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Το Οικονομικό Επιτελείο 
της Κυβέρνησης σχεδίασε και 
εφαρμόζει πολιτικές σταθε-
ροποίησης και ανάταξης της 
οικονομίας, μετά το αιφνίδιο 
«σοκ» από την πανδημία. Οι-
κοδομεί πάνω στο ενισχυμένο 
κεφάλαιο αξιοπιστίας, εντός 
και εκτός Ελλάδας. Επενδύ-
ει στη σχέση εμπιστοσύνης 
που έχει χτίσει με τους πολί-
τες. Λειτουργεί με αίσθημα 
αλληλεγγύης, κατανέμοντας 
δίκαια τα βάρη της κρίσης, με 
το Κράτος να αναλαμβάνει το 
μεγαλύτερο.

Χρήστος Σταϊκούρας
Με τέτοια καταθλιπτική 

κοινωνική κατάσταση, με τέ-
τοια μιντιακή μονοκρατορία, 
κάνει τον μάγκα ακόμα και ο 
Σταϊκούρας.

Ο φράχτης στον Εβρο μπο-
ρεί και πρέπει να γίνει. Δεν 
υπάρχει κάποιο ζήτημα στο να 
υπάρχει φράχτης.

Νίκος Βούτσης
Κάποιος έπρεπε ν' αφήσει 

πρώτος κατά μέρος τις ντρο-
πούλες. Η κληρονομιά του πα-
λιού no border δεν ταιριάζει 
σε ένα αστικό κόμμα εξουσίας.

Αποκτήσαμε ανοσία από 
τους Κινέζους που υπάρχουν 
στην Ελλάδα και γι' αυτό είχα-
με πολύ λίγα κρούσματα.
Θανάσης Παπαχριστόπουλος

Πού να μην ήταν και γιατρός 
ο πρώην ανελίτης και νυν συ-
ριζαίος βουλευτής…

Στη συγκεκριμένη περί-
πτωση έχουμε, πράγματι, ένα 
ρεαλιστικό πρόγραμμα που 
αφορά το αμέσως επόμενο 
διάστημα, μέχρι και το τέλος 
Σεπτεμβρίου.

Πάνος Σκουρλέτης
Υπάρχει αστικό πολιτικό 

κόμμα εξουσίας που να μη 
χαρακτήρισε «ρεαλιστικό» 
και «κοστολογημένο»  κάποιο 
δημαγωγικό πρόγραμμα που 
παρουσίασε;

Να μην κρυβόμαστε πίσω 
από το δάκτυλό μας: Και ο 
τελευταίος σ’ αυτή τη χώρα 
όταν μιλάει  για ΣΥΡΙΖΑ εν-
νοεί Αλέξης Τσίπρας. Εκ των 
πραγμάτων είναι ο φυσικός 
επικεφαλής της Δημοκρατι-
κής Παράταξης – νοούμενης 
ως το σύνολο των προοδευτι-
κών δυνάμεων που  στέκονται 
απέναντι στις επιλογές της 
Δεξιάς. Βλέπει κάποιος κανέ-
ναν άλλον; (…) Ο Τσίπρας είναι 
«όλα σε ένα». Μπορεί να  ανα-
δείξει τη στρατηγική, αλλά και 
να οργανώσει και τις τακτικές 
κινήσεις του κόμματός του. 
Πρωτίστως μπορεί να διαμορ-
φώσει αυτό το κόμμα: ποιο θα 
είναι, πώς θα λειτουργεί και τι 
θα επιδιώκει.

Γιώργος Λακόπουλος
Αυτουνού αυτόν το χαβά 

του είπαν να παίζει, αυτόν 
παίζει. Μονότονα.

Γύρω στα 3ο εκατ. ευρώ 
υπολογίζονται τα λεφτά 

που έχουν πάρει διάφορα του-
ριστικά γραφεία για τις πεν-
θήμερες εκδρομές μαθητών 
της Γ' Λυκείου, που τελικά δεν 
πραγματοποιήθηκαν. Κι όχι μό-
νο δεν τα γυρίζουν πίσω, αλλά 
αρνούνται, λέγοντας διάφορα 
περί εξόδων, προκαταβολών 
που έδωσαν κτλ. Η κυβέρνη-
ση, αντί να τους πιάσει από το 
αυτί και να τους υποχρεώσει 
να επιστρέψουν τα λεφτά στις 
οικογένειες (που δεν τους πε-
ρισσεύουν, στις περισσότερες 
τουλάχιστον), έχει πετάξει την 
μπάλα στην κερκίδα. «Είμαστε 
σε επικοινωνία με τα γραφεία 
και είτε θα δοθεί λύση μέσω 
εταιρικής ευθύνης, είτε μέσω 
νομοθετικής παρέμβασης», 
δήλωσε αυτός ο απίθανος 
υπουργός Τουρισμού Θεοχά-
ρης. Τι λες ρε; Τι είναι αυτά τα 
«είτε είτε»; Υποχρεώστε τους 
να επιστρέψουν τα λεφτά αμέ-
σως. Δε χρειάζεται νομοθετι-
κή ρύθμιση γι' αυτό. Εκτός αν 
θέλετε να τους επιχορηγήσετε 

και να χρεώσετε και τις οικογέ-
νειες να συμμετάσχουν με το 
«κατιτίς» τους.

Η Ενωση Δημοσιογράφων 
Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύ-

που, που αποτελείται από τους 
εκδότες των περιφερειακών-
τοπικών εφημερίδων και τους 
εκδότες των λεγόμενων κλα-
δικών-επαγγελματικών περιο-
δικών διαμαρτύρεται (κόσμια) 
για τα μέτρα στήριξης της 
κυβέρνησης στους καναλάρ-
χες και τους μεγαλοεκδότες 
και ζητά ίση μεταχείριση. «Σε 

αυτή τη δύσκολη συγκυρία για 
τον Τύπο, η Πολιτεία έχει ηθι-
κή υποχρέωση να προστατέψει 
και να στηρίξει το σύνολο του 
τύπου της χώρας και όχι επιλε-
κτικά», γράφει. Και διατυπώνει 
το αίτημα: «Την ύστατη στιγμή, 
[η Πολιτεία] οφείλει να ενσω-
ματώσει το σύνολο του Τύπου 
στα Προγράμματα Οικονο-
μικής Στήριξης του Τύπου. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η κρίση 
αυτή θα αποβεί καταστροφική 
για πολλές Περιφερειακές και 
Τοπικές εφημερίδες, αλλά και 
αρκετά Κλαδικά και Επαγγελ-

ματικά Περιοδικά της χώρας». 
Ετσι, όμως, συμβαίνει στον κα-
πιταλισμό. Τα λεφτά πηγαίνουν 
στα λεφτά. Οι μικροί εκδότες 
το ξέρουν (χρόνια σιτίζονται 
από την εξουσία σε τοπικό 
επίπεδο).  Αυτό που διεκδικούν 
είναι το δικό τους μερίδιο. Να 
πάρουν το «κατιτίς τους» από 
περιφερειάρχες, δημάρχους 
και υπουργεία. Εστω και με τη 
μορφή κρατικής διαφήμισης.

«Η επιλογή της Κομισιόν 
να κάνει την πρόταση για 

ένα μεγάλο πακέτο στήριξης 
δικαιώνει την τοποθέτηση του 
ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι σε αυτή 
τη φάση ο μοναδικός τρόπος 

να περιοριστεί η ύφεση είναι 
να ενισχύσουμε την ελληνική 
οικονομία με όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη στήριξη σε επι-
χειρήσεις και εργαζόμενους 
και είναι μια έμμεση απάντη-
ση στους ισχυρισμούς του κ. 
Μητσοτάκη και του κ. Πέτσα 
περί λεφτόδεντρων», δήλωσε 
ο Τζανακόπουλος στον ΑΝΤ1, 
πιστός στη νέα τακτική «Μέ-
νουμε Ευρώπη», που εγκαινιά-
στηκε επίσημα στο Ζάππειο. Το 
νέο πολιτικό ιδεολόγημα-αφή-
γημα του ΣΥΡΙΖΑ μιλά για την 
«κεϊνσιανή» ΕΕ με επικεφαλής 
τη Μέρκελ και την «ιδεοληπτι-
κή» κυβέρνηση της ΝΔ με επι-
κεφαλής τον Μητσοτάκη.

6/6: Ημέρα ρωσικής γλώσσας, Σουηδία: Ημέρα 

συντάγματος-σημαίας (1523-1809) 6/6/1943: 
Εκτέλεση 106 κομμουνιστών κρατού-
μενων στρατοπέδου Λάρισας (Κούρνο-
βο) 6/6/1943: Θάνατος Παντελή Πουλιόπουλου 
6/6/1969: Βόμβες στην οδό Ακαδημίας (ΔΑ) και 
στο Παλαιό Φάληρο (ΚΕΑ) 6/6/1995: Κατάργηση 
θανατικής ποινής στη Νότια Αφρική 7/6/1968: 
Πρώτο θύμα της ΕΤΑ ο αστυνομικός Χοσέ Παρντί-
νες Αθκάι 7/6/1972: Σύλληψη Γκούντρουν Εν-
σλιν (RAF) 7/6/1994: Εντοπισμός βόμβας (ΕΛΑ-
1η Μάη) στην πρεσβεία Βελγίου 8/6: Ημέρα κατά 
εγκεφαλικών όγκων, ημέρα ωκεανών 8/6/1907: Ο 
Πατρινός Αντρέας Παπαμητρόπουλος επιτίθεται 
κατά της Βουλής με δυναμίτη 8/6/1979: Βόμβα 
στα γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Καπνού 

(ΕΛΑ) 8/6/1989: Δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί 
συνδεδεμένοι έτσι ώστε να μη γίνει έκρηξη, 
στέλνονται σε φακέλους στους δημοσιογράφους 
Δ. Ρίζο (Ελεύθερος Τύπος) και Κυριάκο Δια-
κογιάννη (Αυριανή) ως προειδοποίηση (ΕΛΑ) 

9/6/1969: Συλλαμβάνεται ο δραπέτης 
Αλέξανδρος Παναγούλης σε διαμέρισμα 
(Πάτμου 51) μετά από κατάδοση των 
Π. Περδικάρη και Δ. Πατίτσα 9/6/2000: 
Εκτέλεση βρετανού στρατιωτικού ακόλουθου Στί-

βεν Σόντερς (17Ν) 10/6/1948: Αρχίζει η 
επιχείρηση «Κορωνίς» (όλος ο στρατός 
εναντίον των ανταρτών του ΔΣΕ στον 
Γράμμο) 10/6/1990: Ρουκέτα εναντίον των 
γραφείων της πολυεθνικής εταιρίας «Procter & 

Gamble» (17Ν) 11/6/1969: Βόμβα (ΔΑ) στο θέ-
ατρο «Ορβο», τέσσερις τραυματίες 11/6/1903: 
Δολοφονία βασιλιά Αλέξανδρου και βασίλισσας 
Ντράγκα (Βελιγράδι), βασιλιάς ο Καραγεώργε-
βιτς 11/6/1929: Επεισόδια στον Βοτανικό σε 
απεργία κεραμοποιών για τη μη εφαρμογή του 
οκτάωρου από τους εργοδότες 12/6: Ημέρα κατά 
παιδικής εργασίας, Φιλιππίνες, Ρωσία: Ημέρα 
ανεξαρτησίας (1898), Φινλανδία: Ημέρα Ελσίνκι 
(1550) 12/6/1971: Εφοδος της αστυνομί-
ας σε νυχτερινά σχολεία και έλεγχος 
για το κατά πόσο οι μαθητές «κακοποι-
ούν» τη δημοσιευμένη στα βιβλία τους 
φωτογραφία του δικτάτορα Παπαδόπου-
λου 12/6/1984: Θάνατος γενικού γραμματέα ΚΚ 
Ιταλίας Ενρίκο Μπερλίνγκουερ.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Και βέβαια είναι φασίστας u Αλλά 
απευθύνεται και σε φασίστες u Στη 
«λευκή και θρήσκα Αμερική» u Αλλος 
αστός πολιτικός στη θέση του θα προ-
σπαθούσε να χαμηλώσει τους τόνους u 

Ο Τραμπ κάνει το αντίθετο u Απειλεί με 
το στρατό, μιλά για σφαίρες και  άγρια 
σκυλιά u Χαρακτηρίζει τους ΑΝΤΙFA 
τρομοκρατική οργάνωση u Μετατρέπει 
την εν ψυχρώ δολοφονία ενός Αφροα-
μερικανού από έναν λευκό μπάτσο σε 
προεκλογικό όπλο u Σε τι διαφέρουν 
τα σόου του Ερντογάν για την άλωση 
της Κωνσταντινούπολης από τα σόου 
των ελλήνων πολιτικών για τις μάχες 
του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών, της 
Σαλαμίνας; u Σε τίποτα απολύτως u 

«Μόνο εμείς υπερασπιστήκαμε τη φέ-
τα» u Δήλωσε στη Βουλή ο Αποστόλου 

u Κι αμέσως έπιασε τη μύτη του, μπας 
και σταματήσει να μακραίνει u Λένε 
τέτοιες χοντράδες, μωρέ Βαγγέλη; u 

Ετσι και πας στη Θεσσαλία ή την Ηπει-
ρο θα σου πετάνε σάπια σαλαμούρα οι 
κτηνοτρόφοι u Αφού τις έχουμε βγάλει 
όλες τις βρομιές σου στη φόρα, τι θες 
και τα σκαλίζεις; u O  Tραμπ, η σύζυ-
γος και το παιδί τους στο καταφύγιο 
του Λευκού Οίκου u Επειδή διαδήλωνε 
κόσμος απέξω! u Λες και οι ΗΠΑ δέχο-
νταν πολεμική επίθεση! u Προεκλογικά 
κόλπα για να συσπειρώσει το συντηρητι-
κό ακροατήριο u Μάλλον μ' ένα σμπά-
ρο δυο τρυγόνια u Ο ίδιος μοίρασε από 
το Τουίτερ συγχαρητήρια στις Ειδικές 
Δυνάμεις για την εξαίρετη δουλειά που 
έκαναν u Αλλος αστός ηγέτης στη θέ-
ση του θα έκρυβε το γεγονός u Επί τη 
ευκαιρία u Μπορεί να απειλεί ότι θα 
κλείσει το Τουίτερ, όμως εξακολουθεί 
να τουιτάρει κατά ριπάς u Πιο γρήγορα 
απ' όσο πυροβολούσε ο Λούκι Λουκ u 

Οι εξαρτήσεις δεν κόβονται u Ιδιαίτε-
ρα όταν αποδεικνύονται ωφέλιμες u 

Εχει μεγάλη πλάκα η Φώφη u Οταν την 
ρωτούν για κάποια μέτρα, στην Ελλάδα 
ή την ΕΕ, που παρουσιάζονται ως θετι-
κά, ξεκινά την απάντηση με τη φράση 

u «Πρώτοι εμείς είχαμε μιλήσει…» u 

Κόμπλεξ μικρομεγαλισμού u «Σφήνα 
εποπτείας για τα 32 δισ.» u Τίτλος των 
«Νέων» της περασμένης Δευτέρας u Ο 
εύσχημος τρόπος για τη… Μνημονιάρα 
που θα την ονομάζουν «εποπτεία»Οχι 
πως είχαμε καμιά αμφιβολία u (Οι 
ιμπεριαλιστές δε μοιράζουν λεφτά) u 

Αλλά πολύ γρήγορα άρχισε να σκάει το 
παραμύθι u Οι συριζαίοι, βέβαια, δεν 
καταλαβαίνουν από τέτοια u Αυτοί 
ανακάλυψαν… λεφτόδεντρο στις Βρυ-
ξέλλες u Και καλούν τον Μητσοτάκη ν' 
αρχίσει να τρυγάει και να μοιράζει λε-
φτά u Αλήθεια, πιστεύουν ότι μπορούν 
να κάνουν τίποτα με «μενουμευρώπικη» 
προπαγάνδα; u Σε λίγο θα νιώθουν πιο 
άδειοι από τώρα u Τι θα κάνουν τότε; 

u Θα θυμηθούν την… αντιμνημονιακή 
προπαγάνδα; u Και ποιος θα τους πι-
στέψει; u Ξάτους, που λένε και οι Κρητι-
κοί u Μα να κατηγορούν τη Γιάννα για… 
ανεξιθρησκεία; u Ξεχνάτε πού συνέβη 
η… ιστορική λιποθυμία που τη μετέτρε-
ψε από Γιάννα Παρθένη-Δασκαλάκη 
σε Γιάννα Αγγελοπούλου; u Σε γεύμα 
στο πατριαρχείο συνέβη u Οπου -όλως 
τυχαία- καθόταν δίπλα στον νυν σύζυ-
γό της u Και όταν… λιποθύμησε, έπεσε 
-αναγκαστικά- πάνω του u Να τα λέμε 
κι αυτά u LAW & ORDER» έγραψε στο 
Twitter ο Τραμπ u Τον είχαν προλάβει ο 
Μητσοτάκης με τον Χρυσοχοΐδη u Μό-
νο δυο ποδοσφαιριστές στη Bundesliga 
διαμαρτυρήθηκαν για τη δολοφονία του 
Φλόιντ u Δύο έγχρωμοι από τους δεκά-
δες που παίζουν στο γερμανικό πρωτά-
θλημα u Ο ένας, γιος του σπουδαίου 
Λιλιάν Τουράμ u Οι άλλοι, λευκοί και 
έγχρωμοι, μούγκα u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Δεν μπορώ να παρακολουθώ άπραγος αυτό που συμβαίνει σε 
μια μεγάλη αμερικάνικη πόλη, τη Μινεάπολη. Πλήρης απουσία 
ηγεσίας. Ο αδύναμος δήμαρχος της ριζοσπαστικής Αριστεράς 
Τσέικομπ Φρέι πρέπει να οργανωθεί και να θέσει την πόλη υπό 
έλεγχο. Αλλιώς θα στείλω την εθνοφρουρά για να γίνει σωστά η 

δουλειά.
Ντόναλντ Τραμπ

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Και στις δυο πλευρές του Αιγαίου

Εθνικιστικό όπιο για τον κοινωνικό έλεγχο
Πόσο συνηθισμένο είναι μια χώ-

ρα να καταγγέλλει μια άλλη 
χώρα (εν προκειμένω η Ελλάδα την 
Τουρκία) για βεβήλωση ενός μνη-
μείου της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς; Συνήθως τέτοιες κα-
ταγγελίες έρχονται από ανθρώπους 
του πολιτισμού και της επιστήμης ή 
από προσεκτικά (χωρίς καταγγελτικό 
ύφος) ανακοινωθέντα της UNESCO, 
η οποία ανακηρύσσει διάφορα μνη-
μεία ανά τον κόσμο ως τέτοια. Οχι 
από κυβερνήσεις. Ιδιαίτερα όταν αυ-
τές οι κυβερνήσεις έχουν «ιδιαίτερο 
λόγο».

Κι αν όντως η ελληνική κυβέρνηση 
αισθάνθηκε την ανάγκη να διαμαρτυ-
ρηθεί για τη βεβήλωση «ενός οικου-
μενικού μνημείου που προστατεύεται 
από την UNESCO ως τμήμα της πα-
γκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς», 
πώς γίνεται να διαμαρτύρεται ταυτό-
χρονα για «πρόκληση στο θρησκευ-
τικό συναίσθημα των απανταχού 
χριστιανών»;

'Η είναι οικουμενικό μνημείο (οπότε 
θα έπρεπε να αισθανθούν προσβολή 
όλοι οι πολιτισμένοι άνθρωποι, ανε-
ξαρτήτως θρησκεύματος) ή είναι χρι-
στιανικό μνημείο. Αν μάλιστα πάρου-
με τοις μετρητοίς τα περί προσβολής 
του θρησκευτικού συναισθήματος μι-
ας κοινότητας, τότε μάλλον θα πρέ-
πει να δικαιώσουμε τους φανατικούς 
μουσουλμάνους που ζητούν να ξανα-
γίνει τζαμί η Αγιασοφιά. Διότι, τους 
τελευταίους έξι αιώνες η Αγιασοφιά 
ήταν μουσουλμανικό τέμενος και όχι 
ορθόδοξος χριστιανικός ναός, οπότε 
η μετατροπή του σε μουσείο τους 
στέρησε έναν εμβληματικό χώρο 
λατρείας.

Για να τα λέμε όλα, πρέπει να σημει-
ώσουμε ότι καναδυό αιώνες πριν γίνει 
τζαμί, η Αγιασοφιά λειτούργησε για 
μερικές δεκαετίες και ως καθολικός 
ναός. Ηταν η περίοδος που την Κων-
σταντινούπολη κατείχαν οι Φράγκοι. 
Ο πονηρός Ερντογάν τα ξέρει αυτά, 
για τούτο και εξήγησε στους οπαδούς 
του: «Οταν ο Mωάμεθ μπήκε στην Πό-
λη του έγινε υποδοχή ως λυτρωτή που 
τον περίμεναν. Η Αγιασοφιά, αντί να 
κατεδαφιστεί με θρησκευτικό μίσος, 
καλλωπίστηκε περισσότερο και ως δι-
καίωμα άλωσης προσφέρθηκε στους 
Μουσουλμάνους. Δεν άγγιξαν άλλα 
θρησκευτικά μνημεία και αφέθηκαν 
να υπάρχουν ανταποκρινόμενα στις 
ανάγκες. Ομως, σε περιοχές που ανα-
γκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε πριν 
από έναν αιώνα, τα θρησκευτικά μας 
μνημεία και σύμβολα εξαφανίστηκαν. 
Κοιτάξτε σήμερα στην Αθήνα, δεν 
έχουμε ένα δικό μας τζαμί. Ολα ισο-
πεδώθηκαν.Ομως εμείς στην Ισταν-
μπούλ δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Με την 
εικόνα αυτή βλέπουμε μόνο το μεγα-
λείο των προγόνων μας».

Εκείνο που δεν είπε ο Ερντογάν, 
αλλά είναι γνωστό από την Ιστορία, 
είναι πως την πραγματικότητα αυτή, 
το «δικαίωμα άλωσης», την αποδέ-
χτηκε και το ορθόδοξο ιερατείο. Η 
Αγιασοφιά έγινε τζαμί και το ορθό-
δοξο ιερατείο συνέχισε να ασκεί την 
εξουσία του επί των χριστιανών της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας, συνερ-
γαζόμενο με την οθωμανική Πύλη. 

Ετσι, αυτό το ιερατείο, χωρίς να θέτει 
ζήτημα Αγιασοφιάς, αναδείχτηκε σε 
μεγάλο φεουδάρχη και φοροεισπρά-
κτορα στις χριστιανικές περιοχές της 
αυτοκρατορίας.

Πιο πονηρό το τουρκικό υπουργείο 
Εξωτερικών απάντησε με «κάρφα-
ρο» στη διαμαρτυρία του ελληνικού 
ΥΠΕΞ: «Η Αγιασοφιά θα παραμείνει 
σημαντική αξία για την Τουρκία και 
την ανθρωπότητα και θα συνεχίσει 
να προστατεύεται. Καλούμε την Ελ-
λάδα να απαλλαγεί από τα ιστορικά 
της κόμπλεξ». Το τελευταίο πρέπει 
να «πόνεσε» πολύ τον ελληνικό εθνι-
κισμό, διότι βρήκε σίγουρα ανταπό-
κριση στους διεθνείς διπλωματικούς 
κύκλους, που εξέλαβαν τις ελληνικές 
αντιδράσεις ως εκδήλωση ενός ιδιο-
κτησιακού συνδρόμου, ως μια επα-
νάληψη του παλιού μεγαλοϊδεάτικου 
συνθήματος «να πάρουμε την Πόλη 
και την Αγιασοφιά», που πνίγηκε στο 
αίμα της μικρασιατικής εκστρατείας, 
στο αίμα και στα δάκρυα των Ρωμιών 
της Σμύρνης.

Ο Ερντογάν φρόντισε να μην προ-
καλέσει την UNESCO. Οργάνωσε την 
κακόγουστη εθνικιστική φιέστα του 

έξω από την Αγιασοφιά. Μέσα έβα-
λε μόνο έναν ιμάμη να διαβάσει κάτι 
ψαλμωδίες από το Κοράνι, φροντί-
ζοντας ταυτόχρονα να διαμηνύσει 
στους οπαδούς του ότι υπάρχουν κι 
άλλα τζαμιά εκεί κοντά για να προ-
σευχηθούν και δε χρειάζεται να ξανα-
κάνει τζαμί την Αγιασοφιά. «Χρωστά-
ει» κάτι και στο στρατό, με τον οποίο 
έχει στενή συμμαχία επί σχεδόν δυο 
δεκαετίες. Τι «χρωστάει»; Να μη θίξει 
κάποια σύμβολα της κεμαλικής πα-
ράδοσης.

Το σύγχρονο τουρκικό κράτος οικο-
δομήθηκε από τον Μουσταφά Κεμάλ 
πάνω στα ερείπια της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, από την οποία ξεπή-
δησαν επίσης μια σειρά άλλα κράτη, 
μέσα από εθνικοαπελευθερωτικά κι-
νήματα και επαναστάσεις. Και το νε-
οελληνικό κράτος, βέβαια. Ο Κεμάλ 
οικοδόμησε ένα κράτος ανεξίθρησκο, 
χρησιμοποιώντας ακόμα και αυταρχι-
σμό επί του οργανωμένου μουσουλ-
μανισμού. Η μετατροπή της Αγιασο-
φιάς σε μουσείο, το 1935, ήταν μια 
πράξη ανεξίθρησκου συμβολισμού. Ο 
Ερντογάν δε δοκίμασε να ξανακάνει 
την Αγιασοφιά τζαμί όταν βρισκόταν 

στην ακμή της πολιτικής του διαδρο-
μής, δε νομίζουμε ότι έχει κανένα 
λόγο να το κάνει τώρα που κερδίζει 
στον πόντο. Γιατί να προκαλέσει το 
θεματοφύλακα του κεμαλισμού, το 
στρατό, χωρίς τη στήριξη του οποίου 
δε θα μπορούσε να σταθεί ούτε για 
μια μέρα παραπάνω στην εξουσία;

Από την άλλη, το δίδυμο μουσουλ-
μανισμός-οθωμανισμός αποτελεί 
την ιδεολογική βάση επί της οποίας 
ο Ερντογάν οικοδόμησε την πολιτική 
του κυριαρχία. Και δεν έχει κανένα 
λόγο να το εγκαταλείψει, αφού του 
επιτρέπει να ελέγχει ευρύτατες λαϊ-
κές μάζες. Αυτή η δυνατότητα προέ-
κυψε ιστορικά, καθώς ο κεμαλισμός 
διαμόρφωσε μεν μια εθνικοαστική 
ιδεολογική βάση, με πυρήνα της τον 
τουρκισμό (και όχι τον οθωμανισμό ή 
τον μουσουλμανισμό), όμως η φτώ-
χεια στην οποία ήταν καταδικασμένες 
οι πλατιές λαϊκές μάζες της Τουρκί-
ας, σε συνδυασμό με τη γέννηση του 
κουρδικού εθνικοαπελευθερωτικού 
κινήματος και τη διαρκή πολιτική 
κρίση (συνεχή στρατιωτικά πραξικο-
πήματα με διαλείμματα κοινοβουλευ-
τισμού), δημιούργησαν μια απόσταση 

ανάμεσα στον παραδοσιακό κεμαλι-
κό εθνικισμό και στις λαϊκές μάζες. 
Αυτό το κενό ήρθε να καλύψει το ΑΚΡ 
του Ερντογάν, που διαμόρφωσε ένα 
νέο ιδεολογικό μείγμα: μουσουλμανι-
σμός, οθωμανισμός και ο κεμαλισμός 
από δίπλα (και όχι σε αντίθεση).

Εκδήλωση αυτού του νέου ιδεο-
λογικού μείγματος ήταν και το κα-
ρακιτσαριό του σόου έξω από την 
Αγιασοφιά με τα βίρτσουαλ τείχη και 
τους βίρτσουαλ πορθητές τους. Δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ερντογάν 
και οι προπαγανδιστές του διδάχτη-
καν από τα αντίστοιχα επιτεύγματα 
των ελλήνων εθνικιστών. Από την 
εποχή της χούντας μέχρι πρόσφατα 
(ποιος ξεχνάει τις παλέτες με το κόκ-
κινο χαλί που έστησε ο Καμμένος στη 
Σαλαμίνα, για να γιορτάσει την ιστο-
ρική ναυμαχία του αρχαίου κόσμου, 
συνδυάζοντας… αρμονικά χλαμύδες 
και στρατιώτες με καρναβαλίστικες 
αρχαιοελληνικές στολές με εξαπτέ-
ρυγα και ορθόδοξη δοξολογία;).

Η αλήθεια είναι ότι ως προς το φαί-
νεσθαι ο ελληνικός εθνικισμός έχει… 
εξευρωπαϊστεί, χάρη κυρίως στην 
κοσμοπολίτικη μερίδα της αστικής 
τάξης (είναι και το αρνητικό προη-
γούμενο της χούντας, που λειτουργεί 
αποτρεπτικά). Δεν είδαμε, όμως, τον 
εσμό των δεξιών και ακροδεξιών πο-
λιτικών να ενοχλείται από το καρκα-
τσουλιό με τους καρναβαλιστές που 
παρίσταναν τους αρχαίους Μακεδό-
νες στα εθνικιστικά συλλαλητήρια του 
2018-19. Μια χαρά κυκλοφορούσαν 
καμαρωτοί και φωτογραφίζονταν με 
τα  καρναβάλια, μαζεύοντας ψηφα-
λάκια. Ο Ερντογάν το κάνει επίσημα. 
Για τα ψηφαλάκια κι αυτός.

Ανεξάρτητα, όμως, από το φαίνε-
σθαι, ο εθνικισμός και η αναφορά στα 
κλέη των προγόνων αποτελούν βασι-
κά συστατικά κοινωνικού ελέγχου και 
στις δύο χώρες. Ο Ερντογάν αναφέ-
ρεται στον Μωάμεθ Β' τον πορθητή 
και στην οθωμανική αυτοκρατορία, 
οι «δικοί μας» αναφέρονται στην 
«τρισχιλιετή ιστορία του ελληνικού 
έθνους», στους ελληνομηδικούς πο-
λέμους, στο Βυζάντιο, σε ό,τι μπορεί 
να βοηθήσει τον κοινωνικό έλεγχο με 
τη χρήση ενός εθνικού αφηγήματος 
αντιεπιστημονικού και αντιιστορικού. 
Πάνω στην ιστορική διαστρέβλωση 
και την εθνικιστική ψευτιά οικοδο-
μούνται και οι αντιπαραθέσεις ανά-
μεσα στον ελληνικό και τον τουρκικό 
αστισμό, κομμάτι των οποίων ήταν και 
αυτή για την Αγιασοφιά.

Ο αστικός εθνικισμός δεν καταπο-
λεμιέται με αφορισμούς και ελιτίστι-
κη συμπεριφορά, αλλά με επιμονή 
στη διάδοση της επιστημονικής αλή-
θειας. Μ' αυτή την αλήθεια αντιπαρα-
τέθηκε το παλιό επαναστατικό ΚΚΕ 
στη «Μεγάλη Ιδέα», τη δεκαετία  του 
'30 και αργότερα. Ο Νίκος Ζαχαριά-
δης, στην εισαγωγή μιας σύντομης 
ιστορίας για τα 20χρονα του ΚΚΕ, 
που έγραψε στην απομόνωση του 
κάτεργου της Κέρκυρας το 1939, συ-
μπύκνωσε με επιστημονική ενάργεια 
και φιλολογική ακρίβεια τον πυρήνα 
του ζητήματος. Η ανάλυσή του διατη-
ρεί ατόφια την αξία της και σήμερα, 
ένα χρόνο πριν από τη 200ή επέτειο 
της επανάστασης του 1821.

1. Το ελληνικό έθνος, απλώνοντας τις ρίζες του στο βυ-
ζαντινό μεσαίωνα, πήρε τη βασική του διαμόρφωση κάτω 
από την κυριαρχία των σουλτάνων. Ζυμώθηκε κι ανδρώθη-
κε μέσα σε ατελείωτη σειρά από εθνικούς και δημοκρατι-
κούς αγώνες. Και την απελευθερωτική του επανάσταση τη 
θέλησε και την άρχισε σαν εθνικοδημοκρατικό ξεσκλάβω-
μα από την οθωμανική υποδούλωση και τη φαναριώτικη 
και κοτζαμπασίδικη εκμετάλλευση και όχι μονάχα για τους 
έλληνες, αλλά και για όλους τους βαλκανικούς λαούς. Ετσι 
τραγούδησε και δούλεψε την επαναστατική ιδέα ο Ρήγας 
ο Βελεστινλής, έτσι προετοίμασε το 21 η Φιλική Εταιρία.

2. Η αστοτσιφλικάδικη αντίδραση, παίρνοντας με τη 
βοήθεια της αντιδραστικής Ευρώπης την ηγεμονία της 
επανάστασης και, σαν συνέχεια, τη διακυβέρνηση της 
χώρας, διαστρέβλωσε και έπνιξε τους δημοκρατικούς 
σκοπούς της και στη θέση τους έβαλε την ιδεολογία και 
την πολιτική της «Μεγάλης Ιδέας».

3. Η «Μεγάλη Ιδέα» ενάντια σ’ όλα τα δεδομένα της 
ιστορίας και της επιστήμης διακήρυξε: α) ότι η νέα Ελλάδα 
αποτελεί απόγονο, κληρονόμο και συνεχιστή της αρχαίας 
Ελλάδας των δουλοχτητών και της βυζαντινής αυτοκρατο-
ρίας του ασιατικού δεσποτισμού. Και ότι για την ιστορική 
αποστολή, που της είναι δοσμένη «από τα πάνω», έχει να 
ξαναφτιάξει την «ελληνική αυτοκρατορία», που δεν υπήρ-
ξε ποτέ. Ετσι διατύπωσε μεγαλοελλαδίτικες καταχτητικές 
βλέψεις πάνω σ’ όλα τα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία και 
αυτού πρέπει να βρούμε μια από τις κυριότερες αιτίες 
γιατί δε λύθηκε δημοκρατικά το βαλκανικό πρόβλημα και 
για το εξοντωτικό αλληλοφάγωμα των λαών, που κατοι-
κούν τη Χερσόνησο του Αίμου, β) ότι η νέα Ελλάδα δε 
μπορεί να ζήσει στα στενά της όρια και ότι τη λύση για 
όλα τα προβλήματά της και όλες τις δυσκολίες της θα τη 
βρει στην πραγματοποίηση της «Μεγάλης Ιδέας». Τότε θα 
πλουτίσει και θα ευτυχήσει και σαν λαός και σαν τόπος. Γι’ 
αυτό στην πραγματοποίηση αυτού του σκοπού πρέπει να 
αφιερωθούν όλες οι δυνάμεις. Για το σκοπό αυτό πρέπει 
να γίνουν όλες και οι πιο βαριές θυσίες και ο λαός να 
δεχτεί όλα και τα πιο μεγάλα βάρη.

…
7. Ομως η κίνηση αυτή δε βρίσκει ακόμα το συνειδη-

τό ιδεολογικό κίνημα και τον πολιτικό οργανωτή της. Η 
αστοτσιφλικάδικη αντίδραση τόσο συστηματικά δούλεψε 
τα μυαλά του λαού με την ιδεολογία της «Μεγάλης Ιδέ-
ας», ώστε ο κόσμος πιστεύει σ’ αυτή και είναι έτοιμος να 
παλαίψει για την πραγματοποίησή της. Η «Μεγάλη Ιδέα» 
κυριαρχεί παντού και υποχρεώνει κάθε άλλη πνευματική, 
πολιτική, κοινωνική κίνηση να στεγαστεί κάτω από τα φτε-
ρά της. Ετσι, πάνω στο φόντο της ολόπλευρης καθυστέ-

ρησης της χώρας, η τέτια καταθλιπτική και μονοπωλιακή 
ηγεμονία της «Μεγάλης Ιδέας», αποτελεί τον ειδικό λόγο 
που εξηγεί γιατί στην προπολεμική Ελλάδα καθυστέρησε 
τόσο η μαρξιστική θεωρία και σκέψη και η σοσιαλιστική 
πολιτική κίνηση και οργάνωση και γενικά κάθε μαζικό ρι-
ζοσπαστικό δημοκρατικό κίνημα. Η τέτια καθυστέρηση 
είχε σαν συνέπεια ότι τα βασικά νεοελληνικά προβλήμα-
τα δε βρήκαν την επιστημονική μαρξιστική διαφώτιση και 
επεξεργασία τους, πράγμα που είχε τη σοβαρή αρνητική 
επίδρασή του σε όλη την κατοπινή για το λαϊκό επαναστα-
τικό κίνημα εξέλιξη.

