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Ο Δημοσιογράφος Βαγγέλης Πάλλας γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην Αθήνα. Έμαθε να διαβάζει, να γράφει, 
να σκέφτεται, να μιλά, να αντιδρά και με τούτα τα όπλα 
να πορεύεται στη ζωή του Ο Βαγγέλης Πάλλας είναι 
Δημοσιογράφος μέλος των A.E.J. & I.F.J.. Ασχολείται 
κυρίως με κοινωνικά και πολιτικά θέματα, παρακολου-
θεί τις διεθνείς εξελίξεις, και συγκεντρώνει ειδήσεις για 
ιστορικά θέματα - μνήμης, μειονότητες, Roma, ανθρώ-
πινα δικαιώματα, περιβάλλον, ιατρικά θέματα.
Μέλος του ΑΚΕΛ ΕΛΛΑΔΟΣ 
e-mail: pallas.eu@gmail.com

ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ . . .

1. Συμμετοχή στην παιδική χορωδία των ανακτό 
 ρων (4 χρόνια).
2. Στέλεχος την πολυεθνικής δισκογραφικής ε 
 ταιρείας «POLYGRAM» (20 χρόνια).
3. Στέλεχος στην λαϊκή επιμόρφωση στην Κρήτη  
 (3 χρόνια) και στην Αθήνα .υπεύθυνος του   
 γραφείου τύπου (3 χρόνια).
4. Ραδιοφωνικός Παραγωγός σε δημοτικούς   
 σταθμούς Δίαυλος 10, Ράδιο 5, 9.31FMTIK- 
 TAK (4 χρόνια), ΕΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (1982-1985)
5. Δημοσιογράφος FreeLancer, μέλος της διε  
 θνούς ένωσης δημοσιογράφων και μέλος την  
 Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιογράφων από το  
 2000.
6. Μέλος της επιτροπής διαβούλευσης της περι 
 φέρειας Αττικής

ΒΡΑΒΕΙΑ

3 βραβεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση
2 βραβεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2 βραβεία από την UNESCO
1 βραβείο από την Ένωση Δημοσιογράφων Κύπρου

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Ραμάλα - Παλαιστίνη - Λίβανος - Κάιρο - 
Αλεξάνδρεια - Κύπρος - Κατεχόμενη Κύπρος -
Μαυροβούνιο - Βόννη - Κόσσοβο - Βρυξέλλες - 
Βερολίνο - Στρασβούργο Φρανκφούρτη - Βαρσοβία 
- Μόναχο - Νυρεμβέργη - Πράγα - Ιορδανία - Γάζα - 
Μάλτα - Τίρανα

Είναι ένα ταξίδι ανάμεσα στα μιντιακά 
καρτέλ, στα fake news, στην παραπλη-

ροφόρηση και σε κάθε μορφή χειραγώ-
γησης της σκέψης. Υπάρχουν δύο όψεις 
στις ειδήσεις; Σίγουρα, αυτή που μας 
προσφέρετε και η άλλη η πραγματική. Το 
ταξίδι αρχίζει από τον Βορρά, συνεχίζεται 
στον Νότο  και καταλήγει εδώ και στο 
«περίπτερο».
Είναι αφιλτράριστες ειδήσεις, εικόνες 
και σκίτσα αλιευμένα από ιστοσελίδες 
και έντυπα από όλον τον κόσμο. Όλες 
οι ειδήσεις περιέχουν και την πολιτική 
– ιδεολογική ταύτιση του γραφόντος, 
χωρίς χαρακτηρισμούς, συκοφαντίες και 
διασυρμούς. Οι ιδέες εδώ κυριαρχούν, 
όλες απέναντι στο σύστημα που τις απο-
κρύπτει και τις παραποιεί. Ένα ταξίδι με 
οδηγό την ενημέρωση, αφιλτράριστη και 
ανεξάρτητη, με θέματα που αφορούν την 
πλειοψηφία των πολιτών.

Μαλαματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα 
στο σεργιάνι μου προχθές, τ’ αλφαβητάρι 
πάνω στο τριφύλλι, σου μάθαινε το αύριο 
και το χθες, μα εγώ περνούσα τη στερνή 
την πύλη, με του καιρού δεμένος τις κλω-
στές.

Καλό μας ταξίδι…



ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ  
ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΥΣ  

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

Θα ήθελα να σας απευθύνω τους 
θερμότερους χαιρετισμούς μου για 
το Πάσχα. Φέτος όλος ο κόσμος είναι 
ενωμένος στη μάχη ενάντια στον κο-
ρωνοϊό (COVID-19), έναν καινούριο 
τύπο εχθρού, αόρατο με γυμνό μάτι, 
αλλά με καταστροφικά αποτελέσμα-
τα για ολόκληρη την ανθρωπότητα.  
Φέτος θα γιορτάσουμε το Πάσχα με 
διαφορετικό τρόπο και ενώ παραμέ-
νουμε ασφαλείς στο σπίτι οι σκέψεις 
και οι προσευχές μας είναι για όλους 
τους ανθρώπους που αγωνίζονται 
στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, 
τους γιατρούς και το ιατρικό προσω-
πικό. Είναι η πρώτη φορά που η Οδός 
του Μαρτυρίου δεν έχει προσκυνη-
τές, η Εκκλησία του Πανάγιου Τάφου 
στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ και το 

Τζαμί Al-Aqsa είναι κλειστά, όπως και 
όλες οι εκκλησίες και τα τζαμιά της 
Παλαιστίνης και τόποι λατρείας σε 
όλο τον κόσμο.  
Εκ μέρους όλου του λαού του  Κρά-
τους της Παλαιστίνης, θα ήθελα να 
μεταφέρω το μήνυμα ότι είμαστε πλάι 
σας, στο λαό της Ελλάδας και στους 
λαούς όλου του κόσμου σε αυτήν 
τη δοκιμασία. Γνωρίζουμε ότι δεν θα 
ξεχάσετε να προσευχηθείτε για την 
Παλαιστίνη και τον λαό της, καθώς 
και για ολόκληρους τους Αγίους 
Τόπους, ώστε ο Θεός να την προστα-
τεύσει από αυτήν την πανδημία και 

να τερματιστεί η βίαιη και απάνθρω-
πη κατοχή όπως ο λαός μας θα προ-
σευχηθεί για την υγεία, την ασφάλεια 
και την ευημερία για τον ελληνικό 
λαό και ολόκληρο τον κόσμο.. Είθε 
το φως της ελπίδας να λάμψει στον 
κόσμο και να τερματιστεί κάθε μορφή 
αδικίας και καταπίεσης ακριβώς 
όπως η ζωή νικά τον θάνατο με την 
ανάσταση του Ιησού Χριστού. 

«ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ» 
 
Σας εύχομαι Καλή Ανάσταση και ένα 
ευλογημένο και χαρούμενο Πάσχα!
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Marwan E. Toubassi

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΕΙΩΜΑ
ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

Προς Οικογένεια Μανώλη Γλέζου 

Η Πρεσβεία του Κράτους της Πα-
λαιστίνης, ο λαός της Παλαιστίνης, 
η ηγεσία της ΟΑΠ και εγώ προσω-
πικά αποχαιρετούμε και υποκλινό-
μαστε με ανείπωτη λύπη στην είδη-
ση του χαμού του μεγάλου Έλληνα 
ήρωα αγωνιστή Μανώλη Γλέζου. 
Ήταν τιμή και χαρά που τον γνω-
ρίσαμε στα μετερίζια του αγώνα 
για εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική 
απελευθέρωση και δημοκρατία. 
Ως Πρέσβης είχα την τιμή να τον 
γνωρίσω και να τον ευχαριστήσω 
για την αμέριστή συμπαράστασή 
του στον αγώνα του Παλαιστινια-
κού λαού, έχοντας του απονείμει 
ως ελάχιστο φόρο τιμής εκ μέρους 
του Προέδρου του Κράτους της 
Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, τον 
τίτλο του Παλαιστίνιου Πολίτη. Η 
μνήμη του θα διδάσκει τις νεότερες 
γενιές ότι μόνο με τον προσωπικό 
αγώνα του καθενός και τις θυσίες 
στο βωμό της ελευθερίας και της 
συμπαράστασης στους αγώνες των 
λαών που καταπιέζονται, γεννιέται 
ένα καλύτερο αύριο.
Στην οικογένειά του, τους συντρό-
φους του και σε όλο τον Ελληνικό 
λαό εκφράζουμε τα ειλικρινή μας 
συλλυπητήρια. Αιωνία του η μνήμη. 

Marwan E. Toubassi

Οταν η Ιερουσαλήμ ειναι 
λυπημένη!

»Εάν η Ιερουσαλήμ είναι λυπημένη 
και έκλεισε τα φτερά της, όλες οι 
πρωτεύουσες του κόσμου είναι λυ-
πημένες με αυτήν, και αν η Ιερου-
σαλήμ είναι ευτυχισμένη και ανοίξει 
τα φτερά της, όλος ο κόσμος θερα-
πεύεται πνευματικά. Η Ιερουσαλήμ 
σήμερα έχει «αρρωστήσει» από τον 
κορονοϊο και έκλεισε τις πόρτες 
των εκκλησιών της και μαζί έκλεισε 
τις πόρτες των αξιών της και έτσι οι 
άνθρωποι του κόσμου είναι λυπη-
μένοι. 
Παιδιά της Ιερουσαλήμ, είστε τα 
τζαμιά και οι εκκλησίες της. Διατη-
ρήστε την εθνική και αραβική σας 
διάσταση, και κρατήστε τον ηγέτη 

που σας δίδαξε ο ουρανός. Και να 
ξέρετε ότι δεν υπάρχει ειρήνη και 
καμία θεραπεία για όλο τον κόσμο 
παρά μόνο με την ειρήνη. Είστε το 
κλειδί για την ειρήνη, την ευημε-
ρία και την ελπίδα. Δεν υπάρχει 
απελευθέρωση για τη γη και τον 
άνθρωπο παρά μόνο με την απε-
λευθέρωση της Ιερουσαλήμ. Όλη 
η Παλαιστίνη δεν θα έχει νόημα να 
ελευθερωθεί χωρίς την απελευ-
θέρωση της Ιερουσαλήμ και την 
απελευθέρωσης σας. Είστε όλη η 
Παλαιστίνη από τη θάλασσα μέχρι 
το ποτάμι της και από το Ras Al-
Naqoura μέχρι το Umm al-Spray. 
Είσαι η Αγία Γη της Παλαιστίνης». 
Γάζα Απρίλιος 2020
Ο Manuel Musallam γεννημένος 
στις 16 Απριλίου 1938) είναι 
Παλαιστίνιος καθολικός ιερέας. Η 
ποιμαντική του δουλειά τον οδήγη-
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σε στην Ιορδανία, στη Δυτική Όχθη 
και στη Γάζα. Είναι Παλαιστίνιος 
ακτιβιστής, αντίθετος στην κατοχή 
των Παλαιστινιακών εδαφών από 
το Ισραήλ, αλλά μαχητικά υπερ της 
ενότητας των Παλαιστινίων ανε-
ξάρτητα από τη θρησκεία τους. Έχει 
ανοίξει τις πόρτες των χριστιανικών 
σχολών σε μουσουλμανικές οικο-
γένειες, εργάστηκε για να συνεργα-
στούν η Φαταχ και η Χαμάς και έχει 
συμβάλει στη λύση μουσουλμανι-
κών-χριστιανικών αντιπαραθέσεων.
Η ζωή στη Γάζα
Ο Μανουέλ Μουσαλάμ το 2006 
έστειλε σε περιοδικό (σε σκηνο-
θεσία του Giulio Andreotti), μια 
λεπτομερή περιγραφή της ζοφερή 
ζωή στη Γάζα. Περιγραφεί μετα-
ξύ άλλων: «Η ηλεκτρική ενέργεια 
λείπει, μερικές φορές υπάρχει μόνο 
4 ώρες ρεύμα και τα παιδιά μεγα-
λώνουν με το φόβο του σκοταδιού. 
Κανένας δεν μπορεί να χαλαρώσει 
με την οικογένεια του ή να δεχτεί 
φίλους. Το φαγητό είναι σπάνιο, 
πολλοί καταφεύγουν στην επαιτεία, 
ενώ και το λίγο νερό είναι διαθέσι-
μο αλλά πρέπει να αντληθεί από τα 
πηγάδια. Και παράλληλα τα αερο-
σκάφη συχνά διακόπτουν τη μικρή 
τηλεοπτική λήψη είναι δυνατόν. Οι 
μισθοί παραμένουν απλήρωτοι για 
μήνες, τα παιδιά πρέπει να περπα-
τήσουν χιλιόμετρα για το σχολείο, 
δεν μπορούν να διαβάσουν βιβλία, 
ενώ οι εκτοξεύσεις πυραύλων είναι 
συχνές και τα παιδιά εκτίθενται σε 
ατελείωτη βία. Δεν είναι σπάνιο οι 
έφηβοι να προσπαθούν να αυτο-
κτονήσουν «κτυπώντας» μια ισραη-
λινή συνοριακή θέση, προκειμένου 
να ανακουφίσουν τους γονείς ενός 
παιδιού από ένα επιπλέον στόμα 

για να ταΐσουν. Η διεθνής κοινότη-
τα αποθαρρύνει τις συνομιλίες με 
τους Παλαιστίνιους στη δύσκολη 
τους κατάσταση. 
Κάποιοι στο κόσμο βλέπουν τους 
Παλαιστινίους ως εχθρούς. Η υπό-
θεση του Gilad Shalit, ενός Ισραηλι-
νού στρατιώτη που κρατείται όμη-
ρος από τη Χαμάς, θεωρείται σαν 
να ήταν ένα πιθανό casus belli για 
τον παγκόσμιο πόλεμο, και όμως το 
Ισραήλ, ισχυρίζεται, που κατέστρε-
ψε τον Λίβανο επειδή η Χεζμπολάχ 
είχε πάρει 2 ομήρους στρατιώτες 
ομήρους, κρατά δεκάδες χιλιάδες 
Παλαιστινίους». 
Το 2007 άγνωστοι επιτέθηκαν 
στο μοναστήρι των Αδελφών του 
Ροδαρίου, ενώ ο εμφύλιος πόλε-
μος ανάμεσα στη Φατάχ και τη 
Χαμάς «ετοιμαζόταν». Οι πόρτες 
του Μοναστηριού ανατινάχθηκαν, 
οι εικόνες καταστράφηκαν, τα 
θρησκευτικά βιβλία κάηκαν και η 
εκκλησία λεηλατήθηκε. Ο Musallam 
εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για 
μια βάρβαρη πράξη από άγνωστους 
ανθρώπους που προσπαθούν να 

προκαλέσουν εντάσεις μεταξύ των 
ισλαμικών και των χριστιανικών 
κοινοτήτων. Φατάχ και Χαμάς κατα-
δίκασαν την πράξη, με την τελευ-
ταία να αναλαμβάνει να αποκατα-
στήσει τις ζημιές. 
Από το 2007 έως το 2014, οι νέοι 
στη Γάζα, υπογραμμίζει ο Μουσα-
λάμ, έχουν υποστεί 4 πολέμους 
και αυτό τους έχει κάνει να μισούν 
το Ισραήλ. Η απόλυτη φτώχεια 
κατέστρεψε τη συνηθισμένη συμ-
μετοχή σε εορταστικές εκδηλώσεις. 
Το νερό ήταν τόσο σπάνιο που οι 
γυναίκες δεν μπορούσαν να κα-
θαριστούν, ούτε οι εργαζόμενοι 
να πλένονται μετά από μια μέρα 
εργασίας. 
Η αξιολόγηση του Musallam για την 
ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση 
βασίζεται συχνά σε βιβλική απει-
κόνιση. Ο Musallam ισχυρίζεται ότι 
οι Παλαιστίνιοι απορρίπτουν την 
ύπαρξη του Ισραήλ γιατί υποστη-
ρίζουν ότι ποια ανθρώπινη αρετή 
μπορεί να έχει κάποιος να δεχθεί 
την παρουσία ενός κράτους που 
δεν σέβεται το δικαίωμα Παλαιστι-
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νίων στη ζωή και κάνει δύσκολη τη 
ζωή του δικού του λαού? 
Ο Musallam έχει υποστηρίξει ότι 
οι θλίψεις του Ιερεμία αναδεικνύ-
ουν το τι συμβαίνει στη Λωρίδα 
της Γάζας. (Ιερεμίας Κεφ.11, παρ. 
21,22,23: «Οι άντρες της Αναθώθ, 
γυρεύουν να με θανατώσουν και 
μου λένε: «Μην προφητέψεις στ’ 
όνομα του Κυρίου, για να μη σε 
σκοτώσουμε». Γι’ αυτό ο Κύριος 
του σύμπαντος λέει γι’ αυτούς: 
«Εγώ θα τους τιμωρήσω! Οι νέοι 
τους θα σκοτωθούν στον πόλεμο, 
οι γιοι και οι κόρες τους θα πεθά-
νουν από πείνα. Κανένας δε θα 
ζήσει, από τους άντρες της Ανα-
θώθ, όταν θα επέμβω εναντίον 
τους για να τους καταστρέψω»). 
Αυτό είναι που όλοι ζούμε στη 
Γάζα. Οι άνθρωποι κλαίνε, πεινούν, 
τριάντα και απελπισμένοι .. Ακόμα 
κι αν υπάρχει τροφή προς πώληση, 
οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα για 
να αγοράσουν τρόφιμα. Η τιμή των 
τροφίμων, φυσικά, έχει διπλασια-
στεί και τριπλασιαστεί. Οικογένειες 
δεν έχουν εισόδημα, δεν έχουν ευ-
καιρίες να βρουν τρόφιμα από έξω 
και δεν έχουν ευκαιρίες να εξασφα-
λίσουν χρήματα στη Γάζα. Καμία 
εργασία. Δεν υπάρχει μέριμνα. Δεν 
υπάρχει μέλλον. Δεν έχουν καμία 
ελπίδα και πολλοί πολύ φτωχοί άν-
θρωποι περιπλανιούνται χωρίς να 
προσπαθούν να ζητήσουν κάτι από 
άλλους που δεν έχουν και τίποτα.
Ο Μουσαλάμ παρομοίωσε τα απο-
τελέσματα της ισραηλινής επίθεσης 
στη Γάζα το 2014 όπως εκείνα μιας 
«ατομικής βόμβας» και θεωρεί τη 
σιωπή του κόσμου απαράδεκτη. 
Πολλά από τα παιδιά που παρακο-
λούθησαν μια από τις καθολικές 
σχολές κοντά στο Shujaya, πέθα-
ναν, ή έμειναν ορφανά ή έχασαν τα 
σπίτια τους μετά τους βομβαρδι-
σμούς.
 
Αφιέρωμα στη δράση του Μανουέλ 
Μουσαλάμ στο περιοδικό ΣΥΝΑΞΗ (τ. 
136)  στο άρθρο: 
«Χριστιανική μαρτυρία στη Γάζα» 
του Σατύρου Ζουμπουλάκη

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΑΙ-
ΡΟ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Επιμέλεια:  ΠΑΛΛΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ   
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ – Α.Ε.J./I.F.J.

Οι πανδημίες, τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα και η κλιματική αλλαγή  
σίγουρα επηρεάζουν τον ρου της 
ιστορίας, αλλά και την παγκόσμια 
οικονομία. Ο κόσμος θα αλλάξει.
Η  προηγούμενη κρίση δεν άλλαξε 
τον κόσμο. Αυτή ίσως διαμόρφωσε 
την νέα κοινωνία με νέες  αξίες, 
εάν δεν αλλάξουν πολλά από  τα 
βασικά της κοινωνικής και οικονο-
μικής ζωής.
Η διαφορά αυτής της κρίσης μοιάζει 
περισσότερο με πόλεμο παρά με  
ύφεση.
Αυτή τη στιγμή ο αγώνας είναι πε-
ρισσότερο το πώς θα λογαριαστού-
με τώρα, ως κοινωνία και ο καθέ-
νας ξεχωριστά για να ξεπεράσουμε 
με μικρότερες απώλειες το παρόν. 
Είναι αγώνας με πολλές διαστάσεις, 
προσωπικές, κοινωνικές ακόμα και 
ιδεολογικές.
Η αγωνία και ο προβληματισμός 
για τον ιό, είναι διάχυτα σε όλη την 
κοινωνία και σε μια καθημερινότη-
τα διαφορετική και δυσκολότερη. 
Η διάρκεια  της κρίσης θα αποτελέ-
σει σημαντικό παράγοντα για την 
οικονομική διαχείριση του χρέους. 

Κυρίως σε Ελλάδα και Ιταλία.
Η  ιστορία θα καταγράψει όλες τις 
βάρβαρες αλλαγές που θα επηρε-
άσουν τόσο  τους εργαζόμενους, 
αλλά και τις επιχειρήσεις.
Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ερχό-
μαστε αντιμέτωποι με τον κίνδυνο 
έκπτωσης του συνολικού επιπέ-
δου υγείας; Από την πρώτη κρίση 
(2008) ήδη το σύστημα  υγείας 
συρρικνώθηκε με εντολές του νεο-
φιλελεύθερου μοντέλου,  και τώρα 
αγωνιζόμαστε να το διατηρήσουμε 
με φιλανθρωπίες και εθελοντισμό. 
Σιωπή, ανοχή και συγκάλυψη. Τα 
Fake news και η δημοσιογραφία 
των συστημικών ΜΜΕ, χωρίς πηγή 
και αξιοπιστία, έχουν δημιουργήσει 
«παθητικούς» πολίτες, οι οποίοι 
μπροστά στους θανάτους και στο 
αβέβαιο μέλλον, δέχονται  ότι  τους 
προσφέρει το μιντιακό σύστημα.
Ο γερμανο-ολλανδικός άξονας με 
τις αντιδράσεις για το ευρωομό-
λογο και οι μεγάλες παγίδες της 
προληπτικής γραμμής πίστωσης, 
εγκυμονούν ένα αβέβαιο οικονομι-
κό μέλλον στη χώρα μας.
Ο κορωνοϊός απλώνει το δίχτυ του 
σε μια ήδη διαβρωμένη αστική κοι-
νωνία. Στη χαμοζωή της ιδιωτικής 
καραντίνας αλλά και της  «ατο-
μικής ευθύνης». Η τρομολαγνεία 
των ΜΜΕ είναι προϊόν της αστικής 
τάξης. Να ζούμε με τον  φόβο, τον 
τρόμο και στερούμενοι ελπίδων 
μέσα στα τείχη  που μας επέβαλ-
λαν…
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Σαν σήμερα 1 Μαρτίου

1445 Γεννήθηκε ο Σάντρο Μποτιτσέλι ιταλός ζωγράφος της Αναγέννησης. 

1810 Η Σουηδία γίνεται η πρώτη χώρα, που διορίζει Συνήγορο του Πολίτη. 

