφημες 
οικιστικές πυκνώσεις, η σκέψη 15 
αναφέρει μεταξύ άλλων:

“…Η συνταγματική υποχρέωση 
διαφύλαξης του εν γένει δασικού 
πλούτου της χώρας καθιστά κατ’ 
εξαίρεση μόνο επιτρεπτή τη με-
ταβολή της μορφής του δασικού 
χαρακτήρα εκτάσεων, τούτο δε 
εφόσον προέχει για την εθνική οι-
κονομία ή αγροτική εκμετάλλευση 
ή άλλη χρήση, επιβαλλομένη από 
λόγους δημοσίου συμφέροντος.

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

Με τη σκέψη 15 το ΣτΕ το-
νίζει ότι η καταπάτηση και το 
ξεχέρσωμα δασών για οικιστι-
κούς λόγους απαγορεύεται στο 
διηνεκές. Η σκέψη 10 της ίδιας 
απόφασης επισημαίνει ότι οι 

εξουσιοδοτικές διατάξεις για τις 
“οικιστικές πυκνώσεις“ έπρεπε 
να εκδοθούν, όχι με υπουργικές 
αποφάσεις, αλλά με Προεδρικό 
Διάταγμα. Εννοείται ότι αυτή η 
σκέψη λειτουργεί παράλληλα με 
τη σκέψη 15 και όχι σε αντιπαρα-
βολή. Η σκέψη 15, σύμφωνα με 
την οποία στα δάση δεν χωρεί 
αλλαγή χρήσης γης ώστε να χρη-
σιμοποιηθούν για οικιστικούς λό-
γους, δεν ξεπερνιέται με τίποτα, 
είναι θεμελιώδης. Αυτό ξεδιαλύ-
νεται στην ακροτελεύτεια σκέψη 
17 που αναφέρει:

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

Ο Χατζηδάκης και ο δικηγό-
ρος σύμβουλός του (σύμφωνα 
με πληροφορίες μας, έπαιξε 
κεντρικό ρόλο στη σύνταξη 
αυτού του τερατουργήματος) 
γνωρίζουν πολύ καλά, ότι η από-
φαση του ΣτΕ είναι ανυπέρβλητο 
εμπόδιο στο να νομιμοποιηθούν 
οι περιβόητες οικιστικές πυκνώ-
σεις. Γνωρίζουν ακόμη τη θέση 
του ΣτΕ, ότι και αν ακόμη επι-
χειρούνταν η νομιμοποίηση των 
οικιστικών πυκνώσεων με την 
έκδοση Προεδρικού Διατάγμα-
τος (ΠΔ), πάλι θα σκόνταφτε η 

απόπειρά τους στο ότι το ΠΔ δε 
θα μπορούσε να νομιμοποιήσει 
την κατασκευή παράνομων βιλών 
μέσα στο δάσος, γιατί απλά αυ-
τό απαγορεύεται από τα άρθρα 
24 και 117 του Συντάγματος και 
το ΣτΕ δεν μπορεί να δικαιολο-
γήσει την κατασκευή κατοικιών 
στο δάσος επικαλούμενο το 
δημόσιο συμφέρον, όπως κάνει 
εδώ και χρόνια με την παράνομη 
κατασκευή καπιταλιστικών επι-
χειρήσεων στο δάσος και στις 
δασικές εκτάσεις.

Αφού έτσι έχουν τα πράγμα-
τα, γιατί η κυβέρνηση επιμένει 
να νομιμοποιήσει τις οικιστι-
κές πυκνώσεις; Ας πάρουμε τα 
πράγματα με την σειρά, ξεκαθα-
ρίζοντας πρώτα ένα βασικό ζή-
τημα. Οι τριμελείς επιτροπές του 
ΣτΕ που εξετάζουν τα σχέδια ΠΔ 
δεν εξετάζουν τη συνταγματι-
κότητα των ρυθμίσεών τους, 
αλλά το αν ξεπερνούν τις εξου-
σιοδοτικές διατάξεις των νόμων 
οι οποίοι προβλέπουν την έκδοσή 
τους. Υπάρχει το ανυπέρβλητο 
εμπόδιο στους υπουργούς να 
νομοθετούν. Η μόνη που μπορεί 
να νομοθετεί είναι η Βουλή.

Αυτό δεν είναι δικό μας ιδεο-
λόγημα. Θα αναφέρουμε ένα πα-
ράδειγμα. Τον Γενάρη του 2013, 
το ΣτΕ -σε Ολομέλεια- μετά από 
9 χρόνια «επεξεργασίας» έβγαλε 
την ιστορική απόφαση 32, με την 
οποία αποδέχτηκε τον επιστημο-
νικό ορισμό του δάσους. Αυτή η 

απόφαση είναι ιστορική και γι’ 
αυτό είχαν κινητοποιηθεί όλοι οι 
μηχανισμοί του κράτους και πολ-
λοί από τους αρμόδιους υπηρε-
σιακούς παράγοντες για να μην 
εφαρμοστεί. Αν εφαρμοζόταν 
θα βοηθούσε στην προστασία 
του δασικού πλούτου της χώρας. 
Οσοι θέλουν να τη μελετήσουν 
μπορούν να τη βρουν στο https://
dasarxeio.com/wp-content/
uploads/2013/03/32_2013.pdf.

Η απόφαση αυτή του ΣτΕ 
ανατράπηκε με τις αντιδα-
σικές διατάξεις του ΠΔ του 
Μάρτη του 2016, που φέρει την 
υπογραφή του «οικολόγου» 
Ι. Τσιρώνη, τότε αναπληρωτή 
υπουργού Περιβάλλοντος. Αυ-
τό το ΠΔ (https://dasarxeio.
com/2016/04/01/30123/) ελέγ-
χθηκε από την τριμελή επιτροπή 
του ΣτΕ, παρά το γεγονός ότι 
ανέτρεπε την απόφαση 32 της 
Ολομέλειας του ΣτΕ. Αυτό συνέ-
βη, όχι επειδή έγινε κάποια παρα-
τυπία από την τριμελή επιτροπή 
του ΣτΕ, αλλά επειδή αυτές οι 
επιτροπές δεν έχουν την αρμο-
διότητα να κρίνουν τη συνταγμα-
τικότητα ή μη των σχεδίων ΠΔ.

Φυσικά, αν τότε γινόταν προ-
σφυγή στο ΣτΕ κατά του ΠΔ, θα 
ήταν άλλη η εξέλιξη των πραγ-
μάτων. Τώρα, είναι εκφρασμένη 
η βούληση στελεχών του ΔΣ της 
ΠΕΔΔΥ (Πανελλήνια Ενωση Δα-
σολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων) 
να προσφύγει η ΠΕΔΔΥ στο ΣτΕ 

κατά του νέου ΠΔ-τερατουργή-
ματος. Οπότε η τύχη του θα είναι 
η ίδια με αυτή των αποφάσεων 
των Σταθάκη και Φάμελλου, που 
κρίθηκαν αντισυνταγματικές από 
την Ολομέλεια του ΣτΕ σε μείζο-
να σύνθεση, με πλειοψηφία 26 
προς 1.

Στις διατάξεις του τελευταίου 
νομοσχεδίου των Σταθάκη και 
Φάμελλου ο Χατζηδάκης προσέ-
θεσε και διατάξεις για τα λεγόμε-
να πρόδηλα σφάλματα. Αυτές οι 
διατάξεις, που δεν έχουν καμία 
οργανική σχέση με τις οικιστι-
κές πυκνώσεις –δεδομένου ότι 
είναι προδήλως απόλυτο ότι οι 
οικιστικές πυκνώσεις είναι πα-
ράνομες- μας δημιουργούν την 
πεποίθηση, ότι αποβλέπουν στη 
νομιμοποίηση πολυτελών βιλών 
κάποιων «ημέτερων». Οπως έγινε 
με την περιβόητη τηλε-κατάρτιση 
των επιστημόνων, για να κονομή-
σουν κάποιοι «ημέτεροι» της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη.

Ο Χατζηδάκης επιμένει για 
τις οικιστικές πυκνώσεις, γιατί 
θέλει, για το διάστημα που θα 
μεσολαβήσει μέχρι τη στιγμή 
που το νέο ΠΔ θα προσβληθεί 
και θα ακυρωθεί από την Ολο-
μέλεια του ΣτΕ, να μην καταβά-
λουν οι ιδιοκτήτες των βιλών τα 
δύο πρόστιμα και να παγώσουν 
όλες οι ποινικές διώξεις.

Δυο λόγια για αυτόν το χρό-
νο. Μέσα σε τρεις μήνες από 
τη δημοσίευση του περιβαλλο-
ντοκτόνου νόμου 4865/2020, 
με απόφαση του υπουργού Πε-
ριβάλλοντος, δηλαδή του ίδιου 
του Χατζηδάκη, θα καθοριστούν 
η διαδικασία ανάθεσης, σύντα-
ξης, παραλαβής και έγκρισης των 
οικονομοτεχνικών μελετών, όσον 
αφορά τις οικιστικές πυκνώσεις. 
Δεν ορίζεται από τώρα πόσος θα 
είναι αυτός ο χρόνος.

Στη συνέχεια, μετά τη σύνταξη 
των οικονομοτεχνικών μελετών, 
θα ακολουθήσει η σύνταξη του 
σχεδίου ΠΔ. Ούτε για τη σύντα-
ξή του προβλέπεται πόσος θα 
είναι ο χρόνος, ούτε ακόμη πόσο 
χρόνο θα χρειαστεί η τριμελής 
επιτροπή του ΣτΕ για να ελέγξει 
το ΠΔ. Προβλέπεται μόνο, ότι έξι 
μήνες μετά από την έγκριση του 
ΠΔ θα μπορούν οι καταπατητές 
να υποβάλουν αίτηση και σε δύο 
μήνες να βγει η απόφαση.

Προσθέστε σ’ αυτούς τους 
χρόνους και το χρόνο που θα 
απαιτηθεί για την εκδίκαση της 
προσφυγής (της ΠΕΔΔΥ και όχι 
μόνο), τόσο σε επίπεδο Τμήματος 
όσο και σε επίπεδο Ολομέλειας 
του ΣτΕ, και θα αντιληφθείτε ότι 
ο Χατζηδάκης για μερικά χρόνια 
-και όχι μόνο για το χρόνο που θα 
μεσολαβήσει μέχρι τη διεξαγωγή 

των διπλών εκλογών- θα υπόσχε-
ται χάντρες και καθρεφτάκια σε 
πλούσιους και φτωχούς ιθαγε-
νείς, προκειμένου να τους απο-
σπάσει την ψήφο τους.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των 
ξεχερσωμάτων δασών και δα-
σικών εκτάσεων, έχουμε πολλά 
να πούμε, όμως ο χώρος μας 
επιβάλλει περιληπτικότητα. Θα 
επανέλθουμε όμως. 

Και γι’ αυτό το θέμα η προ-
σφυγή της ΠΕΔΔΥ εκδικάστηκε 
πρώτα στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ και 
βγήκε η απόφαση 645/3.4.2019, 
που είναι καταπέλτης κατά του 
ξεχερσώματος δασών και δασι-
κών εκτάσεων και σφράγισε την 
απαγόρευση της νομιμοποίησής 
τους. Ομως, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία για το ΣτΕ, 
όταν από ένα Τμήμα κρίνεται μια 
διοικητική πράξη αντισυνταγμα-
τική, η υπόθεση παραπέμπεται 
στην Ολομέλεια του ΣτΕ. Εκδι-
κάστηκε, λοιπόν, και στην Ολο-
μέλεια του ΣτΕ, που αποδέχτηκε 
την απόφαση του Τμήματος. Η 
απόφαση είναι η 710/2020, για 
την οποία το ίδιο το ΣτΕ δημοσι-
οποίησε μια περίληψη, όπως έχει 
καθιερωθεί. Η απόφαση καθαρο-
γράφεται.

Και με αυτή την απόφαση ο 
Χατζηδάκης έφαγε ένα ακόμη 
χαστούκι. Το μόνο που πέτυχε 
είναι να αναγκάσει την ΠΕΔΔΥ 
να κάνει νέα προσφυγή κατά της 
πρώτης διοικητικής πράξης που 
θα εκδοθεί για να νομιμοποι-
ηθούν ξεχερσωμένα δάση και 
δασικές εκτάσεις. 

Γεράσιμος Λιόντος

ΝΗΣΙ
Ρόδος
Κέρκυρα
Κως
Κεφαλλονιά
Χίος
Πάρος
Μύκονος
Λέσβος
Νάξος
Λήμνος
Ιθάκη
Λευκάδα
Ζάκυνθος
Σαλαμίνα

ΝΗΣΙ
Θάσος
Θήρα
Κάλυμνος
Σύρος
Ανδρος
Κέα-Κύθνος
Μήλος
Τήνος
Σποράδες
Σάμος
Κάρπαθος
Σπέτσες
Κύθηρα
Αγκίστρι

ΠΡΟΓΡ.
6
6
6
4
6
2
2
6
2
2
2
2
4
2

52

ΠΡΟΓΡ.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
2
4
2
2

34

ΠΗΡΑΝ
0
0
1
0
3
0
1
1
0
0
0
0
1
0
7

ΠΗΡΑΝ
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο
Χανιά
Ρέθυμνο
Λασίθι

ΠΡΟΓΡ.
12
8
4
4

28

ΠΗΡΑΝ
0
0
1
0
7

Με βάση τα στοιχεία του 
ΕΟΔΥ της 12ης Μάη, 

που δεν άλλαξαν μέχρι την 
Πέμπτη 14 Μάη, που γράφεται 
αυτό το σημείωμα, φτιάξαμε 
τρεις  πίνακες που αναφέρο-
νται στις προσλήψεις νοση-
λευτών και οδηγών που θα 
επανδρώσουν τις περιβόητες 
ΚΟΜΥ. Ο ένας πίνακας κα-
ταγράφει τις προσλήψεις για 
όλη την Ελλάδα, ο δεύτερος 
πίνακας καταγράφει τις προ-
σλήψεις μόνο για τα νησιά, 
πλην Κρήτης και ο τρίτος τους 
τέσσερις νομούς της Κρήτης.

Οσον αφορά το σύνολο 
της χώρας, με τις προσλήψεις 
που έχουν γίνει μπορούν να 
λειτουργήσουν 228 ΚΟΜΥ 
(έναντι των 500 που έχουν 
προγραμματιστεί)! Εννοείται 
πως αυτό μπορεί να γίνει το 
νωρίτερο στις 20 Μάη, όταν 
θα αρχίσουν να προμηθεύο-
νται τα μέσα προστασίας του 
προσωπικού. Ο σχετικός πίνα-
κας είναι πολύ μεγάλος και δεν 
τον δημοσιεύουμε για λόγους 
οικονομίας χώρου.

Από τον πίνακα για τα νησιά 
διαπιστώνουμε ότι, ενώ είχαν 
βάλει ως στόχο να στελεχώ-
σουν 86 ΚΟΜΥ, μπορούν μέχρι 
τώρα (14 Μάη) να στελεχώσουν 
μόνον 7!

Διαπιστώνουμε, ακόμη, ότι σε 
μεγάλα νησιά και με πολύ μεγά-
λη τουριστική κίνηση, όπως Ρό-
δος, Κέρκυρα, Λευκάδα, Σάμος 
δεν έχουν καμία ΚΟΜΥ ή έχουν 

μόνο μία! Θυμίζουμε ότι σχεδόν 
σε όλα τα νησιά το ΕΣΥ είναι 
στην ουσία ανύπαρκτο.

Και ενώ υπάρχει αυτή η πραγ-
ματικότητα και ο κίνδυνος να 
υπάρξουν κρούσματα κοροναϊ-
ού και εστίες μετάδοσης, η αδί-
στακτη κυβέρνηση, προκειμένου 
να κερδίσουν οι ξενοδόχοι κα-
πιταλιστές, προγραμματίζει  το 
άνοιγμα όλων των νησιών από 
τις 25 Μάη!  Γι’ αυτό λέμε ότι η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι και 

αδίστακτη και επικίνδυνη.
Από τον πίνακα που αφορά 

την Κρήτη διαπιστώνουμε ότι, 
ενώ είχαν προγραμματίσει να 
προσλάβουν νοσηλευτές και 
οδηγούς για να στελεχώσουν 
28 ΚΟΜΥ, μπορούν να στελε-
χώσουν μόνον 6! Παραπέρα, με 
την κατάσταση στην οποία βρί-
σκεται το ΕΣΥ στην Κρήτη δεν 
μπορεί να αντεπεξέλθει σε μια 
ενδεχόμενη εμφάνιση κρουσμά-
των κοροναϊού λόγω και αυτού 
του ανοίγματος. Και όμως, η κυ-
βέρνηση αποφάσισε να ανοίξει 
η Κρήτη από τη Δευτέρα 18 Μάη!

Μπαίνει το ερώτημα: Ο ελλη-
νικός λαός θα συνηγορήσει σ΄ 
αυτά τα επικίνδυνα ανοίγματα 
της κυβέρνησης Μητσοτάκη;

Αδίστακτη και επικίνδυνη κυβέρνηση

Φανερά εκνευρισμένη η Κεραμέ-
ως απάντησε με τη φράση «ούτε 

βήμα πίσω» στην κατακραυγή που έχει 
σηκωθεί από παντού για την τακτική 
«big brother» που θέλει να εφαρμόσει 
στα σχολεία.

Δεν ξέρει η κυρία, η μεγαλωμένη 
και σπουδαγμένη σε προστατευμένα 
περιβάλλοντα όπου συναγελάζονται 
τα μελλοντικά golden boys, ότι οι τσα-
μπουκάδες δεν περνούν ειδικά σε χώ-
ρους όπως η εκπαίδευση και ότι όσοι 
ακολούθησαν μια τέτοια πολιτική στο 
παρελθόν έσπασαν τα μούτρα τους;

Η Κεραμέως ήταν ευκνευρισμένη και 
για έναν άλλο ουσιαστικό λόγο: Επειδή 
και αυτή και ο κυβερνητικός εκπρόσω-
πος Πέτσας, συνελήφθησαν καταφανέ-
στατα ψευδόμενοι, όταν ισχυρίζονταν 
ότι έχουν τη γραπτή διαβεβαίωση της 
Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δε-
δομένων να προχωρήσουν στη βιντεο-
σκόπηση και απευθείας μετάδοση του 
μαθήματος στην τάξη στα παιδιά που 
βρίσκονταν στο σπίτι.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθη-
κε της ΔΟΕ με την Αρχή, αποκαλύφθη-
κε η αλήθεια και έπεσαν οι μάσκες.

Εδώ, βέβαια, οφείλουμε να ση-
μειώσουμε και το βρόμικο ρόλο της 
Αρχής (η οποία δημιουργήθηκε για 
να καλύπτει ουσιαστικά τις βρομιές 
καπιταλιστών και αστών πολιτικών με 
την επίκληση της μη αποκάλυψης των 
προσωπικών δεδομένων), που έδωσε 
απαντήσεις ως Πυθία, θέλοντας να 
προστατέψει από τον εξευτελισμό την 
υπουργό Παιδείας και την κυβέρνηση. 
Το υπογραμμίζουμε αυτό γιατί οι απα-
ντήσεις οφείλουν να είναι ξεκάθαρες 
και με νομικό τρόπο διατυπωμένες, 
εφόσον αναφέρονται σε νομικά κείμε-
να, όπως η σχετική (ν)τροπολογία της 
Κεραμέως.

Παρόλ’ αυτά οι ψευδέστατοι ισχυρι-
σμοί Κεραμέως-Πέτσα αποκαλύφθη-

καν, προκαλώντας οργή.
Ιδού τι ειπώθηκε στη συνάντηση με 

τη Διδασκαλική Ομοσπονδία:
«Πραγματοποιήθηκε σήμερα 

12/5/2020 συνάντηση αντιπροσω-
πείας του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με την πα-
ρουσία της νομικής του συμβούλου, 
με τον Πρόεδρο και μέλη της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (μέσω τηλεδιάσκεψης) στα 
γραφεία της Αρχής.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έθεσε τους προ-
βληματισμούς και τις αντιρρήσεις του 
σε σχέση με την τροπολογία που επι-
τρέπει τη ζωντανή  αναμετάδοση των 
μαθημάτων από τη σχολική τάξη.

