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Ακούω και διαβάζω σε με-
λέτες από περιβαλλοντολό-
γους ότι (…) το lockdown, το 
«απαγορευτικό», επηρέασε 
με κάποιο τρόπο την προσέγ-
γιση των ακτίνων του ηλίου, η 
οποία γίνεται αυτή την στιγμή 
πιο ελεύθερα στην ατμόσφαι-
ρα της Γης και θα οδηγήσει σε 
κάποια άνοδο των θερμοκρα-
σιών.

Σωτήρης Τσιόδρας, 14.5.20
Το απαγορευτικό, το lock-

down, μπορεί να οδήγησε σε 
προσωρινή μείωση της ρύπαν-
σης, αλλά είναι σαφές πως δεν 
ευθύνεται για τη ζέστη του δι-
ημέρου.

Σωτήρης Τσιόδρας, 15.5.20
Είπες την παπάρα σου, σε 

διόρθωσαν, την παίρνεις πί-
σω την επομένη. Κάνε τουλά-
χιστον μια αυτοκριτική, δώσε 
μια εξήγηση. Μην μας περνάς 
για μαλάκες.

Σήμερα το πρωί, την ώρα 
του ανυπόστατου Μεγάλου 
Αφορισμού, επισκέφθηκα τον 
ΙΝ της ενορίας μου τον Αγιο 
Γεώργιο Καρέα και άναψα 
ένα κερί προσευχόμενος για 
την ψυχή εκείνων που με πρό-
σχημα την Χριστιανοσύνη μας 
κηρύσσουν το μίσος. Η Ανα-
κοίνωση της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος 
απαντάει σε όλα…

Νίκος Χαρδαλιάς
Ο καλός ο δεξιός πρέπει να 

δείχνει πιστός. Η πίστη και η 
ευσέβεια φέρνουν ψηφαλά-
κια.

Ηρθε η ώρα των αποφάσε-
ων. Πρώτον για τις διακρατικές 
συμφωνίες που πρέπει να «τρέ-
ξουν» και τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα που οφείλουν να είναι 
ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα.
Αλ. Βασιλικός (πρόεδρος Ξε-
νοδοχειακού Επιμελητήριου)

Ρεαλισμός σημαίνει το 
κέρδος πάνω από τη δημόσια 
υγεία.

Το ΠΑΣΟΚ μας δίδαξε διά-
λογο, διαβούλευση, συνεννόη-
ση και συγκλίσεις με κριτήριο 
πρώτα τη χώρα, μετά το κόμμα 
και ύστερα τα πρόσωπα.

Δημήτρης Ρέππας
Το «πάμε με τον ΣΥΡΙΖΑ» 

από έναν έμπειρο παλαιο-πα-
σόκο.

Τον γνώρισα και προσωπικά 
(σ.σ. τον Τσίπρα). Ασχετα αν εί-
ναι killer, ξέρει τι θέλει. Θέλει 
να είναι αρχηγός και μπορεί 
και τα καταφέρνει μια χαρά.

Γιάννης Μπουτάρης
Ο αθυρόστομος καπιταλι-

στής είναι παλιός στο κουρ-
μπέτι.

Από την άλλη, βέβαια, είναι 
κι οι εν λόγω εξορμήσεις (σ.σ. 
του Αδωνι Γεωργιάδη) μια από 
τις πιο κοινότοπες μιντιακές 
μεθόδους για να εμφανίζεται 
ένας υπουργός εργατικός.

Τα Νέα
Το Συγκρότημα Μαρινά-

κη αποδομεί τον τηλεπλασιέ 
υπουργό!

Ο πρώην υπουργός, βου-
λευτής και τομεάρχης 

Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας 
Ξανθός επανήλθε, μέσω ανάρ-
τησης στο Twitter, με επαίνους 
στον «εξαιρετικό, κοινωνικά 
ευαίσθητο και επί της ουσί-
ας προοδευτικό» Τσιόδρα! Η 
παρέμβαση δεν ήταν τυχαία. 
Ηταν μήνυμα προς κάποιους 
συριζαίους που στα λεγόμε-
να social media «τα χώνουν» 
στον «εθνικό λοιμωξιολόγο». 
Και βέβαια, ο Ξανθός -και ως 
πολιτικός και ως γιατρός (ακό-
μα περισσότερο ως γιατρός)- 
ξέρει πολύ καλά τι ρόλο παίζει 
ο Τσιόδρας όλον αυτόν τον 
καιρό. Ξέρει και το παρελθόν 
του. Στηρίζοντας τον Τσιό-
δρα στηρίζει την κυβέρνηση 
Μητσοτάκη και την κοινωνικά 
εγκληματική πολιτική της στη 
διαχείριση της πανδημίας από 
επιστημονική άποψη. Θεωρεί 
αυτή τη διαχείριση «ουδέτερο 
έδαφος», επί του οποίου δεν 
επιτρέπεται καμιά αντιπαρά-
θεση. Μας λέει ότι και ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ την ίδια ακριβώς διαχεί-

ριση θα έκανε. Μ' αυτόν τον 
τρόπο, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ 
(ξανα)δίνει -ως αστική πολιτική 
δύναμη εξουσίας- διαπιστευ-
τήρια υπευθυνότητας στην 
ελληνική αστική τάξη.

Απ' όλα έχει ο μπαξές. 
Από πολιτικά συνθήματα 

με αριστερή φόρτιση («Οχι 
στη στέρηση της ελευθερί-
ας»), μέχρι χρυσαυγίτικα και 
ακροδεξιά συνθήματα («Οχι 
στους παράνομους λαθρο-

μετανάστες»), μέχρι χριστια-
νοπληξία («Ναι στη θεία κοι-
νωνία»). Υπήρχαν και πλακάτ 
με συνθήματα όπως «Μην 
παραχαράσσετε την Ιστορία, 
Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία ΚΑΙ 
Θεία Κοινωνία», «Ο Θεός να 
μας φυλάει από τους επιστή-
μονες», «Jesus please Save 
Greece» κ.ά. Το ρεύμα είναι δι-
εθνές. Κοιτίδα του ο ακροδεξι-
ός εσμός στις ΗΠΑ, οι οπαδοί 
του Τραμπ και του περιβόητου 
Tea party. Το Διαδίκτυο διευ-
κολύνει τη γρήγορη διάδοση 

τως ιδεών της συνωμοσιολο-
γίας, της θρησκοληψίας, του 
ανορθολογισμού. Δεν ήταν 
πολλοί αυτοί που μαζεύτηκαν 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
(μερικές εκατοντάδες). Προ-
φανώς δεν μπήκε στο παιχνίδι 
η επίσημη Εκκλησία, που έχει 
τον τρόπο της να μαζικοποιεί 
τέτοια ρεύματα. Δεν παύει, 
όμως, το φαινόμενο να αποτε-
λεί παρακλάδι του ευρύτερου 
φασιστικού ρεύματος.

«Για να έχεις πελάτες πρέ-
πει να έχεις διαφήμιση. Και 

αυτό που είδαμε στις παραλίες 
το Σαββατοκύριακο ήταν δω-
ρεάν καλή διαφήμιση. Είδαμε 
αφιερώματα σε όλα τα διεθνή 
μέσα ενημέρωσης ότι στην Ελ-

λάδα άνοιξαν οι οργανωμένες 
παραλίες και πηγαίνουν όλα 
καλά (…) Με τα μέτρα που λαμ-
βάνουμε, τα οποία είναι πάρα 
πολύ λογικά και πολύ υπέρ του 
“επιχειρείν”, δίνουμε τη δυνα-
τότητα στους επιχειρηματίες 
της εστίασης να λειτουργή-
σουν». Ο τηλεπλασιέ που που-
λούσε νανογιλέκα διά πάσαν 
νόσον και -κυρίως- διά πάσαν 
μαλακίαν, ενδιαφέρεται μόνο 
για το τουριστικό «προϊόν». 
Το πού πήγαν οι τιμές στις 
υπό επιχειρηματική εκμετάλ-
λευση παραλίες, ούτε λόγος. 
Ούτε λόγος, επίσης, γι' αυτό 
που γινόταν παραδίπλα, στις 
«μη οργανωμένες» παραλίες. 
Πατείς με πατώ σε. Αμα έχεις 
φράγκα, κάνεις και μπάνιο…

23/5: Ημέρα χελώνας, Τζαμάικα: Ημέρα εργασί-
ας 1979: Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Αλεξά-
ντερ Χέιγκ διαφεύγει επίθεσης όταν εκρήγνυ-
ται το παγιδευμένο αυτοκίνητό του (Βέλγιο) 
24/5: Ημέρα γυναικών για αφοπλισμό, ημέρα 
πάρκων, Βουλγαρία: Ημέρα παιδείας-πολιτι-
σμού 1972: Δύο παγιδευμένα αυτοκίνητα ανα-
τινάζονται στο αρχηγείο στρατού των ΗΠΑ στη 
Γερμανία, τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες 
(RAF) 1972: Σύλληψη πέντε εργατών στη Νέα 
Ιωνία για αναγραφή κομμουνιστικών συνθημά-
των στο εργοστάσιο που δούλευαν 25/5: Ημέρα 
αλληλεγγύης λαών για ελευθερία, ανεξαρτησία, 
ανθρώπινα δικαιώματα, ημέρα Αφρικής, ημέ-
ρα για εξαφανισμένα παιδιά, ημέρα πάρκων, 
ημέρα πετσέτας (οτοστόπ), Αργεντινή: Ημέρα 
επανάστασης (1810) 25/5/1942: Ο Αρης Βε-

λουχιώτης βγαίνει στο βουνό με δεκαπέντε 
άντρες και συγκροτεί την πρώτη ένοπλη 
ομάδα του ΕΑΜ 25/5/1976: Συγκρούσεις 
αστυνομίας-διαδηλωτών, αύρα ανεβαίνει 
σε πεζοδρόμιο της οδού Αιόλου και σκο-
τώνει τη μικροπωλήτρια Αναστασία Τσιβίκα 
25/5/1989: Βόμβες σε υπουργείο Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΙΚΑ Θεσσαλονίκης 
(ΕΛΑ) 26/5/1976: Επεισόδια διαδηλωτών-αστυ-
νομίας (Ρόδος) 26/5/1975: Για πρώτη φορά σκυ-
λιά στην ελληνική αστυνομία για ανίχνευση 
ναρκωτικών ουσιών 27/5: Νικαράγουα: Ημέρα 
στρατού, Νιγηρία: Ημέρα παιδιών 27/5/1947: 
Ανοίγει τις πόρτες της η Μακρόνησος ως 
στρατόπεδο αναμόρφωσης 27/5/1973: Ανταρ-
σία αντιτορπιλικού «Βέλος» 27/5/2005: Βόμβα 

της Λαϊκής Επαναστατικής Δράσης σε γραφεία 
κατασκευαστικής «Αβαξ» 28/5/1941: Ιδρυση 
«Εργατικής Αλληλεγγύης» από κομμουνιστές 
που επέστρεψαν από Φολέγανδρο 28/5/1974: 
Βόμβα φασιστών σκοτώνει έξι και τραυμα-
τίζει 94 σε αντιφασιστική πορεία (Ιτα-
λία) 28/5/1988: Εκτέλεση αμερικανού πλοί-
αρχου-ακόλουθου πρεσβείας ΗΠΑ Γουίλιαμ 
Νορντίν (17Ν) 28/5/1988: Πυροβολισμός στα 
γραφεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών (Κόκκινη 
Γραμμή) 28/5/1997: Εκτέλεση εφοπλιστή Κώ-
στα Περατικού (17Ν) 29/5: Ημέρα κυανόκρανων 
29/5/1912: Απεργία 100.000 εργατών ναυ-
πηγείων (Αγγλία) 29/5/1982: Καταργείται το 
κούρεμα με την «ψιλή» στον στρατό 29/5/2017: 
Θάνατος Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Tο νέο λουκ του φετινού καλοκαι-
ριού u Τα γυαλιά καρφωμένα στα 
μαλλιά, η μάσκα τραβηγμένη κάτω 
από το σαγόνι! u Ρε, πάτε καλά; u Τι 
μαλακίες είν' αυτές; u Για τα γυαλιά δε 
λέμε τίποτα u Παλιά συνήθεια (αν και 
ανθυγιεινή για τα μάτια) u Τη ρημάδα 
τη μάσκα, όμως, τι την τραβάς κάτω 
από το σαγόνι, εκεί που περισσεύουν 
ο ιδρώτας και η μπίχλα; u'Η φόρα την 
ή βγάλ' την και βάλ' την σ' ένα καθα-
ρό σακουλάκι u Εχει δίκιο ο Γεωργίου 

u «Τι πειθαρχία και τρίχες κατσαρές; 
Είδαμε την Ιταλία, χεστήκαμε και μα-
ζευτήκαμε» u Και τώρα… κορόνα πάρτι 
κάθε βράδυ u Ρε, πάτε καλά; u Και μη 
μας πείτε «το γιο της Ντόρας δεν τον 
βλέπετε;» u Φυσικά και τον βλέπουμε, 
αλλά τον κάθε γελοίο πολιτικάντη θα 
πάρουμε ως παράδειγμα; u Και στην 
Κηφισιά κάνανε κάτι πάρτι με μάτσα-
μούτσα και τα είδαμε τα χαΐρια τους 

u Καναδυό μεγαλοαστοί ήδη βλέπουν 
τα ραδίκια ανάποδα u Και κάμποσοι 
άλλοι πέρασαν μέρες αγωνίας u Εμάς, 
όμως, μας ενδιαφέρουν οι δικοί μας 
άνθρωποι u Αυτονών την ασφάλεια 
πρέπει να εξασφαλίσουμε u Γι' αυτό 
θα ξαναφωνάξουμε u Ρε, πάτε καλά; 
u Κι αφήστε τις παπαριές ότι «αυτά 
τα λέει ο Χαρδαλιάς» u Ο Χαρδαλιάς 
κι ο Τσιόδρας δε δίνουν δεκάρα, άμα 
πεθάνουν τζάμπα και βερεσέ καμιά 
εκατονπενηνταριά ακόμα u Που μπο-
ρεί να είναι περισσότεροι σε συνθήκες 
εκτός καραντίνας u Θα μας δείχνουν 
τις χώρες με τους χιλιάδες νεκρούς και 
θα μας λένε με καμάρι να κάνουμε τη 
σύγκριση u Εμείς, όμως, την ίδια χο-
ντροπετσιά θα δείξουμε; u Α, και κάτι 
ακόμα u Αυτοί έχουν έτοιμη τη δικαι-
ολογία u Θα φταίνε «κάποιοι ανεύθυ-
νοι» u Καταλάβετέ το, γαμώ το φελέκι 
μου u Με τα κορόνα πάρτι στο όρθιο 

στις πλατείες, το παιχνίδι τους παίζετε 

u Το παιχνίδι της «ατομικής ευθύνης» 

u Οχι, ούτε εναλλακτισμός ούτε μα-
γκιά -πόσω μάλλον αντίσταση- είναι οι 
πλατείες-ορθάδικα u Ο ΠΟΥ λέει ότι  
η άμεση έκθεση στον ήλιο  δε σκοτώνει 
τον κοροναϊό u Ετσι εξηγείται το πά-
γωμα της αμερικάνικης χρηματοδότη-
σης από τον Τραμπ u Η προεδράρα, ως 
γνωστόν, είχε εισηγηθεί το σολάριουμ 

u Μαζί με τις ενέσεις απορρυπαντι-
κών u Ειδικά για το σολάριουμ, είχε 
ζητήσει από τους γιατρούς να βρουν 
τρόπο να το κάνουν και εσωτερικά u 

Βάζοντας «αυτό το φως» μέσα στο 
σώμα του ασθενούς u Υπουργός γλά-
στρα σε διαφήμιση αμερικάνικων μο-
νοπωλίων u Κικίλιας u Προηγήθηκε ο 
Τραμπ, βέβαια u Στο πιο χοντρό u Ο 
Τσιόδρας «άδειαζε» τον Κικίλια και οι 
δημοσιογράφοι δεν έκαναν ούτε μία 
ερώτηση! u Αδιάβαστοι, τεμπέληδες, 

διεκπεραιωτικοί, παπαγαλάκια u Σε 
όποια κατηγορία κι αν ανήκουν, ίδιο εί-
ναι το αποτέλεσμα u Λειτουργούν ως 
δεκανίκια της κυβέρνησης u Στα «δύο 
τραγικά δυστυχήματα από ανατροπή 
ανελκυστήρα» αναφέρθηκε η ΓΣΕΕ u 

Μπέρδεψε τον γεωργικό ελκυστήρα 
(τρακτέρ) με τον ανελκυστήρα (ασαν-
σέρ) u Αυτό, βέβαια, είναι το λιγότερο 

u Ξαφνικά οι πουλημένοι εργατοπα-
τέρες θυμήθηκαν τους εργάτες γης 

u Για τους οποίους δε δίνουν δεκάρα 

u Οπως δε δίνουν δεκάρα για όλους 
τους εργάτες u Τους θυμήθηκαν μόλις 
μαζεύτηκαν τρεις νεκροί μέσα σε έξι 
μέρες u Παρέα με τη Μενδώνη στην 
Ακρόπολη η Σακελλαροπούλου u Ας 
χρεωθεί και η πρόεδρος την αισχρή 
στάση της κυβέρνησης και της Μεν-
δώνη προσωπικά προς τους ανθρώπους 
του Πολιτισμού u Που δεν πένονται 
απλώς, αλλά πεινάνε u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Τα εμβόλια, εάν και εφόσον βρεθούν και είναι αποτελεσματικά, 
θα αποτελέσουν κοινό αγαθό για όλους τους λαούς της Γης. 
Αγαθό το οποίο θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο, δεν θα 

γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Σωτήρης Τσιόδρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ο τίτλος δεν είναι δανεισμένος 
από το γνωστό σίριαλ για τον 

Μάικλ Τζόρνταν και τους Σικάγο 
Μπουλς, ούτε από το παλιό άσμα γνω-
στής παρακμιακής τραγουδίστριας. 
Αποδίδει κατά κυριολεξία την πρόθε-
ση της ΝΔ (με ουραγό το ΚΙΝΑΛ) να 
βγάλει όσο «ζουμί» γίνεται από την 
υπόθεση Παπαγγελόπουλου, πριν την 
παραδώσει στη λήθη. Το ερωτηματικό 
προστέθηκε μέσα σε παρένθεση, για-
τί δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι θα 
είναι όντως ο τελευταίος χορός της 
κόντρα-σκανδαλολογίας, που διαδέ-
χτηκε τη σκανδαλολογία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ με την Προανακριτική κατά δέκα 
πρώην υπουργών και πρωθυπουργών 
της Πασοκονεοδημοκρατίας για 
εμπλοκή στο σκάνδαλο Novartis. 
Καμιά φορά ο πολιτικός σχεδιασμός 
στραβώνει κατά τη διαδικασία πρα-
κτικής εφαρμογής του.

Γράψαμε σκάνδαλο Novartis και «θυ-
μηθήκαμε» ότι το μόνο που δεν «παίζει» 
όλα αυτά τα χρόνια της σκανδαλολο-
γίας και της κόντρα-σκανδαλολογίας 
είναι το σκάνδαλο Novartis. Δεν ανα-
φερόμαστε στο μιζάρισμα γιατρών 
για κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, 
τακτική που εφάρμοζε και εξακολουθεί 
να εφαρμόζει κάθε ισχυρή φαρμακευ-
τική εταιρία, αλλά στο σκάνδαλο της 
τιμολόγησης των φαρμάκων, που είναι 
κρατική υπόθεση. Αυτό έμεινε εξαρ-
χής εκτός πολιτικής διερεύνησης (το 
ερευνά –υποτίθεται- η Τουλουπάκη). 
Ο ΣΥΡΙΖΑ ενδιαφέρθηκε μόνο για 
την εμπλοκή στελεχών της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ. Αρνήθηκε να διερευνήσει την 
ουσία του σκανδάλου, έστω στο πλαίσιο 
της Προανακριτικής που έστησε. Και 
βγήκε την περασμένη Τρίτη στη Βουλή 
ο Τσίπρας και κατηγόρησε τη ΝΔ ότι δε 
λέει τίποτα για την ουσία του σκανδά-
λου! Σωστό είν’ αυτό, αλλά ο Τσίπρας 
είναι ο τελευταίος που «δικαιούται για 
να ομιλεί»: τεσσεράμισι χρόνια στην κυ-
βέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα! 
Κι ας είχε πρόσβαση σε όλα τα κρατικά 
στοιχεία και μπορούσε ν’ ανοίξει τους 
φακέλους. Δεν το έκανε, γιατί δε θέλη-
σε να συγκρουστεί ούτε με τη Novartis 
ούτε με το σμήνος των αρπακτικών του 
φαρμάκου.

Ηταν ο ΣΥΡΙΖΑ που πρώτος υποβίβα-
σε το σκάνδαλο Novartis σε μια άθλια 
κατασκευή κατά πολιτικών της ΝΔ και 
του ΠΑΣΟΚ, που επειδή ήταν τόσο 
άθλια κατέληξε τάχιστα σε φιάσκο, τα 
απόνερα του οποίου πληρώνει τώρα 
ο Τσίπρας, χορεύοντας παθιασμένο 
τάνγκο με τον Παπαγγελόπουλο, έναν 
σκοτεινό άνθρωπο της Δεξιάς, που 
έκανε καριέρα στους κατασταλτικούς 
μηχανισμούς, φτάνοντας στην ηγεσία 
του πιο βρόμικου απ’ αυτούς τους μη-
χανισμούς, της ΕΥΠ/ΚΥΠ.

Απορούμε πραγματικά, πώς πείστη-
καν ο Τσίπρας, ο Φλαμπουράρης, ο 
Τζανακόπουλος και οι υπόλοιποι του 
στενού επιτελείου του συριζαϊκού Μα-
ξίμου, ότι αυτό που τους παρουσίασε ο 
Παπαγγελόπουλος ως «το μεγαλύτερο 
σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνι-
κού κράτους» θα μπορούσε να σταθεί 
έστω και στο επίπεδο μιας στοιχειωδώς 
πειστικής σκανδαλολογικής προπαγάν-
δας. Με κάτι απίθανους προστατευό-
μενους μάρτυρες, οι οποίοι κατέθεταν 
-καλυμμένοι πίσω από την ανωνυμία- 
ότι «άκουσαν», « εκτιμούν » και «υπο-
θέτουν», πως οι πρώην πρωθυπουργοί 
και υπουργοί τα πήραν από τη Novartis. 
Χωρίς να καταθέτουν ούτε ένα απο-
δεικτικό στοιχείο. Χωρίς καν να συ-
μπίπτουν οι καταθέσεις τους, ώστε να 
μην ισχύει το «εις μάρτυς ουδείς μάρ-
τυς». Χωρίς διαδρομές του «μαύρου» 

χρήματος από τους ανθρώπους της 
Novartis προς τους πολιτικούς (έστω 
σε κάποιους κολλητούς τους). Στήνεται 
δικογραφία κατά διατελεσάντων πρω-
θυπουργών και υπουργών με τέτοια έν-
δεια αποδεικτικού υλικού;

Τον πρώτο καιρό της συριζανελίτικης 
διακυβέρνησης χαρακτηρίζαμε το Μα-
ξίμου παιδική χαρά. Παρέμεινε τέτοια 
και όταν απέκτησαν εμπειρία στη δια-
χείριση της αστικής εξουσίας. Προσθέ-
στε και την αλαζονεία της εξουσίας και 
την «τζογαδόρικη» αντίληψη του «πολι-
τεύεσθαι», που χαρακτηρίζει τον Τσίπρα 
και την παρέα του, και θα αντιληφθείτε 
για ποιο λόγο υιοθέτησαν με τόση ευ-
κολία το σχέδιο Παπαγγελόπουλου (ο 
Κοντονής έπαιζε απλά το ρόλο της γλά-
στρας σ’ αυτή την υπόθεση, γι’ αυτό και 
η ΝΔ δεν τον έβαλε στο στόχαστρο), 
πιστεύοντας ότι με την ανάπτυξη αυ-
τού του σχεδίου θα έριχναν τη ΝΔ στο 
καναβάτσο και θα «ξεψείριζαν» από 
στελέχη το ήδη παραπαίον ΠΑΣΟΚ/
ΚΙΝΑΛ της Φώφης.

Δεν άργησαν να καταλάβουν ότι πιά-
στηκαν στην παγίδα που έστησαν για 
τους άλλους, οι οποίοι, εκμεταλλευόμε-
νοι την «άδεια» δικογραφία, αλλά και τη 
στήριξη που τους προσέφερε το αστικό 
μιντιακό σύστημα, κατάφεραν να μετα-
τρέψουν το «μεγαλύτερο σκάνδαλο από 
συστάσεως του ελληνικού κράτους» σε 
«σκάνδαλο σκευωρίας» σε βάρος τους. 
Η Προανακριτική που έστησαν για τους 
«10» οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δε λειτούργησε κα-
θόλου. Δεν εξέτασε ούτε έναν μάρτυρα. 
Και βέβαια, δεν ερεύνησε την ουσία του 
σκανδάλου Novartis. Πακετάρησε την 
υπόθεση κατά των «10» και την έστει-
λε στην Τουλουπάκη και τους βοηθούς 
της, μέσα από δικονομικά διάτρητες δι-
αδικασίες. Αν όμως επρόκειτο για «το 
μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως 
του ελληνικού κράτους», η εκκαθάρισή 
του θα έπρεπε να είναι υπόθεση της 
Βουλής και όχι μιας τριπλέτας ανώτε-
ρων εισαγγελέων.

Ο Τσίπρας και η παρέα του, όμως, 
έχοντας πειστεί πλέον ότι παγιδεύτηκαν 
με τον κοπανιστό αέρα που ο Παπαγγε-
λόπουλος τους παρουσίασε ως πολιτικό 
χαβιάρι, ήθελαν να φύγει αυτή η υπόθε-
ση από το πολιτικό προσκήνιο. Οταν η 
Τουλουπάκη άρχισε να αρχειοθετεί τις 
υποθέσεις για τον ένα μετά τον άλλο 
τους παραπεμφθέντες πολιτικούς, ξε-
φουσκώνοντας αναγκαστικά το «μεγα-
λύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του 
ελληνικού κράτους», όταν οι παραπεμ-
φθέντες άρχισαν να ξεφωνίζουν τους 
προστατευόμενους μάρτυρες και όταν 
εκτυλίχτηκαν σκηνές απείρου κάλλους, 
με έναν απ’ αυτούς τους μάρτυρες να 
έχει αλλάξει στρατόπεδο (τον «έπεισε», 
λέει, ο Στουρνάρας!) και να τον κυνη-
γάνε στο αεροδρόμιο για να τον κατα-
στήσουν από μάρτυρα κατηγορούμενο, 
φάνηκε καθαρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 
το παιχνίδι. Οχι μόνο δεν ερεύνησε το 
σκάνδαλο Novartis (δεν ήθελε να το κά-
νει), αλλά δεν μπορούσε ούτε πολιτική 
υπεραξία να βγάλει με την παραπομπή 
των «10». Γι’ αυτό και η υπόθεση δεν 
«έπαιξε» καθόλου στις προεκλογικές 
καμπάνιες του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αντίθε-
τα, «έπαιζε» η προπαγάνδα των άλλων 
περί σκευωρίας.

Είναι επίσης αναμφισβήτητο ότι ο 
Μητσοτάκης δεν ήθελε να δώσει συ-
νέχεια με κόντρα-σκανδαλολογία σε 
βάρος του ΣΥΡΙΖΑ (ο Καμμένος και 
οι ΑΝΕΛ είχαν ήδη βγει από τη μέση). 

Δέχτηκε μεγάλη πίεση από τον Σαμα-
ρά και την ομάδα του και δέχτηκε να 
κινηθεί διαδικασία μόνο κατά του Πα-
παγγελόπουλου και σε καμιά περίπτωση 
κατά του Τσίπρα. Και φρόντισε, όσο αυ-
τό ήταν δυνατό, να βγει ο ίδιος έξω από 
το κάδρο. Εδωσε εντολή στους υπουρ-
γούς του να μην παρίστανται καν όταν 
συζητήθηκε η πρόταση για σύσταση 
Προανακριτικής κατά του Παπαγγελό-
πουλου, για να σηματοδοτηθεί ότι αυτή 
«είναι μια διαδικασία αποκλειστικά της 
Βουλής και όχι της κυβέρνησης». Φρό-
ντισε δε να μην κάνει ο ίδιος αναφορές 
στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η ίδια η Προανακριτική κατήντησε 
ένα πεδίο δημόσιου (δημόσιου γιατί 
-παρά το τυπικά απόρρητο της ποινικής 
διαδικασίας- τα πάντα διέρρεαν στον 
Τύπο) ξεκατινιάσματος ανάμεσα σε 
ανώτερους και ανώτατους δικαστικούς. 
Εισαγγελείς που βρέθηκαν σε κρίσιμα 
πόστα (Οικονομική Εισαγγελία, Εισαγ-
γελία Διαφθοράς, Εισαγγελία Αρείου 
Πάγου) συνεργάστηκαν αρμονικότατα 
με τον Παπαγγελόπουλο (όπως είχαν 
συνεργαστεί και με τους προκατόχους 
του) και κάποια στιγμή ήρθαν σε σύ-
γκρουση μαζί του. Ολοι αυτοί «θυμή-
θηκαν» με καθυστέρηση ετών να κα-
ταγγείλουν τον «Ρασπούτιν», που τους 
πίεζε να στήσουν υποθέσεις. Αρκεί και 
μόνο το… σύνδρομο Ραν-Ταν-Πλαν (του 
πατάνε την ουρά στη σελίδα 2 και γρυ-
λίζει στη σελίδα 12), που χαρακτηρίζει 
όλον αυτόν τον δικαστικό συρφετό, για 
να αποδυναμώσει τα όσα καταθέτουν 
τώρα εναντίον του πρώην φίλου τους.

Ο Παπαγγελόπουλος τους ανταποδί-
δει τα ίσα. Λέει, για παράδειγμα, για την 
Τσατάνη ότι απάλλαξε τον Βγενόπουλο 
μέσα σε 72 ώρες. Λέει για τον Αθανα-
σίου ότι του πρόσφερε (ο Αθανασίου) 
έναν κρυφό λογαριασμό του Παπαχρή-
στου των «Νέων», ζητώντας (ο Αθανασί-
ου από τον Παπαγγελόπουλο) να ανταλ-
λάξει μια δίωξη κατά του Παπαχρήστου 

με μια ακόμα θητεία (του Αθανασίου) 
στην Οικονομική Εισαγγελία. Περιττεύ-
ει να σημειώσουμε πως ό,τι ισχύει για 
τους κατηγόρους του ως προς το ετε-
ροχρονισμένο των καταθέσεών τους, 
ισχύει και για τον Παπαγγελόπουλο: 
τους δεχόταν στο υπουργικό του γρα-
φείο και συζητούσε μαζί τους τέτοια ζη-
τήματα, καλύπτοντάς τους πλήρως! Και 
καταφέρεται εναντίον τους τώρα, αφού 
πρώτα τον έβγαλαν αυτοί «στη σέντρα».

Ποινικά μιλώντας, όση αξία έχουν 
οι καταθέσεις αυτών των εισαγγελέων 
σε βάρος του Παπαγγελόπουλου τόση 
έχουν και όσα δηλώνει γι’ αυτούς ο Πα-
παγγελόπουλος. Καμία αξία ποινικά. Ο 
Παπαγγελόπουλος το πιθανότερο είναι 
να μην φτάσει ούτε στο Ειδικό Δικαστή-
ριο με τις καταθέσεις των εισαγγελέων, 
τις οποίες μάλιστα αποδυνάμωσε η 
πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 
Ξένη Δημητρίου, που κατέθεσε επί έξι 
συνεδριάσεις στην Προανακριτική. Την 
παραπομπή ή όχι του Παπαγγελόπου-
λου σε δίκη θα αποφασίσει δικαστικό 
συμβούλιο και όχι η Βουλή. Αυτό το 
συμβούλιο, αποτελούμενο από ανώτα-
τους δικαστές, το πιθανότερο είναι να 
αποφασίσει τη μη παραπομπή, λόγω 
αμφιβολιών (βολεύοντας έτσι και τις 
δύο πλευρές).

Βγήκε ένα όφελος, όμως, από το 
συνεχιζόμενο ξεκατίνιασμα. Πήραμε 
μια γεύση από αυτά που βλέπουμε σε 
κάτι αμερικάνικες ταινίες και σίριαλ. 
Ενα κουβάρι δικαστικών, πολιτικών και 
καπιταλιστών, που στο παρασκήνιο δι-
απραγματεύεται τη διαχείριση οικονο-
μικών σκανδάλων, κλείνει συμμαχίες, 
τις χαλάει, κλείνει άλλες, αγαπιέται και 
μισείται ανάλογα με την κατάσταση, 
θησαυρίζει στις πλάτες του ελληνικού 
λαού. Το παραμύθι της «ανεξάρτητης 
δικαστικής εξουσίας» μοιάζει με το 
παραμύθι για τα καινούργια ρούχα του 
βασιλιά.

«Είμαι αρκετά φιλελεύθερος άνθρω-

πος, παρ’ ότι υπουργός της Αριστεράς. 
Η μόνη σχέση μου με τη φιλελεύθερη 
παράταξη είναι ότι είμαι φιλελεύθερος 
άνθρωπος», είπε ο Παπαγγελόπουλος 
σε μια αποστροφή της μακράς απο-
λογίας του στη Βουλή την Τρίτη. Να 
τον χαίρεστε τον αριστερό σας, κύριοι 
του ΣΥΡΙΖΑ. Τον εισαγγελέα που «κα-
νόνιζε» τα σκάνδαλα των οικογενειών 
της Δεξιάς και χάρη στο ζήλο και την 
αποτελεσματικότητα που επέδειξε 
κατάφερε να αναρριχηθεί στα ύπατα 
αξιώματα του «βαθέος κράτους», στην 
ηγεσία της ΕΥΠ/ΚΥΠ. Τον υπουργό 
«της Αριστεράς» που δε διστάζει να 
ομολογήσει δημόσια ότι συναντιόταν 
με τον Μητσοτάκη πατέρα, ο οποίος 
ήταν οργισμένος για τις διαρροές που 
αφορούσαν τις σχέσεις της Ντόρας και 
του Κυριάκου με τον Χριστοφοράκο και 
τη Siemens, ότι προσπαθούσε να συ-
γκρατήσει εισαγγελείς που ήθελαν να 
προφυλακίσουν τον Αγγέλου (δεν είπε 
το όνομά του, αλλά τον φωτογράφισε), 
ότι συναντιόταν με τον Σαμαρά για 
«υποθέσεις», ότι δεξιοί πολιτικοί του 
ζήτησαν να διευκολύνει τον Φιλιππά-
κη και άλλα παρόμοια. Πραγματικά, ο 
«υπουργός της Αριστεράς» Παπαγγελό-
πουλος, έτσι όπως αυτοπαρουσιάστη-
κε, αποτελεί την προσωποποίηση του… 
«ηθικού πλεονεκτήματος»!

Δεξιοί και πασόκοι στην Προανακρι-
τική είδαν ότι δεν τους έβγαινε η δου-
λειά μόνο με τις καταθέσεις των εισαγ-
γελέων, πρώην φίλων - νυν εχθρών του 
Παπαγγελόπουλου. Ετσι, έριξαν στην 
αρένα τον Σάμπυ Μιωνή, επιχειρημα-
τία ειδικευμένο στις «επενδύσεις» και 
στέλεχος του σιωνιστικού κράτους, ο 
οποίος ήταν ανακατεμένος με τη λίστα 
Λαγκάρντ και τον σύμβουλο του Σαμα-
ρά, Παπασπύρου, και βρισκόταν σε πο-
λύχρονη αντιδικία με τον δεξιό εκδότη 
Φιλιππάκη. Μην επαναλαμβάνουμε την 
ιστορία, γιατί θα γράψουμε μυθιστόρη-
μα. Κρατάμε μόνο το «ζουμί».

