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ÁÍÔÉ ÐÑÏËÏÃÏÕ

«Λ

εφτά υπάρχουν». Αυτό ήταν το σύνθημα του Γιώργου Παπανδρέου του νεότερου, και ήταν αρκετό για να τον χρίσει πρωθυπουρ-

γό της Ελλάδας. Είπε την μαγική φράση που θα δώσει ελπίδα στον «ιδιώτη» νοικοκυραίο Νεοέλληνα, αυτό το θλιβερό ανθρωπάκι που αυτοεπιβεβαιώνεται καταναλώνοντας. Σαν να του είπε «κοιμήσου ήσυχος και όλα θα
πάνε καλά, αρκεί να με ψηφίσεις», γνωρίζοντας, φυσικά, πως λέει ψέματα. Ένας άσος βγήκε από το μανίκι της εξουσίας. Μπορεί πλέον - ή τουλάχιστον έτσι νομίζει - να κοροϊδεύει τον λαό κατάμουτρα, χωρίς τον φόβο ότι θα λογοδοτήσει γι’ αυτό. Όχι πως δεν ξέραμε ότι αυτοί οι άνθρωποι λένε ψέματα, αλλά τώρα πια κάτι έχει αλλάξει. Το κατάλαβαν ακόμα και αυτοί που δεν ήθελαν να το καταλάβουν. Είναι ξεκάθαρο πια, πως αυτοί οι
άνθρωποι είναι απέναντι στο λαό και ότι είναι αδίστακτοι. Μας κυβερνά μια
παγκόσμια μαφία και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο γρήγορα θα καταφέρουμε να την αντιμετωπίσουμε.
Ο Κώστας Καραμανλής ο νεότερος, σχεδόν ξεχάστηκε πια. Μαζί με αυτόν, ξεχάστηκαν όλες οι ρεμούλες που έγιναν κατά την περίοδο που κυβέρνησε και έφτασαν το λαό της χώρας στη χρεοκοπία. Στην Ολυμπιάδα
και τις «χρυσές μέρες της Ελλάδας» να μην αναφερθούμε καν, όλοι κάνουν πως την ξέχασαν, ειδικά εκείνοι οι γραφικοί εθελοντές της. Η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, καμάρωνε για τους ντοπαρισμένους ολυμπιονίκες «μας» νιώθοντας «εθνική υπερηφάνεια» και «ανάταση». Ξεχάσαμε τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στα εργοτάξια της Ολυμπιάδας των
πολυεθνικών και της μίζας. Ξεχάσαμε πόσο κόστισε στον Ελληνικό λαό,
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προκειμένου να πλουτίσουν κάποιοι αλήτες. Ξεχάστηκαν τα τόσα χρήματα
που δόθηκαν για την «ασφάλειά» μας γεμίζοντας την Αθήνα κάμερες, τις
οποίες χρησιμοποιεί η εξουσία για να φακελώνει τον λαό που αντιστέκεται.
Ξεχάσαμε όλα αυτά τα τεράστια οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών, αυτά που όταν τα ακούγαμε τις πρώτες στιγμές μέναμε εμβρόντητοι.
Ξεχάσαμε τόσες οικολογικές καταστροφές στο βωμό του κέρδους κάποιων
που καταστρέφουν το μέλλον μας ατιμώρητοι. Θα μπορούσα να γράψω
πάρα πολλά που ξεχάσαμε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα...
Είναι δυνατόν να ξεχνάμε τόσο εύκολα; Οι Έλληνες έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Για αυτό ήταν αναμενόμενο να μας συμβούν όλα αυτά, αλλά
και όσα χειρότερα θα έρθουν στο μέλλον, από το κράτος και τους ιδιοκτήτες του. Κάθε λαός έχει την μοίρα που του αξίζει και κανένας ηγεμόνας δεν
χάρισε τίποτα, ποτέ και σε κανέναν λαό. Ελάχιστες ανοργάνωτες μορφές
αντίστασης κυρίως ιδιωτικές, σπασμωδικές και θνησιγενείς δεν αρκούν για
να «γυρίσει ο τροχός» όταν η πλειοψηφία των κατοίκων αυτού του τόπου απέδειξε ραγιαδισμό - που για να ειρωνευτώ τους αιματολόγους ελληναράδες, μάλλον είναι θέμα γονιδίων - και δεν σήκωσε ποτέ το κεφάλι να δει
τους εξουσιαστές του κατάματα.
Ωστόσο, για να μην είμαι άδικος απέναντι σε κάποιους ανθρώπους που
αγωνίστηκαν και συνεχίζουν να αγωνίζονται για την τιμή και την αξιοπρέπειά τους, θα πρέπει κάπου εδώ να τους αναφέρω. Είναι όλος αυτός ο
κόσμος που γύρισε την πλάτη στην κάθε μορφή ετερονομίας, το κράτος, τα
κόμματα, τους γραφειοκράτες-συνδικαλιστές και τα ΜΜΕ και βγήκε αυθόρμητα στις πλατείες προσπαθώντας μαζί με τον συνάνθρωπό του, να πάρει
την ζωή του στα χέρια του. Που κατέθεσε τον προσωπικό του χρόνο σε μια
ανώτερη ιδέα, που δούλεψε σκληρά γι’ αυτήν, που άκουσε τον διπλανό του,
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του μίλησε, συμφώνησε, διαφώνησε, συνδιαμόρφωσε, θέσμισε, έδρασε
συλλογικά και προσπάθησε με μια εξελικτική διαδικασία γι’ αυτόν, να γίνει
αυτόνομος. Που θέλησε να αυτοργανωθεί και να εφαρμόσει την ουτοπία
εδώ και τώρα, τολμώντας την βουτιά προς τον ουρανό, πηγαίνοντας έτσι
το ανθρώπινο είδος μπροστά, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως εξελίχτηκε.
Αυτός ο κόσμος των πλατειών, που πρώτα πάλεψε με τον εαυτό του και νίκησε, μετά ξεπέρασε τα εμπόδια που έβαζε το κράτος με τους μηχανισμούς του στην κάθε στιγμή του αγώνα του και, τελικά, έζησε και την πιο βίαιη καταστολή στο πετσί του. Αυτός ο κόσμος, που για την ώρα στο μεγαλύτερο ποσοστό του «έχει παγώσει» από τις εξελίξεις που τον ξεπερνούν
χωρίς να βλέπει από που να πιαστεί και τι να κάνει, αξίζει τον σεβασμό μας
που έδωσε αυτόν τον αγώνα, ό,τι και αν πέτυχε ή δεν πέτυχε μέσα από αυτόν. «Ο μόνος αγώνας που χάθηκε, είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ.» Και
με όλο αυτόν τον κόσμο που είμαστε όλοι και όλες εμείς θα συναντηθούμε
απ’ την ίδια πλευρά του οδοφράγματος όταν έρθει η στιγμή.
Το σεβασμό μας αξίζουν και όλοι οι άλλοι που αγωνίζονταν τόσα χρόνια και ο λαός δεν τους έβλεπε ή δεν ήθελε να τους δει όταν έκαναν τις
δράσεις τους, τις οποίες έκαναν με τη γνώση πως είναι μια ευάλωτη μειοψηφία, δράσεις στις οποίες ιστορικά συναντιούνται όλοι οι αγωνιζόμενοι
άνθρωποι και εφαρμόζονται αυθόρμητα από όλους και όλες όταν η συγκυρία και η ηθική επιλογή υποβοηθά στην αποτίναξη του ραγιαδισμού. Το
σεβασμό μας αξίζουν αυτοί που τον Δεκέμβρη του 2008 εξεγέρθηκαν και
το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας τους παρακολουθούσε από τις τηλεοράσεις. Το σεβασμό μας αξίζουν, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε όλοι
στις μεθόδους τους, και κάποιοι άλλοι που αγωνίζονταν από την πλευρά
του λαού και αυτή την στιγμή βρίσκονται στην παρανομία, ή στις φυλακές,
ή με μόνιμες βλάβες στην υγεία τους, ή ακόμα και στον τάφο. Όλες αυτές
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οι διαφορετικές και ακηδεμόνευτες απόπειρες αντίστασης, αξίζουν τον σεβασμό μας και θα πρέπει να καταγραφούν και να αξιολογηθούν στην ιστορική στιγμή που πραγματοποιούνται, έτσι ώστε να συνθέσουν την καλύτερη
δυνατή επιλογή για ένα (μελλοντικό) λαϊκό μέτωπο ανατροπής του συστήματος και της ελίτ που επωφελείται από αυτό καθώς και των λακέδων
τους. Λόγω εσωτερικών προβλημάτων του καπιταλισμού-νεοφιλελευθερισμού και όχι επειδή οι λαοί προσπάθησαν σοβαρά να τον ανατρέψουν,
βρισκόμαστε στην ιστορική στιγμή που καταρρέει από μόνος του και εμείς
απλά παρακολουθούμε την πτώση του, πάνω στα κεφάλια μας. Μέχρι να
πέσει, θα προσπαθήσει να φανεί πιο δυνατός από ποτέ, θα προσπαθήσει
με κάθε τρόπο να κρατηθεί στην εξουσία, ακόμα και αν οδηγήσει τους λαούς στην εξαθλίωση και την βαρβαρότητα, στον φασισμό ή τον πόλεμο.
Τον τελευταίο χρόνο, το Ελληνικό κράτος διέθεσε πάρα πολλά χρήματα
για να εξοπλιστεί με έμψυχο δυναμικό και εξειδικευμένο εξοπλισμό αντιμετώπισης του πλήθους. Εκτός από τις αναγκαίες μίζες, που πάντα είναι κίνητρο για νέες αγορές, φαίνεται πως κάτι δυσοίωνο προβλέπουν για το μέλλον τους οι εξουσιαστές μας και προετοιμάζονται. Ας επιβεβαιώσουμε
τους φόβους τους. Φοβούνται πως ο λαός θα εξεγερθεί και θα τους επιτεθεί και προσπαθούν να βρουν τρόπους αμιγώς κατασταλτικής αντιμετώπισης, πετώντας στην άκρη το προσωπείο της επίφασης δημοκρατίας. Αυτό συνέβαινε πάντα, όσοι ήταν πραγματικά απειλητικοί γνώριζαν απ’ την
καλή και την ανάποδη το πραγματικό πρόσωπο της «δημοκρατίας». Τώρα
όμως φοβούνται παραπάνω.
Κατά την γνώμη μου, η εκτίμησή τους είναι σωστή. Κάποια στιγμή θα ξεσπάσει η συσσωρευμένη οργή. Ο λαός θα κατέβει αποφασισμένος στο
δρόμο μαζικά και οργανωμένα, έτσι που οι μισθοφορικοί στρατοί τους δεν
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θα μπορούν να τον συγκρατήσουν. Τα ελικόπτερα θα σώσουν μέρος της ελίτ, εάν προλάβουν... Για να να αποφασίσει, όμως, να τους ανατρέψει ο
λαός, δεν αρκεί να περιμένουμε να εξαθλιωθεί και να πεινάσει, πιστεύοντας πως μόνο τότε θα προκύψει εξέγερση σαν φυσικό επακόλουθο. Θα είναι το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Το κράτος με
τους μηχανισμούς του θα οδηγήσει τον λαό σε δρόμους σκοτεινούς για να
τον διαιρέσει και να τον ελέγξει ευκολότερα. Είναι πολύ πιθανό ο κοινωνικός αυτοματισμός να επικρατήσει και να δούμε ραγδαία εξάπλωση του
ρατσισμού και του φασισμού. Είναι πολύ κρίσιμη στιγμή, τώρα που ο λαός
συνειδητοποιεί πως οι παλιές του σταθερές καταρρέουν, να τις αντικαταστήσει με ιδέες, που έντεχνα θα του πλασάρουν επαγγελματίες του είδους
και με επιστημονικό τρόπο. Αυτή την στιγμή ο λαός είναι ευάλωτος, περισσότερο από ποτέ, στον λαϊκισμό και την δημαγωγία και μπορεί να παρασυρθεί σε δρόμους που έρχονται κόντρα στο συμφέρον του.
Πιστεύω πως για το κίνημα, αυτή τη στιγμή, δεν είναι περίοδος προετοιμασίας για σύγκρουση σε στρατιωτικό επίπεδο με το σύστημα, αλλά πολική μάχη στα μυαλά των πάρα πολλών ανθρώπων που συμμετέχουν ή
σκέφτονται να συμμετάσχουν. Είναι σημαντικό να καταλάβουν πως με την
ηττοπάθεια και την απάθειά τους κάνουν κακό στο συμφέρον τους και στην
ευτυχία τους. Πρέπει να τους βοηθήσουμε να συνειδητοποιήσουν τι σύστημα στηρίζουν με την αδράνειά τους και να βεβαιωθούν πως μόνο αν αυτοκυβερνηθούν θα ζήσουν ελεύθεροι σε μια δίκαιη κοινωνία. Εκτός από το
πολιτικό πεδίο πρέπει να γίνει πολύ δουλειά και στο οργανωτικό, ο εχθρός
είναι πολύ καλά οργανωμένος και δεν αντιμετωπίζεται χωρίς οργάνωση.
Οργάνωση και πολιτικός αγώνας προκειμένου να φτάσει σε όλο τον λαό
και να τον εμπνεύσει, το πρόταγμα της Αυτονομίας με διαδικασίες Άμεσης
Δημοκρατίας, ως ο μόνος δίκαιος τρόπος διακυβέρνησης της μελλοντικής
κοινωνίας, που θα συνδιαμορφώσουμε και θα φτιάξουμε, πάνω στα συ-
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ντρίμμια του σημερινού συστήματος που οφείλουμε να ανατρέψουμε. Έχουμε το προνόμιο αλλά και το ιστορικό χρέος να είμαστε εμείς αυτοί που
πρέπει να τους πολεμήσουμε και να νικήσουμε. Ιστορία ερχόμαστε.
Μάκης Παπαδημητράτος
Ιανουάριος 2012, Αθήνα
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ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Το καλοκαίρι του 2011 στην Ελλάδα είναι διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Ο καυτός ήλιος που χρωματίζει τις μαγευτικές παραλίες, τα αμέτρητα νησιά, η διάθεση για φλερτ και τα περιβόητα «μπάνια του λαού» δεν
αποτελούν, πλέον, προτεραιότητα για ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Τα
αποτελέσματα από το μνημόνιο (τη δανειακή σύμβαση που υπέγραψε ένα
χρόνο πριν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και
τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης) έχουν αρχίσει να κάνουν ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους. Η ανεργία είναι στα καλύτερά της, τα λουκέτα στα
μαγαζιά αυξάνονται με καταιγιστικούς ρυθμούς, προστίθενται συνεχώς νέοι φόροι σε τσιγάρα, ποτά και καύσιμα, η ακρίβεια καλπάζει, γίνονται περικοπές σε μισθούς και συντάξεις και όλα αυτά έχουν σημαντική επιρροή
στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Το χειρότερο όλων είναι πως σημειώνεται κατακόρυφη πτώση της ψυχολογίας των κατοίκων, που οδηγεί τις αυτοκτονίες σε αύξηση ρεκορ για τα δεδομένα της χώρας. Ελάχιστοι απέμειναν να χαμογελάνε στο δρόμο, τα νεύρα του κόσμου είναι μονίμως τεντωμένα και το μελαγχολικό κλίμα τείνει να γίνει μόνιμο φαινόμενο. Η οικονομική κρίση έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και δεν μπορείς να την αγνοήσεις.
Η Ελλάδα, μία χώρα που από την ίδρυση της ακολουθούσε αδιέξοδες
οικονομικές πολιτικές, είχε χρεοκοπήσει εντελώς μέσα στο 2010 και για αυ-
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τό έπρεπε να βρει πόρους (όπως πάντα) για να πληρώσει τις βασικές υποχρεώσεις της π.χ. τόκους απο παλιότερα δάνεια, καταβολή μισθών και
συντάξεων. Για να λύσει προσωρινά τα προβλήματα της, η χώρα στράφηκε στην πατροπαράδοτη λύση των δανεικών χρημάτων. Μία τακτική που εμπιστεύεται ακράδαντα το ελληνικό κράτος και την εμπιστευόταν πριν ακόμα αποκτήσει την επίσημη ανεξαρτησία του το 1830. Οι «πεφωτισμένοι» πολιτικοί ηγέτες αυτού του τόπου ποτέ δεν προσπάθησαν να χαράξουν μία
βιώσιμη οικονομική πορεία που μακροπρόθεσμα θα εξασφάλιζε την Ελλάδα να ζει σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Μία οικονομία ρεαλιστική και με
γερές βάσεις που θα μπορούσε να εγγυηθεί ένα αξιοπρεπές εισόδημα για
όλους, γιατί θα στηριζόταν στη δουλειά, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.
Αντ’ αυτού θεοποίησαν το δανεικό χρήμα, την απάτη, τη λαμογιά, το σκάνδαλο, το ρουσφέτι και το εύκολο κέρδος, με συνέπεια να σχηματιστεί μία
γιγάντια παραοικονομία και ένα σαθρό οικονομικό περιβάλλον γεμάτο
στρεβλώσεις και παθογένειες. Χορτάσαμε από μίζες, υπερτιμολογήσεις,
κάθε είδους δάνεια, χιλιάδες διορισμούς αργόσχολων κομματικών στελεχών, βρώμικο χρήμα και στρατιές νεόπλουτων. Ήταν βέβαιο ότι κάποια
στιγμή θα έσκαγε η φούσκα της ελληνικής οικονομίας και θα ερχότανε ο
λογαριασμός για το δημοκρατικό φαγοπότι των τελευταίων 35 χρόνων. Το
δυσάρεστο για τις σημερινές γενιές είναι πως ο λογαριασμός από τα
κλεμμένα ήρθε και πρέπει να πληρωθεί από αυτούς που δεν πρόλαβαν να
παραγγείλουν ούτε ένα μπουκάλι νερό.
Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα δεν πήρε δανεικά, όπως
έχει κάνει τόσες και τόσες φορές στο παρελθόν. Αυτή τη φορά έκανε το εγκληματικό λάθος που είχαν κάνει και άλλες χώρες στο παρελθόν με καταστροφικά αποτελέσματα για τις οικονομίες τους π.χ. Αργεντινή, Βολιβία,
Μεξικό, Ρωσία, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Τουρκία, Ρουμανία και Ουγγαρία. Ζήτησε βοήθεια από το ΔΝΤ, παρόλο που αρχικά οι κυβερνητικοί εκπρόσω-
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ποι μας διαβεβαίωναν πως «δεν πρόκειται να πάμε σε αυτό τον οργανισμό». Η απόφαση για την προσφυγή της χώρας σε αυτό τον οικονομικό
οργανισμό δεν ήταν ούτε τόσο αναγκαία, ούτε τόσο επιβεβλημένη, όπως
μας την παρουσιάζανε στην αρχή. Όλοι ξέρανε πως από όπου και αν πέρασε αυτός ο οικονομικός οδοστρωτήρας, άφησε πίσω του συντρίμμια ενώ όπως αποδείχτηκε υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις για τη σωτηρία της χώρας.
Το μοιραίο για την Ελλάδα έγινε και μάλιστα όπως αποκάλυψε ο, πρώην γερομπαμπαλής επικεφαλής του ΔΝΤ, Ντομινίκ Στρος-Καν σε ντοκιμαντέρ του γαλλικού καναλιού Canal+, ο Παπανδρέου είχε ζητήσει την παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2009. Δηλαδή, ούτε δύο μήνες αφότου ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, ενώ δημοσίως απέρριπτε κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Στις βουλευτικές εκλογές που έγιναν στις 4/10/2009 το ΠΑΣΟΚ
πήρε το 43,9 % αυτών που ψήφισαν, ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό και
μπόρεσε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Στο πανηγύρι της δημοκρατίας, έτσι όπως το γνώρισα από παιδί στην Ελλάδα, μετέχουν ουσιαστικά δύο κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ. Οι πράσινοι
και οι μπλε. Η σάρα και η μάρα. Η Σκύλα και η Χάρυβδη. Τα αγαπημένα
παιδιά των ΜΜΕ. Αυτοί που ρημάξανε τη χώρα από το 1974 μέχρι, τον ερχομό του ΔΝΤ, το 2010. Όποιος φουκαράς ρίχνει την ψήφο του σε μία
κάλπη, ξέρει ότι στο τέλος της διαδικασίας ένα από αυτά τα κόμματα θα γίνει κυβέρνηση. Εναλλακτική περίπτωση δεν υπάρχει. Γνωρίζει ότι αν δεν
βγει ο ένας, τότε θα βγει ο άλλος. Θα περάσουν λίγα χρόνια και με ένα
αυτόματο τρόπο αυτός που ήταν στην κυβέρνηση θα πάει στην αντιπολίτευση και αυτός που ήταν αντιπολίτευση θα γίνει κυβέρνηση. Μάλιστα, έχει
βγει και ειδική ονομασία για να περιγράψει το φαινόμενο της αλλαξοκαρεκλιάς. Λέγεται «ομαλή εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία». Τα δύο
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κόμματα αλληλοσυμπληρώνονται με υπέροχο τρόπο, ενώ το αστείο της υπόθεσης είναι πως όταν κάθονται στην καρέκλα της εξουσίας εφαρμόζουν
ακριβώς την ίδια πολιτική.
Αν ένας πολίτης δεν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ή ΝΔ, τότε οι ειδικοί αναλυτές των
εκλογών μας λένε ότι η ψήφος του είναι μήνυμα δυσαρέσκειας ή αποδοκιμασίας προς την πολιτική του ΠΑΣΟΚ ή της ΝΔ. Υπονοούνε δηλαδή, ότι δεν
υπάρχει περίπτωση ένας φυσιολογικός άνθρωπος να θέλει να ψηφίσει κάτι άλλο. Με άλλα λόγια, όποιος δεν ψηφίζει συνειδητά ΠΑΣΟΚ και ΝΔ είναι περίπου τρελός. Ό,τι και να γίνει στις εκλογές ερμηνεύεται πάντα σε
σχέση με το ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ. Τα υπόλοιπα κόμματα είναι σαν να μην υπάρχουν. Αν έρθουν οι εξωγήινοι, την ημέρα που διεξάγονται εκλογές, και
κλέψουνε μία κάλπη από μία περιοχή της Αθήνας που βγάζει παραδοσιακά ΠΑΣΟΚ, την άλλη μέρα θα διαβάσουμε στις εφημερίδες ότι ένας εκ των
εξωγήινων είχε στενές σχέσεις με στελέχη της ΝΔ. Τίποτε άλλο δεν θα τους
κάνει εντύπωση.
Το σύστημα των εκλογών έχει μετατραπεί σε ένα τόσο ανιαρό θέατρο
σκιών, που ακόμα και τα μικρά κόμματα λανσάρουν τις θέσεις τους με βάση τις τοποθετήσεις των πρασινομπλέ. Τα μικρά κόμματα (που όταν μεγαλώσουν θέλουν να γίνουν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ) μπορούν μόνο να συμφωνούν,
να διαφωνούν, να είναι πιο δεξιά ή πιο αριστερά, δίπλα ή απέναντι από τα
μεγάλα κόμματα. Έτσι αυτοπροσδιορίζονται, έτσι τοποθετούνται και έτσι
συστήνονται στον κόσμο. Πρίν τις εκλογές του 2009, η επικοινωνιακή στρατηγική της ΝΔ και ο τότε πρωθυπουργός Καραμανλής έκανε λόγο για πάγωμα μισθών και την ανάγκη να ληφθούν σκληρά μέτρα για να σωθεί η οικονομία. Προφανώς, οι μπλε βρυκόλακες είχαν κατασπαράξει τα ταμεία
και ξέρανε ότι δεν υπάρχει σάλιο. Αυτό το ήξεραν και οι πράσινοι, αλλά η
δίψα του Παπανδρέου για εξουσία ήταν ασυγκράτητη. Δεν κρατιότανε. Η
μεγάλη ατάκα που λάνσαρε ο Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της προεκλο-
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γικής περιόδου ήταν το θρυλικό «λεφτά υπάρχουν». Στην κεντρική ομιλία
του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις 12/9/2009 ο Παπανδρέου είπε
τα εξής:
«Αν μειώσουμε τους μισθούς θα παγώσουμε την αγορά. Αν αυξήσουμε
τους φόρους στη μεσαία τάξη, θα μειώσουμε την αγοραστική της δύναμη.
Θα βαθύνουμε την ύφεση, θα μειώσουμε τα έσοδα του κράτους και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης».
Ο οποιοσδήποτε συγκρίνει τις δηλώσεις του Παπανδρέου πριν κερδίσει
τις εκλογές, με τις πράξεις του Παπανδρέου αφού κέρδισε τις εκλογές, θα
νοιώσει μία πελώρια αηδία. Αν πάλι ψήφισε ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του
2009, είναι λογικό να νοιώσει και μαλάκας. Ο στοιχειώδης αυτοσεβασμός
για τον εαυτό τους και για τις μελλοντικές γενιές, προτρέπει τους Έλληνες
πολίτες να μην ξαναψηφίσουν ποτέ. Ούτε τους επαγγελματίες πρωθυπουργούς (τα μέλη των «βασιλικών» οικογενειών που νομίζουν ότι κληρονομήσαν τη χώρα από τον παππού τους). Ούτε τους θρασύδειλους πολιτικούς
του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, που με συνεχή ψέματα υφαρπάζουν τη ψήφο του
κόσμου και όταν στρογγυλοκάθονται στην καρέκλα της εξουσίας, περιφρονούν τη λαϊκή εντολή και εφαρμόζουν πιστά τις πολιτικές που επιθυμεί
η εγχώρια και ξένη οικονομική ελίτ. Ούτε τους νοσταλγούς του Στάλιν και
του Χίτλερ, που προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις θηριωδίες που προκάλεσαν στον πλανήτη οι απολυταρχικές πολιτικές των λαμπρών ηγετών
τους. Ούτε την πλήρως συμβιβασμένη αριστερά που εξαργύρωσε τους αιματοβαμμένους αγώνες και τους χιλιάδες νεκρούς της για ένα άνοστο
κομματάκι της εξουσιαστικής πίτας. Μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας, είναι
εντελώς αβάσιμο να πιστεύεις ότι με ένα φακελάκι κάθε τέσσερα χρόνια
θα αλλάξεις κάτι ουσιαστικό στη ζωή σου. Για να πετύχεις κάτι, χρειάζεται
αγώνας και καθημερινή μάχη σε όλα τα μέτωπα. Τίποτα δεν πρόκειται να
μας χαριστεί. Οι εκλογικές αυταπάτες και οι δημοκρατικές φιέστες δεν πρέ-
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πει να συγκινούν κανένα γιατί αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν τη
ζωή μας θα ήταν παράνομες.
Σύμφωνα με τον Στρος-Καν, όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός του έθεσε
την ιδέα προσφυγής στο ΔΝΤ, εκείνος απάντησε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες
δεν θα δεχτούν σε καμία περίπτωση τη μονομερή παρέμβαση του οργανισμού σε μία χώρα που υπάγεται στις συμφωνίες και τους κανόνες της Ευρωζώνης. Πραγματικά, η Ελλάδα δεν μπορεί να χαράξει ανεξάρτητες και
«καινοτόμες» οικονομικές πολιτικές χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, η Ελλάδα μοιράζεται το ίδιο νόμισμα με άλλες 16
χώρες και έτσι δεν μπορεί ούτε να ανατιμήσει, ούτε να υποτιμήσει το νόμισμά της, κάτι που σίγουρα θα ενδιέφερε τα τσακάλια του ΔΝΤ. Στη Σύνοδο
Κορυφής που έγινε στις 11/12/2009, ο Παπανδρέου έθεσε επίσημα το θέμα στους ομολόγους του, για να εισπράξει ένα κατηγορηματικό «ΟΧΙ».
Στην ίδια σύνοδο οι Ευρωπαίοι ηγέτες του ζήτησαν διαβεβαιώσεις ότι η
Ελλάδα δεν θα κηρύξει στάση πληρωμών. Όχι γιατί μας αγαπάνε, αλλά
γιατί θέλανε να σιγουρευτούν πως δεν θα χάσουν τα λεφτά τους. Οι μεγάλες τράπεζες των ευρωπαϊκών κρατών είχαν στην κατοχή τους ελληνικά ομόλογα αξίας πολλών δις ευρώ και ξέρανε πως μία επίσημη πτώχευση θα
ήταν καταστροφική για τα ταμεία τους. Με το πέρασμα του χρόνου κάνανε
σημαντικές διορθωτικές κινήσεις, με αποτέλεσμα να ξεφορτωθούν μεγάλο
μέρος από τα επίφοβα ελληνικά ομόλογα που είχαν στα χαρτοφυλάκια
τους. Με άλλα λόγια, αγόρασαν πολύτιμο χρόνο που φρόντισαν να τον αξιοποιήσουν κατάλληλα για να θωρακιστούν επαρκώς απέναντι σε μία πιθανή ελληνική χρεοκοπία. Επομένως, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο μίας επίσημης ελληνικής πτώχευσης στο άμεσο μέλλον, όταν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης φροντίσουν να εκμηδενίσουν τις συνέπειες που θα έχει κάτι τέτοιο στις δικές τους οικονομίες. Όταν
οι συνθήκες ωριμάσουν, μπορεί να σταματήσουν απότομα τα σενάρια πε-
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ρί κοινής λύσης στο πρόβλημα του ευρωπαϊκού χρέους και τότε η «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» προς την Ελλάδα θα πάει περίπατο.
Όσο περνούσε ο χρόνος χωρίς να βρεθεί μία ρεαλιστική λύση, ο Παπανδρέου άρχισε να μιλάει και δημόσια για ανάμειξη του ΔΝΤ στην Ελλάδα. Πρίν από τη Σύνοδο Κορυφής που διεξήχθη το Μάρτιο του 2010, ανακοίνωσε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αν δεν συμφωνήσουν σε
ένα πακέτο στήριξης προς τη χώρα, τότε θα καταφύγει στον περιβόητο διεθνή οργανισμό. Όπερ και εγένετο. Στις 23/4/2010 ο Παπανδρέου αναγγέλει στον ελληνικό λαό την προσφυγή της χώρας στο ΔΝΤ από το γραφικό
Καστελόριζο. Η επίσημη συμφωνία υπογράφεται στις 3/5/2010.

