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Πρέπει απαραιτήτως να γί-
νεται ένα γρήγορο τεστ όσων 
θα μπουν σε αεροπλάνα με 
προορισμό την Ελλάδα, γιατί 
χωρίς έλεγχο υπάρχει μεγάλο 
πρόβλημα ως προς τον επιπο-
λασμό της νόσου από τη μία 
χώρα στην άλλη.

Χαράλαμπος Γώγος
Αλλά οι κανόνες, ενδεχο-

μένως, θα περιλαμβάνουν το 
καλοκαίρι, και αν μπορέσουμε 
να φτάσουμε σε μια κατάστα-
ση στην οποία θα μιλάμε για 
να επιτρέπεται ο τουρισμός, 
γιατί απαγορεύεται στις περισ-
σότερες χώρες ακόμα αυτή η 
ελεύθερη διακίνηση των πολι-
τών, θα περιλαμβάνουν κανό-
νες που θα έχουν σχέση με τον 
εργαστηριακό έλεγχο. Ιδιαίτε-
ρα αν έχουμε έναν εργαστηρι-
ακό έλεγχο, να γίνει γρήγορα, 
ταχέως, και να εξασφαλίσει 
ότι ένας που ταξιδεύει δεν εί-
ναι φορέας της νόσου ή έχει 
περάσει την νόσο, αν υπάρχει 
ένα αξιόπιστο αντίσωμα. Αυτό 
είναι ένας κανόνας.

Σωτήρης Τσιόδρας
«Αυτά έλεγα πριν. Τώρα λέω 

κάτι άλλο» (Οδυσσέας, από 
τον «Φιλοκτήτη» του Χάινερ 
Μίλερ).

Τώρα δεν υπάρχει πρόβλη-
μα; Από τους… Γερμανούς δεν 
κολλάει; Ή τελικά τα υγειονο-
μικά μέτρα υπακούν στις εκά-
στοτε κυβερνητικές ανάγκες;

Γιώργος Χαρβαλιάς
Βουλωμένο γράμμα διαβά-

ζει ο (ακρο)δεξιός δημοσιο-
γράφος.

Τείνουμε να έχουμε συγκρα-
τημένη αισιοδοξία, κυρίως δι-
ότι, ναι μεν η παγκόσμια του-
ριστική βιομηχανία το 2020 
θα είναι πολύ μικρότερη του 
αναμενόμενου χωρίς καμία 
αμφιβολία, όμως, η χώρα μας 
την περίοδο αυτή των τριών 
πολύ δύσκολων μηνών πέτυ-
χε ένα rebranding, δηλαδή η 
χώρα μας άλλαξε την κοινή 
αντίληψη που έχει ο πλανήτης 
για αυτήν.

Aδωνις Γεωργιάδης
Ο τηλεπλασιέ νομίζει ότι 

ακόμα πουλάει νανογιλέκα.
Στον καπιταλισμό οι κρίσεις 

είναι που αλλάζουν τα πράγ-
ματα. Πρέπει την κρίση αυτή 
που μας έστειλε ο Θεός, πρέ-
πει να την κάνουμε ευκαιρία. 
Και μπορούμε να την κάνουμε 
ευκαιρία. Λεφτά θα ‘ρθουν. 
Εμείς θα είμαστε σε θέση να 
τα αξιοποιήσουμε ή θα κοιτά-
με τι δίνει το κράτος να πάω 
να τα πάρω.

Μπάμπης Παπαδημητρίου
Ο άνθρωπος αυτός αδικεί-

ται σαν απλός βουλευτής της 
ΝΔ. Κανονικά θα έπρεπε να 
έχει τη θέση του Σταϊκούρα 
(τουλάχιστον).

Περισσότεροι από 107 
άνθρωποι «άρπαξαν» τον 

κοροναϊό μετά τη συμμετοχή 
τους σε λειτουργία σε εκκλη-
σία Βαπτιστών στη Φρανκ-
φούρτη, στις 10 Μάη. Μετά την 
«επανεκκίνηση» των θρησκευ-
τικών τελετών, που έγινε την 
1η Μάη. Πού να μεταλάβαιναν 
και με το ίδιο κουταλάκι, δηλα-
δή. Και για να μη νομίσετε ότι 
χρησιμοποιούμε το γεγονός 
για να κάνουμε αντιθρησκευ-
τική προπαγάνδα, συμπληρώ-
νουμε ότι επτά άτομα βρέθη-
καν θετικά στον κοροναϊό μετά 
από επίσκεψη σε εστιατόριο 
στην περιοχή Λέερ της Κάτω 
Σαξονίας. Το αποτέλεσμα ήταν 
να τεθούν σε καραντίνα πε-
ρισσότερα από 50 άτομα. Στη 
Γερμανία, λόγω του εκτετα-
μένου τέστινγκ, ανιχνεύονται 
τέτοια περιστατικά, ακόμα και 
αν αφορούν ασυμπτωματικά 
άτομα (στην περίπτωση της 
εκκλησίας στη Φρανκφούρτη, 
οι 49 ήταν ασυμπτωματικοί). 
Στην Ελλάδα, που δε γίνεται 
τεστ παρά μόνο σε ανθρώπους 

που νοσούν με συμπτώματα 
από μέτρια και πάνω, τα απο-
τελέσματα του συγχρωτισμού 
δε φαίνονται.

Οταν έγινε η πρώτη μαζική 
διαμαρτυρία των εργαζό-

μενων στο Θέαμα-Ακρόαμα, 
εμφανίστηκε η Μενδώνη στο 
πρες ρουμ για να ανακοινώ-
σει «μέτρα ανακούφισης». Τα 
ΜΜΕ έδειξαν κάποιες εικόνες 
από τη μαζική διαμαρτυρία, 
μετά έδειξαν τη Μενδώνη, 
οπότε το συμπέρασμα ήταν 

έτοιμο: «η κυβέρνηση άκουσε 
τη διαμαρτυρία των ανθρώ-
πων του Πολιτισμού». Ολο 
αυτό ήταν ένα μεγάλο πα-
ραμύθι (γράψαμε αναλυτικά 
στο προηγούμενο φύλλο). Oι 
εργαζόμενοι, «αόρατοι» στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία 
για την κυβέρνηση, ξαναβγή-
καν στο δρόμο. Αυτή τη φορά 
επιστρατεύθηκε ο ίδιος ο Μη-
τσοτάκης που πραγματοποίη-
σε επίσκεψη-σόου στο Εθνικό 
Θέατρο, σε πρόβα του διορι-
σμένου από την κυβέρνηση 

καλλιτεχνικού διευθυντή Δ. 
Λιγνάδη, για να διαβεβαιώσει 
ότι «δεν πρόκειται να αφήσου-
με ξεκρέμαστο τον κόσμο του 
πολιτισμού τον χειμώνα». Το 
πρόβλημα, όμως, δεν είναι στο 
Εθνικό, όπου οι ηθοποιοί και οι 
τεχνικοί έχουν συμβάσεις. Το 
πρόβλημα είναι έξω από τις 
κρατικές σκηνές, όπου βασι-
λεύει η ανεργία, η υποαπασχό-
ληση, τα μεροκάματα της μιας 
μέρας, η «μαύρη» εργασία. Η 
συντριπτική πλειοψηφία αυτού 
του κόσμου δεν πήρε ούτε το 
προνοιακό βοήθημα των 800 
ευρώ και αντιμετωπίζει το μέλ-
λον με απελπισία. «Δεν πρό-
κειται ο πολιτισμός, σε καμία 
περίπτωση, να αντιμετωπιστεί 
ως προϊόν της αγοράς», δήλω-
σε με θράσος ο Μητσοτάκης. 
Πάντα «προϊόν της αγοράς» 

ήταν ο πολιτισμός, όμως εδώ 
μιλάμε για την επιβίωση εργα-
ζόμενων.

Η Αννα Διαμαντοπού-
λου προτείνεται ως νέο 

μέλος του ΔΣ και νέο μέλος 
της Επιτροπής Αμοιβών της 
Coca-Cola HBC. Η απόφαση 
θα ενεργοποιηθεί αμέσως με-
τά την ολοκλήρωση της ετή-
σιας γενικής συνέλευσης των 
μετόχων της εταιρίας. Τέλος 
των πολιτικών φιλοδοξιών της 
κυρίας; Δεν νομίζουμε. Ετσι 
και της κάνει νόημα ο Κούλης, 
παραιτείται και τρέχει να ορκι-
στεί υπουργός. Η συγκεκριμέ-
νη θέση στο ΔΣ ενός ισχυρού 
καπιταλιστικού ομίλου χρησι-
μοποιείται για να συντηρήσει 
το μύθο της… ισχυρής προσω-
πικότητας.

30/5/1977: Σύλληψη ανθυπίλαρχου ε.ε. Γ. Δια-
μαντή για ρίψη χειροβομβίδας σε βιβλιοπωλείο 
με βουλγαρικά βιβλία 30/5/2006: Εκρηκτικός 
μηχανισμός κοντά στο σπίτι υπουργού Γιώργου 
Βουλγαράκη (Επαναστατικός Αγώνας) 31/5: Ημέρα 
κατά καπνίσματος, Ζιμπάμπουε: Ημέρα ανεξαρτη-
σίας 31/5/1941: Μανώλης Γλέζος και Απόστο-
λος Σάντας κατεβάζουν τη γερμανική σημαία 
Ακρόπολης 31/5/1968: Η δικτατορία καθιερώνει 
υποχρεωτικό κούρεμα με ψιλή μαθητών και κορ-
δέλα μαθητριών 31/5/1977: Βόμβα σε κινηματο-
γράφο Θεσσαλονίκης που πρόβαλλε την «Επιδρομή 
στο Εντεμπε» 31/5/1979: Βόμβες σε λεωφορεία 
γκαράζ ΕΑΣ (ΕΛΑ) 31/5/1991: Δύο ρουκέτες κατά 
ζυθοποιίας «Λέβενμπροϊ» (17Ν) 1/6: Ημέρα γά-
λακτος 1/6/1919: Ανεύρεση πτώματος Ρόζας 
Λούξεμπουργκ στο κανάλι Λάντβερ (Βερολίνο) 

1/6/1945: Καταγγελία ΕΑΜ: μετά τη συμφωνία 
Βάρκιζας δολοφονήθηκαν πεντακόσιοι, φυλα-
κίστηκαν 30.000 αγωνιστές εθνικής αντίστα-
σης, ενώ κυκλοφορούν στην ύπαιθρο 150 ομά-
δες δεξιάς με 20.000 οπλοφόρους 1/6/1972: 
Σύλληψη Αντρέας Μπάαντερ, Χόλγκερ Μάινς (RAF) 
1/6/1979: Βόμβα στην Επιθεώρηση Εργασίας Νέας 
Ιωνίας (ΕΛΑ) 1/6/1989: Βόμβα στο υπουργείο Δι-
καιοσύνης (ΕΛΑ) 2/6: Ιταλία: Ημέρα δημοκρατίας-
συντάγματος, Τυνησία: Ημέρα νεολαίας, Ισλανδία: 
Ημέρα ναυτικών 2/6/1936: Επίθεση χωροφυλάκων 
σε ειρηνική διαδήλωση, ένας νεκρός, δεκαε-
πτά τραυματίες (Βόλος) 2/6/1982: Πέντε βόμ-
βες σε αμερικανικά αυτοκίνητα και πολυεθνικές 
(ΕΛΑ) 2/6/2005: Βόμβα Επαναστατικού Αγώνα έξω 
από υπουργείο Απασχόλησης 3/6/1934: Σύγκρου-

ση αστυνομίας-κομμουνιστών σε διοργάνωση 
αντιφασιστικού συνεδρίου, δύο τραυματίες 
αντιφασίστες, πολλές συλλήψεις 3/6/1964: 
Ακροδεξιοί εισβάλλουν σε συνεδρίαση Βουλής και 
ξυλοκοπούνται από βουλευτές 3/6/1979: Βόμβα 
στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού (ΕΛΑ) 4/6: Ημέ-
ρα παιδιών θυμάτων επιθετικότητας, Φινλανδία: 
Ημέρα σημαίας (1867) 4/6/1942: Δύο πρώτες εκτε-
λέσεις σκοπευτηρίου Καισαριανής από Γερμανούς 
4/6/2001: Παράλυτος ο 15χρονος Αλβανός 
Afrim Salla από «τυχαία εκπυρσοκρότηση 
όπλου συνοριοφύλακα» 5/6: Ημέρα περιβάλλο-
ντος 5/6/1969: Απόδραση Αλέξανδρου Παναγούλη 
από Μπογιάτι 5/6/1998: Νεκρός από «εκφοβι-
στικά πυρά» μεθοριακής περιπόλου ο 28χρο-
νος Αλβανός Mπόκαρι Mπάχο.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Μας λένε u Πρώτον ότι κάνουν μερι-
κές χιλιάδες τεστ κάθε μέρα u Δεύτε-
ρο, ότι βρίσκουν μόνο δυο-τρία θετικά 
κρούσματα u Αλλά παρ' όλ' αυτά, «ο 
ιός βρίσκεται ανάμεσά μας» u Τ' ακού-
ει ο άλλος και σου λέει «τελειώσαμε, 
πάμε σαν πρώτα» u Πράγματι, πολλά 
τεστ, σχεδόν μηδενικά κρούσματα και 
«ο ιός βρίσκεται ανάμεσά μας» δεν 
κολλάνε u Αν ο ιός «βρισκόταν ανάμε-
σά μας», θα τον έβρισκαν με τα πολλά 
τεστ u'Η δε βρίσκεται ανάμεσά μας ή 
κάνουν ελάχιστα τεστ, μόνο σε όσους 
νοσούν u Οπως έκαναν από την αρχή 

u Μη γελιέστε, ο ιός πράγματι κυκλο-
φορεί u Απλά δεν κάνουν τεστ για να 
τον βρουν u Οπως τον βρίσκουν στη 
Γερμανία, ας πούμε u Φτιάχνουν μια 
ψεύτικη εικόνα για λόγους προσέλκυ-
σης τουρισμού u Φαντάζεστε το ψι-
λο-επεισόδιο με την Τουρκία στον Εβρο 
να γινόταν με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; u 

Θα είχαν ανέβει στα κεραμίδια οι δε-
ξιοί και θα ούρλιαζαν u «Προδοσία», 
«εθνομηδενισμός» και άλλα τέτοια 
εύηχα u Τώρα, οι νεοδημοκράτες κα-
τηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ για πολιτική σπέ-
κουλα u Επειδή μίλησε για κατάληψη 
εθνικού εδάφους u Ετσι είναι αυτές οι 
δουλειές u Μία σου και μία μου u Με 
το πόπολο σε ρόλο αντικειμένου u Να 
το ταΐζουν με εθνικιστικά παραμύθια 

u Και να το πλάθουν όπως θέλουν u 

Γονατισμένο και υπάκουο u Ψάχνετε 
τώρα κι εσείς γωνία στο δεκάρικο u 

Αν ο Βελόπουλος ψιλομαϊμούδισε το 
πτυχίο που ισχυρίζεται ότι διαθέτει u 

Ο άνθρωπος πουλάει ιδιόχειρες επι-
στολές του Ιησού u Και κηραλειφές 
που εξοντώνουν τον κοροναϊό u Το 
πτυχίο σας μάρανε; u Ωραία η πλάκα 
με το «Μπέλα τσάο» που έπαιξε από 
τους μιναρέδες της Σμύρνης u Μια 
καρτέλα υπογλώσσια χρειάστηκε ο 

Ερντογάν για να μην κρεπάρει u Αν έρ-
θει σε κανέναν αντίστοιχη ιδέα για την 
Ελλάδα, έχουμε πρόταση u «Σαν χρι-
στιανός ορθόδοξος…» u Και στα «κρί-
σιμα σημεία» να γίνεται επανάληψη 
του στίχου u Σαν να κόλλησε η βελό-
ναΔειγματοληπτικός έλεγχος σε 1.020 
άτομα έγινε στη Βουλή u Με μοριακό 
τεστ u Πολύ σωστά u Οταν, όμως, η 
Βουλή προηγείται και των νοσοκομείων, 
υπάρχει πρόβλημα u Διπλό πρόβλημα 

u Πρώτον, θεωρούν την υγειονομική 
ασφάλεια στη Βουλή πιο σημαντική 
από την ασφάλεια στα νοσοκομεία και 
άλλους ευαίσθητους χώρους u Δεύ-
τερον, παραδέχονται (εμμέσως πλην 
σαφώς) ότι απαιτούνται μαζικά τεστ 

u Τα οποία, όμως, δεν τα εφαρμόζουν 
παντού u Ούτε κατά διάνοια u Μου-
λάρι ο Αστραχάν u Δηλαδή ο Χάφταρ 

u Στον οποίο πόνταρε όλα τα λεφτά ο 
Μητσοτάκης u Στον κουβά πήγαν όλα 

u Αλλά δεν ήταν του Κούλη, ούτε της 
«οικογένειας» τα λεφτά u Στείβοντας 
τον ελληνικό λαό σοδειάζεται το κρα-
τικό χρήμα u Μια χαρά αισθάνεται ο 
Τραμπ u Οι θάνατοι από κοροναϊό στις 
ΗΠΑ είναι στο κάτω… ανεκτό όριο u 

Είχε πει ότι 100-200 χιλιάδες θάνατοι 
είναι ΟΚ! u Οι ψηφοφόροι τι θα πουν 
άραγε; u Λεπτομέρεια, αλλά έχει τη 
σημασία της u Ας εξηγήσει κάποιος 
στην υφισταμένη του Χρυσοχοΐδη, 
Σοφία Νικολάου, ότι άλλο «προσκόμ-
ματα» και άλλο «προσχώματα» u Εχει 
τελειώσει και τη Νομική, τρομάρα της 

u Φτάνει το βασανιστήριο στον κρα-
τούμενο Δημάκη u Ας μη βιάζει και 
την αισθητική μας u Την ίδια παπάρα 
έγραψε παλιότερα και ο κυρ-Αλέκος ο 
Φλαμπουράρης και έπεσε το γέλιο της 
αρκούδας u Ο κυρ-Αλέκος, όμως, ήταν 
εργολάβος, για το Ελληνικό μιλούσε, 
μπάζα είχε στο μυαλό του u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Πριν φτάσει στο Εθνικό Θέατρο ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε 
τον γειτονικό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου όπου άναψε κερί.

primeminister.gr

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Αντιπαράθεση σε προεκλογικό 
φόντο

Σε μια οιονεί προεκλογική περίοδο δεν περιμένεις fairplay 
μεταξύ των αστικών κομμάτων εξουσίας. Μόλις έγινε γνωστό 
ότι ο Τσίπρας οργανώνει στο Ζάππειο φιέστα παρουσίασης του 
«Μένουμε Ορθιοι ΙΙ», που υποτίθεται πως είναι η προοδευτική 
απάντηση στο συντηρητικό κυβερνητικό πρόγραμμα για την 
αντιμετώπιση της κρίσης, ο Μητσοτάκης φρόντισε να κανονίσει 
προσωπική του συνέντευξη στη Ζαχαρέα (σύζυγο του επανακάμ-
ψαντος στα κοινοβουλευτικά έδρανα της ΝΔ Ρουσόπουλου).

Ο στόχος προφανής: να βγει μπροστά, εκμεταλλευόμενος την 
πολιτική ηγεμονία που απολαμβάνει αυτή την περίοδο, και να «τα-
πώσει» τον Τσίπρα, παίζοντας το παιχνίδι «υπεύθυνη κυβέρνηση 
VS ανεύθυνη αντιπολίτευση». Εμφανιζόμενος την ίδια μέρα με 
τον Τσίπρα και έχοντας με το μέρος του το ισχυρότερο κομμάτι 
του αστικού μιντιακού συστήματος (ας μην ξεχνάμε ότι μέσα 
στην καραντίνα «μπούκωσε» τους μιντιάρχες με 20 εκατ. ζεστό 
χρήμα, χώρια τις άλλες αβάντες, όπως η αναβολή πληρωμής των 
δόσεων για τα κανάλια, του ενοίκιου που πληρώνει η Digea στο 
κράτος κτλ.), ο Μητσοτάκης αφαίρεσε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον 
αρχηγό του «ζωτικό χώρο».

Το μεγαλύτερο μέρος της εμφανώς στημένης συνέντευξης 
του Μητσοτάκη ήταν αφιερωμένο στην αυτοπροβολή του και 
στην αποθέωση της σπουδαίας κυβέρνησής του, που τα κατά-
φερε τόσο καλά στη διαχείριση της πανδημίας. Αυτό «έχει» σ’ 
αυτό επενδύει. Στους συγκριτικά λιγότερους θανάτους που έχει 
η Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (οι βαλκανικές 
χώρες, που έχουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, δεν αναφέ-
ρονται, για ευνόητους λόγους, κι ας είναι δίπλα μας). Και στον 
«Σωτήρη», όπως αποκαλούσε συνεχώς τον Τσιόδρα, για τον οποίο 
ανακοίνωσε ότι θα είναι στενός σύμβουλός του.

Κι όταν ήρθε η ώρα να αναφερθεί στα οικονομικά δήλωσε πως 
έχει κάνει «ό,τι περνάει από το χέρι του» και πως είναι «πάντα 
ανοιχτός σε προτάσεις». Για να συμπληρώσει με νόημα: «Τι δεν 
πρέπει να κάνουμε;  Δεν πρέπει να μπούμε σε μια πλειοδοσία 
παροχών ανέξοδων. Τόσα εμείς, να έρθει η Αντιπολίτευση να πει 
τόσα επί δύο. Εάν υπάρχουν προτάσεις οι οποίες είναι τεκμηρι-
ωμένες και οι οποίες αντιμετωπίζουν πτυχές του προγράμματος 
που ενδεχομένως δεν τις έχουμε καλύψει, είμαι ο πρώτος ο οποί-
ος θα έρθει εδώ να τις συζητήσει με την Αντιπολίτευση. Δεν έχω 
ακούσει ακόμα τις προτάσεις του κ. Τσίπρα γιατί η συνέντευξη 
γράφεται λίγο πριν από το δελτίο, αλλά δεν πρέπει να είναι αυτό 
ένα μπαράζ παροχών».

Φυσικά, ήξερε πολύ καλά ότι ο Τσίπρας θα προχωρήσει σε 
«μπαράζ παροχών». Δεν έχει, άλλωστε, και τίποτ’ άλλο, αφού 
στη διάρκεια της πανδημίας σύρθηκε πίσω από τον Μητσοτάκη, 
αφήνοντάς του όλη την πρωτοβουλία. Παριστάνοντας τον «ανοι-
χτό», ντρίπλαρε τον Τσίπρα, επαναφέροντας με άλλο τρόπο το 
ίδιο δίπολο: «υπεύθυνη κυβέρνηση VS ανεύθυνη αντιπολίτευση».

Ολ’ αυτά, βέβαια, θυμίζουν έντονα εκλογές. Οπως και οι κα-
θημερινές περιοδείες του Μητσοτάκη, από το Παγκράτι στον 
Πειραιά και από το Μοναστηράκι στη Θεσσαλονίκη. Εκλογές 
τις οποίες έπρεπε, φυσικά, να διαψεύσει στο τέλος της συνέ-
ντευξής του. Οπως και τον ανασχηματισμό αυτή τη στιγμή. 
Τροφοδοτώντας νέα εκλογολογικά σενάρια: «αφού δεν κάνει 
ανασχηματισμό, σημαίνει πως πάει για εκλογές». Αλλωστε, όλα 
τα εκλογολογικά σενάρια έχουν κυβερνητική προέλευση. Ακόμα 
και στελέχη του Μαξίμου τα ψιθυρίζουν στ’ αυτιά «πρόθυμων» 
δημοσιογράφων.

Νέα ιδεολογική επένδυση για την 
προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων 

στην Υγεία βρήκε ο Μητσοτάκης. Και 
δεν είναι τυχαίο ότι την έριξε στην 
πιάτσα τώρα, που υπάρχει μια καλή 
εικόνα στον κόσμο για το δημόσιο 
σύστημα υγείας. Γι' αυτό και ο Μη-
τσοτάκης, στη συνέντευξή του στη 
Ζαχαρέα, πρώτα ξεκίνησε από τις 
υποκριτικές κολακείες: «Το έχω πει, 
το επαναλαμβάνω και σε εσάς. Τερά-
στια σημασία και σεβασμό στο Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας. Θα φτιάξουμε 
ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ένα 
Ν.Ε.Σ.Υ. Είχαμε το Ε.Σ.Υ., τώρα θα πά-
με στο νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας το 
οποίο θα έχει στον πυλώνα του αυξη-
μένο αριθμό εντατικών και κρεβατιών 
μονάδας αυξημένης φροντίδας. Αλλά 
δεν θα είναι μόνο αυτό. Απεδείχθη ότι 
είναι μεγάλη παρακαταθήκη το Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας».

Μετά πέρασε στο… παρασύνθη-

μα: «Σας διαβεβαιώνω ότι ο Σωτήρης 
Τσιόδρας θα παραμείνει σύμβουλός 
μου. Δεν έχει πια λόγο ο Σωτήρης να 
βγαίνει και να κάνει ενημερώσεις με 
την ίδια συχνότητα γιατί περνάμε πια 
στην επόμενη φάση, αλλά σύμβου-
λός μου για θέματα δημόσιας υγείας 
θα παραμείνει στενότατος και θα 
βοηθήσει και αυτός όπως και η ειδι-
κή επιτροπή των λοιμωξιολόγων και 
των ειδικών. (…) Αρα έχουμε την τε-
χνογνωσία να σχεδιάσουμε ένα νέο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας δημόσιο το 
οποίο θα δουλεύει σε συνεργασία με 
τον ιδιωτικό τομέα και θα μπολιάζεται 
και όπου χρειάζεται από καλές πρα-

κτικές του ιδιωτικού τομέα. Κοιτάξτε, 
αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο 
τα συστήματα ας το πούμε πληροφο-
ρικής που χρησιμοποιεί ένα ιδιωτικό 
νοσοκομείο για να διαχειρίζεται την 
εσωτερική ροή πληροφορίας μπορεί 
να είναι πιο προηγμένο από το σύστη-
μα το οποίο διαχειρίζεται το Δημόσιο. 
Ή το Δημόσιο μπορεί, το έχω δώσει 
και άλλες φορές αυτό το παράδειγμα, 
αντί να αγοράζει το ίδιο μηχανήματα, 
να αγοράζει  υπηρεσίες. Να αγορά-
ζει ας το πούμε μια ακτινογραφία. Να 
έχει το ίδιο το μηχάνημα, να μπορεί να 
χρησιμοποιεί το δικό του προσωπικό, 
αλλά σε συνεργασία με τον ιδιωτικό 

τομέα να μην αγοράζει τον τομογρά-
φο. Να αγοράζει εξετάσεις. Ολα αυτά 
είναι παραδείγματα σύμπραξης δη-
μοσίου και ιδιωτικού τομέα έχοντας 
όμως πάντα σε πρώτη γραμμή το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το δημόσιο 
πυλώνα ο οποίος θα είναι δωρεάν και 
καθολικής πρόσβασης για όλους τους 
Ελληνες και όλες τις Ελληνίδες».

Ιδού, λοιπόν, ανέγγιχτο το κυβερ-
νητικό σχέδιο της ΝΔ για την υγεία, 
περιτυλιγμένο (λόγω των περιστάσε-
ων) με επαίνους για το ΕΣΥ και τους 
ανθρώπους του, αντί για ύβρεις. Τώ-
ρα δεν έχουμε το δίδυμο Μπάμπη-

Πορδοσάλτε να ζητούν να κατεδαφι-
στούν τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά 
έχουμε ύμνους για τους «ήρωες με 
τις άσπρες και πράσινες μπλούζες». 
Το δε ιδεολόγημα δε μιλά για υπο-
κατάσταση του «σπάταλου και ανα-
ποτελεσματικού ΕΣΥ» από τον ιδιω-
τικό τομέα, αλλά για «βελτίωση του 
ΕΣΥ από τον πιο προηγμένο ιδιωτικό 
τομέα». Η ουσία είναι η ίδια, όπως 
αντιλαμβάνεστε. Και το πρακτικό 
αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, αν δεν 
υπάρξουν αντιδράσεις, όχι μόνο από 
γιατρούς και νοσηλευτές.

Ο Μητσοτάκης αναγγέλλει ότι μέ-
σω ΣΔΙΤ θα μπάσει τους ιδιώτες κα-
πιταλιστές σε όλο το φάσμα του ΕΣΥ. 
Δεν είπε τίποτα καινούργιο. Αυτή ήταν 
η στρατηγική τους, όπως την παρουσί-
ασαν μανατζαραίοι του ιδιωτικού κα-
πιταλισμού στο περιβόητο συνέδριο 
του ΙΣΑ, πριν από λίγο καιρό.

Ιδιωτικοποιήσεις στην Υγεία ανήγγειλε ο Μητσοτάκης

Ο λύκος κι αν εγέρασε…

Αντί να κάνουν 
προσλήψεις, 
μετατάσσουν γιατρούς 
από το κέντρο στα νησιά!

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το υπουρ-
γείο Υγείας παίρνει γιατρούς από νοσοκο-

μεία της Αθήνας και τους στέλνει στα νησιά 
για να επανδρώσουν τα υποστελεχωμένα 
Κέντρα Υγείας, ενόψει του ανοίγματος της 
τουριστικής περιόδου!

Δηλαδή, κάνουν το αντίστροφο απ’ αυτό που 
έκαναν μέχρι τώρα, που «σάρωναν» τα νοσοκο-
μεία μετακινώντας γιατρούς για να στελεχώ-
σουν τις ΜΕΘ, «σάρωναν» τα Κέντρα Υγείας για 
να στελεχώσουν τα περιφερειακά νοσοκομεία 
και μετά έκλειναν τα περιφερειακά ιατρεία για 
να στελεχώσουν τα Κέντρα Υγείας, αφήνοντας 
τον ηλικιωμένο πληθυσμό στα χωριά χωρίς για-
τρούς.

Την ίδια ώρα που διαφήμιζαν «χιλιάδες προ-
σλήψεις γιατρών και νοσηλευτών», προσλάμβα-
ναν στην πραγματικότητα ελάχιστους και έσπευ-
δαν να μπαλώσουν τις τρύπες με συνεχείς με-
τακινήσεις γιατρών, ανοίγοντας άλλες τρύπες.

Το ίδιο γίνεται και τώρα με τα νησιά. Οσο και 
ν’ ανοίξει ο τουρισμός, έστω και λίγο σε σχέση 
με τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρουν τι μπορεί 
να γίνει με εισαγόμενα κρούσματα κοροναϊού, 
που μπορεί να δημιουργήσουν εστίες μετάδο-
σης. Επειδή τα Κέντρα Υγείας είναι υποστελε-
χωμένα (για να μην πούμε διαλυμένα), επειδή 
έχουν αποτύχει να δημιουργήσουν ακόμα και 
τις περιβόητες ΚΟΜΥ (που θα είχαν, υποτίθεται, 
ως αρμοδιότητα τη λήψη δειγμάτων για επιδη-
μιολογικό έλεγχο) και αναθέτουν δουλειές σε 
ΜΚΟ, καταφεύγουν σε λύσεις αρπακόλλα με 
την υποχρεωτική μετάταξη γιατρών από το 
κέντρο προς τα νησιά. Απειλούν, μάλιστα, τους     
γιατρούς ότι αν αρνηθούν να αφήσουν τις θέ-
σεις τους και να πάνε στα νησιά, θα τους επιτά-
ξουν (πολιτική επιστράτευση, δηλαδή).

Αυτοί οι γιατροί, όταν τελειώσει η τουριστι-
κή περίοδος, προφανώς θα επιστρέψουν στις 
θέσεις τους και τα νησιά θα επανέλθουν στην 
προηγούμενη κατάσταση της υποστελέχωσης 
και της διάλυσης.

Με περιπλανόμενους γιατρούς, που τη μια 
βρίσκονται σ’ ένα νοσοκομείο της Αθήνας, την 
άλλη στο Κέντρο Υγείας ενός νησιού και μετά 
ξανά στο νοσοκομείο, δε χτίζεται σύστημα υγεί-
ας ικανό να προσφέρει στο λαό προστασία από 
κάθε είδους υγειονομικούς κινδύνους. Απαιτεί-
ται να γίνουν άμεσα διορισμοί γιατρών που θα 
καλύψουν όλες τις κενές οργανικές θέσεις.

Γνωρίζουν η ΟΕΝΓΕ και η ΕΙΝΑΠ αυτές τις 
προκλητικές αποφάσεις της κυβέρνησης; Και 
τι σκοπεύουν να κάνουν;

ΣΥΡΙΖΑ

Μοιράζει «πέτσινα» 
λεφτά, ορκίζεται 

πίστη στην ΕΕ
Ο Τσακαλώτος χαρακτήρισε «ευχάρι-

στη έκπληξη» τις ανακοινώσεις της 
Φον ντερ Λάιεν, διότι «είναι σημαντικό το 
πρόγραμμα να βασίζεται σε μεταβιβάσεις 
πόρων και όχι μόνο δάνεια, να αυξάνεται 
ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πολύ πε-
ρισσότερο από τις αρχικές προτάσεις και 
να υπάρχει το στοιχείο της αμοιβαιοποίη-
σης». Σημειώνει μόνο ότι «υπάρχουν ακόμη 
γκρίζες ζώνες, όπως για παράδειγμα το αν 
και πόσο θα υπάρχουν αιρεσιμότητες, και 
πάνω από όλα δεν ξέρουμε την ένταση των 
αντιστάσεων που θα προβάλουν κάποιες 
από τις χώρες του Βορρά, που δεν έχουν 
μάθει τίποτα από την κρίση του 2009 ή τη 
σημερινή κρίση».

Τρεις μέρες μετά τα ταρατατζούμ του 
Ζαππείου με το «Μένουμε όρθιοι ΙΙ», ο 
ΣΥΡΙΖΑ ακύρωσε το υποτιθέμενο φιλολα-
ϊκό πρόγραμμά του, συμφωνώντας με τον 
Μητσοτάκη που έχει διακηρύξει ότι θα κι-
νηθεί στο πλαίσιο που θα καθορίσει η ΕΕ. 
Οταν βαράς παλαμάκια στην Ούρσουλα 
(δηλαδή στη Μέρκελ, τον Σόιμπλε και τον 
Μακρόν), τι αντιπολίτευση να κάνεις στον 
Μητσοτάκη; Οταν κυβέρνηση και αντι-
πολίτευση ταυτίζονται στο μείζον («πού 
θα βρεθούν τα λεφτά;»), ό,τι και να πει η 
αντιπολίτευση για τα παρεπόμενα («πώς 
θα μοιραστούν τα λεφτά;»), έχει ήδη αυ-
τοακυρωθεί, έχοντας παραχωρήσει όλη 
την πρωτοβουλία στην κυβέρνηση.

Ο Τσίπρας πήρε τα γκεσέμια του (Τσα-
καλώτο, Παππά, Αχτσιόγλου, στους οποί-
ους προστέθηκε -«άνευ χαρτοφυλακίου»- η 
Ξενογιαννακοπούλου, για να υπάρχει και 
κάποιος από την Προοδευτική Συμμαχία) 
και πήγε στο Ζάππειο για να παρουσιάσει 
κάτι σαν το «Πρόγραμμα της Θεσσαλονί-
κης» του 2014. Μόνο που τότε ο ΣΥΡΙΖΑ 
ήταν ακόμα παρθένος. Η δημαγωγία του 
έπιανε σε κάποιον κόσμο. Αυτή τη δημα-
γωγία, μάλιστα, την επένδυε με μπόλικη 
αντι-ΕΕ ρητορική. Ηταν η εποχή της επαγ-
γελλόμενης «σύγκρουσης», η εποχή που η 
Μέρκελ θα υποχρεωνόταν να αποδεχτεί το 
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ «ντάλα μεσημέ-
ρι», η εποχή που ο Τσίπρας σε ρόλο αρκου-

διάρη θα βαρούσε το ντέφι και οι «αγορές» 
θα χόρευαν σαν αλυσοδεμένες αρκούδες.

