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Ο Μητσοτάκηςπήγε πριν 15 
μέρες στο Ισραήλ, μια χώρα 
που είναι αιχμή του δόρατος 
της ιμπεριαλιστικής αμερικα-
νικής πολιτικής στη «γειτονιά» 
μας. Μεθαύριο θα ανακοινω-
θεί η προσάρτηση κατεχόμε-
νων εδαφών από το Ισραήλ. 
Αυτό μπορεί να αποτελέσει 
σπίθα πολέμου και προανά-
κρουσμα του τι μπορεί να συμ-
βεί στην Κύπρο. Εμείς τι κά-
νουμε; Μένουμε δέσμιοι μιας 
πολιτικής που μας είχε προσ-
δέσει στο Ισραήλ; Ασφαλώς 
οφείλουμε να έχουμε σχέσεις, 
με κάθε χώρα. Αλλο αυτό και 
άλλο να μην βλέπουμε τίνος 
τα συμφέροντα στην περιοχή 
εξυπηρετεί και ποιες μπορεί να 
είναι οι συνέπειες για τη χώρα 
μας και για την ειρήνη.

Νίκος Φίλης
Η επιτομή του ευρω-ανα-

θεωρητισμού. Μόνο που πέ-
ρασαν χρόνια από τότε που 
αυτού του είδους ο οπορτου-
νισμός είχε κάποια πέραση.

Αυτό που κάνει μεγάλη εντύ-
πωση είναι πως από την απο-
σπασματική και προφανώς 
επιλεκτική διαρροή απομα-
γνητοφωνημένων συνομιλιών 
λείπουν αυτές που αφορούν σε 
πρώην βουλευτή. Γιατί άραγε; 
Μήπως γιατί τελούσε και τελεί 
υπό την προστασία αυτών που 
σήμερα κάνουν τις υποτιθέμε-
νες αποκαλύψεις και είχε τότε 
αποπειραθεί ανεπιτυχώς να 
ρίξει την κυβέρνηση;

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ
Για να το λένε αυτοί κάτι θα 

ξέρουν, αφού είχαν γνώση του 
υλικού που μάζεψε η ΚΥΠ. 
Εμείς μπορούμε να φαντα-
στούμε ποιος είναι ο πρώην 
βουλευτής των ΑΝΕΛ που είχε 
σχέσεις με το κύκλωμα. Αυτοί 
γιατί δε λένε το όνομά του; Γι-
ατί δεν αποκάλυψαν αμέσως, 
ΤΟΤΕ, τη δράση του;

Είχατε, κύριοι Ζακυνθινοί, 
κάποιες χιλιάδες στρέμματα 
που κάποιες χιλιάδες χρόνια 
δεν τα κάνατε τίποτα. Πολύ 
ωραία. Ηρθε ένας κύριος, δύο 
κύριοι, πέντε κύριοι και είπαν: 
θέλουμε να κάνουμε πέντε 
πράγματα. Δεν τα θέλετε; Δεν 
θα γίνουν, είναι η απάντηση. 
Δεν θέλετε δρόμους; Δεν θέ-
λετε δουλειές, δεν θέλετε ξε-
νοδοχεία; Δεν υπάρχει τίποτα, 
δεν θα κάνουμε τίποτα στη Ζά-
κυνθο, κανένα πρόβλημα. Δεν 
θέλω να ασχοληθώ περαιτέρω.

Αδωνις Γεωργιάδης
Το χούι του τηλεπλασιέ δεν 

κόβεται. Αυτή τη φορά υπερα-
σπίζεται από το βήμα της Βου-
λής τα συμφέροντα του εμίρη 
του Κατάρ, που θέλει να κάνει 
πλιάτσικο στη Ζάκυνθο.

Πώς είναι δυνατόν ένας του-
ρίστας να θέλει να κάνει μπά-
νιο δίπλα σε έναν μετανάστη;

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου
Πρόεδρος του Επιμελητήρι-

ου Πιερίας.

«Εκείνος έλεγε -και διαβά-
ζω γιατί έχει αξία το πόσο 

προφητικά ήταν τα λόγια του- 
“σήμανε η ώρα του Δήμου – πο-
λεοδόμου, του Δήμου – τεχνο-
λόγου, του Δήμου – μάνατζερ“. 
Αυτά έλεγε ο Αντώνης Τρίτσης 
πριν από 30 χρόνια. “Και πετυ-
χημένου επιχειρηματία“. Θα 
κινδύνευε να κατηγορηθεί ως 
νεοφιλελεύθερος. “Η ώρα του 
νέου Δήμου“. Αυτός ο νέος 
Δήμος, σε ένα μεγάλο βαθμό, 
άργησε τριάντα ολόκληρα 
χρόνια. Αλλά τώρα ήρθε πια 
για να μείνει!». Ο πρωθυπουρ-
γός Κούλης στους δημάρχους-
επιχειρηματίες.

«Βλέπουμε ότι λειτουργού-
σαν εξωθεσμικά κέντρα 

την περίοδο των προηγούμε-
νων πέντε ετών και μια παράλ-
ληλη δομή εξουσίας», δήλωσε 
ο Κ. Καραμανλής του Αχιλλέα. 
Μιλάνε για σκοινί στο σπίτι του 
κρεμασμένου; Μιλάνε, όταν 
έχουν περάσει χρόνια και οι 
νεότεροι δε γνωρίζουν πώς 
έγινε ζάμπλουτη η οικογένεια 
του ομιλούντος.

«Αποθέωση του κιτς στα 
αεροδρόμια σήμερα: 

αψίδες νερού, νταούλια και 
μαντινάδες σε μία δήθεν “αυ-
θόρμητη” υποδοχή των ξένων 
επισκεπτών, που θα νόμιζαν 
ότι βρέθηκαν σε αποικιο-
κρατούμενη  περιφέρεια του 
18ου αι. και όχι στο state of 
mind – Ελλάδα». Τα παραπά-
νω τα έγραψε στο Twitter η… 
Δούρου!!! Ναι, η αποθέωση 
του ψηφοθηρικού κιτς. Που 
έστηνε καραγκούνες και ντα-
ούλια στις 25 του Μάρτη στο 
Σύνταγμα, κατά τα χουντικά 

πρότυπα. Που έβγαζε σέλφι 
με τον Ψινάκη στην ταράτσα 
της «Μεγάλης Βρετανίας». 
Που φορούσε στολή πιλότου 
και έκανε τσάρκες μαζί με τον 
αγαπημένο της Καμμένο. Που 
πότε ντυνόταν σαν θεούσα για 
να παραστήσει την τεθλιμμένη 
στη Μάνδρα, πότε έβαζε τα 
«Αρμάνι» για να δείξει αεράτη 
τεχνοκράτισσα, πότε άρπαζε 
παιδάκια στην αγκαλιά και τα 
χρησιμοποιούσε σαν γλάστρες 
για μιντιακή προβολή.

Ο Κύρτσος της ΝΔ ανα-
κοίνωσε ότι ο πρώην ευ-

ρωβουλευτής του Ποταμιού 
Μίλτος Κύρκος έπιασε δουλειά 
στο γραφείο του. Τα λεφτά τα 
πληρώνει, φυσικά, το Ευρω-
κοινοβούλιο. Και είναι «καλά 
λεφτά». Καμιά (;) δουλειά δεν 
είναι ντροπή, βέβαια, αλλά αν 
θυμηθούμε το (πολιτικό) φλερτ 
του Κύρκου με τον ΣΥΡΙΖΑ, 
μπορούμε να βγάλουμε χρή-
σιμα συμπεράσματα. Κυρίως 
για το «ηθικό πλεονέκτημα 
της Αριστεράς», που το έχουν 

κουρελιάσει τόσο πολύ, 

ώστε σύντομα δε θα μπορεί 
να κρύψει τη γύμνια κανενός 
τους.

Συμβαίνουν και αλλού. 
Κάποιος Κάρλος Ντεκο-

τέλι ήταν έτοιμος να ορκιστεί 
υπουργός Παιδείας του φασί-
στα Μπολσονάρου, μέχρι που 
αποδείχτηκε ότι είχε φουσκώ-
σει το βιογραφικό του με τίτ-
λους από διάφορα πανεπιστή-
μια, τα οποία δήλωσαν ότι ποτέ 
δεν είχε διαβεί την πύλη τους. 
Αχ, αυτή η αριστεία…

11/7: Ημέρα πληθυσμών, Ακτή Ελεφαντοστού, Νί-
γηρας, Aνω Βόλτα: Ημέρα ανεξαρτησίας (1960), 
Μογγολία: Εθνική γιορτή (1921), Βέλγιο: Ημέρα 

Φλαμανδών 11/7/1966: Επεισόδια σε συλλα-
λητήριο οινοπαραγωγών (Θεσσαλονίκη), 
128 πολίτες και 72 χωροφύλακες τραυμα-
τίες 11/7/1994: Βόμβα σε κτίριο πολυεθνικής 
ασφαλιστικής (ΕΛΑ-1η Μάη) 12/7/1973: Καταδίκη 
27 ατόμων για συμμετοχή στην οργάνωση “Aρης 
Βελουχιώτης” 12/7/1979: Βόμβα στα γραφεία «Αε-
ρολιμήν Αθηνών ΑΕ» που κατασκευάζει το αερο-
δρόμιο Σπάτων (ΕΛΑ) 12/7/2003: Βόμβα έξω από 
γραφεία «Alico» (ΛΕΔ) 12/7/2005 : Βόμβα στο ερ-

γοτάξιο «Ακτωρ» (ΛΕΔ) 13/7/1925: Κατάργηση 
ελευθεροτυπίας από δικτάτορα Θεόδωρο 

Πάγκαλο λόγω «κομμουνιστικού κινδύνου» 
14/7: Γαλλία: Ημέρα Βαστίλης (εθνική 
γιορτή), Ιράκ: Ημέρα δημοκρατίας (1958), Κι-
ριμπάτι: Ημέρα ανεξαρτησίας 14/7/1969: Βόμβα 
τραυματίζει τον καθηγητή Σάκη Καράγιωργα, εξάρ-
θρωση ΔΑ 14/7/1971: Βόμβα (ΛΕΑ) στην αίθουσα 
διαλέξεων Eλληνοαμερικανικής Eνωσης 14/7/1977: 
Βόμβες σε American Express, αυτοκίνητο Βορειο-
αμερικάνου και κατάστημα Πι Εξ 14/7/1992: Ρου-
κέτα κατά υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιο-
κρασσά (17Ν), θάνατος Θάνου Αξαρλιάν 15/7/1935: 
Συγκρούσεις βασιλοφρόνων-δημοκρατικών (Πάτρα), 
πολλοί τραυματίες 15/7/1965: Αποστασία, 
Ιουλιανά 15/7/1974: Πραξικόπημα στην 
Κύπρο 16/7/1972: Σύλληψη εννιά Ελλήνων και 
τεσσάρων Γερμανών για συμμετοχή στο «Κίνημα 

20ής Οκτώβρη» 16/7/1991: Απόπειρα κατά τούρ-
κου επιτετραμμένου Ντενίς Μπουλούκμπασι (17Ν) 
16/7/1991: Τέσσερις βόμβες σε γραφεία ασφαλι-
στικών εταιρειών (ΕΛΑ-1η Μάη) 16/7/2002: Σύλ-
ληψη Χριστόδουλου και Βασίλη Ξηρού και Διονύση 
Γεωργιάδη (17Ν) 17/7: Ημέρα διεθνούς δικαιο-
σύνης, Ιράκ: Ημέρα επανάστασης 17/7/1936: Εξέ-
γερση Καταλονίας, έναρξη ισπανικού εμφύλιου, 

επανάσταση Μαρόκου κατά Ισπανίας 17/7/1955: 
Απόδραση 21 υπόδικων και έξι κατάδι-
κων (στελέχη ΚΚΕ) από φυλακές Βούρ-
λων ανοίγοντας σήραγγα 17,5 μέτρων 
17/7/2002: Σύλληψη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου 
(17Ν) 17/7/2009: Βομβιστική επίθεση στην οικία 
τέως υφυπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Χηνοφώτη 
(Συνωμοσία Πυρήνων Φωτιάς - Φράξια Μηδενιστών).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u «Τα λερωμένα τ' άπλυτα…» u Θυμό-
σαστε τον Τσίπρα να απαντά σε όσους 
κατηγορούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ για μνη-
μονιακό κυβερνητισμό; u Και να λέει 
«εμείς λερώσαμε τα χέρια μας για να 
υπηρετήσουμε το λαό»; u Τώρα κατα-
λάβαμε ότι το εννοούσε κυριολεκτικά 

u Μόνο που τα λέρωσαν τόσο πολύ 
που δεν καθαρίζουν ούτε με τα συνεχή 
πλυσίματα που σύστησε ο Τσιόδρας u 

Πότισε η βρόμα μέχρι το μεδούλι u Τα 
πλένουν και η βρόμα ξερνάει συνέχεια 

u Eπειδή εμείς πάντοτε αποκαλούσα-
με τους συριζαίους βρομιαραίους u 

Οχι μόνο πολιτικά αλλά και ηθικά u 

Επειδή δεν «ήπιαμε» την παραμύθα της 
«σκληρής διαπραγμάτευσης» u Ούτε 
χορέψαμε αντάρτικα στο Σύνταγμα τη 
νύχτα του δημοψηφίσματος u Δικαιού-
μαστε να ρωτήσουμε u Ευπροσώπως, 
που λένε και οι δικηγόροι u Πιστεύει 
κανείς ότι ο Κούλης και οι νεοδημοκρά-

τες είναι οι αρχάγγελοι της κάθαρσης; 
u Οτι ο Μαρινάκης και τα «πρώτα πι-
στόλια» του είναι οι αγωγοί της αντικει-
μενικής ενημέρωσης; u Γιατί έτσι μο-
στράρουν τις φάτσες τους u Βρήκαν 
κάποιες βρομιές των συριζαίων και τις 
μετέτρεψαν σε κολυμβήθρα του Σιλω-
άμ για την πάρτη τους u Είναι κι αυτό 
ένα από τα κατορθώματα των συριζαί-
ων u Μεταξύ μας, δεν μας εκπλήσσει 
u Ετσι γινόταν πάντοτε στο αστικό 
πολιτικό σύστημα u Εβγαιναν κάποιοι 
και παρίσταναν τους άφθαρτους, τους 
ηθικούς, τους αποφασισμένους να φτά-
σουν το μαχαίρι στο κόκαλο u Σύντομα 
αποδεικνύονταν ίδιοι με τους προηγού-
μενους u Σκατά και σκατά από τον ίδιο 
βόθρο u Επιτρέπονται οι πτήσεις από 
Σουηδία που απαγορεύονται u Τι δεν 
καταλαβαίνετε; u Αμα η ΤUI γεμίσει 
ένα τσάρτερ, θα της πει ο Θεοχάρης 
«απαγορεύεται»; u Τις αποκαλύψεις 

Καλογρίτσα τις περιμέναμε u Πέρα-
σαν μήνες από τότε που τις προανήγ-
γειλε ο Παπαχρήστος των «Νέων» u 

Και επιβεβαίωσε ο Λοβέρδος u Απλά, 
μεσολάβησε η πανδημία και είπαν να 
μην τις κάψουν u Περίμεναν καλύτερο 
τάιμινγκ u Να έκλαψε, άραγε, την Κυρι-
ακή η κυρία Μπαζιάνα; u Και για ποιον 
ακριβώς λόγο; u Kαι μια που το έφερε 
η κουβέντα, να ρωτήσουμε u Από φιά-
σκο σε φιάσκο πήγαιναν οι «δουλειές» 
του «μαγαζιού»; u Φιάσκο η προσπά-
θεια να πάρουν τον ΔΟΛ u (Τον πήρε 
ο Μαρινάκης) u Φιάσκο με τον Μιωνή 

u Φιάσκο με τον Καλογρίτσα u Ούτε 
μια σωστή δουλειά δεν έκανε ο «προ-
σωπάρχης» του «μαγαζιού»; u Ντιπ 
ανίκανος; u Αναπάντητο θα μείνει το 
ερώτημα u Γιατί οι «σωστές δουλειές» 
δε φαίνονται u Φαίνονται μόνο όσες 
καταλήγουν σε φιάσκο u Πανηγύρι με 
Γιώτα Γρίβα στην Αλίαρτο και θα έλει-

παν οι βουλευτές; u Σε ποια χώρα ζεί-
τε, ρεεε; u ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπή-
θηκαν ισότιμα u Βλέπετε, η ψηφοθηρία 
αυτού του τύπου δε γνωρίζει… ηθικά 
διλήμματα u Υπάρχει και το άλλοθι, 
εξάλλου u «Οι τουρίστες που λικνίζο-
νται ο ένας πάνω στον άλλον στα μπι-
τσόμπαρα δε σας πειράζουν;» u «Σας 
πειράζουμε εμείς που μερακλωθήκαμε 
με τη Γιωτάρα και ρίξαμε ένα συρτοτσι-
φτετέλι;» u «Μπορείς ν' ακούσεις το 
“Εχασα τη γη“και να μη χυθείς στην πί-
στα;» u'Η το “Αμάρτησε μαζί μου“;» u 

«Ο μπαμπάς Τζόνσον σας πείραξε;» u 

«Για την κόρη της τραγουδιάρας γιατί 
το κουκουλώσατε;» u «Από την Αγγλία, 
μέσω Βουλγαρίας, ήρθαν και οι δύο» u 

Σόλο ο Κούλης στα πλάνα στο Ελληνι-
κό u Στους υπουργούς απαγορεύτηκαν 
και οι δηλώσεις u Τιμωρία του Μπου-
μπούκου u'Η μήπως των σαμαρικών εν 
γένει; u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Δεν αντιμετωπίζουμε την Τουρκία από μόνη της, δεν 
απομονώνουμε μια χώρα και δεν την αντιμετωπίζουμε ως 

αιτία τριβών. Οικοδομούμε συνεργασίες με την Ελλάδα και 
την Κύπρο  και καλωσορίζουμε τις τριμερείς συνεργασίες ως 
παράγοντα σταθερότητας και ευημερίας σε αυτή την περιοχή. 

Ελπίζουμε ότι η Τουρκία θα αποτελέσει μέρος αυτής της δομής 
συνεργασίας και σταθερότητας. (…) Κανείς δεν πρέπει να 

αντιμετωπίζει την δική μας συνεργασία (σσ: Ισραήλ – Ελλάδας) 
ή να την αισθάνεται ως πρόκληση σε βάρος του, σε βάρος μιας 

άλλης χώρας δηλαδή.
Γιόσι Αμράνι (πρέσβης Ισραήλ)

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ



www.eksegersi.gr

11 ΙΟΥΛΗ 2020 3

Ηθικό πλεονέκτημα…

Μέχρι πριν από λίγο καιρό είχαμε μόνο το «ηθικό πλεονέκτημα 
της Αριστεράς» σκέτο. Κάτι σαν στοιχείο του DNA, που δεν 

αλλάζει με τίποτα. Και το διέθετε -βεβαίως, βεβαίως- ο ΣΥΡΙΖΑ, 
ως αυθεντικός εκφραστής της Αριστεράς. Το είχε γράψει και 
σ’ ένα ποίημα (λέμε τώρα) ο Στέλιος ο Παππάς, ο πατέρας του 
Νίκου, υμνώντας τους βλαστούς της Δρακογενιάς, τον Αλέξη 
και τον Νίκο.

Από τότε που «έσκασε» η «κασέτα» του Μιωνή, το ηθικό πλεο-
νέκτημα απέκτησε παρέα. Δεν είναι πλέον σκέτο, αλλά συμπλη-
ρώνεται με την επισήμανση ότι πρέπει να αποδεικνύεται. Από 
στοιχείο του DNA μετατράπηκε σε επίκτητο χαρακτηριστικό: 
μπορεί να το έχεις, μπορεί να το χάσεις.

Το είπε ο Τσίπρας στην ομιλία του στην ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
την προπερασμένη Κυριακή: «Πρέπει όλα καθημερινά να επανα-
βεβαιώνονται. Ολα, ακόμα και τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας. 
Οπως και το ηθικό πλεονέκτημα. Δεν είναι ένα εισιτήριο διαρκείας. 
Πρέπει καθημερινά όλοι και όλες να το επαναβεβαιώνουμε».

Λίγες μέρες αργότερα, το επανέλαβε στο «Εθνος» για να δη-
μοσιευτεί την Κυριακή: «Η ηθική της Αριστεράς και των ανθρώ-
πων της είναι το µεγάλο µας πλεονέκτηµα απέναντι σε ένα παλιό 
πολιτικό σύστηµα που χρεοκόπησε τη χώρα και σε ένα πολιτικό 
προσωπικό -και δεν αναφέροµαι προφανώς σε όλους τους πολι-
τικούς µας αντιπάλους- που έχει κριθεί για το ήθος του. Ωστόσο 
αυτή η ηθική στάση κρίνεται καθηµερινά. ∆εν είναι ένα εισιτήριο 
διαρκείας. Και τα δικά µας στελέχη κρίνονται -και ορθά- πολύ πιο 
αυστηρά από τα στελέχη της ∆εξιάς».

Στο καπάκι, έσπευσε να κηρύξει το θέμα λήξαν: «Λειτουργή-
σαμε ως συλλογικότητα που στηρίζεται στην αξία της κριτικής και 
της αυτοκριτικής. Που εντοπίζει με θάρρος και ειλικρίνεια τα λάθη, 
όχι για να τα κουκουλώσει, αλλά για να μην τα επαναλάβει. Και 
αυτό είναι ίσως το ποιοτικά διαφορετικό στοιχείο που ενισχύει το 
ηθικό μας πλεονέκτημα απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους που 
δεν ανέλαβαν ποτέ καμία πολιτική ευθύνη». 

Οταν δε η έμπειρη δημοσιογράφος (παλιά στα «Νέα», τώρα 
στην κυριακάτικη του Σαββίδη) τον ρώτησε αν είναι συνειδητή 
επιλογή το ότι δεν εξαντλεί την αυστηρότητά του απέναντι στα 
στελέχη του, ο Τσίπρας απάντησε: «Δεν έχω μάθει να λειτουργώ 
ως χωροφύλακας ή παιδονόμος. Τα στελέχη μας είναι δημόσια 
πρόσωπα. Κρίνονται διαρκώς. Ο κόσμος είναι αρκετά ώριμος ώστε 
να διαμορφώνει άποψη για όλους μας. Εχω όμως την ευθύνη να 
ηγούμαι στη βάση συγκεκριμένων αρχών, κανόνων και, πάνω απ’ 
όλα, αξιών». Πέταξε το μπαλάκι στους ψηφοφόρους και μετά 
στους συνέδρους που θα συμμετάσχουν στο συνέδριο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ: «Από εκεί και πέρα, όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε μπροστά 
σε ένα συνέδριο, όπου τα μέλη του κόμματος θα κληθούν να τα 
αξιολογήσουν όλα».

Δεν πρωτοτύπησε, βέβαια. Είχε προηγηθεί ο Α. Παπανδρέου 
με το… ιστορικό «εγώ απλώς προεδρεύω». Και ο Σημίτης που παρί-
στανε τον πρωθυπουργό με το μπλοκάκι, που δεν έβλεπε τις μίζες 
να σφυρίζουν γύρω του και κάθε φορά που γινόταν σχετική συ-
ζήτηση απαντούσε με το στερεότυπο: «Οποιος έχει στοιχεία να 
πάει στον εισαγγελέα»! Κάθε φορά που κάποιος αστός πολιτικός 
αρχηγός θέλει να βγάλει την ουρά του απέξω, παριστάνει τον… 
μεγάλο δημοκράτη στο κόμμα του ή την κυβέρνησή του. Οταν 
είναι και προσωπικά ανακατεμένος στις λοβιτούρες, τότε αφήνει 
τους συνεργάτες του να λειτουργήσουν σαν ασπίδες, μέχρι να 
καταστραφούν τελείως και να τους αποσύρει.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως λέγοντας το «δεν είμαι χω-
ροφύλακας ή παιδονόμος», ο Τσίπρας δε φανταζόταν ότι τη μέρα 
που θα δημοσιευόταν η συνέντευξή του στο «Εθνος», σε μια άλλη, 
μεγαλύτερης κυκλοφορίας κιτρινοφυλλάδα θα ξεκινούσε η Κα-
λογριτσειάδα, με πρωταγωνιστή και πάλι τον Παππά και τον ίδιο 
τον Τσίπρα να υποδεικνύεται με καγχασμούς ως η White Porscha 
(παιδεύτηκαν μέχρι να το βρουν: στα αραβικά σημαίνει «άμωμος 
ύπαρξη», στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ αποκαλούν έτσι 
αυτόν που κινεί τα νήματα στο Λευκό Οίκο). Δεν υπήρχαν πλέον 
περιθώρια για λεκτικά παιχνιδάκια με το «ηθικό πλεονέκτημα». Ο 
Τσίπρας υποψιάζεται πλέον ότι πάνε να τον τελειώσουν.

ΥΓ. Ο Γ. Λακόπουλος ανέλαβε να υποδείξει στον Παππά το 
δρόμο της εξόδου, κατηγορώντας τον ως ατζαμή και γκαφαδό-
ρο. Εγραψε: «Το θέμα με τον Παππά είναι ότι δεν ξέρεις από πού 
θα έλθει το επόμενο θέμα. Προεκλογικά ήταν ο Μαρινάκης που 
τον κρέμασε στο τσιγκέλι, τώρα είναι ο Μιωνής και ο Καλογρί-
τσας, αύριο τι θα επακολουθήσει; Δεν υπάρχει ποινική υπόνοια 
σε βάρος του. Και προφανώς τον στοχοποιούν υπέρμετρα, λόγω 
της σχέσης του με τον Τσίπρα. Αλλά βρίσκουν και τα κάνουν. Και 
θα συνεχίσουν αφού δεν υπάρχει κάτι σε βάρος του επικεφαλής 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. (…) Δεν είναι νοητό να καταστραφεί η Δημοκρα-
τική Παράταξη και η Αριστερά γιατί ο Παππάς σε κάθε βήμα του 
ως υπουργός πατούσε τα κορδόνια του. Καθώς οι αντίπαλοι του 
ΣΥΡΙΖΑ διακινούν ότι “μένει γιατί κρατάει τον Τσίπρα“ είναι θέμα 
προσωπικής του ευθύνης και δύναμης ψυχής να ανατινάξει αυ-
τό το ψευδές επιχείρημα και να λυτρώσει τους δημοκρατικούς 
πολίτες».

Καλογριτσιάδας το ανάγνωσμα, πρόσχωμεν…
O Kυριάκος Τόμπρας (που 

τον παρουσίασαν σαν γιο 
του ανθρώπου-σύμβολο του 
«βαθέος ΠΑΣΟΚ», Θεοφάνη 
Τόμπρα, ενώ δεν είναι - Χρήστος 
είναι το όνομα του πατέρα του) 
εμφανίζεται απελπισμένος στα 
κανάλια και δηλώνει: «Μετά από 
τόσα χρόνια έχασα το χρόνο μου 
με δύο ηλίθιους, για να σας πω 
ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα, 
που κατάφεραν να είναι στα δικα-
στήρια και να είναι κρεμασμένοι 
στα μανταλάκια στις εφημερίδες. 
Αυτό το μεγάλο κατόρθωμα έκα-
ναν». Το αποτέλεσμα είναι, όπως 
λέει, «να τρέχω τώρα γιατί δύο 
χαζοί, αντί να βρουν άκρη για 3 
εκατομμύρια, πήγαν και κρεμα-
στήκαν στα μανταλάκια»!

Η υπόθεση έχει ως εξής: η τε-
ράστια κατασκευαστική CCC, 
την οποία κουμαντάρουν οι 
Παλαιστίνιοι αδελφοί Χούρι (η 
οικογένειά τους ήταν εγκατε-
στημένη στο Λίβανο) και έχει 
στην Ελλάδα μόνο την έδρα 
της, έχει δώσει στον Καλογρίτσα 
3 εκατ. ευρώ, ως προκαταβολή 
για υπεργολαβία που θα έκανε 
η εταιρία ΤΟΞΟΤΗΣ στην κα-
τασκευή εμπορικού κέντρου 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Καλογρίτσας δεν έκανε 
καμιά δουλειά στα ΗΑΕ. Ισχυ-
ρίζεται (και ο Τόμπρας τον επι-
βεβαιώνει) ότι το συμφωνητικό 
ήταν εικονικό. Οτι τα 3 εκατ. 
ήταν προκαταβολή, ισόποση της 
εγγυητικής που απαιτούνταν για 
να πάρει ο Καλογρίτσας μέρος 
στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτι-
κές άδειες. Η συμφωνία έγινε με 
παρέμβαση του Παππά και του 
Μαξίμου (Λευκού Οίκου). Στη 
συνέχεια θα έπαιρνε άλλα 22 
εκατ. για να αγοράσει την άδεια, 
ενώ ο Καλογρίτσας θα έβαζε 
στο μέλλον άλλα 25 εκατ. για να 
στηθεί το συριζοκάναλο. Ο Κα-
λογρίτσας δεν πήρε την άδεια, 
αλλά δεν επέστρεψε τα 3 εκατ. 
Λέει ότι, καθ' υπόδειξη του Παπ-
πά, τα έβαλε για να φτιάξει το 
Documento.

Οι Χούρι του ζήτησαν πίσω 
τα λεφτά και επειδή δεν τα επέ-
στρεψε τον πήγαν στο Διεθνές 
Διαιτητικό Δικαστήριο του Διε-
θνούς Εμπορικού Επιμελητήρι-
ου στην Ελβετία, όπου κέρδισαν 
την υπόθεση. Μετά, κατέθεσαν 
αίτηση στο Πρωτοδικείο Αθη-
νών, ζητώντας να γίνει εκτελε-
στή η Διαιτητική Απόφαση και 
ο Καλογρίτσας να τους δώσει 
τα λεφτά. Κατά την εκδίκαση 
αποκαλύφθηκαν οι ισχυρισμοί 
του Καλογρίτσα για το «στήσι-
μο» προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ. 
Αμέσως μετά, ο Καλογρίτσας 
κατέθεσε και μήνυση κατά 
των Χούρι, υποστηρίζοντας ότι 
αυτοί εξαπάτησαν το Διεθνές 
Διαιτητικό Δικαστήριο. Πλέον, 
ο Καλογρίτσας έχει δικηγόρο 
τον Λοβέρδο, ενώ ένας πρώην 
στενός του συνεργάτης είναι 
στενός συνεργάτης και υπουρ-
γός του Κούλη. Πρόκειται για τον 
Θεοδωρικάκο, που δηλώνει ότι 
δεν υπήρξε συνεταίρος του Κα-
λογρίτσα στη GPO. Ηταν όμως 
πρόεδρος, ενώ συνεταίρος του 
Καλογρίτσα ήταν η γυναίκα του 

(του Θεοδωρικάκου). Κι όπως 
έγραψε ο Παπαχρήστος στα 
«Νέα», είναι σεξισμός να κατη-
γορείται ο Θεοδωρικάκος για 
τις μπίζνες της συζύγου του (η 
οποία τον είχε… υπάλληλο στη 
GPO)! Αγανάκτησε ο άνθρωπος, 
γιατί στο τέλος θα πουν και για 
τη δική του σύζυγο, Ολγα Μπα-
λαούρα, ότι δεν είναι αυτόφωτη. 
Η κ. Μπαλαούρα μπορεί να εί-
ναι νηπιαγωγός, όμως η θητεία 
της σε διοικήσεις νοσοκομείων 
ξεκίνησε επί ΠΑΣΟΚ, στο μηχα-
νισμό του οποίου θήτευσε επί 
σειρά ετών. Και τώρα, έχει διο-
ριστεί από την κυβέρνηση των 
«αρίστων» διοικήτρια του «Αγί-
ου Σάββα», ενός από τα μεγάλα 
νοσοκομεία της χώρας!

Ας επιστρέψουμε, όμως, στον 
«κυρ-Χρήστο» (όπως τον προ-
σφωνεί ο Παπαχρήστος) Καλο-
γρίτσα. Τα στοιχεία που επικα-
λείται για να θεμελιώσει τους 
ισχυρισμούς του κατά των Χούρι 
είναι μια σειρά e-mail (τα e-mail 
γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά 
μέσα στις αστικές διαφορές). Τα 
e-mail ανταλλάσσονται από τον 
Φουάντ Χούρι και τον Κυριάκο 
Τόμπρα, που ήταν ο ενδιάμε-
σος. Από τα e-mail φαίνεται ότι 
ψάχνουν τρόπο να μεταφέρουν 
άμεσα τα 3 εκατ. στον Καλογρί-
τσα και καταλήγουν στη λύση 
της «υπεργολαβίας», επειδή 
βιάζονται. Στο τελευταίο e-mail 
ο Χούρι λέει ότι δεν πρέπει ν' 
αφήσουν ίχνος για τη συναλλα-
γή και αναφέρεται στον Λευκό 
Οίκο και την περιβόητη πλέον 
White Porscha.

Aυτή είναι, συνοπτικά, η ιστο-
ρία, όπως παρουσιάζεται στην 
έκτασης 31 σελίδων μήνυση 
του Καλογρίτσα κατά της CCC 
και των Χούρι. Ο Καλογρίτσας 
ισχυρίζεται επίσης ότι έδωσε 
τα 3 εκατ. ευρώ για την έκδο-
ση του Documento, χωρίς να 
παρουσιάζει κάποια απόδειξη. 
Επικαλείται, ακόμα, μαρτυρικές 
καταθέσεις σε συμβολαιογρά-
φο, του Κυριάκου Τόμπρα και 
κάποιου Χρήστου Νικολάου. Ο 
Τόμπρας, πάντως, που σίγουρα 
ξέρει πολλά, στις τηλεοπτικές 
του εμφανίσεις δεν παίρνει 
άμεσα θέση. Λέει ότι «αυτό το 
ήξερε όλη η Ελλάδα τότε, ότι ο 
Καλογρίτσας ενεργούσε για λο-
γαριασμό του Μαξίμου. Kαι να 
μου έλεγε κάτι αντίθετο δεν θα 
το πίστευα». Υποστηρίζει ότι οι 
Χούρι ήθελαν να μπουν σε τη-
λεοπτική επένδυση στην Ελλά-
δα (τι ανάγκη είχαν, άραγε;) κι 
αυτός τους έφερε σε επαφή με 
τον Καλογρίτσα, όμως στη συνέ-
χεια οι Χούρι υπαναχώρησαν. Κι 
όταν ο Καλογρίτσας πήρε πίσω 
τα 3 εκατ. που είχε προκατα-
βάλει, οι Χούρι ήταν ήδη εκτός 
συμφωνίας.

Περνώντας στο πολιτικό σκέ-
λος της υπόθεσης, βλέπουμε 
τον Καλογρίτσα να έχει αλλά-
ξει στρατόπεδο. Και δεν είναι 
η πρώτη φορά. Στα μέσα της 
δεκαετίας του '80 ήταν «κώλος 
και βρακί» με τον Περισσό (είχε 
αναπτύξει και προσωπική φιλία 
με τον Φλωράκη), ο οποίος έβα-
λε τα λεφτά και ο Καλογρίτσας 

εμφανίστηκε ως εκδότης της 
«Πρώτης», που προετοίμασε το  
δρόμο για το «Συνασπισμό της 
Αριστεράς και της Προόδου». 
Μετά την εσωτερική κρίση και 
τη διάσπασή του, ο Περισσός 
αποχώρησε από το «Συνασπι-
σμό» και έκλεισε την «Πρώτη». 
Ο Καλογρίτσας προσέγγισε το 
ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρουλάκης ήταν 
δίπλα του κι από κοντά το «παιδί 
του Ανδρουλάκη», ο Θεοδωρι-
κάκος. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ο Καλογρί-
τσας ξανάπιασε «δουλειά». Είναι 
γνωστό ότι ο Σπίρτζης έσπασε 
σε οχτώ κομμάτια το έργο του 
αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύρ-
γος, για να μπορέσει να πάρει 
τα μισά απ' αυτά τα κομμάτια 
η εταιρία του Καλογρίτσα, δίνο-
ντας εκπτώσεις πάνω από 50%. 
Φυσικά, το έργο δεν έγινε ποτέ. 
Ο Καλογρίτσας το παράτησε. 
Τότε η ΝΔ «έσκουζε» για το 
«σκάνδαλο Καλογρίτσα-Σπίρ-
τζη», τώρα έχει κάνει σημαία 
της τον Καλογρίτσα.

Αυτό, βέβαια, δε δικαιώνει τον 
ΣΥΡΙΖΑ, η πρώτη αντίδραση του 
οποίου ήταν πραγματικά για τα 
πανηγύρια, καθώς αναφέρθηκε 
σε «επίσημες καταγραφές από 
την ΕΥΠ», που «αποκαλύπτουν 
πρώην υπουργούς και στελέχη 
της ΝΔ με σοκαριστικούς δια-
λόγους να εμπλέκονται σε παι-
δεραστία και να συνεργάζονται 
με ένα μαφιόζικο παρακράτος, 
με δικαστές που καταγράφονται 
να υποστηρίζουν ότι στήνουν 
δίκες υπέρ χορηγών της ΝΔ με 
ανταλλάγματα», και σε «ανεξό-
φλητα χρέη του (Καλογρίτσα) 
προς τρίτους επιχειρηματίες», 
τα οποία «ίσως τα γνωρίζουν 
καλύτερα ο κ. Θεοδωρικάκος, 
ως παλιός συνεργάτης και οικο-
γενειακός συνέταιρος και ο κ. 
Λοβέρδος ως συνήγορός του». 
Επί της ουσίας δεν είπε τίποτα. 
Και κυρίως δεν μίλησε ο κατονο-
μαζόμενος από τον Καλογρίτσα 
Νίκος Παππάς. Αυτός που μετά 
την «κασέτα» Μιωνή είχε πάρει 
σβάρνα τα ραδιοκάναλα, αυτή 
τη φορά εξαφανίστηκε. Ισως να 
φοβάται ότι και ο Καλογρίτσας 
τον έχει «γραμμένο», όπως ο 
Μιωνής.