Ï ÐáðáíäñÝïõ ìå öüíôï ôéò âÜñêåò ôïõ Êáóôåëëüñéæïõ áíáêïéíþíåé ôçí
ðñïóöõãÞ ôçò ÷þñáò óôï ÄÍÔ êáé ôï ìç÷áíéóìü óôÞñéîçò

Τελικά το δυσάρεστο συνέβη και όλοι οι Έλληνες βιώσανε καλά στο πετσί τους τι εστί ΔΝΤ. Η κυβέρνηση που έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να
πάμε στο ΔΝΤ, μας έστειλε στο ΔΝΤ μετά βαΐων και κλάδων. Για να γίνει
αυτό, χρειάστηκε να υπαγορεύσει στα ΜΜΕ μια κολοασιαία επιχείρηση
προπαγάνδας, που είχε σαν κεντρικό σύνθημα το εκβιαστικό δίλλημα «μνημόνιο ή χρεοκοπία» (μετά από λίγο θα μας πλασάρανε το «μεσοπρόθεσμο
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ή χρεοκοπία» και ύστερα το «νέα μέτρα ή χρεοκοπία»). Προσπάθησαν να
μας πείσουν με έντεχνο τρόπο πως το ΔΝΤ ήταν η μόνη λύση για να σωθεί
η Ελλάδα και «απλά» θα έπρεπε να παρθούν κάποια μέτρα λιτότητας για
ενα μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι να ανακάμψει η ελληνική οικονομία και
να επανέλθει δριμύτερη στις αγορές, για να πάρει δανεικά ξανά και ξανά.
Τα ΜΜΕ δώσανε τον καλύτερο εαυτό τους και έκαναν οτι μπορούσαν για
να αναπαράγουν πιστά τις μεταλλαγμένες θέσεις και τα αβάσιμα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Αυτό που εισέπραξε ο μέσος Έλληνας από τα κυρίαρχα ΜΜΕ για τον ερχομό του ΔΝΤ, είναι πως θα χρειαστεί να κάνει μερικές προσωρινές θυσίες και σε δύο, τρία χρόνια (το πολύ) η χώρα θα έχει
μία ανανεωμένη ισχυρή οικονομία. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Παπανδρέου, η έκτακτη «μνημονιακή» πολιτική θα τελείωνε το 2013. Μετά το μεσοπρόθεσμο ξέρουμε ότι θα κρατήσει τουλάχιστον άλλα τριάντα χρόνια.
Σύμφωνα με τα ΜΜΕ, αν ο Παπανδρέου δεν μας έστελνε στο σφαγείο του
ΔΝΤ, τότε θα είχαμε τρομερές συνέπειες, όπως μία σίγουρη στάση πληρωμών, μία διευρυμένη ύφεση της οικονομίας για πολλές δεκαετίες, εκατομμύρια ανέργων, σεισμούς, πλημμύρες, τυφώνες, μία πυρηνική επίθεση από τους εχθρούς του έθνους και άλλα τέτοια εφιαλτικά σενάρια. Η μαγεία των ΜΜΕ σε όλο της το μεγαλείο.
Για να κρατηθούν τα προσχήματα περί ανεξαρτησίας και σταθερότητας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΔΝΤ δεν ήρθε εντελώς μόνο του, αλλά δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός στήριξης σε συνεργασία με τα κράτη της
Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ένας νταβατζής πάνω από το κεφάλι μας δεν ήταν αρκετός, για αυτό ήρθαν τρεις. Σοφή κίνηση που, εκτός
των άλλων, έκανε πιο ευκολοχώνευτη στην ελληνική κοινή γνώμη την είσοδο του ΔΝΤ. Ουσιαστικά, ο μηχανισμός στήριξης δεν λέει και πολλά αφού,
όσο και αν επιμένουν τα κράτη της Ευρωζώνης, το ΔΝΤ δεν πρόκειται να
αλλάξει τον τρόπο που δουλεύει. Εφαρμόζει την ίδια πετυχημένη συνταγή
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εδώ και πολλά χρόνια και η πιστή εφαρμογή της μεθοδολογίας του το έχουν καταστήσει έναν παντοδύναμο οργανισμό, που μαζί με την Παγκόσμια
Τράπεζα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ελέγχουν ολόκληρο τον
πλανήτη. Η Ελλάδα πήρε 110 δις ευρώ και σαν αντάλλαγμα δεσμεύθηκε,
με ένα αυστηρό μνημόνιο συνεργασίας, να μεταρρυθμίσει την οικονομία
της με συγκεκριμένα μέτρα ώστε να την κάνει πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική. Η περιπέτεια μόλις άρχισε.

Ôï ÄÍÔ êáé ç Ðáãêüóìéá ÔñÜðåæá åîáóöáëßæïõí ðëïýôï ãéá ôïõò ðëïýóéïõò
êáé öôþ÷åéá ãéá ôïõò öôù÷ïýò

