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Το κρίσιμο ερώτημα είναι 
για ποιον τελικά δούλευαν 
όσοι είχαν στήσει τον παρα-
κρατικό μηχανισμό. Για λογα-
ριασμό κάποιας υπηρεσίας ή 
για τη ΝΔ του κ. Μητσοτάκη;

Νίκος Παππάς
Χωμένος ως το λαιμό στα 

σκατά, διαμαρτύρεται που οι 
αντίπαλοι τον έγραφαν και 
τον φωτογράφιζαν! Ας του πει 
κάποιος πως όσο μιλάει τόσο 
επιβαρύνει τη θέση του.

Ο «εργολάβος λάσπης Κα-
λογρίτσας» ξεµπέρδεψε µε το 
θέµα των δανειοδοτήσεων και 
ξαφνικά µετατράπηκε για τη 
Ν∆ και σε αξιόπιστο πρόσωπο 
µε όσα κατέθεσε για τα 3 εκατ. 
ευρώ και τη CCC.

documentonews.gr
Αυτουνού του «εργολάβου 

λάσπης» μεγαλοστέλεχος 
ήταν ο Βαξεβάνης. Απ' αυτόν 
πήρε το Documento! Δεν ήξε-
ρε τίποτα τότε;

Επί Κυριάκου Μητσοτάκη, η 
Αγία Σοφία γίνεται τζαμί. (…) 
Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο 
Ερντογάν ήξερε ότι έχει απέ-
ναντί του μια Ελλάδα που διεκ-
δικούσε και πρωταγωνιστούσε 
στα ευρωπαϊκά ζητήματα και 
στα θέματα της νοτιοανατο-
λικής Μεσογείου, ενώ τώρα 
βλέπει μια Ελλάδα που απλώς 
παρακολουθεί τα γεγονότα, 
δεν πρωτοπορεί και δεν έχει 
ενεργητική εξωτερική πολιτική.

Χαρά Καφαντάρη
Κατά τα άλλα, κατηγορούν 

τον Μητσοτάκη για σπέκουλα 
την περίοδο της Συμφωνίας 
των Πρεσπών.

Αριστα ομίλησε ο Αντώνης 
Σαμαράς όταν είπε «η Δύση 
αυτοκτονεί, η Ευρώπη κοιμά-
ται». Μας ξαναδείχνουν ότι 
ποτέ δεν μας θεώρησαν εγγε-
νές κομμάτι της δυτικής πολι-
τιστικής πρότασης.

Κωνσταντίνος Μπογδάνος
Τ' ακούς, Κούλη; Εσύ τον 

έκανες βουλευτή κι αυτός σου 
το ανταποδίδει.

Η θάλασσα πηγαίνει τη 
σκέψη μου πολύ μακριά στην 
Κωνσταντινούπολη και την 
Αγία Σοφία και είμαι πολύ πο-
νεμένος.

Πάπας Φραγκίσκος
Το πόσο… πονεμένος είναι 

το αντιλαμβανόμαστε ενθυ-
μούμενοι τη συνεργασία του 
με τη ματωβαμμένη χούντα 
του Βιδέλα στην Αργεντινή, 
μέσω της οποίας έφτιαξε την 
καριέρα του, προδίδοντας 
ακόμα και τους Ιησουίτες 
αδελφούς του.

Παπάδες με ράσα είχαμε να 
δούμε στην Αριστερά από το 
ΕΑΜ (1941).

Μαρία Ρεπούση
Αμα θέλεις να εκλεγείς βου-

λευτίνα την επόμενη βολά, πα-
ρατάς τον αστικό κοσμοπολι-
τισμό και καταφεύγεις στη σι-
γουριά της ελληνορθοδοξίας.

Ο δεξιός Κορκίδης, που 
πασχίζει μπας και γίνει 

κάποια στιγμή βουλευτής, πε-
τάχτηκε πρώτος για να προτεί-
νει εμπάργκο στα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες από την Τουρκία 
και αναστολή της συνεργασίας 
των ελληνικών επιχειρήσεων 
με τις τουρκικές. Αν τα έλεγε 
αυτά σε μια σύναξη καπιταλι-
στών, θα πήγαινε η σφαλιάρα 
σύννεφο. Το εμπορικό ισοζύγιο 
Ελλάδας Τουρκίας ξεπερνά τα 
τρία δισ. ευρώ και είναι θετικό 
για τον ελληνικό καπιταλισμό. 
Κατά τον Κορκίδη, οι έλληνες 
καπιταλιστές θα πρέπει να 
κλείσουν μόνοι τους μια αγο-
ρά στην οποία τζιράρουν γύ-
ρω στα 2 δισ. ευρώ το χρόνο! 
Φυσικά, κανένας δεν τον πήρε 
στα σοβαρά.

Στην (όχι και τόσο) πανη-
γυρική συνεδρίαση της 

ΚΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μίλησε 
και ο Απόστολος Γκλέτσος. 
Ναι, ναι, για τον ίδιο πρόκειται 
που ως δήμαρχος Στυλίδας και 
αρχηγός… κόμματος δήλωνε 

ότι ο Τσίπρας δεν κάνει ούτε 
για πρόεδρος 15μελούς. Στο 
κάτω-κάτω, ο Ραγκούσης έχει 
πει χειρότερα και σήμερα είναι 
βουλευτής και τομεάρχης του 
ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο Γκλέτσος δήλω-
σε απλός κωπηλάτης του κόμ-
ματος, που δεσμεύεται ότι δε 
θα διεκδικήσει θέση αιρετού 
ή διορισμένου στην επόμενη 
κυβέρνηση Τσίπρα.

Ο θυμός είναι ζωγραφι-
σμένος στα μάτια του. Οι 

υπεύθυνοι της καμπάνιας του 
τον υποχρέωσαν να φορέσει 
μάσκα. Προφανώς του έδειξαν 

τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις 
και τον έπεισαν ότι η διαφορά 
με τον Μπάιντεν μεγαλώνει. Το 
αποδέχτηκε αναγκαστικά, αλλά 
μέσα του έβραζε. Προφανώς 
θεωρεί ότι το πρόσωπο είναι το 
δυνατό του σημείο. Είναι αυτό 
που αποκαλύπτει την απαρά-
μιλλη ευφυΐα του, την υψηλό-
τερη στον κόσμο, όπως ο ίδιος 
λέει. Οι επικοινωνιολόγοι του 
από την άλλη θα σκέφτηκαν: 
«ας του βάλουμε τη μπούρκα, 
μπας και κρύψουμε λίγο την 
ηλιθιότητά του. Αν καταφέ-
ρουμε να του κόψουμε και το 
Τουίτερ, ίσως έχουμε ελπίδα».

Ο Νίκος Βούτσης ακόμα 
δεν έχει διαψεύσει τη δι-

αρροή μετά τη συνεδρίαση 
της διάσκεψης των Προέδρων 
της Βουλής την 1η Ιούλη. Η δι-
αρροή τον έφερε να δηλώνει 
πως μόλις ο Ρουμπάτης τον 
ενημέρωσε ότι βουλευτής των 
ΑΝΕΛ έχει νταλαβέρια με μα-
φιόζο, ο οποίος ήθελε να πάρει 
το κυλικείο της Βουλής (καλή 
μπίζνα), αυτός (ο Βούτσης) κά-
λεσε τον βουλευτή και του είπε 
να προσέχει «διότι τον ακούει η 
ΕΥΠ»! Δηλαδή, προειδοποίησε 
το βουλευτή να κάνει καλύτερα 
τις δουλειές του και έπνιξε τη 

σχέση του με τον μαφιόζο!

Ο γιος του Σαμαρά προ-
αλείφεται για την αστική 

πολιτική. Δεν εξηγείται αλλιώς 
το γεγονός ότι ο μηχανισμός 
προπαγάνδας του πατέρα του 
«έσπρωξε» την είδηση ότι εξε-
λέγη πρόεδρος των φοιτητών 
στο Deree (σπουδαία… αιρετή 
θέση), κάνοντας προεκλογική 
εκστρατεία με το σλόγκαν «We 
unify Deree». Εκείνη η ενοχλη-
τική καθηγήτρια που τον έπια-
σε να αντιγράφει, απολύθηκε 
με συνοπτικές διαδικασίες και 
δικαιώθηκε μετά θάνατον.

18/7: Ημέρα Nelson Mandela, Ισπανία: Ημέρα 
εργασίας 18/7/1980: Εμπρησμός τεσσάρων φορ-
τηγών ψυγείων Μαρινόπουλου (ΕΛΑ) 18/7/2002: 
Σύλληψη Βασίλη Τζωρτζάτου και Θεολόγου Ψα-
ραδέλλη (17Ν) 19/7: Νικαράγουα: Ημέρα ανε-
ξαρτησίας 19/7/1893: Γέννηση Βλαντιμίρ Μα-
γιακόφσκι 19/7/1937: Καίγονται από τους ναζί 
(Γερμανία) τα έργα τέχνης που δεν ανταποκρί-
νονται στην ιδεολογία τους 19/7/1969: Βόμβα 
(ΚΕΑ) στο Καλαμάκι 19/7/1969: Ανευρίσκονται 
αυτοσχέδιοι μηχανισμοί (ΔΑ) δίπλα στο μηχα-
νοστάσιο του «Ηχος και Φως» 20/7: Κολομβία: 
Ημέρα ανεξαρτησίας (1819), ΗΠΑ: Ημέρα Σε-
λήνης (1969) 20/7/1975: Εμπρησμός εισόδων 
πλαζ ΕΟΤ Βούλας και Βουλιαγμένης, βορειοα-
μερικάνικου αυτοκινήτου, αναγραφή συνθημάτων 
ενάντια στην αυθαίρετη περίφραξη ακτών (ΕΛΑ) 

20/7/1999: Εξεγέρσεις ακροαριστερών σε 
έξι τουρκικές φυλακές 20/7/2001: Δολοφο-
νία Κάρλο Τζουλιάνι από αστυνομία (Γένο-
βα), 150 τραυματίες, οι εβδομήντα αστυ-
νομικοί 20/7/2002: Σύλληψη Ηρακλή Κωστάρη, 
Κώστα Καρατσώλη (17Ν) 21/7: Βέλγιο: Ημέρα 
ανεξαρτησίας (1831), Βολιβία: Ημέρα μαρτύ-
ρων 21/7/1965: Δολοφονία Σωτήρη Πέτρουλα 
από αστυνομία 21/7/2002: Σύλληψη Θωμά Σερί-
φη (17Ν) 22/7: Πολωνία: Ημέρα απελευθέρωσης 
(1944) 22/7/1932: Θάνατος Ερρίκο Μαλατέστα 
22/7/1943: Διαδήλωση 300.000 Αθηναίων 
για να φύγουν οι Βούλγαροι φασίστες από 
Θεσσαλονίκη, νεκρές οι Παναγιώτα Σταθο-
πούλου και Κούλα Λίλη, τριάντα νεκροί, 
διακόσιοι τραυματίες, πεντακόσιοι φυλα-

κίστηκαν 22/7/1964: Βίαιες συγκρούσεις 
(Λαύριο) απεργών κλωστοϋφαντουργίας Κα-
ρέλα και χωροφυλάκων, δεκάδες τραυματίες 
απεργοί 23/7: Αίγυπτος, Λιβύη, Αιθιοπία, 
Ομάν: Εθνική γιορτή (1952), Ολλανδία: Ημέ-
ρα τουλίπας 23/7/1967: Αστυνομική επιδρομή 
σε μπαρ του Ντιτρόιτ (ΗΠΑ) προκαλεί επει-
σόδια Αφροαμερικανών, 43 νεκροί 23/7/1978: 
Δεκατρείς βόμβες ακροδεξιών σε Αθήνα-Πει-
ραιά 23/7/1996: Νεκρός σε καμπίνα του 
πλοίου «Πήγασος» ο Χριστόφορος Μαρίνος 
23/7/2002: Σύλληψη Κωνσταντίνου Τέλιου (17Ν) 
24/7: Εκουαδόρ, Βενεζουέλα: Ημέρα Μπολιβάρ 
(1783) 24/7/1909: Ιδρυση Εργατικής Σο-
σιαλιστικής Ομοσπονδίας (Φεντερασιόν) 
24/7/2002: Σύλληψη Παύλου Σερίφη (17Ν).

Scripta...Verba…

Το επετειολόγιο της εβδομάδας

u Επιχείρηση «ατομική ευθύνη» και 
πάλι από τα παπαγαλάκια του αστικού 
Τύπου u Με οδηγίες «άνωθεν», προφα-
νώς u Φταίνε τα πανηγύρια u Φταίει 
η γενική χαλάρωση u Μόνο το άνοιγμα 
των συνόρων στον τουρισμό δε φταίει 
u Από το οποίο προέρχονται τα περισ-
σότερα κρούσματα u Και απειλείται η 
δημιουργία εστιών μετάδοσης u Και να 
πεις δεν ήξεραν u Διαθέσιμα είναι τα 
στοιχεία για όλες τις χώρες u Βλέπεις 
τι γίνεται στα Βαλκάνια από τον Ιούνη 

u Αυτοί, όμως, άνοιξαν τα σύνορα u 

Και για να αποσείσουν τις δικές τους 
ευθύνες, ξαναέβαλαν μπροστά την 
«ατομική ευθύνη» u Με καθαρά γκε-
μπελίστικο τρόπο u Χλιαρές οι αντι-
δράσεις για την Αγιασοφιά διεθνώς u 

Ψιλοχαλαρή και η αναμενόμενη εθνι-
κιστική υστερία στην Ελλάδα u Με 
μέτωπο αποκλειστικά στο εσωτερικό 

u Για λαϊκή κατανάλωση u Θα το κα-

ταπιούν κι αυτό u Και καλά θα κάνουν 

u Αν δε θέλουν να γελοιοποιηθούν u 

«Εριξαν νερό στο μύλο του ΣΥΡΙΖΑ 
και της ΝΔ, που είχα νωρίτερα κόψει 
με τις τοποθετήσεις μου και στους δύο» 

u Το είπε, λέει, η Φώφη για τον Γιωρ-
γάκη και τον Καστανίδη u Η είδηση δε 
βρίσκεται στα ελληνικά της Φώφης u 

Ούτε στην κατηγορία ότι έριξαν νερό 
στο μύλο u Αλλά στο ότι η Φώφη είχε 
κάνει σκόνη ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και της τη 
χάλασε ο ΓΑΠ u Μωρή, ακούς τι λες; 
u Ο Παπαγγελόπουλος δε διέψευσε 
τίποτα απ' όσα είπε για τον Καμμένο u 

Μήνυση Καμμένου δεν είδαμε ακόμα 

u Χαλαρά αντανακλαστικά ή δεύτερη 
σκέψη; u Ο Καμμένος διέψευσε u Ο 
Παπαγγελόπουλος επιβεβαίωσε u Ο 
τρίτος, ενώπιον του οποίου φέρεται ότι 
έγινε ο απείρου κάλλους καυγάς, μού-
γκα u Για τον Τσίπρα πρόκειται, αν δεν 
το θυμόσαστε u Τι είναι το Netflix; u 

Μην βιαστείτε να απαντήσετε με καμιά 
κοινοτοπία u Το Netflix είναι «το μεγα-
λύτερο εργαλείο νεομαρξιστικής προ-
παγάνδας στον κόσμο» u Μπογδάνος 
φυσικά u Δεν μπορεί, κάτι σπάνιο έχει 
βρει και πίνει αυτός u Και το κρατάει 
μόνο για πάρτη του u «Είμαι κάθε μέρα 
στο Ελληνικό και το γκρεμίζω τούβλο 
τούβλο» u Ο άλλος ακροδεξιός, ο τη-
λεπλασιέ-υπουργός, δεν έχει ανάγκη 
από «βοηθήματα» u Επεσε μικρός 
στο λάκκο και πότισε ολόκληρος u Το 
επόμενο οριζόντιο μέτρο που προσα-
νατολίζεται να επιβάλει η κυβέρνηση 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας 
στους εσωτερικούς χώρους u Δεν εί-
ναι ότι διαφωνούμε u Ομως δεν μπο-
ρούμε να ξεχάσουμε την περίοδο που 
ο Τσιόδρας μας έλεγε ότι η μάσκα είναι 
βλαβερή και επικίνδυνη u Αντε τώρα 
να πείσουν τον κόσμο ότι η υποχρεω-

τικότητα δεν επιβάλλεται για άλλους 
λόγους u Παραδείγματος χάριν, για 
να μοσχοπουλήσει την πραμάτεια του 
ο φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη 

u Ο οποίος ήδη πουλάει το εμπόρευ-
μα σε τιμή ίδια (και λίγο μεγαλύτερη) 
από τις εισαγόμενες μάσκες u Πώς το 
έλεγε ο τηλεπλασιέ-υπουργός; u Με 
την εγχώρια παραγωγή θα ενισχυθεί ο 
ανταγωνισμός και θα πέσουν οι τιμές 

u Ενώ η διατίμηση θα επέφερε το αντί-
θετο αποτέλεσμα u Βλέπουμε ήδη τα 
αποτελέσματα της ελεύθερης αγοράς 

u Οι τιμές ξανατραβούν την ανηφόρα 

u Χωρίς σημαίες και χωρίς ταμπούρ-
λα u Καρτέλ λέγεται αυτό στη γλώσσα 
των οικονομολόγων u Είτε στημένο 
στο επιχειρηματικό παρασκήνιο είτε 
άτυπο u Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει εθνικιστική 
αντιπολίτευση με την Αγιασοφιά! u Πο-
λιτικάντικος τυχοδιωκτισμός u

ΡΙΠΕΣ

επί του πιεστηρίου

Εν όψει λοιπόν της διεύρυνσης και της κοινωνικής γείωσής 
του, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει μια δύναμη που δεν θα 
επιδιώκει μια απλή εναλλαγή στην εξουσία στη λογική του 

παλιού δικομματισμού, αλλά που με τις αρχές και τις αξίες της 
Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης και λειτουργώντας 
συλλογικά, θα κάνει τις ριζοσπαστικές τομές και συγκρούσεις 

που έχει ανάγκη η κοινωνία και έτσι θα νικήσει και πάλι.
Γιώργος Ψυχογιός

βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ

Η ΠΑΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Λιβυκά απόνερα…
Στις αρχές του Ιούλη, ο Δένδιας ταξίδεψε στη Λιβύη, αλλά δε συ-

ναντήθηκε με τον «μεγάλο φίλο» μας Χαλίφα Χαφτάρ (τον οποίο πριν 
από λίγο καιρό Κούλης και Δένδιας υποδέχονταν στην Αθήνα με τιμές 
αρχηγού κράτους). Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της «Βουλής» Αγκίλα 
Σάλεχ, ο οποίος ήταν σύμμαχος με τον «πρωθυπουργό» Σάρατζ, αλλά 
μετά τα χάλασαν και ο Σάλεχ πήρε τη «Βουλή» και μετακόμισε στο 
Τομπρούκ. Με τον Χαφτάρ ηττημένο και εγκαταλελειμμένο από το 
βασικό του στήριγμα, την Αίγυπτο, ο Σάλεχ φιλοδοξεί να αναδειχτεί 
σε εκλεκτό της Δύσης και της Ρωσίας ως εναλλακτική λύση. Γι' αυτό 
και ο Δένδιας, σηματοδοτώντας την εγκατάλειψη του Χαφτάρ και 
από το ελληνικό κράτος, πετάχτηκε για μια βίζιτα στον Σάλεχ, απο-
καλύπτοντας τον χατζηαβατισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, 
που γυρίζει από φύλαρχο σε φύλαρχο ψάχνοντας στηρίγματα ενάντια 
στην Τουρκία.

Δέκα μέρες μετά το ταξίδι του Δένδια, το Λιμενικό ανακοίνωσε ότι 
μετά από ειδική επιχείρηση στην Παλαιόχωρα, στο νότο του νομού 
Χανίων, κατέλαβε ταχύπλοο που ερχόταν από τη Λιβύη, στο οποίο 
βρήκε όπλα, πυρομαχικά  και λαθραία καπνικά προϊόντα. Στο ταχύ-
πλοο επέβαιναν έξι Ελληνες, ηλικίας μεταξύ 45 και 61 ετών και ένας 
66χρονος Ισπανός, που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής 
οργάνωσης. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο ιδιοκτήτης της 
εργολαβικής-δουλοκτητικής εταιρίας στην οποία εργαζόταν η Κ. 
Κούνεβα όταν δέχτηκε τη δολοφονική επίθεση με βιτριόλι (δε χρειά-
ζεται να πούμε τίποτ' άλλο, καταλαβαίνετε…), ένας άλλος που δήλω-
σε προμηθευτής αλεξίσφαιρων γιλέκων και χημικών στην ΕΛΑΣ και 
ιδιωτικών πυροβόλων όπλων σε μπάτσους. Eνας τρίτος φέρεται ως 
ειδικός για επισκευές σκαφών αλλά και για εγκαταστάσεις οπλικών 
συστημάτων. Συντάκτης του αστικού Τύπου, πολύ χοντρά δικτυωμένος 
με το μπατσοϋπουργείο εδώ και χρόνια, έγραψε ότι οι διωκτικές αρχές 
«ψάχνουν» το ρόλο και πρώην υψηλόβαθμου στελέχους των ΑΝΕΛ 
που έχει δραστηριοποιηθεί και στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το πιο σημαντικό είναι πως δεν πρόκειται για μια τυπική περίπτω-
ση κάποιων που κάνουν λαθρεμπόριο όπλων και σφαιρών (αυτή η 
μπίζνα ανθεί στην Κρήτη), αλλά για… εθνική υπόθεση. Ενας από τους 
συλληφθέντες είπε στους Λιμενικούς ότι συμμετείχαν σε «μυστική 
αποστολή της ΕΥΠ στη Λιβύη». Συγκεκριμένα,  πωλούσαν τέτοια ταχύ-
πλοα στον Χαφτάρ, μετατρέποντάς τα σε μικρά και γρήγορα πολεμικά 
σκάφη. Σύμφωνα με τις διαρροές έχουν πουλήσει 15-16 τέτοια σκάφη, 
έναντι 400.000 ευρώ το ένα. Αυτή τη φορά μετέφεραν δύο σκά-
φη στη Λιβύη και οι ίδιοι θα επέστρεφαν αεροπορικώς, όμως κάπου 
στράβωσε η δουλειά και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν με το ένα 
ταχύπλοο, στο οποίο είχαν φορτώσει και μερικά… δώρα των Λίβυων.

Στα παραπάνω προσθέστε και τον… φιλέλληνα ναύαρχο Φαράζ 
Μαχντάουι, ο οποίος είχε σπουδάσει (επί Καντάφι) στην ελληνική 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, μιλάει ελληνικά και έχει «καλούς φίλους» 
εδώ. Είναι αυτός που μόλις υπογράφηκε το περιβόητο τουρκο-λιβυ-
κό μνημόνιο καθορισμού ΑΟΖ έκανε αναρτήσεις στα ελληνικά και 
δηλώσεις σε ελληνικά κανάλια, διαβεβαιώνοντας πως έχει εντολή 
από τον Χαφτάρ να βυθίσει τα τουρκικά ερευνητικά σκάφη έτσι και 
ξεμυτίσουν κοντά στη Λιβύη. Ενας εκ των συλληφθέντων είχε δώσει 
το παρών στη «Μεγάλη Βρετανία», όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε 
καλέσει στην Αθήνα τον Χαφτάρ και είχε αναρτήσει και φωτογραφία 
του παρέα με τον ναύαρχο Μαχντάουι, ενώ σε άλλη ανάρτησή του 
έγραφε, ως μετενσάρκωση του Ιωνα Δραγούμη: «Δεν δουλεύω για 
την κυβέρνηση, δουλεύω για τον Ελληνισμό»!

Οπως δήλωσε συνήγορός τους, «οι συλληφθέντες επιφυλάχθηκαν 
να αναφέρουν επισήμως τους ισχυρισμούς τους για τα ταξίδια τους 
στη Λιβύη στη διάρκεια της δίκης τους, η οποία αναμένεται να γίνει 
την ερχόμενη Παρασκευή στην Κρήτη». Ρεπορτάζ από τη δίκη (αν 
γίνει και δεν πάρει τη… συνήθη αναβολή) δεν μπορούσαμε να έχου-
με, όμως η υπόθεση «βρομάει». Δε φαίνεται πως πρόκειται μόνο για 
λαθρεμπόριο, αλλά για λαθρεμπόριο υπό τη σκέπη της κυβέρνησης, 
που ήθελε να ενισχύσει τον Χαφτάρ. Δύσκολα θα μπορούσαν να περά-
σουν τόσα σκάφη «κάτω από τη μύτη» του Λιμενικού. Τώρα, ίσως ήρθε 
η ώρα να «κλείσει» το συγκεκριμένο κύκλωμα, αφού ο Χαφτάρ είναι 
τελειωμένος και η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να κατηγορηθεί 
για παραβίαση του εμπάργκο όπλων που έχει επιβάλει (λέμε τώρα) 
η ΕΕ για όλες τις αντιμαχόμενες φατρίες στη Λιβύη. Ετσι, η υπόθεση 
μπορεί να κλείσει γρήγορα και χωρίς μεγάλη δημοσιότητα, αν και 
φαίνεται να υποβόσκει μια κόντρα της μπατσαρίας με την ΕΥΠ/ΚΥΠ, 
η οποία επί Ρουμπάτη έκανε τις γνωστές παρακολουθήσεις και βρήκε 
τις «βρομιές» πολλών μπάτσων. Δε θα είναι η πρώτη φορά που οι 
κατασταλτικοί μηχανισμοί θα συγκρουστούν μεταξύ τους.

ΥΓ. Ο μόνος… αθώος είναι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Αυτός στις 
20 Γενάρη έκανε βίζιτα στον «φιλέλληνα» ναύαρχο Μαχντάουι, συ-
ναντήθηκαν «σε ένα πολύ φιλικό, ζεστό και ανθρώπινο κλίμα μακριά 
από τυπικότητες» και έκαναν «εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων για 
την κατάσταση στη Λιβύη, τη Βόρειο Αφρική και την Ανατολική Με-
σόγειο», υποστηρίζοντας και οι δύο ότι «το Τουρκολιβυκό Σύμφωνο 
είναι παράνομο και αποσταθεροποιητικό και ότι είναι αναγκαίο να 
ακυρωθεί άμεσα ως μέρος μιας θετικής εξέλιξης για την Λιβύη και την 
περιοχή μας». Το 'χει η μοίρα του του Λαφαζάνη να γίνεται γλάστρα 
του κάθε αντιδραστικού (ποιος ξεχνά τη βαθιά υπόκλισή του στον 
Μίλερ της ρωσικής Gazprom;)

Κάποια Νάντια Γιαννακο-
πούλου σηκώθηκε, λέει, 

και είπε κατάμουτρα στον 
Γιώργο Παπανδρέου ότι δεν 
μπορούν να είναι στο ίδιο 
κόμμα! Πώς λέμε «σηκώθη-
καν τ' αγγούρια να πλακώ-
σουν τον μανάβη» ένα πράγ-
μα. Η ίδια Νάντια άσκησε 
κριτική και στη Φώφη, επειδή 
δέχτηκε να επιστρέψει ο ΓΑΠ 
στο ΚΙΝΑΛ.

Ο τραγέλαφος ολοκλη-
ρώθηκε με τη δήλωση της… 
σιδερένιας Φώφης: «Οποιος 
από σήμερα και πέρα δεν 
σεβαστεί τις αποφάσεις των 
οργάνων, να γνωρίζει ότι θέ-
τει τον εαυτό του εκτός κοι-
νοβουλευτικής ομάδας»! Λες 
και καίγονται ο Γιωργάκης ή 
ο Καστανίδης να βρίσκονται 
σώνει και καλά στην κοινο-
βουλευτική ομάδα της Φώ-
φης. Τις βουλευτικές έδρες 
τις έχουν και δε σκοπεύουν, 
φυσικά, να τις παραδώσουν. 
Ούτε έκαναν τυχαία το χτύ-
πημά τους στο συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο. Προσπάθησαν 
να αγγίξουν τις ευαίσθητες-
αντιδεξιές χορδές των πασό-
κων, καθώς το νομοσχέδιο 
αφορούσε την καταστολή 

των διαδηλώσεων, σήμα κα-
τατεθέν της Δεξιάς. Την ώρα 
που η Φώφη ψήφιζε το νομο-
σχέδιο, ισχυριζόμενη ότι… το 
ξανάγραψε το ΚΙΝΑΛ (ο Κού-
λης την πήρε στο ψιλό γι' αυ-
τή την κορόνα), ο Γιωργάκης 
με τον Καστανίδη θύμιζαν το 
σύνθημα «ο λαός δεν ξεχνά τι 
σημαίνει Δεξιά».

Το περιβάλλον της Φώ-
φης (ναι, έχει και η Φώφη 
περιβάλλον!) διέρρευσε ότι 
τάχα ο Γιωργάκης δήλωσε 
υποταγή, κάνοντας μάλιστα 
και αυτοκριτική για τη δια-
γραφή του Σημίτη που είχε 
κάνει παλαιότερα. Αλλα, βέ-
βαια, διέρρευσε το περιβάλ-
λον του Γιωργάκη (αυτός έχει 
πράγματι περιβάλλον, από 
παλιά). Οτι δεν έκανε βήμα 
πίσω από τη θέση του και ότι 
τους είπε «άμα θέλετε να με 
διαγράψετε κάντε το». Με τι… 
κώλο να το κάνουν; Λέγοντας 
ότι τον διέγραψαν επειδή δεν 
ψήφισε ένα νομοσχέδιο της 
Δεξιάς για την καταστολή 
των διαδηλώσεων; Οσο για 
τον Καστανίδη, ξεκαθάρισε 
από ραδιοφώνου ότι ουδέ-
ποτε είχε συμφωνήσει με την 
υπερψήφιση του συγκεκριμέ-

νου νομοσχέδιου και επέμει-
νε στη θέση του.

Ισοπαλία δηλαδή. Πείτε 
το κι έτσι, αν και η ισοπαλία 
αφορά αγώνα μεταξύ πραγ-
ματικών ομάδων. Στο ΚΙΝΑΛ 
υπάρχουν ανεμομαζώματα-
διαβολοσκορπίσματα. Ακόμα 
και τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
στριμωγμένος με τη Μιωνι-
άδα και την Καλογριτσιάδα 
και το «ηθικό πλεονέκτημα» 
ακούγεται σαν ανέκδοτο, στο 
ΚΙΝΑΛ κατάφεραν να απο-
δείξουν ότι είναι ανύπαρκτοι.

Γιατί, όμως, η Φώφη επέ-
λεξε αυτή τη στάση; Δεν κα-
τάλαβε ότι έτσι θα έστρωνε 
βούτυρο στο ψωμί του ΣΥ-
ΡΙΖΑ; Και καλά, η ίδια δεν το 
κατάλαβε, άλλοι όμως; Δεν 
πιστεύουμε ότι δεν το κατά-
λαβε ο Σκανδαλίδης. Αρα, οι 
πιέσεις ήρθαν από «ψηλά». 
Από καπιταλιστικούς κύκλους 
και εκδοτικά συγκροτήματα 
που στηρίζουν το ΚΙΝΑΛ. Και 
η Φώφη με τους υπόλοιπους 
ευθυγραμμίστηκαν με τις 
εντολές, για να μη χάσουν τη 
στήριξη και μαζί το έδαφος 
κάτω από τα πόδια τους.

Προοπτική, φυσικά, δεν 
έχουν. Αντε να σώσουν την 

παρτίδα άλλη μια φορά. 
Μετά, η Φώφη θα αποσυρ-
θεί, ο Σκανδαλίδης θα βγει 
(επιτέλους) στη σύνταξη και 
οι υπόλοιποι θα σκορπίσουν 
από εδώ κι από εκεί. Οπως 
τους έγραψε και ο Πρετε-
ντέρης, όσοι πασόκοι πήγαν 
στον ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον ΣΥ-
ΡΙΖΑ και δεν ξαναφεύγουν, 
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να 
διαλυθεί τα επόμενα χρόνια 
και αυτοί (οι κιναλίστες) καλά 
θα κάνουν να ψαρέψουν στο 
«μεγάλο ακροατήριο ενός 
ευρύτατου μεσαίου χώρου», 
στο ακροατήριο των «νοικο-
κυραίων». Εκεί όμως παίζει η 
ΝΔ, η ορίτζιναλ έκφραση των 
«νοικοκυραίων». Είναι σαν να 
στέλνεις κάποιον με ψαροκά-
λαμο να ανταγωνιστεί μια μη-
χανότρατα. Τον Πρετεντέρη, 
όμως, δεν τον ενδιαφέρει το 
μέλλον του ΚΙΝΑΛ. Το μόνο 
που τον ενδιαφέρει είναι 
να αποσοβήσει μια συμμα-
χία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κι όπως 
δείχνουν τα πράγματα (το 
συμπέρανε και ο Τσίπρας 
στη Βουλή, με προσποιητή 
πικρία), ο Μητσοτάκης και 
αυτοί που τον στηρίζουν το 
κατάφεραν και πάλι.

Ανεμομαζώματα - διαβολοσκορπίσματα

Ανακατεύουν συνεχώς το βούρκο
Χαμηλού ενδιαφέροντος ήταν το 

επεισόδιο της Καλογριτσιάδας το 
προηγούμενο Σαββατοκύριακο, γι' αυτό 
και μέσα στη βδομάδα δεν απασχόλησε 
ιδιαίτερα. Περιμένουμε, λοιπόν, να δούμε 
αν θα υπάρξει τίποτα αυτό το Σαββατο-
κύριακο, ώστε να ξανασηκώσει το σίριαλ, 
ή αν θα πάμε σε καλοκαιρινή απόσυρση.

Το καινούργιο ήταν η δημοσίευση φω-
τογραφιών του Παππά με τον περιβόητο 
Αρτεμίου στην Κύπρο, στο διάσημο πλέ-
ον καφέ, όπου έγινε και η συνάντηση του 
Παππά με τον «καλωδιωμένο» Μιωνή (το 
καφέ Company αρχίζει να περιβάλλεται 
με την αχλύ του καφέ Schwarzenberg της 
Βιέννης, όπου λέγεται ότι μαζεύονταν οι 
κατάσκοποι την περίοδο του «ψυχρού πο-
λέμου»). Πέρα από τις φωτογραφίες δεν 
είχαμε κάτι άλλο, όμως δεν ήταν καθόλου 
δύσκολο να φτιαχτεί ένα  πειστικό λαϊκό 
ανάγνωσμα: ο Αρτεμίου με τον Παππά 
στη Βενεζουέλα - ο Αρτεμίου νυχτιάτικα 
έξω από το Μαξίμου με μια νάιλον σακού-
λα στα χέρια - ο Αρτεμίου είναι ο γκουρού 
των offshore - ο Πετσίτης ως συνεργάτης 
του Αρτεμίου - ο κυπριακός λογαριασμός 
στον οποίο οι Χούρι της CCC κατέθεσαν 
τα 3 εκατ. ευρώ που μετά πήγαν στον Κα-
λογρίτσα. Τι δεν καταλαβαίνετε; Πάρτε 
αυτά τα «μπούλετς», ενεργοποιήστε λίγο 
τη φαντασία σας, συνδυάστε τη με πραγ-
ματικά περιστατικά και ιδού ένα εύληπτο 
και εύπεπτο αφήγημα, με τον Παππά στο 
ρόλο του «αντ' αυτού», που χρησιμοποιεί 
τους «κύπριους συντρόφους» για ν' απο-
κτήσει τεχνογνωσία, μιας και αυτοί έχουν 
τεράστια εμπειρία (η Κύπρος είναι από τη 
δεκαετία του '80 ένα τεράστιο «πλυντή-
ριο» μαύρου χρήματος, για κάθε είδους 
επιχειρηματίες,  «επιχειρηματίες», μαφιό-
ζους και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις).

