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Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κατα-
λαμβάνει το χώρο από το κέ-
ντρο και προς τα αριστερά του 
πολιτικού φάσματος.

Αλέξης Τσίπρας
Αστικό κόμμα είναι ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ και το διατυμπανίζει ο 
πρόεδρός του, επιλέγοντας 
αναφορά μόνο στη γεωγραφία 
του αστικού πολιτικού φάσμα-
τος και όχι στον ταξικό διαχω-
ρισμό (και ανταγωνισμό) της 
κοινωνίας.

Σ’ αυτό το αρρωστημένο κλί-
μα εσωστρέφειας προωθείται 
με διαφραξιακή υποστήριξη 
ως… διάδοχος του Τσίπρα συ-
γκεκριμένη κυρία που βρίσκε-
ται σταθερά στο προσκήνιο. 
Στον αντίποδα προωθεί την… 
υποψηφιότητά της, άλλη κυρία 
που θεωρείται υποστηρίκτρια 
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Γιώργος Λακόπουλος
Δούρου και Αχτσιόγλου εν-

νοεί. Αρχισαν τα όργανα προ-
τού ακόμα γίνουν εκλογές. 
Αισθάνεται λίγο ανασφαλής ο 
πρόεδρος Αλέξης ή είναι ιδέα 
μας;

Αυτά τα οποία με υπερηφά-
νεια δήλωσε ο Υπουργός ότι 
«μας τα ζητούν» και άλλες χώ-
ρες, δεν έχουν προβλέψει τις 
στοιχειώδες διαδικασίες για 
ένα σημαντικό αριθμό τουρι-
στικών καταλυμάτων.

Κατερίνα Νοτοπούλου
Ελεος με τα ελληνικά της 

κυρίας τομεάρχου. Ας κοιτάζει 
κάποιος τις δηλώσεις της πριν 
διανεμηθούν.

Σύντροφοι, στην υγεία ενο-
χληθήκατε για κριτική μας 
σε Τσιόδρα. Δικοί σας σε ΔΣ 
Τραπέζης Ελλάδας ψήφισαν 
Στουρνάρα. Οι της εξωτερι-
κής πολιτικής βολεύονται με 
Δένδια. Ψηφίσατε Νομοσχέ-
διο Βορίδη που εμείς απορ-
ρίψαμε. Παρακαλούμε, πείτε 
μας σε ποιόν, που, πότε μας 
επιτρέπετε κριτική;

Νίκος Κοτζιάς
Μάλλον σε ναυάγιο οδηγεί-

ται η θρυλούμενη επαναπρο-
σέγγιση με τον Τσίπρα.

Αρκετοί αμφισβητούν τη 
συμβολή των επιχειρήσεων 
στο κοινό καλό. Στον ΣΕΒ θε-
ωρούμε ευθύνη μας την αντι-
στροφή αυτής της αντίληψης. 
Οσο εμείς εξελισσόμαστε 
προς το καλύτερο τόσο θα 
δυναμώνει η σχέση με την κοι-
νωνία.

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
Μοντερνιές του νέου προέ-

δρου του ΣΕΒ. Ματαιοπονεί. 
Ο κόσμος της δουλειάς δεν 
παραμυθιάζεται. Τουλάχιστον 
ως προς αυτό.

Καλό καλοκαίρι !!!! (κ χωρίς 
γοβάκια !!!)

Μαρίνα Σταυράκη Πατούλη
Δυστυχώς η στήλη δεν έχει 

χώρο για φωτογραφίες. Γιατί 
στις νέες φωτογραφίες της 
Πατούλαινας με ροζ μαγιό 
είναι η «είδηση» (μόνη της τις 
ανήρτησε τις φωτογραφίες).

«Η Σαντορίνη φέτος ειδικά 
ποντάρει στο νοσοκομείο 

ΠΟΥ ΑΝΟΙΞΑΜΕ για να σώ-
σει ό,τι μπορεί να σώσει από 
τον τουρισμό της!», έγραψε 
ο Πολάκης, ξεπερνώντας κά-
θε όριο μαυρογιαλουρισμού. 
Πέρα από το «ιδιότυπο» κα-
θεστώς του νοσοκομείου (λει-
τουργία με ιδιωτικοοικομομικά 
κριτήρια, ιδιοκτησία μιας ανώ-
νυμης εταιρίας του Δημοσίου, 
της ΑΕΜΥ ΑΕ), ο Πολάκης 
θέλει να κάνει διαφήμιση στο 
έργο του, φτάνοντας σε επίπε-
δο γελοιότητας. Το αν θα έχει 
ή όχι τουρισμό η Σαντορίνη 
φέτος δεν εξαρτάται από το 
νοσοκομείο, το οποίο άλλωστε 
δεν πρόκειται να αντιμετωπίζει 
περιστατικά CoviD-19 (αυτά θα 
μεταφέρονται, αεροπορικώς ή 
διά θαλάσσης, σε νοσοκομείο 
αναφοράς). Δηλαδή τι θέλει να 
μας πει ο συριζαίος, ότι άλλα 
νησιά δε θα έχουν τουρισμό 
επειδή δεν έχουν νοσοκομείο;  
Η Μύκονος που έχει μόνο ένα 
Κέντρο Υγείας δε θα έχει του-
ρισμό γι' αυτόν το λόγο;

Πρόεδρος και αντιπρό-
εδρος του ΟΚΑΝΑ έκα-

ναν βίζιτα «στο γραφείο της 
Αντιπεριφερειάρχη της Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης κας Βούλας 
Πατουλίδου». Πού βρίσκεται 
η είδηση; Στο ντεκόρ του γρα-
φείου. Ενας κιτς συνδυασμός 
εθνικισμού και θρησκοληψίας. 
Στο δεξιό και ακροδεξιό ακρο-
ατήριο της Βόρειας Ελλάδας 
κάτι τέτοια ντεκόρ λειτουρ-
γούν ως ψηφοπαγίδα. (Το καρ-

φιτσωμένο χαμόγελο και τις 
λοιπές λεπτομέρειες του προ-
σώπου τα αντιπαρερχόμαστε).

Πόσα ψέματα πια! «Οταν 
πήραμε τη δύσκολη από-

φαση να ακυρώσουμε το καρ-
ναβάλι στην Πάτρα, γνωρίζο-
ντας ότι η Πάτρα είναι κοντά 
στην Ιταλία και βλέποντας τι 
γίνεται στην Ιταλία, δεν είχαμε 
ακόμα κρούσματα στην Ελλά-

δα», είπε ο Μητσοτάκης στον 
Τσίμα. Οταν απαγόρευσαν τα 
καρναβάλια, δεν το έκαναν μό-
νο για την Πάτρα αλλά για όλη 
την Ελλάδα, άρα δεν είχαν στο 
μυαλό τους την εγγύτητα της 
Πάτρας με την Ιταλία. Την ίδια 
στιγμή, κρατούσαν ανοιχτά τα 
γήπεδα, τα κλαμπ, τους κινημα-
τογράφους και τα θέατρα, τα 
σχολεία, τις εκκλησίες κτλ. Αν 
τους ένοιαζε η εγγύτητα με την 
Ιταλία, που σαρωνόταν από την 
CoviD-19, θα έκαναν αυστηρό 
έλεγχο στους ταξιδιώτες από 
την Ιταλία. Με τεστ, φυσικά, 
γιατί η θερμομέτρηση δε συνι-
στά έλεγχο. Σε όσους έρχονταν 
αεροπορικά έκαναν… θερμομέ-
τρηση, ενώ σε όσους έρχονταν 

με τα πλοία δεν έκαναν κανέναν 
έλεγχο. Ετσι την πλήρωσε σκλη-
ρά η περιοχή της Καστοριάς, με 
τους 100 γουναράδες που είχαν 
συμμετάσχει σε έκθεση στο 
Μιλάνο και επέστρεψαν χωρίς 
να τους γίνει κανένας έλεγχος, 
χωρίς να προειδοποιηθούν για 
τίποτα, χωρίς να υποχρεωθούν 
να μπουν για μερικές μέρες σε 
καραντίνα. Το καρναβάλι -που 
έγινε άτυπα- δε δημιούργησε 
εστία μετάδοσης του ιού (τυ-
χαίο ήταν αυτό, φυσικά), όμως 
η ανεξέλεγκτη είσοδος ανθρώ-
πων που ήρθαν από τη Βόρεια 
Ιταλία προκάλεσε. Για να μην 
πούμε για το πούλμαν από τους 
«αγίους τόπους», που ελέγχθη-
κε κατόπιν εορτής.

20/6: Ημέρα προσφύγων, ημέρα surfing, Σενε-
γάλη: Ημέρα ανεξαρτησίας (1960), Αργεντινή: 

Ημέρα σημαίας 20/6/1923: Δολοφονία Πά-
ντσο Βίγια (Μεξικό) 20/6/1928: Βουλευτής 
σκοτώνει δύο ομολόγους του και τραυματίζει 
άλλους δύο στη γιουγκοσλαβική Βουλή 20/6/1962: 
Το ΚΚΕ αποκαθιστά τον αποκηρυγμένο από το 1945 
Αρη Βελουχιώτη 20/6/1978: Βόμβα ακροδεξιών στο 
«Ρεξ» σε προβολή σοβιετικής ταινίας, δεκαπέ-
ντε τραυματίες 21/6: Ημέρα μουσικής, ημέρα 
skateboard, ημέρα ανθρωπιστή, ήμερα υδρογραφί-

ας 21/6/1945: Εθνικόφρονες επιτίθενται 
εναντίον αριστερών ηθοποιών στα θέατρα 
«Ερμής» και «Λυρικόν», δέκα τραυματίες 
22/6: Ημέρα σκαραβαίου, ημέρα των Στρουμφ, 
Κονγκό: Ημέρα στρατού, Ελ Σαλβαδόρ: Ημέρα 

δασκάλων 22/6/1929: Συγκρούσεις εργα-
τών-χωροφυλακής στο ιταλικό εργοστά-
σιο Θεσσαλονίκης 22/6/1943: Ρατσιστικές 
ταραχές στο Ντιτρόιτ (ΗΠΑ), 29 νεκροί 23/6: 
Ημέρα δημόσιας υπηρεσίας, ολυμπιακή ημέρα, 
ημέρα χηρών 23/6/1971: Δυο καταδίκες μελών 
ΟΜΛΕ (Θεσσαλονίκη) 23/6/1978: 29 καταδίκες και 
δεκαέξι αθωώσεις στη δίκη των Ερυθρών Ταξιαρ-
χιών 23/6/1996: «Αυτοκτονία» Χριστόφορου Μα-
ρίνου στο πλοίο «Πήγασος» 24/06: Βενεζουέλα: 
Ημέρα στρατού (1821), Περού: Ημέρα Ινδιάνων 
24/6/1984: Οι Μαχητικοί Κομμουνιστικοί Πυρή-
νες απαλλοτριώνουν 850 κιλά εκρηκτικών και 
πυροκροτητές από λατομείο κοντά στις Βρυξέλλες 
24/6/1991: Εξι αστυνομικοί τραυματίες από βόμ-
βα σε παγκάκι (ΕΛΑ-1η Μάη) 24/6/1994: Βόμβα στο 

νέο κτίριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΛΑ-1η Μάη) 
25/6: Ημέρα θαλασσοπόρου, Μοζαμβίκη: Ημέρα 
ανεξαρτησίας, Σλοβενία, Κροατία: Εθνική εορτή 
(1991) 25/6/1936: Συγκρούσεις απεργών 
καπνεργατών και αστυνομίας (Πειραι-
άς), πολλοί τραυματίες, πολλές συλ-
λήψεις 25/6/1943: Γενική απεργία στην 
κατεχόμενη Αθήνα, διακόσιες χιλιάδες 
διαδηλωτές εναντίον γερμανικών τανκς 
26/6: Ημέρα κατά βασανιστηρίων, ημέρα ομοφυ-
λοφίλων, ημέρα κατά ναρκωτικών, Μαδαγασκάρη: 
Ημέρα ανεξαρτησίας (1960) 26/6/1969: Δεκατέσ-
σερις καταδίκες μελών ΚΟΘ και ΠΑΜ (Θεσσαλονί-
κη) 26/6/1969: Βόμβα (ΠΑΜ) στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης 26/6/1994: Επιστροφή Γιάσερ Αραφάτ 
στη Γάζα μετά από 27 χρόνια εξορίας.

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

Οχι άλλο βιτριόλι u Οχι άλλη Αγιασο-
φιά u Ρητορικές είναι οι εκκλήσεις u 

Το κοινωνικό κουτσομπολιό και ο εθνι-
κισμός είναι τα καλύτερα κοινωνικά 
ηρεμιστικά u Τα καλύτερα αποσμητικά 
για τις βρομιές της εξουσίας u Και το 
αρπαχτικό φαγοπότι των καπιταλιστών 
εντολοδόχων της u Και θα τα χρησιμο-
ποιούν κατά κόρον u Μόλις εξαντληθεί 
η υπόθεση βιτριόλι, θα βρουν κάτι άλλο 

u Και θα παίζουν όλα τα αστικά μίντια 
συντονισμένα μ' αυτό u Πρώτη είδηση 
μια προσωπική ιστορία u Που ενδιαφέ-
ρει μόνο τους πρωταγωνιστές της και 
τον προσωπικό τους περίγυρο u Για να 
περνούν σε δεύτερη και τρίτη μοίρα οι 
πραγματικά κοινωνικές υποθέσεις u 

Η Τράμπαινα πρώτα επαναδιαπραγμα-
τεύθηκε, λέει, το προγαμιαίο συμβό-
λαιό της και μετά πήγε στον Λευκό Οί-
κο u Είδηση θα ήταν να μην το έκανε u 

Επαγγελματίας σύζυγος είναι η πρώην 

μοντέλα u Για ποιο λόγο παντρεύτηκε 
τον Τραμπ; u Για τα νιάτα του, τη μόρ-
φωσή του και τη λαμπρή προσωπικότη-
τά του; u Κι όπως κάθε επαγγελματίας, 
έχει μανατζαραίους και δικηγόρους 
που διαχειρίζονται τις επαγγελματικές 
της υποθέσεις u Σπεύδουμε να σας 
πληροφορήσουμε ότι η υφυπουργός 
Δόμνα επισκέφτηκε την πλαζ ΑΜΕΑ 
στη Βούλα u Γιατί το γράφουμε; u Γι-
ατί κάποιος πρέπει να ενημερώνει για 
τις δραστηριότητες της υφυπουργού 
Δόμνας u Να μην πηγαίνουν χαμένα 
τα δελτία Τύπου που εκδίδει το Γραφείο 
της u Τα κυρίαρχα ΜΜΕ δείχνουν μό-
νο Μπουμπούκο και Κούλη u «Κάποι-
ους ενοχλώ και με στοχοποιούν», λέει ο 
Παπαδημούλης u Προσωπικά κανέναν 
δεν ενοχλείς, μεγάλε u Αν δεν ήσουν 
μεγαλοστέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, κανένας 
δε θα ασχολούνταν με τις μπίζνες σου 
στο real estate u Τώρα, αυτές είναι 

ιδανική τροφή για να χτυπηθεί το κόμ-
μα σου u Οσο για τις φιλανθρωπικές 
δωρεές, χειρότερα τα έκανες τα πράγ-
ματα u Γιατί τέτοιου τύπου φιλανθρω-
πία κάνουν πολλοί ζάμπλουτοι ανά τον 
κόσμο u Για να πασπαλίσουν με χρυσό-
σκονη την αρπακτική εκμεταλλευτική 
τους δράση u Ενίοτε και εγκλήματα 

u Ο Παπαδημούλης θυμήθηκε τη 
φιλανθρωπία μπας και καταφέρει να 
σώσει την πολιτική του καριέρα u Θα 
τα καταφέρει; u Μας είναι αδιάφορο 

u Ολα τα είχε ο Τραμπ, οι φήμες ότι 
είναι άρρωστος του έλειπαν u Τον 
είδαν να κρατάει το ποτήρι και με τα 
δυο χέρια, τον είδαν να αποχωρεί σε 
στιλ «στράτα, στρατούλα», ελαφρώς 
υποβασταζόμενος, δεν ήθελαν και 
πολύ να τον βγάλουν με Πάρκινσον u 

Ξέσπασε οργισμένος στο Twitter, αλλά 
άντε να τα βάλεις με τις φήμες u Σπορ 
στο οποίο έχει διαπρέψει το δικό του 

επιτελείο u Και ο Μπόρις Τζόνσον πή-
ρε τους δρόμους και κάνει επισκέψεις 
σε μαγαζιά u Μόνο που οι δικές του 
επισκέψεις δεν είναι εκ του ασφαλούς, 
όπως του Κούλη u Εχουν ένα ρίσκο να 
«φύγει» κάνα κουτί με κατεύθυνση το 
πορτοκαλόξανθο κεφάλι του u Διότι η 
«ανοσία της αγέλης» θέρισε κόσμο και 
κοσμάκη u Εκτός αν οι δικοί του ποντά-
ρουν στον πόθο των μαγαζατόρων «ν' 
ανοίξουμε επιτέλους, να γεμίσει το τα-
μείο» u Ολες οι φωτογραφίες που δη-
μοσίευσε στο Twitter, πάντως, δείχνουν 
άδεια από κόσμο μαγαζιά u Φαίνεται 
πως κανονίζουν να τα ανοίξουν πριβέ 

u Μόνο για να φωτογραφιστεί ο Μπό-
ρις u Σύμφωνα με τον Πέτσα, παρα-
δάκι από τα 20 εκατ. ευρώ πήραν ο 
«Ριζοσπάστης», η «Αυγή», η ΕφΣυν, ο 
«Δρόμος της Αριστεράς» και ο ραδιο-
σταθμός «Στο Κόκκινο» u Και ΔΕΝ είπε 
ψέματα u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Δεν θα επένδυα στην τύχη. Και σίγουρα δεν θα άφηνα, σε 
καμία περίπτωση, τη χώρα απροετοίμαστη για το σοβαρότατο 

ενδεχόμενο, τη μεγάλη πιθανότητα, να επιστρέψει ο κορονοϊός 
με κάποιο τρόπο το φθινόπωρο ή τον χειμώνα. Θα είμαστε, 

όμως, πιο έτοιμοι.
Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Νέα ανασχηματισμολογία
Αυτή τη φορά η ανασχηματισμολογία τροφοδοτή-

θηκε από τα πλέον επίσημα χείλη. Από τον υπουργό 
Επικρατείας και πραγματικό αντιπρόεδρο της κυβέρ-
νησης (ο Πικραμμένος είναι καθαρά διακοσμητικός) 
Γ. Γεραπετρίτη. Πρώτα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
του λεγόμενου Φόρουμ των Δελφών, όπου είπε ότι 
«μία κυβέρνηση που έχει στο γονιδίωμά της την αξιο-
λόγηση πρέπει να αξιολογείται τακτικά.  Διορθώνου-
με τα λάθη μας με μεγάλη ταχύτητα, αλλά πρέπει να 
αξιολογούμαστε τακτικά.  Θα κριθούμε από τις πρά-
ξεις μας και πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις, 
αλλά σε πιο ουδέτερο χρόνο βέβαια, όχι τώρα μέσα 
στη κρίση». Μετά σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο 
του ΣΚΑΙ, όπου μίλησε για ανασχηματισμό μετά την 
1η Ιουλίου, που θα ανοίξει ο τουρισμός. 

Εδωσε και περιγραφή του ανασχηματισμού μά-
λιστα, λέγοντας ότι δε θα είναι σαρωτικός, γιατί 
η κυβέρνηση έχει πάει πολύ καλά. Μίλησε και για 
αλλαγές στο οργανωτικό σχήμα της κυβέρνησης: 
«Οπου χρειάζεται, θα γίνουν οργανωτικές αλλαγές 
στο κράτος. Ολα τα υπουργεία παρακολουθούνται 
ψηφιακά, αλλά γενικά δεν χρειάζονται μεγάλες αλ-
λαγές».

Την ανασχηματισμολογία τροφοδοτούν και τα 
κατευθυνόμενα γκάλοπ, που αποφαίνονται ότι η με-
γάλη πλειοψηφία των πολιτών (έξι στους δέκα) θέλει 
αλλαγές σε πρόσωπα, ενώ μόνο μια μειοψηφία (δύο 
στους δέκα) θέλει να παραμείνει η κυβέρνηση ως 
έχει. Ακόμα και μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ το 
53% εμφανίζεται να θέλει «διορθωτικές κινήσεις» 
στο κυβερνητικό σχήμα έναντι 34% που θεωρεί ότι 
η κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει ως έχει.

Μετά απ' αυτά, φούντωσε η φιλολογία για ανα-
σχηματισμό στις 7 Ιούλη, ώστε να συνδυαστεί με 
μια φιέστα για τον ένα χρόνο από την εκλογική νίκη, 
η οποία θα έχει στο κέντρο της τον Κούλη -βεβαί-
ως, βεβαίως-, σαν απόλυτο κυρίαρχο του πολιτικού 
παιχνιδιού. Ακόμα και η απαραίτητη διάψευση του 
Πέτσα ακούστηκε λιγότερο πειστική αυτή τη φορά, 
καθώς ήταν λακωνικότατη και χωρίς επεξηγήσεις: 
«Δεν υφίσταται κανένα θέμα ανασχηματισμού».

Η ανασχηματισμολογία είναι ένα παραδοσιακό 
κόλπο επικάλυψης της επικαιρότητας με τα ανού-
σια. Αν μάλιστα η ανασχηματισμολογία κορυφωθεί 
σε εύλογο χρόνο με ανασχηματισμό, ο αποπροσα-
νατολισμός ολοκληρώνεται. Τότε αρχίζει η συζήτη-
ση για τους υπουργούς που έφυγαν και γι' αυτούς 
που τους αντικατέστησαν, για τυχόν διασπάσεις και 
συγχωνεύσεις υπουργείων ή για μεταφορές αρμο-
διοτήτων από υπουργείο σε υπουργείο, για όλ' αυτά 
που δεν αφορούν την ουσία της ακολουθούμενης πο-
λιτικής, αλλά το μηχανισμό εφαρμογής της. Λες και 
έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία το αν, για παράδειγμα, 
πάρει πόδι ο Βρούτσης, επειδή τα έκανε σκατά με το 
σκάνδαλο Voucher, και αντικατασταθεί από κάποιον 
άλλο. Θ' αλλάξει μήπως η αντεργατική και αντιασφα-
λιστική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη;

ΥΓ.  Μετά ήρθε ο ίδιος ο Κούλης να επιβεβαιώ-
σει ότι ο Γεραπετρίτης είναι πράγματι «his master's 
voice». Από το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα κάνει «διορ-
θωτικές κινήσεις». Και άρχισε το γαϊτανάκι των «απο-
κλειστικών πληροφοριών» για το ποιοι φεύγουν και 
ποιοι έρχονται. Είναι η περίοδος που βγαίνει «χαρ-
τζιλίκι». Και από εκείνους που δε θέλουν να φύγουν 
και από εκείνους που θέλουν να ράψουν κοστούμια 
ή ταγέρ. Τα ονόματα που γράφονται καθημερινά 
προέρχονται από ψιθύρους στελεχών του Μαξίμου, 
από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους για υπουργο-
ποίηση και από τη… γόνιμη φαντασία των πολιτικών 
συντακτών.

Κάθε ανασχηματισμός αποτελεί και μια άσκηση 
ισορροπίας του εκάστοτε πρωθυπουργού με τις 
φατρίες του κόμματός του. Μένει να δούμε τι θα 
κάνει ο Κούλης με τους σαμαρικούς (οι περισσότε-
ροι από τους οποίους είναι για τα μπάζα) ή με τους 
καραμανλικούς. Κι αυτό όμως ανήκει στη σφαίρα της 
παραπολιτικής και όχι της πολιτικής. Πολιτικό ενδια-
φέρον έχει η προώθηση συγκεκριμένων προσώπων 
από ισχυρούς καπιταλιστικούς ομίλους και από την 
αμερικάνικη πρεσβεία (τη μόνη πρεσβεία που έχει 
δυνατότητα άμεσης παρέμβασης στη διαμόρφωση 
του κυβερνητικού σχήματος).

Από σχολιαστές του ελληνικού 
αστικού Τύπου δε διέφυγε το 

γεγονός ότι ο Νετανιάχου δεν 
ανέφερε τη λέξη Τουρκία στις 
δηλώσεις του μετά τη συνάντηση 
με τον Μητσοτάκη στην Ιερου-
σαλήμ. Προσπάθησε καναδυό 
φορές ο Κούλης να του δώσει 
πάσα, όμως ο σιωνιστής άφηνε τη 
μπάλα να βγει άουτ. Κι αυτό δεν 
είναι τυχαίο. Τον τελευταίο καιρό 
έχουν δημοσιευτεί πληροφορίες 
για παρασκηνιακές συζητήσεις 
μεταξύ διπλωματών Τουρκίας και 
Ισραήλ, με στόχο την εξομάλυνση 
των σχέσεων ανάμεσα στις δυο 
κυβερνήσεις. 

Ασφαλώς υπάρχει και ο αμε-
ρικάνικος «δάκτυλος» σ' αυτό το 
παρασκήνιο. Οι Αμερικάνοι θέ-
λουν να κρατήσουν την Τουρκία 
στη Δύση και είναι πιο εύκολο 
να προωθήσουν τη στρατηγική 
τους μέσω Ισραήλ παρά μέσω 
Ελλάδας. Τουρκία και Ισραήλ 
δεν έχουν συνοριακές διαφορές, 
ισραηλινοί καπιταλιστές έχουν 
τεράστιες επενδύσεις στην Τουρ-
κία, ενώ το όνειρο του Ερντογάν 
να γίνει ένας κοσμικός χαλίφης 
στη Μέση Ανατολή έχει συντρι-
βεί στην πραγματικότητα του 
στρατιωτικού πραξικοπήματος 
που γκρέμισε τη Μουσουλμανι-
κή Αδελφότητα από την εξουσία 
στην Αίγυπτο και της στρατιωτι-
κής επικράτησης του Ασαντ στη 
Συρία. Επομένως, αμβλύνθηκαν οι 
διαφορές των δύο χωρών σ' αυτόν 
τον τομέα και μπορεί να επιχειρη-
θεί η επαναπροσέγγιση.

Υπάρχει και κάτι ακόμα. Το 
ενεργειακό παιχνίδι στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, που δεν αφο-
ρά μόνο αναζήτηση νέων πηγών 
υδρογονανθράκων αλλά και τις 
οδούς μεταφοράς τους. Το σχέδιο 
East Med είναι της πλάκας. Ενας 
πανάκριβος υποθαλάσσιος αγω-
γός, που θα εκτινάξει το κόστος 
του μεταφερόμενου καυσίμου, 
δεν μπορεί να αποτελέσει επιλογή 
καμιάς σύμπραξης μονοπωλιακών 
ομίλων. Ειδικά αν αναλογιστούμε 
το ήδη μεγάλο κόστος εξόρυξης, 
αλλά και το περιορισμένο μέγε-
θος των κοιτασμάτων, που ανε-
βάζει το συντελεστή απόσβεσης 
του αγωγού, επομένως και την τι-
μή του καυσίμου που θα μεταφερ-
θεί. Αντίθετα, ένας αγωγός μέσω 
Τουρκίας είναι η μόνη ρεαλιστική 
επενδυτική κίνηση που θα επέλε-
γαν τα ενεργειακά μονοπώλια, αν 
αποφάσιζαν ότι τους ενδιαφέ-
ρουν τα κοιτάσματα φυσικού αε-
ρίου στη λεκάνη της Λεβαντίνης.

Οπως εύκολα γίνεται αντιλη-
πτό, αυτή τη στιγμή, με την καπι-
ταλιστική ύφεση να βαθαίνει από-
τομα σε όλο τον καπιταλιστικό κό-
σμο, τέτοιο ενδιαφέρον δεν υπάρ-
χει. Γι' αυτόν το λόγο, η ΕΝΙ και η 
TOTAL παράτησαν ακόμα και τις 
ερευνητικές γεωτρήσεις στα οι-
κόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ, που 
έχουν πάρει μέσω δημοπρασίας. 
Οπως είπε χαρακτηριστικά ο Τσα-

βούσογλου προ ημερών, «αυτή 
τη στιγμή μόνο εμείς ψάχνουμε». 
Ούτε η Τουρκία θα έκανε έρευνες 
για υδρογονάνθρακες αυτή την 
περίοδο, αν δεν είχε πολιτικούς 
λόγους: τον αποκλεισμό της από 
τις περιφερειακές συμπράξεις 
στην περιοχή, με τη διαμόρφωση 
του κουαρτέτου Ισραήλ-Αιγύ-
πτου-Ελλάδας-Κύπρου.

Εξίσου εύκολα γίνεται αντιλη-
πτό πως αν επιλεγεί η λύση του 
αγωγού μεταφοράς μέσω Τουρ-
κίας, δε θα μπορεί η Τουρκία να 
αποκλείεται από τις ενεργειακές 
εξελίξεις στην περιοχή. Γι' αυτό 
και οι Αμερικανοί, που παίζουν 
με όλους, ευνοούν την επανα-
προσέγγιση Τουρκίας-Ισραήλ. Και 
γι' αυτό ο Νετανιάχου αρνήθηκε 
να πει οτιδήποτε ενάντια στην 
Τουρκία, μολονότι ο Μητσοτάκης 
σχεδόν τον παρακαλούσε να το 
κάνει. Ο σιωνιστής αναφέρθηκε, 
βέβαια, στον EastMed. Δεν του 
κόστισε τίποτα. Επισήμως το Ισ-
ραήλ συμμετέχει σ' αυτό το σχέ-
διο (που είναι απλώς μια δήλωση 
προθέσεων από τις κυβερνήσεις). 
Οι διπλωματικές διαπραγματεύ-
σεις με την Τουρκία είναι ακόμα 
παρασκηνιακές και κανένας δεν 
μπορεί να διαβεβαιώσει τον Νε-

τανιάχου ότι θα φτάσουν σύντομα 
σε αίσιο τέλος. Εκείνο που κάνει 
είναι να τις διευκολύνει, αποφεύ-
γοντας κάθε επιθετική ρητορική 
έναντι της Τουρκίας, όταν έχει 
δίπλα του τον Μητσοτάκη.

Τα αναφέρουμε όλ' αυτά για 
να δείξουμε πόσο κοντόφθαλμη 
είναι η ελληνική αστική πολιτική, 
ακόμα και από τη δική της (αστι-
κή) σκοπιά. Δεν έχει ίχνος ανεξαρ-
τησίας. Από την εποχή του Γιώρ-
γου Παπανδρέου, που άρχισαν τα 
μεγάλα «κολλητηλίκια» με τη σι-
ωνιστική οντότητα, οι Αμερικάνοι 
επέβαλαν στο ελληνικό κράτος 
μια πολιτική: τώρα που το Ισραήλ 
τα έσπασε με την Τουρκία, τρέξτε 
εσείς να καλύψετε το κενό. Γνω-
στοί αρθρογράφοι και αναλυτές 
ανέλαβαν να παρουσιάσουν με 
καταγάλανα εθνικά χρώματα αυ-
τή την πολιτική στον ελληνικό λαό. 
Το δόγμα «ο εχθρός του εχθρού 
μου είναι φίλος μου» σερβιρίστη-
κε ως το απώγειο μιας… ανεξάρτη-
της εξωτερικής πολιτικής. 

Στην πραγματικότητα, αυτό βό-
λευε μόνο τους Αμερικάνους και 
τους σιωνιστές, το μακρύ τους χέ-
ρι στην περιοχή. Η μόνη χώρα της 
περιοχής, στην οποία οι σιωνιστές 
μπορούσαν να συνεχίσουν την 

εκπαίδευση της πολεμικής τους 
αεροπορίας, μετά τη σύγκρουσή 
τους με την Τουρκία, ήταν η Ελ-
λάδα. Και τους την πρόσφεραν 
απλόχερα όλες οι αστικές κυβερ-
νήσεις της τελευταίας δεκαετίας 
(Παπανδρέου, Σαμαρά, Τσίπρα, 
Μητσοτάκη), επιδιδόμενες σε 
μια σκυταλοδρομία αναβάθμι-
σης των διακρατικών σχέσεων. Ο 
Τσίπρας έχει το ρεκόρ, το οποίο 
φιλοδοξεί να σπάσει ο Μητσοτά-
κης. Πρωτεύουσα του Ισραήλ εί-
ναι το Τελ Αβίβ. Εκεί βρίσκονται 
όλα τα κυβερνητικά κτίρια. Η 
Ιερουσαλήμ έχει ένα ξεχωριστό 
νομικό στάτους, καθορισμένο 
από τον ΟΗΕ. Ο Μητσοτάκης, 
όμως, δέχτηκε να γίνουν όλες 
οι συναντήσεις της ελληνικής 
κυβερνητικής αποστολής με την 
ισραηλινή στην Ιερουσαλήμ, στις 
σουίτες ενός πεντάστερου ξενο-
δοχείου. Ηταν μια πρόκληση για 
τους Παλαιστίνιους και μια ικανο-
ποίηση των ιταμών αιτημάτων της 
σιωνιστικής πλευράς που θέλει να 
προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη και 
να κάνει πρωτεύουσα του σιωνι-
στικού κράτους την Ιερουσαλήμ. 
Ο Τραμπ είναι αυτός που μετέ-
φερε την αμερικάνικη πρεσβεία 
στην Ιερουσαλήμ, ο Μητσοτάκης 
το έκανε άτυπα, αποδεχόμενος 
να γίνουν εκεί οι συναντήσεις του 
με τον Νετανιάχου και οι συνομι-
λίες των υπουργών του με τους 
ομολόγους τους.

«Περιμένουμε από την Ελλάδα 
να είναι ο βασικός υποστηρικτής 
μας στην ΕΕ», δήλωσε στο ραδι-
όφωνο του ισραηλινού στρατού ο 
σιωνιστής πρέσβης στην Αθήνα, 
όταν ρωτήθηκε για τις διεθνείς 
αντιδράσεις στο σχέδιο προσάρ-
τησης της Δυτικής Οχθης στο 
Ισραήλ! Ο Μητσοτάκης δεν τόλ-
μησε να κάνει τέτοιο βήμα δημό-
σια  (εξέφρασε την προτίμησή του 
στην «αμοιβαία συμμετοχή και δι-
άλογο αντί μονομερών ενεργειών 
από οποιοδήποτε μέρος»), όμως 
ούτε σε καταγγελία της σχεδια-
ζόμενης ωμής παραβίασης των 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ προέβη, 
ούτε τη γραμμή των «ίσων απο-
στάσεων» (που σημαίνει εξίσωση 
θύματος και θύτη) εγκατέλειψε. 
Προκαλεί εντύπωση, όμως, η 
προκλητική τοποθέτηση του σιω-
νιστή πρέσβη. Επειδή ξέρει ότι τα 
ευρωπαϊκά ιμπεριαλιστικά κράτη 
δεν υπάρχει περίπτωση σ' αυτή τη 
φάση να αναγνωρίσουν την προ-
σάρτηση της Δυτικής Οχθης στη 
σιωνιστική οντότητα (δεν έπιασε 
τους ευρωπαίους ιμπεριαλιστές 
καμιά ευαισθησία για τα εθνι-
κά δίκαια των Παλαιστινίων - τα 
συμφέροντά τους στον αραβικό 
κόσμο υπερασπίζονται), καλεί 
ανοιχτά την ελληνική κυβέρνηση 
να γίνει «ντουντούκα» των σιωνι-
στών στην Ευρώπη! Είναι βέβαιο 
πως αν ο Μητσοτάκης τασσόταν 
δημόσια υπέρ της προσάρτησης 
της Δυτικής Οχθης, ο Νετανιάχου 

Στυλοβάτες των σιωνιστών, 
τσιράκια των Αμερικανών

Ποιος EastMed;

Δήλωση του αμερικανού υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιου για 
θέματα ενέργειας, στα «Νέα» (9.6.2020): «Διαπιστώνουμε ότι η Αί-

γυπτος και η Κύπρος συζητούν για τη μεταφορά του κυπριακού φυσικού 
αερίου από την Αφροδίτη στην Νταμιέτα στην Αίγυπτο για υγροποίηση 
και εξαγωγή». Ωπα, τι έγινε, ρε παιδιά; Πού πήγε ο EastMed, που θα 
μετέφερε και το ισραηλινό και το κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη, 
μέσω Κύπρου και Ελλάδας; Μεταφορά του κυπριακού φυσικού αέρι-
ου στην Αίγυπτο, με στόχο την υγροποίησή του στις εγκαταστάσεις 
που έχουν κατασκευαστεί εκεί και με εξαγωγικό στόχο τις ασιατικές 
αγορές;

Φυσικά, αφού αυτή είναι λιγότερο κοστοβόρα λύση. 'Η -πράγμα που 
είναι το ίδιο- περισσότερο κερδοφόρα. Και μην μας πει κανείς ότι αυτή 
θα είναι μια προσωρινή λύση, μέχρι να κατασκευαστεί ο EastMed. 
Αν και όταν αρχίσει εξόρυξη από κυπριακό κοίτασμα και το αέριο 
μεταφέρεται για υγροποίηση στην Αίγυπτο, αυτή θα είναι η μόνιμη 
λύση και όχι μια μεταβατική λύση. Οπως είπε και ο αμερικανός υφυ-
πουργός, οι ενεργειακοί πόροι της περιοχής είναι μέτριου μεγέθους, 
αλλά σημαντικοί περιφερειακά (μπορούν να αναχαιτίσουν τη ρωσική 
διείσδυση), ενώ η εκμετάλλευσή τους θα εξαρτηθεί «από την ικανότητα 
των παραγωγών να κερδίσουν αποδοτικότητα μέσω των υφιστάμενων 
περιφερειακών υποδομών (π.χ. των αγωγών της Τουρκίας) και των 
πλεονεκτημάτων της περιφερειακής συνεργασίας». Δεν παρέλειψε 
δε να σημειώσει με νόημα ότι υπάρχει ανάγκη στροφής σε πιο βι-
ώσιμες πηγές ενέργειας. Και εξήγησε τι εννοεί: «Σε συνεργασία με 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (…) το υγροποιημένο φυσικό αέριο 
διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον ενεργειακό μετασχηματισμό».