8. Στη βάση της «Μεγάλης Ιδέας» έστεκε μια αντινομία 
που προδίκαζε την ίδια την αποτυχία, γιατί ενώ η επίδοση 
σε τέτιους μεγάλους καταχτητικούς σκοπούς απαιτούσε 
να υπάρχει γερή εσωτερική οικονομική βάση και άνθι-
ση και στέρεη κοινωνική και πολιτική οργάνωση, που θα 
ήταν ικανές να κρατήσουν τόσο βαρύ φορτίο, η «Μεγάλη 
Ιδέα» ανέβαλλε την εξασφάλιση των προϋποθέσεων αυ-
τών της επιτυχίας ύστερ’ από την πραγματοποίησή της! 
Ετσι γινόταν φανερό ότι δε θα βάσταγαν τα ίδια της τα 
πόδια, αφού έκρυβε μέσα της το σπέρμα της αποτυχίας 
της. Αυτό όμως μπορούσε να γίνει κτήμα του λαού μόνο 
πάνω στη βάση της ίδιας του της πείρας μέσα στη ζωή 
και στην πάλη. Αυτό και γίνηκε όταν ήρθε η αποτυχία της 
«Μεγάλης Ιδέας» σαν γενική δομή στα 1897-98 και σαν 
καταστροφική κατάρρευση στα 1922 (η σχετική επιτυχία 
της στα 1912-13 δεν αλλάζει τη γενική εικόνα). Η τέτια πείρα 
προώθησε την ωρίμανση των υποκειμενικών προϋποθέ-
σεων για τη ριζική εσωτερική μεταβολή.

Αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα παρουσι-
άζει η οικονομική και κοινωνικοπολιτική διάρθρωση της 
χώρας όταν ζύγωνε να κλείσει τα 100 χρόνια από την εθνι-
κοαπελευθερωτική της επανάσταση, στις παραμονές της 
δημιουργίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας.

13 του Ιούνη 1939
Νίκος Ζαχαριάδης, Θέσεις για την ιστορία του ΚΚΕ
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Στυγνοί δολοφόνοι, με την υποκρισία να περισσεύει
Η εν ψυχρώ δολοφονία του 

46χρονου Αφροαμερικανού 
Τζορτζ Φλόιντ από την αστυνο-
μία άνοιξε ξανά τον ασκό του 
Αιόλου, εξαπολύοντας κύματα 
διαμαρτυρίας, μαχητικής και μη, 
κατά της κρατικής καταστολής 
στις ΗΠΑ. Ηταν τόσο στυγνή 
η δολοφονία που ακόμα και ο 
δήμαρχος της Μινεάπολης ζή-
τησε τη σύλληψη των τεσσάρων 
μπάτσων που αποπέμφθηκαν. Κι 
αυτό γιατί ο Φλόιντ πέθανε από 
ασφυξία με τον μπάτσο να πατά 
με το γόνατό του επί εννιά λεπτά 
πάνω στο λαιμό του αδιαφορώ-
ντας για τις εκκλήσεις του να 
σταματήσει γιατί δεν μπορούσε 
να αναπνεύσει! Ο Φλόιντ δεν 
ήταν κακοποιός. Λένε ότι έσπρω-
ξε ένα πλαστό εικοσαδόλαρο σε 
ένα μαγαζί και γι’ αυτό συνελή-
φθη. Σιγά το έγκλημα! Αντίθετα 
από αυτά που ανέφεραν οι μπά-
τσοι (ότι δήθεν αντιστάθηκε) τα 

βίντεο της σύλληψής του που, 
αναρτήθηκαν στο youtube (βλ. 
https://www.youtube.com/
watch?v=EKV7Mi9YUAQ) δεί-
χνουν ότι η σύλληψη έγινε εντε-
λώς «ομαλά», με τον Φλόιντ να 
μεταφέρεται με χειροπέδες από 
τους μπάτσους, χωρίς να προβά-
λει καμία αντίσταση.

Ούτε η απόλυση των μπά-
τσων, ούτε η συγγνώμη του 
αρχηγού των μπάτσων της Μι-
νεάπολης, ούτε οι διαβεβαιώ-
σεις Τραμπ ότι θα αποδοθεί δι-
καιοσύνη, στάθηκαν ικανές να 
συγκρατήσουν την οργή εκατο-
ντάδων ανθρώπων που έκαψαν 
κτίρια και λεηλάτησαν μαγαζιά 
στην πόλη, πυροδοτώντας ένα 
κύμα οργής με παρόμοιες εκ-
δηλώσεις σε ολόκληρο το αμε-
ρικάνικο κράτος.

Τόσες και τόσες αθωώσεις 
μπάτσων που σκότωσαν εν 

ψυχρώ (ακόμα και επί εποχής 
Ομπάμα) πολίτες που υπέπιπταν 
σε μικροπαραπτώματα έχουν 
κάνει τον κόσμο να μην πιστεύ-

ει στη «δικαιοσύνη» τους! Οταν 
τρεις άνθρωποι την ημέρα σκο-
τώνονται από τις αστυνομικές 
σφαίρες στις ΗΠΑ (βλ. http://

www.eksegersi.gr/issue/946/
Διεθνή/29973.Τρεις-νεκροί-την-
ημέρα-από-αστυνομικά-πυρά-
στις) και στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία αθωώνονται (συνή-
θως δεν περνούν καν από δίκη, 
βλ. http://www.eksegersi.gr/
issue/925/Διεθνή/28985.Πλή-
ρης-ασυλία-στους-μπάτσους), 
τι άλλο να προσθέσουμε;

Αναδημοσιεύουμε μόνο τη 
φωτογραφία από την ανάρτηση 
του σταρ του NBA, Λεμπρόν 
Τζέιμς, με τη λεζάντα «Να για-
τί» (βλ. https://www.instagram.
com/p/CAq3fpCgyve/?utm_
source=ig_embed). Η φωτο-
γραφία δείχνει από τη μία τον 
μπάτσο που ακινητοποίησε τον 
Φλόιντ οδηγώντας τον στο θά-
νατο και από την άλλη τον Κό-
λιν Κέπερνικ (παλιό παίκτη του 
αμερικάνικου φούτμπολ) να 
γονατίζει κατά την ανάκρουση 

του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, σε 
αγώνα που έγινε τον Οκτώβρη 
του 2016. Ο Κέπερνικ δεν ξανα-
έπαιξε ποτέ από τότε, καθώς η 
ομάδα του (San Francisco 49ers) 
έλυσε το συμβόλαιό του και κα-
μία άλλη δεν τον δέχτηκε. Το να 
σκοτώνεις Αφροαμερικανούς 
δεν είναι τόσο μεγάλο παρά-
πτωμα όσο να μποϊκοτάρεις τον 
εθνικό ύμνο της χώρας! Στην 
πρώτη περίπτωση μπορεί και να 
τη γλιτώσεις, όπως ο δολοφόνος 
του 32χρονου Φιλάντο Καστίλ, 
που απαλλάχτηκε από όλες τις 
κατηγορίες στο δικαστήριο 
του δεύτερου βαθμού, αν και 
το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα 
πόσο αδίστακτα τον δολοφό-
νησε (βλ. https://edition.cnn.
com/2017/11/29/us/philando-
castile-shooting-diamond-
reynolds-settlement/index.
html), ενώ στη δεύτερη μένεις 
άνεργος για πάντα!

Ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή τεστ αντισωμάτων στους εργαζόμενους του ΕΣΥ

Συνεχίζουν στην ίδια εγκληματική ρότα
Στις 2 Ιούνη, το υπουργείο Υγείας 

ανακοίνωσε τη διεξαγωγή τεστ 
αντισωμάτων σε όλους τους εργαζόμε-
νους στο ΕΣΥ. Διαβάζουμε στην ιστο-
σελίδα του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/
xekinise-i-diexagogi-test-antisomaton-
se-oloys-toys-ergazomenoys-sto-
ethniko-systima-ygeias/): «Το Υπουρ-
γείο Υγείας έχει ως πρώτη προτεραιό-
τητα την προστασία των επαγγελματιών 
υγείας, που αποτελούν την εμπρο-
σθοφυλακή του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, καθώς και των ευάλωτων και 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Στο 
πλαίσιο αυτό, εξασφάλισε αξιόπιστο 
τεστ αντισωμάτων που θα διεξαχθεί, κατ’ 
αρχάς, στους επαγγελματίες υγείας και 
σε όλους τους εργαζόμενους που υπη-
ρετούν στο ΕΣΥ».

Την περίοδο της έξαρσης της παν-
δημίας δεν έκαναν τεστ διάγνωσης 
(μοριακά) στους εργαζόμενους του 
ΕΣΥ, αφήνοντας τα νοσοκομεία εντε-
λώς αθωράκιστα, με αποτέλεσμα να 
σταματήσει να προσέρχεται στα νοσο-
κομεία κάθε μη έκτακτο περιστατικό 
(με συνέπειες, φυσικά, στην υγεία του 
ελληνικού λαού). Τώρα, θέλουν να κά-
νουν τεστ αντισωμάτων, για να δουν 
αν και πόσοι υγειονομικοί προσβλήθη-
καν από τον κοροναϊό! Δεν μας λένε 
αν το «αξιόπιστο τεστ αντισωμάτων» 
που «εξασφάλισε» το υπουργείο είναι 
αυτό της Abbott, που διαφήμιζαν ο Κι-
κίλιας παρέα με τον Πάιατ (βλ. http://
www.eksegersi.gr/Επικαιρότητα/35731.
Χοντρό-«παιχνίδι»-με-τα-μονοπώλια-
του-φαρμάκου-σε). Αυτό είναι rapid 
test, δηλαδή διπλά αναξιόπιστο. Στην 
ανακοίνωση, πάντως, γίνεται λόγος 
για δείγματα που «θα αποστέλλονται 
είτε στο πλησιέστερο Νοσοκομείο που 
υπάρχει εγκατεστημένος αναλυτής, 
είτε στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας», 
άρα όχι για rapid test, αλλά μ’ αυτούς 
ποτέ δεν ξέρεις, γιατί ποτέ δεν λένε την 
αλήθεια.

Οπως θα δούμε, τα τεστ αντισωμά-
των δεν είναι αξιόπιστα για τη διάγνωση 
του κοροναϊού σε νοσούντες. Η έμμεση 
εκτίμηση της ύπαρξης του ιού, μέσω της 
εύρεσης αντισωμάτων του οργανισμού 

σε αυτόν, και όχι ο άμεσος εντοπισμός 
του γονιδιακού αποτυπώματος του 
κοροναϊού στο DNA του ασθενούς, 
τα καθιστά σαφώς πιο αναξιόπιστα. Η 
πιθανότητα ψευδούς αρνητικού αποτε-
λέσματος στα τεστ αντισωμάτων είναι 
σημαντική και επομένως μπορεί να 
προκαλέσει σημαντική ενδονοσοκο-
μειακή διασπορά του ιού από υγειονο-
μικούς της πρώτης γραμμής, που ενώ 
θα είναι καθησυχασμένοι ότι δεν είναι 
θετικοί στον ιό, θα μεταδίδουν τον ιό 
σε συναδέλφους τους, σε ασθενείς και 
συγγενείς τους. Ο ΕΟΔΥ για μια ακόμη 
φορά βάζει πλάτη στις εγκληματικές 
ενέργειες της κυβέρνησης, που από 
την πρώτη στιγμή έχει αφήσει τη χώρα 
αθωράκιστη, κρύβοντας την ανεπάρ-
κειά της στα πλέον αξιόπιστα εργαστη-
ριακά τεστ μοριακής διάγνωσης PCR. 

Η τεχνική Αλυσιδωτής Αντίδρασης 
Πολυμεράσης (PCR) βασίζεται στην 
απομόνωση και τον πολλαπλασιασμό 
σε δισεκατομμύρια αντίγραφα στο 
δοκιμαστικό σωλήνα (in vitro) μιας 
αλληλουχίας DNA, στην οποία έχει 
διαπιστωθεί ερευνητικά από φορείς με 
διεθνές κύρος ότι ο ιός έχει αφήσει το 
γενετικό του αποτύπωμα, με τη χρήση 
κατάλληλων ενζύμων (π.χ. πολυμερά-
ση). Ο πολλαπλασιασμός αυτός (ή αλ-
λιώς μεγέθυνση) είναι που επιτρέπει την 
αξιόπιστη διάγνωση. Η διαδικασία του 
πολλαπλασιασμού βασίζεται στο διπλα-
σιασμό σε διαδοχικά στάδια (αρκετές 
δεκάδες) της συγκεκριμένης δίκλωνης 
αλυσίδας του DNA, μέσω εναλλαγής 
της θερμοκρασίας του σωλήνα. Σε κάθε 
στάδιο, κάθε δίκλωνη αλυσίδα διασπά-
ται στα δυο και νουκλεοτίδια που βρί-
σκονται στο σωλήνα ως αντιδραστήρια 
απορροφούνται κατάλληλα, δημιουρ-
γώντας στο τέλος του σταδίου δυο νέες 
δίκλωνες αλυσίδες. Eπειδή ο κοροναϊός 
έχει γονιδίωμα RNA, προηγείται το στά-
διο της μετατροπής της αλληλουχίας 
RNA του ιού στα δείγματα του ασθε-
νούς σε συμπληρωματική αλληλουχία 
DNA, με τη χρήση του ενζύμου της 
αντίστροφης τρανσκριπτάσης. Στα αν-
θρώπινα κύτταρα όλη η πληροφορία για 
την παραγωγή πρωτεϊνών βρίσκεται στο 

DNA, που μεταφράζεται σε αλυσίδες 
RNA και αυτές με τις σειρά τους δίνουν 
τις οδηγίες παραγωγής των πρωτεϊνών 
στα ριβοσώματα.

Η διαδικασία της διάγνωσης με την 
τεχνική PCR συνολικά παίρνει ορισμέ-
νες ώρες, τόσο λόγω των σταδίων του 
πολλαπλασιασμού, το καθένα από τα 
οποία μπορεί να κρατά αρκετά λεπτά, 
όσο και των υπόλοιπων διαδικασιών που 
πρέπει να προηγηθούν στο εργαστήριο 
για την επεξεργασία του δείγματος του 
ασθενούς. Στην περίπτωση που τα μη-
χανήματα για την τεχνική PCR είναι 
λίγα, εξυπακούεται ότι η καθυστέρη-
ση στη διάγνωση για κάθε ασθενή θα 
εξαρτάται από την ουρά αναμονής 
των εισερχόμενων δειγμάτων και από 
το πόσα μπορούν να εξυπηρετηθούν 
ταυτόχρονα από τα μηχανήματα PCR. 
Τέλος, το δείγμα που χρησιμοποιείται 
λαμβάνεται από ρινοφαρυγγικές εκ-
κρίσεις του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος (δείγματα ρινοφαρυγγικού 
και στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος), 
εκεί δηλαδή που αναπτύσσεται αμέσως 
ο κοροναϊός SARS-COV-2.

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά ερ-
γαστήρια βιολογίας και εργαστήρια 
διάγνωσης μικροβιολόγων σε νοσοκο-
μεία, που διαθέτουν μηχανήματα PCR. 
Από το ξέσπασμα της επιδημίας στην 
Ελλάδα το πρόβλημα που επικαλούνταν 
οι ειδήμονες του υπουργείου και του 
ΕΟΔΥ ήταν η έλλειψη αντιδραστηρί-
ων. Τα αντιδραστήρια στην περίπτωση 
αυτή είναι και τα ένζυμα (πολυμεράση, 
αντίστροφη τρανσκριπτάση) που παρά-
γονται με την καλλιέργεια βακτηρίων. 
Η διαδικασία παραγωγής των ενζύμων 
αυτών δεν απαιτεί την ύπαρξη κάποιας 
περίπλοκης και αναπτυγμένης τεχνο-
γνωσίας και βιομηχανίας. Υπάρχουν 
αρκετοί εξειδικευμένοι έλληνες βιολό-
γοι που μπορούν να παράγουν αυτά τα 
ένζυμα εν αφθονία μέσα σε βδομάδες, 
στα υπάρχοντα βιολογικά εργαστήρια. 
Επιστρατεύοντας όλα τα εργαστήρια 
με μηχανήματα PCR, καθώς και όσα 
έχουν τις κατάλληλες υποδομές για 
την παραγωγή αντιδραστηρίων, υπό 
την εποπτεία ενός ενιαίου φορέα με 

επιστήμονες του ΕΣΥ και των πανεπι-
στημίων, μισθώνοντας εξειδικευμέ-
νους βιολόγους και μικροβιολόγους, 
η χώρα θα μπορούσε να παράγει 
μαζικά αντιδραστήρια και να διεξά-
γει δεκάδες χιλιάδες τεστ μοριακής 
διάγνωσης τη μέρα.

Η κυβέρνηση, όμως, δε θέλει κάτι 
τέτοιο. Προτιμά να επιδοτεί με ζεστό 
χρήμα «ημέτερους» στον ιδιωτικό το-
μέα της υγείας και βέβαια να αγοράζει 
λιγοστά έτοιμα κιτ από μονοπώλια του 
εξωτερικού, όπως τη γερμανική Roche, 
που είναι τμήμα του μονοπωλιακού 
κολοσσού της Bayer. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι ακόμα και μέσα στην ίδια τη 
Γερμανία, με την αφθονία των βιολογι-
κών εργαστηρίων, υπήρξε σύγκρουση 
για την τελική επικράτηση της αγοράς 
των αντιδραστηρίων σε έτοιμα κιτ από 
την Roche.

Μόλις στις 25 Μάη, στην επίσημη 
ιστοσελίδα του αμερικανικού Κέ-
ντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοση-
μάτων (CDC) (https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-nCoV/hcp/clinical-
criteria.html), δημοσιεύτηκε η κάτωθι 
σύσταση (σ.σ. η επισήμανση δική μας):

 «Συστάσεις για τα τεστ αντισωμάτων
Ενημερώθηκε στις 25 Μάη του 2020
Το CDC δε συνιστά τη χρήση τεστ 

αντισωμάτων για τη διάγνωση οξείας 
λοίμωξης».

Το αμερικανικό CDC θα είχε κάθε 
λόγο να προμοτάρει τα ταχέα τεστ 
αντισωμάτων που παράγουν μεγάλες 
αμερικανικές εταιρίες-κολοσσοί σαν 
την Abbott, δεν το κάνει, όμως, γιατί 
γνωρίζει ότι θα προκαλέσουν τεράστια 
προβλήματα στην καταπολέμηση της 
νόσου εντός των ΗΠΑ. Σε αντίθεση με 
τα τεστ μοριακής διάγνωσης, που ακο-
λουθούν την εργαστηριακή μέθοδο 
διάγνωσης PCR, εντοπίζοντας το γονι-
διακό αποτύπωμα του ιού σε δείγματα 
του ασθενούς συλλεγμένα από το ανα-
πνευστικό σύστημα, όπου αναπαράγε-
ται ο κοροναϊός, τα τεστ αντισωμάτων 
είναι ορολογικά τεστ, που ανιχνεύουν 
έμμεσα την ύπαρξη του ιού, εντοπίζο-
ντας αντισώματα που ενεργοποιούνται 

από το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
στο αίμα, βάλλοντας εναντίον του ιού. 
Ομως η παραγωγή μαζικών αντισωμά-
των από τον οργανισμό του ασθενούς, 
σε κατάλληλη ποσότητα, ώστε να μπο-
ρούν να ανιχνευθούν εργαστηριακά 
στο αίμα, πραγματοποιείται αρκετές 
μέρες αφότου έχει νοσήσει ο ασθενής 
και πλέον δεν είναι φορέας. Επιπλέον, ο 
ασθενής μπορεί να παράγει αντισώμα-
τα που ενεργοποιούνται σε πρωτεΐνες 
κοροναϊών του κοινού κρυολογήματος 
και να μοιάζουν με αυτά που ενεργοποι-
ούνται εναντίον του SARS-CoV-2, οπότε 
η πιθανότητα ψευδούς αρνητικού απο-
τελέσματος είναι σημαντική.

Στην ιστοσελίδα του CDC ( https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/lab/resources/antibody-tests-
guidelines.html) επισημαίνονται τα 
εξής για όλα τα τεστ αντισωμάτων:

«Τα ορολογικά τεστ για το SARS-
CoV-2, τώρα ευρέως διαθέσιμα, μπο-
ρούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρό-
λο στην κατανόηση της επιδημιολογίας 
του ιού στο γενικό πληθυσμό και στον 
εντοπισμό ομάδων με υψηλότερο κίν-
δυνο μόλυνσης. Σε αντίθεση με τις με-
θόδους άμεσης ανίχνευσης ιών, όπως 
η μεγέθυνση νουκλεϊκού οξέος (σ.σ.: 
αναφέρεται στη μεγέθυνση του DNA 
στην τεχνική PCR) [...] τα τεστ αντισω-
μάτων βοηθούν στον προσδιορισμό τού 
κατά πόσον το άτομο που δοκιμάστηκε 
ήταν ποτέ μολυσμένο - ακόμη και αν το 
άτομο αυτό δεν έδειξε ποτέ συμπτώ-
ματα. Τα ορολογικά τεστ ανιχνεύουν 
φθίνουσα (σε εξασθένηση) μόλυνση ή 
παρελθούσα μόλυνση από τον ιό SARS-
CoV-2, μετρώντας την ανοσολογική 
απόκριση του ξενιστή στον ιό. Επομέ-
νως, τα ορολογικά τεστ συνήθως δεν 
αντικαθιστούν τις μεθόδους άμεσης 
ανίχνευσης ως το βασικό εργαλείο για 
τη διάγνωση μιας ενεργού λοίμωξης 
SARS-CoV-2, αλλά έχουν πολλές σημα-
ντικές εφαρμογές στην παρακολούθη-
ση και την ανταπόκριση στην πανδημία 
COVID-19».

Οσον αφορά τα τεστ αντισωμάτων, 
χωρίζονται και αυτά σε δυο κατηγορίες, 
στα εργαστηριακά ορολογικά τεστ και 
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Εξεγερτικό κύμα σαρώνει τις ΗΠΑ!
Οταν ο Τραμπ μεταφέρεται 

εσπευσμένα σε υπόγειο 
καταφύγιο μη τυχόν και μπου-
κάρουν στο Λευκό Οίκο οι εξα-
γριωμένοι διαδηλωτές που τον 
έχουν περικυκλώσει.

Οταν σε πάνω από 40 πό-
λεις έχει επιβληθεί απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας, την οποία 
-παρά την πανδημία- αψηφούν 
χιλιάδες διαδηλωτές.

Οταν για πρώτη φορά μετά 
από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
η Εθνοφρουρά κινητοποιείται 
σε τέτοια κλίμακα, με 5.000 
άντρες της να καλούνται να 
ενισχύσουν την τοπική αστυνο-
μία σε 15 Πολιτείες και άλλους 
2.000 έτοιμους να επέμβουν.

Οταν αστυνομικά τμήματα 
και αυτοκίνητα τυλίγονται στις 
φλόγες απ’ άκρη σ’ άκρη στις 
ΗΠΑ.

Οταν οι συλλήψεις είναι χι-
λιάδες (πάνω από 4.000 μέχρι 
τη Δευτέρα) κι έχουν αρχίσει 
να πέφτουν οι πρώτοι νεκροί 
(δέκα τον αριθμό μέχρι στιγ-
μής).

Οταν οι διαδηλωτές δεν 
σταματούν μια βδομάδα τώ-
ρα, παρά τις απαγορεύσεις 
κυκλοφορίας, την άγρια κα-
ταστολή, τα δακρυγόνα και τις 
πλαστικές σφαίρες, φτάνοντας 
ακόμα και σε λεηλασίες που η 
«πολιτισμένη» Δύση έβλεπε 
μόνο σε χώρες σαν την Αργε-
ντινή.

Τότε πολλοί από τους «από 
κάτω» δείχνουν ότι δεν είναι 
διατεθειμένοι να κυβερνού-

νται όπως πριν. Η εν ψυχρώ 
δολοφονία του 46χρονου 
Τζορτζ Φλόιντ ήταν η σπίθα 
που έβαλε τη φωτιά, καθώς έρ-
χεται να «δέσει» με την έκρηξη 
της ανεργίας, της φτώχειας και 
της εξαθλίωσης εκατομμυρίων 
Αμερικανών (κυρίως Μαύρων 
και Ισπανόφωνων), σε μία περί-
οδο που «η Αμερική έγινε ξανά 
δυνατή».

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνη-
σαν από τη Μινεάπολη (όπου 
και δολοφονήθηκε ο Φλόιντ 
από τον μπάτσο) εξαπλώθηκαν 
ταχύτατα απ’ άκρη σ’ άκρη της 
Αμερικής. Από τη Νέα Υόρκη, 
την Ουάσιγκτον, τη Φιλα-
δέλφεια, το Ντιτρόιτ και την 
Ατλάντα στα δυτικά, μέχρι το 
Σιάτλ και το Λος Αντζελες στα 
ανατολικά. Εξαγριωμένοι δι-
αδηλωτές έφτασαν μέχρι και 
το φράχτη του Λευκού Οίκου 
βρίζοντας τον Τραμπ και φω-
νάζοντας «Οι ζωές των Μαύ-
ρων μετράνε» και «Δε μπορώ 
να αναπνεύσω» (από τα τελευ-
ταία λόγια του Φλόιντ, όταν 
τον έπνιγε με το πόδι του ο 

αδίστακτος μπάτσος).
Ο Τραμπ σκύλιασε από το 

κακό του και άρχισε τις απει-
λές. Αφού πρώτα προειδοποί-
ησε ότι μετά τις λεηλασίες θα 
αρχίσουν οι πυροβολισμοί 
(από τη μεριά της αστυνομίας 
φυσικά), στη συνέχεια έριξε κι 
άλλο λάδι στη φωτιά, γράφο-
ντας από το αγαπημένο του 
Twitter ότι το επαγγελματικά 
οργανωμένο πλήθος (από την… 
άκρα Αριστερά προφανώς) 
πλησίασε αλλά δεν παραβίασε 
το φράχτη του Λευκού Οίκου, 
γιατί γνώριζε ότι «θα το υποδέ-
χονταν τα πιο μοχθηρά σκυλιά 
και τα πιο απαίσια όπλα που 
έχω δει»! Οτι χέστηκε πάνω 
του δεν υπάρχει αμφιβολία, 
καθώς τον μετέφεραν σε κατα-
φύγιο μαζί με την αγαπημένη 
του οικογένεια. 

Αργότερα έδωσε εντολή να 
χαρακτηριστεί τρομοκρατική 
οργάνωση η Antifa! Αστεία 
πράγματα! Λες κι ήταν το μει-
οψηφικό κίνημα της Antifa 
που κινητοποίησε όλον αυτόν 
τον κόσμο.

Πριν από μερικές μέρες, 
βλέποντας ότι οι διαδηλωτές 
δεν σταματούν, ο Τραμπ σκέ-
φτηκε να αλλάξει την πλάκα 
και να παίξει το τραγούδι της… 
αλληλεγγύης στους ειρηνικούς 
διαδηλωτές. Δήλωσε ότι στηρί-
ζει το δικαίωμά τους και ακού-
ει τις εκκλήσεις τους. Φυσικά 
αυτό είναι υποκριτικό. Ολοι το 
ξέρουν. Γι’ αυτό και δεν έπια-
σε. Δεν παρέλειψε φυσικά να 
υπογραμμίσει ότι αυτό που 
συμβαίνει στους δρόμους των 
αμερικάνικων πόλεων δεν έχει 
καμία σχέση ούτε με την ειρή-
νη ούτε με τη δικαιοσύνη! 

Για την ειρήνη και τη δικαι-
οσύνη του αμερικάνικου κρά-
τους έχουμε γράψει πολλές 
φορές. Δολοφόνοι μπάτσοι 
δεν περνούν καν από δίκη. 
Αγρια καταστολή στους πιο 
φτωχούς ταυτόχρονα με την 
πιο άγρια βία κατά ολόκλη-
ρων λαών σε παγκόσμιο επί-
πεδο, αυτό είναι το ποιόν του 

αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. 
Τώρα, τον μπάτσο τον συ-

νέλαβαν για φόνο «εξ αμελεί-
ας»! Η ταξική τους δικαιοσύ-
νη αναγκάστηκε να το κάνει 
αυτό για να κατασιγάσει τη 
λαϊκή αγανάκτηση. Θα τα κα-
ταφέρει; Δεν θα τα καταφέρει 
αυτή, αλλά η έλλειψη επανα-
στατικής οργάνωσης σε ταξι-
κή βάση. Ωστόσο, παρά την 
έλλειψη αυτή, στη δίνη των 
εξεγέρσεων δίνεται η δυνατό-
τητα αφύπνισης συνειδήσεων. 
Η αμερικάνικη εργατική τάξη, 
ένα μεγάλο τμήμα της οποί-
ας είναι οι Αφροαμερικανοί, 
δεν είναι διατεθειμένη να 
παραμένει εσαεί πρόβατο για 
σφαγή. Κι αυτό στις μέρες που 
ζούμε είναι πολύ σημαντικό. 
Δείχνει το δρόμο που πρέπει 
να τραβήξουν οι εργαζόμενοι 
παγκόσμια, απέναντι σε μία 
λαίλαπα που τους μετατρέπει 
σε εργαλεία για να πλουτίζει 
το κεφάλαιο.

Σε όσους θα εξοργιστούν 
για την… «καπηλεία» της εν 
ψυχρώ δολοφονίας του Φλό-
ιντ από τους διαδηλωτές που 
«λεηλατούν και τα σπάνε», κου-
νώντας απαξιωτικά το κεφάλι 
τους, χαρίζουμε τα λόγια της 
ιδιοκτήτριας ενός εστιατο-
ρίου κοντά στο Λευκό Οίκο, 
τη στιγμή που διαδηλωτές το 
έσπαγαν: «Πριν οποιοσδήποτε 
βάλει έστω και μία λέξη στο 
στόμα μας: Οι ζωές των Μαύ-
ρων μετρούν». Το εστιατόριο 
τυλίχθηκε στις φλόγες. Κι αυτή 
απάντησε με σπάνια ενσυναί-
σθηση της κατάστασης εκα-
τομμυρίων ανθρώπων: «Δεν 
έχει σημασία πώς αισθάνομαι 
εγώ. Δεν είναι για μένα. 100 χι-
λιάδες άνθρωποι έχουν πεθά-
νει. Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα 
αστυνομικό να του κάθεται στο 
σβέρκο για εννιά λεπτά. Αυτά 
τα πράγματα που περνάμε σ’ 
αυτή τη χώρα είναι τρομακτι-
κά. Οσο για μένα, ό,τι κι αν έχω 
να αντιμετωπίσω, αισθάνομαι 
ευλογημένη και τυχερή που 
είμαι κλεισμένη εδώ πέρα» 
(https://www.washingtonian.
com/2020/05/31/teaism-
owner-tweets-black-lives-
matter-after-restaurant-set-
on-fire-protests/). Η γυναίκα 
αυτή είχε την ειλικρίνεια να 
παραδεχτεί την ασφάλεια της 
ταξικής της θέσης, χωρίς να 
καταγγέλλει τους «προβοκά-
τορες». Κάτι που δυστυχώς δεν 
το κάνουν ακόμα και κάποιοι 
«αριστεροί» στη χώρα μας…

Μπορεί η εν ψυχρώ δολοφο-
νία του 46χρονου Aφρο-

αμερικανού Τζoρτζ Φλόιντ 
να έχει γεμίσει με οργή τους 
λαούς όλου του πλανήτη και οι 
ΗΠΑ να βρίσκονται αντιμέτω-
πες με ένα εξεγερτικό κύμα που 
είχαμε να δούμε εδώ και δεκα-
ετίες, όμως ας μην ξεχνάμε ότι 
υπάρχει ένα ακόμα «πολιτισμέ-
νο» κράτος όπου οι μπάτσοι και 
οι στρατιώτες ρίχνουν σφαίρες 
στο ψαχνό χωρίς να δίνουν λο-
γαριασμό.

Μιλάμε για τη «μοναδική 
δημοκρατία της Μέσης Ανα-
τολής», το Ισραήλ. Για πρώτη 
φορά στα χρονικά, καταδι-
κάστηκε τον περσινό Οκτώ-
βρη ένας στρατιώτης στην… 
αστρονομική ποινή φυλάκισης 
του ενός μήνα! Είχε εκτελέσει 
εν ψυχρώ έναν άοπλο 14χρονο  
Παλαιστίνιο στις 13 Ιούλη του 
2018, τη στιγμή που προσπα-
θούσε να σκαρφαλώσει για να 
περάσει το φράχτη που έχουν 
κατασκευάσει οι Σιωνιστές για 
να φυλακίσουν περιοχές της 
Δυτικής Οχθης. Ο δολοφόνος 
θα έμενε εντελώς ατιμώρητος, 
αν επί μήνες οι Παλαιστίνιοι δε 
διαδήλωναν μαζικά και δε συ-
γκρούονταν με τις ισραηλινές 

δυνάμεις κατοχής, με απο-
τέλεσμα να έχουν δεκάδες 
νεκρούς και τραυματίες στις 
τάξεις τους.

Οι δολοφονίες συνεχίζονται, 
με πιο πρόσφατη την εν ψυ-
χρώ εκτέλεση του  32χρονου 
Παλαιστίνιου, Ιγιάντ Χαΐρι, ο 
οποίος έπασχε από διανοητική 
διαταραχή. Η εκτέλεση έγινε το 
περασμένο Σάββατο από ισρα-
ηλινούς μπάτσους στην παλιά 
πόλη της Ιερουσαλήμ. Οι στρα-
τιώτες δικαιολόγησαν τη δολο-
φονία ισχυριζόμενοι ότι ο Χαΐρι  
έφερε κρυμμένο όπλο, πράγμα 
που τελικά αποδείχθηκε ψέμα. 
Ο άνθρωπος ήταν άοπλος.

Ο υπουργός Πολέμου, Μπέ-
νι Γκαντζ, εξέφρασε τη λύπη 
του, δηλώνοντας μάλιστα ότι 

συμπάσχει με την οικογένεια 
του θύματος (όπως έκανε και 
ο Τραμπ), και διαβεβαίωσε ότι 
θα γίνει έρευνα! Διαβεβαίωσε 
επίσης ότι το Ισραήλ θα προ-
σπαθήσει να μειώσει αυτές 
τις απώλειες, συνεχίζοντας 
όμως να διατηρεί το νόμο και 
την τάξη. Ο Νετανιάχου δεν 
καταδέχτηκε να ψελλίσει ούτε 
κουβέντα για το… δευτερεύον 
αυτό ζήτημα. Αλλωστε, οι Πα-
λαιστίνιοι είναι συλλήβδην… 
τρομοκράτες και η ασφάλεια 
του Ισραήλ δικαιολογεί και με-
ρικές… παράπλευρες απώλειες, 
όπως τις χαρακτήριζαν οι Αμε-
ρικανοί στους βομβαρδισμούς 
της Γιουγκοσλαβίας και στις κα-
τακτητικές τους εκστρατείες σε 
Ιράκ και Αφγανιστάν!

Εκεί που ρίχνουν σφαίρες στο ψαχνό χωρίς να 
δώσουν λογαριασμό!

15.000 απολύσεις εργατών 
ετοιμάζει η Renault

Η ολοένα επιταχυνόμενη καπιταλιστική κρίση και η καταλυ-
τική επιρροή που άσκησε πάνω της η πανδημία του κοροναϊού 
βύθισε το γαλλικό βιομηχανικό κολοσσό της Renault, με τη δι-
οίκησή του να εκπονεί πλάνο εξοικονόμησης 2,2 δισ. δολαρίων 
στα επόμενα τρία χρόνια. Από πού θα εξοικονομήσει αυτά τα 
χρήματα; Είναι γνωστό ότι τα μεγαλοστελέχη δεν πρόκειται να 
δεχτούν οποιαδήποτε μείωση στους παχυλούς μισθούς τους 
και στα μπόνους που απολαμβάνουν. Ετσι ο κλήρος πέφτει για 
άλλη μια φορά στους εργάτες της που πρέπει αγόγγυστα να 
δεχτούν περισσότερες από 15.000 απολύσεις και «εθελούσιες 
εξόδους», σε σύνολο 180.000 εργαζόμενων, που θα οδηγή-
σουν σε «εξοικονόμηση» τουλάχιστον 1,2 δισ. δολαρίων.

Βέβαια, όταν οι καπιταλιστές μιλούν για οικονομικές δυσχέ-
ρειες, σπανίως μιλούν για πραγματικές ζημιές, αλλά κυρίως 
για μείωση του ρυθμού αύξησης των κερδών μιας επιχείρησης. 
Πρόθεσή τους, λοιπόν, με τις απολύσεις είναι να τον επαναφέ-
ρουν σε υψηλότερο επίπεδο, περικόπτοντας τις επιχειρημα-
τικές δραστηριότητες που δεν αποδίδουν το μέγιστο κέρδος 
(το μέσο κέρδος δεν τους αρκεί).