Από ποινική άποψη δε θεμελιώνεται 
τίποτα το μεμπτό για τον Παππά. Ούτε η 
ΝΔ ενδιαφέρεται να βρει ή να δημιουρ-
γήσει κάτι. Ο Παππάς-κατηγορούμενος 

είναι πολιτικά άχρηστος, διότι θα χρησι-
μοποιηθεί ως αποδιοπομπαίος τράγος 
για να μείνει στο απυρόβλητο ο Τσίπρας. 
Ο Παππάς-ελεγχόμενος είναι χρήσιμος, 
διότι επιβεβαιώνει την άποψη: «ήταν ο πιο 
κοντινός άνθρωπος του Τσίπρας, ο οποίος 
τα ήξερε όλα - ο Παππάς δε δρούσε αυ-
τοβούλως αλλά για λογαριασμό του Τσί-
πρα». Οσο παίζει αυτό το έργο, με πρωτα-
γωνιστή τον Παππά, τόσο στριμώχνεται ο 
Τσίπρας, επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και 
η ΝΔ εξακολουθεί να συντηρεί το θέμα. 
Το Μαξίμου δεν το σηκώνει ψηλά, όμως, 
ο Πέτσας δεν παραλείπει να διατυπώνει… 
ερωτήματα, ζητώντας εξηγήσεις.

Αυτή τη φορά ο Παππάς απάντησε 
με μακροσκελή δήλωση, στην οποία 
έλεγε ότι «η επίσκεψή μου στην Κύπρο, 
όπως και ο καφές στην καφετέρια, ονό-
ματι Company, δεν έχει προφανώς κάτι 
μεμπτό. Το μεμπτό είναι η φυσική μου 
παρακολούθηση από αγνώστους και η 
παράνομη ηχογράφησή μου από τον κ. 
Μιωνή στο ίδιο μέρος». Αναρωτήθηκε 
«για ποιον τελικά δούλευαν όσοι είχαν 
στήσει τον παρακρατικό μηχανισμό. Για 
λογαριασμό κάποιας υπηρεσίας ή για τη 
ΝΔ του κ. Μητσοτάκη;» και κατέληξε: «Οι 
μέθοδοι αυτές δεν μας κάμπτουν. Οπως 
δεν μας έκαμψαν όταν αποφασίσαμε να 
εφαρμόσουμε το Σύνταγμα ενώ τα συμ-
φέροντα ήταν απέναντι. Η καλοστημένη 
σκευωρία, η οποία στηρίζεται σε πρακτό-
ρικες μεθόδους και χαλκεία, θα καταρρεύ-
σει με κρότο. Η αλήθεια θα λάμψει και οι 
επικοινωνιακές φούσκες θα σκάσουν στα 
πρόσωπα των εμπνευστών τους».

Αυτή τη φορά δεν έγραψε την αγαπη-
μένη του φράση («πατάνε τα κορδόνια 
τους»), ίσως γιατί πάτησε ο ίδιος τα δι-
κά του κορδόνια. Γιατί όλοι περίμεναν ν' 
ακούσουν απ' αυτόν, όχι καταγγελίες για 
τους «πράκτορες» που τον παρακολου-
θούσαν, αλλά πειστικές εξηγήσεις για τα 
νταραβέρια του με τον Αρτεμίου. Η ΝΔ 

το αντιλήφθηκε αμέσως και έσπευσε να 
απαντήσει με μια λακωνικότατη δήλωση: 
«Χρειάστηκαν 376 λέξεις για να μην απα-
ντήσει ο κ. Παππάς τι δουλειά είχε στην 
Κύπρο μαζί με τον κ. Αρτεμίου. Επίσης 
όταν λέει “Δε μας κάμπτουν οι πρακτόρι-
κες πρακτικές”, τι εννοεί; Ποιοι άλλοι είναι 
μαζί του;».

Θυμίζουμε ότι ο Αρτεμίου είχε κάνει 
ένα… εξωτικό ταξίδι με τον Παππά στη Βε-
νεζουέλα, όταν ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ βρισκό-
ταν στην αντιπολίτευση (2013). Το ταξίδι 
αποκαλύφθηκε το 2016 και ο Παππάς είχε 
δηλώσει ότι «υπήρχε και διερεύνηση άλ-
λων δυνατοτήτων σε σχέση με αγορά προ-
ϊόντων αγροτικών από τα κρατικά σούπερ 
μάρκετ της Βενεζουέλας εκείνο τον και-
ρό». «Σιγά να μην πήγαμε στα σούπερ μάρ-
κετ της Βενεζουέλας για να αγοράσουμε 
πιπεριές και φασόλια», είχε σχολιάσει από 
το Twitter ο Αρτεμίου, ο οποίος τον Οκτώ-
βρη του 2016 «συνελήφθη» να βγαίνει από 
το Μαξίμου με την περίφημη νάιλον σα-
κούλα στα χέρια και όταν ρωτήθηκε για το 
σκοπό της επίσκεψής του, απάντησε ότι 
πήγε για να καταθέσει επενδυτική πρότα-
ση πελάτη του. Την επένδυση, φυσικά, δεν 
την είδαμε, οπότε τα σενάρια για «μαύρες 
δουλειές» ενισχύονται όσο ο Παππάς δε 
δίνει εξηγήσεις.

Δημοσιεύτηκε και ένα αναλυτικό αφή-
γημα για τις επαφές των Τσιπραίων με τον 
Καλογρίτσα, πάλι χωρίς αποδείξεις (πέ-
ραν αυτών που είναι ήδη γνωστές), αλλά 
κι αυτό με συνοχή ώστε να γίνεται πιστευ-
τό. Ασφαλώς θα υπάρξει και συνέχεια, μέ-
χρι το αφήγημα να μην «πουλάει» άλλο. 
Οσο για τους συριζαίους, έχουν ανοίξει 
τις ομπρέλες και περιμένουν υπομονετικά 
να περάσει η μπόρα, ευχόμενοι να γίνει 
καμιά στραβή στη βάρδια του Κούλη 
για να μπορέσουν να αντεπιτεθούν. Δεν 
είναι τυχαίο ότι εγκαταλείποντας την κο-
σμοπολίτικη κουλτούρα τους, άρχισαν να 
θορυβούν εθνικιστικά για την Αγιασοφιά.
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Λαμόγια, γενικώς…
Ενοχοι κρίθηκαν από γαλλικό δικαστήριο ο πρώην πρωθυπουρ-

γός Φρανσουά Φιγιόν και η σύζυγός του Πενέλοπε. Πρόκειται 
για το γνωστό ως Penelope Gate, που «τελείωσε» τον Φιγιόν 
πολιτικά. Κατηγορήθηκε ότι δήλωνε επί πολλά χρόνια ως συνερ-
γάτη τη σύζυγό του, η οποία εισέπραττε μισθό από το γαλλικό 
κράτος, ενώ δεν πάτησε ποτέ στη δουλειά. Την ίδια αργομισθία 
(στη Γερουσία) είχε εξασφαλίσει σε δύο από τα παιδιά τους.

Ο Φιγιόν καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών (τα δύο χω-
ρίς αναστολή) και η Πηνελόπη του σε φυλάκιση τριών ετών με 
αναστολή. Και οι δύο μαζί θα πρέπει να επιστρέψουν και περισ-
σότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ στο γαλλικό Κοινοβούλιο.

Δεν ήξεραν, άραγε, ότι η σύζυγος του Φιγιόν εισέπραττε επί 
πολλά χρόνια αργομισθίες; Φυσικά και το ήξεραν. Τράβηξαν 
όμως το χαρτί μόνο όταν ο Φιγιόν δε δέχτηκε να κάνει στη μπά-
ντα αλλά θέλησε να αντιμετωπίσει τον Μακρόν. Ετσι, καθώς έπαι-
ζε το παιχνίδι του πιστού καθολικού, αγρεύοντας ψήφους από 
τη θρησκόληπτη αγροτική Γαλλία, οι υποστηρικτές του Μακρόν  
έβγαλαν το Penelope Gate και «καθάρισαν» τον Φιγιόν σαν βρα-
στό αυγό. Εμείς κρατάμε το γεγονός ότι διεφθαρμένοι πολιτικοί 
και λαμόγια δεν υπάρχουν μόνο σε χώρες σαν την Ελλάδα, αλλά 
και στην καρδιά της αστικής πολιτικής στις πιο αναπτυγμένες 
ιμπεριαλιστικές χώρες και με μακρά αστικοδημοκρατική παρά-
δοση όπως η Γαλλία. Αλλο η αστικοδημοκρατική παράδοση, άλλο 
τα φράγκα.

Μπανανία
Θυμόσαστε τα ταραταζούμ με τα οποία συνοδεύτηκε η ανα-

κοίνωση ότι η Volkswagen εξετάζει να αναπτύξει στη Θάσο το 
πιλοτικό πρόγραμμά της για την ανάπτυξη συστημάτων αυτό-
ματης οδήγησης (χωρίς οδηγό); Σχολιάζαμε τότε (τον περασμέ-
νο Φλεβάρη) ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για επένδυση 
της πλάκας, που βολεύει τη Volkswagen και κανέναν άλλο. Το 
γερμανικό μονοπώλιο έχει ανάγκη από μια πίστα στην οποία θα 
κάνει τις δοκιμές του για το λεγόμενο ΕΠΙΠΕΔΟ 5 (οδήγηση 
χωρίς φυσική παρουσία οδηγού), που απαγορεύεται να γίνονται 
σε πραγματικές συνθήκες. Ερχονται, λοιπόν, στην μπανανία Ελ-
λάδα, θα πάρουν ένα νησί, θα απομονώσουν ένα κομμάτι του 
οδικού του δικτύου και θα το μετατρέψουν σε πίστα δοκιμών για 
τα φορτηγά χωρίς οδηγό που σχεδιάζει η ΜΑΝ, ενώ το ελληνι-
κό κράτος θα τους προσφέρει τις κάθε είδους υποδομές (οδικό 
δίκτυο, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια). Δε θα φτιάξουν εργοστάσιο, 
όπως στην Τουρκία.

Φαίνεται πως τα σχέδια της Volkswagen άλλαξαν, για λόγους 
που δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε. Παράτησε, λοιπόν, τη 
Θάσο και τώρα «ψάχνεται» στην Αστυπάλαια, όπου λογαριάζει 
-σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από το Μαξίμου- να 
εκμεταλλευτεί τις ΑΠΕ που η κυβέρνηση σκοπεύει να αναπτύξει 
στο νησί. Ανεξάρτητα από το πώς αναπτύσσονται ή διαφοροποι-
ούνται τα σχέδια της Volkswagen, σημασία έχει η συμπεριφορά 
μπανανίας που επιδεικνύουν το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη.

Καθεστωτική υποκρισία
Αφού ολοκλήρωσε τις βου-

λευτικές εκλογές που του 
έδωσαν μία ακόμα νίκη και μία 
άνετη κοινοβουλευτική πλειο-
ψηφία (188 στις 250 έδρες), 
αφού άφησε να γίνουν ποδο-
σφαιρικοί αγώνες, αγώνες τέ-
νις, θρησκευτικές γιορτές και 
γλέντια σε νυχτερινά μπαρ, ο 
πρόεδρος της Σερβίας,  Αλε-
ξάνταρ Βούτσιτς,  κατηγορεί 
τώρα τους διαδηλωτές ότι 
φέρονται «ανεύθυνα» όταν 
διαδηλώνουν εναντίον της 
κυβέρνησης και κατά των νέ-
ων μέτρων καραντίνας που 
αποφασίστηκαν την Πέμπτη 
9 Ιούλη. 

Μα η καραντίνα ήταν επιβε-
βλημένη, αφού ο ιός άρχισε 
πάλι να καλπάζει, με τα κρού-
σματα να έχουν ξεπεράσει τα 
18.500 και τους θανάτους να 
φτάνουν τους 400, σε μία χώ-
ρα μόλις επτά εκατομμυρίων 
κατοίκων, θα αντέτεινε κανείς, 
βλέποντας τους διαδηλωτές 
να συνωστίζονται κατά χιλιά-
δες έξω από το κοινοβούλιο 
της χώρας στο Βελιγράδι επί 

πέντε μέρες, με τις διαδηλώ-
σεις ενίοτε να παίρνουν οξύ 
χαρακτήρα με άγριες συ-
γκρούσεις που οδήγησαν σε 
71 συλλήψεις.

Πώς όμως να πιστέψουν 
οι διαδηλωτές μία κυβέρνη-
ση που αφού έχει επιτρέψει 
μεγάλες μαζώξεις και έχει 
διεξάγει εκλογές (η πρώτη ευ-
ρωπαϊκή χώρα που διεξήγαγε 
εκλογές εν μέσω πανδημίας), 
ξαναλέει στον κόσμο να κλει-
στεί στα σπίτια του; Οι εκλο-
γές έγιναν στις 21 Ιούνη με 

τη μικρότερη συμμετοχή που 
έχει ποτέ σημειωθεί (γύρω στο 
49%), καθώς η αντιπολίτευση 
τις είχε μποϊκοτάρει. Την ίδια 
στιγμή, το Βαλκανικό Δίκτυο 
Ερευνητικής Δημοσιογραφίας 
(BIRN) καταγγέλλει ότι η κυ-
βέρνηση απέκρυψε θανάτους 
και κρούσματα  προκειμένου 
να κάνει τις εκλογές χωρίς 
προβλήματα! Ετσι, την περίο-
δο από τις 19 Μάρτη μέχρι τη 1 
Ιούνη, 632 άτομα πέθαναν από 
το νέο κοροναϊό στη Σερβία, 
σύμφωνα με το BIRN, το οποίο 

επικαλείται την κρατική βάση 
δεδομένων. Ωστόσο, η κυβέρ-
νηση είχε ανακοινώσει μόλις 
244 θανάτους για την περίοδο 
αυτή, δηλαδή κάτω από το μι-
σό! Τo BIRN αναφέρει επίσης 
ότι τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα από τις 17 μέχρι τις 20 
Ιούνη ήταν τουλάχιστον 300 
την ημέρα (δηλαδή όσα είναι 
αυτή την περίοδο), τριπλάσια 
από τα 97 που είχε αναφέρει 
ως μέγιστο η κυβέρνηση. 

Μπορεί η κυβέρνηση να «κα-
μαρώνει» που το ΑΕΠ προβλέ-
πεται να μειωθεί φέτος μόνο 
κατά 3% με 4% (από το +4% 
που προέβλεπαν πέρσι) και να 
παρουσιάζει τη Σερβία σαν την 
καλύτερη χώρα της Ευρώπης 
από οικονομική άποψη, όμως 
η ανάπτυξη του αντικυβερνη-
τικού κινήματος άλλα δείχνει. 
Σύμφωνα δε με τη Eurostat, το 
24.5% των Σέρβων βρίσκεται 
στα όρια της φτώχειας. 

Το μεγάλο κενό παραμένει, 
αφού η έλλειψη επαναστατι-
κής πολιτικής δύναμης είναι 
παραπάνω από εμφανής.

«Η αλήθεια είναι ότι οι αποφάσεις 
σας σχετικά με το ποια μηνύμα-

τα επιτρέπονται και ποια λογοκρίνονται 
-όπως και οι αποφάσεις λογοκρισίας του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας- αποτε-
λούν από μόνες τους δηλώσεις σχετικά 
με τις αξίες του πρωταθλήματός σας. Αν 
έχω δίκιο -αν το NBA είναι πιο αφοσιωμέ-
νο στην προώθηση των συμφερόντων του 
Κ.Κ.Κ. παρά στο να στηρίζει την πατρίδα 
του- οι θαυμαστές σας αξίζει να γνωρί-
ζουν ότι αυτή είναι η άποψή σας. Εάν όχι, 
αποδείξτε μου ότι κάνω λάθος. Αφήστε 
τους παίκτες σας να υπερασπιστούν τους 
Ουιγούρους και τους πολίτες του Χονγκ 
Κονγκ. Αφήστε τους να υποστηρίξουν την 
αμερικανική επιβολή του νόμου, εάν το 
επιθυμούν. Δώστε τους την επιλογή να 
γράψουν ‘’Back the Blue’’ στις φανέλες 
τους. Ή ‘’Υποστηρίξτε τα στρατεύματά 
μας’’.  Ισως και το ‘’ο Θεός ευλογεί την 
Αμερική’’. Τι θα μπορούσε να είναι πιο 
αμερικανικό από αυτό;».

Τα παραπάνω αποτελούν τμήμα της 
προκλητικής επιστολής που έστειλε ο 
ρεπουμπλικάνος γερουσιαστάκος από το 
Μιζούρι, Τζος Χάλεϊ, στον κομισάριο του 
ΝΒΑ Ανταμ Σίλβερ, την οποία δημοσίευσε 
και στο Τουίτερ, ζητώντας του να υιοθετή-

σει τα παραπάνω συνθήματα, που εκφρά-
ζουν την ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ, 
και να συνταχθεί με την επίσημη αμερικα-
νική πολιτική στο ζήτημα της Κίνας.

Πώς απάντησε η λίγκα του NBA; «Η επι-
στολή εξετάζεται».

Σε καμία περίπτωση δεν υπερασπιζό-
μαστε τον κομισάριο, ο οποίος ως συλλο-
γικός εκφραστής των συμφερόντων των 
ομάδων προσπαθεί να πετύχει την επανέ-
ναρξη του πρωταθλήματος που διακόπηκε 
στις 11 Μαρτίου, λόγω της πανδημίας του 
κοροναϊού, με αποτέλεσμα την απώλεια 
εσόδων εκατοντάδων εκατομμυρίων από 
τις ομάδες και τα τηλεοπτικά δίκτυα. 

Στο μεταξύ, το κίνημα που αναπτύχθηκε 
στις ΗΠΑ για τα δικαιώματα της αφροα-
μερικανικής κοινότητας ανάγκασε ορισμέ-
νους από τους παίχτες, που στην πλειο-
φηφία τους είναι Αφροαμερικανοί, να 
σκεφτούν την αποχή από την επανέναρξη 
του πρωταθλήματος, ώστε να ασκηθεί με-
γαλύτερη πίεση στην αμερικανική ηγεσία. 
Για να καμφθούν οι αντιδράσεις τους, ο 
κομισάριος αποδέχτηκε την πρόταση της 
ένωσης των παικτών (πρόκειται για το συν-
δικαλιστικό τους όργανο) για αναγραφή 
συγκεκριμένων συνθημάτων στις φανέ-
λες, όπως «Black Lives Matter», «Power 

to the People», «Justice, Peace, Equality» 
κ.ά., δίνοντάς τους έτσι το άλλοθι ότι ταυ-
τόχρονα κάνουν το χρέος τους απέναντι 
στην κοινότητά τους.

Οι σταρ του ΝΒΑ θεώρησαν, ως φαίνε-
ται, ότι έπραξαν το καθήκον τους με το να 
κατέβουν σε μια «ελεγχόμενη» διαδήλωση 
καταγγελίας της αστυνομικής βίας και της 
δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ και έτσι 
δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην επανέ-
ναρξη των αγώνων, εξασφαλίζοντας με 
αυτόν τον τρόπο την καταβολή των υπό-
λοιπων δόσεων των συμβολαίων τους. 

Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, όμως, 
δεν είναι διατεθειμένος να κάνει μια υπο-
χώρηση στο δόγμα «No politica», χωρίς να 
εξασφαλίσει και την προβολή των δικών 
του συνθημάτων. Είναι, άλλωστε, γνωστό 
ότι η ανάκρουση του εθνικού ύμνου των 
ΗΠΑ προηγείται της έναρξης κάθε αναμέ-
τρησης, ενώ τα τιμώμενα πρόσωπα είναι 
σχεδόν πάντα βετεράνοι των πολέμων του 
Ιράκ και του Αφγανιστάν ή μπάτσοι.

Ας μην προβάλλουν, λοιπόν, o Giannis 
και η παρέα του τη δήθεν φιλολαϊκή τους 
στάση και την υπεράσπιση των μειονοτή-
των, γιατί το μόνο που τους ενδιαφέρει 
είναι να «φουσκώνουν» οι λογαριασμοί 
τους στις τράπεζες.

Παίχτες-υπάλληλοι των εταιριών

Αίγυπτος

Φυλάκισαν γιατρούς που 
άσκησαν κριτική στη χούντα

Αυξάνονται με αλματώ-
δη ρυθμό τα κρούσμα-

τα COVID-19 στην Αίγυπτο, 
σπρώχνοντας το διαλυμένο 
εθνικό σύστημα υγείας της 
χώρας στα πρόθυρα της ολο-
κληρωτικής κατάρρευσης, ενώ 
οι υπηρεσίες ασφαλείας της 

χούντας έχουν φυλακίσει πά-
νω από δέκα γιατρούς και έξι 
δημοσιογράφους που άσκη-
σαν κριτική στο καθεστώς για 
τον τρόπο που διαχειρίζεται 
την πανδημία.

Στην Αίγυπτο, με πληθυσμό 
που ξεπερνά τα 100 εκατομμύ-

ρια, τα κρούσματα έχουν ξεπε-
ράσει τις 76.000 και οι θάνατοι 
έφτασαν τους 3.343 μέχρι την 
περασμένη Δευτέρα, αριθμός 
που αποτελεί τον υψηλότερο 
ανάμεσα στις αραβικές χώρες.

Παράλληλα, το κατασταλ-
τικό όργιο της χούντας συνε-
χίζεται. Μετά τα μέλη και τα 
στελέχη της Μουσουλμανικής 
Αδελφότητας, τους κοσμικούς 
νεολαίους ακτιβιστές, τους 
εκατοντάδες δημοσιογρά-
φους και τους καλλιτέχνες, 
σειρά είχε το ιατρικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό που έχει 
ασκήσει κριτική στη χούντα για 
μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικά 
εφόδια και μέσα προστασίας 
από τον κοροναϊό.

Σύμφωνα με καταγγελί-
ες, γιατρός απήχθη από την 
αστυνομία γιατί δημοσίευσε 
άρθρο που ασκούσε κριτική 
στην απαξίωση του δημόσιου 
συστήματος υγείας. Σε άλλο 
περιστατικό, φαρμακοποιός 
συνελήφθη γιατί σχολίασε 
στο Facebook την κατάσταση 
γενικής έλλειψης σε προστα-
τευτικό εξοπλισμό. Συντάκτης 
εφημερίδας απήχθη από το 
σπίτι του επειδή αμφισβήτησε 
δημόσια τα επίσημα νούμε-
ρα κρουσμάτων και θανάτων 
από COVID-19, που δίνει στη 
δημοσιότητα το υπουργείο 
Υγείας. Εγκυμονούσα γιατρός 
συνελήφθη επειδή έδωσε το 
κινητό της σε συνάδελφό της 

προκειμένου να αναφέρει ύπο-
πτο κρούσμα κοροναϊού.

Εκατοντάδες είναι οι καταγ-
γελίες γιατρών και νοσηλευ-
τών που δηλώνουν ότι οι διοι-
κήσεις των νοσοκομείων έχουν 
απειλήσει το σύνολο του υγει-
ονομικού προσωπικού να πα-
ραμείνει σιωπηλό γι’ αυτά που 
αντικρίζει καθημερινά, αλλιώς 
θα υποστεί διώξεις, ενώ όσους 
έχουν συλληφθεί βαρύνουν 
κατηγορίες για τρομοκρατία 
και προφυλακίζονται μέχρι να 
δικαστούν (κάτι που μπορεί να 
πάρει χρόνια). Γιατροί σε τρεις 
περιφέρειες της χώρας έχουν 
καταγγείλει -ανώνυμα φυσικά, 
για να προστατευτούν- ότι οι 
διοικήσεις των νοσοκομείων 
τους έχουν απειλήσει ότι θα 
τους καταγγείλουν στην Υπη-
ρεσία Εθνικής Ασφάλειας 
της χούντας του Σίσι αν τολ-
μήσουν να εκφράσουν έστω 
και τη δυσαρέσκειά τους για 
τις συνθήκες εργασίας που 
επικρατούν στα δημόσια νο-
σοκομεία, αν τολμήσουν να 
παραιτηθούν ή αν δηλώσουν 
ασθένεια προκειμένου να μην 
εμφανιστούν στη δουλειά.

Το κλίμα κρατικής τρομο-
κρατίας που επικρατεί στην 
χώρα και την προσπάθεια της 
χούντας να επιβάλει σιγή νε-
κροταφείου για τη διαχείριση 
της πανδημίας, αποτύπωσε 
πριν από μήνες δήλωση του 
ανώτατου εισαγγελέα της 
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Βαράει καμπανάκια το ΔΝΤ
Βαθιά κρίση προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη 

Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία. Στην τελευταία έκθεσή του 
προέβλεψε ότι η οικονομία των περιοχών αυτών θα συρρικνωθεί 
κατά 4.7% (κατά μέσον όρο, εξαιρώντας τον πετρελαϊκό τομέα), 
δύο ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από την πρόβλεψη που 
το ίδιο το ΔΝΤ είχε κάνει μόλις πριν από τρεις μήνες (τον περα-
σμένο Απρίλη). Ιδιαίτερο πρόβλημα θα έχουν οι χώρες πετρε-
λαιοπαραγωγοί, που θα χάσουν γύρω στα 270 δισ. δολάρια από 
τη μείωση των πετρελαϊκών εξαγωγών λόγω της κρίσης. Ετσι, η 
μείωση του ΑΕΠ προβλέπεται να ανέλθει στο 5.1%, αν συνυπο-
λογιστεί και ο πετρελαϊκός τομέας.

Το ΔΝΤ προειδοποίησε για πολιτική αστάθεια στην περιοχή 
εξαιτίας της έκρηξης της ανεργίας αλλά και της επιδείνωσης της 
φτώχειας και των εισοδηματικών ανισοτήτων, συμπληρώνοντας 
ότι οι προβλέψεις του έχουν ένα τεράστιο βαθμό αβεβαιότητας 
λόγω της άγνοιάς του για το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία του 
κοροναϊού το επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερο λόγο έκανε για τον 
Λίβανο, ζητώντας άμεσες μεταρρυθμίσεις για να μην καταρρεύ-
σει η οικονομία του. Οι χαρτογιακάδες του ΔΝΤ τρέμουν την κοι-
νωνική αστάθεια γι’ αυτό και βαρούν τα καμπανάκια από τώρα, 
ώστε οι πολιτικοί να λάβουν τα μέτρα τους. Οχι να αντιμετωπί-
σουν τις αιτίες των κοινωνικών ανισοτήτων (ως διαχειριστές του 
καπιταλισμού, άλλωστε, πώς θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό;), 
αλλά μάλλον να προετοιμάσουν τους μηχανισμούς καταστολής…

Εξουσιαστικός κυνισμός
Ο ναύαρχος Αποστολάκης, αρχηγός ΓΕΕΘΑ στην κυβέρνηση 

των Τσιπροκαμμένων και στη συνέχεια υπουργός Αμυνας στην 
τελευταία κυβέρνηση Τσίπρα, αποκάλυψε ότι το βράδυ που 
έφτασε στην Ελλάδα το ελικόπτερο με τους φυγάδες τούρκους 
αξιωματικούς, ο ίδιος προσπάθησε κατ' επανάληψη να επικοι-
νωνήσει με τον ομόλογό του Χουλουσί Ακάρ, όμως αυτός δεν 
απαντούσε  στα μηνύματά του. Σύμφωνα με τον Αποστολάκη, 
αν είχε επικοινωνήσει με τον Ακάρ, θα του έστελναν πίσω τους 
φυγάδες, οι οποίοι επικαλούνταν βλάβη στο ελικόπτερο. «Θα το 
επισκευάζαμε, θα του βάζαμε καύσιμα και θα το στέλναμε πίσω» 
είπε χαρακτηριστικά. Ομως πέρασε ώρα, οι φυγάδες υπέβαλαν 
αίτηση για άσυλο, επενέβη η Δικαιοσύνη και το ζήτημα δεν μπο-
ρούσε πλέον να «ρυθμιστεί» από την κυβέρνηση.

Ο εξουσιαστικός κυνισμός ξεχειλίζει από την τοποθέτηση του 
απόστρατου. Ομως, χωρίς να το αντιλαμβάνεται, επιβεβαιώνει 
όλες τις καταγγελίες για τις «επαναπροωθήσεις» που γίνονται 
στα σύνορα. «Πακετάρουν» πρόσφυγες και τους στέλνουν πίσω, 
χωρίς να τους επιτρέψουν να υποβάλουν αίτηση για άσυλο, παρα-
βιάζοντας ωμά τη Συνθήκη της Γενεύης για το άσυλο. Φτάνει να 
προλάβουν να το κάνουν στα γρήγορα και χωρίς να προλάβει να 
αναμιχθεί ο διοικητικός μηχανισμός. Πρόσφυγες έχουν καταγγεί-
λει ακόμα και παράδοσή τους στις τουρκικές αρχές (αυτό αφορά 
πρόσφυγες τουρκικής υπηκοότητας). Οι ελληνικές κυβερνήσεις 
έχουν διαψεύσει τις σχετικές καταγγελίες, όμως ο Αποστολάκης 
ήρθε να τις επιβεβαιώσει, αποκαλύπτοντας τον τρόπο που σκέ-
πτονται και ενεργούν.

O πρωθυπουργός της Βουλ-
γαρίας, Μπόικο Μπορί-

σοφ είναι πλέον παλιά καρα-
βάνα. Πρώην πυροσβέστης 
και πρωταθλητής στο καράτε, 
τώρα αναπαύεται στις πρωθυ-
πουργικές πολυθρόνες. Παρά 
το γεγονός ότι στο παρελθόν 
έχει παραιτηθεί δυο φορές 
εξαιτίας αντικυβερνητικών 
διαδηλώσεων κατά της φτώ-
χειας και της διαφθοράς, έχει 
καταφέρει να επανέλθει στο 
πόστο του και μάλιστα κατό-
πιν εκλογών. Το 2017, το κόμμα 
του (Πολίτες για την Ευρωπα-
ϊκή Ανάπτυξη στη Βουλγαρία), 
που θεωρείται «κεντροδεξιό», 
κέρδισε τις εκλογές με μόλις 
το 33% των ψήφων (αλλά και 
αποχή 46%), όμως ο Μπορί-
σοφ κατόρθωσε να σχηματί-
σει κυβέρνηση συνασπισμού 
με τους εθνικιστές.

Τώρα όμως κυριολεκτικά 
«τρίτωσε το κακό». Εδώ και 
δέκα μέρες ο Μπορίσοφ βρί-
σκεται αντιμέτωπος με καθη-
μερινές διαδηλώσεις που κα-
ταγγέλλουν την κυβέρνησή 
του ως «κυβέρνηση μαφίας» 
και ζητούν την παραίτησή 
της. Την Τρίτη, διαδηλωτές επι-
χείρησαν να μπουκάρουν στο 
κοινοβούλιο, με την εισαγγελία 
να ξεσπαθώνει κατά των «προ-
βοκατόρων».

Αφορμή ήταν η αποκάλυψη 
ότι ο πρώην αρχηγός του κινή-
ματος «Δικαιωμάτων και Ελευ-
θεριών», ο Αχμέντ Ντογκάν, 
παρά το ότι δεν έχει κανένα 
πλέον πόστο, φυλάσσεται από 
την κρατική ασφάλεια. Αυτό 
μαθεύτηκε όταν ένας άλλος 

πολιτικός, ο Χρίστο Ιβάνοφ, 
που είναι ηγέτης του μικρού 
«κεντρώου» κόμματος «Δημο-
κρατική Βουλγαρία», βρέθηκε 
αντιμέτωπος με ασφαλίτες 
στις 7 Ιούλη, όταν πήγε να κο-
λυμπήσει σε κάποια παραλία 
της Μαύρης Θάλασσας. Οι 
ασφαλίτες τον έδιωξαν για-
τί εκεί κοντά ήταν η βίλα του 
Ντογκάν! Η σκανδαλώδης 
προστασία του Ντογκάν, ο 
οποίος ήταν κι αυτός πριν από 
πολλά-πολλά χρόνια (επί… «σο-
σιαλισμού») στέλεχος της μυ-
στικής αστυνομίας, άνοιξε τον 
ασκό του Αιόλου για το ξέσπα-
σμα των αντικυβερνητικών δια-
δηλώσεων που συνεχίζονται τη 
στιγμή που γράφονται αυτές οι 
γραμμές.

Αν καταφέρει να διώξει τον 
γενικό εισαγγελέα (του οποίου 
οι διαδηλωτές ζητούν επίσης 
την παραίτηση), ίσως ο Μπο-
ρίσοφ… θυμηθεί την παλιά του 
τέχνη της… πυρόσβεσης και 
κατορθώσει να μείνει στην 
εξουσία, ευελπιστώντας ότι 
στις επόμενες εκλογές, που θα 
γίνουν την άνοιξη του 2021, κα-
τορθώσει να επιβιώσει (χλωμό 
το βλέπουμε, καθώς το κόμμα 

του, αν και πρώτο, φαίνεται να 
χάνει δύναμη στις δημοσκο-
πήσεις, με την τελευταία να 
του δίνει ένα 21,3%). Μπορεί 
και όχι. Οι «σοσιαλιστές», που 
είναι το δεύτερο κόμμα, μαζί 
με τον πρόεδρο Ράντεφ (τον 
στηρίζουν και αυτοί), ο οποίος 
εμφανίζεται δημόσια υπέρ των 
διαδηλωτών, ίσως κατορθώ-
σουν να τον ρίξουν. 

Οι καθεστωτικές ίντριγκες 
στη Βουλγαρία δεν είναι ασυ-
νήθιστες. Ο Ντογάν εμφανιζό-
ταν προ δεκαετίας να δηλώνει 
ότι αυτός κινεί τα νήματα στη 
χώρα, ενώ οι υπόλοιποι σφάζο-
νται αλληλοκατηγορούμενοι 
για τη διαφθορά που υπάρχει. 

Η μετάβαση από τον παλι-
νορθωμένο καπιταλισμό με 
σοσιαλιστικό προσωπείο, που 
μεσουρανούσε μεταπολεμικά 
στη Βουλγαρία, στον κλασικό 
καπιταλισμό, έδειξε ότι τα 
δύο αυτά συστήματα δεν εί-
ναι παρά οι δύο όψεις του ίδι-
ου νομίσματος. Σοσιαλισμός, 
δυστυχώς, δεν πρόλαβε να 
οικοδομηθεί στη Βουλγαρία. 
Ο μεγάλος κομμουνιστής και 
αντιφασίστας Γκεόργκι Δημη-

τρόφ πέθανε νωρίς (το 1949) 
και οι μετέπειτα ηγέτες του 
κομμουνιστικού κόμματος δε 
στάθηκαν στο ύψος τους. Ετσι, 
η Βουλγαρία μετατράπηκε σε 
μία κρατικο-καπιταλιστική 
χώρα, εξαρτημένη απόλυ-
τα από την πρώην ΕΣΣΔ. Η 
κατάρρευση της τελευταίας 
οδήγησε στην κατάρρευση του 
ψευτοκομμουνιστικού εκτρώ-
ματος και στη Βουλγαρία. Από 
τότε, τα αστικά κόμματα που 
διαχειρίζονται την εξουσία στη 
χώρα εναλλάσσονται, αλλά η 
λαϊκή οργή παραμένει μόνιμο 
φαινόμενο. 