Μετά το μπαράζ δηλώσεων 
από κορυφαίους υπουργούς 
και στελέχη της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ 
εξέδωσε non paper στο οποίο 
μιλούσε για «μια αστική διαφο-
ρά μεταξύ δύο ιδιωτών, δηλαδή 
για ανεξόφλητο χρέος 3 εκα-
τομμυρίων του κ. Καλογρίτσα 
σε επιχειρηματικό όμιλο. Ο κ. 
Καλογρίτσας δεν επιστρέφει 
χρήματα που του καταβλήθηκαν 
για υπεργολαβία έργου και τώ-
ρα, εκ των υστέρων, ισχυρίζεται 
ότι τα χρήματα δόθηκαν για τον 
διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές 
άδειες». Και τόνιζε ότι «δικη-
γόρος του κ. Καλογρίτσα που 
υποστηρίζει αυτή τη γραμμή, 
είναι ο Αντρέας Λοβέρδος, που 
διώκεται για τη Novartis και του 
οποίου ο συνεργάτης εμπλέκε-
ται στην υπόθεση του παρακρά-
τους που αποκάλυψε ο κοριός 
της ΕΥΠ».

Δε σταμάτησε σ' αυτή την 
εμφανή προσπάθεια συμψηφι-
σμού ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υιοθέτησε 

ολόκληρη τη νομική γραμμή της 
CCC, αναφερόμενος στην από-
φαση του Διαιτητικού Δικαστή-
ριου και στο e-mail  με το οποίο 
ο Καλογρίτσας επιβεβαίωνε ότι 
αναλαμβάνει την υπεργολαβία. 
Επ' αυτού, ο Καλογρίτσας έχει 
έτοιμη την απάντηση: «εικονική 
ήταν η συμφωνία, εικονικό και το 
e-mail». Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, αφού 
καταπιάστηκε με τα e-mail που 
επικαλούνται οι αντίδικοι, γιατί 
δεν αναφέρθηκε και στα e-mail 
περί Λευκού Οίκου και White 
Porscha; Τι ακριβώς συνέβη; Ο 
Καλογρίτσας εξαπάτησε τους 
Χούρι, λέγοντάς τους ότι είναι 
απεσταλμένος του Μαξίμου; 
Και οι Χούρι έχαψαν το παρα-
μύθι, χωρίς να επιβεβαιώσουν 
ότι όντως ο Καλογρίτσας θέλει 
να στήσει κανάλι για τους Τσι-
πραίους; Επειδή οι Χούρι κάθε 
άλλο παρά αφελείς είναι, η υπε-
ρασπιστική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ 
«μπάζει». Και πολύ μάλιστα.

Υπάρχει, βέβαια, και το ερώ-
τημα: γιατί οι Χούρι να ανακα-
τευτούν στα πολιτικά πράγματα 
της Ελλάδας, ρισκάροντας το 
καθεστώς της εταιρίας τους; Δι-
ακινείται ήδη από τον Παπαχρή-
στο και άλλους η άποψη ότι οι 
συριζαίοι εκβίασαν τους Χούρι 
με φορολογικούς ελέγχους. Κι 
αν είναι έτσι, γιατί οι Χούρι δεν 
άφησαν την ιστορία στο σκοτά-
δι, αλλά επιμένουν να πάρουν 
πίσω τα 3 εκατ. ευρώ από τον 
Καλογρίτσα; Αραβική τσιγκου-
νιά; Πείσμα; Αυτά δεν πολυται-
ριάζουν σε μεγαλοκαπιταλιστές.

Η CCC, πάντως, χρειάστηκε 
μερικές μέρες για να βγάλει 
μια ανακοίνωση, στην οποία 
αναφέρεται στα πλούτη της και 
δηλώνει λακωνικά ότι «παρακο-
λουθεί προσεκτικά τις πρόσφα-
τες εξελίξεις και απορρίπτει 
κατηγορηματικά την παραπλα-
νητική απεικόνιση της εταιρίας». 
Δηλώνει ότι «η  CCC έχει πλήρη 
εμπιστοσύνη στην ελληνική δι-
καιοσύνη» σε ό,τι αφορά «την 
επίλυση της αντιδικίας με την 
εταιρία “Τοξότης“» και «εκφρά-
ζει τη λύπη της που το όνομά 
της συνδέεται με μια πολιτική 
αντιπαράθεση». Προσεγμένη, 
δήλωση, με ορθάνοιχτες «πόρ-
τες διαφυγής» (διότι εγείρονται 
σοβαρά ζητήματα παρανομιών 
της ίδιας της CCC).

Η υπόθεση έχει δρόμο. Και οι 
Τσιπραίοι έχουν βρεθεί με την 
πλάτη στα σκοινιά. Ο Τσίπρας 
δεν είχε άλλη επιλογή από το 
να αγκαλιάσει τον Παππά και 
να φωνάξει «όλοι μαζί», όμως 
ο Παππάς δεν μιλάει. Ούτε τον 
είδαμε -μέχρι στιγμής τουλά-
χιστον- να ξεκινήσει δικαστικό 
αγώνα ενάντια στον Καλογρί-
τσα. Εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει 
κατά κράτος σ' αυτή την ιστορία, 
ανεξάρτητα από τις νομικές πτυ-
χές, είναι στην εδραία πεποίθη-
ση που υπάρχει στον κόσμο, ότι 
ο Καλογρίτσας υπήρξε τσιπραί-
ικη επιλογή για να πάρει άδεια 
και να στήσει κανάλι. Οποια 
γνώμη και να έχει ο κόσμος για 
τον Καλογρίτσα, δεν πιστεύει 
πως οι Τσιπραίοι δεν είχαν ανά-
μιξη σ' αυτή τη βρόμικη ιστορία.
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Aγιασοφιά: Πέτυχε το στόχο 
του ο Ερντογάν

Αυτό που ήθελε ο Ερντογάν το πέτυχε. Κατέστησε το ζήτη-
μα της Αγιασοφιάς διεθνές θέμα. Από τη Ρωσία, ιμπεριαλιστική 
υπερδύναμη με την οποία η Τουρκία έχει πολλά «νταραβέρια» 
εσχάτως, υπήρξε θύελλα αντιδράσεων. Ο πατριάρχης Κύριλλος 
δήλωσε ότι «η απειλή για την Αγία Σοφία είναι απειλή για ολόκλη-
ρο τον χριστιανικό πολιτισμό, και συνεπώς την πνευματικότητα 
και την ιστορία μας» και ζήτησε από την τουρκική πολιτική ηγεσία 
να επιδείξει σύνεση. Η ρωσική Κάτω Βουλή έστειλε υπόμνημα 
στην τουρκική Βουλή. «Ζητούμε από τους συναδέλφους μας, τους 
βουλευτές της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας, να ανα-
λύσουν διεξοδικά την κατάσταση και, όταν αποφασίσουν για το 
καθεστώς του ναού της Αγίας Σοφίας που εδρεύει στην Κωνστα-
ντινούπολη, να το πράξουν με σύνεση και χωρίς αναθεωρητισμό 
σε σχέση με αυτό το οποίο αποφασίστηκε από τον ιδρυτή της 
σύγχρονης Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος για 
πολλά χρόνια μετέτρεψε την Αγία Σοφία σε σύμβολο ειρήνης και 
διαθρησκευτικής συμφωνίας», γράφει το υπόμνημα. Ο εκπρόσω-
πος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ, αφού διευκρίνισε ότι δεν κάνει 
σχόλιο «για τις απόψεις προσωπικοτήτων της Τουρκίας», προ-
σέθεσε ότι «αντιλαμβανόμαστε ότι η Αγιασοφιά είναι μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αυτό είναι σημαντικό 
και αυτό το ζήτημα πρέπει να το δούμε υπό αυτή την οπτική» και 
ότι «η Αγιασοφιά είναι σύμβολο ανοχής, διαλόγου και δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούμε αυτά τα γεγονότα για να τροφοδοτήσουμε 
διαφωνία οποιασδήποτε μορφής μεταξύ των θρησκειών».

Ετσι, ο Ερντογάν έχει στη φαρέτρα του ένα ακόμα όπλο για 
διαπραγμάτευση στα διεθνή ιμπεριαλιστικά διαβούλια. Οχι και 
τόσο ισχυρό, βέβαια, όπως ας πούμε η στρατιωτική παρουσία 
της  Τουρκίας στη Λιβύη, όμως στα διεθνή παζάρια όλα μετρά-
νε. «Εντάξει, δε θα κάνω την Αγιασοφιά τζαμί, αλλά δώστε μου 
κι εσείς κάτι, για να μπορώ κι εγώ να εξισορροπήσω τις πιέσεις 
που δέχομαι από τους πιστούς μουσουλμάνους της Τουρκίας», 
θα πει σε ελεύθερη απόδοση ο Ερντογάν, ο οποίος -εκτός του 
ότι κατάφερε να κάνει την Αγιασοφιά διεθνές θέμα- κατάφερε 
ταυτόχρονα να αναγνωριστεί από όλους η αποκλειστική δικαιο-
δοσία του τουρκικού κράτους επί του μνημείου.

Οπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο, ο Ερντογάν δεν εί-
ναι ηλίθιος για να προχωρήσει σε μια κίνηση για θρησκευτικούς 
λόγους. Οπως είχε πει σε ομιλία του πριν από λίγο καιρό, απευ-
θυνόμενος στους φανατικούς, υπάρχουν τζαμιά εδώ δίπλα για να 
προσευχηθείτε, άμα θέλετε. Πράγματι, στο συγκρότημα κτιρίων 
της Αγιασοφιάς λειτουργεί και τζαμί. Δεν είναι στο κτίριο του 
ναού, που έχει γίνει μουσείο, αλλά σε διπλανό κτίριο. Επομένως, 
η απομουσειοποίηση της Αγιασοφιάς μόνο ως συμβολική κίνηση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όχι ως κίνηση για την εξυπηρέτηση 
λατρευτικών αναγκών των μουσουλμάνων. Και από άποψη εσό-
δων, λιγότερα θα έφερνε η Αγιασοφιά-τζαμί απ' όσα φέρνει η 
Αγιασοφιά-μουσείο, που το επισκέπτονται οι πάντες (χριστιανοί, 
μουσουλμάνοι, πιστοί κάθε δόγματος, αλλά και άθεοι).

Ρεκόρ συμμετοχής στις διαδηλώσεις 
κατά του ρατσισμού στις ΗΠΑ

Το εξεγερτικό κλίμα που 
κατέκλυσε τις ΗΠΑ μετά 

από τη δολοφονία του Τζορτζ 
Φλόιντ από το φονικό κεφα-
λοκλείδωμα του μπάτσου που 
τον συνέλαβε, αποτύπωσαν 
τέσσερις δημοσκοπήσεις που 
διεξήχθησαν μέσα στον Ιούνη, 
σύμφωνα με δημοσίευμα των 
Τάιμς της Νέας Υόρκης την 
περασμένη Παρασκευή. 

Αν και η κορύφωση των δι-
αδηλώσεων φαίνεται να ήταν 
η 6η Ιούνη, με μισό εκατομμύ-
ριο ανθρώπους να διαδηλώ-
νουν σε 550 πόλεις απ’ άκρη 
σ’ άκρη της Αμερικής, ο συνο-
λικός αριθμός των ανθρώπων 
που συμμετείχαν στις διαδη-
λώσεις που κράτησαν πάνω 
από μήνα και συνεχίζονται 
μέχρι σήμερα, εκτιμάται με-
ταξύ 15 και 26 εκατομμυρίων! 
Ο αριθμός είναι πρωτοφανής 
στην Ιστορία των ΗΠΑ, σε μία 
περίοδο μάλιστα που η χώρα 
μαστίζεται από την πανδημία 
του νέου κοροναϊού. Και δεν 
εξηγείται μόνο από την αστυ-
νομική καταστολή που εδώ και 
χρόνια «ανθίζει» στις ΗΠΑ.

Οι διαδηλώσεις τη μέρα 
της Γυναίκας το 2017 είχαν 
συγκεντρώσει από τρία μέχρι 
πέντε εκατομμύρια διαδηλω-
τές μέσα σε μία μόνη μέρα, 
όμως αυτό ήταν ένα προγραμ-
ματισμένο γεγονός που δεν 
κράτησε παραπάνω. Το κίνημα 
που πολιτογραφήθηκε με το 
σύνθημα «Black Lives Matter» 
(Οι Ζωές των Μαύρων Μετρά-
νε) έχει ξεπεράσει κατά πολύ 
αυτά τα νούμερα. Πάνω από 
4.700 διαδηλώσεις (140 την 

ημέρα) έχουν γίνει στις ΗΠΑ 
σε 2.500 πόλεις, μικρές και 
μεγάλες.

Σύμφωνα με τη μία από τις 
τέσσερις εταιρίες δημοσκοπή-
σεων, την Civis Analytics, που 
φέρεται να εξυπηρετεί επιχει-
ρήσεις και καμπάνιες των Δη-
μοκρατικών, το μεγαλύτερο 
μέρος των διαδηλωτών είναι 
νέοι κάτω των 35, ενώ οι περισ-
σότεροι ανήκουν σε ομάδες με 
αρκετά ψηλά εισοδήματα, άνω 
των 150 χιλιάδων δολαρίων το 
χρόνο. Αυτό βέβαια δεν μπο-
ρούμε να το διασταυρώσουμε, 
ούτε να το ενστερνιστούμε, γι-
ατί θα μπορούσε να είναι και 
χαρακτηριστικό του είδους 
της δημοσκόπησης που έκανε 
η Civis, δηλαδή του κοινού στο 
οποίο απευθύνθηκε. Ενα άλλο 
στοιχείο από την παραπάνω 
δημοσκόπηση είναι ότι οι μι-
σοί από τους ερωτηθέντες 
συμμετείχαν πρώτη φορά 
σε διαδήλωση και ευαισθη-
τοποιήθηκαν από τα βίντεο 
της σύλληψης του Φλόιντ που 
αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Αυτές οι δημοσκοπήσεις 
δεν μπορούν σε καμία περί-

πτωση να περιγράψουν το κλί-
μα που επικρατεί στις ΗΠΑ και 
την οργή εκατομμυρίων Αμε-
ρικανών (μαύρων και λευκών), 
που βλέπουν να βυθίζονται 
οι ζωές τους στην κρίση, με 
την καταστολή πάντα παρού-
σα. Ωστόσο, αποτυπώνουν 
σε ένα βαθμό αυτό το κλίμα, 
που μπορεί να μην αποτελεί 
ανατρεπτικό κίνδυνο για τον 
αμερικάνικο καπιταλισμό, 
όμως είναι σίγουρα ένας νέος 
πονοκέφαλος που θα κρατή-
σει καιρό. Και δεν είναι μόνο 
οι «αναρχικοί» ή οι «μαρξιστές 
της άκρας αριστεράς», εναντί-
ον των οποίων εκτόξευσε τα 
βέλη του ο Τραμπ στην ομιλία 
του της 4ης Ιούλη, που αποτε-
λούν κίνδυνο για το σύστημα…

Οπως έχουμε επισημάνει 
επανειλημμένα από αυτές 
εδώ τις στήλες, τα αυθόρμητα 
κινήματα γεννιούνται από τις 
αντιθέσεις που μαστίζουν τις 
κοινωνίες που βασίζονται στην 
εκμετάλλευση. Τέτοια κινήμα-
τα θα υπάρχουν, όσο κι αν οι 
πολιτικοί διαχειριστές του συ-
στήματος θέλουν να τα εξαφα-
νίσουν. Οσο κι αν θέλουν να 
καταργήσουν την ταξική πάλη 
(ναι αυτό το… απομεινάρι των 
μαρξιστικών αναλύσεων, που 
τους μπαίνει στο μάτι με κάθε 
ευκαιρία), δε θα το καταφέ-
ρουν. Η τάση τους για το μέ-
γιστο κέρδος –που αποτελεί 
σιδερένιο νόμο στο σύγχρο-
νο καπιταλισμό– οδηγεί σε 
αύξηση της εκμετάλλευσης, 
ωθώντας την εργαζόμενη κοι-
νωνία όλο και πιο βαθιά στην 
εξαθλίωση. 

Σ’ αυτό το φόντο, οι περιοδι-
κές οικονομικές κρίσεις (όπως 
αυτή που βιώνουμε σήμερα, 
η οποία βάθυνε λόγω του κο-
ροναϊού), που ξεσπούν λόγω 
της τάσης της αύξησης της 
παραγωγής, που έρχεται σε 
αντίθεση με τη μείωση της 
κατανάλωσης, λόγω της πε-
ριορισμένης καταναλωτικής 
δυνατότητας των πλατιών λαϊ-
κών μαζών, αποτελούν εύφορο 
έδαφος για το ξέσπασμα των 
αυθόρμητων αυτών κινημάτων. 

Ετσι και στις ΗΠΑ, η τερά-
στια ανεργία, όπως μας πληρο-
φορεί το Υπουργείο Εργασίας 
των ΗΠΑ, εξακολουθεί να 
παραμένει ακόμα σε επίπεδα 
ρεκόρ (γύρω στο 11%), παρά 

την άρση της καραντίνας, με 
τους επίσημα καταγεγραμμέ-
νους ανέργους να είναι 17.7 
εκατομμύρια τον Ιούνη, έναντι 
23 εκατομμυρίων τον Απρίλη 
(πέρσι ήταν μόλις 6 εκατομ-
μύρια). Την ίδια στιγμή, αυτοί 
που δουλεύουν στη μερική 
απασχόληση για οικονομικούς 
λόγους (δε βρίσκουν δουλειά 
πλήρους απασχόλησης) έχουν 
υπερδιπλασιαστεί από τον 
περσινό Ιούνη, φτάνοντας στα 
10.9 εκατομμύρια τον Απρίλη, 
για να πέσουν στα 9.1 εκατομ-
μύρια τον Ιούνη. Τον περσινό 
Ιούνη ήταν μόλις 4.35 εκατομ-
μύρια, δηλαδή λιγότεροι από 
τους μισούς!

Η καραντίνα, σε συνδυασμό 
με τις απολύσεις, οδήγησε σε 
τεράστια μείωση της εσωτερι-
κής κατανάλωσης. Σύμφωνα 
με την τελευταία έκθεση του 
Γραφείου Οικονομικής Ανά-
λυσης των ΗΠΑ (Bureau of 
Economic Analysis – BEA, ει-
δική υπηρεσία του υπουργείου 
Εμπορίου), το πρώτο τρίμηνο 
του 2020 οι υπηρεσίες κα-
ταλυμάτων και διατροφής 
μειώθηκαν κατά 26.8%, γε-
γονός που -όπως σημειώνει 
το BEA- οφείλεται κυρίως 
στη συρρίκνωση του διατρο-
φικού τομέα. 

Αυτά τα γεγονότα ήταν που 
οδήγησαν στο πρωτοφανές 
μαζικό κίνημα διαμαρτυρίας 
κατά της αστυνομικής βαρβα-
ρότητας στις ΗΠΑ, με αφορ-
μή την άνανδρη δολοφονία 
του Φλόιντ από το ρατσιστή 
μπάτσο. Βαρβαρότητας που 
άκμαζε και επί Δημοκρατικών, 
με τον Ομπάμα να μην κάνει 
τίποτα για να το αλλάξει αυτό.

Δεν πρέπει να έχουμε αυ-
ταπάτες για τα όρια αυτού 
του κινήματος. Ενα αυθόρμη-
το κίνημα, αν δεν συναντηθεί 
με το συνειδητό του στοιχείο, 
δηλαδή το πολιτικό του επι-
τελείο (που δε θα καπελώνει 
ή καταπνίγει το κίνημα για να 
καρπωθεί την αγανάκτηση στις 
επόμενες εκλογές, αλλά θα 
ανοίγει δρόμους για τη διεύ-
ρυνση του και τη συνειδητοποί-
ηση του ότι, χωρίς κοινωνική 
ανατροπή σε επαναστατική-
κομμουνιστική βάση, οι όποι-
ες κατακτήσεις θα είναι πρό-
σκαιρες), δε θα μπορέσει να 
πετύχει πολλά πράγματα, σε 
τελική ανάλυση. Ομως, μέσα 
στο κίνημα αυτό γεννιούνται οι 
όροι για να μπορέσει να ανα-
πτυχθεί και το συνειδητό. Μπο-
ρεί αυτό στις ΗΠΑ –δυστυχώς 
και γενικότερα- να φαντάζει 
«ουτοπία», όμως πόσες φορές 
στην Ιστορία δεν γέννησαν 
ανατρεπτικές καταστάσεις 
αυτές ακριβώς οι «ουτοπίες»; 
Ο καπιταλισμός έχει φάει τα 
ψωμιά του και το δείχνει με 
κάθε ευκαιρία.

Ηταν τόσο ισχυρό το χαστούκι που 
έφαγαν ο Μακρόν και το κόμμα 

του στο δεύτερο γύρο των δημοτικών 
εκλογών (οι οποίες στη Γαλλία έχουν 
έντονο πολιτικό χρώμα), που ήταν σί-
γουρο ότι ο «ούτε αριστερός ούτε δεξι-
ός» πρώην τραπεζίτης θα επιχειρούσε 
να ανακατέψει την τράπουλα του πο-
λιτικού προσωπικού που χρησιμοποιεί, 
σε μια προσπάθεια να εξαπατήσει το 
γαλλικό λαό με το κλασικό «άκουσα το 
μήνυμά σας».

Ο πρωθυπουργός Εντουάρντ Φιλίπ, 
τον οποίο ο Μακρόν τοποθέτησε στο 
Ματινιόν παίρνοντάς τον από τη δη-
μαρχία της Χάβρης, την «ανθίστηκε» 
τη δουλειά. Κατάλαβε ότι ο «Μανού» 
θα επεδίωκε να τον μετατρέψει σε 
αποδιοπομπαίο τράγο και τον πρό-
λαβε στη γωνία, πετώντας του στα 
μούτρα μια… μεγαλειώδη παραίτηση 
και επιστρέφοντας στο δημαρχιακό 
θώκο της Χάβρης. Ο Φιλίπ είναι ο μό-
νος πρωτοκλασάτος μακρονικός που 
κατάφερε να εκλεγεί δήμαρχος μιας 
μεγάλης πόλης (άνω των 100.000 κα-
τοίκων) και πλέον, από την ασφάλεια 
του δημαρχείου, θα μπορεί να προετοι-

μάσει την εμφάνισή του ως υποψήφιου 
στις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 
2022. Ως ο αντίποδας του φθαρμένου 
Μακρόν.

Ετσι, ο κυβερνητικός ανασχημα-
τισμός του Μακρόν πήγε μάλλον 
άπατος. Αφησε άθιχτη την τριπλέτα 
στα ισχυρά υπουργεία (Εξωτερικών: 
Λεντριάν, Οικονομικών: Λε Μερ, Αμυ-
νας: Παρλί) και έβαλε πρωθυπουργό 
έναν σχεδόν άγνωστο γραφειοκράτη 
(Ζαν Καστέξ), δήμαρχο μιας μικρής 
πόλης στη νοτιοδυτική Γαλλία, με απο-
τέλεσμα να κατηγορηθεί ότι έβαλε κά-
ποιον εντελώς του χεριού του για να 
πρωθυπουργεύει ο ίδιος. «Τζογάρισε» 
βάζοντας υπουργό Περιβάλλοντος τη 
Μπαρμπαρά Πομπιλί, που προέρχεται 
από τους Πράσινους, οι οποίοι είναι τώ-
ρα «της μοδός». Εβγαλε τον φθαρμένο 
από την καταστολή των διαδηλώσεων 
Καστανέρ από το Εσωτερικών και έβα-
λε στη θέση του τον Νταρμαμέν, που 
έχει κατηγορηθεί για βιασμό. Και στο 
Δικαιοσύνης τον ποινικολόγο Ντιπόν-
Μορετί, γνωστό -εκτός των άλλων- για 
τις αντιφεμινιστικές του απόψεις. Κι 
άρχισε το «πανηγύρι»…

Στην Ελλάδα μούγκα
Οι δύο ισχυρότερες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 

της Ευρώπης (Γερμανία και Γαλλία) και δύο αρα-
βικές χώρες με διαχρονική εμπλοκή στο Παλαι-
στινιακό (Αίγυπτος και Ιορδανία) προειδοποίη-
σαν το Ισραήλ να μην προχωρήσει σε προσάρτη-
ση παλαιστινιακών εδαφών της Δυτικής Οχθης, 
διότι κάτι τέτοιο θα έχει άμεσες συνέπειες στις 
διμερείς σχέσεις. «Δε θα αναγνωρίζαμε οποι-
εσδήποτε αλλαγές στα σύνορα του 1967, για τις 
οποίες δεν έχουν συμφωνήσει και οι δύο πλευ-
ρές», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.

Δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο. Τις πάγιες 
θέσεις του ΟΗΕ επαναλαμβάνουν, ζητώντας επί 
της ουσίας να διατηρηθεί το (καταστροφικό για 
τους Παλαιστίνιους) στάτους που διαμόρφωσαν 
οι συμφωνίες του Οσλο. Και οι τέσσερις αυτές 
χώρες, όμως, εμφανίζονται ως υπέρμαχες μιας 
διαδικασίας που συμφωνήθηκε υπό την αιγίδα 
του ΟΗΕ, την οποία οι σιωνιστές διακηρύσσουν 
ότι θα παραβιάσουν μονοκερώς, προχωρώντας 
σε προσάρτηση εδαφών της Δυτικής Οχθης, 
όπως προβλέπει το «σχέδιο Κούσνερ», γαμπρού 
και συμβούλου του Τραμπ και εξέχοντος στε-
λέχους του σιωνιστικού λόμπι, το οποίο μάλλον 
δεν πέρασε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σημειώνουμε την αντίδραση των τεσσάρων 
χωρών για να την αντιπαραβάλουμε με τη μού-
γκα που επικρατεί στην Ελλάδα. Εδώ κυριαρχεί 
η «στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ» και η 
ανοιχτή γραμμή με τον «Μπίμπι».

Πολιτικά μασκαρέματα με στόχο την 
εξαπάτηση του γαλλικού λαού
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Παρά την προσωρινή αναβολή 
στην υλοποίηση τoυ σχεδίου των 

σιωνιστών για την προσάρτηση του 
30% της Δυτικής Οχθης, οι πολιτικοί 
τους εκπρόσωποι διατυμπανίζουν σε 
όλους τους τόνους ότι προτίθενται να 
προχωρήσουν πάση θυσία στην προ-
σάρτηση, ακόμα και μέσα στον Ιού-
λη. Με μια πρώτη ματιά, οι σιωνιστές 
φαίνεται να αδιαφορούν για την κα-
τάρρευση της Παλαιστινιακής Αρχής 
που διαφαίνεται ότι θα προκαλέσει 
μια τέτοια επιθετική κίνηση.

Ομως, και το σιωνιστικό μέτωπο 
κάθε άλλο παρά ενιαίο είναι όσον 
αφορά την προσάρτηση. Δυο αντί-
θετες απόψεις προβάλλουν, συ-
σπειρώνοντας γύρω τους ακόμα και 
πρώην ή νυν στελέχη του ισραηλινού 
στρατιωτικού συμπλέγματος, παρα-
δοσιακού τροφοδότη του πολιτικού 
συστήματος της σιωνιστικής οντό-
τητας. Ο πρώην επικεφαλής της Κε-
ντρικής Διοίκησης του ισραηλινού 
στρατού, στρατηγός Γκάντι Σαμνί, 
δήλωσε πως «όταν ξεκινάς να κάνεις 
τέτοιου είδους μονομερείς ενέργει-
ες, βάζεις τον εαυτό σου σε πολύ 
ολισθηρά μονοπάτια», τονίζοντας ότι 

η προσάρτηση θα υπονομεύσει την 
πολιτική σταθερότητα στην περιοχή, 
οδηγώντας στην ακαριαία κατάρ-
ρευση της ΠΑ και την επιστροφή της 
Χαμάς στη Δυτική Οχθη, κάτι που 
θα αλλάξει άρδην τους πολιτικούς 
και στρατιωτικούς συσχετισμούς 
στην περιοχή. Αντίθετα, ο στρατη-
γός Αμος Γιαντλίν, πρώην επικεφα-
λής της ισραηλινής στρατιωτικής 
αντικατασκοπείας, θεωρεί ότι η ΠΑ 
θα συνεχίσει να υπάρχει ακόμα και 
μετά την προσάρτηση, αφού η εξου-
σιομανής κλίκα του Αμπάς το τελευ-
ταίο που θέλει είναι να απωλέσει τα 
εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια 
της αμερικάνικης και ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης της Παλαιστινια-
κής Αρχής.

Προς το παρόν, ο ισραηλινός 
στρατός και οι υπηρεσίες ασφάλει-
ας προετοιμάζονται για το ενδεχό-
μενο ξέσπασμα μια νέας Ιντιφάντα 
στη Δυτική Οχθη, αν και όταν ξεκι-
νήσουν οι στρατιωτικές επιχειρή-
σεις στο πλαίσιο της προσάρτησης, 
ανεξάρτητα από τον αν συνεχίσει να 
υπάρχει η ΠΑ.

Παράλληλα, σύμφωνα με στελέχη 
της ΠΑ, είναι θέμα χρόνου η ολοκλη-
ρωτική κατάρρευση της οικονομίας 
της Δυτικής Οχθης. Η πανδημία του 
κοροναϊού τής κατάφερε συντριπτι-
κό χτύπημα, ενώ εκατοντάδες χιλιά-
δες παλαιστίνιων εργατών έχουν 
μείνει άνεργοι λόγω της αδυναμίας 
μετάβασης στο Ισραήλ και στις βι-
ομηχανικές ζώνες που βρίσκονται 
στους παράνομους εβραϊκούς εποι-
κισμούς στο έδαφος της Δυτικής 
Οχθης.

Η προϊούσα εξαθλίωση των παλαι-
στινιακών λαϊκών στρωμάτων έρχε-
ται να προστεθεί στην εύφλεκτη ύλη 
που έχει μαζευτεί λόγω της διπλής 
καταπίεσης που υφίσταται από τον 
ισραηλινό στρατό και τους πραιτορι-
ανούς του Αμπάς. Πλέον, ο Αμπάς, 
κλεισμένος στο προεδρικό σύμπλεγ-
μα στη Ραμάλα, έχει το ίδιο στάτους 
με τους σιωνιστές στη συνείδηση 
του παλαιστινιακού λαού, γεγονός 
που αποτυπώνεται με τον πιο σαφή 
τρόπο στις δημοσκοπήσεις που εμ-
φανίζουν τη δημοτικότητά του να 
έχει μειωθεί σε ταπεινωτικά για τον 
ίδιο επίπεδα. Το γεγονός αυτό κάνει 

πολλούς στρατιωτικούς αναλυτές να 
θεωρούν ότι η κατάρρευση της ΠΑ 
είναι θέμα μηνών, αν όχι ημερών. Το 
μόνο που την έχει αποτρέψει μέχρι 
τώρα είναι τα λεφτά των Αμερικάνων 
και τα όπλα των σιωνιστών.

Ο Νετανιάχου γνωρίζει καλά ότι 
τα ισραηλινά στρατηγικά συμφέρο-
ντα εξυπηρετούνται με τον καλύτε-
ρο τρόπο μέσω της διατήρησης της 
ΠΑ, όμως αυτή την στιγμή φαίνεται 
να θέλει να διατηρήσει το κύρος του 
και τη θέση του ως επικεφαλής της 
ισραηλινής κυβέρνησης, ακόμα και 
αν αυτό σημάνει την κατάρρευση της 
ΠΑ και ενδεχομένως την ενδυνάμω-
ση της Αντίστασης στη Δυτική Οχθη. 
Εξάλλου, δεν είναι η πρώτη φορά που 
οι σιωνιστές πήραν αποφάσεις που 
τους έβαλαν σε περιπέτειες, όπως το 
2014 με την εισβολή τους στη Γάζα, 
που τους οδήγησε σε ταπεινωτική 
ήττα και δυνάμωμα της Αντίστασης 
στη Λωρίδα.

Η Παλαιστινιακή Αρχή έχει πάψει 
ουσιαστικά να υπάρχει ως πολιτική 
οντότητα, όχι μόνο για τον παλαι-
στινιακό λαό που την αντιμετωπίζει 

εδώ και χρόνια με περιφρόνηση, 
αλλά και για τους σιωνιστές και τους 
Αμερικάνους. Συνεπώς, δεν προκα-
λεί καμία έκπληξη το ότι δεν έτυχε 
καμιάς δημοσιότητας η αντιπρόταση 
που έκανε ο πρωθυπουργός της ΠΑ, 
Μοχάμεντ Σταγιέ, τον περασμένο 
Ιούνη, στο αμερικάνικης έμπνευ-
σης σχέδιο ειρήνευσης για τη Μέση 
Ανατολή, το επονομαζόμενο σχέδιο 
Τραμπ. Λίγα έχουν γίνει γνωστά για 
τη συγκεκριμένη πρόταση, πέρα από 
το ότι προτείνει ένα αφοπλισμένο 
παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα 
του 1967, ενώ φαίνεται ότι η ΠΑ κάνει 
δεκτές τις αμερικάνικες προτάσεις 
για ανταλλαγές εδαφών και εκ νέου 
οριοθέτηση των συνόρων με στόχο 
να καλύψουν τις ισραηλινές εδαφι-
κές απαιτήσεις και την εδώ και πολλά 
χρόνια διαμορφωμένη κατάσταση. 
Είναι περιττό να σημειωθεί η αξία 
αυτής της πρότασης για τους σιωνι-
στές, όταν ουσιαστικά αυτοί έχουν 
απορρίψει οποιοδήποτε σχέδιο που 
περιλαμβάνει τη συγκρότηση πα-
λαιστινιακού κράτους με οποιοδή-
ποτε χαρακτήρα, άρα και το σχέδιο 
Τραμπ.

Μαχμούντ Αμπάς: ο βασιλιάς είναι γυμνός

Τώρα που ο κοροναϊός θερίζει την 
ανθρωπότητα, οι διεθνείς οργανι-

σμοί αναγκάζονται να παραδεχτούν 
ορισμένα πράγματα που πλέον γί-
νονται όλο και πιο ορατά ακόμα και 
στους μη μυημένους. Αναφερόμαστε 
σε πρόσφατη έκθεση της υπηρεσίας 
του ΟΗΕ για το περιβάλλον, της 
UNEP (United Nation Environment 
Program – Περιβαλλοντικό Πρόγραμ-
μα των Ενωμένων Εθνών), η οποία δη-
μοσιεύτηκε την περασμένη Δευτέρα 
και αποσπάσματά της αναδημοσιεύ-
τηκαν την ίδια μέρα από τη βρετανική 
εφημερίδα Γκάρντιαν. Τι το ιδιαίτερο 
είχε η έκθεση αυτή; Απλά παραδέ-
χτηκε ότι η ανθρωπότητα ασχολείται 
με τις οικονομικές και υγειονομικές 
επιπτώσεις της πανδημίας του νέου 
κοροναϊού, όχι όμως με τις περιβαλ-
λοντικές της αιτίες.

Συνέπεια του γεγονότος αυτού 
είναι, σύμφωνα με την έκθεση, ότι 
τα επόμενα χρόνια η ανθρωπότητα 
θα έρθει αντιμέτωπη και με άλλες 
ασθένειες που θα προέλθουν από 
τα ζώα και θα περάσουν στους αν-
θρώπους. Οπως είναι φυσικό, η έκ-
θεση προσπαθεί να στρογγυλέψει τα 
πράγματα και να δώσει «λύσεις» μέ-
σω της «περιβαλλοντικής ευαισθητο-
ποίησης» και της «οικουμενικής προ-
σπάθειας» για να αντιμετωπιστούν 
τα προβλήματα που έχουν προκύψει. 
Ομως, αυτό που έχει σημασία να 
τονίσουμε είναι το ότι παραδέχεται 
ανοιχτά ότι οι πανδημίες δεν οφείλο-
νται σε «ατυχήματα» ενός σε γενικές 
γραμμές σωστού μηχανισμού διαχεί-
ρισης των τροφίμων, αλλά στο ποιόν 
αυτού του μηχανισμού.

«Τα παθογόνα που προέρχονται 
από τα ζώα και η εμφάνιση ή εξάπλω-
ση ασθενειών που αυτά προκαλούν 
στους ανθρώπους είναι συνήθως 
αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηρι-
ότητας όπως η εντατικοποίηση της 
ζωϊκής παραγωγής ή η υποβάθμιση 
ή διάσπαση των οικοσυστημάτων, 
ή η μη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
άγριων ζώων», επισημαίνει η έκθεση, 

δίνοντας στη συνέχεια περισσότερες 
λεπτομέρειες για το πώς γίνονται αυ-
τά τα πράγματα.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η εντα-
τικοποίηση της κτηνοτροφίας δημι-
ουργεί μεγάλο αριθμό γενετικά πα-
ρόμοιων οργανισμών. «Αυτά συχνά 
εκτρέφονται για [να επιτευχθούν] 
υψηλότερα επίπεδα παραγωγής. Πιο 
πρόσφατα έχουν εκτραφεί για να 
αντέχουν στις ασθένειες. Ως αποτέ-
λεσμα, τα ζώα φυλάσσονται πολύ κο-
ντά το ένα στο άλλο και συχνά σε όχι 
ιδανικές συνθήκες. Αυτός ο γενετικά 
ομογενοποιημένος πληθυσμός είναι 
πιο ευάλωτος σε μολύνσεις από γενε-
τικά διαφορετικούς πληθυσμούς, επει-
δή οι τελευταίοι είναι πιο πιθανό να 
περιλαμβάνουν ορισμένα άτομα που 
αντέχουν καλύτερα στις ασθένειες. Η 
βιομηχανική εκτροφή των χοίρων, για 
παράδειγμα, προήγαγε τη μετάδοση 
της γρίπης των χοίρων, εξαιτίας της 
έλλειψης φυσικής απόστασης μεταξύ 
των ζώων. Στις φτωχότερες χώρες, 
υπάρχουν επιπρόσθετοι παράγοντες 
κινδύνου, καθώς η κτηνοτροφική πα-
ραγωγή συνήθως γίνεται δίπλα σε πό-

λεις, ενώ η βιοασφάλεια και βασικές 
πρακτικές της κτηνοτροφίας είναι συ-
νήθως ανεπαρκείς, τα ζωικά απόβλητα 
ελάχιστα ελέγχονται και αντιμικροβι-
ακά φάρμακα χρησιμοποιούνται για 
να καλύψουν τις κακές συνθήκες και 
πρακτικές».