Τέθηκε επίσης το ερώτημα εάν 
υπάρχει γραπτή θετική γνωμοδότηση 
της Αρχής προς το Υπουργείο Παιδεί-
ας. Οι απαντήσεις που έδωσαν ο Πρό-
εδρος και τα μέλη της Αρχής ήταν οι 
παρακάτω:

• Υπήρξε επικοινωνία με το Υπουργείο 
Παιδείας στη διάσταση του να δοθούν 
κατευθύνσεις από την Αρχή ως προς 
την τεχνική διατύπωση της διάταξης, 
σε σχέση με την πρόβλεψη υπεύθυνου 
επεξεργασίας, τη χρήση των δεδομέ-
νων και την αναγκαιότητα της πρόβλε-
ψης εκτίμησης αντικτύπου πριν την έκ-
δοση της προβλεπόμενης Υπουργικής 
Απόφασης.

• Αναφορικά με την αναμετάδοση 
των μαθημάτων τονίστηκε, εκ μέρους 
της Αρχής, ότι αυτό αποτελεί μια όλως 
εξαιρετική διαδικασία, που μπορεί να 
δικαιολογηθεί στα πλαίσια της τήρησης 
της αρχής της αναλογικότητας μόνο σε 
περιπτώσεις επιδημικών νόσων, όπως 
αυτή που ζήσαμε και πάντοτε υπό την 
προϋπόθεση της διασφάλισης των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
ατόμων που εμπλέκονται.

• Η εφαρμογή της διάταξης δεν 
μπορεί να γίνει πριν την έκδοση της 

Ψεύδη και τσαμπουκάδες
Υπουργικής Απόφασης, η οποία προϋ-
ποθέτει την έκδοση μιας σοβαρής και 
επιστημονικά τεκμηριωμένης εκτίμη-
σης αντικτύπου, που θα διασφαλίζει 
τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομέ-
νων, λαμβανομένου υπόψη και του 
γεγονότος ότι η επίμαχη διαδικασία, 
κατά την άποψη της Αρχής, ενέχει 
υψηλή επικινδυνότητα. Στο πλαίσιο 
της συζήτησης, εκτιμήθηκε ότι μια τέ-
τοιας έκτασης μελέτη δεν μπορεί να 
εκδοθεί σε χρονικό διάστημα μικρό-
τερο του ενός μηνός, στην καλύτερη 
των περιπτώσεων. Αντίστοιχες, δε, 
προσπάθειες στην Ισπανία και την Ιτα-
λία που ξεκίνησαν νωρίτερα δεν έχουν 
ακόμα εφαρμοστεί λόγω των πολλα-
πλών τεχνικών και νομικών προβλημά-
των που προέκυψαν.

• Λόγω της σοβαρότητας και της 
επικινδυνότητας, για τα δικαιώματα 
των εκπαιδευτικών και των ανήλικων 
μαθητών είναι αυτονόητο ότι απαιτεί-
ται διαβούλευση με τους εκπροσώπους 
των εκπαιδευτικών και των γονέων των 
μαθητών πριν την ολοκλήρωση της 
εκτίμησης αντικτύπου για την έκδοση 
της Υπουργικής Απόφασης.

• Σε περίπτωση που όλα τα παραπά-
νω δεν τηρηθούν, η Αρχή διατύπωσε 
τη θέση της ότι, ασκώντας στο ακέ-
ραιο τον θεσμικό της ρόλο, θα επιλη-
φθεί του δύσκολου αυτού ζητήματος 
είτε εφόσον ερωτηθεί από το Υπουρ-
γείο είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν 
προσφυγής των ενδιαφερομένων.

Συζητήθηκε, επίσης, το πρόβλημα 
που δημιουργεί η σύνδεση της υλοποί-
ησης της σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης με την υπό έκδοση Υπουρ-
γική Απόφαση στη διάσταση, του αν 
ενέχει νομικούς κινδύνους για τους εκ-
παιδευτικούς που την πραγματοποιούν. 
Από την πλευρά της Αρχής δηλώθηκε 
ότι τα ζητήματα αυτά αποτελούν αντι-
κείμενο μελέτης και επεξεργασίας για 
όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης κα-
θώς και ότι μέχρι και την έκδοση της 
Υπουργικής Απόφασης, οι εκπαιδευ-
τικοί που επιλέγουν να υλοποιούν τη 
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι 
για παραβιάσεις των διατάξεων περί 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
αφού εκτελούν εντολές που δίνονται 
από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο 
εξάλλου είναι και ο υπεύθυνος επεξερ-
γασίας» (από την ανακοίνωση της ΔΟΕ. 
Οι εμφάσεις δικές μας).

ΥΓ: Σε φιάσκο μετατρέπεται, όπως 
όλα δείχνουν, η «επιστροφή στην κα-
νονικότητα», όσον αφορά στην επανα-
λειτουργία των σχολείων. Σύμφωνα με 
όσα αναφέρει η ΟΛΜΕ και γράφτηκαν 
και στον  Τύπο (το in.gr δεν το χαρακτη-
ρίζει κανείς μη κυβερνητικό), την πρώτη 
ημέρα 11/5 μόνο το 50%-60% των μα-
θητών της Γ’ Λυκείου παρουσιάστηκε 
στα σχολεία (60% είπε η Κεραμέως). 
Πολλοί μαθητές, αφού υπέγραψαν τη 
σχετική αίτηση-δήλωση που απαιτείται 
για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές, 
στη συνέχεια αποχώρησαν και μόνο 
ένα 20%-30% παρέμεινε στο σχολείο.

Οι κολαούζοι σπεύδουν να δικαιολο-
γήσουν την κατάσταση με την επίκλη-
ση του επιχειρήματος ότι κάθε χρονιά 
συμβαίνει αυτό με τη Γ’ Λυκείου λίγο 
πριν τις πανελλαδικές. Σύμφωνοι, όμως 
οι αριθμοί των μαθητών που απουσιά-
ζουν είναι μικρότεροι. Σε κάθε περίπτω-
ση, τα στοιχεία θα είναι καθαρότερα 
την προσεχή Δευτέρα 18/11 όταν θα 
επιστρέψουν στα θρανία και οι άλλες 
τάξεις του Λυκείου και το Γυμνάσιο.

O λοιμωξιολόγος Τσιόδρας ομολογεί 
κυνικά ότι δεν έχουν στοιχεία γι’ 

αυτούς που επλήγησαν από τον κορο-
ναϊό και ανέρρωσαν! Κατά τα άλλα, 
προσπαθούν να μας πείσουν ότι κάνουν 
επιστημονική επιδημιολογική επιτήρη-
ση. 

Θυμίζουμε ότι ο Τσιόδρας με τον 
Κοντοζαμάνη ψεύδονται ξεδιάντροπα 
ανακοινώνοντας ότι κάνουν χιλιάδες 
μοριακά τεστ την ημέρα. Μόνο για το 
τριήμερο 11-13 Μάη ανακοίνωσαν ότι 
έκαναν 12.679 τεστ, όταν οι προμήθειές 
τους σε αντιδραστήρια είναι μόνο για 
1.000 τεστ την ημέρα! Κομπορρημο-
νούσαν στις «ενημερώσεις» που έκαναν 
μέχρι τις 12 Μάη, ότι εκτός των άλλων 
κάνουν και σοβαρή επιδημιολογική 
έρευνα στους ανθρώπους που έχουν 
πληγεί από τον κοροναϊό και έχουν 
αναρρώσει.

Γνωρίζαμε, ότι οι κεντρικοί μηχανι-
σμοί τους είναι μπαχαλοποιημένοι και 
έτσι δεν κάνουν καμία επιδημιολογική 
έρευνα, όχι μόνο για τις δομές των με-
ταναστών και των διάφορων ευπαθών 
ομάδων, αλλά ούτε και για τους αν-
θρώπους που επλήγησαν από τον κο-
ροναϊό και στη συνέχεια ανέρρωσαν!

Οταν εκδόθηκε η ΠΝΠ της 1ης Μάη 
του 2020, με αφορμή το εικοστό άρθρο 
της γράψαμε («Τα πάντα στα πόδια των 
καπιταλιστών-Αρμαγεδώνας για την ερ-
γατική τάξη») μεταξύ των άλλων:

«Ομολογία
Το εικοστό άρθρο της ΠΝΠ αναφέ-

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

1. Κατά την έναρξη λειτουργίας του 
Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον 
κορωνοϊό COVID-19 επιτρέπεται η 
ενημέρωσή του, μέσω της αναδρομικής 
χορήγησης δεδομένων προς την ΗΔΙΚΑ 
Α.Ε., τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση 
των χρηστών για σκοπούς ιχνηλάτησης, 
και αφορούν στο σύνολο των επιβεβαι-
ωμένων κρουσμάτων.

2. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.), στο πλαίσιο των 
σκοπών ιχνηλάτησης, δύναται να έχει 
πρόσβαση στα ακόλουθα δεδομένα ανα-
φορικά με την πορεία έκβασης των νο-
σηλευομένων: α) είδος κλίνης όπου νο-
σηλεύεται κάθε ασθενής (ΜΕΘ, ΜΑΦ, 
απλή) και τυχόν μεταβολές, καθώς και 
β) έκβαση της νοσηλείας (εξιτήριο λόγω 
ίασης ή θάνατος).

Μερικές σύντομες επισημάνσεις, 
σχολιάζοντας δύο βασικές διατάξεις 
αυτού του άρθρου.

Πρώτη επισήμανση. Ούτε είχαν ού-
τε έχουν ακόμα εικόνα για την πορεία 
έκβασης των νοσηλευόμενων που προ-
σβλήθηκαν από τον κοροναϊό. Τώρα πά-
νε να ενημερωθούν τόσο η ΗΔΙΚΑ ΑΕ 
όσο και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας!
Δεύτερη επισήμανση. Εάν δεν απο-

καλυπτόταν η εγκληματική τους ευθύ-
νη, καθώς δεν έκαναν επιδημιολογική 
έρευνα με μοριακά τεστ και τεστ αντι-
σωμάτων, δεν είχαν σκοπό να κάνουν 
ούτε καν αυτό. Αναγκάστηκαν να κά-
νουν τώρα επιδημιολογική έρευνα, συ-
μπεριλαμβάνοντας και μερικές ακόμα 
δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

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

Στις 12 Μάη, ο Τσιόδρας (ο λοιμω-
ξιολόγος που σύμφωνα με δική του 
δήλωση προσφέρει τις υπηρεσίες του 
στις κυβερνήσεις όλων των χρωμάτων) 
ομολογεί –σαν να μην τρέχει τίποτα- 
ότι δεν έγινε επιδημιολογική έρευνα 
στους νοσήσαντες από τον κοροναϊό 
που στη συνέχεια ανέρρωσαν. Χρειά-
στηκε να υποβληθούν δύο ερωτήσεις 
από δημοσιογράφους με παρεμφερές 
περιεχόμενο για να αναγκαστεί ο Τσιό-
δρας να απαντήσει, ότι δεν έγινε καμία 
επιδημιολογική έρευνα για τους νοσή-
σαντες που στη συνέχεια ανέρρωσαν. 
Παραθέτουμε τη δεύτερη ερώτηση και 
την απάντηση του Τσιόδρα:

«Ρ. ΜΕΛΑ: Κύριε Τσιόδρα, σύμφω-

να με τα στοιχεία που έχετε στη διά-
θεσή σας από το μητρώο ασθενών με 
COVID-19, οι ασθενείς που έχουν γίνει 
καλά σε ποια κατάσταση είναι σήμερα; 
Εχουν παρουσιάσει κάποια νευρολογικά 
ή άλλα προβλήματα; Ο ιός έχει αφήσει 
κάποιες βλάβες στον οργανισμό τους; 
Και αν ναι, ποιες είναι αυτές; Διορθώνο-
νται ή είναι μόνιμες;

Σ. ΤΣΙΟΔΡΑΣ: Ναι, δεν έχουμε 
δεδομένα συστηματικά τα οποία να 
αφορούν τους ανθρώπους οι οποίοι 
ανέρρωσαν σχετικά με τις επιπλοκές 
τους. Υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο 
αυτή τη στιγμή, μια τεράστια ερευνητι-
κή προσπάθεια η οποία θα ξεκινήσει 
και στην Ελλάδα, να καταγράψουμε 
αυτούς τους ανθρώπους και να δούμε 
εάν τους άφησε κάποια υπολείμματα 
ο ιός, όπως τα υπολείμματα στα οποία 
αναφέρεται η δημοσιογράφος, τα νευ-
ρολογικά υπολείμματα, τα μυοσκελετι-
κά υπολείμματα, καταστάσεις οι οποίες 
απαιτούν φυσιοθεραπεία, προβλήματα 
σε άλλα συστήματα του οργανισμού, πα-
ραδείγματος χάριν για τη θέση με την 
οποία αερίζονται οι ασθενείς οι οποίοι 
διασωληνώνονται στις μονάδες. Εχει 
υποτεθεί ότι μπορεί να επηρεάσει την 
οπτική τους οξύτητα.

Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα 
το δούμε στο άμεσο μέλλον με προοπτι-
κή παρακολούθηση. Εχει μεγάλη σημα-
σία για τους σοβαρά αρρώστους, παρά 
για αυτούς που ήταν ελαφρά άρρωστοι 

και ήταν εκτός νοσοκομείου. Αυτοί θα 
έχουν πολύ λιγότερα υπολείμματα.

Και θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια 
συστηματική καταγραφή αυτών των 
“επιπλοκών“, αλλά και των αδυναμιών 
που αφήνει σε όλα τα επίπεδα ο ιός, 
μεταξύ των οποίων βέβαια και το ψυχο-
λογικό και πνευματικό στρες, το οποίο 
αξιολογείται από ειδική ομάδα ελλήνων 
επιστημόνων και έχω ήδη δει κάποια δη-
μοσιεύματα.

Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. 
Πρέπει να γίνει, είναι νωρίς ακόμα και 
θα αφορά κυρίως ασθενείς με σοβαρή 
νόσο, ασθενείς που διασωληνώθηκαν 
και νοσηλεύτηκαν στις ΜΕΘ» (η έμφα-
ση δική μας).

 Αφού δεν έχει εικόνα για τους 
νοσήσαντες από τον κοροναϊό, πώς 
θα μπορούσε ως τώρα να κάνει συ-
ντονισμένα μοριακά τεστ και τεστ 
αντισωμάτων; Γι’ αυτό σκαρφίστηκε 
το επιχείρημα ότι δήθεν δεν υπάρχουν 
αξιόπιστα (πιστοποιημένα) τεστ αντι-
σωμάτων! 

Η αποκαλυπτική αυτή ομολογία από 
έναν επιστήμονα που δεν υπηρετεί την 
επιστήμη και τη δημόσια υγεία, αλλά 
τα σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη, που στοχεύουν στην προώθηση των 
συμφερόντων της αστικής τάξης, μας 
επιβάλλει να φωνάξουμε πιο δυνατά: 
μαζικά και συντονισμένα μοριακά 
τεστ και τεστ αντισωμάτων τώρα.

Ομολογία Τσιόδρα: Δεν έχουμε στοιχεία για τους ασθενείς 
που νόσησαν και ανέρρωσαν!

Οικιστικές πυκνώσεις – παράνομα ξεχερσώματα δασών

Ο Χατζηδάκης θα πάθει ό,τι έπαθαν Σταθάκης-Φάμελλος
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Επ΄ευκαιρία της πανδημίας 
του κοροναϊού, κυβέρνηση και 

υπουργείο Παιδείας αποφάσισαν να 
εξοντώσουν μαζί μαθητές και εκπαι-
δευτικούς, προωθώντας το πολυνομο-
σχέδιο-έκτρωμα.

Απίστευτη ένταση των ταξικών 
φραγμών που πετσοκόβουν ελπίδες 
και όνειρα από το Γυμνάσιο και φρά-
ζουν την είσοδο στο Πανεπιστήμιο, 
νέα Μνημόνια που ήδη εφαρμόζονται 
και θα συμπληρωθούν με νέα μέτρα 
σε μισθούς και συντάξεις. Ολα για το 
κεφάλαιο, όλα για τη διαιώνιση του 
αστικού συστήματος.

Τα μέτρα σε εκπαίδευση και κοινω-
νία τρομοκρατούν και ταυτόχρονα 
απαιτούν πειθάρχηση και υποταγή.

Ο δρόμος για την πειθάρχηση των 
εκπαιδευτικών είναι μεθοδικά στρω-
μένος. Πρώτα «αυτοαξιολόγηση» σχο-
λικής μονάδας πίσω από τον «αθώο» 
«προγραμματισμό και αποτίμηση του 
εκπαιδευτικού έργου», ώστε να απο-
κτηθεί «κουλτούρα αξιολόγησης» 
(το δρόμο τον έδειξαν οι συριζαίοι, 
γι’ αυτό και βάση αποτελεί ο νόμος 
4547/2018), στη συνέχεια εξωτερική 
αξιολόγηση σχολείων και έπεται η 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Ολα 
θα ΄χουν τελειώσει ως το 2021 λένε 
οι «άριστοι». Υπολογίζουν «χωρίς τον 
ξενοδόχο», τη μαχόμενη εκπαίδευση 
που θα ακυρώσει στην πράξη τα σχέ-
διά τους, όπως και στο παρελθόν.

Η μεθόδευση
u Κάθε αρχή της σχολικής χρονιάς 

(το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου) ο 
σύλλογος διδασκόντων σε ειδική συ-
νεδρίαση καταρτίζει τον «προγραμ-
ματισμό του εκπαιδευτικού έργου», τις 
δράσεις και τα ερευνητικά προγράμ-
ματα που απαιτούνται.

Δεν πρόκειται για τίποτε φοβερές 
τομές στα εκπαιδευτικά πράγματα. 
Πρόκειται για καταμερισμό των ξεχω-
ριστών δραστηριοτήτων που αναλαμ-
βάνουν οι εκπαιδευτικοί πέρα από 
το διδακτικό τους έργο μέσα στην 
τάξη, επισκέψεις με εκπαιδευτικό 
περιεχόμενο π.χ. σε μουσεία, παρα-
κολούθηση θεατρικών παραστάσεων, 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων, 
προγραμμάτων υγείας, κ.λπ. που κα-
τά κανόνα προσφέρονται από ομάδες 
ιδιωτών, ΜΚΟ κ.ά. με τη συμμετοχή 
της «τσέπης» των γονιών. Ολα τα 
παραπάνω πραγματοποιούνταν ως 
τώρα. Η διαφορά είναι ότι τώρα τα 
σχολεία (κυρίως οι Διευθυντές) θα 
επιδοθούν σε αγώνα δρόμου και για 
την «αξιοποίηση» πρόσθετων πόρων 
«από τρίτους» και ότι όλα αυτά θα κα-
ταγράφονται, θα ελέγχονται από τους 
ανωτέρω και θα αποτελούν κριτήρια 
αξιολόγησης της σχολικής μονάδας 
και εμμέσως των εκπαιδευτικών της.

Αυτό το νόημα, έχουν οι επισημάν-
σεις ότι «λαμβάνονται υπόψη... ιδίως 
η απολογιστική έκθεση εσωτερικής 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 
της σχολικής μονάδας του προηγού-
μενου σχολικού έτους και οι παρα-
τηρήσεις, προτάσεις και εκθέσεις 
της εξωτερικής αξιολόγησής της,... 
καθώς και οι απόψεις του Σχολικού 
Συμβουλίου για θέματα που εντάσσο-
νται στις αρμοδιότητές του, το οποίο 
οφείλει να έχει προηγουμένως συ-
γκληθεί για τον λόγο αυτό».

