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Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο 
πρώτος πρόεδρος σε όλη τη 
ζωή μου που δεν προσπαθεί 
να ενώσει τον αμερικάνικο λαό 
- δεν προσποιείται καν ότι προ-
σπαθεί. Αντίθετα, προσπαθεί 
να μας διαιρέσει. Βλέπουμε τις 
συνέπειες αυτής της τριετούς 
απελπισμένης προσπάθειας. 
Βλέπουμε τις συνέπειες μιας 
τριετίας χωρίς ώριμη ηγεσία. 
Μπορούμε να ενωθούμε χω-
ρίς αυτόν.

Τζέιμς Μάτις
Οσα μπινελίκια και να του 

έριξε από το Twitter, κατόπιν 
εορτής, κανείς δεν ξεχνά ότι 
ο στρατηγός με το παρατσού-
κλι «τρελός σκύλος» υπήρξε 
υπουργός Αμυνας επί Τραμπ. 
Γι' αυτό και το άρθρο του «πό-
νεσε».

Καθώς προκρίθηκε η επι-
λογή να δεχθούμε ελεύθερα 
τουρίστες, χωρίς επιβολή υπο-
χρεωτικής καραντίνας, ούτε 
υποχρεωτικού τεστ από όλες 
τις χώρες μετά την 1η Ιουλίου, 
ελλοχεύει ο κίνδυνος να δη-
μιουργήσουμε πολυάριθμες 
εστίες κρουσμάτων σε όλους 
τους τουριστικούς προορι-
σμούς. Η περίπτωση της πτή-
σης από την Ντόχα, με τα 12 
κρούσματα, μας προϊδεάζει 
για το τι πρόκειται να συμβεί 
αν δεν υπάρχει έλεγχος των 
επιβατών κατά την άφιξη. (…) 
Επίσης σε πολλούς σημαντι-
κούς προορισμούς, ειδικά στη 
νησιωτική χώρα, οι υγειονομι-
κές υποδομές υστερούν σημα-
ντικά - αδυναμία διενέργειας 
τεστ, δίκτυο ΠΦΥ μη επαρκές 
για τον έλεγχο των ενδεχόμε-
νων κρουσμάτων, αδυναμία 
νοσηλείας σοβαρών περιστα-
τικών και ανάγκη διακομιδών 
με πλωτά ή εναέρια μέσα 
κρουσμάτων…

Ευάγγελος Φραγκούλης
Γιατρός είναι ο υπογράφων 

(άγνωστός μας), στα «Νέα» 
δημοσιεύτηκαν οι απόψεις 
του, που επικαλούνται περισ-
σότερο την κοινή λογική παρά 
την ιατρική επιστήμη.

 Η ψυχή της Ελλάδας δεν 
έκλεισε ποτέ, παρέμεινε και 
παραμένει μία ανοιχτή πρό-
σκληση, με την καρδιά της να 
χτυπά αδιάκοπα, ασταμάτητα, 
παντού, σε όλα τα μήκη και τα 
πλάτη της Γης. Αυτή η βραδιά 
ανήκει τιμητικά στον ελληνικό 
τουρισμό, ανήκει στους αν-
θρώπους του ελληνικού του-
ρισμού.

Χάρης Θεοχάρης
Ισως ο κορυφαίος των πα-

παρολόγων. Μένει να δούμε 
αν το delivery boy του Κουβέ-
λη θα καταφέρει να σώσει την 
παρτίδα στον ανασχηματισμό.

Τους τελευταίους μήνες η 
ηγεσία που επέδειξε ο Πρω-
θυπουργός και η ομάδα του, 
αποτέλεσαν παγκοσμίως πα-
ράδειγμα προς μίμηση για το 
πώς πρέπει να διαχειρίζεται 
κάποιος μια κατάσταση αυτής 
της κλίμακας.

Steve Vranakis
Το νέο αστέρι της αυλής του 

Κούλη. Από «γλώσσα» σκίζει…

«Βαθιά µέσα µου πιστεύω 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η καρδιά 

της µεγάλης προοδευτικής 
και δηµοκρατικής παράταξης, 
αργά ή γρήγορα, θα είναι σε 
θέση να διεκδικήσει ξανά 
την κοινωνική πλειοψηφία». 
Δήλωση του Τσίπρα στον Πα-
παχελά. Ο τόνος στο «αργά ή 
γρήγορα» και στο «θα είναι σε 
θέση να διεκδικήσει». Η επιτο-
μή της τακτικής του «ώριμου 
φρούτου». Οταν θα φθαρεί ο 
Μητσοτάκης, θα ξανάρθουμε 
εμείς. Αν όμως ο Μητσοτάκης 
κάνει εκλογές προτού φθαρεί, 
ο Τσίπρας θα έχει ηττηθεί για 
μια φορά ακόμα και θα έχει 
πρόβλημα. Εκτός αν προλάβει 
να φτιάξει τον ΣΥΡΙΖΑ αρχη-
γοκεντρικό κόμμα σαν το ΠΑ-
ΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου, όπως τον συμβουλεύουν 
κάποιοι. Κομματάκι δύσκολο 
το βλέπουμε.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε 
κανένα κρατούμενο να 

λέει ψέματα, να προσβάλλει 
τους κρατούμενους, να τους 

εκφοβίζει λέγοντας ότι θα πε-
θάνουν όλοι σαν τα ποντίκια. 
Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέ-
να κρατούμενο να επιλέγει την 
φυλακή του και να συνδιαχει-
ρίζεται τις φυλακές μαζί μας. 
Οι φυλακές έχουν διοίκηση». 
Αυτά και πολλά άλλα, καθ' ολο-
κληρίαν ψέματα, είπε στην Ει-
δική Μόνιμη Επιτροπή Παρα-
κολούθησης των Αποφάσεων 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώ-
που της Βουλής η εικονιζόμενη 
Σοφία Νικολάου, γενική γραμ-
ματέας (αντ)εγκληματικής 
πολιτικής, αναφερόμενη στην 

υπόθεση Δημάκη. Από εμάς 
κανένα άλλο σχόλιο, πλην της 
προτροπής να ξανακοιτάξετε 
τη φωτογραφία.

Να μην κοροϊδευόμαστε: 
πανηγύρι χωρίς χορό δεν 

υπάρχει. Τι είναι, συναυλία στο 
Ηρώδειο ή σε τζαζ κλαμπ; Και 
δε μιλάμε για πανηγύρι σ' ένα 
απομακρυσμένο χωριό στο 
Πωγώνι, όπου θα μαζευτούν 
καμιά εκατοστή το πολύ άν-
θρωποι που πήγαν στο χωριό 
από τα αστικά κέντρα. Μιλά-
με για πανηγύρια με χιλιάδες 
«καρέκλες», με «καγκέλια» 

και άλλα σκυλοδημοτικά και 
σκυλολαϊκά, όπου κυλάει το 
ουίσκι («μπόμπα» ή γνήσιο) 
σαν το νερό στο μυλαύλακο 
και δεν υπάρχει περίπτωση 
να κάτσουν στα τραπέζια και 
να βαράνε παλαμάκια. Ας τα 
απαγορεύσουν, λοιπόν, να 
τελειώνουμε. Γιατί ειδικά στα 
πανηγύρια γίνεται η ανάμιξη 
ανθρώπων από διαφορετικές 
περιοχές και κανένας δεν μπο-
ρεί να ελέγξει τίποτα.

Ο Πολάκης έκανε τριήμερο 
στην Κύθνο με τον Καμμέ-

νο και φρόντισε να ενημερώσει 
τους οπαδούς του για το σημα-
ντικό γεγονός με ανάρτηση στο 
facebook, η οποία τελείωνε με 
τη χαρακτηριστική φράση: «Γι-
ατί κάποια πράγματα αντέχουν 
στο χρόνο….». Ποια πράγματα 
αντέχουν στο χρόνο; Η προσω-
πική φιλία Πολάκη-Καμμένου; 
Το ότι οι «σκαφάτοι» έχουν τα 
προνόμιά τους; 'Η μήπως η πο-
λιτική φιλία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Το 
τελευταίο έχει σπάσει και τα 
γκεσέμια του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν 
την «αυτοκριτική» τους. Ο Πο-
λάκης, όμως, φαίνεται πως έχει 
διαφορετική γνώμη…

13/6: Ημέρα softball 13/6/1373: Αγγλία και Πορ-
τογαλία υπογράφουν συμφωνία για συμμαχία που 
από τότε δεν έχει παραβιαστεί 13/6/1876: Θάνα-
τος Μιχαήλ Μπακούνιν 13/6/1989: Τρεις εκρήξεις 
βομβών στον πέμπτο όροφο του υπουργείου Εσω-
τερικών, έξω από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης 
και στην Εφορία της Νίκαιας (ΕΛΑ) 14/6: Ημέρα 
bloggers, ημέρα εθελοντή αιμοδότη, Δανία, ΗΠΑ: 
Ημέρα σημαίας (1219, 1777) 14/6/1907: Δικαίωμα 
ψήφου στις Νορβηγίδες 14/6/1982: Τέλος πολέ-
μου Φόκλαντ, παράδοση Αργεντινής στη Βρετανία 
14/6/2000: Συνοριοφύλακες πυροβολούν 
και σκοτώνουν πρόσφυγα στον Εβρο 15/6: 
Ημέρα ανέμου, ημέρα γονιμότητας, ημέρα κατά 
κακομεταχείρισης ηλικιωμένων 15/6/1972: Σύλ-
ληψη Ουλρίκε Μάινχοφ και Γκέρχαρντ Μίλερ (RAF) 
15/6/1972: Σύλληψη τεσσάρων μελών «Κινήματος 

20ής Οκτώβρη» 15/6/1978: Δολοφονική απόπει-
ρα εναντίον βουλευτή ΚΚΕ Λυκούργου Καλλέργη 

15/6/2000: Ο συνοριοφύλακας Γ. Πιστό-
λας σκοτώνει τον 25χρονο Πακιστανό 
Γιοβάλ Μπατζάρ (Μεγάλο Δέρειο Εβρου) 
16/6: Ημέρα συμπαράστασης στους μαύρους της 

Νότιας Αφρικής 16/6/1945: Θάνατος Αρη 
Βελουχιώτη 16/6/1955: Αποτυχημένη απόπει-
ρα πραξικοπήματος στην Αργεντινή, 160 νεκροί 

16/6/1960: Είκοσι χιλιάδες αριστεροί 
καταλαμβάνουν με έφοδο την ιαπωνική 
βουλή, 870 τραυματίες 17/6: Ημέρα κατά 
ερημοποίησης και ξηρασίας, Ισλανδία: Ημέρα 
ανεξαρτησίας (1944) 17/6/1907: Ενας νεκρός 
και δεκατέσσερις τραυματίες σε επεισόδια λό-

γω εκλογών (Πειραιάς) 17/6/1988: Αποφυλάκιση 
Κλάουζ Γίνσχκε (RAF) μετά από δεκαέξι χρόνια 
φυλάκισης και αποκήρυξη της τρομοκρατίας 18/6: 
ΗΠΑ, Βρετανία, Χιλή: Ημέρα πατέρα, Σεϋχέλλες: 
Εθνική εορτή 18/6/1863: Συγκρούσεις «Πεδινών» 
(Βούλγαρης) και «Ορεινών» (Κανάρης, Γρίβας) 
στην περιοχή Ομόνοιας («Ιουνιακά»), περίπου δι-
ακόσιοι νεκροί 19/6: Ημέρα δρεπανοκυττάρωσης, 
Κουβέιτ: Ημέρα ανεξαρτησίας (1961), Τρινιδάδ-
Τομπάγκο: Ημέρα εργασίας, ΗΠΑ: «Juneteenth» 
(ημέρα απελευθέρωσης σκλάβων, 1865) 19/6/1933: 
Η Γαλλία προσφέρει πολιτικό άσυλο στον Λέοντα 

Τρότσκι 19/6/1990: Κατάργηση φυλετικού 
διαχωρισμού σε δημόσιους χώρους στη 
Νότια Αφρική.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u «Η Ελλάδα ενίοτε δείχνει και τα 
δόντια της» u Αυτός ο Παναγιωτό-
πουλος θα μπορούσε να κάνει καριέρα 
διαφημίζοντας οδοντόπαστες u Ενώ 
τώρα γελάει μαζί του το σύμπαν u 

Εμείς, βέβαια, δεν έχουμε πρόβλημα 

u Κατεβάζει τον εθνικισμό σε επίπεδο 
γελοιότητας u Μετρ της κωλοτούμπας 
ο Τραμπ u Αρχικά άφησε να διαρρεύ-
σει η είδηση ότι τον κατέβασαν μαζί 
με τη φαμίλια του στο υπόγειο κατα-
φύγιο u Ηλπιζε να δείξει πόσο «κακοί 
τρομοκράτες» είναι οι διαδηλωτές 

u Οταν είδε ότι αυτό δεν του βγήκε, 
άλλαξε τροπάρι u «Δεν πήγα εκεί. Για 
την ακρίβεια πήγα, αλλά ήταν για λίγο, 
περισσότερο έμοιαζε με επιθεώρηση» 

u Το καλύτερο το κράτησε για το τέλος 

u «Πήγα δυο-τρεις φορές, όλες για επι-
θεώρηση»! u Δεν τον πίστεψε κανένας, 
φυσικά u Υπάρχουν ασφαλίτες γι' αυτή 
τη δουλειά, δεν κάνει επιθεώρηση στο 

καταφύγιο ο πρόεδρος u «Η Αμερική 
του προέδρου Τραμπ δεν είναι η Αμε-
ρική που αγαπάμε» u Το έγραψε στα 
«Νέα» ο Κανέλλης u Δεν μας είπε, 
όμως, ποια Αμερική αγαπάει; u Εκείνη 
των μακελειών σε Ιράκ, Αφγανιστάν, 
Γιουγκοσλαβία, Βιετνάμ κτλ. κτλ.; u 

Ενας αισχρός αμερικανόδουλος δε 
δίνει εξηγήσεις u Εμείς όμως ξέρου-
με ότι ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός 
είναι ένας u Ανεξαρτήτως προέδρου 

u Γι' αυτό και εκατομμύρια άνθρωποι 
σε όλον τον κόσμο φωνάζουν u Φονι-
άδες των λαών Αμερικάνοι u Γελάμε 
όλοι με τους δεσποτάδες που αφόρι-
σαν τη γιόγκα, αλλά κάτι παραπάνω ξέ-
ρουν u Χάνουν πελατεία στα Βόρεια 
Προάστια u Διάφοροι γόνοι αστικών 
οικογενειών, βουτηγμένοι στην ανία 
και στις ουσίες, στρέφονται προς δι-
άφορες ανατολικές θρησκείες u Και 
οι δεσποτάδες σκέφτηκαν «κάλλιο γα-

ϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε» u 

Βγάλε γενικό αφορισμό, μη γίνει μόδα 
το πράγμα u Πονηροί οι συριζαίοι u 

Ζητούν από τον Μητσοτάκη να διώξει 
τον Θεοχάρη u Ετσι, τον αναγκάζουν 
να τον κρατήσει, για να μη φανεί ότι 
υπάκουσε στο αίτημά τους u Για να 
μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση με 
τις συνεχείς γκάφες του Θεοχάρη u 

Πού τον έχουν πια στη μπούκα μεγά-
λοι και μικροί παράγοντες του τουρι-
σμού u Φορτώνοντάς του ακόμα και 
την ίδια την κρίση u «Εμείς κάνουμε 
αντιπολίτευση, δεν μασάμε τα λόγια 
μας» u Δήλωσε η Φώφη u Παρακαλώ 
πολύ να σταματήσουν οι γέλωτες και 
να επικεντρωθούμε στην ουσία u Γιατί 
η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΙΝΑΛ 
συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη; u Δεν 
υπάρχει αίθουσα για να τους χωρέσει 
αραιωμένους; u Μια χούφτα νοματαίοι 
είναι u «Η Μέρκελ έχει κρατήσει µια 

θετική στάση σε κρίσιµες στιγµές σε 
σχέση µε ακραίους στη Γερµανία» u 

Αλέξης Τσίπρας u Μέχρι πότε θα κάνει 
αυτοκριτική για εκείνο το «γκόου μπακ 
μάνταμ Μέρκελ»; u Τους ήρθε αχαμνά, 
όπως λέμε στην Ηπειρο u Για εκείνη 
την έκθεση που βάζει την Ελλάδα στην 
34η θέση από άποψη ασφάλειας ένα-
ντι του κοροναϊού λέμε u Ο,τι και αν 
επικαλούνται, είναι μόνο για εσωτερι-
κή κατανάλωση u «Εξω» θα βλέπουν τη 
λίστα, όχι αυτά που λέει η ελληνική κυ-
βέρνηση u Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό 
για τον τουρισμό u Περιττό να πούμε 
για τη γελοιότητα των «πράσινων» και 
«κόκκινων» αεροδρομίων u Λες και ο 
Μιλανέζος δεν μπορεί να φύγει από 
τη Ρώμη u'Η ο Παριζιάνος δεν μπορεί 
να φύγει από τη Λιόν u'Η κάνεις τεστ 
και καραντίνα σε όλους ή τίποτα u Το 
δόγμα «πρώτα ο τουρισμός» βλάπτει τη 
δημόσια υγεία u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Μετά την πρόταση της Κοµισιόν έχουµε µια καθυστερηµένη 
µεν, αλλά ποιοτικά προωθηµένη αντίδραση. Η πρόταση 

συµπεριλαµβάνει µια σειρά από διεκδικήσεις των προοδευτικών 
δυνάµεων και του Νότου. Ενα στοιχείο αµοιβαιοποίησης, 
την έννοια της αλληλεγγύης – καθένας µε τις δυνατότητές 
του και τις ανάγκες του, και το στοιχείο της ενίσχυσης του 
κοινοτικού προϋπολογισµού, πάγιο αίτηµα  προοδευτικών 

και φεντεραλιστών. Αρα, εδώ έχουµε µια σηµαντική ποιοτική 
διαφορά.

Αλέξης Τσίπρας

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Η συμφωνία της κόκκινης γαρίδας στην 
υπηρεσία των εθνικιστικών ανταγωνισμών

να ανακοινώσει δημόσια, από 
το βήμα της κοινής συνέντευ-
ξης Τύπου, την άρση των περι-
ορισμών στα ταξίδια μεταξύ 
Ελλάδας και Ιταλίας, γεγονός 
στο οποίο στάθηκε ιδιαίτερα ο 
Ντι Μάιο, που αν και πολιτικά 
πυγμαίος, αισθάνθηκε γίγαντας 
απέναντι στον εκπρόσωπο μιας 
περιδεούς κυβέρνησης όπως η 
ελληνική.

Κι ενώ είχε διαμορφωθεί μια 
ευρύτατη συναίνεση, βγήκε ο 
Κοτζιάς φορώντας φουστανέλα 
και προσπάθησε να τους τη χα-
λάσει, κάνοντας ντόρο μ' αυτό 
που ήταν γνωστό από παλιότερα. 
Κάτι νησάκια δεν έχουν πλήρη 
επήρεια. Οι Στροφάδες έχουν 
32% και τα Διαπόντια 70%. Αυτά 
βέβαια είναι ποσοστά επήρειας 
αυτών των νησίδων από το 1977, 
αλλά ο Κοτζιάς θεωρούσε πως η 
ρύθμιση έπρεπε ν' αλλάξει (πώς; 
κάνοντας «μπουου» για να τρο-
μάξουν οι Ιταλοί, που δεν είχαν 
καμιά καούρα να υπογράψουν 
τη ρύθμιση; «Η κυβέρνηση της 
ΝΔ άφησε τα εν λόγω νησιά με 
περιορισμένη επήρεια, επιλογή 
που θα τη βρει η χώρα μπροστά 
της», κατήγγειλε στεντορεία τη 
φωνή. Από τα πυρά του δεν ξέ-
φυγε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο 
κατηγόρησε ότι «υποτάχθηκε 
συμφωνώντας σε επιλογές της 
κυβέρνησης της ΝΔ». Εντάξει, 
όλοι κατάλαβαν ότι έχει προ-
σωπικούς λόγους. Τον είχαν πει 
προδότη για τις Πρέσπες, να μην 
πάρει λίγο από το αίμα του πίσω;

Ο ΣΥΡΙΖΑ, για να δείξει ότι 
βρίσκεται στο εθνικό μέτωπο 
αλλά με τη δική του γραμμή, 
κάλεσε την κυβέρνηση να προ-
χωρήσει άμεσα και στην επέκτα-

ση των χωρικών υδάτων στα 12 
μίλια. Οχι παντού (το τουρκικό 
casus belli καθιστά απαγορευ-
τική κάθε τέτοια κίνηση στο 
Αιγαίο), αλλά εκεί που είχε σχε-
διάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού το είχε 
σχεδιάσει, γιατί δεν το έκανε; 
Ολοι θυμόμαστε ότι φεύγοντας 
από το ΥΠΕΞ ο Κοτζιάς πα-
ρέδωσε δημόσια στον Τσίπρα 
σχέδιο προεδρικού διατάγμα-
τος, πανηγυρίζοντας ότι «μεγα-
λώνουμε την πατρίδα μας», ότι 
το ελληνικό κράτος πετυχαίνει 
«επέκταση της κυριαρχίας της 
χώρας, πρώτη φορά μετά από 
70 χρόνια, από τότε που πήρα-
με τη Δωδεκάνησο»! Ο Τσίπρας 
το πήρε όλος χαμόγελο, δήλω-
σε ότι «η χώρα επεκτείνεται με 
όσα ανακοίνωσε πριν από λίγο 
ο Νίκος Κοτζιάς και αποτελεί 
ένα μέρος των στρατηγικών που 
εμπνεύστηκε, μαζί σχεδιάσαμε 
και υλοποιούμε και θα υλοποι-
ούμε και από εδώ και στο εξής, 
η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώ-
νης σταδιακά ένα πολύ σημα-
ντικό γεγονός για την πατρίδα 
μας», και το παρέδωσε στον Κα-
τρούγκαλο με την εντολή «κοί-
ταξε μη γίνει καμιά μαλακία». Ο 
Τσαβούσογλου κάλεσε τον έλλη-
να πρέσβη στο τουρκικό ΥΠΕΞ 
και του υπενθύμισε ότι το casus 
belli εξακολουθεί να ισχύει, οι 
Τσιπραίοι ανακοίνωσαν ότι τα 12 
μίλια δε θα θεσπιστούν με προ-
εδρικό διάταγμα αλλά με νόμο 
και ο νόμος… δεν κατατέθηκε 
ποτέ. «Δεν προλάβαμε», λέει 
τώρα ο Κατρούγκαλος, προκα-
λώντας γέλιο. Αφού τα είχε όλα 
έτοιμα ο Κοτζιάς, γιατί δεν το 
πήγαν αμέσως στη Βουλή; Να 
σας πούμε εμείς γιατί. Ο Κοτζι-
άς είχε περιλάβει και περιοχές 

για τις οποίες θα αντιδρούσε η 
Τουρκία. Από την άλλη, υπήρχε 
από παλιά διχογνωμία στο ελ-
ληνικό «βαθύ κράτος» για το 
αν θα έπρεπε να γίνει σταδιακή 
επέκταση στα 12 μίλια. Η ισχυ-
ρότερη μερίδα θεωρούσε ότι αν 
γίνει επέκταση στα 12 μίλια μόνο 
στην πλευρά του Ιόνιου, θα ήταν 
σαν η Ελλάδα να παραδέχεται 
ότι δεν πρόκειται ποτέ να επε-
κτείνει τα χωρικά ύδατα στο Αι-
γαίο.  Γι' αυτό ο Τσίπρας έδωσε 
εντολή τότε να τ' αφήσουν, ενώ 
τώρα -με το γνωστό θράσος που 
διακρίνει τους συριζαίους- ζητά 
από τη ΝΔ να το κάνει.

Η Τουρκία, πάντως είχε δη-
λώσει τότε: «Δεν είναι δυνατόν 
να ανεχθούμε ενέργειες για 
τις οποίες δεν υπάρχει διμερής 
συμφωνία στο Αιγαίο, στο οποίο 
έχουμε κοινές ακτές». Προσέ-
θετε, δε, ότι η Μεγάλη Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση της 8ης Ιουνίου 
1995 έχει εκδώσει τις απαραί-
τητες προειδοποιήσεις για το 
συγκεκριμένο θέμα, οι οποίες 
«βρίσκονται ακόμη σε ισχύ» (το 
casus belli δηλαδή). «Οι απόψεις 
μας και οι προειδοποιήσεις μας 
επί του θέματος μεταφέρθηκαν 
επίσης στον έλληνα πρέσβη 
στην Αγκυρα», κατέληγε η γρα-
πτή δήλωση του εκπροσώπου 
του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Ο Τσαβούσογλου, που απο-
δεικνύεται άριστος διπλωμάτης, 
πιάστηκε αμέσως από τις δηλώ-
σεις Κοτζιά, σημειώνοντας ότι η 
ελληνοϊταλική συμφωνία «απο-
τελεί μια σημαντική συμφωνία, 
όσον αφορά την εξέλιξη των 
γεγονότων», καθώς «μέχρι τώρα, 
η Ελλάδα ήθελε τα νησιά και οι 
βράχοι να θεωρούνται “ηπειρω-

τική χώρα”», ενώ στη συμφωνία 
με την Ιταλία «η Ελλάδα σε τρία 
νησιά –στην Κεφαλονιά, στις 
Στροφάδες και τους Οθωνούς– 
δεν έδωσε πλήρη επήρεια, γι’ 
αυτό και κατηγόρησε τη συμφω-
νία αυτή ο Νίκος Κοτζιάς».

Κάνοντας ρελάνς, ο Πέτσας 
απάντησε ότι η συμφωνία «επι-
βεβαιώνει το δικαίωμα των 
νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, 
υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ», ενώ τα 
κυβερνητικά παπαγαλάκια άρ-
χισαν να φωνάζουν χαρούμενα 
ότι ο Τσαβούσογλου, κάνοντας 
αναφορά σε μειωμένη επήρεια 
τριών νησιών, παραδέχεται ότι 
τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα 
και ΑΟΖ. Ο Τσαβούσογλου ού-
τε βλάκας είναι ούτε άσχετος. 
Μπορεί η Τουρκία να ανακοινώ-
νει έρευνες «ξυστά» από ελληνι-
κά νησιά, εκεί που έχει συμφω-
νήσει ΑΟΖ με τη Λιβύη, εκείνο 
που θέλει όμως είναι να μπει στο 
παιχνίδι της Ανατολικής Μεσο-
γείου, από το οποίο την είχε 
εξαιρέσει τα τελευταία χρόνια 
το κουαρτέτο Ισραήλ-Ελλάδα-
Αίγυπτος-Κύπρου. Το μήνυμα 
που έστειλε ο Τσαβούσογλου 
είναι ευανάγνωστο: «Θεωρείτε 
ότι σας αδικούμε με τη συμφω-
νία καθορισμού ΑΟΖ με τη Λι-
βύη, στερώντας υφαλοκρηπίδα 
και ΑΟΖ από τα νησιά σας; Ελά-
τε να το συζητήσουμε. Αλλά θα 
συζητήσουμε και πόση επήρεια 
θα έχουν αυτά τα νησιά, ώστε να 
μην καταστεί η Τουρκία, με τόση 
ακτογραμμή, χώρα χωρίς ΑΟΖ».

Οι εθνικιστικοί ανταγωνισμοί 
βρίσκονται στο φόρτε τους και 
θα ζήσουμε πολλά επεισόδια 
ακόμα, με τους αμερικανονα-
τοϊκούς ιμπεριαλιστές σε ρόλο 
διαιτητή-επικυρίαρχου.

Δυο μέτρα και δύο σταθμά

Οταν ο Ερντογάν ήρθε στην Αθήνα, ζήτησε δημόσια να λει-
τουργήσει ως τέμενος το Φετιχιέ Τζαμί, προσφερόμενος 

μάλιστα να βάλει τα λεφτά της ανακαίνισης το τουρκικό κράτος. 
Πήρε την απάντηση ότι το Φετιχιέ Τζαμί είναι αρχαιολογικό μνη-
μείο και πως το ελληνικό κράτος φροντίζει τους μουσουλμάνους 
και φτιάχνει τζαμί στο Βοτανικό. Υπάρχουν άφθονες αναφορές 
του Ερντογάν στο ίδιο ζήτημα, πριν και μετά την επίσκεψή του 
στην Αθήνα, οι οποίες πάντα έπαιρναν την ίδια απάντηση: το 
Φετιχιέ Τζαμί είναι αρχαιολογικό μνημείο. Στη δε εγχώρια προ-
παγάνδα, κάθε φορά που έλεγε κάτι σχετικό ο Ερντογάν, είχαμε 
τις ίδιες κραυγές: «προκαλεί ο Ερντογάν».

Πράγματι, η χρήση ενός μνημείου που βρίσκεται στην ελλη-
νική επικράτεια είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ελληνικού 
κράτους. Δεν έχει καμιά σημασία αν κάποτε ήταν μουσουλμανικό 
τέμενος. Κι αυτό, άλλωστε, είχε χτιστεί πάνω σε μια βυζαντινή εκ-
κλησία, η οποία επίσης είχε χτιστεί με υλικά από κατεδαφισμένα 
αρχαιοελληνικά και ρωμαϊκά μνημεία. Μετά την απελευθέρωση 
έγινε στρατιωτικό αρτοποιείο (!) και μετά αποθήκη για αρχαιολο-
γικά ευρήματα. Μόλις πρόσφατα (το 2017, αν θυμόμαστε καλά) 
ανακαινίστηκε καθώς κόντευε να πέσει.

Οταν στον Ερντογάν δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα να απαι-
τεί (έστω να προτείνει) τα σχετικά με τη χρήση ενός μουσουλμα-
νικού τεμένους της οθωμανικής αυτοκρατορίας, που βρίσκεται 
στην ελληνική επικράτεια, από πού αντλεί το ελληνικό κράτος 
το δικαίωμα να απαιτεί από το τουρκικό κράτος τα σχετικά με 
τη χρήση της Αγιασοφιάς, η οποία βρίσκεται στην τουρκική επι-
κράτεια. Τα ίδια ισχύουν και για τον Ερντογάν, φυσικά. Οταν εσύ 
έχεις προβάλει δημόσια αξιώσεις για το Φετιχιέ Τζαμί, γιατί να 
μην προβάλει και το ελληνικό κράτος αξιώσεις για την Αγιασο-
φιά;

Είναι φανερό ότι και οι δύο κυβερνήσεις χρησιμοποιούν το 
θρησκευτικό συναίσθημα για να τροφοδοτήσουν τον εθνικισμό. 
Και οι δύο χρησιμοποιούν δυο μέτρα και δύο σταθμά προσεγγί-
ζοντας παρόμοια ζητήματα. Τα πολιτιστικά μνημεία πρέπει να 
μείνουν ως τέτοια και να μη μετατραπούν σε χώρους λατρείας 
οποιασδήποτε θρησκείας. Φαντάζεστε να έβγαιναν οι δωδεκα-
θεϊστές και να ζητούσαν να τους παραδοθεί ο Παρθενώνας, ο 
ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο και άλλα αρχαία μνημεία, προ-
κειμένου να τιμήσουν σ' αυτά τους θεούς τους;

Mε πορδές δε βάφονται 
αυγά, λέει η λαϊκή παροι-

μία, αλλά οι κυβερνήσεις την 
έχουν «γραμμένη» τη λαϊκή 
σοφία. Οταν πρόκειται για 
ζητήματα κοινωνικής πολιτι-
κής, προσπαθούν με μηδενικό 
κόστος να καλύψουν τρύπες, 
αδιαφορώντας για τις συνέ-
πειες αυτής τους της πολιτικής. 
Οταν οι συνέπειες αφορούν 
κινδύνους στη δημόσια υγεία, 
τα πράγματα γίνονται ακόμα 
πιο σοβαρά.

Οπως καταγγέλλει η ΕΙΝΑΠ, 
με δελτίο Τύπου που εξέδωσε 
την Πέμπτη, η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη ζητάει από τα Κέ-
ντρα Υγείας Αλεξάνδρας (μια 
από τις μεγαλύτερες μονάδες 
ΠΦΥ της χώρας και από τις 
ελάχιστες στο κέντρο της Αθή-
νας) και Καλυβίων, που είχαν 
μετατραπεί σε μονάδες ΠΦΥ 
αποκλειστικά για ύποπτα περι-
στατικά COVID-19, να λειτουρ-
γήσουν πλέον και ως κανονικά 

Κέντρα Υγείας και ως Κέντρα 
Αναφοράς για COVID-19.

Οι γιατροί δεν είναι… Ντέ-
ιβιντ Κόπερφιλντ για να δη-
μιουργήσουν χώρους, ούτε 
μπορούν να πολλαπλασιάσουν 
τους εαυτούς τους, ώστε τα 
Κέντρα Υγείας να λειτουργούν 
ταυτόχρονα και ως κέντρα πα-
ροχής υπηρεσιών σε ασθενείς 
και ως Κέντρα Αναφοράς για 
COVID-19. Οι κίνδυνοι για τη 
δημόσια υγεία είναι τεράστιοι.

Η κυβέρνηση δεν έκανε 
τίποτα για να δημιουργήσει 
δομές ΠΦΥ, που θα λειτουργή-
σουν ως Κέντρα Αναφοράς για 
COVID-19. Να βρει χώρους, να 
τους εξοπλίσει και να προσλά-
βει ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό για τη στελέχωσή 
τους. Και τώρα, προσπαθεί να 
βάλει τους γιατρούς να κρατή-
σουν «δυο καρπούζια στην ίδια 
μασχάλη». 

Σημειώνει στην ανακοίνωσή 
της η ΕΙΝΑΠ: «Είναι προφανές 

πως οι γιατροί ούτε τις κατάλ-
ληλες κτιριακές υποδομές (που 
δεν υπάρχουν) μπορούν να δη-
μιουργήσουν εκ του μηδενός, 
ούτε το αναγκαίο προσωπικό 
(που επίσης δεν υπάρχει). Πο-
λύ περισσότερο δε που στο ΚΥ 
Αλεξάνδρας αυτές τις μέρες 
είναι υπό εγκατάσταση νέος 
σύγχρονος μαγνητικός τομο-
γράφος, τελείως απαραίτητος 
για διαγνωστικές εξετάσεις σε 
εξωτερικούς ασθενείς με ρα-
ντεβού. Αλλωστε είναι γνωστό 
πως π.χ. ανασφάλιστοι εξω-
τερικοί ασθενείς που έχουν 
μόνο ΑΜΚΑ μπορούν να κά-
νουν μαγνητική τομογραφία 
μόνο σε δημόσιες δομές. Με 
την σημερινή κατάσταση της 
κτιριακής υποδομής και των 
ελλείψεων προσωπικού η “απο-
φυγή συγχρωτισμού“ ύποπτων 
κρουσμάτων της επιδημίας με 
ασθενείς της λοιπής νοσηρό-
τητας είναι πρακτικά ανέφικτη. 
Η παράταση της αχρήστευσης 

(στην πράξη) όσον αφορά την 
λοιπή νοσηρότητα μιας μεγά-
λης πολυδύναμης δομής ΠΦΥ 
όπως το ΚΥ Αλεξάνδρας είναι 
απαράδεκτη. Τα αντίστοιχα 
ισχύουν και για το ΚΥ Καλυβί-
ων. Η προφανής προσπάθεια 
μεταβίβασης ευθύνης από 
τους αρμόδιους του υπουργεί-
ου Υγείας και της 1ης ΥΠΕ προς 
τους γιατρούς των δυο ΚΥ για 
τυχόν διασπορά της επιδημικής 
νόσου μέσα στις μονάδες, είναι 
επίσης απαράδεκτη».

Τα παχιά λόγια για τη δήθεν 
ενίσχυση του δημόσιου συστή-
ματος υγείας περίσσεψαν, αλ-
λά η πραγματικότητα δείχνει 
το αντίθετο. Απαιτούμε ΕΔΩ 
ΚΑΙ ΤΩΡΑ να δημιουργη-
θούν Κέντρα Αναφοράς για 
COVID-19 της ΠΦΥ. Χωριστά 
από τα ήδη λειτουργούντα 
Κέντρα Υγείας, με δικό τους 
προσωπικό και εξοπλισμό, 
ώστε να αποφευχθεί κάθε 
κίνδυνος διασποράς του ιού.

Εκθέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία

Είναι δυνατόν να είναι ιστορι-
κού χαρακτήρα μια συμφω-

νία μεταξύ δύο κρατών με βα-
σικό αντικείμενό της το ψάρεμα 
της κόκκινης γαρίδας;  Ο ιταλός 
ΥΠΕΞ Λουίτζι ντι Μάιο δεν μί-
λησε, βέβαια, για ιστορική συμ-
φωνία, αλλά για «σημαντικότα-
το αποτέλεσμα», φροντίζοντας 
αμέσως να εξηγήσει τι εννοεί: 
«αποδεικνύουμε πως στηρίζου-
με τα συμφέροντα των αλιέων, 
σεβόμενοι τα κυριαρχικά δικαι-
ώματα της Ελλάδας».