1810 Γεννήθηκε ο Γαλλοπολωνός συνθέτης και πιανίστας, Φρειδερίκος Σοπέν 

1842 Γεννήθηκε ο Ελληνας ζωγράφος, Νικόλαος Γύζης 

1862 Ο κυβερνητικός στρατός καταστέλλει με αιματηρό τρόπο την εξέγερση που εκδηλώθηκε στο Ναύ-
πλιο και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου κατά του Όθωνα

1870 Γεννιέται ο αστρονόμος Ευγέ νιος Αντωνιάδης, ο οποίος συνέταξε τον πρώτο λεπτομερή χάρτη 
της επιφάνειας του πλανήτη Άρη. Το όνομά του φέρει ένας κρατήρας του Άρη και της Σελήνης

1881 Δολοφονείται από την οργάνωση «Λαϊκή Θέληση» ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος ο Β’. Η 
«Λαϊκή Θέληση» ήταν μια συνωμοτική «ναρόντνικη» οργάνωση, που μάχονταν κατά της απολυταρχίας, 
πιστεύοντας ότι ήταν δυνατό να παρακαμφθεί ο καπιταλισμός και να οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός μέσω 
μιας αγροτικής επανάστασης.

1923 Τίθεται σε εφαρμογή και στην Ελλάδα το νέο (Γρηγοριανό) ημερολόγιο. Η 16η Φλεβάρη αριθμή-
θηκε 1η του Μάρτη.

1935 Το αποτυχημένο κίνημα Πλαστήρα – Βενιζέλου 

1943 Στη Θεσσαλονίκη οι Γερμανοί εκτελούν 38 κομμουνιστές-αγωνιστές από το στρατόπεδο του 
«Παύλου Μελά», που κρατούνταν φυλακισμένοι και εξόριστοι πάνω από 7 χρόνια, από την περίοδο της 
Μεταξικής δικτατορίας. 

1945 Ο Κόκκινος Στρατός διώχνει τους τελευταίους Γερμανούς από τα εδάφη της Σοβιετικής Ενωσης

1947 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αρχίζει τις εργασίες του, με πρώτο διευθυντή το βέλγο, Καμίγ 
Γκιτ.

1948 Ολοκληρώνεται το μακελειό της Μακρονήσου, που ξεκίνησε στις 29 Φλεβάρη, όταν ο λόχος 
Ασφαλείας του στρατοπέδου άνοιξε πυρ κατά των φαντάρων που διαμαρτύρονταν για τη βίαιη συ-
μπεριφορά των Αλφαμητών έναντι των άρρωστων συντρόφων τους. Δολοφονήθηκαν πάνω από 300 
αγωνιστές.

1952 Ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοι του καταδικάζονται σε θάνατο από το Στρατοδικείο, συ-
γκλονίζοντας το πανελλήνιο και τη διεθνή κοινή γνώμη. Είχαν κατηγορηθεί για απόπειρα ανασυ-γκρό-
τησης του Κομουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ), το οποίο θεωρείτο παράνομο, προδοτικό και ξενο-
κίνητο κόμμα.

1958 Αρχίζει να εκπέμπει η «Φωνή της Αλήθειας», ο ραδιοσταθμός, που την εποχή της πολιτικής προ-
σφυγιάς μετέδιδε από το εξωτερικό με ευθύνη του ΚΚΕ.

1959 Επίσημη έναρξη της λειτουργίας του ΠΡΟΠΟ στην Ελλάδα.

1959 Επιστρέφει στην Κύπρο ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετά από τρία χρόνια εξορίας στις Σεϋχέλλες.

1963 Αποφασίζεται η επιβολή προστίμου στους βουλευτές, που θα απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τις 
συνεδριάσεις της ελληνικής Βουλής.
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… Για ένα αυταρχικό κράτος η παν-
δημία είναι παράδεισος, σύμφωνα 
με την  ανώνυμη δήλωση δυτικού 
διπλωμάτη. Είναι  δοκιμή συστη-
μάτων ελέγχου που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν  ανά πάσα στιγμή 
στο μέλλον…
Το imperial college του Λονδίνου 
θα πρέπει να είναι σοβαρό μαγα-
ζί – το λέει και το όνομά του. Τα 
σοβαρά μαγαζιά αυτού του είδους 
τώρα ασχολούνται με το να ξερνά-
νε θάνατο – και το imperial college 
θέλησε να πλασσαριστεί στο βάθρο 
του «διαγωνισμού τρομοπαραγω-
γής». Μάζεψε ούτε λίγο ούτε πολύ 
47 «ειδικούς» και έκανε πρόβλεψη 
για το πόσους θα μολύνει και θα 
σκοτώσει ο covid 19. Τα αποτελέ-
σματα διατρέχουν ήδη τον κυβερ-
νοχώρο καλπάζοντας· το imperial 
college (σε συνεργασία με τον 
μόνιμα ύποπτο για τις σχέσεις του 
με τις δυτικές φαρμακοβιομηχανί-
ες Π.Ο.Υ.) ανεβαίνει στη λίστα των 
«αξιόπιστων» τρομοκρατών.
Τι προέβλεψαν οι 47 ειδικοί, ότι 
αν δεν ληφθούν έγκαιρα περιορι-
στικά μέτρα, τότε θα μολυνθούν 
παγκόσμια 7 δις ανθρώπων και θα 
πεθάνουν «μόνο» 1,3 εκατ. Τρο-
μοκρατία  ναι, αλλά αν προλάβει 
κάποια δυτική φαρμακοβιομηχανία 
να βρει ένα εμβόλιο όλα καλά!...
Στην μετά κορωναϊού εποχή θα 
αποδειχθεί εάν τα σύγχρονα δημο-
κρατικά συστήματα ταυτίσθηκαν με 
ολοκληρωτικά καθεστώτα σχετικά 
με την ενημέρωση   συμμετοχή του 
πολίτη στον έλεγχο.
Η πανδημία θα επαναφέρει ακραί-
ες  μορφές εθνικισμού, ξενοφοβίας 
αλλά και  αλλαγές στην παγκόσμια 
ισορροπία δυνάμεων.
Οι ανθρώπινες  και υλικές απώ-
λειες, εργασιακές και εμπορικές 
σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο θα 

φέρουν τη σφραγίδα της επέλασης 
της πανδημίας. Πολλές κυβερνήσεις 
ξεχνώντας τις αξίες της αλληλεγγύ-
ης έχουν στραφεί σε εθνικές πολιτι-
κές απομονωτισμού και κλείνουν τα 
σύνορά τους.
Ένα παγκόσμιο πείραμα εξελίσ-
σετε με αναγκαστική απομόνωση, 
αυστηρούς περιορισμούς κυκλοφο-
ρίας και κοινωνική σιωπή.
Έχει και μια άλλη διάσταση. Ο φό-
βος για την εξάπλωση της πανδη-
μίας αυξάνει  την συσπείρωση των 
κοινωνιών γύρω από την εξουσία.

Α. Κυπριανού: Το κράτος να 
προχωρήσει σε δανεισμό 
των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων στη βάση σχεδίων

Στην κυπριακή οικονομία θα υπάρ-
χει πρόβλημα εξαιτίας της πανδημί-
ας του κορωνοϊού τόνισε ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ. Ο Άντρος Κυπριανού υπέ-
δειξε ότι αν με αποφασιστικότητα 
αντιμετωπισθεί αυτό το πρόβλημα, 
τότε πιο εύκολα θα εξέλθουμε της 
κρίσης.
Παράλληλα, χαρακτήρισε παρα-
μύθια τα όσα αναφέρει ο ΔΗΣΥ 

ότι το ΑΚΕΛ θέλει να μοιράζει 
τσιεκούθκια στον κόσμο. Πρόσθε-
σε ότι καταβάλλεται προσπάθεια 
από το κυβερνών κόμμα και τον 
Υπουργό Οικονομικών να περάσει 
η άποψη ότι κάποιοι και δη του 
ΑΚΕΛ θέλουν να καταστρέψουν την 
οικονομία με τις προτάσεις τους. 
Ο κ. Κυπριανού διερωτήθηκε πως 
μπορεί να επικρατήσει ενότητα, αν 
δεν υπάρχει σεβασμός στην διαφο-
ρετική άποψη.
Τόνισε δε ότι τα μέτρα τα οποία 
εφαρμόστηκαν είναι σε μεγάλο 
βαθμό αυτά που πρότεινε το ΑΚΕΛ. 
Υπέδειξε ακόμα το κράτος θα 
πρέπει να προχωρήσει σε δανεισμό 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στη βάση σχεδίων. Πρόσθεσε ότι 
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όλα τα λεφτά θα πρέπει να διοχε-
τευτούν για επενδυτικούς σκοπούς 
και όχι για να αγοράζουν κάποιοι 
μεγαλύτερα σπίτια ή αυτοκίνητα. 
Όπως είπε θα πρέπει οι κυβερνώ-
ντες να δουν και τη συνεισφορά 
του πλούτου σε αυτή την προσπά-
θεια για αντιμετώπιση του κορω-
νοϊού.
Επίσης, ο κ. Κυπριανού είπε ότι θα 
μπορούσαν να διοχετευτούν τα 
λεφτά στην οικονομία μέσα από 
την ΚΕΔΙΠΕΣ η οποία θα πρέπει να 
στηριχθεί και να ενισχυθεί. Επίσης, 
ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι κατά τη 
χθεσινή σύσκεψη των αρχηγών των 
κομμάτων υπό τον πρόεδρο Ανα-
στασιάδη υπήρξε σύγχυση για το 
ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα 
στην κυπριακή οικονομία. Είπε ότι 
χθες ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ απαίτησαν να 
τους δοθούν περισσότερα στοιχεία 
για το ποια είναι η πραγματική εικό-
να στην οικονομία.
Αναφέρθηκε και στο γεγονός 
ότι συνεχώς φθάνουν στο ΑΚΕΛ 
καταγγελίες από πολίτες ότι οι 
διαδικασίες για τις εκποιήσεις 
συνεχίζονται, παρά τις δημόσιες 
διαβεβαιώσεις των τραπεζών ότι 
αναστέλλουν τις εκποιήσεις για 
τρεις μήνες. Ο κ. Κυπριανού κάλεσε 
το Υπουργείο Οικονομικών και την 
Κεντρική Τράπεζα να πάρουν μέτρα 
για προστασία των δανειοληπτών, 
αλλιώς τόνισε το ΑΚΕΛ θα ενερ-
γοποιήσει την πρόταση Νόμου για 
αναστολή των εκποιήσεων στην 
περίοδο της κρίσης που διανύουμε.
Παράλληλα, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υπέδει-
ξε ότι οι άνθρωποι του πολιτισμού 
πρέπει να στηριχθούν αποφασιστι-
κά, τονίζοντας ότι καμία κοινωνία 
δε μπορεί να πάει μπροστά αν δεν 

υπάρχουν οι άνθρωποι του πολιτι-
σμού.

Ανακοίνωση ΑΚΕΛ για προ-
σφυγικό και μεταναστευτικό

Το δράμα των προσφύγων εργαλει-
οποιείται ξανά από την κυβέρνηση 
Ερντογάν, την ώρα που η υποκρι-
σία της ΕΕ έχει φτάσει σε κραυγα-
λέα ύψη. Οι ένοχοι του αιματοκυλί-
σματος στη Συρία και σε ολόκληρη 
τη Μέση Ανατολή έχουν μετατρέψει 
τους πρόσφυγες σε μπαλάκι και 
σε διαπραγματευτικό χαρτί για τις 
γεωπολιτικές τους επιδιώξεις. Το 
ΑΚΕΛ διατρανώνει ότι εχθρός μας 
δεν είναι οι πρόσφυγες, αλλά αυτοί 
που προκαλούν τους πρόσφυγες 
και τον ξεριζωμό.

Η ΕΕ είχε εμπλοκή –ενίοτε και 
πρωταγωνιστική- στις επεμβάσεις 
και τους πολέμους σε ολόκληρη την 
περιοχή που προκάλεσαν τον ξερι-
ζωμό και την προσφυγιά εκατομ-
μυρίων ανθρώπων. Εδώ και χρόνια 
όμως αφήνει ορισμένες μόνο χώρες 

να αναλάβουν ολόκληρη την ευθύ-
νη της φιλοξενίας των προσφύγων, 
αφού δεξιές ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις εμποδίζουν την εφαρμογή 
ενός συστήματος φιλοξενίας των 
προσφύγων σε όλα ανεξαιρέτως 
τα κράτη-μέλη ανάλογα με τις 
δυνατότητες και τον πληθυσμό του 
καθενός. Την ίδια ώρα ο Κανονι-
σμός του Δουβλίνου εγκλωβίζει 
τους πρόσφυγες στα κράτη πρώ-
της άφιξης, δηλαδή στα κράτη του 
μεσογειακού νότου. Η δε Συμφωνία 
ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό 
αποτελεί στην ουσία μια ανήθικη 
συνδιαλλαγή της ΕΕ με την κυβέρ-
νηση Ερντογάν, έξω από αρχές και 
δίκαια. Σήμερα είναι πιο επιτακτική 
από ποτέ η αλληλεγγύη προς τους 
πρόσφυγες αλλά και η αλληλεγγύη 
μεταξύ των κρατών-μελών.

Ευθύνες βέβαια έχει και η κυβέρ-
νηση Αναστασιάδη, η οποία απέ-
τυχε να διεκδικήσει σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο όταν συνομολογήθηκε η 
Συμφωνία με την Τουρκία, η οποία 
εξ αρχής δεν θα είχε καμία δέσμευ-
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ση προς την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Ακόμα περισσότερες είναι οι ευθύ-
νες της κυβέρνησης όσον αφορά 
την εξέταση των αιτήσεων ασύλου 
στην Κύπρο. Όταν η εξέταση των 
αιτήσεων από την Κύπρο διαρκεί 
μέχρι και 5 χρόνια, αυτό δεν είναι 
ευθύνη κανενός άλλου παρά της 
κυβέρνησης, η οποία απέτυχε να 
στελεχώσει επαρκώς την Υπηρεσία 
Ασύλου. Πού και πώς έχουν αξιο-
ποιηθεί τα 38 εκατομμύρια ευρώ 
που έλαβε η Κύπρος από την ΕΕ για 
την φιλοξενία και υποδοχή αιτητών 
ασύλου, αν όχι σε αυτή την κρίσιμη 
πτυχή;

Το Προσφυγικό είναι πράγματι 
ένα σύνθετο θέμα, χωρίς εύκολες 
λύσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι 
η επικοινωνιακή εκμετάλλευση του 
και ο ρατσισμός δεν είναι η λύση, 
αλλά μέρος του προβλήματος. 
Χρειαζόμαστε αποτελεσματικές 
πολιτικές, βασισμένες στο διεθνές 
δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις, 
στην αλληλεγγύη προς όσους βρί-
σκονται σε κίνδυνο. Ένα σύστημα 
ασύλου που να εξετάζει σωστά και 
ταχύτατα τις αιτήσεις, σε πολιτικές 
ένταξης των μεταναστών και των 
προσφύγων στην κοινωνία μας. 

Ανακοίνωση ΑΚΕΛ για το 
κλείσιμο οδοφραγμάτων 

Το περιστατικό βιαιοπραγίας σε 
βάρος κληρωτού στρατιώτη κατά 
τη χθεσινή εκδήλωση διαμαρτυρίας 
για το κλείσιμο των οδοφραγμάτων 
είναι απαράδεκτο και καταδικα-
στέο. Όπως απαράδεκτη και κατα-
δικαστέα είναι η βία από αστυνομι-
κό σε βάρος διαδηλωτή, που επίσης 
καταγράφεται σε βίντεο.
Ανεξαρτήτως, όμως, αυτών των 
συμβάντων, παραμένει η ουσία του 
ζητήματος: Η κυβέρνηση ακόμα να 

εξηγήσει, σε επιστημονική βάση, 
με ποιον τρόπο το κλείσιμο των 
τεσσάρων οδοφραγμάτων συνιστά 
μέτρο αντιμετώπισης του κορονο-
ϊου.
Το γεγονός ότι τις προηγούμενες 
μέρες ο Υπουργός Εξωτερικών απέ-
κλειε το ενδεχόμενο κλεισίματος 
των οδοφραγμάτων και ακόμη και 
το ίδιο το κυβερνών κόμμα δήλωνε 
χθες πλήρη άγνοια και αποστασι-
οποιήθηκε από την απόφαση της 
κυβέρνησης, είναι ενδεικτικό.
Ιδιαίτερα όταν οι αποφάσεις της 
κυβέρνησης δεν αντέχουν σε 
κανένα έλεγχο ως προς την επι-
στημονική τους τεκμηρίωση, ήταν 
προβλεπτό ότι για ένα τόσο ευαί-
σθητο ζήτημα θα προέκυπταν πο-
λιτικές προεκτάσεις. Η κυβέρνηση 
έχει καταφέρει να μετατρέψει ένα 
θέμα δημόσιας υγείας -τα μέτρα 
για τον κορονοϊό- σε αφορμή για 
έξαρση ενός διχαστικού, τοξικού 
κλίματος όχι μόνο ανάμεσα στις 
δύο κοινότητες αλλά και μέσα 
στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Ο 
σωβινισμός-φανατισμός βρήκε δε 
την χρυσή ευκαιρία να κεφαλαιο-
ποιήσει σε βάρος της προοπτικής 
απελευθέρωσης και επανένωσης 
της πατρίδας μας.
Επαναλαμβάνουμε ότι αυτό που 
χρειάζεται δεν είναι κλείσιμο οδο-
φραγμάτων, αλλά ενίσχυση των 
υγειονομικών ελέγχων πρωτίστως 
στα σημεία εισόδου στην Κυπριακή 
Δημοκρατία καθώς και συνεργασία 
στο πλαίσιο της αρμόδιας Τεχνικής 
Επιτροπής για τα αναγκαία μέτρα 
στα σημεία διέλευσης ανάμεσα 
στις ελεύθερες και τις κατεχόμενες 
περιοχές. 

Ανακοίνωση Πολιτικού 
Γραφείου της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ 

Το Πολιτικό Γραφείο της Κ.Ε. του 
ΑΚΕΛ συνεδρίασε χθες Παρασκευή 
10 Απριλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, 
για να ανασκοπήσει την κατάσταση 
στη χώρα μας όπως διαμορφώθηκε 
από την πανδημία του κορωνο-
ϊού, τις κοινωνικοοικονομικές της 
συνέπειες καθώς και τη δράση του 

Κόμματος μέσα σε αυτές τις συν-
θήκες.
Το ΠΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ υπογραμμί-
ζει ότι σε αυτές τις συνθήκες πρώ-
τος και ύψιστος γνώμονας πρέπει 
να είναι η δημόσια υγεία, η υγεία 
του λαού μας. Ιδιαίτερα ενόσω η 
ανθρωπότητα βρίσκεται εν αναμο-
νή της ανάπτυξης εμβολίου ενά-
ντια στον ιό από την επιστημονική 
κοινότητα, αυτό που προέχει είναι 
αφ’ ενός τα μέτρα για την αναχαί-
τιση της εξάπλωσης του ιού και 
αφ’ ετέρου η διάσωση ζωών και η 
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περίθαλψη των νοσούντων.
Το δημόσιο σύστημα υγείας αποτε-
λεί για τη χώρα μας, αλλά και για 
κάθε χώρα του κόσμου, το κυριό-
τερο και αποτελεσματικότερο όπλο 
απέναντι στην πανδημία. Τώρα, 
όλοι αναγνωρίζουν τον αναντικα-
τάστατο ρόλο του δημόσιου συ-
στήματος υγείας και την προσφορά 
των επαγγελματιών υγείας που 
εργάζονται σ’ αυτό. Εντούτοις, σή-
μερα γίνονται με δραματικό τρόπο 
αισθητές και φανερές οι ελλείψεις 
και τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει το δημόσιο σύστημα υγείας και 
τα δημόσια νοσηλευτήρια, ένεκα 
των πολιτικών υποχρηματοδότη-
σης, υποστελέχωσης και απαξίωσής 
τους. Πολύ συνειδητά επιλέγουμε 
να μην μπούμε αυτές τις ώρες σε 
τούτη τη συζήτηση. Άλλωστε ο 
λαός γνωρίζει πολύ καλά ποιοι 
ευθύνονται γι’ αυτά τα προβλήματα 
και πόσο απαξιωτικά μιλούσαν για 
τη δημόσια υγεία και τους λειτουρ-
γούς υγείας.
Το ΑΚΕΛ συνεχίζει να καλεί σε άμε-
ση διοχέτευση όλων των απαραίτη-
των πόρων για τη δραστική στήριξη 
των δημόσιων νοσηλευτηρίων. 
Αυτό θα συνιστούσε ουσιαστική 
ευγνωμοσύνη προς τους επαγγελ-
ματίες υγείας και όλους του εργα-
ζόμενους στα νοσοκομεία, καθώς 
και έμπρακτη προσφορά για την 
προφύλαξη της δημόσιας υγείας. 
Είναι φανερό ότι η πανδημία 
προκαλεί μια παγκόσμια οικονο-
μική κρίση που το βάθος και οι 
διαστάσεις της δεν μπορούν ακόμα 
να υπολογιστούν. Από την πρώτη 
στιγμή, το ΑΚΕΛ έθεσε στη διάθεση 
των κρατικών υπηρεσιών εκατο-
ντάδες στελέχη και μέλη του για να 
συνδράμουν στη βοήθεια ευπαθών 
ομάδων.
Την ίδια ώρα, καταθέσαμε συ-
γκεκριμένες προτάσεις προς την 
κυβέρνηση για τη στήριξη των 
εργαζομένων, των νοικοκυριών, 
των αυτοτελώς εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και ιδιαίτερα 
των ΜμΕ, του αγροτικού κόσμου, 
των δανειοληπτών, του πολιτισμού, 
της εκπαίδευσης, για αντιμετώπιση 

του προβλήματος με τα ενοίκια κ.α.
Καταθέσαμε ακόμα ολοκληρωμένη 
και τεκμηριωμένη πρόταση για την 
εξεύρεση των απαραίτητων πόρων 
από το κράτος για να μπορεί να 
στηρίξει τους εργαζόμενους, τα 
νοικοκυριά και την οικονομία. Είναι 
πεποίθησή μας ότι στη φάση που 
διερχόμαστε τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις δεν είναι νέα δάνεια 
από τις τράπεζες που χρειάζονται, 
αλλά ουσιαστική στήριξη από το 
κράτος.
Ορισμένες από τις προτάσεις μας 
έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνη-
ση, άλλες όχι. Σε κάθε περίπτωση, 
το ΑΚΕΛ με υπευθυνότητα έναντι 
στο λαό και τη χώρα μας, θα συνε-
χίσει με προτάσεις –τεκμηριωμένες 

και σοβαρές- να συμβάλλει ώστε 
να αντιμετωπιστεί η πανδημία και οι 
συνέπειες της.
Το Πολιτικό Γραφείο του ΑΚΕΛ 
απευθύνει αγωνιστικό χαιρετισμό 
προς το λαό μας, προς όλους τους 
πολίτες και τους καλεί να συνεχί-
σουμε τη μάχη ενάντια στον κορο-
νοϊό με αλληλοσεβασμό και αλλη-
λεγγύη.
Εκφράζουμε την πεποίθηση ότι μαζί 
θα τα καταφέρουμε και πάλι! 

