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Νομίζω πως συνολικά ο χώ-
ρος μας ποτέ δεν υιοθέτησε 
τα μοντέλα προσωποπαγών 
κομμάτων… Οταν οι ηγεσίες 
των πολιτικών κομμάτων δεν 
πατάνε γερά στα πόδια τους, 
τότε πολύ εύκολα καθίστανται 
και όμηροι των ισχυρών οικο-
νομικών κέντρων.

Πάνος Σκουρλέτης
Είναι νωρίς για δάκρυα 

Στέλλα, έλεγε ένα παλιό τρα-
γουδάκι. Για τον Σκουρλέτη 
ισχύει το αντίθετο: αργά.

Η Αγία Σοφία δεν ανήκει 
στην ατζέντα των ελληνοτουρ-
κικών εκκρεμοτήτων. Είναι ένα 
σπουδαίο, παγκόσμιο μνημείο 
το οποίο βρίσκεται στην επι-
κράτεια του τουρκικού κρά-
τους.

Αλέξης Παπαχελάς
H πλήρης αποδόμηση της 

επίσημης ελληνικής θέσης 
μέσα σε δυο σειρές.

Η συγκέντρωση στην Οκλα-
χόμα είναι απίστευτη. Το πλή-
θος είναι απίστευτο. Δεν έχουν 
ξαναδεί κάτι σαν αυτό. Και τώ-
ρα πάμε εκεί. Θα βγάλουμε 
έναν ελπιδοφόρα καλό λόγο. 
Θα δούμε πολύ σπουδαίο 
κόσμο, πολλούς σπουδαίους 
φίλους. Τέλεια, ε;

Ντόναλντ Τραμπ
Δεν ξέρεις τι να πρωτοθαυ-

μάσεις. Την πολιτική διορατι-
κότητα (η συγκέντρωση ήταν 
φιάσκο) ή τα… πλούσια αγγλι-
κά του Τραμπ.

Κατοχυρώνεις κάτι αν πατή-
σεις τα ποδάρια σου σε έδα-
φος. Οποιος όμως πατήσει 
σε έδαφός μας πρώτα θα τον 
κάψουμε και μετά θα πάμε να 
δούμε ποιος είναι.

Στρατηγός Φλώρος
Ο Καμμένος άφησε άξιους 

διαδόχους. Από μας δυο παρα-
τηρήσεις: πρώτον, προσέξτε 
μην κάψετε κανένα τουρίστα 
και δεύτερο, προσοχή στα 
καλσόν.

Οχι, βέβαια, δεν έχω καμία 
επαφή (σ.σ. με τη Φώφη). Δεν 
νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο 
είναι στον ορίζοντά μου ή στα 
αντικείμενά μου.

Ευάγγελος Βενιζέλος
Αυτός ακόμα να χωνέψει 

ότι η Φώφη τον πέταξε (και) 
εκτός Βουλής.

Σήμερα η Επιτροπή συνιστά 
στα κράτη μέλη του Σένγκεν 
και στα συνδεδεμένα κράτη 
Σένγκεν να άρουν τους ελέγ-
χους στα εσωτερικά σύνορα 
έως τις 15 Ιουνίου 2020 και να 
παρατείνουν τον προσωρινό 
περιορισμό των μη αναγκαίων 
ταξιδιών προς την ΕΕ έως τις 
30 Ιουνίου 2020, ενώ καθορί-
ζει μια προσέγγιση για τη στα-
διακή άρση του περιορισμού 
έπειτα από την ημερομηνία 
αυτή.

Απόφαση Κομισιόν
Οπως βλέπετε, για τον του-

ρισμό δεν «καίγεται» μόνο η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Καί-
γεται» ολόκληρη η ΕΕ.

«Δεν σας κρύβω ότι αν 
υπήρχε δυνατότητα να φύ-

γω από την ευρωομάδα αλλά 
να παραμείνω στις τάξεις του 
ΣΥΡΙΖΑ, θα το εξέταζα σο-
βαρά. Αλλά ποτέ δεν τέθηκε 
θέμα απομάκρυνσής μου από 
τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο συμ-
φωνώ πολιτικά και ιδεολογικά», 
δήλωσε ο ευρωβουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, 
νομίζοντας ότι απευθύνεται σε 
ηλίθιους. Να του πούμε εμείς 
τον τρόπο: παραιτείται από 
ευρωβουλευτής «για προσω-
πικούς λόγους» και παραμένει 
στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τόσο 
απλό είναι. Σ' αυτή την περί-
πτωση, βέβαια, θα έχανε τον 
πακτωλό. Στο «πόθεν έσχες» 
του δήλωσε για το 2017 καθα-
ρό εισόδημα 106.644,74 ευρώ  
(σχεδόν εννιά χιλιάρικα το μή-
να), οι δε καταθέσεις του φτά-
νουν τα τετρακόσια χιλιάρικα. 
Και θα χάσει και την προοπτική 
να γίνει Παπαδημούλης στη 
θέση του Παπαδημούλη (ήτοι 
αντιπρόεδρος του ευρωκοινο-
βουλίου). Το ότι ξορκίζει αυτή 

την προοπτική («δεν έχω προ-
σωπικά μαζί του, ούτε έχω την 
παραμικρή φιλοδοξία να ηγη-
θώ της ευρωομάδας και να του 
πάρω τη θέση») αποκαλύπτει 
τις πραγματικές προθέσεις 
του. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το 
πήδημα: μια απλή παραίτηση 
και παραχώρηση της έδρας 
στον πρώτο επιλαχόντα.

Μπουλντόζες στο Ελλη-
νικό δεν μπήκαν ούτε την 
περασμένη εβδομάδα 

(μολονότι το είχε ανακοινώσει 
για πολλοστή φορά ο Μπου-
μπούκος), όμως ο τηλεπλα-
σιέ υπουργός δεν κώλωσε. 
Αναζήτησε άλλες ευκαιρίες 
αυτοπροβολής ως… μέγας 
ιεροφάντης της ανάπτυξης. 
Πρώτα πήγε στην Αργολίδα, 
όπου (παρέα με τον Θεοχάρη) 
άρπαξε φτυάρι και… θεμελίω-
σε ένα πολυτελές τουριστικό 
συγκρότημα, στέλνοντάς μας 
οχτώ σχετικές φωτογραφίες. 
Μετά κατηφόρισε προς τη 
Μεσσηνία, όπου φόρεσε ερ-

γοταξιακό κράνος και γιλέκο 
προκειμένου να ενημερωθεί 
από τον Κωνσταντακόπουλο 
για την πορεία υλοποίησης των 
νέων επενδύσεών του. Φυσικά, 
εξέφρασε «μεγάλη περηφάνια 
ως Ελληνας και ως υπουργός 
που επισκέφτηκα αυτόν τον 
τόπο, που σε λίγους μήνες θα 
είναι  έτοιμος και θα δώσει ζωή 
και χαρά σε όλη την Ελλάδα»! 
(Οι φωτογραφίες από τη δεύ-
τερη φιέστα ήταν… μόνο τέσ-
σερις).

Μπορεί η χριστιανική διδα-
σκαλία να λέει πως οι φι-

λανθρωπίες πρέπει να γίνονται 
κρυφά («Οταν ουν ποιείς ελεη-

μοσύνην, μη σαλπίσεις έμπρο-
σθέν σου, ώσπερ οι υποκριταί 
ποιούσιν εν ταις συναγωγαίς 
και εν ταις ρύμαις, όπως δο-
ξασθώσιν υπό των ανθρώπων» 
(Ματθαίος 6, 2-4), όμως οι 
έλληνες καπιταλιστές δεν αρ-
κούνται μόνο στις τεράστιες 
φοροαπαλλαγές (και όχι μό-
νο). Θέλουν και τη δόξα. Την 
οποία αναλαμβάνει να τους 
εξασφαλίσει η κυβέρνηση. 
Ετσι, ο Κικίλιας ευχαρίστησε 
δημόσια την οικογένεια Κυρι-
ακόπουλου «για τη σημαντική 
συμβολή της στην ενίσχυση 
του Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας», επειδή δώρισε κάποιους 
υπερηχοτομογράφους.

27/6/1869: Γέννηση Εμα Γκόλντμαν 27/6/1905: 
Ανταρσία στο θωρηκτό «Ποτέμκιν» 
27/6/1999: Θάνατος πραξικοπηματία Γεώργιου 
Παπαδόπουλου 28/6/1956: 53 νεκροί και τρι-
ακόσιοι τραυματίες σε εξέγερση εργαζομένων 
Πόζεν (Πολωνία) 28/6/1957: Θεομηνία 
στον Αη Στράτη πλημμυρίζει το στρα-
τόπεδο κρατουμένων, κινδύνεψαν πολ-
λοί 28/6/1988: Εκτέλεση αμερικανού πλοίαρχου 
στρατιωτικού ακόλουθου της πρεσβείας των ΗΠΑ 
Γουίλιαμ Νορντίν (17Ν) 28/6/1998: Πυροβολι-
σμός στα γραφεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων 
(Κόκκινη Γραμμή) 29/6/1987: Απόπειρα κατά 
προέδρου ΓΣΕΕ Γιώργου Ραυτόπουλου (1η Μάη) 
29/6/2002: Τραυματισμός και σύλληψη Σάββα Ξη-

ρού 29/6/2011: Εκτεταμένες συμπλοκές αστυνο-
μικών και διαδηλωτών, οδομαχίες, πρωτοφανής 
χρήση χημικών (Αθήνα) 30/6: Ρουάντα, Μπουρού-
ντι: Ημέρα ανεξαρτησίας (1962), Γουατεμάλα: 
Ημέρα επανάστασης (1871) 30/6/1992: 17ετής 
κάθειρξη στον Κυριάκο Μαζοκόπο 30/6/1998: 
Βόμβα στο κτίριο του ΑΣΕΠ (Επαναστατικοί 
Πυρήνες) 1/7: Ημέρα συνεταιρισμών, Κανα-
δάς: Εθνική εορτή, Γκάνα: Ημέρα δημοκρατίας 
(1960), Σουρινάμ: Ημέρα ελευθερίας-εργασίας, 
Τουρκία: Ημέρα ναυτικού 1/7/1876: Θάνατος 
Μιχαήλ Μπακούνιν 1/7/1944: Σύνοδος Breton-
Woods, σύσταση ΔΝΤ και Διεθνούς Τραπέζης. Το 
δολάριο αντικαθιστά τον χρυσό ως μέσο διε-

θνών συναλλαγών 1/7/1946: Τίθενται σε 
λειτουργία τα πρώτα έντεκα στρατοδι-

κεία του εμφύλιου 1/7/1959: Μέτρο και κι-
λό αντικαθιστούν πήχη και οκά 1/7/1985: Βόμβα 
στο ξενοδοχείο «Απόλλων Παλλάς» (Καβούρι), 
εντοπισμός πολλών κιλών εκρηκτικών έξω από 
αμερικανική βάση Νέας Μάκρης (ΕΛΑ) 1/7/1991: 
Διάλυση Συμφώνου Βαρσοβίας 2/7: Ημέρα συνε-
ταιρισμών, ημέρα ΑΤΙΑ 2/7/1982: Τριπλή επί-
θεση ΕΛΑ σε ισραηλινούς στόχους και τρεις 
βόμβες σε ισάριθμες τράπεζες 2/7/1989: Πρώτη 
στη νεοελληνική ιστορία κυβέρνηση συντηρη-
τικών και αριστερών 2/7/2008: Θάνατος σκύλου 

Κανέλλου 3/7: Αλγερία: Ημέρα ανεξαρ-
τησίας (1962) 3/7/1971: Βόμβες καταστρέ-
φουν αυτοκίνητο αμερικανικής βάσης (Ηράκλειο 
Κρήτης) 3/7/2002: Εντοπισμός γιάφκας οδού 
Πάτμου (17Ν).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Aν υπήρχε Νόμπελ γκαφαδόρου 
αστού πολιτικού, ο Νίκος Παππάς θα το 
έπαιρνε χωρίς αντίπαλο u Δεν υπήρχε 
«δουλειά» που πήγε να στήσει και δεν 
άφησε κάτι ίχνη «νααα» (με το συμπά-
θειο) u Από Βενεζουέλα μέχρι Κύπρο, 
από καναλάρχες μέχρι σιωνιστές πρά-
κτορες u Υπουργός και τον έγραφε 
ένας πράκτορας-καπιταλιστής! u'Η η 
σχέση τους είχε προχωρήσει τόσο πο-
λύ ώστε να υπάρχει τυφλή εμπιστοσύνη 

u'Η ο υπουργός είναι ο γκράντε μαλά-
κας u Καλά, δεν έχει δει αμερικάνικο 
έργο, πώς τους ψάχνουν για να μην 
είναι καλωδιωμένοι; u Συνδυασμός 
αλαζονείας της εξουσίας και παιδικής 
χαράς u Να δούμε πώς θα καθαρίσει 
τώρα u Πολιτικά, όχι ποινικά u Τον 
τετραγώνισε και πάλι τον κύκλο η προ-
εδράρα u «Για να μειωθούν τα κρού-
σματα πρέπει να μειωθούν τα τεστ»! 
u Ακόμα κι εμείς, που έχουμε πάθει 

ανοσία, μετά από τόσα χρόνια στο 
κουρμπέτι, δεν αντέξαμε u Γυρίσαμε 
κανάλι u Ο Τραμπ δεν είναι «ένας ακό-
μα αστός πολιτικός» u Είναι η επιτομή 
της χυδαιότητας u Οσο στριμώχνεται, 
δε, τόσο πιο χυδαίος γίνεται u Ακόμα 
και οι υπεύθυνοι της καμπάνιας του 
δεν προλαβαίνουν να τον μαζέψουν 

u Πάει στην τουαλέτα και τουϊτάρει 
u Ανεβαίνει στο βήμα, παρατάει αυτά 
που του έχουν γράψει και λέει τα δικά 
του u Εφριξε η Μιράντα Ξαφά με τις 
απαντήσεις σ' ένα θέμα που μπήκε στις 
Πανελλαδικές, στο μάθημα της Κοινω-
νιολογίας u «42 αναφορές στον Μαρξ, 
2 στον Ανταμ Σμιθ» u Ακουσον, άκου-
σον u Και βέβαια, έδωσε δίκιο στον 
Αδωνη Γεωργιάδη u «Ξεκάθαρη προ-
σπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τα παιδιά 
Αριστερά!» u Εχει καημούς ο κόσμος 
των «αγρίως νεοφιλελεύθερων» u Ο 
Μπογδάνος (μετά συγχωρήσεως) ζητά 

από τον Μητσοτάκη να θεσμοθετήσει 
το γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών 

u Για να ταπώσει «μια και καλή τους 
τζάμπα μάγκες του φωνακλάδικου δή-
θεν δικαιωματισμού της Αριστεράς» u 

Αυτός κάτι έχει ακούσει και πάει να βγει 
μπροστά u Κάτι το outing του πρωθυ-
πουργικού συμβούλου Πατέλη, κάτι οι 
δηλώσεις Τασούλα, κάτι η διαδικτυακή 
συμμετοχή του Κούλη σε συνέδριο για 
τα εργασιακά δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, 
την ανθίστηκε τη δουλειά ο ακροδεξιός 

u Ο Κούλης πάει να ρουμπώσει τους 
συριζαίους στο συγκεκριμένο τομέα u 

Ας βγω μπροστά, να φανεί ότι ήμουν 
απ' αυτούς που πίεζαν u Ο δεσπότης 
Καισαριανής αποφάσισε ότι το χαρά-
τσι για τη νεκρώσιμη ακολουθία πρέπει 
να αυξηθεί από τα 70 στα 150 ευρώ! u 

Μια ακόμα προσφορά της Εκκλησίας 
στο αναξιοπαθές ποίμνιό της u Μια 
και είναι της επικαιρότητας, ας δούμε 

τι σημαίνει παπαγαλάκι u Ο Κανέλλης 
(των «Νέων» και της ΕΡΤ) γράφει για 
το… «αντισημιτικό τέρας» που δημιούρ-
γησε ο «ελληνικός προοδευτισμός» u 

Γράφει ότι «η φιλοπαλαιστινιακή-φιλο-
αραβική μονομέρεια κάλυψε πολλές 
φορές την ψύχραιμη προσέγγιση των 
πραγμάτων» u Πρόκειται, φυσικά, για 
μυθεύματα u Οι αριστεροί και προο-
δευτικοί Ελληνες δεν επέδειξαν ποτέ 
ίχνος αντισημιτισμού u Το αντίθετο u 

Η εναντίωση στη δράση του κράτους-
δολοφόνου βαφτίζεται αντισημιτισμός! 
u Ποιος το υπαγορεύει αυτό; u Εύκολη 
η απάντηση u Με τι αντίτιμο; u Αυτό 
μπορούμε μόνο να το εικάσουμε u Ο 
διάσημος επιδημιολόγος Αντονι Φάου-
τσι είπε πως έχει να δει εβδομάδες τον 
Τραμπ u Λογικό u Αφού είναι άσχετος 
και θέλει περισσότερα τεστ u Δηλαδή 
δεν ξέρει ο πρόεδρος και ξέρει ο Φά-
ουτσι; u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Η πανδημία, όμως, πρόσφερε χρήσιμα συμπεράσματα και 
στην ίδια την πολιτική. Με πρώτο ανάμεσά τους, την ανάγκη οι 

κυβερνητικές αποφάσεις να στηρίζονται στη γνώση. Να «ακούν» 
την επιστήμη. Και, όταν χρειάζεται, να υπηρετούν και δύσκολες 

επιλογές. Εστω κι αν αυτές στην αρχή μπορεί να φαίνονται 
αντιδημοφιλείς ή ακόμα και ανεφάρμοστες.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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«Μαφιόζικες πρακτικές»
Σε τι αναφέρεται ο Τσίπρας όταν καταγγέλλει μαφιόζικες πρα-

κτικές; Στο γεγονός ότι το alter ego του, ο Νίκος Παππάς, συνα-
ντιόταν επί κυπριακού εδάφους και συνομιλούσε με έναν αμφι-
λεγόμενο (λέμε τώρα) επιχειρηματία για ζητήματα που έχουν να 
κάνουν με «δουλειές» ή στο γεγονός ότι αυτός ο επιχειρηματίας 
ηχογραφούσε παράνομα τη συνομιλία τους και τρία χρόνια μετά 
την καταθέτει σε μια Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής ώστε 
να δοθεί στη δημοσιότητα; Προφανώς αναφέρεται στο δεύτερο.

Μίλησε και για πρακτόρικες πρακτικές ο Τσίπρας, δείχνοντας 
απροσεξία. Πρώτον, ο ίδιος ως πρωθυπουργός προΐστατο της κα-
τεξοχήν πρακτόρικης υπηρεσίας, της ΕΥΠ/ΚΥΠ. Δεύτερον, ο Μι-
ωνής είναι (και) πράκτορας του Ισραήλ (γι' αυτό και είχε την άνεση 
να συναντιέται με τους διοικητές της ελληνικής ΚΥΠ). Τρίτον, ο 
Τσίπρας είναι αυτός που ανέσυρε από τη ναφθαλίνη έναν πρώην 
αρχιπράκτορα, τον τέως διοικητή της ΕΥΠ/ΚΥΠ Παπαγγελόπου-
λο, και τον κατέστησε πολιτικό πρόσωπο, αφήνοντάς τον ακλόνη-
το στο υπουργείο Δικαιοσύνης για όλο το διάστημα που διετέλεσε 
πρωθυπουργός. Θα είχε ενδιαφέρον να μας πει κάποια στιγμή, 
ποιος ή ποιοι του σύστησαν τον καραδεξιό Παπαγγελόπουλο και 
πώς αυτός κέρδισε την εμπιστοσύνη του. Πώς έφτασε στο σημείο 
να κάνει υπουργό του έναν άνθρωπο που διακρίθηκε στο κουκού-
λωμα διάφορων σκανδάλων επί Δεξιάς και να του αναθέσει την… 
καταπολέμηση της διαφθοράς (καθήκον για το οποίο επαίρεται 
δημόσια ο ίδιος ο Παπαγγελόπουλος). Κι ύστερα, είναι και το δεξί 
του χέρι, ο Παππάς που μιλάει για πρακτοριλίκια με τον Μιωνή. 
Για τον διοικητή της ΚΥΠ, τον Ρουμπάτη, και για τη συνεργασία 
με τη Μοσάντ που τους «έχει φλομώσει στην πληροφορία, με τις 
τελευταίες κινήσεις, όλα τα πάντα».

Τελικά ποιο είναι το πρόβλημα; Τα πρακτοριλίκια και οι βρόμι-
κες, μαφιόζικες δουλειές ή ότι αυτά βλέπουν το φως της δημοσιό-
τητας; Μας το εξηγεί ένας αγαπημένος του Τσίπρα αρθρογράφος, 
αυτός που έχει πλασάρει το δόγμα του «άχαστου Αλέξη» (τώρα το 
έχει κάνει «δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, μόνο Τσίπρας»), ο Γ. Λακόπουλος:

«Αν η πολιτική κυλήσει πάλι στη λάσπη , η  κοινωνία θα γίνει ζού-
γκλα, καθώς σήμερα υπάρχουν απίστευτα μέσα παρακολούθησης 
και υποκλοπής λόγων, σχέσεων, και  επαφών των ανθρώπων. (…) 
Αν από κάποιο κόμμα υπάρχει βούληση να οδηγήσει την πολιτική 
αντιπαράθεση στον βούρκο, είναι πανεύκολο να το οργανώσει. Αλ-
λά εξ ίσου πανεύκολο είναι να του το ανταποδώσουν με τον ίδιο 
τρόπο οι αντίπαλοί του».

Ο ίδιος αρθρογράφος αποδίδει χίλια δίκια στον Παππά, αλλά 
του υποδεικνύει το αυτονόητο: «Η πολιτική είναι αμείλικτη: όταν 
πιαστείς κορόιδο πρέπει να φεύγεις». Ας το αφήσουμε, όμως, 
αυτό και ας επικεντρωθούμε στην ουσία, ενθυμούμενοι το δόγμα 
ενός παλιού προπονητή της ντόπας: «Ντοπαρισμένοι είναι μόνο 
όσοι πιάνονται»!

Αυτό που εισηγούνται παραπονούμενοι, ο Τσίπρας εμμέσως 
και ο Λακόπουλος ευθέως, είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ομερ-
τά ανάμεσα στις αστικές πολιτικές δυνάμεις. Η μεταξύ τους 
αντιπαράθεση να μην ξεπερνά κάποια όρια, πέραν των οποίων 
αρχίζει να κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα. 
Να γίνονται πρακτοριλίκια, να υπάρχουν συμφωνίες κάτω από το 
τραπέζι με παράγοντες της κεφαλαιοκρατίας, να πέφτει «μαύρο» 
χρήμα, να γίνονται βρομοδουλειές, αλλά να υπάρχει ένα πέπλο 
προστασίας των ηγετικών στελεχών των αστικών κομμάτων. Ενας 
άλλος αρθρογράφος, το «πρώτο πιστόλι» του Μαρινάκη τώρα, 
ο Γ. Παπαχρήστος των «Νέων», έγραφε παλαιότερα ψέγοντας 
τον Τσίπρα που στοχοποιούσε τη σύζυγο του Μητσοτάκη, «όχι τα 
γυναικόπαιδα».

Η Ιστορία έχει δείξει, βέβαια, ότι μπροστά στην αδυσώπητη μά-
χη για την εξουσία, σπάει ακόμα και η ομερτά μεταξύ των αστών 
πολιτικών. Βγαίνουν στη φόρα πρακτοριλίκια και μαφιοζιλίκια, 
χτυπιούνται και τα «γυναικόπαιδα». Οταν επί της πρακτικής πολι-
τικής δεν υπάρχει πεδίο αντιπαράθεσης, όταν έχει εξαφανιστεί 
ακόμα και η παλιά διάκριση σοσιαλδημοκρατίας-συντηρητισμού, 
θέλοντας και μη θα καταφύγουν στη σκανδαλολογία και θα βγά-
λουν στη φόρα τις πομπές τους. Πέφτουν, βέβαια στη μέση πολλοί 
και διάφοροι, ψύχραιμοι πολιτικοί, καπιταλιστές, εκδότες, θεσμι-
κοί παράγοντες, οι οποίοι συστήνουν ψυχραιμία και καταλλαγή, 
μέχρι όμως να καταφέρουν να φέρουν (ή να επιβάλουν) την ειρή-
νη, πολλά έχουν βγει στη φόρα. Το παιχνίδι δε «μαζεύεται» πάντα, 
γιατί κάποιες φορές είναι πολυπαραγοντικό.

Η ΝΔ που κουνάει σαν σημαία τις «κασέτες» του Μιωνή (τον 
οποίο κατέστησε αξιόπιστο παράγοντα) θα θυμάται ασφαλώς 
τα δικά της. Οχι τα πρόσφατα, με την άσκηση δίωξης από τους 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κατά δέκα πρώην πρωθυπουργών και υπουργών 
για το σκάνδαλο Novartis, που κατέληξε σε φιάσκο και γύρισε 
ως μπούμερανγκ κατά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τα παλιότερα. Οταν ο 
Αριστείδης Αλαφούζος, ο πατριάρχης της γνωστής εφοπλιστικής 
και εκδοτικής φαμίλιας, δήλωνε πως ο Μητσοτάκης πατέρας του 
ζητούσε συνεχώς λεφτά, τα οποία δεν πήγαιναν στη ΝΔ (ο λόγος 
για 1.600.000 δολάρια). Και το ΠΑΣΟΚ θα θυμάται το ένα εκα-
τομμύριο μάρκα που ο Τσουκάτος πήρε από τη Siemens. Για όλους 
τους, λοιπόν, ισχύει η λαϊκή παροιμία: «Πέτα μου τη σκούφια σου».

«Τα παιδιά, τα παιδιά, τα 
φιλαράκια τα καλά…», 

όπως τραγουδούσε κάποτε 
ο Κοινούσης. Ο Νίκος και ο 
Σάμπυ. Ο Σάμπυ και ο Νίκος. 
Που έχουν τόση οικειότητα, 
ώστε να μιλούν αποκαλώντας 
ο ένας τον άλλο «μαλάκα», 
όπως δυο φιλαράκια. Και κα-
νονίζουν δουλειές. Για την 
ακρίβεια, ο Νίκος ανέλαβε να 
ρυθμίσει κάτι δικαστικές εκ-
κρεμότητες του Σάμπυ, επειδή 
αυτό το είχε ζητήσει ο Μπίμπι 
από τον Αλέξη κι αυτοί οι δύο 
(ο ακροδεξιός δολοφόνος 
Νετανιάχου και ο… αριστερός 
Τσίπρας) κάνουν χάρες ο ένας 
στον άλλο κι αυτή η εμπιστο-
σύνη μεταξύ τους πρέπει πάση 
θυσία να διατηρηθεί, έστω κι 
αν χρειαστεί ο Νίκος, ο μάγκας 
ο Καισαριανιώτης να φωνάξει 
την τύπισσα (αυτή είναι η Του-
λουπάκη) στο γραφείο του και 
να της πει «κορίτσι μου, ξέρεις 
τι κάνεις;» (που δεν καθαρίζεις 
τον Σάμπυ).

Στην ταινία του Γαβρά σε 
«σενάριο» Μπαρουφάκη ο 
Παππάς σκιαγραφείται σαν 
ένας νευρικός και ευέξαπτος 
τύπος που πετάει συνέχεια 
μπινελίκια. Η καρικατουρί-
στικη περιγραφή της ταινίας 
δεν απέχει καθόλου από την 
εικόνα που αναδύεται από 
την «κασέτα» Μιωνή, η απο-
μαγνητοφώνηση της οποίας 
κυκλοφόρησε εν ριπή οφθαλ-
μού, αμέσως μόλις κατατέθηκε 
στην Προανακριτική της Βου-
λής. Γνωρίζετε ότι δεν είμαστε 
σεμνότυφοι. Δε σχολιάζουμε 
τις εκφράσεις του Παππά, 
που ο καθένας θα μπορούσε 
να χρησιμοποιήσει σε ιδιωτι-
κές συνομιλίες. Για το ύφος 
μιλάμε. Για την ψευτομαγκιά 
του επιβήτορα της εξουσίας, 
τον αηδιαστικό κυνισμό, την 
εξουσιαστική αλαζονεία, τον 
επιδεικτικό καισαρισμό του 
ανθρώπου που θεωρεί ότι μπο-
ρεί να κάνει τα πάντα γιατί δεν 
έχει ηθικούς φραγμούς, αλλά 
μόνο το ένστικτο του killer. 
Οπως ακριβώς το βλέπουμε 
σε κάτι χολιγουντιανές ταινίες 
και σειρές, οι οποίες μπορεί να 
είναι υπερβολικές, δεν είναι 
όμως ψεύτικες.

Σας συστήνουμε να διαβά-
σετε από την αρχή μέχρι το 
τέλος την απομαγνητοφώνηση 
της συνομιλίας (κυκλοφορεί 
ευρύτατα στο Ιντερνετ). Εκτός 
των άλλων, θα διαπιστώσετε 
πόσο γελοίες είναι οι δικαιολο-
γίες του Παππά, ότι τάχα όταν 
έλεγε ότι κάποιοι βγάζουν πολ-
λά λεφτά, εννοούσε τον Μιωνή 
και όχι τον Παπαγγελόπουλο. 
Είναι φανερό ότι αναφερόταν 
στον Παπαγγελόπουλο. Κι εν 
πάση περιπτώσει, ακόμα και 
αν το παραβλέψουμε αυτό, ας 
μας πει ποια ήταν η προσωπική 
ατζέντα του Παπαγγελόπου-
λου και τι περιεχόμενο είχε 
το outsourcing (οι εργολαβίες 
δηλαδή) που έκανε ο Παπαγ-
γελόπουλος.

Να κάνουμε λιανά το περιε-

χόμενο της συζήτησης; Ο Μι-
ωνής ισχυρίζεται ότι του έχουν 
στήσει διώξεις επειδή υπάρχει 
ένας αντισημιτικός πυρήνας, 
από Παπαγγελόπουλο και Φι-
λιππάκη μέχρι δικαστικούς. Ο 
Παππάς υπαινίσσεται ότι δεν 
είναι αντισημίτες, αλλά στή-
νουν δουλειές για να βγάλουν 
λεφτά. Μολονότι το «μαγαζί» 
(το Μαξίμου δηλαδή) δεν το 
πειράζει να βγάζουν λεφτά ο 
Παπαγγελόπουλος και οι ερ-
γολάβοι του, εν προκειμένω 
έρχονται σε αντίθεση με την 
κυβερνητική πολιτική, διότι 
ο Τσίπρας υποσχέθηκε στον 
Νετανιάχου να καθαρίσει τις 
δικαστικές εκκρεμότητες του 
Μιωνή και θα κρατήσει το λόγο 
του γιατί δε θέλει να χαλάσει 
τις σχέσεις και την καλή συ-
νεργασία με τον Μπίμπι.

Αυτό είναι το βασικό «στό-
ρι» που θα έλεγε κι ο Παπ-
πάς. Γύρω από αυτό το στόρι 
μπλέκονται όλα τα υπόλοι-
πα. Οπως η προσπάθεια του 
Παππά να ρίξει δόλωμα στον 

Μιωνή: βάλε τον κολλητό σου 
τον Παπασταύρου (σύμβουλο 
του Σαμαρά) να πει πράγματα 
για τη Μαρέβα κι εμείς θα τον 
καθαρίσουμε. Ο Μιωνής δεν 
τσιμπάει. Υποστηρίζει ότι ο Πα-
πασταύρου έχει στενή προσω-
πική σχέση με τη σύζυγο του 
Μητσοτάκη και δεν υπάρχει 
περίπτωση να την προδώσει, 
όπως δε θα πρόδιδε ο Παππάς 
τον Τσίπρα.

Εχουμε, λοιπόν, τον Νετανι-
άχου να ζητάει από τον Τσίπρα 
να καθαρίσει έναν πράκτορά 
του, ο οποίος έκανε μπίζνες 
στην Ελλάδα, από δικαστικές 
εκκρεμότητες για μια σειρά 
υποθέσεις. Αυτό είναι το αί-
τημα και όχι να απαλλάξει ο 
Τσίπρας τον Μιωνή από τον 
πόλεμο που του κάνει ο Φιλιπ-
πάκης. Ο πόλεμος του Φιλιπ-
πάκη, όποιον σκοπό κι αν είχε, 
ήταν δευτερογενής. Αν ο Μιω-
νής ήταν καθαρός από διώξεις, 
όχι μόνο δε θα μπορούσε να 
τον εκβιάσει ο όποιος Φιλιπ-
πάκης, αλλά αντίθετα θα του 

τραβούσε μερικές μηνύσεις 
και μερικές αγωγές και θα του 
άλλαζε τα φώτα.

Εχουμε τον Μιωνή να χρη-
σιμοποιεί τον αντισημιτισμό 
ως εργαλείο εκβιασμού. Αν 
δεν με καθαρίσετε, θα βάλω 
το εβραϊκό λόμπι των ΗΠΑ να 
καταγγείλει το ελληνικό κρά-
τος για αντισημιτισμό, λέει 
στα ίσα στον Παππά. Αυτή την 
εργαλειοποίηση την είχαμε δει 
στα πολιτικά ζητήματα: όποιος 
καταγγέλλει τα εγκλήματα των 
σιωνιστών στην Παλαιστίνη εί-
ναι… αντισημίτης. Είναι τόσο 
χρήσιμο το εργαλείο, όμως, 
που χρησιμοποιείται και σε άλ-
λου τύπου βρομιές: καθαρίστε 
με από δικαστικές εκκρεμότη-
τες, αλλιώς θα βάλω τους δι-
κούς μου να σας καταγγείλουν 
ως αντισημίτες.

Ο Μιωνής έχει πλήρη ενη-
μέρωση από τον Γ. Βασιλει-
άδη, που τότε ήταν γενικός 
γραμματέας στο υπουργείο 
Δικαιοσύνης. Του δίνει κανο-
νικό ραπόρτο για το τι κάνει 
και τι δεν κάνει ο Παπαγγελό-
πουλος. Τα φώτα έπεσαν όλα 
πάνω στον Παππά (λόγω της 
ιδιαίτερης σχέσης του με τον 
Τσίπρα και της θέσης που είχε 
στο Μαξίμου) και έτσι ο Βασι-
λειάδης μέχρι στιγμής την έχει 
γλιτώσει.

Ο Μιωνής φαίνεται πως 
έχει συναντήσεις και με τον 
Ρουμπάτη, τότε διοικητή της 
ΕΥΠ/ΚΥΠ. Ισχυρίζεται ότι ο 
Ρουμπάτης του είπε πως ο Πα-
παγγελόπουλος είναι αντισημί-
της. Ο Ρουμπάτης δεν έχει πει 
λέξη μέχρι στιγμής. Δεν μπήκε 
καν στον κόπο να διαψεύσει 
τον Μιωνή στο σημείο που αυ-
τός τον φέρει (τον Ρουμπάτη) 
να χαρακτηρίζει αντισημίτη 
υπουργό της κυβέρνησης που 
τον είχε διορίσει στην ΚΥΠ. 
Εκτός αν θεωρεί ότι δε χρωστά 
καμιά υποχρέωση στον Τσίπρα, 
αλλά σε «άλλους».

Ο Παπαγγελόπουλος πρώτα 
έβγαλε την ουρά του απέξω, 
αδειάζοντας τον Παππά (δείτε 
σχόλια στη σελίδα 6) και μετά 
πήγε να τα μαζέψει, προφα-
νώς επειδή του το απαίτησαν 
αυστηρά οι συριζαίοι.