Οσοι αφελείς, λοιπόν, πιστεύσατε το παραμύθι του EastMed, που 
το ξανασέρβιρε ο Χατζηδάκης πρόσφατα, όταν η ελληνική Βουλή ενέ-
κρινε τη διακρατική συμφωνία. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 13
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ΗΠΑ: Οι δολοφονίες και η καταστολή συνεχίζονται
Το βράδυ της Παρασκευής 

12 Ιούνη ένας ακόμα αφρο-
αμερικανός έπεσε νεκρός 
από τις σφαίρες των μπάτσων. 
Ηταν ο 27χρονος Ρέισαρντ 
Μπρουκς, ο οποίος διέπρα-
ξε το έγκλημα να αντισταθεί 
στους μπάτσους που πήγαν να 
τον συλλάβουν, να τους πάρει 
το τέιζερ και να το στρέψει 
εναντίον τους για μερικά δευ-
τερόλεπτα, προτού τον ξαπλώ-
σουν νεκρό. Οι μπάτσοι είχαν 
πάει μετά από καταγγελίες ότι 
έξω από ένα φαστφουντάδικο 
(Wendy’s) στην κεντρική λεω-
φόρο του Πανεπιστημίου, ένας 
άντρας είχε αποκοιμηθεί στο 
αυτοκίνητό του και εμπόδιζε 
την κυκλοφορία. Ο Μπρουκς 
δεν πέρασε το αλκοτέστ που 
του έκαναν οι μπάτσοι, γι’ αυτό 
και επιχείρησαν να τον συλλά-
βουν. Αυτός αντιστάθηκε και 
τους βούτηξε το τέιζερ, τρέχο-
ντας για να σωθεί. Οι μπάτσοι 
τον ακολούθησαν με τον ένα 
να τον σημαδεύει με το δικό 
του τέιζερ προτεταμένο (όπως 
φαίνεται στο 28:32’ του βίντεο 
της κάμερας παρακολούθησης 
των Wendy’s). Ο Μπρουκς γύ-
ρισε και επιχείρησε να σημα-
δέψει τον μπάτσο με το τέιζερ, 
αλλά δεν πρόλαβε γιατί αυτός 
έβγαλε το όπλο του και τον 
εκτέλεσε επί τόπου. 

Σε διαφορετική συγκυρία δε 
θα γινόταν καν θέμα στα αμε-

ρικάνικα ΜΜΕ. Ο μπάτσος θα 
θεωρούνταν σε «νόμιμη άμυ-
να» ακόμα κι αν δεν απειλού-
σε τη ζωή του, με το τέιζερ που 
βούτηξε από τον άλλο μπάτσο. 
Ο Μπρουκς θα ήταν ένας ακό-
μα Αφροαμερικανός που θα 
τον σκότωναν σαν το σκυλί, 
αλλά θα το δικαιολογούσαν 
ως νόμιμη άμυνα. Τώρα όμως 
παραιτήθηκε η επικεφαλής 
της αστυνομίας της Ατλάντα, 
Ερικ Σιλντς, δηλώνοντας ότι 
δεν ήταν δικαιολογημένη αυ-
τή η χρήση βίας από τους δύο 
αστυνομικούς κι ότι θα πρέπει 
να απολυθούν. 

Η παραίτηση ήταν επιβε-
βλημένη προκειμένου να 
αποφευχθεί η όξυνση της 
χειρότερης κοινωνικής κρί-
σης που μαστίζει τις ΗΠΑ, με 
καθημερινές διαδηλώσεις 
εδώ και πάνω από δυο βδο-
μάδες, μετά από την εν ψυχρώ 
δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ 
με θανάσιμη στραγγαλιστική 
λαβή από αστυνομικό στη Μι-
νεάπολη. 

Το σύστημα θα πρέπει να 
δώσει και λίγο «καρότο». 
Μέχρι και ο Τραμπ δήλωσε 
αντίθετος σε αυτό το κεφαλο-
κλείδωμα ως αστυνομική πρα-

κτική, εκτός από «εξαιρετικές 
περιπτώσεις». Το έκανε αφού 
διαπίστωσε ότι οι προκλητικές 
του δηλώσεις δεν τρομάζουν 
τους διαδηλωτές κι έπρεπε να 
κατασιγάσει τη λαϊκή αγανά-
κτηση.

Στο ίδιο πλαίσιο, την Κυ-
ριακή 7 Ιούνη, το δημοτικό 
συμβούλιο της Μινεάπολης 
αποφάσισε με απόλυτη πλειο-
ψηφία (εννέα υπέρ, έναντι τεσ-
σάρων κατά) τη διάλυση της 
αστυνομικής Διεύθυνσης της 
πόλης και την αντικατάστασή 
της με άλλο σώμα που θα 
«εγγυάται» την ασφάλεια της 
πόλης, σε αντίθεση με τα όσα 
υποστήριζε μία μέρα πριν ο 
«αριστερός» δήμαρχος, Τζέ-
ικομπ Φρέι, που αντιδρούσε 
στις εκκλήσεις των διαδηλω-
τών για αποχρηματοδότηση 
της αστυνομίας (γι’ αυτό κι 
έφαγε χοντρό κράξιμο από 
τους διαδηλωτές). Το γεγο-

νός ότι η απόφαση πάρθηκε 
με ευρεία πλειοψηφία, δίνει 
δικαίωμα βέτο στους δημο-
τικούς σύμβουλους που την 
ψήφισαν και φαίνεται να είναι 
δεσμευτική για τον δήμαρχο.

Ομως ο αστυνομικός δι-
ευθυντής της Μινεάπολης, 
Medaria Arradondo, δήλωσε 
την Τετάρτη ότι «δεν εγκα-
ταλείπει την ασφάλεια των 
πολιτών» και ανακοίνωσε ότι 
η Αστυνομική Διεύθυνση Μι-
νεάπολης αποχωρεί από τις 
διαπραγματεύσεις με το σω-
ματείο των μπάτσων, ένα κακό-
φημο σωματείο που υπερασπί-
ζεται με πάθος τη ρατσιστική 
τους συμπεριφορά.

Το πού θα καταλήξει η 
ιστορία θα αργήσουμε να 
το μάθουμε. Την περασμένη 
Παρασκευή, το δημοτικό συμ-
βούλιο συζήτησε τα βήματα 
που θα πρέπει να κάνει για 
να εφαρμόσει την πρόταση 

διάλυσης της αστυνομικής 
διεύθυνσης της Μινεάπολης, 
τα οποία περιλαμβάνουν δη-
μοψήφισμα τον Νοέμβρη, 
το οποίο θα πρέπει όμως να 
εγκριθεί πρώτα από ειδική συ-
νταγματική επιτροπή. Για να 
αποφασίσει αυτή η επιτροπή 
ίσως χρειαστούν ακόμα και 
πέντε μήνες! Από την άλλη, το 
νέο αστυνομικό σώμα που θα 
αντικαταστήσει το υφιστάμενο 
θα στηθεί εντός ενός χρόνου. 
Το «καρότο» τελειώνει εδώ.

Το «μαστίγιο» όμως συνεχί-
ζεται. Οπως μας πληροφορεί 
ο βρετανικός Guardian στις 10 
Ιούνη, μέχρι την πρώτη βδομά-
δα του μήνα είχαν συλληφθεί 
πάνω από δέκα χιλιάδες άτο-
μα στις ΗΠΑ (2.000 μόνο στη 
Νέα Υόρκη). Οι διαδηλωτές 
καταγγέλλουν ότι κρατή-
θηκαν μέχρι και 48 ώρες σε 
άσχημες συνθήκες, χωρίς 
πρόσβαση σε φαγητό, νερό 
και μέσα ατομικής προστα-
σίας για τον κοροναϊό (όπως 
μάσκες) σε βρόμικα κελιά, ο 
ένας πάνω στον άλλο! Σχε-
δόν κανένας μπάτσος απ’ 
αυτούς που τους συνέλαβαν 
δε φορούσε μάσκα και οι 
κρατούμενοι αναγκάζονταν 
να μοιραστούν τα πλαστικά 
ποτηράκια για να πιούν νερό. 
Κατά τα άλλα, οι Αρχές ενδι-
αφέρονται για την αποφυγή 
εξάπλωσης του κοροναϊού!

Δεν είμαστε, βέβαια, γιατροί για να 
μπορούμε να έχουμε άποψη για 

το αν το ένα ή το άλλο φάρμακο που 
χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση 
της CoviD-19 είναι αποτελεσματικό. 
Παρακολουθούμε όσα δημοσιεύ-
ονται, έχοντας πάντοτε κατά νου 
δύο δεδομένα. Πρώτον, ότι όλες οι 
θεραπείες έχουν πειραματικό χαρα-
κτήρα, γιατί πρόκειται για μια νέα νό-
σο, που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς 
και σε βάθος χρόνου. Δεύτερον, ότι 
στις χρησιμοποιούμενες θεραπείες 
εμπλέκονται τα μονοπώλια του φαρ-
μάκου, τα οποία ελέγχουν ασφυκτικά 
την έρευνα και την κλινική πράξη και 
έχουν εδώ και πολλά χρόνια τυλίξει 
στα πλοκάμια τους την ιατρική κοινό-
τητα. Οταν ακούμε έναν επιστήμονα 
να βγαίνει στις τηλεοράσεις και να 
μιλάει υπέρ ενός φαρμάκου ή κατά 
ενός άλλου, το πρώτο που σκεφτό-
μαστε είναι ότι αυτός μπορεί να λει-
τουργεί περισσότερο ως ντίλερ και 
λιγότερο ως γιατρός. 

Οταν, βέβαια, περάσει καιρός, γί-
νουν γνωστές οι βασικές πλευρές της 
νόσου και δοκιμαστούν πολλά φάρ-
μακα, υπάρχει κατάληξη σε συγκεκρι-
μένα θεραπευτικά σχήματα, τα οποία 
είναι τα πιο αποτελεσματικά. Αυτή η 
διαδικασία, όμως, συχνά καθυστερεί, 
επειδή οι κλινικές μελέτες ελέγχονται 
ασφυκτικά από τα φαρμακευτικά μο-
νοπώλια που προωθούν τα δικά τους 
φάρμακα, χρησιμοποιώντας το κα-
θένα την επιρροή που έχει χτίσει σε 
μεγάλες ερευνητικές ομάδες, νοσο-
κομεία και κλινικές. Είναι το τίμημα 
που πληρώνει η ανθρωπότητα στον 
καπιταλισμό που έχει ως μοναδικό 
σκοπό το κέρδος και βλέπει την υγεία 
μόνο ως πεδίο κερδοφορίας.

Οι αστοί πολιτικοί συνήθως δεν 
εμπλέκονται στο παιχνίδι των φαρ-
μακευτικών εταιριών στη φάση της 
έρευνας για μια νέα θεραπεία. Επειδή 
ξέρουν πώς παίζεται αυτό το παιχνίδι, 
φοβούνται να μην εκτεθούν. Ο Ντό-
ναλντ Τραμπ, που αδυνατεί να απο-
βάλει την ιδιότητα του μεγαλοπλασιέ 
του real estate, έσπασε την παράδο-
ση και σ’ αυτόν τον τομέα, εμφανιζό-
μενος δημόσια ως πλασιέ συγκεκρι-
μένων θεραπειών. Δεν αναφερόμα-
στε μόνο στις συμβουλές του προς 
την επιδημιολόγο του Λευκού Οίκου, 
να βρει τρόπο να γίνονται ενέσεις… 
απολυμαντικών και… σολάριουμ στα 
εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου 
οργανισμού, ώστε να εξοντώνεται ο 
κοροναϊός! Αναφερόμαστε και στο 
δημόσιο προμοτάρισμα συγκεκρι-
μένων προϊόντων φαρμακευτικών 
εταιριών.

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στο πόντι-

ουμ του Λευκού Οίκου, επιδεικνύ-
οντας με καμάρι κάποια rapid tests 
της Abbott, που στη συνέχεια αποδεί-
χτηκαν μούφα (με ποσοστό αποτυχί-
ας μέχρι και 50%!). Ο ίδιος διαφήμιζε 
την υδροξυχλωροκίνη, συστήνοντας 
να παίρνουν όλοι από ένα χαπάκι την 
ημέρα για να μην έχουν κανένα κίν-
δυνο από τον κοροναϊό! Εσπευσαν ο 
Φάουτσι και οι άλλοι επιδημιολόγοι 
να προειδοποιήσουν ότι κανένας δεν 
πρέπει να παίρνει χλωροκίνη ή υδρο-
ξυχλωροκίνη εκτός νοσοκομείου, 
αλλά ποιος τους άκουγε. Στις ΗΠΑ 
υπάρχουν τόσοι πολλοί «τραμπόπλη-
κτοι» που μπορούσαν ν’ αδειάσουν τα 
ράφια των φαρμακείων μέσα σε μια 
μέρα. Ετσι και έγινε. Μετά την επα-
ναλαμβανόμενη διαφήμιση από τον 
Τραμπ, αυξήθηκαν κατακόρυφα οι 
συνταγές για υδροξυχλωροκίνη, δη-
μιουργώντας ελλείψεις! Φυσικά, το 

μονοπώλιο που παράγει το φάρμακο 
κονόμησε χοντρά.

Την περασμένη βδομάδα, μια επι-
στημονική ομάδα από τη Βρετανία, 
που έχει εξετάσει μέχρι στιγμής την 
αποτελεσματικότητα οχτώ φαρμάκων 
και θα συνεχίσει να δοκιμάζει και άλ-
λα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 
δίδυμο χλωροκίνη και υδροξυχλωρο-
κίνη, φάρμακα για την καταπολέμηση 
της ελονοσίας, που έως τώρα χρησι-
μοποιούνταν για την αντιμετώπιση 
κάποιων αυτοάνοσων νοσημάτων 
όπως ο λύκος και η ρευματοειδής 
αρθρίτιδα, δεν ωφελεί τους ασθενείς 
που νοσηλεύονται με CoviD-19.

Η πανίσχυρη αμερικάνικη Υπη-
ρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων 
(FDA), μια υπηρεσία που ανήκει στο 
λεγόμενο «βαθύ κράτος» των ΗΠΑ, 
καθώς είναι επιφορτισμένη με την 
εξασφάλιση μιας κάποιας ισορρο-
πίας απέναντι στον άγριο ανταγωνι-
σμό των καπιταλιστικών μονοπωλίων, 
ανακάλεσε την περασμένη Δευτέρα 
την έκτακτη άδεια που είχε δώσει στα 
τέλη Μάρτη για τη χρήση χλωροκίνης 
και υδροξυχλωροκίνης στη θεραπεία 
ασθενών με CoviD-19. Στην ανακοίνω-
σή της η FDA τόνισε ότι τα φάρμακα 
αυτά μπορεί να έχουν επικίνδυνες 
παρενέργειες (καρδιακές αρρυθμίες, 
υπόταση και μυϊκές και νευρολογικές 
βλάβες) και πως όταν δίνονται σε 
συνδυασμό με ρεμντεσιβίρη, μπο-
ρούν να μειώσουν την αποτελεσμα-
τικότητα αυτού του φαρμάκου, που η 
FDA εξακολουθεί να συστήνει στους 

γιατρούς. Χλωροκίνη και υδροξυ-
χλωροκίνη δε θα χορηγούνται πλέον 
στις ομοσπονδιακές και πολιτειακές 
αρχές υγείας για χρήση ενάντια στην 
CoviD-19. Η FDA οδηγήθηκε σ’ αυτή 
την απόφαση μετά από εισήγηση μιας 
επιτροπής ειδικών των Εθνικών Ινστι-
τούτων Υγείας (ΝΙΗ).

Και βέβαια, όλοι (με πρώτους τους 
αντιπάλους του) θυμήθηκαν τη δια-
φήμιση που έκανε στα συγκεκριμένα 
φάρμακα ο Τραμπ, ως μη όφειλε. Η 
προεδράρα, όμως, δεν κωλώνει σε 
κάτι τέτοια. Εσπευσε να εκφράσει 
την αντίθεσή του στην απόφαση της 
FDA με την εξής απίθανη δήλωση: 
«Εγώ πήρα (υδροξυχλωροκίνη) και 
αισθάνομαι καλά που την πήρα. Δεν 
ξέρω αν έκανε κάτι, αλλά σίγουρα δεν 
μου έκανε κακό»!

Δε χωρά… λογικός σχολιασμός αυ-
τής της δήλωσης. Τι να σχολιάσεις, 
ότι κάποιος συστήνει να παίρνει ο κό-
σμος προληπτικά ένα άχρηστο για τη 
συγκεκριμένη πρόληψη φάρμακο, το 
οποίο μπορεί να προκαλέσει επικίν-
δυνες παρενέργειες; Αντιλαμβανό-
μαστε ότι ο Τραμπ έχει «υποχρέωση» 
σε συγκεκριμένες εταιρίες (ο προε-
κλογικός αγώνας στις ΗΠΑ είναι πολύ 
ακριβός, για να μη μιλήσουμε για τις 
«ανάγκες» του ίδιου του Τραμπ και 
της φαμίλιας του), όμως ταυτόχρονα 
αναρωτιόμαστε: λέτε να το έπινε κιό-
λας το φάρμακο; Λέτε η αδυναμία 
του να σηκώσει με το ένα χέρι ένα 
ποτήρι με νερό και να περπατήσει 
κανονικά σε μια ράμπα (ακόμα σπά-
νε πλάκα με την εμφάνισή του στην 
τελετή αποφοίτησης των καραβανά-
δων στο West Point) να έχουν σχέση 
με νευρολογικές παρανέργειες της 
υδροξυχλωροκίνης;

Πρόεδρος-μεγαλοπλασιέ
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Ζόρικο το Brexit, το ‘φαγαν και τα ψάρια…
Μπορεί από τις 31 Γενάρη 

η Βρετανία να βρίσκεται 
εκτός ΕΕ, όμως το περιβόητο 
Brexit ακόμα δεν ολοκληρώθη-
κε και οι λακκούβες στο δρό-
μο της πλήρους εξόδου είναι 
ακόμα πολλές. Υπενθυμίζουμε 
ότι μετά από περίπου 35 μήνες 
διαπραγματεύσεων και με κα-
θυστέρηση δέκα μηνών (και 
τρεις παρατάσεις), η Βρετανία 
έπαψε πλέον να ανήκει στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση από τις 31 
Γενάρη. Το Brexit συντελέστη-
κε, όμως, μόνο εν μέρει. Γιατί 
η Βρετανία θα εξακολουθήσει 
να συνδέεται τελωνειακά με 
την ΕΕ για όλο το διάστημα 
της μεταβατικής περιόδου 
μέχρι τις 31 Δεκέμβρη 2020, 
ενώ σύμφωνα με το άρθρο 135 
της συμφωνίας αποχώρησης, 
που υπογράφηκε τον περσινό 
Νοέμβρη και δημοσιεύτηκε 
στην επίσημη εφημερίδα της 
ΕΕ (C384 I, 12/11/2019), η Βρε-
τανία είναι υποχρεωμένη να 
συνεισφέρει και να συμμετέχει 
ακόμα και στους προϋπολογι-
σμούς της Ενωσης μέχρι το 
τέλος του 2020. Επομένως, εί-
ναι υποχρεωμένη να πληρώνει 
κανονικά τη συμβολή της στον 
προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ο κοροναϊός ήταν επόμενο 
να εντείνει την καθυστέρηση 
των συνομιλιών για μία νέα 
εμπορική συμφωνία. Τώρα, ο 
Μπόρις Τζόνσον, στριμωγμέ-
νος από την επιδείνωση της 
οικονομικής κατάστασης της 
Βρετανίας λόγω (και) του κο-
ροναϊού, προσπαθεί να πιέσει 

για την ολοκλήρωση της συμ-
φωνίας μέσα στο καλοκαίρι. 
Αυτό όμως αποδεικνύεται 
σχεδόν αδύνατο, με τη Βρε-
τανία να εξακολουθεί να μην 
αποδέχεται τη δικαιοδοσία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
ως επιδιαιτητή των μελλοντι-
κών της διαφορών με την ΕΕ, 
ενώ αγκάθια φυτρώνουν και 
σε άλλα θέματα, όπως αυτό 
της αλιείας. Παρά το γεγονός 
ότι η αλιεία αντιπροσωπεύει 
ένα πολύ μικρό ποσοστό του 
ΑΕΠ (της τάξης του 0.1%), τό-
σο της Βρετανίας όσο και των 
περισσότερων χωρών της ΕΕ, 
ακόμα κι εκεί δεν κατόρθωσαν 
να τα βρουν!

Ο Μισέλ Μπαρνιέ που ήταν 
επικεφαλής των διαπραγμα-
τεύσεων, οι οποίες ναυάγησαν 
μετά από τέσσερις γύρους τη-
λεδιασκέψεων στις αρχές του 
μήνα, δήλωσε ότι «η ΕΕ θέλει 
να παραμείνει το στάτους 
κβο, αλλά η Βρετανία θέλει 
να αλλάξει τα πάντα», συ-
μπληρώνοντας ότι πρέπει να 
βρεθεί η χρυσή τομή. Οπως 
μας πληροφορεί ο βρετανι-
κός Guardian στις 7 Ιούνη, οι 
Αρχές μιας σειράς χωρών της 
ΕΕ, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, 
η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Δανία, 
το Βέλγιο και η Γερμανία, δεν 
έχουν δώσει δικαιοδοσία στο 
διαπραγματευτή τους (τον 
Μπαρνιέ) να κάνει ούτε βήμα 
πίσω από τα δικαιώματα αλι-
είας που είχαν μέχρι σήμερα 
στην κοινή θαλάσσια περιοχή 
με τη Βρετανία. Ετσι, ο Μπαρ-

νιέ έφτασε να ομολογήσει ότι 
θα πρέπει να κάνουν κι αυτές 
πίσω από τα «μαξιμαλιστικά» 
τους αιτήματα!

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο 
της κοινής πολιτικής αλιείας 
στην ΕΕ, από την οποία θα 
αποδεσμευτεί η Βρετανία 
από τις αρχές του επόμενου 
χρόνου, το μερίδιο της κάθε 
χώρας καθορίζεται βάσει των 
καταγεγραμμένων στοιχείων 
της δεκαετίας του ’70 (!), με 
τα επιτρεπόμενα μεγέθη των 
διαφορετικών ειδών ψαριών 
που μπορούν να αλιευτούν να 
γίνεται αντικείμενο παζαριού 
μεταξύ των υπουργών Αλιείας 
των χωρών της ΕΕ. Οι Βρετα-
νοί ψαράδες διαμαρτύρονται 
εδώ και χρόνια για την πολι-
τική αυτή, η οποία θεωρούν 
ότι «τους ρίχνει», με το 84% 
της επιτρεπόμενης αλίευσης 
στο κανάλι της Μάγχης να 
το καρπώνονται οι Γάλλοι. Η 
Βρετανία απαιτεί πλέον νέα 
συμφωνία, όπως αυτή που 

έχει η ΕΕ με τη Νορβηγία. Η 
διαπραγματευτική ομάδα της 
Βρετανίας ζητά τα δικαιώματα 
αλιείας να βασίζονται στο πού 
ζουν τα ψάρια. Ο βρετανός 
διαπραγματευτής, Ντέιβιντ 
Φροστ, υποστήριξε ότι μπο-
ρούν να λαμβάνονται υπόψη 
κι άλλοι παράγοντες (όπως οι 
συνέπειες στις παράκτιες κοι-
νότητες και τα μακροχρόνια 
δικαιώματά τους), προσπαθώ-
ντας να κάμψει τις ευρωπαϊκές 
αντιδράσεις, και υπόσχεται 
ότι θα εξασφαλιστούν και τα 
δικαιώματα των ψαράδων της 
ΕΕ.

Το αδιέξοδο δε φαίνεται 
ότι θα αρθεί εύκολα, με τη 
Βρετανία να ζητά από την ΕΕ 
να δώσει νέες οδηγίες στον 
Μπαρνιέ για να κάνει συμβι-
βασμούς, όχι μόνο στο θέμα 
της αλιείας, αλλά και σε άλλα 
θέματα (όπως κρατικών ενι-
σχύσεων, διαιτησίας κτλ), και 
τον Μπαρνιέ να κατηγορεί με 
τη σειρά του τη Βρετανία ότι 

κάνει πίσω από τις δεσμεύ-
σεις της που συμφωνήθηκαν 
τον Γενάρη.

Στην τηλεδιάσκεψη κορυ-
φής της περασμένης Δευτέ-
ρας, στην οποία συμμετείχαν 
ο Μπόρις Τζόνσον με τον Μά-
ικλ Γκόουβ (Καγκελάριος του 
Δουκάτου του Λάνκαστερ και 
μεγαλοστέλεχος των Συντη-
ρητικών), τον Ντέιβιντ Φροστ 
(επικεφαλής διαπραγματευτή 
της Βρετανίας για το Brexit) 
και τον βρετανό πρεσβευτή 
στην ΕΕ σερ Τιμ Μπάροου, 
από βρετανικής πλευράς, και 
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, η 
πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρ-
σουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, 
από ευρωπαϊκής πλευράς, δεν 
επιτεύχθηκε τίποτα συγκεκρι-
μένο πέρα από τη συμφωνία 
να… ενταθούν οι διαπραγμα-
τεύσεις και η ανταλλαγή… ιδι-
ωματισμών!

Ο Τζόνσον χρησιμοποίησε 
τον ιδιωματισμό που έμεινε 
από μία παλιά διαφήμιση της 
πετρελαϊκής Esso Pappas από 
τη δεκαετία του ‘60, λέγοντας 
ότι για να προχωρήσουν οι δι-
απραγματεύσεις θα πρέπει να 
μπει «τίγρης στο ντεπόζιτο». 
Με τη σειρά του ο Σαρλ Μι-
σέλ απάντησε ότι η ΕΕ δε θα 
συμφωνήσει σε «ένα γουρούνι 
στο σακί», συμπληρώνοντας 
ότι δεν πρόκειται να δεχτεί 
μία συμφωνία αντίθετη στα 

συμφέροντα της Ενωσης.
Οπως καταλαβαίνετε, το 

παιχνίδι θα είναι σκληρό και 
μία ακόμα παράταση της με-
ταβατικής περιόδου (την οποία 
τώρα απορρίπτει μετά βδε-
λυγμίας η βρετανική πλευρά), 
πέραν του τέλους του έτους, 
είναι πιθανή. Στη Βρετανία ήδη 
η «κοινή γνώμη» φαίνεται από 
τις δημοσκοπήσεις ότι το θέλει 
αυτό, φοβούμενη μία χειροτέ-
ρευση της οικονομικής κρί-
σης, ενόψει Brexit. Κι ας μην 
ξεχνάμε ότι οι δημοσκοπήσεις 
συνήθως φτιάχνουν κλίμα, δεν 
το αποτυπώνουν.

Οι πολιτικοί διαχειριστές 
δύο ιμπεριαλιστικών δυνά-
μεων πλακώνονται για το 
μερίδιο της πίτας. Κι οι δυο 
πλευρές είναι εξίσου αντι-
δραστικές. Το μόνο για το 
οποίο ενδιαφέρονται είναι 
το κέρδος του κεφαλαίου που 
εκπροσωπούν και όχι η ευη-
μερία των λαών τους, αφού 
στα αντεργατικά θέματα πά-
νε πακέτο. Αν ένα πράγμα δεί-
χνει αυτός ο καυγάς είναι πόσο 
ισχυρές είναι οι μεταξύ τους 
αντιθέσεις, σε πείσμα όσων 
μας τάιζαν το κουτόχορτο της 
«παγκόσμιας συνεργασίας», 
που ονόμασαν ψευδεπίγραφα 
«παγκοσμιοποίηση». Αυτό εί-
ναι ο ιμπεριαλισμός. Οχι μόνο 
ισχυρή βιομηχανία σε μονο-
πωλιακή βάση, αλλά συγκρού-
σεις για το ξαναμοίρασμα των 
αγορών και σφαιρών επιρροής, 
που ενίοτε παίρνουν ακόμα και 
πολεμικό χαρακτήρα.

Ο διοικητής της Fed, της πανίσχυρης 
Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζε-

ρόμ Πάουελ, υπήρξε επιλογή του Τραμπ. Γι’ 
αυτό και οι μαχαιριές του πονάνε πιο πολύ. 
Ο κεντρικός τραπεζίτης διαφώνησε ανοιχτά 
(αν και με τακτ) με την πρόβλεψη του Τραμπ 
ότι η αμερικάνικη οικονομία άρχισε ήδη να 
ανακάμπτει τάχιστα, αφήνοντας να εννοη-
θεί ότι –σύμφωνα με τις αναλύσεις της Fed- 
η ανάκαμψη δεν πρόκειται ν’ αρχίσει πριν 
από το 2021. Kαταθέτοντας στην Τραπεζική 
Επιτροπή της Γερουσίας, ο Πάουελ προει-
δοποίησε ότι η ανεργία είναι ακόμα κοντά 
στα ψηλά ιστορικά επίπεδα. Αναφέρθηκε σε 
οικονομική αβεβαιότητα, η οποία προέρχε-
ται από την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της 
πανδημίας και τόνισε ότι αν ο κόσμος δεν 
αισθανθεί απολύτως ασφαλής ότι η νόσος 
έχει κατασταλεί, δεν πρόκειται να υπάρξει 
πλήρης ανάκαμψη. Μια βδομάδα πριν από 
την κατάθεση του Πάουελ στη Γερουσία, η 
Fed είχε προβλέψει οικονομική συρρίκνωση 
κατά 6,5% αυτό το χρόνο, ανεξάρτητα από 
το κέρδισμα κάποιου εδάφους στο δεύτερο 
μισό του χρόνου.

Αυτές οι προβλέψεις έρχονται, βέβαια, 
σε πλήρη αντίθεση με τα καθημερινά πα-
νηγυρικά «τιτιβίσματα» του Τραμπ, πότε 
για τη μείωση της ανεργίας, πότε για την 
αύξηση των λιανικών πωλήσεων και πότε 
για τις τιμές των μετοχών. Ο Τραμπ πόνεσε 
από τη «μαχαιριά» και ανέλαβε δράση από 
το Twitter: «Η Fed κάνει λάθος πολύ συχνά. 
Βλέπω κι εγώ τους αριθμούς και τους κατα-
λαβαίνω ΠΟΛΥ καλύτερα απ’ αυτούς. Θα 

έχουμε ένα πολύ καλό τρίτο τρίμηνο, ένα 
σπουδαίο τέταρτο τρίμηνο και ένα από τα 
καλύτερα έτη όλων των εποχών το 2021. Επί-
σης θα έχουμε σύντομα εμβόλιο και φάρμα-
κο. Αυτή είναι η γνώμη μου. ΠΡΟΣΕΞΤΕ!».

Της επιλογής του Τραμπ ήταν και ο Τζον 
Μπόλτον, ο ακροδεξιός Σύμβουλος Εθνικής 
Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο οποίος 
κάποια στιγμή βρέθηκε εκτός νυμφώνος 
(ελέχθη ότι συγκρούστηκε με τον υπουργό 
Εξωτερικών και πρώην διοικητή της CIA 
Μάικ Πομπέο). Ο Μπόλτον ως γνωστόν έχει 
γράψει ένα βιβλίο, στο οποίο –όπως ο ίδιος 
έχει διαφημίσει- θα βγάλει πολλά άπλυτα 
του Τραμπ στη φόρα, αποδεικνύοντας πως 
ο Τραμπ σε πλείστες περιπτώσεις έβαλε το 
προσωπικό του συμφέρον πάνω από το εθνι-
κό συμφέρον.

Αυτό το ζήτημα μπορεί να «κάψει» έναν 
Αμερικανό που διεκδικεί την προεδρία, 
πόσω μάλλον τον Τραμπ, ο οποίος υπέστη 
ήδη τον εξευτελισμό της διαδικασίας απο-
πομπής που οργάνωσαν οι Δημοκρατικοί 
υπό την Νάνσι Πελόζι (η απαλλαγή του από 
τη Γερουσία δεν εξάλειψε και το στίγμα). Γι’ 
αυτό και οι δικηγόροι του Λευκού Οίκου κα-
τέθεσαν αγωγή, ζητώντας να απαγορευτεί η 
κυκλοφορία του βιβλίου του Μπόλτον, επι-
καλούμενη τα απόρρητα ζητήματα εθνικής 
ασφάλειας που θα μπορούσε να γνωστοποι-
ήσει ο Μπόλτον, τα οποία γνωρίζει εξαιτί-
ας της θέσης που είχε δίπλα στον Τραμπ. 
Οποια κι αν είναι η δικαστική εξέλιξη, όμως, 
ο Τραμπ έχει ήδη χάσει, γιατί αποκάλυψε 
ότι φοβάται τις αποκαλύψεις του Μπόλτον.

Oλα του Τραμπ δύσκολα… Χιλιάδες απολύσεις και από τον όμιλο των Ζara

Ο όμιλος Inditex, που έχει 
στην ιδιοκτησία του μια 

σειρά αλυσίδες ρούχων και αξε-
σουάρ  και γνωστά brands (Zara, 
Bershka, Pull & Bear, Massimo 
Duti) και κατέχει την πρώτη θέση 
διεθνώς στις λιανικές πωλήσεις 
ρούχων, ανακοίνωσε ότι θα κλεί-
σει το 13% με 16% των καταστη-
μάτων του, που σημαίνει περίπου 
1.200 καταστήματα. Αυτό σημαί-
νει ότι θα μείνουν χωρίς δουλειά 
πολλές χιλιάδες εργαζόμενοι.

Ο όμιλος προσαρμόζεται στις 
συνθήκες της επερχόμενης κα-
πιταλιστικής ύφεσης, από τη μια 
μειώνοντας καταστήματα και 
απολύοντας εργάτες και από την 
άλλη επενδύοντας 2,7 δισ. ευρώ 
την επόμενη τριετία, ώστε οι on 
line πωλήσεις του να ανέβουν 
στο 25% των συνολικών πωλήσε-
ών του σε σχέση με το 14% που 
ήταν το 2019.

Εχουν δημοσιευτεί και άλλες 
λεπτομέρειες για το σχέδιο ανα-
διάρθρωσης του εν λόγω ομίλου, 
όπως τα νέα online studios της 
Zara στην Ισπανία, η νέα οργά-
νωση της εφοδιαστικής αλυσί-
δας του ομίλου, το άνοιγμα νέων 
μεγαλύτερων καταστημάτων 
στους πιο εμπορικούς δρόμους 
κτλ., όμως αυτά αφορούν όσους 
ασχολούνται με το λεγόμενο 

επιχειρηματικό ρεπορτάζ. Εμείς 
στεκόμαστε στο γεγονός ότι χιλι-
άδες εργάτες σε όλο τον κόσμο 
έχουν αρχίσει να πετιούνται στο 
δρόμο. Γράψαμε για τη Renault, 
για τη ΒΡ, τώρα η Inditex.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον 
οποίο ο καπιταλισμός αντιμετω-
πίζει την κρίση του: αντιμετωπί-
ζοντας τον εργάτη ως εργαλείο 
που μπορεί να το χρησιμοποιεί 
κατά βούληση. Αρχίζει ύφεση, 
αναμένεται πτώση του τζίρου, 
γιατί οι λαϊκές οικογένειες (που 
αποτελούν το μεγάλο αγοραστι-
κό κοινό του ομίλου Inditex) θα 
αγοράζουν αναγκαστικά λιγό-
τερα ρούχα; Ο όμιλος σπεύδει 
να κλείσει μαγαζιά απολύοντας 
κόσμο. Το σταθερό κεφάλαιο που 
είναι επενδεδυμένο σ' αυτά τα 
μαγαζιά είναι ελάχιστο (τα ράφια 
και οι βιτρίνες δεν είναι μηχανή-
ματα βαριάς βιομηχανίας). Στη 
μελλοντική ανάκαμψη, που θα 
φέρει μια κάποια αύξηση της ζή-
τησης, ο ίδιος όμιλος μπορεί τά-
χιστα ν' ανοίξει νέα μαγαζιά. Το 
σταθερό κεφάλαιο που θα απαι-
τηθεί θα είναι ελάχιστο και από 
εργάτες… μάτσο. Ακόμα και από 
απολυμένους του σήμερα μπορεί 
να βρει διαθέσιμους αύριο. Ούτε 
χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη ειδί-
κευση για να προσληφθεί μια 

νέα γυναίκα ή ένας νέος άνδρας 
ως πωλητής σε κατάστημα ρού-
χων. Αν μάλιστα κάνει κάποιος 
μια βόλτα σε τέτοια μαγαζιά και 
πιάσει κουβέντα με τους/τις πω-
λητές/πωλήτριες, θα διαπιστώσει 
ότι είναι νέοι με πανεπιστημιακά 
πτυχία. Αυξημένα προσόντα για 
μια δουλειά που πληρώνεται με 
τους κατώτατους μισθούς και σε 
πάρα πολλές περιπτώσεις είναι 
δουλειά μερικής απασχόλησης 
(για να υπάρχει πάντοτε ξεκού-
ραστος και χαμογελαστός εργά-
της στο πόστο των πωλήσεων).