Η Ελλάδα δεν υπέγραψε μία απλή δανειακή σύμβαση, όπως νομίζουν
πολλοί ακόμα και σήμερα. Στην πραγματικότητα δεσμεύτηκε να ισοπεδώσει
την οικονομία της με κάθε κόστος, δηλαδή με την οικονομική αφαίμαξη των
κατοίκων, τις περικοπές μισθών, την κατάργηση των λιγοστών κοινωνικών
δαπανών και την οριστική εξαφάνιση της μεσαίας τάξης. Άρα το θέμα δεν
έχει να κάνει μόνο με το τεράστιο χρέος, το μόνιμο έλλειμμα, τα μειωμένα
έσοδα και τα υπέρογκα έξοδα. Τα νούμερα αυξάνονται και μειώνονται, ανάλογα με τις ορέξεις της εκάστοτε κυβέρνησης, για να υπερασπίσει την
πολιτική που έχει προαποφασίσει να ακολουθήσει. Στην Ελλάδα, είναι συ-
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χνό φαινόμενο για τις κυβερνήσεις να εξαναγκάζουν τη στατιστική υπηρεσία και το γενικό λογιστήριο του κράτους να δημοσιεύουν χαλκευμένα στοιχεία, με τις κατάλληλες τοποθετήσεις προσώπων στα κατάλληλα πόστα.
Τα νούμερα μαγειρεύονται συνεχώς για να πούνε αυτό που θέλουν οι κυβερνήσεις. Αντί να προσαρμόζουν την πολιτική που ασκούνε ανάλογα με
τα πραγματικά στοιχεία, προσαρμόζουν τα πραγματικά στοιχεία ανάλογα
με την πολιτική που ασκούνε. Για να μπει η Ελλάδα στην Οικονομική Νομισματική Ένωση, έκρυψε επιμελώς το χρέος της. Για να δικαιολογήσει τον
ερχομό του ΔΝΤ και τα επερχόμενα αβάστακτα νέα μέτρα, «φούσκωσε» το
έλλειμμα της. Για να μην παραβιάζει το όριο που έχουν οι χώρες που ανήκουν στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με το οποίο το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 3% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, έκανε
φανταστικές αλχημείες. Την μία χρονιά «ξεχνούσε» να συμπεριλάβει στον
προϋπολογισμό τις στρατιωτικές δαπάνες, ενώ την άλλη χρονιά άφηνε έξω το χρέος στη δημόσια υγεία.
Όσο για το αληθινό χρέος της χώρας; Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να εξηγήσει στον κόσμο πόσο ακριβώς είναι και πως δημιουργήθηκε. Για αυτό
έχει ήδη κατατεθεί μία πρόταση για να δημιουργηθεί μία ανεξάρτητη Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του ελληνικού δημόσιου χρέους. Η πρόταση
πρωτοδιατυπώθηκε στο πλαίσιο μίας εκδήλωσης της Πρωτοβουλίας Οικονομολόγων – Πανεπιστημιακών ενάντια στο ΔΝΤ το καλοκαίρι του 2010 από τον καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας, Κώστα Λαπαβίτσα. Έκτοτε, έχει στηριχθεί από ένα πολύ ευρύτερο κοινό που μάχεται ενάντια στο Μνημόνιο και
τις εξοντωτικές πολιτικές λιτότητας που επιβάλλουν κυβέρνηση – ΔΝΤ – ΕΕ. Το site της επιτροπής είναι το www.elegr.gr και μας ενημερώνει ότι η συγκρότηση της ΕΛΕ απαντά κυρίως σε τρεις βασικές ανάγκες:
Η πρώτη είναι το αναμφισβήτητο δημοκρατικό δικαίωμα του ελληνικού
λαού να ενημερωθεί πώς, γιατί και με ευθύνη ποιών φτάσαμε έως εδώ.
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Η δεύτερη είναι η ανάγκη να πραγματοποιηθεί ένας έλεγχος, όχι από ένα κλειστό κλαμπ σοφών, ή από μία Επιτροπή που λειτουργεί στα όρια του
κοινοβουλευτικού ελέγχου, αλλά από μία ανεξάρτητη, έγκυρη και με τη
συμμετοχή της κοινωνίας επιτροπή. Να μην ελέγξει κάποιος δηλαδή εκ μέρους της κοινωνίας, όπως έχει συμβεί μέχρι σήμερα με τα γνωστά αποτελέσματα της συγκάλυψης, αλλά η ίδια η κοινωνία.
Η τρίτη ανάγκη απαντά σε έναν διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό.
Το άνοιγμα των βιβλίων του δημόσιου χρέους μπορεί να δημιουργήσει
τους όρους για την άρνηση και τη διαγραφή του παράνομου ή απεχθούς
χρέους.
Η αναμενόμενη καταστροφή που έφερε ο ερχομός του ΔΝΤ στην Ελλάδα είναι μία δυσάρεστη υπόθεση που γίνεται εξωφρενική, αν αναλογιστούμε οτι ο Παπανδρέου βιαζόταν να φερει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
Βιαζόταν να μειώσει τους μισθούς, να παγώσει την αγορά, να αυξήσει
τους φόρους στη μεσαία τάξη, να μειώσει την αγοραστική της δύναμη, να
βαθύνει την ύφεση, να μειώσει τα έσοδα του κράτους και να έρθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Η πληροφορία ότι ο πρωθυπουργός εξέταζε την προσφυγή της χώρας στο ΔΝΤ, από την αρχή της κυβερνητικής του
θητείας, δημιουργεί εύλογα και τεράστια ερωτήματα. Γιατί δεν έψαξε άλλες λύσεις; Γιατί δεν προσπάθησε να μειώσει δραστικά τις υπέρογκες και
ανούσιες κρατικές σπατάλες για να αποφύγει ένα τόσο επώδυνο πακέτο
στήριξης; Και το σπουδαιότερο. Γιατί ήταν τόσο πρόθυμος από την αρχή
της θητείας του να βάλει τη χώρα στο ΔΝΤ;
Για την κυβέρνηση η απάντηση είναι εύκολη. Πήρε βοήθεια από το μεγαλύτερο τοκογλύφο που κυκλοφορεί στον πλανήτη για να αναπνεύσει προσωρινά η χώρα και να βγει σταδιακά από το οικονομικό αδιέξοδο. Ο τοκο-
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γλύφος όμως, γνωρίζει πως ό,τι έδωσε θα το πάρει πίσω στο ακέραιο, αφού με πρόσχημα τα δανεικά έχει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να αγοράσει σε εξευτελιστική τιμή όλο τον πλούτο αυτού του τόπου. Σε γενικές γραμμές, αυτός είναι ο πατροπαράδοτος τρόπος δράσης του ΔΝΤ, σε όλες τις
χώρες που έχει επισκεπτεί, προτού εγκατασταθεί και στην Ελλάδα. Το ΔΝΤ
στέλνει σε κάθε χώρα που ζητάει την παρέμβασή του ειδικές ομάδες έγκριτων οικονομολόγων που ως μόνο στόχο έχουν να ιδιωτικοποιήσουν τα «φιλέτα» της δημόσιας περιουσίας. Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι η πεμπτουσία της
ύπαρξης του ΔΝΤ. Σε αυτές οφείλει το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας
κυριαρχίας του.
Οι ιδιωτικοποιήσεις δεν γίνονται αμέσως, αλλά προκύπτουν ομαλά μετά
από μία προκαθορισμένη διαδικασία που οδηγεί πάντα στην ίδια «λύση».
Πρώτα το ΔΝΤ δίνει δανεικά λεφτά με αβάσταχτους όρους, μετά (με πρόσχημα την αποπληρωμή των δανείων) ζητάει αιματηρές μεταρρυθμίσεις
που δημιουργούν τεράστια ύφεση στην πραγματική οικονομία, στη συνέχεια αυξάνεται το χρέος, ενώ ταυτόχρονα εξαφανίζεται το χρήμα από την
αγορά και στο τέλος αγοράζει τζάμπα, μέσω ιδιωτικοποιήσεων, τις κερδοφόρες δημόσιες επιχειρήσεις και τους φυσικούς πόρους της κάθε χώρας.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρακτικής είναι η περίπτωση
της Αργεντινής στα χρόνια του προέδρου Κάρλος Μένεμ. Το αργεντίνικο
κράτος δεσμεύτηκε προς το ΔΝΤ να κάνει πιο ανταγωνιστικό και βιώσιμο το
δημόσιο τομέα του. Για να το καταφέρει αυτό, απέλυσε σχεδόν 700.000 υπαλλήλους και στη συνέχεια ξεπούλησε το 90% των κρατικών επιχειρήσεων σε ξένες τράπεζες και πολυεθνικές εταιρίες σαν τις αμερικανικές Bank
Boston και Citibank και τις ισπανικές Repsol και Telefonica. Το πιο εξοργιστικό είναι πως το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων συντάχθηκε, με την πλήρη
έγκριση του ΔΝΤ, από οικονομολόγους των δύο μεγαλύτερων πιστωτών της
Αργεντινής: της JP Morgan και της Citibank. Αυτοί που έδιναν δανεικά στην
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Αργεντινή καθόρισαν ποιες δημόσιες επιχειρήσεις θα πουληθούν και μετά
τις αγόρασαν σαν κύριοι με τα λεφτά που πλήρωναν οι φορολογούμενοι
κάτοικοι της Αργεντινής για την αποπληρωμή των δανείων.
Ας μην γελιόμαστε. Ο Παπανδρέου ήξερε καλά τι θα προκαλέσει το ΔΝΤ
και όχι μόνο δεν έκανε κάτι για να το αποτρέψει, αλλά φρόντισε να επισπεύσει τις διαδικασίες για τον ερχομό του. Οι συνέπειες για την Ελλάδα
είναι να χάσει την όποια εθνική κυριαρχία και ανεξαρτησία της έχει απομείνει, ενώ η μέση ελληνική οικογένεια θα αδυνατεί να ανταπεξέλθει ακόμα και στις πιο βασικές υποχρεώσεις της.
Εκτός από τη μέση ελληνική οικογένεια υπάρχουν και κάποιοι που βγήκαν
κερδισμένοι από τον ερχομό του ΔΝΤ, την ίδια ώρα που οι αντιθέσεις στην
κοινωνία έγιναν πιο βαθιές από ποτέ. Από τη μία μεριά οι εργαζόμενοι, οι
συνταξιούχοι, και οι άνεργοι βλέπουν το βιοτικό τους επίπεδο να έχει φτάσει στα τάρταρα, ενώ από την άλλη μεριά οι τράπεζες, οι πολυεθνικές εταιρίες και οι αγορές βλέπουν τα κέρδη τους να συνεχίζουν να αυξάνονται
παρά την κρίση. Για τους τραπεζίτες και γενικά τους εκπροσώπους του κεφαλαίου, το οικονομικό παιχνίδι παίζεται απλά και με δύο βασικούς κανόνες. Τα κέρδη σε αυτούς, οι ζημιές στην κοινωνία. Η χρόνια συσσώρευση
πλούτου σε τράπεζες, διεθνείς οργανισμούς, διεφθαρμένες κυβερνήσεις
και μερικές εταιρίες, που ανέπτυξαν κερδοφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες παγκοσμίως, ανέδειξαν την οικονομική παγκοσμιοποίηση ή
αλλιώς, την αποκαλούμενη εταιριοκρατία. Οι εκπρόσωποι της οικονομικής
παγκοσμιοποίησης είναι τα άτομα που ασκούν εξουσία και αποφασίζουν
για το μέλλον κάθε χώρας. Κατέχουν καίριες θέσεις, λαμβάνουν όλες τις
κρίσιμες αποφάσεις και καθοδηγούν τα ΜΜΕ. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει
και στην Ελλάδα. Οι εκπρόσωποι της οικονομικής παγκοσμιοποίησης κάνουν κουμάντο και μετά την ανάμειξη του ΔΝΤ αυτό έγινε ακόμα πιο εμφανές. Ακόμα και οι τυφλοί το είδαν. Οι πολιτικοί είναι άνθρωποι του χεριού
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τους, τα ΜΜΕ είναι δικά τους, άρα ο μόνος που μπορεί να απειλήσει τα
κέρδη και τις επενδύσεις τους είναι ο διαμαρτυρόμενος κόσμος.
Ο κόσμος μετά τις πρώτες υποτονικές και φοβικές αντιδράσεις (εξαιρούνται κάποιες μεμονωμένες συγκεντρώσεις και απεργίες π.χ. η μεγαλειώδης μαζική απεργία στις 5/5/2010 που σημαδεύτηκε από το τραγικό περιστατικό με τους 3 νεκρούς σε τράπεζα της Marfin στην οδό Σταδίου 23),
βιώνοντας στο πετσί του την αδικία και την ανισονομία των μέτρων άρχισε
να γεμίζει τους δρόμους πιο αποφασισμένος από ποτέ. Οι βουλευτές όλων των κομμάτων δυσκολεύονται να κυκλοφορήσουν οπουδήποτε χωρίς
αστυνομική συνοδεία, ενώ αποδοκιμάζονται και χλευάζονται όπου και αν
γίνουν αντιληπτοί. Αυτοί που δεν πληρώνουν στα διόδια και στα μέσα μαζικής μεταφοράς αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, ενώ το κίνημα των
«αγανακτισμένων» αρχικά εμφανίζεται στις κεντρικές πλατείες των μεγάλων πόλεων, στη συνέχεια φουντώνει και τελικά δεν περνάει απαρατήρητο
από κανέναν. Μπορεί να διαφωνεί κανείς σε πολλά με αυτή την ετερόκλητη μάζα ανθρώπων, που αποτελείται από άτομα κάθε ηλικίας και τάξης και
με απλά γηπεδικά συνθήματα διατρανώνουν τις απαιτήσεις τους, αλλά είναι γεγονός πως είναι το πρώτο μαζικό λαϊκό κίνημα που έχει σαν κύριο αίτημα την έξοδο της Ελλάδας από τις τοκογλυφικές δαγκάνες του ΔΝΤ. Η
χρονική συγκυρία είναι άλλωστε οριακή και ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει τώρα, άμεσα και δυναμικά. Άλλα περιθώρια για εφησυχασμό, αδράνεια, ανοχή, αδιαφορία και μοιρολατρία δεν υπάρχουν.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θέλει πάση θυσία να ψηφίσει το περιβόητο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα - δηλαδή την οριστική ταφόπλακα της πραγματικής ελληνικής οικονομίας - και τον εφαρμοστικό νόμο μέχρι να μπει ο Ιούλιος του 2011 και αυτό για να εξασφαλίσει μία ακόμα δόση από το δάνειο
άλλα και γιατί το πρώτο μνημόνιο απέτυχε, όπως προβλέπανε ακόμα και οι
πιο συντηρητικοί οικονομολόγοι, να μαζέψει τα προσδοκώμενα έσοδα. Ό-
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πως ακριβώς θα αποτύχει και το μεσοπρόθεσμο. Η μέθοδος της καταστροφής επαναλαμβάνεται. Η κυβέρνηση θέτει κάποιους στόχους. Όταν βλέπει
ότι δεν μπορεί να τους πετύχει, παίρνει νέα μέτρα και νέα δάνεια που οδηγούν το καράβι της οικονομίας στα βράχια και τους πολίτες στην απόγνωση. Έτσι, καταλήγουμε στον πλήρη δημοσιονομικό εκτροχιασμό, στον αποπληθωρισμό και στην εξάπλωση της κρίσης. Δεν χρειάζεται να είσαι καθηγητής πανεπιστημίου για αντιληφθείς οτι ένα τσουνάμι από εισπρακτικά μέτρα σε συνδυασμό με τις αυξήσεις σε όλα, σχεδόν, τα αγαθά θα γυρίσουν
την οικονομία της χώρας πενήντα χρόνια πίσω. Ακόμα και ένας που δεν είναι φοιτητής οικονομικής σχολής, καταλαβαίνει το αδιέξοδο και την ανεπάρκεια αυτής της πολιτικής. Όταν από τη μία μειώνονται οι μισθοί και οι
συντάξεις και από την άλλη αυξάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας σε
όλα τα είδη, συμπαρασύροντας στα ύψη συνολικά τις τιμές όλων των ειδών, είναι εντελώς αδύνατο να σημειωθούν περισσότερες αγορές και κατά συνέπεια τα έσοδα για το κράτος είναι μειωμένα. Μικρότεροι μισθοί και
ακριβότερα προϊόντα σημαίνουν λιγότερες αγορές. Και λιγότερες αγορές
σημαίνουν μικρότερα έσοδα για το κράτος από τους φόρους (όπως και η
μικρότερη απασχόληση οδηγεί σε μικρότερη κατανάλωση). Η συνεχής φορολόγηση μίας συγκεκριμένης μερίδας πολιτών είναι λογικό να επιφέρει τη
μείωση της φοροδοτικής τους ικανότητας και πέρα από αυτό, να πυροδοτήσει την κοινωνική έκρηξη.
Ένα από τα ελάχιστα θετικά που επέφερε η αγκαλιά με το ΔΝΤ, είναι πως
μπήκανε στη ζωή μας μερικές λέξεις που, μέχρι πρότινος, είτε τις αγνοούσαμε εντελώς (π.χ. η λέξη «κερδοσκόποι»), είτε δεν τις χρησιμοποιούσαμε
συχνά. Μπορεί να χάσαμε τον πλούτο της χώρας, αλλά ανακαλύψαμε τον
πλούτο της γλώσσας. Μία από αυτές τις λέξεις, που μετά τον ερχομό του
ΔΝΤ άρχισε ξαφνικά να φοριέται πολύ, είναι η λέξη «μέτρα». Δεν περνάει μέρα που να μην ακούσεις αυτή τη λέξη από γνωστούς, φίλους, συγγε-
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νείς ή από περαστικούς στο δρόμο που μιλάνε στο κινητό τους. Μέρα παρά μέρα, ένα στέλεχος της κυβέρνησης δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν
θα ληφθούν νέα μέτρα.
Ο κόσμος ξέρει ότι όποτε γίνεται μία τέτοια δήλωση, σημαίνει ότι σύντομα θα ανακοινωθούν νέα μέτρα. Όταν η κυβέρνηση μιλάει για νέα μέτρα,
εξυπακούεται πως εννοεί νέους φόρους και χαράτσια. Κανένα αναπτυξιακό μέτρο δεν έχει ληφθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2011, ούτε κάποιο διαρθρωτικό μέτρο που θα αλλάξει τη δομή του κράτους προς το καλύτερο. Η
κυβέρνηση μιλάει για μέτρα και εννοεί αποκλειστικά εισπρακτικά μέτρα.
Μετά το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο ακούμε συνεχώς για μέτρα. Νέα
μέτρα, πολλά μέτρα, έκτακτα μέτρα, βάναυσα μέτρα, οδυνηρά μέτρα, μέτρα που δεν ήταν προγραμματισμένο να ληφθούν, αλλά τελικά είναι αναγκαία μέτρα για να σωθεί η χώρα, γιατί τα προηγούμενα μέτρα δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Από τα πολλά τα μέτρα, το ΠΑΣΟΚ έχασε το μέτρο.
Επιπροσθέτως, κάτι που κατάφεραν τα νέα μέτρα είναι η δημιουργία της
«ανάγκης» για ακόμα μεγαλύτερα αστυνομικά μέτρα ώστε να «περάσουν»
τα νέα οικονομικά μέτρα.
Λίγες μέρες προτού ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα από την ελληνική βουλή, το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί απεγνωσμένα να ανοιχτεί και στα υπόλοιπα, εξίσου αμαρτωλά και πάντα εξουσιόπληκτα, κόμματα προκειμένου να βρει συμπαίχτες έτοιμους για όλα. Η ΝΔ μπορεί να δηλώνει μέσω
του προέδρου της Α. Σαμαρά ότι δεν συναινεί στο λάθος του μνημονίου,
αλλά ήδη κλείνει πονηρά το μάτι στο ΔΝΤ ζητώντας γρήγορες αποκρατικοποιήσεις και κατάργηση των κοινωνικών δαπανών. Τα σενάρια περί οικουμενικής κυβέρνησης, συγκυβέρνησης, κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, κυβέρνησης προσωπικοτήτων και κυβέρνησης τεχνοκρατών πέφτουν στο
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τραπέζι των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους αρχηγούς των κομμάτων.
Είναι προφανές πως η κυβέρνηση Παπανδρέου, ένα χρόνο μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με το ΔΝΤ, δεν μπορεί να διαχειριστεί την
κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Η αγορά έχει στεγνώσει εντελώς από χρήμα, η ύφεση βαθαίνει και δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα που να
μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση. Ακόμα και η ελπίδα που πεθαίνει πάντα τελευταία, είναι στα τελευταία της.
Τα έχουν κάνει σκατά σε όλα τα επίπεδα και η κοινωνία βράζει. Η πολιτική του μνημονίου, που εφάρμοσε το ΠΑΣΟΚ με αξιοθαύμαστη προσήλωση για να γλυτώσουμε την επίσημη χρεοκοπία, είναι αυτή που μας στέλνει
εκεί μία ώρα αρχύτερα. Εκτός από τις αντιδράσεις του κόσμου, υπάρχουν
ακόμα και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που βλέπουν και δηλώνουν δημόσια, ότι η
οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή. Το
τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας του Παπανδρέου δεν στέφεται με επιτυχία και η πολυπόθητη και πολυδιαφημισμένη συναίνεση δεν έρχεται ποτέ,
παρά τις «συμβουλές» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού τα κόμματα δεν τα
βρήκαν στη μοιρασιά των ευθυνών (δεν αποκλείεται όμως να τα βρουν στο
κοντινό μέλλον όταν και θα απειλείται σύσσωμο το πολιτικό σύστημα από
τα εξαγριωμένα πλήθη). Οι διαθέσιμες επιλογές αρχίζουν να μειώνονται ενώ ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.
Η κυβέρνηση έχει μπροστά της δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι να
πάει σε εκλογές. Αυτό θα είναι καταστροφικό, αφενός μεν γιατί το ΠΑΣΟΚ
ξέρει πως θα συντριβεί, αφετέρου δε, πως θα χάσει και δεκάδες βουλευτές. Μπορεί να κατηγορήσουμε για πολλά τον Παπανδρέου (και όλο του
το σόι), αλλά σε ένα πράγμα του βγάζουμε το καπέλο. Η εξουσιομανία
που τον διακρίνει είναι τουλάχιστον αξιοζήλευτη και πρέπει να αναγνωριστεί. Ο Παπανδρέου δεν πρόκειται να ξεκουμπιστεί έτσι εύκολα επειδή μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ατόμων γεμίσαν τους δρόμους και τις πλατεί-
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ες διαδηλώνοντας ενάντια στην κυβερνητική πολιτική ή επειδή η χώρα μαστίζεται από μία πρωτοφανή οικονομική λιτότητα. Αν κάνει εκλογές το καλοκαίρι του 2011, δύσκολα θα πάρει πάνω από 15%. Επομένως, αυτή η λύση απορρίπτεται. Ο Παπανδρέου θα αφήσει την καρέκλα της εξουσίας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, όταν σύσσωμο το επιτελείο του, οι άσπονδοι φίλοι και οι μυστικοί σύμβουλοι θα τον πείσουν ότι η μόνη σωτηρία είναι η φυγή.
Εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το καλοκαίρι του 2011 και για ένα ακόμα λόγο. Η τρόικα (ένας εκπρόσωπος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ένας εκπρόσωπος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένας εκπρόσωπος
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που διορίστηκαν για να επιβλέπουν
πώς πάνε τα πράγματα στην επαρχία της Ελλάδας) φοβάται πως μία προεκλογική περίοδος θα δημιουργήσει ένα κλίμα παρατεταμένης αποσταθεροποίησης και ξέρει πως είναι σχεδόν απίθανο να προκύψει αυτοδύναμη
κυβέρνηση. Για αυτό κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να αποτρέψει το
ενδεχόμενο εκλογών. Το μόνο που έχει σημασία για την τρόικα είναι να εφαρμοστεί το αρχικό μνημόνιο και το επερχόμενο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Και το καλύτερο για αυτούς, είναι να τα εφαρμόσει ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που υποθήκευσαν τη χώρα στους ανελέητους
δανειστές της. Οι άνθρωποι που οραματίστηκαν το μνημόνιο, το υπέγραψαν και το εκτελούν κατά γράμμα είναι οι πιο κατάλληλοι, την παρούσα
στιγμή, για να προασπίσουν τα συμφέροντα των ξένων αφεντάδων. Η λύση των εκλογών απορρίπτεται γιατί, πλέον, τίποτα δεν γίνεται αν δεν το θέλει η τρόικα. Στην Ελλάδα του 2011, βασιλεύει η τροϊκοκρατία.
Ο άλλος δρόμος που έχει το ΠΑΣΟΚ είναι να προχωρήσει σε αναγκαστικό ανασχηματισμό. Και αυτό θα γίνει για πολλούς λόγους. Πρώτον, για
να εξασφαλιστεί η ειρήνη στις τάξεις του κυβερνώντος κόμματος. Ο αξιολύπητος υπουργός οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, που υπέγραψε το
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μνημόνιο συνεργασίας με το ΔΝΤ, είναι πολιτικά ένα καμένο χαρτί. Η αξιοπιστία του κυμαίνεται σε μηδενικά επίπεδα, οι δηλώσεις του είναι για γέλια
και για κλάματα, ο κόσμος τον μισεί, είναι ο πιο εύκολος στόχος για όσους
θέλουν να κατηγορήσουν την κυβέρνηση, δεν απολαμβάνει καμία ιδιαίτερη
συμπάθεια από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και η αποτελεσματικότητά του
βρίσκεται υπό διαρκή αμφισβήτηση.
Οτιδήποτε και αν πει ο Παπακωνσταντίνου μπορεί να ανατραπεί την άλλη μέρα αφού είναι φανερό πως εκτελεί τις εντολές της τρόικας, που δεν
φαίνεται να του δίνει και μεγάλη σημασία. Ο Παπανδρέου πρέπει επειγόντως να φρεσκάρει το κυβερνητικό σχήμα για να παρουσιάσει στον κόσμο
μία διαφορετική βιτρίνα της ίδιας ξενόφερτης πολιτικής και για να προσδώσει στη διακυβέρνηση της χώρας ένα αεράκι αλλαγής, κάτι που παραδοσιακά μαγνητίζει τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ εδώ και δεκαετίες. Επίσης, ο Παπανδρέου θέλει να προστατέψει τον εαυτό του. Η κίνηση ΜΑΤ του
Παπανδρέου είναι η τοποθέτηση του έμπειρου Ευάγγελου Βενιζέλου στη
θέση του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως και του υπουργού οικονομικών
(όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, η πραγματική κίνηση ΜΑΤ του Παπανδρέου ήταν η αστυνομική επιχείρηση στην πλατεία Συντάγματος, αλλά αυτό θα
το δούμε στη συνέχεια).
Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν επιλέχτηκε τυχαία. Στο παρελθόν έχει διατελέσει υπουργός του ΠΑΣΟΚ σε αρκετά υπουργεία (Πολιτισμού, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τύπου και ΜΜΕ, Εθνικής
Άμυνας) διατηρεί πάρα πολύ καλές σχέσεις με τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, είναι παντρεμένος με την κόρη του Απόστολου Μπακατσέλου και
όνειρό του είναι να κατάφερε να γίνει κάποτε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και
πρωθυπουργός της χώρας. Στις 11/12/2007 διεκδίκησε την αρχηγία του
ΠΑΣΟΚ αλλά την έχασε από τον Παπανδρέου, ένα άτομο που εκτός από
το απαραίτητο αλαζονικό πάθος για την εξουσία, έχει και το κατάλληλο ε-
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πίθετο. Ο υπερφιλόδοξος Βενιζέλος είναι συνταγματολόγος στο επάγγελμα και ευτραφής στην εμφάνιση, ενώ ποτέ δεν έκρυψε τις ηγετικές τάσεις
του και την εμμονή να παραμένει στο πολιτικό προσκήνιο. Επιπλέον, έχει επιρροή σε αρκετούς βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και «τρέφει την εκτίμηση» όλου
του πολιτικού συστήματος.
Μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του Βενιζέλου ήταν ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, ο περιβόητος 3126/2003 που έγινε και επίσημα νόμος
του κράτους στις 18/03/2003. Ο νόμος του Βενιζέλου περί ευθύνης υπουργών είναι στην ουσία ένας νόμος περί μη ευθύνης υπουργών. Σύμφωνα με
αυτό το νομικό έκτρωμα, μόνο η Βουλή έχει αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη
κατά υπουργών για αδικήματα που έκαναν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ένας νόμος που ακόμα και ο συνταγματολόγος Ν. Αλιβιζάτος
τον έχει χαρακτηρίσει «ανήθικο προνόμιο» υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικοί
τον έφτιαξαν για να εξασφαλίσουν την ατιμωρησία. Ο νόμος του εγωπαθή Βενιζέλου φέρει τεράστια ευθύνη για το ότι ούτε ένας από τους πολιτικούς που ρήμαξαν τον τόπο δεν έχει πάει στη φυλακή, όπως απαιτεί ο λαός εδώ και χρόνια. Επίσης, ο νόμος του Βενιζέλου πρόσφερε την απαραίτητη νομική κάλυψη στους συναδέλφους πολιτικούς που τόσο είχαν ανάγκη
και για αυτό ο κύριος Βενιζέλος συνεχίζει να παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής στην ελληνική πολιτική σκηνή.
Ο Παπανδρέου με την τοποθέτηση του, κομματικού αντίζηλου, Βενιζέλου
στην ηλεκτρική καρέκλα του υπουργείου οικονομικών δεν περιμένει θαύματα στην οικονομία. Συνταγματολόγος είναι ο άνθρωπος, δεν έχει ιδέα από
οικονομικά. Έτσι και αλλιώς, το απόλυτο κουμάντο στην ελληνική οικονομία είναι η τρόικα, άρα και τον υδραυλικό της γειτονιάς να έβαζε στη θέση
του υπουργού οικονομικών μικρή σημασία θα είχε. Εντολές θα εκτελούσε ο
ένας, εντολές θα εκτελούσε και ο άλλος. Η κίνηση αυτή στοχεύει αποκλειστικά στη διατήρηση του ίδιου του Παπανδρέου στην εξουσία και στην εξα-
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σφάλιση της κομματικής ειρήνης στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και το
σενάριο που θέλει τον Παπανδρέου να ζητάει την βοήθεια του Βενιζέλου
αυτή την περίοδο, για να του το ξεπληρώσει αργότερα με μία ομαλή διαδοχή στην προεδρία του ΠΑΣΟΚ.
Ένα άλλο σενάριο, εξηγεί την αναβάθμιση Βενιζέλου σαν μία στρατηγική κίνηση του Παπανδρέου, που αποσκοπεί στο να «τελειώσει» και να απομυθοποιήσει τον εσωκομματικό του αντίπαλο. Όπως και να το δει κάποιος,
ο Παπανδρέου πέτυχε το σκοπό του. Είναι γεγονός, πως μετά την αναβάθμιση Βενιζέλου στην κυβέρνηση, έχουν βγάλει το σκασμό όσοι δεν χάνανε
την ευκαιρία να κατακεραυνώσουν τον Παπακωνσταντίνου για λιγότερο επώδυνα μέτρα. Πολλοί από τους διαφωνούντες βουλευτές λουφάξανε
στις φωλιές τους και εξαφανίστηκαν από προσώπου γης. Επιπλέον, με Βενιζέλο υπουργό οικονομικών υπάρχει και εμφανώς μεγαλύτερη αβάντα από το σύνολο των ΜΜΕ, ενώ ο Παπανδρέου έχει αποχωρήσει διακριτικά από το φως των προβολέων και αφήνει τον Βενιζέλο να βγάλει τα κάστανα
από τη φωτιά. Ο Βενιζέλος σε κάθε του κίνηση εκπέμπει καθεστωτική συμπεριφορά, συχνά-πυκνά μιλάει σαν πρωθυπουργός και ο Παπανδρέου επιμένει να κρύβεται όσο μπορεί. Για τον ελληνικό λαό εννοείται πως δεν αλλάζει τίποτα ουσιαστικό. Καμία σημασία δεν έχει το πως λέγεται η μαριονέτα της τρόικας, ούτε και το παιχνίδι που εξελίσσεται στο εσωτερικό του
ΠΑΣΟΚ, που μετά το lifting Βενιζέλου είναι ξανά εδώ, ενωμένο ΔυΝαΤό.
Όσο για τον κύριο Βενιζέλο αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα από ποτέ. Με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο εσωτερικό
της Ελλάδας κανένας πολιτικός δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος τα βράδια.
Για να προστατέψει την μαεστρικά προσεγμένη εικόνα του, δεν αρκεί η επιπόλαιη ευφράδεια λόγου και η ακατάσχετη φλυαρία που τον διακρίνει.
Δεν αρκεί ούτε το γλύψιμο από τα ΜΜΕ, ούτε οι κροκοδείλιες δηλώσεις συμπαράστασης και η επίπλαστη κατανόηση στον δοκιμαζόμενο ελληνικό λα-
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ό. Ο Βενιζέλος θα κριθεί από την ιστορία και από τον κόσμο για αυτό που
έκανε. Και αυτό που έκανε, τελικά, είναι να περάσει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και να δώσει τη χαριστική βολή στην πραγματική οικονομία, παρά
τη μαζική και ηρωική αντίσταση του ελληνικού λαού.
Ένα πρόγραμμα που έχει σαν στόχο να υποδουλώσει πλήρως τη χώρα
για τις επόμενες δεκαετίες, να στραγγαλίσει ακόμα περισσότερο τους χαμηλόμισθους και τους συνταξιούχους, να εξαπολύσει μία απάνθρωπη φορολογική καταιγίδα, να υποχρεώσει τους νέους και τις νέες να δουλεύουν
τα επόμενα χρόνια 10 ώρες την ημέρα για 530 ευρώ το μήνα (στην ουσία
για ένα κομμάτι ψωμί) και να επιβάλλει έκτακτα χαράτσια που θα ζηλεύανε και οι πασάδες επί Τουρκοκρατίας. Και όλα αυτά με εκατοντάδες χιλιάδες άτομα να βρίσκονται ήδη στο δρόμο και να ζητούν δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία των ενόχων.
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ÔÙÑÁ ÓÊÁÓÌÏÓ ÌÉËÁÅÉ Ï ËÁÏÓ
Βρισκόμαστε στις 15 Μαΐου του 2011. Μετά τη λαϊκή εξέγερση που ξέσπασε στην Αίγυπτο με κύρια αιτήματα την ελευθερία και την αναδιανομή
του πλούτου υπέρ των φτωχών, η σκυτάλη περνάει στην ήπειρο της Ευρώπης. Οι κάτοικοι μιας χώρας, που βρέχεται και αυτή από τα γαλανά νερά
της Μεσογείου, κάνουν την αρχή στις κινητοποιήσεις. Αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με τους Έλληνες και βγαίνουν μαζικά στο δρόμο. Οι
Ισπανοί γεμίζουν τις πλατείες και δεν αρκούνται μόνο στις διαμαρτυρίες.