Η εποχή αυτού του τύπου της απάτης 
παρήλθε ανεπιστρεπτί. Η συγκρουσιακή 
ρητορική πνίγηκε στα βαλτόνερα του τρί-
του μνημόνιου και των εφαρμοστικών του 
πολυνομοσχέδιων. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ως 
τυπικό αστικό κόμμα εξουσίας πλέον, κι-
νείται με απόλυτη νομιμοφροσύνη έναντι 
της ΕΕ. Ολοι είδαν τα «πέτσινα» δισεκα-
τομμύρια που μοίρασε ο Τσίπρας από το 
πόντιουμ του Ζαππείου σε επιχειρήσεις 
(μικρές και μεγάλες) και εργαζόμενους. 
«Πέτσινα» γιατί δεν πρόκειται να τα μοι-
ράσει αυτός. Καλεί τον Μητσοτάκη να τα 
μοιράσει. Το πιο εκπληκτικό: κατηγορεί 
τον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του 
για ιδεοληψίες, εγκαλώντας τον ότι δεν 
εφαρμόζει την πολιτική της ΕΕ, την πολι-
τική Μέρκελ-Μακρόν! Μέχρι και τον πα-
τέρα του νεοφιλελευθερισμού, τον Μίλτον 
Φρίντμαν, επικαλέστηκε ο Τσίπρας, για να 
«την πει» στον Μητσοτάκη: «Δηλαδή ακό-
μα και ο πατέρας της νεοφιλελεύθερης 
ιδεολογίας θεωρούσε ότι όταν βρίσκεσαι 
αντιμέτωπος με το φάσμα μιας τέτοιας κα-
θίζησης, πρέπει να δράσεις άμεσα ακόμα 
και ανορθόδοξα»!

«Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να 
απομακρύνεται εντελώς από την τάση 
που κυριαρχεί πανευρωπαϊκά για την αντι-
μετώπιση της επερχόμενης οικονομικής 
κρίσης».

«Οσοι από εσάς διαβάζετε και παρακο-
λουθείτε τη συζήτηση που διεξάγεται σε 
παγκόσμιο επίπεδο, θα έχετε διαπιστώσει 
ότι αυτή είναι η κεντρική ιδέα που την κα-
θοδηγεί. Η τόνωση της ζήτησης. Ακόμα και 
με τρόπους που μέχρι σήμερα φαντάζουν 
ανορθόδοξοι. (…) Και σε αυτή τη λογική 
όμως παίρνονται τα όποια έκτακτα μέτρα 
ενίσχυσης της ρευστότητας, από τις κυ-
βερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες. Και 
ιδιαίτερα στην Ε.Ε., μέχρι σήμερα κυρίως 
από την ΕΚΤ. Εδώ στα μέρη μας όμως, η 
βελόνα φαίνεται να έχει κολλήσει στα ίδια 
και στα ίδια. Σε όσα μάθαμε όλα τα προ-
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Στο βούρκο της κρίσης η Ε.Ε. και οι εργαζόμενοί της

 Η ταξική απάντηση πρώτιστο καθήκον
Η μείωση του ΑΕΠ των χωρών 

της Ευρωζώνης αναμένεται να 
φτάσει το 7.75% αυτόν το χρόνο και 
αν τα lockdown συνεχιστούν δύο 
μήνες ακόμα, η μείωση μπορεί να 
φτάσει και το 14%, σύμφωνα με το 
γερμανικό πρακτορείο Deutsche 
Welle (βλ. https://www.dw.com/en/
coronavirus-eu-faces-recession-of-
historic-proportions/a-53354064). 
Για το σύνολο της Ε.Ε. η μείωση του 
ΑΕΠ αναμένεται να είναι της τάξης 
του 7.5%.

Ερευνα για τις επιπτώσεις της 
κοροναϊκής κρίσης στις καπιταλιστι-
κές επιχειρήσεις της Γερμανίας, της 
Ισπανίας και της Αυστρίας, σε βιομη-
χανία, υπηρεσίες, λιανικό εμπόριο και 
κατασκευές, αναφέρει ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων 
αναμένει μείωση στο τζίρο της τάξης 
του 20% σε Γερμανία και Αυστρία και 
25% με 44% στην Ισπανία (βλ. https://
www.econpol.eu/news-20200519).

Πριν από ένα δεκαήμερο, ο υπουρ-
γός Οικονομικών της Γερμανίας 
Ολαφ Σολτς αποκάλυπτε ότι τα φο-
ρολογικά έσοδα της γερμανικής κυ-
βέρνησης θα μειωθούν πάνω από 10% 
λόγω της καραντίνας, σε σχέση με 
το 2019. Είναι η πρώτη μείωση εδώ 
και δέκα χρόνια και αν το κράτος δε 
θελήσει να αυξήσει το χρέος του, θα 
πρέπει να προχωρήσει σε περικοπές 
της τάξης των 100 δισ. ευρώ περίπου! 
Ο Σολτς υποστήριξε ότι η μείωση στα 
κρατικά έσοδα θα επηρεάσει τους 
προϋπολογισμούς για τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια (βλ. https://www.
dw.com/en/coronavirus-slashes-
german-tax-revenues-by-nearly-100-
billion/a-53438407). Τι περικοπές θα 
εφαρμόσει το γερμανικό κράτος, τη 
στιγμή που έχει πάρει απόφαση για 
ένα τεράστιο πακέτο σωτηρίας των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων; Ο 
Σόλτς είχε από το Μάρτη διαμηνύσει 
(βλ. Deutsche Welle 25/3/20, https://
www.dw.com/en/whats-in-germanys-
emergency-coronavirus-budget/
a-52917360), ότι θα δοθούν συμπλη-
ρωματικά άλλα 156 δισ. ευρώ (που θα 
προστεθούν στο χρέος της Γερμανί-
ας) για τη στήριξη της γερμανικής οι-
κονομίας από τον κοροναϊό, 100 δισ. 
παραπάνω από αυτά που επιτρέπει η 
γερμανική νομοθεσία για το χρέος. 
Ηδη, η Lufthansa αποφασίστηκε να 
τσεπώσει 9 δισ. ευρώ για να μην κα-
ταρρεύσει (βλ. https://www.reuters.
com/article/us-health-coronavirus-
germany-lufthansa/germany-agrees-
on-rescue-package-for-lufthansa-
media-idUSKBN22W32K).

Το γερμανικό ΑΕΠ αναμένεται να 
μειωθεί κατά 6.3% αυτόν το χρόνο (βλ. 
https://www.dw.com/en/germany-
faces-huge-economic-slump-due-to-
coronavirus-pandemic/a-53286176). 
Πρόκειται για τη χειρότερη οικο-
νομική κρίση από τη δημιουργία 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας το 1949! Χειρότερη 
και από την κρίση του 2009, όταν το 
γερμανικό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 5%. 
Οι προβλέψεις αυτές δεν παίρνουν 
υπόψη τους ένα νέο πανδημικό κύμα 
το φθινόπωρο. Αν αυτό έρθει, τότε τα 
πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα.

Στη Γαλλία, τα πράγματα δεν είναι 

καλύτερα. Το πρώτο τρίμηνο έκλεισε 
με μείωση του ΑΕΠ της τάξης του 
5.8%, σύμφωνα με τη στατιστική υπη-
ρεσία της χώρας (βλ. https://www.
insee.fr/en/statistiques/4485646). Αρ-
νητικό ρεκόρ και αυτό, από το 1949! 
Οι καταναλωτικές δαπάνες κατα-
κρημνίστηκαν, λόγω της καραντίνας, 
κατά 6.1% και οι εξαγωγές κατά 6.5%. 
Το γαλλικό κεφάλαιο αισθάνεται στο 
πετσί του τις συνέπειες της κρίσης. 
Δε θα το… λυπηθούμε, όπως ο γάλλος 
υπουργός Οικονομικών, Μπρούνο Λε 
Μερ, ο οποίος δήλωσε ότι η Ρενό θα 
καταρρεύσει χωρίς κρατική βοήθεια, 
αφού τα έσοδά της μειώθηκαν κατά 
19% το πρώτο τρίμηνο του έτους, με 
τις ευρωπαϊκές πωλήσεις να μειώνο-
νται κατά 36% λόγω της καραντίνας 
(βλ. https://europe.autonews.com/
automakers/french-minister-warns-
renault-could-disappear-without-aid). 
Η γαλλική κυβέρνηση ετοιμάζεται να 
δώσει 5 δισ. ευρώ στη Ρενό για να τη 
σώσει, στο πλαίσιο του πακέτου των 
450 δισ. ευρώ, που σκοπεύει να προ-
μηθεύσει η κυβέρνηση στις καπιταλι-
στικές επιχειρήσεις με τη μορφή επι-
χορηγήσεων και εγγυήσεων δανείων. 
Ποσό που ισοδυναμεί με το 20% του 
ετήσιου ακαθάριστου εθνικού εισο-
δήματος της χώρας! Το ΑΕΠ αναμέ-
νεται να μειωθεί κατά 8% και το χρέ-
ος του προϋπολογισμού να φτάσει το 
9% του ΑΕΠ, το μεγαλύτερο ποσοστό 
μετά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο! 

Την ίδια στιγμή, μαθαίνουμε ότι 
περίπου οι μισοί εργαζόμενοι του 
ιδιωτικού τομέα της Γαλλίας απο-
λύθηκαν προσωρινά λόγω της 
καραντίνας (πάνω από 10 εκατομ-
μύρια εργαζόμενοι) και το 84% του 
μισθού τους πληρώνεται από το 
κράτος (βλ. https://www.france24.
com/en/20200422-covid-19-half-of-
france-s-private-sector-workers-on-
temporary-unemployment-scheme). 
Γύρω στους 820 χιλιάδες εργοδότες 
(έξι στους δέκα) έχουν κάνει αίτηση 
για να απαλλαγούν από το «βάρος» 
της πληρωμής των εργαζόμενων που 
απέλυσαν προσωρινά.

Η Ιταλία, που χτυπήθηκε ανελέητα 
από το νέο κοροναϊό, φέρει κι αυτή 
τα σημάδια της πανδημίας στην οι-
κονομία της. Σύμφωνα με τη στατι-
στική υπηρεσία της χώρας, το ΑΕΠ 
μειώθηκε κατά 4.8% σε σχέση με 
πέρσι (βλ. https://www.istat.it/en/
archivio/242087). Ο φόβος μίας κοι-
νωνικής αναταραχής, ιδιαίτερα στις 
φτωχότερες περιοχές του ιταλικού 
νότου, είναι ορατός εδώ και αρκετό 
καιρό (βλ. https://www.theguardian.

com/world/2020/apr/01/singing-
stops-italy-fear-social-unrest-mount-
coronavirus-lockdown). 

Στην Ισπανία, όπου το ΑΕΠ μειώ-
θηκε κατά 5.2%, αρνητικό ρεκόρ από 
το 1970 (βλ. https://www.euronews.
com/2020/04/30/coronavirus-
downturn-france-and-italy-in-
recession-as-spain-sees-record-
gdp-decline), η κεντρική τράπεζα της 
χώρας προειδοποίησε για έκρηξη του 
δημόσιου χρέους στο 124% του ΑΕΠ 
και μείωση του ΑΕΠ που μπορεί να 
φτάσει το 13%! Γι’ αυτό ζήτησε να λη-
φθούν άμεσα μέτρα. Σύμφωνα με την 
El Pais (βλ. https://english.elpais.com/
economy_and_business/2020-05-22/
spain-likely-to-raise-taxes-in-wake-of-
coronavirus-crisis-say-experts.html), 
τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι περι-
κοπές κοινωνικών δαπανών, αύξηση 
φορολογίας ή μείωση συντάξεων με 
ταυτόχρονη αύξηση του ορίου ηλικί-
ας συνταξιοδότησης. Η εφημερίδα 
επικαλείται πανεπιστημιακό για να 
στηρίξει την άποψη ότι η κυβέρνη-
ση θα πρέπει να κάνει «διορθώσεις» 
στις συντάξεις που ισοδυναμούν με 
τα δύο από τα πέντε ευρώ των φόρων 
που συλλέγει το ισπανικό κράτος. Ο 
πανεπιστημιακός – ως λαγός στην 
αντιδραστική κούρσα – προτείνει την 
άμεση αύξηση του ορίου ηλικίας στα 
67 από τώρα και όχι από το 2027.

Μέχρι τώρα,  η κρατική υπηρεσία 

διαχείρισης του ταμείου ανεργίας 
(SEPE) ισχυρίζεται ότι 3.3 εκατομ-
μύρια ισπανοί εργαζόμενοι έχουν 
λάβει το επίδομα ανεργίας (https://
english.elpais.com/economy_and_
business/2020-05-22/sent-home-
over-covid-19-laid-off-workers-still-
waiting-for-their-checks-in-spain.
html?rel=mas). Ωστόσο, οι ισχυρισμοί 
της κυβέρνησης αμφισβητούνται 
με ορισμένες οργανώσεις, όπως το 
Γενικό Συμβούλιο Κυβερνητικής Δι-
αχείρισης της Ισπανίας (οργάνωση 
επαγγελματιών νομικών που βοηθά 
το κοινό σε υποθέσεις που αφορούν 
φορολογικά και ιδιοκτησιακά θέματα 
με το ισπανικό Δημόσιο), να αναφέ-
ρουν ότι 900 χιλιάδες ισπανοί εργα-
ζόμενοι περιμένουν ακόμα τις επιτα-
γές τους από το κράτος στο πλαίσιο 
του επιδόματος ERTE. 

To επίδομα ERTE (αφορά στο κα-
θεστώς προσωρινής αναστολής της 
εργασίας) ισοδυναμεί με το 70% του 
μέσου όρου του βασικού μισθού του 
προηγούμενου τριμήνου, για τους 
πρώτους έξι μήνες προσωρινής από-
λυσης, και με το 50% για τον έβδομο 
μήνα (βλ. https://www.theolivepress.
es/spain-news/2020/04/03/
explained-what-you-need-to-know-
about-erte-and-autonomos-during-
spains-coronavirus-lockdown/). Οι 
καπιταλιστές μπορούν να κόψουν 
ώρες από τους εργαζόμενούς τους, 
τις οποίες θα πληρώσει το κράτος σε 
ποσοστό 70%. Το σύνολο των αποδο-
χών (είτε από τους καπιταλιστές είτε 
από το κράτος) των εργαζόμενων 
που τίθενται σε εκ περιτροπής εργα-
σία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85% 
του μισθού τους, με ελάχιστο τα 502 
ευρώ και μέγιστο τα 1.411! Μέχρι στιγ-
μής, μισό εκατομμύριο επιχειρήσεις 
στην Ισπανία έχουν κάνει αιτήσεις 
να μπουν στο καθεστώς προσωρι-
νής διαθεσιμότητας των εργατών 
τους. Οι καπιταλιστές έχουν τη δυνα-
τότητα να βάζουν σε διαθεσιμότητα 
ή εκ περιτροπής εργασία μέχρι και το 

σύνολο του προσωπικού τους! Αυτά 
ισχύουν στην Ισπανία επί κυβέρνησης 
«σοσιαλιστών» και Ποδέμος!

Η παρούσα κρίση βαθαίνει αναπά-
ντεχα στην Ε.Ε. Αυτό κάνει σκόνη τις 
θεωρίες συνομωσίας για τη φύση 
του νέου κοροναϊού, που παρουσιά-
ζεται σαν «παραμύθι», προκειμένου 
κάποιοι νοσηροί εγκέφαλοι να κλεί-
σουν στα σπίτια τον κόσμο απλά και 
μόνο για να τον υποτάξουν, λες και 
είχαν να κάνουν με κάποιο τεράστιο 
αντικαθεστωτικό κίνημα που τους 
έβαζε τα μύρια όσα προβλήματα μέ-
χρι τώρα! Αν ίσχυε αυτό, τότε πώς θα 
αποδέχονταν να βυθίσουν τις χώρες 
τους στην πιο βαθιά κρίση από τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο; Μια κρίση που 
δεν οφείλεται αποκλειστικά στον 
κοροναϊό, αλλά σίγουρα βαθαίνει 
ακόμα περισσότερο εξαιτίας του. 

Τα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της κρίσης αυτής θα τα πληρώσουν 
οι εργαζόμενοι. Ακόμα κι αυτά τα 
επιδόματα που δίνει το κράτος σε 
ορισμένες χώρες συνιστούν μείωση 
των μισθών τους, απαλλάσσοντας 
τους καπιταλιστές από την υποχρέ-
ωση να πληρώσουν από τα κέρδη 
που συσσώρευσαν τα προηγούμενα 
χρόνια. Μην έχετε καμία αμφιβολία, 
ότι τα επιδόματα αυτά (αλλά και οι 
επιχορηγήσεις που αθρόα δίνονται 
στο κεφάλαιο) θα πέσουν στις πλά-
τες των εργαζόμενων. Η έκρηξη του 
δημόσιου χρέους, που αναπόφευκτα 
θα έρθει, θα χρησιμοποιηθεί ξανά ως 
εργαλείο για το παραπέρα στύψιμο 
των εργατικών εισοδημάτων, όταν 
τελειώσει η πανδημία. Γι’ αυτό και 
η ταξική απάντηση δεν είναι απλά 
μία ευχή αλλά πρώτιστο καθήκον 
της εργατικής τάξης, αν δε θέλει να 
οδηγηθεί στην ηθική και κοινωνική 
εξαθλίωση, για την οποία την προο-
ρίζει η καπιταλιστική βαρβαρότητα. 
Ταξική απάντηση θα υπάρξει, όμως, 
μόνο αν ξεκινήσει η ταξική οργάνω-
ση σε επαναστατική και όχι ρεφορ-
μιστική βάση.

Στη Βρετανία δεν ασχολούνται (προς το παρόν τουλά-
χιστον) με τη στρατηγική της «ανοσίας αγέλης», που 

επέλεξε αρχικά η κυβέρνηση Τζόνσον (με τη σύμφωνη 
γνώμη των κορυφαίων υγειονομικών συμβούλων της), με 
αποτέλεσμα να υπάρξουν δεκάδες χιλιάδες θάνατοι ηλικι-
ωμένων και ανθρώπων με προβλήματα υγείας, αλλά με τον 
πρωθυπουργικό σύμβουλο Ντόμινικ Κάμινγκς, ο οποίος 
εν μέσω του lockdown και ενώ ο ίδιος είχε συμπτώματα 
CoviD-19 και η σύζυγός του είχε διαγνωστεί με τον ιό, τα-
ξίδεψε δυο φορές 418 χιλιόμετρα μακριά από το Λονδίνο.

Για λόγους παραβίασης της καραντίνας είχαν ήδη πα-
ραιτηθεί η αρχίατρος της Σκωτίας Κάθριν Κάλντεργουντ, 
όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε ταξιδέψει δυο φορές στο 
εξοχικό της, και ο κορυφαίος επιδημιολόγος Νιλ Φέργκι-
ουσον, όταν αποκαλύφθηκε ότι δέχτηκε δυο φορές στο 
σπίτι του γυναίκα με την οποία έχει ερωτικό δεσμό.

Ο Κάμινγκς, όμως, είναι άλλο. Πρόκειται όχι για έναν 
από τους πολλούς συμβούλους του βρετανού πρωθυπουρ-
γού, αλλά για τον άνθρωπο που σχεδιάζει τις εκλογικές του 
καμπάνιες. Από την εποχή του δημοψηφίσματος για το 
Brexit μέχρι τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές. Γι' αυτό 
και ο Τζόνσον στήριξε το συνεργάτη του, ο οποίος με κυ-
νισμό παραδέχτηκε ότι πήγε στο πατρικό του στο Ντάραμ, 
προκειμένου να αφήσει εκεί το γιο του για λόγους προ-
στασίας από τον κοροναϊό. Τέτοιους λόγους, όμως, είχαν 

πολλές χιλιάδες Βρετανοί, στους οποίους δεν επιτράπηκε 
να το κουνήσουν από τον τόπο διαμονής τους. Από πότε, 
όμως, η ισότητα έναντι του νόμου, που διακηρύσσουν τα 
αστικά συντάγματα, ισχύει για όλους;

Η πολιτική παράδοση στη Βρετανία, βέβαια, δίνει ση-
μασία στους τύπους. Ομως ο Τζόνσον είναι… αντισυμβα-
τικός, γι' αυτό και δήλωσε ότι ο Κάμινγκς ενήργησε «υπεύ-
θυνα, νόμιμα και με αξιοπιστία, ακολουθώντας το ένστικτο 
κάθε πατέρα και κάθε γονιού»! Στα λεγόμενα social media 
έγινε της κακομοίρας, όμως ο Τζόνσον ξέρει πως «θα τους 
περάσει». Περισσότερο φοβάται τις μηχανορραφίες στο 
εσωτερικό των Τόρις. Ηδη, ο υφυπουργός για θέματα Σκω-
τίας Ντάγκλας Ρος παραιτήθηκε από την κυβέρνηση Τζόν-
σον λόγω Κάμινγκς. «Κάτοικοι της περιφέρειάς μου δεν 
μπόρεσαν να αποχαιρετίσουν οικείους τους, οικογένειες 
δεν μπόρεσαν να πενθήσουν μαζί, άνθρωποι δεν μπόρε-
σαν να επισκεφθούν ασθενείς συγγενείς τους. Δεν μπορώ 
να τους πω ότι είχαν όλοι άδικο και πως ένας σύμβου-
λος της κυβέρνησης είχει δίκιο», έγραψε ο παραιτηθείς 
υφυπουργός. Οργή εξέφρασαν και πολλοί βουλευτές των 
Τόρις, επικαλούμενοι παράπονα των ψηφοφόρων τους. 
Κυκλοφορούν μάλιστα φήμες ότι ετοιμάζονται και άλλες 
παραιτήσεις στο υπουργικό συμβούλιο. Δεν αποκλείου-
με, λοιπόν, ο Τζόνσον να αναγκαστεί να «παραιτήσει» τον 
αγαπημένο του σύμβουλο, για να συνεχίσει τη συνεργασία 
μαζί του με άλλους τρόπους.

Ποια ισότητα;
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Χιλή

Η ταξική διαχείριση της πανδημίας 
προκαλεί πείνα και διαδηλώσεις

Η λέξη «HAMBRE» (πείνα) που βλέπετε 
στη φωτογραφία εμφανίστηκε σε ένα 

από τα ψηλότερα κτίρια της πρωτεύουσας 
της Χιλής, Σαντιάγο. Κτίριο που ανήκει 
στην τηλεφωνική εταιρία. Οι καλλιτέχνες 
που κατόρθωσαν να εμφανίσουν το μήνυ-
μα, χρησιμοποιώντας την τεχνική της προ-
βολής εικόνων σε κτίρια, θέλησαν με αυ-
τόν τον τρόπο να διαμαρτυρηθούν για την 
κατάσταση που διαμορφώνεται στη χώρα 
με το νέο κοροναϊό. Η εικόνα δεν έμεινε 
για πολύ.  Η αστυνομία την «έσβησε» ρί-
χνοντας φως με προβολείς. Δεν έσβησε 
όμως την πείνα, ούτε την οργή χιλιάδων 
Χιλιανών για την κυβερνητική αδιαφορία 
για τους «κολασμένους» των φτωχών προ-
αστίων της πρωτεύουσας.

Με 70.000 κρούσματα και πάνω από 
700 νεκρούς, η Χιλή είναι η τρίτη σε αριθ-

μό κρουσμάτων στη Λατινική Αμερική, 
μετά από τη Βραζιλία και το Περού. Αν 
και η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα 
ρίξει πολύ χρήμα για να αντιμετωπίσει τις 
συνέπειες του κοροναϊού στην οικονομία 
(7% του ΑΕΠ), χιλιάδες κάτοικοι των πιο 
υποβαθμισμένων περιοχών του Σαντιά-
γο αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνας. 
Ηταν αυτό που τους ώθησε να βγουν 
στους δρόμους την προηγούμενη βδομά-
δα και να συγκρουστούν με τις δυνάμεις 
καταστολής. 

Οι διαδηλωτές δε διαμαρτύρονταν για 
την καραντίνα. Για την έλλειψη τροφίμων 
διαμαρτύρονταν και το έκαναν με τον πιο 
μαχητικό τρόπο. Βροχή έπεφταν οι πέτρες 
από τους διαδηλωτές που αψήφησαν τους 
πάνοπλους μπάτσους, τα δακρυγόνα και 
τις υδραντλίες και απαίτησαν άμεση 
αποστολή τροφίμων. Η κυβέρνηση Πινιέ-
ρα, που έχει κηρύξει τρίμηνη κατάσταση 
«συναγερμού λόγω καταστροφής», ορίζο-
ντας το στρατό ως υπεύθυνο για τη δια-
τήρηση της δημόσιας τάξης, μέχρι τώρα 

ενδιαφερόταν για το πώς θα αποτρέψει 
τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που της 
έχουν γίνει μόνιμος πονοκέφαλος από τον 
περσινό Σεπτέμβρη. Τώρα, ο Πινιέρα ζη-
τά χρόνο και υπομονή από τους πολίτες, 
για να δώσει τροφή στους πεινασμένους 
κατοίκους του Σαντιάγο, ενώ ο στρατός 
άρχισε να μοιράζει τρόφιμα. Ταυτόχρο-
να, πολλές φτωχογειτονιές καταφεύγουν 
σε συλλογικές κουζίνες θυμίζοντας τις 
μαύρες μέρες της δικτατορίας, καθώς η 
καραντίνα έχει αυξήσει κατακόρυφα την 
ανεργία στέλνοντας χιλιάδες ανθρώπους 
στην πιο ακραία φτώχεια. 

Σε ένα σύστημα που θα ενδιαφερόταν 
για τον άνθρωπο, το πρώτο μέλημα της 
κυβέρνησης σε περίπτωση καραντίνας 
θα ήταν η εξασφάλιση της διατροφής και 
των στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης του 
πληθυσμού.  Αυτό όμως δεν ήταν αυτονό-
ητο για τη Χιλή, που χρειάστηκε να βιώσει 
σκληρές συγκρούσεις την περασμένη 
βδομάδα για να αρχίσει να το εφαρμόζει!

Στα σκαριά συμφωνία 
ανταλλαγής αιχμαλώτων 
μεταξύ Χαμάς και σιωνιστών

Τους τελευταίους μήνες έχουν ενταθεί οι συζητήσεις για μια 
νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων μεταξύ Χαμάς και σιωνιστών. Την 
1η Απρίλη, ο ισραηλινός υπουργός Πολέμου, Ναφτάλι Μπένετ, 
δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να 
παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα αν η Χαμάς δεχό-
ταν να επιστρέψει τα λείψανα των δυο ισραηλινών στρατιω-
τών, που κρατάει από τη σιωνιστική εισβολή στη Γάζα το κα-
λοκαίρι του 2014. Ο ισραηλινός στρατός τους θεωρεί νεκρούς 
και απαιτεί την επιστροφή των λειψάνων τους, ενώ η Χαμάς 
έχει δηλώσει κατ' επανάληψη ότι οι στρατιώτες αιχμαλωτίστη-
καν και παραμένουν ζωντανοί, ζητώντας να τους ανταλλάξει 
με παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους.

Το Ισραήλ επιθυμεί, επίσης, να πάρει πίσω τον Αβραάμ 
Μεγκίστου, ισραηλινό πολίτη αιθιοπικής καταγωγής, και τον 
αραβοϊσραηλινό Χισάμ Αλ Σαγιέντ, οι οποίοι είχαν περάσει 
τα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ και αιχμαλωτίστηκαν από 
τη Χαμάς, η οποία τους θεωρεί (και δικαίως) ισραηλινούς 
στρατιώτες.

Μια μέρα μετά τη δήλωση Μπένετ, ο επικεφαλής της Χαμάς 
στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, δήλωσε ότι η Χαμάς διατίθεται να 
κάνει κάποιες υποχωρήσεις στο θέμα την ανταλλαγής, προ-
κειμένου να πετύχει την απελευθέρωση των άρρωστων και 
των γηραιότερων παλαιστίνιων κρατούμενων από το Ισραήλ. 
Η συγκεκριμένη δήλωση αποτελεί υποχώρηση από την πάγια 
θέση της Χαμάς ότι η όποια μελλοντική συμφωνία πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει και τους παλαιστίνιους κρατούμενους που 
είχαν απελευθερωθεί με βάση τη Συμφωνία Σαλίτ για να τους 
αιχμαλωτίσει το Ισραήλ εκ νέου λίγο αργότερα.

Στις 7 Απρίλη, ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον επικεφαλής 
για το ζήτημα των φυλακισμένων, Γιάρον Μπλουμ, να ξεκινή-
σει επαφές με τη Χαμάς, μέσω της Αιγύπτου, για μια πιθανή 
ανταλλαγή αιχμαλώτων, ενώ στις αρχές Μάη ο Νετανιάχου 
συγκάλεσε το συμβούλιο ασφαλείας της ισραηλινής κυβέρνη-
σης «για σημαντικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας», αλλά και 
για να συσκεφτεί πάνω σε μια πιθανή ανταλλαγή αιχμαλώτων 
με τη Χαμάς.

Η Χαμάς επιδιώκει η ανταλλαγή να γίνει σε δυο φάσεις. 
Στην πρώτη θα επιστρέψει στο Ισραήλ τους Μεγκίστου και Αλ 
Σαγιέντ με αντάλλαγμα την είσοδο στη Γάζα ανθρωπιστικής 
βοήθειας, ενώ στη δεύτερη φάση θα απελευθερώσει τους 
αιχμάλωτους στρατιώτες με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 
παλαιστίνιων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων ηγετικών 
στελεχών της Χαμάς και άλλων οργανώσεων της Αντίστασης.

Οι σιωνιστές επιδιώκουν μια μακρόχρονη εκεχειρία με τη 
Χαμάς και η συμφωνία ανταλλαγής αποτελεί ένα βήμα σε 
αυτή την κατεύθυνση, ενώ ο Νετανιάχου ελπίζει ότι η σύναψη 
εκεχειρίας θα του λύσει τα χέρια προκειμένου να προχωρήσει 
στην προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Οχθης, γι’ αυτό και 
επιδιώκει να συμπεριληφθούν στη συμφωνία ανταλλαγής όροι 
που θα υποχρεώνουν τη Χαμάς να μην αντιδράσει στην από-
πειρα προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών από τους σιωνι-
στές. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν πρόκειται να γίνει δεκτό από τη 
Χαμάς, αφού αυτό θα σήμαινε και το πολιτικό της τέλος, ενώ 
έχει ήδη δηλώσει δημόσια ότι θα κινητοποιήσει το σύνολο των 
πυρήνων της στη Δυτική Οχθη έτσι και το Ισραήλ προχωρήσει 
σε μια τόσο επιθετική κίνηση.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι τον τελευταίο λόγο στην όποια 
μελλοντική συμφωνία τον έχει η Χαμάς, με τον Νετανιάχου να 
δέχεται την ολοένα αυξανόμενη πίεση της ισραηλινής κοινής 
γνώμης να λύσει το θέμα όσο το δυνατόν πιο άμεσα.

Οταν την άνοιξη του 2015 
ο «ανεξάρτητος» Μπέρ-

νι Σάντερς ανακοίνωσε ότι 
θα διεκδικήσει το χρίσμα των 
Δημοκρατικών για να διεκδι-
κήσει την αμερικάνικη προ-
εδρία απέναντι στον Τραμπ, 
στις εκλογές του 2016, το 
στέλεχος των σοσιαλδημο-
κρατών Πρασίνων, Μπρους 
Ντίξον είχε δηλώσει ότι ο 
ρόλος του Σάντερς δεν ήταν 
εξαρχής άλλος από το να μα-
ζέψει τις «αριστερόστροφες» 
ψήφους, κυρίως των μειονο-
τήτων, καλλιεργώντας την 
εικόνα του προοδευτικού φι-
λολαϊκού κόμματος για τους 
Δημοκρατικούς. Παρά το 
γεγονός ότι είχε υποστεί μια 
εκστρατεία σπίλωσης από 
το εκλογικό επιτελείο της Χί-
λαρι Κλίντον, που ανέλαβαν 
να φέρουν σε πέρας όλα τα 
μεγάλα αμερικάνικα μίντια, ο 
Σάντερς έκανε ό,τι καλύτερο 
μπορούσε για να ολοκληρώ-
σει αυτό που του ανατέθηκε 
το 2016, ενώ εξαρχής είχε 
δηλώσει ότι θα στηρίξει τον 
τελικό υποψήφιο των Δημο-
κρατικών στις προεδρικές 
εκλογές ενάντια στον Τραμπ.

Οπως το 2015-16, έτσι και 
στις εσωκομματικές εκλο-

γές του 2019-20, ο Σάντερς 
ανέλαβε να παίξει τον ίδιο 
ρόλο, δηλώνοντας εξαρχής 
τη στήριξη στον τελικό νικη-
τή. Η διαφορά είναι ότι τώρα 
το επιτελείο του Σάντερς εί-
χε διατηρήσει από την αρχή 
στενή σχέση με το επιτελείο 
του Μπάιντεν, με καθημερι-
νή επικοινωνία και αγαστή 
συνεργασία πολύ πριν δια-
φανεί ο νικητής στον αγώνα 
του χρίσματος. Παράλληλα, 
ο Σάντερς τρίζει τα δόντια 
στους ακόλουθους και στους 
εκπροσώπους του ενόψει 
του επικείμενου συνέδριου 
των Δημοκρατικών. Οι εκ-
πρόσωποι που έχουν εκλεγεί 
με τον Σάντερς έχουν ήδη 
λάβει προειδοποίηση να μη 
δημοσιεύσουν στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης σχόλια 
που ασκούν οποιουδήποτε 
βαθμού κριτική στον Μπάι-
ντεν, ότι δεν πρέπει να μιλή-
σουν στα αμερικάνικα μίντια 
χωρίς άδεια, να εκδώσουν 
κάποιο βιβλίο ή ακαδημαϊκή 
έρευνα ή να δημοσιεύσουν 
κάποιο άρθρο για τις επικεί-
μενες προεδρικές εκλογές 
χωρίς επίσημη άδεια από 
το επιτελείο του Σάντερς. Η 
δημοσίευση οποιασδήποτε 

μορφής κριτικών σχολίων για 
τον Μπάιντεν απαγορεύεται 
αυστηρά και επισείει ποινή 
ακόμα και αφαίρεσης της 
ιδιότητας του εκλεγμένου 
εκπροσώπου με δικαίωμα 
ψήφου στο συνέδριο των 
Δημοκρατικών.

Στο θλιβερό για την αμε-
ρικάνικη εργατική τάξη πο-
λιτικό σκηνικό, ο Σάντερς 
ανέλαβε να παίξει τη ρι-
ζοσπαστική φωνή που θα 
έφερνε ανανέωση στο αστι-
κό πολιτικό τοπίο δίνοντας 
κάποιες παροχές στους πιο 
εξαθλιωμένους. Δεν ήταν λί-
γος ο κόσμος από τα ευρύτε-
ρα λαϊκά στρώματα, κυρίως 
από την αφροαμερικάνικη 
και λατινοαμερικάνικη μειο-
νότητα, που τσίμπησε στη δη-
μαγωγία του και τον στήριξε 
μαζικά. Αν μην τι άλλο, αυτή 
η κοινωνική κίνηση δείχνει 
για άλλη μια φορά το περιο-
ρισμένο πολιτικό επίπεδο του 
αμερικάνικου προλεταριάτου 
που στριμωγμένο ασφυκτικά 
ανάμεσα στις συμπληγάδες 
του αστικού κοινοβουλευτι-
σμού εναποθέτει σε τέτοιου 
είδους «σωτήρες» τις προσ-
δοκίες του για μια καλύτερη 
ζωή.