Ο Παπαγγελόπουλος, στη δεύτερη 
εμφάνισή του στη Βουλή, παραδέχτη-
κε τις συναντήσεις με τον Μιωνή, όμως 
«έδωσε» στην ψύχρα τον Παππά (και δι’ 
αυτού τον Τσίπρα, γιατί ο Νετανιάχου 
δε θα τηλεφωνούσε στον Παππά, στον 
Τσίπρα θα τηλεφωνούσε). Σύμφωνα 
με την απολογία Παπαγγελόπουλου, ο 
Παππάς γνώριζε τον Μιωνή, ενώ αυτός 
(ο Παπαγγελόπουλος) κατάλαβε ότι 
«κάτι δεν πάει καλά με τον Μιωνή», γι’ 
αυτό επικαλέστηκε φόρτο εργασίας και 
πήγε καναδυό φορές να φύγει από τη 
σύσκεψη, αλλά ο Παππάς τον απέτρε-
πε με κρυφά νοήματα και ψιθυρίζοντας 
τη λέξη «Νετανιάχου». Είπε ότι ο Μιω-
νής, επειδή δεν του έκαναν το χατίρι, 
έφυγε απειλώντας τους («Δεν ξέρετε τι 
Εβραίος είμαι εγώ. Με λάθος Εβραίο τα 
βάλατε. Θα δείτε τι θα πάθετε»!), αλλά 
μετά γύρισε στο γραφείο του Παππά 
και του παρέδωσε σημείωμα με τα αι-
τήματά του!

Μ’ αυτόν τον τύπο, λοιπόν, ξανασυ-
ναντήθηκαν, στο γραφείο του Παππά 
και πάλι! Σ’ αυτή τη δεύτερη συνάντη-
ση το… ηθικό πλεονέκτημα χτύπησε 
ταβάνι. Υπήρχε και ιδιωτικό συμφωνη-
τικό Μιωνή-Φιλιππάκη, που εκτός από 
τα λεφτά προέβλεπε και ρύθμιση μιας 
σειράς ποινικών υποθέσεων του Μιωνή 
που εκκρεμούσαν στην ελληνική Δικαι-
οσύνη! Ατάραχος ο Παπαγγελόπουλος, 
εξήγησε ότι αυτά τα είχαν γράψει οι 
άγγλοι δικηγόροι του Μιωνή και με-
ταφράστηκαν στα ελληνικά! Λες και 
έχει καμιά σημασία ποιος τα έγραψε 
και όχι τι έλεγαν! Λες και έχει σημασία 
τι θα πουν οι δικηγόροι του Μιωνή και 
του Φιλιππάκη (ο Παπαγγελόπουλος 

Ψυχροπολεμική προπαγάνδα με 
πρόσχημα την πανδημία

Οπως ανακοινώθηκε με δελτίο Τύπου, «ο Υπουργός Υγείας Βασίλης 
Κικίλιας συναντήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Υγείας με τον Πρέσβη της 
Δημοκρατίας της Κορέας, Soosuk Lim. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο 
Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Παλαιμάχων Πολεμιστών 
Κορέας, Δημήτρης Ματσούκας. Ο κ. Lim συνεχάρη την Κυβέρνηση και 
τον Υπουργό Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και δώρισε στο 
Υπουργείο Υγείας, από κοινού με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Παλαιμάχων 
Πολεμιστών Κορέας, 10.000 μάσκες ιατρικής χρήσης για το υγειονομικό 
προσωπικό της χώρας. Ο κ. Κικίλιας αποδέχθηκε τη δωρεά, ευχαρίστησε 
τον κ. Ματσούκα και τον κ. Lim…».

Η δωρεά είναι της πλάκας. Ακόμα και FFP3 να είναι οι μάσκες, η τιμή τους 
στη λιανική είναι 8 ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε για μια προσφορά ύψους πολύ 
κάτω από 100.000 ευρώ, για την οποία –υπό άλλες συνθήκες- δε θα επι-
στρατευόταν ο υπουργός, ούτε θα γινόταν φιέστα στο γραφείο του. Το πολύ 
να γινόταν αναφορά σε κάποια λίστα με προσφορές διάφορων ιδιωτών.

Πολιτικό ήταν το αντικείμενο της συνάντησης (οι μάσκες ήταν σαν το 
κουτί με τις πάστες, που κρατάμε όταν πάμε επίσκεψη σε φίλους, για να μην 
πάμε με άδεια χέρια). Ο Κικίλιας, favourite boy της αμερικάνικης πρεσβεί-
ας, θέλησε να μας θυμίσει τη συμμετοχή της χώρας μας στην ιμπεριαλιστική 
εκστρατεία ενάντια στον κορεάτικο λαό το 1950-53. 

Ηταν ο πρώτος πόλεμος στη διάρκεια της λεγόμενης ψυχροπολεμικής 
περιόδου. Ενας πόλεμος των αμερικάνων ιμπεριαλιστών, που είχε ως στόχο 
τη Λαϊκή Κίνα και προκάλεσε το θάνατο περισσότερων από 2.000.000 
στρατιωτικών και αμάχων. Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα, που βαθμιαία 
ξεπέρασε τους 2.000 άνδρες (πεζικό και αεροπορία), άφησε 187 νεκρούς, 
ενώ είχε και 614 τραυματίες. Για τα αμερικάνικα συμφέροντα!

Αυτό θέλησε να μας θυμίσει το favoutite boy της αμερικάνικης πρεσβεί-
ας. Να μας θυμίσει ότι οι Ελληνες οφείλουν να αποδέχονται τη μετατροπή 
τους σε κρέας για τα κανόνια του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

Ο τελευταίος χορός (;)
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Φτύσιμο!
Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τον πρωθυπουργό του Βελγίου, 

που επισκέφτηκε το πανεπιστημιακό νοσοκομείο «Αγιος Πέτρος» 
στις Βρυξέλλες. Γιατροί και νοσηλευτές, με τα ρούχα της δουλειάς 
και φορώντας μάσκες, παρατάχτηκαν δεξιά κι αριστερά του δρόμου 
που οδηγεί στην είσοδο του κτιριακού συγκροτήματος του νοσοκο-
μείου. Μόλις το πρωθυπουργικό αυτοκίνητο έφτανε μπροστά τους, 
γυρνούσαν την πλάτη κι όταν είχε περάσει ξαναγύριζαν. Οι εργαζό-
μενοι στο χώρο της Υγείας διαμαρτύρονταν για τις μεγάλες περικο-
πές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Η διαμαρτυρία τους, αν και 
σιωπηρή, ήταν ηχηρότατη. Ομως, αν οι υγειονομικοί μείνουν μόνοι 
τους, οι κυβερνήσεις δε θα δώσουν δεκάρα. Μόνο όταν ο αγώνας 
για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας γίνει παλλαϊκός, 
θα φέρει αποτελέσματα, στριμώχνοντας τις κυβερνήσεις.

Τουρίστες μηνύουν το αυστριακό 
κράτος

Μπορεί ο Μητσοτάκης να χαριεντίζεται μέσω τηλεδιάσκεψης με 
τον ακροδεξιό αυστριακό καγκελάριο Κουρτς, κατατάσσοντας την 
Αυστρία στις χώρες «επιτυχούς» διαχείρισης της πανδημίας (629 
θανάτους έχει η Αυστρία, μια χώρα με πληθυσμό κάτι λιγότερο από 
9 εκατομμύρια), όμως χιλιάδες τουρίστες δεν έχουν την ίδια γνώμη 
και μηνύουν το αυστριακό κράτος, κατηγορώντας το ότι τους άφησε 
ανενημέρωτους και απροστάτευτους έναντι της πανδημίας, για να 
τους πάρει το παραδάκι.

Πρόκειται κυρίως για τουρίστες με «γερά πορτοφόλια», που συρ-
ρέουν κάθε χρόνο για να κάνουν σκι στις αυστριακές Αλπεις. Την 
ώρα που λίγο πιο νότια, στη Βόρεια Ιταλία, η πανδημία έκανε θραύ-
ση, τα αυστριακά θέρετρα στο Σεν Αντόν και το Ισγκλ ήταν τίγκα με 
ανέμελους μπουρζουάδες από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Βρετανία, 
τη Δανία, την Ολλανδία και τη Γαλλία. Στις 7 Μάρτη διαγνώστηκε το 
πρώτο κρούσμα (ένας μπάρμαν), αλλά οι αυστριακές αρχές έκαναν 
απλά μια καθησυχαστική ανακοίνωση. Ούτε μέτρα για όσους βρί-
σκονταν ήδη στις Αλπεις πήραν, ούτε απαγόρευσαν την προσέλευση 
όσων συνέχισαν να συρρέουν.

Δεν ξέρουμε τι διάδοση του κοροναϊού υπήρξε ανάμεσα στους 
μπουρζουάδες που συνέχισαν να κάνουν το σκι τους και να τρωγο-
πίνουν στα πολυτελή εστιατόρια και μπαρ των Αλπεων, όμως έγινε 
γνωστό ότι μέχρι στιγμής περισσότεροι από 300 έχουν υπογρά-
ψει την αγωγή κατά του αυστριακού κράτους και οι πληροφορίες 
αναφέρουν ότι θα φτάσουν τους 5.000. Στην αγωγή αναφέρονται 
ονομαστικά υπουργοί, δήμαρχοι και καπιταλιστές του αυστριακού 
χειμερινού τουρισμού, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έβαλαν τα επι-
χειρηματικά συμφέροντα πάνω από τη δημόσια υγεία.

Μια διδακτική ιστορία

Η «επιστροφή» της COVID-19 στη 
Σιγκαπούρη και οι σύγχρονοι σκλάβοι

Από το ξεκίνημα της παν-
δημίας του νέου κορονα-

ϊού, η Σιγκαπούρη αποτέλεσε 
«πρότυπο» των χωρών ως προς 
την γρήγορη και αποτελεσμα-
τική αντιμετώπισή του. Οπως 
είχαμε γράψει παλαιότερα 
(βλ. http://www.eksegersi.gr/
issue/1044/Διεθνή/35168.Το-
παράδειγμα-των-χωρών-απ-
όπου-είχε-περάσει-ο), η μικρή 
αυτή νησιωτική πόλη-κράτος 
της νοτιοανατολικής Ασίας (με 
μόλις 5.7 εκατομμύρια πληθυ-
σμό) τέθηκε αμέσως (από τις 
7 Φλεβάρη) σε κατάσταση 
«πορτοκαλί συναγερμού», δη-
λαδή ένα βήμα πριν από το 
μέγιστο. Η κυβέρνηση έσπευ-
σε να προλάβει την επέκταση 
του ιού με αυστηρό έλεγχο των 
κρουσμάτων (ακόμα και των 
ύποπτων) και μαζικά δωρεάν 
τεστ για τον νέο κοροναϊό. Η 
χώρα είχε περάσει τη μεγάλη 
δοκιμασία του SARS το 2003 
και γνώριζε τι εστί κοροναϊός.

Για το λόγο αυτό, ο γενικός 
γραμματέας του ΠΟΥ, Τέ-
ντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγιέ-
σους, έπλεξε το εγκώμιο των 
Αρχών της χώρας που κατά 
τη δική του ομολογία «δεν 
άφησαν πέτρα που να μην 
αναποδογυρίσουν στην προ-
σπάθειά τους να ελέγξουν το 
νέο κοροναϊό». Αποτέλεσμα 
των παραπάνω ήταν τα νέα 
καταγεγραμμένα κρούσματα 
να αρχίσουν να μειώνονται ένα 
μήνα μετά το ξέσπασμα της 

επιδημίας.
Το success story όμως δεν 

κράτησε για πολύ. Κι αυτό για-
τί και στη Σιγκαπούρη έγινε 
αυτό που έγινε και σε άλλες 
χώρες (με πρώτη την Κίνα, 
βλ. http://www.eksegersi.gr/
issue/2020/Διεθνή/35516.
Είναι-όλοι-συνυπεύθυνοι-με-
πρώτο-διδάξαντα-την). Χιλιά-
δες νέα κρούσματα εμφανί-
στηκαν «από το πουθενά», για 
να κάνουν σκόνη το success 
story και να επιβεβαιώσουν τη 
μεγάλη αλήθεια, ότι οι αστικές 
κυβερνήσεις ανά τον κόσμο 
προσπαθούν να εμφανίσουν 
μία ψεύτικη εικόνα εφησυχα-
σμού και δήθεν ελέγχου της 
πανδημίας, μέχρι τη στιγμή 
που δεν μπορούν άλλο να 
κρύψουν την αλήθεια. 

Πηγή των κρουσμάτων ήταν 
οι σύγχρονοι είλωτες. Οπως 
στις δουλοκτητικές κοινωνίες 
οι σκλάβοι δεν προσμετρού-
νταν στους κατοίκους, αλλά 
στα… εργαλεία της δουλειάς, 
έτσι και στη Σιγκαπούρη οι πά-
νω από 200 χιλιάδες (ενδεχο-
μένως και πάνω από 300 χι-
λιάδες) μετανάστες εργάτες, 
στην πλειοψηφία τους από την 
Ινδία και το Μπαγκλαντές, που 
δουλεύουν στον κατασκευα-
στικό τομέα, «ξεχάστηκαν» 
από τις επίσημες μετρήσεις 
των κρουσμάτων του νέου 
κοροναϊού! Απίστευτο κι όμως 
αληθινό!

Το πιο εξωφρενικό είναι ότι 

η κυβέρνηση, που σίγουρα 
γνώριζε τις άθλιες συνθήκες 
διαβίωσης αυτών των σύγχρο-
νων σκλάβων σε 43 οικιστικά 
συγκροτήματα, στα οποία 
στοιβάζονταν μέχρι και 20 
άτομα σε ένα δωμάτιο (με 
κοινές τουαλέτες, κουζίνα 
και άλλες εγκαταστάσεις), 
(βλ. https://www.theguardian.
com/world/2020/apr/08/
singapore-coronavirus-
increase-revives-fears-of-
post-lockdown-surge), είχε 
ενημερωθεί από την κατα-
σκευάστρια εταιρία Boustead 
Projects από τις 9 Φλεβάρη 
για το πρώτο κρούσμα στα 
εργοτάξιά της (βλ. https://
www.channelnewsasia.com/
news/singapore/covid19-
coronavirus-construction-
seletar-aerospace-heights-
halt-12449426). Η Boustead 
Projects δήλωσε ότι… συμ-
μορφώθηκε με τις κυβερνητι-
κές υποδείξεις και ότι έβαλε 
σε καραντίνα κάποιους από 
τους εργάτες που δουλεύουν 
στο έργο της επέκτασης του 
σταθμού εξυπηρέτησης της 
καναδέζικης εταιρίας αερο-
ναυτιλίας, Bombardier, χωρίς 
όμως να αποκαλύψει πόσοι 
από τους εργάτες που τέθη-
καν σε καραντίνα εξακολου-
θούσαν να εργάζονται!

Αυτά συνέβαιναν στα μέ-
σα Φλεβάρη, σύμφωνα με το 
προαναφερθέν δημοσίευμα 
του Channel News Asia (CNA). 
Κι ενώ μέχρι τις αρχές Απρίλη 
τα επιβεβαιωμένα κρούσμα-
τα ήταν μόλις μερικές εκατο-
ντάδες, σταδιακά άρχισαν να 
αυξάνονται, ξεπερνώντας τις 
27 χιλιάδες μέσα σε ένα μό-
λις μήνα! Το μόνο θετικό της 
υπόθεσης είναι ότι οι θάνατοι 
δεν εκτινάχθηκαν το ίδιο, ίσως 
γιατί οι ξένοι εργάτες είναι ηλι-
κίας το πολύ 40 ετών. 

Οι ξένοι εργάτες τέθηκαν 
τελικά σε καραντίνα. Τους 
απομόνωσαν στα δωμάτιά 
τους και προσπάθησαν να τους 
αραιώσουν μετακινώντας τους 
σε άλλα κτίρια, όμως οι συνθή-
κες είναι τόσο άθλιες που τα 
μέτρα που πάρθηκαν ήταν του-
λάχιστον ανεπαρκή.

Οπως αναφέρει ο «Γκάρντι-

αν» (https://www.theguardian.
com/world/2020/apr/17/
singapores-cramped-migrant-
worker-dorms-hide-covid-19-
surge-risk), ένας καθηγητής 
από πανεπιστήμιο της Νέας 
Ζηλανδίας πήρε συνέντευξη 
από 45 ξένους εργάτες, απο-
καλύπτοντας ότι πολλοί δεν εί-
χαν καν πρόσβαση σε σαπούνι 
και υλικά καθαριότητας κι ότι 
σε ορισμένες περιπτώσεις 100 
άτομα μοιράζονταν πέντε 
τουαλέτες και πέντε ντους! 
Η καραντίνα χειροτέρεψε την 
κατάσταση, αφού περισσό-
τεροι εργάτες έμεναν στους 
κοιτώνες, με το συγχρωτισμό 
στα ύψη! 

Στη Σιγκαπούρη τον περ-
σινό Δεκέμβρη εργάζονταν 
πάνω από 1.4 εκατομμύρια 
ξένοι εργάτες, σύμφωνα με 
τις επίσημες στατιστικές  (βλ. 
https://www.mom.gov.sg/
documents-and-publications/
foreign-workforce-numbers). 
Τα οικιστικά συγκροτήματα 
που ζουν βρίσκονται στα περί-
χωρα της πόλης, μακριά από 
τους ντόπιους. Οι περισσότε-
ροι μετανάστες πέφτουν θύ-
ματα απάτης από τα αφεντικά 
τους, που τους πληρώνουν 
τα μισά από αυτά που αρχι-
κά είχαν συμφωνήσει για τις 
προσωρινές δουλειές που τους 
δίνουν, αναγκάζοντάς τους 
ταυτόχρονα να  πληρώνουν 
μεγάλα ποσά στις υπηρεσίες 
που τους παρέχουν άδεια ερ-
γασίας! Οι ξένοι εργάτες σπά-
νια διαμαρτύρονται, για να μην 
απελαθούν και χάσουν τις δου-
λειές από τις οποίες βγάζουν 
τα λεφτά με τα οποία συντη-
ρούν τις οικογένειές τους στις 
πατρίδες τους.

Οι Αρχές επέκτειναν την 
ημερομηνία τερματισμού 
του lockdown, που ήταν για 
τις 4 Μάη, μέχρι την 1η Ιούνη, 
αλλά κανείς δεν ξέρει πώς 
θα εξελιχθεί η κατάσταση. Η 
«επιστροφή» του κοροναϊού 
σε μία χώρα «πρότυπο» δεί-
χνει πόσο επίπλαστος είναι ο 
εφησυχασμός και πόσο λίγη 
εμπιστοσύνη μπορούμε να 
έχουμε στους κρατούντες. 
Η Σιγκαπούρη δεν αποτελεί 
εξαίρεση αλλά κανόνα.

Απηύδησαν οι γιατροί του με το καθη-
μερινό βρισίδι, επειδή δεν του έκαναν 

ενέσεις με αντισηπτικά και σολάριουμ 
στα εσωτερικά όργανα και του έδωσαν να 
παίρνει χαπάκια υδροξυχλωροκίνης για να 
ησυχάσουν από τη γκρίνια του. Και η προε-
δράρα, που δεν κρατάει τίποτα κρυφό, το ξε-
φούρνισε στη συνέντευξη Τύπου: τυχαίνει να 
παίρνω υδροξυχλωροκίνη. «Θεωρώ ότι είναι 
καλή, έχω ακούσει πολλές καλές εταιρίες».

Η Ντέμπορα Μπιρξ, επικεφαλής της Ει-
δικής Ομάδας του Λευκού Οίκου για τον 
κοροναϊό, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογρά-
φους, το 'ριξε στην τρελίτσα: «Ωραία δεν 
είναι που τις επόμενες τρεις μέρες δεν πρό-
κειται να βρέξει;»! Τι να κάνει η γυναίκα, δεν 
μπορεί να τα υποστεί όλα. Η Νάνσι Πελόζι, 
όμως, γνωστή για τα δηλητηριώδη σχόλιά 

της, ήρθη στο ανάστημα που απαιτεί ο θε-
σμικός της ρόλος ως προέδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων, δηλώνοντας στο CNN: 
«Είναι ο πρόεδρός μας και θα προτιμούσα να 
μην παίρνει κάτι που δεν έχει εγκριθεί από 
τους επιστήμονες, ιδιαίτερα για την ηλικια-
κή του ομάδα και στην, ας το πούμε, ομάδα 
βάρους του: νοσηρά παχύσαρκος»! Ο Τραμπ 
είναι 73 ετών (έξι χρόνια νεότερος από τον 
Μπάιντεν) και έχει ξεπεράσει το όριο της πα-
χυσαρκίας. Οχι όμως και το όριο της νοση-
ρής παχυσαρκίας, αλλά σιγά που θα σκάσει 
η Νάνσι για τέτοιες λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ, εκτός από ακροδεξιός, είναι και 
γραφικός. Κάποιες κινήσεις, όμως, δεν τις 
κάνει τυχαία. Τη χλωροκίνη και την υδροξυ-
χλωροκίνη (συγγενείς ενώσεις) τις είχε δι-
αφημίσει αμέσως μόλις δημοσιεύτηκε μια 

μελέτη για θετική δράση στους νοσούντες 
από CoviD-19. Tο ακροδεξιό Fox News είχε 
αναλάβει τη συνέχεια και τα σκευάσματα 
εξαφανίστηκαν από τα ράφια των φαρμα-
κείων. Τον Απρίλη, η FDA προειδοποίησε ότι 
αυτά τα φάρμακα δεν πρέπει να παίρνονται 
εκτός νοσοκομείου, γιατί μπορεί να δημιουρ-
γήσουν σοβαρές παρενέργειες. Ενας πρώην 
διευθυντής σε κρατική υπηρεσία κατέθεσε 
στο Κογκρέσο ότι τον έδιωξαν επειδή αντι-
στεκόταν στην πρόταση να γίνουν ευρέως 
διαθέσιμα αυτά τα δύο φάρμακα. Σ' αυτόν 
απαντούσε ο Τραμπ, δηλώνοντας ότι ο ίδιος 
παίρνει προληπτικά υδροξυχλωροκίνη. Προ-
φανώς έχει αναλάβει υποχρεώσεις έναντι 
φαρμακευτικών εταιριών και δεν έχει πά-
ρει μόνο μπροστάντζα αλλά όλα τα λεφτά. 
Μπίζνεσμαν είναι, όπως επαίρεται.

Εκτός από τη γραφικότητα, υπάρχει και το λόμπινγκ
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ΗΠΑ

Η κρίση βαθαίνει, μπορεί να την 
αποτρέψει η «επανεκκίνηση»;

Με την ανεργία να εκτι-
νάσσεται σε επίπεδο 

ρεκόρ από τον Γενάρη του 
1948 (!), φτάνοντας στα 23,1 
εκατομμύρια άτομα τον 
Απρίλη ή ποσοστό 14.7% (βλ. 
https://www.bls.gov/opub/
ted/2020/unemployment-
rate-rises-to-record-high-14-
point-7-percent-in-april-2020.
htm?view_full) και τις εξαγωγές 
να κατρακυλούν σχεδόν κατά 
10% το Μάρτη (βλ. https://
www.bea.gov/news/2020/
us-international-trade-goods-
and-services-march-2020), 
η κρίση συνεχίζει να βαθαί-
νει στις ΗΠΑ. Αν σκεφτού-
με ότι από τα μέσα Μάρτη 
πάνω από 36 εκατομμύρια 
άτομα έκαναν αίτηση για να 
πάρουν επίδομα ανεργίας 
(βλ. https://www.cnet.com/
personal-finance/will-there-
be-a-second-stimulus-check-
whats-happening-with-round-
two/), θα συμπεράνουμε ότι η 
ανεργία αναμένεται να αυξη-
θεί κι άλλο.

Η καπιταλιστική οικονομία 
της ισχυρότερης οικονομικής 
δύναμης του κόσμου περνά 
δύσκολες στιγμές. Και μόνο 
αυτό κάνει σκόνη τις θεωρίες 
συνομωσίας ότι η πανδημία 
είναι «κατασκεύασμα» κάποι-
ων νοσηρών εγκεφάλων με 
στόχο να κλειστούμε στα σπί-
τια μας. Οι εργαζόμενοι είναι 
οι κύριοι καταναλωτές και η 
καραντίνα έχει οδηγήσει στο 
«πάγωμα» του παγκόσμιου 
εμπορίου με αποτέλεσμα τη 
μείωση των καπιταλιστικών 

κερδών. Μπορεί ο Τραμπ και 
κάποιοι ακροδεξιοί, που κρα-
δαίνουν απειλητικά τα όπλα 
τους με κάθε ευκαιρία, να θέ-
λουν γρήγορη «επανεκκίνηση» 
της αμερικάνικης οικονομίας, 
όμως η έκρηξη των κρουσμά-
των αλλά και των νεκρών, με τα 
πρώτα να ξεπερνούν το 1.5 εκα-
τομμύριο και τους δεύτερους 
να οδεύουν προς το εφιαλτικό 
σενάριο που περιέγραψε ο λοι-
μωξιολόγος της αμερικάνικης 
κυβέρνησης, Αντονι Φάουτσι, 
έχοντας ξεπεράσει τους 92 
χιλιάδες, δε δίνει πολλές ελ-
πίδες για γρήγορη «επανεκκί-
νηση». 

Από την άλλη, η συνεχής 
αύξηση των κρουσμάτων δι-
εθνώς, ιδιαίτερα σε χώρες 
όπως η Βραζιλία, στην οποία 
έχουν επενδύσει πολλές ιμπε-
ριαλιστικές χώρες (γι’ αυτό 
και κατατάσσεται στη δεκάδα 

των χωρών με το μεγαλύτε-
ρο ΑΕΠ), δε δείχνει σημάδια 
γρήγορης ανάκαμψης του δι-
εθνούς εμπορίου. 

Σύμφωνα με  στο ιχε ία 
που δημοσίευσε το ΔΝΤ 
( βλ .  h t t p s : // b l o g s . i m f.
org/2020/05/20/tracking-
the-9-trillion-global-fiscal-
support-to-fight-covid-19/), σε 
παγκόσμιο επίπεδο τα κράτη 
έχουν υποσχεθεί να δώσουν 
μέχρι και 9 τρισ. δολάρια (ένα 
10% του παγκόσμιου ΑΕΠ) για 
να στηρίξουν καπιταλιστές και 
δευτερευόντως πολίτες, για να 
ξεπεράσουν την κρίση. Τα 4.4 
τρισ. δολάρια προέρχονται 
απευθείας από τους κρατι-
κούς προϋπολογισμούς, ενώ 
4.6 τρισ. αποτελούν εγγυήσεις 
δανείων και παρόμοιες δρα-
στηριότητες. Το τεράστιο αυτό 
ποσό είναι κατά 1 τρισ. δολάρια 
μεγαλύτερο από αυτό που ανέ-

φεραν οι διάφορες εκτιμήσεις 
πριν από ένα μήνα.

Θα μπορέσουν με τα χρή-
ματα αυτά να αυξήσουν την 
παγκόσμια κατανάλωση και 
να ανατρέψουν το βάθεμα της 
κρίσης; Μάντεις δεν μπορού-
με να γίνουμε, γιατί η πλήρης 
αναρχία της παραγωγής που 
υπάρχει στον καπιταλιστικό 
κόσμο, με τον καθένα να παρά-
γει για το μέγιστο κέρδος και 
με πλήρη ανυπαρξία κεντρικού 
σχεδιασμού της παραγωγής, 
κάνει τις οποιεσδήποτε πιο 
ακριβείς προβλέψεις να είναι 
στον αέρα.

Ωστόσο, όταν οι πλατι-
ές λαϊκές μάζες, που είναι 
οι κύριοι καταναλωτές των 
προϊόντων που παράγονται, 
στριμώχνονται οικονομικά, 
τα ψίχουλα που τους δίνουν 
τα κράτη θυμίζουν ασπιρίνες 
σε καρκινοπαθή. Πάρτε για 
παράδειγμα τα 1.200 δολάρια 
που έδωσε η αμερικάνικη κυ-
βέρνηση στους αμερικάνους 
πολίτες. Η αμερικάνικη εφο-
ρία (IRS) μέχρι στιγμής λέγε-
ται ότι έχει στείλει αυτές τις 
επιταγές σε 140 εκατομμύρια 
άτομα (βλ. https://www.cnet.
com/personal-finance/when-
will-you-get-your-stimulus-
check-how-to-track-it-with-
the-irs-get-my-payment-tool/), 
δηλαδή στο 42% του πληθυ-
σμού. Ακόμα κι αν δεχτούμε 
ως αληθές αυτό το νούμερο, 
πιστεύετε ότι 1.200 δολάρια 
επαρκούν για να ζήσει ένα 
άτομο για πολλούς μήνες;

Ο κοροναϊός ως όπλο 
καταπίεσης από την αιγυπτιακή 
χούντα 

Πολλές καταγγελίες έχουν γίνει για το δικτατορικό καθεστώς 
της Αιγύπτου. Το δικτατορικό του χαρακτήρα τον έχουμε στη-
λιτεύσει κι εμείς επανειλημμένα απ’ αυτές εδώ τις στήλες (βλ. 
http://www.eksegersi.gr/issue/1022/Διεθνή/33949.Αίγυπτος-
Βάρβαρη-καταστολή-των-διαδηλώσεων). Γι' αυτό και δεν εκπλα-
γήκαμε που ο στρατηγός Σίσι βρήκε την ευκαιρία να περάσει 
τροπολογίες στο νόμο περί κατάστασης έκτακτης ανάγκης (στην 
οποία βρίσκεται η χώρα από τον Απρίλη του 2017), οι οποίες του 
δίνουν πιο αυξημένες εξουσίες. Ακόμα και η αμερικάνικη ΜΚΟ 
Humans Rights Watch (Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμά-
των) άσκησε κριτική στην αιγυπτιακή κυβέρνηση, υπογραμμίζο-
ντας ότι μόνο πέντε από τις 18 τροπολογίες αφορούν θέματα 
δημόσιας Υγείας (βλ. https://www.hrw.org/news/2020/05/07/
egypt-covid-19-cover-new-repressive-powers). Οι τροπολογίες 
– λέει το HRW – αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης 
των εξουσιών των στρατιωτικών δικαστηρίων, όταν ο στρατός 
εφαρμόζει το νόμο περί πανδημίας.

Το πιο υποκριτικό είναι ότι τα μέτρα ενίσχυσης της εξουσίας 
του ο Σίσι τα πήρε την ίδια στιγμή που σχεδιάζει την «επανεκ-
κίνηση» της οικονομίας μετά τα αυστηρά μέτρα καραντίνας 
που επέβαλε τον Μάρτη. Τα μέτρα οδήγησαν στην έκρηξη της 
ανεργίας, αναγκάζοντας πολλούς να ζητήσουν βοήθεια. Ομως 
η αιγυπτιακή τράπεζα τροφίμων δίνει τρόφιμα μόνο σε τρία εκα-
τομμύρια Αιγύπτιους, μόλις το 10% αυτών που ζουν κάτω από το 
όριο φτώχειας (https://www.voanews.com/middle-east/egypt-
announces-partial-opening-economy-plunges)!

Σκοπεύουν να ανοίξουν ξενοδοχεία και τουριστικά θέρετρα, 
παρά το γεγονός ότι τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς. Μπο-
ρεί τα επιβεβαιωμένα (και όχι τα πραγματικά, όπως γνωρίζουμε) 
κρούσματα να είναι ακόμα λίγα (14.229 την Τετάρτη, σε σύνολο 
περίπου 99 εκατομμυρίων κατοίκων), όμως αυξάνονται με αλ-
ματώδη ρυθμό (έχουν διπλασιαστεί μέσα σε ένα μήνα), ενώ το 
σύστημα Υγείας της χώρας είναι άθλιο, οι οικογένειες είναι πο-
λυπληθείς και στα σπίτια διαμένουν πολλά άτομα.

Από την άλλη, ο αριθμός των κρουσμάτων είναι σίγουρα υποε-
κτιμημένος, από τη στιγμή που τα νοσοκομεία μόλις από την Πέ-
μπτη 21 Μάη θα ξεκινήσουν να παρέχουν τα τεστ για τον κορονα-
ϊό (βλ. http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/369734/
Egypt/Politics-/Egypt%e2%80%99s-general-hospitals-to-
provide-coronavirus-t.aspx)! Με τόσους ανθρώπους να συνω-
στίζονται για να πάρουν φαγητό και τους ακόμα περισσότερους 
που θα συνωστίζονται αν ανοίξουν τα τουριστικά κέντρα και οι 
αγορές, ποιος μπορεί να αποκλείσει την έκρηξη των κρουσμάτων 
το επόμενο διάστημα;

Πιο επιθετικός ο σιωνισμός

«Είναι καιρός» να προ-
σαρτήσει το Ισραήλ 

τμήματα της Δυτικής Οχθης. 
Αυτή ήταν η πρώτη διακήρυξη 
που έκανε ο ακροδεξιός-σιω-
νιστής Μπενιαμίν Νετανιάχου, 
μόλις εμφανίστηκε στην Κνε-
σέτ ως πρωθυπουργός συμμα-
χικής κυβέρνησης με το κόμμα 
του κεντρώου-σιωνιστή Μπένι 
Γκαντζ .

Η κυβέρνηση του Λικούντ 
με το Γαλάζιο και Λευκό σχη-
ματίστηκε ύστερα από τρεις 
άγονες εκλογικές αναμετρή-
σεις, που δεν έδωσαν καθαρό 
νικητή. Η διακήρυξη του Νε-
τανιάχου, που θα είναι πρω-
θυπουργός για ενάμιση χρόνο 
ακόμα (μετά θα αναλάβει ο 
Γκαντζ), διακήρυξη που έγινε 
ασφαλώς σε συνεννόηση με 
τον κυβερνητικό του εταίρο, 
αποτελεί άλλη μια απόδειξη 
της ενότητας όλου του σιωνι-
στικού στρατοπέδου ενάντια 
στον παλαιστινιακό λαό και τα 
απαράγραπτα εθνικά του δι-

καιώματα. Δεν τους φτάνει τα 
εδάφη που έχουν προσαρτήσει 
παρανόμως, θέλουν κομμάτια 
και απ' αυτά που απέμειναν 
υπό τη «διοίκηση» της Παλαι-
στινιακής Αρχής στη Δυτική 
Οχθη. Και ολόκληρη την Ιε-
ρουσαλήμ, φυσικά.

«Ιδού η αλήθεια: τα εδά-
φη αυτά βρίσκονται εκεί που 
γεννήθηκε και αναπτύχθηκε 
ο εβραϊκός λαός. Είναι καιρός 
να εφαρμοστεί ο ισραηλινός 
νόμος και να γραφτεί ένα νέο 
ένδοξο κεφάλαιο στην ιστορία 
του σιωνισμού», είπε ο Νετα-
νιάχου, ζητώντας ψήφο εμπι-
στοσύνης από την Κνεσέτ, την 
οποία φυσικά έλαβε. Τον Ιούλη, 
σύμφωνα με τη συμφωνία Νε-
τανιάχου-Γκαντζ, αναμένεται η 
ανακοίνωση της στρατηγικής 
για την υλοποίηση του αμερι-
κάνικου σχεδίου «ειρήνευσης». 
Είμαστε σίγουροι ότι ο παλαι-
στινιακός λαός δε θα μείνει με 
σταυρωμένα χέρια μπροστά 
στη νέα επιθετικότητα.

«Παιχνίδια» στην Ανατολική 
Μεσόγειο

Είχε καμιά πρακτική ση-
μασία το «αντι-τουρκικό» 

ανακοινωθέν της πενταμε-
ρούς των υπουργών Εξωτερι-
κών Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, 
Γαλλίας, Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων; Καμία απολύτως. 
Η τριπλέτα (Ελλάδα-Κύπρος-
Ισραήλ) είναι σταθερή στο 
παιχνίδι της απομόνωσης της 
Τουρκίας, τα ΗΑΕ βρίσκονται 
σε σύγκρουση με την Τουρκία 
στη Λιβύη, όπου υποστηρίζουν 
διαφορετικά στρατόπεδα, και 
η Γαλλία βρήκε μια ευκαιρία να 
στριμώξει την Τουρκία, χρησι-
μοποιώντας τις υπόλοιπες χώ-
ρες.