Η Ιταλία δεν είχε πολιτικό 
πρόβλημα να υπογράψει συμ-
φωνία για τον καθορισμό των 
θαλάσσιων ζωνών της με την 
Ελλάδα, ιδιαίτερα στη συγκυρία 
που είχε δημιουργηθεί. Η ελληνι-
κή κυβέρνηση παρακαλούσε να 
υπογράψει μια συμφωνία, για να 
τη χρησιμοποιήσει ως αντίβαρο 
στην τουρκολιβυκή συμφωνία. 
Η Ιταλία, που ως ιμπεριαλιστική 
χώρα έχει συμφέροντα στην 
ευρύτερη περιοχή, κατοχύρωσε 
πολιτικά τον επιδιαιτητικό της 
ρόλο. Δεν έμεινε όμως μόνο σ' 
αυτό. Πήρε και οικονομικά οφέ-
λη, που έχουν να κάνουν με την 
αλιεία εντός της ελληνικής ΑΟΖ. 
Ακόμα και εντός των ελληνικών 
χωρικών υδάτων, αν αυτά επε-
κταθούν στα 12 ναυτικά μίλια, 
από 6 που είναι σήμερα. Ηταν 

απαίτηση των ιταλικών (κυρίως 
από τη Σικελία) αλιευτικών στό-
λων.

Ο Δένδιας υπέγραψε τη ντρο-
πιαστική για ένα ανεξάρτητο 
κράτος Κοινή Γνωστοποίηση 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, με την οποία τα δύο κράτη 
ζητούν τη μελλοντική τροποποί-
ηση του κανονισμού περί κοι-
νής αλιευτικής πολιτικής ώστε 
«όταν η Ελλάδα αποφασίσει να 
επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη 
της έως τα 12 ν.μ., να διατηρηθεί 
η υπάρχουσα αλιευτική δραστη-
ριότητα των ιταλών αλιέων στην 
περιοχή μεταξύ 6 και 12 ν.μ., η 
οποία σήμερα αποτελεί διεθνή 
ύδατα». Χωρίς τσίπα, ο Δένδιας 
διέρρευσε στα παπαγαλάκια 
τη «γραμμή»: «τα υπάρχοντα 
δικαιώματα των ιταλών αλιέων 
περιγράφονται με σαφήνεια 
αλλά πλέον περιοριστικά, τόσο 
ως προς τον αριθμό των σκα-
φών όσο και ως προς τα είδη 
που δύνανται να αλιεύσουν, και 
εξαιρούνται τα είδη που αλιεύ-
ουν οι έλληνες αλιείς»! Κανένα 
πρόβλημα για τους Ιταλούς. Την 
κόκκινη γαρίδα ήθελαν, αυτή πή-
ραν. Τα λιανόψαρα τα άφησαν 
στους ψαράδες του Ιόνιου, όπως 
συνέβαινε και έως τώρα.

Για να ολοκληρωθεί ο εξευτε-
λισμός, ο Δένδιας υποχρεώθηκε 



www.eksegersi.gr

4 13 ΙΟΥΝΗ 2020

Defund the Pol ice!  Το 
σύνθημα ακούγεται όλο 

και περισσότερο από τους 
διαδηλωτές στους δρόμους 
των αμερικάνικων πόλεων. 
Το έγραψαν ακόμα και στην 
άσφαλτο σε κεντρικό δρόμο 
της Ουάσινγκτον, το περα-
σμένο Σάββατο, στις μεγάλες 
διαδηλώσεις που έγιναν σε όλη 
την Αμερική στη μνήμη του δο-
λοφονημένου Τζορτζ Φλόιντ.

Το σύνθημα σημαίνει «απo-
χρηματοδοτήστε την αστυ-
νομία». Ωστόσο, η απαίτηση 
των διαδηλωτών βρίσκεται σε 
ριζική αντίθεση με την πραγ-
ματικότητα. Οι δαπάνες για 
την αστυνομική επιτήρηση 
της αμερικάνικης κοινωνί-
ας έχουν τριπλασιαστεί σε 
σταθερές τιμές μέσα στις τε-
λευταίες τέσσερις δεκαετίες, 
όπως αποκαλύπτει το πρακτο-
ρείο Bloomberg.

115 δισ. δολάρια δίνονται 
κάθε χρόνο απλόχερα στην 
αστυνομία των ΗΠΑ, παρά το 
γεγονός ότι το έγκλημα έχει 
μειωθεί από τη δεκαετία του 
’90, πλησιάζοντας τα επίπεδα 
των αρχών της δεκαετίας του 
΄80.

Η εν ψυχρώ δολοφονία του 
Φλόιντ πριν από δυο βδομά-
δες και το εξεγερτικό κλίμα 
που σάρωσε τις ΗΠΑ από 
τότε έχουν ενεργοποιήσει τα 
ανακλαστικά επιβίωσης του 
συστήματος. Μπάτσοι γονάτι-
σαν απέναντι από διαδηλωτές 
(προφανώς κατ’ εντολή των 
προϊσταμένων τους), αφήνο-
ντας για λίγο το «μαστίγιο» 
και πιάνοντας το «καρότο». Η 
Διεύθυνση Ανθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων της Πολιτείας της Μι-

νεσότα, ένας κρατικός οργα-
νισμός που εποπτεύει – όχι με 
τόση επιτυχία, όπως απέδειξε 
και η δολοφονία Φλόιντ – τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Πολιτεία, 
άσκησε μήνυση κατά της 
αστυνομίας της Μινεάπολης, 
με στόχο τη διερεύνηση της 
ρατσιστικής της συμπεριφο-
ράς την τελευταία δεκαετία, 
ενώ το δημοτικό συμβούλιο 
της Μινεάπολης αποφάσισε 
να απαγορεύσει στην αστυνο-
μία της πόλης να εξασκεί την 
«τέχνη» της ακινητοποίησης 
στο λαιμό των υπόπτων, πράγ-
μα που έχει γίνει 430 φορές 
από το 2012, με τις 49 από αυ-
τές να λαμβάνουν χώρα πέρσι. 
Σε 68 περιπτώσεις, μάλιστα, 
οι ύποπτοι έχασαν τις αισθή-
σεις τους. Πάνω από τους μι-
σούς υπόπτους που υπέστησαν 
αυτή την τεχνική ακινητοποίη-
σης από την αστυνομία ήταν 
μαύροι.

Ομως μέχρι εκεί. Οι εκκλή-

σεις των διαδηλωτών για ριζική 
μείωση της χρηματοδότησης 
της αστυνομίας, όπως ήταν 
φυσικό, έπεσαν στο κενό. Μά-
λιστα, ο δήμαρχος της Ουά-
σινγκτον υπερασπίστηκε την 
απόφασή του να αυξήσει τον 
προϋπολογισμό για τη μπα-
τσοκρατία κατά 45 εκατομμύ-
ρια δολάρια, προκειμένου «οι 
γειτονιές να είναι ασφαλείς».

Η αστυνομία παραμένει ο 
βασικός κατασταλτικός μη-
χανισμός του συστήματος, ας 
μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορεί 
το ίδιο το σύστημα να θολώ-
νει τα νερά, είτε δείχνοντας 
κάποιους μπάτσους να είναι 
πιο «ανθρώπινοι» (όπως αυτοί 
που αγκάλιαζαν διαδηλωτές 
στις ΗΠΑ), είτε δίνοντάς τους 
εύσημα για το «δύσκολο έργο 
δίωξης του εγκλήματος», όμως 
το βασικό έγκλημα, που διε-
ξάγεται σε μόνιμη βάση, αυ-
τό της εκμετάλλευσης της 
μισθωτής εργασίας, όχι μόνο 
δε διώκεται αλλά θεωρείται 

«ιερό και απαραβίαστο».
Ας μην πέσουμε στην πα-

γίδα να ψάξουμε «καλούς» 
σε αυτόν τον κατασταλτικό 
μηχανισμό. Γιατί δεν είναι 
θέμα ατομικής στάσης ή εκ-
παίδευσης των αστυνομικών. 
Από τη στιγμή που ο ρόλος 
τους είναι να επιβάλλουν την 
καθεστηκυία τάξη υπερασπι-
ζόμενοι με τη βία την κρατική 
δικτατορία επί των πολλών για 
λογαριασμό των ισχυρών του 
χρήματος (μια δικτατορία που 
χτίζεται πάνω σε ένα τεράστιο 
νομοθετικό πλέγμα, φτιαγμένο 
στα μέτρα της αστικής «δη-
μοκρατίας»), από τη στιγμή 
που το έγκλημα που διώκουν 
(ακόμα κι όταν «κάνουν καλά 
τη δουλειά τους») είναι γέννη-
μα θρέμμα του συστήματος 
που υπηρετούν (γιατί όταν 
γεννάς εξαθλίωση και στυγνή 
εκμετάλλευση, δημιουργείς 
τους όρους για να θεριέψει 
το έγκλημα), τότε δεν είσαι 
«καλός», ανεξάρτητα από τον 
ατομικό σου χαρακτήρα και 
συμπεριφορά. Ας σκεφτούμε 
ότι και στα πιο αιμοσταγή κα-
θεστώτα (όπως το ναζιστικό) 

μπορεί να υπήρχαν άτομα 
στους κατασταλτικούς μηχανι-
σμούς που να μην ήταν τέρατα 
και να μην έκαναν τη βρόμικη 
δουλειά. Θα τους δικαιολογού-
σαμε; Ποτέ.

Μα σήμερα έχουμε δημο-
κρατία, αναφωνούν τα παπα-
γαλάκια της. Μια δημοκρα-
τία που γεννά πάνω από 50 
εκατομμύρια «διατροφικά 
ανασφαλείς» στις ΗΠΑ, μια 
δημοκρατία που αναπαράγει 
απροκάλυπτα το ρατσισμό, 
παρά το γεγονός ότι είχε μαύ-
ρο πρόεδρο, μια δημοκρατία 
που θεωρεί ότι ο πλανήτης τής 
ανήκει, διεξάγοντας άδικους 
πολέμους που οδήγησαν στην 
οικονομική συντριβή ολόκλη-
ρων λαών (όπως στο Ιράκ). Να 
τη χαίρονται αυτή τη δημοκρα-
τία.

Στον αντίποδα αυτής της 
δημοκρατίας για τους λίγους, 
οφείλουμε να παλεύουμε 
για μία δημοκρατία για τους 
πολλούς, που θα είναι ταυτό-
χρονα δικτατορία γι’ αυτούς 
που θα θέλουν την επάνοδο 
της δικτατορίας του χρήμα-

τος. Η λαϊκή δημοκρατία, ο 
σοσιαλισμός δεν θα είναι μία 
κοινωνία στρωμένη με ροδο-
πέταλα. Ομως το κράτος δε 
θα είναι όργανο καταπίεσης 
των πολλών, αλλά θα τείνει να 
απονεκρωθεί όσο πιο πλατιά 
επιτυγχάνεται η προσπάθεια 
για συμμετοχή των πλατιών 
λαϊκών στρωμάτων στη διοί-
κηση όλων των κρατικών υπο-
θέσεων. Σε μια εποχή που αυτά 
φαντάζουν σαν… επιστημονική 
φαντασία, λόγω της ήττας των 
σοσιαλιστικών επαναστάσε-
ων του προηγούμενου αιώνα, 
θα πρέπει να αναλογιστούμε 
αν μας αρκεί ένας καπιταλι-
σμός «με ανθρώπινο πρόσω-
πο», που δε θα σκοτώνει τόσο 
απροκάλυπτα, ή αν θέλουμε 
την κατάργησή του. Η ήττα 
των σοσιαλιστικών επαναστά-
σεων δεν είναι δικαιολογία για 
οποιαδήποτε υποταγή.

Κάποια στιγμή το εξεγερ-
τικό κλίμα θα κοπάσει στις 
ΗΠΑ. Οι «από πάνω» θα σπεύ-
σουν να πάρουν κάποια μέτρα 
για να το τιθασεύσουν και τα 
καύσιμά του δεν μπορούν να 
κρατήσουν επ’ άπειρο. Ομως, 
τα σημάδια της απειθαρχίας 
στην ταξική δικτατορία που 
πλασάρεται με δημοκρατικό 
προσωπείο θα παραμείνουν. 
Στόχος, να παραδειγματιστού-
με από αυτά και να οργανώ-
σουμε τη δική μας αντίσταση, 
γιατί η Μινεάπολη δεν είναι η 
εξαίρεση αλλά ο κανόνας στον 
καπιταλιστικό κόσμο. Ιδιαίτερα 
τώρα, που η κρίση βαθαίνει και 
τα αντεργατικά μέτρα θα οδη-
γήσουν σε μία νέα φτωχοποί-
ηση και κινεζοποίηση πλατιών 
στρωμάτων του πληθυσμού.

Defund the Police!

Το «βαθύ κράτος» δεν αντέχει άλλο τον Τραμπ

Πρώτα ο νυν υπουργός Αμυνας, 
Μαρκ Εσπερ, πρώην καραβανάς, 

στέλεχος σε συντηρητικά think tanks 
και σε πλείστες επιτροπές της Γερου-
σίας και λομπίστας της πολεμικής βι-
ομηχανίας, που δήλωσε ότι ο στρατός 
πρέπει «να ενώνει το έθνος» και γι' αυτό 
δε θα αναμιχθεί στις διαδηλώσεις για 
το φόνο του Τζορτζ Φλόιντ. Μετά ο 
πρώην υπουργός Αμυνας, Τζέιμς Μά-
τις, γνωστός ως «τρελός σκύλος» για 
τα «κατορθώματά» του ως στρατηγός 
των πεζοναυτών στο Ιράκ και το Αφγα-
νιστάν, που ζήτησε να μην επανεκλεγεί 
ο Τραμπ γιατί διαιρεί αντί να ενώνει. 
Μετά ο Κόλιν Πάουελ, κι αυτός παρα-
σημοφορημένος στρατηγός και υπουρ-
γός Εξωτερικών του Μπους τζούνιορ, 
που δήλωσε ότι δε θα υποστηρίξει τον 
Τραμπ αλλά τον Μπάιντεν.

Τα πλήγματα έρχονται το ένα μετά το 
άλλο από τον πυρήνα του Ρεπουμπλικα-
νικού Κόμματος. Αν μάλιστα υπάρξουν 
ανοιχτές δηλώσεις αποδοκιμασίας από 
τον Μιτ Ρόμνεϊ και τον Μπους τον νε-
ότερο, οι οποίοι δε θα στηρίξουν τον 
Τραμπ, όπως έγραψαν οι New York 
Times, τότε θα έχουμε μια πληρέστε-
ρη εικόνα των εξελίξεων στο εσωτερικό 
των Ρεπουμπλικανών, σημαντική μερί-
δα των οποίων θεωρεί ότι είναι προτι-
μότερο να παραδώσουν τα κλειδιά του 
Λευκού Οίκου σ' έναν συντηρητικό Δη-
μοκρατικό, όπως ο Μπάιντεν, παρά να 
ζήσουν μια δεύτερη θητεία του Τραμπ, 
αγωνιώντας για τα «απρόβλεπτα» που 

μπορεί να προκύψουν.
Βέβαια, και την προηγούμενη φορά 

ο Τραμπ κέρδισε χωρίς να έχει την υπο-
στήριξη όλων των βαρόνων των Ρεπου-
μπλικανών. Ο ίδιος, άλλωστε, δεν έχει 
κάποια ιδιαίτερη σχέση με το συγκεκρι-
μένο κόμμα και γενικά με το λεγόμενο 
«βαθύ κράτος» της Ουάσινγκτον.  Τους 
επέβαλε τον εαυτό του, κερδίζοντας 
πρώτα τις προκριματικές εκλογές για 
το χρίσμα και μετά την πλειοψηφία των 
εκλεκτόρων για την προεδρία, αν και σε 
αριθμό ψήφων υπολειπόταν της Χίλαρι 
Κλίντον.

Ο Τραμπ, βέβαια, «δεν καταλαβαί-
νει Χριστό». Αντεπιτίθεται -πάντα μέ-
σω Twitter- με το δικό του τρόπο. Ο 
Μάτις; Ενας άχρηστος, που ο Ομπάμα 
τον έδιωξε από το στράτευμα και εγώ 
τον έδιωξα από το υπουργείο (αφού, 
όμως, ήταν άχρηστος και καλώς τον 
είχε διώξει ο Ομπάμα, γιατί τον έκανε 
-ο Τραμπ- υπουργό;). Ο Πάουελ; Αυτός 
ήταν που είχε πει ότι το Ιράκ έχει όπλα 
μαζικής καταστροφής (που δεν είχε) 

και ήταν υπεύθυνος που μας έμπλεξε 
σε καταστροφικούς πολέμους στη Μέ-
ση Ανατολή.

Είναι βέβαιο ότι με τον ίδιο τρόπο 
θα αντιμετωπίσει και οποιοδήποτε άλ-
λο μεγαλοστέλεχος του Ρεπουμπλικα-
νικού Κόμματος σταθεί απέναντί του. 
Η τακτική του ήταν πάντοτε «όλοι σας 
και μόνος μου». Αυτή τη φορά, μάλιστα, 
όντας πρόεδρος, έχει μεγαλύτερες 
δυνατότητες στην προεκλογική του 
καμπάνια. Αν καταφέρει να νικήσει και 
τον Μπάιντεν, μετά τη Χίλαρι, δε θα τον 
κρατάει κανένας. Κι αυτό είναι που προ-
καλεί ανησυχία στο «βαθύ κράτος», που 
εκπροσωπούν άνθρωποι όπως ο Πάου-
ελ, ο Μάτις, η οικογένεια Μπους.

To πρόβλημά τους με τον Τραμπ είναι 
πως δεν ακολουθεί τους παραδοσια-
κούς κανόνες άσκησης της πολιτικής, 
που ακολουθούσαν Ρεπουμπλικανοί και 
Δημοκρατικοί. Μπορεί μεν αυτό να μη 
δημιουργεί κινδύνους για κάποια μεγά-
λη ήττα (το αμερικάνικο σύστημα εξου-
σίας έχει όλες τις βαλβίδες ασφάλειας 
ώστε να βάλει φρένο στην ενδεχόμενη 
«τρέλα» κάποιου προέδρου του), όμως 
η ίδια η εικόνα του Τραμπ εξευτελίζει 
την εικόνα των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή. 
Και στην εσωτερική πολιτική, σε κρίσι-
μες στιγμές, αντί να λειτουργήσει ως 
ο άνθρωπος που θα μείνει τελευταίος, 
για ν' απορροφήσει τους κραδασμούς, 
ρίχνεται πρώτος στη φωτιά με φανα-
τισμό νεοσύλλεκτου της Κου-Κλουξ-
Κλαν. Οπως έκανε και τώρα, μετά τη 

δολοφονία του Φλόιντ.
Κάθε αμερικανός πρόεδρος εξυπη-

ρετεί ομάδες μεγάλων καπιταλιστικών 
συμφερόντων, όμως ο Τραμπ έσπα-
σε το fairplay και σ' αυτόν τον τομέα, 
δείχνοντας ότι σκέφτεται πρώτα ως 
καπιταλιστής και μετά ως πρόεδρος 
μιας ιμπεριαλιστικής χώρας. Γι' αυτό 
θέλουν να τον ξεφορτωθούν και να επι-
στρέψουν στην «κανονικότητα». Στην 
πολιτική παράδοση του αμερικάνικου 
ιμπεριαλισμού, με την ισχυρή γραφει-
οκρατία του κρατικού μηχανισμού του.

ΥΓ. Το αμερικάνικο εμπορικό δαιμό-
νιο, πάντως, παραμένει ασυναγώνιστο. 
Στο Ιντερνετ κυκλοφορούν διαφημίσεις 
με… πατριωτικές μάσκες. «Οι πατριωτι-
κές μάσκες που θα προστατέψουν την 
οικογένειά σου και τους αγαπημένους 
σου κατά τη διάρκεια της επιδημίας 
του ιού», γράφει η διαφήμιση. Ακολου-
θούν ύμνοι για τον Τραμπ: «Βλέπεις ότι 
ο Τραμπ έχει κάνει το καθήκον του και 
έχει εργαστεί νυχθημερόν για να προ-
στατεύσει τον αμερικάνικο λαό. Τον 
χρειαζόμαστε απελπισμένα άλλη μια 
τετραετία στο γραφείο. Η οικονομία 
μας ήταν πρώτη στον κόσμο μέχρι την 
επιδημία του ιού κτλ. κτλ.». Η τιμή τσου-
χτερή: 54 δολάρια (με τα ταχυδρομικά) 
η μία, 92 δολάρια οι τρεις, 119 δολάρια 
οι έξι μάσκες. Για να τις πουλάνε με 
τέτοια γελοία διαφημιστική επιχειρη-
ματολογία, σημαίνει ότι υπάρχει αγο-
ραστικό κοινό. Σ' αυτό ποντάρει πρωτί-
στως ο Τραμπ.

Μαζικές απολύ

Δέκα χιλιάδες θέσεις εργα-
σίας, περίπου το 15% του 

προσωπικού της σε όλο τον κό-
σμο, θα καταργήσει η ΒΡ, όπως 
ανακοίνωσε την περασμένη 
Δευτέρα. Οπως αντιλαμβά-
νεστε, οι θέσεις εργασίας 
που θα καταργηθούν θα είναι 
περισσότερες, γιατί υπάρχουν 
εταιρίες που συνδέονται άμε-
σα με το βρετανικό μονοπώλιο 
και οι οποίες επίσης θα καταρ-
γήσουν θέσεις εργασίας, απο-
λύοντας εργαζόμενους.

«Πρόκειται για δύσκολες 
αποφάσεις», έγραψε σε e-
mail που έστειλε στο προσωπι-
κό του μονοπώλιου ο γενικός 
διευθυντής Μπέρναρντ Λούνι, 
«όμως πρέπει να κάνουμε ό,τι 
είναι καλό για τη ΒΡ. Αυτό θα 
μας βοηθήσει να είμαστε πιο 
αποτελεσματικοί»! Οι καπι-
ταλιστές μάνατζερ είναι άσοι 
σ' αυτού του είδους την… πα-
ρηγορητική φλυαρία. Γι' αυτό 
χρυσοπληρώνονται, άλλωστε. 

Στο λόγο τους, η επιχείρη-
ση παίρνει μια μεταφυσική 
μορφή. Στον ισολογισμό της 
αποτυπώνονται μόνο νούμε-
ρα: έσοδα από τη μια μεριά, 
δαπάνες από την άλλη. Οταν 
αλλάζει η ισορροπία, όταν πέ-
φτει ο κύκλος εργασιών, όπως 
συμβαίνει τώρα, λόγω της κα-
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πιταλιστικής ύφεσης, της μεί-
ωσης της τιμής των καυσίμων 
και της μείωσης της ζήτησης, 
λόγω μείωσης της καπιταλι-
στικής παραγωγής και των 
μεταφορών, το πρώτο που κοι-
τάζουν οι μάνατζερ είναι πόσο 
θα μειώσουν την παραγωγική 
δραστηριότητα και πόσους 
εργάτες θ' απολύσουν. Οταν 
χρειαστεί το μονοπώλιο να 
ξαναδιευρύνει την παραγωγι-
κή του δραστηριότητα, εύκολα 
ξαναπροσλαμβάνουν εργάτες 
και εργαζόμενους, συχνά απ' 
αυτούς που είχαν απολύσει.

Περίπτωση να μειώσουν 
τους υπέρογκους μισθούς 
και τα ακόμα πιο υπέρογκα 
μπόνους που παίρνουν κάθε 
χρόνο (οι κάθε είδους λαμογι-
ές και τα «δωράκια» δεν μπαί-
νουν καν στο λογαριασμό) δεν 
υπάρχει. Ούτε να μη δώσουν 
μέρισμα στους μετόχους. Η 
γενική συνέλευση των μετό-
χων τοποθετεί τους μανατζα-
ραίους κι αυτοί οφείλουν να 
βγάλουν κέρδη και να τα μοι-
ράσουν. Είναι χαρακτηριστικό 
το γεγονός ότι η BP μοίρασε 
και φέτος μέρισμα στους μετό-
χους, μολονότι ο διεθνής καπι-
ταλισμός κινούνταν υφεσιακά. 
Οι εργάτες είναι αναλώσιμοι, 
τα κέρδη υπεράνω συζήτησης.

σεις και η ΒΡ

Γκάφα ολκής από επικεφαλής επιδημιολόγο 
ΠΟΥ για τους ασυμπτωματικούς

Το CDC αποκαλύπτει το ποσοστό μετάδοσης πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα
πρόσφατα στοιχεία από τη 
Σιγκαπούρη, που έδειξαν ότι 
πάνω από τις μισές περιπτώ-
σεις ήταν ασυμπτωματικές, η 
επικεφαλής της τεχνικής ομά-
δας του ΠΟΥ για την Covid-19 
απάντησε τα εξής:

«Το δεύτερο μέρος της ερώ-
τησης είναι σε ποιο ποσοστό οι 
ασυμπτωματικοί πράγματι με-
ταδίδουν (σ.σ. τον ιό)… Διαθέ-
τουμε έναν αριθμό εκθέσεων 
από χώρες που κάνουν πολύ 
αναλυτική ιχνηλάτηση. Παρα-
κολουθούν ασυμπτωματικές 
περιπτώσεις, ακολουθούν 
επαφές και δε βρίσκουν δευ-
τερογενή μετάδοση. Είναι 
πολύ σπάνιο. Και πολλά από 
αυτά δε δημοσιεύονται στη βι-
βλιογραφία. Από τα έγγραφα 
που δημοσιεύονται, υπάρχει 
ένα από τη Σιγκαπούρη που 
παρακολουθεί μία μονάδα 
μακροχρόνιας φροντίδας 
υγείας. Υπάρχουν ορισμένες 
εκθέσεις μετάδοσης σε νοι-
κοκυριά, όπου παρακολουθείς 
το ποσοστό των ατόμων που 
μεταδίδουν. Παρακολουθού-
με σταθερά αυτά τα δεδομένα 
και προσπαθούμε να πάρουμε 
περισσότερες πληροφορίες 
από χώρες που πραγματικά 
απαντούν σε αυτό το ερώτημα. 
Εξακολουθεί να είναι σπάνιο, 
ένα ασυμπτωματικό άτομο 
πράγματι να μεταδίδει τον ιό. 

Αυτό στο οποίο πραγματικά 
θέλουμε να επικεντρωθούμε 
είναι να παρακολουθήσουμε 
τις συμπτωματικές περιπτώ-
σεις» (βλ. https://www.pscp.
tv/w/1BdGYnjWodAJX, μετα-
ξύ 32:05” και 34:44”, οι εμφά-
σεις δικές μας)

Αυτές οι δηλώσεις έγιναν 
«σημαία» από τον πρόεδρο 
της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολ-
σονάρου, που θέλει γρήγορη 
«επανεκκίνηση» της οικονομί-
ας, και γι’ αυτό επιχείρησε ακό-
μα και να σταματήσει να δίνει 
στοιχεία για τις μολύνσεις και 
τους θανάτους, απόφαση που 
δεν έγινε δεκτή από το ανώτα-
το δικαστήριο της χώρας! 

Ομως, επιστήμονες ανά την 
υφήλιο ζήτησαν περισσότερα 
στοιχεία και αποδείξεις. Ο 
διευθυντής του Παγκόσμιου 
Ινστιτούτου Υγείας του Πα-
νεπιστημίου του Χάρβαρντ, 

Δρ Ashish Jha, επεσήμανε 
ότι οι δηλώσεις της Κέρκοβ 
«αλλάζουν θεμελιωδώς την 
κατανόησή μας για το πώς με-
ταδίδεται ο ιός και τι θα πρέ-
πει να κάνουμε ως απάντηση», 
συμπληρώνοντας ότι «αυτό 
δεν είναι μία δευτερεύουσα, 
τεχνική διευκρίνηση. Οι συ-
νέπειες αυτού που ειπώθηκε 
είναι πολύ, πολύ σημαντικές 
και χρειάζεται περισσότερη 
εξήγηση από αυτή που έδωσε 
μόλις τώρα ο ΠΟΥ».

Βλέποντας ότι δεν είχε τέ-
τοιες αποδείξεις, η Κέρκοβ 
έκανε την… κωλοτούμπα της. 
Την επομένη, υποστήριξε ότι 
πρόκειται για… «παρεξήγηση» 
κι ότι «αυτό στο οποίο ανα-
φέρθηκα εχθές ήταν μερικές 
μελέτες, δύο ή τρεις μελέτες, 
που έχουν δημοσιευτεί και που 
πραγματικά προσπαθούν να 
παρακολουθήσουν ασυμπτω-

ματικές περιπτώσεις», συ-
μπληρώνοντας ότι «αυτό είναι 
ένα μικρό υποσύνολο μελετών. 
Χρησιμοποίησα τη λέξη “πολύ 
σπάνιο” και θεωρώ ότι αυτή εί-
ναι η παρανόηση: να δηλώνεις 
ότι η ασυμπτωματική μετάδοση 
είναι κάτι πολύ σπάνιο. Αυτό 
που αναφερόμουν ήταν το υπο-
σύνολο των μελετών»!

Θέλησε έτσι να μας πεί-
σει πως εννοούσε ότι σπάνι-
ες είναι οι μελέτες και όχι η 
μετάδοση του ιού από τους 
ασυμπτωματικούς! Φυσικά, 
διαβάζοντας αυτά που είπε 
στη συνέντευξη Τύπου, είναι 
ξεκάθαρο πως εννοούσε ότι 
οι ασυμπτωματικοί μεταδί-
δουν σπάνια τον ιό, πράγμα 
που είναι ψέμα, γι’ αυτό και 
το πήρε πίσω!

Το ζήτημα των ασυμπτω-
ματικών είναι καίριο και απο-
τέλεσε αντικείμενο αντικρου-
όμενων εκθέσεων από την 
αρχή της εμφάνισης του νέου 
κοροναϊού. 

Πρόσφατη έκθεση του αμε-
ρικάνικου Κέντρου Πρόληψης 
και Ελέγχου Λοιμώξεων (CDC) 
αναφέρει ότι οι ασυμπτωμα-
τικοί μπορούν να φτάσουν το 
35% των ασθενών και ότι το 
40% της μετάδοσης γίνεται 
προτού οι ασθενείς διαπιστώ-
σουν συμπτώματα. Σύμφωνα 
με άλλες εκτιμήσεις, όπως 

αυτή που αφορούσε ασθενείς 
της επαρχίας Ουχάν (από 
όπου ξεκίνησε η πανδημία), 
σε μικρό όμως δείγμα (μόλις 
78 ατόμων), το ποσοστό των 
ασυμπτωματικών έφτανε μέχρι 
και το 42%. 

Αρα, όταν αναφέρεται κα-
νείς στους ασυμπτωματικούς 
– πόσο μάλλον η επικεφαλής 
επιδημιολόγος του ΠΟΥ – δεν 
μπορεί να πετάει τέτοιες αρ-
λούμπες και μετά να κάνει «κω-
λοτούμπα» με τόσο φτηνό τρό-
πο, υποτιμώντας τη νοημοσύνη 
μας! Το ζήτημα του βαθμού 
μετάδοσης του ιού από τους 
ασυμπτωματικούς (αυτούς 
που ποτέ δεν εμφανίζουν συ-
μπτώματα) παραμένει ακόμα 
ανοιχτό. Για την ώρα, όμως, ση-
μαντικό ρόλο -πέρα από τους 
συμπτωματικούς- παίζουν και 
οι προ-συμπτωματικοί, γι’ αυτό 
και ο ιός δεν αντιμετωπίζεται 
τόσο εύκολα.

Για να έχει μία χώρα καλύ-
τερο έλεγχο της επιδημίας 
χρειάζεται μαζικά τεστ, κάτι 
που το αποφεύγουν όπως ο 
διάολος το λιβάνι, όχι μό-
νο για να εξοικονομήσουν 
λεφτά, αλλά και για να μην 
αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια 
και προκληθούν ζημιές στην 
καπιταλιστική οικονομία, είτε 
με εφαρμογή καραντίνας είτε 
με μείωση του τουρισμού.

Η τοποθέτηση της κορυφαί-
ας επιδημιολόγου του Πα-

γκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
αμερικανίδας Μαρία βαν Κέρ-
κοβ, που είναι και επικεφαλής 
της ομάδας του ΠΟΥ για την 
παρακολούθηση της Covid-19 
έχει βαρύνουσα σημασία πα-
γκόσμια. Υποτίθεται ότι δίνει 
έγκυρη ενημέρωση και έχει 
αυξημένο κύρος λόγω της θέ-
σης που κατέχει. Γι’ αυτό και 
θα πρέπει να είναι ακριβής 
και επιστημονικά σωστή, 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για 
καθοριστικά ζητήματα που 
αφορούν στον τρόπο μετά-
δοσης ενός ιού που μέχρι 
στιγμής έχει σκοτώσει πάνω 
από τετρακόσιες χιλιάδες 
άτομα παγκόσμια, σε σύνολο 
άνω των επτά εκατομμυρίων 
νοσούντων.

Την περασμένη Δευτέρα, 
όμως, στη συνέντευξη Τύπου 
του ΠΟΥ, η κυρία Κέρκοβ τα 
έκανε θάλασσα, προκαλώντας 
συγχύσεις σε ένα τόσο σημα-
ντικό ζήτημα, όπως ο ρόλος 
των ασυμπτωματικών στην 
μετάδοση του ιού. Σε ερώτη-
ση δημοσιογράφου του πρα-
κτορείου Ρόιτερς, σχετικά με 
το ρόλο των ασυμπτωματικών 
στη μετάδοση του ιού, με τη 
δημοσιογράφο να επικαλείται 

Πέθανε ο Ραμαντάν Σάλαχ
ηγέτης της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ

Το Σάββατο 7 Ιούνη, πέθανε 
στα 62 του χρόνια, ο ηγέτης 

της Παλαιστινιακής Ισλαμικής 
Τζιχάντ, Ραμαντάν Σάλαχ και 
κηδεύτηκε άμεσα, όπως ορίζει 
το Ισλάμ, στο στρατόπεδο πα-
λαιστίνιων προσφύγων Αλ Γιαρ-
μούκ στη Δαμασκό της Συρίας, 
παρά το διπλωματικό μαραθώ-
νιο της Χαμάς και της Τζιχάντ 
με την αιγυπτιακή χούντα, 
προκειμένου να μεταφερθεί ο 
νεκρός και να ταφεί στη Γάζα, 
την ιδιαίτερη πατρίδα του.

Το σύνολο των οργανώσεων 
της Αντίστασης απέτισε φόρο 
τιμής στον Σάλαχ, αποκαλώ-
ντας τον εθνικό ηγέτη, χαρα-
κτηρισμό που αντανακλά το 
ρόλο του στο κίνημα, αλλά και 
το σεβασμό και την εκτίμηση 
που απολάμβανε από το σύ-
νολο του παλαιστινιακού λαού 
και των πολιτικών οργανώσεων. 
Μέχρι και ο εντελώς ανυπόλη-
πτος ηγέτης της Παλαιστινια-
κής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, 
δήλωσε στο ειδησεογραφικό 
πρακτορείο της ΠΑ, WAFA, ότι 
«χάνοντας τον Σάλαχ, χάσαμε 

ένα μεγάλο εθνικό άντρα», 
αποτίοντας φόρο τιμής σε 
έναν άνθρωπο που στην πραγ-
ματικότητα ήταν εχθρός του, 
καθώς ο Σάλαχ πάλευε για 
την απελευθέρωση του παλαι-
στινιακού λαού και όχι για τη 
διαιώνιση της καταπίεσής του 
από τους σιωνιστές. Ο Αμπάς 
παραβλέπει τις απόπειρες δο-
λοφονίας του Σάλαχ από τους 
σιωνιστές και την επικήρυξή 
του από το FBI ως τρομοκράτη, 
με αμοιβή εκατομμύρια δολά-

ρια για όποιον έδινε πληροφο-
ρίες, συνεχίζοντας κανονικά τη 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα 
και με τους δύο.

Ο Ραμαντάν Αμπντουλάχ 
Μοχάμεντ Σάλαχ γεννήθηκε 
σ’ ένα χωριό λίγο έξω από την 
πόλη της Γάζας, τον Γενάρη του 
1958. Το 1967, όταν η Γάζα κατα-
λήφθηκε από τους Σιωνιστές, η 
οικογένειά του πήρε το δρόμο 
της προσφυγιάς προς την Αί-
γυπτο. Εκεί τέλειωσε το σχο-
λείο, σπούδασε Οικονομικά 

και έφυγε για μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο του 
Ντάραμ στην Αγγλία, όπου εκ-
πόνησε και το διδακτορικό του 
στα Διεθνή Οικονομικά και τις 
Τραπεζικές Υποθέσεις.