Υπενθυμίζουμε ότι στο Σχολικό 
Συμβούλιο συμμετέχουν το ΔΣ του 
συλλόγου γονέων και εκπρόσωπος 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, 
γονείς και δημαρχαίοι έχουν λόγο 

στην αξιολόγηση του σχολείου και 
των δασκάλων του. Τα voucher (κου-
πόνια για την αγορά «υπηρεσιών» εκ-
παίδευσης από τους γονείς) δεν είναι 
απλώς ένα σενάριο επιστημονικής 
φαντασίας. Τα θεμέλια για την κατη-
γοριοποίηση των σχολείων μπαίνουν 
από τώρα.

u Ο «προγραμματισμός του εκπαι-
δευτικού έργου» γίνεται υπό αυστη-
ρή επιτήρηση. Γι’ αυτό «σε αυτήν την 
ειδική συνεδρίαση ο σύλλογος διδα-
σκόντων δύναται να καλεί στελέχη 
του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαι-
δευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), 
του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμ-
βουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), 
του Κέντρου Εκπαίδευσης για την 
Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και του Ινστιτού-
του Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), 
καθώς και μέλη Διδακτικού – Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Α.Ε.Ι.) και στελέχη εποπτευόμενων 
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων φορέων».

Κοντολογίς, όλη η ιεραρχική πυρα-
μίδα της εκπαίδευσης «δύναται» να 
είναι παρούσα. Αλήθεια, σε διαφο-
ρετική περίπτωση, πώς θα χαρακτηρί-
ζονται τα σχολεία που δε θα πάρουν 
την πρωτοβουλία να καλέσουν όλους 
αυτούς τους «ιθύνοντες»;

u Η συστηματική παρακολούθηση 
της πορείας πραγματοποίησης του 
«προγραμματισμού» γίνεται καθόλη 
τη διάρκεια του σχολικού έτους, με 
τις συνεδριάσεις να γίνονται «τουλά-
χιστον μία φορά ανά δίμηνο». Αγχος, 
λοιπόν και επιτήρηση γιατί στο τέλος 
γίνεται η «αποτίμηση» και καραδοκεί 
η αξιολόγηση.

u Στους εκπαιδευτικούς δεν πέ-
φτει μόνο το άγρυπνο μάτι του Διευ-
θυντή, αλλά ο έλεγχος επιτυγχάνεται 
και μέσω της ένταξής τους σε ομάδες 
(«κράτα με να σε κρατώ» ή «οφθαλ-
μόν αντί οφθαλμού»). Το νομοσχέδιο 
προβλέπει τα εξής:

«Υπό την επίβλεψη του Διευθυντή 
κάθε σχολικής μονάδας, συγκρο-
τούνται, επίσης, ομάδες δράσεων, 
κοινού ενδιαφέροντος, σε κάθε μία 
από τις οποίες συμμετέχουν δύο έως 
και πέντε εκπαιδευτικοί. Σκοπός των 
ομάδων αυτών είναι η οργάνωση και 
η διεξαγωγή εκπαιδευτικών δράσεων 
που αποβλέπουν στην επαγγελματι-
κή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και 
εστιάζουν κυρίως στην αναβάθμιση 
εκπαιδευτικών παραμέτρων της παι-
δαγωγικής, διδακτικής, μαθησιακής 
και αξιολογικής λειτουργίας, όπως 
αυτές διαμορφώνονται σε αυθεντικές 
συνθήκες σχολικής τάξης, καθώς και 
στην αναβάθμιση παραμέτρων του 
πλαισίου των σχέσεων, των ρόλων, 
των εμπειριών, των ενδιαφερόντων 
και του ψυχολογικού κλίματος της 
σχολικής τάξης, εντός των οποίων 
αναπτύσσονται οι παραπάνω λειτουρ-
γίες».

u Η ένταξη στις ομάδες δε δια-
σφαλίζει μόνο το γεγονός να μην 
ξεφύγει «κανένα πρόβατο από το 
μαντρί», αλλά αποτελεί και στοιχείο 
ατομικής αξιολόγησης. Εξ ου και η 
πρόβλεψη: «Στο τέλος του διδακτικού 

έτους, οι εκπαιδευτικοί που συμμετεί-
χαν σε ομάδες δράσεων επαγγελμα-
τικής ανάπτυξης δύνανται να υποβά-
λουν αίτηση για την έκδοση σχετικής 
βεβαίωσης για τη συμμετοχή τους 
στις εν λόγω ομαδικές δράσεις. Τη 
βεβαίωση αυτή χορηγούν από κοινού 
ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας 
και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Ερ-
γου, που επόπτευσαν, υποστήριξαν 
και συντόνισαν τις δράσεις». Η επιλο-
γή του Διευθυντή και του Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού Εργου (νέα ονομασία 
του Σχολικού Συμβούλου) έχει το νό-
ημά της. Και οι δύο αποτελούν τους 
παράγοντες που επιφορτίζονται με 
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
(διοικητική και επιστημονική-παιδα-
γωγική αξιολόγηση).

u Ο «προγραμματισμός του εκπαι-
δευτικού έργου» δεν είναι μια «εσωτε-
ρική διαδικασία» για τη βελτίωση του 
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου 
μέσω του αναστοχασμού, όπως υπο-
κριτικά αναφέρουν οι θιασώτες της 
αξιολόγησης. 

Πίσω από τη βιτρίνα και τα αθώα 
λογάκια κρύβεται ο τιμωρητικός χα-
ρακτήρας. Εξ ου και η δημοσιοποίη-
ση του προγραμματισμού, ώστε σε 
αυτόν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο 
όλη η εκπαιδευτική και διοικητική ιε-
ραρχία, αλλά και οι γονείς, η γειτονιά 
και ο «κάθε πικραμένος». Αλληλοσπα-
ραγμός, λοιπόν και σκληρός ανταγω-
νισμός για το ποιο σχολείο κάνει τους 
«σούπερ» προγραμματισμούς. Βάσει 
αυτών θα γίνεται και η κατάταξη των 
σχολείων σε κατηγορίες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει χαρα-
κτηριστικά: Ο προγραμματισμός 
αποτυπώνεται σε έκθεση, η οποία 
«καταχωρίζεται στα πρακτικά της 
σχετικής συνεδρίασης του συλλόγου 
διδασκόντων και αναρτάται αμελλητί, 
με ευθύνη της Διεύθυνσης του σχο-
λείου, κατά τα κύρια σημεία της στην 
ιστοσελίδα κάθε σχολικής μονάδας, 
καθώς και στο σύνολό της σε ειδική 
ηλεκτρονική εφαρμογή, την ανάπτυξη 
και λειτουργία της οποίας αναλαμβά-
νει το Ι.Ε.Π. και στην οποία έχουν πρό-
σβαση τα εμπλεκόμενα στελέχη της 
εκπαιδευτικής ιεραρχίας, το Ι.Ε.Π. 
και η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότη-
τας στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».

u Για να μην υπάρχουν «παρα-
στρατήματα» και «αυτοσχεδιασμοί» 
από τους συλλόγους διδασκόντων, 
κυρίως ως προς τις κατευθύνσεις 

και τα ενδιαφέροντα που πρέπει να 
καλλιεργήσουν στους μαθητές, σύμ-
φωνα με τους στόχους του αστικού 
σχολείου, προβλέπεται ο καθορισμός 
-με απόφαση του υπουργού Παιδεί-
ας- των θεματικών αξόνων, των σχε-
διαζόμενων δράσεων, των τρόπων 
προσέγγισής τους, ο τύπος και το ειδι-
κότερο περιεχόμενο της έκθεσης του 
προγραμματισμού. Ολα αυτά ύστερα 
από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και 
του Ι.Ε.Π. 

u Η «Αυτοαξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού έργου των σχολικών μονά-
δων» πραγματοποιείται στο τέλος 
κάθε σχολικής χρονιάς. Λόγο έχουν 
και πάλι ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού 
Εργου και το Σχολικό Συμβούλιο (γο-
νείς, τοπική αυτοδιοίκηση).

Συντάσσεται «ετήσια απολογιστι-
κή έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης 
του έργου της σχολικής μονάδας», 
στην οποία «αναφέρονται ιδίως οι 
τομείς που αποτέλεσαν αντικείμενο 
εστίασης, οι στόχοι που είχαν τεθεί, 
καθώς και τα αντίστοιχα κριτήρια και 
οι συνοδευτικοί ποιοτικοί δείκτες, 
περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις 
βελτίωσης της λειτουργικότητας της 
σχολικής μονάδας που σχεδιάσθηκαν, 
οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κα-
τά την υλοποίηση και οι τρόποι με τους 
οποίους αυτές αντιμετωπίστηκαν. 
Επίσης, παρατίθενται οι ομάδες που 
συγκροτήθηκαν για τη διαμόρφωση 
δράσεων επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης... Τέλος, παρουσιάζεται τεκμηρι-
ωμένα ο βαθμός επίτευξης».

«Η ετήσια απολογιστική έκθεση του 
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής 
μονάδας καταχωρίζεται στα πρακτικά 
της σχετικής συνεδρίασης του συλ-
λόγου διδασκόντων και αναρτάται 
αμελλητί και πάντως πριν την έναρξη 
των θερινών διακοπών, με ευθύνη της 
Διεύθυνσης του σχολείου, κατά τα κύ-
ρια σημεία της στην ιστοσελίδα κάθε 
σχολικής μονάδας, καθώς και στο 
σύνολό της στην ειδική ηλεκτρονική 
εφαρμογή της παρ.9 του άρθρου 47».

«Οι θεματικοί άξονες αναφοράς της 
αξιολόγησης, καθώς και ο τύπος και 
το ειδικότερο περιεχόμενο της απολο-
γιστικής έκθεσης δύναται να καθορί-
ζονται με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της 
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π.».

u Η ΝΔ βιάζεται και δεν ακολου-
θεί τη λάου-λάου τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. 

Δεν κρύβει τις προθέσεις της, όπως 
κάθε δεξιό, νεοφιλελεύθερο κόμμα 
που σέβεται τον εαυτό του, κυβερνώ-
ντας με πυγμή, χωρίς τόσο την ανά-
γκη δημαγωγικών  φιοριτούρων.

Προβλέπεται, λοιπόν, και η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου των σχολικών μονάδων, η οποία 
θα ακολουθεί την παρακάτω διαδρο-
μή:

1. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού 
Εργου αφού λάβουν γνώση του πε-
ριεχομένου της έκθεσης του ετήσιου 
προγραμματισμού του εκπαιδευτικού 
έργου και της απολογιστικής έκθεσης 
«διατυπώνουν επ’ αυτών παρατηρή-
σεις, καθώς και προτάσεις» τις οποί-
ες ο σύλλογος διδασκόντων πρέπει 
(στην πραγματικότητα είναι υποχρεω-
μένος) να πάρει υπόψη του στον προ-
γραμματισμό της επόμενης χρονιάς.

Κάθε ελέγχων, όμως, είναι και 
ελεγχόμενος από τους αμέσως προϊ-
στάμενους στη διοικητική πυραμίδα. 
Στην κεφαλή της πυραμίδας είναι ο 
υπουργός Παιδείας, δηλαδή η κυ-
βέρνηση που εκφράζει τα συλλογικά 
συμφέροντα της αστικής τάξης, όπως 
αυτά εξειδικεύονται κάθε φορά στην 
εκπαίδευση.

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Ερ-
γου οφείλει να είναι αυστηρός και 
αμείλικτος αν θέλει να κρατήσει τη 
θέση του. Και αν τώρα οι «προτάσεις» 
του έχουν «συμβουλευτικό» τάχα χα-
ρακτήρα, αύριο μεθαύριο θα έχουν 
ξεκάθαρα το χαρακτήρα εντολής. «Οι 
παρατηρήσεις και προτάσεις αυτές 
αναρτώνται αμελλητί στην ιστοσελίδα 
του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., χωρίς αναφορές 
σε συγκεκριμένα σχολεία, καθώς και 
στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή 
της παρ. 9 του άρθρου 47».

2. «Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπό-
ψη τις ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις 
των σχολικών μονάδων, συντάσσει 
συνολική έκθεση εξωτερικής αξιο-
λόγησης για τη διαδικασία του προ-
γραμματισμού και της αξιολόγησης 
του εκπαιδευτικού έργου των σχολι-
κών μονάδων της οικείας Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, το 
αργότερο μέχρι τη λήξη του σχολικού 
έτους, την οποία αναρτά εγκαίρως 
στην ιστοσελίδα του και στην ειδική 
ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 9 
του άρθρου 47».

3. «Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αξιοποιεί το 
περιεχόμενο της ανωτέρω ειδικής 
ηλεκτρονικής εφαρμογής σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με 
εστίαση κυρίως στις εκθέσεις εξω-
τερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., 
προκειμένου: α) να εισηγείται προς 
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων τρόπους βελτίωσης των δια-
δικασιών του συλλογικού προγραμ-
ματισμού και της αξιολόγησης του 
έργου των σχολικών μονάδων και β) 
να συντάσσει εκθέσεις με γενικές πα-
ρατηρήσεις... επί των εκθέσεων εξω-
τερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., 
τις οποίες αναρτά στην ιστοσελίδα 
της και στην ειδική ηλεκτρονική 
εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 47. 
Για τα θέματα αυτά η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. 
συνεργάζεται με τους κατά περίπτω-
ση αρμόδιους Συντονιστές Εκπαιδευ-
τικού Εργου, καθώς και με το Ι.Ε.Π.».

4. «Το Ι.Ε.Π. αξιοποιεί το περιεχόμε-
νο της ανωτέρω ειδικής ηλεκτρονικής 
εφαρμογής σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο... και εισηγείται 
σχετικά στον Υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με 
την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., στις περιπτώσεις 

Ο δρόμος για την 
πειθάρχηση
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που αυτό κρίνεται αναγκαίο».
u Ο στενός κορσές που 

φτιάχνεται για τις σχολικές 
μονάδες και τους υπηρετού-
ντες σε αυτές εκπαιδευτικούς 
έχει και συνέχεια. Στη λογική 
των «ομάδων δράσεων», που 
συγκροτούνται στο πλαίσιο 
ενός σχολείου, ορίζονται και 
«ομάδες όμορων σχολείων», 
στις οποίες οι σχολικές μονά-
δες εκπροσωπούνται με το Δι-
ευθυντή και τον Υποδιευθυντή.

«Οι εκπρόσωποι των σχολι-
κών μονάδων της συνεργαζό-
μενης ομάδας σχολείων πραγ-
ματοποιούν τουλάχιστον τρεις 
(3) συσκέψεις στη διάρκεια του 
διδακτικού έτους,... κατά τις 
οποίες ανταλλάσσουν εμπει-
ρίες, προτάσεις, καλές πρα-
κτικές και προβληματισμούς 
γύρω από την ανάπτυξη πρω-
τοβουλιών και δράσεων».

Το παραπάνω ασφυκτικό 
πλαίσιο επιτήρησης, ο κατα-
σταλτικός χαρακτήρας έχουν 
και κερασάκι στην τούρτα. 
Είναι ο «Εσωτερικός Κανονι-
σμός Λειτουργίας σχολικών 
μονάδων». Στη σύνταξή του 
έχουν λόγο και γονείς και δη-
μαρχαίοι και εγκρίνεται από 
τον Συντονιστή Εκπαιδευτι-
κού Εργου και τον Διευθυντή 
Εκπαίδευσης.

Προκειμένου να διασφαλι-
στεί ο απόλυτος έλεγχος προ-
βλέπεται η έκδοση «πρότυπου 
κανονισμού λειτουργίας» με 
απόφαση του υπουργού Παι-
δείας μετά από εισήγηση του 
Ι.Ε.Π. 

Με αυτόν «προσδιορίζο-
νται οι άξονες αναφοράς και 
ειδικότεροι κανόνες σχετικά 
με την οργάνωση και λειτουρ-
γία της σχολικής μονάδας, τη 
συνεργασία με τους γονείς 
και κηδεμόνες και τους συλ-
λόγους τους καθώς και με τα 
μαθητικά συμβούλια, θέματα 
συμπεριφοράς των μαθητών 
και μαθητριών και αρμονικής 
συνεργασίας μεταξύ των μελών 
της σχολικής μονάδας εν γένει, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα».

Τέλος, όσον αφορά στην 
ατομική αξιολόγηση των εκ-
παιδευτικών , στο πολυνομο-
σχέδιο δεν γίνεται σχετική 
μνεία. Είναι το επόμενο βήμα, 
σύμφωνα με τις δηλώσεις Κε-
ραμέως και τον προγραμματι-
σμό του υπουργείου Παιδείας, 
που ανακοινώθηκε κατά την 
παρουσίαση του πολυνομο-
σχέδιου στους εκπαιδευτι-
κούς συντάκτες: «Εντός του 
2020 προβλέπεται η σύνταξη 
του ΠΔ για την αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών». Είναι δε σί-
γουρο ότι το περιεχόμενό του 
δεν θα διαφέρει από αυτό του 
ΠΔ 152/2013 (περισσότερα 
στο άρθρο «Πολυνομοσχέδιο 
υπουργείου Παιδείας: Αντι-
εκπαιδευτική επίθεση άνευ 
προηγουμένου» - http://www.
eksegersi.gr/Επικαιρότη-
τα/35543.Πολυνομοσχέδιο-
υπουργείου-Παιδείας) (όλες 
οι εμφάσεις δικές μας).

Γιούλα Γκεσούλη

Ακόμη και η συνδικαλιστική γραφειοκρατία 
«ανέβηκε στα κάγκελα»

Στις 13 του Μάη οργανώ-
θηκε πανεκπαιδευτικό 

συλλαλητήριο από ΟΛΜΕ 
και ΔΟΕ στα Προπύλαια. Το 
συλλαλητήριο στηριζόταν και 
από την ΑΔΕΔΥ. Στην ατζέντα, 
εκτός από την αντίθεση στο 
«άνοιγμα των σχολείων χωρίς 
να έχουν ληφθεί τα απαραί-
τητα μέτρα προστασίας της 
υγείας και της ζωής μαθητών 
και εκπαιδευτικών», προστέ-
θηκαν το αντιεκπαιδευτικό 
πολυνομοσχέδιο και η ψήφιση 
(ν)τροπολογίας για τη «ζωντα-
νή μετάδοση του μαθήματος, 
παραβιάζοντας τα προσωπικά 
δεδομένα ανηλίκων μαθητών 
και εκπαιδευτικών καθώς και 
τις αρχές που διέπουν την ίδια 
την παιδαγωγική διαδικασία».

Η εγκληματική πολιτική της 
κυβέρνησης και του υπουρ-
γείου Παιδείας είναι τέτοιας 
έκτασης και τόσης έντασης, 
που ακόμη και η συνδικαλιστι-
κή γραφειοκρατία δε μπορεί 
να μείνει με σταυρωμένα τα 
χέρια, αν θέλει να υπηρετήσει 
το ρόλο της, ανάσχεσης των 
κραδασμών που αναπόφευκτα 
δημιουργούνται μέσα στην εκ-
παιδευτική κοινότητα.

Ειδικά η ΟΛΜΕ, καθώς η 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
δέχεται πρώτη τη σφοδρή 
αντιεκπαιδευτική επίθεση 
(εκτός από το πολυνομοσχέδιο 
που αφορά όλους), εξέδωσε 
μια «σκληρή» για τα δεδομένα 
και τα ήθη των αστογραφειο-
κρατών, ανακοίνωση.

Ιδού χαρακτηριστικά απο-
σπάσματα:

«Η εκπαιδευτική κοινότητα 

πρώτη φορά αντιμετωπίζει 
τέτοια απαξίωση και αντιδη-
μοκρατικότητα από υπουργό 
Παιδείας. Η υπουργός, αν και 
νομικός, δε φαίνεται να συ-
γκινείται ιδιαιτέρως από όσα 
προστάζει το Σύνταγμα, οι 
νόμοι και οι παγκόσμια απο-
δεκτές δημοκρατικές αξίες.