Το ένα τρίτο των σχεδιαζόμενων απολύσεων, «εθελούσιων 
εξόδων» και πρόωρων συνταξιοδοτήσεων θα γίνει στη Γαλλία, 
με την διοίκηση της εταιρίας να βρίσκεται εδώ και καιρό σε 
συνομιλίες με τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία της CFDT, 
σύμφωνα με το Reuters, ενώ η «καψαλισμένη» από τις πρό-
σφατες κινητοποιήσεις των «κίτρινων γιλέκων» και των μεγά-
λων απεργιών και διαδηλώσεων ενάντια στο αντιασφαλιστικό 
της νομοσχέδιο κυβέρνηση Μακρόν, δηλώνει ότι η Renault δε 
θα πάρει την ενίσχυση των 5 δισ. ευρώ, που έχει συμφωνηθεί, 
αν δεν καταλήξει σε συμφωνία με τη CFDT. Το όριο για την 
κυβέρνηση Μακρόν δεν είναι να μη γίνουν απολύσεις, αλλά να 
γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη των γραφειοκρατών της CFDT, 
ώστε να αποφευχθούν πιθανές δυναμικές αντιδράσεις από 
τους εργάτες που κρέμεται πάνω από το σβέρκο τους η «δαμό-
κλειος σπάθη» της απόλυσης και της μακροχρόνιας ανεργίας.ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 11

στα λεγόμενα ταχέα (rapid) ή point of 
care (παρά τη κλίνη, που πραγματοποι-
ούνται δηλαδή στο χώρο περίθαλψης, 
όχι στο εργαστήριο). Στα εργαστηρι-
ακά τεστ, τμήματα του ιού (αντιγόνα) 
προστίθενται σε δοκιμαστικούς σωλή-
νες και ο ορός του ασθενούς χύνεται 
σε αυτούς. Αν ο ορός διαθέτει τα κα-
τάλληλα αντισώματα, που ταιριάζουν 
με τα αντιγόνα του κοροναϊού, με κα-
τάλληλη βιοχημική διαδικασία  ανι-
χνεύεται το ταίριασμα (https://www.
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/
resources/antibody-tests-guidelines.
html). Η τεχνική αυτή λέγεται ELIZA, 
απαιτεί χρόνο και βέβαια ενέχει τον 
κίνδυνο επιμόλυνσης του εργαστηρι-
ακού προσωπικού, αντίστοιχο με αυτό 
των εργαστηρίων της τεχνικής PCR.

Τα ταχέα τεστ αντισωμάτων υπό-
σχονταν από την αρχή του ξεσπά-
σματος της επιδημίας στην Ευρώπη 
τη συρρίκνωση του εργαστηριακού 
χρόνου που απαιτείται στην ELIZA, 
χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες 
που αξιοποιούν τις ιδιότητες της ύλης 
σε μικροσκοπικό επίπεδο, προσφέ-
ροντας ταχεία διάγνωση σε μερικά 
λεπτά, αξιοποιώντας δείγματα αίμα-
τος που λαμβάνονται από το δάχτυ-
λο, αλλά τα αποτελέσματα ήταν κα-
ταστροφικά. Η έλλειψη πρωταρχικής 
εργαστηριακής επεξεργασίας του 
δείγματος, καθώς και η αντικατάστα-
ση σταδίων της ELIZA με καινοτόμες 
τεχνολογίες περιορισμένου χρόνου 
αύξησαν ακόμα περισσότερο την πι-
θανότητα ψευδούς αρνητικού αποτε-
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Φλόγες αντίστασης
Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι 

ΗΠΑ φλέγονται για ένατη συνεχή μέρα. Παρά την 
άγρια καταστολή, τις χιλιάδες συλλήψεις, τους δέκα 
νεκρούς, τις απειλές του Τραμπ ότι θα βγάλει στο 
δρόμο το στρατό για να τελειώσει τη δουλειά που 
δεν μπορεί να τελειώσει η αστυνομία, ο κόσμος 
-ιδιαίτερα η νεολαία- δε μαζεύεται. Ανταποκριτές του 
ξένου Τύπου μεταδίδουν ότι ένας παράγοντας που 
συντηρεί το εξεγερτικό κλίμα είναι η βοήθεια που 
δέχονται οι διαδηλωτές από άλλους πολίτες, οι οποίοι 
τους ενθαρρύνουν, τους μοιράζουν νερό και φαγητό, 
τους κρύβουν στα σπίτια τους για να μη συλληφθούν.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο εν ψυχρώ 
στραγγαλισμός του Τζορτζ Φλόιντ από ένα σαδιστή 
μπάτσο, με τη βοήθεια των συναδέλφων του που 
φρόντιζαν να κρατήσουν τον κόσμο μακριά από 
τη σκηνή του στραγγαλισμού, ήταν η σταγόνα 
που ξεχείλισε το ποτήρι. Ενα ποτήρι που δεν ήταν 
γεμάτο μόνο από εγκλήματα με καθαρά ρατσιστικό 
χαρακτήρα, αλλά και από φτώχεια και καταπίεση. Σ' 
όλα αυτά ήρθε να προστεθεί η κρίση του κοροναϊού, 
που εκτίναξε την ανεργία στα ύψη και διαγράφει στον 
ορίζοντα ένα ακόμα πιο ζοφερό μέλλον.

Δίπλα στον οπαδό «του νόμου και της τάξης» 
Τραμπ, που με τις εμπρηστικές καθημερινές του 
δηλώσεις προσπαθεί να συσπειρώσει τη «λευκή και 
θρήσκα» Αμερική, για να τον ξανακάνει πρόεδρο, 
όπως το 2016, υπάρχουν οι οπαδοί της «μη βίας». Από 
τον Ομπάμα μέχρι το βετεράνο μπασκετμπολίστα 
Ρόντμαν. Ολοι αυτοί γλείφουν τους διαδηλωτές, 
προσπαθώντας να τους χειραγωγήσουν. Κάνουν 
αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο Τραμπ. Ο Μπάιντεν 
γονατίζει μπροστά σε διαδηλωτές. Το ίδιο κάνουν 
σερίφηδες που θέλουν ησυχία στην πόλη τους (και 
τις ψήφους των μαύρων). Κι όταν η συζήτηση φτάνει 
στο «τι να κάνουμε;», η απάντηση είναι «vote»: 
«ψηφίστε». Δεν τους λένε τι να ψηφίσουν, αλλά 
τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Εχθρός 
των αντιπάλων του Τραμπ, των Δημοκρατικών, 
είναι η αποχή των Αφροαμερικανών και των 
Λατινοαμερικανών που αισθάνονται απογοητευμένοι 
από το πολιτικό σύστημα. Αν καταφέρουν να τους 
τραβήξουν στην κάλπη, τότε μπορεί να τα πάρουν 
όλα: προεδρία, Βουλή, Γερουσία.

Δε φταίνε, βέβαια, οι διαδηλωτές γι' αυτή την 
προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στον άλλο πόλο 
της ίδιας (της ιμπεριαλιστικής) πολιτικής. Το 
γεγονός ότι βρίσκονται ακόμα στο δρόμο, βίαια ή 
μη βίαια, δείχνει ότι το «vote» δεν τους καλύπτει. 
Εξακολουθούν να διαδηλώνουν και να υφίστανται 
την καταστολή, δεν πήγαν να γίνουν εθελοντές στην 
προεκλογική καμπάνια του Μπάιντεν.

Σε επόμενη φάση, κάποιοι μπορεί να γίνουν και 
εθελοντές του Μπάιντεν, περισσότεροι μπορεί να 
τον ψηφίσουν. Δε θα τους κακίσουμε γι' αυτό. Ετσι 
εξελίσσονται τα αυθόρμητα κινήματα, ακόμα κι όταν 
φτάνουν σε εκρήξεις εξεγερτικού χαρακτήρα. Το 
έχουμε δει και στη χώρα μας. Το διδάσκει η Ιστορία 
με πάμπολλα παραδείγματα.

Χωρίς αυτά τα κινήματα, όμως, δε θα 
μπορέσουν ποτέ να υπάρξουν οργανωμένα 
επαναστατικά κινήματα με νικηφόρα προοπτική. 
Οι επαναστάσεις δεν είναι υπόθεση μιας χούφτας 
συνωμοτών, είναι υπόθεση μαζών που μπαίνουν 
σε κίνηση πολιτικά οργανωμένες. Οι αυθόρμητες 
εξεγέρσεις παραδειγματίζουν με την ορμή, την 
αποφασιστικότητα και την αυταπάρνηση των 
εξεγερμένων και ταυτόχρονα υποδεικνύουν την 
ανάγκη της ταξικής πολιτικής οργάνωσης. Γι' αυτό και 
η αλληλεγγύη μας είναι δεδομένη. Ολόπλευρη και 
ανεπιφύλακτη.

στο ψαχνό

Φλερτ…
Ρωτήθηκε ο Σκουρλέτης («Νέα Σαββα-

τοκύριακο») πώς θα έβλεπε μια προγραμ-
ματική σύγκλιση με το ΚΙΝΑΛ. Πριν από 
μερικούς μήνες θα απαντούσε (όπως και 
κάθε άλλος συριζαίος), ότι υπάρχει ανά-
γκη για σύγκλιση σοσιαλδημοκρατίας και 
αριστεράς, πως στην Ευρώπη γίνονται 
βήματα σ' αυτή την κατεύθυνση, όμως 
στην Ελλάδα η ηγεσία του ΚΙΝΑΛ απο-
τελεί δεκανίκι της ΝΔ και γι' αυτό προϋ-
πόθεση για οποιαδήποτε σύγκλιση είναι 
η εγκατάλειψη του νεοφιλελευθερισμού 
από την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ. Προσέξτε πώς 
απάντησε τώρα:

«Μετά από μια μεγάλη χρονική περίοδο, 
αναδύονται δυνατότητες για την αναζήτη-
ση μιας στέρεης προγραμματικής σύγκλι-
σης ανάμεσα στην Αριστερά και στο Κίνη-
μα Αλλαγής (…) Θα μπορούσε να είχε γίνει 
παλαιότερα; Δεν νομίζω. Αλλες εποχές, 
άλλες συνθήκες, άλλες οι διαχωριστικές 
γραμμές εντός της κοινωνίας. (…) Πιστεύω 
πως πρέπει να το επιχειρήσουμε με όρους 
ισοτιμίας και σεβασμού της αυτονομίας της 
κάθε πλευράς».

Δεν υπήρχε περίπτωση να δοθεί τέτοια 
απάντηση, χωρίς τον παραμικρό υπαινιγ-
μό για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, αν το φλερτ 
στο παρασκήνιο δε βρισκόταν στο φόρτε 
του.

…και νάζια
Η Φώφη, πάντως, όταν ρωτή-

θηκε («Πρώτο Θέμα», 31.5.20) αν 
έχει αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ «ώστε 
να προσανατολιστεί σε μια νέα 
κατεύθυνση προς την οποία 
θα μπορούσατε να εξετάσετε 
το ενδεχόμενο συνεργασίας», 
απάντησε:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει. Με 
έντονα τα σημάδια κόπωσης 
από τον βυζαντινισμό στο εσω-
τερικό του, εγκλωβισμένος στις 
αντιφάσεις του, πορεύεται χωρίς 
πυξίδα. Επιχειρεί να καλύψει 
την πρόσφατη ιστορία του με 
την αφαίμαξη της μεσαίας τά-
ξης, την αμηχανία του από την 
απουσία πολιτικής πρότασης με 
νέα Ζάππεια, εμπόριο ελπίδας 
και κακέκτυπες μαρκίζες της 
σοσιαλδημοκρατίας. Σε κάθε 
περίπτωση και ανεξάρτητα από 
το πώς πορεύονται οι άλλες 
πολιτικές δυνάμεις, η αυτόνο-
μη πορεία του Κινήματος Αλ-
λαγής, όπως είπα, είναι για μας 
σταθερή επιλογή και συλλογική 
δέσμευση».

Αυτόνομη πορεία του ΚΙ-
ΝΑΛ μεν (δε θα μπορούσε να 

Αντ' αυτού…
Πόσους υπουργούς Εξωτερικών έχει η χώρα; Επισήμως έναν. Φαίνεται όμως πως οι χαμηλοί τόνοι του Δένδια δεν αρέσουν στην ακροδεξιά πτέρυγα της ΝΔ, γι' αυτό και ανέλαβε να τον υποκαταστήσει ο τηλεπλασιέ-υπουργός Μπου-μπούκος, ο οποίος τη Δευτέρα εμφανίστηκε στο πρωινάδικο της τηλεόρασης του ΑΝΤ1 για να μι-λήσει κυρίως για την εξωτερική πολιτική και ιδί-ως για τα ελληνοτουρκικά. Διαβεβαίωσε ότι «η Ελλάδα είναι πανέτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Οι σύμμαχοί μας είναι ενημερωμένοι για την αντίδρασή μας και όλα θα πάνε όπως πρέπει». Συμβούλευσε τους δημοσιογράφους «μην “τσι-μπάτε“ σε αυτά που κάνει ο Ερντογάν. Η οικονο-μία της Τουρκίας είναι σε κακή κατάσταση και η δημοτικότητα του τούρκου προέδρου σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Προφανώς θα παίξει το χαρτί του εθνικισμού και της φασαρίας». Εξήγησε ότι «ένα θερμό επεισόδιο ασφαλώς θα έβλαπτε την Ελλάδα και την προσπάθειά της να ανακάμψει, αλλά η Ελλάδα είναι στον σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης και έχει μια ολόκληρη Ευρώπη πίσω της. Στην Τουρκία η λίρα έχει πάρει την κάτω βόλτα και η οικονομία της βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού. Η Τουρκία έχει να αναχρηματο-δοτήσει φέτος 400 δισεκατομμύρια δολάρια από το χρέος της. Το τελευταίο που χρειάζεται είναι ένα θερμό επεισόδιο». Και διαβεβαίωσε ότι «όπως πήγαμε καλά στον Εβρο και στον κορονοϊό, τώρα πρέπει να πάμε καλά και στην οικονομία. Οσο δυναμώνει η οικονομία μας, τόσο δυναμώνει η Ελλάδα. Οσο μεγαλώνει η Ελλάδα, τόσο τα περιθώρια της Τουρκίας να μας προκαλεί και να μας απειλεί μειώνονται». 

ΚΟΝΤΡΕΣ

Εξι χρόνια χωρίζουν τις φωτογραφίες (αριστερά) από τις σημερινές κινητοποιήσεις, ειρηνικές και βίαιες, στις ΗΠΑ για την εν ψυχρώ 
δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από λευκό μπάτσο στη Μινεάπολη, από τις φωτογραφίες (δεξιά) των μεγαλύτερων 
αστεριών του μπάσκετ, του μακαρίτη Κόμπε Μπράιαντ και του Λεμπρόν Τζέιμς, που διαμαρτύρονταν μαζί με τους συμπαίκτες τους για 
την εν ψυχρώ δολοφονία του Αφροαμερικανού Ερικ Γκάρνερ από λευκό μπάτσο στη Νέα Υόρκη. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. «Δεν 
μπορώ να ανασάνω» φώναζε ο Γκάρνερ προτού ξεψυχήσει. Το ίδιο ακριβώς φώναζε ο Φλόιντ. Τον Γκάρνερ τον υποψιάζονταν ότι 
πουλούσε λαθραία τσιγάρα, τον Φλόιντ ότι ψώνισε με πλαστό εικοσαδόλαρο. Μόνο ο ένοικος του Λευκού Οίκου είναι διαφορετικός. 
Τότε ο Αφροαμερικανός Ομπάμα, τώρα ο λευκός Τραμπ. Οσο για το θεσμικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης, ίδιο κι απαράλλαχτο. 
Ο μπάτσος που στραγγάλισε τον Γκάρνερ απλά απολύθηκε από την αστυνομία. Ακόμα κι αυτό τους πήρε πέντε χρόνια για να το απο-
φασίσουν. Ο μπάτσος που στραγγάλισε τον Φλόιντ κατηγορείται για την ελαφρότερη περίσταση ανθρωποκτονίας: από αμέλεια. Λες 
και σκότωσε κάποιον σε τροχαίο ατύχημα!
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πει και τίποτα διαφορετικό), όμως απουσιάζει κάθε ρητή απόρ-
ριψη του ενδεχόμενου συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τυχαίο; Αν 
σκεφτούμε ότι αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται συνήθως με γρα-
πτές ερωτήσεις και απαντήσεις, καθόλου τυχαίο.

Γαργάρα
Στις 8 Μάη, η Ενωση Εργαζόμενων στη Διακίνηση Εμπορευ-

ματοκιβωτίων στις Προβλήτες του Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ) εξέδωσε 
ανακοίνωση, στην οποία -μεταξύ των άλλων- τόνιζε:

«- Διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας. Να γυρνάμε σώοι 
και αβλαβείς στις οικογένειές μας.

- Να γίνεται δωρεάν έλεγχος σε όλους του εργαζόμενους στο 
λιμάνι με test για τον  κορονοϊό, να υπάρχει προμήθεια προϊόντων 
για απολύμανση, για προστασία των εργαζομένων, με ευθύνη της 
“COSCO” και του κράτους.

- Να ισχύσουν τα μέτρα καραντίνας σε όσους έχουν έρθει σε 
επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα σε όλους τους χώρους του 
λιμανιού, γραφεία, προβλήτες, αποθήκες χωρίς καμιά επίπτωση 
για τους  εργαζόμενους».

Οταν συνάδελφός τους διαγνώστηκε με CoviD-19 (μόνος 
του πήγε στο Νοσοκομείο «Αττικό» και υποβλήθηκε σε τεστ) και 
ακολούθησαν τα γνωστά αίσχη, με την Cosco να κάνει μόνη της 
«ιχνηλάτηση» και να αναθέτει σε ιδιωτική εταιρία να κάνει τεστ 
σε επιλεγμένους εργαζόμενους, με τον ΕΟΔΥ να κάνει πλάτες 
στο κινέζικο μονοπώλιο, η ΕΝΕΔΕΠ έκανε την ανακοίνωσή της 
γαργάρα! Ξέχασε και τα δωρεάν τεστ σε όλους και την απαραί-
τητη καραντίνα.

Φωτογραφία
«Είναι  γνωστό το θέμα. Εχει εκδοθεί σχετική υπουργική από-

φαση δύο φορές κατά το παρελθόν. Εχει προσβληθεί στα δι-
καστήρια, όπου αμφισβητείται η νομοθετική εξουσιοδότηση. 
Αφού λοιπόν αμφισβητούν τη νομοθετική εξουσιοδότηση  της 
υπουργικής αποφάσεως, καταργούμε την υπουργική απόφαση 
και νομοθετούμε από τη Βουλή των Ελλήνων».

Μ' αυτή την «τετράγωνη» λογική παρουσίασε ο τηλεπλασιέ-
υπουργός Μπουμπούκος την τροπολογία που κατέθεσε στη Βου-
λή, προκειμένου να  μπορούν να λειτουργούν όλες τις Κυριακές 
του χρόνου τα εμπορικά κέντρα McArthurGlen και Smart Park 
στην περιοχή των Σπάτων. Δυο φορές το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγ-
ματική τη σχετική υπουργική απόφαση, αλλά δεν τρέχει τίποτα. 
Η κυβέρνηση νομοθετεί φωτογραφικά, για να βολέψει τους συ-
γκεκριμένους καπιταλιστές. Οι εργαζόμενοι και τα δικαιώματά 
τους αφήνουν, προφανώς, αδιάφορους την κυβέρνηση και τον 
τηλεπλασιέ-υπουργό. Οι καταγγελίες για όργιο παραβιάσεων της 
εργατικής νομοθεσίας στους συγκεκριμένους χώρους δεν έχουν 
καμιά σημασία! Σημασία έχει να ικανοποιηθούν οι καπιταλιστές 
με μια ακόμα φωτογραφική διάταξη. Αλλωστε, η εξυπηρέτηση 
των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, με παράκαμψη του ΣτΕ, εξυπη-
ρετεί και τον διακηρυγμένο στόχο της ΝΔ για πλήρη απελευθέ-
ρωση του ωράριου των εμπορικών καταστημάτων και λειτουργία 
τους όλο το χρόνο (και τις Κυριακές).

Και συ τέκνον Μπαράκ;
Μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter, ο Μπα-

ράκ Ομπάμα προέβαλε τις χώρες που μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ως θετικό παράδειγμα στην αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κοροναϊού. Η Γερμανία και η Γαλλία για την επαναλειτουργία 
της οικονομίας, η Νότια Κορέα για τα μαζικά τεστ στον πληθυ-
σμό, ώστε να υπάρχει πολύ σαφής καταγραφή της υγειονομικής 
κατάστασης, και η Σουηδία για το πρότυπο ισορροπίας ανάμεσα 
στις υγειονομικές προφυλάξεις και τη διάσωση της οικονομίας. 
Τυπική ιμπεριαλιστική λογική (λίγο απ' όλα, με έμφαση στην 
πρωτοκαθεδρία της καπιταλιστικής οικονομίας), αλλά εμάς μας 
κόφτει άλλο: ούτε κουβέντα για την Ελλάδα; Χαλί του έστησε ο 
αστικός πολιτικός κόσμος όταν ζήτησε να ολοκληρώσει την προ-
εδρική του καριέρα με μια ομιλία από την Πνύκα, κι αυτός να μη 
βρει να πει δυο λέξεις; Αυτή είναι η μοίρα των γιουσουφακίων…

Εθνικιστικές καλπιές
Είδατε καμιά τουρκική κίνηση στον Εβρο; Ακούσαμε εθνικιστή 

δημοσιογράφο να λέει από ραδιοφώνου ότι «οι Τούρκοι ποτέ δεν 
κλιμάκωσαν στον Εβρο, εμείς κλιμακώσαμε τον εαυτό μας»! Μ' 
άλλα λόγια, η αποστολή των 400 Ματάδων και λοιπών μπάτσων, 
με επικεφαλής τον ίδιο τον Χρυσοχοΐδη, για να φυλάξουν τα σύ-
νορα από τη «σχεδιαζόμενη νέα εισβολή» ήταν καθαρά για τα 
μάτια. Οχι ότι μας έπιασε καμιά λύπηση για την ταλαιπωρία των 
μπάτσων (είναι σαν ν' ακούμε τα μπινελίκια που ρίχνουν κατά 
της  πολιτικής ηγεσίας, καθώς είναι αναγκασμένοι να πίνουν το 
φραπέ τους δίπλα στην υγρασία του ποταμιού και να κοιμούνται 
σε στρατώνες), αλλά (εκτός από τα έξοδα που τα επιβαρύνεται 
ο ελληνικός λαός) η εθνικιστική διαχείριση του ελληνικού λαού 
έχει χτυπήσει κόκκινο. Και μαζί με την εθνικιστική διαχείριση 
έχουμε και το «ξύπνημα» του ρατσισμού κατά των προσφύγων, 
που αναπτύσσεται κατά κύματα απ' άκρου εις άκρον της χώρας, 
υποδαυλιζόμενο από τους «γνωστούς αγνώστους».

Εδώ και δεκαετίες, στα βαλτόνερα 
που άφησε η διάλυση του κραταιού 

σοσιαλιστικού στρατοπέδου (δεν ανα-
φερόμαστε στη δεκαετία του ’90, αλλά 
στις δεκαετίες του ’50 και του ’60) και η 
επικράτηση του αναθεωρητισμού στο δι-
εθνές κομμουνιστικό κίνημα, ζούμε την 
εποχή των κάθε είδους «αιρέσεων». Μια 
ιδεολογική και πολιτική θολούρα έχει 
απλωθεί. Και μέσα σ’ αυτήν, το ποταπό 
βαφτίζεται ευγενές, το ασήμαντο βαφτί-
ζεται σπουδαίο, κάθε είδους παπαρολό-
γοι μοστράρουν την ασημαντότητά τους 
φορώντας λαμπρές στολές φιλοσόφου, 
κοινωνικού αναλυτή κτλ.

Η πανδημία του νέου κοροναϊού, με 
το βασικό χαρακτηριστικό του, που ήταν 
η σχετικά μεγάλη περίοδος επώασης 
(έφτανε και τις δύο εβδομάδες) και η 
μεγάλη μεταδοτικότητα από άνθρωπο 
σε άνθρωπο, συνδυασμός που οδηγού-
σε σε  εκθετική διάδοση της νόσου, δη-
μιούργησε μια καινούργια κατάσταση. 
Τα αστικά κράτη λειτούργησαν με το 
δόγμα «πρώτα η οικονομία». Ενώ είχαν 
στα χέρια τους όλα τα επιστημονικά 
δεδομένα για να ενεργήσουν άμεσα με 
μέτρα καραντίνας, που θα περιόριζαν 
την έκταση της πανδημίας, ενήργησαν 
με τη λογική της ανάπτυξης «ανοσίας 
αγέλης» (ρητά ή άρητα). Δηλαδή, επέλε-
ξαν ν' αφήσουν τον ιό να κυκλοφορήσει, 
ώστε να νοσήσει ένα μεγάλο τμήμα του 
πληθυσμού και στη συνέχεια να υπάρξει 
ανοσία. Αδιαφορούσαν για το κόστος 
σε ανθρώπινες ζωές, εκτιμώντας ότι αυ-
τό θα ήταν σε «ανεκτά» επίπεδα. Ανεκτό 
επίπεδο σημαίνει ότι θα μπορούσαν να 
το διαχειριστούν ιδεολογικά και πολιτικά, 
εμφανίζοντάς το σαν μια ακόμα εποχική 
γρίπη.

Το παράδειγμα της Ιταλίας έδειξε 
ότι τα χαρακτηριστικά της πανδημίας 
δεν ήταν στα «ανεκτά» επίπεδα που πε-
ρίμεναν. Η νόσηση πολλών ανθρώπων 
ταυτόχρονα οδηγούσε σε κατάρρευση 
τα συστήματα υγείας και οι θάνατοι ξε-
περνούσαν κατά πολύ τα ποσοστά των 
θανάτων από γρίπη. Αυτό που διαμορφώ-
θηκε στην Ιταλία ήταν πέρα από τα όρια 
«ανοχής» των αστικών κρατών, πολύ πέρα 
από τη δυνατότητα ιδεολογικοπολιτικής 
διαχείρισης των λαών από τις πολιτικές 
τους ηγεσίες. Ετσι, οι κυβερνήσεις ανα-
γκάστηκαν να πάρουν μέτρα καραντί-
νας, φτάνοντας τελικά στο περιβόητο 
lockdown. Αναγκάστηκαν να το κάνουν 
ακόμα και κυβερνήσεις που αρχικά είχαν 
διακηρύξει ως στρατηγική τους την ανά-
πτυξη «ανοσίας αγέλης». Οπως η βρε-
τανική για παράδειγμα. Ακόμα και στις 
ΗΠΑ, ο Τραμπ, μολονότι είχε δηλώσει ότι 
με 100-200 χιλιάδες θανάτους θα είναι 
μια χαρά (!), αναγκάστηκε ν' αφήσει τις 
Πολιτείες να εφαρμόσουν -ευρύ ή στενό-
τερο- lockdown.

Η ζημιά, βέβαια, ήδη είχε γίνει. Κυρί-
ως στις χώρες που είχαν υψηλό βαθμό 
επικοινωνίας με τις πρώτες εστίες εκδή-
λωσης της νόσου (την επαρχία Χουμπέι 
της Κίνας). Το lockdown κατέστη απα-
ραίτητο για να εμποδίσει την παραπέ-
ρα καταστροφή. Αλλά και για να κατα-
στήσει ιδεολογικοπολιτικά διαχειρίσιμη 
την καταστροφή που ήδη είχε γίνει. Οι 
αστικές κυβερνήσεις προσπάθησαν να 
κρύψουν τις εγκληματικές τους ευθύνες 

για τις χιλιάδες των θανάτων ηλικιωμέ-
νων και ευπαθών ανθρώπων πίσω από το 
lockdown που απέτρεψε την παραπέρα 
καταστροφή και επέτρεψε τη διαχείριση 
της κατάστασης.

Για να είναι πληρέστερη η εικόνα της 
διαχείρισης της πανδημίας πρέπει να 
συμπληρώσουμε δύο στοιχεία. Πρώτο, 
ότι (με εξαίρεση τις ΗΠΑ, λόγω της «ιδι-
ομορφίας» του Τραμπ και του προεκλογι-
κού αγώνα που βρισκόταν στο φόρτε του) 
διαμορφώθηκε μια ευρύτατη συναίνεση 
κορυφών στα ζητήματα της αντιμετώ-
πισης της πανδημίας. Κυβερνήσεις και 
αντιπολιτεύσεις ενώθηκαν, κρυπτόμενες 
πίσω από τους (απόλυτα ελεγχόμενους 
και πλήρως «ενσωματωμένους» στην κυ-
ρίαρχη λογική) ειδικούς της υγείας. Δεύ-
τερο, ότι το προλεταριάτο δεν μπόρεσε 
(και δε θα μπορούσε, δεδομένης της 
κατάστασης που βρίσκεται από άποψη 
πολιτικής και ιδεολογικής συγκρότησης-
οργάνωσης) να διαμορφώσει μια δική 
του, ταξικά ανεξάρτητη παρέμβαση στα 
ζητήματα της διαχείρισης της πανδημί-
ας. Μόνο πάνω στο φόρτε της πανδημίας 
είδαμε κάποιες αντανακλαστικές αντι-
δράσεις, όπως η 24ωρη απεργία στην 
Ιταλία, με αίτημα να επιβληθεί lockdown   
σε όλες τις επιχειρήσεις και διαμαρτυρί-
ες στη Γαλλία, το Βέλγιο, τη χώρα μας.

Επρεπε το προλεταριάτο να έχει λό-
γο στη διαχείριση της πανδημίας από 
υγειονομική άποψη; Ρητορικό είναι το 
ερώτημα. Μπορεί η επιδημία του νέου 
κοροναϊού να εμφανίστηκε αρχικά ως 
«ασθένεια των πλουσίων», η εξέλιξή της 
σε πανδημία, όμως, τη μετέτρεψε σε 
«ασθένεια των φτωχών». Διότι οι πλού-
σιοι, μετά την αρχική αμεριμνησία, μπο-
ρούσαν να εφαρμόσουν όλα τα απαραί-
τητα μέτρα προστασίας, ενώ οι φτωχοί, 
στριμωγμένοι σε εργοστάσια και κάθε 
είδους καπιταλιστικές επιχειρήσεις, σε 
γηροκομεία, σε κάθε είδους «δομές φι-
λοξενίας», σε ασφυκτικά διαμερίσματα, 
στα μαζικά μέσα μεταφοράς κτλ., ήταν 
απόλυτα εκτεθειμένοι.

Οταν οι αστικές κυβερνήσεις άρχισαν 
να παίρνουν μέτρα καραντίνας, το προ-
λεταριάτο -αν ήταν σε θέση να κινηθεί 
στη βάση μιας συγκροτημένης στρατη-
γικής- θα έπρεπε να ζητήσει πιο γρήγο-
ρα και πιο δραστικά μέτρα καραντίνας, 
παράλληλα βέβαια με τη στήριξη κάθε 
εργάτη, εργαζόμενου ή άνεργου, κάθε 
εργατικής οικογένειας. Ναι, η αντιμετώ-
πιση της πανδημίας ήταν (και πάντοτε 
θα είναι) ζήτημα της ταξικής πάλης. 
Στο αστικό δόγμα «πρώτα η οικονομία» 
πρέπει να αντιπαρατίθεται το προλετα-
ριακό δόγμα «πρώτα οι ζωές μας». Στη 
σχετικοποίηση της ανθρώπινης ζωής από 
τις αστικές κυβερνήσεις, θα έπρεπε να 
αντιπαρατεθεί ο απόλυτος κανόνας της 
προστασίας κάθε ζωής προλετάριου που 
μπορεί να σωθεί (ιδίως των ζωών των 
απόμαχων της δουλειάς και των ανθρώ-
πων με νοσήματα, πολλά από τα οποία 
δεν είναι άμοιρα της διαρκούς φθοράς 
της υγείας των εργατών στα καπιταλιστι-
κά κάτεργα).

Αντ' αυτού, είχαμε την εμφάνιση των 
κάθε είδους «αιρέσεων», που έφτασαν 
στο σημείο να αντλούν υλικό ακόμα και 
από συνωμοσιολόγους και διάφορους 

στατιστικολόγους της υγείας, αρνούμε-
νοι να δουν κατάματα την πραγματικότη-
τα, αρνούμενοι να κάνουν τη στοιχειώδη 
σκέψη: αν πράγματι δεν υπήρχε πρόβλη-
μα, οι αστικές κυβερνήσεις δε θα έσπρω-
χναν τις καπιταλιστικές οικονομίες σε τό-
σο απότομο και τόσο μεγάλο βάθεμα της 
ύφεσης, ανακρούοντας πρύμναν από την 
τακτική που αρχικά είχαν επιλέξει. Μιλά-
με για την απόλυτη ιδεοληψία, για πλήρη 
απόσπαση από την πραγματικότητα και 
τις ανάγκες της.

Ο «πολύς» Τζιόρτζιο Αγκάμπεν, ανα-
κάλυψε ακόμα και… εμφύλιο πόλεμο στα 
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, 
που με τόση καθυστέρηση αναγκάστη-
κε να πάρει η ιταλική κυβέρνηση. Είναι 
εκπληκτικό το γεγονός ότι αυτός ο… ρι-
ζοσπαστικός διανοούμενος, σε κείμενο 
που έγραψε στις 26 Φλεβάρη, επικα-
λούνταν δήλωση του Εθνικού Συμβουλί-
ου Ερευνας (NRC) της Ιταλίας, στις 22 
Φλεβάρη, σύμφωνα με την οποία «δεν 
υπάρχει επιδημία του SARS-CoV2 στην 
Ιταλία»! Τη συνέχεια στην Ιταλία (και όχι 
μόνο) τη γνωρίζουμε όλοι. Κι είναι αυτή 
η δραματική συνέχεια, με τις δεκάδες 
χιλιάδες θανάτους, πολλοί από τους 
οποίους οφείλονταν στην κατάρρευση 
του συστήματος υγείας της χώρας, που 
αποτελεί το μέτρο της αξιακής αποτί-
μησης της παρέμβασης του Αγκάμπεν. 
Ας κρατήσουμε μόνο το γεγονός ότι ο 
«ριζοσπαστικός διανοούμενος» θεμελί-
ωσε τη φιλοσοφική μπουρδολογία του 
σε μια σκόπιμα παραπειστική -και γι' 
αυτό εγκληματική- δήλωση ενός κρατι-
κού οργανισμού, που δεν προσπαθούσε 
να προστατέψει ανθρώπινες ζωές, αλλά 
την «κανονικότητα» του ιταλικού καπιτα-
λισμού!

Του την έπεσαν πολλοί του δυστυχούς 
Αγκάμπεν, αλλά με τη βεβαιότητα του 
ανθρώπου που δε λαθεύει ποτέ, αυτός 
επανήλθε με στρεψοδικίες του τύπου: 
«Το πρόβλημα δεν είναι να πούμε την 
γνώμη μας για τη σοβαρότητα της νό-
σου, αλλά να εξετάσουμε τις ηθικές και 
πολιτικές συνέπειες της επιδημίας». Ο 
χώρος της στήλης δεν επιτρέπει να επε-
κταθούμε, γι' αυτό θα περιοριστούμε να 
σημειώσουμε ότι αντίστοιχα φαινόμενα 
είχαμε και στη χώρα μας από εκπροσώ-
πους μικροαστικών αριστερούτσικων 
ρευμάτων. Αυτοί οχυρώθηκαν πίσω από 
τα μέτρα περιορισμού (και όχι απαγό-
ρευσης) της κυκλοφορίας, που επέβαλε 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είδαν σ' αυτά 
τα μέτρα «οργουελικά σενάρια» και άλλα 
τέτοια ηχηρά, λες και η ελληνική κυβέρ-
νηση κινδύνευε από κάποιο ανατρεπτικό 
κίνημα και έπρεπε να σκαρφιστεί (έστω 
να εκμεταλλευτεί) μια πανδημία για να 
επιβάλει μέτρα ακραίας καταστολής. 'Η 
λες και τα ακραία μέτρα καταστολής θα 
μπορούσαν να ανακόψουν ένα επανα-
στατικό κίνημα.

Ο μικροαστός, επειδή δε διαθέτει μια 
πλήρη και συνεκτική ταξική γραμμή, προ-
σπαθεί να εντυπωσιάσει με κραυγούλες 
και ιδεολογικές κατασκευές, μη αντιλαμ-
βανόμενος ότι επί της ουσίας βοηθάει 
την αστική πολιτική να κυριαρχήσει. Ο 
αριστερισμός του είναι στην πραγματι-
κότητα δεξιά πολιτική.

Πέτρος Γιώτης

Η αβάσταχτη ελαφρότητα 
των «φιλοσόφων»

ZOOM
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Οταν ο σκοταδισμός γίνεται ταγός

«Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερη προτεραιότητα στους 
πρόσφυγες απ’ ό,τι δίνουμε στους έλληνες πολίτες». Μ’ αυτή τη 

φράση, ο ακροδεξιός-νεοφιλελεύθερος Μηταράκης τύλιξε ιδεολογικά 
την επιχείρηση έξωσης χιλιάδων προσφύγων και ταυτόχρονα δικαίωσε 
τον ρατσιστικό εσμό που κινείται και πάλι σαν δηλητηριώδες φίδι σε 
όλη τη χώρα.

