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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ:
ΜΗΝ ΔΙΝΕΤΕ ΧΏΡΟ 
ΣΤΗΝ ΣΥΝΏΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑ!

Κύριε Διευθυντά,

Παρακολουθώ την αξιοθαύμαστη έκδοσή σας εδώ και χρόνια, 
δεκαετίες ενδεχομένως. Και παρότι ανά διαστήματα ομολογώ 
πως μπορεί να είχα μικρές διαφωνίες με τη γνώμη συγκεκρι-
μένων συντακτών, ποτέ ως τώρα δεν ένιωσα την ανάγκη να 
σας απευθυνθώ επισήμως. 

Οφείλω εξαρχής να σας κοινοποιήσω ότι συντάσσω αυτές 
τις γραμμές εμφορούμενος από ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με 
τις απόψεις που φιλοξενούνται τελευταία στην έντυπη έκδοση 
του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Έναυσμα για αυτή την δυσφορία 
υπήρξε το άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε ανυπογράφως στις 23 
του περασμένου Μαΐου και τιτλοφορείτο «Ο πληθωρισμός στη 
Δύση και το “σατανικό σχέδιο” του Σι Τζινπίνγκ». Επιτρέψτε μου 
να σας υπενθυμίσω ένα απόσπασμα από το περιεχόμενο του εν 
λόγω πονήματος, σε περίπτωση που η μνήμη δεν βοηθά εσάς ή 
τον οιονδήποτε αναγνώστη αυτής της επιστολής:

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico στις 
Βρυξέλλες, «πίσω από τις κλειστές πόρτες ορισμένοι δι-
πλωμάτες έχουν αρχίσει να αναζητούν τα πραγματικά 
κίνητρα του Πεκίνου, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι 
η ηγεσία του ΚΚ ενδέχεται να πυροδοτεί σκοπίμως τις 
πληθωριστικές πιέσεις στη Δύση». Κι αυτό, παρά το γε-
γονός ότι επισήμως η αιτιολογία για τα διαρκή και αυ-
στηρά lockdown είναι η πολιτική της «μηδενικής ανο-
χής» απέναντι στην Covid-19.1

Σίγουρα η αρχισυνταξία του Οικονομικού Ταχυδρόμου δεν διά-
βασε αρκούντως προσεκτικά αυτές τις γραμμές προτού τις δη-
μοσιεύσει! Διότι αν είχε προηγηθεί σχολαστική ανάγνωση, τότε 
οι υπεύθυνοι θα είχαν δίχως αμφιβολία συνειδητοποιήσει ότι η 
διασπορά αντιλήψεων τέτοιας φύσης υπομονεύει την προσπά-
θεια που καταβλήθηκε από όλους μας τα τελευταία δύο χρό-
νια προκειμένου να εμπεδωθεί ο ορθολογισμός απέναντι στην 
τρομακτική απειλή της πανδημίας και να διακοπεί η διακίνη-
ση συνωμοσιολογιών απόψεων. Τονίζω τις λέξεις «όλους μας» 
γιατί ανήκω και εγώ με την γενική έννοια στο ιατρικό επάγγελ-
μα, πλην βέβαια στον μετρίως γνωστό αλλά πραγματικά καίριο 
για την συνολική υγεία του πλανήτη κτηνιατρικό κλάδο της ίπ-
πειας οδοντιατρικής. Από αυτήν την θέση συνέβαλλα με κάθε 
μου δύναμη στην προσπάθεια, η οποία ως απώτερο στόχο είχε 
να εξαλειφθεί από τον δημόσιο λόγο κάθε υπόνοια σύνδεσης 
του φαινομένου Covid-19 με πολιτικούς χειρισμούς ή κρατικές 
ατζέντες.