Σε καμία νομοθετική πρωτο-
βουλία της δεν υπήρξε κανένας 
θεσμικός διάλογος με τους 
κοινωνικούς φορείς, κατεδα-

φίζοντας κάθε δημοκρατικό 
κεκτημένο. Κανένα νομοσχέδιο 
δεν δόθηκε στις εκπαιδευτικές 
ομοσπονδίες για διαβούλευση. 
Εκπαιδευτικοί και γονείς μαθαί-
νουμε τα νομοσχέδια από «δι-
αρροές» σε ΜΜΕ ή κατόπιν της 
κατάθεσής τους.

 Αντί να προχωρήσει σε δι-
άλογο με τους δημοκρατικά 
εκλεγμένους εκπροσώπους 
της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
επιδίδεται σε επικοινωνιακές 

δηλώσεις χωρίς ουσιαστικά 
επιχειρήματα και νομοθετεί 
χωρίς έλεγχο κάθε νεοφιλε-
λεύθερη ρύθμιση που διαλύει 
τη δημόσια εκπαίδευση. Την 
ίδια ώρα βάζει σε κίνδυνο την 
υγεία εκπαιδευτικών, μαθη-
τών και των οικογενειών τους, 
αγνοώντας ή και διαστρεβλώ-
νοντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ 
και του ΠΟΥ. Και όλα αυτά έχο-
ντας την αμέριστη στήριξη των 
‘’παπαγάλων’’ των συστημικών 
ΜΜΕ, που όλως τυχαίως εδώ 
και καιρό κατασυκοφαντούν 
τους εκπαιδευτικούς και τις 
ομοσπονδίες τους.

Η πρώτη της αντιδημοκρα-
τική νομοθέτηση, χωρίς φυ-
σικά να προηγηθεί διάλογος, 
αφορούσε στην απαράδεκτη 
εξίσωση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των αποφοίτων 
ιδιωτικών κολεγίων με τους 
αποφοίτους των δημόσιων 
πανεπιστημίων, που παραβι-
άζει ευθέως το άρθρο 16 του 
Συντάγματος. Επικαλείτο μάλι-
στα μία ευρωπαϊκή οδηγία, την 
οποία παρότι την ζήτησαν και οι 
εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και 
κόμματα της αντιπολίτευσης 
κατά τη συζήτηση στη Βουλή, 
ουδέποτε την φανέρωσε.

Συνέχισε το αντιδημοκρα-
τικό της ολίσθημα, καταθέτο-
ντας προς διαβούλευση ένα 
άκρως αντιεκπαιδευτικό νο-
μοσχέδιο, εν μέσω πανδημίας, 
με τα σχολεία κλειστά, τη Βου-
λή να υπολειτουργεί, τις συνα-
θροίσεις να απαγορεύονται, 
την πολιτική επιστράτευση να 
επαναφέρεται κα τα σωματεία 
να μην μπορούν να κάνουν ού-

τε γενικές συνελεύσεις... 
...Τελευταίο επεισόδιο του 

αντιδημοκρατικού κατρακυλί-
σματος της υπουργού η αντι-
συνταγματική και καθ’όλα 
αυθαίρετη, απαράδεκτη και 
αιφνιδιαστική τροπολογία 
στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο 
του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, με την οποία  
προσπαθεί να στήσει, εν μέ-
σω πανδημίας, Οργουελιανό 
περιβάλλον στα σχολεία μας, 
καταπατώντας κάθε ελληνική 
και διεθνή νομοθεσία περί 
προστασίας της ιδιωτικότη-
τας και των προσωπικών δε-
δομένων εκπαιδευτικών και 
μαθητών. Προφανώς, για την 
κ. Κεραμέως, όταν οι νόμοι δεν 
συμφωνούν μαζί της, τόσο το 
χειρότερο γι’αυτούς… 

Εν μία νυκτί, χωρίς διάλογο 
και χωρίς να περάσει από την 
επιτροπή μορφωτικών υποθέ-
σεων ή την επιτροπή ελέγχου 
συνταγματικότητας, αλλάζει 
την ελληνική νομοθεσία περί 
προστασίας προσωπικών δε-
δομένων, καταπατώντας τα 
ατομικά δικαιώματα εκατοντά-
δων χιλιάδων πολιτών. Ευτυχώς 
για το πολίτευμα της χώρας 
μας, η κ. Κεραμέως δεν μπορεί 
να αλλάξει ούτε το Σύνταγμα, 
ούτε τις Διεθνείς Συνθήκες 
Δικαιωμάτων, ούτε τις Ευρω-
παϊκές Οδηγίες. Οι ευρωπαϊ-
κές οδηγίες για την προστασία 
προσωπικών δεδομένων προ-
φανώς δεν είναι υποχρεωτικές 
για την κ. Κεραμέως, παρότι, 
όπως αναφέραμε παραπάνω, 
λίγους μήνες νωρίτερα επικα-

Χαστούκι στην κυβέρνηση για την 
απόφασή της να ανοίξει άρον 

άρον τα σχολεία, χωρίς τις απαραίτη-
τες προϋποθέσεις (επαρκή επιδημιο-
λογικά δεδομένα με μαζικά μοριακά 
τεστ και τεστ αντισωμάτων), αποτελεί 
η ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 
Θεσσαλονίκης (8/5) να μη διεξαχθούν 
οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου εν 
μέσω πανδημίας με φυσική παρουσία 
φοιτητών και πανεπιστημιακών.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν «εξ 
αποστάσεως».

Οι πανεπιστημιακοί δεν είναι άσχε-
τοι, έχουν γνώση του τι σημαίνει επάρ-
κεια πραγματικών επιστημονικών δε-
δομένων (βασισμένων σε τεστ μορια-
κής διάγνωσης με τεχνική PCR), έχουν 
γνώση των αντίστοιχων σοβαρών με-

λετών που έχουν διεξαχθεί στη βάση 
αυτών των δεδομένων. Οταν, λοιπόν, 
έχουν το περιθώριο, δρώντας στο «δι-
κό τους, εντός των τειχών, έδαφος» να 
πάρουν αποφάσεις χωρίς την άμεση 
ανάγκη να λειτουργήσουν ως κυβερ-
νητικοί εκπρόσωποι, τότε μπορούν να 
σκεφτούν ως επιστήμονες.

Πολλές φορές, βέβαια, το πανεπι-
στημιακό κατεστημένο αναλαμβάνει 
να παίξει τα παιχνίδια της εξουσίας, 
δικαιώνοντας το ρόλο του ως θεσμού 
του αστικού συστήματος. Η παραπάνω 
απόφαση, όμως, δεν είναι για ένα θέ-
μα «παίξε γέλασε». Αφορά πρωτίστως 
τη δική του διασφάλιση της υγείας, το 
κύρος της επιστημοσύνης του και της 
ακαδημαϊκότητάς του ως συνόλου. 
Γι’ αυτό και επέλεξε σε αυτήν τη φά-
ση να πάει κόντρα στην κυβερνητική 

απόφαση.
Η απόφαση της Συγκλήτου σημειώ-

νει, μεταξύ άλλων:  
«1. Η υγεία και η ασφάλεια των φοι-

τητών/φοιτητριών και του προσωπικού 
είναι αδιαπραγμάτευτες και δεν μπο-
ρεί παρά να αποτελούν το πρώτιστο 
μέλημα για την ακαδημαϊκή κοινότητα.

2. Οι σημερινές συνθήκες και οι 
περιορισμοί που επιβάλλουν δεν επι-
τρέπουν τη διεξαγωγή των εξετάσεων 
με φυσική παρουσία, όπως εύλογα θα 
απαιτούσε η ακαδημαϊκή παράδοση.

3. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
ακαδημαϊκή διαδικασία κατά το τρέχον 
εαρινό εξάμηνο, οι εξετάσεις θα πραγ-
ματοποιηθούν “εξ αποστάσεως“ με 
κατάλληλες μεθόδους και πρακτικές, 
έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε 
όλους τους φοιτητές και όλες τις φοι-

τήτριες να λάβουν μέρος σ’ αυτές με 
συνθήκες ισονομίας, χωρίς κινδύνους 
για την υγεία τη δική τους, του οικείου 
περιβάλλοντός τους, αλλά και του προ-
σωπικού του πανεπιστημίου. 

4. Για την ομαλή διεξαγωγή των “εξ 
αποστάσεως“ εξετάσεων, θα ληφθεί 
ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση 
της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και 
της αντικειμενικότητας της όλης δια-
δικασίας... 

...Τέλος, η Σύγκλητος επιθυμεί να 
διακηρύξει ότι η πραγματοποίηση των 
μαθημάτων και των εξετάσεων “εξ απο-
στάσεως“ αποτελεί πρακτική έκτακτης 
ανάγκης και σε καμία περίπτωση δεν 
πρόκειται να υποκαταστήσει στο μέλ-
λον τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας με φυσική παρουσία» (οι 
εμφάσεις δικές μας).

Σύγκλητος ΑΠΘ

Χαστούκι στην κυβερνητική απόφαση 
για άνοιγμα των σχολείων
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λείτο δήθεν υποχρεωτικές ευρωπαϊκές οδηγίες, 
χωρίς όμως να τις παρουσιάσει. Επικαλέστηκε 
μάλιστα από το βήμα της Βουλής διαβούλευση 
που έγινε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. Οταν όμως ζητήθηκε 
από κόμματα της αντιπολίτευσης να καταθέσει 
την γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ, δεν το έκανε και 
λίγο αργότερα αποχώρησε από τη Βουλή για να 
βγει στα κανάλια και να καλλιεργήσει την επικοι-
νωνιακή της φούσκα.

Εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα αποτελεί και η ολο-
κληρωτική της άγνοια της σχολικής πραγματι-
κότητας, της διαμόρφωσης της ατμόσφαιρας 
της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. 
Η διδακτική πράξη δεν είναι μια στατική διαδι-
κασία κατά την οποία ο διδάσκων, ακίνητος σε 
ένα σημείο, μονολογεί και καταγράφεται από μία 
κάμερα κινητού τηλεφώνου. Είναι μία ζωντανή 
διαδικασία αλληλεπίδρασης με τους μαθητές, 
ένα διαρκές διδακτικό μαθησιακό  γίγνεσθαι, 
μία συμμετοχική και συλλογική πορεία προς τη 
μάθηση. Η προσπάθεια που έγινε τα τελευταία 
χρόνια για ακύρωση της μετωπικής διδασκαλί-
ας ακυρώνεται εμφατικά με την εμβληματική 
επανατοποθέτηση της στο κέντρο της διδακτι-
κής διεργασίας.

Πώς θα διαφυλαχθεί η διδασκαλία όταν όλοι 
γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται, σχολιάζο-
νται και πιθανόν καταγράφονται – ενδεχομένως 
ακόμη και για δόλιους σκοπούς- από οποιονδή-
ποτε σχετικό ή άσχετο με μαθητές και καθηγη-
τές;

Πώς θα προστατευθούν  από μία πιθανή δι-
απόμπευση – και με μαγνητοσκόπηση μάλιστα 
– μαθητές και καθηγητές;

Πώς θα προστατευθούν τα  προσωπικά δεδο-
μένα των ανήλικων μαθητών μας αλλά και των 
εκπαιδευτικών; Οταν απαιτείται έγγραφη βε-
βαίωση του γονέα ή κηδεμόνα για την ανάρτηση 
φωτογραφιών που απεικονίζουν τον μαθητή από 
σχολικές δράσεις σε ιστοσελίδα του σχολείου 
πως είναι διασφαλισμένη νομικά η μετάδοση του 

μαθήματος σε απευθείας σύνδεση;
Η καταγραφή ήχου και εικόνας των μαθητών 

και των εκπαιδευτικών συνιστά επεξεργασία δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η προβολή 
οποιουδήποτε ισχυρισμού ότι η υποχρέωση της 
Πολιτείας να προστατεύει τα προσωπικά δεδο-
μένα αναιρείται από την δήθεν προστασία του 
δικαιώματος ισότιμης συμμετοχής στην εκπαί-
δευση είναι μια επίκληση υποκριτική καθώς η 
κυβέρνηση που το επικαλείται έστειλε καθηγητές 
για να διδάξουν πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα-
θήματα τον Φεβρουάριο ενώ όσο λειτουργού-
σε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση απέκλεισε εν 
γνώσει της μαθητές χαμηλότερων οικονομικών 
στρωμάτων. Η δε επίκληση της δημόσιας υγείας 
δεν μπορεί να αφορά τμήμα και όχι το σύνολο 
των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί, σεβόμενοι τη Δημοκρα-
τία, το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις 
για τα Ατομικά Δικαιώματα θα προασπιστούν 
την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα 
των ίδιων και των μαθητών τους και σε καμία 
περίπτωση δε θα επιτρέψουν τον ευτελισμό της 
παιδαγωγικής ελευθερίας και την μετατροπή 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ριάλιτι.

Η αντισυνταγματική και έτσι κι αλλιώς ανε-
φάρμοστη, ελλείψει υποδομών, απόφαση της 
υπουργού δεν θα εφαρμοστεί από κανένα/κα-
μία εκπαιδευτικό.

 Καλούμε τους συναδέλφους να μην υλοποι-
ήσουν την απόφαση, που  θεσμοθετήθηκε με 
την ψήφιση της τροπολογίας, σε περίπτωση 
που τους ζητηθεί να πράξουν κάτι τέτοιο. 

Καλύπτουμε πολιτικά, συνδικαλιστικά κά-
θε συνάδελφο ο οποίος θα αντιμετωπίσει το 
παραμικρό πρόβλημα με την υλοποίηση της 
απόφασης.

Καλούμε τις ΕΛΜΕ να προχωρήσουν άμεσα 
σε ενημερώσεις των Συλλόγων Γονέων και Κη-
δεμόνων και να παρεμβαίνουν στις περιπτώ-
σεις που ασκούνται πιέσεις στους συναδέλ-
φους για να εφαρμόσουν την αναμετάδοση του 
μαθήματος...» (οι εμφάσεις της ΟΛΜΕ). 
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Ακόμη και η συνδικαλιστική γραφειοκρατία 
«ανέβηκε στα κάγκελα»

Γκεμπελίστικες φιέστες που τους ξεβρακώνουν

διαχείριση υγειονομικού υλι-
κού και έναν αποθηκάριο. Δεν 
ζητάει πρτοσωπικό για 15 συ-
νεργεία, αλλά για 8! Κατά την 
πάγια τακτική των δεξιών να 
λένε ανερυθρίαστα τα πιο χο-
ντρά ψέματα, ακολουθώντας 
την τακτική των συριζαίων, 
δεν είχαν κανένα πρόβλημα 
να αυξήσουν τον αριθμό από 8 
σε 15, για να κάνουν «μπούγιο» 
στην προπαγάνδα. Δεν είναι 
τυχαίο ότι το ΔΣ του ΙΣΑ πήρε 
απόφαση στις 30 Απρίλη, ότι 
την ίδια μέρα δημοσιεύτηκε η 
προκήρυξη, ενώ δόθηκε προ-
θεσμία μέχρι τις 6 Μάη για την 
υποβολή αιτήσεων (ηλεκτρο-
νικά). Βιάζονταν να κάνουν τη 
φιέστα, μιας και με τις ΚΟΜΥ 
δεν μπορούσαν πλέον να σπε-
κουλάρουν. Προσπαθούν να 
καλύψουν το φιάσκο με μια 
νέα γερή δόση προπαγάνδας.

Ερώτημα τρίτο: Ακόμα και 
αν υποθέσουμε ότι πιάνουν 
δουλειά και οι 8 ΚΟΕΣ του Πα-
τούλη, τι θα προσθέσουν στο 
έργο των περιβόητων ΚΟΜΥ; 
Αν σκεφτούμε ότι από τις 132 
προγραμματισμένες ΚΟΜΥ 
της Αττικής κατακυρώθηκαν 
οι προσλήψεις νοσηλευτών 
και οδηγών μόνο για 63, δηλα-
δή για λιγότερες από τις μισές 
(γράφουμε αναλυτικά στη 
διπλανή σελίδα) και ότι μόνο 
κάποιες απ’ αυτές τις ΚΟΜΥ 
(όχι όλες) εμφανίστηκαν μόνο 
για την εναρκτήρια φιέστα, τη 
Δευτέρα 4 Μάη, και μετά τις 
έφαγε το μαύρο σκοτάδι, διότι 
ακόμα ο ΕΟΔΥ δεν έχει προ-
μηθευτεί τα απαραίτητα ατομι-
κά μέσα προστασίας των εργα-
ζόμενων, όπως αποκαλύψαμε, 
τότε οι 8 ΚΟΕΣ που παρέταξε 
ο Πατούλης σαν γλάστρες στα 
σκαλιά του Ζαππείου γίνονται 
άκρως απαραίτητες. «Από τ’ 
ολότελα καλή είν’ κι η Πανα-
γιώταινα».

Επαναλαμβάνοντας την ίδια 
φιέστα (και με Πατούλη στο 
φόντο αυτή τη φορά), προ-
σπαθούν να παραμυθιάσουν 
τον ελληνικό λαό ότι τάχα είναι 
έτοιμοι να εξορμήσουν «ανά 
τας οδούς και τας ρύμας» της 
χώρας και να κάνουν αυτό που 
δεν έκαναν μέχρι τώρα: μαζι-
κά τεστ. Φιέστες κάνουν, όχι 
δουλειά διαγνωστικού ελέγ-
χου –με μοριακά τεστ και τεστ 
αντισωμάτων- στον πληθυσμό, 
προκειμένου να στήσουν τον 

απαραίτητο μηχανισμό επι-
δημιολογικής επιτήρησης. Κι 
επειδή οι φιέστες τους είναι 
χτισμένες στο ψέμα, έχουν 
όλα τα χαρακτηριστικά του 
γκεμπελισμού: «πες, πες, στο 
τέλος θα το πιστέψουν».

Γράφουν στα φυλλάδιά 
τους (στο περιβόητο «Σχέδιο 
σταδιακής αποκλιμάκωσης 
περιοριστικών μέτρων – Γέ-
φυρα ασφάλειας για μια νέα 
καθημερινότητα», που πα-
ρουσίασε ο ίδιος ο Μητσοτά-
κης με διάγγελμα), ότι έχουν 
προγραμματίσει 38,5 χιλιάδες 
μοριακά τεστ ανά εβδομάδα 
(δηλαδή 154.000 το μήνα) και 
140.000 τεστ αντισωμάτων το 
μήνα. Μετά ο Κοντοζαμάνης 
τα αύξησε σε 6.000 μοριακά 
τεστ την ημέρα (γιατί όχι; οι 
ψευτιές δεν κοστίζουν τίποτα). 
Κι έχουν παραγγείλει μόνο 
90.000 μοριακά τεστ για το 
τρίμηνο Μάη-Ιούλη (δηλαδή 
30.000 το μήνα) και κανένα 
τεστ αντισωμάτων!