Η Αγκυρα αντέδρασε με 
σφοδρή ρητορική σ' αυτή την 
ανακοίνωση. Τίποτα περισσό-
τερο. Από άποψη πρακτικής 
πολιτικής, για την Τουρκία 
έχουν σημασία δύο άλλες 
εξελίξεις. Πρώτο, τα πετρελαϊ-
κά μονοπώλια που έχουν πάρει 

οικόπεδα στην κυπριακή ΑΟΖ 
αναστέλλουν τις εργασίες 
τους τουλάχιστον μέχρι το 
2021, λόγω της κρίσης και κυ-
ρίως λόγω της ραγδαίας πτώ-
σης των τιμών του πετρελαίου, 
που είχε αρχίσει πριν από την 
κρίση. Ετσι, η Τουρκία έχει λυ-
μένα τα χέρια της να κάνει το 
παιχνίδι με τα τρία ερευνητικά 
σκάφη και τον πολεμικό της 
στόλο, χωρίς ν' ανησυχεί για 
αντιδράσεις από τα πετρελα-
ϊκά μονοπώλια και τις ιμπερια-
λιστικές χώρες από τις οποίες 
προέρχονται. Ταυτόχρονα, έχει 
μεγαλύτερη άνεση χρόνου 
για να «χώσει» το ζήτημα των 
υδρογονανθράκων στην ατζέ-
ντα του ΟΗΕ για το Κυπριακό. 
Δεν είναι τυχαία κάποια πρό-
σφατα δημοσιεύματα που 
φέρουν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
να επεξεργάζεται σενάρια 
για την αξιοποίηση των υδρο-
γονανθράκων της κυπριακής 

ΑΟΖ χωρίς την επίλυση του 
Κυπριακού.

Η δεύτερη εξέλιξη που εν-
διαφέρει την Τουρκία είναι 
ότι στη Λιβύη ο στρατηγός 
Χαφτάρ που πολιορκούσε την 
Τρίπολη και φερόταν ως βέ-
βαιος νικητής, άρχισε να υπο-
χωρεί έναντι του Σάρατζ, που 
είναι ο εκλεκτός του Ερντογάν. 
Ο Χαφτάρ πήγε στο Παρίσι, 
όπου ενημέρωσε τον Μακρόν 
ότι είναι έτοιμος να υπογράψει 
συμφωνία κατάπαυσης του πυ-
ρός, αν η κυβέρνηση του Σά-
ρατζ συμμορφωθεί με αυτή. Η 
είδηση διέρρευσε από το γαλ-
λικό προεδρικό μέγαρο.

Προφανώς υπάρχει ιμπερι-

αλιστικό παρασκήνιο πίσω απ' 
αυτές τις εξελίξεις, όμως είναι 
φανερό ότι η Τουρκία δε θα 
μείνει «έξω» από την όποια δι-
ευθέτηση, αφού χάρη στη δική 
της στρατιωτική βοήθεια (με 
υλικό και με άνδρες από τους 
αντάρτες που ήταν υπό πολιορ-
κία στην επαρχία Ιντλίμπ της 
Συρίας και η Τουρκία μετέτρε-
ψε σε μισθοφόρους) ο Σάρατζ 
μπόρεσε να αντέξει στην πο-
λιορκία από τις δυνάμεις του 
Χαφτάρ. Οι δυνάμεις αυτές 
έχασαν βάσεις και τις τελευ-
ταίες μέρες αναγκάστηκαν να 
αποχωρήσουν από τα περίχω-
ρα της Τρίπολης, γεγονός που 
πιστώνεται στον Ερντογάν.
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Και ανασφαλείς 
και με πιο έντονη 
φτωχοποίηση

«Και κερατάδες και δαρμένοι». Παραλλάσσοντας 
τη γνωστή παροιμιώδη φράση, οι εργάτες και 
εργαζόμενοι θα πρέπει να αισθάνονται και 
υγειονομικά ανασφαλείς και ταξικά βιασμένοι.

u Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με πλήρη κάλυψη 
από τους «ενσωματωμένους» επιστήμονες της 
περιβόητης Επιτροπής Λοιμωξιολόγων, που 
αυτοδιαψεύδονται λες και πρόκειται για παπατζήδες 
της οδού Αθηνάς, επιταχύνει την άρση του lockdown, 
με στόχο να περιορίσει τις ζημιές του ελληνικού 
καπιταλισμού, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού. 
Και το κάνει παίζοντας στα ζάρια τη δημόσια υγεία. 
Χωρίς να έχει διαμορφώσει ένα στοιχειωδώς 
αξιόπιστο μηχανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης, 
στηριγμένο σε μαζικά μοριακά τεστ και τεστ 
αντισωμάτων. Μηχανισμό που είναι απαραίτητος, όχι 
μόνο για να μην υπάρξει μια άμεση αναζωπύρωση 
της πανδημίας (που θα κοστίσει ζωές), αλλά και 
ενόψει ενός δεύτερου κύματος το φθινόπωρο-
χειμώνα, που οι λοιμωξιολόγοι διεθνώς θεωρούν από 
πιθανότατο έως βέβαιο.

u Το ζήτημα της ενίσχυσης του διαλυμένου 
δημόσιου συστήματος υγείας έκλεισε με τα 
μπαλώματα που έγιναν το τελευταίο δίμηνο. 
«Θωρακίσαμε τη δημόσια υγεία». Μόνον αυτές οι 
τέσσερις λέξεις χώρεσαν στο τελευταίο διάγγελμα 
του Μητσοτάκη. Τελεία και παύλα. Οι «ήρωες με 
τις λευκές και πράσινες μπλούζες» δε χρειάζεται 
ούτε να αναφέρονται πια. Ξέρετε γιατί; Οχι γιατί θα 
κόστιζε τίποτα ένας ακόμα υποκριτικός έπαινος, αλλά 
γιατί κάθε αναφορά σ' αυτούς οδηγεί αναγκαστικά 
και στα αιτήματά τους. Που κανένας δεν μπορεί να 
τα πει συντεχνιακά, όταν μιλούν για προσλήψεις 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, για άνοιγμα 
νέων κλινών ΜΕΘ κτλ. Αιτήματα που σχετίζονται 
με τη δημόσια υγεία είναι και γι' αυτό «πονάνε» την 
κυβέρνηση του κεφαλαίου. 

u Και φτάνουμε στα μέτρα της «επανεκκίνησης», 
που αν θέλαμε να τα αποδώσουμε με μια φράση θα 
λέγαμε «ό,τι θέλει το κεφάλαιο». Ειδικά το μεγάλο 
κεφάλαιο, όχι μόνο στον τομέα του τουρισμού, αλλά 
σε κάθε τομέα της καπιταλιστικής οικονομίας που θα 
πληγεί από την ύφεση.

Αλήθεια, γιατί θα πρέπει να επιχορηγηθούν, 
άμεσα και έμμεσα, οι καπιταλιστές; Οταν οι 
επιχειρήσεις τους σωρεύουν κέρδη, τους ζήτησαν 
μήπως να δώσουν μέρος απ' αυτά τα κέρδη στο 
κράτος; Ακόμα και για την τυπική φορολογία που 
πληρώνουν συνεχώς διαμαρτύρονται και συνεχώς 
οι κυβερνήσεις τους την μειώνουν. Θα μπορούσε 
να τους υποδειχτεί να πάρουν ένα τμήμα από τα 
κέρδη των προηγούμενων ετών και να το βάλουν στις 
επιχειρήσεις τους για να τις στηρίξουν στη διάρκεια 
της ύφεσης, που οι ίδιοι λένε ότι θα είναι σύντομη.

Αστεία πράγματα. Το κέρδος το σεντουκιάζουν, 
για να θυμηθούμε τη λαϊκή έκφραση. Ο,τι παράγεται 
ως κέρδος προς διανομή δεν ξαναγυρίζει στην 
καπιταλιστική επιχείρηση. Βγάζει φτερά και πετάει.  
Διανέμεται στους ιδιοκτήτες και τα golden boys 
(ιδιότητες που ειδικά στην Ελλάδα ταυτίζονται σε 
μεγάλη κλίμακα). Το κράτος αναλαμβάνει να στηρίξει 
τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις με φοροαπαλλαγές, 
με ζεστό χρήμα (που το ονομάζουν «αναπτυξιακή 
επιχορήγηση», ενώ καμιά ανάπτυξη δε γίνεται), με 
επιδότηση επιτοκίου για τραπεζικό δανεισμό, με 
εγγυήσεις σε δάνεια που συνάπτουν.

στο ψαχνό

Νέα αυτοδιάψευση
Υφυπουργός Ανάπτυξης Παπαθανάσης, 

«ενημέρωση» Κυριακής 17 Μάη: «Επανέρ-
χονται στην εργασία τους 532.000 εργαζό-
μενοι των επιχειρήσεων που επαναλειτουρ-
γούν, που αντιστοιχεί στο 77% των εργαζο-
μένων του συνόλου των επιχειρήσεων που 
είχαν τεθεί σε αναστολή».

Με την απλή μέθοδο των τριών βρί-
σκουμε ότι οι εργαζόμενοι που τέθηκαν 
σε αναστολή και πήραν το προνοιακό βο-
ήθημα των 800 ευρώ για ενάμιση μήνα 
είναι 690.900. Είναι ο ίδιος αριθμός που 
έβγαινε και από ανακοίνωση του Χαρδα-
λιά στις 10 Μάη (ο Χαρδαλιάς είχε πει ότι 
«επανέρχονται στην εργασία τους 155.962 
εργαζόμενοι, δηλαδή το 22,5% των εργα-
ζομένων που τέθηκαν σε αναστολή»: άρα 
σύνολο αυτών που πήραν το προνοιακό 
επίδομα 693.194). Το πιθανότερο είναι πως 
μέσα σ' αυτούς είναι και ιδιοκτήτες επι-
χειρήσεων με προσωπικό μέχρι 20 άτομα 
(αρχικά είχαν πει μέχρι 5, μετά το έκαναν 
μέχρι 20), που πήραν το επίδομα. Αρα, 
το πιθανότερο είναι πως ο αριθμός των 
μισθωτών εργαζόμενων είναι σημαντικά 
μικρότερος από 690.000.

Σίγουρα δεν είναι ούτε 1.700.000 που 
έλεγαν ο Σταϊκούρας, ο Βρούτσης και ο 
Μητσοτάκης, ούτε «πάνω από 800.000», 
όπως έλεγαν αργότερα.

Τα ίδια ψέματα έλεγαν και για τον αριθ-
μό των επιχειρήσεων. Για 800.000 επιχει-
ρήσεις μιλούσε ο Σταϊκούρας. Για 577.000 
επιχειρήσεις ο Βρούτσης. Τώρα, ο Παπα-

θανάσης λέει ότι «συνολικά, στα τέσσερα 
στάδια επανεκκίνησης της οικονομίας από 
τις 4ης Μαΐου έως την 25η Μαΐου, επιστρέ-
φουν σε λειτουργία 197.000 επιχειρήσεις, 
δηλαδή το 65% των επιχειρήσεων που 
ήταν σε αναστολή λειτουργίας». Αρα, το 
σύνολο των επιχειρήσεων που τέθηκαν 
σε αναστολή λειτουργίας ήταν το πολύ 
303.000 (σύμφωνα με την ανακοίνωση 
Χαρδαλιά στις 7 Μάη, ο αριθμός των 
επιχειρήσεων που τέθηκαν σε αναστολή 
είναι 264.000). Αλλωστε, οι επιχειρήσεις 
που ασφαλίζουν μισθωτούς στη χώρα 
μας είναι μεταξύ 250.000 και 280.000 
(επηρεάζεται από την εποχικότητα).

(Πιο αναλυτικά για τα ψέματα των 
κυβερνητικών απατεώνων στο http://
www.eksegersi.gr/issue/1047/Εργατι-
κά/35751.aυτοδιαψεύδονται-οι-κυβερ-
νητικοί-Πινόκιο).

Αντί πρόληψης, σόου
Αρχισαν οι ζέστες, όπου να 'ναι θ' 

αρχίσουν και οι δασικές πυρκαγιές, 
θυμήθηκε κι ο Χατζηδάκης να στείλει 
επιστολή στις εφτά Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις για να υλοποιήσουν άμεσα 
τις κατεδαφίσεις τελεσίδικα αυθαίρε-
των κατασκευών σε δάση, δασικές και 
αναδασωτέες εκτάσεις, περιοχές αιγι-
αλού παραλίας, ρέματα και εν γένει σε 
προστατευόμενες περιοχές. 

Είναι το σόου που άρχισε να παίζεται 
μετά τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι. Το 
ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, το συνεχίζει η ΝΔ. 
Θα γκρεμίσουν δυο-τρεις κατασκευ-

Κουτοπόνηροι και 
επικίνδυνοι

Οταν ανακοίνωσαν τη σταδιακή άρ-
ση του lockdown είπαν πως τα μέτρα θα 
αίρονται στοχευμένα και σε φάσεις, με 
κάθε φάση να απέχει από την προηγού-
μενη δύο εβδομάδες, ώστε να μπορούν 
να παρακολουθήσουν πόσο επηρεάζει 
η κάθε δέσμη άρσης των περιοριστικών 
μέτρων τη διασπορά του ιού στη χώρα. 
Τους καταγγείλαμε ότι παίζουν στα ζά-
ρια τη δημόσια υγεία, διότι δεν έχουν 
στήσει ούτε ένα στοιχειώδη μηχανισμό 
επιδημιολογικής επιτήρησης, ο οποίος 
δεν μπορεί να στηθεί χωρίς την πραγ-
ματοποίηση μαζικών μοριακών τεστ 
και τεστ αντισωμάτων στον πληθυσμό 
(και όχι μόνο σε στοχευμένους χώρους 
υψηλού συγχρωτισμού).

Μας επιβεβαίωσαν, κάνοντας ακό-
μα χειρότερη την πορεία της άρσης 
του lockdown. Παραβιάζουν ακόμα 
και το δικό τους χρονοδιάγραμμα! 
Οι δυο εβδομάδες έγιναν μία για χώ-
ρους υψηλού συγχρωτισμού, όπως τα 
εμπορικά κέντρα και η εστίαση. Για 
να κάνουν το χατίρι των καπιταλιστών 
και για να έρθουν όλα πιο μπροστά με 
στόχο τον τουρισμό. Και βέβαια, καλύ-
πτονται πίσω από την επιτροπή των λοι-
μωξιολόγων, η οποία δίνει ασμένως την 
έγκρισή της σε ό,τι ζητάει η κυβέρνηση. 
Απαξιώντας να δώσει οποιαδήποτε εξή-
γηση για την παραβίαση του δικού της 
χρονοδιαγράμματος, από τη δεύτερη 
κιόλας εβδομάδα εφαρμογής του.

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΠΛΑΣΙΕ. Ηταν 27 Μάρτη, όταν ο Τραμπ εμφανίστηκε σε συνέντευξη Τύπου στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου ως 
πλασιέ της Abbott και του γρήγορου τεστ που αυτή έριξε στην αμερικάνικη αγορά. Μ' αυτό το γρήγορο τεστ (μοριακό μεν, αλλά χωρίς 
την απαραίτητη μέθοδο PCR για τη διάγνωση) θα ελέγχονταν όσοι θα συναντούσαν τον πρόεδρο, έλεγε η διαφήμιση. Οι πωλήσεις του 
αμερικάνικου μονοπώλιου εκτοξεύτηκαν. 1,7 εκατ. τεστ ID Now πουλήθηκαν μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ. Η Abbott ανακοίνωσε ότι παράγει 
50.000 τεστ την ημέρα και πως μέχρι τα τέλη Ιούνη η παραγωγή της θα φτάσει τα 2 εκατ. τεστ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, τι ζημιά 
έπαθε όταν η Υπηρεσία Τροφίμων και Ποτών ανακοίνωσε ότι το συγκεκριμένο γρήγορο τεστ μπορεί να είναι μούφα, δίνοντας ψευδή 
αποτελέσματα σε ποσοστό μέχρι και 50%. Ο Τραμπ, ως καλός πλασιέ, το πήρε πάνω του. Εβαλε τον υπουργό Υγείας να δηλώσει ότι η 
κυβέρνηση εμπιστεύεται τα τεστ της Αbbott. Ολη η αμερικάνικη διοίκηση πήρε εντολή να στηρίξει το μονοπώλιο. Και ο πολυπράγμων 
πρέσβης Πάιατ αναδείχτηκε σε πρωτοπόρο, καθώς πήρε τον Κικίλια του (και τον Κοντοζαμάνη) και ανακοίνωσαν περιχαρείς ότι η 
ελληνική κυβέρνηση παρήγγειλε 200.000 τεστ της Abbott. Δεν είπαν για ποιο τεστ πρόκειται, αλλά δε θα μπορούσαν να μιλήσουν για 
το ID Νοw, για το οποίο στις ΗΠΑ και στην επιστημονική κοινότητα διεθνώς γινόταν συζήτηση αν είναι ή δεν είναι μούφα. Ο Κικίλιας 
μίλησε για «τεστ αντισωμάτων πολύ υψηλής ευαισθησίας», ο δε Πάιατ μίλησε επίσης για «τεστ αντισωμάτων» και διευκρίνισε στο Twitter 
ότι πρόκειται για rapid tests. Κανένας τους δεν προσδιόρισε τον τύπο. Γι' αυτή τη βρόμικη ιστορία γράφουμε αναλυτικά στη σελίδα 13. 
Εδώ σχολιάζουμε το φαινόμενο των πολιτικών-πλασιέ των καπιταλιστικών επιχειρήσεων.
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ές, θα δημοσιοποιήσουν τα βίντεο και τις φωτογραφίες και θα 
οικοδομήσουν πάνω σ' αυτά μια προπαγάνδα εξαπάτησης.  Για 
πραγματική πρόληψη, για έργα δασοπονίας που θα ενισχύσουν 
τη δασοπροστασία, ούτε λόγος φυσικά. Αυτά κοστίζουν.

Λαϊκή απογευματινή
«Τα δικαστήρια δεν είναι λαϊκή απογευματινή», έγραψε το δεξί 

χέρι του Μητσοτάκη, ο υφυπουργός Σκέρτσος, που μεταπήδησε 
στο Μαξίμου απευθείας από τη θέση του γενικού διευθυντή του 
ΣΕΒ, που κρατούσε επί χρόνια. Αφήνουμε τα υπόλοιπα σε άλλες 
στήλες της εφημερίδας μας και μένουμε μόνο στην απαξιωτική 
αναφορά στη λαϊκή απογευματινή. Ο τύπος είναι καταρχάς πο-
λιτιστικά αμόρφωτος. Διότι οι λαϊκές απογευματινές δεν ήταν 
κάποιο είδος παρακατιανού θεάματος. Ηταν κανονικές παρα-
στάσεις, που έδιναν οι θίασοι μία-δύο φορές την εβδομάδα, με 
πιο φτηνό εισιτήριο. Για να πηγαίνει ο εργατόκοσμος. Ηταν μια 
εμπορική τακτική των θεάτρων, συμπεριλαμβανόμενων και των 
κρατικών, η οποία εξέλιπε όταν άρχισαν να λιγοστεύουν οι θε-
ατές. Αν ο Σκέρτσος είχε οποιαδήποτε επαφή με το θέατρο θα 
ήξερε τι ήταν οι λαϊκές απογευματινές. Το πολύ να πήγε σε καμιά 
πρεμιέρα μαζί με άλλους «σελέμπριτι». Πέραν αυτού, οι Σκέρτσοι 
τρέφουν βαθύτατη περιφρόνηση για οτιδήποτε το λαϊκό.

ΥΓ. Και να σκεφτείτε ότι αυτός ο τύπος, όπως αναφέρει το 
βιογραφικό του, σπούδασε δημοσιογραφία και ΜΜΕ στο ΑΠΘ!

Πολιτικό, όχι θρησκευτικό
Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο αφορισμός είναι μια θρησκευτική-

πνευματική διαδικασία. Ο δεσπότης και ο παπάς, που έχουν 
απευθείας επικοινωνία με το θεό, μπορούν να αφορίσουν κά-
ποιον «αντίθρησκο», που είναι βέβαιο πως όχι μόνο η άφθαρτη 
ψυχή του θα καεί στην κόλαση, αλλά πως και τα σκουλίκια ακόμα 
δε θα τρώνε  το φθαρτό σώμα του. Τώρα, μετά τον αφορισμό 
Κεραμέως, Μητσοτάκη και Χαρδαλιά από τον φασίστα Αμβρό-
σιο και την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου ότι «κάθε απόφαση 
καταγνώσεως του αφορισμού εναντίον μέλους της ορθοδόξου 
Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία δεν εκδόθηκε από την Ιερά Σύ-
νοδο της Ιεραρχίας Της, είναι ανυπόστατη και ανίσχυρη», μάθαμε 
ότι ο αφορισμός είναι διαδικασία πολιτική-διοικητική. Αμα δεν 
την επικυρώσει το κογκλάβιο των δεσποτάδων, δε μετράει. Αρα, 
όπως δεν ισχύουν οι κατάρες των ρασοφόρων κατά τον αφορι-
σμό, έτσι δεν ισχύουν και οι ευχές κατά τα διάφορα «μυστήρια». 
Αλά καρτ αντιπροσώπευση του θεού δεν μπορεί να ισχύει…

Δεν το βουλώνει κιόλας…
Ο επιχειρηματίας του real estate Δημήτρης Παπαδημούλης, 

αντί να το βουλώσει, προκαλεί κιόλας. Προσπαθεί να το παίξει 
και κοινωνικά ευαίσθητος. Αγόρασε, λέει, τα διαμερίσματα σε 
Κυψέλη και Πατήσια και τα νοικιάζει στο πρόγραμμα στέγασης 
προσφύγων, με 5,5 ευρώ το τετραγωνικό. Οταν βρίσκεις διαμερί-
σματα-χρέπια (έχει πολλά τέτοια η περιοχή), τα αγοράζεις μπιρ 
παρά και τα νοικιάζεις με πολύ καλό μίσθωμα (330 ευρώ το μήνα 
για ένα δυάρι των 60 τετραγωνικών) και με πλήρη εξασφάλιση 
ότι δε θα χάσεις ούτε μηνιάτικο και ότι στη λήξη της σύμβασης 
θα έχουν αποκατασταθεί οι πιθανές ζημιές (χώρια η προοπτική 
να ανέβει η τιμή τους, λόγω τουρισμού), είσαι ένας έξυπνος επι-
χειρηματίας, που ξέρεις πού να τοποθετήσεις τα λεφτά σου, και 
όχι ένας κοινωνικά ευαίσθητος πολιτικός. Και τι να πει κανείς για 
το… καμάρωμά του, επειδή δε βάζει τα λεφτά που παίρνει από 
το Ευρωκοινοβούλιο σε offshore. Ενόψει του ότι στα κομματικά 
Μέσα του ΣΥΡΙΖΑ αφήνουν τους εργαζόμενους απλήρωτους 
και συχνά πυκνά στο ραδιοσταθμό απεργούν οι τεχνικοί για να 
πάρουν τα δεδουλευμένα, πώς θα χαρακτηρίζατε τις μπίζνες του 
Παπαδημούλη στο real estate, με λεφτά του Ευρωκοινοβούλιου;

ΥΓ. Ο Παπαδημούλης μοστράρει ως θύμα των τρολ της ΝΔ 
και ως… αλληλέγγυος στους πρόσφυγες! Δεν έπεισε ούτε τον 
Τσίπρα που τον φωτογράφισε, λέγοντας: «Βάζουμε φρένο -και 
σ’ αυτό θα είμαι κάθετος- στα λίγα μεν, αλλά ικανά να κάνουν 
μεγάλη ζημιά, με την πολλαπλασιαστική δύναμη των εχθρικών 
ΜΜΕ, προβλήματα συμπεριφοράς. (…) Φροντίζουμε, πάντα και 
με επιμονή, η εικόνα του καθενός από μας να είναι μια εικόνα 
καθαρότητας, διαφάνειας και αφοσίωσης στα συμφέροντα της 
κοινωνικής πλειοψηφίας. Είτε αφορά σε οικονομικά ζητήματα…».

Νευράκια
Προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον παρακαθήμενό του στην 

«αυλή» του Μαξίμου, υφυπουργό Σκέρτσο, ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος, υφυπουργός Πέτσας, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι 
ευθύνεται για «τη δημιουργία ενός παραδικαστικού κυκλώμα-
τος, το οποίο εξύφανε μια πρωτοφανή πολιτική σκευωρία η οποία 
διερευνάται από την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής των 
Ελλήνων». Εχει νευράκια το Μαξίμου, γι' αυτό και ο εκπρόσωπός 
του ξέχασε πως όταν συζητιόταν στη Βουλή η πρόταση για τη 
σύσταση της Προανακριτικής Παπαγγελόπουλου, τα υπουργικά 
έδρανα ήταν άδεια, για να υποδηλωθεί -όπως ελέχθη τότε- πως 
η κυβέρνηση δεν έχει καμιά ανάμιξη και πως αυτή είναι μια απο-
κλειστικά κοινοβουλευτική διαδικασία. Τώρα, ο εκπρόσωπος της 
κυβέρνησης έβγαλε και πόρισμα…

ζήτησε να κληθούν να καταθέσουν στην 
Προανακριτική) και όχι το γεγονός ότι ενώ-
πιον δύο υπουργών (Παπαγγελόπουλου και 
Παππά) κατατέθηκε ένα συμφωνητικό που 
προέβλεπε ότι θα κλείσουν εκκρεμείς ποι-
νικές υποθέσεις ενός ιδιώτη και οι υπουργοί 
δε βρήκαν κανένα πρόβλημα σ’ αυτό, και 
γι’ αυτό δεν πέταξαν με τις κλωτσιές έξω 
και τους δύο ιδιώτες που έκαναν αυτή τη 
συμφωνία!

Ξέρετε ποιο ήταν το επιχείρημα των συ-
ριζαίων; Τα ίδια έκανε και ο Σαμαράς, όπως 
λέει ο Φιλιππάκης! Αυτό δεν το υποστήριξε 
μόνον ο Παπαγγελόπουλος, το υποστήριξε 
και ο Ραγκούσης, ως κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ετσι, συμψηφίζο-
ντας τη δική τους συμπεριφορά μ’ αυτήν 
του Σαμαρά, παραδέχονται με τον πιο ηχη-
ρό τρόπο ότι είναι ίδιοι. Τέρμα, λοιπόν, τα 
παραμυθάκια περί ηθικού πλεονεκτήματος.

Ειδικά στο ζήτημα του Μιωνή, που έδωσε 
σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ το βασικό υλικό για να 
φτιάξουν τη διεύρυνση του κατηγορητήρι-
ου, ο Παπαγγελόπουλος πέρασε μαεστρικά 
το μήνυμά του: εγώ κλήθηκα για να βοηθή-
σω, ο Παππάς έστησε τη «φάση» (κι όταν 
λέει ο Παππάς, εννοεί τον Τσίπρα, που ήταν 
αυτός που μιλούσε με τον Νετανιάχου). Σε 
τι ακριβώς κλήθηκε ο Παπαγγελόπουλος 
να βοηθήσει, όμως, αν όχι στη ρύθμιση των 
εκκρεμών ποινικών υποθέσεων του σιωνι-
στή πράκτορα-επιχειρηματία; Αυτός ήταν 
ο τομέας της αρμοδιότητάς του, εκεί είχε 
τις δικτυώσεις του, αυτό «πουλούσε» στους 
Τσιπραίους και έγινε αναντικατάστατος σε 
όλες τις κυβερνήσεις. Προφανώς, ο Παπαγ-
γελόπουλος δεν υπολόγισε ότι ο Σαμαράς, 
μέσω Παπασταύρου, θα είχε καλύτερη 

πρόσβαση στον Μιωνή, ώστε να τον στρέ-
ψει εναντίον του. Και μάλιστα με… άψογο 
διπλωματικό στιλ (από πλευράς Μιωνή): «ο 
Παππάς δε φταίει σε τίποτα, όλα τα έκανε ο 
Παπαγγελόπουλος με τον κολλητό του τον 
Φιλιππάκη».

Ο Παπαγγελόπουλος το «έπιασε» αυτό, 
γι’ αυτό και «έδωσε» με τόσο προκλητικό 
τρόπο τον Παππά, την ώρα που οι δεξιοί 
διευκρίνιζαν ότι δεν έχουν τίποτα κατά του 
Παππά. Εκανε και κάτι ακόμα ο Παπαγγε-
λόπουλος: ταύτισε τον εαυτό του με τον 
Τσίπρα, λέγοντας στην αρχή της ομιλίας 
του ότι η σε βάρος του δίωξη έχει ως πρώ-
το στόχο «να πλήξουν την εικόνα του Αλέξη 
Τσίπρα, τον οποίο δεν τόλμησαν, δείλιασαν 
να συμπεριλάβουν στην έρευνα»! Ηταν σαν 
να έλεγε στους Τσιπραίους: στηρίξτε με 
μέχρι το τέλος, αλλιώς θ’ ανοίξω το στόμα 
μου και θα σας πάρω μαζί μου.

Ο Τσίπρας πήγε και πάλι στη Βουλή και 
τον στήριξε με μια σύντομη αναφορά: «Το 
πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη δεν είναι ο 
Παπαγγελόπουλος, είναι προφανώς η στά-
ση του ΣΥΡΙΖΑ και τότε και τώρα, το μέτω-
πο απέναντι στη διαφθορά, αλλά βεβαίως 
και εγώ προσωπικά. (…) Δεν προκύπτει 
κατηγορία. Και δεν προκύπτει καμία αιτία 
παραπομπής σε ό,τι αφορά τον πυρήνα της 
επιχείρησης του αντιπερισπασμού, δηλαδή 
τη μετατροπή του σκανδάλου σε -υποτίθε-
ται- σκευωρία». Μετά, φρόντισε να κάνει 
μια γενικόλογη ομιλία για το σκάνδαλο 
Novartis.

Είναι προφανές ότι με τη διεύρυνση του 
κατηγορητήριου οι νεοδημοκράτες επιδι-
ώκουν να φτιάξουν έναν αντι-παπαγγελο-
πουλικό χυλό, με όλα τα υλικά ανάκατα, και 
να στείλουν στα γρήγορα την υπόθεση στο 

δικαστικό συμβούλιο. Ο Μητσοτάκης θέλει 
το πεδίο καθαρό για τις εκλογές. Και αυτή η 
στιγμή είναι μάλλον η καταλληλότερη, κα-
θώς κυριαρχούν τα θέματα της πανδημίας 
και της καπιταλιστικής ύφεσης, οπότε η 
υπόθεση Παπαγγελόπουλου δε θα γινόταν 
πρώτη είδηση.

Ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ, διά του εισηγητή 
του Σ. Λάππα, αντιμετώπισε σκόπιμα την 
υπόθεση υπό στενό νομικό πρίσμα, εστι-
άζοντας στις δικονομικές παρατυπίες που 
επιφέρουν ακυρότητες. Το ίδιο έκανε και ο 
Τζανακόπουλος. Ο Παπαγγελόπουλος εί-
πε ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι ακυρότητες, 
όμως ο συνήγορός του Δ. Τσοβόλας κατέ-
θεσε ολόκληρη λίστα με ακυρότητες, τις 
οποίες θα προβάλει προφανώς και ενώπιον 
του δικαστικού συμβουλίου. Μια εξισορρο-
πημένη απόφαση αυτού του συμβουλίου, 
που δε θα οδηγεί τον Παπαγγελόπουλο στο 
ειδικό δικαστήριο (πέρα από τις υπαρκτές 
ή όχι ακυρότητες, τα ίδια τα στοιχεία είναι 
ισχνά για να στηρίξουν παραπομπή στο Ει-
δικό Δικαστήριο), αλλά δε θα δίνει και στον 
ΣΥΡΙΖΑ το δικαίωμα να καταγγέλλει σκευ-
ωρία, θα ήταν η ιδανική λύση για όλους 
τους. Ισοπαλία: εσείς παραπέμψατε τους 
«10» και η Τουλουπάκη έχει ήδη αθωώσει 
τους «8», εμείς παραπέμψαμε τον Παπαγ-
γελόπουλο και το δικαστικό συμβούλιο τον 
απάλλαξε λόγω αμφιβολιών.

Μέχρι να φτάσουν σε μια τέτοια λύση, 
το σκάνδαλο Novartis, ως σκάνδαλο κα-
ταλήστευσης του ελληνικού λαού από ένα 
φαρμακευτικό μονοπώλιο, θα έχει βυθιστεί 
ακόμα πιο πολύ στη λήθη. Αλλωστε, αυτά 
που πλέον καταλογίζουν στον Παπαγγε-
λόπουλο (υπόθεση εισαγγελέως Τσατάνη, 
υπόθεση εισαγγελέα Αθανασίου, υπόθε-
ση Μιωνή) δεν έχουν καμιά σχέση με τη 
Novartis. Αυτή η συγκάλυψη είναι έργο ΝΔ, 
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Ο τελευταίος χορός (;)
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

Πρόκληση η ενίσχυση 
που ζητάει η Aegean

Με το θράσος που χαρακτηρίζει τους κα-
πιταλιστές, το αφεντικό της Aegean Ευτύχης 
Βασιλάκης βγήκε και ζήτησε κρατική ενίσχυ-
ση, διότι αυτή είναι η πρακτική που ακολουθεί-
ται από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις! Για να 
μην παρεξηγηθεί, έσπευσε να αποκλείσει κάθε 
σενάριο κρατικοποίησης της εταιρίας του.

Ο Βασιλάκης δεν είναι ο μόνος καπιταλι-
στής που ζητάει (και θα πάρει) κρατική ενί-
σχυση, όμως η περίπτωση της Aegean έχει μια 
ιδιαιτερότητα, γιατί είναι μια εταιρία που γιγα-
ντώθηκε με πλιάτσικο σε βάρος της κρατικής 
Ολυμπιακής. Θυμόσαστε τι μας έλεγαν; Οτι η 
κρατική Ολυμπιακή «ζητάει συνέχεια επιχορη-
γήσεις», ότι πρέπει να μην υπάρχει μονοπώλιο, 
αλλά να δημιουργηθεί ανταγωνισμός, για να 
πέσει το κόστος, να πέσουν οι τιμές κτλ. κτλ.

Οι δυο εταιρίες δούλεψαν για ένα διάστη-
μα παράλληλα, η Ολυμπιακή αφέθηκε στην 
τύχη της και μετά τη «ρούφηξε» μπιρ παρά η 
Aegean και σχηματίστηκε και πάλι ένα μονο-
πώλιο (με την έννοια του μονο-πωλώ, όχι με 
την έννοια της τόσο υψηλής συγκέντρωσης 
κεφαλαίου, που περιγράφει στον «Ιμπερια-
λισμό» ο Λένιν). Με τη βοήθεια διαδοχικών 
κυβερνήσεων, φυσικά.

Αυτός ο αερομεταφορέας, που μονοπωλεί 
εδώ και χρόνια την ελληνική αγορά και έχει 
προσελκύσει αρκετούς έλληνες καπιταλιστές 
ώστε να εμπιστευτούν κεφάλαιά τους στη 
διαχείριση του Βασιλάκη, έχει συσσωρεύσει 
κέρδη επί κερδών, τα οποία δεν τα μοιράστη-
καν βέβαια ούτε με τους εργαζόμενους ούτε 
με το κράτος. Ας βγάλουν οι καπιταλιστές μέ-
τοχοι κάποια κέρδη από τα ταμεία τους και 
ας στηρίξουν την εταιρία τους στην κρίση. Ας 
πάρουν δάνεια. Αλλωστε, το μονοπώλιο έχει η 
Aegean στην ελληνική αγορά, δεν απειλείται 
από ανταγωνιστές.

Πρώτα είχαμε την εκλογολογία. 
Τροφοδοτούμενη από την κυβερ-

νητική παράταξη, η οποία ψιθύριζε 
διάφορα σενάρια στ' αυτιά φιλικών 
δημοσιογράφων. Ακολούθησε η ανα-
σχηματισμολογία. Με τα ονόματα να 
κάνουν το γύρο των δημοσιογραφικών 
γραφείων: αυτοί φεύγουν, αυτοί έρχο-
νται. Μετά είχαμε συνδυασμό εκλογο-
λογίας και ανασχηματισμολογίας: αν 
ο Μητσοτάκης κάνει ανασχηματισμό, 
τότε δεν πάει για εκλογές. Αν δεν κάνει 
ανασχηματισμό, τότε πάει για εκλογές 
το φθινόπωρο και γι' αυτό κρατάει τους 
ίδιους υπουργούς, μιας και ξέρουν τα 
«κατατόπια».

Πάνω στην τούρλα του Σαββάτου, 
άρχισαν να πέφτουν και ονόματα πα-
σόκων που είναι έτοιμοι να ορκιστούν 
βουλευτές του Μητσοτάκη. Μανιάτης 
στην πρώτη θέση και ακολουθούν Κων-
σταντινόπουλος, Γιαννακοπούλου και 
Κεφαλίδου (οι τρεις τελευταίοι είναι 
και βουλευτές). Τα διάβασε όλ' αυτά 
η Φώφη και έβαλε τα φωφάκια να κά-
νουν οργισμένες δηλώσεις καταγγελί-
ας, συνοδευόμενες από υπερήφανες 
διακηρύξεις για το λαμπρό σοσιαλ-
δημοκρατικό μέλλον του ΚΙΝΑΛ, που 
προκάλεσαν αφόρητα γέλια.