Συνηθίζουμε να λέμε πως η 
εργατική τάξη θα πρέπει να αντι-
σταθεί σ' αυτή την ασυδοσία του 
κεφαλαίου που την αντιμετωπίζει 
σαν πρώτη ύλη, αδιαφορώντας 
για την ανθρώπινη υπόσταση. 
Σωστό είν' αυτό. Αλίμονο αν 
επικρατούσε το πνεύμα της μη 
αντίστασης και η μοιρολατρία. 
Θα πρέπει, όμως, ταυτόχρονα 
να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό 
είναι ένα σισύφειο έργο. Αυτή 
την τάση της καπιταλιστικής πα-
ραγωγής δεν μπορούμε να την 
ακυρώσουμε, αλλά μόνο να την 
καθυστερήσουμε. Θα την ακυ-
ρώσουμε μόνο αν «ακυρώσουμε» 
τον καπιταλισμό. Μόνο αν πάνω 
στα συντρίμμια του χτίσουμε τον 
κομμουνισμό.
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Μόνοι μας
Η ΓΣΕΕ, που υποτίθεται ότι είναι όργανο για 

την αγωνιστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων των 
μισθωτών εργαζόμενων εκπόνησε μελέτη για 
τους «Δείκτες Κλίματος Αγοράς Εργασίας». Λες 
και είναι εταιρία δημοσκοπήσεων που απλώς 
παρατηρεί και καταγράφει. Εδωσε στη δημοσιότητα, 
λοιπόν, «ειδική θεματική έρευνα κοινής γνώμης, 
αποκλειστικά σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, για 
την καταγραφή-μέτρηση και συγκριτική αποτίμηση 
δεικτών κλίματος αναφορικά με την αισιοδοξία, την 
επαγγελματική προοπτική, την εξέλιξη των αμοιβών 
και την ασφάλεια της θέσης εργασίας», την οποία 
παρήγγειλε (επί πληρωμή, φυσικά) στην εταιρία 
ALCO.

Η «έρευνα κοινής γνώμης» της ΓΣΕΕ μας 
πληροφορεί ότι: «Το 33% των εργαζομένων δήλωσε 
ότι έχει μεταβληθεί η σχέση εργασίας τους μετά την 
πανδημία. Το 19% των εργαζομένων δήλωσε ότι μετά 
την πανδημία συνεχίζει να εργάζεται με τηλεργασία 
και το 14% με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. 
Κατά το διάστημα της τηλεργασίας, το 35% των 
απασχολουμένων που εργαζόταν με αυτή την μορφή 
δήλωσε ότι εργαζόταν περισσότερο χρόνο σε σχέση 
με το ωράριό του. Το 18% των εργαζομένων δήλωσε 
ότι κατά το διάστημα που η σύμβασή του ήταν σε 
αναστολή ο εργοδότης του ζητούσε να εργαστεί».  

Μολονότι και τα παραπάνω δείχνουν το καθεστώς 
ασυδοσίας, που επιτρέπει στο κεφάλαιο να επιτίθεται 
με μανία στην εργατική δύναμη, η «έρευνα κοινής 
γνώμης» της ΓΣΕΕ δεν μας λέει τίποτα γι' αυτούς που 
απολύθηκαν, για τους «αφανείς» που παραμένουν 
χωρίς δουλειά, για εκείνους που εξακολουθούν να 
τελούν «υπό καθεστώς αναστολής της εργασίας» με 
προοπτική την «κανονική» ανεργία.

«Είναι ξεκάθαρο πως η εργασία και οι εργαζόμενοι 
χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη και πως οι σοβαρές 
στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας θα εντείνονται 
όσο επιλέγονται η ημιαπασχόληση, η εργασιακή 
ευελιξία και οι μειωμένες αμοιβές ως μέσα αύξησης 
της ανταγωνιστικότητας και καταπολέμησης της 
ανεργίας», αποφαίνεται η ΓΣΕΕ. Ούτε η πολιτική 
γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ να ήταν!

Από ποιον ζητείται αυτή η «επιπλέον υποστήριξη»; 
Από την κυβέρνηση, προφανώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, 
εγκαλεί την κυβέρνηση ότι -λόγω ιδεοληψιών- 
δε συμμορφώνεται με τις… πλουσιοπάροχες, 
επεκτατικές και… κρυφοκεϊνσιανές κατευθύνσεις 
της ΕΕ, όπως τις διαμόρφωσε το δίδυμο Μέρκελ-
Μακρόν!

Ανεξάρτητα από το πότε θα γίνουν εκλογές και 
ποιος θα τις κερδίσει, είναι φανερό ότι τα βάσανα 
και η δυστυχία που η καπιταλιστική ύφεση προκαλεί 
στην εργατική τάξη και στα εργαζόμενα μικροαστικά 
στρώματα χρησιμοποιούνται από τώρα ως 
προεκλογικό καύσιμο.

Αυτό δεν μας προξενεί καμιά έκπληξη. Το έχουμε 
δει πάρα πολλές φορές το έργο. Η εργατική τάξη, 
σαν το μυθικό Σίσυφο, σηκώνει στις πλάτες της την 
αστική πολιτική. Ο βράχος αλλάζει χρώμα κάθε φορά 
που ξανακυλά στη ρίζα του βουνού, ίσα-ίσα για να 
κάνει χαρούμενο το ξεκίνημα μιας νέας βασανιστικής 
ανηφόρας.

Για να υπάρξει ουσιαστική αντίσταση στην 
πανδημία των καπιταλιστικών μέτρων, θα πρέπει 
να υπάρξει ανεξάρτητη ταξική οργάνωση. Σε πλήρη 
ρήξη με το αστικό σύστημα εξουσίας. Με τα κόμματά 
του, με τη συνδικαλιστική του γραφειοκρατία, με 
τους κρατικούς θεσμούς του. Αν δεν υπάρξει κίνηση 
σ' αυτή την κατεύθυνση, ο όποιος διεκδικητικός 
ακτιβισμός θα λειτουργεί σαν προσωρινό 
καταπραϋντικό για τους πόνους του Σίσυφου.

στο ψαχνό

Δεν ξεχνάμε
Τρία οριζόντια μέτρα εισηγήθηκε η 

επιτροπή των λοιμωξιολόγων και αποφά-
σισε η κυβέρνηση για την ευρύτερη περι-
οχή της ΠΕ Ξάνθης. Ενα απ' αυτά είναι η 
«υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και καταστήματα».

Δε διαφωνούμε (κάθε άλλο), όμως δεν 
ξεχνάμε την εποχή που ο Τσιόδρας επι-
χειρηματολογούσε δημόσια κατά της μά-
σκας. Δεν έλεγε ότι δεν είναι απαραίτητη,  
έλεγε ότι κάνει ζημιά, γιατί δεν ξέρουμε να 
τη χρησιμοποιήσουμε! Η μάσκα, που τότε  
ήταν βλαβερή, τώρα κρίνεται απαραίτη-
τη και επιβάλλεται για την αντιμετώπιση 
της αναζωπύρωσης της επιδημίας σε ένα 
νομό.

Ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος που ο 
Τσιόδρας και η παρέα του έβγαζαν τη μά-
σκα βλαβερή. Δεν υπήρχαν μάσκες στην 
αγορά (διότι η κυβέρνηση της… «απόλυτα 
θωρακισμένης χώρας» δεν είχε λάβει κα-
μιά πρόνοια), όσες υπήρχαν ήταν πανά-
κριβες και αν υπήρχε σύσταση για χρήση 
μάσκας, ο κόσμος θα αγανακτούσε και θα 
τα έβαζε με την κυβέρνηση. Ο Τσιόδρας 
έλεγε, εν πλήρει συνειδήσει ψέματα, στον 
ελληνικό λαό συμπεριφερόμενος όχι ως 
επιστήμονας αλλά ως ενεργούμενο της 
κυβέρνησης.

Κυνισμός
«Δεν έχω καθόλου άγχος για την παν-

δημία. Είμαστε απολύτως έτοιμοι να την 
αντιμετωπίσουμε», δηλώνει ο ακροδε-
ξιός τηλεπλασιέ-υπουργός. Και συνεχί-
ζει: «Ξέρω ότι θα υπάρξουν εισαγόμενα 
κρούσματα. Δεν μπορεί να μην υπάρξουν. 

Είναι θέμα στατιστικής. Αλλά η χώρα μας 
αυτή τη στιγμή είναι απολύτως έτοιμη να 
διαχειριστεί αυτό το ζήτημα. Είμαστε μία 
υγειονομικά ασφαλής χώρα και καλούμε 
τους τουρίστες να έρθουν»!

Αστέρες
Λέτε τον αλευροβιομήχανο Λούλη, 

γενικό γραμματέα Τουρισμού στην κυ-
βέρνηση των «αρίστων» του Κούλη, να 
τον φάει η μη κτήση πανεπιστημιακού 
πτυχίου και όχι ο θαυμασμός του για τη 
χούντα και τον δικτάτορα Παπαδόπουλο 
ή ο διορισμός της γυναίκας του ως μετα-
κλητής υπαλλήλου στο υπουργείο Τουρι-
σμού (κοτζάμ βιομήχανος και δεν αφήνει 
να πέσει κάτω ούτε το ενάμιση χιλιάρικο 
που παίρνει η σύζυγος ως μετακλητή);

Βλέπετε, στο νόμο για το περιβόητο 
«επιτελικό κράτος» προβλέπεται ως 
απαραίτητο προσόν για τους γενικούς 
και ειδικούς γραμματείς υπουργείων 
η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. Κι ο Λούλης το μόνο πτυχίο που 
έχει είναι αυτό του… ΙΕΚ Κυλινδρόμυλων 
της Ελβετίας. Είναι ένα επαγγελματικού 
τύπου ινστιτούτο μονοετούς φοίτησης. 
Ο γόνος μιας οικογένειας αλευροβιο-
μηχάνων είναι λογικό να πήγε σε ένα 
τέτοιο επαγγελματικό ινστιτούτο για να 
μάθει μυστικά του επαγγέλματος. Γενι-
κός γραμματέας όμως διορίστηκε με 
ψευτιά.  Στην επίσημη ιστοσελίδα του 
υπουργείου Τουρισμού, το βιογραφικό 
του αναφέρει  ότι «είναι διπλωματού-
χος της Ελβετικής  Σχολής Τεχνικών 
Κυλινδρόμυλων».

Ο ίδιος ο Λούλης, δήλωσε με κου-
τοπονηριά: «Εγώ δεν είπα σε κανέναν 

Γκρινιάζουν για το 
μερίδιο

Για ποιο λόγο γκρινιάζουν τα συ-
ριζομέσα; Γιατί από το πακέτο των 
20 εκατ. ευρώ πήραν «κάτι ψίχουλα», 
όπως έγραψε συντάκτης της ΕφΣυν, 
ενώ πήραν λεφτά «κάτι απίθανα sites 
που φτιάχτηκαν ειδικά για την περί-
σταση». Επομένως, ο καυγάς δεν είναι 
επί της αρχής, αλλά… για το πάπλωμα. 
Δέχτηκαν να πάρουν λεφτά για μια 
καμπάνια που ήταν υποχρέωσή τους 
να προωθήσουν δωρεάν (αυτοί δεν 
μιλούσαν για «πόλεμο», για «εθνικό θέ-
μα» και άλλα τέτοια ηχηρά;), δέχτηκαν 
να τα πάρουν μέσω εταιρίας νταβατζή 
(«ανάδοχος που διέθετε τις ειδικές 
γνώσεις, την εμπειρία και το εξειδι-
κευμένο προσωπικό να το υλοποιήσει 
έγκαιρα και αποτελεσματικά, αξιοποι-
ώντας τα διαθέσιμα εργαλεία και την 
απαιτούμενη τεχνογνωσία ως προς την 
απήχηση των Μέσων Ενημέρωσης στο 
ευρύ κοινό, όπως αυτή εκφράζεται με 
όρους τηλεθέασης ή ακροαματικότη-
τας ή κυκλοφορίας ή επισκεψιμότητας, 
αλλά και την απήχηση σε συγκεκριμέ-
νες κατηγορίες κοινού», λέει ο Πέτσας) 
και τώρα διαμαρτύρονται θεωρώντας 
ότι τους έριξε η κυβέρνηση. 

Κάτι τέτοια ριξίματα, όμως, είναι… 
κανονικότητα για κάθε κυβέρνηση. Αν 
θέλουν, λοιπόν, ας τα βγάλουν όλα στη 
φόρα. Και πώς ακριβώς μοίρασε τα 20 
εκατ. η κυβέρνηση Κούλη και πώς μοί-
ραζε την κρατική διαφήμιση η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟΝ ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΛΟΥ. Πιστεύει κανείς ότι η Σαντορίνη έχει ανάγκη από τουριστική διαφήμιση; Ναι, αλλά έχει ανάγκη ο 
ελληνικός τουρισμός, θα μας πουν, οπότε η Σαντορίνη και το ηλιοβασίλεμά της επιλέχτηκε ως αντιπροσωπευτικό δείγμα για το «μπραντ» 
«Greek Summer», που σχεδίασε ο Βρανάκης. Και διάλεξαν τον Μητσοτάκη να βάλουν μπροστά από το ηλιοβασίλεμα της Καλντέρας; 
Αυτός είναι ο ορισμός του «αντιεμπορικού». Τόσες διασημότητες θα μπορούσαν να στήσουν εκεί, να τις βιντεοσκοπήσουν και να φτιά-
ξουν ένα αποτελεσματικότερο διαφημιστικό «προϊόν». Αλλο να λέει «ανοίξαμε και σας περιμένουμε» ο Αντετοκούνμπο, άλλο να το λέει 
ο Μητσοτάκης. Νομίζουμε ότι υπό το πρόσχημα της διαφήμισης του τουρισμού, το επιτελείο του Μαξίμου σχεδίασε μια διαφήμιση του 
Μητσοτάκη. Πήραν ανταποκριτές ξένων Μέσων, τους πρόσφεραν τζάμπα ένα διήμερο στη Σαντορίνη, για να εξασφαλίσει ο Κούλης 
μια καλή δόση διεθνούς προβολής. Στόχος, όμως, ήταν και το εγχώριο κοινό. Να δει την πρωθυπουργάρα που πασχίζει νυχθημερόν να 
ανοίξει δουλειές για τους Ελληνες. Σαββατοκύριακο στη Σαντορίνη, Δευτέρα στην αρχαία αγορά, Τρίτη κάπου αλλού. Δεν είναι τυχαίο 
ότι στην επίσκεψη στη Σαντορίνη ήταν το μισό υπουργικό συμβούλιο: εφτά υπουργοί και δύο υφυπουργοί. Σκέφτηκαν με τη ρωμέικη 
κουτοπονηριά: κοντά στο βασιλικό ποτίζεται κι η γλάστρα. Πώς θα πάει ο τουρισμός κανένας τους δεν ξέρει. Οι μεγαλοκαπιταλιστές 
των πολυτελών ξενοδοχείων τούς έχουν ενημερώσει, ασφαλώς, ότι δεν έχουν κρατήσεις και πως με πληρότητα ακόμα και 50% δεν 
σκοπεύουν ν' ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους, μολονότι η κυβέρνηση τους έχει κάνει τόσες αβάντες. Η λογική του μέγιστου κέρδους 
καθοδηγεί τις κινήσεις τους. Γι' αυτό και στο επιτελείο που σχεδιάζει την προπαγάνδα του Μαξίμου σκέφτηκαν: Ετσι κι αλλιώς, σκατά 
θα πάει ο τουρισμός, ας βγάλουμε τουλάχιστον πολιτικό κέρδος για τον Μητσοτάκη που ψάχνει ευκαιρία για να κάνει εκλογές, όσο 
ακόμα είναι στα πάνω του.
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ψέματα. Εχω τελειώσει αυτή τη σχολή. Δεν έχω κάνει αναγνώριση 
στο ΔΙΚΑΤΣΑ να μου πούνε τι αντιστοιχία είναι. Αυτές είναι 3 
σχολές σε όλον τον κόσμο. Στην Ελβετία, τη Γερμανία και το Κάν-
σας. Από εκεί και πέρα δε γνωρίζω αν είναι ή δεν είναι σύννομη. 
Ο,τι έχω σπουδάσει, αυτό το κατέθεσα. Δε μου χρησίμευσε η 
αναγνώριση στην Ελλάδα, διότι δεν ήθελα να διοριστώ. Δεν ξέρω 
αν δεν αρκεί αυτό το πτυχίο. Ο,τι είναι τυπικά θα με ρωτήσουν. 
Από τη σχολή μου αυτή δεν είχαμε διψήφιο αριθμό αποφοίτων. 
Είναι μία ειδική σχολή που πρέπει κανείς να έχει λόγο να πάει 
εκεί. Πρέπει να είμαστε 8 σε όλη τη χώρα».

Εννοείται πως ο Λούλης ήξερε πολύ καλά ότι δεν έχει πανε-
πιστημιακό πτυχίο, όπως απαιτεί ο νόμος. Οπως γνώριζαν πολύ 
καλά και αυτοί που προώθησαν το διορισμό του. Διότι ο νόμος 
είναι σαφής: «Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της 
ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλο-
δαπής». Πώς αναγνωρίζεται η ισοτιμία; Από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην 
ΔΙΚΑΤΣΑ). Αφού ο Λούλης δεν κατέθεσε πιστοποιητικό ισοτιμίας, 
όπως ο ίδιος παραδέχεται, πώς διορίστηκε; Δεν πήρε, φυσικά, την 
πρωτοβουλία ο υπάλληλος που έκανε έλεγχο στα χαρτιά. Εντολή 
«άνωθεν» δόθηκε να το «πνίξουν». Διότι οι Λούληδες είναι παλιοί 
φίλοι των Μητσοτάκηδων. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Μητσοτάκης 
πατέρας είχε διορίσει τον Κ. Λούλη πολιτικό διοικητή του Αγί-
ου Ορους. Ο Μητσοτάκης γιος τον διόρισε γενικό γραμματέα 
Τουρισμού, για να δεχτεί ένα ακόμα πλήγμα (μετά απ' αυτό του 
υφυπουργού Διαματάρη) η προπαγάνδα περί «αρίστων». Ηθελαν 
και «επιτελικό κράτος», τρομάρα τους.

Φρούτα
Ο κυβερνητικός βουλευτής Γιάννης Λοβέρδος, συμμετέχοντας 

σε τηλεοπτικό πάνελ, αποκάλεσε τη Βόρεια Μακεδονία «Σκόπια». 
Ο ίδιος, όπως είπε, δε θεωρεί σωστή τη συμφωνία των Πρεσπών. 
Και συμπλήρωσε: «Ούτε ο κ. Μητσοτάκης, γι' αυτό και κατήγγειλε 
τη Συμφωνία. Δεν ξέρω τι κάνει ο κ. Δένδιας». Ακουσε κανείς τον 
Μητσοτάκη να μιλάει για «Σκόπια»; Οχι μόνο σέβεται τη Συμφω-
νία των Πρεσπών (όπως και όλο το αστικό στρατόπεδο, άλλωστε), 
αλλά και πασχίζει να ολοκληρωθεί με την αναγνώριση προεντα-
ξιακού καθεστώτος για τη Βόρεια Μακεδονία. Γι' αυτό, άλλωστε, 
παραπονιέται ο Τσίπρας, καταγγέλλοντας τον Μητσοτάκη ότι 
εκμεταλλεύτηκε το «Μακεδονικό», ενώ δε διαφωνούσε επί της 
ουσίας. Γιατί, λοιπόν, ο Λοβέρδος προσπαθεί τόσο άγαρμπα να 
διαχωρίσει τον Δένδια από τον Μητσοτάκη; Προφανώς έχει εντα-
χθεί στο σαμαρικό στρατόπεδο, προσβλέποντας να πάρει απ' 
αυτό ενίσχυση σε σταυρούς. Γιατί με τέτοιες τοποθετήσεις δεν 
νομίζουμε ότι υπάρχει περίπτωση να δει ακόμα και υφυπουργείο.

Εμείς δεν ξεχάσαμε
«Οι εικόνες από τις ΗΠΑ είναι το ξυπνητήρι της Ιστορίας. Εί-

ναι η απότομη υπενθύμιση σε όσους πιστεύουν ότι το συλλογικό 
μέλλον βρίσκεται στη διαιώνιση των κοινωνικών ανισοτήτων, το 
φυλετικό μίσος, τη μισαλλοδοξία και τον συντηρητισμό». Ποιος 
έκανε αυτή τη δήλωση; Ο Τσίπρας. Ο ίδιος άνθρωπος που τον 
Οκτώβρη του 2017, στον κήπο των ρόδων του Λευκού Οίκου, 
έσκυβε δουλοπρεπώς τη μέση μπροστά στον Τραμπ και δήλωνε 
αυτοεξευτελιζόμενος, ότι «η προσέγγισή του (σ.σ. του Τραμπ) στα 
πράγματα και ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πολιτική μπορεί να 
μοιάζει διαβολικός αλλά είναι για καλό»!

Πλιάτσικο
Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ένα πράγμα. Δεν πήραμε δε-

κάρα από τα 20 εκατομμύρια που μοίρασε ο Πέτσας, δε βάλαμε 
τις διαφημίσεις τους, ούτε υπήρχε περίπτωση να νταλαβεριστού-
με μαζί τους ή να πάρουμε λεφτά ακόμα κι αν μας τα έδιναν έτσι. 
Από άποψη αρχών απορρίπτουμε κάθε δοσοληψία με το αστικό 
κράτος. Ούτε στη διαφημιστική αγορά συμμετέχουμε, όπως πολύ 
καλά γνωρίζουν οι αναγνώστες μας.

Αυτό δε σημαίνει ότι δεν έχουμε άποψη για τον τρόπο που μοι-
ράστηκαν τα λεφτά. Τα συριζομέσα πήραν λεφτά (από «Αυγή» και 
«Εποχή» μέχρι «ΕφΣυν» και «Δρόμος»), αλλά έκοψαν τα Μέσα του 
Βαξεβάνη. Επειδή, λέει, δημοσιεύουν fake news! Ενώ το «Πρώτο  
Θέμα», το σάιτ που στο άρπα-κόλλα έστησε ο Φουρθιώτης και 
κάτι απίθανα θρησκευτικά σάιτ, που διέδιδαν ότι «δεν μαρτυρεί-
ται μετάδοση νόσου από τη Θεία Κοινωνία» και ζητούσαν «να 
ανοίξουν οι ναοί» είναι υποδείγματα αναζήτησης και διάδοσης 
της αλήθειας! Από μια άποψη, ο αποκλεισμός του Βαξεβάνη ήταν 
βλακεία του Πέτσα (ή μήπως και του Κούλη;), καθώς του έδωσαν 
το δικαίωμα να τους καταγγέλλει δικαιολογημένα.

Τη δουλειά της διανομής την έδωσαν με απευθείας ανάθεση 
σε μια εταιρία με το όνομα Initiative Media, η οποία πήρε εξακό-
σια χιλιάρικα! Πήρε τόσα λεφτά για να μοιράσει λεφτά όχι μόνο 
σε απίθανα αλλά και σε ανύπαρκτα σάιτ; Γύρισαν πίσω αυτά τα 
λεφτά; Και τι έγιναν; Μήπως στήθηκαν σάιτ για να δικαιολογηθεί 
ξέπλυμα χρήματος; Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δε δίνουν στη δη-
μοσιότητα τη λίστα με τα λεφτά που πήρε το κάθε Μέσο; Μήπως 
γιατί -εκτός των άλλων- φοβούνται ότι θα έχουν πρόβλημα και 
με τους «δικούς τους», καθώς κάποιοι θα δουν ότι τους «έριξαν» 
έναντι άλλων;

Την περασμένη εβδομάδα, 
ο γάλλος υπουργός Εσω-

τερικών, Κριστόφ Καστανέρ, 
υπό το βάρος των αντιρατσι-
στικών διαδηλώσεων που ξέ-
σπασαν στη Γαλλία ενάντια 
στην αστυνομική βαρβαρότη-
τα, λίγες μέρες μετά τη δολο-
φονία του Τζορτζ Φλόιντ από 
μπάτσους στη Μινεάπολη των 
ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι πρόκει-
ται να απαγορεύσει τη χρή-
ση λαβής ασφυξίας από την 
αστυνομία ως μέσο για την 
αδρανοποίηση του υπόπτου.

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία, 
που ήδη έχουν μπει στην τρί-
τη εβδομάδα, εστιάζουν στη 
δολοφονία από τη γαλλική 
αστυνομία του αφρικανού 
μετανάστη Ανταμά Τραορέ, 
ζητώντας τη δίωξη των μπά-
τσων που είναι υπεύθυνοι 
για το θάνατό του, ενώ προ-
βάλλουν γενικά αιτήματα 
ενάντια στην αστυνομική 
βαρβαρότητα και τη διαχρο-
νική ατιμωρησία που απο-
λαμβάνει η αστυνομία, ειδικά 
όταν εγκληματεί σε βάρος 
ανθρώπων που συμβαίνει να 
μην ανήκουν στη λευκή πλει-
οψηφία, να είναι μετανάστες 
ή ψυχικά ασθενείς. Αυτού του 
είδους τα κρατικά εγκλήματα 
έρχονται να προστεθούν στην 
κατασταλτική μανία με την 
οποία αντιμετώπισε το γαλ-
λικό κράτος τις διαδηλώσεις 
των «κίτρινων γιλέκων» και αυ-
τές ενάντια στον αντεργατικό 
ασφαλιστικό νόμο, την περα-

σμένη χρονιά, εξαπολύοντας 
τα γαλλικά ΜΑΤ που μακέ-
λεψαν τις διαδηλώσεις προ-
καλώντας μαζικά σοβαρούς 
τραυματισμούς, που έφτασαν 
μέχρι και την τύφλωση διαδη-
λωτών λόγω της αθρόας χρή-
σης πλαστικών σφαιρών. 

Προκειμένου να κατευνά-
σει την οργή των διαδηλωτών, 
που συγκρούονται μαζικά με 
την αστυνομία, η κυβέρνηση 
υποσχέθηκε ότι οι δυνάμεις 
καταστολής θα φέρουν στην 
εξάρτησή τους κάμερες που 
θα καταγράφουν τις κινήσεις 
τους, προκειμένου να διασφα-
λιστεί η μη χρήση υπέρμετρης 
βίας σε βάρος των συλληφθέ-
ντων. Βέβαια, στις ΗΠΑ, που 
αυτό το μέτρο εφαρμόζεται 
εδώ και χρόνια, δεν εμπόδισε 
τους μπάτσους να δολοφονή-
σουν κατά μέσο όρο τρεις αν-
θρώπους την ημέρα το 2019, 
σύμφωνα με στοιχεία που έχει 
δώσει το ίδιο το αμερικάνικο 
κράτος.

Στο άκουσμα της κατάργη-

σης της συγκεκριμένης λαβής 
από τη λίστα των επιτρεπόμε-
νων στους γάλλους μπάτσους 
ενεργειών καταστολής, χιλιά-
δες μπάτσοι αντέδρασαν δι-
οργανώνοντας αντιδιαδηλώ-
σεις ενάντια στην υπουργική 
απόφαση επί πέντε συνεχείς 
μέρες αναγκάζοντας τον 
Καστανέρ να επαναφέρει τη 
συγκεκριμένη κατασταλτική 
πρακτική, τη Δευτέρα 15 Ιού-
νη. Η συγκεκριμένη κίνηση 
έρχεται λίγες μέρες μετά την 
ανακοίνωση των γαλλικών 
αρχών ότι σκοπεύουν να ξεκι-
νήσουν τις δοκιμές προκειμέ-
νου να διευρύνουν τη χρήση 
όπλων ηλεκτρικής κένωσης, 
των γνωστών taser. Λίγες 
ώρες πριν από τη συγκεκρι-
μένη ανακοίνωση, αμερικάνοι 
μπάτσοι στην Ατλάντα είχαν 
εκτελέσει με δυο σφαίρες 
έναν Αφροαμερικανό που 
τους απέσπασε ένα taser και 
άρχισε να τρέχει για να σωθεί.

Η αμερικάνικη εταιρία πα-
ραγωγής όπλων, Axon, που 

είναι η πιο γνωστή κατασκευ-
άστρια αυτού του όπλου, έχει 
διευρύνει τις δραστηριότη-
τές της και εκτός ΗΠΑ, προ-
μηθεύοντας την ολλανδική 
και την ιταλική αστυνομία 
με taser, ενώ η βρετανική 
αστυνομία τα χρησιμοποιεί 
μαζικά ήδη από το 2003. Η 
γαλλική αστυνομία έχει σχε-
δόν διπλασιάσει τη χρήση 
τους την τελευταία διετία, 
δολοφονώντας έναν πολίτη 
και τραυματίζοντας σοβαρά 
τρεις, με τα συγκεκριμένα 
όπλα, τα οποία μόνο μη-φονι-
κά -όπως επαίρονται οι κατα-
σκευαστές τους- δεν είναι. Τα 
θύματα αυτής της πρακτικής 
είναι κυρίως μαύροι και άτο-
μα με ψυχικά νοσήματα, που 
όπως ισχυρίζονται οι μπάτσοι 
πειθαρχούν πιο απρόθυμα 
στις εντολές τους, σύμφωνα 
με τη βρετανική Ανεξάρτητη 
Υπηρεσία Συμπεριφοράς της 
Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τη Διεθνή 
Αμνηστία, τουλάχιστον 18 πο-
λίτες έχουν δολοφονηθεί από 
τη βρετανική αστυνομία με τη 
χρήση taser, ενώ στις ΗΠΑ, 
όπου το taser έχει συμπε-
ριληφθεί από το 2001 στον 
απαραίτητο εξοπλισμό των 
τριών τετάρτων της αστυνο-
μίας, έχουν δολοφονηθεί με-
ταξύ 2001 και 2012 περισσό-
τεροι από 500 πολίτες, στην 
πλειοψηφία τους μαύροι και 
λατίνοι.

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις ενάντια στην 
αστυνομική βαρβαρότητα

Δε θα ακολουθήσουμε τον 
κιτρινισμό εκείνων που 

ξεσήκωσαν τον κόσμο με τις 
ζαρντινιέρες και τα παγκάκια 
του Μπακογιάννη κάνοντας 
παιχνίδι με τις όντως μεγάλες 
τιμές που αναφέρονται στην 
τεχνική έκθεση. Μια ζαρντινιέ-
ρα 3Χ3 μέτρα, ύψους 1 μέτρου, 
φτιαγμένη από λαμαρίνα 6 χι-
λιοστών, με πρόσθετες κατα-
σκευές στήριξης του δέντρου 
στο εσωτερικό της, τριμμένη 
με αμμοβολή, ασταρωμένη με 
καλό αστάρι και βαμμένη με 
ηλεκτροστατική βαφή, δεν εί-
ναι μια απλή και ελαφριά κατα-
σκευή. Είναι μια πολύ βαριά κα-
τασκευή που μόνο σε εργοστά-
σιο μπορεί να κατασκευαστεί. 
Και μπορεί όντως να κοστίζει 
τέσσερα-πέντε χιλιάρικα.

Το ζήτημα είναι γιατί έπρε-
πε να επιλεγεί  η πιο βαριά -και 
επομένως πιο ακριβή- λύση και 
όχι λύσεις ελαφριές και πολύ 
πιο φτηνές. Μ' αυτό όμως κα-
νείς δεν ασχολήθηκε. Ξέρετε 
τι μας θυμίζουν εμάς αυτές οι 
βαριές και πανάκριβες κατα-
σκευές; Το μεγάλο φαγοπότι 
του 2004, όταν γέμισε η Αττική 
σίδερο και μπετόν που έκτοτε 
σαπίζει και αποσαθρώνεται.

Μπορεί μια ουασιγκτόνια σε 
γλάστρα να την παίρνει κανείς 
με 50 ευρώ, όμως οι προδι-
αγραφές του Μπακογιάννη 
μιλούν για δέντρα με καθαρό 
ύψος κορμού 6-7 μέτρα, η τιμή 
των οποίων σίγουρα ξεπερνά 
το χιλιάρικο. Το ζήτημα είναι 
γιατί έπρεπε να επιλεγούν 
τροπικά δέντρα σε τόσο μεγά-
λο μέγεθος και με τόσο υψηλή 
τιμή; Η απάντηση είναι απλή: 
γιατί το όλο σχέδιο είναι βου-
τηγμένο μέσα στο κιτς (από τα 
χρώματα μέχρι τα φυτά που 
επελέγησαν).

Από την άλλη, με μια σύντο-
μη ματιά καταλαβαίνει κανείς 
ότι έχει πέσει το σχετικό φού-
σκωμα στις τιμές. Μια ματζου-
ράνα, ένας δυόσμος, μια ρίγα-
νη, σε γλάστρα των 2 λίτρων, 
την παίρνει κανείς δύο ευρώ 
από ένα φυτώριο. Δεν μπορεί 
να έχουν αυτά τα ποώδη φυτά 
την ίδια τιμή σε μια παραγγελία 
13.000 ποωδών φυτών. Εδώ μι-
λάμε για σούπερ-χοντρική, που 
θα έπρεπε να έχει το πολύ το 
40% της τιμής στη λιανική. Οχι 
την ίδια τιμή. Προσέξτε κι άλ-
λη μια σημαντική λεπτομέρεια. 
Για το φύτεμα όλων αυτών των 
θάμνων και ποών προβλέπε-

ται κόστος 4,50 ευρώ τη ρίζα! 
Συνολικά 57.568,50 ευρώ! Εδώ 
μιλάμε για σούπερ-φούσκω-
μα. Ισως και δέκα φορές πάνω 
από τα μεροκάματα που θα 
πληρώσει ο καπιταλιστής που 
θα πάρει τη δουλειά. Δεν είναι 
καθόλου δύσκολο, λοιπόν, να 
συμπεράνει κανείς πως όλα 
είναι φουσκωμένα… για ευνό-
ητους λόγους.

Αυτή είναι η μία πλευρά. Η 
άλλη είναι αυτός καθεαυτός 
ο «μεγάλος περίπατος». Δε θα 
σταθούμε στις κραυγές που 
βγάζουν οι «ταρίφες» τηλε-
φωνώντας σε ραδιοφωνικούς 
σταθμούς. Αυτοί θέλουν τη 
βολή τους και δεν τους ενδι-
αφέρει τίποτ' άλλο. Το ότι όλα 
έγιναν μέσα στην καραντίνα με 
συνοπτικές διαδικασίες (χωρίς 
καν ουσιαστική συζήτηση στο 
δημοτικό συμβούλιο!) ήταν 
επόμενο ότι θα δημιουργούσε 
κυκλοφοριακά προβλήματα. 
Θα δούμε αν αυτά θα ξεπερα-
στούν και σε ποιο βαθμό και 
αν δε θα έχουμε, όπως υπο-
στηρίζουν συγκοινωνιολόγοι, 
τεράστιο φόρτο σε στενότερες 
οδικές αρτηρίες.

Ας τα παραβλέψουμε κι αυ-
τά. Ας παραβλέψουμε και το 

γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρ-
χιτεκτονικές μελέτες, οι οποί-
ες θα έπαιρναν -στοιχειωδώς 
έστω- υπόψη και τις κοινωνικές 
πλευρές  των επιχειρούμενων 
πολεοδομικών αλλαγών στο κέ-
ντρο της Αθήνας. Δεν μπορού-
με να παραβλέψουμε, όμως, τη 
στόχευση αυτών των αλλαγών, 
που δεν είναι η εξυπηρέτηση 
του πληθυσμού που ζει στο κέ-
ντρο ή κατεβαίνει για δουλειές 
στο κέντρο, αλλά η εξυπηρέ-
τηση των συμφερόντων των 
καπιταλιστών του τουρισμού 
(ξενοδόχων και άλλων) και των 
καπιταλιστών του real estate, 
που έχουν αγοράσει ολόκληρα 
οικοδομικά τετράγωνα στο κέ-
ντρο και θέλουν να ανεβάσουν 
την τιμή των κατοικιών και γρα-
φείων που θα πουλήσουν ή θα 
νοικιάσουν.