Ερώτημα τέταρτο: Οι για-
τροί και νοσηλευτές που έστη-
σε σαν γλάστρες ο Πατούλης 
στα σκαλιά του Ζαππείου, στις 
12 Μάη, ήταν ντυμένοι με τις 
ίδιες στολές που φορούν οι 
γιατροί στις ΜΕΘ CoviD-19. 
Οπως πρέπει, δηλαδή. Οι νο-
σηλευτές των ΚΟΜΥ, όμως, 
που τους εμφάνισαν στη 
φιέστα της 4ης Μάη, δε φο-
ρούσαν τέτοιες στολές, μά-
σκες και γυαλιά. Mάλιστα, τα 
παπαγαλάκια της κρατικής 
τηλεόρασης, που δε «νογά-
νε» και πολύ, έκαναν μοντάζ 
στα βίντεο και κόλλησαν στις 
εικόνες του προσωπικού του 
Πατούλη, με τον «βαρύ» ατο-
μικό εξοπλισμό, τις εικόνες 
του προσωπικού των ΚΟΜΥ, 
με τον εξοπλισμό της πλάκας. 
Ρωτάμε: αυτός είναι ο ατομι-
κός εξοπλισμός στις ΚΟΕΣ ή 
απλά δανείστηκαν μερικές 
στολές για λόγους φωτογρά-
φησης; Αν θα χρησιμοποιούν 
αυτόν τον ατομικό εξοπλισμό 
(που είναι ο ενδεδειγμένος, 
με την προσθήκη και των απα-
ραίτητων ποδοναρίων), έχουν 
επάρκεια ώστε να μπορούν να 
τον αλλάζουν μετά από κάθε 
πράξη, όπως επιβάλλεται για 
λόγους ασφάλειας των ίδιων 
των υγειονομικών, αλλά και μη 
επιμόλυνσης των δειγμάτων 
που θα παίρνουν; Τι ατομικός 
εξοπλισμός προβλέπεται για 
τις ΚΟΜΥ, οι εργαζόμενοι 
των οποίων θα κάνουν την ίδια 
δουλειά; Σαν αυτόν που έδει-

ξαν στο Ζάππειο, για τις ανά-
γκες της προπαγάνδας, ή σαν 
αυτόν που είδαμε να φορούν 
οι νοσηλευτές των ΚΟΜΥ, 
όταν τους εμφάνισαν (πάλι 
για τις ανάγκες της προπα-
γάνδας); Απαντήσεις δεν πε-
ριμένουμε από τους Πατούλη-
δες και τους Αρκουμανέηδες, 
όμως θα παρακολουθούμε το 
θέμα, δε θα τ’ αφήσουμε έτσι.

ΥΓ. Ο Πατούλης, αφού 
συνεχάρη «την προσπάθεια 
του ΕΟΔΥ, του Υπ. Υγείας και 
της Κυβέρνησης όλο αυτό το 
χρονικό διάστημα» και διαδή-
λωσε ότι «Περιφέρεια και ΙΣΑ 
είμαστε στο πλευρό τους», 
ανακοίνωσε ότι «σήμερα τους 
παρέχουμε ένα δίκτυο εξειδι-
κευμένων γιατρών και νοση-
λευτών πανεπιστημιακής και 
τεχνικής εκπαίδευσης προκει-
μένου να μπει στη μάχη για την 
καλύτερη αντιμετώπιση της 
πανδημίας». Το δίκτυο είναι 8 
συνεργεία!

Ο Αρκουμανέας, αφού κα-
μάρωσε ότι «σε αυτή την τε-
ράστια προσπάθεια που έχει 
κάνει ο ΕΟΔΥ, το Υπουργείο 
Υγείας αλλά και ολόκληρη η 
χώρα, είχαμε εξαιρετικά απο-
τελέσματα» και «ενημέρωσε» 
ότι «όλο αυτό το διάστημα εί-
χαμε συμμάχους πολλούς και 
καλούς όπως την Περιφέρεια 
Αττικής με την οποία έχουμε 
συνεργαστεί ήδη στην αντι-
μετώπιση του κορωνοϊού με 
μεγάλη επιτυχία και είχαμε 
πολύ καλά αποτελέσματα» 
(???), ανακοίνωσε ότι «οι εξει-
δικευμένες κινητές μονάδες 
που προσφέρονται με τον 
κατάλληλο εξοπλισμό, τα οχή-
ματα, τους γιατρούς και τους 
νοσηλευτές θα βοηθήσουν να 
είμαστε δίπλα στους πολίτες 
Αττικής», για να καταλήξει στο 
γλείψιμο του Πατούλη («Στη 
δράση αυτή είναι δίπλα μας ο 
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών και Περιφερειάρ-
χης Αττικής και αυτό μας δίνει 
ακόμα περισσότερες δυνατό-
τητες»!) και στη… διαβεβαίωση 
ότι «θα συνεργαστούμε ώστε 
το εξειδικευμένο δυναμικό να 
έχει περισσότερες επιχειρησι-
ακές δυνατότητες»!

Αν δεν είχαμε να κάνουμε 
με τόσο σοβαρό θέμα και δεν 
μας προκαλούσε οργή η γκε-
μπελίστικη προπαγάνδα της 
κυβέρνησης, θα λέγαμε «κρί-
μα που δε φώναξαν και την 
Πατούλαινα, να δώσει μεγα-
λύτερο “βάρος“ στη φιέστα»…

Την Τρίτη 12 Μάη, ο Πατού-
λης (με την ιδιότητα-δίπορ-

το του περιφερειάρχη Αττικής 
και του προέδρου του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών) και ο Αρ-
κουμανέας (πρόεδρος ΕΟΔΥ) 
πήγαν στο Ζάππειο και οργά-
νωσαν φιέστα για να παρουσι-
άσουν τις «8 από τις συνολικά 
15 Κινητές Ομάδες Επίσκεψης 
στο Σπίτι (KOEΣ), οι οποίες 
είναι στελεχωμένες από εξει-
δικευμένους Ιατρούς (Πνευ-
μονολόγους, Παθολόγους 
Γενικούς Ιατρούς και Καρδι-
ολόγους)», το προσωπικό των 
οποίων «θα επισκέπτεται με 
τις αναγκαίες προφυλάξεις τα 
ύποπτα περιστατικά για νόσο 
Covid-19 και θα προβαίνει σε 
λήψη δείγματος ρινοφαρυγγι-
κού επιχρίσματος».

Πατούλης και Αρκουμανέ-
ας «υπέγραψαν Σύμφωνο, που 
επικυρώνει τη συνεργασία 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 
Περιφέρειας Αττικής και Εθνι-
κού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας». Παρουσία καμερών, 
φυσικά. Γι’ αυτό, άλλωστε, πή-
γαν στο Ζάππειο. Γι’ αυτό έντυ-
σαν γιατρούς και νοσηλευτές 

με στολές εργασίας και τους 
έστησαν σαν γλάστρες πίσω 
τους.

Ερώτημα πρώτο: Χρειάζο-
νται γιατροί για τη λήψη δειγ-
μάτων που θα σταλούν για μο-
ριακό έλεγχο στα εργαστήρια; 
Δε χρειάζονται, φυσικά, όμως 
ο Πατούλης έπρεπε να προ-
σλάβει γιατρούς για να κάνει 
«παιχνίδι» στον ΙΣΑ. Μπορεί τα 
παπαγαλάκια των καναλιών να 
μιλούσαν για «τριμελή συνερ-
γεία» (αυτό τους είπαν, αυτό 
μηρύκαζαν, χωρίς να μπουν 
στον κόπο να ψάξουν), όμως 
η πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος που έκανε ο ΙΣΑ, 
δε ζητάει οδηγούς. Ζητάει γι-
ατρούς και νοσηλευτές με δί-
πλωμα οδήγησης. Μ’ άλλα λό-
για, θα έχουμε διμελή συνερ-
γεία, όπως και στις ΚΟΜΥ. 
Η διαφορά είναι ότι στις μεν 
ΚΟΜΥ έχουμε νοσηλευτή και 
οδηγό, στις δε ΚΟΕΣ έχουμε 
γιατρό και νοσηλευτή-οδηγό.

Οι προσληφθέντες θα υπο-
γράψουν σύμβαση έργου για 
ένα τρίμηνο, για 8ωρο-5ήμε-
ρο, με αμοιβή 110 ευρώ τη μέ-
ρα για τους γιατρούς, 70 ευρώ 

για τους νοσηλευτές-οδηγούς 
και 50 ευρώ για το υπόλοιπο 
βοηθητικό προσωπικό.

Ερώτημα δεύτερο: Πότε θα 
συγκροτηθούν οι υπόλοιπες 7 
ΚΟΕΣ του Πατούλη; Του αγίου 
ποτέ ανήμερα (για να μη μνη-
μονεύσουμε έναν άλλο… άγιο, 
το όνομα του οποίου αρχίζει 
επίσης από πι). Η πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
που δημοσιεύτηκε στις 30 
Απρίλη (ΑΔΑ: ΨΣ4Χ469ΗΣΛ-
81Ρ), ζητάει 8 γιατρούς, 8 νο-
σηλευτές, μία γραμματέα, δύο 
άντρες υπεύθυνους για τη 

Ανασφαλώς και με την τσέπη 
άδεια…

Οταν εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο Αθήνας διεκτραγωδούν 
την έλλειψη μέσων προστασίας και τις συνθήκες υπό τις οποίες 
καλούνται να επιστρέψουν στην «κανονικότητα», μπορούμε να 
φανταστούμε τι συμβαίνει στα καπιταλιστικά κάτεργα, όπου ισχύ-
ει ο νόμος «όσο φτηνότερα τόσο καλύτερα».

Διαβάστε την αποκαλυπτική ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας 
Εργαζομένων Πανεπιστημίου Αθηνών στο http://www.eksegersi.
gr/Επικαιρότητα/35715.Ανασφαλώς-και-με-την-τσέπη-άδεια…
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Με το άνοιγμα των σχο-
λείων και των μικρών και 

μεγάλων εμπορικών επιχειρή-
σεων ο ελληνικός λαός κινδυ-
νεύει να πληγεί από τον κο-
ροναϊό. Δεν κινδυνολογούμε. 
Αυτή είναι η πραγματικότητα, 
όπως διαμορφώνεται από την 
πολιτική της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη, που στο κέντρο της 
έχει την αποκόμιση ανώτατων 
κερδών από τις καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις και όχι την υπερά-
σπιση της δημόσιας υγείας και 
την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της εργατικής τάξης.

Για να κρύψει δε αυτή την 
πολιτική της και να παρουσια-
στεί ως κυβέρνηση που υπερα-
σπίζεται εξίσου, χωρίς καμία 
διάκριση, και την οικονομία και 
τη δημόσια υγεία, οργανώνει 
φιέστες, όπως αυτή της Δευ-
τέρας 4 Μάη, με μικρές ομά-
δες υγειονομικών που τις πα-
ρουσίασε σαν τις περιβόητες 
ομάδες ΚΟΜΥ (Κινητές Ομά-
δες Υγείας), που ξαμολύθηκαν 
δήθεν και παίρνουν μαζικά 
βιολογικό υλικό από ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού για να 
κάνουν μοριακά τεστ.

Από την Τρίτη 5 Μάη και 
μετά (τουλάχιστον μέχρι τη 
Δευτέρα 11 Μάη, που γράφε-
ται αυτό το σημείωμα), έπεσε 
παραβάν στα Μέσα Μαζικής 
Παραπληροφόρησης αναφο-
ρικά με τη δράση των ΚΟΜΥ. 
Γιατί προφανώς η φιέστα με 
τις ΚΟΜΥ δεν είχε συνέχεια, 
κατόπιν κυβερνητικής εντο-
λής. Και υπάρχουν συγκεκρι-
μένοι λόγοι γι’ αυτό. Υπάρχει 
τρομερή δυσκολία να συγκρο-
τηθούν αυτές οι ομάδες, γιατί 
νοσηλευτές και οδηγοί φοβού-
νται να υποβάλουν αίτηση για 
ένταξη σ’ αυτές λόγω κινδύνου 
από τον κοροναϊό. Κι ο φόβος 
τους δεν είναι μεταφυσικός, 
αλλά πηγάζει από το γεγονός 
ότι οι νεοδημοκράτες πολιτι-
κάντηδες δεν προετοίμασαν 
καθόλου τη δουλειά για το μα-
ζικό εφοδιασμό των ΚΟΜΥ με 
πραγματικά μέσα προστασίας 
έναντι του κινδύνου μόλυνσης 
από κοροναϊό.

Χωρίς μέσα 
προστασίας

Το μόνο που έκαναν ήταν να 
προκηρύξουν στις 30 Απρίλη 
ένα διαγωνισμό ύψους δαπά-
νης 72.400 ευρώ! Ενα ποσό ευ-
τελές για την κάλυψη των ανα-
γκών 1.000 εργαζόμενων σε 
μέσα προστασίας. Ο συγκεκρι-
μένος διαγωνισμός προέβλεπε 
ως χρόνο κατάθεσης των προ-
σφορών τις 6 Μάη του 2020. 
Τις προσφορές θα εξέταζε επι-
τροπή του ΕΟΔΥ, η οποία θα 
ζητούσε από τον προσωρινό 
ανάδοχο να καταθέσει χαρτιά 
μέσα σε χρονικό διάστημα 
10 ημερών για την τελική κα-
τακύρωση του διαγωνισμού. 
Αυτό σημαίνει ότι, και αν ακό-
μα η επιτροπή ενέκρινε στις 6 
Μάη τον προσωρινό ανάδοχο, 
η κατακύρωση του αναδόχου 
θα οριστικοποιούταν το νωρί-
τερο στις 16 Μάη, ώστε από τό-

τε και μετά να αρχίσει η 
προμήθεια των λιγοστών 
μέσων ατομικής προστα-
σίας, για μια τόσο σοβα-
ρή δουλειά, όπως είναι η 
λήψη βιολογικού υλικού.

Γνωρίζουμε πολύ πε-
ρισσότερα από όσα 
αναφέρουμε σ’ αυτό το 
σημείωμα σχετικά με το 
τι ήθελε να πετύχει η κυ-
βέρνηση με τις ΚΟΜΥ. 
Ηθελε να τις χρησιμοποι-
ήσει κατά τη διάρκεια του 
ανοίγματος των σχολείων 
και των εμπορικών κατα-
στημάτων, για να καλλι-
εργήσει στον ελληνικό 
λαό την ψευδαίσθηση 
ότι παίρνει σοβαρά μέτρα για 
την προστασία της δημόσιας 
υγείας.

Από τις 30 Απρίλη, που έγι-
νε η προκήρυξη, και ιδιαίτερα 
μετά τις 6 Μάη, που ήταν η 
τελευταία ημέρα κατάθεσης 
των προσφορών, ο ΕΟΔΥ και 
ο πρόεδρός του δεν ενημέρω-
σαν τι έγινε με αυτόν τον περι-
βόητο διαγωνισμό των 72.400 
ευρώ για την προμήθεια ελά-
χιστων μέσων προστασίας. 
Προφανώς, ο διαγωνισμός δεν 
«περπάτησε». 

Δύο ημέρες μετά από τη 
λήξη της προθεσμίας, την Πα-
ρασκευή 8 Μάη, ο ΕΟΔΥ ανα-
κοίνωσε δεύτερο διαγωνισμό 
προμήθειας μέσων προστα-
σίας, ύψους 1.797.080 ευρώ 
(χωρίς το ΦΠΑ) αυτή τη φορά. 
Ως προθεσμία για την υποβο-
λή φακέλων από τις ενδιαφε-
ρόμενες εταιρίες ορίστηκε η 
Τετάρτη 13 Μάη και ώρα 5μμ. 
Οι φάκελοι θα εξεταστούν από 
ειδική επιτροπή του ΕΟΔΥ και 
σε εφτά ημέρες από την κα-
τακύρωση του διαγωνισμού ο 
ανάδοχος θα πρέπει να παρα-
δώσει το 50% των παραγγελ-
λόμενων μέσων προστασίας 
(το υπόλοιπο 50% σε ένα μήνα 
από την ημέρα κατακύρωσης 
του ανάδοχου).

Επισημαίνουμε ότι δεν ορί-
στηκε χρόνος για την επιλογή 
του προσωρινού ανάδοχου 
από τις ειδικές επιτροπές 
και για την κατακύρωση του 
τελικού ανάδοχου. Ετσι δεν 
μπορούμε να υπολογίσουμε 
με βεβαιότητα πότε θα γίνει η 
πρώτη παράδοση μέσων προ-
στασίας. Είναι σίγουρο, όμως, 
ότι αυτή θα αρχίσει το νωρίτε-
ρο στις 20 Μάη. Ετσι, ενώ θα 
έχει γίνει και το τρίτο άνοιγμα 
της καραντίνας (18 Μάη), οι 
ΚΟΜΥ θα εξακολουθούν να 
είναι παροπλισμένες.

Ποιες ΚΟΜΥ;
Μιας και μιλάμε για τις ΚΟ-

ΜΥ, ας δούμε πόσες απ’ αυτές 

συγκροτήθη-
καν (δηλαδή 
έχει εγκριθεί η 
πρόσληψη των 
νοσηλευτών 
και  οδηγών) 
μ έ χ ρ ι  τ ι ς  9 
Μάη. Ειχε προ-
γραμματιστεί να συγκροτη-
θούν 500 ΚΟΜΥ στους 55 
νομούς της χώρας. Ο νομός 
Αττικής είναι χωρισμένος σε 
έξι περιοχές (Κεντρικό Τομέα, 
Βόρειο Τομέα, Δυτικό Τομέα, 
Νότιο Τομέα Αθήνας, Δυτική 
και Ανατολική Αττική), επομέ-
νως έχουμε ένα σύνολο 60 πε-
ριοχών σε όλη τη χώρα. Στον 
Πίνακα 2 φαίνονται οι ΚΟΜΥ 
που προκηρύχτηκαν και αυ-
τές που συγκροτήθηκαν (με 
προσλήψεις νοσηλευτών και 
οδηγών), βάσει των στοιχείων 
που δημοσίευσε ο ΕΟΔΥ στις 
9 Μάη.

Διαπιστώνουμε ότι ολοκλη-
ρώθηκαν οι προσλήψεις στις 
έξι περιοχές της Αθήνας και 
σε άλλους οχτώ νομούς.

u Σε ό,τι αφορά τις έξι πε-
ριοχές της Αττικής και τον 
Πειραιά (εκεί ζει ο μισός πλη-
θυσμός της χώρας και παρατη-
ρήθηκε η μεγαλύτερη διασπο-
ρά του κοροναϊού), ενώ είχε 
προγραμματιστεί η συγκρό-
τηση 132 ΚΟΜΥ, μπορούν να 
συγκροτηθούν μόνο 63!

u Για τους οχτώ νομούς είχε 
προγραμματιστεί η συγκρότη-
ση 77 ΚΟΜΥ, αλλά μπορούν να 
συγκροτηθούν μόνο 62. 

u Συνολικά, μπορούν να συ-
γκροτηθούν 125 ΚΟΜΥ, έναντι 
209 προγραμματισμένων!

Επιβεβαιώνεται έτσι αυτό 
που λέμε εδώ και μέρες. Οτι 
υπάρχει φόβος σε νοσηλευτές 
και οδηγούς, γι’ αυτό δεν υπο-
βάλλουν αίτηση για πρόσληψη, 
παρά το γεγονός ότι υπάρχει 
υψηλή ανεργία και δυσοίωνες 
προοπτικές για το άμεσο μέλ-
λον.

Από την άλλη, αν είχαν μέσα 
προστασίας και επαρκή ποσό-

τητα αντιδραστηρίων για τα 
μοριακά τεστ, θα κινητοποιού-
σαν τουλάχιστον τις 63 ΚΟΜΥ 
στο λεκανοπέδιο Αττικής και 
τις 32 στη Θεσσαλονίκη για να 
πάρουν μαζικά βιολογικό υλι-
κό. Και βέβαια, θα οργάνωναν 
φιέστες σε καθημερινή βάση, 
όπως έκαναν στις 4 Μάη, προ-
κειμένου να δημιουργήσουν 
στον ελληνικό λαό αίσθηση 
ασφάλειας απέναντι στην 
πανδημία, ενόψει της άρσης 
της καραντίνας.

Από ψέμα σε ψέμα
Αντί να χρησιμοποιούν τις 

ΚΟΜΥ, έβαλαν τον υφυπουρ-
γό Υγείας να ανακοινώνει 
συστηματικά ψευδή στοιχεία 
τόσο για τον αριθμό των ερ-
γαζόμενων στις ΚΟΜΥ όσο 
και για τον αριθμό των τεστ 
που έχουν γίνει ως τώρα. Για 
ν’ αποκτήσουν τα κυβερνητι-
κά ψεύδη μεγαλύτερο κύρος, 
τα «φουσκωμένα» νούμερα 
ανέλαβε να τα ανακοινώνει ο 
Τσιόδρας.

Στις 10 Μάη, απαντώντας 
σε ερώτηση δημοσιογράφου, 
ο Κοντοζαμάνης είπε: «Ναι, 
να απαντήσω για τα τεστ. Την 
εβδομάδα που μας πέρασε, 
οι κινητές ομάδες του ΕΟΔΥ 
διεξήγαγαν 2.903 τεστ, εκ των 
οποίων τα 2 ήταν θετικά».