Ο Μπορίσοφ, που εμφανιζό-
ταν να έχει διαχειριστεί άψο-
γα την πανδημία, την πάτησε 
από τη διαφθορά και τώρα την 
πατάει και στη διαχείριση της 
πανδημίας, καθώς τα κρού-
σματα του νέου κοροναϊού 
στη χώρα καλπάζουν (είναι 
σχεδόν διπλάσια από την 
Ελλάδα, αν και ο πληθυσμός 
της χώρας είναι μόλις επτά 
εκατομμύρια). Η βιασύνη του 
«να ανοίξει την οικονομία» για 
να μη χάσουν άλλα κέρδη οι 
καπιταλιστές, σε συνδυασμό 
με τους πλημμελείς ελέγχους 
στα αεροδρόμια, εξαιτίας 
των οποίων επέστρεψαν ερ-
γαζόμενοι από τα γερμανικά 
σφαγεία που θέριζε ο κορονα-
ϊός, οδηγεί σε νέο πανδημικό 
κύμα στη χώρα, χωρίς κανείς 
να γνωρίζει την εξέλιξή του. Αν 
αυτό το συνδυάσουμε με τις 
προβλέψεις για συρρίκνωση 
μέχρι και 7% του ΑΕΠ, όπως 
προέβλεψε η Κομισιόν, τότε 
καταλαβαίνουμε ότι έχει μα-
ζευτεί πολύ μπαρούτι. 

Καθεστωτικές ίντριγκες σε 
φόντο λαϊκής οργής

χώρας, ότι όσοι «διασπείρουν 
ψευδείς ειδήσεις», όπως χαρα-
κτηρίζει η χούντα κάθε φωνή 
αμφισβήτησης της κυρίαρχης 
αφήγησης, κινδυνεύει με φυλά-
κιση έως και πέντε ετών. Φτάνει 
λοιπόν ένα σχόλιο στο Facebook 
ή σε κάποιο άλλο Μέσο που πα-
ρακολουθείται από την ασφά-
λεια για να βρεθείς δεμένος 
χειροπόδαρα και κλειδωμένος 
στα μπουντρούμια της χούντας. 
Παράλληλα, ο Σίσι διαβεβαιώνει 
ότι η πορεία της πανδημίας είναι 
πτωτική και απεκάλεσε «εχθρούς 
του κράτους» όσους αμφισβη-
τούν τις ανακοινώσεις της χού-
ντας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

 Τις τελευταίες εβδομάδες η 
χούντα ισχυρίζεται ότι έχει προ-
μηθεύσει τα νοσοκομεία με ια-
τρικό υλικό για να τα προετοιμά-
σει να δεχτούν περισσότερους 
ασθενείς. Ο στρατός έχει στήσει 
πρόχειρα νοσοκομεία και κέντρα 
καραντίνας με περισσότερες 
από 4.000 κλίνες, ενώ έχει πα-
ραδώσει δωρεάν στους πολίτες 
μάσκες σε στάσεις του μετρό 
και σε πλατείες. Ταυτόχρονα, 
έχει αυξήσει τον αριθμό των δι-

αγνωστικών τεστ και έχει δώσει 
εντολή σε ιδιωτικές εταιρίες να 
παράγουν προστατευτικό εξο-
πλισμό για το ιατρικό προσωπικό 
που βρίσκεται στην πρώτη γραμ-
μή, ενώ ο Σίσι έχει ανακοινώσει 
μηνιαία μπόνους μεταξύ 44 και 
76 δολαρίων για τους γιατρούς 
και τους νοσηλευτές.

Η πραγματικότητα, βέβαια, εί-
ναι εντελώς αντίθετη, σύμφωνα 
με μαρτυρίες των εργαζομένων 
στα νοσοκομεία και των οικογε-
νειών ασθενών. Οι ελλείψεις σε 
προστατευτικό εξοπλισμό έχουν 
αναγκάσει το προσωπικό να τον 
προμηθεύεται πληρώνοντας από 
τον πενιχρό μισθό του, ενώ οι οι-
κογένειες των ασθενών κάνουν 
λόγο για μεγάλες ελλείψεις σε 
κλίνες στις μονάδες εντατικής 
θεραπείας. Οδοντίατροι και 
φαρμακοποιοί καταγγέλλουν 
ότι έχουν αναγκαστεί να διαχει-
ριστούν ασθενείς με COVID-19 
χωρίς να έχουν την κατάλληλη 
εκπαίδευση. Γιατροί στα δημό-
σια νοσοκομεία καταγγέλλουν 
ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί επαρ-
κώς, είναι κακοπληρωμένοι και 
δουλεύουν κάτω από ιδιαίτερα 

αγχογόνες συνθήκες, παλεύο-
ντας να σώσουν ασθενείς, ενώ 
στις κλινικές επικρατούν συνθή-
κες ακραίου συνωστισμού. Μέ-
χρι σήμερα, 117 γιατροί, 39 νοση-
λευτές και νοσηλεύτριες και 32 
φαρμακοποιοί έχουν πεθάνει 
από τον κοροναϊό και χιλιάδες 
έχουν ασθενήσει.

Η χούντα προσπαθεί πάση 
θυσία να επαναφέρει από την 
καθίζηση τη «βιομηχανία» του 
τουρισμού, που αποτελεί κρί-
σιμο κομμάτι του αιγυπτιακού 
καπιταλισμού που τα τελευταία 
χρόνια κλυδωνίζεται από μια πα-
ρατεταμένη και ισχυρή κρίση. Η 
χούντα πήρε δάνειο ύψους 5,2 
δισ. δολαρίων τον περασμένο 
Ιούνη, το οποίο προστέθηκε σε 
προηγούμενο, ύψους 2,8 δισ. 
δολαρίων. Με τα κρούσματα να 
αυξάνονται συνεχώς και υπό το 
φόβο βαθέματος της κρίσης, η 
χούντα αποφάσισε την περασμέ-
νη βδομάδα να ανοίξει ξανά τα 
τουριστικά καταλύματα, παρά 
το γεγονός ότι οι θάνατοι από 
COVID-19 ξεπερνούν καθημερι-
νά τους 80.

Ο Τραμπ αποφυλάκισε συνεργάτη του

Αν ο Τραμπ ήταν σίγουρος ότι θα νικήσει 
στις εκλογές του Νοέμβρη και θα έχει 

μια δεύτερη θητεία, δε θα έσπευδε να μει-
ώσει με προεδρικό διάταγμα την ποινή που 
έχει επιβληθεί από αμερικάνικο δικαστήριο 
στο στενό του συνεργάτη (προσωπικό φίλο 
του επί χρόνια και μετά σύμβουλό του) Ρό-
τζερ Στόουν, ώστε αυτός να μην φυλακιστεί. 
Θα τον άφηνε να μείνει μερικούς μήνες στη 
φυλακή, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, και θα 
τον έβγαζε μετά.

Ο Στόουν είναι ένας από τους έξι συνεργά-
τες του Τραμπ που καταδικάστηκαν μετά από 
την έρευνα του ειδικού ανακριτή Ρόμπερτ 
Μιούλερ. Καταδικάστηκε για συνολικά εφτά 
αδικήματα (μεταξύ των οποίων για παρακώ-
λυση δικαιοσύνης, ψευδορκία στο Κογκρέ-
σο και απόπειρα επηρεασμού μαρτύρων) σε 
ποινή φυλάκισης τριών ετών και τεσσάρων 
μηνών. Η έκτιση της ποινής του θα ξεκινούσε 
στις 14 Ιούλη, όμως ο Τραμπ έσπευσε να υπο-
γράψει «εκτελεστικό διάταγμα επιείκειας», 
χαρακτηρίζοντας «άδικη την ποινή» και τον 
ίδιο τον Στόουν «θύμα της απάτης με τη Ρω-
σία», την οποία διέπραξαν «η Αριστερά και οι 
σύμμαχοί της στα ΜΜΕ».

Οι Δημοκρατικοί δεν άφησαν, φυσικά, την 
ευκαιρία να πάει χαμένη. Μίλησαν για δυο 

συστήματα δικαιοσύνης, ένα για τους εγκλη-
ματίες φίλους του Τραμπ και ένα για τους 
υπόλοιπους, ενώ ο πρώην ειδικός ανακριτής 
Μιούλερ έγραψε άρθρο για τη «Washington 
Post», απαντώντας στους ισχυρισμούς του 
Τραμπ και υποστηρίζοντας ότι το γραφείο 
του έκανε άψογη δουλειά και πως ο Στόουν 
διέπραξε ομοσπονδιακά εγκλήματα και πα-
ραμένει ένας δίκαια καταδικασμένος εγκλη-
ματίας.

Ο Τραμπ θα πληρώσει ασφαλώς κάποιο 
κόστος γι' αυτή την κίνησή του. Ομως δεν 
μπορούσε να κάνει αλλιώς. Επρεπε να καλύ-
ψει το συνεργάτη του, ο οποίος ασφαλώς του 
μήνυσε ότι δεν είναι διατεθειμένος να καθή-
σει ούτε μια μέρα στη φυλακή, περιμένοντας 
να αποφυλακιστεί μετά από μια νέα εκλογική 
νίκη που φαίνεται εξαιρετικά αβέβαιη. Αν ο 
Τραμπ δε φρόντιζε να μειώσει την ποινή του 
και να αποσοβήσει τη φυλάκισή του, ο Στό-
ουν θα άνοιγε προφανώς το στόμα του. Κι 
επειδή αυτά που ξέρει είναι πάρα πολλά, ο 
Τραμπ υποχρεώθηκε να σηκώσει το κόστος 
της αποφυλάκισής του, παρά να υποστεί το 
κόστος των αποκαλύψεών του. Ετσι παίζεται 
το πολιτικό παιχνίδι στη… μεγαλύτερη δημο-
κρατία του κόσμου.
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Στο δρόμο…
Οπως μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά 

στη σελίδα 9 και όπως προκύπτει από σωρεία 
καταγγελιών που συνοδεύονταν με φωτογραφίες 
και βίντεο, στη διαδήλωση της 9ης Ιούλη ενάντια 
στο χουντονόμο των Χρυσοχοΐδη-Μητσοτάκη για 
τις διαδηλώσεις, οργανώθηκε ένα πογκρόμ με 
όργανα τις ειδικές δυνάμεις των μπάτσων (ΜΑΤ 
και «Δράση») και θύματα διαδηλωτές που δεν ήταν 
προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο.

Δεν είναι δύσκολο να απαντήσουμε στο ερώτημα, 
γιατί η κυβέρνηση -σε μια χρονική στιγμή που 
βγαίνουμε από μια περίοδο «εθνικής ενότητας», λόγω 
πανδημίας, και εισερχόμαστε σε μια νέο περίοδο 
«εθνικής ενότητας», λόγω αναζωπύρωσης της 
πανδημίας, Αγιασοφιάς και άλλων τέτοιων επικών- 
επέλεξε να ματοκυλήσει μια διαδήλωση, την οποία θα 
μπορούσε απλώς να διαλύσει;

Το έκανε γιατί ήθελε να στείλει ένα μήνυμα. Οχι 
μόνο για την απόφασή της να περάσει από τη Βουλή 
το χουντονόμο (σ' αυτό δεν αντιμετώπιζε καμιά 
δυσκολία), αλλά σε σχέση με το μέλλον. Η «εθνική 
ενότητα» που επαγγέλλονται ο Μητσοτάκης και τα 
ΜΜΕ που τον στηρίζουν έχει ως προϋπόθεση την… 
κατάργηση της ταξικής πάλης, την τυφλή υποταγή 
στις αποφάσεις του κράτους.

Το κράτος αποφασίζει να παίξει ζάρια με 
τη δημόσια υγεία για να εξυπηρετήσει τους 
καπιταλιστές του τουρισμού. Ο λαός οφείλει να το 
δεχτεί και να φωνάξει «εμείς φταίμε» για τη νέα 
έξαρση της πανδημίας.

Το κράτος αποφασίζει να δώσει στους καπιταλιστές  
ό,τι χρειάζονται για την αντιμετώπιση της νέας 
ύφεσης. Κυρίως να τους απαλλάξει από κάθε ευθύνη 
έναντι των εργατών τους και να μετατρέψει αυτούς 
τους εργάτες σε ομιλούσες μηχανές, που περιμένουν 
υπομονετικά και χωρίς διαμαρτυρίες πότε το 
αφεντικό θα τις βάλει μπροστά.

Αυτή είναι η απαίτηση των καπιταλιστών, που 
περνάει ως απόφαση της κυβέρνησης. Κι επειδή 
ξέρουν ότι η ταξική πάλη δεν καταργείται, επειδή 
ξέρουν ότι αυτές οι απαιτήσεις δεν υπάρχει 
περίπτωση να γίνουν αποδεκτές, σπεύδουν από τώρα 
να δημιουργήσουν μια σιδερόφραχτη δημοκρατία. 
Να επιβάλουν τον τρόμο. Από τώρα.

Αυτό που βιώσαμε στις 9 Ιούλη είναι το μήνυμα 
για το μέλλον: καθήστε στ' αυγά σας, αλλιώς θα σας 
λιανίσουμε.

Υπάρχει η επιλογή του καθίσματος στ' αυγά. 
Οποιος επιλέξει να μην κάνει τίποτα, δεν έχει να 
φοβηθεί τίποτα. Μπορεί να μην έχει δουλειά, μπορεί 
να μετράει τα κέρματα στην τσέπη του και να μην 
του φτάνουν ακόμα και για τα απολύτως αναγκαία, 
μπορεί ακόμα και να δει τα παιδιά του να πεινούν, 
αλλά άμα καθήσει στ' αυγά του, ούτε χημικό θα 
μυρίσει ούτε το γκλομπ του μπάτσου θα αισθανθεί 
στην πλάτη ή το κεφάλι του.

Οποιος επιλέξει το δρόμο της διεκδίκησης, 
θα πρέπει να προετοιμάζεται και για αντίσταση. 
Διαδηλώσεις-κηδεία, υγειινοί περίπατοι μέχρι το 
Σύνταγμα, ανακοινωμένοι μάλιστα προ 48ώρου 
στην ιστοσελίδα της μπατσαρίας, επιτρέπονται. 
Διαδηλώσεις μαχητικές που έχουν ως στόχο να 
δημιουργήσουν πρόβλημα στο αστικό κράτος, ιδίως 
αν συνοδεύουν μαχητικές κινητοποιήσεις σε χώρους 
δουλειάς, απαγορεύονται.

Θα πρέπει, λοιπόν, να είμαστε έτοιμοι να 
υπερασπιστούμε αυτές τις κινητοποιήσεις. Στην 
κρατική βία πρέπει να αντιτάξουμε την οργανωμένη 
λαϊκή αντιβία. Μόνο έτσι θα «πονέσει» το σύστημα 
και θ' αλλάξουν οι ταξικοί συσχετισμοί.

στο ψαχνό

Κατευθυνόμενη υστερία
Ούρλιαζαν τα παπαγαλάκια από τις ραδι-

οφωνικές συχνότητες το πρωί της Δευτέρας: 
«τουρκικά αλιευτικά ψαρεύουν ανοιχτά της 
Μυκόνου … νέα πρόκληση Ερντογάν … δοκι-
μάζει τα νεύρα μας» κτλ. κτλ. Λίγο πριν από 
το μεσημέρι, το Λιμενικό ξεκαθάρισε ότι τα 
τουρκικά αλιευτικά δεν ψάρευαν, αλλά κου-
βαλούσαν κλωβούς από τη Μεσόγειο, έπε-
σαν σε καιρό και αναζήτησαν καταφύγιο σε 
ελληνικά νερά, όπου κινούνταν με χαμηλή 
ταχύτητα και χωρίς να ψαρεύουν, περιμένο-
ντας να φτιάξει ο καιρός και να συνεχίσουν 
το δρόμο τους προς την Τουρκία.

Αυτό θα μπορούσε να ειπωθεί από την αρ-
χή. Είναι σίγουρο ότι τα τουρκικά αλιευτικά 
επικοινώνησαν με το ελληνικό Λιμενικό και 
εξήγησαν ότι θέλουν να μπουν σε ελληνικά 
νερά για να προφυλαχτούν από τον καιρό. 
Και φυσικά πήραν έγκριση, γιατί αυτό υπα-
γορεύει το Δίκαιο της θάλασσας, αλλά και 
το εθιμικό δίκαιο που ισχύει στη θάλασσα. 
Η στρεβλή είδηση, όμως, αφέθηκε να κυ-
κλοφορεί για δυο-τρεις ώρες, για να κάνει 
τη δουλειά της, γεμίζοντας με εθνικιστικό 
μίσος τις συνειδήσεις στην Ελλάδα.

Παραζάλη
«Θα ελεγχθεί από την ελληνική Πολιτεία 

ποια κέντρα είχαν οργανώσει και εκτελού-
σαν τις εν λόγω παρακολουθήσεις και με 
ποιο στόχο;  Μπορεί η Δημοκρατία μας να 
ανεχθεί την παρακολούθηση ενός εν ενερ-
γεία υπουργού;». Το έγραψε ο Νίκος Παππάς 
μετά τη δημοσίευση φωτογραφιών του με 

τον Αρτεμίου σε καφέ στην Κύπρο. Ο δυ-
στυχής είναι τόσο παραζαλισμένος που δεν 
ξέρει τι λέει. Την ηχογράφησή του δεν την 
έκανε κάποια υπηρεσία, αλλά ο φίλος του 
ο Μιωνής, τον οποίο προσπαθούσε να κα-
θαρίσει από εκκρεμότητες με την ελληνική 
Δικαιοσύνη (για βαρύτατα αδικήματα), με-
τά από αίτημα του «Μπίμπι». Αν ο Παππάς 
εννοεί ότι τον παρακολουθούσε η Μοσάντ, 
τα παράπονά του θα έπρεπε να τα κάνει 
στον «Μπίμπι». Και ταυτόχρονα να απο-
χωρήσει από την πολιτική, γιατί πιάστηκε 
τόσο… μαλάκας που ένας πρακτοράκος 
τον κατέγραφε.

Σε ό,τι αφορά τη φωτογράφισή του πα-
ρέα με τον Αρτεμίου, πάλι δεν ξέρει τι λέ-
ει. Βρισκόταν στην Κύπρο σε ιδιωτική επί-
σκεψη και όχι ως υπουργός, όπως ο ίδιος 
είπε στον Μιωνή («ήρθα για μια βάπτιση» 
έλεγε και διευκρίνιζε ότι δεν είχε φρουρά 
από το κυπριακό κράτος). Συναντήθηκε 
σε δημόσιο χώρο με τον Αρτεμίου και 
κάποιοι τον φωτογράφισαν. Οποιοι κι αν 
ήταν αυτοί (θα μπορούσαν να είναι ακό-
μα και πολίτες που τον αναγνώρισαν και 
μετά μοσχοπούλησαν τις φωτογραφίες) 
έκαναν το πιο απλό πράγμα του κόσμου. 
Τότε που τον φωτογράφισαν κυβέρνηση 
ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος πανίσχυρος 
υπουργός. Αρα, συμπεριφέρθηκε σαν 
ερασιτέχνης. Η αλαζονεία του ήταν ξέ-
χειλη. Από ποιον ζητάει τα ρέστα τώρα;

Ομορφος κόσμος, 
ηθικός…

Προβοκάτορες
Δεν έχουμε καμιά διάθεση να υπερα-

σπιστούμε γενικά τον συριζαίο μπάτσο, που οι συνάδελφοί του τον τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί και τον παρέπεμψαν κατη-
γορούμενο για απόδραση κρατουμένου, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση το μείζον είναι η προβοκάτσια που στήθηκε ενάντια στον συγκεκριμένο και το κόμ-
μα του. Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής ανακοί-
νωσε ότι ο υπαστυνόμος της φρουράς του ΣΥΡΙΖΑ «απέτρεψε χειροδικώντας, τη σύλληψη κουκουλοφόρου». Δημο-
σιεύτηκαν βίντεο, όμως, που δείχνουν πως δεν υπάρχει «κουκουλοφόρος» στο περιστατικό. Υπάρχουν μόνο λίγα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία περπατούν στο δρόμο, όταν δέχονται την επίθεση των δι-
κυκλιστών της «Δράσης». Είναι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, όχι τίποτα εικοσάρηδες γεμάτοι ενέργεια. Ο υπαστυνόμος (που είναι με πολιτικά) παρεμβαίνει ήρεμα σε στιλ «ρε παιδιά, ηρεμήστε», δέχεται μια γερή σπρωξιά από έναν κρανοφόρο της «Δράσης» και εξακολουθεί και μετά απ' αυτό να είναι ήρεμος και να προσπαθεί να ηρεμήσει τους αποχαλινωμένους συ-

ναδέλφους του. Με κάποιον απ' αυτούς, μάλιστα, φαίνεται σαν να τα βρίσκει και να συζητούν ήρεμα. Προφανώς τους δή-
λωσε την ιδιότητά του. Κι είναι σίγουρα αυτός ο λόγος που έστησαν μετά δικο-
γραφία σε βάρος του (δεν τον συνέλα-
βαν, μόνος του εμφανίστηκε). Για να γίνει μια τέτοια κίνηση, σημαίνει ότι δόθηκε εντολή από «ψηλά». Σίγουρα ενημερώ-
θηκε και ενέκρινε ο Χρυσοχοΐδης (αν δεν ήταν αυτός που είχε την ιδέα αυτής της γελοίας και προκλητικής προβοκάτσιας).

ΚΟΝΤΡΕΣ

ΦΑΣΙΣΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ. Στα Τρίκαλα, φασιστοειδή πέταξαν πέτρες στην πόρτα του Κουρσούμ Τζαμί. Πρόκειται για δημιουργία 
του Μιμάρ Σινάν, του μεγαλύτερου αρχιτέκτονα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Χτίστηκε στα μέσα του 16ου αιώνα, κατά παραγγελία 
του Οσμάν Σαχ, εγγονού του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, διοικητή τότε στο σαντζάκι των Τρικάλων. Το τζαμί έχει συντηρηθεί, ανήκει 
στο υπουργείο Πολιτισμού και προστατεύεται από την UNESCO. Δε λειτουργεί, φυσικά, ως μουσουλμανικό τέμενος.

Από τη Μυτιλήνη, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κ. Μουτζούρης έστειλε επιστολή στους υπουργούς Οικονομικών και Ανά-
πτυξης, ζητώντας να σταματήσει η χρηματοδότηση του έργου αναστήλωσης του Βαλιδέ Τζαμιού (φωτογραφία) στην Επάνω Σκάλα 
της Μυτιλήνης, διότι δεν μπορούν να τον αφήσουν αδιάφορο «τα όσα συμβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη και ιδιαίτερα η μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί από την κυβέρνηση Ερντογάν». Το Βαλιδέ Τζαμί χτίστηκε το 1615 και είναι από τα παλαιότερα (αν όχι το 
παλαιότερο του νησιού). Χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο από το υπουργείο Πολιτισμού το 1981, αλλά αφέθηκε στη φθορά του χρόνου. 
Εργα αναστήλωσης του τζαμιού και του μιναρέ άρχισαν να εκτελούνται μόλις το 2018, με φορέα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου. 
Εννοείται πως όταν αναστηλωθεί θα έχει μουσειακή χρήση και όχι λειτουργία τεμένους. Αν οι χριστιανοφασίστες των Τρικάλων είναι 
ένα μάτσο φανατικοί, αμόρφωτοι, απολίτιστοι και χωρίς κρίση, τι πρέπει να πούμε για τον τέως πρύτανη του ΕΜΠ Μουτζούρη; Αυτός 
δεν έχει το τεκμήριο της άγνοιας και της αμορφωσιάς. Σε αντίθεση με τον Ερντογάν, που κάνει μεγαλοκρατική πολιτική, ο Μουτζούρης 
απλώς φιλοδοξεί να γίνει ο έλληνας Σαλβίνι.
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Ο Παπαχρήστος από τη στήλη του στα «Νέα» την πέφτει στον 
Βαξεβάνη αναρωτιέται πώς επιβίωσε το Documento με 20.000 ευ-
ρώ μετοχικό κεφάλαιο. Ο Βαξεβάνης απαντά (ανώνυμα) μέσω του 
documewntonews.gr, ότι δημιουργήθηκε με 20.000 ευρώ όπως και 
η εταιρία της Γκραμπόφσκι, που έχει ισόποσο μετοχικό κεφάλαιο, 
και επιβίωσε γιατί του έδειξε εμπιστοσύνη η αγορά δίνοντάς του 
διαφήμιση. Και συνεχίζει: «Σημαντική ήταν η εμπιστοσύνη που έδει-
ξε την κρίσιμη περίοδο ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης με 
την εταιρεία διανομής Αργος, ο οποίος διένειμε την εφημερίδα με 
ευνοϊκούς όρους αντί να δείξει καχυποψία».

Καραφλιάσαμε! Γιατί θυμόμαστε τις καταγγελίες του Βαξεβάνη 
κατά του Μαρινάκη και του ΑΡΓΟΣ, ότι θάβει το Documento πα-
ρεμποδίζοντας την κυκλοφορία του, ότι δίνει σκόπιμα μικρότερη 
κυκλοφορία για να του κόψει διαφήμιση κτλ. Εκανε και προσφυγή 
στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, μάλιστα. Υπήρξαν δυο περίοδοι στις 
σχέσεις Μαρινάκη-Βαξεβάνη; Μία ειδυλλιακή και μία θυελλώδης; 
Αν είναι έτσι, δε δυσκολεύεται κανείς να αντιληφθεί πως η ειδυλλι-
ακή περίοδος ταυτίζεται με το ειδύλλιο Μαρινάκη-ΣΥΡΙΖΑ. Οταν 
τα έσπασαν αυτοί, άρχισε και το κυνηγητό του Documento. Ποιο 
ρόλο παίζει, επομένως, ο Βαξεβάνης; Του delivery boy του ΣΥΡΙΖΑ; 
Ρητορικό είναι το ερώτημα, όπως αντιλαμβάνεστε.

Η προς Παπαχρήστο απάντηση του Documento καταλήγει ως 
εξής: «Μία όμως που ο Γιώργος Παπαχρήστου ασχολείται με τις 
αναφορές για έρευνες από την Αρχή, να ψάξει και μια πολύ ενδια-
φέρουσα για δημοσιογράφο ο οποίος έχει 2,5 εκατομμύρια ευρώ 
καταθέσεις στην Ελβετία και άλλο 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε ασφα-
λιστικά προγράμματα για τα παιδιά του. Εκεί να κάνει έρευνα για το 
πώς έγιναν τα λεφτά». Αυτό πάλι τι είναι; Απειλή ή πρόσκληση για 
συμψηφισμό του τύπου «άσε μας ήσυχους να σ' αφήσουμε ήσυχο;».

Τα δικά του ζόρια
Ο Βαξεβάνης, πάντως, δείχνει πλέον να ενδιαφέρεται για τα δικά 

του ζόρια και όχι για τα ζόρια του ΣΥΡΙΖΑ. Μην του ζητήσουν πίσω 
τα 3 εκατομμύρια που ο Καλογρίτσας λέει ότι έβαλε στο Documento. 
Δεν είναι και τόσο σύνηθες για τον Βαξεβάνη να δημοσιεύει άρθρα 
με τίτλο: «Το “Πρώτο Θέμα“ αποκαθηλώνει το διήγημα Καλογρίτσα 
για τα €3 εκατ. ευρώ και δικαιώνει το Documento». Ο Βαξεβάνης 
επικαλείται το «Πρώτο Θέμα» για να πει ότι ο Καλογρίτσας δεν έβα-
λε τα 3 εκατ. στο Documento! Οσο για τις σχέσεις Καλογρίτσα-ΣΥ-
ΡΙΖΑ, τις αφήνει εκτός των ενδιαφερόντων του.

Με την ευγενική χορηγία του αστικού 
κράτους

Το «29ο Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο Κατασκήνωση» έχει συνδι-
οργανωτές την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και την ΚΝΕ.  Αυτό 
αναφέρει απόφαση του περιφερειακού συμβούλιου Θεσσαλίας, με-
τά από εισήγηση της διοίκησης Αγοραστού. Η υπό καραδεξιά διοίκη-
ση περιφέρεια θα συνεισφέρει 17.700 ευρώ (ηχητική εγκατάσταση, 
ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων και χημικές τουαλέτες). Χρειάζεται 
κάποιο παραπέρα σχόλιο; Είναι προφανές ότι ο Αγοραστός και οι 
υπόλοιποι δεξιοί της Λάρισας είναι στο βάθος… κρυφοί αντιιμπερι-
αλιστές (ένα βήμα πριν από τον… κομμουνισμό).

Εξ οικείων τα βέλη
Καλά ο Μαρινάκης. Αυτός πέταξε τα λεφτά από το «Μένουμε 

σπίτι» στα μούτρα του Κούλη, επειδή θεωρεί τον εαυτό του ριγμένο 
σε σχέση με τους άλλους μιντιάρχες. Με τον Πέτσα δεν ασχολήθηκε, 
ούτε πρόκειται να ασχοληθεί. Δεν είναι του επιπέδου του. Αλλά το 
Lamia Report; Αυτό στράφηκε ευθέως κατά του Πέτσα: «Η λίστα 
Πέτσα που δόθηκε στη δημοσιότητα με τα ποσά που πήραν τα Μέσα 
Ενημέρωσης για τη συγκεκριμένη καμπάνια είναι η επιτομή της ανα-
ξιοκρατίας»! «Αν οι υπεύθυνοι έχουν φιλότιμο ας παραιτηθούν από 
μόνοι τους. Αν δεν έχουν ο Πρωθυπουργός οφείλει να τους στείλει 
στο σπίτι τους. Διαφορετικά θα έχει βάλει και αυτός την υπογραφή 
του στη λίστα της ντροπής»!

Σιγά μην ασχοληθεί ο Πέτσας με ένα επαρχιακό σάιτ. Λάθος. Ει-
δικά μ' αυτό το σάιτ θ' ασχοληθεί, γιατί στις επόμενες εκλογές θέλει 
να κατέβει υποψήφιος στη Φθιώτιδα. Ελα όμως που εκεί κατεβαίνει 
ο Σταϊκούρας, ο οποίος έχει κληρονομήσει την έδρα από τον πατέρα 
του. Τρώγοντας την πατσαβούρα στα μούτρα, ο Πέτσας θα πρέπει 
να κατάλαβε ότι η «δουλειά» στην επαρχία έχει τους δικούς της 
«κανόνες».

Ανατριχίλα…
Ανατριχιάσαμε διαβάζοντας την ανάρτηση της… ιστορικού Μα-

ρίας Ευθυμίου: «Ο κ. Ερντογάν ματαιοπονεί. Ακόμα και τους τοίχους 
της Αγίας Σοφίας να ξύσει για να μετατρέψει το μνημείο σε τζαμί, 
βυζαντινοί ύμνοι θα αναδίδονται. Σε θεσπέσια ελληνικά. Στους αιώνες 
των αιώνων».

Ομολογούμε ότι αγνοούσαμε την ύπαρξη της εν λόγω κυρίας. 
Πρωτακούσαμε το όνομά της όταν έπαιζε η προεδρολογία, αφότου 
ο Κούλης είχε αφήσει να διαφανεί ότι προσανατολίζεται σε γυναίκα. 
Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί κατέληξε στη Σακελλαροπούλου. Δεν 
ήθελε με τίποτα ένα δεύτερο Σαμαρά στο προεδρικό μέγαρο, να 
τον αντιπολιτεύεται με εθνικιστικές κορόνες και να εμποδίζει την 
άσκηση «πραγματιστικής» εξωτερικής πολιτικής.

Οι συνθήκες ειρήνης, με καθορισμό 
συνόρων και (βίαιη) ανταλλαγή πλη-

θυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 
υπογράφηκαν στις αρχές της δεκαετίας 
του '20. Ζήτημα Αγιασοφιάς δεν τέθηκε 
από τον Βενιζέλο ή από οποιονδήποτε 
άλλο της ελληνικής πλευράς. Η λειτουρ-
γία της ως τζαμί θεωρήθηκε αυτονόητη, 
όπως θεωρούνταν για περίπου πέντε αι-
ώνες, μετά την κατάκτηση της πρωτεύου-
σας της παρηκμασμένης βυζαντινής αυ-
τοκρατορίας από τον σουλτάνο Μωάμεθ 
τον Β' της ανερχόμενης οθωμανικής αυ-
τοκρατορίας. Ο Μουσταφά Κεμάλ μετέ-
τρεψε την Αγιασοφιά σε μουσείο, όχι για 
να κάνει κάποια χάρη στους χριστιανούς, 
ούτε στο πλαίσιο κάποιας συμφωνίας με 
το ελληνικό κράτος. Το έκανε στο πλαίσιο 
της προώθησης των κοσμικών ιδεών και 
του αστικού εκσυγχρονισμού του σύγ-
χρονου τουρκικού κράτους.

Η Αγιασοφιά, θρησκευτικό σύμβολο 
των βυζαντινών αυτοκρατόρων, δίπλα 
στα παλάτια τους στην Κωνσταντινού-
πολη, άλλαζε θρησκευτική λειτουργία 
κάθε που η εξουσία περνούσε σε άλλα 
χέρια, κάθε που η Κωνσταντινούπολη 
γινόταν πρωτεύουσα άλλης δυναστεί-
ας. Το 1204, όταν η Κωνσταντινούπολη 
κατακτήθηκε από τους σταυροφόρους, 
η Αγιασοφιά λεηλατήθηκε και μετατρά-
πηκε σε ρωμαιοκαθολικό ναό. Ξαναέγινε 
χριστιανορθόδοξος ναός το 1261, όταν η 
Κωνσταντινούπολη ανακτήθηκε από τους 
βυζαντινούς. Το 1453, όταν ο οθωμανός 
σουλτάνος Μωάμεθ ο Β' κατέκτησε την 
Κωνσταντινούπολη, μετέτρεψε την Αγια-
σοφιά σε ισλαμικό τέμενος. Δεν πείραξε 
άλλους χριστιανικούς ναούς, μόνο τον 
συγκεκριμένο που λειτουργούσε ανέκα-
θεν ως θρησκευτικό σύμβολο της εξου-
σίας της Κωνσταντινούπολης.

Χρειάστηκε να περάσουν δέκα χρόνια 
από την ίδρυση του σύγχρονου τουρκι-
κού κράτους για να μετατρέψει την Αγι-
ασοφιά σε μουσείο ο Μουσταφά Κεμάλ, 
όχι για να κάνει κάποιο άνοιγμα προς 
τους ορθόδοξους ή προς τους χριστια-
νούς γενικά, αλλά -όπως είπαμε- επειδή 
προωθούσε μια γενικότερη αποϊσλαμο-
ποίηση του τουρκικού κράτους (σ' αυτό 
το πλαίσιο, εισήγαγε το λατινικό αλφά-
βητο και απαγόρευσε τις επιγραφές στα 
αραβικά - γλώσσα του Κορανιού, κα-
τήργησε το χαλιφάτο, απαγόρευσε την 
πολυγαμία, το φέσι στους άντρες και το 
φερετζέ στις γυναίκες, εισήγαγε το Γρη-
γοριανό ημερολόγιο κτλ.).