Σάντερς όπως Μπάιντεν

Αποτοξίνωση…
Ετσι και αναγκαστεί να κόψει το Twitter, θα χρειαστεί αποτοξί-

νωση και ψυχιατρική στήριξη. Για τον Τραμπ, λέμε, που έχει μέσο 
όρο «τουίτ» 29 την ημέρα και ρεκόρ 108 (στις 10 Μάη) και τώρα 
είδε το Twitter να προσθέτει γαλάζιες προειδοποιήσεις κάτω από 
δύο αναρτήσεις του, παραπέμποντας τους αναγνώστες του στο 
CNN και σε μια δική του σελίδα, στην οποία συγκέντρωσε πληρο-
φορίες που αποδεικνύουν ότι τα «τουίτ» του Τραμπ λένε ψέματα.

«Το Twitter παρεμβαίνει στις προεδρικές εκλογές του 2020» 
ήταν η πρώτη αντίδραση του Τραμπ, για ν' ακολουθήσει δεύτερη, 
στην οποία απειλούσε ότι «θα επιβάλουμε αυστηρές ρυθμίσεις ή 
θα τις κλείσουμε (σ.σ. τις πλατφόρμες των social media), προτού 
επιτρέψουμε ποτέ να ξανασυμβεί αυτό. Συμμαζευτείτε ΤΩΡΑ!».

Του την έφεραν για τα καλά οι Δημοκρατικοί. Μένει να δούμε αν 
θα δοκιμάσει να πάρει μέτρα απαγόρευσης, εμπλέκοντας το αμε-
ρικάνικο κράτος σε δικαστικές διαμάχες με πανίσχυρες εταιρίες.

Πολιτικά παιχνίδια 
και ανταγωνισμός 
συμφερόντων

Μια σύγκρουση ανάμεσα στον 
σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εξω-
τερικών Χάικο Μάας και στον χρι-
στιανοκοινωνιστή πρωθυπουργό  
της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ 
δεν επέτρεψε στη γερμανική κυ-
βέρνηση να αποφασίσει την άρση 
της απαγορευτικής ταξιδιωτικής 
οδηγίας, σύμφωνα με το σχέδιο που 
είχε ετοιμάσει ο Μάας. Η λήψη από-
φασης παραπέμφθηκε στο τακτικό 
υπουργικό συμβούλιο στις 3 Ιούνη.

Επισήμως, ο Ζέντερ κατηγορεί 
τον Μάας ότι δε συνεννοήθηκε με 
τους κυβερνητικούς εταίρους προ-
τού καταρτίσει το σχέδιο των νέων 
ταξιδιωτικών οδηγιών. Δεν πρόκει-
ται, βέβαια, για σύγκρουση προσω-
πικοτήτων. Επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα κρύβονται από πίσω. Το πακέ-
το των ταξιδιωτικών οδηγιών που θα 
εγκρίνει η κυβέρνηση θα επηρεάσει 
αποφασιστικά το τουριστικό ρεύμα 
των γερμανών πολιτών για μετακι-
νήσεις εντός και εκτός Γερμανίας. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το γερ-
μανικό κεφάλαιο έχει επενδύσεις 
σε τουριστικούς προορισμούς και 
εκτός Γερμανίας (χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η χώρα μας), οπότε ο 
ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχει-
ρήσεις φουντώνει.
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Αντίσταση στη 
νέα φτωχοποίηση/
κινεζοποίηση

«Δε συνδέεται με μνημονιακές υποχρεώσεις» το 
«πακέτο» που προτείνει η Κομισιόν στο Συμβούλιο 
της ΕΕ, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Πέτσας, σε μια προσπάθεια να περιχαρακώσει τη 
σχετική συζήτηση.

Υποχρεώσεις μνημονιακού τύπου θα υπάρξουν, 
βέβαια, διότι πάντοτε υπήρχαν εντός ΕΕ (τι άλλο 
είναι τα αντιαγροτικά μέτρα της ΚΑΠ, τι άλλο είναι 
το σύμφωνο δημοσιονομικής σταθερότητας και ο 
λεγόμενος χρυσός κανόνας;), όμως για την εργατική 
τάξη και την υπόλοιπη εργαζόμενη φτωχολογιά της 
Ελλάδας αυτή η συζήτηση είναι άνευ πρακτικής 
σημασίας.

Γιατί, απλούστατα, το μνημονιακό καθεστώς 
εξακολουθεί να ισχύει, αλώβητο από την «έξοδο από 
τα Μνημόνια», ενώ έχει ήδη εμπλουτιστεί από τα 
αντεργατικά μέτρα που συνόδευσαν το lockdown και 
ήδη μονιμοποιούνται.

Τι «πήραν» οι εργάτες και εργαζόμενοι μισθωτοί με 
την κήρυξη του lockdown; Απολύσεις, αντικατάσταση 
του μισθού με ένα προνοιακό βοήθημα 534 ευρώ, 
δυνατότητα του καπιταλιστή να τους βάζει σε εκ 
περιτροπής εργασία με το μισό μισθό (υπάρχουν 
και άλλα, όπως οι αυθαιρεσίες που συνοδεύουν την 
τηλεργασία, αλλά μένουμε μόνο στα βασικά).

Τι «παίρνουν» οι εργάτες και εργαζόμενοι μισθωτοί 
με την άρση του lockdown; Μαζικές απολύσεις, 
αντικατάσταση του μισθού με το προνοιακό βοήθημα 
των 534 ευρώ, δυνατότητα του καπιταλιστή να τους 
βάζει σε εκ περιτροπής εργασία, να τους πληρώνει 
το μισό μισθό και να προσθέτει το κράτος ένα 30%. 
Το 20% του μισθού θα το χάσουν οι εργαζόμενοι, με 
ελάχιστο όριο τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, στο 
οποίο μπορούν πλέον να συμπιεστούν όλοι οι μισθοί.

Τα διάφορα ευρωπαϊκά «πακέτα», που τα 
αποθεώνουν τα παπαγαλάκια της ευρωδουλείας, 
για τους εργάτες περιλαμβάνουν μόνο αυτό το 30% 
που θα τσοντάρει το κράτος στο μισό μισθό που 
θα πληρώνει ο καπιταλιστής (είναι το περιβόητο 
πρόγραμμα SURE). Ανεξάρτητα από το ύψος που θα 
φτάσει το «πακέτο», μετά το παζάρι που θα γίνει στο 
κορυφαίο επίπεδο της Ευρωένωσης και το ποσό που 
θα αντιστοιχεί στα «προγράμματα» για την Ελλάδα, 
το βέβαιο είναι πως δεν αφορά την εργατική τάξη και 
τη φτωχή αγροτιά. Αφορά την κεφαλαιοκρατία. Οσο 
πιο ισχυρό είναι το κεφάλαιό της τόσο πιο υψηλό θα 
είναι το μερίδιο που της αναλογεί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα κράτη και οι 
διακρατικοί οργανισμοί, όπως η ΕΕ, ρίχνουν χρήμα 
για να αντιμετωπίσουν μια κρίση. Πού «πηγαίνει» το 
χρήμα; Στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Είτε είναι οι 
τράπεζες, είτε οι βιομηχανίες, είτε οι μεταφορές, είτε 
το μεγάλο εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο. Κάθε 
φορά, αυτό το χρήμα (με τη μορφή επιχορηγήσεων ή/
και με τη μορφή εγγυημένων χαμηλότοκων δανείων) 
συνοδεύεται και από «πακέτα» αντεργατικών μέτρων, 
που αποκαλούνται «μεταρρυθμίσεις».

Μόνο αφελείς θα μπορούσαν να πιστέψουν ότι 
στη σημερινή κρίση θα μπορούσε να συμβεί κάτι 
διαφορετικό.

Αυτό που μας χρειάζεται, λοιπόν, είναι η ξεκάθαρη 
ταξική ματιά. Ο κάθετος ταξικός διαχωρισμός. Στα 
πρόστυχα πανηγύρια για τον «ευρωπαϊκό πακτωλό» 
θα πρέπει να απαντήσουμε με ΟΡΓΑΝΩΣΗ της 
ταξικής αντίστασης ενάντια στη νέα φτωχοποίηση, 
ενάντια στο βάθεμα της κινεζοποίησης.

στο ψαχνό

Στρεψοδικίες…
Ρωτήθηκε ο υποπτέραρχος Χατζηγε-

ωργίου (αντικαθιστά τον Τσιόδρα στην 
«ενημέρωση» κάθε Κυριακή): «Πώς τεκ-
μηριώνεται επιστημονικά η απόφαση να 
ανατραπεί σε τόσο μεγάλο βαθμό και τόσο 
σύντομα όλο το αρχικό χρονοδιάγραμμα 
για την άρση των περιοριστικών μέτρων; 
Θεωρείτε ότι είναι επαρκές το χρονικό δι-
άστημα για να αξιολογήσετε με ασφάλεια 
την πορεία του R0, με δεδομένο ότι δεν 
υπάρχει σύστημα συνεχούς παρακολούθη-
σης της επιδημιολογικής κατάστασης του 
πληθυσμού, όπως γίνεται σε άλλες χώρες; 
Θα ξεκινήσουν επιδημιολογικές μελέτες με 
τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους στο 
γενικό πληθυσμό, που δίνουν τη δυνατό-
τητα να αξιολογηθεί σε ικανό χρόνο η πι-
θανότητα αναζωπύρωσης της επιδημίας;».

Παρουσίασε το ζητούμενο ως δεδομέ-
νο: «Ο δείκτης R0, ο στιγμιαίος δείκτης Rt, 
δεν έχει μεταβληθεί σχεδόν καθόλου και 
βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε αριθμό ο οποί-
ος είναι πολύ κατώτερος από αυτόν που θα 
φανταζόμασταν όλοι ότι θα μπορούσαμε 
να τον κρατήσουμε». Ρωτήθηκε αν μπο-
ρεί να εκτιμηθεί με ασφάλεια το Rο και 
απάντησε ότι το Rο… δεν έχει μεταβληθεί 
προς το χειρότερο! Ενα Ro τυχάρπαστο 
(και δεν μπορεί να ισχύει τίποτ' άλλο, όταν 
δε γίνονται μαζικά τεστ), δεν έχει καμιά 
σημασία πώς «κινείται». Ο,τι και να πολ-
λαπλασιάσεις με το μηδέν, γίνεται μηδέν.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι 
«συνεχίζουμε με αυτό το ρυθμό των τεστ 
που γίνονται σε επιλεγμένα γκρουπ και αυ-
τών που γίνονται σε τυχαία δείγματα». Γιατί 
όμως δε δίνουν στη δημοσιότητα αναλυ-
τικά στοιχεία για τα τεστ που γίνονται, για 
να δούμε πόσα γίνονται σε επιλεγμένα 
γκρουπ, πόσα σε τυχαία δείγματα (μηδέν 

λέμε εμείς), πόσα είναι τεστ σε νέα 
άτομα και πόσα επαναλήψεις σε 
εστίες που παρατηρήθηκε έξαρση 
του ιού; Γιατί δε δίνουν στη δημοσιό-
τητα τον τρόπο υπολογισμού του Ro 
και την εξέλιξή του μέσα στο χρό-
νο; Γιατί κρατούν όλα τα δεδομένα 
επτασφράγιστο μυστικό;

Η απάντηση είναι απλή: κρατούν 
τα πάντα κρυφά, για να μπορούν 
να λένε ψέματα στον ελληνικό λαό. 
Ιδιαίτερα ως προς τον αριθμό των 
τεστ. Αν τα δεδομένα τους ήταν 
δημόσια (όπως γίνεται σε μια σειρά 
χώρες), τότε η αυθεντία τους θα εί-
χε κυλιστεί στα πατώματα, γιατί δε 
θα άντεχε σε επιστημονική κριτική.

…και ψέματα
Μόλις τελείωσε ο Χατζηγεωργί-

ου, πετάχτηκε και ο Κοντοζαμάνης 
για να συμπληρώσει: «Να συμπλη-
ρώσω σε ό,τι αφορά το τεστ, ότι το 
Δημόσιο έχει μεγάλη παραγωγική 
δυνατότητα σε ό,τι αφορά το τεστ. 
Εφόσον κάποιος πληροί τα κριτή-
ρια για να κάνει τεστ, το κάνει χωρίς 
κόστος. Εχουν γίνει πάρα πολλές 
χιλιάδες τεστ και όπου χρειάζεται 
γίνεται».

Αυτό το ψέμα ο Κοντοζαμάνης 
το επαναλαμβάνει εδώ και καιρό, 
κάθε που τίθεται σχετικό ερώτη-
μα. Εχει όμως αυτοδιαψευστεί ο 
ίδιος. Στις 5 Μάη έλεγε: «Εχουμε 
δώσει οδηγίες προς τα νοσοκο-
μεία, και τα δημόσια και τα ιδιω-
τικά νοσοκομεία, έτσι ώστε κατά 
την διάρκεια του προεγχειρητικού 
ελέγχου, πριν γίνει ένα τακτικό 
χειρουργείο, διότι βρισκόμαστε 

Και νέο «άδειασμα» 
Κικίλια

Μετά τον Τσιόδρα και ο υποπτέραρχος Χατζηγεωργίου (λοιμωξιολόγος) «άδειασε» δημόσια τον Κικίλια για τη συμφωνία με τον Πάιατ, με την οποία διαφήμισαν τα γρήγο-ρα τεστ αντισωμάτων της αμερικανικής Abbott (βλ. http://www.eksegersi.gr/Επι-καιρότητα/35731.Χοντρό-«παιχνίδι»-με-τα-μονοπώλια-του-φαρμάκου-σε). Μιλώντας στην «ενημέρωση» της Κυριακής 25 Μάη και αναφερόμενος σε συζήτηση που έγινε στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων, αφού πρώτα μίλησε για τα μοριακά τεστ, «έθα-ψε» τα τεστ αντισωμάτων που (υποτίθεται ότι) παρήγγειλε ο Κικίλιας, σημειώνοντας με νόημα:
«Η άλλη κατηγορία αφορά τις εξετάσεις αντισωμάτων και γίνεται με λήψη αίματος, είτε από το δάχτυλο είτε από τη φλέβα με σύριγγα.  Αυτή η δεύτερη κατηγορία εξετά-σεων απαιτεί ακόμα έλεγχο της αξιοπιστί-ας της, επειδή αν και κυκλοφορούν πολλά τέτοια τεστ στο εμπόριο δεν έχουν ακόμα αποδείξει την ακρίβεια, τη συνέπεια και την επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάγνωση σε συγκεκριμένους ασθε-νείς, αλλά μόνο στα πλαίσια οροεπιδημιολο-γικής μελέτης σε έναν πληθυσμό».

Ο Κικίλιας είχε μιλήσει για χρήση των τεστ αντισωμάτων για διάγνωση, ενώ ο Πάιατ είχε αναφερθεί σε rapid tests και όχι σε τεστ που γίνονται με ανάλυση του αίματος στο εργαστήριο. Και όπως είχαμε γράψει, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι η συγκεκριμένη παραγγελία στην Abbott θα γίνει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Κικίλιας, με εντολή πρεσβείας, έσπευσε να στηρίξει την κλονιζόμενη εκείνη τη στιγμή φήμη του αμερικάνικου μονοπώλιου.

ΚΟΝΤΡΕΣ

Τι έπαθαν οι γάλλοι οδοντίατροι και φωτογραφίζονται γυμνοί στα ιατρεία τους; Βρήκαν αυτόν τον τρόπο για να διαμαρτυρηθούν 
για τη γύμνια από άποψη προστασίας, στην οποία τους καταδίκασε η κυβέρνηση του «σωτήρα» Μακρόν. Εμείς εδώ, όμως, δεν έχουμε 
τέτοια προβλήματα. 'H μήπως έχουμε τα ίδια και χειρότερα; Λεπτομέρειες στη σελίδα 13.
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σε φάση που έχουν ξεκινήσει να επαναλειτουργούν τα τακτικά χει-
ρουργεία που είχαν διακοπεί την προηγούμενη περίοδο, να γίνεται 
η διεξαγωγή του τεστ». Συμπλήρωνε τον Τσιόδρα που μόλις είχε 
πει ότι όποιος μπαίνει για οποιονδήποτε λόγο στο νοσοκομείο θα 
υποβάλλεται σε τεστ, ακόμα κι αν είναι ασυμπτωματικός. Ακολού-
θησε (μετά από ελάχιστες μέρες) εγκύκλιος προς τα νοσοκομεία 
που έλεγε: τεστ μόνο σε όσους θα κάνουν χειρουργείο με ολική 
αναισθησία. Οχι σε όσους φεύγουν αυθημερόν (οφθαλμολογικές 
και οδοντιατρικές επεμβάσεις), όχι σε όσους κάνουν χημειοθε-
ραπεία και ακτινοθεραπεία, όχι σε όσους κάνουν επεμβατικές 
διαγνωστικές εξετάσεις όπως κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση 
κτλ., όχι όλες οι έγκυοι (όπως είχε πει ο Τσιόδρας), αλλά μόνο 
όσες θα γεννήσουν με καισαρική.

Θα το ξαναπούμε, λοιπόν. Εάν διέθεταν λεφτά για μαζικό τέ-
στινγκ, δε θα αυτοδιαψεύδονταν, ακόμα και για ό,τι αφορά το 
τέστινγκ στα νοσοκομεία. Και γι' αυτό το Rο των λοιμωξιολόγων 
δεν έχει καμιά αξιοπιστία.

Μπουρδολογία
Αφόρητη μπουρδολογία από τον ΣΥΡΙΖΑ με τη λογική «κάνου-

με αντιπολίτευση». Δείτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, που 
μας απασχόλησε και την περίοδο της καραντίνας, με τα χον-
δροειδή ψέματα που έλεγαν ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του. 
Είπε, λοιπόν, η Αχτσιόγλου: «Το σύνολο των παρεμβάσεων για τη 
στήριξη της εργασίας ανέρχεται στα 3,7 δισ. ευρώ και αφορούν 
τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια εργαζομένους και 200 χιλιάδες 
επιχειρήσεις».

Πού τους βρήκε τους 1,7 εκατ. εργαζόμενους; Τους κοπιάρησε 
κατευθείαν από τα ψέματα του Σταϊκούρα, του Βρούτση και του 
Μητσοτάκη. Που έλεγαν ότι 1,7 εκατ. εργαζόμενοι θα πάρουν το 
προνοιακό βοήθημα των 800 ευρώ, για να το πάρουν τελικά (σύμ-
φωνα με κυβερνητικές ανακοινώσεις) λιγότεροι από 700.000 
(στον αριθμό συμπεριλαμβάνονται και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, 
μάλιστα). 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι έλεγαν ο Μητσοτάκης και 
οι υπουργοί του, το ίδιο επαναλαμβάνει και η Αχτσιόγλου (έχει 
διατελέσει και υπουργός Εργασίας, τρομάρα της). 

Συγχωροχάρτι
Πανηγυρικό δελτίο Τύπου του Βορίδη για συνάντηση που είχε 

στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον πρέ-
σβη του Ισραήλ Γιόσι Αμράνι. «Στο επίκεντρο της συνάντησης των 
δύο ανδρών τέθηκαν οι προοπτικές εντατικοποίησης της συνερ-
γασίας των δύο χωρών στον αγροτοδιατροφικό τομέα». Τρίχες… 
Συγχωροχάρτι από τη σιωνιστική κυβέρνηση πήρε ο Βορίδης. Τον 
κυνηγούσε, βλέπετε, το φασιστικό του παρελθόν και ο αντισημι-
τισμός του. Πράγματα που δε συγχωρούν οι σιωνιστές (κι ας συ-
μπεριφέρονται οι ίδιοι σαν ναζί απέναντι στους Παλαιστίνιους), 
γιατί συνδέονται με τον πυρήνα του εθνικού τους αφηγήματος. 
Τόσο ο Βορίδης όσο και ο Γεωργιάδης έκαναν άπειρες δημόσιες 
δηλώσεις μετάνοιας. Η επίσκεψη του πρέσβη της σιωνιστικής 
οντότητας στο ΥΠΑΑΤ ήταν το πολυπόθητο συγχωροχάρτι που 
περίμενε ο Βορίδης.

ΥΓ. Πάει περίπατο και η επιχειρηματολογία του επιχειρηματία 
και στελέχους του σιωνιστικού κράτους Σάμπυ Μιωνή, ότι τον 
κυνηγούν νεοναζιστές με επικεφαλής τον Βορίδη.

Δεν είναι γελοιότητα
Θα μπορούσες να το πεις γελοιότητα. Με ΚΥΑ απαγορεύτηκε 

η κυκλοφορία των αυτοκινήτων σ' ένα κομμάτι του κέντρου της 
Αθήνας «για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύ-
νου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». Εξαιρούνται, βέβαια, μέ-
λη της κυβέρνησης και λοιποί παρατρεχάμενοι, όμως δεν είναι 
αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η αιτιολιογία. Την ώρα που «ανοίγουν» 
τα πάντα, αυτοί έκλεισαν μια σειρά δρόμους. Για τα αυτοκίνητα, 
όχι για τους πεζούς, όταν ο ίδιος ο Τσιόδρας καλούσε τον κόσμο 
να χρησιμοποιεί ιδιωτικό αυτοκίνητο για να μη συνωστίζεται στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς! Αυτό είναι πράγματι γελοίο.

Ξέρουμε, όμως, πολύ καλά ότι η απαγόρευση της κυκλοφορίας 
των αυτοκινήτων στη συγκεκριμένη περιοχή του αθηναϊκού κέ-
ντρου δεν έχει καμιά σχέση με τον περιορισμό της διασποράς 
του κοροναϊού (κανένας, άλλωστε, δεν υποστήριξε ότι η διασπο-
ρά του ιού γίνεται από τις… εξατμίσεις των αυτοκινήτων), αλλά για 
την εφαρμογή του σχεδίου του Μπακογιάννη για τις εκτεταμένες 
αλλαγές στο κέντρο, προς όφελος των κάθε είδους επιχειρήσεων 
του τουρισμού και της διασκέδασης, αλλά και των βαρόνων του 
real estate, που έχουν αγοράσει μπιρ παρά κτίρια στο κέντρο και 
αδημονούν να θησαυρίσουν από την εκμετάλλευσή τους.

Τότε γιατί επικαλέστηκαν τους κινδύνους διασποράς του 
κοροναϊού; Πρόκειται καθαρά για εκδήλωση δικτατορικής συ-
μπεριφοράς. Αποφασίζουμε και διατάζουμε και λογαριασμό δε 
δίνουμε. Στο όνομα της αντιμετώπισης του κοροναϊού μπορούμε 
ν' αποφασίσουμε ό,τι γουστάρουμε. Ακόμα κι αν δεν έχει καμιά 
σχέση με τα υγειονομικά. Το γεγονός ότι επισπεύδων υπουργός 
για την έκδοση αυτής της ΚΥΑ είναι ο Χρυσοχοΐδης δεν είναι 
ασφαλώς τυχαίο.

Φουσκωτά γνωστής ΜΚΟ, 
με τον Αρκουμανέα on 

board, εξέδραμαν με πολλά 
ταρατατζούμ σε τέσσερα κυ-
κλαδονήσια (Μήλο, Κίμωλο, 
Σίκινο, Φολέγανδρο) για να 
κάνουν δειγματοληπτικούς 
ελέγχους για CoviD-19. Ακο-
λούθησε το αναμενόμενο τη-
λεοπτικό σόου: τα φουσκωτά 
να καταφθάνουν στο λιμάνι 
της Μυκόνου, μια κάμερα 
να τραβάει από τη στεριά 
και μία από το δεύτερο στη 
σειρά φουσκωτό και μετά 
τον Αρκουμανέα να κάνει 
δηλώσεις για την «εγρήγορ-
ση» στην οποία βρίσκεται ο 
ΕΟΔΥ, για τους κατοίκους 
και τους τουρίστες που πρέ-
πει «να αισθάνονται ασφα-
λείς». Καναδυό λόγια είπε 
και ο εκπρόσωπος της ΜΚΟ. 
Τα υπόλοιπα τα ανέλαβαν τα 
παπαγαλάκια της ΕΡΤ, που 
μοίρασε την εικόνα και στα 
υπόλοιπα κανάλια.

Είδαμε τα φουσκωτά να 
καταπλέουν σε χαρούμενη 
ατμόσφαιρα, είδαμε τον 
Αρκουμανέα με κάζουαλ 
εμφάνιση να κάνει δηλώσεις 
(τόσο τις είχε στερηθεί, από 
τότε που αποφασίστηκε να 
μπει στον πάγο, μαζί με τον 
Κικίλια), είδαμε και πλάνα 
από τα πανέμορφα νησιά. 
Το μόνο που δεν είδαμε είναι 
τους νοσηλευτές να παίρνουν 
δείγματα από κατοίκους. Δεν 
μπήκαν καν στον κόπο να ανα-
κοινώσουν πόσα δείγματα πή-
ραν συνολικά από τα τέσσερα 
νησιά.

Δε θέλουμε να πούμε ότι 

δεν πήραν δείγματα, αλλά να 
δείξουμε ότι στόχος της εκ-
δρομής δεν ήταν τα δείγμα-
τα (άλλωστε, τα συγκεκριμένα 
νησιά, με το μικρό πληθυσμό 
ιδιαίτερα τους χειμερινούς 
μήνες, λογικά θα έχουν μηδε-
νική παρουσία του ιού), αλλά 
το σόου. Με διπλή στόχευση.

Πρώτο, να δείξουν στον 
ελληνικό λαό ότι κάνουν συ-
στηματική και πλατιά επιδη-
μιολογική επιτήρηση και μπο-
ρεί να αισθάνεται ασφαλής, 
διότι τυχόν αναζωπύρωση 
της επιδημίας θα διαγνωστεί 
αμέσως και η διασπορά θα 
εμποδιστεί.

Δεύτερο, να κάνουν διαφή-
μιση στον ελληνικό τουρισμό, 
αλλά και να διαβεβαιώσουν 
όσους στα νησιά ανησυχούν, 
ότι θα ελέγχουν και τους 
τουρίστες με δειγματοληπτι-
κούς ελέγχους (πράγμα που 
δεν πρόκειται να γίνει, γιατί 
ελάχιστοι τουρίστες θα το 
δεχτούν, διακινδυνεύοντας 
να μπουν σε καραντίνα, αν 
διαγνωστούν θετικοί, ενώ θα 
έχουν εισέλθει στην Ελλάδα 
και θα έχουν πληρώσει πακέ-

το διακοπών).
Στην πραγματικότητα, 

κανένα μηχανισμό συστη-
ματικής επιδημιολογικής 
επιτήρησης δεν έστησαν. 
Ούτε σκοπεύουν να στήσουν. 
Μηχανισμός συστηματικής 
επιδημιολογικής επιτήρησης 
σημαίνει μαζικά τεστ. Οχι 
μόνο μοριακά τεστ, που είναι 
άκρως απαραίτητα την περί-
οδο της έξαρσης μιας επιδη-
μίας, προκειμένου να εντοπί-
ζονται τα κρούσματα (κυρίως 
σε ασυμπτωματικούς που δεν 
έχουν ιδέα ότι φέρουν τον ιό), 
αλλά και τεστ αντισωμάτων, 
που δίνουν την εικόνα της 
προηγηθείσας διασποράς της 
νόσου και επιτρέπουν να κα-
θοριστεί ένα πλάνο αποτελε-
σματικότερης αντιμετώπισης 
μιας νέας έξαρσης. Μόνο με 
τη συνδυαστική χρήση αυτών 
των τεστ, σε ευρύτατη κλίμα-
κα, όχι μόνο σε στοχευμένες 
πληθυσμιακές ομάδες αλλά 
και σε τυχαία δείγματα, μπο-
ρεί να υπάρξει μηχανισμός 
συστηματικής επιδημιολογι-
κής επιτήρησης.

Αυτά, όμως, έχουν κόστος. 

Και οι κυβερνώντες, παρά τις 
υποκριτικές κορόνες τους, 
δεν είναι διατεθειμένοι να 
ενισχύσουν το δημόσιο σύ-
στημα υγείας, στήνοντας και 
ένα μόνιμο μηχανισμό επιδη-
μιολογικής επιτήρησης. Τα 
λεφτά είναι για το κεφάλαιο, 
όχι για τη δημόσια υγεία. Γι’ 
αυτήν υπάρχουν μόνο τα σό-
ου, όπως αυτό των Κυκλάδων, 
με στόχο την εξαπάτηση και 
τον καθησυχασμό του λαού.

Τέλος: πού είναι οι περιβό-
ητες ΚΟΜΥ (Κινητές Ομά-
δες Υγείας) του ΕΟΔΥ; Αυ-
τές εμφανίστηκαν μόνο για 
καναδυό τηλεοπτικά σόου. 
Μπορεί τα παπαγαλάκια να 
μιλούσαν για «κινητές μονά-
δες του ΕΟΔΥ με φουσκωτά», 
όμως στα τέσσερα κυκλαδο-
νήσια πήγαν ο Αρκουμανέας 
με τα φουσκωτά και το προ-
σωπικό μιας ΜΚΟ. Η οποία 
φυσικά πληρώθηκε (μήπως 
να μας έλεγαν και πόση ήταν 
η αμοιβή της;). Κι αυτό έγινε 
γιατί δεν κατέστη δυνατό 
να συγκροτηθούν ΚΟΜΥ. 
Στις 17 Μάη αποκαλύψαμε τα 
σχετικά στοιχεία (βλ. http://
www.eksegersi.gr/Επικαιρό-
τητα/35772.Αδίστακτη-και-
επικίνδυνη-κυβέρνηση). Στη 
Μήλο προβλεπόταν η συγκρό-
τηση δύο ΚΟΜΥ (οι οποίες θα 
κάλυπταν, προφανώς, και τα 
τρία μικρότερα νησιά, για τα 
οποία δεν προβλεπόταν χωρι-
στές ΚΟΜΥ). Δεν μπόρεσαν 
να συγκροτήσουν ούτε μία 
ΚΟΜΥ! Γι’ αυτό κατέφυγαν 
στη ΜΚΟ, προκειμένου να 
στήσουν το τηλεοπτικό σόου.

Αηδιαστικό σόου με φουσκωτά

Φαστ τρακ διαδικασίες στην Προανακριτική

Η νεοδημοκρατική πλειοψηφία στην 
Προανακριτική Παπαγγελόπουλου 

έδειξε τις προθέσεις της να κινηθεί με 
«φαστ τρακ» διαδικασίες στη δεύτερη 
φάση (μετά τη διεύρυνση του κατηγορη-
τήριου, που αποφάσισε η Ολομέλεια της 
Βουλής), καλώντας τον Παπαγγελόπουλο 
και την τριπλέτα του Τύπου (Φιλιππάκη, 
Τάρκα, Παπαδάκου) να καταθέσουν ως 
ύποπτοι και απορρίπτοντας τα αιτήματα 
του ΣΥΡΙΖΑ να κληθούν οι τέσσερις ως 
μάρτυρες και επιπλέον να κληθούν μια 
σειρά άλλοι μάρτυρες, όπως οι επόπτες 
της Εισαγγελίας Διαφθοράς, αντεισαγγε-
λείς του Αρείου Πάγου Παπαγεωργίου και 
Μπρακουμάτσος, ο οικονομικός εισαγγε-
λέας Καλούδης, ο πρώην προϊστάμενος 
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας Ζα-
γοραίος, η πρώην επιθεωρήτρια Δημόσιας 
Διοίκησης Παπασπύρου και η Τουλουπάκη 
με τους βοηθούς της στην Εισαγγελία Δι-
αφθοράς.

Οι νεοδημοκράτες κατηγόρησαν τους 
συριζαίους για απόπειρα κωλυσιεργίας και 
οι συριζαίοι αποχώρησαν από τη συνεδρία-
ση, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα 
για την περαιτέρω στάση τους. Εκτιμούμε 
ότι θα επανέλθουν, γιατί διαφορετικά θα 
ήταν σαν να στέλνουν το μήνυμα ότι εγκα-
ταλείπουν τον Παπαγγελόπουλο (πράγμα 
για το οποίο έσπευσαν αμέσως να τους κα-
τηγορήσουν οι νεοδημοκράτες). Οσο για 
την κυβερνητική πλειοψηφία, αφού ακού-
σει τους τέσσερις, θα κλείσει την υπόθεση 

με παραπομπή (μάλλον και των τεσσάρων ή 
τουλάχιστον τριών, γιατί αλλιώς δεν μπορεί 
να σταθεί η κατηγορία της «συμμορίας») 
και θα τη στείλει στο δικαστικό συμβούλιο 
(αποτελείται από δικαστές του Αρείου Πά-
γου και του ΣτΕ) για ν’ αποφασίσει αυτό αν 
θα υπάρξει παραπομπή και δίκη στο Ειδικό 
Δικαστήριο του άρθρου 86 του Συντάγμα-
τος.

Οπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλ-
λο, δύσκολα μπορεί να υπάρξει παραπομπή 
με το υλικό που έχει συγκεντρωθεί, το οποίο 
στην πραγματικότητα αρχίζει και τελειώνει 
στα όσα έχει εκθέσει ο επιχειρηματίας και 
στέλεχος του σιωνιστικού κράτους Σάμπυ 
Μιωνής. Μια απόφαση που δε θα παραπέ-
μπει αλλά και δε θα δικαιώνει τον Παπαγ-

γελόπουλο, θα ήταν η «σοφότερη» λύση για 
όλους, ώστε να κλείσει επιτέλους αυτή η 
«πληγή». Προς το παρόν, περιμένουμε να 
δούμε αν εμφανιζόμενος στην Προανακρι-
τική ο Παπαγγελόπουλος θα κάνει πράξη 
όσα υποσχέθηκε κατά την πρόσφατη ομι-
λία του στην Ολομέλεια της Βουλής. Να 
πει, δηλαδή, περισσότερα για τις σχέσεις 
του με μεγαλοστελέχη της ΝΔ, που του 
ζητούσαν διάφορες «χάρες», ενόσω ήταν 
υπουργός του Τσίπρα. Οχι πως μπορεί να 
αποδείξει τίποτα, όμως αρκεί ν’ αρχίσει να 
«διηγείται» για να δημιουργήσει προβλήμα-
τα. Οχι στον Μητσοτάκη όσο στον Σαμαρά, 
που θεωρεί ότι είναι αυτός που τον διώκει. 
Καθόλου άσχημα για τον Μητσοτάκη, αν το 
καλοσκεφτούμε.