Παρ’ όλα αυτά, με την δημοσίευση άρθρων όπως το προα-
ναφερθέν, το φάντασμα της συνωμοσιολογίας εμφανίζεται ξανά 
αφού η Κίνα παρουσιάζεται να χρησιμοποιεί την φιλολογία του 
κορονοϊού και τα συνακόλουθα μέτρα όχι για λόγους υγειονο-
μικούς, αλλά για κάποια δήθεν συμμετοχή σε έναν ανταγωνι-
σμό με άλλες κρατικές οντότητες του δυτικού κόσμου. Με τα 
λόγια του συντάκτη σας, η Κίνα δεν έχει ως σκοπό την δεδη-
λωμένη προστασία της ανθρώπινης ζωής αλλά εργάζεται προ-
κειμένου «να “γονατίσει” οικονομικά τη Δύση (κυρίως ΗΠΑ 
και ΕΕ), χωρίς να χρειαστεί να ξεσπάσει – τουλάχιστον φανε-
ρά – πόλεμος μαζί της».2 Τα εισαγωγικά γύρω από το «σατα-
νικό σχέδιο» στον τίτλο όπως και οι ελπίδες του αρθρογράφου 
στην κατακλείδα του κειμένου ότι καθώς η Κίνα θα βγαίνει από 
τις έντονες απαγορεύσεις τέτοια «διανοητικά ζιζάνια» θα υπο-
χωρούν, δεν αρκούν για να μετριάσουν την αλγεινή εντύπωση 
που προκαλεί η φιλοξενία τους στην αξιοσέβαστη έκδοσή σας.

Διότι πρόκειται για ανήκουστες και ιδιαιτέρως επικίνδυνες 
αντιλήψεις οι οποίες δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένες και δεν 
περιορίζονται στο εν λόγω αρθρογράφημα. Αντιθέτως, ελλο-
χεύουν διάσπαρτες σε αρκετά δημοσιεύματα της εφημερίδας 
σας. Για ποιον λόγο, για παράδειγμα, σπεύδετε να υπογραμμί-
σετε ότι «ούτε… ένα αυτοκίνητο δεν πωλήθηκε τον Απρίλιο στη 
Σαγκάη, τη μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή της Κίνας, με 25 
εκατομμύρια κατοίκους, καθώς η Κίνα είχε επιβάλει αυστηρά 
περιοριστικά μέτρα για την αποτροπή της εξάπλωσης της παν-
δημίας»3 αν όχι για να ρίξετε έτι περαιτέρω λάδι στη φωτιά των 
παραπλανητικών θεωρήσεων σύμφωνα με τις οποίες τα αντι-
πανδημικά μέτρα έχουν οικονομικές λειτουργίες; Γιατί φιλοξε-
νείτε αβίαστα διατυπώσεις όπως η εξής: «οι δυτικές εταιρείες 
στη Σαγκάη αντιμετωπίζουν έναν “εφοδιαστικό εφιάλτη” κα-
θώς αρχίζουν να ανοίγουν ξανά μετά από το lockdown σε όλη 
την πόλη»,4 αν όχι για να κλείσετε το μάτι σε συνωμοσιολογι-
κές αντιλήψεις; 

Ελπίζω εκ βαθέων να πρόκειται για αστοχίες και παραλεί-
ψεις οι οποίες θα διορθωθούν άμεσα, ωστόσο η ανησυχία μου 
είναι ακόμη βαθύτερη καθώς παρόμοια δημοσιεύματα εμφανί-
στηκαν συγχρόνως και σε άλλες εφημερίδες μεγάλης κυκλο-
φορίας. Η γνωστή σε όλους μας Καθημερινή, λόγου χάριν, δεν 
δίστασε να μας προσφέρει αφειδώς στατιστικά σχετικά με την 
Κινέζικη προσπάθεια αντιμετώπισης του ιού όπως τα παρακά-
τω: 

Είναι γεγονός ότι οι ξένες επιχειρήσεις δυσκολεύονται 
σημαντικά με τα lockdowns: οι ξένοι βιομηχανικοί όμι-
λοι που δραστηριοποιούνται στην Κίνα είδαν τα κέρδη 
τους να μειώνονται 16,2% το διάστημα Ιανουαρίου-Α-
πριλίου, πολύ χειρότερα από την πτώση 0,6% των κερ-
δών για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της Κίνας. Αντίθετα, 
οι κρατικές εταιρείες της Κίνας γνώρισαν εντυπωσιακή 
αύξηση των κερδών, της τάξης του 14% το ίδιο διάστη-
μα.5