Διακήρυξη για την επέτειο 
ίδρυσης του ΑΚΕΛ 

Συμπληρώνονται σήμερα 79 χρόνια 
από τη Συνέλευση της Σκαρίνου, 

Μάρτιος - Απρίλιος 2020
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με την οποία εμφανίστηκε στην 
πολιτική ζωή του τόπου το Ανορ-
θωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού. 
Το ΑΚΕΛ -που ιδρύθηκε στις 14 
Απριλίου 1941 με  πρωτοβουλία 
του παράνομου Κομμουνιστικού 
Κόμματος Κύπρου και σε συνεργα-
σία με προοδευτικές προσωπικότη-
τες- ήταν γέννημα της ανάπτυξης 
του εργατικού κινήματος και της 
ανάγκης ύπαρξης ενός μαζικού 
κόμματος του εργαζόμενου λαού 
της Κύπρου που να δρα στη νομι-
μότητα.
Το ΑΚΕΛ πήρε τη σκυτάλη των 
αγώνων για δημοκρατία, ειρήνη και 
σοσιαλισμό από το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Κύπρου. Αυτοπροσδιορί-
στηκε  ως κόμμα «Δημοκρατικό, 
Αντιφασιστικό, Aντιχιτλερικό» και 
από την πρώτη στιγμή της γέννη-
σης του μπήκε στην κοσμοϊστορική 
πάλη των λαών του κόσμου για να 
συντριβεί ο χιτλεροφασισμός. Στις 
επόμενες δεκαετίες καταξιώθηκε 
ως πρωταγωνιστική δύναμη στην 
αντιαποικιακή πάλη. Καταξιώθηκε 
ως η πιο συνεπής δύναμη στην 
προάσπιση της ανεξαρτησίας και 
της ενότητας της Κύπρου από τα 
ΝΑΤΟϊκά σχέδια διαμελισμού της 
πατρίδας μας. Ως η ραχοκοκαλιά 
των λαϊκών αγώνων για την υπε-
ράσπιση της δημοκρατίας απέναντι 
στο φασισμό.
Το ΑΚΕΛ καταγράφηκε στην Ιστο-

ρία του τόπου ως η δύναμη που 
ταυτίστηκε με την αδελφοσύνη και 
τους κοινούς αγώνες Ελληνοκυπρί-
ων και Τουρκοκυπρίων ενώ σήμερα 
αποτελεί την πιο γνήσια έκφραση 
της ελπίδας για επανένωση του 
νησιού μας.
Ταυτόχρονα, εδώ και σχεδόν ένα 
αιώνα το ΚΚΚ-ΑΚΕΛ είναι πρωτα-
γωνιστής, εμπνευστής και οργανω-
τής όλων των μικρών και μεγάλων 
εργατικών αγώνων στην Κύπρο, 
θέτοντας την σφραγίδα του στις 
κατακτήσεις των εργαζομένων, της 
αγροτιάς, των γυναικών και της 
νεολαίας. Αναδείχθηκε ακόμα σε 
σύντροφο και συναγωνιστή μεγά-
λων μορφών του πολιτισμού και 
της λαϊκής δημιουργίας του τόπου 
μας.
 Σήμερα, μέσα κι έξω από τη Βουλή, 
την Ευρωβουλή, την Τοπική Αυτο-
διοίκηση εργάζεται και αγωνίζεται 
για τα δικαιώματα και τις σύγχρο-
νες ανάγκες των εργαζομένων, για 
ένα διαφορετικό δρόμο οικονο-
μικής ανάπτυξης που να παράγει 
ευημερία για όλους, για εκσυγχρο-
νισμό του κράτους και της κοινωνί-
ας, για τις δημοκρατικές ελευθερίες 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα, για 
τα κοινωνικά αγαθά της υγείας και 
της παιδείας, για την οικολογία και 
το περιβάλλον.
Στα ενενήντα και πλέον χρόνια της 
Ιστορίας του, πρώτα ως ΚΚΚ και 
στη συνέχεια ως ΑΚΕΛ, το κόμμα 

του Εργαζόμενου Λαού της Κύπρου 
πέρασε μέσα από χρόνια παρα-
νομίας, δολοφονίες, φυλακίσεις, 
διώξεις, συκοφαντίες. Κατάφερε 
και καταφέρνει όμως κάθε φορά 
να υπερνικά τις αντιξοότητες –όχι 
γιατί είναι αλάθητο- αλλά γιατί 
ήταν και είναι δεμένο με το λαό, με 
τις έγνοιες και τις ανησυχίες του. 
Με την ορμή της Ιστορίας του και 
με τη δύναμη της ιδεολογίας του, 
το ΑΚΕΛ ατενίζει το μέλλον με τη 
φιλοδοξία να γίνει πιο ικανό και πιο 
αποτελεσματικό στους αγώνες για 
τη δικαίωση της πατρίδας μας και 
τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Σήμερα, που ο τόπος μας και ο 
πλανήτης ολόκληρος διέρχεται 
μια πρωτόγνωρη πανδημία με 
απρόβλεπτες κοινωνικοοικονομι-
κές συνέπειες, το ΑΚΕΛ απευθύνει  
μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι 
θα συνεχίσει να εργάζεται για να 
στηριχθούν οι εργαζόμενοι, οι ευά-
λωτες ομάδες, οι ΜμΕ και όλοι όσοι 
πρωτίστως δέχονται τις συνέπειες 
της κρίσης. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει 
να αντιπαλεύει τις όποιες μεθοδεύ-
σεις και προσπάθειες να φορτω-
θούν οι συνέπειες της κρίσης στους 
ώμους των εργαζομένων.
Το ΑΚΕΛ στέλνει μήνυμα αισιοδοξί-
ας ότι ο λαός μας με τη δύναμη της 
συλλογικότητας, του αλληλοσεβα-
σμού και της αλληλεγγύης μπορεί 
να βγει και πάλι νικητής από αυτή 
τη δοκιμασία. 



Η Τέχνη της Επιβίωσης 

Σε αυτήν την εποχή της κρίσης 
και της επιβληθείσας απομόνω-
σης, ο ρόλος της τέχνης γίνεται 
πιο κεντρικός στη ζωή μας.
Σε καιρούς μεγάλων προκλήσε-
ων και κινδύνων, όπως αυτούς 
που ζούμε σήμερα, μια από τις 
πιο σημαντικές λειτουργίες του 
αληθινού πολιτισμού είναι να 
καταγράφει την ιστορία των 
ανθρώπων την ώρα που αυτή  
διαδραματίζεται.
Ταυτόχρονα, είναι υποχρέωση 
των δημιουργών πολιτιστικών 
αξιών να αποδίδουν στην εποχή 
μας όλο τον παλμό, τον χαρα-
κτήρα και τις πιο αντιπροσωπευ-
τικές εκδηλώσεις της, μιλώντας 
τη γλώσσα της αλήθειας, του 
ανθρωπισμού, της κοινωνικής 
ευαισθησίας και της έγνοιας για 
τη ζωή που πρέπει να έχουν οι 
άνθρωποι.
Τα μέτρα δημόσιας υγείας που 
επιβλήθηκαν για την επιβράδυν-
ση της εξάπλωσης του ιού, είχαν 
πρωτοφανή αρνητική επίδραση 
στους πολιτιστικούς  και δημι-
ουργικούς τομείς σε ολόκληρη 
την Ευρώπη. Συμπεριλαμβανομέ-
νης και της Κύπρου.
Πολιτιστικές συναυλίες/εκδηλώ-
σεις και θεατρικές παραστάσεις 
ακυρώθηκαν, μουσεία, θέατρα 
και κινηματογράφοι έκλεισαν, η 
παραγωγή κουλτούρας και πολι-
τισμού σταμάτησε… Η λίστα των 
αρνητικών επιπτώσεων, δυστυ-
χώς, μακραίνει κάθε μέρα που 
περνά…
Είναι επείγουσα  ανάγκη για 
άμεση εξεύρεση και αποδέσμευ-
ση κρίσιμων πόρων για την 
υπερνίκηση των πρωτοφανών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν 
οι πολιτιστικοί  και δημιουργικοί 
τομείς. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μαζί με 
τον συνάδελφο Νιαζί Κιζιλγιου-
ρέκ,  καταθέσαμε την Παρασκευή  
17/04 γραπτή ερώτηση προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας 
να μας απαντήσει σε ποια μέτρα 
και ποιες ενέργειες προτίθεται να 
προβεί για:
• να εξασφαλίσει ότι τα κράτη –

μέλη θα παρέχουν πρόσβαση 
στους δημιουργούς πολιτιστι-
κών αξιών και τους συντελε-
στές παραγωγής πολιτιστικών 
αγαθών των οποίων τα μέσα 
διαβίωσης απειλούνται -  σε:  
(α) κονδύλια στο πλαίσιο της 
εξαγγελθείσας Πρωτοβουλίας 
Επενδύσεων για την Αντιμε-
τώπιση του COVID-19 καθώς 
και (β) οικονομική στήριξη 
στο πλαίσιο της επέκτασης 
του πεδίου εφαρμογής του 
Προσωρινού Πλαισίου για τις 
κρατικές ενισχύσεις. 
Την (α) άμεση εξόφληση 
υπολοίπων ποσών επιχο-
ρηγήσεων σε προγράμματα 
πολιτισμού που ήδη τρέ-
χουν/υλοποιούνται, την (β) 
επιτάχυνση/ενεργοποίηση 
προγραμμάτων που αν και 
εγκρίθηκαν η έναρξη τους κα-
θυστερεί λόγω της πανδημίας 
καθώς και (γ) εκπόνηση νέων 
προγραμμάτων οικονομικής 
ενίσχυσης/ενθάρρυνσης δρά-
σεων Ψηφιακού Πολιτισμού. 
τη σημαντική ενίσχυση του 
χρηματοδοτικού προγράμ-
ματος για τον Πολιτισμό την 
περίοδο 2021-2027 καθώς 
και τη δημιουργία, με τη 
λήξη της πανδημίας,  ενός 
επαρκούς χρηματοδοτικού 
πακέτου κινήτρων για πο-
λιτιστικούς δημιουργούς σε 
όλη την Ευρώπη, προκειμέ-
νου να αντιμετωπίσουν τις 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 

της πανδημίας (π.χ περαιτέρω 
διευκόλυνση για την κινητι-
κότητα των καλλιτεχνών και 
των έργων τους)

• Αντίστοιχη τεράστια ευθύνη 
και υποχρέωση προς τους κύ-
πριους δημιουργούς έχει και 
το κυπριακό κράτος. Είναι γι’ 
αυτό που η κυβέρνηση πρέπει 
να θέσει στις προτεραιότητές 
της, την άμεση στήριξη όλων 
των πτυχών της πολιτιστικής 
παραγωγής και των ανθρώ-
πων της.

• Οι πολιτιστικοί δημιουργοί 
νοηματοδοτούν με καταλυ-
τικό τρόπο τη ζωή μας, ανα-
δομούν το όραμά μας για ένα 
καλύτερο κόσμο, αιμοδοτούν 
την ελπίδα μας για ξεπέρασμα 
των δυσκολιών μας… 

• Η πλειοψηφία των πολιτιστι-
κών δημιουργών  δύσκολα 
μπορούν να κερδίσουν τα 
προς το ζην από τη δημιουρ-
γία τους… Ιδιαίτερα σήμερα…

• Οφείλει η Κυβέρνηση, έστω 
και την ύστατη ώρα, να τους 
στηρίξει έμπρακτα.  Είναι χρέ-
ος της  να συνειδητοποιήσει 
ότι μια χώρα χωρίς πολιτισμό, 
είναι μια χαμένη χώρα…

Γιώργος Γεωργίου – Ευρωβου-
λευτής ΑΚΕΛ

Μάρτιος - Απρίλιος 2020

13



ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ  
 

EPRS | Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Συντάκτρια: Naja Bentzen·  Εικόνες: Samy Chahri, Υπηρεσία Έρευνας για τους Βουλευτές 

PE 599.386 – Φεβρουάριος 2019 
Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε για τους βουλευτές και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους οποίους και απευθύνεται, ως υλικό 
αναφοράς για να τους βοηθήσει στο κοινοβουλευτικό τους έργο. Το περιεχόμενο του εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη/των 
συντακτών και οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι εκφράζουν την επίσημη θέση του Κοινοβουλίου. Επιτρέπεται η 
αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία της πηγής και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έχει ενημερωθεί και του έχει αποσταλεί αντίγραφο. © Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019. 
eprs@ep.europa.eu (επικοινωνία) http://www.eprs.ep.parl.union.eu (ενδοδίκτυο) http://www.europarl.europa.eu/thinktank (διαδίκτυο) http://epthinktank.eu (ιστολόγιο) 

EL 

Πώς να εντοπίζετε τις ψευδείς ειδήσεις 
Οι ψευδείς ειδήσεις (fake news) και η παραπληροφόρηση – πληροφορίες χαλκευμένες εσκεμμένα με σκοπό την 
παραπλάνηση ανθρώπων – έχουν εξελιχθεί σε ένα όλο και πιο ορατό παγκόσμιο φαινόμενο. Τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και τα εργαλεία εξατομίκευσης που προσφέρουν έχουν καταστήσει ευκολότερη τη διάδοση ψευδών 
ιστοριών. Συχνά χρησιμοποιούν το συναίσθημα για να τραβήξουν την προσοχή και να προσελκύσουν επισκέπτες, για 
οικονομικούς ή ιδεολογικούς λόγους. Ακόμη και νέοι άνθρωποι, εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, δυσκολεύονται να 
εντοπίσουν τις χαλκευμένες ειδήσεις. Ενδεικτικό είναι ότι, οι έξι στις δέκα ειδήσεις που κοινοποιούνται στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν καν αναγνωσθεί προηγουμένως από τον χρήστη που τις κοινοποίησε. Το 85 % 
περίπου των Ευρωπαίων θεωρούν τις «ψευδείς ειδήσεις» πρόβλημα στη χώρα τους, ενώ το 83 % θεωρούν ότι αποτελεί 
πρόβλημα για τη δημοκρατία εν γένει. Αυτή η πυξίδα θα σας βοηθήσει να πλοηγηθείτε στους ωκεανούς της 
πληροφόρησης και να μη χαθείτε μέσα σε κύματα ψευδών και στην παραπληροφόρηση. 

 
1) Αποκτήστε τη βοηθητική εφαρμογή από το InVID project. 
2) Για παράδειγμα, ακολουθήστε τους @EUvsDisinfo/@EUvsDisinfo, @DFRLab/@DRFLab ή @StopFakingNews/@stopfakeukraine 
Το παρόν αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση του σημειώματος «με μια ματιά» που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2017. 

14



15

H COVID-19 εκτόξευσε τη 
χρήση του Zoom

Ανησυχίες για κατά πόσο είναι 
ασφαλές για τα προσωπικά δεδο-
μενα των χρηστών 

Τι είναι αυτό που χρησιμοποιείται 
πια από παιδάκια μέχρι πρωθυ-
πουργούς; Καθώς η μισή περίπου 
ανθρωπότητα έχει κλειστεί στα σπί-
τια της για να κρυφτεί από τον νέο 
κορονοϊό που προκαλεί την πανδη-
μική νόσο Covid-19, μια εφαρμογή 
έχει σε όλο τον κόσμο δει τη χρήση 
της να εκτινάσσεται στα ύψη: το 
Zoom. 
Ο ένας μετά τον άλλον -μιμούμενοι 
τους γύρω τους- οι χρήστες εγκα-
θιστούν το Zoom στις κινητές και 
σταθερές υπολογιστικές συ-σκευές, 
ώστε να μπορούν να μιλάνε στην 
οθόνη τους πολλοί μαζί ταυτόχρο-
να (έως 100).
Στις ΗΠΑ σήμερα το Zoom είναι η 
νούμερο 1 εφαρμογή και στη Βρε-
τανία η νούμερο 2. Την προηγούμε-
νη εβδομάδα ο Βρετανός Πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον ανάρτησε 
στο Twitter μια φωτογραφία του 
να προεδρεύει του Υπουργικού 
Συμβουλίου μέσω Zoom, εγείρο-
ντας ερωτήματα κατά πόσο αυτό 
είναι απολύτως ασφαλές.
Στις ΗΠΑ τον Μάρτιο οι χρήστες 
του Zoom ήταν σχεδόν τριπλάσιοι 

των χρηστών του κοντινότερου 
ανταγωνιστή, της ανάλογης πλατ-
φόρμας βιντεοδιασκέψεων Teams 
της Microsoft, σύμφωνα με την 
εταιρεία ερευνών Apptopia. Οι 
ημερήσιοι χρήστες του Zoom έφτα-
σαν στις ΗΠΑ τα 4,84 εκατομμύρια, 
έναντι 1,56 εκατομμυρίου χρηστών 
του Teams, το οποίο στοχεύει σε 
ένα πιο επαγγελματικό κοινό, και 
των σχεδόν 500.000 χρηστών τού 
επίσης ανταγωνιστικού Slack, σύμ-
φωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς. 
Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της 
Apple το Zoom είναι συχνά στην 
κορυφή της λίστας των εφαρμογών 
με τις περισσότερες λήψεις από 
χρήστες.
Όχι μόνο οι μεγάλοι, οι οποίοι 
αναγκαστικά κάνουν πια τηλεργα-
σία, στρέφονται μαζικά στο Zoom 
για να κάνουν βιντεοδιασκέψεις με 
τους συναδέλφους τους, αλλά και 
οι μικροί μαθητές που παρακολου-
θούν προγράμματα τηλεκπαίδευσης 
και online τάξεις. Αν και το ίδιο το 
Zoom δεν αποκαλύπτει στατιστικά 
στοιχεία, οι ενεργοί χρήστες του 
φέτος τον Μάρτιο εκτιμάται ότι 
ήταν κατά 151% περισσότεροι σε 
σχέση με τον αντίστοιχο περσινό 
μήνα, σύμφωνα με την Apptopia. 
Οι πλατφόρμες τύπου Zoom προ-
σφέρουν βιντεοκλήσεις και ακου-
στικές κλήσεις, ομαδικές συσκέψεις 
και εφαρμογές παραγωγικότητας. 

Οι αναλυτές αποδίδουν τη δημοφι-
λία του Zoom στο ότι είναι εύχρη-
στο και εύκολο να εγκατασταθεί σε 
πολλαπλές συσκευές, ενώ -όπως 
και οι ανταγωνιστές του- παρέχει 
δωρεάν τη βασική έκδοσή του (για 
κλήσεις έως 40 λεπτών) και χρεώ-
νει την πιο πλούσια σε δυνατότητες 
έκδοσή του. Πάντως οι μετοχές της 
εταιρείας, που εδρεύει στην Καλι-
φόρνια, και οι οποίες είχαν εισαχθεί 
στο χρηματιστήριο πέρσι με αξία 
36 δολαρίων, έφτασαν ήδη τα 150 
δολάρια, με τη χρηματιστηριακή 
αξία της Zoom Communications 
να έχει υπερδιπλασιαστεί από το 
τέλος Ιανουαρίου έως σήμερα. Η 
αξία της προσωπικής περιουσίας 
του κινεζικής καταγωγής 50χρονου 
ιδρυτή της εταιρείας Έρικ Γιουάν (ο 
οποίος κατέχει το 20% των μετο-
χών της σήμερα) εκτιμάται ότι έχει 
αυξηθεί κατά τουλάχιστον τέσσερα 
δισεκατομμύρια δολάρια μετά το 
ξέσπασμα της κρίσης του κορονο-
ϊού, αγγίζοντας πλέον τα οκτώ δισ. 
δολάρια, πράγμα που τον καθιστά 
τον 182ο πλουσιότερο άνθρωπο 
στη Γη, πάνω και από τον Τζορτζ 
Σόρος, σύμφωνα με την «Γκάρ-
ντιαν».
Όμως υπάρχει μια σκιά σε όλα 
αυτά και αφορά τις ανησυχίες κατά 
πόσο το Zoom είναι ασφαλές για 
τους χρήστες έναντι των χάκερ 
και αν προστατεύει όσο πρέπει τα 
προσωπικά δεδομένα τους.
Πάντως η εταιρεία απολογήθη-
κε για τα έως τώρα προβλήματα 
ασφάλειας και υποσχέθηκε πλέον 
να εστιάσει την προσοχή τους στη 
διόρθωσή τους. Θα παγώσει έτσι 
για το επόμενο τρίμηνο την ανά-
πτυξη νέων χαρακτηριστικών και 
θα δώσει πια προτεραιότητα στις 
ανησυχίες των χρηστών σχετικά 
με την κυβερνοασφάλειά τους και 
την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων τους.
Το Zoom έχει επικριθεί, μεταξύ 
άλλων, ότι στέλνει δεδομένα των 
χρηστών στο Facebook, ότι καθιστά 
τους χρήστες Mac ευάλωτους σε 
χάκερ που μπορούν να παγιδεύ-
σουν το μικρόφωνο και την κάμερα 
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του υπολογιστή του χρήστη (κα-
τηγορία που προέρχεται από τον 
πρώην χάκερ της Υπηρεσίας Εθνι-
κής Ασφαλείας- NSA των ΗΠΑ), ότι 
παραπλανητικά έχει ισχυριστεί πως 
διαθέτει πλήρη κρυπτογράφηση 
(end-to-end), ότι επιτρέπει στους 
«διοργανωτές» των βιντεοδιασκέ-
ψεων να παρακολουθούν τους 
συμμετέχοντες κ.α.
Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβου-
λος Έρικ Γιουάν, ο οποίος δημι-
ούργησε το Zoom το 2011, ζήτησε 
μέσω ανάρτησης στο ιστολόγιό του 
συγγνώμη που η πλατφόρμα δεν 
υπήρξε όσο έπρεπε ασφαλής έως 
τώρα και δεσμεύτηκε να αντιμε-
τωπιστούν τα όποια ζητήματα. 
Δικαιολογήθηκε ότι η χρήση του 
Zoom ξεπέρασε κάθε προσδοκία 
πριν την πανδημία του κορονοϊού, 
καθώς «εκτοξεύθηκε μέσα σε μια 
νύχτα». Όπως είπε, «στο τέλος του 
περασμένου Δεκεμβρίου ο μέγι-
στος αριθμός ημερήσιων χρηστών, 
δωρεάν και με συνδρομή, ήταν 
περίπου δέκα εκατομμύρια, ενώ 
φέτος τον Μάρτιο ξεπέρασε τα 200 
εκατομμύρια».
Μεταξύ άλλων, η έκρηξη του Zoom 
έχει δημιουργήσει το νέο φαινό-
μενο του «zoombombing», όπου 
«τρολ» και απρόσκλητοι χρήστες 
«μπουκάρουν» ξαφνικά σε ομα-
δικές βιντεοδιασκέψεις για να 
βρίσουν, να κάνουν ρατσιστικά ή 
σεξιστικά σχόλια, να γδυθούν δη-
μοσίως μπροστά στην κάμερά τους, 
να δείξουν πορνογραφικό υλικό 
κ.α. Οι κακόβουλοι «πλακατζήδες» 
μαθαίνουν για τις βιντεοδιασκέ-
ψεις κυρίως μέσω των συνδέσμων 
(links) που κυκλοφορούν στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Οι χρήστες 
του Zoom έχουν τη δυνατότητα 
πάντως να προστατεύσουν τις 
online συνομιλίες τους μέσω χρή-
σης κωδικού, ώστε να μην μπορεί ο 
καθένας να… σκάει μύτη στην κοινή 
οθόνη.
Στις ΗΠΑ η Αμερικανική Διαστημική 
Υπηρεσία (NASA) απαγόρευσε στο 
προσωπικό της να χρησιμοποιεί το 
Zoom από το σπίτι, ενώ κάτι ανά-
λογο έκανε και ο Ίλον Μασκ για 

τους εργαζόμενους της Space X. 