H απόφαση της κυβέρνησης και του υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου να προχωρήσει στην έξωση χιλιάδων προσφύγων που διέμεναν 
(τυπικά) μέχρι και την 1η Ιουνίου σε διάφορες δομές «φιλοξενίας» στην 
Ελλάδα παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Η μαζική έξωση των 
ανθρώπων από τα -έστω προσωρινά- σπίτια τους μπορεί υπό άλλες συν-
θήκες να λειτουργούσε και να γινόταν πιο εύκολα αποδεκτή. Ομως τώρα 
το γενικότερο πλαίσιο είναι πολύ «ζόρικο» για την κυβέρνηση και τους 
υπαλλήλους της στα διάφορα διοικητικά πόστα.

Τα γεγονότα δίνουν ήδη μια πρώτη εικόνα από μόνα τους. Σε πολλές 
περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, που αυτή τη στιγμή υφίστανται δομές 
«φιλοξενίας» προσφύγων, είχαμε «σκηνικά» αντίπαλων στρατοπέδων. 
Στο Κρανίδι, όπου το ξενοδοχείο με τους εκατοντάδες πρόσφυγες βρί-
σκεται ακόμα σε καραντίνα (ουσιαστικά οι άνθρωποι μένουν εγκλωβι-
σμένοι, χωρίς να έχουν πρόσβαση ακόμα και σε βασικά είδη υγιεινής ή 
τρόφιμα), οι κάτοικοι ζητούν επιτακτικά να κλείσει η δομή και να φύγουν 
οι ένοικοί της. Τα «επιχειρήματα» που ακούγονται δείχνουν κατά βάση 
δύο πράγματα: πρώτον, παντελή έλλειψη γνώσης γύρω από τα θέματα 
της δημόσιας υγείας, και δεύτερον (και κυριότερο) «αγωνία» για το ράλι 
που κάνει ο τουρισμός προκειμένου να προλάβει τη σεζόν και να κλείσει 
τη χασούρα των δύο μηνών του lockdown. 

Ως προς το πρώτο, δε θα πούμε κάτι πρωτότυπο. Οι πρόσφυγες δεν 
έφεραν τον κοροναϊό. Τους τον πήγαν. Και οι συνθήκες μαζικού συγ-
χρωτισμού δημιούργησαν μια εστία υπερμετάδοσης. Η ευθύνη είναι εξ 
ολοκλήρου της κυβέρνησης για τη διαχείριση που έκανε. Η δε καθολική 
καραντίνα της δομής, χωρίς παράλληλα να γίνονται τεστ και χωρίς να 
υπάρχουν οι πραγματικές συνθήκες απομόνωσης και τήρησης των μέ-
τρων ατομικής υγιεινής, είναι στην πραγματικότητα μια τρύπα στο νερό.

Ως προς το δεύτερο, οφείλουμε να θυμίσουμε πως τον τουρισμό δεν 
τον κρατάει «πίσω» η δομή φιλοξενίας, ούτε η πιθανή μελλοντική άρση 
της καραντίνας της. Τον κρατάει πίσω η άθλια οικονομική κατάσταση 
στην οποία έχουν φτάσει οι περισσότεροι εργαζόμενοι (ειδικά με τα νέα 
εργασιακά δεδομένα στην εποχή του κοροναϊού) και η κρατική πολιτική 
που στηρίζει τους λίγους κι εκλεκτούς ενώ αδιαφορεί πλήρως για τους 
ανθρώπους που προσπαθούν να ζήσουν από τα εποχικά επαγγέλματα. 
Ομως, όταν αρχίζει να έρπει ο ρατσισμός, εκτοπίζει ακόμα και την κοινή 
λογική.

Τα ίδια, λίγο παραλλαγμένα, συμβαίνουν εκτός από το Κρανίδι  και σε 
άλλες περιοχές. Με αφορμή τις εξώσεις των προσφύγων είδαμε κινη-
τοποιήσεις σε Θήβα και Σέρρες. Συνολικά, πρόκειται να βγουν από τις 
εστίες τους περίπου 11.000 πρόσφυγες (όπως έχουν βγει στη δημοσιό-
τητα οι αριθμοί μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές). Ειδική 
περίπτωση αποτέλεσε η αντίδραση των κατοίκων στη Μαλακάσα, που 
εναντιώθηκαν στις δομές «φιλοξενίας», καθώς πλέον η περιοχή έχει συ-
νολικά περισσότερους από 3.000 πρόσφυγες. 

Η κυβέρνηση έχει αρχίσει ήδη να υλοποιεί το σχέδιό της για «σκούπα» 
στους πρόσφυγες, ξεκινώντας με τη μαζική εκκένωση από τις εστίες 
τους και συνεχίζοντας στις κάθε λογής παραβιάσεις των διαδικασιών 
εξέτασης αιτημάτων ασύλου, που γίνονται πλέον πετσοκομμένες και με 
καταφανή παραβίαση των διεθνών συμβάσεων (τα αποτελέσματα θα 
αρχίσουν να φαίνονται σιγά σιγά με το σταδιακό άνοιγμα των υπηρε-
σιών ασύλου). Παράλληλα, φροντίζει πολύ επιμελώς να περιβάλει τους 
ανθρώπους αυτούς με έναν μανδύα μιάσματος για την κοινωνία, τόσο 
από την άποψη της υγείας (εδώ πλέον μιλάμε για ανοιχτό φασισμό) όσο 
και από την άποψη της οικονομίας.

Ομως ας είμαστε ειλικρινείς. Οσοι, με τις υπάρχουσες συνθήκες, με τη 
γνώση που έχει σωρευτεί, με την υπάρχουσα εμπειρία των προηγούμενων 
καιρών, με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αποφασίζουν να 
στοχοποιήσουν τους πρόσφυγες για τα «κακά της μοίρας τους» έχουν πά-
ρει (κι ας μην το πιστεύουν) μια ρότα επικίνδυνη. Οσοι αποφασίζουν ότι 
για όλα φταίνε οι «άλλοι», οι οποίοι (όλως περιέργως!) είναι «αλλοδαποί», 
για τη χειροτέρευση της οικονομικής τους θέσης, για το μαρασμό του 
τοπικού τουρισμού, για τον κοροναϊό, για… για… για…, έχουν μετατραπεί 
σε πιόνια της κυβερνητικής πολιτικής. Αποτελούν το ιδανικό κοινό για να 
βγάζουν τα λογύδριά τους οι κάθε λογής Μηταράκηδες και Βελόπουλοι, 
μαζί με τα «γαλάζια παιδιά» που όρισαν ως διοικητές των δομών και που 
περιμένουν πως και πως να επιδείξουν «έργο» το προσεχές διάστημα.

Ολα αυτά δεν ήρθαν ουρανοκατέβατα. Είναι στην πραγματικότητα τα 
κοινωνικά αποτελέσματα μιας χώρας που η αμορφωσιά και η θρησκο-
ληψία είναι οι κυρίαρχοι πνευματικοί καθοδηγητές της. Γι’ αυτό και όσο 
παραμένει έτσι η κατάσταση, θα βλέπουμε εικόνες όπως ανήλικα παιδιά 
να εναντιώνονται στους πρόσφυγες, ηλικιωμένους να διώχνονται από τις 
εστίες τους, κατοίκους να «δείχνουν» με το δάχτυλο τους «ξένους» που 
τους φέρνουν το «κακό», πρόσφυγες που δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη 
στη χώρα που έφτασαν και που κατά τ’ άλλα ανήκει στην «ευρωπαϊκή» 
οικογένεια που υποτίθεται ότι θα τους προστατεύσει. Βρισκόμαστε σε 
μια περίοδο που πρέπει πλέον όλοι ν’ αποφασίσουμε από ποια πλευρά 
είμαστε. Χωρίς παρενθέσεις, σκοτεινά σημεία και ενστάσεις.

Nομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ «για την αναβάθ-
μιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτι-

κού τομέα» ψηφίστηκε στην Oλομέλεια της 
Bουλής, την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη. Πί-
σω από τις βαρύγδουπες φράσεις κρύβεται η 
δυσάρεστη πραγματικότητα που βιώνουν όχι 
μόνο οι φτωχοί αλλά και οι πλούσιοι αγρότες. 
Καμία από τις διατάξεις που ψηφίστηκαν δεν 
είναι προς όφελος συνολικά της αγροτιάς. 

Διατηρούνται διατάξεις για τα ληγμένα 
γεωργικά και κτηνοτροφικά φάρμακα, που 
επιτρέπουν στους εισαγωγείς και εμπόρους 
των φαρμάκων να συνεχίζουν να διοχετεύ-
ουν στην αγορά ληγμένα φάρμακα βγάζο-
ντας τεράστια κέρδη. Η χρήση -και μάλιστα 
αλόγιστη- αυτών των επικίνδυνων φαρμάκων 
έχει τεράστιες επιπτώσεις στη γεωργική και 
κτηνοτροφική παραγωγή. Και τίθεται ευθέως 
ζήτημα καταλληλότητας για χρήση από τον 
άνθρωπο των παραγόμενων γεωργικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων, μεταποιημένων 
ή μη.

Την ιστορία με τη φοβερά μεγάλη μείωση 
των προστίμων για την κυκλοφορία ληγμένων 
γεωργικών και κτηνοτροφικών φαρμάκων την 
ξεκίνησε η κυβέρνηση Τσίπρα. Συγκεκριμένα, 
οι υπουργοί του Δραγασάκης, Πιτσιόρλας, 
Αραχωβίτης και Κόκκαλης υπέγραψαν στις 15 
Φλεβάρη του 2019 Κοινή Απόφαση, η οποία 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 778Β/6.3.2019. Ο τίτ-
λος αυτής της κατάπτυστης απόφασης ήταν 
«Αναπροσαρμογή του ύψους των επιβαλλό-
μενων προστίμων για παράβαση του νόμου 
4036 του 2012». Ο τίτλος ήταν παραπειστικός, 
γιατί με την απόφαση μειώθηκαν δραστικά 
τα προβλεπόμενα από το νόμο 4036/2012 
πρόστιμα. 

Δεν αφήσαμε τότε να περάσει στο ντού-
κου η κατάπτυστη απόφαση του συριζαίικου 
κουαρτέτου. Αντιδράσαμε με το άρθρο: 
«Μείωσαν δραστικά τα πρόστιμα στους 
εμπόρους και εισαγωγείς φυτοπροστατευ-
τικών προϊόντων ακόμα και ληγμένων - Δεν 
έχουν ιερό και όσιο οι συριζαίοι δούλοι των 
καπιταλιστών» (http://www.eksegersi.gr/
issue/999/Αγροτικά/32633.Δεν-έχουν-ιερό-
και-όσιο-οι-συριζαίοι-δούλοι-των). Από το 
άρθρο αυτό αναδημοσιεύουμε ένα εκτενές 
απόσπασμα, καθώς είναι εξαιρετικά επίκαι-
ρο μετά απ΄αυτά που ψήφισε η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη:

«Παράγραφος 3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ. 
Μειώνεται δραστικά το πρόστιμο για τη δια-
κίνηση ληγμένων φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του 
νόμου 4036/2012 προβλεπόταν πρόστιμο από 
1.000 έως 30.000 ευρώ, το οποίο μειώνεται 
σε 150 έως 10.000 ευρώ!

Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του νόμου 
4036 προέβλεπε: “6. Οποιος εισάγει, χρησι-
μοποιεί για επαγγελματική χρήση, διακινεί, 
διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έστω και 
δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει φυτοπρο-
στατευτικά προϊόντα πέραν της ημερομηνίας 
λήξης που αναγράφεται ή προκύπτει από τη 
συσκευασία ή την ετικέτα, τιμωρείται με πρό-
στιμο από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες 
(30.000) ευρώ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊ-
όντα του προηγούμενου εδαφίου δεσμεύονται 
και καταστρέφονται, με δαπάνη που βαρύνει 
αποκλειστικά τον υπεύθυνο για την παράβα-
ση“. 

Το μέγεθος του προβλεπόμενου προστίμου 
καταδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα 
με τη διακίνηση και εμπορία ληγμένων φυτο-
προστατευτικών προϊόντων. Η απάντηση του 
ΣΥΡΙΖΑ ήταν να μειώσει αυτά τα πρόστιμα, πα-
ρά τη σοβαρότητα του προβλήματος για τους 
αγρότες και τη δημόσια υγεία. Περιττεύει να 
πούμε ότι οι καπιταλιστές άνοιξαν σαμπάνια, 
αφού τώρα θα μπορούν ελεύθερα να διακι-
νούν τα ληγμένα, χωρίς ν’ ανησυχούν για το 
πρόστιμο.

Παράγραφος 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ. 

Μειώνονται δραστικά τα πρόστιμα για πο-
λύ σοβαρές παραβάσεις που αφορούν τη 
διακίνηση προϊόντων με υπολείμματα φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων πάνω από τα 
επιτρεπτά όρια.

Τα πρόστιμα αυτά προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 
4036/2012, η οποία έχει ως εξής: “1. Σε όποι-
ον παράγει, εισάγει ή εξάγει φυτικά προϊόντα 
ή προϊόντα πρώτης μεταποίησης που φέρουν 
υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων υψηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά 
όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, επιβάλλεται 
πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χι-
λιάδες (50.000) ευρώ και τα φυτικά προϊόντα 
δεσμεύονται. Οι προκαλούμενες δαπάνες 
βαρύνουν τον υπεύθυνο για την παράβαση. 
Επόμενη διάθεση στην αγορά παρτίδας φυτι-
κών προϊόντων ιδίας προέλευσης επιτρέπεται 
μόνο εφόσον προηγηθεί έλεγχος υπολειμμά-
των από την Αρμόδια Αρχή και διαπιστωθεί ότι 
τα υπολείμματα δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα 
επιτρεπτά όρια όπως αυτά ορίζονται στον Κα-
νονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005. Αν διατεθούν 
προϊόντα στην αγορά πριν προηγηθεί επανα-
ληπτικός έλεγχος υπολειμμάτων επιβάλλεται 
πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εξήντα χιλιά-
δες (60.000) ευρώ“.

Η πρόβλεψη για πρόστιμα που φτάνουν 
ακόμα και τα 50.000 ευρώ δείχνει τη σοβαρό-
τητα της παράβασης. Κι έρχονται οι συριζαίοι 
και ανερυθρίαστα μειώνουν το πρόστιμο στο 
πεντακοσάρικο ως ελάχιστο και στα 10.000 
ευρώ μέγιστο (πέντε φορές χαμηλότερο απ’ 
αυτό που προβλεπόταν ως τώρα)! Η δεύτερη 
περίπτωση της ίδιας παραγράφου προέβλε-
πε πρόστιμο από 1.000 έως 60.000 ευρώ 
για ν’ αποτρέψει τη διάθεση προϊόντων πριν 
πραγματοποιηθεί επαναληπτικός έλεγχος. Οι 
κύριοι αυτοί μειώνουν και αυτό το πρόστιμο σε 
500 ευρώ ελάχιστο μέχρι 20.000 ευρώ μέ-
γιστο (τρεις φορές χαμηλότερο απ’ αυτό που 
προβλεπόταν ως τώρα)!

Είναι σαν να κλείνουν το μάτι στους καπιτα-
λιστές να διακινούν προϊόντα με υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων χωρίς να φοβούνται τα πρό-
στιμα, τα οποία στην πράξη θα είναι γελοία. 
Αν υπήρχε μια πιθανότητα, η απειλή υψηλών 
προστίμων να λειτουργήσει αποτρεπτικά, κα-
θιστώντας τους καπιταλιστές προσεκτικούς, 
οι συριζαίοι φροντίζουν να την εξαφανίσουν».

Πώς αντέδρασε ο Βορίδης με το νομο-
σχέδιό του, όσον αφορά το νόμο 4036/2012 
που τον κατακρεούργησε το κουαρτέτο του 
ΣΥΡΙΖΑ με την Κοινή Απόφασή του;

Καταρχάς, με το 6ο άρθρο του νομοσχε-
δίου δεν ακούμπησε την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση του συριζαίικου κουαρτέτου. Εκα-
νε στο νόμο 4036 μια προσθήκη (στο άρθρο 
13) επουσιώδους σημασίας, ενώ θα έπρεπε να 
καταργήσει την κατάπτυστη ΚΥΑ.

Δεύτερο, με το 14ο άρθρο τροποποίησε 
-επουσιωδώς πάλι- μερικές διατάξεις του νό-
μου 2538/1997, που τροποποιούσε τη νομοθε-
σία για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμα-
κα. Οχι μόνο δεν ακούμπησε την κατάπτυστη 
ΚΥΑ, αλλά εισήγαγε παραπλήσια διάταξη με 
αυτήν της ΚΥΑ για τα ληγμένα κτηνιατρικά 
φάρμακα. Παραθέτουμε την παράγραφο 7 
του άρθρο 14 του νομοσχεδίου:

«7. Σε κάθε αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή 
κτηνίατρο ή φαρμακοποιό ή άλλο επιτηδευ-
ματία ο οποίος εισάγει, αποθηκεύει ή διαθέτει 
με οποιονδήποτε τρόπο κτηνιατρικά φαρμα-
κευτικά προϊόντα χωρίς την άδεια κυκλοφορί-
ας που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία 
ή μετά τη λήξη ή ανάκληση αυτής ή μετά την 
ημερομηνία λήξης των παραπάνω προϊόντων, 
κατά παράβαση των διατάξεων και κανόνων 
καλής φύλαξης και διάθεσης, επιβάλλεται διοι-
κητικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) 
έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ» (η έμφαση 

δική μας).
Θυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο 

4036/2012, το πρόστιμο για τα ληγμένα φάρ-
μακα κινούνταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ 
και η ΚΥΑ του ΣΥΡΙΖΑ το είχε κατεβάσει με-
ταξύ 150 και 10.000 ευρώ.

Οι διατάξεις που εισήγαγε ο Βορίδης για 
τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ είναι μια από τα 
ίδια και το πάρτι με τις ελληνοποιήσεις συ-
νεχίζεται, γιατί τον έρωτά τους για την περι-
βόητη ιδιωτική πρωτοβουλία ο Βορίδης και η 
κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν τον κρύβουν.

Οι αγρότες υποφέρουν διαχρονικά, όχι 
μόνο από την ασκούμενη αντιαγροτική πολι-
τική από τις κυβερνήσεις όλων των χρωμάτων 
και την Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά και από το 
πολύ σοβαρό πρόβλημα, ότι δεν πληρώνο-
νται με την παράδοση της παραγωγής τους 
στους εμπόρους και εξαγωγείς αγροτικών 
προϊόντων. Οι τελευταίοι εφαρμόζουν την 
τακτική είτε των ανοικτών λογαριασμών εί-
τε των μεταχρονολογημένων επιταγών, που 
πολλές φορές είναι και ακάλυπτες. Γι΄αυτό 
το πολύ σπουδαίο ζήτημα ο Βορίδης, παρά το 
γεγονός ότι είχε εμπλακεί στο πρόβλημα με 
μια εκπρόθεσμη (ν)τροπολογία, δεν εισήγαγε 
την παραμικρή διάταξη για να μπει τέλος σ’ 
αυτό το βάσανο των αγροτών (περισσότερα 
στο http://www.eksegersi.gr/Επικαιρότη-
τα/34727.Ξεσαλωμένοι-χοντρέμποροι-απελ-
πισμένοι-αγρότες).

Ολες ανεξαίρετα οι κυβερνήσεις κου-
νάνε τη σημαία ότι ενδιαφέρονται για τη 
χρήση υγιεινών και φτηνών εφοδίων στη 
γεωργική παραγωγή (λιπασμάτων κτλ.). Την 
ίδια στιγμή, όμως, είχαν νομοθετήσει να 
χρησιμοποιούνται αστικά και βιομηχανικά 
απόβλητα για την παραγωγή λιπασμάτων. 
Για να χρυσώσουν το χάπι, είχαν εκδώσει 
δύο υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες 
γινόταν υποτίθεται κάποιος έλεγχος. Εγρα-
φε η σχετική διάταξη του νόμου 1565/1985: 
«εε) Αν το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες από 
αστικά ή βιομηχανικά απόβλητα, η διαχείρι-
ση των οποίων πρέπει να είναι σύμφωνη με 
τις αριθ. 80568/4225/22.3.1991 (Β΄641) και 
114218/31.10.1997 (Β΄ 1016) υπουργικές αποφά-
σεις, να αναγράφεται η ένδειξη: “Το προϊόν 
περιέχει πρώτες ύλες από αστικά ή βιομηχανι-
κά απόβλητα, η διαχείριση των οποίων γίνεται 
σύμφωνα με τις αριθ. 80568/4225/22.3.1991 
(Β΄ 641) και 114218/31.10.1997 (Β΄ 1016) υπουρ-
γικές αποφάσεις, όπως κάθε φορά ισχύουν“».

Ερχεται τώρα ο Βορίδης και με την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 3 του νομοσχεδίου του 
καταργεί την αναφορά στις δύο υπουργικές 
αποφάσεις: «1. Το στοιχείο εε΄ της υποπερ. 
α΄ της περ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 
1565/1985 (Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής: εε) 
Αν το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες από αστι-
κά ή βιομηχανικά απόβλητα να αναγράφεται η 
ένδειξη: “Το προϊόν περιέχει πρώτες ύλες από 
αστικά ή βιομηχανικά απόβλητα“». Βλέπετε τι 
θαύματα κάνει ο έρωτας για την «ιδιωτική 
πρωτοβουλία» και το κεφάλαιο.

ΥΓ. Ο Βορίδης, με το άρθρο 18 του νομο-
σχεδίου, ικανοποίησε και αιτήματα που είχαν 
θέσει ο πρόεδρος και το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ με 
ομόφωνη απόφαση. Ετσι, οι αυξήσεις των 
εισφορών των μελών του ΓΕΩΤΕΕ δεν απο-
φασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των 
Αντιπροσώπων αλλά από το ΔΣ. Οι αυξήσεις 
των οδοιπορικών για τα μέλη του ΔΣ και των 
άλλων οργάνων του ΓΕΩΤΕΕ θα αποφασί-
ζονται με Κοινή Απόφαση των υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, όχι 
όμως με εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης 
των Αντιπροσώπων του ΓΕΩΤΕΕ, αλλά με 
εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου 
του ΓΕΩΤΕΕ. Αυτή η προσφορά του Βορίδη 
βάρυνε, όπως ήταν φυσικό, στη διατύπωση 
θετικής γνώμης γα το νομοσχέδιο από τον 
πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ.

Γεράσιμος Λιόντος

Ανοχύρωτη ήταν και παραμένει έναντι 
του κοροναϊού η Ελλάδα

Στις μπαρμπουτιέρες μιλούν για «ρέ-
ντα» και για «γκίνια». Οι τζογαδόροι 

λατρεύουν τη θεά τύχη, έχουν γούρια, 
έχουν «διαίσθηση», αλλά ποτέ δε δια-
νοήθηκαν να αποδώσουν τη «ρέντα» 
στην ικανότητά τους και τη «γκίνια» στην 
ανικανότητά τους (ή στην ικανότητα των 
αντιπάλων). Αυτοί που έπαιξαν στα ζά-
ρια τη δημόσια υγεία, ο Μητσοτάκης ως 
πρωθυπουργός και ο Τσιόδρας ως επικε-
φαλής μιας επιτροπής λοιμωξιολόγων 
και κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουν το 
θράσος να κοκορεύονται, ότι χάρη στη 
σοφία των μεν και στην πολιτική διορα-
τικότητα και αποφασιστικότητα του δε, 
κατάφεραν η Ελλάδα να είναι ανάμεσα 
στις χώρες με τα λιγότερα κρούσματα και 
τους λιγότερους θανάτους αναλογικά με 
τον πληθυσμό.

Για τα κρούσματα δεν πρέπει να γίνεται 
καμιά συζήτηση, γιατί απλούστατα στη 
χώρα μας έγιναν ελάχιστα τεστ. Μολονό-
τι τελευταία άρχισαν να φουσκώνουν τα 
νούμερα και πάλι η Ελλάδα είναι «πάτος» 
στα τεστ. Κι ως γνωστόν, ο αριθμός των 
κρουσμάτων είναι άμεσα συνυφασμένος 
με την ευρύτητα του τέστινγκ. Ο αριθμός 
των θανάτων, όμως, είναι όντως χαμηλός 
στη χώρα μας. 

Ομως, τον ίδιο, ελαφρώς μεγαλύτερο 
ή χαμηλότερο αριθμό θανάτων (ανά εκα-
τομμύριο πληθυσμού) έχουν μια σειρά 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αλβα-
νία, η Βουλγαρία, η Λιθουανία, η Κύπρος, 
το Κόσοβο, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθου-
ανία και άλλες (αναλυτικά στατιστικά 
στοιχεία στο https://www.statista.com/
statistics/1104709/coronavirus-deaths-
worldwide-per-million-inhabitants/). Για-
τί ο Τσιόδρας, στην τελευταία αυτοαγιο-
γραφική ομιλία του, στις 26 Μάη, έκανε 
σύγκριση με τους θανάτους στο Βέλγιο, 
την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
την Ιταλία και όχι με τις χώρες με χαμηλό 
αριθμό θανάτων; Η απάντηση είναι ευνό-
ητη: γιατί δε θέλει σε καμιά περίπτωση να 
πάει στην ουσία της συζήτησης.

Ολες οι χώρες πήραν λίγο-πολύ τα 
ίδια μέτρα. Οι περισσότερες τα πήραν 
ταυτόχρονα. Τα αποτελέσματα, όμως, 
ήταν διαφορετικά. Ξέρετε γιατί; Γιατί 
ήταν άλλη η διασπορά του ιού σε κάθε 
χώρα, προτού παρθούν τα μέτρα καρα-
ντίνας και εφαρμοστεί το lockdown. Για 
παράδειγμα, το Βέλγιο, με πληθυσμό ίσο 
περίπου μ' αυτόν της Ελλάδας, έχει το 
θλιβερό ρεκόρ στους θανάτους (832 ανά 
εκατομμύριο πληθυσμού και συνολικά 
9.505 θανάτους). Κι όμως, το Βέλγιο επέ-
βαλε lockdown τρεις μέρες πριν από την 
Ελλάδα. Απλά, όταν το Βέλγιο επέβαλε 
lockdown ήταν πολύ αργά, γιατί υπήρχε 
ήδη πολύ μεγάλη διασπορά του ιού, ενώ 
για την Ελλάδα ήταν σχετικά έγκαιρα, 
γιατί η διασπορά του ιού ήταν μικρή. Το 
ίδιο ισχύει για την Αλβανία, τη Βουλγα-
ρία και άλλες χώρες που έχουν χαμηλό 
ποσοστό θανάτων, αντίστοιχο μ' αυτό της 
Ελλάδας.

Το πιθανότερο είναι ότι αυτά θα εξη-
γηθούν κάποια στιγμή με μελέτες που 
θα γίνουν και θα δείξουν πώς έγινε η δι-
ασπορά του ιού από εστία σε εστία, από 
χώρα σε χώρα (ήδη υπάρχουν κάποιες 
πρώτες μελέτες). Γιατί ο κοροναϊός δεν 
ταξιδεύει κατά σμήνη, όπως οι ακρίδες. 
Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. 
Πρέπει, λοιπόν, να δει κάποιος ποια ήταν 
η επικοινωνία με την Κίνα (αρχική εστία 
διασποράς) και μετά η επικοινωνία των 

επόμενων εστιών διασποράς μεταξύ τους 
και με άλλες χώρες. Να σταματήσουν, 
λοιπόν, ο Τσιόδρας με τον Μητσοτάκη 
να μας παρουσιάζουν το ΤΥΧΑΙΟ ως 
αποτέλεσμα της σοφίας τους και της 
ταχύτητας με την οποία αντέδρασαν.

Αμεριμνησία
Εχουμε ξαναναφερθεί στο χοντρό ψέ-

μα που ξεστόμισε ο Τσιόδρας, ότι τάχα 
«στις αρχές Ιανουαρίου έγινε η πρώτη 
αναφορά για τον ιό στην συνάντηση των 
επιστημόνων του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας και μάλιστα, όταν ανα-
φερθήκαμε στο νέο ιό σαν μια πιθανή 
σημαντική απειλή, αντιμετωπίσαμε κά-
ποια σκληρή κριτική, γιατί πράγματι τα 
έως τότε λίγα δεδομένα δεν αρκούσαν 
για να τεκμηριωθεί μία σοβαρή για τον 
κόσμο απειλή». Το ίδιο ψέμα είπε και ο 
Μητσοτάκης στη Ζαχαρέα: «Από τον Ια-
νουάριο παρακολουθούσαμε την εξέλιξη 
του κορονοϊού στην Κίνα, και στις πρώτες 
επικοινωνίες που είχα με τον Σωτήρη ήταν 
απολύτως βέβαιος ότι αυτή η υπόθεση θα 

εξελισσόταν σε πανδημία».
Θυμίσαμε ότι στις 31 Γενάρη, ο Κικίλιας 

και ο Αρκουμανέας του ΕΟΔΥ (πουθενά 
Τσιόδρας) επισκέφτηκαν τον Μητσοτάκη 
στο Μαξίμου και βγαίνοντας διαβεβαίω-
σαν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, 
γιατί «είναι μια λοίμωξη με χαμηλή με-
ταδοτικότητα, με μέτρια θνητότητα, σαν 
μια βαριά γρίπη. Αρα και να έρθει κάποια 
στιγμή στη χώρα μας δεν χρειάζεται να 
υπάρχει πανικός ή κάποια ανησυχία». Ο 
Κικίλιας μάλιστα επικαλέστηκε και τους 
«ειδικούς λοιμωξιολόγους» (τον Τσιόδρα, 
δηλαδή).

Πάμε και στον ίδιο τον Τσιόδρα. Στις 21 
Γενάρη εμφανίστηκε στο δελτίο ειδήσε-
ων της ΕΡΤ (https://www.youtube.com/
watch?v=_DPR5Absjgw&feature=youtu.
be), ως εκπρόσωπος του ΕΟΔΥ, και χαρα-
κτήρισε «υπερβολικά», μέτρα όπως αυτά 
της Βόρειας Κορέας (απαγόρευση πτή-
σεων). Μίλησε για τη χαμηλή θνητότητα 
του νέου κοροναϊού και είπε ότι επαγρύ-
πνηση πρέπει να υπάρχει μόνο για όσους 

έχουν ταξιδέψει στη Γουχάν. Ελεγε: «Η 
μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο εί-
ναι περιορισμένη προς το παρόν και δεν 
είναι αυτό που εμείς οι επιστήμονες ονο-
μάζουμε διαδοχική και συνεχιζόμενη»!

Στις 23 Γενάρη, ο Τσιόδρας εμφανίστη-
κε (από τα γραφεία του ΕΟΔΥ) στο πρωι-
νάδικο του ΟΡΕΝ (https://www.youtube.
com/watch?v=O8HpeTTzEe8&feature=y
outu.be), σε μια εμφανώς στημένη συνέ-
ντευξη και μιλούσε για τη γρίπη! Κι αφού 
είπε για τη γρίπη, στο τέλος τον ρώτησαν 
και για τον νέο κοροναϊό και ξεκίνησε μι-
λώντας για τη χαμηλότερη θνητότητα σε 
σχέση με τους SARS και MERS, για να 
καταλήξει ότι «ο κίνδυνος είναι χαμηλός 
προς μέτριος να δούμε ένα κρούσμα στην 
Ελλάδα» (!) και πως πρέπει να προσέχουν 
την ατομική υγιεινή τους όσοι ταξιδεύουν 
στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας (να εξα-
κολουθήσουν να ταξιδεύουν, πάντως)!

Στο ίδιο «μοτίβο» συνέχισαν και όλο 
τον Φλεβάρη. Ακόμα και όταν στην 
Ιταλία η CoviD-19 είχε αρχίσει να κάνει 

θραύση. Στοιχεία για τη δράση τους 
εκείνη την περίοδο είχαμε παραθέσει 
σε άρθρο μας με τίτλο «Καπιταλιστές και 
αστικές κυβερνήσεις: Να σταματήσουν 
να μας κουνούν το δάχτυλο οι εγκλημα-
τίες», που δημοσιεύτηκε στις 28 Μάρτη 
(http://www.eksegersi.gr/issue/1045/
Υγεία/35267.Να-σταματήσουν-να-μας-
κουνούν-το-δάχτυλο-οι). Ο χώρος δεν 
επιτρέπει να τα επαναλάβουμε.

«Χέστηκαν»
Εχει γραφτεί κατά κόρον στον αστικό 

Τύπο ότι εκείνος που τους ταρακούνησε 
ήταν ο Μόσιαλος, που κάλεσαν κατεπει-
γόντως από τη Βρετανία (στη συνέχεια 
τον ξαπόστειλαν, για να βγάλουν μπρο-
στά τον Τσιόδρα). Είτε ήταν ο Μόσιαλος 
είτε ήταν ο Τσιόδρας ή κάποιος άλλος 
«ενσωματωμένος» λοιμωξιολόγος, ση-
μασία έχει πως όταν αποφάσισαν ν' αρ-
χίσουν να παίρνουν μέτρα lockdown, το 
ίδιο έκαναν όλες οι αστικές κυβερνήσεις 
στην Ευρώπη.

Η απόφασή τους δεν ήταν αποτέλεσμα 
σχεδίου (όπως ισχυρίζονται), αλλά αποτέ-
λεσμα φόβου. Κυριολεκτικά «χέστηκαν» 
όταν είδαν ότι στην Ιταλία είχε καταρρεύ-
σει το εθνικό σύστημα υγείας και ο θάνα-
τος θέριζε ολόκληρες περιοχές. Ηξεραν 
ότι το ΕΣΥ είναι σε χειρότερη κατάσταση 
από το ιταλικό σύστημα. Οταν αποφάσι-
σαν το lockdown δεν είχαν καμιά εικόνα 
για τη διασπορά του ιού στη χώρα μας. 
Οπως γράψαμε, έτρεχαν συνεχώς πίσω 
από τον ιό. Κι αυτό γιατί δεν είχαν φροντί-
σει να αποκτήσει η χώρα έναν στοιχειώδη 
μηχανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης, 
βασισμένο στο μαζικό τέστινγκ (γρά-
φουμε αναλυτικότερα στη σελίδα 4). Κι 
επειδή δεν είχαν εικόνα για τη διασπορά 
του ιού, κατέφυγαν στο μοναδικό μέτρο 
που θα μπορούσε να σταματήσει την πα-
ραπέρα διάδοση: το «μένουμε σπίτι». Ο 
ελληνικός λαός, διαπνεόμενος από τον 
ίδιο φόβο και ξέροντας πόσο γυμνό είναι 
το σύστημα, τήρησε την καραντίνα. Ευτυ-
χώς γι' αυτόν (τον ελληνικό λαό), η πριν το 
lockdown διασπορά ήταν χαμηλή και έτσι 
οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, 
που δεν τις έκλεισαν, δεν έγιναν εστίες 
υπερμετάδοσης του ιού.

Το γεγονός ότι δεν είχαν καμιά εικόνα 
για την πραγματική διάδοση του ιού, ούτε 
και κατά την κορύφωση της πανδημίας, 
φάνηκε από τον τρόμο τους μπροστά σε 
ενδεχόμενη αναζωπύρωση όταν -για 
οικονομικούς λόγους- αποφάσισαν την 
άρση του lockdown. Ετρεμαν τι θα γίνει 
με το συγχρωτισμό των νεολαίων στις 
πλατείες. Και βγήκε μετά ο Τσιόδρας 
να πει ότι δεν έγινε τίποτα, γιατί είχαμε 
ρίξει το Ro πολύ χαμηλά! Καρφώθηκε 
χωρίς να το καταλάβει. Ο ίδιος έλεγε 
ότι τα σχολεία πρέπει ν' ανοίξουν για ν' 
αρχίσει να αναπτύσσεται ανοσία αγέλης 
ξεκινώντας από τα παιδιά (το πήρε πίσω 
όταν του την έπεσε ο Μαγιορκίνης). Για 
ν' αναπτυχθεί ανοσία στα παιδιά, όμως, 
θα πρέπει να κυκλοφορεί μαζικά ο ιός. 
Αρα, και όταν αποφάσιζαν τη βαθμιαία 
άρση του lockdown, μαύρα μεσάνυχτα 
είχαν, όπως και όταν αποφάσιζαν την 
επιβολή του. 

ΥΓ. Πέρα από το βασικό τυχαίο πα-
ράγοντα, που ήταν η σχετικά μικρή δι-
ασπορά του ιού στη χώρα μας όταν σε 
όλη την Ευρώπη άρχισε να επιβάλλεται 
lockdown, οι Μητσοτάκης και Τσιόδρας 
διευκολύνθηκαν να παρουσιάσουν το 
τυχαίο ως αποτέλεσμα σχεδίου, από 
την πλήρη ασυλία που τους πρόσφερε 
η αστική αντιπολίτευση (και όχι μόνο). 
Δεν αναφερόμαστε μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ, 
ο οποίος -διά του Ξανθού- εξακολουθεί 
να υμνεί τον Τσιόδρα, αλλά και στον Πε-
ρισσό, που δεν ψέλλισε κουβέντα για τη 
διαχείριση του υγειονομικού κινδύνου. Σ' 
αυτό θα επανέλθουμε.

