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Δύο σε ένα  
Η στήλη σάς έγραψε προ ημερών 
πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει 
αρκετά προσωπικά ραντεβού με βου-
λευτές, κυρίως με όσους θεωρούν 
εαυτόν ή θεωρούνται γενικότερα 
δυσαρεστημένοι από τον πρόσφατο 
ανασχηματισμό, καθώς δεν μπήκαν 
στο σχήμα. Ο πρωθυπουργός συζητά-
ει και αυτή την παράμετρο μαζί τους, 
αλλά η κουβέντα που γίνεται είναι 
βεβαίως ευρύτερη. Κρατώ δύο από 
όσα αναφέρει ο Κυριάκος σε όλους 
τους συνομιλητές του: πρώτον, πως 
δεν πρόκειται να γίνουν πρόωρες 
εκλογές και δεύτερον, ως αποτέλεσμα 
του πρώτου, ο πρόσφατος ανασχημα-
τισμός δεν ήταν ο… τελευταίος πριν 
από τις εκλογές. Με ένα σμπάρο δυο 
τρυγόνια. 

Σύνδεσμος
Ο νέος ρόλος του Στέλιου Πέτσα εί-

ναι αναμφίβολα κρίσιμος. Και τούτο 
καθώς δεν έχει να κάνει μόνο με το 
τεχνοκρατικό σκέλος –βλ. εκλογικός 
νόμος–, αλλά και με κάτι πολύ πιο 
γήινο: την επαφή με τους αυτοδιοικη-
τικούς. Ο αν. υπουργός Εσωτερικών 
κάνει μπαράζ συναντήσεων και με 
περιφερειάρχες αλλά και με δημάρ-
χους, λειτουργώντας ως κρίκος με-
ταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης. 
Αν αναλογιστεί κανείς πως οι εθνι-
κές εκλογές θα γίνουν ούτως ή άλλως 
νωρίτερα από τις αυτοδιοικητικές, η 
καλή σχέση κυβέρνησης – αυτοδιοί-
κησης είναι κάτι παραπάνω από κομ-
βική, αναβαθμίζοντας τον Πέτσα σε 
άνθρωπο ειδικών αποστολών. 

Απουσία Ξανθού
Κάτω από τον πήχυ που είχε βάλει ο 
ίδιος πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την πρό-
σφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Θε-
σμών και Διαφάνειας την περασμένη 
Τετάρτη. Ενώ η αξιωματική αντιπολί-

τευση είχε απέναντί της την… dream 
team της πανδημίας –Κικίλια, Τσιό-
δρα, Χαρδαλιά και Αρκουμανέα– ο 
θησαυρός αποδείχθηκε άνθρακας 
και «οι σοβαρές καταγγελίες σχετικά 
με την ύπαρξη ενός παράλληλου συ-
στήματος καταγραφής των κρουσμά-
των από τον κορωνοϊό εκ μέρους του 
ΕΟΔΥ», που ήταν ο λόγος της ακρό-
ασης, δεν έβγαλε κάποιο λαβράκι. 
Αντίθετα, οι πιο παρατηρητικοί είδαν 
πως απουσίαζε ο Ανδρέας Ξανθός. Ο 
Ξανθός, θα πει κάποιος –και ορθώς–, 
δεν είναι μέλος της Επιτροπής, αλλά 
ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρει-
ες. Ο Λάππας, που είναι μέλος, δεν 
ήταν στη συζήτηση και αντικαταστά-
θηκε από τον βουλευτή Γιάννη Σαρα-
κιώτη. Θα μπορούσε να είχε πάει στη 
θέση του ο κ. Ξανθός, κάτι που δεν 
έγινε. Το «γιατί» το ξέρουν μόνο στον 
ΣΥΡΙΖΑ. Ισως η συνύπαρξη με τον 
Πολάκη να είναι απαγορευτική. 