Οι ΚΟΜΥ δεν διεξάγουν 
τεστ, φυσικά. Απλά παίρνουν 
βιολογικό υλικό για να διεξα-
χθούν στη συνέχεια τα μορια-
κά τεστ από τα πανεπιστημια-
κά εργαστήρια, τα εργαστήρια 
των νοσοκομείων, του Παστέρ, 
του ΕΟΔΥ και του ΕΚΕΑ (Εθνι-
κό Κέντρο Αιμοδοσίας). Στο 
αυτί του τηλεθεατή, όμως, 
ακούγεται καλύτερα το «οι 
ΚΟΜΥ διεξάγουν τεστ». Είναι 

κλασικό προπαγανδιστικό τρικ.
Οπως αναφέραμε παρα-

πάνω, οι ΚΟΜΥ που βγήκαν 
μόνο τη Δευτέρα 4 Μάη ήταν 
ελάχιστες, στο Λεκανοπέδιο 
Αττικής. Στη Θεσσαλονίκη δε 
βγήκαν ΚΟΜΥ για να πάρουν 
βιολογικό υλικό (γιατί δεν 
είχαν ακόμη συγκροτηθεί), 
αλλά υπάλληλοι του ΕΟΔΥ, 
που δανείστηκαν μέσα προ-
στασίας από τα νοσοκομεία. 
Από γιατρούς με τους οποίους 
επικοινωνήσαμε σχολιάστηκε 
δυσμενώς η εικόνα που προ-
βλήθηκε από τα Μέσα Μαζι-
κής Παραπληροφόρησης και 
από την ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, 
από την οποία προέκυπτε ότι οι 
νοσηλευτές χρησιμοποιούσαν 
συνεχώς τα ίδια μέσα προστα-
σίας!

Στις 4 Μάη, με τον Τσιόδρα 
δίπλα του, ο Κοντοζαμάνης 
έλεγε: «Κατ’ αρχήν να τονίσω 
για μια ακόμη φορά ότι η στρα-
τηγική μας παραμένει ο μορι-
ακός έλεγχος του αίματος σε 
ό,τι αφορά την διάγνωση του 
κορονοϊού. Θα υπάρξουν στην 
στρατηγική μας και η διεξαγω-
γή τεστ αντισωμάτων, κυρίως 
σε ό,τι αφορά την επιδημιολο-
γική επιτήρηση του κορονοϊού. 
Μέχρι σήμερα, όπως έχει πει 
και ο καθηγητής, έχουν διεξα-
χθεί περισσότερα από 80.000 
κλινικά δείγματα στη χώρα σε 
ό,τι αφορά στη μοριακή ανί-
χνευση του κορονοϊού. Εχου-
με παραγωγική δυνατότητα η 
οποία ξεπερνά τα 6.000 τεστ 
την ημέρα αυτή τη στιγμή, προ-
κειμένου να προχωρήσουμε σε 
περισσότερο μοριακό έλεγχο 
στον πληθυσμό».

Πρόκειται για ψέματα. Μέ-
χρι τη στιγμή που γράφεται 
αυτό το σημείωμα δεν έχει 
γίνει προκήρυξη διαγωνισμού 
από το ΕΚΕΑ (Εθνικό Κέντρο 
Αιμοδοσίας) για την προμή-
θεια των αντιδραστηρίων που 
απαιτούνται για μοριακό έλεγ-
χο του αίματος και διάγνωση 
μόλυνσης από τον κοροναϊό.

Η προκήρυξη που έγινε στις 
2 Απρίλη από το ΕΚΕΑ αφο-
ρούσε την προμήθεια 90.000 
αντιδραστηρίων για τον μο-
ριακό έλεγχο (μέθοδος PCR) 
για τρεις μήνες, Μάη, Ιούνη 
και Ιούλη του 2020. Επιπλέον, 
σύμφωνα με τα αναγραφόμε-
να στη συγκεκριμένη προκήρυ-
ξη του ΕΚΕΑ, αυτό μπορεί να 
κάνει 1.000 τέστ την ημέρα, με 
οκτάωρη λειτουργία του εργα-
στηρίου.

Ο διαγωνισμός αυτός κα-
τακυρώθηκε στην εταιρία 
ROCHE στις 29 Απρίλη. Στη 
συνέχεια έπρεπε να περάσει 
συμβατικό έλεγχο από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Χωρίς 

να μπορεί να προσδιοριστεί 
ακριβώς η ημέρα που άρχισε η 
προμήθεια των αντιδραστηρί-
ων, αυτό πρέπει να έγινε μέσα 
στον Μάη. Ζητήσαμε από την 
ROCHE να μας πει το χρονο-
διάγραμμα για την προμήθεια 
των αντιδραστηρίων και μας 
απάντησε ότι η προμήθεια γί-
νεται βάσει των συμβατικών 
της υποχρεώσεων.

Το γεγονός ότι το ΕΚΕΑ 
έκανε τον διαγωνισμό στις 2 
Απρίλη και μόνο για 90.000 
αντιδραστήρια για τρεις μήνες 
(και όχι για 6.000 ημερησίως 
και 540.000 για τρεις μήνες) 
αποδεικνύει ότι ο ισχυρισμός 
του Κοντοζαμάνη είναι ψευ-
δέστατος και εντάσσεται 
στην τακτική της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη να παραμυθιάζει 
τον ελληνικό λαό, ότι τάχα 
κάνει μαζικά τεστ για να τον 
προστατεύσει από την πανδη-
μία του κοροναϊού.

Ο Κοντοζαμάνης, απαντώ-
ντας στις ρουτινιάρικες ερω-
τήσεις των δημοσιογράφων 
αναπαράγει ανερυθρίαστα το 
κυβερνητικό ψέμα που διατυ-
πώθηκε στο «Σχέδιο σταδιακής 
αποκλιμάκωσης περιοριστικών 
μέτρων», που δημοσιοποιήθη-
κε στις 28 Απρίλη, ότι δήθεν 
έχουν «παραγωγική δυνατό-
τητα μεγαλύτερη από 6.000 
τεστ την ημέρα».

Την ίδια τακτική του ψεύ-
δους ως προς τα μοριακά 
τεστ υπηρετεί και ο Τσιόδρας. 
Τα νούμερα που δίνει καθη-
μερινά είναι «φουσκωμένα». 
Στον Πίνακα 1 μπορείτε να 
δείτε τα νούμερα που έδωσε 
ο Τσιόδρας από τις 29 Απρίλη 
(επομένη του διαγγέλματος 
Μητσοτάκη για το σταδιακό 
άνοιγμα των μικρών και με-
σαίων καπιταλιστικών επιχει-
ρήσεων, αλλά και της κατα-
κύρωσης της προμήθειας των 
90.000 αντιδραστηρίων από 
τη ROCHE) μέχρι τις 9 Μάη.

Από τις ανακοινώσεις Τσιό-
δρα προκύπτει ότι μέσα σε 11 
ημέρες έκαναν 25.254 μορι-
ακά τεστ! Είναι τόσο χοντρό 
που δε χωνεύεται με τίποτα!

Ταξική οργάνωση
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 

είναι επικίνδυνη, καθώς συνε-
χίζει -ακόμα και μετά το σταδι-
ακό άνοιγμα των σχολείων και 
των διάφορων τύπων μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων- να 
αρνείται να κάνει συνδυαστικά 
μοριακά τεστ και τεστ αντισω-
μάτων.

Και βέβαια, η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη γίνεται ακόμα πιο 
επικίνδυνη καθώς σχεδιάζει 
να συνεχίσει την εφαρμογή 
τόσο των μνημονιακών αντερ-
γατικών μέτρων όσο και των 
αντεργατικών μέτρων που πή-
ρε στο πλαίσιο της πανδημίας. 
Γι’ αυτό και είναι επιτακτική 
ανάγκη η ταξική οργάνωση, 
για να χαλάσουμε τα κυβερ-
νητικά σχέδια που καταστρέ-
φουν τη ζωή μας και βάζουν 
σε σοβαρό κίνδυνο τη δημό-
σια υγεία.

ΗΜΕΡΑ
29 Απρίλη
30 Απρίλη
1 Μάη
2 Μάη
3 Μάη
4 Μάη
5 Μάη
6 Μάη
7 Μάη
8 Μάη
9 Μάη

ΤΕΣΤ
72.130
75.170
77.251

78.207
79.392
80.951
83.750
87.052

90.043
94.241
97.384

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Μοριακά τεστ

ΠΕΡΙΟΧΗ
Βόρειος Τομέας
Κεντρικός Τομέας
Δυτικός Τομέας
Νότιος Τομέας
Ανατολική Αττική
Δυτική Αττική
Πειραιάς
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Θεσσαλονίκη
Αιτωλοακαρνανία
Αχαΐα
Βοιωτία
Ηλεία
Κορινθία
Φθιώτιδα
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΚΗΡ.
20
36
18
18
18
8
14

132
34
8
12
1
8
6
8
77

209

ΣΥΓΚΡΟΤ.
5
21
9
10
7
5
6

63
32
4
12
1
1
4
8

62
125

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΟΜΥ που προκηρύχτηκαν και ΚΟΜΥ που 

συγκροτήθηκαν μέχρι 9.5.2020

Χωρίς μαζικά μοριακά τεστ και τεστ αντισωμάτων

Εκθέτουν τον ελληνικό λαό στον 
κίνδυνο της πανδημίας
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Η ΟΥΕΦΑ και οι ποδοσφαι-
ρικές ομοσπονδίες προσπα-
θούν με νύχια και με δόντια να 
ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, 
προκειμένου να μειώσουν την 
οικονομική ζημιά από την παν-
δημία του κοροναϊού. Αδιαφο-
ρώντας για τη δημόσια υγεία 
και την υγεία των ποδοσφαιρι-
στών, προπονητών, διαιτητών 
και όσων εμπλέκονται στη δι-
εξαγωγή μιας ποδοσφαιρικής 
αναμέτρησης. Αποκαλυπτική 
είναι η δήλωση της Σάντρα 
Ζαμπά (Γενική Γραμματέας του 
ιταλικού υπουργείου Υγείας), 
ενόψει πιθανής επανέναρξης 
του ιταλικού πρωταθλήματος: 
«χωρίς αμφιβολία, αν κάποιος 
βρεθεί θετικός στον κοροναϊό 
μέσα σε μία ομάδα, όλα σταμα-
τάνε. Ο μοναδικός λόγος που 
σκεφτόμαστε την επανέναρξη 
του πρωταθλήματος, είναι το 
οικονομικό κομμάτι». 

Παρά τη συντονισμένη προ-
σπάθεια όλων των θεσμικών 
οργάνων του ευρωπαϊκού πο-
δοσφαίρου και της συντριπτι-
κής πλειοψηφίας του αθλητι-
κού δημοσιογραφικού εσμού, 
που με «αναλύσεις» και αμπε-
λοφιλοσοφίες προσπαθεί να 
πείσει τους φιλάθλους για την 
αναγκαιότητα επανέναρξης της 
αγωνιστικής δράσης, τα αποτε-
λέσματα δεν είναι τα αναμε-
νόμενα. Αν και κάτω από την 
πίεση των ομάδων τους και τον 
κίνδυνο σημαντικών περικοπών 
στις απολαβές τους ή ακόμη 
και της διακοπής συμβολαίου, 
οι παίχτες δέχτηκαν να ξεκινή-
σουν τις προπονήσεις σε μικρές 
ομάδες και με συγκεκριμένα 
μέτρα ασφαλείας, δεν έχουν 
σταματήσει οι δηλώσεις κατά 
της επιστροφής στην αγωνιστι-
κή δράση. 

Τελευταία επίσημη διαφωνία 
είναι αυτή που εκφράστηκε στις 
αρχές της περασμένης βδομά-
δας από τους παίχτες της αγγλι-
κής Premier League. Σύμφωνα 
με δημοσίευμα της Daily Mail, 
οι ποδοσφαιριστές προειδοποί-
ησαν ότι δε θα προσέλθουν στις 
προπονήσεις των ομάδων τους, 
αν δεν πειστούν ότι θα ληφθούν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για τη 
διασφάλιση της υγείας τους (η 
ημερομηνία επανέναρξης των 
προπονήσεων είναι η Δευτέρα 
18/5 και η έναρξη της δράσης 
τοποθετείται μετά τις 15/6) . Για 
το λόγο αυτό ορίστηκε σύσκεψη 
μέσω τηλεδιάσκεψης των αρ-
χηγών των 20 ομάδων με τους 
υπεύθυνους της ομοσπονδίας, 
τους εκπρόσωπους των ομά-
δων, την ένωση ποδοσφαιρι-
στών και τους κυβερνητικούς 
αξιωματούχους, με θέμα τη 
διαδικασία επιστροφής και τα 
μέτρα προστασίας των παιχτών 
(τη στιγμή που έκλεισε η ύλη της 
«Κ» δεν ήταν γνωστό το αποτέ-
λεσμα της τηλεδιάσκεψης).

Ακόμα όμως και αν υπάρξει 

συμφωνία, είναι σίγουρο ότι 
αρκετοί παίχτες δε θα εμφανι-
στούν στο γήπεδο, αφού κάποι-
οι έχουν άσθμα, άλλοι έχουν νε-
ογέννητα παιδιά και ορισμένοι  
έχουν στο στενό οικογενειακό 
τους περιβάλλον άτομα που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Εκτός όμως από τους πο-
δοσφαιριστές, αντιδρούν και 
αρκετοί σύνδεσμοι οργανωμέ-
νων οπαδών. Την περασμένη 
Τετάρτη, με ανακοίνωσή τους 
αρκετές δεκάδες συνδέσμων 
οργανωμένων οπαδών ευρωπα-
ϊκών ομάδων δήλωσαν την αντί-
θεσή τους στην επανέναρξη 
της αγωνιστικής δράσης. Στην 
ανακοίνωση που υπογράφουν 
σύνδεσμοι από τις μεγαλύτε-
ρες ομάδες της ηπείρου, όπως 
της Μπάγερν Μονάχου, της 
Μαρσέιγ, της Γιουβέντους, της 
Νάπολι, της Ρόμα, της Αταλά-
ντα, της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας 
(από την Ελλάδα υπογράφουν 
οι Πάνθηρες, οργανωμένοι 
οπαδοί του Πανιωνίου και κά-
ποιοι σύνδεσμοι της Original 
21) τονίζουν ότι, «ενώ εκατομ-
μύρια άνθρωποι εξακολουθούν 
να ζουν σε lockdown, χιλιάδες 
θρηνούν τους νεκρούς τους, 
εκατοντάδες είναι μεταξύ ζωής 
και θανάτου και ταυτόχρονα η 
συντριπτική πλειοψηφία του πα-
γκόσμιου πληθυσμού φοβάται 

για την εργασία, το σπίτι και το 
μέλλον των παιδιών του, κάποιοι 
σκέφτονται να πραγματοποιή-
σουν ποδοσφαιρικούς αγώνες! 
Η «ιδέα» για συνέχιση των κυ-
πέλλων και των πρωταθλημά-
των αποδεικνύει, για πολλοστή 
φορά, πως το σύγχρονο ποδό-
σφαιρο ανήκει σε αδίστακτους 
επιχειρηματίες, μακριά από 
εμάς τους ανθρώπους, που εν-
διαφέρονται μόνο για business. 
Θεωρούμε ότι το ποδόσφαιρο 
χωρίς τους οπαδούς του είναι 
απλώς ένα άδειο σόου για τους 
χορηγούς, ενώ ταυτόχρονα εί-
μαστε της άποψης ότι κανένας 
εργαζόμενος (εργάτες αποθή-
κης, stewards, οδηγοί κλπ) δε 
θα πρέπει να διακινδυνεύει την 
ζωή του για μια ζωντανή μετά-
δοση». 

Αν και το πιο πιθανό είναι οι 
περισσότερες χώρες να ακο-
λουθήσουν το δρόμο της γερ-
μανικής Μπουντεσλίγκα (η επι-
στροφή στη δράση έχει οριστεί 
για σήμερα, 16/5), υπάρχουν αρ-
κετά «ρήγματα» στο ευρωπαϊκό 
ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι, ενώ 
ταυτόχρονα το κύρος της ΟΥ-
ΕΦΑ στις τάξεις των φιλάθλων 
έχει δεχτεί ένα πολύ σημαντικό 
πλήγμα, καθώς έγινε ξεκάθαρο 
ότι η ηγεσία του ευρωπαϊκού 
ποδοσφαίρου ενδιαφέρεται μό-
νο για τα φράγκα που θα μπουν 

στο ταμείο της και για τα κέρδη 
των καπιταλιστών που «επενδύ-
ουν» στο ποδόσφαιρο.

Εκτός όμως από το επικοινω-
νιακό πλήγμα, είχαμε και «απώ-
λειες» σε αγωνιστικό επίπεδο, 
καθώς ορισμένες ποδοσφαιρι-
κές ομοσπονδίες αποφάσισαν, 
κόντρα στις οδηγίες της ΟΥΕ-
ΦΑ, να διακόψουν οριστικά το 
πρωτάθλημα. Το παράδειγμα 
της βελγικής Λίγκας, ακολού-
θησαν η γαλλική και η ολλαν-
δική, ενώ είναι πολύ πιθανό να 
μην έχουμε αγωνιστική δράση 
και στην Ιταλία. Αρχικά η ΟΥΕ-
ΦΑ είχε απειλήσει με κυρώσεις 
όσες ομοσπονδίες δεν ξεκινή-
σουν το πρωτάθλημα, όμως όλα 
δείχνουν ότι η ηγεσία της δε θα 
πραγματοποιήσει τις απειλές 
της και δε θα επιβάλει κυρώ-
σεις (είναι πολύ πιθανό οι αντι-
δράσεις των οργανωμένων οπα-
δών, που στην πλειοψηφία τους 
έχουν ταχθεί κατά της επανεκ-
κίνησης, να έπαιξε ρόλο). Πως 
θα αρκεστεί στο γεγονός ότι η 
Αγγλία και η Ισπανία έχουν δη-
λώσει ότι θα ακολουθήσουν το 
παράδειγμα της Γερμανίας και 
θα ξεκινήσουν εκ νέου την αγω-
νιστική δράση,  παρά το «βαρύ 
φόρο» που πλήρωσαν και τους 
χιλιάδες νεκρούς που μετρούν. 
Η αγγλική Premier League και 
η ισπανική La Liga, είναι τα δυο 
πιο εμπορικά ευρωπαϊκά πρω-
ταθλήματα, με πολύ μεγάλη 
διείσδυση στις αγορές της Ασί-
ας και της Λατινικής Αμερικής, 
και εφόσον επανέλθουν στην 
αγωνιστική δράση θα μειώ-
σουν σημαντικά τις οικονομικές 
απώλειες της ΟΥΕΦΑ και των 
καπιταλιστών που εμπλέκονται 
επιχειρηματικά με το ευρωπαϊ-
κό ποδόσφαιρο. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ. Για μια ακόμα φορά δεν 

κατάφεραν να βρουν κοινή 
συνισταμένη οι ομάδες της 
Super League. Η συνάντηση 
της περασμένης Τρίτης δεν 
έβγαλε «λευκό καπνό» και οι 
αποφάσεις για την επανεκκίνη-
ση του πρωταθλήματος, αλλά 
και για τους όρους διεξαγω-
γής της επόμενης αγωνιστικής 
σεζόν, αναβλήθηκαν για το 
μέλλον. Αν και υπάρχει πίεση 
χρόνου για το χορηγό του πρω-
ταθλήματος και για τον τρόπο 
διαχείρισης των τηλεοπτικών 
δικαιωμάτων (οι περισσότερες 
ομάδες θέλουν κεντρική δια-
χείριση, αλλά οι ερυθρόλευκοι 
δεν την υιοθετούν προς το πα-
ρόν), καθώς οι μικρομεσαίες 
ομάδες βρίσκονται μπροστά 
σε οικονομικό αδιέξοδο, δεν 
υπάρχει αισιοδοξία για άμεση 
λύση. Η επιχειρηματική κόντρα 
Μαρινάκη-Σαββίδη κυριαρχεί, 
καθορίζει τις εξελίξεις και δυ-
σκολεύει τη συμφωνία για κοινή 
πορεία της Λίγκας.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

«Θέλετε να ξεχάσουμε τον πόνο μας... όμως χωρίς τον κόσμο δεν 
έχει νόημα να επιστρέψουμε για να παίξουμε»

Δύο χιλιάδες είκοσι
δεν έχει τέλος η ύπνωση;

Λάβαμε μηνύματα διαμαρτυρίας συντρόφων τινών, επειδή 
ο εθνο-Σωτήριος Τσιόδρας απουσιάζει από τις ενημερώσεις 
και την ΕΗΔ (Εθνική Ηθική Διαπαιδαγώγηση, οι μη αρνητές 
στράτευσης τη γνωρίζουν) της Κυριακής για τον κορονοϊό. 
Επιπολαιότης 
εκ μέρους των 
συντρόφων, 
που ξεχνούν ότι 
ένας ιεροψάλ-
της είναι βαθιά 
θρησκευόμενο 
άτομο και ως 
εκ τούτου την 
εβδόμη ημέρα αναπαύεται όπως και ο δημιουργός του. Οσο 
δε για το ψάλλειν και αν αυτό παραβιάζει τη θεόθεν κυριακά-
τικη ανάπαυση, επειδή εκεί υπάρχει κουκουλωμένη σύγχυση 
στα μυαλά (τι γελάτε ρε;) του ποιμνίου, μπορούν να αποτα-
θούν στον Τζερόνιμο ή όπου αλλού έχουν τις θέσφατες (θες; 
Φά'τες) απαντήσεις.