Πλέον, όλοι βρίσκονται σε 
αναμονή των νέων «κασετών» 
(κάποιοι κάνουν λόγο για πέντε 
έως εννιά!). Είτε υπάρξουν εί-
τε δεν υπάρξουν, αρκεί αυτή 
η μία για να βγάλει ο καθένας 
μας τα συμπεράσματά του για 
τη φύση της αστικής εξουσίας 
και το χαρακτήρα αυτών που 
τη διαχειρίζονται, ανεξαρτή-
τως «χρώματος».

ΥΓ. Ο Μιωνής, όπως κάθε 
αεριτζής-πράκτορας, έχει τον 
κυνισμό να δηλώσει ότι ο Παπ-
πάς δεν είχε καμιά συμμετοχή 
στον εκβιασμό που του ασκή-
θηκε. Επικεντρώνεται στον 
Παπαγγελόπουλο. Τον κατα-
στρέφει πολιτικά, αλλά τον 
απαλλάσσει από μια ποινική 
κατηγορία που έτσι κι αλλιώς 
δε θα μπορούσε να του απο-
δοθεί!

Ζήτησε στήριξη από τους 
σιωνιστές!

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Στριμωγμένος από ζητήματα εσω-
τερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, ο Νίκος Παππάς πήγε στην 
πρεσβεία της σιωνιστικής οντότητας στην Αθήνα για να ζητή-
σει πολιτική στήριξη!

Δείτε τον στη φωτογραφία πώς ποζάρει δίπλα στον ισραη-
λινό πρέσβη. Η απόλυτη ξεφτίλα, για να εισπράξει ένα tweet 
της πρεσβείας που λέει ότι ο πρέσβης συναντήθηκε με τον 
Παππά,  «συζήτησαν για τις πρόσφατες εξελίξεις στις σχέσεις 
των δύο χωρών & τον ενημέρωσε για την επιτυχή επίσκεψη 
του κ.Μητσοτάκη στο Ισραήλ»!

Δεν είναι, βέβαια, τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ ο 
Παππάς. Ο Κατρούγκαλος είναι. Ούτε συνηθίζεται να παίρνει 
η αντιπολίτευση ενημέρωση από την πρεσβεία άλλης χώρας. 
Από την κυβέρνηση παίρνει. Ο Τσίπρας από τον Μητσοτάκη, 
ο Κατρούγκαλος από τον Δένδια, οι σύμβουλοί τους από τους 
συμβούλους της κυβέρνησης.

Ο Παππάς πήγε για να «πάρει» την τελευταία παράγραφο: 
«Ο κ. Παππάς είναι η απόδειξη της δικομματικής υποστήρι-
ξης των σχέσεων Ισραήλ-Ελλάδας». Η είδηση διοχετεύθηκε 
(από τον Παππά, προφανώς), σε δημοσιογράφους που καλύ-
πτουν το ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ ως «ενόχληση της ισραηλινής 
πρεσβείας για τις αποκαλύψεις Μιωνή». Εμείς δε βλέπουμε 
καμιά ενόχληση. Βλέπουμε μόνο έναν αξιοθρήνητο αστό πο-
λιτικό να σπεύδει στην πρεσβεία του Ισραήλ και να ζητά στή-
ριξη και τον σιωνιστή πρέσβη να δηλώνει πόσο καλός φίλος 
του Ισραήλ είναι αυτός ο αξιοθρήνητος αστός πολιτικός. Και 
βέβαια, δε βλέπουμε καμιά αποδοκιμασία του Σάμπυ Μιωνή, 
του καπιταλιστή με τη διπλή υπηκοότητα, ο οποίος χρημάτισε 
και εκπρόσωπος Τύπου του σιωνιστικού στρατού, όταν αυτός 
επιτέθηκε στο Στόλο της Ελευθερίας, που έπλεε προς τη Γά-
ζα, δολοφονώντας δέκα ανθρώπους πάνω στο Mavi Marmara, 
συλλαμβάνοντας με τη βία όσους και όσες επέβαιναν στα 
πλοία (ανάμεσά τους δύο με ελληνική σημαία) και κατάσχο-
ντας παράνομα τα πλοία σε διεθνή νερά.

«Μην ταράζεσαι, ρε μαλάκα»…
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Οσοι θεωρείτε ότι ο κοροναϊός 
είναι ένα… παραμύθι που το επι-

νόησαν κάποιοι αντιδραστικοί εγκέ-
φαλοι για να βάλουν τον κόσμο σε 
καραντίνα, θα πρέπει να ξαφνιαστή-
κατε από το γεγονός ότι ο Τραμπ (που 
θα ήταν από τους πρώτους που θα 
έκαναν κάτι τέτοιο) όχι μόνο εμφα-
νίζεται ενάντιος στην επιβολή νέων 
περιοριστικών μέτρων σε περίπτωση 
αναζωπύρωσης της πανδημίας, αλλά 
καταφέρεται ακόμα και κατά των 
τεστ προκειμένου να μη φαίνονται 
οι συνέπειες αυτής της νέας ίωσης! 

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Στην 
πρώτη ανοιχτή προεκλογική συγκέ-
ντρωση που έκανε το Σάββατο στην 
Τούσλα της Οκλαχόμα (μια πόλη με 
ρατσιστικό παρελθόν, καθώς πριν 
έναν αιώνα είχε διεξαχθεί άγριο πο-
γκρόμ κατά των Aφροαμερικανών), 
αφού επανέλαβε τα περί «κινέζικου 
ιού» τον οποίο ονόμασε «κουνγκ-
φλου» («φλου» σημαίνει γρίπη στα 
αγγλικά), ο Τραμπ δήλωσε απροκά-
λυπτα: «Οταν κάνεις τεστ σε τέτοια 
έκταση, θα βρεις περισσότερους 
ανθρώπους, θα βρεις περισσότερα 
κρούσματα. Γι’ αυτό, είπα στους αν-
θρώπους μου: επιβραδύνετε τα τεστ, 
παρακαλώ! Κάνουν τεστ και ξανακά-
νουν τεστ κι ο κόσμος δεν ξέρει τι του 
γίνεται»! Και συμπλήρωσε με περισ-
σή ειρωνεία: «Εχουμε άλλον ένα εδώ 
πέρα. Ενα νέο άντρα 10 χρονών που 
ρουθουνίζει. Θα γίνει καλά σε δεκαπέ-
ντε λεπτά. Κι αυτό είναι μία περίπτωση. 
Είναι μία περίπτωση»!

Η συγκέντρωση αποδείχτηκε φιά-

σκο, καθώς πολλές θέσεις του κλει-
στού σταδίου όπου μιλούσε ο Τραμπ 
τις είχαν καλύψει πολλοί έφηβοι 
χρήστες του Tiktok (μίας εφαρμογής 
ανεβάσματος σύντομων κωμικών 
βίντεο από κινητά) που… τρόλαραν 
τον «πλανητάρχη» κλείνοντας εκα-
τοντάδες χιλιάδες εισιτήρια, χωρίς 
φυσικά να εμφανιστούν. Ετσι, προς 
έκπληξη του Τραμπ, που λίγες μέρες 
πριν καμάρωνε στο Twitter για το… 
ένα εκατομμύριο Αμερικανούς που 

θέλησαν να τον ακούσουν, πολλές 
θέσεις έμειναν κενές κι ο «πλανητάρ-
χης» μιλούσε σε μισοάδειο στάδιο!

Για να γλιτώσει μηνύσεις εναντίον 
του, αφού ούτε οι αποστάσεις τηρού-
νταν, ούτε φορούσε κανείς μάσκα, ο 
Τραμπ είχε φροντίσει να ζητήσει από 
τους παρευρισκόμενους που έκλει-
ναν διαδικτυακά τα εισιτήριά τους, 
να υπογράψουν ότι δε φέρει καμία 
ευθύνη αν μολυνθούν από κοροναϊό!

Ολα αυτά συνέβαιναν την ίδια 

στιγμή που τα κρούσματα στις ΗΠΑ 
είχαν  ξεπεράσει τα 2.2 εκατομμύρια 
και οι νεκροί τους 120 χιλιάδες, μέσα 
σε τρεις μόλις μήνες και παρά τα πε-
ριοριστικά μέτρα που πάρθηκαν! Για 
πρώτη φορά, την περασμένη βδομά-
δα, τα θύματα του νέου κοροναϊού 
ξεπέρασαν τις απώλειες των στρατιω-
τών των ΗΠΑ στον πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο!

Ομως το αυτί του Τραμπ δεν ιδρώ-
νει. Τις προκλητικές δηλώσεις του 
προσπάθησε να μαζέψει ο σύμβου-
λός του Πίτερ Ναβάρο, λέγοντας 
ότι ο Τραμπ… χαριτολογούσε! Ωραίο 
αστείο, τη στιγμή που στην Οκλαχό-
μα σημειωνόταν νέο ρεκόρ κρου-
σμάτων (478 μόνο την Κυριακή 21 
Ιούνη)! 

Ο Ναβάρο στήριξε, όμως, τις κα-
τηγορίες του Τραμπ κατά της Κίνας, 
υποστηρίζοντας μάλιστα ότι από το 
2006 είχε προβλέψει (στη σελίδα 150 
του βιβλίου του με τίτλο «Οι επερχό-
μενοι πόλεμοι της Κίνας»), ότι η Κίνα 
πιθανότατα θα δημιουργούσε έναν ιό 
που θα προκαλούσε πανδημία και θα 
σκότωνε εκατομμύρια ανθρώπους! 
Ούτε ο… γέροντας Παΐσιος να ήταν!

Πέρα από την πλάκα, δύο σημαντι-

κά ζητήματα αναδεικνύονται από τα 
παραπάνω. Πρώτα, η αδιαφορία για 
το θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώ-
πων από τους πολιτικούς διαχειριστές 
του αμερικάνικου καπιταλισμού, που 
θέλουν πρωτίστως να μειώσουν τις 
συνέπειες της πανδημίας στην κα-
πιταλιστική κρίση που έχει ξεσπά-
σει στη χώρα τους. Και δεύτερον, η 
ένταση στις ενδο-ιμπεριαλιστικές 
αντιθέσεις με πρώτη την αντίθεση 
ΗΠΑ-Κίνας. Πίσω από τους μύδρους 
για τον «κινέζικο ιό», που εξαπολύει 
ο Τραμπ, κρύβεται ο εμπορικός πόλε-
μος με την Κίνα. Εδώ κι ένα μήνα ο 
Τραμπ ανεβάζει συνεχώς τη ρητο-
ρική του κατά της Κίνας φτάνοντας 
στο σημείο να απειλήσει με διακοπή 
κάθε σχέσης μαζί της, αφήνοντας 
σύξυλο τον εμπορικό διαπραγματευ-
τή των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Λάιτθιζερ, που 
μόλις το είχε διαψεύσει! Ούτε είναι 
τυχαίο ότι οι διαπραγματεύσεις με 
τη Βόρεια Κορέα πάνε κατά διαβό-
λου, με την τελευταία να απειλεί να 
εισβάλει στην αποστρατιωτικοποιη-
μένη ζώνη (εκεί που κάποτε ο Τραμπ 
με τον Κιμ… αγκαλιάζονταν σαν δυο 
καλοί φίλοι).

Αυτό είναι ο ιμπεριαλισμός, ας μη 
γελιόμαστε. Αγριος πόλεμος για τον 
έλεγχο των αγορών και των σφαιρών 
επιρροής. Πόλεμος που από οικονομι-
κός μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει 
«θερμός», για τα συμφέροντα των λί-
γων που λεηλατούν τις εξαρτημένες 
χώρες και σαν νέοι Κροίσοι καρπώνο-
νται τον πλούτο που η εργατική τάξη 
παράγει.

Μειώστε τους ελέγχους να 
μη φαίνονται τα κρούσματα!

Μπροστά στα 
φράγκα τι είναι 
η δημόσια υγεία;

Το Νο 1 του παγκόσμιου τένις, 
Νόβακ Τζόκοβιτς, η σύζυγός του, 
άλλοι τρεις τενίστες, η σύζυγος 
ενός από τους τρεις και άλλα 
τρία άτομα που εμπλέκονταν στη 
διοργάνωση του τουρνουά Adria 
Tour διαγνώστηκαν θετικοί στον 
κοροναϊό.

Για να βγάλει φράγκα, ο Τζόκο-
βιτς, που ήταν και διοργανωτής 
του τουρνουά, έδωσε εντολή να 
παραβλεφτούν τα πιο στοιχειώδη 
μέτρα ασφάλειας. Οχι μόνο δεν 
τηρούνταν αποστάσεις μεταξύ 
των εμπλεκόμενων στη διοργά-
νωση, αλλά ακόμα και το κοινό 
ήταν κοντά στους αθλητές, για να 
γίνονται τα συνηθισμένα σε τέτοι-
ου είδους τουρνουά: αυτόγραφα 
από τους αθλητές και σέλφι με το 
κοινό. Μετά απ' αυτή την εξέλιξη, 
ο μικρότερος αδερφός του Τζό-
κοβιτς, που είναι διευθυντής του 
τουρνουά, ανακοίνωσε ότι διακό-
πτεται (δε θα γίνουν οι αγώνες στη 
Μπάνια Λούκα και το Σαράγεβο).

Και να φανταστείτε ότι η Σερ-
βία είναι από τις λιγότερο προ-
σβεβλημένες χώρες (όπως η Ελ-
λάδα). Ομως, η εθνικιστική σερ-
βική κυβέρνηση, αγνόησε τους 
κινδύνους για τη δημόσια υγεία, 
προκειμένου να διευκολύνει τον 
Τζόκοβιτς να κάνει τη μπίζνα του 
και η ίδια να εξασφαλίσει την 
τουριστική (και όχι μόνο) προ-
βολή της Σερβίας. Εκανε το ίδιο 
ακριβώς που κάνει η ελληνική κυ-
βέρνηση ανοίγοντας διάπλατα τις 
πόρτες στον τουρισμό.

Υστερα από 14 μήνες πολιορκίας 
της πρωτεύουσας Τρίπολης από 

τις δυνάμεις του Χαφτάρ, οι εξελίξεις 
στο πεδίο της μάχης, με τη ραγδαία 
υποχώρηση των πολιορκητών, αντα-
νακλούν τις αλλαγές στο συσχετισμό 
δυνάμεων των δυο πλευρών στον 
πόλεμο της Λιβύης, ενώ από ό,τι 
φαίνεται οι Αμερικάνοι μπαίνουν πιο 
ενεργά στο παιχνίδι, αφενός για να 
αναχαιτίσουν όσο το δυνατόν περισ-
σότερο την παρουσία της Ρωσίας στη 
χώρα και αφετέρου για να συμμετέ-
χουν πιο ενεργά στο μοίρασμα του τε-
ράστιου ορυκτού πλούτου της χώρας.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνη-
σης Εθνικής Συμφωνίας, που εδρεύει 
στην Τρίπολη, δήλωσε ότι ο πρωθυ-
πουργός Φαγιέζ Αλ Σαράζ είχε επα-
φές με τον επικεφαλής της αμερικά-
νικης AFRICOM (Africa Command), 
που είναι ο εκτελεστικός βραχίονας 
του αμερικάνικου κράτους στην περι-
οχή της βόρειας και κεντρικής Αφρι-
κής για την υλοποίηση της αμερικάνι-
κης εξωτερικής πολιτικής, στρατηγό 
Στίβεν Τάουνσεντ, και τον αμερικανό 
πρέσβη στη χώρα, προκειμένου να 
συζητήσουν και να οργανώσουν από 
κοινού την «καταπολέμηση της τρο-
μοκρατίας» στη Λιβύη. Τη διενέργεια 
των συνομιλιών και ουσιαστικά τη 
στήριξη της κυβέρνησης της Τρίπολης 
επιβεβαίωσε μέσω ανακοίνωσής της 
η αμερικάνικη πρεσβεία στη Λιβύη, 
που δόθηκε στη δημοσιότητα την 
Τρίτη 23 Ιούνη.

Η στήριξη της κυβέρνησης της 
Τρίπολης από τους Αμερικάνους δεν 
έρχεται από το πουθενά. Οι Αμερικά-
νοι στηρίζουν την κυβέρνηση Σαράζ 
από τη συγκρότησή της μέχρι σήμε-
ρα, ενώ η Τουρκία δεν θα τη στήριζε 
-φαινομενικά εναντίον όλων- χωρίς 

την άδεια των Αμερικάνων. Λίγες μέ-
ρες πριν τη συνάντηση, προηγήθηκε 
δήλωση της AFRICOM ότι έχει απο-
δείξεις για πτήσεις ρωσικών μαχητι-
κών αεροσκαφών στο λιβυκό εναέριο 
χώρο, τα οποία σταθμεύουν σε αερο-
πορικές βάσεις στις πόλεις Τζούφρα 
και Σύρτη.

Από την άλλη, τον Χαφτάρ στηρί-
ζουν ανοιχτά η Ρωσία, τα Ενωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος και 
η Γαλλία, σύμφωνα με εκτιμήσεις 
στρατιωτικών αναλυτών, αν και η 
όποια στήριξη δεν έχει γίνει επίση-
μα από την κυβέρνηση Μακρόν, που 
επιμένει ότι παραμένει ουδέτερη στη 
σύγκρουση. Βέβαια, η σκληρή ρητο-
ρική του Μακρόν ενάντια στον Ερ-
ντογάν και την Τουρκία, ιδιαίτερα το 
τελευταίο διάστημα, κάθε άλλο παρά 
ουδετερότητα δείχνει.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο 
αιγύπτιος δικτάτορας Σίσι κάλεσε το 
στρατό της κυβέρνησης της Τρίπολης 
να σταματήσει την αντεπίθεση ενά-
ντια στα στρατεύματα του Χαφτάρ 
ανατολικά της Τρίπολης, στην περιοχή 
της Σύρτης, απειλώντας με χερσαία 
στρατιωτική επέμβαση και βάζοντας 
στο στόχαστρο την παρουσία της 
Τουρκίας στη χώρα. 

Η αντεπίθεση των στρατευμάτων 
της Τρίπολης έχει ως στόχο να κατα-
λάβουν εκτάσεις πλούσιες σε ορυκτά 
αποθέματα πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, τα οποία βρίσκονται στην πε-
ριοχή της Σύρτης, απ’ όπου ξεκινά η 
«Ημισέληνος του Πετρελαίου». Η ανά-
μιξη της Τουρκίας στον πόλεμο της 
Λιβύης, στο πλευρό της κυβέρνησης 
της Τρίπολης, άλλαξε την ισορροπία 
δυνάμεων στη χώρα, δίνοντας πνοή 
στην παραπαίουσα κυβέρνηση Σα-
ράζ και αναγκάζοντας τον Χαφτάρ 

σε στρατιωτική αναδίπλωση.
Τη Δευτέρα 22 Ιούνη, ο Μακρόν, 

παρέχοντας στήριξη στον Σίσι, δή-
λωσε ότι «κατανοεί» τη «νόμιμη ανη-
συχία» της Αιγύπτου για τις εξελίξεις 
στη Λιβύη, ενώ παράλληλα δήλωσε 
ότι η Τουρκία παίζει ένα «επικίνδυνο 
παιχνίδι» στη χώρα.

Αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι οι δύο 
βασικοί πόλοι εξουσίας στη χώρα, 
πίσω από τους οποίους βρίσκονται 
οι μεγαλύτερες ιμπεριαλιστικές δυ-
νάμεις του πλανήτη, διαγκωνίζονται 
στο πεδίο της μάχης για την κατά-
ληψη όσο το δυνατόν περισσότερων 
εδαφών, που αποτελούν το ισχυρότε-
ρο χαρτί για τις μελλοντικές διαπραγ-
ματεύσεις για το μοίρασμα της εξου-
σίας στη Λιβύη. Είναι γνωστό πως 
ό,τι κερδίζεται στο πεδίο της μάχης 
δε χάνεται στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων.

Το λόγο στην έκβαση των εξελίξε-
ων σχετικά με τη Σύρτη τον έχουν οι 
Αμερικάνοι, μέσω της Τουρκίας, και 
η Ρωσία, αφού αυτοί τροφοδοτούν 
τις δυο πλευρές με την απαραίτητη 
στρατιωτική και πολιτική στήριξη, 
με τον Χαφτάρ και την κυβέρνηση 
της Τρίπολης σε ρόλους σιωπηρών 
εντολοδόχων, σε μια ιμπεριαλιστική 
σύγκρουση με τη συμμετοχή και περι-
φερειακών δυνάμεων, για τον έλεγχο 
των ενεργειακών πηγών της Βόρειας 
Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, 
που γίνεται -όπως και στη Συρία- δι' 
αντιπροσώπων. Ο λιβυκός λαός, βυθι-
σμένος στο φόβο και την εξαθλίωση, 
λόγω του μακροχρόνιου πολέμου, 
περιμένει παθητικά να τελειώσει το 
μοίρασμα της λείας μεταξύ των διά-
φορων πλευρών, προσδοκώντας λίγη 
σταθερότητα και ειρήνη και ας είναι 
ειρήνη «νεκροταφείου».

Λιβύη: Αλλαγή συσχετισμών Οι ταξικές πλευρές 
της πανδημίας

Μπορεί τον πρώτο καιρό, όταν ο νέος κο-
ροναϊός επέδραμε αιφνιδιαστικά στις 

ανθρώπινες κοινωνίες, να έπληξε και αν-
θρώπους της κυρίαρχης τάξης, δίνοντας την 
ευκαιρία για μια πρόστυχη προπαγάνδα δια-
ταξικού περιεχομένου («μας αφορά όλους», 
«δεν κάνει διάκριση πλούσιων και φτωχών» 
και τα παρόμοια), όμως στην πορεία φάνηκε 
καθαρά ότι τα πλήγματα της πανδημίας δεν 
είναι διαταξικά αλλά ταξικά.

Η κεφαλαιοκρατία είχε τη δυνατότητα να 
πάρει μέτρα, να απομονωθεί, να προστατευ-
θεί. Αντίθετα, τα προλεταριακά και πληβειακά 
στρώματα βρέθηκαν απόλυτα εκτεθειμένα. 
Οι μαζικοί θάνατοι στα λαϊκά γηροκομεία στη 
Γαλλία, τη Βρετανία, τη Σουηδία και αλλού το 
επιβεβαίωσε. Το ίδιο και το τρομακτικά ψηλό 
ποσοστό κρουσμάτων και θανάτων μεταξύ 
των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ και όσων 
κατοικούν στις φαβέλες στη Βραζιλία. Ακό-
μα και στη Σιγκαπούρη, χώρα που επέδειξε 
την καλύτερη υγειονομική διαχείριση, αποδεί-
χτηκε ότι στις στατιστικές δεν μέτραγαν τα οι-
κοδομικά τετράγωνα όπου συνωστίζουν τους 
μετανάστες από την Ινδία, το Πακιστάν και το 
Μπαγκλαντές, μεταξύ των οποίων εμφανίστη-
καν μαζικά κρούσματα. Οι σύγχρονοι δούλοι 
αντιμετωπίστηκαν ως «πράγματα», εκτός της 
στατιστικής.

Δείτε τι γίνεται στη Γερμανία. Για δεύτερη 
φορά μέσα σ' ένα μήνα, χιλιάδες κρούσμα-
τα σε εργοστάσιο σφαγής και επεξεργασίας 
κρέατος. 1.550 κρούσματα εντοπίστηκαν στο 
Tonnies, ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια 
κρέατος στην Ευρώπη, μεταξύ των 6.700 ερ-
γατών, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων 
είναι μετανάστες από τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία. Εκτός από τη βαριά δουλειά, όπου 
εργάζονται χωρίς ουσιαστική προστασία (μην 
τυχόν και πέσει η παραγωγικότητα), κατοικούν 
σε άθλιες πολυκατοικίες, στοιβαγμένοι κυριο-
λεκτικά ο ένας πάνω στον άλλο.
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ΗΠΑ

Πληρώνουν το νερό… χρυσάφι, αλλά προσέχουν 
τα… αγάλματα των ρατσιστών!

Οι «βανδαλισμοί» αγαλμάτων 
ρατσιστών ανά τις ΗΠΑ, όπως 

αυτό του 7ου προέδρου της χώρας 
Αντριου Τζάκσον, ο οποίος διέθετε 
σκλάβους και έμεινε γνωστός στην 
Ιστορία για το πογκρόμ κατά των 
ιθαγενών της χώρας, ήταν φυσικό 
να ενεργοποιήσουν για μια ακόμα 
φορά τα φασιστικά ανακλαστικά του 
Τραμπ, ο οποίος απείλησε τους διαδη-
λωτές με πολύχρονες φυλακίσεις και 
άγρια καταστολή. Δεν μας εκπλήσσει, 
φυσικά, το γεγονός. Φασίστας είναι ο 
άνθρωπος, τι άλλο να πει.

Πέρα, όμως, από το ρατσιστικό χα-
ρακτήρα του αμερικάνικου κράτους 
και των δυνάμεων καταστολής του, 
καλό είναι να έχουμε κατά νου και το 
καπιταλιστικό του περιεχόμενο που 
αυτό καλείται να προασπίσει. Γιατί 
δεν είναι ο ρατσισμός το κυρίαρχο 
πρόβλημα στις ΗΠΑ, αλλά ο καπιτα-
λισμός. Είναι αυτός που στερεί από 
πλατιές μάζες βασικά αγαθά, κατα-
δικάζοντάς τες στην απόλυτη εξαθλί-
ωση. Ενα από τα αγαθά αυτά είναι 
-όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο- 
το τρεχούμενο νερό. 

Καλά διαβάσατε. Η πρόσβαση σε 
τρεχούμενο νερό είναι η βασικότερη 
ανάγκη του ανθρώπου και ο βαθμός 
ικανοποίησής της αποτελεί μέτρο 
του κατά πόσο μία κοινωνία μπορεί 
να θεωρείται προοδευμένη ή όχι. 
Στις δυτικές κοινωνίες το πρόβλημα 
του νερού φαινόταν να έχει λυθεί εδώ 
και πολύ καιρό και το πρόβλημα να 
επικεντρώνεται στις χώρες του λεγό-
μενου «τρίτου κόσμου».

Να όμως που στην πιο ανεπτυγμέ-
νη χώρα του πλανήτη, τις ΗΠΑ, αυτό 
το πρόβλημα υφίσταται και οξύνεται 
για πολλούς Αμερικανούς, όπως απο-
καλύπτει δημοσίευμα του βρετανικού 
Γκάρντιαν (της Τρίτης 23/6) με τίτλο: 
«Αποκαλυπτικό: Εκατομμύρια Αμε-
ρικανών δεν μπορούν να πληρώ-
σουν το νερό καθώς οι λογαριασμοί 

αυξήθηκαν κατά 80% μέσα σε μία 
δεκαετία».

Τα στοιχεία που αναφέρει το δημο-
σίευμα προέρχονται από την 88σέλι-
δη έκθεση του Ρότζερ Κόλτον, ενός 
οικονομολόγου στον οποίο η εφη-
μερίδα ανέθεσε να διεξάγει έρευ-
να πάνω στο θέμα του κόστους και 
της διαθεσιμότητας του νερού στις 
ΗΠΑ. Η έρευνα ανέλυσε τα στοιχεία 
από δώδεκα αμερικάνικες πόλεις. 
Τα στοιχεία αυτά έδειξαν ότι από το 
2010 μέχρι το 2018, δηλαδή σε οκτώ 
μόλις χρόνια, οι λογαριασμοί για την 
ύδρευση και αποχέτευση που πλη-
ρώνουν οι Αμερικανοί αυξήθηκαν 
κατά μέσον όρο κατά 80%, με τα 
δύο πέμπτα των πιο φτωχών κατοί-
κων ορισμένων πόλεων ή γειτονιών να 
αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα 
εξόφλησης των λογαριασμών τους.

Αυτοί που δεν πληρώνουν τους λο-
γαριασμούς τους κινδυνεύουν άμεσα 
με διακοπή του νερού ή ακόμα και να 
χάσουν το σπίτι τους! Τεράστια προ-

βλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι 
του Ντιτρόιτ (το 80% είναι Αφροαμε-
ρικανοί), που από τότε που χρεοκόπη-
σε (το 2014) μέχρι σήμερα έχει κόψει 
το νερό σε πάνω από 141 χιλιάδες 
νοικοκυριά και άρχισε να το ξανα-
συνδέει λόγω της πανδημίας, αφού 
το τρεχούμενο νερό αποτελεί πλέον 
όχι απλά είδος πρώτης ανάγκης αλλά 
και βασικό μέσο αντιμετώπισης της 
πανδημίας.

Στο Οστιν του Τέξας, αν η αυξητική 
πορεία των λογαριασμών συνεχιστεί, 
τότε περισσότεροι από τους τέσσε-
ρις στους πέντε φτωχότερους κα-
τοίκους (δηλαδή αυτοί που ζουν με 
κάτω από το διπλάσιο του επίσημου 
ομοσπονδιακού ορίου φτώχειας) δε 
θα μπορούν να πληρώσουν τους 
λογαριασμούς του νερού μέχρι το 
2030. Στη Νέα Ορλεάνη, τη Σάντα 
Φε και το Κλίβελαντ, τα τρία τέταρτα 
των φτωχότερων κατοίκων μένουν 
σε περιοχές που ο μέσος όρος των λο-
γαριασμών ξεπερνά το ελάχιστο όριο 

του 4% του διαθέσιμου εισοδήματός 
τους (όριο που αν ξεπεραστεί θεω-
ρείται ότι οι λογαριασμοί θα μείνουν 
απλήρωτοι). 

Στη Φιλαδέλφεια, ο αριθμός των 
φτωχών κατοίκων που αντιμετωπί-
ζουν σοβαρό πρόβλημα με τους λο-
γαριασμούς νερού αυξήθηκε κατά 
54% (από το 2010 μέχρι το 2018). 
Ετσι, το 2017 το 40% των χρηστών 
καθυστερούσε να πληρώσει τους 
λογαριασμούς του, με αποτέλεσμα 
οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί να φτά-
νουν τα 242 εκατομμύρια δολάρια!

Το 2018, το 30% των φτωχότερων 
Αμερικανών ζούσε σε περιοχές που οι 
λογαριασμοί αντιστοιχούσαν σε πάνω 
από το 12% του εισοδήματός τους, δη-
λαδή το τριπλάσιο από το μέγιστο 
όριο που θεωρείται ότι αντέχουν να 
πληρώσουν τα νοικοκυριά (που είναι 
4% του εισοδήματος, όπως αναφέρα-
με παραπάνω).

Σύμφωνα με την αμερικάνικη ΜΚΟ, 
Food and Water Watch, το 2016 η 
υπηρεσία Υδρευσης έκοψε το νερό 
σε 15 εκατομμύρια ανθρώπους που 
δεν είχαν να πληρώσουν! Πρωταθλη-
τές στα κοψίματα είναι η Οκλαχόμα, 
η Τούλσα (όπου έκανε ο Τραμπ την 
αποτυχημένη του συγκέντρωση) και 
η Νέα Ορλεάνη (με ποσοστά από 17% 
ως 23%).

Οπως επισημαίνει το δημοσίευμα 
του Γκάρντιαν, το πρόβλημα έχει αρ-
χίσει να γίνεται αισθητό και στους 
υπόλοιπους αμερικανούς εργαζόμε-
νους, όχι μόνο στους πιο φτωχούς. 
Αυτό φαίνεται και από ένα παλαιό-
τερο δημοσίευμα ενός αμερικάνικου 
καθεστωτικού δημοσιογραφικού 
ιστότοπου που ασχολείται με τα θέ-
ματα του νερού, των τροφίμων και 
της ενέργειας, με τίτλο «Ο κύκλος 
του μπλε». Ενας από τους ιδρυτές του 
και σημερινός διευθυντής διετέλεσε 
μάλιστα αντιπρόεδρος του Διεθνούς 

Οικονομικού Φόρουμ επί της διε-
θνούς ατζέντας για τα ζητήματα του 
νερού. Αστός καραμπινάτος δηλαδή. 
Σε δημοσίευμα αυτού του ιστότοπου, 
στις 30 Μάη του 2018, αναφερόταν 
ότι μία τετραμελής οικογένεια που 
καταναλώνει 150 γαλόνια νερού την 
ημέρα (δηλαδή 37.5 γαλόνια κατ’ άτο-
μο ή 142 λίτρα, όσο και ο ευρωπαϊκός 
μέσος όρος) πληρώνει 112 δολάρια το 
μήνα κατά μέσο όρο. Το 2010 πλήρω-
νε 71.5 δολάρια, δηλαδή περίπου τα 
τρία πέμπτα!

Ταυτόχρονα, το δίκτυο ύδρευσης 
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα 
στις ΗΠΑ, όπου κάθε χρόνο χάνεται 
νερό αξίας 6 δισ. δολαρίων, λόγω 
των διαρροών στα δίκτυα. Το κόστος 
της συντήρησής τους είναι τεράστιο. 
Σύμφωνα με την αμερικάνικη Υπηρε-
σία Προστασίας του Περιβάλλοντος 
(EPA), για την επόμενη εικοσαετία 
απαιτούνται κάθε χρόνο 35 δισ. δο-
λάρια σε επενδύσεις, ώστε η ποιότητα 
του νερού να διατηρείται σύμφωνα 
με τα ομοσπονδιακά πρότυπα.

Οι εταιρίες παροχής ύδρευσης 
και αποχέτευσης απαντούν –σύμφω-
να με το δημοσίευμα– με προγράμ-
ματα υποστήριξης όσων δεν έχουν 
να πληρώσουν και υπόσχονται να 
βρουν τρόπους να τους βοηθήσουν, 
όπως επεσήμανε ο Γκρεγκ Κάιλ από 
τον Αμερικάνικο Σύνδεσμο Εργων 
Υδρευσης (AWWA). Η υπηρεσία αυ-
τή, η οποία περιλαμβάνει τους παρό-
χους ύδρευσης όλης της χώρας και 
εκδίδει τα πρότυπα που ισχύουν στον 
τομέα των υδραυλικών έργων στις 
ΗΠΑ, στην περσινή της έκθεση για 
την κατάσταση της βιομηχανίας νε-
ρού το 2019, αναφέρει ότι το 56% των 
ερωτηθέντων δήλωσε ότι η εξόφληση 
των λογαριασμών είναι προβληματι-
κή (με το 6% να θεωρεί ότι αποτελεί 
σημαντικό πρόβλημα).

Ο καπιταλισμός είναι εχθρός ακό-
μα και για το νεράκι που πίνουμε…

Δυο μέρες όλες κι όλες κρά-
τησαν οι συζητήσεις για 

την επέκταση της συμφωνίας 
για τον έλεγχο των πυρηνικών 
όπλων, της επονομαζόμενης 
νέας Start, που λήγει τον Φλε-
βάρη του επόμενου χρόνου. Οι 
διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν 
τη Δευτέρα και ολοκληρώθη-
καν την Τρίτη! Απ’ ό,τι φαίνεται, 
θα υπάρξει και άλλος γύρος, 
πιθανότατα στα τέλη Ιούλη ή 
αρχές Αυγούστου.