Εκεί που η Ελλάδα θύμιζε νησί των μακάρων και η επικαι-
ρότητα καταλαμβανόταν από τη συζήτηση για το πότε θα 

επιτραπούν τα μπλιμπλίκια στα μπιτσόμπαρα, μια πτήση από 
τη Ντόχα του Κατάρ ήρθε να σκορπίσει και πάλι ανησυχία: 
δώδεκα επιβάτες βρέθηκαν θετικοί στον κοροναϊό.

Η προέλευση των επιβατών κάθε άλλο παρά αδιάφορη εί-
ναι. Εννέα προέρχονταν από την πόλη Γκουχράτ του Πακιστάν, 
μετανάστες με άδεια διαμονής στην Ελλάδα, δύο Ελληνες 
από την Αυστραλία και ένας Ιάπωνας, μέλος ελληνοϊαπωνικής 
οικογένειας.

Κόλλησαν τον ιό ο καθένας στον τόπο προέλευσής του, δη-
λαδή προέρχονται από τρεις διαφορετικές ζώνες διασποράς 
του κοροναϊού; Εφυγαν υγιείς από τις χώρες τους και κόλ-
λησαν τον ιό κατά την παραμονή τους στο αεροδρόμιο της 
Ντόχα; Ηταν μόνον ένας φορέας του ιού και τον μετέφερε 
και στους υπόλοιπους μέσα στο αεροπλάνο;

Απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα δεν πρόκειται να πάρου-
με. Το πιθανότερο είναι να μην μπορούν να δοθούν. Ομως, 
το «τυχαίο» περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει την ύπαρ-
ξη κάποιων σοβαρών κινδύνων, οι οποίοι έχουν πεταχτεί στα 
σκουπίδια από την κυβέρνηση και από την επιτροπή των λοιμω-
ξιολόγων, η οποία έκανε μια ακόμα κωλοτούμπα προκειμένου 
να υπηρετήσει την κυβερνητική πολιτική.

Αν δε γινόταν τεστ σε όλους τους επιβάτες των πτήσεων 
που φτάνουν στην Ελλάδα, δε θα ανακαλύπτονταν τα συγκε-
κριμένα δώδεκα κρούσματα. Θα μας πει κάποιος, ότι μπορεί 
ανάμεσα στους επιβάτες να υπάρχουν και άλλοι που φέρουν 
τον κοροναϊό, αλλά σε πολύ πρώιμο στάδιο επώασης, που δεν 
μπόρεσε να το ανιχνεύσει το τεστ. Ναι, αλλά όλοι οι επιβά-
τες έχουν τεθεί σε καραντίνα και όσοι είχαν αρνητικό τεστ 
θα ξαναϋποβληθούν σε εφτά μέρες και μόνο αν και αυτό το 
δεύτερο τεστ είναι αρνητικό θα βγουν από την καραντίνα. Αυ-
τό προβλέπει το ισχύον πρωτόκολλο, όπως ανακοίνωσε και ο 
ΕΟΔΥ. Η εφαρμογή αυτού του αυστηρού πρωτοκόλλου, που 
υιοθετήθηκε μετά την αρχική αμεριμνησία, που οδήγησε σε 
περιστατικά όπως του εφοπλιστικού γόνου που σηκώθηκε και 
πήγε στην οικογενειακή βίλα στην Ικαρία, οδηγεί σε έναν υψη-
λό βαθμό ασφάλειας.

Αυτό το πρωτόκολλο, όμως, έχει ημερομηνία λήξης πολύ 
σύντομα. Μόλις ανοίξει ο τουρισμός. Το είπε ο Τσιόδρας, το 
είπε ο θεός (αυτοί οι δύο επικοινωνούν, άλλωστε). Οταν στις 
14 Μάη τον ρώτησαν αν κρίνει απαραίτητο να κάνουν τεστ οι 
τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα, άρχισε τον… εξάψαλ-
μο: «Νομίζω ότι το βασικότερο από όλα είναι η τήρηση των 
μέτρων υγιεινής, επαγρύπνηση για την υγεία μας μπροστά σε 
έναν άγνωστο, σιωπηλό και ύπουλο εχθρό, που μπορεί να τον 
ελέγξεις ας πούμε μια ή δυο μέρες πριν ταξιδέψεις, αλλά να 
τον επωάσεις και να τον εμφανίσεις ακριβώς την ώρα που τα-
ξιδεύεις. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, οποιαδήποτε συζήτηση για 

εργαστηριακό έλεγχο είναι λίγο δύσκολη και είναι πάρα πολύ 
δύσκολο να μπουν και σαφή κριτήρια. Αυτό που με σιγουριά 
ξέρουμε, είναι ότι όταν έχεις συμπτώματα και κάνεις τον έλεγ-
χο θα βρεις τον ιό και καμιά φορά, ελέγχοντας τις επαφές, θα 
τον βρεις και σε ανθρώπους που δεν έχουν συμπτώματα ή δεν 
έχουν εμφανίσει ακόμα συμπτώματα. Αρα, αρχίζει και συζητεί-
ται όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα για το χώρο των διεθνών 
ταξιδιών, η υποχρεωτική χρήση μάσκας»!

Πριν από δύο μέρες, στις 12 Μάη, ο ίδιος άνθρωπος έλεγε 
ότι η μετακίνηση τουριστών «θα περιλαμβάνει κανόνες που 
θα έχουν σχέση με τον εργαστηριακό έλεγχο. Ιδιαίτερα αν 
έχουμε έναν εργαστηριακό έλεγχο, να γίνει γρήγορα, ταχέως, 
και να εξασφαλίσει ότι ένας που ταξιδεύει δεν είναι φορέας 
της νόσου ή έχει περάσει την νόσο, αν υπάρχει ένα αξιόπιστο 
αντίσωμα. Αυτό είναι ένας κανόνας». 

Η Κομισιόν αποφάσισε να μην είναι το αρνητικό τεστ προϋ-
πόθεση για τους τουρίστες, η κυβέρνηση υιοθέτησε την από-
φαση της Κομισιόν, ο Τσιόδρας κλήθηκε να βγάλει το τεστ… 
άχρηστο μέτρο. Εμείς τι άλλο να πούμε; Μιλούν τα 12 κρού-
σματα που βρέθηκαν στην πτήση από τη Ντόχα χάρη στο τεστ 
που εξακολουθεί να γίνεται στους επιβάτες και το οποίο θα 
καταργηθεί μόλις ανοίξει ο τουρισμός.

Και κάτι ακόμα. Ποιος μας λέει ότι η διασπορά του ιού σ’ 
αυτούς τους δώδεκα επιβάτες που προέρχονταν από τρεις 
διαφορετικές χώρες δεν έγινε μέσα στο αεροπλάνο, όπου 
συναντήθηκαν όλοι μαζί; Εχουμε μιλήσει για το προκλητικό 
παράδοξο, να αραιώνουν τους επιβάτες στο πούλμαν που τους 
μεταφέρει στο αεροπλάνο ή στη φυσούνα, αλλά μέσα στο 
αεροπλάνο να στοιβάζονται ο ένας δίπλα στον άλλο, για να 
μη μείνουν κενές θέσεις. Ο Τσιόδρας το έχει δικαιολογήσει 
και αυτό: 

«Τα αεροπλάνα, όμως, δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς 
να έχουν ικανή πληρότητα και δεν συμφέρει και να λειτουργή-
σουν. Μάλιστα, μου έλεγε κάποιος φίλος σε ένα τηλέφωνο που 
είχα μαζί του τις προάλλες, ότι είχε περάσει μπροστά από το 
αεροδρόμιο, και ήταν τραγωδία, λέει, να βλέπεις όλα τα αερο-
πλάνα παρκαρισμένα και να μην κινούνται και πόσο οικονομικά 
δυσβάσταχτο είναι αυτό για έναν τέτοιο τεράστιο χώρο της οι-
κονομίας»! Για να καταλήξει: «Είναι όντως αντίφαση, έχει δίκιο 
ο αγαπητός δημοσιογράφος. Αλλά είναι το καλύτερο δυνατό 
που μπορείς να κάνεις ανά περίπτωση, απαντώ εγώ, και ας μην 
είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο»!

 Επαναλαμβάνουμε: τα δώδεκα κρούσματα σε μια μόνο 
πτήση, που βρέθηκαν χάρη στο τεστ, χτυπούν το καμπανάκι 
του κινδύνου. Η άμυνα απέναντι στην πανδημία, που οι ίδιοι 
λένε ότι δεν έληξε αλλά μπορεί να επανέλθει με νέα κύματα, 
ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, απαιτεί να γίνεται υποχρε-
ωτικά τεστ σε όποιον μπαίνει στη χώρα, για τουρισμό, για 
δουλειά, για διακοπές στην πατρίδα.

Τα καταργημένα πρωτόκολλα εκδικούνται

Νομοσχέδιο για τον αγροτικό τομέα που, εκτός των άλλων, βάζει 
σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία
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Οταν τα πρόθυμα παπαγαλάκια 
έκαναν σημαία τις «υποχωρή-

σεις» (τρεις όλες κι όλες τον αριθμό)  
Κεραμέως στο πολυνομοσχέδιο, η 
οποία δήθεν έτεινε ευήκοον ους στις 
αντιδράσεις και επισημάνσεις των 
συμμετεχόντων στη «διαβούλευση», 
γράφαμε ότι ακόμη και γι’ αυτές τις 
ελαχιστότατες υπαναχωρήσεις, πρέ-
πει να κρατάμε μικρό καλάθι.

Η κατάθεση του πολυνομοσχέδιου 
στη Βουλή δικαίωσε αυτήν μας την 
παρατήρηση. Εκείνο, στο οποίο έκανε 
πίσω η υπουργός Παιδείας, ήταν τελικά 
μόνο η επιβολή πρόσθετων εξετάσεων 
για τους απόφοιτους των Πρότυπων Γυ-
μνασίων, προκειμένου αυτοί να συνεχί-
σουν τη φοίτηση στα πρότυπα Λύκεια. 
Η επιβολή ανώτατου ηλικιακού ορίου (17 
έτη) για την εγγραφή στα ΕΠΑΛ απλά 
αποσύρθηκε για να έρθει σε ένα «ολο-
κληρωμένο» νομοσχέδιο για την τεχνι-
κοεπαγγελματική εκπαίδευση. Οσο για 
την αύξηση του αριθμού των μαθητών 
ανά τμήμα, αυτή έμεινε αλώβητη (οι 
«τροποποιήσεις» που έγιναν στην ου-
σία ήταν «ίσα βάρκα ίσα πανιά»), ενώ 
ανέβηκε ένα σκαλί παραπάνω στο σύ-
νολο των σχολείων της επικράτειας. Και 
εξηγούμαστε: Σύμφωνα με το αρχικό 
πολυνομοσχέδιο, ο αριθμός μαθητών 
ανά τμήμα, τόσο στα Νηπιαγωγεία όσο 
και στα Δημοτικά, αυξανόταν από 22 σε 
24 συν 10% (26 ή και 27) μαθητές. Στο 
σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βου-
λή (άρθρο 50) προβλέπεται ανώτατος 
αριθμός μαθητών ανά τμήμα για Νηπι-
αγωγεία και Δημοτικά οι 25 μαθητές και 
ελάχιστος για τα διθέσια Νηπιαγωγεία 
και για τα επταθέσια Δημοτικά οι 15 
μαθητές/τμήμα. Η νέα ρύθμιση είναι 
μέτρο οριζόντιο για όλη την επικρά-
τεια και όχι μόνο για τα μεγάλα αστικά 
κέντρα, όπου παρατηρούνται τα πολυ-
πληθή τμήματα. Αυτό -και ειδικά ο ανε-
λαστικός κατώτατος αριθμός μαθητών/
τμήμα- ανεβάζει συνολικά τον πήχη και 
προοιωνίζεται συγχωνεύσεις-καταργή-
σεις τμημάτων και σχολείων και ελαχι-
στοποίηση της ανάγκης για διορισμούς 
εκπαιδευτικών (αναπληρωτών).

Αδίστακτη, λοιπόν, η Κεραμέως (και 
η κυβέρνηση) που φέρνει εν μέσω παν-
δημίας ένα πολυνομοσχέδιο που θα 
δημιουργήσει αβάσταχτο άγχος και 
σκληρό ανταγωνισμό στους μαθητές, 
και θα τους στιγματίσει εφ΄όρου ζω-
ής (επαναφορά τους αναχρονιστικού 
μέτρου της αναγραφής της διαγωγής 
στους τίτλους σπουδών), φόβο, πει-
θάρχηση και υποταγή στους εκπαιδευ-
τικούς, κατηγοριοποίηση σχολείων και 
παραπέρα ενίσχυση της ιδιωτικοοικο-
νομικής λειτουργίας των ΑΕΙ.

[Παράλληλα, η υπουργός Παιδείας 
επιμένει στην (ν)τροπολογία και την ΥΑ 
που εισάγουν τη ζωντανή αναμετάδο-
ση των μαθημάτων από τη σχολική τάξη 
με την τοποθέτηση κάμερας, παρά την 
πάνδημη κατακραυγή και τις αντιδρά-
σεις ΔΟΕ-ΟΛΜΕ. Για το λόγο αυτό και 
το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ απο-
φάσισε την προκήρυξη απεργίας-απο-
χής από την εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων, στηρίζοντας τους εκπαι-
δευτικούς].

Αναφέρουμε εν τάχει τις κυριότερες 

ρυθμίσεις του  πολυνομοσχέδιου του αί-
σχους (περισσότερα στην Κόντρα αρ. 
φύλ. 1046, 1047 και 1048):

Δημοτικό Σχολείο, 
Νηπιαγωγείο     

u Η εισαγωγή δράσης με τίτλο «Ερ-
γαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία, σύμ-
φωνα με το σχέδιο νόμου «συνίσταται 
στη δοκιμαστική προσθήκη νέων θεμα-
τικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο 
υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα 
του Δημοτικού και του Γυμνασίου με 
σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας 
ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και 
δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης 
στους μαθητές», προσβλέπει στην ενί-
σχυση της στροφής στις δεξιότητες. 
Δεξιότητες που απαιτεί η καπιταλιστι-
κή αγορά εργασίας και αποβλέπουν στη 
διαμόρφωση σταδιακά, από τις πολύ μι-
κρές ηλικίες, του «μερικού ανθρώπου», 
του ανθρώπου της μερικής δεξιότητας, 
του φθηνού και «ευέλικτου» για το κε-
φάλαιο. 

u Στο Νηπιαγωγείο, όπου τα παιδιά 
έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με 
το σχολικό περιβάλλον (εξ ου και το 
αναλυτικό πρόγραμμα, τα μη διακριτά 
γνωστικά αντικείμενα, η ανάγκη για 
σταθερό περιβάλλον αναφοράς), όταν 
τα παιδιά δεν έχουν κατακτήσει ακόμη 
τη μητρική τους γλώσσα, εισάγεται ο 
κατακερματισμός των διδακτικών αντι-
κειμένων και η πολυπρόσωπη παρουσία 
εκπαιδευτικών. Τη βιτρίνα των ιδιωτικών 
σχολείων, θέλει να μιμηθεί η Κεραμέως 
γι’ αυτό και εισάγει την Πληροφορική, 
τα Αγγλικά, κλ.π. Η «δημιουργική ενα-
σχόληση των μαθητών με την αγγλική 
γλώσσα», με εκπαιδευτικό κλάδου 
ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία 
του/της Νηπιαγωγού μπήκε μετά τις 
σφοδρές αντιδράσεις.

Γυμνάσιο
u Από το Γυμνάσιο ξεκινά ένας αβά-

σταχτος εξεταστικός μαραθώνιος.
Οι μαθητές εξετάζονται σε 14 μαθή-

ματα με μία (1) ωριαία γραπτή δοκιμα-
σία κατά τη διάρκεια του πρώτου τε-
τραμήνου και μία (1) κατά τη διάρκεια 
του δεύτερου τετραμήνου. Ειδικά για 
το μάθημα της Πληροφορικής, η ωριαία 
γραπτή δοκιμασία του δεύτερου τετρα-
μήνου αντικαθίσταται από την εκπόνη-
ση συνθετικής εργασίας.

Στις προαγωγικές και απολυτήριες 
εξετάσεις αυξάνονται από 4 σε 7 τα 
γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα. 

u Προϋπόθεση προαγωγής και από-
λυσης των μαθητών είναι η κατοχύρω-
ση της βάσης 10 σε κάθε μάθημα ή 13 
κατά μέσο όρο σε όλα τα μαθήματα 
(!). Δυνατότητα επανεξέτασης το Σε-
πτέμβριο έχουν οι μαθητές που έχουν 
μόνο 4 μαθήματα κάτω από την επι-
τρεπόμενη βάση.

Λύκειο, Τράπεζα 
Θεμάτων, Εισαγωγή 
στην Τριτοβάθμια, 
Διαγωγή

Εάν καταφέρεις να ξεπεράσεις τις 
συμπληγάδες του Γυμνασίου και δεν 

στραφείς απευθείας για εργασία στα 
καπιταλιστικά κάτεργα ή στη λεγόμενη 
τεχνική εκπαίδευση, ακολουθεί ο Γολγο-
θάς του Λυκείου. Με κάθε τρόπο απο-
σκοπείται το ψαλίδισμα των ονείρων, 
ειδικά των παιδιών των προερχόμενων 
από την εργατική τάξη και τα φτωχο-
λαϊκά στρώματα, και ο δραστικός πε-
ριορισμός της τάσης για σπουδές στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

u Σε όλες τις τάξεις του Λυκείου δι-
ενεργούνται στα μαθήματα όλων των 
Ομάδων δύο (2) υποχρεωτικές ωριαί-
ες γραπτές δοκιμασίες, μία (1) κατά τη 
διάρκεια του πρώτου τετραμήνου και 
μία (1) κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
τετραμήνου, με εξαίρεση το μάθημα 
της Φυσικής Αγωγής. Αν για κάποιο 
λόγο δεν πραγματοποιηθεί η ωριαία 
γραπτή δοκιμασία του πρώτου τετρα-
μήνου, στο δεύτερο τετράμηνο διε-
νεργούνται δύο (2) ωριαίες γραπτές 
δοκιμασίες! 

Στο μάθημα της Πολιτικής Παιδεί-
ας οι μαθητές εκπονούν επιπλέον και 
ερευνητική εργασία στο β’ τετράμηνο, 
η βαθμολογία της οποίας αποτελεί το 
50% του βαθμού του τετραμήνου αυ-
τού. 

Στο μάθημα της Πληροφορικής στο 
δεύτερο τετράμηνο, αντί για γραπτή 
εξέταση, οι μαθητές εκπονούν μία (1) 
ερευνητική εργασία, η βαθμολογία της 
οποίας αποτελεί το 50% του βαθμού 
του τετραμήνου αυτού.

u Η Α' Τάξη αποτελεί τάξη αποκλει-
στικά γενικής παιδείας.

Στη Β' Τάξη εφαρμόζεται πρόγραμ-
μα μαθημάτων γενικής παιδείας και 
πρόγραμμα μαθημάτων που ανήκουν 
σε δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προ-
σανατολισμού, Ανθρωπιστικών και Θε-
τικών Σπουδών. Οι μαθητές, εκτός από 
τα μαθήματα γενικής παιδείας, παρα-
κολουθούν υποχρεωτικά και τα μαθή-
ματα της Ομάδας Προσανατολισμού 
που επιλέγουν.

Η Γ' Τάξη έχει μαθήματα γενικής παι-
δείας και μαθήματα προσανατολισμού. 
Τα μαθήματα προσανατολισμού χωρί-
ζονται σε τρεις (3) Ομάδες Μαθημά-
των Προσανατολισμού (Ανθρωπιστικές 
Σπουδές, Θετικές Σπουδές και Σπουδές 
Υγείας, Σπουδές Οικονομίας και Πλη-
ροφορικής).

Το «κόντρα μάθημα» (για τους μα-
θητές των ανθρωπιστικών σπουδών 
υποχρεωτικά τα μαθηματικά και για 
τους μαθητές των θετικών σπουδών 
υποχρεωτικά η ιστορία) θα έρθει με 
Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με όσα 
είπε η Κεραμέως.

u Στο Λύκειο αυξάνονται κατά ένα 
τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα 
στη Β’ και Γ’ Λυκείου (από 8, 6, 4 σε 
8, 7, 5).

u Οι μαθητές προάγονται/απολύ-
ονται εφόσον έχουν γενικό μέσο όρο 
τουλάχιστον 10.

u Επαναφέρεται η Τράπεζα Θε-
μάτων στο Λύκειο. Τα θέματα των 
προαγωγικών και απολυτήριων εξετά-
σεων ορίζονται κατά ποσοστό 50% 
με τυχαία επιλογή από την Τράπεζα 
Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας 
(Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό 50% από 

τον διδάσκοντα.
Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, δεν θα επι-

λέγει τα θέματα με βάση τη διδαχθεί-
σα ύλη στην τάξη του και το μαθησιακό 
επίπεδο και τις αδυναμίες των μαθητών 
του. Θα τρέχει όλη τη χρονιά, αδιαφο-
ρώντας για την ουσία, να καλύψει την 
ύλη που περιέχεται στα αναρτημένα 
θέματα της Τράπεζας Θεμάτων. Το γε-
γονός από μόνο του θα τροφοδοτήσει 
τα φροντιστήρια με μπόλικους πελάτες. 
Με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργήσει και η 
υποχρεωτική παρακολούθηση επιπλέον 
μαθήματος («κόντρα μάθημα»).

Η Κεραμέως ισχυρίζεται ότι η Τρά-
πεζα Θεμάτων θα εξασφαλίσει την 
κάλυψη «του συνόλου της διδακτέας 
ύλης από όλα τα σχολεία της χώρας» 
και «δεύτερον, τη διαμόρφωση ενός συ-
νεκτικού συστήματος αποτίμησης της 
προόδου των μαθητών, μέσα από την 
εξαγωγή στοιχείων επί αντικειμενικής 
βάσης». Ως προς το πρώτο, σημειώ-
νουμε τη μέγιστη υποκρισία, αφού το 
υπουργείο Παιδείας αφήνει ακάλυπτα 
τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, 
ακόμη και για τα πανελλαδικώς εξε-
ταζόμενα μαθήματα, μέχρι και λίγους 
μήνες πριν το τέλος της σχολικής 
χρονιάς. Για δε το δεύτερο ισχυρισμό, 
παρατηρούμε ότι ανοίγει ο δρόμος και 
για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
μέσω της «αποτίμησης» των μαθητικών 
επιδόσεων.

u Οσον αφορά στην πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, επαναφέρο-
νται οι συντελεστές βαρύτητας σε δύο 
μαθήματα ανά σχολή, τμήμα ή εισα-
γωγική κατεύθυνση. 

Οι υποψήφιοι της ομάδας προσανα-
τολισμού ανθρωπιστικών σπουδών θα 
εξετάζονται στο μάθημα των Λατινι-
κών αντί της Κοινωνιολογίας. Ο ανα-
χρονισμός, οι συντηρητικές ιδεοληψίες 
της δεξιάς γίνονται πράξη, μετά τα όσα 
έχουν ειπωθεί περί ιεροδιδασκάλων, 
εθελοντισμού, προαγωγής της εθνικής 
συνείδησης, αντί της κοινωνιολογικής 
προσέγγισης, κ.λπ.

u Αναμένεται επίσης μια επαναδια-
τύπωση συνολικά του τρόπου εισαγω-
γής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εχει 
προαναγγελθεί το «αναβαθμισμένο» 
Εθνικό Απολυτήριο και ο συνυπολογι-
σμός των βαθμών και των τριών τάξεων 
του Λυκείου.

u Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής 
των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο) αναγρά-
φεται σε όλους τους τίτλους σπουδών 
(απολυτήρια, πτυχία, αποδεικτικά, πι-
στοποιητικά) (άρθρο 5). Με το στιγμα-
τισμό των μαθητών εφ’ όρου ζωής επι-
διώκεται η διαμόρφωση φοβισμένων, 
υποταγμένων ανθρώπων, πρόθυμων να 
υποκύπτουν μεθαύριο, ως εργαζόμενοι, 
στις ορέξεις των εργοδοτών-καπιταλι-
στών. 

Πρότυπα και 
Πειραματικά Σχολεία

Από το Σεπτέμβριο θα λειτουργή-
σουν 28 Πρότυπα και 34 Πειραματικά 
σχολεία.

Η ίδρυση και λειτουργία μεγάλου 
αριθμού Προτύπων Σχολείων, στα οποία 

θα υπάρχει επιλογή (αξιολόγηση) προ-
σωπικού και εισαγωγή μαθητών με βά-
ση τις υψηλές επιδόσεις σε εξετάσεις, 
νοηματοδοτεί το ψευτοαφήγημα της 
«αριστείας» και επιβεβαιώνει στην πρά-
ξη την κατηγοριοποίηση των σχολικών 
μονάδων και μέσω αυτής των μαθητών 
και των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση 
σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών 
(η τελευταία τίθεται από τώρα σε εφαρ-
μογή), θα λειτουργήσει ως «λαγός» για 
την επέκτασή της σε όλα τα σχολεία.

Αξιολόγηση
Ο δρόμος για την πειθάρχηση των 

εκπαιδευτικών είναι μεθοδικά στρω-
μένος. Πρώτα «αυτοαξιολόγηση» σχο-
λικής μονάδας πίσω από τον «αθώο» 
«προγραμματισμό και αποτίμηση του 
εκπαιδευτικού έργου», ώστε να απο-
κτηθεί «κουλτούρα αξιολόγησης» (το 
δρόμο τον έδειξαν οι συριζαίοι, γι’ αυτό 
και βάση αποτελεί ο νόμος 4547/2018), 
στη συνέχεια εξωτερική αξιολόγηση 
σχολείων και έπεται η αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού. Ολα θα ́ χουν τελειώσει 
ως το 2021 λένε οι «άριστοι», υπολογίζο-
ντας χωρίς τον «ξενοδόχο», τη μαχόμε-
νη εκπαίδευση.

u Κάθε αρχή της σχολικής χρονιάς ο 
σύλλογος διδασκόντων καταρτίζει τον 
«προγραμματισμό του εκπαιδευτικού 
έργου», τις «δράσεις» και τα «ερευνη-
τικά προγράμματα» που απαιτούνται, 
τα οποία απαιτούν με τη σειρά τους 
τη συμμετοχή της «τσέπης» των γονι-
ών, ενώ ιδιώτες, εταιρίες, ΜΚΟ κ.λπ. 
εισβάλλουν στο δημόσιο σχολείο, κα-
θώς είναι αυτοί κυρίως που υλοποιούν 
τέτοιες «δράσεις» και «προγράμμα-
τα». Ολα αυτά θα καταγράφονται, θα 
ελέγχονται από τους ανωτέρω και θα 
αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης της 
σχολικής μονάδας και εμμέσως των 
εκπαιδευτικών της. 

Αυτό το νόημα, έχουν οι επισημάν-
σεις ότι «λαμβάνονται υπόψη... ιδίως η 
απολογιστική έκθεση εσωτερικής αξι-
ολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της 
σχολικής μονάδας του προηγούμενου 
σχολικού έτους και οι παρατηρήσεις, 
προτάσεις και εκθέσεις της εξωτερι-
κής αξιολόγησής της». 

Η αξιολόγηση συναρτάται και με τις 
μαθητικές επιδόσεις, τις απουσίες και 
τη σχολική διαρροή, εξ ου και υπάρχει 
ειδική αναφορά στις «δράσεις» που 
προγραμματίζονται. Ως εκ τούτου, η 
κατάταξη-κατηγοριοποίηση των σχολι-
κών μονάδων των φτωχών, εργατικών, 
αγροτικών περιοχών, των σχολείων με 
μεγάλη αναλογία προσφυγικού μαθητι-
κού πληθυσμού και πληθυσμού περιθω-
ριοποιημένων κοινωνικά ομάδων είναι 
προδιαγεγραμμένη.      

u Στην αξιολόγηση εμπλέκεται το 
Σχολικό Συμβούλιο (σύλλογοι γονέων 
και δημαρχαίοι), καθώς οι απόψεις του 
λαμβάνονται υπόψη στον προγραμμα-
τισμό και αποτίμηση του εκπαιδευτικού 
έργου.

u Ο «προγραμματισμός του εκπαι-
δευτικού έργου» γίνεται υπό αυστηρή 
επιτήρηση. Κατά την κατάρτισή του 
«δύναται» να λάβει μέρος όλη η ιε-
ραρχική πυραμίδα της εκπαίδευσης 
[από στελέχη του Περιφερειακού Κέ-

Αγχος, σκληρός ανταγωνισμός, διαγωγή κοσμία για 
τους μαθητές, χαράς ευαγγέλια για την παραπαιδεία, 
φόβος, πειθάρχηση, υποταγή για τους εκπαιδευτικούς
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Σε απόγνωση οι εργαζόμενοι 
στο Θέαμα-Ακρόαμα

Μητσοτάκης και Μενδώνη σκηνοθετούν φιέστες σε πρόβα 
του (δικού τους) Λιγνάδη στο Εθνικό, προσπαθώντας να 

φιλοτεχνήσουν την εικόνα μιας κυβέρνησης που αγωνιά συνε-
χώς και δίνει λύσεις στα προβλήματα των καλλιτεχνών, των τε-
χνικών και των υπόλοιπων εργαζόμενων στο Θέαμα-Ακρόαμα, 
όμως οι άνθρωποι του χώρου ξέρουν πως συμβαίνει το αντίθε-
το. Η πλειοψηφία τους αντιμετωπίζει με απελπισία το απόλυτο 
αδιέξοδο, καθώς δεν υπάρχει μεροκάματο ούτε για δείγμα.

Το ΔΣ της ΠΟΘΑ, που δε στελεχώνεται από τίποτα επανα-
στάτες ή ανατρεπτικούς, σε επιστολή του προς υπουργούς και 
γενικούς γραμματείς, αναφέρεται στο πιλοτικό πρόγραμμα 
«Ολη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», που αφορά θερινές εκδηλώ-
σεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, ένα πρό-
γραμμα που είχε σχεδιαστεί πριν από την κρίση του κοροναϊού, 
αλλά παρουσιάζεται σαν πρωτοβουλία με σκοπό «να μπορέ-
σουν να συνεργαστούν με το Υπουργείο Πολιτισμού άνθρωποι, 
από τον καλλιτεχνικό και δημιουργικό τομέα, τεχνικοί και όλο 
το άλλο υποστηρικτικό προσωπικό που φέτος, έχουν πράγματι, 
προβλήματα στην εργασιακή τους απασχόληση», καταγγέλλει 
ότι επί της ουσίας πρόκειται για το βόλεμα των «ημετέρων»:

«Αν και το πρόγραμμα διαφημίστηκε ως πρωτοβουλία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, η υλοποίησή του έγινε από τους 
εποπτευόμενους οργανισμούς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται 
ο προγραμματισμός του καλλιτεχνικού τους προγράμματος. 
Δηλαδή όχι με ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος αλλά με 
απ’ ευθείας αναθέσεις από τους ίδιους τους οργανισμούς, μία 
εποχή που το αίτημα της διαφάνειας είναι πιο επιτακτικό από 
ποτέ. Υπάρχει, ωστόσο, ένα οξύμωρο. Επιχειρείτε, όπως διαβε-
βαιώνετε, να ανταποκριθείτε στην αγωνία όλων, όσοι, από τον 
χώρο του Πολιτισμού, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην 
εργασιακή τους απασχόληση, με ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων 
που αναπαράγει πλήρως τα εργασιακά τους προβλήματα και 
τις χρόνιες παθογένειες. Ειλικρινά αισθανόμαστε σαν να μας 
εμπαίζετε. Μετά από όλα όσα προηγήθηκαν, ανταποκρίνεστε 
τελικά στο μεγάλο πρόβλημα του χώρου, αναπαράγοντας και 
νομιμοποιώντας το μεγάλο πρόβλημα του χώρου; Τις φωτογρα-
φικές προκηρύξεις, τις απευθείας αναθέσεις, την εξαίρεση των 
πλέον πληττομένων;».

Συνεχίζει το ΔΣ της ΠΟΘΑ: «Οσο εντυπωσιακή κι αν ήταν η 
κάλυψη του προγράμματος από τον Τύπο, δεν παύει να αφορά 
ένα κονδύλι μόνο 2 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν υπάρχει τίποτα 
νεότερο για το πακέτο των 15 εκατομμυρίων που είχατε εξαγ-
γείλει ως στήριξη του πολιτισμού την περίοδο του καλοκαιριού. 
Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι αποκλείεται η συντριπτική 
πλειονότητα των εργαζομένων στο παραγόμενο “ανεξάρτητο” 
πολιτιστικό προϊόν. Επίσης, θα θέλαμε μία πολύ σαφή απάντηση 
για το αν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου να θέσει ρήτρα 
για την αποφυγή αυθαιρεσιών στα χρήματα που θα δοθούν. 
Εμείς με μεγάλη σαφήνεια έχουμε δηλώσει ότι δεν πρέπει να 
γίνουν αποδεκτές απλήρωτες πρόβες και ανασφάλιστοι ερ-
γαζόμενοι. Είναι διατεθειμένο το υπουργείο να στηρίξει αυτό 
μας το αίτημα; Η απάντησή σας στους συναδέλφους μας στην 
πρόβα του Εθνικού Θεάτρου την οποία παρακολουθήσατε μαζί 
με τον Πρωθυπουργό, ότι οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση για τον κλάδο, δεν μας αφήνει 
μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας. Ζητούμε να ενεργοποιηθούν 
οι ελεγκτικοί μηχανισμοί για ανασφάλιστη και υποδηλωμένη 
εργασία σε όλα τα στάδια προετοιμασίας και υλοποίησης των 
παραγωγών (επιχορηγούμενων και μη), σε στησίματα, πρόβες, 
παραστάσεις, γυρίσματα με συντονισμένες κινήσεις και ανακοι-
νώσεις από πλευρά σας».

Καταλήγει το ΔΣ της ΠΟΘΑ: «Η “λογική του σταγονόμετρου” 
με την οποία διαχειρίζεστε την κρίση, όλο αυτό τον καιρό, μπορεί 
να είναι επικοινωνιακά επωφελής, επειδή προβάλλεται το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού σαν να δίνει συνεχώς νέες παροχές, ωστόσο 
έχουν προκαλέσει μεγάλη ανασφάλεια και εκνευρισμό στον χώ-
ρο του πολιτισμού. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα που 
εξακολουθεί να είναι απολύτως  αβέβαιη για την πλειονότητα των 
εργαζομένων στον χώρο του Πολιτισμού και να αναπαράγει τις 
ίδιες παθογένειες, δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα 
χέρια. Είναι εξαιρετικά επείγουσα, κυρία Υπουργέ, η ανάγκη μίας 
συνάντησης μαζί σας, ώστε να συζητηθούν διεξοδικά όλα αυτά 
τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα».

Αν το να μη μείνουν με σταυρωμένα χέρια σημαίνει διεκδίκη-
ση ενός ακόμα ραντεβού με τη Μενδώνη… χέστηκε η Μενδώνη. 
Είναι όμως άλλης τάξης ζήτημα ο ρεφορμισμός του ΔΣ της 
ΠΟΘΑ και άλλης τάξης η αισχρή συμπεριφορά της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη. Οι εργαζόμενοι στο Θέαμα-Ακρόαμα έκαναν 
μέχρι τώρα δυο μαζικές διαδηλώσεις. Θα χρειαστεί να κάνουν 
κι άλλες. Και να παρέμβουν πιο έντονα, ώστε να ακουστεί η 
φωνή τους. Με όλα τα μέσα. Σε τελευταία ανάλυση, έχουν το 
προνόμιο να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τέχνες που υπη-
ρετούν και τα μυστικά τους που καλά γνωρίζουν ως εργαλεία 
αγωνιστικής διεκδίκησης.

ντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), 
μέχρι του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής (Ι.Ε.Π.) και μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ], αφήνοντας 
γκρίζες ζώνες για το πώς θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν τα σχολεία που δεν παίρνουν 
τέτοιου είδους «πρωτοβουλία».

u Το άγχος για τη θετική «αποτίμηση» που 
θα γίνει στο τέλος της σχολικής χρονιάς είναι 
διαρκές, γιατί μέσω αυτής πραγματοποιείται 
η αξιολόγηση. Γι’ αυτό και προβλέπεται συ-
στηματική παρακολούθηση της πορείας 
πραγματοποίησης του «προγραμματισμού» 
καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, με 
τις συνεδριάσεις να γίνονται «τουλάχιστον μία 
φορά ανά δίμηνο».

u Ο έλεγχος των εκπαιδευτικών επιτυγχά-
νεται και μέσω της ένταξής τους σε ομάδες 
(«κράτα με να σε κρατώ» ή «οφθαλμόν αντί 
οφθαλμού»). 