Πώς θα 'ναι άραγε η ζωή χωρίς τους δύο βράχους
χωρίς την «ενημέρωση», χωρίς τις εντολές τους

με τι καρδιά θ' αφήσουν τους ιθαγενείς μονάχους
και αναβαθμισμένοι θα γυρίσουν στις φωλιές τους;

«Η διαπαιδαγώγηση αποτελεί ένα από τα βασικά κεντρικά 
καθήκοντα για την ΚΝΕ, που απορρέει από τον ίδιο το χα-
ρακτήρα της σαν επαναστατικής οργάνωσης της ελληνικής 
νεολαίας» («Τα καθήκοντα του καλού Κνίτη», 1977).

Αν κάποιος έχει καμιά νέα διακήρυξη ή έστω οποιαδήποτε 
νέα από το αντιεμβολιαστικό κίνημα, ας τα στείλει τα στυλ ή 
στη στήλη. Οχι, για το κίνημα της επίπεδης Γης δεν ενδιαφε-
ρόμαστε. Πολλώ δε για τους πωλητικούς τηλεπλασιέ σχετικών 
«βιβλίων».

Χαίρεται ο Τζερόνιμο, αχολογούν οι Απάτσι
αφού επιτρέπεται ξανά του Μανιτού η λατρεία.

Δεν χρειάζεται να πούμε ότι η στήλη θρηνεί για τις επιπτώ-
σεις της καραντίνας στην «οικονομία» και στις τσέπες του τα-
λαιπωρημένου ελληνικού κεφαλαίου, μα πιο πολύ τη συντά-
ραξε το γεγονός ότι από τους δεκατρείς σταθμούς διοδίων 
στην Εγνατία χάθηκε το 65% των εσόδων από τα μέσα του 
Μάρτη ως τα μέσα του Μάη. Κι αυτό διότι η πελατεία μειώθη-
κε αισθητά αφού χάθηκε ακόμα κι αυτό το «laissez passer – 
laissez faire» της (αστικής) γαλλικής επανάστασης. Ω τέμπορα, 
ω μόρτες.

«Με την εκμετάλλευση της παγκόσμιας αγοράς, η αστι-
κή τάξη διαμόρφωσε κοσμοπολίτικα την παραγωγή και την 
κατανάλωση όλων των χωρών. Προς μεγάλη λύπη των αντι-
δραστικών, αφαίρεσε το εθνικό έδαφος κάτω από τα πόδια 
της βιομηχανίας (…) Στη θέση της παλιάς τοπικής και εθνικής 
αυτάρκειας και αποκλειστικότητας, μπαίνει μια ολόπλευρη συ-
ναλλαγή, μια ολόπλευρη αλληλεξάρτηση των εθνών. Κι αυτό 
που γίνεται στην υλική παραγωγή γίνεται και στην πνευματική 
παραγωγή» (Karl Marx, Friedrich Engels – «Κομμουνιστικό 
μανιφέστο»).

Τουλάχιστον δεν πλήξαμε ούτε στην καραντίνα
με όλους τους απίθανους παλιούς αλλά και νέους
που άλλους επιστράτευσαν λόγω των συνθηκώνε

κι άλλοι ευκαιρία βρήκανε να βγούνε για να πούνε
καθένας το κοντό, μακρύ, μεγάλο και μικρό του
για να κυλάει ο καιρός καθώς κουτρουβαλάμε
ξυπνώντας πιο αδύναμοι, πιο λίγοι, πιο χαμένοι.

Η Κοκκινοσκουφίτσα δεν ντρέπεται να παραδεχτεί ενώπιόν 
σας ότι καπνίζει αρειμανίως, συνεχίζοντας απαρασάλευτα αυ-
τή την τριτοκοσμική συνήθεια που φήμες μάλιστα τη φέρνουν 
και ως προστάτιδα από τον κορονοϊό. Επίσης, δεν την ενοχλεί 
ο χαρακτηρισμός «αρειμάνιος» που προέρχεται από τον Αρι-
μάν, θεό του κακού στον ζωροαστρισμό. Φαντάζεστε να παίρ-
ναμε τον χαρακτηρισμό από τον σοφό εκ Πριήνης Βία και να 
καπνίζαμε βιαίως; Η -ακόμα χειρότερα- να τον παίρναμε από 
τον αριστοτελικό φιλόσοφο του 2ου π.Χ. αιώνα Αγαθαρχίδη 
και να καπνίζαμε αγαθαρχιδίως; Καλά είμαστε κι έτσι λοιπόν, 
την υγειά μας να ‘χουμε να καπνίζουμε, για να μπορούμε ν’ 
ασχοληθούμε και με τα κρούσματα των άλλοτε χοίρων της 
γρίπης και νυν κορωνών του νέου ιού, που αγρυπνούν μηχα-
νευόμενοι τις συμφορές του μέλλοντος.

«Οι φτωχοί, πάντοτε εξαθλιωμένοι, πάντοτε υποδουλωμένοι 
και πάντοτε καταπιεσμένοι, δεν μπορούν ποτέ να βελτιώσουν 
την κατάστασή τους με ειρηνικά μέσα» (Jean-Paul Marat).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά

Ο τίτλος της στήλης είναι δανεισμένος από σύνθημα των οπαδών 
της Αταλάντα, έξω από το γήπεδο της ομάδας τους. Η περιοχή της 
Λομβαρδίας και ιδιαίτερα το Μπέργκαμο είχαν τεράστιες απώλειες 
σε ανθρώπινες ζωές, αφού η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να μη στα-
ματήσει τη λειτουργία της καπιταλιστικής παραγωγικής διαδικασίας, 
με αποτέλεσμα τα εργοστάσια να μετατραπούν σε εστίες εκθετικής 
διασποράς του ιού. Οι κάτοικοι του Μπέργκαμο είναι κατά της επα-
νεκκίνησης του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος, καθώς πολλοί πι-
στεύουν ότι ο αγώνας Αταλάντα-Βαλένθια για το Champions League 
είναι ένας συμπληρωματικός παράγοντας για την εξάπλωση του ιού 
στην πόλη τους. Ο αγώνας έγινε στο Μιλάνο, καθώς το γήπεδο της 
Αταλάντα δεν πληροί τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η ΟΥΕΦΑ, 
και χιλιάδες οπαδοί ταξίδεψαν  για να ενισχύσουν την αγαπημένη 
τους ομάδα. Πολλοί θεωρούν ότι κατά την επιστροφή τους μετέφεραν 
μαζικά τον ιό.

Για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στα σχέδια της ποδοσφαιρι-
κής ομοσπονδίας, οι τιφόζι της Αταλάντα συγκεντρώθηκαν έξω από το 
γήπεδο και ύψωσαν πανό κατά της επανέναρξης του πρωταθλήματος. 
Το παράδειγμα των «μπεργκαμάσκι» ακολούθησαν και οι οργανωμένοι 
οπαδοί της Ρόμα. Σε πολλά σημεία της πόλης ύψωσαν πανό κατά της 
επανεκκίνησης της αγωνιστικής δράσης, ζητώντας από την ιταλική 
κυβέρνηση να μη συμφωνήσει με την πρόταση της ποδοσφαιρικής 
ομοσπονδίας για επανέναρξη του πρωταθλήματος στις 13/6 και να 
μη δώσει το πράσινο φως για τη διεξαγωγή των αγώνων. Δυο από τα 
συνθήματα των «τζιαλορόσι» οπαδών ανέφεραν: «Πρώτα σεβασμός 
και αξιοπρέπεια, για εμάς το πρωτάθλημα έχει ήδη τελειώσει» και «Η 
απόφαση είναι ξεκάθαρη: Για εσάς τα χρήματα μετράνε περισσότερο 
από την υγεία. Μέχρι να τελειώσει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
κανένα πάρτι». 
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> Ο Κούλης και ο… Λούλης.

> Ελα στο γήπεδο και μπες, να 
δεις πώς παίζει ο Καρεμπές 
(αρχίζει το ματς).

> Καύσωνας. Η αντεργατική 
πολιτική των Κούληδων.

> Στο εργατικό στρατόπεδο 
ψύχος.

> Είμαστε σταθερά υπέρ του 
ΕΛΑΣ και κατά της ΕΛΑΣ.

> Ανούσια ανοησία ανοσίας 
αγέλης.

> Πρόωρες εκλογές, σαξές 
στόρυ εν όψει.

> Η «δεξιά παρένθεση» που θα 
ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ.

> Ζεσταινόμαστε. Η κοινωνία;

> Ε, πώς να τη βγάλει κι ο Βε-
λόπουλος με 432.282 ευρώ στη 
Ντόυτσε Μπανκ;

> Το παντεσπάνι του ο άνθρω-
πος…

> Οργανωμένες παραλίες: πα-
ραμένουμε ανοργάνωτοι.

> «Χωρίς ενίσχυση χιλιά-
δες μακροχρόνια άνεργοι» 
- kathimerini.gr, 13.5.2020. 
Nτρέπεται να πει εκατοντάδες 
χιλιάδες.

> Δάκρυα.

> Κροκοδείλια.

> Απ' αυτούς που κηρύχνουν τη 
λιτότητα.

> Χαλαρώνουν τους συνορι-
ακούς ελέγχους. Προφανώς 
όχι για μετανάστες και πρό-
σφυγες.

> Να μην το ξεχνάμε.

> Σούδα: βγήκε το φασισταριό 
στο δρόμο.

> «Φόβος για έκρηξη της 
ανεργίας» - προφανώς ο φό-
βος είναι των καπιταλιστών 
για το τι μέλλει ακολουθήσαι…

> Γλώσσα λανθάνουσα…

> Ο Κικίλιας… ομιλεί.

> Ο Χρυσοχοΐδης άρχει.

> Το «αν» του Τσίπρα: αν η για-
γιά μου είχε ρουλεμάν.

> Βρετανία: «Οδεύει στη χει-
ρότερη ύφεση των τελευταίων 
300 ετών». Καπιταλισμός, γαρ.

> ΚΑΙ στη Βρετανία η «ανοσία 
αγέλης».

> Μαϊμουδίσματα στην αντι-

μετώπιση του κορωνοϊού στην 
Ιταλία.

> «Ιταλία: Ο ιός φεύγει “με βή-
μα ταχύ“, λένε οι ειδικοί». Αυτό 
μας πληροφορεί η ιστοσελίδα 
των ΝΕΩΝ, 10.5.2020. Οι «ει-
δικοί» είναι ο εξής ένας, «ο 
ιολόγος Γκουίντο Σιλβέστρι». 
Εγκυρότητα…

> Αρα: Ο ιός μας φεύγει με 
βήμα ταχύ, να τον προϋπαντή-
σουμε παιδιά στην εξοχή.

> Κορώνα και ιός = κορωνοϊός.

> Κορώνα και ομόλογο = κορω-
ναομόλογο;

> Σφαγή των μισθών.

> Ες αύριον…

> «Προσλήψεις» στο ΕΣΥ. Εγώ; 
είπε ο Κούλης.

> Απλήρωτη εργασία 32 ωρών 
την εβδομάδα. Δράστης: 
Boots. Τόπος: Βρετανία. Συ-
νεργός: η βρετανική κυβέρ-
νηση.

> Η «επανεκκίνηση» και η προ-
ειδοποίηση του ΠΟΥ.

> «Οι κίνδυνοι από τον κορω-
νοϊό παραμένουν υψηλοί».

> Μια φράση από το ΚΥΡΙΟ 
ΑΡΘΡΟ της ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΗΣ, 13.5.2020: «Οι φορολο-
γούμενοι θα ξέρουν ότι δεν 
θα αιμοδοτούν “ζόμπι“». Αλλά 
θα αιμοδοτούν τους «προκομ-
μένους» καπιταλιστές. Εργάτη, 
πολέμα, σου πίνουνε το αίμα!

> «Φόβοι για δεύτερο κύμα 
μολύνσεων στην Ου-χαν».

> Την… ψωροκώσταινα ανέ-
συρε ο Ν. Πορτοκάλογλου σε 
συνέντευξή του στην ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ, 11.5.2020. «Είμαστε 

πολύ πιο φτωχή χώρα» (από τη 
Βρετανία). Οταν είναι να στη-
ριχθούν, έστω και βραχυπρό-
θεσμα οι… φτωχοί, τότε οι Πορ-
τοκάλογλου ανακαλύπτουν την 
ψωροκώσταινα. Και σίγουρα ο 
Ν.Π. ΔΕΝ ανήκει στους προ-
λετάριους της χώρας (και του 
Πολιτισμού). Και ΔΕΝ ξεχνά-
ει να γλείψει πατόκορφα το 
«κράτος μας» που «σε αυτή τη 
φάση έδειξε για πρώτη φορά 
εντυπωσιακά αντανακλαστικά 
και προστάτευσε τους πολίτες 
του από την επιδημία… Κέρδι-
σε ένα μεγάλο μέρος από τη 
χαμένη εμπιστοσύνη του πολί-
τη». Ούτε προεκλογική δήλω-
ση νάτανε…

> (Μ)πολιτισμός των… (μ)πα-
τριωτών και των αρίστων.

> Ο Κούλης και ο πάπας.

> Ο τοίχος έγραφε: ο πάπας 
και ο παπάρας.

> Γκάλοπ.

> Τόσο έγκυρα όσο και τα δη-
μοψηφίσματα της χούντας.

> Μανιπουλάτσιγια.

> Κυβέρνηση χειροκροτημά-
των και χειροκροτητών.

> Ο Τσακνής εις Περισσόν;

> ΛΑΡΚΟ: και πάλι τη νύφη 
πληρώνουν οι εργάτες.

> Μαρίνα Αλίμου = Ακτωρ.

> Ο προκαθήμενος δεν πήγε 
ακόμα στη Ζάλτσα;

> Μίλησε και ο (πρώην) εργα-
τοπατέρας κιναλλοπρωτόπα-
πας.

> Διαφωτιστικός ο Θεοδωρι-
κάκος: «Καπιταλισμό έχουμε, 
δεν εγγυόμαστε τίποτα».

> Λίρα εκατό, δηλαδή.

> Ψαλίδισμα μισθών: καραντί-
να ή καραμπίνα;

> Πυροβολισμοί και (γνωστός) 
μπατσοσυνδικαλιστής. Αναμο-
νή για την παρέλευση του αυ-
τοφώρου.

> Ακολουθεί ΕΔΕ.

> Η έννομος τάξη είναι τυφλή.

> Και, μονίμως, γρυλίζει…

> Ν. Παππάς: «Οι επιχειρήσεις 
λεφτά ακούν και λεφτά δεν 
βλέπουν».

> Σχόλιο 1: Δεν υπάρχουν λε-
φτόδεντρα, κύριε…

> Σχόλιο 2: Κεφάλαιο, αγάπη 
(του)…

> Μόλις 40 χρόνια η παραχώ-
ρηση της μαρίνας Αλίμου στην 
Ακτωρ.

> Οι δολοφονίες Παλαιστίνιων 
από το σιωνιστικό στρατό συ-
νεχίζονται.

> 20% των παιδιών οικογενει-
ών στην Καμπανία, 14% στην 
Καλαβρία, 11% στη Σικελία, 
πώς να το θέσουμε ήπια: ΠΕΙ-
ΝΑΝΕ.

> Οταν ο Αννας σε στέλνει 
στον Καϊάφα: μουσικοί δήμου 
Πάτρας υπό απόλυση. Στον 
πρώτο ρόλο ο δήμος αυτός, 
στο δεύτερο οι κυβερνήσεις.

> Η συναίνεση Κικίλια-Ξανθού.

> Μόνο;

> 15.5.1985: Ενας-τρεις-Χ.Τ.

> Μπουμ- Αλφα μπανκ, 1998.

> Μπουμ, αρχηγείο στρατού 
ΗΠΑ στην ΟΔΓ - ΡΑΦ.

> 28.5.1941: Ιδρυση «Εργατικής 
Αλληλεγγύης» από κομμουνι-
στές που γύρισαν από εξορία 
στη Φολέγανδρο.

> Τόσοι σταυροί που στήθη-
καν/ τόσοι σταυροί που θα 
στηθούνε,/ εμάς μονάχα με 
σταυρούς/ μπορούν να μας 
μετρούνε./ Σταυροί, παντού 
σταυροί./ Είμαστε «οι αδάκρυ-
τοι κι οι αγέλαστοι»./ Δεν κλαί-
με, ούτε γελούμε./ Τα σπίτια 
μας καπνίζουνε/ πεινούνε τα 
παιδιά μας, δεν λυγούμε/ ήρ-
θαμε να χαράξουμε του πόνου 
μας τα σύνορα/ και στήνουμε 
σημάδια και περνούμε./ Σταυ-
ροί, παντού σταυροί. - Φώτης 
Αγγουλές: «ΣΤΑΥΡΟΙ».