Οι ΗΠΑ ζήτησαν να πα-
ρευρεθεί και η Κίνα, η οποία 
το αρνήθηκε γιατί δεν είχε 
ποτέ συμμετάσχει σε τέτοιες 
συμφωνίες. Η Ρωσία με τη 
σειρά της ζήτησε την «άνευ 
όρων» πενταετή παράταση 
της συμφωνίας, παίρνοντας 
ταυτόχρονα το μέρος της Κί-
νας, με το αιτιολογικό ότι, αν 

πρέπει να παρευρεθεί η Κίνα, 
τότε γιατί δεν παρευρίσκεται 
η Γαλλία που επίσης διαθέτει 
πυρηνικά; Από την άλλη, η Ρω-
σία εξακολουθεί να κατηγορεί 
τις ΗΠΑ για την απόσυρσή 
τους από μία άλλη συμφωνία. 
Αυτή της κατάργησης των πυ-
ρηνικών πυραύλων εδάφους, 
μικρού και μέσου βεληνεκούς 
(500-5.500 χιλιομέτρων), που 
είχε υπογραφεί από τον πάλαι 
ποτέ πρόεδρο της ΕΣΣΔ Μιχα-
ήλ Γκορμπατσόφ και τον τότε 
πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ 
Ρίγκαν το 1987. Οι ΗΠΑ απο-
σύρθηκαν γιατί κατηγορούσαν 
τη Ρωσία ότι την παραβίαζε! Το 
γαϊτανάκι θα συνεχιστεί προ-
σεχώς…

Ας θυμηθούμε ότι η συμφω-
νία Start I, υπογράφηκε μεταξύ 
Γκορμπατσόφ –για λογαρια-

σμό της ΕΣΣΔ– και Μπους του 
πρεσβύτερου –για λογαριασμό 
των ΗΠΑ– πριν από 29 ολόκλη-
ρα χρόνια. Ακολούθησε η Start 
II,  που επικυρώθηκε από τον 
Γιέλτσιν για λογαριασμό της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας (μετά 
την κατάρρευση της ΕΣΣΔ) το 
1993 και αντικαταστάθηκε από 
τη νέα Start το 2010, μετά από 
συμφωνία που υπογράφηκε 
στην Πράγα από τους Ομπάμα 
και Μεντβέντεφ. 

Η νέα Start τέθηκε σε ισχύ 
τον Φλεβάρη του 2011. Ομως, 
η προθεσμία για να επιτευ-
χθούν οι μειώσεις που θέσπι-
σε η νέα Start ήταν μέχρι τον 
Φλεβάρη του 2018, μόλις πριν 
από δύο χρόνια δηλαδή και 
επτά μετά από την επικύρω-
σή της! Το όριο των 1.550 πυ-
ρηνικών κεφαλών, που έθεσε 

η νέα Start, υποτίθεται ότι το 
έχουν τηρήσει τόσο οι ΗΠΑ 
όσο και η Ρωσία. Ομως, τόσο 
η Start I όσο και η Start II και η 
νέα Start αφορούσαν σε μειώ-
σεις μόνο των «στρατηγικών» 
πυρηνικών κεφαλών, όπως 
περιγράφεται και στο ίδιο το 
όνομά τους (START = Strategic 
Arms Reduction Treaty). Οι 
«μη στρατηγικές», δηλαδή 
αυτές που είναι χαμηλότερης 
εμβέλειας και υποστηρικτικού 
χαρακτήρα στις επιχειρήσεις 
του στρατού στα πεδία των 
μαχών, επιτρέπονταν και εξα-
κολουθούν να επιτρέπονται. 
Γι’ αυτό και χαρακτηρίστηκαν 
εύστοχα ως «δημιουργική λο-
γιστική» από τον Pavel Podvig, 
έναν επί σειρά ετών ερευνητή 
οπλικών συστημάτων από τη 
Ρωσία, ο οποίος στη συνέχεια 

εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο 
του Στάνφορντ. Αρκεί να ανα-
φέρουμε ότι ένα βομβαρδιστι-
κό Β52, βάσει της νέας Start, 
αν και μπορεί να μεταφέρει 20 
πυρηνικές κεφαλές, θα λογαρι-
άζεται σαν… μία κεφαλή!

Εδώ και χρόνια η συζήτηση 
για τον έλεγχο των πυρηνικών 
έχει καταντήσει βαρετή. Οχι 
πως οι ιμπεριαλιστικές δυνά-
μεις, που έχουν συγκεντρώσει 
τόσα πυρηνικά, με τα οποία 
μπορούν να καταστρέψουν 
πολλές φορές τον πλανήτη, εί-
χαν ποτέ ειλικρινή πρόθεση να 
προωθήσουν την «παγκόσμια 
ειρήνη», αλλά πλέον η πασιφι-
στική σούπα έχει ξινίσει τόσο 
πολύ που κανείς δεν την τρώει. 

Οι πόλεμοι που βλέπουμε 
να ξεσπούν κατά καιρούς γύ-
ρω μας (παλαιότερα στο Ιράκ, 

τη Γιουγκοσλαβία, τη Σομαλία, 
το Αφγανιστάν, μετά ξανά στο 
Ιράκ, στη συνέχεια στη Συρία, 
την Υεμένη, την Ουκρανία και 
μόνιμα στην Παλαιστίνη, το 
Κουρδιστάν και ενίοτε μετα-
ξύ των αφρικανικών χωρών) 
δείχνουν ότι ο κόσμος μόνον… 
ασφαλέστερος δεν έχει γίνει.

Από την άλλη, τα πυρηνικά, 
όπως γενικά οι πολεμικές δα-
πάνες, αποτελούν ένα πρώτης 
τάξεως πεδίο χοντρής κονό-
μας για τα μονοπώλια του θα-
νάτου. Σιγά μην αφήσουν αυτή 
την μπίζνα για χάρη του πασι-
φισμού! Ιμπεριαλισμός χωρίς 
όπλα μαζικής καταστροφής 
είναι σαν καρχαρίας χωρίς… 
δόντια (και οι καρχαρίες, ως 
γνωστόν, βγάζουν πολλά δό-
ντια, όσα κι αν χάσουν…).

Ξίνισε η πασιφιστική σούπα
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Αυτοί είναι οι ραβδούχοι 
του κεφαλαίου

Πάει το διπλό φονικό της Κρήτης, πάει και το 
βιτριόλι, όπου να 'ναι θα εξαντληθεί και η ιστορία 
του μικρού κοριτσιού από τη Θεσσαλονίκη (αν 
δεν το τροφοδοτούσε ο Κούγιας, ίσως να είχε ήδη 
εξαντληθεί), ο ψευτογιατρός έχει χάσει θέσεις στη 
λίστα των ειδήσεων, τώρα έχουμε τα τηλεφωνήματα 
της Τζούλη-Καμμένου στους μπάτσους και κυρίως τη 
συνομιλία Παππά-Μιωνή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάθε λόγο να υποστηρίξει ότι η ΝΔ 
χρησιμοποιεί πρακτόρικες και μαφιόζικες μεθόδους, 
για να αποπροσανατολίσει. Αφού περιπλανήθηκαν 
λίγο από θέμα σε θέμα, κατέληξαν ότι η ΝΔ θέλει 
να αποπροσανατολίσει από την κατάσταση της 
οικονομίας, που ο Τσίπρας την παρέδωσε ρωμαλέα 
και ακμαία και ο Κούλης την έκανε σαν τα μούτρα 
του. Αυτά, όμως, δεν τα πιστεύουν ούτε αυτοί που 
τα λένε. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνουν 
στα ραδιοκάναλα έχουν το ύφος της θλιμμένης 
καλόγριας. Αποφεύγουν να αντεπιτεθούν, ψελλίζουν 
παπάρες για το «εθνικό συμφέρον» και στηρίζουν με 
μισή καρδιά τον Παππά. Σημάδι ότι βρίσκονται με την 
πλάτη στα σκοινιά. Φοβούνται ότι ο Μητσοτάκης θα 
τους πάει σε εκλογές με τις «κασέτες» του σιωνιστή 
πράκτορα και θα τους πάρει μεγαλύτερη διαφορά σε 
σχέση με πέρσι τέτοια εποχή.

Στη μηχανή της αστικής δημοσιογραφίας 
η σκανδαλολογία, ακόμα κι όταν αναφέρεται 
σε υπαρκτά σκάνδαλα, χρησιμοποιείται 
αποπροσανατολιστικά. Γίνεται μοχλός για το 
διαχωρισμό της αστικής πολιτικής σε «καλούς» και 
«κακούς», σε «έντιμους» και «διεφθαρμένους». 
Ενοχοποιούνται πρόσωπα και αθωώνεται το σύστημα.

Στα δικά μας μάτια οι αποκαλύψεις σαν κι αυτές 
των τελευταίων ημερών είναι αποκαλύψεις πλευρών 
της μη εμφανούς, της παρασκηνιακής λειτουργίας 
της αστικής πολιτικής. Αποκαλύψεις για τη φύση 
της αστικής πολιτικής και για το χαρακτήρα των 
προσώπων-φορέων της. ΟΛΩΝ!

Ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε σαν φιλαράκια 
με σιωνιστές πράκτορες και κανονίζουν πως θα 
τους καθαρίσουν δικαστικές εκκρεμότητες; Ποιοι 
είναι αυτοί που έπαιρναν κάτω από το τραπέζι 
εκατομμύρια δολάρια ή μάρκα, για να στηρίξουν 
τις κομματικές τους καμπάνιες ή τα προσωπικά 
τους ταμεία; Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τελευταίος σ' αυτή 
τη σειρά. Προηγήθηκαν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, για να 
μην πάμε στα αστικά κόμματα της προδικτατορικής 
περιόδου.

Αυτή είναι η δουλειά της αστικής πολιτικής. Να 
βολεύει τους καπιταλιστές καθαρίζοντας τις κάθε 
είδους παρανομίες τους. Κι επειδή και η αστική 
πολιτική χαρακτηρίζεται από τον κομματικό 
ανταγωνισμό και οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις 
έχουν το δικό τους ανταγωνισμό, σχηματίζονται 
ομάδες συμφερόντων. Βραχύβιες συνήθως, γιατί οι 
καπιταλιστές δεν επιτρέπεται να έχουν κομματική 
σταθερότητα. Αυτός ο ανταγωνισμός είναι που από 
καιρού εις καιρόν οδηγεί σε αποκαλύψεις σαν τις 
σημερινές.

Ολες οι φατρίες της αστικής πολιτικής, όμως, 
ανταποκρίνονται στην κοινή, την ταξική θέληση 
της κεφαλαιοκρατίας: πώς θα διαχειριστούν το 
σύστημα έτσι που το κεφάλαιο να αποκομίζει το 
μέγιστο κέρδος. Οι αστοί πολιτικοί, αυτοί που ενίοτε 
συλλαμβάνονται να συμπεριφέρονται ως μαφιόζοι, 
δεν είναι παρά οι ραβδούχοι του κεφαλαίου. 
ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ! «Καλοί» και «κακοί», «έντιμοι» και 
«διεφθαρμένοι» κάθονται στο σβέρκο του λαού και 
τον πατάνε κάτω για χάρη του κεφαλαίου.

στο ψαχνό

Περασμένα ξεχασμένα;
Στις 28 Απρίλη, ο επίκουρος καθηγητής 

του ΕΚΠΑ και μέλος της υπό τον Τσιόδρα 
κρατικής επιτροπής λοιμωξιολόγων, Γκί-
κας Μαγιορκίνης, έλεγε στο ραδιόφωνο 
«Παραπολιτικά 90,1» σχετικά με το άνοιγ-
μα του τουρισμού:

«Αν ανοίξουμε τα σύνορα χωρίς να 
υπάρξει αυστηρός έλεγχος της κατάστα-
σης των ατόμων που έρχονται ο κίνδυνος 
είναι υπαρκτός και υψηλός γιατί έτσι ήρθε 
αρχικά ο ιός στη χώρα».

Ηταν η περίοδος που και ο Τσιόδρας 
δήλωνε ότι καλό θα ήταν οι τουρίστες να 
έχουν κάνει τεστ δυο-τρεις μέρες πριν έρ-
θουν στην Ελλάδα.

Πού βρισκόμαστε σήμερα; Λίγες μέρες 
πριν από το πλήρες άνοιγμα στον τουρι-
σμό. Τα περί δειγματοληπτικών ελέγχων 
δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε στα σο-
βαρά. Είναι στάχτη στα μάτια του ελληνι-
κού λαού. Τα περί «αυστηρού ελέγχου της 
κατάστασης των ατόμων που έρχονται» 
πήγαν περίπατο, μαζί με την αξιοπιστία 
των κρατικών λοιμωξιολόγων.

Υποκρισία
«Λυπάμαι αλλά οι διάλογοι που δόθη-

καν στη δημοσιότητα είναι διάλογοι γκάν-
γκστερ», έγραψε με προσποιητή αγανά-
κτηση ο Πρετεντεράκος για τη συνομιλία 
Παππά-Μιωνή. Ναι, οι άλλοι δεν έκαναν 
τέτοιες συζητήσεις, δεν παζάρευαν με κα-
πιταλιστές, μιντιάρχες και κάθε καρυδιάς 
καρύδι. Ηταν τύποι και υπογραμμοί. Μόνο 
θεσμικά ενεργούσαν.

Το κατάφεραν και αυτό οι βρομιάρηδες 
του ΣΥΡΙΖΑ. Να επιτρέπουν στους πρώ-
τους διδάξαντες να το παίζουν αθώες κο-
ρασίδες. Ηξεραν πολύ καλά πόσο βουτηγ-

μένοι στη βρομιά ήταν οι πολιτικοί τους 
αντίπαλοι. Κι ενώ ήταν αποφασισμένοι 
να κάνουν τα ίδια, θέλησαν να παίξουν το 
παιχνίδι του «ηθικού πλεονεκτήματος». Για 
να πέσουν τελικά στην παγίδα που έστη-
σαν για τους άλλους.

Απροσεξίες
Οταν για πρώτη φορά ο Μιωνής εμπλέ-

χτηκε στις διαδικασίες της Προανακρι-
τικής, αποκαλύπτοντας τις συναντήσεις 
του με Παππά και Παπαγγελόπουλο, στο 
γραφείο του πρώτου, ο Παπαγγελόπου-
λος το έπαιξε άσχετος. «Πιέστηκα από 
τον κ. Παππά, ο οποίος είχε κι αυτός πι-
εστεί από την ισραηλινή κυβέρνηση, να 
δεχτεί τον κ. Μιωνή», είπε, για να δικαι-
ολογήσει τη συμμετοχή του στη σύσκε-
ψη του Μαξίμου. Αυτή η σύσκεψη έγινε 
στις 10 Μάρτη του 2016. Η συνάντηση 
Παππά-Μιωνή στην Κύπρο, στην οποία 
ο σιωνιστής επιχειρηματίας-πράκτορας 
πήγε καλωδιωμένος και κατέγραψε τον 
Παππά, έγινε στις 21 Μάη του 2016. Δη-
λαδή, δύο μήνες και δέκα μέρες αργό-
τερα. Σ' αυτή τη συνάντηση, ο Μιωνής 
στρέφει συνεχώς την κουβέντα γύρω 
από τον Παπαγγελόπουλο και ζητά 
από τον Παππά να τον χαλιναγωγήσει 
(τον Παπαγγελόπουλο). Δε θα έκανε 
κάτι τέτοιο αν δεν είχε προηγούμενα 
με τον Παπαγγελόπουλο. Επομένως, ο 
Παπαγγελόπουλος έλεγε ψέματα όταν 
παρίστανε τον άσχετο, που ενεπλάκη 
στην υπόθεση από τον Παππά. Ο Πα-
παγγελόπουλος είχε προηγούμενα με 
τον Μιωνή και ο τελευταίος είτε έβα-
λε τον Νετανιάχου να παρέμβει στον 
Τσίπρα είτε είχε απευθείας δίαυλο με 
τον Παππά (από την οικειότητα μετα-
ξύ τους αυτό φαίνεται ως το πιθανότε-
ρο) και του ζήτησε να τον απαλλάξει 

Outsourcing
O Παπαγγελόπουλος, έχει και τη δι-

κή του ατζέντα, κάνει και το δικό του 
outsourcing, έλεγε ο Παππάς στον Μι-
ωνή. Τον όρο outsourcing τον μάθαμε 
από τις ξένες καπιταλιστικές επιχει-
ρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα. Σε ελεύθερη απόδοση θα τον 
μεταφράζαμε ως «υπεργολαβίες». Συ-
νήθως, όταν μια καπιταλιστική επιχεί-
ρηση θέλει να ρίξει τους μισθούς των 
εργατών της, δίνει κομμάτια της δου-
λειάς σε εξωτερικούς εργολάβους, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν υποαμειβόμενη 
και «μαύρη» εργασία, παραβιάζουν 
τα ωράρια και εν γένει την εργατική 
νομοθεσία. Ετσι, βαθμιαία, η «μαμά» 
καπιταλιστική επιχείρηση ξεφορτώνε-
ται εργάτες που είχαν καταφέρει, με 
οργανωμένους αγώνες, να κερδίσουν 
καλύτερα μεροκάματα και καλύτερες 
συνθήκες εργασίας.

Ο Παππάς χρησιμοποίησε τον όρο 
outsourcing με την κυριολεκτική του 
έννοια: ο Παπαγγελόπουλος κάνει τη 
δική μας δουλειά (τη δουλειά του «μα-
γαζιού» ΣΥΡΙΖΑ), αλλά κάνει και δικές 
του δουλειές, με εξωτερικούς συνερ-
γάτες, με εργολάβους. Οσο δε χαλάει 
τη δουλειά του «μαγαζιού» δεν έχουμε 
πρόβλημα. Πρόβλημα θα έχουμε αν τη 
χαλάσει…

ΥΓ. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται μια 
φράση του Ανδρέα Παπανδρέου, που 
έμεινε παροιμιώδης: «Είπαμε να κάνει 
ένα δωράκι στον εαυτό του, αλλά όχι 
500 εκατομμύρια». Σε δραχμές ήταν το 
ποσό και η υπόθεση αφορούσε στέλε-
χος που είχε τοποθετηθεί στη διοίκηση 
μεγάλης ΔΕΚΟ. Ας μην παριστάνουν, 
λοιπόν, κάποιοι τους ανθρώπους που 
έπεσαν από τα σύννεφα.

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ. Μετά το φιάσκο με το σποτάκι για τον Μωυσή-Κούλη, οι συριζαίοι δεν αρκέστηκαν στις γραπτές «διευκρινίσεις». 
Σκουρλέτης και Χαρίτσης επισκέφτηκαν τα γραφεία της ΕΣΗΕΑ για να ζητήσουν δουλοπρεπώς συγγνώμη από κάτι απίθανους που 
διοικούν τη δημοσιογραφική συντεχνία, με τη στήριξη και της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, που -αν δεν κάνουμε λάθος- κατέχει και το πό-
στο του γενικού γραμματέα. Τη συνάντηση ζήτησε ο Σκουρλέτης, που έχει χρεωθεί το σποτ, ενώ ο Χαρίτσης πρέπει να πιέστηκε πολύ 
για να συνοδέψει τον γραμματέα του κόμματος, αν κρίνουμε από το ύφος κηδείας που είχε σε όλα τα πλάνα. Δε θυμόμαστε να έχει 
ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό. Συνήθως βρίσκεται μια φόρμουλα συμβιβασμού, ώστε και τα δύο μέρη να διατηρήσουν την αξιοπρέ-
πειά τους. Εν προκειμένω, ο Σκουρλέτης πήγε στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ για να πει ότι το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να πλήξει τους 
δημοσιογράφους, αλλά το σύστημα της αδιαφάνειας και της διαπλοκής και άκουσε την πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ να υπερασπίζεται, όχι τους 
δημοσιογράφους, αλλά τους εκδότες που πήραν λεφτά όπως έγινε σε όλη την Ευρώπη, χωρίς να προκληθεί φασαρία!
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από την πίεση που του ασκούσε ο Παπαγγελόπουλος. Το λόγο για 
τον οποίο του ασκούσε πίεση μπορούμε να τον φανταστούμε, θα 
θέλαμε όμως να μας τον εξηγήσει ο… αθώος Παπαγγελόπουλος. 
Ο οποίος φάνηκε απρόσεκτος όταν δήλωσε παντελώς άσχετος 
(εδώ που τα λέμε, πού να φανταστεί ότι ο Μιωνής έπιασε κορόιδο 
τον Παππά, τον έβαλε να κελαηδίσει και τον κατέγραψε).

Ο σώζων εαυτόν σωθήτω
«Από την συνομιλία φαίνεται ότι εγώ και η Τουλουπάκη δεν 

είχαμε καμία ανάμειξη στην υπόθεση. Ρωτήστε τον κ. Παππά». 
Αυτό ήταν το σχόλιο του Παπαγγελόπουλου, όταν οι κοινοβου-
λευτικοί συντάκτες τον ρώτησαν για το ηχητικό ντοκουμέντο που 
έστειλε στην Προανακριτική ο Μιωνής. Παρόμοιο περιεχόμενο 
είχε και η γραπτή δήλωση των συνηγόρων του Δημήτρη και Λύ-
διας Τσοβόλα: «Και αυτά τα σημερινά έγγραφα, ακόμη και αν 
θεωρηθούν αληθή, ουδόλως ενοχοποιούν τον Δημ. Παπαγγελό-
πουλο σε σχέση με τις διερευνώμενες πράξεις, αντιθέτως τον 
απενοχοποιούν πλήρως». Μ' άλλα λόγια, ο Παπαγγελόπουλος 
βγάζει την ουρά του απέξω, δείχνοντας τον Παππά.

Ζόρια
Τα λεφτά που κατατέθηκαν στον κοινό λογαριασμό της Ράικου 

με το σύζυγό της από φαρμακευτικές εταιρίες  είναι «αστεία»: 
ένα χιλιάρικο από τη Novartis το 2008, άλλο ένα χιλιάρικο το 
2010 και τρία χιλιάρικα από την ASTELLAS to 2014. Yπάρχει, 
όμως, έγγραφο ελεγκτών του ΕΟΠΥΥ που αναφέρει ότι ο εν λόγω 
γιατρός ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο με 1,7 εκατ. ευρώ μέσω 
εικονικών συνταγογραφήσεων, κυρίως σε ηλικιωμένους που δεν 
είχε εξετάσει ποτέ! Κι εκεί είναι που αρχίζουν τα ζόρια για την 
κατήγορο του Παπαγγελόπουλου. Γιατί το μυαλό του καθένα πάει 
σε αφανείς δοσοληψίες. Μαύρο χρήμα, δηλαδή. Θα πρέπει να 
βρουν και τη διαδρομή αυτού του χρήματος, όμως. Αλλιώς θα 
μείνουν μόνο με τις πρόσκαιρες εντυπώσεις.

Οσο για μας, στεκόμαστε στην ύπαρξη αυτού του «όμορφου, 
ηθικού, αγγελικά πλασμένου» κόσμου, που απλώνεται από τις επι-
χειρήσεις στην αστική πολιτική και από εκεί στο σκληρό πυρήνα 
του αστικού κράτους. Κρατάς τη μύτη σου από τη μπόχα. Μέχρι 
πότε θα την κρατάμε, όμως; Από τη μπόχα θα γλιτώσουμε μόνο 
αν εξαφανίσουμε τον καπιταλισμό.

Διανόηση!
Ο «πολύς» Κ. Γεωργουσόπουλος παρουσίασε στη στήλη του 

στα «Νέα» το συγγραφέα και σκηνοθέτη Γιώργο Σεβαστίκογλου, 
που έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του στην πολιτική προσφυγιά 
(μαζί με τον Μάνο Ζαχαρία είχαν οργανώσει το κινηματογραφικό 
συνεργείο του ΔΣΕ). Δε θα ασχοληθούμε με την παπαρολογία 
του για τον Σεβαστίκογλου, αλλά μ' ένα θέμα που αποκάλυψε 
την ασχετοσύνη και τον αρπακολλισμό του. Με το γνωστό ύφος 
του παντογνώστη, πληροφόρησε τους αναγνώστες του ότι «στην 
Τασκένδη, μετά την αποκαθήλωσή του ως Γενικός Γραμματέας 
του ΚΚΕ, επί μετασταλινικών κυβερνήσεων, εξορίστηκε και ο Νί-
κος Ζαχαριάδης και εργάστηκε με μεροκάματο ως υπάλληλος 
σε εργαστήριο φακών!». Εβαλε και θαυμαστικό, τρομάρα του.

Ο Ζαχαριάδης δεν εξορίστηκε ποτέ στην Τασκένδη. Ούτε ερ-
γάστηκε σε εργαστήριο φακών. Ο Ζαχαριάδης εκτοπίστηκε αρ-
χικά στο Μποροβιτσί (κοντά στο Νόβγκοροντ) και μετά το 1962, 
όταν έστειλε τη γνωστή επιστολή με την οποία ζητούσε να επι-
στρέψει στην Ελλάδα και να δικαστεί, εξορίστηκε στο Σοργκούτ 
της Σιβηρίας, σε απόλυτη απομόνωση, για να μην μπορέσει να 
τους ξεφύγει. Και στο Μποροβιτσί και στο Σοργκούτ εργαζόταν 
στη δασική υπηρεσία. Οποιος έχει έστω και ελάχιστη γνώση των 
ιστορικών δεδομένων ξέρει ότι το μόνο μέρος που δεν υπήρχε 
περίπτωση να στείλουν τον Ζαχαριάδη είναι η Τασκένδη. Εκεί 
κατοικούσαν οι πολιτικοί πρόσφυγες, που στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία υποστήριζαν τη γραμμή Ζαχαριάδη και τον ίδιο ως 
ηγέτη. 

Ο πανάσχετος, όμως, παρουσίασε ως γεγονός το αδιανόητο! 
Ποιος ξέρει τι άκουσε, από ποιον το άκουσε, ποιον αφορούσε 
αυτό που άκουσε. «Μπουμπούνισε» την ανοησία, χωρίς να κάνει 
καν τον κόπο να ρίξει μια ματιά στο Διαδίκτυο, όπου θα έβρισκε 
τα πραγματικά δεδομένα. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, πόση ακρί-
βεια έχουν οι διηγήσεις του για ανθρώπους που έχουν φύγει από 
τη ζωή.

Κρατικοί τραμπούκοι
Η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να πατσίσει με τις δικές του πο-

μπές δεν μας ενδιαφέρει. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι 
αυτόπτης μάρτυρας, άσχετος με το περιστατικό, επιβεβαίωσε 
στην ΕφΣυν ότι το περιστατικό στη Μιχαλακοπούλου στις 27 
Απρίλη έγινε όπως καταγγέλθηκε και όχι όπως το παρουσίασαν 
η μπατσαρία και ο Χρυσοχοΐδης. Δεν υπήρξε κάποια αντίστα-
ση σε έλεγχο από αστυνομικούς, που τάχα επέδειξε το θύμα. Ο 
άνθρωπος «τα είδε όλα» όταν η κρατική λιμουζίνα πέρασε με 
κόκκινο και κόντεψε να τον τσακίσει. Επεσε από το μηχανάκι 
για να αποφύγει το «θηρίο» και μετά έφαγε και ξύλο από τους 
μπάτσους-μπράβους του κυβερνητικού στελέχους, που ακόμα 
παραμένει ανώνυμο.

Υπάρχει μια δικογραφία, την ύπαρξη 
της οποίας παραδέχεται επίσημα ο 

ΣΥΡΙΖΑ. Η δικογραφία αφορά κύκλω-
μα εκβιαστών και νταραβεριτζήδων του 
«καλού κόσμου», του υπόκοσμου και της 
νύχτας, στο οποίο συμμετέχουν απόστρα-
τοι και εν ενεργεία αξιωματικοί της Αστυ-
νομίας, οι οποίοι μάλιστα υπηρετούν σε 
«καλά» πόστα. Η ΕΥΠ/ΚΥΠ, επί διοίκησης 
Ρουμπάτη και κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 
έχει στήσει δίκτυο «νόμιμων επισυνδέ-
σεων» (έτσι ονομάζουν τις παρακολου-
θήσεις τηλεφώνων) και φτιάχνει ένα φά-
κελο με  χιλιάδες απομαγνητοφωνήσεις, 
φωτογραφίες και βίντεο. Στο πόρισμα που 
ο Ρουμπάτης παραδίδει στον Τσίπρα, ως 
κομβικό πρόσωπο του κυκλώματος πα-
ρουσιάζεται ο απόστρατος αξιωματικός 
Σπύρος Παπαχρήστος, ο οποίος δολοφο-
νήθηκε με πέντε σφαίρες μπροστά από 
ταβέρνα στην Παλλήνη, τα ξημερώματα 
της 1ης Μάη του 2018. Αυτός ήταν κου-
μπάρος του Καμμένου και του καπιταλι-
στή Νίκου Πατέρα.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις 
αποκαλύψεις μέρους της δικογραφίας 
από τα «Παραπολιτικά» του Κουρτάκη, 
αναφέρει: «Η εφημερίδα “Παραπολιτικά“ 
παρουσιάζει σήμερα επιλεκτικά στοιχεία 
από τη δικογραφία μιας υπόθεσης εξάρ-
θρωσης εγκληματικής οργάνωσης που 
έφτασε στη δικαιοσύνη χάρη στην απο-
φασιστικότητα που επέδειξε η τότε κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να φτάσει 
το μαχαίρι στο κόκκαλο. Επί κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΥΠ προχώρησε την έρευνα 
σε βάθος και εξάρθρωσε ένα σύστημα, 
που αν είχε κάποιες πολιτικές διασυνδέ-
σεις, αυτές δεν είχαν καμία σχέση με την 
Αριστερά. Ηταν ένα παρακράτος που είχε 
στηθεί από τη Δεξιά με πλοκάμια μέσα 
στην αστυνομία, ακόμη και σε δικαστικούς.

Ο τότε Πρωθυπουργός μόλις ενημερώ-
θηκε από τον τότε διοικητή της ΕΥΠ, έδω-
σε σαφή εντολή η έρευνα να πάει μέχρι 
τέλους, χωρίς να παραβλέψει κανέναν, 
όσο ψηλά και αν βρίσκεται, και ο φάκε-
λος να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Πράγμα 
το οποίο και έγινε, για αυτό άλλωστε και 
υπάρχει σήμερα το εν λόγω υλικό από τη 
δικογραφία της υπόθεσης, το οποίο όμως 
αποσπασματικά και διαστρεβλωμένα πα-
ρουσιάζει η εφημερίδα…».

Εκείνο που δε λέει η ανακοίνωση του 
ΣΥΡΙΖΑ είναι ποια ήταν η εξέλιξη της 
εντολής Τσίπρα προς Ρουμπάτη για ξε-
καθάρισμα της υπόθεσης. Αν ο φάκελος, 
όπως γράφεται, παραδόθηκε τον Δεκέμ-
βρη του 2016 στην εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου Ξένη Δημητρίου και στη συνέχεια 
στην εισαγγελέα Διαφθοράς, από τότε πέ-
ρασαν άλλα δυόμισι χρόνια με κυβέρνη-
ση Τσίπρα. Και δεν είχαμε καμιά εξέλιξη! 
Ούτε δικαστική ούτε πολιτική. Και βέβαια, 
δεν υπήρξε καμιά ενημέρωση του ελληνι-
κού λαού.

Προφανώς, αυτό το «παρακράτος που 
είχε στηθεί από τη Δεξιά, με πλοκάμια 
μέσα στην αστυνομία, ακόμη και σε δικα-
στικούς», όπως λέει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, δε 
θεωρήθηκε πολιτικό σκάνδαλο για να κα-
ταγγελθεί! Κι ας υπάρχουν μέσα στο φά-
κελο στοιχεία, όπως ότι ο εκ των πρωταγω-
νιστών του κυκλώματος καμαρώνει γιατί 
«πήρε» την ασφάλεια στα 14 αεροδρόμια 
της Fraport! Τα στοιχεία μαζεύτηκαν και 
αφέθηκαν να σαπίζουν σε κάποιο συρτάρι 
της Τουλουπάκη. Γιατί; Σ' αυτό το ερώτη-
μα δε δίνει καμιά απάντηση ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Μήπως επειδή σ' αυτό το «παρακράτος» 
συμμετείχαν και άνθρωποι που είχαν πε-
ρίοπτες θέσεις στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;

Οσα γράφηκαν τις τελευταίες μέρες 
κάνουν λόγο για κάθε είδους ρουσφέτια, 

που αφορούσαν κάθε είδους δουλειές. 
Από παραχώρηση κυλικείων σε δημόσια 
κτίρια μέχρι ό,τι μπορεί να βάλει ο νους 
του ανθρώπου. Ολα αυτά δεν κρίθηκε 
απαραίτητο να συζητηθούν δημόσια, 
από μια κυβέρνηση που επικαλούνταν το 
«ηθικό πλεονέκτημα»;

Σ' ένα φαίνεται να έχει δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Αυτό το κύκλωμα δεν υπήρξε δική του κα-
τασκευή. Το κληρονόμησε από τις προη-
γούμενες κυβερνήσεις. Δεν το καθάρισε, 
όμως. Μάλλον επειδή ο συγκυβερνήτης 
Καμμένος είχε «επαφή» με το κύκλωμα, 
μέσω του κουμπάρου του Σ. Παπαχρή-
στου. Αυτό τουλάχιστον αποκαλύπτουν 
οι απομαγνητοφωνήσεις της ΕΥΠ/ΚΥΠ. 
Δεν μπορεί ο Τσίπρας να μην ήταν ενή-
μερος ειδικά γι' αυτά τα ζητήματα. Αδια-
φορούσε, όμως, με τον κυνισμό εκείνου 
που ενδιαφέρεται μόνο για την παραμονή 
του στην εξουσία και είναι διατεθειμένος 
να πληρώσει κάποιο «αντίτιμο» στον κυ-
βερνητικό του εταίρο. Τον οποίο τώρα δεν 
υπερασπίζεται ούτε ακροθιγώς.

Ο Κουρτάκης έχει προηγούμενα με 
τον Καμμένο. Γι' αυτό και από την ογκώδη 
δικογραφία ανέσυρε και δημοσιοποίησε 
μόνο κάποια στοιχεία που αφορούν τις 
διώξεις που άσκησε ο Καμμένος σε βά-
ρος του. Τα οποία ενδεχομένως να είναι 
τα πιο ασήμαντα. Με βάση αυτά χτίστη-
κε η προπαγάνδα περί «παρακράτους του 
ΣΥΡΙΖΑ», η οποία συνδυάστηκε και με την 
καταγεγραμμένη συνομιλία Παππά-Μιω-
νή, που ο σιωνιστής επιχειρηματίας-πρά-
κτορας κατέθεσε στην Προανακριτική 
Παπαγγελόπουλου (και στη δημοσιότητα, 
φυσικά).

Η σύζυγος του Καμμένου έσπευσε να 
δηλώσει ότι η ίδια επικοινωνούσε με αξι-
ωματικούς της ΕΛΑΣ και υποδείκνυε πότε 
και που πρέπει να συλλάβουν τον Κουρ-
τάκη, ασκώντας το δικαίωμά της ως δικη-
γόρος, μετά από μήνυση που κατέθεσαν 
σε βάρος του Κουρτάκη η ίδια, ο υπουρ-
γός σύζυγός της και τα ανήλικα παιδιά 
τους. Κόντεψαν να πέσουν από τα γέλια 
τα ντουβάρια στον Δικηγορικό Σύλλογο. 
Πόσο σύνηθες είναι να παίρνει ο δικηγό-
ρος έναν αξιωματικό της Ασφάλειας και 
να του λέει ότι ο μηνυθείς βρίσκεται στην 
τάδε διεύθυνση, στον τάδε όροφο, όπου 
διαθέτει κρυφό γραφείο;  Και να του λέει 
με νόημα: «Πήρε κι ο κύριος Καμμένος 
τον υπουργό, ο υπουργός πήρε τον Πα-
παζαφείρη… γενικώς δεν έχουμε εικόνα 
και πρέπει να τελειώνουμε»; (Ο υπουργός 
είναι ο Τόσκας και ο Παπαζαφείρης είναι 
ο αττικάρχης). Αυτό δεν ενόχλησε καθό-
λου τον Τσίπρα; Οταν πιάνονται διαδηλω-
τές, στους δικηγόρους τους δεν επιτρέπε-
ται ούτε να διαβούν την πύλη της ΓΑΔΑ, 
ενώ εδώ, για μια μήνυση, η δικηγόρος έχει 
πρόσβαση στον αρμόδιο αξιωματικό, του 
δίνει πληροφορίας παριστάνοντας τον 
ντετέκτιβ και μετά τον ξαναπαίρνει για 
να μάθει αν έγινε η σύλληψη!