Πώς ο «Μεγάλος Αδερφός» 
μπορεί να βοηθήσει στην 
καταπολέμηση του ιού 

Μια από τις πρώτες εμφανίσεις του 
ήταν στο βιβλίο 1984 του Τζορτζ 
Όργουελ, μια πιο σύγχρονη ματιά 
ήρθε με την ταινία Truman Show, 
ενώ… το αύριο το βλέπουμε μέσω 
της σειράς Black Mirror.
Όλα τα παραπάνω, καθώς και 
δεκάδες άλλα παραδείγματα, έχουν 
ένα κοινό. Την παρακολούθηση 
των ανθρώπων από αυτό που λέμε 
«Μεγάλος Αδερφός».
Κάποιος που ξέρει ανά πάσα στιγμή 
πού βρίσκεται ο καθένας μας.
Ακούγεται τρομακτικό. Και είναι. 
Ωστόσο ενδέχεται να είναι ένας από 
τους κρίκους στην αλυσίδα που θα 
φτάσει μέχρι την καταπολέμηση του 
κορονοϊού.
Το ερώτημα που καλούνται να απα-
ντήσουν οι κυβερνήσεις είναι αν 
θα χρησιμοποιηθεί αμιγώς για την 
καταπολέμηση του κορονοϊού.
Η εφαρμογή που θα προειδοποιεί

Τις προάλλες στη Βρετανία, αργότε-
ρα στη Ρωσία, ενώ την ίδια στιγμή 
ομάδα Ευρωπαίων ειδικών ετοι-
μάζονται να λανσάρουν μια τεχνο-
λογία για smartphones, ώστε να 
βοηθήσουν στην ανίχνευση ατόμων 
που είχαν έρθει σε επαφή με άλλα 
άτομα που προσβλήθηκαν από κο-
ρονοϊό, βοηθώντας τις υγειονομικές 
αρχές να ενεργήσουν γρήγορα για 
να σταματήσουν την εξάπλωσή του.
Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει, σύμ-
φωνα με το Reuters, τη συλλογή 
δεδομένων μέσω smartphones που 
θα δείχνουν ποιο άτομο είχε έρθει 
σε στενή επαφή με τον ιό, έτσι ώστε 
να μπορούν οι Αρχές να έρθουν 
σε επαφή με όσους βρίσκονται σε 
κίνδυνο.
Η ικανότητα εντοπισμού των ατό-
μων που κινδυνεύουν, με μεγα-
λύτερη ακρίβεια, θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην αποφυγή της καρα-
ντίνας ολόκληρων κοινοτήτων με 
ολέθρια οικονομικά αποτελέσματα.
Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που 
ονομάζεται Πανευρωπαϊκή Ανί-
χνευση Εγγύτητας με Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων (PEPP-
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PT), βασίζεται στην επιτυχή χρήση 
των smartphones σε ορισμένες 
ασιατικές χώρες για την παρακο-
λούθηση της εξάπλωσης του ιού και 
την επιβολή εντολών καραντίνας, 
μια μέθοδος που θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι θα παραβίαζε τους 
αυστηρούς κανόνες προστασίας 
δεδομένων της ΕΕ.
Το PEPPPT, που είναι αποτέλεσμα 
δουλειάς 130 ερευνητών από οκτώ 
χώρες, εκτιμάται ότι θα λάβει άδεια 
έως τις 7 Απριλίου. Οι επιδημιολό-
γοι λένε ότι ο εντοπισμός των επα-
φών θα γίνει ένα σημαντικό όπλο 
για τη συγκράτηση μελλοντικών 
εξάρσεων της COVID-19, αφότου 
πρώτα η καραντίνα επιβραδύνει την 
ταχεία εξάπλωση του ιού.
Όσον αφορά στη Βρετανία, σύμφω-
να με το Sky News, ετοιμάζεται να 
κυκλοφορήσει μια εφαρμογή που 
προειδοποιεί τους ανθρώπους εάν 
έρθουν πολύ κοντά σε κάποιον που 
έχει μολυνθεί με κορονοϊό.
Η εφαρμογή παρακολούθησης 
επαφών, η οποία θα λειτουργήσει 
σε optin βάση, θα κυκλοφορήσει 
λίγο πριν ή λίγο μετά την άρση της 
καραντίνας.
Η ύπαρξη της εφαρμογής είναι 
γνωστή εδώ και αρκετό καιρό, 
αλλά οι βασικές τεχνικές λεπτομέ-
ρειες πήραν μόλις πρόσφατα την 
έγκριση από την NHSX, τη μονάδα 
καινοτομίας του βρετανικού NHS.
Η εφαρμογή θα ανιχνεύει άλλα 
τηλέφωνα σε κοντινή απόσταση 
χρησιμοποιώντας σήματα Bluetooth 
μικρής εμβέλειας και στη συνέχεια 
θα αποθηκεύει μια καταγραφή 
αυτών των επαφών στη συσκευή, 

αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλού-
μενο καλά πληροφορημένες πηγές.
Εάν κάποιος έχει βρεθεί θετικός 
στον COVID-19, θα μπορέσει να 
μεταφορτώσει τις επαφές αυτές, 
που με τη σειρά τους, μετά από 
κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, 
θα ειδοποιούνται επίσης.
Με αυτή τη μέθοδο, αναφέρει το 
δημοσίευμα, τα δεδομένα δεν θα 
αποστέλλονται τακτικά σε μια κε-
ντρική αρχή, με το NHSX να ελπίζει 
ότι έτσι θα διασκεδαστούν -ενδεχο-
μένως- οι ανησυχίες γύρω από την 
ιδιωτικότητα. 

53 ΧΡΟΝΙΑ … ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙ-
ΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ  ΑΠΡΙ-
ΛΙΟΥ 1967

53 Χρόνια μνήμης και όχι λήθης. 
Αλήθειες – ψέματα – καταστροφή 
για τον ελληνικό λαό. Διαφθορά  - 
νεποτισμός – τρομοκρατία ήταν τα 
ενδημικά φαινόμενα της χούντας 
…

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ – 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 
– ΑΝΑΛΥΤΗΣ AEJ/IFJ

53 Χρόνια μνήμης και όχι λήθης
Η δικτατορία είναι μια συνήθεια 
του αίσχους, μια μηχανή που σε 
καθιστά κωφάλαλο,  Ανίκανο να 
ακούσεις, ανήμπορο να μιλήσεις 
Και τυφλό σε ό,τι είναι απαγορευ-
μένο να κοιτάξεις ( Εντουάρντο 
Γκαλεάνο).
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Η στρατιωτική δικτατορία 
(21/4/1967-23/7/1974) επιβλή-
θηκε με τον τρόμο των τανκς, των 
βασανιστηρίων και των εκτελέσε-
ων. Δεν αποτέλεσε ιστορικό παρά-
δοξο ούτε ιδιοτροπία παραφρόνων 
στρατιωτικών, αλλά επιλογή της 
άρχουσας τάξης και κλιμάκωση της 
μετεμφυλιακής κρατικής και παρα-
κρατικής τρομοκρατίας, με την κά-
λυψη των ιμπεριαλιστικών κέντρων 
της τότε εποχής.
Το ραντεβού της Ελλάδας με την 
Χούντα ήταν προγραμματισμένο 
από αρκετό χρόνο. Αρκετά χρόνια 
πίσω με το τέλος του Β’ Παγκοσμί-
ου πολέμου και την έναρξη του εμ-
φυλίου άρχισε επισήμως η πολιτική 
παρέμβαση των ΗΠΑ, επεμβαίνο-
ντας είτε μέσω των ανακτόρων είτε 
με πολιτικούς παρατηρητές τους, 
στα πολιτικά, οικονομικά και στρα-
τιωτικά δρώμενα της χώρας μας. 
Από την δολοφονία του Πολκ, έως 
τις εκλογές φιάσκο του 1961, και 
από την δολοφονία του Βουλευτή 
Γρ. Λαμπράκη, έως την αποστασία 
του 1965 πάντα πίσω από τα γεγο-
νότα κυριαρχούσαν το παρακράτος 
και το κράτος της δεξιάς, οι στρα-
τοκράτες και οι φορείς, γενικώς της 
εθνικής υποτέλειας.
Στο επίκεντρο της εκστρατείας συ-
κοφάντησης της κοινοβουλευτικής 
Δημοκρατίας (η οποία κατά αραιά 
διαστήματα έδινε δικαιώματα) ήταν 
ότι η Ελλάδα κινδυνεύει από τους 

κομμουνιστές και τους συνοδοιπό-
ρους τους. Με αφορμή την εικονική 
πραγματικότητα αμφισβητήθηκε 
η αναγκαιότητα του κοινοβου-
λευτισμού, της ελευθερίας και της 
δημοκρατίας. Πάντα από τους αμφι-
σβητίες, που στην πλειονότητά τους 
ήταν ευνοούμενοι του δόγματος 
Τρούμαν (βιομήχανοι, εφοπλιστές, 
πολιτικοί και άλλοι παρατρεχάμε-
νοι), υπήρχε η συντηρητική παράτα-
ξη (δεξιά) η οποία άλλαζε πρόσωπο 
ανάλογα τις ανάγκες της εποχής 
(Συναγερμός, ΕΡΕ, Ν. Δημοκρατία), 
με κυρίαρχες παρουσίες σε όλο το 
φάσμα της κοινωνικής ζωής (στρα-
τός, εκκλησία, δικαιοσύνη). Μέσα 
σε αυτό το αποπνικτικό περιβάλλον 
προσπαθούσε η αριστερά με όσες 
δυνάμεις της απέμειναν να έχει 
μια έντονη παρουσία στην Βουλή 
(1958) ήρθε δεύτερο κόμμα. Αλλά 

αυτό δεν αρκούσε, σιγά -σιγά, οι 
στρατηγοί με το παλάτι υποκινού-
σαν και προετοίμαζαν την Δικτα-
τορία, αλλά και οι χαμηλό βαθμοί 
στρατιωτικοί με ηγέτη τον Γ. Παπα-
δόπουλο προετοίμαζαν και αυτοί, 
με την βοήθεια των Αμερικανών 
(Έβρος Σαμποτάζ, ζάχαρη) τη δική 
τους συνωμοσία - προδοσία.

Χούντα και κεφάλαιο 
Η Χούντα επιχείρησε να βάλει τα-
φόπλακα στο κοινωνικό κίνημα, για 
να μην ανακοπεί η κερδοφορία των 
Κροίσων. Η «ανάπτυξη» γι’ αυτούς 
συνεχίστηκε –αν και μειωμένη σε 
σχέση με το 1961-1966 (6,5% 
το χρόνο, αντί 8,6%). Κρατικές 
επιδοτήσεις, αγύριστα δανεικά και 
φοροαπαλλαγές δίνονταν αφειδώς 
στο μεγάλο και το μεσαίο κεφάλαιο. 
Μονάχα ο Ρουφογάλης είχε δώσει 
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3,1 δισ. δραχμές σε χαριστικά-ε-
πισφαλή «δάνεια». Πώς να μην 
προστρέξουν στον πολυτελή γάμο 
του οι Λάτσης, Μποδοσάκης και 
Βαρδινογιάννης;
Την εξαετία 1967-1972 οι δημόσι-
ες δαπάνες για τους μεγαλοεργο-
λάβους διπλασιάστηκαν. Την ίδια 
περίοδο η χωρητικότητα του ελλη-
νικού στόλου υπερδιπλασιάστηκε, 
ενώ οι φόροι των εφοπλιστών 
μειώθηκαν σχεδόν τέσσερις φορές.
Ένα διυλιστήριο χαρίστηκε στον 
Λάτση κι άλλο ένα στον Βαρδινο-
γιάννη. Στον αμερικανό McDonald 
πληρώθηκαν 39 εκατ. δολάρια για 
να... μη φτιάξει την Εγνατία Οδό και 
406 εκατ. δραχμές φαγώθηκαν, 
για να... μη χτιστεί ο περιβόητος 
Ναός-Τάμα στα Τουρκοβούνια. 
Χρέη στο δημόσιο χαρίστηκαν 
στον ελληνοαμερικανό Πάππας της 
ESSO, ενώ ο... προσωπάρχης του, 
ο Τοτόμης, διορίστηκε υπουργός 
Δημόσιας Τάξης!
Δημόσια γη δωρίστηκε στην Πε-
τρόλα, οι τραπεζίτες λήστευαν τα 
ασφαλιστικά Ταμεία, τα εργοδοτι-
κά χρέη πάγωναν και οι εισφορές 
μειώνονταν κατά 20%. Πώς να μην 
ανακηρύξουν τον Παπαδόπουλο 
Ισόβιο Πρόεδρο της Ένωσης Εφο-
πλιστών τον Μάρτη του ’72 και 
πώς να μην του παραχωρήσει τη 
βίλα του στο Λαγονήσι ο Ωνάσης;
Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 
21ης  Απριλίου 1967 ήταν η λύση 
στην οποία κατέφυγε η αστική τάξη 
της χώρας μας με τη στήριξη των 
ΗΠΑ, προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν οι παράγοντες που όξυναν 
τις ενδοαστικές αντιθέσεις, προκα-
λώντας αστάθεια και κρίση στην 

αστική διακυβέρνηση τη 
δεκαετία του 1960 και 
ιδιαίτερα στο δεύτερο 
μισό της.
Το αστικό πολιτικό σύ-
στημα την περίοδο αυτή 
βρέθηκε μπροστά στην 
ανάγκη εκσυγχρονισμού 
του, ανάγκη που προέ-
κυπτε από την ανάπτυξη 
και σταθεροποίηση του 
ελληνικού καπιταλισμού 
και τη συμφωνία σύνδε-
σής του με την Ευρωπαϊ-
κή Οικονομική Κοινότητα 
(ΕΟΚ), τον Ιούλιο 1961. 
Για την προσαρμογή 
του αστικού πολιτικού 
συστήματος στις νέες 
συνθήκες, αρκετά χρό-
νια μετά από το τέλος 
του εμφυλίου 1946 
- 1949, ήταν αναγκαί-
ος ο περιορισμός του 
ελέγχου που ασκούσε 
το παλάτι στα κέντρα της αστικής 
εξουσίας (στρατός, κυβέρνηση), 
πράγμα αρκετά δύσκολο. Ο ρόλος 
του παλατιού στην αντιμετώπιση 
του ΔΣΕ και του ΚΚΕ, ο ρόλος του 
ως «σύμβολο κατά του κομμουνι-
σμού», είχε προσδώσει στο πα-
λάτι ισχύ, καθιστώντας το βασικό 
στοιχείο της αστικής εξουσίας. 
Αποκτούσε ακόμη προτεραιότη-
τα η διαμόρφωση μιας δεύτερης 
ισχυρής αστικής πολιτικής δύναμης 
ικανής, στο πλαίσιο της δικομμα-
τικής εναλλαγής, να απορροφά τη 
φθορά του κυβερνητικού κόμματος, 
της ΕΡΕ, που είχε συσπειρώσει το 
σύνολο των λεγόμενων δεξιών 
κομμάτων. Αυτή η δύναμη ήταν η 

Ένωση Κέντρου που συγκροτήθηκε 
το Σεπτέμβρη του 1961.
Θυμόμαστε, διδασκόμαστε, αγωνι-
ζόμαστε για τη λαϊκή συμμαχία, το 
λαό στην εξουσία, το σοσιαλισμό. 
Βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσμα-
τα από την τότε περίοδο για τους 
εργαζόμενους και τη νεολαία. Η 
στρατιωτική δικτατορία της 21ης  
Απριλίου 1967, που είχε τη στήρι-
ξη των ΗΠΑ και της αστικής τάξης 
στην Ελλάδα, μπόρεσε να επιβλη-
θεί, γιατί δε βρήκε απέναντί της ένα 
λαό οργανωμένο, αποφασισμένο 
να υπερασπιστεί το δικαιώματά 
του, αξιοποιώντας και τις οξυμένες 
αντιθέσεις του αστικού πολιτικού 
συστήματος. Αντίθετα, η πραγματι-
κή δύναμη του λαού ήταν υπονο-
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μευμένη από αυταπάτες, από την 
αναμονή των εκλογών που δήθεν 
θα έδιναν λύση σε χρονίζοντα λα-
ϊκά προβλήματα, καθώς και από το 
κλίμα υποταγής και μοιρολατρίας.
Παρά το αρχικά «μούδιασμα» του 
λαού, το κίνημα ενάντια στη δικτα-
τορία αναπτύχθηκε με την τεράστια 
συμβολή των κομμουνιστών και 
άλλων αγωνιστών, με τη δράση 
των παράνομων Οργανώσεων 
του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, τη διάδοση 
του παράνομου «Ριζοσπάστη», του 
«Οδηγητή» και άλλων αντιδικτα-
τορικών εντύπων. Ελπίδα, ώθηση 
στην αντιδικτατορική πόλη έδωσε η 
αταλάντευτη στάση των κομμουνι-
στών στις φυλακές, στις εξορίες, και 
n άρνηση της υπογραφής δήλωσης 
μετανοίας. Η διεθνής αλληλεγγύη 
των σοσιαλιστικών χωρών, του 
παγκόσμιου εργατικού κινήματος 
αποτέλεσε σημαντική βοήθεια στο 
λαό.
Το βασικό επιχείρημα, που χρησιμο-
ποίησε η χούντα για να αιτιολογή-
σει τη δικτατορία, ήταν ο «κομμου-
νιστικός κίνδυνος». Ο ισχυρισμός 
της επιβεβαίωσε ακόμα μια φορά 
ότι ο αντικομμουνισμός είναι πάντα 
ο προπομπός για την περιστολή 
και κατάργηση ακόμα και αστικών 
ελευθεριών και δικαιωμάτων, για 
την επιβολή γενικότερων αντιλαϊ-
κών μέτρων, που θίγουν άμεσα και 
βίαια το πιο ζωτικά συμφέροντα 
όλων των εργαζομένων και όχι 
μόνο των κομμουνιστών.
Την 21η Απριλίου του 1967 οι 
ακροδεξιοί συνταγματάρχες, που 
είχαν αναπτυχθεί υπό την αμερικα-
νική εποπτεία στο ελλαδικό εμφυλι-

οπολεμικό θερμοκήπιο, κατέλαβαν 
πραξικοπηματικά την εξουσία. Η 
κυριαρχία τους, που διήρκεσε επτά 
ολόκληρα χρόνια, σταμάτησε την 
δημοκρατική προσπάθεια να ξεπε-
ραστούν τα ανυπέρβλητα ζητήματα 
που έθεσε ενώπιον της ελλαδικής 
κοινωνίας ο σκληρός, αιματηρός 
Εμφύλιος πόλεμος. Αντί να κατα-
βληθεί προσπάθεια να ξεπεραστεί 
το κοινωνικοπολιτικό Τραύμα του 
Εμφυλίου, η Χούντα το διεύρυνε 
και το διαιώνισε. Διατήρησε τις 
πολιτικές διακρίσεις ανάμεσα στους 
Έλληνες, διαχωρίζοντάς τους σε 
πληβείους-αριστερούς και προνομι-

ούχους-δεξιούς, με αποτέλεσμα όλα 
αυτά να ενυπάρχουν μέχρι σήμερα 
στο συλλογικό υποσυνείδητο.
Η καταλυτική μέρα για τον βιασμό 
της δημοκρατίας ήρθε τα ξημερώ-
ματα μιας ανοιξιάτικης Παρασκευής 
το 1967, βρήκε τον πολιτικό κόσμο 
να κοιμάται τον ύπνο τον βαθύ. Ιδι-
αίτερα μάλιστα η 21η Απριλίου για 
πολλούς λόγους πρέπει να θεωρη-
θεί η εσχάτη προδοσία των πρω-
ταγωνιστών, που εκτός των άλλων 
είναι διαρκείας. Στη μνήμη μας, 
δεν πρέπει να υπάρχει έστω και η 
παραμικρή αμφιβολία ότι η χούντα 
ήταν ένα επεισόδιο στην ανώμαλη 
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ιστορία της χώρας μας, όπως κατ’ 
εξοχή ο αγώνας της μνήμης ενα-
ντίον της λήθης δεν είναι παρά ο 
αγώνας της ελευθερίας εναντίον 
της Τυραννίας.
Κάθε δικτατορία είναι μια «μηχανή» 
που πρώτα απ’ όλα καταδιώκει και 
βασανίζει τους νέους. Καθεστώς 
στείρο, όπως είναι, μισεί θανάσιμα 
καθετί που μεγαλώνει και κινείται. 
Πολλαπλασιάζει μόνο τις φυλακές 
και τα νεκροταφεία. Δεν μπορεί να 
παράγει τίποτε άλλο από κρατού-
μενους, πτώματα, ρουφιάνους και 
εξόριστους. Το να είσαι νέος και 
μάλιστα πολιτικοποιημένος νέος, 
για την δικτατορία είναι έγκλημα. 
Η χούντα της 21ης  Απριλίου μπρο-
στά στην πλανητική χούντα που 
ζούμε σήμερα φαντάζει σαν απο-
κριάτικος Καίσαρας. Η δικτατορία 
της 21ης Απριλίου φυλάκιζε τους 
αγωνιστές και τους αντιπάλους της. 
Η σημερινή δικτατορία του πλανη-
τικού κράτους υπερβαίνει αυτά τα 
όρια, είναι χωρίς όρια. Φυλακίζει 
και δολοφονεί ανθρώπους και ιδέ-
ες αποδομεί την ιστορία, ακρωτη-
ριάζει συνειδήσεις, ανατρέπει τους 
μηχανισμούς της σκέψης. Επιβάλλει 
την ενιαία σκέψη και την ενιαία 
ταυτότητα. Οι συνταγματάρχες 
δεν μπορούσαν να εξοντώσουν τις 
ιδέες και την ελπίδα. Σήμερα έχουν 
τελειοποιηθεί τα βασανιστήρια της 
επιβολής της σιωπής και της καλ-
λιέργειας του τρόμου, έχει αναχθεί 
σε επιστήμη η τεχνική εξόντωσης 
των ανθρώπων, των ιδεών και της 

ελπίδας. 
Ένας άλλος λόγος που θα πρέπει η 
μνήμη μας να μην εξασθενίσει είναι 
ότι σήμερα επιχειρούνται άλλου 
είδους αλώσεις με διαφόρους 
τρόπους και όχι με στρατιωτικά 
πραξικοπήματα. Οι «δικτατορίες» 
δεν υποχρεούνται να είναι χού-
ντες, αλλά επιβάλλονται μέσα από 
άλλους τρόπους, πολλές φορές 
δημοκρατικούς. 
Κάθε μαχητικό και ριζοσπαστικό 
από την ίδια του τη φύση είναι ευ-
ρηματικό και ποικιλόμορφο. Τέτοιο 
ήταν και το κίνημα που αναπτύ-
χθηκε κατά της χούντας και στο 
χώρο των ιδεών. Αμέσως μετά το 
πραξικόπημα, μέσα από μια ποικιλία 
ζυμώσεων άρχισε να αναπτύσσεται 
ένα παράνομο κίνημα και μια ριζο-
σπαστική διάθεση αμφισβήτησης 
στη νεολαία. Η φοιτητική έκρηξη 
του Μάη του 68 στη Γαλλία, πυρο-
δότησε και στην Ελλάδα, πνευμα-
τικές ενστάσεις και ριζοσπαστικές 
ζυμώσεις. Εκφράστηκαν σε μια 
πρωτοφανή έκρηξη του βιβλίου. 
Αναπτύχθηκε λοιπόν και εδώ μια 
αντιδικτατορική κίνηση θεωρητικών 
και ιδεολογικών ζυμώσεων: ένα 
από τα φύτρα της εξέγερσης του 
Νοέμβρη (πολυτεχνείο).
Σε μια επιστολή που έστειλε ο 
Κωνσταντίνος Καραμανλής προς 
τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο 
την 4η Σεπτεμβρίου 1967, λίγους 
δηλαδή μήνες μετά την επιβολή της 
«εθνοσωτήριου επαναστάσεως», 
μεταξύ άλλων έγραφε:

«...το Θέμα δεν είναι να επανέλ-
θωμεν εις την ομαλότητα δια της 
αποτυχίας της Επαναστάσεως, αλλά 
δια της επιτυχίας της... Η Επανά-
στασις, άπαξ και εγένετο προσφέ-
ρει μίαν ευκαιρίαν ανασυντάξεως 
της ζωής του Έθνους [...] διότι δεν 
σημαίνει βέβαια αποκατάσταση της 
ομαλότητος η επάνοδος εις την 
υφιστάμενην προ του  Κινήματος 
κατάστασιν».