Στο μνημειώδες έργο του 
«Για το ζήτημα της κατοικίας», 
ο Φρίντριχ Ενγκελς εξετάζει 
και αποκαλύπτει από άποψη 
αρχών την πραγματική κίνηση 
της αστικής κοινωνίας αναφο-
ρικά με την κατοικία και την 
πολεοδομία. Και βέβαια, υπο-
δεικνύει και τη λύση: πέρασμα 
όλων των μέσων παραγωγής σε 
κοινωνική ιδιοκτησία.

Πανάκριβο κιτς προς όφελος των καπιταλιστών του real estate 
και του τουρισμού
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Η παράνομη μετακίνηση ζώων συντρο-
φιάς από την Ελλάδα στη Γερμανία 

και άλλες χώρες της ΕΕ οργιάζει. Αυτές 
οι μετακινήσεις εμφανίζονται ως δήθεν 
υιοθεσίες από κατοίκους της ΕΕ, ενώ στην 
πραγματικότητα πρόκειται για καραμπινάτο 
και επικερδέστατο εμπόριο ζώων συντρο-
φιάς, όπως ορίζεται από το εθνικό και το 
κοινοτικό δίκαιο.

Το εμπόριο ζώων συντροφιάς στις χώρες 
της ΕΕ είναι τρίτο μετά το εμπόριο όπλων 
και ναρκωτικών και ανέρχεται σε 1,3 δισ. 
ευρώ το χρόνο! Αυτή η εξέλιξη έχει θορυ-
βήσει τα λεγόμενα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και εδώ και πολύ καιρό, στις διάφορες 
συσκέψεις, μακριά από το φως της δημο-
σιότητας, υπογραμμίζεται η υποχρέωση 
των αρχών των κρατών μελών να ελέγχουν 
αυστηρά τη μετακίνηση ζώων συντροφιάς 
από κράτος σε κράτος της ΕΕ.

Μετά απ' αυτή τη μικρή εισαγωγή, φτά-
νουμε στην εγκύκλιο με αριθμό πρωτο-
κόλλου 3382/100752-17-9-2015 και θέμα 
«Υγειονομικοί κανόνες και άλλοι όροι 
που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού 
χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντρο-
φιάς» (http://www.minagric.gr/images/
stories/docs/politis/Zoa_Syntrofias/
egkiklios3382_100752_170915.pdf), που συ-
ντάχθηκε από τις Μ. Γιαννιού και Γ. Δαμι-
ανάκη και υπογράφεται από τον προϊστά-
μενο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης 
Ζωϊκής Παραγωγής και Κτηνιατρικής Θ. 
Αλεξανδρόπουλο. Δεν γνωρίζουμε αν η 
εγκύκλιος υπογράφηκε και από τους προϊ-
σταμένους των δύο συναρμόδιων διευθύν-
σεων. Ζητήσαμε από την κ. Γιαννιού και τον 
κ. Ντοντουνάκη (προϊστάμενο της διεύθυν-
σης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και 
Κτηνιατρικών Θεμάτων) να μας ενημερώ-
σουν αν η εγκύκλιος υπογράφηκε από την κ. 
Δηλέ (προϊστάμενη της διεύθυνσης Υγείας 
των Ζώων) και από τον κ.Ντοντουνάκη.

Προτάσσουμε αυτό το ζήτημα, γιατί αν οι 
δύο προϊστάμενοι ή και ο ένας απ’ αυτούς 
δεν έλαβε γνώση ή έλαβε γνώση αλλά δεν 
υπέγραψε, η εγκύκλιος καταπίπτει ως πα-
ράνομη.

Οι διατάξεις αυτής της εγκυκλίου, εκτός 
του ότι είναι ελλιπείς και όχι σύμφωνες με 
το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο, είναι και 
«ατάκτως ερριμμένες», με προφανή στόχο 
να δημιουργείται σύγχυση στους υπηρεσι-
ακούς παράγοντες των ελεγκτικών μηχανι-
σμών για το κατά πόσο οι μετακινήσεις ζώ-
ων συντροφιάς είναι σύννομες. Αν δηλαδή 
τηρούνται αυστηρά οι υγειονομικοί κανό-
νες που εξασφαλίζουν την ευζωία των ζώων 
συντροφιάς, αν έγινε η απαραίτητη ιχνηλα-
σιμότητα και αν αυτές οι μετακινήσεις είναι 
πράγματι μη εμπορικού χαρακτήρα.

Ας δούμε, λοιπόν, τις διατάξεις της εγκυ-
κλίου Αλεξανδρόπουλου, που αφορούν τις 
μετακινήσεις ζώων συντροφιάς μη εμπορι-
κού χαρακτήρα στις χώρες της ΕΕ, όχι μό-
νο επειδή αυτές πάσχουν και τυπικά, όπως 
σημειώσαμε παραπάνω, αλλά και επειδή με 
τη στάμπα του «μη εμπορικού χαρακτήρα» 
γίνεται το άκρως προσοδοφόρο παράνομο 
εμπόριο ζώων. Προτού όμως περάσουμε 
στο σχολιασμό των διατάξεων της εγκυ-
κλίου, μερικές απαραίτητες επισημάνσεις.

Πρώτον, οι εγκύκλιες διαταγές, είτε 
των υπουργών είτε υπηρεσιακών παρα-
γόντων που έχουν δικαίωμα υπογραφής, 
στέλνονται σε δύο κατηγορίες δημόσιων 
υπηρεσιών. Η μία κατηγορία είναι αυτές 
που θα ελέγξουν αν τηρούνται αυστηρά οι 
διατάξεις της εγκυκλίου της οποίας είναι 
αποδέκτες, με τον προσδιορισμό «ΠΡΟΣ» 

ή «Για Ενέργεια». Η άλλη κατηγορία είναι 
οι υπηρεσίες στις οποίες οι εγκύκλιοι κοι-
νοποιούνται μόνο για ενημέρωσή τους, με 
τον προσδιορισμό «Κοινοποίηση» ή «Για κοι-
νοποίηση». Αυτή η κατηγορία των υπηρεσι-
ών δεν έχει καμία υποχρέωση να διεξάγει 
ελέγχους εφαρμογής των εγκυκλίων που 
της αποστέλλονται.

Δεύτερον, η εγκύκλιος που σχολιάζουμε 
στάλθηκε «Για Ενέργεια» μόνο στους ΣΥΚΕ 
(Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγ-
χου), που ελέγχουν μόνο τα προϊόντα που 
εισάγονται από τρίτες χώρες, και στις ΔΑ-
ΟΚ (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας) 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, που οι έδρες 
τους δε βρίσκονται στα σημεία εισόδου και 
εξόδου από και προς τις χώρες της ΕΕ. 

Τρίτον, στο κείμενο της εγκυκλίου δε δί-
νεται καμία εντολή στις δημόσιες υπηρε-
σίες που βρίσκονται στα σημεία εισόδου 
και εξόδου από/προς χώρες της ΕΕ να 
ελέγχουν τους διακινητές ζώων συντροφι-
άς, όπως δίνονται εντολές στους ΣΥΚΕ να 
ελέγχουν τη μετακίνηση ζώων συντροφιάς 
προς και από τρίτες χώρες.

Τέταρτον, είναι γεγονός ότι ο έλεγχος 
του ενδοκοινοτικού εμπορίου στα σημεία 
εισόδου δεν επιτρέπεται, με το πρόσχημα 
ότι εμποδίζεται η ελεύθερη διακίνηση των 
εμπορευμάτων στο εσωτερικό της ΕΕ. Προ-
βλεπόταν η έκδοση υπουργικής απόφασης 
για την πιστοποίηση και τον έλεγχο των 
εταιριών που εισάγουν εμπορεύματα από 
την ΕΕ, όμως δεν εκδόθηκε ποτέ από τους 
υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων. Οι λόγοι είναι ότι όλες οι κυβερνή-
σεις, ανεξαρτήτως «χρώματος» δε θέλουν 
να ελέγξουν τις εταιρίες που εισάγουν 
προϊόντα από την ΕΕ, γιατί προφανώς, αν 
ελέγχονταν, θα διαπιστωνόταν -εκτός των 
άλλων- και η παράνομη ελληνοποίηση προ-
ϊόντων. 

Ομως η μετακίνηση ζώων συντροφιάς 
για μη εμπορικούς σκοπούς δεν υπάγεται 
σ’ αυτή την απαγόρευση. Στον κανονισμό 
576/2013 όχι μόνο δεν προβλέπεται καμία 
απαγόρευση, αλλά και υπογραμμίζεται 
έντονα η υποχρέωση για αυστηρό υγειο-
νομικό έλεγχο και έλεγχο ιχνηλασιμότη-
τας, για να προληφθεί ο κίνδυνος από τη 
διάδοση στις χώρες της ΕΕ ζωονόσων από 
ζώα συντροφιάς (ιδιαίτερα της λύσσας) 
και για την καταπολέμηση του παράνομου 
εμπορίου με το πρόσχημα της υιοθεσίας.

Ενώ, λοιπόν, στον τίτλο του θέματος 
της εγκυκλίου προτάσσεται ο έλεγχος της 
εφαρμογής των υγειονομικών κανόνων, οι 
συντάκτριές της ξεκινούν από το δικαίωμα 
του κατόχου ζώων συντροφιάς να τα μετα-
κινεί σε χώρες της ΕΕ, χωρίς και σε αυτή την 
περίπτωση να προτείνουν την υποχρέωση 
ελέγχου τόσο της νόμιμης κυριότητας των 
ζώων όσο και του αν η μετακίνηση είναι 
πράγματι μη εμπορικού χαρακτήρα.

Ορισμός μετακινήσεων μη 
εμπορικού χαρακτήρα

«Βγάζει μάτι» η σκόπιμη παράλειψη των 
ορισμών του ζώου συντροφιάς, του δεσπο-
ζόμενου ζώου συντροφιάς, του αδέσποτου 
ζώου συντροφιάς και ιδιαίτερα του ορισμού 
των μετακινήσεων μη εμπορικού χαρακτή-
ρα. Ξεμπερδεύουν με την υποχρέωση να 
παραθέσουν τους ορισμούς του ισχύοντος 
νόμου 4039, με την απλή αναφορά της ονο-
μασίας των ζώων συντροφιάς. Ο χώρος δεν 
επιτρέπει να παραθέσουμε το σχετικό χω-
ρίο από την εγκύκλιο, όμως μπορείτε να το 
αναζητήσετε στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 

που παραθέσαμε.
Οι συντάκτριες της εγκυκλίου αποφεύ-

γουν σκόπιμα να παραθέσουν τον ορισμό 
για τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς μη 
εμπορικού χαρακτήρα, γιατί γνωρίζουν ότι 
οι μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς που 
γίνονται είναι εμπορικού χαρακτήρα κα-
θώς τα ζώα αλλάζουν ιδιοκτήτη. Γνωρίζουν 
επίσης ότι δεν έγινε πραγματική και ουσι-
αστική ιχνηλασιμότητα και ότι τα ζώα συ-
ντροφιάς ως επί το πλείστον δεν ελέγχονται 
υγειονομικά. Γνωρίζουν, βέβαια, πολύ καλά 
ότι η παράθεση του ορισμού είναι υποχρε-
ωτική, σύμφωνα με τη 10η σκέψη του κανο-
νισμού 576/2013, που αναφέρει: «…ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να παρέχει τον 
ορισμό μόνον του ζώου συντροφιάς αλλά και 
της μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης 
ζώου συντροφιάς».

Ο δε ορισμός βρίσκεται στο άρθρο 3 του 
κανονισμού: «Για τους σκοπούς του παρό-
ντος κανονισμού, ισχύουν οι εξής ορισμοί: 
α) ως “μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτή-
ρα“ νοούνται οποιεσδήποτε μετακινήσεις 
οι οποίες δεν αποσκοπούν στην πώληση ή 
στη μεταβίβαση της κυριότητας του ζώου 
συντροφιάς».

Οι συντάκτριες της εγκυκλίου παίρνουν 
από τη σκέψη 10 του κανονισμού επιλεκτικά 
το τρίτο εδάφιο και θεωρούν ως δεδομέ-
νο το ζητούμενο, αυτό που πρέπει να διε-
ρευνηθεί: αν πράγματι η μετακίνηση ζώ-
ων συντροφιάς σε χώρες της ΕΕ είναι μη 
εμπορικού χαρακτήρα. Το μόνο ζήτημα γι’ 
αυτές είναι αν ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης 
θα ταξιδέψει πράγματι στο εξωτερικό, που 
πρέπει να το αποδεικνύει με την ύπαρξη 
εισιτηρίων. Παραθέτουμε όλη τη 10η σκέψη:

«(10) Προκειμένου να γίνει σαφής διάκρι-
ση μεταξύ των κανόνων που εφαρμόζονται 
στις μη εμπορικές μετακινήσεις και στο 
εμπόριο και στις εισαγωγές στην Ενωση από 
τρίτες χώρες σκύλων, γατών και νυφιτσών 
που καλύπτονται από τους υγειονομικούς 
όρους της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να παρέχει τον 
ορισμό μόνον του ζώου συντροφιάς αλλά 
και της μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνη-
σης ζώου συντροφιάς κατά την οποία ένα 
ζώο συντροφιάς συνοδεύει τον ιδιοκτήτη 
του ή εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο. 
Η εμπειρία έχει δείξει ότι δεν είναι πάντο-
τε δυνατό κατά τη μη εμπορική μετακίνηση 
το ζώο συντροφιάς να βρίσκεται ανά πάσα 
στιγμή κοντά στον ιδιοκτήτη ή στο εξουσι-
οδοτημένο φυσικό πρόσωπο. Σε επαρκώς 
αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες περι-
πτώσεις, το ζώο συντροφιάς θα πρέπει να 
θεωρείται ότι συνοδεύει τον ιδιοκτήτη του 
ή το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 
ακόμη και αν η μη εμπορική μετακίνηση 
του ζώου συντροφιάς λαμβάνει χώρα έως 
πέντε ημέρες νωρίτερα ή αργότερα από 
τη μετακίνηση του ιδιοκτήτη του ή του 
εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου, 
ή λαμβάνει χώρα σε διαφορετικό μέρος 
από εκείνο που βρίσκεται ο ιδιοκτήτης ή 
το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο».

Οι συντάκτριες παρέθεσαν στην εγκύ-
κλιο το εδάφιο με τα έντονα γράμματα, για 
να ισχυριστούν ότι δήθεν μπορεί ο ίδιος ο 
ιδιοκτήτης ή ακόμη και κάποιος εξουσιο-
δοτημένος απ΄αυτόν να μεταφέρει το ζώο 
συντροφιάς «σε επαρκώς αιτιολογημένες 
και τεκμηριωμένες περιπτώσεις» και έτσι 
αυτή η μετακίνηση δε θα θεωρηθεί εμπο-
ρικού χαρακτήρα! Προσέξτε την αλχημεία: 
ο κανονισμός 576/2013 στο τρίτο εδάφιο 
της 10ης σκέψης προϋποθέτει ότι η με-
τακίνηση του ζώου συντροφιάς είναι μη 

εμπορικού χαρακτήρα, για να μπορεί να 
γίνει από τον φερόμενο ως ιδιοκτήτη ή από 
εξουσιοδοτημένο απ΄ αυτόν άτομο μέσα 
σε πέντε μέρες.

Θυμίσουμε ότι οι σκέψεις που συνοδεύ-
ουν ένα κανονισμό (κατ’ αναλογία είναι 
όπως η αιτιολογική έκθεση ενός νομοσχέ-
διου στην ελληνική νομοθεσία) αναλύουν 
την αναγκαιότητα των ρυθμίσεων που ει-
σάγονται με τις διατάξεις του. Για να φανεί 
καθαρά αυτό που λέμε, (το οποίο, βέβαια, 
δεν αποτελεί δική μας ερμηνεία), θα παρα-
θέσουμε τις παραγράφους 1 και 2 του άρ-
θρου 5, στις οποίες γίνεται ρητή αναφορά 
τόσο των προϋποθέσεων που απαιτούνται 
όσο και των ζώων που μπορεί να μεταφέρει 
ένα ιδιοκτήτης ή άτομο εξουσιοδοτημένο 
απ’ αυτόν στο εξωτερικό, για να θεωρείται 
ότι αυτή η μετακίνηση είναι πράγματι μη 
εμπορικού χαρακτήρα:

«Αρθρο 5 
Μέγιστος αριθμός ζώων συντροφιάς 
1. Ο μέγιστος αριθμός των ζώων συντρο-

φιάς των ειδών που απαριθμούνται στο 
μέρος Α του παραρτήματος I τα οποία μπο-
ρούν να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη ή εξουσι-
οδοτημένο πρόσωπο κατά τη διάρκεια μιας 
μη εμπορικής μετακίνησης δεν υπερβαίνει 
τα πέντε. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, ο μέγιστος αριθμός των ζώων συντροφιάς 
των ειδών που απαριθμούνται στο μέρος Α 
του παραρτήματος I μπορεί να υπερβαίνει 
τα πέντε, αν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: 

α) η μη εμπορικού χαρακτήρα μετακί-
νηση ζώων συντροφιάς γίνεται για λόγους 
συμμετοχής σε διαγωνισμούς, επιδείξεις ή 
αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και για την εκ-
παίδευση για συμμετοχή σε τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις· και 

β) ο ιδιοκτήτης ή το εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο υποβάλλει γραπτές αποδείξεις ότι 
τα ζώα συντροφιάς είτε είναι εγγεγραμμένα 
να συμμετάσχουν σε εκδήλωση σαν αυτές 
που αναφέρονται στο στοιχείο α), είτε είναι 
καταχωρισμένα σε φορέα, ο οποίος διοργα-
νώνει παρόμοιες εκδηλώσεις· 

γ) τα ζώα συντροφιάς είναι ηλικίας άνω 
των έξι μηνών».

Οπως διαπιστώνετε οι συντάκτες του 
κανονισμού αναφέρουν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει μια 
μετακίνηση ζώων συντροφιάς μη εμπορι-
κού χαρακτήρα. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι 
γίνεται δόλια επίκληση του μη εμπορικού 
χαρακτήρα σε μετακινήσεις ζώων συντρο-
φιάς, πράγμα που φροντίζουν να υπογραμ-
μίσουν με την 11η σκέψη:

«Από την εφαρμογή των ισχυόντων κα-
νόνων έχει διαπιστωθεί ότι το εμπόριο και 
οι εισαγωγές από τρίτες χώρες στην Ενωση 
των ειδών ζώων συντροφιάς που περιλαμ-
βάνονται στο μέρος Α του παραρτήματος I 
του παρόντος κανονισμού μπορεί να παρου-
σιαστεί δολίως ως μετακίνηση μη εμπορικού 
χαρακτήρα. Προκειμένου να αποτραπούν 
τέτοιες πρακτικές, εφόσον μπορούν να 
προκαλέσουν κινδύνους για την υγεία των 
ζώων, θα πρέπει στον παρόντα κανονισμό 
να οριστεί μέγιστος αριθμός για τα ζώα συ-
ντροφιάς που περιλαμβάνονται στο μέρος 
Α του παραρτήματος I, τα οποία μπορούν να 
συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους ή εξουσιο-
δοτημένο φυσικό πρόσωπο. Εντούτοις, θα 
πρέπει να είναι δυνατή η υπέρβαση αυτού 
του μέγιστου αριθμού μόνο κάτω από συγκε-
κριμένες συνθήκες. Επιπλέον, θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι όταν οι προϋποθέσεις δεν 
πληρούνται και ο αριθμός των ζώων συντρο-

φιάς των ειδών που περιλαμβάνονται στο 
μέρος Α του παραρτήματος I του παρόντος 
κανονισμού υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό 
που έχει οριστεί, στα εν λόγω ζώα συντροφι-
άς εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της 
οδηγίας 92/65/ΕΟΚ». (Οι διατάξεις αυτής 
της οδηγίας αφορούν τις μετακινήσεις ζώ-
ων συντροφιάς εμπορικού χαρακτήρα)!

Παραθέτουμε ακόμη την 26η σκέψη του 
κανονισμού 576/2013:

«(26) Ως εκ τούτου, για να επαληθεύουν 
τα κράτη μέλη τη συμμόρφωση με τους κα-
νόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανο-
νισμό και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, 
ο παρών κανονισμός θα πρέπει να απαιτεί 
από το πρόσωπο που συνοδεύει ένα ζώο 
συντροφιάς να παρουσιάζει το απαιτούμενο 
έγγραφο αναγνώρισης κατά τη στιγμή οποι-
ασδήποτε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακί-
νησης σε ένα κράτος μέλος και θα πρέπει 
να είναι προετοιμασμένο για τους δέοντες 
ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας των 
ζώων συντροφιάς που συνοδεύουν τον ιδι-
οκτήτη τους κατά τη διάρκεια μετακινήσεων 
μη εμπορικού χαρακτήρα από ένα κράτος 
μέλος ή από ορισμένα εδάφη ή τρίτες χώρες 
σε άλλο κράτος μέλος».

Οπως αναφέραμε παραπάνω, στα ση-
μεία εισόδου σε κράτη μέλη της ΕΕ δε 
γίνεται κανένας έλεγχος από τις δημόσιες 
υπηρεσίες, σε πλήρη αντίθεση με αυτή τη 
σκέψη του κανονισμού.

Ας μπουν στον κόπο οι συντάκτριες της 
εγκυκλίου, Γιαννιού και Δαμιανάκη, και ο 
υπογράφων γενικός διευθυντής Αλεξαν-
δρόπουλος, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν 
κατά το δοκούν το τρίτο εδάφιο της 10ης 
σκέψης και να ισχυριστούν ότι ένας ιδιο-
κτήτης ζώων συντροφιάς μπορεί να κάνει 
μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα στο 
εξωτερικό, να εξηγήσουν τις διατάξεις του 
5ου άρθρου του κανονισμού 576/2013.

Υιοθεσίες από κατοίκους 
εξωτερικού

Η εγκύκλιος Αλεξανδρόπουλου αναρ-
τήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 17 
Σεπτέμβρη του 2015 και βρίσκεται ακόμη 
εκεί, δηλαδή ισχύει ατόφια. Στις 17 Σεπτέμ-
βρη του 2015, σε ό,τι αφορά υιοθεσίες ζώων 
συντροφιάς από κατοίκους του εξωτερικού 
ίσχυε η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του 
νόμου 4039. Την παραθέτουμε:

«8. Στην περίπτωση υιοθεσίας των αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς από ενδιαφερό-
μενο νέο ιδιοκτήτη, που δεν είναι μόνιμος 
κάτοικος της Ελλάδας, η υιοθεσία πραματο-
ποιείται με την απευθείας παράδοσή τους 
στους ενδιαφερόμενους νέους ιδιοκτήτες 
υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν στει-
ρωθεί, σημανθεί και καταγραφεί στη δια-
δικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδομένων με 
ταπλήρη στοιχεία του προσωρινού κατόχου 
τους και τα πλήρη στοιχεία του νέου ιδιο-
κτήτη, τα οποία προκύπτουν από επίσημο 
αποδεικτικό έγγραφο. Απαγορεύεται η δια-
τήρηση και παραμονή των ζώων αυτών σε 
καταφύγια εκτός Ελλάδας».

Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη διάταξη, 
για να υιοθετήσει ζώο συντροφιάς ένας 
κάτοικος εξωτερικού (στην περίπτωσή μας 
εξετάζουμε τις μετακινήσεις μη εμπορικού 
χαρακτήρα σε κράτη της ΕΕ), έπρεπε αυτός 
(μέχρι τέλος Γενάρη του 2016, που άλλαξε η 
διάταξη) να έρθει στην Ελλάδα και να κάνει 
την υιοθεσία μέσω του Δήμου στην περιοχή 
του οποίου βρισκόταν το ζώο συντροφιάς.

Το διαβατήριο του ζώου συντροφιάς 

είναι πολύ βασικό, γιατί σ’ αυτό καταγρά-
φονται τόσο η υγειονομική κατάστασή 
του όσο και η ιχνηλασιμότητά του. Σύμφω-
να με τα άρθρα 21 και 22 του κανονισμού 
576/2013, το διαβατήριο συμπληρώνεται 
από τον πιστοποιημένο κτηνίατρο της πε-
ριοχής που βρίσκεται το ζώο συντροφιάς 
και υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο 
και όχι από άλλο φυσικό πρόσωπο που 
εξουσιοδοτείται από τον ιδιοκτήτη. Αυτό 
σημαίνει ότι έρχεται στην Ελλάδα ο νέος 
ιδιοκτήτης και υπογράφει το διαβατήριο 
και έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία της 
υιοθεσίας του ζώου.

Αυτή η διάταξη για την υπογραφή του δι-
αβατηρίου εξακολουθεί να ισχύει και μετά 
την τροποποίηση της παραγράφου 8 του 
άρθρου 9, με την οποία ο τότε συριζαίος 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποστό-
λου, εισήγαγε τη διάταξη ότι μπορεί να γίνει 
η υιοθεσία ζώου συντροφιάς από πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από κάτοικο κράτους της 
ΕΕ. Αυτή η τροποποίηση προσκρούει στα 
άρθρα 21 και 22 του κανονισμού 576/2013, 
σύμφωνα με την οποία ο κάτοικος εξωτε-
ρικού πρέπει να έρθει στην Ελλάδα και να 
υπογράψει το διαβατήριο του ζώου συντρο-
φιάς, που είναι το βασικό έγγραφο που το 
συνοδεύει σε όλες τις μετακινήσεις του. 
Από τη στιγμή δε που το κοινοτικό δίκαιο 
υπερισχύει του εθνικού, η τροποποίηση 
της παραγράφου 8 είναι ανίσχυρη. Για να 
είναι νόμιμη η υιοθεσία ζώου συντροφιάς 
από κάτοικο της ΕΕ πρέπει να έρθει ο ίδιος 
στην Ελλάδα.

Και μια σύντομη αναφορά στο περιβόη-
το TRACES. Θα το επαναλάβουμε για μια 
ακόμη φορά, ότι το TRACES για τα ζώα 
συντροφιάς αφορά αποκλειστικά τις με-
τακινήσεις εμπορικού χαρακτήρα. Για να 
εκδώσει TRACES η ΔΑΟΚ μιας Περιφερει-
ακής Ενότητας, που είναι μία από τις αρμό-
διες αρχές, οφείλει να ενημερώσει αυτούς 
που θα της ζητήσουν την έκδοσή του να 
προσκομίσουν την άδεια λειτουργίας είτε 
για εμπόριο είτε για εκτροφή ζώων συντρο-
φιάς. Διαφορετικά θα έχουν παρανομήσει 
οι υπηρεσιακοί παράγοντες που θα ενδώ-
σουν στις απαιτήσεις των κατ’ επάγγελμα 
ζωόφιλων και θα εκδώσουν TRACES. Οι 
τελευταίοι ζητούν την έκδοσή αυτών των 
εγγράφων, γιατί απλά προσπαθούν να ξε-
περάσουν το πραγματικό γεγονός ότι δεν 
έγινε ιχνηλάτηση και πλήρης υγειονομικός 
έλεγχος και έτσι δεν μπορούν να παρουσι-
άσουν τη μετακίνηση των ζώων συντροφιάς 
ως μη εμπορικού χαρακτήρα.

Πρέπει ακόμα να σημειωθεί πως όταν 
οι κατ’ επάγγελμα ζωόφιλοι ζητούν την έκ-
δοση TRACES, ομολογούν εμμέσως πλην 
σαφώς ότι δεν είναι πραγματικοί ζωόφιλοι, 
αλλά κυνικοί έμποροι που βγάζουν τερά-
στια κέρδη αφορολόγητα.

Απαιτούμε να αποσυρθεί εδώ και τώρα 
αυτή η παράνομος εγκύκλιος του Αλεξαν-
δρόπουλου, που δεν είναι η μοναδική όσον 
αφορά τη νομιμότητα γύρω από τα ζώα συ-
ντροφιάς (παραπέμπουμε σε άρθρο μας με 
τίτλο: «Μάστιγα στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης» - http://www.eksegersi.gr/
Επικαιρότητα/34515.Μάστιγα-στο-υπουρ-
γείο-Αγροτικής-Ανάπτυξης).  Η παράνομη 
αυτή εγκύκλιος έχει καταστεί εργαλείο στα 
χέρια των κατ’επάγελμα ζωόφιλων, για να 
μπορούν να οργανώνουν ανενόχλητα μετα-
κινήσεις ζώων συντροφιάς σε χώρες της ΕΕ 
και από την άλλη να σέρνουν στα δικαστή-
ρια έντιμους κτηνίατρους που σέβονται την 
νομιμότητα και υπερασπίζονται το δημόσιο 
συμφέρον.

Οσα συμβαίνουν καθημερινά στο 
λεγόμενο Προσφυγικό μπορεί να 

μην αφορούν μια ενότητα θεματικά, 
δείχνουν όμως τη συνολική πολιτική 
που ασκεί ένα κράτος που ανήκει στην 
ΕΕ, εν προκειμένω η Ελλάδα, ο σταθε-
ρός συνοριοφύλακάς της. Οι μέρες που 
πέρασαν είχαν απ’ όλα: ακραία επιθετι-
κή–ρατσιστική και βίαιη συμπεριφορά 
στα θαλάσσια και χερσαία σύνορα της 
χώρας, αποκλεισμό στην πραγματικό-
τητα από το βασικό και ουσιαστικότατο 
δικαίωμα στην εκπαίδευση, συνέχεια 
της στρατηγικής των εξώσεων και πα-
ράλληλα διόγκωση του αριθμού όσων 
διαμένουν στις ήδη υφιστάμενες δο-
μές.

Τι γίνεται στα σύνορα της χώρας
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρ-

νουν στο φως συνεχώς νέα δεδομένα 
για τη «συμπεριφορά» που επιδεικνύει η 
Ελλάδα στα σύνορά της. Γίνεται σταθε-
ρά προσπάθεια να επαναπροωθηθούν 
στην τουρκική πλευρά πρόσφυγες 
με τη χρήση βίας. Υπήρξαν μέχρι και 
περιστατικά που βιντεοσκοπήθηκαν, 
δείχνοντας ξεκάθαρα το «πακετάρι-
σμα» των ανθρώπων σε βάρκες και την 
εγκατάλειψή τους στη θάλασσα, με 
άμεσο κίνδυνο για τη ζωή τους. Καθό-
λου παρεμπιπτόντως, η εγκατάλειψη 
συνοδεύεται σχεδόν πάντα από ξήλω-
μα της μηχανής και παντελή έλλειψη 
δυνατότητας ελέγχου της βάρκας έστω 
και με κουπιά, γεγονός που απλώς υπο-
γραμμίζει την πολιτική του «ανεπιθύμη-
του». Το ίδιο συμβαίνει και στα χερσαία 
σύνορα, με τις καταγγελίες να κάνουν 
λόγο για πυροβολισμούς σε καμπίνες 
φορτηγών με την υποψία ότι μεταφέ-
ρουν πρόσφυγες και για τραυματίες 
που αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται.

Τι θεωρεί η ελληνική κυβέρνηση ότι 
κάνει μ’ αυτόν τον τρόπο; Μα φυσικά, 
παρουσιάζει σε όλους την πολιτική 
που σκοπεύει να ασκήσει απέναντι σε 
όσους προσεγγίζουν πλέον τη χώρα. 
Βροντοφωνάζει «είστε ανεπιθύμητοι». 

Πρόσβαση στην εκπαίδευση
Το κείμενο-καταγγελία της ΕΛΜΕ 

Εύβοιας δεν αφήνει περιθώρια για 
παρερμηνείες: σχολείο τέλος για τα 
προσφυγόπουλα της Ριτσώνας (προς 
το παρόν, γιατί δεν αμφιβάλλουμε 
ότι κατά βάθος κι άλλοι υπεύθυνοι 
φορείς της σχολικής κοινότητας θα 
«ζηλέψουν» και θα αντιγράψουν το εν 
λόγω παράδειγμα). Παρόλο που δεν 
υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα, 
παρόλο που τα σχολεία άνοιξαν για τα 
υπόλοιπα παιδιά στην επικράτεια, τα 
προσφυγόπουλα αντιμετωπίζονται ως 
μιάσματα για το ελληνικό σχολείο. Ετσι, 
με προφορική εντολή (γιατί τα γραπτά 
μένουν) και εντελώς αυθαίρετα, τα 
παιδιά από τη δομή προσφύγων της 
Ριτσώνας δε θα πάνε σχολείο γιατί πι-
θανόν είναι φορείς του κοροναϊού. Λες 
και τα υπόλοιπα παιδιά που πάνε δεν 
είναι πιθανοί φορείς. Λες και η ανάγκη 
για έλεγχο του πληθυσμού περιορίζεται 
μόνο στους πρόσφυγες και δεν αφορά 
το σύνολο των κατοίκων της χώρας. 
Λες και νοσούν μόνο οι «ξένοι» και όχι 
οι ντόπιοι. 

Ομως, το σχολείο, ειδικά για τα προ-
σφυγόπουλα, αποτελεί κάτι παραπάνω 
από μια απλή καθημερινότητα. Είναι 

ο δρόμος να κοινωνικοποιηθούν, να 
μάθουν τη γλώσσα, να ζήσουν στη χώ-
ρα που κατέληξαν και εγκλωβίστηκαν. 
Δεν είναι απλώς κάτι περαστικό. Και ο 
αποκλεισμός τους απ’ αυτό υποδηλώνει 
κραυγαλέα πολιτική διαχωρισμού.

Αρνείσαι την έξωση – μείνε σε σκηνή
Αυτό είναι το νέο μότο της ελληνι-

κής κυβέρνησης και του υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου για το οξύ 
ζήτημα της διαμονής των προσφύγων 
στην επικράτεια. Σε προηγούμενα φύλ-
λα είχαμε σχολιάσει τη διάσταση που 
λαμβάνει το πρόβλημα των εξώσεων 
των προσφύγων και προφανώς αυτό με 
τον καιρό αρχίζει και γίνεται εμφανές. 
Πέραν των ανθρώπων που πρέπει να 
εγκαταλείψουν τις προσωρινές εστίες 
τους άρον άρον και δη εν μέσω παν-
δημίας, προστέθηκαν και όσοι εγκατα-
λείφθηκαν στο έλεος της αστεγίας και 
σωρεύτηκαν, μην έχοντας άλλη λύση, 
στην πλατεία Βικτωρίας (πιθανότατα 
αποτελούν πρώην εγκατεστημένους 
σε κατάληψη που «άδειασε»). 

Το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί 
είναι αλυσιδωτό: η στέγαση αποτελεί 
ουσιαστικά παροχή για όσους βρίσκο-
νται στο στάδιο της εκκρεμούς αίτησης 
ασύλου στην Ελλάδα. Απαξ και αναγνω-
ριστούν, έχουν ένα περιορισμένο χρο-
νικό πλαίσιο μέσα στο οποίο, κατόπιν 
κοινοποίησης, πρέπει να αποχωρήσουν 
από το «σπίτι» τους (ομοίως αν έχουν 
λάβει τελεσίδικη απορριπτική απόφα-
ση). Προς ικανοποίηση της «ανάγκης» 
τους για στέγαση δημιουργήθηκε ένα 
νέο πρόγραμμα (διαχείρισης του Διε-
θνούς Οργανισμού Μετανάστευσης), 
στο οποίο επιτρέπεται να κάνει κάποιος 
ξανά αίτημα για σπίτι, εφόσον είναι ήδη 
καταγεγραμμένος και ενταγμένος σε 
δομή φιλοξενίας. Ωστόσο, είναι πάρα 
πολλές οι περιπτώσεις ανθρώπων που 
δεν αποτελούν καταγεγραμμένο πλη-
θυσμό σε συστημένες δομές και πα-
ρόλα αυτά είναι αναγνωρισμένοι. Απο-
τέλεσμα είναι αυτοί να αποκλείονται 
ακόμα και από την υποβολή αιτήματος 
για στέγαση. Ακόμα ένα πρόγραμμα, 
λοιπόν, που γίνεται για τα μάτια του 
κόσμου και όχι για να καλύψει συνολι-
κά μια ανάγκη.

Ολο αυτό, τελικά, καταλήγει στις 
εξής επιλογές: είτε στην αστεγία 
(πράγμα το οποίο «χαλάει» όλες τις 
κυβερνήσεις γιατί… χτυπάει κι άσχημα 
στο μάτι) είτε στη διόγκωση των ήδη 
ανοιχτών δομών. Ετσι, όλο και περισ-
σότεροι πρόσφυγες στοιβάζονται υπό 
άθλιες συνθήκες σε διάφορες δομές, 
δημιουργώντας μικρές Μόριες. Οι 
αριθμοί διαφέρουν (προς το παρόν), 
όμως η ουσία παραμένει η ίδια.