Αυτοί που σήμερα θεωρούν ως θρη-
σκευτική προσβολή τη μετατροπή πάλι 
σε τζαμί της Αγιασοφιάς από τον Ερ-
ντογάν, κάνουν λες και μέχρι τώρα αυτή 
ήταν ορθόδοξος ναός και όχι μουσείο. 
Μιλούν για τα χριστιανικά ψηφιδωτά 
(που ο παμπόνηρος Ερντογάν δε θα τα 
σοβατίσει, αλλά θα βρει τρόπο να τα 
καλύψει με κινητά πετάσματα, ώστε να 
υπάρχει ντούπλεξ λειτουργία: τέμενος 
και μουσείο), κάνοντας πως δε βλέπουν 
τα τεράστια ταμπλό με τα ρητά του Κο-
ρανιού, που συνυπάρχουν με τα βυζαντι-
νά ψηφιδωτά μέσα στην Αγιασοφιά. Λες 
και δε βλέπουν τους τέσσερις μιναρέδες 
που περιβάλλουν το συγκρότημα των 
κτιρίων, ούτε τη μπρούτζινη ημισέληνο 
στην κορυφή του τρούλου, εκεί που άλ-
λοτε ήταν τοποθετημένος ο χριστιανικός 
σταυρός. Εξωτερικά, η Αγιασοφιά δε θυ-

μίζει σε τίποτα χριστιανικό ναό. Τζαμί 
θυμίζει, όπως ήταν προτού ο Κεμάλ τη 
μετατρέψει σε μουσείο. Και βέβαια, η 
μετατροπή σε μουσείο έγινε όπως επι-
βάλλουν οι κανόνες της αρχαιολογίας 
και της μουσειολογίας: διατηρήθηκε 
η μορφή του κτίσματος όπως είχε δια-
μορφωθεί κατά το πέρασμα των αιώνων 
και άρχισαν εργασίες ανάκτησης όσων 
βυζαντινών ψηφιδωτών είχαν επιχρω-
ματιστεί ή σοβατιστεί, επειδή το Ισλάμ 
δεν αποδέχεται ανθρώπινες αναπαρα-
στάσεις στα τεμένη του (οι βυζαντινές 
επιγραφές δεν καταστράφηκαν, ούτε 
σοβατίστηκαν, δείγμα σεβασμού από 
τους οθωμανούς σουλτάνους προς τους 
βυζαντινούς αυτοκράτορες και τη θρη-
σκεία τους).

Ο Ερντογάν έκανε τελικά αυτό που 
φαινόταν ως το λιγότερο πιθανό: απο-
φάσισε να ξανακάνει την Αγιασοφιά 
τζαμί, διατηρώντας ταυτόχρονα και το 
μουσειακό της χαρακτήρα. Βέβαια, με 
πέντε προσευχές την ημέρα, που προ-
βλέπει το μουσουλμανικό τυπικό, πού να 
μείνει χρόνος για είσοδο τουριστών (οι 
οποίοι, εννοείται, θα εισέρχονται σαν να 
εισέρχονται σε τέμενος και όχι σε μου-
σείο). Ισως να ενδιαφέρεται περισσότε-
ρο να δημιουργήσει ένα τοπόσημο για 
το διεθνή σουνιτισμό, ταιριαστό με την 
εν τοις πράγμασι απο-κεμαλοποίηση της 
σημερινής Τουρκίας.

Από διεθνή σκοπιά αποδεικνύεται 
ότι δεν έκανε λάθος υπολογισμό. Οι 
αντιδράσεις κυμάνθηκαν από έκφραση 
λύπης μέχρι αναγνώριση του δικαιώμα-
τος της Τουρκίας να ρυθμίζει μόνη τις 
εσωτερικές της υποθέσεις. Σε λίγο οι 
πάντες θα έχουν ξεχάσει το θέμα. Στο 
εσωτερικό της Τουρκίας ενδεχομένως 
να έχει πρόβλημα με τους κεμαλιστές. 
Με ένα τμήμα τους μόνο. Αλλά μάλλον 
αυτό αντισταθμίζεται από το κέρδος που 
θα έχει στα θρησκευόμενα πλήθη της 
Ανατολής, στα οποία θα πουλήσει οθω-
μανικά-ισλαμικά μεγαλεία. Ηδη, μια ανα-
φορά του, που στην Ελλάδα θεωρήθηκε 
πρόκληση, το ότι  ο Μωάμεθ ο Πορθητής 
ήταν «ηγέτης και των ορθόδοξων, ήταν 
ο κυβερνήτης τους», εντάσσεται στην 
ιδεολογική-χειραγωγική στρατηγική της 
αναβίωσης του οθωμανικού μεγαλείου. 
Οι ανιστόρητοι «πυροβολημένοι» εθνικι-
στές στην Ελλάδα αντέδρασαν υστερικά 
σε ένα ιστορικό γεγονός (ο σουλτάνος 
θεωρούνταν προστάτης όλων των υπη-
κόων της αυτοκρατορίας, η οποία ήταν 
οικοδομημένη όχι στη βάση εθνικών δια-
χωρισμών, αλλά στη βάση του συστήμα-
τος των «μιλιέτ», των θρησκευτικών κοι-
νοτήτων), επειδή επικαλούνται εθνικούς 
διαχωρισμούς, ανύπαρκτους και στη 
Βυζαντινή και στην πρώιμη Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, οι οποίοι αποτελούν τον 
πρόδρομο των σημερινών εθνικιστικών 
ανταγωνισμών. Πάνω στην ίδια βάση, ο 
Ερντογάν ποτίζει με εθνικιστικό δηλητή-
ριο τον τουρκικό λαό, εμφανίζοντας τον 
εαυτό του ως συνέχεια (αν όχι μετενσάρ-
κωση) του Μωάμεθ του Πορθητή, ο οποί-
ος δεν επεξέτεινε την αυτοκρατορία επί 
τη βάσει θρησκευτικών διαχωρισμών, αλ-
λά διακήρυξε την ανεξιθρησκεία. Εκανε 
την Αγιασοφιά τζαμί, επειδή ήταν σύμβο-
λο της εξουσίας, όμως δεν πείραξε τους 
άλλους χριστιανικούς ναούς.

Οσο γελοία, εθνικιστική και απολίτιστη 

είναι η απόφαση του Ερντογάν να μετα-
τρέψει σε λατρευτικό χώρο ένα μουσείο 
(ο ίδιος έλεγε πέρυσι πως υπάρχουν αρ-
κετά τζαμιά και δε χρειάζεται να ξανα-
κάνει τζαμί την Αγιασοφιά, θεωρώντας 
επιπρόσθετα ότι αυτό θα επέφερε αντί-
ποινα κατά των τζαμιών στο εξωτερικό), 
άλλο τόσο είναι κάτι ανιστόρητες κορό-
νες περί «δεύτερης άλωσης» (Αρβελέρ), 
που ακούστηκαν στην Ελλάδα.

Η ΝΔ για μια ακόμα φορά διχάστηκε 
(αν και η εξουσία δεν επιτρέπει τέτοιοι δι-
χασμοί να αποκτήσουν σχισματικό χαρα-
κτήρα). Ο Μητσοτάκης διεμήνυσε, μέσω 
Πέτσα, ότι «το θέμα της Αγιασοφιάς δεν 
είναι ελληνοτουρκικό. Είναι ένα διεθνές 
ζήτημα, ένα ζήτημα που έχει να κάνει με 
τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρώπη 
και με τον υπόλοιπο κόσμο». Και το επα-
νέλαβε για να δώσει έμφαση: «Το θέμα 
δεν είναι ελληνοτουρκικό. Είναι διεθνές. 
Και εμείς θα κάνουμε ό,τι περνά από το 
χέρι μας για να υπάρξουν οι ανάλογες 
συνέπειες» (το τελευταίο το είπε, φυσικά, 
από υποχρέωση, για να ικανοποιήσει την 
εθνικιστική βάση της ΝΔ). Το ίδιο είπε και 
ο Δένδιας από το Twitter. Ακόμα και ο 
Βαρβιτσιώτης απεφάνθη ότι… «η Τουρκία 
δεν σέβεται την πολυπολιτισμικότητα».

Η ακροδεξιά-εθνικιστική πτέρυγα, 
όμως, ξεσπάθωσε. Ο Γεωργιάδης, αν και 
αναρμόδιος για την εξωτερική πολιτική, 
αφού τόνισε δακρυσμένος ότι «η μεγά-
λη του θεού Αγία Σοφία βρίσκεται πάλι 
σε καθεστώς αιχμαλωσίας», απεφάνθη 
ότι «πρόκειται όχι μόνο για διεθνές ζή-
τημα αλλά και για ελληνοτουρκικό». Ο 
Βορίδης «ξαναντάμωσε» τον Βελόπου-
λο (ήταν μαζί στο ΛΑΟΣ) και πρότεινε 
η Ελλάδα να προχωρήσει σε αντίποινα 
μετατρέποντας το σπίτι του Κεμάλ στη 
Θεσσαλονίκη (που αποτελεί ιδιοκτησία 
του τουρκικού κράτους και στεγάζει το 
τουρκικό προξενείο) σε μουσείο για τη 
γενοκτονία του Ελληνισμού από τους 
Τούρκους! Πάλι καλά που δεν πρότειναν 
τη συγκρότηση σώματος εθελοντών που 
θα εκστρατεύσει στην… κόκκινη μηλιά.

Η πρακτική απάντηση δόθηκε με την 
τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Τουρκίας-
Γερμανίας στο Βερολίνο, σε επίπεδο 
διπλωματικών συμβούλων των πρωθυ-
πουργών, που επιβλήθηκε από τη γερμα-
νική κυβέρνηση. Την οποία βλακωδώς η 
κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπάθησε να 
κρατήσει κρυφή. Βλακωδώς γιατί δεν 
υπήρχε περίπτωση να μη διαρρεύσει. 
Τότε, αναγκάστηκε να επιβεβαιώσει την 
πραγματοποίηση της συνάντησης, προ-
σπαθώντας να υποβιβάσει τη σημασία 
της σε… συνήθη συνάντηση εργασίας. 

Γυρίζοντας είκοσι μέρες πίσω, θα θυ-
μηθούμε ότι στις 27 Ιούνη, ανακοινώθηκε 
ότι υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία Μη-
τσοτάκη-Ερντογάν. Η επικοινωνία έγινε 
μετά από γερμανική παρέμβαση (άσχε-
τα αν ο Μητσοτάκης μετά είπε πως δεν 
έχει ανάγκη από διαμεσολαβητές για να 
επικοινωνήσει με τον γείτονα). «Συμφώ-
νησαν να διατηρήσουν ανοικτούς τους 
διμερείς διαύλους επικοινωνίας» ανακοί-
νωσε το Μαξίμου. Αλήθεια, ενημέρωσε ο 
Ερντογάν τον Μητσοτάκη για τα σχέδιά 
του για την Αγιασοφιά; Τον ρώτησε σχετι-
κά ο Μητσοτάκης; Μετά την ανακοίνωση 
της μετατροπής σε τζαμί, χρησιμοποίησε 
ο Μητσοτάκης τους «ανοιχτούς διαύλους 

Ο εθνικοταλιμπανισμός στις 
δυο όχθες του Αιγαίου
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«Ποτέ δεν θα επέτρεπα σε διάφο-
ρους “περίεργους“, ίσως και ιδιο-

τελείς κύκλους, να αναστατώνουν αδίκως 
τους χοιροτρόφους, αλλά και τις κρατικές 
αρχές με δημοσιεύματα αίσχους για τη 
χώρα μας και τις εποπτικές αρχές της».

Αυτά γράφει, μεταξύ άλλων, ο καθηγη-
τής του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, 
Σπύρος Κρήτας, σε επιστολή του προς τον 
Ιωάννη Μαλέμη, προϊστάμενο του Τμήμα-
τος Αξιολόγησης Κτηνιατρικών Προϊόντων 
του ΕΟΦ.[1] Η επιστολή έχει ημερομηνία 
11 Ιούλη και εντάσσεται στο πλαίσιο των 
απεγνωσμένων ενεργειών που καταβάλλει 
ο Σ. Κρήτας να αποσείσει τις κατηγορίες 
που του έχει απευθύνει το ίδιο το Πανεπι-
στημιακό Τμήμα, στο οποίο ανήκει, απευ-
θύνοντας πολυσέλιδη επιστολή προς τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, Μ. Βορίδη (διαβάστε την επιστολή στο 
http://www.eksegersi.gr/ckeditor_assets/
attachments/3789/1_epistolh_se_voridh.
pdf).

Ο Σ. Κρήτας αναφέρεται στο δημο-
σίευμά μας (http://www.eksegersi.gr/
Επικαιρότητα/36172.Εφεραν-επικίνδυνο-
ιό-ζωονόσου-των-χοίρων-και), με το οποίο 
αποκαλύψαμε αυτή τη βορβορώδη υπό-
θεση, αποδίδοντάς μας χαρακτηρισμούς 
όπως «περίεργοι» και «ίσως ιδιοτελείς», οι 
οποίοι βέβαια, όταν διατυπώνονται από αν-
θρώπους όπως αυτός, αποτελούν για μας 
τίτλους τιμής. Ομολογεί ότι έχει προκληθεί 
ανησυχία στους χοιροτρόφους, την οποία 
αποδίδει στα δικά μας «δημοσιεύματα αί-
σχους». Είναι προφανές ότι έχει χάσει την 
ψυχραιμία του. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι την 
υπόθεση δεν τη δημιουργήσαμε εμείς, αλ-
λά το ίδιο το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, 
το οποίο του απαγόρευσε να κάνει τα επι-
κίνδυνα πειράματά του σε χοίρους με το 
κινέζικο στέλεχος του ιού και επειδή αυτός 
δήλωσε ότι θα αγνοήσει την απαγόρευση, 
απευθύνθηκε (το Τμήμα) στον υπουργό, ζη-
τώντας του να μεριμνήσει για την ασφαλή 
καταστροφή κάθε υπολείμματος του ιού 
και κάθε ιστού που έχει μολυνθεί μ’ αυτόν 
τον ιό.

Εμείς δεν κάναμε τίποτ’ άλλο από το να 
φέρουμε στη δημοσιότητα αυτό το σκάν-
δαλο, όπως προκύπτει μέσα από έγγρα-
φα. Προφανώς, ο Σ. Κρήτας θα ήθελε να 
παραμείνει η υπόθεση κρυφή, για να τη 
διαχειριστεί ο ίδιος. Να μας συμπαθά που 
δεν του κάναμε τη χάρη. Σ’ εκείνους που 
αντί να μιλήσουν για την ουσία, ζητούν να 
γίνει έρευνα για να βρεθεί πώς οι δημοσι-
ογράφοι έμαθαν την αλήθεια, ταιριάζει η 
γνωστή κινέζικη παροιμία: Οταν το δάχτυ-
λο έδειχνε το φεγγάρι, ο ηλίθιος κοίταζε 
το δάχτυλο…

Μας εντυπωσιάζει, επίσης, το γεγονός 
ότι ο Σ. Κρήτας αναλαμβάνει υπό την προ-
στασία του και τις «εποπτικές αρχές της 
χώρας», ήτοι την περιώνυμη Γενική Διεύ-
θυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ. Εμμέσως 
πλην σαφώς, σφιχταγκαλιάζει τον γενικό 
διευθυντή Αλεξανδρόπουλο και τη διευθύ-
ντρια Δηλέ, καθιστώντας τους συνυπεύθυ-
νους των δικών του ενεργειών. Δεν ξέρουμε 
πόσο αυτό θ’ αρέσει στους τελευταίους. 
Μια που το αναφέρουμε, όμως, να ενημε-
ρώσουμε ότι Αλεξανδρόπουλος και Κρήτας 
έχουν συνυπάρξει σε διάφορα πάνελ, ενώ 
με απόφαση των Βορίδη και Αραμπατζή 

στις 3.10.2019 τοποθετήθηκαν στην «Εθνική 
Ομάδα Ειδικών για την Αφρικανική Πανώ-
λη των Χοίρων». Το γεγονός από μόνο του 
δεν είναι επιλήψιμο (ο γενικός διευθυντής 
Κτηνιατρικής και ένας καθηγητής της Κτη-
νιατρικής να συνυπάρχουν σε μια κρατική 
επιτροπή), αποκτά όμως άλλη διάσταση 
ενόψει όσων καταγγέλλει το Τμήμα Κτη-
νιατρικής του ΑΠΘ για τον επικίνδυνο ιό 
που έχει φέρει στην Ελλάδα ο Κρήτας και 
για τη σκόπιμη «ουδετερότητα» της Γενικής 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.

Κλείνοντας αυτή την απαραίτητη εισαγω-
γή, παραθέτουμε, άνευ σχολίου (ο νοών νο-
είτω) το άρθρο 285 του ισχύοντος Ποινικού 
Κώδικα (ΦΕΚ 95Α, 11.6.2019):

Αρθρο 285
Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη 

ασθενειών 
1. Οποιος παραβιάζει τα μέτρα που έχει 

διατάξει ο νόμος ή η αρμόδια αρχή για να 
αποτραπεί η εισβολή ή η διάδοση μιας με-
ταδοτικής ασθένειας τιμωρείται: α) με φυ-
λάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή αν 
από την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός 
κίνδυνος για ζώα, β) με φυλάκιση και χρημα-
τική ποινή αν από την πράξη μπορεί να προ-
κύψει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας σε 
αόριστο αριθμό ανθρώπων.

2. Αν η παραβίαση είχε ως αποτέλεσμα να 
μεταδοθεί η ασθένεια σε ζώα, επιβάλλεται 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρη-
ματική ποινή, και αν είχε ως αποτέλεσμα να 
μεταδοθεί σε άνθρωπο, επιβάλλεται κάθειρ-
ξη έως δέκα έτη.

Σκορπώντας μελάνι
Οπως αποκαλύψαμε στο πρώτο δη-

μοσίευμά μας, το Τμήμα Αξιολόγησης 
Κτηνιατρικών Προϊόντων του ΕΟΦ, σ’ 
ένα ιδιαίτερα αυστηρό έγγραφό του (βλ. 
http://www.eksegersi.gr/ckeditor_assets/
attachments/3792/4_eof_pros_krhta.pdf), 
αποκάλυψε ότι ο Κρήτας εισήγαγε το στέ-
λεχος του ιού στην Ελλάδα από την Αγ-
γλία, χωρίς να πάρει τις άδειες που ήταν 
υποχρεωμένος να πάρει! Κι όχι μόνο δεν 
είχε πάρει καμιά άδεια, αλλά προσπάθη-
σε 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 Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
του υπουργείου, όπως προβλέπει ο νόμος, 
και χωρίς να πάρει άδεια από τον ΕΟΦ, 
όπως επίσης προβλέπει ο νόμος!

Στην απάντησή του προς τον προϊστάμε-
νο του αρμόδιου Τμήματος του ΕΟΦ ο Σ. 
Κρήτας προσπαθεί να αρθρώσει μια απο-
λογητική στηριγμένη στο ιδεολόγημα της 
«άγνοιας νόμου». Ολα όσα αναφέρει στη 
δεύτερη σελίδα της επιστολής του καταρ-
ρέουν από τα ίδια τα γεγονότα. Ισχυρίζεται 
ότι δε γνώριζε πως για να φέρει τον επικίν-
δυνο κινέζικο ιό έπρεπε να πάρει άδεια από 
τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής. Και για 
ν’ αποδείξει πως δεν είχε δόλο αναφέρει: 
«Μόλις έγινε η παραλαβή των στελεχών 
αμέσως δηλώθηκαν με δική μου πρωτοβου-
λία στο Τμήμα ΚΑΦΕ της Περιφέρειας Κ. 
Μακεδονίας. Αρα, όχι μόνο δεν μπορούσα 
να γνωρίζω ότι υπήρχε θέμα περιορισμού 
εισαγωγής, αφού ουδείς έκανε μνεία περί 
αυτού, αλλά η ενέργειά μου να τα δηλώσω 
στο ΚΑΦΕ της Περιφέρειας Κ. Μακεδονί-

ας δείχνει ότι δεν υπήρχε απολύτως καμία 
σκοπιμότητα απόκρυψης ή εκτέλεσης πειρα-
ματισμών χωρίς την καθ’ όλα νόμιμη οδό».

Ερχεται, όμως, το ΚΑΦΕ της Περιφέ-
ρειας Κ. Μακεδονίας να διαψεύσει με τον 
πιο κατηγορηματικό τρόπο τον Σ. Κρήτα. 
Σε έγγραφό του προς τον πρόεδρο του 
Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, καθη-
γητή Δημήτριο Φλετούρη, με ημερομηνία 
18.6.2020, το οποίο φέρνουμε στη δημο-
σιότητα[2], ο προϊστάμενος του ΚΑΦΕ της 
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας αναφέρει:

«Σε κανένα σημείο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 
35617/3479/31.08.2016 Αίτησης Αδειοδό-
τησης Πρωτοκόλλου με υπεύθυνο τον κ. 
Σπυρίδωνα Κ. Κρήτα δεν αναφέρεται η 
χρήση του κινέζικου στελέχους του ιού 
της νόσου Aujeszky (Chinese stratin-
genotype II)».

Πάμε από την αρχή: Ο Κρήτας γράφει 
στον αρμόδιο προϊστάμενο του ΕΟΦ ότι 
δεν είχε κανένα δόλο απόκρυψης της ει-
σαγωγής του κινέζικου ιού και ως απόδειξη 
της… αγνότητάς του επικαλείται την άδεια 
πειραματικού πρωτοκόλλου που του έδω-
σε το ΚΑΦΕ της Περιφέρειας Κ. Μακεδο-
νίας. Αυτή η υπηρεσία, όμως, διαβεβαιώ-
νει εγγράφως ότι η αίτηση αδειοδότησης 
πρωτοκόλλου, που υπέβαλε ο Κρήτας, δεν 
αναφέρει πουθενά ότι θα χρησιμοποιήσει 
το κινέζικο στέλεχος της ζωονόσου! Τα έγ-
γραφα το λένε αυτό, όχι εμείς. Εμείς απλά 
δημοσιοποιούμε τα έγγραφα. Επομένως, 
την επόμενη φορά που ο Σ. Κρήτας θα θε-
λήσει να μιλήσει για «αισχρά δημοσιεύμα-
τα» και για «περίεργους» και «ίσως ιδιοτε-
λείς κύκλους», του συστήνουμε θερμά να το 
κάνει μπροστά στον καθρέφτη του. Αν δεν 
το αντέχει, ας πάει να τα πει αυτά στους 
συναδέλφους του στη γενική συνέλευση 
του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ (γιατί 
αυτοί πήραν απόφαση να μην εγκρίνουν τα 
επικίνδυνα πειράματά του σε χοίρους και 
αυτοί απευθύνθηκαν στον υπουργό ΑΑΤ, 
ζητώντας του να παρέμβει και να ασκήσει 
τις αρμοδιότητές του) και ας μετρήσει τις 
αντιδράσεις τους.

Κάλυψη
Υπάρχουν και άλλες πλευρές στην προς 

ΕΟΦ επιστολή Κρήτα, με τις οποίες δε θα 
ασχοληθούμε προς το παρόν, γιατί θέλουμε 
να εστιάσουμε στη βασική πτυχή της υπό-
θεσης. Την ξαναθυμίζουμε: ο καθηγητής Σ. 
Κρήτας φέρνει ένα επικίνδυνο στέλεχος 
του ιού μιας ζωονόσου των χοίρων, χωρίς 
να πάρει καμιά άδεια, ως όφειλε. Ζητά από 
τη γενική συνέλευση του Τμήματος Κτηνι-
ατρικής του ΑΠΘ να του εγκρίνει πρωτό-
κολλο, όχι για εργαστηριακή έρευνα, αλλά 
για πειράματα σε χοίρους, υψηλού βαθμού 
επικινδυνότητας, που δεν έχει ξαναϋπάρξει 
στην Ελλάδα.

Το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, μετά 
από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνας και 
Δεοντολογίας, απευθύνεται το Φλεβάρη 
του 2020 στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρι-
κής του ΥΠΑΑΤ, ζητώντας της να ασκήσει 
τις αρμοδιότητές της και να γνωματεύσει 
αν το κινέζικο στέλεχος του ιού εισήχθη 
νόμιμα στην Ελλάδα και αν εγκρίνει την 
πραγματοποίηση πειραμάτων σε χοίρους, 
λόγω του κινδύνου να «ξεφύγει» ο ιός από 
το εργαστήριο, με αποτέλεσμα να κατα-
στρέψει την ελληνική χοιροτροφία και να 
απλωθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 

εκθέτοντας έτσι το ελληνικό κράτος.
Αφού περιμένει πάνω από τρεις μήνες, 

χωρίς να πάρει απάντηση από τη Γενική 
Διεύθυνση Κτηνιατρικής, το πανεπιστημι-
ακό Τμήμα κάνει γενική συνέλευση στις 2 
Ιούνη και αποφασίζει να απαγορεύσει τα 
πειράματα του Σ. Κρήτα. Και -ω του θαύ-
ματος!- την επόμενη μέρα (3 Ιούνη) κατα-
φθάνει απάντηση από τη Γενική Διεύθυνση 
Κτηνιατρικής, η οποία… κηρύσσει εαυτήν 
αναρμόδια!

Στο πρώτο δημοσίευμά μας σημειώσαμε 
ότι δεν είχαμε στα χέρια μας το έγγραφο 
της Γενικής Διεύθυνση Κτηνιατρικής, αλλά 
μόνο τα αποσπάσματά του που περιλαμβά-
νονταν στην επιστολή του προέδρου του 
Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ προς τον 
υπΑΑΤ Βορίδη. Πλέον, έχουμε και αυτό το 
έγγραφο στα χέρια μας και το φέρνουμε 
στη δημοσιότητα.[3]

Το έγγραφο υπογράφεται από την προϊ-
σταμένη της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, 
Χρυσούλα Δηλέ, και εκείνο που «βγάζει μά-
τια» είναι η αποφυγή απάντησης στο πρώ-
το ερώτημα του Τμήματος Κτηνιατρικής 
του ΑΠΘ: αν δόθηκε έγκριση εισαγωγής 
εξωτικού στελέχους Chinese strain-
genotype II. Aλήθεια, ξέχασε το ερώτημα 
η διευθύντρια Δηλέ; Οχι, βέβαια. Ηξερε πο-
λύ καλά ότι άδεια δεν υπάρχει. Επέλεξε, 
όμως, να καλύψει τον Σ. Κρήτα.

Στο δεύτερο ερώτημα, αν υπάρχει έγκρι-
ση για πειράματα σε χοίρους, η Χ. Δηλέ 
κήρυξε… αναρμοδιότητα! Και παρέπεμψε 
το πανεπιστημιακό Τμήμα στην «Ελληνική 
Εταιρία Βιοασφάλειας», τα στελέχη της 
οποίας -όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του 
Τμήματος Κτηνιατρικής στον Βορίδη- έχουν 
απλή εμπειρία μόνο για τα εργαστήρια και 
όχι για ειδικές εγκαταστάσεις πειραματι-
σμών με ζώα.

Γνωρίζουμε ότι ο Σ. Κρήτας ήθελε πλή-
ρη κάλυψη από τη Γενική Διεύθυνση Κτη-
νιατρικής. Ηθελε απ’ αυτήν να απαντήσει 
στο Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ ότι τα 
σχεδιαζόμενα πειράματα σε χοίρους είναι 
σε απόλυτη γνώση της Υπηρεσίας, η οποία 
και τα έχει εγκρίνει, γνωρίζοντας το ανα-
λυτικό πρωτόκολλο του καθηγητή Κρήτα. 
Ο Αλεξανδρόπουλος με τη Δηλέ δεν τόλ-
μησαν να φτάσουν σ’ αυτό το σημείο, φο-
βούμενοι προφανώς ότι θα γίνουν πλήρως 
συνυπεύθυνοι με τον Κρήτα. Και πάλι, όμως, 
του πρόσφεραν όση κάλυψη μπορούσαν, 
αποσιωπώντας το γεγονός ότι εισήγαγε το 
κινέζικο στέλεχος χωρίς να ζητήσει και να 
πάρει έγκριση και επικαλούμενοι ανύπαρ-
κτη αναρμοδιότητα.

Πέρα από τα ζητήματα της τυπικής 
νομιμότητας, που πρέπει να ελεγχθούν 
καταρχάς διοικητικά, υπάρχουν τεράστια 
ζητήματα ουσίας. Ερχεται ένα πανεπιστη-
μιακό Τμήμα (με μακρά ιστορία, πρέπει να 
σημειωθεί) και σου λέει ότι ένας καθηγητής 
του έχει φέρει έναν επίκίνδυνο ιό και θέλει 
να κάνει μ’ αυτόν πειράματα σε χοίρους. 
Σου τονίζει πως αν «ξεφύγει» αυτός ο ιός θα 
υπάρξει κτηνοτροφική καταστροφή, αλλά 
και διασυρμός της χώρας διεθνώς, καθώς 
θα κατηγορηθεί ότι κουβάλησε στην Ευ-
ρώπη μια ζωονόσο που υπάρχει μόνο στην 
Κίνα. Δεν σου τα λέει ο πρώτος τυχόντας, 
αλλά πανεπιστημιακοί καθηγητές. Και τι κά-
νεις εσύ, που είσαι η αρμόδια κρατική υπη-
ρεσία για την προστασία από ζωονόσου; 

Πετάς τη μπάλα στην κερκίδα κι όταν το 
πανεπιστημιακό Τμήμα επιμένει και αποφα-
σίζει να απαγορεύσει τα πειράματα σε ζώα, 
το μόνο που κάνεις είναι να προσπαθήσεις 
να βγάλεις την ουρά σου απέξω. Αντί να 
βοηθήσεις το πανεπιστημιακό Τμήμα να 
υλοποιήσει την απόφαση ευθύνης που πήρε 
απέναντι σε ένα μέλος του που δηλώνει ότι 
δεν πρόκειται να πειθαρχήσει, παριστάνεις 
τον Πόντιο Πιλάτο.

Για να το πούμε ευθέως, για εμάς αυτή η 
στάση δεν είναι αδιαφορία. Ετσι εμφανίζε-
ται, αλλά στην πραγματικότητα υποκρύπτει 
σκοπιμότητα. Αυτή είναι η εκτίμησή μας.

Λύση εδώ και τώρα
Η σκανδαλώδης αυτή υπόθεση έχει και 

ποινική διάσταση, η οποία αφορά τα αρμό-
δια δικαστικά όργανα, τα οποία οφείλουν 
να παρέμβουν άμεσα. Εχουν στα χέρια 
τους το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ μας και 
όλα τα έγγραφα που το τεκμηριώνουν. 
Επαναλαμβάνουμε, ότι στη συγκεκριμένη 
υπόθεση η δημοσιογραφική έρευνα δεν 
έκανε τίποτ’ άλλο από το να φέρει στη δη-
μοσιότητα αυτά που απλώς διακινούνταν 
μεταξύ ΑΠΘ, ΥΠΑΑΤ και ΕΟΦ. Η προς 
Βορίδη επιστολή του καθηγητή Φλετούρη 
περιγράφει αναλυτικά την υπόθεση.

Πέρα από την ποινική διάσταση (η διε-
ρεύνηση της οποίας δε γίνεται συνήθως με 
τη δέουσα ταχύτητα), υπάρχει η πολιτική-
διοικητική διάσταση. Ο Βορίδης έχει στα 
χέρια του την επιστολή του προέδρου του 
Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ από τις 22 
Ιούνη, έχει από τις 5 Ιούλη το δικό μας δη-
μοσίευμα με όλα τα έγγραφα και δεν έχει 
κάνει τίποτα! Τι περιμένει;

Το Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ υπέβα-
λε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ τρία 
αιτήματα:

• 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», προκει-
μένου «να αποτραπεί η διασπορά του ιού 
στο περιβάλλον και ο διεθνής διασυρμός 
της χώρας μας».

• Να προσαρμοστεί η χώρα στις διεθνείς 
κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου 
Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων σε ό,τι 
αφορά την εισαγωγή επικίνδυνων παθογό-
νων στελεχών και τη διενέργεια αυστηρού 
ελέγχου από Κρατική Εποπτεύουσα Αρχή.

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

Αυτά τα αιτήματα πρέπει να ικανοποιη-
θούν «εδώ και τώρα». Ιδιαίτερα το πρώτο 
που είναι ιδιαίτερα πιεστικό. Εμείς θα επα-
ναλάβουμε ένα ακόμα αίτημα: να εξαλει-
φθεί το «κακόηθες μελάνωμα» που έχει 
απλωθεί στη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρι-
κής του ΥΠΑΑΤ.

Παραπομπές:
1. Επιστολή Σ. Κρήτα προς ΕΟΦ
2. Εγγραφο ΚΑΦΕ Περιφέρειας Κ. Μα-

κεδονίας
3. Απάντηση Δ/νσης Υγείας των Ζώων 

προς Τμήμα Κτηνιατρικής του ΑΠΘ

Νέα αποκαλυπτικά έγγραφα

Εδώ και τώρα να μπει τέλος στο σκάνδαλο με το 
επικίνδυνο κινέζικο στέλεχος του ιού των χοίρων

Το αστυνομικό όργιο της 9ης Ιούλη δείχνει το δρόμο για

Tο τσάκισμα της κρατικής καταστολής
To γεγονός ότι και οι εννιά συλ-

ληφθέντες της μεγάλης διαδή-
λωσης της 9ης Ιούλη, στους οποίους 
φόρτωσαν κατηγορίες κακουργη-
ματικού χαρακτήρα, αφέθηκαν 
ελεύθεροι, με ομόφωνη απόφαση 
ανακριτή-εισαγγελέα και με έναν 
τυπικό περιοριστικό όρο (εμφάνιση 
μια φορά το μήνα στο αστυνομικό 
τμήμα), αποτελεί την τρανότερη 
απόδειξη για το όργιο καταστολής 
που οργανώθηκε με εντολή Χρυσο-
χοΐδη και επιδιώχτηκε να ολοκληρω-
θεί με προφυλακίσεις.

Οπως πολλές φορές έχει συμβεί 
με τις δικογραφίες που κατασκευά-
ζει η αστυνομία, και η συγκεκριμέ-
νη ήταν τόσο κακοφτιαγμένη, τόσο 
παραφουσκωμένη, τόσο κόντρα 
στην κοινή λογική, που οι δικαστικές 
αρχές δεν είχαν άλλη επιλογή από 
το να αφήσουν ελεύθερους τους 
συλληφθέντες μέχρι τη δίκη τους. 
Θα προηγηθεί τακτική ανάκριση, 
στην οποία αναμένεται να κατα-
τεθούν συντριπτικά στοιχεία υπέρ 
των συλληφθέντων. Οπως συνέβη 
και με τον μπάτσο της φρουράς 
του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο πήγαν να 
φορτώσουν ότι άρπαξε από τα χέ-
ρια των ένστολων συναδέλφων του 
«κουκουλοφόρο», και αποδείχτηκε 
ότι τίποτα τέτοιο δε συνέβη. Οι μπά-
τσοι έχουν την ατυχία να υπάρχει 
πλέον ένα κινητό με κάμερα καλής 
ανάλυσης στα χέρια κάθε πολίτη. 
Και σιγά-σιγά τα βίντεο μαζεύο-
νται και αποκαλύπτουν πτυχές της 
αλήθειας. Ετσι αποκαλύφθηκε και 
η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ με 
λαβή πνιγμού από ρατσιστή μπάτσο 
στη Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Ελπίζουμε να υπάρξουν και βί-
ντεο για τον βαρύτατο τραυμα-
τισμό του μέλους του ΚΚΕ(μ-λ) 
Νίκου Ζυγογιώργου, ο οποίος θα 
μπορούσε να έχει μείνει στον τόπο. 
Σύντροφός μας, που ήταν παρών 
στο περιστατικό, επιβεβαιώνει 
πλήρως τις καταγγελίες που έγιναν 
από το ΚΚΕ(μ-λ). Μια ομάδα διαδη-
λωτών βάδιζε περικυκλωμένη από 
μπάτσους. Χωρίς εκείνη τη στιγμή 
να συμβαίνει τίποτα, ένας μπάτσος 
ξέκοψε από την αγέλη, πετάχτηκε 
μπροστά και χτύπησε από πίσω με 
τη λαβή του γκλομπ τον Ζυγογιώργο 
που απλώς βάδιζε. Το βάθος και η 
έκταση του τραύματος, όπως και το 
ότι έγινε με τη λαβή (δηλαδή έπιασε 
το γκλομπ ανάποδα), δείχνουν ότι 
πρόκειται για εν ψυχρώ δολοφονικό 
χτύπημα που μόνο ανθρωποειδές 
σε κατάσταση αμόκ θα μπορούσε 
να καταφέρει.