Οταν διαβάζεις τις τηλεφωνικές επι-
κοινωνίες των μπάτσων καταλαβαίνεις 
αν επρόκειτο για μια συνηθισμένη παρέμ-
βαση δικηγόρου ή για εντολή «άνωθεν», 
μπροστά στην οποία ο αττικάρχης ήταν 
κυριολεκτικά χεσμένος. Πήγαινε να τον 
πιάσεις, γιατί «άμα δεν τον πιάσουμε τη 
γαμήσαμε, σου λέω», λέει στον υποδιευ-
θυντή του Τμήματος Εκβιαστών. Αυτόν 
τον τελευταίο τον παρακολουθούσε η 
ΕΥΠ/ΚΥΠ και έτσι καταγράφηκαν και οι 
συνομιλίες του με τη σύζυγο Καμμένου. 
Οπως παρακολουθούσε και τον μετέπειτα 
δολοφονηθέντα απόστρατο Παπαχρήστο 
και έχει καταγράψει κάτι συνομιλίες του 
με τον Καμμένο, με τον οποίο φαίνεται 
ότι διατηρούσε στενή επαφή. Ούτε αυτά 

ενόχλησαν τον Τσίπρα ή δεν του είπε ο 
αρχικυπατζής Ρουμπάτης ότι στα στοι-
χεία αναφέρεται πολλές φορές ο Καμμέ-
νος; Είμαστε σίγουροι ότι το πρώτο που 
του είπε είναι η εμπλοκή του Καμμένου. 
Για να τον προστατέψει (τον Τσίπρα). 

Αυτός, όμως, ήταν αποφασισμένος να 
ανεχτεί όλα αυτά τα καμώματα (και πολ-
λά άλλα) του Καμμένου, στο βαθμό που 
αυτός του προσέφερε κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία και ψήφιζε και με τα δυο χέ-
ρια όλα τα μνημονιακά πολυνομοσχέδια 
που συμφωνούσε ο Τσακαλώτος με την 
τρόικα. Ο Καμμένος ήθελε το «χώρο» 
του και ο Τσίπρας του τον προσέφερε, 
αδιαφορώντας για τέτοια ζητήματα. Γι' 
αυτό και ο φάκελος θάφτηκε σε κάποιο 
εισαγγελικό συρτάρι και δε διέρρευσε 
απολύτως τίποτα. 

Ετσι, για να προστατεύσει το συνεταί-
ρο του, ο Τσίπρας έθαψε αυτό που τώρα 
ονομάζει «παρακράτος που είχε στηθεί 
από τη Δεξιά, με πλοκάμια μέσα στην 
αστυνομία, ακόμη και σε δικαστικούς», 
δίνοντας έτσι στη ΝΔ την ευκαιρία να κά-
νει «φόκους» μόνο σε όσα αφορούν τον 
Καμμένο, να τα κάνει «σημαία» και να 
καταγγέλλει την ύπαρξη «παρακράτους 
του ΣΥΡΙΖΑ», που κυνηγούσε… τίμιους 
εκδότες και δημοσιογράφους. Είναι χαρα-
κτηριστική η μέχρι στιγμής αμηχανία του 
συριζαίικου Τύπου, που έχει αιφνιδιαστεί 
πλήρως και δεν έχει να αντιτάξει τίποτα 
επί της ουσίας, εκτός από το ότι ο Τσίπρας 
έδωσε εντολή στον Ρουμπάτη να διερευ-
νήσει την υπόθεση σε βάθος. Αυτό, όμως, 
όπως είδαμε, επισκιάζεται από τα ντοκου-
μέντα που επιλεκτικά δημοσιοποίησε η 
κυβερνητική πλευρά, με τους μπάτσους 
να φωνάζουν ο ένας στον άλλο «πιάσε τον 
Κουρτάκη, γιατί αλλιώς τη γαμήσαμε». Και 
μάλιστα, να θέλουν να τον πιάσουν χωρίς 
ένταλμα, με τη βεβαιότητα ότι μετά θα 
βγάλει ένταλμα ο προϊστάμενος της Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας.

Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η συνέχεια, 
ούτε μας ενδιαφέρει να κάνουμε πρό-
βλεψη. Οι ισχυρές δόσεις σκανδαλολο-
γίας που ρίχνει στην πολιτική αρένα η 
ΝΔ, στριμώχνοντας άγρια τον ΣΥΡΙΖΑ 
(με τη βοήθεια και των καλοταϊσμένων 
μιντιαρχών) έχουν έντονο άρωμα εκλο-
γών. Εκείνο που πρέπει να σχολιάσουμε, 
απ' αφορμή τη συμπεριφορά του Τσίπρα 
και της κλίκας του σ' αυτή την υπόθεση 
και από την αντιστροφή των ρόλων (η ΝΔ 
βρέθηκε σε θέση κατήγορου και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ σε θέση κατηγορούμενου), είναι η 
ουσία της υπόθεσης, που είναι πολύ πιο 
σοβαρή από τα τηλεφωνήματα της Τζού-
λη σε κάποιον αξιωματικό της Ασφάλειας.

Στον καπιταλισμό και στην αστική πο-
λιτική, το νόμιμο και το παράνομο τύποις 
μόνο είναι διαχωρισμένα. Στην πραγμα-
τικότητα συνδέονται με χιλιάδες αόρα-
τα νήματα. Οσο για τους μηχανισμούς 
καταστολής, επειδή αυτοί μεσολαβούν 
ανάμεσα στο νόμιμο και στο παράνομο, 
γίνονται οι ιμάντες της σύμφυσής τους. 
Οπως δε συμβαίνει πάντοτε με τα κάθε 
είδους κυκλώματα, πάντοτε υπάρχει και 
ο μεταξύ τους ανταγωνισμός. Η μια υπη-
ρεσία παρακολουθεί την άλλη, είτε για να 
την εκτοπίσει από «δουλειές» και να πάρει 
τη θέση της είτε απλά για να «επιδείξει 
έργο». Οι πολιτικές ηγεσίες εμπλέκονται 
με αυτά τα κυκλώματα, είτε για να βάλουν 
στο χέρι αντίπαλες πολιτικές φατρίες, είτε 
επειδή στα κυκλώματα εμπλέκονται οικο-
νομικοί παράγοντες τους οποίους οι πολι-
τικές ηγεσίες «έχουν ανάγκη», είτε για να  
εξασφαλίσουν οικονομικά οφέλη για την 
κομματική τους λειτουργία ή ακόμα και 
για ατομικό πλουτισμό. Ολες οι αστικές 
πολιτικές ηγεσίες.

Κυκλώματα, γενικώς…
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«Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τα όπλα τα οποία σήμερα 
επιστρατεύουμε στην πρώτη γραμμή του πολέμου κατά το 
κορωνοϊού δεν θα σιγήσουν την επόμενη ημέρα. Ολα τα 
εργαλεία τα οποία αναπτύσσουμε για τη θωράκιση της 
χώρας θα γίνουν τα μέσα για την ανοικοδόμηση του αύ-
ριο».

Κ. Μητσοτάκης, Βουλή, 2 Απρίλη 2020

Από την περίοδο της καραντίνας ήδη, ο Μητσοτάκης 
φρόντισε να περάσει το μήνυμα. Μιλώντας στη Βουλή, 
στις 2 Απρίλη αποτύπωσε ξεκάθαρα την αντεργατική και 
αντιλαϊκή κατεύθυνση που θα ακολουθήσει, για ακόμα μια 
φορά, ο ελληνικός καπιταλισμός για να αντιπετωπίσει τη 
νέα οικονομική κρίση του. Κρίση που ωρίμαζε πριν από 
την πανδημία και βρισκόταν προ των πυλών, αλλά με την 
πανδημία και λόγω της καραντίνας, η εκδήλωσή της επιτα-
χύνθηκε, βάθυνε και επεκτάθηκε σε περισσότερους τομείς 
της καπιταλιστικής οικονομίας.

Τα αντεργατικά μέτρα 
πάρθηκαν για να μείνουν

Οταν ξεκίνησε η καραντίνα και λίγο πριν απ’ αυτήν, άρ-
χισε ο χορός των αντεργατικών μέτρων: 

• Μαζικές απολύσεις
• Mαζική διαθεσιμότητα (αναστολή εργασίας), με προ-

νοιακό επίδομα 534 ευρώ το μήνα
• Γιγάντωση της εκ περιτροπής εργασίας με το μισό 

μισθό
• Νέα περικοπή των εργατικών μισθών τουλάχιστον κατά 

20%
• Επαναφορά της πολιτικής επιστράτευσης
• Ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας με χρήση της 

τηλε-εργασίας 
Μας είπαν ότι τα μέτρα είναι προσωρινά. Για την αντιμε-

τώπιση της πανδημίας του κοροναϊού. Τα μέτρα γίνονται 
μόνιμα. Στο όνομα της αντιμετώπισης της καπιταλιστικής 
ύφεσης.

Είναι τα εργαλεία που παγιώνει η κυβέρνηση Μητσοτά-
κη και θα χρησιμοποιήσουν οι καπιταλιστές -μαζί φυσικά 
με τα εκατοντάδες εκατομμύρια που ήδη άρχισαν να παίρ-
νουν, με τη μορφή κρατικών ενισχύσεων, επιχορηγήσεων, 
άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων (οι εργαζόμενοι θα τα 
πληρώσουν και αυτά μέσω της ληστρικής φορολογίας)- 
για να διατηρήσουν το μέγιστο κέρδος.

Οπως τα χρόνια των μνημονίων, έτσι και τώρα, όλα τα 
βάρη της κρίσης επιχειρούν να τα φορτώσουν στις πλάτες 
των εργατών και των εργαζόμενων.

Η προδιαγεγραμμένη αυτή πορεία, η θύελλα μιας νέ-
ας φτωχοποίησης, το βάθεμα της κινεζοποίησης, μπο-
ρεί να ανασχεθεί μόνο από ένα οργανωμένο και απο-
φασισμένο πανεργατικό-παλλαϊκό μέτωπο αντίστασης.

Την οργανωμένη επίθεση των καπιταλιστών και του κρά-
τους τους, μπορεί να τη σταματήσει μόνο η οργανωμένη 
αντίσταση των εργατών. Αλλος δρόμος δεν υπάρχει.

Ας θυμηθούμε τι έχει συμβεί.

Από τύχη γλιτώσαμε τα 
χειρότερα

Πέρασαν σχεδόν τέσσερις μήνες από το μερικό οικονο-
μικό lockdown και τα μέτρα καραντίνας, χάρη στα οποία 
ο ελληνικός λαός στάθηκε τυχερός και γλίτωσε από εκα-
τόμβες νεκρών. Και λέμε «τυχερός», γιατί η επιτυχία της 
καραντίνας δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου οργανωμένου 
σχεδίου, όπως προσπαθούν να μας πείσουν η κυβέρνηση 

Μητσοτάκη, οι «ενσωματωμένοι» επιστήμονες και τα αστι-
κά μέσα μαζικής παραπληροφόρησης. 

Η επιτυχία της καραντίνας οφείλεται ξεκάθαρα σε 
δυο τυχαίες παραμέτρους: 

- Πρώτον, στο γεγονός ότι η Ιταλία, πρώτη σε όλη την Ευ-
ρώπη, βίωνε τη διασπορά του ιού στην επικράτειά της και 
τις συνέπειες της επιδημίας COVID-19, δίχως μέτρα κοι-
νωνικής αποστασιοποίησης και οικονομικού περιορισμού. 

- Και δεύτερον, στον τρόμο που κυρίευσε τα κυβερνη-
τικά στελέχη και τους «ενσωματωμένους» επιστήμονες 
στις αρχές Μαρτίου, από τα χιλιάδες κρούσματα, τους 
εκατοντάδες νεκρούς και τη γενικευμένη κατάρρευση του 
ιταλικού συστήματος υγείας, και τα οδήγησε στην από-
φαση για lockdown. Οπως αποδείχτηκε, η διασπορά του 
ιού στη χώρα μας (και σε άλλες χώρες) ήταν ακόμα μικρή. 
Αυτό αποδείχτηκε σωτήριο.

Η κυβέρνηση, εκείνη τη χρονική στιγμή, δεν είχε την 
παραμικρή ιδέα για την έκταση της διασποράς. Δεν μπο-
ρούσε να έχει. Στη χώρα μας, ούτε στην αρχή ούτε κατά 
την εξέλιξη της πανδημίας, έγινε σοβαρός επιδημιολογι-
κός έλεγχος, στηριζόμενος σε μαζικά μοριακά τεστ και 
τεστ αντισωμάτων. Η ζοφερή όμως εικόνα της Ιταλίας 
προοιώνιζε κάτι χειρότερο για τη χώρα μας, δίχως μέτρα 
κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ετσι, αναγκάστηκαν να 
κινηθούν προς την κατεύθυνση του lockdown. Με πόνο 
ψυχής για τις επιπτώσεις που θα επέφερε στην καπιταλι-
στική οικονομία. 

Οπως όλες οι αστικές κυβερνήσεις, έτσι και η κυβέρνη-
ση Μητσοτάκη και οι «ενσωματωμένοι» επιστήμονες έπαι-
ξαν ρωσική ρουλέτα με την υγεία και τις ζωές του λαού 
μας. Μοναδικό κριτήριό τους υπήρξε (και εξακολουθεί 
να είναι) η μη διασάλευση της «κανονικότητας» του 
καπιταλισμού. Μοναδικός γνώμονας στη δράση τους 
είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου. 

Επαιξαν ρωσική ρουλέτα, όταν στις 31 του Γενάρη, με 
τον ιό να έχει αρχίσει να θερίζει στην Κίνα, ο Κικίλιας με 
τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ Αρκουμανέα, βγαίνοντας από το 
Μαξίμου, δήλωναν ότι «η χώρα είναι προετοιμασμένη και 
θωρακισμένη», ότι «δεν πρέπει να υπάρχει ανησυχία», ότι 
«είναι μια λοίμωξη με χαμηλή μεταδοτικότητα, με μέτρια 
θνητότητα, σαν μια βαριά γρίπη. Αρα και να έρθει κάποια 
στιγμή στη χώρα μας, δε χρειάζεται να υπάρχει πανικός 
ή κάποια ανησυχία. Είμαστε έτοιμοι».

Επαιξαν ρωσική ρουλέτα, αφήνοντας ελεύθερη τη με-
τακίνηση ανθρώπων από την Ιταλία μέχρι τα μέσα Μάρτη. 
Μέχρι τότε, δεν είχε αποφασιστεί κανένα μέτρο καρα-
ντίνας για όσους έρχονταν από την, αποδεδειγμένα, πιο 
βαριά πληττόμενη από τον ιό χώρα της Ευρώπης.

Και αν στην αρχή της πανδημίας, μπορούσαν να κρύ-
ψουν τις αμαρτίες τους πίσω από την υποτίμηση του νέου 
ιού, τις παλινωδίες του ΠΟΥ και την απόκρυψη στοιχείων 
από την Κίνα και να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό 
της ανικανότητας, από τις αρχές Μάρτη και μετά, κατά την 
κορύφωση της πανδημίας, που ο ιός είχε δείξει την αστρα-
πιαία μεταδοτικότητά του και τα θανατηφόρα δόντια του, 
μόνο μια λέξη μπορεί να τους χαρακτηρίσει: εγκληματίες. 

Εγκληματίες, αφού ποτέ δεν δημιούργησαν ένα μη-
χανισμό επιδημιολογικής επιτήρησης και συστηματικού 
δειγματοληπτικού ελέγχου, στηριζόμενο στην πραγματο-
ποίηση μαζικού και επαναλαμβανόμενου τέστινγκ. 

Που δεν προχώρησαν ούτε καν στη δημιουργία ενός 
μηχανισμού ελέγχου τήρησης των μέτρων προστασίας 
στους μεγάλους εργασιακούς χώρους, τους οποίους και 
εξαίρεσαν από το lockdown, επιτρέποντας στους καπιτα-
λιστές να ξεσαλώσουν. Το ιταλικό προλεταριάτο θρήνησε 
χιλιάδες νεκρούς γιατί οι καπιταλιστές του ιταλικού βορρά 
αρνήθηκαν να κλείσουν τις βιομηχανίες τους. 

Στον τομέα της ενίσχυσης του διαλυμένου εθνικού 
συστήματος υγείας, παρά τους ψεύτικους αριθμούς και 
τις υποσχέσεις, το μόνο που έκαναν ήταν πρόχειρα μπα-

λώματα. Ακόμα και στη στε-
λέχωση των νέων ΜΕΘ έκα-
ναν ελάχιστες προσλήψεις 
επικουρικών και όχι μόνιμων 
γιατρών και κάλυψαν τα κενά 
με εσωτερικές μετακινήσεις 
ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού. Με μεταθέσεις 
πήραν γιατρούς και νοσηλευ-
τές από τα νοσοκομεία για 
να στελεχώσουν τις ΜΕΘ. 
Αδειασαν τα Κέντρα Υγείας 
για να καλύψουν τα κενά στα 
περιφερειακά νοσοκομεία. 
Και έκλεισαν τα περιφερεια-
κά ιατρεία για να κρατήσουν 
ανοιχτά τα Κέντρα Υγείας, 
εκθέτοντας σε άμεσο κίνδυ-
νο ηλικιωμένους ανθρώπους 
στα χωριά (δε σκοτώνει μόνο 
η CoviD-19). 

Στις καθημερινές εκ-
κλήσεις-καταγγελίες του 
ιατρονοσηλευτικού προσω-
πικού για μέσα προστασίας 
και αναγκαίο εξοπλισμό, η 
κυβέρνηση απαντούσε με 
υποκριτικά χειροκροτήματα, 
ψεύτικους επαίνους και... χου-
ντική λογοκρισία. Δεν ήταν 
καθόλου μικρός ο αριθμός 
του ιατρικού προσωπικού που 
νόσησε ή μπήκε σε αναγκα-
στική καραντίνα λόγω έκθεσης στον SARS-CoV-2, απο-
δυναμώνοντας ακόμα περισσότερο, σε κρίσιμες στιγμές, 
τα ήδη υποστελεχωμένα δημόσια νοσοκομεία (χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα το νοσοκομείο του Ρίου).

Και τώρα, που για χάρη των καπιταλιστών του τουρι-
σμού, ανοίγουν άρον-άρον τα σύνορα της χώρας στους 
τουρίστες, ακόμα και από χώρες που επλήγησαν βαριά 
από την πανδημία του κοροναϊού, κάνουν ακριβώς την 
αντίστροφη κίνηση. Παίρνουν γιατρούς από τα κεντρικά 
νοσοκομεία της Αττικής και τους στέλνουν στα νησιά, με 
υποχρεωτική μετακίνηση και υπό την απειλή της επίταξης, 
για να αντιμετωπίσουν εισαγόμενα κρούσματα κοροναϊού. 
Ούτε είχαν, ούτε έχουν σκοπό να ενισχύσουν μόνιμα το 
εθνικό σύστημα υγείας. 

Είναι άλλωστε δηλωμένα τα σχέδιά τους να προχωρή-
σουν σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων 
στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Μέσω των ΣΔΙΤ (Συμπρά-
ξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) στοχεύουν να εκχωρή-
σουν στους ιδιώτες την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 
να ανοίξουν το δρόμο στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα να 
μπουν μέσα στα νοσοκομεία, να δώσουν ακόμα και το μά-
νατζμεντ δημόσιων νοσοκομείων σε ιδιώτες καπιταλιστές. 
Η πανδημία τους ανάγκασε να αναβάλουν τα σχέδιά τους. 
Δεν τα εγκατέλειψαν, όμως. Γι’ αυτό και δεν προχώρησαν 
ποτέ στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα και τον άφησαν 
ελεύθερο να θησαυρίζει. Και να σκοτώνει ακόμα, όπως 
απέδειξε το έγκλημα στην ιδιωτική κλινική στο Περιστέρι 
με τους 13 νεκρούς νεφροπαθείς που άρπαξαν τον κορο-
ναϊό ενώ πήγαιναν για αιμοκάθαρση.

Δεν τους καίγεται καρφί για την υγεία και τις ζωές 
των εργατών και των υπόλοιπων εργαζομένων. Κοινω-
νικά επικίνδυνοι, κυβέρνηση και «ενσωματωμένοι» επι-
στήμονες, κόπτονται μόνο για την ομαλή λειτουργία του 
συστήματος και για τις πολιτικές και επιστημονικές τους 

καριέρες. Γι’ αυτό και τέσσερις μήνες τώρα έχουν ταράξει 
το λαό στα ψέματα. 

Με ψέματα πορεύτηκαν το δίμηνο της έξαρσης της παν-
δημίας, με ψέματα πορεύονται και τώρα. Με τη βοήθεια 
των αστικών ΜΜΕ, τα οποία μπούκωσαν με 20 εκατομμύ-
ρια ευρώ (χώρια την αναστολή καταβολής των 21 εκατ. ευ-
ρώ για τις τηλεοπτικές άδειες), για να «παίξουν» τα σποτά-
κια της Πολιτικής Προστασίας, έκρυψαν τις εγκληματικές 
τους ευθύνες πίσω από τη εκκωφαντική προπαγάνδα περί 
ατομικής ευθύνης. Μιλάνε για ατομική ευθύνη αυτοί που 
επέτρεψαν τη λειτουργία σε καπιταλιστικές επιχειρήσεις, 
οι οποίες δεν είχαν να κάνουν με την παραγωγή και τη 
διανομή αγαθών πρώτης ανάγκης. Αυτοί που έστειλαν τα 
παιδιά μας στα σχολεία, αδιαφορώντας για τους κινδύ-
νους, λόγω του αναπόφευκτου συνωστισμού. Μιλάνε για 
ατομική ευθύνη, ενώ έσπευσαν να ανοίξουν άρον-άρον 
την καπιταλιστική οικονομία, καταστρατηγώντας ακόμα 
και το αρχικό τους χρονοδιάγραμμα, για να στείλουν στον 
έξω κόσμο το μήνυμα της covid-free χώρας, με στόχο την 
ανάκαμψη του τουρισμού. 

Κάτω από το χαλί της ατομικής ευθύνης προσπάθησαν 
να κρύψουν τις τεράστιες και εγκληματικές κρατικές ευθύ-
νες, τόσο στον τομέα της διαχείρισης της πανδημίας όσο 
και στον τομέα της περίθαλψης αυτών που νόσησαν ή θα 
νοσήσουν. Ενώ κάνουν και την απαραίτητη προετοιμασία 
για να φορτώσουν στο λαό ένα ενδεχόμενο δεύτερο κύμα 
που μπορεί να κάνει την εμφάνισή του ακόμα και μέσα 
στο καλοκαίρι, λόγω της βιαστικής «επανεκκίνησης» της 
οικονομίας και του τουριστικού ανοίγματος.

Η «Κόντρα», από την αρχή αυτής της πανδημίας έχει ξε-
σκεπάσει, με πλούσια αρθρογραφία και ρεπορτάζ, με πολ-
λές αποκαλύψεις, τα ψέματα και την παραπληροφόρηση 
της κυβέρνησης και των «ενσωματωμένων» επιστημόνων 
του ΕΟΔΥ και της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων. Οι οποίοι 
πρώτα έκαναν επικοινωνιακή και μετά ιατρική διαχείριση 

της πανδημίας. Θα χρειαζόμα-
σταν όμως δεκάδες σελίδες για να 
τα εκθέσουμε αναλυτικά. Γι’ αυτό 
σας παραπέμπουμε στο site μας 
(www.eksegersi.gr – κατηγορία 
ΥΓΕΙΑ). Εκεί θα βρείτε όλο αυτό 
το τεκμηριωμένο και πλούσιο σε 
αποκαλύψεις υλικό.

Αντιμέτωποι με 
την πανδημία των 
αντεργατικών 
μέτρων

Η Ελλάδα ήταν και παραμένει 
ανοχύρωτη έναντι του κορο-
ναϊού. Και αν στο πρώτο στάδιο 
της πανδημίας (με την οποία δεν 
έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα) η ερ-
γατική τάξη στάθηκε «τυχερή» και 
γλίτωσε τους πολλούς θανάτους, 
που θα μπορούσαν όμως να ήταν 
σημαντικά λιγότεροι, στον εργασι-
ακό τομέα μια άλλη «τύχη» την 
περιμένει. Εδώ τα πράγματα δεν 
ανήκουν στη σφαίρα του τυχαίου. 
Στη διαχείριση οικονομικών κρίσε-
ων, οι καπιταλιστές και το κράτος 
τους, αιώνες τώρα, έχουν το know 
how. 

Από τα μέσα Μάρτη, που άρχισαν να εφαρμόζονται 
μέτρα καραντίνας, φάνηκε καθαρά ότι η διαχείριση και 
αυτής της κρίσης θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο του 
κεφαλαίου. Η κεφαλαιοκρατία θα επιτεθεί με τη μεγα-
λύτερη σφοδρότητα στην εργατική τάξη, προκειμένου 
να της φορτώσει τα βάρη της κρίσης και να μετατρέψει 
την κρίση σε ευκαιρία για περισσότερα κέρδη. 

Είναι τα «όπλα» στα οποία αναφερόταν ο Μητσοτάκης 
και τα οποία «δεν θα σιγήσουν την επόμενη μέρα». Είναι 
«όλα τα εργαλεία τα οποία αναπτύσσουμε για τη θωρά-
κιση της χώρας» και τα οποία «θα γίνουν τα μέσα για την 
ανοικοδόμηση του αύριο». 

Μαζικές απολύσεις
Δεν μπορεί να υπάρξει καπιταλισμός χωρίς ανεργία, 

χωρίς δεξαμενή με διαθέσιμους άνεργους εργάτες. Εί-
ναι βασικός οικονομικός νόμος του καπιταλισμού. Νόμος 
αναπόφευκτος και ισχυρός όπως οι νόμοι που ισχύουν στη 
φύση. Το μόνο που αλλάζει είναι το μέγεθος της ανερ-
γίας. Μεγαλώνει σε περιόδους κρίσης, σαν τη σημερινή, 
και μικραίνει σε περιόδους που ο καπιταλισμός μπαίνει 
σε φάση σχετικής ανάκαμψης. Οι μαζικές απολύσεις 
αποτελούν βασικό εργαλείο που έχει στα χέρια του το 
κεφάλαιο για να αντιμετωπίσει την οικονομική του κρίση. 
Μόλις η καπιταλιστική παραγωγή μπει σε ύφεση και εμ-
φανιστεί πτώση στην κατανάλωση (είτε παραγωγική, είτε 
ατομική), οι εργάτες σπρώχνονται κατά χιλιάδες έξω από 
την παραγωγή και τη διανομή. Πάντα με τις πλάτες των 
αστικών κυβερνήσεων. 

Σαρανταπέντε μέρες από τη λήξη της «αναστολής της 
σύμβασης» είναι η περίοδος χάριτος που έδωσε η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη στην εργατική τάξη. Μετά τις σαραντα-
πέντε μέρες, οι καπιταλιστές θα μπορούν ελεύθερα να 

απολύουν εργάτες και εργαζόμενους. Απολύσεις που θα 
τις βαφτίσουν και αυτές οικειοθελείς αποχωρήσεις (απαι-
τείται μόνο η υπογραφή εργοδότη). Ετσι και τις αποζημιώ-
σεις θα γλιτώνουν και τις απολύσεις θα κρύψουν.

Mαζική διαθεσιμότητα (αναστολή σύμβασης) με 
προνοιακό επίδομα 534 ευρώ το μήνα

Το προνοιακό βοήθημα των 800 ευρώ που τόσο διαφη-
μίστηκε από τους προπαγανδιστές της κυβέρνησης, ως 
φιλεργατικό και φιλολαϊκό μέτρο, είναι επί της ουσίας, 
μέτρο ενίσχυσης των καπιταλιστών. Οχι μόνο δεν κατέ-
βαλαν πλήρη μισθό και πλήρη ασφάλιση στους μοναδι-
κούς παραγωγούς όλου του κοινωνικού πλούτου, αλλά 
η κυβέρνηση φρόντισε να τους απαλλάξει και από την 
υποχρέωση που ο νόμος 3198/1955 ορίζει. Να καταβάλ-
λουν στους εργαζόμενους το 1/2 των αποδοχών τους και 
να τους ασφαλίζουν στο ΙΚΑ για όσο διάστημα η επιχεί-
ρησή τους βρίσκεται σε προσωρινή αναστολή της δρα-
στηριότητάς της. 

Οι εργάτες για τον ενάμιση μήνα του lockdown έπρεπε 
να πάρουν τουλάχιστον 1.300 ευρώ (650 + 325 + 325 δώρο 
Πάσχα). Ετσι, οι μεν καπιταλιστές δεν πλήρωσαν τίποτα, 
το δε κράτος κατέβαλε 500 ευρώ λιγότερα. 

  Αλλά και πόσοι εργαζόμενοι πήραν τελικά το περιβό-
ητο βοήθημα; Στις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, 
το νούμερο αυτό έφτασε μέχρι και 1,7 εκατομμύρια. Ο 
Χαρδαλιάς, όμως, άθελά του, τους ξεμπρόστιασε. Στις 10 
Μάη δήλωνε: «Στο δεύτερο στάδιο δηλαδή της επανεκ-
κίνησης της οικονομίας, επανέρχονται στην εργασία 
τους 155.962 εργαζόμενοι, δηλαδή το 22,5% των εργα-
ζομένων που τέθηκαν σε αναστολή». Αρα το 100% των 
εργαζομένων που τέθηκαν σε αναστολή και πήραν το 
προνοιακό επίδομα, είναι το πολύ 693.164.

Από το προνοιακό βοήθημα των 800 ευρώ, εξαιρέθη-
καν φυσικά με το καλημέρα, όλοι οι ανασφάλιστοι και 
εποχικοί εργάτες και εργαζόμενοι. 

 
Εκ περιτροπής εργασία
Με το ένατο άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιε-

χομένου της 20ής Μάρτη, η κυβέρνηση επέτρεψε στους 
καπιταλιστές να αλλάξουν μονομερώς τις συμβάσεις 
εργασίας όλων των εργατών και εργαζόμενων και να τις 
μετατρέψουν, για έξι μήνες, σε συμβάσεις εκ περιτροπής 
εργασίας. Οι καπιταλιστές θα μπορούν να απασχολούν 
τους εργάτες για δύο εβδομάδες το μήνα και να τους κα-
ταβάλλουν τον μισό μισθό. Από το άλλο μισό, ένα 60% 
(30% του συνόλου) θα πληρώνει το κράτος. Αρα, ο ερ-
γαζόμενος θα υποστεί μια μείωση 20% και όλοι οι μισθοί 
θα συμπιεστούν στα επίπεδα του κατώτατου μισθού των 
650 ευρώ.

Για να μην παραπονιούνται οι καπιταλιστές, η κυβέρ-
νηση θέσπισε και επιδότηση του 60% των εργοδοτικών 
ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα που δε θα ερ-
γάζεται ο εργαζόμενος.

Το αντεργατικό μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας μπο-
ρούν να το χρησιμοποιούν όλες οι επιχειρήσεις, αρκεί ο 
τζίρος τους την προηγούμενη περίοδο να είναι μειωμένος 
κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ότι σε έξι μήνες, με την 
κρίση να βρίσκεται στη κορύφωσή της, η κυβέρνηση θα 
δώσει νέα παράταση σε αυτό το επαίσχυντο μέτρο. Αυτή, 
άλλωστε, είναι και η κατεύθυνση της ΕΕ. Το πρόγραμμα 
SURE της Κομισιόν, συνολικού ύψους 100 δισ. ευρώ από 
δάνεια, καταρτίστηκε για να επιδοτήσει αυτήν την εκ πε-
ριτροπής εργασία.

Πολιτική Επιστράτευση
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το βλέμμα στραμμένο στο 

μέλλον, φρόντισε με το δωδέκατο άρθρο της ΠΝΠ της 
20ής Μάρτη, να ενεργοποιήσει τον αντιδραστικό θεσμό 
της πολιτικής επιστράτευσης και της κάθε μορφής επί-
ταξης των εργατών και εργαζόμενων για την αντιμετώ-
πιση απεργιών.

Ξεσαλωμένοι οι καπιταλιστές, ζητούν να μετατραπούν 
οι εργαζόμενοι σε πράγματα που θα μπορεί να τα νοικιά-
ζει ο ένας καπιταλιστής στον άλλον. Με την χρήση της 
τηλε-εργασίας σπρώχνουν την εργάσιμη μέρα στα ακρό-
τατα όριά της, απομυζώντας ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι 
απλήρωτης εργασίας.

Την ώρα που στήνουν ένα νέο εργασιακό μεσαίωνα για 
την εργατική τάξη και τους εργαζόμενους, που μονιμοποι-
ούν νέα αντεργατικά μέτρα, τα οποία έρχονται να προστε-
θούν πάνω στη δεκάχρονη μνημονιακή βαρβαρότητα, την 
ίδια ώρα κυβέρνηση και ευρωπαϊκοί θεσμοί ετοιμάζονται 
να μπουκώσουν με κρατικό χρήμα τις καπιταλιστικές επι-
χειρήσεις. Η ευρωπαϊκή «αλληλεγγύη», στην οποία ανα-
φέρονται, είναι αλληλεγγύη στο Κεφάλαιο.

Ταξική οργάνωση
Ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα ιστορικά τελειωμέ-

νο. Ενα σύστημα εχθρικό προς τους εργαζόμενους. Ενα 
σύστημα εχθρικό ακόμα και για τον αέρα που αναπνέ-
ουμε. Μπροστά στην εξασφάλιση του μέγιστου κέρδους, 
είναι ικανός να διαπράξει οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 
φύσης και της ανθρωπότητας. Η πανδημία του νέου κορο-
ναϊού αποκάλυψε από μια άλλη σκοπιά τον αγριανθρωπι-
σμό του. Το δόγμα «πρώτα η οικονομία», σημαίνει πρώτα 
τα κέρδη, έστω κι αν χρειαστεί να οδηγηθούν στο θάνατο 
χιλιάδες άνθρωποι μέσα σε λίγο χρόνο.

Οι εργαζόμενοι, οι μοναδικοί παραγωγοί του κοινωνικού 
πλούτου, καταδικάζονται ακόμα μια φορά στη φτώχεια, 
τη μιζέρια, την πείνα και τη δυστυχία. Καλούνται να σηκώ-
σουν ξανά τα βάρη μιας νέας κρίσης της καπιταλιστικής 
παραγωγής. 

Κανένα μέλλον δεν υπάρχει για την εργαζόμενη κοι-
νωνία σ’ αυτό το σύστημα. Μόνο εκμετάλλευση, κατα-
πίεση, ακόμα και θάνατος. Για να αντιμετωπίσει, όμως, 
αποτελεσματικά την νέα επίθεση που δέχεται από τους 
καπιταλιστές και το κράτος τους, για να καταφέρει να 
σπάσει τον κύκλο της κινεζοποίησης, να σταματήσει 
την πορεία προς τη νέα φτωχοποίηση, η εργατική τάξη 
πρέπει να οργανωθεί ταξικά.