Äåí åßíáé äçìïêñáôßá, åßíáé êëåðôïêñáôßá

Συγχρόνως, καταγγέλλουν την οικονομική κρίση και τους πολιτικούς που
τους οδήγησαν σε αυτή. Η ισπανική κοινωνία μαστίζεται από τις βαθιές οικονομικές αντιθέσεις που έχει επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, ενώ η ανεργία
σε αυτή τη χώρα έχει φτάσει σε τρομακτικά επίπεδα, με κύριο θύμα τους νέους. Το κίνημα των «Indignados» καταφέρνει με τον καιρό να κάνει αισθη-
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τή την παρουσία του σε διεθνές επίπεδο. Τα κύρια χαρακτηριστικά του σε
γενικές γραμμές είναι η αυθόρμητη έκρηξη οργής κατά του πολιτικού συστήματος και η προοπτική που υπόσχεται για μία άλλη κοινωνία με διαφορετικά ιδανικά και πιο ανθρώπινη προσέγγιση. Το έναυσμα έχει δοθεί.
Μέσω διαδικτύου και μετά από τις προτροπές των Ισπανών διαδηλωτών,
που μίλησαν για Έλληνες που κοιμούνται (και είχαν απόλυτο δίκιο), ξεκίνησαν οι «αγανακτισμένοι» να βγαίνουν στο δρόμο, αρχικά στο Σύνταγμα
στην Αθήνα και στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη. Στις 25/5/2011 κατέβηκαν στο δρόμο για πρώτη μέρα οι Έλληνες «αγανακτισμένοι» Στη συνέχεια
άρχισε καθημερινά να μαζεύεται κόσμος σε όλες τις πλατείες των μεγάλων πόλεων της χώρας. Πολλοί στήσανε σκηνές και μένανε μόνιμα στις
πλατείες, απολαμβάνοντας τις ανέσεις και τον καθαρό αέρα του νέου
τους «σπιτιού». Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο δρόμο
και σταδιακά άρχισαν να νιώθουνε πως είναι υπολογίσιμοι γιατί είναι πολλοί και έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Διαμορφώθηκε ένα ιδιόμορφο, πολύχρωμο και πολυσύνθετο κράμα από κάθε λογής άτομα που περιγράψανε με τα πιο απλά λόγια αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα.
Ήταν καθημερινοί άνθρωποι, νέοι, νέες, μεσήλικες, άνεργοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, νοικοκυρές, συνταξιούχοι, μετανάστες και
φοιτητές που κάνανε το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα. Άφησαν το σπίτι
τους, σηκώθηκαν από τον καναπέ και βγήκαν στο δρόμο. Εκεί ξεκίνησαν να
μοιράζονται εμπειρίες, βιώματα, χαρές, απογοητεύσεις. Άρχισαν να γεννιούνται ιδέες, να ακούγονται προτάσεις και να χτίζονται συνειδήσεις. Μίλησαν μεταξύ τους για τις θυσίες που τους υποχρεώσανε να κάνουν (χωρίς να θέλουν) για να πληρώσουν αυτά που κλέψανε άλλοι, για τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη ζωή και για τα προδομένα όνειρά τους. Έγινε συζήτηση για τους πολιτικούς που ρημάξαν ανενόχλητοι την
Ελλάδα, για τις τράπεζες που θησαυρίζουν, για τα αφεντικά που απέκτη-
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σαν αμύθητες περιουσίες εκμεταλλευόμενοι τη μισθωτή σκλαβιά των ντόπιων και ξένων εργατών, για τους μόνιμους προμηθευτές του ελληνικού δημοσίου και για τους πασίγνωστους κατασκευαστές δημοσίων έργων που, όλως τυχαίως, έχουν τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια στην κατοχή τους.
Μίλησαν για έναν άλλο κόσμο που είναι εφικτός. Ξέφυγαν από τις καθιερωμένες κουβέντες που ανταλλάζουν οι αγχωμένοι άνθρωποι στη σύγχρονη κοινωνία όταν καταφέρνουν να βρουν λίγα λεπτά ελεύθερου χρόνου. Μέσω του διαλόγου ανακάλυψαν αυτά που τους ενώνουν και άφησαν
στην άκρη όσα τους χωρίζουν.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι «αγανακτισμένοι» ήταν άτομα που σε
κάποια στιγμή της ζωής τους είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ή κάποιο άλλο
κόμμα, είχαν προσπαθήσει να βολευτούνε ή να βολέψουν κάποιο συγγενή
τους στο καταφύγιο του ελληνικού δημοσίου, είχαν ξοδέψει περισσότερα
από όσα είχαν στην τσέπη τους και μάλλον αδιαφορούσαν για τους αγώνες που κάνανε όσοι προβλέψανε αυτά που ζούμε τώρα τουλάχιστον δέκα
χρόνια πριν. Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν άγνοια για το κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, δεν πήγανε στη Γένοβα το 2001, ούτε στη Θεσσαλονίκη το 2003. Το προφητικό σύνθημα «οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη» δεν τους είχε απασχολήσει ιδιαίτερα τότε. Ήταν λογικό για αυτούς να
αφήσουν τους πιτσιρικάδες να βγάλουνε τα κάστανα από τη φωτιά, στην
πρωτοφανή και μεγαλειώδη εξέγερση που σημειώθηκε στα Δεκεμβριανά
του 2008 (με αφορμή την απρόκλητη δολοφονία ενός 15χρονου μαθητή
στα Εξάρχεια από την αστυνομία), χωρίς να συμμετέχουν ενεργά. Το πιο
πιθανό είναι ότι οι περισσότεροι, όχι μόνο δεν συμμετείχαν ενεργά, αλλά
κράζανε από τον καναπέ τους «τα κωλόπαιδα που τα σπάνε».
Επίσης, προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, ενώ κάποιοι λίγοι εξακολουθούν να
ανήκουν σε κόμματα και μάταια προσπαθούν να καπελώσουν τη φάση (αν
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και πολύ θα το ήθελαν). Η πολιτική συνοχή τους κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Εκτός αυτού, το όνομα «αγανακτισμένοι πολίτες» παραπέμπει τους παλιότερους στις ομάδες φασιστών και παρακρατικών τραμπούκων που πίσω από την κάλυψη των μπάτσων εξαπέλυαν τις επιθέσεις τους
ανενόχλητοι εις βάρος του αγωνιζόμενου λαού.
Στο κίνημα της πλατείας δεν είναι όλα ρόδινα, υπάρχουν και αρκετά μελανά σημεία. Δεν κατεβαίνουν όλοι στο δρόμο για να πάρουν πίσω τις ζωές τους και να μιλήσουν για μία διαφορετική κοινωνία, στην οποία θα έχουν
διαμορφωθεί εναλλακτικές ιδέες σαν την άμεση δημοκρατία. Κάποιοι έρχονται γιατί απλά ψάχνουν για γκόμενα, κάποιοι άλλοι για να περάσουν ένα ευχάριστο απόγευμα και πολλοί έχουν επικίνδυνη άγνοια για τα επίπεδα που μπορεί να φτάσει η καλπάζουσα κρατική καταστολή. Η πλειοψηφία των συγκεντρωμένων διακατέχεται από ειρηνική διάθεση και εμφανή απειρία στον τρόπο αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων. Δεν θέλει να
συγκρουστεί με τις αστυνομικές δυνάμεις και θα εκπλαγεί δυσάρεστα όταν
διαπιστώσει πως την κατάλληλη στιγμή οι αστυνομικές δυνάμεις θα τσακίσουν, χωρίς έλεος, την (μέχρι τότε) ειρηνική πλειοψηφία.
Είναι άτομα, κοντολογίς, που έχουν κάνει αρκετές λάθος επιλογές στο
παρελθόν και μπορεί να τις ξανακάνουνε και στο μέλλον. Δεν είναι άμοιροι ευθυνών. Ενδεχομένως αν είχαν μία διαφορετική αντιμετώπιση της κατάστασης και μία πιο ενεργή συμμετοχή στα κοινά, το κράτος θα δυσκολευόταν να πάρει τόσο αντιλαϊκά μέτρα. Ίσως θα έπρεπε να αγανακτήσουν
νωρίτερα. Σίγουρα φταίνε για την αδιαφορία τους και τη μέχρι πρότινος απαθή συμπεριφορά τους. Αλλά ξέρουν πως δεν τα φάγαμε μαζί. Ξέρουν
πως δεν βγάλανε δισεκατομμύρια από τις αγοραπωλησίες των φουσκωμένων μετοχών στο χρηματιστήριο το καλοκαίρι του 1999, ξέρουν πως δεν
κάνανε περιουσίες από τα δημόσια έργα της «περήφανης» Ολυμπιάδας
το 2004, ξέρουν πως δεν πήρανε τις μίζες από τη Siemens, ξέρουν ότι δεν
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παρήγγειλαν ελαττωματικά υποβρύχια, ξέρουν ότι δεν έχουν σχέση με το
Βατοπέδι, τα ομόλογα και τους κουμπάρους, ξέρουν ότι δεν υπερχρεώσανε τη δημόσια παιδεία και υγεία με αστρονομικά ποσά, ξέρουν ότι δεν
σχετίζονται με την υπεξαίρεση μαμούθ που σημειώθηκε στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Óôéò 25-5-2011 Ýêáíå ôçí åìöÜíéóÞ ôïõ ôï êßíçìá ôùí «ÁãáíáêôéóìÝíùí»

Ξέρουν καλά ότι έχουν κάθε δίκιο να διαμαρτύρονται για τους μειωμένους μισθούς και τις πετσοκομμένες συντάξεις, για την ακρίβεια, για την
προκλητική ατιμωρησία των διαπλεκόμενων πολιτικών, για τους ηλικιωμένους γονείς και τα μικρά παιδιά τους. Ξέρουν ότι δεν χρειάζονται αρχηγούς, ηγέτες, λέρες, εργατοπατέρες και κάθε είδους πρωτοπορίες στον αγώνα τους. Σέβονται τους εαυτούς τους και οφείλουν να αντιδράσουν ενάντια στην πολιτική που υπαγορεύει η εγχώρια και ξένη πλουτοκρατία, για να
επαναφέρουν τις εργατικές κατακτήσεις αιώνων, που συρρίκνωσε επικίνδυνα το πρώτο μνημόνιο και απειλεί να εξαφανίσει εντελώς το μεσοπρόθεσμο. Κατακτήσεις που προήλθαν μετά από αγώνες, φυλακίσεις, βασανιστήρια και άφθονους νεκρούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η θυσία, το αίμα, ο
αγώνας και τα βάσανα τόσων ανθρώπων δεν νοείται να πάνε χαμένα.

42

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ανάμεσα στους «αγανακτισμένους» βλέπεις και κάποιους κλασικούς ακτιβιστές, όπως και πολλά άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, που γνωρίζουν καλά από μακροχρόνιους αγώνες ενάντια στο κράτος και δεν ενθουσιάζονται εύκολα από το, μερικές φορές, υπερβολικά αισιόδοξο κλίμα
της πλατείας. Υπάρχουν όμως και ομάδες αναρχικών που σνομπάρουν τη
φάση, κάτι που φανερώνει ότι δεν αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα των στιγμών ή ότι επέλεξαν να απομονωθούν από τις εξελίξεις.
Οι «αγανακτισμένοι», που δείχνουν να γοητεύονται από την επανοικειοποίηση του δρόμου, πραγματοποιούν καθημερινά λαϊκές συνελεύσεις με
διάφορες θεματικές ενότητες και δείχνουν να καταλαβαίνουν, έστω και
προσωρινά, ότι δεν υπάρχει λόγος να πιουν τον καφέ τους στην κυριλέ καφετέρια της γειτονιάς ή να φάνε το μεσημεριανό τους σε ένα καλό εστιατόριο. Μπορούνε να τα κάνουνε όλα αυτά στο δρόμο, παρέα με χιλιάδες
κόσμου και με πολύ πιο χαμηλό κόστος. Είδαν ότι δεν υπάρχει τίποτα κακό
στο να μαζεύεσαι σε μία πλατεία για να αθληθείς, να διαβάσεις, να φας
και να διασκεδάσεις, παρόλο που αυτός ο τρόπος ζωής ήταν άγνωστος,
κρυμμένος στην αφάνεια, ή ντεμοντέ αφού τα προηγούμενα χρόνια βιώσαμε μία πρωτοφανή πλύση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ για να θεοποιήσουμε
την υπέρμετρη και αναίτια κατανάλωση. Μία κατανάλωση που είχε σαν
μοναδικό στόχο να σου πάρει ακόμα και το τελευταίο ευρώ που είχες στο
πορτοφόλι σου για να αγοράσεις κάτι που συνήθως δεν είχες καθόλου ανάγκη. Με τη βοήθεια του μάρκετινγκ, της διαφήμισης και της χρήσης νέων
τεχνολογιών η δυναμική επέλαση των αγορών σάρωσε τα πάντα μέσα στην
ελληνική επικράτεια.
Ο νεοφιλελευθερισμός (η οικονομική θεωρία που αναγνωρίζει την αγορά σαν κυρίαρχη εξουσία) απέκτησε χιλιάδες οπαδούς που αποθέωναν
τον ιδιωτικό τομέα και προσκυνούσαν τους πιο λαοπρόβλητους εκπροσώπους του. Μόνο που η αλήθεια ήταν κάπως διαφορετική. Το γιγάντωμα του
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ιδιωτικού τομέα, που σύμφωνα με τους θεωρητικούς του νεοφιλελευθερισμού είναι η μόνη λύση για την ευημερία και την πρόοδο της κοινωνίας, βασίστηκε στις υπόγειες συναλλαγές με τους κρατικούς αξιωματούχους που
μοιράζαν την τράπουλα του δημοσίου χρήματος κατά το δοκούν. Όταν εμφανίστηκε η οικονομική κρίση, τα πράγματα άλλαξαν. Με το που έκλεισε η
κάνουλα του κρατικού χρήματος, οι «υγιείς» μεγάλες επιχειρήσεις ξαφνικά αρρώστησαν. Οι αγορές σταμάτησαν να τις εμπιστεύονται. Φάνηκε ότι
ο βασιλιάς ήταν γυμνός και ο ιδιωτικός τομέας ήταν κρατικοδίαιτος.
Ακόμα και την περίοδο των παχιών αγελάδων, στις χρυσές εποχές της
ελληνικής ανάπτυξης, όταν οι επιχειρήσεις παράγανε πλούτο, οι εργαζόμενοι της Ελλάδας δεν μπόρεσαν να καρπωθούν τα ανάλογα ωφέλη. Οι
αγορές έκαναν ό,τι ήθελαν, ένας κατακλυσμός από νέες υπηρεσίες και
προϊόντα «υποχρέωνε» τους πολίτες να δανειστούν λεφτά από τις τράπεζες για να καταναλώσουν, τα αφεντικά βγάζανε χρήμα με τη σέσουλα
και οι υπάλληλοι παίρνανε ψίχουλα. Ο παραγόμενος πλούτος δεν μοιράστηκε ισόποσα. Τα κέρδη κατέληξαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην
Ελβετία, τα έσοδα των εταιρειών κατατέθηκαν σε φορολογικούς παράδεισους και ολόκληρες βιομηχανίες μετανάστευσαν σε γειτονικές χώρες των
Βαλκανίων για να βρουν ακόμα πιο φτηνά εργατικά χέρια. Αν η απληστία
του αδηφάγου ιδιωτικού τομέα, που συνδέεται άμεσα και συνεργάζεται άψογα με τον σκληρό πυρήνα της κρατικής εξουσίας (π.χ. Κίνα), είναι το
μέλλον που μας προορίζουν, ευχαριστώ αλλά δεν με ενθουσιάζει.
Για να πάρουμε μία γεύση από τις απόψεις των «αγανακτισμένων» και τα
αιτήματα που διατύπωσαν, μετά από πολύωρες συνελεύσεις και χρονοβόρες συζητήσεις, θεωρώ σκόπιμο να παραθέσω αυτούσιες κάποιες από τις
εκατοντάδες προτάσεις τους. Παρακάτω ακολουθούν λίγες χαρακτηριστικές προτάσεις, έτσι όπως εκφράστηκαν από το κίνημα της πλατείας:
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l

Άρση της βουλευτικής ασυλίας για θέματα που αφορούν

τον ποινικό κώδικα, καθώς και την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

l

Δημιουργία επιτροπής λογιστικού ελέγχου, για ολόκληρο το

χρέος. Κάποια στιγμή οι Έλληνες θα πρέπει να μάθουν πόσα, σε
ποιόν και γιατί τα χρωστάμε.

l

Επαναδιαπραγμάτευση του άρθρου 7.1 της δανειακής σύμ-

βασης, το οποίο μας απαγορεύει να συμψηφίσουμε το δάνειο με
άλλες δανειακές απαιτήσεις που μπορεί να έχουμε (κατοχικά δάνεια κλπ)

l

Μείωση των αμυντικών δαπανών από το 15% του Α.Ε.Π. στο

5%, (ακολουθώντας το μοντέλο της Γερμανίας μετά το τέλος του
β’ παγκοσμίου πολέμου), ενώ ταυτόχρονα ζητάμε την εγγυοδοσία
των εταίρων μας για τα σύνορα της Ευρώπης περιλαμβάνοντας
στο αίτημα μας και τον προσδιορισμό αρμοδιοτήτων της ευρωπαϊκής ένωσης την έρευνα και διάσωση από αέρος και θαλάσσης όπως προβλέπετε από την συνθήκη του Μάαστριχτ.

l

Επανίδρυση της ΜΟΜΑ και της ΒΥ/ΣΥΚΕΑ που καταργήθη-

καν με τον 2026 του ‘92. Την επιστροφή των μηχανημάτων από τις
νομαρχίες, την επαναφορά των νόμων, νομοθετημάτων καθώς και
διαταγμάτων που αφορούσαν τις υπηρεσίες αυτές. Ολόκληρη η
Ελλάδα φτιάχτηκε από αυτές τις υπηρεσίες. Φτάνει πια με τους νονούς και τους φίλους. Οι δρόμοι και τα έργα γενικότερα, μας κοστίζουν τέσσερις φορές πιο ακριβά στους ιδιώτες.
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Κατάργηση των συμβάσεων που ο λήπτης έχει μόνο υποχρε-

ώσεις και ο παρέχων την υπηρεσία μόνο απαιτήσεις. (Τράπεζες,
εταιρίες τηλεφωνίας, ασφάλειες κλπ). Ρύθμιση των χρεών των δανειοληπτών με την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου. Αρκετά χρήματα πήραν οι τράπεζες ως βοήθεια από το δημόσιο, χωρίς ανταποδοτικό όφελος. Πρόστιμα από 1.000.000 εως 10.000.000 ευρώ,
σε τράπεζες που δεν εναρμονίζουν τις χρεώσεις τους βάση των
αποφάσεων των δικαστηρίων.
Είναι γεγονός πως η δράση των «αγανακτισμένων», όπως και οι ειρηνικές συγκεντρώσεις τους, δεν ενοχλούν στην αρχή την εξουσία, κάτι που
φαίνεται χαρακτηριστικα από τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν τα τηλεοπτικά κανάλια και οι εφημερίδες. Οι δημοσιογράφοι τους γλύφουν, τους
κάνουν αφιερώματα, στάζουν μέλι για τη μαζικότητά τους και τονίζουν συνεχώς την ειρηνική τους συμπεριφορά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και επίκουρος καθηγητής Δημήτρης Χριστόπουλος εξηγεί το γιατί:
«Με πολύ υποκριτικό τρόπο το σύστημα τους καλοπιάνει, τους αγκαλιάζει, τους χαϊδεύει, διότι νομίζω ότι η αποσυμπίεση, κάπου εκεί εξαντλείται.
Στο γεγονός, δηλαδή, ότι το πολιτικό σύστημα που μουντζώνεται εκείνη τη
στιγμή, αγκαλιάζει αυτόν που τον μουντζώνει, γιατί ξέρει ότι αν δεν τον αγκαλιάσει εκείνη τη στιγμή, θα σπάσει η βαλβίδα ασφαλείας».
Ο Θύμιος Καλαμούκης από την εκπομπή «Ελληνοφρένεια» δίνει μια άλλη ερμηνεία:
«Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι τα κανάλια στηρίζουν τις συγκεντρώσεις. Έκανα δύο σκέψεις γι’ αυτό: Είτε το στηρίζουν επειδή το θεωρούν ανώδυνο, είτε επειδή δεν ξέρουν που θα πάει και προσπαθούν να το
«καλοπιάσουν», επειδή το φοβούνται δηλαδή».
Στην αρχή ο ήσυχος κόσμος, που μαζεύεται ειρηνικά στις πλατείες, αντι-
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μετωπίζεται αρκετά φιλικά από τα ΜΜΕ. Τόσο φιλικά, που μία σημαντική μερίδα ανθρώπων αποφεύγει να ενωθεί μαζί με τους «αγανακτισμένους»,
γιατί γνωρίζει ότι είναι πρακτικά αδύνατο τα κανάλια να υποστηρίξουν κάτι πραγματικά υγιές, κάτι που στην ουσία στρέφεται ενάντια στα αφεντικά
και τα συμφέροντά τους. Τα ΜΜΕ κάνουν ότι μπορούν για να απαγορεύσουν την έκφραση (και πόσο μάλλον την πρόωθηση) ανατρεπτικού λόγου
και την εφαρμογή μή αρεστών πολιτικών. Όταν διαπιστώνουν ότι εκπορεύονται πολιτικές ιδέες που επιδιώκουν μία πραγματική αλλαγή, τότε αυτομάτως κλείνουν οι υπάρχοντες δίαυλοι επικοινωνίας. Στα ελληνικά μίντια, δικαίωμα στην προβολή έχουν μόνο όσοι είναι ενταγμένοι στο σύστημα και
ελέγχονται από την οικονομική ολιγαρχία. Η φιλική αντιμετώπιση που είχαν
αρχικά τα ΜΜΕ προς τον κόσμο της πλατείας και η απόπειρα ενσωμάτωσής του, στέρησαν από τους «αγανακτισμένους» μία σεβαστή ποσότητα
ανθρωπίνου δυναμικού, που θα μπορούσε να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την ενδυνάμωση του κινήματος.
Το κράτος από τη μεριά του βλέπει το θέμα με τις συγκεντρώσεις των «αγανακτισμένων» ψύχραιμα και με μεγάλη δόση λογικής. Κατανοεί την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και κρατάει μία στάση αναμονής. Μετά από όλο αυτό το τσουνάμι των οδυνηρών οικονομικών μέτρων, κάποια στιγμή ο βιαζόμενος ελληνικός λαός είναι φυσιολογικό να φωνάξει ένα «φτάνει». Με τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση ήταν αναμενόμενο να προκύψει
μια γενικευμένη λαϊκή δυσαρέσκεια που γρήγορα θα έδινε τη θέση της σε
μαζικές μορφές αντίδρασης. Μια αντίδραση, που μετά από τις απαραίτητες αναζητήσεις, σύντομα θα κατέληγε να βρει τον δρόμο της και να αμφισβητήσει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα που έριξε την Ελλαδα στο βούρκο.
Στο ξεκίνημα τα πράγματα ήταν πολύ ήρεμα. Είναι αλήθεια πως μερικές
εκατοντάδες χιλιάδες μούντζες προς τη Βουλή και οι ήχοι που βγάζουν οι
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σφυρίχτρες και οι κατσαρόλες δεν είναι κάποια σπουδαία απειλή για τις
αρχές. Αυτού του είδους η στιγμιαία εκτόνωση δεν τρομάζει ούτε την κυβέρνηση, ούτε την τρόικα, ούτε την ελληνική αστυνομία. Τους τρομάζει ο
κόσμος που, από τη στιγμή που άφησε τον καναπέ και βγήκε στο δρόμο,
σταμάτησε να συμπεριφέρεται σαν το θύμα μίας αναπόφευκτης κατάστασης. Ο κόσμος που έδειξε να καταλαβαίνει τη δύναμή του και προειδοποίησε την κυβέρνηση ότι δεν θα ανεχτεί άλλες σφαλιάρες. Τα δύσκολα για
τους εξουσιαστικούς μηχανισμούς θα αρχίσουν μετά, όταν το θύμα θα απαιτήσει να σταματήσει η κακοποίησή του, όταν θα τελειώσουν οι ειρηνικές
κινητοποιήσεις και όταν έρθει η αναγκαία σύγκρουση. Όταν τα δύο στρατόπεδα θα είναι ορατά σε όλους και μάλιστα με μεγάλες διαχωριστικές
γραμμές ανάμεσά τους.
Την αρχική κυβερνητική «συμπάθεια» προς τους «αγανακτισμένους» θα
την διαδεχτεί η κυβερνητική «περιέργεια» για το πολιτικό υπόβαθρο, τις
προτάσεις, τους στόχους, τους εκπροσώπους και τους ηγέτες του κινήματος. Ένα πλήθος χιλιάδων ατόμων που απαιτεί από τους πολιτικούς «να πάρουν το μνημόνιο και να φύγουν από εδώ» δεν αρκεί στο σύστημα. Η έλλειψη εκπροσώπων είναι κακό σημάδι για το κράτος. Η κυβέρνηση ξέρει
καλά πως όσο ήρεμη και αν είναι μία τεράστια ειρηνική μάζα, μπορεί κάλλιστα να μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο που θα σαρώσει τα πάντα στο
πέρασμά του. Όσο υπάρχει κόσμος στους δρόμους θα υπάρχει και ο κίνδυνος να ξεσπάσει. Ιδιαίτερα όταν έχει και άπειρους λόγους να το κάνει.
Για αυτό γίνεται η προσπάθεια να εξελιχθεί το κίνημα των «αγανακτισμένων» σε κάτι πιο politically correct. Σε κάτι πιο ελεγχόμενο και πιο προβλέψιμο για να μπορεί να καταστεί διαχειρίσιμο. Η επίσημη άποψη εκφράζεται
από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Θ.Πάγκαλο που δηλώνει στο «Έθνος» της Κυριακής:

«κινήματα χωρίς ιδεολογία και οργάνωση, δηλαδή κινήματα που βασίζο-
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νται σε ένα συναίσθημα σε μια οργή, δύο πράγματα μπορεί να προσφέρουν. Είτε ενός είδους ανώδυνη και αναποτελεσματική τελικά εκτόνωση,
που δεν ενδιαφέρει καν την πολιτική αυτή καθ’ εαυτήν, είτε ανοίγουν το
δρόμο για την κατάληψη της εξουσίας με αντιδημοκρατικές μεθόδους σε
οργανωμένες μειοψηφίες. Πολιτικό κίνημα θα σχηματιστεί όταν στο πανό,
δεν βλέπουμε μια διαρκή άρνηση όπου τεράστια όχι δεσπόζουν και καταπίνουν τα πάντα, αλλά όταν δούμε μια ιδέα, για την οποία αξίζει κάποιος
να κάνει θυσίες».
Η πολιτική γλώσσα, μπορεί να είναι φοβερά αποδοτική όταν μιλάς χωρίς να λες τίποτα ουσιαστικό, αλλά δεν βοηθάει καθόλου στην έκφραση
των αληθινών σου αισθημάτων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι «αγανακτισμένοι» δεν είναι πολιτικό κίνημα, αλλά «μία ανώδυνη και αναποτελεσματική εκτόνωση».
Η κυβέρνηση θέλει να το πει ακόμα πιο απλά, αλλά δυσκολεύεται να το
κάνει γιατί ακόμα και η ξεφτίλα έχει όρια. Οι «αγανακτισμένοι» πρέπει να
έχουν, ρε παιδί μου, κάποιους εκπροσώπους για να βγούνε στην «Ανατροπή» του Πρετεντέρη. Να προσκυνήσουν το φάντασμα της δημοκρατίας, να
εκφράσουν την αιώνια πίστη τους στον κοινοβουλευτισμό και να καταδικάσουν απερίφραστα κάθε χρήση βίας-εκτός αστυνομίας (κάτι που είναι
πολύ πιθανόν να συμβεί στο κοντινό ή μακρινό μέλλον, αλλά δεν έγινε μέχρι τη μάχη του Συντάγματος). Πρέπει να αποκτήσουν τους ηγέτες τους, για
να μπορέσει το σύστημα να τους αφομοιώσει, να τους φορέσει κοστούμι
και γραβάτα, να τους βρει δουλειά, να τους βγάλει στα κανάλια, να τους
δώσει να γλύψουν κανένα κοκκαλάκι και να εξασφαλιστεί η συνέχεια της
πολιτικής ομαλότητας. Για να ζήσουν αυτοί καλά και εμείς χειρότερα.
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ËÉÃÏ ÐÑÉÍ ÔÏ ÌÅÓÏÐÑÏÈÅÓÌÏ
Έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στην
Ελλάδα τις ημέρες που προηγήθηκαν της μάχης του Συντάγματος για να
καταλάβουμε πως τελικά φτάσαμε σε αυτά που έγιναν. Η αναφορά κάποιων «περίεργων» δηλώσεων και περιστατικών, που έγιναν λίγα 24ωρα
πριν, είναι επιβεβλημένη για την κατανόηση των γεγονότων που εξελίχθηκαν στην πλατεία Συντάγματος και συγχρόνως απαραίτητη για την αποκάλυψη των κρατικών προθέσεων. Τα αίσχη που διαδραματίστηκαν στο Σύνταγμα δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά αστυνομικής βίας, αλλά αποτέλεσμα ενός απόλυτα προσχεδιασμένου πλάνου με αρχή, μέση και τέλος.
Η διαμόρφωση του κλίματος έχει πάντα σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία μιας αποτρόπαιης πράξης. Για παράδειγμα, η συνέντευξη που παραχώρησε ο απόλυτος εκφραστής του ελληνικού πολιτικού συστήματος Κ.
Μητσοτάκης στις 14/6/2011 στην βραδυνή εκπομπή που παρουσιάζει στον
τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ» ο απόλυτος πρεσβευτής των αμερικανικών θέσεων Α. Παπαχελάς είναι απολαυστική. Ο διάλογος που ακολουθεί είναι
ενδεικτικός:
Παπαχελάς: «Εγώ να το καταλάβω. Αλλά εσείς πιστεύετε ότι η Βουλή
πρέπει ό,τι και να γίνει αύριο, ό,τι και να σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή;»
Μητσοτάκης: «Βεβαίως η Βουλή πρέπει να μείνει ανοιχτή, αλλοίμονο αν
δε μείνει η Βουλή ανοιχτή. Η δημοκρατία κ. Παπαχελά έχει χρέος να προστατέψει τον εαυτό της και οι αρχηγοί, οι υπεύθυνοι πολιτικοί, οι ηγέτες ό-
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ποιοι και νά ‘ναι έχουν χρέος αυτή την ώρα να κρατήσουν τη Βουλή ανοιχτή.»
Παπαχελάς: «Απλώς το καταλαβαίνετε αυτό ότι σημαίνει ότι μπορεί να
έχουμε ακόμη...»
Μητσοτάκης: «Να υπάρχει οτιδήποτε».
Παπαχελάς: «Να σημαίνει ότι έχουμε ακόμη και νεκρούς».
Μητσοτάκης: «Να έχουμε και νεκρούς. Τι θα πει αυτό «να έχουμε νεκρούς»; Εάν οι άλλοι πάνε να καταλάβουν...; Δηλαδή τα παλιά, τα χειμερινά ανάκτορα θα καταλάβουμε; Το Κοινοβούλιο τους φταίει; Μα το Κοινοβούλιο αμφισβητείται κ. Παπαχελά; Μα αν πρόκειται να αμφισβητείται
το Κοινοβούλιο έχουμε στάση».
Ο Μητσοτάκης είναι μία υπερβολικά παλιά ιστορία στην ελληνική πολιτική σκηνή. Για πρώτη φορά εξελέγη βουλευτής το 1946 με το κόμμα των Φιλελεύθερων και έκτοτε έχει σταθερά πρωταγωνιστική παρουσία στα δρώμενα της χώρας. Είτε σαν υπουργός, είτε σαν πρωθυπουργός, είτε σαν επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είτε τελευταία σαν ένας ψυχρός
σχολιαστής γεγονότων. Ο τρόπος που μιλάει, η χαρακτηριστική ψυχραιμία
που τον διακρίνει, η παροιμιώδης απάθεια που τον χαρακτηρίζει και η εκπληκτική ικανότητα που έχει να συνεργάζεται με τους πάντες για να πετύχει
προσωπικούς στόχους, τον έχουν φέρει στην ελίτ των πολιτικών του ένδοξου αυτού τόπου. Ο Μητσοτάκης έχει να επιδείξει πολλά στην μακροχρόνια καριέρα του. Συμμαχίες, ανατροπές, ίντριγκες, δολοπλοκίες και μπόλικο παρασκήνιο τον ακολουθούσαν σε κάθε του βήμα. Τα χόμπι του ήταν
πάντα ξεχωριστά π.χ. συλλογή αρχαίων αντικειμένων ανεκτίμητης αξίας, ενώ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιβόητη «Αποστασία» (η ταραγμένη
πολιτική περίοδος που ξεκίνησε με την πτώση της, τότε, εκλεγμένης κυβέρ-
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νησης στις 15/7/1965 εξαιτίας της στάσης του βασιλιά και τελείωσε με την
εμφάνιση της στρατιωτικής χούντας στις 21/4/1967) που ταλαιπώρησε την
Ελλάδα για αρκετά χρόνια και ταυτόχρονα πρόσφερε ένα καλό μάθημα
στον ελληνικό λαό.
Εκείνη την εποχή, ο κόσμος πέρασε δύσκολες στιγμές αλλά είδε πόσο
εύκολο και φυσιολογικό είναι για τους πολιτικούς να αλλάξουν στρατόπεδο και άποψη όταν τους προσφέρουν χρήματα, αξιώματα και περισσότερη εξουσία. Κατάλαβε πως πολλοί πολιτικοί δεν θα διστάσουν ούτε λεπτό
να αρνηθούν την υποτιθέμενη ιδεολογία τους για να βάλουν πιο βαθιά το
χέρι μέσα στον κουβά με το μέλι. Η δυναμική αντίδραση του κόσμου για την
συνταγματική εκτροπή και την ωμή παρέμβαση του βασιλιά στη διακυβέρνηση της χώρας προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την
αστυνομία. Σε μία από αυτές, στις 21/7/1965 δολοφονήθηκε από τους μπάτσους ο φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας. Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα
της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος του προκλήθηκε από ασφυξία
λόγω δακρυγόνου. Εννοείται πως η κηδεία του στη συνέχεια, πήρε την μορφή διαδήλωσης.
Μετά από αυτά τα γεγονότα ο κόσμος άρχισε σταδιακά να χάνει την εμπιστοσύνη του στη δημοκρατία και για αυτό χρειάστηκε η επταετής παρέμβαση της χούντας. Το ελληνικό κράτος έδειξε στους πολίτες του ότι πρέπει
να είναι ευχαριστημένοι με τη δημοκρατία, γιατί αν αυτή δεν τους αρέσει υπάρχουν και χειρότερα. Με το τέλος της δικτατορίας φάνηκε ότι η εμπιστοσύνη του κόσμου προς τη δημοκρατία είχε αποκατασταθεί πλήρως. Το πείραμα είχε πετύχει. Μάλιστα, το σοκ που προκάλεσε η χούντα ήταν τόσο ισχυρό, που μετά την πτώση της εξιλεώθηκαν και επανήλθαν στο προσκήνιο
ανανεωμένοι, σχεδόν όλοι οι πολιτικοί που επί δημοκρατίας είχαν οδηγήσει
τη χώρα με μαθηματική ακρίβεια στη δικτατορία. Απίστευτο και όμως ελλη-
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νικό.
Ο Μητσοτάκης μπορεί να ξαφνιάζει με τις σατανικές πολιτικές συνεργασίες που κάνει, αλλά ποτέ δεν παρεκκλίνει από τις βασικές του απόψεις.
Κοντεύει να συμπληρώσει εκατό χρόνια ζωής, ο χάρος φαίνεται να τον έχει ξεχάσει, αλλά οι θέσεις του παραμένουν αναλλοίωτες στο πέρασμα
του χρόνου. Πάντα υπέρ των πλουσίων, πάντα υπέρ των δυνατών, πάντα υπέρ των Αμερικανών. Ποτέ δεν έχει πει μία κουβέντα που να φανερώνει έστω και την παραμικρή συμπάθεια στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα.
Ποτέ δεν έχει υπερασπιστεί τους αδυνάτους. Ποτέ δεν έχει καταδικάσει την
αστυνομική βία. Αντιθέτως, το καλοκαίρι του 1990 από τη θέση του πρωθυπουργού είχε πει, απευθυνόμενος σε αστυνομικούς: «Εσείς είστε το κράτος». Άρα οι δηλώσεις του περί νεκρών έξω από τη Βουλή μπορεί να ηχούν
ακραίες, αλλά είναι ειλικρινείς.
Ο Παπαχελάς πέτυχε διάνα, αν και δεν χρειάστηκε να ψάξει πολύ για να
βρει αυτό που ήθελε. Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος
που κυκλοφορεί στην ελληνική πιάτσα για να εκφράσει χωρίς φόβο και πάθος το βαθύ ελληνικό κράτος. Αυτά πιστεύει, αυτά λέει και δεν του καίγεται καρφί για την υστεροφημία του, ή για ασήμαντα πράγματα σαν τη ζωή
των πολιτών. Για άτομα σαν τον Μητσοτάκη, έννοιες όπως «εξουσία», «νόμος», «τάξη» είναι ιερές και δεν νοείται να αμφισβητούνται από κανέναν.
Και όποιος τολμάει να τις αμφισβητήσει θα πρέπει να είναι έτοιμος να υποστεί τις ανάλογες συνέπειες. Αυτές οι δηλώσεις δεν ξαφνιάζουν όσους
ξέρουν το ποιόν του Μητσοτάκη, απλά τα λέει τόσο ατάραχα και αβασάνιστα, απαλλαγμένος από ταμπού, τυπικότητες και φοβίες, που προκαλεί ένα δικαιολογημένο δέος στους ανυποψίαστους.
Λίγα 24ωρα πριν ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, αποκαλύπτεται εντελώς ξαφνικά το σκάνδαλο με τα στημένα παιχνίδια του ποδοσφαί-
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ρου. Τα ύποπτα ματς που είχε δώσει στη δημοσιότητα η UEFA κάποια χρόνια πριν, οι βρώμικες δουλειές των Ελλήνων παραγόντων και το παράνομο στοίχημα γίνονται πρώτο θέμα συζήτησης σε κάθε σπίτι. Τα κανάλια κάνουν ασταμάτητα ρεπορτάζ μέσα από έκτακτες εκπομπές για το πόσο οργανωμένο και αδίστακτο ήταν το κύκλωμα που έστηνε τα ματς, οι καφενειακοί διάλογοι ανάμεσα σε εμπλεκόμενους, αλλά και άσχετους, γεμίζουν τις
σελίδες των εφημερίδων και δημοσιογράφοι σαν τον Κυριάκο Θωμαϊδη γίνονται πιο περιζήτητοι και από την Τζούλια Αλεξανδράτου την περίοδο που
κυκλοφόρησε την πρώτη της τσόντα. Όλη η Ελλάδα μιλάει για αυτό, παρόλο που για τους μυημένους στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και τους
οπαδούς των ομάδων, τα ονόματα των πρωταγωνιστών ήταν σήματα κατατεθέν της βρωμιάς που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια. Δικαστήρια, παρασκήνιο, καταδικαστικές αποφάσεις, μπράβοι, προκλητικός πλουτισμός, ξέπλυμα χρήματος και ένα άρωμα διαπλοκής τους
συνόδευε πολλά χρόνια πριν έρθει στην επιφάνεια το σκάνδαλο.
Στο σκάνδαλο δεν είναι μπλεγμένοι μόνο αυτού του είδους οι «παραδοσιακοί» παράγοντες, αλλά και εν ενεργεία αθλητές των εθνικών ομάδων
μπάσκετ και ποδοσφαίρου, διαιτητές, μάνατζερ και κάποιοι εκ των μεγαλομετόχων των κορυφαίων ελληνικών συλλόγων. Εννοείται πως τα μεγάλα
κεφάλια και οι μεγάλες ομάδες, παρά τις αρχικές βαρύγδουπες δηλώσεις
των αρμοδίων περί μηδενικής ανοχής, στο τέλος θα την βγάλουν καθαρή,
την ίδια ώρα που στις γειτονικές μας χώρες π.χ. Ιταλία και Τουρκία, τόσο η
αθλητική όσο και η ποινική δικαιοσύνη απέδειξαν ότι δεν αστειεύονται σε ανάλογες, ή ακόμα και πιο ήπιες, υποθέσεις διαφθοράς στο ποδόσφαιρο
τους. Στην Ελλάδα, ούτε στο πιο τρελό μας όνειρο δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα υποβιβαστεί σε χαμηλότερη κατηγορία μία πρωτοκλασάτη ομάδα ή θα οδηγηθεί στη φυλακή ο πρόεδρός της. Η εξέλιξη της υπό-
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θεσης δικαίωσε απόλυτα όσους θεωρούσαν ότι το σκάνδαλο με τα στημένα παιχνίδια ήταν ο ιδανικός αντιπερισπασμός για να μετατοπιστεί αλλού η
προσοχή της κοινής γνώμης ενόψει του μεσοπρόθεσμου. Το μαχαίρι δεν έφτασε ποτέ στο κόκκαλο. Για την ακρίβεια, ούτε καν το πλησίασε.
Παράλληλα με το σκάνδαλο των στημένων αγώνων σκάει και άλλη βόμβα. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΣΟΚικής κυβέρνησης (και υπ’ αριθμόν ένα εχθρός του ελληνικού λαού) Θεόδωρος Πάγκαλος ξαναχτυπά με συνέντευξη του στην ισπανική εφημερίδα «El mundo». Ο Πάγκαλος αναφέρει κυνικά ότι αν δεν ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα τότε η Ελλάδα θα
χρεοκοπήσει, θα επιστρέψει στη δραχμή και θα έχουμε φαινόμενα σαν της
Αργεντινής το 2001, με νεκρούς και με τανκς που θα προστατεύουν τις τράπεζες από τον κόσμο που θα ζητά τις καταθέσεις του. Αν κάποιος μπορεί
να δικαιολογήσει τις δηλώσεις του Μητσοτάκη (λέμε τώρα) γιατί έγιναν από ένα γραφικό άτομο που είναι εκτός κυβέρνησης και εκφέρει προσωπική
άποψη, αυτές οι δηλώσεις Πάγκαλου είναι εξοργιστικές. Φανερώνουν το
πόσο αδίστακτος μπορεί να γίνει κάποιος που μεθάει από το νέκταρ της εξουσίας και δεν είναι τυχαίες. Είναι λόγια, που προέρχονται από έναν άνθρωπο που νιώθει ανώτερος από τους κοινούς θνητούς γιατί είναι πολιτικός και δεν θα διστάσει να κάνει οτιδήποτε προκειμένου να διατηρήσει τα
πλουσιοπάροχα προνόμια που απέκτησε, τόσο αυτός όσο και η διαπλεκόμενη τάξη που εκπροσωπεί. Με τις δηλώσεις του, επιδιώκει να κάνει σαφές
σε όσους εναντιώνονται στην πολιτική της κυβέρνησης, πως το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα θα ψηφιστεί ακόμα και αν χρειαστεί να υπάρξουν νεκροί.
Ακόμα και αν χρειαστεί να βγουν τα τανκς στους δρόμους. Η δημοκρατία,
μέσω των δηλώσεων του Πάγκαλου, μας δείχνει το αληθινό της πρόσωπο.
Και είναι απαίσιο.
Ο Πάγκαλος είναι ο καθρέπτης του σύγχρονου πολιτικού κόσμου. Δεν εί-
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ναι η εξαίρεση όπως βολικά θέλουν να μας περάσουν τα ΜΜΕ ή ένας πολιτικός με ιδιόρρυθμο χαραχτήρα. Παλιό στέλεχος και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το 1981, έχει διατελέσει στο παρελθόν υπουργός Μεταφορών και
Επικοινωνιών, υπουργός Εξωτερικών και υπουργός Πολιτισμού. Στο βιογραφικό του υπάρχουν πολλές μεγάλες εθνικές «επιτυχίες» που διαφήμισαν τη χώρα στο εξωτερικό, όπως η κρίση στα Ίμια, το φιάσκο Οτσαλάν και
η εγκατάσταση των πυραύλων S300. Αν το κρασί γίνεται καλύτερο με το πέρασμα του χρόνου, ο Πάγκαλος γίνεται χειρότερος. Γενικά εκφράζει τη μέγιστη δυνατή ταύτιση της πολιτικής εξουσίας με τα συμφέροντα της εκάστοτε οικονομικής ελίτ, την αξιοθρήνητη κατάντια της περιβόητης «γενιάς του
Πολυτεχνείου», την ασύστολη μπουρδολογία, την εξουσιαστική αυθάδεια,
το απύθμενο θράσος και κυρίως την ανθρώπινη ματαιοδοξία. Ο Πάγκαλος
που τη μία έβαζε τέλος στα σενάρια προσφυγής της Ελλάδας στο ΔΝΤ,
δηλώνοντας στο «Βήμα» στις 21/2/2010 «εμείς είμαστε στο ευρωπαϊκό σύστημα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και δεν θα το κάνουμε» και την
άλλη δήλωνε λίγους μήνες μετά πως «το μνημόνιο είναι ευλογία για τη χώρα».
Για το φαινόμενο Πάγκαλου μπορείς να πεις πολλά, αλλά δύσκολα θα
το αναλύσεις καλύτερα από το άρθρο του κυρίου Τσούκα, καθηγητή στα
Πανεπιστήμια Κύπρου και Warwick, που δημοσιεύτηκε στην «Καθημερινή»
της Κυριακής στις 16/01/2011 και παρατίθεται παρακάτω:

Οι «κοπρίτες» χρειάζονται κοπρίτες
H αμετροεπής ελευθεροστομία του ενδέχεται να εκληφθεί ως
παρρησία. Δεν είναι. Ο παρρησιαστής λέει τα πάντα (παν-ρήμα)
και αντιπαρατίθεται σε κυρίαρχες αντιλήψεις, διακινδυνεύοντας κά-
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τι πολύτιμο με τον τολμηρό λόγο του· όχι απαραίτητα τη ζωή του ή
την ελευθερία του, αλλά τη σταδιοδρομία του, τις ανέσεις του. Είναι αμφίβολο τι από όλα αυτά χαρακτηρίζει τον Θ. Πάγκαλο.Διακεκριμένο μέλος του παρακμιακού κατεστημένου που χρεοκόπησε
τη χώρα, εκφράζει επιλεκτικώς καυστικά αυτά που πολλοί συζητούν
ιδιωτικά. Διανθίζοντας τον πολιτικό του λόγο με χολερικούς χαρακτηρισμούς, ο κ. Πάγκαλος συνδέει τον θεσμικό (και γι’ αυτό αναγκαστικά αφηρημένο) λόγο των πολιτικών με τον βιόκοσμο του Νε-
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οέλληνα, για τον οποίο η πολιτική δεν είναι τόσο γενικές αρχές όσο
ευπρόσωπες συμπεριφορές. Η γλώσσα του συνήθως διαθέτει τη
ζωντάνια του ανθρώπου των καφενείων, επιλεκτικά στηλιτεύοντας
στρεβλώσεις, ταμπού και πολιτικές ασημαντότητες του δημόσιου βίου, αλλά διαπερνάται και από τον αφοριστικό ισοπεδωτισμό, την
έλλειψη αναλυτικότητας και, κυρίως, την απουσία αναστοχαστικότητας που διακρίνει τον καφενειακό λόγο.Αυτό που ο κ. Πάγκαλος
δείχνει να απολαμβάνει περισσότερο δεν είναι τόσο η ικανοποίηση

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
που παρέχει η αποτελεσματικότητα του κυβερνήτη όσο η προσοχή
που προσελκύει ο ναρκισσιστής θορυβοποιός. Είναι υπουργός, αλλά συμπεριφέρεται κυρίως σαν αυτάρεσκος τηλεσχολιαστής. Η
πείρα που η βιολογική γήρανση επισωρεύει του προσέδωσε λιγότερο φρόνηση και αυτογνωσία και περισσότερο γεροντική έλλειψη ανεκτικότητας και επηρμένη αυταρέσκεια. Σίγουρα γνωρίζει ότι η διακυβέρνηση, για να είναι αποτελεσματική, απαιτεί στρατηγική και
αθόρυβη μεθοδικότητα, αλλά αυτή η εγκεφαλική γνώση σπάνια μετατρέπεται σε βιωμένη πράξη. Ο κ. Πάγκαλος ζει για τον θόρυβο
(χειροκρότημα ή αποδοκιμασία, αδιάφορο), το θυμικό ξέσπασμα,
όχι την πλήξη της προσήλωσης στον στόχο που διακρίνει τον συνετό κυβερνήτη.Δεν είναι γνωστό από πού αντλεί την έπαρση που αποπνέει ο λόγος του και η σωματική του παρουσία. Μήπως από τον
εθνικά επωφελή χειρισμό κρίσιμων θεμάτων, όπως οι S300, η κρίση
στα Ίμια ή το φιάσκο Οτσαλάν; Για ποιες σημαντικές πολιτικές επιτυχίες μπορεί να υπερηφανεύεται; Στη δημιουργία ποιών θεσμών που
έκαναν τον δημόσιο βίο καλύτερο καθοριστικά συνέβαλε; Στο πρόσφατο βιβλίο του ομολογεί ότι το πρόγραμμα εξυγίανσης της Ολυμπιακής που διαπραγματεύτηκε με την Ε. Ε. ως υπουργός Μεταφορών δεν εφαρμόστηκε ποτέ!Ο ναρκισσισμός του δεν του επιτρέπει
να δει ότι, σε τελική ανάλυση, είναι κι αυτός ένα ακόμη δείγμα του
θλιβερού ελλαδικού πολιτικαντισμού: πολλά λόγια και λίγα έργα· ο
υπουργός που αστόχαστα θορυβεί αλλά δεν επιλύει προβλήματα·
ο πολιτικός που σχολιάζει τα πολιτικά δρώμενα ως παρατηρητής,
αντί να τα συν-διαμορφώνει αναστοχαστικά ως συμμέτοχος. Αυτό
που, τελικά, προσδίδει συνοχή στις ανερμάτιστες εκρήξεις, τις ηχηρές σιωπές ή τις κυνικές σοφιστείες του κ. Πάγκαλου είναι κάτι πο-
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λύ πεζό: η ναρκισσιστική απόλαυση της δημοσιότητας και η επιθυμία του να έχει διηνεκώς πρωταγωνιστικό ρόλο στον κομματικό-κυβερνητικό «πράσινο» θίασο.Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, στη δεκαετία του 1980, κομματικοποιούσε ασύστολα το κράτος, ανεχόταν
την κλεπτοκρατία και εξαγόραζε πολιτική πελατεία με δανεικά, δεν
καταγράφηκε ο αντιρρητικός λόγος του κ. Πάγκαλου. Το 2001 αντιτάχθηκε καιροσκοπικά στην τολμηρή μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού από την κυβέρνηση Σημίτη, για να καταπιεί αδιαμαρτύρητα τις
πολύ αγριότερες σχετικές αλλαγές της κυβέρνησης Παπανδρέου,
κατ’ επιταγή των δανειστών μας. Πριν από το 2004 διακήρυσσε ότι ο
Παπανδρέου Γ΄ δεν ήταν κατάλληλος για αρχηγός του κόμματός
του και απειλούσε με αποχώρηση σε περίπτωση που εκλεγόταν. Σήμερα είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του! Όταν ο Τσοχατζόπουλος και οι όμοιοί του στο ΠΑΣΟΚ πλούτιζαν την εποχή της παντοδυναμίας τους, ο λαλίστατος κ. Πάγκαλος είχε καταπιεί τη γλώσσα του. Όταν ο Τσουκάτος ομολόγησε ότι πήρε 1 εκατ. μάρκα από
τη Siemens και τα μετέφερε στο ΠΑΣΟΚ, ο σοφιστής κ. Πάγκαλος απεφάνθη ότι αυτή η πράξη «δεν ήταν παράνομη» και, σαν Πόντιος
Πιλάτος, εξέφρασε την αδυναμία του ποιον να πιστέψει - τον Τσουκάτο ή τον ταμία του κόμματός του! Τις πολιτικές «χορηγίες» της
Siemens από τα μαύρα ταμεία της τις απενοχοποίησε κυνικά ως «έξοδα παραστάσεως» μιας ανώνυμης εταιρείας!Το τελευταίο πυροτέχνημα του κ. Πάγκαλου είναι οι «κοπρίτες», που πολιτικοί σαν κι
αυτόν συστηματικά διόριζαν στο Δημόσιο! Ομολογεί τη συμμετοχή
του σε ένα διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας και, ενώ η αναμενόμενη συνέπεια της παραδοχής του θα ήταν η παραίτηση από το δημόσιο αξίωμά του, μέμφεται αυτοαπαλλακτικά τους «διεφθαρμένους
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πολίτες»! Δεν βλέπει ότι η «κόπρος» που η κυβέρνησή του σήμερα
πασχίζει να καθαρίσει παρήχθη και από το ίδιο του το κόμμα. Οι
«κοπρίτες» διορίζονταν στο Δημόσιο από ένα φαύλο πολιτικό σύστημα, του οποίου κύριο έργο ήταν να λειτουργεί ως κοπρομηχανή:
να κατασκευάζει «κοπρίτες» με την, μέσω κομματικοποίησης και
συνδικαλιστικής παραδιοίκησης, παράκαμψη επαγγελματικών κριτηρίων και την αλλοίωση κινήτρων και κυρώσεων. Οι «κοπρίτες»
χρειάζονται «κοπρίτες»! Ως ευφυής άνθρωπος, ο κ. Πάγκαλος είναι σε θέση να αντιληφθεί ότι, σε μια πρακτική τέχνη όπως η πολιτική, η αλήθεια ενός ισχυρισμού δεν εξαρτάται μόνο από το περιεχόμενό του αλλά και από την «πίστη» που απολαμβάνει ο ομιλητής. Όπως δεν θα εμπιστευόμασταν τον Αλ Καπόνε αν επέκρινε την αστυνομία του Σικάγου για υπαρκτή διαφθορά, έτσι δυσπιστούμε σε έναν
πρωταγωνιστή του χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος που εγκαλεί τώρα τους «πελάτες» του για φαυλότητα! Η αλήθεια τσαλακώνεται όταν εκφέρεται από λάθος χείλη. Αν η «α-λήθεια» είναι η απουσία της λήθης, δυστυχώς για τον ναρκισσιστή θορυβοποιό ακόμη θυμόμαστε…»
Δεν ξεχνάμε άλλωστε ότι παππούς του λεγάμενου ήταν ο δικτάτορας
Θεόδωρος Πάγκαλος, που το 1926 επινόησε αστυνομική διάταξη που απαγόρευε στις γυναίκες να φοράνε φούστες που απέχουν πάνω από 30 πόντους από το έδαφος, έτσι ώστε να έχουν σεμνή εμφάνιση. Μάλιστα, οι
μπάτσοι της εποχής είχαν εφοδιαστεί με μεζούρες για να διαπιστώνουν επ’
αυτοφώρο αν οι γυναίκες που κυκλοφορούσαν στο δρόμο ήταν νόμιμες!
Για να μην αδικήσουμε όμως τον παππού Πάγκαλο, πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έγινε γνωστός μόνο για αυτή τη διαταγή (που εκτός των άλλων α-
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ποτέλεσε και έμπνευση για το ρεμπέτικο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη
που ξεκινούσε με το στίχο «Στην εποχή του Πάγκαλου ήταν μακριές οι φούστες») αλλά και για τα σκάνδαλα στα οποία ήταν μπλεγμένα μέλη της κυβέρνησής του. Κάποιες φορές ισχύει πως το μήλο κάτω από τη μηλιά θα
πέσει.
Στις 27/6/2011 η κατοχική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δέχεται ακόμα μία
σφαλιάρα. Η Μυρσίνη Λοΐζου, κόρη του μουσικοσυνθέτη Μάνου Λοΐζου,
στέλνει μία ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ. Μέσω της επιστολής της, ζητάει από το ΠΑΣΟΚ να σταματήσει να χρησιμοποιεί στις κομματικές του συγκεντρώσεις το τραγούδι του πατέρα της «Καλημέρα Ήλιε». Το πιο σημαντικό όμως σε αυτή τη συμβολική
κίνηση της Μυρσίνης δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι πως πήρε δημόσια θέση για όσα συμβαίνουν στη χώρα λέγοντας τα πράγματα με το όνομά τους. Με αυτή την πράξη της έστειλε ένα μήνυμα αλληλεγγύης στους
πολίτες που έχουν βγει στους δρόμους για να διεκδικήσουν μία καλύτερη
κοινωνία και αυτό ακριβώς έπρεπε να κάνουν όλοι. Να εκφράσουν καθαρά τη συμπαράσταση τους σε αυτούς που αγωνίζονται και την αντίθεσή
τους σε αυτούς που ξεπουλήσαν τα πάντα. Αξίζουν συγχαρητήρια στη
Μυρσίνη για την ενέργειά της που, σημειωτέον, έγινε την πιο κατάλληλη
στιγμή. Δηλαδή πριν από τη ψήφιση του μεσοπρόθεσμου. Για όσους δεν μίλησαν δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, απλά να τους αφιερώσουμε μία
φράση. Η σιωπή είναι συνενοχή. Ολόκληρη η επιστολή της Μυρσίνης Λοΐζου έχει ως εξής:

«Κυρίες και Κύριοι της Κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζω εκ
των προτέρων, ότι αυτή η κίνησή μου είναι συμβολική, εν τούτοις η
συνείδησή μου, και η αξιοπρέπειά μου ως ενεργού πολίτη μου επι-
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βάλλει να σας γνωστοποιήσω τα εξής: Ο πατέρας μου Μάνος Λοΐζος αγωνίστηκε με τον δικό του τρόπο, για αξίες όπως η Ελευθερία, η Δημοκρατία, και η Κοινωνική Δικαιοσύνη. Προσπάθησε να υπηρετήσει μέσω της τέχνης του, τα οράματα και τις αξίες ενός καταπιεζόμενου Λαού, ο οποίος με πολύ κόπο, αίμα και δάκρυα αγωνίστηκε για την Δημοκρατία, την οποία τόσο βάναυσα του την στερούσαν. Αφού αυτός ο Λαός κατοχύρωσε με πολλούς αγώνες τα
στοιχειώδη Δημοκρατικά δικαιώματα τα οποία στην Ευρώπη είχαν
κατακτηθεί χρόνια πριν, έρχεστε σήμερα και όπου Δικαιώματα βάζετε ευκαιρίες. Τα Δικαιώματα στην εργασία, την υγεία, την Παιδεία, την ποιότητα ζωής, τον πολιτισμό, τα έχετε κάνει ένα απέραντο
fast track έξυπνων επενδύσεων, ξεπουλώντας όχι μόνο τον Δημόσιο
πλούτο αυτή της χώρας, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη.
Τόσα χρόνια σας ακούω να χρησιμοποιείτε το «Καλημέρα Ήλιε»
στις Κομματικές σας συγκεντρώσεις. Παλιότερα, απλά με ενοχλούσε αισθητικά καθώς και με πλήγωνε, εξαιτίας αφενός της υποκρισίας σας, -διότι οι δικές σας αξίες επέβαλαν και έναν βαθιά εξουσιαστικό τρόπο ζωής, και δημιούργησαν σκλάβους αντί για ελεύθερους ανθρώπους, και ενεργούς πολίτες- και αφετέρου διότι οι δικές σας αξίες δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με αυτό που προσπαθεί να πει το συγκεκριμένο τραγούδι. Τώρα όμως πλέον εξοργίζομαι, γιατί δείχνει ότι δεν έχετε καταλάβει τίποτα από τους αγώνες
του Λαού και των εργαζομένων, πράγματα τα οποία ενέπνευσαν
τον πατέρα μου, και του έδωσαν και μια αντίστοιχη στάση ζωής στην
καθημερινότητά του ως πολίτη, και στις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του. Το τραγούδι αυτό καλημερίζει τον Ήλιο, την ελπίδα,
την αλληλεγγύη, και την προσμονή ενός ολόκληρου Λαού, για Δημοκρατία και Ελευθερία.
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Εσείς όμως, είστε υπεύθυνοι για την πιο βαθιά, πνευματική, αξιακή, ηθική, και πολιτισμική καταχνιά που θα μπορούσε να έχει ποτέ
αυτός ο τόπος. Ως εκ τούτου, σας απαγορεύω ρητά και κατηγορηματικά, να χρησιμοποιείτε έργο ή μέρος του έργου του Μάνου Λοΐζου, σε οποιαδήποτε κομματική σας εκδήλωση ή δραστηριότητα. Βέβαια ίσως να απαντήσετε ότι το έργο του Μάνου Λοΐζου ανήκει στον
Λαό. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο όμως και η συγκεκριμένη πράξη
εκ μέρους μου. Επειδή όπως αποδείχτηκε δεν είστε, και ούτε ήσασταν ποτέ μέρος αυτού του Λαού, και δεν έχετε πλέον κανένα δικαίωμα και καμία νομιμοποίηση να συνεχίζετε να τον εξαπατάτε. Ο Ήλιος άλλωστε, είναι δικός μας, και όχι δικός σας. Δεν μπορεί κανείς
να μας τον πάρει. Και δεν θα μας τον πάρει».

Κάπως έτσι λοιπόν, φτάνουμε στην πανελλαδική γενική απεργία που έχει
προγραμματιστεί για τις 28-29 Ιουνίου 2011. Η λαϊκή συνέλευση της πλατείας Συντάγματος καλεί τον κόσμο να κατέβει στο δρόμο:
«Μας χωρίζουν πια μόνο λίγες ώρες από τη διήμερη πανελλαδι-

κή κινητοποίηση της 28ης και 29ης Ιουνίου. Όλα δείχνουν ότι το διήμερο της Γενικής Απεργίας μπορεί να πάρει τις διαστάσεις παλλαϊκού ξεσηκωμού που θα ενταφιάσει οριστικά το Μεσοπρόθεσμο.
Αυτός ο αγώνας δεν είναι κρίσιμος μόνο για το μέλλον μας, αλλά
αποτελεί φάρο ελπίδας για όλους τους λαούς του κόσμου που θέλουν να πάρουν τις ζωές τους στα χέρια τους. Το Σύνταγμα είναι η
αφετηρία μιας νέα πορείας».
Μέσα σε αυτό το διήμερο θα ψηφιστεί δυστυχώς το μεσοπρόθεσμο πρό-
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γραμμα, αλλά δε χρειάζεται περισσότερη απογοήτευση για αυτό. Ο αγωνιζόμενος ελληνικός λαός απέδειξε ότι μπορεί να βάλει ένα τέλος στην αλητεία που κυβερνάει τη χώρα. Το συγκεκριμένο διήμερο θα μείνει στην ιστορία, όχι μόνο για την ωμή και βάναυση κρατική επίθεση που εξαπέλυσαν οι λυσσασμένες αστυνομικές δυνάμεις, αλλά και για την αξιοπρεπή,
περήφανη και γενναία αντίσταση των χιλιάδων συγκεντρωμένων στην πλατεία Συντάγματος. Δύο μέρες που μας έδειξαν με τον πλέον εμφανή τρόπο ότι όσο και αν απεχθάνεται καποιος τον ολοκληρωτισμό και την απλουστευτικότητα που εξ ορισμού περιέχουν τα διλλήματα από τη φύση τους,
μερικές φορές πρέπει αναγκαστικά να διαλέξεις στρατόπεδο και να ρωτήσεις ειλικρινά τον εαυτό σου. Θέλω να είμαι μέρος του προβλήματος ή θέλω να είμαι μέρος της λύσης;
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ÔÑÉÔÇ 28 ÉÏÕÍÉÏÕ 2011
Πρώτη μέρα της γενικής απεργίας και δεκάδες χιλιάδες κόσμου βρίσκονται από νωρίς στο Σύνταγμα. Το ραντεβού είναι προγραμματισμένο για
τις 9 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα συγκεντρωθεί ο κόσμος και
θα περιμένει όλες τις απεργιακές διαδηλώσεις να ενωθούν μαζί του. Απέναντι από τον κόσμο βρίσκεται η ανασχηματισμένη κυβέρνηση που ετοιμάζεται πάνοπλη να δώσει μία μάχη, η έκβαση της οποίας θα κρίνει αν αξίζει
την εμπιστοσύνη των ντόπιων και ξένων δανειστών-αφεντικών της ή αν
χρειάζεται να βγουν τα τανκς από τον Πάγκαλο για να αποκαταστήσουν
την τάξη. Τα πολυδιαφημισμένα αστυνομικά μέτρα είναι έτοιμα από νωρίς.
Κάγκελα είναι τοποθετημένα μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη καθώς και στο περιστύλιο της Βουλής. Επίσης, έχει στηθεί για μία ακόμη
φορά ο σιδερένιος φράχτης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, για να εμποδίσει τους διαδηλωτές να προσεγγίσουν το Κοινοβούλιο. Τα ΜΜΕ
σκορπάνε συνεχώς τρόμο. Εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες φόβου και κάνουν ότι μπορούν για να κρατήσουν τον κόσμο καθηλωμένο στο σπίτι του,
μακριά από τα κοινά, μακριά από τις διαδηλώσεις και κυρίως μακριά από
την πλατεία Συντάγματος. Μιλάνε για 32 διμοιρίες των ΜΑΤ και για μία αστυνομική παρουσία που θα φτάσει συνολικά τους 5 χιλιάδες μπάτσους με
σημαντικές ενισχύσεις και από την επαρχία.
Ο σημερινός στρατηγικός στόχος των κινητοποιήσεων των «αγανακτισμένων» είναι ο αποκλεισμός της Βουλής, την ώρα που οι βουλευτές όλων των
κομμάτων θα συζητούν για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και τον εφαρμοστικό νόμο. Υπάρχει πραγματικά πολύς κόσμος έξω από τη Βουλή, όπως υπάρχουν και πολλοί μπάτσοι. Πολύς κόσμος, πολλοί μπάτσοι και κουβέντα
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για το μεσοπρόθεσμο δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα. Τα επεισόδια
μοιάζουν αναπόφευκτα. Με το ξέσπασμα των πρώτων επεισοδίων η αστυνομία δείχνει τις άγριες διαθέσεις της απέναντι στις χιλιάδες κόσμου που
έχουν πάει στο Σύνταγμα από το πρωί. Ειδικότερα μετά τις 2 το μεσημέρι
ξεσπά σε γενικευμένη χρήση χημικών, δακρυγόνων και ασφυξιογόνων εναντίον όλων. Όσοι διαδηλωτές βρίσκονται στην πλατεία Συντάγματος είναι
εχθροί για την αστυνομία και σαν εχθρούς τους αντιμετωπίζει. Υπάρχουν
πολλοί τραυματίες με ανοιγμένα κεφάλια από τα γκλομπ των μπάτσων και
ακόμα περισσότεροι που είναι στα πρόθυρα λιποθυμίας από τα χημικά.