4



5

Το γεγονός ότι επιτρέπεται τέτοιου είδους αποπροσανατολιστικά 
στοιχεία να δημοσιεύονται δίχως συνοδευτική κριτική, πιστο-
ποιεί ότι η επαγρύπνηση απέναντι στην συνωμοσιολογία είναι 
ένας διαρκής αγώνας που πρέπει να συνεχίσει να δίνει ο κα-
θένας μας. Διότι τι άλλη ερμηνεία θα μπορούσε να σχηματίσει 
δίχως την απαραίτητη καθοδήγηση ο αναγνώστης παρά ότι οι 
κινεζικές αρχές χρησιμοποίησαν τα λεγόμενα lockdowns προ-
κειμένου να πλήξουν τους ανταγωνιστές του κινεζικού κράτους;

Εικάζω ότι το πρόβλημα έχει σκιαγραφηθεί επαρκώς και 
δεν επιθυμώ να μακρυγορήσω. Επιθυμώ, ωστόσο, να απευθύ-
νω την εξής έκκληση προς άπαντες τους αρμοδίους. Επιδείξτε 
προσοχή! Αν εξακολουθήσετε να αφήνετε υπόνοιες ότι η παν-
δημία και η πολιτική μπορούν να έχουν οιαδήποτε συσχέτιση 
στην Κίνα, τότε κανείς δεν εγγυάται ότι η στιβαρή αφήγηση που 
οικοδομήσαμε από κοινού στην πατρίδα μας τα τελευταία δύο 
χρόνια δεν θα τεθεί υπό αμφισβήτηση. Κανείς δεν εγγυάται ότι 
δεν θα ξεπηδήσουν οι συνήθεις ύποπτοι, έτοιμοι να υποστηρί-
ξουν ότι και οι εδώ αρχές αξιοποίησαν την ρητορική της παν-
δημίας προκειμένου να επιτύχουν ποιος ξέρει τι απόκρυφους 
σκοπούς όπως, παραδείγματος χάριν, τον περιορισμό της κατα-
νάλωσης, τον έλεγχο του εργατικού δυναμικού και κάποια δή-
θεν στήριξη του εμπορικού ισοζυγίου. Και έχουμε ιδρωκοπήσει 
άφθονα, ανεξαρτήτως κομματικών αποχρώσεων, για να τους 
κάνουμε να σιωπήσουν. 

Με εκτίμηση και αισιοδοξία,
Ιάσων Ρουφιανόπουλος
Δρ. Ίππειας Ορθοδοντικής 

______________________________________________________
1. Ο πληθωρισμός στη Δύση και το «σατανικό σχέδιο» του Σι Τζινπίνγκ, 
Οικονομικός Ταχυδρόμος, 23/05/2022. 
2. Ό.π.  
3. «Κίνα: Μηδενικές πωλήσεις αυτοκινήτων στη Σαγκάη τον Απρίλιο», 
Οικονομικός Ταχυδρόμος, 17/05/2022. 
4. «Σαγκάη: Το lockdown προκαλεί «εφοδιαστικό εφιάλτη» στις ευρω-
παϊκές επιχειρήσεις», Οικονομικός Ταχυδρόμος, 21/04/2022. 
5. «Έρευνα: 1 στις 4 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις «κάνουν στροφή» από 
την Κίνα λόγω Covid», Καθημερινή, 20/06/2022.
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μήπως είναι         λίγο φασίστες;

ΌΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΈΤΡΑ

Το νοσοκομείο Σωτηρία: το covid-νοσοκομείο της χώρας, εκεί όπου μας έλεγαν ότι 
πριν μπουν οι γιατροί έκαναν ένα τέταρτο για να ντυθούν κι άλλο ένα για να γδυθούν, 
εκεί που αποκτήθηκε «νέα πολυδύναμη ΜΕΘ», κάνοντας πράξη όλα τα αιτήματα των 
αριστερών, εκεί όπου στο πικ του ιού δούλευαν 20 γιατροί και 30 νοσηλευτές για 13 
ασθενείς, στην «κόκκινη ζώνη» όπως το αποκαλούσε η Καθημερινή.