Χωρίς ταξική οργάνωση, αναθέτοντας την σωτηρία 
της σε πολιτικούς μεσσίες κι εκτονώντας την οργή της 
στις κοινοβουλευτικές κάλπες, η εργατική τάξη θα βι-
ώσει ακόμα μια φορά τον πόνο, την απόγνωση και τη 
δυστυχία που βίωσε την περίοδο των μνημονίων. Και 
αυτήν τη φορά από πολύ χειρότερη αφετηρία. Χωρίς 
οργανωμένη, ισχυρή και αποτελεσματική αντίσταση θα 
ξαναδεί μαζικά την πείνα να επιστρέφει στις εργατι-
κές οικογένειες, τα παιδιά της να μεταναστεύουν στο 
εξωτερικό, τους ανθρώπους της να κρεμιούνται από τα 
δέντρα της πλατείας Συντάγματος ή να πνίγνονται από 
τις αναθυμιάσεις από τα μαγκάλια, που θα ανάβει για 
να ζεσταθεί.  

Πρέπει να οργανωθούμε ταξικά στους εργασιακούς 
χώρους για τον καθημερινό οικονομικό αγώνα. Για να 
μπορέσουμε να αγωνιστούμε σκληρά και νικηφόρα για 
καλύτερο μεροκάματο, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, 
πλήρη ασφάλιση, υψηλότερες συντάξεις. Για να μπο-
ρέσουμε να προστατευτούμε από τον ηθικό και φυσικό 
εκφυλισμό του καπιταλισμού. Για να διεκδικήσουμε την 
προστασία των άνεργων μελών της τάξης μας και την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Για να είμαστε «ελεύ-
θεροι» να επιλέγουμε τα μέσα πάλης με κριτήριο την 
αποτελεσματικότητά τους και όχι με βάση την αστική 
νομιμότητα. Για να χρησιμοποιούμε εκείνες τις μορ-
φές αγώνα που θα τραντάζουν συθέμελα την ομαλή 
λειτουργία του συστήματος και θα δημιουργούν όρους 
νίκης κάθε μικρού ή μεγάλου αγώνα.

Η εργατική τάξη πρέπει να οργανωθεί ταξικά και 
στο πολιτικό επίπεδο. Να αποκτήσει ξανά την δική της 
ταξική πολιτική οργάνωση που θα της δώσει τα εφό-
δια για να καθαρίσει τη συνείδησή της από τη χρόνια 
αστική βρωμιά, από τα ιδεολογήματα με τα οποία την 
έχουν ποτίσει, δεκαετίες τώρα, οι κρυφοί και φανεροί 
μηχανισμοί του κεφαλαίου. Για να ξαναδεί καθαρά το 
ιστορικό της καθήκον και να φωτίσει τον δρόμο που 
θα την οδηγήσει σε ένα μέλλον πανανθρώπινο, υγιές, 
απαλλαγμένο από την εκμετάλλευση και την καταπίεση, 
το μόνο μέλλον που της αρμόζει: τον κομμουνισμό. Μια 
μορφή κοινωνικής οργάνωσης χωρίς εκμετάλλευση αν-
θρώπου από άνθρωπο, χωρίς καπιταλιστές και εργάτες, 
με την πιο πλατιά δημοκρατία για τους ανθρώπους της 
δουλειάς. 

Το χρωστάμε στους ταξικούς μας προγόνους. Το οφεί-
λουμε στους ταξικούς μας απογόνους. 

ΙΟΥΝΗΣ 2020

Για την πανδημία των αντεργατικών 
μέτρων χρειαζόμαστε
ΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το κείμενο αυτό έχει αποτυπωθεί σε ένα τετρασέλιδο φυλλάδιο, το οποίο διανέμεται από την «Κόντρα» σε χώρους 
δουλειάς (εργοστάσια, αμαξοστάσια, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες κτλ.).

Είναι μια μεγάλη καμπάνια που σκοπό έχει να θέσει στην εργατική τάξη όλα τα μεγάλα επίδικα της περιόδου που 
διανύουμε. Μιας περιόδου που -χωρίς να έχουν εκλείψει οι απειλές από την πανδημία του κοροναϊού, λόγω της 
άθλιας διαχείρισής της από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, με τις πλάτες όλου του αστικού πολιτικού συστήματος- 
χαρακτηρίζεται από το άπλωμα της πανδημίας των αντεργατικών μέτρων, μέσω των οποίων η κεφαλαιοκρατία 
προσπαθεί να φορτώσει τα βάρη της καπιταλιστικής ύφεσης στις πλάτες της εργατικής τάξης και των άλλων ερ-
γαζόμενων στρωμάτων.
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Σχολικές καθαρίστριες και 
υγιεινή των σχολείων στον αέρα

Βαδίζουμε την τελευταία εβδομάδα του διδακτικού έτους για 
την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (το σχόλιο αυτό γράφεται Τρίτη 

βράδυ), ενώ στη Δευτεροβάθμια διεξάγονται μόνο οι πανελλαδι-
κές εξετάσεις και το μεγάλο πρόβλημα των σχολικών καθαριστριών 
είναι ακόμα άλυτο.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το πολύ σημαντικό ζήτημα των 
εργασιακών σχέσεων των σύγχρονων αυτών δούλων, αλλά και την 
ασφάλεια και υγιεινή των σχολείων και των μαθητών, που η κυβέρ-
νηση και οι Τσιόδρες λύσσαξαν να ανοίξουν, προκειμένου να δοθεί 
έμφαση στην «επανεκκίνηση» της καπιταλιστικής οικονομίας και 
στην «επιστροφή στην κανονικότητα».

Αυτές τις μέρες πάμπολλες είναι οι καταγγελίες γονιών, εργαζό-
μενων, σωματείων γι’ αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα. 

Οπως είναι γνωστό η καθαριότητα των σχολείων, με το άνοιγμα 
καταρχάς αυτών της Δευτεροβάθμιας, αντιμετωπίστηκε πρόχειρα 
με την υποχρεωτική μεταφορά σε αυτά και των καθαριστριών από 
τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, όταν 
άνοιξαν τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία, το προσωπικό καθαριό-
τητάς τους επέστρεψε σε αυτά. Κοντολογίς, μισές δουλειές έγιναν 
και τα σχολεία έμειναν ακάλυπτα για το σύνολο της ημέρας. Γονείς, 
λοιπόν, καταγγέλλουν (ανακοίνωση Ομοσπονδίας Γονέων και Κη-
δεμόνων Περιφέρειας Αττικής) ότι τα παιδιά τους δεν μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες μετά το δεύτερο διάλειμμα, 
κινητοποιήσεις αναγγέλλονται και οι νέες συμβάσεις των εργαζό-
μενων στην καθαριότητα που, υποτίθεται, ότι θα προέβλεπαν την 
επέκτασή τους, ώστε να καλύπτεται το ωράριο λειτουργίας των 
σχολείων και οι ανάγκες για καθαριότητα ακόμη δεν έχουν γίνει 
γνωστές, ενώ σε πολλές περιπτώσεις Δήμοι δεν έχουν καταβάλει 
ακόμη ούτε τα δεδουλευμένα. Καταγγελίες επίσης γίνονται από 
το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων για ελλείψεις σε απα-
ραίτητα μέσα προστασίας, τα οποία δίνονται με το σταγονόμετρο. 

Ακόμη και αυτήν τη στιγμή, ο Θεοδωρικάκος μιλώντας στη Βου-
λή (www. aftodioikisi.gr 25/6) είπε ότι «Είμαστε, σε συζήτηση και 
συνεννόηση το υπουργείο Εσωτερικών, το υπουργείο Παιδείας, το 
υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους προκειμένου, στη νέα σεζόν, να υπάρξουν συμβά-
σεις από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τους καθαριστές και τις καθαρίστριες, 
οι οποίες να είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου».

Προσέξτε: Λύση δεν έχει βρεθεί, αλλά «μελετάται». Από τη νέα 
χρονιά (και αν) οι συμβάσεις θα γίνουν ορισμένου χρόνου και 
βεβαίως δεν μιλάμε για μόνιμες προσλήψεις του απαιτούμενου 
προσωπικού, σε μια περίοδο μάλιστα που δεν τελειώσαμε με την 
πανδημία, ενώ δεύτερο κύμα θεωρείται βέβαιο ότι θα επιστρέψει 
το Φθινόπωρο- Χειμώνα.

Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι/ες στη σχολική καθαριότητα, οι 
σύγχρονοι αυτοί είλωτες, έφθασαν πλέον στα όριά τους, ειδικά 
την περίοδο του κοροναϊού. Απελπισμένοι έστειλαν επιστολή στον 
Μητσοτάκη και στους 332 Δήμους της χώρας, απαιτώντας τα αυτο-
νόητα. Τις επιστολές υπογράφουν 31 σωματεία εργαζόμενων στη 
σχολική καθαριότητα (62 την επιστολή προς τους Δήμους). 

Τα αιτήματα
· Εναρξη διαδικασιών για μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία 

με αορίστου χρόνου συμβάσεις και πλήρη εργασιακά και ασφα-
λιστικά δικαιώματα.

· Ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση του Covid-19, ανα-
νέωση για τα επόμενα 3 χρόνια όλων των υφιστάμενων συμβάσε-
ων των συμβασιούχων στη σχολική καθαριότητα, με αύξηση των 
κονδυλίων αποζημίωσης ανά σχολική αίθουσα.

· Επιδοτούμενη κατάρτιση στις διαδικασίες περιορισμού της δι-
άδοσης του Covid-19 στα σχολικά συγκροτήματα και Πιστοποίηση 
Επαγγέλματος.

· Αξιοπρεπείς αμοιβές και Ανθρώπινες Συνθήκες Εργασίας, με 
τήρηση των κανόνων Υγιεινής & Ασφάλειας – Αυστηροποίηση και 
επιβολή κυρώσεων στους Δήμους που δεν χορηγούν τα εκ του 
νόμου προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας με αναδρομική 
ισχύ.

· Αποζημίωση για προκάτ αίθουσες, αίθουσες πληροφορικής 
και εργαστηρίων, οι οποίες δεν είναι δηλωμένες στο my school, 
δεν αποζημιώνονται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και καθαρίζονται ΔΩΡΕΑΝ 
σήμερα από συμβασιούχους στη σχολική καθαριότητα.

· Ασφάλεια και ΟΧΙ Επισφάλεια στην εργασία – Καμία μείωση 
αιθουσών, Καμία απόλυση εργαζόμενης από Δημάρχους και Σχο-
λικές Επιτροπές.

· Μειωμένο εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
· Εφαρμογή ίσων όρων και συνθηκών εργασίας και στις Ι.Δ.Α.Χ. 

με υπογραφή σ.σ.ε. και αναγνώριση του εγγράφου προσχώρησης 
της ΟΙΥΕ στη σύμβαση της ΠΟΕ ΟΤΑ.

(Περισσότερα: http://www.eksegersi.gr/issue/2020/Πολιτι-
κή/35705.Σχολικές-καθαρίστριες-Αναλώσιμο-είδο).

Συντηρητικό άρωμα, αυστηρός 
προσανατολισμός στην αγορά 

και μειώσεις εκπαιδευτικών
Οι αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

του Γενικού Λυκείου με την εξαφά-
νιση των μαθημάτων των κοινωνικών επι-
στημών και την πλήρη κατάργηση όλων 
των μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας 
έχουν συντηρητικό άρωμα και υπηρετούν 
συγκεκριμένη κατεύθυνση. [Ως μονόωρα 
μαθήματα παραμένουν στο Γυμνάσιο τα 
καλλιτεχνικά και η μουσική και καταργού-
νται η καλλιτεχνική παιδεία ακόμα και 
από μάθημα επιλογής στην Α΄ Λυκείου 
και το Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο στη 
Γ΄ Λυκείου από μαθήματα επιλογής]

Καταρχάς σημειώνουμε ότι σε όλα 
τα μαθήματα του σχολείου, η κυρίαρχη 
τάξη (η αστική τάξη) έχει τη δυνατότητα 
να παρεμβαίνει, οδηγώντας τη σκέψη, τη 
συμπεριφορά, τις επιλογές και εν τέλει τη 
στάση ζωής των μαθητών στα επιθυμητά 
από αυτήν κανάλια. Ακόμη και τα μαθή-
ματα των θετικών επιστημών δεν εξαι-
ρούνται από τον κανόνα με τα ατελείωτα 
κόψε-ράψε γνώσεων, συμπερασμάτων, 
κ.λπ., πολλές φορές ατάκτως εριμμένων, 
με τις σκόπιμες αποσιωπήσεις άλλων, που 
στην τελική αδυνατίζουν την επίτευξη 
μιας συγκροτημένης θεώρησης της επι-
στήμης και του κόσμου γενικότερα και 
διευκολύνουν τη δημιουργία ανθρώπων 
εύπλαστων από το κεφάλαιο, που μετα-
τρέπονται ευκολότερα σε έρμαια διαφό-
ρων αντιδραστικών ιδεοληψιών.

Εκεί, βεβαίως που το αστικό σχολείο 
δίνει ρεσιτάλ είναι τα μαθήματα των αν-
θρωπιστικών σπουδών. Ιδιαίτερα αυτά 
γίνονται το μέσο για να ποτιστεί με το 
αντιδραστικό φαρμάκι το μυαλό και η 
ψυχή της νεολαίας, να καλλιεργηθούν η 
πειθάρχηση, η υπακοή-υποταγή στο σύ-
στημα και τους διαχειριστές του.

Ο τρόπος διδασκαλίας συμπληρώνει το 
περιεχόμενο. Ατελείωτη βαρεμάρα, «ευ-
συνείδητος» παπαγαλισμός, αδιαφορία, 
καμιά χαρά. Το τελειωτικό χτύπημα στην 
απόλαυση που προσφέρει η ομορφιά της 
γνώσης δίνει ο εξεταστικός μαραθώνιος.

Τα μαθήματα των κοινωνικών επιστη-
μών με τις διάφορες παραλλαγές τους, 
όπως αποτυπώνονται στα διάφορα κατά 
καιρούς και κυβερνήσεις προγράμματα 
σπουδών [με τελευταία τα μαθήματα: 
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί 
Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνι-
ολογία), Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και 
Δημοκρατία, Βασικές Αρχές Κοινωνικών 
Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική 
Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)] εντάσ-
σονται και αυτά στο πλαίσιο που αναφέ-
ρουμε παραπάνω. Ομως, είναι τέτοιος 
ο χαρακτήρας τους, που εκτός του ότι 
στο πλαίσιό τους αναπόφευκτα θίγονται 
κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της επι-
καιρότητας ή που δεν είναι αρεστά και 
αποδεκτά από το σύστημα, τροφοδο-
τούν συζητήσεις, αντιρρήσεις, κριτική, 
φαινόμενα δηλαδή που αναπόφευκτα 
πυροδοτούν έστω και μικρή ανάφλεξη 
της κριτικής σκέψης.

Είναι φυσικό, λοιπόν, κυβερνήσεις 
άκρως συντηρητικές και νεοφιλελεύθε-
ρες όπως η ΝΔ και υπουργοί οπαδοί της 

σιδερένιας πειθαρχίας, των εμμονικών 
ιδεοληψιών, της οπισθοδρόμησης, όπως 
η Νίκη Κεραμέως, να μην επιθυμούν μια 
τέτοια, έστω πιθανότητα, γι’ αυτό και 
προχωρούν στην αποδυνάμωση και την 
πλήρη κατάργηση αυτών των μαθημά-
των. Το «κενό» συμπληρώνεται από την 
επαναφορά μιας νεκρής γλώσσας, των 
Λατινικών (από το πρωτότυπο), τη δια-
τήρηση αλώβητου του μαθήματος των 
Θρησκευτικών (ούτε οι συριζαίοι τόλμη-
σαν να τα καταργήσουν ακόμη και από τη 
Γ΄ Λυκείου) για να διατηρηθούν ισχυροί 
οι δεσμοί με το ιερατείο και την ενίσχυση 
μαθημάτων (Αγγλικά, Πληροφορική) που 
απαιτεί η καπιταλιστική αγορά εργασίας 
τη σήμερον ημέρα. 

Αλλωστε, είναι διακηρυγμένη επιλογή 
του υπουργείου Παιδείας ο αυστηρός 
προσανατολισμός στις δεξιότητες (soft 
skills).

[Ο προσανατολισμός αυτός γίνεται 
εμφανής ακόμη από το Νηπιαγωγείο με 
την εισαγωγή των Αγγλικών και το Δημο-
τικό με τα λεγόμενα «Εργαστήρια Δεξιο-
τήτων». Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο 
Κεραμέως «συνίσταται στη δοκιμαστική 
προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο 
Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρο-
λόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού και του 
Γυμνασίου με σκοπό την ενίσχυση της 
καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτή-
των ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και 
επιστήμης στους μαθητές»].

Ολοκληρωτικά εξαφανίζεται επίσης 
και ό,τι έχει σχέση με την τέχνη και τον 
πολιτισμό. Γιατί ακόμη και αυτά τα ψήγ-
ματα καλλιτεχνικής παιδείας μπορούν 
να επιδράσουν στην καλλιέργεια του 
πνεύματος, την ελευθερία συνείδησης, 
την αισθητική απόλαυση και εξύψωση, 
μπορούν να γνωρίσουν στους μαθητές 
επιτεύγματα του παγκόσμιου πολιτισμού, 
να τους βοηθήσουν να εκτιμήσουν και να 
αφομοιώσουν γνώσεις και μέσα από την 
κοινωνική διάσταση της τέχνης να φωτί-
σουν πρόσωπα και γεγονότα.

Ομως, όλα αυτά, αυτοί που επιθυμούν 
να δημιουργήσουν ανθρώπους «μερι-
κούς», «ακέφαλους», ανθρώπους-ρομπο-
τάκια στην υπηρεσία του κεφαλαίου, που 
στις μέρες μας επιτίθεται με ιδιαίτερη 
μανία στον άνθρωπο-τον εργάτη-τον ερ-
γαζόμενο τα θεωρούν περιττά, για να μην 
πούμε επικίνδυνα.

Η κατάργηση των μαθημάτων κοινω-
νικών επιστημών και της καλλιτεχνικής 
παιδείας, έχει όμως και έναν άλλο πιο 
«πρακτικό», πλην, όμως, πολύ σημαντικό 
σκοπό: τη μείωση του εκπαιδευτικού προ-
σωπικού που διδάσκει αυτά τα μαθήματα. 
Από Σεπτέμβρη θα οργιάσουν οι δεύτε-
ρες και τρίτες αναθέσεις μαθημάτων, 
οργανικές θέσεις θα εξαφανιστούν, θα 
δημιουργηθεί δεξαμενή «πλεοναζόντων» 
εκπαιδευτικών και θα μειωθεί ο αριθμός 
των αναπληρωτών.

Ο Μητσοτάκης έχει ήδη δώσει δείγ-
ματα γραφής, ως υπουργός Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης, σε συμπαιγνία με το 
υπουργείο Παιδείας, με τον ξαφνικό 
θάνατο 49 ειδικοτήτων-τομέων της ΤΕΕ 
τον Ιούλιο του 2014 και τη διαθεσιμότητα-
απολύσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών, τις δι-
αθεσιμότητες και απολύσεις διοικητικών 
υπαλλήλων των ΑΕΙ. 

Λογικός, επομένως, ο φόβος, η αβεβαι-
ότητα και η αγανάκτηση των εκπαιδευτι-
κών που ξεσηκώθηκαν και ανάγκασαν 
και τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία 
της ΟΛΜΕ να κηρύξει αποχή από όλα τα 
βαθμολογικά κέντρα των πανελλαδικώς 
εξεταζόμενων μαθημάτων την Τρίτη 23 
του Ιούνη και συγκέντρωση στο υπουρ-
γείο Παιδείας. 

Στο χορό των αντιδράσεων προστέ-
θηκε και η κοσμητεία της Φιλοσοφικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ, στους κόλπους της 
οποίας (Σχολής) περιλαμβάνονται Τμή-
ματα με ανάλογα γνωστικά-επιστημονικά 
αντικείμενα.

Η απόφαση Κεραμέως να καταργη-
θούν από μαθήματα επιλογής ακόμη 
και το Γραμμικό και Ελεύθερο Σχέδιο, 
μαθήματα στα οποία εξετάζονται πανελ-
λαδικά μαθητές που επιλέγουν Σχολές 
που τα έχουν ως προαπαιτούμενα (π.χ. 
Σχολές Αρχιτεκτόνων, Πλαστικών Τεχνών 
και Επιστημών της Τέχνης, Τμήματα ΤΕΙ, 
όπως π.χ. Γραφιστικής, Συντηρητών Αρ-
χαιοτήτων και Εργων Τέχνης, κ.λπ.) είναι 
εκτός από προκλητική και εξοργιστική και 
πρόδηλα ταξική. Το μήνυμα είναι σαφές: 
Μόνο όσοι έχουν την οικονομική δυνατό-
τητα να πάνε σε αντίστοιχα φροντιστήρια 
έχουν πιθανότητα να εισαχθούν σε αυτές 
τις σχολές. Οι υπόλοιποι στον Καιάδα, ας 
ξεχάσουν τέτοια όνειρα.

Γιούλα Γκεσούλη
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Αδεια Κουφοντίνα: Αυτό δεν 
είναι «παρακράτος», είναι το 
κράτος

«Απορρίπτει υπό τα δεδομένα που δέχτηκε το βούλευ-
μα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου». Μ' αυτή 

τη λακωνική και… άκρως πρωτότυπη επιχειρηματολογία, το 
Συμβούλιο των Φυλακών Κασσαβέτειας, απέρριψε ομόφωνα 
το νέο αίτημα του Δημήτρη Κουφοντίνα να του χορηγηθεί η 
κανονική άδεια  που δικαιούται. Το Συμβούλιο συνεδρίασε με 
νέα σύνθεση: το διευθυντή που διόρισε πρόσφατα ο Χρυσο-
χοΐδης, «καρατομώντας» την προηγούμενη διευθύντρια (την 
έστειλε να υπηρετήσει ως απλή υπάλληλος στη γραμματεία, 
αφού προηγουμένως έκανε τη «βρομοδουλειά», αλλάζοντας 
τη στάση της έναντι του δικαιώματος του Δ. Κουφοντίνα στην 
κανονική άδεια), και έναν κοινωνικό λειτουργό που δεν έχει 
καμιά επαφή με τον πολιτικό κρατούμενο, αλλά ψηφίζει «όχι» 
(η αρμόδια κοινωνική λειτουργός, τιμώντας την ιδιότητά της, 
ψηφίζει σταθερά υπέρ της χορήγησης της άδειας).

Η… πρωτοτυπία έγκειται στο γεγονός της αυτοκατάργησης 
του Συμβουλίου ως οργάνου, όταν πρόκειται για την άδεια 
του Δ. Κουφοντίνα. Τις προηγούμενες φορές έμπαιναν στον 
κόπο να γράψουν μια αιτιολογία (αστήρικτη μεν και έξω από 
το πλαίσιο και τις απαιτήσεις του νόμου, αλλά τουλάχιστον την 
έγραφαν), ενώ τώρα παραπέμπουν σε μια δικαστική απόφαση! 
Είναι σαν να λένε: δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις άδεια, 
διότι εμείς δεν πρόκειται να εξετάσουμε το αίτημά σου!

Το Συμβούλιο Φυλακής (υποτίθεται ότι) είναι ένα ανεξάρ-
τητο διοικητικό όργανο, οι αποφάσεις του οποίου παίρνονται 
με βάση το νόμο και τα πραγματικά περιστατικά. Αν ο εισαγ-
γελέας βάλει βέτο στην πλειοψηφία που διαμορφώνεται από 
τον διευθυντή και τον εκπρόσωπο της κοινωνικής υπηρεσίας, η 
υπόθεση εξετάζεται από το δικαστικό συμβούλιο. Εδώ η σειρά 
αντιστρέφεται: επειδή το δικαστικό συμβούλιο ενέκρινε σε 
προγενέστερο χρόνο το βέτο του εισαγγελέα, το Συμβούλιο 
Φυλακής αυτοκαταργείται και αρνείται να εξετάσει επί της 
ουσίας κάθε νέο αίτημα του κρατούμενου. Κι αν στο μεταξύ 
έχουν προκύψει νέα δεδομένα; Τους είναι αδιάφορο! Στερούν 
από τον κρατούμενο ακόμα και το δικαίωμα να ξανακριθεί!

Αναφερθήκαμε στη νομική πτυχή της υπόθεσης για να 
δείξουμε σε ποιο σημείο έχει φτάσει η αυθαιρεσία και το 
κουρέλιασμα της νομιμότητας. Υπάρχει μια πολιτική εντολή: 
«να μην ξαναπάρει άδεια ο Κουφοντίνας, αν προηγουμέ-
νως δεν υπογράψει δήλωση μετάνοιας». Αυτή την πολιτική 
εντολή υπηρετούν με τον πιο προκλητικό τρόπο ακόμα και τα 
εντεταλμένα όργανα της φυλακής, μολονότι γνωρίζουν ότι 
δεν υπάρχει κανένα νομικό έρεισμα στις αποφάσεις τους. Ο 
Χρυσοχοΐδης, άλλωστε, τους έχει στείλει αυστηρή προειδο-
ποίηση με τις εκτεταμένες αλλαγές που έκανε σε όλες τις 
φυλακές, αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός διοικητικού-
γραφειοκρατικού σώματος απόλυτα υποταγμένου στις κυβερ-
νητικές εντολές και πρόθυμου να κάνει τα πάντα. Οποιος δεν 
υπακούσει ακόμα και στην πιο παράνομη εντολή, θα έχει την 
τύχη της πρώην διευθύντριας των Φυλακών Κασσαβέτειας, 
που σφραγίζει φακέλους στη γραμματεία.

Το λεγόμενο σωφρονιστικό σύστημα, που ήταν πάντοτε 
αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης και είχε κάποια 
επαφή με την τήρηση της νομιμότητας, πλέον έχει περάσει 
στην αρμοδιότητα του υπουργείου Μπάτσων και Καταστολής 
και στρατιωτικοποιείται, με ό,τι αυτό σημαίνει. Η συμπεριφορά 
απέναντι στον Δ. Κουφοντίνα, βέβαια, είναι ένα ειδικό ζήτη-
μα. Απλά, με το νέο καθεστώς στο σωφρονιστικό σύστημα, 
απέκτησε και το ζήτημα του Δ. Κουφοντίνα ακόμα πιο σκληρό 
περίβλημα.

Είναι γνωστό ότι ο Δ. Κουφοντίνας έχει πάρει μέχρι τώρα έξι 
άδειες. Οι όροι τηρήθηκαν από τη μεριά του όλες τις φορές. 
Μόνο τα τελευταία χρόνια, πάντα διεκδικώντας το δικαίωμα 
στην κανονική άδεια, χρειάστηκε να πραγματοποιήσει δύο 
πολυήμερες και πολύ σκληρές απεργίες πείνας, που έφτασαν 
τις αντοχές της υγείας του στα ακραία όριά τους. Το αστικό 
κράτος δεν αντιμετωπίζει τον Κουφοντίνα ως κρατούμενο, 
αλλά ως πολιτικό κρατούμενο. Γι' αυτό και εφαρμόζει πάνω 
του ένα καθεστώς εξαίρεσης. Ακόμα και ανώτεροι δικαστικοί, 
όπως ο πρόεδρος  της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χρ. 
Σεβαστίδης, έχουν τοποθετηθεί με ξεκάθαρο τρόπο ενάντια 
σ' αυτό το καθεστώς εξαίρεσης.

Ο νομικός κόσμος της χώρας τι κάνει; Γιατί κλείνει τα μάτια 
μπροστά σ' αυτή την κραυγαλέα παρανομία; Είναι δυνατόν 
να επικρατούν συνθήκες της μετεμφυλιοπολεμικής περιόδου 
σε ζητήματα στοιχειωδών δικαιωμάτων ενός κρατούμενου;

 Είναι καθήκον του κινήματος να «σηκώσει» και πάλι αυτή 
την υπόθεση, για να την καταστήσει μείζον πολιτικό ζήτημα.

ΕΛΠΕ και ΕΟΔΥ έκρυψαν σοβαρό κρούσμα 
CoviD-19 για ν’ αποφύγουν την καραντίνα

Η ε ίδηση δημοσιεύτηκε 
το πρωί της Τρίτης στο 

eksegersi.gr και ήταν «καρα-
τσεκαρισμένη»: Οδηγός βυ-
τιοφόρου, ηλικίας 53 χρόνων, 
διαγνώστηκε θετικός στον κο-
ροναϊό και εισήχθη το Σάββατο 
20 Ιούνη στο νοσοκομείο ανα-
φοράς ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονί-
κης. Το βράδυ της Δευτέρας 22 
Ιούνη εισήχθη στη ΜΕΘ, γιατί η 
κατάστασή του είναι σοβαρή. 
Δεν αποκλείεται να έχει ήδη δι-
ασωληνωθεί.

Ο εργαζόμενος αυτός φόρ-
τωνε συνεχώς καύσιμα από 
το διϋλιστήριο των ΕΛΠΕ στη 
Θεσσαλονίκη και τα μετέφερε 
σε διάφορες πόλεις της βόρει-
ας Ελλάδας. Λόγω της δουλειάς 
του, ερχόταν φυσικά σε επαφή 
με πολύ κόσμο, στα διϋλιστήρια 
και στους τόπους εκφόρτωσης 
των καυσίμων. Και βέβαια, είχε 
και κοινωνική ζωή, όπως κάθε 
άνθρωπος. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι θε-
τικός στον ιό διαγνώστηκε και 
ο 27χρονος γιος του, ο οποίος 
νοσηλεύεται επίσης στο ΑΧΕ-
ΠΑ. Δεν μπορούμε, φυσικά, να 
γνωρίζουμε ποιος προσεβλήθη 
πρώτος και μετέφερε τον ιό 
στον άλλο, ούτε είναι δική μας 
δουλειά να το μάθουμε. Σημει-
ώνουμε το γεγονός, γιατί –όπως 
θα περιγράψουμε στη συνέχεια- 
το γεγονός κουκουλώνεται για 
να μην πληγεί η οικονομική δρα-
στηριότητα των ΕΛΠΕ. Εχουμε, 
δηλαδή, μια επανάληψη των 
όσων έγιναν στην COSCO.

Πραγματοποιώντας ρεπορ-
τάζ, επικοινωνήσαμε με τον δι-
οικητή του ΑΧΕΠΑ, κ. Παντελιά-
δη, και με ανθρώπους του ΕΟΔΥ 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονί-
κη, οι οποίοι αρνήθηκαν να μας 
δώσουν τα ονόματά τους!

Ο διοικητής του ΑΧΕΠΑ μας 
απάντησε ότι από το νοσοκο-
μείο ειδοποιήθηκε άμεσα ο ΕΟ-
ΔΥ. Οι ανώνυμοι υπηρεσιακοί 
παράγοντες του περιβόητου 
κέντρου επιχειρήσεων του ΕΟ-
ΔΥ δήλωσαν άγνοια για το περι-
στατικό και μας ζήτησαν να τους 
υποβάλουμε αναφορά! 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πλή-
ρη συγκάλυψη από τον ΕΟΔΥ 
ενός τόσο σοβαρού περιστα-
τικού, καθώς δε γνωρίζουμε με 
πόσους και ποιους έχει έρθει 
σε επαφή ο ασθενής στα ΕΛΠΕ 
Θεσσαλονίκης, στους χώρους 
εκφόρτωσης των καυσίμων και 
στις κοινωνικές του συνανα-
στροφές.

Επικοινωνήσαμε και με στέλε-
χος των ΕΛΠΕ στην Αθήνα, που 
αρχικά δήλωσε άγνοια για το 
γεγονός. Οταν του αναφέραμε 
συγκεκριμένα στοιχεία, μας ζή-
τησε δέκα λεπτά για να επικοι-
νωνήσει με τη Θεσσαλονίκη. Τα 
δέκα λεπτά πέρασαν χωρίς να 
επικοινωνήσει μαζί μας, γι’ αυτό 
τον ξανακαλέσαμε στο κινητό 
του. Η απάντησή του ήταν ότι 
ο ασθενής δεν είναι υπάλληλος 
των ΕΛΠΕ αλλά άλλης εταιρίας 

και ότι τα ΕΛΠΕ δεν γνώριζαν 
τίποτα! Του απαντήσαμε, ότι τα 
στελέχη της επιχείρησης στη 
Θεσσαλονίκη του λένε ψέματα 
και ότι για τα ΕΛΠΕ και τον ΕΟ-
ΔΥ δεν έχει καμία αξία η υπερά-
σπιση της δημόσιας υγείας αλλά 
μόνο η αποκόμιση κερδών. Οτι 
ενεργούν έτσι γιατί θέλουν να 
αποφύγουν την καραντίνα.

Πέρα από τις ευθύνες των 
ΕΛΠΕ, όμως, υπάρχουν οι τερά-
στιες ευθύνες του ΕΟΔΥ, που 
είναι επιφορτισμένος με την 
προστασία της δημόσιας υγεί-
ας. Αν ο ΕΟΔΥ είχε σπεύσει στις 
εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ με 
τις περιβόητες ΚΟΜΥ (Κινητές 
Ομάδες Υγείας), προκειμένου 
να διεξάγει ευρεία λήψη βιολο-
γικού υλικού για τη διεξαγωγή 
μοριακού ελέγχου, το στέλεχος 
των ΕΛΠΕ θα μας απαντούσε ότι 
επιλήφθηκε ο ΕΟΔΥ και όχι ότι 
ο εργαζόμενος ανήκε σε άλλη 
εταιρία (λες και έχει σημασία 
η εταιρία στην οποία εργάζεται 
ο άνθρωπος και όχι το γεγονός 
ότι βρισκόταν καθημερινά στις 
εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ).

Είναι η δεύτερη φορά, μετά 
την COSCO, που ο ΕΟΔΥ σπεύ-
δει να συγκαλύψει ένα σοβαρό 
περιστατικό CoviD-19 σε μεγάλο 
εργασιακό χώρο, για να μη δια-
ταραχθεί η καπιταλιστική «κανο-
νικότητα».

Το ρεπορτάζ κατέληγε με το 
εξής υστερόγραφο: «Δε γνωρί-
ζουμε αν το συγκεκριμένο πε-
ριστατικό περιλαμβανόταν στα 
νέα κρούσματα που ανακοίνωσε 
ο ΕΟΔΥ χθες. Περιμένουμε να 
δούμε αν στη σημερινή έκθεση 
επιδημιολογικής επιτήρησης θα 
περιληφθεί στον αριθμό των νο-
σηλευόμενων στις ΜΕΘ».

Το απόγευμα της Τρίτης δη-
μοσιεύτηκε η λεγόμενη έκθεση 
επιδημιολογικής επιτήρησης 
του ΕΟΔΥ και ο συγκεκριμέ-
νος ασθενής δεν περιλαβανό-
ταν στους νοσηλευόμενους σε 
ΜΕΘ. Οι αριθμοί είχαν παρα-
μείνει αμετάβλητοι σε σχέση 
με την προηγούμενη έκθεση: 
190 θανόντες, 118 εξελθόντες 
από ΜΕΘ, 8 νοσηλευόμενοι. Αν 
είχε προσμετρηθεί ο οδηγός, οι 
νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ θα εί-
χαν αυξηθεί σε εννιά (αφού δεν 
υπήρξε κανένας θάνατος και 
καμιά εξαγωγή).