Ôñßôç 28-6-2011: ×éëéÜäåò êüóìïõ óôçí ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò
äéáäçëþíïõí åíÜíôéá óôçí øÞöéóç ôïõ ìåóïðñïèÝóìïõ

Δεν υπάρχει καμία διάκριση ανάμεσα σε «ειρηνικούς διαδηλωτές» και
«μπαχαλάκηδες» και αυτό φαίνεται από τη μαζική ρίψη χημικών που γίνεται
μέσα στην πλατεία. Όπως είναι γνωστό, τα δακρυγόνα δεν κάνουν διακρίσεις γιατί τα εισπνέουν όλοι. Οι «αγανακτισμένοι» παίρνουν μία καλή πρώτη γεύση αστυνομικής βίας. Ο κόσμος δικαιολογημένα αντιδρά, δείχνει ότι
δεν πρόκειται να φοβηθεί από τον κρατικό τσαμπουκά και συνάμα απαιτεί
από την αστυνομία να μείνει μακρυά από την πλατεία Συντάγματος. Η πλα-
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τεία είναι δική μας, ανήκει στον κόσμο και οι μπάτσοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι. Εκτός των άλλων, στην πλατεία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις
6 το απόγευμα μία μεγάλη συναυλία με ελληνικά και ξένα συγκροτήματα,
που θα διαρκέσει μέχρι αργά το βράδυ, για να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα στο χώρο.
Το μεσημέρι της Τρίτης, στην κορύφωση των μεγάλων συγκρούσεων,
σχεδόν όλο το Σύνταγμα έχει στραφεί ενάντια στους μπάτσους. Βροχή από πέτρες και φωτοβολίδες φεύγουν προς τα ΜΑΤ σε κάθε γωνία της πλατείας, για πρώτη φορά με τέτοια μαζικότητα. Στα επεισόδια συμμετέχουν
και άτομα που μέχρι τώρα δεν είχαν πετάξει πέτρα στη ζωή τους. Μπορεί
να πρωτοστατούν οι πιο έμπειροι, αλλά υπάρχουν στιγμές που χιλιάδες άτομα εξαπολύουν την οργή τους προς τους χακί φρουρούς της τρόικας.
Όταν ηρεμεί η κατάσταση, η συναυλία τελικά πραγματοποιείται μέσα σε μία άκρως ομιχλώδη ατμόσφαιρα εξαιτίας των άπειρων χημικών που έχουν
πέσει. Δεν παίξανε όλες οι μπάντες που είχαν δηλώσει συμμετοχή, αλλά
συγκροτήματα σαν τους Tiger Lillies έγιναν ένα με τον κόσμο, που παίρνει
κουράγιο από τη μουσική για την αυριανή δύσκολη μέρα. Στις κουβέντες
των συγκεντρωμένων μπορείς να διακρίνεις άμεσα την αλλαγή στάσης απέναντι στην αστυνομία. Πολλοί από όσους είχαν ειρηνικές διαθέσεις άλλαξαν απότομα γνώμη και κατάλαβαν ότι δεν ωφελεί να πηγαίνεις στον
πόλεμο χωρίς να είσαι έτοιμος να πολεμήσεις. Ο κόσμος κατά τη διάρκεια
του live φωνάζει όσο πιο δυνατά μπορεί το κλασικό σύνθημα της εποχής
«Να καεί, να καεί, το μπουρδέλο η Βουλή».
Ο απολογισμός της μέρας βρίσκει την αστυνομία να έχει κάνει επίδειξη
δύναμης που έχει σαν κύριο στόχο να αποτρέψει τον κόσμο να πάει στο Σύνταγμα την Τετάρτη 29/6/11. Η αλόγιστη χρήση χημικών που έγινε την Τρίτη,
ήταν το μήνυμα για τα αίσχη που θα βλέπαμε την επόμενη μέρα. Κρίνοντας
εκ του αποτελέσματος, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο σχεδιασμός
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των αρχηγών της αστυνομίας είχε πλήρη επιτυχία. Ναι μεν, η μαζική ρίψη
δακρυγόνων που έγινε την Τρίτη απέτρεψε αρκετούς να έρθουν στην πλατεία την Τετάρτη, αλλά τελικά όσοι πήγαν ήταν έτοιμοι για πραγματική μάχη και ξέρανε τι έχουν να αντιμετωπίσουν. Υποθέτω ότι η προληπτική οργάνωση της αστυνομίας για την Τετάρτη έπρεπε να καλύπτει δύο μέτωπα.
Πρώτον, λίγος κόσμος και δεύτερον εύκολα διαχειρίσιμος. Στο πρώτο μέτωπο τα πήγε καλούτσικα, αφού απέτρεψε με τη στάση της τη μεγαλύτερη
διαδήλωση που έχει γίνει στα ελληνικά χρονικά. Στο δεύτερο απέτυχε εντελώς, αφού όσοι δεν τρομοκρατήθηκαν από την κρατική βία κατέβηκαν στο
Σύνταγμα ετοιμοπόλεμοι. Κάτι παρόμοιο έγινε και με τη μορφή αντίστασης
του λαού. Η μαζικότητα της διαδήλωσης δεν ήταν αυτή που έπρεπε (η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου έπρεπε να κατεβάσει στο δρόμο τουλάχιστον μισό εκατομμύριο κόσμο), αλλά η αγωνιστικότητά της ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Υπενθυμίζουμε ότι την Τετάρτη παίζονται πολλά. Είναι το ντέρμπι της χρονιάς. Παίζονται πολλά τόσο για το παρόν, όσο και το μέλλον αυτής της χώρας, των πολιτικών αλλά και των κατοίκων της. Αυτή έλαχε να είναι η μέρα
που θα ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, αλλά και αυτή είναι η μέρα που άτομα από όλη την Ελλάδα θα κατευθυνθούν προς το Σύνταγμα
για να αποτρέψουν ή έστω να κάνουν ότι μπορούν για να δυσκολέψουν τα
σατανικά σχέδια των ελλήνων πολιτικών και των ξένων αφεντικών τους. Όλοι οφείλουν να φανούν συνεπείς στο ραντεβού με την ιστορία. Η ουδετερότητα σπάνια προσφέρει λύσεις σε τόσο οριακές περιπτώσεις.
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Ç ÌÁ×Ç ÔÏÕ ÓÕÍÔÁÃÌÁÔÏÓ
Εκτός από τα άτομα που έχουν στήσει τις σκηνές τους στο Σύνταγμα και
κοιμούνται εκεί από τότε που εκδηλώθηκε το κίνημα των «αγανακτισμένων»,
από τους πρώτους που καταφτάνουνε μπροστά στη Βουλή το πρωί της Τετάρτης είναι οι διαδηλωτές από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό που τους έκανε εντύπωση, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, δεν ήταν μόνο η εικόνα
της πλατείας Συντάγματος που θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο εξαιτίας των
επεισοδίων της προηγούμενης μέρας, αλλά και η έντονη μυρωδιά των χημικών που κάνανε την ατμόσφαιρα αποπνικτική, εκατοντάδες μέτρα προτού
φτάσουν στην πλατεία. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, οι πρώτοι επισκέπτες της πλατείας νιώθουν μέσα τους το σκηνικό πολέμου να πλανάται
στον αέρα της πρωτεύουσας.

ÅëëçíéêÞ áóôõíïìßá êáé ï Èåüò âïçèüò...

Λίγο πριν ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, έρχεται η έκπληξη από την κυβέρνηση και συγκεκριμένα από τον τσάρο της οικονομίας. Μέσω
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μηνύματος που ανέβασε στο Twitter ο Βενιζέλος, λίγες μόνο ώρες πριν το
μακελειό του Συντάγματος, κάλεσε σε διάλογο τους «αγανακτισμένους».
«Θα ήθελα πολύ με απόλυτο σεβασμό να μιλήσω με τους Αγανακτισμένους και τους καλώ να έρθουν να μιλήσουμε σοβαρά στο Υπ. Οικονομικών» ήταν το περίεργο tweet του πολυλογά υπουργού. Ο Βενιζέλος γενικώς δεν φημίζεται για την αγάπη που τρέφει για το διάλογο, αλλά για το
πόσο λατρεύει το μονόλογο. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αμφισβητεί
τον παντοκράτορα Βενιζέλο που μονολογεί και παραληρεί επί ώρες. Την
ώρα που ανέβαινε στο διαδίκτυο αυτή η πρόσκληση του Βενιζέλου, είχαν
αποφασιστεί και είχαν τεθεί σε εφαρμογή από την κυβέρνηση τα αστυνομικά μέτρα, που είχαν στόχο να «καθαρίσουν» την πλατεία Συντάγματος και
να πραγματοποιηθεί με κάθε κόστος η ομαλή ψήφιση του μεσοπρόθεσμου
προγράμματος μέσα στη Βουλή. Ο Βενιζέλος ξέρει τι κάνει. Μέσω της πρόσκλησης ουσιαστικά νίπτει τας χείρας του για τα όργια που πρόκειται να ακολουθήσουν. Κάτι ανάλογο είχε πράξει και στο παρελθόν, μόνο που τότε
η επιχείρηση εξαγνισμός έγινε μετά τη στραβή.
Ένα ανοιξιάτικο βράδυ, στις 10/5/2005 και κατά τη διάρκεια παρουσίασης βιβλίου στο Πολυτεχνείο στην οποία ήταν προσκεκλημένοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, Χρήστος Βερελής και Σπύρος Βούγιας, σημειώθηκε ένα πρωτοφανές περιστατικό. Ομάδα νεαρών επιτέθηκε
στους συνοδούς- αστυνομικούς των Βενιζέλου και Βερελή, οι οποίοι
βρίσκονταν με τα αυτοκίνητα των πολιτικών μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου από την πλευρά της οδού Στουρνάρη. Τότε, ο αστυνομικός Χριστόφορος Πατσιάς, πιθανότατα ο οδηγός του Βερελή, πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο για να ξεφύγει, με αποτέλεσμα μια σφαίρα να τραυματίσει
στο δεξί πόδι έναν από τους ευρισκόμενους στο προαύλιο του ιδρύματος.
Ο νεαρός τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, συνοδευόμενος από τον πρώην αντιπρόεδρο της Βουλής Παναγιώτη Κρητικό, ο οποίος ήταν
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κι αυτός στην εκδήλωση για το βιβλίο, στο Λαϊκό νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι φέρει διαμπερές τραύμα και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Με ανακοίνωσή της, με την οποία καταδίκασε απερίφραστα τον πυροβολισμό από μέρος του αστυνομικού της προσωπικής φρουράς των
βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Βενιζέλου, Βερελή, Βούγια και άλλων, η Σύγκλητος
του Πολυτεχνείου ζήτησε από όλα τα δημοκρατικά κομμάτια της ελληνικής
κοινωνίας την απερίφραστη καταδίκη του γεγονότος της απροσχημάτιστης
εισόδου της Ασφάλειας στο Πολυτεχνείο.
Στην ανακοίνωση της η Σύγκλητος τόνισε συγκεκριμένα ότι «είναι μάλλον
τυχαίο το γεγονός ότι δεν θρηνούμε θύματα». Ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε ότι «το γεγονός ότι επήλθε τραυματισμός από όπλο παραπέμπει στις
πρακτικές της χούντας. Το Νοέμβριο του ‘73 ήταν η τελευταία φορά που
τραυματίσθηκε κάποιος στο χώρο του Πολυτεχνείου με τέτοιο τρόπο». Ο
Βενιζέλος μετά το περιστατικό καταδίκασε την οποιαδήποτε χρήση βίας και
τάχθηκε υπέρ της προάσπισης του πανεπιστημιακού ασύλου. Σοσιαλισμός
αλά ΠΑΣΟΚ στο φόρτε του...
Επιστρέφουμε στην Τετάρτη 29/6. Ο κόσμος απορρίπτει, όπως είναι φυσικό, την πρόσκληση Βενιζέλου και του αντιπροτείνει να κατέβει αυτός στην
πλατεία για να μιλήσουν. Ο Βενιζέλος ούτε στο πιο τρελό του όνειρο δεν
μπορεί να προσεγγίσει την πλατεία, άρα η εκρηκτική συνάντηση των δύο
πλευρών δεν θα γίνει ποτέ. Η λαϊκή συνέλευση της πλατείας Συντάγματος
έχει δώσει τις κατευθύνσεις και για την Τετάρτη:

«Στις 29 Ιουνίου συντονίζουμε όλες τις δυνάμεις μας για να επιτευχθεί η ουσιαστική περικύκλωση της Βουλής. Οι λαϊκές συνελεύσεις των βορείων προαστίων δίνουν ραντεβού στις 8:00 πμ στο μετρό Ευαγγελισμός. Ενδεικτικά στον Ευαγγελισμό θα είναι οι λαϊκές
συνελεύσεις Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου, Χολαργού, Παπά-
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γου, Ζωγράφου, Γλυκών Νερών, Παλλήνης, Γαλατσίου, Αμαρουσίου, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας, Πατησίων, Ν. Φιλαδέλφειας, Γκύζη,
Πειραιά, Αμπελοκήπων-Ερυθρού Σταυρού- Πολυγώνου. Οι λαϊκές
συνελεύσεις των νοτίων και ανατολικών προαστίων μαζεύονται στις
8:00 πμ στο Καλλιμάρμαρο. Ενδεικτικά: Ν. Σμύρνη, Βύρωνας, Αγ.
Δημήτριο, Βούλα-Βάρη, Νέος Κόσμος, Πετράλωνα-Θησείο-Κουκάκι, Ελληνικό. Οι δυτικές συνοικίες συγκεντρώνονται στο Σύνταγμα
(Αμαλίας και Β. Σοφίας). Ενδεικτικά: Πετρούπολη, Αιγάλεω, Περιστέρι, Χαϊδάρι, Άγιοι Ανάργυροι-Καματερό. Τα πρωτοβάθμια σωματεία και οι λαϊκές συνελεύσεις από όλη την Ελλάδα, συμμετέχουν
επίσης στα διάφορα σημεία συγκέντρωσης. Για όλο τον κόσμο που
για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να είναι πεζός στα μπλόκα, είναι
πολύ σημαντικό να βοηθήσει την περικύκλωση με το αυτοκίνητό του
από τις 8 πμ, συμμετέχοντας σε μια λευκή κυκλοφοριακή διαδήλωση. Μερικές εκατοντάδες αυτοκίνητα που θα κινούνται διαρκώς με
10-20 χλμ την ώρα στην Κηφισίας, την Μεσογείων και τη Μιχαλακοπούλου και θα επιστρέφουν από εναλλακτικούς δρόμους κάθε φορά που η τροχαία θα τα εκτρέπει, μπορούν να δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα στην πρόσβαση των βουλευτών. Επαναλαμβάνουμε, επίσης ότι όπως ακριβώς έχουμε πράξει από τις 25 Μαΐου
ως σήμερα, θα επιμείνουμε στο μαζικό και αποφασιστικό χαρακτήρα του αγώνα μας. Καλούμε τους πάντες να σεβαστούν και να περιφρουρήσουν αυτήν την επιλογή. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση
και τους επιτρόπους της τρόικας να μη τους περάσει καν από το
μυαλό τους ότι η καταστολή μπορεί να σπάσει την κινητοποίηση
μας».

Πραγματικά έχουν στηθεί μπλόκα για να εμποδίσουν τα αυτοκίνητα των
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βουλευτών να προσεγγίσουν τη Βουλή σε αρκετά σημεία. Το σχέδιο προβλέπει και τη ρίψη καπνογόνων στα διερχόμενα αμάξια των βουλευτών για
να εμποδιστεί η πορεία τους προς τη Βουλή. Υπάρχει αρκετός κόσμος στα
μπλόκα για να δυσκολέψει την προσπάθεια των βουλευτών να φτάσουν στο
κοινοβούλιο, αλλά υπάρχει και πολυάριθμη αστυνομική παρουσία που σήμερα έχει εντολές για μηδενική ανοχή. Αποτέλεσμα; Οι πρώτοι τραυματίες
είναι από τις επιθέσεις της αστυνομίας προς τον κόσμο που είχε μαζευτεί
στον Ευαγγελισμό και στο Καλλιμάρμαρο. Η μέρα δεν ξεκινάει καθόλου
καλά, αλλά ο κόσμος δεν πτοείται. Το γενικό προσκλητήριο είναι για αλλού όμως μετά από κάποια στιγμή, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην πλατεία
Συντάγματος. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες κόσμου έξω από τη Βουλή, την πλατεία Συντάγματος και τους γύρω δρόμους.
Τα πρώτα συνθήματα έχουν ξεκινήσει και ο κόσμος τα φωνάζει με όλο του
το είναι. «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, η χούντα δεν τελείωσε το ‘73» και «Λαέ πολέμα, σου πίνουνε το αίμα». Συνθήματα απλά, ουσιαστικά και ξεκάθαρα που εκφράζουν απόλυτα την πραγματικότητα και τη λαϊκή επιθυμία.
Οι πρώτες συγκρούσεις έξω από τη Βουλή γίνονται στην Αμαλίας, μετά
τη μία το μεσημέρι, όταν μερικοί διαδηλωτές προσπαθούν να ρίξουν τα
προστατευτικά κάγκελα. Η αστυνομία αρχικά επιτίθεται με πολλές χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και χημικά. Κατά διαστήματα επιχειρεί και επιθέσεις σώμα με σώμα, αφού πρώτα «καθαρίσει» ένα συγκεκριμένο χώρο με
τη χρήση χημικών, για να μην ριψοκινδυνέψουν οι μπάτσοι να εγκλωβιστούν
ανάμεσα σε πολυάριθμους διαδηλωτές. Γυναίκες, ηλικιωμένοι και γενικά
όσοι είναι ανυποψίαστοι και δεν έχουν αντιληφθεί τις σημερινές ορέξεις
των μπάτσων βλέπουν τα κεφάλια τους να ανοίγουν σαν τριαντάφυλλα και
τα πνευμόνια τους να γεμίζουν με μπόλικο cs. Χιλιάδες κόσμου αναγκάζονται να μπουν μέσα στην πλατεία Συντάγματος από τα ελάχιστα σκαλοπάτια που οδηγούν σε αυτή για να προστατευτούν από τα γκλομπ και τα χημι-
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κά των μπάτσων. Αρκετοί ποδοπατιούνται και μεταφέρονται αμέσως στο
πρόχειρο ιατρείο που έχει στηθεί στην πλατεία. Ευτυχώς, υπάρχει κάποια
σχετική ψυχραιμία στον κόσμο και έτσι αποφεύγεται ο πανικός που θα οδηγούσε σε τρομερά δυσάρεστες καταστάσεις. Είχε ήδη ξεκινήσει η ομοβροντία χημικών που δεν θα σταματούσε καθόλου μέχρι το βράδυ.
Στη θέα των πρώτων δακρυγόνων οι χιλιάδες συγκεντρωμένοι της πλατείας ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στα πρώτα δακρυγόνα ο πολύς κόσμος
αρκείται σε ειρωνικά παλαμάκια και συνεχίζει να τραγουδάει και να χορεύει. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Παρά τα όσα έγιναν
την προηγούμενη μέρα, παρά την εχθρική στάση της αστυνομίας, παρά
τους τραυματίες, παρά την κρισιμότητα της μέρας, η πλειοψηφία των συγκεντρωμένων διαδηλωτών συνεχίζει να είναι ειρηνική. Μετά από κάποια
στιγμή όμως έρχεται η δικαιολογημένη αντίδραση. Οι «αγανακτισμένοι» του
Συντάγματος έχουν κάθε λόγο να είναι πιο αγανακτισμένοι και εξοργισμένοι από ποτέ. Καταλαβαίνουν πως πλέον δεν έχουν άλλες επιλογές. Ή θα
εγκαταλείψουν την πλατεία και όλα όσα αυτή συμβολίζει (κάτι που θα σημαίνει ότι δεν πολέμησαν ποτέ για τα ιδανικά και τα αιτήματά τους) ή θα συγκρουστούν με τους μπάτσους για να την υπερασπιστούν. Να φύγουν αμαχητί δεν γίνεται, άρα η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη. Η αστυνομία προχωρά σε γενικευμένες επιθέσεις, με δακρυγόνα να πέφτουν περιμετρικά
της πλατείας και να αποκαλύπτουν τις άνωθεν εντολές που έχουν τα όργανα της τάξεως για να αδειάσουν το χώρο. Μετά από ώρα, τα επεισόδια μεταφέρονται στις γωνίες της πάνω πλατείας.
Ο κόσμος φαίνεται να καταλαβαίνει τι γίνεται και συγκρούεται με πρωτόγνωρο πάθος. Δείχνει στην πράξη ότι οι ακραίες δράσεις, απαιτούν ακραίες αντιδράσεις. Παρά τη μαζική ρήψη ισχυρών ασφυξιογόνων - που σε κόβουν στα δύο και προκαλούν επιληψίες - ο κόσμος οπισθοχωρεί μόνο για
λίγο, χαρίζοντας κάποια μέτρα στους μπάτσους και επανέρχεται δριμύτε-
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ρος. Για κάθε τετραγωνικό μέτρο στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους
γίνεται κανονική μάχη. Οι μπάτσοι που συμμετέχουν στις συγκρούσεις καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο ζόρικα από οτι την προηγούμενη μέρα. Θα χρειαστεί να περάσουν πολλές ώρες για να «τιθασεύσουν
τους ταραξίες» και να «αποκατασταθεί η διασαλευθείσα τάξη».
Σε αυτό το σκηνικό πολέμου που έχει στηθεί στην πλατεία δεν είναι μόνο
οι μπάτσοι καλά οργανωμένοι. Δυστυχώς για αυτούς, είναι και ο λαός που
μετά τα γεγονότα της προηγουμένης φρόντισε να μην πάει σαν πρόβατο
στη σφαγή. Χιλιάδες άτομα είναι εφοδιασμένα με μάσκες, γυαλιά κολύμβησης και τον κατάλληλο ρουχισμό, υπάρχει το γνωστό ιατρείο πρώτων
βοηθειών περίπου στο κέντρο της πλατείας, εξοπλισμένο με φιάλες οξυγόνου, τεχνητά δάκρυα, γάζες, Pulvo, Maalox και Riopan ενώ έχει στηθεί και
ραδιόφωνο για να μεταφέρει ζωντανά τα γεγονότα. Συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν επιφορτιστεί με συγκεκριμένα καθήκοντα. Άλλοι ηρεμούν, καθοδηγούν και εμψυχώνουν το πλήθος με τηλεβόες, άλλοι παίζουν πολεμικούς
ρυθμούς με τα τύμπανά τους και άλλοι φροντίζουν να μένουν συνεχώς ανοιχτοί οι διάδρομοι, ώστε να μεταφέρονται οι εκατοντάδες τραυματίες
γρήγορα στο ιατρείο πρώτων βοηθειών. Άλλοι βάζουν φωτιές στους κάδους απορριμμάτων για να περιορίσουν τη δράση των χημικών, άλλοι φοράνε ειδικά γάντια για να επιστρέφουν στους μπάτσους τα δακρυγόνα και
άλλοι βρέχουν τον κόσμο με νερό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι το λιγότερο που μπορώ να πω σε όλες και όλους αυτούς που οργάνωσαν, βοήθησαν και φρόντισαν τον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι χωρίς την
παρουσία και την άρτια οργάνωσή τους τα πράγματα θα ήταν εντελώς
διαφορετικά.
Ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις σε κάθε γωνία της πλατείας, ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα έχει γεμίσει ήδη με χιλιάδες διαδηλωτές, που
έσπευσαν εκεί για μία ανάσα καθαρού αέρα. Αυτή η ανάσα βέβαια είναι
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εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί, αφού έξω από το μετρό έχουν πέσει άπειρα χημικά και θα συνεχίσουν να πέφτουν για αρκετή ώρα ακόμα. Η ώρα
περνάει και σε λίγο η Βουλή των Ελλήνων, μέσω των εκλεκτών βουλευτών
της, ετοιμάζεται να ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και τον εφαρμοστικό νόμο. Οι συγκρούσεις κορυφώνονται και σε πολλές περιπτώσεις ο
ουρανός ασπρίζει από τις χιλιάδες πέτρες και τα μάρμαρα που πετάνε οι
συγκεντρωμένοι στις δυνάμεις καταστολής. Οι διμοιρίες που έχουν στερέψει από δακρυγόνα οπισθοχωρούν και κυνηγιούνται από τον κόσμο που δεν
υποχωρεί, παρά το χημικό όργιο που βιώνει. Σκληρές μάχες σημειώνονται
στους δρόμους γύρω από την πλατεία και ειδικά έξω από το ξενοδοχείο
«Μεγάλη Βρετανία», ενώ οι μπάτσοι πετάνε μάρμαρα, πέτρες, αλλά και τα
χημικά τους με κάθε διαθέσιμο όπλο. Με τη φυσούνα για αυτούς που είναι
κοντά τους, με τις χειροβομβίδες για τα πειραματόζωα που είναι σε μέση
απόσταση και με το ειδικό ντουφέκι για τις μακρινές αποστάσεις. Χημικά πέφτουν μαζικά και μέσα στην πλατεία για να αποχωρήσουν οι διαδηλωτές.
Ο κόσμος δεν υποχωρεί με τίποτα και απαντάει με πέτρες και φωτοβολίδες, αφού οι μολότοφ είναι ελάχιστες.
Την ίδια ώρα που έξω από τη Βουλή γίνεται πραγματικός πόλεμος, μέσα
στη Βουλή 155 βουλευτές απολαμβάνουν την ασφάλεια που τους παρέχει
η ελληνική αστυνομία τους και ταυτόχρονα γράφουν τα ονόματά τους με
μαύρα γράμματα στο πολυσέλιδο βιβλίο των προδοτών αυτού του τόπου.
Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα είναι γεγονός. Ο μόνος βουλευτής από το
ΠΑΣΟΚ που ψήφισε «ΟΧΙ» στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ήταν ο Π. Κουρουμπλής. Παρά τις βαρυσήμαντες και «επαναστατικές» δηλώσεις που έκαναν αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες μέρες, στις οποίες άφηναν να εννοηθεί ότι δεν θα ψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο, την κρίσιμη ώρα απέδειξαν ότι βάζουν την κομματική τους ιδιότητα πάνω από όλα.
Δεν λειτούργησαν σαν άνθρωποι, αλλά σαν στελέχη ενός πανίσχυρου μη-
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χανισμού εξουσίας, που οφείλουν να υπακούσουν στις προσταγές του. Τα
ονόματα όσων υπέγραψαν την καταδίκη ενός ολόκληρου λαού είναι τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ραγκούσης Ιωάννης
Παναρίτη Έλενα
Μόσιαλος Ηλίας
Τσόκλη Μάγια
Γερουλάνος Παύλος
Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος
Διαμαντοπούλου ‘Αννα
Παπουτσής Χρήστος
Αλευράς Νάσος
Τσούρας Αθανάσιος
Κουβέλης Σπυρίδων
Οικονόμου Παντελής
Ζούνη Πέμη
Λοβέρδος Ανδρέας
Χρυσοχοίδης Μιχαήλ
Κατσέλη Λούκα
Κακλαμάνης Απόστολος
Αποστολάκη Μιλένα
Ανδρουλάκης Μίμης
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Ευθυμίου Πέτρος
Παπανδρέου Βάσω
Χυτήρης Τηλέμαχος
Κουτρουμάνης Γεώργιος
Νταλάρα Άννα
Γείτονας Κωνσταντίνος
Παπαϊωάννου Μιλτιάδης
Βούρος Ιωάννης
Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος
Πρωτόπαπας Χρήστος
Μίχος Λάμπρος
Μωραϊτης Θάνος
Μακρυπίδης Ανδρέας
Γιαννακά Σοφία
Μανιάτης Ιωάννης
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Ρέππας Δημήτριος
Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας
Τσιρώνης Δημήτριος
Στασινός Παύλος
Παπανδρέου Γιώργος
Χριστοφιλοπούλου Εύη
Πάγκαλος Θεόδωρος
Ασπραδάκης Παντελής
Βρεττός Ντίνος
Κατσιφάρας Απόστολος
Σπηλιόπουλος Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας
Τόγιας Βασίλειος
Τσόνογλου Βασιλική
Αγάτσα Αριάδνη
Χαντάβας Αθανάσιος
Αηδόνης Χρήστος
Κεφαλίδου Χαρά
Κρεμαστινός Δημήτριος
Νικητιάδης Γεώργιος
Ζωίδης Νικόλαος
Κουσουρνάς Ευστάθιος
Ντόλιος Γεώργιος
Ρενταρή Όλγα
Τσιαούση Ελένη
Περλεπέ Αικατερίνη
Κεδίκογλου Συμεών
Καρανίκας Ηλίας
Βαρβαρίγος Δημήτριος
Κατρίνης Μιχαήλ
Κουτσούκος Γιάννης
Αντωνακόπουλος Παναγιώτης
Δημητρουλόπουλος Τάκης
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Γικόνογλου Αθανάσιος
Τόλκας Άγγελος
Κεγκέρογλου Βασίλειος
Αρναουτάκης Σταύρος
Παρασύρης Φραγκίσκος
Στρατάκης Εμμανουήλ
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110.
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Σκραφνάκη Μαρία
Κατσούρας Χρήστος
Βενιζέλος Ευάγγελος
Καστανίδης Χαράλαμπος
Αράπογλου Χρυσή
Μαγκριώτης Ιωάννης
Καϊλή Εύα
Βούγιας Σπυρίδων
Ρομπόπουλος Θωμάς
Γερανίδης Βασίλειος
Αρβανιτίδης Γεώργιος
Παντούλας Μιχαήλ
Αργύρης Ευάγγελος
Οικονόμου Αθανάσιος
Τιμοσίδης Μιχαήλ
Παπουτσής Δημήτριος
Εμινίδης Σάββας
Ρόβλιας Κωνσταντίνος
Σαλαγιάννης Νικόλαος
Θεοχάρη Μαρία
Πετσάλνικος Φίλιππος
Γκερέκου Άντζελα
Μοσχόπουλος Σπυρίδωνας
Φλωρίδης Γεώργιος
Παραστατίδης Θεόδωρος
Κουκουλόπουλος Παρασκευάς
Αθανασιάδης Αλέξανδρος
Βλατής Ιωάννης
Μπεγλίτης Παναγιώτης
Φαρμάκη Αικατερίνη
Μανωλάκης Άγγελος
Ρήγας Παναγιώτης
Παπαμανώλης Γεώργιος
Γρηγοράκος Λεωνίδας
Έξαρχος Βασίλειος
Σαχινίδης Φίλιππος
Νασιώκας Έκτορας
Καρχιμάκης Μιχαήλ
Σηφουνάκης Νικόλαος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Καρτάλης Κωνσταντίνος
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Ζήση Ροδούλα
Κουσελάς Δημήτριος
Γιαννακοπούλου Νάντια
Βουδούρης Οδυσσέας
Μάντατζη Τσετίν
Ξυνίδης Σωκράτης
Καρύδης Δημήτριος
Μπεντενιώτης Εμμανουήλ
Νιώτης Γρηγόριος
Λιντζέρης Δημήτριος
Διαμαντίδης Ιωάννης
Τζάκρη Θεοδώρα
Θεοδωρίδης Ηλίας
Γιουματζίδης Βασίλειος
Αμοιρίδης Ιωάννης
Παπαγεωργίου Αθανάσιος
Μίχου Μαρία
Όθωνας Εμμανουήλ
Χατζή Οσμάν Αχμέτ
Πεταλωτής Γεώργιος
Βαρδίκος Πυθαγόρας
Μπόλαρης Μάρκος
Κουτμερίδης Ευστάθιος
Τζελέπης Μιχαήλ
Χάϊδος Χρήστος
Μαγκούφης Χρήστος
Μερεντίτη Σούλα
Τσώνης Νικόλαος
Αντωνίου Τόνια
Μπατζελή Αικατερίνη
Παπαθανάση Αφροδίτη
Δριβελέγκας Ιωάννης
Λαφαζάνης Αργύριος
Δαμιανάκης Ευτύχιος
Σκουλάκης Εμμανουήλ
Βαλυράκης Ιωσήφ
Τσουρή Ελπίδα