Μέσα στο γενικότερο ζοφερό σκηνι-
κό που «στήνεται» για όλους τους πολί-
τες έρχονται και προστίθενται κι άλλα 
για τους πρόσφυγες και τις οικογένειές 
τους. Θα προσπαθήσουμε να παρα-
κολουθούμε όλες τις εξελίξεις και να 
σχολιάζουμε όλα όσα «βγαίνουν» από 
το ρεπορτάζ. Ομως ένα είναι βέβαιο: 
οι ελληνικές κυβερνήσεις επιλέγουν 
να καλλιεργήσουν το ρατσισμό και την 
ξενοφοβία σε όλα τα στρώματα του 
πληθυσμού. Από τα μικρά παιδιά στα 
σχολεία μέχρι τους ενήλικες. Κι αυτό θα 
έχει σίγουρα άμεσες συνέπειες.

Αποδέκτες βίας   
και ρατσισμού

Να αποσυρθεί άμεσα η εγκύκλιος Αλεξανδρόπουλου για τις 
μετακινήσεις ζώων συντροφιάς

Αθωράκιστη χώρα

Συνεχίζονται οι παράνομες μετακινήσεις γιατρών από τα νοσο-
κομεία της 2ης ΥΠΕ (Πειραιώς και Νήσων) σε Κέντρα Υγείας 

των νησιών. Μετακινούνται ειδικευμένοι, διευθυντές και επιμελητές, 
από τα νοσοκομεία Νίκαιας, Αττικό, Σισμανόγλειο, Θριάσιο. Γίνονται 
επίσης μετακινήσεις νοσηλευτικού προσωπικού από νοσοκομεία που 
υπάγονται στη 2η ΥΠΕ με αποφάσεις του διοικητή Χρ. Ροϊλού. Ακό-
μη, έχουμε μετακινήσεις γιατρών και νοσηλευτών από ΚΥ σε ΚΥ του 
ίδιου νησιού ή άλλων νησιών. 

Οι μετακινήσεις αυτές είναι αναγκαστικές και δεν καλύπτουν στο 
ελάχιστο τις πραγματικές ανάγκες των Κέντρων Υγείας και των άλ-
λων μονάδων υγείας στα νησιά. Ο υπουργός Υγείας και ο διοικητής 
της ΥΠΕ αγνόησαν τη διαμαρτυρία της ΕΙΝΑΠ για το παράνομο 
αυτών των μετακινήσεων, καθώς και το αίτημά της για προσλήψεις 
μονίμων γιατρών του ΕΣΥ. 

Την περίοδο της καραντίνας είχαμε την αντίστροφη κίνηση: υπο-
χρεωτική μετακίνηση γιατρών -ιδιαίτερα παθολόγων, λοιμωξιολόγων, 
αναισθησιολόγων- από τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία αναφοράς 
για CoviD-19, νεκρώνοντας έτσι τα νοσοκομεία ως προς την εξυπη-
ρέτηση των αναγκών ασθενών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις. 
Ακόμη, είχαμε την μετακίνηση γιατρών και νοσηλευτών από τα ΚΥ 
στα νοσοκομεία, αποδιοργανώνοντας πλήρως την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Επιβεβαιώθηκε έτσι αυτό που είναι κοινό μυστικό: ακόμη και στην 
περίοδο της πανδημίας, συνεχίστηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη 
η πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ολα τα νοσοκομεία του 
ΕΣΥ παρέμειναν υποστελεχωμένα, τα μαγαζιά των εμπόρων υγείας 
δεν επιτάχθηκαν, δεν έκλεισαν ούτε κλινικές σαν τους «Ταξιάρχες» 
στο Περιστέρι, όπου εξ αιτίας των εμπόρων της υγείας πέθαναν 13 
άνθρωποι που έκαναν αιμοκάθαρση.

 Σε ό,τι αφορά τις περιβόητες ΚΟΜΥ (Κινητές Ομάδες Υγείας), 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη μπόρεσε με χίλια ζόρια να στελεχώσει με 
νοσηλευτές και οδηγούς μόνο τις 317 ΚΟΜΥ σε όλη την Ελλάδα, από 
τις 500 που είχε προγραμματίσει (στοιχεία της 14ης Ιούνη). Ειδικά 
για τα νησιά, μπόρεσε να στελεχώσει μόνο 21 ΚΟΜΥ από τις 93 που 
είχε προγραμματίσει!

Παραπέρα, οι ΚΟΜΥ που συγκροτήθηκαν δεν έχουν δραστηρι-
οποιηθεί για την πραγματοποίηση του στόχου που υποτίθεται ότι 
ήταν η συγκέντρωση βιολογικού υλικού για να γίνουν μαζικά μοριακά 
τεστ. Αν αυτό είχε συμβεί, η κυβέρνηση θα είχε βγει στα κάγκελα 
της πολιτικής διαφήμισης-προπαγάνδας. Ο ΕΟΔΥ σέρνει σκόπιμα 
τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου οι ΚΟΜΥ να είναι 
έτοιμες για δράση, γιατί προφανώς δε θέλει να κάνει μαζικά μοριακά 
τεστ για να διαγνώσει τη γενική εικόνα στον ελληνικό λαό.

Οπως αντιλαμβάνεστε, τα νησιά είναι ανυπεράσπιστα έναντι μιας 
πολύ πιθανής αύξησης των κρουσμάτων κοροναϊού, λόγω του μαζι-
κού ανοίγματος στον τουρισμό από άλλες χώρες και μάλιστα και 
από χώρες που επλήγησαν σοβαρά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την πάροδο του χρόνου αυξάνονται 
τα λεγόμενα «ορφανά» κρούσματα. Στις 2 Ιούνη αυτά ήσαν 591 και 
στις 18 Ιούνη είχαν φτάσει τα 720. Είχαμε δηλαδή 129 νέα «ορφανά» 
κρούσματα, σε μια περίοδο που δεν έχουν καταφθάσει πολλοί του-
ρίστες. Ο κίνδυνος να έχουμε πολλά κρούσματα στα νησιά και σε 
όλη την Ελλάδα τον Ιούλη, όταν θα ανοίξουν όλα τα περιφερειακά 
αεροδρόμια παραμένει.

Χαράτσια εις διπλούν
Εχεις ένα υπόλοιπο στην εφορία. Το πληρώνεις (με τη σχετική 

προσαύξηση λόγω καθυστέρησης) και θεωρείς ότι «καθάρισες». 
Μετά από μερικές εβδομάδες, όμως, παίρνεις ένα φιρμάνι από την 
εφορία που σε καλεί να πληρώσεις το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο και 
μάλιστα με μεγαλύτερη προσαύξηση (μπήκε καινούργιο μήνας). Αρ-
χίζεις και ψάχνεσαι: πότε δημιουργήθηκε αυτό το υπόλοιπο, γιατί μου 
έβαλαν πρόστιμο; Κι αφού σπάσουν τα νεύρα σου, διαπιστώνεις ότι 
σου ζητούν να ξαναπληρώσεις το υπόλοιπο που έχεις ήδη πληρώσει!

Συνέβη σε αναγνώστρια της εφημερίδας μας. Στις 27 Μάη της 
καταλογίστηκε πρόστιμο 100 ευρώ για παλιά φορολογική υπόθεση. 
Το πλήρωσε στις 31 Μάη. Στις 15 Ιούνη έλαβε ραβασάκι από την 
εφορία να πληρώσει το κατοστάρικο (μαζί με προσαύξηση τριών και 
κάτι ευρώ). Επικοινώνησε με την προϊσταμένη της ΔΟΥ για να δει 
περί τίνος πρόκειται. Αυτή δεν της είπε ότι πρόκειται για το υπόλοιπο 
που είχε καταλογιστεί στις 27 και εξοφλήθηκε στις 31 Μάη. Τελικά, 
ανακάλυψε ότι η οφειλή που είχε εξοφλήσει είχε τον ίδιο κωδικό 
αριθμό πληρωμής μ’ αυτή που της ζητούσαν να (ξανα)πληρώσει!

Προσέξτε, δεν μιλάμε για κάποια καθυστέρηση να περάσει η 
εξόφληση στο taxis. Εκεί εμφανιζόταν κανονικά η εξόφληση, αλλά 
είχε γίνει καταχώρηση νέας οφειλής! Επικοινωνήσαμε κι εμείς με 
την προϊσταμένη της ΔΟΥ και μετά από πιεστικές ερωτήσεις πα-
ραδέχτηκε πως είχε τη δυνατότητα να ελέγξει αν πληρώθηκε μέσω 
τράπεζας η συγκεκριμένη οφειλή, όμως ήταν πολλά τα χαρτιά με τις 
απλήρωτες οφειλές και δεν κάθησε να ελέγξει αν κάποια απ’ αυτά 
είχαν πληρωθεί. Στις 5 Ιούνη έβαλε μπροστά τον… αυτόματο πιλότο, 
καταλόγισε εκ νέου τις οφειλές και έστειλε σε όλους τους φορολο-
γούμενους ραβασάκια να φροντίσουν να τις πληρώσουν. Οποιος 
δεν κρατάει αρχείο πλήρωσε για δεύτερη φορά και αμφιβάλλουμε 
αν θα ανακαλύψει την κοροϊδία για να ζητήσει πίσω τα λεφτά του.
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Τη δεκαετία του 70 ήταν γνωστός 
(και καταγέλαστος) ο τρόπος 

με τον οποίο έλληνες φοιτητές που 
σπούδαζαν στην Ιταλία περνούσαν 
μαθήματα και τελικά έπαιρναν πτυ-
χίο, μεταπηδώντας από πόλη σε πόλη 
και από πανεπιστήμιο σε πανεπιστή-
μιο, ανάλογα με τη δυσκολία/ευκολία 
του αντίστοιχου μαθήματος και τον 
διδάσκοντα καθηγητή. Η ευκολία 
δε με την οποία αποκτούσαν πτυχίο 
φοιτητές, που στην Ελλάδα δεν φη-
μίζονταν για τις εκπαιδευτικές τους 
επιδόσεις στο σχολείο και είχαν 
αποτύχει να μπουν στα ιδρύματα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των 
πανελλαδικών εξετάσεων, είχαν δημι-
ουργήσει μια τάση άρνησης απορρό-
φησής τους από την εγχώρια αγορά 
εργασίας (τουλάχιστον όσον αφορά 
στα ελεύθερα επαγγέλματα, π.χ. αρ-
χιτέκτονες, κ.λπ.).

Τη φιλοσοφία του «ταξιδιώτη» φοι-
τητή, που «τσιμπολογά» «γνώσεις», 
συμμετέχοντας σε σπουδές-σούπα 
από διάφορα πανεπιστήμια ασπά-
στηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακο-
λουθώντας το πνεύμα της Μπολόνια 
(κινητικότητα φοιτητών, φοιτητές-
πελάτες, ευέλικτες σπουδές-σούπα 
με αντίστοιχες πιστοποιήσεις, συμ-
μετοχή ιδρυμάτων και δομών και 
εκτός τυπικής εκπαίδευσης, συλλογή 
πιστωτικών μονάδων, που οδηγούν σε 
πολλαπλά πτυχία, αποδεκτά από τις 
εκάστοτε ανάγκες της καπιταλιστικής 
αγοράς εργασίας).

Στις 26 Ιούλη του 2019, η ΕΕ ανακοί-
νωσε τα πρώτα 17 πανεπιστήμια (έκα-
ναν αίτηση 54) που θα «αποτελέσουν 
μέρος των πρώτων συνασπισμών ‘’ευ-
ρωπαϊκών πανεπιστημίων’’».

Από το σχετικό δελτίο Τύπου μα-
θαίνουμε το ιστορικό της απόφασης: 

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότει-
νε αυτή τη νέα πρωτοβουλία στους 
ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης πριν 
από τη διάσκεψη κορυφής του Γκέ-
τεμποργκ για κοινωνικά θέματα τον 
Νοέμβριο του 2017. Η πρωτοβουλία 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο τον Δεκέμβριο του 2017, το οποίο 
ζήτησε τη δημιουργία τουλάχιστον 20 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων έως το 
2024, και εντάσσεται στην προσπά-
θεια δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού 
Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025».

Μαθαίνουμε επίσης ότι: «Τα ευρω-
παϊκά πανεπιστήμια είναι διακρατικές 
συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης από ολόκληρη την ΕΕ, 
τα οποία έχουν κοινή μακροπρόθε-
σμη στρατηγική και προωθούν τις 
ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή 
ταυτότητα. Η πρωτοβουλία αποσκο-
πεί στο να ενισχύσει σημαντικά την 
κινητικότητα των φοιτητών και του 
προσωπικού και να προωθήσει την 
ποιότητα, τη συμπεριληπτικότητα και 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊ-
κής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης...

Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα 
γίνουν διαπανεπιστημιακοί χώροι 
στους οποίους οι φοιτητές, οι υπο-
ψήφιοι διδάκτορες, το προσωπικό 
και οι ερευνητές θα μπορούν να 
μετακινούνται απρόσκοπτα. Θα 
συγκεντρώσουν την εμπειρογνωμο-
σύνη τους, τις πλατφόρμες και τους 
πόρους τους για να προσφέρουν κοι-
νά προγράμματα σπουδών ή ενότητες 

που καλύπτουν διάφορους επιστη-
μονικούς κλάδους. Τα εν λόγω προ-
γράμματα σπουδών θα είναι πολύ 
ευέλικτα και θα επιτρέπουν στους 
φοιτητές να εξατομικεύουν την εκ-
παίδευσή τους, επιλέγοντας το αντι-
κείμενο, τον τόπο και τον χρόνο των 
σπουδών τους, καθώς και να λάβουν 
ευρωπαϊκό πτυχίο. Τα ευρωπαϊκά πα-
νεπιστήμια θα συμβάλουν επίσης 
στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
των περιφερειών όπου βρίσκονται, 
καθώς οι φοιτητές τους θα συνερ-
γάζονται στενά με εταιρείες, δημο-
τικές αρχές, πανεπιστημιακούς και 
ερευνητές με σκοπό την εξεύρεση 
λύσεων για τις προκλήσεις που αντι-
μετωπίζουν οι περιφέρειές τους.

Συνολικά, διατίθεται προϋπολογι-
σμός έως 85 εκατ. Ευρώ για τα πρώτα 
17 ‘’ευρωπαϊκά πανεπιστήμια’’. Κάθε 
συμμαχία θα λάβει έως και 5 εκατ. 
ευρώ κατά τα προσεχή τρία έτη για να 
αρχίσει την υλοποίηση των σχεδίων 
της και να δείξει τον δρόμο σε άλλα 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σε ολόκληρη την ΕΕ...».

Από τα ελληνικά πανεπιστήμια 
επιλέχθηκαν τρία (3): Το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθή-
νας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο.  

Ωστόσο το «φιλόδοξο» πρόγραμμα 
σκόνταψε, καθώς δεν έχουν αποδε-
σμευτεί τα ποσά της εθνικής συμμε-
τοχής (ef.syn).

Κούρσα προς 
αναζήτηση φοιτητών-
πελατών

Στα ανοίγματα αυτά κυβερνήσε-
ων και πανεπιστημίων, με στόχο την 
αύξηση της δεξαμενής των φοιτη-

τών-πελατών και τη λειτουργία των 
ιδρυμάτων με όρους επιχείρησης έχει 
προσχωρήσει από καιρό τώρα, χωρίς 
ενδοιασμούς, και το πανεπιστημιακό 
κατεστημένο στην Ελλάδα. Η τακτι-
κή αυτή έγινε κυρίαρχη ιδιαίτερα στα 
χρόνια της πενιχρότατης κρατικής 
χρηματοδότησης.

Ετσι, η σύνοδος των Πρυτάνεων, 
που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη 
του 2019 σε ξενοδοχείο της περιοχής 
του αεροδρομίου, με παρουσία των 
ΜΑΤ (για να αποφευχθεί η προσέγγι-
ση των φοιτητών) υποδέχθηκε την Κε-
ραμέως σε «ιδιαίτερα θετικό κλίμα», 
καθώς η υπουργός εκπροσωπούσε 
μια κυβέρνηση, που με πάθος και 
επιμονή προωθεί την επιχειρηματική 
λειτουργία των δημόσιων πανεπιστη-
μίων, στο όνομα της «εξωστρέφειας», 
αφού απέτυχε να καταργήσει το άρ-
θρο 16 του Συντάγματος και να ιδρύ-
σει γνήσια ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Οι Πρυτάνεις, προκειμένου να αυ-
ξήσουν τη δεξαμενή των φοιτητών-
πελατών και το παραδάκι να πηγαίνει 
απευθείας στα ιδρύματα χωρίς μεσο-
λαβητές, ζήτησαν από την Κεραμέως 
και την κυβέρνηση του Μητσοτάκη:

u Την ανάπτυξη ξενόγλωσσων 
προγραμμάτων σπουδών, χωρίς την 
εμπλοκή του Διεθνούς Πανεπιστημί-
ου.

u Την παροχή εξ’ αποστάσεως 
προγραμμάτων σπουδών χωρίς τη 
συνεργασία με το ΕΑΠ. Προτείνεται 
επίσης και η θεσμοθέτηση της δυνα-
τότητας διδασκαλίας μαθημάτων εν 
μέρει σε ξένη γλώσσα για φοιτητές 
Πανεπιστημίων χωρών της Ε. Ε., ώστε 
να διευκολυνθεί η κινητικότητα των 
φοιτητών μέσω του προγράμματος 
Erasmus και η συμμετοχή των Πανε-
πιστημίων στο εγχείρημα της Ενωσης 
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για τη 

δημιουργία του «Πανεπιστημίου της 
Ευρώπης».

u Συντάχθηκαν με την πρόταση 
του υπουργείου Παιδείας για «απε-
λευθέρωση» των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο 
όνομα της «ουσιαστικής απλοποί-
ησης της διαδικασίας διαχείρισής 
τους». Ουσιαστικά τάχθηκαν υπέρ 
της γενίκευσης των διδάκτρων.

u Εκλεισαν το μάτι στα κάθε λογής 
κολλέγια, που συνάπτουν συμφωνίες 
δικαιόχρησης με πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, ζητώντας να «απλο-
ποιηθεί η διαδικασία αναγνώρισης 
ξενόγλωσσου προπτυχιακού τίτλου 
σπουδών για την αποδοχή φοιτητή/
τριας σε ΠΜΣ ή/και πρόγραμμα δι-
δακτορικών σπουδών Ελληνικού Πα-
νεπιστημίου», με το επιχείρημα της 
«ενίσχυσης των ξενόγλωσσων Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών», προκειμένου να αυξήσουν τον 
αριθμό των φοιτητών-πελατών.

Η όλη διαδικασία ήταν «σικέ». Ο 
ένας έκοβε (οι Πρυτάνεις), ο άλλος 
έραβε (Κεραμέως, κυβέρνηση). Τα 
περισσότερα που «πρότειναν» οι 
Πρυτάνεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
έσπευσε να τα ικανοποιήσει. 

Πλην, όμως, για το «άνοιγμα» στο 
εξωτερικό Κεραμέως και Μητσοτά-
κης, αμερικανοσπουδαγμένοι (και 
«αμερικανολαλούμενοι», καταπώς 
έλεγε ένας παλιός σύντροφος), εκ-
προσωπώντας τους παραδοσιακούς 
δεσμούς της δεξιάς με τις ιμπεριαλι-
στικές ΗΠΑ, επέλεξαν, τουλάχιστον 
σε αυτήν τη φάση, τα αμερικανικά 
πανεπιστήμια, αφήνοντας στα κρύα 
του λουτρού τους συμμετέχοντες στο 
«Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο».

Στην κατεύθυνση αυτή έκανε «δου-
λίτσα» και ο πολυπράγμων πρέσβης 
Jeffrey Pyatt.

Προσδοκία για «ζεστό 
δολάριο»

Είναι γνωστός ο τρόπος με τον 
οποίο οι αμερικανοί ιμπεριαλιστές 
επεμβαίνουν διαχρονικά στην Ελλά-
δα και στον τρόπο άσκησης της εξου-
σίας από τις ντόπιες αστικές κυβερ-
νήσεις. Το αμερικανικό «ενδιαφέρον» 
συγκεντρώνουν ιδιαίτερα τα θέματα 
«ασφάλειας» αλλά και η εκπαίδευση. 
Οσον αφορά στην εκπαίδευση, έντο-
νες είναι οι επεμβάσεις και πιέσεις 
που ασκούνται για την αναγνώριση 
των αμερικανικών κολλεγίων και ου-
σιαστικά την ανωτατοποίησή τους 
(απαγορεύεται από το Σύνταγμα) που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Το «ενδιαφέρον» αυτό για τα αμε-
ρικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα 
που δραστηριοποιούνται στην Ελ-
λάδα, ιδίως όσον αφορά την έκδοση 
αδειών, την αναγνώριση πτυχίων και 
τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
πτυχιούχων, αποτυπώνεται και στα 
αμέτρητα τηλεγραφήματα του τέως 
πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
Σπέκχαρντ (2009), που διέρρευσαν 
με τα γνωστά Wikileaks (περισσότερα 
στην Κόντρα, αρ. φύλ. 1023).  

Με την ανάληψη του υπουργικού 
θώκου της Παιδείας, η Νίκη Κεραμέ-
ως συνέχισε εντατικά την προσπά-
θεια που ξεκίνησαν οι προκάτοχοί 
της (Διαμαντοπούλου, Λοβέρδος, 
Γαβρόγλου) και την επέκτεινε όχι μό-
νο στην αναγνώριση ως πανεπιστη-
μίων, ουσιαστικά, των αμερικανικών 
κολλεγίων στην Ελλάδα, αλλά και με 
τις συνεργασίες ελληνικών ΑΕΙ και 
αμερικανικών πανεπιστημίων.

Προς τούτο, επισκέφθηκε τις ΗΠΑ 
και επιστρέφοντας δήλωσε τα εξής: 
«Στις ΗΠΑ πραγματοποίησα συναντή-
σεις με πανεπιστημιακούς και κρατι-
κούς φορείς και συζήτησα τις δυνα-
τότητες ενίσχυσης της συνεργασίας 
μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ σε θέματα 
εκπαίδευσης, και ειδικότερα την εκ-
πόνηση κοινών προγραμμάτων σπου-
δών μεταξύ ελληνικών και αμερικα-
νικών πανεπιστημίων, τη συμμετοχή 
αλλοδαπών φοιτητών σε ξενόγλωσσα 
και σε θερινά προγράμματα στη χώ-
ρα μας, την ανταλλαγή φοιτητών και 
ερευνητών... Ηδη, σε συνεργασία με 
την πρεσβεία των ΗΠΑ, δρομολο-
γείται ένα πρόγραμμα επισκέψεων 
Ελλήνων στελεχών εκπαίδευσης στις 
ΗΠΑ, και σε συνεργασία με το Διε-
θνές Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση 
(ΙΙΕ) σχεδιάζεται επίσκεψη αντιπρο-
σωπείας αμερικανικών πανεπιστημί-
ων στην Ελλάδα κατά το πρώτο εξά-
μηνο του επόμενου έτους, με στόχο 
τη σύναψη συνεργασιών με ελληνικά 
πανεπιστήμια...». 

Συναντήθηκε επίσης στο υπουργείο 
Παιδείας «με εκπροσώπους της Αμε-
ρικανικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο 
του 2ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελ-
λάδας-ΗΠΑ, με στόχο τη διεύρυνση 
και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων 
σε θέματα εκπαίδευσης». Στην αμερι-
κανική αντιπροσωπία με επικεφαλής 
τον Philip Reeker, υφυπουργό Εξωτε-
ρικών, αρμόδιο για την Ευρώπη και 
την Ευρασία, συμμετείχαν ο πρέσβης 
Geoffrey Pyatt, στελέχη της αμερικα-
νικής πρεσβείας στην Ελλάδα και συ-
νεργάτες της υφυπουργού Παιδείας 

Μιλώντας μπροστά στους καπιταλιστές ο Μητσοτά-
κης δεν «κρύβει λόγια». Ξεκαθαρίζει τους σκοπούς 

του για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, η 
οποία, κατ’ αυτόν σε όλο το εύρος της, από την εισαγωγή 
του μαθήματος της «επιχειρηματικότητας» στα σχολεία, 
την απάτη της διά βίου μάθησης, έως και το άνοιγμα 
των πανεπιστημίων στην αγορά, πρέπει να φέρει ορατό 
τον «δάκτυλο» των καπιταλιστών. Μιλώντας, λοιπόν, στην 
ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ, προανήγγειλε την κατάρτιση 
νέου νομοσχέδιου τους επόμενους δύο μήνες για την 
επαγγελματική κατάρτιση και δήλωσε:

u Για τη «διαρκή μάθηση», την κατάρτιση, την επαγ-
γελματική εκπαίδευση:

«Αρα, επένδυση στη διαρκή μάθηση, στην κατάρτιση, 
στην επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό το οποίο ανέ-
φερα που είναι πάρα πολύ μεγάλης σημασίας στο νο-
μοσχέδιο το οποίο θα φέρουμε μέσα στους επόμενους 
δύο μήνες. Ειδικό νομοσχέδιο για την επαγγελματική 
κατάρτιση.

Δεν ήθελα να το ενσωματώσω στο νομοσχέδιο για τα 
σχολεία γιατί αποδίδω εξαιρετικά μεγάλη σημασία στον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναδιατάξουμε όλη την 
έννοια της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα 
μας. Η διαρκής κατάρτιση. Η δυνατότητα που μας δίνει 
σήμερα η τεχνολογία και το απέδειξε πολύ καλά η κρίση 
του κορονοϊού από την καλή και από την κακή πλευρά 
μερικές φορές. Κι εμείς πήραμε κάποια μαθήματα για 
το τι σημαίνει ουσιαστική κατάρτιση σήμερα εξ απο-
στάσεως. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα υπάρχουν 
σημαντικότατοι ευρωπαϊκοί πόροι διαθέσιμοι. Αλλά η 
κατάρτιση πρέπει να γίνει με σωστούς όρους με τη 

συμμετοχή της ιδιωτικής οικονομίας, με τις επιχειρή-
σεις να μας υποδεικνύουν πού είναι οι ανάγκες τους, 
με την πιστοποίηση να είναι απλή και να παρέχεται 
εύκολα από πιστοποιημένους με τη σειρά τους φορείς. 
Αρα εκεί έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά».

u Για το άνοιγμα των Πανεπιστημίων στην αγορά:
«Και βέβαια τα Πανεπιστήμια και το πώς θα ανοίξουν 

στον κόσμο της παραγωγής. Η δική μας πρόθεση είναι 
να απελευθερώσουμε τα δημόσια Πανεπιστήμια, τα 
οποία έχουν πολλές εστίες δημιουργικότητας, να συνερ-
γαστούν περισσότερο με τον ιδιωτικό τομέα. Να σας 
ενθαρρύνουμε να επενδύσετε και εσείς στα Πανεπι-
στήμια με περισσότερα προγράμματα συνεργασίας, με 
περισσότερες δωρεές ίσως για τη δημιουργία ειδικών 
εδρών σε αντικείμενα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν 
ιδιαίτερα, τα οποία θα είναι προς όφελος όμως και του 
δημόσιου πανεπιστημίου και βέβαια για να καταλήξου-
με και στα πιο μικρά παιδιά».

u Για το μάθημα της επιχειρηματικότητας στα σχο-
λεία:

«Εχουμε μιλήσει για την ανάγκη να μπει -το θεσμοθε-
τήσαμε ήδη με το νομοσχέδιο αυτό στα πλαίσια της 
επέκτασης του προγράμματος- το μάθημα της επιχει-
ρηματικότητας στα σχολεία. Κι έχει γίνει καταπληκτική 
δουλειά από φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε 
και εμείς, συνεργάζεστε και εσείς, για το τι σημαίνει να 
διδάσκουμε επιχειρηματικότητα στα παιδιά. Οποτε κά-
νουμε τέτοια προγράμματα virtual επιχειρηματικότητας, 
τα παιδιά και από πιο μικρές ηλικίες ανταποκρίνονται 
με πρωτοφανή ενθουσιασμό. Και είναι αμαρτία να μην 
επενδύσουμε σε αυτό» (οι εμφάσεις δικές μας).

Επαγγελματική εκπαίδευση με «δάκτυλο» καπιταλιστών

Καλώς νά ‘ρθει το δολάριο (στην εκπαίδευση)
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και Πολιτισμού Marie Royce.
Το επιστέγασμα όλου αυτού 

του πάρε-δώσε ήταν η τηλεδιά-
σκεψη Μητσοτάκη-Κεραμέως-
Διγαλάκη-Δημητρόπουλου (ο 
τελευταίος είναι ο Γενικός Γραμ-
ματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης) 
την περασμένη Δευτέρα με τoν 
επικεφαλής του Ινστιτούτου Δι-
εθνούς Εκπαίδευσης των ΗΠΑ 
Allan Goodman, τον πρέσβη 
των ΗΠΑ στην Ελλάδα Jeffrey 
Pyatt και εκπροσώπους των 
πανεπιστημίων. Συμμετείχαν 
επίσης εκ μέρους της ειδικής 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, η 
προεδρεύουσα της Συνόδου 
των Πρυτάνεων, Χρυσή Βιτσι-
λάκη, καθώς και η διευθύνουσα 
σύμβουλος του Fulbright στην 
Ελλάδα Αρτεμις Ζενέτου (σ.σ. 
το ίδρυμα Fulbright στην Ελλά-
δα δημιουργήθηκε προς το τέ-
λος του εμφυλίου, το 1948, όταν 
οι αμερικανοί ιμπεριαλιστές 
εγκαθίδρυαν την κυριαρχία τους 
στην Ελλάδα. Μέσω των παρεμ-
βάσεών του στους χώρους της 
επιστήμης, της εκπαίδευσης, 
του πολιτισμού, κ.λπ. στρατο-
λογούνται ελληνικά «μυαλά» 
στην υπηρεσία προώθησης των 
αμερικανικών ιμπεριαλιστικών 
συμφερόντων).

«Η τηλεδιάσκεψη πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος συνεργασίας 
που εγκαινίασε τον περασμένο 
Σεπτέμβριο το υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, από 
κοινού με το Ινστιτούτο Διε-
θνούς Εκπαίδευσης (Institute of 
International Education – IIE)».

Στόχος η «διευκόλυνση της 
προσέγγισης Αμερικανικών και 
Ελληνικών Πανεπιστημίων, ώστε 
να δρομολογηθούν μακροπρό-
θεσμες συνέργειες, όπως η 
εκπόνηση κοινών και διπλών 
προγραμμάτων σπουδών, η συμ-
μετοχή φοιτητών από χώρες του 
εξωτερικού σε ξενόγλωσσα και 
θερινά προγράμματα στη χώρα 
μας, οι ‘’ανταλλαγές’’ φοιτητών, 
ακαδημαϊκών, ερευνητών και 
τεχνογνωσίας, καθώς και άλλες 
μορφές συνεργασίας που τα 
ίδια τα Ιδρύματα θα αποφασί-
σουν». 

Στο εν λόγω πρόγραμμα συμ-
μετέχουν όλα τα ελληνικά πα-
νεπιστήμια και 27 αμερικανικά 
πανεπιστήμια (μεταξύ αυτών και 
τα Columbia University, Harvard 
University - Harvard T.H. Chan 
School of Public Health, Johns 
Hopkins, Princeton University, 
UC Berkeley, University of 
Southern California - Viterbi 
School of Engineering, κ.ά.).

Στην τηλεδιάσκεψη, ο Μητσο-
τάκης εξήγησε για ποιο λόγο 
επιλέγεται αυτός ο τρόπος «συ-
νεργασίας» με τα δημόσια πανε-
πιστήμια, «επειδή στην Ελλάδα 
δεν έχουμε ακόμη ιδιωτικά πα-
νεπιστήμια, καθώς το Σύνταγ-
μα της χώρας εξακολουθεί να 
απαγορεύει τη λειτουργία ιδιω-
τικών πανεπιστημίων».

Και όπως και στην περίπτωση 
του ΕΣΥ, με αφορμή την πανδη-
μία του κοροναϊού, ανακάλυψε 
πόσο σπουδαίους γιατρούς 
έχουμε για να προωθήσει στη 
συνέχεια την ίδια αντιδραστι-
κή πολιτική ιδιωτικοποίησης 

της δημόσιας Υγείας, έτσι και 
στην εκπαίδευση «διαπίστωσε» 
«ότι στα δημόσια πανεπιστήμιά 
μας υπάρχει ένα εκπληκτικό σύ-
νολο ταλαντούχων ανθρώπων 
με πάρα πολύ μεγάλη αξία και 
δυνατότητες που δεν έχουν ανα-
δειχτεί». 

Γι’ αυτό και πρέπει «να ανοί-
ξουμε αυτό το σύνολο των αν-
θρώπων στον υπόλοιπο κόσμο, 
ενισχύοντας τη διεθνή του 
παρουσία, και ουσιαστικά να 
τους δώσουμε την ευκαιρία να 
δημιουργήσουν συνεργασίες με 
ιδρύματα του εξωτερικού». 

Ο Μητσοτάκης, προσδοκά 
σε «ζεστό δολάριο» γι’ αυτό και 
όπως δήλωσε «συμμετέχουμε 
ήδη σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 
συνεργασιών, αλλά αισθανθή-
καμε ότι μπορούμε να κατα-
φέρουμε πολλά περισσότερα, 
συνάπτοντας συνεργασίες με-
ταξύ ελληνικών και αμερικα-
νικών πανεπιστημίων με έναν 
καλύτερα δομημένο τρόπο».

Εδωσε δε ρεσιτάλ ξενοδου-
λείας, δηλώνοντας: «Προσφέ-
ρουμε μεγάλη δυνατότητα επι-
λογών ως προς τις μορφές των 
συνεργασιών που μπορούμε να 
αναπτύξουμε, όπως κοινά πτυ-
χία, μαθήματα ξένων γλωσσών, 
θερινούς κύκλους μαθημάτων, 
ερευνητικές πρωτοβουλίες. 
Ουσιαστικά θέλουμε εσείς να 
ορίσετε τους τομείς ενδιαφέ-
ροντος και εμείς να μην παρεμ-
βαίνουμε αλλά να επιτρέψουμε 
στα ίδια τα πανεπιστήμια να 
συνάψουν συνεργασίες με δική 
τους πρωτοβουλία. Αυτό μπο-
ρεί να φαίνεται αυτονόητο για 
εσάς, ωστόσο στο παρελθόν το 
Υπουργείο Παιδείας ασκούσε 
πολύ αυστηρό, κατ’ εμέ, έλεγ-
χο στα δημόσια πανεπιστήμια, 
και αυτό που εμείς ουσιαστικά 
κάναμε είναι να δώσουμε στα 
πανεπιστήμια τη δυνατότητα να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
από μόνα τους, και να προβαί-
νουν σε τέτοιου είδους συνερ-
γασίες... Είμαι βέβαιος ότι όσο 
περισσότερο εξοικειώνεστε με 
την ανώτατη εκπαίδευση στη 
χώρα μας, θα διαπιστώνετε ότι 
υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες 
ανάπτυξης ισχυρών συνεργα-
σιών ανάμεσα σε αμερικανικά 
και ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα» (οι εμφάσεις δικές μας).

Το πατόκορφο γλείψιμο και 
τους τεμενάδες οσφυοκαμψίας 
αναγνώρισε και ο Πάιατ, που 
δήλωσε: «Δεν μπορώ να φα-
νταστώ καλύτερο τόπο από την 
Ελλάδα». 

Κοντολογίς, αφού η κυβέρ-
νηση της ΝΔ δεν μπόρεσε να 
καταργήσει τη συνταγματική 
επιταγή της απαγόρευσης ίδρυ-
σης και λειτουργίας ιδιωτικών 
πανεπιστημίων στην Ελλάδα 
(άρθρο 16), διά της πλαγίας οδού 
προσπαθεί να την παρακάμψει. 
Τα αμερικανικά πανεπιστήμια 
μέσω αυτών των «συνεργασιών», 
θα ιδρύσουν παραρτήματά τους 
στη χώρα μας, οι δε φοιτούντες 
σε αυτά θα καταβάλλουν τσου-
χτερά δίδακτρα, που θα βουλώ-
σουν «τρύπες» της ελλειπέστα-
της κρατικής χρηματοδότησης 
των ελληνικών ΑΕΙ.