Πόσο όμως φταίει η «ανθρώπινη 
δραστηριότητα» γι’ αυτή την κατά-
σταση; Η έκθεση επισημαίνει: «Από 
το 1940, τα μέτρα εντατικοποίησης 
της γεωργίας, όπως φράγματα, 
αρδευτικά έργα και βιομηχανικές 
φάρμες, σχετίζονται με πάνω από 
το 25% -και πάνω από το 50% για τις 
ζωονοσογόνες– των μολυσματικών 
ασθενειών που έχουν εμφανιστεί 
στους ανθρώπους. Επιπρόσθετα, το 
ένα τρίτο των καλλιεργήσιμων εδαφών 
χρησιμοποιείται για το τάισμα των ζώ-
ων. Αυτό σε ορισμένες χώρες οδηγεί 
σε καταστροφή των δασών» (οι εμφά-
σεις δικές μας).

Η έκθεση αναφέρει το παράδειγμα 
της Αυστραλίας, όπου η ανθρώπινη 
παρέμβαση οδήγησε στην εξάπλω-
ση επιδημιών που σχετίζονται με τα 
κουνούπια, όπως η βορρελίωση που 
προκαλείται από βακτήριο που μετα-
δίδεται από τσίμπημα τσιμπουριού 
και προκαλεί ένα είδος μηνιγγίτιδας.

Το κυνήγι και η κατανάλωση άγρι-
ων ζώων αποτελεί, σύμφωνα με την 
έκθεση, έναν ακόμα παράγοντα κιν-
δύνου για τη μετάδοση μολυσματικών 
ασθενειών από τα ζώα στον άνθρωπο. 
Η παγκόσμια παραγωγή κρέατος από 
άγρια ζώα έχει αυξηθεί τα τελευταία 
60 χρόνια, φτάνοντας τα 2,11 δισεκα-
τομμύρια μετρικούς τόνους το 2018. 
Στη Νότια Αφρική γύρω στους 100 
χιλιάδες ανθρώπους ασχολούνται με 
αυτήν την παραγωγή. Η έκθεση επικα-
λείται στοιχεία πρόσφατης έρευνας 
σε 8.000 νοικοκυριά σε 24 χώρες της 
Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής και 

της Ασίας, σύμφωνα με την οποία το 
39% των νοικοκυριών συμμετείχε στο 
κυνήγι άγριων ζώων, και σχεδόν όλα 
αυτά τα νοικοκυριά κατανάλωσαν το 
κυνήγι.

«Η επιστήμη είναι ξεκάθαρη ότι αν 
συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε 
την άγρια ζωή και να καταστρέφου-
με τα οικοσυστήματά μας, τότε θα 
πρέπει να περιμένουμε να δούμε ένα 
σταθερό αριθμό τέτοιων ασθενειών να 
μεταπηδούν από τα ζώα στους ανθρώ-
πους τα επόμενα χρόνια», υποστηρίζει 
ο επικεφαλής του προγράμματος της 
UNEP, Ινγερ Αντερσεν.

Αυτό που δεν είπε αυτή η έκθεση 
είναι ότι η ευθύνη για την καταστρο-
φή των οικοσυστημάτων, για τις κατα-
στροφικές πρακτικές που ακολουθού-
νται στην γεωργία και  κτηνοτροφία, 
για τα διαρκή διατροφικά σκάνδαλα 
δεν ανήκει γενικά «στους πολίτες», 
ακόμα και αν δεν έχουν καμιά περι-
βαλλοντική ευαισθησία. Αυτοί που 
κατέχουν τα μέσα παραγωγής και 
ελέγχουν τη διαδικασία της αγροτι-
κής και κτηνοτροφικής παραγωγής 
είναι που καθορίζουν τα πράγματα. 
Κι αυτοί είναι οι καπιταλιστές που 
κάνουν το παν για το μέγιστο κέρδος.

Αν σήμερα οι διεθνείς οργανισμοί, 
που γενικά είναι επιφορτισμένοι με το 
καθήκον να προσαρμόζουν τις «λύ-
σεις» στο πλαίσιο του συστήματος, 
μακριά από κάθε επαναστατική προο-
πτική, αναγκάζονται να παραδεχτούν 
ορισμένες αλήθειες, το κάνουν γιατί 
ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και η 
τελευταία πανδημία κοστίζει χοντρά 
λεφτά στο καπιταλιστικό σύστημα 
παγκόσμια. Μη νομίζετε, όμως, ότι τα 
πράγματα θα διορθωθούν γι’ αυτό το 
λόγο, γιατί η αναρχία της παραγωγής 
και το κυνήγι του μέγιστου κέρδους 
κάνουν κάθε ουσιαστικό έλεγχο 
αδύνατο.

Πού οφείλονται οι πανδημίες; Δεν υπάρχει 
καπιταλισμός 
χωρίς απάτη

Θυμόσαστε, ασφαλώς, τις θεωρί-
ες που μας πλάσαραν τα χρόνια των 
Μνημονίων, για τη διαφθορά που 
επικρατεί στην Ελλάδα, η οποία ευ-
θύνεται για την κρίση, και για τις με-
ταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν 
στο κράτος. Ολες οι μεταρρυθμίσεις 
που έγιναν, βέβαια, είχαν αντεργατι-
κό και αντιλαϊκό χαρακτήρα και δεν 
αφορούσαν τη διαφθορά. Η οποία, 
όπως αποδεικνύεται από οικονομικά 
σκάνδαλα που γίνονται γνωστά από 
καιρού εις καιρόν σε όλο τον κόσμο, 
είναι σύμφυτη με τον καπιταλισμό και 
όχι κάποιο κακόηθες απόστημα σε 
μια γενικά «υγιή» λειτουργία. Μάλι-
στα, όσο ισχυρότερη οικονομικά είναι 
μια καπιταλιστική χώρα τόσο πιο με-
γάλα είναι τα σκάνδαλα διαφθοράς 
και απάτης.

Τελευταίο δείγμα τέτοιου σκαν-
δάλου η υπόθεση της Wirecard, του 
καμαριού της γερμανικής υψηλής 
τεχνολογίας. Η εταιρία παραδέχτηκε 
ότι τα 1,9 δισ. ευρώ που ήταν γραμμέ-
να στους ισολογισμούς της αλλά δεν 
τα βρίσκουν οι ορκωτοί λογιστές, μπο-
ρεί και να μην υπήρξαν! Τα κεφάλαια 
φαίνονταν τοποθετημένα σε δυο τρά-
πεζες στις Φιλιππίνες. Ομως, η μεν 
κεντρική τράπεζα αυτής της χώρας 
ανακοίνωσε ότι ποτέ δεν μπήκαν αυτά 
τα κεφάλαια στην επικράτειά της, ενώ 
οι δύο φιλιππινέζικες τράπεζες ανα-
κοίνωσαν ότι η Wirecard δεν υπήρξε 
πελάτης τους και πως τα παραστατι-
κά κατάθεσης είναι πλαστά.

Πού πήγαν τα λεφτά; Στις τσέπες 
των μανατζαραίων της Wirecard, φυ-
σικά. Τώρα θ' αρχίσουν δικαστήρια, 
θα γίνουν παζάρια, θα υπάρξει «ντιλ». 
Εμείς κρατάμε το ότι λαμόγια τύπου 
Κοσκωτά υπάρχουν και στην ιμπερι-
αλιστική Γερμανία που επαίρεται για 
την προτεσταντική ηθική της.
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Ορθιοι
Υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί ένα νομοσχέδιο, 

σκοπός του οποίου είναι η ποινικοποίηση της 
διαδήλωσης και της πορείας; Ηταν τόσο βλακώδης 
η προσπάθεια της Φώφης να «αποδείξει» ότι το 
χουντικό νομοσχέδιο «ξαναγράφτηκε» και έγινε 
«νομοσχέδιο ΚΙΝΑΛ», που κατάφερε να πείσει και 
τους πλέον καλόπιστους απέναντί της ότι όλα έγιναν 
προκειμένου να αλλάξει «γκόμενο» το ΚΙΝΑΛ. 
Ν' αφήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον οποίο «έβγαινε» 
τελευταία, και να ξαναρχίσει τα «σούρτα-φέρτα» με 
τη ΝΔ. Αυτό πιστοποιήθηκε και από τη σφοδρότητα 
με την οποία ο Τσίπρας επιτέθηκε στη Γεννηματά.

Αυτού του τύπου τα νομοσχέδια δεν βελτιώνονται, 
όσο κι αν λειανθούν κάποιες γωνίες τους. Στόχος 
τους είναι η προληπτική καταστολή. Δηλαδή, η 
καλλιέργεια ενός κλίματος τρόμου στην εργαζόμενη 
κοινωνία και τη νεολαία της. Νομοθετικό διάταγμα 
για τις συγκεντρώσεις έφτιαξε και η χούντα. Ποιος 
όμως τολμούσε να κάνει διαδήλωση επί χούντας; 
Οταν ωρίμασαν οι συνθήκες, όταν έσπασε ο φόβος, 
κανένας δε ρώτησε τη χούντα για να διαδηλώσει, 
παρά τις επαπειλούμενες συνέπειες.

Ομως δεν έσπασε όλος ο λαός το φόβο. Οι 
απειλούμενες συνέπειες εξακολουθούσαν να 
παραλύουν τη θέληση. Αυτός είναι ο στόχος 
τέτοιων νομοθετημάτων. Να σπείρουν το φόβο, να 
παραλύσουν τη θέληση. Κι αυτό δε γίνεται μόνο 
με την απειλή, αλλά και με την επιλεκτική άγρια 
καταστολή των τολμηρών που θα αψηφίσουν το νόμο, 
ώστε το παράδειγμα να λειτουργήσει αποτρεπτικά 
για τους ταλαντευόμενους. Ο Μητσοτάκης, αφού 
πήρε μαζί του το ΚΙΝΑΛ, άφησε στο χουντικής 
έμπνευσης νομοσχέδιο εκείνες τις πλευρές που 
του επιτρέπουν να λειτουργήσει ως φόβητρο και ως 
εργαλείο επιλεκτικής καταστολής.

Οπως γράψαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, 
αυτό δε γίνεται τυχαία τώρα. Είναι η προετοιμασία 
του αστικού κράτους γι' αυτά που έρχονται. Οταν 
τα «όλοι μαζί» δε θα μπορούν να γεμίσουν τα 
άδεια στομάχια και η τάση θα είναι να ξαναβγεί ο 
κόσμος στο δρόμο, όπως έγινε τα πρώτα χρόνια των 
Μνημονίων. Μια δεξιά κυβέρνηση χρησιμοποιεί 
το εργαλείο της προληπτικής καταστολής με 
μεγαλύτερη ευκολία, προσπαθώντας παράλληλα να 
συσπειρώσει γύρω απ' αυτό τους «νοικοκυραίους», οι 
οποίοι σε περιόδους κρίσης ρέπουν προς το φασισμό.

Μπήκαμε ήδη σε μια περίοδο νέας φτωχοποίησης 
και βαθέματος της κινεζοποίησης του ελληνικού 
λαού. Η διαχείριση της νέας καπιταλιστικής ύφεσης 
θα γίνει με το γνωστό τρόπο: όλα τα βάρη στις 
πλάτες της εργατικής τάξης και των εργαζόμενων 
μικροαστικών στρωμάτων. Την ίδια στιγμή που θα 
στενάζει, η εργαζόμενη κοινωνία θα παρακολουθεί 
τη σκανδαλολογία, τις αποκαλύψεις για τις αγαστές 
σχέσεις των ηγεσιών των αστικών κομμάτων με 
μιντιάρχες, καπιταλιστές, μαφιόζους, ανώτατους 
δικαστικούς κτλ. Ολος ο… καλός ο κόσμος μια 
αγκαλιά. Ενα σμήνος κηφήνων που τρέφεται με τον 
ιδρώτα και το αίμα του λαού.

Αυτό που έχει σημασία είναι να σταθούμε όρθιοι. 
Να μη μας γονατίσει ούτε η σφοδρότητα της 
καπιταλιστικής κρίσης ούτε η προληπτική καταστολή. 
Να μην αφήσουμε το φόβο να κάνει τη δουλειά 
του(ς). Καμιά κατάκτηση στον καπιταλισμό και 
την αστική δημοκρατία δεν είναι σταθερή. Αλλά 
και δεν μπορεί να υπάρξει κατάκτηση, είτε στον 
εργασιακό τομέα, είτε στον κοινωνικό, είτε στον 
τομέα των πολιτικών δικαιωμάτων, χωρίς την ταξική 
πάλη ενάντια στην αστική τάξη και το κράτος της. Η 
ταξική οργάνωση για τη διεξαγωγή αυτής της πάλης 
παραμένει το μεγάλο ζητούμενο.

στο ψαχνό

Μούγκα επιλεκτική
Ξεφυλλίσαμε πολύ προσεκτικά τα 

«Νέα» τη Δευτέρα. Ούτε λέξη για τα όσα 
αποκαλύφθηκαν από τις παρακολουθή-
σεις της ΕΥΠ/ΚΥΠ, για σχέσεις πρώην 
υπουργού της ΝΔ και πρώην βουλευτών 
με μαφιόζους, για παιδεραστία και κάθε 
είδους μαφιόζικη δουλειά. Ψάξαμε και το 
in.gr. Μόνο η παράθεση μιας ανακοίνωσης  
του ΣΥΡΙΖΑ, θαμμένη κάπου μέσα στον 
ορυμαγδό των ειδήσεων. Ούτε ρεπορτάζ, 
ούτε έστω απλή ενημέρωση για το τι έπια-
σαν οι «κοριοί» της ΚΥΠ. Οταν από την 
ίδια δικογραφία προέκυψαν στοιχεία για 
τον Καμμένο και τη σύζυγό του, τα έκαναν 
σημαία. Τώρα, με στοιχεία πολύ πιο σημα-
ντικά από το κυνήγι του Κουρτάκη και του 
Τζένου από τον Καμμένο, μούγκα. Ετσι, 
όμως, επιβεβαίωσαν τις αποκαλύψεις. 
Αν δεν είχαν φόβο, θα έσπευδαν να τις 
διαψεύσουν.

Εννοείται πως τα συριζαϊκά μέσα είχαν 
κάνει σημαία αυτές τις αποκαλύψεις. Αυ-
τά, όμως, δε διανοήθηκαν να κρύψουν την 
καλογριτσιάδα. Απλά την υποβάθμισαν.

Ντροπούλες (1)
Εμείς δεν είχαμε καμιά σχέση με τον 

Καλογρίτσα και είμαστε αυτοί που τον 
κόψαμε από καναλάρχη, λένε οι συριζαί-
οι. Ο κόσμος το 'χει τούμπανο κι αυτοί 
παριστάνουν τις ντροπαλές κορασίδες. 
Καταρχάς, ο Καλογρίτσας ανακηρύχτηκε 
από τον Παππά και τον Κρέτσο «προσωρι-
νός υπερθεματιστής», χάρη στην εγγυητι-

κή που του εξασφάλισε ο Σπίρτζης 
από την Τράπεζα Αττικής (ιδιοκτη-
σίας ΤΣΜΕΔΕ) με εγγύηση τα περι-
βόητα βοσκοτόπια στην Ιθάκη, που 
τα διεκδικούσε ο δήμος ως κατα-
πατημένα. Ο Καλογρίτσας κόπηκε 
από την επιτροπή ελέγχου «πόθεν 
έσχες», που βρήκε μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια, αναπόδεικτους 
ισχυρισμούς για μετοχές και κατα-
θέσεις, τις διεκδικήσεις του δήμου 
για τα καταπατημένα βοσκοτόπια 
κτλ. 

Αν έβγαινε τότε η κυβέρνηση 
των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και διαχώριζε τη 
θέση της από τον Καλογρίτσα, θα 
είχε μια αληθοφάνεια ο σημερι-
νός ισχυρισμός της. Ομως αυτοί, 
όχι μόνο δεν είπαν τίποτα τότε, 
αλλά δεν τόλμησαν ούτε τον Μα-
ρινάκη να διαψεύσουν, όταν πριν 
από καιρό είχε πει στον Χατζη-
νικολάου ότι ο Παππάς, με τον 
οποίο τότε ήταν κολλητοί (είναι 
γνωστό ότι ο Μαρινάκης μπαινό-
βγαινε στο Μαξίμου - μετά έγινε 
«υπόδικος εφοπλιστής»), του εί-
χε ζητήσει να δώσει δάνειο στον 
Καλογρίτσα για να καλύψει την 
πρώτη δόση για την τηλεοπτική 
άδεια. Οπότε, ο καθένας πλέον 
σκέφτεται: αυτοί είχαν βγει στη 
γύρα και έψαχναν να βρουν λε-
φτά για να καλυφθεί ο… ακάλυ-
πτος Καλογρίτσας. Γιατί να μη 
λέει αλήθεια ο Καλογρίτσας ότι 

Ξεφτιλίκια
Δεν ξέρουμε αν είναι ο Μάνος (που έχει ανοίξει μια κόντρα με τους ακαδημαϊκούς) ή κάποιοι άλλοι, που ακύρωσαν την εκλογή του Τσιόδρα ως μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, όμως εμείς στενοχωρηθήκαμε.  Ο εξευτελι-σμός τους θα ήταν τέλειος, καθώς θα έκαναν ακαδημαϊκό έναν άνθρωπο που δεν έχει ούτε δύο χρόνια στη βαθμίδα του τακτικού καθη-γητή στο ΕΚΠΑ. Σ' ένα όργανο γερουσίας (μό-νο έξι σε σύνολο 43 ακαδημαϊκών είναι κάτω των 70 ετών) θα έκαναν μέλος έναν 55χρονο φρέσκο στην ανώτατη διδακτική βαθμίδα, μόνο και μόνο επειδή το θέλει ο Μητσοτάκης.

Για το τελευταίο δεν υπάρχει καμιά αμφιβο-λία. Την υποψηφιότητα Τσιόδρα δεν πρότεινε κάποιος ακαδημαϊκός του ιατρικού κλάδου, αλλά ο Κ. Συνολάκης, με ειδικότητα μηχανι-κού, γνωστός όμως για τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις του με την οικογένεια Μητσοτάκη. Συντάχθηκε και ο μνημονιακός πρώην πρω-θυπουργός Λ. Παπαδήμος, επίσης άσχετος με την Ιατρική. Φαίνεται, όμως, ότι υπήρξαν αντιδράσεις ή ότι δε μαζεύονταν με τίποτα επαρκής αριθμός εκλεκτόρων, οπότε βρέθη-κε η φόρμουλα της «ευγενικής άρνησης» της υποψηφιότητας από τον ίδιο τον Τσιόδρα, με επιστολή του στους Συνολάκη και Παπαδήμο.
Εμείς δε λέμε ότι ο Τσιόδρας είναι χειρό-τερος από τους τρεις άλλους που υπέβαλαν υποψηφιότητα. Και για την Ακαδημία συμ-μεριζόμαστε τη γνώμη του μπαρμπα-Γιάννη του Σκαρίμπα (φουσκωμένα μπαλόνια που τα σπας και κάνουν μόνο κρότο). Απλά σχολιά-ζουμε τα ξεφτιλίκια των Μητσοτάκηδων, που προσπάθησαν να παραβιάσουν ακόμα και το εθιμικό δίκαιο αυτής της αντιδραστικής γερουσίας, προκειμένου να επιβάλουν τον εκλεκτό τους.

ΚΟΝΤΡΕΣ

TIΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΞΕΠΛΕΝΕΙ. Το θράσος τους είναι γνωστό και δεν εκπλήσσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ οργάνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
έξω από την ισραηλινή πρεσβεία, ενάντια στο σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Οχθης. Στο οποίο ουδέποτε αντιτάχθηκε όσο ήταν 
κυβέρνηση. Αντίθετα, αναδείχτηκε στην πιο φιλοσιωνιστική ελληνική κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτοί που σήμερα προσπαθούν 
να χρησιμοποιήσουν το Παλαιστινιακό ως πλυντήριο για τις βρομιές τους, είναι οι ίδιοι που έγραφαν -διά χειρός Τσίπρα- στο βιβλίο 
επισκεπτών του προέδρου της σιωνιστικής οντότητας, ότι η Ιερουσαλήμ είναι… η ιστορική πρωτεύουσα του εβραϊκού κράτους. Τη 
στάση τους την περιέγραφε πολύ καλά ο Παππάς στη συνομιλία του με τον πράκτορα-επιχειρηματία Μιωνή: «Εντάξει, να σου πω κάτι, 
το Ισραήλ είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ως χώρα δηλαδή, και στις διακρατικές σχέσεις, δηλαδή με την Ελλάδα πώς μας αντιμετω-
πίζουνε, στα αρχίδια μου για το τι θα πεις για το Παλαιστινιακό. Εντάξει, δεν θα βγεις να πεις είστε εγκληματίες ξέρω γω και τα λοιπά. 
Τρία πράγματα όμως μπορούμε να κάνουμε; Βγαίνουν λένε για τα δίκαια, ας πούμε, θέλουν την ειρήνη, την έτσι, την αλλιώς. Ενάντια 
στους εποικισμούς… τώρα δεν χτίζεται η ιστορία έτσι, ξέρεις, συνεργασία με τους δορυφόρους, μας έχει φλομώσει η Mossad στην 
πληροφορία με τις τελευταίες κινήσεις, όλα τα πάντα, αυτό είναι substance (σ.σ. ουσία) δηλαδή. (…) Εγώ πρέπει να σου πως κάτι, διότι ο 
Μπίμπη του ζήτησε τρία πράγματα και ο Τσίπρας του τα έκανε, ο Τσίπρας του ζήτησε τέσσερα-πέντε, ο Μπίμπη του τα έκανε αμέσως… 
Δεν γίνεται δουλειά… δηλαδή αυτή η (κόκκινη γραμμή) ότι σηκώνει ένα τηλέφωνο και του μιλάει “Τι γίνεται; Πώς πας;“, αυτό πρέπει να 
διαφυλαχτεί. Πώς να το κάνουμε;».



www.eksegersi.gr

11 ΙΟΥΛΗ 2020 7

του βρήκαν λεφτά και από τους Χούρι της CCC;

Ντροπούλες (2)
Και ο Βαξεβάνης κάνει ντροπούλες για τη σχέση του με τον 

Καλογρίτσα. Ηταν, λέει, απλός εργαζόμενος στο Documento 
του Καλογρίτσα. Κι όταν ο Καλογρίτσας έφυγε, εμφανίστηκε ο 
Βαξεβάνης και με την εταιρία Documento Media πήρε την εφη-
μερίδα και το σάιτ documentonews.gr. Μάλιστα, οι εργαζόμενοι 
απολύθηκαν από την παλιά εταιρία και προσλήφθηκαν από την 
καινούργια με τις ίδιες ακριβώς συμβάσεις που είχαν. Πήρε ο Κα-
λογρίτσας τα λεφτά που είχε βάλει για να στήσει την εφημερίδα, 
μέσω της εταιρίας του Media Doc Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 
και Ενημέρωσης ΑΕ; 'Η τα λεφτά τα είχε εξασφαλίσει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, οπότε ο Καλογρίτσας δεν πήρε τίποτα; Πάντως, με μετοχικό 
κεφάλαιο 20.000 ευρώ, που είχε η εταιρία του Βαξεβάνη, δεν 
παίρνεις μια κυριακάτικη εφημερίδα κι ένα ημερήσιο portal.

Ντροπούλες (3)
Ενας ακόμα που κάνει ντροπούλες είναι ο στενός συνεργάτης 

του Κούλη και υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Παί-
ζοντας με τις λέξεις, δηλώνει ότι δεν υπήρξε συνεταίρος του Κα-
λογρίτσα. Δεν μας λέει, όμως, ποια ακριβώς ήταν η σχέση τους, 
επί σειρά ετών, στη GPO, στην οποία ο Θεοδωρικάκος ήταν πρό-
εδρος μέχρι τη στιγμή που μεταπήδησε στο επιτελείο του Κούλη. 
Ηταν μέτοχος ή όχι; Κι αν δεν ήταν μέτοχος, πώς ο Καλογρίτσας, 
που είχε τουλάχιστον το 60% της συγκεκριμένης εταιρίας δημο-
σκοπήσεων, του έδωσε τη θέση του προέδρου; Και με τι λεφτά 
φτιάχτηκε η GPO; Με λεφτά του Καλογρίτσα ή με λεφτά που του 
εξασφάλισε το ΠΑΣΟΚ (με ιθύνοντα νου τον Λαλιώτη);

Να θυμίσουμε εν τάχει το βιογραφικό του Θεοδωρικάκου, για 
να θυμηθούμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Οταν αποχώρησε 
από την ΚΝΕ η πλειοψηφία των μελών και των στελεχών, με επι-
κεφαλής τον μακαρίτη Γιώργο Γράψα, ο Θεοδωρικάκος διορίστη-
κε γραμματέας της ΚΝΕ. Ολοι τότε γελούσαν με το «παιδί του 
Ανδρουλάκη». Εφυγε από τον Περισσό μαζί με τους λεγόμενους 
«ανανεωτές». Σύντομα βρέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, στο πλευρό του 
πανίσχυρου τότε Λαλιώτη. Σύμβουλος στο ΥΠΕΧΩΔΕ, όσο ήταν 
ο Λαλιώτης υπουργός, και μετά διευθυντής του Γραφείου Τύπου 
του ΠΑΣΟΚ, όταν ο Λαλιώτης έγινε γραμματέας. Ο Λαλιώτης 
τον έβαλε στη GPO, την οποία έστησε με τον Καλογρίτσα, για 
να έχει μια ολοδική του εταιρία δημοσκοπήσεων. Από τη GPO, 
άγνωστο μέσα από ποιες διαδρομές, βρέθηκε στο πλευρό του 
Κούλη. Με βάση αυτό το βιογραφικό μπορείτε να καταλάβετε 
πολύ περισσότερα.

Αδίστακτοι
Ο Καλογρίτσας είναι χρεοκοπημένος και τρέχει στα δικαστή-

ρια για να γλιτώσει τα 3 εκατ. που του ζητάει πίσω η CCC. Ο 
Ψυχάρης έχασε τον ΔΟΛ μέσα από τα χέρια του και αναγκά-
στηκε να αποσυρθεί από την πιάτσα (μαζί με τους γιους του) 
για ν' αποφύγει τα χειρότερα. Εργα Τσιπραίων και τα δύο. Οταν 
ο Τσίπρας του έφτιαχνε με τα χεράκια του το εσπρεσάκι, υπό 
την παρουσία της διάσημης γάτας Ιμαλαΐων, ο Ψυχάρης φαντά-
στηκε ότι κλείνει ένα «ντιλ» που θα του επέτρεπε να συνεχίσει 
το… θεάρεστο έργο του. Κούνια που τον κούναγε, όπως αποδεί-
χτηκε. Χάρισε μερικά ενθουσιώδη πρωτοσέλιδα στον Τσίπρα 
και μετά… τζίφος. Το «ντιλ» με τον Καλογρίτσα δεν ξέρουμε πώς 
ακριβώς χάλασε, όμως κι αυτός ισχυρίζεται ότι του την έφεραν. 
Οι Τσιπραίοι αποδείχτηκαν αδίστακτοι απέναντι σε βαρόνους 
της διαπλοκής. Αποδείχτηκαν και ατζαμήδες, όμως. Ούτε τον 
ΔΟΛ κέρδισαν (τον πήρε ο Μαρινάκης, που άλλαξε στρατόπεδο, 
επιστρέφοντας στην παραταξιακή κοιτίδα της φαμίλιας του) ούτε 
με τον Καλογρίτσα κατάφεραν να στήσουν τίποτα το αξιόλογο. 
Κι όχι μόνο δεν κατάφεραν, αλλά πληρώνουν ετεροχρονισμένα 
και πολιτικό κόστος.

Ζηλεύει
Βρήκε την ευκαιρία και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος να την πέσει 

στα Τσιπράκια, τώρα που περνούν ζόρια. Από τα όσα έχει πει 
ξεχωρίσαμε την εξής… ποιητική αποστροφή: «Νεόπλουτοι της 
εξουσίας των μεγάλων ποσοστών αποστρέφονται τον φτωχό πρό-
τερο εκλογικό εαυτό τους των μικρών ποσοστών. Το παρελθόν το 
απαξιώνουν όσοι θέλουν να δικαιολογήσουν αταξίες του παρό-
ντος. Είναι ντροπή τον αγώνα για κάθαρση κατά της διαπλοκής 
η σημερινή ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να τον εντάσσει σε ένα 
βρώμικο '89».

Ο τύπος ζηλεύει. Ζηλεύει που τα Τσιπράκια κατάφεραν αυτό 
που δεν κατάφερε ποτέ αυτός: να σχηματίσουν κυβέρνηση, κερ-
δίζοντας εκλογές δύο φορές. Και ο ίδιος «ψοφούσε» για εξουσία. 
Γι' αυτό έσπευσε να γίνει υπουργός του Τζαννετάκη, χωρίς ποτέ 
να διεκδικήσει ψήφο (βουλευτής εκλέχτηκε με το Επικρατείας 
του Συνασπισμού). Ως πρόεδρος του Συνασπισμού εκλιπαρούσε 
για την αριστερή ψήφο, αλλά έφτασε μέχρι το 5,2%. Και βέβαια, 
οι σχέσεις του με τα μεγάλα συμφέροντα (ιδιαίτερα με τους μιντι-
άρχες) δε σταμάτησαν ποτέ. Ακόμα και τώρα. Αλλά, ούτε με την 
κόρη του κατάφερε τίποτα. Γι' αυτό ζηλεύει διπλά τα Τσιπράκια.

Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε προειδο-
ποιήσει με άρθρο της στην «Καθη-

μερινή»: «Οχι στην παγίδα της ποδοσφαι-
ροποίησης. Εάν χειριστούμε τα γεγονότα 
αυτά με λογική ποδοσφαιροποίησης, με-
τρώντας δηλαδή τα γκολ που βάλαμε στον 
ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουμε, κατά τη γνώμη μου, 
υποπέσει σε μικροκομματική παγίδα. Το 
θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό. (…) Το δια-
κύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 
κόμματά μας. Το θέμα σήμερα για όλο 
τον πολιτικό κόσμο της χώρας οφείλει να 
είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 
στους δημοκρατικούς θεσμούς και στη 
Δικαιοσύνη».

Κανένας δεν την άκουσε. Μετά τις 
«κασέτες» του Μιωνή, τα δικόγραφα του 
Καλογρίτσα και τα e-mail του Τόμπρα και 
του Χούρι. Κι από κοντά τα κυβερνητικά 
στελέχη, να στρίβουν το μαχαίρι στην 
πληγή του ΣΥΡΙΖΑ. Με τη συμμετοχή 
και του Μητσοτάκη σ' αυτόν το γύρο, που 
απευθύνθηκε στον Τσίπρα καλώντας τον 
να διώξει τον Παππά.

Δεν ξέρουμε αν υπάρχει σχεδιασμός 
από το επιτελείο του Μητσοτάκη για 
όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. 
Μπορεί να μην υπάρχει κεντρικός σχεδι-
ασμός, αλλά τα γεγονότα να προκύπτουν 
από άλλες κινητήριες δυνάμεις. Βλέπε-
τε, οι Τσιπραίοι, μέσα στην αλαζονεία 
και την ατζαμοσύνη τους, είχαν απλώσει 
πολύ τον τραχανά. Ο Μιωνής τους εκδι-
κείται επειδή δεν τον «καθάρισαν», όπως 
είχαν υποσχεθεί στον Μπίμπι. Ταυτόχρο-
να, υπερασπίζεται τον εαυτό του, προσ-
δοκώντας ότι μετά από τόση βοήθεια 
που της προσέφερε, θα τον «καθαρίσει» 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο Καλογρί-
τσας αισθάνεται (έτσι λέει τουλάχιστον) 
ότι τον εκμεταλλεύτηκαν και τον πέταξαν 
σαν στυμμένη λεμονόκουπα. Και να ήθε-
λε να το καταπιεί, οι Χούρι του ζητούν 
πίσω τα 3 εκατ. που του έδωσαν, οπότε 
ελπίδα του είναι η σημερινή «κατάστα-
ση».

Οταν «σκάνε» αυτές οι υποθέσεις, ο 
Μητσοτάκης δεν μπορεί να τις αφήσει 
ανεκμετάλλευτες. Οσο «χαμηλά» κι αν 
τις κράταγε ο ίδιος, δε θα το έκαναν οι 
σαμαρικοί (μέσα κι έξω από την κυβέρ-
νηση), που θέλουν «το αίμα τους πίσω». 

Επομένως, δεν είχε άλλη επιλογή από το 
να βουτήξει στη σκανδαλολογία, προ-
σπαθώντας να έχει ο ίδιος τον έλεγχο, 
για να μπορεί την κατάλληλη στιγμή να 
πατήσει φρένο.

Ο Τσίπρας, από την άλλη, δεν έχει 
άλλη επιλογή από το να στηρίξει τον 
Παππά. Μπορεί ο Παππάς να είναι πλέ-
ον μια διάτρητη ασπίδα για τον αρχηγό 
του ΣΥΡΙΖΑ, όμως αν ξεφορτωθεί τον 
Παππά, θα είναι σαν να παραδέχεται τη 
δική του ενοχή. Ο Παππάς θα πάει στην 
μπάντα όταν ξεφουσκώσει κάπως η θά-
λασσα της σκανδαλολογίας που χτυπάει 
με αλλεπάλληλα κύματα τον ΣΥΡΙΖΑ. 
Το «όλοι μαζί» που είπε ο Τσίπρας στην 
κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ 
βρήκε «ευήκοα ώτα» σε όλες τις φράξιες. 
Ενεργοποιήθηκε το αντανακλαστικό του 
σκαντζόχοιρου. Η εσωκομματική αντι-
πολίτευση κατάλαβε ότι είναι τέτοια η 
σφοδρότητα της επίθεσης που δέχονται 
ως κόμμα, που δεν υπάρχουν περιθώρια 
για χρησιμοποίηση αυτών των στοιχείων 
στο εσωκομματικό παιχνίδι, για αδυνά-
τισμα της φράξιας των «προεδρικών». 
Αναγκαστικά θα πάνε «όλοι μαζί» μέχρι 
να περάσει η μπόρα.

Βλέποντας ότι τα κύματα δε σταμα-
τούν αλλά διαδέχονται το ένα το άλλο (ο 
Μιωνής λέει ότι έχει και άλλες «κασέτες», 
ο Καλογρίτσας διαμηνύει ότι θα τους 
τσακίσει και ποιος ξέρει τι υπάρχει ακό-
μα, που εμείς δεν το ξέρουμε, το ξέρουν 
όμως αυτοί) οι συριζαίοι αποφάσισαν να 
αντεπιτεθούν, διοχετεύοντας στον Βαξε-
βάνη υλικό από τη γνωστή δικογραφία 
με τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ/ΚΥΠ, 
που αφορά σχέσεις πρώην υπουργού της 
ΝΔ και πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ με 
μαφιόζους, με τους οποίους κλείνουν 
δουλειές, αλλά και ικανοποιούν τις δι-
αστροφές τους ακόμα και με ανήλικες.

Ονόματα δεν έπεσαν στην πιάτσα, 
όμως δημοσιεύτηκαν τα έγγραφα με 
μουτζούρες στις θέσεις των ονομάτων. 
Η δικογραφία βρίσκεται εδώ και πάνω 
από τρία χρόνια στα συρτάρια της Ει-
σαγγελίας Διαφθοράς, όμως προφανώς 
ο Τσίπρας κράτησε αντίγραφα. Και τώρα 
ρίχνει προειδοποιητικές βολές: αν συνε-
χίσετε, θα το κάνω «Κούγκι». Είναι αυτό 

για το οποίο προειδοποίησε η Ντόρα: «Το 
διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από 
τα κόμματά μας». Γιατί δεν είναι μόνο τα 
πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται με 
τους κοινούς μαφιόζους. Δεν είναι μόνο 
κάποιοι μπάτσοι, που λόγω θέσης έχουν 
πάντοτε επαφή με το λεγόμενο «οργα-
νωμένο έγκλημα» και θεωρούνται «επιρ-
ρεπείς στη διαφθορά». Είναι και οικονο-
μικοί παράγοντες. Είναι και δικαστικοί 
μέχρι τον Αρειο Πάγο. Σε τηλεφωνικές 
επικοινωνίες γίνεται λόγος για ολόκληρη 
βιομηχανία έκδοσης δικαστικών αποφά-
σεων.

Αλήθεια, γιατί ο Τσίπρας, όταν πήρε 
στα χέρια του το ογκώδες πόρισμα της 
ΕΥΠ/ΚΥΠ και ενημερώθηκε και διά ζώ-
σης από τον Ρουμπάτη, δεν προκάλεσε 
πολιτικό θέμα, όπως έκανε με τη Novartis; 
Γιατί φρόντισε μόνο να παραμερίσει στις 
κρίσεις τους εμπλεκόμενους μπάτσους; 
Είναι μικρό πράγμα τα όσα αποκαλύπτο-
νται; Και γιατί κρίνει σκόπιμο να μιλήσει 
τώρα για κάποιες απ' αυτές τις πτυχές 
που αφορούν στελέχη της ΝΔ και του 
ΠΑΣΟΚ (το φλερτ ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ στα-
μάτησε τις τελευταίες μέρες και η Φώφη 
ψήφισε παρέα με τον Κούλη το χουντικό 
νομοσχέδιο για τις συγκεντρώσεις); Είναι 
προφανές ότι δεν ήθελε να προκαλέσει 
κραδασμούς στο σύστημα. Κινήθηκε σε 
«γραμμή Ντόρας». Οταν όμως βλέπει ότι 
προσπαθούν να τον «τελειώσουν», δηλώ-
νει έτοιμος να τα βγάλει όλα. Στην ουσία, 
καλεί τους «ειρηνοποιούς» να παρέμβουν 
άμεσα και να σταματήσουν την «αιματο-
χυσία». Οπως το συνηθίζουν οι μαφιόζοι 
μετά από κάθε αιματηρό πόλεμο.