Μεταπολίτευση
Στη Μεταπολίτευση το σύστημα 
αναγκάστηκε να χάσει πολλά κομ-
μάτια απ’ τη σάρκα του, παραχω-
ρώντας δικαιώματα, βελτιώνοντας 
πρωτοφανώς το βιοτικό επίπεδο, 
νομιμοποιώντας την Αριστερά, 
διώχνοντας τη Μοναρχία. Όμως 
κρατήθηκε στη ζωή και σήμερα 
απειλεί ξανά κάθε δημοκρατική κι 
εργατική κατάκτηση και μάλιστα 
με το ίδιο πολιτικό προσωπικό ή με 
μαθητές του. 
Τόμους γεμίζουν οι διαδρομές των 
Πλεύρηδων ή των Γεωργιάδη, Κα-
ρατζαφέρη, Βορίδη και Μιχαλολιά-
κου μεταξύ ΔΑΠ, ΕΠΕΝ, ΧΑ, ΛΑΟΣ, 
ΠΟΑΑΝ και ΝΔ. Πρόσφατο παρά-
δειγμα ο Ηλίας Φιλιππακόπουλος, 
πρώην χουντικός Γραμματέας του 
ΣΦ Πολυτεχνείου, νυν διευθυντής 
Γραμματείας της ΝΔ. 
Μετά από αυτό το οπτικό πεδίο, το 
1967 δεν είναι τόσο μακριά από το 
2020  και βέβαια συνιστά επαγρύ-
πνηση. Το πραξικόπημα της 21ης 
Απριλίου 1967 αποτελεί την κο-
ρύφωση της κρίσης του πλέγματος 
εξουσίας στην Ελλάδα κλιμακώθη-
κε, με αποτέλεσμα με την πτώση της 
δικτατορίας το 1974, να συμπαρα-
σύρει στην δίνη της και άλλο κομ-
μάτι του Ελληνισμού (Κύπρος) με 
διαιώνιση ακόμα και σήμερα. Τέλος 
40 χρόνια μετά με μνήμες νωπές, 
να οραματιζόμαστε ένα καλύτερο 
κόσμο που δεν θα συγχωρεί πια 
άλλα λάθη, όχι λήθη!... 

Γιατί η κρίση του κορονοϊού  
θα προκαλέσει ευρείες αλ-
λαγές
Ευρώπη και ΗΠΑ βρίσκονται αντι-
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μέτωπες με μια πρωτοφανή ύφεση 

Οι δυτικές κυβερνήσεις άργησαν να 
αξιολογήσουν τους κινδύνους του 
κορονοϊού. Κι αυτό επειδή θεω-
ρούσαν ότι ήταν μια επανάληψη 
της επιδημίας του SARS που δεν θα 
έβγαινε από τα σύνορα της ανατο-
λικής Ασίας. Ακόμη κι όταν φάνηκε 
το μέγεθος της κρίσης στην Ιταλία, 
μεγάλες τράπεζες επενδύσεων 
προέβλεπαν μια μικρή ύφεση στην 
Ευρώπη και τις ΗΠΑ, την οποία θα 
ακολουθούσε γρήγορα μια οικονο-
μική ανάκαμψη.
Όλα αυτά έχουν τώρα αλλάξει. 
Είναι σαφές ότι η Ευρώπη και οι 
ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια 
πρωτοφανή ύφεση. Οι εκτιμήσεις 
ποικίλλουν, αλλά οι οικονομίες 
εύκολα μπορεί να σημειώσουν 
κάμψη κατά 20% μεταξύ Απριλίου 
και Ιουνίου. Και είναι αβέβαιο πότε 
θα αρχίσει η ανάκαμψη και πόσο 
ισχυρή θα είναι. Αυτό έχει οδηγή-
σει σε μια τεράστια δημοσιονομική 
απάντηση, με πρωτοφανή μέτρα 
στήριξης για εταιρείες και νοικο-
κυριά και επιθετικές κινήσεις από 
Κεντρικές Τράπεζες.
Για ορισμένους, το μέγεθος της 
κρίσης και ο κεντρικός χαρακτή-
ρας του κράτους στην καταπολέ-
μησή της καθιστούν αδύνατη την 
επιστροφή στο στάτους κβο των 
τελευταίων 40 ετών που χαρα-
κτηρίζεται από μικρό κράτος και 
ελεύθερη αγορά. 
H κρίση, λένε, δείχνει ότι οι κανόνες 

αλλάζουν και ότι πράγματα που θε-
ωρούνταν αδύνατα προηγουμένως 
γίνονται πολύ γρήγορα πραγματι-
κότητα. Άλλοι, πάλι, φοβούνται ότι 
τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερ-
νήσεις για τη στήριξη των νοικοκυ-
ριών μπορεί να ενθαρρύνουν τους 
ανθρώπους να μη δουλεύουν.
Θα οδηγήσει η κρίση σε έναν άλλο 
τρόπο σκέψης, αποδεικνύοντας ότι 
το κράτος όχι μόνο δεν εμποδίζει 
την οικονομική ευελιξία, αλλά αντι-
θέτως την εγγυάται; Ή θα επαναλά-
βουμε τα λάθη της χρηματοπιστω-
τικής κρίσης, όπου οι κυβερνήσεις 
απέτυχαν να αντλήσουν τα ανα-
γκαία διδάγματα; Πολλά θα εξαρ-
τηθούν από το βάθος της κρίσης 
και την ταχύτητα της ανάκαμψης. 
Υπάρχουν όμως αρκετοί λόγοι να 
πιστεύει κανείς ότι αυτή τη φορά τα 
πράγματα θα εκτυλιχθούν διαφο-
ρετικά.

Ο πρώτος λόγος για τον οποίο η 
αλλαγή αυτή τη φορά μοιάζει ανα-
πόφευκτη είναι η ίδια η χρηματοπι-
στωτική κρίση του 2008-2009. 
Η διάσωση του χρηματοπιστω-
τικού τομέα και η επιστροφή στη 
λιτότητα μετά την παρέλευση της 
κρίσης οδήγησαν στη διάβρωση της 
εμπιστοσύνης προς τις ελίτ και στην 
άνοδο των λαϊκιστικών δυνάμεων. 
Η μαζική κρατική υποστήριξη προς 
τις επιχειρήσεις και στη συνέχεια 
η επιστροφή σε μια πολιτική με 
επίκεντρο τις επιχειρήσεις θα ήταν 
πολιτικά επικίνδυνη αυτή τη φορά. 
Και όσο περισσότερο χρειάζεται 
κρατική υποστήριξη ο ιδιωτικός 
τομέας, τόσο πιο δύσκολο θα είναι 
για τους νεοφιλελεύθερους και 
τον χρηματοπιστωτικό τομέα να 
υποστηρίξουν την επιστροφή στο 
«business as usual».
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η 



οικονομική ανάκαμψη θα είναι 
πιθανότατα λιγότερο γρήγορη απ’ 
όσο ελπίζουν πολλοί. Είναι απί-
θανο οι οικονομίες να τεθούν σε 
προσωρινό κώμα και στη συνέχεια 
να επιστρέψουν σε πλήρη άνθηση 
χωρίς να έχει σημειωθεί μια μόνιμη 
ζημιά. Οι οικονομίες θα χρειαστούν 
κρατική στήριξη για μεγάλο ακόμη 
διάστημα.
Είναι αλήθεια ότι πολλές από τις 
στρατηγικές που ακολουθούνται 
αυτή τη στιγμή από ευρωπαϊκές 
χώρες -όπως οι επιδοτήσεις των 
μισθών- έχουν χρησιμοποιηθεί και 
στο παρελθόν και η οικονομική ορ-
θοδοξία έχει επιστρέψει. Η έκταση 
όμως των μέτρων που λαμβάνονται 
τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη σε 
σχέση με το παρελθόν. Οι κυβερ-
νήσεις είναι πιθανό να αποκτήσουν 
τον έλεγχο σημαντικών ποσοστών 
του ιδιωτικού τομέα, είτε με εθνικο-
ποιήσεις είτε με απευθείας συμμετο-
χή στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων.
Ο τρίτος λόγος είναι ότι οι χώρες 
με ενεργό κρατικό τομέα και ολο-
κληρωμένο κοινωνικό κράτος είναι 
πιθανό να τα καταφέρουν καλύτερα 
από τις άλλες. Αν, για παράδειγμα, 
η ευρωζώνη κατορθώσει να απο-
τρέψει μια κρίση χρέους στην Ιταλία 
(ένα μεγάλο «αν», ομολογουμέ-
νως), η Ευρώπη θα πάει καλύτερα 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου 

η κυβέρνηση Τραμπ θα συναντήσει 
αντιδρά-σεις αν δεν στηρίξει τα 
νοικοκυριά.
Ο τέταρτος λόγος είναι ότι οι κυ-
βερνήσεις δεν μπορούν να διακιν-
δυνεύσουν επανάληψη αυτής της 
κρίσης: το οικονομικό και πολιτικό 
κόστος θα είναι τεράστιο. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να οικοδομη-
θεί μια οικονομική ανθεκτικότητα 
στους κινδύνους. Καλύτερη προε-
τοιμασία για τις ίδιες τις πανδημίες, 
αλλά και μέτρα για τη μείωση του 
συστημικού κινδύνου. 

Από την «αιχμαλωσία» της 
εξουσίας ως την λύτρωση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω 
ενός συμβιβαστικού κειμένου, έδω-
σε την θέση του για την απαιτούμε-
νη δράση της ΕΕ στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας και των επιπτώσεών 
της, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα 
προς το Ευρ. Συμβούλιο και την 
Ευρ. Επιτροπή για τις ενέργειες που 
επιβάλλονται, πρωτίστως σε ό,τι 
αφορά την υγεία αλλά και τις δυ-
σβάσταχτες οικονομικές και κοινω-
νικές επιπτώσεις. 
Πράγματι, η ΕΕ σήμερα απογοητεύ-
ει, αλλά ταυτοχρόνως προσφέρει 
δυνατότητες για βελτίωση της 
ευημερίας και ποιότητας ζωής, ιδι-
αίτερα σε θέματα κράτους δικαίου, 
κοινωνικής προόδου κ.ά. Στην Κύ-
προ παρατηρείται έλλειμα αξιοποί-
ησης αυτών των «όπλων», πράγμα 
που επιβεβαιώνει την θεωρία της 
«αιχμαλωσίας». Έτσι περιγράφεται 
η κατάσταση κατά την οποία οι 
εποπτικές αρχές κι άλλες κρατικές 
εξουσίες καθίστανται «αιχμάλωτες» 
σε ειδικά συμφέροντα ή παρωχη-
μένες αντιλήψεις, υπονομεύοντας 
το κράτος δικαίου και την ευημερία 
της κοινωνίας. Πρόσφατα, η Ευ-
ρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών εξέδωσε 
οδηγίες για προσωρινή αναστολή 
δόσεων από τους δανειολήπτες 
προς τις τράπεζες, λόγω του κο-
ρωνοϊού, με σκοπό να στηριχτεί η 
πραγματική οικονομία (εργαζόμε-
νοι, νοικοκυριά και επιχειρήσεις), 
ενέργεια που ωφελεί ιδιαίτερα 

υπερδανεισμένες οικονομίες, όπως 
στην Κύπρο. Το Υπουργείο Οικο-
νομικών και η Κεντρική Τράπεζα 
Κύπρου επέμεναν εξαρχής ότι οι 
ευρωπαϊκές οδηγίες αποκλείουν 
δανειολήπτες με καθυστερημέ-
νες δόσεις. Δημοσιοποιήσαμε τις 
οδηγίες και τα κριτήρια, που όμως 
ΔΕΝ προνοούν τέτοιον αποκλει-
σμό. Εξάλλου, ο αποκλεισμός 
τόσων πολλών από την προσωρινή 
αναστολή πληρωμής δόσεων, θα 
μετατρέψει πολλά τέτοια δάνεια σε 
κόκκινα, με ζημιές για τις τράπε-
ζες, απώλεια θέσεων εργασίας και 
εσόδων για το κράτος κ.ά. Η σιωπή 
των αρμοδίων είναι εκκωφαντική! 
Σε άλλο επίπεδο, η ΕΕ παρέχει νο-
μοθετική προστασία των δανειολη-
πτών έναντι των   καταχρηστικών 
πρακτικών/ρητρών που οι τράπεζες 
χρησιμοποιούν συστηματικά για 
δεκαετίες στην Κύπρο. Την ώρα 
που δικαστήρια άλλων κρατών-με-
λών αξιοποιούν αυτεπάγγελτα την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομο-
λογία για προστασία των αδύνα-
των δανειοληπτών (όπως εντέλλει 
το Ευρωπαϊκό δίκαιο), η  Κύπρος 
αρνείται πεισματικά. Παραθέτω 
μια μόνο διαπίστωση της Δρος Ρ. 
Οικονομίδου-Αποστολίδου (πρώην 
ανώτατου στελέχους του Δικαστη-
ρίου της Ευρ. Ένωσης): «η τακτική 
της απομόνωσης … κρατά το κυπρι-
ακό δίκαιο μακριά και εμποδίζει το 
ευεργετικό του μπόλιασμα  από το 
δίκαιο της ΕΕ. Είναι αμφίβολο αν το 
δίκαιο της ΕΕ ενσωματώνεται όπως 
προβλέπεται και όπως  επιβάλλεται 
στο κυπριακό δίκαιο.» 
Στην δημοκρατία, η ανοχή τέτοιων 
καταστάσεων από τους πολίτες 
αποτελεί συνενοχή, διότι η ελευ-
θερία να επιλέγουν τους κυβερ-
νώντες, εξυπακούει και ευθύνη. 
Συνεπώς, οι πολίτες με τις επιλογές 
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Σαν σήμερα 7 Απριλίου – 
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

529 Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός εκδίδει ένα θεμελιώδες νομικό σύγγραμμα, τον «Ιουστινιάνειο 
Κώδικα» (Corpus Juris Civilis).

1614 Πέθανε ο ζωγράφος, Δομίνικος Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο 

1772 Γεννιέται ο Γάλλος φιλόσοφος και διανοη τής του ουτοπικού σοσιαλισμού Σαρλ Φουριέ.

1790 Πραγματοποιείται η ναυμαχία της Άνδρου. Ο Λάμπρος Κατσώνης χάνει 5 πλοία.

1824 Πέθανε ο φιλέλληνας Άγγλος ποιητής, Λόρδος Βύρων

1833 Παράδοση της Χαλκίδας στο νεοϊδρυθέν Ελληνικό κράτος από τους Τούρκους.

1906 Η έκρηξη του ηφαιστείου Βεζούβιος καταστρέφει τη Νάπολη.

1915 Γεννήθηκε η Aμερικανίδα τραγουδίστρια των μπλουζ, Μπίλι Χάλιντεϊ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ελεο-
νόρα Φάγκαν

1922 Γεννιέται ο λαϊκός συνθέτης Απόστολος Καλδάρας.

1923 Ιδρύεται το Κομμουνιστικό Κόμμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ως μετεξέλιξη του Κόμματος Εργατών της 
Αμερικής.

1929 Η Β’ Ιταλίας επικρατεί 4-1 της Ελλάδας, σε φιλικό παιγνίδι που διεξάγεται στο γήπεδο της Λε-ωφόρου 
Αλεξάνδρας. Η ΕΠΟ το θεωρεί ως τον πρώτο επίσημο αγώνα της Εθνικής.

1933 Κηρύσσεται το τέλος της περιόδου της Ποτοαπαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία διήρκεσε 13 
χρόνια.

1939 Γεννήθηκε ο Αμερικανός σκηνοθέτης, Φράνσις Φορντ Κόπολα («Ο Νονός», «Αποκάλυψη Τώρα»).

1939 Στρατεύματα της φασιστικής Ιταλίας αποβιβάζονται και καταλαμβάνουν την Αλβανία.

1943 Προσχωρεί στον ΕΛΑΣ ο τέως βενιζελικός στρατιωτικός Στέφανος Σαράφης, που τότε είχε τον βαθμό του 
συνταγματάρχη. Ως στρατηγός του ΕΛΑΣ έπαιξε κεντρικό ρόλο στην ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση. Μετά την απελευ-
θέρωση εξορίστηκε αρχικά στη Λήμνο (1946) και κατόπιν στη Μακρόνησο (1948). Μετά τη λήξη του εμφυλίου 
θα εκλεγεί βουλευτής της ΕΔΑ, ενώ στις 31/5/1956 θα σκοτωθεί από αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε Αμερικα-
νός υποσμηνίας που υπηρετούσε στην 22η μοίρα διαβιβάσεων της αμερικανικής αεροπορικής βάσης του Ελληνι-
κού (902.gr).

1943 Είκοσι επτά στελέχη του ΕΛΑΣ της Αθήνας, με επικεφαλής τον Σπύρο Κωτσά κη (Νέστορα), υπεύθυνο του 
ΕΛΑΣ Αθήνας - Πειραιά, απελευθερώνουν από τη «Σωτηρία» 56 στελέχη του ΚΚΕ, που κρατούσε η μεταξική δι-
κτατορία στο Στρατόπεδο της Ακροναυπλίας και είχε παραδώσει στους κατακτητές. Η επιχείρηση, που αναπτέρω-
σε το ηθικό του λαού της πρωτεύου σας, είχε αποφασιστεί από το Πολιτικό Γραφείο της ΚΕ του ΚΚΕ και ανατεθεί 
στην Κεντρική Επιτροπή του ΕΛΑΣ. 

Σαν σήμερα 19 Απριλίου – 
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

539 Υπογράφεται η Συνθήκη της Φρανκφούρτης, με την οποία λήγει ο γαλλο-πρωσικός πόλεμος.

1587 O Βρετανός ναύαρχος και πρώην πειρατής σερ Φράνσις Ντρέικ βυθίζει την ισπανική αρμάδα στο λιμάνι 
του Κάδιξ, δίνοντας τέλος στη θαλασσοκρατορία των Ισπανών και εγκαινιάζοντας την εποχή της βρετανικής 
κυριαρχίας στις θάλασσες.

1770 O Τζέιμς Κουκ εντοπίζει την Αυστραλία.

1770 H Μαρία Αντουανέτα παντρεύεται εξ αποστάσεως τον Λουδοβίκο τον 15ο.

1772 Γεννιέται ο Άγγλος οικονομολόγος Ντέιβιντ Ρικάρντο, ιδεολογικός εκπρόσωπος της αγγλικής βιομηχανικής 
αστικής τάξης στην περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης και της πάλης των αστών κατά της αριστοκρατίας 
των γαιοκτημόνων. Κύριο έργο του ήταν οι «Αρχές πολιτικής οικονομίας και δημοσιονομίας» (1817).

1775 Ξεκινάει ο Αμερικανικός Πόλεμος της Ανεξαρτησίας
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τους μπορούν να οδηγήσουν από 
την «αιχμαλωσία» στη λύτρωση.   
Καλή Ανάσταση.  

Κώστας Μαυρίδης- Ευρωβουλευ-
τής ΔΗΚΟ (S&D)  

Guardian: Μητσοτάκης, όπως 
λέμε Λεπέν, Σαλβίνι και 
Όρμπαν 

Tη θέση της δίπλα στους εθνικιστές 
της Ευρώπης, που, μεταξύ άλλων, 
κατηγορούν τους πρόσφυγες για 
τη διασπορά του κορονοϊού στην 
ήπειρο, «κατέκτησε» η κυβέρνηση 
της ΝΔ.
Η βρετανική εφημερίδα Guardian, 
σε άρθρο του Daniel Trilling με 
τίτλο «Οι μετανάστες δεν διαδί-
δουν κοροναϊό – αλλά οι εθνικιστές 
τους κατηγορούν ούτως ή άλλως», 
ανάμεσα στους ηγέτες – στους 
οποίους επιρρίπτει ευθύνες για την 
επικίνδυνη συσχέτιση των προσφύ-
γων με τον κορονοϊό – εκτός από 
την Γαλλίδα Μαρίν Λεπέν και τον 
Ιταλό Ματέο Σαλβίνι, βάζει και τον 
Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο 
Μητσοτάκη, αποκαλώντας τη Νέα 
Δημοκρατία «εθνικιστικό κόμμα». 