Δίδαξε σε Πανεπιστήμια της 
Βρετανίας και της Αιγύπτου και 
το 1991 προσκλήθηκε ως επι-
σκέπτης καθηγητής και άρχισε 
να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο 
της Νότιας Φλόριντα, στην 
Τάμπα, ενώ παράλληλα συμμε-
τείχε στο «Ιδρυμα Παγκόσμιων 
και Ισλαμικών Σπουδών», που 
είχε ιδρύσει ο καθηγητής στο 
ίδιο Πανεπιστήμιο, Σάμι αλ-
Αριαν.

Την άνοιξη του 1995, αναχώ-
ρησε από τις ΗΠΑ λέγοντας 
στους συναδέλφους του ότι 
πηγαίνει να φροντίσει τον άρ-
ρωστο πατέρα του και να κάνει 
έρευνα για ένα βιβλίο σχετικό 
με τις ισλαμικές τραπεζικές 
υποθέσεις. Λίγους μήνες αργό-
τερα, πράκτορες της Μοσάντ 
δολοφόνησαν στη Μάλτα τον 
καθηγητή Φάθι Σικάκι, γενικό 
γραμματέα της Παλαιστινια-

κής Ισλαμικής Τζιχάντ. Η ορ-
γάνωση ανακοίνωσε ότι νέος 
γενικός γραμματέας της εκλέ-
χτηκε ο Δρ Ραμαντάν Σάλαχ.

Στις ΗΠΑ ξέσπασε σάλος. 
Το FBI ποτέ δεν μπόρεσε να 
χωνέψει ότι είχε κάτω από τη 
μύτη του ηγετικό στέλεχος 
μιας από τις πιο επικίνδυνες 
«τρομοκρατικές» οργανώσεις. 
Μολονότι οι συνάδελφοί του 
στο Πανεπιστήμιο δήλωναν ότι 
ποτέ δεν άκουσαν τον Σάλαχ 
να κάνει «ακραίο» ή «τρομο-
κρατικό» κήρυγμα, αλλά μόνο 
να αναπτύσσει φιλανθρωπικό 
έργο για τους δοκιμαζόμενους 
Παλαιστίνιους, το FBI συνέλα-
βε τον καθηγητή Αλ-Αριαν και 
άλλα στελέχη του Ιδρύματος 
που διηύθυνε και τους κατηγό-
ρησε ως στελέχη της ΠΙΤ, μαζί 
με τον απόντα Σάλαχ. Ενα μήνα 
αργότερα, ο Σάλαχ επικηρύχτη-
κε μαζί με άλλα στελέχη του 
Πολιτικού Γραφείου της ΠΙΤ.

Μετά τη νίκη της Αντίστα-
σης επί των σιωνιστών κατά 
την διάρκεια της εισβολής του 
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Yγειονομική ανασφάλεια 
και νέα φτωχοποίηση/
κινεζοποίηση

Οι πληροφορίες μας προέρχονται από έγκυρη 
(πιο έγκυρη δε γίνεται) πηγή. Το πρωί της Πέμπτης, 
υπήρχαν 80 «ορφανά» κρούσματα CoviD-19 σε όλη 
τη χώρα. Δηλαδή, κρούσματα που δεν μπορούν να 
συνδεθούν επιδημιολογικά με κάποιο άλλο κρούσμα. 
(Θυμίζουμε ότι το lockdown αποφασίστηκε όταν στη 
χώρα μας συγκεντρώθηκαν 11 «ορφανά» κρούσματα).

Στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων, η οποία 
συνεδριάζει εν κρυπτώ και παραβύστω, χωρίς να 
θέτει τα επιδημιολογικά δεδομένα στη διάθεση 
της επιστημονικής κοινότητας, έχει ξεσπάσει άγρια 
εσωτερική σύγκρουση. Κάποιοι προτείνουν τη λήψη 
αυστηρών μέτρων, ακόμα και lockdown, φοβούμενοι 
ένα δεύτερο επιδημικό κύμα. Αλλοι συστήνουν απλώς 
επαγρύπνηση και θεωρούν υπερβολικά ακόμα και 
μέτρα όπως το κλείσιμο των σχολείων στην Ξάνθη.

Τι σημαίνει αυτό; Οτι λίγες εβδομάδες μετά την 
έναρξη της άρσης του lockdown δεν έχουν κανέναν 
έλεγχο της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα. 
Εχουν δεκάδες κρούσματα που δεν μπορούν να 
τα συνδέσουν με εστίες μετάδοσης, πράγμα που 
σημαίνει ότι δε λειτουργεί συστηματικός μηχανισμός 
ιχνηλάτησης. Επανερχόμαστε έτσι σ' αυτό που εμείς 
φωνάζουμε από τον Απρίλη: δεν μπορεί να υπάρξει 
μηχανισμός ιχνηλάτησης χωρίς μαζικό τέστινγκ. 
Μόνο όταν γίνεται μαζικό τέστινγκ (με επιμονή και 
συνεχείς επαναλήψεις σε ευαίσθητα τμήματα του 
πληθυσμού) και υπάρχει μια ευρεία επιδημιολογική 
εικόνα, μπορεί να εφαρμοστεί η λεγόμενη επιθετική 
ιχνηλάτηση και να φέρει γρήγορα αποτελέσματα, 
ώστε να παίρνονται άμεσα στοχευμένα μέτρα 
απομόνωσης των εστιών μετάδοσης.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις (για 
την αλήθεια των οποίων έχουμε κάθε λόγο να 
αμφιβάλλουμε), το ένα τρίτο των νέων κρουσμάτων 
έχει έρθει από πτήσεις εξωτερικού. Κάποια απ' αυτά 
τα κρούσματα δημιούργησαν αλυσίδες μετάδοσης 
(ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πόσο μεγάλες είναι 
αυτές). Εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς τι 
πρόκειται να γίνει όταν ανοίξουν τα σύνορα (χερσαία, 
θαλάσσια και αεροπορικά) στον τουρισμό.

Κι όμως, όλη η υγειονομική διαχείριση αυτή τη 
στιγμή γίνεται με στόχο να μη χαλάσει η εικόνα του 
«covid free» τουριστικού προορισμού. Αποφεύγουν 
να πάρουν μέτρα ακόμα και τοπικών lockdown, 
για να μη γίνει σούσουρο στην τουριστική αγορά. 
Τον ελληνικό λαό τον έχουν «γραμμένο» κανονικά. 
Αδιαφορούν για τους κινδύνους στους οποίους 
τον βάζουν απελευθερώνοντας τα ταξίδια από 
το εξωτερικό -ακόμα και από χώρες μεγάλης 
διασποράς του ιού- και καταργώντας το πρωτόκολλο 
που εφαρμόζεται μέχρι τώρα (υποχρεωτικό τεστ, 
7ήμερη καραντίνα στους αρνητικούς, 14ήμερη στους 
θετικούς). Εδώ η Γκερέκου έφτασε στο σημείο να 
υποστηρίξει ότι «αν ο αριθμός των κρουσμάτων 
σε μια περιοχή αυξηθεί επικίνδυνα, δεν θα 
υπάρχει lockdown, αλλά οι αρχές θα ζητήσουν να 
απομονωθούν ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες»! 
Αυτό είναι που λένε «ήρθαν τ' άγρια να διώξουν 
τα ήμερα». Μήπως να φτιάξουν και στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, να κλείσουν εκεί τους ηλικιωμένους, 
τους ανοσοκατασταλμένους και όσους έχουν μόνιμα 
νοσήματα, για να μπορούν να κουνάνε τους κώλους 
τους στα μπιτσόμπαρα οι «φιλοξενούμενοι» με τη 
συμπεριφορά του αποικιοκράτη;

Κι ενώ στο υγειονομικό μέτωπο οι κίνδυνοι 

στο ψαχνό

Φλερτ
Ο Τσίπρας στον Παπαχελά: Αφού εί-

πε ότι «το να µπορούν [«οι βασικοί πό-
λοι της ∆εξιάς και της Αριστεράς, που 
σήµερα είναι η Ν∆ και ο ΣΥΡΙΖΑ»] να 
διαµορφώνουν κυβερνήσεις συνεργα-
σίας µε δυνάµεις του Κέντρου, είτε της 
Κεντροδεξιάς είτε της Κεντροαριστεράς, 
είναι ένα υγιές µοντέλο διακυβέρνησης», 
διότι «τα µοντέλα µονοκοµµατικών κυβερ-
νήσεων µας οδήγησαν σε µεγάλες κατα-
στροφές», κατέληξε: «Εγώ πιστεύω σε 
αυτό το µοντέλο διακυβέρνησης. Και γι’ 
αυτό τον λόγο δεν έχω επιλέξει και µια πο-
λιτική απορρόφησης ή άλωσης απέναντι 
στο ΚΙΝΑΛ. Ο κ. Μητσοτάκης το επιλέγει 
απ’ ό,τι βλέπω».

Κι όλοι αυτοί οι πασόκοι που έφυγαν 
από το ΚΙΝΑΛ και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ τι 
είναι; Ο Ραγκούσης, ας πούμε, διεκδίκησε 
την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ και πάτωσε. Εκείνη 
την περίοδο, μάλιστα, «στόλιζε» τον Τσί-
πρα σε καθημερινή βάση, ψάχνοντας να 
βρει τις πιο ονειδιστικές εκφράσεις. Σή-
μερα είναι βουλευτής και τομεάρχης του 
ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτος ξεκίνησε ο Τσίπρας να 
«ξεψειρίζει» το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και μετά 
ακολούθησε ο Μητσοτάκης. Αυτά είναι 
γνωστά. Επομένως, εκείνο που έχει σημα-
σία είναι η «επίθεση ισοτιμίας» που κάνει 
ο Τσίπρας στο ΚΙΝΑΛ, συνεχίζοντας το 
φλερτ που διεξάγεται εδώ και καιρό.

«Αυτοκριτική»
Στην ίδια συνέντευξη, ο Τσίπρας έκα-

νε και… αυτοκριτική για το χειρισμό του 
σκανδάλου Novartis: «Υπάρχουν δεύτερες 
σκέψεις για το αν το χειριστήκαµε σωστά, 
αλλά όχι αυτές που ίσως νοµίζετε. (…) Εκεί 
λοιπόν, θα µπορούσαµε κι εµείς να είχαµε 
χειριστεί µε λιγότερη αφέλεια την υπόθε-

ση και να πούµε: Ποιοι είναι οι τρεις που 
εµφανίζονται να έχουν µεγαλύτερη σχέ-
ση µε το σκάνδαλο; Ε, αυτούς τους τρεις 
τους πάµε σε Προανακριτική και δεν θα 
επιστρέψουµε τη δικογραφία στη ∆ικαιο-
σύνη για να κρίνει αυτή. Οπως έκανε τώρα 
δηλαδή και ο κ. Μητσοτάκης, που θέλει να 
έχει µια ανοιχτή Προανακριτική για πάσα 
χρήση. (…) Αν κάναµε τον διαχωρισµό, είµαι 
βέβαιος ότι ακόµη και τα κόµµατά τους θα 
αναγκάζονταν να τους αποµακρύνουν αντί 
να τους αγκαλιάσουν».

Οι τρεις είναι, προφανώς οι Λοβέρδος 
(έχει παραπεμφθεί από την Τουλουπάκη), 
Γεωργιάδης και Αβραμόπουλος (οι υπο-
θέσεις τους εκκρεμούν ακόμα). Πίσω από 
τον πολιτικό οπορτουνισμό-τακτικισμό 
που παρουσιάζει ο Τσίπρας («θα κερδί-
ζαμε περισσότερα αν το είχαμε χειριστεί 
διαφορετικά») προσπαθεί να κρύψει την 
ουσία. Οτι αυτοί, οι συριζαίοι, αρνήθη-
καν να εξετάσουν την ουσία του σκαν-
δάλου, εκμεταλλευόμενοι (και) τις δια-
δικασίες της Προανακριτικής. Το μόνο 
που έκαναν ήταν να φτιάξουν ένα έωλο 
νομικίστικο πλαίσιο και να επιστρέψουν 
την υπόθεση στην Τουλουπάκη. Για ποιο 
λόγο; Για να μην εξεταστεί ποτέ η ουσία 
και τις (αναπόφευκτες) απαλλαγές να 
τις κάνει η Τουλουπάκη.

Η «αυτοκριτική» του Τσίπρα έχει να 
κάνει μόνο με το εκλογικό πολιτικό παι-
χνίδι (ποιος κέρδισε και ποιος έχασε 
από τους χειρισμούς των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
στην προηγούμενη Βουλή) και όχι με 
την ουσία του σκανδάλου Novartis, 
που όλα τα αστικά κόμματα άφησαν 
ανέγγιχτη.

Ούτε ντροπή ούτε τσίπα
Δελτίο Τύπου της Κομισιόν με πανη-

γυρικό τίτλο: «Δασικές πυρκαγιές: Η Επι-
τροπή εξοπλίζει τον στό-

Νέες προειδοποιήσεις
Με νέες δηλώσεις του στη Neuer 

Osnabruecker Zeitung, ο Φρανκ Ού-
λριχ Μοντγκόμερι, πρόεδρος της Πα-
γκόσμιας Ιατρικής Ενωσης, τάχθηκε 
κατά της πρόωρης και υπερβολικής 
χαλάρωσης των μέτρων περιορισμού 
της πανδημίας του κοροναϊού, κάνο-
ντας λόγο για «πολλές κρυφές εστίες» 
που μπορεί να υπάρχουν. Μίλησε για 
πληροφορίες από την Κίνα, σύμφωνα 
με τις οποίες τον ιό μεταδίδουν και άν-
θρωποι που έχουν ιαθεί, πράγμα που 
στη Γερμανία δεν έχει ακόμα ελεγχθεί 
επιδημιολογικά. Τόνισε πως νέους κιν-
δύνους δημιουργεί η απελευθέρωση 
του τουρισμού και των ταξιδιών και τό-
νισε με έμφαση ότι σε καμιά περίπτωση 
δεν πρέπει να επιτραπούν οι μαζικές 
εκδηλώσεις, όπως η διεξαγωγή ποδο-
σφαιρικών αγώνων με θεατές.

Ο προεδρεύων της Συνέλευσης των 
υπουργών Εσωτερικών των γερμανικών 
ομόσπονδων κρατιδίων Γέοργκ Μάιερ 
(σοσιαλδημοκράτης από τη Θουριγγία) 
αναφέρθηκε στην ανάγκη συγκέντρω-
σης επαρκούς ποσότητας υγειονομικού 
υλικού μέχρι το φθινόπωρο, προκειμέ-
νου να αντιμετωπιστεί ενδεχόμενο νέο 
επιδημικό κύμα.

Οι δηλώσεις αυτές αποκτούν ξεχωρι-
στή σημασία ενόψει της αύξησης των 
καταγεγραμμένων κρουσμάτων στη 
χώρα μας (αλλά και στις άλλες βαλκα-
νικές χώρες) το τελευταίο δεκαήμερο, 
αμέσως μετά τη βαθμιαία αύξηση των 
μετακινήσεων.

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΜΑΣΚΑΡΑΤΑ. Δένδιας και Ντι Μάιο εμφανίστηκαν με μάσκες. Δε χρειαζόταν, προφανώς, αφού αρκούσε η τήρηση της μεταξύ 
τους απόστασης. Ηταν σόου ενταγμένο στην περί τον τουρισμό διαφημιστική προπαγάνδα. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση Θεοχάρη 
για ασφαλείς και μη ασφαλείς χώρες, η οποία εξόργισε την ιταλική κυβέρνηση, καθώς η Ιταλία δε συγκαταλεγόταν στις 29 ασφαλείς 
χώρες που είχε ανακοινώσει ο Θεοχάρης. Ο Ντι Μάιο έκανε οργισμένες δηλώσεις, μην παραλείποντας να τονίσει ότι «τα σύνορα θα 
κλείσουν για όσους δεν μας σέβονται». Αυτό που ήταν μια στοιχειωδώς σωστή ενέργεια, βαφτίστηκε «γκάφα του Θεοχάρη», ο οποίος 
υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση. Δεν του ήταν καθόλου δύσκολο να επιδοθεί σε καθημερινές κωλοτούμπες σε διάφορα ΜΜΕ, επιβεβαι-
ώνοντας ότι δε θα υπάρξει διαχωρισμός σε ασφαλείς και μη ασφαλείς χώρες, αλλά σε «κόκκινα» και «πράσινα» αεροδρόμια, σύμφωνα 
με τη λίστα της ΕΑSA (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αερομεταφορών). Πρόκειται, φυσικά, για τερατούργημα. Αρκεί να σκεφτεί 
κανείς την προοπτική ένα γκρουπ ταξιδιωτών από το Μιλάνο να πετάξει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο της Ρώμης και να μην 
υποβληθεί κανένας ταξιδιώτης σε τεστ. Είχαν τόσο ζόρι να υπογράψουν με την Ιταλία τη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες, που ο Ντι 
Μάιο απαίτησε να κάνει ο Δένδιας ειδική δήλωση για την άρση κάθε περιορισμού στα ταξίδια των ιταλών τουριστών. Και την έκανε…
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λοrescEU με νέα αεροσκάφη ενόψει του καλοκαιριού». Είπαμε 
κι εμείς να το διαβάσουμε ολόκληρο. Και τι διαπιστώσαμε;  Οτι 
ο ντόρος γίνεται για τη χρηματοδότηση της αγοράς δύο νέων 
πυροσβεστικών αεροσκαφών από τη σουηδική κυβέρνηση. «Με 
την αγορά αυτή, το 2020 ο στόλος rescEU θα αποτελείται συνολι-
κά από 13 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα που θα χρηματοδοτηθούν 
από την ΕΕ», τονίζει με υπερηφάνεια η ανακοίνωση. Αυτός ο πυ-
ροσβεστικός στόλος δε φτάνει ούτε για μια καλοκαιρινή μέρα 
στην Ισπανία. Προσθέστε, Πορτογαλία, Νότια Γαλλία, Ιταλία και 
Ελλάδα, όλο τον ευρωπαϊκό νότο, δηλαδή, που πλήττεται κάθε 
χρόνο από δασικές πυρκαγιές, οι οποίες προκαλούν ανυπολόγι-
στες καταστροφές, και θα αντιληφθείτε ότι ο μηδαμινός στόλος 
«ασφαλείας» της Κομισιόν δεν είναι παρά ένα αισχρό αστείο που 
ούτε προπαγανδιστικά δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Koινώς «τον ήπιαν»
Οι διεργασίες στη Λιβύη έχουν επιταχυνθεί καθώς νέα δε-

δομένα έχουν προκύψει στον αιματηρό εμφύλιο ανάμεσα στις 
φατρίες του Χαφτάρ και του Σαράτζ. Ο «δικός μας» έχει ηττηθεί 
κατά κράτος. Μπορεί όταν έλυσε την πολιορκία της Τρίπολης να 
έλεγε διάφορα περί αναδιάταξης των δυνάμεων και τα παρόμοια, 
όμως ήταν φανερό ότι αναδιπλώθηκε από τα περίχωρα της Τρί-
πολης για να μην περικυκλωθεί και χάσει και τους τελευταίους 
στρατιώτες που διέθετε (και για να μη δει διάφορους φυλάρχους 
να περνούν στο αντίπαλο στρατόπεδο, κάτι που κάθε άλλο παρά 
ασυνήθιστο είναι σ' αυτή την περιοχή του κόσμου). Ο Χαφτάρ 
πήγε στο Κάιρο, μπας και εξασφαλίσει συνέχιση της αιγυπτιακής 
υποστήριξης σε όπλα, όμως έφυγε από εκεί συνοδευόμενος από 
την προτροπή του Σίσι να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες με 
τον Σαράτζ, ο οποίος δε θέλει να τον βλέπει στα μάτια του.

Θα υπάρξουν, ασφαλώς, και άλλα επεισόδια στην πολύπαθη 
Λιβύη, με την ενεργή ανάμιξη ιμπεριαλιστικών και περιφερειακών 
δυνάμεων, όμως το βέβαιο είναι ότι ο Χαφτάρ έχασε και ο Ερ-
ντογάν κέρδισε και βγαίνει ενισχυμένος. Και όχι απομονωμένος, 
όπως διαβεβαίωνε ο Μητσοτάκης, όταν κουβαλούσε τον Χαφτάρ 
στην Αθήνα με τιμές αρχηγού κράτους. Τώρα, κάποιοι σαν τον 
Παπαχρήστο των «Νέων» ρωτούν τον Μητσοτάκη αν «θα πάρει 
κανένα κεφάλι για τη βαριά διπλωματική ήττα που υποστήκαμε», 
καθώς «είχαμε βάλει όλα μας τα λεφτά στον μερακλή στρατη-
γό Χαφτάρ, τον φέραμε και εδώ, τον υποδεχτήκαμε ως αρχηγό 
κράτους, αλλά ο στρατηγούλης μας αποδείχθηκε… Αστραχάν. 
Μουλάρι. Κανονικό».

Tρολιές-μπούμερανγκ
Οταν πας να στήσεις αντιπολιτευτική τακτική με τροφοδότες 

τον Βαξεβάνη και κάτι τρολ του Ιντερνετ, που τα τάιζες καλά 
όσο ήσουν κυβέρνηση, αναλαμβάνεις τον κίνδυνο να σε στείλουν 
αδιάβαστο και οι τρολιές να μετατραπούν σε μπούμερανγκ που 
θα σου έρθει κατακέφαλα. Και καλά όλα τ' άλλα, αλλά να μετα-
φέρουν και το Μαρμάρι στην Κροατία; Σαν να μην έχει η Ελλά-
δα παραλίες κι έπρεπε να δανειστούν εικόνα από μια παραλία 
της Δαλματίας! Οσο για την κυβέρνηση, οχυρωμένη πίσω από 
τη γκάφα του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζει ότι απευθύνεται σε αφελείς που 
θα χάψουν το παραμύθι ότι η νέα διαφημιστική καμπάνια έγινε 
δωρεάν και δεν κόστισε 32 εκατ. που κατήγγειλε ο Χαρίτσης. Με 
τόσο χρήμα που μασάνε οι μεγαλοξενοδόχοι, το έβαλαν κι αυτό 
στο λογαριασμό.

ΥΓ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ παρέπεμψε σε διαφήμιση εταιρίας καλλυ-
ντικών που είχε επίσης χρησιμοποιήσει τη φράση «state of mind», 
αντί να μείνει στην ξεφτίλα της διαφήμισης αυτής καθαυτής; Η 
απάντηση είναι απλή: γιατί τέτοιες διαφημίσεις-ξεφτίλα χρησιμο-
ποιούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ για να διαφημίσει τον ελληνικό τουρισμό.

Καθάρματα
Ο Αντερς Τέγκνελ, επικεφαλής επιδημιολόγος της Σουηδίας, 

έκανε «αυτοκριτική» για τη στρατηγική ανάπτυξης ανοσίας αγέ-
λης, με την οποία η χώρα του αντιμετώπισε την πανδημία του 
νέου κοροναϊού. «Αν ερχόμασταν ξανά αντιμέτωποι με την ίδια 
ασθένεια και ξέραμε γι' αυτήν ό,τι ακριβώς ξέρουμε τώρα, νομίζω 
πως θα καταλήγαμε κάπου ενδιάμεσα. Ανάμεσα σ' αυτό που έκα-
νε η Σουηδία και εκείνο που έκανε ο υπόλοιπος κόσμος», δήλωσε 
στο σουηδικό ραδιόφωνο, ενόψει των περισσότερων από 4.500  
νεκρών, σε μια χώρα με πληθυσμό όσο η Ελλάδα.

Αυτοί είναι οι επιστήμονες-καθάρματα του κεφαλαίου. Ο 
Τέγκνελ και οι συνάδελφοί του ήξεραν ό,τι ήξεραν και οι συνά-
δελφοί τους σε όλο τον κόσμο. Είχαν δει τι γινόταν στην Ιταλία. 
Τα έβαλαν κάτω, πήραν υπόψη ότι η Σουηδία -πλην Στοκχόλμης- 
είναι αραιοκατοικημένη, πήραν ακόμα υπόψη ότι οι ηλικιωμένοι 
δε ζουν μαζί με τις οικογένειες των παιδιών τους και εν πλήρει 
συνειδήσει αποφάσισαν: μπορεί να πεθάνουν μερικές χιλιάδες 
ηλικιωμένοι, αλλά αυτό το «κόστος» δεν είναι τίποτα μπροστά στο 
κέρδος που θα έχει ο σουηδικός καπιταλισμός. Την ώρα που οι 
άλλοι θα μαζεύουν τα συντρίμμια μετά το lockdown, εμείς δε θα 
έχουμε υποστεί καμιά ιδιαίτερη ζημιά. Ασε που θα έχουμε εξοι-
κονομήσει και τις συντάξεις αυτών που θα πεθάνουν. Α, να μην 
το ξεχάσουμε: δεκαετίες τώρα, η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία 
καμαρώνει για το «κοινωνικό κράτος» της Σουηδίας!

Τι σχέση έχει ο Κωνσταντί-
νος Παλαιολόγος με την 

εθνικοαπελευθερωτική επα-
νάσταση του 1821; Καμία απο-
λύτως, αλλά τι σημασία έχει; 
Ο ελληνικός αστικός εθνι-
κισμός οικοδομήθηκε πάνω 
στην ιδεολογική κατασκευή 
του «τρισχιλιετούς έθνους». 
Στο πλαίσιο αυτής της κα-
τασκευής, ο Θεμιστοκλής, 
ο Περικλής, ο Αλκιβιάδης, ο 
Μέγας Αλέξανδρος, οι αυ-
τοκράτορες της Ανατολικής 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και 
οι αγωνιστές του ’21 γίνονται 
ένας πολτός που προσφέρε-
ται ως ίαμα «διά πάσαν νόσον 
και πάσαν μαλακίαν».

Οταν πρέπει να παραστή-
σουν τους προστάτες της Ευ-
ρώπης από την «ασιατική βαρ-
βαρότητα», θυμούνται τον 
Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα. 
Τι σημασία έχει η Ιστορία που 
μας λέει ότι ο αρχαίος περσι-
κός δουλοκτητικός πολιτισμός 
(όπως και ο αρχαιοελληνικός) 
ήταν αιώνες μπροστά από τη 
βαρβαρότητα των νομαδι-
κών φυλών της σημερινής 
Ευρώπης; Σημασία έχει να 
κατασκευαστούν αναλογίες 
με τον «ισλαμικό κίνδυνο».

Οταν πρέπει να «την πού-
νε» στην Τουρκία, θυμούνται 
τους βυζαντινούς αυτοκράτο-
ρες, προσπαθώντας να ξανα-
ζεστάνουν την ξινισμένη σού-
πα της «μεγάλης ιδέας», που 
παραπέμπει σε «μαρμαρωμέ-
νους βασιλιάδες», «κόκκινες 
μηλιές», ψάρια που… πήδησαν 
από το τηγάνι και –οπωσδήπο-
τε- αυτοκρατορικές λειτουρ-
γίες στην Αγιασοφιά.

 O δεξιός καπιταλιστής, 
πρόεδρος του ΕΒΕΠ και ιδι-
αίτερα πολυπράγμων, Βασί-
λης Κορκίδης, πιστός σ’ αυτή 
τη γραμμή, συνεννοήθηκε 
με τον ακροδεξιό (και «συ-
νομιλητή» της νεοναζιστικής 
συμμορίας) δεσπότη Πειραιά 
Σεραφείμ να βάλουν άγαλμα 
του «μαρμαρωμένου Βασιλιά» 
μπροστά από τη μητρόπολη. 
Τα λεφτά συγκεντρώθηκαν 
«με δωρεές όλων των επιχει-
ρήσεων-μελών του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Πειραιώς», όπως είπε ο 
Κορκίδης.

Το εξοργιστικό (και γελοίο 
συνάμα) είναι ότι το άγαλμα 
του βυζαντινού αυτοκρά-
τορα τοποθετήθηκε για να 
τιμηθούν τα 200 χρόνια από 
το 1821! «Ο εορτασμός για τα 
200 της παλιγγενεσίας ξεκινά 
στο μεγάλο λιμάνι της χώρας 
και βρίσκεται ήδη στο βάθρο 
που του αξίζει», βροντοφώνα-
ξε ο Κορκίδης στον δεκάρικο 
που εκφώνησε στην τελετή 
των αποκαλυπτηρίων! Ούτε 
Κολοκοτρώνης, ούτε Καραϊ-
σκάκης, ούτε Παπαφλέσσας, 
ούτε κάποιος άλλος της γενι-
άς των επαναστατών της Ελ-
λάδας, αλλά ένας βυζαντινός 
αυτοκράτορας που σκοτώθη-

κε τέσσερις αιώνες πριν από 
την ελληνική επανάσταση, 
επικεφαλής μιας φρουράς 
που αποτελούνταν κυρίως 
από γενουάτες μισθοφόρους!

Ο Μητσοτάκης, μολονότι 
είμαστε σίγουροι ότι προ-
σκλήθηκε, δεν πήγε. Ούτε 
η Κεραμέως (ως αρμόδια 
υπουργός Θρησκευμάτων). 
Πήγε (ως εκπρόσωπος της 
κυβέρνησης, όπως δήλωσε) 
ο γνωστός ακροδεξιός τηλε-
πλασιέ-υπουργός, ο οποίος 
δήλωσε τα αναμενόμενα: 
«Αισθάνομαι τεράστια συγκί-
νηση, που κατά τη διάρκεια 
της θητείας μου, μου δόθηκε 
η ευκαιρία ως εκπρόσωπος 
της Κυβερνήσεως να αποτίσω 
φόρο Τιμής στον τελευταίο 
Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο 
Παλαιολόγο. Υπόδειγμα Αν-
δρείας, Ευθύνης και Θυσίας 
που κράτησε με το παράδειγ-
μά του όρθιο το Γένος μας». 
Οι παλαιότεροι θυμήθηκαν τη 
χούντα και ανατρίχιασαν.

Σχολιάστηκε το γεγονός ότι 
οι εθνικισταράδες γέμισαν το 
χώρο πατείς με πατώ σε. Οχι 
μόνον αυτοί που στριμώχτη-
καν στην πρώτη σειρά για να 
φωτογραφιστούν αλλά και 
το ποίμνιο (κυριολεκτικά ποί-
μνιο) πίσω τους. Κι εκεί που 
περιμέναμε να μας πουν ότι 
και μόνο η παρουσία του δε-
σπότη Σεραφείμ προκάλεσε 
πανικό στους άπιστους κο-
ροναϊούς, οι οποίοι διασκορ-
πίστηκαν και έγιναν παρανά-
λωμα εις το πυρ το εξώτερον, 
είδαμε τον Κορκίδη να τα ρί-
χνει στο ποίμνιο («δυστυχώς 
πολλοί προτίμησαν να βγουν 
φωτογραφία, αντί να κρατή-
σουν τις αποστάσεις!») και 
τον τηλεπλασιέ-υπουργό να 
υπερθεματίζει: «Ο κόσμος 
ήταν κυρίως οι πιστοί που 
παρέμειναν στην εκκλησία 
για να δουν την τελετή των 
αποκαλυπτηρίων. Παρά τις 
συστάσεις που έκαναν οι δι-
οργανωτές στα μεγάφωνα ν’ 
απλώσει ο κόσμος δεν αντέ-
δρασε πάρα πολύ. Πράγμα 
που δείχνει ότι ο κόσμος δεν 
έχει πειστεί ακόμα ότι ο ιός 
υπάρχει»! Οταν δε ρωτήθηκε 
αν έχει και η κυβέρνηση ευ-
θύνη για το ότι ο κόσμος δεν 
έχει πειστεί ότι ο ιός υπάρχει, 
απάντησε ότι «είναι μια αν-
θρώπινη ανάγκη. Δεν έχει ευ-
θύνη η κυβέρνηση καθόλου»!

Αν ο κόσμος που στοιβά-
χτηκε έξω από την εκκλησία 
ήταν ένα μόνο μέρος του εκ-
κλησιάσματος, αυτό σημαί-
νει πως μέσα στην εκκλησία 
ήταν στριμωγμένοι πιο πολύ 
απ’ όσο είχαν στριμωχτεί οι 
θαμώνες στο κωλομπιτσό-
μπαρο της Μυκόνου. Στην πε-
ρίπτωση του κωλομπιτσόμπα-
ρου της Μυκόνου, τα τοπικά 
ελεγκτικά όργανα επέβαλαν 
τις προβλεπόμενες κυρώσεις 
(20.000 ευρώ πρόστιμο και 
κλείσιμο επί δίμηνο), που θα 
δούμε αν θα παραμείνουν 
(έχουν βαλθεί λυτοί και δεμέ-
νοι να σβήσουν την ποινή του 
κλεισίματος). Στις εκκλησίες 
τολμά ελεγκτικό όργανο να 
πάει να ελέγξει; Οχι βέβαια, 
και δε χρειάζεται να εξηγή-
σουμε γιατί.

ΥΓ1. Απ’ αφορμή το κλεί-
σιμο του κωλομπιτσόμπαρου 
της Μυκόνου, ξέσπασε εμ-
φύλιος στη νεοφιλελεύθερη 
ακροδεξιά. Ιερό ρίγος κατέ-
λαβε τον Πορτοσάλτε που 
κατήγγειλε ότι μόνο ένας 
κομμουνιστής και μία κυβέρ-
νηση τύπου Κίνας θα έκλεινε 
τη Μύκονο για δύο μήνες. 
Η βολή ήταν ευθεία για τον 
αγαπημένο του τηλεπλασιέ 
Μπουμπούκο, που τον είχε 
καλεσμένο στο στούντιο: 
«Οποιος παίρνει απόφαση 
να κλείσει δύο μήνες επιχεί-
ρηση στη Μύκονο ανήκει σε 
κομμουνιστική κυβέρνηση. 
Εσείς ήσασταν; Εσείς πήρατε 
την απόφαση;». Ο τηλεπλασιέ 
πήγε να ντριπλάρει: «Την πή-
ραν οι υπηρεσίες βάσει της 
απόφασης που έχουμε βγά-
λει». Μετά άρχισε το γλεί-
ψιμο από το Twitter για το 
«φίλο του», με τον οποίο είχε 
«ανταλλαγή επιχειρημάτων» 
και δε χρειάζεται «πάντα να 
συμφωνούμε σε όλα», γι’ αυ-
τό «διαφωνεί με κάθε ακραίο 
σχόλιο που διάβασε εναντίον 
του» (του Πορτοσάλτε), διότι 
«είναι ο πιο ακέραιος» (ο Πορ-
τοσάλτες).

ΥΓ2. Πρώτος ο ακροδε-
ξιός-τηλεπλασιέ και μετά 
διάφοροι αρθρογράφοι του 
φιλοκυβερνητικού Τύπου επε-
δίωξαν να πετύχουν εξίσωση 
με αναφορές στις πρόσφατες 
διαδηλώσεις. Δεν υπάρχει, 
όμως, πεδίο σύγκρισης, ούτε 
στη νομική ούτε στην κοι-
νωνική πτυχή του θέματος. 

Δεν υπάρχει κανένας απα-
γορευτικός κανόνας για τις 
διαδηλώσεις, όπως υπάρχει 
για τα μπαρ, τις καφετέριες, 
τα καταστήματα εστίασης και 
τις εκκλησίες. Και βέβαια, δεν 
υπάρχει σύγκριση ανάμεσα 
σε εκπαιδευτικούς που διαδη-
λώνουν ενάντια στο «μαύρο» 
νομοσχέδιο της Κεραμέως ή 
σε εργάτες του επισιτισμού-
τουρισμού που τους έχουν 
στερήσει το μεροκάματο και 
σ’ εκείνους που λικνίζονται 
στα κωλομπιτσόμπαρα της 
Μυκόνου, καταναλώνοντας 
ένα χιλιάρικο έτσι για πλάκα, 
ή στο κοπάδι που στοιβάχτηκε 
στην εθνικιστική φιέστα του 
Πειραιά.

Επειδή εμάς δεν μας αρέ-
σει να υπεκφεύγουμε από 
την ουσία, θα πούμε ότι και 
στις διαδηλώσεις παρατη-
ρεί κανείς χαλάρωση των 
μέτρων προστασίας, κυρίως 
ανάμεσα στους νεολαίους. 
Αποτέλεσμα κι αυτό ενός 
γενικότερου κλίματος, που η 
ίδια η κυβέρνηση φρόντισε 
να καλλιεργήσει, για να προ-
χωρήσει στη βιαστική, άτα-
κτη και με μοναδικό κριτήριο 
το βόλεμα των καπιταλιστών 
άρση του lockdown. Υπάρχει, 
όμως, και πολύς κόσμος που 
διαδηλώνει φορώντας μάσκα, 
που είναι το πιο στοιχειώδες. 
Ας φροντίσουμε, λοιπόν, για 
την όσο το δυνατόν ευρύτερη 
τήρηση των μέτρων προστα-
σίας, πρώτο γιατί αυτό είναι 
απαραίτητο για τη δημόσια 
υγεία και δεύτερο για να μη 
δώσουμε αφορμές για να 
χρησιμοποιηθούν οι δίκαιες 
και απαραίτητες λαϊκές κινη-
τοποιήσεις ως «πλυντήριο» 
για την εγκληματική κυβερ-
νητική πολιτική.