Aνασχηματισμολογία 
κι άγιος ο θεός…

Ο υπουργός Επικρατείας και από τους 
στενότερους (αν όχι ο στενότερος) συ-
νεργάτες του Κούλη, Γ. Γεραπετρίτης, 
φρόντισε να δώσει την έναρξη για ένα 
νέο κύμα ανασχηματισμολογίας. Ο Πέ-
τσας, ως συνήθως, πέταξε ένα ξερό «δεν 
υπάρχει θέμα». Κι αφού επί καμιά βδομά-
δα ονόματα έρχονταν και έφευγαν στα 
αστικά ΜΜΕ, βγήκε ο ίδιος ο Κούλης για 
να επιβεβαιώσει ότι ανασχηματισμός 
θα γίνει και αλλαγές στην οργανωτική 
συγκρότηση του κυβερνητικού σχήματος 
θα γίνουν (μεταφορές αρμοδιοτήτων δη-
λαδή), αλλά «δεν είναι της στιγμής». Πό-
σο κρατάει μια στιγμή; Αρνήθηκε να το 
προσδιορίσει, όμως ο περιορισμός του 
χρονικού ορίου σε «στιγμή» υποδηλώνει 
πως ο ανασχηματισμός μπορεί να γίνει 
ανά πάσα στιγμή. Και δε νομίζουμε ότι 
θα γίνει τον Αύγουστο. Τότε θα έχανε την 
προπαγανδιστική του δυναμική.

Αυτή τη στιγμή προέχει το ξεπου-
πούλιασμα του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. 
Πρώτα ο Μιωνής, μετά ο Καλογρίτσας, 
ο Τσίπρας να μη δίνει καμιά εξήγηση 
επί της ουσίας αλλά να καταγγέλλει την 
αναβίωση του «βρόμικου '89» (επομέ-
νως να αμύνεται απεγνωσμένα), γιατί 
ο Μητσοτάκης ν' αλλάξει την ατζέντα, 
κάνοντας ανασχηματισμό, που θα γίνει 
πρώτη είδηση, διευκολύνοντας έτσι τον 
ΣΥΡΙΖΑ να ανασάνει; Οταν εξαντλη-
θούν τα καύσιμα των αποκαλύψεων για 
το βρόμικο παρασκήνιο επί των ημερών 
της «πρώτη φορά», τότε και ο Κούλης θα 
κάνει τον ανασχηματισμό, για να κρατή-
σει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ 
τα καλοταϊσμένα παπαγαλάκια θα τον 
αποθεώνουν για την αποτελεσματικότη-
τα και το πρακτικό του πνεύμα (αν όχι για 
τη… σοφία του).

Αφού πρώτα ψήφισαν το σχέδιο του 
«μεγάλου περίπατου», με συνοπτικές 

διαδικασίες, χωρίς να έχει προηγηθεί καμιά 
συζήτηση και με ψηφοφορία μέσω τηλεδι-
άσκεψης, τώρα ο Ηλιόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ 
και ο Γερουλάνος του ΚΙΝΑΛ προσπαθούν 
να αποστασιοποιηθούν από τον Μπακογι-
άννη, ο οποίος το παίζει υπεράνω, δηλώ-
νοντας με τη γνωστή φλωρομαγκιά του ότι 
«για να αλλάξει η Αθήνα, πρέπει να φάει 
ξύλο ο δήμαρχος»! Παριστάνει τον doer, 
όπως λένε οι Αμερικάνοι, τον άνθρωπο που 
μιλάει με έργα και όχι με λόγια.

Κι όμως, πέρα από τα κοινωνικά ζητή-
ματα (αλλαγές προς όφελος των καπιτα-
λιστών του real estate και του τουρισμού), 
στα οποία Ηλιόπουλος και Γερουλάνος δε 
διαφωνούν με τον Μπακογιάννη (γι' αυτό 
και υπερψήφισαν με συνοπτικές διαδι-
κασίες), η δουλειά «βρομούσε» εξαρχής 
σκάνδαλο για βόλεψη «ημετέρων». Επρεπε, 
όμως, να  υπάρξει καταγγελία από την Πα-
νελλήνια Ενωση Επαγγελματιών Γεωπόνων 
και Επιχειρήσεων Πρασίνου ότι ο διαγωνι-
σμός ήταν στημένος, για να ψελλίσουν με-
ρικές αντιπολιτευτικές κουβέντες, κατόπιν 
εορτής.

Και μόνο οι προδιαγραφές για τις ζαρντι-

νιέρες και τα παγκάκια (βαριές μεταλλικές 
κατασκευές), σε συνδυασμό με τις ασφυ-
κτικές διαδικασίες, έδειχναν ότι η δουλειά 
θα πάει σε κάποιον που είναι έτοιμος να την 
πάρει. Μετά, αρχίζουν οι παρατάσεις στην 
παράδοση. Το ίδιο έγινε και με την εταιρία 
που ανέλαβε να… βάψει τους δρόμους. 
Πρώτα δόθηκε η δουλειά και μετά δόθηκε 
παράταση 20 ημερών σε σχέση με τον συμ-
βατικό χρόνο ολοκλήρωσης. Η συγκεκριμέ-
νη σύμβαση φτάνει τα 880 εκατ. ευρώ και η 
υπερκοστολόγησή της δικαιολογήθηκε με 
την απαίτηση για ταχεία εκτέλεση. Μόλις 
δόθηκε η δουλειά, η ταχεία εκτέλεση έγι-
νε… παράταση. Χωρίς να μειωθεί το συμ-
βατικό κόστος, φυσικά.

Το βάψιμο των δρόμων, οι ζαρντινιέρες 
και τα φυτά έφτασαν τα 2 εκατ. ευρώ. Για 
την πιλοτική εφαρμογή του έργου! Μετά, 
όπως είπε ο Μπακογιάννης, όλα θα ξηλω-
θούν και θα μεταφερθούν σε διάφορες 
γειτονιές της Αθήνας (καλή «δουλίτσα» θα 
είναι και η ξήλωση-μεταφορά-απόθεση). 
Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, πόσο θα κοστίσει 
η κανονική εκτέλεση του έργου, όταν η πι-
λοτική έπιασε ήδη τα 2 εκατ. Αυτό δεν είναι 
ο «μεγάλος περίπατος» αλλά το «μεγάλο 
φαγοπότι» (καμιά σχέση με την ταινία του 
Μάρκο Φερέρι).

Σκανδαλώδης ο «μεγάλος περίπατος»

Διεφθαρμένοι, διαπλεκόμενοι, εκμεταλλευτές και μαφιόζοι…
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Εφεραν επικίνδυνο ιό ζωονόσου των χοίρων και απειλούν 
την κτηνοτροφία της χώρας και τη δημόσια υγεία!

Θυμόσαστε ασφαλώς τη φιλολογία ότι 
ο νέος κοροναϊός, που κάνει ακόμα 

θραύση σε όλο τον κόσμο, «δραπέτευ-
σε» από εργαστήριο ιολογίας στην πόλη 
Ουχάν της Κίνας. Μπορεί να μην αποδεί-
χτηκε τίποτα σχετικά με τη διάδοση του 
συγκεκριμένου ιού (διεθνώς οι επιστήμο-
νες θεωρούν πως συνδέεται με αγορά της 
Ουχάν, στην οποία πωλούνταν και άγρια 
ζώα), όμως η θεωρία της διάδοσης επικίν-
δυνων ιών, που πλήττουν τον άνθρωπο ή 
τα ζώα, λόγω κακής διαχείρισής τους σε 
ερευνητικά εργαστήρια, δεν είναι αβάσι-
μη. Γι’ αυτό και έχουν θεσπιστεί διεθνώς 
αυστηροί κανόνες για τη διαχείριση επι-
κίνδυνων ιών στα ερευνητικά εργαστήρια, 
τους οποίους τα εργαστήρια και οι επι-
στήμονές τους οφείλουν να τηρούν και 
οι αρμόδιες κρατικές αρχές να ελέγχουν 
αυστηρά ως προς την τήρησή τους.

Ομως, πότε η άκρατη φιλοδοξία για 
επιστημονικές διακρίσεις, πότε η δίψα 
για κέρδη και πότε και τα δυο μαζί, που 
στον καπιταλισμό συχνά (αν όχι πάντοτε) 
συμβαδίζουν, οδηγούν σε επικίνδυνες 
καταστάσεις. Μια τέτοια κατάσταση 
αντιμετωπίζει εδώ και μερικούς μήνες 
το Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανε-
πιστήμιου Θεσσαλονίκης, που φοβάται 
ότι από τις εγκαταστάσεις του μπορεί να 
ξεκινήσει η διάδοση στην Ελλάδα και εν 
συνεχεία στην Ευρώπη, μιας επικίνδυνης 
ζωονόσου, η οποία πλήττει ήδη εδώ και 
καιρό τη χοιροτροφία της Κίνας, με κατα-
στροφικές συνέπειες.

Το πιο εξοργιστικό είναι ότι ένας καθη-
γητής αγνοεί τους συναδέλφους του, ενώ 
τα αρμόδια κρατικά όργανα, η Γενική Δι-
εύθυνση Κτηνιατρικής υπό τον Θωμά Αλε-
ξανδρόπουλο, όχι μόνο δεν παρενέβη για 
να σταματήσει αυτή την επικίνδυνη κατά-
σταση, αλλά φαίνεται να «κάνει πλάτες» 
στον υπαίτιο καθηγητή, ο οποίος αγνοεί 
το ίδιο του το Τμήμα και αναζητεί εκ των 
υστέρων κάλυψη σε σωρεία παράνομων 
πράξεων που έχει ήδη διαπράξει.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια 
του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Βορίδη, στον οποίο ο πρόε-
δρος του Τμήματος Κτηνιατρικής του 
ΑΠΘ, καθηγητής Δημήτριος Φλετούρης, 
απέστειλε στις 22 Ιούνη πεντασέλιδη 
αναλυτική επιστολή, χτυπώντας καμπα-
νάκι κινδύνου για τη δημόσια υγεία, την 
κτηνοτροφία και την οικονομία της χώρας.

Αρκεί να παραθέσουμε εισαγωγικά το 
θέμα της επιστολής του Τμήματος Κτηνι-
ατρικής του ΑΠΘ προς τον Βορίδη[1] (με 
κοινοποίηση στην υφυπουργό Αραμπατζή, 
τον γενικό γραμματέα Στρατάκο, τον πρό-
εδρο και τον προϊστάμενο του Κτηνιατρι-
κού Τμήματος του ΕΟΦ και τη Διεύθυνση 
Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας), για να φανεί η σοβαρότητα 
του θέματος: «Αίτημα ανάληψης αρμοδι-
οτήτων από το ΥπΑΑΤ και εναρμόνισής 
του με τους κανονισμούς του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων 
(ΟΙΕ) σχετικά με την εισαγωγή “εξωτι-
κού“ ιικού στελέχους και τη διεξαγωγή 
in vivo πειραματισμών σε ζώα».

Με απλά λόγια, ένα πανεπιστημιακό 
ίδρυμα ζητάει από το αρμόδιο υπουρ-
γείο να αναλάβει τις ευθύνες του και να 
ασκήσει τον ελεγκτικό του ρόλο, όπως 
ακριβώς απαιτούν οι κανονισμοί του 
Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία 
των Ζώων, γιατί έχει εισαχθεί ένας επι-
κίνδυνος ιός ζωονόσου, ο οποίος πλέον 

δεν εξετάζεται στο εργαστήριο (in vitro), 
αλλά θα δοκιμαστεί σε παραγωγικά ζώα 
(in vivo). Από τη διατύπωση του αιτήματος 
του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ συ-
νάγεται ευθέως ότι η αρμόδια υπηρεσία 
του ΥΠΑΑΤ δεν κάνει τη δουλειά της 
όπως πρέπει, όπως απαιτεί ο νόμος. Το 
γιατί δεν την κάνει οφείλουν να μας το 
πουν ο γενικός διευθυντής Κτηνιατρικής, 
Θ. Αλεξανδρόπουλος, και οι υφιστάμενοί 
του, τους οποίους διευθύνει με «σιδηρά 
πυγμή».

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη 
σειρά, αποφεύγοντας τις πολλές αναφο-
ρές σε επιστημονικούς όρους, προκειμέ-
νου να μπορούν να μας παρακολουθή-
σουν και οι μη ειδικοί (για τους ειδικούς, 
έχουμε δημοσιεύσει ολόκληρη την τεκ-
μηρίωση στην ιστοσελίδα μας: http://
www.eksegersi.gr/Επικαιρότητα/36172.
Εφεραν-επικίνδυνο-ιό-ζωονόσου-των-
χοίρων-και).

Ξέφραγο αμπέλι
Στις 26 Νοέμβρη του 2019 υποβλήθηκε 

στο Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ ερευνη-
τικό πρωτόκολλο για την έγκριση εκπόνη-
σης διδακτορικής διατριβής με επιβλέπο-
ντα τον καθηγητή Σπυρίδωνα Κρήτα. Στο 
πρωτόκολλο προβλέπεται ότι στο Κτίριο 
Εργαστηρίων του Τμήματος Κτηνιατρι-
κής του ΑΠΘ θα γίνουν πειράματα σε 
χοίρους, οι οποίοι θα μολύνονται με ένα 
«εξωτικό» κινέζικης προέλευσης στέλεχος 
της νόσου Aujeszky (ΗeN1). Πρόκειται για 
μια πολύ επικίνδυνη ζωονόσο, η οποία εδώ 
και μερικά χρόνια προκαλεί τεράστιες κα-
ταστροφές στο ζωικό κεφάλαιο στην Κίνα.

Τα στελέχη της νόσου που εμφανίστη-
καν στην Κίνα αποτελούν ιδιαίτερο εξελι-
κτικό κλάδο και διαφέρουν ριζικά από τα 
κλασικά στελέχη του ιού, που προκαλούν 
τη ζωονόσο στην Ελλάδα και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά τα στελέχη 
προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στο 
ζωικό κεφάλαιο στην Κίνα, επειδή δεν τα 
«πιάνουν» τα εμβόλια που κυκλοφορούν.

Τι λόγο έχει ένας καθηγητής ελληνικού 
πανεπιστημιακού εργαστηρίου να φέρει 
στελέχη μιας επικίνδυνης ζωονόσου στην 
Ελλάδα και να θέλει να κάνει πειράματα 
σε ζώα μ’ αυτά τα στελέχη, ρισκάροντας 
να «φύγει» ο ιός και να προκαλέσει κατα-
στροφή ανάλογη μ’ αυτήν που προκλήθη-
κε στην Κίνα; Και μάλιστα, όπως συχνά 
συμβαίνει με τις ζωονόσους, να περάσει ο 
ιός τα ελληνικά σύνορα και να αρχίσει να 
εξαπλώνεται στην Ευρώπη, προκαλώντας 
τεράστιες καταστροφές στη χοιροτροφία 
(και όχι μόνο στη χοιροτροφία, καθώς η 
συγκεκριμένη νόσος μπορεί να πλήξει και 
βοοειδή και άλλα ζώα);

Το ερώτημα δεν είναι δικό μας. Τέθηκε 
με δραματικό τρόπο από το Τμήμα Κτη-
νιατρικής του ΑΠΘ, το οποίο επικαλείται 
πληθώρα επιστημονικών ερευνών για το 
συγκεκριμένο κίνδυνο. Για παράδειγμα, 
στις ΗΠΑ, όταν έκαναν πειράματα σε 
χοίρους για να δουν αν το συγκεκριμένο 
-κινέζικης προέλευσης- στέλεχος της ζωο-
νόσου (ΗeΝ1) μπορεί να περάσει τα σύνο-
ρα, τα έκαναν σε ειδικές εγκαταστάσεις 
πολύ υψηλού επιπέδου βιοασφάλειας στο 
Ινστιτούτο Ερευνας Βιοασφάλειας της πο-
λιτείας του Κάνσας.

Στις 12 Φλεβάρη του 2020, η Επιτροπή 
Ερευνας και Δεοντολογίας του Τμήμα-
τος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, παίρνοντας 
υπόψη όλα τα παραπάνω, εξέφρασε σο-
βαρές επιφυλάξεις γι’ αυτή καθαυτή τη 

διεξαγωγή πειραμάτων με το συγκεκρι-
μένο ιό, καθώς σε περίπτωση διαφυγής 
και διασποράς του στο περιβάλλον θα 
επέρχονταν σοβαρές επιπτώσεις στον 
κλάδο της χοιροτροφίας, ενώ θα εξετίθε-
το διεθνώς η χώρα, φέροντας την ευθύνη 
για την εισαγωγή και τη διασπορά του ιού 
στην Ευρώπη.[2]

Ζήτησε, λοιπόν, να υπάρχει άδεια έγκρι-
σης από το ΥΠΑΑΤ «για την εισαγωγή και 
κατοχή από την ερευνητική ομάδα του 
συγκεκριμένου στελέχους Aujeszky» και 
άδεια πειραματισμού σε ζώα, που θα πε-
ριλαμβάνει εκτίμηση/αξιολόγηση του κιν-
δύνου από τα συγκεκριμένα πειράματα σε 
ζώα και βεβαίωση ότι κρίθηκαν επαρκή τα 
μέτρα περιορισμού του ιού στους χώρους 
που θα γίνουν τα πειράματα. 

Τέλος, η Επιτροπή Ερευνας και Δεο-
ντολογίας εισηγήθηκε στον πρόεδρο του 
Τμήματος Κτηνιατρικής[3] να ενημερώσει 
τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι έχει έρθει 
στην Ελλάδα αυτό το επικίνδυνο κινέζικο 
στέλεχος του ιού, το οποίο δεν έχει βρεθεί 
(«απομονωθεί») ούτε στη χώρα μας ούτε 
στην Ευρώπη.

Τι αποδείχτηκε; Οτι ο συγκεκριμένος 
καθηγητής, εισήγαγε τον επικίνδυνο ιό 
από το εξωτερικό, χωρίς να ενημερώσει 
κανέναν και χωρίς να πάρει άδεια από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και 
τον ΕΟΦ! Δηλαδή, αντιμετώπισε τη χώρα 
σαν ξέφραγο αμπέλι.

Από ένα αποκαλυπτικό έγγραφο του 
ΕΟΦ[4] προκύπτει ότι ο Κρήτας εισήγαγε 
το στέλεχος του ιού στην Ελλάδα από την 
Αγγλία[5], χωρίς να πάρει τις άδειες που 
ήταν υποχρεωμένος να πάρει! Κι όχι μό-
νο δεν είχε πάρει καμιά άδεια, αλλά προ-
σπάθησε να εξαπατήσει και τον ΕΟΦ, 
ότι τάχα είχε πάρει άδεια παλαιότερα. Ο 
ΕΟΦ του απάντησε επισημαίνοντας ότι 
εισήγαγε τα στελέχη του ιού χωρίς να 
πάρει έγκριση από τη Γενική Διεύθυν-
ση Κτηνιατρικής του υπουργείου, όπως 
προβλέπει ο νόμος, και χωρίς να πάρει 
άδεια από τον ΕΟΦ, όπως επίσης προ-
βλέπει ο νόμος!

Κρυφτούλι το υπουργείο
Στις 18 Φλεβάρη του 2020, αφού έχει 

λάβει την εισήγηση της Επιτροπής Ερευ-
νας και Δεοντολογίας, ο πρόεδρος του 
Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ στέλνει 
στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του 
ΥΠΑΑΤ έγγραφο, με το οποίο υποβάλλει 

«αίτημα γνωμοδότησης για την έγκριση 
διεξαγωγής πειραματισμών σε χοίρους 
με κινεζικό «variant» στέλεχος της νό-
σου Aujeszky, στο Τμήμα Κτηνιατρικής 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης».[6]

Αναφέρει όλα τα δεδομένα: Οτι το στέ-
λεχος του ιού, με το οποίο ο Κρήτας θέλει 
να κάνει πειράματα σε χοίρους, διαφέρει 
από αυτά που προκαλούν τη ζωονόσο 
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ότι είναι 
περισσότερο λοιμωγόνο και καταστρο-
φικό, όχι μόνο για τους χοίρους αλλά και 
για άλλα ζώα, ότι δεν καλύπτεται από τα 
εμβόλια που κυκλοφορούν, ότι για πειρά-
ματα με τέτοιους ιούς απαιτούνται ειδικές 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν υπό εθνι-
κή/κρατική εποπτεία.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του Τμή-
ματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ ζητά από 
τις αρμόδιες διευθύνσεις της Γενικής 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής να του στεί-
λουν έγγραφη γνωμοδότηση για το αν 
δόθηκε άδεια εισαγωγής στελέχους του 
κινέζικου ιού και αν δόθηκε έγκριση για 
να γίνουν πειράματα με χοίρους στο 
Κτίριο των Εργαστηρίων του Τμήματος 
Κτηνιατρικής, αν καθορίστηκαν τα μέτρα 
«περιορισμού» που απαιτούνται και ποια 
είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
θα κάνουν οι υπηρεσίες του υπουργείου 
σε ό,τι αφορά την ορθή εφαρμογή των 
μέτρων «περιορισμού» στους συγκεκρι-
μένους χώρους, προκειμένου η γενική 
συνέλευση του Τμήματος να προχωρήσει 
στη διαδικασία έγκρισης του πρωτοκόλ-
λου που υπέβαλε ο Κρήτας.

Αυτός (ο πρόεδρος του Τμήματος Κτη-
νιατρικής) τα έγραψε αναλυτικά, αυτοί (ο 
γενικός διευθυντής Κτηνιατρικής και οι 
υπηρεσιακοί του παράγοντες) τον «έγρα-
ψαν» κανονικότατα! Λες και τους ζητούσε 
να του κάνουν κάποιο ρουσφέτι, λες και 
δεν έθετε υπόψη τους ένα σοβαρότατο 
ζήτημα δημόσιας υγείας, που έπρεπε να 
σημάνει συναγερμό.

Βλέπει ο πρόεδρος του Τμήματος Κτη-
νιατρικής ότι τον «γράφουν» και αρχίζει 
τις οχλήσεις. Η διευθύντρια Υγείας των 
Ζώων, Χρυσούλα Δηλέ, προφασίζεται 
ότι δε βρήκε το mail με το έγγραφο του 
προέδρου του Τμήματος Κτηνιατρικής! 
Αυτός της το ξαναστέλνει στις 26 Μάρτη. 
Σαράντα μέρες πήγαν ήδη στράφι. Στις 
27 Μάρτη, η Δηλέ επιβεβαιώνει ότι πήρε 
το έγγραφο και διαβεβαιώνει τον πρόε-

δρο ότι «θα το μελετήσουμε και θα σας 
ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό». 
Τον «ξαναγράφουν κανονικότατα», παρά 
τον επείγοντα χαρακτήρα του αιτήματος.

Ο πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρι-
κής του ΑΠΘ αντιλαμβάνεται ότι ο Αλε-
ξανδρόπουλος και οι επιτελείς του στη 
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής τον «γρά-
φουν» και αναγκαστικά συγκαλεί στις 2 
Ιούνη τη γενική συνέλευση του Τμήματος, 
η οποία απορρίπτει το ερευνητικό πρωτό-
κολλο του διδακτορικού. Απορρίπτει το 
αίτημα για «τη διενέργεια οποιασδήπο-
τε σχετικής έρευνας που αφορά τη χρη-
σιμοποίηση εξωτικών “Chinise variant-
genotype II“ στελεχών σε χοίρους».

Ο Κρήτας δηλώνει ότι θα συνεχίσει να 
πειραματίζεται με τον ιό που εισήγαγε χω-
ρίς άδεια. Με ποιανού (ή ποιανών) πλάτες 
εναντιώνεται στη γενική συνέλευση του 
Τμήματος στο οποίο ανήκει; Στην απά-
ντηση σ’ αυτό το ερώτημα, ας πάρουμε 
υπόψη μια… σατανική σύμπτωση.

Στις 3 του Ιούνη, μια μέρα μετά την 
απόφαση της γενικής συνέλευσης του 
Τμήματος Κτηνιατρικής, που έφραξε το 
δρόμο στα επικίνδυνα πειράματα του 
Κρήτα, έφτασε στον πρόεδρο του Τμήμα-
τος απάντηση από τη διευθύντρια Υγείας 
των Ζώων, Δηλέ! Είχαν περάσει 3,5 μή-
νες από τότε που το Τμήμα Κτηνιατρικής 
του ΑΠΘ είχε υποβάλει συγκεκριμένα 
αιτήματα και η απάντηση έφτασε την 
επομένη της γενικής συνέλευσης του 
Τμήματος, η οποία έβαλε φρένο στον 
Κρήτα. Επειδή εμείς δεν πιστεύουμε στις 
σατανικές συμπτώσεις, είμαστε σίγουροι 
ότι Κρήτας και Αλεξανδρόπουλος βρί-
σκονταν σε ανοιχτή γραμμή όλο αυτό το 
διάστημα.

Η εκτίμησή μας αυτή ενισχύεται και 
από το περιεχόμενο της απάντησης Δη-
λέ, εκτενή αποσπάσματα της οποίας πε-
ριέλαβε ο πρόεδρος του Τμήματος Κτη-
νιατρικής, Δ. Φλετούρης, στην επιστολή 
που έστειλε στον Βορίδη. Το πρώτο που 
γράφει η Δηλέ είναι ότι η Διεύθυνση 
Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ δεν έχει 
αρμοδιότητα να αξιολογήσει το σύστη-
μα διαχείρισης των βιολογικών κινδύνων 
στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ! Προσέξτε 
το λίγο: έρχεται η γενική συνέλευση ενός 
πανεπιστημιακού Τμήματος και σου λέει: 
έλα να ελέγξεις, γιατί στα εργαστήριά 
μας βρίσκεται (παρανόμως) ένας επικίν-
δυνος ιός ζωονόσου, που έτσι και ξεφύγει 
θα υπάρξει τεράστια καταστροφή, ενώ η 
χώρα θα βρεθεί και κατηγορούμενη για ει-
σαγωγή αυτού του ιού στην Ευρώπη (άνευ 
λόγου και αιτίας). Και συ, η αρμόδια κε-
ντρική υπηρεσία του υπουργείου, αντί να 
τρέξεις να προλάβεις, φοράς τη χλαμύδα 
του Πόντιου Πιλάτου και λες: «δεν είμαι 
αρμόδια να ελέγξω»! Και ποιος είναι αρ-
μόδιος, ο Φούφουτος;

Στη συνέχεια, βγάζεις τη χλαμύδα του 
Πόντιου Πιλάτου και φοράς πηλίκιο τρο-
χονόμου, υποδεικνύοντας στο πανεπιστη-
μιακό Τμήμα να κοιτάξει τις Οδηγίες του 
Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία 
των Ζώων (λες και δεν τις είχαν κοιτάξει 
και δεν τις ήξεραν οι πανεπιστημιακοί) και 
να απευθυνθεί στα στελέχη της Ελληνικής 
Εταιρίας Βιοασφάλειας (που είναι για άλ-
λα πράγματα)!

Ο πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρι-
κής του ΑΠΘ δίνει αναλυτικότατες και 
τεκμηριωμένες απαντήσεις στους ισχυρι-
σμούς της Δηλέ, σημειώνοντας ότι αυτή η 
απάντηση προκαλεί «ιδιαίτερα ερωτημα-

τικά» (ξέρουμε καλά τι σημαίνει αυτό στη 
διπλωματική γλώσσα μεταξύ υπηρεσιών). 
Δεν παραλείπει να σημειώσει το γεγονός 
ότι η Δηλέ δεν απάντησε εγγράφως, όπως 
της ζήτησε το Τμήμα Κτηνιατρικής, για την 
άδεια/έγκριση εισαγωγής του κινέζικου 
στελέχους του ιού. Εκανε το παπί, κατά 
το κοινώς λεγόμενο. Εμείς δε θα το πούμε 
διπλωματικά, αλλά κυριολεκτώντας: όταν 
έχεις λερωμένη τη φωλιά σου, κάνεις πως 
δεν «άκουσες» το αίτημα να τοποθετηθείς 
εγγράφως για ζήτημα της αρμοδιότητάς 
σου.

Ενόψει όλων των παραπάνω, τα οποία 
μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στα 
έγγραφα που επισυνάπτουμε, ρωτάμε: τι 
παιχνίδι παίζουν ο Αλεξανδρόπουλος και 
η Δηλέ; Ας πούμε ότι στην αρχή δεν ήξε-
ραν ότι ο Κρήτας έχει κουβαλήσει στην 
Ελλάδα έναν τόσο επικίνδυνο ιό και ότι 
θέλει να κάνει πειράματα σε χοίρους. Από 
τον περασμένο Φλεβάρη το έμαθαν. Αντί 
να παρέμβουν αμέσως, ως είχαν υποχρέ-
ωση, και να ασκήσουν τις αρμοδιότητές 
τους, αυτοί κάνουν πλάτες στον Κρήτα!

Να μπει τέρμα στο 
καρκίνωμα

Οπως είπαμε, ο πρόεδρος του Τμήμα-
τος Κτηνιατρικής έφερε πλέον το ζήτημα 
σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας, με την εκτε-
νέστατη επιστολή που έστειλε στις 22 Ιού-
νη στον Βορίδη. Tρία είναι τα αιτήματα 
που υποβάλλει:

- Επειδή ο Κρήτας δήλωσε ότι τους έχει 
«γραμμένους» και θα συνεχίσει τα πειρά-
ματά του, να επιληφθεί το υπουργείο και 
να καταστρέψει την ποσότητα του επικίν-
δυνου ιού και μολυσμένων ιστών «από τον 
πειραματισμό που έχει πραγματοποιηθεί 
χωρίς εγκρίσεις και αδειοδότηση», προ-
κειμένου «να αποτραπεί η διασπορά του 
ιού στο περιβάλλον και ο διεθνής διασυρ-
μός της χώρας μας».

- Να προσαρμοστεί η χώρα στις δι-
εθνείς κατευθυντήριες γραμμές του 
Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία 
των Ζώων σε ό,τι αφορά την εισαγωγή 
επικίνδυνων παθογόνων στελεχών και τη 
διενέργεια αυστηρού ελέγχου από Κρατι-
κή Εποπτεύουσα Αρχή.

- Να υπάρχει θεσμικός έλεγχος από το 
υπουργείο σε πειράματα που αφορούν 
«εξωτικά» παθογόνα.

Ο Βορίδης είναι υποχρεωμένος να 
δώσει άμεσα τέλος στην επικίνδυνη κα-
τάσταση που έχει δημιουργηθεί. Το από-
στημα έσπασε και ο κίνδυνος μόλυνσης 
είναι τεράστιος. Και είναι επίσης καιρός 
να εξαλειφθεί το «κακόηθες μελάνωμα» 
που έχει απλωθεί στη Γενική Διεύθυνση 
Κτηνιατρικής του ΑΠΘ.

Παραπομπές - Εγγραφα
1. Επιστολή Τμήματος Κτηνιατρικής του 

ΑΠΘ προς τον Βορίδη
2. Εγγραφο της Επιτροπής Ερευνας και 

Δεοντολογίας Τμήματος Κτηνιατρικής 
ΑΠΘ

3. Εισήγηση της Επιτροπής Ερευνας και 
Δεοντολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής 
ΑΠΘ

4. Εγγραφο του ΕΟΦ προς τον Σ. Κρήτα
5. Εισαγωγή του ιού από τον Κρήτα
6. Αίτημα γνωμοδότησης προς το 

ΥΠΑΑΤ του Τμήματος Κτηνιατρικής του 
ΑΠΘ

Στις 30 Ιούνη, ο Βορίδης ανέβασε στη 
Διαβούλευση νομοσχέδιο με το βα-

ρύγδουπο τίτλο «Απλούστευση πλαισίου 
άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων 
αρμοδιότητας Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες δια-
τάξεις». Στις 2 Ιούλη, το Γραφείο Τύπου 
του ΥΠΑΑΤ έβγαλε Δελτίο Τύπου στο 
οποίο ανάμεσα στ’ άλλα ευτράπελα για 
το νομοσχέδιο ανέφερε: «Σημαντικές 
βελτιώσεις φέρνει το σχέδιο νόμου που 
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο ΥπΑΑΤ, 
Μάκης Βορίδης. Ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορί-
δης στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθει-
ας που καταβάλλει για τον εκσυγχρονισμό 
της νομοθεσίας η οποία αφορά αρμοδιό-
τητες του Υπουργείου, έθεσε σε δημόσια 
διαβούλευση το σχέδιο νόμου…».

Στην πραγματικότητα, με αυτό το 
νομοσχέδιο εισάγονται στο νόμο 
4442/2016 («Νέο θεσμικό πλαίσιο για 
την άσκηση οικονομικής δραστηριότη-
τας και άλλες διατάξεις») διατάξεις άλ-
λων νόμων, σχεδόν αυτούσιες: Του νόμου 
4282/2014 για την ίδρυση και λειτουργία 
μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Του νόμου 
604/1977 για την ίδρυση και λειτουργία 
κτηνιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων 
ζώων. Του νόμου 4056/2012 για τις κτη-
νοτροφικές εγκαταστάσεις. 

Οπως θα δούμε, «βγάζει μάτια» το γε-
γονός ότι ο Βορίδης αναστέλλει για τρίτη 
φορά την εφαρμογή των διατάξεων για 
τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν χωρίς να έχουν άδεια ίδρυ-
σης και λειτουργίας, ξεπερνώντας κάθε 
όριο μη εφαρμογής της νομιμότητας. Τα 
λεγόμενά του περί απλούστευσης των 
διαδικασιών δεν έχουν καμία βάση. Και 
το κυριότερο, στις περιπτώσεις ίδρυσης 
και λειτουργίας κτηνιατρείων, κλινικών, 
ενδιαιτημάτων ζώων συντροφιάς και 
εκτροφής και εμπορίας ζώων συντροφι-
άς μειώνει μερικά από τα πρόστιμα.

Εισάγει ακόμη ρυθμίσεις για άλλα 
θέματα αρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ. Με 
μία απ’ αυτές (παράγραφος 5 του άρ-
θρου 6 του νομοσχεδίου) αποφασίζει 
την επιστροφή 1.500.000 ευρώ από 413 
εργαζόμενους του πρώην ΕΘΙΑΓΕ. Θα 
αναφερθούμε παρακάτω στην απόφασή 
του να ζητήσει την επιστροφή αυτού του 
ποσού, που κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 
3.632 ευρώ κατ' άτομο, και για τις άλλες 
διατάξεις. Θυμίζουμε προκαταβολικά, 
ότι από τον πρώτο καιρό που ανέλαβε τη 
διαχείριση του ΥΠΑΑΤ, ο Βορίδης διακή-
ρυξε ότι θα καταπολεμήσει την ελληνο-
ποίηση γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων.

Αρθρο 4 
Το άρθρο ξεκινάει με το βαρύγδουπο 

τίτλο «απλούστευση ίδρυσης και λειτουρ-
γίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». 
Στην πραγματικότητα, όμως, αντιγρά-
φει τις διατάξεις του νόμου 4056/2012 
και αφού καλύψει μ’ αυτές 11 σελίδες, 
«θυμάται» μια διάταξη που οι υπουργοί 
ΥΠΑΑΤ επαναλαμβάνουν από το Μάρτη 
του 2012. Παραθέτουμε αυτή τη διάταξη 
από το νομοσχεδίου του Βορίδη:

«Αρθρο 14 
Μεταβατικές διατάξεις 
1. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι 

οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουρ-
γίας ή άδεια εγκατάστασης κατά την έναρ-
ξη ισχύος της παρούσας διάταξης, υπο-
χρεούνται μέχρι τις 31.12.2022 να λάβουν 
έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας 
ή να λάβουν έγκριση ίδρυσης και να προ-

βούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β 
και 6Γ. 

Μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμί-
ας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών 
πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, 
κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί…».

Με την διάταξη αυτή ο Βορίδης δίνει 
για μια ακόμη φορά στους κτηνοτρό-
φους -μικρούς και μεγάλους- τη δυνατό-
τητα να λειτουργήσουν από τώρα και για 
άλλα δυόμισι χρόνια τις παράνομες κτη-
νοτροφικές εγκαταστάσεις. Αυτή η πα-
ράταση δεν δίνεται για πρώτη, αλλά για 
πολλοστή φορά. Ειδικά ο Βορίδης δεν 
το κάνει για πρώτη φορά. Ως υπουργός 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων των 
Σαμαροβενιζέλων, συνυπέγραψε στο νό-
μο 4056/12-3-2012 την παράταση της λει-
τουργίας των παράνομων κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων μέχρι τις 12 Μάρτη του 
2015. Παραθέτουμε τη σχετική διάταξη 
του νόμου 4056:

«Αρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

όλων των κατηγοριών της παραγράφου 1 
του άρθρου 2, οι οποίες κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου λειτουργούν 
χωρίς άδεια εγκατάστασης, υποχρεούνται 
εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου να λάβουν άδεια 
εγκατάστασης με την υποβολή σχετικής 
αίτησης συνοδευόμενης από όλα τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος 
δικαιολογητικά. Η διάταξη καταλαμβάνει 
και όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 
λειτουργούσαν χωρίς άδεια εγκατάστα-
σης και ήδη έχει διακοπεί η λειτουργία 
τους για το λόγο αυτόν.

Κατά τη διάρκεια των παραπάνω προ-
θεσμιών αναστέλλεται η ισχύς των διοικη-
τικών πράξεων αποβολής, επιβολής προ-
στίμων, κατεδάφισης, που τυχόν έχουν 
εκδοθεί…».