Υπενθυμίζεται ότι την ώρα που τα 
κρούσματα κοροναϊού στην Ελλάδα 
καταγράφονται από πολίτες που 
έρχονται από τη Δύση και συγκε-
κριμένα από την Ιταλία, η κυβέρ-
νηση και προσωπικά ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης, με μια ακόμη αμφι-
λεγόμενη απόφαση, που εγείρει 
ερωτήματα τόσο για την σκοπιμό-
τητα όσο και την αποτελεσματι-
κότητά της, συνδέει και επισήμως 
πλέον την απειλή του κορονοϊού 
με το προσφυγικό για να επιβάλει 
έκτακτα μέτρα και αυστηρότερους 
ελέγχους στα σύνορα – μέτρα 
καταστολής και αποτροπής εισόδου 
προσφύγων και μεταναστών.
Την απόφαση ανακοίνωσε ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός στη διάρκεια του 
υπουργικού συμβουλίου, επικαλού-
μενος τον Κανονισμό 2016/399 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 
απειλής στην δημόσια υγεία.
Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης δήλωσε ότι «το μεταναστευ-
τικό τώρα αποκτά μία νέα διά-
σταση, καθώς στις ροές προς την 
Ελλάδα περιλαμβάνονται άνθρωποι 
από το Ιράν -όπου είχαμε πολλά 
κρούσματα Κορονοϊού- και πολλοί 
διερχόμενοι από το Αφγανιστάν. 

Τα νησιά μας, συνεπώς, τα οποία 
είναι, ήδη, επιβαρυμένα σε θέματα 
δημόσιας υγείας πρέπει να προ-
στατευτούν διπλά. Να τα διασφαλί-
σουμε. Να το πω απλά, να κάνουμε 
ό,τι περνά από το χέρι μας για να 
αποφύγουμε την εμφάνιση του ιού 
-ειδικά εκεί».
Με αυτό το σκεπτικό, ανακοίνωσε 
ακολούθως ότι «από σήμερα, η 
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χώρα μας επικαλείται τον Κανονι-
σμό 2016/399 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και ειδικά την παράγρα-
φο 6, περί ελέγχου για την πρό-
ληψη απειλής κατά της δημόσιας 
υγείας». 

ΑΡΚΕΙ ΕΝΑΣ ΙΟΣ ΝΑ ΑΛΛΑ-
ΞΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Επιμέλεια:  ΠΑΛΛΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ   
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ – Α.Ε.J./I.F.J.

«Δεν είναι δίκαιο που ο πατέρας 
μου πέθανε έτσι. Όλοι πεθαίνουν 
σαν τα σκυλιά, σαν τα γουρούνια. 
Ακόμη και σήμερα οι άνθρωποι 
λένε πως ήταν ηλικιωμένοι, ήταν 
άρρωστοι: ήταν ο πατέρας μου, δεν 
ήταν μεγάλος και δεν ήταν άρρω-
στος. Άντε στο διάολο». Ρομπέρτα 
Ζανινόνι, κόρη του Τζιουζέπε, που 
πέθανε από κορωνοϊό στο Μπέρ-
γκαμο.
Όχι, εφιάλτης δεν είναι η προοπτική 
να πεθάνει κάποιος. Το αντίθετο 
συμβαίνει. Η πραγματική φρίκη 
είναι να επιβιώνεις μ’ αυτόν τον 
τρόμο, να είσαι έτοιμος να δεχθείς 
τα πάντα για να αποτρέψεις το ανα-
πόφευκτο. Υπάρχει πιο υπαρκτός 
και χειροπιαστός «θάνατος» από 
την άγνοια και μάλιστα την πλήρη; 
Ποιοι είναι τότε οι «ζωντανοί» και 
ποιοι οι «πεθαμένοι»; Όπως έλεγε 
ο Σαίξπηρ «προτιμάμε καλύτερα να 
πεθαίνουμε κάθε ώρα από το φόβο 
του θανάτου, παρά να πεθάνουμε 
μια φορά».
Και όποιος πεθαίνει κάθε στιγμή 
κυριευμένος από τον φόβο του 
θανάτου βουλιάζει, ναι ή όχι, ολο-
ένα και περισσότερο στην λήθη και 
δη στην ολοκληρωτική; Και ποια 
είναι η απάντηση στο ερώτημα, που 
απευθύνεται στους «περαστικούς» 
γραμμένο στους τοίχους ορισμέ-
νων κτιρίων με μαύρα γράμματα: 
«υπάρχει ζωή πριν από τον θάνα-
το»; «Χίλιες ζωές και χίλιοι θάνα-
τοι», απαντούν δίχως δισταγμό 
ορισμένοι στο παραπάνω ερώτημα. 
Τότε ποιες είναι οι σημαντικότερες 

«σημειώσεις του τετραδίου της 
αθανασίας»; Θα μπορέσουμε να τις 
θυμηθούμε όλες, αν κατανοήσουμε 
πόσο ασήμαντη είναι κάθε εξουσία 
και πόσο αδύναμη να μάς επιβλη-
θεί, αν εμείς οι ίδιοι της αρνηθούμε 
κάθε τέτοιο δικαίωμα.
Στον αντίποδα, δεν υπάρχει με-
γαλύτερη υποδούλωση από το να 
δεχθούμε τα διλλήματα, που η ίδια 
η εξουσία βάζει, ενώ δήθεν παρου-
σιάζονται βγαλμένα από την «ζωή». 
Διλλήματα, που υποτίθεται μπαί-
νουν αναγκαστικά στο «τραπέζι» 
εξ αιτίας των συνθηκών έκτακτης 
ανάγκης την κήρυξη των οποίων 
ανακοινώνουν οι κυρίαρχοι με διά-
φορες αφορμές. Η υποκρισία σ’ όλο 
της το μεγαλείο, αφού η εξουσία 
έχει απαντήσει προ πολλού με ωμό 
και αδίστακτο τρόπο στα κυριότερα 
απ’ αυτά. Οι πλέον αδύναμοι ήταν, 
παραμένουν, και θα είναι οι πρώτοι 
στόχοι. Ποιος το λέει αυτό; Μα το 
«δίκαιο της πυγμής» με το οποίο δι-
αφεντεύουν τις ζωές μας, το οποίο 
είναι και το μόνο, που δεν υπόκειται 
και ούτε πρόκειται ποτέ να υποστεί 
ρυθμίσεις, παρά τις ψευδεπίγραφες 
ανθρωπιστικές διαβεβαιώσεις των 
κάθε λογής εξουσιαστών.
Στην ουσία η μόνη ελευθερία που 
έμεινε στον κόσμο είναι να μπορεί 
να τρέφετε και κάπως να αμύνεται 
με μάσκες, αντισηπτικά, οινοπνεύ-
ματα και λοιπά. Το να κυκλοφο-
ρείς στους δρόμους για ένα απλό 
περίπατο είναι και αυτό μια αχτίδα 
ελευθερίας.
Στον νέο ελληνικό ποινικό κώδικα 

που κυρώθηκε 6 μήνες πριν απ’ την 
εμφάνιση του κορωναϊού, συμπε-
ριλήφθηκαν, έτσι, ξαφνικά, διατά-
ξεις περί «ατομικής ευθύνης» για 
περιπτώσεις που κάποιος «παρα-
βιάζει τα μέτρα που έχει διατάξει ο 
νόμος» προκαλώντας «τη διάδοση 
μιας μολυσματικής ασθένειας», με 
ποινές που, ανάλογα με την βαρύ-
τητα, μπορούν να φτάσουν και στα 
ισόβια!(αρθ. 285). 
Ποιος, λ.χ. να θυμάται, αν ποτέ το 
έμαθε, πως το 2015 ο συνιδρυτής 
της Microsoft Μπιλ Γκέιτς «είχε 
προφητεύσει» ότι μια «ενδεχόμε-
νη επιδημία κορωναϊού μπορεί να 
στοιχίσει στη παγκόσμια οικονομία 
μέχρι και τρία τρισεκατομμύρια και 
να αφήσει πίσω της ακόμη και δέκα 
εκατομμύρια νεκρούς»;
Επίσης όλα αυτά τα lock-down που 
θεσπίστηκαν εάν συνεχίσουν για 
κάποιους μήνες, με την ζωή που 
σταματάει σε μεγάλο βαθμό, κανείς 
δεν ξέρει ποιες δυσάρεστες επιπτώ-
σεις θα έχουν στην οικονομία στις 
χώρες, αλλά και πόσο θα διακυ-
βεύσουν ως και δισεκατομμύρια 
ανθρώπους!
Και ενώ δεκάδες εργαστήρια ερ-
γάζονται πυρετωδώς για να βρουν 
κάποιο φάρμακο ή εμβόλιο που 
θα σταματήσει την επιδημία, με τα 
σημερινά δεδομένα δεν μπορού-
με να ξέρουμε δυστυχώς ποια θα 
είναι η συνέχεια, δοθείσης και της 
απειθαρχίας πολλών πληθυσμών 
στις εντολές των κυβερνήσεων για 
«αμυντική» παραμονή κατ’ οίκον.
Εκείνο που μπορούμε να πούμε με 
απόλυτη ακρίβεια είναι ότι ο κό-
σμος ξύπνησε απ’ το λήθαργο όπου 
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βρισκόταν και απευθείας βρέθηκε 
σε έναν εφιάλτη!
Μακάβρια ήταν τα ευρήματα 
ανδρών των ισπανικών ενόπλων 
δυνάμεων που πήγαν να κάνουν 
απολύμανση σε γηροκομεία που 
έπρεπε να έχουν εκκενωθεί λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού: 
Εντόπισαν τα πτώματα ηλικιωμένων 
που τους είχαν εγκαταλείψει αβο-
ήθητους να πεθάνουν. Σε κάποιες 
περιπτώσεις βρήκαν και κάποιους 
σε πολύ άσχημη κατάσταση, ετοι-
μοθάνατους. Το τραγικό αυτό 
συμβάν δημοσιοποίησε η υπουργός 
Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, μέσω 
της τηλεόρασης. Οι άνδρες των 
Δυνάμεων Εκτάκτου Ανάγκης του 
Στρατού, δήλωσε, «εντόπισαν ηλι-
κιωμένους εγκαταλειμμένους και σε 
πολλές περιπτώσεις νεκρούς. Είναι 
αδιανόητο και απολύτως ασυγ-
χώρητο αυτό που συνέβη». Και 
τόνισε ότι οι υπεύθυνοι αυτών των 
κέντρων θα βρεθούν αντιμέτωποι 
με τον νόμο για παράβαση καθήκο-
ντος και άλλα αδικήματα. efsyn.gr 
23/03/2020.
Δίνεται η εντύπωση πως μια/η «γε-
νική δοκιμή» σε παγκόσμια κλίμακα 
για το πώς οι κυβερνήσεις του κό-
σμου μπορούν, σχεδόν «μαλακά», 
αλλά και πολύ σκληρά εάν χρει-
άζεται, να «ακυρώσουν» εντελώς 
τους λαούς τους, πώς μπορούν να 
καθυποτάξουν ολοσχερώς τους 
λαούς τους.
Πως μπορούν να τους καταντήσουν 
μια άμορφη μάζα φοβισμένων 
όντων που βολοδέρνουν μέσα σε 
πανικό για το σήμερα και αβεβαιό-
τητα για το αύριο. Είναι σε εξέλιξη 
(η γενική δοκιμή), έστω και με τη 
δικαιολογία ότι πρόκειται «για το 
καλό όλων μας».
Οι δρόμοι άδειοι, τα έρημα πε-
ζοδρόμια, τα κλειστά μαγαζιά, η 
ελάχιστη κυκλοφορία αυτοκινήτων 
δημιουργούν ένα κλίμα αποκαλυ-
πτικό, σαν να πρόκειται να γίνει 
κάτι κακό, κάτι βαρύ, ένα αναπο-
δογύρισμα των ζωών μας, μια νέα, 
εφιαλτική καθημερινότητα.
Όλοι μέσα στα σπίτια τους, τρέμο-
ντας για τη ζωή τους, για τη ζωή 

των δικών τους με το μονότονο κα-
θημερινό ρεφρέν της γεωμετρικής 
προόδου αύξησης των κρουσμάτων 
και των νεκρών – οι οποίοι τελικά 
δεν ενδιαφέρουν κανένα κράτος 
και γίνονται – είναι! – απλά στατι-
στικοί αριθμοί!
Τα πάντα παραλύουν, παρέλυσαν, 
οι άνθρωποι σχεδόν δεν κουνιού-
νται, δεν κάνουν πια φασαρίες, 
δεν διεκδικούν τίποτα, δεν κατηγο-
ρούν πια για τίποτα το «λωποδύτη 
κράτος», δεν αντιστέκονται πια σε 
τίποτα: ό, τι τους επιβάλλεται, το 
δέχονται – ό, τι τους διατάσσεται – 
και το πιο περιοριστικό των δικαι-
ωμάτων τους: — το δέχονται, όχι 
μόνο, αλλά και το παραδέχονται!
Και βέβαια όλες οι κυβερνήσεις, 
έμπειρες σε ψυχαναγκασμούς, ξέ-
ρουν πως όταν ένας πληθυσμιακός 
όγκος, ανώνυμος και ακυβέρνη-
τος, διακατέχεται από βαθύ άγχος, 
υπαρξιακό άγχος, είναι πανεύκολο 
να χειραγωγηθεί, να ακυρωθούν 
οι ελευθερίες του, να οδηγηθεί με 
ευκολία εκεί όπου αυτές θέλουν 
έχοντας επιπλέον με το μέρος τους 
την καταπιεστική δύναμη πειθούς 

και τις κατάλληλες κατασταλτικές 
δομές όπως και την, απ’ τις ίδιες 
διαμορφωμένη, κατάλληλη νομική 
περιοριστική συνδρομή.
Αυτή είναι η πραγματική ερήμωση 
και καλούμαστε να το καταπιούμε. 
Για το καλό μας πάντα και μετά οι 
γέροντες… Ήταν «περιττοί» «αχρεί-
αστοι» και θα πούμε «δεν πειράζει 
ήταν το μικρότερο κακό. Φθάνει να 
τα ξεχάσουμε όλα. Και τότε ότι μας 
ζητηθεί, θα πρέπει να το δεχθούμε, 
να το δώσουμε…
Σύμφωνα με τον Εμίλιο Τάντσι διευ-
θυντή του οίκου ευγηρίας Cremona 
Solidale στην Ιταλία με 460 κλί-
νες, τα γηροκομεία ήταν τα πρώτα 
που επλήγησαν από την επιδημία, 
καθώς οι ηλικιωμένοι ανήκουν 
στις ομάδες υψηλού κινδύνου, ενώ 
παράλληλα, όπως υποστηρίζει, 
δεν είχαν επαρκή υποστήριξη για 
να ανταπεξέλθουν. Γιατροί ομολο-
γούν κυνικά ότι επιλέγουν ποιοι θα 
ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν, ότι 
βγάζουν τους αναπνευστήρες από 
65χρονους και στην συνέχεια τους 
ναρκώνουν για να πεθάνουν «ανώ-
δυνα» και να «ζήσουν οι νέοι». 
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Ηλικιωμένοι καταλήγουν μόνοι, 
εγκαταλελειμμένοι από συγγενείς 
και φίλους, πεταγμένοι στα αζήτη-
τα, γιατί το κράτος, το οποιοδήποτε 
κράτος, δεν είχε ετοιμαστεί, αλλά 
τώρα είναι, όπως φαίνεται, έτοιμο 
από καιρό να τους θυσιάσει για το 
«καλό» των υπολοίπων.
Αυτή είναι η πραγματική ερήμωση, 
αυτός είναι ο πραγματικός θάνατος. 
Εδώ που η «αναχώρηση» γίνεται 
πλέον το ίδιο αφόρητη όσο και η 
«επιστροφή», εδώ που η μυρωδιά 
του θανάτου γίνεται ολοένα και πιο 
πνιγηρή σ’ έναν πολιτισμό, που την 
ίδια στιγμή που σφαδάζει εξακο-
λουθεί να τάζει ένα τεχνολογικά 
«παραμυθένιο» μέλλον…
Το πραγματικό διακύβευμα, δεν 
είναι η επιβίωση της ανθρωπότητας 
από την εισβολή του κορωναϊού, 
αλλά η επιβολή μιας  ολοκληρω-
τικής διαχείρισης της ζωής των 
ανθρώπων για λόγους υγείας.
Πρέπει να επιλέξουμε υγεία ή ελευ-
θερία.
Απέναντι στις πρακτικές ενοχο-
ποίησης της «ατομικής ευθύνης» 
οφείλουμε να αντισταθούμε σε μια 
προσπάθεια επιβολής μιας κατά-
στασης εκτάκτου ανάγκης.
Πρέπει πράγματι να λογαριαστού-
με με τις πολιτικές  που έφεραν το 
δημόσιο σύστημα υγείας σε μια κα-
τάσταση αδυναμίας ένα συνολικό 
αναστοχασμό, καινούργιες λέξεις 
και καταστάσεις. 

Έγκλειστοι με κυβερνητική 
ευθύνη 
Κέντρα κράτησης προσφύ-

γων, στρατόπεδα, φυλα-
κές: νοσούντες και υγιείς 
μαζί σε υποχρεωτική καρα-
ντίνα!

Του Θανάση Κούρκουλα
Η επίκληση της «ατομικής ευθύ-
νης» είναι κάθε απόγευμα στις 6 η 
μόνιμη επωδός των κυβερνητικών 
παραγόντων. Αν την συναισθαν-
θούμε λένε, θα γλιτώσουμε. Αν 
είμαστε απερίσκεπτοι, θα κατα-
στραφούμε. Μένουν στο σπίτι οι 
σώφρωνες και εξέρχονται ασκό-
πως οι ασυνείδητοι. Ασυνείδητοι 
είναι οι συνταξιούχοι που τόλμη-
σαν να πάνε στα ΑΤΜ να πάρουν 
τις συντάξεις τους του Απρίλη. 
Ασυνείδητοι είναι όσοι αρνούνται 
να λιώσουν στον καναπέ και επι-
μένουν στην ατομική άθληση. Όλοι 
όσοι επιχειρούν μια μικρή βόλτα 
απόδρασης από τους τέσσερις τοί-
χους. Ή μάλλον σχεδόν όλοι, εκτός 
από τους πιστούς χριστιανούς που 
μέχρι πρότινος συνωστίζονταν στις 

εκκλησίες και έξω από αυτές για 
τη θεία λειτουργία. Γι’ αυτούς και 
για τους παπάδες λειτουργούσε 
μια κάποια «θεία προστασία» από 
τις συκοφαντίες των ΜΜΕ και των 
κυβερνητικών επιτελείων.

Ρατσιστική ξεδιαντροπιά
Υπάρχουν όμως κάποιοι στους 
οποίους δεν μπορεί να επιρριφθεί 
ατομική ευθύνη για τη διασπορά. 
Είναι οι έγκλειστοι στα προσφυγι-
κά στρατόπεδα, στις φυλακές και 
στους στρατώνες. Την ώρα που οι 
περισσότεροι νιώθουμε φυλακισμέ-
νοι μέσα στο σπίτι μας στο πλαίσιο 
της καραντίνας, εκείνοι βρίσκονται 
σε πραγματικό εγκλεισμό παρα-
κολουθώντας τις εξελίξεις. Δεν 
φέρουν καμία ατομική ευθύνη γιατί 
δεν έχουν καμία ατομική επιλογή. 
Κρέμονται από τις αποφάσεις της 
κυβέρνησης και των δεσμοφυλά-
κων τους. Ζουν σε συνθήκες συνω-
στισμού καθημερινά. Σε οικίσκους 
10 τετραγωνικών μέτρων 6 κι 8 
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πρόσφυγες μαζί στα καμπ, ή ο ένας 
πάνω στον άλλον στα αντίσκηνα 
της Μόριας. Ξημεροβραδιάζονται 
σε άθλια βρώμικα κελιά και κρατη-
τήρια μαζί με 10-20 συγκρατούμε-
νους. Κοιμούνται μαζί σε κοιτώνες 
30 ή 40 φαντάρων μέσα στους 
στρατώνες. Δεν ζουν σε σπίτι για 
να «μείνουν σπίτι», ούτε μπορούν 
να κρατήσουν την αναγκαία «κοι-
νωνική απόσταση». 
Αν έχουν την ατυχία ο ιός να 
εισχωρήσει στις δομές τους, κανείς 
δεν θα πάρει τους υγιείς να τους 
πάει σπίτι, όπως γίνεται με επιβά-
τες πλοίων σαν το «Ελευθέριος 
Βενιζέλος». Θα μείνουν όλοι μαζί 
σε καραντίνα και θα απαγορευ-
τεί σε όλους μαζί η έξοδος, όπως 
στην Ριτσώνα. Δεν θα μπορούν να 
στείλουν sms για να κάνουν ψώνια. 
Ούτε στην τράπεζα θα μπορούν να 
πάνε για να κάνουν ανάληψη του 
πενιχρού προσφυγικού επιδόμα-
τος, γιατί ο Μηταράκης το έκοψε 
μέχρι νεωτέρας. Τα διαγνωσμένα 
κρούσματα θα μαντρωθούν σε 
άλλο σημείο της ίδιας φυλακής, 
που σταδιακά θα διευρύνεται όσο 
θα νοσούν περισσότεροι, μέχρι να 
νοσήσουν όλοι. Παρά τις εκκλήσεις 
δεκάδων κινήσεων δικαιωμάτων, 
αντιρατσιστικών οργανώσεων, 
ευρωβουλευτών, ακόμα και της 
Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των της ΕΕ, η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη ακόμα αρνείται σθεναρά 
οποιαδήποτε μεταφορά σε δωμάτια 
ακόμα και για τις ευάλωτες ομάδες 
προσφύγων. Πρόκειται για ρατσι-
στική ξεδιαντροπιά που ξυπνάει τις 
χειρότερες μνήμες άλλων εποχών.