Σύντροφοι, ψυχραιμία!
Μεγάλη συζήτηση εξακολουθεί να γί-
νεται για το περίφημο 92% των ψη-
φοφόρων του ΚΙΝΑΛ που στηρίζει… 
Μητσοτάκη (δημοσκόπηση Metron 
Analysis). Ο εκνευρισμός πάντως της 
Χαρ. Τρικούπη είναι άδικος, καθώς 
δεν έχουν την ψυχραιμία να αναλύ-
σουν ορθά τη σύσταση του παλαιού 
ΠΑΣΟΚ και πώς έχει κινηθεί. Το με-
γάλο κομμάτι που στήριζε το κόμμα 
του Ανδρέα Παπανδρέου έχει ήδη 
μετακινηθεί προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνε-
πώς είναι απολύτως λογικό αυτό που 
έχει… παραμείνει στο ΚΙΝΑΛ να έχει 
αντισύριζα χαρακτηριστικά και να 
βλέπει θετικά έναν κεντρογενή πολι-
τικό όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Το ερώτημα συνεπώς παραμένει: θα 
το πάνε δεξιά για να κρατήσουν τη 
νυν εκλογική βάση ή αριστερά για να 
επιστρέψουν οι πασόκοι; Αυτά είναι 
διλήμματα… 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Θεωρείο

Από τον Γιώργο Χατζηβασίλη
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Γιατί το φιάσκο με τα εμβόλια;
Ζητούσαμε ως ευρωβουλευτές τις 
συμβάσεις της Κομισιόν με τις φαρ-
μακευτικές εταιρείες για τα εμβόλια 
Covid-19, αλλά δεν μας έδιναν πρό-
σβαση. Τελικώς η Κομισιόν έδωσε σε 
περιορισμένο αριθμό ευρωβουλευτών 
πρόσβαση σε μια λογοκριμένη σύμβα-
ση. Μόνο ανάγνωση σε κλειστό δωμά-
τιο, χωρίς κινητό τηλέφωνο ή μολύβι 
και με συμφωνητικό εμπιστευτικότη-
τας, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να 
πουν τίποτα ούτε στους συναδέλφους 
τους ούτε στους εκλογείς τους. Χρόνος 
45 λεπτά για τη μελέτη ενός νομικού 
κειμένου 300 σελίδων, μόνο στα αγ-
γλικά! Διαφάνεια α λα Κομισιόν.
Τώρα καταλαβαίνουμε τι είχε να κρύ-
ψει. Έχει κάνει ετεροβαρείς συμβά-
σεις προς όφελος των εταιρειών που 
προβλέπουν ότι για κάθε πρόβλημα 
θα φταίει η Ε.Ε. και όχι οι εταιρείες. 
Δεν προσδιορίζονται ποσότητες ούτε 
προθεσμίες παράδοσης. Λες και οι 
εταιρείες φημίζονται για τον «πατρι-
ωτισμό» τους και όχι για το μέγιστο 
κέρδος.
Το φαρμακευτικό λόμπι είναι από τα 
ισχυρότερα στην Ουάσιγκτον, αλλά 
και στις Βρυξέλλες, όπου δουλεύουν 
175 pharma λομπίστες και οι εταιρεί-
ες δαπανούν 15-17 εκατ. ετησίως για 
να επηρεάζουν τις αποφάσεις.
Εξ ου και επιλογή της άφθονης κοι-
νοτικής χρηματοδότησης για την ανά-
πτυξη εμβολίων, αντί φαρμάκων κατά 
του κορωνοϊού. Είναι θέμα αριθμού 