Εκεί λοιπόν, στα πλαίσια της τιτάνιας προσπάθειας να τηρούνται όλα τα αναγκαία 
μέτρα, τα μολυσματικά ιατρικά απόβλητα μεταφέρονται με κάθε προσοχή. Κόκκινες 
κορονιασμένες πλαστικές σακούλες πάνω στην καρότσα ενός ντάτσουν. Πάλι καλά 
που δεν το πήρε κάνα μάτι την περίοδο της μεγάλης τρέλας δηλαδή, γιατί θα ανα-
γκάζονταν να κινητοποιηθούν όλοι οι αριστεροί να καταγγέλλουν ανευθυνότητα…

Ευτυχώς τώρα το αστείο πάλιωσε. Οπότε λογικό που το μαζεύει ο παλιατζής.

ΜΙΑ ΕΚ ΒΑΘΕΏΝ 
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: 
ΠΏΣ ΣΏΣΑΜΕ 
ΣΤΟ ΤΣΑΚ 
ΤΗΝ ΥΠΟΛΗΨΗ ΜΑΣ
ΞΕΚΟΛΛΗΣΤΕ, ΠΛΑΚΑ ΚΑΝΟΥΜΕ. 
Ο ΣΏΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΝΑΙ: 
ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΏΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ, 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ, ΤΙΠΟΤΑ

Αν είχατε έρθει στην πρόσφατη δημόσια πολιτική εκδήλωση που οργανώσα-
με στην ΑΣΟΕΕ, ή έστω αν πήρατε το προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μας 
όπου περιλαμβάνεται η εισήγηση, θα θυμάστε ίσως ότι στο σημείο όπου μιλή-
σαμε για τα περσινά γεγονότα της Νέας Σμύρνης εμφανίζεται το όνομα Πόπη 
Σταυροπούλου. Με αυτό το όνομα, και τη διευκρίνιση ότι «όποια κι αν ήταν, 
ήταν μια πολύ καλή κυρία», ξεκινούσε η συγκεκριμένη υποενότητα της εισή-
γησης, που είχαμε τιτλοφορήσει «Το αριστερό λουρί μας». 

Ας ξαναπάρουμε το νήμα από εκεί όπου το είχαμε τότε αφήσει.1 Το tvxs, 
τον Μάρτη του 2021, είχε φιλοξενήσει την κυρία Σταυροπούλου ως «αυτόπτη 
μάρτυρα» των γεγονότων στην πλατεία της Νέας Σμύρνης που έγιναν αφορ-
μή για τη γνωστή μαζική πορεία. Ακόμα και ένας μικρός βαθμός καχυποψίας, 
όμως, θα αρκούσε για να φανεί ότι η εν λόγω κυρία δεν μας συστήθηκε από 
το διαδίκτυο ως μια τυχαία παρατηρήτρια η οποία εκθέτει όσα είδε με τα μάτια 
της. Τα προσχήματα ουδετερότητας ήταν υποτυπώδη, για να μην πούμε ανύ-
παρκτα. Η συνεντευξιαζόμενη «μάρτυρας» από την αρχή ενσάρκωνε, με κα-
μάρι, μια σειρά από ρόλους και διατυμπάνιζε την προσήλωση με την οποία τη-
ρούσε μια σειρά από υποχρεώσεις. Ήταν μια καθωσπρέπει κυρία που είχε 
κατέβει στην πλατεία της Νέας Σμύρνης με την οικογένεια της αδελφής της, 
φορώντας τη μάσκα της, έχοντας στείλει το απαραίτητο SMS, δείχνοντας την 
αναγκαία κατανόηση στους μπατσικούς ελέγχους, αρκεί να μην το παρακά-
νουν σε αγριάδα. Στο ρεπορτάζ του tvxs, η κυρία Σταυροπούλου έμοιαζε να εί-
ναι το αντεστραμμένο είδωλο της περιστεριώτισσας μάνας που λίγο καιρό πριν 
είχε διαπομπευθεί από δεξιούς και αριστερούς ρουφιάνους ως παράδειγμα 
ανευθυνότητας, γιατί δεν είχε εκπαιδεύσει τα παιδιά της να εκτελούν σωστά τα 
νέα εθνικά καθήκοντα, με αποτέλεσμα να εκδηλώσουν τα αντικοινωνικά τους 