ΥΓ3. Κι ενώ γίνεται ό,τι γί-
νεται, με τη δημόσια υγεία να 
τίθεται σε κίνδυνο χάριν του 
«τουριστικού ανοίγματος», η 
κυβερνητική πολιτική διαχεί-
ρισης της πανδημίας μετά 
το lockdown εξακολουθεί 
να βρίσκεται στο απυρόβλη-
το. Eίναι πραγματικά οικτρή 
η εικόνα των κομμάτων της 
αστικής αντιπολίτευσης ενό-
ψει της ποινής που επιβλή-
θηκε στο κωλομπιτσόμπαρο 
της Μυκόνου. Αφησαν τη 
δημόσια συζήτηση στα χέ-
ρια δυο ακροδεξιών. Κάνουν 
καλαμπούρια με την ακρο-
δεξιά υστερία του Πορτο-
σάλτε, που τους βγάζει από 
την αμηχανία (έχουν κάτι να 
λένε, μακριά από την ουσία). 
Για το ότι η κυβέρνηση παίζει 
τη δημόσια υγεία στα ζάρια, 
χάριν των καπιταλιστών του 
τουρισμού, ούτε κουβέντα. Κι 
αν συμβεί η στραβή, θα φταί-
ει η ατομική ανευθυνότητα 
κάποιου πολίτη ή κάποιου ιδι-
οκτήτη μπιτσόμπαρου. Αμα 
ξαναεμφανιστεί ο Τσιόδρας, 
ΣΥΡΙΖΑ και Περισσός θα του 
ξαναβαράνε παλαμάκια.

Πατικωμένοι εθνικιστές
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Για χάρη των κερδών των καπιταλιστών του τουρισμού

Εκθέτουν τον ελληνικό λαό 
σε τεράστιους κινδύνους

Πολιτικά αδίστακτη και κοινωνικά 
επικίνδυνη, όταν πρόκειται να 

προστατεύσει τα συμφέροντα του 
μεγάλου κεφαλαίου (εν προκειμένω 
των μεγαλοξενοδόχων και των άλλων 
καπιταλιστών που κερδοσκοπούν με 
το τουριστικό «προϊόν»), η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη παραμέρισε τους 
κινδύνους για τη δημόσια υγεία και 
αποφάσισε, πάση θυσία, να ανοίξει 
τις πόρτες της Ελλάδας στους τουρί-
στες, ακόμη και αν προέρχονται από 
χώρες που επλήγησαν σοβαρά από 
την πανδημία του κοροναϊού εμφα-
νίζοντας μεγάλη διασπορά του.

Επειδή, όμως, ανησυχίες υπάρ-
χουν και στις χώρες προέλευσης του 
τουριστικού ρεύματος, η κυβέρνηση 
αποφάσισε να κάνει τα πάντα για 
να εμφανίσει την Ελλάδα ως «covid 
free» χώρα. Eτσι, φρόντισε να συρ-
ρικνώσει ακόμα και την πλημμελή 
ενημέρωση που υπήρχε. Η 26η Μάη 
ήταν η τελευταία μέρα που ο Τσιό-
δρας ενημέρωσε για τα κρούσματα 
του κοροναϊού, απαντώντας με τα 
γνωστά «ήξεις αφήξεις». Η πλημμε-
λής ενημέρωση συνεχίστηκε με Δελ-
τία Τύπου έως την 31η Μάη. Τον Ιούνη 
εξέδωσαν τρία Δελτία Τύπου, την 1η, 
2η και 4η Ιούνη, και ανακοίνωσαν ότι 
Δελτίο Τύπου για την επιδημιολογική 
κατάσταση θα βγαίνει μια φορά την 
εβδομάδα, κάθε Πέμπτη! Μέχρι που 
στις 8 Ιούνη αναγκάστηκαν να εκδώ-
σουν έκτακτο Δελτίο Τύπου (ανακοί-
νωσαν 97 νέα κρούσματα σε τέσσερις 
μέρες) και να δηλώσουν ότι η γραπτή 
ενημέρωση ξαναγίνεται καθημερινή.

Στις αρχές Ιούνη, ο τοπικός Τύπος 
στις περιοχές που «έσκαγαν» τα κρού-
σματα δημοσίευε ειδήσεις, με πηγή 
όχι τον ΕΟΔΥ, φυσικά. Ετσι μάθαμε 
μια σειρά πληροφορίες.

- Οτι στα Τρίκαλα νεαρό ζευγάρι 
Ελλήνων, που είχε έρθει από τη Γερ-
μανία και ήταν θετικό στον κοροναϊό, 
τον μετέδωσε σε φιλικό τους νεαρό 
ζευγάρι και στη δίχρονη κορούλα 
τους στο Βόλο.

- Οτι Ελληνας που ήρθε από την 
Τσεχία είχε πληγεί από τον κοροναϊό.

- Οτι Ελληνοαμερικανός που ήρθε 
από τις ΗΠΑ και είχε μπει σε καραντί-
να βρέθηκε θετικός (αυτές τις μέρες 
έχει διασωληνωθεί), ενώ μετέδωσε 
τον ιό σε τρεις συγγενείς του.

Γι’ αυτές τις πληροφορίες ο ΕΟΔΥ, 
κατ’ εντολή της κυβέρνησης, κρα-
τούσε ένοχη σιωπή. Οτι «κάτι τρέχει» 
-και μάλιστα σοβαρό- το καταλάβαμε 
όταν ανακοινώθηκε ότι στις 3 Ιούνη 
Τσιόδρας, Χαρδαλιάς και σία πραγ-
ματοποίησαν νυχτερινή έκτακτη τη-
λεδιάσκεψη και αποφάσισαν να γίνει 
επί τριήμερο (4, 5 και 6 Ιούνη) μαζική 
δειγματοληψία βιολογικού υλικού για 
την πραγματοποίηση μοριακών τεστ 
από κατοίκους στην ευρύτερη περι-
οχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης, κατ΄εφαρμογήν «ειδικού 
σχεδίου για την εξάλειψη των συνε-
χών κρουσμάτων των τελευταίων ημε-
ρών». Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε και 
η αναβολή του ποδοσφαιρικού αγώνα 

Ξάνθης–Ατρομήτου Αθηνών, που έτσι 
κι αλλιώς θα γινόταν χωρίς θεατές (η 
αναβολή του αγώνα δείχνει τη σοβα-
ρότητα της κατάστασης).

Ενώ όμως η κατάσταση αποδεικνύ-
εται πολύ σοβαρή, η κυβέρνηση δειλι-
άζει να πάρει την απόφαση για τοπική 
καραντίνα στην περιοχή, προφανώς 
για να μη χαλάσει η εικόνα της «κα-
θαρής από κοροναϊό» Ελλάδας.

Η εντολή στους Τσιοδροχαρδαλιά-
δες να επανέλθουν από τις 8 Ιούνη 
στην καθημερινή έκδοση ενημερω-
τικών Δελτίων Τύπου δόθηκε όταν 
τα στοιχεία που δημοσιεύονταν σε 
τοπικά Μέσα άρχισαν να μεταδίδο-
νται από τηλεοπτικά κανάλια πανελ-
λαδικής εμβέλειας. Οταν στις 8 Ιούνη 
ρωτήθηκε ο Χαρδαλιάς για ποιους 
λόγους επιστρέφει η ενημέρωση σε 
καθημερινή βάση, απάντησε πως 
κρίθηκε ότι είναι καλύτερα να γίνεται 
έτσι η ενημέρωση! Μ’ άλλα λόγια δεν 
έδωσε καμιά εξήγηση, αλλά με το 
γνωστό στιλ του σερίφη απάντησε 
«έτσι γουστάρουμε».

Μέχρι τις 31 Μάη, οι Τσιόδρας και 
Χαρδαλιάς στις «ενημερώσεις» τους 
έδιναν αριθμητικά στοιχεία για τους 
διασωληνωμένους στις ΜΕΘ των νο-
σοκομείων αναφοράς, για όσους απε-
βίωσαν και για όσους αποθεραπεύτη-
καν. Στις γραπτές ανακοινώσεις στις 
1, 2 και 4 Ιούνη αναφέρονταν μόνο οι 
διασωληνωμένοι και οι θανόντες.

Στις 8 Ιούνη, ανακοίνωσαν ότι από 
τα 97 νέα κρούσματα τα 30 είναι από 
ταξιδιώτες και τα 29 στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Ξάνθης. Για τα υπόλοιπα 
38 κρούσματα δεν ανέφεραν καμιά 
πληροφορία. Δεν ανέφεραν επίσης 
τις χώρες προέλευσης των 30 ταξιδι-
ωτών, ούτε αν έγινε ιχνηλάτηση των 
ανθρώπων με τους οποίους ήρθαν 
σε επαφή. Το ίδιο και για τα 29 κρού-
σματα της Ξάνθης: δεν ανέφεραν αν 
έγινε ιχνηλάτηση και με πόσους ήρ-
θαν σε επαφή. Επίσης, δεν ανέφεραν 
πόσοι απ’ αυτούς τους ανθρώπους 
έχουν διασωληνωθεί, σε ποιες ΜΕΘ 
και σε ποιες περιοχές. Ολες αυτές οι 
παραλείψεις είναι σκόπιμες, προφα-
νώς για να υποβαθμίσουν το ζήτημα, 
αφού ετοιμάζονται να ανοίξουν δι-
άπλατα τις πόρτες στους τουρίστες 
από άλλες χώρες και μάλιστα και από 
αυτές που επλήγησαν καίρια από τον 
κοροναϊό.

Εμείς για παράδειγμα γνωρίζου-
με ότι μέσα στο τριήμερο του αγίου 
πνεύματος που πέρασε διασωληνώ-
θηκαν άλλοι δύο στη ΜΕΘ του Νοσο-
κομείου Αναφοράς «Σωτηρία», ένας 
άνδρας και μία γυναίκα. Η γυναίκα 
είχε εισαχθεί στο «Σισμανόγλειο» για 
καρδιολογικό πρόβλημα και μετά από 
μια μέρα διαγνώσθηκε ότι έχει προ-
σβληθεί από τον κοροναϊό, διασωλη-
νώθηκε και μεταφέρθηκε στο «Σωτη-
ρία». Για μια μέρα η ασθενής αυτή 
ήταν σε θάλαμο μαζί με άλλους ασθε-
νείς. Εγιναν τεστ στους ασθενείς και 
στους γιατρούς και νοσηλευτές της 
κλινικής και ποιο είναι το αποτέλε-
σμα; Εγινε ιχνηλάτηση των επαφών 

τους εκτός νοσοκομείου; Μπήκε σε 
καραντίνα η συγκεκριμένη κλινική; 

Το περιστατικό αυτό μας επανα-
φέρει στην καταγγελία μας για την 
εγκληματική πολιτική που αποφάσι-
σαν για τα νοσοκομεία. Ενώ αρχικά 
ο Τσιόδρας είχε πει πως όποιος μπαί-
νει σε νοσοκομείο θα υποβάλλεται σε 
τεστ, μετά ο Κοντοζαμάνης γύρισε το 
χαβά και η κυβέρνηση –επειδή δε δί-
νει λεφτά για μαζικό τέστινγκ- απο-
φάσισε ότι τεστ θα γίνεται μόνο σε 
όσους μπαίνουν σε νοσοκομείο για 
να υποβληθούν σε εγχείρηση με 
ολική αναισθησία (βλ. http://www.
eksegersi.gr/issue/1047/Υγεία/35763.
Δεν-έχουν-τεστ-βάζουν-σε-κίνδυνο-
τα-νοσοκομεία). Ιδού τα αποτελέσμα-
τα αυτής της εγκληματικά ανεύθυνης 
πολιτικής. Μοιράζουν 100 εκατ. ευρώ 
για να πάρουν φτηνότερα τα πανάκρι-
βα ηλεκτρικά αυτοκίνητα οι μπουρ-
ζουάδες, αντί να θωρακίσουν τα νο-
σοκομεία με υποχρεωτικό τέστινγκ σε 
όποιον μπαίνει σ’ αυτά (και συνεχώς 
στο προσωπικό τους, φυσικά).

Εχουμε γράψει και άλλη φορά 
ότι οι Τσιόδρας και Χαρδαλιάς στις 
«ενημερώσεις» τους (προφορικές ή 
με Δελτία Τύπου) συστηματικά έκρυ-
βαν πόσες ήταν οι νέες εισαγωγές 
και διασωληνώσεις στις ΜΕΘ. Στο 
Δελτίο Τύπου της 8ης Ιούνη, με το 
γνωστό βαρύγδουπο τίτλο «Εκθεση 
επιτήρησης COVID-19», αναφέρουν 
ότι οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ εί-
ναι 10, οι θανόντες 182 και αυτοί που 
θεραπεύτηκαν 115. Στις 31 Μάη είχαν 
ανακοινώσει 13 σε ΜΕΘ, 175 θανόντες 
και 106 θεραπευθέντες. Επομένως, 
στο οκταήμερο 31 Μάη-8 Ιούνη εξήλ-
θαν από τις ΜΕΘ 16 (7 θανόντες και 
9 που αποθεραπεύτηκαν). Οταν στις 
8 Ιούνη βρίσκονται στις ΜΕΘ 10 δι-
ασωληνωμένοι, μπορούμε να συμπε-
ράνουμε ότι σ’ αυτό το οκταήμερο 
διασωληνώθηκαν 13 νέοι ασθενείς 
(13 οι διασωληνωμένοι στις 31 Μάη 
και 13 νέοι, μείον 16 που εξήλθαν από 
τις ΜΕΘ, μένουν οι 10 που ανακοινώ-
θηκαν στις 8 Ιούνη).

Φανταστείτε τι θα γίνει στη χώρα 
με το μαζικό άνοιγμα στον τουρισμό 
από άλλες χώρες. Ιδιαίτερα στα νη-
σιά, όπου το υγειονομικό σύστημα 
είναι τελείως υποτυπώδες. Ο ελλη-
νικός λαός δεν πρέπει να επιτρέψει 
σ’ αυτή την επικίνδυνη κυβέρνηση να 
ανοίξει τις πόρτες στον τουρισμό από 
το εξωτερικό, για να βγάλουν κέρδη 
οι καπιταλιστές.

Ακόμα, όλοι οι εργαζόμενοι στον 
τουρισμό, των οποίων θα ανασταλούν 
οι συμβάσεις εργασίας, πρέπει να 
πάρουν από τους καπιταλιστές και το 
κράτος τους κανονικά όλο το μισθό 
και όχι το προνοιακό βοήθημα των 
534 ευρώ το μήνα. Ας μην αναρωτι-
ούνται κάποιοι, κουτοπόνηρα, πού θα 
βρουν τα λεφτά οι καπιταλιστές του 
τουρισμού για να πληρώσουν τους ερ-
γαζόμενους. Τους υπενθυμίζουμε ότι 
τα προηγούμενα χρόνια συσσώρευ-
σαν πολύ πλούτο.

Συνεχής εξαγγελία μέτρων υπέρ των 
καπιταλιστών

Η «επιστροφή στην κανονικότητα» 
δρομολογήθηκε από την κυβέρ-

νηση Μητσοτάκη για την εξασφάλιση 
κερδών από τις καπιταλιστικές επιχει-
ρήσεις. Γι’ αυτό και έχουμε μια συνεχή 
εξαγγελία ευνοϊκών γι’ αυτούς μέτρων.

Στις 20 Μάη, Σταϊκούρας και Βρού-
τσης είχαν εξαγγείλει ευνοϊκά μέτρα 
υπέρ όλων των καπιταλιστικών επιχει-
ρήσεων, ακόμη και αυτών που δεν είχαν 
κλείσει με το lockdown (ήταν η πλειοψη-
φία). Tα μέτρα αφορούσαν  αρχικά την 
περίοδο από την 1η Ιούνη μέχρι τις 30 
Σεπτέμβρη, με δυνατότητα συνέχισής 
τους και για νέο χρονικό διάστημα. Ενα 
εικοσαήμερο μετά απ’ αυτές τις εξαγ-
γελίες, στις 10 Ιούνη, οι ίδιοι υπουργοί 
εξήγγειλαν συμπληρωματικό ευνοϊκό 
μέτρο, πάλι για όλες τις καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις, αρκεί αυτές να είχαν μεί-
ωση 20% στον τζίρο τους.

Για τους εργαζόμενους υπάρχει μόνο 
το καθεστώς της φτώχειας, της υποα-
πασχόλησης, του εργάτη-λάστιχο, της 
ανεργίας, που επιβλήθηκε με πρόσχημα 
την πανδημία και διατηρείται στη φάση 
της καπιταλιστικής ύφεσης. 

Στις 22 Μάη, δύο ημέρες μετά την 
εξαγγελία των πολύ ευνοϊκών για τις 
καπιταλιστικές επιχειρήσεις μέτρων 
είχαμε δημοσιεύσει ανάλυση με τίτλο: 
«Πρώτα η πανδημία, τώρα η ύφεση: Πα-
γιώνονται τα αντεργατικά μέτρα». Κρί-
νουμε σκόπιμο να αναδημοσιεύσουμε 
το μεγαλύτερο μέρος του:

«Αναφερόμαστε, κυρίως, στα κυβερ-
νητικά μέτρα όπως τα εξήγγειλε ο Βρού-
τσης, γιατί αυτός ήταν συγκεκριμένος 
και μέσα από την ανάγνωσή τους γίνε-
ται αντιληπτή η απόλυτα φιλεργοδοτι-
κή κατεύθυνσή τους, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια. Επισημαίνουμε ακόμα, 
ότι αυτές οι εξαγγελίες δεν είχαν την 
αυστηρή μορφή νομικών διατάξεων 
και έτσι δεν μπορούμε με ακρίβεια να 
προσδιορίσουμε το ακριβές ύψος των 
φιλοδωρημάτων που προβλέπονται για 
την εργατική τάξη, τον παραγωγό του 
πλούτου της χώρας που καρπώνεται 
δωρεάν η αστική τάξη.

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

“Λειτουργία επιχειρήσεων με προσω-
πικό ασφαλούς λειτουργίας

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

α) Κάθε εργαζόμενος μπορεί να απα-
σχολείται κατ’ ελάχιστο δύο (2) εβδο-
μάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, 

συνεχόμενα ή διακεκομμένα.
β) Ο ανωτέρω τρόπος οργάνωσης 

της εργασίας γίνεται ανά εβδομάδα και 
εντάσσεται σε αυτόν τουλάχιστον το 
50% του προσωπικού της επιχείρησης“.

Oπως αντιλαμβάνεστε, η ρύθμιση 
αφορούσε τις καπιταλιστικές επιχειρή-
σεις που λειτουργούσαν. Τους δόθηκε 
η δυνατότητα να βάζουν το 50% των 
εργαζόμενων να δουλεύουν εκ περι-
τροπής και να παίρνουν το μισό μισθό. 
Αυτή η κραυγαλέα φιλεργοδοτική ρύθ-
μιση έγινε στο όνομα της… ασφαλούς 
εργασίας των εργαζόμενων και είχε 
διάρκεια μέχρι τις 10 Οκτώβρη που 
κλείνει το εξάμηνο από τις 10 Απρίλη 
που δημοσιεύθηκε ο κυρωτικός νόμος 
της ΠΝΠ. Η κυβέρνηση προσχηματικά 
επικαλέστηκε λόγους ασφάλειας των 
εργαζόμενων έναντι της πανδημίας, 
για να κρύψει τον πραγματικό λόγο της 
εφαρμογής αυτού του αντεργατικού 
μέτρου. Στόχος ήταν να διευκολύνει 
τους ιδιοκτήτες των καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων να βάζουν τους εργάτες 
να δουλεύουν δύο εβδομάδες το μήνα 
και να παίρνουν το μισό μισθό.

Τώρα, λοιπόν, που η κυβέρνηση επι-
τρέπει τη λειτουργία όλων των επιχει-
ρήσεων, στο όνομα της «επιστροφής 
στην κανονικότητα», η εκ περιτροπής 
εργασία των εργατών δε θα μπορούσε 
να δικαιολογηθεί με λόγους ασφάλειας 
έναντι της πανδημίας. Βρέθηκε άλλο 
επιχείρημα: όλες οι καπιταλιστικές επι-
χειρήσεις, όχι μόνο όσες επανέρχονται 
από το lockdown αλλά και αυτές που 
λειτουργούσαν κανονικά στη διάρκεια 
του lockdown, μπορούν να χρησιμο-
ποιούν το αντεργατικό μέτρο της εκ 
περιτροπής εργασίας, φτάνει ο τζίρος 
τους την προηγούμενη περίοδο να εί-
ναι μειωμένος κατά 20% σε σχέση με 
τη προηγούμενη χρονιά.

Είπε ο Βρούτσης, αναφερόμενος 
στον περιβόητο μηχανισμό στήριξης 
της απασχόλησης:

“Ο Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχό-
λησης τίθεται σε ισχύ για την χρονική 
περίοδο από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμ-
βρίου 2020 με επέκταση της χρονικής 
ισχύος του εάν και εφόσον χρειαστεί. 
Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν τον μη-
χανισμό θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις 
της χώρας οι οποίες εμφανίζουν μείωση 
του τζίρου τους, τουλάχιστον 20%, κα-
τά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 
ανεξαρτήτως ΚΑΔ. Στο μηχανισμό θα 
συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις που 
λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν 
έχουν καταγράψει έσοδα τους προηγού-
μενους μήνες. Ο μηχανισμός θα καλύ-
πτει όλους τους υφιστάμενους εργαζό-
μενους πλήρους απασχόλησης. Επίσης 
ο μηχανισμός θα αφορά και τις εποχικές 
επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής θα 
έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απα-
σχόλησης που θα προσληφθούν σε αυ-
τές, μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων 
πλήρους απασχόλησης που διατηρού-
σαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα.

Δεν θα επιτρέπεται η μετατροπή της 
σχέσης εργασίας από μερικής σε πλή-
ρους απασχόλησης, προκειμένου να 
λάβει η επιχείρηση το ευεργέτημα της 
συμμετοχής στον μηχανισμό.

Το δικαίωμα του εργοδότη να μειώνει 
το χρόνο εργασίας του εργαζομένου 
πλήρους απασχόλησης έως και 50%, 
θα ασκείται υπό την αυστηρή προϋπό-

θεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος 
της σχέσης εργασίας.

Η πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέ-
ωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισο-
δήματος του εργαζομένου για το χρόνο 
που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η καθαρή 
αμοιβή μετά την ανωτέρω προσαρμογή 
υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η 
διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος 
εξ’ ολοκλήρου. Ταυτόχρονα, ο εργοδό-
της έχει την υποχρέωση να καλύπτει το 
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του 
εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του 
αρχικού ονομαστικού μισθού.

Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος 
βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απα-
σχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται 
να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης 
εργασίας και σε μείωση του ονομαστικού 
μισθού του εργαζομένου“.

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

• Eίναι γνωστό ότι όλες οι ελληνικές 
αστικές κυβερνήσεις, ανεξάρτητα από 
«χρώμα», άσκησαν μια αντιλαϊκή πολι-
τική και μια πολιτική συρρίκνωσης της 
βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής, 
που υπαγορεύτηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ενωση. Ετσι, μετέτρεψαν την Ελλάδα σε 
χώρα παροχής ξενοδοχειακών και εστι-
ακών παροχών στους ξένους τουρίστες. 
Την τουριστική περίοδο λειτουργούν 
πολλές μονάδες εποχιακά. Η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, που δεν κρύβει τον έρωτά 
της για τον ιδιωτικό καπιταλιστικό τομέα, 
φρόντισε να εντάξει στο βαθιά αντεργα-
τικό μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας 
και τις ξενοδοχειακές μονάδες που λει-
τουργούν την καλοκαιρινή σεζόν.

• Το μέτρο αυτό δεν έχει ημερομηνία 
λήξης την 30ή Σεπτέμβρη του 2020. Η 
φιλεργοδοτική κυβέρνηση Μητσοτάκη, 
ως καλός θεούλης των καπιταλιστών, 
προέβλεψε την επέκταση της εφαρμο-
γής του μέτρου της εκ περιτροπής εργα-
σία. Επειδή η καπιταλιστική ύφεση δεν 
πρόκειται να τελειώσει στις 30 Σεπτέμ-
βρη, υπάρχει ήδη από τώρα η αιτιολογι-
κή βάση για την παράταση του μέτρου. 
Η ιστορία με τα διάφορα μνημονιακά 
αντεργατικά μέτρα, που παρουσιάζο-
νταν σαν έκτακτα και πρόσκαιρα και 
γίνονταν μόνιμα, επαναλαμβάνεται.

• Οι καπιταλιστές-εργοδότες θα μπο-
ρούν να απασχολούν τους εργάτες για 
δύο εβδομάδες το μήνα και να τους 
καταβάλλουν το μισό του κατώτατου 
μισθού των 650 ευρώ, δηλαδή 325 ευ-
ρώ το μήνα. Μιλάμε για μισθό των 650 
ευρώ, γιατί οι καπιταλιστές-εργοδότες 
κατόρθωσαν με την τρομοκρατία να 
επιβάλουν ατομικές συμβάσεις εργασί-
ας στο ύψος του κατώτατου μισθού. Το 
άλλο μισό του κατώτατου μισθού θα τον 
καταβάλλει το κράτος από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

• Με την εκ περιτροπής εργασία, όσοι 
μισθοί είναι υψηλότεροι του κατώτατου 
θα υποστούν μια βίαιη μείωση, της τά-
ξης του 20%, ώστε να φτάσουν στο 

ύψος του κατώτατου. Ο εργοδότης θα 
πληρώνει το μισό και το κράτος το 60% 
του υπόλοιπου μισού, με όριο προς τα 
κάτω τα 650 ευρώ (μεικτά πάντα)».

Αυτές τις πρώτες ευνοϊκές ρυθμίσεις 
η κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν τις 
νομοθέτησε ακόμα. Προφανώς, οι κα-
πιταλιστές ζητούσαν και άλλες ρυθμί-
σεις προς όφελός τους. Δεν έχουμε δει 
κάποια δήλωση ή επίσημο αίτημα από 
τους καπιταλιστές προς την κυβέρνηση, 
όμως είναι προφανές ότι γίνονται πα-
ρασκηνιακές συναντήσεις μακριά από 
τα φώτα της δημοσιότητας. Δε θέλουν, 
άλλωστε, να φανεί στον ελληνικό λαό η 
εικόνα του φαταουλισμού των καπιτα-
λιστών. Τόση προσπάθεια κατέβαλε ο 
Μητσοτάκης στη διάρκεια της πανδη-
μίας να τους πλασάρει σαν «μεγάλους 
ευεργέτες του έθνους».

Αυτό αποδεικνύεται και από το νέο 
ευνοϊκό μέτρο που εξήγγειλε το δίδυμο 
των υπουργών. Ο Σταϊκούρας, επικαλού-
μενος την… καλύτερη του αναμενόμε-
νου πορεία της οικονομίας και τη δημι-
ουργία… «επιπλέον ταμειακού χώρου», 
ανακοίνωσε ότι «διευρύνουμε τη χρημα-
τοδότηση του προγράμματος “ΣΥΝ-ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ”, με επιπλέον 190 εκατ. ευρώ, ει-
δικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής 
του, κατά την οποία τα έσοδα των επιχει-
ρήσεων είναι ακόμα συμπιεσμένα. Ετσι, 
με νομοθετική πρωτοβουλία που κατατί-
θεται άμεσα στη Βουλή, επιδοτείται για 
το μέρος του χρόνου που ο εργαζόμενος 
δεν εργάζεται, ποσοστό των ασφαλιστι-
κών εισφορών του εργοδότη, ώστε να 
διατηρηθούν θέσεις απασχόλησης και 
να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή».

Ο Βρούτσης το έκανε «λιανά», εξη-
γώντας ότι το κράτος, εκτός από το 
60% του μισθού του εργαζόμενου (για 
την περίοδο που δεν εργάζεται), θα 
επιδοτεί και το 60% των εργοδοτικών 
ασφαλιστικών εισφορών. Αναφέρθηκε 
στην περίοδο 15 Ιούνη μέχρι 31 Ιούλη. Η 
δήλωση του Σταϊκούρα για νομοθετική 
πρωτοβουλία που θα κατατεθεί άμεσα 
στη Βουλή δείχνει ότι η κυβέρνηση φο-
βάται ότι οι καπιταλιστές δε θα ικανο-
ποιηθούν και θα συνεχίσουν να ζητούν 
κι άλλα (π.χ. απολύσεις εργαζόμενων 
και αλλαγή των συμβάσεων εργασίας 
από πλήρη σε μερική απασχόληση) και 
γι’ αυτό θέλει να κλείσει τη νομοθετική 
εκκρεμότητα. Κανείς όμως δεν μπορεί 
να πει με σιγουριά ότι μέχρι την κατά-
θεση και ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης 
δε θα υπάρξουν και νέα προκλητικά μέ-
τρα υπέρ των καπιταλιστών.

Βέβαια, καθώς οι ελεγκτικοί μηχανι-
σμοί που εποπτεύονται από το υπουρ-
γείο Εργασίας είναι αποδιοργανωμένοι 
και διαβρωμένοι, οι καπιταλιστές έχουν 
τους τρόπους να κάνουν τις απολύσεις 
τους. Αυτό φαίνεται ότι δεν τους αρκεί 
και ζητούν από την κυβέρνηση Μητσο-
τάκη -που είναι ερωτευμένη με την «ιδι-
ωτική πρωτοβουλία»- να μπορούν με τη 
βούλα του νόμου να απολύουν εργάτες 
και εργαζόμενους, όσους θέλουν και 
όποτε θέλουν.

Θα το ξαναπούμε, λοιπόν: η «επιστρο-
φή στην κανονικότητα» δε γίνεται ούτε 
«για να χορτάσουμε ψωμάκι», ούτε «για 
να αποφύγουμε τη φτώχεια, τις μαζικές 
απολύσεις και τη μαζική ανεργία». Γίνε-
ται αποκλειστικά για να εισρεύσουν 
στα ταμεία των καπιταλιστών ανώτατα 
κέρδη.

Αν αφαιρέσουμε τη σκανδαλοθηρία 
και τον κιτρινισμό που συνοδεύουν τα 

«κατορθώματα» των «σελέμπριτις», τα όσα 
υποστηρίζουν οι γονείς και οι δικηγόροι τους 
για την περίπτωση της κόρης γνωστής τρα-
γουδίστριας και επιχειρηματία νυχτερινών 
κέντρων στη Θεσσαλονίκη έρχονται να επι-
βεβαιώσουν την ύπαρξη ενός συστήματος-
σουρωτήρι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το 
επερχόμενο πλήρες άνοιγμα του τουρισμού.

Οσοι θυμούνται την περίπτωση του γό-
νου εφοπλιστικής οικογένειας, που έσπασε 
την καραντίνα και πήγε για διακοπές στην 
οικογενειακή βίλα στην Ικαρία (βλ. http://
www.eksegersi.gr/Επικαιρότητα/35285.Πό-
σο-απέχει-η-Ικαρία-από-το-vo-euganeo), θα 
ανακαλύψουν πολλές ομοιότητες στην υπό-
θεση της γόνου ζάμπλουτης οικογένειας από 
τη Θεσσαλονίκη. Θα διαπιστώσουν (άλλοι 
με πίκρα και άλλοι με οργή) πόσο κάλπικη 
είναι η διακηρυσσόμενη ισότητα έναντι των 
νόμων. Eμείς θα προσθέσουμε ότι τα δύο πε-
ριστατικά απέχουν μεταξύ τους σχεδόν τρεις 
μήνες. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο (υπο-
τίθεται πως) στη χώρα διαμορφώθηκε ένα 
αυστηρό σύστημα ελέγχου, που εξάλειψε 
τις «αρρυθμίες» της πρώτης περιόδου. Αυτό 
δεν μας λένε οι Τσιοδροχαρδαλιάδες;

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ζάμπλου-
τη οικογένεια, η νεαρά νόσησε από CoviD-19 
στο Λονδίνο, όπου σπουδάζει, στις αρχές του 
Μάη. Ανέρρωσε και αμέσως μόλις τέλειωσε 
η 14ήμερη καραντίνα της (;) ήρθε οδικώς 
στην Ελλάδα, μέσω Σόφιας. Μ’ άλλα λόγια, 
μας λένε ότι βρέθηκε τρόπος για να παρα-
καμφθεί η απαγόρευση των πτήσεων από 
βρετανικά αεροδρόμια.

Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι αν στη Σό-
φια έφτασε με πτήση. Αν η Βουλγαρία άνοιξε 
τις πτήσεις, ακόμα και από τη Βρετανία, ίσως 
σ’ αυτό να οφείλεται η ξαφνική αύξηση του 
αριθμού των κρουσμάτων στη γειτονική χώ-
ρα, από τις 2 Ιούνη και μετά (στις 10 Ιούνη, η 
Βουλγαρία ανακοίνωσε ρεκόρ κρουσμάτων: 

104). 
Εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα για τις κρα-

τικές υπηρεσίες. Εγινε έλεγχος στη νεαρή 
όταν εισήλθε στην Ελλάδα από τα ελληνο-
βουλγαρικά σύνορα; Η απάντηση είναι όχι. 
Κι εμείς ρωτάμε: δε γίνεται γενικά έλεγχος 
των εισερχόμενων οδικώς από τη Βουλγα-
ρία ή η συγκεκριμένη είχε «μπάρμπα στην 
Κορώνη» και διέφυγε τον έλεγχο;

Στις ανακοινώσεις της οικογένειας και 
των δύο δικηγόρων της βλέπει κανείς «διά 
γυμνού οφθαλμού» χοντρές αντιφάσεις (μα 
καλά, δε συνεννοήθηκαν για να έχουν κοινή 
γραμμή;). Ο δικηγόρος Αγαπηνός δήλωσε 
ότι η εντολέας του «νόσησε και θεραπεύτηκε 
από τον ιό στο Ηνωμένο Βασίλειο ούσα α-
συμπωματική από τις αρχές του Μαΐου, ήτοι 
ένα μήνα πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, την 
01/06/2020». Η οικογένεια είπε ότι νόσησε 
στις αρχές Μαΐου και μπήκε σε καραντίνα. 
Ενας μήνας διαφορά μεταξύ τους.

Ο ίδιος δικηγόρος δήλωσε ότι η εντολέ-
ας του «έχει προβεί σε τεστ αντισωμάτων 
στην Ελλάδα, σε επαφή με τις αρμόδιες 
Αρχές, οι οποίες της επιβεβαίωσαν ότι έχει 
αντισώματα της ασθένειας από την οποία 
είχε νοσήσει και είχε θεραπευτεί προ ενός 
μηνός». Ο δεύτερος δικηγόρος (Ζαμπίτης) 
δήλωσε ότι η εντολέας του «έφθασε στη 
Θεσσαλονίκη, στις 02.06.2020 και αμέσως 
υπεβλήθη σε τεστ, το οποίο βγήκε αρνητικό. 
Στη συνέχεια, με πρωτοβουλία του πατέρα 
της, (υπεβλήθη) και σε δεύτερο, μοριακό, 
το οποίο βγήκε θετικό, με πολύ χαμηλό ιι-
κό φορτίο, κατ’ ουσίαν ακίνδυνο παντελώς 
για μετάδοση, λόγος για τον οποίον ήταν 
απολύτως ασυμπτωματική. Ο ΕΟΔΥ, στον 
οποίον αναφέρθηκαν από την πρώτη στιγμή 
τα παραπάνω, της συνέστησε 14ήμερη καρα-
ντίνα, την οποία τηρεί στο ακέραιο, πληρο-

φορώντας την συγχρόνως πως δεν διατρέχει 
κίνδυνο να νοσήσει ούτε και να μεταδώσει τη 
νόσο». Ο ένας δικηγόρος μιλάει για θετικό 
τεστ αντισωμάτων, ο δεύτερος μιλάει για δύο 
διαδοχικά τεστ, ένα αρνητικό (δε διευκρινί-
ζει αν ήταν μοριακό ή αντισωμάτων, αλλά 
περισσότερο υπονοεί το δεύτερο) και ένα 
μοριακό που βγήκε θετικό, αλλά… ακίνδυνο 
(αυτό πρώτη φορά το ακούμε)! Το μόνο βέ-
βαιο είναι πως ό,τι έγινε από άποψη τέστινγκ 
έγινε με προσωπική πρωτοβουλία και σε ιδι-
ωτικά εργαστήρια. Ρωτάμε: ήταν ο ΕΟΔΥ 
ενήμερος για όλ’ αυτά που του καταλογίζει 
ο δικηγόρος; Ενημέρωσε ο ΕΟΔΥ το συγκε-
κριμένο άτομο ότι δε διατρέχει κίνδυνο να 
μεταδώσει και απλώς συνέστησε 14ήμερη 
καραντίνα; [Σύσταση σημαίνει συμβουλή, 
όχι υποχρέωση].