Eρώτηση ΣΥΡΙΖΑ για απευθείας αναθέσεις
Ερώτηση σε όλους τους υπουργούς της κυβέρνησης για τις απευθείας αναθέσεις 

που έγιναν στο όνομα της αντιμετώπισης της πανδημίας κατέθεσαν 60 βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη γραμματέα της ΚΟ του κόμματος Γεροβασίλη. Αναφέρο-
νται στο σκάνδαλο με τα voucher, σε «διαρκείς χρηματοδοτήσεις προς τα ΜΜΕ χωρίς 
διαφάνεια, δωράκια στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, σκανδαλώδεις υπερκοστολογημένες 
αναθέσεις για την προμήθεια υγειονομικού υλικού» και άλλα και ζητούν από το σύνολο 
των υπουργών να καταθέσουν στοιχεία και να ενημερώσουν αναλυτικά ποιο είναι το 
σύνολο των εγκεκριμένων δαπανών κάθε είδους που δόθηκαν με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, χρηματοδοτήσεων επιχορηγήσεων και οικονομικών ενισχύσεων 
που έχουν χορηγηθεί από κάθε υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς του, από 
τις 25-02-2020 και μετά. Στοιχεία δε φαίνεται να έχουν μαζέψει. Γι' αυτό τα ζητούν 
από τους υπουργούς, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια επίκαιρη επερώτηση, στην 
οποία θα πρωταγωνιστήσει ο Τσίπρας.
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Στις 15 Μάη, αρχίσαμε να ανα-
φερόμαστε στην παράγραφο 

13 του άρθρου 48 του αντιδασικού 
πολυνόμου 4685/2020 του Χατζη-
δάκη, με την οποία επιχειρείται πά-
λι η νομιμοποίηση παράνομα ξεχερ-
σωθέντων δασών, παρά το γεγονός 
ότι δύο φορές το ΣτΕ έκρινε ότι οι 
υπουργικές αποφάσεις των Σταθάκη 
και Φάμελλου, με τις οποίες επιχει-
ρήθηκε αυτή η νομιμοποίηση, είναι 
αντισυνταγματικές.

Θα ξεκινήσουμε με αποσπάσμα-
τα από την πρώτη απόφαση του ΣτΕ, 
που είναι η 645 του Ε’ τμήματος και 
δημοσιεύτηκε στις 3 Απρίλη του 
2019:

«Υπό τα δεδομένα αυτά, κατά την 
άποψη που επικράτησε στο Τμήμα, 
η εξαγορά δασών/δασικών εκτάσε-
ων που εκχερσώθηκαν προ του 1975 
αυτογνωμόνως, προκειμένου να καλ-
λιεργηθούν, και η μεταβίβαση κυριό-
τητας, έναντι τιμήματος, στους κατό-
χους αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι 
η αγροτική χρήση συνεχίζεται έως 
την έκδοση της πράξης εξαγοράς 
και θα συνεχιστεί στο μέλλον (άρθρο 
47 παρ. 5 επ. του νόμου 998/1979) 
αντίκεινται προς τα άρθρα 24 παρ. 
1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος, 
όπως βασίμως προβάλλεται.

Στην κρινόμενη όμως περίπτωση, 
η επίκληση της ενίσχυσης της εθνι-
κής οικονομίας και της απασχόλησης 
γίνεται όλως αορίστως, ενώ η αυθαί-
ρετη εκχέρσωση και εν συνεχεία 
αγροτική εκμετάλλευση δασών και 
δασικών εκτάσεων - και μάλιστα από 
πρόσωπα μη ασχολούμενα κατ’ επάγ-
γελμα με τη γεωργία… δεν συνιστούν, 
επ’ ουδενί, επίκληση εξαιρετικής ανά-
γκης με ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική 
ή, έστω, οικονομική σημασία, που θα 
δικαιολογούσε την έγκριση των, αυ-
θαιρέτως πραγματοποιηθεισών προ 
του 1975 εκχερσώσεων δασών και 
δασικών εκτάσεων… Από τη φύση 
δε του πράγματος, οι εκχερσώσεις 
αυτές έχουν γίνει ανεπιλέκτως και 
ασυνδέτως προς κρατικούς αναπτυ-
ξιακούς σκοπούς ή άλλους λόγους 
δημοσίου συμφέροντος, δημιουρ-
γούν τετελεσμένες καταστάσεις και 
εμποδίζουν το σχεδιασμό αγροτικής 
πολιτικής, σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να θεωρηθεί ότι η ρύθμιση 
επιδιώκει θεμιτό σκοπό εξ εκείνων 
που περιγράφονται στο άρθρο 106 
του Συντάγματος.

 Ως εκ τούτου η αντίθεση προς το 
Σύνταγμα της γενικευμένης “νομι-
μοποίησης“ εκχερσώσεων χιλιάδων 
στρεμμάτων δασικής γης δεν θερα-
πεύεται από την υποχρέωση συνέχι-
σης της αγροτικής καλλιέργειας στο 
διηνεκές, επί ποινή ανάκλησης της 
παραχώρησης, ή από την καταβολή 
πέραν του τιμήματος απόκτησης της 
έκτασης (που καθορίστηκε σε ιδιαι-
τέρως χαμηλά επίπεδα)… χρηματικού 
ανταλλάγματος που θα χρησιμοποιη-
θεί για την “αναδάσωση“ ή “δάσωση“ 
αντίστοιχων εκτάσεων» (οι εμφάσεις 
δικές μας)». [Ολόκληρη η απόφαση 
στο  https://dasarxeio.com/wp-
content/uploads/2019/06/%CE%9
1%CE%A0%CE%9F%CE%A6%C
E%91%CE%A3%CE%97-645-_2019.
pdf].

Αίσθηση προκάλεσε η επισήμαν-

ση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, ότι αυ-
τοί που κάνουν τα ξεχερσώματα 
δεν είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες. 
Προφανώς, και οι δικαστές του 
ΣτΕ έχουν αντιληφθεί ότι λόγω της 
ασκούμενης -από τη δεκαετία του 
’80- αντιαγροτικής πολιτικής της ΕΕ 
και των κυβερνήσεων όλων των χρω-
μάτων, η φτωχή αγροτιά εγκαταλεί-
πει καλλιεργούμενη γεωργική πεδι-
νή έκταση και επομένως δε συντρέ-
χει λόγος να εκχερσωθούν δάση και 
δασικές εκτάσεις για γεωργική καλ-
λιέργεια. Αυτοί που ξεχερσώνουν 
δάση το κάνουν για να αλλάξουν τη 
χρήση της γης μέσα σε μια χρονική 
περίοδο και να τη χρησιμοποιήσουν 
για την κατασκευή κατοικιών. Επειδή 
όμως δεν μπορεί να γίνει άμεσα η 
νομιμοποίηση για κατοικίες, επιλέ-
γεται ως πρώτη φάση το ξεχέρσωμα 
δήθεν για γεωργική εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία για τη λειτουργία του ΣτΕ, 
όταν από Τμήματά του κρίνονται 
διοικητικές πράξεις ως αντισυνταγ-
ματικές, οι αποφάσεις τους επα-
νεξετάζονται από την Ολομέλεια. 
Σχολιάζοντας αυτή την απόφαση 
του Ε’ Τμήματος, λίγες μέρες μετά 
τη δημοσίευσή της, εκτιμήσαμε ότι 
δεν υπάρχει περίπτωση να ανατρα-
πεί στην ολομέλεια. Ετσι και έγινε, 
με την απόφαση 710 της 24ης Απρί-
λη του 2020, που βρίσκεται στο 
στάδιο της καθαρογραφής και των 
υπογραφών.

Τότε, όμως, Σταθάκης, Φάμελλος 
και Δημαράς, για να πουλήσουν φύ-
κια για μεταξωτές κορδέλες στους 
καταπατητές δασών και δασικών 
εκτάσεων, εισήγαγαν στο νόμο 
4617/2019, με συνοπτικές διαδικα-
σίες, διάταξη (παράγραφος 3 του 
τέταρτου άρθρου), με την οποία 
επιχείρησαν να νομιμοποιήσουν το 
παράνομο ξεχέρσωμα δασών και 
δασικών εκτάσεων. Παραθέτουμε 
ένα εδάφιο απ’ αυτή την διάταξη:

 «3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 
67 του ν. 998/1979 (Α΄289) αντικαθί-
σταται ως εξής:

“2. Αν οι εκτάσεις των περιπτώ-
σεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 
εντάσσονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 3 του παρόντος νόμου τό-
τε εμβαδό αυτών έως τριάντα (30) 
στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί αποκλειστικά και μόνο για γε-
ωργική και δενδροκομική εκμετάλ-
λευση…“».

Με την απόφαση 710 της Ολομέ-
λειας του ΣτΕ οι υπουργικές αποφά-
σεις κρίθηκαν πάλι ως αντισυνταγ-
ματικές. Παραθέτουμε περίληψη 
της απόφασης, που έδωσε στη δη-
μοσιότητα το ίδιο το ΣτΕ:

«Με την απόφαση 710/2020 της 
Ολομελείας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κρίθηκε ότι αντίκεινται 
προς τα άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 
3 του Συντάγματος, αλλά και προς 
τις συνταγματικές αρχές του κρά-
τους δικαίου και της ισότητας, α/ η 
εξαγορά δασών / δασικών εκτάσεων 
που εκχερσώθηκαν προ της ισχύος 
του Συντάγματος του 1975, αυθαιρέ-
τως, προκειμένου να καλλιεργηθούν, 
και η μεταβίβαση κυριότητας, έναντι 
τιμήματος, στους κατόχους αυτών, 
υπό την προϋπόθεση ότι η αγροτι-
κή αυτή χρήση συνεχίζεται έως την 

έκδοση της πράξης εξαγοράς και θα 
συνεχισθεί και στο μέλλον (άρθρο 
47 παρ. 5 επ. του ν. 998/1979), καθώς 
και β/ η έγκριση επέμβασης και αλ-
λαγή χρήσης δασικής έκτασης, όταν 
οι κάτοχοι δασικών εκτάσεων που 
εκχερσώθηκαν αυθαιρέτως προ του 
Συντάγματος του 1975 και καλλιερ-
γούνται αγροτικώς δεν επιθυμούν να 
καταβάλλουν το τίμημα εξαγοράς και 
να τις αποκτήσουν κατά κυριότητα 
(άρθρο 47 παρ. 13 του ν. 998/1979). 

Επίσης, κρίθηκε ότι, για τον ίδιο 
λόγο, αντίκεινται προς το Σύνταγμα 
η έκδοση άδειας επέμβασης για γε-
ωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια 
σε δάση, δασικές ή και αναδασωτέες 
εκτάσεις, οι οποίες εκχερσώθηκαν 
αυθαιρέτως και καλλιεργούνται με-
τά την έναρξη ισχύος του Συντάγμα-
τος του 1975 και έως 7.3.2017, και η 
μεταβίβαση της χρήσης (και όχι της 
κυριότητας) των εκτάσεων αυτών 
στους κατόχους τους [άρθρο 47Β 
του ν. 998/1979]. Κατόπιν αυτού, 
ακυρώθηκαν, ως στηριζόμενες στις 
ως άνω αντισυνταγματικές διατάξεις 
του νόμου, : α/ τα άρθρα 13 του Κεφα-
λαίου Α΄, 1 έως 12 του Κεφαλαίου Β΄ 
και το Παράρτημα ΙΙ της απόφασης 
156586/2798/19.5.2017 του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Β΄ 1782), β/ η απόφαση 
157196/3204/7.6.2017 του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Β΄ 2082), που αφορά τον 
καθορισμό υποδειγμάτων των τίτλων 
κυριότητας, των τίτλων αγροτικής 
χρήσης ή των διαπιστωτικών πρά-
ξεων αλλαγής χρήσης, προκειμένου 
περί δασικών εκτάσεων εκχερσω-
θεισών αυθαιρέτως, πριν ή μετά 
την ισχύ του Συντάγματος του 1975 
και έως 7.3.2007, και γ/ η απόφαση 
158298/3670/4.7.2017 του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 
2355), “Εφαρμογή των άρθρων 47 
(παρ. 5-14) και 47Β του ν. 998/1979 
σε περιοχές αναρτημένων δασικών 
χαρτών“». 

Οπως είχαμε εκτιμήσει, και η 
απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 
είναι καταπέλτης κατά των υπουρ-
γικών αποφάσεων των Σταθάκη και 
Φάμελλου, με τις οποίες εξειδικεύο-
νταν τα άρθρα 47 και 47Β του νόμου 
998/1979.

Ομως ο Χατζηδάκης το χαβά 
του. Περίπου την περίοδο που ει-
σήγαγε και ψήφισε τον αντιδασικό 
πολυνόμο 4685/2020, είχε λάβει 
γνώση της απόφασης 710 του ΣτΕ, 
όμως, παρολαυτά, επιχείρησε με 
την παράγραφο 13 του άρθρου 48 
να νομιμοποιήσει τα παράνομα ξε-
χερσώματα των δασών, εισάγοντας 
πάλι το περιεχόμενο των διατάξεων 
των άρθρων 47 και 47Β, που κρίθη-
καν ως αντισυνταγματικές!

Ο Χατζηδάκης επιχειρεί αυτή τη 
νομιμοποίηση, στο πλαίσιο του σχε-
διασμού της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη να διεξάγει το επόμενο διάστημα 
τις διπλές κοινοβουλευτικές εκλο-
γές, για να μαζέψει τις ψήφους των 
δεκάδων -αν όχι εκατοντάδων- χιλι-
άδων καταπατητών που ξεχέρσωσαν 
δάση και δασικές εκτάσεις προκει-
μένου να αλλάξουν μελλοντικά τη 
χρήση γης και να χτίσουν, είτε βίλες 

είτε χαμόσπιτα. Αυτή η απόπειρα νο-
μιμοποίησης δε θα έχει καμιά τύχη, 
γιατί η ΠΕΔΔΥ (Πανελλήνια Ενωση 
Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων) 
θα υποβάλει νέα προσφυγή κατά 
της παραγράφου 13 του άρθρου 48 
του αντιδασικού πολυνόμου 4685 
του Χατζηδάκη.

Αντιδασικές διατάξεις του 
άρθρου 48

Αρχίζουμε με την παράγραφο 
1α, σημειώνοντας ότι διαχρονικά 
οι κυβερνήσεις όλων των αποχρώ-
σεων αποχαρακτήριζαν δάση και 
δασικές εκτάσεις με διατάξεις που 
ενσωμάτωναν στην παράγραφο 6 
του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, 
σύμφωνα με την οποία όλες αυτές 
οι εκτάσεις δεν είναι δάση ή δασι-
κές εκτάσεις και δεν υπάγονται στη 
δασική νομοθεσία . Το ίδιο κάνει και 
ο Χατζηδάκης με την παράγραφο 
αυτή, προσθέτοντάς την στην περί-
πτωση ζ' της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 3. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Στο τέλος της περίπτωσης ζ’ της 
παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 
998/1979 (Α’ 289) προστίθεται η φρά-
ση: «ή είναι περιοχές βιομηχανικών 
– βιοτεχνικών εγκαταστάσεων που 
περιλαμβάνονται σε ζώνες οικιστι-
κού ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 
1337/1983 (Α’ 33), ως προς τα ακίνητα 
επί των οποίων έχουν εγκατασταθεί 
επιχειρήσεις, κατόπιν ισχυουσών 
αδειών ή άλλων διοικητικών πράξε-
ων που καλύπτονται από το τεκμήριο 
νομιμότητας ή βεβαιώσεων ή άλλων 
εγγράφων πληροφοριακού χαρα-
κτήρα του αρμοδίου Δασάρχη ή του 
Διευθυντή Δασών ότι δεν εμπίπτουν 
σε δάσος ή δασική έκταση» (η έμφα-
ση δική μας).

Τι είναι αυτά τα 
πληροφοριακά έγγραφα;

Για μεγάλο διάστημα, τις δεκαε-
τίες του ‘70 και του ’80, πολλοί δα-
σάρχες με τα λεγόμενα πληροφο-
ριακά έγγραφα αποχαρακτήρισαν 
δάση και δασικές εκτάσεις. Με το 
δασοκτόνο νόμο 4315/2014, που 
ψηφίστηκε επί κυβέρνησης Σαμα-
ροβενιζέλων, αυτά τα πληροφορι-
ακά σημειώματα νομιμοποιήθηκαν, 
επομένως νομιμοποιήθηκαν όλες οι 
καταπατήσεις δασών και δασικών 
εκτάσεων.

Στην αρχή της διαχείρισης της 
αστικής εξουσίας από την κυβέρνη-
ση των Τσιπροκαμμένων, ο Ι. Τσιρώ-
νης είχε υποσχεθεί δημαγωγικά ότι 
θα καταργήσει αυτά τα κατάπτυστα 
πληροφοριακά έγγραφα, τους δα-
σοκτόνους νόμους 4280 και 4315 
του 2014 και όλο το αντιδασικό 
οπλοστάσιο που ψήφισαν οι κυβερ-
νήσεις όλων των χρωμάτων.

Οπως ήταν αναμενόμενο, ο Τσι-
ρώνης όχι μόνο δεν τήρησε την 
υπόσχεσή του, αλλά άρχισε και να 
εκδίδει εφαρμοστικές αποφάσεις 
αντιδασικών διατάξεων, όπως αυ-
τή για τα πληροφοριακά έγγραφα. 
Στις 4 Οκτώβρη του 2016 ανέβασε 
στην Διαύγεια την απόφαση αυτή με 
ΑΔΑ: 739Δ4653Π8-ΛΒΜ. Παραθέ-
τουμε μια πολύ μικρή παράγραφο: 
«Για τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αρ-
μόδιες δασικές υπηρεσίες, εκδίδουν 
βεβαίωση με την οποία βεβαιώνουν 

το χαρακτήρα της έκτασης βάσει του 
πληροφοριακού εγγράφου».

Με την υπογραφή του ο «οικολό-
γος» Τσιρώνης σφράγισε αυτά τα 
κατάπτυστα πληροφοριακά έγγρα-
φα, με τα οποία εκτός των άλλων, 
είχαν αποχαρακτηριστεί δάση και 
δασικές εκτάσεις, και έδωσε νόμι-
μη υπόσταση σε παράνομες διοικη-
τικές πράξεις προϊσταμένων Διευ-
θύνσεων Δασών και Δασαρχείων.

Με αυτά τα πληροφοριακά 
έγγραφα οι προϊστάμενοι Διευ-
θύνσεων Δασών και Δασαρχείων 
είχαν νομιμοποιήσει περιοχές με 
βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκα-
ταστάσεις, που ήταν μέσα σε ζώνες 
οικιστικού ελέγχου, περιοχές που 
ήταν δάση ή δασικές. Νομιμοποιώ-
ντας, στις 4 Οκτώβρη του 2016, με 
την απόφασή του τα πληροφοριακά 
έγγραφα, ο  Τσιρώνης έδωσε νόμιμη 
υπόσταση σε αυτές τις αποφάσεις 
τους. Ο Χατζηδάκης, πατώντας στο 
έδαφος που είχαν προετοιμάσει οι 
κυβερνήσεις των Σαμαροβενιζέλων 
και του Τσίπρα, έδωσε το τελικό χτύ-
πημα στις δασικές περιοχές με την 
παράγραφο 1α του άρθρου 48.

Εχουμε γράψει πολλές φορές ότι 
οι αστικές κυβερνήσεις λειτουργούν 
όπως οι αθλητές στις σκυταλοδρο-
μίες. Κάθε κυβέρνηση παίρνει τη 
σκυτάλη και συνεχίζει από εκεί που 
σταμάτησε η προηγούμενη. Στην πα-
ράγραφο 7 του άρθρου 3 του νόμου 
998/1979 είχαν εισαχθεί διαδοχικά 
από τις κυβερνήσεις διατάξεις που 
νομιμοποιούσαν καταπάτηση και 
ξεχέρσωμα δασών και δασικών 
εκτάσεων που είχαν γίνει για την 
δόμηση κατοικιών, πολυτελών και 
μη. Σε όλες αυτές τις παράνομες 
διοικητικές πράξεις, που έγιναν είτε 
για βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε 
δάση, είτε σε εποικιστικές δασικές 
εκτάσεις, έδωσε και ο Χατζηδάκης 
νόμιμη υπόσταση, με τις παραγρά-
φους 1β και 10 του άρθρου 48.

Η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέ-
ου, που εκλέχτηκε τον Οκτώβρη 
του 2009, επέλεξε να πάρει από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων την αρμοδιότητα για 
τα δάση και να τη δώσει στο ΥΠΕΝ 
(Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας). Αφησε όμως τη δια-
χείριση των εποικιστικών εκτάσεων 
-που στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία ήταν δασικές- στο ΥΠΑΑΤ, που 
μεθοδικά τις αποχαρακτήριζε και 
είχε δημιουργήσει μέσω του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο. 
Ερχεται τώρα ο Χατζηδάκης και νο-
μιμοποιεί αυτό το χαρτογραφικό 
υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προφα-
νώς για να σφραγίσει όλες τις δια-
χρονικά παράνομες αποφάσεις, με 
τις οποίες αποχαρακτηρίστηκαν οι 
δασικές εποικιστικές εκτάσεις, για 
τις οποίες δεν υπήρχε πλήρης εικό-
να όσον αφορά την έκτασή τους και 
τις περιοχές στις οποίες βρίσκονταν. 
Αυτό το αναφέρουμε γιατί όσες φο-
ρές είχαμε αναζητήσει στοιχεία από 
τις κεντρικές και περιφερειακές υπη-
ρεσίες του ΥΠΑΑΤ, εισπράτταμε την 
απάντηση ότι δεν υπάρχουν.

Συνεχίζουμε με την παράγραφο 
1γ του άρθρου 48. Η κυβέρνηση των 
Σαμαροβενιζέλων φρόντισε με το 
δασοκτόνο νόμο 4315/2014 να νο-

μιμοποιήσει όλες τις οικοδομικές 
άδειες που είχαν εκδοθεί μέχρι τη 
δημοσίευση του νόμου 4030 (νό-
μος για τις οικοδομικές άδειες, που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 25 Νο-
έμβρη του 2011). Προβλεπόταν ότι 
αυτές ισχύουν αν δεν έχουν ανα-
κληθεί ή ακυρωθεί. Ο Χατζηδάκης 
πρόσθεσε την «αθώα» φράση ότι οι 
οικοδομικές άδειες εξακολουθούν 
να ισχύουν και αν ακόμη δεν έχουν 
ολοκληρωθεί.

«Αφελή» ερωτήματα: Ποιες πε-
ριοχές φωτογραφίζει, στις οποίες 
είχαν εκδοθεί παράνομες οικοδο-
μικές άδειες για να χτιστούν βίλες 
και εξοχικά και δεν πρόλαβαν μέχρι 
τις 25 Νοέμβρη του 2011 να ολοκλη-
ρώσουν το χτίσιμο; Ποιες περιοχές 
φωτογραφίζει, στις οποίες είχαν 
οικοδομηθεί βίλες και εξοχικά με 
παράνομες οικοδομικές άδειες και 
στη συνέχεια κάηκαν από καταστρο-
φικές πυρκαγιές; Μήπως σ’ αυτές τις 
περιοχές φωτογραφίζονται το Μάτι, 
ο Νέος Βουτζάς και άλλες και έτσι 
δίνεται η δυνατότητα σε αυτούς 
τους καταπατητές δασών να χτίσουν 
με τις άδειες που είχαν εκδοθεί μέ-
χρι τις 25 Νοέμβρη του 2011;

Παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 
48. Ο Φάμελλος με τα περιβόητα 
«πρόδηλα σφάλματα» είχε ανοίξει 
τη φάμπρικα, στο πλαίσιο της σύ-
νταξης, ανάρτησης και κύρωσης των 
δασικών χαρτών, να νομιμοποιού-
νται καταπατήσεις και ξεχερσώσεις 
δασών για κατασκευή κατοικιών και 
έτσι αυτές να εξαιρούνται από τους 
δασικούς χάρτες.

Αυτές οι ρυθμίσεις του Φάμελλου 
φαίνεται πως έβαλαν αέρα στα πα-
νιά των καταπατητών που έσπευσαν 
να εντάξουν στα λεγόμενα πρόδη-
λα σφάλματα όλες ανεξαιρέτως τις 
καταπατήσεις δασών και δασικών 
εκτάσεων. Οπως ήταν φυσικό, οι 
ΕΠΕΑ (Επιτροπή Εξέτασης Αντιρ-
ρήσεων) δεν μπορούσαν να εντά-
ξουν όλες αυτές τις καταπατήσεις 
στα λεγόμενα πρόδηλα σφάλματα. 
Ερχεται τώρα ο Χατζηδάκης, ως από 
μηχανής θεός, και με τις συγκεκρι-
μένες παραγράφους δίνει τη δυνα-
τότητα στους καταπατητές να υπο-
βάλουν ως αντιρρήσεις τις αιτιάσεις 
που είχαν προβάλει ως πρόδηλα 
σφάλματα. [Για περισσότερα πάνω 
σ’ αυτό βλ. http://www.eksegersi.
gr/Επικαιρότητα/22940.Καινούργιο-
αντιδασικό-τερατούργημα].

Και μερικές σύντομες σκέψεις 
για το άρθρο 49, που αφορά τη 
συγκρότηση των ΕΠΕΑ (Επιτροπή 
Εξέτασης Αντιρρήσεων). Αυτές 
οι επιτροπές ήταν τριμελείς (δύο 
δασολόγοι και ένας δικηγόρος) 
και παραμένουν τριμελείς. Οι δύο 
δασολόγοι δε διέθεταν το απαραί-
τητο νομοθετικό οπλοστάσιο, για 
να μπορούν να συμπεριλαμβάνουν 
όλο το δασικό πλούτο της χώρας και 
να εμποδίζουν τους καταπατητές να 
εξαιρούν δάση και δασικές εκτάσεις 
επικαλούμενοι τα κακόφημα πληρο-
φοριακά έγγραφα και την πληθώρα 
των αντιδασικών διατάξεων και 
νόμων. Αυτός ήταν ο λόγος για τον 
οποίο, αμέσως μόλις οι συριζοοι-
κολόγοι υπουργοί Περιβάλλοντος 
έβαλαν μπροστά τη διαδικασία για 
μαζική σύνταξη, ανάρτηση και κύ-

ρωση των δασικών χαρτών, είχαμε 
επισημάνει, ότι αυτοί οι δασικοί 
χάρτες θα είναι καρικατούρα και 
ότι μέσω αυτών θα επιχειρηθεί 
να νομιμοποιηθούν όλες οι κατα-
πατήσεις και ξεχερσώσεις δασών 
και δασικών εκτάσεων, που έγιναν 
διαχρονικά. Με δυο λόγια, ότι θα 
συρρικνωθεί ο δασικός πλούτος 
της χώρας. Αυτό που επισημάναμε 
συνέβη και συνεχίζεται.

Υπήρξε ένας ακόμη σημαντικός 
παράγοντας που στην πράξη ακύ-
ρωνε την πλειοψηφία των δύο δα-
σολόγων στις ΕΠΕΑ. Οι δύο δασο-
λόγοι επιλέγονταν προκειμένου να 
ικανοποιήσουν το σχεδιασμό της 
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ και 
της κυβέρνησης. Θα αναφέρουμε 
το παράδειγμα της συγκρότησης 
της 10ης ΕΠΕΑ, που θα εξέταζε το 
δασικό χάρτη που περιλαμβάνει το 
εγκαταλειμμένο «Ξενία» στο Παλι-
ούρι Χαλκιδικής. Αλλοι δασολόγοι 
είχαν προταθεί από τους υπηρεσι-
ακούς παράγοντες της Διεύθυνσης 
Συντονισμού και Επιθεώρησης και 
άλλοι επελέγησαν τελικά. Πλέον 
τα πράγματα θα χειροτερεύσουν, 
καθώς στη νέα σύνθεση των ΕΠΕΑ 
προβλέπεται μόνο ένας δασολόγος!

Αρθρο 102
Με τις διατάξεις του άρθρου αυ-

τού γίνονται διάφορες νομιμοποιή-
σεις επιχειρήσεων που λειτουργού-
σαν παράνομα καθώς δεν είχαν πά-
ρει άδεια επέμβασης, σύμφωνα με 
τα άρθρα 45-61 του νόμου 998/1979. 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 
51 επιτρεπόταν η εγκατάσταση και 
λειτουργία καπιταλιστικών επιχει-
ρήσεων επεξεργασίας γεωργικών 
προϊόντων σε δημόσιες εκτάσεις 
και στην περίπτωση ελλείψεως αυ-
τών σε δασικές εκτάσεις, με την 
προϋπόθεση ότι είχαν πάρει έγκριση 
επέμβασης από τη δασική υπηρεσία, 
σύμφωνα με τα άρθρα του 998/1979 
που επιτρέπουν τις επεμβάσεις.

Ερχεται τώρα ο Χατζηδάκης και 
με την παράγραφο 2 δίνει τη δυνα-
τότητα στις καπιταλιστικές επιχειρή-
σεις που επεξεργάζονται γεωργικά 
προϊόντα και δεν είχαν πάρει άδεια 
έγκρισης να κινήσουν τη διαδικα-
σία νομιμοποίησής τους μέχρι τις 
30 Απρίλη του 2021. Για το διάστη-
μα αυτό αναστέλλεται η ισχύς των 
διοικητικών πράξεων για την απο-
βολή, την επιβολή προστίμων, την 
κατεδάφιση και την κήρυξη των 
εκτάσεων αυτών ως αναδασωτέων. 
Στην περίπτωση δε που γίνει δεκτή 
η αίτηση επέμβασης από τη δασική 
υπηρεσία, ανακαλούνται όλες οι δι-
οικητικές πράξεις! Αυτή η αναστολή 
εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων 
δε θα είναι η μοναδική. Θα ακολου-
θήσουν και άλλες. Δεν είναι η πρώτη 
φορά που μια κυβέρνηση, ανεξαρτή-
τως χρώματος, εφαρμόζει αυτή την 
ελαστική πολιτική απέναντι στις κα-
πιταλιστικές επιχειρήσεις, που έχει 
ως αποτέλεσμα να δρουν ανεξέλε-
γκτα σε βάρος του δασικού πλούτου 
της χώρας, της δημόσιας υγείας κτλ.

Είναι γνωστή η τακτική καταπατη-
τών δασών και δασικών εκτάσεων να 
τα ξεριζώνουν και στη θέση τους να 
φυτεύουν ελαιώνες, καστανιές και 
άλλα οπωροφόρα δένδρα, προκει-

μένου στη συνέχεια να χτίσουν και 
βίλες και κάποια στιγμή να τις νομι-
μοποιήσουν. Με το άρθρο 52 παρ. 
13 δόθηκε η δυνατότητα σε εκείνους 
που είχαν φυτέψει καστανιές και δεν 
πρόλαβαν να ενταχθούν στην προ-
γενέστερη ρύθμιση να ενταχθούν 
μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. 
Είχε μπει η προϋπόθεση, όμως, οι 
καταπατητές να είναι κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες. Ερχεται τώρα 
ο Χατζηδάκης και κάνει το επόμε-
νο βήμα, στην κατεύθυνση φυσικά 
της αλλαγής χρήσης του δάσους. 
Με την παράγραφο 5 αφαιρεί την 
προϋπόθεση να είναι οι καταπατη-
τές κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Παράγραφος 3 του άρθρου 102. 
Οι κυβερνήσεις όλων των χρωμάτων 
εισήγαγαν πληθώρα αντιδασικών δι-
ατάξεων στο βασικό προστατευτικό 
νόμο για το δάσος, τον 998/1979 (δε 
θα υπερβάλαμε καθόλου, αν λέγαμε 
ότι τον ξεχείλωσαν), στο όνομα της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης και ιδιαί-
τερα της ανάπτυξης το τουρισμού, 
που η αστική τάξη τον χαρακτήρισε 
σκόπιμα ως βαριά βιομηχανία, προ-
φανώς γιατί αποφέρει από τη μια 
τεράστια κέρδη στους ξενοδόχους 
και από την άλλη μισθούς πείνας 
στους εργαζόμενους. Με το τελευ-
ταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρο 49 του νόμου επιτρεπόταν 
«στις ανωτέρω εκτάσεις (δασικές) η 
εγκατάσταση μηχανισμών με συρ-
ματόσχοινα (σχοινοσιδηρόδρομοι, 
καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαμοι 
και τηλεσκί) που έχουν σκοπό την 
εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων 
της παρούσας παραγράφου, με την 
προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αι-
σθητική αλλοίωση του τοπίου». 

Τώρα έρχεται ο Χατζηδάκης και 
προσθέτει ότι όλες αυτές οι εγκατα-
στάσεις μπορεί να λειτουργούν και 
αυτοτελώς. Προφανώς πρόκειται για 
σημαντική φωτογραφική διάταξη. 
Οι συντάκτες της προηγούμενης δι-
άταξης όσο και οι τωρινοί νομίζουν 
ότι απευθύνονται σε «Μαμελού-
κους» ισχυριζόμενοι ότι με τις εγκα-
ταστάσεις δε θα επέλθει αλλοίωση 
στο φυσικό περιβάλλον.

Με την παράγραφο 6 ο Χατζη-
δάκης δρα με απόλυτο κυνισμό, 
αδιαφορώντας για την κατακραυγή 
που θα προκληθεί από τη γνωστοποί-
ηση αυτής. Χωρίς αιδώ, στο άρθρο 
2 του νόμου 4626 («Μέτρα για την 
ανακούφιση των πληγέντων και την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος 
από τις πυρκαγιές της 23ης και 
24ης Ιουλίου 2018-Καταστατικό της 
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εται-
ρείας με την επωνυμία “Μάτι Ξα-
νά“») προσθέτει στο τέλος αυτή την 
απροκάλυπτη παράγραφο, με την 
οποία νομιμοποιεί την καταπάτηση 
δασών και δασικών εκτάσεων. Την 
παραθέτουμε:

«Οι εκτάσεις που μεταβιβάσθηκαν 
δυνάμει των υπ’ αρ. 6165/6-3-1930 
και 6166/6-3-1930 συμβολαίων του 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Πέτρου 
Νικολάου Καββαδία θεωρείται ότι 
έχουν απωλέσει τον δασικό τους 
χαρακτήρα και έχουν καταστεί κλή-
ροι εποικισμού από την έκδοση των 
αποφάσεων του Υπουργού Γεωργί-
ας που συνοδεύουν τα παραπάνω 
συμβόλαια και διά των οποίων επε-

τράπη η μεταβίβασή τους. Ως προς 
τον χαρακτήρα τους θεωρούνται 
αγροτικές και δεν επανεξετάζονται, 
όποια μορφή και αν έχουν αποκτή-
σει σήμερα.

Διοικητικές πράξεις που εκδό-
θηκαν από τις αρμόδιες δασικές 
υπηρεσίες για την προστασία των 
παραπάνω εκτάσεων σύμφωνα με 
τις διατάξεις της δασικής νομοθε-
σίας, ιδίως πρωτόκολλα διοικητικής 
αποβολής, αποφάσεις κήρυξης εκτά-
σεων ως αναδασωτέων, πρωτόκολλα 
επιβολής ειδικής αποζημίωσης ανα-
καλούνται αυτοδικαίως».

Ο Χατζηδάκης, εμμέσως πλην σα-
φώς, ομολογεί ότι οι εκτάσεις αυτές 
είναι δασικές και τις βαφτίζει αγρο-
τικές, όπως οι καλόγεροι βάφτιζαν 
το κρέας ψάρι.

Θα κλείσουμε με σχολιασμό του 
άρθρου 119. Η εταιρία Ελληνικός 
Χρυσός ΑΕ απαιτούσε και συνάμα 
εκβίαζε τις αρμόδιες υπηρεσίες να 
δεχτούν την απαίτησή της να μην 
εκδοθεί οικοδομική άδεια για την 
εγκατάσταση του μηχανολογικού 
εξοπλισμού και των συνοδών οι-
κοδομικών έργων καθώς και για τη 
λειτουργία του μεταλλείου. Στην 
άσκηση αυτών των πιέσεων είχε την 
αμέριστη υποστήριξη της κυβέρνη-
σης των Σαμαροβενιζέλων. Ομως 
οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν 
υποχώρησαν, παρά τις ασφυκτικές 
πιέσεις και τους τραμπουκισμούς, 
και απαιτούσαν από την εταιρία να 
υποβάλει πλήρη φάκελο για την έκ-
δοση οικοδομικής άδειας. Αυτό που 
δεν πέτυχε η Ελληνικός Χρυσός με 
τις πιέσεις και τους τραμπουκισμούς 
το πέτυχε από την κυβέρνηση των 
Τσιπροκαμμένων, που ψήφισε τους 
νόμους 4442/2016 και 4512/2018 
(για περισσότερα βλ. http://www.
eksegersi.gr/issue/948/Περιβάλ-
λον/30075.Θέσπισαν-την-πλήρη-
ασυδοσία-των-καπιταλιστών).