Η ένταξη στις ομάδες δεν διασφαλίζει μό-
νο το γεγονός να μην ξεφύγει «κανένα πρόβα-
το από το μαντρί», αλλά αποτελεί και στοιχείο 
ατομικής αξιολόγησης. Εξ ου και η πρόβλεψη 
ότι οι συμμετέχοντες σε ομάδες μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για την έκδοση σχετικής 
βεβαίωσης, που υπογράφουν ο Διευθυντής 
του σχολείου και ο Συντονιστής Εκπαιδευτι-
κού Εργου (πρώην Σχολικός Σύμβουλος).

u Ο τιμωρητικός χαρακτήρας αποκαλύπτε-
ται και από τη δημοσιοποίηση του προγραμ-
ματισμού, ώστε σε αυτόν να έχουν πρόσβαση 
όχι μόνο όλη η εκπαιδευτική και διοικητική 
ιεραρχία, αλλά και οι γονείς, η γειτονιά και ο 
«κάθε πικραμένος».

Ο προγραμματισμός αποτυπώνεται σε 
έκθεση, η οποία «αναρτάται αμελλητί, με 
ευθύνη της Διεύθυνσης του σχολείου,... στην 
ιστοσελίδα κάθε σχολικής μονάδας, καθώς 
και στο σύνολό της σε ειδική ηλεκτρονική 
εφαρμογή... στην οποία έχουν πρόσβαση τα 
εμπλεκόμενα στελέχη της εκπαιδευτικής ιε-
ραρχίας, το Ι.Ε.Π. και η Αρχή Διασφάλισης 
της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)».

u Για να μην υπάρχουν «παραστρατήματα» 
και «αυτοσχεδιασμοί» από τους συλλόγους δι-
δασκόντων προβλέπεται ο καθορισμός -με 
ΥΑ- των θεματικών αξόνων, των σχεδιαζό-
μενων δράσεων, των τρόπων προσέγγισής 
τους, ο τύπος και το ειδικότερο περιεχόμενο 
της έκθεσης του προγραμματισμού. Ολα αυ-
τά ύστερα από εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. 

και του Ι.Ε.Π.
u Η «Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου των σχολικών μονάδων» πραγματοποι-
είται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς. Λόγο 
έχουν και πάλι ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού 
Εργου και το Σχολικό Συμβούλιο (γονείς, τοπι-
κή αυτοδιοίκηση).

Συντάσσεται «ετήσια απολογιστική έκθε-
ση εσωτερικής αξιολόγησης του έργου της 
σχολικής μονάδας», η οποία «αναρτάται 
αμελλητί ... στην ιστοσελίδα κάθε σχολικής 
μονάδας, καθώς και στο σύνολό της στην ει-
δική ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ.9 του 
άρθρου 47».

u «Οι θεματικοί άξονες αναφοράς της αξι-
ολόγησης, καθώς και ο τύπος και το ειδικότε-
ρο περιεχόμενο της απολογιστικής έκθεσης 
δύναται να καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της 
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και του Ι.Ε.Π.».

u Προβλέπεται και εξωτερική αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου, η οποία ακολουθεί 
τη διαδρομή, διατρέχοντας όλη την ιεραρχι-
κή πυραμίδα, στη λογική ότι ο ελέγχων είναι 
ταυτόχρονα και ελεγχόμενος από τους αμέ-
σως ανωτέρους του: Σύνταξη παρατηρήσεων 
και προτάσεων από τους Συντονιστές Εκπαι-
δευτικού Εργου, που «αναρτώνται αμελλη-
τί στην ιστοσελίδα του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.», 
συνολική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης 
από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ανάρτησή της στην 
ιστοσελίδα του και στην ειδική ηλεκτρονική 
εφαρμογή, αξιοποίηση των εκθέσεων εξω-
τερικής αξιολόγησης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. από την 
Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε, σύνταξη εκθέσεων με γενικές 
παρατηρήσεις από την Αρχή, εισήγησή της 
στον υπουργό Παιδείας και συνεργασία στη 
συνέχεια με το ΙΕΠ.

u Ο στενός κορσές που φτιάχνεται για τις 
σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς 
βρίσκει εφαρμογή και στη συγκρότηση «ομά-
δων όμορων σχολείων» για «την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών και δράσεων».

u Το ασφυκτικό πλαίσιο επιτήρησης, συ-
μπληρώνεται με τον «Εσωτερικό Κανονι-
σμό Λειτουργίας σχολικών μονάδων», στη 
σύνταξη του οποίου έχουν λόγο και γονείς 
και δημαρχαίοι. Ο Εσωτερικός Κανονισμός 
εγκρίνεται από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού 
Εργου και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Προκειμένου δε, να διασφαλιστεί ο από-
λυτος έλεγχος προβλέπεται η έκδοση «πρό-
τυπου κανονισμού λειτουργίας», με απόφαση 
του υπουργού Παιδείας μετά από εισήγηση 
του Ι.Ε.Π.

u Οσον αφορά στην ατομική αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών, στο πολυνομοσχέδιο δεν 
γίνεται σχετική μνεία. Είναι το επόμενο βήμα, 
σύμφωνα με τις δηλώσεις Κεραμέως. Είναι δε 
σίγουρο ότι το περιεχόμενό της δεν θα δια-
φέρει από αυτό του ΠΔ 152/2013 των Αρβα-
νιτόπουλου-Κυριάκου Μητσοτάκη (υπουργοί 
Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αντίστοιχα).

ΑΕΙ
u «Ενισχύεται η εξωστρέφεια των ελλη-

νικών πανεπιστημίων»: ίδρυση ξενόγλωσ-
σων προπτυχιακών προγραμμάτων από 
κάθε ΑΕΙ, θερινά προγράμματα κ.λπ.

Μέγας καημός είναι η προσέλκυση φοιτη-
τών-πελατών με όλους τους τρόπους, ώστε τα 
πανεπιστήμια να αποκτούν πρόσθετους πό-
ρους από τα δίδακτρα, να ελαχιστοποιείται 
η κρατική χρηματοδότηση και να προωθείται 
η ιδιωτικοοικονομική λειτουργία τους. Τα ξε-
νόγλωσσα προπτυχιακά με δίδακτρα είναι ο 
προάγγελος επιβολής διδάκτρων στο μέλλον 
για όλα τα προπτυχιακά προγράμματα των 
Ιδρυμάτων.

u Η εκλογική διαδικασία για την εκλογή 
Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων διεξάγεται απο-
κλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, 
ώστε να αποφεύγονται οι αντιδράσεις από 
μέρους του φοιτητικού κινήματος και των ερ-
γαζόμενων στο Πανεπιστήμιο.

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

Επιδιώκεται, λοιπόν, η αυστηροποίηση 
των μετεγγραφών, που θα στραγγαλίσει οι-
κονομικά ειδικά τις οικογένειες των φτωχών 
και μεσαίων στρωμάτων, που τα παιδιά τους 
σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας, 
δεδομένης της πολύ χαμηλής ενίσχυσης της 
φοιτητικής μέριμνας (φοιτητικές εστίες, σίτι-
ση, κ.λπ.).

Γιούλα Γκεσούλη

λέσματος.
Για παράδειγμα, στη Μεγάλη 

Βρετανία, στις 19 Μαρτίου, λίγες 
μέρες προτού το επιτελείο του 
Τζόνσον αποφασίσει να εγκατα-
λείψει την «ανοσία της αγέλης» 
και να επισπεύσει την καραντίνα, 
ο ίδιος ο Τζόνσον ανακοίνωσε με 
τυμπανοκρουσίες ότι το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο θα εφοδιαζόταν με 
ταχέα τεστ αντισωμάτων, που 
θα ήταν «τόσο απλά όσο ένα 
τεστ εγκυμοσύνης» και «θα προ-
σέφεραν τη δυνατότητα να αλ-
λάξει το παιχνίδι» (https://www.
gov.uk/government/speeches/
pm-statement-on-coronavirus-
19-march-2020). Ακολούθησε  
κρεσέντο δημαγωγίας στα βρε-
τανικά MME που διατυμπάνιζαν 
ότι η χώρα θωρακιζόταν. Ο ίδιος 
ο «φιλεργατικός» και  «λίμπεραλ»  
Guardian παρουσίαζε την είδη-
ση ότι εκατομμύρια ταχέα τεστ 
αντισωμάτων του δεκαπεντά-
λεπτου θα μοιράζονταν στους 
Βρετανούς στα σπίτια τους 
μέσω Amazon. (https://www.
theguardian.com/world/2020/
mar/25/uk-coronavirus-mass-
home-testing-to-be-made-
available-within-days). Τελικά, η 

υπόθεση αποδείχτηκε ένα τερά-
στιο φιάσκο. Εκατομμύρια τεστ 
αγοράστηκαν και έμειναν στις 
αποθήκες, αφού σε έλεγχο των 
αρμόδιων βρετανικών υπηρεσι-
ών αποδείχτηκε ότι η πιθανότητα 
ψευδούς αρνητικού αποτελέσμα-
τος ήταν τεράστια και τα τεστ 
άχρηστα  (https://www.nytimes.
com/2020/04/16/world/europe/
coronavirus-antibody-test-uk.
html). 

Σε αντίθεση με τη Μεγάλη 
Βρετανία, υπήρξε μια ευρωπα-
ϊκή χώρα η οποία -παρότι είχε 
μεγάλη διασπορά και καθυστέ-
ρησε να πάρει οριζόντια μέτρα 
καραντίνας- κατάφερε να αλ-
λάξει το παιχνίδι. Αυτή ήταν η 
Γερμανία. Αξιοποίησε γρήγορα 
όλα τα εργαστήρια βιολογίας 
σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια, 
υπό τη χαλαρή εποπτεία δυο 
κεντρικών Ινστιτούτων (Robert 
Koch και Charite), που παρείχαν 
τις κεντρικές κατευθυντήριες 
γραμμές, και άρχισε να διεξάγει 
μαζικά τεστ μοριακής διάγνωσης 
PCR. Στην αρχή υπήρχε έλλειψη 
αντιδραστηρίων και τα τεστ δεν 
ήταν πάρα πολλά, αλλά η Roche 
εξασφάλισε την αγορά που χρει-
αζόταν και άρχισε να επιταχύνει 

την παραγωγή, εφοδιάζοντας όλα 
τα εργαστήρια στα ομόσπονδα 
κρατίδια. Ετσι, η Γερμανία έχει 
πολύ λιγότερους νεκρούς, γιατί 
εξάπλωσε έγκαιρα τη διάγνωση 
σε πολύ μεγαλύτερο τμήμα των 
ευπαθών ομάδων και των υγει-
ονομικών, κάτι που δεν κατόρ-
θωσαν Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, 
Ιταλία.

Τέλος, ας θυμηθούμε τι έλεγε 
στις 15 Μάη ο Τσιόδρας   (σ.σ. η 
επισήμανση δική μας):

«Σχετικά με τη χρήση τεστ 
αντισωμάτων, ακόμα και των πιο 
καλών […]. Αυτή τη στιγμή δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
διάγνωση, ούτε φυσικά να συ-
γκρίνεται με το μοριακό τεστ. 
Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία 
με τους διεθνείς οργανισμούς. 
Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν συστή-
νεται η χρήση αντισωμάτων για 
διάγνωση. Στην οξεία φάση της 
νόσου δίνουν ψευδώς αρνητικά 
αποτελέσματα.

[…] Το τεστ των αντισωμάτων 
μπορεί να κάνει 20 μέρες για να 
γίνει θετικό. Υπάρχει πιθανότητα 
αυτή τη στιγμή να είμαι αρνητικός 
με ένα τεστ αντισωμάτων, η οποία 
εξαρτάται από την ημέρα της ίω-

σης την οποία βρίσκομαι και από 
την ποιότητα του τεστ. […]

Χρειάζεται να έχεις αξιόπιστο 
τεστ. Αυτή τη στιγμή το αξιόπιστο 
τεστ στην Ελλάδα είναι το μορια-
κό τεστ, ενώ το άλλο, το ταχύ, θα 
με καθοδηγήσει λάθος, θα μου 
δώσει μια ψεύτικη ασφάλεια πως 
δεν έχω κάτι, βγαίνω έξω και φυ-
σικά μεταδίδω τον ιό μου και σε 
άλλους. Ο μοριακός έλεγχος με 
αυστηρά κριτήρια, σε συνεννόηση 
με τον γιατρό, είναι απαραίτητος 
για τη διάγνωση. Υψηλής αξιοπι-
στίας, και το τονίζω, όχι γρήγορα 
τεστ αντισωμάτων, χρησιμοποιού-
νται αυτή τη στιγμή στην Πατρίδα 
μας για επιδημιολογικούς και μό-
νο σκοπούς».

Mέσα σε δυο βδομάδες ο ΕΟ-
ΔΥ άλλαξε στάση, χαρακτηρίζο-
νας τα τεστ αντισωμάτων αξιό-
πιστα! Δεν μπορούμε να περιμέ-
νουμε τίποτε διαφορετικό από 
«ενσωματωμένους επιστήμονες», 
κυβερνητικούς εκπροσώπους. 
Να απαιτήσουμε τη διεξαγωγή 
μαζικών τεστ μοριακής διάγνω-
σης PCR, των μόνων αξιόπιστων 
τεστ για την ανίχνευση του ιού. 
Τα τεστ αντισωμάτων δεν είναι 
αξιόπιστα για διάγνωση του κο-
ροναϊού.

Συνεχίζουν στην ίδια εγκληματική ρότα
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Με το κοστούμι έκρυψε τη σβάστικα στο 
μπράτσο, όχι όμως το νεοναζισμό του

Ο Κασιδιάρης, αναμένοντας 
την καταδικαστική απόφα-

ση για την εγκληματική νεονα-
ζιστική του δράση, αποχώρησε 
από τη ΧΑ και από ντούρος 
εθνικοσοσιαλιστής εμφανίζεται 
στο Διαδίκτυο ως «έλληνας πα-
τριώτης» και «κοινοβουλευτικός 
άνδρας» που ενδιαφέρεται για 
το τι Ελλάδα θα παραδώσει στα 
παιδιά του και στα παιδιά των 
παιδιών του. Εμφανίστηκε με 
κοστούμι και γραβάτα, μίλησε 
χωρίς τις γνωστές κραυγές του 
και τα παραγγέλματα στα τάγ-
ματα εφόδου και προσπάθησε 
ανεπιτυχώς να παρουσιάσει το 
προφίλ ενός μοντέρνου πολι-
τικού, που θα χρησιμοποιήσει 
κατά κόρον το Διαδίκτυο για να 
στελεχώσει το «πατριωτικό» του 
κόμμα. 

Είπε, μεταξύ άλλων, στο μονό-
λογό του μπροστά στην κάμερα 
στις 21 Μάη του 2020, πασχίζο-
ντας να εμφανιστεί ως ντούρος 
κοινοβουλευτικός, που έχει ως 
πρώτο αντικειμενικό σκοπό 
του να υπάρχει στη Βουλή μια 
αληθινή εθνική αντιπολίτευση:

«Οι καιροί απαιτούν την άμε-
ση δημιουργία ενός σύγχρονου 
εθνικού κόμματος. Οπως αυτά 
που κυριαρχούν εκλογικά σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, με επι-
φανή και σοβαρά στελέχη. Με 
πρόσωπα υψηλού επιπέδου, ει-
δικούς επιστήμονες, ανώτατους 
αξιωματικούς, Ελληνες που ξε-
χωρίζουν σε κάθε τομέα της δη-
μόσιας ζωής και θα αναδείξουν 
τον πατριωτικό πολιτικό λόγο ως 
το αντίπαλο δέος ενάντια σε ΣΥ-
ΡΙΖΑ και ΝΔ…

Είναι ανεπίτρεπτο να υφαρ-
πάζουν τις ψήφους των Ελλή-
νων πατριωτών οι απατεώνες 
της ΝΔ, που προωθούν καθημε-
ρινά το σχέδιο ισλαμοποίησης 
και αφελληνισμού της Ελλάδος. 
Είναι αδιανόητο να βρίσκονται 
στη Βουλή επικίνδυνοι απατεώ-
νες τηλεπωλητές, που στο όνο-
μα του κέρδους πουλάνε δήθεν 
επιστολές του Ιησού Χριστού και 
κηραλοιφές που δήθεν προστα-
τεύουν από επικίνδυνους ιούς. 
Είναι απαράδεκτο να μην υπάρ-
χει στη Βουλή μια δυναμική φω-
νή ενάντια στις προκλήσεις και 
στην ιδεολογική ηγεμονία της 
Αριστεράς. Μια φωνή με πίστη 
και αφοσίωση σε μια και μόνη 
ιδέα, την Ελλάδα».

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία 
ότι ο φανατικός εθνικοσοσιαλι-
στής, που φρόντισε να πιστοποι-
ήσει την πίστη του σ’ αυτή την 
εγκληματική ιδεολογία «χτυ-
πώντας» τατουάζ στο μπράτσο 
του τη σβάστικα, προσπαθεί να 
μεταμφιεστεί σε κοινοβουλευ-
τικό άνδρα βεληνεκούς αντί-
στοιχο με αυτό ενός Σαλβίνι και 
μιας Λεπέν, ηγετών φασιστικών 
κοινοβουλευτικών κομμάτων, 
προκειμένου να χτίσει το άλλο-
θι της ειλικρινούς μεταμέλειας 
για την πολύχρονη εγκληματική 
του δράση.

Είναι χρήσιμο, λοιπόν, να 

θυμίσουμε κάποιες από τις δη-
λώσεις του για τη Βουλή και τον 
κοινοβουλευτισμό, όπως είναι 
καταγεγραμμένες στο βούλευ-
μα 215/2015, με το οποίο πα-
ραπέμφθηκε η Χρυσή Αυγή ως 
εγκληματική οργάνωση:

«Χαιρετώ αυτή την προσπά-
θεια στη Νίκαια, στον Κορυδαλ-
λό, Πειραιά, ο αγώνας της Χρυ-
σής Αυγής σημαίνει δρόμος, όχι 
κοινοβουλευτικές επερωτήσεις 
και τέτοιες αηδίες» (σελίδα 524).

«Πέραν τούτων, μετά την δολο-
φονία από αλλοδαπούς δράστες 
του Εμανουήλ ΚΑΝΤΑΡΗ στο 
κέντρο της Αθήνας, σε επίκαιρο 
άρθρο στην επίσημη εφημερίδα 
της οργάνωσης “ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ“, 
στο φύλλο 723 της 18-7-2011, με 
πνεύμα άκρατης επιθετικότητας 
και αμετροέπειας μεταξύ άλλων 
έγραφε: “…το βράδυ του εγκλή-
ματος για τα ξεφτιλισμένα κανά-
λια της διαπλοκής το πρόβλημα 
δεν ήταν η εν ψυχρώ εκτέλεση 
του Ελληνα, αλλά οι αντιδράσεις 
των ακροδεξιών. Οσο παραμέ-
νουμε εκτός κοινοβουλίου θα 
κυριαρχούμε στο καθιερωμένο 
πεδίο δράσης μας -το πεζοδρό-
μιο- και θα κάνουμε την Αθήνα 
άνω κάτω. Αυτή είναι η αποστο-
λή μας, αυτή είναι η πολιτική 
μας. Μόλις μπούμε μέσα στο 
άντρο της διαφθοράς και των 
εγκληματιών πολιτικάντηδων, 
τότε θα ανατραπούν τα πάντα. 
Η Βουλή θα γίνει με μιας Αγιος 
Παντελεήμονας» (σελίδα 525).

«Σε δημόσια ομιλία του, στις 
21-4-2013, μεταξύ άλλων, δήλω-
σε: “Οι συγκεντρώσεις μας και 
οι εκδηλώσεις μας δεν είναι 
εκδηλώσεις πολιτικού κόμμα-
τος. Σε καμιά περίπτωση δεν το 
βλέπουμε έτσι, ότι εμείς είμαστε 
πολιτικοί. Πιο πολύ θυμίζουν οι 
συγκεντρώσεις μας αυτές κάτι 
από στρατιωτική μονάδα“. Πε-
ραιτέρω στις 25-11-2012 σε συγκέ-
ντρωση οπαδών του κόμματος 
στα Χανιά, μεταξύ των άλλων δι-
ακήρυξε “Ασε το βουλευτή και τα 
βουλευτιλίκια… Εδώ και χρόνια 
δεν τα γουστάρουμε, δεν τα θέ-
λουμε καθόλου. Εκμεταλλευόμα-
στε βεβαίως ορισμένα προνόμια 
αυτής της ιδιότητας. Εχουμε πά-
ρει πλέον και την οπλοφορία με 
άδεια. Δεν έχει και αυτόφωρο, 
αν γίνει κάποιο επεισόδιο (σ.σ. 
προφανώς εννοεί την περίπτωση 
που χρησιμοποιήσει όπλο). Είμα-
στε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις 

μας“» (σελίδα 527).
«Περαιτέρω: α) Στις 25/11/2012 

στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρή-
της, με τη παρουσία και των συ-
γκατηγορουμένων του, ομοίως 
βουλευτών Νικολάου Μίχου και 
Κωνσταντίνου Μπαρμπαρούση 
επέδειξε άκρως προσβλητική 
και εξυβριστική συμπεριφορά 
προς ανώτερους αξιωματικούς 
της Αστυνομίας… λέγοντάς τους 
“θα τους γαμήσω όλους, έχεις 
το λόγο μου. Θα έχεις νεκρούς 
μέχρι το βράδυ“» (όλες οι εμφά-
σεις δικές μας).

Aντίστοιχου περιεχόμενου 
δηλώσεις του Κασιδιάρη για 
τον κοινοβουλευτισμό, για τη 
μετατροπή της Βουλής σε Αγιο 
Παντελεήμονα, για κυριαρχία 
στο πεζοδρόμιο, γίνονται συ-
νεχώς σε όλη την περίοδο από 
τον Μάη του 2012 μέχρι τα τέλη 
του 2019 που η Χρυσή Αυγή έχει 
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. 
Φυσικά, το νεοναζιστικό μόρ-
φωμα της ΧΑ και ο Κασιδιάρης, 
ως ένα από τα γκεσέμια του, δεν 
περιορίστηκαν σε δηλώσεις, αλ-
λά προχώρησαν σε εγκληματική 
δράση με αποκορύφωμα δολο-
φονίες, όπως του αντιφασίστα 
Παύλου Φύσσα. Αυτή η εγκλη-
ματική δράση εδράζεται στην 
εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία 
τους και στον έρωτά τους για 
τον Χίτλερ και τους ταγματα-
σφαλίτες προγόνους τους.

Μπορεί στις 21 Μάη ο Κασι-
διάρης να εμφανίστηκε με κο-
στούμι και γραβάτα, κρύβοντας 
το τατουάζ με τη σβάστικα στο 
μπράτσο του, όμως η γνώριμη 
εμφάνισή του με στολή παραλ-
λαγής, να εκπαιδεύει άλλους 
χρυσαυγίτες, φέροντας ταυτό-
χρονα και οπλισμό δεν ξεχνιέ-
ται. Οπως δεν ξεχνιέται η εκπαί-
δευσή του στη σκοποβολή, μαζί 
με άλλον χρυσαυγίτη. Υπάρχει 
άφθονο τέτοιο υλικό στα πα-
ραρτήματα των Αναγνωστέων 
Εγγράφων 329 και 356, που αφο-
ρούν τον Κασιδιάρη. Πέρα από 
τις φωτογραφίες, δείτε τα βί-
ντεο που φέρνουμε στη δημοσι-
ότητα στο https://www.youtube.
com/watch?v=uqSr8U_XHls και 
στο https://www.youtube.com/
watch?v=SrXnAtozHqE&featur
e=youtu.be.

Φανατικός 
εθνικοσοσιαλιστής

Ο Κασιδιάρης, όπως και ο 

φίρερ Μιχαλολιάκος και όλη 
η ναζιστοσυμμορία είχαν συ-
νειδητοποιήσει ότι η σημαία 
του εθνικοσοσιαλισμού δεν 
«περπατάει» μέσα στον ελλη-
νικό λαό. Ετσι, κατέφυγαν στη 
διγλωσσία. Στα κομματικά έντυ-
πα εκθείαζαν τον ναζισμό, ενώ 
στις συνεντεύξεις τους εμφα-
νίζονταν ως υπερασπιστές του 
ελληνικού εθνικισμού (που στην 
ουσία δε διαφέρει από τον εθνι-
κοσοσιαλισμό) απευθυνόμενοι 
σε ευρύτερο κόσμο. Τόσο στην 
τακτική ανάκριση όσο και στην 
ακροαματική διαδικασία στη 
δίκη, ο Κασιδιάρης και οι υπό-
λοιποι  καταδίκαζαν υποκριτικά 
τον εθνικοσοσιαλισμό, για να 
κρύψουν το πραγματικό γεγονός 
ότι ο εθνικοσοσιαλισμός ήταν 
το κίνητρο για την εγκληματική 
τους δράση. 

Θα το επαναλάβουμε για πολ-
λοστή φορά: ο εθνικοσοσιαλι-
σμός ως ιδεολογία είναι σύμφυ-
τος με την εγκληματική δράση 
και γι’ αυτό είναι εκ του πονηρού 
η άποψη που ακούστηκε πολλές 
φορές στη δίκη της ΧΑ, ότι δε 
δικάζονται οι ιδεολογίες αλλά 
οι πράξεις. Θυμίζουμε σε όλους 
αυτούς, ότι με τον Αναγκαστικό 
Νόμο 509/1947 έθεσαν εκτός 
νόμου το επαναστατικό ΚΚΕ, με 
ηγέτη τον Νίκο Ζαχαριάδη, και 
με τον ίδιο νόμο έστησαν εκτε-
λεστικά αποσπάσματα και μοί-
ραζαν ισόβιες καταδίκες στους 
κομμουνιστές. Εγραφε αυτός ο 
νόμος στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2: «Οστις επιδιώκει την 
εφαρμογήν ιδεών εχουσών ως 
έκδηλο σκοπόν την δια βιαίων 
μέσων ανατροπήν του πολιτεύ-
ματος, του κρατούντος κοινωνι-
κού συστήματος ή την απόσπαση 
εκ του όλου της επικρατείας ή 
ενεργεί υπέρ της εφαρμογής αυ-
τού προσηλυτισμόν τιμωρείται 
εάν μεν είναι αρχηγός ή οδηγός 
διά της ποινής των προσκαίρων 
δεσμών, εις ιδίως δε βαρείας 
περιπτώσεις διά της ποινής των 
ισοβίων δεσμών ή του θανάτου, 
εάν δε είναι απλούς στρατιώτης 
διά ποινής φυλακίσεως, εις ιδί-
ως βαρείας περιπτώσεις διά της 
ποινής της ειρκτής ή των προ-
σκαίρων δεσμών» (οι εμφάσεις 
δικές μας).

Ο Κασιδιάρης, με τη δήλωσή 
του στις 21 Μάη ότι είναι πατριώ-
της, μετά τον εθνικοσοσιαλισμό 

αποκηρύσσει και τον εθνικι-
σμό. Στα λόγια, φυσικά, από τη 
μια για να χτίσει το άλλοθι της 
ειλικρινούς μεταμέλειας για 
τις εγκληματικές του πράξεις 
(προσδοκώντας ότι αυτό μπορεί 
να γίνει αποδεκτό από το δικα-
στήριο και έτσι να μετριαστεί η 
ποινή του) και από την άλλη για 
να εξαπατήσει ένα μικρό τμήμα 
του ελληνικού λαού, εμφανιζό-
μενος ως γνήσιος πατριώτης 
που ενδιαφέρεται δήθεν για την 
Ελλάδα που θα παραδώσει στα 
παιδιά του και στα παιδιά των 
παιδιών τους.

Θυμίζουμε ξανά το μεγά-
λο ιδεολογικοπολιτικό έρωτα 
του Κασιδιάρη για τον ίδιο το 
μακελάρη των λαών Χίτλερ. 
Σε άρθρο του στη ναζιστοφυλ-
λάδα «Χρυσή Αυγή», στις 20 
Απρίλη του 2011, ημέρα των 
γενεθλίων του Χίτλερ, με τίτλο: 
«Ο Χίτλερ πέρα από την ιστο-
ρία», έγραφε: «Υπάρχει σαφώς 
το πρόσωπο-κλειδί στην ιστορία 
του 20ού αιώνα που παρά λίγο 
να ανατρέψει τη βίαιη ροή ενός 
ολόκληρου πολιτισμού προς 
την πτώση. Το πρόσωπο αυ-
τό (…) είναι αδιαμφισβήτητα ο 
Αδόλφος Χίτλερ…». Ο Κασιδιά-
ρης χαρακτηρίζει τον Χίτλερ 
κοινωνικό αναμορφωτή και ορ-
γανωτή ενός προτύπου κράτους 
που ανάλογό του δεν υπήρξε 
ποτέ στο σύγχρονο κόσμο. 
Εξαίρει τις τρεις ιδιότητές του 
ως πολιτικού ηγέτη, κοινωνικού 
αναμορφωτή και στρατηγικής 
ιδιοφυΐας και καταλήγει: «Ποιο 
θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης 
και ολόκληρου του σύγχρονου 
κόσμου αν ο Β΄ Παγκόσμιος 
Πόλεμος (που οι Δημοκρατίες ή 
μάλλον οι εβραίοι -σύμφωνα με 
τον Στρατηγό Μεταξά- κήρυξαν 
στην Γερμανία) δεν σταματούσε 
την αναγεννητική πορεία του 
Εθνικοσοσιαλισμού; Είναι βέ-
βαιο πως θεμελιώδεις αξίες, που 
πηγάζουν ως επί το πλείστον από 
την ελληνική αρχαιότητα θα κυ-
ρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη 
και θα όριζαν τις τύχες των λαών. 
Ο ρομαντισμός ως πνευματικό 
κίνημα και ο κλασσικισμός θα 
υπερίσχυαν της παρακμιακής 
υποκουλτούρας που διέβρωσε 
τον λευκό άνθρωπο»!

Ενας χρυσυγίτης-συναγω-
νιστής του τον εγκωμίασε, μά-
λιστα, για το «συγκλονιστικό» 

άρθρο που έγραψε για τον Χίτ-
λερ [Αναγν. 389 (Κασιδιάρης), 
Παράρτ. 7.1, sms, Εισερχόμενα 
Νο 25]: «…Συναγωνιστή Κασι-
διάρη, δέξου σε παρακαλώ τα 
συγχαρητήριά μου για το ωραίο 
και πραγματικά συγκλονιστικό 
άρθρο περί Χίτλερ που έγρα-
ψες στην εφημερίδα μας στο 
φύλλο της 20 Απριλίου 2011. Με 
εκτίμηση, συναγωνιστής Κώστας 
Καστανιώτης, στέλεχος της Τ.Ο. 
Θεσ/νίκης, 11/5/2011, 7:38:19, 
6945106610…».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ακροαματικής διαδικασίας, 
τόσο ο Κασιδιάρης όσο και ο 
συνήγορός του έσκιζαν τα ιμά-
τιά τους, ότι είναι αντίθετος με 
τον ναζισμό, ότι είναι έλληνας 
εθνικιστής. Προσπαθούσε να 
αποφύγει το χαρακτηρισμό του 
εθνικοσοσιαλιστή, για να μην 
θεωρηθεί ο εθνικοσοσιαλισμός 
του ως το κίνητρο της εγκλημα-
τικής του δράσης. Θυμίζουμε 
ότι σε τρισέλιδο κείμενο που 
συνέταξε πρόσφατα ο Κασιδιά-
ρης -με το οποίο, όπως δήλωσε 
ο ίδιος, διαφώνησε ο Μιχαλολιά-
κος- στο 6ο σημείο ζητούσε από 
τον Μιχαλολιάκο να δεχτεί ότι: 
«Ιδεολογία μας ο ελληνικός εθνι-
κισμός με κοινωνικό χαρακτήρα. 
Απόρριψη ναζισμού - φασισμού 
και κάθε μη ελληνικού ιδεολογι-
κού ρεύματος. Απόλυτη προσή-
λωση στον ελληνικό εθνικισμό 
(από το όμαιμον του Ηροδότου 
μέχρι τον Ιωνα Δραγούμη, τον 
Ιωάννη Μεταξά και τον Γεώργιο 
Γρίβα)».

Ανεξάρτητα από το ποιος δι-
έρρευσε το τρισέλιδο κείμενο 
του Κασιδιάρη, με τη δήλωση 
του 6ου σημείου, ομολογείται 
απ’ αυτόν, εμμέσως πλην σα-
φώς, ότι τόσο ό ίδιος όσο και 
όλη η ΧΑ, μηδενός εξαιρουμέ-
νου από τα μέλη και τα στελέχη 
της (δεν μας απασχολεί εδώ, ότι 
και η συντριπτική πλειοψηφία 
των οπαδών που τους απόμειναν 
στις εκλογές της 7ης Ιούλη του 
2019 ήταν και αυτοί εθνικοσοσι-
αλιστές) ήταν και είναι ναζιστές 
και φασίστες. Διαφορετικά δε 
θα έθετε ζήτημα απόρριψης 
του ναζισμού-φασισμού.

Επίσης, είναι γνωστή η βλακώ-
δης άρνηση του Κασιδιάρη, του 
Μιχαλολιάκου και όλων των στε-
λεχών της ΧΑ να αποδεχτούν, 
ότι τόσο το καταστατικό της ΧΑ 
όσο και το έγγραφο για την «Αρ-
χή του Αρχηγού», που συμπερι-
λαμβάνονται στο Αναγνωστέο 
Εγγραφο 254, η ύπαρξη των 
οποίων αποκαλύφθηκε από το 
δημοσιογράφο Δ. Ψαρρά, ήταν 
γνήσια έγγραφα του νεοναζι-
στικού μορφώματος. Οταν είχε 
ανάψει αυτή η συζήτηση στην 
ακροαματική διαδικασία, που 
είχε μάλιστα ενταθεί, με την κα-
τάθεση ένστασης μη γνησιότη-
τάς τους από τους συνηγόρους 
υπεράσπισης του Μιχαλολιάκου 
και του Κασιδιά-ρη, αποδείξαμε 
μέσα από την ανάλυση του κα-
ταστατικού της ΧΑ, που είχε κα-
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Κανονικό φτύσιμο
Σε συνέντευξή του στα «Νέα» (26.5.2020), ο γερμανός κοινο-

βουλευτικός υφυπουργός Εσωτερικών Στέφεν Μάγερ (προέρχε-
ται από την ακροδεξιά CSU), αφού μοίρασε συγχαρητήρια στην 
ελληνική κυβέρνηση για την αποτροπή εξάπλωσης του κοροναϊού 
στους προσφυγικούς καταυλισμούς, άρχισε να επαίρεται για την 
ευαισθησία της γερμανικής κυβέρνησης που πήρε 47 ασυνόδευ-
τα προσφυγόπουλα. Ο δημοσιογράφος δεν άντεξε και τον ρώτη-
σε: «Κύριε Μάγερ, όταν η Πορτογαλία ανακοινώνει ότι θα πάρει 
500 και η Γερμανία παίρνει 47, με συγχωρείτε, αλλά μου λείπει η 
αναλογία. Δεν είναι λίγα;».

Ατάραχος ο γερμανός υφυπουργός τον έφτυσε κατάμουτρα: 
«Η Γερμανία -με συγχωρείτε, και αυτό θέλω να το τονίσω- μαζί με 
το Λουξεμβούργο ήταν οι πρώτες χώρες της ΕΕ που πήραν πρό-
σωπα που έχρηζαν προστασίας. Τώρα έχουν υποχρέωση άλλες 
χώρες να τηρήσουν και να υλοποιήσουν εξίσου τις δεσμεύσεις που 
ανέλαβαν πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορωνοϊού. Η Γερμανία 
θα ανταποκριθεί στην ευθύνη της - με την παραλαβή των 47 ανη-
λίκων προπορεύτηκε δίνοντας ένα καλό παράδειγμα»!

Θυμίζουμε ότι για τη μεταφορά αυτών των ελάχιστων ασυνό-
δευτων προσφυγόπουλων στη Γερμανία, στη διάρκεια της καρα-
ντίνας, οργανώθηκε ολόκληρη φιέστα στο αεροδρόμιο, με την 
παρουσία του ίδιου του Μητσοτάκη. Από τη μια κορόιδευαν τον 
ελληνικό λαό, ότι τάχα έβαλαν μπροστά επιχείρηση μεταφοράς 
προσφύγων σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες, και από την άλλη έγλει-
φαν τη Γερμανία, βοηθώντας την ιμπεριαλιστική κυβέρνησή της 
να επιδεικνύει ένα (ανύπαρκτο) πρόσωπο κοινωνικής ευαισθησί-
ας εν μέσω πανδημίας.

Απατεωνίσκος
«Θα μου επιτρέψετε να σας πω, γιατί κι εμείς κάποιες φορές 

παίρναμε “μπράβο“, για επιλογές που στρίμωχναν την ελληνική 
κοινωνία και το ξέραμε. Οπότε, αυτά τα “μπράβο“ καμιά φορά δεν 
είναι παράσημα». Ετσι απάντησε ο Τσίπρας στην παρατήρηση του 
Σρόιτερ ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη πήρε «μπράβο» από την 
Κομισιόν στην 6η αξιολόγηση, ότι «κινείται στον σωστό δρόμο 
και έχει λάβει τα σωστά μέτρα».