Ακολούθησαν οι Αποστόλου και Τσιρώ-
νης του ΣΥΡΙΖΑ με δύο νέες παρατάσεις. 
Μία με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 
του νόμου 4351/4-12-2015 (παράταση μέ-
χρι τις 12 Σεπτέμβρη του 2016) και μία με 
την παράγραφο 1 του τέταρτου άρθρου 
του νόμου 4426/2016 (παράταση μέχρι 
τις 31 Δεκέμβρη του 2018).  Τη σκυτάλη 
πήρε ο Αραχωβίτης, ΣΥΡΙΖΑ κι αυτός, 
που με την παράγραφο 1 του άρθρου 
15 του νόμου 4587/2018 έδωσε μια νέα 
παράταση (μέχρι τις 30 Ιούνη του 2019). 
Για ν’ ακολουθήσει στη σκυταλοδρομία 
ο Βορίδης που εισήγαγε δύο φορές δι-
άταξη με την οποία παρατάθηκε το δι-
καίωμα να λειτουργούν κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις χωρίς να έχουν πάρει 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 
4691/9-6-2020 παρέτεινε τη λειτουργία 
των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων μέ-
χρι τις 31 Δεκέμβρη του 2020 (από την 
1 Ιούλη του 2019 μέχρι και τις 8 Ιούνη 
του 2020 οι παράνομες κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις λειτουργούσαν χωρίς να 
έχει γίνει νομοθετική ρύθμιση!) και με το 
νέο νομοσχέδιο, όπως προαναφέραμε, 
παρατείνει τη λειτουργία μέχρι το τέλος 
Δεκέμβρη του 2022.

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι οι κυβερ-
νήσεις των Σαμαροβενιζέλων, των Τσι-
προκαμμένων και τώρα του Μητσοτάκη 
παρατείνουν επί δέκα χρόνια και εννιά 
μήνες τη λειτουργία κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων που δεν έχουν άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας. Με την πρακτι-
κή αυτή στέλνουν στους κτηνοτρόφους 

το μήνυμα ότι δε χρειάζεται να υποβά-
λουν όλο τον απαιτούμενο φάκελο για να 
λάβουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 
Από την άλλη, εκδίδουν νόμους που δή-
θεν απλουστεύουν την άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστά-
σεων, για να έχουν να λένε στον ελληνικό 
λαό ότι εκδίδουν νόμους που απλουστεύ-
ουν τις αδειοδοτικές διαδικασίες και κα-
ταπολεμούν τη γραφεικοκρατία.

Πολλοί κτηνοτρόφοι, που αρχικά εί-
χαν φτιάξει μέσα σε δάση και δασικές 
εκτάσεις παράνομες κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις και αναγκάστηκαν στη 
συνέχεια, λόγω της ασκούμενης αντια-
γροτικής πολιτικής από ΕΕ και ελληνικές 
κυβερνήσεις, να εγκαταλείψουν την 
κτηνοτροφία, δε γκρέμισαν τις κτηνο-
τροφικές εγκαταστάσεις, αλλά τις χρη-
σιμοποιούν ως ορμητήριο για να κάνουν 
παράνομη υλοτομία, εκμεταλλευόμενοι 
τη συνεχή έμμεση νομιμοποίηση αυτών 
των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Οι 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε με-
γάλη έκταση έχουν γίνει η μάστιγα των 
δασών και παρά τις συνεχείς αναφορές 
στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες για 
περιπτώσεις κτηνοτρόφων που έχουν 
μετατρέψει τα δάση σε χωράφια παρα-
γωγής καυσόξυλων, δεν μπορέσαμε να 
τους υποχρεώσουμε να κατεδαφίσουν 
αυτές τις παράνομες κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις.

Αρθρο 13 
Και αυτό το άρθρο φέρει ψευδή και 

παραπειστικό τίτλο: «Υποχρεωτική επι-
σήμανση προέλευσης του γάλακτος…». 
Εχουμε αποδείξει πολλές φορές, σχολιά-
ζοντας το άρθρο 5 του νόμου 4492 για τα 
νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, 
ότι από την κοινοτική νομοθεσία δεν επι-
τρέπεται να αναγράφεται χωριστά στη 
συσκευασία του γάλακτος και των γαλα-
κτοκομικών προϊόντων η χώρα αρμέγμα-
τος του νωπού γάλακτος, γιατί αυτή είναι 
η θέληση του γαλλογερμανικού άξονα, 
οι χώρες του οποίου είναι μεγάλοι πα-
ραγωγοί γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων.

Οταν ο νόμος 4492/2017 συζητούνταν 
στη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου 
της Βουλής, ο Αποστόλου, ακούγοντας 
αίτημα εκπροσώπου των κτηνοτρόφων, 
να αναγράφεται η χώρα αρμέγματος 
του γάλακτος, τον ειρωνεύτηκε και ο 
εκπρόσωπος του ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελ-
ληνικής Κτηνοτροφίας) Πεβερέτος, που 
εκτρέφει πρόβατα της γαλλικής φυλής 
Λακόν, συμπλήρωσε παίρνοντας το λόγο, 
ότι η αναγραφή της χώρας αρμέγματος 
του γάλακτος απαγορεύεται. Αυτό όμως 
είναι το μόνο πραγματικό στοιχείο με το 
οποίο αποδεικνύεται σε ποια χώρα πα-
ράχθηκε το νωπό γάλα.

Αποκαλύψαμε τότε την απάτη όσον 
αφορά τον ισχυρισμό του Αποστόλου 
και στη συνέχεια του Αραχωβίτη, ότι δή-
θεν με το άρθρο 5 του νόμου 4492 υπο-
χρεώνονται οι γαλακτοβιομήχανοι και 
οι καπιταλιστές που παράγουν τυριά να 
αναγράφουν στις συσκευασίες του γάλα-
κτος, των τυριών και όλων των γαλακτο-
κομικών προϊόντων τη χώρα αρμέγμα-
τος. Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο από τα 
πολλά άρθρα που δημοσιεύσαμε: http://
www.eksegersi.gr/Επικαιρότητα/33615.
Φανφαρονισμοί-Βορίδη-για-τις-πα-
ράνομες και http://www.eksegersi.gr/
Επικαιρότητα/32656.Ενώ-η-αναγραφή-
της-χώρας-αρμέγματος-του-γάλακτος.

Το μόνο που έκανε ο Βορίδης με το 

άρθρο 13 ήταν, στις παραγράφους 2, 3, 
4, του άρθρου 5 του νόμου 4492, να προ-
σθέσει στη λέξη «προέλευση» τη λέξη 
«γάλακτος». Ο Βορίδης νομίζει ότι απευ-
θύνεται σε Χαχόλους που θα χάψουν τον 
ισχυρισμό του ότι με κινήσεις που αφή-
νουν στο απυρόβλητο το αντιαγροτικό 
τερατούργημα των Τσιπροκαμμένων θα 
καταπολεμήσει τις παράνομες μαζικές 
ελληνοποιήσεις γάλακτος και γαλακτο-
κομικών προϊόντων.

Αρθρο 10 
Με το άρθρο αυτό ο Βορίδης και οι 

συντάκτες του νομοσχεδίου ασχολού-
νται με το πλαφόν που προβλέπεται 
στο φορομπηχτικό νόμο 3877/2010, 
όσον αφορά το ύψος των αποζημιώσε-
ων που δικαιούνται οι αγρότες για τις 
ζημιές που παθαίνουν στην παραγωγή 
τους. Πρόκειται για παρονυχίδα μπρο-
στά στις αντιαγροτικές διατάξεις του 
νόμου 3877. Επιγραμματικά: ο ΕΛΓΑ δεν 
παίρνει ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό 
προϋπολογισμό (δε χρηματοδοτήθηκε 
ποτέ, με το επιχείρημα ότι δήθεν νοθεύ-
εται ο ανταγωνισμός) και δεν αποζημι-
ώνει για όλες τις ζημιές που υφίστανται 
οι αγρότες στην παραγωγή τους. Είναι 
ένας φορομπηχτικός μηχανισμός σε 
βάρος των αγροτών, μέσω του οποίου 
θέλουν να επιταχύνουν το ξεκλήρισμα 
της φτωχής αγροτιάς  (περισσότερο στο 
http://www.eksegersi.gr/issue/1039/
Αγροτικά/34880.Δε-θα-τσιμπήσουν-το-
«τυράκι»-οι-αγρότες).

Και μια επί τροχάδην αναφορά σε 
άλλες διατάξεις, στις οποίες θα επανέλ-
θουμε:

Με το άρθρο 8 επιτρέπεται η ίδρυση 
και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς και σε δασικές εκτά-
σεις. Ο πραγματικός λόγος είναι, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που έχουμε, ότι 
εναντίον δήμου της Αθήνας υποβλήθη-
κε μήνυση γιατί κατασκεύασε παράνομο 
καταφύγιο σε δασική έκταση και ότι πολ-
λοί κατ’ επάγγελμα ζωόφιλοι έχουν κατα-
σκευάσει παράνομα καταφύγια μέσα σε 
δάση και δασικές εκτάσεις.

Με το άρθρο 12 για την εισφορά του 
γάλακτος διαιωνίζεται το καθεστώς, οι 
γαλακτοβιομήχανοι να παίρνουν οι ίδιοι 
τα δείγματα από το γάλα που παραδί-
νουν οι κτηνοτρόφοι και όχι ο ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, όπως πρέπει, με το πρόσχημα 
ότι δεν έχει το αναγκαίο προσωπικό. Οι 
γαλακτοβιομήχανοι αυτό το εκμεταλλεύ-
ονται και οι επιπτώσεις στους κτηνοτρό-
φους είναι μεγάλη.

Με το άρθρο 7 δίνουν τη δυνατότη-
τα σε καπιταλιστές που κατασκεύασαν 
κτίρια και εγκαταστάσεις σε γη υψηλής 
παραγωγικότητας δίπλα από το εθνικό 
και επαρχιακό δίκτυο (αφού προηγήθηκε 
τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της 
ΝΔ στις αρχές της δεκαετίας του 2000), 
που τώρα είναι κουφάρια, να τα αξιοποιή-
σουν με το πρόσχημα ότι θα χρησιμοποι-
ηθούν από επιχειρήσεις που μεταποιούν 
αγροτικά προϊόντα. Πρόκειται κατά τη 
γνώμη μας για φωτογραφικές διατάξεις.

Τέλος: το πρώτο διάστημα που ανέλα-
βε το ΥΠΑΑΤ ο Βορίδης είχε υποσχεθεί 
στους 413 υπαλλήλους του πρώην ΕΘΙΑ-
ΓΕ, ότι θα βρει φόρμουλα για να μην επι-
στρέψουν το 1,5 εκατ. ευρώ. Τώρα, ξέχα-
σε την υπόσχεση και με την παράγραφο 5 
του άρθρου 6 ζητάει να του επιστρέψουν 
οι 413 εργαζόμενοι 1,5 εκατ. ευρώ.

Γεράσιμος Λιόντος

«Σουμάρισαν» παλιές αντιαγροτικές διατάξεις και τις παρουσιάζουν σαν… 
εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας
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Ξενόγλωσσο πρόγραμμα στην 
Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ

Σαν έτοιμο από καιρό, μόλις ψηφίσθηκε το πολυνομοσχέ-
διο Κεραμέως, που αφορά και στη δημιουργία ξενόγλωσσων 
προγραμμάτων σπουδών με δίδακτρα από τα Πανεπιστήμια, 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πρωτοπόρο 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ανακοίνωσε την ίδρυ-
ση και λειτουργία ξενόγλωσσου προγράμματος. Και μάλιστα 
σε μια εμβληματική Σχολή, την Ιατρική. Οπου, κατά κανόνα, 
σπουδάζουν παιδιά εύπορων οικογενειών.

Εκεί, λοιπόν, που η διοίκηση του Πανεπιστήμιου, ξέρει ότι 
υπάρχει «παραδάκι», έσπευσε να δημιουργήσει και το ανάλο-
γο πρόγραμμα, προσδοκώντας στην προσέλευση φοιτητών-
πελατών (αλλοδαπών προς το παρόν).

Σύμφωνα με τον Αστέριο Καραγιάννη, πρόεδρο της Ια-
τρικής, πρόκειται για «ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών για 
όλα τα έτη, όπως ακριβώς είναι και το σημερινό, το οποίο δι-
δάσκεται στην ελληνική γλώσσα, με τη διαφορά ότι αυτό θα 
διδάσκεται στην αγγλική».

Στην απόφαση αυτή του ΑΠΘ αντιδρούν (μάλιστα προέ-
βησαν και σε κινητοποιήσεις την περασμένη εβδομάδα) οι 
Φοιτητικοί Σύλλογοι Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Ψυχολογίας, 
Νομικής, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Γεωλογικού, ΤΕΦΑΑ 
και ΣΟΦΕΘ.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι Σύλλογοι, μεταξύ άλλων, ανα-
φέρουν τα εξής:

«Καταγγέλλουμε την απόφαση της διοίκησης της Ιατρικής 
Σχολής να προχωρήσει στη δημιουργία ξενόγλωσσου προπτυ-
χιακού προγράμματος σπουδών με δίδακτρα. Η μεθόδευση 
αυτή δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία. Ερχεται σε συνέχεια 
των αντιεκπαιδευτικών νομοσχεδίων που έχουν προωθήσει 
διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις. Αποτελεί πρόκληση τη στιγμή 
που η κυβέρνηση νομοθετεί το σχολείο εξεταστικό κέντρο στο 
όνομα της «αριστείας» και της «αναβάθμισης» να ανακοινώ-
νεται ότι το μόνο που χρειάζεται κάποιος για να σπουδάσει 
Ιατρική είναι 102.000 ευρώ...

Με το νέο νόμο η κυβέρνηση δίνει οριστικά το «πράσινο 
φως» στα ιδρύματα για την ίδρυση και λειτουργία Προπτυχι-
ακών Προγραμμάτων Σπουδών με δίδακτρα. Παροτρύνει τις 
σχολές μας να λειτουργούν με τη λογική της «ανταποδοτικό-
τητας», να μετακυλίουν το κόστος σπουδών στους φοιτητές. 
Με το περίφημο «αυτοδιοίκητο» και «αυτόνομο» Πανεπιστήμιό 
τους, στο όνομα του οποίου παλιές και νέες κυβερνήσεις μείω-
σαν δραματικά την κρατική χρηματοδότηση, ετοιμάζονται εκ 
νέου να συρρικνώσουν τις δημόσιες δαπάνες για την Παιδεία. 

Οι εξελίξεις πρέπει να σημάνουν συναγερμό!
• Είναι εξελίξεις που ανοίγουν το δρόμο για τη γενίκευση 

των διδάκτρων στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών 
σε όλα τα Τμήματα. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις της 
υπουργού για ξένους φοιτητές που «θα αφήνουν λεφτά και ως 
φοιτητές και ως τουρίστες»(!). Οι φοιτητές είναι ώρα να βγά-
λουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Γνωρίζουμε πολύ καλά τη 
δραματική κατάσταση που επικρατεί στη σχολή μας, τις τραγι-
κές ελλείψεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού (μείωση 
που αγγίζει το 75% τα τελευταία χρόνια), που δεν αναμένεται 
να αυξηθούν, την ανεπάρκεια σε υλικοτεχνική υποδομή, την 
πενιχρή χρηματοδότηση που έχει συρρικνωθεί κατά 90%. Η 
κατάσταση σήμερα στη Σχολή, την επόμενη μέρα της πανδη-
μίας, βρίσκεται στο απροχώρητο. Μειωμένες ώρες κλινικών 
μαθημάτων στο 1/3, ελάχιστες αμφιθεατρικές παραδόσεις, 
εργαστηριακά μαθήματα στην ευχέρεια κάθε εργαστηρίου 
και τα πολλά προβλήματα που προκύπτουν γύρω από την 
ηλεκτρονική εξεταστική. Είναι διάχυτη πλέον η ανασφάλεια 
για τον νέο χαρακτήρα των σπουδών μας. Μπορούμε εύκολα 
να αντιληφθούμε πως οι σπουδές μας αντιμετωπίζονται σαν 
περιττό κόστος και πως αυτή η κατάσταση θα οξυνθεί με την 
εισαγωγή φοιτητών-πελατών που θα φέρνουν έσοδα στη σχο-
λή. Τώρα γίνεται ακόμα πιο φανερό ότι οι διάφορες μπίζνες 
που στήνουν στα Ιδρύματά μας γίνονται σε βάρος μας!

• Η στόχευσή τους είναι πολύ συγκεκριμένη, θέλουν να δημι-
ουργήσουν δύο κατηγορίες φοιτητών, να υψώσουν περισσότε-
ρα εμπόδια στην εκπαίδευση παιδιών τη λαϊκής οικογένειας.

• Είναι εξελίξεις που ανοίγουν από μόνες τους τη συζή-
τηση για αναθεώρηση του άρθρου 16 και ίδρυση ιδιωτικών 
πανεπιστημίων. Δίνουν πάτημα σε μεγάλους μονοπωλιακούς 
ομίλους, όπως το Ιατρικό Αθηνών, να ξεδιπλώνουν τα επιχειρη-
ματικά τους σχέδια για ίδρυση ιδιωτικής ιατρικής σχολής στη 
Θεσσαλονίκη. Οι φοιτητές δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε 
από αυτή τη συζήτηση. Η κατάργηση του δήθεν «κρατικού 
μονοπωλίου στην εκπαίδευση», για το οποίο κάνουν λόγο, 
σημαίνει νέα πεδία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, 
σημαίνει εξασφαλισμένα κέρδη για τα ιδιωτικά συμφέροντα 
από υπέρογκα δίδακτρα που θα κληθούμε να πληρώσουμε για 
ακόμα μία φορά εμείς και οι οικογένειές μας...».

Στις 4 του Ιούλη, ημέρα Σάβ-
βατο, η ΟΙΕΛΕ ανήγγειλε 

ότι κλήθηκε από την Κεραμέως 
αιφνιδιαστικά να προσέλθει 
εντός 24 ωρών σε «διάλογο» και 
«χωρίς καμιά γνώση των απόψε-
ων του Υπουργείου Παιδείας» για 
το νομοσχέδιο για την ιδιωτική 
εκπαίδευση, το οποίο «είναι έτοι-
μο, σύμφωνα με την Υπουργό, να 
κατατεθεί την Τρίτη στον Πρωθυ-
πουργό». 

Η Ομοσπονδία κατήγγειλε ότι ο 
«διάλογος» έτσι όπως διεξάγεται 
είναι «προσχηματικός» και ζήτη-
σε από την υπουργό Παιδείας «να 
αποστείλει μέχρι αύριο (σ.σ. Κυ-
ριακή) στην Ομοσπονδία σημεία 
διαβούλευσης, έτσι ώστε να προ-
σέλθουμε την Τρίτη, 7/7 και ώρα 
12 σε διάλογο, αφού προηγηθεί τη 
Δευτέρα επεξεργασία θέσεων και 
προτάσεων σε νέα συνεδρίαση 
του ΔΣ τη Δευτέρα».

Η Κεραμέως αντί για συγκεκρι-
μένα σημεία διαβούλευσης έστει-
λε «τίτλους θεμάτων».

Η συνάντηση-φιάσκο πραγμα-
τοποιήθηκε τελικά μόνο με συμ-
μετοχή των ιδιοκτητών όλων των 
μορφών ιδιωτικής εκπαίδευσης 
(Συντονιστική Επιτροπή Συλλό-
γων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων, 
Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολείων, 
Σύλλογος Ιδιωτικών Μεγάλων 
και Μικρών Παιδικών Σταθμών 
και Νηπιαγωγείων Ελλάδος και 
Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών 
Παιδικών Σταθμών), ενώ οι εκπρό-
σωποι της ΟΙΕΛΕ «αφού τόνισαν 
στην Υπουργό πως σήμερα γρά-
φεται η πιο μελανή σελίδα στην 
ιστορία της εκπαίδευσης, καθώς 
η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
προτίμησε να πορευτεί με το συμ-
φέρον 100 επιχειρηματιών και όχι 
με το δημόσιο και κοινωνικό συμ-
φέρον και με το αγαθό της εκπαί-
δευσης, κατήγγειλαν τον προσχη-
ματικό διάλογο και αποχώρησαν 
χαρακτηρίζοντας την Υπουργό ως 
άνθρωπο τακτοποίησης επιχειρη-
ματικών ρουσφετιών και ως ‘’δεύ-
τερο Αρβανιτόπουλο’’».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της ΟΙΕΛΕ, οι εκπρόσωποί της 
αποχώρησαν «διότι ετίθετο πλέ-
ον ζήτημα αξιοπρέπειας», «μόλις 
η Υπουργός μας γνωστοποίησε 
ότι διασφαλίζει την εργασία μας 
με …ελεύθερες απολύσεις και πα-
ραδέχθηκε κυνικά ότι οι αορίστου 
χρόνου συμβάσεις θα καταγγέλ-
λονται με βάση το κοινό εργατικό 
δίκαιο (δηλ. ότι οι εργασιακές μας 
σχέσεις μεταφέρονται στο Υπουρ-
γείο Εργασίας)».

Ο συμβολισμός των παραπάνω 
ενεργειών είναι εξόχως αποκαλυ-
πτικός. Καταδεικνύει το απύθμενο 
θράσος της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη να προωθήσει ένα εξόχως 
αντιδραστικό και άκρως επιβλα-
βές για τα συμφέροντα των ερ-
γαζόμενων εκπαιδευτικών στα 
ιδιωτικά σχολεία νομοσχέδιο, εν 
μέσω πανδημίας και ενώ τα σχο-
λεία είναι κλειστά λόγω των θερι-
νών διακοπών. Αλλωστε δεν είναι 
η πρώτη φορά. Με τον ίδιο εγκλη-
ματικό τρόπο, που φανερώνει μί-

σος για την εκπαίδευση και τους 
ανθρώπους της (εκπαιδευτικούς-
μαθητές-φοιτητές), προωθήθηκε 
με διαδικασίες fast-track και το 
πολυνομοσχέδιο Κεραμέως που 
ισοπεδώνει εκπαιδευτικούς και 
μαθητές, θεσμοθετώντας την αξι-
ολόγηση, την Τράπεζα Θεμάτων, 
τον εξεταστικό μαραθώνιο, κ.λπ.

Ο δε «διάλογος», που προηγεί-
ται όλων αυτών των ενεργειών, 
ακόμη κι αν δεν έχει τη μορφή 
τελεσίγραφου (όπως στην περί-
πτωση της ΟΙΕΛΕ), είναι πάντα 
προσχηματικός. Γίνεται για να 
νομιμοποιήσει στη συνέχεια τα 
προαποφασισμένα από την κυ-
βέρνηση του κεφαλαίου. Γι’ αυ-
τό όταν ομνύει κανείς σε αυτόν 
-όπως καλή ώρα οι συνδικαλι-
στικές γραφειοκρατίες των εκ-
παιδευτικών που εκλιπαρούν για 
«διάλογο»- το λιγότερο που κάνει 
είναι να διασκορπίζει αυταπά-
τες και φρούδες ελπίδες στους 
εκπαιδευτικούς ότι μπορεί να ει-
σακουστούν και να προασπίσουν 
τα δίκια και τα συμφέροντά τους 
μέσα από τη «συζήτηση» και τη 
συνδιαλλαγή με την κυβέρνηση 
και το υπουργείο Παιδείας. Ειδι-
κά δε, όταν αυτή (η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη) έχει διατρανώσει σε 
όλους τους τόνους την πίστη της 
στην «ιδιωτική πρωτοβουλία» και 
την «επιχειρηματικότητα».

Οι προθέσεις 
Κεραμέως

Τα όσα σχεδιάζονται για τα ιδι-
ωτικά σχολεία, που θα ανοίξουν το 
δρόμο για ένα ατέλειωτο ξεσάλω-
μα των σχολαρχών σε βάρος των 
εργαζόμενων εκπαιδευτικών στις 
επιχειρήσεις τους, μπορεί να τα 
αντιληφθεί κανείς διαβάζοντας 
πίσω από τις γραμμές όσων σύ-
ντομα ανακοίνωσε με δελτίο Τύ-
που η Κεραμέως: το νομοσχέδιο 
«στοχεύει στην αντιμετώπιση 
υφιστάμενων παθογενειών και 
αγκυλώσεων και στην ευελιξία 
και την αυτονομία στην Ιδιωτική 
Εκπαίδευση.

Ανάμεσα στις παθογένειες και 
τις αγκυλώσεις του ισχύοντος κα-
θεστώτος συμπεριλαμβάνονται, 
μεταξύ άλλων, το ασφυκτικό 
και συγκεντρωτικό πλαίσιο λει-
τουργίας, η έλλειψη ευελιξίας 
στα εβδομαδιαία ωρολόγια 
προγράμματα και σε πρόσθε-
τες εκπαιδευτικές και άλλες 
δραστηριότητες, η αδυναμία 
αποτελεσματικής διαχείρισης 
του ανθρώπινου δυναμικού της 
εκπαίδευσης με τη διασφάλιση 
πάντοτε της απαρέγκλιτης τήρη-
σης της εργατικής νομοθεσίας, ο 
περιορισμός της χρήσης εγκα-
ταστάσεων των σχολικών μονά-
δων» (οι εμφάσεις δικές μας).

Κοντολογίς, προαναγγέλλο-
νται οι ελεύθερες απολύσεις των 
εκπαιδευτικών (διαχείριση ανθρώ-
πινου δυναμικού), η παραπέρα 
μπαχαλοποίηση των εργασιακών 
τους σχέσεων (ωράρια-λάστιχο, 
υπερωριακή απασχόληση χωρίς 
αμοιβή), το δικαίωμα των σχο-
λαρχών να χρησιμοποιούν απε-

ριόριστα τα «μαγαζιά» τους για 
επικερδείς δραστηριότητες και 
σε βάρος των εκπαιδευτικών που 
θα απασχολούνται (με το μαστίγιο 
και υπό τον φόβο της απόλυσης) 
σε αυτές, χωρίς την υποχρέωση 
της δήλωσής τους στις αρμόδιες 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με ό,τι 
συνεπάγεται αυτό (έλεγχος, κατ’ 
επέκταση απόκρυψη εσόδων, 
κ.λπ.).

Η Κεραμέως βάλθηκε να ξη-
λώσει το γνωστό νόμο Φίλη 
(νόμος 4415/2016) για τα ιδιω-
τικά σχολεία, που προσέφερε 
μια κουτσουρεμένη «ασφάλεια» 
στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, 
νόμο που οι ίδιοι οι συριζαίοι, πι-
εζόμενοι από τους ιμπεριαλιστές 
δανειστές και τους σχολάρχες 
που είχαν «ανεβεί στα κάγκελα», 
προκειμένου να υπογράψουν το 
Μνημόνιο-4, είχαν φροντίσει να 
πετσοκόψουν.

Προκειμένου να αντιληφθούμε 
τι περιείχε αυτός ο νόμος, πώς άλ-
λαξαν βασικές διατάξεις του από 
την τότε συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ, προκειμένου να γίνει το 
χατίρι των αφεντικών, ξένων και 
ντόπιων, παραθέτουμε τα όσα 
γράφαμε στην Κόντρα, αρ. φύλ. 
916, 20 Μαΐου 2017.

Μεγάλο δώρο στους 
σχολάρχες

Ανατροπή στον νόμο Φίλη (νό-
μος 4415/2016) για την ιδιωτική εκ-
παίδευση φέρνει το Μνημόνιο-4 
που οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κατέθεσαν 
προς ψήφιση στη Βουλή. Μετά 
την απαίτηση των ιμπεριαλιστών 
δανειστών και ειδικά του ΔΝΤ και 
τις αντιδράσεις των σχολαρχών, 
που «είχαν ανεβεί στα κάγκελα», 
η συγκυβέρνηση πέταξε στα 
σκουπίδια και τις διατάξεις του 
νόμου Φίλη για τα ιδιωτικά σχο-
λεία. Στις διατάξεις αυτές, οι συ-
ριζαίοι, είχαν επενδύσει πολύ στη 
δημαγωγική τους προπαγάνδα, 
αξιοποιώντας και τις κομματικές 
και φιλικές σχέσεις που έχουν με 
τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία 
της ΟΙΕΛΕ...

Για να μπορέσουμε να διαπι-
στώσουμε τις ανατροπές στον 
νόμο Φίλη για την ιδιωτική εκπαί-
δευση, θα αναφέρουμε πρώτα τις 
βασικές συνιστώσες του:

Νόμος Φίλη (άρθρο 28 του 
νόμου «Ρυθμίσεις για την ελλη-
νόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπο-
λιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις»: Ν. 4415/2016)

Οταν το εν λόγω νομοσχέδιο 
συζητιόταν στη Βουλή στα τέλη 
του Αυγούστου του 2016 σημειώ-
ναμε ότι αυτό επιχειρεί να βάλει 
μια στοιχειώδη, κουτσουρεμένη 
τάξη στο χάος που επικρατεί στο 
χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, 
έπειτα από το γενικό ξεσάλωμα 
των σχολαρχών που ακολούθησε 
τις σχετικές ρυθμίσεις Αρβανι-
τόπουλου με τη μεταφορά των 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο 
υπουργείο Εργασίας και την παύ-
ση ουσιαστικά κάθε ελέγχου στη 
λειτουργία των ιδιωτικών σχολεί-

ων από το υπουργείο Παιδείας. 
Δεν επρόκειτο δηλαδή, για κάποια 
άκρως επαναστατική ενέργεια 
των συριζαίων, γι’ αυτό και λέγα-
με πως οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί 
δεν πρέπει να τρέφουν ψευδαι-
σθήσεις, ούτε να επαναπαύονται.

Στην Κόντρα (αρ. φύλ: 881) ανα-
φέραμε τις βασικές διατάξεις του 
νόμου Φίλη και τις σχολιάζαμε ως 
εξής:

u Συγκεκριμενοποιείται το κα-
θεστώς των συμβάσεων των ιδι-
ωτικών εκπαιδευτικών. Η αρχική 
σύμβαση είναι διετής, ορισμένου 
χρόνου, και αν αυτή δεν καταγ-
γελθεί στο τέλος της διετίας, τό-
τε μετατρέπεται αυτοδικαίως σε 
αορίστου χρόνου.

Μπαίνει, λοιπόν, περιορισμός 
στο καθεστώς των συμβάσεων, 
ώστε να αποτραπεί το γιγαντωμέ-
νο φαινόμενο, μετά τις ρυθμίσεις 
Αρβανιτόπουλου, των ολιγόμηνων 
συμβάσεων, που είχαν ως αποτέ-
λεσμα ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί 
να απολύονται το καλοκαίρι -και 
επομένως να μην πληρώνονται- 
και να ξαναπροσλαμβάνονται τον 
Σεπτέμβρη.

u Η σύμβαση αορίστου χρόνου 
μπορεί να καταγγελθεί, πέραν 
όλων των άλλων περιπτώσεων που 
ισχύουν και για τους δημόσιους 
υπαλλήλους, «εάν ο εργοδότης 
επικαλείται και αποδεικνύει επαρ-
κώς αιτιολογημένη διαταραχή του 
εκπαιδευτικού κλίματος στο σχο-
λείο λόγω αδυναμίας συνεργασί-
ας εργοδότη-εκπαιδευτικού».

Επίσης, στην περίπτωση κα-
τάργησης τάξεων και τμημάτων 
τάξεων, καθώς και  «ανεπάρκειας 
ως προς την εκτέλεση των καθη-
κόντων τους (σ.σ. των εκπαιδευτι-
κών)».

Η «διαταραχή του εκπαιδευτι-
κού κλίματος», η «αδυναμία συ-
νεργασίας εργοδότη-εκπαιδευ-
τικού», που διαπιστώνονται από 
τον σχολάρχη, αν και «επαρκώς 
αιτιολογημένες» και η «ανεπάρ-
κεια ως προς την εκτέλεση των 
καθηκόντων», είναι διατυπώσεις 
που φανερά δίνουν το δικαίωμα 
στους εμπόρους της γνώσης να 
απολύουν τελικά τους «ανεπιθύ-
μητους» εκπαιδευτικούς, ειδικά 
αυτούς που τους «μπαίνουν στη 
μύτη», επειδή δε δέχονται να γί-
νουν «πρόβατα» και να υπακούουν 
τυφλά στις ορέξεις τους.

Βέβαια, σύμφωνα με τον νόμο, 
οι απολύσεις αυτές συναντούν τώ-
ρα κάποια εμπόδια, αφού περνούν 
από τον έλεγχο του αντίστοιχου 
Υπηρεσιακού Συμβούλιου, που 
«επιβεβαιώνει εάν η σύμβαση ερ-
γασίας καταγγέλθηκε νομίμως, δι-
απιστώνει εάν η καταγγελία είναι 
καταχρηστική ή μη και εισηγείται 
σχετικά με την απόλυση στον αρ-
μόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο 
οποίος έχει δέσμια αρμοδιότητα 
να εκδώσει διαπιστωτική πράξη».

Μπορεί οι σχολάρχες να μην 
επιθυμούν με τίποτε ούτε αυτά τα 
ελάχιστα εμπόδια, που οι συριζαί-
οι βάζουν για να δώσουν σάρκα 
και οστά στην «υγιή επιχειρημα-
τικότητα», στην οποία ομνύουν, 
όμως είναι γνωστό ότι τα Υπηρε-
σιακά Συμβούλια είναι και αυτά 
κρατικά όργανα και γι’ αυτό φρο-
ντίζουν να διαφυλάττουν σε κάθε 
περίπτωση τα συμφέροντα του 
συστήματος, ειδικά σε περιπτώ-
σεις που οξύνεται η ταξική πάλη. 

Αρμαγεδδώνας για τους 
ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς
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Το σύστημα φροντίζει να θωρα-
κίζεται, βλέποντας μακριά, στην 
ανάπτυξη των ταξικών αγώνων 
του μέλλοντος, που μπορεί να μην 
είναι και τόσο μακρινοί.

Είναι χαρακτηριστική η απά-
ντηση που έδωσε το υπουργείο 
Παιδείας στο θόρυβο που ξεσήκω-
σαν ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ιδιω-
τικών Σχολείων, η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ 
και τα φιλικά τους προσκείμενα 
ΜΜΕ: «το άρθρο δεν αφαιρεί τη 
δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να 
απολύουν εκπαιδευτικούς με μία 
προϋπόθεση που ισχύει σε όλα τα 
πολιτισμένα κράτη: Να αιτιολο-
γούν επαρκώς την απόλυση».

u Σε περίπτωση που καταγγελ-
θεί η σύμβαση αορίστου χρόνου 
του εκπαιδευτικού σε ένα σχολείο, 
καταβάλλεται σ’ αυτόν αποζημί-
ωση ενός (1) μηνός για κάθε έτος 
προσφοράς των υπηρεσιών του σε 
αυτό το σχολείο. Στην αποζημίωση 
υπολογίζεται και η υπηρεσία του 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου (η 
σύμβαση της πρώτης διετίας).

u Το διδακτικό ωράριο των ιδι-
ωτικών εκπαιδευτικών παραμένει 
ως έχει, σύμφωνα με όσα προβλέ-
πει το διοριστήριό τους, ανεξάρτη-
τα από το αν καταργηθούν τάξεις 
ή τμήματα, ή οι ώρες διδασκαλίας 
ενός μαθήματος δεν επαρκούν για 
την κάλυψή του. Στους εκπαιδευ-
τικούς αυτούς ανατίθενται άλλες 
σχολικές δράσεις και δραστηρι-
ότητες (ενισχυτική διδασκαλία, 
πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενί-
σχυση της γλωσσομάθειας, διοικη-
τικό έργο, κ.λπ.)  προκειμένου να 
συμπληρώσουν  το υποχρεωτικό 
τους ωράριο.

u Τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν 
να πραγματοποιούν οποιαδήποτε 
εκπαιδευτική δράση πέραν του 
υποχρεωτικού ωρολόγιου προ-
γράμματος (ενισχυτική διδασκα-
λία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, 
ενίσχυση γλωσσομάθειας) με την 
προϋπόθεση να τη δηλώνουν και οι 
εκπαιδευτικοί να έχουν τα απαραί-
τητα τυπικά προσόντα.

Δεν υπάρχει, λοιπόν, φραγμός 
στις δράσεις, με τις οποίες οι 
σχολάρχες προσπαθούν να δελε-
άσουν τους πελάτες τους (ασφα-
λώς αυτούς που διαθέτουν και τα 
οικονομικά μέσα).

Απλά τώρα το υπουργείο Παι-
δείας επιχειρεί να ελέγξει στοιχει-
ωδώς αυτές τις δράσεις, γεγονός 
που θα έχει ως αποτέλεσμα να 
περιοριστεί η μαύρη εργασία, η 
φοροδιαφυγή και να τηρούνται 
τα τυπικά προσόντα των διδασκό-
ντων και οι όροι εργασίας τους.

Στην πραγματικότητα οι έμπο-
ροι της γνώσης έχουν πολλούς 
υπόγειους τρόπους για να διαφεύ-
γουν τον έλεγχο. Αλλα δηλώνουν 
στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 
άλλα κάνουν και όταν έρχεται ο 
αρμόδιος υπάλληλος να κάνει τον 
έλεγχο, αυτοί έχουν όλο το χρόνο 
να καλύψουν την παρανομία (τα 
ιδιωτικά σχολεία είναι «φρούρια» 
και δεν μπορεί ο καθένας να μπει 
ανεξέλεγκτα στους χώρους τους). 
Ας αφήσουμε δε, το γεγονός ότι 
πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
κάνουν συνειδητά «τα στραβά μά-
τια» στις παρανομίες των σχολαρ-
χών, αφού το αστικό κράτος και οι 
μηχανισμοί του είναι συνδεδεμέ-
νοι σαν το νύχι με το κρέας με το 
κεφάλαιο και την επιχειρηματική 
του δράση.

Επίσης, είναι γνωστό ότι οι εκβι-

ασμοί στους ιδιωτικούς εκπαιδευ-
τικούς δίνουν και παίρνουν. Με τις 
ουρές των ανέργων να «καραδο-
κούν» να πάρουν τη θέση των «τυ-
χερών εργαζόμενων», την απουσία 
ταξικού διεκδικητικού κινήματος 
και συλλογικής ταξικής συνείδη-
σης, την απουσία ουσιαστικής 
προστασίας από τις ξεπουλημένες 
συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες, 
οι εργαζόμενοι είναι πολύ εύκολο 
να πέσουν θύματα του εργοδότη 
τους. Οι σχολάρχες άλλους μι-
σθούς φαίνεται να καταβάλλουν 
τυπικά στους ιδιωτικούς εκπαιδευ-
τικούς και άλλους τελικά αυτοί να 
παίρνουν με συμφωνίες «κάτω από 
το τραπέζι».