Για να θολώσει τα νερά, αφού 
έδωσε γην και ύδωρ στην Ελληνικός 
Χρυσός, η κυβέρνηση των Τσιπρο-
καμμένων εισήγαγε διατάξεις στο 
άρθρο 72 του νόμου 4512/2018, σύμ-
φωνα με τις οποίες η εταιρία έπρεπε 
να καταθέσει φάκελο στις αρμόδιες 
υπηρεσίες για να πάρει άδεια για 
την εκτέλεση μιας σειράς εργασι-
ών. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και το 
να ανευρεθούν «ε) χώροι απόθεσης 
εξορυκτικών αποβλήτων, σύμφω-
να με την υπ΄ αριθμ. 39624/2209/
Ε103/2009 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομί-
ας και Οικονομικών Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη-
μοσίων Εργων (Β΄ 2076), (στ) εγκα-
ταστάσεις επεξεργασίας υδάτων… 
απαιτείται η έγκριση εγκατάστασης 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας».

Σε πρώτη δόση ο Χατζηδάκης 
έκανε την παραχώρηση στην Ελλη-
νικός Χρυσός να εξαιρεθούν αυτές 
οι δύο περιπτώσεις από την υποχρέ-
ωσή της να υποβάλει φάκελο για 
έγκριση στο υπουργείο Περιβάλλο-
ντος. Είναι σίγουρο ότι θα ακολου-
θήσουν και άλλες εξαιρέσεις. Γιατί 
ο μεγάλος έρωτας του Χατζηδάκη 
και του Μητσοτάκη για την «ιδιωτική 
πρωτοβουλία» δεν κρύβεται.  

Γεράσιμος Λιόντος

Αν δεν υπήρχε το επεισόδιο στον 
Εβρο, μάλλον θα έπρεπε να το εφεύ-

ρουν. Γιατί μια γερή δόση εθνικιστικής 
υστερίας μπορεί να λειτουργήσει πάντο-
τε ως κοινωνικό καταπραϋντικό. Και το 
χρειάζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για 
έναν λαό ο οποίος βγαίνει από το φόβο 
της πανδημίας του κοροναϊού SARS-
COV-2 και αντιμετωπίζει με απόγνωση 
την πανδημία των αντεργατικών και αντι-
λαϊκών μέτρων.

Η επίσημη θέση της κυβέρνησης Μη-
τσοτάκη είναι πως στον Εβρο δεν συνέβη 
τίποτα. Οτι όλα είναι ένα κατασκεύασμα 
της βρετανικής σκανδαλοθηρικής φυλ-
λάδας Sun, η οποία προφανώς τροφο-
δοτήθηκε από την τουρκική κυβέρνηση. 
Θα μπορούσε να γίνει πιστευτό αυτό το 
σενάριο, αν δεν το επιβεβαίωνε εν μέρει 
ο Δένδιας με τη δήλωσή του: «Δεν μ’ αρέ-
σει να δημιουργώ εντάσεις ανάμεσα σε 
δυο χώρες οι οποίες είναι σύμμαχοι. Αυτά 
τα πράγματα λύνονται χωρίς να γραφεί 
ούτε μονόστηλο σ’ εφημερίδα. Μπορούν 
κάλλιστα να γίνουν οι ανάλογες μετρή-
σεις και, με μια επιτροπή κοινή όλα αυτά 
τα πράγματα να επιλυθούν. Μιλάμε για 
λίγες δεκάδες μέτρα». 

Εμμέσως πλην σαφώς, ο Δένδιας πα-
ραδέχτηκε ότι «κάτι συνέβη στον Εβρο». 
Κι αυτό δε θα μπορούσε να είναι παρά 
μια -χαμηλής έντασης έστω- παρέμβαση 
της τουρκικής στρατοφυλακής, που έδιω-
ξε τα συνεργεία του ελληνικού στρατού 
που έκαναν προπαρασκευαστικές ερ-
γασίες για την επιμήκυνση του φράχτη. 
Αλλωστε, όπως ο ίδιος ο Δένδιας αποκά-
λυψε, είχαν ανταλλαγεί και διακοινώσεις, 
δύο ελληνικές και μία τουρκική.

Αυτό ήταν. Πρώτος ανέβηκε στα κερα-
μίδια για να υπερασπιστεί την εδαφική 
ακεραιότητα της πατρίδας ο Κοτζιάς. 
Ακολούθησε ο Κατρούγκαλος και όλος 
ο ΣΥΡΙΖΑ, στη λογική «μία σας και μία 
μας»: «εσείς μας κατηγορούσατε για τις 
Πρέσπες και τώρα αφήσατε στους Τούρ-
κους παραμεθόριο κομμάτι στον Εβρο».

Η κυβέρνηση βρέθηκε για λίγο σε 
θέση άμυνας, ο Δένδιας προσπάθησε 
να μπαλώσει την αρχική «ενδοτική» του 
δήλωση με νέες, που απέπνεαν τον ελλη-
ναράδικο τσαμπουκά (ξέρετε: ούτε σπι-
θαμή εδάφους και τα παρόμοια), μάζεψε 
και την Επιτροπή Εξωτερικών και Αμυνας 
στο Πεντάγωνο, για να ενημερώσει τα 
κόμματα παρέα με τον Παναγιωτόπουλο 
και τους επιτελείς του στρατού), ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ το τράβηξε λίγο ακόμα και μετά τα 
πράγματα πήραν το δρόμο τους.

Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι αυτό που 
αρχικά φάνηκε ως αδυναμία της θα μπο-
ρούσε να μετατραπεί σε πλεονέκτημα. 
Πώς; Ανανεώνοντας την προπαγάνδα για 
τον «υβριδικό πόλεμο» που ετοιμάζει η 
Τουρκία στον Εβρο. Δεν ξέρουμε αν το 
καθεστώς Ερντογάν θα ξαναδοκιμάσει 
αυτό που δοκίμασε τις Απόκριες και τε-
λικά κατέληξε σε φιάσκο, ξέρουμε όμως 
ότι η πανδημία του κοροναϊού μόνο προ-
σωρινά ανέκοψε τις προσφυγικές ροές, 
είτε από τα νησιά είτε από τον Εβρο. 
Ούτε ο νέος φράχτης θα καταφέρει να 
τις ανακόψει. Θα κάνει πιο δύσκολο το 
πέρασμα και πιο ακριβή την αμοιβή των 
διακινητών, όμως ανάσχεση του προ-
σφυγικού ρεύματος δεν πρόκειται να 
υπάρξει. Οι άνθρωποι θα εξακολουθούν 
να περνούν λίγοι-λίγοι, όπως γινόταν στο 
παρελθόν.

Ο Δένδιας (που είχε και λίγο λερωμένη 
τη φωλιά του) αποσύρθηκε από το προ-
σκήνιο και εισέβαλε ορμητικά ο Χρυσο-
χοΐδης. Επικεφαλής 14 διμοιριών ΜΑΤ 
και άλλων μπάτσων, 400 συνολικά, εξε-
στράτευσε στον Εβρο και ως άλλος Λεω-
νίδας βροντοφώναξε «μολών λαβέ».  Την 
ίδια ώρα, ο Μηταράκης έβαζε μπροστά 
την επιχείρηση έξωσης των προσφύγων 
από τις «δομές», ενώ τα ακροδεξιά Μέσα 
καλλιεργούσαν τα γνωστά ξενοφοβικά 
και ρατσιστικά στερεότυπα. Εθνικισμός, 
ξενοφοβία, ρατσισμός, ένα βρομερό 
μείγμα καταστολής των προσφύγων και 
αποπροσανατολισμού των ντόπιων.

Εθνικιστικό ντελίριο 
για να σκεπαστεί η 

ταξική πολιτική

ηγούμενα χρόνια, δεν έχει αλλάξει. Στις 
γνωστές ιδεοληψίες».

Λόγια του Τσίπρα στο Ζάππειο είναι αυ-
τά. Οταν αντιπαραθέτεις τον Μητσοτάκη 
στην ΕΕ, όταν η ΕΕ είναι η «φιλολαϊκή» και 
ο Μητσοτάκης ο «ιδεοληπτικός», αντιλαμ-
βάνεστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να 
δώσει κάποιος σημασία στα λεφτά που 
«μοίρασε» ο Τσίπρας στο Ζάππειο. Γι' αυτό 
και το «Μένουμε όρθιοι ΙΙ» ξεχάστηκε την 
επομένη κιόλας της εξαγγελίας του. 

Υπάρχει και κάτι ακόμα που διέλυσε 
στους πέντε ανέμους τη συριζαίικη φιέ-
στα του Ζαππείου. Ο Τσίπρας δε ζήτησε 
εκλογές για να έρθει μια δική του κυβέρ-
νηση και να μοιράσει τα λεφτά. Ζήτησε 
από τον Μητσοτάκη να τα μοιράσει. Την 
ίδια στιγμή, όμως, κατηγόρησε τον Μη-
τσοτάκη ως ιδεοληπτικά νεοφιλελεύθερο 
που δεν εφαρμόζει τις κατευθύνσεις της 
ΕΕ, «ξεχνώντας» να καλέσει το λαό να 
κατέβει στους δρόμους και να αγωνιστεί 

σκληρά για να επιβάλει στον Μητσοτάκη 
να γίνει γαλαντόμος! Μ' άλλα λόγια, ο Τσί-
πρας μας περιέγραψε τη στρατηγική του 
ΣΥΡΙΖΑ: στρατηγική «ώριμου φρούτου». 
Δηλαδή, άσκηση κριτικής στην κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, επίδειξη υπευθυνότητας ένα-
ντι της κεφαλαιοκρατίας με την αποφυγή 
κάθε  υποδαύλισης του «πεζοδρόμιου» και 
αναμονή μέχρι να έρθει το πλήρωμα του 
χρόνου, να φθαρεί πολιτικά η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη και να ξανάρθει η σειρά του 
ΣΥΡΙΖΑ. Η δήλωση ικανοποίησης του Τσα-
καλώτου για το «πακέτο Φον ντερ Λάιεν» 
είναι απόλυτα ενταγμένη σ' αυτή τη στρα-
τηγική. Η κριτική που θα ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ 
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη θα αφορά το 
μοίρασμα των όποιων χρημάτων φτάσουν 
στην Ελλάδα, ως δάνεια ή ως επιδοτήσεις. 
Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 
βασικό αντεργατικό μέτρο αυτής της πε-
ριόδου, η εκ περιτροπής εργασία, είναι 
κατεύθυνση της ΕΕ και όχι εφεύρεση της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

ΣΥΡΙΖΑ: Μοιράζει «πέτσινα» λεφτά, 
ορκίζεται πίστη στην ΕΕ

Νόμος 4685/2020: Αντιδασικό τερατούργημα 

Ο Χατζηδάκης θα πάθει ό,τι έπαθαν Σταθάκης και Φάμελλος
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Δυο μέτρα και δυο σταθμά
Μετά τους κεραυνούς καταγγελιών που εξαπέλυ-

σαν εναντίον της -και δικαιολογημένα- οι άνθρωποι 
του πολιτισμού, για την πλέρια ή και μεσοβέζικη στη 
συνέχεια, αντιμετώπιση και στήριξη των εργαζόμε-
νων στις τέχνες, η Μενδώνη εξήγγειλε, μεταξύ άλλων, 
και την επαναλειτουργία των σχολών χορού έως τις 
31 Ιουλίου.

Με πλήρη άγνοια και πάνω απ’ όλα με πλήρη αδια-
φορία για τις επιπτώσεις σε σπουδαστές και καθηγη-
τές χορού. Στόχος να δοθεί η εντύπωση της στήριξης 
των εργαζόμενων, στο πλαίσιο της «επιστροφής στην 
κανονικότητα», αλλά και να ενισχυθούν οι ιδιοκτήτες 
των σχολών χορού, αφού έτσι θα τους δοθεί η δυνα-
τότητα να εισπράξουν τα σχετικά δίδακτρα.

Σημειώνουμε ότι ο χορός απαιτεί ομάδες, σωματική 
επαφή, ασκήσεις και διδασκαλία χορογραφιών κατά 
τις οποίες προκαλείται στους συμμετέχοντες γοργή 
αναπνοή (λαχάνιασμα) με ό,τι συνεπάγεται αυτό 
για την εκπομπή σταγονιδίων, επαφή με το πάτωμα 
(σύγχρονος χορός), ό,τι τελοσπάντων απαγορεύεται 
ρητώς και διά ροπάλου λόγω κοροναϊού.

Την ίδια στιγμή η Επιτροπή των λοιμωξιολόγων δεν 
εισηγείται, λέει το άνοιγμα των γυμναστηρίων για 
τους ίδιους ακριβώς λόγους που αναφέραμε αμέσως 
παραπάνω.

Ιδού τι είπε ο καραβανάς-λοιμωξιολόγος Χατζηγε-
ωργίου στην ενημέρωση των δημοσιογράφων (24/5) 
σχετικά με τα γυμναστήρια:

«Τα γυμναστήρια είναι ένας χώρος ο οποίος έχει 
υψηλό ρίσκο. Είναι πολλοί άνθρωποι μαζί, οι αναπνο-
ές είναι έντονες και η εκπομπή σωματιδίων της ανα-
πνοής γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Δεν θα θέλαμε να 
είναι από τους χώρους που θα ανοίξουν, παρά μόνο 
προς το τέλος, όταν θα είμαστε έτσι πολύ σίγουροι. 
Και επίσης, είναι και το θέμα του εξαερισμού και του 
κλιματισμού μέσα στο χώρο του γυμναστηρίου».

Ημέρα καριέρας εξ 
αποστάσεως

Ο έρωτας για την επαφή με τις επιχειρήσεις δεν 
κρύβεται και αποτελεί τα τελευταία χρόνια σταθερή 
αξία για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης, η διοίκηση του οποίου πρωτοπορεί στον «εκ-
συγχρονισμό» (επώνυμες έδρες, κ.λπ.) και στα κονέ 
με τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, όπως επιτάσσει η 
πολυδιαφημισμένη και μετρήσιμη στις αξιολογήσεις 
«εξωστρέφεια».

Τη φορά αυτή το Πανεπιστήμιο μας πληροφορεί 
ότι το Τμήμα Πληροφορικής του διοργανώνει «την 
πρώτη ηλεκτρονική ημερίδα καριέρας, που ‘’τηρεί 
τις αποστάσεις’’, αλλά πετυχαίνει την επαφή, σε συ-
νεργασία με την εταιρία Deloitte την Παρασκευή 29 
Μαΐου 2020». Και ότι «πιστό στην πεποίθηση ότι η 
σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας 
βοηθά τους φοιτητές να αποκτήσουν σιγουριά και ελ-
πίδα για το επαγγελματικό τους μέλλον, διοργανώνει 
μια διαφορετική ημερίδα σταδιοδρομίας, προσαρ-
μοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες που καλείται να 
αντιμετωπίσει η κοινωνία μας».

Τι εστί Deloitte; Πρόκειται για αμερικανικό κολοσ-
σό, μία από τις λεγόμενες «Big Four» πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, με το μεγαλύτερο δίκτυο επαγγελμα-
τικών υπηρεσιών στον κόσμο, με βάση τα έσοδα και 
το μεγαλύτερο σε αριθμό επαγγελματιών. Παρέχει 
ελεγκτικές, φορολογικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου και χρηματοοι-
κονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες με περισσό-
τερους από 225.400 επαγγελματίες σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Εκτός από την ενίσχυση του πρεστίζ του, το ΑΠΘ 
θα ταΐσει με μπόλικο «σανό» και αυταπάτες τους φοι-
τητές που θα συμμετέχουν. 

Με την ανεργία να έχει φθάσει στα ύψη και εν μέσω 
πανδημίας να έχει «αγγίξει ταβάνι» και τις εργασιακές 
σχέσεις να έχουν πέσει στα τάρταρα, το δελτίο Τύ-
που του Πανεπιστήμιου μας πληροφορεί τα εξής: «Οι 
υπεύθυνοι της  Deloitte, η οποία έχει παράδοση στην 
επένδυση σε νέους επαγγελματίες, θα συζητήσουν 
με τους  φοιτητές το μέλλον της επαγγελματικής τους 
σταδιοδρομίας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο μελλο-
ντικής συνεργασίας».

Τα πάντα ξεπλένει η επίκληση της 
«ατομικής ευθύνης»

Ο Τσιόδρας έχει πάντα στο 
πίσω μέρος του μυαλού του 

την ανάγκη για την προσωπική 
του αποστασιοποίηση από ό,τι 
ήθελε να συμβεί με την ταχύτατη, 
πέρα από τους αρχικούς «προσε-
κτικούς» μεγαλεπήβολους σχεδι-
ασμούς (για τους οποίους οι ίδιοι 
μας είχαν «γανώσει» την κεφαλή), 
«επιστροφή στην κανονικότητα».

Καταρχάς μας λέει μια αλήθεια 
και με αυτήν «καθαρίζει» για όλα 
τα ήξεις αφήξεις στις τοποθετή-
σεις του και τους χρησμούς Πυ-
θίας που κάθε φορά εκστομίζει, 
προκειμένου να καλύψει με την 
επιστημοσύνη του τους χειρι-
σμούς της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη, που θέτουν πάνω απ’ όλα 
-και από τη δημόσια υγεία-, τα 
συμφέροντα του ελληνικού κα-
πιταλισμού: Η επιστήμη δεν είναι 
ντετερμινιστική.

Σύμφωνοι, αλλά για να διαλυ-
θούν κάποιες «πλάνες» και να 
προχωρήσεις μπροστά δεν βαδί-
ζεις στα τυφλά, αλλά πάντα υπο-
λογίζεις όλες τις παραμέτρους, 
και στην περίπτωση της επανα-
λειτουργίας των σχολείων, όλους 
τους κινδύνους που αφορούν σε 
όλες τις ομάδες που εμπλέκονται, 
μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς 
ευπαθείς ομάδες. Και βεβαί-
ως, φροντίζεις να πάρεις όλα 
τα αναγκαία μέτρα, είτε αυτά 
αφορούν τα επιδημιολογικά δε-

δομένα αυτών των πληθυσμών, 
είτε αφορούν μέτρα υγιεινής και 
προστασίας. 

Οσον αφορά τα πρώτα (τα επι-
δημιολογικά δεδομένα) υπάρχει 
το απόλυτο σκοτάδι. Και ενώ ο 
ΕΟΔΥ φροντίζει να κάνει 1.200 
τεστ στους βο(υ)λευτές του κοι-
νοβουλίου, καμιά αντίστοιχη 
κίνηση δεν προβλέπεται και δεν 
έχει εξαγγελθεί για τους δεκά-
δες χιλιάδες εκπαιδευτικούς, που 
υποχρεωτικά βρίσκονται στα σχο-
λεία (ενώ η Βουλή συνεδριάζει σε 

άδεια έδρανα), για τους γονείς, 
για το προσωπικό καθαριότητας, 
κ.λπ.

Οσον αφορά δε, τις συνηθι-
σμένες πλέον εξαγγελίες για τα 
μέτρα υγιεινής και προστασίας 
(1,5 μέτρο απόσταση στα θρανία, 
αντισηπτικά στις τάξεις, καθαρι-
σμός σχολείων 2 φορές την ημέ-
ρα, χωρισμός τμημάτων σε δύο 
υποτμήματα με 15 μαθητές το 
ανώτατο, που πηγαίνουν εναλλάξ 
στο σχολείο), αυτές φανερώνουν 
και άγνοια της πραγματικότητας 

και πάνω απ’ όλα αδιαφορία για 
τις συνέπειες μη εφαρμογής 
τους, γιατί εκείνο που μετράει εί-
ναι η επίπλαστη εικόνα της «ομα-
λούς επανεκκίνησης» και η επι-
στροφή των γονιών στην εργασία.

Π.χ. Πολλά σχολεία, ειδικά στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, με τα πο-
λυπληθή τμήματα μαθητών, τις 
μικρές αίθουσες, τα συστεγαζό-
μενα σχολεία, τα προκάτ κτίρια, 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
για την τήρηση των αποστάσεων.
Το έτσι κι αλλιώς ελλιπέστατο 
προσωπικό καθαριότητας έχει 
μεταφερθεί για την κάλυψη των 
αναγκών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Τώρα, λοιπόν, που 
θα επιστρέψει στην Πρωτοβάθ-
μια, θα προκύψουν «τρύπες» και 
στις δυο βαθμίδες.

Τεράστια ερωτηματικά προ-
κύπτουν και για τα Νηπιαγωγεία, 
όπου τα παιδιά δεν κάθονται σε 
θρανία και η διδασκαλία διεξά-
γεται με παιγνιώδη τρόπο. Τα 
νήπια εργάζονται σε ομάδες και 
απασχολούνται με ομαδικό τρό-
πο σε «γωνιές μαθησιακού ενδι-
αφέροντος». Πολύ συχνά δε, ο/η 
νηπιαγωγωγός υποχρεώνεται σε 
διπλό ρόλο: παιδαγωγού και μη-
τέρας και εδώ η σωματική επαφή 
δεν μπορεί να αποφευχθεί.

Η πονηρή Κεραμέως, βοηθού-
μενη από τις διαβεβαιώσεις και 
τις ερμηνείες à la carte των λοι-

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙ-
ΣΗ-ΣΟΚ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΧΟΛΕΙΑ» και τίτλο άρθρου «Στους Δή-
μους περνούν Κέντρα Υγείας, Γυμνάσια και 
Λύκεια», τα «ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ» (23-
24 Μαΐου 2020) προαναγγέλλουν ένα κακο-
παιγμένο έργο που η εκπαίδευση, δυστυχώς, 
το έχει ξαναδεί επί υπουργίας Γιωργάκη Πα-
πανδρέου (1994-1995) και το έχει αποτρέψει 
με σκληρό, αποφασιστικό και μαζικό αγώνα.

Οι οπαδοί της «αποκέντρωσης», ουδέπο-
τε, φαίνεται, έχουν παραιτηθεί από το στό-
χο τους, που είναι η απαλλαγή του αστικού 
κράτους από τις υποχρεώσεις του έναντι της 
εργαζόμενης κοινωνίας -εκ των οποίων μία 
είναι και η παροχή δημόσιας δωρεάν Παιδεί-
ας- και το φόρτωμα αυτών στους καταχρεω-
μένους Δήμους, οι οποίοι, με τη σειρά τους, 
μετακυλούν αυτό το βάρος στους δημότες 
μέσω των ανταποδοτικών τελών (πρόσθετη 
φορολογία).

Η εφημερίδα, λοιπόν, του Μαρινάκη ανέ-
λαβε το ρόλο του «λαγού», ώστε μετά να 
έρθει το «κυρίως πιάτο», με την ίδια παλιά 
ξινισμένη σούπα.

Στο δημοσίευμα γίνεται λόγος για το ότι 
«tο πιθανότερο είναι ότι προκρίνεται να 
περάσουν στους ΟΤΑ οι προσλήψεις μη 
διδακτικού προσωπικού, οποιεσδήποτε υπο-
στηρικτικές σχολικές δομές, ακόμα και η 
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση».

Μαθαίνουμε, λοιπόν, ότι 11μελής ομάδα 
τεχνοκρατών του υπουργείου Εσωτερικών 
έχει συσταθεί και μελετά τη μεταφορά αρ-
μοδιοτήτων στους Δήμους, μεταξύ άλλων 
και τη διαχείριση των κέντρων υγείας και 
των σχολείων, προκειμένου να νομοθετηθεί 
μέσα στο καλοκαίρι (που όλα θα είναι κλει-
στά) ο νέος «ενισχυμένος ρόλος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης», σύμφωνα με την έμπνευση 
για το «επιτελικό κράτος» του Μητσοτάκη, η 
οποία, ειρήσθω εν παρόδω, είδαμε να καταρ-
ρέει λόγω κοροναϊού.

Μετά το σάλο που προκλήθηκε, βγήκε ο 
Θεοδωρικάκος «διαψεύδοντας» το δημοσί-
ευμα, χωρίς, όμως, να διαψεύσει την ουσία 
του: «Είναι διακηρυγμένη κυβερνητική προ-
τεραιότητα η μεταρρύθμιση της πολυεπίπε-
δης διακυβέρνησης και της ενίσχυσης του 
ρόλου της Αυτοδιοίκησης.

Για το σκοπό αυτό στο υπουργείο Εσωτε-
ρικών δημιουργήθηκε πριν 4 μήνες επιτρο-
πή εμπειρογνωμόνων και ακαδημαϊκών, που 
επεξεργάζεται τις προτάσεις για το περιεχό-
μενο αυτής της σημαντικής μεταρρύθμισης.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουν πραγ-
ματοποιηθεί δεκάδες συσκέψεις και συνε-
δριάσεις και έχουν κατατεθεί πολυάριθμες 
προτάσεις, ιδέες και απόψεις.

Η επιτροπή ωστόσο δεν έχει ολοκληρώ-
σει το έργο της και δεν έχει καταθέσει το 
σχετικό πόρισμά της στο Υπουργείο.

Συνεπώς το σημερινό πρωτοσέλιδο δημο-
σίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» δεν αντα-
ποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το επόμενο διάστημα και αφού ολοκλη-
ρωθεί το έργο της επιτροπής, θα γίνει ολο-
κληρωμένη ενημέρωση, προετοιμασία και 
αξιόπιστος διάλογος με τους αρμοδίους 
κυβερνητικούς φορείς για να οριστικοποι-
ηθεί το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης 
και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες νο-
μοθέτησης κι εφαρμογής της» (οι εμφάσεις 
δικές μας).

Εκείνο που διέψευσε δηλαδή ο Θεοδω-
ρικάκος είναι «η οριστικοποίηση του περιε-
χομένου της μεταρρύθμισης» και όχι αυτό 
καθαυτό το περιεχόμενο και εάν έχουν γίνει 
προτάσεις, όπως αυτήν που αναφέρει το δη-
μοσίευμα των ΝΕΩΝ.

Προς επίρρωση των αναφορών του εν λό-
γω δημοσιεύματος είναι και η δήλωση του 
προέδρου της επιτροπής των εμπειρογνω-
μόνων Ξενοφώντος Κοντιάδη. Μιλώντας ο 
κύριος αυτός στις 26 του Φλεβάρη του 2020 
σε συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, είπε ότι η 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η εκπαίδευ-
ση, ο πολιτισμός και το περιβάλλον είναι οι 
τέσσερις τομείς των οποίων αρμοδιότητες 
σκέφτεται να μεταφέρει η κυβέρνηση από 
το κεντρικό κράτος στην Αυτοδιοίκηση. Και 
υποστήριξε ότι έχει στα χέρια του και ανάλο-
γες εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων.

Τα σχολεία στους Δήμους;

Ενα γνωστό κακοπαιγμένο έργο
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μωξιολόγων έδωσε την εξής απάντηση σε 
σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, πετώ-
ντας στα σκουπίδια τα όσα εξαγγέλλονται 
ως «απαραίτητα» για την τήρηση των απο-
στάσεων: «Η Επιτροπή των ειδικών εστία-
σε πάρα πολύ στο γεγονός ότι στις μικρές 
ηλικίες δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο 
μικρό μέγεθος της ομάδας, παρά στην 
απόσταση. Ο καθοριστικός παράγοντας 
είναι, λοιπόν, το μικρό μέγεθος της ομά-
δας, ειδικά για τις ηλικίες αυτές». 

Ο Τσιόδρας και «οι δικοί του» είναι πονη-
ροί. Γι’ αυτό και μετά τα «ναι μεν αλλά», που 
του επιτρέπουν να κρατάει πάντα «πισινή» 
[«δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα 
που να σου προσφέρουν απόλυτη εγγύη-
ση ότι η επιστροφή στο σχολείο είναι τε-
λείως ασφαλής και πως κανένα παιδί δεν 
διατρέχει κίνδυνο», «ο ρόλος τους (των 
παιδιών) στη μετάδοση της νόσου φαίνε-
ται να υπάρχει, αλλά ίσως σε περιορισμέ-
νο βαθμό. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο», 
«το άνοιγμα των σχολείων για τα μικρά 
παιδιά παραμένει ένα σύνθετο δίλημμα» 
κ.ά.] στρέφεται στην «ατομική ευθύνη», 
κουνώντας ουσιαστικά το δάκτυλο στους 
γονείς, τους οποίους καθιστά αποκλειστικά 
υπεύθυνους για το τί θα συμβεί στα παιδιά 
τους: «Η αλήθεια είναι πως τελικά ό,τι και 
να εισηγηθεί η επιστημονική μας Επιτρο-
πή, ό,τι και να αποφασίσει η Πολιτεία, την 
καλύτερη απόφαση για τα παιδιά τους, θα 
την πάρουν στο οικογενειακό περιβάλλον 
οι δικοί τους άνθρωποι, οι οικείοι τους, με 
γνώμονα τι είναι το καλύτερο για το παιδί 
τους, τι συμφέρει το παιδί τους πιο πολύ 
αυτή τη στιγμή».

Την ίδια πονηρή και χυδαία τακτική ακο-
λουθούν από την πλευρά τους η κυβέρνηση 
και το υπουργείο Παιδείας. Αρκεί μια απλή 
δήλωση του γονέα του μαθητή, ο οποίος 
επικαλείται ότι στο οικογενειακό περιβάλ-
λον υπάρχουν άτομα που ανήκουν σε ευ-
παθείς ομάδες, για να μην επιτρέψει στο 
παιδί του να πάει στο σχολείο. 

Ετσι η Κεραμέως καμώνεται πως άνοιξε 
τα σχολεία (η εμπειρία της Δευτεροβάθ-
μιας δίνει απογοητευτικά στοιχεία για την 
προσέλευση των μαθητών), οι δε γονείς 
καμώνονται πως στέλνουν τα παιδιά τους 
στις σχολικές αίθουσες.

ΥΓ 1: Το χρονικό διάστημα που θα επα-
ναλειτουργήσουν τα σχολεία της Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι από την 1η 
Ιουνίου έως και τις 26 Ιουνίου (από τις 15 
Ιουνίου που ισχύει κανονικά). Με τα υπο-
τμήματα να πηγαίνουν στο σχολείο εναλ-
λάξ, ουσιαστικά μιλάμε για ένα διάστημα 
10 ημερών που κάθε μαθητής θα φοιτήσει 
στο σχολείο. Ελαχιστότατος χρόνος, χω-
ρίς ουσιαστικά παιδαγωγικά-μαθησιακά 
οφέλη. Η κυβέρνηση, συνεπικουρούμενη 
από τους «ειδικούς», όμως επιμένει, πα-
ρά τα ελλιπή επιστημονικά δεδομένα ως 
προς τις επιπτώσεις στον πληθυσμό λόγω 
κοροναϊού, επειδή θέλει να υπηρετήσει το 
αφήγημα της επιτυχούς «επιστροφής στην 
κανονικότητα».

ΥΓ 2: «Οι εργαζόμενοι μπορούν και τώρα 
να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την άδεια 
ειδικού σκοπού μόνο, προφανώς, για τις 
ημέρες που τα παιδιά τους είναι υποχρε-
ωμένα να μη βρίσκονται στο σχολείο. Δεν 
μπορεί, για παράδειγμα, ένα παιδί να βρί-
σκεται στο σχολείο και να χρειάζεται άδεια 
ειδικού σκοπού ο γονέας». 

Δηλαδή, ο γονιός τη μια μέρα θα έχει 
άδεια και την άλλη θα πηγαίνει στη δουλειά 
και ούτω καθ’ εξής, όσο το παιδί του (και το 
υποτμήμα της τάξης του) θα πηγαίνει στο 
σχολείο εναλλάξ μέσα στην εβδομάδα.

Η δήλωση ανήκει στον Θεοδωρικάκο. 
Κράτος και εργοδότες απαλλάσσσονται 
με κάθε τρόπο από «περιττά» έξοδα.

Γιούλα Γκεσούλη

Δεν πρόκειται μόνο για 
υποκρισία

Οι δεσποτάδες είχαν ανακοινώσει ότι θέλουν να γιορτάσουν το 
Πάσχα στις 26 Μάη. Η κυβέρνηση τους επέτρεψε ν’ ανοίξουν 

τα «μαγαζιά» τους πιο πριν. Και να κάνουν κανονικότατα λειτουργί-
ες. Με περιορισμό σε όσους θα μπορούν να μπουν μέσα στο ναό 
και τήρηση των αποστάσεων. Κανένα πρόβλημα για το ιερατείο. 
Εχει κι απέξω χώρο το μαγαζί. Κι όταν έρθει η ώρα της μεταλαβιάς, 
μπαίνουν στην ουρά οι μέσα και οι έξω και μεταλαβαίνουν με το 
ίδιο κουτάλι!

Αυτό οι δεσποτάδες δεν το διαπραγματεύθηκαν. Θεία λειτουρ-
γία χωρίς θεία κοινωνία είναι σκορδαλιά χωρίς σκόρδο. Το είδαμε 
και στα τηλεοπτικά πλάνα από τις νυχτερινές λειτουργίες της πε-
ρασμένης Τρίτης, με τις οποίες γιόρτασαν ετεροχρονισμένα το Πά-
σχα. Την ώρα της λειτουργίας ψιλοτηρούσαν τις αποστάσεις, μετά 
όμως έγιναν ένα κουβάρι για να μεταλάβουν με το ίδιο κουτάλι.

Πρόκειται ασφαλώς για υποκρισία. Και του ιερατείου, αλλά και 
της κυβέρνησης. Από τη μια μας λένε να αποφεύγουμε τις χειραψί-
ες, να πηγαίνουμε στην ταβέρνα μόνο με την οικογένειά μας ή με 
ανθρώπους που κάνουμε συνεχώς παρέα, να απολυμαίνουμε την 
ξαπλώστρα στην παραλία μόλις σηκωθεί ο προηγούμενος κτλ. κτλ. 
και την ίδια στιγμή επιτρέπουν την ομαδική μεταλαβιά με το ίδιο 
κουτάλι. Εστειλαν τα ΜΑΤ να τσακίσουν νεολαίους στις πλατείες 
(στην Αγία Παρασκευή, στην Κυψέλη, στην Καλλιθέα στη Θεσσα-
λονίκη) και την ίδια στιγμή δε λένε κουβέντα για τον πραγματικό 
κίνδυνο που συνιστά η ομαδική μεταλαβιά.

Ποιος να το πει, όμως; Ο Τσιόδρας που είναι παιδί της Εκκλησί-
ας, η Γιαμαρέλλου που μας είπε ότι τα πάντα «κολλάνε» εκτός της 
«θείας κοινωνίας», ο Χαρδαλιάς που ανακοινώνει πού άναψε κερί 
ή ο Μητσοτάκης που σε κάθε δημόσια εμφάνισή του φροντίζει να 
περάσει και από κάποια εκκλησιά και ν’ ανάψει κερί για να δείξει 
πόσο πιστός χριστιανός είναι; Τον Μόσιαλο, έναν αστό πολιτικό 
που τόλμησε να γράψει για τους 107 και πλέον εκκλησιαζόμενους 
σε εκκλησία Βαπτιστών στη Φρανκφούρτη, που μολύνθηκαν επει-
δή τραγούδησαν και δε φορούσαν μάσκες, οι δεσποτάδες έβαλαν 
φιλικά τους Μέσα να τον «σκίσουν».