Γιατί ο ΕΟΔΥ απέκρυψε το 
γεγονός; Γιατί είναι πολιτική του 
υπουργείου Υγείας, από το οποίο 
παίρνει κατευθύνσεις ο ΕΟΔΥ, 
να μη δημιουργούν προβλήμα-
τα στις καπιταλιστικές επιχειρή-
σεις (στα ΕΛΠΕ εν προκειμένω 
και στις συνεργαζόμενες μ’ αυτά 
επιχειρήσεις, οι οποίες στεγά-
ζονται στις εγκαταστάσεις των 
ΕΛΠΕ), αδιαφορώντας για την 
προστασία της υγείας των ερ-
γαζόμενων. Ο οδηγός που νό-
σησε –πέρα από τις προσωπικές 
κοινωνικές του επαφές- ερχόταν 
σε επαφή με συναδέλφους του 
οδηγούς και με εργαζόμενους 
των ΕΛΠΕ, αλλά και με πολύ κό-

σμο σε βορειοελλαδικές πόλεις, 
όπου παρέδιδε καύσιμα.

Οσο ο ΕΟΔΥ καθυστερεί να 
ανακοινώσει το κρούσμα και να 
προχωρήσει σε μαζική ιχνηλάτη-
ση των επαφών του ασθενούς, 
υπάρχει ο κίνδυνος διασποράς 
του ιού από και σε ανυποψίαστο 
κόσμο.

Κι όλ’ αυτά για τα κέρδη των 
ΕΛΠΕ. Γιατί αν το κρούσμα εντο-
πιζόταν σε κάτοικο μιας πόλης 
(όπως π.χ. έγινε στην Παραμυ-
θιά), δε θα αποκρυβόταν.

Αν ο οδηγός του βυτιοφόρου 
έχει άσχημη εξέλιξη, πράγμα 
που απευχόμαστε, τι θα πουν οι 
Τσιοδροχαρδαλιάδες σε όλους 
τους ανθρώπους που θα έπρεπε 
ήδη (από το Σάββατο 20 Ιού-
νη, όταν ο οδηγός εισήχθη για 
νοσηλεία) να έχουν υποβληθεί 
σε τεστ, στο διϋλιστήριο, στους 
άλλους οδηγούς, στα βενζινά-
δικα που επισκέφτηκε για να 
παραδώσει καύσιμα και στο 
περιβάλλον όλων αυτών των αν-
θρώπων; Γιατί στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, το ιικό φορτίο είναι 
προφανώς μεγάλο και ο κίνδυ-
νος μετάδοσης αυξημένος.

Νωρίς το απόγευμα της Τε-
τάρτης, ο κ. Σωτήρης Αναστασι-
άδης, διευθυντής Εταιρικών Σχέ-
σεων του Ομίλου, μας έστειλε 
ανακοίνωση των ΕΛΠΕ, η οποία 
επιβεβαίωσε πλήρως το ρεπορ-
τάζ της «Κόντρας» και αποκάλυ-
ψε τις τεράστιες ευθύνες –πρω-
τίστως του ΕΟΔΥ, αλλά και της 
εταιρίας- για τη διαχείριση του 
συμβάντος.

Στην ανακοίνωσή τους τα ΕΛ-
ΠΕ έλεγαν ότι δεν είχαν καμία 
ενημέρωση από οποιονδήποτε 
αρμόδιο φορέα και πως ενημε-
ρώθηκαν για το κρούσμα ανε-
πίσημα (από εμάς, προφανώς). 
Οτι παρά το ανεπίσημο της ενη-
μέρωσης, προχώρησαν «άμεσα 
σε όλες τις προβλεπόμενες και 
αναγκαίες ενέργειες». Επίσης, 
χαρακτήριζαν «άδικη» την πο-
λεμική μας ότι ενδιαφέρονται 
μόνο για τα κέρδη και όχι για τη 
δημόσια υγεία, αντιλέγοντας ότι 
πήραν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφάλειας και ότι έκαναν και 
φιλανθρωπική προσφορά στο 
ΕΣΥ (ολόκληρη η ανακοίνωση 
στο http://www.eksegersi.gr/
Επικαιρότητα/36101.Τα-ΕΛΠΕ-
επιβεβαιώνουν-το-ρεπορτάζ-
της-«Κόντρας»).

Δημοσιεύσαμε την ανακοίνω-
ση των ΕΛΠΕ και τη σχολιάσαμε 
ως εξής:

1. Τα ΕΛΠΕ επιβεβαιώνουν 
πλήρως το ρεπορτάζ μας σχε-
τικά με το κρούσμα  COVID-19 
που αφορούσε οδηγό βυτιοφό-
ρου. Βέβαια, η ανακοίνωση προ-
σπαθεί να παίξει με τις λέξεις, 
γράφοντας ότι ο οδηγός που νό-
σησε «επισκέφθηκε τις εγκατα-
στάσεις» τους. Θα συμφωνήσει 
μαζί μας ο κ. Αναστασιάδης ότι 
αυτό δε συνέβη άπαξ. Ο συγκε-
κριμένος οδηγός είχε μόνιμη 
βάση του τις εγκαταστάσεις των 
ΕΛΠΕ. Από αυτές φόρτωνε καύ-

σιμα και τα διένειμε σε πελάτες 
της εταιρίας του σε διάφορες 
πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.

2. Είναι εκπληκτικό το γε-
γονός ότι τα ΕΛΠΕ δηλώνουν 
ότι ενημερώθηκαν ανεπίσημα 
για το κρούσμα στις 23 Ιούνη 
(προφανώς εννοούν τη δική 
μας επικοινωνία, στο πλαίσιο 
του ρεπορτάζ) και ότι ακόμα και 
στις 24 Ιούνη (τέσσερις ολόκλη-
ρες μέρες μετά τη διάγνωση του 
ασθενούς και την εισαγωγή του 
στο ΑΧΕΠΑ και δύο μέρες μετά 
την εισαγωγή του στη ΜΕΘ του 
νοσοκομείου, λόγω επιβάρυν-
σης της υγείας του) δεν έχουν 
καμία επίσημη ενημέρωση από 
κάποιον αρμόδιο φορέα! Η καπι-
ταλιστική επιχείρηση «δίνει στε-
γνά» τον ΕΟΔΥ, ο οποίος –όπως 
μας ενημέρωσε ο διοικητής του 
ΑΧΕΠΑ κ. Παντελιάδης- είχε 
ενημέρωση από το νοσοκομείο 
για το βαρύ αυτό περιστατικό. 
Παρά ταύτα, δεν έκανε καμιά 
παρέμβαση στο συγκεκριμένο 
εργασιακό χώρο και γενικότερα 
στις επαγγελματικές και κοινωνι-
κές επαφές του 53χρονου οδη-
γού (θυμίζουμε ότι θετικός στον 
ιό έχει διαγνωστεί και ο 27χρο-
νος γιος του, ο οποίος επίσης 
νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ)! Κι 
ακόμα, ο ΕΟΔΥ δεν συμπεριέ-
λαβε τον συγκεκριμένο ασθενή 
στο άθροισμα αυτών που νοση-
λεύονται σε ΜΕΘ!

3. Τα ΕΛΠΕ, έχοντας προφα-
νώς διαπιστώσει ότι το γεγονός 
που εμείς διερευνούσαμε ήταν 
πραγματικό, ισχυρίζονται ότι 
προχώρησαν «άμεσα σε όλες 
τις προβλεπόμενες και αναγκαί-
ες ενέργειες». Θα περιμέναμε 
να μας πουν ποιες είναι αυτές 
οι ενέργειες, όμως η πρώτη 
απαραίτητη ενέργεια που θα 
έπρεπε να κάνουν είναι η άμε-
ση επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ και 
η απαίτηση να χειριστεί αυτός 
την κατάσταση. Γιατί πλέον δεν 
έχουμε μια μεγάλη επιχείρηση 
βιομηχανικής παραγωγής και 
εμπορίας πετρελαιοειδών, η 
οποία λειτουργεί αδιαλείπτως 
και οφείλει να πάρει μέτρα προ-
στασίας των άμεσα και έμμεσα 
εργαζόμενων και όσων επισκέ-
πτονται τις εγκαταστάσεις της, 
αλλά έχουμε μια νέα κατάστα-
ση: έχουμε κρούσμα COVID-19 
σε εργαζόμενο, ο οποίος –στο 
πλαίσιο της εργασίας του- έρ-
χεται σε επαφή με πολύ κόσμο 
εντός και εκτός εγκαταστάσεων 
ΕΛΠΕ. Το ελάχιστο που έπρεπε 
να γίνει είναι ο γενικός διαγνω-
στικός έλεγχος (με μοριακό 
τεστ) όλων των σχετιζόμενων 
ανθρώπων και η προληπτική κα-
ραντίνα. Η θερμομέτρηση δεν 
έχει καμιά προληπτική αξία στη 
φάση της επώασης της νόσου ή 
για τους ασυμπτωματικούς. Και 
οι μάσκες και τα γάντια ξέρου-
με πώς χρησιμοποιούνται (στην 
ίδια χώρα ζούμε όλοι). Μόνο ο 
μαζικός μοριακός έλεγχος και η 
καραντίνα θα συνιστούσαν απο-
τελεσματικά μέτρα προστασίας 
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Σιγά, μη στάξει η ουρά του 
γαϊδάρου

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από την άποψη της αστικής πολιτι-
κής το σποτ του ΣΥΡΙΖΑ με τον Μωυσή και τα δημοσιογραφικά 
παπαγαλάκια ήταν αυτογκόλ. Και μόνο που ο Σκουρλέτης ανα-
γκάστηκε να δώσει εξηγήσεις στην ΕΣΗΕΑ και η Γεροβασίλη 
να διαφοροποιηθεί δημόσια, αντιλαμβανόμαστε ότι ο επιδιω-
κόμενος στόχος δεν πέτυχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αστικό κόμμα 
εξουσίας και έχει ανάγκη να τα 'χει καλά με το μιντιακό σύστη-
μα και κυρίως με τα μεγαλο-παπαγαλάκια, τα οποία μπορούν ν' 
αλλάξουν αφεντικό και στρατόπεδα (δεν είδατε τις γλύκες της 
Τρέμη με τον Τσίπρα;). Είναι μάλιστα απορίας άξιο το γεγονός 
ότι διάλεξαν να βάλουν ως πρωταγωνίστρια μια νεαρή που πα-
ρίστανε την εκφωνήτρια ειδήσεων, αντί να βάλουν έναν που θα 
παρίστανε τον καναλάρχη.

Επαναλαμβάνουμε ότι τα παραπάνω αφορούν το αστικό πο-
λιτικό παιχνίδι και τις σχέσεις των κομμάτων εξουσίας με τους 
μιντιάρχες και τους ανθρώπους τους. Σε ό,τι μας αφορά, σ' εκεί-
νους που διαμαρτυρήθηκαν για το τσουβάλιασμα των δημοσιο-
γράφων, θα απαντήσουμε με τη γνωστή παροιμία: σιγά μη στάξει 
η ουρά του γαϊδάρου.

Ολη τη φασαρία την έκαναν τα κραγμένα παπαγαλάκια. Αυτά 
που έχουν χάσει κάθε έννοια αυτοσεβασμού και διεκπεραιώνουν 
με φανατισμό τις εντολές των αφεντικών τους. Αλλοι εισπράττο-
ντας παχυλή αμοιβή για τις υπηρεσίες τους και άλλοι παίρνοντας 
«τρεις κι εξήντα», αλλά με τη βεβαιότητα ότι η αμοιβή συνεχώς 
θα αυξάνεται, αν συνεχίσουν στην ίδια ρότα, γράφοντας ή εκ-
φωνώντας, χωρίς να ντρέπονται, τα πιο χοντρά ψέματα, τις πιο 
αισχρές συκοφαντίες.

Οι δημοσιογράφοι που κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να 
εκτίθενται, χωρίς να γίνονται παπαγαλάκια, με συμβιβασμούς 
μεν αλλά χωρίς αλητεία, είμαστε σίγουροι ότι δεν αισθάνθηκαν 
θιγμένοι. Γιατί την κρυάδα την έχουν πάρει εδώ και πολλά χρό-
νια. Από τότε που πρωτοφωνάχτηκε και μετά έγινε κυρίαρχο το 
σύνθημα «αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι». Οι έντιμοι δημο-
σιογράφοι κατάλαβαν ότι ο εξισωτισμός του συνθήματος τους 
υποχρέωνε να κάνουν αυτοί το διαχωρισμό ανάμεσα σε αλήτες 
και ρουφιάνους, από τη μια, και σε δημοσιογράφους που σέβο-
νται την αλήθεια, από την άλλη.

Οσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, «δεν δικαιούται για να ομιλεί». Μήπως επί 
των ημερών του δεν ήταν η ΕΡΤ κυβερνητική ντουντούκα; Μήπως 
δεν χρυσοπλήρωσε κάποια γνωστά παπαγαλάκια για να περνούν 
σε καθημερινή βάση τη δική του προπαγάνδα; Μήπως δεν ξεπή-
δησαν από το πουθενά κάτι απίθανοι εκδότες, στήνοντας μαγα-
ζιά με την κρατική διαφήμιση; Μήπως δεν πήγε να κάνει το colpo 
grosso με τις άδειες των καναλιών (άλλο αν δεν του βγήκε); Οταν 
ο Τσίπρας έφτιαχνε με τα χεράκια του το εσπρεσάκι του Ψυχάρη, 
τι ακριβώς τιμούσε; Την έντιμη και αδέσμευτη δημοσιογραφία;

Φυσικά και απαιτούμε να δώσει ο Πέτσας στη δημοσιότητα τη 
διανομή των 20 εκατομμυρίων. Να δώσει και ο Τσίπρας τη λίστα 
διανομής της κρατικής διαφήμισης επί των ημερών του. Οχι πως 
περιμένουμε ότι μπορεί ν' αλλάξει τίποτα, όμως να φρεσκάρει ο 
ελληνικός λαός τις γνώσεις του γι' αυτό που ονομάζεται διαπλοκή 
και δημοσιογραφία καλοταϊσμένων παπαγάλων.

Βόλεψαν τους καπιταλιστές των 
Corona parties

Οταν πραγματοποιήθηκε το γνωστό corona party στη Μύκο-
νο και επιβλήθηκαν ποινές στους καπιταλιστές ιδιοκτήτες του 
μπιτσόμπαρου πολυτελείας έγινε ντόρος μεγάλος. Και βγήκαν 
πολλοί και διάφοροι για να εκφράσουν τη διαφωνία τους με την 
ποινή του δίμηνου λουκέτου. Οταν η ποινή εξαφανίστηκε, κανέ-
νας ντόρος.

Στις 18 Ιούνη, εκδόθηκε ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας & 
Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πο-
λιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών, 
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία «εξορθολογίζο-
νται τα πρόστιμα ώστε να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο 
θεσπίστηκαν, δηλαδή την προάσπιση της δημόσιας υγείας και τη 
διατήρηση των κεκτημένων από τη συλλογική προσπάθεια των 
πολιτών, χωρίς να είναι εξοντωτικά για τις επιχειρήσεις».

Οπως αντιλαμβάνεστε, η είδηση βρίσκεται στο σημείο που 
τονίσαμε. Τα διοικητικά πρόστιμα είναι μεταξύ 1.000 και 50.000 
ευρώ, ενώ η αναστολή λειτουργίας από 15 μέχρι 90 μέρες. 15 μέ-
ρες στην πρώτη παράβαση, 30 ημέρες στη δεύτερη και 90 μέρες 
στην τρίτη παράβαση, αν γίνεται εντός τριμήνου (αν γίνεται εντός 
εξαμήνου, κατεβαίνει στις 60 μέρες). 

Και βέβαια, η ΚΥΑ προβλέπει αναδρομική ισχύ «ώστε να μην 
ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά». Μ' άλλα λόγια, το δίμηνο 
λουκέτο στο μπιτσόμπαρο της Μυκόνου και στο άλλο στην πα-
ραλιακή στην Αθήνα έγινε 15 μέρες, οι οποίες πέρασαν κιόλας.

έναντι μιας ενδεχόμενης εστίας 
μετάδοσης του ιού. Αυτά ήθε-
λαν να αποφύγουν τα ΕΛΠΕ, γι’ 
αυτό και όταν ενημερώθηκαν 
από εμάς για το περιστατικό και 
διαπίστωσαν ότι είναι αλήθεια, 
δεν απευθύνθηκαν επιτακτικά 
στον ΕΟΔΥ, ζητώντας την άμεση 
παρέμβασή του στις εγκαταστά-
σεις τους, στους εργαζόμενους 
και στους πελάτες. Βολεύτηκαν 
μια χαρά με τη σκόπιμη αδιαφο-
ρία του ΕΟΔΥ. Είναι αυτό που 
λέμε «το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο». 
Περιττεύει να σημειώσουμε πως 
έτσι και το απαιτούσαν τα ΕΛ-
ΠΕ, ο Αρκουμανέας και οι δικοί 
του θα έσπευδαν τρέχοντας. Πέ-
ραν της υψηλής κρατικής συμ-
μετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 
των ΕΛΠΕ, μετράει και το ειδικό 
βάρος του συγκεκριμένου καπι-
ταλιστικού ομίλου.

4. Τα ΕΛΠΕ θεωρούν άδικη 
την αναφορά μας ότι γι’ αυτά 
δεν έχει αξία η υπεράσπιση της 
δημόσιας υγείας αλλά μόνο η 
αποκόμιση κερδών. Θα μας προ-
ξενούσε τεράστια εντύπωση αν 
συμφωνούσαν μ’ αυτή την επι-
σήμανση. Ανήκουμε σε δυο δια-
φορετικούς κόσμους. Τα ΕΛΠΕ, 
με κυρίαρχο τον όμιλο Λάτση, 
είναι μια μεγάλη καπιταλιστική 
επιχείρηση, η οποία κερδοσκο-
πεί (όπως κάθε καπιταλιστική 
επιχείρηση) αρπάζοντας την 
υπεραξία των εργατών της. Οι 
μανατζαραίοι που τη διοικούν 

κρίνονται από την «απόδοση» 
(δηλαδή από το ποσοστό του 
κέρδους) που θα παρουσιάσουν 
στους μετόχους. Αλλα στελέχη 
είναι επιφορτισμένα με το κα-
θήκον να ωραιοποιούν αυτή 
την αδιάκοπη καταλήστευση 
της ανθρώπινης εργασίας. Σ’ 
αυτή την τακτική εντάσσονται 
και οι δωρεές που επικαλείται η 
ανακοίνωση των ΕΛΠΕ. Είναι το 
αποσμητικό στην τουαλέτα της 
καπιταλιστικής κερδοσκοπίας, 
το οποίο μάλιστα χρησιμοποι-
ούν αζημίως οι καπιταλιστικές 
επιχειρήσεις (φοροαπαλλαγές 
γαρ).

Ο χώρος δεν προσφέρεται 
για… απλά μαθήματα πολιτικής 
οικονομίας. Επαναλαμβάνουμε 
ότι ανήκουμε σε διαφορετι-
κούς, άκρως ανταγωνιστικούς 
κόσμους. Τα ΕΛΠΕ στον κόσμο 
του κεφαλαίου, εμείς στον κό-
σμο του προλεταριάτου. Πέρα 
από την επί της αρχής τοποθέ-
τηση, όμως, και μόνο αυτά που 
εκθέσαμε παραπάνω για τους 
χειρισμούς της επιχείρησης, 
επιβεβαιώνουν την ορθότητα 
και το δίκιο της πολεμικής μας.

ΥΓ. Και την Τετάρτη, για δεύ-
τερη συνεχή μέρα, ο ΕΟΔΥ δεν 
συμπεριέλαβε τον συγκεκριμένο 
ασθενή στους νοσηλευόμενους 
σε ΜΕΘ. Η έκθεση επιδημιολο-
γικής επιτήρησης περιλάμβανε 
τα ίδια ακριβώς νούμερα με τις 
δύο προηγούμενες εκθέσεις!
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ΕΛΠΕ και ΕΟΔΥ έκρυψαν σοβαρό 
κρούσμα CoviD-19 για ν’ αποφύγουν 
την καραντίνα

Εργοτάξιο-καρμανιόλα

Ακούμε καθημερινά για τα κρούσματα κοροναϊού και τους νε-
κρούς στην περιοχή της Ξάνθης. Δεν ακούσαμε τίποτα, όμως, 

για την εργατική καρμανιόλα που έχει στήσει η εταιρία ΑΚΤΩΡ 
που κατασκευάζει τον κάθετο οδικό άξονα προς τη Βουλγαρία.

Στις 20 Γενάρη, ένας 23χρονος εργάτης από τις Σέρρες έχασε 
τη ζωή του σ’ αυτό το εργοτάξιο. Στις 20 Ιούνη, ήταν η σειρά του 
47χρονου Γκιριτλί Τζιχάτ, πατέρα δύο παιδιών, από τα Κιμμέρια 
της Ξάνθης. Το καλούπι με μπετόν που βλέπετε στη φωτογραφία 
έπεσε και καταπλάκωσε τρεις εργάτες. Εκτός από τον Τζιχάτ που 
έμεινε στον τόπο, τραυματίστηκαν άλλοι δύο συνάδελφοί του, ο 
ένας σοβαρά.

Φυσικά, για τους μεγαλοεργολάβους του ΑΚΤΟΡΑ αυτά είναι 
«οι κίνδυνοι του επαγγέλματος». Μολονότι ο τοπικός Τύπος μιλάει 
για την έλλειψη μέτρων ασφάλειας, οι καπιταλιστές συνεχίζουν 
στην ίδια ρότα. Τα μέτρα ασφάλειας κοστίζουν, ενώ οι εργατικές 
ζωές είναι τζάμπα.

Εικόνες φρίκης από παράνομο καταφύγιο σκύλων στην Πάτρα

Οργή και αγανάκτηση 
στους επισκέπτες του 

Διαδικτύου προκάλεσε η ει-
κόνα ενός νεκρού σκύλου 
τον οποίον είχαν αρχίσει να 
κατασπαράζουν άλλοι σκύ-
λοι, κλεισμένοι σε παράνομο 
καταφύγιο σε δασική περιοχή 
της Αχαΐας. Το ρεπορτάζ δημο-
σιεύτηκε στο eksegersi.gr την 
περασμένη Δευτέρα (http://
www.eksegersi.gr/Επικαιρό-
τητα/36093.Εικόνες-φρίκης-
από-παράνομο-καταφύγιο-
σκύλων-στην), στο πλαίσιο της 
έρευνας που κάνουμε εδώ και 
καιρό για το εμπόριο ζώων συ-
ντροφιάς, από το οποίο διάφο-
ροι κατ' επάγγελμα φιλόζωοι 
θησαυρίζουν.

Εμφανίζονται ως ευαίσθητοι 
περί την ευζωία των ζώων, κά-
νουν μηνύσεις σε ανθρώπους 
που έχουν ένα σκύλο δεμένο 
στο μπαλκόνι τους και την ίδια 
στιγμή μαζεύουν ζώα και τα 
πετούν σε μάντρες, μέχρι να 
κανονίσουν την επόμενη παρ-
τίδα για κάποια ευρωπαϊκή χώ-
ρα. Σε πολλές απ' αυτές τις μά-
ντρες τα ζώα μετατρέπονται 
σε αγέλες κατασπαράζοντας 
το ένα το άλλο. 'Η βγαίνουν 
από τη μάντρα και γίνονται 
απειλητικά για τον κόσμο, 
όπως συμβαίνει στο Νεοχώρι 
της Πρέβεζας, πάνω στον Αμ-

βρακικό, όπου οι κάτοικοι δεν 
μπορούν ούτε τις ελιές τους να 
πάνε να περιποιηθούν.

Οι κατ' επάγγελμα φιλόζωοι, 
αναπτύσσοντας την παράνομη 
δραστηριότητά τους, έχουν τις 
πλάτες δημοτικών αρχών, αλλά 
και των αστυνομικών υπηρεσι-
ών που δεν κλείνουν τα παρά-
νομα καταφύγια ακόμα και σε 
περιπτώσεις που έχουν εκδο-
θεί αποφάσεις από τις αρμόδι-
ες υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά το 
συγκεκριμένο παράνομο κα-
ταφύγιο, στείλαμε αναφορές 
στην αρμόδια ΔΑΟΚ (Αχαΐας) 
και στο Δασαρχείο Πάτρας, 
με φωτογραφικό υλικό και συ-
ντεταγμένες, και απαιτήσαμε 
να κάνουν άμεσα αυτοψία και 
να προχωρήσουν σε διαταγή 

κλεισίματος και επιβολής των 
νόμιμων κυρώσεων σ' αυτούς 
που το κατασκεύασαν και το 
λειτουργούν.

Σύμφωνα με εκθέσεις υπη-
ρεσιών της ΕΕ, το παράνομο 
εμπόριο ζώων συντροφιάς είναι 
το τρίτο πιο προσοδοφόρο, με-
τά απ' αυτά των όπλων και των 
ναρκωτικών. Αυτά, όμως, είναι… 
λεπτομέρειες για δημόσιους 
υπάλληλους όπως ο Αερολιμε-
νάρχης Σαντορίνης Δ. Γάκης, ο 
οποίος με ανάρτησή του στα 
social media ανακοίνωσε με 
καμάρι ότι στις 13 Ιούνη έγινε 
μια «ιδιαίτερη πτήση», στην 
επιτυχή πραγματοποίηση της 
οποίας συνέβαλε και ο ίδιος. 
Με ιδιωτική πτήση της Helvetic 
Airlines μεταφέρθηκαν στην 

Ελβετία σκυλιά και γάτες «από 
το καταφύγιο των αδέσποτων 
φίλων μας της Σαντορίνης», 
στους διαχειριστές του οποίου 
ο Αερολιμενάρχης εξέφρασε 
τα συγχαρητήριά του!

Η ιδιωτική πτήση έγινε σε 
περίοδο που απαγορεύονταν 
οι πτήσεις από τα περιφερει-
ακά αεροδρόμια της χώρας, 
ενώ τα ζώα μετακινήθηκαν 
στην Ελβετία παράνομα, χωρίς 
να υποβληθούν σε υγειονομικό 
έλεγχο και χωρίς να διενεργη-
θεί ιχνηλάτηση από τις αρμό-
διες δημόσιες αρχές.

Ο Αερολιμενάρχης σήκωσε 
το τηλέφωνο μόνο μία φορά. 
Οταν του εξηγήσαμε το λόγο 
της επικοινωνίας, μας είπε 
ότι δεν μπορούσε να μιλήσει. 
Εκτοτε δεν ξανασήκωσε το τη-
λέφωνο, ενώ κατέβασε και τις 
αναρτήσεις του στο facebook. 
To ζήτημα έχει τεθεί από την 
πλευρά μας στον διοικητή της 
ΥΠΑ κ. Δριτσάκο, στον οποίο 
στείλαμε όλο το υλικό και πε-
ριμένουμε τις απαντήσεις και 
τις ενέργειές του.

Οπως έχουμε γράψει και άλ-
λη φορά, η δράση των παράνο-
μων κυκλωμάτων κατ' επάγγελ-
μα ζωόφιλων (ανάμεσά τους 
και γνωστοί χρυσαυγίτες) είναι 
σαν τη Λερναία Υδρα.
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Στις 24 Ιούνη, ξεκίνησαν πάλι οι συνε-
δριάσεις στη δίκη της Χρυσής Αυ-

γής, με τις αγορεύσεις των συνηγόρων 
υπεράσπισης Ι. Γλύκα και Δ. Γκαβέλα. Ο 
πρώτος αγόρευσε για τους κατηγορού-
μενους Αγριογιάννη και Παπαδόπου-
λο και ο δεύτερος για τους Πανταζή 
και Ευγενικό, που κατηγορούνται για 
απόπειρες ανθρωποκτονίας (μιλώντας 
με νομικούς όρους) των αιγύπτιων ψα-
ράδων. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση 
κατηγορούνται πέντε χρυσαυγίτες και 
μια ανήλικη χρυσαυγίτισσα (η υπόθεσή 
της διαχωρίστηκε και παραπέμφθηκε 
στο δικαστήριο ανηλίκων). Η συνήγο-
ρος του πέμπτου κατηγορούμενου είχε 
αγορεύσει πριν κλείσει το δικαστήριο 
λόγω κοροναϊού.

Ο πρώτος συνήγορος χειρίστηκε την 
υπόθεση και στο προανακριτικό στάδιο. 
Τους κατηγορούμενους, το βράδυ της 
σύλληψής τους, είχε επισκεφθεί δικη-
γόρος της Χρυσής Αυγής και τους είχε 
πάει έτοιμο κείμενο για την υποβολή 
μήνυσης κατά των θυμάτων της δολο-
φονικής επίθεσης! Κατά τα άλλα, η ΧΑ 
και ο φίρερ της δεν είχαν καμία σχέση 
με αυτή την επίθεση. Ο δεύτερος συ-
νήγορος χειρίστηκε την υπόθεση στην 
ακροαματική διαδικασία. Και οι δύο 
δεν μπόρεσαν να τεκμηριώσουν ότι οι 
εντολείς τους και το νεοναζιστικό μόρ-
φωμα δεν είχαν καμία ανάμιξη σ΄ αυτή 
την αποτρόπαια δολοφονική επίθεση. 
Οι προσπάθειές τους έπεσαν στο κενό, 
γιατί τα στοιχεία που τους ενοχοποι-
ούν καταδείχτηκαν στην ακροαματική 
διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό το 
γεγονός ότι οι υπερασπιστές απέφυγαν 
να επιχειρήσουν την παραμικρή αντί-
κρουσή τους. 

Θα θυμίσουμε στον Ι. Γλύκα τι είπε 
στους πελάτες του όταν τους επισκέ-
φτηκε στη ΓΑΔΑ, μετά τη σύλληψή τους 
για τη δολοφονική επίθεση. Το αποκάλυ-
ψε ο πελάτης του Παπαδόπουλος στην 
ανακρίτρια Ι. Χριστοδουλέα-Κλάπα, 
όταν απολογήθηκε στις 13 Μάρτη του 
2014: «Θυμάμαι όταν μας είχαν βάλει 
στα κρατητήρια (σ.σ. της ΓΑΔΑ) ήρθε ο 
κ. Γλύκας, ο δικηγόρος, ο οποίος είναι 
Περαματιώτης και μας εξήγησε ότι τα 
πράγματα ήταν πολύ σοβαρά» (η έμ-
φαση δική μας).

Θυμίζουμε τα βασικότερα σημεία 
του ρεπορτάζ που δημοσιεύσαμε στις 15 
Σεπτέμβρη του 2019, με τίτλο: «Αμετα-
νόητοι όλοι οι χρυσαυγίτες που έκαναν 
τη δολοφονική επίθεση στους αιγύπτι-
ους ψαράδες».

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πέ-
ντε νεοναζιστών που κατηγορούνται για 
την απροκάλυπτη δολοφονική επίθεση 
ενάντια στους αιγύπτιους ψαράδες, η 
οποία –για λόγους πέραν της θέλησης 
των νεοναζιστών της ΧΑ- δεν άφησε 
πίσω της έναν ακόμα νεκρό, πριν από 
την άγρια δολοφονία του αντιφασίστα 
Παύλου Φύσσα.

Μέχρι την στιγμή που απολογήθη-
καν αυτοί οι πέντε χρυσαυγίτες γνω-
ρίζαμε ότι ο φίρερ της ΧΑ είχε ρίξει 
«στα σκυλιά» στην αρχή τους 51 κατη-
γορούμενους που δεν ήταν βουλευτές 
και στη συνέχεια αρκετούς από τους 
κατηγορούμενους πρώην βουλευτές, 
προκειμένου να σώσει το σαρκίο του. 
Δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε 
αυτό, ιστορικά το είχε επαναλάβει και 
άλλες φορές.

Τους 51 κατηγορούμενους για διά-
φορες εγκληματικές -φασιστικές και 
ρατσιστικές- πράξεις τους είχε ρίξει 
«στα σκυλιά» ισχυριζόμενος ότι αυτοί 
δεν είναι μέλη της οργάνωσής του και 
ότι ενήργησαν προσωπικά, με προφανή 
στόχο να εμφανιστεί ο ίδιος ως αθώος. 
Σ’ αυτούς προστέθηκαν μετά τις απο-
λογίες τους οι τέσσερις χρυσαυγίτες 
που κατηγορούνται για τη δολοφονι-

κή επίθεση σε βάρος των αιγύπτιων 
ψαράδων (Αγριογιάννης, Ευγενικός, 
Μαρίας και Παπαδόπουλος), οι οποίοι 
επέλεξαν να αλλάξουν χοντροκομμένα 
τις καταθέσεις τους στην ανακρίτρια Ι. 
Χριστοδουλέα-Κλάπα, προκειμένου να 
αθωώσουν τον συγκρατούμενό τους 
Πανταζή, από τα βασικά στελέχη του 
νεοναζιστικού μορφώματος στον Πει-
ραιά, και παραπέρα τον φίρερ Μιχαλο-
λιάκο, τον περιφερειάρχη Λαγό και τα 
υπόλοιπα στελέχη της ΧΑ.

Στις καταθέσεις τους στην ανακρί-
τρια Ι. Χριστοδουλέα-Κλάπα είχαν θά-
ψει στην κυριολεξία τον Πανταζή. Με 
το υλικό δε που συνεισφέρθηκε στην 
ακροαματική διαδικασία, η καταδίκη τό-
σο αυτών των πέντε όσο και των υπόλοι-
πων 64 είναι δεδομένη. Για να δικαιολο-
γήσουν τη φανερή και σκόπιμη αλλαγή 
της κατάθεσής τους, οι τρεις απ’ αυτούς 
ισχυρίστηκαν ότι τους πίεσε φορτικά η 
ίδια η ανακρίτρια προκειμένου να πουν 
αυτά που είπαν!

Ρώτησε η εισαγγελέας Αδ. Οικονό-
μου τον κατηγορούμενο Αγριογιάννη: 
«Είπατε δε φορούσαν μπλούζες. Γιατί 
στην κατάθεσή σας είχατε πει ότι οι 
Πανταζής και Ευγενικός φορούσαν;». Κι 
αυτός απάντησε: «Εμένα η ανακρίτρια 
μου είχε πει ότι ο ένας είναι ο Πανταζής, 
αν δεν αναγνωρίσεις άλλον έναν δε 
φεύγεις από εδώ»!

Η πρόεδρος Μ. Λεπενιώτη υπενθύμι-
σε στον κατηγορούμενο Παπαδόπουλο 
ότι είχε ερωτηθεί ανακριτικά για τις 
μπλούζες. Κι αυτός απάντησε: «Ναι, στη 
δεύτερη απολογία μου στην κ. Κλάπα εί-
χα πει ότι ο Πανταζής φόραγε μπλούζα 
της ΧΑ. Αυτό έγινε επειδή μου ασκού-
σαν πίεση οι ανακρίτριες. Τους έλεγα 
ότι δεν ήξερα. Επέμεναν ότι δε γίνεται 
να μην ξέρω. Να ξέρει ο συνοδηγός μου 
και όχι εγώ; Αναγκάστηκα να πω και εγώ 
για να με αφήσουν… Είχα πάει χωρίς δι-
κηγόρο στην κ. Κλάπα. Τα είπα μόνος 
μου αυτά, είχα πάει με τη μητέρα μου».