Βλέποντας ότι ο Μητσοτάκης πάει 
για εκλογές και έχοντας τα δικά του 
σχέδια, ο ΣΥΡΙΖΑ τροποποίησε τη δική 
του τακτική, μετατρέποντάς την από 
τακτική απόσπασης πασόκων και έντα-
ξής τους στο νέο κόμμα του Τσίπρα, 
υπό την ταμπέλα της «προοδευτικής 
συμμαχίας», σε τακτική «συνεργασίας 
του προοδευτικού χώρου». Ανάλογα με 

τον αρθρογράφο είναι και το σενάριο. 
Ετσι, έχουμε μια γκάμα που ξεκινά από 
την εκλογική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙ-
ΝΑΛ και φτάνει μέχρι τη δημιουργία 
νέου κόμματος με πρόεδρο τον Τσίπρα 
και «διακριτό ρόλο» για τη Φώφη.

Η Φώφη δεν πήγε να ψηφίσει για τη 
διεύρυνση του κατηγορητήριου κατά 
Παπαγγελόπουλου, της την έπεσε ο 
Πρετεντέρης κι αυτή βγήκε και έκα-
νε παράπονα στον Χατζηνικολάου. Ο 
Τσίπρας ξαναθυμήθηκε τον Ανδρέα 
Παπανδρέου και προανήγγειλε «νέο 
κοινωνικό συμβόλαιο». Στην Προανα-
κριτική ο Κυρανάκης αποκάλεσε κότα 
λειράτη τον Πολάκη και σηκώθηκε να 
καθαρίσει ο Γκιόλας.

Μην έχετε αμφιβολία ότι θα έχουμε 
πολλά ακόμα παρόμοια δημοσιεύματα 
και απείρου κάλλους επεισόδια. Ετσι κι 
αλλιώς «μυρίζει» εκλογές, ο Μητσοτά-
κης έχει το πάνω χέρι, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέ-
πει να αμυνθεί, το ΚΙΝΑΛ της Φώφης 
πρέπει να διασωθεί, πριν διαμοιραστεί 
«μεταξύ δύο ληστών». Οι επαγγελμα-
τίες της αστικής πολιτικής και οι υπάλ-
ληλοί τους στα ΜΜΕ και στους κομμα-
τικούς μηχανισμούς έχουν κάθε λόγο 
να τροφοδοτούν την επικαιρότητα. 
Αυτή είναι η δουλειά τους, έτσι βγά-
ζουν το παντεσπάνι τους. Ο εργαζό-
μενος, όμως, γιατί θα πρέπει να δείξει 
το παραμικρό ενδιαφέρον γι' αυτούς 
που αποδεδειγμένα διαχειρίζονται τα 
συμφέροντα του κεφαλαίου; Οχι, δεν 
κηρύσσουμε την α-πολιτική. Λέμε πως 
οι εργάτες και οι εργαζόμενοι πρέπει 
να χτίσουν τη δική τους πολιτική, στον 
αντίποδα της αστικής πολιτικής.

Από την εκλογολογία στην 
ανασχηματισμολογία και ξανά μανά…
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Από τις 4 μέχρι τις 19 Μάη 
διασωληνώθηκαν στις 

ΜΕΘ 20 επιπλέον νοσήσαντες 
από CoviD-19, όμως το γεγονός 
αποκρύβεται τεχνηέντως από 
τους Τσιοδροχαρδαλιάδες, 
που «ενημερώνουν» τον ελληνι-
κό λαό, και από τα παπαγαλάκια 
του αστικού Τύπου, που αναπα-
ράγουν αυτή την κάλπικη ενημέ-
ρωση. Γιατί άραγε;

Οι αναγνώστες μας γνωρί-
ζουν ότι απεχθανόμαστε τον 
κιτρινισμό. Στηριζόμαστε πά-
ντα στα γεγονότα, χωρίς ποτέ 
να τους δίνουμε διαστάσεις που 
δεν έχουν. Ετσι πολεμάμε ακό-
μα και τους χειρότερους πολιτι-
κούς μας αντιπάλους. Το γεγο-
νός, λοιπόν, ότι από τις 4 μέχρι 
τις 19 Μάη διασωληνώθηκαν σε 
ΜΕΘ άλλοι 20 νοσήσαντες από 
CoviD-19 δεν είναι κάτι αυθαί-
ρετο, αλλά προκύπτει μετά από 
απλές αριθμητικές πράξεις επί 
των στοιχείων που ανακοινώνει 
ο Τσιόδρας.

Οδηγηθήκαμε σ’ αυτούς τους 
απλούς υπολογισμούς επειδή 
μας «ψύλλιασε» η τακτική του 
Τσιόδρα να αναφέρει μόνο 
τον αριθμό των νέων κρουσμά-
των, χωρίς να αναφέρει πόσοι 
από τους νέους νοσήσαντες 
διασωληνώθηκαν σε ΜΕΘ. 
Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 
που ανακοινώνει καθημερινά ο 
Τσιόδρας για τους διασωληνω-
μένους σε ΜΕΘ, τους θανόντες 
και τους εξερχόμενους από τις 
ΜΕΘ, τα κατατάξαμε σε τρεις 
περιόδους. Πρώτη περίοδος 
από τις 22 Απρίλη μέχρι τις 3 
Μάη, δεύτερη περίοδος από 
τις 4 μέχρι τις 10 Μάη, που είναι 
η πρώτη φάση επιστροφής στην 

«κανονικότητα» της καπιταλιστι-
κής οικονομίας, και τρίτη περίο-
δος από τις 11 μέχρι τις 19 Μάη, 
που είναι η δεύτερη φάση και η 
αρχή της τρίτης φάσης επιστρο-
φής στην «κανονικότητα».

Εδώ παραθέτουμε τα στοι-
χεία από την πρώτη και την τε-
λευταία μέρα της δεύτερης πε-
ριόδου και την αρχή και τις δυο 
τελευταίες μέρες της τρίτης πε-
ριόδου, για να μην κουράσουμε 
με πληθώρα αριθμών. 

Σημειώνουμε ότι ο Τσιόδρας 
και ο Χαρδαλιάς γνωρίζουν 
ακριβώς τα δεδομένα για τους 
νοσήσαντες από CoviD-19 και 
κυρίως το χρονικό διάστημα 
που πέρασε από τη νόσηση μέ-
χρι τη διασωλήνωσή τους (συνή-
θως μεσολαβούν μερικές μέρες 
νόσησης μέχρι να οδηγηθεί 
ένας ασθενής σε διασωλήνω-
ση). Επέλεξαν, όμως, απολύτως 
συνειδητά, να ανακοινώνουν 
μόνο τον αριθμό των νέων κρου-
σμάτων, στεγνά, χωρίς κανένα 
άλλο στοιχείο. Τα δε αναλυτικά 
επιδημιολογικά δεδομένα τα 
κρατούν ως επτασφράσγιστο 
μυστικό, ενώ σε άλλες χώρες 
αυτά τα δεδομένα δημοσιο-
ποιούνται (χωρίς προσωπικά 
στοιχεία, φυσικά), για να μπορεί 
κάθε επιστήμονας (και όχι μόνο) 
να τα μελετήσει, να βγάλει τα 
συμπεράσματά του, να κρίνει.

Την ίδια τακτική συνεχίζουν 
και τώρα, που η περιβόητη επι-

στημονική επιτροπή και η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη συναπο-
φάσισαν την επιστροφή στην 
«κανονικότητα», αδιαφορώντας 
για τη δημόσια υγεία. Είναι προ-
φανές γιατί το κάνουν αυτό. Αν 
δημοσιοποιούσαν στοιχεία για 
επιπλέον ανθρώπους που νο-
σούν σοβαρά και διασωληνώ-
νονται στις ΜΕΘ, αυτό θα τους 
χάλαγε τη σούπα. Θα έθετε σε 
αμφισβήτηση (για να μην πού-
με ότι θα ακύρωνε) την προ-
παγάνδα τους ότι η επιστροφή 
στην «κανονικότητα» γίνεται με 
πλήρη ασφάλεια, χωρίς κανένα 
κίνδυνο να ξαναφουντώσει η 
πανδημία και επομένως δε χρει-
άζεται η άρση του lockdown να 
συνοδεύεται με μαζικά μοριακά 
τεστ και τεστ αντισωμάτων. Αν 
ανακοίνωναν και τον αριθμό 
των νέων διασωληνώσεων, ο 
αντίκτυπος στον ελληνικό λαό 
–προφανώς- θα ήταν διαφορε-
τικός.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι από τις 
4 μέχρι τις 10 Μάη, απεβίωσαν 
5 συνάνθρωποί μας που είχαν 
διασωληνωθεί σε ΜΕΘ, ενώ 6 
εξήλθαν από τις ΜΕΘ. Δηλαδή, 
συνολικά εξήλθαν από τις ΜΕΘ 
11 άνθρωποι. Δεδομένου ότι στις 
4 Μάη ήταν διασωληνωμένοι 
35, στις 10 Μάη θα έπρεπε να 
είναι 24 (35-11=24). Ηταν όμως 
διασωληνωμένοι 30. Αρα, αυτό 
το διάστημα διασωληνώθη-
καν επιπλέον 6 ασθενείς, για 

τους οποίους ο Τσιόδρας και 
ο Χαρδαλιάς δεν αναφέρουν 
το παραμικρό στις περιβόητες 
«ενημερώσεις» τους.

Στις 11 Μάη, χωρίς να πεθάνει 
κανείς, ούτε να εξέλθει κανείς 
από ΜΕΘ, ο αριθμός των δια-
σωλημένων αυξήθηκε σε 32. 
Επομένως, άλλοι 2 ασθενείς 
διασωληνώθηκαν μέσα σε μια 
μέρα.

Την περίοδο 11-19 Μάη, απε-
βίωσαν 14 και εξήλθαν από τις 
ΜΕΘ 8 (υγιείς κατά κάποιο 
τρόπο, χωρίς να ξέρουμε πόσο 
υγιείς, αφού -όπως ομολόγησε 
ο Τσιόδρας- δε γίνεται επιδη-
μιολογική επιτήρηση σε όσους 
βγαίνουν από τις ΜΕΘ). Αφού 
από τις ΜΕΘ εξήλθαν συνολικά 
22 άνθρωποι (θανόντες και απο-
θεραπευθέντες), στις 19 Μάη οι 
διασωληνωμένοι θα έπρεπε να 
είναι 10 (32-22=10). Ηταν όμως 
22. Αρα, την περίοδο από τις 11 
μέχρι τις 19 Μάη διασωληνώθη-
καν 12 επιπλέον ασθενείς.

Είναι φανερό ότι Τσιόδρας 
και Χαρδαλιάς αποκρύπτουν 
τεχνηέντως την αλήθεια (είναι 
κι αυτός ένας τρόπος για να 
πεις ψέματα), υπηρετώντας 
πιστά την τακτική της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη για επιστροφή 
στην «κανονικότητα» προς όφε-
λος της αστικής τάξης. Μια επι-
στροφή στην «κανονικότητα», η 
οποία -εκτός από τους τεράστι-
ους κινδύνους που εγκυμονεί 
για τη δημόσια υγεία- φέρνει 
και την παγίωση ολόκληρου 
του πρόσθετου αντεργατικού 
οπλοστάσιου που επιβλήθηκε 
στο όνομα της καταπολέμησης 
της πανδημίας.

Μαλλιά-κουβάρια οι χρυσαυγίτες: 
στείλτε τους στη φυλακή, να 
λύσουν εκεί τις διαφορές τους

Στις 14 Μάη, ο φίρερ της νεοναζιστικής συμμορίας ξαμόλησε 
τη ρουκέτα από το Twitter, επαναλαμβάνοντας κάτι που είχε 

γράψει μετά τις εκλογές του 2019, απαντώντας στον Λαγό και την 
παρέα του: «Μια απάντηση σε όσους μιλούν (εκ των υστέρων…) 
για λάθη: το μεγάλο μου λάθος που παραδέχομαι ήσασταν εσείς». 
Παρέθεσε, λοιπόν, το ίδιο κείμενο και προσέθεσε: «14 Μαΐου 2020: 
Ισχύει!!!».

Δε χρειαζόταν καμιά ιδιαίτερη επεξήγηση. Η επανάληψη του 
περσινού τουίτ σημαίνει πως υπάρχουν και άλλοι λαγοί που ετοιμά-
ζονται να την κάνουν σαν τον Λαγό. Και για ν’ ασχολείται ο φίρερ 
μαζί τους, δε θα είναι τίποτα «λιμά» των ταγμάτων εφόδου, αλλά 
κάποιοι πρωτοκλασάτοι.

Την επόμενη κιόλας μέρα, η φασιστοφυλλάδα «στόχος» έγραψε 
στην ιστοσελίδα της: «ΤΩΡΑ… Κυκλοφορεί ΕΝΤΟΝΗ ΦΗΜΗ ότι 
ο Κασιδιάρης αποχώρησε από την Χρυσή Αυγή… Ενα παράξενο 
τουϊτάρισμα του Μιχαλολιάκου χθες βράδυ…».

Την ίδια μέρα (Παρασκευή 15 Μάη), ο φίρερ έκανε εμφάνιση 
στη σύναξη των «ψεκασμένων», θρησκόληπτων, φασιστοειδών και 
άλλων σούργελων στο Σύνταγμα. Οπως έγραψε το ναζιστοσάιτ, 
συνοδευόταν από τον Παναγιώταρο και τον Ζησιμόπουλο. Κασι-
διάρης δεν υπήρχε στο πλάνο.

Το μεσημέρι της Κυριακής 17 Μάη, «σκάει» στο ναζιστοσάιτ άρ-
θρο γραμμής με υπογραφή «Λαϊκός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή» 
(γραμμένο διά χειρός φίρερ, δηλαδή), υπό τον εύγλωττο τίτλο: 
«Αγώνας για την Ιδέα χωρίς “Δούναι και λαβείν“!». Η πρώτη κιόλας 
παράγραφος είναι φωτογραφική: «“Το πάρε δώσε”, δεν έχει θέση 
στην ψυχή ενός Ιδεολόγου, δεν καθορίζει ούτε την βούλησή του, 
ούτε τα έργα του, ούτε τις αποφάσεις του. Ομως, οι πολλοί και 
έτσι πάντα ήταν στον κόσμο, δεν ήταν ποτέ Ιδεολόγοι». Παρακάτω, 
κι άλλη φωτογραφία: «ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ και ΚΑΘΑΡΣΗ η απαίτηση 
των καιρών για να γεννηθεί μια Νέα Φρουρά στις κρίσιμες ημέρες 
που έρχονται και κατά τις οποίες θα δοκιμαστεί σκληρά από κρίση 
οικονομική και κοινωνική η υπάρχουσα πολιτική κατάσταση. Πρέπει 
να κρατήσουμε άπαρτο το Κάστρο - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ».

Συμπέρασμα: κάποιοι από την παλιά φρουρά θέλουν «πάρε-δώ-
σε» (με τι αντικείμενο, άραγε;), γι’ αυτό και θα δημιουργηθεί νέα 
φρουρά, με επικεφαλής φυσικά τον φίρερ, που είναι ο μοναδικός 
φορέας της «Ιδέας».

Το αποκορύφωμα έρχεται τη Δευτέρα 18 Μάη, με εκτενέστατο 
άρθρο του ευρωβουλευτή και επί δεκαετίες στενού συνεργάτη του 
φίρερ, Αθανάσιου Κωνσταντίνου, που δανείστηκε για τίτλο ένα στί-
χο του Δάντη: «“Che fece per viltade il gran rifiuto“ (“Ποιος την 
μεγάλην άρνηση έκανε με δειλία“)».

Με παραληρηματικού τύπου αναφορές πότε στη «Θεία Κω-
μωδία» του μεγάλου Φλωρεντίνου, πότε στην «Αποκάλυψη» του 
Ιωάννη, πότε στους πάπες Κελεστίνο τον Ε’ και Βονιφάτιο τον Η’ 
και πότε στον Επίσκοπο της Εκκλησίας της Λαοδικείας, στηλιτεύ-
εται εκείνος που «τη μεγάλη άρνηση έκανε με δειλία», εκείνος που 
«δεν είναι ούτε κρύος ούτε ζεστός, αλλά χλιαρός» («γι’ αυτό θα σε 
ξεράσω από το στόμα μου», λέει το σχετικό απόσπασμα της «Απο-
κάλυψης»), η «διαρκής, ατελείωτη περιφορά των “αδεσμεύτων“, 
των “χλιαρών“, οπίσω από μία ταλαντευομένη (και εν τέλει κενή) 
σημαία», οι οποίοι στο τέλος καταλήγουν «τροφή για σιχαμερά 
σκουλήκια». Ο Διόσκουρος του φίρερ, στηλιτεύει την «ελεεινή 
“παραφιλοσοφία“ που καλλιεργούν οι εαυτούληδες ζηλωτές της 
εξουσίας, εκπεφρασμένη στην κοινωνική καθημερινότητα με την 
θλιβερή τυπολογία του κόλακος υπαλλήλου “ό,τι πεις εσύ αφεντι-
κό“». Μόνο ονοματεπώνυμο δεν έβαλε! Η δε σιωπή του Κασιδιάρη, 
που δε διέψευσε την εμπλοκή του ονόματός του, ήρθε να επιβε-
βαιώσει τα σχετικά δημοσιεύματα.

Το καλύτερο ο κολλητός του φίρερ το άφησε για το τέλος, «ερμη-
νεύοντας» τον Καβάφη (με πόνο ψυχής πρέπει να έκλεισε τα μάτια 
μπροστά στην ομοφυλοφιλία του σπουδαίου Αλεξανδρινού) και το 
γνωστό ποίημά του για το μεγάλο ναι και το μεγάλο όχι, τον τίτλο 
του οποίου ο Καβάφης δανείστηκε από τον Δάντη: «Che fece … il 
gran rifiuto». Οπως γράφει ο στενός φίλος του φίρερ, υπάρχουν 
οι αρνητές από δειλία (λέγε με Κασιδιάρη, Λαγό κτλ.), υπάρχουν 
και εκείνοι τους οποίους τιμά ο Καβάφης, «οι Μεγάλοι Αρνητές, οι 
άνθρωποι εκείνοι που έχουν το θάρρος και την δύναμη να ειπούν 
όχι στην τρέχουσα ηθική, στις κοινωνικές συμβάσεις, στις ξεπε-
ρασμένες μικροπολιτικές πρακτικές και σε ό,τι άλλο επιχειρεί να 
επιβάλλει στους ανθρώπους η καθεστωτική κοινωνία». Ο φίρερ Μι-
χαλολιάκος και όσοι εξακολουθούν να του μένουν πιστοί, δηλαδή.

Το νεοναζιστικό μόρφωμα βυθίζεται σε ολοένα και πιο βαθιά 
κρίση. Στη διαμάχη πρέπει να «παίζουν» και λεφτά (εξού και οι 
αναφορές των φιρερικών σε «δούναι και λαβείν»). Ετσι και τους 
βάλουν στην ίδια πτέρυγα στη φυλακή (όπως οφείλει να κάνει το 
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, που τους δικάζει), αναμένεται 
να εκτυλιχτούν σκηνές απείρου κάλλους.

Διασωληνωμένοι
Θανόντες
Εξελθόντες ΜΕΘ
Κρούσματα

4 Μάη
35
146
81
6

10 Μάη
30
151
87
6

11 Μάη
32
151
87
10

18 Μάη
24
165
90
2

19 Μάη
22
165
95
4

Γιατί κρύβουν τις νέες διασωληνώσεις;

1. Στο πλαίσιο των έκτακτων και προ-
σωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας 
για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό  
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, o 
εργοδότης δύναται, με απόφασή του, να 
ορίζει προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας 
της επιχείρησης ως εξής:

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απα-
σχολείται κατ’ ελάχιστο  δύο (2) εβδομά-
δες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συ-
νεχόμενα ή διακεκομμένα.

β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης της 
εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και εντάσ-
σεται σε αυτόν τουλάχιστον το 50% του 
προσωπικού της επιχείρησης».

Oπως αντιλαμβάνεστε, η ρύθμιση 
αφορούσε τις καπιταλιστικές επιχειρή-
σεις που λειτουργούσαν. Τους δόθηκε η 
δυνατότητα να βάζουν το 50% των εργα-
ζόμενων να δουλεύουν εκ περιτροπής και 
να παίρνουν το μισό μισθό. Αυτή η κραυ-
γαλέα φιλεργοδοτική ρύθμιση έγινε στο 
όνομα της… ασφαλούς εργασίας των ερ-
γαζόμενων και είχε διάρκεια μέχρι τις 10 
Οκτώβρη που κλείνει το εξάμηνο από τις 
10 Απρίλη που δημοσιεύθηκε ο κυρωτικός 
νόμος της ΠΝΠ. Η κυβέρνηση προσχημα-
τικά επικαλέστηκε λόγους ασφάλειας των 
εργαζόμενων έναντι της πανδημίας, για 
να κρύψει τον πραγματικό λόγο της εφαρ-
μογής αυτού του αντεργατικού μέτρου. 
Στόχος ήταν να διευκολύνει τους ιδιοκτή-

τες των καπιταλιστικών επιχειρήσεων να 
βάζουν τους εργάτες να δουλεύουν δύο 
εβδομάδες το μήνα και να παίρνουν το 
μισό μισθό.

Τώρα, λοιπόν, που η κυβέρνηση επιτρέ-
πει τη λειτουργία όλων των επιχειρήσεων, 
στο όνομα της «επιστροφής στην κανο-
νικότητα», η εκ περιτροπής εργασία των 
εργατών δε θα μπορούσε να δικαιολογη-
θεί με λόγους ασφάλειας έναντι της παν-
δημίας. Βρέθηκε άλλο επιχείρημα: όλες 
οι καπιταλιαστικές επιχειρήσεις, όχι μόνο 
όσες επανέρχονται από το lockdown αλ-
λά και αυτές που λειτουργούσαν κανονικά 
στη διάρκεια του lockdown, μπορούν να 
χρησιμοποιούν το αντεργατικό μέτρο της 
εκ περιτροπής εργασίας, φτάνει ο τζίρος 
τους την προηγούμενη περίοδο να είναι 
μειωμένος κατά 20% σε σχέση με τη προ-
ηγούμενη χρονιά. 

Είπε ο Βρούτσης, αναφερόμενος στον 
περιβόητο μηχανισμό στήριξης της απα-
σχόλησης:

«Ο Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλη-
σης τίθεται σε ισχύ για την χρονική περί-
οδο από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 
2020 με επέκταση της χρονικής ισχύος 
του εάν και εφόσον χρειαστεί. Δικαίωμα 
συμμετοχής σε αυτόν τον μηχανισμό θα 
έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας 
οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου 
τους, τουλάχιστον 20%, κατά το προη-
γούμενο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως 
ΚΑΔ. Στο μηχανισμό θα συμπεριληφθούν 
και επιχειρήσεις που λειτουργούν για 

πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει 
έσοδα τους προηγούμενους μήνες. Ο 
μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους υφι-
στάμενους εργαζόμενους πλήρους απα-
σχόλησης. Επίσης ο μηχανισμός θα αφορά 
και τις εποχικές επιχειρήσεις. Δικαίωμα 
συμμετοχής θα έχουν όλοι οι εργαζόμε-
νοι πλήρους απασχόλησης που θα προ-
σληφθούν σε αυτές, μέχρι τον αριθμό των 
εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που 
διατηρούσαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα.

Δεν θα επιτρέπεται η μετατροπή της 
σχέσης εργασίας από μερικής σε πλήρους 
απασχόλησης, προκειμένου να λάβει η 
επιχείρηση το ευεργέτημα της συμμετο-
χής στον μηχανισμό.

Το δικαίωμα του εργοδότη να μειώνει 
το χρόνο εργασίας του εργαζομένου 
πλήρους απασχόλησης έως και 50%, θα 
ασκείται υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι 
δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σχέσης 
εργασίας.

Η πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση 
αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος 
του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργα-
ζόμενος δεν θα εργάζεται.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η καθαρή 
αμοιβή μετά την ανωτέρω προσαρμογή 
υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η δι-
αφορά θα καλύπτεται από το κράτος εξ’ 
ολοκλήρου.

 Ταυτόχρονα, ο εργοδότης έχει την 
υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των 
ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομέ-
νου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού 
ονομαστικού μισθού.

Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρί-
σκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλη-
σης, ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί 
σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας και 
σε μείωση του ονομαστικού μισθού του ερ-
γαζομένου».

u Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε ως 
βάση για τη μείωση του τζίρου το 20%, 
γιατί προφανώς θέλει να αξιοποιήσουν το 
μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας όλες 
ο καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Πρόκει-
ται για πολύ χαμηλό όριο που το πιάνουν 
όλες οι επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι 
η δυνατότητα επιβολής εκ περιτροπής 
εργασίας δίνεται ακόμα και σε νέες επι-
χειρήσεις.

u Eίναι γνωστό ότι όλες οι ελληνικές 
αστικές κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από 

«χρώμα», άσκησαν μια αντιλαϊκή πολιτική 
και μια πολιτική συρρίκνωσης της βιομη-
χανικής και αγροτικής παραγωγής, που 
υπαγορεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ενω-
ση. Εται, μετέτρεψαν την Ελλάδα σε χώ-
ρα παροχής ξενοδοχειακών και εστιακών 
παροχών στους ξένους τουρίστες. Την 
τουριστική περίοδο λειτουργούν πολλές 
μονάδες εποχιακά. Η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, που δεν κρύβει τον έρωτά της για 
τον ιδιωτικό καπιταλιστικό τομέα, φρό-
ντισε να εντάξει στο βαθιά αντεργατικό 
μέτρο της εκ περιτροπής εργασία και τις 
ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν 
την καλοκαιρινή σεζόν.

u Το μέτρο αυτό δεν έχει ημερομηνία 
λήξης την 30ή Σεπτέμβρη του 2020. Η 
φιλεργοδοτική κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
ως καλός θεούλης των καπιταλιστών, 
προέβλεψε την επέκταση της εφαρμογής 
του μέτρου της εκ περιτροπής εργασία. 
Επειδή η καπιταλιστική ύφεση δεν πρό-
κειται να τελειώσει στις 30 Σεπτέμβρη, 
υπάρχει ήδη από τώρα η αιτιολογική βάση 
για την παράταση του μέτρου. Η ιστορία 
με τα διάφορα μνημονιακά αντεργατικά 
μέτρα, που παρουσιάζονταν σαν έκτακτα 
και πρόσκαιρα και γίνονταν μόνιμα, επα-
ναλαμβάνεται.

u Οι καπιταλιστές-εργοδότες θα μπο-
ρούν να απασχολούν τους εργάτες για 
δύο εβδομάδες το μήνα και να τους κατα-
βάλλουν τον μισό του κατώτατου μισθού 
των 650 ευρώ, δηλαδή 325 ευρώ το μήνα. 
Μιλάμε για μισθό των 650 ευρώ, γιατί οι 
καπιταλιστές-εργοδότες κατόρθωσαν με 
την τρομοκρατία να επιβάλουν ατομικές 
συμβάσεις εργασίας στο ύψος του κατώ-
τατου μισθού. Το άλλο μισό του κατώτα-
του μισθού θα τον καταβάλλει το κράτος 
από τον κρατικό προϋπολογισμό. Παρα-

πέρα το κράτος θα καταβάλλει όλες τις 
ασφαλιστικές εισφορές των εργατών.

u Με την εκ περιτροπής εργασία, όσοι 
μισθοί είναι υψηλότεροι του κατώτατου 
θα υποστούν μια βίαιη μείωση, της τάξης 
του 20%, ώστε να φτάσουν στο ύψος του 
κατώτατου. Ο εργοδότης θα πληρώνει το 
μισό και το κράτος το 60% του υπόλοιπου 
μισού, με όριο προς τα κάτω τα 650 ευρώ 
(μεικτά πάντα).

u Περαιτέρω, προβλέπονται ευνοϊκές 
ρυθμίσεις για τις ξενοδοχειακές επιχειρή-
σεις και τις επιχειρήσεις εστίασης, μετα-
φορών, αθλητικές και πολιτισμού. Αυτές 
οι επιχειρήσεις, μέχρι τέλος Ιούνη που θα 
είναι κλειστές, θα μπορούν να αναστεί-
λουν τις συμβάσεις των εργαζόμενων 
και να καταβάλει το κράτος σε αυτούς 
το προνοιακό βοήθημα των 534 ευρώ το 
μήνα και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Στη συνέχεια, οι μεν επιχειρήσεις της 
εστίασης, που θα λειτουργήσουν από την 
Ιούλη, θα μπορούν να εφαρμόσουν την 
εκ περιτροπής εργασία, σύμφωνα με τη 
διάταξη που προβλέπει αυτή τη δυνατό-
τητα αν ο τζίρος έχει μειωθεί κατά 20%. 
Οι επιχειρήσεις των τεσσάρων άλλων 
κατηγοριών έχουν τη διπλή δυνατότητα, 
είτε να μην ανοίξουν καθόλου, οπότε τα 
543 ευρώ το μήνα και τις ασφαλιστικές 
εισφορές των εργαζόμενων θα καταβάλ-
λει το κράτος, είτε να εκμεταλλευτούν τη 
διάταξη για την εκ περιτροπής εργασία 
λόγω μείωσης του τζίρου τους.

Τα αντεργατικά μέτρα, που πρωτοεπι-
βλήθηκαν την περίοδο της καραντίνας, 
παγιώνονται, στο όνομα της αντιμετώπι-
σης της καπιταλιστικής ύφεσης. Και αυ-
τή η κρίση φορτώνεται στις πλάτες των 
εργατών.

Είναι ασήμαντο γεγονός η διάγνωση 
κρούσματος CoviD-19 σε βρέφος 

(αγοράκι) έξι μηνών, που νοσηλευόταν 
στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων 
«Αγλαΐα Κυριακού»; Αν το γεγονός ήταν 
ασήμαντο, δε θα πήγαινε ο ίδιος ο Τσι-
όδρας στο νοσοκομείο. Ούτε θα μετα-
φερόταν το βρέφος στο διπλανό Νοσο-
κομείο Παίδων «Αγία Σοφία», που είναι 
νοσοκομείο αναφοράς για CoviD-19. 
Πρέπει, άλλωστε, να είναι το πρώτο πε-
ριστατικό σε τόσο μικρή ηλικία.

Τότε γιατί δεν αναφέρθηκε το γεγο-
νός στην «Ανακοίνωση για την εξέλιξη 
της νόσου COVID-19 στη χώρα μας 
(20/5/2020)», που εκδίδει καθημερινά 
ο ΕΟΔΥ; Για να μη χαλάσει η επίπλαστη 
εικόνα της «επιστροφής στην κανονικό-
τητα με ασφάλεια». Για να μην ενισχυ-
θεί η ανησυχία για το επικείμενο άνοιγ-
μα και των Δημοτικών Σχολείων, μετά 
τα Λύκεια και τα Γυμνάσια, και τιναχτεί 
στον αέρα η τακτική της κυβέρνησης σ’ 
αυτόν τον τομέα.

Ομως, δεν είναι μόνο η απόκρυψη 
του γεγονότος από τους Τσιοδροχαρ-
δαλιάδες. Είναι και η παραβίαση του 

πρωτοκόλλου που οι ίδιοι εφάρμοζαν 
έως τώρα σε περιπτώσεις κρουσμάτων 
σε νοσοκομεία. Το ιατρονοσηλευτικό 
της ΜΕΘ θα έπρεπε να μπει σε καρα-
ντίνα και ν’ αρχίσει η ιχνηλάτηση των 
επαφών του, ξεκινώντας από το στενό 
του περιβάλλον.

Αντί γι’ αυτό, όμως, που ήταν η 
πρακτική μέχρι τώρα, επιλέχτηκε μια 
«παραλλαγή» που κάθε άλλο παρά σε 
καραντίνα προσιδιάζει. Στη ΜΕΘ δε 
θα γίνει άλλη εισαγωγή, όμως το ιατρο-
νοσηλευτικό προσωπικό θα πηγαινοέρ-
χεται σπίτι-δουλειά και θα τεστάρεται 
κάθε τρεις μέρες. 

Τι θα γίνει, όμως, με το στενό περι-
βάλλον (οικογενειακό και κοινωνικό) 
γιατρών και νοσηλευτών; Με τους συγ-
γενείς του βρέφους και τους συγγενείς 
άλλων παιδιών που νοσηλεύονται στη 
Μονάδα; Τα παιδιά όλων αυτών των 
«επαφών», που τυχόν πάνε στο σχολείο, 
θα εξακολουθήσουν να πηγαίνουν σαν 
να μην τρέχει τίποτα;

Γράψαμε χθες ότι κρύβουν τεχνηέ-
ντως το γεγονός ότι διασωληνώνονται 
καθημερινά νέοι ασθενείς με CoviD-19. 

Είκοσι νέοι ασθενείς διασωληνώθηκαν 
στο διάστημα από 4 μέχρι 19 Μάη. Αλ-
λοι δύο διασωληνώθηκαν στις 20 Μάη.

Γι’ αυτούς σημασία έχει μόνο ο του-
ρισμός. Παίζουν στα ζάρια τη δημόσια 
υγεία, καλλιεργώντας μια ψεύτικη εικό-
να ασφάλειας. Γι’ αυτό αποκρύπτουν το 
γεγονός της διάγνωσης της νόσου σε 
βρέφος. Γι’ αυτό δεν εφαρμόζουν με 
συνέπεια το πρωτόκολλο που οι ίδιοι 
ακολουθούσαν μέχρι τώρα.

Καιρός να πάψουμε να ανεχόμαστε 
τα ψέματα και τις αποκρύψεις. Οχι στην 
αυταπάτη της επίπλαστης ασφάλειας. 
Η «επιστροφή στην κανονικότητα» δε γί-
νεται «για να χορτάσουμε ψωμάκι» και 
«για να αποφύγουμε τη φτώχεια». Για τα 
κέρδη των καπιταλιστών γίνονται όλα με 
τέτοια βιασύνη και τόση ανασφάλεια. 
Για τους εργαζόμενους υπάρχει μόνο 
το καθεστώς της φτώχειας, της υποα-
πασχόλησης, του εργάτη-λάστιχο, της 
ανεργίας, που επιβλήθηκε με πρόσχημα 
την πανδημία και διατηρείται στη φάση 
της καπιταλιστικής ύφεσης. 
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Διαγνώστηκε βρέφος με CoviD-19 – Κρύβουν το γεγονός!

Και άλλα κρούσματα CoviD-19 στο 
«Παίδων»

Πέρα από το βρέφος που διαγνώστηκε με CoviD-19 στη ΜΕΘ του Νοσο-
κομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και μεταφέρθηκε στο «Αγία Σοφία», που 
είναι το νοσοκομείο αναφοράς, δύο ακόμα κρούσματα διαγνώστηκαν στο ίδιο 
Νοσοκομείο Παίδων.

- Παιδί που νοσηλευόταν επί δίμηνο στο «Αγλαΐα Κυριακού» διαγνώστηκε 
την Τρίτη 19 Μάη με CoviD-19 και μεταφέρθηκε στον «όροφο CoviD», που έχει 
δημιουργηθεί στο νοσοκομείο. Λεπτομέρειες για την ηλικία του παιδιού, για την 
ασθένεια λόγω της οποίας νοσηλευόταν και την ιχνηλάτηση του κρούσματος 
δε γνωρίζουμε.

- Αλλο παιδί, που υποβλήθηκε σε προεγχειρητικό έλεγχο λόγω επικείμενου 
τακτικού χειρουργείου, βρέθηκε επίσης θετικό σε CoviD-19 και δεν έγινε εισα-
γωγή του στο νοσοκομείο. Ούτε γι’ αυτό το περιστατικό γνωρίζουμε περισσό-
τερες λεπτομέρειες.

Γιατί δεν έχει υπάρξει καμιά επίσημη ενημέρωση (και) γι’ αυτά τα κρούσματα 
που αφορούν παιδιά;
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Λαγός και ο Κασιδιάρης

Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ μας ότι οι νεοναζί της ΧΑ έχουν γίνει μαλ-
λιά κουβάρια και ότι ο Κασιδιάρης ετοιμάζεται να γίνει λαγός όπως ο 

Λαγός. Ο Κασιδιάρης, σε βίντεο διάρκειας εφτάμισι λεπτών, ανακοίνωσε 
ότι έκανε προτάσεις αναδιοργάνωσης της ΧΑ, αυτές δεν έγιναν δεκτές 
και γι’ αυτό έφυγε και θα ιδρύσει νέο κόμμα, το όνομα και το σήμα του 
οποίου θα ανακοινώσει σε δυο βδομάδες.