Υπήρχε πολιτική απόφαση να 
μακελευτεί η διαδήλωση. Αυτό 
αποδεικνύεται από το ότι οι διαδη-
λωτές χτυπήθηκαν πλευρικά από 
τα ΜΑΤ, ακόμα και με επιθέσεις 
των δικυκλιστών-δολοφόνων της 
«Δράσης», την ώρα που υποχωρού-
σαν. Χτυπήθηκαν γιατί έπρεπε να 
χτυπηθούν, προκειμένου να σταλεί 
ένα τρομοκρατικό μήνυμα στην 
αγωνιζόμενη κοινωνία. 

Τα υπόλοιπα ήταν κανονική σκη-
νοθεσία. Κακότεχνη και πάλι, όπως 
συμβαίνει κάθε φορά με όσα σκη-

νοθετούν οι μπάτσοι. Δεν έγινε 
τίποτα το διαφορετικό απ’ ό,τι συμ-
βαίνει σε κάθε μεγάλη διαδήλωση. 

Κι όπως ξέρουμε, συμμετέχοντας 
δεκαετίες τώρα σε διαδηλώσεις, η 
διαχείριση γίνεται ανάλογα με την 

πολιτική εντολή που υπάρχει. Αν 
η πολιτική εντολή είναι απλώς «δι-
αλύστε τους», τα ΜΑΤ χτυπούν τη 
διαδήλωση σε ένα δυο σημεία και 
αφήνουν διέξοδο διαφυγής στους 
διαδηλωτές. Αν η εντολή είναι «τσα-
κίστε τους», τότε οργανώνεται πο-
γκρόμ. Η διαδήλωση χτυπιέται σε 
πολλά σημεία, ενώ δεν αφήνεται 
διέξοδος διαφυγής. Οι διαδηλωτές, 
καθώς υποχωρούν παραζαλισμένοι 
από τα χημικά, χτυπιούνται με εφό-
δους των ΜΑΤ από τα πλαϊνά στενά. 

Ο στόχος δεν είναι να διαλυθεί 
η διαδήλωση, αλλά να πέσει πολύ 
ξύλο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις βλέ-
πουμε να πέφτουν χημικά μέσα σε 
κλειστούς χώρους (π.χ. σταθμοί του 
Μετρό), να χτυπιούνται ανελέητα 
άνθρωποι πεσμένοι στο δρόμο, να 
ανοίγουν κεφάλια, να σπάνε χέ-
ρια, να ραγίζουν πλευρά. Για τους 
μπάτσους είναι «η καλύτερή τους». 
Γιατί αυτοί που υπηρετούν σε μο-
νάδες όπως τα ΜΑΤ και η «Δράση» 
έχουν ξεφύγει από το κόμπλεξ της 
εξουσιαστικής επιβολής και έχουν 
αναπτύξει αγριανθρωπικά ένστικτα. 
Ηδονίζονται να βλέπουν αίμα.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, για να 
δικαιολογηθεί εκ των υστέρων το 
όργιο της αστυνομικής βίας, ορ-
γανώνονται και συλλήψεις. Κάποια 
στιγμή πέφτει η εντολή και τότε 
ξαμολιούνται Ματάδες, ασφαλί-
τες, πλέον και οι εποχούμενοι της 
«Δράσης» που πέφτουν πάνω στον 

κόσμο με τα μηχανάκια, αρπάζουν 
μερικούς από το σωρό, τους κουβα-
λάνε στη ΓΑΔΑ, αφήνουν μερικούς 
για να δείξουν ότι τάχα έκαναν 
αντικειμενική προανάκριση, και 
τυλίγουν τους άλλους σε μια κόλλα 
χαρτί και τους στέλνουν στον εισαγ-
γελέα.

Το ίδιο έγινε και τώρα, για να φτά-
σουν στις εννιά συλλήψεις. Μόνο 
που ήθελαν αναβαθμισμένο κατη-
γορητήριο, για να είναι ασορτί με το 
δόγμα «νόμος και τάξη» και με το 
νέο χουντονόμο για την απαγόρευ-
ση των διαδηλώσεων. Ετσι, είδαμε 
να μπαίνουν στη δικογραφία αδική-
ματα όπως «απόπειρα ανθρωποκτο-
νίας κατά συναυτουργία, τελεσθεί-
σα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση», 
«απόπειρα βαριάς σκοπούμενης 
σωματικής βλάβης κατά συρροή» 
και «επικίνδυνη σωματική βλάβη 
κατά συρροή και από κοινού».

Αρκεί να δούμε μόνο το τελευ-
ταίο. Υποτίθεται ότι κάποιοι μπάτσοι 
υπέστησαν επικίνδυνες σωματικές 
βλάβες, όμως οι ίδιες οι γνωματεύ-
σεις από το 401 ΣΝΑ, που κατέθε-
σαν στη δικογραφία τρεις (όλοι κι 
όλοι) μπάτσοι δείχνουν το αντίθε-
το. Ο ένας είχε «κάκωση αριστερής 
χειρός και αντιβραχείου» (έπεσε 
από τη μηχανή). Ο δεύτερος είχε 
«τραύμα ρινός – χωρίς μετατόπιση 
ή άλγος κατά την πίεση. Χωρίς ρι-
νορραγία». Και ο τρίτος, που ισχυ-
ριζόταν ότι δέχτηκε μολότοφ με δύ-
ναμη από απόσταση ενός μέτρου, 
είχε «επιφανειακό έγκαυμα προ-
σώπου», το οποίο του το έπλυναν 
με φυσιολογικό ορό, του έβαλαν κι 
ένα κολλύριο και τον έδιωξαν. Και οι 
τρεις ήταν τόσο… βαριά τραυματι-
σμένοι, που επέστρεψαν στη ΓΑΔΑ 
και κατέθεσαν μεταξύ 10 το βράδυ 
και 2 μετά τα μεσάνυχτα! Εκείνος 
που υποτίθεται ότι δέχτηκε τη μο-
λότοφ από ένα μέτρο, υποτίθεται 
ότι έπιασε φωτιά και λιποθύμησε, 
αλλά αμέσως συνήλθε και όπως κα-
τέθεσε, «σηκώθηκα και μαζί με την 
ομάδα μου απωθήσαμε εκ νέου τα 
άτομα». Ο ίδιος κατέθεσε ότι υπέ-
στη έγκαυμα στο πρόσωπο (είδαμε 
τι βαρύτητας ήταν) και «θραύση 
δοντιών» (για την οποία, όμως, δεν 
έφερε γνωμάτευση από το νοσοκο-
μείο!).

Σταθήκαμε κάπως αναλυτικά 
στους υποτιθέμενους βαριά τραυ-
ματίες, για να δείξουμε πόση… αξι-
οπιστία έχει η δικογραφία. Την ίδια 
αξιοπιστία έχουν οι καταθέσεις των 
μπάτσων για τους συλληφθέντες, 
που δόθηκαν με τη γνωστή μέθοδο 
της μοιρασιάς: «εσύ παίρνεις αυτόν, 
εσύ αυτήν, εσύ τον άλλο» και πάει 
λέγοντας. Oι δικηγόροι μπόρεσαν 
να επικοινωνήσουν με τους εντολείς 
τους στις 4 τα ξημερώματα! 

Η δική μας θέση είναι γνωστή. 
Ας την επαναλάβουμε. Η καταγγε-
λία της κρατικής καταστολής, του 
οργίου της αστυνομικής θηριωδίας, 
είναι απαραίτητα. Ακόμα πιο απα-
ραίτητη, όμως, είναι η δέσμευση για 
το τσάκισμα αυτής της καταστο-
λής, που δεν μπορεί να γίνει χωρίς 
την ανάπτυξη της λαϊκής αντιβίας.

Επρεπε να πεθάνει ένας 26χρονος νέος για να πλη-
ροφορηθεί το πανελλήνιο ότι ένα μήνα πριν από 

το θάνατό του αυτός ο νέος είχε κακοποιηθεί ανηλε-
ώς από τα ΜΑΤ στο Βόλο. Για τον Χρυσοχοΐδη, όμως, 
σημασία έχουν τα ακριβή αίτια του θανάτου αυτού 
του νέου και όχι το γεγονός της ακραίας κακοποίησής 
του από ένστολα γουρούνια, το οποίο δε θα άλλαζε, 
ακόμα κι αν αυτός ο νέος δεν είχε πεθάνει.

Με μια αξιοπρεπέστατη δήλωση, παρά τον πόνο 
για το χαμό του παιδιού του, ο πατέρας του Βασίλη 
Μάγγου έδωσε όλη την ουσία της υπόθεσης:

«Δεν λέμε ότι το παιδί μας πέθανε από τα τραύματα. 
Δεν λέμε πως αυτά ήταν η άμεση αιτία θανάτου του. Ξέ-
ρουμε όμως ότι αυτός ο ξυλοδαρμός, που είχαν πέσει 
δέκα πάνω του και του έσπασαν τα πλευρά, επηρέασε 
πολύ την ψυχολογία του. Αυτό δεν θα το δείξει καμία 
ιατροδικαστική έρευνα. Ο γιος μας λοιπόν δεν ήταν 
ένας Γρηγορόπουλος, δεν διεκδικούμε κάτι τέτοιο. 
Αλλά αγωνιζόταν ενάντια σε ένα αστυνομικό κράτος 
καταστολής. Δεν θέλουμε ένα κίνημα για το παιδί μας. 
Ενα κίνημα για την αστυνομική βία χρειαζόμαστε».

Οταν ο Βασίλης βρέθηκε νεκρός στο Βόλο, όσοι 
τον γνώριζαν θυμήθηκαν αμέσως το γεγονός της κα-
κοποίησής του από τα ΜΑΤ. Δεν ήταν μικρός ο τραυ-
ματισμός του: 6-7 σπασμένα πλευρά, θλάση στο συκώ-
τι και στη χοληδόχο κύστη. Τον χτύπησαν στο δρόμο, 
συνέχισαν να τον χτυπούν στο αυτοκίνητο και στο 
κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας. Οσο 
φώναζε «δεν μπορώ να αναπνεύσω» (ποιος μπορεί να 
αναπνεύσει με τόσα σπασμένα πλευρά;) τόσο τον χτυ-
πούσαν. Αφού εκτόνωσαν πάνω του τα δολοφονικά 
τους ένστικτα, τον άφησαν ελεύθερο, για να μην τον 
μεταφέρουν οι ίδιοι στο νοσοκομείο και χρεωθούν τα 
τραύματά του. Νοσηλεύτηκε για τέσσερις μέρες και 
συνέχισε να παρακολουθείται από γιατρούς, επειδή 
έφερε ακόμα κακώσεις.

Θα πει κάποιος ότι όσοι έγραψαν στο Διαδίκτυο 
ότι πέθανε από την κακοποίηση που υπέστη από τους 

μπάτσους, βιάστηκαν. Ατομικές αναφορές ήταν αυτές, 
όχι ανακοινώσεις κάποιας συλλογικότητας. Η ανακοί-
νωση του Χρυσοχοΐδη, όμως, ήταν θεσμική ανακοίνω-
ση. Η οποία, πέρα από το υβρεολόγιο, προσπαθούσε 
να καλύψει το γεγονός, προτού υπάρξει ιατροδικα-
στική έκθεση. Την ώρα που κυκλοφορούσαν βίντεο 
που έδειχναν την άγρια κακοποίηση του Βασίλη στο 
κέντρο του Βόλου (είχε προηγηθεί κινητοποίηση αλ-
ληλεγγύης στους συλληφθέντες σε διαδήλωση κατά 
της καύσης σκουπιδιών από την LAFARGE/ΑΓΕΤ), ο 
Χρυσοχοΐδης έγραφε για «προ μηνός καταγγελία του 
για αστυνομική βία».

Οταν ο πατέρας του νεκρού έβαλε τα πράγματα 
στη θέση τους, η κυβέρνηση «θυμήθηκε» να διατάξει 
έρευνα για την κακοποίηση του Βασίλη. Ομως ο πα-
τέρας είχε καταγγείλει την κακοποίηση του γιου του 
αμέσως μόλις συνέβη. Γιατί δε διατάχθηκε τότε έρευ-
να; Επρεπε να πεθάνει ο Βασίλης, για να ερευνηθεί 
μετά θάνατον η προ μηνός κακοποίησή του;

Ξέρουμε, βέβαια, πού καταλήγουν συνήθως αυτές 
οι έρευνες. Ειδικά με τον Χρυσοχοΐδη έχουμε μια βε-
βαιότητα παραπάνω. Θυμόμαστε, βλέπετε, και την πε-
ρίπτωση του σκηνοθέτη Ινδαρέ και των γιων του, που 
τους κακοποίησαν στην ταράτσα του σπιτιού τους και 
είπαν ότι ο Ινδαρές (την ταυτότητα του οποίου αγνο-
ούσαν) τους επιτέθηκε και πήγε ν' αρπάξει το πιστόλι 
ενός μπάτσου! Ο Ινδαρές είναι «επώνυμος» (και δε-
ξιός μάλιστα!) και την πάτησαν. Θυμόσαστε, μήπως, 
ποια ήταν μέχρι το τέλος η εξήγηση του Χρυσοχοΐδη; 
Οτι θα έρθουν στο φως στοιχεία που θα ανατρέπουν 
πλήρως την εκδοχή του Ινδαρέ και των γιων του. Ακό-
μα τα περιμένουμε. Οπως περιμένουμε και το πόρι-
σμα του εσωτερικού ελέγχου. Ο χρόνος είναι ο καλύ-
τερος γιατρός, λένε οι μπάτσοι και ο υπουργός τους.

Το ίδιο θα γίνει και με την άγρια κακοποίηση του Βα-
σίλη Μάγγου. Μετά από μερικές μέρες θα φύγουν από 
πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας και οι καθ' έξιν 
δολοφόνοι θα συνεχίσουν το… θεάρεστο έργο τους.

Δολοφόνοι καθ' έξιν…
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Δημαγωγία που δε 
βρίσκει αποδοχή ούτε 
στις συνδικαλιστικές 
γραφειοκρατίες

Με αφορμή την πολυδιαφημισμένη εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευση, η Κεραμέως οργάνωσε συνάντηση 
με «εμπλεκόμενους φορείς», προσπαθώντας να δη-
μαγωγήσει για μια ακόμη φορά. Πλην, όμως, η προ-
σπάθειά της έπεσε στο κενό, αφού καταγγέλθηκε 
ακόμη και από τις συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες 
των εκπαιδευτικών.

Σε ανακοίνωσή της η ΔΟΕ αναφέρει, μεταξύ άλ-
λων, τα εξής: 

«Σε μια σειρά κινήσεων τακτικής και επικοινωνια-
κών τεχνασμάτων έχει αποδοθεί τα τελευταία 24ωρα 
η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σε σχέ-
ση με το θέμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 
της ζωντανής αναμετάδοσης των μαθημάτων μέσα 
από τη σχολική τάξη. Γεγονός που αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία ενόψει της εξέτασης της προσφυγής της 
Δ.Ο.Ε. από την Ολομέλεια της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την Τρίτη 14 
Ιουλίου 2020.

Θυμίζουμε ότι το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.,  αμέσως μετά 
την ψήφιση της τροπολογίας και την έκδοση της 
Υπουργικής Απόφασης για την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας τη χορήγηση αντιγράφου της 
Εκτίμησης Αντικτύπου (προϋπόθεση για την ύπαρ-
ξη της τροπολογίας), στη σύνταξη της οποίας θα 
έπρεπε, σύμφωνα με τα ισχύοντα, να έχει κληθεί να 
συμμετέχει από το Υπουργείο Παιδείας. Το αίτημα 
της Δ.Ο.Ε. με ημερομηνία 18/5/2020 έμεινε για ένα 
μήνα αναπάντητο από το Υπουργείο Παιδείας με 
αποτέλεσμα η Δ.Ο.Ε. να αναγκαστεί να καταφύγει 
στο μέτρο της έκδοσης εισαγγελικής παραγγελίας 
στις 19/6/2020. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας επέλεξε τον αντιδημοκρατικό δρόμο της 
παρέμβασης με ανυπόστατους ισχυρισμούς, ώστε 
να πετύχει την ανάκληση της εισαγγελικής παραγγε-
λίας και στις 10/7/2020 έδωσε στη δημοσιότητα μια 
επεξεργασμένη εκδοχή της εκτίμησης από την οποία 
απουσιάζει πλήθος σελίδων και ιδιαίτερα αυτές, που 
αφορούν στα μέτρα, που έχει λάβει το Υπουργείο 
για την ασφάλεια των δεδομένων μαθητών και εκ-
παιδευτικών...».

Στο ίδιο πνεύμα είναι και η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ: 
«Είναι αδιανόητο  το ΥΠΑΙΘ από τη μία να καθυ-

στερεί 2 ολόκληρους μήνες να μας γνωστοποιήσει 
τη ΜΕΑ (σ.σ. Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου) και από 
την άλλη να απαιτεί να παραστούμε κατεπειγόντως 
σε ‘’διάλογο’’ για αυτήν.

Ταυτόχρονα, η ΜΕΑ μας απεστάλη τμηματικά και 
όχι ολόκληρη. Δεν έχει σταλεί η παράγραφος 1.3 που 
αφορά στον εντοπισμό και την ανάλυση κινδύνων 
αλλά και η παράγραφος 2.5Α που αφορά στα υφι-
στάμενα μέτρα. Στην δε παράγραφο 2.5Γ με τίτλο 
‘’πρόσθετα μέτρα για μείωση κινδύνων’’ δεν αναφέ-
ρεται απολύτως τίποτα… Επομένως, το ΥΠΑΙΘ μας 
καλεί να τοποθετηθούμε επί της ΜΕΑ, αποκρύπτο-
ντας τα πιο σημαντικά στοιχεία της, τους κινδύνους 
που περιγράφονται σε αυτήν και τα υφιστάμενα 
μέτρα για τη μείωσή τους, θεωρώντας μάλιστα δε-
δομένο ότι δε χρειάζονται πρόσθετα μέτρα.

Επιπλέον, στην παράγραφο 2.3Β ‘’Αξιολόγηση των 
μέτρων που προστατεύουν τα δικαιώματα των Υπο-
κειμένων των δεδομένων’’ αναφέρεται ψευδώς ότι 
ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει λάβει μέτρα όπως 
η αποστολή ενημερωτικών με το περιεχόμενο που 
προβλέπει ο ΓΚΠΔ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές 
και η κατάρτιση κώδικα ορθής συμπεριφοράς, που 
ουδέποτε έγιναν. Παρόμοιες ανακρίβειες συναντώ-
νται σε όλη τη μελέτη.

Είναι ξεκάθαρο, τόσο από την κωλυσιεργία του 
ΥΠΑΙΘ στο να αποστείλει την ΜΕΑ στην ΟΛΜΕ 
εδώ και δύο μήνες, όσο και από την άρνησή του να 
μας δοθεί χρόνος να τη μελετήσουμε σοβαρά ώστε 
να συζητηθεί ουσιαστικά, ότι για άλλη μία φορά το 
ΥΠΑΙΘ αρνείται κάθε ουσιαστικό διάλογο και επι-
μένει στην τακτική του αιφνιδιασμού και της απαξί-
ωσης των εκπαιδευτικών...».

Εγκλημα είναι αυτή καθαυτή η 
ύπαρξη ιδιωτικών σχολείων

Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτι-
κών σχολείων αποτελεί αντί-

φαση εν τοις όροις. Από τη μια 
μεριά προσφέρουν εκπαίδευση 
και από την άλλη είναι καπιταλι-
στικές επιχειρήσεις, που αποσκο-
πούν στο κέρδος (και μάλιστα το 
μέγιστο κέρδος).

Ομως, υποτίθεται (μιλάμε για 
τον καπιταλισμό, όπου όλα τα κοι-
νωνικά αγαθά έχουν μετατραπεί 
σε εμπόρευμα) ότι η Παιδεία εί-
ναι κοινωνικό αγαθό και αποτελεί 
δικαίωμα του καθενός, επομένως 
θα έπρεπε να έχει καθολικό χαρα-
κτήρα και να παρέχεται δωρεάν 
σε όλο τον πληθυσμό. Κατ’ επέ-
κταση θα έπρεπε να απαγορεύε-
ται οποιαδήποτε επιχειρηματική 
δραστηριότητα με αντικείμενο 
την εκπαίδευση.

Αυτή η διπλή φύση των ιδιω-
τικών σχολείων (εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και ταυτόχρονα επιχει-
ρήσεις) ανέκαθεν δημιουργού-
σε δύο τάσεις που δεν μπορούν 
επουδενί να συγκλίνουν. Στη μια 
πλευρά στέκονται οι εργοδότες-
σχολάρχες που προσπαθούν με 
όλους τους τρόπους να αποκο-
μίσουν κέρδη, ξεζουμίζοντας 
το προσωπικό τους και από την 
άλλη στέκονται οι εργαζόμενοι 
εκπαιδευτικοί που φωνάζουν ότι 
είναι «λειτουργοί», ότι θα έπρεπε 
δηλαδή να αποτελούν μια διαφο-
ρετική κατηγορία εργαζόμενων, 
που επειδή έχουν στα χέρια τους 
τη μόρφωση παιδιών (της αστικής 
τάξης και των εύπορων στρωμά-
των βεβαίως) και τη διαμόρφωση 
χαρακτήρων και προσωπικοτήτων, 
θα έπρεπε να απολαμβάνουν δι-
καιωμάτων, όπως η παιδαγωγι-
κή ελευθερία, η δημοκρατία, η 
ασφάλεια στην εργασία, η ισο-
νομία με τους συναδέλφους τους 
των δημόσιων σχολείων (στην 
πραγματικότητα τίποτε απ’ όλα 
αυτά δεν ισχύει ούτε στη δημόσια 
εκπαίδευση).

Ο πόλος των εκπαιδευτικών 
(ως μισθωτών εργαζόμενων και 
ως γνωστόν «τρομοκρατία είναι η 
μισθωτή σκλαβιά») είναι μονίμως 
πληττόμενος, ενώ η πίεση πάνω 
του αυξομειώνεται ανάλογα με 
τις εποχές, με την κατάσταση 
ταξικής συνειδητότητας της ερ-
γατικής τάξης, της εργαζόμενης 
κοινωνίας, την άνοδο ή υποχώρη-
ση του διεκδικητικού κινήματος.

Σήμερα, ως γνωστόν, όλα τα 
παραπάνω είναι ζητούμενα (τα-
ξική οργάνωση, διεκδικητικό 
κίνημα), ενώ συνθήκες βαθιάς 
απογοήτευσης επικρατούν στην 
εργαζόμενη κοινωνία, ειδικά με-
τά από τη δεκαετή μνημονιακή 
λαίλαπα.

Με μια αγρίως νεοφιλελεύθερη 
κυβέρνηση, που βρήκε αφορμή 
και με την πανδημία, που δημιουρ-
γεί πρόσθετες δυσμενείς συνθή-
κες στη συλλογική έκφραση και 
δράση, να τα δώσει όλα στο κε-
φάλαιο, είναι κατανοητό να προ-
ωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις 

που προσφέρουν τον «ουρανό με 
τ’ άστρα» στους σχολάρχες και 
ρίχνουν τους ιδιωτικούς εκπαι-
δευτικούς στα τάρταρα.

Κάθε άρθρο του σχετικού νο-
μοσχέδιου έχει διπλή ανάγνωση. 
Ο,τι παρέχεται απλόχερα στους 
σχολάρχες, αυτόματα σηματο-
δοτεί άγρια εκμετάλλευση των 
ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά:
u Τα ιδιωτικά σχολεία πέραν 

του ωρολόγιου προγράμματος 
(υποχρεωτικού ή διευρυμένου) 
μπορούν να διοργανώνουν πλεί-
στες όσες προαιρετικές δράσεις 
και δραστηριότητες ακόμα και 
εκτός διδακτικών ημερών (π.χ. 
τους καλοκαιρινούς μήνες), τη-
ρουμένων και των διατάξεων πε-
ρί χρονικών ορίων της εργασίας, 
σύμφωνα με την εργατική νομο-
θεσία. Στις δραστηριότητες αυτές 
ο σχολάρχης μπορεί να προσλαμ-
βάνει και εκπαιδευτικούς εκτός 
σχολικής μονάδας.

Η ρύθμιση μετατρέπει τα ιδι-
ωτικά σχολεία σε «υπεραγορές», 
που προσφέρουν «δραστηριότη-
τες» για κάθε τσέπη, αυξάνοντας 
τα κέρδη των σχολαρχών. Στις 
δραστηριότητες αυτές είτε θα 
απασχολούνται νεοπροσλαμβα-
νόμενοι είτε με εκβιασμούς και 
τρομοκρατία (οι απολύσεις είναι 
πλέον ελεύθερες) θα απασχολεί-
ται το υπάρχον προσωπικό με υπο-
τυπώδεις αμοιβές και συμφωνίες 
«κάτω από το τραπέζι». Και αυτό 
θα συμβεί στην πλειονότητα των 
σχολείων που έχουν κανόνα την 
παραβίαση της νομιμότητας.

u Οι κτιριακές εγκαταστάσεις 
και το σύνολο των λοιπών υπο-
δομών των ιδιωτικών σχολείων, 
με απόφαση αποκλειστικά των 
ιδιοκτητών, μπορούν να αξιοποι-
ούνται για την παροχή υπηρεσιών 
που δεν αντίκεινται στη φύση της 
εκπαίδευσης σε χρόνους εκτός 
διδακτικού ωραρίου ή και διδακτι-
κών ημερών (τα καλοκαίρια). 

Και εδώ ισχύουν για τους ιδιωτι-
κούς εκπαιδευτικούς όσα αναφέ-
ρουμε παραπάνω. 

u Επιτρέπεται η συστέγαση των 
ιδιωτικών σχολείων με κέντρα δια 
βίου μάθησης, κέντρα ξένων γλωσ-
σών, φροντιστήρια, κ.ά.

Η ρύθμιση παρέχει νομιμοποί-
ηση σε όλα τα πεδία που δραστη-
ριοποιούνται οι σχολάρχες, ενώ 
μάλιστα τούς ελαχιστοποιεί τα 
έξοδα λειτουργίας. Το κεφάλαιο 
συγκεντρώνεται σε λιγότερα 
χέρια και χτυπιούνται οι μικροί 
και μεσαίοι επαγγελματίες του 
είδους. Εννοείται ότι οι όροι και 
συνθήκες εργασίας των ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών είναι συνθήκες γα-
λέρας.

u Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, 
«εφόσον επιθυμούν» μπορούν να 
εργασθούν λιγότερες ώρες από 
αυτές του διοριστηρίου τους. Ο 
διορισμός περισσότερων εκπαι-
δευτικών της ίδιας ειδικότητας με 

μειωμένο ωράριο επιτρέπεται.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μας 

θεωρεί ηλίθιους. Θέλει να μας 
πει ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί 
με αυτοκτονικές τάσεις που δεν 
θέλουν πλήρη μισθό, αλλά επι-
διώκουν να μειώσουν το ωράριό 
τους με ταυτόχρονη μείωση των 
αποδοχών τους!

Εκείνο που θα συμβεί είναι οι 
σχολάρχες να τροποποιούν κα-
τά το δοκούν και ανάλογα με τα 
συμφέροντά τους τους όρους ερ-
γασίας, καταργώντας ουσιαστικά 
τα διοριστήρια υπό τον φόβο της 
απόλυσης. Οι εκπαιδευτικοί με 
χρόνια υπηρεσίας θα μπορούν να 
αντικαθίστανται με νεότερους και 
φθηνότερους.

u Καταργείται πλήρως κάθε 
στοιχειώδης προστασία στις συμ-
βάσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτι-
κών, καθώς αυτές εντάσσονται στο 
ισχύον εργατικό δίκαιο. 

Απελευθερώνονται ολοκληρω-
τικά οι απολύσεις.

Ακόμη και αυτή η «ανεξάρτητη 
Επιτροπή» των τριών Πρωτοδικών 
καταργείται (αντικατέστησε τα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια του νόμου 
Φίλη μετά τις πιέσεις των ιμπερι-
αλιστών δανειστών προκειμένου 
οι Τσιπροκαμμένοι να υπογρά-
ψουν το Μνημόνιο-4), που έκρινε 
τη νομιμότητα της καταγγελίας 
της σύμβασης εργασίας (αν η 
καταγγελία είναι καταχρηστική ή 
μη). Οι απολυμένοι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να προσφύγουν στην 
Επιθεώρηση Εργασίας, όπου η 
διαδικασία είναι «σικέ» και συνή-
θως προς όφελος των εργοδοτών 
και στη συνέχεια στα Δικαστήρια, 
όπου οι διαδικασίες είναι χρονο-
βόρες και πολυέξοδες.

Οσον αφορά στις αποζημιώ-
σεις έχουμε πλήρη εφαρμογή 
του κοινού εργατικού δικαίου: 
μισή αποζημίωση σε περίπτωση 
προειδοποίησης απόλυσης (τα-
κτική καταγγελία), μη καταβολή 
αποζημίωσης σε περίπτωση από-
λυσης εντός του πρώτου 12μηνου 
της απασχόλησης, μη καταβολή 
αποζημίωσης σε περίπτωση μή-
νυσης του εργοδότη κατά του 
εργαζόμενου κ.λπ. 

Η κυβέρνηση καταργεί και την 
πρώτη διετία για να ανοίξει δρό-
μο στις απολύσεις χωρίς «αιτιο-
λογία», αλλά κυρίως για να απαλ-
λάξει τους σχολάρχες από την 
υποχρέωση αποζημιώσεων. Είναι 
γνωστό ότι η σύμβαση ορισμένου 
χρόνου (εν προκειμένω η διετής) 
καταγγέλλεται πρόωρα μόνο εφό-
σον υπάρχει σπουδαίος λόγος, 
ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ο ερ-
γοδότης οφείλει να καταβάλλει 
τις αποδοχές στον εργαζόμενο 
μέχρι το τέλος του χρόνου της 
σύμβασης. Επίσης, η αποζημίω-
ση σε περίπτωση απόλυσης εντός 
του πρώτου έτους απασχόλησης 
είναι μηδενική, ενώ στο δεύτερο 
έτος είναι μόλις 2 μισθοί.

Η κυβέρνηση βιάζεται να πε-
ράσει την ένταξη των συμβάσε-

ων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
στο εργατικό δίκαιο, κυρίως για 
να ξεπεραστεί το «εμπόδιο» του 
διοριστήριου, προτού αντιμετω-
πίσει η χώρα ένα νέο κύμα παν-
δημίας και ένα πιθανό λοκντάουν. 
Ολοι θυμόμαστε τι απαιτούσαν 
παράνομα οι σχολάρχες την πε-
ρίοδο της καραντίνας. Ζητούσαν 
να αναστέλλουν τις συμβάσεις 
των εκπαιδευτικών και να τους 
εντάσσουν στην ΕΡΓΑΝΗ, απο-
φεύγοντας την καταβολή των 
μισθών τους, ενώ το κράτος θα 
τους κατέβαλε μόνο το προνοια-
κό βοήθημα των 800 ευρώ (534 
ευρώ μηνιαίως). 

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση 
τα χέρια των σχολαρχών είναι 
πλέον λυμένα.

Ο Μητσοτάκης, εραστής της 
«ιδιωτικής πρωτοβουλίας» και 
«επιχειρηματικότητας» έχει έναν 
επιπλέον λόγο να διευκολύνει 
με αυτήν τη ρύθμιση τα ιδιωτικά 
σχολεία. Θέλει πάση θυσία να 
προστατεύσει και θωρακίσει τον 
«θεσμό» (τα μικρά ιδιωτικά σχο-
λεία κινδυνεύουν περισσότερο 
να βάλουν λουκέτο σε περίπτωση 
νέου γύρου λοκντάουν). Το ίδιο 
έκανε και με τη γνωστή βρομερή 
ιστορία της ιδιωτικής κλινικής στο 
Περιστέρι (οι Ταξιάρχαι) που δεν 
την έκλεισε ούτε μια μέρα και ας 
έστειλε στο θάνατο 13 ανθρώ-
πους. 

u Οι δομές, το εκπαιδευτικό 
έργο και οι εκπαιδευτικοί των ιδι-
ωτικών σχολείων αξιολογούνται με 
ανάλογη εφαρμογή των κριτηρίων 
για τα δημόσια σχολεία. Τα ιδιωτι-
κά σχολεία μπορούν να εφαρμό-
ζουν και «πρόσθετα κριτήρια».

Η απόλυτη ασυδοσία! Οι σχο-
λάρχες θα εφευρίσκουν άπειρους 
λόγους («κριτήρια») απόλυσης 
των μη αρεστών εκπαιδευτικών, 
αυτών που τους «μπαίνουν στη 
μύτη» και αρνούνται να υποκύ-
ψουν σε κάθε είδους αυθαιρεσία 
και εκβιασμό.

u Ο ιδιοκτήτης του σχολείου 
μπορεί να συμμετέχει σε οποια-
δήποτε συνεδρίαση του συλλόγου 
διδασκόντων, εφόσον είναι εκπαι-
δευτικός.

Κυβέρνηση και υπουργείο 
Παιδείας δεν τηρούν καν τα προ-
σχήματα. Ο εργοδότης θα είναι 
μπάστακας στις συνεδριάσεις 
για να ξέρει από πρώτο χέρι ποιοι 
έχουν την τόλμη να διατυπώνουν 
αντίθετες απόψεις από αυτές της 
εργοδοσίας για όλα τα επιμέρους 
θέματα του σχολείου. 

ΥΓ: Ούτε η ΔΑΚΕ ιδιωτικών 
εκπαιδευτικών δεν άντεξε τέτοιο 
ξεσάλωμα. Επειδή δεν θέλει να 
γίνει τόσο καταγέλαστη και να 
χάσει ακόμη και μέλη της, ζητά 
την απόσυρση του νομοσχέδιου, 
με αναφορές που υπαινίσσονται 
καθαρά άλλες προθέσεις: «Γίνεται 
εύκολα αντιληπτό από ποιους συ-
ντάχθηκε και ποιων συμφέροντα 
εξυπηρετεί».