Γιούλα Γκεσούλη

Τα πρώτα που έκλεισε η Κίνα είναι τα σχολεία

Μετά τον εντοπισμό 106 
νέων κρουσμάτων κορο-

ναϊού σε πέντε μέρες, σε μια 
πόλη (Πεκίνο) με πληθυσμό 
ίσαμε δυο Ελλάδες, οι κινε-
ζικές αρχές αποφάσισαν να 
πάρουν αυστηρά μέτρα προ-
στασίας. Για να εντοπίσουν 
αυτά τα κρούσματα έκαναν 
μοριακό τεστ σε δεκάδες χι-
λιάδες κατοίκους. Επομένως, 
έχουν μια πολύ καλύτερη επι-
δημιολογική εικόνα απ' αυτήν 
που έχουν οι Τσιόδρες στη 
χώρα μας.

Το πρώτο που έκαναν οι αρ-
χές της ιμπεριαλιστικής Κίνας 
ήταν να κλείσουν μια αγορά 
που πουλάει και κρέατα και 
ψάρια, καθώς εντόπισαν ότι 
τα πρώτα 20-30 κρούσματα 
συνδέονταν με επίσκεψη σ' 
αυτή την αγορά. Ταυτόχρονα, 
έβαλαν σε καραντίνα μια σει-
ρά μεγάλα οικοδομικά τετρά-
γωνα γύρω απ' αυτή την αγο-
ρά (μιλάμε για μια περιοχή με 
πληθυσμό εκατοντάδες χιλιά-
δες - για την Κίνα πρόκειται).

Οταν τα τεστ τους έδειξαν 
ότι υπάρχουν κρούσματα 
και σε άλλα σημεία της πό-
λης, έκλεισαν αμέσως όλα 
τα σχολεία και τα πανεπι-
στήμια. Το επόμενο μέτρο 
τους ήταν να απαγορεύσουν 
τις πτήσεις από και προς το 
Πεκίνο και τις μη αναγκαίες 
μετακινήσεις εκτός Πεκίνου. 
«Κάθε άνθρωπος που πρέπει 
πραγματικά να φύγει από το 
Πεκίνο θα πρέπει να παράσχει 
ένα πιστοποιητικό που να απο-
δεικνύει ότι υποβλήθηκε σε 
διαγνωστικό τεστ τις τελευ-
ταίες επτά ημέρες και βγήκε 
αρνητικός», τόνισε κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου 
ο Τσεν Μπέι, αναπληρωτής 

γενικός γραμματέας της δη-
μοτικής αρχής του Πεκίνου. 
Iσως τις επόμενες μέρες να 
δούμε και άλλα περιοριστικά 
μέτρα στην ίδια κατεύθυνση. 
Το κινέζικο κράτος, αντίθετα 
σε σχέση με το χειρισμό που 
έκανε τον πρώτο καιρό στην 
Ουχάν, όταν προσπάθησε να 
υποβαθμίσει τον κίνδυνο, με 
την ελπίδα ότι «μπορεί να εί-
ναι περαστικός», τώρα δείχνει 
να δρα με αποφασιστικότητα. 
Οπως έδρασαν άλλες χώρες 
της περιοχής (που είχαν την 
εμπειρία από την πανδημία 
του SARS), όταν έγινε γνωστό 
το πρώτο ξέσπασμα της επι-
δημίας νέου κοροναϊού στην 
Ουχάν.

Αυτό που θέλουμε να σχο-
λιάσουμε είναι το γεγονός 
ότι το πρώτο οριζόντιο μέ-
τρο που πήραν οι κινέζικες 
αρχές ήταν το κλείσιμο των 
σχολείων όλων των βαθμί-
δων και των πανεπιστημίων. 
Γιατί άραγε; Δε γνωρίζουν ότι 
«τα παιδιά δε μεταδίδουν», 
όπως έλεγε ο Τσιόδρας επι-
χειρηματολογώντας υπέρ 
του άρον-άρον ανοίγματος 
των σχολείων στην Ελλάδα; 

Οποιος υποστηρίξει ότι οι 
Κινέζοι δε γνωρίζουν είναι ή 
άσχετος ή βλάκας. Οι Κινέζοι 
γνωρίζουν ίσως καλύτερα από 
κάθε άλλον. Και επιδημιολο-
γικές μελέτες έχουν κάνει και 
εμπειρία από παρόμοιες επι-
δημίες έχουν και υψηλό επίπε-
δο ιατρικής διαθέτουν, όπως 
αποδεικνύεται από τη δημο-
σίευση των μελετών κινέζων 
γιατρών και ερευνητών στα 
εγκυρότερα επιστημονικά 
περιοδικά του κόσμου.

Ναι, αλλά δεν παρατηρήθη-
κε έξαρση κρουσμάτων στη 
χώρα μας, μετά το άνοιγμα 
των σχολείων, είναι ο βιαστι-
κός αντίλογος.

Πρώτον, ούτε από το συνω-
στισμό σε εκκλησίες, πλατεί-
ες, μπαρ υπήρξε έξαρση των 
κρουσμάτων (μέχρι στιγμής). 
Αυτό δε σημαίνει ότι καλώς 
υπήρξε αυτός ο συνωστισμός.

Δεύτερον, κανένας μας δε 
γνωρίζει σε ποιο βαθμό συνέ-
δραμε το άνοιγμα των σχολεί-
ων στην έξαρση της πανδημί-
ας στη Θράκη. Τα επιδημιολο-
γικά δεδομένα διατηρούνται 
ως επτασφράγιστο μυστικό 

από τους Τσιόδρες. Και κα-
νένας τους δεν πρόκειται να 
κάνει κάποια σχετική μελέ-
τη, γιατί αυτή θα μπορούσε 
να τους ενοχοποιήσει όλους 
τους. Παρά τις εσωτερικές 
διαφωνίες τους, ομόφωνα 
ενέκριναν το άνοιγμα των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
Για σκεφτείτε να γινόταν μια 
μελέτη και να έδειχνε ότι το 
άνοιγμα των σχολείων στην 
Ξάνθη συνέτεινε στη διασπο-
ρά του κοροναϊού. Ολοι αυτοί 
οι κύριοι και οι κυρίες με τους 
βαρύγδουπους πανεπιστημι-
ακούς τίτλους θα έψαχναν 
τρύπες για να κρυφτούν.

Τρίτον, όταν αποφάσιζαν 
να ανοίξουν τα σχολεία, όλες 
οι σοβαρές διεθνείς μελέτες 
έδειχναν ότι τα παιδιά μεταδί-
δουν στον ίδιο -βασικά- βαθ-
μό με τους μεγάλους (αν και 
ασθενούν ελαφρά ή καθόλου) 
και ότι ο αναπόφευκτος συνω-
στισμός στα σχολεία αποτελεί 
δυνητικά μεγάλο κίνδυνο. 
Ομως αυτοί καίγονταν να 
στείλουν στον έξω κόσμο την 
εικόνα της covid free χώρας, 
με στόχο το τουριστικό «προ-
ϊόν». Γι' αυτό άνοιξαν τα σχο-
λεία, γι' αυτό επιτάχυναν την 
άρση του lockdown, παραβι-
άζοντας το πρόγραμμα που 
οι ίδιοι είχαν ανακοινώσει. 
Επαιξαν στα ζάρια τη δημό-
σια υγεία. Και εξακολουθούν 
να την παίζουν.

Απ' αφορμή την κινέζικη 
εμπειρία και επειδή η πανδη-
μία μπορεί να επανέλθει με 
δεύτερο κύμα, όπως προειδο-
ποιούν όλοι οι ανά τον κόσμο 
έγκυροι λοιμωξιολόγοι-επιδη-
μιολόγοι, ας έχουμε υπόψη τι 
πρέπει να απαιτήσουμε να 
γίνει με τα σχολεία.

Tα ίδια και χειρότερα στο Ισραήλ

Θέλετε ν' αφήσουμε την 
Κίνα και να πάμε στο 

Ισραήλ, όπου ο Μητσοτάκης 
προσπαθούσε (εκτός των 
άλλων) να προσελκύσει του-
ρίστες στις αρχές της εβδο-
μάδας; Η κατάσταση κοντεύει 
να βγει εκτός ελέγχου, καθώς 
τα εργαστήρια που εξετάζουν 
μοριακά τα δείγματα κοντεύ-
ουν να καταρρεύσουν. 

Η Ηaaretz είχε την Τρίτη 9 
Ιούνη ρεπορτάζ για τον πανι-
κό που επικρατεί στα κρατικά 
εργαστήρια, καθώς τα τεστ 
που γίνονται έχουν διπλασι-
αστεί, φτάνοντας τον αριθμό 
ρεκόρ των 16.000 την Πα-
ρασκευή 5 Ιούνη. Οι πολίτες 
περιμένουν πλέον μέχρι και 
τέσσερις μέρες για να μάθουν 
το αποτέλεσμα του τεστ, ενώ 
οι βιολόγοι «χτυπάνε» 16ωρα 
και επικαλούνται κινδύνους 
δικής τους μόλυνσης ή άλλων 
βλαβών στην υγεία τους. Το 
υπουργείο Υγείας ανακοίνω-
σε την Κυριακή 7 Ιούνη ότι 
περιορίζει τον αριθμό των 
αναγκαίων επαναληπτικών 

τεστ στα θετικά κρούσματα 
μόνο σε όσους έχουν αναπτύ-
ξει συμπτώματα. Παράλληλα, 
απαγορεύτηκαν τα τεστ από 
ιδιωτικούς φορείς και μπήκε 
φραγμός στην πραγματο-
ποίηση τεστ με όρους που 
ξεπερνούν τις οδηγίες του 
υπουργείου, σε μια προσπά-
θεια να μην καταρρεύσουν 
τα εργαστήρια από το φόρτο 
των προς έλεγχο δειγμάτων.

Δεν τους έπιασε κάποια 
τρέλα με τα τεστ ξαφνικά 
τους σιωνιστές. Απλά υπάρ-
χει έξαρση της πανδημίας, η 
οποία μάλιστα έχει ως επίκε-
ντρό της τις μικρότερες ηλικί-
ες και… τα σχολεία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της 
Jerusalem Post στις 10 Ιούνη,  
μόνο την προηγούμενη μέρα 
(9 Ιούνη) διαγνώστηκαν 175 
άτομα θετικά στον κοροναϊό 
(για να υπάρχει μέτρο σύ-
γκρισης, αναφέρουμε ότι ο 
πληθυσμός του Ισραήλ είναι 
9.176.000 άτομα). Από τα νέα 
περιστατικά CoviD-19 τα 31 
είναι σοβαρά, ενώ έχουν δια-

σωληνωθεί 22 ασθενείς.
Το υπουργείο Παιδείας 

ανακοίνωσε την Τετάρτη 3 
Ιούνη ότι υπάρχουν 433 ασθε-
νείς σπουδαστές και δάσκα-
λοι, ενώ 23.969 έχουν τεθεί 
σε απομόνωση (καραντίνα). 
Εχουν κλείσει 144 σχολεία.

Οι ειδικοί δηλώνουν ότι 
εκείνο που τους ανησυχεί 
δεν είναι τόσο ο αριθμός των 
νέων κρουσμάτων όσο η δια-
σπορά τους στη χώρα, καθώς 
σύμφωνα με το υπουργείο 
Υγείας ασθενείς υπάρχουν σε 
περισσότερες από 100 πόλεις 
και κωμοπόλεις.

Το σημαντικότερο: η έξαρ-
ση ακόμα φαίνεται ότι άρ-
χισε ως αποτέλεσμα της 
πλήρους επαναλειτουργίας 
των σχολείων και των νηπι-
αγωγείων τον προηγούμενο 
μήνα, γράφει η Jerusalem 
Post.  Ετσι, ο μέσος όρος 
ηλικίας των ανθρώπων που 
προσεβλήθησαν από τον 
SARS-CoV-2 είναι χαμηλό-
τερος από αυτόν της πρώτης 
κορύφωσης.

Το τελευταίο δεκαήμερο 
(δηλαδή τέλη Μάη με αρχές 
Ιούνη), το 11,2% των κρου-
σμάτων ήταν παιδιά μέχρι 9 
ετών, το 23% παιδιά μεταξύ 
10 και 19 ετών και το 57% 
ήταν ενήλικες κάτω των 59 
- πιθανώς γονείς και δάσκα-
λοι. Αντίθετα, μόνο το 14,4% 
των κρουσμάτων ήταν άνω 
των 60 ετών (το 7,3% μεταξύ 
60 και 80).

Οπως βλέπουμε, οι σιωνι-
στικές αρχές είναι πολύ πιο 
αναλυτικές στην πληροφό-
ρηση σχετικά με την αναζω-
πύρωση της CoviD-19, σε σχέ-
ση με τις ελληνικές. Κι όμως, 
ενώ υπάρχει αυτή η δημόσια 
πληροφόρηση (ανεπίσημα 
μια κυβέρνηση μπορεί να 
πληροφορηθεί περισσότερα 
και αναλυτικότερα), ο Μητσο-
τάκης πήγε στο Ισραήλ για να 
κάνει… προσκλητήριο ισραη-
λινών τουριστών. Πιο πονηρός 
ο Νετανιάχου, που ξέρει τι γί-
νεται στη σιωνιστική οντότητα 
και έχει ενημέρωση από τους 
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Καπιταλιστικό πλιάτσικο
Το σημείωμα γράφεται Δευτέρα, λίγο μετά την εκατομμυρι-

οστή εμφάνιση του τηλεπλασιέ-υπουργού σε τηλεοπτικό πρωι-
νάδικο, από το οποίο διακήρυξε: «Αυτή την εβδομάδα μπαίνουν 
οι μπουλντόζες στο Ελληνικό. Επίσημα εγκαίνια του εργοταξίου 
θα έχουμε στις αρχές Ιουλίου - θα ανακοινωθεί η ημερομηνία- 
όπου θα γίνουν φυσικά από τον κύριο Πρωθυπουργό». Αρχισε η 
καζούρα ακόμα και από φιλοκυβερνητικά Μέσα. Διότι ο εν λόγω 
τηλεπλασιέ-υπουργός, από τη μέρα που ο Μητσοτάκης τον τοπο-
θέτησε σ' αυτό το πόστο, υπόσχεται ότι «την επόμενη βδομάδα 
μπαίνουν οι μπουλντόζες». Πέρασε ένας χρόνος με τέτοιες υπο-
σχέσεις, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να τον πιστέψει κανένας 
αν δεν δει τις μπουλντόζες επί το έργον.

Ενδεχομένως, την ώρα που θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές, 
οι μπουλντόζες να έχουν μπει. Για να κάνουν κατεδαφίσεις υφι-
στάμενων παλαιών κτιρίων. Ως εκεί. Το φαραωνικό πρότζεκτ 
δεν πρόκειται να προχωρήσει σ' αυτή τη φάση. Σε περιόδους 
καπιταλιστικής ύφεσης οι καπιταλιστές είναι προσεκτικοί. Ειδι-
κά σε επενδύσεις όπως το real estate, τουριστικό, εμπορικό και 
κατοικίας. Θα περιμένουν να δουν την πορεία της κρίσης, ώστε 
να σιγουρέψουν τα λεφτά που θα ρίξουν.

Στο μεταξύ, όμως, δε θα κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. 
Θα πιέζουν την (όποια) κυβέρνηση να τους κάνει μεγαλύτερες 
παραχωρήσεις. Ο όμιλος Λάτση το έχει αποδείξει αυτό, καθώς 
απέσπασε οφέλη από όλες τις κυβερνήσεις εδώ και μια εικοσα-
ετία. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενός κόμματος που στο παρελ-
θόν είχε αντιταχθεί στο καπιταλιστικό πλιάτσικο στο Ελληνικό, 
έβαλε τις τελικές υπογραφές, κηρύσσοντας πόλεμο όχι μόνο σε 
δημόσιους υπάλληλους που ζητούσαν να τηρηθεί η νομιμότητα 
(π.χ. έναντι των εκτάσεων δάσους που υπάρχουν στο ελληνικό), 
αλλά και σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με οικολογικές ευαισθησίες. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ έκανε όλη τη βρομοδουλειά κι όταν έχασε τις εκλογές 
οι Λάτσηδες προέβαλαν νέες απαιτήσεις στην κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη, οι οποίες ικανοποιήθηκαν στο ακέραιο, με νομοθετική 
ρύθμιση.

Τους πρώτους μήνες της νέας κυβέρνησης είχε ξεσπάσει άγρια 
κόντρα ανάμεσα σε νεοδημοκράτες και συριζαίους. Ο τηλεπλα-
σιέ-υπουργός είχε ανέβει στα κάγκελα και με το γνωστό θρασύ 
του ύφος κατήγγειλε τους συριζαίους ότι καθυστερούσαν την 
επένδυση, ενώ αυτός θα τα λύσει όλα σ' ένα μήνα και θα μπουν 
αμέσως οι μπουλντόζες. Οι συριζαίοι απαντούσαν ότι ο «επεν-
δυτής» καθυστερεί, γιατί δεν έχει τα λεφτά. Κι αυτό ήταν αλή-
θεια. Κάτι εμίρηδες από το Αμπουντάμπι «την έκαναν» (μπορεί η 
συμμετοχή τους να ήταν εξαρχής εικονική), οι Λάτσηδες έκαναν 
μια αύξηση κεφαλαίου, που δε φτάνει ούτε για να πληρωθεί το 
τίμημα και κανένας δε βιαζόταν να βάλει μπουλντόζες, γιατί δεν 
έχουν βρεθεί αυτοί που θα βάλουν τα λεφτά για να φτιάξουν 
όλ' αυτά τα θαυμαστά πράγματα. Ουρανοξύστες, εμπορικά κέ-
ντρα, τεράστια πεντάστερα ξενοδοχεία, συγκροτήματα πολυτε-
λών πολυκατοικιών κτλ. Ακόμα και οι καζινάδες που πήραν την 
άδεια δεν είμαστε σίγουροι ότι θα ξεκινήσουν να το φτιάχνουν σε 
συνθήκες καπιταλιστικής ύφεσης και διεθνούς επιχειρηματικής 
αβεβαιότητας.

Ο μόνος που βιάζεται είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που θέλει 
να δείξει… αναπτυξιακό έργο. Οι μπουλντόζες που θα κάνουν 
κατεδαφίσεις παλιών κτιρίων είναι μια βολική λύση για την κυ-
βέρνηση. Και μια καλή ευκαιρία για να οργανώσουν οι προπα-
γανδιστές του Μητσοτάκη μια ακόμα φιέστα με πρωταγωνιστή 
τον ίδιο. Για τους πλιατσικολόγους καπιταλιστές το κόστος είναι 
ασήμαντο. Στο κάτω-κάτω, θα καθαρίσουν το «φιλέτο» που πήραν 
«μπιρ παρά» από το ελληνικό κράτος και θα το έχουν έτοιμο για 
να το πουλήσουν στους υποψήφιους που θα εμφανιστούν. Αυτό 
που κάποτε προοριζόταν να γίνει ένα τεράστιο μητροπολιτικό 
πάρκο, ένας τόσο απαραίτητος πνεύμονας για τους κατοίκους 
της τσιμεντοποιημένης Αττικής, προορίζεται να γίνει ένας περί-
κλειστος χώρος για την αστική τάξη, ντόπια και ξένη.

O άνθρωπός τους
Τον επικεφαλής οικονομολόγο του ΣΕΒ τοποθέτησε εκπρόσω-

πο της Ελλάδας στο ΔΝΤ. Οι συριζαίοι είχαν κρατήσει κάποια 
προσχήματα, τοποθετώντας σ' αυτή τη θέση έναν πανεπιστημι-
ακό (Μ. Ψαλιδόπουλος). Ο Μητσοτάκης δεν έχει τέτοια προβλή-
ματα. Οταν διόρισε υφυπουργό (και τον έχει δεξί του χέρι) τον 
γενικό διευθυντή του ΣΕΒ, Σκέρτσο, γιατί να μη στείλει στο ΔΝΤ 
τον επικεφαλής οικονομολόγο του καπιταλιστικού συνδικάτου;

Μια ματιά στο βιογραφικό του Μ. Μασουράκη δείχνει ότι έβα-
λαν τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Πριν από τον 
ΣΕΒ ήταν διευθυντής Οικονομικών Μελετών στην Alpha Bank. 
Εχει δουλέψει στο ΔΝΤ παλιότερα, μετά δούλεψε στο Συμβού-
λιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Οικονομι-
κών (από το 1987 μέχρι το 1996, δηλαδή και με ΠΑΣΟΚ και με 
ΝΔ), στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (επί Σημίτη) και στο ΙΟΒΕ, 
το ινστιτούτο του ΣΕΒ. Είναι δηλαδή ένας οικονομολόγος «της 
αγοράς».

ειδικούς για τις προοπτικές 
της κατάστασης, μετέφερε την 
έναρξη του τουρισμού από το 
Ισραήλ στην 1η Αυγούστου (με-
τά από ενάμιση μήνα).

Την περασμένη Τρίτη, η 
επικεφαλής της Υπηρεσίας 
Δημόσιας Υγείας, καθηγήτρια 
Ζίγκαλ Σαντέτσκι, μιλώντας 
στη σιωνιστική Βουλή (Κνεσέτ), 
είπε ότι η γεωγραφική εξάπλω-
ση του ιού στο Ισραήλ θα μπο-
ρούσε να ονομαστεί «δεύτερο 
κύμα». «Βρισκόμασταν σε ένα 
σημείο  που υπήρχαν 20 νέα 
κρούσματα κάθε μέρα επί 
τρεις εβδομάδες και φαινόταν 
ότι η κατάσταση άλλαζε προς 
το καλύτερο, ενώ βρισκόμα-
στε σταδιακά προς τα πάνω». 
«Βλέπουμε μια άμεση συσχέ-
τιση μεταξύ του ανοίγματος 
της οικονομίας και της αύξη-
σης της νοσηρότητας», είπε η 
Σαντέτσκι. Και συμπλήρωσε: 
«Υπάρχουν σημαντικές αυξή-
σεις στον αριθμό των κρου-
σμάτων που εντοπίστηκαν σε 
ολόκληρη τη χώρα, με έμφαση 
στα παιδιά».

Σύμφωνα με τη Σαντέτσκι, 
«υπάρχει αύξηση της νοση-
ρότητας σε 57 περιοχές και 
αυτό δεν είναι δεδομένο που 
μπορεί να αγνοηθεί. Η αύξηση 
των ασυμπτωματικών τεστ δεν 
έχει σημασία για την αύξηση 
(της νοσηρότητας), επειδή το 
ποσοστό των ατόμων που δια-
γνώστηκαν θετικά αυξάνεται, 

ενώ η αύξηση των τεστ έπρεπε 
να το έχει μειώσει».

Ομως, το βασικότερο είναι 
αυτό που γίνεται με τα σχολεία 
και τα νηπιαγωγεία, με τους ει-
δικούς να αποδίδουν την ανα-
ζωπύρωση της πανδημίας και 
τη μεγάλη διασπορά της στο 
γεγονός του ανοίγματός τους. 
Οι εξελίξεις στο Ισραήλ έρ-
χονται να δώσουν ένα ακόμα 
χαστούκι στις προδήλως αντι-
επιστημονικές θεωρίες που 
επιστράτευσαν οι Τσιόδρες 
προκειμένου να καλύψουν την 
κυβερνητική απόφαση για το 
άνοιγμα των σχολείων.

Κάθε χώρα έχει τα ιδιαίτε-
ρα επιδημιολογικά χαρακτη-
ριστικά της. Κάτι που συνέβη 
στη Δανία ή στο Ισραήλ, δε θα 
συμβεί υποχρεωτικά και στην 
Ελλάδα ή τη Βουλγαρία, που 
μάλλον είχαν μικρότερη αρχι-
κή διασπορά του ιού όταν λή-
φθηκαν τα μέτρα καραντίνας 
στην πρώτη φάση της πανδημί-
ας. Οταν, όμως, η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, κρυπτόμενη πίσω 
από τους Τσιόδρες, αποφάσι-
σε να ξανανοίξει τα σχολεία 
και να επιταχύνει την άρση 
του  lockdown, δεν είχε καμιά 
σαφή επιδημιολογική εικόνα 
(ούτε τώρα έχει) και καμιά 
επιστημονική τεκμηρίωση. Εί-
χε μόνο τον πόθο να στηρίξει 
τους καπιταλιστές -πρωτίστως 
τους καπιταλιστές του τουρι-
σμού- και γι' αυτό έπαιξε τη 
δημόσια υγεία στα ζάρια.
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Tα ίδια και χειρότερα στο Ισραήλ

13 νεκροί από τη μόλυνση στους «Ταξιάρχες»

Γι' αυτό το έγκλημα υπάρχουν 
περισσότεροι ένοχοι

Επρεπε να διαρρεύσουν 
στοιχεία από την εισαγγε-

λία για να πληροφορηθούμε 
ότι από τη μετατροπή της ιδι-
ωτικής κλινικής «Ταξιάρχαι» 
στο Περιστέρι σε εστία με-
τάδοσης CoviD-19 πέθαναν 
τελικά 13 ασθενείς από τα 17 
συνολικά κρούσματα. Ολοι οι 
νεκροί πρέπει να ήταν ασθε-
νείς που έκαναν αιμοκάθαρση 
στη συγκεκριμένη κλινική (έχει 
σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, όπως 
και άλλα ιδιωτικά κέντρα αιμο-
κάθαρσης). Τόσο καιρό τώρα, 
οι αρμόδιοι του ΕΟΔΥ και οι 
Τσιοδροχαρδαλιάδες δεν έκα-
ναν καμιά ενημέρωση για την 
πορεία των αιμοκαθαρόμενων 
που μολύνθηκαν στο συγκεκρι-
μένο ιδιωτικό μαγαζί.

Τυχαίο; Οχι βέβαια. Προ-
σπαθούσαν να ξεχαστεί το 
θέμα, για να πέσουν στα μα-
λακά οι υπεύθυνοι της συγκε-
κριμένης κλινικής, αλλά και 
για να μη γίνεται συζήτηση 
για τις δικές τους ευθύνες, ως 
ελεγκτικού μηχανισμού. Θυ-
μίζουμε ότι η συγκεκριμένη 
κλινική, στην οποία έπρεπε να 

μπει αμέσως λουκέτο, δεν μπή-
κε καν σε καραντίνα. «Η δομή 
τέθηκε σε καραντίνα, στεγανο-
ποιήθηκε», έλεγε ο Χαρδαλιάς 
στις 23 Απρίλη. «Καμία κλινική 
δεν σφραγίστηκε. (…) ας μην 
γινόμαστε, τέλος πάντων, τόσο 
υπερβολικοί», έλεγε ο ίδιος 
άνθρωπος μια μέρα μετά! «Να 
αποφεύγουμε το στίγμα. Να 
αποφεύγουμε την κατηγόρια. 
Να ενισχύουμε το θετικό πνεύ-
μα, όχι το αρνητικό», έλεγε ο 
Τσιόδρας!

Οπως γράφαμε στις 25 
Απρίλη, αν έβαζαν λουκέτο 
στην ιδιωτική κλινική, θα δε-
χόταν ένα τεράστιο πλήγμα η 
φήμη του ιδιωτικού τομέα υγεί-
ας, που χρόνια τώρα επαίρεται 
ότι είναι «πολλά σκαλιά πάνω 
από το δημόσιο».

Υπάρχει, όμως, και φρέσκια 
συνέχεια σ' αυτή τη βρόμι-
κη εγκληματική υπόθεση. Τη 
μέρα που έγινε γνωστό ότι ο 
εισαγγελέας άσκησε διώξεις 
για τους 13 θανάτους (17 Ιούνη), 
στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ δη-
μοσιεύτηκε έγγραφο με τίτλο 
«Μέτρα πρόληψης και ελέγχου 

κατά τη διάρκεια της πανδημί-
ας Covid-19 σε μονάδες αιμο-
κάθαρσης – ΜΝΤ»!

Φτάσαμε στα μισά του 
Ιούνη, έξι μήνες από τότε που 
άρχισε να εξαπλώνεται ο νέος 
κοροναϊός, τρεις μήνες από 
τότε που άρχισαν να εφαρμό-
ζονται μέτρα καραντίνας στη 
χώρα, για να δημοσιεύσει ο 
ΕΟΔΥ ειδικά μέτρα για τις μο-
νάδες αιμοκάθαρσης; Μέχρι 
τώρα πώς λειτουργούσαν αυ-
τές οι ιδιωτικές μονάδες; Με 
τα γενικά πρωτόκολλα που, 
όπως έλεγε οργισμένος ο Τσι-
όδρας, όταν αποκαλύφθηκαν 
τα κρούσματα, όφειλαν να τα 
γνωρίζουν και να τα εφαρμό-
ζουν, γιατί είναι υγειονομικοί;

Θα μπορούσε να πει κανείς, 
ότι εκδίδοντας τώρα αυτό το 
έγγραφο, ο ΕΟΔΥ προσφέρει 
στην καπιταλιστική ιδιοκτησία 
των «Ταξιαρχών» ένα υπερα-
σπιστικό επιχείρημα στην ποι-
νική διαδικασία που αντιμετω-
πίζει. Να υποστηρίξει, δηλαδή, 
ότι δεν υπήρχε τότε κάποιο ει-
δικό πρωτόκολλο και πως αυτή 
εφάρμοζε κανονικά το βασικό 
υγειονομικό πρωτόκολλο ενά-
ντια στις λοιμώξεις, ώστε -αν 
όχι να αθωωθεί- να πέσει στα 
μαλακά (σαν να προκάλεσε 
ένα τροχαίο ατύχημα).

Υπάρχει, βέβαια, και μια άλ-
λη πλευρά: η προσπάθεια του 
ΕΟΔΥ και των Τσιόδρηδων να  
βγάλουν από πάνω τους κάθε 
ευθύνη. Να ισχυριστούν ότι 
αυτοί κάνουν ό,τι μπορούν, ότι 
υπήρχε πρωτόκολλο και ότι τώ-
ρα βγάζουν και συμπληρωμα-
τικό, πιο αυστηρό πρωτόκολλο. 
Πως δε φέρουν καμιά ευθύνη 
για πράξεις ή παραλείψεις του 

ενός ή του άλλου κλινικάρχη.
Από το έγγραφο αυτό του 

ΕΟΔΥ, που στο μεγαλύτερο 
μέρος του επαναλαμβάνει 
γνωστά πράγματα, κρατάμε 
ένα σημείο: «Προτείνεται να 
γίνεται έλεγχος ρινοφαρυγγι-
κού/ στοματοφαρυγγικού επι-
χρίσματος σε κάθε νέο ασθενή 
μέσα στα δύο 24ωρα πριν την 
είσοδό τους στην ΜΤΝ. Αυτό 
ισχύει και για τους ασθενείς 
που αλλάζουν τόπο διαμονής 
όπως κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο». 

Δεν υπάρχει καν υποχρε-
ωτικότητα για τεστ, αλλά για 
άπαξ εργαστηριακό έλεγχο 
των νέων ασθενών ή όσων γυ-
ρίζουν από διακοπές. Ο κάθε 
ασθενής, όμως, νέος ή παλιός, 
ζει κανονικά τη ζωή του όταν 
φεύγει από τη μονάδα. Μπο-
ρεί ν' «αρπάξει» τον ιό κάπου 
αλλού και -εν αγνοία του- να 
τον μεταφέρει στη μονάδα. 
Θα έπρεπε, λοιπόν, αυτοί οι 
ασθενείς (όπως και το υγειο-
νομικό προσωπικό) να ελέγχο-
νται συνεχώς. Τουλάχιστον σε 
εβδομαδιαία βάση. Το ένα και 
μοναδικό τεστ, χωρίς καν υπο-
χρεωτικότητα, συστήνεται για 
να έχουν άλλοθι οι κλινικάρ-
χες για ό,τι συμβεί. Οχι για να 
προσφέρουν στους αιμοκαθα-
ρόμενους το ανώτατο δυνατό 
επίπεδο ασφάλειας. Βλέπετε, 
αυτό το ανώτατο επίπεδο θα 
απαιτήσει να κάνουν κάποια 
δαπάνη οι κλινικάρχες. Η κυ-
βέρνηση και ο ΕΟΔΥ υπάρ-
χουν μόνο για να διευκολύνουν 
την άγρια κερδοσκοπία αυτών 
των καπιταλιστών και όχι για να 
προστατέψουν τη ζωή και την 
υγεία ευαίσθητων ασθενών.

Αποκαλύφθηκαν οι βασανιστές 
μπάτσοι και οι προστάτες τους

Οταν συνέβη το περιστατικό με τον άγριο ξυλοδαρμό δύο νέων 
στα Σεπόλια από τετράδα μπάτσων της ΔΙΑΣ, το οποίο παρου-
σιάστηκε ως αντίσταση του ενός νέου, ο οποίος τραυματίστηκε 
πέφτοντας πάνω σε μοτοσικλέτα, γράψαμε ότι η στορία του «αυ-
τοτραυματισμού» έχει μακρά ιστορία (θυμηθείτε και τον κύπριο 
φοιτητή στη Θεσσαλονίκη, που αφού τον λιντσάρισαν στα καλά 
καθούμενα, είπαν ότι έπεσε και χτύπησε σε ζαρντινιέρα). Και το-
νίσαμε το γεγονός της αποθράσυνσης των μπάτσων χάρη στη 
στήριξη που τους προσφέρει το δίδυμο Χρυσοχοΐδη-Οικονόμου.

Πλέον, έχει αποδειχτεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι οι δύο νέοι 
ξυλοκοπήθηκαν εν ψυχρώ από τους μπάτσους, οι οποίοι προκά-
λεσαν τον ένα, ο οποίος είχε το… θράσος να τους αντιμιλήσει. 
Η ιατροδικαστική έκθεση μιλάει για τραύματα «διά θλώντος 
οργάνου», επιβεβαιώνοντας την καταγγελία του θύματος ότι ο 
μπάτσος τον χτυπούσε χρησιμοποιώντας χειροπέδες ως σιδε-
ρογροθιά. Περιγράφει ακόμα τραύματα που προέκυψαν στην 
προσπάθεια του θύματος να προστατέψει το κεφάλι του από τα 
χτυπήματα.

Τέλος, εκτός από τις μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, υπάρχει 
και βίντεο που δείχνει τους μπάτσους πρώτα να ρίχνουν κάτω 
και να χτυπούν τον ένα νέο και μετά να κάνουν το ίδιο και με τον 
δεύτερο, που ήταν πιο πέρα και έτρεξε όταν είδε να χτυπούν τον 
φίλο του. Μιλάμε για δημόσιο ξυλοδαρμό… αμερικανικού τύπου.
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Επιτάχυνση της δίκης της ΧΑ 
και ολοκλήρωσή της ζητούν οι 
συνήγοροι πολιτικής αγωγής

«Την ανάγκη ουσιαστικής επανεκκίνησης της δίκης, επιτάχυν-
σης και ολοκλήρωσής της σε εύλογα χρονικά όρια», ζητούν με 
ανοιχτή επιστολή τους οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής στη δίκη 
του νεοναζιστικού μορφώματος της ΧΑ. Η επιστολή κατατέθηκε 
το πρωί της Δευτέρας στη γραμματεία του Προέδρου του Τριμε-
λούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών.

Η δίκη επανεκκίνησε την Τετάρτη 17 Ιούνη και οι συνήγοροι 
της πολιτικής αγωγής ζητούν καθημερινές συνεδριάσεις από 
τώρα μέχρι τον Σεπτέμβρη, να μην επιτραπεί η κωλυσιεργία των 
συνηγόρων υπεράσπισης των νεοναζιστών, ώστε να υπάρξει δυ-
νατότητα να ολοκληρωθούν η ακροαματική διαδικασία και οι 
αγορεύσεις των Οκτώβρη και να μην υπάρξει νέα μεγάλη δια-
κοπή, λόγω ενός ενδεχόμενου νέου lockdown.

Τα αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι, όπως αναφέρονται 
στην ανοιχτή επιστολή, είναι τα εξής:

«1) Καθημερινή εφεξής διεξαγωγή της δίκης από 17/6/2020 και 
μετά, καθ’ όλο το υπολειπόμενο διάστημα του μηνός Ιουνίου 2020 
και όλον τον Ιούλιο 2020, καθώς επίσης και τον Σεπτέμβριο 2020 
και μετά, εφόσον χρειαστεί, σε όλη την περαιτέρω διάρκειά της.

2) Λήψη μέτρων, ώστε να εξαντλούνται τα χρονικά όρια κάθε 
μίας δικασίμου και να αποφεύγονται φαινόμενα πρόωρης λήξης 
η και ματαίωσης των συνεδριάσεων εξαιτίας απουσίας συνηγόρων 
που έχουν σειρά να αγορεύσουν.

3) Τηρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων, θεωρούμε βέβαιη 
την δυνατότητα λήξης της ακροαματικής διαδικασίας και των αγο-
ρεύσεων μέχρι τον Οκτώβριο 2020, οπότε και είναι ενδεχόμενο 
να κλείσουν τα δικαστήρια ξανά λόγω του κορωνοϊού. 