Ετσι, καταλάβαμε τι εννοούσε ο φίρερ όταν έγραφε για «δούναι και λα-
βείν». Ο Κασιδιάρης ζήτησε να γίνει αυτός φίρερ, ο Μιχαλολιάκος δε δέχτηκε 
να παραμερίσει (αυτό δα έλειπε: η ιδιότητα του φίρερ είναι ισόβια!) και ο Κα-
σιδιάρης την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Ετσι, οι νεοναζί θα αντιμετωπί-
σουν την τελευταία φάση της δίκης τους χωρισμένοι στα τρία (τουλάχιστον).

Η εξέλιξη της δίκης, μετά την εκλογική αποτυχία τους, είναι αυτή που 
πυροδότησε την εσωτερική κρίση και τη διάλυση του ηγετικού νεοναζιστι-
κού πυρήνα. Καθένας από δαύτους αναζητά την προσωπική του διάσωση. 
Ο Λαγός την έκανε, αφού πρώτα εξασφάλισε μια έδρα στην ευρωβουλή, 
με παραδάκι και δυνατότητες διαφυγής. Ο Κασιδιάρης εμφανίζεται ως… 
«ευρωπαίος εθνικιστής». Ενας από τους πιο σκληρούς νεοναζί παριστάνει 
την… Μαρίν Λεπέν και τον Σαλβίνι, ελπίζοντας ότι έτσι μπορεί να διασωθεί 
στη δίκη. Κατεβάζοντας τα ντεσιμπέλ (στο βίντεο είναι σαν να πήρε κατα-
σταλτικά φάρμακα. Τόση ηρεμία…), μιλώντας για… « «πατριωτικό, πολιτικό 
λόγο» και «επιστημονική τεκμηρίωση», χωρίς τα γνωστά ναζιστικά ουρλιαχτά 
με τα οποία είχε γίνει διάσημος, επιτιθέμενος στον Βελόπουλο (χωρίς να 
τον κατονομάζει), νομίζει ότι μπορεί να κάνει «νέα αρχή», ποντάροντας στο 
γεγονός ότι στα χρόνια της ακμής του νεοναζιστικού μορφώματος ήταν το 
πιο προβεβλημένο στέλεχός του στα ΜΜΕ.

Για να δοκιμάσει την τύχη του, σόλο, στην αστική πολιτική κονίστρα, θα 
πρέπει να έχει αποφύγει την καταδίκη και τη φυλάκιση. Τουλάχιστον τη φυλά-
κιση, με μια ποινή που θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα. Ελπίζουμε, η σύνθεση 
του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων να σταθεί στο ύψος που απαιτεί 
το αποδεικτικό υλικό που επί μακρόν παρουσιάστηκε ενώπιόν της και δεν 
αφήνει καμιά αμφιβολία για την ενοχή της –τότε ενιαίας- ηγετικής ομάδας 
του νεοναζιστικού μορφώματος.

Πρώτα η πανδημία, τώρα η ύφεση

Παγιώνονται τα αντεργατικά μέτρα
Γράψαμε την περασμένη Πέμπτη (δείτε στη διπλανή σελίδα), ότι η 

«επιστροφή στην κανονικότητα» δε γίνεται «για να χορτάσου-
με ψωμάκι» και «για να αποφύγουμε τη φτώχεια». Για τα κέρδη 
των καπιταλιστών γίνονται όλα με τέτοια βιασύνη και τόση ανα-
σφάλεια. Για τους εργαζόμενους υπάρχει μόνο το καθεστώς της 
φτώχειας, της υποαπασχόλησης, του εργάτη-λάστιχο, της ανεργίας, 
που επιβλήθηκε με πρόσχημα την πανδημία και διατηρείται στη 
φάση της καπιταλιστικής ύφεσης. Το νέο διάγγελμα του Μητσοτάκη 
και οι δηλώσεις των υπουργών του ήρθαν να επιβεβαιώσουν αυτή 
την επισήμανση.

Αναφερόμαστε, κυρίως, στα κυβερνητικά μέτρα όπως τα εξήγ-
γειλε ο Βρούτσης, γιατί αυτός ήταν συγκεκριμένος και μέσα από 
την ανάγνωσή τους γίνεται αντιληπτή η απόλυτα φιλεργοδοτική κα-
τεύθυνσή τους, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Επισημαίνουμε ακό-
μα, ότι αυτές οι εξαγγελίες δεν είχαν την αυστηρή μορφή νομικών 
διατάξεων και έτσι δεν μπορούμε με ακρίβεια να προσδιορίσουμε 
το ακριβές ύψος των φιλοδωρημάτων που προβλέπονται για την 
εργατική τάξη, τον παραγωγό του πλούτου της χώρας που καρπώ-
νεται δωρεάν η αστική τάξη.

Να υπενθυμίσουμε, καταρχάς, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων δεν έκλεισε καθόλου. Η κυβέρνηση, 
με το ένατο άρθρο της ΠΝΠ της 20ής Μάρτη (κυρώθηκε με το 
1ο άρθρο του νόμου 4683/2020) προσέφερε στους ιδιοκτήτες των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων ένα πολύ καλό δώρο. Τους έδωσε τη 
δυνατότητα, για διάστημα έξι μηνών, να βάζουν τους εργαζόμενους 
να δουλεύουν εκ περιτροπής (τις δύο από τις τέσσερις εβδομάδες). 
Προβλέπει αυτή η διάταξη:

«Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας

Κρούσμα στο γκέτο της Cosco
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, ένα από 

τα κρούσματα CoviD-19, που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, αφορά τεχνίτη που 
εργάζεται στο γκέτο της Cosco στον Πειραιά.

Κανονικά θα έπρεπε να σημάνει συναγερμός. Ομως, στο λιμάνι δεν πήγε κλι-
μάκιο του ΕΟΔΥ για να πάρει μαζικά δείγματα από εργάτες και λοιπό προσωπι-
κό, ιχνηλατώντας τις επαφές του εργάτη στον οποίο ανιχνεύτηκε ο ιός, ώστε να 
εμποδίσει τη διασπορά. Πήγε ιδιωτική εταιρία που πήρε δείγματα από μερικές 
δεκάδες άτομα. Συνάδελφοι του εργάτη που ανιχνεύτηκε θετικός διαμαρτύ-
ρονταν, επειδή δεν πήραν δείγματα απ’ αυτούς, αλλά από άλλους εργάτες που 
δεν είχαν στενή επαφή!

Επειδή ξέρουμε πολύ καλά την τακτική του κινέζικου μονοπώλιου, να κου-
κουλώνει ό,τι συμβαίνει στην «επικράτειά» της, που δεν είναι μόνο εργασιακό 
γκέτο, αλλά και «κράτος εν κράτει», δεν τρέφουμε καμιά αμφιβολία γι’ αυτά που 
καταγγέλλουν οι εργάτες. Ξέρουμε ότι στην Cosco συμβαίνουν «ατυχήματα», 
αλλά δεν καλούν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να μεταφέρουν τους τραυματίες. 
Τους μεταφέρουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία με ιδιωτικά αυτοκίνητα, για να μην 
καταγραφεί το συμβάν ως «εργατικό ατύχημα».

Θα παρακολουθήσουμε το θέμα μέσα από το eksegersi.gr.
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Ετοιμάζουν το άνοιγμα και των Δημοτικών 
Το ποσοστό προσέλευσης των 

μαθητών της Γ’ Λυκείου στις 
σχολικές αίθουσες είναι απογοητευ-
τικό. Μετά τους πανηγυρισμούς της 
πρώτης μέρας που ανέβαζαν την 
προσέλευση των μαθητών της τελευ-
ταίας τάξης του Λυκείου στο 60% (οι 
μαθητές προσήλθαν ουσιαστικά για 
να υπογράψουν την αίτηση-δήλωση 
συμμετοχής στις πανελλαδικές εξε-
τάσεις), τώρα ακόμη και φιλικά στην 
κυβέρνηση Μέσα μιλάνε με φανερή 
απογοήτευση για άδειες αίθουσες 
(ποσοστά κάτω του 10%, 5 ή και κα-
νένας μαθητής).

Στο δεύτερο στάδιο της επαναλει-
τουργίας των υπόλοιπων τάξεων του 
Λυκείου και του Γυμνασίου, σήμερα 
δεύτερη μέρα εφαρμογής του μέ-
τρου (το σημείωμα αυτό γράφεται 
Τρίτη βράδυ), τα διαθέσιμα στοιχεία 
είναι ακόμη συγκεχυμένα. Τα κυβερ-
νητικά παπαγαλάκια, όπως και στην 
περίπτωση της πρώτης μέρας επανα-
λειτουργίας της Γ΄ Λυκείου, δίνουν 
φουσκωμένα νούμερα, ενώ το δικό 
μας ρεπορτάζ άλλα αποδεικνύει. Πα-
νωλεθρία στο Χαλάνδρι, το Περιστέρι 
κ.α στις τάξεις του Λυκείου λίγο κα-
λύτερη η εικόνα στο Γυμνάσιο. Οπως 
και νά 'χει, όμως, οι επόμενες μέρες 
θα δείξουν.

Στα ιδιωτικά σχολεία, η προσέλευ-
ση είναι μεγαλύτερη. «Πληρώνω και 
απαιτώ να γίνεται μάθημα στην τάξη» 
φαίνεται ότι είναι το μότο που καθο-

δηγεί τη συμπεριφορά των γονιών των 
παιδιών των ιδιωτικών σχολείων. Ολα 
δείχνουν ότι η πίεση των σχολαρχών 
στην κυβέρνηση έπιασε τόπο όσον 
αφορά την απόφαση να ανοίξουν τα 
σχολεία (ειδικά μετά από το ότι υπο-
χρεώθηκαν να καταβάλλουν τους 
μισθούς στους εκπαιδευτικούς που 
έχουν διοριστήριο).

Το άνοιγμα των σχολείων αποφασί-
στηκε στο πλαίσιο της «επανεκκίνη-
σης» της καπιταλιστικής οικονομίας. 
Η παραπάνω απογοητευτική, λοιπόν, 
εικόνα προσθέτει εμπόδια σε αυτό το 
εγχείρημα της πολυδιαφημισμένης 
επιτυχούς «επανεκκίνησης», που όπως 
έχουμε πάμπολλες φορές αποδείξει 
γίνεται σε βάρος της δημόσιας υγεί-
ας. Και δυσχεραίνει την επιστροφή 
των γονιών στους χώρους εργασίας, 
όπως απαιτούν οι καπιταλιστικές επι-
χειρήσεις, ειδικά των γονιών με παι-
διά που φοιτούν στο Δημοτικό και το 
Νηπιαγωγείο, όπου η φύλαξη-επιτή-
ρησή τους στο σπίτι είναι απαραίτητη.

Η ανησυχία της κυβέρνησης με-
γαλώνει όσο συνειδητοποιεί ότι το 
φαινόμενο της μη προσέλευσης των 
μαθητών μπορεί να πάρει μεγάλες 
διαστάσεις όσον αφορά τα παιδιά 
αυτών των ηλικιών.  

Η ημερομηνία που έδωσε η κυβέρ-
νηση ως πιθανή για την έναρξη των 
μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση (1η Ιουνίου) πλησιάζει.

Γι’ αυτό και ο Μητσοτάκης έβαλε 
μπροστά τον Τσιόδρα να θέσει για μια 
ακόμη φορά τα επιστημονικά του φό-
ντα στην υπηρεσία πολιτικών αποφά-
σεων, ενώ ο Χαρδαλιάς ανακοίνωσε 
ότι οι σχετικές (ειλημμένες όπως όλα 
δείχνουν) αποφάσεις θα ληφθούν την 
προσεχή Δευτέρα.

Στην ενημέρωση της 19ης Μάη, ο 
«εθνικός λοιμωξιολόγος» άρχισε κα-
ταρχάς τα ήξεις αφήξεις, προκειμέ-
νου να διαφυλάξει κατά το δυνατόν 
το επιστημονικό του κύρος, σε περί-
πτωση που οι εξελίξεις ανατρέψουν 
τις «πεποιθήσεις» και τις αποφάσεις, 
όπως π.χ. έγινε στη Γαλλία:

«Σχετικά με τα σχολεία, τα περισ-
σότερα επιστημονικά δεδομένα 
φαίνεται να δείχνουν πως υπήρξε 
κάποιο επιδημιολογικό όφελος από 
τη διακοπή της λειτουργίας τους κατά 
τη διάρκεια του απαγορευτικού, με την 
ελαχιστοποίηση της μετάδοσης μετα-
ξύ παιδιών, των οικογενειών τους και 
των δασκάλων τους».

«Πολλοί γονείς προβάλλουν το 
εξίσου αληθινό επιχείρημα πως η 
επιστήμη δεν είναι ντετερμινιστική, 
δεν έχει καταλήξει σε συμπεράσματα 
της τάξης του 100% ασφάλεια που θα 
ήθελε να έχει κανείς για τα παιδιά του.  
Φυσικά και είναι κατανοητό».

«Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν 
επιστημονικά δεδομένα που να σου 
προσφέρουν απόλυτη εγγύηση ότι η 

επιστροφή στο σχολείο είναι τελείως 
ασφαλής και πως κανένα παιδί δεν δι-
ατρέχει κίνδυνο».

«Με τα ως τώρα δεδομένα, τα παιδιά 
είναι λιγότερο πιθανό να μολυνθούν 
και νοσούν ηπιότερα, ενώ ο ρόλος τους 
στη μετάδοση της νόσου φαίνεται να 
υπάρχει, αλλά ίσως σε περιορισμένο 
βαθμό. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. 
Αυτές οι γενικές διαπιστώσεις εκφρά-
ζουν το μέσο όρο και δεν αποτελούν 
εγγύηση για το τι θα συμβεί στο κάθε 
παιδί που θα πάει σχολείο».

«Υπάρχει ένας πολύ μικρός αριθ-
μός παιδιών που ενδεχόμενα θα πε-
ράσουν σοβαρά τη νόσο, όπως και 
άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που θα την 
περάσουν ελαφρά. Υπάρχουν – ευτυ-
χώς λίγες – τραγικές περιπτώσεις 
παιδιών, σε χώρες με υψηλό αριθμό 
περιπτώσεων της νέας νόσου, τα 
οποία εμφανίζουν το πολύ σπάνιο 
παιδιατρικό πολύ-συστηματικό φλεγ-
μονώδες σύνδρομο».

Στη συνέχεια, όμως, ο Τσιόδρας, 
άρχισε να «ανακαλύπτει» τις ταξικές 
διαφορές που έτσι κι αλλιώς υπάρ-
χουν στον καπιταλισμό και να ανησυ-
χεί για τη μεγέθυνσή τους στο καθε-
στώς της αποχής από το σχολείο και 
από τη φυσική παρουσία στην τάξη 
(όπως κάνει και ο Μητσοτάκης και η 
Κεραμέως), με στόχο όμως να κρύψει 
τον πραγματικό σκοπό, την επιστρο-
φή των γονιών στη μισθωτή εργασία, 

ώστε το κράτος να απαλλαγεί και από 
άλλα προνοιακά βοηθήματα: 

«Από την άλλη μεριά, πολλοί γονείς 
δεν μπορούν να υποστηρίξουν οια-
δήποτε εκπαιδευτική διδασκαλία στο 
σπίτι, ούτε μπορούν να επιστρέψουν 
στην εργασία τους όσο τα σχολεία 
είναι κλειστά».

«Πέραν όμως των επιστημονικών 
δεδομένων που αμέσως θα σας πω, 
πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και άλ-
λες παραμέτρους, όπως κοινωνικές 
και οικονομικές παραμέτρους».

«Ας δούμε όμως και κάποια άλλα 
επιχειρήματα που λειτουργούν υπέρ 
του ανοίγματος των σχολείων.

Πρώτον, υπάρχει μια κρυφή ανισό-
τητα στη μάθηση και την εκπαίδευση 
για τα παιδιά που ανήκουν σε πιο 
φτωχές οικογένειες, η οποία ενισχύε-
ται σε περιόδους παύσης λειτουργίας 
των σχολείων, ακόμα και στις καλο-
καιρινές διακοπές. Αυτό έχει δειχθεί 
με σχολικές έρευνες πως συμβαίνει 
λόγω της μικρότερης πιθανότητας 
αυτά τα παιδιά στο σπίτι να έχουν ένα 
περιβάλλον που να ευνοεί την μαθη-
σιακή-εκπαιδευτική διαδικασία και συ-
νήθως διαβάζουν λιγότερο σε τέτοιες 
περιόδους.

Δεύτερον, υπάρχει σαφώς ένα 
κόστος σε χαμένη εκπαιδευτική δια-
δικασία, σε χαμένη γνώση. Αυτό δεν 
έχει ευρέως αξιολογηθεί και ιδιαίτερα 
με τον νέο κορονοϊό. Σε μελέτες του 

Με χρονοκαθυστέρηση «ξύπνησε» και η συνδικαλιστι-
κή γραφειοκρατία των διοικητικών υπαλλήλων του 

ΕΚΠΑ και «απαιτεί» από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου 
μέτρα και μέσα προστασίας για την επιστροφή στην ερ-
γασία. 

Προφανώς, ρόλο έπαιξε η προηγηθείσα ανακοίνωση-
καταγγελία μάχιμων σχημάτων ταξικών συνδικαλιστών, 
όπως η Πρωτοβουλία Εργαζομένων Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Τελευταία και καταϊδρωμένη, λοιπόν, η συνδικαλιστι-
κή γραφειοκρατία τρέχει να κρατήσει τα προσχήματα, 
όταν οι συνθήκες είναι απαράδεκτες και παντελώς ανί-
κανες να διαφυλάξουν την υγεία των εργαζόμενων και 
των φοιτητών.

Ιδού η ανακοίνωση: 
Για την Προστασία από τον Κορωνοϊό
Το ΔΣ του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Πα-

νεπιστήμιου Αθηνών με σκοπό την καλύτερη προστασία 
των εργαζομένων από τον κορωνοϊό (covid- 19)  απαιτεί 
από  τη Διοίκηση του Παν/μιου άμεσα μέτρα:

• Να εφοδιάσει άμεσα όλες τις υπηρεσίες με τα απα-
ραίτητα υλικά για τον καθαρισμό των χεριών, όπως σα-
πούνι, χειροπετσέτες μιας χρήσης και αλκοολούχο αντι-
σηπτικό διάλυμα.

• Να φροντίσει για τον καλό και συστηματικό καθαρι-
σμό των χώρων, ειδικά στις υπηρεσίες που έχουν επαφή 
με το κοινό.

• Να διαθέσει όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής 
προστασίας για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, 
ιδιαίτερα σε χώρους όπως οι πανεπιστημιακές κλινικές.

• Να μεριμνήσει ώστε σε όλες τις υπηρεσίες να τηρού-
νται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των 
εργαζομένων.

• Να παρέχει μάσκες σε εργαζόμενους που κινούνται 
με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

• Να γίνει η συντήρηση των κλιματιστικών σε όλους 
τους χώρους εργασίας.

• Να φροντίσει για την επαναλειτουργία των γραμμών 
250 και Ε90 των  λεωφορείων της Πανεπιστημιούπολης  
για την εξυπηρέτηση, φοιτητών και εργαζομένων.

Ενα βήμα πίσω εκατό μπροστά

Με διαρροές σε φιλικές ιστοσελίδες το 
υπουργείο Παιδείας γνωστοποίησε ότι 

προτίθεται να κάνει πίσω σε δυο-τρία επιμέρους 
σημεία του πολυνομοσχέδιου-έκτρωμα, προ-
κειμένου, με τη βοήθεια των παπαγαλακίων, να 
προχωρήσει, όπως φαντάζεται, χωρίς μεγάλους 
κλυδωνισμούς, στην ψήφισή του από τη Βουλή.

Από τώρα ήδη οι σε διατεταγμένη υπηρεσία 
κονδυλοφόροι έπιασαν δουλειά: Η υπουργός με-
λέτησε και μελετά τα σχόλια όσων συμμετείχαν 
στη «διαβούλευση» και κατέληξε στην απόφαση 
να επανεξετάσει κάποια μέτρα που πυροδότη-
σαν σφοδρές αντιδράσεις.

Ποια είναι αυτά τα μέτρα; Τα εξής τρία: η 
επιβολή των ενδιάμεσων εξετάσεων από το 
Γυμνάσιο στο Λύκειο για τα Πρότυπα Σχολεία, 
η πρόβλεψη για εφαρμογή του ηλικιακού ορίου 
των 17 ετών για εγγραφή στα ΕΠΑΛ και η αύξηση 
του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στα Νηπι-
αγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία. 

Τί απομένουν; «Τα πάντα όλα». Δηλαδή η αξι-
ολόγηση (εσωτερική και εξωτερική) σχολικών 
μονάδων μέσω ενός αυστηρά δομημένου και 
πολύπλευρου πλαισίου που δεν αφήνει απέξω 
καμιά πλευρά της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
εμπλέκει όλη τη διοικητική ιεραρχία της εκπαί-
δευσης, μαζί δημαρχαίους και γονείς, ενώ ανα-
μένεται μέσα στο 2020 και το ΠΔ για την αξιο-
λόγηση των εκπαιδευτικών, οι εσωτερικοί κανο-
νισμοί των σχολείων, ο ατέλειωτος εξεταστικός 
μαραθώνιος για τους μαθητές που ξεκινά από 
το Γυμνάσιο, η Τράπεζα Θεμάτων, η επαναφορά 
της βάσης του 10, οι συντελεστές βαρύτητας σε 
δυο μαθήματα ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική 
κατεύθυνση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, η αναγραφή της διαγωγής στους 
τίτλους σπουδών, τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά 
προγράμματα με δίδακτρα στα Πανεπιστήμια, η 
ελαχιστοποίηση των μετεγγραφών, κ.λπ.

Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο 
Παιδείας θορυβήθηκαν από τις επαναλαμβανό-
μενες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των εκπαιδευ-
τικών, που παρά τις δυσκολίες λόγω κοροναϊού, 

υπήρξαν πολύ πετυχημένες. Ανησυχούν επίσης 
γιατί σε αυτήν τη φάση δεν έχουν στο πλευρό 
τους ούτε τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία του 
χώρου. Είναι γνωστό ότι ακόμη και η συνδικα-
λιστική παράταξη της ΝΔ, η ΔΑΚΕ καθηγητών, 
έχει «ανεβεί στα κάγκελα», ενώ προσπάθησε αρ-
χικά να προφυλάξει το υπουργείο Παιδείας από 
τις κακοτοπιές, προτείνοντάς του να απαλείψει 
από το πολυνομοσχέδιο «οξείες γωνίες», όπως 
να μην ισχύσουν η εξωτερική αξιολόγηση των 
σχολικών μονάδων, η υποχρέωση ανάρτησης 
της έκθεσης αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του 
σχολείου, η εμπλοκή των δήμων και των γονέων 
στην αξιολόγηση.

Η Κεραμέως, όμως, «παιδί του σωλήνα» των 
κολλεγίων και των πανεπιστημίων της πολιτικής 
και οικονομικής ελίτ των ιμπεριαλιστικών χωρών, 
το παίζει «σιδηρά κυρία», που δεν κάνει «ούτε 
βήμα πίσω». Εξ ου και τα γνωστά αποτελέσματα, 
που αφορούν και άλλες πλευρές, όπως π.χ. το φι-
άσκο με την τύπου reality sow αναμετάδοση του 
μαθήματος με την επιστροφή των μαθητών στις 
αίθουσες, που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών 
από τους πάντες.

Τώρα διαρρέει ότι προτίθεται να προχωρήσει 
στην κατάθεση και ψήφιση από τη Βουλή του 
πολυνομοσχέδιου, εν μέσω πανδημίας, στο τέ-
λος του μήνα ή στις αρχές του Ιούνη. Κάνοντας 
μισό βήμα πίσω σε τρεις περιπτώσεις από τις 
αρχικές διατάξεις, θεωρεί ότι θα αποσοβήσει τις 
αντιστάσεις. Πλανάται πλάνην οικτράν.

ΥΓ 1: Ακόμη και σε αυτές τις «επανεξεταζόμε-
νες» περιπτώσεις κρατάμε «μικρό καλάθι». Για 
τίποτε δεν είμαστε σίγουροι μέχρι να δούμε τις 
τελικές διατυπώσεις. Οι διαρροές π.χ. λένε ότι: 
Θα διατηρηθούν τα ιστορικά πανεπιστημιακά 
Πειραματικά Σχολεία ως Πειραματικά, πλην, 
όμως θα αυξηθούν τα Πρότυπα. Η απαγόρευση 
εγγραφών για άτομα ηλικίας άνω των 17 ετών 
στα ΕΠΑΛ «θα επεναξεταστεί  στο συνολικό 
νομοσχέδιο για την τεχνικο-επαγγελματική εκ-
παίδευση».

ΥΓ 2: Θυμίζουμε τις διατάξεις του πολυνομο-

σχέδιου, ως έχουν μέχρι στιγμής, σχετικά με τον 
αριθμό των μαθητών ανά τμήμα:

- Για τα Νηπιαγωγεία: «Η παρ. 2 του άρθρου 6 
του π.δ. 79/2017 (A΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 112), 
αντικαθίσταται ως εξής: ‘’2. Ο μέγιστος αριθμός 
νηπίων-προνηπίων είναι είκοσι τέσσερα (24) 
ανά τμήμα, με δυνατότητα προσαύξησης κατά 
ποσοστό 10% με απόφαση του Διευθυντή της 
σχολικής μονάδας. Από διθέσιο νηπιαγωγείο 
και άνω, ο ελάχιστος αριθμός είναι δεκαέξι 
(16)’’». 

- Για τα Δημοτικά: «Η παρ. 2 του άρθρου 7 του 
π.δ. 79/2017, αντικαθίσταται ως εξής: ‘’2. Ο μέγι-
στος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι είκοσι 
τέσσερις (24), με δυνατότητα προσαύξησης 
κατά ποσοστό 10% με απόφαση του Διευθυντή 
της σχολικής μονάδας. Από επταθέσιο σχολείο 
και άνω ο ελάχιστος αριθμός των μαθητών δεν 
μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι (20) 
ανά τμήμα’’».

- Για τα Γυμνάσια-Λύκεια: «Ο μέγιστος και 
ελάχιστος αριθμός μαθητών στα Γυμνάσια, στα 
Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά Λύκεια 
(ΕΠΑ.Λ.), καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την 
εφαρμογή των αριθμητικών αυτών ορίων, καθο-
ρίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων».

Δηλαδή: Στα Νηπιαγωγεία ο αριθμός μαθητών 
ανά τμήμα αυξάνεται από 22 σε 24 συν ένα 10%  
(26 ή 27 παιδιά). Το ίδιο ισχύει για τα Δημοτικά. 
Και όλα αυτά εν μέσω πανδημίας που απαιτεί-
ται, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ίδιου του 
υπουργείου Παιδείας, μέγιστος αριθμός μαθη-
τών ανά τμήμα οι 15 μαθητές!

Για τα Γυμνάσια-Λύκεια ο μέγιστος και ελά-
χιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα γίνεται λά-
στιχο, ανάλογα με το διαθέσιμο εκπαιδευτικό 
προσωπικό, τους διορισμούς δηλαδή που θα 
γίνονται όταν και εάν το επιτρέψουν τα «δημοσι-
ονομικά δεδομένα». Υπονοούνται συγχωνεύσεις-
καταργήσεις τμημάτων και σχολικών μονάδων.

Γιούλα Γκεσούλη

«Ξύπνησε» η συνδικαλιστική 
γραφειοκρατία του ΕΚΠΑ
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Οι εργαζόμενοι στον Πολιτισμό 
ξανά στο δρόμο

Η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Σακελλα-
ροπούλου εμφανίστηκε στην Ακρόπολη 

μαζί με την υπουργό Πολιτισμού Λ. Μενδώνη, 
για να στείλει μήνυμα υπεράσπισης του Πολι-
τισμού. Δεν είδαμε την κυρία πρόεδρο να λέει 
καμιά κουβέντα για τους ανθρώπους του Πο-
λιτισμού, οι οποίοι δεν πένονται απλώς, αλλά 
αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνας. Προφα-
νώς, η φράση του Μπρεχτ ότι «ο πολιτισμός 
σώζεται όταν σώζονται οι άνθρωποι», δε 
λέει τίποτα στις δυο κυρίες.

Η πολιτική της Μενδώνη, με την οποία σου-
λατσάριζε στο λιθόστρωτο της Ακρόπολης η 
Σακελλαροπούλου, την έφερε σε αντίθεση 
με το σύνολο των εργαζόμενων στο Θέαμα-
Ακρόαμα, οι οποίοι εξαιρέθηκαν ακόμα και 
από το άθλιο προνοιακό βοήθημα των 800 
ευρώ και έπρεπε να βγάλουν την περίοδο της 
καραντίνας «χωρίς σάλιο». Οταν άρχισαν να 
κυκλοφορούν τα πρώτα βίντεο που την κατήγ-
γειλαν προσωπικά, η Μενδώνη ανακοίνωσε 
κάποιους όρους για τη χορήγηση του προνοι-
ακού βοηθήματος, που εξαιρούσαν τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των εργαζόμενων (έπρεπε 
να έχουν πάρει το εποχικό βοήθημα του 2019, 
δηλαδή να έχουν κάνει τουλάχιστον 50 μερο-
κάματα το 2018, για να πάρουν το προνοιακό 
βοήθημα το 2020!).

Ακολούθησε σωρεία καταγγελιών απ’ όλα 
τα σωματεία του χώρου (ηθοποιών, χορευτών, 
μουσικών, τεχνικών όλων των κατηγοριών) και 
η εξαγγελία της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα 
στις 7 του Μάη. Επειδή η κατακραυγή ήταν 
καθολική και φαινόταν ότι η συγκέντρωση 
θα είχε κόσμο (είχαν ήδη αρχίσει να κάνουν 
«φασαρία» και οι «φίρμες» του χώρου, για 
τους δικούς τους λόγους, ενόψει καλοκαιρι-
νής σεζόν), η Μενδώνη εμφανίστηκε την ίδια 
μέρα δίπλα στον Πέτσα, για να ανακοινώσει… 
ρηξικέλευθα μέτρα.

Την ώρα που οι εργαζόμενοι στο Θέαμα-
Ακρόαμα διαδήλωναν στο Σύνταγμα (σε μια 
διαδήλωση που είχε χρόνια να δει ο χώρος), τα 
μπουκωμένα με τόσα εκατομμύρια ευρώ αστι-
κά ΜΜΕ, έδειχναν τη Μενδώνη να κάνει ανα-
κοινώσεις και προσπαθούσαν να πείσουν τον 
ελληνικό λαό ότι οι καλλιτέχνες και οι τεχνικοί 
είναι… κακομαθημένα παιδιά που χορεύουν 
και φωνάζουν στο Σύνταγμα, ενώ η κυβέρνηση 
τους έχει δώσει ό,τι ζητούσαν. Ανέλαβε να τη 
στηρίξει και ο ακροδεξιός-νεοφιλελεύθερος-
τηλεπλασιέ-υπουργός που δήλωσε: «Οι καλ-
λιτέχνες μπήκαν στα 800 ευρώ και πήραν τα 
800 ευρώ. Κι ήταν από τους πρώτους που τα 
πήραν. Δεν αφήσαμε κανέναν έξω (…) Κι όσοι 
δεν είχαν μπει τους βάλαμε τώρα». Φυσικά, 
έλεγε ψέματα, συνειδητά, όπως το συνηθίζει.

Eίχε ήδη περάσει πάνω από δίμηνο από τό-
τε που όλος αυτός ο κόσμος βρέθηκε χωρίς 
δουλειά. Και οι νέες εξαγγελίες της Μενδώνη 
δεν έδωσαν λύση ούτε στο πιο πιεστικό πρό-
βλημα, αυτό της στοιχειώδους επιδότησης 
των εργαζόμενων για να μη λιμοκτονήσουν. 
Ας δούμε πώς τις σχολίασαν σωματεία του 
χώρου:

«Τι διεκδικούμε σχετικά με τα έκτακτα μέτρα 
στήριξης ειδικών κατηγοριών εργαζομένων:

Α. Καθολική ένταξη των τεχνικών απασχο-
λουμένων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκ-
δηλώσεις και των τεχνικών κινηματογράφου 
και τηλεόρασης στα μέχρι στιγμής μέτρα στή-
ριξης των 800 € που έχουν χορηγηθεί για το 
διάστημα 15 Μαρτίου με 31 Απριλίου, έκπτωση 
ενοικίου και πάγωμα χρεών προς Δημόσιο και 
τράπεζες με ικανή συνθήκη ένταξης στα πα-
ραπάνω τη βεβαίωση του οικείου σωματείου 
χωρίς περαιτέρω όρους και προϋποθέσεις (λό-
γω ιδιαιτερότητας κωδικών ασφάλισης κλπ). Να 
ενταχθούν στα μέτρα στήριξης εργαζομένων 
όλοι όσοι είναι αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένοι 

στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ και τους οποί-
ους δεν μπορούμε να ταυτοποιήσουμε.

Β. Επίδομα Αξιοπρεπούς Διαβίωσης που θα 
ξεκινάει από 800 €/μήνα και θα αυξάνεται με 
κοινωνικά κριτήρια, όπως ο αριθμός τέκνων, 
για όλο το διάστημα που οι κλάδοι μας θα 
βρίσκονται σε κρίση (οι επιπτώσεις της παν-
δημίας θα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα τους 
κλάδους). Παροχή του επιδόματος ακόμα και 
στην περίπτωση ολιγοήμερης εργασίας. Το να 
είναι κάποιος ενεργό μέλος του σωματείου να 
θεωρείται ικανή συνθήκη για να ενταχθεί στα 
παραπάνω μέτρα ενίσχυσης χωρίς περαιτέρω 
όρους και προϋποθέσεις (λόγω ιδιαιτερότητας 
κωδικών ασφάλισης κλπ).

Γ. Καμία διακοπή πάγιων αγαθών όπως ηλε-
κτρικό, νερό, internet.

Δ. Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για όλο το 
διάστημα της κρίσης χωρίς όρους και προϋ-
ποθέσεις.

Ε. Κανόνες ασφαλείας και υγιεινής σε περί-
πτωση επιστροφής στην εργασία σύμφωνα με 
τις ενδείξεις των ειδικών επιστημόνων» (ΣΤΑ-
ΖΟΕ – ΕΤΕΚΤ)

«Μετά λύπης (και οργής), ωστόσο, συνει-
δητοποιήσαμε πως  το Υπουργείο Πολιτισμού 
συνεχίζει να αγνοεί το πώς λειτουργεί ο Πολι-
τισμός στην Ελλάδα και ποιες ανάγκες έχουν 
οι εργαζόμενοί του. Η λέξη “αγνοεί“ εδώ είναι 
διττή: και έχουν πλήρη άγνοια και αδιαφορούν. 
Ενώ χιλιάδες εργαζόμενοι στον Πολιτισμό δια-
δηλώναμε στο Σύνταγμα, η κ. Μενδώνη ανακοί-
νωνε  ανερυθρίαστα πως οι καλλιτέχνες έχουν 
συμπεριληφθεί εξαρχής στα μέτρα και πως 
έχουν  μεριμνήσει με ιδιαίτερη προσοχή για τον 
Πολιτισμό. Τα χθεσινά μέτρα που ανακοινώθη-
καν,  αποτελούν ένα απειροελάχιστο μπάλω-
μα σ' ένα πρόβλημα τεραστίων διαστάσεων το 
οποίο συνεχίζει να μην αντιμετωπίζεται με την 
πρέπουσα σοβαρότητα από το ΥΠΠΟΑ» (Σω-
ματείο Εργαζόμενων στο Χώρο του Χορού).

«Η δυσμενής διάκριση και το συνεχές “μα-
γείρεμα“ με επίκεντρο τις συμβάσεις ορισμέ-
νου χρόνου σε βάρος των εργαζομένων που 
έχουν εργαστεί νόμιμα με αυτές, καθώς και η 
συνεχιζόμενη εξαίρεση όσων είχαν συνάψει 
τις προβλεπόμενες από τον νόμο μονοήμε-
ρες συμβάσεις για να εργαστούν, αποτελούν 
κραυγαλέες παραβιάσεις του ενωσιακού και 
του εσωτερικού δικαίου. (…) Συνεχίζουν να μη 
συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν ως έναν από 
τους πολλαπλούς τους εργοδότες δημόσιο 
φορέα (πχ. όσοι διδάσκουν σε δημοτικά ωδεία, 
σχολές χορού κλπ). Το 30% των ωρών είναι 
ανέφικτο να το πλησιάσουν οι περισσότεροι 
εργαζόμενοι» (Σύλλογος Μουσικών Βορείου 
Ελλάδος).