Αν επρόκειτο μόνο για τη βαθύτατη υποκρισία που χαρακτηρίζει 
το ιερατείο και τους κάθε είδους χριστέμπορους (κοινό χαρακτη-
ριστικό σε όλες τις θρησκείες), μπορεί και να μη γράφαμε τίποτα. 
Εδώ, όμως, πρόκειται για την προστασία της δημόσιας υγείας. Θα 
περίμενε κανείς και από μία αστική κυβέρνηση, χωρίς να είναι 
ούτε αντιθρησκευτική ούτε αντικληρικαλιστική, να υποχρεώσει 
το ιερατείο να σεβαστεί τη δημόσια υγεία, όπως το απαιτεί από 
κάθε πολίτη. Αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα, όπου το ιερατείο 
λειτουργεί ως κράτος εν κράτει.

Οι Σουηδοί παραδέχονται ότι ποτέ δεν έκαναν επιδημιολογικές μελέτες σε παιδιά

Καταρρέουν τα «επιχειρήματα» Τσιόδρα
Ας θυμηθούμε τι ισχυριζόταν ο 

Τσιόδρας στις 29 του Απρίλη, 
ημέρα που ανακοινώθηκε η επανα-
λειτουργία των σχολείων της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα, αναφερόμενος σε πληθυ-
σμιακές μελέτες στη Σουηδία: «Και 
έκτον, δεδομένα από πληθυσμιακές 
μελέτες στην Ιταλία, την Ισλανδία και 
τη Σουηδία, δείχνουν ότι τα παιδιά εί-
ναι απίθανο να είναι πρωτογενείς πε-
ριπτώσεις μεταδόσεως της νόσου».

Δημοσίευμα των ΝΕΩΝ την πε-
ρασμένη Τετάρτη, που επικαλείται 
αποσπάσματα από το επιστημονικό 
περιοδικό Science και την επιδημι-
ολόγο του καρυφαίου ερευνητικού 
κέντρου Karolisnka της Σουηδίας 
Karina King, κάνουν σκόνη τους 
ισχυρισμούς Τσιόδρα. 

Ως γνωστόν, στη Σουηδία, μια 
χώρα ίσου πληθυσμιακού μεγέθους 
με την Ελλάδα αλλά πολύ πιο αραι-
οκατοικημένη, η ανυπόληπτη κυ-
βερνητική ηγεσία της εφαρμόζει τη 
στρατηγική της ανοσίας αγέλης, με 
καταγεγραμμένα 35.088 κρούσμα-
τα κοροναϊού και 4.220 θανάτους 
έως την Τετάρτη, 27/5 και ώρα 19.00 
μ.μ.

Στη χώρα αυτή, λοιπόν, που ο Τσι-
όδρας επικαλείται τις «μελέτες» της 
για να ανάψει το πράσινο φως για 
την επαναλειτουργία των σχολείων, 
και όπου τα Δημοτικά Σχολεία, τα 
Γυμνάσια και οι παιδικοί σταθμοί 
-εξαιρουμένων των Λυκείων και των 
Πανεπιστημίων- δεν έπαψαν ποτέ να 
λειτουργούν (ούτε έγιναν παρεμβά-
σεις σε ό,τι αφορά το μέγεθος των 
τάξεων, τις ώρες διδασκαλίας, τις 
τραπεζαρίες, όπου οι μαθητές τρώ-
νε το μεσημεριανό τους φαγητό), 
μαθαίνουμε τώρα ότι δεν υπήρξαν 
επιδημιολογικές μελέτες στον μαθη-
τικό πληθυσμό!

«Αυτό έκανε τη χώρα ένα τέλειο 
φυσικό πείραμα», αναφέρει το 
Science. Ομως, «οι σουηδοί αξιωμα-
τούχοι δεν ιχνηλάτησαν τις μεταδό-
σεις μεταξύ των μαθητών -ακόμη κι 
όταν τα αυξημένα κρούσματα οδή-
γησαν σε κλείσιμο μεμονωμένων 
σχολικών μονάδων ή μέλη προσω-
πικού έχασαν τη ζωή τους».

Από τη μεριά της, η επιδημιολό-
γος Karina King, σημειώνει ότι «είναι 
πραγματικά απογοητευτικό ότι δεν 
καταφέραμε να απαντήσουμε σε 
κάποια βασικά ερωτήματα σχετικά 
με τη μετάδοση και το ρόλο των δι-

αφορετικών παρεμβάσεων». 
Το δημοσίευμα του Science ση-

μειώνει ότι οι σουηδικές εφημερί-
δες έχουν εντοπίσει περιστατικά 
μετάδοσης της νόσου στις σχολικές 
μονάδες. Στην πόλη Σκελεφτέα π.χ. 
«ένας δάσκαλος έχασε τη ζωή του, 
ενώ 18 από τους 76 εργαζόμενους 
βρέθηκαν θετικοί σε μια σχολική 
μονάδα 500 μαθητών. Το σχολείο 
έκλεισε για δύο εβδομάδες, αλλά οι 
μαθητές δεν υποβλήθηκαν σε τεστ».

Την εγκληματική πολιτική της κυ-
βέρνησης της Σουηδίας υπογραμμί-
ζει επίσης ένα κραυγαλέο γεγονός: 
Στον τοπικό Τύπο καταγράφηκαν «οι 
αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς 
στην Ουψάλα έναντι της απόφασης 
αξιωματούχων που βασίστηκε στους 
κανόνες απορρήτου των ασθενών 
και απαγόρευε την ενημέρωση 
των οικογενειών ή των υπαλλήλων 
σε περίπτωση που ένας δάσκαλος 
έβγαινε θετικός στον ιό». Δηλαδή, το 
«ιατρικό απόρρητο» έγινε η ασπίδα 
των σουηδών αξιωματούχων πίσω 
από την οποία κρύβονταν, αρνού-
μενοι να αναφέρουν τα κρούσματα 
στο εκπαιδευτικό προσωπικό και να 
ενημερώσουν, ως όφειλαν, τις οικο-
γένειες και τους υπάλληλους!

Η απουσία επιδημιολογικών με-
λετών σε συνθήκες «ενός φυσικού 
πειράματος» στη Σουηδία, με τα 
σχολεία σε πλήρη λειτουργία, κατα-
γράφεται ως χαμένη ευκαιρία.

Η διευθύντρια του Κέντρου για 
την Ασφάλεια Υγείας του Johns 
Hopkins και ειδικός στις πολιτικές 
για την αντιμετώπιση πανδημιών 
Anita Cicero, σημειώνει στο δημο-
σίευμα του Science: «Ανησυχώ ότι 
πιθανόν να καταλήξαμε βιαστικά 
στο συμπέρασμα ότι οι ασυμπτω-
ματικοί μαθητές δεν μεταδίδουν 
την COVID-19 στην κοινότητα». «Στη 
Σουηδία είχαν μια σπάνια ευκαιρία 
να κατανοήσουν καλύτερα τις αλυ-
σίδες μετάδοσης στα σχολεία. Αλλά 
δεν μπορείς να βρεις κάτι εάν δεν 
το ψάξεις. Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες, 
στις οποίες τα σχολεία έκλεισαν, σί-
γουρα θα ωφελούνταν από μια τέ-
τοια έρευνα».

Συμπέρασμα: Δεν υπάρχουν επι-
δημιολογικά δεδομένα που να συνη-
γορούν στο άνοιγμα των σχολείων 
και μάλιστα χωρίς καμιά πρόβλεψη 
για τεστ σε όλο τον πληθυσμό που 
εμπλέκεται στην εκπαιδευτική δια-
δικασία και βαδίζουμε, με ευλογίες 
Τσιόδρα, «ξυπόλυτοι στ’ αγκάθια».

Στα σκαριά νέες εξώσεις για τους 
πρόσφυγες

Με γοργούς ρυθμούς προετοιμάζονται 
στις δομές φιλοξενίας όλης της χώ-

ρας οι διαδικασίες για τη μαζική έξωση 
προσφύγων που έχουν αναγνωριστεί ή 
έχουν λάβει τελεσίδικη απορριπτική από-
φαση. Είναι και το τάιμινγκ εξαιρετικό, δε-
δομένης της ανάληψης καθηκόντων των 
νέων… φερέλπιδων διοικητών που διορίστη-
καν ήδη και περιμένουν να επιδείξουν έργο.

Το πρόβλημα των εξώσεων δε γεννήθηκε 
τώρα. Εχουμε γράψει και στο παρελθόν για 
τη μηδαμινή πρόνοια του κράτους για τους 
πρόσφυγες σε όλα τα επίπεδα, για τη μη-
δαμινή πρόνοια να μάθουν τη γλώσσα, να 
εργαστούν ή να ενταχθούν στις τοπικές κοι-
νωνίες που ζουν. Η πραγματικότητα είναι 
ακόμα χειρότερη. Η πραγματικότητα «λέει» 
για τον πρόσφυγα ότι χαίρει μεγαλύτερης 
«εύνοιας» όσο παραμένει αιτών διεθνούς 
προστασίας (και άρα σ’ ένα καθεστώς με-
τέωρο και επισφαλές) παρά όταν φτάνει 
στο τέλος της διαδικασίας και καταφέρνει 
π.χ. να πάρει τα χαρτιά που θα τον οδηγή-
σουν να μείνει στη χώρα με ασφάλεια και 
νομιμότητα.

Το οξύμωρο αυτό παρουσιάζεται τώρα 
εκ νέου, παραλλαγμένο. Στη διάρκεια της 
έξαρσης της πανδημίας του κοροναϊού 

όλες οι εξώσεις προσφύγων «πάγωσαν». 
Κατ’ ανάγκη βέβαια κι όχι από την καλή 
καρδιά των όσων «τρέχουν» τα διάφορα 
στεγαστικά προγράμματα. Αμέσως μόλις 
έληξε επισήμως το lockdown, ξεκίνησαν να 
φτιάχνονται οι λίστες με τα ονόματα των 
ανθρώπων που θα πρέπει να αποχωρήσουν. 

Από τη διαδικασία δεν εξαιρείται κανείς, 
παρά μόνο αν πρόκειται για ιδιαίτερα ευ-
άλωτες περιπτώσεις (χρόνια προβλήματα 
υγείας, αναπηρίες κλπ). Ακόμα όμως και 
γι’ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να 
ακολουθηθεί διαδικασία με κοινωνικές εκ-
θέσεις, ιατρικά έγγραφα κλπ. προκειμένου 
να «πεισθούν» οι υπεύθυνοι ότι πρέπει να 
παραμείνει κάποιος στο σπίτι του. Την ίδια 
στιγμή, κανένας απ’ τους πρόσφυγες που 
είναι καταχωρημένοι στη συγκεκριμένη 
λίστα δεν έχει λάβει ενημέρωση ότι θα 
πρέπει να φύγει. Η δε ημερομηνία αποχώ-
ρησης έχει ήδη οριστεί για την 1η Ιούνη.

Το μπάχαλο είναι εμφανές. Η πρόκληση 
του να πετάς ανθρώπους στο δρόμο εν 
μέσω πανδημίας είναι αδιαμφισβήτητη. Η 
πολιτική γραμμή που θέλει να ακολουθή-
σει η κυβέρνηση ήταν και είναι ξεκάθαρη, 
χωρίς περιθώρια για παρερμηνείες. Μένει 
να δούμε αν το πλάνο θα τους «βγει» ή όχι.

Βασανιστές και προβοκάτορες
Δεν υπήρχε περίπτωση, μετά την επανέναρξη απεργίας πείνας και δίψας, να 

μη μεταφερθεί ο Βασίλης Δημάκης στο κελί του, στο συγκρότημα των ανδρικών 
φυλακών Κορυδαλλού, προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του.

Τι έμεινε απ' αυτή την ιστορία; Ο βασανισμός ενός κρατούμενου για λόγους εκ-
δικητικότητας και επίδειξης εξουσιαστικού αυταρχισμού. Και κάτι ακόμα: η εικόνα 
μιας κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προ Πο, που ξέπεσαν  
στο επίπεδο ακροδεξιών προβοκατόρων του πεζοδρομίου, με την τελευταία επί-
σημη ανακοίνωση, τη γεμάτη ψέματα (έκανε λόγο για ληστή με καλάσνικοφ, για 
ναρκωτικά στη φυλακή και άλλα παρόμοια). Ειδικά αυτή η ανακοίνωση έδειξε ότι 
πρόκειται για αδίστακτους.
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Σε ιδιώτες καπιταλιστές το 
μετρό της Θεσσαλονίκης

Εβαλε κράνος και μάσκα ο υπουργός Υποδομών Κ. Καρα-
μανλής και πήγε να κάνει το δικό του σόου στο υπό κατασκευή 
μετρό της Θεσσαλονίκης, μια μέρα πριν από τη μετάβαση του 
Μητσοτάκη. Η είδηση δεν ήταν ότι το έργο θα παραδοθεί το 2023 
(αυτό είναι γνωστό). Ούτε ότι η κατασκευή δε θα γίνει με τις 
αρχαιότητες στη θέση τους, αλλά με την αφαίρεσή τους και την 
επαναφορά μέρους αυτών (κι αυτή η επιλογή των εργολάβων 
είναι επίσης γνωστή). Η είδηση που έδωσε ο Καραμανλής ήταν ότι 
ο φορέας λειτουργίας του μετρό θα προκύψει από διαγωνιστική 
διαδικασία. Αυτό που μέχρι τώρα άφηναν απλώς ανοιχτό, έλεγαν 
ότι το εξετάζουν κτλ, τώρα το ανακοίνωσαν επίσημα.

Μ' άλλα λόγια, το κράτος θα κατασκευάσει το μετρό και μετά 
θα κάνει ένα διαγωνισμό για να επιλέξει κάποιο ιδιωτικό καπιτα-
λιστικό σχήμα ως παραχωρησιούχο! Μόνο για να λειτουργήσει 
το μετρό, για την κατασκευή του οποίου δε διέθεσε κεφάλαια. 
Δεν επιλέγουν καν την παλιά «φιλελεύθερη» λύση της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ ΑΕ, που είναι ανώνυμη εταιρία με μοναδικό μέτοχο το 
ελληνικό δημόσιο και δυνατότητα διάθεσης μέχρι του 49% των 
μετοχών της σε ιδιώτες. Κάνουν ένα βήμα παραπέρα: «πακέτο» 
σε ιδιώτες καπιταλιστές. Αυτοί οι καπιταλιστές θα πάρουν όλο 
το κέρδος από τη λειτουργία ενός έργου για την κατασκευή του 
οποίου δεν έβαλαν δεκάρα, πληρώνοντας ένα εξευτελιστικό 
ενοίκιο στο κράτος που έβαλε όλα τα λεφτά. Και βέβαια, η πα-
ραχώρηση ενός κομβικού δικτύου αστικής μαζικής μεταφοράς 
σε ιδιώτες καπιταλιστές προϊδεάζει για συνεχείς αυξήσεις στα 
εισιτήρια.

Αντιμίλησες σε μπάτσο; Σε 
σαπίζουν στο ξύλο

Εννιά ράμματα στο κεφάλι έκανε νεαρός άντρας, ο οποίος χτυ-
πήθηκε ανελέητα από άνδρες της ΔΙΑΣ στα Σεπόλια, επειδή τους 
αντιμίλησε, όταν του έκαναν παρατήρηση (επειδή δε φορούσε 
κράνος είπαν)! Επειδή τα ράμματα δε διαψεύδονται, οι μπάτσοι 
είχαν έτοιμη την εξήγηση: «όταν του φορέσαμε χειροπέδες, αυ-
τός αντέδρασε και έπεσε πάνω στις μηχανές με αποτέλεσμα να 
τραυματιστεί»!

Και γιατί να μην έχουν τέτοια συμπεριφορά οι μπάτσοι; Το δί-
δυμο της πολιτικής ηγεσίας, Χρυσοχοΐδης-Οικονόμου, τους έχει 
δώσει έμπρακτες αποδείξεις ότι θα τους καλύψει ό,τι κι αν κά-
νουν. Θυμόσαστε την περίπτωση του σκηνοθέτη Ινδαρέ και του 
γιου του; Αφού τον σάπισαν στο ξύλο στην ταράτσα του σπιτιού 
του, είπαν ότι βρίσκονταν σε νόμιμη άμυνα, διότι ο Ινδαρές τους 
επιτέθηκε και πήγε ν' αρπάξει το όπλο ενός μπάτσου! Πάει αυτή η 
ιστορία, ξεχάστηκε ήδη. Θυμόσαστε το περιστατικό στη Μιχαλα-
κοπούλου πριν από λίγο καιρό; Κυβερνητικό στέλεχος (ειπώθηκε 
ότι ήταν ο ανιψιός του Μητσοτάκη και διευθυντής του πολιτικού 
του γραφείου) πέρασε με κόκκινο, χωρίς προειδοποιητική σειρή-
να, βάζοντας σε κίνδυνο νεαρό με μηχανάκι. Οταν ο άνθρωπος 
διαμαρτυρήθηκε, δύο μπάτσοι-μπράβοι της συνοδείας τον πέ-
ταξαν κάτω από τη μηχανή και τον πάτησαν στην κυριολεξία στο 
οδόστρωμα. Κι όταν ένας περαστικός τόλμησε να διαμαρτυρηθεί 
και να τους πει «αφήστε τον άνθρωπο», του είπαν να τσακιστεί 
να φύγει γιατί θα πάθει τα ίδια. Ποια ήταν η επίσημη εξήγηση; 
Οτι δόθηκε στρεβλή ερμηνεία του συμβάντος και ότι ο νεαρός 
με το μηχανάκι αντέδρασε σε… συνήθη έλεγχο! Παλιότερα εί-
χε γίνει επώνυμη καταγγελία από άτομο του αντιεξουσιαστικού 
χώρου που τον αναγνώρισαν, τον άρπαξαν, τον ξεγύμνωσαν και 
τον βασάνισαν εν μέση οδώ, χωρίς να έχει προηγηθεί τίποτα από 
πλευράς του.

Γιατί, λοιπόν, να προσπαθήσουν να συγκρατήσουν τα νεύρα 
τους οι μπάτσοι στα Σεπόλια; Αντιμίλησε ο νεαρός; Τον πέτα-
ξαν κάτω και τον σάπισαν στο ξύλο με γκλομπ και με κλωτσιές, 
έχοντας τη βεβαιότητα πως αυτός είτε θα φοβηθεί και δε θα 
κάνει καταγγελία είτε θα κάνει καταγγελία και θα τον διαψεύ-
σουν δηλώνοντας ότι… αυτοτραυματίστηκε. Η ιστορία του «αυ-
τοτραυματισμού» έχει μακρά ιστορία (θυμηθείτε και τον κύπριο 
φοιτητή στη Θεσσαλονίκη, που αφού τον λιντσάρισαν στα καλά 
καθούμενα, είπαν ότι έπεσε και χτύπησε σε ζαρντινιέρα). Παλιά 
είχαμε και την «αυτοκτονία». Πετούσαν τους κομμουνιστές στους 
φωταγωγούς των αστυνομικών κτιρίων και δήλωναν ότι προσπά-
θησαν να αποδράσουν και σκοτώθηκαν.

Οταν τέτοια περιστατικά αστυνομικής θηριωδίας, ιδίως αυτά 
που δεν έχουν κάποιο εμφανές πολιτικό υπόστρωμα, πολλαπλα-
σιάζονται, όταν οι μπάτσοι δείχνουν ασυγκράτητοι, σημαίνει ότι 
έχουν εντολές να σπέρνουν τον τρόμο στους πολίτες, αδιαφο-
ρώντας για τυχόν συνέπειες σε βάρος τους, διότι η ιεραρχία, 
υπηρεσιακή και πολιτική, θα τους καλύψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν 
ήθελε ν' ανοίξει τέτοια μέτωπα, τους είχε ψιλομαζεμένους (κι 
αυτοί μια χαρά πειθαρχούσαν). Μόλις ανέλαβε ο Χρυσοχοΐδης, 
τους ξαμόλησε σαν λυσσασμένα σκυλιά.

Αντί να βάλουν σε καραντίνα την 
Cosco τη βοήθησαν στη συγκάλυψη

Στο προηγούμενο φύλλο, κυριολεκτικά 
επί του πιεστηρίου, δημοσιεύσαμε την 

είδηση ότι τεχνίτης που εργάζεται στο 
γκέτο της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά 
ανιχνεύτηκε θετικός σε CoviD-19.  Γρά-
ψαμε ότι κανονικά θα έπρεπε να σημάνει 
συναγερμός. Ομως, στο λιμάνι δεν πήγε 
κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για να πάρει μαζικά 
δείγματα από εργάτες και λοιπό προσω-
πικό, ιχνηλατώντας τις επαφές του ερ-
γάτη 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 διαμαρτύρονταν, 
επειδή δεν πήραν δείγματα απ’ αυτούς, 
αλλά από άλλους εργάτες που δεν είχαν 
στενή επαφή!

Σημειώναμε, ακόμα, ότι επειδή ξέρουμε 
πολύ καλά την τακτική του κινέζικου μο-
νοπώλιου, να κουκουλώνει ό,τι συμβαίνει 
στην «επικράτειά» του, που δεν είναι μό-
νο 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 ασθενο-
φόρα του ΕΚΑΒ για να μεταφέρουν τους 
τραυματίες. Τους μεταφέρουν σε ιδιωτικά 
νοσοκομεία με ιδιωτικά αυτοκίνητα, για να 
μην καταγραφεί το συμβάν ως «εργατικό 
ατύχημα». Η συνέχιση του ρεπορτάζ μάς 
επιβεβαίωσε απόλυτα.

Από τα ίδια τα έγγραφα που έστειλε 
στο προσωπικό της η Cosco, αποδείχτηκε 
καθαρά ότι οι κινέζοι αποικιοκράτες συ-
μπεριφέρονται ως κράτος εν κράτει, ενώ 
το ελληνικό κράτος τους κάνει πλάτες για 
να συμπεριφέρονται ασύδοτα και να μην 
τηρούν τους κανόνες ακόμα και σε μείζο-
νος σημασίας ζητήματα, όπως η αντιμε-
τώπιση των κινδύνων από τον κοροναϊό 
SARS-COV-2.

Πόσο συνηθισμένο είναι μια εταιρία 
να ενημερώνει τους υπαλλήλους της τα 
μεσάνυχτα με e-mail; Καθόλου συνηθισμέ-

νο. Ομως άμα η εταιρία έχει τη φωλιά της 
λερωμένη και θέλει να ελέγξει την κατά-
σταση την άλλη μέρα, στέλνει e-mail τα 
μεσάνυχτα, την ώρα που οι εργαζόμενοι 
ετοιμάζονται να πέσουν για ύπνο.

Η προσωπάρχης της Cosco Aλεξάνδρα 
Λύρα έστειλε e-mail στις 11:39 τη νύχτα της 
Πέμπτης, για να ενημερώσει τους υπεύ-
θυνους των τμημάτων ότι στις 10 το πρωί 
(δηλαδή πριν από σχεδόν 14 ώρες!), εργα-
ζόμενος στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτί-
ων βρέθηκε θετικός στην CoviD-19.

Tι ανάγκασε την προσωπάρχη να κάνει 
τα μεσάνυχτα αυτό που είχε αποφύγει να 
κάνει όλη την ημέρα, όσο οι εργαζόμενοι 
ήταν ακόμα στη δουλειά; Η εκτίμησή μας 
είναι ότι μάλλον είχαν υπάρξει διαμαρ-
τυρίες και προκειμένου να αποφύγει τα 
χειρότερα η προσωπάρχης έσπευσε να 
δώσει «γραμμή».

Το e-mail ανέφερε ότι στις 10 το πρωί 
εργαζόμενος ενημέρωσε το γιατρό εργα-
σίας ότι ανιχνεύτηκε θετικός, μετά από 
τεστ που έκανε στο «Αττικό» Νοσοκομείο. 
Η εταιρία ισχυριζόταν ότι «αμέσως ενη-
μέρωσε τις Υγειονομικές Αρχές». Κι εμείς 
ρωτάμε τον ΕΟΔΥ:

- Ενημερώθηκε από την Cosco για την 

ύπαρξη κρούσματος στις εγκαταστάσεις 
της;

- Ενέκρινε τους χειρισμούς που έκανε 
η εταιρία;

Θέλουμε σαφείς απαντήσεις και όχι 
μισόλογα, γιατί οι χειρισμοί της εταιρίας 
είναι έξω από κάθε νομικό πλαίσιο.

Εγραψε η προσωπάρχης: «Για να απο-
φευχθεί ο κίνδυνος ίασης (σ.σ. ίωσης ήθε-
λε να πει, αλλά δεν περιμένουμε να ξέρει 
καλά ελληνικά η προσωπάρχης της Cosco, 
άλλη είναι η δουλειά της) κατά την πραγ-
ματοποίηση του test σε νοσοκομεία, συντό-
νισε να γίνει άμεσα δειγματοληψία από ιδι-
ωτικό Ιατρικό Κέντρο στις εγκαταστάσεις 
του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της 
ΟΛΠ ΑΕ». Προηγουμένως, η προσωπάρ-
χης αναφέρει ότι η εταιρία «πραγματοποί-
ησε ιχνηλάτηση επαφών του, για το χρονικό 
διάστημα από 13/5/2020 και ιχνηλάτησε 88 
άτομα».

Η εταιρία έβαλε μπροστά επιχείρηση 
συγκάλυψης και αυτό αποδεικνύεται από 
τον κάλπικο ισχυρισμό που επιστράτευσε: 
για να μην υπάρξουν μολύνσεις στα νοσο-
κομεία, φέραμε ιδιωτική εταιρία και πήρε 
δείγματα για τεστ επιτόπου! Από πότε οι 
μαζικές δειγματοληψίες σε εστίες πιθα-

Συνεχίζοντας το ρεπορτάζ 
για ό,τι συνέβη στο γκέ-

το της Cosco με το κρούσμα 
CoviD-19, που ανιχνεύτηκε σε 
εργάτη του ΣΕΜΠΟ, επικοι-
νωνήσαμε με τον πρόεδρο 
της ΟΜΥΛΕ και τον βουλευτή 
Πειραιά του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Δρί-
τσα και τους ρωτήσαμε γιατί 
δεν κατήγγειλαν το γεγονός 
ότι ο ΕΟΔΥ δεν πήγε στο ΣΕ-
ΜΠΟ να κάνει την ιχνηλάτη-
ση των επαφών του ασθενούς, 
να πάρει βιολογικό υλικό για 
εργαστηριακό έλεγχο και να 
βάλει το χώρο σε καραντίνα, 
όπως προβλέπεται.

Ο πρόεδρος της ΟΜΥΛΕ 
παραδέχτηκε ότι έθεσαν το 
ζήτημα μόνο στον τεχνικό σύμ-
βουλο και στον ιατρό εργασίας 
της εταιρίας και όχι στον ΕΟ-
ΔΥ. Η συνδικαλιστική γραφειο-
κρατία, προφανώς έκανε αυτή 
την κίνηση, γιατί δεν ήθελε να 
μπει το ΣΕΜΠΟ σε καραντίνα 
14 ημερών. Ενήργησε προς 
όφελος των συμφερόντων της 
COSCO και σε βάρος της δη-

μόσιας υγείας. 
Νομίζοντας ότι απευθύνεται 

σε Χαχόλους, ο πρόεδρος της 
ΟΜΥΛΕ μας είπε ότι η εται-
ρία έλαβε όλα τα απαιτούμε-
να μέτρα κατά της μόλυνσης 
των εγκαταστάσεων από τον 
κοροναϊό και ότι πάρθηκε βιο-
λογικό υλικό από 88 εργαζόμε-
νους, επαναλαμβάνοντας τους 
ισχυρισμούς της εταιρίας, που 
ήδη γνωρίζαμε και είχαμε κα-
ταγράψει. Από ένα συνδικα-
λιστικό όργανο, όμως, θα πε-
ρίμενε κανείς να απευθυνθεί 
στο δημόσιο σύστημα υγείας 
(εν προκειμένω, να απαιτήσει 
την παρουσία του ΕΟΔΥ) και 
να ελέγξει τους εκπροσώπους 
του αν κάνουν σωστά τη δου-
λειά τους. Οχι να καλύπτει τη 
σκόπιμη απουσία του ΕΟΔΥ, 
που μεθοδεύτηκε προκειμέ-
νου να μην μπει σε καραντίνα 
η Cosco.

Με τον Θ. Δρίτσα επικοι-
νωνήσαμε δύο φορές. Την 
πρώτη φορά αναφερθήκαμε 
στο σκάνδαλο στο λιμάνι και 

στη σκανδαλώδη απόφαση 
του ΕΟΔΥ και του Τσιόδρα 
να μη βάλουν σε καραντίνα 
τη ΜΕΘ του Νοσοκομείου 
Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». 
Ο βουλευτής μας ζήτησε να 
του στείλουμε τα στοιχεία που 
έχουμε, πράγμα που κάναμε. 
Τη δεύτερη φορά μιλήσαμε 
μόνο για το σκάνδαλο της 
Cosco, γιατί δεν πρόλαβε να 
μελετήσει και να διασταυρώ-
σει όσα καταγγείλαμε για το 
Νοσοκομείο Παίδων.

Για την υπόθεση της Cosco, 
ο λόγος του βουλευτή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ ήταν αντιφατικός. Του 
είπαμε ανοιχτά ότι ως αξιωμα-
τική αντιπολίτευση δε θέλουν 
να καταγγείλουν από τη μια 
τον ΕΟΔΥ και τον Τσιόδρα για 
την ενέργειά τους να μη βά-
λουν τις εγκαταστάσεις της 
Cosco σε καραντίνα και από 
την άλλη τη δικοίκησή της για 
τους προκλητικούς χειρισμούς 
της. Ο Θ. Δρίτσας, για να δι-
καιολογήσει τη στάση του, μας 
θύμισε, περιαυτολογώντας, 

ότι η Cosco δεν ήθελε να γίνει 
υπουργός. Κι εμείς του θυμί-
σαμε ότι ο Στάλιν έλεγε πως 
οι επαναστάτες ανανεώνουν 
καθημερινά το επαναστατικό 
τους διαβατήριο.

Ο Θ. Δρίτσας κινήθηκε στην 
επίσημη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως την εξωτερικεύει ο αρ-
μόδιος τομεάρχης και πρώην 
υπουργός Υγείας Α. Ξανθός, ο 
οποίος και πρόσφατα (στις 16 
Μάη) τουιτάρισε: «Εξαιρετι-
κός, κοινωνικά ευαίσθητος και 
επί της ουσίας προοδευτικός 
στο χθεσινό briefing ο Σωτή-
ρης Τσιόδρας»! Οι εποχές που 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συμμε-
τείχαν σε κινητοποιήσεις με 
αντικαπιταλιστικό περιεχόμε-
νο (όπως παλαιότερα, ενάντια 
στην εκχώρηση του λιμανιού 
στην Cosco) έχουν παρέλθει 
ανεπιστρεπτί. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει 
να ξαναγίνει κυβέρνηση και γι’ 
αυτό δεν ανοίγει μέτωπα με το 
κεφάλαιο και τους κάθε είδους 
ιμπεριαλιστές νεοαποικιοκρά-
τες.

Eνοχες σιωπές για την Cosco
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νής υπερμετάδοσης του κοροναϊού γίνο-
νται στα νοσοκομεία; Πάντοτε πηγαίνουν 
επιτόπου συνεργεία του ΕΟΔΥ και παίρ-
νουν τα δείγματα. Το είδαμε σε πλείστες 
όσες περιπτώσεις: στην κλινική «Ταξιάρ-
χαι» στο Περιστέρι, στο πλοίο «Ελευθέρι-
ος Βενιζέλος», στις δομές προσφύγων στο 
Κρανίδι, στη Μαλακάσα, στη Ριτσώνα, σε 
καταυλισμούς Ρομά κλπ. κλπ. Αυτό γίνεται 
κυρίως για λόγους ασφάλειας των νοσο-
κομείων. Είναι και πιο εύκολο, άλλωστε, 
να πάνε επιτόπου κινητά συνεργεία του 
ΕΟΔΥ, από το να μεταφέρεται τόσος κό-
σμος σε διάφορα νοσοκομεία. Ειδοποίη-
σε η Cosco τον ΕΟΔΥ κι αυτός αρνήθηκε 
να πάει, οπότε η εταιρία κατέφυγε στον 
ιδιωτικό τομέα;

Οι χώροι στους οποίους ανιχνεύτηκε 
έστω και ένα κρούσμα και εγκυμονούν τον 
κίνδυνο υπερμετάδοσης, τίθενται αμέσως 
σε καραντίνα. Βγαίνουν τα αποτελέσματα 
από τα δείγματα που πάρθηκαν και μετά 
καθορίζεται ο περαιτέρω χειρισμός. Από 
τον ΕΟΔΥ πάντοτε.

Και βέβαια, την ιχνηλάτηση την κάνει 
το προσωπικό του ΕΟΔΥ και κανένας άλ-
λος. Η Cosco, όμως, έκανε μόνη της την 
«ιχνηλάτηση» και μετά έφερε μια ιδιωτική 
εταιρία (οι πληροφορίες μας λένε ότι ήταν 
το «Ιατρικό Π. Φαλήρου», του ομίλου Απο-
στολόπουλου) για να πάρει δείγματα από 
όσους εκείνη επέλεξε! 

Δηλαδή, η Cosco υποκατέστησε στα 
καθήκοντά του τον κρατικό ΕΟΔΥ. Ξα-
ναρωτάμε, λοιπόν: ενέκρινε ο ΕΟΔΥ τη 
διαδικασία που εφάρμοσε η Cosco; Αν 
ναι, τότε ο ΕΟΔΥ είναι υπόλογος για υπο-
νόμευση της δημόσιας υγείας. Αν όχι, αν 
δεν είχε ενημερωθεί και δεν είχε εγκρίνει 
το χειρισμό, η Cosco πρέπει άμεσα «να 
καθήσει στο σκαμνί».

Πρωί-πρωί την Παρασκευή, η προσω-
πάρχης, με νέο e-mail, κοινοποίησε στους 
εργαζόμενους τα (μαντέψτε!) χαρμόσυνα 
νέα: όλα τα δείγματα αρνητικά!

Κι εμείς ρωτάμε: Εχει ο ΕΟΔΥ γνώση 
της διαδικασίας λήψης των δειγμάτων 
και της εργαστηριακής εξέτασής τους; 
Ενέκρινε αυτή τη διαδικασία; Εδώ δεν 
πρόκειται για κάποιον ιδιώτη που πήγε και 
πλήρωσε για να κάνει τεστ. Εδώ έχουμε να 
κάνουμε με έναν τεράστιο εργασιακό χώ-
ρο, στον οποίο εμπλέκεται και ένα σωρό 
κόσμος που δεν έχει εργασιακή σχέση με 
την Cosco, αλλά διεκπεραιώνει διάφορες 
δουλειές στο εμπορικό λιμάνι. Ο,τι συμ-
βαίνει εκεί δεν είναι ιδιωτικό ζήτημα της 
Cosco, αλλά ζήτημα δημόσιας υγείας.