Βασίλης

Ο Β. Δημάκης μέσα (στις φυλακές τους) - Οι εγκληματίες της «ανοσίας αγέλης» 
έξω (από τις φυλακές τους)

Ανοσία αγέλης μαθητών = χοντρόπετσοι εξουσιαστές

Μείωση κύριας σύνταξης ύψους 426 ευρώ από Νοέμβρη 2019 και μετά = 15 ευρώ το 
μήνα (το αστικό κράτος in full swing…)

  Dixi et salvavi animam meam

u Μπορεί να μην έχει πρωταθλήματα για να παιχτεί «στοί-
χημα», όμως ο τζόγος έχει και άλλα εργαλεία. Πριν από μερι-
κές μέρες, για παράδειγμα, η ΟΠΑΠ ΑΕ διαφήμιζε τζακ ποτ 
στο τζόκερ. Με μεγάλο τζίρο, όπως μας είπαν οι γνώστες του 
είδους. Παρά ταύτα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το όγδοο 
άρθρο της ΠΝΠ της 1ης του Μάη, έσπευσε να προσφέρει 
αβάντες και στους βαρόνους του επίσημου τζόγου, εξασφα-
λίζοντας «αναστολή είσπραξης οφειλών και παράταση προθε-
σμίας καταβολής δόσεων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιγνί-
ων»! Και μη μας πείτε ότι έπεσε ο τζίρος τους επειδή έκλεισαν 
προποτζίδικα και «φρουτάκια». Εκτός του ότι μεγάλο μέρος 
των δραστηριοτήτων τους παρέμεινε ανοιχτό, εδώ μιλάμε για 
επιχειρήσεις με τεράστια κερδοφορία. Γιατί θα πρέπει το κρά-
τος να τους εξασφαλίσει το μέγιστο της κερδοφορίας τους (ας 
βγάλουν λιγότερα ένα-δυο μήνες), την ίδια στιγμή που τους 
επέτρεψε να στραγγαλίσουν τα δικαιώματα των εργαζόμενών 
τους, την ίδια στιγμή που κρατάει το δημόσιο σύστημα υγείας 
στα ίδια επίπεδα αθλιότητας; Κάντε μόνοι σας τη σύγκριση: 
οι εργαζόμενοι στο Θέαμα-Ακρόαμα (καλλιτέχνες, τεχνικοί 
κτλ.) δεν πήραν -στη συντριπτική τους πλειοψηφία- ούτε το 
προνοιακό επίδομα των 800 ευρώ, σε αντίθεση με τους βα-
ρόνους του τζόγου.

u Tίποτα δεν μπορεί 
να μας εκπλήξει απ' 
αυτούς.  Είναι τόσο 
αδίστακτοι. Αυτό δε 
σημαίνει ότι θα καταπι-
ούμε αμάσητο, χωρίς να 
οργιστούμε, το πρωτο-
σέλιδο  της «Αυγής» για 
την αντιφασιστική νίκη 
των λαών, με την κλασι-
κή φωτογραφία επιχρω-
ματισμένη, για να κυρι-
αρχεί η κόκκινη σημαία 
με το σφυροδρέπανο. 
Μας θυμίζουν τους σο-
σιαλδημοκράτες που στις μαζώξεις τους τραγουδούσαν τη 
«Διεθνή»! Νομίζουν ότι θα ξεχάσουμε τους χαριεντισμούς του 
Τσίπρα με τον… πάγκαλο Τραμπ ή τη διακήρυξη της ΕΕ, που ο 
ίδιος ο Τσίπρας υπέγραψε στις 9 Μάη του 2019, η οποία έλεγε 
ότι «πριν από τριάντα χρόνια, εκατομμύρια άνθρωποι πολέμη-
σαν για την ελευθερία τους και για την ενότητα και γκρέμισαν 
το Σιδηρούν Παραπέτασμα που είχε διχοτομήσει την Ευρώπη 
για δεκαετίες».

u Γκραφίτι σε τοίχο σχολείου της Αθήνας. Απλά θαυμάσιο!

οι τοίχοι έχουν φωνή

Βολές εκ των ένδον…
«Οσοι ισχυρίζονται ότι καμιά ασθένεια δεν μεταδίδεται με τη Θεία 

Κοινωνία, δεν έχουν παρά να μεταβούν στα νοσοκομεία αναφοράς 
του Covid-19, συνοδευόμενοι ενδεχομένως και από βουλευτές που 
για λόγους ψηφοθηρικούς υπερθεματίζουν, να κοινωνήσουν τους 
ασθενείς και στη συνέχεια να μεταλάβουν και οι ίδιοι. Εάν δεν προ-
σβληθούν, θα έχουν δώσει αδιάσειστη απάντηση σε εκείνους που 
δυσπιστούν».

Ετσι και τα έγραφε αυτά κάποιος δεδηλωμένος άθεος ή έστω 
αγνωστικιστής, θα είχαν πέσει πάνω του να τον σκίσουν. Ελα όμως 
που τα γράφει ένας δεδηλωμένος συντηρητικός, πρώην υπουργός 
του Μητσοτάκη πατρός (οι αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις του προ-
κάλεσαν κύμα καταλήψεων και μετά τραμπούκικες επιθέσεις από 
τάγματα εφόδου της ΝΔ, που σταμάτησαν μόνο όταν σε μία απ' 
αυτές δολοφονήθηκε ο καθηγητής Νίκος Τεμπονέρας). Τι να πουν 
οι δεσποτάδες και οι υποστηρικτές τους; Οτι ο Βασίλης Κοντογιαν-
νόπουλος είναι όργανο του διαβόλου, επειδή -εκτός από τα παρα-
πάνω- θύμισε ότι «τα πρώτα κρούσματα της πανδημίας και ο πρώτος 
νεκρός εμφανίστηκαν στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Ηλεία, έπειτα 
από ομαδική επίσκεψη στους Αγίους Τόπους και προσκύνημα στον 
Πανάγιο Τάφο. Ανάμεσά τους κι ένας ιερωμένος»;



Η δύναμη της Ιστορίας
«Η συμβολή της Σοβιετικής Ενωσης στη Νίκη ήταν κα-

θοριστική. Η έκβαση του πολέμου κρίθηκε στις μάχες 
της Μόσχας, του Λένινγκραντ, του Στάλινγκραντ, του 
Κουρσκ. Η πιο αιματηρή, εκείνη του Στάλιγκραντ, διήρ-
κησε από τον Ιούλιο 1942 έως τον Φεβρουάριο 1943 και 
στοίχισε στον Κόκκινο Στρατό 1.130.000 ανθρώπους (μα-
ζί με τραυματίες), ενώ οι απώλειες του «άξονα» ανήλθαν 
στο 1,5 εκατ. Αυτή η μάχη σημάδεψε την αρχή του τέλους 
του Γ’ Ράιχ. Το ιερό όνομα της σοβιετικής πόλης πήραν 
πλατείες και λεωφόροι σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύ-
ουσες. (…)

Δημιουργούν κακόβουλα ψευδείς ερμηνείες της ιστο-
ρίας, υπονομεύουν τον ρόλο της ΕΣΣΔ, αποσιωπούν τις 
επιτυχίες του Κόκκινου Στρατού. Ανακηρύσσουν την 
φασιστική Γερμανία και τη Σοβιετική Ενωση ως “συνέ-
νοχους“ για την έναρξη του πολέμου. “Ξεχνούν“ την 
φασιστική ιδεολογία της φυλετικής ανωτερότητας. Ενώ 
ακόμα και στα χρόνια του “ψυχρού πολέμου“ κανείς δεν 
τόλμησε να αμφισβητήσει τη μέγιστη συμβολή της ΕΣΣΔ 
ως κύριας δύναμης που έσωσε την Ευρώπη.

Οι κυνικές πολιτικές αναθεωρητισμού αποτελούν 
προσβολή στον μαζικό ηρωισμό του πολυεθνικού σο-
βιετικού λαού, στη μνήμη των εκατομμυρίων προγόνων 
μας που έπεσαν στις μάχες, εξοντώθηκαν στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, πέθαναν από την πείνα και φρικτά 
βασανιστήρια. Οι παραποιητές της ιστορίας προφανώς 
καθοδηγούνται από την επιθυμία να αποκρύψουν το γε-
γονός ότι ορισμένες δυτικοευρωπαϊκές χώρες εφάρμο-
ζαν την “πολιτική κατευνασμού“ του Χίτλερ και ήθελαν 
να κατευθύνουν την επιθετικότητά του προς τη Μόσχα».

Τα αποσπάσματα είναι από άρθρο του ρώσου πρέ-
σβη  Αντρέι Μάσλοφ, με τίτλο «75 χρόνια από τη νίκη 
που διέσωσε την ανθρωπότητα», που δημοσιεύτηκε στο 
«Βήμα» την περασμένη Κυριακή.

Θα μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος ότι πλέον η 
Σοβιετική Ενωση έχει μετονομαστεί σε Ρωσική Ομο-
σπονδία, το Λένινγκραντ σε Σανκτ Πέτερμπουργκ (ούτε 
καν Πέτρογκραντ, όπως ονομαζόταν μέχρι την Οκτω-
βριανή Επανάσταση), και το Στάλινγκραντ σε Βόλγο-
γκραντ (πάλι καλά που δεν το ξαναείπαν Τσαρίτσιν). 
Τι γυρεύουν τα θρυλικά ονόματα στα χείλη του ρώσου 
πρέσβη;

Ρητορικό είναι το ερώτημα. Γνωρίζουμε όλοι ότι το 
ιμπεριαλιστικό καθεστώς του Πούτιν, παρά το δεδηλω-
μένο αντικομμουνισμό του, προσπαθεί να ενσωματώσει 
το Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο και την Αντιφασιστική 
Νίκη στη δική του εθνικιστική ιδεολογία. Γι' αυτό και τα 
βάζει με τους σύγχρονους αναθεωρητές της Ιστορίας.

Οι γερμανοί ιμπεριαλιστές βάλλουν κατά του ναζι-
σμού. Είτε το κάνουν υποκριτικά είτε με ειλικρίνεια, 
σημασία έχει ότι δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Αντί-
θετα, οι ρώσοι ιμπεριαλιστές προσπαθούν να καπη-
λευτούν τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη, που επετεύχθη 
από ένα σοσιαλιστικό καθεστώς, το οποίο κατά τα άλλα 
καταδικάζουν.

Δεν είναι τόσο η ανάγκη του σημερινού ρωσικού ιμπε-
ριαλιστικού εθνικισμού να ενσωματώσει αυτή τη νίκη 
στο εθνικιστικό του αφήγημα. Θα μπορούσε κάλλιστα 
να διαμορφώσει αυτό το αφήγημα χωρίς την Αντιφα-
σιστική Νίκη. Είναι τα 27 εκατομμύρια των νεκρών, οι 
βετεράνοι που ζουν ακόμα, οι οικογένειες που κρατούν 
ως ακριβά κειμήλια τα παράσημα και τις φωτογραφί-
ες των ηρώων της οικογένειάς τους. Που αισθάνονται 
περηφάνεια όταν βαδίζουν κρατώντας αυτές τις φωτο-
γραφίες (ο αδίστακτος Πούτιν βαδίζει μαζί τους κάθε 
χρόνο, κρατώντας το πορτρέτο του πατέρα του).

Είναι η δύναμη της Ιστορίας που σφραγίζει τον καιρο-
σκοπισμό ενός ιμπεριαλιστικού καθεστώτος. Αυτό που 
δεν μπορείς να το νικήσεις καλύτερα να το παρουσιά-
ζεις σαν δικό σου. Για να τραβάς -όσο μπορείς- το λαό 
πίσω σου. Γι' αυτό ο ρώσος πρέσβης μπορεί να μιλάει 
αφ' υψηλού στα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα.  
Γιατί σ' αυτό το θέμα έχει μαζί του τη συντριπτική πλει-
οψηφία του ρωσικού λαού.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινοΤην Παρασκευή, 8 Μαΐου, 
ψηφίστηκε το νομοσχέδιο 

που επιφέρει καίριες αλλα-
γές στη νομοθεσία σχετικά 
με τους πρόσφυγες (έχει 
ήδη δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 
96Α/12.5.2020). Oπως είχαμε 
γράψει και σε ρεπορτάζ στις 
14 Απριλίου (Σχέδιο νόμου για 
προσφυγικό: «Αίτηση – απόρ-
ριψη – απέλαση»), με βάση τα 
όσα είχαν ήδη κυκλοφορήσει 
για τις μεταρρυθμίσεις που εκ-
κολάπτονταν, η γραμμή της κυ-
βέρνησης ήταν να διενεργείται 
ουσιαστικά η διαδικασία του 
ασύλου μόνο για το θεαθήναι 
και να μετατραπεί επί της ου-
σίας σε διαδικασία παραγωγής 
απορριπτικών αποφάσεων. Ενα 

«εργοστάσιο» που θα λύνει τα 
χέρια της κυβέρνησης για να 
διώχνει σωρηδόν τους πρό-
σφυγες έξω από τη χώρα.

Τα ζητήματα που ανακύ-
πτουν από το νέο νομοσχέδιο 
είναι πολλά και πολυεπίπεδα. Η 
κυβέρνηση έστησε ένα μηχα-
νισμό που βάζει διαρκώς «τρι-
κλοποδιές» με άμεσο ή έμμε-
σο τρόπο. Ξεκινώντας από την 
παντελή υποτίμηση του ρόλου 
της πραγματικής επικοινωνίας 
με έναν πρόσφυγα, ο οποίος δε 
γνωρίζει τη γλώσσα (είναι χα-
ρακτηριστική η χρήση της φρά-
σης «σε γλώσσα που ευλόγως 
κατανοεί» σε όλες τις σχετικές 
διατάξεις, ακόμα και στο πρώ-
ιμο στάδιο της καταγραφής 
των προσωπικών στοιχείων), 
περνώντας στη «συμπίεση» των 
προθεσμιών προκειμένου να 
εκδοθούν αποφάσεις σε πρώτο 
και δεύτερο βαθμό ακόμα πιο 
γρήγορα (και στην ουσία πιο 
πρόχειρα, χωρίς έρευνα και 
επαρκή αιτιολόγηση) και κατα-
λήγοντας στις αποφάσεις για 
απελάσεις και «επιστροφές» το 
συντομότερο δυνατό.

Μέσα στο παραπάνω πλαί-
σιο, που αφορά το σύνολο των 
αιτούντων, μπαίνουν ωστόσο 
και διατάξεις για ιδιαίτερες 
ομάδες. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα οι ανήλικοι πρόσφυ-
γες. Με το παλιό νομοθετικό 
καθεστώς, ένας πρόσφυγας 
θεωρούνταν ανήλικος (και άρα 
λογιζόταν ως ευάλωτη ομάδα) 
μέχρι την έκδοση του ιατρικού 
πορίσματος για την ηλικία του. 
Πλέον, αυτή η ρύθμιση αντικα-
θίσταται και ισχύει το αντίθετο: 
ο πρόσφυγας θεωρείται ενήλι-
κος μέχρι να διαπιστωθεί ότι 

είναι ανήλικος! Αυτό, φυσικά, 
δεν είναι ένα απλό ηλικιακό 
νούμερο που θα αναγραφεί 
στο έγγραφο του πρόσφυγα, 
αλλά αντίθετα μια ουσιαστικό-
τατης σημασίας συνθήκη που 
θα του επιτρέψει π.χ. να αιτηθεί 
επανένωση με την οικογένειά 
του σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώ-
ρα (είναι εξαιρετικά θολό κατά 
πόσο θα επηρεάζεται ή όχι) ή 
να αιτηθεί διαμονή σε δομή 
φιλοξενίας ανηλίκων (ειδικά 
αν πρόκειται για ασυνόδευτο 
παιδί).

Ακόμα ένα σημαντικό στοι-
χείο που αλλάζει με το νέο 
νόμο είναι το καθεστώς των 
επιδόσεων αποφάσεων. Δε-
δομένου ότι ο αιτών διεθνούς 
προστασίας, μετά τη διενέρ-
γεια της συνέντευξής του σε 
πρώτο βαθμό, θα χρειαστεί να 
λάβει γνώση της απόφασης, 
ώστε να προχωρήσει στην 
άσκηση προσφυγής και εξέτα-
σης της υπόθεσής του σε δεύ-
τερο πλέον βαθμό (διαδικασία 
που πολλές φορές συναντά 
εμπόδια λόγω της αδυναμίας 
σταθερής επικοινωνίας των 
υπηρεσιών με τους πρόσφυ-
γες), η κυβέρνηση αποφάσισε 
να ρυθμίσει «ρηξικέλευθα» το 
θέμα. Πάντα με γνώμονα την 
άμεση έκδοση (απορριπτικών) 
αποφάσεων. Γιατί ποια άλλη 
αξία θα έχει η πρεμούρα για 
επίδοση ακόμα και μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου ή 
μέσω ειδικής εφαρμογής της 
Υπηρεσίας Ασύλου; Κι ακόμα 
περισσότερο, ποια άλλη αξία 
έχει η ρύθμιση, ότι η επίδοση 
θα θεωρείται ότι έγινε νομίμως 
μετά την παρέλευση 48 ωρών 
από την ηλεκτρονική αποστο-
λή της; Κάπως έτσι, το βασικό 

στάδιο της λήψης γνώσης της 
απόφασης σε πρώτο βαθμό 
(ίσως του πιο σημαντικού, μιας 
και ο πρόσφυγας παρίσταται 
ο ίδιος και λέει τους λόγους 
για τους οποίους ζητά να 
προστατευθεί στη χώρα) και 
περαιτέρω της έναρξης της 
προθεσμίας για εμπρόθεσμη 
άσκηση προσφυγής πετιέται 
στα σκουπίδια και καταλήγει 
να είναι διακοσμητικό.

Οπως είναι λογικό, όλη αυτή 
η κυβερνητική ζέση για επι-
τάχυνση των διαδικασιών δεν 
αφήνει ανέγγιχτους και τους 
ανθρώπους που εργάζονται 
κοντά στους πρόσφυγες και 
κυρίως τους συμβασιούχους 
της Υπηρεσίας Ασύλου, οι 
οποίοι κατέβηκαν σε απεργία 
διαρκείας από τις 23 Απριλί-
ου και οι οποίοι τη μέρα της 
ψηφοφορίας βρίσκονταν έξω 
απ’ τη Βουλή, μαζί με άλλους 
εργαζόμενους στον τομέα του 
Προσφυγικού, σε παράσταση 
διαμαρτυρίας. Με τα κενά σε 
προσωπικό να είναι κάτι περισ-
σότερο από εμφανή στα περι-
φερειακά Γραφεία Ασύλου της 
χώρας, το υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου λογαριά-
ζει να θριαμβολογήσει για τις 
απορρίψεις που θα μοιράζει 
στους πρόσφυγες, ενώ ταυτό-
χρονα όχι απλώς δεν προβαίνει 
σε προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού, αλλά απολύει!

Κλείνουμε τονίζοντας ένα 
πράγμα: όσο πιο δυσχερείς 
κάνει τις συνθήκες το υπουρ-
γείο και η κυβέρνηση τόσο 
θα πρέπει να ετοιμάζεται να 
δεχτεί τις συνέπειες. Με τις 
υπάρχουσες άθλιες συνθήκες 
διαβίωσης στις πάσης φύσε-
ως δομές (που έγιναν ακόμα 

χειρότερες την περίοδο της 
πανδημίας) και με εξαντλη-
μένους εργαζόμενους δε θα 
έχει πια σημασία αν είσαι 
πρόσφυγας ή ντόπιος. Γιατί 
θα είσαι αντιμέτωπος με τον 
ίδιο εχθρό.

ΥΓ. Σε ανακοίνωσή του στις 
10 Μάη, το Σωματείο Εργα-
ζομένων Συμβασιούχων της 
Υπηρεσίας Ασύλου (ΣΕΣΥΑ) 
αναφέρει ότι «ολοκληρώνει 
τον πρώτο κύκλο κινητοποιή-
σεών του, έχοντας κερδίσει την 
ενότητα των εργαζομένων συμ-
βασιούχων και δίνοντας τη δυ-
νατότητα η φωνή τους να ακου-
στεί, όχι μόνο στο υπουργείο 
αλλά και ευρύτερα. Εν αναμονή 
της συνάντησης της επόμενης 
εβδομάδας με τον Υπουργό κ. 
Μηταράκη και ελπίζοντας ότι 
επιτέλους τα υποτιθέμενα κω-
λύματα θα αρθούν, δηλώνουμε 
με σαφήνεια ότι, εάν οι συνά-
δελφοί μας δεν επιστρέψουν 
στις θέσεις τους, θα μας βρουν 
ξανά μπροστά τους. Στον αγώ-
να μας αυτό καλούμε το σύνολο 
των εργαζομένων στο χώρο του 
προσφυγικού αλλά και εν γένει 
να σταθούν στο πλάι μας. 

Προχωράμε σε:
Στάση εργασίας την ημέρα 

συνάντησης με τον Υπουργό 
κ. Μηταράκη και παράσταση 
διαμαρτυρίας στο χώρο του 
Υπουργείου.

Εικοσιτετράωρη Απεργία 
στις 18 Μαΐου, ημέρα επανα-
λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Ασύλου.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται 
μέχρι τη δικαίωση και επιστρο-
φή των συναδέλφων μας στις 
θέσεις τους. Καμία/Κανείς δεν 
περισσεύει».

Με νομοθετική βούλα

Ακόμα χειρότερη τροπή για τα 
δικαιώματα των προσφύγων