«Μετά τα πολυδιαφημισμένα, αλλά εξαιρε-
τικά ανεπαρκή κι ελλειμματικά “Μέτρα Στήρι-
ξης του Πολιτισμού και των εργαζομένων του“, 
που ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα 
Μενδώνη στην περιβόητη συνέντευξη Τύπου 
της 7ης Μαΐου, το αίτημα για πλήρη στήριξη 
των εργαζομένων στον χώρο αλλά και ισχυρού, 
συνολικού σχεδίου για τον Πολιτισμό, παραμέ-
νει απολύτως ενεργό. Απαιτεί, δηλαδή, περισ-
σότερο από ποτέ, ενότητα και κλιμάκωση του 
κοινού αγώνα μας. 

Η 21η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού, 
αποτελεί μία, ιδανική στον συμβολισμό της, 
ημέρα για να “θυμίσουμε“ στην Κυβέρνηση 
και στην Υπουργό Πολιτισμού πόσοι χιλιάδες 
εργαζόμενοι στον χώρο παραμένουν ακόμα και 
τώρα “αόρατοι“ για εκείνους. Ανακηρύσσου-
με, λοιπόν, την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020, ημέρα 
αγώνα και δράσεων για τον Πολιτισμό και 
τους εργαζομένους του. Η συγκέντρωση της 
7ης  Μαΐου στο Σύνταγμα απέδειξε ότι είμαστε 
πολλοί, είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι 
να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Ας στεί-

λουμε και αυτή τη φορά το ηχηρό μήνυμα ότι 
δεν θα κάνουμε πίσω» (ανακοίνωση-κάλεσμα 
από δεκάδες σωματεία και ομοσπονδίες του 
χώρου).

«Εξαντλήθηκε η επιείκεια της Κυβέρνησης 
και του Υπουργείου Εργασίας προς τους καλλι-
τέχνες», δήλωσε η Μενδώνη σε τηλεδιάσκεψη 
που είχε με πρωτοβάθμια σωματεία και την 
ΠΟΘΑ, κλείνοντας κάθε παραπέρα συζήτηση 
για τη στήριξη των εργαζόμενων του χώρου. 
Στους εργαζόμενους δεν έμεινε άλλη επιλογή 
από το να ξανακατέβουν στο δρόμο.

ΥΓ1. Σε μια εκδήλωση πολιτικής αλητείας 
και προβοκάτσιας πεζοδρομιακού τύπου, η 
«σοβαρή» κυρία Μενδώνη, όταν της τέθηκε η 
(εμφανώς στημένη) ερώτηση: «Και ο Φοίβος 
Δεληβοριάς εκφράστηκε δημόσια δηλώνο-
ντας τη βαθιά του απογοήτευση για το τοπίο 
που διαμορφώθηκε», απάντησε: «Εγώ χαίρο-
μαι που ο Φοίβος Δεληβοριάς έχει αναλάβει 
τη μουσική σε παράσταση του Εθνικού Θεά-
τρου, που θα δούμε φέτος στην Επίδαυρο»! 
Ο Δεληβοριάς ανακοίνωσε ότι αποσύρεται 
από τη «Λυσιστράτη» του Εθνικού Θεάτρου, 
παράσταση για την οποία του είχε ανατεθεί 
να γράψει τη μουσική, υπερασπιζόμενος την 
προσωπική του αξιοπρέπεια και βυθίζοντας 
τη Μενδώνη πιο βαθιά στο βούρκο. Το μέγα 
ζήτημα, όμως, δεν είναι ο Δεληβοριάς και οι 
άλλοι «επώνυμοι» του χώρου, που θα βρουν 
τρόπο να τα βολέψουν και που –σε τελευταία 
ανάλυση- ούτε πεινούσαν ούτε θα πεινάσουν. 
Το μέγα ζήτημα είναι οι χιλιάδες καλλιτέχνες 
και τεχνικοί, που έτρεχαν από δουλειά σε δου-
λειά, από μεροκάματο σε μεροκάματο, προ-
σπαθώντας απλά να επιβιώσουν, και πλέον 
δεν μπορούν ούτε να επιβιώσουν. 

ΥΓ2. Η Αριάν Μνουσκίν, μια από τις με-
γαλύτερες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού 
θεάτρου, η οποία στα 81 της χτυπήθηκε από 
τον κοροναϊό (ευτυχώς έγινε καλά), χωρίς 
να εγκαταλείπει τις σοσιαλδημοκρατικές 
απόψεις της και την πολιτική-κοινωνική σύγ-
χυση που απορρέει απ’ αυτές, είναι καθαρή 
σε ό,τι αφορά την ανάγκη για ενίσχυση των 
εργαζόμενων στις παραστατικές τέχνες, διευ-
κρινίζοντας ότι αυτό δεν αφορά το «Θέατρο 
του Ηλιου». Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο 
περιοδικό Telerama είπε: «Μόλις άκουσα ότι ο 
Εμανουέλ Μακρόν αποδέχτηκε, ευτυχώς, το αί-
τημα των εργαζομένων που ζητούν ένα “λευκό 
έτος“, ώστε όσοι δεν θα μπορέσουν να εργα-
στούν τους επόμενους μήνες, να τα βγάλουν 
πέρα. Αυτό είναι ήδη κάτι. Εδώ, στο Θέατρο 
του Ηλιου, μπορούμε να δουλέψουμε, έχουμε 
επιχορήγηση, χώρο, πρότζεκτ και εργαλεία της 
δουλειάς. Εναπόκειται σ’ εμάς ν’ ανακτήσουμε 
την απαραίτητη δύναμη και ορμή. Διαφορετική 
είναι η περίπτωση των εποχικών και των καλλι-
τεχνών που, για να βρουν δουλειά, εξαρτώνται 
από επιχειρήσεις που βρίσκονται και οι ίδιες 
σε δυσκολία. Ακόμα κι αν, στο μεταξύ, κάποιοι 
καταφέρουν να κάνουν πρόβες, θα χρειαστεί 
να περιμένουν μέχρι ν’ ανοίξουν κανονικά οι 
αίθουσες για να παίξουν. Αυτό μπορεί να δι-
αρκέσει μήνες, μέχρι να εμφανιστεί ένα φάρ-
μακο. Αυτοί δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν. Το 
μέλλον της πλούσιας γαλλικής θεατρικής δη-
μιουργίας, μοναδικής ίσως στον κόσμο, εξαρ-
τάται από αυτούς. Κανείς, ούτε καλλιτέχνες 
ούτε κοινό, δεν θα συγχωρούσε την ερήμωση. 
Σε μια πλημμύρα, στέλνουμε πυροσβέστες και 
ελικόπτερα για να διασώσουν τους ανθρώπους 
που έχουν καταφύγει στις στέγες. Οσο κι αν 
κοστίσει. Ο ιός μας πολιορκεί όλους, αλλά εκ 
των πραγμάτων οι παραστατικές τέχνες θα 
υποστούν τον πιο μακροχρόνιο αποκλεισμό» 
(https://www.catisart.gr/ariane-mnouchkine-
to-theatro-den-prepei-na-afinetai-na-
tyflothei-apo-metries-prosopikotites/).

εξωτερικού, η πλειονότητα των παιδιών είτε δεν είχε καλή 
πρόσβαση, είτε δεν παρακολουθούσε πλήρως τα διαδικτυ-
ακά μαθήματα. Οι περισσότεροι/ες μαθητές-μαθήτριες σε 
κάποιες έρευνες του εξωτερικού, έως 75% δεν ολοκλήρωναν 
καν την εργασία που τους είχε ανατεθεί.

Τρίτον, αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο σημαντικές 
επιπτώσεις του απαγορευτικού στην πνευματική και ψυχική 
υγεία των παιδιών, με εμφάνιση άγχους, απομόνωσης, φαι-
νόμενα όπως ο εθισμός στο διαδίκτυο, κυρίως λόγω της απο-
μάκρυνσης από τα σχολεία και το φιλικό τους καθημερινό 
περιβάλλον. Ας μην υποτιμάμε την επιρροή του σχολείου 
στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Αυτή την στιγμή έχουμε 
παιδιά στα σπίτια, που εδώ και βδομάδες δεν έχουν ουσια-
στική επαφή με τους συνομήλικους τους.

Τέταρτον, υπάρχουν οικονομικοί λόγοι που αφορούν 
τους γονείς και την κοινωνία. Εγώ δεν είμαι ειδικός να σας 
τους αναλύσω.

Η UNICEF σε πρόσφατες δηλώσεις της σχετικά με την 
επαναλειτουργία των σχολείων, συνέστησε να συνεξετάζουν 
οι αρχές, η πολιτική ηγεσία, τα οφέλη και τους κινδύνους 
στην εκπαίδευση, στη Δημόσια Υγεία, τις επιπτώσεις σε κοι-
νωνικο-οικονομικά μεγέθη, χρησιμοποιώντας τα καλύτερα 
διαθέσιμα δεδομένα».

Με βήμα, λοιπόν, ταχύ πηγαίνουμε προς το άνοιγμα και 
των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε αυτό 
συνηγορεί και η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου 
Πέτσα: «Το μόνο που κρατάμε είναι η δέσμευση του Πρω-
θυπουργού ότι θα ανοίξουν τα Δημοτικά σχολεία, όπως είναι 
προγραμματισμένο, την 1η Ιουνίου, εφόσον είναι καθοδική η 
πορεία της πανδημίας». 

Υπάρχει ίσως μια επιφύλαξη για τα πολύ μικρά παιδιά του 
Νηπιαγωγείου, αλλά αυτό θα το μάθουμε τη Δευτέρα: «Για 
τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς είναι ακόμα πιο 
δύσκολα τα πράγματα. Εκεί είναι σαφές πως δεν είναι πρα-
κτικά εφικτή η διατήρηση της απόστασης και εκεί υπάρχουν 
άλλοι κανόνες», δήλωσε ο Τσιόδρας.

Ο ίδιος πάντως, κρατώντας «πισινή» έδωσε τη λύση για 
τα παιδιά των οικογενειών που έχουν στους κόλπους τους 
ευπαθείς ομάδες: «Για ένα παιδί που ανήκει σε μια ευπαθή 
ομάδα, ένα παιδί που μένει με την γιαγιά ή τον παππού ή 
κάποια άλλη ευπαθή ομάδα στο σπίτι, ένα παιδί που ζει 
σε ένα σπίτι που συστεγάζονται πολλές γενιές μαζί, είναι 
σημαντικό για την υγεία του, την υγεία τους, να μην πάει στο 
σχολείο αυτή τη στιγμή με στόχο, όμως, να μην βλαφθούν 
και οι υπόλοιπες παράμετροι που προαναφέραμε».

Φυσικά, ο συγχρωτισμός στις πλατείες -και μεταξύ των 
παιδιών- έδωσε τροφή στην «ατομική ευθύνη» και έγινε επι-
χείρημα από τους οπαδούς της «επανεκκίνησης» επιστήμο-
νες και κυβέρνηση:  

«Τέλος, είναι σημαντικό να ξέρει κανείς τι θα κάνει το παι-
δί που δεν θα πάει σχολείο. Αν είναι σπίτι σε απομόνωση, 
σαφώς και είναι ασφαλέστερο από το να εκτεθεί στον νέο ιό 
με την επαφή του με τον έξω κόσμο, με τα άλλα παιδιά. Αν, 
όμως, ένα παιδί βγαίνει για να παίξει σε μια γειτονιά και στις 
πλατείες εκτίθεται σε επαφή ούτως ή άλλως και μάλιστα σε 
ένα περιβάλλον που είναι μη ελεγχόμενο, όπου δεν είναι και 
σίγουρο ότι τηρούνται τα μέτρα».

Σε κάθε περίπτωση ο κύβος ερρίφθη και παρότι «το 
άνοιγμα των σχολείων για τα μικρά παιδιά παραμένει ένα 
σύνθετο δίλημμα», υπερτερεί το συμφέρον της καπιταλιστι-
κής οικονομίας και «η δεδομένη χρονική στιγμή  μοιάζει η 
καταλληλότερη για να επιστρέψουν τα περισσότερα παιδιά 
υπό προϋποθέσεις στην κανονικότητα που τους στερήσαμε».

ΥΓ: Στη Γαλλία, μία εβδομάδα μετά την επιστροφή στα 
σχολεία του 30% των μαθητών παρουσιάστηκε ανησυχητική 
έξαρση της νόσου. 70 κρούσματα COVID-19 είναι περιπτώ-
σεις που συνδέονται με την επιστροφή στα σχολεία. Για προ-
ληπτικούς λόγους έκλεισαν 8 σχολεία στην πόλη Ρουμπέ, 
βιομηχανική πόλη του βορρά, στα σύνορα με το Βέλγιο.
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Χοντρό «παιχνίδι» με τα μονοπώλια του 
φαρμάκου, σε βάρος της δημόσιας υγείας

Την περασμένη Πέμπτη (14 
Μάη), ο αμερικανός πρέ-

σβης Τζέφρι Πάιατ πήγε στην 
Αριστοτέλους, για να συναντη-
θεί με τους Κικίλια και Κοντο-
ζαμάνη και ν’ ανακοινώσουν 
μπροστά στις κάμερες ότι η ελ-
ληνική κυβέρνηση παρήγγειλε 
200.000 «τεστ αντισωμάτων» 
από το αμερικάνικο φαρμα-
κευτικό μονοπώλιο Abbott. Για 
την πληρωμή θα χρησιμοποιη-
θεί η «δωρεά» του εφοπλιστή 
Προκοπίου (δηλώσεις Κικίλια-
Πάιατ: https://eody.gov.gr/
diloseis-ypoyrgoy-ygeias-vasili-
kikilia-kai-presvi-ipa-geoffrey-
pyatt-meta-ti-synantisi-toys-sto-
ypoyrgeio-ygeias/).

Κοτζάμ αμερικανός πρέσβης 
πήγε για να προμοτάρει μια 
παραγγελία η οποία το πιθανό-
τερο είναι να διαμορφωθεί –αν 
υλοποιηθεί- κάτω από το 1 εκατ. 
ευρώ, που ως μέγεθος είναι επι-
πέδου επαρχιακής νομαρχίας, 
για δε την Abbott είναι ένα απει-
ροελάχιστο ποσοστό του ετήσι-
ου τζίρου της; Η απάντηση είναι 
ότι η συγκεκριμένη παραγγελία, 
παρά το πολύ μικρό μέγεθός 
της, εξυπηρετεί τη στρατηγική 
του αμερικάνικου μονοπώλιου 
να μπει στην ευρωπαϊκή αγορά 
μέσω των λεγόμενων rapid tests, 
δηλαδή των τεστ που κάνει κά-
ποιος μόνος του, όπως τα τεστ 
εγκυμοσύνης και –κυρίως- να 
στηρίξει τη φήμη του, μετά από 
τις αποκαλύψεις για τα σκάρτα 
τεστ της, που έγιναν στις ίδιες 
τις ΗΠΑ (θα μιλήσουμε παρα-
κάτω γι’ αυτό το ζήτημα).

«Θα είμαστε μία από τις πρώ-
τες ευρωπαϊκές χώρες που θα 
χρησιμοποιήσουν αυτά τα πολύ 
υψηλής ευαισθησίας τεστ και 
θέλουμε να ευχαριστήσουμε 
την αμερικανική Κυβέρνηση και 
φυσικά την Πρεσβεία των ΗΠΑ, 
για τη βοήθεια και τη συνεργα-
σία, ώστε να μπορέσουμε να 
δώσουμε τη δυνατότητα στους 
επιστήμονές μας, να χρησιμο-
ποιήσουν διαγνωστικά και επι-
δημιολογικά αυτά τα εργαλεία, 
για να προφυλάξουμε καλύτερα 
τους συμπολίτες μας», δήλωσε 
ο Κικίλιας, απαγγέλλοντας το 
κείμενο που του είχαν γράψει οι 
συνεργάτες του, οι οποίοι είχαν 
προφανώς συνεργαστεί με το 
αρμόδιο προσωπικό της αμερι-
κάνικης πρεσβείας. 

Οι ευχαριστίες προς την 
αμερικάνικη κυβέρνηση και την 
πρεσβεία της είναι «εκ των ων 
ουκ άνευ» για κάθε εθνικιστή-
ακροδεξιό πολιτικό, όμως πώς 
ξέρει ο Κικίλιας ότι αυτά τα 
rapid tests είναι υψηλής ευαι-
σθησίας και μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν και διαγνωστι-
κά; Εχει κάποια εισήγηση από 
τους ειδικούς, έστω από την 
Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων; 
Κρατήστε το ερώτημα, γιατί θα 
επανέλθουμε.

Για το ότι πρόκειται για rapid 

tests και όχι για τεστ που γίνο-
νται με έλεγχο του αίματος δεν 
υπάρχει η παραμικρή αμφιβο-
λία. Το έγραψε στο Twitter ο 
ίδιος ο πρέσβης Πάιατ, όπως 
βλέπετε.

Στη δήλωσή του στις κάμερες, 
με τον Κικίλια ως γλάστρα, ο Πά-
ιατ «προμοτάρισε» τα αμερικά-
νικα φαρμακευτικά μονοπώλια, 
τα οποία –μετά το φιάσκο με τα 
δύο διαγνωστικά τεστ στην αρχή 
της πανδημίας, που αποδείχτη-
καν  άχρηστα- έχουν υποστεί 
πλήγματα στον ανταγωνισμό 
τους με τα ευρωπαϊκά, γιαπωνέ-
ζικα και κινέζικα μονοπώλια. Εί-
ναι χαρακτηριστικό το γεγονός 
ότι η Abbott δεν πήρε παραγ-
γελία για μοριακά τεστ από την 
ελληνική κυβέρνηση. Τα 90.000 
τεστ μοριακού ελέγχου για το 
τρίμηνο Μάη-Ιούλη, που παρήγ-
γειλε η ελληνική κυβέρνηση διά 
του ΕΚΕΑ (Εθνικό Κέντρο Αιμο-
δοσίας), παραγγέλθηκαν στη 
Roche (ελβετικό φαρμακευτικό 
κολοσσό, που ελέγχεται εδώ και 
χρόνια από το γερμανικό μονο-
πώλιο Bayer).

Ο Πάιατ, λοιπόν, αφού έστει-
λε το καθιερωμένο «τεράστιο 
μήνυμα συγχαρητηρίων προς 
τον Πρωθυπουργό κ. Μητσο-
τάκη, ολόκληρο το Υπουργικό 
Συμβούλιο, για τον τρόπο με 
τον οποίο η Ελλάδα διαχειρί-
στηκε τόσο αποτελεσματικά 
αυτή την παγκόσμια πρόκληση 
της πανδημίας του κορονοϊού» 
και αφού συνεχάρη τον Κικίλια 
«για την ηγεσία του σε αυτή 
την προσπάθεια» (απορούμε 
με τους διπλωμάτες: πώς κα-
ταφέρνουν και συγκρατούν το 
γέλιο;), πέρασε στη διαφήμι-
ση: «Επιθυμώ να ευχαριστήσω 
την Abbott Corporation για τη 
στενή τους συνεργασία με το 
Ελληνικό Υπουργείο Υγείας. Η 
Abbott συμβολίζει την παγκό-
σμια τεχνολογική ηγεσία της 
αμερικανικής φαρμακευτικής 
βιομηχανίας και της βιομηχα-
νίας της Υγείας. Αντικατοπτρί-
ζει το καινοτόμο πνεύμα του 
αμερικανικού επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και των μοναδι-
κών ικανοτήτων που έχουν οι 
αμερικανικές επιχειρήσεις. (…) 
Και γνωρίζω ότι η αμερικανική βι-
ομηχανία, οι αμερικανοί ερευνη-
τές και οι πολυεθνικές μας εται-
ρίες, όπως η Abbott, η Pfizer που 
αυξάνει την παρουσία της στην 
Θεσσαλονίκη, η Abbvie που ήδη 
διατηρεί κέντρο κλινικών δοκι-
μών εδώ στην Αθήνα, θα έχουν 
ηγετική θέση στην προσπάθεια 
αυτή (…) Καθώς οι ελληνικές επι-
χειρήσεις επανέρχονται στην 
αγορά – πράγμα που συζήτησα 
με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. 
Γεωργιάδη χθες – και καθώς έρ-
χεται η καλοκαιρινή τουριστική 
περίοδος, συμφωνούμε στη ση-
μασία αξιόπιστων τεστ (…) Είμαι 
λοιπόν ενθουσιασμένος με την 
παράδοση 200.000 τεστ αντι-
σωμάτων από την Abbott  στο 

Ελληνικό Υπουργείο Υγείας».
Συμπέρασμα: «Για τη μετα-

κίνηση των τουριστών θα είναι 
χρήσιμα τα rapid tests και τα 
δικά μας είναι τα καλύτερα!». 
Δεν πρόκειται, λοιπόν, για 
την παραγγελία των 200.000 
rapid tests από την ελληνική 
κυβέρνηση, αλλά για το άνοιγ-
μα μιας αγοράς, για την οποία 
είναι σίγουρο ότι δουλεύουν οι 
ομόλογοι του Πάιατ σε όλες τις 
ευρωπαϊκές (και όχι μόνο τις 
ευρωπαϊκές) πρωτεύουσες. Ο 
Πάιατ, που είχε κάνει και τηλε-
διασκέψεις με τον Κικίλια, δεί-
χνοντας ότι ο τέως μπασκετμπο-
λίστας είναι favourite boy ΤΗΣ 
Πρεσβείας, δεν το έκρυψε ότι 
έκανε… δουλίτσα: «Για να είμαι 
ξεκάθαρος, αυτή είναι μια εμπο-
ρική συμφωνία αλλά χρειάστηκε 
ιδιαίτερο συντονισμό μεταξύ του 
Υπουργείου και της Abbott, και η 
Πρεσβεία με μεγάλη χαρά βοή-
θησε στη διευκόλυνση αυτής της 
συνεργασίας».

Την επομένη, Παρασκευή 
15 Μάη, οργανώθηκε έκτακτη 
«ενημέρωση» από τους Τσιο-
δροχαρδαλιάδες. «Σήμερα 
πραγματοποιείται ενημέρωση, 
καθώς από τη Δευτέρα 18 Μαΐ-
ου επιτρέπονται οι μετακινήσεις 
στην ηπειρωτική Ελλάδα και την 
Κρήτη», είπε εισαγωγικά ο ειση-
γητής. Για ξεκάρφωμα, φυσικά, 
γιατί υπάρχει και η προγραμμα-
τισμένη «ενημέρωση» της Κυρι-
ακής, στην οποία θα μπορούσαν 
να πουν τα σχετικά με τις μετα-
κινήσεις. Θα είχε και πρακτική 
χρησιμότητα, μάλιστα, καθώς 
το απόγευμα της Κυριακής οι 
δημοσιογράφοι γράφουν για 
τις εφημερίδες της Δευτέρας, 
ενώ το απόγευμα της Παρα-
σκευής όλες οι εφημερίδες του 
Σαββατοκύριακου έχουν κλείσει 
και οι δημοσιογράφοι κάνουν το 
διήμερο της αργίας τους.

Σωστά είναι αυτά, αλλά τις 
Κυριακές απουσιάζει ο Τσιό-
δρας (τον αντικαθιστά ο υποπτέ-
ραρχος του Υγειονομικού της 
Αεροπορίας) και δεν μπορούσε 

να περιμένει μέχρι την Τρίτη για 
να «αδειάσει» στην ψύχρα τον 
Κικίλια, προχωρώντας σε ολο-
μέτωπη επίθεση ενάντια στα 
τεστ αντισωμάτων και ειδικά 
ενάντια στα rapid tests. Χωρίς 
να του τεθεί κάποια ερώτηση, 
ο Τσιόδρας αφιέρωσε το μεγα-
λύτερο μέρος της εισαγωγικής 
του τοποθέτησης σ’ αυτό το 
θέμα, λέγοντας:

«Σχετικά με τη χρήση τεστ 
αντισωμάτων, ακόμα και των πιο 
καλών, έχουμε τοποθετηθεί σαν 
Επιτροπή στο παρελθόν πολλές 
φορές και έχουμε και οδηγίες 
από διεθνείς οργανισμούς και 
από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοσημάτων. 
Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για διάγνωση, 
ούτε φυσικά να συγκρίνεται 
με το μοριακό τεστ. Είμαστε 
σε συνεχή επικοινωνία με τους 
διεθνείς οργανισμούς. Δεν έχει 
αλλάξει κάτι. Δεν συστήνεται 
η χρήση αντισωμάτων για δι-
άγνωση. Στην οξεία φάση της 
νόσου δίνουν ψευδώς αρνητικά 
αποτελέσματα.

Θα σας πω ένα παράδειγμα. 
Είμαι ένας πολίτης σε μία επιδη-
μία στην περιοχή μου. Σήμερα 
μου ανακοινώνει το κλιμάκιο του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας 
Υγείας πως είμαι θετικός με το 
μοριακό τεστ. Εγώ δεν το πι-
στεύω, έχω μια άρνηση και πάω 
να κάνω τεστ αντισωμάτων, επει-
δή άκουσα πως υπάρχει αυτό το 
γρήγορο τεστ που σε λίγα λεπτά 
σου λέει αν έχεις περάσει τον ιό. 
Πάω, κάνω το τεστ και μου λένε 
πως είμαι αρνητικός. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν έχω τον ιό. Το 
τεστ των αντισωμάτων μπορεί 
να κάνει 20 μέρες για να γίνει 
θετικό. Υπάρχει πιθανότητα 
αυτή τη στιγμή να είμαι αρνητι-
κός με ένα τεστ αντισωμάτων, η 
οποία εξαρτάται από την ημέρα 
της ίωσης την οποία βρίσκομαι 
και από την ποιότητα του τεστ. 
Θα είδατε ακόμα και ταχέα μο-
ριακά τεστ που προσπαθεί η 
επιστήμη να προωθήσει αυτή τη 

στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής, τι ανακοινώθηκε 
για κάποια από αυτά εχθές.

Χρειάζεται να έχεις αξιόπιστο 
τεστ. Αυτή τη στιγμή το αξιόπι-
στο τεστ στην Ελλάδα είναι το 
μοριακό τεστ, ενώ το άλλο, το 
ταχύ, θα με καθοδηγήσει λά-
θος, θα μου δώσει μια ψεύτικη 
ασφάλεια πως δεν έχω κάτι, 
βγαίνω έξω και φυσικά μεταδί-
δω τον ιό μου και σε άλλους. Ο 
μοριακός έλεγχος με αυστηρά 
κριτήρια, σε συνεννόηση με τον 
γιατρό, είναι απαραίτητος για τη 
διάγνωση. Υψηλής αξιοπιστίας, 
και το τονίζω, όχι γρήγορα τεστ 
αντισωμάτων, χρησιμοποιούνται 
αυτή τη στιγμή στην Πατρίδα μας 
για επιδημιολογικούς και μόνο 
σκοπούς.  Ανάφερα μερικούς 
από αυτούς εχθές».

Το «άδειασμα» των Κικίλια και 
Πάιατ από τον Τσιόδρα υπήρξε 
πλήρες, σαφέστατο (δεν άφη-
σε κανένα παράθυρο) και «χο-
ντρό» (ονόματα δεν είπε, αλλά 
«φωτογράφισε» κανονικότατα 
τον πολιτικό του προϊστάμενο). 
Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέ-
τοιες ενέργειες ο «εθνικός μας 
λοιμωξιολόγος». Μέχρι στιγμής 
δεν έχει διαφωνήσει με καμιά 
κυβερνητική ενέργεια. Οχι μό-
νο δεν έχει διαφωνήσει, αλλά 
υποστήριζε την κυβερνητική 
πολιτική σε κάθε λεπτομέρειά 
της, χωρίς να νοιάζεται για την 
ξεφτίλα που υφίστατο ο ίδιος, 
καθώς οι παλινωδίες του δεν 
περνούσαν απαρατήρητες και 
σχολιάζονταν αρνητικά. Και 
ξαφνικά ο γατούλης ο Σωτήρης 
έβγαλε νύχια κι άρχισε να γρα-
τζουνάει τ’ αφεντικά του; Μπο-
ρεί να φοβάται μην εκτεθεί με 
τα rapid tests της πλάκας, όμως 
σε τέτοια επίθεση θα περνούσε 
μόνον άμα είχε «πλάτες». Και 
τέτοιες «πλάτες» θα μπορούσε 
να του προσφέρει μόνον ο Μη-
τσοτάκης. Εχοντας απευθείας 
επαφή με τον Κούλη, ο Τσιόδρας 
ανέλαβε να διεκπεραιώσει το 
«άδειασμα» του Κικίλια (για να 
μην το κάνει ο Μητσοτάκης και 
«εκτεθεί» απέναντι ΣΤΗΝ Πρε-
σβεία).

Θα το επαναλάβουμε: ο πό-
λεμος των φαρμακευτικών μο-
νοπωλίων είναι ανελέητος. Δεν 
αφορά, βέβαια, μια παραγγελία 
που δε φτάνει ούτε το 1 εκατ. ευ-
ρώ για άχρηστα (κατά τον Τσιό-
δρα) rapid tests στην Ελλάδα. 
Αφορά τη διείσδυση σε όλες τις 
αγορές, αφορά τα τεστ, τα αντι-
ικά φάρμακα, το εμβόλιο (αν 
βρεθεί). Οπως κάθε κρίση, έτσι 
και η κρίση της πανδημίας του 
SARS-Cov-2 για κάποιους είναι 
μια ευκαιρία. Για τα φαρμακευτι-
κά μονοπώλια πρωτίστως.

Το απόλυτο μπάχαλο με τη 
δημόσια επίθεση του Τσιόδρα 
στον Κικίλια αποτελεί μια ακό-
μα εκδήλωση αυτού του πολέ-
μου. Επιβεβαιώνει δε και αυτό, 
ότι η προστασία της δημόσιας 

υγείας δεν είναι για τα αστικά 
κράτη απόλυτη αξία, αλλά πεδίο 
για την εξασφάλιση της καπιτα-
λιστικής μέγιστης κερδοφορίας.

ΥΓ1. Κορυφαίο στέλεχος της 
Abbott Ελλάς, με το οποίο επι-
κοινωνήσαμε, δεν μας επιβεβαί-
ωσε την παραγγελία. Μας είπε 
ότι η εταιρία του δεν έχει καμιά 
παραγγελία από την ελληνική 
κυβέρνηση. Οταν θέσαμε υπό-
ψη του τις δηλώσεις Πάιατ-Κικί-
λια, μας είπε ότι για να το λένε, 
κάτι περισσότερο θα ξέρουν! 
Οταν ρωτήσαμε για την τιμή 
κάθε τεστ, δεν μας έδωσε καμιά 
πληροφορία (αυτή είναι πάγια 
τακτική όλων των στελεχών των 
επιχειρήσεων). Επίσης, μέχρι 
στιγμής κανένας δημόσιος φο-
ρέας δεν έχει δημοσιοποιήσει 
το απαραίτητο έγγραφο. Η πα-
ραγγελία υπάρχει μόνο στις δη-
λώσεις των Κικίλια-Πάιατ, χωρίς 
να ξέρουμε ποιο ακριβώς τεστ 
αφορά (μάθαμε μόνο ότι θα εί-
ναι rapid test, από το Twitter του 
Πάιατ) και πόσο είναι το κόστος 
ανά τεμάχιο. 

ΥΓ2. Ο Τσιόδρας παρέπεμ-
ψε –με νόημα- σε κάτι που έγινε 
στις ΗΠΑ την Πέμπτη, χωρίς να 
δώσει περισσότερες εξηγήσεις. 
Την Πέμπτη, η πανίσχυρη Υπη-
ρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων 
(FDA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι 
το γρήγορο τεστ ID Now της 
Abbott θα μπορούσε να δώσει 
δυνητικά ανακριβή αποτελέσμα-
τα, ιδιαίτερα αποτυγχάνοντας 
να ανιχνεύσει άτομα που έχουν 
την ασθένεια! Ετσι, η αρμόδια 
κρατική υπηρεσία επιβεβαίω-
σε αυτό που είχαν ανακοινώσει 
ερευνητές του Πανεπιστήμιου 
της Νέας Υόρκης (NYU): τα τεστ 
αυτά θα μπορούσαν να χάσουν 
το ένα τρίτο έως σχεδόν το μι-
σό των θετικών κρουσμάτων! Η 
Abbott ανακοίνωσε την Πέμπτη 
ότι ο αριθμός των ασθενών που 
μελέτησε το NYU ήταν μικρός, 
ότι οι ερευνητές σε μερικές πε-
ριπτώσεις χρησιμοποίησαν μη 
ενδεικνυόμενους τρόπους και 
ότι μελέτες σε μια κλινική στο 
Ντιτρόιτ και στην πολιτεία της 
Ουάσινγκτον έδειξαν επιτυχία 
του τεστ μεταξύ 90% και 98%. 
«Οταν οι πελάτες μας το χρησι-
μοποιούν όπως συστήνεται, το 
τεστ μας λειτουργεί εξαιρετικά», 
δήλωσε ο Φίλιπ Γκίνσμπουργκ, 
ανώτατος ιατρικός διευθυντής 
στη μονάδα άμεσης διάγνωσης 
της Abbott.

Την Παρασκευή, ο υπουργός 
Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, 
Αλεξ Αζάρ, δήλωσε στο ακροδε-
ξιό Fox News, ότι η κυβέρνηση 
εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύ-
νη στα γρήγορα τεστ της Abbott 
και πως η FDA και ο κατασκευα-
στής θα μελετήσουν και θα ιχνη-
λατήσουν όλες τις πληροφορίες. 
«Σκοπεύουμε να φτάσουμε μέ-
χρι τον πάτο, αλλά εξακολου-
θούμε να έχουμε εμπιστοσύνη 
στο τεστ, αλλιώς δε θα το είχαμε 
στην αγορά», δήλωσε ο αμερικα-
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νός υπουργός (βλ. https://www.
reuters.com/article/us-health-
coronavirus-testing-abbott/u-
s-health-secretary-expresses-
confidence-in-abbotts-fast-
covid-19-test-idUSKBN22R2B7).

Οπως αντιλαμβάνεστε, υπήρ-
χε επιπρόσθετος λόγος για να 
γίνει την Πέμπτη το τηλεοπτικό 
σόου Κικίλια-Πάιατ. Υπήρχε πρό-
βλημα στις ΗΠΑ με τα τεστ της 
Abbott, η είδηση έκανε το γύρο 
του κόσμου και το αμερικάνικο 
μονοπώλιο χρειαζόταν στήριξη. 
Επρεπε να σταλεί το μήνυμα ότι 
κυβερνήσεις που «τα πήγαν κα-
λά» στην πανδημία, όπως η ελλη-
νική, παραγγέλλουν rapid tests 
της Abbott, δείχνοντας απόλυτη 
εμπιστοσύνη στο αμερικάνικο 
μονοπώλιο. Δεν μπορεί να είναι 
σύμπτωση. Μάλλον επισπεύστη-
κε η ανακοίνωση της παραγγελί-
ας από τον Κικίλια (ξέρετε πόσο 
μεγάλη υπόθεση είναι να έχει 
ένας πολιτικός επιπέδου Κικίλια 
την υποστήριξη ΤΗΣ Πρεσβεί-
ας), για πολιτικούς λόγους (κι ας 
μη γίνει ποτέ αυτή η μικρή πα-
ραγγελία). Και ο Τσιόδρας, που 
βγήκε έκτακτα την Παρασκευή 
για ν’ αδειάσει τον Κικίλια, ανα-
φερόμενος μάλιστα με νόημα 
στα όσα συνέβησαν στις ΗΠΑ, 
είχε τους δικούς του λόγους, 
όπως αναφέραμε παραπάνω.

Ενδεχομένως, η συγκεκριμέ-
νη παραγγελία να μην υλοποιη-
θεί ποτέ. Να έγινε μόνο για να 
διευκολυνθεί το αμερικάνικο μο-
νοπώλιο στη στρατηγική άμυνά 
του, με τη βοήθεια της αμερικά-
νικης κυβέρνησης.