Ενώ ο κατηγορούμενος Πανταζής, 
απαντώντας στην πρόεδρο είπε ανά-
μεσα στ’ άλλα: «Δε θέλω να προσβάλλω 
κανέναν, γιατί είστε και συνάδελφοι και 
αυτό που θα σας πω καλά θα κάνετε να 
μη με πιστέψετε, αλλά εγώ στην κυρία 
Κλάπα ένιωσα μεγάλη πίεση που δεν έχω 
νιώσει εδώ σήμερα». «Γιατί να νιώσατε 
πίεση, μεγάλος άνθρωπος ήσασταν», τον 
ρώτησε η πρόεδρος. Πανταζής: «Εγώ 
στην κα Κλάπα έχω κάνει και μήνυση. Η 
κα Κλάπα μου λέει, τι κάνεις εδώ με δύο 
παιδιά; Και λέω, επιτέλους ένας άνθρω-
πος να με καταλάβει. Αλλά μου λέει ότι 
για να φύγω πρέπει να υπογράψω ότι 
έδινε εντολές ο Λαγός. Αρνήθηκα».

Οψιμοι ψεύτικοι 
ισχυρισμοί

Ο ισχυρισμός των χρυσαυγιτών ότι 
πιέστηκαν από την ανακρίτρια Κλάπα 
είναι ψευδής. Ο κατηγορούμενος (για 
οποιοδήποτε αδίκημα) έχει ένα σημα-
ντικό δικαίωμα με βάση τον Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας. Μπορεί να μην 
απαντήσει σε ερωτήσεις, να μην υπο-
γράψει τις καταθέσεις του στην προα-
νάκριση και την τακτική ανάκριση και 
να απολογηθεί με έγγραφο υπόμνημα. 
Προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 
273 του ΚΠΔ που ίσχυε όταν οι χρυσαυ-
γίτες κατηγορούμενοι είχαν δώσει τις 
καταθέσεις τους στην ανακρίτρια Ι. 
Χριστοδουλέα-Κλάπα:

«2. Αφού εξακριβωθεί η ταυτότητα του 
κατηγορουμένου και του εξηγηθούν τα 
δικαιώματά του, σύμφωνα με το άρθρο 
103, εκείνος που ενεργεί την εξέτασή 
του εκθέτει με πληρότητα και σαφήνεια 
την πράξη για την οποία κατηγορείται 
και τον προσκαλεί να απολογηθεί και να 
υποδείξει τα μέσα υπεράσπισής του. Ο 
κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να 
αρνηθεί να απαντήσει. Επίσης έχει το 
δικαίωμα να παραδώσει την απολογία 
του γραπτή.

Σε αυτήν την περίπτωση όποιος ενερ-
γεί την ανάκριση απευθύνει στον κατη-
γορούμενο τις απαραίτητες ερωτήσεις 
για να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο 
της έγγραφης απολογίας του. Οι ερωτή-
σεις πρέπει να αναγράφονται ρητά στην 
έκθεση».

Τα ίδια προβλέπει και ο νέος ΚΠΔ 
(παράγραφος 2 του άρθρου 273). Αυτά 
τα ξέρουν και οι μη νομικοί. Και βέβαια, 
οι χρυσαυγίτες, όταν κλήθηκαν να κα-
ταθέσουν στην ανακρίτρια είχαν συμ-
βουλευτεί δικηγόρους. Κατέθεσαν και 
αυτοί απολογητικά υπομνήματα, όπως 
και οι 69 κατηγορούμενοι χρυσαυγίτες 
(μη εξαιρουμένου του φίρερ Μιχαλολι-
άκου που στον ανακριτή απαρνήθηκε τα 
πάντα και έριξε στην πυρά όλους τους 
«συναγωνιστές του» προκειμένου να 
σώσει το σαρκίο του).

Μπορούσαν, αν ήθελαν, να μείνουν 
στο υπόμνημα, να αρνηθούν να απα-
ντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση και 
να μην υπογράψουν. Αν, όπως εκ των 
υστέρων ισχυρίζονται οι πέντε χρυσαυ-
γίτες, πιέζονταν από την ανακρίτρια 
για να συμφωνήσουν σε πράγματα με 
τα οποία δε συμφωνούσαν ή δεν ήταν 
αληθή, είχαν ένα λόγο παραπάνω να 
μην υπογράψουν την κατάθεσή τους, 
χωρίς να έχουν την παραμικρή νομική 
επίπτωση (δεν ισχύει η «απείθεια», που 
προσάπτεται στον κατηγορούμενο που 
αρνείται να δώσει δακτυλικά αποτυπώ-
ματα).

Οι Αγριογιάννης, Ευγενικός και Μα-
ρίας πήγαν στην ανακρίτρια με δικηγό-
ρους, οι οποίοι υπέγραψαν τις καταθέ-
σεις των πελατών τους. Αν είχε συμβεί 
το παραμικρό απ’ αυτά που όψιμα ισχυ-
ρίζονται οι πελάτες τους, οι δικηγόροι 
όφειλαν να τους ενημερώσουν και να 
τους καλέσουν να μην υπογράψουν τις 
καταθέσεις τους και να αποχωρήσουν.

Ο Παπαδόπουλος παρουσιάστηκε 
στην ανακρίτρια χωρίς δικηγόρο (ενώ 
είχε δικηγόρο τον Γλύκα) και δήλωσε 
ότι δε θέλει να έχει δικηγόρο και ότι θα 
απολογηθεί μόνος του. Αυτός γνώριζε 
τα δικαιώματά του και επέλεξε αυτή 
την τακτική, προφανώς γιατί ήθελε να 
διαχωριστεί από τους άλλους χρυσαυ-
γίτες. Είχε πάρει την απόφασή του να 
καταθέσει και να υπογράψει την κατά-
θεσή του. Δεν τον είχε απασχολήσει 
καθόλου το ζήτημα να μην καταθέσει, 
να μην υπογράψει την κατάθεσή και να 
περιοριστεί στην κατάθεση μόνο του 
υπομνήματος. Ηθελε στις αρχές του 
2014 να διαχωρίσει τη θέση του από το 
μόρφωμα της ΧΑ, μήπως μπορέσει και 
πέσει στα μαλακά.

Για το τομάρι τους
Οι κομμουνιστές όσες φορές βρισκό-

μαστε στη θέση του κατηγορούμενου, 
αρνούμαστε να δώσουμε κατάθεση 
στην αστυνομική προανάκριση, ενώ 
στην τακτική ανάκριση περιοριζόμα-

στε στην κατάθεση υπομνήματος. Και 
βέβαια, σε όλα τα στάδια της δίωξης 
(προανάκριση, τακτική ανάκριση και 
ακροαματική διαδικασία) χρησιμοποι-
ούμε τη διαδικασία για να καταγγείλου-
με το καπιταλιστικό σύστημα και τους 
διώκτες μας.

Οι χρυσαυγίτες Αγριογιάννης, Ευγε-
νικός, Μαρίας και Παπαδόπουλος ξέρα-
σαν πολλά προκειμένου να σώσουν το 
τομάρι τους.

u Παραθέτουμε αποσπάσματα από 
την κατάθεση του Αγριογιάννη στην 
ανακρίτρια Ι. Χριστοδουλέα-Κλάπα:

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η μάρτυρας Ευαγγελία 
Πολυχρονίδου, αστυνομικός, η οποία 
ήταν μεταξύ των αστυνομικών που σας 
εντόπισαν και σας οδήγησαν στο αστυ-
νομικό τμήμα, κατέθεσε στην από 27-1-
2013 ένορκη εξέτασή της ενώπιόν μας 
ότι εντόπισαν περί τις 3.30 επί της λεω-
φόρου Σχιστού τρεις μοτοσυκλέτες με 
δύο άτομα ανά μοτοσυκλέτα… ότι κάθο-
νταν και ότι δύο από αυτούς φορούσαν 
μπλούζες της Χρυσής Αυγής… Τι έχετε 
να πείτε επ’ αυτών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ..Οι δύο όντως φορού-
σαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής, ο 
Αναστάσιος Πανταζής και ο Ευγενικός 
Μάρκος…

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εκ των υστέρων, μετά την 
σύλληψή σας και μέχρι να απολογηθείτε 
στον ανακριτή ή και αργότερα, ακούσατε 
από τους ίδιους ή τους άλλους αν κάποι-
οι από τους συγκρατούμενούς σας ή και 
άλλοι εμπλέκονται στην επίθεση για την 
οποία κατηγορείστε και εσείς;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οχι το μόνο που μας 
ζήτησε ο κ. Πανταζής ήταν να αλλη-
λοκαλυφθούμε. Δηλαδή να μην πάμε 
να πούμε ότι φόραγαν μπλούζες της 
Χρυσής Αυγής… Το μόνο που μας ζή-
τησε είναι να μην πούμε τίποτα για 
τις μπλούζες της Χρυσής Αυγής που 
φορούσαν οι δύο. Οσο ήμασταν μέσα 
στο Τμήμα, μέχρι να έρθουν οι αιγύπτι-
οι παθόντες, έβγαλαν τις μπλούζες και 
τις γύρισαν ανάποδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ποιο λόγο σας ζήτη-
σαν να αποκρύψετε το γεγονός ότι φό-
ραγαν μπλούζες της Χρυσής Αυγής κα-
θώς και την σύνδεσή τους με την Χρυσή 
Αυγή και τι σχέση μπορεί να είχαν αυτά 
τα περιστατικά με την σοβαρή επίθεση 
σε βάρος των αιγυπτίων παθόντων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα σας πω ό,τι πιστεύω 
και ό,τι μου είπαν. Ηθελαν να καλύψου-
νε τα μπλουζάκια για να μην χαρακτηρι-
στούν Χρυσή Αυγή και τους χρεώσουν 
την επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων ή 
όπως μου είπε ο Πανταζής ότι, επειδή 
ήταν 2-3 ημέρες πριν τις εκλογές του 
Ιουνίου του 2012, να μην γίνει πολιτικό 
σκάνδαλο και το χρεωθεί η Χρυσή Αυ-
γή, δηλαδή την επίθεση αυτή. Από ό,τι 
έμαθα ως Περαματιώτης, η επίθεση έγι-
νε πράγματι από τη Χρυσή Αυγή, όπως 
έλεγαν και οι τηλεοράσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μάθατε ότι πράγματι ήταν 
Χρυσαυγίτες αυτοί που το έπραξαν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ...Αλλά συζητιόταν ότι 
είχε κάνει η Χρυσή Αυγή και βέβαια οι 
περισσότεροι έλεγαν τον Πανταζή, γιατί 
ήταν γνωστό ότι ασχολιόταν αφού ήταν 
πυρηνάρχης του Περάματος. Είχε ακου-
στεί παλαιότερα ότι από το μπαλονάδικο 
είχαν επιτεθεί στους αναρχικούς…

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είπατε παραπάνω ότι όταν 
ήσασταν κρατούμενοι στη ΓΑΔΑ σας 
είπαν οι λοιποί συγκρατούμενοί σας να 

αλληλοκαλυφθείτε. Με ποιο αντίτιμο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με κανένα αντίτιμο. 

Συνεννοηθήκαμε να καταθέσουμε όσα 
καταθέσαμε προανακριτικά και ανα-
κριτικά. Τα είπα για να τους βοηθήσω. 
Φτιάξαμε αυτή την ιστορία και είπαμε 
τα ίδια στην αστυνομία, στον ανακριτή 
και στον εισαγγελέα. Σήμερα έχω τρομο-
κρατηθεί. Θέλω να πω την αλήθεια. Δεν 
θα καθίσω εγώ φυλακή για την Χρυσή 
Αυγή (οι εμφάσεις δικές μας).

Ο «πιτσιρικάς» (έτσι αποκάλεσε ο 
«Τασάρας» ο Πανταζής αυτόν και τους 
συνεργάτες του) καρφώνει και ταυτό-
χρονα προσπαθεί να αθωώσει τον εαυ-
τό του, για να μην πάει φυλακή. Στην 
απολογία του στο δικαστήριο, όμως, τα 
πήρε όλα πίσω, θέλοντας να αθωώσει 
τον «Τασάρα» και τη νεοναζιστική συμ-
μορία.

Αυτή η απροκάλυπτη μεταστροφή 
του Αγριογιάννη ήταν επόμενο να «ερε-
θίσει» την πρόεδρο Μ. Λεπενιώτη, όπως 
μπορείτε να διαβάσετε στο διάλογο που 
ακολουθεί:

Πρόεδρος: Ναι παρουσιαστήκατε 
μπροστά στην ανακρίτρια και σας υπέ-
βαλε ερωτήσεις. Θυμηθείτε τι είπατε.

Αγριογιάννης: Είπα τα ίδια πράγματα 
ακριβώς.

Πρόεδρος: Τώρα κοροϊδεύετε κάποι-
ον; Αστειεύεστε;

Αγριογιάννης: Οχι, δεν αστειεύομαι.
Πρόεδρος: Εκτός αν έχετε κάποιο 

πρόβλημα υγείας; Μνήμης;
Αγριογιάννης: Τα ίδια, όχι.
Πρόεδρος: Είμαι σίγουρη ότι θυμάστε 

πολύ καλά τι είπατε, ξέρετε αυτά αποτυ-
πώνονται γραπτά, υπογράφονται από 
σας, τώρα τι να κάνω, να διαβάσω μια 
κατάθεση ολόκληρη;

Αγριογιάννης: Διαβάστε.
Πρόεδρος: …Οι δύο φορούσαν όντως 

μπλούζες της ΧΑ, ο Ευγενικός και ο Πα-
νταζής…

Αγριογιάννης: Αυτά είναι δικά μου 
λόγια;

Προσπάθησε να πουλήσει «τρέλα» ο 
νεοναζιστής, όμως το μόνο που κατάφε-
ρε να πιστοποιήσει είναι ότι παραμένει 
αμετανόητος χρυσαυγίτης και βάλθηκε 
να υπερασπιστεί τη Χρυσή Αυγή και τον 
φίρερ της, αδιαφορώντας για την ποι-
νική του αντιμετώπιση, που δε θα είναι 
άλλη από την καταδίκη του.

u Ο Ευγενικός απολογήθηκε στην 
ανακρίτρια Ι. Χριστοδουλέα- Κλάπα στις 
5 Μαρτίου του 2014 και την ίδια ημέρα 
κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα, που 
αποτελεί ύμνο στην ΧΑ. Οτι είναι ένα 
νόμιμο κοινοβουλευτικό κόμμα που 
«δεν έχει και δεν θα μπορούσε άλλω-
στε να έχει καμία απολύτως σχέση με 
εγκληματικές ή έκνομες συμπεριφορές, 
καμία απολύτως εμπλοκή σε οργανω-
μένες και προσχεδιασμένες επιθέσεις 
εναντίον αλλοδαπών, πολλώ δε μάλλον 
σε κακουργήματα, όπως αυτό που μου 
καταλογίζεται από το βαρύ κατηγορη-
τήριο». Ακολουθούν αποσπάσματα από 
την απολογία του στην ανακρίτρια:

EΡΩΤΗΣΗ: Στην απολογία σας στον 
Ανακριτή του Ε’ Τμήματος στον Πειραιά 
είχατε πει, ότι δεν είχατε καμία σχέση 
με την Χρυσή Αυγή. Τι έχετε να πείτε 
γι΄αυτό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ηταν μια γραμμή που 
μας είχε πει ο δικηγόρος μας να ακο-
λουθήσουμε, γιατί ήταν προεκλογική 
περίοδος…

Να γιατί λέμε ότι οι συνήγοροι υπε-
ράσπισης δεν μπόρεσαν ούτε στο 
ελάχιστο να αντικρούσουν το κατηγο-
ρητήριο, το οποίο επιβεβαιώθηκε στο 
ακέραιο στο στάδιο της ακροαματικής 
διαδικασίας.

Γεράσιμος Λιόντος

Στο κενό οι προσπάθειες των υπερασπιστών 
των νεοναζιστών για τη δολοφονική 
επίθεση στους αιγύπτιους ψαράδες
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Σε προηγούμενο φύλλο ανα-
φερθήκαμε στα μηνύματα 

αλληλεγγύης που έστειλε το ευ-
ρωπαϊκό ποδόσφαιρο στους εκα-
τοντάδες χιλιάδες εξεγερμένους 
στις ΗΠΑ με αφορμή την δολο-
φονία του Τζορτζ Φλόιντ από 
τους μπάτσους. Σχολιάσαμε το 
διαφορετικό τρόπο αντιμετώ-
πισής τους από τη γερμανική 
Λίγκα, που απείλησε με βαριές 
τιμωρίες τους παίχτες που έστει-
λαν μήνυμα αλληλεγγύης κατά 
τη διάρκεια των αγώνων, και τη 
ΦΙΦΑ, η οποία -εμμέσως πλην 
σαφώς- έβαλε το δόγμα «No 
Politica» προσωρινά στην μπάντα 
και δικαιολόγησε τις ενέργειες 
των παιχτών, προτρέποντας τις 
Λίγκες να μην προχωρήσουν σε 
τιμωρίες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που 
οι κυβερνήσεις και ο αστικός 
εσμός, όταν καταλαβαίνουν ότι 
δεν μπορούν να αποτρέψουν ή 
να καταστείλουν τις αυθόρμη-
τες λαϊκές εξεγέρσεις, επιχει-
ρούν να τις μανιπουλάρουν και 
να τις βάλουν σε «καλούπια» 
ανώδυνα για το σύστημα. Αυτό 
επιχείρησαν να κάνουν και στην 
περίπτωση των εξεγερμένων για 
τη δολοφονία του Φλόιντ, αρχικά 
προσπαθώντας να διαχωρίσουν 
τους διαδηλωτές στους πολλούς 
καλούς «ειρηνικούς», στους οποί-
ους δήλωσαν τη συμπαράστασή 
τους, και στους λίγους «ταραξί-
ες», που έπρεπε να απομονω-
θούν για να «μην αμαυρώνουν» 
τις ειρηνικές διαδηλώσεις. Στη 
συνέχεια, διαπιστώνοντας ότι η 
προσπάθεια διαχωρισμού των δι-
αδηλωτών δεν είχε το επιθυμητό 
αποτέλεσμα, άλλαξαν τακτική 
και αποφάσισαν να διοργανώ-
σουν εκδηλώσεις αλληλεγγύης 
αποστειρωμένες από οποιοδή-
ποτε ταξικό και εξεγερτικό στίγ-
μα, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον 
τρόπο θα εκτονωθεί το εκρηκτικό 
κλίμα και σιγά-σιγά θα επανέλθει 
η καθημερινότητα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας 
«ενσωμάτωσης» της εξέγερσης, 
έριξαν στην πιάτσα το πασιφιστι-
κό σύνθημα «Αll lives matter», με 
το επιχείρημα ότι το βασικό σύν-
θημα των διαδηλώσεων, «Black 
Lives Matter», δεν είναι ενωτικό, 
καθώς εκφράζει έναν ιδιότυπο 
ρατσισμό σε βάρος των λευκών. 
Στην προσπάθεια να μανιπουλά-
ρουν τις εκδηλώσεις αλληλεγ-
γύης και να τις αποστειρώσουν 
από το εξεγερτικό τους πνεύμα, 
έπρεπε να συμμετέχουν όλοι οι 
επίσημοι φορείς και συνεπώς 
δε θα μπορούσαν να λείπουν οι 
ομοσπονδίες και οι «θεσμοί» του 
ποδοσφαίρου. Στην κατεύθυνση 
της «ενσωμάτωσης» εντάσσε-
ται η απόφαση των ομάδων της 
Premier League, που έτυχε της 
αποδοχής της αγγλικής Λίγκας 
και της ΟΥΕΦΑ, να γονατίσουν 
οι ποδοσφαιριστές των ομάδων 
γύρω από τη σέντρα πριν από την 
έναρξη των αγώνων του αγγλικού 

πρωταθλήματος.
Τη «σούπα» που προσπάθησαν 

να φτιάξουν χάλασε η πτήση 
ενός μικρού ιδιωτικού αεροπλά-
νου, που πέταξε πάνω από το γή-
πεδο της Μάντσεστερ Σίτι κατά 
τη διάρκεια του αγώνα με την 
Μπέρνλι, έχοντας δεμένο ένα 
πανό με το σύνθημα «WHITE 
LIVES MATTER BURNLEY». 
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα 
του αγγλικού Τύπου, υπεύθυνος 
για την πτήση και το πανό είναι 
ένας οπαδός της Μπέρνλι. Η 
ενέργειά του θεωρήθηκε ρατσι-
στική, η αστυνομία ερευνά τυχόν 
διασυνδέσεις του με ακροδεξιές 
και ρατσιστικές συμμορίες και η 
διοίκηση της Μπέρνλι με ανα-
κοίνωσή της ζήτησε συγγνώμη 
από την Premier League, την 
Μάντσεστερ Σίτι και όσους προ-
ωθούν το Black Lives Matter, 
δήλωσε ότι δεν εκφράζει την 
ομάδα και τους οπαδούς της η 
συγκεκριμένη πράξη και το προ-
σβλητικό σύνθημα του πανό και 
ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί 
με τις αρχές για να ταυτοποιη-
θούν οι δράστες, οι οποίοι δεν 
είναι πλέον ευπρόσδεκτοι στο 
γήπεδο της ομάδας. Κλείνοντας 
την ανακοίνωση, η διοίκηση της 
Μπέρνλι τόνισε ότι υποστηρίζει 
την πρωτοβουλία Black Lives 
Matter και γι' αυτό οι παίκτες 
και οι προπονητές της ομάδας 
γονάτισαν πριν από την έναρξη 
του ματς. Για να διαχωριστούν 
από την «πτήση», αναγκάστηκαν 
να δηλώσουν την υποστήριξή 
τους στο σύνθημα «Black Lives 
Matter», οπότε δεν μπόρεσαν να 
υλοποιήσουν το σχεδιασμό τους 
και να προβάλουν το πασιφιστι-
κό, «ενωτικό» σύνθημα «Αll lives 
matter». 

Πριν από μερικούς μήνες, την 
πρόβλεψη ότι θα βλέπαμε ενέρ-
γειες αλληλεγγύης στις διαδη-
λώσεις κατά του ρατσισμού και 
της αστυνομικής βίας, υπό την 
αιγίδα της ΦΙΦΑ, της ΟΥΕΦΑ 
και των ποδοσφαιρικών Λιγκών, 
θα την αξιολογούσαμε ως σενά-
ριο επιστημονικής φαντασίας. 
Ομως, τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο όλοι οι «θεσμοί» του 
επαγγελματικού ποδοσφαίρου 
αναγκάστηκαν από τη δυναμική 
των γεγονότων να αλλάξουν τα-
κτική, να αποσύρουν προσωρινά 
το δόγμα «No Politica» και σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση της ΦΙ-
ΦΑ να λάβουν «υπόψη με το σω-
στό τρόπο τα τεκταινόμενα». Σε 
απλά ελληνικά, γνωρίζοντας ότι 
δεν είναι πολλά τα «καύσιμα» των 
αυθόρμητων λαϊκών εξεγέρσεων, 
που δεν έχουν συγκροτημένη τα-
ξική καθοδήγηση, και μπροστά 
στο κίνδυνο να αμφισβητηθεί 
το δόγμα «No Politica» από μια 
σημαντική μερίδα των οπαδών 
και των εμπλεκόμενων στο πο-
δοσφαιρικό «γίγνεσθαι», κάνουν 
προσωρινά πίσω και αναλαμβά-
νουν πρωτοβουλίες για ελεγχό-
μενες ενέργειες αλληλεγγύης.

Είναι σίγουρο ότι, μόλις ηρε-
μήσει η κατάσταση, ο εσμός θα 
επανέλθει δριμύτερος για να 
επιβάλει την απαγόρευση κάθε 
αντιφασιστικής και αντικαπιταλι-
στικής δράσης στον αγωνιστικό 
χώρο και τις εξέδρες των γηπέ-
δων. Οσοι ασχολούμαστε με τα 
δρώμενα στο επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο και δηλώνουμε ότι 
βρισκόμαστε «εκτός των τει-
χών» θα πρέπει να μην «πέσουμε 
στη λούμπα», ούτε να μείνουμε 
απλοί παρατηρητές, αλλά να 
επικεντρωθούμε στην ουσία, να 
αναδείξουμε την υποκρισία της 
ΦΙΦΑ, των κυβερνήσεων και 
των ποδοσφαιρικών Λιγκών και 
να διαχωρίσουμε τη θέση μας 
από τις γιαλαντζί εκδηλώσεις 
αλληλεγγύης. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr 
ΥΓ1. Οσοι μένουμε στο Πα-

γκράτι και συχνάζουμε στο Καλ-
λιμάρμαρο και στα αθλητικά 
στέκια της ευρύτερης περιοχής 
είχαμε συχνή επαφή με τον Νί-
κο Αλέφαντο. Με είχε «κράξει» 
αρκετές φορές, με το δικό του 
ιδιαίτερο και φιλικό τρόπο, για 
τα λίγα παραπάνω κιλά που εξα-
πανέκαθεν είχα (όπως έκανε με 
όλους τους «ζουμερούς» που 
«αθλούμασταν» στο πέταλο του 
Καλλιμάρμαρου). Αν και δια-
φωνούσαμε τόσο στην οπαδική 
προτίμηση όσο και στον τρόπο 
που αντιλαμβανόμαστε το ποδό-
σφαιρο, όταν είχα την ευκαιρία 
επεδίωκα μια συνομιλία μαζί του 
για την τρέχουσα ποδοσφαιρική 
επικαιρότητα. Σε κέρδιζε με την 
αμεσότητά του, με το ζήλο που 
υπερασπιζόταν την άποψή του 
(δεν τη «στρογγύλευε», προκει-
μένου να κάνει δημόσιες σχέ-
σεις), με τον τρόπο που εκφραζό-
ταν και κυρίως με τις ατάκες του. 
Θυμάμαι τη χαρά και τη λάμψη 
στα μάτια του, όταν του αναφέ-
ραμε το τραγούδι που έγραψαν 
γι' αυτόν τα παιδιά από την Πά-
τρα ή όταν κάποιος του φώναζε 
«γειά σου ρε Νικόλα παλικάρι», 
και τη λύπη του όταν κάποιοι, για 
να τον «πικάρουν», έφερναν τη 
συζήτηση στον Δούρο και στο 
χαμένο πρωτάθλημα του 2004. 
Αυθεντικός, εκρηκτικός, ανθρώ-
πινος, χειμαρρώδης, χωρίς όμως 
να προσβάλλει το συνομιλητή 
του, με τη δική του φιλοσοφία για 
το ποδόσφαιρο, άφησε το «στίγ-
μα» του στο άθλημα. Ο Νικόλας, 
εκτός από φανατικός Ολυμπι-
ακός, ήταν «άρρωστος» με το 
«ορθόδοξο» ΠΑΣΟΚ και τον 
Αντρέα Παπανδρέου. Οι οπαδοί 
της μεταφυσικής θα συνδέσουν 
την αγάπη του για τον Αντρέα με 
το γεγονός ότι πέθαναν την ίδια 
μέρα, για εμάς είναι μια από τις 
πολλές συμπτώσεις της ζωής. Τίτ-
λος της στήλης μια ατάκα, που 
έλεγε για το γιο του Τάσο που 
δεν ακολούθησε τα χνάρια του 
πατέρα, ούτε στο ποδόσφαιρο 
ούτε στην πολιτική.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Δεν έπαιρνε το ποδόσφαιρο και τον έστειλα στα 
γράμματα…

Δύο χιλιάδες είκοσι
δεν έχει τέλος η ύπνωση;

Φιλαράκο (λέμε τώρα), σου θυμίζουμε ότι ένας ακόμα είχε 
ραντεβού με την ιστορία αλλά δεν πήγε, παρ' ότι το δικό του 
ραντεβού δεν ήταν για τόσο ευτελείς λόγους όσο οι δικοί σου. 
Αραξε λοιπόν στην προϊστορία με τους δεινόσαυρους και τα 
μαμούθ σου. Αλλωστε στο πέρασμα από την προϊστορία στην 
ιστορία, φαντάζει χλωμό να επιτρέπεται η είσοδος σε τύπους 
σαν του λόγου σου.

Εκανες σαν τα μούτρα σου την Πανεπιστημίου
έβαλες το χεράκι σου λίγο και στην Ομόνοια

κι έτσι όλοι στο στόμα τους έχουνε τ' όνομά σου
μισοί σε κατατάσσουν στους μπούφους, μισοί στα όρνια.
Ο «θαυμαστός 

νέος κόσμος» του 
21ου αιώνα γέμισε 
από την παράξενη 
φυλή εκείνων που 
αδιαφορούν για 
οτιδήποτε ουσι-
ώδες και αυτοα-
ναγορεύονται σε 
ένθερμους υπερασπιστές των ανούσιων και δευτερευόντων. 
Εκείνων που είναι έτοιμοι να γίνουν χαφιέδες, να σκοτωθούν 
για πατρίδες, θρησκείες και οικογένειες, για υποκειμενικές 
γνώμες και εικασίες που διαμορφώνονται από τα κρατούντα 
και από μόδες, για εκείνα που εμφυτεύονται σε μυαλά και 
ορίζουν την απόλυτη «αντικειμενικότητα». Ορδές από δαύ-
τους παντού πια, έχουν κατακλύσει τον δημόσιο χώρο μην 
αφήνοντας στις δικές μας θλιβερές μειοψηφίες παρά μόνο 
τη «λωρίδα έκτακτης ανάγκης», τη στενωπό του γραφικού και 
της αφόρητης μοναξιάς και θλίψης απέναντι στον αφόρητο 
κρετινισμό.

Ο Ανταίος έπαιρνε δύναμη πατώντας στη γη, ο Αλέξης πε-
τώντας στα σύννεφα. Παράδοξα της μυθολογίας.

Βγαίνει η ψείρα στον γιακά, λένε, όταν χορτάσει
μα ο Αλέξης χάθηκε. Μη βγήκε παρακάτω;

«Νίκη. Μα, Νίκη. Μανίκι» είναι το πρώτο χαϊκού της νέας σει-
ράς που απεργάζεται η λαϊκή μούσα στο υπό έκδοση πόνημά 
της με τίτλο «Αγρός Κεραμέως».

Πάψανε τα μετρήματα μισθών κι οικονομίας
τώρα μετράμε κρούσματα μόνο και τίποτ' άλλο.

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

Κάνεις λόγο για άχρηστα βιβλία και περιττό βάρος σε ρά-
φια, για διολίσθηση στην ευτέλεια και σε θλιβερά κοινωνικά 
φαινόμενα (ρατσισμός, φασισμός, πατριδολαγνεία κ.α.) και 
σε κοιτάζουν υποτιμητικά και αυστηρά πίσω από τα γυαλιά 
τους. Τους πηγαίνεις μια βόλτα στις τοπικές εκδόσεις μιας άγο-
νης επαρχίας και «πέφτουν από τα σύννεφα». Εντάξει, έτσι 
κι αλλιώς δεν φημίζονται για τη μεγάλη επαφή τους με την 
πραγματικότητα…

Ο Εχίνος κι αν εκόλλησε η Γκόλφω δεν κολλάει
ανέμελη σε ρεματιές και κάμπους ροβολάει

μπάτσοι την καταδιώκουνε και λοιμωξιολόγοι
μα μένει ανυπότακτη κι είναι πολλοί οι λόγοι.

Δεν βάζει αντισηπτικό, τα χέρια της δεν πλένει
χωρίς μάσκα φτερνίζεται στο τρόλεϊ σαν μπαίνει

δεν έχει την παραμικρή επίγνωση κινδύνου
απ' τη Στοκχόλμη έρχεται με αέρα του Λονδίνου.

Οι μέρες που η εργατική τάξη είναι απούσα από την ιστορι-
κή σκηνή, μακριά από κάθε αυτοοργάνωση και κάθε σημαία, 
κάνουν πολλούς να νοσταλγούν ακόμα και τις μέρες που έτρε-
χε κάτω από ξένες σημαίες! O tempora o mores.

Εγώ Γραικός γεννήθηκα, ραγιάς θε' ν' αποθάνω
εκ γενετής υποτελής και υπερχρεωμένος

λέγοντας «ναι» και κλίνοντας ευλαβικά το γόνυ
δειλός, μοιραίος, άβουλος και άχρηστος εντέλει.

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά
Ξεκίνησε την Τετάρτη 
23/6 η ακροαματική 
διαδικασία για την υπό-

θεση των «στημένων» στην 
Επιτροπή Δεοντολογίας της 
ΕΠΟ. Το ερευνητικό τμήμα 
της Επιτροπής έχει εισηγηθεί 
τον υποβιβασμό του Ολυμπι-
ακού και του Ατρόμητου και 
τον ισόβιο αποκλεισμό του 
Μαρινάκη και του Σπανού 
από το ποδόσφαιρο, σύμφω-
να με το άρθρο 27 του Κώδι-
κα Δεοντολογίας «περί προ-
καθορισμού αποτελέσματος 
αγώνα για στοιχηματικούς 
λόγους». Η συνεδρίαση είχε 
προγραμματιστεί να γίνει 
μέσω τηλεδιάσκεψης, όμως 
οι περισσότεροι από τους κα-
τηγορούμενος δήλωσαν ότι 
είχαν τεχνικά προβλήματα 
με τις συνδέσεις τους, γεγο-
νός που οδήγησε σε διακοπή, 
καθώς κάθε τρεις και λίγο 
σταματούσε η διαδικασία για 
να γίνεται η επανασύνδεση! 
Εξαιτίας των συνεχών διακο-
πών, η Επιτροπή δεν μπήκε 
στην ουσία της υπόθεσης και 
το μόνο που κατάφερε ήταν 
να γίνει η εκφώνηση των κα-
τηγορούμενων και των μαρτύ-
ρων, να οριστούν οι επόμενες 
συνεδριάσεις (29/6, 1/7, 2/7, 
6/7, 8/7 και 9/7) και να προτα-
θούν ως μάρτυρες υπεράσπι-
σης ο Γιάννης Μώραλης (από 
την πλευρά του Ολυμπιακού) 
και το πρώην μέλος της ΚΕΔ 
Σπύρος Παπαδάκος.

Στην επόμενη συνεδρίαση, 
τη Δευτέρα 29/6, που προ-
γραμματίστηκε να διεξαχθεί 
με φυσική παρουσία στα γρα-
φεία της ΕΠΟ, και εφόσον 
δεν υπάρξει νέα διακοπή, θα 
καταθέσουν ο Μελισσανίδης 
και ο Αλαφούζος. Οπως είναι 
φυσικό, η ακροαματική διαδι-
κασία στην Επιτροπή Δεοντο-
λογίας, θα είναι ένα από τα 
βασικά θέματα της αθλητικής 
επικαιρότητας. Η έναρξη της 
διαδικασίας, ενώ βρίσκεται σε 
εξέλιξη η δίκη των εμπλεκομέ-
νων στην τακτική δικαιοσύνη, 
αξιολογείται από πολλούς ως 
ένα ακόμη επεισόδιο στην 
επιχειρηματική κόντρα ανά-
μεσα σε Μαρινάκη, Μελισσα-
νίδη και Σαββίδη. Υπό αυτό το 
πρίσμα αναμένεται με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον η κατάθεση 
του Μελισσανίδη, καθώς το 
τελευταίο χρονικό διάστημα 
τα ελεγχόμενα από τον Μα-
ρινάκη ΜΜΕ έχουν εξαπολύ-
σει μια ολομέτωπη επίθεση 
εναντίον του, με αφορμή την 
εταιρία Oil One στη Δραπε-
τσώνα. Η συνεχής προβολή 
του θέματος έχει στριμώξει 
την κυβέρνηση και υπάρχουν 
«διαρροές» ότι πολύ σύντομα 
θα ανακληθεί η άδεια της 
εταιρίας. Αρκετοί πιστεύουν 
ότι με την κατάθεσή του στην 
Επιτροπή Δεοντολογίας ο 
Μελισσανίδης έχει μια πολύ 
καλή ευκαιρία να πάρει την 
εκδίκησή του και να ρίξει στο 
καναβάτσο τον Μαρινάκη. 
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> Το πιο σύντομο ανέκδοτο των 
πρώην ρεβιζιονιστών και τωρι-
νών αστών: «υπαρκτός σοσια-
λισμός».