Δεν ξέρουμε αν έκανε ή δεν έκανε (όπως 
ισχυρίζονται οι δικοί της) πάρτι στη βίλα η 
κόρη της ζάμπλουτης οικογένειας. Οι γονείς 
της δήλωσαν ότι δεν ήταν σε καραντίνα. Οτι 
μεταξύ του αρνητικού και του θετικού τεστ 
φιλοξένησε τέσσερις φίλες και φίλους για 
φαγητό και επισκέφτηκε δύο μαγαζιά στο 
Πανόραμα Θεσσαλονίκης, ένα από αυτά 
κομμωτήριο! Οι ίδιοι και οι δικηγόροι τους 
υποστηρίζουν ότι δεν μπήκε κανένα πρόστι-
μο 5.000 από τον ΕΟΔΥ και μάλλον λένε 
αλήθεια, εκθέτοντας ακόμα περισσότερο 
τον κρατικό μηχανισμό.

Μόλις καταλαγιάσει το σούσουρο, η υπό-
θεση θα ξεχαστεί (όπως έγινε και με τον εφο-
πλιστή της Ικαρίας). Θα ξεχαστεί το σούσου-
ρο, θα παραμείνει το σύστημα-σουρωτήρι 
που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία. Απαιτούμε από τον ΕΟΔΥ 
και τους Τσιοδροχαρδαλιάδες να δώσουν 
άμεσα εξηγήσεις για όλες τις πτυχές της 
συγκεκριμένης υπόθεσης: πώς μπήκε στην 
Ελλάδα η συγκεκριμένη κάτοικος Αγγλίας, 
γιατί δεν υποβλήθηκε σε τεστ και υποχρε-
ωτική καραντίνα 14 ημερών, όπως γίνεται 
με όλους τους ταξιδιώτες κτλ. κτλ.

Σύστημα-σουρωτήρι

Είναι γνωστή η υπερασπιστική 
γραμμή που αναπτύχθηκε 

από τον Μιχαλολιάκο και όλα 
τα ηγετικά στελέχη της ΧΑ, ότι 
το νεοναζιστικό μόρφωμα δεν 
είχε μέλη. Αυτή τη γραμμή τη 
σκάρωσε ο Μιχαλολιάκος για να 
ισχυριστεί ότι ο ίδιος και τα στε-
λέχη του (όπως ο Κασιδιάρης, ο 
Λαγός κ.ά.) δεν μπορεί να έχουν 
ποινικές ευθύνες για πράξεις 
οπαδών τους. Θυμίζουμε ότι 
στη συνεχή αρθρογραφία μας, 
όπως και οι συνήγοροι πολιτικής 
αγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ακροαματικής διαδικασίας στη 
δίκη της ΧΑ, αποδείξαμε εμπε-
ριστατωμένα, με ατράνταχτα 
στοιχεία, ότι αυτοί οι υπερασπι-
στικοί ισχυρισμοί των χρυσαυγι-
τών είναι ανυπόστατοι.

Τώρα ο Κασιδιάρης, που έφυγε 
από τη Χρυσή Αυγή και συγκρό-
τησε μια νέα γκρούπα, δήθεν 
πατριωτική, που δεν έχει καμία 
σχέση με τον εθνικοσοσιαλισμό 
(προσπαθώντας να χτίσει το ελα-
φρυντικό της ειλικρινούς μεταμέ-
λειας για την εγκληματική δράση 
της Χρυσής Αυγής), κάνει έκκλη-
ση στους «πατριώτες» να υποβά-
λουν ηλεκτρονική αίτηση για να 
γίνουν μέλη. Μπορεί τις 24 μέρες 
από τότε που ανακοίνωσε ότι φτι-
άχνει κόμμα να μην εμφανίστηκε 
κανένα στέλεχος της ΧΑ να τον 
ακολουθεί, όμως αυτός επιμένει: 
«ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ! - Εγγραφείτε 
στο Κίνημά μας διαδικτυακά!» 
αναφέρει το προσκλητήριό του. 
Ετσι, ομολογεί δημόσια ότι έλε-
γε ψέματα πως η Χρυσή Αυγή 
δεν έχει μέλη. 

Ακολουθώντας τα χνάρια του 
δασκάλου και πρώην αρχηγού 
του Μιχαλολιάκου, ο Κασιδιά-
ρης κατέθεσε στις 4 Ιούνη στην 
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το 
καταστατικό της γκρούπας του, 
επιδιώκοντας να μοστράρει ως 
εκπρόσωπος νόμιμου πολιτικού 
κόμματος, να εξαπατήσει κόσμο 
και να τον εντάξει στις γραμμές 
του, με στόχο να επηρεάσει την 
κρίση των δικαστών του Τριμε-
λούς Εφετείου Κακουργημάτων. 

Κατά τη γνώμη μου, ως ανθρώ-
που που παρακολουθεί συστημα-
τικά τη δίκη της ΧΑ και αρθρο-
γραφεί γι’ αυτή, ματαιοπονεί. 
Γιατί απλούστατα το αποδεικτικό 
υλικό αυτής της υπόθεσης επιβε-
βαιώθηκε απόλυτα στην ακροα-
ματική διαδικασία και ενίσχυσε 
το κατηγορητήριο, ότι η ΧΑ είναι 
μια εγκληματική οργάνωση εθνι-
κοσοσιαλιστικού χαρακτήρα.

Την επομένη της κατάθεσης 
του καταστατικού από τον Κα-
σιδιάρη, ο δημοσιογράφος και 
μεγαλοεκδότης Χατζηνικολάου 
αναφέρθηκε στην κίνησή του, 
σχολιάζοντας από την εκπομπή 
του: «Τώρα, πέρα από την πλάκα, 
θέλω να ρωτήσω κάτι σοβαρό. 
Εδωσε ο Αρειος Πάγος άδεια για 
ίδρυση κόμματος στον υπόδικο 
Κασιδιάρη; Και το ρωτώ πολύ 
σοβαρά. Εδωσε ο Αρειος Πάγος 
άδεια στον Κασιδιάρη για τη δη-
μιουργία πολιτικού κόμματος ή 
απλώς αυτές είναι ανακοινώσεις 
χωρίς να υπάρχει ακόμη νόμιμη 
κομματική υπόσταση;».

Δε γνωρίζουμε αν το ερώ-
τημα του Χατζηνικολάου είναι 

πραγματικό ή τέθηκε μόνο για 
να διακριβώσει τις προθέσεις 
των δικαστών για τη νομιμοποίη-
ση της γκρούπας του Κασιδιάρη. 
Ενα είναι απολύτως σίγουρο. Η 
κατάθεση καταστατικού στην 
αρμόδια υπηρεσία της Εισαγγε-
λίας του Αρείου Πάγου δε συνι-
στά νομιμοποίηση ενός πολιτικού 
σχηματισμού. Πόσω μάλλον του 
υπόδικου Κασιδιάρη, του οποίου 
αναμένεται η καταδίκη ως διευ-
θυντικού στελέχους εγκληματι-
κής οργάνωσης.

Ο Κασιδιάρης, ταυτόχρονα με 
την κατάθεση στην Εισαγγελία 
του Αρείου Πάγου της ιδρυτικής 
διακήρυξης της γκρούπας του, 
δημοσίευσε ανακοίνωση στην 
ιστοσελίδα του, στην οποία δεν 
κάνει την παραμικρή νύξη περί 
νομιμοποίησης της γκρούπας 
του από τον Αρειο Πάγο. Το έκα-
νε την επομένη απαντώντας στον 
Χατζηνικολάου. Εγραψε: «Το κα-
ταστατικό και η ιδρυτική μας δια-
κήρυξη έχουν ήδη κατατεθεί στην 
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου 
μαζί με τον απαιτούμενο αριθμό 
των 200 υπογραφών Ελλήνων 
πολιτών και η λειτουργία του 
κόμματός μας είναι απολύτως 
σύννομη. Στις επόμενες εκλογές 
θα διεκδικήσουμε και θα λάβου-
με την ψήφο όλων των Ελλήνων 
που αντιστέκονται στο διεφθαρ-
μένο και καταχρεωμένο πολιτικό 
σύστημα. Για να μην αγχώνονται 
τα βρώμικα φερέφωνα των εθνο-
μηδενιστών, δημοσιεύουμε την 
πρώτη σελίδα της εγκεκριμένης 
από την Εισαγγελία του Αρείου 
Πάγου, Ιδρυτικής μας Διακήρυ-
ξης» (οι εμφάσεις δικές μας).

Ο Κασιδιάρης γνωρίζει ότι 
η Εισαγγελία του Αρείου Πά-
γου δεν μπορούσε να εγκρίνει 
τη δράση της γκρούπας του. 
Προκειμένου να εμφανιστεί ως 
εκπρόσωπος νόμιμου πολιτικού 
κόμματος δήλωσε ότι δήθεν η 
εισαγγελία του Αρείου Πάγου 
ενέκρινε την ιδρυτική διακήρυξη 
της γκρούπας του. Βρήκαμε το 
τηλέφωνό του από τη δικογρα-
φία και επικοινωνήσαμε μαζί 
του στις 9 Ιούνη. Του είπαμε το 
όνομα, την ιδιότητά μας και ότι 
καλύπτουμε δημοσιογραφικά τη 
δίκη της ΧΑ και του ζητήσαμε 
αντίγραφο του καταστατικού. 
Μας απάντησε ότι δεν μπορεί να 
το δώσει μόνο σε εμάς και πως 
θα το δημοσιεύσει ο ίδιος. Οταν 
τον ρωτήσαμε πότε, απάντησε σε 
περίπου τρεις μέρες. Του επιση-
μάναμε ότι η κατάθεση στην αρ-
μόδια υπηρεσία της Εισαγγελίας 
του Αρείου Πάγου καταστατικού 
πολιτικού κόμματος δε συνιστά 
έγκριση του καταστατικού και 
νομιμοποίηση της δράσης του 
κόμματος. «Αυτό προβλέπεται 
από το νόμο, τι μπορώ να κάνω 
εγώ;», ήταν η απάντησή του. Του 
είπαμε ότι δεν του ζητήσαμε να 
κάνει κάτι, αλλά απλά θέλαμε να 
διαπιστώσουμε αν το γνωρίζει.

Συμπέρασμα: Ο Κασιδιάρης, 
ενώ γνωρίζει πως ούτε το κατα-
στατικό ούτε πολύ περισσότερο 
η γκρούπα του έχουν νομιμοποιη-
θεί, ισχυρίζεται το αντίθετο, γιατί 
προφανώς αυτή την περίοδο έχει 
ανάγκη «να πουλάει νομιμότητα» 
καθώς θα ξαναρχίσει η δίκη της 
Χρυσής Αυγής. 

Γεράσιμος Λιόντος

Ο Κασιδιάρης ομολογεί ότι ψευδόταν στο δικαστήριο!
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Κουρελιάζουν το άρθρο 16 του Συντάγματος
Ολες οι αστικές κυβερνήσεις της 

τελευταίας δεκαετίας, από την 
κυβέρνηση Παπαδήμου, τους Σαμα-
ροβενιζέλους, τους Τσιπροκαμμένους 
και σήμερα την κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, νομοθέτησαν και νομοθετούν 
με στόχο την, διά της πλαγίας οδού, 
ουσιαστική κατάργηση του άρθρου 
16 του Συντάγματος, που απαγορεύει 
την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών 
πανεπιστημίων στην Ελλάδα. 

Το κουρέλιασμα του άρθρου 16 
επιχειρείται με πολλούς τρόπους. 
Είτε παραβιάζοντας ευθέως την συ-
νταγματική υποχρέωση για παροχή 
αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν 
Παιδείας, προωθώντας την ιδιωτικο-
οικονομική λειτουργία πλευρών του 
δημόσιου Πανεπιστήμιου, είτε με 
την προοδευτική «ανωτατοποίηση» 
των κολλεγίων είτε μέσω της ίδρυσης 
ιδιωτικών δομών με ομπρέλα το δημό-
σιο Πανεπιστήμιο είτε μέσω της απευ-
θείας ίδρυσης και λειτουργίας δομών 
εκτός δημόσιων πανεπιστημιακών 
ιδρυμάτων [π.χ. Μεσογειακό Αγρο-
νομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ)].

Με διακηρυγμένο στρατηγικό στό-
χο «τη συμβολή των ελληνικών ΑΕΙ 
στη δημιουργία του Κοινού Ευρωπα-
ϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης» 
(αποτελεί τη διαδικασία υλοποίησης 
της κακόφημης διακήρυξης της 
Μπολόνια), ειδικά μετά το νόμο Δι-
αμαντοπούλου (νόμος 4009/2011), 
επιχειρείται με γοργά βήματα η κα-
ταστρατήγηση του άρθρου 16.

Ξενόγλωσσα 
προγράμματα 
σπουδών  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα απο-
τελούν τα ξενόγλωσσα προγράμματα 
σπουδών, η ιστορία των οποίων επι-
βεβαιώνει τη ρήση «το κράτος έχει 
συνέχεια».

Την αρχή έκανε η Διαμαντοπούλου, 
θέτοντας το γενικό πλαίσιο με τα άρ-
θρα 7 και 44 του νόμου 4009/2011:

Αρθρο 44 (ν. 4009/2011) 
Διοργάνωση σπουδών σε ξένη 

γλώσσα
1. Προγράμματα σπουδών μπορεί 

να διδάσκονται, εν όλω ή εν μέρει, 
κατ’ εξαίρεση, σε ξένη γλώσσα, με 
απόφαση του πρύτανη, η οποία εκδί-
δεται ύστερα από πρόταση της κοσμη-
τείας της οικείας σχολής και εγκρίνε-
ται από τη Σύγκλητο του ιδρύματος. 

2. Τα ανωτέρω προγράμματα σπου-
δών οργανώνονται με τη διαδικασία 
οργάνωσης των προγραμμάτων σπου-
δών των αντίστοιχων κύκλων. 

3. Στον Οργανισμό κάθε ιδρύματος 
μπορεί να προβλέπεται η οργάνωση 
προγραμμάτων διδασκαλίας της ελλη-
νικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοι-
τητές ή ξένης γλώσσας για Ελληνες 
φοιτητές, πέραν της υποχρεωτικής 
ξένης γλώσσας για τη λήψη του πτυχί-
ου τους, και να ρυθμίζονται τα σχετικά 
θέματα, όπως οι υπηρεσίες που παρέ-
χουν τα προγράμματα αυτά, ο τρόπος 
λειτουργίας τους και τα καθήκοντα 
και οι κάθε είδους υποχρεώσεις των 
φοιτητών.

Ακολούθησε ο Λοβέρδος, τότε 
υπουργός Παιδείας, στην κυβέρνη-
ση των Σαμαροβενιζέλων, εισάγο-

ντας το άρθρο 73, παράγ. 2 στο νόμο 
4316/2014, με το οποίο τα ξενόγλωσ-
σα τμήματα αφορούν και στον πρώτο 
κύκλο σπουδών (προπτυχιακά), ενώ 
φοιτούν σε αυτά αλλοδαποί φοιτητές 
που δεν έχουν ιθαγένεια κράτους−μέ-
λους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν εί-
ναι κάτοχοι απολυτηρίου ελληνικού 
Λυκείου και πληρώνουν δίδακτρα. 

Τέτοια προπτυχιακά ξενόγλωσσα 
τμήματα ιδρύονται στο Πανεπιστή-
μιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης:

Αρθρο 73, παράγ. 2 (ν. 4316/2014)
2. Στο άρθρο 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 

195) προστίθενται παράγραφοι 11 και 12 
ως ακολούθως: 

«11. Ιδρύονται τμήματα πρώτου 
κύκλου σπουδών στα Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα με πρόγραμμα 
σπουδών, όπου η διδασκαλία των μα-
θημάτων θα γίνεται εν όλω σε ξένη 
γλώσσα. Στα τμήματα αυτά θα εισά-
γονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοι-
τητές, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια 
κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυ-
τηρίου ελληνικού λυκείου. Οι αλλοδα-
ποί φοιτητές που θα επιλέγονται για 
φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά 
στην κάλυψη των δαπανών λειτουργί-
ας των προγραμμάτων αυτών. Με το 
προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 
6 του παρόντος ρυθμίζεται η ονομασία 
των τμημάτων αυτών και τα ειδικότερα 
θέματα που θα αφορούν τη λειτουργία 
των τμημάτων αυτών, τη στελέχωσή 
τους, τη διαδικασία εισαγωγής των 
αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της 
οικονομικής συμμετοχής αυτών, τον 
τρόπο καταβολής της οικονομικής 
αυτής συμμετοχής και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια. 

12. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύονται 
τμήματα πρώτου κύκλου τουριστικών 
σπουδών, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
ιδρύεται τμήμα πρώτου κύκλου ναυ-
τιλιακών σπουδών και στο Δημοκρί-
τειο Πανεπιστήμιο Θράκης ιδρύεται 
τμήμα πρώτου κύκλου ελληνικών 
σπουδών σύμφωνα με την ανωτέρω 
παράγραφο 11. Το πρόγραμμα σπου-
δών των παραπάνω τμημάτων θα διδά-
σκεται εν όλω στην αγγλική γλώσσα. 
Στα τμήματα αυτά θα εισάγονται απο-
κλειστικά αλλοδαποί φοιτητές, οι οποί-
οι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους− μέ-
λους της Ευρωπαϊκής Ενωσης και δεν 
είναι κάτοχοι απολυτήριου ελληνικού 
λυκείου. Οι αλλοδαποί φοιτητές που 
θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμε-
τέχουν οικονομικά στην κάλυψη των 
δαπανών λειτουργίας των προγραμμά-
των αυτών. Με το προεδρικό διάταγμα 
της παραγράφου 6 του παρόντος ρυθ-
μίζεται η ονομασία των τμημάτων αυ-
τών και τα ειδικότερα θέματα που θα 
αφορούν τη λειτουργία των τμημάτων 
αυτών, τη στελέχωσή τους, τη διαδικα-
σία εισαγωγής των αλλοδαπών φοιτη-
τών, το ύψος της οικονομικής συμμε-
τοχής αυτών, τον τρόπο καταβολής 
της οικονομικής αυτής συμμετοχής 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Στη συνέχεια, τη σκυτάλη πήραν 
οι Τσιπροκαμμένοι. Οι συριζαίοι, «ξέ-
χασαν» τι θεσμοθετούσαν και τώρα, 
με το πολυνομοσχέδιο Κεραμέως 
«ανέβηκαν στα κεραμίδια», υπερα-

σπιζόμενοι δήθεν το άρθρο 16 του 
Συντάγματος.

Είναι αυτοί που, με πρόσχημα 
την πλήρη λειτουργία του Διεθνούς 
Πανεπιστήμιου Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) 
(προγράμματα σπουδών και των 
τριών κύκλων), τη δημιουργία «κρί-
σιμης μάζας», έθεσαν υπό την σκέπη 
του, με το νόμο Γαβρόγλου (νόμος 
4610/2019) τα «πανεπιστημιοποιημέ-
να» πλέον ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης, της 
Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το 
ΔΙΠΑΕ, που ιδρύθηκε το 2005, αλλά 
ξεκίνησε να λειτουργεί το 2008 εί-
ναι το πρώτο «δημόσιο» Πανεπιστή-
μιο, τα προγράμματα σπουδών του 
οποίου διδάσκονται στα αγγλικά. Το 
ΔΙΠΑΕ, όμως, μέσα σε μια δεκαετία, 
δεν κατόρθωσε να οργανώσει παρά 
μόνο μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών, προσελκύοντας έως 350 
φοιτητές ανά έτος, οι δε αλλοδαποί 
φοιτητές του υποχρεώνονται στην 
καταβολή διδάκτρων. Σε ένα τέτοιο, 
λοιπόν, κατ’ επίφαση δημόσιο Πανε-
πιστήμιο, οι συριζαίοι ενέταξαν τα 
παραπάνω ΤΕΙ. 

Στην εισηγητική έκθεση του νόμου 
διαβάζουμε: «Επιδιώκεται η δημιουρ-
γία ενός μεγάλου Πανεπιστημίου, στο 
πλαίσιο του υφιστάμενου ΔΙΠΑΕ. Το 
νέο Πανεπιστήμιο θα απευθύνεται 
στο ελληνικό αλλά και στο διεθνές 
περιβάλλον και θα παρέχει ελληνικά 
και ξενόγλωσσα προγράμματα προ-
πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδα-
κτορικών σπουδών, καθώς και διετή 
και διά βίου προγράμματα κατάρτισης 
και επικαιροποίησης των γνώσεων 
αντίστοιχα...».

Με τον ίδιο νόμο, υπό την σκέπη 
του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημια-
κού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων 
Σπουδών (άρθρο 3) τίθενται τα μέχρις 
εκείνου του σημείου υφιστάμενα τμή-
ματα του ΔΙΠΑΕ, ενώ ιδρύονται και 
άλλα. 

Προβλέπονται δε τα εξής: «5. 
Στα Τμήματα του Πανεπιστημιακού 
Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων 
Σπουδών οργανώνονται προγράμμα-

τα σπουδών πρώτου, δεύτερου και 
τρίτου κύκλου σε ξένη γλώσσα και 
απονέμονται τίτλοι σπουδών αντί-
στοιχοι και ισότιμοι με τους τίτλους 
σπουδών που διδάσκονται στην ελ-
ληνική γλώσσα και απονέμονται από 
Τμήματα Α.Ε.Ι....

ζ) γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου 
απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης (απολυτήριο λυκείου) ή ισό-
τιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής και επιλέγονται 
κατά προτεραιότητα οι υποψήφιοι με 
τον μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου. 
Απαραίτητες επιπλέον προϋποθέσεις 
για την εγγραφή των προπτυχιακών 
φοιτητών είναι: 

αα) η επαρκής γνώση της γλώσσας 
διεξαγωγής του προγράμματος... 

ββ) η παρέλευση τεσσάρων (4) ετών 
από τη λήψη του απολυτήριου τίτλου 
του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
περίπτωσης, 

η) οι φοιτητές επιβαρύνονται για 
την απόκτηση του απαραίτητου εκπαι-
δευτικού, πληροφοριακού και υλικού 
αξιολόγησης και συμμετέχουν στις 
ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, 
που συνδέονται με την εφαρμογή 
του συστήματος της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Στους φοιτητές τρίτων 
χωρών μπορεί να επιβάλλονται και 
δίδακτρα. Το ύψος της συμμετοχής 
αυτής και των διδάκτρων, καθώς και 
τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια 
επίδοσης για τη χορήγηση υποτροφι-
ών μερικής ή ολικής απαλλαγής από 
τα δίδακτρα και τις επιβαρύνσεις των 
προηγούμενων εδαφίων, ορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Παιδεί-
ας, Ερευνας και Θρησκευμάτων που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από 
εισήγηση της Συγκλήτου του ΔΙ.ΠΑ.Ε., 
μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Κέντρου...».

Από την αιτιολογική έκθεση επίσης 
αντιγράφουμε: «Στο σχέδιο νόμου 
εκτός από Πανεπιστημιακά Ερευνητι-
κά Κέντρα (ΠΕΚ) με τα Ινστιτούτα τους 
και τα Πρότυπα Αγροτικά Πάρκα, που 
ήδη θεσπίστηκαν στα Πανεπιστήμια 
των Ιωαννίνων και των Ιονίων Νήσων, 
σχεδιάζεται να λειτουργήσουν τα 
πρώτα αγγλόφωνα προπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών στα Πανε-
πιστήμια Αθηνών και Θεσσαλίας σε 
συνεργασία, όπως προβλέπεται, με 
το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Απευθύ-
νονται σε αλλοεθνείς φοιτητές με 
στόχο την αξιοποίηση των συγκριτι-
κών πλεονεκτημάτων των ελληνικών 
πανεπιστημίων και τη μέγιστη διεθνο-
ποίησή τους. Συγκεκριμένα, από το 
ΕΚΠΑ σχεδιάζεται να λειτουργήσει 
στην Αθήνα το BA Program in the 
Archeology, History, and Literature 
of Ancient Greece και στο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας, στα Τρίκαλα, το 
European Department of Sport and 
Exercise Science».

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε 
ότι: Η ένταξη δημόσιων ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΤΕΙ) σε 
ένα κατ’ όνομα δημόσιο Πανεπιστή-
μιο (ΔΙΠΑΕ) έχει τη σημειολογία του. 
Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία 
ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπου-
δών τριών κύκλων (και προπτυχιακών). 
Οι τίτλοι σπουδών που απονέμουν αυ-

τά τα Τμήματα είναι αντίστοιχοι και 
ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών που 
διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα 
και απονέμονται από Τμήματα ΑΕΙ. 
Στα ξενόγλωσσα Τμήματα γίνονται 
δεκτοί κάτοχοι απολυτηρίου ελληνι-
κού Λυκείου ή ισότιμου ή αντίστοιχου 
τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
της αλλοδαπής. Οι φοιτητές, όλοι 
ανεξαιρέτως (Ελληνες και αλλοδα-
ποί), επιβαρύνονται με το κόστος 
απόκτησης του εκπαιδευτικού-πλη-
ροφοριακού υλικού και τις δαπάνες 
που συνδέονται με το σύστημα της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι 
αλλοδαποί φοιτητές υποχρεώνονται 
επιπλέον να καταβάλλουν δίδακτρα.

Οι ρυθμίσεις Κεραμέως με το πολυ-
νομοσχέδιο που συζητείται και ανα-
μένεται να ψηφισθεί από τη Βουλή 
πατούν ακριβώς πάνω σε ό,τι έχει ως 
τώρα θεσμοθετηθεί. Μάλιστα, η ΝΔ, 
θέλοντας να αποφύγει το διασυρμό 
-επειδή έχει τη φωλιά της λερωμένη, 
καθώς διαχρονικά είναι η ακραιφνής 
και φανατική υπέρμαχος των ιδιωτι-
κών πανεπιστημίων και στη χώρα μας- 
έκανε ένα μικρό βήμα πίσω. Προβλέ-
πει τη συμμετοχή στα ξενόγλωσσα 
προγράμματα σπουδών αποκλειστικά 
αλλοδαπών πολιτών χωρών εντός ή 
εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίοι 
είναι απόφοιτοι Λυκείων ή αντίστοι-
χων σχολείων με φυσική έδρα στην 
αλλοδαπή. Πλην, όμως, επεκτείνει τη 
δυνατότητα ίδρυσης προπτυχιακού 
κύκλου ξενόγλωσσων προγραμμάτων 
σπουδών σε όλα τα ΑΕΙ.

Παραθέτουμε το συγκεκριμένο άρ-
θρο 82 του πολυνομοσχέδιου:   

Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπου-
δών 

Αρθρο 82 
Ιδρυση 
1. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να διοργανώ-

νουν προγράμματα σπουδών πρώτου 
κύκλου σε ξένη γλώσσα (Ξενόγλωσσα 
Προγράμματα Σπουδών - Ξ.Π.Σ.), τα 
οποία εντάσσονται στον στρατηγικό 
σχεδιασμό του Α.Ε.Ι., αποσκοπούν 
στην προαγωγή της γνώσης, διέπονται 
από επιστημονική συνοχή και πληρούν 
προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό 
επίπεδο σπουδών. Τα Ξ.Π.Σ. απευθύ-
νονται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς 
πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρω-
παϊκής Ενωσης, οι οποίοι είναι από-
φοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολεί-
ων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. 
Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον έχουν 
παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση 
τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου 
ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της 
αλλοδαπής, προσκομίζουν απολυτή-
ριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της χώρας στην οποία αποφοιτούν. 

2. Τα Ξ.Π.Σ. ιδρύονται με απόφα-
ση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι., 
το οποίο αναλαμβάνει να διοργανώσει 
το Ξ.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση 
της Συγκλήτου περιλαμβάνει κατ’ ελά-
χιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) τον τίτλο, το περιεχόμενο και τον 
σκοπό του προγράμματος, 

Πυρ ομαδόν 
Πυρ ομαδόν δέχεται το πολυνο-

μοσχέδιο Κεραμέως από το σύνο-
λο της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Η υπουργός Παιδείας όμως, αντι-
γράφοντας τη Θάτσερ, επιμένει 
στην ψήφισή του, παρά τις αντι-
δράσεις.

Οι μόνοι που στέκονται στο 
πλευρό της, με αντίστοιχες τοπο-
θετήσεις κατά τη συζήτηση στην 
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων 
της Βουλής, είναι οι επιχειρηματί-
ες της εκπαίδευσης (εκπρόσωπος 
του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ιδιωτι-
κών Σχολείων και εκπρόσωπος των 
φροντιστηριαρχών).

Ισχύει το «δείξε μου τους φίλους 
σου να σου πω ποιος είσαι» και τι 
υπηρετείς με την πολιτική σου.

Αναμένεται η ανατροπή του πο-
λυνομοσχέδιου στην πράξη από τη 
μαχόμενη εκπαίδευση (μαθητές-
εκπαιδευτικοί), όπως τόσες φορές 
συνέβη στο παρελθόν.
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β) τον συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτη-
τών του προγράμματος, 

γ) το ύψος των ενδεχόμενων τελών φοίτησης 
και τους λοιπούς πόρους του προγράμματος σύμ-
φωνα με το άρθρο 86,...

(όλες οι εμφάσεις δικές μας)
Ως προς τη συγκεκριμένη διάταξη υπήρξαν 

κάποιες αρνητικές επισημάνσεις από την Επι-
στημονική Επιτροπή της Βουλής, η οποία απο-
τελεί κατά τεκμήριο «τσιράκι» των εκάστοτε 
κυβερνήσεων.

Λέει η Επιτροπή: 
«Κατά τούτο η διάταξη αποκλείει, χωρίς να δι-

ευκρινίζεται στην Αιτιολογική Εκθεση ο λόγος, 
πέραν των Ελλήνων πολιτών, αλλοδαπούς πολίτες 
οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου 
σχολείου με φυσική έδρα στην ημεδαπή, και οι 
οποίοι, ιδίως μάλιστα αν το πρόγραμμα του λυ-
κείου στηρίζεται στη γλώσσα στην οποία παρέ-
χεται Ξ.Π.Σ., τελούν σε όμοια κατάσταση με τους 
αποφοίτους λυκείων με έδρα στην αλλοδαπή. 
Το ζήτημα εμπλέκει πτυχές και του δικαίου της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως, π.χ., στην περίπτωση 
κατά την οποία τα εν λόγω πρόσωπα φοιτούν στην 
ημεδαπή λόγω της άσκησης από τους γονείς τους 
ελευθερίας που κατοχυρώνει το δίκαιο της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης (εργασία ή εγκατάσταση στην 
ημεδαπή)».

Κοντολογίς, η Επιτροπή σημειώνει πως από 
τη στιγμή που ιδρύονται και λειτουργούν αυτά 
τα ξενόγλωσσα προγράμματα δεν μπορούν να 
αποκλειστούν και έλληνες φοιτητές, καθώς και 
αλλοδαποί που αποφοίτησαν από Λύκεια της Ελ-
λάδας, ιδίως μάλιστα αν το πρόγραμμά τους (των 
Λυκείων εντός Ελλάδας) στηρίζεται στη γλώσσα 
στην οποία παρέχεται Ξ.Π.Σ (φωτογραφίζονται 
τα ξενόγλωσσα ιδιωτικά σχολεία). Εγείρει επίσης 
ζήτημα συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ, κρού-
οντας το καμπανάκι στην Κεραμέως για τυχόν 
επιπλοκές.

Τις «ενστάσεις» αυτές έκαναν σημαία οι συρι-
ζαίοι, οι οποίοι «δεν έχουν δικαίωμα να ομιλούν».

Πέραν όλων αυτών, υπογραμμίζουμε ότι οι επι-
κρίνοντες τα ξενόγλωσσα προγράμματα ή αυτοί 
που βάζουν κάποιες ενστάσεις στέκονται στα 
επιφαινόμενα και όχι στην ουσία. Και η ουσία εί-
ναι ότι στην Ελλάδα απαγορεύεται «καθέτως και 
οριζοντίως» η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών 
πανεπιστημίων, καμουφλαρισμένη περίπτωση 
των οποίων είναι τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά 
προγράμματα με δίδακτρα. Και αυτό δεν έχει 
σχέση με την προέλευση αυτών που φοιτούν 
στα ξενόγλωσσα προγράμματα -Τμήματα ούτε 
με την προέλευση του απολυτηρίου τίτλου τους 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου).

Μεταπτυχιακά διπλώματα του 
Διεθνούς Κέντρου Ανωτάτων 
Μεσογειακών Γεωπονικών 
Σπουδών 
Μεσογειακό Αγρονομικό 
Ινστιτούτο Χανίων

Η σκυταλοδρομία ανάμεσα στις διαδοχικές 
κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως χρώματος, επιβε-
βαιώνεται και στην περίπτωση του Μεσογειακού 
Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ). Αποτε-
λεί δε άλλη μια περίπτωση κουρελιάσματος της 
συνταγματικής επιταγής (άρθρο 16).

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χα-
νίων (CIHEAM-ΜΑΙΧ), που ιδρύθηκε το 1985, 
αποτελεί τμήμα του Διεθνούς Κέντρου Ανώτα-
των Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών. Το Διε-
θνές Κέντρο Ανώτατων Μεσογειακών Σπουδών, 
αποτελείται από 13 κράτη-μέλη και στο διοικη-
τικό του συμβούλιο συμμετέχουν εκπρόσωποι 
του ΟΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης με 
«συμβουλευτική ιδιότητα». Εδρεύει στο Παρίσι 
και διαθέτει άλλα τρία τέτοια παραρτήματα σε 
Ιταλία (Μπάρι), Γαλλία (Μονπελιέ) και Ισπανία 
(Σαραγόσα).

Το ΜΑΙΧ είναι ΝΠΙΔ, εποπτεύεται και χρημα-
τοδοτείται από τον προϋπολογισμό του υπουρ-

γείου Γεωργίας. Παρέχει μεταπτυχιακά προ-
γράμματα διάρκειας δύο (2) ακαδημαϊκών ετών 
που οδηγούν σε Master of Science και απευθύ-
νονται σε αποφοίτους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 
τετραετούς φοίτησης (240 ECTS), συναφών 
επιστημονικών πεδίων, με πολύ καλή γνώση της 
αγγλικής. 

Τα μαθήματα διδάσκονται στην αγγλική, ενώ 
απαιτούνται δίδακτρα.

Είναι δηλαδή, σε επίπεδο δεύτερου κύκλου 
σπουδών (για δημιουργία προπτυχιακού κύκλου 
ακόμη δεν απετόλμησαν το βήμα οι αστικές κυ-
βερνήσεις της Ελλάδας) ένα ιδιωτικό μίνι πανεπι-
στήμιο, μια δομή εκτός δημόσιας τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Θυμίζουμε ότι τον Απρίλη του 2001 επί κυβέρ-
νησης Σημίτη με υπουργό Γεωργίας τον Γ. Ανω-
μερίτη, σε νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου 
Γεωργίας με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Προστασίας 
της Αγροτικής Δραστηριότητας και άλλες ρυθμί-
σεις», που είχε κατατεθεί στην ΟΚΕ (Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή) στις 9 Απρίλη του 2001, 
προκειμένου αυτή να εκφράσει τις απόψεις της 
πριν το νομοσχέδιο πάει στη Βουλή, περιλαμ-
βανόταν άρθρο 37, που προέβλεπε τα εξής: Το 
ΜΑΙΧ αναγνωριζόταν ως εκπαιδευτικό ίδρυμα 
μεταπτυχιακού επιπέδου ομοταγές προς τα ελ-
ληνικά ΑΕΙ, αλλά μόνο σε ό,τι αφορά τη χορήγη-
ση μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης! 