Φυλακές: η Ελλάδα πίσω από Ιράν 
– Τουρκία
Τηρουμένων των αναλογιών αντί-
στοιχη κατάσταση επικρατεί στις 
φυλακές των ποινικών κρατουμέ-
νων. Σήμερα στην Ελλάδα «φιλο-
ξενούνται» 16.000 φυλακισμένοι, 
ενώ οι εγκαταστάσεις αντέχουν 
6.000. Σύμφωνα με καταγγελίες, 
ήδη έχουν αρρωστήσει από κο-
ρωνοϊό κρατούμενοι στις φυλακές 
Κορυδαλλού και σε άλλες φυλακές 
και τηρείται σιγή ιχθύος. Έχουν 

απαγορευτεί τα επισκεπτήρια των 
κρατουμένων αλλά και οι άδειες, 
λόγω κορωνοϊού. Εξετάζεται η 
απαγόρευση εισαγωγής ρούχων, 
φαγητών κι άλλων προσωπικών 
αντιμειμένων στα σωφρονιστικά 
καταστήματα από τους συγγε-
νείς τους αφού δεν θα μπορεί να 
ελεγχθεί η «καθαρότητά» τους ή 
να απολυμανθούν. Στο Ιράν πρό-
σφατα αποφυλακίστηκαν 70.000 
κρατούμενοι λόγω κορωνοϊού και 
η Τουρκία του Ερντογάν αποφά-
σισε την προσωρινή αποφυλάκιση 
45.000 κρατουμένων ως μέτρο 
πρόληψης διάδοσης της πανδημίας 
στις φυλακές. Όμως η Ελλάδα του 
Μητσοτάκη ακόμα αρνείται πει-

σματικά τις προτάσεις νομικών και 
συγγενών φυλακισμένων για κατ’ 
οίκον περιορισμό φυλακισμένων 
που έχουν εκτίσει μεγάλο μέρος 
της ποινής τους, ή την προσωρι-
νή απελευθέρωση με βραχιολάκι 
των προφυλακισμένων που ακόμη 
δεν έχουν καν δικαστεί. Οι φαντά-
ροι είναι ίσως πιο τυχεροί από τις 
προηγούμενες κατηγορίες εγκλεί-
στων, γιατί ο εγκλεισμός τους έχει 
ημερομηνία λήξης. Παρ’ όλα αυτά, 
δεν αντιμετωπίζονται λιγότερο 
απάνθρωπα μέσα στα στρατόπε-
δα. Την ώρα που 20 στρατιωτικοί 
έχουν ήδη νοσήσει από τον κορω-
νοϊό σε διάφορα σημεία της χώρας, 
σιγή ιχθύος από το ΓΕΣ επικρατεί 
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για τα κρούσματα της πανδημίας 
στους φαντάρους. Στα στρατόπε-
δα επικρατεί συνωστισμός, καθώς 
έχουν ανασταλεί άδειες, διανυκτε-
ρεύσεις και έξοδοι. Οι φαντάροι 
συνωστίζονται σε τεράστιες ουρές 
για το συσσίτιο, ενώ οι συνθήκες 
καθαριότητας είναι απαράδεκτες. 
Μάσκες και αντισηπτικά δεν υπάρ-
χουν ούτε για δείγμα. Δίνονται 
μόνο στα στελέχη και σε όσους 
είναι στα μαγειρεία. Στρατιώτες που 
νοσούν και βρίσκονται σε καρα-
ντίνα, διαμαρτύρονται ότι δεν τους 
πηγαίνουν φαγητό! Κάποιοι άλλοι 
έχουν μεταφερθεί σε χώρους που 
δεν υπάρχει θέρμανση και τουαλέ-
τες. Ενώ οι φαντάροι είναι κλεισμέ-
νοι μέσα σε πολλά στρατόπεδα της 
χώρας επί πολλές εβδομάδες σε 
κατάσταση καραντίνας, το ίδιο δεν 
ισχύει για τους στρατιωτικούς που 
μπαίνουν στα στρατόπεδα μόνο 
όταν έχουν υπηρεσία, πηγαινοέρ-
χονται στα σπίτια τους και είναι 
οι βασικοί φορείς της μετάδοσης 
του ιού στους φαντάρους. Ενώ οι 
μετακινήσεις των φαντάρων στα 
σπίτια τους είναι απαγορευμένες, 
πραγματοποιούνται μετακινήσεις 
μέσω μεταθέσεων φαντάρων προς 
τα σύνορα του Έβρου. 
Η άμεση αποσυμφόρηση των στρα-
τοπέδων και από τους φαντάρους 
με πολυήμερες άδειες ανά γκρουπ 
φαντάρων με μίνιμουμ λειτουργία 
των στρατοπέδων είναι η μόνη 

λύση για τον περιορισμό της περαι-
τέρω μετάδοσης του ιού.

Στοιχειώδη μέτρα
Η στέγαση των προσφύγων σε 
δωμάτια των κλειστών ξενοδοχεί-
ων, η αποσυμφόρηση των φυ-
λακών από μεγάλες κατηγορίες 
κρατουμένων και η αποσυμφόρηση 
των στρατοπέδων με λειτουργία 
τους με προσωπικό ασφαλείας, 
είναι στοιχειώδη μέτρα αντιμετώ-
πισης του κορωνοϊού εκεί όπου 
ζουν έγκλειστοι δεκάδες χιλιάδες 
άνθρωποι. Η διενέργεια μαζικών 
τεστ, ειδικά στους ανθρώπους 
που συνωστίζονται σε διαφόρων 
ειδών δομές σαν τις φυλακές και τα 
στρατόπεδα, είναι περισσότερο επι-
βεβλημένη από οποιαδήποτε άλλη 
κατηγορία πληθυσμού. Όμως η κυ-
βέρνηση επιμένει στη δολοφονική 
πολιτική της αυστηροποίησης του 
εγκλεισμού τους και της γενικευ-
μένης καραντίνας για όλους τους 
έγκλειστους, υγιείς και νοσούντες. 
Το μόνο που τουλάχιστο δεν μπορεί 
να κάνει είναι να τους επιρρίψει 
«ατομικές ευθύνες». 

ΟΗΕ: Καταστολή της πλη-
ροφόρησης και των μέσων 
ενημέρωσης στη διάρκεια 
της πανδημίας 

Πρόκειται κυρίως για μέτρα λογο-
κρισίας, περιορισμούς πρόσβασης 
στην πληροφόρηση και κατα-
χρηστικές νομικές διατάξεις κατά 
της παραπληροφόρησης Η Ύπατη 
Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα επέκρινε σήμερα 

τις χώρες που επωφελούνται από 
την υγειονομική κρίση προκειμένου 
να συλλάβουν δημοσιογράφους 
και να φιμώσουν ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης, εκτιμώντας πως η 
ελεύθερη πληροφόρηση είναι κρί-
σιμης σημασίας στη μάχη κατά της 
πανδημίας.
«Ελεύθερα μέσα ενημέρωσης είναι 
πάντα απαραίτητα, αλλά δεν τα 
είχαμε ποτέ τόση ανάγκη όσο στη 
διάρκεια αυτής της πανδημίας, την 
ώρα που τόσοι άνθρωποι είναι 
απομονωμένοι και φοβούνται για 
την υγεία και τα μέσα διαβίωσής 
τους», αναφέρει σε μια δήλωση η 
Μισέλ Μπατσελέτ. 
«Μια αξιόπιστη, έμπιστη πληροφο-
ρία, είναι μια γραμμή ζωή για όλους 
εμάς», πρόσθεσε, παραθέτοντας 
το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (IPI), 
σύμφωνα με το οποίο 130 περιστα-
τικά προσβολής των δικαιωμάτων 
του Τύπου έχουν καταγραφεί σε 
όλο τον κόσμο από την εμφάνιση 
της επιδημίας στην Κίνα στα τέλη 
του 2019.
Πρόκειται κυρίως για μέτρα λογο-
κρισίας, περιορισμούς πρόσβασης 
στην πληροφόρηση και καταχρη-
στικές νομικές διατάξεις κατά της 
παραπληροφόρησης.
Σχεδόν 40 δημοσιογράφοι συνε-
λήφθησαν ή έχει ασκηθεί δίωξη σε 
βάρος τους επειδή αμφισβήτησαν 
τον τρόπο διαχείρισης της παν-
δημίας από τις χώρες τους ή τον 
επίσημο απολογισμό του αριθμού 
των κρουσμάτων και των θανάτων, 
δημοσιογράφοι έχουν εξαφανιστεί 
και μέσα ενημέρωσης έχουν κλεί-
σει.
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Εξάλλου η Ύπατη Αρμοστής εξέ-
φρασε λύπη για τις δηλώσεις 
ορισμένων ηγετών που «δημιούρ-
γησαν ένα εχθρικό πλαίσιο» σε 
βάρος δημοσιογράφων, θέτοντας 
σε κίνδυνο την ασφάλεια τους και 
υποβαθμίζοντας τις συνθήκες εργα-
σίας τους.
Ο εκπρόσωπος της Μισέλ Μπατσε-
λέτ Ρούπερτ Κόλβιλ αναφέρθηκε 
ιδιαίτερα στον πρόεδρο των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ, που εξαπολύει 
μετωπικές επιθέσεις εναντίον δη-
μοσιογράφων κατά τη διάρκεια της 
καθημερινής συνέντευξης Τύπου 
για την πανδημία.
«Είναι μια ανησυχητική τάση να 
βλέπουμε τα σοβαρά μέσα ενημέ-
ρωσης να δέχονται τέτοιες επιθέ-
σεις», είπε στη διάρκεια διαδικτυα-
κής συνέντευξης Τύπου.

INDEPENDENTNEWS 

Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗ-
ΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ – 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – 
ΑΝΑΛΥΤΗΣ AEJ/IFJ

Την  περασμένη εβδομάδα έχει γίνει 
αναμφισβήτητα σαφές ότι η πανδη-
μία των κοροναϊών είναι ένα γεγο-
νός με τεράστια ιστορική σημασία. 
Καθώς η πανδημία εξαπλώνεται 
σε ολόκληρο τον κόσμο, η παγκό-
σμια έκτακτη ανάγκη για την υγεία 
εξελίσσεται ταχέως σε μια κρίση 
ολόκληρης της υπάρχουσας πα-
γκόσμιας κοινωνικής τάξης. Καθώς 
ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται, 
οι μεγάλες πόλεις βρίσκονται σε 

καραντίνα και εκατοντάδες εκατομ-
μύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν 
την απώλεια θέσεων εργασίας και 
εισοδημάτων, την κοινωνική, την 
οικονομική, την πολιτική και, πρέπει 
να προσθέσουμε, η ηθική πτώχευ-
ση του καπιταλιστικού συστήματος 
απόλυτα εκτεθειμένη.
Η κοινωνική χρεοκοπία του καπι-
ταλισμού: Η εγκληματική αποτυ-
χία των μεγάλων καπιταλιστικών 
κυβερνήσεων να προετοιμαστούν 
για μια πανδημία έχει ως αποτέ-
λεσμα χιλιάδες, και ενδεχομένως 
εκατομμύρια, θανάτους. Ο αριθμός 
των περιπτώσεων πλησιάζει τις 
300.000 και αυξάνεται με ταχείς 
ρυθμούς. Ο αριθμός των θανάτων 
έπεσε στα 11.000 και αυξάνεται 
εκθετικά.
Μια πανδημία αυτού του χαρακτή-
ρα ήταν τόσο προβλέψιμη όσο και 
προβλεπόμενη. Ωστόσο, αγνοήθη-
καν οι βασικότερες απαιτήσεις για 
την εξασφάλιση της υγείας και της 
ασφάλειας του πληθυσμού.
Η Ιταλία βρίσκεται σε κατάσταση 
κοινωνικής κατάρρευσης. Οι φωτο-
γραφίες των ανήμπορων ασθενών 
που βρίσκονται και περιμένουν 
θάνατο στα ιταλικά νοσοκομεία και 
άλλες εικόνες απελπισίας και ερή-
μωσης έχουν χαλαρωθεί στη μαζική 
συνείδηση και δεν θα ξεχαστούν 
ποτέ. Ο αριθμός των ασθενών σε 
κρίσιμη κατάσταση υπερβαίνει 
κατά πολύ τον διαθέσιμο εξοπλι-
σμό. Οι γιατροί υποχρεώνονται να 
αποφασίσουν ποιος θα ζήσει και 
ποιος θα πεθάνει. Στην Ισπανία, τα 
νοσοκομεία στη Μαδρίτη, μια πόλη 
με πληθυσμό άνω των έξι εκατομ-
μυρίων, βρίσκονται στα πρόθυρα 
της κατάρρευσης. Στη Γαλλία, όλος 
ο διαθέσιμος χώρος στα παριζιά-

νικα νοσοκομεία έχει μετατραπεί 
σε ασθενείς με κορωναϊό, αλλά 
εξακολουθεί να υπάρχει μια κρίσιμη 
έλλειψη ανεμιστήρων και βασικού 
εξοπλισμού.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι νοσο-
κόμες και οι γιατροί έχουν εκδώσει 
ισχυρισμούς για περισσότερο από 
τον πιο βασικό ιατρικό εξοπλισμό. 
Το CDC εξέδωσε οδηγίες την περα-
σμένη εβδομάδα, συμβουλεύοντας 
τους ιατρούς να χρησιμοποιούν 
κασκόλ και μανταλάκια όταν είναι 
απαραίτητο, λόγω της έλλειψης 
μάσκας προσώπου. Υπάρχουν μόνο 
160.000 σωσίβιοι ανεμιστήρες σε 
ολόκληρη τη χώρα και περίπου ένα 
εκατομμύριο μπορεί να χρειαστεί 
να θεραπεύσουν τους άρρωστους. 
Είναι δύο μήνες από τότε που 
αναφέρθηκε η πρώτη περίπτωση 
του ιού, και όμως οι περισσότεροι 
άνθρωποι, ακόμα και αν έχουν 
σοβαρά συμπτώματα, δεν μπορούν 
να δοκιμαστούν.
Εβδομήντα πέντε εκατομμύρια 
Αμερικανοί ζουν σε κράτη που 
έχουν επιβάλει διακοπή λειτουργίας 
των περισσότερων επιχειρήσεων 
και κοινωνικών δραστηριο-τήτων. 
Εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρω-
ποι φοβούνται τη δουλειά τους, τις 
οικογένειές τους, τα παιδιά τους, 
αναρωτιούνται εάν θα μπορέσουν 
ακόμη και να αγοράσουν βασικές 
ανάγκες, πόσο μάλλον να πά-
ρουν επαρκή ιατρική περίθαλψη. 

Μάρτιος - Απρίλιος 2020
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Οι ασθενείς με άλλες απειλητικές 
για τη ζωή ασθένειες ανησυχούν 
ότι δεν θα είναι σε θέση να πά-
ρουν την απαραίτητη θεραπεία και 
χειρουργικές επεμβάσεις καθώς τα 
νοσοκομεία είναι συγκλονισμένα. 
Ο ψυχολογικός αντίκτυπος είναι 
ανυπολόγιστος.
Η οικονομική αποτυχία του καπιτα-
λιστικού συστήματος: Για δεύτερη 
φορά σε λίγο περισσότερο από μια 
δεκαετία, η παγκόσμια οικονομία 
βρίσκεται σε κατάσταση καταστρο-
φής, αυτή τη φορά σε πολύ μεγα-
λύτερη κλίμακα από ό,τι το 2008. 
Η τράπεζα επενδύσεων Goldman 
Sachs ανακοίνωσε την Παραοκευή 
ότι αναμένει από τις ΗΠΑ η οικονο-
μία να συρρικνωθεί από πρωτοφα-
νές 24% το δεύτερο τρίμηνο του 
έτους (Απρίλιος-Ιούνιος), καθώς οι 
βιομηχανίες παραγωγής και υπη-
ρεσιών σβήνουν. Αυτή θα είναι η 
μεγαλύτερη τριμηνιαία συρρίκνωση 
στην ιστορία των ΗΠΑ, ξεπερνώ-
ντας ακόμη και αυτό που συνέβη 
κατά τη Μεγάλη Ύφεση.
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
αναφέρει ότι έως και 25 εκατομ-
μύρια εργαζόμενοι σε όλο τον 
κόσμο θα μπορούσαν να χάσουν 
τη δουλειά τους τους επόμενους 
μήνες, αλλά αυτή είναι μια τεράστια 
υποτίμηση.
Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας 
στον τομέα της αναψυχής και της 
φιλοξενίας θα επηρεαστούν από 
υποχρεωτικές διακοπές λειτουργί-
ας. Το Moody’s  Analytics αναφέρει 
ότι περίπου 80 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας, ή το ήμισυ της αμερικανι-
κής οικονομίας, κινδυνεύουν. 
Ενώ η πανδημία προκάλεσε την 
κρίση, οι αιτίες της οικονομικής 
καταστροφής είναι πολύ βαθύτερες. 
Η διαδικασία οικονομικοποίησης - 
ο συστηματικός και ανεξέλεγκτος 
διαχωρισμός της συσσώρευσης 
των κλιμακωτών επιπέδων πλούτου 
από την πραγματική παραγωγική 
δραστηριότητα - δημιούργησε μια 
μαζικά ασταθή παγκόσμια οικονο-
μία, βασισμένη στην απεριόριστη 
μετάγγιση της ρευστότητας από τις 
κεντρικές τράπεζες (δηλαδή ποσο-
τική χαλάρωση) τις αγορές μετοχών 
σε ολοένα και πιο ρεαλιστικά και μη 
βιώσιμα επίπεδα.
Η πολιτική αποτυχία του καπιτα-
λισμού: Οι καπιταλιστικές κυβερ-
νήσεις, πρώτα απ’ όλα οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, εκτίθενται για την 
εκούσια αδιαφορία και εχθρότητα 
τους προς τις ζωές εκατομμυρίων 
ανθρώπων. Η εβδομάδα κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι τα κορυφαία 
μέλη συμπεριλαμβανομένων των 
ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών 
Richard Burt  και Kelly Loeffler 
και της δημοκρατικής γερουσια-
στής Dianne Feinstein - πώλησαν 
εκατομμύρια δολάρια σε απόθεμα 
τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, 
ακόμα κι αν δεν έκαναν τίποτα για 
να προετοιμάσουν τον πληθυσμό 
για το τι επρόκειτο να έρθει.
Στην κορυφή του κράτους βρί-

σκεται το κοινωνικό άρμα Trump 
που περιγράφει τη διαφθορά και 
τη σκληρότητα της αμερικανικής 
ολιγαρχίας και την παρέλαση των 
αντιδραστικών στη διοίκησή του. O 
Trump χρησιμοποίησε και πάλι την 
συνέντευξη Τύπου του την Παρα-
σκευή για να διατυπώσει σοβινιστι-
κή βρωμιά για τον “ιό της Κίνας”, 
να κάνει ισχυρισμούς για επικείμενο 
εμβόλιο που υπάρχει μόνο στη φα-
ντασία του, να αρνηθεί την έκταση 
της κρίσης και να προωθήσει την 
ημερήσια διάταξη των οικονομικών 
και εταιρικής ολιγαρχίας. 
Κάθε μέρα ανακοινώνονται νέα 
μέτρα που επικεντρώνονται στην 
εισφορά απεριόριστων χρηματι-
κών και οικονομικών πόρων στις 
αγορές και τις επιχειρήσεις, ενώ δεν 
γίνεται τίποτα για την αντιμετώπιση 
επειγόντων κοινωνικών αναγκών. 
Η πρόταση ύψους 1 τρισεκατομ-
μυρίων δολαρίων που συζητήθηκε 
στο Κογκρέσο των ΗΠΑ θα είναι 
ένα τεράστιο boondoggle για την 
εταιρική ελίτ, με δεκάδες δισεκα-
τομμύρια να πηγαίνουν στις αε-
ροπορικές εταιρείες και σε άλλες 
βιομηχανίες, μαζί με φορολογικές 
περικοπές, απορρύθμιση και περισ-
σότερα δώρα στη Wall street: Οι 
πληρωμές σε μετρητά στους εργα-
ζόμενους, εάν περιλαμβάνονται σε 
μια τελική έκδοση, θα είναι εντελώς 
ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση 
της τεράστιας κοινωνικής ανάγκης. 
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Σε μια συγκεκριμένη πράξη σκλη-
ρότητας, το Κογκρέσο προτείνει να 
υποβάλλονται αιτήσεις δοκιμών, με 
εκείνους που δεν πληρώνουν φό-
ρους επειδή είναι πολύ φτωχοί που 
λαμβάνουν σημαντικά λιγότερα.
Η καταστροφή που κατακλύζει τη 
χώρα είναι το προϊόν της κοινωνι-
κής εμπρηστικής που εξαπολύθηκε 
από τις κυβερνώντες ελίτ, τόσο 
υπό δημοκράτες όσο και από τους 
Ρεπουμπλικάνους, για τέσσερις 
δεκαετίες, αποσπώντας κοινωνικά 
προγράμματα και υποδομές για 
να διοχετεύσουν χρήματα στους 
πλούσιους.
Η ηθική αποτυχία του καπιταλισμού: 
Το καπιταλιστικό σύστημα υποτιμά-
ται σε μια κοινωνία που υποτάσσει 
τα πάντα στην άσεμνη απληστία και 
τη διαφθορά της ολιγαρχίας. Καθώς 
ο κορωναϊός εξαπλώνεται στη Νέα 
Υόρκη και το κράτος εφαρμόζει ένα 
κλείδωμα, οι υπερ-πλούσιοι από 
το Μανχάταν παίρνουν τα ιδιωτικά 

αεριωθούμενα αεροπλάνα τους 
στους Hamptons, εκκενώνοντας τα 
καταστήματα των αναγκών και σε 
ορισμένες περιπτώσεις μολύνοντας 
τις τοπικές κοινότητες με τον ιό.
Ένα απερίγραπτο επίπεδο εγωι-
σμού, εγωισμού και αδιαφορίας 
για την ανθρώπινη ζωή διαπερνά 
την κυρίαρχη τάξη, η οποία αντιμε-
τωπίζει τις ζωές των εργαζομένων 
ως απαράδεκτες. Οι Ηνωμένες 
Πολιτείες είναι μια κοινωνία στην 
οποία τα πλουσιότερα 400 άτομα 
έχουν συλλογικό πλούτο 2.9 τρισ. 
Δολάρια και όπου οι πλουσιότεροι 
Αμερικανοί έχουν περισσότερους 
πλούτους από το 50% του πληθυ-
σμού.
Η αντίσταση της εργατικής τάξης: 
Η κοινωνική αντιπολίτευση αυξά-
νεται. Οι απεργίες του Wildcat και 
οι επιθέσεις στο Μίσιγκαν και στο 
Οχάιο ανάγκασαν ένα προσωρινό 
κλείσιμο της αυτοκινητοβιομηχανί-
ας της Βόρειας Αμερικής, καθώς οι 

εργαζόμενοι αρνήθηκαν να αφή-
σουν τις εταιρείες αυτοκινήτων “να 
τους σκοτώσουν στη γραμμή” για 
χάρη κέρδους. Υπάρχει οδυνηρή 
οργή στο γεγονός ότι πολλοί εργά-
τες αναγκάζονται να συνεχίσουν να 
εργάζονται κάτω από επικίνδυνες 
συνθήκες, ενώ άλλοι εκτοξεύονται 
χωρίς να βρουν τίποτα. 