Οπως γράψαμε, το κινέζικο μονοπώλιο 
ακολουθεί παγίως την τακτική να κουκου-
λώνει ό,τι συμβαίνει στην «επικράτειά» 
του. Ξέρουμε ότι στην Cosco συμβαίνουν 
«ατυχήματα», αλλά δεν καλούν ασθενο-
φόρα του ΕΚΑΒ για να μεταφέρουν τους 
τραυματίες. Τους μεταφέρουν σε ιδιωτικά 
νοσοκομεία με ιδιωτικά αυτοκίνητα, για 
να μην καταγραφεί το συμβάν ως «ερ-
γατικό ατύχημα». Το ίδιο έκανε και στην 
περίπτωση του κρούσματος CoviD-19, που 
ανιχνεύτηκε σε εργαζόμενό της. Με την 
πλήρη κάλυψη του ελληνικού κράτους, 
του ΕΟΔΥ και των Τσιοδροχαρδαλιάδων, 
που δεν μπορεί να μην άκουσαν ή να μη 
διάβασαν κάτι (για τα δικά μας δημοσιεύ-
ματα ξέρουμε ότι οι συνεργάτες τους τους 
ενημερώνουν ανελλιπώς).

ΥΓ1. Ο εργαζόμενος που ανιχνεύτηκε 
θετικός, για την τύχη του οποίου η Cosco 
δε λέει κουβέντα (αναμενόμενο από στυ-
γνούς καπιταλιστές), έχει ήπια συμπτώμα-
τα και βρίσκεται στο σπίτι του.

ΥΓ2. Κανένα από τα σωματεία του χώ-
ρου δεν έβγαλε ανακοίνωση για το θέμα. 
Το θεωρούν ήσσονος σημασίας; Τρέφουν 
εμπιστοσύνη στους χειρισμούς της Cosco;

Για να μη γίνουν τα οδοντιατρεία 
υγειονομικές βόμβες

Στα τέλη του Απρίλη, γάλλοι οδο-
ντίατροι βρήκαν έναν «τόσο 

γαλλικό» -όπως οι ίδιοι είπαν- τρό-
πο για να διαμαρτυρηθούν για την 
ανυπαρξία μέσων προστασίας από 
τον κοροναϊό, που καταδίκαζε τους 
ίδιους και τους ασθενείς τους σε 
μεγάλους κινδύνους έκθεσης: φω-
τογραφίστηκαν γυμνοί στα ιατρεία 
τους και οι φωτογραφίες τους έκα-
ναν το γύρο του κόσμου. 

Δεν περιείχαν οτιδήποτε το σκαν-
δαλοθηρικό, ήταν απλώς μια κραυγή 
διαμαρτυρίας. «Να επιστρέψουμε 
στη δουλειά; Οι γάλλοι οδοντία-
τροι είναι γυμνοί! Δεν μπορούν να 
αγοράσουν αρκετό προστατευτικό 
εξοπλισμό λόγω ελλείψεων. Οι οδο-
ντίατροι ανήκουμε στους επαγγελ-
ματίες υγείας που διατρέχουν τον 
υψηλότερο κίνδυνο λόγω των αερο-
λυμάτων που διασκορπίζονται κατά 
την εργασία», έγραφαν.

Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα 
δεν ακουγόταν τίποτα. ‘Η μάλλον 
θαβόταν οτιδήποτε σχετικό με τα 
οδοντιατρεία, που καλούνταν να 
λειτουργήσουν –έστω για τα έκτα-
κτα περιστατικά- με βάση οδηγίες 
για μέσα προστασίας, τα οποία 
απλούστατα δεν υπήρχαν.

Επειδή όλοι έχουμε πάει στον 
οδοντίατρο, ξέρουμε πολύ καλά ότι 
το μεγαλύτερο μέρος της οδοντια-
τρικής πράξης γίνεται με αερότορ 
που ψύχεται με νερό, με αποτέ-
λεσμα ένα νέφος σταγονιδίων να 
απλώνεται γύρω από τον ασθενή, 
τον οδοντίατρο και το βοηθό του 
(αν έχει βοηθό). Ακούσατε, μήπως 
τον Τσιόδρα να λέει κάτι για τα 
οδοντιατρεία; Ούτε λέξη. Εχοντας 
τη βοήθεια των ελεγχόμενων από τη 
Δεξιά συνδικαλιστικών οργάνων, η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη και οι «ενσω-
ματωμένοι» στην πολιτική της επι-
στήμονες κατάφεραν να κρύψουν 
(και εξακολουθούν να κρύβουν) το 
πρόβλημα που δημιουργείται στα 
οδοντιατρεία, τα οποία μπορούν 
να μετατραπούν σε υγειονομικές 
«βόμβες».

Η Μαρία Γεωργοπούλου, καθη-
γήτρια ενδοδοντίας στο ΕΚΠΑ και 
πρόεδρος της Ενδοδοντικής Εταιρί-
ας, έλεγε σε ραδιοφωνική της συνέ-
ντευξη στα τέλη Απρίλη, ότι ο οδο-

ντιατρικός κλάδος «αντιμετωπίζεται 
σαν το αφανές κομμάτι του υγειονο-
μικού κλάδου. Το υπουργείο Υγείας 
μιλά για ανοιχτά οδοντιατρεία αλλά 
παίζει το κρυφτούλι». Κατήγγειλε 
προσπάθειες φίμωσης της Ενδοδο-
ντικής Εταιρίας και έλεγε με νόημα: 
«Ο ΕΟΔΥ και ο κ. Τσιόδρας δεν μας 
απάντησε ποτέ (…) Πέρα από την 
αισχροκέρδεια, που είναι ένα μείζον 
ζήτημα, δεν υπάρχει επάρκεια προ-
στατευτικών υλικών, δεν μπορούμε 
να προμηθευτούμε τα στοιχειώδη».

Ο «πολύς» Τσιόδρας απαξίωσε 
και ν’ απαντήσει σε μια συνάδελφό 
του στο πανεπιστήμιο, διότι έθιγε 
ένα σοβαρό ζήτημα που η επιτροπή 
των λοιμωξιολόγων ήθελε να θάψει, 
για να διευκολύνει την κυβέρνηση. 
Ποιο είναι το σοβαρό ζήτημα; Οτι 
για ιατρικούς χώρους που μπορούν 
να γίνουν εστίες διασποράς της 
CoviD-19, όπως είναι τα οδοντια-
τρεία, όχι μόνο δε διατίθενται μέσα 
προστασίας, αλλά δεν υπήρχε καν 
επάρκεια στην αγορά για να τα προ-
μηθευτούν μόνοι τους οι γιατροί. Μι-
λάμε για ιδιωτικό τομέα υγείας, στον 
οποίο καταφεύγει υποχρεωτικά το 
90% (και βάλε) των ασθενών, γιατί 
κρατική οδοντιατρική περίθαλψη 
δεν υπάρχει.

Από τότε δεν έχει περάσει ούτε 
μήνας, αλλά φαίνεται σαν να πέ-
ρασε αιώνας. Η καραντίνα έληξε, 
οι οδοντίατροι καλούνται να συνε-
χίσουν τη δουλειά τους «όπως και 
πριν». Δεν ασχολήθηκαν μαζί τους 
την περίοδο της έξαρσης της παν-
δημίας, γιατί ν’ ασχοληθούν τώρα;

Αν πιστέψει κανείς τον τηλεπλα-
σιέ-υπουργό Ανάπτυξης, η κατάστα-
ση έχει εξομαλυνθεί, υπάρχει επάρ-
κεια σε όλα τα απαραίτητα υλικά και 
ο ανταγωνισμός έχει ρίξει τις τιμές! 
Οδοντίατροι μας είπαν ότι όλα τα 
είδη προστασίας εξακολουθούν 
να είναι σπάνια στην αγορά. Οτι 
κάνουν αγώνα για να τα βρουν και 
επιπλέον τα πληρώνουν πανάκριβα. 
Αρκεί να πούμε ότι οι μάσκες μιας 
χρήσης πωλούνται έξι με εφτά φο-
ρές ακριβότερα σε σχέση με την 
προ πανδημίας περίοδο. Οτι τώρα 
υπάρχουν μεν μάσκες FFP2, αλλά 
FFP3 ούτε για δείγμα.

Ο οδοντίατρος που θέλει να προ-

στατεύσει και τον εαυτό του και 
τους ασθενείς του πρέπει να χρησι-
μοποιήσει και άλλα μέσα ατομικής 
προστασίας, αλλά και μέτρα συνε-
χούς απολύμανσης στο ιατρείο του. 
Επειδή μιλάμε για ιδιωτικό τομέα 
υγείας, η κατάσταση που επικρατεί 
στην αγορά ωθεί στη μικρότερη δυ-
νατή προστασία, για να υπάρξει το 
μικρότερο δυνατό κόστος. Οι οδο-
ντίατροι με κοινωνική συνείδηση και 
επιστημονική υπευθυνότητα θα επω-
μιστούν το κόστος, φτάνει να βρουν 
τα απαραίτητα υλικά.

Σε κείμενο που έστειλαν στον 
ΕΟΔΥ και άλλους αρμόδιους περισ-
σότεροι από 150 οδοντίατροι με κοι-
νωνική συνείδηση απ’ όλη τη χώρα, 
«ενόψει της βαθμιαίας εξόδου από 
το lockdown και της επιστροφής σε 
μια “νέα κανονικότητα“», τονίζεται 
ο «σοβαρός υγειονομικός κίνδυνος 
που απειλεί τους οδοντιάτρους» 
και επισημαίνονται οι «ευθύνες των 
αρμοδίων αρχών». Οι οδοντίατροι 
επισημαίνουν ότι, «ακόμη και με την 
τήρηση των μέτρων ασφάλειας που 
προτείνονται και τα οποία υλοποιού-
με στο μέτρο του δυνατού από την 
πρώτη στιγμή, οι κίνδυνοι είναι μεγά-
λοι, δεδομένου ότι υπάρχει κρίσιμη 
έλλειψη των κατάλληλων προφυλα-
κτικών υλικών, όπως π.χ. η έλλειψη σε 
μάσκες FFP2 και FFP3 στην αγορά 
(σ.σ. όταν γράφηκε το κείμενο, υπήρ-
χε έλλειψη και σε μάσκες FFP2). Ετσι 
όπως έχουν μέχρι στιγμής τα πράγ-
ματα, δημιουργείται συνειδησιακό 
δίλημμα για τον κάθε οδοντίατρο, 
όταν καλείται να συγκρουστεί με το 
εάν θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
του επαγγέλματος με το φόβο να νο-
σήσει και εν συνεχεία να διασπείρει 
τον ιό δεδομένων των πενιχρών μέ-
σων που υπάρχουν στη διάθεσή του».

Οι οδοντίατροι καταλήγουν σε 
τρία αιτήματα:

«1) Αμεση πρόσβαση σε ποιοτικά 
υλικά προστασίας, όπως μάσκες, 
προσωπίδες, ρουχισμός μιας χρή-
σης, αντισηπτικά διαλύματα, εξο-
πλισμός ισχυρής αναρρόφησης, 
συσκευές καθαρισμού αέρα, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες της ΕΟΟ, και 
εξασφάλιση ενός πλαφόν στις τιμές, 
αποτρέποντας έτσι περιπτώσεις αι-
σχροκέρδειας. 

2) Μηδενικός ΦΠΑ στα παρα-
πάνω είδη προστασίας ατομικής 
και ασθενών, για το 2020 (τουλάχι-
στον). Είναι ιδιαίτερα προβληματικό 
το γεγονός ότι η συντριπτική πλει-
οψηφία των οδοντιατρικών υλικών 
παραμένουν στο 24% ΦΠΑ (π.χ. 
προσωπίδες, φόρμες μιας χρήσης, 
συσκευές αναρρόφησης και φίλτρα), 
κάτι που καθιστά την οδοντιατρική 
περίθαλψη, από κοινού με την ανυ-
παρξία κοινωνικής ασφάλισης, είδος 
πολυτελείας.

Συνεπώς, η άμεση πρόσβαση στα 
απαραίτητα προφυλακτικά υλικά, 
μέσω παρεμβάσεων για τη ρύθ-
μιση των τιμών και την πτώση του 
κόστους για τους οδοντιάτρους, 
καθίσταται αναγκαία. 

3) Διαμόρφωση των ήδη υπαρχό-
ντων οδοντιατρείων στα νοσοκομεία 
και τους δήμους, σε χώρους υψηλών 
προδιαγραφών ασφάλειας για την 
εξυπηρέτηση των ευπαθών ασθενών, 
αλλά και των ευάλωτων οικονομικά 
συμπολιτών μας, στους οποίους η 
πανδημία έχει σωρεύσει πρόσθετα 
προβλήματα».

Μήπως αυτά είναι πλέον υπερβο-
λικά; Οταν το επίσημο κράτος μας 
λέει ότι «ο ιός κυκλοφορεί ανάμεσά 
μας», όταν μας λένε «τηρήστε απο-
στάσεις, αποφύγετε το συγχρωτι-
σμό», όταν ακόμα και ο ξεφτιλισμέ-
νος ΠΟΥ προειδοποιεί ότι ένα δεύ-
τερο κύμα πανδημίας είναι πιθανό 
ακόμα και πριν το φθινόπωρο (για το 
τέλος του φθινόπωρου το θεωρούν 
σίγουρο), όταν ξέρουμε ότι στη 
χώρα μας δεν έγινε και δε γίνεται 
μαζικό τέστινγκ, τότε οι προειδοποι-
ήσεις των οδοντίατρων κάθε άλλο 
παρά υπερβολικές είναι, ιδιαίτερα 
αν αναλογιστούμε τις ιδιάζουσες 
συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η 
οδοντιατρική περίθαλψη.

Οσο δεν εξασφαλίζεται στους 
οδοντίατρους επάρκεια προστατευ-
τικών μέσων, έξω από το καθεστώς 
της αισχροκέρδειας και με μηδενι-
κό ΦΠΑ, τόσο θα ενισχύονται δυο 
τάσεις: από τη μια η τάση της υπο-
βάθμισης των μέτρων προφύλαξης 
και από την άλλη η τάση της ανόδου 
των χρεώσεων για οδοντιατρικές 
πράξεις.

Κατάλληλοι άνθρωποι σε ταιριαστή «δουλειά»

Ακόμα και φιλοκυβερνητικοί αρ-
θρογράφοι, όπως ο γνωστός 

Παπαχρήστος των «Νέων», δεν 
μπόρεσαν να σηκώσουν το βάρος 
της υπεράσπισης των διοικητών 
στις «δομές» προσφύγων, που το-
ποθέτησε ο Μηταράκης. «Οπως θα 
διαπιστώσει κανείς από τον πίνακα 
των 32 παχυλά αμειβόμενων (για 
τρία συν τρία χρόνια δε…) διοικη-
τών, δεν χρειάστηκε κανένα άλλο 
προσόν (προϋπηρεσία, γνώσεις μά-
νατζμεντ, διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού κ.λπ.) εφόσον ο ενδιαφε-
ρόμενος ανήκε στην κατηγορία “δι-
κός μας“», έγραψε στην καθημερινή 
στήλη του στη ναυαρχίδα του Συ-

γκροτήματος Μαρινάκη. Αφού, δε, 
σημείωσε ότι «κάπως έτσι βρέθηκαν 
με τον τίτλο του διοικητή απόστρα-
τοι, αποτυχόντες πολιτευτές, στελέ-
χη του κομματικού μηχανισμού της 
ΝουΔου…», παρέθεσε σχετική λίστα 
διορισθέντων.

Περίμενε κανείς να συμβεί κάτι 
διαφορετικό; Αν δεν υπήρχε ο ακρο-
δεξιός του Πύργου, που έχει γράψει 
το ισλαμοφοβικό πόνημα «Μιναρέ-
δες: Οι λόγχες του Ισλάμ στην Ευ-
ρώπη», το οποίο εξέδωσε εκδοτικό 
που εκδίδει φασιστικά βιβλία, ίσως 
να μη γινόταν τόσο μεγάλη συζήτη-
ση. Οπως δεν έγινε και όταν έκανε 
διορισμούς ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας σε 

τέτοιες έμμισθες θέσεις αποτυχό-
ντες πολιτευτές και άλλα κομματι-
κά στελέχη. Ετσι γίνονται αυτές οι 
δουλειές. Υπάρχουν στελέχη του 
κομματικού μηχανισμού που πρέπει 
να βολευτούν σε κρατικές θέσεις. 
Και είναι ευτυχής συγκυρία ότι τα 
τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει και 
θέσεις που παλαιότερα δεν υπήρ-
χαν, όπως οι θέσεις διοικητών στις 
«δομές» προσφύγων.

Σε ό,τι αφορά τον ακροδεξιό του 
Πύργου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
ο Μηταράκης ανήκει στην ομάδα 
των σαμαρικών της ΝΔ, οπότε εύ-
κολα μπορεί να διακρίνει κάποιος 
τις ευρύτερες πολιτικές συγγένειες. 

Κατά τα άλλα, μπορούμε να πούμε 
ότι τοποθετήθηκαν οι κατάλληλοι 
άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. 
Δε χρειάζεται να έχουν προηγούμε-
νη εμπειρία ή να έχουν ασχοληθεί 
με το προσφυγικό. Αυτό μάλλον μει-
ονέκτημά τους θα ήταν. Η πολιτική 
της κυβέρνησης στο Προσφυγικό 
διέπεται από την πιο ακραία κατα-
σταλτική λογική, την οποία μπορούν 
να εφαρμόσουν με συνέπεια αποτυ-
χόντες πολιτευτές όλων των επιπέ-
δων (από Βουλή μέχρι δήμους), οι 
οποίοι θα εκτελούν πειθήνια κάθε 
εντολή, αδιαφορώντας για οτιδήπο-
τε άλλο πέρα από τη διατήρηση της 
καρέκλας και της μισθάρας τους.
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Την επανεκκίνηση του γερμανι-
κού πρωταθλήματος την παρακο-
λούθησαν περίπου 12.000.000 

τηλεθεατές, με αποτέλεσμα η ΟΥΕ-
ΦΑ και οι υπέρμαχοι της επανέναρξης 
να πανηγυρίζουν και να δηλώνουν ότι 
ο κόσμος τους έδωσε ψήφο εμπιστο-
σύνης. Δε νομίζουμε ότι χρειάζεται 
μεγάλη προσπάθεια για να αντικρού-
σουμε την αισιοδοξία τους. Ηταν ανα-
μενόμενο μετά από δυο μήνες χωρίς 
μπάλα, το μοναδικό πρωτάθλημα με 
αγωνιστική δράση να συγκεντρώσει 
την προσοχή των φιλάθλων.

Ο υπέρμετρος ενθουσιασμός της 
ΟΥΕΦΑ σχολιάστηκε αρνητικά και 
από ορισμένες ευρωπαϊκές ιστοσε-
λίδες που τόνισαν ότι ο αριθμός των 
τηλεθεατών ήταν μεγάλος στο σύνολό 
του, τόνισαν όμως ότι δεν υπήρχε εν-
διαφέρον για όλους τους αγώνες και 
ότι η μεγάλη τηλεθέαση οφείλεται στο 
ντέρμπι Ντόρτμουντ-Σάλκε, το οποίο 
παρακολούθησαν 5.400.000 άτομα. 

Οσον αφορά την αγωνιστική εικόνα 
των ομάδων, τα πρώτα δείγματα από 
την επανέναρξη της Μπουντεσλίγκα 
δεν είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά 
το θέαμα που πρόσφεραν οι ομάδες. 
Ολα δείχνουν ότι το ποδόσφαιρο την 
εποχή του κοροναϊού θα είναι πιο «ξε-
νέρωτο», με λιγότερες ντρίμπλες, λιγό-
τερα τάκλιν και λιγότερες θεαματικές 
ενέργειες, καθώς μετά τη διακοπή οι 
ποδοσφαιριστές δεν έχουν την κατάλ-
ληλη φυσική κατάσταση και γι’ αυτό 
προσέχουν την κάθε τους κίνηση. 

Ενας επιπλέον λόγος που έχει επη-
ρεάσει τον τρόπο παιχνιδιού των ομά-
δων είναι ότι οι προπονήσεις για την 
επανεκκίνηση έγιναν με βάση τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα και για χρονικό 
διάστημα μικρότερο από αυτό που 
θα έπρεπε, με αποτέλεσμα οι παίχτες 
να μην έχουν καταφέρει να βρουν 
τους «αυτοματισμούς» τους, καθώς 
δεν έχουν επανέλθει στο απαραίτητο 
αγωνιστικό επίπεδο. 

Αυτό όμως που πρέπει να τονί-
σουμε, γιατί δείχνει  την ουσία των 
συνεπειών της επανεκκίνησης, εί-
ναι ότι με το καλημέρα υπάρχουν 11 
τραυματισμοί. Οι αθλίατροι είχαν εκ-
φράσει σοβαρές επιφυλάξεις για την 
επανέναρξη της αγωνιστικής δράσης, 
τονίζοντας ότι είναι πολύ δύσκολο να 
επανέλθουν οι παίχτες στην αγωνι-
στική ετοιμότητα που απαιτούν οι 
αγώνες. Οι φόβοι τους επιβεβαιώθη-
καν στην πρεμιέρα. Με το καλημέρα 
φάνηκαν οι συνέπειες από τη βιασύνη 
της ΟΥΕΦΑ να ξεκινήσουν οι αγώνες 
για να μειωθεί η οικονομική ζημιά των 
χορηγών και των καπιταλιστών που 
«επενδύουν» στο ποδόσφαιρο και 
δικαιωνόμαστε όσοι υποστηρίζαμε 
ότι ρισκάρουν την υγεία και τη σωμα-
τική ακεραιότητα των παιχτών για τα 
φράγκα. 

Η ξενέρωτη αγωνιστική εικόνα που 
παρουσίασαν οι ομάδες στην πρεμιέ-
ρα συνεχίστηκε και τις δυο επόμενες 
αγωνιστικές, στις οποίες το θέαμα 
κυμάνθηκε σε μέτρια επίπεδα. Οσον 
αφορά το βαθμολογικό ενδιαφέρον, 
μετά την εκτός έδρας νίκη της Μπά-
γερν στο ντέρμπι με τη Ντόρτμουντ, 
η διαφορά των δυο ομάδων ανέβηκε 
στους επτά βαθμούς, η υπόθεση τίτ-
λος δείχνει να έχει ξεκαθαρίσει και το 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται πλέον στη 
μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και 
στη μάχη της παραμονής.

Σε δύσκολη θέση βρίσκο-
νται η κυβέρνηση και ο 

υφυπουργός Αθλητισμού Αυ-
γενάκης μετά την επιστολή 
της ΦΙΦΑ και της ΟΥΕΦΑ 
σχετικά με τις εκλογές στην 
ΕΠΟ. Οι διεθνείς ομοσπονδί-
ες επί της ουσίας «αδειάζουν» 
την κυβέρνηση και ζητούν να 
γίνουν οι εκλογές εντός του 
καλοκαιριού, όπως προβλέπει 
η συμφωνία του Γενάρη.

Μετά τη δημοσιοποίηση 
της επιστολής, ΕΠΟ, ΠΑΟΚ 
και ΑΕΚ δηλώνουν δικαιωμέ-
νοι στην αντιπαράθεσή τους 
με την κυβέρνηση και τον 
Αυγενάκη, ενώ είναι έκδηλη 
η αμηχανία στο ερυθρόλευ-
κο στρατόπεδο και στην κυ-
βέρνηση. Διαβάζοντας την 
επιστολή-απάντηση των διε-
θνών ομοσπονδιών προς την 
ΕΠΟ διαπιστώνουμε ότι είναι 
στην ίδια κατεύθυνση με την 
αρχική δήλωση που έκανε ο 
εκπρόσωπός τους στην ΕΠΟ, 
Χέρμπερτ Χούμπελ, ο οποίος 
τόνισε ότι «η ΕΠΟ χειρίζεται 
τις υποθέσεις της ανεξάρτητα 
και ελεύθερα από οποιαδήπο-
τε μορφή αθέμιτης πολιτικής 
παρέμβασης». Τόνισε επίσης 
ότι υπάρχουν συγκεκριμένα 
σημεία που «κωδικοποιούν» 
την ουσία της παρέμβασης 
ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ. 

Το πρώτο σημείο είναι ότι 
χαρακτηρίζουν «μονομερή» 
την απόφαση της κυβέρνη-
σης να μην προχωρήσει άμε-
σα στις αναγκαίες ρυθμίσεις 
που είχαν συμφωνηθεί και 
να μεταθέσει τις εκλογές του 
καλοκαιριού. Το δεύτερο ση-
μείο είναι ότι χαρακτηρίζεται 
«αξίωμα» και κοινή συμφωνία 
όλων των εμπλεκόμενων πλευ-
ρών η διεξαγωγή των εκλογών 
τον Ιούλη. Το τρίτο και πιο 
ουσιαστικό είναι ότι ΦΙΦΑ 
και ΟΥΕΦΑ «συνεχίζουν να 
υποστηρίζουν την θέση τους» 
για πρόωρες εκλογές, αφού 
θεωρούν ότι έχουν στόχο 
«το μέγιστο συμφέρον του 
ελληνικού ποδοσφαίρου» και 
εξηγούν τους λόγους που κά-
νουν μονόδρομο τις εκλογές 
τον Ιούλη (η εκλογική διαδι-
κασία θα πρέπει να συμπέσει 
με τη λήξη της θητείας των 
εκπρόσωπων της ΦΙΦΑ και 
της ΟΥΕΦΑ στην ΕΠΟ στις 
31 Ιούλη, θα υπάρχει δυνατό-
τητα επίβλεψης των εκλογών 
από τους εκπρόσωπους των 
διεθνών ομοσπονδιών και πι-
στοποίηση της εγκυρότητας 
της εκλογικής διαδικασίας 
και θα δοθεί ο απαραίτητος 
χρόνος στη νέα διοίκηση για 
να προετοιμάσει τη νέα αγω-
νιστική περίοδο και να εκλέξει 

τη νέα Κεντρική Επιτροπή Δι-
αιτησίας). 

ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ ξεκαθα-
ρίζουν με την επιστολή τους 
ότι δε θα ανεχθούν αλλαγή 
της συμφωνίας, απειλώντας 
με σοβαρές κυρώσεις την κυ-
βέρνηση, αν προσπαθήσει να 
θέσει σε αμφισβήτηση το αυ-
τοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. 
Η ΕΠΟ, λίγες ώρες πριν από 
τη δημοσιοποίηση της επιστο-
λής, είχε αποφασίσει έκτακτη 
Γενική Συνέλευση στις 16 Ιούνη 
(προφανώς γνώριζαν το περιε-
χόμενο της επιστολής) για να 
εκτιμηθεί η κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί. 

Το μοναδικό σημείο «παρη-
γοριάς» για τον Κούλη και την 
παρέα του είναι η προτροπή 
των διεθνών ομοσπονδιών 
προς την ΕΠΟ να επιδιώξει 
συνάντηση με την κυβέρνηση 
για να αποφευχθεί η αντιπα-
ράθεση και για να οριστεί με 
συνεννόηση των δυο πλευρών 
ο χρόνος των εκλογών. Το ση-
μείο αυτό αποτέλεσε «σανίδα 
σωτηρίας» για τα φιλικά προς 
τους ερυθρόλευκους ΜΜΕ 
(έντυπα και ηλεκτρονικά), που 
προσπάθησαν να ενισχύσουν 
το ηθικό της απανταχού γα-
βροσύνης. Παρουσιάζοντας 
την προτροπή των διεθνών 
ομοσπονδιών για συνεργασία 
της ΕΠΟ με την κυβέρνηση 
ως εντολή για συνεργασία 
με την κυβέρνηση, εκτίμη-
σαν ότι η ΕΠΟ δεν έχει την 
πλήρη στήριξή τους, γιατί τις 
εκθέτει με τις ενέργειές της. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 
όλα σχεδόν τα ερυθρόλευκα 
έντυπα και sites δεν υπήρχε 
ολόκληρη η επιστολή, αφού 
αρκεί μια απλή ανάγνωση για 
να καταρρεύσει η «γραμμή» 
που επέλεξαν στο λιμάνι. 

Εξίσου χαρακτηριστική 
είναι και η τοποθέτηση του 
Αυγενάκη στο ραδιοφωνικό 
σταθμό «Θέμα 104,6», με την 
οποία παραδέχτηκε ότι υπήρ-
χε συμφωνία για τις εκλογές 
στην ΕΠΟ το καλοκαίρι, υπο-
στηρίζοντας ότι η μετάθεσή 
τους για το φθινόπωρο είναι 
κυβερνητική απόφαση και 
όχι δική του. Σχετικά με την 
επιστολή, εναρμονισμένος με 
την ερυθρόλευκη «γραμμή», 
τόνισε ότι «από την απάντηση 
της FIFA στην ΕΠΟ κρατώ 
την τελευταία παράγραφο. 
Και τους λέει συνεννοηθείτε 
με την κυβέρνηση. Εμείς εί-
μαστε ανοιχτοί. Πηγαίνουμε 
βήμα-βήμα και οργανωμένα». 
Προσπαθώντας να αποποιηθεί 
τις ευθύνες του, ο Αυγενάκης 
δίνει την εντύπωση ότι είναι 
περισσότερο πιστός στον 
Ολυμπιακό και λιγότερο στην 
κυβέρνηση.   

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Εναρμονισμένος με την 
ερυθρόλευκη «γραμμή»

Ξεδιάντροποι ψεύτες 
Μητσοτάκης και Τσιόδρας

Μητσοτάκης (στη Ζαχαρέα): «Από τον Ιανουάριο παρακολουθού-
σαμε την εξέλιξη του κορονοϊού στην Κίνα, και στις πρώτες επικοι-
νωνίες που είχα με τον Σωτήρη ήταν απολύτως βέβαιος ότι αυτή η 
υπόθεση θα εξελισσόταν σε πανδημία».

Τσιόδρας (σε τηλεοπτικό μονόλογο): «Στις αρχές Ιανουαρίου 
έγινε η πρώτη αναφορά για τον ιό στην συνάντηση των επιστημόνων 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και μάλιστα, όταν αναφερ-
θήκαμε στο νέο ιό σαν μια πιθανή σημαντική απειλή, αντιμετωπίσαμε 
κάποια σκληρή κριτική, γιατί πράγματι τα έως τότε λίγα δεδομένα 
δεν αρκούσαν για να τεκμηριωθεί μία σοβαρή για τον κόσμο απειλή».

Ο Μητσοτάκης είπε τα παραπάνω στις 25 Μάη, ο Τσιόδρας στις 
26 Μάη. Και το ερώτημα είναι: δεν ντρέπονται οι παλιοψεύτες; 
Ποντάρουν στο τετράμηνο-πεντάμηνο που μεσολάβησε. Νομίζουν 
ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει τα πάντα. Ας ξαναθυμίσουμε, λοιπόν, αυτά 
που θέλουν να μας κάνουν να ξεχάσουμε.

Στις 30 του Γενάρη, ο ΠΟΥ (με το γνωστό βρόμικο ρόλο στη δια-
χείριση της επιδημίας του νέου κοροναϊού) αναγκάζεται να κηρύξει 
«κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμιο 
επίπεδο». Οπως έχουμε αποκαλύψει, είχε όλα τα δεδομένα για να 
κηρύξει πανδημία, αλλά δεν το έκανε. Εμεινε μια βαθμίδα κάτω από 
την πανδημία, για να μη διαταράξει την παγκόσμια καπιταλιστική 
οικονομία. Πάντως, έκανε μια σοβαρή προειδοποίηση.

Μια μέρα μετά, στις 31 του Γενάρη, ο Κικίλιας μαζί με τον πρόεδρο 
του ΕΟΔΥ Αρκουμανέα (οικονομολόγος-μάνατζερ είναι, όχι γιατρός) 
επισκέφτηκαν τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου και βγαίνοντας έκαναν 
δηλώσεις.

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

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

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

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

Αυτά συνέβησαν στις 31 Γενάρη. Ο Τσιόδρας ήταν τότε γνωστός 
μόνο στους ιατρικούς κύκλους, τους εκκλησιαστικούς κύκλους με 
τους οποίους νταραβερίζεται και στους κύκλους της Δεξιάς, την 
οποία υπηρετεί από δεκαπενταετίας, από την εποχή του Αβραμό-
πουλου, παρεούλα με τον Κοντοζαμάνη. Ερχεται τώρα και μας λέει 
ότι από τις αρχές Γενάρη είχε προειδοποιήσει η επιτροπή λοιμωξιο-
λόγων του ΕΟΔΥ και λοιδορήθηκε! Πού είναι αυτή η προειδοποίηση; 
Ποιοι τη λοιδόρησαν; Στοιχεία να μας φέρει. Γιατί εμείς τα μόνο 
που ξέρουμε (από τα τέλη Γενάρη, μάλιστα, και όχι από τις αρχές) 
είναι αυτά που έλεγαν ο Κικίλιας με τον Αρκουμανέα, επικαλούμενοι 
τους λοιμωξιολόγους τους. Αυτά είπαν και στον Μητσοτάκη. Το μό-
νο καινούργιο που μάθαμε είναι ότι μεταξύ των λοιμωξιολόγων που 
επικαλούνταν ο Κικίλιας με τον Αρκουμανέα ήταν και ο Τσιόδρας. Το 
ομολογεί ο ίδιος, θέλοντας να θρέψει δάφνες με ψέματα.

Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΥΝΩΝΙΚΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Πριν από μερικές μέρες, είχαμε αναφερθεί στην ανακοίνωση 
που συνυπέγραψαν δεκάδες σύνδεσμοι οπαδών ευρωπαϊκών 
ποδοσφαιρικών ομάδων κατά της επανέναρξης των πρωταθλη-
μάτων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και οι οργανωμένοι οπαδοί 
της Μπάγερν Μονάχου. Στην ανακοίνωσή τους οι οπαδοί τόνιζαν 
ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο ανήκει σε αδίστακτους επιχει-
ρηματίες που ενδιαφέρονται μόνο για μπίζνες και ανέφεραν ότι 
«το ποδόσφαιρο χωρίς τους οπαδούς του είναι απλώς ένα άδειο 
σόου για τους χορηγούς, ενώ ταυτόχρονα είμαστε της άποψης 
ότι κανένας εργαζόμενος (εργάτες αποθήκης, stewards, οδηγοί 
κλπ) δε θα πρέπει να διακινδυνεύει την ζωή του για μια ζωντανή 
μετάδοση». 

Συνεχίζοντας τη δράση τους κατά της επανεκκίνησης της αγω-
νιστικής δράσης οι οπαδοί της Μπάγερν, με αφορμή την αναμέ-
τρηση της ομάδας τους με την Αιντραχτ Φρανκφούρτης, γέμισαν 
τους δρόμους, τους τοίχους και τις γέφυρες του Μονάχου με 
πανό κατά της επανέναρξης της Bundesliga. «Μην πνιγείτε στα 
εκατομμύριά σας. Οχι στους αγώνες χωρίς κόσμο», «Ανθρωποι 
αντί για εκατομμύρια», «Η αθλητική διοργάνωση είναι μια φάρσα 
εδώ και καιρό. Ματαίωση της σεζόν χωρίς εναλλακτική!», «Τε-
λειώστε με το ανάξιο θέαμα», ήταν τα μηνύματα στα πανό και 
δείχνουν ότι αρκετοί οπαδοί διαπιστώνουν ότι το επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο είναι μια μπίζνα που παίζονται πολλά φράγκα. Ομως 
από τη διαπίστωση μέχρι να πάψουν οι νεολαίοι της εξέδρας να 
βάζουν την ομάδα πάνω από την ταξική τους θέση και να στοιχί-
ζονται κάτω από λάθος λάβαρα υπάρχει μεγάλη απόσταση που 
πρέπει να διανυθεί.
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> Το «συγκινητικό αντίο» του κυ-
βερνητικού ιεροψάλτη. Περίπου 
εκλα(ύ)σαμεν.

> Διότι τέτοια ελεγχόμενη-χορη-
γούμενη ενημέρωση πάει γάντι 
με το σύστημα που υπηρετεί.

> Οχι ότι περιμέναμε και καμιά 
ευαισθησία.

> Και όπως αποδεικνύεται, η 
«ανοσία αγέλης» είναι ευαισθη-
σία παχύδερμου.