Τι αλλάζει με το 
Μνημόνιο-4

Τα κυριότερα σημεία του νό-
μου Φίλη που τροποποιεί προς το 
χειρότερο το Μνημόνιο-4 είναι τα 
εξής:

u Διευκρινίζεται η έννοια της 
«ανεπάρκειας ως προς την εκτέλε-
ση των καθηκόντων» των ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών σε «ανεπάρκεια δι-
δακτική, παιδαγωγική» και προστί-
θεται και ως λόγος απόλυσης και η 
«επαγγελματική ασυνέπεια». 

Το τελευταίο δίνει ένα ακόμα 
όπλο-αόριστο επιχείρημα στους 
σχολάρχες να πετάξουν από τις 
επιχειρήσεις τους, τους εκπαιδευ-
τικούς. Τον ιδιωτικό εκπαιδευτικό 
θα ακολουθεί η ρετσινιά όχι μόνο 
του παιδαγωγικά και διδακτικά 
ανεπαρκούς, αλλά και αυτή του 
επαγγελματικά ασυνεπούς.

u Τη διδακτική, παιδαγωγική 
ανεπάρκεια ή την επαγγελματική 
ασυνέπεια διαπιστώνει ο Διευ-
θυντής της σχολικής μονάδας, ο 
οποίος υποβάλλει δύο τουλάχι-
στον εκθέσεις που αφορούν δύο 
τουλάχιστον συνεχόμενα διδα-
κτικά έτη, ενώ στο νόμο Φίλη, η 
«ανεπάρκεια» στηρίζεται σε δύο 
τουλάχιστον υπηρεσιακές εκθέ-
σεις που συντάσσονται από τον 
αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Η εν λόγω διάταξη, πέραν του 
ότι εισάγει από το παράθυρο την 
αξιολόγηση, που δεν ισχύει ακόμη 
ούτε για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι 
φωτογραφική της αξιολόγησης 
που θα επιχειρηθεί να εφαρμο-
στεί και στο δημόσιο σχολείο το 
επόμενο διάστημα. Η αξιολόγηση 
ξεκινάει από τη βάση της διοικη-
τικής πυραμίδας (Διευθυντής του 
σχολείου) και προχωράει προς τα 
πάνω.

Σημειώνουμε ότι ο Διευθυντής 
της σχολικής μονάδας, στην πε-
ρίπτωση των ιδιωτικών σχολείων, 
είναι της απόλυτης επιλογής του 
σχολάρχη. Είναι δηλαδή τσιράκι 
του σχολάρχη και επομένως την 
έκθεση αξιολόγησης του εκπαι-
δευτικού την κάνει στην ουσία ο 
ίδιος ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού 
σχολείου.

Για ξεκάρφωμα, το υπουργείο 
συμπεριέλαβε στη διάταξη την 
αναφορά ότι οι εκθέσεις θα συ-
ντάσσονται επί τη βάσει των «κρι-
τηρίων» που θα καθορίζει το Ινστι-
τούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για 
τη διαπίστωση της «διδακτικής, 
παιδαγωγικής ανεπάρκειας» και 
της «επαγγελματικής ασυνέπει-
ας». Γεύση τέτοιων «κριτηρίων» 
μπορούμε να πάρουμε από τους 
νόμους Διαμαντοπούλου-Αρβανι-
τόπουλου για την αξιολόγηση.

u Τις εκθέσεις αυτές ο Διευθυ-
ντής του σχολείου τις κοινοποιεί 
στον Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος 
τη δεύτερη φορά «εφόσον το κρί-
νει σκόπιμο» «προσθέτει συμπλη-
ρωματική έκθεση». Είναι δηλαδή, 
στη διακριτική ευχέρεια του Σχο-
λικού Συμβούλου να συντάξει δική 
του έκθεση. 

Το Μνημόνιο-4 τα δίνει όλα 
στους σχολάρχες. Στην πραγμα-
τικότητα, ο Σχολικός Σύμβουλος, 
που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί 
το υπουργείο Παιδείας και είναι 
θεσμικό όργανο της Πολιτείας, 
έχει διακοσμητικό ρόλο σε αυτήν 
την αξιολογική διαδικασία, αφού 
σε αυτόν απλώς «κοινοποιείται» η 
έκθεση του Διευθυντή της σχολι-
κής μονάδας (λέγε με σχολάρχη) 
και έχει το δικαίωμα, «εφόσον το 
κρίνει σκόπιμο» να συντάξει και 
δική του έκθεση τη δεύτερη φορά.

u Η νομιμότητα της καταγγελί-
ας της σύμβασης εργασίας κρίνε-
ται από «ανεξάρτητη Επιτροπή», η 
οποία εξετάζει αν η σύμβαση ερ-
γασίας καταγγέλθηκε νομίμως και 
αν η καταγγελία είναι καταχρηστι-
κή ή μη και αποφαίνεται σχετικά.

Η Επιτροπή συγκροτείται με 
απόφαση του υπουργού Παιδεί-
ας και αποτελείται από τρεις (3) 
Πρωτοδίκες -ο ένας εξ αυτών εί-
ναι Πρόεδρος της Επιτροπής-, που 
υπηρετούν στο Τμήμα Εργατικών 
Διαφορών του Πρωτοδικείου Αθη-
νών. Οι Πρωτοδίκες υποδεικνύο-
νται από το Τριμελές Συμβούλιο 
Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν 
ένας εκπρόσωπος της ΟΙΕΛΕ και 
ένας του συνδέσμου των σχολαρ-
χών ως παρατηρητές, χωρίς δικαί-
ωμα ψήφου. Το πόσο «ανεξάρτη-
τη» θα είναι αυτή η Επιτροπή το 
καταλαβαίνουμε, αφού είναι γνω-
στή η διαπλοκή της εκτελεστικής 
με τη δικαστική εξουσία.

Οι ιμπεριαλιστές δανειστές 
απαίτησαν και έφυγαν από τη 
μέση τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, 
στα οποία μετέχουν με δικαίωμα 
ψήφου και δύο αιρετοί εκπρόσω-
ποι των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. 
Θέλουν σε κάθε περίπτωση να 
έχουν «δεμένο τον γάιδαρό» τους, 
βλέποντας μακριά, σε περιόδους 
ανάπτυξης του ταξικού κινήματος, 
τότε που τα Υπηρεσιακά Συμβού-
λια θα δέχονται μεγάλες πιέσεις 
από το κίνημα και ίσως εξαναγκα-
στούν σε κάποιες περιπτώσεις να 
κάνουν πίσω και να μη δεχθούν τις 
απολύσεις των εκπαιδευτικών.

Την αντικατάσταση των Υπη-
ρεσιακών Συμβουλίων από την 
«ανεξάρτητη» Επιτροπή των δικα-
στών την έκανε «γαργάρα» η συν-
δικαλιστική γραφειοκρατία της 
ΟΙΕΛΕ από τότε που άρχισε ήδη 
να ψιθυρίζεται η εν λόγω αλλαγή. 
Μάλιστα τότε σχεδόν πανηγύρι-
ζε, διαλαλώντας ότι «δεν πέρασε 
των σχολαρχών», που ήθελαν τις 
μαζικές αναιτιολόγητες απολύ-
σεις. Βάφτισε, λοιπόν, «το κρέας 
ψάρι» στο πλαίσιο του παζαριού 
με το υπουργείο Παιδείας και την 
κυβέρνηση.

u Η Επιτροπή συνεδριάζει και 
αποφαίνεται υποχρεωτικά εντός 
εξήντα (60) ημερολογιακών 
ημερών από την καταγγελία και 
υποβάλλει την πρότασή της στον 
αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, 
στην οποία διατυπώνεται η κρίση 
της σχετικά με τη νομιμότητα της 

καταγγελίας της σύμβασης ερ-
γασίας. Ο Διευθυντής Εκπαίδευ-
σης έχει δέσμια αρμοδιότητα να 
εκδώσει σχετική απόφαση περί 
απόλυσης ή μη του εκπαιδευτικού, 
σύμφωνη με το περιεχόμενο της 
πρότασης της Επιτροπής εντός 
τριών (3) ημερών από την υποβολή 
σε αυτόν της πρότασης.

«Σε περίπτωση άπρακτης παρέ-
λευσης της εν λόγω προθεσμίας 
τεκμαίρεται η νομιμότητα και μη 
καταχρηστικότητα της καταγγε-
λίας».

Η διάταξη αυτή είναι η επιτομή 
της αντιδραστικότητας  και της 
καταπάτησης κάθε εργασιακού 
δικαιώματος. Το περίφημο «τεκ-
μήριο αθωότητας» πετιέται στα 
σκουπίδια και ο ιδιωτικός εκπαι-
δευτικός απολύεται στιγματισμέ-
νος γιατί η Επιτροπή δεν «κατάφε-
ρε» να συνεδριάσει. Πρόκειται για 
ένα ακόμη «παράθυρο», για ένα 
επιπλέον δώρο στους σχολάρχες, 
που με υπόγειες διαδρομές θα πε-
τυχαίνουν τη μη πραγματοποίηση 
των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
και έτσι θα απολύουν, χωρίς το πα-
ραμικρό εμπόδιο, τους εκπαιδευτι-
κούς που τους είναι ανεπιθύμητοι.

u Οπως και ο νόμος Φίλη έτσι 
και το Μνημόνιο-4 αφήνει ανοικτό 
τον δρόμο και για απολύσεις κατά 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, 
αφού δεν υπάρχει δεσμευτικός 
χρόνος για την καταγγελία των 
συμβάσεων αορίστου χρόνου.

u Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο 
πρόγραμμα διδασκαλίας αποφα-
σίζεται το πρώτο δεκαήμερο του 
Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή 
του σχολείου και τον υπεύθυνο 
Σχολικό Σύμβουλο, ενώ ο νόμος 
Φίλη προϋπέθετε τη συνεργασία 
του Διευθυντή με τον Σύλλογο Δι-
δασκόντων. 

Οι συριζαίοι, που τάχα κόπτο-
νται για τη δημοκρατία στο σχο-
λείο, ξηλώνουν και την ελάχιστη 
αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδα-
σκόντων να έχει λόγο στη διαμόρ-
φωση του ωρολόγιου προγράμμα-
τος. Και τυπικά ο σχολάρχης έχει 
τη δυνατότητα να μετατρέψει το 
σχολείο του σε κανονικό φροντι-
στήριο.

u Η αποζημίωση που δίνεται 
«στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς 
με σύμβαση εργασίας αορίστου 
χρόνου, των οποίων η σύμβαση 
καταγγέλλεται, καθώς και στους 
αποχωρούντες ιδιωτικούς εκπαι-
δευτικούς λόγω συμπληρώσεως 
του συντάξιμου χρόνου ή του 70ού 
έτους της ηλικίας τους», καταβάλ-
λεται «σύμφωνα με τις διατάξεις 
της εργατικής νομοθεσίας».

Σημειώνουμε ότι το Μνημόνιο-3 
εισήγαγε νέες ρυθμίσεις που μεί-
ωσαν δραματικά την αποζημίωση. 
Ετσι, προ Μνημονίων, ένας ιδιωτι-
κός εκπαιδευτικός που απολυόταν 
ενώ είχε π.χ. 28 έτη υπηρεσίας στο 
ίδιο σχολείο θα λάμβανε αποζημί-
ωση ίση με 28 μηνιαίους μισθούς 
(έναν μισθό για κάθε έτος υπηρε-
σίας στο ίδιο σχολείο). Τώρα, μετά 
το Μνημόνιο-3, εφόσον δεν έχει 
προειδοποιηθεί από τον εργοδότη 
ο ίδιος θα λάβει 24 μισθούς, ενώ 
αν προειδοποιηθεί τέσσερις (4) 
μήνες πριν την απόλυση θα λάβει 
τους μισούς, δηλαδή 12 μισθούς.

Η διάταξη αυτή, είναι φανερό, 
ότι χαρίζει εκατομμύρια ευρώ 
στους σχολάρχες.

Γιούλα Γκεσούλη

Ολα για τους σχολάρχες-
αφέντες, δούλοι οι ιδιωτικοί 
εκπαιδευτικοί

Στο κλείσιμο της ύλης μάς «πρόλαβε» η συνέντευξη 
Τύπου της Κεραμέως. Η υπουργός έδωσε στη δημο-

σιότητα τους άξονες του νέου νομοσχέδιου-εκτρώματος 
για την ιδιωτική εκπαίδευση, με το οποίο η κυβέρνηση 
τα δίνει όλα στους σχολάρχες-αφέντες και μετατρέπει 
τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς κυριολεκτικά σε είλωτες.

1. Η «εποπτεία» της ιδιωτικής εκπαίδευσης παραμένει 
στο υπουργείο Παιδείας, αλλά οι συμβάσεις των εκπαι-
δευτικών εντάσσονται στο εργατικό δίκαιο.

Πρόκειται ουσιαστικά για τυπική «εποπτεία». Οι 
σχολάρχες έχουν το ελεύθερο να παραβιάζουν τα πά-
ντα και τύποις να τηρούν το ωρολόγιο πρόγραμμα του 
υπουργείου Παιδείας. Η ένταξη των συμβάσεων των 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο εργατικό δίκαιο, πέρα από 
την απελεύθερωση των απολύσεων, γίνεται για να ξεπε-
ραστεί το «εμπόδιο» του διοριστήριου. Ολοι θυμόμαστε 
τι απαιτούσαν παράνομα οι σχολάρχες την περίοδο της 
καραντίνας. Ζητούσαν να αναστέλλουν τις συμβάσεις 
των εκπαιδευτικών, να τους εντάσσουν στην ΕΡΓΑΝΗ, 
αποφεύγοντας την καταβολή των μισθών, ενώ το κράτος 
θα τους κατέβαλε μόνο το προνοιακό βοήθημα των 800 
ευρώ (534 ευρώ μηνιαίως). Η κυβέρνηση Μητσοτάκη νο-
μοθετεί με το βλέμμα στο άμεσο μέλλον, σε περίπτωση 
που υπάρξει νέο λοκντάουν και λουκέτο στα σχολεία.

2. Οι εκπαιδευτικοί θα προσλαμβάνονται με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου. Καταργούνται οι συμβάσεις διετίας.

Καμιά εξασφάλιση δεν έχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί 
με αυτήν τη ρύθμιση. Οι μνημονιακοί νόμοι έχουν δώσει 
το δικαίωμα στους εργοδότες να μην τους καταβάλλουν 
καμιά αποζημίωση όταν τους απολύουν μετά από ένα 
χρόνο δουλειάς και ακόμα χειρότερα όταν τους απολύ-
ουν μετά από δυο μήνες. 

3. Δίνεται η δυνατότητα στους ιδιωτικούς εκπαιδευτι-
κούς να εργάζονται σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστη-
ριότητες μετά το πέρας του (υποχρεωτικού ή διευρυμέ-
νου) ωραρίου με πρόσθετη αμοιβή.

4. Δίνεται η δυνατότητα στους ιδιωτικούς εκπαιδευτι-
κούς να εργάζονται παράλληλα σε κέντρα ξένων γλωσσών 
και άλλους φορείς εκπαίδευσης με πρόσθετη αμοιβή.

5. Δίνεται η δυνατότητα στους ιδιωτικούς εκπαιδευτι-
κούς να εργάζονται με πρόσθετη αμοιβή σε δραστηρι-
ότητες της σχολικής μονάδας και κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού (και όχι μόνο μέχρι 30 Ιουνίου).

Οι ρυθμίσεις 3, 4, 5 στην ουσία προσφέρουν μεγάλες 
αβάντες στους σχολάρχες και δεν είναι προς όφελος των 
εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί θα εκβιάζονται με το 
φόβο της απόλυσης να περιορίζονται στους πενιχρούς 
μισθούς τους και να μη διεκδικούν αυξήσεις, να γίνονται 
«ευέλικτοι», υποκύπτοντας στις ορέξεις των εργοδοτών 
για αύξηση της κερδοφορίας τους. Θα δέχονται δουλικά 
την εργασία και πέραν του ωραρίου, την εργασία και τα 
καλοκαίρια με υποτυπώδεις απολαβές και «συμφωνίες 
κάτω από το τραπέζι».

6. Δίνεται η δυνατότητα περιορισμού του ωραρίου του 
εκπαιδευτικού. 

Τα περί «κατόπιν αίτησης του εκπαιδευτικού» ή «μη συ-
μπλήρωσης του ωραρίου του διοριστηρίου» είναι μόνο 
για τα μάτια. Οι κέρβεροι-εργοδότες, υπό τον φόβο της 
απόλυσης, θα τους μειώνουν το ωράριο -ειδικά αυτών 
με πολλά χρόνια υπηρεσίας- και θα προσλαμβάνουν νε-
ότερους και φθηνότερους προς συμπλήρωση ωραρίου.

7. Παρέχεται «ευελιξία» στα ιδιωτικά σχολεία να διαμορ-
φώνουν διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα (επιπλέον του 
υποχρεωτικού ΥΠΑΙΘ) και να προσθέτουν εκπαιδευτικές 
και άλλες δραστηριότητες στις δράσεις, εκτός ωρών και 
ημερών λειτουργίας των σχολείων.

Καταργείται δηλαδή και η στοιχειώδης υποχρέωση των 
ιδιωτικών σχολείων να δηλώνουν στις Διευθύνσεις Εκπαί-
δευσης τις επιπλέον αυτές «δραστηριότητες», καθώς και 
τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται σε αυτές, ώστε 
να υπάρχει στοιχειώδης έλεγχος.

8. Αξιολόγηση σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικού έργου 
και εκπαιδευτικών (κατ’ αναλογία κριτηρίων δημόσιου σχο-
λείου).
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Λίστα Πέτσα… τακτοποιημένη
Πέρασαν πάνω από τρεις μήνες για να δοθεί στη δημοσιότητα 

η «λίστα Πέτσα» για τα Μέσα που μοιράστηκαν τα 20 εκατ. ευρώ 
για τη διαφήμιση του «μένουμε σπίτι». Τακτοποιημένη, φυσικά. 
Περίμεναν, λέει, να κοπούν όλα τα τιμολόγια, να γίνει η εκκα-
θάριση και μετά να τη δώσουν στη δημοσιότητα. Πώς να τους 
πιστέψεις, όταν ξέρεις ότι το meapopsi.gr δεν υπήρχε, όμως εμ-
φανίστηκε να λειτουργεί μαζί με τη λίστα, για να πάρει το χιλιά-
ρικο. Εχουν πέσει πολλά χιλιάρικα που για διάφορα ψιλολαμόγια 
της επαρχίας είναι «λεφτουδάκια».

Από εκεί και πέρα, είναι φανερή η διάκριση σε βάρος των 
συριζαϊκών Μέσων. Τα Μέσα του Βαξεβάνη (εφημερίδα και 
ιστοσελίδα) εξαιρέθηκαν τελείως! Το είχε προαναγγείλει και ο 
τηλεπλασιέ-υπουργός σε σόου που έδωσε στην ΕΡΤ στις 15 Ιούνη, 
λέγοντας για τον Βαξεβάνη: «Δεν μου αρέσει η υποκρισία. Είσαι 
ο Βαξεβάνης, έχεις μαζέψει την κρατική διαφήμιση του αιώνα, 
δε σου έδωσε ο Πέτσας και κλαίγεσαι. Καλά σου έκανε και δε 
σου έδωσε, είναι η απάντηση. Εγώ θα στεναχωριόμουν αν του 
είχαν δώσει. Κανένας συμψηφισμός. Είναι κριτήρια απόλυτης 
εγκυρότητας και αξιοπιστίας των μέσων. Είναι δυνατό να θεω-
ρήσω εγώ αξιόπιστη μία κυβέρνηση που επιτρέπει να δοθούν 
λεφτά στο Documento; Αν είναι δυνατόν... Αυτό θα ήταν ντροπή 
για την κυβέρνηση. Δηλαδή, κάθε φυλλάδα... Να δώσουμε στο 
“Μακελειό“ άμα είναι έτσι...».

Φυσικά και ο Βαξεβάνης μάζεψε «πολύ χαρτί» την περίοδο 
του ΣΥΡΙΖΑ από κρατική διαφήμιση. Ετσι κάνει κάθε κυβέρνηση 
με τα δικά της Μέσα. Το ότι εξαίρεσαν τώρα ειδικά τα δικά του 
Μέσα δείχνει καθαρό ρεβανσισμό. Το βλέπει κανείς και με άλ-
λα συριζομέσα. Η ΕφΣυν πήρε 30.000 ευρώ για την εφημερίδα 
(έξι φύλλα την εβδομάδα) και 10.000 ευρώ για το σάιτ, όταν τα 
εβδομαδιαία «Παραπολιτικά» πήραν 60.000 ευρώ. Το tvxs.gr του 
Κούλογλου πήρε 5.000, όταν τα paraskhnio.gr και karfitsa.gr του 
Καραμανλή πήραν από 8.000 ευρώ το καθένα, το thepresident.
gr του σαμαρικού Μουρούτη πήρε 30.000 και το orthodoxtimes.
gr πήρε 15.000 ευρώ. Για να μην πούμε για το bovary.gr που πήρε 
100.000 (οι ύμνοι στη Μαρέβα πιάνουν τόπο). 'Η για τον «Φι-
λελεύθερο», που πήρε 60.000 για εβδομαδιαία εφημερίδα και 
120.000 για το σάιτ (liberal.gr). Ακόμα και το zougla.gr, από τα 
πιο μεγάλα σάιτ, πήρε τα μισά (50.000) απ' όσα πήρε το queen.
gr ή το star.gr (από 100.000).

Ακόμα και ανάμεσα στους «μεγάλους», που μοιράστηκαν τα 
χοντρά πακέτα βλέπει κανείς διαφοροποιήσεις. Για παράδειγ-
μα, τα σάιτ του Χατζηνικολάου πήραν 25.000 το enikos.gr και 
35.000 το real.gr, όταν το skai.gr πήρε 100.000 και το skairadio.
gr 30.000, το parapolitika.gr 147.000 και το economistas.gr 
50.000. Το ραδιόφωνο του Χατζηνικολάου πήρε 50.000 για την 
Αττική και τίποτα για τη Θεσσαλονίκη, όταν το… ραδιόφωνο της  
Αthens Voice πήρε 40.000 και ο Kiss 70.000. Γι' αυτό και ο Χα-
τζηνικολάου έριξε τη σχετική γκρίνια.

Σε ό,τι αφορά τα χοντρά πακέτα, ο όμιλος του Αλαφούζου 
πήρε συνολικά κοντά στο 1,5 εκατομμύριο (1.100.000 η ομάδα 
του ΣΚΑΙ και 330.000 η ομάδα της «Καθημερινής», ο όμιλος Μα-
ρινάκη 957.000 ευρώ, το «Πρώτο Θέμα» και τα παρακλάδια του 
475.000 ευρώ, τα Μέσα του Κουρτάκη 249.000 ευρώ, οι τρεις 
ιστοσελίδες του Ράπτη (iefimerida.gr, bovary.gr, economistas.gr) 
400.000, o όμιλος Κυριακού (ANT1) σχεδόν 1,3 εκατομμύρια, ο 
όμιλος Βαρδινογιάννη (Star και Alpha) σχεδόν 2,5 εκατομμύρια!

«Ριζοσπάστης» και «Αυγή» πήραν από 10.500 ευρώ, αλλά δεν 
πήραν μία για τις ιστοσελίδες τους, όπως συνέβη με άλλες εφη-
μερίδες. Τζάμπα το ξεφτιλίκι δηλαδή.

Τέλος, δεν πρέπει να παραλείψουμε να σημειώσουμε ότι η 
διαφημιστική εταιρία Initiative πήρε 412.000 ευρώ για να μοι-
ράσει το «πακέτο»! Σχεδόν μισό εκατομμύριο που θα μπορούσε 
να είχε εξοικονομηθεί αν τη δουλειά έκαναν οι υπηρεσίες της 
γενικής γραμματείας Ενημέρωσης, που έχουν την ίδια πρόσβαση 
σε στοιχεία κυκλοφορίας, ακροαματικότητας, θεαματικότητας 
και επισκεψιμότητας, που έχει οποιαδήποτε διαφημιστική εται-
ρία (άλλωστε, τις μετρήσεις δεν τις κάνει η Initiative, έτοιμες τις 
παίρνει από άλλες πηγές).

Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι κυβερνήσεις «μπουκώνουν» με κρα-
τική διαφήμιση τα φιλικά τους Μέσα. Χρόνια ολόκληρα κάποιοι 
παρουσιάζονταν ως εκδότες χάρη στην κρατική διαφήμιση, ενώ 
είχαν ανύπαρκτες κυκλοφορίες. Οι φιλοσυριζαίοι που γκρινιά-
ζουν σήμερα (και είναι πράγματι ριγμένοι) ας ζητήσουν να δημο-
σιοποιηθούν όλα τα λεφτά που πήρε το κάθε Μέσο από κρατική 
διαφήμιση (συμπεριλαμβανόμενης της διαφήμισης από κρατικά 
ελεγχόμενες επιχειρήσεις, όπως η ΔΕΗ κτλ.). Σε βάθος τριακο-
νταετίας, ας πούμε. Ετσι θα δούμε ποιος πήρε, πόσα πήρε, με 
ποια κυβέρνηση τα πήρε.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, το σκάνδαλο ήταν διπλό. 
Μας έλεγαν ότι «διεξάγουμε έναν εθνικό πόλεμο ενάντια σ' έναν 
αόρατο εχθρό» και την ίδια στιγμή έδιναν λεφτά για σποτάκια 
και καταχωρήσεις που αφορούσαν αυτόν τον «πόλεμο» και που 
έπρεπε να δημοσιευτούν τζάμπα (ήθελαν δεν ήθελαν οι εκδότες).

Εβαλαν πυροσβέστες να κάνουν τους 
νοσηλευτές για έλεγχο CoviD-19!

Δραματική ανακοίνωση δια-
μαρτυρίας και καταγγελίας 

για τη μετατροπή τους σε νοση-
λευτές, μέσα σε ένα τεράστιο 
υγειονομικό μπάχαλο, εξέδωσαν 
οι πυροσβέστες του 2ου Πυρο-
σβεστικού Σταθμού Κρατικού 
Αερολιμένα Ηρακλείου «Ν. 
Καζαντζάκης», τους οποίους 
υποχρεώνουν να συμμετέχουν 
στα κλιμάκια ελέγχου για τον 
κοροναϊό, επειδή δεν έχουν προ-
σλάβει το απαραίτητο ιατρονο-
σηλευτικό προσωπικό.

Η ανακοίνωση, που ξεβρακώ-
νει το κράτος που ενδιαφέρεται 
μόνο για τα κέρδη των καπιταλι-
στών του τουρισμού, αναφέρει:

«Το δύσκολο αυτό καλοκαίρι 
οι πυροσβέστες καλούνται μαζί 
με τα καθήκοντά τους να ασκούν 
και καθήκοντα υγειονομικών κλι-
μακίων ελέγχου για τον covid-19 
στα αεροδρόμια της χώρας, με 
το ίδιο προσωπικό παρά τις αυ-
ξημένες τους υποχρεώσεις στην 
πυρόσβεση – διάσωση. Χωρίς 
οργάνωση, εκπαίδευση, μέτρα 
και μέσα ατομικής προστασίας 
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να 
νοσήσει όλο το πυροσβεστικό 
προσωπικό μαζί με τις οικογέ-
νειες των υπαλλήλων του. Το 
μεγαλύτερο όμως πρόβλημα 
που σίγουρα θα συμβεί στην 
κοινωνία, είναι η εξάπλωση τον 
πυρκαγιών και των ατυχημάτων 
αφού το Πυροσβεστικό Σώμα θα 
έχει αρκετά μειωμένο προσωπι-
κό να επέμβει, λόγω του ότι θα 
νοσήσει σχεδόν όλο και θα τεθεί 
σε καραντίνα».

«Στην παρούσα χρονική στιγ-
μή, με το άνοιγμα του τουρισμού 
στην χώρα, μέσα στον γενικό χα-
μό που επικρατεί στα αεροδρό-
μια και που όλη αυτή την κατά-
σταση την βαπτίζουν “απόλυτη 
τάξη“ καλούνται οι πυροσβέ-
στες των αεροδρομίων να συν-
δράμουν εκτελώντας υγειονο-

μικά καθήκοντα, συμμετέχοντας 
στα υγειονομικά κλιμάκια ελέγ-
χου, λαμβάνοντας μέρος στην 
επαφή με τους τουρίστες, στις 
δειγματοληψίες, στη μεταφο-
ρά δειγμάτων και στη συνέχεια 
πιθανόν των κρουσμάτων. Αυτό 
δεν είναι συνδρομή αλλά κύρια 
απασχόλησή μας σε τομέα που 
δεν γνωρίζουμε και δεν έχουμε 
εκπαιδευτεί και εξοπλιστεί», 
αναφέρουν οι πυροσβέστες και 
περιγράφουν την κατάσταση 
που αντιμετωπίζουν:

«Τα αεροπλάνα έρχονται με 
απόλυτη πληρότητα και συγ-
χρωτισμό, χωρίς να τηρούνται 
αποστάσεις των καθημένων 
επιβατών μέσα σε αυτά, όπως οι 
νόμοι ορίζουν, με μόνη προστα-
σία απλά μια μάσκα. Κατά την 
αποβίβαση των επιβατών στρι-
μώχνονται μέσα στα λεωφορεία 
εξυπηρέτησης, πάλι χωρίς απο-
στάσεις και μεταφέρονται από 
τα αεροσκάφη στο κτήριο του 
αερολιμένα, ακουμπώντας πα-
ντού για στήριξη κατά την διάρ-
κεια της κίνησης του λεωφορεί-
ου. Φυσικά το λεωφορείο δεν 
απολυμαίνεται μετά για να πα-
ραλάβει τους επόμενους επιβά-
τες. Φτάνοντας στο κτήριο αρχί-
ζει η αναμονή και η ταλαιπωρία 
των επιβατών. Ουρές, αναμονή, 
στρίμωγμα, ιδρώτας, να αγγί-
ζουν παντού περιμένοντας να 
συζητούν ο ένας κολλητά στον 
άλλον. Σε αυτή την κατάσταση 
να γίνεται η διαλογή των δειγ-
μάτων από αστυνομικούς και 
να αποστέλλονται στην ουρά 
εκατοντάδες δείγματα μπρο-
στά σε ένα τραπεζάκι που κά-
θονται δύο πυροσβέστες χωρίς 
την απαραίτητη προστασία. Με 
μία ρόμπα πάνω από την στολή 
της υπηρεσίας, που αφήνει μέ-
ρη του σώματος ακάλυπτα (και 
όχι φόρμα που ίσως θα έπρε-
πε), κάτι νάιλον καλύμματα για 

τις μπότες, ένα σκουφάκι, μία 
μάσκα (σαν να δουλεύουμε σε 
εταιρία παρασκευής φαγητού). 
Το αποκορύφωμα έρχεται όταν 
μας λένε να μην πετάμε αυτά 
που περιγράφουμε παραπάνω 
ότι μας έχουν δώσει για προ-
στασία, αλλά να τα χρησιμοποι-
ούμε ξανά. Ισως για να μας το 
λένε αυτό σε λίγες μέρες δεν θα 
υπάρχουν ούτε αυτά.

Ο πυροσβέστης θα πρέπει να 
γράψει στην ετικέτα του δειγμα-
τοληπτικού σωλήνα τα στοιχεία 
και τον αριθμό του barcode του 
δείγματος, χωρίς προστατευτικό 
plexi glass μεταξύ τουρίστα και 
πυροσβεστικού υπαλλήλου. Θα 
πρέπει να προσπαθήσει να κατα-
λάβει τι όνομα του λέει ο επισκέ-
πτης στην εκάστοτε γλώσσα, πί-
σω από την μάσκα και να πρέπει 
να πιάσει ή να έρθει πολύ κοντά 
στο κινητό ή στο χαρτί που έχει 
το barcode. Ολα αυτά την εποχή 
που πρέπει να γίνονται ηλεκτρο-
νικά, και σαν να μην έφτανε αυ-
τό πολλές φορές με το δείγμα 
να σε πλησιάζει στα εκατοστά 
για να συλλαβίσει το όνομά του 
που λογικό είναι να μην ακούς με 
τόση φασαρία που γίνεται στον 
χώρο, από τους κουρασμένους 
και γεμάτους αγωνία για το τί θα 
γίνει επιβάτες».

Το συμπέρασμα είναι αυτο-
νόητο: «Είναι 99,99% σίγουρο 
ότι θα κολλήσει ο υπάλληλος 
τον ιό, αφού υπάρχουν ελλιπή 
μέτρα προστασίας, με αποτέ-
λεσμα να τον μεταδώσει στην 
υπηρεσία του και στο περιβάλ-
λον της οικογένειάς του. Είναι 
99% σίγουρο ότι θα διασπαρθεί 
ο ιός σε τουρίστες που δεν εί-
ναι δείγματα λόγω του υψηλού 
συνωστισμού και των συνθηκών 
αναμονής, οι οποίοι θα τον με-
ταφέρουν στις ξενοδοχειακές 
μονάδες και τουριστικούς χώ-
ρους με πολύ δύσκολο έργο την 

ιχνηλάτηση των κρουσμάτων 
αυτών».

Οι διαμαρτυρίες των πυρο-
σβεστών αντιμετωπίζονται με 
στρατιωτικού τύπου διαταγές: 
«Σε κάθε προσπάθεια συζήτη-
σης των προβληματισμών μας 
και της διαμαρτυρίας μας προς 
τους ανωτέρους μας ή τους 
υπευθύνους μας λένε ότι είναι 
δουλειά μας ο κίνδυνος. Και βέ-
βαια το ξέρουμε καλύτερα από 
όλους τι πάει να πει κίνδυνος 
και δεν το αρνηθήκαμε ποτέ οι 
πυροσβέστες. Αυτό όμως που 
συμβαίνει εδώ δεν είναι μια επι-
κίνδυνη κατάσταση, αλλά μία 
ΘΥΣΙΑ, όλων των πυροσβεστών, 
αφού θα κολλήσουμε όλοι λόγω 
των συνθηκών εργασίας μας, 
αλλά και των οικογενειών μας, 
αφού θα πρέπει μετά την υπη-
ρεσία να γυρίσουμε στα σπίτια 
μας, λόγω του ότι η υπηρεσία 
δεν μπορεί να μας φιλοξενήσει. 
Και αφού γίνεται όλο αυτό, δεν 
θα έπρεπε να υπάρχει ένας χώ-
ρος διαμονής για μας για να μην 
επιστρέφουμε στα σπίτια μας 
και θυσιάσουμε και τους δικούς 
μας ανθρώπους; Μόνο οι δηλώ-
σεις των υπευθύνων είναι ευοί-
ωνες, οι οποίοι είναι κλεισμένοι 
στους απολυμασμένους χώρους 
τους και όταν μας πλησιάζουν 
κρατούν μεγάλες αποστάσεις. 
(…) Η Διοίκησή μας στα παρά-
πονά μας αυτά βγάζει διαταγές 
και μας υποχρεώνει εκβιαστικά 
να υπογράφουμε ότι έχουμε λά-
βει γνώση, καθιστώντας υπεύ-
θυνους εμάς για ό,τι μπορεί να 
συμβεί, που σίγουρα θα συμβεί, 
όπως είναι η κατάσταση, και δεν 
εμφανίζεται πουθενά αποποιού-
μενη της ευθύνες της. (…) Πού 
είναι οι χιλιάδες προσλήψεις για 
εξειδικευμένο και άρτια εξοπλι-
σμένο υγειονομικό προσωπικό; 
Μάλλον μόνο στα δημοσιεύμα-
τα».

Νόμος είναι τα κέρδη της TUI και των ξενοδόχων

Λίγο ακόμα και θα συμπαθήσουμε τον 
Θεοχάρη, καθώς εκμεταλλεύονται 

την ατζαμοσύνη του κι εκείνο το μπουντα-
λάδικο ύφος που έχει όταν μιλάει, για να 
του φορτώσουν όλες τις «αμαρτίες» ενός 
συστήματος που παραπαίει ανάμεσα στα 
πιο στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης από 
μια ξαφνική εξάπλωση της πανδημίας και 
στα συμφέροντα των καπιταλιστών του 
τουρισμού.

Βγήκε ο Θεοχάρης και ανακοίνωσε 
λίστα με τις λεγόμενες ασφαλείς χώρες, 
σύμφωνα με τη λίστα του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC) και 
τον έβαλαν να την κάνει γαργάρα, μιλώ-
ντας για γκάφα, επειδή διαμαρτυρήθηκε 
η Ιταλία και ο Ντι Μάιο απείλησε ότι δε 
θα έρθει να υπογράψει για την ΑΟΖ. Ο 
Θεοχάρης είχε κάνει αυτό που του είπαν, 
αλλά σε κάποιον έπρεπε να φορτώσουν τη 
γκάφα. Και να τον βάλουν να κάνει άλλη 
ρύθμιση: «κόκκινα» και «πράσινα» αερο-
δρόμια, σύμφωνα με τη λίστα της ΕΑSA 
(ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφά-

λεια των πτήσεων). Ετσι, όποιος θέλει να 
ταξιδέψει στην Ελλάδα πετάει πρώτα στη 
Φρανκφούρτη και από εκεί πετάει ανενό-
χλητος στην Ελλάδα. 'Η χρησιμοποιεί τη 
Σόφια, όπως έκανε ο μπαμπάς Τζόνσον 
που ήρθε ν' αράξει στη βίλα του στο Πήλιο.