Πρωτοβουλία Αστυνομικών: 
Τελικά τι είμαστε, έλληνες 
αστυνομικοί ή στρατός κατο-
χής; 

Η Πρωτοβουλία Αστυνομικών με 
ανακοίνωση που εξέδωσε χθες 
καταδικάζει τις κυβερνητικές ενέρ-
γειες. Συγκεκριμένα, καταγγέλλει 
«τη μετατροπή ενός κοινωνικού και 
ανθρωπιστικού προβλήματος, όπως 
είναι το Προσφυγικό – Μεταναστευ-
τικό, σε αστυνομικό πρόβλημα», 
ενώ παράλληλα στέκεται απέναντι 

Η αυξημένη αστυνομοκρατία και τα καθεστώτα ελέγχου και επιτήρησης δεν είναι 
κάτι πρωτόγνωρο για όσες και όσους αγωνίζονται και ούτε μας σταματάνε από το 
να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε 
μέχρι να εξαλειφθεί κάθε σχέση εκμετάλλευσης ανθρώπων και φύσης μαζί με κάθε 
μορφή ρατσισμού, σεξισμού, εθνικισμού και ατομικισμού και να αντιληφθεί ο 
καθένας ότι τα σύνορα του κόσμου είναι φτιαγμένα πρώτα στο μυαλό από και για 
τα συμφέροντα των εξουσιαστών. Οι άνθρωποι οφείλουν να είναι αλληλέγγυοι 
και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα από κοινού, γιατί ο κόσμος είναι ενιαίος, 
αλληλοεξαρτώμενος και αλληλεπιδραστικός. Δε χωρίζεται με συρματοπλέγματα.

ΠΛΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ . . .

ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ
ΚΙ  ΑΥΤΟΙ ΤΑ 
ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ

 Λιγότερο από ένα μήνα πριν την ανακήρυξη της πανδημίας, βρισκόμασταν ήδη αντιμέτωποι με μία 
ρατσιστική πανδημία πολύ πιο θανατηφόρα και απάνθρωπη. Μία συνθήκη αέναης “καραντίνας” που οι κατατρεγμένοι-ες βιώνουν χρόνια τώρα προσπαθώντας να χωρέσουν σε έναν κόσμο για λίγους. Και ενώ όλοι είχαν το βλέμμα στραμμένο με φόβο και οργή προς τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, παραληρώντας για έναν «εχθρό», που έχει διασχίσει θάλασσες και βουνά υπό την απειλή του πολέμου και της οικονομικής εξαθλίωσης, ήταν τελικά τα πρωτοκλασάτα γκαλά της μόδας που αποδείχθηκαν επικίνδυνα. Και ενώ το κράτος και ο μέσος Έλληνας-ιδα κραύγαζαν για όλα αυτά που τους καθιστούν ανώτερους, ξερνώντας μισανθρωπισμό και μισαλλοδοξία, ήταν ένα λεωφορείο από τους Αγίους Τόπους που απέδειξε πως η φύση δε κάνει φυλετικές, θρησκευτικές και λοιπές διακρίσεις.
Ο φόβος και η εθνική συσπείρωση είναι δύο πράγματα που πάνε μαζί. Ο πρώτος σκόπιμα διογκώνεται και χαλιναγωγείται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή εθνική ομοψυχία, στρέφοντας τα βλέμματα αλλού, σε έναν “κοινό εχθρό”, αφήνοντας κράτος και κεφάλαιο να δρουν ανενόχλητα υπονομεύοντας τις κοινωνικές παροχές και πλουτίζοντας εκμεταλλευόμενα τον κάθε εργαζόμενο. Όλα αυτά τα χρόνια παρατηρούμε μία συνεχόμενη θεοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων από τις κυβερνήσεις την ίδια στιγμή που κάνουν τα πάντα για να καταστήσουν ανεπαρκείς τις δημόσιες δομές. Με ευθύνη του κρατικού συστήματος αυτονόητα αγαθά όπως η παιδεία, οι μετακινήσεις, η υγεία παραμένουν υποστελεχωμένα και δυσλειτουργικά έως ότου τα εξωθήσει στην ιδιωτικοποίηση. Και ενώ πριν λίγο καιρό τα χρήματα υπήρχαν για να προσληφθούν 1.500 μπάτσοι για τη διασφάλιση του “νόμος και τάξη” την 

ίδια στιγμή που τα νοσοκομεία αργοπέθαιναν, τώρα γίνεται έκκληση για εθελοντές ώστε να καλυφθούν τα κενά, ενώ παράλληλα διατίθενται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά στις ιδιωτικές κλινικές. Αλλά και πάλι το πρόβλημα δεν είναι το κράτος, που λαμβάνει τα «καλύτερα μέτρα για την προστασία των πολιτών του», αλλά οι ανεύθυνοι εκείνοι πολίτες που δεν πλένουν τα χέρια τους! Γι’ αυτό η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι βέβαια τα πρόστιμα σε όλους τους παρανόμους! Και για να σκεπάσουν τις επιλογές τους σπεύδουν σε χειροκροτήματα, ζητωκραυγές και όποιον άλλο ανέξοδο -συν ανεύθυνο- τρόπο βρουν για τους ήρωες γιατρούς ,που τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν, και τις αντίξοες συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάζονται να δουλεύουν. 
Ούτε λόγος βέβαια για όλους εκείνους και εκείνες, τους αναλώσιμους, (καθαριστές, νοσηλευτές, διανομείς, υπάλληλοι σουπερμάρκετ) που χρόνια τώρα για να καλύπτουν αυτά τα κενά, έρχονται αντιμέτωποι/-ες με χείριστες συνθήκες εργασίας, αλλά δεν κατέχουν κάποιο βαρύγδουπο τίτλο που να αξίζει σεβασμού. Είναι όμως τώρα που αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά η αναγκαιότητα αυτών των επαγγελμάτων σε πλήρη αντίθεση με τους διευθυντές, υπεύθυνους και λοιπούς εκμεταλλευτές του εργατικού δυναμικού, που όπως ήταν αναμενόμενο δεν έλαβαν στο ελάχιστο τη θέση ευθύνης που τους αναλογεί. Αντιθέτως, όπως συνηθίζουν, φόρτωσαν τα βάρη των επιχειρήσεων στους εργαζόμενους, κοιτάζοντας πώς θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους στις πλάτες αυτών, παραβλέποντας εργασιακά δικαιώματα  και μέτρα προφύλαξης, διακινδυνεύοντας ακόμα και ανθρώπινες ζωές. 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΖΩΗ, ΟΥΤΕ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

#ΜένουμεΣπίτι για να είμαστε πιο ασφαλείς, λένε. Αν και πίσω από τις κλειστές πόρτες, κρύβονται και αποτρόπαιες συνθήκες διαβίωσης. Χιλιάδες θύματα της ενδοοικογενειακής βίας παραμένουν εγκλωβισμένα με τους θύτες τους, ψυχικά νοσούντες παλεύουν με την εκκωφαντική σιωπή και απομόνωση, την ίδια ώρα που οι έγκλειστοι-ες στις φυλακές, τα ιδρύματα και τα κέντρα κράτησης μεταναστών/μεταναστριών συνεχίζουν να ζουν με την παγερή αδιαφορία μας για τις έσχατες και άκρως επικίνδυνες συνθήκες εγκλεισμού τους. Το #ΜένουμεΣπίτι βέβαια είναι ένα μέτρο, κυρίως, για τους προνομιούχους αυτού του κόσμου και δε μπορεί να βρει εφαρμογή από όσους-ες έχουν μείνει για εβδομάδες εγκλωβισμένοι στη γκρίζα ζώνη Ελλάδας  – Τουρκίας ή ζούνε χρόνια ξεχασμένοι από  το κοινωνικό σύνολο, όπως οι άστεγες και οι τοξικοεξαρτημένοι.
Θα είναι για λίγο λένε. Είναι ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης λένε. Η αλήθεια όμως είναι πως βιώνουμε αλλεπάλληλα καθεστώτα έκτακτης ανάγκης, ιδίως από το ’10 και μετά, τα οποία έχουν την τάση να μονιμοποιούνται. Τα κράτη χρησιμοποιούν αυτά τα καθεστώτα σαν μια ευκαιρία επέκτασης της κυριαρχίας τους, απομυζώντας παράλληλα όλους εκείνους τους πόρους που απαιτούνται για τη διαχείρισή των «κρίσεων», διαθέτοντας τους βέβαια στο βωμό της κερδοφορίας των αφεντικών. Παράλληλα, το κράτος αποκτά ολοένα και περισσότερα εργαλεία διαχείρισης καταστάσεων ευρείας έκτασης και ελέγχου των πολιτών, αυξάνοντας την αστυνομοκρατία και διεκδικώντας συνεχώς περισσότερη εξουσία. Διαχειρίσεις που θα καλεστούμε πολύ σύντομα να βιώσουμε στις επερχόμενες μαζικές απολύσεις, μειώσεις μισθών ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο θα επιλέξει να εφαρμόσει η εκάστοτε κυβέρνηση. Άγνωστο το πόσα μέτρα ήρθαν για να μείνουν αυτή τη φορά, αλλά σίγουρα μέρα με τη μέρα εδραιώνεται η λογική του ελέγχου που δημιουργεί πιο πειθήνιους πολίτες, υποτελείς στην όποια θυσία χρειαστεί για την «προστασία και την ασφάλεια τους». Όπως επίσης σίγουροι/εςW είμαστε για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η καραντίνα, τις οποίες θα καλεστούν να πληρώσουν και πάλι οι χαμηλόμισθοι, με ένα αυστηρότερο πλέον καθεστώς επιτήρησης που θα διασφαλίσει τη μεγαλύτερη κερδοφορία του κράτους και των ιδιωτών που επωφελούνται αυτού. 
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«στην άγρια καταστολή και το ξύλο 
ενάντια στους διαδηλωτές νησιώ-
τες που υπερασπίζονται την τιμή και 
την ανθρωπιά τους απέναντι στην 
άδικη πολιτική της κυβέρνησης».
Στη συνέχεια της ανακοίνωσης, 
καλεί τους συναδέλφους «να 
βγάλουμε συμπεράσματα για το 
πώς μας θέλει η κυβέρνηση». 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, 
«μας στέλνουν να επιβληθούμε σε 
παιδιά, γυναίκες και ταλαίπωρους 
πρόσφυγες από τον πόλεμο και τη 
φτώχεια. Μας στέλνουν να επιβλη-
θούμε σε κατοίκους που αντιδρούν 
στην επίταξη των περιουσιών τους 
και στη μετατροπή των νησιών 
τους σε ένα απέραντο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης. Απαιτούμε τώρα να 
γυρίσουν πίσω οι διμοιρίες από τα 
νησιά. Να σταματήσει η κυβέρνηση 
να μας βάζει απέναντι στη δίκαιη 
αγανάκτηση και διαμαρτυρία των 
νησιωτών του Αιγαίου». 

Η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας 
Αστυνομικών

Ανακοίνωση για την απο(βι)βαση 
διμοιριών ΜΑΤ στα νησιά Τελικά 
τι είμαστε, Έλληνες αστυνομικοί ή 
στρατός κατοχής; Να γυρίσουν πίσω 
οι διμοιρίες από τα νησιά 

Αλγεινή εντύπωση προκαλούν οι 
εικόνες των συναδέλφων των δι-
μοιριών που επιχειρούν σε Λέσβο, 
Χίο και Σάμο. Συγκεκριμένα οι 

συνάδελφοι αναχώρησαν στα κρυ-
φά από το Λαύριο για τη Λέσβο! 
Μυστική η αναχώρησή τους από 
την Αθήνα για να μην προκαλέσουν 
την κοινή γνώμη και απο(βι)βαση 
στη Λέσβο αιφνιδιαστικά ώστε να 
πιάσουν στον ύπνο τους κάτοικους 
του νησιού. Και δυστυχώς η εικόνα 
που είδαμε όλοι στα ΜΜΕ και στα 
social media, από το λιμάνι της 
Λέσβου, δεν έμοιαζε με Έλληνες 
αστυνομικούς που προστατεύουν 
τους κατοίκους αλλά με ΣΤΡΑΤΟ 
ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΕ ΕΙΣΒΟΛΕΑ ΠΟΥ 
ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ.

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
καταδικάζει
Τη μετατροπή ενός κοινωνικού και 
ανθρωπιστικού προβλήματος όπως 
είναι το προσφυγικό μεταναστευτι-
κό σε ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ πρόβλημα. Το 
έχουμε ξανά δει το έργο στη Λευ-
κίμμη, στις Σκουριές, στην Κερα-
τέα, στις διαδηλώσεις ενάντια στα 
μνημόνια το 2010 και 2012.
Την άγρια καταστολή και το ξύλο 
ενάντια στους διαδηλωτές νησιώ-
τες που υπερασπίζονται τη τιμή και 
την ανθρωπιά τους απέναντι στην 
άδικη πολιτική της κυβέρνησης. 
Την ίδια καταστολή που εφάρμοζε 
στους πρόσφυγες και μετανάστες 
τώρα την έχει γυρίσει και εφαρμό-
ζει σε όλους τους κατοίκους των 
νησιών. Οι νησιώτες εκτός από την 
αξιοπρέπεια τους και την ανθρωπιά 
τους υπερασπίζονται τις περιουσίες 

τους απέναντι στο μέτρο της επίτα-
ξης. Ένα μέτρο που θυμίζει σκοτει-
νές εποχές αν συνδυαστεί και με 
την απόβαση (όχι αποβίβαση) που 
έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης.
Τη διάταξη μάχης για ακόμα μια 
φορά των αστυνομικών ενάντια 
στις δίκαιες διαμαρτυρίες των 
κατοίκων. Στην ίδια πεπατημένη 
όλες οι κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως 
χρώματος και ιδεολογίας, μετατρέ-
πουν το κάθε συνάδελφο και δη 
των διμοιριών σε εργαλείο επιβο-
λής της εκάστοτε πολιτικής τους. Το 
τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει, δε 
λύνεται με διμοιρίες, καταστολή και 
ξύλο.
Τη μετακίνηση τόσων συναδέλφων 
χωρίς προηγούμενα να υπάρχει 
μέριμνα που θα κοιμηθούν αυτοί οι 
άνθρωποι δεν είχαν μεριμνήσει για 
καμπίνες στο πλοίο που τους μετέ-
φερε και πολύ συνάδελφοι έπιασαν 
δουλειά άμεσα μετά την αποβίβαση 
τους. Ούτε να τους παράσχουν 
νερό δεν είχαν φροντίσει στις πο-
λύωρες υπηρεσίες που εκτελούν.
Την αιφνίδια μετακίνηση και άλ-
λων συναδέλφων, των διμοιριών, 
σήμερα Τετάρτη! Δεν φτάνουν οι 
τόσοι συνάδελφοι που έχουν με-
τακινηθεί χρειάζονται και άλλοι για 
να επιβληθεί η άδικη πολιτική τους. 
Συνάδελφοι που μέχρι χθες δού-
λευαν από το χάραμα έως αργά το 
απόγευμα στο Καβούρι (τι δουλειά 
έχουμε στα συνέδρια των εργαζο-
μένων;) μάθανε εν ώρα υπηρεσίας 
ότι την επομένη φεύγουν για τα 
νησιά. Πόσο απάνθρωπο! Λες και 
δεν έχουμε οικογένειες, παιδιά και 
προσωπική ζωή!
Όλοι οι συνάδελφοι ας βγάλου-
με συμπεράσματα για το πως μας 
θέλει η κυβέρνηση. Μας στέλνουν 
να επιβληθούμε σε παιδιά, γυναί-
κες και ταλαίπωρους πρόσφυγες 
από τον πόλεμο και τη φτώχεια. 
Μας στέλνουν να επιβληθούμε σε 
κατοίκους που αντιδρούν στην 
επίταξη των περιουσιών τους και 
στη μετατροπή των νησιών τους σε 
ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέ-
ντρωσης.
Απαιτούμε τώρα να γυρίσουν πίσω 
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οι διμοιρίες από τα νησιά.
Να σταματήσει η κυβέρνηση να μας 
βάζει απέναντι στη δίκαιη αγανά-
κτηση και διαμαρτυρία των νησιω-
τών του Αιγαίου.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

Το Λουξεμβούργο κάνει τη 
διαφορά: Δωρεάν όλες οι 
δημόσιες συγκοινωνίες 

Τρένο, τραμ ή λεωφορείο; Όποιο 
και αν είναι το μέσο μεταφοράς που 
θα επιλέξουν για τις μετακινήσεις 
τους οι πολίτες του Λουξεμβούργου 
αλλά και πολίτες άλλων κρατών – 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
θα βρεθούν στο Μεγάλο Δουκάτο, 
το μόνο σίγουρο είναι ότι θα είναι 
δωρεάν.
Από την Κυριακή 1η Μαρτίου 
κανείς Ευρωπαίος πολίτης, αλλά 
ενδεχομένως και τουρίστες τρίτων 
κρατών, δεν χρειάζεται να εκδώσει 
εισιτήριο για να χρησιμοποιήσει τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς στο Μεγά-
λο Δουκάτο.
Το Λουξεμβούργο αποφάσισε να γί-
νει η πρώτη χώρα όπου τρένα, τραμ 
και λεωφορεία θα είναι δωρεάν για 
τους πάντες, με σκοπό να μειώσει 
τις μετακινήσεις των πολιτών με 
τα αυτοκίνητα και να αυξήσει την 
αγοραστική δύναμη των πολιτών. 
Παρόλο που στη γειτονική Γαλ-
λία 35 πόλεις εφαρμόζουν το ίδιο 

μέτρο, το Λουξεμβούργο, των μόλις 
600.000 κατοίκων, γίνεται η πρώτη 
χώρα που εφαρμόζει τη δωρεάν 
χρήση των δημοσίων μέσων μαζι-
κής μεταφοράς, σε εθνικό επίπεδο.

*Aπό το Έθνος 

Τουρκόσποροι στην Γκασμα-
δία

του Παντελή Μπουκάλα 

Mάλλον προσβεβλημένοι από 
κάποιες διαδικτυακές ηλιθιότητες, 
ότι τάχα δεν είναι Έλληνες αλλά 
«Πακιστανοί, Ιρακινοί και Κονγκο-
λέζοι που τους έφερε ο Σόρος και 
πλήρωσε την Ελλάδα για να τους 
εντάξει στα ΜΑΤ», οι ματατζήδες 
που πήγαν τριήμερο στη Λέσβο 
διατράνωσαν την καθαρότατη ελ-
ληνικότητά τους με χουλιγκάνικους 
αλαλαγμούς: βρίζοντας σαν 
«τουρκόσπορους» τους Λέσβιους 
και αναθεματίζοντας την «Γκασμα-
δία», το νησί τους. Οι σεξουαλικοί 
υπαινιγμοί των κραυγών τους πα-
ραλείπονται ως ευκόλως εννοού-
μενοι. Είναι ξεπατικωμένοι άλλωστε 
από τα συνθήματα που ακούνε οι 
ένστολοι όταν φυλάνε τα γήπεδά 
μας, δηλαδή τις ιδιωτικές επιχειρή-
σεις των κεφαλών του έθνους.
Τα ΜΑΤ, πάντως, παίζουν μόνιμα 
εκτός έδρας. Εκτός νομιμότητας, την 
οποία υποτίθεται ότι προστατεύουν, 

και εκτός δημοκρατίας, όσο κι αν 
υποτίθεται (μια αλυσίδα υποθέσε-
ων ο εν Ελλάδι πολιτικός βίος) ότι 
στη μεταπολίτευση εκπαιδεύτηκαν 
πολλάκις στα δημοκρατικά στοιχει-
ώδη: Να μη δέρνουν οι δέκα τον 
έναν, να μην εξαπολύουν τα ληγμέ-
να τους σημαδεύοντας κορμιά, να 
μην καλύπτουν τα διακριτικά τους, 
ώστε να γνωρίζουν οι τηλεοπτικοί 
εκπρόσωποί τους ποιανού τα αν-
δραγαθήματα θα εξυμνήσουν στα 
πρωινάδικα.
Εντολή να μη βρίζουν δεν παίρνουν 
βέβαια. Πώς να πολεμήσουν τους 
εχθρούς δίχως συναισθηματική 
προεργασία και δίχως τη ρητορική 
της πρόκλησης, καθιερωμένη από 
την εποχή του Τρωικού Πολέμου; 
Εντάξει, με τους μπαχαλάκηδες 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης 
και τους «αγνούς οπαδούς» των 
«ιστορικών ομάδων» μας έχουν τα 
προηγούμενά τους. Αλλά με τους 
Μυτιληνιούς τι να ’χουν, ή με τους 
Χιώτες; «Δυσάρεστες αναμνήσεις» 
από το στρατιωτικό τους στην 
«Γκασμαδία»; Τους έδειραν λοιπόν 
από εθνικό καθήκον και μόνο, σαν 
να δέρνουν τωόντι τουρκόσπο-
ρους. Και τσάκισαν και τ’ αυτοκί-
νητά τους και τα μηχανάκια τους. 
Για να μην ανεβαίνουν στα βουνά 
και μολύνουν την ατμόσφαιρα με 
τα καυσαέριά τους. Διότι το κράτος 
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μας, εκτός από επιτελικό, είναι και 
οικολογικό. Μάρτυς η Πτολεμαΐδα. 
Και η Κοζάνη.

Ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης ωστόσο, 
πριν γίνει επιτελάρχης, το 2017, 
διαβεβαίωνε Λέσβιους, Χιώτες και 

Σαμιώτες ότι δεν θα επιτρέψει να 
γίνουν τα νησιά «πάρκινγκ ψυ-
χών». Ο λόγος του συμβόλαιο. 
Καθότι άλλο πάρκινγκ κι άλλο 
«κλειστές δομές» ανοιχτόκαρδης 
και ανοιχτόμυαλης φύλαξης. Και 
μάλιστα (οποία έμπνευση) στον 
Μανταμάδο, τη «μικρή Μόσχα». 
Σου λέει, 19,5%είχαμε εκεί στις 
εκλογές, με 41,5% το ΚΚΕ και 
23% τον ΣΥΡΙΖΑ. Ε, σιγά μην μας 
τρομάξει το πολιτικό κόστος. 

 
Το σύνδρομο της ραγισμέ-
νης καρδιάς

Ο Ισαάκ Βάτκιν, ετών 91, και η 
σύζυγός του Τερέζα, ετών 89, έζη-
σαν 69 χρόνια παντρεμένοι. Ερω-
τευμένοι! Πέθαναν με διαφορά 40 
λεπτών, κρατώντας ο ένας το χέρι 
του άλλου. Οι επιστήμονες αυτό 
το λένε «σύνδρομο της ραγισμέ-
νης καρδιάς». Θα μπορούσε να 
λέγεται και απόγειο μιας υπέροχης 
ζωής. Που κλείνει τον διακόπτη 
όταν το αγαπημένο, το πολυφί-
λητο πρόσωπο εκλείπει. Το είχε 
πει, υπέργηρος πια, ο αείμνηστος 
Εμμανουήλ Κριαράς:
«Δεν θέλω πια άλλο να ζήσω. 
Η χαρά μου (η αγαπημένη μου 
σύζυγος) έφυγε. Ο έρωτας, τον 
οποίο η ύπαρξή της και μόνο μου 
ενέπνεε, ο έρωτας για τη ζωή, τη 
δημιουργία και την εργασία, για 
τη δημιουργία, δεν υπάρχει πια».
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