Γιούλα Γκεσούλη
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ΗΜΕΡΑ
15/6
16/6
17/6
18/6
19/6
20/6
21/6
22/6
23/6
24/6
25/6
26/6
27/6
28/6
29/6
30/6
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
8/7
9/7
10/7
11/7
12/7
13/7
14/7
15/7

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΡΟΥΣΜ
166
250
345
320
320
330
315
246
214
321
460
411
325
291
269
388
326
450
420
416
391
250
397
555
614
592
698
456
413
637
641

11.586

ΚΡΟΥΣΜ
51
112
89
132
81
117
33
79
130
128
168
105
112
66
140
158
165
161
182
180
63
174
188
240
330
292
211
77
159
234
233

4.589

ΚΡΟΥΣΜ
100
142
183
182
156
185
101
90
115
134
150
163
148
174
129
125
120
171
162
145
114
78
120
162
166
205
198
136
88
135
198

4.475

ΚΡΟΥΣΜ
57
57
96
94
93
94
91
96
102
143
137
193
227
254
242
276
272
359
309
325
302
289
299
367
266
386
345
287
279
344
351

7.034

ΚΡΟΥΣΜ
182
258
288
253
303
294
145
304
430
532
356
400
621
324
686
803
1.013
790

1.008
1.115
788
791

1.473
1.335
1.268
1.441
1.198
1.206
1.962
1.728
1.828

23.424

ΘΑΝΑΤΟΙ
17
10
14
22
11
16
12
11
16
16
10
14
10
23
22
17
16
20
21
23
19
18
31
18
17
13
24
13
17
30
21

542

ΘΑΝΑΤΟΙ
2
5
3
6
3
6
-
8
1
1
2
4
1
3
4
7
2
-
7
2
5
4
4
5
3
5
-
1
8
7
6

119

ΘΑΝΑΤΟΙ
5
8
9
6
6
11
5
9
4
8
6
3
9
9
12
4
4
15
7
6
7
5
5
8
3
6
8
6
3
4
4

205

ΘΑΝΑΤΟΙ
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
1
1
2
3
4
3
4
6
11
8
5
6
13
11
11
18
12
11
12
13
11

164

ΘΑΝΑΤΟΙ
2
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
5
3
1
1
1
2
2
2
4
1
3
8
2
4
3
3
8
3
6
5
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ΗΜΕΡΑ
15/6
16/6
17/6
18/6
19/6
20/6
21/6
22/6
23/6
24/6
25/6
26/6
27/6
28/6
29/6
30/6
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
8/7
9/7
10/7
11/7
12/7
13/7
14/7
15/7

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΡΟΥΣΜ
968
1.279
1.115
1.218
1.346
1.295
1.221
958
921
652
1.118

1.096
890
814
735
622
746
576
519
624
516
352
581
630
642
512
822
651
530
398
538

24.885

ΚΡΟΥΣΜ
301
210
329
332
251
264
224
221
113
190
296
255
175
174
126
142
182
201
223

1.048
192
208
137
193
214
276
188
234
169
114
162

7.344

ΚΡΟΥΣΜ
152
344
458
467
811
641
284
373
517
81
-

1.588
-
-
-

541
918
659
582

-
-

176
475
663
621
658

-
-

288
-

426
11.723

ΚΡΟΥΣΜ
181
219
355
585
307
363
334
232
248
334
400
419
564
301
200
301
388
444
442

-
-

414
341
383
543
852

-
-

681
668
875

11.374

ΚΡΟΥΣΜ
373
338
1.122
622
534
556
359
544
659
476
531
614
140
175
528
440
492
393
283
418
140
499
298
410
433
390
224
138
486
330
486

13.551

ΘΑΝΑΤΟΙ
38
233
184
135
173
128
43
15

280
154
149
186
100
36
25
155
176
89
136
67
22
16
155
126
85
48
148
21
11

138
85

3.357

ΘΑΝΑΤΟΙ
26
34
43
66
47
49
24
23
18
30
34
30
8
22
6
23
21
30
15

657
7
8

30
15
12
12
7
9
13
17
13

1.349

ΘΑΝΑΤΟΙ
29
111
28
28
14
16
7

23
57
11
29
26
-
-
-

30
18
14
18
-
-

13
13
32
14
25
-
-

18
-

20
583
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8
7
6
3
-
7
1
1
1
2
3
8
3
2
3
9
8
5
17
-
-
3
4
4
5
2
-
-
1
3
4

120

ΘΑΝΑΤΟΙ
15
25
17
19
14
1
1
7
17
17
9
14
-
3
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11
9
3
9
8
5
6
11
12
10
5
4
-
5
5
4
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Η κατάσταση με την πανδημία εξακολουθεί να παραμένει κρίσιμη

Στη σελίδα 16 αναφερόμαστε στην 
εγκληματική συμπεριφορά της κυ-

βέρνησης Μητσοτάκη στην αντιμετώπι-
ση της πανδημίας του νέου κοροναϊού, 
που έχει ως αποτέλεσμα ένα δεύτερο 

κύμα να απειλεί ήδη τον ελληνικό λαό. 
Για να φανεί καλύτερα ότι ο παράγο-
ντας-κλειδί είναι το άνοιγμα στον του-
ρισμό, συγκεντρώσαμε στοιχεία για την 
εξέλιξη της πανδημίας σε δέκα χώρες: 

τέσσερις βαλκανικές, πέντε της ΕΕ και 
το Ισραήλ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κα-
τάσταση εξακολουθεί να είναι κρίσιμη 
και στις δέκα αυτές χώρες.

u Η Ρουμανία την περίοδο από τις 

15 Ιούνη μέχρι τις 15 Ιούλη, πλήτ-
τεται σοβαρά από την COVID-19. 
Τα κρούσματα ανήλθαν σε 11.586 
και οι θάνατοι στους 542. Από 
τις 7 και μέχρι τις 15 Ιούλη, τόσο 
τα νέα κρούσματα όσο και οι 
θάνατοι ακολουθούν αυξητική 
πορεία. Φημολογείται ότι αυτή 
η κατάσταση προέκυψε από την 
επιστροφή χιλιάδων ρουμάνων 
εργατών που δουλεύουν σε σφα-
γεία της Γερμανίας και σε άλλες 
βαριές δουλειές. Είναι γνωστό ότι 
σε τέτοιους χώρους οι γερμανικές 
αρχές εντόπισαν τρομακτική δια-
σπορά του ιού.

Θυμίζουμε πως όταν πολλοί 
εργάτες από την Ξάνθη, που δου-
λεύουν σε παρόμοιες δουλειές, 
επέστρεψαν στην Ξάνθη για να 
γιορτάσουν το Ραμαζάνι, είχαμε 
έξαρση στην περιοχή και η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη εφάρμοσε 
αυστηρή καραντίνα. Γιατί, λοιπόν, 
δεν κλείνει τα σύνορα στους Ρου-
μάνους που εισέρχονται από τον 
Προμαχώνα στην Ελλάδα, όπως 
έκανε με τους Σέρβους; Μήπως 
γιατί η Ρουμανία είναι χώρα της 
ΕΕ;

u Στη Βουλγαρία τα κρούσμα-
τα άρχισαν να αυξάνονται από 
τις 23 Ιούνη και από τις 3 Ιούλη 
οι θάνατοι. Με δεδομένο το ότι, 
όπως συμβαίνει στη χώρα μας και 
στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία δε 
γίνονται μαζικά μοριακά τεστ, η 
κατάσταση θα είναι πιο δραμα-
τική. Τα πραγματικά κρούσματα 
θα είναι πολύ περισσότερα, ενώ 
δε γνωρίζουμε αν όλοι οι θάνατοι 
που επέρχονται στα σπίτια ελέγ-
χθησαν ως προς τα αίτιά τους 
και αν τελικά καταγράφηκαν οι 
νεκροί από COVID-19.  Από τις 15 
Ιούνη μέχρι τις 15 Ιούλη η Βουλ-
γαρία έχει 4.589 νέα κρούσματα 
και 119 θανάτους. Ούτε για τους 
βούλγαρους επισκέπτες έκλεισαν 
τα σύνορα, προφανώς γιατί και η 
Βουλγαρία είναι χώρα της ΕΕ.

u Η Βόρεια Μακεδονία πλήττε-
ται από την COVID-19 σε σταθε-
ρή βάση, χωρίς να παρατηρείται 
μεγάλη αυξομείωση τόσο στα 
νέα κρούσματα, όσο και στους 
θανάτους. Την περίοδο που εξε-
τάζουμε τα νέα κρούσματα ανήλ-
θαν σε 4.475 και οι θάνατοι στους 
205. Εχουμε γράψει και άλλη 
φορά, ότι η Βόρεια Μακεδονία 
εφοδιάζεται με καύσιμα από το 
διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στη Θεσ-
σαλονίκη. Ολη την περίοδο της 

πανδημίας οι οδηγοί των βυτιο-
φόρων περιμένουν στις ράμπες 
για να φορτώσουν καύσιμα, χωρίς 
να γίνονται ουσιαστικοί έλεγχοι. 
Θυμίζουμε ότι έλληνας οδηγός 
βυτιοφόρου, που εφοδίαζε με 
καύσιμα την Πέλλα, προσβλήθηκε 
από COVID-19 και μετά από τρεις 
μέρες νοσηλείας σε κλινική του 
νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ διασωληνώ-
θηκε στη ΜΕΘ, ενώ μετέδωσε τον 
ιό στη μητέρα του, που διασωλη-
νώθηκε σε άλλο νοσοκομείο της 
Θεσσαλονίκης, και στα δύο παι-
διά του. Δε γνωρίζουμε ποια είναι 
η τύχη αυτών των ανθρώπων, γιατί 
ο ΕΟΔΥ σκόπιμα δεν παρουσιά-
ζει αναλυτικά στοιχεία. Ομως, στη 
Βόρεια Μακεδονία, την περίοδο 
15 Ιούνη-15 Ιούλη, τα νέα κρούσμα-
τα ήταν 4.475 και οι θάνατοι 205.

u Στη Σερβία, τα νέα κρούσμα-
τα άρχισαν να αυξάνονται από τις 
24 Ιούνη και οι θάνατοι από τις 3 
Ιούλη. Το σύνολο των νέων κρου-
σμάτων είναι 7.034 και των θανά-
των 164.

Συγκρίνοντας τους αριθμούς 
στη Ρουμανία και στη Σερβία 
διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση 
στη Ρουμανία ήταν και είναι πιο 
επικίνδυνη για τη διάδοση του κο-
ροναϊού. Ομως η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη επέλεξε να απαγορεύσει 
την είσοδο μόνο στους Σέρβους, 
προφανώς γιατί η Σερβία δεν εί-
ναι χώρα της ΕΕ.

u Στο Ισραήλ η κατάσταση εί-
ναι πολύ επικίνδυνη, καθώς υπάρ-
χει έκρηξη των νέων κρουσμάτων. 
Αυτά, στις 15 Ιούνη ήταν 182, ενώ 
στις 15 Ιούλη δεκαπλασιάστηκαν 
(1.828). Στις 13, 14 και 15 Ιούλη στα-
θεροποιήθηκαν σε πολύ υψηλά 
επίπεδα. Εντύπωση προκαλεί το 
γεγονός ότι ενώ τα νέα κρούσμα-
τα είναι συνολικά 23.424, οι θάνα-
τοι είναι μόνο 82. Εδώ δύο πράγ-
ματα μπορεί να συμβαίνουν. Είτε 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
κρουσμάτων είναι νεαρής ηλικίας 
είτε ότι οι σιωνιστές μαγειρεύουν 
τα στοιχεία για τους θανάτους.

u Σε ό,τι αφορά τις πέντε πο-
λυπληθέστερες χώρες της ΕΕ, οι 
τέσσερις από τις οποίες άθροισαν 
κατά την πρώτη φάση δεκάδες 
χιλιάδες θανάτους, μπορείτε να 
ανατρέξετε στον πίνακα, από τον 
οποίο θα διαπιστώσετε ότι το πρό-
βλημα παραμένει και γι' αυτό το 
λόγο θα έπρεπε να απαγορευτεί η 
είσοδος τουριστών και απ' αυτές 
τις χώρες.

Πρόεδρος ΠΟΓΕΔΥ: Κίνδυνος εμφάνισης 
πανδημίας τύπου CoviD-19, αν δεν 
καταστραφεί άμεσο το κινέζικο στέλεχος 
του ιού των χοίρων

Ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών 
Δημοσίων Υπαλλήλων), Νίκος Κακαβάς, σε σχέση με το σκάνδαλο 
της εισαγωγής κινέζικου στελέχους της νόσου Aujeszky από τον κα-
θηγητή Κρήτα του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ (γράφουμε στη 
σελίδα 8 και αυτού του φύλλου), μας έκανε δήλωση που από τη μια 
επιβεβαιώνει όλες τις καταγγελίες που έχουν γίνει για τη συγκεκρι-
μένη σκανδαλώδη υπόθεση και από την άλλη τονίζει τους κινδύνους 
που διαγράφονται, αν δεν υπάρξει άμεση κρατική παρέμβαση προ-
κειμένου να καταστραφεί το επικίνδυνο στέλεχος του ιού. Η δήλωση 
του προέδρου της ΠΟΓΕΔΥ επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ της 
«Κόντρας» και θέτει τον Βορίδη προ των ευθυνών του. Ολόκληρη 
η δήλωση στο http://www.eksegersi.gr/Επικαιρότητα/36279.Πρόε-
δρος-ΠΟΓΕΔΥ-Κίνδυνος-εμφάνισης-πανδημίας-τύπου.
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Κατόπιν εορτής
«Ενα από τα συμπεράσματα των εμπειριών στα συγκεκριμένα 

θέματα ήταν ότι οι “επιθυμίες“ των επενδυτών ήταν ισχυρότερες 
από την πολιτική άποψη των υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης 
και επιβάλλονταν από τους δανειστές ως μνημονιακές υποχρεώ-
σεις, σε κάθε φάση. Ακόμα και προφανείς ανάγκες και προτάσεις 
πολλές φορές ζητήθηκε από τους θεσμούς να ακυρωθούν, με 
ατεκμηρίωτη επιχειρηματολογία και πληροφορίες που λάμβαναν 
είτε απευθείας από τους επενδυτές, είτε από το ΤΑΙΠΕΔ και τους 
συμβούλους του».

Δεν το έγραψε κάποιος της ΛΑΕ ή του Μπαρουφάκη. Το έγρα-
ψε ο Σπίρτζης στα «Νέα» αναφερόμενος στη φιέστα Μητσοτάκη 
στο Ελληνικό. Τι μας λέει με απλά λόγια; Οτι η τρόικα βρισκόταν 
σε απευθείας επικοινωνία με τους Λάτσηδες, οι οποίοι έλεγαν τι 
θέλουν και η τρόικα το απαιτούσε από την κυβέρνηση των συρι-
ζαίων, η οποία αναγκαστικά συμμορφωνόταν.

Τι έλεγαν, όμως, οι συριζαίοι όταν βρίσκονταν στην κυβέρνηση; 
Οτι το Ελληνικό είναι ένα μεγαλόπνοο έργο, ότι αυτοί άλλαξαν 
πολλά στην προηγούμενη σύμβαση, ώστε να ωφεληθεί το δη-
μόσιο και ο ελληνικός λαός κτλ. κτλ. Ποτέ δεν είπαν ότι τους 
αναγκάζει η τρόικα. Εδώ έβαλαν τον Μπαλτά να αγορεύσει στη 
Βουλή συνδέοντας την ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού με τον… 
ελικοειδή δρόμο προς το σοσιαλισμό. Για να μη μιλήσουμε για 
τον Φλαμπουράρη, που το είχε πάρει πάνω του. Στο προσκήνιο 
έλεγε το ένα ψέμα πάνω στο άλλο, εμφανίζοντας την κόλαση σαν 
παράδεισο, και στο παρασκήνιο έβαζε τους συμβούλους του να 
ασκούν ωμούς εκβιασμούς σε υπηρεσιακούς παράγοντες  που 
προσπαθούσαν να υπερασπιστούν τη νομιμότητα (όπως έγινε με 
το δασάρχη Πειραιά).

Ο Σπίρτζης ομολογεί -εμμέσως πλην σαφώς- ότι είναι πολιτικοί 
απατεώνες. Αλλα έλεγαν στον κόσμο και άλλα έκαναν. Προσπα-
θεί να εξαιρέσει τον εαυτό του, όμως και η δική του υπογραφή 
μπήκε φαρδιά-πλατιά όπου χρειάστηκε. Προσοχή βάραγε μπρο-
στά στον Φλαμπουράρη. Τώρα, κατόπιν εορτής, παριστάνει τον 
αριστερό, με το βλέμμα στις επόμενες εκλογές.

Aπλήρωτοι γιατροί και 
νοσηλευτές

«Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ συμμετέχει στην στάση εργασίας της Τε-
τάρτης 15/07/20 από 08:00 έως 12:00 με θέμα την μονιμοποίηση 
των επικουρικών και την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων, 
και καλεί τα μέλη της σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 
υπουργείο Υγείας στις 08:30».

Πίσω από τη λακωνική απόφαση που πήρε το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ 
στις 9 Ιούλη, κρύβεται η πραγματικότητα των γιατρών που προσε-
λήφθησαν ως επικουρικοί και απολύονται για να μην νομιμοποι-
ηθούν και των γιατρών και νοσηλευτών που προσελήφθησαν ως 
συμβασιούχοι την περίοδο του πρώτου κύματος της πανδημίας 
και ακόμα δεν έχουν πληρωθεί! Τους φώναξαν να πιάσουν δου-
λειά σε μια περίοδο που μπροστά στο υγειονομικό προσωπικό 
διαγράφονταν μεγάλοι κίνδυνοι, τους… χειροκρότησαν υποκρι-
τικά, αλλά μέχρι στιγμής έχουν… ξεχάσει να τους πληρώσουν. 
«Θα πληρωθείτε μόλις το κράτος βρει λεφτά», απάντησε μια 
γραφειοκράτισσα του υπουργείου (και καραδεξιά, προφανώς) σε 
γνωστό μας εργαζόμενο που τηλεφώνησε για να διαμαρτυρηθεί. 
Τα δεδουλευμένα δε θα χαθούν, βέβαια, όμως οι εργαζόμενοι 
πρέπει να ζήσουν. Και ο μισθός είναι το μοναδικό μέσο βιοπορι-
σμού που διαθέτουν.

Αποκαλυπτήρια της αστικής Δικαιοσύνης

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν 
το φως της δημοσιότητας, από τους 

δύο αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου 
που ήλεγξαν ποινικά τη συνάδελφό τους 
εισαγγελέα κατά της διαφθοράς Του-
λουπάκη για τους χειρισμούς της στην 
υπόθεση Novartis, ο μεν εισαγγελέας Σο-
φουλάκης εισηγείται την απαλλαγή της, ο 
δε εισαγγελέας Ζαχαρής εισηγείται την 
άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος της, 
διότι υπάρχουν ενδείξεις τέλεσης αδι-
κημάτων από την πλευρά της. Αντίθετα, 
και οι δύο εισηγούνται την απαλλαγή των 
δύο επίκουρων εισαγγελέων διαφθοράς 
Ντζούρα και Μανώλη.

Είναι δύσκολο να πιστέψει κάποιος ότι 
οι εκ διαμέτρου αντίθετες εισηγήσεις δύο 
ανώτατων εισαγγελέων για μια συνάδελ-
φό τους οφείλονται σε διαφορές εκτίμη-
σης των πραγματικών περιστατικών. Και 
μόνο το γεγονός της εμπλοκής της Του-

λουπάκη σε πολιτικούς ανταγωνισμούς 
οδηγεί στο ασφαλέστατο συμπέρασμα 
ότι αυτοί οι ανταγωνισμοί κανοναρχούν 
και τις εισηγήσεις των εισαγγελέων του 
Αρείου Πάγου και εμφανίζουν διασπασμέ-
νη την εισαγγελική αρχή, η οποία συνήθως 
εμφανίζεται ως ενιαία.

Η συγκεκριμένη διχογνωμία αποτελεί 
μείζον ζήτημα για τον εισαγγελικό κλάδο 
του αστικού δικαστικού μηχανισμού. Ερ-
χεται μάλιστα σε μια περίοδο που, εκτός 
από τις αλληλοκατηγορίες για στήσιμο 
πολιτικών παραμάγαζων, που ανταλλάσ-
σουν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ-ΚΙΝΑΛ, έχουμε και 
τις πρώτες διαρροές για τα όσα έπιασαν 
οι κοριοί της ΕΥΠ/ΚΥΠ επί Ρουμπάτη, για 
σχέσεις δικαστικών με «νονούς» του ορ-
γανωμένου εγκλήματος, για «πούλημα» 
αποφάσεων κτλ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια κί-
νηση ελέγχου των όσων περιλαμβάνονται 

στις παρακολουθήσεις, ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ 
ούτε επί ΝΔ. Ολοι αυτοί και αυτές εξα-
κολουθούν να υπηρετούν στο δικαστικό 
σώμα. Ισως και σε καίρια πόστα. Κάποιοι 
ενδεχομένως να κληθούν να κρίνουν την 
Τουλουπάκη ή άλλους δικαστικούς που κα-
τηγορούνται ότι συνδέονται με το «σύστη-
μα Παπαγγελόπουλου» και βέβαια οι διω-
κόμενοι δε θα διστάσουν να αντεπιτεθούν 
με στοιχεία από τις παρακολουθήσεις 
της ΕΥΠ/ΚΥΠ, που ασφαλώς έχουν στη 
διάθεσή τους (οι Τσιπραίοι έχουν σίγουρα 
κρατήσει αντίγραφα). Αντιλαμβάνεστε τι 
έχει να γίνει τότε.

Γι' αυτό και αστικοί κύκλοι προβληματί-
ζονται και ζητούν «ψυχραιμία», «περισυλ-
λογή» και «γενικό κατευνασμό». Ο δικα-
στικός μηχανισμός πρέπει να παραμείνει 
έξω από τον πολιτικό ανταγωνισμό, γιατί 
είναι σημαντικός για τη λειτουργία της 
καταστολής του αστικού κράτους.

Ευκαιρία για μεγάλα κέρδη

Τη φωτογραφία μας την 
έστειλε φίλος που ασχολεί-

ται με λιανική πώληση ιατρικών 
ειδών. Μάσκες μιας χρήσης 
ελληνικής κατασκευής (του 
γνωστού θεσσαλού φίλου της 
οικογένειας Μητσοτάκη προ-
φανώς) πωλούνται στο ράφι 
μεγάλης αλυσίδας σούπερ 
μάρκετ προς 12,80 ευρώ η ει-
κοσάδα. Δηλαδή, 0,64 η μία. 
Στην αγορά, υπάρχουν αυτή 
τη στιγμή κινέζικες μάσκες στα 
25 έως 35 ευρώ το κουτί (πενη-
ντάδα). Δηλαδή, από 0,50 έως 
0,70 η μία.

Ποιος κάνει αισχροκέρδεια; 
ρωτάει ο φίλος. Πριν από δύο 
μήνες, αγοράζαμε 27 ευρώ το 
κουτί των 50 μασκών και που-
λούσαμε 32-35 ευρώ. Κάποιοι 
έφτασαν να μας αποκαλούν 
κλέφτες, κατηγορώντας μας 
ότι ήμασταν εμείς που αισχρο-
κερδούσαμε. Τώρα, οι τιμές 
έχουν υποχωρήσει ελάχιστα. 
Και, βέβαια, από τα υψηλά επί-
πεδα που έχουν διαμορφωθεί 
σπεύδουν να επωφεληθούν κι 
εκείνοι που σκέφτηκαν την κα-
λή μπίζνα και με κυβερνητική 
βοήθεια και κρατική επιχορή-
γηση έφεραν κάποια μηχανή-
ματα από την Κίνα και κάνουν 
παραγωγή εδώ.

Δε γίνεται, δηλαδή, αυτό 
που έλεγε ο τηλεπλασιέ-
υπουργός Ανάπτυξης, ότι τά-
χα με την εγχώρια παραγωγή 
θα λειτουργήσει ο ανταγωνι-
σμός και θα πέσουν οι τιμές. 
Οι ντόπιοι καπιταλιστές ακο-

λούθησαν τις τιμές που είχαν 
διαμορφώσει οι εισαγωγείς 
και εκμεταλλεύονται το υψη-
λό ποσοστό κέρδους, αφού 
δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, 
ούτε έχει επιβληθεί διατίμηση. 
Η «ελεύθερη αγορά» λειτουρ-
γεί με τον τρόπο που ξέρει: 
με τη σχέση ανάμεσα στην 
προσφορά και τη ζήτηση, σε 
συνδυασμό με μονοπωλιακές 
πρακτικές, όπως οι συμφωνίες 
επί των τιμών πώλησης.

Οι επαγγελματίες έχουν 
ήδη διαπιστώσει ότι στα κοινά 
μέσα ατομικής προστασίας, 
μάσκες και γάντια μιας χρή-
σης, οι τιμές -που ποτέ δεν 
έπεσαν στα προ πανδημίας 
επίπεδα- άρχισαν σιγά-σιγά 
να σκαρφαλώνουν και πάλι. 
Οι προμηθευτές προβλέπουν 
ότι τον Σεπτέμβρη οι τιμές θα 
βρίσκονται και πάλι στα εφιαλ-
τικά επίπεδα που είχαν σκαρ-
φαλώσει τον Μάρτη-Απρίλη. 
Ο λόγος; Οι καπιταλιστές που 
ελέγχουν την παραγωγή τέτοι-
ων μέσων, στην Κίνα κυρίως, 
οσμίζονται τη ζήτηση που θα 
προκαλέσει το δεύτερο με-
γάλο κύμα της πανδημίας και 
παίρνουν από τώρα θέση στην 
κούρσα της πιο αχαλίνωτης, 
της πιο αντικοινωνικής κερ-
δοσκοπίας. Στον καπιταλισμό 
δεν υπάρχουν κοινωνικές ανά-
γκες, δεν υπάρχει αλληλεγγύη. 
Υπάρχει μόνο η ακόρεστη δίψα 
για όλο και περισσότερα κέρδη. 
Γι' αυτό και οι καπιταλιστές δε 
διστάζουν να κερδοσκοπήσουν 
ακόμα και με μια πανδημία.

Yπόθεση Παπαγγελόπουλου

Παραπομπή και καλά ξεμπερδέματα
Η απόφαση της νεοδημοκρατικής πλειο-

ψηφίας στην Προανακριτική ήταν ανα-
μενόμενη: παραπομπή Παπαγγελόπουλου 
για οχτώ αδικήματα (τέσσερα κακουργήμα-
τα και ισάριθμα πλημμελήματα). Αναμενό-
μενη είναι και η υπερψήφιση του πορίσμα-
τος από την πλειοψηφία στην Ολομέλεια της 
Βουλής. Το αν θα την ψηφίσει και το ΚΙΝΑΛ 
(που στην Προανακριτική δεν ψήφισε το πό-
ρισμα της πλειοψηφίας, αλλά δικό του πόρι-
σμα, για παραπομπή και αυτό) δεν έχει καμιά 
σημασία. Η ΝΔ μπορεί να παραπέμψει τον 
Παπαγγελόπουλο (και τους συμμετόχους, μη 
πολιτικά πρόσωπα) και μόνο με τις δικές της 
βουλευτικές ψήφους.

Μετά θ' αρχίσουν τα δύσκολα, καθώς τον 
τελικό λόγο θα έχει το δικαστικό συμβούλιο, 
τα μέλη του οποίου (τρεις αρεοπαγίτες και 
δύο δικαστές του ΣτΕ) θα κληρωθούν σε 
δημόσια συνεδρίαση της Ολομέλειας της 
Βουλής και στη συνέχεια θα εξετάσουν την 
υπόθεση από την αρχή, διεξάγοντας τακτική 
ανάκριση με όλους τους τύπους (ως ανακρι-
τής ορίζεται ένας από τους τρεις αρεοπαγί-
τες). Τότε θα τεθούν σε νέα βάση όχι μόνο 
τα τυπικά ζητήματα (ακυρότητες, που ενδε-
χομένως να εξεταστούν και αυτεπαγγέλτως, 
χωρίς να τις προβάλει η πλευρά Παπαγγελό-
πουλου) αλλά και τα ουσιαστικά ζητήματα 
που σχετίζονται με την παραπομπή.

Η γαλάζια πλειοψηφία φρόντισε να φυλά-
ξει τα νώτα της, απαλλάσσοντας τον Παπαγ-
γελόπουλο από το αδίκημα της πρόκλησης 
και προσφοράς σε τέλεση αδικήματος, που 

κατά την κατηγορία διέπραξε ασκώντας 
πιέσεις στους εισαγγελείς Ράικου, Αθανα-
σίου και Τσατάνη. Ετσι, «αποσύρεται» από 
την υπόθεση η Ράικου, για την οποία λέγε-
ται ότι ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
Σοφουλάκης ζητά να ελεγχθεί (όπως και ο 
ομοιόβαθμός του Αγγελής). Το πρόβλημα, 
όμως, θα παραμείνει και μετά την «απόσυρ-
ση» της Ράικου.

Ως συμμέτοχοι του Παπαγγελόπουλου 
στο πρώτο κακούργημα (κατάχρηση εξου-
σίας) φέρονται η εισαγγελέας Διαφθοράς 
Τουλουπάκη και οι βοηθοί της Ντζούρας και 
Μανώλης. Αυτοί είναι οι φυσικοί αυτουργοί 
της άσκησης διώξεων σε αθώους (τα δέκα 
πολιτικά πρόσωπα που κατηγορήθηκαν για 
τη Novartis), με ηθικό αυτουργό τον Παπαγ-
γελόπουλο που φέρεται ότι τους άσκησε 
πιέσεις. Μπορεί η εισαγγελία Πρωτοδικών 
να άσκησε δίωξη στην Τουλουπάκη, υιοθετώ-
ντας το πόρισμα του αντεισαγγελέα του ΑΠ 
Ζερβού, υπάρχει όμως και τοεκ διαμέτρου 
αντίθετο πόρισμα του οιμοιόβαθμού του Σο-
φουλάκη, ο οποίος πρότεινε απαλλαγή της 
Τουλουπάκη και άσκηση διώξεων σε Ράικου 
και Αγγελή (για τους βοηθούς της Τουλουπά-
κη συμφώνησαν αμφότεροι στην απαλλαγή). 
Τι θα επιλέξει το δικαστικό συμβούλιο; Και 
πώς θα ξεπεράσει το σκόπελο του ότι τα 
ανώτατα δικαστικά όργανα ανανέωσαν τη 
θητεία της Τουλουπάκη και την περιέβαλαν 
με την εμπιστοσύνη τους, ενόσω κατηγορού-
νταν από τη ΝΔ και τα στελέχη της; Αν δεν 
υπάρξει παραπομπή της Τουλουπάκη, δε θα 

υπάρξει και του Παπαγγελόπουλου. Αυτοί οι 
δύο πάνε πακέτο. Οι πέντε ανώτατοι δικα-
στές δεν καλούνται να αποφασίσουν για την 
τύχη δύο συναδέλφων τους (μιας εν ενερ-
γεία και ενός πρώην). Καλούνται να αποφα-
σίσουν για το αν θα βαθύνουν το διχασμό 
στο εσωτερικό του δικαστικού μηχανισμού, 
με κίνδυνο να υπάρξει ντόμινο (υπάρχουν 
και άλλες ανοιχτές υποθέσεις με εμπλοκή 
δικαστικών), ή αν θα κλείσουν το χάσμα με 
κάποιον εύσχημο τρόπο.

Αν ρυθμίσουν αυτό το βασικό ζήτημα 
(για το οποίο, άλλωστε, συστήθηκε η Προ-
ανακριτική), τότε πιο εύκολα θα ρυθμίσουν 
και ό,τι σχετίζεται με την υπόθεση Μιωνή, 
για την οποία συγκατηγορούμενοι του Πα-
παγγελόπουλου είναι οι Φιλιππάκης, Τάρκας, 
Παπαδάκου. Με βάση όσα έχουμε πληρο-
φορηθεί μέχρι στιγμής, δύσκολα θα βρεθεί 
όργανο από ανώτατους δικαστές που θα 
παραπέμψει έναν πρώην υπουργό για όσα 
λέει ο Μιωνής. Εκτός αν ο τελευταίος έχει 
και άλλες «κασέτες», όπως λέει. Δύσκολα, 
όμως, θα μας πουν κάτι καινούργιο αυτές οι 
«κασέτες». Το καλό πράγμα πρέπει να μας το 
«διηγήθηκε» ήδη.

Γι' αυτό λέμε «καλά ξεμπερδέματα». Από 
τότε που ξεκίνησε η υπόθεση «το μεγαλύτε-
ρο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού 
κράτους», έχουμε μόνο πολιτικές γκάφες. 
Τώρα, η κορυφή της τακτικής Δικαιοσύνης 
καλείται να βρει μια λύση που θα προστα-
τεύει το σύστημα.
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επικοινωνίας» για να ζητήσει 
εξηγήσεις από τον Ερντογάν; 
Με τις απορίες θα μείνουμε…

Το βέβαιο είναι πως δεν 
μπορείς να κάνεις συνάντηση 
με την τουρκική κυβέρνηση, 
με γερμανική διαμεσολάβη-
ση, και μετά να πας στην ΕΕ 
και να ζητήσεις επιβολή κυρώ-
σεων στην Τουρκία, επειδή ξα-
ναέκανε τζαμί την Αγιασοφιά. 
Από άποψη διεθνών σχέσεων, 
το ζήτημα της Αγιασοφιάς 
το πολύ να ενδιαφέρει την 
UNESCO, η οποία μπορεί να 
διαπραγματευθεί με την τουρ-
κική κυβέρνηση τα φράγκα 
που δίνει. Οι αστικές κυβερ-
νήσεις το πολύ να… λυπηθούν. 
Οπως και… λυπήθηκαν. Μπο-
ρεί οι εσωτερικές ανάγκες να 
είναι διαφορετικές, μπορεί οι 
ακροδεξιοί της ΝΔ να έχουν 
ανέβει στα κάγκελα, μπορεί 
ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ να βρί-
σκεται σε σκόπιμο εθνικιστικό 
παροξυσμό, προσπαθώντας να 
ισοφαρίσει και τα όσα άκουσε 
για τις Πρέσπες και τα όσα 
βλέπουν το φως της δημοσιό-
τητας για Μιωνή, Καλογρίτσα 
κτλ., όμως ο Μητσοτάκης ξέρει 
πως στα διεθνή διαβούλια αυ-
τά δεν μετράνε. Ετσι και τολ-
μήσει να εγείρει ζήτημα Αγι-
ασοφιάς, επικαλούμενος «τα 
αισθήματα οργής που αισθά-
νονται οι Ελληνες μπροστά 
στη θρησκευτική προσβολή», 
η απάντηση που θα εισπράξει 
θα είναι πως έχει καθήκον να 

συμμαζέψει τον εθνικισμό στη 
χώρα του, αντί να προσπαθεί 
να τον μετατρέψει σε διεθνές 
ζήτημα. Κι αν επιμένει ότι ο Ερ-
ντογάν παραβίασε το διεθνή 
νόμο, να απευθυνθεί στο αρ-
μόδιο όργανο, την… UNESCO.