4) Και αν ακόμα η ακροαματική διαδικασία και οι αγορεύσεις 
δεν ολοκληρωθούν μέχρι τον Οκτώβριο 2020 θεωρούμε, ότι συ-
ντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις η δίκη να συνεχιστεί και να μην 
διακοπεί εκ νέου σε καμία περίπτωση εξαιτίας των μέτρων του 
κορωνοϊού, όχι μόνο λόγω της μεγάλης σημασίας και της πολύ 
μεγάλης διάρκειας αυτής μέχρι τώρα (θυμίζουμε ότι είχε ξεκινήσει 
στις 20/4/2015), αλλά και λόγω ότι η αίθουσα τελετών του Εφετεί-
ου Αθηνών, στην οποία διεξάγεται, αποδεδειγμένα πληρεί όλες τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις για την τήρηση μέτρων ασφαλείας 
(η πρόσφατη διεξαγωγή και ολοκλήρωση για την υπόθεση Τοπα-
λούδη σε αυτήν και με εκατοντάδες κοινού έξω από την αίθουσα 
το απέδειξε), που σε συνδυασμό με την πολύ χαμηλή προσέλευση 
ακροατηρίου στις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης εκμη-
δενίζει κάθε κίνδυνο μετάδοσης της πανδημίας».

Αχόρταγοι τραπεζίτες
Οχτακόσιοι εργαζόμενοι της πρώην «Ελευθεροτυπίας» (δημο-

σιογράφοι, υπάλληλοι, καθαριστές κ. ά.), που έμειναν στο δρόμο 
και απλήρωτοι όταν η εταιρία «Χ.Κ. Τεγόπουλος ΑΕ» πτώχευσε, 
περίμεναν ότι θα έπαιρναν μέρος από τα δεδουλευμένα και τις 
αποζημιώσεις που δικαιούνταν στις 17 Ιούλη, όταν θα εκποιηθεί 
το κτίριο που είχε στην ιδιοκτησία της η εταιρία στο Νέο Κόσμο. 
Περίμεναν εννιά χρόνια για να φτάσει η στιγμή που θα έπαιρναν 
ένα 20%-25% όσων έχουν λαμβάνειν. Πλην όμως, θα χρειαστεί 
να περιμένουν κι άλλα χρόνια, διότι οι τράπεζες έκαναν ανακοπή 
και η υπόθεση οδεύει προς τον Αρειο Πάγο.

Με βάση το πτωχευτικό δίκαιο που ίσχυε όταν η «Χ.Κ. Τεγό-
πουλος ΑΕ» κηρύχτηκε σε πτώχευση «προνομιούχοι πιστωτές», 
δηλαδή αυτοί που έχουν προτεραιότητα κατά τη ρευστοποίηση 
των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, ήταν οι εργαζόμενοι, 
το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το πτωχευτικό δίκαιο 
άλλαξε το 2015, αμέσως μετά την υπογραφή του τρίτου Μνημό-
νιου από τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε οι τράπεζες να έχουν προτεραιότητα 
έναντι των υπόλοιπων μερών κατά τη διανομή ρευστοποιημένων 
στοιχείων μιας πτωχευμένης εταιρίας, ενώ οι εργαζόμενοι πήγαν 
τελευταίοι στη σειρά.

Αυτό που ψήφισαν οι συριζαίοι είναι κοινωνικά ανατριχιαστικό, 
όμως στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει εφαρμογή. Ο νόμος 
4335/15 δεν έχει αναδρομική ισχύ. Η διανομή στην περίπτωση 
της «Χ.Κ. Τεγόπουλος ΑΕ» θα γίνει με το πτωχευτικό δίκαιο που 
ίσχυε όταν έγινε η πτώχευση. Ομως, πρώτα η AlphaBank και μετά 
η Πειραιώς μπλόκαραν την καταβολή των αποζημιώσεων και δε-
δουλευμένων στους εργαζόμενους, με τον ισχυρισμό ότι πρέπει 
να ισχύσει το νέο πτωχευτικό δίκαιο. Ετσι, θα ξεκινήσει ένας νέος 
γύρος δικαστικών διαδικασιών, που θα καθυστερήσει κι άλλο την 
καταβολή μέρος των χρωστούμενων στους εργαζόμενους, κά-
ποιοι από τους οποίους θα έχουν στο μεταξύ φύγει από τη ζωή.

Απ' αφορμή αυτή τη βρόμικη υπόθεση κι επειδή μπαίνουμε σε 
μια περίοδο νέας καπιταλιστικής ύφεσης, που θα οδηγήσει σε 
νέα «κανόνια», ένα είναι το αίτημα: να αλλάξει το πτωχευτικό 
δίκαιο, ώστε οι εργαζόμενοι να προηγούνται κάθε άλλου πι-
στωτή μιας πτωχευμένης επιχείρησης.

δε θα είχε κανένα πρόβλημα να πετάξει 
καναδυό φραστικές ρουκέτες κατά της 
τουρκικής πολιτικής. Αφού ο Μητσοτάκης 
δεν έκανε αυτό το βήμα (είναι προφανές 
ότι φυλάχτηκε, καθώς το ελληνικό κράτος 
δεν μπορεί να σηκώσει στις μικροσκοπι-
κές του πλάτες τέτοιες πρωτοβουλίες, 
όταν δεν έχουν μιλήσει οι ηγέτριες ιμπε-
ριαλιστικές δυνάμεις της ΕΕ), παρέμεινε 
και ο Νετανιάχου πεισματικά σιωπηλός 
σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία, για 
να μη διαταράξει τις παρασκηνιακές δι-
απραγματεύσεις για την αποκατάσταση 
των τουρκοϊσραηλινών σχέσεων.

Οι σιωνιστές, όπως διέρρευσε από 
ελληνικής πλευράς, κάνουν και άλλα βή-
ματα προκειμένου να εξαρτήσουν ακόμα 
πιο στενά το ελληνικό κράτος στην πο-
λιτική τους. Εκδήλωσαν ενδιαφέρον για 
είσοδό τους στην ελληνική στρατιωτική 
βιομηχανία (ΕΛΒΟ) και στις ελληνικές 

στρατιωτικές υποδομές: αναβάθμιση του 
κέντρου εκπαίδευσης πιλότων μαχητικών 
αεροσκαφών στην Καλαμάτα και εγκατά-
σταση εξελιγμένου ραντάρ στην Ανατολι-
κή Κρήτη, που θα καλύπτει ολόκληρη την 
Ανατολική Μεσόγειο.

Ετσι, βρίσκεται σε εξέλιξη η ενίσχυση 
των στρατιωτικών δεσμών και η δημιουρ-
γία δεσμών εξάρτησης και στο στρατι-
ωτικό τομέα με το κράτος-τρομοκράτη 
της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής 
Μεσογείου. Το κράτος που εδώ και εφτά 
δεκαετίες διαπράττει συστηματική γενο-
κτονία σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, 
γράφοντας στις αρβύλες των στρατιωτών 
του τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Το κράτος 
που βομβαρδίζει γυναικόπαιδα με βόμβες 
φωσφόρου, που εκτελεί με ελεύθερους 
σκοπευτές, Παλαιστίνιους που διαδηλώ-
νουν άοπλοι στη συνοριογραμμή της Λω-
ρίδας της Γάζας, το κράτος που έχει χτίσει 
τείχος χωρίζοντας τα χωριά της Δυτικής 

Οχθης και επεκτείνει συνεχώς τους πα-
ράνομους εποικισμούς του αρπάζοντας 
παλαιστινιακή γη (αυτή τη γη που τώρα 
θέλει να προσαρτήσει στην επικράτειά 
του, πετώντας στα σκουπίδια και τις συμ-
φωνίες που το ίδιο έχει υπογράψει).

«Κάθε φορά που είμαστε στο Ισραήλ, 
είμαστε σα στο σπίτι μας», δήλωσε ο Μη-
τσοτάκης, προκαλώντας ανατριχίλα στην 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Την ίδια 
ανατριχίλα που είχε προκαλέσει ο Τσί-
πρας, όταν χαρακτήριζε την Ιερουσαλήμ… 
ιστορική πρωτεύουσα του Ισραήλ! Οσοι 
και όσες αισθανόμαστε πόνο για τα πο-
λύχρονα βάσανα του αδελφού παλαιστι-
νιακού λαού οφείλουμε να εκφράσουμε 
πιο μαζικά και πιο δυνατά την αλληλεγ-
γύη μας στον αγώνα του για λευτεριά και 
ανεξαρτησία, την αλληλεγγύη μας στην 
Παλαιστνιακή Αντίσταση που κρατά ζω-
ντανή την Υπόθεση αυτού του μαρτυρικού 
και ήρωα λαού.

Στυλοβάτες των σιωνιστών, τσιράκια των Αμερικανών
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Σύμφωνα με διαρροή που 
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ την Τρίτη, 

«κόλαφο για τη ΝΔ του κυρίου 
Μητσοτάκη και τις αντισυνταγ-
ματικές αθλιότητες που έχει 
διαπράξει κατ' εξακολούθηση 
στην Προανακριτική είναι η ει-
σήγηση προς το Επιστημονικό 
Συμβούλιο της Βουλής που είδε 
πριν λίγο το φως της δημοσιό-
τητας. Εισήγηση που κάνει απο-
δεκτό στο σύνολό του το υπό-
μνημα της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ 
στην Προανακριτική όπως αυτό 
αναπτύχθηκε από τον εισηγητή 
της Σπύρο Λάππα». 

Βουλευτές της ΝΔ απάντη-
σαν με ανώνυμο σχόλιο: «Εκ-
δηλος ο πανικός του ΣΥΡΙΖΑ 
που θεωρεί ως εισήγηση του 
Επιστημονικού Συμβουλίου 
κείμενο που αποτελεί μέρος 
του υπομνήματος που κατέθεσε 
ο κ. Λάππας στην Προανακριτι-
κή Επιτροπή. Ξέραμε ότι είναι 
ειδικοί στα fake news, αλλά να 
μην έχουν διαβάσει ούτε το 
υπόμνημα που κατέθεσαν και 
να νομίζουν ότι είναι εισήγηση 
του Επιστημονικού Συμβουλίου 
ξεπερνά και τον Ρασπούτιν».

Υστερα από λίγο, η συγκεκρι-
μένη διαρροή του ΣΥΡΙΖΑ απο-
σύρθηκε! Να υποθέσουμε ότι 
την έγραψε ο ίδιος ο Λάππας 
για να ευλογήσει τα γένια του; 
'Η κάποιος άλλος που δεν κα-
τάλαβε ούτε τι διάβαζε; Το να 
κάνεις σχόλιο με διαρροή και 
μετά να την αποσύρεις αποκα-
λύπτει -το λιγότερο- αλαλούμ. 
Αν όμως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να 
κατηγορηθεί για αλαλούμ και 
για βιασύνη να δημοσιοποιή-
σει κάτι που ακόμα εξεταζόταν 
από το Επιστημονικό Συμβού-
λιο της Βουλής, για τι πρέπει 
να κατηγορηθούν οι γαλάζιοι 
βουλευτές που έσπευσαν να 
υπαινιχτούν ότι το Επιστημο-
νικό Συμβούλιο της Βουλής θα 
τους δικαιώσει, για να εισπρά-
ξουν μερικές ώρες αργότερα 
μια σβουριχτή σφαλιάρα που 
ακόμα τσούζει;

Επί της ουσίας, το θέμα αφο-
ρούσε το αν η Προανακριτική 

έχει τη δυνατότητα να καλεί ως 
υπόπτους μη πολιτικά πρόσωπα 
(ο λόγος για τον εκδότη Φιλιπ-
πάκη και τους δημοσιογράφους 
Παπαδάκου και Τάρκα). Ενα 
δικονομικό ζήτημα, που αφο-
ρά τρία μη πολιτικά πρόσωπα, 
μετατράπηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ 
σε μείζον πολιτικό θέμα. Λες και 
έχει πάρει υπό την προστασία 
του τον Φιλιππάκη, τον Τάρκα 
και την Παπαδάκου. Εκτός αν 
τη «γραμμή» υπαγορεύει ο Πα-
παγγελόπουλος.

Οι γκαφαδόροι της ΝΔ και 
του ΚΙΝΑΛ στην Προανακριτική 
πρώτα έστειλαν κλήσεις στους 
Φιλιππάκη, Τάρκα και Παπαδά-
κου να καταθέσουν ως ύποπτοι 
και μετά -όταν ο Παπαγγελό-
πουλος μίλησε για απόλυτη 
ακυρότητα- θυμήθηκαν να υπο-
βάλλουν και ένα ερώτημα στο 
Επιστημονικό Συμβούλιο της 
Βουλής, που αποτελείται από 
πανεπιστημιακούς καθηγητές. 
Η απάντηση ήταν σαφέστατη: 
η Προανακριτική δε δικαιούται 
να καλέσει μη πολιτικά πρόσω-
πα να καταθέσουν ως ύποπτα. 
Αυτό το δικαίωμα ανήκει μόνο 
στην τακτική Δικαιοσύνη.

Σαν να μην έτρεξε τίποτα, η 
ΝΔ πήρε πίσω τις κλήσεις προς 
Φιλιππάκη, Τάρκα, Παπαδάκου 
και δεν τους κάλεσε καθόλου, 
ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε να 
τους καλέσουν ως μάρτυρες. 
Ως μάρτυρες θα λειτουργού-
σαν υπερασπιστικά προς τον 
Παπαγγελόπουλο, ενώ οι κατα-
θέσεις τους ως υπόπτων δε θα 
μπορούσαν να λειτουργήσουν 
υπερασπιστικά. Μ' αυτόν τον 
τρόπο, όμως, ο Παπαγγελό-
πουλος μπορεί να ισχυριστεί 
-δικονομικά βάσιμα- ότι του 
στέρησαν υπερασπιστικά δι-
καιώματα, διότι εκτός από τους 
τρεις (Φιλιππάκη, Τάρκα, Πα-
παδάκου), που αρνήθηκαν να 
καλέσουν ως μάρτυρες, αφού 
δεν μπορούσαν να καλέσουν ως 
υπόπτους, δεν έκαναν δεκτούς 
και άλλους μάρτυρες που πρό-
τεινε. Για να ενισχυθεί ακόμα 
περισσότερο αυτή η άποψη, η 

Παπαδάκου έστειλε επιστολή 
στην Προανακριτική, ζητώντας 
να την καλέσει ως μάρτυρα, για-
τί έχει να καταθέσει ουσιώδεις 
πληροφορίες για την ουσία της 
υπόθεσης.

Ετσι, η Προανακριτική προ-
σέθεσε μια ακόμα ακυρότητα 
στο «παλμαρέ» της δράσης 
της, κατακτώντας παράλληλα 
και ένα… παγκόσμιο ρεκόρ: 
προχώρησε σε διεύρυνση του 
κατηγορητήριου, αλλά δεν εξέ-
τασε ούτε έναν μάρτυρα για 
να διερευνήσει το διευρυμένο 
κατηγορητήριο! 

Ο Παπαγγελόπουλος υπέ-
βαλε σειρά αιτημάτων μέσω 
των δικηγόρων του (το βασι-
κότερο απ' αυτά ήταν να του 
δοθεί μεγαλύτερη προθεσμία, 
προκειμένου να μελετήσει το 
νέο υλικό της δικογραφίας), 
η πλειοψηφία ΝΔ-ΚΙΝΑΛ τα 
απέρριψε όλα και η πλευρά 
Παπαγγελόπουλου δήλωσε ότι 
υπάρχει σωρεία ακυροτήτων, οι 
οποίες θα προβληθούν ενώπιον 
του δικαστικού συμβουλίου, στο 
οποίο θα οδηγηθεί η υπόθεση, 
για να αποφανθεί αν ο Παπαγ-
γελόπουλος θα πρέπει να παρα-
πεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο 
του άρθρου 86 του Συντάγμα-
τος ή όχι.

Την πρώτη μέρα της απολογί-
ας του ο Παπαγγελόπουλος (Τε-
τάρτη) την αφιέρωσε κυρίως σ' 
αυτές τις ακυρότητες. Δήλωσε 
εξαντλημένος από τη δουλειά 
που έριξε για να μελετήσει το 
ογκώδες υλικό των πρακτικών 
της Προανακριτικής και δήλω-
σε ότι, αν πάθει κάτι, οι κληρο-
νόμοι του θα στραφούν νομικά 
ενάντια στην πλειοψηφία της 
Προανακριτικής. Ο συνήγορός 
του Δ. Τσοβόλας επέμεινε στην 
ακυρότητα της κλήσης που έλα-
βε ο πελάτης του, διότι σ' αυτή 
δεν αναφέρονται τα αδικήματα 
για τα οποία κατηγορείται (δι-
κονομικά βάσιμο). Επανέφερε 
αιτήματα για την κλήση μαρτύ-
ρων, όπως οι εισαγγελείς Ζαγο-
ραίος και Καλούδης, και ζήτησε 
ξανά την κλήση Σαμαρά και την 

κατ' αντιπαράσταση εξέτασή 
του με τον Παπαγγελόπουλο. 
Στην ίδια γραμμή των ακυρο-
τήτων κινήθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Ο Ραγκούσης ρώτησε και ο 
πρόεδρος της Προανακριτικής 
Μπούγας επιβεβαίωσε, ότι η 
πρώην εισαγγελέας του Αρεί-
ου Πάγου Ξ. Δημητρίου δεν έχει 
ακόμα υπογράψει την κατάθε-
σή της, όμως αυτή η κατάθεση 
στάλθηκε ανυπόγραφη στον 
Παπαγγελόπουλο για να τη με-
λετήσει ως υλικό της σε βάρος 
του δικογραφίας!

Προς τι όλ' αυτά; Λόγω της 
βιασύνης της Προανακριτικής 
να τελειώσει μέχρι τις 30 Ιού-
νη. Οταν το κουμάντο κάνει ο 
Πλεύρης και πρόεδρος είναι ο 
Μπούγας, καταλαβαίνετε ότι 
οι δικονομικές ακυρότητες θα 
μαζευτούν σωρό. Ο Μητσοτά-
κης, θέλοντας να κρατήσει την 
υπόθεση «χαμηλά», έβαλε στην 
Προανακριτική ό,τι χειρότερο 
διαθέτει η ΝΔ στον κοινοβου-
λευτικό της λόχο. 'Η μήπως το 
ζητούμενο είναι να σωρευθούν 
ακυρότητες και να σπρωχτεί ο 
Παπαγγελόπουλος να τις επι-
καλεστεί στο δικαστικό συμ-
βούλιο, ώστε να απαλλαγεί για 
δικονομικούς λόγους;

Εχουμε διατυπώσει και άλλη 
φορά αυτό το ερώτημα. Είναι η 
λύση που τους βολεύει όλους 
(πλην Σαμαρά ενδεχομένως). 
Ο Παπαγγελόπουλος θα απαλ-
λαγεί λόγω ακυροτήτων, οπότε 
δε θα μπορεί να παριστάνει τον 
επί της ουσίας αθώο, η ευθύνη 
για τις ακυρότητες θα φορτωθεί 
στους Πλεύρη και σία (η κυβέρ-
νηση υποτίθεται ότι δεν έχει κα-
μιά ανάμιξη) και η υπόθεση θα 
κλείσει οριστικά, με τη ΝΔ να 
επικαλείται τις καταθέσεις των 
Ράικου, Αγγελή και σίας, εξακο-
λουθώντας να υποστηρίζει ότι 
στήθηκε σκευωρία σε βάρος 
της (δεδομένου ότι όλα τα στε-
λέχη της -πλην Γεωργιάδη και 
Αβραμόπουλου, για τους οποί-
ους η υπόθεση εκκρεμεί- κρίθη-
καν αθώα από την Τουλουπάκη).

Αλαλούμ και ξεφτιλίκια



www.eksegersi.gr

14 20 ΙΟΥΝΗ 2020

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται το 
ερυθρόλευκο στρατόπεδο 

μετά την έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση της Ελληνικής Ποδοσφαι-
ρικής Ομοσπονδίας, που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 16 Ιούνη. 
Με συντριπτική πλειοψηφία, 55 
υπέρ, 8 κατά, 3 λευκά και 3 απου-
σίες, οι τοπικές Ποδοσφαιρικές 
Ενώσεις υιοθέτησαν την πρότα-
ση της διοίκησης της ΕΠΟ για 
τροποποίηση του καταστατικού 
της Ομοσπονδίας και εκλογές 
εντός του 2020 (μέχρι της 17/10). 
Ολα δείχνουν ότι η νέα διοίκηση 
της ΕΠΟ θα ελέγχεται από τη 
συμμαχία Μελισσανίδη-Σαββί-
δη και μέχρι τις εκλογές μένει να 
δούμε αν θα παραμείνει πρόε-
δρος ο Γραμμένος ή θα υπάρξει 
νέος «εκλεκτός» που θα ηγηθεί 
της επιχείρησης «εξυγίανση του 
ελληνικού ποδοσφαίρου».

Η ιστορία για τις εκλογές 
στην ΕΠΟ ξεκίνησε επί της ου-
σίας την επαύριο της απόφασης 
της κυβέρνησης να γλιτώσει τον 
ΠΑΟΚ και την Ξάνθη από τον 
υποβιβασμό για το θέμα της 
πολυϊδιοκτησίας, με την ψήφιση 
της (ν)τροπολογίας Γεραπετρίτη. 
Ο ντόρος που δημιουργήθηκε 
από το θέμα ανάγκασε την κυ-
βέρνηση να υπογράψει το αθλη-
τικό «μνημόνιο» με ΦΙΦΑ και 
ΟΥΕΦΑ, το οποίο στην πράξη 
ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το 
αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, 
άρα και τη δυναμική της διοίκη-
σης της ΕΠΟ στις εξελίξεις.

Την περίοδο εκείνη, οι ερυ-
θρόλευκοι, που είχαν πρωτοστα-
τήσει στην ανάδειξη της υπόθε-
σης της πολυϊδιοκτησίας, όταν 
κατάλαβαν ότι δε θα μπορέσουν 
να υποβιβάσουν τον ΠΑΟΚ και 
να «τελειώσουν» αμέσως με τον 
Σαββίδη, έθεσαν ως νέο στόχο 
να «αλώσουν» την ΕΠΟ. Στο λι-
μάνι πίστευαν ότι θα μπορούσαν 
να εκμεταλλευτούν τη δύσκολη 
θέση του Ιβάν με τις αβάντες 
που θα τους έδινε ο Αυγενάκης. 
Ταυτόχρονα, προσπάθησαν να 
ρίξουν «γέφυρες» και προς τον 
Μελισσανίδη, επιδιώκοντας να 
έρθουν σε συμφωνία μαζί του.

Ο Μελισσανίδης δεν απέρρι-
ψε αμέσως την πρόταση συνερ-
γασίας, θέλοντας αφενός να 
κερδίσει χρόνο για να δει πως 
θα εξελιχθούν τα πράγματα 
και αφετέρου να πιέσει όσο το 
δυνατόν περισσότερο τον Σαβ-
βίδη στο μεταξύ τους παζάρι. 
Ανάμεσα σε ερυθρόλευκους και 
κιτρινόμαυρους έγιναν κάποιες 
επαφές (μέσω αντιπροσώπων), 
αλλά όπως αποδείχτηκε εκ του 
αποτελέσματος η «συμμαχία» 
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ παραμένει σε ισχύ 
και το μόνο που άλλαξε είναι ότι 
πλέον τον πρώτο λόγο τον έχει 
ο Μελισσανίδης. Αν κρίνουμε 
από τη λυσσασμένη επίθεση που 
έχουν εξαπολύσει τα ελεγχόμε-
να από τον Μαρινάκη ΜΜΕ στα 
επιχειρηματικά συμφέροντα του 
Μελισσανίδη, με κεντρικό στό-
χο την εταιρία Oil One (δημο-
σιεύματα υπάρχουν και για την 
εξαγορά των ιπποδρομιών από 

τον ΟΠΑΠ και για την υπόθεση 
της Aegean στο αμερικανικό 
χρηματιστήριο), ο Μαρινάκης 
πρέπει να έχει «πονέσει» πολύ 
από το χουνέρι που του έκανε 
ο Μελισσανίδης και προσπαθεί 
να πάρει τη ρεβάνς στις εκτός 
ποδοσφαίρου επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. 

Οσον αφορά τις αμιγώς πο-
δοσφαιρικές εξελίξεις, μετά την 
επικαιροποίηση της συμφωνίας 
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, οι ερυθρόλευκοι 
προσπάθησαν να κερδίσουν 
χρόνο για να προετοιμάσουν 
καλύτερα τις κινήσεις τους στην 
ΕΠΟ, όμως μέχρι στιγμής η μια 
ήττα διαδέχεται την άλλη. Αρχι-
κά χρησιμοποίησαν τον Αυγενά-
κη για να μεταθέσουν τις εκλο-
γές στο φθινόπωρο, ελπίζοντας 
ότι θα υπάρξει ο απαραίτητος 
χρόνος για να αλλάξει το ισχύ-
ον εκλογικό σύστημα και για τη 
διοίκηση της ΕΠΟ να ψηφίσουν, 
αντί για τις 55 τοπικές Ενώσεις, 
όλα τα ποδοσφαιρικά σωματεία 
της χώρας. Παρά το γεγονός ότι 
η κυβέρνηση υιοθέτησε το αίτη-
μά τους και μετέθεσε τις εκλο-
γές στις αθλητικές Ομοσπονδίες 
για το φθινόπωρο του 2020 (η 
κυβέρνηση, εκτός από την πίε-
ση που ασκούν οι ερυθρόλευκοι 
στο ποδόσφαιρο, ήθελε χρόνο 
για να δρομολογήσει την απο-
μάκρυνση του Βασιλακόπουλου 
και να ελέγξει την επόμενη μέρα 
στη μπασκετική Ομοσπονδία), 
η προσπάθειά τους έπεσε στο 
κενό, αφού με την παρέμβαση 
ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ, ξεκαθαρίστη-
κε ότι ανεξάρτητα από το χρόνο 
διεξαγωγής των εκλογών, δε θα 
υπάρξει αλλαγή του εκλογικού 
συστήματος. 

Με τη δυναμική που απέκτη-
σε από την αβάντα των διεθνών 
Ομοσπονδιών, η διοίκηση Γραμ-
μένου έλαβε την εντολή να συ-
γκαλέσει έκτακτη ΓΣ και να δρο-
μολογήσει τις εξελίξεις για την 
εκλογή νέας διοίκησης. Στη ΓΣ 
της ΕΠΟ η ερυθρόλευκη πλευρά 
έδωσε μια ακόμη χαμένη μάχη, 
καταθέτοντας ένσταση επί των 
προτάσεων για τροποποίηση 
του καταστατικού, ενώ έθεσε 
θέμα ακυρότητας των εκλογών 
εντός του 2020, ισχυριζόμενη 
ότι με βάση τον αθλητικό νόμο 
η θητεία των διοικήσεων των 
Ομοσπονδιών είναι τέσσερα 
χρόνια και κατά συνέπεια οι 
εκλογές στην ΕΠΟ θα πρέπει 
να γίνουν το 2021. Το αποτέλε-
σμα της ΓΣ ήταν συντριπτικό σε 
βάρος της (55-8) και μόνο γέλιο 
προκάλεσαν τα δημοσιεύματα 
των ερυθρόλευκων ΜΜΕ για 
«πραξικόπημα» στην ΕΠΟ και 
για «άδειασμα» των μεθοδεύ-
σεων της διοίκησης Γραμμένου 
από ΦΙΦΑ και ΟΥΕΦΑ.

Πλέον το μόνο που απομένει 
να μάθουμε είναι πού θα κατα-
λήξει η συζήτηση ανάμεσα σε 
κυβέρνηση και ΕΠΟ για το χρό-
νο διεξαγωγής των εκλογών. Η 
κυβέρνηση προσπαθεί να γίνουν 
οι εκλογές το φθινόπωρο, για 
να γλυτώσει την ξεφτίλα, όμως 

οι «σκληροπυρηνικοί» της ΕΠΟ 
πιέζουν για άμεση προσφυγή 
στην κάλπη, πριν από την 31η Ιού-
λη, οπότε λήγει και η επιτροπεία 
από ΦΙΦΑ/ΟΥΕΦΑ.

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr
ΥΓ1. Η προσπάθεια του Αυ-

γενάκη να αλλάξει το εκλογικό 
σύστημα στην ΕΠΟ επιβεβαι-
ώνεται εμμέσως πλην σαφώς 
από την καταγγελία του Συλλό-
γου Υπαλλήλων Περιφέρειας 
Αττικής (ΣΥΠΑ). Ο ΣΥΠΑ κάνει 
λόγο για σκοπιμότητες και πολι-
τικά παιχνίδια. Καταγγέλλει τον 
Αυγενάκη ότι «για να “ελέγξει“ 
τις εκλογές, που θέλει να γίνουν 
“όταν θέλει αυτός“, για να “ελέγ-
ξει“ τους αντιπροσώπους και τις 
Αθλητικές Ομοσπονδίες, για 
να μετέχουν στις εκλογές όσα 
Σωματεία προλάβουν… βρήκε 
τη λύση… Η λύση… λέγεται Μη-
τρώο Αθλητικών Σωματείων...». 
Ο ΣΥΠΑ τονίζει ότι οι προθε-
σμίες που έχει θέσει ο Αυγε-
νάκης για τη δημιουργία του 
Μητρώου (κατάθεση και έλεγ-
χος δικαιολογητικών για 3.000 
σωματεία εντός τριμήνου) δεν 
είναι δυνατόν να τηρηθούν και 
αυτό θα έχει ως συνέπεια μεθο-
δευμένους αποκλεισμούς και 
σκοπιμότητες, ενώ ταυτόχρονα 
ενημερώνει ότι η Γενική Γραμ-
ματεία Αθλητισμού έχει σχετικό 
Μητρώο Σωματείων (οφείλει να 
το έχει σύμφωνα με το νόμο). Η 
ανακοίνωση του ΣΥΠΑ αναφέ-
ρεται γενικά στις εκλογές των 
αθλητικών Ομοσπονδιών, όμως 
από τις ασφυκτικές ημερομηνί-
ες που θέτει ο Αυγενάκης για τη 
δημιουργία του είναι φανερό ότι 
στόχος του ήταν να το χρησιμο-
ποιήσει στις εκλογές της ΕΠΟ. 
Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης 
Αθλητισμού και Πολιτισμού της  
Περιφέρειας Αττικής ζητούν να 
σταματήσει η κυβέρνηση τις 
σκοπιμότητες, δηλώνουν ότι δε 
θα συμμετάσχουν σε πολιτικά 
παιχνίδια και απαιτούν την άμε-
ση υλοποίηση των αιτημάτων 
τους.

ΥΓ2. Απάντηση στις κατηγο-
ρίες Γιαννακόπουλου σχετικά 
με το θέμα της «Διπλής Ανά-
πλασης» προσπάθησε να δώσει 
ο δήμαρχος Αθήνας, Κώστας 
Μπακογιάννης, όμως πέτυχε 
το αντίθετο και επί της ουσίας 
επιβεβαίωσε τον Γιαννακόπου-
λο. Ο Μπακογιάννης επέλεξε 
να απαντήσει με ανάρτησή του 
σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, 
αναφέροντας ότι η ομάδα ερ-
γασίας δούλεψε μεθοδικά ώστε 
μέσα στο καλοκαίρι να υπάρχει 
ολοκληρωμένη πρόταση που 
να μπορεί να γίνει πράξη, αφού 
εκτός από το σωστό σχεδιασμό 
θα υπάρχει και αναλυτική κο-
στολόγηση. Το γεγονός ότι δεν 
έκανε καμία αναφορά στη συμ-
φωνία που επικαλείται ο Γιαν-
νακόπουλος για τη δημιουργία 
γηπέδου μπάσκετ και χώρων 
εμπορικής χρήσης αξιολογήθη-
κε από τη συντριπτική πλειοψη-
φία των φιλάθλων ως πρόθεση 

του δήμου να υλοποιηθεί η αρ-
χική πρόταση που προέβλεπε 
μόνο ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Αρνητικά για το δήμαρχο 
σχολιάστηκε από την πλειοψη-
φία των φιλάθλων και η θέση 
για το χρόνο που θα γίνουν οι 
ανακοινώσεις. Οταν ξεκίνησαν 
οι συνομιλίες  ανάμεσα στο Δή-
μο Αθηναίων και τον Ερασιτέχνη 
Παναθηναϊκό είχε μπει ως στό-
χος το τελικό σχέδιο να παρου-
σιαστεί πριν το Πάσχα. Εξαιτίας 
της πανδημίας είναι λογικό να 
πάνε όλα πίσω, όμως δε δικαιο-
λογείται η χρονική απόκλιση που 
ανακοίνωσε ο Μπακογιάννης, 
τοποθετώντας τη σχετική ανα-
κοίνωση «μέσα στο καλοκαίρι» 
και σχεδόν σίγουρα μετά τις 
εκλογές στον Ερασιτέχνη. 

Το περιεχόμενο της ανάρτη-
σης Μπακογιάννη αξιοποιήθη-
κε στο έπακρο από τον Γιαννα-
κόπουλο για να δείξει ότι από 
τον Παναθηναϊκό τον έδιωξαν 
τα συμφέροντα που του κάνουν 
πόλεμο και τον θέλουν μακριά 
από τα κέντρα αποφάσεων, προ-
κειμένου να μην υπάρξουν αντι-
δράσεις από τις εξελίξεις που θα 
είναι σε βάρος της ομάδας.  

Οσον αφορά τις «διεργασί-
ες» για την επόμενη μέρα στο 
πράσινο στρατόπεδο, το τοπίο 
παραμένει θολό. Υπάρχουν δη-
μοσιεύματα που αναφέρουν ότι 
γίνεται προσπάθεια να μεταπει-
στεί ο Γιαννακόπουλος και προ-
ετοιμάζεται συλλαλητήριο υπέρ 
του στις 28 Ιούνη, από οπαδούς 
του Παναθηναϊκού που διαχωρί-
ζουν τη θέση τους από τη Θύρα 
13. Επίσης, κυκλοφορούν φήμες 
για επιστροφή των Βαρδινογιάν-
νηδων στην ομάδα. Η στήλη, αξι-
οποιώντας τις γνωριμίες της από 
τα νεανικά της χρόνια, όταν είχε 
μια εμπλοκή με τα συνδεσμιακά 
του Παναθηναϊκού, έκανε σχετι-
κό ρεπορτάζ και η εκτίμησή της 
είναι ότι οι πιθανότητες επιστρο-
φής της οικογένειας στον Πανα-
θηναϊκό είναι μόνο θεωρητικές, 
αφού ο Τζίγγερ έχει αποκλείσει 
με κατηγορηματικό τρόπο την 
οποιαδήποτε ενασχόληση με 
την ομάδα. 

ΥΓ3. Μετά τα δημοσιεύματα 
στα ελεγχόμενα από τον Μαρι-
νάκη ΜΜΕ για την Oil One και 
τις αρνητικές επιπτώσεις που 
έχει η λειτουργία της στην υγεία 
των κατοίκων της Δραπετσώνας 
και στο περιβάλλον, έχουμε δη-
μοσιεύματα που αφορούν τα 
«ανδραγαθήματα» του Μπέου 
σχετικά με την ιδιωτικοποίηση 
του νερού στις Σταγιάτες και την 
καύση των σκουπιδιών από την 
ΑΓΕΤ-Lafarge στο Βόλο. Τους 
καπιταλιστές που «επενδύουν» 
στο ελληνικό επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο τους έχουμε ικα-
νούς για τα πάντα, προκειμένου 
να διασφαλίσουν τα συμφέρο-
ντά τους. Ομως το τελευταίο 
που περιμέναμε ήταν να δούμε 
τον Μαρινάκη εναντίον των ιδι-
ωτικοποιήσεων του νερού και 
υπέρμαχο της προστασίας του 
περιβάλλοντος.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Βαγγέλη, στην ΕΠΟ έχασες τ’ αυγά και τα καλάθια…Δύο χιλιάδες είκοσι
δεν έχει τέλος η ύπνωση;

Η επιστροφή σε 
μαύρες σελίδες 
και μέρες έχει και 
τα συνεπακόλου-
θά της, όπως αυτή 
την απερίγραπτη 
κατρακύλα στην 
αμορφωσιά,  την 
ανορθογραφία, την 
ανατίναξη της επι-
κοινωνίας. Ηδη διαβάζουμε δυο και τρεις φορές ακόμη και 
σύντομες φράσεις για να καταλάβουμε τι λένε (αφήστε δε 
την ορθογραφία!...). Υποκείμενα, αντικείμενα, ρήματα, όλα 
κουλουβάχατα κι ατάκτως παραχωμένα σε μια (αν)ακολου-
θία. Πίκρα…

Τη ρωμιοσύνη μη την κλαις γιατί έχει δυο sex symbols
το ένα μάτσο και μπρουτάλ, τ' άλλο σε τύπο φλώρου
που τριγυρνάν' τα δυο μαζί για να τα βλέπουν όλοι

να σφάζονται οι έμορφες και να βογκάνε οι άντρες.
Οπως δείχνουν τα πράγματα και όπως περιγράφει η πένα 

της λαϊκής μούσας, δεν πρόκειται να ξεμπερδέψουμε εύκολα 
ούτε με τον κορονοϊό ούτε με τους απίθανους και πιθανούς 
τύπους που τον πλαισιώνουν.