Μετά από δική μας παρότρυνση και πίεση 
(τρία συνεχή δημοσιεύματα στις 16 και 30 Ιούνη 
και 28 Ιούλη του 2001, φύλλα 206, 208 και 212 
της «Κόντρας»), οι πρυτάνεις του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου και του ΕΜΠ, με επιστολές τους 
στον υπουργό Παιδείας στις 26 Ιούνη και στις 23 
Ιούλη του 2001 αντίστοιχα, είχαν αντιδράσει σ’ 
αυτήν τη διάταξη και απαιτούσαν την απόσυρσή 
της. Τελικά, ο Ανωμερίτης, αφού και οι αγροτι-
κοί συντάκτες όλων σχεδόν των εφημερίδων 
κατέδειξαν και κατήγγειλαν την παρανομία του, 
αναγκάστηκε να αποσύρει τη διάταξη και έτσι 
αποφεύχθηκε ένα έγκλημα κατά του δημόσι-
ου Πανεπιστήμιου (περισσότερα http://www.
eksegersi.gr/Επικαιρότητα/31356.Μεταπτυχια-
κοί-τίτλοι-από-το-ΜΑΙΧ-Κουρέλιασαν-το).

Η ιστορία, όμως, δεν είχε καλό τέλος. Η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ, που κατά τα άλλα διαρρηγνύει τα 
ιμάτιά της ότι υπερασπίζεται τη συνταγματική 
νομιμότητα του άρθρου 16, με το άρθρο 46 του 
Ν. 4559/2018 θεσμοθέτησε την ισοτιμία των με-
ταπτυχιακών διπλωμάτων του Διεθνούς Κέντρου 
Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών 
με τα μεταπτυχιακά διπλώματα των ελληνικών 
δημόσιων Πανεπιστημίων: 

Αρθρο 46 (ν. 4559/2018)
Μεταπτυχιακά διπλώματα διεθνών οργανισμών 

Τα μεταπτυχιακά διπλώματα που χορηγεί το Διε-
θνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονι-
κών Σπουδών, είναι ισότιμα προς τα μεταπτυχια-
κά διπλώματα των ελληνικών δημοσίων ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμό-
ζεται το άρθρο 11 του ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Στη συνέχεια, η ΝΔ, με το πολυνομοσχέδιο Κε-
ραμέως, έρχεται να διευκρινίσει ότι η ισοτιμία 
αφορά εξίσου και τα μεταπτυχιακά διπλώματα 
του ΜΑΙΧ που έχουν αποκτηθεί έως τώρα. Η σχε-
τική διάταξη είναι η εξής:

Αρθρο 107 
Μεταπτυχιακά διπλώματα του Διεθνούς Κέ-

ντρου Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών 
Σπουδών

 Το άρθρο 46 του ν. 4559/2018 (Α΄142) αντικα-
θίσταται ως εξής: 

Αρθρο 46 
Μεταπτυχιακά διπλώματα διεθνών οργανισμών 
Τα μεταπτυχιακά διπλώματα που απονέμονται 

από το Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών 
Γεωπονικών Σπουδών, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που έχουν ήδη απονεμηθεί από το Με-
σογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων έως 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι ισότιμα 
προς τα μεταπτυχιακά διπλώματα των Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 
11 του ν. 3328/2005 (Α` 80).

Γιούλα Γκεσούλη

Ενας χρόνος χωρίς τον 
Χρήστο Τσιγαρίδα

Την περασμένη Τετάρτη, συμπληρώθηκε ένας 
χρόνος από το θάνατο του Χρήστου Τσιγα-

ρίδα. Πέθανε τη Δευτέρα 10 Ιούνη του 2019, σε 
ηλικία 80 ετών. Οπως γράψαμε όταν ανακοινώ-
σαμε το θάνατό του, η ευγενική του μορφή, η συ-
ντροφικότητα, η ανιδιοτέλεια και η ταπεινότητά 
του θα συνοδεύουν πάντοτε την ανάμνηση αυτού 
του σεμνού αγωνιστή.

Ο Χρήστος Τσιγαρίδας «εισέβαλε» στη δημό-
σια σφαίρα τον Φλεβάρη του 2003 και συνέδρα-
με τα μέγιστα στο σπάσιμο της τρομοϋστερίας, 
όταν συνελήφθη και ανέλαβε την πολιτική ευθύνη 
για τη συμμετοχή του στον ΕΛΑ. Μετά τον Δημή-
τρη Κουφοντίνα, που μερικούς μήνες πρωτύτερα 
είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη για τη συμμε-
τοχή του στη 17Ν, ήταν ο δεύτερος που όρθωσε 
ανάστημα, υπερασπιζόμενος τη δράση των ορ-
γανώσεων του ένοπλου.

Αυτή του η στάση υπήρξε καταλυτική και λόγω 
του προσωπικού του στάτους που έκανε σκόνη 
ένα κομμάτι της τρομοϋστερικής προπαγάνδας, 
το οποίο είχαν στήσει με μαεστρία οι αμερικάνι-
κες και βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, με τη βο-
ήθεια των εξωνημένων ΜΜΕ. Προσπάθησαν να 
απαξιώσουν σε προσωπικό επίπεδο όσους είχαν 
συλληφθεί για ένοπλη δράση, ώστε μέσω αυτής 
της απαξίωσης να απαξιώσουν τις ιστορικές ορ-
γανώσεις του ένοπλου. Στο πρόσωπο του 65χρο-
νου Τσιγαρίδα, ενός επιτυχημένου μηχανικού 
με τεράστιο κύκλο, με πέντε παιδιά και αρκετά 
εγγόνια, αυτή η απαξίωση σε προσωπικό επίπεδο 
δεν μπορούσε να σταθεί. Ο Χρήστος κέρδισε την 
πρώτη μάχη «άμα τη εμφανίσει του».

Οταν άρχισε η πρώτη δίκη για την υπόθεση 
του ΕΛΑ, όσοι είχαν γνωρίσει τον Χρήστο μόνο 
από κάποιες δηλώσεις και κάποιες συνεντεύξεις, 
είχαν την ευκαιρία να τον δουν σε ώρες μάχης. 
Παρά την κλονισμένη υγεία του, δεν έλειψε ού-
τε μια στιγμή από τη δίκη (και από τις δύο δίκες 
που ακολούθησαν). Ηξερε κάθε λεπτομέρεια 
της δικογραφίας, παρενέβαινε συνεχώς, έκανε 
δηλώσεις, ερωτήσεις στους μάρτυρες, αξιολογή-
σεις των καταθέσεών τους, συγκρουόταν με την 
έδρα και τους εισαγγελείς, δεν άφηνε τίποτα να 
πέσει κάτω. Μολονότι βασικός στόχος του ήταν 
η υπεράσπιση του ΕΛΑ και της δράσης του, ως 
δράση στην υπηρεσία του ελληνικού λαού, στο 
πλαίσιο του ευρύτερου επαναστατικού κινήμα-
τος, δεν παρέλειψε να δίνει σε καθημερινή βάση 
τη μάχη ενάντια στις νομικές αυθαιρεσίες και τα 
τερατουργήματα με τα οποία διεξαγόταν αυτή 
η δίκη. Κι ήταν αυτή η συνεχής συμμετοχή και 
παρέμβασή του στη δίκη καθοριστική για τη νο-
μική υπεράσπιση των συγκατηγορουμένων του. 
Η υπόθεση έκλεισε με μια δικαστική νίκη που 
έφερε σε μεγάλο βαθμό την προσωπική σφρα-
γίδα του Χρήστου. Πάλεψε και βγήκε νικητής, 
την ίδια ώρα που το κίνημα αλληλεγγύης «είχε 
ανακρούσει πρύμναν» και ειδικά από τη δίκη στο 
Εφετείο, που ήταν η πιο καθοριστική, απουσίασε, 
πλην ελάχιστων εξαιρέσεων.

Ο Χρήστος, μολονότι αυτό τον πίκρανε, δεν 
εξάρτησε την παραπέρα στάση του, τη συμμετο-
χή του στο κίνημα απ' αυτό. Δεν επαναπαύτηκε 
στις δάφνες αυτής της μεγάλης νίκης. Δεν τον 
ενδιέφερε η αναγνωρισιμότητα που είχε στο με-
ταξύ αποκτήσει, το γεγονός ότι όλες οι αστικές 
εφημερίδες του ζητούσαν συνεντεύξεις. Απαλ-
λαγμένος πια από την «ανωνυμία» που επέβαλε 
η συμμετοχή στον ΕΛΑ, «βούτηξε» στο κίνημα. 
Οχι επιδεικνύοντας «παράσημα», αλλά ως απλός 
αγωνιστής, πρόθυμος να προσφέρει βοήθεια όπο-
τε και όπου του ζητούνταν. Αγνοούσε τις συμβου-
λές των γιατρών και ταξίδευε από τη μια άκρη 
της χώρας μέχρι την άλλη. Ηταν μέλος σε κάθε 
συλλογικότητα αλληλεγγύης που δημιουργήθη-
κε όλ' αυτά τα χρόνια. Ηταν μέλος της Πρωτο-
βουλίας «Ενα Καράβι για τη Γάζα» και μετά της 
«Δικτύωσης Αλληλεγγύης στην Παλαιστινιακή 
Αντίσταση». Επιβιβάστηκε στα πλοία του Στόλου 

της Ελευθερίας που προσπάθησαν να σπάσουν 
τον αποκλεισμό της Γάζας. 

Η αγωνιστική σεμνότητά του, η απουσία κάθε 
επιτήδευσης και κάθε ναρκισσισμού, το πηγαίο 
χιούμορ του, η γλυκύτητα του χαρακτήρα του, 
κέρδιζαν όσους έρχονταν σε επαφή μαζί του. 
Πρόκειται για τα ίδια χαρακτηριστικά που τον 
έκαναν αξιαγάπητο σε τόσο κόσμο, την εποχή που 
ήταν παράνομος ως μέλος του ΕΛΑ. Δεν είναι 
τυχαίο που η αγάπη τόσων ανθρώπων, στην Κά-
λυμνο, στο Μπιλέτσι (σημερινό Παλαιομονάστη-
ρο) Τρικάλων, στην Αθήνα, δεν κάμφθηκε μετά 
τη σύλληψή του, όταν αποκαλύφθηκε η ιδιότητά 
του ως μέλος του ΕΛΑ. Θαρραλέα στάθηκαν 
στο πλευρό του «δικού τους Χρήστου», χωρίς 
να εκφέρουν τον παραμικρό υπαινιγμό ενάντια 
στη συνωμοτική επαναστατική δράση του. Ολοι 
αυτοί οι άνθρωποι, υπερασπιζόμενοι τον Χρήστο 
Τσιγαρίδα, κατέθεσαν τη δική τους συμβολή στο 
σπάσιμο της τρομοϋστερίας.

Ο Χρήστος Τσιγαρίδας, αν και ήταν ένας εξαι-
ρετικά μορφωμένος άνθρωπος κι ένα κοφτερό 
μυαλό, ουδέποτε διεκδίκησε δάφνες θεωρητικού 
του κινήματος. Είχε απόψεις και τις υπερασπιζό-
ταν (πάντοτε με διαλεκτική προσέγγιση, ανοιχτός 
ν' ακούσει τον αντίλογο και να προσχωρήσει σ' 
αυτόν), όμως ήταν περισσότερο ο επαναστάτης 
της πράξης. Ανήκε σ' εκείνη τη γενιά των αγωνι-
στών που βίωσε όχι μόνο την ήττα της ελληνικής 
επανάστασης, αλλά και τη ρεβιζιονιστική αντεπα-
νάσταση και τη μετάλλαξη των κομμουνιστικών 
κομμάτων σε ρεφορμιστικά. Εκεί που οι επανα-
στάτες αυτής της γενιάς αναζητούσαν τις απα-
ντήσεις στα τεράστια «γιατί», ήρθε η χούντα και 
αποκάλυψε όλη τη γύμνια του ρεφορμισμού, που 
διέλυσε το κίνημα, αφήνοντάς το ανυπεράσπιστο 
απέναντι στους καραβανάδες. Αγωνιστές σαν τον 
Χρήστο, που δεν ήθελαν να κάνουν κοινοβουλευ-
τική καριέρα μετά την πτώση της χούντας, έκαναν 
την επιλογή της πολιτικοστρατιωτικής δράσης. Ο 
ίδιος την έχει περιγράψει πολύ παραστατικά στις 
πολιτικές τοποθετήσεις του.

Ο Χρήστος Τσιγαρίδας, ο άνθρωπος που έδω-
σε φωνή στον ΕΛΑ όταν αυτό απαιτήθηκε από 
την ιστορική συγκυρία, αγνοώντας κάθε προσω-
πικό κόστος, έκλεισε το βιολογικό του κύκλο, κα-
ταλείποντάς μας μια παρακαταθήκη: «Ο μόνος 
χαμένος αγώνας είναι αυτός που δεν έγινε». Αυτή 
την παρακαταθήκη την υπερασπίστηκε μέχρι το 
τέλος. Ξέροντας ότι «τα στερνά τιμούν τα πρώτα», 
ο Χρήστος μας άφησε ως κληρονομιά το παρά-
δειγμα της ανιδιοτελούς ανάληψης της πολιτικής 
ευθύνης, με πλήρη γνώση των συνεπειών της. Αν 
και δεν το επεδίωξε ποτέ, αυτό τον καθιστά αθά-
νατο στη μνήμη μας ως αγωνιστή, ως επαναστάτη 
κομμουνιστή, ως άνθρωπο.
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Αντι για τις ΚΟΜΥ, η ΜΚΟ των 
εφοπλιστών…

Με προκλητικό θράσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ΕΟ-
ΔΥ της ανακοίνωσε ότι «σε συνέχεια της πρώτης επιτυχημένης 
δράσης των Πλωτών Ομάδων στα νησιά του Αιγαίου, οργανώνει 
δεύτερη μεγάλη δράση Πλωτών Ομάδων για τον έλεγχο του 
COVID-19». Συνεχίζει η ανακοίνωση: «Ο ΕΟΔΥ σε συνεργασία 
με την AXION HELLAS θα πραγματοποιήσει εξετάσεις σε 16 
νησιά του Αιγαίου».

Η AXION HELLAS είναι η ΜΚΟ των εφοπλιστών, που προ-
σπαθούν να ξεπλυθούν με προβολή της φιλανθρωπίας. Μπείτε 
στην  ιστοσελίδα της (https://www.axionhellas.gr), δείτε ποιοι 
είναι οι «μεγάλοι δωρητές», οι «δωρητές» κτλ. και θα φρίξετε. 
Εφοπλιστές, βιομήχανοι, μεγαλοεργολάβοι και κάθε είδους κα-
πιταλιστές. Ολοι αυτοί που στραγγίζουν την υπεραξία των ερ-
γατών τους και ρουφάνε με το μπουρί της σόμπας τα κονδύλια 
του κρατικού προϋπολογισμού.  Στο ΔΣ της ΜΚΟ φιγουράρουν 
γόνοι εφοπλιστικών οικογενειών και ο… «πρίγκηπας Νικόλαος» 
(έτσι αναφέρουν το γιο του Κοκού).

Η απάντηση στη φιλανθρωπία των εφοπλιστών και των άλλων 
καπιταλιστών είναι απλή: πληρώστε στο ελληνικό κράτος τους 
φόρους που σας αναλογούν και να μας λείπει η φιλανθρωπία σας.

Οσο για τον Κικίλια και τον Αρκουμανέα, που τάχα θα έφτια-
χναν τις ΚΟΜΥ (Κινητές Ομάδες Υγείας) για να κάνουν μαζική 
δειγματοληψία για τη διεξαγωγή μοριακών τεστ απ’ άκρου σ’ 
άκρο της χώρας, αλλά έκαναν μια τρύπα στο νερό, ένα ερώτη-
μα: πόσα λεφτά θα δώσει ο ΕΟΔΥ στη ΜΚΟ των εφοπλιστών;

Ομολογούν ότι κάνουν σόου και 
όχι μαζικό τέστινγκ

Με ανάρτησή του στο 
facebook, ο δήμαρχος Τή-

νου Γιάννης Σιώτος ευχαρίστη-
σε «θερμά τον πρόεδρο και το 
ΔΣ της Ενωσης Ξενοδοχειακών 
Επιχειρήσεων Τήνου που απο-
δέχτηκαν το αίτημά μου για φι-
λοξενία κατά τη θερινή σεζόν 
των ειδικευμένων γιατρών του 
Γενικού Κρατικού Νίκαιας που 
θα υπηρετήσουν στο Κέντρο 
Υγείας Τήνου για τη θωράκιση 
του νησιού μας». Σύμφωνα με 
το δήμαρχο, οι ξενοδόχοι «με 
αυτή την ενέργεια αποδεικνύ-
ουν το αίσθημα ευθύνης, αλλά 
και την πραγματική τους αγάπη 
για τον τόπο μας».

Για το θέμα αυτό γράψαμε 
στις 27 Μάη, καταγγέλλοντας 
ότι, αντί να κάνουν προσλή-
ψεις, μετατάσσουν γιατρούς 
από το κέντρο στα νησιά, για 
να βγάλουν την τουριστική 
περίοδο! Ο δήμαρχος Τήνου 
ήρθε να το επιβεβαιώσει: πή-
ραν γιατρούς από το Κρατικό 
Νίκαιας, ένα από τα μεγαλύ-
τερα νοσοκομεία του λεκα-
νοπέδιου, και τους μετέθεσαν 
στο Κέντρο Υγείας Τήνου για 
την καλοκαιρινή σεζόν. Ετσι, 
το Κρατικό Νίκαιας θα στερη-
θεί γιατρούς που είναι άκρως 
απαραίτητοι (διότι οι ελλείψεις 
είναι τεράστιες) και το Κέντρο 
Υγείας Τήνου θα μείνει και πά-
λι αστελέχωτο, μόλις λήξει η 
τουριστική σεζόν και οι γιατροί 
επανέλθουν στη βάση τους.

Για το δήμαρχο τι να πει 
κανείς; Μας δίνει ένα λαμπρό 
παράδειγμα κακομοιριάς και 
οσφυοκαμψίας μπροστά από 
την κυβερνητική εξουσία. Αντί 
να απαιτήσει τη μόνιμη στελέ-
χωση του Κέντρου Υγείας του 
νησιού με τους γιατρούς που 
είναι απαραίτητοι (τουλάχι-
στον με όσους προβλέπει το 

οργανόγραμμα) ευχαριστεί 
δουλικά τους ξενοδόχους που 
θα διαθέσουν κάποια δωμάτια 
για να μείνουν οι γιατροί (ως 
δέλεαρ για να δεχτούν οι για-
τροί την προσωρινή μετακίνη-
σή τους και να μην αναγκαστεί 
η κυβέρνηση να τους επιτάξει, 
όπως τους απειλούσε).

Εμείς θα ξαναρωτήσουμε 
την ΟΕΝΓΕ και την ΕΙΝΑΠ: 
γνωρίζουν αυτές τις προκλη-
τικές αποφάσεις της κυβέρ-
νησης; Και τι σκοπεύουν να 
κάνουν; Και μη μας πει κανείς 
ότι τέτοιες μετακινήσεις γίνο-
νταν και τα προηγούμενα χρό-
νια, γιατί φέτος έχουμε μια κυ-
βέρνηση που ο πρωθυπουργός 
της δηλώνει ότι αναθεώρησε 
απόψεις του για το ΕΣΥ και 
διατυμπανίζει χιλιάδες διορι-
σμούς γιατρών, ενώ η πραγ-
ματικότητα αποδεικνύει ότι 
λέει ψέματα. Θα περιμέναμε 
από τα συνδικαλιστικά όργανα 
των γιατρών να βγουν και να 
τον καταγγείλουν με αφορμή 
τέτοια περιστατικά που απο-
δεικνύουν την υποκρισία και 
την καλπιά της κυβέρνησης.

YΓ. Είχε γραφεί και δημοσι-
ευτεί στο eksegersi.gr αυτό το 
σημείωμα, όταν έγινε γνωστό 
ότι η ΕΙΝΑΠ έστειλε επιστολή 
διαμαρτυρίας στο διοικητή 
της 2ης ΥΠΕ, στην οποία ση-
μειώνεται: «Για άλλη μια φορά 
στην αρχή του καλοκαιριού 
οι αρμόδιοι της 2ης Υ.Πε. πιέ-
ζουν για αναγκαστικές μετακι-
νήσεις προς νησιά του Αιγαίου 
γιατρών από νοσοκομεία του 
Πειραιά. Είναι μια απαράδεκτη 
τακτική που επαναλαμβάνεται 
τακτικά τα τελευταία χρόνια 
επί διάφορων κυβερνήσεων. 
Αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα 
σήμερα που η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Υγείας ισχυ-

ρίζεται πως δήθεν “θωράκισε 
το ΕΣΥ“ λόγω πανδημίας ενώ 
στην πράξη ομολογεί έτσι πως 
οι αναγκαίες προσλήψεις δεν 
έγιναν. 

Τα νοσοκομεία του λεκανο-
πεδίου ευθύνης 2ης Υ.Πε. είναι 
ιδιαίτερα υποστελεχωμένα, δεν 
περισσεύει από αυτά κανένας 
και καμιά γιατρός. Καλούμε την 
διοίκηση της 2ης ΥΠΕ, τους δι-
οικητές των νοσοκομείων και 
την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Υγείας να σταματήσουν 
αμέσως αυτές τις απαράδεκτες 
ενέργειες και να φροντίσουν 
για την επαρκή στελέχωση των 
νησιών του Αιγαίου με μόνιμο 
ιατρικό και λοιπό υγειονομικό 
προσωπικό».

Το πρώτο που πρέπει να ση-
μειώσουμε είναι ότι η επιστο-
λή της ΕΙΝΑΠ επιβεβαιώνει 
πλήρως το ρεπορτάζ και τις 
καταγγελίες της «Κόντρας». 
Πέρα από το δημοσίευμά μας, 
είχε υπάρξει και τηλεφωνική 
επικοινωνία μας με συνδικαλι-
στικά στελέχη της ΕΙΝΑΠ, στα 
οποία στείλαμε όλο το σχετικό 
υλικό. Η απάντηση που πήραμε 
ήταν πως, αφού οι γιατροί δεν 
κάνουν καταγγελίες ότι τους 
ασκούνται πιέσεις να πάνε για 
το καλοκαίρι στα νησιά, πώς 
να παρέμβει η ΕΙΝΑΠ; Η δική 
μας επισήμανση ήταν πως ένα 
συνδικαλιστικό όργανο μπορεί 
εύκολα να μάθει την αλήθεια 
με μια επίσκεψη στα νοσοκο-
μεία της περιφερειακής ενό-
τητας Πειραιά, από τα οποία 
προσπαθούν να αποσπάσουν 
γιατρούς. Η επιστολή της ΕΙ-
ΝΑΠ έρχεται να επιβεβαιώσει 
ότι δεν ήταν καθόλου δύσκολο 
να πληροφορηθούν την αλή-
θεια. Και βέβαια, μια επιστολή 
δεν αρκεί. Το θέμα πρέπει να 
«σηκωθεί».

Αντί να κάνουν προσλήψεις, μεταθέτουν 
γιατρούς από τη Νίκαια στην Τήνο (και όχι μόνο) 
για την τουριστική σεζόν!

Η επιστολή του γενικού 
γραμματέα Δημόσιας 

Υγείας Πρεζεράκου, προς τον 
Αρκουμανέα του ΕΟΔΥ, την 
οποία αποκάλυψε το tvxs.gr 
αποτελεί μια ηχηρή ομολογία 
ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί 
να κρατά το δημόσιο σύστη-
μα υγείας εντελώς γυμνό από 
άποψη δυνατότητας για μαζικά 
μοριακά τεστ και πως, αντί να 
φροντίσει να ενισχύσει αυτή 
τη δυνατότητα, κάνει σόου με 
τις περιβόητες ΚΟΜΥ (Κινητές 
Ομάδες Υγείας), όπως έχουμε 
αποκαλύψει. Αυτός είναι ο λό-
γος για τον οποίο ο Πρεζερά-
κος χαρακτήρισε την επιστολή 
του «εμπιστευτική» (πέρα από 
«εξαιρετικά επείγουσα»). Προ-
σπάθησε (ανεπιτυχώς, όπως 

αποδείχτηκε) να κρατήσει τις 
πομπές τους κρυφές.

Η επιστολή Πρεζεράκου (ο 
οποίος είναι και πρόεδρος της 
επιτροπής των λοιμωξιολόγων) 
προς Αρκουμανέα έχει ημερο-
μηνία 19 Μάη. Μ' άλλα λόγια, 
έχει γίνει το σόου του Αρκουμα-
νέα με τις πρώτες ΚΟΜΥ στην 
Αθήνα (4 Μάη) και το σόου στο 
Ζάππειο του Αρκουμανέα με 
τον Πατούλη που έφτιαξε κι 
αυτός κινητά συνεργεία για 
δειγματοληψία (12 Μάη). Από 
το ύφος της επιστολής, ύφος 
προϊστάμενου που απευθύνε-
ται σε υφιστάμενο ελέγχοντάς 
τον αυστηρά, αποκαλύπτεται ότι 
στο εσωτερικό της κυβέρνησης 
υπάρχει σύγκρουση κλικών. Δεν 
μας ενδιαφέρει ποιος είναι με 
ποιον και ποιος σκάβει το λάκ-
κο ποιου, όμως οι ισχυρισμοί 
τους ότι τάχα έφτιαξαν μια δυ-
νατή ομάδα, από θεωρητικούς 
και επιχειρησιακούς, η οποία 
συντονίζει και κινεί στοχευ-
μένα τον κρατικό μηχανισμό, 
αποδεικνύεται παραμύθι. Διότι 
αν εργάζονταν στοιχειωδώς 
συλλογικά, συνεδριάζοντας και 
συναποφασίζοντας για κάθε 
δράση και για τη διάθεση όλων 
των διαθέσιμων μέσων, δε θα 
έστελνε εμπιστευτική επιστολή 
ο γενικός γραμματέας Υγείας 
στο διοικητή ενός εποπτευό-
μενου φορέα, ζητώντας να του 
δώσει αναφορά για δράσεις 
που υποτίθεται ότι τις είχαν 
συναποφασίσει. Θα αναρωτιέ-
στε, βέβαια, γιατί έστειλε την 
επιστολή ο Πρεζεράκος και όχι 
ο Κικίλιας. Πιάσ' τ' αυγό και κού-
ρευ' το. Πρέπει να ξέρει κανείς 
πώς είναι μοιρασμένες οι κλίκες 
για να βγάλει άκρη. Αυτό όμως 

δεν έχει καμιά ιδιαίτερη ση-
μασία. Μας αρκεί που το «επι-
τελικό κράτος» ξεβρακώνεται 
ως ένα άθροισμα από φατρίες 
που η καθεμιά δουλεύει για την 
πάρτη της.

Πάμε, λοιπόν, στην ουσία. 
u Ο Πρεζεράκος ζητά από 

τον Αρκουμανέα να του πει 
«ποια παραπεμπτικά για δια-
γνωστικό έλεγχο SARS COVID 
2 τηρεί ο ΕΟΔΥ και σε ποια 
μορφή αρχείου». Πέραν του ότι 
ο γ.γ. Υγείας αγνοεί την ακριβή 
ονομασία του κοροναϊού (SARS 
CoV-2, COVID-19 είναι η νόσος 
που προκαλεί), σημασία έχει ότι 
ο πρόεδρος της επιτροπής λοι-
μωξιολόγων δεν ξέρει τι αρχεία 
για ζητηθέντα τεστ κρατάει ο 
ΕΟΔΥ! Φανταστείτε τι είδους 
επιδημιολογικό έλεγχο έκαναν, 
όταν δεν ήξεραν τι αρχεία τηρεί 
ο ΕΟΔΥ και προφανώς οι «Τσιό-
δρες» δεν είχαν πρόσβαση σ' 
αυτά!

u Του ζητάει να του πει «ποια 
είναι τα κριτήρια προγραμματι-
σμού των εξορμήσεων των ΚΟ-
ΜΥ (επιδημιολογικά ή κλινικά), 
ποια τα κριτήρια επιλογής των 
πληθυσμών από τους οποίους 
θα λαμβάνονται τα δείγματα 
και ποιος λαμβάνει τη σχετική 
απόφαση». Εδώ ο ανυποψία-
στος πολίτης μένει άγαλμα. 
Ακουγε τον Τσιόδρα και τον 
Κοντοζαμάνη να του λένε ότι 
φτιάχνουν κινητά συνεργεία, με 
τα οποία θα παίρνουν δείγματα 
για τεστ σε μαζική κλίμακα, και 
μαθαίνει ξαφνικά ότι δεν υπάρ-
χει κανένα σχέδιο. Ο γ.γ. του 
υπουργείου και πρόεδρος της 
επιτροπής των λοιμωξιολόγων 
ρωτάει το διοικητή του ΕΟΔΥ 
πώς θα δράσουν οι ΚΟΜΥ, με 

τις οποίες είχαν ήδη γίνει τηλε-
οπτικά σόου και τα είχε «σπικά-
ρει» και ο Τσιόδρας.

Ζητά και άλλες εξηγήσεις του 
ίδιου χαρακτήρα, όπως ποιος 
παραπέμπει για εξέταση, πό-
σοι γιατροί εποπτεύουν και πού 
υπηρετούν, σε ποια εργαστήρια 
στέλνονται τα δείγματα, ποιος 
πληρώνει τα τεστ, αν υπάρχει 
εγκεκριμένος προϋπολογισμός, 
ποιοι και με ποια  διαδικασία 
ενημερώνονται για τα αποτε-
λέσματα των εξετάσεων, τι άλ-
λες κατ' οίκον υπηρεσίες ΠΦΥ 
(πλην της δειγματοληψίας) προ-
σφέρουν οι ΚΟΜΥ, ποιοι έχουν 
πρόσβαση στα επιδημιολογικά 
δεδομένα για την CoviD-19 και 
με ποια διαδικασία την απο-
κτούν (;) και πως στοιχειοθετεί-
ται η πρόσληψη 100 διοικητικών 
και όχι επαγγελματιών υγείας!

Οπως αντιλαμβάνεστε, μι-
λάμε για το απόλυτο μπάχαλο. 
Αυτοί που διαφήμιζαν τις ΚΟ-
ΜΥ στο καθημερινό τηλεοπτικό 
σόου τους (Τσιόδρας) δεν είχαν 
ιδέα γι' αυτές, δεν είχαν ιδέα για 
τα στοιχεία που συγκεντρώνει ο 
ΕΟΔΥ, ρωτούσαν να μάθουν αν 
αυτά τα στοιχεία δίνονται σε 
τρίτους (υπάρχει και ο αντα-
γωνισμός για τα επιστημονικά 
γαλόνια, βλέπετε) κτλ. κτλ. Το 
πιο σημαντικό, όμως, είναι το 
σημείο 3, στο οποίο ο Πρεζερά-
κος γράφει:

«Δεδομένου ότι η δυνατό-
τητα της χώρας για διενέργεια 
των συγκεκριμένων εξετάσεων 
δεν είναι απεριόριστη αφού κα-
θορίζεται από τη δυναμικότητα 
των εργαστηρίων σε συνδυασμό 
με τη διαθεσιμότητα αντιδρα-
στηρίων γίνεται αντιληπτό ότι 
ο προγραμματισμός της δρα-
στηριότητας των ΚΟΜΥ πρέπει 
να εντάσσεται σε έναν εθνικό 
σχεδιασμό διενέργειας των εξε-
τάσεων αυτών ο οποίος περιέχει 
προτεραιότητες βάσει κόστους 
οφέλους για τη Δημόσια Υγεία. 
Ποιος ο σχεδιασμός αυτός;».

Αντιλαμβάνεστε γιατί η επι-
στολή χαρακτηρίστηκε «εμπι-
στευτική». Γιατί αποτελεί μια 
κυνική ομολογία ότι δεν έχουν 
τον απαραίτητο αριθμό τεστ 
και γι' αυτό δεν πρέπει να τα 
σπαταλάει ο Αρκουμανέας σε  
σόου προσωπικής του προβο-
λής. Κατά τα άλλα, έλεγαν στον 
ελληνικό λαό ψέματα για χιλιά-
δες τεστ που τάχα έκαναν κάθε 
μέρα. Για να μην πούμε για τα 
ατομικά μέσα προστασίας των 
νοσηλευτών των ΚΟΜΥ, που 
ακόμα δεν τα έχουν προμη-
θευτεί (προκηρύσσουν τον ένα 
διαγωνισμό μετά τον άλλο!). 
Πάντως, μετά την επιστολή 
του επιλοχία Πρεζεράκου, δεν 
ξαναείδαμε να γίνεται σόου με 
ΚΟΜΥ. Για την προσωπική του 
προβολή ο Αρκουμανέας το 
'ριξε σε κολεγιές με ΜΚΟ που 
πάνε με φουσκωτά στα νησιά.
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100 εκατ. ευρώ «δωράκι» σε 
αυτοκινητοβιομηχανίες και 
λεφτάδες

Σε φιέστα που οργάνωσε ο Χατζηδάκης, παρουσία του Μη-
τσοτάκη που παρουσίασε το «Σχέδιο Μετάβασης στην Ηλε-
κτροκίνηση», ανακοίνωσε ότι θα επιδοτηθεί η αγορά ηλεκτρικών 
οχημάτων με ένα κονδύλι 100 εκατ. ευρώ έως το 2021, ενώ «θα 
ακολουθήσουν αντίστοιχα τέτοια πακέτα και τα επόμενα χρόνια». 
Πρόκειται για πρόκληση, καθώς τα λεφτά θα τα τσεπώσουν οι αυ-
τοκινητοβιομηχανίες και οι αστοί που θα πάρουν ένα ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο ως όχημα πόλης.

Γιατί οι τιμές των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι απαγορευτικές 
για τα λαϊκά νοικοκυριά. Για όσους δε γνωρίζουν σημειώνουμε 
ότι για παράδειγμα ένα Corsa ή ένα Peugeot-208 ξεκινούν από 
τις 30.000 ευρώ! Κάτι «σκατουλάκια» σαν το Smart ή το Skoda 
CITIGOe-iV και το Volkswagen e-up ξεκινούν από περίπου 
24.000 ευρώ! Ποιος έχει τόσα λεφτά για να τα δώσει να πάρει 
ένα αυτοκίνητο μόνο για την πόλη; Για τα μεγαλύτερα μοντέλα, 
που έχουν και μεγαλύτερη αυτονομία σε χιλιόμετρα με μια φόρ-
τιση, δεν το συζητάμε. Οι τιμές τους είναι… διαστημικές.

Οταν λοιπόν μιλάμε για δοσοληψίες ανάμεσα στις αυτοκι-
νητοβιομηχανίες και τους μπουρζουάδες, ας τα βρουν μεταξύ 
τους. Λεφτά υπάρχουν και στα δύο μέρη, οπότε μπορούν να 
κανονίσουν τις τιμές για ν' αρχίσουν οι εταιρίες να πουλάνε τα 
ηλεκτρικά μοντέλα που έχουν αρχίσει να παράγουν και τα οποία 
μόνον αστοί μπορούν να αποκτήσουν (προς το παρόν). Οχι να 
μπαίνει το αστικό κράτος στη μέση και να μοιράζει χρήμα λες 
και μοιράζει μαρουλόφυλλα.

Η πρόκληση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν την κρίνουμε όχι 
μόνο από άποψη αρχών αλλά και από την άποψη της συγκυρίας.  
Η εργατική τάξη στενάζει. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα το πολύ να τα 
ονειρεύονται κάποια εργατόπαιδα. Οπως ονειρεύονται κάποιες 
εξωτικές παραλίες ή τα σαλέ των Αλπεων, που δείχνουν οι δια-
φημίσεις. Αν αυτά τα λεφτά πήγαιναν σε εργατικές επιδοτήσεις, 
κάποιους θα μπορούσαν να ανακουφίσουν. Για να υπάρχει ένα 
μέτρο σύγκρισης, αρκεί να αναφέρουμε ότι το πολυδιαφημισμέ-
νο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της κυβέρνησης Μητσοτά-
κη έχει ταβάνι τα 10 εκατ. ευρώ. Το ένα δέκατο απ' αυτά που θα 
δοθούν ως επιδότηση στους μπουρζουάδες για ν' αποκτήσουν 
ηλεκτρικό αυτοκίνητο! Το ταξικό στίγμα σφραγίζει κάθε ενέργεια 
της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης Μητσοτάκη που ξεσαλώνει 
με κάθε ευκαιρία.

Ψήνουν «δουλειές»
Στα γραφεία των εφημερίδων έφτασε δελτίο Τύπου που μας 

πληροφορεί ότι «Ελληνες βρίσκονται στην πρωτοπορία δημιουρ-
γίας ενός καινοτόμου συστήματος πολλαπλής χρησιμότητας». 
Είναι λέει ο «ελληνικός Ομιλος ARATOS» που κατασκεύασε ένα 
drone μεγάλου ύψους, το οποίο μπορεί να πετάξει στη στρα-
τόσφαιρα (ανάμεσα στη ζώνη που πετούν τα αεροπλάνα και 
το διάστημα, όπου βρίσκονται σε τροχιά οι δορυφόροι) και να 
μεταδίδει δεδομένα. «Χωρίς να υπάρχει φόβος παρεμβολής ή 
κατάρριψης από εχθρική δράση», λέει η ανακοίνωση, θεωρώντας 
ότι απευθύνεται σε αφελείς, που δεν μπορούν να σκεφτούν ότι 
και ο εχθρός θα μπορέσει να αποκτήσει ανάλογων ικανοτήτων 
drones και να τα χρησιμοποιήσει για παρεμβολές ή για κατάρ-
ριψη εχθρικού drone.