ΥΓ3. Στο προπαγανδιστικό 
φυλλάδιο «Σχέδιο σταδιακής 
αποκλιμάκωσης περιοριστι-
κών μέτρων», που παρουσίασε 
ο ίδιος ο Μητσοτάκης στις 28 
Απρίλη, στη σελίδα 13, έγραψαν 
ότι προγραμματίζουν 140.000 
«ελέγχους αντισωμάτων» το μή-
να ή 420.000 το τρίμηνο Μάη-
Ιούλη! Και δεν αναφέρονταν, 
προφανώς, στα (κατά Τσιόδραν) 
rapid tests της πλάκας, αλλά 
σε έγκυρα τεστ αντισωμάτων 
με έλεγχο του αίματος. Μέχρι 
στιγμής δεν έχουν παραγγεί-
λει τίποτα, πέραν των 200.000 
rapid tests της πλάκας από την 
Abbott, που ανακοίνωσε ο Κι-
κίλιας (χωρίς μέχρι στιγμής να 
υπάρχει παραγγελία).

ΥΓ4. Το Σάββατο 16 Μάη, έγι-
νε γνωστό ότι οι Τσιγγάνοι στη 
Νέα Σμύρνη της Λάρισας πεί-
στηκαν πως τα τεστ που είχαν 
κάνει και έδειχναν ότι δεν έχουν 
τον ιό, με αποτέλεσμα να ξεση-
κωθούν και να αρνούνται να πά-
νε σε καθορισμένο χώρο καρα-
ντίνας, ήταν τεστ αντισωμάτων, 
τα οποία δεν κάνουν διάγνωση 
του ιού. Οταν το κατάλαβαν, πεί-
στηκαν να πάνε στην καραντίνα, 
μετέδιδε η κρατική τηλεόραση. 
Αν αυτό είναι αληθές και δεν 
πρόκειται για κατασκευή, ποιος 
ιδιώτης έκανε αυτά τα τεστ και 
έβγαλε «καθαρούς» τους προ-
σβληθέντες; Πόσα του «έσκα-
σαν» οι τσιγγάνοι μικροπωλητές;

Ερμε ελληνικέ λαέ, στην πλά-
τη σου παίζονται όλα τα βρόμικα 
παιχνίδια. Από τα rapid test του 
Κικίλια μέχρι τα «τεστ αντισωμά-
των» της Λάρισας.

Επιστήμονας; (1)
Στο πούλμαν που μεταφέρει τους επιβάτες από 

τη Θύρα του αεροδρόμιου μέχρι το αεροπλάνο, θα 
μπαίνουν επιβάτες αραιωμένοι στο 50% της χωρητι-
κότητας του οχήματος. Για να μπουν στο αεροπλάνο, 
οι επιβάτες θα κρατούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ 
τους. Κι αφού τηρήσουν τα μέτρα ασφαλούς απόστα-
σης, μετά θα κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο, χωρίς 
κενή θέση ανάμεσά τους, με τους ώμους τους και τα 
μπράτσα τους να ακουμπούν, σε απόσταση αναπνοής 
όπως λέμε!

Ενας απλός άνθρωπος τα βλέπει αυτά και λέει (από 
μέσα του ή φωναχτά): «σα δε ντρέπεστε!». Ενας ειδι-
κός επιστήμονας τι θα έπρεπε να κάνει; Να μπήξει 
φωνή, να τον ακούσουν όλοι. Να προειδοποιήσει ότι 
αυτό δεν είναι μόνο κοροϊδία, είναι εγκληματικό.

Ενας επιστήμονας, όχι ένας κυβερνητικός εκπρό-
σωπος, όχι ο Τσιόδρας. Οταν ρωτιέται σχετικά, ο Τσιό-
δρας αρχίζει τον… εξάψαλμο (το γνωρίζει το άθλημα): 
«Τα αεροπλάνα, όμως, δεν μπορούν να λειτουργήσουν 
χωρίς να έχουν ικανή πληρότητα και δεν συμφέρει 
και να λειτουργήσουν. Μάλιστα, μου έλεγε κάποιος 
φίλος σε ένα τηλέφωνο που είχα μαζί του τις προάλ-
λες, ότι είχε περάσει μπροστά από το αεροδρόμιο, και 
ήταν τραγωδία, λέει, να βλέπεις όλα τα αεροπλάνα 
παρκαρισμένα και να μην κινούνται και πόσο οικονο-
μικά δυσβάσταχτο είναι αυτό για έναν τέτοιο τεράστιο 
χώρο της οικονομίας»! Για να καταλήξει: «Είναι όντως 
αντίφαση, έχει δίκιο ο αγαπητός δημοσιογράφος. Αλλά 
είναι το καλύτερο δυνατό που μπορείς να κάνεις ανά 
περίπτωση, απαντώ εγώ, και ας μην είναι επιστημονικά 
τεκμηριωμένο»!

Μ' άλλα λόγια, αφού οι αεροπορικές εταιρίες δεν 
είναι διατεθειμένες να μειώσουν τα τεράστια κέρδη 
τους, οι επιστήμονες τύπου Τσιόδρα δίνουν την άδεια 
να ταξιδεύουν γεμάτα τα αεροπλάνα «και ας μην είναι 
επιστημονικά τεκμηριωμένο» (αυτός είναι ο τσιόδρει-
ος τρόπος για να πει κανείς το «επιστημονικά εγκλη-
ματικό»). Αυτός που πονάει όταν βλέπει αεροπλάνα 
καθηλωμένα στο έδαφος (όχι όμως όταν βλέπει ερ-
γάτες να απολύονται) και συμφωνεί με ό,τι απαιτούν 
οι αεροπορικές εταιρίες, δεν είναι επιστήμονας αλλά 

καπιταλιστής μάνατζερ.

Επιστήμονας; (2)
Πάμε σε άλλο παράδειγμα, της ίδιας κατηγορίας. 

Στις 12 Μάη, ο Τσιόδρας μιλάει για τον τουρισμό και 
θέτει τις προϋποθέσεις για την επανέναρξη της του-
ριστικής κίνησης από χώρα σε χώρα:

«Αλλά οι κανόνες, ενδεχομένως, θα περιλαμβάνουν 
το καλοκαίρι, και αν μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια 
κατάσταση στην οποία θα μιλάμε για να επιτρέπεται 
ο τουρισμός, γιατί απαγορεύεται στις περισσότερες 
χώρες ακόμα αυτή η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών, 
θα περιλαμβάνουν κανόνες που θα έχουν σχέση με 
τον εργαστηριακό έλεγχο. Ιδιαίτερα αν έχουμε έναν 
εργαστηριακό έλεγχο, να γίνει γρήγορα, ταχέως, και να 
εξασφαλίσει ότι ένας που ταξιδεύει δεν είναι φορέας 
της νόσου ή έχει περάσει την νόσο, αν υπάρχει ένα 
αξιόπιστο αντίσωμα. Αυτό είναι ένας κανόνας».

Πρώτος κανόνας, λοιπόν, ο τουρίστας να έχει κά-
νει αξιόπιστο τεστ. Δεύτερος κανόνας η τήρηση των 
κανόνων υγιεινής κατά τη μετακίνηση και τρίτος κα-
νόνας η προστασία των ομάδων αυξημένου κινδύνου 
από τον τουρισμό. Τονίζει, μάλιστα, ο Τσιόδρας ότι 
«μην το ξεχνάμε, η παγκόσμια διασπορά του ιού ξεκί-
νησε από εισαγόμενα κρούσματα, από ταξιδιώτες. Και 
μάλιστα στην Πατρίδα μας ήρθαν από συγκεκριμένες 
περιοχές της Γης».

Κλείνοντας, επανέρχεται στην ανάγκη του τεστ 
σε κάθε ταξιδιώτη από χώρα σε χώρα: «Και εύχομαι, 
επειδή θα υπάρξουν προβλήματα, να μπορούν να αντι-
μετωπίζονται αυτά τα προβλήματα όσο το δυνατόν τα-
χύτερα με τη διαδικασία του εργαστηριακού ελέγχου, 
της απομόνωσης και της ιχνηλάτησης των επαφών».

Στις 14 Μάη, «σκάει» η ερώτηση: «κρίνετε απαραί-
τητο να κάνουν τεστ όσοι τουρίστες έρχονται στην 
Ελλάδα; Θα μας κάλυπτε κάτι τέτοιο υγειονομικά;». Ο 
Χαρδαλιάς, φοβούμενος μήπως ο Τσιόδρας επανα-
λάβει όσα είχε πει πριν από δυο μέρες, για την υπο-
χρεωτικότητα του τεστ στους αλλοδαπούς τουρίστες, 
σπεύδει να απαντήσει αυτός (ενώ πάντοτε σ' αυτά 
τα  ερωτήματα απαντά ο Τσιόδρας): «Να πω, με την 
άδειά σας κύριε Καθηγητά, έχει ξεκινήσει μία μεγάλη 

συζήτηση για ένα τεράστιο κεφάλαιο της χώρας, που 
αφορά στον τουρισμό. Νομίζω ότι οποιεσδήποτε πρό-
ωρες συζητήσεις δεν βοηθούν την εξέλιξη όλου του 
σχεδίου μας. Αυτή τη στιγμή βεβαίως και υπάρχουν 
συζητήσεις, βεβαίως και περιμένουμε τις απόψεις των 
λοιμωξιολόγων, βεβαίως εξετάζουμε κάθε πρωτόκολ-
λο ξεχωριστά, όμως δεν είναι ώρα βιασύνης. Αυτό που 
είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όλα θα γίνουν, αλλά θα 
γίνουν όπως πρέπει και την ώρα που πρέπει».

Αδίκως ανησύχησε. Ο Τσιόδρας ήταν από μικρός… 
διαβαστερός. Είχε δει τι αποφάσισε την προηγούμενη 
μέρα η Κομισιόν: όχι τεστ στους τουρίστες, όχι κενή 
θέση στα αεροπλάνα. Ατάραχος, αποδομεί τα δικά 
του επιχειρήματα για την υποχρεωτικότητα του τεστ 
στους τουρίστες, που τη θεωρούσε πρώτο κανόνα για 
την επανέναρξη της τουριστικής κίνησης:

«Νομίζω ότι το βασικότερο από όλα είναι η τήρη-
ση των μέτρων υγιεινής, επαγρύπνηση για την υγεία 
μας μπροστά σε έναν άγνωστο, σιωπηλό και ύπουλο 
εχθρό, που μπορεί να τον ελέγξεις ας πούμε μια ή 
δυο μέρες πριν ταξιδέψεις, αλλά να τον επωάσεις και 
να τον εμφανίσεις ακριβώς την ώρα που ταξιδεύεις. 
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, οποιαδήποτε συζήτηση για 
εργαστηριακό έλεγχο είναι λίγο δύσκολη και είναι 
πάρα πολύ δύσκολο να μπουν και σαφή κριτήρια. 
Αυτό που με σιγουριά ξέρουμε, είναι ότι όταν έχεις 
συμπτώματα και κάνεις τον έλεγχο θα βρεις τον ιό 
και καμιά φορά, ελέγχοντας τις επαφές, θα τον βρεις 
και σε ανθρώπους που δεν έχουν συμπτώματα ή δεν 
έχουν εμφανίσει ακόμα συμπτώματα. Αρα, αρχίζει και 
συζητείται όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα για το χώρο 
των διεθνών ταξιδιών, η υποχρεωτική χρήση μάσκας»!

Ο άνθρωπος που για τους τουρίστες έλεγε, πρώτα 
το τεστ, μετά τα μέτρα υγιεινής (και αποστάσεις στα 
αεροπλάνα, φυσικά) και μετά να μην κινδυνέψουν οι 
ηλικιωμένοι μας στα χωριά, κατέληξε σε μια απλή 
χρήση μάσκας! Αλλαξε τις απόψεις του μέσα σε δυο 
μέρες, χωρίς να έχει μεσολαβήσει κανένα επιστημο-
νικό δεδομένο. Μεσολάβησε μόνο η απόφαση της 
Κομισιόν.

Βάλτε, λοιπόν, το χέρι στην καρδιά και πείτε μας: 
εμπιστεύεστε αυτόν τον μάνατζερ με δορά λοιμω-
ξιολόγου;

Αδιάφοροι ή συνένοχοι;
Ακούνε οι δημοσιογράφοι τον υφυπουργό Κοντοζαμάνη 

να δηλώνει στις 15 του Μάη: «Οι οδηγίες αυτές είναι σαφείς. 
Εφόσον είναι προγραμματισμένο τακτικό χειρουργείο το 
οποίο χρήζει ολικής αναισθησίας, τότε θα πρέπει να γίνεται η 
διενέργεια του τεστ. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ελάχιστες 
περιπτώσεις όπου πρέπει να προηγείται το τεστ πριν κάποιος 
κάνει κάποια ιατρική πράξη είτε σε δημόσια, είτε σε ιδιωτική 
δομή. (…) Οπως είπα, αυτή τη στιγμή μόνο εφόσον έχουμε 
τακτικό χειρουργείο που έχουμε ολική αναισθησία».

Και δεν παρεμβαίνει κανένας τους να υπενθυμίσει στον 
υφυπουργό αυτά που ο ίδιος έλεγε πριν από μερικές μέρες, 
στις 5 Μάη: ««Εχουμε δώσει οδηγίες προς τα νοσοκομεία, 
και τα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία, έτσι ώστε κατά 
την διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου, πριν γίνει ένα 
τακτικό χειρουργείο, διότι βρισκόμαστε σε φάση που έχουν 
ξεκινήσει να επαναλειτουργούν τα τακτικά χειρουργεία 
που είχαν διακοπεί την προηγούμενη περίοδο, να γίνεται 
η διεξαγωγή του τεστ». Και να ρωτήσουνκαι τον Τσιόδρα, ο 
οποίος έλεγε την ίδια μέρα, ότι τεστ θα γίνεται σε όποιον 
μπαίνει σε νοσοκομείο, ακόμα και στους ασυμπτωματικούς: 
««Αφορούν ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν στο νοσοκομείο, 
άνθρωποι οι οποίοι είναι επαφές ανθρώπων οι οποίοι πρέπει 
να επιστρέψουν στο νοσοκομείο για να εργαστούν, αφορούν 
ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε ευαίσθητους χώρους ή 
εισάγονται σε ευαίσθητους χώρους, όπως μια Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας, μια Μονάδα μεταμοσχευμένων, καρκινο-
παθείς οι οποίοι υποφέρουν από κακοήθεια και πρέπει να 
αρχίσουν τη χημειοθεραπεία τους, την ακτινοθεραπεία τους. 
Τέτοιες κατηγορίες ανθρώπων αφορούν τα ασυμπτωματικά 
τεστ».

Δε θυμούνταν οι δημοσιογράφοι τι δήλωναν οι αρμόδιοι 
για τα τεστ στα νοσοκομεία (ότι θα γίνονται προληπτικά 
σε όλους, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και ασθενείς) και 
πώς έκαναν την κωλοτούμπα (μόνο σε ασθενείς που θα 
χειρουργηθούν με ολική αναισθησία); Δύσκολο να το πι-
στέψουμε. Αν δεν το θυμούνταν, τότε κάνουν τη δουλειά 
τους με πλήρη αδιαφορία για τον έλεγχο της εξουσίας. Αν 
το θυμούνταν και δε μίλησαν, είναι κανονικά παπαγαλάκια. 
Ας διαλέξουν ποιος χαρακτηρισμός τους ταιριάζει.

Το κυριότερο: το κράτος στηρίζει 
την κεφαλαιοκρατία, αλλάζοντας την 
εργατική νομοθεσία, ώστε να τους δώσει 
τη δυνατότητα ν' αυξήσουν το βαθμό 
εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης, 
που αποτελεί τον πρωταρχικό όρο της 
καπιταλιστικής πολιτικής οικονομίας. 
Ολα δικά τους, δηλαδή: και οικονομική 
βοήθεια (άμεση και έμμεση) από το κράτος 
και αλλαγή της εργατικής νομοθεσίας 
προς όφελός τους, με τη βία του κράτους 
(εκτός από τη φυσική βία των μηχανισμών 
καταστολής του κράτους, υπάρχει και η 
θεσμική βία).

Τι ανήγγειλαν ο Μητσοτάκης και οι 
υπουργοί του την περασμένη Τετάρτη; Τη 
μονιμοποίηση των αντεργατικών μέτρων 
που αποφάσισαν και εφάρμοσαν την 
περίοδο της καραντίνας. Ο καπιταλιστής 
έχει τη δυνατότητα να απολύσει τον 
εργαζόμενο ή να τον βάλει να δουλεύει 
με το νέο «εκ περιτροπής» σύστημα, 
πληρώνοντάς του το μισό μισθό. Θα 
βάζει και το κράτος ένα 30% και τέρμα. 
Ο εργαζόμενος θα υποστεί μείωση του 
μισθού του κατά 20%. Μιλάμε για τεράστια 
μείωση. Και βέβαια, οι εργαζόμενοι 
ξέρουν πολύ καλά πως θα εκμεταλλευτούν 
οι καπιταλιστές αυτή την ευκαιρία, 
απασχολώντας τους εργαζόμενους πολύ 
περισσότερο από το μισό χρόνο, χωρίς 
φυσικά να τους πληρώνουν. Η αυθαιρεσία 

της καπιταλιστικής εργοδοσίας, που έτσι 
κι αλλιώς υπήρχε και απογειώθηκε με τις 
αντεργατικές ανατροπές της μνημονιακής 
περιόδου, αποκτά περισσότερες ευκαιρίες.

Το πιο εύκολο πράγμα είναι να μιλήσει 
κανείς για την ανάγκη αγωνιστικής 
απάντησης στην πανδημία των 
καπιταλιστικών μέτρων. Με ποιους 
όρους; Υπό την ηγεσία της πουλημένης 
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας; 
Εχοντας από καιρό πιάσει πάτο, η 
ΓΣΕΕ το μόνο που βρήκε να πει είναι 
ότι «το τίμημα για τους εργαζόμενους 
φαίνεται δυσανάλογο»! Και να ζητήσει 
«τη λήψη νέων επιπλέον παρεμβάσεων 
για να καλυφθούν οι εργαζόμενοι, με 
παράλληλη εντατικοποίηση των ελέγχων 
για να αντιμετωπιστεί η εργοδοτική 
παραβατικότητα και η καταστρατήγηση 
εργασιακών δικαιωμάτων»!

Για να υπάρξει η αναγκαία ταξική 
αντίσταση στη λαίλαπα των νέων 
αντεργατικών μέτρων, που προστίθενται 
στο μνημονιακό καθεστώς που 
εξακολουθεί να ισχύει στην ολότητά του, 
πρέπει να υπάρξει ΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. 
Χωρίς αυτήν, θα υπάρξει -το πολύ- ένας 
νέος γύρος άσφαιρων κινητοποιήσεων, οι 
οποίες το περισσότερο που μπορούν να 
καταφέρουν είναι να φθείρουν πολιτικά την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το έχουμε ξαναδεί 
το έργο.

Και ανασφαλείς και με πιο έντονη 
φτωχοποίηση
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Η Super League αποφάσισε τη Δευτέρα 
18/5 την επανέναρξη της αγωνιστικής 

δράσης και το Σαββατοκύριακο 6-7/6 αναμέ-
νεται η μπάλα να κυλήσει στο χορτάρι. Στην 
αθλητική επικαιρότητα, όμως, κυριαρχούν μη 
αγωνιστικά θέματα, αφού οι επιχειρηματικές 
κόντρες με φόντο το ποδόσφαιρο συνεχίζο-
νται με αμείωτη ένταση. Στα νέα επεισόδια 
έχουμε την εμπλοκή της κυβέρνησης, την 
επανεμφάνιση του Μελισσανίδη, νέες ποι-
νικές διώξεις σε βάρος του Μαρινάκη και 
συλλήψεις οπαδών του Ολυμπιακού για το 
θέμα με τις αφίσες στοχοποίησης δημοσι-
ογράφων.

Θα ξεκινήσουμε με τον υφυπουργό Αθλη-
τισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος δήλωσε 
ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να μεταθέσει 
τις εκλογές στις αθλητικές Ομοσπονδίες 
για το φθινόπωρο. Η αλλαγή ημερομηνίας, 
σύμφωνα με τον Αυγενάκη, κρίθηκε σκόπι-
μη για να υπάρχει χρόνος προκειμένου να 
ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι για τα προ-
βλεπόμενα (όρια ηλικίας για υποψηφιότητα, 
χρόνος θητείας κτλ.) και να προετοιμάσουν 
χωρίς πίεση χρόνου την εκλογική διαδικα-
σία. Η δήλωση Αυγενάκη είχε ως αποτέ-
λεσμα θύελλα αντιδράσεων και ανέβασε 
στα «κάγκελα» ΕΠΟ και ΑΕΚ. Κυβέρνηση, 
ΦΙΦΑ, ΟΥΕΦΑ και ΕΠΟ είχαν συμφωνήσει 
οι εκλογές στην Ομοσπονδία να γίνουν το 
καλοκαίρι και πριν από την έναρξη του νέου 
πρωταθλήματος και η αθέτηση της συμφω-
νίας από την πλευρά της κυβέρνησης ερμη-
νεύεται ως προσπάθεια να ικανοποιήσει τις 
απαιτήσεις του Μαρινάκη. 

Την άποψη αυτή ενισχύει και η φιλολο-
γία για αλλαγή του εκλογικού συστήματος, 
προκειμένου να ψηφίσουν τα σωματεία 
και όχι οι Ενώσεις. Είναι κοινό μυστικό ότι 
εφόσον οι εκλογές γίνουν με το σημερινό 
εκλογικό σύστημα, θα κυριαρχήσει η πλευρά 
Μελισσανίδη και η νέα διοίκηση της ΕΠΟ 
δε θα είναι αρεστή στους ερυθρόλευκους. 
Ο Σαββίδης, το προηγούμενο διάστημα, 
ενεργώντας έξυπνα, αποφάσισε να αφήσει 
τον Μελισσανίδη να παίζει μόνος του (είναι 
σίγουρο ότι στο παρασκήνιο τα έχουν βρει 
και για το λόγο αυτό η σημερινή διοίκηση 
της ΕΠΟ αβαντάρει ανοιχτά τον ισχυρό 
άντρα της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ) και να μη 
δημιουργήσει τριβές με την εμπλοκή του. 
Με τη συγκεκριμένη τακτική κατάφερε να 
έχει λόγο στις εξελίξεις, να οξύνει την αντι-
παράθεση Μελισσανίδη - Μαρινάκη και το 
κυριότερο να μην επιτρέψει στον Μαρινάκη 
να «αλώσει» την ΕΠΟ. 

Η τροπολογία που αναμένεται από την κυ-
βέρνηση είναι πιθανό να ανατρέψει αυτόν 
το σχεδιασμό, αφού ο Μαρινάκης κερδίζει 
χρόνο για διαβουλεύσεις με τους «ανιδιο-
τελείς εργάτες» του ελληνικού επαγγελμα-
τικού ποδοσφαίρου και ταυτόχρονα ελπίζει 
σε αλλαγή του εκλογικού συστήματος και 
διεύρυνση των ψηφοφόρων για να «ανακα-
τέψει» την τράπουλα. Οι ερυθρόλευκοι, από 
τη στιγμή που έχασαν την κυριαρχία, αρχικά 
στις Ενώσεις και στη συνέχεια στην ΕΠΟ, 
έπαθαν κρίση δημοκρατικότητας και ζητούν 
να αλλάξει το αναχρονιστικό εκλογικό σύ-
στημα και να ψηφίζουν όλα τα σωματεία 
(υπολογίζονται σε 2.599, σύμφωνα με τη λί-
στα που έστειλε η ΕΠΟ στη ΓΓΑ). Ελπίζοντας 
ότι με τη βοήθεια του Αυγενάκη (η ΓΓΑ μπο-
ρεί να βρει τρόπους για να «επιχορηγήσει» 
τα φιλικά της σωματεία) θα μπορέσουν να 
αλλάξουν τους σημερινούς συσχετισμούς. 

Η ΕΠΟ από την πρώτη στιγμή ενημέρωσε 
ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ για την υπαναχώρηση της 

κυβέρνησης στη συμφωνία για τις εκλογές. 
Υπάρχει, καταρχάς, η σχετική δήλωση από 
τον εκπρόσωπο των διεθνών Ομοσπονδιών, 
Χέρμπερτ Χούμπελ, που τόνισε ότι «η ΕΠΟ 
χειρίζεται τις υποθέσεις της ανεξάρτητα και 
ελεύθερα από οποιαδήποτε μορφή αθέμιτης 
πολιτικής παρέμβασης». Ο Χούμπελ ανέφε-
ρε ότι οι εκλογές της ΕΠΟ πρέπει να γίνουν 
όπως έχει συμφωνηθεί στα τέλη Ιούλη, για 
να μπορέσουν οι εμπειρογνώμονες της ΦΙ-
ΦΑ και της ΟΥΕΦΑ «να παρακολουθήσουν 
και να επιβλέψουν την εκλογική διαδικασία 
και τα διαδικαστικά θέματα, πριν από την 
ολοκλήρωση της εντολής τους». 

Εκτός από την ΕΠΟ, οργισμένη ήταν και 
η αντίδραση του Μελισσανίδη. Αρχικά, η 
Original έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνω-
ση εναντίον του Αυγενάκη, που τον χαρακτη-
ρίζει άνθρωπο χωρίς μπέσα και υπάλληλο 
των ερυθρόλευκων. Στη συνέχεια, φιλικές 
προς την ΑΕΚ ιστοσελίδες και εφημερίδες 
ανέφεραν  ότι ο Μελισσανίδης είναι έξαλ-
λος με τον Αυγενάκη, ότι δε θα τον ξανασυ-
ναντήσει, ότι τον θεωρεί «Φιλιππινέζα του 
Ολυμπιακού» και γι' αυτό θα του στείλει μια 
στολή οικιακής βοηθού (μια από τις ιστοσε-
λίδες έκανε «γκάλοπ» στους ΑΕΚτζήδες για 
το είδος της στολής!). 

Υπάρχουν δυο ακόμη θέματα της επικαι-
ρότητας που συνδέονται έμμεσα ή άμεσα 
με τις εξελίξεις στο επαγγελματικό ποδό-
σφαιρο. Οι μπάτσοι, μετά από έλεγχο στην 
Αργυρούπολη, βρήκαν στο αυτοκίνητο που 
επέβαιναν τρεις οπαδοί του Ολυμπιακού 
220 αφίσες όμοιες με αυτές που είχαν 
κολληθεί στον Πειραιά και στοχοποιούσαν 
τον νομικό σύμβουλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Τάκη 
Μπαλτάκο και τέσσερις δημοσιογράφους 
που είναι φιλικά προσκείμενοι στον ΠΑΟΚ 
και ασχολούνται με θέματα που αφορούν τις 
επιχειρηματικές, τις ποδοσφαιρικές και τις 
λοιπές δραστηριότητες του Μαρινάκη. Με-
τά την προσαγωγή τους, οι τέσσερις νεαροί 
(δυο από τους οποίους είναι οργανωμένοι 
οπαδοί του Ολυμπιακού και ο ένας είχε κα-
τηγορηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε 
οπαδικά επεισόδια), αφέθηκαν ελεύθεροι, 
αφού η κατοχή των αφισών δεν είναι αδί-
κημα. Οι μπάτσοι προσπαθούν να βρουν 
στοιχεία που να τους συνδέουν με την αφι-
σοκόλληση της συγκεκριμένης αφίσας στην 
περιοχή του Πειραιά. 

Αν και είναι πολύ δύσκολο να αποδειχτεί 
ότι οι συγκεκριμένοι οπαδοί του Ολυμπια-
κού συμμετείχαν στην αφισοκόλληση, επι-
κοινωνιακά ο Μαρινάκης και η ερυθρόλευκη 
ΠΑΕ δέχτηκαν ένα πλήγμα, αφού άπαντες 
θεωρούν δεδομένο ότι βρίσκονται πίσω από 
την αφισοκόλληση και τη διαπόμπευση των 
δημοσιογράφων και του Μπαλτάκου. Στα 
αθλητικά στέκια θεωρείται επίσης δεδομέ-
νο ότι κάποιος «έδωσε» τους οπαδούς και 
πως ο «τυχαίος» έλεγχος, σύμφωνα με την 
αστυνομία, μόνο τυχαίος δεν ήταν. 

Θα κλείσουμε με τη νέα ποινική δίωξη που 
ασκήθηκε σε βάρος του Μαρινάκη, για ηθική 
αυτουργία στις πράξεις των υπαλλήλων του, 
οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομη βία 
σε βάρος δημοσιογράφου. Η δίωξη είναι σε 
βαθμό πλημμελήματος και αφορά καταγ-
γελία του δημοσιογράφου Πάρη Κουρτζί-
δη, σύμφωνα με την οποία πέντε μπράβοι 
του Μαρινάκη του άσκησαν βία για να τους 
ακολουθήσει στην εφημερίδα του εκδότη 
Πίκουλα (είναι κι αυτός κατηγορούμενος 
για συνέργεια), προκειμένου να γράψει και 
να αναρτήσει κείμενο επανόρθωσης και 
να ζητήσει συγγνώμη για δημοσίευμά του 

που αφορούσε τον Μαρινάκη. Το περιστα-
τικό έγινε στις 15 Μάρτη του 2018 έξω από 
το ξενοδοχείο Hilton και κατά τη διάρκεια 
της έρευνας έγινε άρση του τηλεφωνικού 
απόρρητου με δικαστική συνδρομή από την 
Αγγλία, για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν επα-
φές του Μαρινάκη με τους μπράβους του. 

Αν και η συγκεκριμένη δίωξη δε σχετίζε-
ται άμεσα με το ποδόσφαιρο, είναι αντικεί-
μενο συζήτησης στα αθλητικά στέκια. Το 
τελευταίο χρονικό διάστημα, ο Μαρινάκης 
έχει ανοιχτές δικαστικές υποχρεώσεις για 
υποθέσεις που μια σημαντική μερίδα των 
φιλάθλων θεωρούσε ότι δεν είχαν νομική 
βάση και θα έμπαιναν στο αρχείο. Κάποιοι 
θεωρούν ότι έχει χάσει την «κάλυψη» από 
την κυβέρνηση, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν 
ότι ο ίδιος ο Μαρινάκης επέλεξε να τις «κλεί-
σει» υπέρ του και με δικαστική βούλα, θεω-
ρώντας ότι θα έχει τις κατάλληλες αβάντες 
από την κυβέρνηση. 

Η στήλη δεν έχει πρόθεση να μπει στη 
σχετική σεναριολογία. Δεν υπάρχει λόγος 
«να ψάξουμε γωνία στο δεκάρικο», που λέει 
και η λαϊκή ρήση. Αναφερόμαστε στη συγκε-
κριμένη παράμετρο γιατί είναι δεδομένο 
ότι οι δυνατότητες ελιγμών του Μαρινάκη, 
όντας «φορτωμένος» με τόσες εκκρεμότη-
τες και έχοντας απέναντί του Σαββίδη και 
Μελισσανίδη, περιορίζονται αισθητά. Ολα 
δείχνουν ότι ο πόλεμος των καπιταλιστών 
στο χώρο του ποδοσφαίρου θα συνεχιστεί 
σε υψηλούς τόνους, τουλάχιστον μέχρι τις 
εκλογές της ΕΠΟ. H κυβέρνηση Μητσοτάκη 
έμεινε σταθερή στη γραμμή ουδετερότητας 
και αναγκάστηκε να εμπλακεί στη διαμάχη 
μόνο όταν η κατάσταση έφτασε στα όρια. 
Με την (ν)τροπολογία Γεραπετρίτη αποφά-
σισε να σώσει τον ΠΑΟΚ, εκτιμώντας ότι η 
κατάσταση στη βόρεια Ελλάδα θα ξεφύγει.  
Στη συνέχεια, επανήλθε στην «ουδετερότη-
τα» και μένει να δούμε αν η δήλωση Αυγενά-
κη για τη μετάθεση των εκλογών στην ΕΠΟ 
είναι κυβερνητική πολιτική ή προσωπική 
του πρωτοβουλία. Αν ο Αυγενάκης έχει το 
πράσινο φως από τον Κούλη, έχουμε νέα 
δεδομένα και από την πολιτική της ουδε-
τερότητα θα περάσουμε στη στήριξη της 
ερυθρόλευκης πλευράς με την κατάσταση 
να αλλάζει άρδην.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ1. Τα ΜΜΕ του Μαρινάκη έχουν ανα-

λάβει να αποδομήσουν τον Μελισσανίδη 
και να υπερασπιστούν τον Αυγενάκη. Τα δη-
μοσιεύματα είναι παρόμοια και αναφέρουν 
αναλυτικά τα «κατορθώματα» του Γατού-
λη (εξαγορά ΟΠΑΠ, αλλαγή νόμου για το 
ασυμβίβαστο κατοχής μετοχών σε ΠΑΕ και 
στοιχηματική εταιρία, προνομιακές σχέσεις 
με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υπόθεση Aegean 
και εμπλοκή με Αμερικάνους, εξαγορά ΟΔΙΕ 
από τον ΟΠΑΠ, αβάντες για να γίνει το γή-
πεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στη νο-
μοθεσία και στη θέληση των κατοίκων και 
της δημοτικής αρχής κ.ά.). Καταλήγουν στο 
ότι πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια κυβέρ-
νηση που να του βάλει φρένο. Το προηγού-
μενο διάστημα, ο Μαρινάκης προσπάθησε 
να σπάσει τη συμφωνία ΑΕΚ - ΠΑΟΚ στην 
ΕΠΟ, όμως όλα δείχνουν ότι δεν τα κατά-
φερε και τώρα τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. 
Είναι φανερό ότι ο Μαρινάκης έχει ανησυ-
χήσει από τη δραστηριοποίηση του Μελισ-
σανίδη και θυμίζοντας τις «κολεγιές» του με 
το ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθεί να απευθυνθεί στο 
«σκληρό» πυρήνα της Δεξιάς και να ξυπνή-
σει τα αντί-ΣΥΡΙΖΑ αντανακλαστικά της 
παράταξης για να τον σταματήσει.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Ψάχνοντας γωνία στο δεκάρικοΔύο χιλιάδες είκοσι
δεν έχει τέλος η ύπνωση;

Αίρονται σιγά-σιγά τα μέτρα, βγαίνουν από τις φωλιές τους 
ευπαθείς και απαθείς τυφλοπόντικες και άλλα τρωκτικά, ερ-
πετά, πουλιά και πουλάκια, ενοχλητικά και μη έντομα, αλλά τα 
κορίτσια-χορηγοί της στήλης δεν λένε να ξεμυτίσουν και να 
πιάσουν δουλειά, στερώντας μας πολύτιμο υλικό τόσο καιρό 
τώρα. Γιατί τόσος φόβος;

Ν' ανοίξουν τα κλειστά καφέ, ν' ανοίξουν τα μπαράκια
και τα εστιατόρια, τα κλαμπ και οι ταβέρνες

να πάμε όσο προλάβουμε δήθεν τηρώντας μέτρα
να πάρουμε ανάσα μια πριν μας ξαναμαντρώσουν.

Είναι κι αυτή μια κάποια απασχόληση (up asshole εισί) κι ας 
μην έχει κανένα απολύτως νόημα. Για τα σκέρτσα Σκέρτσου 
ο λόγος.

«Δεν έφταιγεν ο ίδιος, τόσος ήτανε / η εποχή, τα βάρη, οι 
συνθήκες / κι άλλοι την πάθανε που τότε είπαν το ναι / και δεν 
ακούσανε των παλιών τις υποθήκες. / Τάχα η θέλησή σου λίγη 
/ τάχα ο πόνος σου μεγάλος / η ζημιά ήτανε στο ζύγι / πάντα 
φταίει κάποιος άλλος. / Καλά-καλά ποιο είναι το κέρδος, ποια 
η ζημιά / ποιος να το πει δεν ξέρει / το βέβαιο ήτανε πως κάτι 
δεν πήγε καλά / δεν έφτασε όπου ονειρεύτηκε το χέρι. / Δεν 
έφταιγεν ο ίδιος, τόσος ήτανε / κι οι άνθρωποι γεμάτοι είναι 
τώρα απαιτήσεις / αφού σήμερα δε θα ‘λεγε το ίδιο το ναι / 
τώρα περίσσεψαν η σύνεση και η κρίση» (Μανόλης Αναγνω-
στάκης).

Αυτές οι κακοήθεις παρά των κομμουνιστών διαδόσεις 
διά δόσεις και καταστροφολογίες, πρέπει κάποια στιγμή να 
σταματήσουν. Αφού μας είπαν ότι με την πανδημία βρέθηκε 
ευκαιρία να διαλυθούν τα εργασιακά (μα γίνεται να διαλυθεί 
κάτι διαλυμένο;), αφού είπαν τόσα και τόσα βλέποντας παντού 
κακές προθέσεις από τον άμωμο και πάνσεπτο καπιταλισμό, 
τώρα χύνουν το αντικοινωνικό και αντικανονικό (ενάντια στην 
κανονικότητα) δηλητήριό τους λέγοντας πως η πανδημία έγινε 
ευκαιρία και για περιστολή των μη οργανωμένων παραλιών.