Είπαν ότι δε θα δέχονται προς το παρόν 
πτήσεις από Βρετανία και Σουηδία. Ταυτό-
χρονα, όμως, δεν μπορούσαν να πουν όχι 
στη γερμανική TUI, με την οποία υπέγρα-
ψαν μνημόνιο… τιμής, βάσει του οποίου η 
TUI θα προσπαθήσει να φέρει στην Ελλά-
δα τους μισούς απ' όσους είχε φέρει πέρυ-
σι. Αυτό αποκλείεται, βέβαια, όμως η TUI 
θεώρησε πως έχει το ελεύθερο να φέρει 
τουρίστες απ' όπου μπορεί, επικαλούμε-
νη το μνημόνιο και το στόχο που πρέπει 
να πιάσζει. Γέμισε, λοιπόν, ένα τσάρτερ 
στη Σουηδία και το έστειλε στη Ρόδο. Κι 
έβαλαν το δυστυχή Θεοχάρη, με τη μου-
τσούνα με τη γαλανόλευκη στα μούτρα, 
να γελοιοποιηθεί λέγοντας ότι αυτή είναι 
μια… ειδική πτήση μάρκετινγκ! Ρωτούσαν 
οι δημοσιογράφοι τους επιβάτες της πτή-

σης και δε βρέθηκε ούτε ένας να πει ότι 
ήταν δημοσιογράφος ή στέλεχος τουρι-
στικής επιχείρησης. Ολοι ήταν τουρίστες 
που ήρθαν κανονικά για διακοπές «στο Ελ-
λάντα». Ποιο μάρκετινγκ; Η TUI τους είπε 
«άντε και γα…», όπως σχολίασε γνωστός 
δημοσιογράφος από ραδιοφώνου.

Κι ύστερα είχαμε τον τραγέλαφο με τη 
σουηδέζα τουρίστρια που έκοβε βόλτες 
στην Αθήνα και την έψαχνε η αστυνομίασ, 
γιατί είχε διαγνωστεί θετική. «Δεν τήρη-
σε την 24ωρη καραντίνα μέχρι να βγει το 
αποτέλεσμα του τεστ», είπαν στα παπα-
γαλάκια που πήραν τη «γραμμή» και την 
αναπαρήγαγαν. Ομως δεν υπάρχει καμιά 
24ωρη καραντίνα. Υπάρχει μόνο «σύσταση 
για αυτοπεριορισμό». Αφήνεται στη θέλη-
ση του τουρίστα, δηλαδή, η τάση του οποί-
ου είναι να μη χάσει ούτε δευτερόλεπτο 
από τις λίγες μέρες των διακοπών του. Οι 
ίδιοι ανακοίνωσαν ότι την 1η Ιούλη πήραν 
5.889 δείγματα και το επόμενο 24ωρο εί-
χαν εξετάσει μόνο τα 1.400 (σκάρτο 24% 
του συνόλου). Επομένως, θα χρειάζονταν 
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«Φράξτε τους το δρόμο, αλλά 
χωρίς σκοτωμούς…»

Ανακοίνωση του Ευρωκοι-
νοβούλιου την περασμένη 

Τρίτη αναφέρει: «Τη Δευτέρα, 
οι ευρωβουλευτές της επιτρο-
πής Πολιτικών Ελευθεριών 
ζήτησαν από την κυβέρνηση 
της Ελλάδας να ξεκαθαρίσει 
τη θέση της σχετικά με ανα-
φορές στα ΜΜΕ, αλλά και 
καταγγελίες από οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών, πα-
νεπιστημιακούς και ερευνητές, 
σύμφωνα με τις οποίες αστυνο-
μικοί και συνοριοφύλακες της 
χώρας αρνούνται συστηματικά 
την πρόσβαση στο έδαφός της, 
κάνοντας χρήση βίας και ενίο-
τε πυροβολώντας, τόσο στα 
χερσαία όσο και στα θαλάσσια 
σύνορά της».

Η φράση «να ξεκαθαρίσει 
τη θέση της η ελληνική κυ-
βέρνηση» δεν είναι και τόσο 
συνηθισμένη στα κείμενα των 
λεγόμενων θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ. Ξεπερνά το μίνιμουμ 
της πολιτικής κομψότητας στις 
ενδοκοινοτικές συζητήσεις. 
Υπάρχει και συνέχεια στην 
ανακοίνωση, όμως: «Εκ μέρους 
της ελληνικής κυβέρνησης, 
ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης 
και ο υπουργός Μετανάστευ-
σης και Ασύλου απέρριψαν 
τις κατηγορίες, αποκαλώντας 
τις “ψευδείς ειδήσεις“, ενώ 
τόνισαν τον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζει η Ελλάδα “στην 
προστασία των συνόρων της 
ΕΕ, πάντοτε με σεβασμό προς 
τα θεμελιώδη δικαιώματα“. 
Προειδοποίησαν ακόμα ότι μια 
επανάληψη των γεγονότων του 
Μαρτίου, όταν ο Τούρκος πρό-
εδρος Erdogan ανακοίνωσε το 
άνοιγμα των τουρκικών συνό-
ρων, δε μπορεί να αποκλειστεί 

ως ενδεχόμενο».
Μ’ άλλα λόγια, οι εξηγήσεις 

του Χρυσοχοΐδη και του Μητα-
ράκη δεν έγιναν δεκτές! Οι ευ-
ρωβουλευτές τους θεώρησαν 
αναξιόπιστους και ζήτησαν 
αυτοτελή έρευνα. Αναφέρει 
η ανακοίνωση: «Η πλειοψηφία 
των ευρωβουλευτών ζήτησε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να διασφαλίσει ότι οι ελληνικές 
αρχές σέβονται τη νομοθεσία 
της ΕΕ για το άσυλο, παρο-
τρύνοντάς την να καταδικάσει 
τη χρήση βίας και να επιβάλει 
κυρώσεις αν επιβεβαιωθούν οι 
καταγγελλόμενες παραβάσεις. 
Η επίτροπος Ylva Johansson 
συμφώνησε ότι οι καταγγελί-
ες περί χρήσης βίας εναντίον 
αιτούντων άσυλο θα πρέπει να 
διερευνηθούν, όχι μόνο στην 
Ελλάδα, αλλά σε όλη την ΕΕ. 
“Δε γίνεται να προστατεύουμε 
τα σύνορά μας παραβιάζοντας 
τα δικαιώματα των ανθρώπων“, 
δήλωσε».

Η δήλωση της επιτρόπου Γι-
όχανσον είναι, φυσικά, γεμάτη 
υποκρισία. Λες και δεν ξέρει τι 
συμβαίνει στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα. Λες και η δράση των 
ελληνικών δυνάμεων καταστο-
λής ενάντια στους πρόσφυγες 
δεν απορρέει από την αποστο-
λή τους να διατηρήσουν στε-
γανά τα σύνορα της Ευρώπης-
φρούριο. Εξίσου υποκριτική 
είναι και η στάση των ευρω-
βουλευτών. Κλειστά σύνορα 
και προστασία των ανθρώπι-
νων δικαιωμάτων είναι έννοιες 
ασύμβατες. Οταν αναθέτεις 
σε ένοπλα σώματα να κρατή-
σουν κλειστά τα σύνορα, τους 
αναθέτεις να «λιανίσουν» τους 
πρόσφυγες που θα προσπαθή-
σουν να τα περάσουν.

Στην πραγματικότητα, το 
μήνυμα που θέλουν να περά-
σουν οι θεσμικοί υποκριτές 
του Ευρωκοινοβούλιου λέει: 
«Παρεμποδίστε τους, δείρτε 
τους, γυρίστε πίσω τις βάρκες 
τους, αλλά μην σκοτώνετε – 
Προσοχή στη χρήση πυροβό-
λων όπλων». Γιατί η υπόθεση 
έφτασε στο Ευρωκοινοβούλιο 
μετά από έρευνα της Forensic 
Architecture, ερευνητικής 
ομάδας με έδρα το Πανεπι-
στήμιο του Λονδίνου, η οποία 
απεφάνθη ότι ο Μοχάμεντ αλ 
Αράμπ, πρόσφυγας από το Χα-
λέπι, «είναι εξαιρετικά πιθανό 
να πυροβολήθηκε από έλληνες 
στρατιώτες και μάλλον απί-
θανο να πυροβολήθηκε από 
Τούρκους». Υπάρχει, επίσης, η 
περίπτωση του πακιστανού με-
τανάστη Μοχάμεντ Γκουλζάρ, 
ο οποίος πυροβολήθηκε στο 
στήθος στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα. Μετά από έρευνα 
διάφορων ομάδων, μεταξύ 
των οποίων και η Forensic 
Architecture, το συμπέρασμα 
ήταν ότι και γι’ αυτό το θάνα-
το ευθύνονται οι ελληνικές 
αρχές.

Θυμόμαστε όλοι, βέβαια, 
τις οργισμένες διαψεύσεις του 
Χρυσοχοΐδη, του Μηταράκη, 
του Πέτσα, όταν πρωτοέγινε 
λόγος για θανάτους προσφύ-
γων στα σύνορα, στο πλαίσιο 
της επιχείρησης «απόκρουση 
της εισβολής». Τα κυβερνητικά 
στελέχη κατηγορούσαν όσους 
υιοθετούσαν αυτές τις καταγ-
γελίες σαν «υπονομευτές του 
έθνους». Τώρα, οι αποδείξεις 
είναι τόσο ντοκουμενταρι-
σμένες, που ακόμα και μια επι-
τροπή του Ευρωκοινοβούλιου 
τρίβει τα περί «fake news» στα 

μούτρα του Χρυσοχοΐδη και 
του Μηταράκη.

Ευρωπαϊκά όργανα και ελ-
ληνική κυβέρνηση μοιράζο-
νται τους ρόλους του βασιλιά 
και του δήμιου. Ο βασιλιάς θα 
ήθελε από το δήμιο να κάνει 
κάπου-κάπου καμιά κάλπικη 
αυτοκριτική, υποσχόμενος ότι 
δε θα ξανασυμβεί, για να μπο-
ρεί να είναι αποτελεσματική η 
υποκρισία. Σ’ αυτό την πάτησε 
το δίδυμο Χρυσοχοΐδη-Μητα-
ράκη, που εμφανίστηκε στο 
Ευρωκοινοβούλιο με την αλα-
ζονεία που εμφανίζεται στα 
ελεγχόμενα ελληνικά ΜΜΕ. 
Ενώ αν εμφανιζόταν με «συ-
ντριβή» για «τις ζωές που χά-
θηκαν από λάθος», η υπόθεση 
θα μπορούσε να κουκουλωθεί 
πιο εύκολα.

YΓ. Λίγες ώρες προτού φτά-
σει στα δημοσιογραφικά γρα-
φεία η ανακοίνωση του Ευρω-
κοινοβούλιου, ο Μητσοτάκης 
επαναλάμβανε σε ραδιοφω-
νική του συνέντευξη τα ίδια 
με τους υπουργούς του: «Βε-
βαίως έχουν ελεγχθεί όλα και 
είναι αδιανόητο τέτοιου είδους 
καταγγελίες να εξακολουθούν 
να επαναλαμβάνονται από 
κάποιους, οι οποίοι επιμένουν 
σήμερα να κάνουν σπέκουλα 
πάνω σε τουρκική προπαγάν-
δα. Δεν ξέραμε ότι στον Εβρο 
στήθηκε ένας συστηματικός 
μηχανισμός παραπληροφό-
ρησης; Ή δεν ξέρουν αυτοί οι 
οποίοι, πολλές φορές και εντός 
Ελλάδος, αναδεικνύουν αυτές 
τις καταγγελίες ή στην Ελλά-
δα ή στο Ευρωκοινοβούλιο, τι 
έγινε στον Εβρο;». Δύο αποδε-
δειγμένα νεκροί από ελληνικά 
πυρά είναι «σπέκουλα πάνω σε 
τουρκική προπαγάνδα»;

τουλάχιστον άλλες τρεις μέρες για να εξετά-
σουν και τα υπόλοιπα δείγματα. Ποιος τουρί-
στας θα περιμένει τέσσερις μέρες κλεισμένος 
στο ξενοδοχείο, μέχρι να βγει το αποτέλεσμα 
του τεστ, όταν οι διακοπές για την πλειοψηφία 
τους είναι μεταξύ 7 και 14 ημερών; 

Ανάλογο τραγέλαφο είχαμε με το ζευγάρι 
σέρβων τουριστών, από γκρουπ 80 ατόμων που 
κατέλυσε στην Αιδηψό. Προτού βγει οποιοδή-
ποτε αποτέλεσμα από τεστ, το ζευγάρι αρρώ-
στησε, πήγε στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας και από 
εκεί το έβαλαν σε ταξί και το έστειλαν μόνο του 
στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου έγινε η διάγνω-
ση! Ηρθε Σάββατο, διαγνώστηκε Τρίτη και τότε 
άρχισε το τρέξιμο: καραντίνα για τους 80 τουρί-
στες και προσπάθεια ιχνηλάτησης των επαφών 
τους αυτό το τριήμερο. Τα σύνορα με τη Σερβία 
έκλεισαν τη Δευτέρα, κανένας όμως δεν ξέρει 
ποια θα είναι τα αποτελέσματα όσων τουριστών 
από τη Σερβία είχαν ήδη έρθει στην Ελλάδα.

Από την άλλη, καθώς θα φτάνει κι άλλος κό-
σμος, ενδεχομένως περισσότερος απ' όσους 
έφτασαν την πρώτη μέρα, τα δείγματα θα συσ-
σωρεύονται στα εργαστήρια που δε θα προλα-
βαίνουν να τα εξετάσουν. Ξέρετε τι θα κάνουν 
τότε; Θα παίρνουν λιγότερα δείγματα, με αποτέ-
λεσμα η χώρα να είναι περισσότερο ανοχύρωτη. 

Χαστούκι στον Κούλη από τον Μαρινάκη

Δεν είναι και λίγο, να ακούς για τόσο 
καιρό τις καταγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ 

για «λίστα Πέτσα» και για «αδιαφανείς 
διαδικασίες διανομής των 20 εκατ. 
ευρώ στα ΜΜΕ» και πάνω που έχεις 
φτιάξει τη λίστα και την έχεις δώσει 
στη δημοσιότητα, να σου την τρίβει 
στη μούρη ο βασικός μιντιάρχης που 
στηρίζει την κυβέρνηση και σηκώνει το 
βάρος του «πολέμου μέχρις εσχάτων» 
εναντίον του Τσίπρα, ο Μαρινάκης.

Με ανακοίνωσή του, ο όμιλος Μαρι-
νάκη (alter ego media) επέστρεψε τα 
λεφτά που πήραν τα Μέσα του, «επειδή 
δεν συντασσόμεθα με τη μέθοδο, τα 
μέτρα και τα σταθμά διανομής των δι-
αφημιστικών κονδυλίων της καμπάνιας 
“Μένουμε στο σπίτι“ και επιπροσθέτως 
επειδή θέλουμε να δηλώσουμε με ευ-
θύ και καθαρό τρόπο την ανεξαρτησία 
μας από κρατικούς πόρους και αμφι-
σβητούμενες διαδικασίες και διανο-
μές». Προέτρεψε δε την κυβέρνηση 
«να διαθέσει το επιστραφέν ποσό στις 
οικογένειες των άνεργων εργαζομένων 
στα ΜΜΕ».

Προκαλεί καγχασμό, φυσικά, ο ισχυ-
ρισμός του Μαρινάκη ότι θέλει ανε-
ξαρτησία από κρατικούς πόρους. Κι ο 
καγχασμός γίνεται πιο δυνατός καθώς 
αυτόν τον ισχυρισμό θυμήθηκε να τον 
προβάλει πολύ αργά. Μόνο όταν είδε 
ότι οι άλλοι μιντιάρχες πήραν περισ-
σότερα απ' αυτόν. Τότε θυμήθηκε να 
διαφωνήσει και με τη διαδικασία, χα-
ρακτηρίζοντάς την αμφισβητούμενη.

Η είδηση δε βρίσκεται στην (ανύ-
παρκτη) δημοκρατική ευθιξία του Μα-
ρινάκη, αλλά στο χαστούκι που έριξε 
στον Κούλη, προειδοποιώντας τον με 
τη γνωστή παροιμία: «αλλού τρως και 
πίνεις κι αλλού πας και το δίνεις».

Δεν νομίζουμε ότι ο Μαρινάκης θα 
αποστασιοποιηθεί από τη ΝΔ και τον 
Μητσοτάκη, σ' αυτή τη φάση. Απλά, 
παίζει το παιχνίδι του με σκληρό τρόπο. 
Αν το άφηνε να περάσει έτσι, μπορεί ο 
Μητσοτάκης να έπαιρνε αέρα. Ενώ με 
τη δημόσια σκληρή προειδοποίηση «θα 
σφίξουν οι κώλοι» και ο Μητσοτάκης θα 
κάνει «αυτό που πρέπει».

Χιλιάδες τα κενά στην Εκπαίδευση
Χιλιάδες κενά καταγράφονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Υπολογίζονται σε πάνω από 15.000 στη Γενική ΠΕ και 3.000 στην 
Ειδική Αγωγή (στοιχεία των αιρετών του ΚΥΣΠΕ, «με βάση τις εκτι-
μήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών»). Αν υπολογίσει κανείς ότι οι 
«εκτιμήσεις» αυτές είναι πάντα υποβαθμισμένες (οι Περιφερειακοί 
Διευθυντές είναι πάντα άνθρωποι των εκάστοτε κυβερνήσεων), όπως 
επίσης και το γεγονός ότι χιλιάδες κενά προκύπτουν στη συνέχεια 
(παράλληλη στήριξη, άδειες εκπαιδευτικού προσωπικού, κ.λπ.), εί-
ναι σίγουρο ότι τα εκπαιδευτικά κενά μόνο στην Πρωτοβάθμια θα 
ξεπεράσουν κατά πολύ τις 25.000.  Τα «πρωτεία» κατέχουν οι μεγά-
λοι Δήμοι της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, αλλά και η η 
Αχαΐα, η Εύβοια, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και βεβαίως τα νησιά των 
Κυκλάδων, τα Δωδεκάνησα, κ.ά.).

Η εισαγγελία του ΑΠ είναι 
υποχρεωμένη να μας δώσει αντίγραφο 
του καταστατικού του Κασιδιάρη

Στις 10 Ιούνη, καταθέσαμε στην αρμόδια υπηρεσία της Εισαγ-
γελίας του Αρείου Πάγου αίτηση να μας χορηγήσει αντίγρα-

φο του καταστατικού που κατέθεσε ο Κασιδιάρης στις 4 Ιούνη. 
Στις 29 Ιούνη, η αντεισαγγελέας του ΑΠ Α. Δημητριάδου απέρ-
ριψε το αίτημά μας με την εξής λακωνική εντολή: «Απορρίπτεται 
ελλείψει τουλάχιστον συγκεκριμένης προσωπικής εννόμου σχέ-
σεως στο παρόν στάδιο της διαδικασίας»!

Επειδή είχαμε σκεφθεί το ενδεχόμενο απόρριψης με το επι-
χείρημα της έλλειψης εννόμου συμφέροντος, επισυνάψαμε στην 
αίτησή μας τη Γνωμοδότηση 205/2007 του Ε’ Τμήματος του ΝΣΚ, 
που έκρινε ομόφωνα ότι πρέπει να μας δοθούν τα δημόσια έγγρα-
φα που ζητούσαμε, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεστούμε ειδικό 
έννομο συμφέρον. Η Γνωμοδότηση αυτή είχε υπογραφεί από τον 
τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε. Μπασιάκο και 
επομένως κατέστη δημόσιο έγγραφο, η εφαρμογή του οποίου είναι 
υποχρεωτική για όλη τη δημόσια διοίκηση.

Γράφει χαρακτηριστικά η Γνωμοδότηση του ΝΣΚ: 
«Β. Από την ερμηνεία των παρατιθέμενων διατάξεων κατά την ομό-

φωνη γνώμη του Τμήματος προκύπτουν τα ακόλουθα: Η Διοίκηση 
υποχρεούται να επιτρέπει τη γνώση των διοικητικών εγγράφων σε 
κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς μάλιστα να υποχρεούται να επικαλεστεί 
ειδικό έννομο συμφέρον, εκτός ορισμένων περιπτώσεων, περιορι-
στικώς αναφερομένων στο νόμο (αν το έγγραφο αφορά την ιδιωτική 
ή οικογενειακή ζωή τρίτου, ή αν η ικανοποίηση του δικαιώματος είναι 
δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την έρευνα δικαστικών κλπ αρχών 
σχετικώς με την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης…

Γ. Με βάση τα παραπάνω, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, 
η διοίκηση υποχρεούται να χορηγήσει τα αιτούμενα έγγραφα των 
εκθέσεων επιθεώρησης» (οι εμφάσεις δικές μας).

Το ΝΣΚ, που είναι ένα θεσμικό όργανο του Κράτους, στην ξεκά-
θαρη γνωμοδότησή του εξέτασε σφαιρικά, με βάση και το νόμο 
2690/1999 και άλλες διατάξεις, το αν έχουμε το δικαίωμα να πά-
ρουμε αντίγραφα των εκθέσεων επιθεώρησης. Δεν επικαλέστηκε 
αόριστα έλλειψη συγκεκριμένης προσωπικής εννόμου σχέσεως. Πε-
ριέγραψε συγκεκριμένα σε ποιες περιπτώσεις δεν μπορεί κάποιος να 
λάβει δημόσια έγγραφα. Η κ. εισαγγελέας δεν μπήκε στη βάσανο, 
μολονότι πέρασαν 19 μέρες απ’ όταν καταθέσαμε την αίτηση, να 
στηριχτεί στο ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ως δημοσιογράφος έχω το δικαίωμα να ζητώ από την εισαγγε-
λία του ΑΠ αντίγραφα καταστατικών πολιτικών κομμάτων. Και ως 
δικαστικός συντάκτης που παρακολουθεί τη δίκη της ΧΑ, έχω έναν 
παραπάνω λόγο να ζητήσω αντίγραφο του καταστατικού του μορ-
φώματος που ετοιμάζεται να συγκροτήσει ο Κασιδιάρης, ηγετικό 
στέλεχος του νεοναζιστικού μορφώματος της ΧΑ έως πρόσφατα. 
Οταν κάποιος συντάσσει το καταστατικό πολιτικού σχηματισμού που 
θέλει να συγκροτήσει, θα ήταν φυσιολογικότατο να το έχει δημοσι-
οποιήσει κιόλας. Γι’ αυτό και δεν εδράζεται πουθενά η άρνηση της 
αντεισαγελέα του ΑΠ να χορηγήσει αντίγραφό του.

Ο Κασιδιάρηςμ λίγες ημέρες μετά την κατάθεση του καταστατι-
κούν τουμ ρωτήθηκε από εμάς, στη μοναδική σύντομη τηλεφωνική 
επικοινωνία μας, αν θα μας δώσει αντίγραφο του καταστατικού. Μας 
απάντησε ότι σε λίγες μέρες θα το ανέβαζε στην ιστοσελίδα του. 
Δεν το έκανε και προφανώς έχει τους λόγους του. Φαίνεται πως 
δε θέλει να ξέρουν οι ντούροι εθνικοσοσιαλιστές χρυσαυγίτες, από 
τους οποίους προσδοκά να στελεχώσουν το μόρφωμά του, τις θέσεις 
του καταστατικού. Η εισαγγελέας για ποιους πραγματικούς λόγους 
απέρριψε το αίτημά μας;

Θα επιμένουμε να λάβουμε αντίγραφο του καταστατικού του 
Κασιδιάρη από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου που είναι ενιαία 
και απρόσωπη αρχή. Το επόμενο βήμα θα είναι να το ζητήσουμε 
από τον εισαγγελέα κ. Πλιώτα.

ΥΓ. Δικαίωμα λήψης αντιγράφων καταστατικών πολιτικών κομ-
μάτων έχει κάθε έλληνας πολίτης και όχι μόνον οι δημοσιογρά-
φοι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά η εισαγελική αρχή.

Γεράσιμος Λιόντος
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Ο Γιούργκεν Κλοπ συχνά 
ξαφνιάζει θετικά με τη συ-

μπεριφορά του, με τις πολιτικές 
του απόψεις που εκφράζει (οι 
οποίες μπορούν να χαρακτηρι-
στούν αντικαπιταλιστικές) και 
τον τρόπο που σχολιάζει τα τε-
κταινόμενα εντός και εκτός των 
αγωνιστικών χώρων. Εχει κατα-
φέρει να κερδίσει, εκτός από την 
αποδοχή των οπαδών της Λίβερ-
πουλ, και μια γενικότερη εκτίμη-
ση απ’ όσους ασχολούνται με 
το ποδόσφαιρο και βρίσκονται 
εκτός της λογικής της ακραίας 
επαγγελματοποίησής του.

H Λίβερπουλ, παίζοντας από 
την αρχή του πρωταθλήματος 
το καλύτερο ποδόσφαιρο, κα-
τάφερε να κατακτήσει τον τίτλο 
στην Premier League και όπως 
ήταν αναμενόμενο οι οπαδοί 
της ξέσπασαν. Ξεχύθηκαν στους 
δρόμους για να πανηγυρίσουν, 
συγκρούστηκαν με τους μπά-
τσους και συνωστίστηκαν στις 
πλατείες και τις παμπ, αψηφώ-
ντας κάθε μέτρο προστασίας 
για την αποφυγή της εξάπλω-
σης του κοροναϊού. Με αφορμή 
τους πανηγυρισμούς των Reds, 
o γερμανός προπονητής έγρα-
ψε στην εφημερίδα «Liverpool 
Echo» (επίσημη εφημερίδα της 
ομάδας), ανοιχτή επιστολή προς 
τους οπαδούς της Λίβερπουλ, 
στην οποία ανέφερε ότι η κατά-
κτηση του τίτλου «είναι η στιγμή 
μας», αλλά πρέπει να γιορταστεί 
με ασφαλή και σωστό τρόπο, δή-
λωσε «άνθρωπος με πάθος και 
συναισθήματα», τόνισε όμως ότι 
τη συγκεκριμένη στιγμή η δημό-
σια υγεία είναι πάνω από τον 
οποιονδήποτε τίτλο και πρέπει 
να μην υπάρχει συνωστισμός, γι-
ατί αυτό «το οφείλουμε στις ευ-
παθείς ομάδες του πληθυσμού 
και στους επαγγελματίες υγεί-
ας που έδωσαν πάρα πολλά και 
τους οποίους χειροκροτήσαμε». 
Ζήτησε από τους οπαδούς να γι-
ορτάσουν και να πανηγυρίσουν 
«ιδιωτικά» και τους υποσχέθηκε 
ότι, όταν έρθει η σωστή στιγμή, 
«θα απολαύσουμε τις στιγμές 
μας και θα βάψουμε κόκκινη 
την πόλη».

Με την επιστολή του ο Κλοπ 
απέδειξε για μια ακόμα φορά 
ότι δεν διστάζει να πάει «κόντρα 
στο ρεύμα» και να πει τα πράγ-
ματα με τ’ όνομά τους. Συνήθως 
οι προπονητές προσπαθούν να 
τα έχουν καλά με τους οπαδούς 
της ομάδας τους, να τους χαϊ-
δεύουν τ’ αυτιά και να τους εκ-
θειάζουν για να κερδίσουν την 
αποδοχή τους. Ο Κλοπ διάλεξε 
ένα διαφορετικό δρόμο, επιλέ-
γοντας να παρουσιάσει τα δε-
δομένα στην πραγματική τους 
διάσταση, να βάλει τη λογική 
πάνω από το συναίσθημα, να 
θέσει ως προτεραιότητα τη δη-
μόσια υγεία και όχι τους πανηγυ-
ρισμούς για την κατάκτηση του 
τίτλου και να τους «μαλώσει» με 

τον δικό του τρόπο επειδή δεν 
τήρησαν τα μέτρα προστασίας 
κατά τη διάρκεια των πανηγυ-
ρισμών. 

Οσοι έχουμε μια στοιχειώδη 
«επαφή» με τον τρόπο σκέψης 
και την κουλτούρα των οργανω-
μένων οπαδών είμαστε σίγουροι 
ότι ο Κλοπ ανέβηκε ακόμη πε-
ρισσότερο στην εκτίμηση των 
«Reds» Οι οπαδοί, γνωρίζοντας 
την ιδιοσυγκρασία του, καταλα-
βαίνουν ότι ο Κλοπ επιδιώκει να 
χτίσει μια αληθινή και ζωντανή 
σχέση μαζί τους, στην οποία θα 
υπάρχουν συμφωνίες αλλά και 
διαφωνίες, ίσως και διαφορε-
τικός τρόπος κατανόησης και 
αντιμετώπισης κάποιων κατα-
στάσεων, και γι’ αυτό δεν του 
κρατούν κακία, ακόμη και όταν 
τους μαλώνει. 

Μετά την αποχώρηση του 
Δημήτρη Γιαννακόπουλου 

από τη διοίκηση του Ερασιτέχνη 
και του μπασκετικού Παναθηνα-
ϊκού, υπήρχε απαισιοδοξία για 
την επόμενη μέρα και όλα ήταν 
μαύρα για τους πράσινους οπα-
δούς. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ 
ότι ο Φραγκίσκος Αλβέρτης 
και ο Δημήτρης Διαμαντίδης θα 
έχουν την ευθύνη για την ομάδα 
και θα συνεργαστούν στη διοί-
κηση με τον Τάκη Τριαντόπουλο, 
που ανέλαβε την προεδρία, είχε 
ως αποτέλεσμα να αντιστραφεί 
το κλίμα και να επανέλθει η αι-
σιοδοξία στον κόσμο του Πανα-
θηναϊκού.

Από τα μέχρι στιγμής δεδο-
μένα και από τις δηλώσεις Τρι-
αντόπουλου, Αλβέρτη και Δια-
μαντίδη, η εκτίμηση της στήλης 
είναι ότι επί της ουσίας δεν έχει 
αλλάξει τίποτε στους πράσινους, 
εκτός από μια γενναία μείωση 
στο μπάτζετ. Ο Γιαννακόπου-
λος θα συνεχίσει να διοικεί την 
ομάδα (πλέον μέσω αντιπροσώ-
πων), θα είναι ο πραγματικός 
ιδιοκτήτης και ο βασικός χρη-
ματοδότης, αφού πολύ δύσκολα 
θα βρεθεί καπιταλιστής να δώ-
σει 25 εκατομμύρια ευρώ για να 
αγοράσει τους πράσινους. Επι-
χειρηματικά, η αλλαγή στα δι-
οικητικά της ΚΑΕ είναι μια πολύ 
έξυπνη κίνηση από τον Γιαννακό-
πουλου, αφού θα έχει τον έλεγχο 
της ομάδας, χωρίς να έχει την 
υποχρέωση να βάλει βαθιά το 
χέρι στην τσέπη. Απαντες γνωρί-
ζουν ότι τα φράγκα που θα έχει 
στη διάθεσή της η τριανδρία 
Τριαντόπουλου, Αλβέρτη και Δι-
αμαντίδη θα είναι πολύ λιγότερα 
από την τελευταία χρόνια, όμως 
κανείς δε θα τους κατηγορήσει 
ή θα απαιτήσει από αυτούς να 
βάλουν από την τσέπη τους τα 
φράγκα που απαιτούνται για να 
κάνει η ομάδα πρωταθλητισμό 
στη Euroleague. Οι απαιτήσεις 
που έχουν από τη νέα διοίκηση 
οι οπαδοί της ομάδας είναι να 
διατηρήσει τα σκήπτρα στην Ελ-

λάδα και να έχει μια αξιοπρεπή 
πορεία στην Ευρώπη. Αντίθετα, 
αν ο Γιαννακόπουλος παρέμενε 
και δήλωνε ότι μειώνει δραστι-
κά το μπάτζετ και κατά συνέπεια 
και τον πήχη για τους στόχους 
της ομάδας, είναι σίγουρο ότι 
μια μεγάλη μερίδα των οπα-
δών του Παναθηναϊκού θα του 
ασκούσε σφοδρή κριτική και θα 
τον κατηγορούσε ότι χαντάκωσε 
την ομάδα.

Ενα ακόμη σημείο που πρέπει 
να σχολιάσουμε σε σχέση με τη 
δραστηριοποίηση του Αλβέρτη 
και του Διαμαντίδη στα διοικη-
τικά του Παναθηναϊκού, είναι 
ότι θα επανέλθει ηρεμία στην 
ομάδα, καθώς θα σταματήσει ο 
εμφύλιος ανάμεσα στον Γιαννα-
κόπουλο και μια σημαντική με-
ρίδα των οργανωμένων οπαδών. 
Οι δυο πρώην παίχτες έχουν την 
καθολική αποδοχή του κόσμου 
του Παναθηναϊκού και τουλά-
χιστον για τους πρώτους μήνες 
θα εξασφαλίσουν πίστωση χρό-
νου, θα έχουν στο πλευρό τους 
τους οπαδούς του τριφυλλιού 
και θα επανέλθει η ηρεμία στις 
εξέδρες του ΟΑΚΑ. Βέβαια, 
όταν μια ομάδα κάνει πρωτα-
θλητισμό, ο παράγοντας που θα 
καθορίσει αν είναι επιτυχημένη 
ή όχι, είναι το αποτέλεσμα και 
όχι οι προθέσεις του Αλβέρτη 
και του Διαμαντίδη. Σήμερα, τα 
δυο πράσινα «τοτέμ» είναι οι σω-
τήρες της ομάδας, αν όμως τα 
αποτελέσματα εντός του παρκέ 
δεν είναι τα αναμενόμενα, είναι 
σίγουρο ότι θα αρχίσει η κριτική 
και η αποδόμησή τους. 

Το νέο επεισόδιο στη διαμά-
χη Μελισσανίδη-Μαρινάκη 

διαδραματίστηκε στην επιτροπή 
Δεοντολογίας της ΕΠΟ, που εκ-
δικάζει την υπόθεση των «στημέ-
νων» αγώνων. Ο Μελισσανίδης 
στην κατάθεσή του επιβεβαίωσε 
στο ακέραιο το κατηγορητήριο 
και την εισήγηση Σπανού και 
κατηγόρησε τον Μαρινάκη ότι 
είχε στήσει εγκληματική οργά-
νωση στην ΕΠΟ, που λειτουρ-
γούσε σαν Μαφία. Ο «ισχυρός 
άνδρας» της ΑΕΚ αναφέρθηκε 
αναλυτικά σε πρόσωπα και 
περιστατικά που δικαιώνουν 
όσους ισχυρίζονται ότι υπήρχε 
«παράγκα» στην ΕΠΟ, που λει-
τουργούσε προς όφελος του 
Ολυμπιακού, και τόνισε ότι τα 
6.000.000 ευρώ που παίχτη-
καν στον αγώνα Ολυμπιακός-
Βέροια επιβεβαιώνουν ότι ο 
αγώνας ήταν στημένος, καθώς 
το ποσό αυτό ξεπερνά το στοί-
χημα που παίζεται στο ντέρμπι 
Ρεάλ-Μπαρτσελόνα.

Εκτός από τις κατηγορίες για 
την ερυθρόλευκη «παράγκα», ο 
Μελισσανίδης υπερασπίστηκε 
τη σημερινή διοίκηση της ΕΠΟ, 
τονίζοντας ότι στα τρία χρόνια 
της θητείας της έχουμε τρεις δι-
αφορετικούς πρωταθλητές, ενώ 

με τις προηγούμενες διοικήσεις, 
εξαιτίας της «παράγκας», επί 20 
χρόνια είχαμε έναν πρωταθλη-
τή. Εκτός από τις αναφορές του 
στην παράγκα, ο Μελισσανίδης 
επέλεξε να κάνει και προσωπική 
επίθεση στον Μαρινάκη, λέγο-
ντας: «Ο Μαρινάκης είναι Κα-
τίνα. Δεν πήγε στρατό, κανείς 
δεν ξέρει γιατί δεν πήγε. Γιατί 
απαλλάχθηκε; Εκρυψαν και τον 
φάκελο. Γι' αυτό είναι Κατίνα, 
αρχικατίνα. Μαμά είπε στα εί-
κοσί του, τα βρήκε όλα έτοιμα».

Οπως ήταν αναμενόμενο, η 
ερυθρόλευκη πλευρά σήκωσε 
το γάντι και του απάντησε μέσω 
του Κούγια. Ο ιδιοκτήτης της 
Λάρισας και υποψήφιος πρόε-
δρος της Super League με την 
υποστήριξη του Ολυμπιακού 
ανέλαβε να «αποδομήσει» τον 
Μελισσανίδη, τον οποίο κατη-
γόρησε ότι διευθύνει εγκλημα-
τική οργάνωση, προσπάθησε να 
δημιουργήσει ρήγμα στη συμ-
μαχία Μελισσανίδη-Σαββίδη, 
χαρακτηρίζοντας τον ιδιοκτήτη 
της ΠΑΕ ΠΑΟΚ κορόιδο («έβα-
λε τόσα λεφτά στο ποδόσφαιρο, 
για να κάνει κουμάντο ο Μελισ-
σανίδης και να παίρνει τις Ενώ-
σεις! Του δίνουν ένα... ξεροκόμ-
ματο, του κλέβουν τίτλους μέσα 
από το γήπεδο και δεν μπορεί 
να κάνει τίποτα. Του έκλεψαν 
πρωτάθλημα και Κύπελλο») και 
προανήγγειλε ότι στην κατάθε-
σή του στην Επιτροπή θα πει 
αναλυτικά για τον τρόπο που 
έστηναν τα παιχνίδια και για 
όλα όσα έγιναν στο ελληνικό 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο τα 
τελευταία 20 χρόνια (η κατάθε-
ση Κούγια είχε οριστεί τη Δεύτε-
ρα 6 Ιούλη, όμως δεν έγινε γιατί 
δήλωσε κώλυμα. Δεν έχουμε τη 
δυνατότητα να τη σχολιάσουμε 
γιατί ορίστηκε την Πέμπτη, οπό-
τε είχε κλείσει η ύλη της «Κ»).

