
• Είδαμε το σύστημα υγείας, διαλυμένο από τις συ-
νεχείς περικοπές που κάθε κυβέρνηση ως τώρα επέ-
βαλε “για να σώσει τα δημόσια ταμεία” να αδυνατεί 
αντικειμενικά να αντιμετωπίσει την πανδημία.

• Είδαμε τους γιατρούς να κάνουν συνεχείς δημόσι-
ες εκκλήσεις για ενίσχυση του δημόσιου συστήμα-
τος υγείας. Είδαμε υποσχέσεις του αέρα από το κρά-
τος για 2.000 προσλήψεις και είδαμε περίπου μηδέν 
(0) από αυτές να πραγματοποιούνται.

• Είδαμε το κράτος να συνεχίζει βδομάδα τη βδο-
μάδα να μην παρέχει όχι τον αναγκαίο, αλλά έστω… 
έναν κάποιο (!) αριθμό τεστ για τον ιό.

• Είδαμε τους εκπροσώπους της “Πολιτείας” να μας 
λένε ότι δεν υπάρχουν “λεφτόδεντρα” για προσλή-
ψεις γιατρών την ίδια στιγμή όμως που τα λεφτό-
δεντρα μάλλον υπάρχουν για να γεμίσουν τον τόπο 
νέα περιπολικά, νέους μπάτσους, drones.

• Λεφτόδεντρα όμως, δεν έχουν ούτε τα αφεντικά 
μας τα οποία αδυνατούν, τα καημένα, να μας πλη-
ρώσουν. Οπότε η φιλεύσπλαχνη κυβέρνηση πέρα-
σε νέα διάταξη σύμφωνα με την όποια κάθε επιχεί-
ρηση μπορεί να μειώσει μέχρι και 50% το μισθό των 
εργαζομένων της μέσω της ανάλογης μείωσης του 
χρόνου εργασίας τους.

• Με άλλη διάταξη η κυβέρνηση επίσης όρισε ότι ο 
εργοδότης θα δηλώνει τις ώρες εργασίας κάθε ερ-
γαζόμενου… τον επόμενο μήνα (!), διασφαλίζοντας 
έτσι απλά ότι τα αφεντικά μας μπορούν να κάνουν 
ότι θέλουν χωρίς τον «κίνδυνο» να υπάρξει κάποιος 
«ανεπιθύμητος» έλεγχος από την επιθεώρηση εργα-
σίας.

• Τα λεφτόδεντρα μάλλον καρποφόρησαν κάπου 
στο ενδιάμεσο, για να περισσέψουν και το κράτος 
να «χαρίσει» άλλα 11 εκατομμύρια ευρώ στους με-

γαλό-εργολάβους διοδίων γιατί λόγω της καραντί-
νας τα διόδια έχουν μειωμένη κίνηση!

• Μάντεψε όμως ποιος ΕΧΕΙ λεφτόδεντρα;! -ΕΣΥ! 
Γιατί μπορεί το αφεντικό σου να μην έχει λεφτά να 
σε πληρώσει αλλά ΕΣΥ θα πρέπει να πληρώσεις κα-
νονικά το νοίκι σου, το ρεύμα σου, το νερό σου, το 
τηλέφωνο, τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ… με το 
μισό ή και καθόλου μισθό!

• Είδαμε με σοκ την κυβέρνηση να χαρίζει 11 εκα-
τομμύρια ευρώ στους καναλάρχες για την «εκστρα-
τεία στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας 
και των μέτρων για την αποτροπή διασποράς του 
κορονοϊού COVID-19» τη στιγμή που όλοι ξέρουν 
ότι τα σποτ του ΕΟΔΥ είναι από αυτά που τα κανάλια 
οφείλουν να προβάλουν δωρεάν!

• Και για όποιον δεν είχε κατάλαβε μέχρι εκείνη τη 
στιγμή τον λόγο που το πρώτο που φρόντισε να κά-
νει η κυβέρνηση ήταν να «ταΐσει» τα κανάλια ώστε 
να είναι σίγουρη ότι θα τα έχει σύμμαχο σε όλες τις 
αθλιότητες που θα ακολουθήσουν, τη Δευτέρα 30 
Μάρτη, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, κα-
θορίστηκε ότι οι καναλάρχες (ΣΚΑΙ, ΑΝΤ1, OPEN, 
Star, Alpha και Mega) απαλλάχθηκαν και από την 
υποχρέωση καταβολής της ετήσιας δόσης για τις 
τηλεοπτικές άδειες συνολικού ύψους 21 εκατομμυ-
ρίων ευρώ.