Μπείτε αγόρια στο χορό, κοράσια στα τραγούδια
πέστε και τραγουδήσετε πώς πιάνεται το κρούσμα.

Από τη μύτη πιάνεται ή και από το στόμα
πιάνεται από τον τουρισμό κι απ' την αδιαφορία.

Κι αν κάθονταν και τα 'ξυναν ούλοι οι καπεταναίοι
έτρεχε ο μαχαλόμαγκας ο Νίκος ο ντερβίσης

οπού 'ταν νευρικός πολύ και γούσταρε μανούρα
γι' αυτό και κλωθογύριζε στου κάστρου τις επάλξεις

πότε με μάσκα στο ζερβό και στο δεξί μετρήσεις
μα πάντα με εκείνο το γελοίο του γιλέκο.

Υψωνε ο Νίκος τη φωνή και τρέμανε οι κάμποι
αντιλαλούσαν τα βουνά και άκουγε το ασκέρι.

«Ενοχος ένοχο ου ποιεί» λέει ένα νομικό θέσφατο, αλλά 
στην περίπτωση της Ξάνθης δεν φαίνεται να ισχύει τίποτε άλ-
λο πέρα από την ατομική ευθύνη, η χαλαρότητα της οποίας 
φέρνει το νέο μάντρωμα.

Σαρανταπέντε κρούσματα κι εξήντα δίχως μάσκες
αρκούν να μπαρουτιάσουνε τους δυο καπεταναίους

να σηκωθούν χαράματα και με το super puma
να πάνε να μαντρώσουνε χιλιάδες ξανθιωτάκια.

«Εμείς δεν γονατίσαμε σκυφτοί / τα πόδια να φιλήσουμε 
του δυνατού / σαν τα σκουλήκια που πατεί τους. / Μα για 
ν’ αντισταθεί με το σπαθί / βρέθηκε σαν πολύ στοχαστική / 
και σαν πολύ ονειρόπλεχτη η ψυχή τους» (Κωστής Παλαμάς). 
Κρίμα…

Διακόσια χρόνια ρεμπελιό, μπουρδ@λο, συντεχνίες
τα βάζει η Γιάννα στη σειρά και τα αναβαπτίζει.

Πάντως δεν μπορεί να πει κανείς πως δεν συμβαίνουν πραγ-
ματάκια στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας. Ολο και κάτι 
βρίσκεται για να μην αφήσει τους ιθαγενείς να πλήξουν.

Περδικοπούλα μου καλή ποιο είναι τ' όνομά σου
πούθ' έρχεσαι και πού τραβάς, πού έχεις τη φωλιά σου;

Δόμνα με λένε κι η φωλιά μου είναι στη Σταδίου
όπου δεν έχει κυνηγούς, δόκανα και κινδύνους.

Σε άλλες ειδήσεις, μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαίρι με 
το θερινό ηλιοστάσιο το οποίο έτρεξε να προλάβει ο άξιος 
τιμονιέρης της χώρας και να σαλπίσει την επανεκκίνηση του 
τουρισμού.

Το καλοκαίρι έφτασε κι από τη Σαντορίνη
δόθηκε πρόσταγμα τρανό από τον πατερούλη

να 'ρθουνε όλοι κι όρθιο τίποτα να μη μείνει
ν' αλλάξουνε τα νούμερα, να μας ξαναμαντρώσουν

γιατί δίχως το «rooms to le» Γραικία δεν υπάρχει.
Τώρα προέχει ο τουρισμός, να έρθουνε οι ξένοι

να τους καλοταΐσουμε γκρικ σάλαντ εντ μουζάκα
να κοιμηθούνε σε resorts, σε πρώην αχυρώνες

να παίξουν με τα κύματα, να τα χρυσοπληρώσουν.
Και βέβαια, συνεχίζεται –έστω και αδικαίωτος- ο άτυπος 

αγώνας συγγραφής του καλύτερου κειμένου στα μέσα κυνω-
νικής δικτύωσης. Ο απόλυτος στόχος του 21ου αιώνα δεν είναι 
οι εχθροί της εργατικής τάξης αλλά το θυμικό της.

Κείμενα και γραψίματα με τα βαριά τσιτάτα
πιάστηκαν και μαλώνανε καλύτερο ποιο είναι

ώσπου εμπήκε στον καβγά τ' ωραίο καρυοφύλλι
κι έπαψε ξάφνου ο καβγάς, τέλος οι μαλακίες.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά
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> Ο… ιός της Ντόρας και το… 
μεγάλο μπουσούλημα.

> Για να δοθεί θετική εικόνα 
στους «επισκέπτες».

> Οι φαβέλες της Μυκόνου: 
όπου οι εργαζόμενοι «δεν έχου-
με ζωή».

> Τζήμερος: στα χνάρια του Στί-
να. Εκλεκτές συγγένειες…

> Η πεμπτουσία της αντιπολίτευ-
σης Σύριζα: «Να συντρίψουμε 
την αδιαφάνεια» - www.efsyn.
gr, 17/06/2020.

> Για να θυμηθούμε και τον ενι-
αίο Συνασπισμό και τη γραμμή 
της κάθαρσης… Περισσός και 
ΕΑΡ μαζί…

> «Να αποκατασταθούν οι δι-
πλωματικές σχέσεις με την Συ-
ρία, να ανοίξουν οι πρεσβείες 
σε Αθήνα και Δαμασκό». Κοινο-
βουλευτική ομάδα Περισσού σε 
ρόλο εκπροσώπου Ασαντ – Ριζο-
σπάστης, 17/06/2020.

> Ωστε χρηματοδότηση του 
Μπέπε Γκρίλο από Μαδούρο; 
Βρε, αντιιμπεριαλιστής και ο 
Μπέπε…

> Ψεκασμός διαδηλωτών σε 98 
πόλεις των ΗΠΑ. Δε λαντ οβ δε 
φρι.

> Κούλι μας ελπίδα μας -πίδα-
πίδα-πίδα μας.

> Βιτριόλι μόνιμο στην εργατική 
τάξη.

> Οι μπάτσοι στα Σεπόλια που 
χτυπούσαν άνθρωπο με τις χει-
ροπέδες στο κεφάλι.

> Μπάτσοι-ες-ες-δολοφόνοι-
βασανιστές.

> Τα βασανιστήρια προσφύγων 
από λιμενόμπατσους.

> Αλλα πρόσωπα (ανασχημα-
τισμός), σταθερά αντεργατική 
πολιτική.

> Οι 140 απολύσεις εργαζομέ-
νων στον ΕΦΚΑ.

> Ο παραληρηματικός Πορδο-
ψάλτε και η μόνιμη διαστρέβλω-
ση της πραγματικότητας από 
τον ίδιο. Παπαάρης.

> Οι πρόσφυγες στη Βικτώρια.

> Lil Baby: Οταν το χιπ-χοπ συ-
ναντάει την εξέγερση.

> “TΗΕ Bigger Picture”.

> Το πλήθος εκπομπών μαγει-
ρικής τον καιρό της μαζικής 
πείνας.

> Και τα δύο μόνιμα από το ’74 
και μετά.

> Οι ακατάλληλες μάσκες που 

μοιράστηκαν στα εξεταστικά 
κέντρα της Αθήνας.

> Οι αγωνιζόμενοι υγειονομικοί.

> Που έχουν ανάγκη την ταξική 
αλληλεγγύη.

> Να θυμόμαστε: «Τ’ άσκημα 
χέρια σου/ των όλω αιτία/ βα-
στάνε μάργελη την Πολιτεία/ 
Βγαίνει απ’ τα χέρια σου /για 
‘σένα κράτει/ τ’ άμοιαστον έργο 
σου/ την Πλάση ακράτη/ κι όλο 
ανεβαίνοντας/ προς τη Χαρά/ 
μέσα σου θα ‘νιωθες άστρων 
σπορά» - Βάρναλης, «Ο τρελ-
λός – Σκλάβοι Πολιορκημένοι».

> Και: «Πλερώνω τα δοσίματα 
στο κράτος και δεν μνήσκω/ και 
τα στερνά μου όβολα στης εκ-
κλησιάς το δίσκο» - Βάρναλης, 
«Ο καλός λαός – Σκλάβοι πολι-
ορκημένοι».

> Και η… επανεκκίνηση του Σύ-
ριζα μέσα σ’ όλα.

> Η ραγδαία αύξηση της ανεργί-
ας όπου γης.

> Πάπαλα τα Καλλιτεχνικά και 
Μουσική στα σχολεία. Κατά τ’ 
άλλα… πολιτισμός…

>  Η  έ γ ν ο ι α  τ η ς  Εφ Συ ν , 
17/06/2020, για τους ξενοδό-
χους και λοιπούς συναφείς στην 
Βόρεια Ελλάδα.

> Ενέκρινε άραγε ο Φλωράκης 
τη διαγραφή του Ν. Ζαχαριάδη 
από μέλος του ΚΚΕ στο (αυτοα-
ποκαλούμενο) όγδοο συνέδριο 
του ΚΚΕ το 1961; Το ότι ήταν 
φυλακή δε σημαίνει ότι δεν είχε 
λόγο.

> Από τη βρετανική Μόρνινγκ 
Σταρ: «Η ομοσπονδία αστυνομι-
κών της Αγγλίας και της Ουαλί-
ας ζητάει από την κυβέρνηση να 
απαγορεύσει τις διαδηλώσεις 
κατά τη διάρκεια της πανδημί-
ας», 15/06/2020.

> Απλήρωτοι παραμένουν εργα-
ζόμενοι του Λαϊκού Νοσοκομεί-
ου στην Αθήνα.

> Χειροκροτήματα…

> Η νέα κανονικότητα.

> Ναι, αλλά για τη Μαρφίν δε 
μας λέτε τίποτα.

> Ψάρεμα η κίνηση από τους 
μπάτσους;

> Τα κρούσματα στη… φίλη χώ-
ρα του Ισραήλ αυξάνονται. Να 
θυμηθούμε ότι στη διάρκεια του 
λοκντάουν οι αφίξεις από Ισρα-
ήλ ήταν ελεύθερες.

> Και το κούλι πήγε πρόσφατα 
εκεί προς άγραν τουριστών.

>  Στ ο  Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η  τ η ς 
11/06/2020 είδαμε υπογραφή 

του «Κ»Κ Πορτογαλίας για την 
εξέγερση στις ΗΠΑ. Και θυμη-
θήκαμε την εφημερίδα του και 
το ότι χαρακτήριζε την απεργία 
στις μεταφορές της Λισαβό-
νας και τις αρτοβιομηχανίες 
της Πορτογαλίας ως τη «σοβα-
ρότερη στιγμή στις αντιδρα-
στικές επιθέσεις» (φύλλο της 
07/06/1974). Ενώ παράλληλα το 
«Κ»Κ Πορτογαλίας καλούσε για 
μια «απλήρωτη μέρα εργασίας 
υπέρ της εθνικής οικονομίας». 
Κομμουνιστικό Σάββατο, και 
καλά, εν μέσω καπιταλισμού. 
Εδώ να θυμηθούμε τον κυβερ-
νητικό Συνασπισμό του ’88-’89 
και τη στάση του εναντίον των 
απεργιών.

> Το πρόγραμμα «Α. Τρίτσης». 
Του υπουργού Παιδείας του ΠΑ-
ΣΟΚ που χλεύαζε τις φοιτητικές 
κινητοποιήσεις για τη σίτιση και 
κατηγορούσε τους φοιτητές ότι 
ενδιαφέρονται μόνο για το… πα-
χύ έντερό τους.

> Η δήλωση Κουτσούμπα για το 
ιερό των συνόρων με την Τουρ-
κία.

> Το οποίο εγγυώνται, τα τελευ-
ταία 50 χρόνια, το ΝΑΤΟ και οι 
ΗΠΑ.

> Ταυτόσημη με τη δήλωση του 
Δένδια…

> Θεσμός ο Περισσός.

> Πράγμα που επιλέγουν να 
ξεχνούν διάφορες πολιτικές δυ-
νάμεις. Να δώσουμε το λόγο σε 
στέλεχος του Περισσού: «Ομως 
το κρίσιμο ζήτημα είναι η διεύ-
ρυνση και το βάθεμα των ιδεο-
λογικών, πολιτικών δεσμών του 
Κόμματος με την εργατική τά-
ξη. Η μικρή δύναμη και συχνά η 
απουσία οργανωμένων κομματι-
κών δυνάμεων στους μεγάλους 
εργασιακούς χώρους, στα εργο-
στάσια, στους μονοπωλιακούς 
ομίλους ήταν και παραμένει το 
μεγάλο πρόβλημα του αγώνα 
μας όλη την περίοδο της κρίσης» 
- Μάκης Παπαδόπουλος, μέλος 
της ΚΕ, υπεύθυνος ιδεολογικής 
επιτροπής ΚΕ και τμήματος οι-
κονομίας ΚΕ, στο διήμερο του 
Περισσού, 22/11/2015.

> Ο μπάτσος στην Ατλάντα που 
κλωτσούσε τον Αφροαμερικανό 
αφού ήδη τον είχε δολοφονήσει.

> Ενικός; Γκράφιτο. Πληθυντι-
κός; Γκράφιτι.

> Η ανησυχία του Ανδρουλάκη 
(ΚΙΝΑΛ) για το ποσοστό των 
προσφύγων στη Σάμο.

> Τα ακίνητα του παπα-δημούλη 
και η σταθερή στήριξή του από 
τον Σύριζα.

> Οι κάλπικες ευχές προς διαγω-
νιζόμενους στις πανελλαδικές 

από νου-δου μέχρι Περισσό.

> Η «επιταγή παρέκκλισης» του 
Κουμουτσάκου.

> Το κερασάκι στις ταυτόσημες 
δηλώσεις Κουτσούμπα-Δένδια: 
«Πεντάγωνο – Το σχέδιο θωρά-
κισης των νησιών» - ΤΑ ΝΕΑ, 
18/06/2020, πρώτη σελίδα.

> ΚΑΙ 184 νέοι θάνατοι από κο-
ροναϊό στη Βρετανία ΚΑΙ έναρ-
ξη πρωταθλήματος.

> ΚΑΙ αύξηση κρουσμάτων σε 
Ιταλία ΚΑΙ άνοιγμα των θερινών 
κλαμπ.

> Πάνω από 5.000 οι θάνατοι 
στη Σουηδία.

> Η συμπαιγνία κυβερνήσεων 
και κομ ιλ φω παιδεραστών στη 
Γερμανία.

> ΜΟΝΟ η ημερομηνία έναρ-
ξης της νέας σχολικής χρονιάς 
ανακοινώθηκε. Περί μέτρων λό-
γος ουδείς.

> 34.918 τα κρούσματα σε μία 
μέρα στη Βραζιλία.

> Το επίμονο κόρτε Σύριζα προς 
το ΚΙΝΑΛ.

> Σιγά μην καταδικαστεί σε θά-
νατος ο μπάτσος-δολοφόνος 
στην Ατλάντα.

> Δε θα πάνε διακοπές δύο 
στους τρεις Ισπανούς φέτος.

> Το πορδέμος στην κυβέρνη-
ση…

> ΚΑΙ αναγνωρισμένοι ΚΑΙ 
άστεγοι οι πρόσφυγες στη Βι-
κτώρια.

> Η ΓΣΕΕ ανακάλυψε ανασφά-
λεια των εργαζομένων και μείω-
ση μισθών. Κουράστηκε.

> Εργαζόμενοι σε αναστολή: 
«Ενας στους πέντε ευρωπαίους 
κινδυνεύει να μείνει χωρίς δου-
λειά». Το δικαίωμα στη δουλειά.

> Βρετανός υπουργός Μεταφο-
ρών: «Το λοκντάουν καταστρέ-
φει την ταξιδιωτική και τουριστι-
κή βιομηχανία». Πιο ξεκάθαρο 
δε γίνεται.

> Ποια δημόσια υγεία…

> Παρίσι-διαδήλωση: «Σε νοσο-
κομείο ασφυξία/ δεν μπορώ να 
αναπνεύσω». Αγωνίζονται.

> Αλαλάζει η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 
κύριο άρθρο, 17/06/2020, κατά 
των διαδηλώσεων. Από το 1941 
σταθερά υπέρ της καπιταλιστι-
κής τάξεως και του νόμου…

> Ούτε τα ισχύοντα υγειονομικά 
πρωτόκολλα δε γουστάρουν οι 
ξενοδόχοι.

> Φρενίτιδα καπιταλιστών.
Βασίλης

Κιμπάρης ο δήμαρχος Χίου: Με τα λεφτά των δημοτών

Οπως και το κούλι

Λεφτόδεντρα υπάρχουν

Για τη χλίδα των κυβερνώντων - Πάντα από δημόσιο κορβανά

  Dixi et salvavi animam meam

u «Στηρίζουμε τα καταστήματα της γειτονιάς μας - Γιατί αυ-
τό που έχουμε είναι ο ένας τον άλλον» γράφει το πανό του 
ΣΥΡΙΖΑ στην πλατεία Αγίου Θεράποντα στην Κάτω Τούμπα 
(Θεσσαλονίκη). Να είχε κρεμάσει το πανό ο τοπικός εμπορι-
κός σύλλογος, θα το καταλαβαίναμε, αλλά ένα πολιτικό κόμμα 
και δη «αριστερό»; Είναι η στρατηγική της επαναπροσέγγισης 
της «μεσαίας τάξης», που επισήμως έχει διακηρύξει ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Το 2010-15 κορόιδεψαν τα μεσαία στρώματα, τάζοντάς τους 
«σεισάχθειες», διαγραφές δανείων και χρεών προς το δημόσιο 
και τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλα τέτοια ηχηρά. Οταν αυτά 
τα στρώματα, που δε διακρίνονται για την πολιτική τους στα-
θερότητα, διαπίστωσαν ότι τέσσερα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ δεν έφε-
ραν καμιά αλλαγή, παρά μόνο νέο μνημόνιο, νέα χαράτσια, 
νέα χρέη, στράφηκαν οργισμένα προς τον «εκσυγχρονιστή» 
Κούλη που τους υποσχόταν ανάπτυξη. Οχι πως πείστηκαν ότι 
έρχεται κάποια ορμητική ανάπτυξη, αλλά τον Τσίπρα δεν ήθε-
λαν ούτε να τον ακούσουν. Συμπεριφέρονταν σαν απατημένες 
ερωμένες. Γι' αυτό γίνεται η προσπάθεια ακόμα και σ' αυτό το 
επίπεδο. Προσπαθούν να δείξουν ότι αυτοί νοιάζονται για τους 
μαγαζάτορες. Αν βέβαια οι μαγαζάτορες απολύσουν εργαζό-
μενους, αυτοί θα δείξουν κατανόηση: τι να έκανε ο άνθρωπος, 
δεν έβγαινε…

u Υπάρχουν και οι… κολλημένοι. Που επιμένουν να προβάλ-
λουν αιτήματα ταξικά. Για το προλεταριάτο και τη φτωχολογιά 
και όχι για τη «μεσαία τάξη», που την ξεβολεύει η καπιταλιστική 
ύφεση και πρέπει να βάλει χέρι στα μετρητά που έχει παρκα-
ρισμένα στις τράπεζες. Που επιμένουν να χρησιμοποιούν… 
παρωχημένες λέξεις, όπως «κεφάλαιο», αρνούμενοι να δια-
κρίνουν την… «υγιή επιχειρηματικότητα» και την… προοδευ-
τική δυναμική που αυτή εκφράζει. (Εξω από νοσοκομείο της 
Θεσσαλονίκης είναι αναρτημένο το πανό).

u Κοιτάξτε τους προσεκτικά έναν προς έναν και μία προς 
μία: ούτε ένας «σκούρος» ανάμεσά τους. Αφροαμερικανός ή 
Λατίνος ή μιγάς. Ολοι τους πρότυπα της «λευκής και θρησκευ-
όμενης Αμερικής». Αν κρίνουμε από το θηριώδες φορτηγάκι, 
η φωτογραφία πρέπει να έχει τραβηχτεί σε κάποια αγροτική 
περιοχή των ΗΠΑ. Απ' αυτές όπου βασιλεύει ο ρατσισμός, ο 
θρησκευτικός σκοταδισμός, το «ο θάνατός σου η ζωή μου», απ' 
αυτές όπου κάθε σπίτι έχει την αμερικάνικη σημαία στη στέγη 
ή στην αυλή κι ένα παιδί στους «μαρίνς».

οι τοίχοι έχουν φωνή



Ηθική και ηθικολογία
Χτυπιέται ο Παπαδημούλης πως οι μπίζνες που έκανε 

στο real estate είναι απολύτως νόμιμες. Δεν του είπε 
κανείς το αντίθετο. Γι' αυτό και θα έπρεπε να θυμάται 
ότι ο προηγούμενος που επικαλέστηκε το νόμιμο της 
επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ήταν ο Βουλγα-
ράκης. Ο οποίος -μολονότι ήταν ένας ταλαντούχος δε-
ξιός πολιτικός- έκτοτε εξαφανίστηκε από την αστική 
πολιτική και δεν μπόρεσε να επανακάμψει.

Ναι, αλλά ο Βουλγαράκης είχε φτιάξει οffshore, δεν 
αγόραζε διαμερίσματα στην ευρύτερη περιοχή της 
Κυψέλης, θα πει ο Παπαδημούλης. Η ηθικολογία, που 
αποτελεί συστατικό στοιχείο της αστικής πολιτικής, δεν 
κάνει τέτοιες διακρίσεις. Οποιος αστός πολιτικός πέσει 
στις μυλόπετρές της αλέθεται.

Εδώ που τα λέμε, φρόντισε και ο ίδιος ο Παπαδημού-
λης να γίνει εύκολος μεζές για τους αντιπάλους του 
ΣΥΡΙΖΑ (του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ίδιος προσωπικά είναι από 
τους πιο δεξιούς στο χώρο του και δε θα είχαν κανένα 
λόγο να τον στοχοποιήσουν). Πρώτα είπε ότι αγόρασε 
τα διαμερίσματα για τα παιδιά του. Μετά το 'ριξε στην 
πλάκα, λέγοντας πως άκουσε τους ρατσιστές που έλε-
γαν «όποιος θέλει τους πρόσφυγες να τους πάρει σπίτι 
του». Και συνέχισε ν' αγοράζει διαμερίσματα στην ίδια 
περιοχή, ποντάροντας στις εξευτελιστικές τιμές τους 
και στο καλό εισόδημα που εξασφαλίζουν, εξαιτίας της 
ζήτησης για τα προγράμματα στέγασης προσφύγων. 
Τον «έφαγε» η βουλιμία του για κέρδος. 

Τα έκανε δε ακόμα χειρότερα, όταν δήλωσε πως τα 
κέρδη που θα βγάζει από τα διαμερίσματα που νοικιά-
ζει στο πλαίσιο προγραμμάτων στέγασης προσφύγων 
θα τα μοιράζει σε φιλανθρωπίες. Ετσι πιάστηκε ακόμα 
πιο καλά στο δόκανο της ηθικολογίας. Γιατί θυμήθηκε 
τη φιλανθρωπία κατόπιν εορτής, όταν είχε στριμωχτεί  
πολιτικά, όταν τον είχε αδειάσει ακόμα και ο Τσίπρας, 
δηλώνοντας ότι «φροντίζουμε, πάντα και με επιμονή, η 
εικόνα του καθενός από μας, είτε αφορά σε οικονομικά 
ζητήματα (…) να είναι μια εικόνα καθαρότητας, διαφά-
νειας και αφοσίωσης στα συμφέροντα της κοινωνικής 
πλειοψηφίας».

Ο Παπαδημούλης πρέπει να θεωρείται τελειωμένος. 
Εδώ δεν τον στηρίζουν ούτε οι συν-φραξιονιστές του 
Δούρου, Μπαλάφας και σία. Ολοι ξέρουν, άλλωστε, 
πώς ο ίδιος παράτησε τον Κουβέλη και τους άλλους 
«ανανεωτικούς» και συντάχθηκε με τους Τσιπραίους, 
διαβλέποντας ότι στον ΣΥΡΙΖΑ θα είχε καλύτερο μέλ-
λον σε σχέση με τη ΔΗΜΑΡ (μια όντως επιτυχημένη 
επιχειρηματική κίνησή του). 

Πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι ο Παπαδημούλης βο-
λεύει τον Τσίπρα και ως αποδιοπομπαίος τράγος. Οσο 
αυτός συγκεντρώνει πάνω του τα βέλη της αντίπαλης 
ηθικολογίας τόσο ξεχνιούνται οι βόλτες του Τσίπρα με 
τα κότερα, τα νταλαβέρια του Παππά με κάτι Πετσίτη-
δες και κάτι κύπριους ντίλερ των offshore.

Γιατί, όμως, αποδεικνύεται τόσο αποτελεσματική η 
ηθικολογία ως στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης 
των αστικών κομμάτων; Γιατί δομείται με στοιχεία που 
εντυπωσιάζουν, δανεισμένα από καθεστηκυίες αντιλή-
ψεις, σε πλήρη απόσπαση από την ουσία της αστικής 
πολιτικής, η οποία είναι εξ ορισμού ανήθικη, δεδομένου 
ότι διαχειρίζεται ένα καταπιεστικό κράτος, με στόχο να 
στηρίζει τη διαιώνιση του καπιταλισμού, δηλαδή της νό-
μιμης κλοπής των προϊόντων της ανθρώπινης εργασίας.

Βολεύει να διαπομπεύονται κατά καιρούς κάποιοι 
Βουλγαράκηδες και κάποιοι Παπαδημούληδες, ώστε να 
εξαγνίζεται η αστική πολιτική ως σύνολο. Οι εκμεταλ-
λευτικές κοινωνίες, με όργανά τους τα ιερατεία, έχουν 
να επιδείξουν μια μακραίωνη ιστορία διαπομπεύσεων 
και εξαγνισμών. Οι ιστορικές περίοδοι αλλάζουν μόνο 
τη μορφή, όχι την ουσία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξε το ιδεολόγημα του «ηθικού πλε-
ονεκτήματος», καπηλευόμενος την ιστορία της επα-
ναστατικής Αριστεράς. Ο Παπαδημούλης κουρελιά-
ζει αυτό το ιδεολόγημα, γι' αυτό και υπάρχει πλήρης 
απροθυμία επίσημης στήριξής του. Θέλουν να χρεωθεί 
ο ίδιος τη ζημιά και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα.

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 κόκκινοΣτις 3 του Ιούνη, ο πρύτανης 
του ΕΚΠΑ Θάνος Δημό-

πουλος, έστειλε σε όλα τα μέ-
λη της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας e-mail, με το οποίο τους 
ενημέρωνε ότι «το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών οργανώνει επιδημιολο-
γική μελέτη για τον έλεγχο των 
μελών του Πανεπιστημίου μας 
ως προς την παρουσία αντισω-
μάτων έναντι του νέου κορωνο-
ϊού SARS-CoV-2 στο αίμα τους. 
Ο έλεγχος παρέχεται δωρεάν 
στα μέλη της Πανεπιστημιακής 
μας κοινότητας και είναι ιδιαί-
τερα σημαντικός…». Ανέφερε 
τη σύνθεση της ομάδας μελέ-
της (δεκατέσσερις καθηγητές 
και αναπληρωτές καθηγητές 
από Σχολές και Τμήματα του 
ΕΚΠΑ) και πρακτικές λεπτο-
μέρειες για το πώς θα δηλώ-
σουν συμμετοχή. Αντίστοιχου 
περιεχόμενου e-mail έστειλε ο 
πρύτανης χωριστά στους φοι-
τητές, μέσω της πλατφόρμας 
για την τηλεκπαίδευση.

Εκείνο για το οποίο δεν ενη-

μέρωσε ο Δημόπουλος είναι 
πως η συγκεκριμένη έρευνα 
γίνεται σε συνεργασία με τη 
γερμανική ROCHE (ελέγ-
χεται εδώ και χρόνια από το 
γερμανικό μονοπώλιο Bayer). 
Στην πραγματικότητα, το 
ΕΚΠΑ λειτουργεί ως υπεργο-
λάβος της ROCHE, η οποία 
θα χορηγήσει τα υλικά  (αντι-
δραστήρια και τα αναλώσιμά 
τους) και ως αντάλλαγμα θα 
έχει πλήρη έλεγχο στη μελέτη 
και στα όποια επιστημονικά 
της συμπεράσματα, δοκιμά-
ζοντας τα τεστ της σε μεγάλη 
κλίμακα. Για να μη μιλήσουμε, 
βέβαια, για τις «πόρτες» που 
ανοίγει μ' αυτόν τον τρόπο το 
γερμανικό μονοπώλιο στην 
ελληνική αγορά, στο ελληνι-
κό κράτος. Κι όλ' αυτά με ένα 
αστείο κόστος, που σύμφωνα 
με τις τιμές της αγοράς θα κυ-
μαίνεται γύρω στα 30.000 ευ-
ρώ (ενώ όλη η μελέτη θα κοστί-
σει 141.800 ευρώ). Δε θα ήταν 
καθόλου δύσκολο για το ΕΚΠΑ 
να διαθέσει τα χρήματα για ν' 
αγοράσει τα τεστ αντισωμά-
των της ROCHE, αν έκρινε ότι 
αυτά είναι αξιόπιστα. Ομως 
υπάρχουν άλλες «υπόγειες 
διαδρομές» μέσω των οποίων 
συνάπτονται τέτοιες «χορηγι-
κές» συμφωνίες.

Στην ιστοσελίδα μας θα 
δημοσιεύσουμε ολόκληρο 
το ιδιωτικό συμφωνητικό της 
ντροπής μεταξύ ΕΚΠΑ και 
ROCHE, που εγκρίθηκε από 

τη σύγκλητο στις 27 Μάη. Επί 
τροχάδην σημειώνουμε τα βα-
σικά σημεία:

u Εισαγωγικά, το ΕΚΠΑ 
ψάλλει ύμνους στη ROCHE: 
«διεθνούς φήμης και εμβέ-
λειας», στις προτεραιότητές 
της είναι «η προώθηση και η 
επιδίωξη κοινωφελών σκοπών 
(…) επωφελών στο κοινωνικό 
σύνολο», η αίτηση στη ROCHE 
από την επιστημονικά υπεύθυ-
νη καθηγήτρια Τσιτσιλώνη υπο-
βλήθηκε «έχοντας γνώση της 
εκ μέρους της ROCHE επιδί-
ωξης συνεχούς επιστημονικής 
βελτίωσης (…) καθώς και του 
κοινωνικού της έργου» κτλ. Τα 
διαβάζεις και σου έρχεται να 
ξεράσεις.

u Η επιστημονικά υπεύθυνη 
του ΕΚΠΑ «θα υποβάλλει στη 
ROCHE λεπτομερή αναφορά 
της προόδου των εργασιών του 
έργου καθώς και των σταδίων 
υλοποίησης αυτού» και στο τέ-
λος «λεπτομερή αναφορά του 
τρόπου με τον οποίο χρησιμο-
ποιήθηκε η Ερευνητική Επιχο-
ρήγηση, καθώς και την τελική 
έκθεση με τα αποτελέσματα 
του έργου»!

u Η ROCHE έχει το δικαίω-
μα «να διεξάγει, η ίδια ή μέσω 
ανεξάρτητου τρίτου μέρους, 
ad hoc επιτόπιες επιθεωρή-
σεις ανά πάσα στιγμή». «Οι 
εκπρόσωποι της ROCHE που 
διενεργούν τέτοιες επιθεωρή-
σεις θα έχουν πλήρη πρόσβα-
ση σε όλες τις πληροφορίες, 

τις εγκαταστάσεις και τους 
υπαλλήλους που απαιτούνται 
για το σκοπό αυτό»!

u Για 5 χρόνια το πανεπι-
στήμιο «θα διατηρήσει εμπι-
στευτικές και δεν θα αποκα-
λύψει σε τρίτους, χωρίς προη-
γούμενη γραπτή συγκατάθεση 
της ROCHE, οποιεσδήποτε 
πληροφορίες ή δεδομένα» που 
έτυχε να μάθει για τις έρευνες 
και τις μπίζνες της ROCHE 
και τα οποία σχετίζονται με τη 
μελέτη. Ετσι και παραβιαστεί η 
«εμπιστευτικότητα» «θα αποτε-
λεί λόγο αζήμιας καταγγελίας 
από την ROCHE και θεμελιώ-
νει αντίστοιχη αξίωση αποζη-
μίωσης».

u Αν από τη μελέτη «ανα-
κύψει δυνατότητα εμπορικής 
εκμετάλλευσης των πορισμά-
των, θα υπογραφεί νέο συμ-
φωνητικό», που θα καθορίζει 
τα δικαιώματα κάθε μέρους 
και τη μοιρασιά των κερδών.

u Η επιστημονική υπεύ-
θυνη είναι υποχρεωμένη να 
αναφέρει εντός 24 ωρών στη 
ROCHE κάθε πρόβλημα που 
θα εμφανιστεί στη χρήση των 
προϊόντων της, όπως και κάθε 
ποιοτικό παράπονο προϊόντος.

u Η ROCHE έχει το δικαίω-
μα να καταγγείλει οποτεδήπο-
τε τη σύμβαση για «σπουδαίο 
λόγο», με προειδοποίηση 15 
ημερών, ενώ το ΕΚΠΑ «υπο-
χρεούται να αποκαταστήσει 
οποιαδήποτε θετική ή άμεση 
ζημία ήθελε υποστεί η ROCHE 

ή η μητρική της εταιρία»!
Σας φαίνεται αυτό το συμ-

φωνητικό ως… ευγενική χορη-
γία ενός φαρμακευτικού μονο-
πωλίου, στο πλαίσιο της κοινω-
νικής του προσφοράς ή ως μια 
αποικιοκρατική σύμβαση, μέ-
σω της οποίας το φαρμακευτι-
κό μονοπώλιο χρησιμοποιεί το 
μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της 
χώρας ως γιουσουφάκι του, 
ως υπεργολάβο που δοκιμάζει 
καινούργια προϊόντα και του 
ανοίγει «πόρτες» για ευρύτερη 
προώθηση των προϊόντων του 
στο ελληνικό κράτος;

ΥΓ1. Ο Δημόπουλος στα 
e-mail του έγραψε ότι θα 
ελεγχθούν 5.000 άτομα (ερ-
γαζόμενοι και φοιτητές). Το 
συμφωνητικό με τη ROCHE 
μιλά για 6.100 δείγματα. Γιατί 
αυτή η διαφορά; Τα 1.100 τεστ 
δε θα γίνουν ή προορίζονται γι' 
αλλού;

ΥΓ2. Οταν ο Κικίλιας, παρέα 
με τον Πάιατ, ανακοίνωσε ότι 
η ελληνική κυβέρνηση παρήγ-

γειλε 200.000 τεστ αντισωμά-
των της αμερικανικής Abbott, 
o Tσιόδρας έσπευσε να κάνει 
έκτακτη εμφάνιση για να βγά-
λει αυτά τα τεστ -εμμέσως 
πλην σαφέστατα- άχρηστα 
(βλ. http://www.eksegersi.gr/
issue/1048/Οικονομία/35814.
Χοντρό-«παιχνίδι»-με-τα-μο-
νοπώλια-του-φαρμάκου-σε). 
Τώρα ξέρουμε με σιγουριά 
ποιος ήταν ο βασικός λόγος 
της βιασύνης του Τσιόδρα ν' 
«αδειάσει» τον Κικίλια: το ΕΚ-
ΠΑ έκανε «παιχνίδι» με το βα-
σικό ανταγωνιστή της Abbott, 
τη γερμανική ROCHE.

ΥΓ3. Τον Απρίλη, τα μεγαλύ-
τερα πανεπιστήμια της χώρας 
και σχεδόν όλα τα ερευνητικά 
ινστιτούτα υπέγραψαν συμφω-
νητικό σύμπραξης για το έργο 
με τον «θορυβώδη» τίτλο: «Εμ-
βληματική Δράση για την αντι-
μετώπιση του ιού SARS-CoV-2. 
Επιδημιολογική μελέτη στην 
Ελλάδα μέσω εκτεταμένων 
εξετάσεων ανίχνευσης ιού και 
αντισωμάτων, αλληλούχισης 
ιικών γονιδιωμάτων και γενε-
τικής ανάλυσης ασθενών». Στα 
διάφορα υποέργα που αναφέ-
ρονται είναι μέσα οι πάντες 
(Τσιόδρας και σία). Αλήθεια, 
γιατί δεν ενέταξαν και τη με-
λέτη αντισωμάτων στο ΕΚΠΑ 
σ' αυτή την… εμβληματική 
δράση; Η απάντηση είναι προ-
φανής: την είχαν ήδη «κλείσει» 
με τη ROCHE.

Το ΕΚΠΑ σαν γιουσουφάκι της 
γερμανικής ROCHE