Μπα, τώρα το θυμήθηκε ο Τσίπρας ότι τα «μπράβο» από την 
Κομισιόν έρχονται όταν οι κυβερνήσεις στριμώχνουν το λαό; 
Γιατί θυμόμαστε πολύ καλά τους πανηγυρισμούς του ίδιου του 
Τσίπρα, του Τσακαλώτου και των υπόλοιπων συριζαίων κάθε φορά 
που έκλειναν μια αξιολόγηση εισπράττοντας τα «μπράβο» της 
τρόικας και της Κομισιόν. Οταν δε τους ασκούσαν κριτική για τα 
αντιλαϊκά πολυνομοσχέδια με τα οποία έκλεινε κάθε αξιολόγηση, 
παρέκαμπταν την ουσία (τα πολυνομοσχέδια) και μιλούσαν μόνο 
για το κλείσιμο της αξιολόγησης και τα καλά λόγια που έλεγαν 
ο Γιούνκερ, ο Ντομπρόβσκις και τα άλλα στελέχη της Κομισιόν.

Δικτατορίσκοι
Ο Βούρος, για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Μελισσα-

νίδη, όχι μόνο συνήργησε στο «μπάτε σκύλοι αλέστε» της ΙΝΤΡΑ-
ΚΑΤ στο Αλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, όχι μόνο «άδειασε» με 
αισχρό τρόπο την αρμόδια τμηματάρχη του Δήμου, αλλά και την 
παρέδωσε βορά στα φασιστοειδή της εξέδρας. Γράψαμε σχετικά 
στη διάρκεια της καραντίνας.

Τώρα, ο αντιδήμαρχός του Γραμμένος καταγγέλλεται από το 
Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου, ότι απαίτησε από εργαζόμε-
νη… να μην τον κοιτάει στα μάτια όταν του μιλάει!

Ο Γραμμένος, αντιδήμαρχος Πρασίνου, είπε στους εργαζόμε-
νους της υπηρεσίας ότι μαζί με το δήμαρχο έχουν ξεκινήσει να 
υπολογίζουν το κοστολόγιο της υπηρεσίας πρασίνου, προκειμέ-
νου να δώσουν τη δουλειά εργολαβία σε ιδιώτη και οι εργαζό-
μενοι να μεταφερθούν στην καθαριότητα. Οταν η εργαζόμενη 
διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας ότι αυτό είναι απειλή, ο Γραμμένος, 
με ύφος χιλίων πασάδων, της είπε να μην τον κοιτάει στα μάτια. 
Προφανώς, οι ταπεινοί υπήκοοι θα πρέπει να γονατίζουν μπρο-
στά στους τρισμέγιστους πατισάχ και να κοιτάζουν ταπεινά το 
δάπεδο…

τατεθεί στον Αρειο Πάγο στις 
30 Αυγούστου του 2012, ότι με 
τα άρθρα 16, 17 και 32 παγιώθη-
κε η «Αρχή του Αρχηγού». Οπως 
έχουμε ξαναγράψει, δεν υπάρ-
χει υποχρέωση από τα κόμματα 
που συμμετέχουν στις εκλογές 
να καταθέτουν το καταστατικό 
τους. Αυτό επιβεβαιώνεται από 
το γεγονός ότι, ενώ οι εκλογές 
έγιναν στις 6 Μάη του 2012, ο 
Μπούκουρας το κατέθεσε για 
λογαριασμό της ΧΑ στις 30 Αυ-
γούστου, δηλαδή σχεδόν τέσσε-
ρις μήνες μετά τη διεξαγωγή των 
εκλογών. Ο Μιχαλολιάκος έδω-
σε εντολή στον Μπούκουρα να 
καταθέσει αυτό το καταστατικό, 
για να έχει το άλλοθι, ότι δήθεν 
η ΧΑ είναι ένα νόμιμο κοινοβου-
λευτικό κόμμα και να καλύπτεται 
έτσι η εγκληματική του δράση. 
Μην ξεχνάμε, ότι από την πρώτη 
στιγμή μετά τη στυγνή δολοφο-
νία του αντιφασίστα Παύλου 
Φύσσα από τη ΧΑ, ο Κασιδι-
άρης, ο Μιχαλολιάκος, όλα τα 
στελέχη του Πολιτικού Συμβου-
λίου επικαλούνταν ως άλλοθι ότι 
η ΧΑ είναι νόμιμο πολιτικό κόμ-
μα που ο Αρειος Πάγος ενέκρινε 
το καταστατικό του.

Αν ο Κασιδιάρης, στο «Μανι-
φέστο» του, δεν ήγειρε ζήτημα 
τροποποίησης των άρθρων 17 
και 32 του καταστατικού (με 
αυτά διαιωνίζεται η «Αρχή του 
Αρχηγού» Μιχαλολιάκου), δε θα 
μπαίναμε στη συζήτηση γι’ αυτά. 
Αναγκαστικά θα μπούμε, αφού 
πρώτα παραθέσουμε την πρό-
ταση του Κασιδιάρη όσο και τα 
άρθρα 16, 17 και 32. Παρενθετικά 
επισημαίνουμε, ότι ο Κασιδιά-
ρης σκόπιμα δεν κάνει αναφορά 
στο άρθρο 16 του καταστατικού 
της ΧΑ της 30ής Αυγούστου του 
2012, γιατί ήθελε να το χρησιμο-
ποιήσει και ο ίδιος με σκοπό να 
γίνει ο ισόβιος αρχηγός της ΧΑ.

Πρόταση Κασιδιάρη: «Τροπο-
ποίηση καταστατικού αναφορικά 
με τις αρμοδιότητες του γενικού 
γραμματέα - άρθρα 17 και 32: ο 
γενικός γραμματέας δεν αποφα-
σίζει αλλά εισηγείται στην Κ.Ε., η 
οποία λαμβάνει τις αποφάσεις 
κατόπιν ειδικής διαδικασίας και 
πάντα με απόλυτη πλειοψηφία.

1ον) Εισήγηση γ.γ. ή μέλους 
Κ.Ε. (κάθε μέλος έχει δικαίωμα 
αμφισβήτησης προτάσεων). 

2ον) Συζήτηση επί της πρότα-
σης (εισηγήσεις για απόρριψη ή 
τροποποίησή της). 

3ον) Ψήφιση και λήψη απόφα-
σης (απαιτείται απόλυτη πλειο-
ψηφία)».

Αρθρο 17 του καταστατικού: 
«Γενικός Γραμματέας του κόμμα-
τος –Αρμοδιότητες

Ο Γενικός Γραμματέας του 
κόμματος έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

Α) Προΐσταται όλων των κομ-
ματικών οργάνων και των διοικη-
τικών δομών του κόμματος.

Β) Χαράσσει τις ιδεολογικές, 
πολιτικές και προγραμματικές 
θέσεις του κόμματος, σε αρμο-
νία προς τις αποφάσεις του Τα-
κτικού Συνεδρίου.

Γ) Εκφράζει την επίσημη κομ-
ματική θέση και εκπροσωπεί το 
κόμμα σε κάθε επίσημη εκδή-
λωση, καθώς και ενώπιον κάθε 
ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής.

Δ) Προεδρεύει στις συνεδρι-

άσεις της Κεντρικής Επιτροπής, 
του Πολιτικού Συμβουλίου και 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδος 
του κόμματος. 

Ε) Επιλέγει μεταξύ των μελών 
της Κεντρικής Επιτροπής, τα μέ-
λη του Πολιτικού Συμβουλίου του 
κόμματος.

Σ) Ορίζει τον Γενικό Διευθυ-
ντή του κόμματος.

Ζ) Επιλέγει τους υποψήφιους 
βουλευτές, ευρωβουλευτές και 
εκπροσώπους στις δημοτικές και 
περιφερειακές εκλογές, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 
32 του παρόντος, και καταρτίζει 
τους εκλογικούς συνδυασμούς 
του κόμματος, σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νο-
μοθεσία.

Η) Συγκαλεί το Τακτικό και 
Εκτακτο Συνέδριο του κόμματος 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 14 και 15 του παρόντος 
καταστατικού. 

Θ) Επιλέγει μεταξύ των μελών 
της Κεντρικής Επιτροπής, τα πέ-
ντε μέλη της Επιτροπής αξιολό-
γησης των υποψηφίων μελών 
του κόμματος.

 Ι) Μπορεί να αναθέτει την 
άσκηση ορισμένων από τα καθή-
κοντά του σε άλλα όργανα του 
κόμματος, καθώς και να διορίζει 
πληρεξούσιους δικηγόρους για 
την δικαστική ή εξώδικη εκπρο-
σώπηση του κόμματος» (οι εμφά-
σεις δικές μας).

Αρθρο 32 του καταστατικού: 
«Επιλογή υποψηφίων βουλευτών

1. Η επιλογή των υποψηφίων 
βουλευτών και ευρωβουλευ-
τών του κόμματος γίνεται από 
τον Γενικό Γραμματέα του κόμ-
ματος, ο οποίος καταρτίζει και 
τους εκλογικούς συνδυασμούς 
σε κάθε εκλογική περιφέρεια 
ύστερα από σχετική εισήγηση 
της Κεντρικής Επιτροπής.

2. …
3. Η αίτηση υποβάλλεται σε 

οποιαδήποτε τοπική οργάνωση…
4. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται 

αμελητί στην Κεντρική Επιτρο-
πή… Εν συνεχεία τα μέλη της Κε-
ντρικής Επιτροπής ψηφίζουν… 
και το αποτέλεσμα της ψηφοφο-
ρίας αποτελεί τη σχετική εισή-
γηση προς το Γενικό Γραμματέα 
του κόμματος… Η Κεντρική Επι-
τροπή δεν δεσμεύεται από τις 
υποβληθείσες αιτήσεις και μπο-
ρεί να εισηγηθεί και σχετικά με 
άλλες υποψηφιότητες πολιτών.

5. Οι υποψήφιοι Βουλευτές 
Επικρατείας, καθώς και οι υπο-
ψήφιοι Ευρωβουλευτές επιλέ-
γονται απευθείας, κατ΄ απόλυτη 
διακριτική ευχέρεια από το Γενι-
κό Γραμματέα του Κόμματος» (οι 
εμφάσεις δικές μας).

Αρθρο 16: «Γενικός Γραμματέ-
ας του κόμματος-Ανάδειξη

1. Ο Γενικός Γραμματέας του 
Κόμματος αποτελεί το ανώτα-
το κομματικό όργανο κατά το 
διάστημα μεταξύ των Τακτικών 
Συνεδρίων, οι δε αποφάσεις του 
είναι υποχρεωτικές και δεσμεύ-
ουν όλα τα κομματικά όργανα.

2. Ο Γενικός Γραμματέας 
εκλέγεται από το Τακτικό Συνέ-
δριο του κόμματος. Η θητεία του 
διαρκεί μέχρι το επόμενο Τακτι-
κό Συνέδριο. Διαδικασία εκλο-
γής νέου Γενικού Γραμματέα 
ανακύπτει στο Συνέδριο μόνο 

εφόσον το ζητήσει εγγράφως 
η απόλυτη πλειοψηφία των πα-
ρόντων Συνέδρων. Εφόσον δεν 
τεθεί θέμα ηγεσίας ανανεώνεται 
αυτομάτως η θητεία του Γενικού 
Γραμματέα μέχρι το επόμενο Συ-
νέδριο» (οι εμφάσεις δικές μας).

Αν και αρκεί μια φευγαλέα 
ανάγνωση των τριών αυτών άρ-
θρων για να γίνει φανερό ότι ο 
Μιχαλιολιάκος είναι ισόβιος μο-
νάρχης στο ναζιστικό μόρφωμα 
της ΧΑ, κρίνουμε σκόπιμες μερι-
κές επισημάνσεις.

Πρώτη επισήμανση. Ενώ σύμ-
φωνα με το άρθρο 16 ο γενικός 
γραμματέας της ΧΑ αναγορεύ-
εται σε ισόβιο μονάρχη, ο λαλί-
στατος και θορυβώδης Κασιδιά-
ρης δεν έθεσε στο «μανιφέστο» 
του ζήτημα της αλλαγής αυτού 
του άρθρου. Ο λόγος είναι προ-
φανής: ήθελε να γίνει ο ίδιος 
χαλίφης στη θέση του χαλίφη.

Δεύτερη επισήμανση. Ο χα-
λίφης Μιχαλολιάκος φρόντισε 
να περιλάβει στο άρθρο 17 του 
καταστατικού διάταξη, σύμφω-
να με την οποία η πενταμελής 
επιτροπή που επιλέγει τα μέλη 
του ναζιστικού μορφώματος 
διορίζεται απ’ αυτόν. Οι απο-
φάσεις του χαλίφη, σύμφωνα 
με την 1η παράγραφο του άρ-
θρο 16, είναι υποχρεωτικές και 
δεσμεύουν όλα τα κομματικά 
όργανα. Αρα, η δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα, οι δολοφονικές 
επιθέσεις ενάντια στα μέλη και 

στελέχη του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ, 
η δολοφονική επίθεση ενάντια 
στους αιγύπτιους ψαράδες, γε-
νικά όλη η εγκληματική δράση 
της ΧΑ σχεδιάστηκε από τον 
Μιχαλολιάκο και το Πολιτικό 
Συμβούλιο και δόθηκε εντολή 
στα τάγματα εφόδου να την 
εκτελέσουν.

Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα 
στην ακροαματική διαδικασία 
από τις μαρτυρικές καταθέσεις 
και τα Αναγνωστέα Εγγραφα. 
Αποδείχτηκε ότι η πλούσια 
εγκληματική δράση της ΧΑ 
σχεδιάστηκε από τον φίρερ Μι-
χαλολιάκο, με συμφωνία όλου 
του Πολιτικού Συμβουλίου, και 
εκτελέστηκε, κατόπιν εντολής, 
από τα τάγματα εφόδου.

Στο άρθρο μας με τίτλο «Δί-
κη της Χρυσής Αυγής: Μια 

ακόμη πρέπουσα απάντηση 
στην εισαγγελέα» (βλ. http://
www.eksegersi.gr/Επικαιρότη-
τα/34656.Δίκη-Χρυσής-Αυγής-
Μια-ακόμα-πρέπουσα-απά-
ντηση-στην) αποκαλύψαμε τον 
πανικό που προκλήθηκε στις 
γραμμές των χρυσαυγιτών. 
Πανικό που αποτυπώθηκε στη 
συνεχή επικοινωνία τους με τον 
στυγνό δολοφόνο Ρουπακιά και 
από την επικοινωνία του Δεβε-
λέκου με την τριάδα Κασιδιά-
ρης-Λαγός-Μιχαλολιάκος, που 
τον συμβούλευε, αν κληθεί να 
καταθέσει για τη δολοφονία του 
Φύσσα, να δηλώσει ότι δε γνω-
ρίζει τον Ρουπακιά. Ψάχνοντας 
τα Αναγνωστέα Εγγραφα 329 
και 356, που αφορούν τον Κασι-
διάρη, βγάλαμε λαβράκι, καθώς 
ιδιαίτερα στο παράρτημα 1.1 του 
Αναγνωστέου 329 βρήκαμε πολ-
λά εισερχόμενα μηνύματα.

Ο Κασιδιάρης από τις 2:54’ 
π.μ. της 18ης Σεπτέμβρη του 
2013 άρχισε να λαμβάνει μηνύ-
ματα (sms) από χρυσαυγίτες που 
ζητούσαν απ’ αυτόν περισσότε-
ρη ενημέρωση για τη δολοφονία 
του Φύσσα. Γνώριζαν μάλιστα 
και το καλλιτεχνικό όνομα του 
Φύσσα. Παραθέτουμε μερικά 
απ΄ αυτά τα sms που αλιεύσαμε 
από το παράρτημα 1.1 του Ανα-
γνωστέου Εγγράφου 329 του 
Κασιδιάρη:

Μην μπερδευτείτε με την 
ώρα που αναφέρεται, είναι ώρα 

Γκρίνουιτς. Η ώρα Ελλάδας εί-
ναι τρεις ώρες μετά, δηλαδή 
2:54’:11’’. Ηδη εκείνη την ώρα, 
άγνωστος σε εμάς χρυσαυγίτης 
γνώριζε και με το μήνυμα που 
έστειλε στον Κασιδιάρη ζητού-
σε περισσότερη ενημέρωση απ’ 
αυτόν. Ο ίδιος χρυσαυγίτης (το 
δεύτερο sms στέλνεται από το 
ίδιο κινητό), μία ώρα μετά, στις 
3:54’:46’’, στέλνει δεύτερο μή-
νυμα, με το οποίο γνωρίζει το 
καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του 
Παύλου Φύσσα (killah P).

Ο χρυσαυγίτης αυτός γνωρί-
ζει πολλά πράγματα και ζητάει 

περισσότερα από τον Κασιδιά-
ρη. Τον ρωτάει, γιατί προφανώς 
είναι σίγουρος ότι γνωρίζει 
περισσότερα για τον «killah P». 
Ολη τη νύχτα της 18ης Σεπτέμ-
βρη του 2013 ο Κασιδιάρης δέ-
χεται μηνύματα από διαφορετι-

κούς χρυσαυγίτες, που δεν ανή-
κουν στο ηγετικό απαράτ του νε-
οναζιστικού μορφώματος. Αυτό 
σημαίνει ότι ο Παύλος Φύσσας 
ήταν ευρύτατα γνωστός στους 
κόλπους των χρυσαυγιτών. Ας 
αφήσουν, λοιπόν, κατά μέρος τα 
υπερασπιστικά παραμύθια ο Κα-
σιδιάρης και άλλοι κατηγορού-
μενοι χρυσαυγίτες, ότι τάχα δε 
γνώριζαν τον Παύλο Φύσσα και 
ότι δεν τον είχαν στοχοποιήσει. 

Γεράσιμος Λιόντος
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Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο 
έστειλε το δικό του μήνυμα 

αλληλεγγύης στους εκατοντά-
δες χιλιάδες διαδηλωτές, οι οποί-
οι απ' άκρη σε άκρη των ΗΠΑ 
ζητούν την παραδειγματική τι-
μωρία των μπάτσων δολοφόνων 
του Τζορτζ Φλόιντ, φωνάζοντας 
«Οι ζωές των Μαύρων μετράνε» 
και «Δε μπορώ να αναπνεύσω» 
(από τα τελευταία λόγια του 
Φλόιντ). Η αρχή έγινε το περα-
σμένο Σαββατοκύριακο στους 
αγώνες της Bundesliga. «Δικαι-
οσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ» 
ήταν το σύνθημα στο περιβραχι-
όνιο που φορούσε στο αριστερό 
του μπράτσο ο ποδοσφαιριστής 
της Σάλκε, Γουένστον ΜακΚένι, 
αλλά και στις φανέλες των Σά-
ντσο και Χακίμι κάτω από την 
εμφάνιση της Ντόρτμουντ, ενώ 
ο Τιράμ της Γκλάντμπαχ γονάτι-
σε και αφιέρωσε στον δολοφο-
νηθέντα Τζορτζ Φλόιντ το γκολ 
που πέτυχε κόντρα στην Ουνιόν 
Βερολίνου.

Οι ενέργειες των ποδοσφαι-
ριστών είχαν την αποδοχή της 
μεγάλης πλειοψηφίας των γερ-
μανών οπαδών, όχι όμως και 
των ιθυνόντων της Λίγκας. Ο 
πρόεδρος της πειθαρχικής επι-
τροπής της Bundesliga, Αντον 
Ναχράινερ, δήλωσε: «Τις επό-
μενες ημέρες θα ασχοληθού-
με με αυτά τα γεγονότα και θα 
εξετάσουμε ανάλογα τα στοι-
χεία», τονίζοντας ότι οι παίχτες 
παραβίασαν τους κανονισμούς 
του γερμανικού πρωταθλήμα-
τος, που «είναι ξεκάθαροι και 
απαγορεύουν στον ποδοσφαι-
ριστή να φέρει στον εξοπλισμό 
του μηνύματα πολιτικού, θρη-
σκευτικού ή προσωπικού περιε-
χομένου, μηνύματα ή φωτογρα-
φίες». Τις δηλώσεις Ναχράινερ 
αποδοκίμασαν ο προπονητής 
της Γκλάντμπαχ, Μάρκο Ρόζε, ο 
αθλητικός διευθυντής της Σάλκε, 
Γιόχαν Σνάιντερ, ο παλαίμαχος 
ποδοσφαιριστής και μέλος του 
ΔΣΔ της Μπάγερν Μονάχου, 
Ολιβερ Καν, και ο εκτελεστικός 
διευθυντής της Ουνιόν Βερολί-
νου, Ολιβερ Ρούνερτ, προκαλώ-
ντας εκνευρισμό στη διοίκηση 
της Bundesliga, που κατάλαβε 
ότι αν προχωρήσει στην τιμωρία 
των ποδοσφαιριστών θα έχει 
απέναντί της τους ανθρώπους 
του ποδοσφαίρου.

Τη σκυτάλη στις εκδηλώσεις 
αλληλεγγύης πήραν οι ποδο-
σφαιριστές της Λίβερπουλ, στέλ-
νοντας το δικό τους μήνυμα από 
την προπόνηση στο «Ανφιλντ». 
Σύσσωμο το ρόστερ των 29 πο-
δοσφαιριστών, γονατισμένο κυ-
κλικά στο κέντρο του γηπέδου, 
πόζαρε στην ομαδική φωτο-
γραφία αλληλεγγύης, την οποία 
δημοσίευσε στο Τwitter ο Τζέι-
μς Μίλνερ, συνοδευόμενη από 
το σύνθημα «Unity is Strength» 
(η ενότητα είναι δύναμη) και το 
hashtag του Black Lives Matter. 

Σε αντίθεση με τη διοίκηση της 
Bundesliga, που δεν έπιασε τον 
«σφυγμό» των γεγονότων, η ηγε-
τική ομάδα της ΦΙΦΑ δείχνει να 
καταλαβαίνει ότι η προσπάθεια 
επιβολής του «No Politica» με 
τιμωρίες των ποδοσφαιριστών 
που το παραβιάζουν θα τη φέρει 
σε αντιπαράθεση με τη συντρι-
πτική πλειοψηφία των φιλάθλων 
που επικροτεί τις ενέργειες αλ-
ληλεγγύης. 

Το προηγούμενο διάστημα, 
μια σημαντική μερίδα των οργα-
νωμένων οπαδών των ευρωπαϊ-
κών ομάδων είχε έρθει σε αντι-
παράθεση με ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ 
για το θέμα της επανέναρξης της 
αγωνιστικής δράσης, κατηγορώ-
ντας τις διεθνείς Ομοσπονδίες 
ότι ενδιαφέρονται μόνο για το 
χρήμα και τα κέρδη των καπιτα-
λιστών που «επενδύουν» στο πο-
δόσφαιρο. Η ηγετική ομάδα της 
ΦΙΦΑ έκρινε ότι ένας νέος γύ-
ρος αντιπαράθεσης, για το δόγ-
μα «No Politica», με αφορμή τη 
δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, 
θα διεύρυνε το χάσμα με τους 
οπαδούς, θα είχε αρνητικές επι-
πτώσεις, και επέλεξε, κάνοντας 
την ανάγκη αρετή, να «αδειάσει» 
τη διοίκηση της Bundesliga. Η 
ανακοίνωσή της για το θέμα της 
πιθανής τιμωρίας των παιχτών 
αναφέρει: «Η ΦΙΦΑ προωθεί 
ενέργειες κατά των διακρίσεων 
και του ρατσισμού, είναι υπέρμα-
χος της προσπάθειας εξάλειψης 
του φαινομένου και αντιλαμβά-
νεται απόλυτα όσα έχουν συμβεί 
και την επίδραση αυτών στους 
ποδοσφαιριστές, μετά και τη 
δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. 
Η ισχύς των κανονισμών και η 
επιβολή των προβλεπομένων 
έγκειται στη δικαιοδοσία κάθε 
Ομοσπονδίας, ωστόσο θα ήταν 
σωστό να πρυτανεύσει η λογική 
και να ληφθούν υπόψη με το σω-
στό τρόπο τα τεκταινόμενα…». 

Η στήλη θεωρεί ότι δε χρει-
άζεται να επιχειρηματολογήσει 
για να πείσει ότι με τη συγκε-
κριμένη ανακοίνωση η ΦΙΦΑ 
προσπαθεί να μανιπουλάρει τις 
ενέργειες των παιχτών και τις 
αντιδράσεις των οπαδών, που 
αμφισβητούν το δόγμα του «No 
Politica».

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr 
ΥΓ. Εκτός από τα δημοσιεύ-

ματα κατά του Μελισσανίδη, τα 
ερυθρόλευκα ΜΜΕ «σηκώνουν» 
το θέμα που αφορά τη διερεύ-
νηση ποινικών ευθυνών σχετικά 
με τη διαδικασία και το οικονο-
μικό τίμημα για την απόκτηση 
και χρήση του VAR στο πρωτά-
θλημα της Super League. Μετά 
τον επεισοδιακό αγώνα Βόλος-
Ολυμπιακός, τον Δεκέμβρη του 
2019, και το σόου που έδωσε ο 
«μεταφραστής» Αχιλλέας Μπέ-
ος, ο Σάββας Θεοδωρίδης, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα 
συμφέροντα του Ολυμπιακού 

και την ισονομία στο πρωτάθλη-
μα, είχε υποβάλει μήνυση κατά 
των διαιτητών και κατά όλων των 
εμπλεκομένων στην απόκτηση 
του VAR, ζητώντας την ποινική 
τους δίωξη για τα αδικήματα της 
απιστίας σε βάρος του Δημοσί-
ου και της ΕΠΟ, της διεύθυνσης 
εγκληματικής οργάνωσης, της 
συγκρότησης και ένταξης στην 
εγκληματική οργάνωση και της 
αλλοίωσης αποτελέσματος αγώ-
να που περιέχεται σε στοίχημα. 
Σύμφωνα με τη μήνυση Θεοδω-
ρίδη, στην υπόθεση εμπλέκονται 
ο τότε υπουργός Ψηφιακής Με-
ταρρύθμισης, Νίκος Παππάς, ο 
τότε υφυπουργός Αθλητισμού, Γι-
ώργος Βασιλειάδης, ο πρόεδρος 
της ΕΠΟ, Βαγγέλης Γραμμένος, 
ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Μέλο 
Περέιρα, τα μέλη της ΚΕΔ, Κου-
κουλάκης, Χολέβας, Λίντμπεργκ 
και Μαρίν, ο επιτετραμμένος 
ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ Φούσεκ και οι 
διαιτητές και VARistes του αγώ-
να, Φωτιάς, Ευαγγέλου, Σάββας, 
Φίλου, Φωτόπουλος.

Αν και τα ερυθρόλευκα ΜΜΕ 
χαρακτηρίζουν το θέμα «σκάν-
δαλο μεγατόνων» και θεωρούν 
σίγουρο ότι θα γίνει άρση της 
ασυλίας του Παππά και ότι η 
υπόθεση θα φτάσει στο ακροα-
τήριο, βρισκόμαστε ακόμα στην 
αρχή, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν 
και μια σειρά ερωτήματα. Η μή-
νυση, σύμφωνα με τα δημοσιεύ-
ματα, κατατέθηκε τον περασμέ-
νο Δεκέμβρη, οπότε υπάρχει μια 
σημαντική καθυστέρηση από την 
πλευρά του εισαγγελέα, αφού 
θα έπρεπε να τη στείλει αμέσως 
(«αμελλητί») στη Βουλή, αφού 
υπήρχε αναφορά σε πολιτικά 
πρόσωπα (Παππάς, Βασιλειά-
δης). Είναι τυχαίο ότι πάει στη 
Βουλή σε μια χρονική περίοδο 
που η κυβέρνηση και ο Μαρινά-
κης είναι επικοινωνιακά «στρι-
μωγμένοι», μετά την επιστολή 
ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ για τις εκλογές 
στην ΕΠΟ;

Εχει αποφασίσει ο Κούλης να 
στριμώξει τον Παππά, δίνοντας 
εντολή για άρση της ασυλίας 
του; Αν το ήθελε γιατί δεν το 
έκανε στην υπόθεση Παπαγγε-
λόπουλου-Μιωνή; Είναι προσπά-
θεια δημιουργίας εντυπώσεων 
από την πλευρά του Μαρινάκη 
για να τονώσει το ηθικό της γα-
βροσύνης; Είναι προσπάθεια να 
στριμώξουν την ηγεσία της ΕΠΟ 
για να «συνεργαστεί» με την κυ-
βέρνηση και να βρεθεί μια κοι-
νή θέση στο θέμα των εκλογών; 
Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι 
η ΕΠΟ θα δεχτεί να μεταθέσει 
τις εκλογές και η κυβέρνηση θα 
δεσμευτεί να μην αλλάξει το 
εκλογικό σύστημα. Μέχρι στιγ-
μής, τα στοιχεία για την υπό-
θεση προέρχονται από το ερυ-
θρόλευκο στρατόπεδο και δεν 
μας επιτρέπουν να έχουμε μια 
ολοκληρωμένη άποψη, οπότε θα 
επανέλθουμε προσεχώς.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

«Από στόμια βγαίνει η δύναμη κι όχι από τα 
στόματα. Σύντροφοι, γνωστό αυτό...»

Δύο χιλιάδες είκοσι
δεν έχει τέλος η ύπνωση;

Πόσο ανακουφιστικό (Αννα κουφή στη Κω) που επανεμφανί-
στηκε μετά από τόσο καιρό (ποιος Κιμ ρε;) η Δόμνα και μάθαμε 
τουλάχιστον ότι είναι καλά στην υγεία της.

«Για 
χρόνια 
οι  εργά-
τ ε ς  τ η ς 
αλυσίδας 
παραγω-
γής είχαν 
αρνηθεί 
να  το υ ς 
μεταχει-
ρίζονται 
σα ρομπότ, ενώ μια μειοψηφία γύρισε την πλάτη στην εργα-
σία και στην καταναλωτική κοινωνία. Το κεφάλαιο απάντησε 
εγκαθιστώντας αληθινά ρομπότ, καταργώντας εκατομμύρια 
θέσεων εργασίας, εντατικοποιώντας και καθιστώντας πιο 
αποτελεσματικό και ορθολογικό ό,τι είχε απομείνει από την 
ανειδίκευτη εργασία. Ταυτόχρονα, μια γενικευμένη επιθυμία 
για ελευθερία μετατράπηκε σε ελευθερία κατανάλωσης. Ποι-
ος είχε φανταστεί το 1960 ότι κάποια μέρα μια δωδεκάχρονη 
θα μπορούσε να βγάλει λεφτά από αυτόματο μηχάνημα με 
τη δική της πλαστική κάρτα; Τα λεφτά της - η ελευθερία της… 
Tα γνωστά συνθήματα του Μάη του ‘68 «μη δουλεύετε ποτέ» 
και «ζητήστε το αδύνατο», γελοιοποιήθηκαν όταν οι άνθρω-
ποι εκδιώχθηκαν από εξασφαλισμένες δουλειές και όταν τους 
προσφέρθηκαν περισσότερα και πιο ψεύτικα αγαθά για να 
αγοράσουν» (Jules Dauve – «Εκλειψη και επανεμφάνιση του 
κομμουνιστικού κινήματος»).

Τρεις μήνες μας μαντρώσανε για να 'ρθουν οι τουρίστες
σάλια να ανταλλάξουμε, να μας ξαναμαντρώσουν.

Και τα παιδιά-«βόμβες ιών» που μαντρωθήκαν πρώτα
τώρα τ' αμόλησαν γιατί… ωρίμασαν οι συνθήκες.

«Σ’ ένα κόσμο κυβερνημένο από την εμπορευματική παρα-
γωγή, το προϊόν ελέγχει τον παραγωγό και τα αντικείμενα είναι 
ισχυρότερα από τους ανθρώπους. Τα αντικείμενα γίνονται ξέ-
νο πράγμα που ρίχνει μακριούς ίσκιους, γίνονται “μοίρα“ και 
daemon ex machina. Τη βιομηχανική κοινωνία δεν τη χαρα-
κτηρίζει μόνο η αντικειμενοποίηση των κοινωνικών σχέσεων, 
αλλά ένας αυξανόμενος καταμερισμός της εργασίας και η 
όλο και μεγαλύτερη ειδίκευση. Ο άνθρωπος καθώς εργάζεται 
κατακερματίζεται. Η σύνδεσή του με το όλο έχει χαθεί, γίνεται 
εργαλείο, ένα μικρό εξάρτημα μιας τεράστιας μηχανής. Και 
όπως αυτός ο κατακερματισμός της εργασίας κάνει το ρόλο 
του ανθρώπου πιο μερικό, έτσι και το οπτικό του πεδίο γίνεται 
πιο περιορισμένο, όσο πιο έξυπνη είναι η διαδικασία της ερ-
γασίας τόσο λιγότερο έξυπνη είναι η δουλειά που απαιτείται 
και τόσο πιο οξεία η αλλοτρίωση του ατόμου από το σύνολο» 
(Ernst Fischer – «Η αναγκαιότητα της τέχνης»).

Εφη και Κατερίνα μου στο Ζάππειο σας είδα
η πρώτη μ' άσπρο φόρεμα, μ' άσπρο κοστούμι η άλλη

και παραπίσω η Ολγα με το μουσταρδί, τι ζάλη!
Για μια στιγμή νόμισα πως μου λάσκαρε η βίδα.

Τέτοιες εκπάγλου καλλονής πρώην υπουργοπούλες
δεν είδα, δεν αντάμωσα σ' ολάκερη την πλάση

«Αλήθεια, σε μαύρα χρόνια ζω! Τα λόγια που δεν κεντρίζουν 
είναι σημάδι χαζομάρας. Μου λένε: Φάε και πιες! Να ‘σαι ευ-
χαριστημένος που έχεις! Μα πώς να φάω και να πιω όταν το 
φαγητό μου τ’ αρπάζω από τον πεινασμένο, όταν κάποιος δι-
ψάει για το ποτήρι το νερό που έχω; Κι ωστόσο, τρώω και πίνω. 
Αλήθεια, σε μαύρα χρόνια ζω! Ηρθα στις πόλεις την εποχή της 
αναστάτωσης, όταν εκεί βασίλευε η πείνα. Ηρθα μες στους 
ανθρώπους στην εποχή της ανταρσίας και ξεσηκώθηκα μαζί 
τους. Αφρόντιστα δινόμουνα στον έρωτα κι αντίκριζα τη φύση 
δίχως υπομονή. Στον καιρό μου οι δρόμοι φέρνανε στη λάσπη. 
Η μιλιά μου με κατέδιδε στο δήμιο. Λίγα περνούσαν απ’ το χέρι 
μου. Ομως αν δεν υπήρχα, οι αφέντες θα στέκονταν πιο σίγου-
ρα, αυτό έλπιζα τουλάχιστον. Οι δυνάμεις ήτανε μετρημένες. 
Ο στόχος βρισκότανε πολύ μακριά, φαινόταν ολοκάθαρα, αν 
και για μένα ήταν σχεδόν απρόσιτος. Ετσι κύλησε ο χρόνος 
που πάνω στη γη μου δόθηκε. Αλίμονο, εμείς που θέλαμε να 
ετοιμάσουμε το δρόμο στη φιλία, δεν καταφέρναμε να ‘μαστε 
φίλοι ανάμεσά μας. Ομως εσείς, όταν θα ‘ρθει ο καιρός ο άν-
θρωπος να βοηθάει τον άνθρωπο, να μας θυμάστε με κάποια 
επιείκεια» (Berthold Brecht – «Στους μεταγενέστερους»).

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά
Σε προηγούμενο φύλ-
λo, σχολιάζοντας τις 
εξελίξεις στο ελληνικό 

επαγγελματικό ποδόσφαιρο, 
είχαμε επισημάνει ότι με τα 
σημερινά δεδομένα ο Μελισ-
σανίδης έχει τον πρώτο λόγο 
στην επόμενη μέρα και σε 
συνεργασία με τον Σαββίδη 
θα έχει τον έλεγχο της νέας 
διοίκησης της ΕΠΟ, ανα-
γκάζοντας τον Μαρινάκη να 
τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. 
Επίσης, είχαμε επισημάνει 
ότι τα ΜΜΕ του Μαρινάκη 
προσπαθούν να αποδομή-
σουν τον Μελισσανίδη, θυ-
μίζοντας τα επιχειρηματικά 
του «κατορθώματα» (εξαγο-
ρά ΟΠΑΠ, αλλαγή ασυμβί-
βαστου ιδιοκτησίας ΠΑΕ και 
συμμετοχής σε στοιχηματική 
εταιρία, υπόθεση AEGEAN, 
εξαγορά ΟΔΙΕ από ΟΠΑΠ, 
γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια) και τις «στενές επα-
φές» που είχε με το ΣΥΡΙΖΑ, 
με στόχο να ενεργοποιηθούν 
τα αντι-ΣΥΡΙΖΑ αντανακλα-
στικά της κυβέρνησης.