πελατών: τα φάρμακα θα αφορούσαν 
μόνο όσους ασθενούσαν σοβαρά, τα 
2 εκατ. που έχουν πεθάνει και -στο 
περίπου- άλλα 2 εκατ. που αποθερα-
πεύτηκαν. Για να καλυφθεί ο παγκό-
σμιος πληθυσμός χρειάζονται 12 δισ. 
εμβόλια.
Η επιλογή των εμβολίων βόλευε την 
προπαγάνδα κυβερνήσεων όπως η 
ελληνική: «Δεν κάνουμε τεστ, δεν βελ-
τιώνουμε σύστημα Υγείας, μέσα μετα-
φοράς ή σχολεία επειδή το εμβόλιο 
θα μας σώσει». Δεν τα υποδεχτήκαμε 
με τιμές αρχηγού κράτους;
Στα συμφέροντα προσθέστε και την 
πολιτική ανικανότητα. Η Ούρσουλα 
Φον Ντερ Λάιεν επιλέχθηκε όχι για 
ικανότητές της, αλλά επειδή δεν φέρ-
νει αντιρρήσεις σε Μέρκελ - Μακρόν. 
Πολλοί επίτροποι διορίζονται για να 
μην τους έχουν οι πρωθυπουργοί στο 
κεφάλι τους. (Ο ελληνόφρων Σαμα-
ράς παραλίγο θα ήταν επίτροπος για 
τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής!).
Έχω αιτηθεί να έρθουν για εξηγήσεις 
οι επίτροποι Υγείας και προστασίας 
καταναλωτών. Γιατί τέτοιες συμβά-
σεις; Γιατί δεν δόθηκαν χρήματα και 
για φάρμακα; Είναι ζητήματα που πρέ-
πει να γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι πολί-
τες, που πληρώνουν τα εμβόλια με 
χρήματα. Και πολλοί την ανικανότητα 
- διαφθορά με τη ζωή τους.
* Ο Στέλιος Κούλογλου είναι ευρω-
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική 
Συμμαχία

ΑΥΓΗ Στέλιος Κούλογλου

Ανεμογράφος
Υπάρχει αδιαμφισβήτητα μια 
εμμονή με την επιβολή της τά-
ξης στον δημόσιο διάλογο.
• Είναι ένα από τα ελάχιστα 
πράγματα με το οποία νιώθει 
άνετα η κυβέρνηση. Δεν είναι 
πολλά, άντε και οι απευθείας 
αναθέσεις.
• Αναζητούνται συνεχώς εστίες 
ανομίας, παράνομοι, απείθαρ-
χοι για να παρθούν εναντίον 
τους αστυνομικά μέτρα και πε-
ριορισμοί.
• Κι όταν δεν υπάρχουν, κανέ-
να πρόβλημα, κατασκευάζονται.
• Αυτό βοηθάει και στο να μην 
ασχολούμαστε με λεπτομέρειες 
κι ασήμαντα ζητήματα, όπως με 
τη χρηματοδότηση στην υγεία, 
την παιδεία ή με την οικονομία.
• Η κλασική ρητορική της Δεξι-
άς παρουσιάζει τα πανεπιστήμια 
περίπου ως γιάφκες.
• Στην αρχή η ρίζα του κακού 
ήταν το άσυλο. Καταργήθηκε. 
Επομένως έπρεπε να βρεθεί 
κάτι άλλο.
• Αυτό τελικά ήταν η ανάγκη 
ύπαρξης πανεπιστημιακής 
αστυνομίας.
• Υπήρχε και το 1969 αστυνο-
μία στα πανεπιστήμια, αναφέρει 
μέλος της κυβέρνησης.

• Πρόοδος, ανάπτυξη και με-
ταρρυθμίσεις λοιπόν με επι-
στροφή μισό αιώνα πριν.
• Μπόνους η απόφαση για απα-
γόρευση συναθροίσεων άνω 
των εκατό ατόμων.
• Η απαραίτητη διευκρίνιση 
πως αυτό δεν αφορά τις εμπορι-
κές δραστηριότητες και τις ου-
ρές σε εμπορικά κέντρα και μα-
γαζιά ήρθε αμέσως μετά για να 
μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
• Πτώσεις από τα σύννεφα σε 
ολόκληρη την Ευρώπη απ’ το 
πώς φέρονται ιδιωτικές εταιρεί-
ες.
• Αθετούν συμφωνίες, αναζη-
τούν τον πλειοδότη, κάνουν μυ-
στικές συμφωνίες ανάλογα με 
το συμφέρον τους.
• Κι αν όλα αυτά αφορούν το 
εμβόλιο και την υγεία εκατομ-
μυρίων κατοίκων; Τι να κάνου-
με, έτσι είναι η ελεύθερη αγορά.
• Οι επιχειρήσεις έχουν την 
τάση να θέλουν ελευθερία στα 
κέρδη και ενισχύσεις στις ζημί-
ες.
• Είναι θέμα κυβερνήσεων και 
κρατών πώς θα τις αντιμετωπί-
σουν.
• Ειδικά όταν έχουν λάβει χρή-
ματα για έρευνα και προκαταβο-
λές για συμφωνίες.
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