Γι' αυτό και ο Μητσοτά-
κης προσπαθεί να αλλάξει… 
πίστα. Αυτό που προβάλλει 
εσωτερικά είναι πως αναζη-
τά δέσμευση της ΕΕ ότι θα 
αντιδράσει και θα επιβάλει 
κυρώσεις στην Τουρκία, έτσι 
και υπάρξει παραβίαση ελληνι-
κών κυριαρχικών δικαιωμάτων. 
Εγγυήσεις στα λόγια μπορεί να 
πάρει πολλές, όμως το γεγονός 
ότι δεν υπάρχει ελληνική ΑΟΖ 
(ως νομική οντότητα, διεθνώς 
αναγνωρισμένη) πέρα από την 
εθνική αιγιαλίτιδα ζώνη των 6 
ναυτικών μιλίων, επιτρέπει 
πληθώρα ελιγμών στις ιμπερια-
λιστικές δυνάμεις της ΕΕ, που 
κάνουν μπίζνες στην Τουρκία. 
Μπορεί η Γαλλία να βρίσκεται 
σε τροχιά σύγκρουσης με την 
Τουρκία, εξαιτίας των εξελίξε-
ων στη Λιβύη, όμως η Γερμα-
νία, η Ιταλία, η Βρετανία και 
άλλες ιμπεριαλιστικές χώρες 
κάνουν business as usual. Η 
Μέρκελ, με την πρόσθετη ιδιό-
τητα της προεδρεύουσας στην 
ΕΕ αυτό το εξάμηνο, ανέλαβε 
ήδη δράση παιδονόμου που 
θα βάλει σε τάξη τα άτακτα 
παιδιά, Ελλάδα και Τουρκία. Γι' 
αυτό έγινε και η τριμερής των 
πρωθυπουργικών συμβούλων 
στο Βερολίνο.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

Ο εθνικοταλιμπανισμός στις 
δυο όχθες του Αιγαίου

Το μεσημέρι της Τρίτης 14 Ιούλη, επι-
σκεφθήκαμε το εργοστάσιο της «Πα-

παστράτος», θυγατρικής της Philip Morris, 
στον Ασπρόπυργο. Από απόσταση περί-
που τριών μέτρων είδαμε να υπάρχει εκεί 
που χτυπούν κάρτα οι εργάτες μια εγκατά-
σταση παρόμοια με αυτή που υπάρχει στις 
εισόδους των τραπεζών και των φυλακών, 
χωρίς το κουβούκλιο. Ηταν σε σχήμα πι 
και στη δεξιά άνω γωνία υπήρχε κάμερα 
που έπαιρνε τα βιομετρικά στοιχεία των 
εργατών. Δίπλα στο μηχάνημα ήταν ένας 
σεκιουριτάς που εξηγούσε στους εργά-
τες τι πρέπει να κάνουν. Κάτω απ’ αυτό το 
μηχάνημα πέρασαν όλοι οι εργάτες που 
μπήκαν για να δουλέψουν στην απογευ-
ματινή βάρδια.

Αν η καταγραφή των βιομετρικών στοι-
χείων των εργατών ήταν εθελοντική, θα 

βλέπαμε κάποιους απ΄αυτούς να μην περ-
νούν κάτω από την καταγραφική συσκευή.

Εργάτες που κατάλαβαν ότι είμαστε 
δημοσιογράφοι μας πλησίασαν και μας 
ανέφεραν ότι αυτή η συσκευή τοποθε-
τήθηκε πριν από λίγες μέρες και ότι κα-
ταγράφουν τα βιομετρικά τους στοιχεία. 
Αγανακτισμένοι μας ζήτησαν να γνωστο-
ποιήσουμε και να καταγγείλουμε αυτή την 
παράνομη ενέργεια.

Την Πέμπτη προσπαθήσαμε να επικοι-
νωνήσουμε με εκπρόσωπο της εταιρίας 
και εκπρόσωπο του σωματείου. Ζητήσα-
με από την υπάλληλο του τηλεφωνικού κέ-
ντρου του εργοστασίου να μας συνδέσει 
με εκπρόσωπο της εταιρίας, αφού την ενη-
μερώσαμε ότι θέλουμε να τον ρωτήσουμε 
για την παράνομη ενέργεια της λήψης των 

βιομετρικών στοιχείων των εργατών. Μετά 
από δύο ώρες επικοινωνήσαμε και πάλι με 
την υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου, 
η οποία μας ανέφερε ότι ενημέρωσε τον 
εκπρόσωπο της εταιρίας με αναλυτικό 
e-mail και εκείνος της απάντησε ότι θα 
επικοινωνήσει μαζί μας όταν τελειώσει 
το μίτινγκ. Οταν ζητήσαμε το τηλέφωνό 
του, η υπάλληλος αρνήθηκε λέγοντας ότι 
αυτή είναι η εντολή της διοίκησης.

Προφανώς, ο εκπρόσωπος της «Παπα-
στράτος» κρύβεται γιατί δεν μπορεί να δι-
καιολογήσει αυτή τη σκαστή παρανομία. Η 
εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα παρέμ-
βει για να αναγκάσει την «Παπαστράτος» 
να αποσύρει αυτό το μηχάνημα και να κα-
ταστρέψει όλα τα βιομετρικά στοιχεία των 
εργατών που έχει συλλέξει; Aναμένουμε! 

Η «Παπαστράτος» καταγράφει παράνομα τα βιομετρικά στοιχεία 
των εργατών της!

Ο Χατζηδάκης ζητεί από τις δασικές υπηρεσίες να συμπεριλάβουν στους 
δασικούς χάρτες αντισυνταγματικές διοικητικές πράξεις

Από την εποχή που στην 
πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ 

βρισκόταν και ο «οικολόγος» 
Τσιρώνης είχαμε αποκαλύψει 
ότι οι δασικοί χάρτες θα χρη-
σιμοποιηθούν ως εργαλείο 
για το ξεπάτωμα του δασικού 
πλούτου της χώρας και για τη 
νομιμοποίηση όλων των κατα-
πατήσεων και ξεχερσωμάτων 
δασών και δασικών εκτάσεων. 
Από την πλευρά μας υποστηρί-
ζαμε και συνεχίζουμε να υπο-
στηρίζουμε ότι για να καταρ-
τιστούν δασικοί χάρτες που 
θα προστατεύουν το δασικό 
πλούτο της χώρας, πρέπει να 
καταργηθεί όλο το αντιδασικό 
οπλοστάσιο που έχει εισχωρή-
σει στο βασικό δασικό νόμο 
998/1979 και έχει επιφέρει με-
γάλες αντιδασικές ανατροπές.

Στο αντιδασικό τερατούρ-
γημα του Χατζηδάκη (νόμος 
4685/2020, με τον ψευδεπί-
γραφο τίτλο «εκσυγχρονισμός 
της περιβαλλοντικής νομοθε-
σίας…», αναφερθήκαμε σε 
δύο άρθρα μας, ένα στις 15 και 
ένα στις 30 Μάη με τίτλους: 
«Οικιστικές πυκνώσεις-παρά-
νομα ξεχερσώματα δασών: 
Ο Χατζηδάκης θα πάθει ό,τι 
έπαθαν Σταθάκης και Φάμελ-
λος» και «Νόμος 4685 /2020: 
Αντιδασικό τερατούργημα. Ο 
Χατζηδάκης θα πάθει ό,τι έπα-
θαν Σταθάκης και Φάμελλος», 
στα οποία και παραπέμπουμε.

Στο νόμο 4685/2020, με την 
παράγραφο 1α του άρθρου 48, 
ο Χατζηδάκης προσθέτει ένα 
εδάφιο στο τέλος της περίπτω-
σης ζ της παραγράφου 6 του 
άρθρου 3 του βασικού δασικού 
νόμου 998/1979, στην αντισυ-
νταγματικότητα του οποίου θα 
αναφερθούμε στη συνέχεια.

Ως αλχημιστής της πολι-
τικής, ο Χατζηδάκης παίρνει 
υπό την προστασία του, με τις 
παραγράφους 1, 2, 3, 4 του άρ-
θρου 1 της απόφασής του, όλες 
τις διοικητικές πράξεις που 
στηρίζονται στις αντιδασικές 
διατάξεις των εδαφίων της πε-

ρίπτωσης ζ της παραγράφου 
6 του άρθρου 3 του νόμου 
998/1979. Καταρχάς μπαίνει 
το ερώτημα: αυτές οι διοικη-
τικές πράξεις δεν είχαν αναρ-
τηθεί στους δασικούς χάρτες 
με αποφάσεις της συριζαίικης 
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ; 
Γιατί τις υιοθετεί τώρα ο Χα-
τζηδάκης; Μήπως επειδή τον 
ενημέρωσαν από την αρμόδια 
Διεύθυνση της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος, ότι οι διοικη-
τικές πράξεις που στηρίζονται 
στα εδάφια της περίπτωσης 
ζ της παραγράφου 6 του άρ-
θρου 3 «μπάζουν» συνταγμα-
τικά; Μήπως, ακόμη, θέλει να 
εμφανίσει μπούγιο από διοι-
κητικές πράξεις, δεδομένου 
ότι οι διοικητικές πράξεις της 
παραγράφου 7 του άρθρου 3 
«μπάζουν», γιατί οι Επιτροπές 
Απαλλοτρίωσης δεν έχουν την 
αρμοδιότητα να κρίνουν για το 
δασικό χαρακτήρα των εποικι-
στικών εκτάσεων, που στη συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία εί-
ναι δάση και δασικές εκτάσεις;

Οτι τα εδάφια της περίπτω-
σης ζ της παρ. 6 του άρθρου 
3 «μπάζουν» συνταγματικά 
δεν είναι μόνο δική μας άπο-
ψη. Γίνεται ευθεία αναφορά 
στη σκέψη 12 της Απόφασης 
1268/2019 του Ε’ Τμήματος του 
ΣτΕ, η οποία αναφέρει:

«Περαιτέρω, μη νομίμως η 
οριοθέτηση των εν λόγω οικι-
σμών έγινε συλλήβδην βάσει 
των διατάξεων και των κριτη-
ρίων του π.δ. της 24.4-3.5.1985, 
χωρίς δηλαδή να ληφθεί υπ’ 
όψη η κατηγορία στην οποία 
ανήκει κάθε οικισμός ώστε να 
εφαρμοσθούν οι οικείες για κά-
θε κατηγορία διατάξεις και τα 
αντίστοιχα κριτήρια (οικισμοί 
προ του 1923, οικισμοί μετά το 
1923 και μέχρι το 1983, οικισμοί 
ενδεχομένως μετά το 1983 
κ.ο.κ.). Τέλος, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία του φακέλου 
και δεν αμφισβητείται, με τις 
επίμαχες νομαρχιακές αποφά-

σεις δεν επιχειρήθηκε απλώς 
η οριοθέτηση των οικισμών, 
αλλά και η επέκταση αυτών 
χωρίς την τήρηση της νόμιμης 
διαδικασίας». 

Θυμίζουμε ότι με το π.δ. της 
24.4-3.5.1985 νομιμοποιήθηκαν 
όλοι οι οικισμοί που χτίστηκαν 
σε δάση και δασικές εκτά-
σεις, σύμφωνα με το σχετικό 
εδάφιο της περίπτωσης ζ της 
παραγράφου 6 του άρθρου 3.

Η παράγραφος 5 του άρ-
θρου 1 της απόφασης Χα-
τζηδάκη είχε εισαχθεί με το 
εδάφιο που προστέθηκε στο 
τέλος της περίπτωσης ζ. Αυ-
τή η προσθήκη αφορούσε 
περιπτώσεις που είχαν εκδο-
θεί οικοδομικές άδειες για 
δόμηση κατοικιών σε δάση 
και δασικές εκτάσεις, που 
είχαν αποχαρακτηριστεί με 
τα περιβόητα πληροφοριακά 
έγγραφα και χωρίς να γίνουν 
πράξεις χαρακτηρισμού. Αυτή 
η διάταξη είχε εισαχθεί με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 12 
του νόμου 4315/2014, που είχε 
ψηφιστεί από την κυβέρνηση 
των Σαμαροβενιζέλων και 
είχε καταψηφιστεί τότε από 
το ΣΥΡΙΖΑ. Είχε δεσμευτεί 
πως όταν γίνει κυβέρνηση θα 
καταργήσει το νόμο 4315 (και 
όχι μόνον αυτόν), αλλά την 
ξέχασε και αυτή τη δέσμευ-
ση. Στις 4 Οκτώβρη του 2016, 
ο «οικολόγος» αναπληρωτής 

υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας την επικύρωσε με 
εγκύκλιο διαταγή του εξέδωσε, 
της οποίας παραθέτουμε ένα 
απόσπασμα:

«ΘΕΜΑ: Οδηγία εφαρμογής 
της παρ. 10 του άρθρου 14 του 
ν. 998/1979 ως ισχύει, όπως 
αυτή προστέθηκε με την παρ. 
2 του άρθρου 12 ν. 4315/2014.

Επί της εφαρμογής της 
παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 
4315/2014, όπως αυτή προστέ-
θηκε ως παρ. 10 στο άρθρο 14 
του ν. 998/1979, ως ισχύει, πα-
ρέχουμε την κάτωθι οδηγία:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη διάταξη, όταν ο χαρα-
κτηρισμός μιας έκτασης έχει 
πραγματοποιηθεί με έγγραφα 
πληροφοριακού χαρακτήρα 
του αρμόδιου Δασάρχη ή του 
Δ/ντή Δασών, τα οποία εκδό-
θηκαν μετά την 11η-6-1975 και 
ως το τέλος Απριλίου του έτους 
1981, χωρίς να έχει ακολουθη-
θεί η προβλεπόμενη από το ν. 
998/1979 ενδικοφανής διαδι-
κασία, θεωρείται τελεσίδικος 
και ο χαρακτήρας της έκτασης 
δεν επανεξετάζεται. Επίσης, οι 
ασκηθείσες προσφυγές στις 
οικείες επιτροπές του άρθρου 
10 του ν. 998/1979 ως ισχύει, επί 
των ανωτέρω πληροφοριακών 
εγγράφων θεωρούνται ως μη 
ασκηθείσες, εφόσον υποβλη-
θεί αίτηση παραίτησης του 

προσφεύγοντα.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις 

οι αρμόδιες δασικές υπηρεσί-
ες, εκδίδουν βεβαίωση με την 
οποία βεβαιώνουν το χαρακτή-
ρα της έκτασης βάσει του πλη-
ροφοριακού εγγράφου».

Με την κατάπτυστη αυτή 
εγκύκλιο ο Τσιρώνης έδωσε τη 
δυνατότητα σε πολλούς κατα-
πατητές και εκχερσωτές δα-
σών και δασικών εκτάσεων να 
νομιμοποιήσουν τις παράνομα 
εκδοθείσες οικοδομικές άδει-
ες και να μπορέσουν έτσι να 
οικοδομήσουν βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις χωρίς να χρει-
αστεί να καταβάλουν τέλος 
χρήσης, μια και δε θεωρούνται 
οι εκτάσεις αυτές δασικές.

Θα κλείσουμε με ένα σύντο-
μο σχολιασμό των διοικητικών 
πράξεων της παραγράφου 7 
του άρθρου 3 και θα επανέλ-
θουμε για πιο αναλυτική προ-
σέγγιση αυτών των διοικητικών 
πράξεων και με σχολιασμό των 
υπόλοιπων διατάξεων της από-
φασης Χατζηδάκη. Επιγραμ-
ματικά θα επισημάνουμε ότι 

με την απόφαση 2829/2013 του 
Ε’ Τμήματος του ΣτΕ οι Επιτρο-
πές Απαλλοτρίωσης δεν έχουν 
αρμοδιότητα να κρίνουν για το 
δασικό ή μη χαρακτήρα των 
δασικών εποικιστικών εκτάσε-
ων. Εχουν μόνο την αρμοδιότη-
τα να κρίνουν για το ιδιοκτησι-
ακό καθεστώς.

ΥΓ. Οταν άρχισαν να γίνο-
νται οι συζητήσεις πάνω στις 
διατάξεις του περιβόητου 
νόμου 3851/2015 για τις λεγό-
μενες βοσκήσιμες γαίες (τον 
εισήγαγε και τον ψήφισε η 
κυβέρνηση των Τσιπροκαμμέ-
νων), είχαμε επισημάνει ότι με 
αυτόν το νόμο δρομολογείται 
ο αποχαρακτηρισμός δεκάδων 
εκατομμυρίων στρεμμάτων 
δασών που θα επιλεγούν για 
βόσκηση. Ερχεται τώρα ο Χα-
τζηδάκης, που γαλουχήθηκε 
αντιδασικά στο περιβάλλον 
του Κώστα Μητσοτάκη, και κά-
νει πράξη αυτόν τον αποχαρα-
κτηρισμό, χωρίς να προβλέπε-
ται κάτι τέτοιο στο νόμο 4685. 
Και γι’ αυτό θα μιλήσουμε ανα-
λυτικά την επόμενη φορά.

Γεράσιμος Λιόντος
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Η απόφαση του Ανώτατου Αθλητικού 
Δικαστηρίου (CAS) για τις ενστάσεις 

που καταθέσαν σε αυτό ΠΑΟΚ και Ολυ-
μπιακός, σχετικά με το θέμα της πολυϊδι-
οκτησίας, ήταν να επιστραφούν οι βαθμοί 
στον ΠΑΟΚ και να διερευνήσουν τα αρμό-
δια όργανα της ΕΠΟ επί της ουσίας την 
υπόθεση της πολυϊδιοκτησίας. Η απόφαση 
έχει ευρύτερες συνέπειες για το ελληνικό 
επαγγελματικό ποδόσφαιρο και ξεφεύγει 
από τα στενά όρια της συγκεκριμένης 
υπόθεσης. Σύμφωνα με την απόφαση, «η 
επιτροπή του CAS διέταξε η αφαίρεση 
των εφτά βαθμών που είχε επιβληθεί στον 
ΠΑΟΚ να παραλειφθεί και το ζήτημα να 
παραπεμφθεί πίσω για επανεκδίκαση από 
την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Από τη 
στιγμή που η ΠΑΕ Ξάνθη δεν άσκησε έφε-
ση εναντίον της απόφασης για αφαίρεση 
εφτά βαθμών που της επιβλήθηκε, αυτή η 
κύρωση δεν παραλείπεται. Οι δικαστικές 
επιτροπές της ΕΠΟ λανθασμένα υπέθε-
σαν ότι η απόφαση της ΕΕΑ στην Ελλάδα 
με ημερομηνία 27/1/2020 ήταν δεσμευ-
τική και ως εκ τούτου δεν μπήκαν στην 
ουσία της υπόθεσης. Απούσης της ουσί-
ας και χωρίς την πρέπουσα έγκριση των 
συμπερασμάτων της έκθεσης της ΕΕΑ, 
η έκθεση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ ως 
εναρκτήρια βάση για την ποινή που επι-
βλήθηκε στον ΠΑΟΚ. 

Το CAS διαπίστωσε ότι παρά την εξου-
σία της Επιτροπής του να αποφασίσει το 
ίδιο για την υπόθεση καθ΄ αυτή, δεν ήταν 
πρέπον να εκδώσει μια τελική και δεσμευ-
τική απόφαση κάτω από αυτές τις συνθή-
κες με σημαντικές επιπτώσεις για το ελλη-
νικό ποδόσφαιρο. Η Επιτροπή τονίζει ότι 
τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ δεν πρέ-
πει να υπεκφεύγουν των καθηκόντων τους 
να προσεγγίζουν σύνθετα θέματα που πε-
ριέρχονται στην έκθεση της ΕΕΑ, η ουσία 
της οποίας δεν έχει πλήρως αξιολογηθεί 
ούτε σε πρώτο βαθμό ούτε σε δεύτερο 
από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Επι-
πλέον, το CAS θεώρησε ότι ο ΠΑΟΚ δεν 
πρέπει να στερηθεί του δικαιώματός του 
να εκδικαστεί με βάση το εθνικό δίκαιο. 
Συνεπώς και οι δυο προσφυγές έγιναν εν 
μέρει δεκτές και το ζήτημα παραπέμπεται 
στον προηγούμενο βαθμό, εν προκειμένω 
στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ». 

Σε απλά ελληνικά, το CAS τόνισε ότι οι 
αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματι-
κού Αθλητισμού (ΕΕΑ) δεν είναι δεσμευ-
τικές για τις αρμόδιες επιτροπές της ΕΠΟ, 
οι οποίες θα πρέπει να μπαίνουν στην ου-
σία και να εκδικάζουν κάθε υπόθεση. Αυ-
τό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δημιουρ-
γεί νέα δεδομένα για τον ελληνικό αθλητι-
σμό και ιδιαίτερα για το ποδόσφαιρο που 
έχει κατοχυρώσει το «αυτοδιοίκητο». Ενα 
πρώτο σχόλιο για την απόφαση του CAS 
είναι ότι μας θυμίζει τη λαϊκή ρήση «δά-
σκαλε που δίδασκες και λόγο δεν εκρά-
τεις». Το CAS ζητάει από τα δικαιοδοτικά 
όργανα της ΕΠΟ να μην υπεκφεύγουν των 
καθηκόντων τους, αλλά κάνει αυτό για το 
οποίο τα εγκαλεί. Παραδέχεται ότι έχει τη 
δικαιοδοσία να αποφασίσει για την υπό-
θεση καθαυτή, αλλά δεν το κάνει, αφενός 
γιατί θεωρεί πρέπον να μην εκδώσει αυτό 
μια σημαντική και δεσμευτική απόφαση 
για το ελληνικό ποδόσφαιρο και αφετέρου 
για να δώσει στον ΠΑΟΚ το δικαίωμα να 
δικαστεί με βάση το εθνικό δίκαιο. Οι δι-
καστές του CAS, αντί να κλείσουν με την 
απόφασή τους την υπόθεση, επέλεξαν να 
τη στείλουν στις επιτροπές της ΕΠΟ για 
να πιάσουν το νήμα από την αρχή.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα παζά-
ρια και τις διαβουλεύσεις στο παρασκή-
νιο, όμως η απλή λογική λέει ότι η υπόθε-

ση θα καταλήξει και πάλι στο CAS, αφού 
στην απόφαση από τις επιτροπές της ΕΠΟ 
θα ασκήσουν έφεση είτε ο ΠΑΟΚ είτε ο 
Ολυμπιακός. Οσον αφορά το πρακτικό 
μέρος, η διαδικασία για την οριστική και 
αμετάκλητη απόφαση θα πρέπει να τρέ-
ξει με πολύ γρήγορους ρυθμούς, αφού 
θα πρέπει να επικυρωθεί η βαθμολογία 
του πρωταθλήματος και να δηλωθούν οι 
ομάδες που θα συμμετάσχουν στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις. Και εδώ αρχίζουν 
τα δύσκολα. Μετά την απόφαση του CAS, 
παραιτήθηκαν ο πρόεδρος της επιτροπής 
εφέσεων της ΕΠΟ Παναγιώτης Φιλόπου-
λος και το μέλος της επιτροπής Γεράσιμος 
Βρυώνης. Επίσημα επικαλέστηκαν προσω-
πικούς λόγους, όμως είναι σίγουρο ότι οι 
παραιτήσεις συνδέονται με το «άδειασμα» 
από το CAS και ήταν αναμενόμενες για 
λόγους «ευθιξίας και δικαστικής ευπρεπεί-
ας». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τρία από 
τα αναπληρωματικά μέλη έχουν αρνηθεί 
να καλύψουν τις θέσεις των παραιτημένων 
και πλέον υπάρχει θέμα με τη λειτουργία 
της επιτροπής.

Η εντύπωση που υπάρχει στην πιάτσα 
είναι ότι άπαντες αιφνιδιάστηκαν από την 
απόφαση του CAS, καθώς θεωρούσαν ότι 
θα υπάρξει τελεσίδικη απόφαση. Τώρα 
προσπαθούν να διαχειριστούν μια έτσι κι 

αλλιώς δύσκολη κατάσταση. Πέρα όμως 
από την υπόθεση της πολυϊδιοκτησίας, η 
απόφαση του CAS θέτει υπό αμφισβή-
τηση το ρόλο της ΕΕΑ. Η συγκεκριμένη 
Επιτροπή είχε δημιουργηθεί το 2000 από 
τον Βενιζέλο, σε μια προσπάθεια της τό-
τε κυβέρνησης να ελέγχει τις ΠΑΕ, χωρίς 
την παρέμβαση της ΕΠΟ και ταυτόχρονα 
χωρίς να παραβιάζεται το «αυτοδιοίκη-
το» του ποδοσφαίρου. Η διαδικασία στην 
οποία κατέληξαν οι εμπλεκόμενοι ήταν 
οι αποφάσεις της ΕΕΑ να θεωρούνται 
δεσμευτικές και να μην αμφισβητούνται, 
ενώ τα δικαιοδοτικά όργανα της ΕΠΟ, στο 
πλαίσιο του «αυτοδιοίκητου», να αποφασί-
ζουν για τις ποινές με βάση τον αθλητικό 
νόμο και τον πειθαρχικό κώδικα της Ομο-
σπονδίας. 

Μετά την απόφαση του CAS, το σημε-
ρινό status quo τίθεται υπό αμφισβήτηση. 
Ας κάνουμε την υπόθεση ότι η επιτροπή 
εφέσεων της ΕΠΟ εξετάζει επί της ου-
σίας την υπόθεση και καταλήγει στο συ-
μπέρασμα ότι το πόρισμα της ΕΕΑ είναι 
λανθασμένο, αθωώνοντας τον ΠΑΟΚ και 
την Ξάνθη. Αυτό στην πράξη θα σημαίνει 
ότι η ΕΕΑ χάνει το κύρος που έχει, δημι-
ουργείται ένα δεδικασμένο που αμφισβη-
τεί στην πράξη το δεσμευτικό χαρακτήρα 
των αποφάσεών της και συνεπώς ανοίγει 
η συζήτηση για τη χρησιμότητα της ΕΕΑ, 
αφού αμφισβητείται στην πράξη ο λόγος 
για τον οποίο δημιουργήθηκε. 

Κος Πάπιας
papias@eksegersi.gr 
ΥΓ. Στο κλείσιμο της στήλης έγινε γνω-

στό ότι ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει με μηδενισμό 
και αφαίρεση τριών βαθμών γιατί στο 
ντέρμπι του ΟΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ τα 
δελτία υγείας 12 ποδοσφαιριστών του 
είχαν λήξει. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιβεβαίω-
σε ότι τα δελτία υγείας είχαν λήξει στις 
30/6 και έπρεπε να ανανεωθούν, χωρίς να 
υπάρχουν περισσότερα δεδομένα. Πλέον 
άπαντες περιμένουν να δουν αν από την 
πλευρά της ΑΕΚ θα κατατεθεί ένσταση 
αντικανονικής συμμετοχής των συγκεκρι-
μένων ποδοσφαιριστών για να κερδίσει το 
παιχνίδι στα χαρτιά. 

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι 
πολλά και δεν αφορούν μόνο το παιχνίδι 
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ. Καταρχάς, θα πρέπει να δι-
ερευνηθεί γιατί έγινε το παιχνίδι όταν 12 
παίχτες (από τους 20 που είχε δηλώσει ο 
ΠΑΟΚ) δεν είχαν δελτία υγείας σε ισχύ. 
Από τα σχετικά δημοσιεύματα δίνεται η 
εντύπωση ότι ο 4ος διαιτητής το ανακά-
λυψε τυχαία, μετά τη λήξη του αγώνα, και 
ενημέρωσε τους εμπλεκόμενους. Μετά 
την ενημέρωση, η ΑΕΚ θα πρέπει εντός 
48 ωρών να αποφασίσει αν θα καταθέσει 
ένσταση, προκειμένου να πάρει τους τρεις 
βαθμούς στα χαρτιά. Επιπλέον, με βάση 
την ανακοίνωση της ΠΑΕ ότι τα δελτία 
είχαν λήξει στις 30/6, προκύπτει ότι και 
στους αγώνες ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός και 
Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ αγωνίστηκαν παίχτες 
με ληγμένα δελτία και οι διαιτητές δεν το 
πήραν χαμπάρι. Με βάση τον Κανονισμό, 
οι ομάδες έχουν δικαίωμα ένστασης 
εντός 48 ωρών, όμως είναι αρκετοί αυ-
τοί που θεωρούν ότι Παναθηναϊκός και 
Ολυμπιακός μπορούν να καταθέσουν και 
αυτοί ένσταση, γιατί οι 48 ώρες υπολογί-
ζονται από τη στιγμή της γνωστοποίησης 
της παράβασης στους εμπλεκόμενους. Αν 
ισχύει αυτό και κατατεθούν ενστάσεις, ο 
ΠΑΟΚ κινδυνεύει με υποβιβασμό, αφού 
θα υπάρχει το ενδεχόμενο να μηδενιστεί 
σε τρεις αγώνες.

κοράκι ΣΦΥΡΑ ΤΟ!

Δύο χιλιάδες είκοσι
δεν έχει τέλος η ύπνωση;

Μετά από τα συντομότερα ανέκδοτα του παρελθόντος «Κύ-
πριος αντάρτης» και «Αλβανός τουρίστας», φιλοδοξία κάποιων 
είναι να λανσαριστεί ως νέο το «Ελληνας διαδηλωτής».

Ολα θα τα σκουπίσουνε χωρίς ν' ανοίξει μύτη
και όποτε γουστάρουνε θα μας μαντρώνουν σπίτι.

Αδειοι οι δρόμοι από 'μας, χώρος για τους φασίστες
Νεκροταφείου σιωπή κι όλα για τους τουρίστες.

Οι κακεντρεχείς 
και οι εγκάθετοι 
φωνάζουν, αλλά 
στη στήλη αρέσει η 
περισσή ευγένεια 
και πχιότητα με την 
οποία προσεγγίζε-
ται και υλοποιείται 
το ηθικό πλεονέ-
κτημα της «αριστεράς» σε κάθε λαμογιά. Μιλάμε για μια άλλη 
αισθητική!

Και αφού είπαμε «αριστερά», η φύση περιμένει καρτερικά 
την ώρα που τα απολιθώματα θα μετατραπούν μοιραία σε 
λιθάνθρακα ή πετρέλαιο, μήπως καταφέρουν να ζεστάνουν 
έστω και έτσι τους ανθρώπους…

«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»).

Ξανάρθε ο κορονοϊός, το βήμα ας ταχύνει
να τον προϋπαντήσουμε με ατομική ευθύνη.

Συμπονούμε βαθύτατα τον αρχιερέα των τηλεπωλήσεων, 
που από «Τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών» έφτασε να 
ασχολείται με υγειονομικά πρωτόκολλα και δευτερόκολλα… 
«That's life», όμως, που λένε και οι φίλοι και σύμμαχοι –άλλοτε 
«φονιάδες των λαών»- Αμερικάνοι.

Αντιλαλούν οι ρεματιές και σείονται οι λόφοι
απ' τον καυγά που στήσανε ο Γιώργος με τη Φώφη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που στοχοποιείται ο ξανθιώτης 
αγωνιστής εκπαιδευτικός Τζεμαλή Μηλιαζήμ. Αυτή τη φο-
ρά, απειλείται ακόμα και με απόλυση(!) επειδή κοινοποίησε 
στο facebook δύο άρθρα υπέρ της αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες! Κατηγορείται για «ανάρμοστη και αναξιοπρεπή συ-
μπεριφορά εκτός υπηρεσίας», γυρίζοντάς μας πίσω πολλές 
δεκαετίες…

Δώσαν' στον κόσμο όραμα το τζόκερ και το λόττο
μας δώσαν' βίο αβίωτο μ' αυτόματο πιλότο.

Το μέγεθος του πόσο μαύρα είναι τα χρόνια που ζούμε, κα-
ταδεικνύεται και από το γεγονός ότι κατάντησε επαναστατική 
πράξη και παρέκκλιση η υπεράσπιση της γλώσσας από την 
καθολική σφαγή της. Που βέβαια εκπορεύεται ή στηρίζεται 
από το σύστημα, με απώτερο στόχο να διαρραγεί ακόμα πε-
ρισσότερο ο κοινωνικός ιστός.

Μας παίζουνε μονότερμα δέρνοντας καίγαμ' όντας
χρειάζεται ένας Σπάρτακος ή έστω ένας Λιόντας.

«Φίλοι κι αδέλφια της ψυχής μου. Εσείς που πέσατε στις 
φυλακές και στα νησιά της κόλασης, που σας κρατάν αλυσω-
μένους μες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης γιατί πολεμάτε 
για την ανεξαρτησία, το ψωμί και τη λευτεριά του ελληνικού 
λαού, δεχτείτε την αγάπη και τον θαυμασμό μου. Οι λαοί της 
Τουρκίας και της Ελλάδας έχουνε τους ίδιους θανάσιμα μιση-
τούς εχθρούς: τον αγγλοαμερικάνικο ιμπεριαλισμό και τους 
ντόπιους λακέδες του. Οι λαοί της Τουρκίας και της Ελλάδας, 
φιλιωμένοι ο ένας με τον άλλο, με τη βοήθεια των φιλειρηνι-
κών λαών όλου του κόσμου, θα τσακίσουνε στο τέλος αυτούς 
τους εχθρούς τους. Αυτό το πιστεύω. Ο δικός σας ένδοξος 
αγώνας είναι μια από τις πιο λαμπρές αποδείξεις ότι θα νικήσει 
η υπόθεση της ειρήνης, του ψωμιού και της λευτεριάς. Σας 
σφίγγω όλους μ’ αγάπη στην αγκαλιά μου» (Nâzım Hikmet – 
10/8/1951, Βερολίνο - Το παραπάνω μήνυμα του Hikmet προς 
τον ελληνικό λαό είχε μεταδοθεί ραδιοφωνικά στη διάρκεια 
της δίκης του Νίκου Μπελογιάννη).

«Ο φασισμός θεραπεύεται με το διάβασμα και ο ρατσισμός 
με το ταξίδι» (Miguel de Unamuno). Ταξίδια και διάβασμα αυ-
ξάνονται παραδοσιακά το καλοκαίρι, ειδικά τα πιο εύπεπτα εξ 
αυτών. Μένει να δούμε αν όντως κάνουν καλό, γιατί φασισμός 
και ρατσισμός εξαπλώνονται σαν μεταστατικός καρκίνος στο 
πληγωμένο (εσχάτως και από τη συνεχή κατάκλιση) κοινωνικό 
σώμα. Και η πολιτική συγκρότηση της εργατικής τάξης φαντά-
ζει όνειρο θερινής νύχτας…

Κοκκινοσκουφίτσα

αντικυνωνικά
Δάσκαλε που δίδασκες…

Ο Σωτήρης Πανταλέων έχει συνδέσει το 
όνομά του με το τμήμα βόλεϊ του Παναθηνα-
ϊκού. Στη φιέστα που έγινε στον «Τάφο του 
Ινδού» για την κατάκτηση του τίτλου (μετά 
από 14 χρόνια οι πράσινοι πήραν το πρωτά-
θλημα), ήταν το κεντρικό πρόσωπο και γνώ-
ρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της 
ομάδας. Αλλωστε, εκτός από παίχτης, είναι 
φανατικός οπαδός του τριφυλλιού και δε δι-
στάζει να ταυτιστεί μαζί τους, ακόμα και αν η 
διοίκηση της ομάδας έχει διαφορετική άπο-
ψη. Τη στιγμή που η «Διπλή Ανάπλαση» είναι 
η πρώτη προτεραιότητα των διοικήσεων της 
ΠΑΕ, της ΚΑΕ και του Ερασιτέχνη (ο βασικός 
λόγος της «αποχώρησης» Γιαννακόπουλου 
από την ηγεσία της ΚΑΕ και του Ερασιτέχνη 
ήταν η αθέτηση των συμφωνηθέντων από την 
πλευρά του Δήμου Αθηναίων), ο Σωτήρης 
ταυτίστηκε με το αίτημα των οργανωμένων 
οπαδών του Παναθηναϊκού για να γίνει το 
γήπεδο στη Λεωφόρο. Κάθε τέτοια ταύτιση, 
όμως, δεν έχει και προοδευτικό χαρακτήρα. 
Δεν μπορεί κάποιοι να θέλουν να χτίζονται 
γηπεδικά μεγαθήρια στο κέντρο πόλεων που 
ασφυκτιούν από το τσιμέντο και την έλλειψη 
πρασίνου και ελεύθερων χώρων. Να μην ξα-
ναζήσουμε τα αίσχη της Νέας Φιλαδέλφειας.
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> Το αξίωμα της κ. Σύψα.