Η προσπάθεια αποδόμη-
σης του Γατούλη συνεχίζεται 
και το νέο «επεισόδιο» αφο-
ρά τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες στην ευρύ-
τερη περιοχή του Πειραιά. 
Σε μπαράζ δημοσιευμάτων 
σε in.gr και tovima.gr και με 
δηλώσεις προσώπων του πε-
ριβάλλοντος Μαρινάκη, (π.χ. 
Σταυρούλα Αντωνάκου, αντι-
περιφερειάρχης Πειραιά) 
η εταιρία «Oil One» και οι 
βιομηχανικές εγκαταστά-
σεις στην περιοχή της Δρα-
πετσώνας (τις απέκτησε ο 
Μελισσανίδης το 2012) χαρα-
κτηρίζονται «περιβαλλοντική 
βόμβα», ενώ στο δελτίο του 
Mega παρουσιάστηκαν κα-
ταγγελίες κατοίκων που ανα-
φέρουν ότι αντιμετωπίζουν 
σοβαρές ενοχλήσεις στα 
μάτια και το λαιμό από τους 
ρύπους, έλλειψη οξυγόνου 
και λιποθυμικά επεισόδια παι-
διών. Εμμέσως πλην σαφώς, 
η «γραμμή» που λανσάρουν 
τα ΜΜΕ του Μαρινάκη είναι 
ότι η κυβέρνηση θα πρέπει 
να βάλει ένα τέλος στις αυ-
θαιρεσίες του Μελισσανίδη, 
προκειμένου να διασφαλί-
σει την υγεία των κατοίκων 
της περιοχής. Ο Μαρινάκης 
αποφάσισε να «αναβαθμί-
σει» την κόντρα του με τον 
Γατούλη και να τη μεταφέρει 
από το ποδόσφαιρο στις επι-
χειρηματικές δραστηριότη-
τες, επιβεβαιώνοντας ότι οι 
καπιταλιστές χρησιμοποιούν 
την ομάδα για να προωθή-
σουν τα επιχειρηματικά τους 
συμφέροντα.

Φυσικά, η λειτουργία 
αυτών των εγκαταστάσεων 
συνιστά περιβαλλοντικό 
έγκλημα και έγκλημα κατά 
της δημόσιας υγείας, όμως 
αυτά είναι τα τελευταία που 
ενδιαφέρουν τον Μαρινάκη.
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> Ο κήπος του θεού-ταινία.

> Κορωνοϊός πάπαλα (βλέπε 
και ονλάιν ειδήσεις στις ιστο-
σελίδες Newsbomb, NEWS 
24/7, News.in.gr, NewsIT).

> Their master's (and sponsor's) 
voice. The Sequel.

> Υποχρεωτικό τεστ και καρα-
ντίνα εφτά ημερών για τουρί-
στες από «μη ασφαλείς επι-
δημιολογικά χώρες». Ενώ οι 
«ασφαλείς», όπως το Ισραήλ...

> Εδώ ο Θεοχάρης και η κυ-
βέρνηση σφυρίζουν αμέρι-
μνα...

> Στα σποτάκια για την προ-
φύλαξη από τον κορωνοϊό 
(μέχρι πότε, άραγε, θα προ-
βάλλονται;) το επιμύθιο είναι: 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
- κυβέρνηση» μπας και ξεχά-
σουμε, καιρός που έρχεται, 
την απόδοση ευγνωμοσύνης…

> Με τους μετανάστες που κυ-
κλοφορούν «ελεύθερα και ανε-
ξέλεγκτα στους δρόμους… και 
ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος 
διασποράς του Covid-19… για 
ψώνια, χωρίς καμία επιτήρη-
ση...» -ουφ!, τα βάζει ο πρώην 
δήμαρχος Σπετσών, Β. Καρδι-
ασμένος. Κακιασμένος... Θέλει 
ο φασίστας να κρυφτεί… Προ-
φανώς οι Ελληνες και λοιποί 
που κυκλοφορούν ΑΝΕΞΕΛΕ-
ΓΚΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ στους 
δρόμους δεν αποτελούν εστί-
ες κινδύνου διασποράς του ιού 
λόγω... DNA.

> Το τρώει το… κώλο του το 
κούλι: «Ας βρουν κάτι άλλο να 
κάνουν» - η αναφορά στους 
απολυόμενους στα λιγνιτωρυ-
χεία δυτικής Μακεδονίας και 
Μεγαλόπολης. Και το 1-1,5 δισ. 
ρεγάλο του Χατζηδάκη για τις 
«λιγνιτικές περιοχές».

> Να και οι νοικοκυραίοι: «Ει-
ρηνικές διαδηλώσεις, αλλά και 
ακραία επεισόδια στις ΗΠΑ 
για τον Τζορτζ Φλόυντ». Λες 
και η δολοφονία του δεν ήταν 
ακραία βία… (tanea.gr, 31-5-
2020).

> Σας δολοφονούν αλλά εσείς 
κόσμιοι…

> Ο επικεφαλής των «πορτοκα-
λί γιλέκων» στην Ιταλία, Αντό-
νιο Παπαλάρντο, είναι πρώην 
επικεφαλής των καραμπινιέ-
ρων. Τα «γιλέκα» υποστηρίζουν 
ότι ο ιός δεν υπάρχει...

> Από πρώτη Ιουλίου όλοι οι 
τουρίστες θα υποβάλλονται 
ΜΟΝΟ σε δειγματοληπτικά 
τεστ. Ελληνικό ΥΠΕΞ.

> Λέει ο Τσακαλώτος (αναφο-

ρά στον Περισσό), εδώ κάνα-
τε κυβερνητική κολλεγιά με τη 
Δεξιά, με μας γιατί δεν συνερ-
γάζεστε...

> Ψείρισμα ψήφων από τον 
Περισσό;

> Ο Κουτσούμπας και γιατί 
κόπτεται «για το ενδεχόμενο 
ξεκάθαρο πραξικόπημα δικα-
στικού διορισμού Δ.Σ. στην 
Ενωση Δικαστών και Εισαγ-
γελέων». Ε, να μην παίξει τον 
θεσμικό ρόλο του;

> Ο... αριστερός Ν. Βούτσης 
και..: «…ο φράχτης στη συ-
νοριακή γραμμή του Eβρου 
πρέπει να κατασκευαστεί και 
να ενωθεί».

> Σαφώς η ατομική ευθύνη 
έπαιξε στη δήλωση του κούλι 
για την παγκόσμια ημέρα (κα-
τά του) καπνίσματος.

> Νοικοκυραίοι: «Χάος στις 
ΗΠΑ: εμπρησμοί, βανδαλι-
σμοί, λεηλασίες, αστυνομική 
βία και 4 νεκροί» - tovima.gr, 
31-5-2020.

> Πάντα υπέρ της τάξεως και 
της ασφάλειας.

> Ασφαλιτοφυλλάδα.

> «Η ίδια η κοινωνία πρέπει 
να βρει τρόπους να την υπε-
ρασπιστεί». Την «αξιοπρέπειά 
της» - avgi.gr, 31-5-2020, κύριο 
άρθρο.

> Ποιοι όροι διαβίωσης και τα 
συναφή; Εδώ προέχει το ετού-
το, το καθαρό κούτελο. Oσο 
για τους τρόπους είναι πολλοί, 
ο εξής ένας: η ψήφος...

> Μπας και τα συμβαίνοντα 
στις ΗΠΑ παίρνουν τη μορφή 
εξέγερσης;

> Μια θεατρική παράσταση 
για ένα ρόλο (ιεροψάλτη).

> Και ο… ανύπαρκτος Ελύτης.

> Ποιος;

> Αυτός! 1-0.

> Χυδαιότητα, λαϊκισμός, ανυ-
ποληψία, μαρχάλα - το τετρά-
πτυχο των αρίστων.

> Υπουργείο προστασίας περι-

βάλλοντος: καγχασμός.

> Η «υπέρμετρη ασφάλεια» 
του Χαρδαλιά.

> Σε κάθε ευκαιρία οι συριζαίοι 
διαλαλούν τη συναινετική τους 
στάση προς την κυβέρνηση.

> Διαφημίζουν «αυξήσεις» στις 
επικουρικές συντάξεις, ενώ 
βαδίζουν προς την κατάργη-
σή τους.

> Το επιπλέον ποσό που θα 
μπορούσε να λάβει η Ελλάδα 
-ακαθάριστο- 43,5 δισ. ευρώ, 
μείον 10,1 δισ. η εθνική συν-
δρομή.

> Τι θα πει από πού; Εδώ μιλά-
με για χρήμα, αχάριστοι...

> Αργεντινοχρεωκοπία.

> Ο μειωμένος συντελεστής 
ΦΠΑ ΜΟΝΟ εν όψει τουρι-
στικής περιόδου.

> Κι από τα τέλη Σεπτέμβρη;

> Για να μην αναφέρουμε ότι 
«…πολλοί φοβούνται ότι η μεί-
ωση δεν θα περάσει στην τσέ-
πη των καταναλωτών».

> Τόμπολα!

> «Σε κρεσέντο κρατικής βίας 
έχουν επιδοθεί η αστυνομία 
και η εθνοφρουρά, απαντώ-
ντας με άγριο τρόπο και σε ει-
ρηνικές διαμαρτυρίες» - Περί 
ΗΠΑ ο λόγος.

> «Η εθνοφρουρά στους δρό-
μους για πρώτη φορά από τον 
Β’ Παγκόσμιο πόλεμο» - η εί-
δηση από tanea.gr, 30-5-2020. 
Ψευταραίοι! Και η σφαγή φοι-
τητών από την εθνοφρουρά το 
1970 στο πανεπιστήμιο Kent 
State τι ήταν;

> Δεν έχουν τον Τραμπ τους...

> Η «αυτόνομη πορεία» του ΚΙ-
ΝΑΛ (εν όψει εκλογών;).

> Η εγκυρότητα της Σ. Νικο-
λάου που μίλαγε για αποφυ-
λάκιση 14.000 ατόμων από 
τις φυλακές, την εποχή που ο 
συνολικός αριθμός των εγκλεί-
στων ήταν 12.000...

> Aριστα!

> Για τα κρατικά βραβεία (και 
λογοτεχνίας) θα θυμίσουμε 
(ψάξτε το) τη γνώμη του Ν. 
Χριστιανόπουλου.

> «Πολλά λεφτά, πολλές ασά-
φειες» - κεντρικό πρωτοσέλιδο 
ΕΦΣΥΝ, 25-5-2020. Σε ποιους 
αναφέρεται; Γιατί πάει γάντι 
ΚΑΙ σε κυβέρνηση ΚΑΙ σε αξι-
ωματική αντιπολίτευση...

> 534 ευρώ θα πάρουν οι ερ-
γαζόμενοι που θα τελούν υπό 
αναστολή όλο τον Ιούνη. Αν 
μείνουν λιγότερο διάστημα θα 
πάρουν το υπέρογκο ποσό των 
17,8 ευρώ ανά ημέρα…

> Με βάση την τρέχουσα ειδη-
σεογραφία, στους δημοτικούς 
παιδικούς σταθμούς εξακο-
λουθούν να καταβάλλονται 
τροφεία από τους γονείς.

> Το μπαλάκι της ευθύνης 
στο σύνολο των εργαζομένων 
στους βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς. Ως άλλος Ηρώδης η κυ-
βέρνηση νίπτει τας χείρας της.

> Τόσες σπασμένες βιτρίνες 
στις ΗΠΑ και ο Περισσός με 
τη νεολαία του δεν βρήκαν 
προβοκάτορες...

> Να υποθέσουμε ότι η ανα-
κοίνωση του Περισσού για τις 
ΗΠΑ τάσσεται ΑΝΕΠΙΦΥΛΑ-
ΚΤΑ με τις ενέργειες των ξε-
σηκωμένων;

> Πάντως η σχετική ανακοίνω-
ση της «Κ»ΝΕ λέει καθαρά ότι 
τίθεται στο πλευρό των εξε-
γερμένων...

> Με κάθε τρόπο δηλώνουν 
την ΣΥΜΦΩΝΙΑ τους με την 
αστική τάξη (της οποίας είναι 
εδώ και πολλά χρόνια αγαπη-
μένο παιδί)...

> Μήπως εν όψει πανδημίας 
τόλμησαν να ψελλίσουν το 
παραμικρό για ΚΛΕΙΣΙΜΟ των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων;

> Αρθρο Α. Ελεφάντη (του 
Aγγελου;) στην ΑΥΓΗ, αναδη-
μοσίευση avgi.gr, 31/5/2020. 
Μια, πώς να το θέσουμε ήπια, 
ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ, που δείχνει 
άγνοια και των πιο βασικών 
στοιχείων που αφορούν τους 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ στον τομέα 
του πολιτισμού.

> Κάρμα μπουνάτσα! Με κα-
θρέφτη/ μοιάζει ο γιαλός που 
εγαληνεύθη/ και μήτε μια ζα-
ρωματιά/ δε βλέπει η πένθιμη 
ματιά/ στο γαλάζιο κρουστάλ-
λι ως πέφτει./ Κρίμα, που δεν 
μπορεί να γίνει και στην ψυχή 
μου έτσι γαλήνη! Φώτης Αγ-
γουλές, «Γαλήνη».

Βασίλης

ΜΠΑΤΣΟΙ-ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ-ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ - FUCK DA POLICE!

Η ΝΔ του Πέτσα και τα πέτσινα λεφτά του Τσίπριζα

Δεν συζητάμε περικοπές μισθών και συντάξεων (κυβέρνηση): απλά τις 
επιβάλλουμε...

  Dixi et salvavi animam meam

u Στο φύλλο της 15 Φλεβά-
ρη του 2020, η στήλη δημο-
σίευσε τη διπλανή φωτογρα-
φία με το εξής σχόλιο:
u Η πλατεία ονομάζεται Πλα-
τεία Γληνού και βρίσκεται 
απέναντι από το Λύκειο του 
Ταύρου. Το βάθρο έφερε 
κάποτε την προτομή του Δη-
μήτρη Γληνού. Κάποια στιγ-
μή η προτομή εξαφανίστηκε. 
Εκλάπη είπαν. Από ποιους; 
Για να την κάνουν τι; Ο,τι κι 
αν συνέβη, σημασία έχει ότι 
η προτομή δεν αντικαταστά-
θηκε. Για τον Δημήτρη Γληνό 
πρόκειται, όχι για τον Τρούμαν. Αλλο δάσκαλος (με όλη τη ση-
μασία της λέξης), αγωνιστής, κομμουνιστής, θεωρητικός της 
Αντίστασης, συγγραφέας με τεράστιο έργο και άλλο άξεστος 
μακελάρης των λαών. Η αφίσα με το πορτρέτο του Δημήτρη 
Γληνού και το ερώτημα «πού πήγε ο δάσκαλος;», που κοσμεί το 
άδειο βάθρο, είναι μια από τις πιο εύστοχες εικαστικές-πολιτι-
κές παρεμβάσεις που έχουμε δει.
u Η ιστορία συνεχίζεται και 
μας τη θύμισε ο αρχιτέκτονας 
Τάσος Μανωλίτσης, στέλνο-
ντάς μας τη διπλανή φωτο-
γραφία με το εξής σημείωμα:
«Μόλις είχε λήξει ο κατ’ οίκον 
περιορισμός αλλά η συνήθεια 
να περπατάμε μας έμεινε. Με 
ανακούφιση ότι δεν χρειαζό-
ταν “άδεια εξόδου“ κατηφόρι-
σα προς τον Ταύρο εκτάκτως 
για δουλειές. Διερχόμενος 
από την πλατεία Γληνού “έπε-
σα“ επάνω σε μια αξιόλογη 
διαμαρτυρία που ευχάριστα 
διέκοψε τη διαδρομή μου και δαπάνησα χρόνο να την παρα-
τηρώ. Ενας Δημότης με αξιοπρέπεια είχε τοποθετήσει προσω-
ρινά επάνω στην κενή μαρμάρινη βάση το κάδρο του Δημήτρη 
Γληνού, διαμαρτυρόμενος για την απώλεια της προτομής του 
και την μη αποκατάστασή της από τη Δημοτική Αρχή. Οπως με 
πληροφόρησαν οι κάτοικοι, την πλατεία κοσμούσε κάποτε η 
επιβλητική προτομή του φιλοσόφου και παιδαγωγού Δημήτρη 
Γληνού (1882-1943) που έδωσε και το όνομα στην πλατεία. Μετά 
την κλοπή της εδώ και δεκαετία η βάση παραμένει άδεια και τα 
γράμματα έχουν σβήσει από τον χρόνο. Προβληματίστηκα για 
τις ενέργειες που δεν έκαναν οι αρμόδιοι φορείς για την απο-
κατάστασή της. Ο Δήμος Μοσχάτου Ταύρου αλλά και το Ιδρυμα 
Γληνού θα έπρεπε να έχουν φροντίσει για μια καινούρια προ-
τομή αντάξια της προσωπικότητας του Δασκάλου και Αγωνιστή 
του ΕΑΜ που βρίσκεται απέναντι από το σχολικό συγκρότημα. 
Αυτή η εικόνα της αδιαφορίας και της εγκατάλειψης κινητοποί-
ησαν τον ευαίσθητο δημότη να διαμαρτυρηθεί για την απουσία 
αλλά και την αμεριμνησία αντί να προσπεράσει κι αυτός όπως 
τόσοι άλλοι... Καταλήγοντας και επειδή “περαστικός“ δεν υπήρ-
ξα ποτέ στη ζωή , στέκομαι με θαυμασμό μπροστά σε τέτοιες 
ενέργειες δημοτών που εκφράζουν το γνήσιο λαϊκό αίσθημα για 
το χρέος στην Ιστορία. Ηρθε ο καιρός οι επιλήσμονες να θυμη-
θούν τον Δημήτρη Γληνό και να ενδιαφερθούν για τη μόνιμη
αποκατάσταση ενός έργου εικαστικά και αρχιτεκτονικά αντάξιο 
του μεγάλου στοχαστή στον Ταύρο».
u Σε λίγες μέρες, νέο e-mail από τον Τάσο Μανωλίτση με νέα 
φωτογραφία. Το κάδρο παρέμενε πάνω στο άδειο βάθρο, 
όμως είχαν φροντίσει να σβήσουν τη διαμαρτυρία του δημότη.
u Κι ύστερα, η ολοκλήρωση του ανοσιουργήματος. Μετά το 
σβήσιμο της διαμαρτυρίας του δημότη, πήραν και το κάδρο 
με τον Γληνό, που αυτός είχε τοποθετήσει. «Και επειδή εδώ δεν 
έχουμε το ορειχάλκινο άγαλμα, που προσέλκυσε τους πλανόδι-
ους παλιατζήδες να το πουλήσουν στα χυτήρια, λόγω έλλειψης 
μεταλλεύματος, το μυαλό μας πάει σίγουρα στους “παλιατζή-
δες“ της εξουσίας (στα Υπουργεία και τους Δήμους...)», μας 
έγραψε ο Τ. Μανωλίτσης στο τρίτο e-mail του. «Αυτοί είναι οι 
κλέφτες του Κάδρου... Οι κλέφτες του Γληνού, που δεν του συγ-
χωρούν, αυτά που έλεγε: Την ιστορία τη δημιουργούν οι μάζες 
όταν οργανωθούν σε πρωτοποριακά κόμματα!! (και γράφτηκε κι 
ο ίδιος στο ΚΚΕ). Κάθε σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση, άρα 
και εκπαιδευτική, γίνεται με μέσο την ταξική πάλη!! Η παιδεία 
είναι όργανο στα χέρια της άρχουσας τάξης!! Ευτυχισμένος 
είναι ο άνθρωπος που ζει και πεθαίνει για ένα μεγάλο ιδανικό!!».

οι τοίχοι έχουν φωνή



GOAT
Στην αμερικάνικη αργκό, που αρέσκεται στα ακρωνύ-

μια, GOAT σημαίνει «ο μεγαλύτερος όλων των εποχών» 
(Greatest Of All Time). Η πλειοψηφούσα άποψη των μπα-
σκετόφιλων συγκλίνει στο ότι ο τίτλος ανήκει στον Μά-
ικλ Τζόρνταν. Του τον απένειμαν και οι πρώην αντίπαλοί 
του στο παρκέ (και συμπαίκτες του στην επονομασθείσα 
Dream Team, την αμερικάνικη ομάδα με κορυφαίους επαγ-
γελματίες παίκτες του μπάσκετ, που κατέκτησε το ολυμπι-
ακό τουρνουά της Βαρκελώνης το 1992), Λάρι Μπερντ και 
Ερβιν «Μάτζικ» Τζόνσον.

Τεράστιος μπασκετμπολίστας, αναμφισβήτητα. Οσοι 
παρακολούθησαν την πρόσφατη σειρά «Ο τελευταίος 
χορός», με τα κατορθώματα του λεγάμενου κατά τη θη-
τεία του στους Chicago Bulls (και τους συμπαίκτες και 
αντιπάλους σε ρόλους δορυφόρων), και δεν τυφλώνονται 
μόνο από το αθλητικό σκέλος, είχαν την ευκαιρία να δια-
πιστώσουν ότι πρόκειται για τυπικά αμερικάνικο «προϊόν». 
Η πάρτη του και τίποτ' άλλο. Σε βαθμό που όταν του ζη-
τήθηκε να στηρίξει τον πρώτο αφροαμερικανό υποψήφιο 
γερουσιαστή απέναντι σ' έναν ρατσιστή ρεπουμπλικανό, 
αρνήθηκε να το κάνει, απαντώντας κυνικά: «Και οι Ρεπου-
μπλικανοί αγοράζουν παπούτσια» (αναφερόταν στη Nike, 
με την οποία είχε αποκλειστικό συμβόλαιο).

Ο λεγάμενος αυτή τη φορά έκανε μια τυπική δήλωση 
(«Φτάνει πια - Εχουμε ανεχτεί πολλά» κτλ.). Δεν παρέλει-
ψε να καταφερθεί ενάντια στην «ανόητη βιαιότητα» (των 
διαδηλωτών) και να ζητήσει «να χρησιμοποιήσουμε την 
ψήφο μας για να δημιουργήσουμε συστημικές αλλαγές». 
Η λέξη «αλλαγή» είναι το κλειδί. Την έριξε πρώτα η Nike και 
ακολούθησαν όσοι έχουν παχυλά συμβόλαια μαζί της: από 
τον Τζόρνταν μέχρι τον Αντετοκούνμπο. Μέχρι να μιλήσει 
η «μαμά» εταιρία, όλοι αυτοί είχαν βουβαθεί. Μετά, πήραν 
γραμμή και σαν παπαγαλάκια άρχισαν να επαναλαμβά-
νουν τη λέξη «change».

Στον αντίποδα, ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, που κι αυ-
τός τον καιρό του είχε αποκληθεί GOAT και που ακόμα 
κατέχει μερικά αξιοζήλευτα ρεκόρ (μεταξύ των οποίων και 
του πρώτου σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ), ένας άνθρω-
πος που ζυμώθηκε στους αγώνες για τα δικαιώματα των 
Αφροαμερικανών (γεννήθηκε ως Λου Αλσιντορ και έκανε 
το όνομά του μουσουλμανικό, ακολουθώντας ένα ρεύμα 
μεταξύ των μαύρων αθλητών). Σε άρθρο του στους Los 
Angeles Times, υπήρξε και πάλι «εκτός κλίματος», γράφο-
ντας μεταξύ των άλλων:

«Ναι, οι διαδηλώσεις χρησιμοποιούνται συχνά ως δικαι-
ολογία για να επωφεληθούν κάποιοι άλλοι, όπως συμβαίνει 
και σε πανηγυρισμούς φιλάθλων για το πρωτάθλημα κάποι-
ας τοπικής αθλητικής ομάδας, κατά τους οποίους καίγονται 
αυτοκίνητα και καταστρέφονται βιτρίνες καταστημάτων. Δε 
θέλω να βλέπω καταστήματα να λεηλατούνται ούτε κτίρια 
να καίγονται. Οι Αφροαμερικανοί όμως ζουν εδώ και πολλά 
χρόνια σε ένα φλεγόμενο κτίριο, όπου πνίγονται από τον 
καπνό καθώς οι φλόγες τους πλησιάζουν ολοένα και περισ-
σότερο. Ο ρατσισμός στην Αμερική είναι σαν την σκόνη στον 
αέρα. Φαίνεται αόρατος ακόμα και όταν πνίγεσαι απ' αυτόν, 
μέχρι να έρθει το φως του ήλιου. Εκεί τον βλέπεις παντού. 
Οσο συνεχίζουμε να κρατάμε αυτό το φως ανοιχτό, έχουμε 
την ευκαιρία να τον καθαρίζουμε, όπου βρίσκεται. Πρέπει 
όμως να είμαστε συνεχώς σε επαγρύπνηση, διότι είναι ακό-
μα γύρω μας. 

Επομένως, ίσως το πρωταρχικό μέλημα της κοινότητας 
των μαύρων αυτή τη στιγμή να μην είναι το αν οι διαδηλω-
τές στέκονται 1-2 μέτρα μακριά ο ένας από τον άλλον ή αν 
κάποιοι απελπισμένοι έκλεψαν μερικά μπλουζάκια ή ακόμη 
και αν έβαλαν φωτιά σε κάποιο αστυνομικό τμήμα. Αυτό που 
τους ενδιαφέρει είναι το αν τα παιδιά τους, οι σύζυγοί τους, 
τα αδέρφια και οι γονείς τους θα δολοφονηθούν από κάποιο 
μπάτσο ή κάποιον αυτόκλητο μπάτσο, όταν απλώς βγαίνουν 
για έναν περίπατο, για τρέξιμο ή για βόλτα με το αμάξι».

Αυτόν (ή και αυτόν) είχε κατά νου ο Ομπάμα, όταν έγρα-
ψε: «Ας μη συγχωρούμε τη βία ή να τη δικαιολογούμε ή να 
συμμετέχουμε σ' αυτή».

Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου να βρούμε ποιος είναι ο 
GOAT ως παίχτης του μπάσκετ. Από κοινωνική άποψη, ο 
εν ζωή GOAT είναι ο παίχτης που για να καταφέρουν να 
τον νικήσουν απαγόρευσαν το κάρφωμα στο γυμνασιακό 
πρωτάθλημα, ο NBAer με την ανίκητη ραβέρσα.

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 κόκκινοΤο μόνο που δεν είχε στο 
μυαλό του ο Βάλντις Ντο-

μπρόβσκις ήταν μη τυχόν και 
χαλάσει την προπαγάνδα του 
Μητσοτάκη και του Τσίπρα που 
παραμυθιάζουν τον ελληνικό 
λαό με τον δήθεν πακτωλό που 
αναμένεται να κυλήσει από τις 
Βρυξέλλες προς την Αθήνα. 
Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν 
(ακλόνητος στο πόστο του, με-
τά τον Γιούνκερ και με τη Φον 
ντερ Λάιεν) κάλεσε στο γρα-
φείο του επιλεγμένους αντα-
ποκριτές Μέσων απ' όλη την 
Ευρώπη, προκειμένου μέσω 
αυτών να ξεκινήσει το «μασάζ» 
σχετικά με το πρόγραμμα επι-

δοτήσεων και δανείων, ύψους 
750 δισ. ευρώ, που εισηγείται η 
Κομισιόν για την αντιμετώπιση 
της νέας κρίσης.

Είναι γνωστό ότι αυτό το 
πρόγραμμα, γερμανογαλλι-
κής έμπνευσης, συνάντησε τις 
πρώτες αντιδράσεις, από τις 
κυβερνήσεις της Αυστρίας, 
της Σουηδίας, της Ολλανδίας 
και της Δανίας, οι οποίες αντι-
προτείνουν να μην υπάρξουν 
επιχορηγήσεις, αλλά μόνο δά-
νεια, ώστε κάθε χώρα να είναι 
υπεύθυνη για την αποπληρωμή 
τους. Επειδή σε λίγες μέρες θ' 
αρχίσει το μεγάλό παζάρι στη 
σύνοδο κορυφής της ΕΕ, που 
αναμένεται να κρατήσει μή-
νες, ο Ντομπρόβσκις κάλεσε 
δημοσιογράφους για να δώ-
σει εξηγήσεις, ώστε αυτές να 
λειτουργήσουν ως προπαγαν-
διστικό αντίβαρο έναντι των 
«ευρωσκεπτικιστών».

Αυτό που είπε ο αντιπρόε-
δρος της Κομισιόν ήταν πως 
δε θα πρόκειται για λεφτά που 
απλώς θα δοθούν στις χώρες 
μέλη της ΕΕ, για να τα διαχειρι-
στεί η καθεμιά κατά το δοκούν, 
αλλά για λεφτά που θα δοθούν 
με δόσεις, επί τη βάσει σχεδί-
ων που θα κατατεθούν, υπό την 
εποπτεία της Κομισιόν, η οποία 
θα ελέγχει αν έχουν υλοποιη-
θεί συγκεκριμένα ορόσημα και 
μόνο τότε θα εγκρίνει την εκτα-
μίευση της επόμενης δόσης. 
Ετσι, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να καταθέσουν «εθνικά σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότη-
τας», που θα συμφωνηθούν με 
την Κομισιόν και θα περιλαμ-
βάνουν τα «ορόσημα» για την 
εκταμίευση των δόσεων.

Τα «ορόσημα» δεν περιλαμ-
βάνουν μόνον επενδύσεις, αλ-

λά και «μεταρρυθμίσεις». Οπως 
εξήγησε ο Ντομπρόβσκις «στο 
εργαλείο αυτό υπάρχει ισχυρό-
τερη διασύνδεση με τις μεταρ-
ρυθμίσεις, ώστε να αντιμετω-
πιστούν οικονομικά και κοινω-
νικά διαρθρωτικά προβλήματα 
και υπάρχει και ισχυρότερη 
διασύνδεση με το ευρωπαϊκό 
εξάμηνο και τις συγκεκριμένες 
συστάσεις ανά χώρα».

Αυτές οι διαβεβαιώσεις δεν 
είναι αρκετές για να «ηρεμή-
σουν» τις δευτεροκλασάτες 
ιμπεριαλιστικές χώρες που 
αντιδρούν, για τον απλούστα-
το λόγο ότι περιγράφουν μια 
διανομή με τη μερίδα του λέο-
ντος να πηγαίνει στα γερμανι-
κά, γαλλικά και δευτερευόντως 
ιταλικά μονοπώλια. Οχι κατ' 
ανάγκη στο έδαφος των συ-
γκεκριμένων ιμπεριαλιστικών 
χωρών, αλλά και εκτός αυτών. 
Φτιάχνει, ας πούμε, η γερμα-
νική RWE (στην οποία έκανε 
αναφορά ο Μητσοτάκης, στην 
πρόσφατη συνέντευξή του στη 
Bild) ένα πρόγραμμα τοποθέ-
τησης ανεμογεννητριών στις 
κορυφογραμμές της Ελλάδας.  
Το πρόγραμμα κατατίθεται από 
το ελληνικό κράτος, όμως η επι-
χορήγηση πηγαίνει στο γερμα-
νικό κρατικο-ιδιωτικό μονοπώ-
λιο. Παίρνει το ίδιο μονοπώλιο 
τη ΔΕΗ και τον ΔΕΔΔΗΕ, για 
να ελέγξει πλήρως τον τομέα 
παραγωγής ενέργειας στην 
Ελλάδα. Καταθέτει το σχετικό 
πρόγραμμα η Ελλάδα, γεμάτο 
με βαρύγδουπες διακηρύξεις 
για «πράσινη ανάπτυξη», πέρα-
σμα στη «μεταλιγνιτική εποχή» 
και τα συναφή, εισπράττει το 
παραδάκι το γερμανικό μονο-
πώλιο, που αποκτά τον έλεγχο 
της μεγαλύτερης βιομηχανικής 
επιχείρησης της χώρας χωρίς 

να βάλει δεκάρα: παίρνει την 
κοινοτική επιχορήγηση, συ-
μπληρώνει και με δάνεια (υπό 
την εγγύηση του ελληνικού 
δημοσίου πάντα, όπως γίνεται 
με όλες τις «εμβληματικές» 
επενδύσεις μονοπωλιακών 
ομίλων σε έργα υποδομής στην 
Ελλάδα).

Επειδή στις πολιτικές ηγε-
σίες των δευτεροκλασάτων 
ιμπεριαλιστικών χωρών, όπως 
οι τέσσερις που προαναφέρ-
θηκαν, δε βρίσκονται ηλίθιοι, 
κατάλαβαν ότι ο γερμανογαλ-
λικός άξονας προσπαθεί να 
βγάλει από την κρίση ενισχυ-
μένα τα μονοπώλιά του μέσα 
απ' αυτό το πρόγραμμα, μέσω 
χρηματοδότησης από το σύνο-
λο των χωρών της ΕΕ. Γι' αυτό 
και αντιδρούν, ζητώντας μια 
άλλη μοιρασιά, που δε θ' αμφι-
σβητεί μεν την κυριαρχία του 
γερμανογαλλικού άξονα, θα εί-
ναι όμως λιγότερο ετεροβαρής. 
Δεν είναι τυχαίο ότι η Ολλαν-
δία, η πιο σταθερή σύμμαχος 
της Γερμανίας τα προηγούμε-
να χρόνια, βρίσκεται τώρα στο 
στρατόπεδο των διαμαρτυρό-
μενων. Τα προηγούμενα χρό-
νια, τα μέτρα αντιμετώπισης 
της κρίσης εστιάζονταν στο 
δημοσιονομικό τομέα. Τώρα, 
εστιάζονται στην ενίσχυση των 
καπιταλιστικών επιχειρήσεων. 
Αυτό οδηγεί σε «διαζύγιο» το 
«γάμο» Γερμανίας-Ολλανδίας.

Στην προσπάθειά του να δεί-
ξει ότι η Κομισόν δε θα μοιράζει 
λεφτά, αλλά θα τα δίνει μόνο 
σε προγράμματα που θα έχουν 
την έγκρισή της, με όρους και 
με εποπτεία για την εφαρμογή 
των όρων, ο Ντομπρόβσκις, 
όταν ρωτήθηκε ειδικά για την 
Ελλάδα, έσπευσε να πει ότι «για 

την Ελλάδα, πράγματι υπάρχει 
ακόμα η ενισχυμένη εποπτεία 
και θα είναι προφανώς ένας 
παράγοντας που θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη». «Ορόσημα», 
λοιπόν, ενισχυμένη εποπτεία 
και «μεταρρυθμίσεις». Μετά 
από μια δεκαετία μνημονιακής 
πολιτικής, δε χρειάζεται να εξη-
γήσουμε τι σημαίνει ο τελευταί-
ος όρος. Ακούει «μεταρρυθμί-
σεις» ο έλληνας εργαζόμενος 
και συνταξιούχος και φτύνει 
στον κόρφο του.

Δεν είπε κάτι που δεν ισχύει 
ο Ντομπρόβσκις, αλλά τους 
«έκοψε» τη μαγιονέζα. Διότι 
εδώ κάνουν σαν να πήραν κιό-

λας τα λεφτά και είναι έτοιμοι 
να τα μοιράσουν! Κυρίως τα πα-
παγαλάκια του αστικού Τύπου, 
που έχουν στήσει τρελό χορό 
και βομβαρδίζουν καθημερινά 
τον ελληνικό λαό με νούμερα. 
Ζαλάδα παθαίνει κανείς από 
τα δισ. που γυρίζουν γύρω από 
το κεφάλι του. Ο Μητσοτάκης, 
το διαχειρίζεται καλύτερα, 
με το γνωστό στιλάκι του άξι-
ου τεχνοκράτη, που δε θα τα 
σκορπίσει τα λεφτά, αλλά θα 
τα επενδύσει για ν' αλλάξει την 
Ελλάδα. Θα φτιάξει μάλιστα 
και μια επιτροπή «σοφών», με 
επικεφαλής τον Πισσαρίδη, 
που θα κάνει τα πλάνα. Τρίχες 
κατσαρές, μετά συγχωρήσεως. 
Αυτές οι επιτροπές είναι ο φε-
ρετζές των κυβερνήσεων (πό-
σες δεν έχουν φτιαχτεί μέχρι 
τώρα). Ολοι ξέρουν ότι τα λε-
φτά (όσα θα είναι στο φινάλε) 
θα πάνε στο μεγάλο κεφάλαιο. 
Κυρίως στα γερμανικά και γαλ-
λικά μονοπώλια και στους έλλη-
νες καπιταλιστές που θα μπουν 
στη δούλεψή τους.

Οι Τσιπραίοι αισθάνθηκαν 
πιο άβολα, διότι είχαν κάνει την 
κατασκευή της «γενναιόδωρης 
Ευρώπης», που μοιράζει λεφτά, 
αλλά ο «ιδεοληπτικός» Μητσο-
τάκης δε θέλει να τα αξιοποι-
ήσει «προς όφελος της μικρο-
μεσαίας επιχειρηματικότητας 
και της εργασίας». Μετά τις 
δηλώσεις Ντομπρόβσκις άρ-
χισαν να εκφράζουν… «έντονη 
ανησυχία» και να καλούν τον 
Μητσοτάκη «να απαιτήσει ξε-
κάθαρες απαντήσεις από την 
ευρωπαϊκή επιτροπή» για «τις 
προϋποθέσεις που θα συνο-
δεύουν το ταμείο ανάπτυξης». 
Ευρωδουλεία και εξαπάτηση 
του ελληνικού λαού χωρίς όρια.

«Ενισχυμένη εποπτεία» για 
ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της 

κεφαλαιοκρατίας