Ομως το θέμα μας δεν είναι οι υπαρκτές ή παραφουσκωμέ-
νες ικανότητες αυτού του drone όσο η μέθοδος προώθησής του, 
που βασίζεται στην ελληνικότητα. Το φτιάχνει, λένε, «ο Ομιλος 
Aratos, ελληνικών συμφερόντων και διοίκησης, που ιδρύθηκε το 
2003». Ομως, η εταιρία που φτιάχνει το drone είναι ολλανδική. 
Οπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, «με την υποστήριξη του 
υπουργείου Αμυνας της Ολλανδίας αλλά και την κάλυψη μέρους 
του κόστους από την επενδυτική εταιρεία KYLLA και από ιδία 
κεφάλαια του Ομίλου Aratos ήδη ξεκίνησε η ανάπτυξή του στην 
περιφέρεια Brabant». Μας λένε ακόμα ότι «παρακολουθείται από 
τα υπουργεία Αμυνας Βελγίου, Γαλλίας, Γερμανίας, Εσθονίας, 
Ολλανδίας και Φινλανδίας, τα οποία ενημερώνονται για την 
πρόοδό του, ενώ παράλληλα εξελίσσονται επαφές και με άλλες 
χώρες». Οπως αντιλαμβάνεστε, η «έννοια» της παρακολούθησης 
θα μπορούσε κάλλιστα να αναφέρεται σε υλικό που στέλνει η 
εταιρία, το οποίο πέφτει σε κάποιο συρτάρι.

Και φτάνουμε στο ζουμί: «Μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό 
από τον καθένα πόσο σημαντική είναι η συγκεκριμένη πλατφόρ-
μα για την Αμυνα και την ασφάλεια της χώρας, την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη βελτίωση συγκεκριμένων τομέων της 
οικονομίας. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για μια καινοτομία με 
υπογραφή ελληνική». Μένει να μάθουμε αν υπάρχουν οι κατάλ-
ληλες «διασυνδέσεις» ώστε να εξασφαλιστεί κάποια «υποστή-
ριξη» από την ελληνική κυβέρνηση για κάτι που θα παραχθεί 
στην Ολλανδία.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του 
ΟΣΕ Κ. Σπηλιόπουλος παραιτήθηκε ξαφ-

νικά «για προσωπικούς του λόγους». Μαζί μ' αυ-
τόν παραιτήθηκε και ο γενικός διευθυντής του 
ΟΣΕ, που είχε τοποθετήσει ο Σπηλιόπουλος. Ο 
ίδιος ο Σπηλιόπουλος δεν έκανε κάποια δήλω-
ση, φρόντισε όμως να διαρρεύσει ότι ωθήθηκε 
σε παραίτηση από τον υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών Κ. Καραμανλή, ο οποίος αρνούταν 
ακόμα και να τον συναντήσει για να συζητήσουν 
ζητήματα του ΟΣΕ. Είχε υποβάλει συνολικά 
δέκα αιτήματα για συνάντηση με την πολιτική 
ηγεσία και δεν είχε πάρει απάντηση. Ο Καρα-
μανλής τον «γείωσε» κανονικά.

Για ποιο λόγο; Προφανώς επειδή ο Σπηλιό-
πουλος δεν ήταν δική του επιλογή αλλά επιλογή 
του Μητσοτάκη. Ο Σπηλιόπουλος ήταν πασόκος 
βουλευτής για κάμποσες θητείες. Ως στέλεχος 
του ΚΙΝΑΛ  έκανε «αντάρτικο» στην υποψηφι-
ότητα Κατσιφάρα για την περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας.  Το ΚΙΝΑΛ τον διέγραψε, όμως, ο 
Σπηλιόπουλος κατάφερε να κόψει ψήφους από 
τον Κατσιφάρα (υποστηριζόταν από ΣΥΡΙΖΑ 
και ΚΙΝΑΛ) στον πρώτο γύρο και να στείλει ένα 
κομμάτι τους στον νεοδημοκράτη Φαρμάκη 
στο δεύτερο γύρο, ο οποίος ήταν και ο τελικός 
νικητής. Οταν η ΝΔ παρουσίασε τον Σπηλιό-

πουλο ως υποψήφιο για τον ΟΣΕ στην αρμόδια 
Επιτροπή της Βουλής, το ΚΙΝΑΛ αποχώρησε κα-
ταγγέλλοντας πολιτική συναλλαγή με αντίτιμο 
την τοποθέτηση του Σπηλιόπουλου στον ΟΣΕ.

Ο Καραμανλής, απαντώντας στο ΚΙΝΑΛ είπε 
ότι «εμείς δίνουμε και τις δύο θέσεις (προέδρου 
και διευθύνοντα συμβούλου ) στον κ. Κώστα 
Σπηλιόπουλο γιατί είμαι πεπεισμένος για την 
αξία και ικανότητά του, αντιθέτως δεν θα το 
έκανα». Μετά, άρχισε να τον ροκανίζει ωθώντας 
τον σε παραίτηση. Γιατί; Γιατί οι Καραμανλήδες, 
που έχουν παραδοσιακά μια… αδυναμία για το 
συγκεκριμένο υπουργείο (από τότε που ονομα-
ζόταν Δημοσίων Εργων), θέλουν να έχουν τον 
απόλυτο έλεγχο κάθε τομέα της υπουργικής 
τους επικράτειας και δε γουστάρουν «φυτευ-
τούς» από άλλες πολιτικές φατρίες. Εστω κι 
αν πρόκειται για τη φατρία του πρωθυπουργού 
και αρχηγού του κόμματος. Οι Καραμανλήδες 
πέταξαν το γάντι στον Μητσοτάκη, εκμεταλλευ-
όμενοι τη δύναμή τους ως φατρία του ιδρυτή 
του κόμματος, που έχει δώσει μέχρι τώρα δύο 
πρωθυπουργούς. Αν θέλει ο Μητσοτάκης ας δι-
ώξει τον τρίτο Κώστα Καραμανλή της φατρίας, 
ρισκάροντας πόλεμο με τους καραμανλικούς 
και την επιρροή τους στη ΝΔ και ευρύτερα στο 
δεξιό ακροατήριο.

Πόλεμος φατριώνΠέθανε ο 
Μάκης Σέρβος

Την περασμένη Τρίτη, 9 
Ιούνη του 2020, πέθανε ο 
Μάκης Σέρβος, στα 67 του 
χρόνια.

Ενας αγωνιστής του κινή-
ματος, με τον οποίο συνερ-
γαστήκαμε σε συλλογικές 
διαδικασίες ενάντια στην 
τρομοϋστερία και για την 
υπεράσπιση των πολιτικών 
κρατούμενων. Συνεργαστή-
καμε, διαφωνήσαμε, συ-
γκρουστήκαμε, όπως συμ-
βαίνει στο κίνημα. Είχαμε 
καιρό να τον δούμε, έστω 
και σε τυχαία συνάντηση, 
γι' αυτό και η είδηση του 
θανάτου του μας ξάφνιασε, 
αφήνοντάς μας αυτή την πι-
κρή γεύση που αισθάνεται 
κανείς όταν φεύγει ένας 
άνθρωπος σε τέτοια ηλικία.

Στους δικούς του ανθρώ-
πους εκφράζουμε τα πιο 
βαθιά μας συλλυπητήρια.

Εκπαιδευτικός με κοροναϊό, 4 σχολεία κλειστά, 
80 εκπαιδευτικοί σε καραντίνα!
Οταν ο μειλίχιος λοιμωξιολόγος-ιερο-

ψάλτης Τσιόδρας, σε ρόλο Πυθίας, 
έλεγε στις 19 Μαΐου ότι τα παιδιά μπορούν 
να επιστρέψουν στα σχολεία, γιατί «με τα 
ως τώρα δεδομένα, τα παιδιά είναι λιγότερο 
πιθανό να μολυνθούν και νοσούν ηπιότερα, 
ενώ ο ρόλος τους στη μετάδοση της νόσου 
φαίνεται να υπάρχει, αλλά ίσως σε περι-
ορισμένο βαθμό. Ακόμα δεν είναι ξεκά-
θαρο», και ότι αυτό ήταν η «καταλληλότερη 
επιλογή βάσει των έως τώρα διαθέσιμων 
δεδομένων», «φωνάζαμε» με συνεχή δημο-
σιεύματα πως αυτό ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, 
αφού σοβαρές μελέτες επιστημόνων από 
τη Γερμανία (μελέτη Κριστιάν Ντρόστεν και 
της ομάδας του στο Ινστιτούτο Ιολογίας του 
Βερολίνου) και επιστημόνων από την Κίνα 
(δημοσιεύτηκε στο Science) κατέδειχναν ότι 
«το ιικό φορτίο στα παιδιά δε διαφέρει ση-
μαντικά από αυτό των ενηλίκων» (μελέτη  
Κριστιάν Ντρόστεν) και ότι «η μετάδοση 
του ιού από τα παιδιά είναι περίπου στο 
1/3 των ενηλίκων» (κινεζική μελέτη). Σε 
αυτό συνηγορούσαν τα στοιχεία και από 

τη Δανία, που ήταν η πρώτη χώρα της Ευ-
ρώπης που ήρε τα περιοριστικά μέτρα και 
προχώρησε σε άνοιγμα των σχολείων, ενώ 
ακολούθησαν και τα αποκαλυπτικά στοιχεία 
από τη Σουηδία, που κατέρριψαν τους ισχυ-
ρισμούς Τσιόδρα.

Επισημαίναμε, επίσης, ότι μας ρίχνουν 
«ξυπόλυτους στ’ αγκάθια», αφού η κυβέρ-
νηση, με συμβουλάτορες τους «ενσωματω-
μένους» λοιμωξιολόγους της επιτροπής, δεν 
είχε (και δεν έχει ακόμη) φροντίσει να κάνει 
μαζικά μοριακά τεστ, ώστε να υπάρχει σα-
φής επιδημιολογική εικόνα του πληθυσμού, 
προτάσσοντας το άνοιγμα της καπιταλιστι-
κής οικονομίας και την πλαστή εικόνα της 
«επιστροφής στην κανονικότητα».

Μετρώντας, λοιπόν, με το σταγονόμετρο 
τη διεξαγωγή τεστ -και πάντα με το απαραί-
τητο σόου- αρνήθηκαν να προβούν σε μαζι-
κό μοριακό έλεγχο σε ένα πολύ σημαντικό 
κομμάτι του πληθυσμού (εκπαιδευτικοί, 
μαθητές, γονείς), το οποίο υποχρέωναν μά-
λιστα να βρίσκεται σε καθημερινό συγχρω-
τισμό, την ίδια στιγμή που μας «γάνωναν την 

κεφαλή» ότι πρέπει να τηρούμε αποστάσεις 
και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 

Φθάσαμε, λοιπόν, σήμερα σε μια λυπηρή 
και άκρως ανησυχητική κατάσταση. Εκπαι-
δευτικός στην Ξάνθη, που δίδασκε σε τρία 
σχολεία, βρέθηκε θετικός στον κοροναϊό. 
Λόγω του γενικότερου μπάχαλου και της 
απραξίας του κράτους, αναγκάστηκε μάλι-
στα να κάνει ο ίδιος, με δικά του μέσα, σε 
ιδιωτικό εργαστήριο το τεστ! Το αποτέλε-
σμα ήταν να κλείσουν 4 σχολεία (10ο, 15ο, 
17ο, 20ό Δημοτικά Σχολεία Ξάνθης) και να 
μπουν σε καραντίνα 80 εκπαιδευτικοί.

Ας αφήσουμε την αγωνία αυτών των αν-
θρώπων, που μπορεί να έχουν στο περιβάλ-
λον τους και ευπαθείς ομάδες ή να ανήκουν 
και οι ίδιοι σε αυτές, και την αγωνία όλης της 
τοπικής κοινωνίας.

Το εκ των υστέρων ενδιαφέρον κυβέρνη-
σης, ΕΟΔΥ, λοιμωξιολόγων κ.λπ. είναι όχι 
μόνο υποκριτικό, αλλά και αποτελεί πρόκλη-
ση. Αλήθεια, πού είναι τώρα ο Τσιόδρας και 
λοιποί με τις διαβεβαιώσεις τους;

Στο απόλυτο σκοτάδι βρίσκο-
νται αυτή τη στιγμή όλοι οι 

πρόσφυγες της χώρας για όλα 
σχεδόν τα θέματα που αγγί-
ζουν την καθημερινότητα ενός 
ανθρώπου. Τα ιατρεία κλείνουν 
στα νησιά, οι κατά τόπους υπη-
ρεσίες ασύλου υπολειτουργούν 
σε βαθμό τραγικό και οι εξώσεις 
από τις προσωρινές κατοικίες 
τους καραδοκούν. Ενα συνολι-
κό μπάχαλο που ενισχύει την 
ανασφάλεια αυτών των ανθρώ-
πων. Ας γίνουμε συγκεκριμένοι 
«πιάνοντας» τα θέματα ένα ένα. 

Κλείσιμο ιατρείων στα νη-
σιά: Ενα νέο χτύπημα «ήρθε» 
σε ό,τι αφορά την πρόσβαση 
των προσφύγων σε ιατρικές υπη-
ρεσίες. Τα ιατρεία που λειτουρ-
γούσαν σε Λέσβο, Σάμο και Χίο 
έκλεισαν, παρά την ενημέρωση 
που είχε λάβει το υπουργείο 

Εσωτερικών σε συνεργασία με 
το Μετανάστευσης και Ασύλου 
αλλά και την καλή πρόθεση των 
εκεί εργαζόμενων γιατρών να τα 
λειτουργήσουν. Και έκλεισαν τη 
στιγμή που παρατηρείται εκ νέ-
ου αύξηση των κρουσμάτων και 
που δεν έχουν βελτιωθεί ούτε 
κατ’ ελάχιστο οι συνθήκες δια-
βίωσης ειδικά στα νησιά. 

Με λίγα λόγια, οι πρόσφυγες 
παραμένουν ανοχύρωτοι μπρο-
στά στον κίνδυνο εμφάνισης 
κρουσμάτων κοροναϊού στις δο-
μές που «φιλοξενούνται» και ανί-
κανοι να αυτοπροστατευθούν. 
Ομως, δεν είναι μόνο το θέμα 
του κοροναϊού. Οι πρόσφυγες 
έρχονται αντιμέτωποι ξανά (γι-
ατί δεν είναι πρωτοφανές φαινό-
μενο) με σοβαρή δυσκολία (για 
να μην πούμε πλήρη αδυναμία) 
άμεσης πρόσβασης σε ουσια-

στική πρωτοβάθμια φροντίδα 
και περίθαλψη.

«Επαναλειτουργία» της Υπη-
ρεσίας Ασύλου: Από τις αρχές 
του Ιούνη είχαμε μια σταδιακή 
επάνοδο στην «κανονικότητα», 
με όλο το φιάσκο που στην 
πραγματικότητα συνοδευό-
ταν. Ταυτόχρονα είχαμε κι ένα 
άνοιγμα των υπηρεσιών για τους 
πολίτες και άρα και των περιφε-
ρειακών γραφείων ασύλου για 
τους πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν 
μείνει στο πλήρες έρεβος με τη 
θέση της χώρας σε lockdown. Αν 
εξαιρέσουμε τα έγγραφα των 
οποίων η ισχύς παρατάθηκε με 
σχετική απόφαση των αρμόδιων 
υπηρεσιών, κατά τ’ άλλα το «με-
νού» περιλαμβάνει συνεντεύ-
ξεις που χάθηκαν και εκκρεμεί 
να επαναπροσδιοριστούν 
(άγνωστο πότε), προθεσμίες 

για οικογενειακές επανενώσεις, 
που «έτρεχαν» και εξέπνευσαν 
εν μέσω πανδημίας, αιτήματα 
που έμειναν μετέωρα και ανα-
πάντητα ακόμα και για απλές 
διοικητικές ενέργειες. Γενικώς… 
μπάχαλο. 

Μετά την αστεία «κανονικότη-
τα», λοιπόν, κι ενώ όλοι περίμε-
ναν να αρχίσουν (έστω μερικώς) 
να ρολάρουν τα πράγματα, έγινε 
ακριβώς το αντίθετο. Τα κατά 
τόπους περιφερειακά γραφεία 
ασύλου υπολειτουργούν ακόμα 
και τώρα, εξυπηρετούν ελά-
χιστους και μόνο κατόπιν ρα-
ντεβού, αρνούνται την είσοδο 
σε δικηγόρους και πρόσφυγες 
χωρίς περαιτέρω ενημέρωση, 
εκδίδουν αποφάσεις χωρίς 
συνεντεύξεις κλπ. κλπ.  Σε όλο 
αυτό, ας σημειώσουμε και τις 

Ερμαια και στην «μετά την πανδημία» εποχή
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Η συνέντευξη Τύπου του Δημήτρη Γιαννα-
κόπουλου, με την οποία ανακοίνωσε την 

αποχώρησή του από την πράσινη ΚΑΕ και πι-
θανόν και από την προεδρία του Ερασιτέχνη 
Παναθηναϊκού, είναι το θέμα που κυριαρχεί 
στην αθλητική επικαιρότητα. Η εντύπωση 
που σχημάτισε η στήλη διαβάζοντας τη συ-
νέντευξη είναι ότι οι λόγοι που τον ώθησαν 
στην αποχώρηση είναι επιχειρηματικοί και 
όχι αθλητικοί. Από αυτή τη διαπίστωση βγαί-
νουν δυο συμπεράσματα. Πρώτον, επιβεβαι-
ώνεται ο κανόνας ότι ο βασικός λόγος που οι 
καπιταλιστές ασχολούνται και «επενδύουν» 
σε μια αθλητική ομάδα είναι η προώθηση 
των επιχειρηματικών τους συμφερόντων. 
Δεύτερον, αν το επόμενο χρονικό διάστη-
μα υπάρξουν εξελίξεις στις πολιτικές-επιχει-
ρηματικές πτυχές της υπόθεσης που να τον 
ικανοποιούν, δε θα πρέπει να αποκλείσουμε 
το ενδεχόμενο ο Γιαννακόπουλος να διαφο-
ροποιήσει την απόφασή του και να παραμεί-
νει τόσο στην προεδρία του Ερασιτέχνη όσο 
και στην ΚΑΕ μέσω των εκπροσώπων του. 

Το βασικό σχόλιο για τη συνέντευξη του 
Γιαννακόπουλου είναι η έντονα πολιτική 
και επιχειρηματική της διάσταση, αφού ο 
λόγος που τον ώθησε στην αποχώρηση εί-
ναι η αθέτηση των συμφωνηθέντων από το 
δήμαρχο Αθήνας για το θέμα της «Διπλής 
Ανάπλασης» και όπως θα δούμε στη συνέ-
χεια ο στόχος του είναι να πιέσει πολιτικά 
την κυβέρνηση για να προωθήσει τις επιχει-
ρηματικές του επιδιώξεις. Ξεκινώντας από 
το οικονομικό μέρος της συνέντευξης, το 
πρώτο σημείο που πρέπει να σταθούμε είναι 
τα στοιχεία για το κόστος που είχε η εμπλο-
κή της οικογένειας με την πράσινη ΚΑΕ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, 
στην πρώτη περίοδο (1987-2012) το κόστος 
ήταν 372.800.000 ευρώ (το κουμάντο της 
ομάδας είχαν ο Θανάσης και ο Παύλος Γιαν-
νακόπουλος) και την περίοδο 2013-2020 το 
κόστος ήταν 63.000.000 ευρώ (το κουμάντο 
πέρασε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο). 

Η στήλη δεν έχει ούτε τα δεδομένα ούτε 
κάποιο λόγο για να αμφισβητήσει τον απολο-
γισμό του. Με μια πρώτη μάτια προκύπτει ότι 
την περίοδο Παύλου- Θανάση (25 χρόνια) ο 
μέσος όρος του κόστους της ομάδας ετη-
σίως ήταν 14.912.000, ενώ την περίοδο του 
Δημήτρη (8 χρόνια) έχει πέσει περίπου στο 
μισό, στα 7.875.000 ευρώ. Αν και κάθε επο-
χή έχει τα δικά της οικονομικά δεδομένα, 
η σύγκριση των δυο περιόδων είναι σαφώς 
σε βάρος του Δημήτρη και απεικονίζει με 
χαρακτηριστικό τρόπο τη διαδικασία δια-
φοροποίησης της σχέσης της οικογένειας 
με την ομάδα. Θανάσης και Παύλος είχαν 
επανειλημμένως τονίσει ότι ο Παναθηναϊκός 
ήταν το πάθος τους και το πλήρωναν αδρά, 
σε αντίθεση με τον Δημήτρη που αποφάσισε 
να θέσει σε μια πιο «ρεαλιστική» επιχειρημα-
τική βάση τη σχέση του με την ομάδα. 

Το δεύτερο σημείο που πρέπει να σχολιά-
σουμε είναι η εμπλοκή του με τον Ερασιτέ-
χνη Παναθηναϊκό, Από τα οικονομικά στοι-
χεία που έδωσε, η εμπλοκή της οικογένειας 
με τα «ερασιτεχνικά» τμήματα κόστισε πε-
ρίπου 15.000.000 ευρώ και πλέον ο Ερασι-
τέχνης είναι απαλλαγμένος από τα χρέη (τα 
3.600.000 ευρώ έχουν μειωθεί σε 550.000 
ευρώ, τα οποία έχουν ρυθμιστεί). Οπως θα 
δούμε στη συνέχεια, η απόφαση του Δη-
μήτρη Γιαννακόπουλου να αναλάβει την 
προεδρία του Ερασιτέχνη είχε καθαρά επι-
χειρηματικά κίνητρα, αφού με την ιδιότητα 
του προέδρου αποκτούσε σημαντικό ρόλο 
στις εξελίξεις, ιδιαίτερα όσον αφορά το «γη-
πεδικό» και το ιδιοκτησιακό καθεστώς της 
πράσινης ΠΑΕ, ενώ ταυτόχρονα εξασφάλιζε 
την αποδοχή και τη στήριξη της πλειοψηφί-
ας των οπαδών και των φίλων της ομάδας (η 

κόντρα με μια μερίδα της Θύρας 13 προέ-
κυψε αργότερα και αφορά περισσότερο μια 
προσωπική βεντέτα και λιγότερο αμφισβήτη-
ση για τους χειρισμούς του στη διοίκηση της 
ΚΑΕ). Οπως κάθε καπιταλιστής που σέβεται 
τον εαυτό του, ο Γιαννακόπουλος προσπά-
θησε και θα προσπαθήσει περισσότερο στο 
άμεσο μέλλον να χρησιμοποιήσει τον κόσμο 
του Παναθηναϊκού σαν μοχλό πίεσης προς 
την κυβέρνηση και τον Δήμο Αθηναίων για 
να προωθήσει τα επιχειρηματικά του σχέδια. 
Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που τον έκανε 
να επωμισθεί το οικονομικό κόστος του ρό-
λου του «σωτήρα» του Ερασιτέχνη και όχι η 
αγάπη του για την ομάδα. 

Το τρίτο σημείο που αξίζει να σχολιά-
σουμε είναι η απαξίωση των «επιφανών» 
και οικονομικά δυνατών Παναθηναϊκών. Ο 
ισχυρός άντρας της πράσινης ΚΑΕ αναφέρ-
θηκε στην πρόταση του PAO Alive για έναν 
Παναθηναϊκό ενιαίο και αυτοχρηματοδο-
τούμενο, με τη συμμετοχή του κόσμου της 
ομάδας και όλων των οικονομικά δυνατών 
Παναθηναϊκών και για τη δημιουργία στον 
ίδιο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων για 
όλα τα αγωνιστικά τμήματα του συλλόγου 
(αρχικά είχε διερευνήσει τη δυνατότητα να 
αξιοποιηθεί ο χώρος του ΟΑΚΑ και στη συ-
νέχεια συμφώνησε για τον Βοτανικό). Τα μέ-
χρι στιγμής αποτελέσματα της προσπάθειας 
είναι απογοητευτικά, αφού το εγχείρημα, αν 
και αγκαλιάστηκε από τους απλούς φίλους 
της ομάδας, άφησε αδιάφορη τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των πράσινων με οικονομικές 
δυνατότητες. Αλλωστε, δεν είχαν κανένα λό-
γο να βάλουν φράγκα για να γίνει μάγκας ο 
Γιαννακόπουλος.

Το τέταρτο σημείο είναι οι εξελίξεις σχετι-
κά με τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στην 
Euroleague. Η οριστική απόφαση θα παρθεί 
αφού εξεταστούν τα οικονομικά δεδομένα 
και γνώμονας θα είναι αν θα υπάρξουν δε-
σμεύσεις από την πλευρά της Λίγκας για συ-
γκεκριμένου ύψους έσοδα. Με τα σημερινά 
δεδομένα, ο Γιαννακόπουλος και οι συνεργά-
τες του που θα «τρέξουν» την ομάδα το επό-
μενο διάστημα δείχνουν ότι έχουν επιλέξει 
τη διοργάνωση της ΦΙΜΠΑ. Εκτός από την 
αντιπαλότητα και την αντιπάθεια που τρέφει 
ο Γιαννακόπουλος για τον Τζόρντι Μπερτο-
μέου, κατά την ταπεινή γνώμη της στήλης 
ο βασικός παράγοντας που τους ωθεί στη 
συγκεκριμένη απόφαση είναι το γεγονός ότι 
οι πράσινοι στη συγκεκριμένη διοργάνωση, 
ακόμα και με το μειωμένο μπάτζετ, θα είναι 
το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του 
τίτλου. Δε χρειάζεται να επιχειρηματολο-
γήσουμε για να πείσουμε πόσο σημαντικό 
είναι για την επόμενη μέρα του μπασκετικού 
Παναθηναϊκού, να πανηγυρίσουν οι οπαδοί 
του έναν ευρωπαϊκό τίτλο. 

Το πιο σημαντικό σημείο της συνέντευξης, 
όμως, είναι το πολιτικό-επιχειρηματικό της 
μέρος, που αφορά τη Διπλή Ανάπλαση. Είναι 
γνωστό ότι η μεγάλη «καψούρα» της οικογέ-
νειας είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, 
όμως η διαφορά στο μπάτζετ ανάμεσα σε 
μια ποδοσφαιρική και μια μπασκετική ομά-
δα είναι τεράστια και όπως όλα δείχνουν, με 
βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, ο 
Γιαννακόπουλος δεν μπορεί να αναλάβει 
μόνος του την ΠΑΕ. Προσπάθησε να εκμε-
ταλλευτεί τη δύσκολη θέση στην οποία βρί-
σκεται ο Αλαφούζος και την απέχθεια που 
τρέφει γι' αυτόν η συντριπτική πλειοψηφία 
των πράσινων οπαδών, εξαιτίας της κατά-
στασης που επικρατεί στο ποδοσφαιρικό 
τμήμα, προκειμένου να μπει στη διοίκηση 
της πράσινης ΠΑΕ. Πρότεινε στον Αλαφού-
ζο συνεργασία σε όλους τους τομείς και να 
αναλάβουν 50-50 ΚΑΕ, ΠΑΕ και γήπεδο. 

Οπως όλα δείχνουν, ο Αλαφούζος άντεξε 
στην πίεση, δεν τσίμπησε και σκοπεύει μετά 
την κυβερνητική αλλαγή και τις καλύτερες 
σχέσεις που έχει με τη ΝΔ, σε σχέση με το 
ΣΥΡΙΖΑ, να παζαρέψει μόνος του με την 
κυβέρνηση το θέμα του γηπέδου στον Βο-
τανικό. 

Το προηγούμενο διάστημα, Ερασιτέχνης 
Παναθηναϊκός και Δήμος Αθηναίων είχαν 
ξεκινήσει συζητήσεις για να προχωρήσουν 
από κοινού το θέμα της Διπλής Ανάπλασης, 
με την προϋπόθεση ότι στον Βοτανικό, εκτός 
από το γήπεδο ποδοσφαίρου, θα υπήρχε γή-
πεδο μπάσκετ, εγκαταστάσεις για τα ερασι-
τεχνικά τμήματα και εμπορικές χρήσεις. Από 
όσα ισχυρίστηκε ο Γιαννακόπουλος, ο Μπα-
κογιάννης προσπαθεί να αλλάξει την καταρ-
χήν συμφωνία (προφανώς γιατί συζητάει και 
με τον Αλαφούζο για μια λύση καλύτερη από 
αυτή που θέλει ο Γιαννακόπουλος). Για να 
προλάβει αυτή την εξέλιξη, ο Γιαννακόπου-
λος επιχειρεί μια «ηρωική» απεμπλοκή από 
τον Παναθηναϊκό, παρουσιάζοντας τον εαυ-
τό του σαν το ρομαντικό οπαδό της ομάδας, 
που για το καλό της τα έβαλε με όλους και με 
όλα. Στόχος του είναι να ενεργοποιήσει τα 
αντανακλαστικά των οπαδών του Παναθη-
ναϊκού και να δημιουργήσει πολιτικό ζήτημα, 
ώστε να πιέσει Δήμο και κυβέρνηση για υιο-
θέτηση των επιχειρηματικών στόχων. Εθεσε 
ένα χρονικό όριο για να γίνουν οι διαβουλεύ-
σεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές, 
τονίζοντας ταυτόχρονα ότι όποιος Παναθη-
ναϊκός συμφωνήσει με τη θέση της κυβέρ-
νησης για ανέγερση μόνο ποδοσφαιρικού 
γηπέδου θα έχει προδώσει την ιστορία του 
Παναθηναϊκού και κατά συνέπεια θα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί από τους πράσινους οπα-
δούς σαν «προδότης» και «ξεπουλημένος».

Ο Γιαννακόπουλος ποντάρει στο ότι, σε 
μια χρονική περίοδο που η κυβέρνηση έχει 
να διαχειριστεί τα απόνερα της επιχειρημα-
τικής κόντρας Μαρινάκη-Μελισσανίδη και 
την επιθετική τακτική που έχει υιοθετήσει 
ο Μαρινάκης εναντίον της (με αφορμή την 
υπόθεση Oil One, ο Μαρινάκης την έχει πέ-
σει ανοιχτά στον Χατζιδάκη και τον πιέζει 
να «κλείσει» την εταιρία του Μελισσανίδη), 
δε θα ήθελε να ανοίξει και ένα νέο μέτωπο 
με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, για να 
ικανοποιήσει τον Αλαφούζο.

Κος Πάπιας 
papias@eksegersi.gr 
ΥΓ1. Αν βρεθεί λύση που να ικανοποιεί τον 

Γιαννακόπουλο στο «γηπεδικό», θα πρέπει να 
θεωρήσουμε σίγουρο ότι θα συνεχίσει να 
έχει το κουμάντο στην πράσινη ΚΑΕ, άμε-
σα ή έμμεσα. Δεν είναι και πολύ εύκολα να 
βρεθεί επιχειρηματίας που θα αποφασίσει 
να δώσει 25.000.000 ευρώ για να αγορά-
σει μια ομάδα που δεν είναι κερδοφόρα και 
απαιτεί να βάζει 10.000.000 ευρώ το χρόνο 
από την τσέπη του για να την τρέχει.

ΥΓ2. Το ντου μιας μερίδας των οργανωμέ-
νων οπαδών στο σπίτι του Γιαννακόπουλου 
έγινε είδηση ακόμα και στα διεθνή ΜΜΕ. 
Πέρα από τη διαχρονική κόντρα μεταξύ των 
δυο πλευρών, που έχει γίνει «προσωπική» και 
δεν αφορά τα τεκταινόμενα στην ομάδα, 
από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι το ντου ήταν 
μια άμεση απάντηση στη «φιλική επίσκεψη» 
του Γιαννακόπουλου και των μπράβων του 
στο μαγαζί ενός ηγετικού στελέχους της Θύ-
ρας 13. Από τη στιγμή που η κόντρα ανάμεσα 
στις δυο πλευρές δεν αφορά τον Παναθηνα-
ϊκό, αλλά γίνεται με φόντο τον Παναθηναϊ-
κό, το μοναδικό σχόλιο της στήλης είναι ένα 
παλιό σύνθημα της Θύρας 13 (ο τίτλος του 
άρθρου). Για να μαθαίνουν οι νεότεροι και 
να θυμόμαστε οι παλαιοί.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Ετσι όπως μας θέλετε εσείς, δε θα γίνουμε ποτέ εμείς

Ισραήλ στη Γάζα, το καλοκαίρι 
του 2014, ο Σάλαχ ήταν αυτός 
που -ως εκπρόσωπος του συνό-
λου των οργανώσεων της Αντί-
στασης- χαιρέτισε το λαό της 
Γάζας που δεμένος σαν το νύχι 
με το κρέας με την Αντίσταση 
πέτυχε μια τεράστια νίκη και 
δε λύγισε μπροστά στην ισρα-
ηλινή βαρβαρότητα, τους χιλι-
άδες νεκρούς και τραυματίες. 
Η επιλογή του Σάλαχ δεν ήταν 
τυχαία, αλλά αντανακλούσε 
το σημαίνοντα ρόλο της ΠΙΤ 
στην αναχαίτιση του ισραη-
λινού εισβολέα αλλά και την 
αυξανόμενη επιρροή της στον 
παλαιστινιακό λαό.

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική 
Τζιχάντ, στην ηγεσία της οποί-
ας ο Σάλαχ βρισκόταν μέχρι 
το 2018 (αποχώρησε για σοβα-
ρούς λόγους υγείας), αποτελεί 
μαζί με τη Χαμάς την αιχμή 
του δόρατος της Αντίστασης. 
Γεννημένη τη δεκαετία του ‘80, 
η ΠΙΤ είναι τέκνο της αντίστα-
σης στην πολιτική των συνεχών 
συμβιβασμών της Φατάχ αλλά 
και της επιρροής της ιρανικής 
επανάστασης στις αραβικές 
μάζες. Η μετατροπή της Φα-
τάχ σε «σκιώδη εξουσία» στο 
πλάι της ισραηλινής κατοχής, 
με τη δημιουργία της Παλαιστι-
νιακής Αρχής μετά τις συμφω-
νίες του Οσλο (που οδήγησαν 
στην άγρια καταστολή κάθε 
πράξης αντίστασης), οδήγησε 
πολλούς Παλαιστίνιους που 
ήθελαν να συνεχίσουν τον αγώ-

να να ενταχθούν στις αντιστα-
σιακές ομάδες, πρώτα απ’ όλα 
στη Χαμάς και δευτερευόντως 
στην Τζιχάντ. Το κίνημα του 
Πολιτικού Ισλάμ στην Παλαι-
στίνη γνώρισε εκρηκτική ανά-
πτυξη στη διάρκεια της πρώτης 
Ιντιφάντα, γιατί εμφανίστηκε 
ως το νέο πολιτικό κίνημα της 
Παλαιστίνης, οι ηγέτες του 
οποίου δεν είχαν καμιά συμ-
μετοχή στην PLO.

Η ΠΙΤ παρουσιάζεται σαν 
«η πλέον φανατική ισλαμιστι-
κή οργάνωση». Σε θρησκευ-
τικό επίπεδο, όμως, η Χαμάς 
είναι πιο «σκληροπυρηνική». 
Οι σιωνιστές και τα τσιράκια 
τους βαφτίζουν θρησκευτικό 
φανατισμό τις «σκληρές» πο-
λιτικές θέσεις της οργάνωσης. 
Οντως, η ΠΙΤ δεν αποδέχεται 
ούτε την πολύχρονη ανακωχή 
που πρότεινε παλαιότερα η Χα-
μάς. Ομως, αυτό είναι πολιτική 
θέση που δεν έχει καμιά σχέ-
ση με θρησκευτικό φανατισμό. 
Απορρέει από το γεγονός ότι 
μέχρι σήμερα καμία ανακωχή, 
καμία ειρηνευτική διαδικασία 
δεν έχει προωθήσει ούτε στο 
ελάχιστο τον εθνικοαπελευθε-
ρωτικό αγώνα. Ο λόγος της ΠΙΤ 
είναι κυρίως πολιτικός. Οι θρη-
σκευτικές ιδεολογικές αρχές 
της (με τις οποίες δεν έχουμε, 
φυσικά, καμία σχέση) δε θα 
μπορούσαν να γίνουν άλλοθι 
για να γυρίσουμε την πλάτη 
μας σ’ αυτούς που αγωνίζονται 
δίνοντας το αίμα τους για την 
ελευθερία της Παλαιστίνης.
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Πέθανε ο Ραμαντάν Σάλαχ

σημαντικότατες ελλείψεις που 
εξακολουθούν να υπάρχουν σε 
προσωπικό, με τον «πόλεμο» 
που έχει ανοίξει το υπουργείο με 
τους εργαζόμενους να μαίνεται 
ακόμα. Τα όποια πρόσθετα δικά 
μας σχόλια περιττεύουν.