> «Παράνομα λειτουργούσε το 
Κέντρο Ανακύκλωσης που γέμι-
σε με τοξικό νέφος την Αθήνα το 
2015». Δηλαδή το ζήτημα είναι η 
κρατική βούλα;

> Παρά την αύξηση κρουσμά-
των κορωνοϊού «οι εύθραυστες 
οικονομίες της αφρικανικής 
ηπείρου προχωρούν σε άρση 
των λοκντάουν».

> 218,5 δισ. ευρώ ο νέος δανει-
σμός του γερμανικού κράτους.

> Πάει ο πανταόλας.

> ΠΑΣΟΚ 1981: Η Ελλάδα ανήκει 
στους Ελληνες. Κλασιδιάρης: Η 
Ελλάδα στους Ελληνες.

> 4 Ιούλη ξανανοίγουν μπαρ, 
εστιατόρια και ξενοδοχεία στη 
Βρετανία. Ωχ!

> Η αποζημίωση των (μέχρι 
και…) 534 ευρώ.

> Πρώτα «μεγάλος περίπατος» 
(περί-πάτος), στο καπάκι νομο-
σχέδιο για τις διαδηλώσεις. Το 
‘να χέρι νίβει τ’ άλλο.

> Τα όπλα της κριτικής και η κρι-
τική των όπλων.

> Τα όνειρα της Φώφης.

> Συνάντηση Ν. Παππά – ισρα-
ηλινού πρέσβη – οι καλές σχέ-
σεις συνεχίζονται… Κώλος και 
βρακί…

> Στους δρόμους με το κνούτο 
του μπάτσου στο σβέρκο.

> Στη Μάνδρα ονομάστηκε 
έγκλημα η εγκληματική αδιαφο-
ρία της «πολιτείας» και κόστισε 
ζωές και ζημιές.

> Και η υπόθεση πάει για… ήπια 
απόδοση ευθυνών. Συναινετικά.

> Τρέχουν οι εφτά ιδιωτικοποιή-
σεις του υπουργείου Ενέργειας. 
(Μας) τρέχουν…

> «…και επειδή το ΑΚΕΛ δεν 
είναι δογματικό κόμμα διαφο-
ροποιήσαμε τη θέση μας έναντι 
της ένταξης της Κύπρου στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση… το κοινοτικό 
κεκτημένο μπορεί να μας δώσει 
επιπρόσθετα όπλα στη διεκδί-
κηση μιας τέτοιας λύσης (σ.σ.: 
του Κυπριακού)» – akel.org.cy/
istoria-kkk-akel. Οι σύντροφοι 
του Περισσού.

> Δεύτερο κύμα κορωνοϊού εν 
όψει. Οι καπιταλιστικές οικονο-
μίες προέχουν, φυσικά…

> Αποκαθήλωση αγαλμάτων 
στις ΗΠΑ. Και απειλές Τραμπ.

> Δεν ήταν και κανένας… ανθρω-
πιστής ο πρόεδρος των ΗΠΑ Α. 
Τζάκσον, στο άγαλμα του οποί-
ου γράφτηκε η λέξη δολοφόνος.

> Παιδί διαμάντι. Οπως και ο 
Τράμπας.

> Δίκη Χρυσής Αυγής: είναι ναζι-
στές, είναι εγκληματίες.

> Ο παπανδρεϊκός Αντώναρος.

> Οι λιβανωτοί για τον Α. Πα-
πανδρέου.

> Αναδρομικά συνταξιούχων: «…
εφόσον η απόφαση εφαρμοστεί 
στο σύνολο των συνταξιούχων».

> Η δολοφονική μανία των 
μπάτσων: «Νεκρός έλληνας 
ομογενής στη Ν. Υόρκη μετά 
από χτυπήματα με τέιζερ από 
αστυνομικό».

> Η δολοφονία ντελιβερά από 
μπάτσο στη Γαλλία ακριβώς με 
τον ίδιο τρόπο που δολοφονήθη-
κε ο Τζ. Φλόιντ.

> Η διεθνής των μπάτσων σχο-
λή…

> Οι συνεχιζόμενες αποκρύψεις 
κρουσμάτων (ΕΟΔΥ και ιδιωτική 
πρωτοβουλία).

> Η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ.

> Το νερό νεράκι.

> Σταϊκούρας – Ξεμπλοκάρουν 
οι εκταμιεύσεις από τις τράπε-
ζες προς τις επιχειρήσεις. Οταν 
πρόκειται για εργαζόμενους… 
καβούρια στην τσέπη.

> Σε 234 δισ. δολάρια το κρατικό 
χρέος της Τουρκίας.

> «Κοινό ευρωπαϊκό χρέος»: ποι-
οι πληρώνουν τη λυπητερή;

> Χρωστάς ακόμα και 50 ευρώ 
στο κράτος; Καμμιά επιστροφή 
φόρου.

> Βυθίζεται η δημοτικότητα του 
Τραμπ. Αναμενόμενο.

> Σε μια και μόνο επιχείρηση 
της Γερμανίας 1.952 κρούσμα-
τα κορωνοϊού σε σύνολο 7.000 
εργαζόμενων. Η κανονικότητα…

> Με επιτυχία θεωρούν ΤΑ ΝΕΑ 
(tanea.gr, 23-6-2020) ότι αντιμε-
τώπισε το Ισραήλ τον κορωνοϊό. 
Σύμμαχοι, γαρ…

> Το στραπάτσο συγκέντρωσης 
Τραμπ στην Τάλσα.

> Ιδιώνυμο αδίκημα η απλή συμ-
μετοχή σε απαγορευμένη συ-
γκέντρωση. Εποχές Βενιζέλου…

> Μπορέλ: στήριξη της κυριαρχί-
ας της Ελλάδας στον Εβρο. Που 
περνάει πάνω από τα πτώματα 
μεταναστών-προσφύγων.

> Νέα άρνηση άδειας στον Δ. 
Κουφοντίνα – πάντα με έωλα 
επιχειρήματα.

> Φαβέλες και πείνα για τους 
εργαζόμενους στον τουρισμό.

> 40.000 οι άνεργοι ξενοδοχο-
ϋπάλληλοι στη Ρόδο.

> Ποιος πληρώνει την κρίση…

> Εξ ου και η λιποθυμία της εν-
νιάχρονης κόρης άνεργης από 
την πείνα.

> Τα λεφτά που προορίζονται 
για τη στέγαση των εκπαιδευτι-
κών Πάρου ο δήμος τα τρενάρει 
για να τα δώσει σε ξενοδοχεία 
τον Σεπτέμβρη.

> Στον κορωνοϊό αποδίδει το 
ΔΝΤ τη φετινή ύφεση.

> Η «σιωπηλή επιστροφή» του 
κορωνοϊού στη Γερμανία.

> Πάλι ξοδεύεται το αστικό κρά-
τος: 30 εκατ. ευρώ για 300 χι-
λιάδες δικαιούχους κοινωνικού 
τουρισμού. Κάντε τη διαίρεση…

> Μάθαμε ότι οι ψηφιακές συ-
ναλλαγές οδηγούν σε μια πιο 
δίκαιη κοινωνία… Εννοείται ότι 
τη γραμμή την έδωσε το κούλι.

> Περί νερού: το νερό νεράκι 
λένε εκατομμύρια φτωχοί και 
εργαζόμενοι Αμερικανοί καθώς 
οι τιμές των λογαριασμών νερού 
ανέβηκαν κατακόρυφα μέσα σε 
οκτώ χρόνια.

> The land of the free (to go 
hungry and thirsty).

> Τα στοιχεία της Eurostat για 
τις πολιτιστικές δαπάνες το 2018 
κατατάσσουν την Ελλάδα και 
την Κύπρο στις δυο τελευταίες 
θέσεις.

> Το άρθρο Πούτιν σε efsyn.gr 
και tovima.gr.

> Ενας φίλος ήρθε απόψε απ’ τα 
παλιά: Στ’ αλήθεια, όλοι τούτοι 
ενδιαφέρονται για το καλό του 
σοσιαλισμού; Ή ακόμα πιστεύ-
ουν πως έτσι θ’ αποτρέψουν 
την πορεία των σοσιαλιστικών 
χωρών προς τον κομμουνισμό; 
- Γ. Ρούσης, άνοιγμα συμποσίου 
ΚΝΕ, 27-29 Μάη 1981, «Η αλή-
θεια για τον υπαρκτό σοσιαλι-
σμό».

> Μετά άλλαξε γνώμη. Ενδιάμε-
σα, όμως, 1988, εκθείαζε την… 
περεστρόικα – βλέπε βιβλίο του 
«Σοσιαλισμός και περεστρόικα», 
1988.

> «Μαρξιστές» διανοούμενοι.

> Για το χατίρι των παμπ στη 
Βρετανία η απόσταση μεταξύ 
δύο πελατών μειώθηκε από 2 
μέτρα σε ένα…

> Εκρηξη δημοσιονομικών ελ-
λειμμάτων στην Ευρώπη – ΔΝΤ.

> «Η κυβέρνηση πλέει με άνεση 
στα ανοιχτά» - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 
κύριο άρθρο, 21-6-2020. Οι ερ-
γαζόμενοι βουλιάζουν.

> 19-6: κατάργηση δουλείας 
στις ΗΠΑ. 19-6-2020: Black lives 
matter… Τίποτε δεν τελείωσε.

> «Ο Νόμος αυτήν τη στιγμή 
μπορεί να προτάσσει τα αγγλι-
κά ως δεύτερη γλώσσα, λόγω 
των αναγκών της αγοράς…» - 
Αθ. Παπαστεργίου, kathimerini.
gr, 24-6-2020. Επιβεβαίωση του 
άρθρου της ΚΟΝΤΡΑΣ με τίτλο 
«Συντηρητικό άρωμα, αυστηρός 
προσανατολισμός στην αγορά 
και μειώσεις εκπαιδευτικών».

> «Η οικονομία και η κοινωνία 
στενάζουν» - Π. Κατσάκος, avgi.
gr, 24-6-2020. Ολοι το ίδιο είμα-
στε, λαός και Κολωνάκι…

> Στο ίδιο μήκος κύματος: «Η 
ΝΔ βλάπτει σοβαρά τουρισμό 
και εργαζόμενους» - avgi.gr, 24-
6-2020.

> Η ανησυχία Αχτσιόγλου για 
την «τεράστια καθίζηση στην 
αγορά».

> Ραγδαία συρρίκνωση της απα-
σχόλησης το πρώτο τρίμηνο του 
2020 (να ληφθεί υπόψη ότι η κα-
ραντίνα αφορά μόνο το τελευ-
ταίο από τα έξι δεκαπενθήμερα 
αυτού του διαστήματος).

> Εκπτώσεις διαφημίζει η ΔΕΗ. 
Δεν μας λέει, φυσικά, για τις πε-
ρικοπές στο νυχτερινό τιμολόγιο 
ούτε για την αύξηση της τιμής 
της κιλοβατώρας στα οικιακά 
νοικοκυριά τον περασμένο Σε-
πτέμβρη.

> Αύξηση κρουσμάτων κορωνο-
ϊού και στην Ινδία.

> «Επιστροφή του Τραμπ στην 
ξενοφοβία» - Η ΑΥΓΗ, 24-6-
2020. Δηλαδή ήταν ποτέ ο 
Τραμπ μη ξενοφοβικός; Οταν, 
όμως, έχεις προσεγγίσει και τον 
Τραμπ…

> «Δυσκολευόμαστε να βρούμε 
ξενοδοχείο για καραντίνα, σε 
περίπτωση που παρουσιαστούν 
κρούσματα» - αντιπεριφερειάρ-
χης τουρισμού Αν. Μακεδονίας 
και Θράκης – ethnos.gr, 24-6-
2020. Για το… καλό μας.

Βασίλης

Δραματικό θέατρο – η σκέψη καθορίζει το είναι
Επικό θέατρο – το κοινωνικό είναι καθορίζει τη σκέψη

(Μπ. Μπρεχτ: «Σημειώσεις για το Μαχαγκόνι»)

Τη σκέψη σας που νείρεται/ πάνω στο πλαδαρό μυαλό σας/ σάμπως ξυγκόθρεφτος λεκές/ σ’ ένα 
ντιβάνι λιγδιασμένο, εγώ θα την τσιγκλάω/ επάνω στο ματόβρεχτο κομμάτι της καρδιάς μου/ 

φαρμακερός κι αγροίκος πάντα/ ως να χορτάσω χλευασμό (Β.Β. Μαγιακόφσκι: «Τετράπτυχο»)

  Dixi et salvavi animam meam

u Η γιατρός Μινάλ Βιζ, στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης, χά-
λασε το σόου του Μπόρις Τζόνσον με τα υποκριτικά χειροκρο-
τήματα για το υγειονομικό προσωπικό του βρετανικού Εθνικού 
Συστήματος Υγείας. Συνοδευόμενη από μερικούς ακόμα συ-
ναδέλφους της, οργάνωσε μια σιωπηλή διαμαρτυρία  έξω από 
την πρωθυπουργική κατοικία, για να στηρίξει το δικαστικό αγώ-
να ενάντια στην κυβέρνηση για τους θανάτους  237 γιατρών 
και νοσηλευτών, λόγω έλλειψης ατομικών μέσων προστασίας, 
καθώς έδιναν τη μάχη ενάντια στην πανδημία. Στη Βρετανία η 
συζήτηση για τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης Τζόν-
σον και των συμβούλων της συνεχίζεται. Κάποιοι προσπαθούν 
να βγάλουν την ουρά τους απέξω. Οπως ο Νιλ Φέργκιουσον 
του Imperial College, που λέει ότι θα είχαν σωθεί 20.000 ζωές 
(οι μισοί περίπου απ' όσους πέθαναν στη χώρα), αν η κυβέρνη-
ση Τζόνσον είχε επιβάλει το lockdown μια βδομάδα νωρίτε-
ρα. Ομως ο Φέργκιουσον ήταν επικεφαλής της επιστημονικής 
ομάδας του Imperial, που δικαίωσε στην πραγματικότητα τις 
επιλογές του Τζόνσον (έχουμε γράψει αναλυτικά στο http://
www.eksegersi.gr/Επικαιρότητα/35504.«Ανοσία-της-Αγέλης»-
Το-χρονικό-ενός).

u Η γλώσσα του σώματος, που λένε. Ανετη η μαντάμ υπογραμ-
μίζει με πλατιές χειρονομίες την παρουσίασή της. Τα πορτρέτα 
του Λένιν και του Βελουχιώτη στον τοίχο ουδόλως την ενοχλούν. 
Στο συγκεκριμένο χώρο είναι εντελώς ακίνδυνοι. Σφιγμένος ο 
Κουτσούμπας. Λες και τον πονούν οι αιμορροΐδες. Σαν να παρα-
καλάει να τελειώσει μια ώρα γρηγορότερα η συνάντηση. 'Η σαν να 
σκέφτεται ότι οι φωτογραφίες θα έχουν μια ορισμένη χρήση μετά 
από λίγο. Αμα ζοριζόταν, όμως, γιατί την έκανε τη συνάντηση με 
τη μαντάμ; Οι κακές γλώσσες θα πουν ότι χρωστάει υποχρεώσεις 
από το 2004. Εμείς θα πούμε απλά ότι ο Περισσός σέβεται τα 
αστικά θέσμια. Κι αφού τη μαντάμ τη διόρισε ο πρωθυπουργός 
πρωθιέρεια του σόου «200 χρόνια από την επανάσταση του 1821», 
ο Κουτσούμπας θεώρησε εαυτόν υποχρεωμένο να τη δεχτεί. Τι 
να έλεγε; «Τι σχέση έχετε εσείς με την εθνικοαπελευθερωτική 
επανάσταση»; «Η τάξη σας έχει ξεπουλήσει το λαό και τον τόπο»; 
Α, πα, πα, αυτά τα λένε οι… αριστεριστές (τα έλεγαν και οι… τυχο-
διώκτες του Ζαχαριάδη).

u Mετά το φιάσκο της Τούλσα στην Οκλαχόμα, οι υπεύθυνοι της 
καμπάνιας του Τραμπ καταφεύγουν στη «σιωπηλή πλειοψηφία» 
που θεωρούν ότι θα τους δώσει τη νίκη.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Εμπόριο ελπίδας
Οι τύποι σαν τον ψευτογιατρό που απασχολεί την 

επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες είναι άνθρωποι τα-
λαντούχοι. Δεν είναι μόνο καλοί υποκριτές αλλά και 
καλοί οργανωτές. Ξέρουν πώς να στήσουν το δίκτυό 
τους, ώστε η απάτη να έχει αποτελέσματα.

Αυτός ο τύπος αποφάσισε να κάνει εμπόριο ελπίδας 
εκμεταλλευόμενος οικογένειες καρκινοπαθών στο τε-
λευταίο στάδιο. Δεν απευθύνθηκε, όμως, σε όλους τους 
ασθενείς αυτού του σταδίου, αλλά μόνο σ' εκείνους που 
αναζητούσαν ελπίδα σε κάτι το μεταφυσικό, σε κάτι 
πέρα από τις δυνατότητες της Ιατρικής ως επιστήμης.

Ποιο είναι το πρώτο και πιο ευρύ δίκτυο του εμπόριου 
ελπίδας; Η Εκκλησία και οι διάφορες δομές της. Οχι η 
Εκκλησία ως «το όπιο του λαού», όπως την περιέγραφε 
ο Μαρξ, δηλαδή ως παρηγορητικός μηχανισμός που 
προσφέρει την ψευδαίσθηση της ανακούφισης από τις  
αδικίες και τα μαρτύρια ενός άδικου κόσμου, αλλά η Εκ-
κλησία ως φορέας υπερφυσικών δυνάμεων, ικανών να 
ξεπεράσουν τους νόμους της φύσης, που εμπεριέχουν 
τη φθορά, την ασθένεια, το θάνατο.

Πολλοί έχουμε παραδείγματα από το περιβάλλον 
μας. Ανθρώπων που «έγιναν καλά» όταν έκαναν τάμα 
στον τάδε άγιο, γυναικών που είχαν προβλήματα σύλ-
ληψης και έμειναν έγκυοι όταν ήπιαν το θαυματουργό 
αγίασμα του δείνα αγίου, ανάπηρων που απαλλάχτη-
καν από την αναπηρία όταν τους άλειψε με το μύρο ο 
καλόγερος του τάδε μοναστηριού κτλ. κτλ.

Αλλά και όσοι δεν έχουν ακούσει τέτοιες φρικτές 
ιστορίες από ανθρώπους που δε σηκώνουν αντίρρηση 
και που είναι έτοιμοι να σου κόψουν και την καλημέ-
ρα αν αμφισβητήσεις την ιστορία που διηγούνται, δεν 
έχουν σίγουρα ξεχάσει την ομότιμη καθηγήτρια της 
λοιμωξιολογίας που διαβεβαίωνε το χριστεπώνυμο 
ποίμνιο ότι ο κοροναϊός δε μεταδίδεται με τη «θεία 
κοινωνία».

Ο απατεώνας, λοιπόν, αποφάσισε να συνδυάσει τη 
μεταφυσική πίστη με την ψευδοϊατρική. Κι έκανε βά-
ση του τα μοναστήρια. Πελατεία στρωμένη, σίγουρη 
δουλειά και εισόδημα μεγάλο. Οι άνθρωποι που κατέ-
φευγαν εκεί είχαν φύγει από τη δικαιοδοσία της επι-
στήμης, η οποία τους είχε δηλώσει ότι έχει εξαντλήσει 
τις δυνατότητές της, και αναζητούσαν θεραπεία μέσω 
της πίστης στο μεταφυσικό. Και ξαφνικά, ο φορέας της 
επικοινωνίας με το μεταφυσικό τούς σύστηνε κι έναν 
επιστήμονα που συνδύαζε τη θρησκευτική πίστη με 
πρωτοποριακές θεραπείες.

Δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι οι «άνθρωποι 
του θεού» που σύστηναν τον ψευτογιατρό στους πι-
στούς που αναζητούσαν το «θαύμα» δεν ήξεραν ποι-
ον σύστηναν. Οτι δεν έπαιρναν συνειδητά το μερίδιό 
τους. Δε θα παραστήσουμε τους ντετέκτιβ, αλλά θα 
δηλώσουμε ότι δεν τρέφουμε καμιά εμπιστοσύνη στις 
κρατικές αρχές τις επιφορτισμένες με τη διαλεύκανση 
του αδικήματος. Ο ψευτογιατρός μάλλον θα καθήσει 
στο εδώλιο χωρίς ρασοφόρους δίπλα του. Δεν πρέπει 
να κλονιστεί η πίστη, δεν πρέπει να καταστραφεί το 
νόμιμο εμπόριο ελπίδας, που αιώνες τώρα διεξάγει ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του θεού επί της γης.

Ομως, ακόμα κι αν δεχτούμε τη διακινούμενη από 
την αστυνομία (διά των αστικών ΜΜΕ) εκδοχή, ότι ο 
ψευτογιατρός ξεγέλασε τους καλόγερους και τις καλό-
γριες που έγιναν άθελά τους μεσάζοντές του, επί της 
ουσίας δεν αλλάζει τίποτα: ο ψευτογιατρός έβρισκε την 
πελατεία του εκεί που γίνεται το νόμιμο εμπόριο ελπί-
δας, με κομποσκοίνια, μύρα, μήλα, γονυκλισίες και… 
τάματα. Δε νομίζουμε πως ο ψευτογιατρός μάζεψε από 
τα θύματά του περισσότερα απ' όσα μαζεύει κάθε δε-
καπενταύγουστο το γνωστό μαγαζί στην Τήνο.

Οσο για εκείνους που εκφράζουν την υποκριτική 
αγανάκτησή τους για τη δράση του απατεώνα, θα τους 
πούμε ότι δε γίναμε λωτοφάγοι. Μήπως θυμούνται τον 
πρωθυπουργό και τον επί των Οικονομικών υπουργό 
του, που καλούσαν τον κοσμάκη να «επενδύσει» στο 
χρηματιστήριο επειδή «πηγαίνει κανόνι»; Σημίτης και 
Παπαντωνίου λέγονται. Και δεν ήταν μόνοι τους…

Π.Γ.

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

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

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο

Ο «υπουργός Εξωτερικών» 
της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ με-

τέβη με τον Δένδια στον Εβρο, 
για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι 
πόσο καλά φυλάσσονται τα «σύ-
νορα της ΕΕ» από τις «εισβολές» 
των «νεοβαρβάρων» προσφύ-
γων και μεταναστών. «Είναι 
ξεκάθαρο ότι είμαστε αποφα-
σισμένοι να προστατεύσουμε 
τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
και να στηρίξουμε σθεναρά την 
κυριαρχία της Ελλάδας», δήλω-
σε ο ευρωπαίος αξιωματούχος, 
ξεσηκώνοντας αλαλαγμούς 
πανηγυρισμού από τα ελληνικά 
αστικά ΜΜΕ.

Η κυριαρχία της Ελλάδας δεν 
κινδυνεύει, βέβαια, από τους 
πρόσφυγες και μετανάστες, οι 
οποίοι θέλουν απλώς να περά-
σουν και να μεταβούν σε κάποια 
ευρωπαϊκή χώρα, αναζητώντας 
ένα μεροκάματο που θα επι-
τρέψει στις οικογένειές τους να 
επιβιώσουν. Ως προς τα εξωτε-
ρικά σύνορα της ΕΕ, ο Μπορέλ 
λέει την αλήθεια (πάντα με τον 
εξευγενισμένο τρόπο που οι ευ-
ρωπαίοι πολιτικοί περιγράφουν 
τις πιο φρικτές, τις πιο εγκλημα-
τικές πράξεις).

Αλλωστε, η επίσκεψη του 
Μπορέλ στον Εβρο, το ανατο-
λικό στεριανό σύνορο της ΕΕ, 
δεν ήταν άσχετη ως προς το 
timing από τη διαρροή στην El 
Pais, ακριβώς πριν από μια μέρα, 
ενός νέου σχεδίου για την «Ευ-
ρώπη φρούριο».

Η κατάσταση που επικράτησε 
παροδικά στον Εβρο τον περα-
σμένο Μάρτη, με την Τουρκία να 
«ανοίγει» τα σύνορά της και την 
Ελλάδα να απωθεί τους πρόσφυ-
γες πίσω με τα πιο βίαια μέσα, 
ήταν η θρυαλλίδα για την ΕΕ 
προκειμένου να δημιουργήσει 
ένα νέο σχέδιο για το προσφυ-
γικό. Το νέο αυτό σχέδιο δεν έχει 
προφανώς καμία σχέση με υπε-
ράσπιση ανθρωπίνων δικαιωμά-
των (πάντα σε επίπεδο ουσίας) 
ή με βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης. Αντίθετα, προβλέπει 
αριθμητική αύξηση των απελά-
σεων (γιατί οι αριθμοί είναι πά-
ντα σημαντικοί για θεσμούς σαν 
την ΕΕ), ταχύτερες διαδικασίες 
απομάκρυνσης, ενίσχυση της 
Frontex, κατάργηση των ποσο-
στώσεων (δηλαδή του αριθμού 
των προσφύγων που θα δέχονται 
τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη 
στο πλαίσιο της συνεργασίας 
και της «αλληλοβοήθειας» για 
την αντιμετώπιση του Προσφυ-
γικού) κ.ά.

Αυτό το σχέδιο έχει έναν απο-
κλειστικό σκοπό: να «τραβήξει» 

όλα τα κράτη της ΕΕ προς την 
πολιτική γραμμή που ακολου-
θούν οι οριακά φασιστικές (στον 
τομέα του Προσφυγικού) χώρες, 
όπως Τσεχία, Πολωνία και Ουγ-
γαρία, που όχι μόνο αντιδρούν 
σθεναρά στην υποδοχή προ-
σφύγων αλλά έχουν θέσει στο 
παρελθόν -άτυπα αλλά απρο-
κάλυπτα- και βέτο ως προς τη 
βοήθεια που σκοπεύουν να προ-
σφέρουν. Η ΕΕ, μ’ άλλα λόγια, 
θεωρεί σωστότερο να προσεγ-
γίσει ένα σκεπτικό που ενισχύει 
και σκληραίνει την κατασταλτική 
πολιτική υποδοχής και παραμο-
νής των προσφύγων στο έδαφός 
της παρά το αντίθετο (και παρά 
προφανώς τις δακρύβρεχτες 
δηλώσεις οι οποίες πλέον ούτε 
στο επικοινωνιακό επίπεδο λει-
τουργούν για όσους παρακολου-
θούν τις εξελίξεις).

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, έχει 
ήδη ανακοινωθεί αύξηση των 
πόρων της Frontex σε όλα τα 
επίπεδα, με έμψυχο δυναμικό 
και δικά της μέσα (εναέρια, θα-
λάσσια και χερσαία) επιτήρησης 
αλλά και σύναψη συμφωνιών 
της ΕΕ με περισσότερες τρίτες 
χώρες που θα της επιτρέπουν 
να εντείνει τις απελάσεις και τις 
απομακρύνσεις.

Φυσικά, στις 20 Ιούνη, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Προσφύγων (πάντα αυτές οι 
«παγκόσμιες μέρες» είναι ευ-
καιρία για να ειπωθούν όμορφα 
λόγια που στην ουσία παραποι-
ούν μια σκληρή πραγματικότη-
τα) η ΕΕ φρόντισε για άλλη μια 
φορά να διατρανώσει το ενδια-
φέρον της για τους πρόσφυγες, 
να υπογραμμίσει τις δυσκολίες 
που περνούν, να υπενθυμίσει ότι 
στέκεται στο πλάι τους στηρίζο-
ντας τόσο τους ίδιους όσο και τα 
κράτη που φέρουν το μεγαλύτε-
ρο βάρος του προσφυγικού. Ψέ-
ματα. Δακρύβρεχτες δηλώσεις 
που καλύπτουν τις βρωμιές κάτω 
απ’ το χαλί. Η πραγματικότητα 
«δείχνει» μια ΕΕ που γίνεται όλο 
και σκληρότερη. Σε όλα τα επί-
πεδα. Από την υποδοχή των νέ-
ων προσφύγων μέχρι την ένταξή 
τους, τη χορήγηση εγγράφων 
και τέλος την εξασφάλιση μιας 
ομαλής και ασφαλούς καθημε-
ρινότητας.

Το τελευταίο διάστημα, βρι-
σκόμαστε μπροστά σε εκ νέου 
κρίσιμες εξελίξεις όσον αφορά 
το τοπίο που σχεδιάζεται για 
τους ανθρώπους που θα φτά-
νουν πλέον στα σύνορα της Ευ-
ρώπης. Τα δεδομένα που έχου-
με στα χέρια μας δεν αφήνουν 
περιθώρια για παρερμηνείες ή 

διατήρηση φρούδων ελπίδων.
Τόσο στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης όσο και σε επίση-
μες μεγάλες ειδησεογραφικές 
ιστοσελίδες είναι καθημερινές 
οι αναφορές στα πεπραγμένα 
του ελληνικού Λιμενικού στα θα-
λάσσια σύνορα με την Τουρκία. 
Η απώθηση των προσφύγων συ-
νεχίζεται αμείωτα με όλους τους 
πιθανούς τρόπους, θέτοντας 
τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων σε 
κίνδυνο ενόσω βρίσκονται στη 
θάλασσα. Εχουμε διαβάσει και 
δει ακόμα και περιπτώσεις που 
το ίδιο το Λιμενικό παίρνει τη 
μηχανή από τα φουσκωτά σκά-
φη και τα αφήνει ακυβέρνητα 
με τους ανθρώπους μέσα να 
βρίσκονται σε κατάσταση πανι-
κού. Το ότι αυτές οι καταγγελίες 
δημοσιεύονται κυρίως σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (σ’ αυτά 
έχουν πρόσβαση οι πρόσφυγες) 
δεν τις καθιστά λιγότερο σημα-
ντικές για όσους θέλουν να δουν 
το πραγματικό πρόσωπο της ελ-
ληνικής ακτοφυλακής και την 
πρώτη αντιμετώπιση που έχουν 
οι πρόσφυγες που καταφέρνουν 
να έρθουν σε επαφή με τις ελλη-
νικές αρχές.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες 
Ασύλου της χώρας εξακολου-
θούν -μετά την «επάνοδο στην 
κανονικότητα»- να υπολειτουρ-
γούν. Τόσο το μειωμένο και εξα-
ντλημένο προσωπικό όσο και η 
διαμάχη που έχει ξεσπάσει και 
καλά κρατεί ανάμεσα σε συμβα-
σιούχους και υπουργείο έχουν 
κάνει την κατάσταση εκρηκτική. 
Ολες οι διαδικασίες έχουν πά-
ει πίσω, με τους πρόσφυγες να 
έχουν ελλιπέστατη ενημέρωση 
για την πορεία των αιτημάτων 
τους (από τα πιο απλά διοικητι-
κά αιτήματα, όπως η λήψη αντι-
γράφων από το φάκελό τους, 
μέχρι τα πιο σημαντικά, όπως 
ο επαναπρογραμματισμός της 
συνέντευξης ασύλου), με τους 
δικηγόρους να μην εξυπηρετού-
νται και με τις προθεσμίες (κατά 
τ’ άλλα!) να «τρέχουν» κανονικά.

Τέλος, ένα νέο μεγάλο φιάσκο 
ετοιμάζεται να ξεσπάσει στην 
παροχή στέγασης. Ολα τα προ-
γράμματα που «τρέχουν» αυτή 
τη στιγμή πρέπει να αρχίσουν 
σιγά σιγά να κλείνουν, με βάση 
την πολιτική βούληση που έχει 
εκφράσει η ελληνική κυβέρνη-
ση. Στόχος είναι να μειωθεί ού-
τως ή άλλως στο άμεσο μέλλον 
και ο αριθμός των προσφύγων 
που θα «απολαμβάνουν» τέτοιου 
είδους παροχές. Ετσι, πέραν των 
εξαγγελιών που έχουμε ήδη από 
τον αρμόδιο υπουργό Μετανά-

στευσης και Ασύλου, έχουμε και 
τα παρακάτω δεδομένα:

u Το πρόγραμμα «HELIOS», 
που χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο 
οποίο έχει άμεση εμπλοκή ο 
Διεθνής Οργανισμός Μετανά-
στευσης, σύμφωνα με στοιχεία 
που έδωσε ο ίδιος ο ΔΟΜ έχει 
εξυπηρετήσει συνολικά (από τις 
16 Ιουλίου του 2019 που άρχισε) 
λίγο περισσότερο από 2.300 
άτομα, ενώ έχει λάβει πάνω από 
10.300 αιτήσεις!

u Τα κύματα εξώσεων προ-
σφύγων από δομές «φιλοξε-
νίας», αν και παγωμένα προ-
σωρινά, είναι θέμα χρόνου να 
ξαναρχίσουν. Το μείζον ζήτημα 
για την ελληνική κυβέρνηση αυ-
τή τη στιγμή είναι πώς θα κατα-
φέρει να βγάζει έξω όσους δεν 
αποχωρούν οικειοθελώς και 
αυτοβούλως (που είναι πολλοί 
και είναι και λογικό όταν τους 
πετάνε στυγνά στο δρόμο) γιατί 
η έξωση δεν αφορά μόνο τους 
διαμένοντες σε ανοιχτές δομές-
καμπ (όπου η πιθανότητα να μπει 
η αστυνομία είναι μεγαλύτερη 
μιας και αρκεί μια εντολή του 
Διοικητή της δομής) αλλά και 
τους διαμένοντες σε σπίτια ιδι-
ωτών που ενοικιάζονται, οπότε 
θα απαιτείται πλέον δικαστική 
διαδικασία για την έξωση.

u Κερασάκι στην τούρτα 
ήταν τα όσα τραγελαφικά 
συνέβησαν στη δομή «φιλο-
ξενίας» στην Ελευσίνα και που 
αποτυπώνουν μ’ έναν ακόμα 
τρόπο την αδιαφορία της ελ-
ληνικής κυβέρνησης για τον 
προσφυγικό πληθυσμό που 
βάλλεται πανταχόθεν. Την Τρί-
τη, 23 Ιουνίου, δόθηκε η ενημέ-
ρωση στους εργαζόμενους της 
δομής ότι θα απομακρυνθούν 
την Πέμπτη (δύο μέρες μετά!) 
περίπου 150 άτομα για άλλες 
δομές. Και μάλιστα όχι κοντι-
νές αλλά σε όλη την ελληνική 
επικράτεια! Πρόκειται στην 
πλειοψηφία τους για οικογέ-
νειες που υπό άλλες συνθή-
κες δε θα μετακινούνταν (δεν 
ενέπιπταν στο πρόγραμμα των 
εξώσεων) και που είχαν ήδη 
μια διαμορφωμένη ζωή στην 
περιοχή. Μια μέρα αργότερα, 
κι ενώ η είδηση δημοσιεύτη-
κε σε διάφορες ιστοσελίδες, 
η μετακίνηση των ανθρώπων 
ακυρώθηκε προσωρινά για 
λόγους… επιχειρησιακούς! Η 
κυβέρνηση θέλει το χώρο για 
να στεγάσει αποκλειστικά πρό-
σωπα που δέχονται να επανα-
πατριστούν.

Νέο σχέδιο για την Ευρώπη φρούριο

Ενισχύεται το καθεστώς 
αποτροπής και καταστολής