Οπως συμβαίνει σε αυτές τις 
περιπτώσεις, η αξιολόγηση της 
κατάθεσης του Μελισσανίδη και 
της απάντησης του Κούγια έγινε 
με βάση την οπαδική προτίμηση 
της κάθε εφημερίδας και της κά-
θε ιστοσελίδας. Από την πλευρά 
μας θα τονίσουμε για μια ακόμη 
φορά ότι όπου υπάρχει μπίζνα 
και κυνήγι του μέγιστου κέρ-
δους θα υπάρχει και «παράγκα». 
Ο κάθε καπιταλιστής δεν έχει 
στόχο να την καταργήσει, αλλά 
προσπαθεί να την ελέγξει για να 
μεγιστοποιήσει τα κέρδη του και 
να προωθήσει τα επιχειρηματι-
κά του σχέδια. Κατά συνέπεια, 
οι κάθε Μελισσανίδης και Κού-
γιας είναι οι δυο όψεις του ιδίου 
νομίσματος και εναλλάσσονται, 
παίζοντας το ρόλο είτε του αρ-
χηγού της «παράγκας» είτε του 
τίμιου παράγοντα που έχει θέσει 
τον εαυτό του στην υπόθεση της 
«εξυγίανσης» του ποδόσφαιρου. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Θα απολαύσουμε τις στιγμές μας και 
θα βάψουμε κόκκινη την πόλη

Δύο χιλιάδες είκοσι
δεν έχει τέλος η ύπνωση;

Μιας και δήθεν εν παραλόγω ο εν λόγω επανήλθε ευλόγως 
στην επικαιρότητα, σημειώστε ότι ο Νίκος Παππάς είναι καρκί-
νος. Oπως και ο Κώστας Σημίτης. Καρκίνοι και οι δύο. Και δεν 
είναι οι μόνοι, υπάρχουν πολλοί καρκίνοι ακόμα. Για ωροσκόπο 
δεν έψαξα…

Ηρθαν τα μπάνια του λαού χωρίς λαό στα μπάνια
όλη η ζωή μας είναι μια ιλουστρασιόν καμπάνια.
Να κι η επανεκκίνηση του τύπου «μπάτε αλέστε»

με τα αποδημητικά απ' το βορρά να φτάνουν
έχοντας κορονοϊούς σε σάκους και βαλίτσες

γιατί ο πόνος δεν μετρά μπροστά σε τόσα κάλλη.
Τα νέα έρχονται από 

την Ολλανδία, όπου 
το φύλο των πολιτών 
δεν θα αναγράφεται 
πλέον στο ολλανδικό 
δελτίο ταυτότητας σε 
λίγα χρόνια, καθώς 
το στοιχείο κρίνεται 
«άχρηστο» σύμφωνα 
με την υπουργό Παι-
δείας, Πολιτισμού και 
Επιστημών Iνγκριντ βαν Ενγκελσχόφεν, η οποία με επιστολή 
έκανε γνωστή την πρόθεσή της να καταργήσει την αναγραφή 
του φύλου στα δελτία ταυτότητας από το 2024-2025. «Η Ολ-
λανδία δεν θα είναι η πρώτη χώρα μέλος με δελτίο ταυτότητας 
χωρίς αναγραφή του φύλου. Η γερμανική ταυτότητα δεν ανα-
γράφει το φύλο» γράφει στην επιστολή της, προσθέτοντας ότι 
πιστεύει πως οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα «να 
διαμορφώνουν την ταυτότητά τους και να τη ζουν με πλήρη 
ελευθερία και ασφάλεια». «Είναι μία καλή είδηση για όποιον 
θεωρεί ότι αυτό που κρύβουν τα εσώρουχα δεν αφορά ούτε 
την κυβέρνηση ούτε τις αρχές», αναφέρουν σε ανακοίνωσή 
τους οι ολλανδικές οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων 
της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.

Να και το νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις
με ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ να σκίζουν τα καλσόν τους.

«Αυτός εδώ λιθοβολεί / κι αυτός εκεί λιθοβολείται / ο άλλος 
πάλι κάθεται / μετράει τις πέτρες» (Γιώργος Δανιήλ – «Λιθοβο-
λία»). Σε τέτοια φάση βρισκόμαστε σήμερα εν πολλοίς, μετρά-
με τις πέτρες… Είναι όμως και κάτι άλλο: «Σαν θα 'ρθει η ώρα 
της πορείας / πολλοί δεν ξέρουν / πως επικεφαλής βαδίζει 
ο εχθρός τους. / Η φωνή που διαταγές τούς δίνει / είναι του 
εχθρού τους η φωνή. / Εκείνος που για τον εχθρό μιλάει / είναι 
ο ίδιος τους ο εχθρός» (Μπέρτολτ Μπρεχτ).

Το σκέφτηκες βρε Κωνσταντή πριν κάνεις την παπάρα
αυτή με τον «περίπατο» που χαχανίζει η πλάση;

«Εκπαιδευόμαστε να κάνουμε ορισμένα πράγματα και να 
μην κάνουμε ορισμένα άλλα. Για τον σκοπό αυτό μαθαίνουμε 
ορισμένες πληροφορίες και δεν μαθαίνουμε ορισμένες άλλες. 
Δεν χρειάζεται παρά να εξετάσουμε ποιον ωφελούν περισ-
σότερο οι πράξεις και οι παραλείψεις μας. Γιατί το παράλογο 
μπορεί να είναι ολοφάνερο κι ωστόσο να μην το αντιλαμβάνε-
ται κανείς» (Ε. Α. Ράουτερ – «Η κατασκευή υπηκόων»).

- Αν είσαι φτωχός και πιστεύεις ότι η κατάστασή σου αλλάζει 
επειδή πίνεις καφέ στα Starbucks, κινείσαι με uber και ψηφί-
ζεις δεξιά, είσαι μ@λ@κ@ς.

- Μα, Βάλτερ Μπένγιαμιν, δεν γίνεται να μπει αυτό στο βι-
βλίο!

- Καλά, τότε γράψε «η αλλοτρίωση της ανθρωπότητας έχει 
φτάσει σε τέτοιο σημείο που την κάνει να βιώνει την ίδια της 
την καταστροφή σαν αισθητική απόλαυση»…

«Ε, λοιπόν, στην αρχή του ο φασισμός ήταν αυτό που συνεχί-
ζει να είναι και σήμερα: υπόθεση μιας χούφτας ανώμαλων και 
ηλιθίων, που αποτέλεσαν το προζύμι που έκανε να φουσκώσει 
η ανθρώπινη βλακεία και κακοήθεια σ’ όλο το φριχτό της μεγα-
λείο. Η φασιστική φύτρα ήταν και είναι πάντα το αποτέλεσμα 
της αμάθειας, της ψυχανωμαλίας, του φόβου, της στέρησης 
(σ’ όλες τις μορφές της και καταρχήν της σεξουαλικής), της 
μικρόνοιας, της κακοήθειας, της έλλειψης ειλικρίνειας» (Βα-
σίλης Ραφαηλίδης, με το συμπάθιο).

Επιστημονικώς επιβεβαιωμένο και καταγεγραμμένο, αρκεί 
μια απλή αναζήτηση για να το επιβεβαιώσει: Τα γουρούνια δεν 
μπορούν να κοιτάξουν τον ουρανό. Ισως γι' αυτό και να τους 
ανατέθηκε η ανάσχεση της εφόδου των άλλων προς αυτόν…

Τρινιτροτουλου-όλοι!
Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά
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> Το ΚΙΝΑΛ είναι «κατά 
της Δεξιάς» της οποίας όμως 
ψηφίζει νομοσχέδια, όπως το 
διαδηλωκτόνο. Κατά Αντρέα, 
κατά κύρη…

> «Πειθαρχημένη απειθαρ-
χία». Βερμπαλισμός του Θ. 
Παφίλη, του εκ Περισσού: «Το 
ΚΚΕ καλεί το λαϊκό κίνημα σε 
πειθαρχημένη απειθαρχία». 
Οπως, λόγου χάρη, τότε που ο 
Περισσός-ΠΑΜΕ υπεράσπιζε 
το αστικό κοινοβούλιο από την 
μήνι των διαδηλωτών. «Πειθαρ-
χημένο» λαϊκό κίνημα, μήπως 
σπάσει καμμιά βιτρίνα – ακόμα 
και στον… σοσιαλισμό (του Πε-
ρισσού). Τερτίπια πρώην ρεβι-
ζιονιστών, νομιμοποιημένων το 
1974 και ομνυόντων πίστη στην 
αστική τάξη με την υπογραφή 
του τότε γραμματέα τους, Χ. 
Φλωράκη.

> Για το χατήρι των καπιτα-
λιστών του τουρισμού άνοιγμα 
συνόρων με πλημμελείς ελέγ-
χους και αύξηση κρουσμάτων 
κορωνοϊού. Καταγέλαστος ο 
Πέτσας που έλεγε… να δούμε…

> Στην ανακοίνωση του 
Περισσού για την πρόσφατη 
χρηματοδότηση των 20 εκ. 
ευρώ δεν αναφέρουν ότι ΔΕΝ 
ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τα 10.500 
που τους αναλογούν από τον 
κρατικό κορβανά. Ετσι στηρί-
ζουν την κυβερνητική προπα-
γάνδα που διατείνεται ότι ο 
λαός ζει πάνω από τις δυνατό-
τητές του…

> «Με τεστ και καραντίνα 
όσοι Βέλγοι τουρίστες επι-
στρέφουν από Ελλάδα». Του 
χαλάσανε τη φτιάξη του Κού-
λη.

> Δολοφονία Τζ. Φλόιντ: Ο 
σαδισμός του μπάτσου – δολο-
φόνου.

> Κουτσούμπας: «Ο αγώνας 
ξεκίνησε». Να περιμένουμε 
και… κλιμάκωση;

> Ενας εξαιρετικά αθόρυ-
βος αγώνας…

> Εύλογος ο τίτλος της 
Morning Star: «Applause 
doesn’t pay the rent».

> Κοινώς, νηστικό αρκούδι…

> Βαθμολογία πανελλαδι-
κών εξετάσεων: Ο γολγοθάς 
συνεχίζεται.

> Ενδιαφέρον Περισσού για 
τουρισμό διά στόματος Κου-
τσούμπα (μέσα στον καπιταλι-
σμό…): «Η “μονοκαλλιέργεια” 
του τουρισμού υπονόμευσε 
τις υπαρκτές παραγωγικές 
δυνατότητες της χώρας». Πα-
ραγωγικές, όπως βαριά βιομη-
χανία…

> Τα μεσαία στρώματα (του 
Περισσού) αδημονούν γι’ ανά-
πτυξη.

> Δεν στοιχειοθετείται το 
κακούργημα της θανατηφό-
ρας έκθεσης στο Μάτι – Ει-
σαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. 
Δεν υπάρχει… δόλος. Ολο και 
περισσότερο στα μαλακά κά-
ποιοι υπεύθυνοι…

> Μόνη αντιπολίτευση ο 
Περισσός κατά Κουτσούμπα. 
Αστική…

> Η επανάσταση της ηθικής 
στην πολιτική κατά Φώφη.

> Και λέγαμε τι έλειπε, τι 
έλειπε…

> Δηλαδή, ηθικά μιλώντας, 
το ΚΙΝΑΛ προέκυψε από… 
άμωμη σύλληψη;

> Θου, Κύριε…

> ΝΑΙ του ΚΙΝΑΛ και στην 
ψήφιση αμυντικής συμφωνίας 
Ελλάδας-Ισραήλ…

> Το όχι το πάτησε το τραί-
νο…

> Στη… σύγχρονη κουλτού-
ρα αποδίδει η ανοιχτή επιστο-
λή «153 προσωπικοτήτων των 
γραμμάτων και της τέχνης το 
γενικευμένο κλίμα μισαλλοδο-
ξίας που επικρατεί σε αυτήν». 
Μεταξύ των υπογραφόντων 
και ο κύριος τέλος της Ιστορί-
ας, Φ. Φουκουγιάμα. Κι έδεσε 
το γλυκό…

> Ξεπέρασαν τις 60.000 τα 
κρούσματα κορωνοϊού σε ένα 
24ωρο στις ΗΠΑ.

> Οταν δεν είναι ο κορωνο-
ϊός είναι η φτώχεια και η λαβή 
του μπάτσου…

> Κι ενώ δόθηκε ημερομηνία 
ανοίγματος των σχολείων, σιγή 
ασυρμάτου για τα 25.000 κενά 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευ-
ση.

> Με τα πρωτεία σε δήμους 
όπως αυτός της Αθήνας που 

αποκλείει χιλιάδες μικρά από 
παιδικούς σταθμούς και μέρι-
μνα για το… θεαθήναι.

>  «Προληπτική πλήρης 
απαγόρευση συναθροίσεων 
με απόφαση αστυνομικής ή 
λιμενικής αρχής». Οι αστοί 
θωρακίζονται μπροστά στους 
μελλοντικούς σεισμούς.

> 36.000 οι απολύσεις στην 
United Airlines.

> 153 οικονομολόγοι στις 
ΗΠΑ υπέρ… του λαού. Τι είναι 
όλοι αυτοί; Τεχνοκράτες, τρα-
πεζίτες, πολιτικοί. Αυτοί που 
δημιουργούν την κρίση.

> Εχουν ευαισθησίες οι άν-
θρωποι…

> Το Κολωνάκι ενδιαφέρεται 
για τον λαό;

> Στον καπιταλισμό δεν 
υπάρχουν «αυτονόητα» δη-
μοκρατικά δικαιώματα. Ο,τι 
υπάρχει τελεί πάντα υπό αίρε-
ση. Κι ό,τι υπάρχει κατακτήθη-
κε, δεν χαρίστηκε.

> Δεν παραπέμπονται σε 
δίκη όλοι οι εμπλεκόμενοι 
-μπάτσοι και διασώστης- στην 
δολοφονία του Ζακ Κωστόπου-
λου.

> Παραθυράκια…

> Σημάδια για το τι μέλλει 
επακολουθήσαι.

> Για τον καπιταλισμό, ρε γα-
μώτο: «Αίρεται το πλαφόν των 
έξι ατόμων ανά τραπέζι σε κα-
φέ και εστιατόρια». Η δημόσια 
υγεία απούσα…

> Νεολιθικό εύρημα στο νη-
σί Γυαλικόντα στη Νίσυρο. Κα-
τάστασή του άσχημη. Δήμος 
Νισύρου και εταιρία ΛΑΒΑ ΑΕ. 
θέλουν να μετακινηθεί. Λάβα 
και μπούλμπερη… Και σεβα-
σμός στην αρχαιότητα. Αλλά… 
η Μακεδονία είναι ελληνική…

> Πείνα: προειδοποίηση από 
οργάνωση Οξφαμ.

> «Το 10% όσων έχουν προ-
σβληθεί από κορωνοϊό στη 
Βρετανία είναι ιατρικό προσω-
πικό σε οίκους ευγηρίας», πε-
ριοδικό New Scientist. «Λόγω 
της έλλειψης προστατευτικών 
μέτρων και της υπερέκθεσης 
στον ιό, οι εργαζόμενοι της 
υγείας πληρώνουν βαρύ τίμη-

μα από την αρχή της πανδημί-
ας».

> Καλογρίτσας, Περισσός, 
Πρώτη, Μ. Κυριακού, Ε. Γιαν-
νόπουλος, δημόσια έργα. Το… 
πολύπτυχο της επιτυχίας. Και 
αυτό είναι μόνο μέρος από το 
όλον.

> Χρηματοδότηση Ριζοσπά-
στη, Αυγής, Εποχής, Δρόμου 
της Αριστεράς: συμπολιτευό-
μενη αντιπολίτευση και αντιπο-
λιτευόμενη συμπολίτευση.

> Τα παγκάκια της πλατείας 
Βικτώριας ξηλώνει ο δήμος 
Αθήνας (όπου κάθονται-ζουν 
πρόσφυγες). Ανθρωπιστικό 
έργο σε δράση…

> Στο γεφύρι της… πλάκας 
το κούλι.

> Περισσός και Σύριζα ανη-
συχούν για τον τουρισμό.

> «Και φυσικά οι ιδέες του 
διευθυντικού γραφειοκρατι-
κού στρώματος δεν ταυτίζο-
νταν, κατ’ ανάγκη, όπως έχει 
τόσες φορές τονίσει στις μέ-
ρες μας ο Γκορμπατσόφ, με τα 
συμφέροντα της κοινωνίας» 
- σελίδες 430-431. «Ο Γκορ-
μπατσόφ, η σοβιετική ηγεσία 
και ο τύπος περιγράφουν τα 
φαινόμενα, αναζητούν τις αι-
τίες και προτείνουν λύσεις» 
- σελίδα 440. «Η επιτυχία της 
αναδόμησης θα είναι ένας πα-
ράγοντας για την αναγέννηση 
του κομμουνιστικού κινήματος 
στην Ευρώπη…» - σελίδα 445. 
«Καιρός όμως της γκλάσνοστ 
(διαφάνειας) και της περε-
στρόικα (αναδόμησης). Και-
ρός της ΑΛΗΘΕΙΑΣ» - σελίδα 
337. «… τις στρεβλώσεις και τα 
αρνητικά του υπαρκτού σοσι-
αλισμού τα οποία η Σοβιετική 
Ενωση επιχειρεί να ξεπεράσει 
σήμερα με τη διαδικασία της 
ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ» - σελίδα 361. 
Τα αποσπάσματα από Ε. Μπι-
τσάκη: «Ρήξη ή ενσωμάτωση;» 
- Αθήνα, Μάης 1989. Μιλάμε 
για κάργα… μαρξιστική σκέψη 
και ανάλυση… (Για μια πρώτη 
επαφή με το θέμα διαβάστε τη 
μπροσούρα της ΣΑΚΕ για την 
Περεστρόικα και αυτή για την 
ωρίμανση του ελληνικού ανα-
θεωρητισμού, 1956-1989).

Βασίλης

Κι αν είναι δω στη γη τόση μιζέρια
είναι από σένανε, αδερφέ μου,

Αν είμαστε έτσι πεινασμένοι και τσακισμένοι
αν είμαστε γδαρμένοι ως το μεδούλι

και πατημένοι σαν τσαμπιά να δώσουμε όλο το κρασί μας
Τάχα θα πω πως είναι από δικό σου φταίξιμο; - όχι,

Ομως και συ, αδερφέ μου, φταις κάμποσο.

(Ναζίμ Χικμέτ: «Το πιο παράδοξο απ’ όλα τα πλάσματα»)

  Dixi et salvavi animam meam

u Το κακόγουστο αφισάκι είχε ανέβει από τον Πολάκη στο 
facebook στις 2 Ιούλη του 2017. Δε θα σχολιάσουμε τη λεζάντα, 
τυπικό δείγμα πολάκειου… πολιτικού λόγου, όσο τα εικονιζό-
μενα πρόσωπα: Παππάς και Καμμένος. Και καλά ο Παππάς, 
ήταν εκείνη την περίοδο υπουργός… Διαστήματος και πήγαινε 
στη Γαλλική Γουϊάνα για να παραστεί σε εκτόξευση δορυφό-
ρου ιδιωτικής εταιρίας (αραβικών συμφερόντων πλέον), την 
οποία παρουσίαζε σαν… κατάκτηση του Διαστήματος από την 
Ελλάδα. Ο Καμμένος, όμως, πού κόλλαγε; Ηταν βέβαια (και 
εξακολουθεί να είναι, όπως απέδειξε πρόσφατη συνεύρευσή 
τους στην Τζια) κολλητός του Πολάκη. Ομως το υπουργείο του 
δεν είχε καμιά αρμοδιότητα με τα διαστημικά. Προφανώς, ο 
Πολάκης θέλησε να στείλει ένα πολιτικό μήνυμα για την αρρα-
γή ενότητα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, την οποία προσωποποιούσαν ο 
ίδιος με τον Παππά, μη διστάζοντας να έχουν και προσωπικές 
σχέσεις με τον Καμμένο. Ανοιγαν σκυλάδικα για να γιορτά-
σουν την εκλογική νίκη, γιόρταζαν παρέα τα γενέθλιά τους στη 
βίλα Καμμένου στη Γλυφάδα, με ορχήστρα της αεροπορίας 
και γκεστ τον Γονίδη κτλ. Η πλάκα είναι ότι από την… επιθετική 
τριπλέτα, ο μεν Καμμένος έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί πολιτικά, 
ο Παππάς βρίσκεται σε πολιτική αποδρομή και ο Πολάκης έχει 
μείνει έρημος και μόνος.

u Το Κολωνάκι είναι γεμάτο από την αφίσα με τα λευκά 
γράμματα σε κόκκινο φόντο. Λογικό, αφού εκεί είναι εγκα-
τεστημένες οι μεγάλες δικηγορικές εταιρίες, η καθεμιά από 
τις οποίες απασχολεί μερικούς δικηγόρους με μισθωτή σχέ-
ση. Σε πολλές περιπτώσεις η μισθωτή σχέση υποκρύπτεται, 
καθώς ο μισθωτός κόβει απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην 
εταιρία, εμφανιζόμενος σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Ενώ 
δεν είναι. Πρόκειται για το ίδιο φαινόμενο που αναπτύχθη-
κε εδώ και πολλά χρόνια στον κλάδο των μηχανικών. Η τάση 
του καπιταλισμού για συγκέντρωση και συγκεντροποίηση, με 
παράλληλη καταστροφή μεσαίων στρωμάτων, έχει οδηγήσει 
πολλούς νέους επιστήμονες σ' ένα υβριδικό καθεστώς: μισθω-
τοί σε μια εταιρία και ταυτόχρονα στο τρέξιμο για να βρουν 
καμιά δουλειά ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

οι τοίχοι έχουν φωνή



Παραζάλη
Σύμφωνα με τον Νίκο Βούτση, «η σκανδαλολογία, στην 

οποία έχουν επιδοθεί “κύκλοι“ τον τελευταίο μήνα, προ-
φανώς με την επίνευση, την ανοχή και τη στήριξη και της 
κορυφής της ηγεσίας της ΝΔ, έχει ως μόνο στόχο τον 
αποπροσανατολισμό από αυτά τα κεντρικά ζητήματα, 
στα οποία τώρα θα πρέπει κανείς να πάρει θέση».

Θα συμφωνούσαμε μαζί του, αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε 
χρησιμοποιήσει την ίδια ακριβώς τακτική όταν βρισκό-
ταν στην κυβέρνηση. Και κυρίως, αν στη σκανδαλολογία 
των ημερών δεν πρωταγωνιστούσε η ηγετική ομάδα του 
ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που εξ ορισμού αφαιρεί κάθε περίβλη-
μα αθωότητας από την τοποθέτηση Βούτση. Μόνο αν ο 
ΣΥΡΙΖΑ τοποθετούνταν αναλυτικά σε κάθε πτυχή της 
σκανδαλολογίας που τον αφορά και έδινε επαρκείς εξη-
γήσεις για πρόσωπα και καταστάσεις, θα δικαιούνταν ο 
κάθε Βούτσης να μιλήσει για τις βλαβερές, αποπροσανα-
τολιστικές συνέπειες της σκανδαλολογίας.

Η Ρένα Δούρου, που διακρίνεται στα πολιτικά σόου, 
όχι όμως στις πολιτικές τοποθετήσεις, έκανε τη γκάφα 
να μιλήσει για «μία προσπάθεια, μέσα από παράνομες 
πρακτικές, συμψηφισμού σκανδάλων που ζημίωσαν το 
δημόσιο, ενώ θα έπρεπε να συζητάμε όσα δοκιμάζουν 
την πατρίδα μας, τους ανθρώπους του τουρισμού που 
πλήττονται, τους εργαζόμενους». Δεν κατάλαβε καν η 
καψερή, ότι λέγοντας στεντορεία τη φωνή τη λέξη «συμ-
ψηφισμός», έστω κι αν την απέδωσε ως προσπάθεια στη 
ΝΔ, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει «θέμα» και μεγάλο μάλιστα.

Το πήγε και παραπέρα. Μας ενημέρωσε ότι τα θέματα 
που εγείρουν η ΝΔ και τα φιλικά της Μέσα «συζητήθηκαν 
εξαντλητικά στην Πολιτική Γραμματεία, το Πολιτικό Συμ-
βούλιο, στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης» και «ο 
ίδιος ο Νίκος Παππάς ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για 
το ήθος και το ύφος αλλά δεν ζημίωσε το ελληνικό δημό-
σιο όπως έκαναν άλλοι με σκάνδαλα Νοβάρτις, Ζίμενς». 
Σοβαρά; Οταν ο Παππάς, με εντολή Τσίπρα, ύστερα από 
αίτημα του «Μπίμπι» προσπαθεί να κλείσει δικαστικές εκ-
κρεμότητες του Μιωνή με το ελληνικό δημόσιο, δεν προ-
καλεί βλάβη στο ελληνικό δημόσιο; Τόσο ντόρο έκαναν 
με τη λίστα Λαγκάρντ και ταυτόχρονα προσπαθούσαν να 
σβήσουν παρασκηνιακά την εμπλοκή του Μιωνή και των 
συνεταίρων του και δεν τρέχει τίποτα; Κι όλα τα υπόλοιπα, 
που αποτυπώθηκαν στην «κασέτα» εγείρουν μόνο ζήτημα 
«ήθους και ύφους»; Ευχαριστούμε την κυρία Δούρου, δι-
ότι μας έδωσε μια καλή γεύση εξουσιαστικής αγυρτείας.

Ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου εμφανίστηκε με 
τον αέρα του ευρωπαίου, λέγοντας ότι εδώ «ασχολούμα-
στε με διάφορες υποθέσεις, κάποιες σοβαρές κάποιες 
λιγότερο σοβαρές, την ώρα που άλλες χώρες στην ΕΕ, 
αντίστοιχες με την δική μας, ασχολούνται με το μέλλον 
τους». Στη συνέχεια, μας είπε ότι «το μεγάλο πολιτικό 
θέμα είναι ότι 20 εκατομμύρια ευρώ του ελληνικού λαού 
μοιράστηκαν σε ΜΜΕ με τελείως αναξιοκρατικά κριτήρια 
και με βάση το κατά πόσο κολάκευαν την κυβέρνηση». 

Και για να μη νομίσουμε ότι υπεκφεύγει, ο Κούλογλου 
αναφέρθηκε στη σκανδαλολογία των ημερών: «Υπενθυ-
μίζω ότι ο κ. Μιωνής είχε ηχογραφήσει τον κ. Παππά το 
2016. Εμφάνισε την κασέτα το 2020.  (…) Ο κ. Καλογρί-
τσας αναφέρεται σε μια ιστορία του 2016 και υπέβαλε 
μήνυση το 2020! Γιατί δεν το έκανε τα προηγούμενα χρό-
νια; Αυτά είναι σοβαρά ερωτήματα που πρέπει να υπο-
βληθούν στους κ.κ. Μιωνή και Καλογρίτσα». Δε σκέφτηκε 
καν ο δυστυχής ότι η απάντηση στα… σοβαρά ερωτήματά 
του είναι πανεύκολη: Το 2016, ο Μιωνής και ο Καλογρίτσας 
ήταν μ' εσάς. Τώρα είναι με τους άλλους. Αρα, στον ίδιο 
βούρκο της διαπλοκής κολυμπάτε.

Είχε και συνέχεια: «Ο κ. Μιωνής, που τώρα είναι τιμη-
τής, διακινούσε 5,3 εκατομμύρια μέσω offshore μαζί με 
τον κ. Παπασταύρου, τον στενό συνεργάτη του κ. Σαμα-
ρά». Αυτά ακριβώς προσπαθούσατε να του κουκουλώσετε 
και σκοντάψατε στο… outsourcing του Παπαγγελόπου-
λου.

Τα τρία παραδείγματα που αναφέραμε είναι ενδεικτικά 
της παραζάλης στην οποία βρίσκονται τα στελέχη του 
ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τη δυσωδία 
του βούρκου στον οποίο κολυμπούν, φτάνει η μπόχα να 
μη ξεφύγει.

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 κόκκινοΤην ώρα που η «Κόντρα» 
έφευγε για το τυπογρα-

φείο, ο Μητσοτάκης συγκα-
λούσε σύσκεψη στο Μαξίμου 
για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας, Ο λόγος; Την Πέμπτη 
ο ΕΟΔΥ είχε ανακοινώσει 50 
νέα κρούσματα, τα 27 εκ των 
οποίων εισαγόμενα (24 εντοπί-
στηκαν από τα τεστ του ΕΟΔΥ, 
ενώ 3 τουρίστες πήγαν μόνοι 
τους στις ιατρικές υπηρεσίες!).

Στις πρωινές ραδιοφωνικές 
εκπομπές είχε αρχίσει ήδη η 
φιλολογία: γιατί δε θα είναι 
ο Τσιόδρας στη σύσκεψη; 
Υπάρχουν διαφωνίες ανάμε-
σα στους ειδικούς; Η γνωστή 
μπουρδολογία που ενισχύει 
την κυβερνητική προπαγάν-
δα, η οποία θέλει να περάσει 
το μήνυμα ότι τα πάντα είναι 
υπό έλεγχο, ότι ο κρατικός μη-
χανισμός βρίσκεται συνεχώς 
σε κόκκινο συναγερμό, ότι η 
πολιτική ηγεσία δε χαλαρώνει, 
αλλά βρίσκεται σε εγρήγορση, 
παρακολουθεί την κατάσταση, 
παρεμβαίνει, διορθώνει.

Αυτές οι συσκέψεις υπηρε-
τούν αυτή την προπαγάνδα. 

Είναι το καταπραϋντικό για 
τον κόσμο που ανησυχεί ότι 
το άνοιγμα του τουρισμού θα 
φέρει αναζωπύρωση της παν-
δημίας. Το μόνο που δεν πρό-
κειται ν' αλλάξουν είναι η από-
φασή τους για «ανοιχτά σύνο-
ρα», μπας και κινηθεί λίγο η 
«βαριά βιομηχανία» (τρομάρα 
τους) της χώρας. Οπως έχουμε 
ξαναγράψει, παίζουν τη δημό-
σια υγεία στα ζάρια, χάριν των 
κερδών των καπιταλιστών του 
τουρισμού. Κι είμαστε ακόμα 
στο πρώτο δεκαήμερο από το 
πλήρες άνοιγμα των συνόρων.

Από τις 15 Ιούνη μέχρι τις 9 
Ιούλη, τα εισερχόμενα κρού-
σματα έφτασαν τα 219 και τα 
λεγόμενα ορφανά κρούσματα 
τα 174. Τα «ορφανά» κρούσμα-
τα από την αρχή της πανδημί-
ας έφτασαν τα 805.

Στον Πίνακα συγκεντρώ-
σαμε τα στοιχεία για τα νέα 
κρούσματα, τα εισερχόμενα, 
τα γνωστής προέλευσης και τα 
«ορφανά», όπως προκύπτουν 
από τις περιβόητες Εκθέσεις 
Επιδημιολογικής Επιτήρησης 
του ΕΟΔΥ για την περίοδο από 
τις 15 Ιούνη (που άνοιξαν εν μέ-
ρει τα σύνορα στον τουρισμό) 
μέχρι τις 9 Ιούλη.

Με δεδομένο ότι η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη έχει πλέον 

ανοίξει διάπλατα τις 
πόρτες στον εξωτε-
ρικό τουρισμό (πα-
ραβιάζοντας ακόμα 
και τις διακηρύξεις 
της, όπως έγινε με το 
τσάρτερ από τη Σου-
ηδία, που προσγει-
ώθηκε στη Ρόδο με 
απαίτηση του γερ-
μανικού τουριστικού 
κολοσσού TUI) και 
με δεδομένο ότι οι 
υγειονομικοί έλεγχοι 
είναι υποτυπώδεις 
(οι ίδιοι παραδέχο-
νται ότι κάνουν μό-
νο δειγματοληπτικά 
τεστ), γίνεται φανε-
ρό ότι τα εισερχόμε-
να και τα «ορφανά» 
κρούσματα θα είναι 
πολύ περισσότερα. 
Προσθέστε σ’ αυτά 
και την απόκρυψη 
στοιχείων από τον 
ΕΟΔΥ.

Θυμίζουμε ότι οι 
Τσιοδρολοιμωξιο-
λόγοι, σε ανύποπτο 
χρόνο, τόνιζαν τον 
κίνδυνο από την αύ-

ξηση των λεγόμενων ορφανών 
κρουσμάτων, γιατί η ύπαρξη 
και η αύξησή τους δείχνει ότι 
η διασπορά του κοροναϊού εί-
ναι μεγαλύτερη απ’ αυτήν που 
παρουσιάζει ο ΕΟΔΥ. Οι ίδιοι 
έλεγαν ότι τα «ορφανά» κρού-
σματα δημιουργούν μεγάλη 
αβεβαιότητα, καθώς πιθανο-
λογείται η ύπαρξη μη εντοπι-
σμένων εστιών μετάδοσης του 
ιού, που όταν θα εντοπιστούν 
θα έχουν ήδη κάνει ζημιά.

Τα εισερχόμενα κρούσμα-
τα, μετά το άνοιγμα του τουρι-
σμού, βλέπουμε ότι έχουν φτά-
σει τα 219, με αυξητική τάση τις 
τελευταίες μέρες. Εκείνοι που 
μίλησαν για μέχρι και 10.000 
εισαγόμενα κρούσματα δεν 
φαίνεται να βρίσκονται μα-
κριά από την πραγματικότητα. 
Πρέπει ακόμα να σημειωθεί 
ότι δεν ανιχνεύτηκαν όλα 
αυτά τα κρούσματα με τους 
δειγματοληπτικούς ελέγχους 
που έγιναν στις πύλες εισόδου. 
Μέχρι στιγμής, υπάρχουν πέ-
ντε γνωστές περιπτώσεις του-
ριστών που προσήλθαν μόνοι 
τους στις υγειονομικές υπηρε-
σίες και ανιχνεύτηκαν θετικοί. 
Μπορεί κανείς να σκεφτεί πό-
σοι ακόμα δεν ανιχνεύτηκαν 
και δεν έσπευσαν μόνοι τους, 
διότι είναι ασυμπτωματικοί.

Στις βαλκανικές χώρες, οι 
περισσότερες από τις οποίες 
εμφάνισαν στην πρώτη φάση 
της πανδημίας μια εικόνα χα-
μηλής διασποράς, παρόμοια ή 
και καλύτερη απ' αυτή της Ελ-
λάδας, έχουμε μια επικίνδυνη 
αναζωπύρωση. Είχαμε, όμως, 
το εξοργιστικό φαινόμενο, η 
Κομισιόν να συμπεριλαμβά-
νει τη Σερβία στις λεγόμενες 
ασφαλείς χώρες, την ίδια στιγ-
μή που ο ιός είχε αρχίσει να κά-
νει θραύση σ' αυτήν. Για ποιο 
λόγο; Προφανώς, επειδή μεγά-
λα καπιταλιστικά συμφέροντα 
του ευρωπαϊκού τουρισμού 
έχουν επενδύσει στη σερβική 
τουριστική αγορά.

Παρά την κατάσταση που 
επικρατεί στις βαλκανικές χώ-
ρες, η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
αποφάσισε ν' ανοίξει τα συ-
νοριακά περάσματα. Αναγκά-
στηκε να κλείσει τα σύνορα 
με τη Σερβία, όχι όμως και με 
τις άλλες χώρες, στις οποίες 
η κατάσταση της πανδημίας 
εξελίσσεται εξίσου αρνητικά 
με τη Σερβία. Πρέπει δε να 
σημειωθεί, ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των τουριστών 
από τις βαλκανικές χώρες 
έρχονται οδικώς, διασχίζουν 
μεγάλες αποστάσεις μέσα 
στην Ελλάδα (μέχρι την Πε-
λοπόνησο φτάνουν βαλκάνιοι 

τουρίστες) και δια-
μένουν κυρίως σε 
ενοικιαζόμενα δω-
μάτια και κάμπινγκ, 
όπου φτιάχνουν μό-
νοι το φαγητό τους, 
ψωνίζοντας από 
τοπικά σούπερ μάρ-
κετ. Δηλαδή, έχουν 
πολύ μεγαλύτερη 
επαφή με το ντόπιο 
πληθυσμό απ' αυτήν 
που έχει ένα γκρουπ 
Βορειοευρωπαίων, 
που το κουβαλούν 
με μια πτήση τσάρ-
τερ και το κλείνουν 
σε ένα «όλα συμπε-
ριλαμβάνονται στην 
τιμή» ξενοδοχείο σε 
κάποιο νησί.

 Οπως αντιλαμ-
βάνεστε, ο διαγρα-
φόμενος κίνδυνος 
είναι μεγάλος. Και 
τον φορτώνουν στις 
πλάτες του ελλη-
νικού λαού μόνο 
επειδή αυτό απαιτεί 
το συμφέρον των 
καπιταλιστών του 

τουριστικού τομέα, τους οποί-
ους προσκυνούν όλες οι κυ-
βερνήσεις. Η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη τους έδωσε τα πάντα. 
Τους έδωσε τη δυνατότητα να 
αναστέλλουν τις συλλογικές 
συμβάσεις των εργαζόμενων, 
οι οποίοι παίρνουν το επίδομα 
των 534 ευρώ το μήνα από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. Ταυ-
τόχρονα, αυτοί οι εργαζόμενοι 
είναι «σταντ μπάι». Αν η επιχεί-
ρηση βρει πελατεία κι αποφα-
σίσει ν' ανοίξει, το προσωπικό 
της θα είναι άμεσα διαθέσιμο 
(κάποιοι θα δουλέψουν «μαύ-
ρα», με το αφεντικό να τους δί-
νει κάποια ψίχουλα πάνω από 
το επίδομα που παίρνουν από 
το κράτος).

Πρέπει εδώ και τώρα να 
κλείσουν τα τα σύνορα στον 
εξωτερικό τουρισμό και οι κα-
πιταλιστές του τουριστικού το-
μέα να καταβάλλουν πλήρως 
τους μισθούς και τις ασφαλι-
στικές εισφορές στους εργα-
ζόμενους. Εχουν αποθέματα 
από τα τεράστια κέρδη των 
προηγούμενων χρόνων. Δεν 
μπορεί μια ζωή την κρίση να 
την πληρώνει η εργατική τάξη. 
Και να την πληρώνει διπλά: και 
οικονομικά και με κόστος σε 
ζωές και υγεία.
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14
11
-

36
16
24
27

ΓΝΩΣΤΑ
6
5
10
8
9
9
4
10
8
4
3
10
12
7
1

19
6
8
8
11
8
3
5
5
2

ΟΡΦΑΝΑ
4
9

45
11
-
1
2
6
5
2
6
1
3
2
14
-
6
12
6
3
1
4
6
4
21

Να μην πληρώσει ο ελληνικός 
λαός τη δίψα των καπιταλιστών 

του τουρισμού για κέρδη