• Είδαμε την κυβέρνηση να μας πιπιλάει τα αυτιά 24 
ώρες το 24ωρο μέσω των καλοταϊσμένων πλέον πα-
παγαλακιων της, για την «ατομική ευθύνη». Το μήνυ-
μα είναι απλό και τώρα με τα 32 εκατομμύρια θα το 
ακούς όλη μέρα μέχρι να το εμπεδώσεις: ΕΣΥ ΦΤΑΙΣ 
ΓΙΑ ΌΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ. Εσύ 
φταις που διέλυσαν το ΕΣΥ και ακόμα και τώρα δεν 
κάνουν απολύτως τίποτα για να το ενισχύσουν. Εσύ 
φταις που μοιράζουν τζάμπα λεφτά σε όλους τους 



φίλους και γνωστούς τους τώρα που «έλα μωρέ, θα 
περάσει στα ψιλά». Εσύ φταις που οι μαζικοί χώροι 
εργασίας λειτουργούν κανονικά, μη και χάσει κανα 
ευρώ ο τάδε και ο δείνα μεγαλοκαρχαρίας φίλος του 
Κούλη. Εσύ φταις που δεν έχει γίνει ακόμα και σή-
μερα επίταξη ούτε των ιδιωτικών κλινικών ούτε του 
υγειονομικού εξοπλισμού.

• Και τα “χουβαρνταλίκια” δεν τελειώνουν ούτε 
εδώ! Είδαμε, επίσης, την κυβέρνηση να δίνει 30 
εκατομμύρια ευρώ σε ιδιωτικές κλινικές για τα 
διαγνωστικά τεστ κορονοϊού, παρότι μόλις λίγες 
μέρες πριν το γραφείο του πρωθυπουργού παρέλαβε 
3 επιστολές από 3 διαφορετικά περιφερειακά 
πανεπιστήμια, που γνωστοποιούσαν πως διαθέτουν 
πιστοποιημένα εργαστήρια για την ανίχνευση του 
κορονοϊού και πως μπορούν να προσφέρουν άμεσα 
και δωρεάν τις υπηρεσίες τους.

• Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιτρέπει ακόμα 
και σήμερα τεράστια εργασιακά κάτεργα που δεν 
πληρούν κανένα μέτρο ασφαλείας να λειτουργούν 
κανονικά, δεν φτιάχνει τις “δομές φιλοξενίας 
αστέγων” που εξήγγειλε. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει 
στις νέες πολιτικές σχετικά με τις/τους μετανάστ(ρι)
ες, τους οποίους η κυβέρνηση αρχικά παράτησε 
μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τα καμπ, 
ενώ στη συνέχεια θεώρησε πολύ λογικό μέτρο να 
κόψει το επίδομα σε όσους ζουν στα νησιά, μέχρις 

ότου τοποθετηθούν ΑΤΜ μέσα στα καμπ (χωρίς να 
μας πει ως πότε αναμένει οι άνθρωποι να ζουν… 
χωρίς φαγητό). Την ίδια στιγμή στη Λέσβο οι νεο-
εισερχομενοι μετανάστες σταματιούνται όπου 
βρεθούν και τοποθετούνται σε καραντίνα για 14 
ημέρες... στο σημείο που σταματήθηκαν, στη μέση 
του πουθενά, δίπλα σε δρόμους και χωρίς καμία 
κάλυψη από τα καιρικά φαινόμενα, χωρίς φαγητό ή 
κάποιου είδους υποδομή.

• Είδαμε, τέλος, την κυβέρνηση να μας μαντρώνει 
σπίτια μας μόνο ( ; ) για υγειονομικούς, υποτίθεται, 
λόγους. Και όσο βλέπουμε τη μαυρίλα να απλώνεται, 
τους μισθούς μας να κόβονται στη μέση ή και να 
μηδενίζονται, κάνοντας μας να αγωνιούμε για το 
πως σκατά θα πληρώσουμε νοίκια, λογαριασμούς, 
ακόμα και φαγητό ενώ την ίδια στιγμή τα λεφτά 
που θα έπρεπε να πάν στο δημόσιο σύστημα 
υγείας σκορπίζονται δεξιά και αριστερά σε τσέπες 
ήδη επαρκώς φουσκωτές, αρχίζουμε μάλλον 
να καταλαβαίνουμε και το πόσο βολική εντέλει 
είναι αυτή η απαγόρευση κυκλοφορίας. Γιατί το 
μόνο σίγουρο είναι ότι όταν πλέον οι από τα κάτω 
αγανακτήσουμε, το κράτος και η αστική τάξη θα 
χρειαστούν σίγουρα τα πιο αυταρχικά μέτρα που 
θα μπορούν να σκεφτούν για να μας κρατήσουν. 
Γι’ αυτό τα νέα περιπολικά. Γι’ αυτό και λεφτά για 
drones και ελικόπτερα φυσικά πάντα θα βρίσκονται.
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