Τρία πουλάκια κάθονται δυο μέτρα το ένα απ' τ' άλλο
και με τις μάσκες τραγουδούν πικρά και λυπημένα.

Το 'να τηράει στα ζερβά και στα δεξά το άλλο
το τρίτο στην Ομόνοια τηράει και σκυλοβρίζει.

Εντάξει, κάποιοι επαναστάτες και «επαναστάτες» στρογ-
γυλοκάθισαν στις δάφνες ή στις πολυθρόνες τους και έγιναν 
εθελοντές αρθρογράφοι στο facebook που έχει και ευάριθμο 
αναγνωστικό κοινό. Και επιδίδονται σε έναν ανούσιο, λυπηρό 
όσο και γελοίο αγώνα για το ποιος θα γράψει το καλύτερο, 
επαναστατικότερο ή πιο σπαραξικάρδιο κείμενο, στοχεύοντας 
στο θυμικό και στη συγκίνηση όπως ακριβώς και τα Μ.Μ.Ε. 
(Masturbation Media Emesis). Οι άλλοι όμως που εξακολου-
θούν να θέλουν την ανατροπή, γιατί εξακολουθούν να ανα-
τρέπουν τα «θέλω» τους;

«Μια μεγάλη αράχνη σ’ ένα παλιό σπίτι είχε απλώσει έναν 
όμορφο ιστό για να πιάσει μύγες. Κάθε φορά που μια μύγα 
προσγειωνόταν και πιανόταν στον ιστό της η αράχνη την έτρω-
γε, ώστε η επόμενη μύγα να έχει την εντύπωση πως ο ιστός 
είναι ένα ήσυχο και τερπνό λιμανάκι. Ωστόσο μια μέρα, μια 
αρκετά ευφυής μύγα βούιζε ώρα πάνω από τον ιστό χωρίς να 
προσγειώνεται, οπότε παρουσιάστηκε η αράχνη και της είπε 
“κατέβα κι έλα να καθίσεις“. Η μύγα όμως ήταν πιο πονηρή 
από την αράχνη και της είπε: “Δεν πηγαίνω πουθενά όταν δεν 
βλέπω άλλες μύγες. Και σ’ αυτό το σπίτι δεν βλέπω άλλες“. 
Συνέχισε λοιπόν να πετάει κι έφτασε σ’ ένα σημείο όπου είχαν 
συγκεντρωθεί πολλές, πάρα πολλές μύγες. Αμέσως θέλησε 
να πάει κοντά τους, όταν πέρασε από εκεί μουγκρίζοντας μια 
μέλισσα και της είπε: “Πρόσεχε ηλίθια, είναι μυγόχαρτο! Οι 
μύγες έχουν πέσει όλες στην παγίδα“. “Ανοησίες” είπε η μύγα, 
“αυτές χορεύουν“. Κι αμέσως κάθισε στο μυγόχαρτο σαν όλες 
τις άλλες. Συμπέρασμα: Μην εμπιστεύεσαι τις πλειοψηφίες. 
Αλλά ούτε και κανέναν άλλο» (James Thurber).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά
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> Το σταθερό όνειδος του 
Αδώνιδος.

> Το μητσοτάκι.

> Το τσιόδρα.

> Τον μπιπ!-μπιπ!

> …σας.

> Το συνεχιζόμενο (εγκληματι-
κό) άνοιγμα των σχολείων.

> Το κόψιμο του επιδόματος 
ανέργων.

> Η σταθερά αντεργατική (χω-
ρίς απάντηση…) πολιτική των 
κούληδων του κεφαλαίου.

> Οι άλλοι κούληδες του κεφα-
λαίου έχουν επιμεριστεί τους 
ρόλους εντός του πλαισίου του 
(αστικού) κοινοβουλευτικού 
(και μη) συστήματος.

> Η ανάγκη για προγραμματι-
κές ανάσες.

> Το απαιτούν οι καιροί.

> Για διάβασμα: «Κράτος και 
επανάσταση», «Υλισμός και 
εμπειριοκριτικισμός».

> «Διαφωνούν οι πολίτες με 
το άνοιγμα των δημοτικών» - 
efsyn.gr, 19.5.2020. Απόκκλιση 
από την κανονικότητα;

> Το προμοτάρισμα του ΕΑΠ 
από τον Τύπο Μαρινάκη (Ελ-
ληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο).

> Και ξανά-μανά δημοσκοπή-
σεις.

>  Είπε το κούλι: «…στους 
επισκέπτες μας θα γίνονται 
δειγματοληπτικά τεστ και 
θα τηρούνται τα γενικά υγει-
ονομικά μας πρωτόκολλα 
(επισκέπτες=τουρίστες). Μίλη-
σε και για «υγειονομική ασπί-
δα σε κάθε τόπο φιλοξενίας». 
ΔΕΝ διευκρίνισε το πώς θα 
λειτουργήσει η ασπίδα στους 
ΔΕΔΟΜΕΝΟΥΣ τόπους (που 
εγκυμονούν κινδύνους ΚΥΡΙΑ 
για τους εργαζόμενους σε αυ-
τούς τους τόπους.

> Πάμε, δηλαδή, έτσι, μια ώρα 
χαλαρά, χωρίς πρόγραμμα, 
που θάλεγε και η Ρεζάν.

> Η ύφεση ΜΠΟΡΕΙ να μειω-
θεί, δήλωσε ο Σταϊκούρας και 
μεγάλωσε η μύτη του. 

> ΔΕΝ είναι έτσι, αν έτσι νο-
μίζετε…

> Φύκια για…

> Επιπλέον 2.981.000 άνεργοι 
στις ΗΠΑ από 2 μέχρι 9 Μάη 

τρέχοντος έτους (με βάση τις 
νέες αιτήσεις για κρατικό επί-
δομα ανεργίας). Το δικαίωμα 
στην εργασία και τι σημαίνει 
στη ναυαρχίδα του καπιταλι-
σμού.

>  Ο τίτλος από tanea.gr, 
19.5.2020: «Κοροναϊός: Αβοή-
θητοι οι ηλικιωμένοι στη Σου-
ηδία - τι πήγε λάθος». Ωστε 
«λάθος» η ανοσία αγέλης;

> Λάθος ή στυγνός υπολογι-
σμός;

> Γιατί το θέμα είναι ΠΟΙΟΙ 
(κοινωνικά-ταξικά) ηλικιωμένοι 
πλήρωσαν τη νύφη.

> Και συνεχίζουν να την πλη-
ρώνουν.

> Από το ίδιο μέσο (η γλώσσα 
των αρίστων): «…οι ιασθέντες» 
και: «Συνεχίζονται οι νίκες 
επί του κοροναϊού στην Ιτα-
λία - Μείωση κρουσμάτων και 
νεκρών»), tanea.gr, 17.5.2020. 
Στην πρεμούρα της να ανοίξει 
τις επιχειρήσεις η κυβέρνηση 
Κόντι ΔΕΝ ζήτησε την κα-
θοριστική γνωμοδότηση του 
υπουργείου Υγείας…

> «Οι αστυνομικοί για μια 
ακόμη φορά τήρησαν μια με-
τρημένη στάση και επιχείρη-
σαν να πείσουν το πλήθος να 
διαλυθεί», δήλωσε «ο Λώρενς 
Τέιλορ, αναπληρωτής διοικη-
τής της μητροπολιτικής αστυ-
νομίας» (Λονδίνο). Η εικόνα 
αδιάψευστος μάρτυρας του 
ΑΝΤΙΘΕΤΟΥ: τρεις μπάτσοι 
έχουν ρίξει διαδηλωτή στο 
δρόμο, ο ένας από δαύτους 
του πιέζει το κεφάλι με το 
γόνατο. Μετρημένη στάση, 

όντως… (Είδηση και φωτό από 
tanea.gr, 16.5.2020).

> Σε παραμελημένα γηροκο-
μεία στην Αγγλία και την Ου-
αλία οφείλεται ο θάνατος από 
τον νέο ιό 12.000 ενοίκων.

> Death plagues the working 
class.

> Μήπως να κάναμε ένεση… 
χλωρίνης; Ο Τρόμπας έκανε;

> Αυτό το «επεκτείνονται έως 
τον Σεπτέμβριο τα μέτρα στή-
ριξης της απασχόλησης και 
των ανέργων», πολλά «θα» δεν 
υπονοεί; (tovima.gr).

> Την φουσκώνει (σε σημείο… 
παραμυθιού) ο Α. Καρακούσης 
(tovima.gr, 20.5.2020) την επί-
δραση της τωρινής «υγειονομι-
κής» κρίσης.

> Ο καπιταλιστής ενάντια σε 
καπιταλιστή: «Θα αφήσουν 
ξανά τον τίγρη να μοιράζει 
ποδιές ή επιτέλους θα του 
στείλουν καμιά σαλιάρα να 
φορέσει; (tovima.gr, 19.5.2020). 
Μαρινάκης εναντίον Μελισσα-
λίδη στο πλαίσιο του «υγιούς» 
καπιταλιστικού ανταγωνισμού 
στον αθλητισμό.

> Ιδού και ο «νέος πατριωτι-
σμός» - tovima.gr, 19.5.2020. 
Aρης Ραβανός: «Ο νέος πατρι-
ωτισμός, το νόμιμο και το μη 
ηθικό». Κι άλλοι (μ)πατριώτες…
16.000 δικαστικές αγωγές 
κατά της Johnson & Johnson, 
λόγω της πρόκλησης καρκίνου 
από τη χρήση του προϊόντος 
της Baby Powder.

> Δεν ορρωδούν προ ουδενός.

> Κέρδος. Κι άλλο κέρδος.

> Το μέγιστο κέρδος είναι το 
κριτήριο της αγνότητας των 
προϊόντων τους.

> Το μέγιστο και βάλε.

> Στην πόλη Σουλάν της Κίνας, 
όπου χτυπάει ξανά ο κορωνο-
ϊός, δεσπόζει το άγαλμα του 
Μάο…

> «Στην ομάδα που συνέτα-
ξε τον οδηγό (σ.σ. του ΕΦΕΤ 
για την εστίαση) συμμετεί-
χαν, εκτός από στελέχη του 
ΕΦΕΤ, επιστήμονες από τον 
ακαδημαϊκό χώρο καθώς και 
ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΛΗ ΤΩΝ 
ΑΝΩΤΕΡΩ ΦΟΡΕΩΝ (σ.σ. 
αυτοί οι φορείς είναι τα συνδι-
κάτα των καπιταλιστών, ΣΕΒΤ 
και ΕΠΟΕΣ, στην εστίαση και 
τα τρόφιμα)» - υπογραμμίσεις 
δικές μας. Συμπέρασμα: όλοι 
οι καλοί χωράνε…

> «Θωρακίσαμε τη δημόσια 
υγεία», δήλωσε το κούλι. Πώς;

> Με τις απολύσεις επίκουρων 
γιατρών;

> Με τη μη χρήση μοριακών 
τεστ;

> Με την ατομική επιβάρυνση 
για αντισηπτικά, γάντια, μά-
σκες;

> Μη χέ…!

> «Η παροχή ρευστότητας» 
10 δισ. γνωρίζουμε καλά ότι 
θέλει να… τονώσει τους καπι-
ταλιστές.

> Μας μπέρδεψε η kathimerini.
gr: στο ένα δημοσίευμα «Σωσί-
βιο 10+7 δισ. ευρώ στην οικο-
νομία». Σταύρος Παπαντωνίου, 
στο άλλο: «Παρέμβαση 24 δισ. 
για την επανεκκίνηση της οικο-
νομίας».

> Πάντως πιάνουν τόπο τα 20 
εκατ. ευρώ στα μίντια…

> Σε 24 ώρες 106.000 κρού-
σματα του νέου ιού (ΠΟΥ).

> Το κείμενο δέον να διαβα-
στεί προσεχτικά: «Ενδείξεις ότι 
τα παιδιά δεν μεταδίδουν τον 
ιό» και «Τα παιδιά, μάλλον, δεν 
μεταδίδουν τον κορωνοϊό στο 
κοινωνικό τους περιβάλλον». 
Από την kathimerini.gr. Η (βρε-
τανή) λοιμωξιολόγος είναι σα-
φέστατη: «μπορεί». Ομως το… 
καλό σάιτ βιάζεται να στηρίξει 
την απόφαση των κούληδων να 
ανοίξουν τα σχολεία.

Βασίλης

Ο κορωνοϊός σκοτώνει/ και μου λεν σφίξε κι άλλο τη ζώνη

Και σφίγγω το ζωνάρι/ μέχρι να σκεφτώ και να δράσω κι ο διάολος να τους πάρει

Αυξάνεται η καταστολή

Εξαφανίστηκε ο κορωναϊός από τους πηχιαίους τίτλους των αστοφυλλάδων
(20 μύρια είναι αυτά…)

  Dixi et salvavi animam meam

u H αφισέτα έχει κολληθεί στη Θεσσαλονίκη. Κρίνοντας από 
διαφορετικές (αλλά ίδιας θεματικής) αφισέτες με την ίδια 
υπογραφή («αγανάκτηση - χωρίς κανόνα») και με συνθήματα 
όπως «Οχι στο πραξικόπημα του κεφαλαίου - Κάτω η χούντα 
του κράτους» κτλ., δεν έχουμε να κάνουμε με τους γνωστούς 
«ψεκασμένους», αλλά με κάτι αντιεξουσιαστικό. Περισσότε-
ρες πληροφορίες δεν έχουμε και δεν έχουν και σημασία, γιατί 
εκείνο που ενδιαφέρει είναι το μήνυμα, όχι ο αποστολέας.
Υπάρχουν οι «ψεκασμένοι» συνωμοσιολόγοι (αυτοί που πι-
στεύουν ότι με τα εμβόλια βάζουν στους ανθρώπους τσιπάκι 
του 666!), υπάρχουν και οι αντικατασταλτικοί. Και οι μεν και οι 
δε, μολονότι εκκινούν από διαφορετικές αφετηρίες και έχουν 
διαφορετικές προθέσεις, αντλούν επιχειρήματα από την ίδια 
δεξαμενή. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή η δεξαμενή έχει 
μέσα μόνο επιστημονική στρεψοδικία και σενάρια συνωμο-
σίας. Δε θα μπορούσε να έχει τίποτ' άλλο, από τη στιγμή που 
υποστηρίζει τον απόλυτο ανορθολογισμό: ότι η καραντίνα δεν 
ήταν απαραίτητη, αλλά επιβλήθηκε χωρίς λόγο. Απαξ και ξε-
κινάς απ' αυτό, μετά το πηγαίνεις όπου θέλεις. Αλλος το πάει 
στον εξαποδώ και άλλος στο αστυνομικό κράτος.
Προσέξτε το ζήτημα που εγείρει η αφισέτα. Στηρίζεται στην 
πλήρη διαστρέβλωση αυτών που είπε ο Τσιόδρας. Και το λέμε 
εμείς που όχι μόνο δεν έχουμε χαριστεί στον Τσιόδρα, αλλά 
αντίθετα τον έχουμε «ξεσκίσει». Οχι γι' αυτά που του καταλο-
γίζει η αφίσα, αλλά για τα ουσιαστικά και πολύ σοβαρά ζητή-
ματα της αντιμετώπισης της πανδημίας.
Θέλοντας να αποσείσει κάθε κατηγορία για υποεκτίμηση 
των θανάτων, που ακούστηκε για τις κυβερνήσεις σε πολλές 
χώρες (Βρετανία, Γαλλία, Σουηδία), ο Τσιόδρας είπε πως κα-
τέγραψαν και θανάτους που ήταν «με» και όχι «από COVID». 
Αυτό βέβαια θυμίζει το γνωστό λογοπαίγνιο με το αυγό και 
την κότα, όμως δε θα μείνουμε σ' αυτό, γιατί στην Ελλάδα δεν 
έχει πρακτική σημασία. Δοκίμασαν στην Ιταλία, κάποια στιγμή 
στην αρχή, να κάνουν αυτό το διαχωρισμό, με στόχο να υπο-
τιμήσουν τον κίνδυνο μέσω της υποεκτίμησης των θανάτων, 
όμως μετά ήταν τέτοιο το τσουνάμι που τα παράτησαν. Στην 
Ελλάδα, όμως, πόσοι θα μπορούσαν να είναι οι θάνατοι «με 
COVID»; Πέντε, δέκα; Δηλαδή, αν οι θάνατοι ήταν 140 «από 
COVID» και 10 «με COVID», θα άλλαζε τίποτα;
Οι θάνατοι έφτασαν αυτόν τον αριθμό με καραντίνα. Πόσοι 
θα ήταν χωρίς καραντίνα; Μερικές χιλιάδες ακόμα. Δείτε χώ-
ρες με πληθυσμό στο επίπεδο της Ελλάδας, όπως η Σουηδία, 
και θα καταλάβετε τι εννοούμε. Αντί να κατηγορούμε τους 
«Τσιόδρηδες» ότι δεν πήραν έγκαιρα και αποφασιστικά μέτρα, 
ώστε να έχουμε λιγότερους θανάτους, τους κατηγορούν ότι… 
μέτρησαν περισσότερους από τους πραγματικούς θανάτους 
για να δικαιολογήσουν την καραντίνα!
Εδώ, πραγματικά, σηκώνει τα χέρια ψηλά, όχι η επιστήμη, 
αλλά η κοινή λογική. Για ποιο λόγο να θέλει την καραντίνα 
το αστικό κράτος; Για να βυθίσει την καπιταλιστική οικονομία 
σε μεγαλύτερη ύφεση; Και τώρα που έχει άρει τους περιορι-
σμούς στην κυκλοφορία (απαγόρευση δεν υπήρξε ποτέ, μην 
κοροϊδευόμαστε) και τρέχει να άρει το ένα μετά το άλλο τα 
μέτρα του lockdown (πριν την ώρα τους), αδιαφορώντας για 
τη δημόσια υγεία, τι πρέπει να κάνουμε; Να βγούμε και να 
βαράμε παλαμάκια στον Κούλη που το αποφάσισε και στον 
Τσιόδρα που το εισηγήθηκε;
Ξέρουμε πως όταν δεν έχεις μια συνεκτική πολιτική κατεύθυνση, 
ώστε να μπορείς να παρέμβεις συνολικά, σκοντάφτεις σε επιμέ-
ρους ζητήματα. Και στο τέλος μένεις μετέωρος. Κάποια πράγ-
ματα, όμως, έχουν ξεφύγει από τη συνήθη πολιτική αμηχανία.

οι τοίχοι έχουν φωνή

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! Το ένιωσαν καλά και οι Τηνιακοί που διαμαρτύρο-
νται εδώ και χρόνια ενάντια στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών 
στο νησί τους. Μπορεί η κινητοποίησή τους να είχε και θεσμική 
κάλυψη (Δήμος και λοιποί φορείς), μπορεί να είχε ειρηνικό χα-
ρακτήρα (ούτε πετραδάκι δηλαδή), όμως… παρεμπόδιζαν την κυ-
κλοφορία (των βαρέων οχημάτων στο βουνό). Γι' αυτό και τα ΜΑΤ 
ανέλαβαν την αποκατάσταση της διαταραχθείσας κυκλοφορίας. 
Με το μοναδικό τρόπο που γνωρίζουν. Ξύλο και των γονέων. Ακό-
μα και σε ηλικιωμένους.



Κάλπηδες
Οποιος γνωρίζει νομικά αντιλήφθηκε αμέσως ότι η 

εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για το βιασμό και τη 
δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη υπερέβη το δικονο-
μικό ΤΥΠΟ. Το ποινικό σύστημα που ισχύει στην Ελλά-
δα έχει τοποθετήσει τον εισαγγελέα στην έδρα, δίπλα 
στους δικαστές, και τον θέλει απαθή και αμερόληπτο. 
Δεν είναι σαν το αγγλοσαξονικό σύστημα, που έχει τον 
εισαγγελέα κάτω, δίπλα στους συνηγόρους υπεράσπι-
σης. Στο ισχύον στην Ελλάδα σύστημα ο εισαγγελέας 
δεν εκπροσωπεί το θύμα, αλλά το νόμο. Το θύμα μπορεί 
να παραστεί ως πολιτική αγωγή με δικούς του συνηγό-
ρους. Οταν, λοιπόν, ένας εισαγγελέας φορτίζει τόσο 
έντονα την αγόρευσή του, παραβιάζει τον τύπο, ταυτι-
ζόμενος με την πλευρά του θύματος.

Πέρα από τον τύπο, όμως, υπάρχει η ουσία. Η συ-
γκεκριμένη εισαγγελέας επί της ουσίας δεν υποστή-
ριξε τίποτα το διαφορετικό απ' αυτό που «είπε» με την 
ομόφωνη απόφασή του το Μεικτό Ορκωτό Δικαστή-
ριο, που δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους 
κατηγορούμενους και τους καταδίκασε σε ισόβια και 15 
χρόνια κάθειρξη. Ακόμα κι αν η εισαγγελέας αγόρευε 
εντελώς απαθής, όπως απαιτεί ο τύπος, ίδια θα ήταν η 
απόφαση του δικαστηρίου.

Δε γνωρίζουμε το κίνητρο που έσπρωξε την εισαγ-
γελέα σ' αυτή τη στάση. Δεν πρόκειται να την ηρωο-
ποιήσουμε. Ιδιαίτερα απ' όταν πληροφορηθήκαμε ότι 
ως εισαγγελέας στη Θήβα χαρακτήρισε πταίσμα μια 
επίθεση χρυσαυγιτών ενάντια σε αντιφασίστα (με απο-
τέλεσμα να παραγραφεί). Δεν μπορεί να «τσιτάρεις» 
Τάσο Λειβαδίτη και να ρίχνεις στα μαλακά τους νεο-
ναζί. Ισως μέτρησε το γεγονός ότι ένας από δαύτους 
ήταν μπατσοσυνδικαλιστής.

Δε θ' ασχοληθούμε με τις προθέσεις της εισαγγελέα, 
αλλά με τις προθέσεις εκείνων που αντέδρασαν. Δε θα 
δώσουμε στον Βερβεσό το άλλοθι της συντεχνιακής 
συμπεριφοράς. Γιατί δεν τον είδαμε ποτέ να διαμαρ-
τύρεται όταν σε πολιτικές δίκες γίνονταν σημεία και 
τέρατα. Να του θυμίσουμε εκείνον τον απίθανο εισαγ-
γελέα στην πρώτη δίκη της 17Ν, που είχε ξεχάσει να 
αγορεύσει για μια σειρά κατηγορίες και όταν του το 
επεσήμαναν είπε το αμίμητο: «Και για όσα ελησμόνησα  
να τους κηρύξετε ενόχους»; Να του θυμίσουμε την πρώ-
τη δίκη για την ανύπαρκτη «γιάφκα του Χαλανδρίου», 
με μια έδρα να ξεχειλίζει μίσος ενάντια στους κατηγο-
ρούμενους; Συνδικαλιστής ήταν και τότε ο Βερβεσός, 
δεν τον θυμόμαστε να αντιδρά.

Και τι να πούμε για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυ-
πουργώ Σκέρτσο (μεταγραφή στο Μαξίμου κατευθείαν 
από τη γενική διεύθυνση του ΣΕΒ), που ξαφνικά απέ-
κτησε νομικές γνώσεις και δημοκρατικές ευαισθησίες; 
Αλλά και τον υπουργό (και έμπειρο νομικό) Γεραπετρίτη 
που έσπευσε να καλύψει τον ομοτράπεζό του, λέγοντας 
μπούρδες (όταν ένα μέλος της κυβέρνησης μιλάει δη-
μόσια, δεν εκφέρει προσωπική άποψη, κάνει πολιτική 
παρέμβαση);

Δε χρειάζεται να το «βασανίσουμε». Οι «Σκέρτσοι» 
δε δίνουν δεκάρα για τον τρόπο απονομής του δικαίου, 
παρά μόνο όταν αισθάνονται ότι απειλούνται δικοί τους 
άνθρωποι. Γι' αυτό και οι νεοδημοκράτες έτρεχαν να 
συμπαρασταθούν στον τέως βουλευτή Νίκο Γεωργιάδη, 
που καταδικάστηκε για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων.  
Κι αν ο ένας από τους δολοφόνους της Ελένης Τοπα-
λούδη δεν ήταν γόνος «καλής οικογένειας» της Ρόδου, 
με λεφτά και διασυνδέσεις, είμαστε σίγουροι ότι ο 
Σκέρτσος δε θα έδειχνε κανένα ενδιαφέρον.

Δεν ξέρουμε αν απλά τον έπιασε η αγανάκτηση για 
τους βαρείς χαρακτηρισμούς για ένα γόνο της τάξης 
του ή αν «ξεπλήρωνε γραμμάτια» σε ανθρώπους που 
τον βοήθησαν στην καριέρα του και οι οποίοι έδειξαν 
«ενδιαφέρον» για το «παιδί» (τον άλλο, τον Αλβανό, 
χεσμένο τον έχουν). Το μόνο βέβαιο είναι ότι με την 
παρέμβασή του ο στενός συνεργάτης του Μητσοτάκη 
έδειξε όλη την καλπιά της τάξης του, της μπουρζου-
αζίας, που πάντα δικαιολογούσε και τα πιο ειδεχθή 
εγκλήματα των γόνων της.

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 κόκκινοΧρόνια είχε να καταλάβει 
τέτοιο ντελίριο ευρωλιγού-

ρας τα παπαγαλάκια. Επιτέλους, 
είχαν μια είδηση που τους επέ-
τρεπε να βγάλουν το άχτι τους. 
«Η Μέρκελ βάζει πάγο στο 
Συνταγματικό Δικαστήριο της 
Καρλσρούης». «Μέρκελ και Μα-
κρόν ξαναβάζουν την Ευρώπη 
στις ράγες της αλληλεγγύης». 
Γεμίσαμε από τέτοιους, απεί-
ρου κάλλους τίτλους. Βούιξαν τ' 
αυτιά μας από τα ουρανομήκη 

σχόλια των ανταποκριτών στο 
Βερολίνο, το Παρίσι και τις Βρυ-
ξέλλες.

Τι πραγματικά συμφωνήθηκε 
στην τηλεδιάσκεψη των Μέρκελ 
και Μακρόν; Επειδή «ο διάβολος 
κρύβεται στις λεπτομέρειες», 
πρώτα θα δούμε τι θα θεσπι-
στεί σε επίπεδο ΕΕ και μετά θα 
το σχολιάσουμε αναλυτικά. Το 
μόνο βέβαιο είναι πως ο γερμα-
νογαλλικός άξονας εξακολουθεί 
να είναι ενεργός. Οι πολιτικοί 
ηγέτες των δυο ηγεμονικών 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της 
Ευρωένωσης κάνουν τη μοιρα-
σιά και μετά πηγαίνουν στο κο-
γκλάβιο της συνόδου κορυφής, 
όπου κινητοποιούν τους συμμά-
χους τους και κατά κανόνα περ-
νούν αυτό που έχουν αποφασί-
σει, με επιμέρους αλλαγές, αν 
κάποια από τις «παρακατιανές» 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις στη-
λώσει τα πόδια.

Οποιος παρακολουθεί τα 
τεκταινόμενα στην ΕΕ εδώ και 
χρόνια, ξέρει πως οι ηγήτορες 
του γερμανικού ιμπεριαλισμού 
παίζουν αριστοτεχνικά το παι-
χνίδι του καλού και του κακού 
μπάτσου. Εμφανίζονται με 
μαξιμαλιστικές θέσεις, ώστε 
να έχουν το περιθώριο να υπο-
χωρήσουν και να φτάσουν στις 
θέσεις που εξαρχής ήθελαν να 
φτάσουν. Στο πλαίσιο αυτής της 
τακτικής μοιράζουν και ρόλους. 
Ποιος δε θυμάται το παιχνίδι 
του «σκληρού» Σόιμπλε και της 
«φεντεραλίστριας» Μέρκελ; 
Οταν λοιπόν το Συνταγματικό 
Δικαστήριο της Γερμανίας αμ-
φισβητεί το πρόγραμμα «ποσο-
τικής χαλάρωσης» της ΕΚΤ, δίνει 
αβάντα στη Μέρκελ να εμφανι-
στεί με «κόκκινες γραμμές» στις 
διαπραγματεύσεις, λέγοντας 
ότι δεν μπορεί να κατέβει κάτω 
από ένα επίπεδο, γιατί θα βρεθεί 
αντιμέτωπη με τους δικαστές 
της Καρλσρούης.

Αυτοί που μετά τη συμφωνία 
Μέρκελ-Μακρόν μιλούν για 
«αμοιβαιοποίηση του χρέους», 
πουλάνε φύκια για μεταξωτές 
κορδέλες. Το κορονομόλογο, 
που ζητούσαν πριν από κάνα 
μήνα οχτώ χώρες (Γαλλία, Ιτα-
λία, Ισπανία, Ελλάδα κ.ά.) απορ-
ρίφθηκε μετά πολλών επαίνων 
στο Eurogroup. Στη σύνοδο 
κορυφής απορρίφθηκαν και τα 
«ομόλογα ανάκαμψης», που ζή-
τησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σα-
σόλι. Αποφασίστηκε να ανατεθεί 
στην Κομισιόν η δημιουργία του 
περιβόητου recovery fund (τα-
μείο ανάκαμψης). Οπως δήλωσε 
η Φον ντερ Λάιεν, η Κομισιόν θα 
διερευνήσει «καινοτόμα χρημα-
τοδοτικά μέσα» σε σχέση με το 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαί-
σιο (ΠΔΠ) της ΕΕ, που «πρέπει 
να προσαρμοστεί στις νέες 
συνθήκες της εποχής μετά την 
κρίση του κοροναϊού». Το ΠΔΠ 
είναι ο μακροπρόθεσμος (σε 

βάθος επταετίας) προϋπολογι-
σμός της ΕΕ, που έχει σκοπό να 
ευθυγραμμίσει τις δαπάνες της 
ΕΕ με τις πολιτικές της προτε-
ραιότητες και να εξασφαλίσει τη 
δημοσιονομική πειθαρχία στην 
ΕΕ. Μέρκελ και Μακρόν συγκε-
κριμενοποίησαν λίγο παραπάνω 
τα πράγματα.

Μιλούν για ένα ταμείο ύψους 
500 δισ. ευρώ, τα οποία θα δα-
νειστεί η Κομισιόν. Αρα μιλάμε 
για δανεικά. Το πώς θα «μοιρα-

στούν» αυτά δε χρειάζεται να το 
ψάξουμε, το ξέρουμε από άλλες 
φορές: ανάλογα με τη δύναμη 
του κεφαλαίου που εκπροσωπεί 
κάθε χώρα. Το θέμα είναι πώς θα 
αποπληρωθούν. Οι ευρωλάγνοι 
μας λένε ότι θα τα δανειστεί η 
Κομισιόν για λογαριασμό όλης 
της ΕΕ και θα μοιραστούν ως… 
επιδοτήσεις στις χώρες που τα 
έχουν ανάγκη. Καλό, το άλλο 
με τον Τοτό το ξέρετε; Ενα δά-
νειο τριπλάσιο του κοινοτικού 
προϋπολογισμού, δεν υπάρχει 
περίπτωση να μοιραστεί με τη 
μορφή επιχορηγήσεων. Δηλα-
δή, να πληρώσει η Γερμανία για 
να επιχορηγηθεί η Ελλάδα! Θα 
βρεθεί ένα σχήμα με κάποιες 
επιχορηγήσεις (που θα καλυ-
φθούν με αύξηση του κοινοτικού 
προϋπολογισμού, στον οποίο 
συμμετέχουν όλες οι χώρες) 
και το μεγαλύτερο μέρος θα εί-
ναι δανεικά με συγκεκριμένους 
μνημονιακούς όρους.

Oι ευρωλιγούρηδες, ο 
γερμανογαλλικός άξονας και η 

ιμπεριαλιστική πολιτική

u Ο Ούλριχ Μοντγκόμερι, γερμανός 
γιατρός, πρόεδρος της Παγκόσμιας Ια-
τρικής Ενωσης, τα βάζει με τη γερμανική 
κυβέρνηση που υποτιμά τον κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία και ενεργεί με γνώμονα την 
οικονομία. «Θα συμβούλευα την κυβέρ-
νηση να κρατήσει τα σύνορα κλειστά και 
μάλιστα και προς τις δύο κατευθύνσεις», 
δήλωσε ο Μοντγκόμερι (και δεν είναι ο μό-
νος από τον ιατρικό κόσμο της Γερμανίας).

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουρ-
γού Εξωτερικών Χάικο Μάας για χαλά-
ρωση των περιορισμών στα ταξίδια στο 
εξωτερικό, ο Μοντγκόμερι μίλησε για 
κίνδυνο «η νέα χαλάρωση να οδηγήσει σε 
διαγωνισμό πλειοδοσίας: ποιος θα ανοίξει 
περισσότερο, ποιος θα ανοίξει πιο γρή-
γορα». Τα ταξίδια αυξάνουν τον κίνδυνο 
για την έλευση νέου επιδημικού κύματος 
τονίζει ο γερμανός γιατρός, συστήνοντας 
οι άνθρωποι να παραμείνουν στον τόπο 
κατοικίας τους. «Το άνοιγμα των συνόρων 
είναι πρόωρο. Η κυβέρνηση ενεργεί εδώ 

αποκλειστικά για οικονομικούς λόγους 
και υποτιμά τον υγειονομικό κίνδυνο. Δεν 
μπορούμε να επιστρέψουμε ακόμη στην 
κανονικότητα», καταλήγει ο Μοντγκόμερι.

Τι να μας πει τώρα κι αυτός. Δηλαδή 
ξέρει ο γιατρός και δεν ξέρουν ο Μητσο-
τάκης και ο γίγαντας Χάρης Θεοχάρης; 
Οι οποίοι, θεωρώντας μόνιμα ότι απευθύ-
νονται σε ηλίθιους, μας είπαν ότι οι του-
ρίστες δε θα υποβάλλονται σε τεστ πριν 
έλθουν στην Ελλάδα, ούτε θα μπαίνουν σε 
υποχρεωτική καραντίνα όπως γίνεται μέ-
χρι τώρα (αυτό έλειπε!), αλλά θα γίνονται… 
δειγματοληπτικά τεστ. 

Δηλαδή, θα έρθει εδώ ο τουρίστας κι 
εκεί που θα λιάζεται στην ξαπλώστρα, θα 
πάει ο νοσοκόμος με τη γκουμούτσα και 
θα του πει: «Σας παρακαλώ, κύριε, θα θέ-
λατε να μου δώσετε ένα επίχρισμα από 
το φάρυγγά σας και ένα από τη μύτη σας, 
για να το στείλω στα εργαστήρια να το 
τεστάρουν;». Εννοείται πως κανένας δεν 
πρόκειται να το δεχτεί (και έχει κάθε δικαί-

ωμα). Γιατί θα ξέρει πως έτσι και το τεστ 
βγει θετικό, θα τον κλείσουν σε καραντίνα 
και θα κλαίει τα λεφτά που έδωσε για να 
κάνει διακοπές στην Ελλάδα.

u Η παθολόγος Ματίνα Παγώνη, συντο-
νίστρια διευθύντρια της Γ’ Παθολογικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου «Γεννηματάς» 
και πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, τάχθηκε ενά-
ντια στο άνοιγμα των Δημοτικών και των 
Νηπιαγωγείων, γιατί τα παιδιά δεν είναι 
δυνατόν να τηρήσουν τα μέτρα, ούτε είναι 
εύκολο στους δασκάλους να επιβλέπουν 
τα παιδιά. Σύμφωνα με τη γιατρό, τα μέ-
τρα θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 
για όλο το καλοκαίρι και τα σχολεία να 
ανοίξουν τον Σεπτέμβρη. Χαλαρά θα την 
κατηγορούσαν για… υπονόμευση της επα-
νεκκίνησης, αλλά έχουν το επιπρόσθετο 
πρόβλημα ότι η κ. Παγώνη είναι στέλεχος 
της ΔΑΚΕ, επομένως κάθε άλλο παρά 
αντικυβερνητική. Ετσι, απλώς γράφουν 
και τις δικές της επιστημονικές απόψεις 
εκεί που δεν πιάνει μελάνι.

Τι να μας πουν τώρα οι γιατροί…