> Και η ακλόνητη πίστη της 
στον καπιταλισμό.

> Ο εθνικισμός της ανακοίνω-
σης Περισσού (Ριζοσπάστης 
11-12-7/2020).

> Χρυσοχοΐδης: Οι άνθρωποι 
του ΠΑΜΕ ήταν υποδειγματι-
κοί (την 9η Ιουλίου 2020).

> Εύσημα κατ΄ εξακολούθηση.

> Και Ριζοσπάστης, 10-7-2020: 
«Στο κενό έπεσε το προβοκα-
τόρικο σχέδιο…».

> Ενίσχυση του αντιιμπεριαλι-
στικού διημέρου της ΚΝΕ στο 
Στόμιο Λάρισας με 17.700 ευ-
ρώ από την Περιφέρεια Θεσ-
σαλίας.

> Η εκτίμηση δεν κρύβεται…

> Αφιερωμένο: Ενα πρωί/ θ΄ 
ανοίξω την πόρτα/ και θα χα-
θώ/ με τ΄ όνειρο της επανά-
στασης/ μες την απέραντη 
μοναξιά/ των δρόμων που θα 
καίγονται,/ μες την απέραντη 
μοναξιά/ των χάρτινων οδο-
φραγμάτων/ με τον χαρακτη-
ρισμό – μην τους πιστέψεις. 
Προβοκάτορας. Κατερίνα Γώ-
γου, «Τρία κλικ αριστερά».

> Τι από τα δύο ισχύει; Η ανα-
κοίνωση της ΚΕ του Μ-Λ ΚΚΕ 
για την καταστολή της 9ης Ιου-
λίου (χωρίς προβοκάτορες) ή 
η «αναγκαία τοποθέτηση»  του 
μέλους της ΚΕ του Μ-Λ ΚΚΕ 
Γιώργου Σόφη (με… προβοκά-
τορες);

> Συνιστούμε ανεπιφύλακτα 
το άρθρο του Π. Γιώτη «Η βία 
στον σύγχρονο καπιταλισμό 
και η τακτική της επαναστα-
τικής βίας», που περιέχεται 
στην μπροσούρα του «Οχτώ-
βρη» «Σκέψεις για συζήτηση», 
Ιούνης 1995.

> Για τη λαϊκή αντιβία μούγκα 
ο Περισσός.

> Παραμένει η γραμμή των 
«ήσυχων» διαδηλωτών.

> Παλιά τους τέχνη κόσκινο.

> Για τον τουρισμό (και τις επι-
πτώσεις της λειτουργίας του 
με τις παρούσες συνθήκες 
και την πλημμελέστατη αντι-
μετώπιση της πανδημίας από 
την κυβέρνηση) ούτε λέξη στο 
κύριο άρθρο της ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΗΣ, 14-7-2020.

> «Επιβεβαιώνονται παλαι-
ότερες εκτιμήσεις του ΚΚΕ, 
σχετικά με το ότι η Ελλάδα 
αποτελεί καπιταλιστική χώρα 
μέσου επιπέδου ανάπτυξης 
των παραγωγικών δυνάμεων… 
Μέσα στα πλαίσια της πιο 
πέρα ανάπτυξης του κρατικο-

μονοπωλιακού καπιταλισμού 
στη χώρα μας…». ΚΑΙ μέσο 
επίπεδο ΚΑΙ ΚΜΚ. Δεν είναι 
απορίας άξιο η… ανακάλυψη 
του Περισσού ότι η Ελλάδα 
είναι χώρα ιμπεριαλιστική. Τα 
αποσπάσματα από το βιβλίο 
του Περ. Παπαδόπουλου «Η 
ταξική διάρθρωση της σύγχρο-
νης ελληνικής κοινωνίας», 1987.

> 3.000 ευρώ το χαράτσι στα 
εισαγόμενα μεταχειρισμένα 
αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 
οχτώ ετών (απόφαση υπουρ-
γείου περιβάλλοντος). Ενώ τα 
εισαγόμενα ηλεκτρικά οχή-
ματα αξίας έως 50.000 ευρώ 
εξαιρούνται από το τεκμήριο 
διαβίωσης. Στα δε εισαγόμενα 
ηλεκτρικά οχήματα αξίας άνω 
των 50.000 ευρώ το τεκμήριο 
διαβίωσης είναι 4.000 ευρώ. 
Και είναι γνωστό ποιοι (οι λε-
φτάδες) μπορούν να δαπανή-
σουν πάνω από μία πενηντα-
ρού για ένα και μόνο όχημα.  

> tovima.gr, 15-7-2020: «15 Ιου-
λίου 1965: Η σφοδρή σύγκρου-
ση του Κωνσταντίνου με τον 
Γέρο της Δημοκρατίας». Της 
αστικής, φυσικά. Του παπατζή. 

> Σταθερά διψήφιος ο αριθ-
μός κρουσμάτων κορωνοϊού 
στην Ελλάδα. 

> Μπογδάνος και Κασιδιάρης 
στην πλατεία Βικτωρίας. Είχε 
προηγηθεί η… επέμβαση Μπα-
κογιάννη κατά των προσφύγων 

στην πλατεία. 

> Ολα τα καθάρματα δουλεύ-
ουνε μαζί, λέει μια παροιμία.

> Τίτλος από ΕφΣυν, 14-7-2020: 
«Η τέχνη μετά την πανδημία». 
Πάπαλα δηλαδή η πανδημία.

> 1975-2018: 107 οι δολοφο-
νημένοι από μπάτσους στην 
Ελλάδα.

> Τέσσερις μέρες διαμαρτυρί-
ας των σύρων προσφύγων στη 
Χίο (μέχρι 15-7-2020).

> Εφτά σπασμένα πλευρά 
και θλάση στο συκώτι του Β. 
Μάγγου (που τον λιάνισαν οι 
μπάτσοι).

> Η… γνησιότητα των ποιημά-
των βραβευμένου ποιητή της 
σήμερον.

> Μία στις τρεις μικρές επιχει-
ρήσεις που παρέμειναν ανοι-
χτές φέτος τον Μάη έκανε 
απολύσεις.

> Αιολικά πάρκα στην Τήνο.

> «Τουρκική προκλητικότητα» 
το ευρωκοινοβούλιο, «τουρκι-
κή επιθετικότητα» ο Περισσός. 

> Βίοι παράλληλοι…

>  Απευθείας αναθέσεις 
740.000 ευρώ στις ελληνικές 
φυλακές. 

> Γάιδαρος και ελέφαντας στις 

εκλογές της Β. Μακεδονίας. 

> Τα αναδρομικά των -ολίγι-
στων- συντάξεων.

> «Δημοσιονομική βόμβα 4 
δισ.» - Ναυτεμπορική, 15-7-
2020, για… επαπειλούμενη 
γενίκευση αναδρομικών στις 
συντάξεις. 

> 46% αύξηση των πωλήσεων 
Κωτσόβολου σε μια τετραετία. 

> Οταν δηλώνει ότι το πλαίσιο 
για τον κορωνοϊό είναι επαρ-
κές, δείχνει ότι είναι προμελε-
τημένο… Ο Κούλης.

> «Εχουμε την πρόθεση να το 
αναδείξουμε (σ.σ: τον νόμο 
για τις διαδηλώσεις) σε κάθε 
ευκαιρία»- Α. Τσίπρας. Που 
σημαίνει τέλος οι αντιδράσεις. 
Περιμένετε τις… εκλογές.

> Σουβλάκια με σαλμονέλα.

> Τρώμε πχοιότητα.

> Σκατά, δηλαδή.

> Οι μη έχοντες.

> «Αναδρομικά για όλους» - Ο 
ΛΟΓΟΣ, 15-7-2020. Πάρε κό-
σμε…

> Μεξικό: 836 θάνατοι από κο-
ρωνοϊό σε 24 ώρες. 

> Μπάτσοι-ναζί το ίδιο μαγαζί.

> «Το σημερινό καθεστώς 
προκαλεί στην εργατική τάξη 
πάντοτε και αναπόφευκτα, 
ακόμα και στα πιο ειρηνικά 
χρόνια, αμέτρητα θύματα. 
Χιλιάδες και δεκάδες χιλιά-
δες άνθρωποι, που σ΄ όλη τη 
ζωή τους μοχθούν για να δη-
μιουργήσουν πλούτη για τους 
άλλους αφανίζονται από τους 
λιμούς και τον συνεχή υποσι-
τισμό, πεθαίνουν πρόωρα από 
αρρώστιες που τις προκαλούν 
οι απαίσιοι όροι δουλειάς, οι 
άθλιες συνθήκες κατοικίας 
και η ανεπαρκής ανάπαυση. 
Και αξίζει εκατό φορές τον 
τίτλο του ήρωα όποιος προ-
τιμάει να πεθάνει σε ανοιχτό 
αγώνα ενάντια στους υπερα-
σπιστές και τους φρουρούς 
του επαίσχυντου αυτού καθε-
στώτος, παρά να αργοπεθαίνει 
σαν ένα κακομοιριασμένο και 
πειθήνιο ψωράλογο… Η κύρια 
όμως πηγή, που τροφοδοτεί 
την επαναστατική σοσιαλ-
δημοκρατία, είναι ακριβώς 
το πνεύμα διαμαρτυρίας των 
εργατικών μαζών, που στις 
συνθήκες της καταπίεσης και 
της βίας όπου βρίσκονται οι 
εργάτες δεν μπορεί παρά να 
ξεσπάσει από καιρό σε καιρό 
σε βίαιες εκρήξεις». Απαντα 
Λένιν, μπλε έκδοση, τόμος 5, 
«Νέα σφαγή», Ισκρα 1901. 

Βασίλης

Υπερασπίζουμε το δικαίωμα στη διαδήλωση

Auf, auf, zum Kampf!

Ο ιός Κόβιντ και ο (υ)ιός Μητσοτάκη

  Dixi et salvavi animam meam

u Δεν ξέρουμε τι ήθελε να πει ο… ποιητής (ή η… ποιήτρια) με 
το στίχο της Νικολακοπούλου, που έγραψε στη χρυσοπληρω-
μένη από μας ζαρντινιέρα, όμως θα μπορούσε κάποιος να μας 
εξηγήσει γιατί η αναγραφή του συνθήματος χαρακτηρίστηκε 
βανδαλισμός; Δηλαδή είναι προτιμότερη η ζαρντινιέρα μ' ένα 
χρώμα νεκροτομείου παρά μ' ένα καλλιγραφικά γραμμένο 
στίχο που πάρα πολλοί (και πολλές) έχουν τραγουδήσει; Και 
δεν είναι βανδαλισμός όλο αυτό το καρακιτσαριό που στήθη-
κε, που δεν έχει την παραμικρή ομορφιά; Σε μια πραγματικά 
εμπνευσμένη ανάρτησή του στο facebook, υπό τον τίτλο «Οι 
22 καυλοί που βίασαν την Αθήνα» ο (άγνωστός μας) πολιτικός 
μηχανικός Κώστας Ζαμπάς έγραψε: «Ηταν ισχυρό το αισθη-
τικό σοκ που υπέστην το βράδυ του Σαββάτου 5/7, όταν επο-
χούμενος έφτασα στη διασταύρωση των οδών Βασ. Αμαλίας 
και Βασ. Σοφίας και αντίκρισα τη συστοιχία των καυλών με τις 
φούντες στην κεφαλή παρατεταγμένους στην Πανεπιστημίου 
μπροστά στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Πέρασα με 
κόκκινο αποσβολωμένος και αναρωτιόμουν αν εκτός από τον 
Δήμαρχο, που είναι περιχαρής για το έργο του, υπάρχει έστω 
και ένας Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Συγκοινωνιολόγος, Κη-
ποτέχνης που θα υπέγραφε αυτόν τον αισθητικό βιασμό στην 
καρδιά της πόλης». Αναζητήστε το κείμενο στο Διαδίκτυο. Θα 
συμφωνήσετε με πολλά (αν όχι με όλα).

u Στην Εγνατία, στη 
Θεσσαλονίκη είναι 
γραμμένο το σύνθημα 
με μοβ μπογιά. Αυτοί ή 
αυτές που το… εμπνεύ-
στηκαν αισθάνθηκαν 
τόσο ικανοποιημένοι 
με την… έμπνευσή 
τους που έκοψαν στέν-
σιλ για να μπορούν να 
το γράψουν σε πολλά 
σημεία, για να το δι-
αβάσει όσο γίνεται 
περισσότερος κόσμος και να αισθανθεί… ιερό ρίγος από την 
απειλή. Εμάς μας προκάλεσε απλώς αηδία. Αηδία για κάποι-
ες… αρχοντοελιτίστικες αντιλήψεις, που πλασάρονται ως προ-
οδευτικές, εναλλακτικές, ρηξικέλευθες, όμως δεν αποτελούν 
παρά την άλλη όψη του κοινωνικού συντηρητισμού, με τον 
οποίο φτιάχνουν ένα δίπολο σαν το δίπολο «θεός-διάβολος».

u Παπάρες γράφουν στο Twitter οι άνθρωποι της καμπάνιας 
του Μπάιντεν: ο Τραμπ είναι ο πιο διεφθαρμένος πρόεδρος 
στη σύγχρονη αμερικάνικη ιστορία, κάθε μέρα που περνάει 
απειλεί το μέλλον της δημοκρατίας μας, πρέπει να τον μαυ-
ρίσουμε τον Νοέμβρη. Είναι τα συνθήματα που συνήθως 
λέγονται από τα προεκλογικά «μπαλκόνια», ενώπιον παραλη-
ρούντων πληθών, που θέλουν τέτοια συνθήματα για να «φτια-
χτούν». Πλέον, το ρόλο των «μπαλκονιών» παίζει και το Twitter 
και τα άλλα μέσα «κοινωνικής δικτύωσης». Εκεί δε χρειάζεται 
να γραφούν αναλύσεις, να υπάρξει επιχειρηματολογία, λόγος 
και αντίλογος. Αρκούν οι παπάρες υπό μορφήν ολιγόλογων 
φράσεων, που λειτουργούν απλώς ως υπενθύμιση της ύπαρξης 
του υποψήφιου.

οι τοίχοι έχουν φωνή

Ερευνητές για τα μπάζα
Κυκλοφορεί βιβλίο με τίτλο «Η “άλλη“ Αριστερά - Μεταπολί-

τευση και αμφισβήτηση», με συγγραφέα κάποιον Δημήτρη Γλύ-
στρα, ο οποίος μοστράρει ως ερευνητής που μελέτησε τις οργα-
νώσεις της λεγόμενης εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Δεν είχε 
τύχει να πέσει στα χέρια μας, αλλά αναγνώστης «βιβλιοφάγος» 
μας έστειλε την αναφορά του «ερευνητή» στη ΣΑΚΕ.

Μαθαίνουμε, λοιπόν, όσοι και όσες υπήρξαμε μέλη της ΣΑΚΕ 
(ευτυχώς, οι συντριπτικά περισσότεροι βρισκόμαστε εν ζωή), ότι 
«το 1976, μετά το θάνατο του Μάο, η οργάνωση βρέθηκε σε ιδεο-
λογικό σταυροδρόμι και τελικά ενώθηκε το 1977 με το Μ-Λ ΚΚΕ»!

Αυτός ο τύπος δεν είναι μόνο ότι δεν έψαξε ούτε τα στοιχειώδη 
για τις οργανώσεις στις οποίες αναφέρεται, αλλά αποδεικνύεται 
και ντιπ άσχετος με τα ιδεολογικά ρεύματα. Αστοιχείωτος!

Γράφει ότι η ΣΑΚΕ, «μετά τη διαμάχη Κίνας-Αλβανίας, τάχθηκε 
με την πλευρά της Αλβανίας». Παρά τη βλακώδη απλούστευση 
(πού να καταλάβει από συγκρούσεις ιδεολογικών ρευμάτων) η 
πληροφορία του είναι σωστή. Πράγματι, η ΣΑΚΕ συμπορεύτηκε 
με το διεθνές ρεύμα που κατήγγειλε τον μαοϊσμό. Πώς θα μπο-
ρούσε, λοιπόν, να ενωθεί ιδεολογικά με το Μ-Λ ΚΚΕ, μια οργά-
νωση του μαοϊκού ρεύματος; Αν ήξερε στοιχειωδώς τη διαφορά, 
δε θα έγραφε την «πληροφορία». Ούτε θα «εξαφάνιζε» τη ΣΑΚΕ 
καμιά δεκαπενταετία πριν από την ολοκλήρωση του κύκλου της 
και το άνοιγμα του κύκλου της Κόντρας. Είπαμε: για τα μπάζα!



Χοντροκομμένες 
αλχημίες

Η κ. Βάνα Σύψα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Επιδημι-
ολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στο ΕΚΠΑ, ανέλαβε  
να μας δώσει (από τις στήλες των «Νέων») μια εκλεπτυ-
σμένη εκδοχή της θεωρίας της «ατομικής ευθύνης» ως 
πανάκειας για την αντιμετώπιση της διασποράς του νέου 
κοροναϊού, επιστρατεύοντας μια σειρά χοντροκομμένες 
αλχημίες.

Για την εν λόγω κυρία, υπάρχει μία σταθερά: έπρεπε ν' 
ανοίξουν τα σύνορα στον τουρισμό. Αυτό δεν το συζητά. 
Δεν το θέτει καν ως ερώτημα, το εκλαμβάνει ως αξίωμα. 
Ποια είναι, λοιπόν, η ιδιότητά της; Επιστήμονας ή εκπρό-
σωπος του ΣΕΤΕ και της κυβέρνησης Μητσοτάκη;

Αφού μετέτρεψε το ζητούμενο σε δεδομένο, περνά 
στην ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας της: «Ηταν ανα-
μενόμενο ότι το άνοιγμα των συνόρων θα είχε σαν αποτέ-
λεσμα να προκύψουν εισαγόμενα κρούσματα. Ακόμα και 
αν ήταν υποχρεωτική η εξέταση για το σύνολο των επισκε-
πτών στη χώρα, δεν θα καταφέρναμε να διαγνώσουμε όλα 
τα κρούσματα, μια και κάποια από αυτά μπορεί να μολύν-
θηκαν πολύ πρόσφατα και, επομένως, να μην ανιχνεύονται 
ακόμα».

Ως ειδική στην ιατρική στατιστική η Β. Σύψα γνωρίζει 
καλά ότι έγραψε μια μπούρδα. 'Η μάλλον προσπαθεί να 
εξαπατήσει τους αναγνώστες της μέσω μιας μπούρδας. 
Αν ελέγχονταν όλοι όσοι περνούν τα ελληνικά σύνορα, 
ασφαλώς δε θα διαγιγνώσκονταν όλα τα κρούσματα, 
όμως θα διαγιγνώσκονταν τα συντριπτικά περισσότερα 
κρούσματα. Απείρως περισσότερα απ' αυτά που διαγι-
γνώσκονται σήμερα που οι έλεγχοι, ειδικά στα αεροδρό-
μια, είναι της πλάκας έως ανύπαρκτοι.

Και βέβαια, δεν ελέγχονται όλοι οι εισερχόμενοι γιατί 
το σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σ' αυτό. Οπότε 
επανερχόμαστε στο ερώτημα που η Β. Σάψα δεν έθεσε: 
γιατί έπρεπε ν' ανοίξουν τα σύνορα στον τουρισμό, αφού 
αυτό σίγουρα θα επαναφέρει τον ιό στη χώρα;

Αφού δέχτηκε ως αξίωμα ότι έπρεπε ν' ανοίξουν τα 
σύνορα στον τουρισμό και μας είπε ότι δεν μπορούμε με 
τίποτα ν' αποφύγουμε τα νέα κρούσματα, η Β. Σύψα κα-
ταλήγει στην εκλεπτυσμένη εκδοχή της «ατομικής ευθύ-
νης»: «Επομένως, το αν θα υπάρξει εκτεταμένη μετάδοση 
εξαρτάται μεν από τον αριθμό των εισαγόμενων κρουσμά-
των αλλά και από τον αριθμό των διαφορετικών ατόμων 
με τα οποία θα έχουν κοινωνική επαφή, καθώς και από το 
αν οι επαφές αυτές θα γίνουν με προϋποθέσεις (τήρηση 
αποστάσεων, υγιεινή των χεριών, ορθή χρήση μάσκας)».

Βρέθηκαν, λοιπόν, εκ των προτέρων, οι ένοχοι για τη 
διαφαινόμενη νέα έξαρση της νόσου. Θα είναι οι «ασυ-
νείδητοι» (για να θυμηθούμε τον σερίφη Χαρδαλιά) που 
δε θα φροντίσουν να έχουν «σωστή επαφή» με τους του-
ρίστες. Οι σερβιτόροι, για παράδειγμα, που δεν παράτη-
σαν το μεροκάματο στο μπιτσόμπαρο ή το νυχτοκάματο 
στο κλαμπ, αλλά εξακολούθησαν να κινούνται ανάμεσα 
σε μισομεθυσμένους θαμώνες που λικνίζονται ιδρωμέ-
νοι, φωνάζουν, χασκογελούν, στριμωγμένοι σαν σαρδέ-
λες σε κονσερβοκούτι. Δε θα φταίνε αυτοί που άνοιξαν 
τα σύνορα στον τουρισμό, εν γνώσει τους ότι θα συμ-
βαίνουν καθημερινά «παρατράγουδα», αλλά θα φταίνε 
εκείνοι που για ένα γλίσχρο μεροκάματο αναγκάζονται 
να ανέχονται αυτά τα «παρατράγουδα».

ΥΓ. Τη μέρα που δημοσιευόταν το «ντροπιασμένο» ση-
μείωμα της Β. Σύψα, σε άλλη σελίδα των «Νέων» δημοσι-
ευόταν ρεπορτάζ για τη μελέτη ερευνητών της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστήμιου της Χουμπέι, που βρήκαν ότι 
ένα μεγάλo cluster 71 κρουσμάτων δημιουργήθηκε με 
ασθενή μηδέν μια γυναίκα, η οποία δεν εμφάνισε ποτέ 
συμπτώματα του ιού. Η γυναίκα αυτή δημιούργησε, παρά 
τη θέλησή της, μια αλυσίδα μετάδοσης του ιού σε ανθρώ-
πους με τους οποίους δεν είχε καμιά κοινωνική επαφή. 
Οι κινέζοι επιστήμονες υποθέτουν ότι υπήρξε μετάδοση 
από το ασανσέρ, μολονότι ποτέ δεν μπήκαν σ' αυτό μαζί η 
γυναίκα και κάποιος από τους υπόλοιπους που μολύνθη-
καν. Οταν υπάρχουν τόσες αβεβαιότητες ως προς τους 
τρόπους μετάδοσης του ιού, αντιλαμβάνεστε πόση αγυρ-
τεία κρύβει η μετάδοση της ευθύνης στο άτομο.

Π.Γ.

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

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σπηλιάς 5, Μεταμόρφωση

βαθύ κόκκινο«Το πλαίσιο που έχουμε 
είναι επαρκές. Υπάρ-

χει ζήτημα εφαρμογής». Αυ-
τό ήταν το μήνυμα που εξέ-
πεμψε ο Μητσοτάκης, συσκε-
πτόμενος με υπουργούς και 
άλλους παρατρεχάμενους, 
ενόψει της άσχημης τροπής 
που έχει πάρει η πανδημία 
του νέου κοροναϊού, με τους 

ειδικούς να προεξοφλούν ότι 
βρισκόμαστε μπροστά σε ένα 
δεύτερο κύμα, προτού ακόμα 
μπει το φθινόπωρο.

Η δήλωση Μητσοτάκη θα 
έπρεπε να προκαλέσει οργή. 
Διότι εκείνο που λέει είναι πως 
η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα 
τέλειο σχέδιο, που όμως το χα-
λάνε οι «ανεύθυνοι» Ελληνες 
που παραβιάζουν το σχέδιο 
κατά την εφαρμογή του.

Αρκεί ένα μόνο στοιχείο: 
συζητούν τώρα να κάνουν 
υποχρεωτική τη χρήση μά-
σκας σε κάθε κλειστό χώρο. 
Και μοιράζουν κλήσεις σε 
ταξιτζήδες, επειδή οι πελάτες 
τους δε φορούσαν μάσκα, ενώ 
για τους πελάτες η μάσκα δεν 
είναι υποχρεωτική (υπάρχει 
μόνο «αυστηρή σύσταση»). 
Πρόκειται για αλητεία, γιατί 
μόλις πριν από λίγες μέρες 
εξέδωσαν ΚΥΑ που αίρει την 
υποχρεωτικότητα χρήσης μά-
σκας στα εμπορικά κέντρα (με-
τά από απαίτηση των ιδιοκτη-
τών τους, προφανώς). Στην ίδια 
ΚΥΑ προέβλεψαν άρση του πε-
ριορισμού για μέγιστο αριθμό 
έξι ατόμων στα τραπέζια των 
καταστημάτων εστίασης.

Από το Πάσχα ήδη, σχε-
διάζοντας την έξοδο από το 
lockdown, εξέπεμπαν ένα 
μήνυμα χαλάρωσης. Το ίδιο 
το κράτος προωθούσε έναν 
ιδιόμορφο μιθριδατισμό στην 
κοινωνία. Από τη μια έκαναν 
τάχα προειδοποιήσεις για 
επαγρύπνηση και από την 
άλλη επιτάχυναν το άνοιγμα, 
παραβιάζοντας το ίδιο το χρο-
νοδιάγραμμα που είχαν ανα-
κοινώσει. Ολα έρχονταν πιο 
μπροστά, επειδή «είχαμε πάει 
πολύ καλά». Την ίδια στιγμή, 
έστελναν τους μπάτσους σε 
καμιά πλατεία να κοπανήσουν 
νεαρούς, για να έχουν στημέ-
νο το άλλοθι της «υπεύθυνης» 
πολιτείας που προσπαθεί να 
συμμαζέψει τους «ανεύθυ-
νους» πολίτες της.

Οσοι προειδοποιούσαμε 
τότε ότι παίζουν τη δημόσια 
υγεία στα ζάρια κοντεύαμε να 
στιγματιστούμε σαν… μικρο-
βιοφοβικοί: ξέρει η Κόντρα 

και δεν ξέρει ο Τσιόδρας που 
συμβουλεύει την κυβέρνηση;

Το μεγαλύτερο έγκλημά 
τους ήταν ότι άνοιξαν τα σύ-
νορα στον τουρισμό, αγνοώ-
ντας κάθε κίνδυνο. Αγνόησαν 
ακόμα και το γεγονός ότι οι 
βαλκανικές χώρες, που ως 
σύνολο δεν είχαν πληγεί ιδι-
αίτερα στην πρώτη φάση της 
πανδημίας, αντιμετώπιζαν 
μια τρομακτική έξαρση σε 
κρούσματα, νοσηλευόμενους 
στις ΜΕΘ και θανάτους και 
δεν υπήρχε περίπτωση αυτή η 
έξαρση να μη μεταφερθεί και 
στην Ελλάδα μέσω του οδικού 
τουρισμού από τις βαλκανικές 
χώρες, που δε φτάνει μόνο στη 
Βόρεια Ελλάδα αλλά κατευθύ-
νεται σε όλη σχεδόν την ηπει-
ρωτική χώρα.

Το ίδιο ισχύει και για τον 
τουρισμό με πτήσεις από ευ-
ρωπαϊκές χώρες, τον οποίο 
ελέγχουν οι μεγάλοι του-
ριστικοί πράκτορες τύπου 
TUI. Στην αρχή μιλούσαν για 
δειγματοληπτικούς ελέγχους, 
μετά (για να χρυσώσουν το 
χάπι) μιλούσαν για στοχευ-
μένους ελέγχους, όμως οι 
έλεγχοι ήταν της πλάκας. Και 
τα αποτελέσματα αυτής της 
εγκληματικά ανεύθυνης πολι-
τικής δεν άργησαν να φανούν. 
Δεκάδες θετικά κρούσματα 
διαγιγνώσκονται καθημερινά 
από τουρίστες που υποβλήθη-
καν σε τεστ. Αλλοι τουρίστες 
πέρασαν ανενόχλητοι από τα 
σύνορα και νόσησαν στη συ-
νέχεια, με αποτέλεσμα κανέ-
νας να μην ξέρει τι διασπορά 
ενδεχομένως έκαναν μέχρι να 
εμφανίσουν τα συμπτώματα. 
Και επειδή δεν υπάρχει κανέ-
νας αποτελεσματικός μηχα-
νισμός ιχνηλάτησης, γέμισε η 
χώρα «ορφανά» κρούσματα, 
γεγονός που καθιστά τον κίν-
δυνο ακόμα μεγαλύτερο. Ο,τι 
κερδήθηκε με ένα σκληρό 
lockdown πολλών εβδομάδων, 
κινδυνεύει να χαθεί σε ελάχι-
στες εβδομάδες με το άνοιγμα 
του τουρισμού.

Ενώ τα εισερχόμενα και τα 
ορφανά κρούσματα αυξάνο-
νται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη 

μειώνει τα πρώτα και κρύβει 
τα δεύτερα. Αδιάψευστος 
μάρτυρας ο πίνακας, τον οποίο 
φτιάξαμε και αυτή τη βδομά-
δα με βάση τα στοιχεία του 
ΕΟΔΥ. Στην τελευταία στήλη 
καταγράφουμε τα εισερχόμε-
να κρούσματα όπως τα δίνει ο 
ΕΟΔΥ, τα οποία είναι υποεκτι-
μημένα σε σχέση με τα πραγ-
ματικά εισερχόμενα κρούσμα-
τα, όπως προκύπτουν με μια 
απλή μαθηματική πράξη μέσα 
από τις ανακοινώσεις του ίδιου 
του ΕΟΔΥ. Ακόμα και σ' αυτό 
το επίπεδο, προσπαθούν να 
ωραιοποιήσουν την πραγματι-
κή εικόνα, για να κρύψουν τις 
εγκληματικές ευθύνες τους, με 
το άνοιγμα του τουρισμού.

Και την περίοδο από τις 10 
μέχρι τις 15 Ιούλη τα εισερ-
χόμενα (από το εξωτερικό) 
θετικά κρούσματα εξακολού-
θησαν να αυξάνονται, ενώ το 
ίδιο ισχύει και για τα λεγόμε-
να ορφανά κρούσματα. Πιθα-
νολογούμε ότι τα τελευταία 
αφορούν ανθρώπους που προ-
σέρχονται μόνοι τους ή και μέ-
σω του ΕΚΑΒ στα δημόσια νο-
σοκομεία και οι του ΕΟΔΥ δε 
γνωρίζουν πώς κόλλησαν τον 
ιό. Σύμφωνα με πληροφορίες 
μας, που δεν επιδέχονται αμ-
φισβήτηση, το προηγούμενο 
Σαββατοκύριακο (11-12 Ιούλη) 
το ΕΚΑΒ δέχτηκε τηλεφωνή-
ματα από 40 ανθρώπους που 
είχαν υψηλή θερμοκρασία. 
Δεν έχουμε εικόνα πόσοι από 
τους 40 βρέθηκαν θετικοί στην 
CoviD-19, είναι όμως σίγουρο 
ότι και οι ίδιοι και ο ΕΟΔΥ δε 
θα γνωρίζουν πώς προσβλήθη-
καν και έτσι αυτά τα κρούσμα-
τα θα ανήκουν στην κατηγορία 
των λεγόμενων ορφανών. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι μόνο στις 
15 Ιούλη καταγράφηκαν από 
τον ΕΟΔΥ 13 ορφανά κρού-
σματα!

Από τις 15 Ιούνη, που η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη άνοιξε 
τις πύλες της χώρας για να 
προσέλθουν τουρίστες από 
πολλές χώρες, μέχρι τις 15 Ιού-
λη, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα, 
τα μεν εισερχόμενα κρούσμα-
τα ανήλθαν σε 351 τα δε ορφα-
νά σε 207! Με δεδομένο ότι οι 

έλεγχοι στα αεροδρόμια και 
στις εισόδους από τα λιμάνια 
και τον Προμαχώνα είναι της 
πλάκας, αντιλαμβάνεστε ότι 
τα εισερχόμενα κρούσματα 
είναι πολύ περισσότερα.

Στη σελίδα 13 δημοσιεύου-
με και σχολιάζουμε πίνακες 
που αφορούν την πορεία 

της πανδημίας σε δέκα χώ-
ρες: πέντε της ΕΕ, τέσσερις 
βαλκανικές και το Ισραήλ. Το 
συμπέρασμα που βγαίνει με 
κατηγορηματικό τρόπο είναι 
ότι σήμερα και όχι αύριο, 
γιατί θα είναι αργά, πρέπει 
να κλείσουν τα σύνορα στον 
εξωτερικό τουρισμό. Ας αρ-
κεστούν για φέτος οι καπιταλι-
στές στον εσωτερικό τουρισμό 
και να καταβάλουν πλήρως 
τους μισθούς και τις ασφα-
λιστικές εισφορές σε όλους 
τους εργαζόμενους που απα-
σχολούσαν την προηγούμενη 
χρονιά. Κέρδισαν πάρα πολλά 
τις προηγούμενες χρονιές και 
έτσι έχουν τη δυνατότητα να 
καλύψουν τους εργαζόμενους.

Και μερικά ακόμα στοιχεία 
που δείχνουν ότι η κατάσταση 
εξελίσσεται πολύ άσχημα και 
το ξέρουν.

- Στο νοσοκομείο «Σωτηρία», 
νοσοκομείο αναφοράς για 
COVID-19, λειτούργησε ξανά 
η κλινική που προορίζεται για 
ασθενείς με COVID-19. Στη 
ΜΕΘ του ίδιου νοσοκομείου 
διασωληνώθηκε αλβανός πο-
λίτης ηλικίας 56 χρόνων.

- Από νησί του Αιγαίου μετα-
φέρθηκε πολίτης με COVID-19 
και διασωληνώθηκε (στη ΜΕΘ 
του «Ατττικού» ή του «Θριάσι-
ου» νοσοκομείου).

- Σύμφωνα με γιατρούς, 
εντύπωση προκαλεί το γεγο-
νός ότι ενώ στη γνωστή δομή 
προσφύγων του Κρανιδίου 
βρέθηκαν 480 θετικά κρού-
σματα και είναι γνωστό ότι 
νεαροί μετανάστες και μετα-
νάστριες ήρθαν σε σεξουαλι-
κή επαφή με «ευυπόληπτους» 
πολίτες του Ναυπλίου, δεν 
ανακοινώθηκε κανένα θετικό 
κρούσμα στο Ναύπλιο.

- Οι δωρεές που έκαναν 
διάφοροι πλούσιοι για την 
προστασία του ιατρονοση-
λευτικού προσωπικού (για να 
έχουν φορολογικές εκπτώσεις) 
φυλάσσονται σε αποθήκες του 
ΕΟΠΥΥ στα Οινόφυτα. Προ-
φανώς τις φυλάσσουν εκεί 
γιατί αναμένουν νέο γύρο της 
πανδημίας. 

HMEΡΑ
10/7
11/7
12/7
13/7
14/7
15/7

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΡΟΥΣΜ
60
41
34
24
58
27
241

ΕΙΣΕΡΧ
43
28
8
9
35
9

132

ΓΝΩΣΤΑ
14
7

20
13
17
5
76

ΟΡΦΑΝΑ
3
6
3
2
6
13
33

ΕΟΔΥ
40
11
4
4

28
4
91

Κλείστε εδώ και τώρα τα σύνορα 
στον τουρισμό