> Και ο κίνδυνος του κορωνοϊού 
εξακολουθεί να υπάρχει.

> Αν δεν ζορίσεις τους καπιτα-
λιστές RXίδια θα πάρεις. Αβρό-
χοις ποσί ΓΙΟΚ.

> Ο Ελύτης τον μάρανε τον 
ψάλτη.

> Στον Εβρο κάτι έγινε.

> Αλλά ήταν σαν να μην έγινε.

> Κούλι: «Τα παιδιά πρέπει να 
γυρίσουν στο σχολείο».

> Προκλητικότατος. Χωρίς εξη-
γήσεις για τον ιό. Με ΠΡΟΣΤΑ-
ΚΤΙΚΗ προς την κοινωνία.

> Και πετάει και… μπαρουφιές 
όπως: «Η πανδημία “προίκισε“ 
το ΕΣΥ». Με τι, άραγε;

> Με χειροκροτήματα και πομ-
φόλυγες.

> Περί Εβρου, Δένδιας: «Ο φρά-
χτης θα ολοκληρωθεί».

> Τη λέξη «ευκαιρία» (στην τω-
ρινή πανδημία) κλίνουν σε όλες 
τις πτώσεις οι εγχώριοι καπιταλι-
στές. Πάντα αχόρταγοι.

> Οι δηλώσεις του κωλοτούμπα.

> Καμμία ανησυχία (για τους 
καπιταλιστές) για τη θέση του 
ex-Premier.

> Ανταποκρίνεται πλήρως στα 
«αιτήματα» των καιρών. ΚΑΙ από 
τη θέση του θεσμικού αρχηγού 
της αντιπολίτευσης.

> Η ενημέρωση πλέον από τα 
ΜΜΕ (που πήραν το κατιτίς τους 
για να λαδώσει η μηχανή τους)…

> Ν. Ρουμπινί: «Υπάρχουν θέ-
σεις εργασίας που δεν θα επι-
στρέψουν μετά από αυτήν την 
κρίση».

> Μάλλον κομίζει γλαύκαν εις 
Αθήνας…

> Πολύ παραπάνω οι νεκροί λό-
γω κορωνοϊού στη Βρετανία.

> Ψέματα, φόρα παρτίδα της 
τζονσονκυβέρνησης προς τους 
Βρετανούς.

> Το μπαλάκι της ευθύνης στα 
ίδια τα σχολεία ρίχνει ο Τζόν-
σον όσον αφορά το άνοιγμά 
τους. Αφού συνάντησε σφοδρή 
αντίθεση.

> Ξανανοίγει ο ναός της ανά-
στασης στα Ιεροσόλυμα. Ωχ!

> «Ο κορωνοϊός έπληξε τα τα-
μειακά διαθέσιμα του κράτους». 
Υπουργείο Οικονομικών. Κοινώς, 
για την… πλέμπα λεφτόδεντρα 
δεν υπάρχουν. Ξέρουμε το πα-
ραμύθι τους.

> Και νέα αναβολή υποβολής 
ΑΠΔ.

>  Νέο ΙΚΕΑ.  Bus iness  i s 
lucrative.

> «Θα είχαμε… νεκρούς» - ιερο-
ψάλτης. Κι η γιαγιά μου θα είχε 
…δια…

> Ο παχυδερμισμός της Κατε-
χάκη απέναντι στον Β. Δημάκη.

> Για τα σύνορα της Ελλάδας 
κόπτεται ο Περισσός. Συνεπέ-
στατος. Στο ρόλο του. Καθείς 
εφ' ω ετάχθη…

> Ενίσχυση με μπάτσους στη 
φύλαξη του Εβρου. Στα σύνορα 
που υπερασπίζεται ο Περισσός.

> Μην θίγετε την Επιτροπή 2021 
το «ζουμί» του κύριου άρθρου 
της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, 26.5.2020.

> «Η γερμανική κυβέρνηση δίνει 
5,5 δισ. για τη διάσωση των σι-
δηροδρόμων». Τι σημαίνει αυτό; 
«…οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 
συνεισφέρουν με επιπλέον ποσό 
2 δισ. έως το 2024, ώστε να κα-
λυφθεί το χρέος της εταιρίας». 
efsyn.gr. 20.5.2020.

> Να και το πρόγραμμα 8 δισ. 
ευρώ για διάσωση της γαλλικής 
αυτοκινητοβιομηχανίας από την 
κυβέρνησή της.

> Ο Μπαρούφ (εξακολοθεί να) 
μιλάει…

> «Διχασμένη η Ευρώπη απέ-
ναντι στην κρίση». efsyn.gr, 
26.5.2020. Στην επίθεση κατά 
των εργαζόμενων συμφωνούν…

> Τους πρόσφυγες και τα παιδιά 
τους τους πετάνε στο δρόμο.

> Νοιάζονται για τους μπά-
τσους: efsyn.gr, 26.5.2020 - 
«Ερευνα: με προβλήματα ψυχι-
κής υγείας αρκετοί αστυνομικοί 
παγκοσμίως». Οπως ο μπάτσος-
δολοφόνος στις ΗΠΑ…

> Κρατάμε τον τίτλο: «Θερίζει 
ο ιός στις παραγκουπόλεις της 
Λατινικής Αμερικής».

> Σαν να μην υπάρχει κορωνοϊός 
οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού 
στους αρχαιολογικούς χώρους.

> Φυσικά και δεν υπάρχει λόγος 
να ανοίξουν ΟΥΤΕ τα δημοτικά 
σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί.

> ΚΑΙ για τα PUBLIC BUSINESS 
IS LUCRATIVE.

> Ο Μαρκ Ρούτε ξεκαθάρισε 
ότι η ΕΕ δεν δίνει χρήμα χωρίς… 
επιβάρυνση.

> Επιφοίτηση: ο Στουρνάρας 
βλέπει ύφεση 6%-9,5% μετά το 
αισιόδοξο 4%.

> «Τουρισμός και ανεργία: υπάρ-
χει περιθώριο για αριστερή πολι-
τική», Μ. Καραμεσίνη, 9.5.2020. 
Ενας τίτλος χωρίς περιεχόμενο.

> Από το κύριο άρθρο - avgi.gr, 
26.5.2020: «Η πολιτική της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη απέναντι 
στη σοβαρή οικονομική κρίση 
του κορωνοϊού». Λες και δεν 
σοβούσε ήδη η κρίση…

> Ο Τραμπ και το Τουίτερ.

> Τα 1.200 τεστ του ΕΟΔΥ για 
τους βολευτές. Λεφτόδεντρα 
υπάρχουν…

> Στα ριαπαπά τους εκπαιδευ-
τικοί, γονείς, μαθητές, καθαρί-
στριες. Απλά αναλώσιμοι…

> Σε ιδιώτες το μετρό της Σαλο-
νίκης. Εξασφαλισμένη διαρκής 
αύξηση της τιμής των εισιτηρίων 
και εκεί…

> Ιδού ο… εχθρός: «Θωρακίζεται 
ο Εβρος: 14 διμοιρίες ΜΑΤ και 
125 αστυνομικοί εν όψει νέας 
μαζικής εισόδου μεταναστών» 
- tanea.gr, 27.5.2020. Πάνοπλοι 
εναντίον αόπλων…

> Ο Χρυσοχοΐδης στον Εβρο.

> Για να τονίσει το μέγεθος της 
απειλής…

> Μείωση του ΑΕΠ των μελών 
του ΟΑΣΑ κατά 1,8% το πρώτο 
τρίμηνο του 2020.

> Δέκα χρόνια ύφεσης (Τουμπι-
νί) ίσον δέκα χρόνια φουντώμα-
τος της ανεργίας. Μόνιμο χαρα-
κτηριστικό του καπιταλισμού.

> Και τα σχολεία στη Σουηδία 
εξακολουθούν να λειτουργούν.

> Και τα παιδιά λογίζονται ως… 
αγέλη.

> Φυσικά και δεν «τσίμπησαν» 
γονείς και μαθητές στην προπα-
γάνδα των Τσιόδρηδων και δεν 
πήγαν σχολείο.

> Τρεις κι ο κούκος…

> ΔΕΝ τους εμπιστεύονται;

> Χρήμα με ουρά: «Κομισιόν: 32 
δισ. για την Ελλάδα από το Τα-
μείο Ανάκαμψης». Και πώς θα 
εξοφληθούν;

> Και πάλι εχθρός προ των πυ-
λών: «Προετοιμασία της ΕΛΑΣ 
για νέα εισβολή στον Εβρο» - 
kathimerini.gr, 27.5.2020.

> «Θετική είναι η εικόνα και από 
την επαναλειτουργία των σχο-
λείων όλων των βαθμίδων της 
εκπαίδευσης». Οι ηγέτες των 
οχτώ χωρών «που διαχειρίστη-
καν με επιτυχία το πρώτο κύμα 
της πανδημίας του κορωνοϊού». 
Στην τηλεδιάσκεψη με το κούλι 
αυτά. Με χαμηλότατη προσέ-
λευση μαθητών πώς να μην προ-
σπαθούν να δικαιολογήσουν την 
επιτυχία τους…

> Οπως ανέφερε το κούλι: «Δειγ-

ματοληπτικά τεστ σε τουρίστες». 
Οχι υποχρεωτικά και μαζικά. 
Γαία πυρί μιχθήτω… Για να κινη-
θεί η «βαριά βιομηχανία» του 
τουρισμού.

> ΚΑΙ η Σακελλαροπούλου 
ΥΠΕΡ της επιστροφής στα σχο-
λεία. Των μαθητών. Ξάνα γαία 
πυρί… Υπευθυνότητα θεσμική… 
Εκφραση ευγνωμοσύνης προς 
τους επιλέξαντες αυτήν.

> «Επιτροπή 2021 - έργο συμ-
βολικό - όχι ασήμαντο - έργο 
εθνικό - ανανέωση εικόνας - 
εκτός θέματος αντιπαραθέσεις 
- αχρείαστες πολώσεις - διαδι-
κτυακοί καβγάδες - δημιουργία 
- αναστοχασμός - όχι άγονες 
έριδες και αυτοπροβολή - ούτε 
δεξαμενή σκέψης - ούτε οργα-
νισμός δημοσίων σχέσεων» - 
κύριο άρθρο ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, 
26.5.2020. Χρειαζόμαστε περισ-
σότερους μάρτυρες; Μπουλούκι 
…αρίστων…

> Τίτλος του κύριου αυτού άρ-
θρου: «Οι αρρυθμίες του 2021».

> Για την Ελλάδα προβλέπεται 
κι ένα πακέτο 9,4 δισ. σε δάνεια.
Με τις… υγείες μας.

> Ανοίγουν ΚΑΙ τα φροντιστήρια 
ξένων γλωσσών για ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.

> Οπου ο συνωστισμός λόγω 
κτιρίων είναι εξασφαλισμένος…

> Και το κερασάκι στην τούρτα: 
το ενδιαφέρον του Παπαθα-
νάση όπως το εξέφρασε στον 
πρόεδρο του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθήνας. Εθνικό 
ρίγος.

> Γηροκομεία στον Καναδά: «Ει-
κόνες εγκατάλειψης ηλικιωμέ-
νων, υποσιτισμένοι φιλοξενού-
μενοι, σάπια τρόφιμα, μόλυνση 
από παράσιτα, τρομακτικές 
παραβιάσεις στα πρωτόκολ-
λα ασφαλείας». Ο κατ' εξοχήν 
υπεύθυνος γι' αυτά πρωθυπουρ-
γός δηλώνει… αηδιασμένος.

> Αυτοκριτική…

> Ο… διμέτωπος Βαρουφάκη 
κατά Τσακαλώτου-Σταϊκούρα.

> «Πανδημία πολιτισμού».

> Βγάλαμε… ίκτερο με τον νεο-
λογισμό αυτόν.

> Των αρίστων, ως γνωστόν.

> Πουλαντζά-Γκερέκου-Λιγνάδη.

> Καλώς την που την πρόσμενα 
χρόνια και χρόνια τώρα/ κοντά 
σου θέλω να με βρει του χινο-
πώρου μπόρα./ Μείνε, καλή μου, 
κάνε μου λιγάκι συντροφιά/ κι 
όταν χωρίσουμε, μην πεις απά-
νω μου πως είδες/ σημάδια από 
του σταυρωμού μου τα σουβλε-
ρά καρφιά/ και μελανιές αφ' τις 
βαριές των σκλάβων αλυσίδες 
- Φώτης Αγγουλές, «Μην πεις».

Βασίλης

Γενική γραμματεία (αντι) εγκληματικής πολιτικής

ΗΠΑ: Μπάτσοι-γουρούνια-δολοφόνοι

Ο κορωνοϊός και οι δύο Πινόκιο: κούλι και ιεροψάλτης

  Dixi et salvavi animam meam

u «Αφήστε τους δα-
σκάλους μας να γί-
νουν ήρωες» κραύ-
γαζε από το πρωτο-
σέλιδό της στις 15 
Μάη η «Daily Mail», 
ένα από τα δεξιά-
λαϊκίστικα «ταμπλό-
ιντ» του βρετανικού 
Tύπου. Η φυλλάδα 
κατηγορεί τη συνδι-
καλιστική γραφειο-
κρατία που αντιδρά 
στο άνοιγμα των 
σχολείων, ότι δεν 
αφήνει τους δάσκα-
λους να γίνουν οι... 
νέοι ήρωες, μετά 
τους νοσηλευτές και 
τους νοσοκομειακούς γιατρούς! Εκεί το λένε απροκάλυπτα: 
ναι, υπάρχουν κίνδυνοι από το άνοιγμα των σχολείων, αλλά 
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γίνουν ήρωες αψηφώντας τους 
κινδύνους! Για ποιο λόγο απαιτείται αυτός ο ηρωισμός; Για 
να επανεκκινήσει η καπιταλιστική οικονομία, να μην υποστεί 
άλλες ζημιές. Οπως αντιλαμβάνεστε, από πλευράς εργαζό-
μενων (εργαζόμενοι είναι οι εκπαιδευτικοί) αυτό δε θα ήταν 
ηρωισμός αλλά… μαλακία. Ειδικά αν σκεφτούμε την εγκλη-
ματική συμπεριφορά της βρετανικής κυβέρνησης, που με τη 
συνειδητή τακτική της «ανοσίας αγέλης» έστειλε τόσο κόσμο 
στον τάφο. Εδώ σ' εμάς ακολουθούν άλλη τακτική, βέβαια. Δεν 
τολμούν να μιλήσουν για ηρωισμό των εκπαιδευτικών. Απλά, 
παραμυθιάζουν τον κόσμο ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Ομως, 
οι κυνικοί βρετανοί μας λένε ποια είναι η αλήθεια.

u Από τις 
λίγες εξαι-
ρέσεις στο 
χώρο του 
υψηλού 
επιπέδου 
αθλητι-
σ μ ο ύ ,  ο 
(δις) ολυ-
μπιονίκης 
του ταεκβοντό. Το ότι ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ δεν το εξετάζουμε. Τον συγκρίνουμε απλά με την πλει-
οψηφία των συναδέλφων του στον αθλητισμό, που κάνουν το 
κορόιδο (όταν δεν κωλοτρίβονται με τους ισχυρούς).

u Τι άλλο θα δούμε ακόμα; Γάλλος ντιζάινερ σχεδίασε τερά-
στιες κάσκες από πλεξιγκλάς και τις προτείνει σε εστιατόρια. 
Για να χώνονται μέσα οι άνθρωποι και να προστατεύονται από 
τον κοροναϊό. Ξεπέρασε και τους ηλίθιους της Σαντορίνης που 
διαφήμιζαν ξαπλώστρες μέσα σε κλουβιά από πλεξιγκλάς. 
Αμα είναι να μπαίνεις στο γυάλινο κλουβί, γιατί να πας στο 
εστιατόριο για φαγητό; Κάτσε καλύτερα στο σπίτι σου.

u Καθένας με τον πόνο του. 
Οταν όμως το πρόβλημα δεν 
είναι ατομικό, τότε ο πόνος 
γίνεται κοινωνικό πρόβλημα. 
Και τα νοίκια, αφού έπεσαν την 
πρώτη περίοδο των μνημονίων, 
ακολουθώντας την τάση της 
εσωτερικής υποτίμησης, άρχι-
σαν και πάλι να τραβούν την 
ανηφόρα. (Το στένσιλ φωτο-
γραφίστηκε στη Θεσσαλονίκη).

οι τοίχοι έχουν φωνή



Να ήταν μόνο θέατρο…
Με την πείρα του ανθρώπου που ασχολείται επί 

σχεδόν μισό αιώνα συστηματικά με το θέατρο και 
γνωρίζει τους βασικούς μηχανισμούς της θεατρικής 
τέχνης, ο γράφων μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι η 
ακροτελεύτεια εμφάνιση του Τσιόδρα στο πάνελ, την 
περασμένη Τρίτη, ήταν μια καλά σχεδιασμένη θεατρική 
παράσταση. Το δάκρυ είναι το πιο εύκολο πράγμα για 
κάθε άνθρωπο, φτάνει να γνωρίζει το μηχανισμό της 
αυτοσυγκίνησής του.

Ο Τσιόδρας έφτιαξε μια τηλεπερσόνα. Ενα μείγμα 
αστού πολιτικού και μητροπολίτη. Εμαθε να λέει ψέμα-
τα χωρίς να κοκκινίζει, να αερολογεί όταν χρειάζεται ή 
να πετάει τη μπάλα στην κερκίδα, να αυτοδιαψεύδεται 
και να ισχυρίζεται ότι είχε πάντα δίκιο, να οχυρώνεται 
πίσω από τη δοτή αυθεντία (την εξουσία δηλαδή) και 
όλ' αυτά να τα κάνει με ένα ύφος μειλίχιο, χωρίς εξάρ-
σεις, όπως συνηθίζουν να μιλούν οι δεσποτάδες και οι 
ιεροκήρυκες (τακτική που διδάχτηκε, προφανώς, κατά 
τη διάρκεια της στενής συνάφειάς του με το ιερατείο).

Στην τελευταία εμφάνισή του στο τηλεοπτικό πάνελ 
του υπουργείου Υγείας δεν άντεξε και επέλεξε να αυ-
τοαγιογραφηθεί. Χωρίς να εγκαταλείψει το ύφος του 
ιεροκήρυκα και με το απαραίτητο δάκρυ στο τέλος. Αν 
δεν ήταν και ο ανύπαρκτος Ελύτης, η παράσταση θα 
ήταν σχεδόν τέλεια. Στο τέλος μιας θεατρικής παρά-
στασης οι θεατές χειροκροτούν τους ηθοποιούς, όχι 
τους ρόλους που υποδύθηκαν. Ο Τσιόδρας ήθελε να 
τον χειροκροτήσουν ως ρόλο, όχι ως ηθοποιό.

Δεν αμφιβάλλουμε ότι σε σημαντικό βαθμό τα κα-
τάφερε. Ηταν κάτι που το είχε χτίσει με καθημερινή 
τηλεοπτική παρουσία επί δίμηνο. Οι έμπειροι των αστι-
κών ΜΜΕ αντιλήφθηκαν ότι η αυτοαγιογραφία θα ενο-
χλούσε. Γι' αυτό και έσπευσαν να φιλοτεχνήσουν αυτοί 
αγιογραφίες του Τσιόδρα, ως δήθεν ουδέτεροι κριτές. 
Ο καθένας και η καθεμιά με το όποιο δημοσιογραφικό 
ταλέντο διαθέτει. Είχε πέσει και η γραμμή από τον Μη-
τσοτάκη που προηγήθηκε κατά μία μέρα: «…στις πρώτες 
επικοινωνίες που είχα με τον Σωτήρη ήταν απολύτως βέ-
βαιος… Από τις πρώτες κουβέντες που είχα με τον Σω-
τήρη -καθόταν στην καρέκλα που κάθεστε εσείς τώρα 
συζητώντας σε βάθος τα ζητήματα αυτά- ήταν απολύτως 
σαφές… σας διαβεβαιώνω ότι ο Σωτήρης Τσιόδρας θα 
παραμείνει σύμβουλός μου… ο Σωτήρης… σύμβουλός 
μου για θέματα δημόσιας υγείας θα παραμείνει στενό-
τατος».

Ο Τσιόδρας είναι ένα εξάρτημα της κυβερνητικής 
προπαγάνδας. Πιο επικίνδυνα από άλλα εξαρτήματα. 
Γιατί μοστράρει τίτλους επιστημοσύνης και ξέρει να 
ελίσσεται με τον τρόπο που έχει διδάξει εδώ και αιώ-
νες το ιερατείο. Ως πρόσωπο μας είναι αδιάφορος. Ως 
φορέας της κυβερνητικής πολιτικής όχι. Γι' αυτό και τον 
πολεμήσαμε από την αρχή.

Και θα συνεχίσουμε να τον πολεμούμε (στο βαθμό 
που θα εξακολουθήσει να δημοσιολογεί). Οχι για την 
υποκρισία και το θέατρο που παίζει, αλλά γιατί μ' αυτά 
καταφέρνει να εξαπατά κόσμο και να ωραιοποιεί την 
κυβερνητική πολιτική. Αυτό κάνουμε, άλλωστε με τις 
απόψεις όλων όσων υπηρετούν την αστική εξουσία από 
διάφορα πόστα. Και μην ξεχνάτε ότι θέλει συστηματική 
δουλειά για να σκιστούν οι ανθεκτικές μάσκες.

ΥΓ1. Ελπίζουμε η γκάφα με το ανύπαρκτο ποίημα του 
Ελύτη να μην έχει συνέπειες για τη λογογράφο του Τσι-
όδρα. Στο αφεντικό πρέπει να χρεωθεί, που ενώ δεν 
έχει καμιά σχέση με οτιδήποτε άλλο πέραν της χριστια-
νικής μυθολογίας, θέλει να εμφανίζεται και ως άτομο 
που εντρυφεί στη λογοτεχνία.

ΥΓ2. Δισέλιδο υμνητικό αφιέρωμα στον Τσιόδρα από 
τα «Νέα» του Μαρινάκη, την περασμένη Πέμπτη. Εκτός 
από τους συντάκτες του Συγκροτήματος έγραψαν οι Κι-
κίλιας, Χαρδαλιάς και… Ξανθός. Ο τομεάρχης και πρώ-
ην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, ξεπέρασε σε γλοιώ-
δη υμνολογία τα δύο κυβερνητικά στελέχη! Ο υλατζής 
των «Νέων» δανείστηκε μια φράση του Ξανθού για τον 
Τσιόδρα, για να τιτλοδοτήσει το υμνητικό σημείωμα: 
«Αφησε “αποτύπωμα“ αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας»!

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο«Μπαζούκα» η Λαγκάρντ 
με το πρόγραμμα αγο-

ράς ομολόγων της ΕΚΤ, «μπα-
ζούκα» η Φον ντερ Λάιεν με την 
πρόταση της Κομισιόν για το τα-
μείο ανασυγκρότησης, πήξαμε 
στις… πεζοναύτισσες, χωρίς καν 
να ξέρουμε ποιον σκοπεύουν τα 
«μπαζούκα». Από το απόγευμα 
της Τετάρτης, πάντως, στην 
Ελλάδα έχουν στηθεί πανηγύ-
ρια για τα δεκάδες δισ. που θα 
εισρεύσουν στη χώρα από τις 
Βρυξέλλες. Οι πιο ανόητοι κά-
νουν ήδη τη διαίρεση (τόσα τα 
δισ., διαιρούμε με τον πληθυσμό 
της χώρας) και περιμένουν να 
πάρουν την επιταγή.

Πριν από οτιδήποτε άλλο, 

πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν 
είναι η πρώτη φορά που στην 
ΕΕ αναζητούνται «πακέτα» για 
να στηρίξουν τις καπιταλιστικές 
οικονομίες σε συνθήκες κρίσης. 
Τα «πακέτα» αυτά, όποια μορφή 
κι αν έχουν (δάνεια ή επιχορη-
γήσεις) κατευθύνονται κυρίως 
στις μεγάλες καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις. Στους μονοπωλι-
ακούς ομίλους (την πρωτοκαθε-
δρία έχουν πάντοτε τα μονοπώ-
λια του γερμανογαλλικού άξο-
να και οι θυγατρικές τους στις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες), 
που στηρίζουν την κεφαλαιακή 
τους επάρκεια, ώστε να μην κα-
ταρρεύσουν στη διάρκεια της 
κρίσης.

Δίπλα σ' αυτά τα «χοντρά πα-
κέτα» μπαίνουν κάποια μικρό-
τερα. Κάποια έχουν προνοιακό 
χαρακτήρα, κάποια άλλα έχουν 
διαρθρωτικό -όπως τον αποκα-
λούν- χαρακτήρα. Κατευθύνο-
νται υπό όρους στις λιγότερο 
ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ ή 
στις πιο φτωχές περιφέρειες 
των ιμπεριαλιστικών χωρών. 
Σημαντικό τμήμα και απ' αυτά 
τα «πακέτα» παίρνει το μεγάλο 
κεφάλαιο. Αρκεί να δώσουμε 
ένα παράδειγμα: ο αυτοκινη-
τόδρομος ΠΑΘΕ στην Ελλάδα 
υπήρξε συγχρηματοδοτούμενο 
έργο, διότι -εκτός των άλλων- 
διευκολύνει τις εμπορευματι-
κές μεταφορές, για τις οποίες 
ενδιαφέρεται το ευρωπαϊκό κε-
φάλαιο.  Ο ελληνικός λαός πλη-
ρώνει χρυσάφι τα διόδια και μια 
χούφτα μεγαλοεργολάβοι (με-
ταξύ των οποίων και θυγατρικές 
μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, 
όπως η γαλλική Vinci) βγάζουν 
υπερκέρδη.

Το «πακέτο Φον ντερ Λάιεν», 

λοιπόν, κινείται σ' αυτή τη λογι-
κή, ενόψει της καπιταλιστικής 
ύφεσης, η οποία ερχόταν, αλ-
λά η πανδημία του κοροναϊού 
την επιτάχυνε και τη βάθυνε, 
καθώς το σύνολο των καπιτα-
λιστικών χωρών αναγκάστηκε 
να εφαρμόσει lockdown και να 
διαθέσει έκτακτα κονδύλια στον 
τομέα της Υγείας. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι η πρόταση της προέ-
δρου της Κομισιόν ήρθε μετά τη 
συμφωνία του γερμανογαλλικού 
άξονα, την οποία παρουσίασαν 
Μέρκελ και Μακρόν. Ούτε είναι 
τυχαίο ότι ο «σκληρός μονεταρι-
στής» και υπέρμαχος της «γερ-
μανικής Ευρώπης» Σόιμπλε πα-
ρενέβη δημόσια κάνοντας μια 

δήλωση που όσοι την άκουσαν 
έτριβαν τ' αυτιά τους. «Εάν η 
Ευρώπη θέλει να έχει τώρα μια 
ευκαιρία, πρέπει τώρα να δείξει 
αλληλεγγύη και να αποδείξει ότι 
είναι σε θέση να δράσει», δή-
λωσε ο πρώην υπουργός Οικο-
νομικών της Γερμανίας και νυν 
πρόεδρος της Ομοσπονδιακής 
Βουλής. Είχε και μια παραίνεση 
για τους συμπατριώτες του ο 
Σόιμπλε: «Οι Γερμανοί έχουν 
ευρύτερο ατομικό συμφέρον 
να σταθεί ξανά στα πόδια της η 
Ευρώπη». Ηταν σαν να τους έλε-
γε: «μην είστε μαλάκες, εμείς θα 
κονομήσουμε πάλι».

Η πρόταση των Μέρκελ-
Μακρόν μιλούσε για 500 δισ. 
ευρώ, χωρίς να διευκρινίζει τι 
ποσοστό θα είναι επιχορηγή-
σεις και τι δάνεια. Επειδή αντέ-
δρασαν τέσσερις κυβερνήσεις 
(Αυστρία, Ολλανδία, Σουηδία, 
Δανία), που ζήτησαν να μη δο-
θούν επιχορηγήσεις αλλά μόνο 
δάνεια, η Φον ντερ Λάιεν ανέ-
βασε το «πακέτο» στα 750 δισ. 
500 επιχορηγήσεις, 250 δάνεια, 
μια αναλογία 67% προς 33%, η 
οποία βρίσκεται ανάμεσα στο 
60%-40% και στο 70%-30% που 
συζητιόταν μετά την πρόταση 
του γερμανογαλλικού άξονα.

Ετσι, η εκλεκτή του Βερολί-
νου έφτιαξε μια βάση επί της 
οποίας θα γίνει το παζάρι που 
θα ξεκινήσει από την επόμενη 
σύνοδο κορυφής. Ενα παζάρι 
που όλοι προεξοφλούν ότι θα 
τραβήξει καιρό (μπορεί να φτά-
σει μέχρι τα τέλη του χρόνου). 
Φυσικά, η προπαγάνδα -με ιδι-
αίτερη έμφαση στη χώρα μας- 
θα μιλά και πάλι για «καλούς» 
και «κακούς», για «ευρωπαϊστές» 
και «εθνικιστές» και όλα τα πα-

ρόμοια. Η πλάκα είναι ότι στην 
πλευρά των «καλών» θα βρίσκε-
ται πλέον η Γερμανία, που μέχρι 
τώρα την τοποθετούσαν στην 
άλλη πλευρά. Ηδη οι συριζαίοι 
άρχισαν να επαινούν τη Μέρκελ 
(σε λίγο και τον Σόιμπλε)! Εχει, 
λοιπόν, σημασία να ξεκαθαρί-
σουμε μερικά πράγματα, για 
να τα έχουμε υπόψη μας καθώς 
θα παρακολουθούμε το παζάρι 
που αρχίζει (στο οποίο -εννοεί-
ται- ο Μητσοτάκης και οι άλλοι 
«Μητσοτάκηδες» της ΕΕ δε θα 
παίξουν κανένα ρόλο).

u Το πρώτο που πρέπει να 
σημειωθεί είναι ότι το ποσό των 
500 δισ. ευρώ, που πρότειναν 
Μέρκελ-Μακρόν, δεν είναι πα-

ρά το 3% του ΑΕΠ των χωρών 
της ΕΕ. Η πρόταση Φον ντερ 
Λάιεν ανεβάζει το ποσοστό στο 
4,5% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. 
Πρόκειται για ισχνό ποσοστό. 
Αρκεί να το συγκρίνουμε με το 
15% του ΑΕΠ της που η Γερμα-
νία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 
για την ενίσχυση της καπιταλι-
στικής της οικονομίας (ήδη βρί-
σκεται σε παζάρι με την Επιτρο-
πή Ανταγωνισμού της Κομισιόν 
για το πακέτο στήριξης ύψους 
9 δισ. ευρώ που αποφάσισε να 
δώσει μόνο στη Lufthansa).

u Δεύτερο, δε μιλάμε για πο-
σά που θα δοθούν εφάπαξ, σε 
μία χρονιά, αλλά μέχρι το 2027 
(στο πλαίσιο της προγραμματι-
κής περιόδου 2020-27 του προ-
ϋπολογισμού της ΕΕ).

u Τρίτο και κυριότερο, τα 
λεφτά δεν είναι για τους ερ-
γαζόμενους, αλλά για τις 
καπιταλιστικές επιχειρήσεις. 
Αυτό το ξέρουμε (έτσι γίνε-
ται πάντοτε στην ΕΕ), αλλά 
το είπε με εύσχημο τρόπο και 
η Φον ντερ Λάιεν: «Το μέσο 
NextGenerationEU θα κατευθύ-
νει τη μαζική χρηματοδοτική του 
ικανότητα προς επενδύσεις στις 
κοινές μας προτεραιότητες μέ-
σω ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
(…) Το μέσο NextGenerationEU 
θα βοηθήσει εκείνες τις απο-
λύτως υγιείς επιχειρήσεις που 
έχουν λάβει τις ορθές αποφά-
σεις και έχουν πραγματοποιή-
σει τις ορθές επενδύσεις εδώ 
και δεκαετίες, αλλά οι οποίες 
βρίσκονται τώρα σε κίνδυνο». 
Για τους εργαζόμενους υπάρχει 
μόνο το περιβόητο πρόγραμμα  
SURE (που εντάσσεται στο συ-
νολικό «πακέτο»), με το οποίο θα 
χρηματοδοτηθεί η εκ περιτρο-

πής εργασία. Δηλαδή, ακόμα 
και το κομμάτι που υποτίθεται 
ότι αφορά τους εργαζόμενους 
δεν είναι παρά αβάντα στους 
καπιταλιστές. Αυτοί θα πληρώ-
νουν το μισό μισθό, το κράτος 
θα τσοντάρει ένα 30% και ο 
εργαζόμενος (αυτός που δε θα 
απολυθεί, γιατί πάρα πολλοί θα 
απολυθούν, όπως προεξοφλούν 
όλοι) θα υποστεί μια μείωση μι-
σθού της τάξης του 20%.

u Τα μονοπώλια του γερμα-
νογαλλικού άξονα θα πάρουν 
τη μερίδα του λέοντος. Ιδιαί-
τερα οι θυγατρικές τους που 
δραστηριοποιούνται σε χώρες 
που επλήγησαν ιδιαίτερα από 
την πανδημία, όπως η Ισπανία 

και η Ιταλία.
u Μια ακόμα πλευρά που 

πρέπει να επισημανθεί είναι 
πως μέσω αυτού του «πακέτου» 
θα ενισχυθεί η τάση συγκε-
ντροποίησης του κεφαλαίου, 
που πάντα ενισχύεται σε περι-
όδους κρίσης. «Μια εταιρία που 
πτωχεύει σε ένα κράτος μέλος 
είναι ένας χαμένος αξιόπιστος 
προμηθευτής για μια επιχείρηση 
που βρίσκεται σε άλλο κράτος 
μέλος», είπε η Φον ντερ Λάι-
εν. Ολοι κατάλαβαν: η «υγιής 
επιχείρηση» θα μπορέσει να 
«καταπιεί» τον «αξιόπιστο προ-
μηθευτή» που αντιμετωπίζει το 
φάσμα της πτώχευσης. Πώς θα 
γίνει αυτό; Με τους όρους που 
θα τεθούν για τη χρηματοδότη-
ση επιχειρήσεων, οι οποίοι θα 
ευνοούν τις συγχωνεύσεις και 
τις εξαγορές. Το ίδιο ισχύει και 
για τις κρατικές υποδομές που 
ακόμα βρίσκονται υπό κρατικό 
έλεγχο (θυμηθείτε τι έγινε στη 
χώρα μας την περίοδο των Μνη-
μονίων).

u Τα 750 δισ. της Φον ντερ 
Λάιεν (ή τα όσα θα επιλεγούν 
τελικά) θα είναι δάνεια, τα 
οποία θα αποπληρωθούν από 
τον προϋπολογισμό της ΕΕ την 
περίοδο 2028-2058 (τριακοντα-
ετία). Οι χώρες που εισφέρουν 
τα μεγαλύτερα ποσά στον κοι-
νοτικό προϋπολογισμό (η Γερ-
μανία πρώτη-πρώτη) δε θα πλη-
ρώσουν για να ανορθώσουν τις 
καπιταλιστικές οικονομίες των 
ανταγωνιστών τους. Θα πλη-
ρώσουν για να τα πάρουν πίσω 
πολλαπλάσια. Αυτός είναι κανό-
νας στον καπιταλισμό. Τα κον-
δύλια που θα εμφανιστούν σαν 
επιχορηγήσεις θα είναι τίμημα 
εξαγοράς. Χαμηλό μάλιστα.

Πρόγραμμα ενίσχυσης της 
κεφαλαιοκρατίας, πρωτίστως 

της μονοπωλιακής