Νέο κύμα αφίξεων στην 
ενδοχώρα και πρόσφυγες 
στο χείλος της αστεγίας: Την 
προηγούμενη βδομάδα σχο-
λιάσαμε σε αδρές γραμμές το 
μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει 
με τις εξώσεις των προσφύγων 
από τα «σπίτια» τους. Την ώρα 
που οι νέοι διοικητές πιάνουν 
δουλειά στα καμπ της χώρας, 
το πρώτο μεγάλο κύμα αποχώ-
ρησης από προσφυγικές εστίες 
έρχεται να κάνει τα πράγματα 
ασφυκτικά. Πού θα πάνε όλοι 
αυτοί οι άνθρωποι; Πώς θα επι-
βιώσουν; Πώς θα συνεννοηθούν; 
Πώς θα μετακινηθούν; Πού θα 
εργαστούν; Πού θα στείλουν 
σχολείο τα παιδιά τους; Πώς θα 
νοικιάσουν σπίτι και θα το συ-
ντηρήσουν; 

Οι προβληματισμοί μπορεί 
να φαίνονται απλοί, αλλά είναι 
πάρα πολύ ουσιαστικοί. Και δε 
φαίνεται να μπορούν να ξεπερα-
στούν έτσι απλά, όπως θα ήθε-
λαν πολλοί. Αυτό που στην ουσία 
συμβαίνει, είναι να έρχονται οι 
πρόσφυγες αντιμέτωποι και με 
το ενδεχόμενο της αστεγίας. Αν 

είναι ενδεχόμενο και όχι οριακά 
βεβαιότητα. Προς το παρόν, το 
πράγμα έχει μείνει στα σκαριά. 
Το πρώτο μεγάλο κομμάτι προ-
σφυγικού πληθυσμού έπρεπε 
να βγει από τις εστίες του στις 
αρχές του τρέχοντος μήνα. Είναι 
όμως θέμα χρόνου να τεθεί σε 
εφαρμογή ακόμα και βίαια με-
τακίνησή του, με τις κατασταλ-
τικές δυνάμεις ν’ αναλαμβάνουν 
δράση, προς υλοποίηση των βλέ-
ψεων της ελληνικής κυβέρνησης 
για την «αποσυμφόρηση» των 
δομών, όπως την εννοεί αυτή.

Την ίδια στιγμή, στη Μαλακά-
σα, που την ώρα που γράφονται 
αυτές οι γραμμές λειτουργούν 
δύο δομές «φιλοξενίας» με πά-
νω από 1.500 πρόσφυγες η καθε-
μία, ήρθε νέο κύμα προσφύγων 
από τα νησιά. Την Τρίτη, βρέθη-
καν έξω από τις πύλες εισόδου 
του ενός από τα δύο καμπ πε-
ρίπου 100 άτομα αναζητώντας 
στέγη, με το διοικητή να κλείνει 
τις πόρτες για να μην εισέλθουν!

Η κατάσταση έχει φτάσει στο 
μη περαιτέρω. Με μια ελληνική 
κυβέρνηση που το μόνο που τη 
νοιάζει είναι να κάνει σωστά το 
μαντρόσκυλο της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, οι πρόσφυγες έχουν 
βρεθεί πάλι να πληρώνουν τα 
σπασμένα. Είτε έχουμε πανδη-
μία είτε όχι, παραμένουν από τα 
πιο βαθιά χτυπημένα στρώματα 
της κοινωνίας.

Ερμαια και στην «μετά την 
πανδημία» εποχή
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> «Στο μικροσκόπιο της Πο-
λιτείας ο τριπλασιασμός των 
νέων κρουσμάτων» - www.
news247.gr, 11/06/2020. Εγκυ-
ρη, επιδοτούμενη δημοσιο-
γραφία…

> Ελεύθερος να συνεχίσει το… 
κοινωνικό του έργο ο ένας από 
τους μπάτσους-υπαιτίους της 
δολοφονίας του Τ. Φλόιντ.

> Καπούτ η έρευνα για τη δο-
λοφονία από μπάτσο του Μά-
νουελ Ελλις φέτος τον Μάρτη. 
Πάλι στις ΗΠΑ.

> Ο εκπαιδευτικός με κορωνο-
ϊό στην Ξάνθη έκανε το τεστ με 
ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ. Ενδιαφέ-
ρον παχύδερμου από το… μι-
κροσκόπιο της πολιτείας.

> Οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, μονί-
μως αναρμόδιοι.

> Και ο καθ’ ύλην αρμόδιος 
να δηλώνει «Τέρμα ο κορωνο-
ϊός»…

> Ποιος κορωνοϊός; «Πρόβα 
επεισοδίου νοτίως της Κρήτης 
– την επομένη της ελληνοϊταλι-
κής ΑΟΖ» - «ΤΑ ΝΕΑ», πρωτο-
σέλιδο, 11/06/2020. Η πατρίς 
εν κινδύνω.

> Η «οικονομική ενίσχυση» των 
ΜΜΕ σταθερός διαμορφωτής 
ειδήσεων…

> Ιδια μέρα, ίδιο μέσο: «Ετοιμη 
για επιπλέον μέτρα η κυβέρνη-
ση».

> Τα πάρτυ που «δεν έγιναν», 
τα πάρτυ που θα γίνουν…

> Στα παπάρτια τους η δημό-
σια υγεία.

> Οι γόνοι των αστών και των 
κολαούζων τους απολαμβά-
νουν πλήρους ασυλίας.

> Μας προέκυψε και δεύτερος 
καθηγητής-κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος. O οποίος ταυτίζει 
την πιθανή αύξηση κρουσμά-
των κορωνοϊού με τη χαλάρω-
ση των μέτρων. Η ανυπαρξία 
τεστ δεν τον προβληματίζει. 
Και φανερώνοντας παντελή 
άγνοια χαρακτηρίζει υπερβο-
λικό το κλείσιμο σχολείων στην 
Ξάνθη.

> Προκλητικός.

> Και αντιφατικός: αύξηση 
κρουσμάτων λόγω χαλάρωσης 
μέτρων αλλά όχι μέτρα λόγω 
κρουσμάτων.

> Ο Θεοδωρικάκος δε βλέπει 
εκλογές αλλά διακρίνει το θε-
τικό κλίμα για την κυβέρνηση.

> Και ξανά εκλογοδημοσκο-
πήσεις.

> Και το φθινόπωρο ως γνω-
στόν διαρκεί μέχρι και τον 
Νοέμβρη.

> Ποιο θα ‘ναι το… επίδικο για 
εκλογές;

> Σίγουρα όχι η οικονομική πο-
λιτική της κυβέρνησης.

> Εθνικά θέματα;

> Σε τι θα διαγωνιστούν οι… 
εραστές της εξουσίας;

> Με δεδομένη τη συναίνεση 
κυβέρνησης-αντιπολίτευσης.

> Κατά τα άλλα, «4 σενάρια 
που οδηγούν σε πρόωρες 
εκλογές» - www.tanea.gr, 
10/06/2020.

> Οπως και να ‘χει δεν τίθεται 
ζήτημα… μέτρησης του εργατι-
κού κινήματος (που έχει πιάσει 
πάτο).

> Τα «ήρεμα νερά» Μητσοτά-
κη.

> Περισσότερο για «κοινωνική 
ειρήνη» μοιάζουν.

> Η συντηρητική στροφή της 
κυβέρνησης κατά Φώφην.

> Λες και μέχρι στιγμής είχε 
κάποια φιλολαϊκή, προοδευτι-
κή πολιτική.

> Ιδού και ολίγη… πρόοδος: 
«Μίχαλος – Ανάσα για τις επι-
χειρήσεις η επιδότηση των 
ασφαλιστικών εισφορών των 
εργαζομένων».

> Κι άλλη πρόοδος: Εξακολου-
θεί να περικόπτεται κατά 30% 
η σύνταξη των εργαζόμενων 
συνταξιούχων.

> Λες και εργάζονται από… 
βίτσιο.

> Κλείνει 1.200 μικρά καταστή-
ματά της η Zara.

> Αλλά ανοίγει άλλα 450.

> Ανεργοι εργαζόμενοι με τη 
σέσουλα.

> «Το λοκντάουν έφερε περι-
κοπές και απολύσεις» - δηλαδή 
οι καπιταλιστές δεν είχαν κατά 
νουν κάτι τέτοιο.

> Δούλεμα…

> «Δυστυχώς οι προβλέψεις 
δείχνουν πως η ανεργία στην 
Ελλάδα θα αυξηθεί και το 
μέσο εισόδημα θα μειωθεί» 
- www.tanea.gr, 02/06/2020. 
Κομίζουν γλαύκαν εις Αθήνας.

> Από το ίδιο μέσο, ίδια μέρα: 
«Εξόντωση: μισθωτοί και συ-
νταξιούχοι πληρώνουν βαρύ 
τίμημα φόρων» (φωτό που 
συνοδεύει το κείμενο γράφει 

«Σώστε τη μεσαία τάξη»…).

> Σουρεαλισμός.

> Η φίλη και σύμμαχος Αμερι-
κή (www.tanea.gr, 11/06/2020): 
«Το λάθος των ΗΠΑ που έφερε 
χιλιάδες νεκρούς… πρόβλεψη 
για 200.000 θύματα μέχρι τον 
Σεπτέμβριο… η απόφαση των 
ΗΠΑ που έφερε μεγάλη έξαρ-
ση του κορωνοϊού».

> Λάθος και όχι προμελετημέ-
νο έγκλημα.

> «Λανθασμένοι χειρισμοί» και 
στη Λομβαρδία…

> «Ρίσκο αποτελεί το άνοιγμα 
του τουρισμού χωρίς τεστ και 
καραντίνα, επισημαίνουν στην 
ΕφΣυν οι επιδημιολόγοι της 
επιτροπής εμπειρογνωμόνων 
του υπουργείου Υγείας.» - Εφ-
Συν, 11/06/2020. Ρίσκο, κίνδυ-
νος αλλά όχι έγκλημα.

> Συναίνεση.

> Περιοδεία Τσίπρα στη Σαλο-
νίκη. Ακουσε αρκετούς επιχει-
ρηματίες και άκουσε τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν.

> Ευήκοον ους στις κολόνες 
του έθνους…

> Και, ως άλλος ΓΑΠ, αναφω-
νεί: Πού είναι τα λεφτά;

> Ψήφισε το νομοσχέδιο Κε-
ραμέως ο κυβερνητικός λόχος.

> Απαντες-άπασες ένοχοι.

> Αριστερός αστός κατά την 
ΕφΣυν ο Ζουρ(λ)άρις.

> Στο πρόσωπό του η ΣΥΝ-ΕΡ-
ΓΑΣΙΑ των τάξεων.

> ΕφΣυν, 10/06/2020: «Συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας… στην 
πύλη της ζώνης Περάματος». 
Εργάτες; Οχι! Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βι-
ομηχανίας. Οι… κολόνες που 
λέγαμε.

> Αγκάμπεν-Ζίζεκ, βίοι παράλ-
ληλοι.

> Διαφήμιση «αγαθοεργιών» 
της MYTILINEOS και της ΛΙ-
ΝΤΛ Ελλάς από την ΕφΣυν.

> Τα… εργοδοτικά συμφέρο-
ντα μπροστά…

> Επαρκέστατη η αστυνομική 
δύναμη έξω από τα γραφεία 
της υπηρεσίας ασύλου.

> 750.000 δολάρια η εγγύηση 
του ενός μπάτσου στη δολο-
φονία Φλόιντ. Πού τα βρήκε;

> Η πρόκληση: Ο δικηγόρος 
του απευθύνθηκε στο… ευρύ 
κοινό.

> 16 μέρες οι διαδηλώσεις για 

τον Φλόιντ.

> Ποτάμι οργής.

> Η επανεκκίνηση της κα-
πιταλιστικής οικονομίας με 
412.000 θανάτους λόγω κο-
ρωνοϊού.

> «Ο αδερφός μου δεν έπρεπε 
να πεθάνει για 20 δολάρια».

> Τόσο και λιγότερο αποτιμά-
ται η ζωή των φτωχών μαύρων 
στις ΗΠΑ.

> Φιλόνιζ Φλόιντ.

> Οσο για τα θέρετρα του 
Τραμπ στη Σκωτία;! Εκατομ-
μύρια… στερλίνες ενίσχυση.

> Στη Σκωτία θέρετρα, στις 
ΗΠΑ φέρετρα.

> Κυριολεκτικά.

> Η δήλωση-πρόκληση Τζόν-
σον για τις ΗΠΑ.

> Αυτό που τρώει τους συριζαί-
ους είναι ότι τα 20 μύρια μοι-
ράστηκαν σε φιλοκυβερνητικά 
ΜΜΕ, υπαρκτά και μη, και όχι 
στα φιλοσυριζαίικα…

> Και καημός μεγάλος…

> Τσίπρας: Οι επιχειρήσεις 
έπρεπε να είχαν στηριχθεί 
νωρίτερα για να αποφευχθεί η 
έκρηξη της ανεργίας.

> «Η τάση αθέτησης των μέ-
τρων κατά του κορωνοϊού 
οφείλεται όντως σε κοινωνικό 
εφησυχασμό», όπως η δήλωση 
για το τέρμα του κορωνοϊού. 
Αυτό «ξέχασε» να αναφέρει 
η «Καθημερινή» στο κύριο άρ-
θρο της, 10/06/2020.

> Και ο Παπαχελάς στην «Κα-
θημερινή»: «Η άλλη Αμερική 
ελπίζει». Για τη… σιωπηλή μει-
οψηφία μιλάει.

> Μεγάλος περίπατος = σκέτες 
κυκλοφοριακές απαγορεύσεις.

> Ανέξοδα…

> Πολύ κακό για το τίποτα.

> ΔΕΘ.

> Αλλά ΔΕΘα πάμε.

> Δωράκι, ένας χρόνος επιπλέ-
ον παραμονής στο αξίωμα, για 
τους πρυτάνεις.

> Λεφτόδεντρα υπάρχουν…

> 500.000 νέοι άνεργοι στη 
Γαλλία το πρώτο τρίμηνο του 
2020.

> ΚΑΙ στο Πεκίνο κορωνοϊός.

> Να δούμε πώς θα τα μπαλώ-
σουν οι αρχές…

Βασίλης

Εργατικά ατυχήματα και σφαίρες στο ψαχνό – τον πόλεμο τον ζούμε κάθε μέρα κι εδώ

«Τις καλύτερες εναλλακτικές λύσεις του, τις δημιουργεί ο ίδιος ο καπιταλισμός» - 
Κρ. Ράιερμαν, SPIEGEL, Οικονομία, 05/06/2020. Ανησυχίες…

  Dixi et salvavi animam meam

u Αν σας βάζαμε κουίζ να βρείτε σε ποια εφημερίδα δημοσι-
εύτηκε το θέμα της φωτογραφίας, θα ψάχνατε μεταξύ ΕφΣυν 
και Αυγής. Κι όμως, δημοσιεύτηκε στα «Νέα» του Μαρινάκη. 
Ολοσέλιδο στο φύλλο της 4ης του Ιούνη. Στο αφιέρωμα, μά-
λιστα, είχε την τιμητική του και ο συριζαίος δήμαρχος Δραπε-
τσώνας, που αμφιβάλλουμε αν ξαναφιλοξενήθηκαν δηλώσεις 
του στη συγκεκριμένη φυλλάδα. Να μην το κουράζουμε. Δεν 
έχει τίποτα με τον Χατζηδάκη ο Μαρινάκης. Με τον Μελισ-
σανίδη έχει. Τον βρήκε «ανοιχτό» στη βρόμικη υπόθεση της 
εταιρίας Oil One, που εδώ και χρόνια βρομίζει το Σαρωνικό 
και έχει κάνει αβίωτη τη ζωή των κατοίκων Δραπετσώνας και 
Κερατσινίου, που εισπνέουν τη μπόχα, και «άνοιξε» το θέμα. Κι 
επειδή ο Χατζηδάκης έβαλε τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ να καλύ-
ψουν τη βρομιά, όπως θα έκανε για κάθε άλλη καπιταλιστική 
επιχείρηση, τα σκάγια του Μαρινάκη πήραν αυτόν.

u It's show time. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τ' αδέρφια 
του και μισή ντουζίνα μπράβους (bodyguards τους λένε στο 
Αμέρικα) και κατέβηκε να κάνει σόου σε διαδήλωση διαμαρτυ-
ρίας στο Μιλγουόκι για το φόνο του Τζορτζ Φλόιντ. Μοίρασαν 
νερά στους διαδηλωτές, πήραν και τη ντουντούκα και είπαν 
δυο λόγια. Δηλαδή δεν είναι αντιρατσιστής ο Αντετοκούνμπο; 
Δεν μπορεί να μην είναι. Είναι αφρικανικής καταγωγής και 
σίγουρα βίωσε το ρατσισμό στην Ελλάδα, αν και σίγουρα όχι 
στο βαθμό που υπάρχει στις ΗΠΑ. Ομως, τα όποια αντιρα-
τσιστικά αισθήματα υποτάσσονται στις απαιτήσεις του brand 
«Greek Freak». Σιωπηλός τις πρώτες μέρες μετά τη δολοφονία 
Φλόιντ (ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς και ο Στεφ Κάρι είχαν ξεσηκώ-
σει τον κόσμο με δηλώσεις τους), μίλησε μόνο όταν έδωσε το 
σύνθημα η Nike (το ίδιο και ο «πολύς» Μάικλ Τζόρνταν). Και 
τώρα που το «είμαι με τους ειρηνικούς διαδηλωτές» έχει γίνει 
«must» στις ΗΠΑ (και όχι μόνο) ήρθε και η ώρα του σόου στο 
δρόμο. Για λίγο, ίσα που να τραβήξουν σκηνές οι φωτογρά-
φοι και τα κανάλια. Για να ενισχυθεί το brand. To κάνει και ο 
Τζόρνταν που ανακοίνωσε ότι η Jordan Brand θα διαθέσει 
100 εκατ. δολάρια την επόμενη δεκαετία σε οργανισμούς που 
παλεύουν για τη φυλετική ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη 
και την ευκολότερη πρόσβαση στη μόρφωση. Για διαφημι-
στικά κονδύλια πρόκειται, τα οποία μάλιστα επιφέρουν και 
μεγάλες φοροαπαλλαγές. Αρα, η διαφήμιση έρχεται σχεδόν 
τζάμπα. Δεν ξέρουμε αν ο Αντετοκούνμπο θα έχει την πορεία 
του Τζόρνταν, όμως το brand Αντετοκούνμπο οικοδομείται με 
την ίδια συνταγή. Γι' αυτό μην τσιμπάτε…

u Εχει πλάκα. Στα κάγκελα το πανό της«Κόντρας» και στο 
ντουβάρι το σύνθημα «μετανοείτε». Οχι, ρε, δε μετανοούμε 
για τίποτα… (Στη μάντρα του τέως Νοσοκομείου Λοιμωδών, 
στην Αγία Βαρβάρα).

οι τοίχοι έχουν φωνή



Να μιλάμε πάντα για 
ζωές, όχι για ζημιές

«ΠΟΤΕ μην τους αφήσεις να σε πείσουν ότι το σπα-
σμένο τζάμι ή περιουσία είναι βία.
Η ΠΕΙΝΑ είναι ΒΙΑ.
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΤΕΓΗΣ είναι ΒΙΑ.
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ είναι ΒΙΑ.
Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ανθρώπων είναι ΒΙΑ.
Ο ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ είναι ΒΙΑ.
Η ΛΕΥΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ είναι ΒΙΑ.
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ είναι ΒΙΑ.
Η ΦΤΩΧΕΙΑ είναι ΒΙΑ.
Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΓΙΑ ΚΕΡ-
ΔΟΣ είναι ΒΙΑ.
Η περιουσία μπορεί να αντικατασταθεί, οι ανθρώπι-
νες ζωές ΟΧΙ».

Υπάρχει ένα σύνθημα που είχε συμπυκνώσει με σοφό 
τρόπο όλα τα παραπάνω. Πρέπει να πρωτακούστηκε 
στις διαδηλώσεις για τη δολοφονία του ανήλικου  Μι-
χάλη Καλτεζά από τον μπάτσο Μελίστα: Εσείς μιλάτε 
για ζημιές, εμείς μιλάμε για ζωές.

Το παραπάνω σημείωμα θα μπορούσε να το γράψει 
ένας μαρξιστής. Το έγραψε ένας από τους διασημό-
τερους σχεδιαστές μόδας, ο Αμερικανός Μαρκ Τζέ-
ικομπς. Ηταν η απάντηση σε όσους μιλούσαν για τις 
σπασμένες βιτρίνες των καταστημάτων του.

Δύσκολα μπορείς να το πεις διαφημιστικό τρικ, όπως 
αυτά των διάφορων Μπάιντεν, Πελόζι, Τζόρνταν, Αντε-
τοκούνμπο και σίας. Ολόκληρο το σύστημα (στις ΗΠΑ 
και διεθνώς) καταδίκασε τη δολοφονία του Τζορτζ 
Φλόιντ, αλλά την ίδια στιγμή καταδίκασε και τις βι-
αιότητες των διαδηλώσεων. Οταν ο Καρίμ Αμπντούλ 
Τζαμπάρ δικαιολόγησε τις βιαιότητες (χωρίς να τις υι-
οθετεί), βγήκε ο ίδιος ο Ομπάμα για να επιστήσει την 
προσοχή στο ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμιά δικαιο-
λόγηση της βίας.

Ο Τζέικομπς πήγε ένα βήμα πιο πέρα από τον Τζα-
μπάρ και με τις δηλώσεις του βρέθηκε «απέναντι» στην 
ίδια την τάξη του. Αισθάνεται, βέβαια, πολύ σίγουρος 
για τη θέση του, ώστε να ανησυχεί ότι θα τον προγρά-
ψουν. Απόψεις εξέφρασε, άλλωστε, δεν τέθηκε επικε-
φαλής μαχητικών ομάδων.

Δε θα αναζητήσουμε τα αίτια αυτής της αξιέπαινης 
έκρηξης του Τζέικομπς. Στο περιεχόμενο της τοποθέ-
τησής του θα σταθούμε, για να σχολιάσουμε την «κα-
ταστροφολογία» και την «προβοκατορολογία» που 
υψώνονται ως αριστερή κριτική σε βίαιες εκδηλώσεις 
του αυθόρμητου κινήματος.  Θέμα με το οποίο έχουμε 
ασχοληθεί πολλές φορές.

Ας τα ξαναπούμε, λοιπόν, επιγραμματικά.
Η πολιτική βία, σε όλες της τις μορφές, είναι αναπό-

σπαστο συστατικό της ταξικής πάλης. Η καταστροφή 
συμβόλων του καπιταλισμού (τραπεζών, πολυτελών κα-
ταστημάτων, κυβερνητικών κτιρίων, αγαλμάτων κτλ.) 
υπήρξε πάντοτε χαρακτηριστικό των κοινωνικών εκρή-
ξεων, οργανωμένων ή αυθόρμητων. Δίπλα σ' αυτές τις 
στοχευμένες πράξεις βίας αναπτύσσονται και πράξεις 
λεηλασίας. Αλλες εκφράζουν ανάγκη (ποιος ξεχνάει τη 
λεηλασία καταστημάτων τροφίμων από τη φτωχολο-
γιά της Αργεντινής κατά το περίφημο Arjentinazo του 
2001;), άλλες αποτελούν πλιάτσικο με στόχο το ατομικό 
όφελος. 

Ομως, ακόμα και σε επαναστάσεις όπως η Ρωσική, 
τον Οκτώβρη του 1917, παρατηρήθηκαν τέτοια φαι-
νόμενα. Οταν κινούνται τεράστιες μάζες, καμιά επα-
ναστατική ηγεσία δεν μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Τα 
εξεγερτικά κινήματα είναι χειμωνιάτικες θύελλες, δεν 
είναι δροσερό αεράκι καλοκαιρινής βραδιάς. Οποιος 
στέκεται σ' αυτά τα φαινόμενα, τα μεγαλοποιεί και τα 
απολυτοποιεί, το κάνει εκ του πονηρού. Είτε είναι συνει-
δητός υπερασπιστής της κεφαλαιοκρατίας, είτε είναι 
φοβισμένος μικροαστός, για τον οποίο η λαϊκή βία είναι 
μόνο ρητορική έξαρση και ποτέ πράξη.

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο
Ηρθε ένα νεαρό ζευγάρι από 

τη Γερμανία, μετέδωσε τον 
ιό σε φιλικό του ζευγάρι και το 
παιδάκι τους στη Μαγνησία. Ηρ-
θε ένα  ηλικιωμένο ζευγάρι από 
τις ΗΠΑ, έφτιαξε ολόκληρη αλυ-
σίδα μετάδοσης στη Φθιώτιδα. 
Ναι, αλλά παραβίασαν την κα-
ραντίνα, θα μας πείτε. Αυτό δεν 
το ξέρουμε, μπορούμε όμως να 
φανταστούμε τι θα γίνει όταν 
δε θα υπάρχει ούτε τεστ ούτε 
καραντίνα. Οταν δε θα εφαρ-
μόζεται καν το πρωτόκολλο που 
ισχύει σήμερα (όλοι οι επιβάτες 
μιας πτήσης τεστάρονται, περι-
μένουν σε ξενοδοχείο μέχρι να 
βγει το αποτέλεσμα και στη συ-
νέχεια οι μεν θετικοί μπαίνουν 
σε 14ήμερη κατ' οίκον καραντί-
να, οι δε αρνητικοί σε 7ήμερη 
κατ' οίκον καραντίνα).

Δεν πέρασε ούτε μήνας από 
τότε που ο Τσιόδρας έλεγε ότι 
για να δεχτούμε τουρίστα θα 
πρέπει αυτός να έχει κάνει υπο-
χρεωτικά τεστ. Στη συνέχεια 
αυτό το έκανε γαργάρα. Μετά 
ήρθε ο Μητσοτάκης που είπε 
στη Bild ότι «σκοπεύουμε να 
ανοίξουμε την τουριστική δρα-
στηριότητα για τις χώρες που 
έχουν παρόμοια επιδημιολογι-
κά δεδομένα με την Ελλάδα. Η 
Γερμανία θα περιλαμβάνεται σε 
αυτές με βάση τα δεδομένα που 
έχουμε δει έως τώρα και, βεβαί-

ως, οι Γερμανοί τουρίστες θα εί-
ναι ευπρόσδεκτοι στην Ελλάδα 
από την 1η Ιουλίου όσον αφορά 
τις απευθείας πτήσεις προς τα 
νησιά και από τις 15 Ιουνίου εάν 
θέλουν να έρθουν στην Αθήνα». 
Το διάβασε ο Θεοχάρης κι έβα-
λε τις υπηρεσίες του υπουργεί-
ου Τουρισμού να καταρτίσουν 
κατάλογο «ασφαλών χωρών», 
από τον οποίο απουσίαζαν η 
Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, 
χώρες από τις οποίες έρχεται 
τουρισμός στην Ελλάδα.

Τι ήταν να το κάνει; Επεσαν να 
τον φάνε. Γκαφατζή τον ανέβα-
ζαν, άσχετο τον κατέβαζαν. Του 
φόρτωσαν ακόμα και «βλάβη 
στα εθνικά συμφέροντα», διότι 
ο ιταλός ΥΠΕΞ Ντι Μάιο έκανε 
μια οργισμένη δήλωση και είπαν 
ότι απείλησε να μην έρθει στην 
Αθήνα να υπογράψει τη συμφω-
νία για την ΑΟΖ. Δεν ξέρουμε αν 
υπήρξε τέτοια απειλή, όμως ο 
Δένδιας υποχρεώθηκε να κάνει 
μια μεγαλοπρεπή δήλωση, πα-
ρουσία του Ντι Μάιο, σύμφωνα 
με την οποία δεν υπάρχει κανέ-
να πρόβλημα με τους ιταλούς 
τουρίστες. Ε, αν δεν υπάρχει 
για τους Ιταλούς, πώς θα μπο-
ρούσε να υπάρξει για Γάλλους, 
Βρετανούς και όποιας άλλης 
εθνικότητας;

Μετά τις αρχικές παλινωδί-
ες (που μάλλον για εσωτερική 

κατανάλωση ήταν), κατέληξαν 
στο σχήμα των «κόκκινων» και 
«πράσινων» αεροδρομίων της 
ΕASA. Λες και ο κοροναϊός 
φωλιάζει στα αεροδρόμια και 
όχι στις κοινωνίες. Λες και ο 
Παριζιάνος είναι «κόκκινος» αν 
αναχωρήσει από το Παρίσι και 
«πράσινος» αν αναχωρήσει από 
τη Λιόν. Λες και ο Μιλανέζος 
είναι «κόκκινος» αν αναχωρήσει 
από το Μιλάνο και «πράσινος» 
αν αναχωρήσει από τη Ρώμη. Για 
να μη μιλήσουμε για τον οδικό 
τουρισμό (ποιος δεν ξέρει ότι 
στη Δυτική Ελλάδα έρχονται 
πολλοί Ιταλοί και Γάλλοι οδικώς 
ή και με σκάφη).

Ακόμα κι αυτός ο διαχωρι-
σμός, όμως, στην πράξη δε 
σημαίνει τίποτα, γιατί δεν υπάρ-
χει φραγμός για καμιά πτήση, 
ακόμα και από τα λεγόμενα 
«κόκκινα» αεροδρόμια. Απλώς, 
οι επιβάτες τέτοιων πτήσεων 
θα υποβάλλονται σε δειγμα-
τοληπτικό έλεγχο. Τι σημαίνει 
αυτό; Οτι θα διαλέγουν μία στις 
τόσες πτήσεις και θα ελέγχουν 
κάποιους επιβάτες απ' αυτές; 
Οπως έγραψε η Γκερέκου, «οι 
τουρίστες θα δίνουν στο αερο-
δρόμιο το τηλέφωνό τους και τη 
διεύθυνση διαμονής, θα αναχω-
ρούν για το νησί των διακοπών 
τους και θα ειδοποιούνται την 
άλλη μέρα για το αποτέλεσμα»! 

Ακόμα κι αν δεχτούμε ότι θα γί-
νεται αυτό, κάποιοι απ' αυτούς 
θα διασπείρουν -εν αγνοία τους- 
τον ιό επί κάποιες μέρες. Γιατί 
αν κρίνουμε από τις επώνυμες 
διαμαρτυρίες που κάνουν ταξι-
διώτες που φτάνουν στο αερο-
δρόμιο της Αθήνας, τους κλεί-
νουν σε ξενοδοχείο για τρεις 
και τέσσερις μέρες, μέχρι να 
βγει το τεστ. Φανταστείτε τι θα 
γίνει όταν θα υπάρξει τουριστικό 
ρεύμα και όχι ελάχιστες πτήσεις 
όπως τώρα.

Η Γκερέκου έγραψε ακόμα: 
«8.000 δειγματοληπτικά τεστ 
την ημέρα στις πύλες εισό-
δου»! Σε ποιον τα πουλάνε 
αυτά; Τα εργαστήρια στην 
Ελλάδα δεν προλαβαίνουν να 
εξετάσουν ούτε 4.000 τεστ 
την ημέρα. Και 8.000 δείγμα-
τα την ημέρα δεν πήραν ποτέ! 
Ακόμα και να δεχτούμε το 
παραμύθι και να υποθέσουμε 
ότι φέτος θα έρθει το 40% των 
31 εκατ. τουριστών που ήρθαν 
πέρυσι, δηλαδή 12 εκατ., σκε-
φθείτε τι θα σήμαινε 8.000 
τεστ την ημέρα (που αποκλεί-
εται να γίνουν). Ενα απειροε-
λάχιστο ποσοστό τουριστών 
θα ελεγχόταν και βέβαια δε 
θα υπάρχει καμιά δυνατότητα 
ιχνηλάτησης των επαφών τους. 
Μιλάμε για ρωσική ρουλέτα 
χάριν των καπιταλιστών.

πολλαπλασιάζονται, στο μέτωπο της ενίσχυσης του 
δημόσιου συστήματος υγείας τα πράγματα όχι μόνο δεν 
καλυτερεύουν, αλλά πάνε από το κακό στο χειρότερο. 
Παίρνουν γιατρούς από κεντρικά νοσοκομεία της 
Αττικής και τους μεταθέτουν σε νησιά του Αιγαίου 
μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες! Διατάζουν μεγάλα 
αστικά Κέντρα Υγείας (όπως αυτό της λ. Αλεξάνδρας) 
να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως μονάδες παροχής 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (εξυπηρετεί κόσμο και 
κοσμάκη και θα εξυπηρετεί με μαγνητικό τομογράφο 
ανασφάλιστους εξωτερικούς ασθενείς) και ως κέντρα 
αναφοράς για ανίχνευση ύποπτων περιστατικών 
CoviD-19, παραβλέποντας τους τεράστιους κινδύνους που 
δημιουργούνται για τους υγειονομικούς και τους ασθενείς. 
Γιατί όλ' αυτά; Για να μη διαθέσουν κονδύλια για την 
πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών, ώστε να στελεχωθούν 
όλες οι κενές θέσεις (ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες, 
σύμφωνα με τους οργανισμούς των μονάδων υγείας), για 
να μη διαθέσουν κονδύλια να φτιάξουν κέντρα αναφοράς 
για CoviD-19 σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Ετσι, όταν η 
πανδημία βρισκόταν σε έξαρση έκλεισαν ουσιαστικά 
νοσοκομεία και κέντρα υγείας και τα έκαναν αποκλειστικά 
για CoviD-19, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για τους ασθενείς 
από άλλα νοσήματα, χρόνια και μη, ενώ τώρα τα κάνουν 
«τουρλού», χωρίς καν να προβλέπουν υποχρεωτικό 
τέστινγκ για όποιον μπαίνει σε μονάδα υγείας και 
συστηματική παρακολούθηση των υγειονομικών.

Ο Μητσοτάκης και η νεοφιλελεύθερη παρέα του 
στενοχωριούνται μόνο επειδή η πανδημία δεν τους 
επέτρεψε να προωθήσουν το σχέδιό τους για την 
παράδοση των «φιλέτων» του εθνικού συστήματος υγείας 

σε ιδιώτες καπιταλιστές, μέσω ΣΔΙΤ. Εκεί που τα είχαν όλα 
έτοιμα, με κάτι Μπάμπηδες και κάτι Αρηδες να ζητούν 
την κατεδάφιση των… βρομερών δημόσιων νοσοκομείων 
και τη διαπόμπευση των… μιαρών γιατρών, βρέθηκαν 
στην ανάγκη να χειροκροτούν «τους ήρωες με τις λευκές 
και πράσινες μπλούζες». Δεν άλλαξαν σχέδιο, αλλάζουν 
αναγκαστικά τον τρόπο εφαρμογής του. Ορος, όμως, για 
την προώθηση των ΣΔΙΤ είναι να βαθύνει η απαξίωση και η 
υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων υγείας.

Περνώντας από το υγειονομικό στο ευρύτερο κοινωνικό 
μέτωπο, βλέπουμε τη νέα φτωχοποίηση/κινεζοποίηση 
να σαρώνει (κι είμαστε ακόμα στην αρχή).  Το μόνο νέο 
που έχουμε αυτή την εβδομάδα είναι πως ο κρατικός 
προϋπολογισμός θα επιδοτεί και το 60% των εργοδοτικών 
ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους που 
θα μπαίνουν σε εκ περιτροπής εργασία (η επιδότηση θα 
αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές για το διάστημα που δε 
θα εργάζονται).

Γράφουμε αναλυτικά στο «σαλόνι» αυτού του φύλλου 
γι' αυτά τα… «φιλεργατικά» μέτρα. Εδώ κρατάμε το 
συμπέρασμα: ο καπιταλισμός, που έμπαινε σε ύφεση, 
την οποία η πανδημία επιτάχυνε και βάθυνε απότομα, θα 
επιτεθεί με όλη τη σφοδρότητά του στην εργατική τάξη 
και στους άλλους εργαζόμενους, προκειμένου να τους 
φορτώσει όλα τα βάρη της κρίσης και να διατηρήσει 
αλώβητη την κερδοφορία του κεφαλαίου ως συνόλου. Δεν 
είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό.

Μπροστά σ' αυτή την πανδημία των καπιταλιστικών 
μέτρων, δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. 'Η κλαψουρίζουμε 
για το διπλό κακό που μας βρήκε ή οργανωνόμαστε ταξικά 
για να μπορέσουμε να αντισταθούμε αποτελεσματικά.
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Yγειονομική ανασφάλεια και νέα φτωχοποίηση

Οχι τουρισμός χωρίς τεστ και καραντίνα!