Εκτός από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, «ΝΑΙ» στο μεσοπρόθεσμο ψήφισε και η βουλευτής της ΝΔ Έλσα Παπαδημητρίου. Για να τα λέμε όλα, δεν
είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ που καίγεται για να ψηφιστεί το μεσοπρόθεσμο πρό-
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γραμμα (το ίδιο ακριβώς θα έκανε και η ΝΔ αν ήταν στην κυβέρνηση) και
να κατορθώσει να παραμείνει στην εξουσία. Είναι και το ΔΝΤ, η τρόικα, οι
τράπεζες και οι πολυεθνικές εταιρίες. Όλοι αυτοί οι «φιλάνθρωποι» οργανισμοί, που έχουν φέρει τον πλανήτη στα πρόθυρα της διάλυσης και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να αυξάνουν τα κέρδη τους, απαίτησαν από
τις ελληνικές μαριονέτες τους να ψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο εδώ και τώρα. Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα έχει περάσει και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αλληλοσυγχαίρονται προκλητικά για τη
μεγάλη επιτυχία τους, δηλαδή το ξεπούλημα της Ελλάδας (έστω ότι είχε απομείνει από αυτή) και την οικονομική αφαίμαξη των κατοίκων της.
Ξέρουν πως η τρόικα, οι Έλληνες μεγιστάνες και οι τράπεζες πάντα θα
τους έχουν σε εκτίμηση για αυτή τη στήριξη που τους πρόσφεραν σε μία τόσο κρίσιμη στιγμή. Όσοι ψήφισαν «ΝΑΙ» γνωρίζουν ότι η παγκοσμιοποιημένη οικονομία θα τους έχει υπ’ όψιν της όταν χρειαστεί κάποιο χαμαλίκι σε
αυτή τη γωνιά της Γης. Έδειξαν εμπράκτως ότι δεν διστάζουν να αγνοήσουν
τη θέληση του ελληνικού λαού και να χρησιμοποιήσουν ωμή βία εναντίον
του προκειμένου να ικανοποιήσουν τα βρώμικα συμφέροντα των ξένων αφεντικών τους. Ο Χίτλερ είχε αναφέρει στο παρελθόν μία από τις μεθό-
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δους που χρησιμοποιούσε για να διατηρεί τον έλεγχο στις χώρες που κατακτούσε:
«Σε κάθε τόπο θα βρεθούνε κάμποσα φιλόδοξα και ιδιοτελή καθάρματα,
που θα εξυπηρετήσουν πρόθυμα τους σκοπούς μου, γιατί αυτό θα είναι ο
μόνος τρόπος για να αναδειχτούν και να πλουτίσουν στη χώρα τους»
Τα λόγια του Χίτλερ περιγράφουν άψογα τη στάση των βουλευτών που
ψήφισαν το μεσοπρόθεσμο. Τέτοια άτομα πραγματικά δεν αξίζουν ούτε το
φτύσιμο, γιατί τζάμπα θα πάει το σάλιο. Οι χιλιάδες των συγκεντρωμένων
στην πλατεία Συντάγματος δεν απογοητεύονται από το άκουσμα των δυσάρεστων νέων. Αντιθέτως, οπλίζονται με θάρρος και κουράγιο για τη συνέχεια.

ÔåôÜñôç 29-6-2011: Ðåäßï ìÜ÷çò ãéá ðïëëÝò þñåò ç ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò

Είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν για την αξιοπρέπειά τους και να εκδικηθούν όσους υποθηκεύσανε τη ζωή τους και το μέλλον των παιδιών
τους. Η διάθεσή τους για σύγκρουση με τα σκυλιά των αφεντικών, σταδιακά μεγαλώνει και αρχίζει να λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ο άνεμος
της αντίστασης φυσάει ολοένα και πιο δυνατά. Στα πρόσωπα τους διακρί-
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νεις από μακριά την οργή και την απαίτηση για πραγματική τιμωρία των ενόχων. Οι εξεγερμένοι πολίτες δίνουν μία άνιση μάχη απέναντι σε πάνοπλους μπάτσους, με όπλα που δεν μπορούν να κατανοήσουν οι εξουσιαστές. Δεν είναι ραντισμένοι μόνο με τις απίστευτες ποσότητες χημικών που
τους πετάνε ασύστολα εδώ και ώρες. Είναι ραντισμένοι και με το αίμα του
Κουμή, της Κανελλοπούλου, του Καλτεζά και του Γρηγορόπουλου. Δεν αναπνέουν μόνο τα δακρυγόνα των μπάτσων. Αναπνέουν και τον καθαρό αέρα ελευθερίας των Ζαπατίστας που κυκλοφορεί στα βουνά του
νοτιοανατολικού Μεξικού. Έχουν το ίδιο πάθος για δικαιοσύνη που είχε ο
Carlo Giuliani (το πρώτο θύμα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης που έδειξε ότι πλέον δεν θα ανεχτεί αντιφρονούντες) στην Piazza Alimonda, λίγο
προτού δολοφονηθεί από την ιταλική αστυνομία στις 20/7/2001. Έχουν όλη τη δύναμη των καταπιεσμένων του πλανήτη και όλο το δίκιο των απανταχού εξεγερμένων με το μέρος τους.
Κόντρα σε αυτό το εκπληκτικά ανυποχώρητο πλήθος, που με το πέρασμα
της ώρας ολοένα και συμπιέζεται μέσα στην πλατεία Συντάγματος, η αστυνομία ετοιμάζεται για την τελική έφοδο. Μετά από ένα ολιγόλεπτο σταμάτημα των συγκρούσεων, ύστερα από σωτήρια παρέμβαση των γιατρών του
Ερυθρού Σταυρού και των νοσοκόμων, ξεκινάει η μεγάλη επίθεση. Με την
πλήρη κάλυψη της πολιτικής ηγεσίας, η αστυνομία κυκλώνει την πλατεία από παντού, τη φλομώνει στα χημικά, πετάει μαζικά πέτρες, ανοίγει κεφάλια,
ρίχνει δακρυγόνα μέσα στις σκηνές που στεγάζεται το ιατρείο πρώτων βοηθειών- που αναγκάζεται να μεταφερθεί μέσα στο σταθμό του μετρό- και
τελικά καταφέρνει να στείλει όλο τον κόσμο μέσα στο σταθμό του μετρό.
Τώρα πια δεν σέβονται κανένα, ούτε τους γιατρούς, ούτε τους τραυματίες,
ούτε αυτούς που ήταν στις σκηνές και όποιος πέφτει στα χέρια τους υποφέρει. Αίματα γεμίζουν τους ήδη κάτασπρους από τα χημικά δρόμους και
δημιουργούν ένα μακάβριο τοπίο. Όσοι διαδηλωτές έχουν απομείνει προ-
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σπαθούν ηρωικά να διώξουν τους μπάτσους, που έχουν φτάσει στα σκαλοπάτια του σταθμού και τότε δέχονται νέα δολοφονική επίθεση με χημικά
που πέφτουν μέσα στο μετρό του Συντάγματος. Αυτό ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Περίπου στις 9 το βράδυ και μετά από πολύωρες και σφοδρές συγκρούσεις η πλατεία εκκενώνεται από τη συμμορία των ΜΑΤ, που σαν νέος
στρατός κατοχής κάνουν κυριολεκτικά ό,τι θέλουν. Βρισιές, κλωτσιές, φυσουνιές και γκλομπιές μοιράζονται γενικώς και αορίστως σε μεγάλες ποσότητες. Το ΔΝΤ κερνάει και είναι τόσο γενναιόδωρο...
Παράλληλα με την εκκένωση της πλατείας, μέσα στο σταθμό του μετρό
στο Συντάγμα η κατάσταση είναι δραματική. Ο σταθμός θυμίζει θάλαμο αερίων. Γυναίκες και άντρες ξερνάνε, δεν μπορούν να αναπνεύσουν,
αιμορραγούνε, κλαίνε και προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ. Τραγικές εικόνες που αηδιάζουν κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο. Από καθαρή τύχη
δεν υπάρχουν θύματα μέχρι στιγμής, ενώ οι εθελοντές γιατροί συνεχίζουν
να κάνουνε θαύματα. Οι τραυματίες είναι τόσοι πολλοί που σε κάποια φάση τελειώνουν τα διαθέσιμα φάρμακα. Ο ελληνικός λαός έχασε και το φάντασμα της δημοκρατίας θριάμβευσε, αφού πρώτα μας έδειξε τα κοφτερά
δόντια του για πολλοστή φορά.
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Ï ÁÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÔÇÓ ÌÁ×ÇÓ
Ο ερχομός της νύχτας και ο τερματισμός των επεισοδίων βοηθάει τον κόσμο να κάνει ένα μικρό απολογισμό. Ξεκινώντας από τα βασικότερα, το πιο
ευχάριστο όλων είναι ότι δεν υπάρχουν νεκροί. Η μαζική βία που επιστράτευσε το κράτος, η διάρκεια των συγκρούσεων, η έκτασή τους, η λυσσαλέα επίθεση των μπάτσων και ο όγκος των χημικών που έπεσαν θα μπορούσαν άνετα να προκαλέσουν απώλεια ζωής ή ακόμα χειρότερα απώλειες
ζωών. Αυτό πρέπει να βάλει σε σκέψεις κάθε σκεπτόμενο κάτοικο της χώρας για την επικινδυνότητα που διακατέχει τα άτομα που κυβερνάνε την Ελλάδα. Οι τραυματίες είναι εκατοντάδες. Κάποια στιγμή, το βράδυ, γίνεται
λόγος για πάνω από 500 άτομα. Μπορεί και αυτό το νούμερο να είναι μικρό, κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά. Κρίνοντας από αυτά που είδα, οι περισσότεροι τραυματίες έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, αρκετοί έχουν έντονο ερεθισμό στα μάτια, και πολλοί έχουν «ανοιγμέ-

Ïé «Üíäñåò» ôùí ÌÁÔ åðß ôï Ýñãïí...
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να» κεφάλια. Βλέπεις ακόμα και άτομα με εγκαύματα. Πάντως γενικά υπάρχουν τραυματίες όλων των ειδών. Όπως ακριβώς συμβαίνει στον πόλεμο στο στρατόπεδο των ηττημένων, αφού έχουν δεχτεί επίθεση από όπλα
μαζικής καταστροφής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, έγιναν 43 προσαγωγές και
17 συλλήψεις ενώ κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τραυματίστηκαν 49
μπάτσοι. Αυτό αποδεικνύει ότι οι μπάτσοι δεν είναι άτρωτοι. Όσο και αν
μοιάζουν με σύγχρονους ρόμποκοπ, όσο και αν τους εξοπλίζουν με υπερσύγχρονα εξαρτήματα, καρκινογόνα χημικά και πυρίμαχες στολές, ο ελληνικός λαός πρέπει να ξέρει ότι με τα κατάλληλα μέσα και τη στοιχειώδη οργάνωση μπορεί να τους αντιμετωπίσει και να τους δώσει ένα καλό μάθημα.
Σύμφωνα με τους πρώτους απολογισμούς των υπηρεσιών του Δήμου Αθηνών, καταστράφηκαν 176 κάδοι απορριμμάτων και 120 επιδαπέδια καλαθάκια. Επίσης, τα συνεργεία του Δήμου μάζεψαν περίπου 30 τόνους από
πέτρες και αποκολλημένα μάρμαρα στο κέντρο της Αθήνας. Τα χημικά που
έριξε η αστυνομία στο διήμερο 28-29 Ιουνίου είναι περίπου 2.860.
Όλα αυτά εκτοξεύτηκαν μόνο στην πλατεία Συντάγματος και τους γύρω
δρόμους, αλλά ο εντυπωσιακός αριθμός των δακρυγόνων δεν φαίνεται να
συγκίνησε κάποιον κυβερνητικό αξιωματούχο ή κάποιον υπεύθυνο. Ας υποθέσουμε ότι μία ξένη χώρα αποφάσιζε να κηρύξει πόλεμο εναντίον της Ελλάδας και στην προσπάθεια της να κατακτήσει το ελληνικό έδαφος χρησιμοποιούσε τρεις χιλιάδες χημικά μέσα σε δύο μέρες. Φανταστείτε τι είχε να
γίνει. Θα είχε προκληθεί παγκόσμιος σάλος και μία γενική κατακραυγή για
τους αδίστακτους φονιάδες. Όταν όμως χρησιμοποιούνε τα χημικά Έλληνες εναντίον Ελλήνων δεν υπάρχει πρόβλημα. Αθάνατη ελληνική υποκρισία. Σχεδόν τρεις χιλιάδες χημικά πέσανε πάνω στα κεφάλια του ελληνικού
λαού, αλλά ούτε ένας αρμόδιος δεν παραιτήθηκε, έστω για τα μάτια του
κόσμου. Για τέτοια αναισθησία και έλλειψη τσίπας μιλάμε, αν και ήταν ανα-
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μενόμενο. Δεν ωφελεί να ψάχνεις για κάτι, εκεί που δεν υπάρχει.
Ας αφήσουμε όμως την ανθρώπινη πλευρά του ζητήματος και ας περάσουμε στην καθαρά οικονομική, για να μιλήσουμε με τη γλώσσα των καπιταλιστών και των σοσιαλιστών. Των μεγάλων ληστών δηλαδή. Προφανώς,
μία ολόκληρη δόση από το δάνειο του ΔΝΤ θα πάει στην αγορά νέων χημικών και για αυτό είχε αγχωθεί η κυβέρνηση, για να προλάβει να την εκταμιεύσει στην ώρα της. Μπορεί οι «περιττές» δημόσιες δαπάνες για την υγεία και την παιδεία να μειώθηκαν αισθητά μετά το μνημόνιο, αλλά οι δαπάνες για χημικά, δακρυγόνα και γενικότερα για την περαιτέρω αναβάθμιση
του οπλοστασίου της αστυνομίας αυξήθηκαν κατά πολύ. Σε αυτή τη ζωή και
σε αυτή την κυβέρνηση όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Όσο για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, αυτό άρχισε ήδη να αποδίδει καρπούς. Λίγες μόνο
ώρες μετά την πολυσυζητημένη ψήφισή του, απαιτείται νέα παραγγελία
χημικών καρκινογόνων ουσιών. Μία χώρα που δίνει λιγότερα λεφτά στην υγεία και την παιδεία και προτιμάει να δώσει περισσότερα στα χημικά της αστυνομίας έχει πτωχεύσει σε όλα τα επίπεδα. Όχι μόνο σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο αξιών και πολιτισμού. Τι μέλλον
μπορεί να έχει αυτός ο τόπος; Από μία Ελλάδα που έχει σαν πρώτη προτεραιότητα την αγορά νέων δακρυγόνων δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα
χειρότερο, εκτός από τα τανκς που παραμονεύουν στη γωνία. Ο κατήφορος για τη χώρα δεν έχει τελειωμό.
Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι συνολικά διακομίστηκαν από το ΕΚΑΒ ή προσήλθαν στο ΕΣΥ, 181 άτομα. Αυτός ο αριθμός δεν έχει καμία
σχέση με την πραγματικότητα. Είναι προφανές ότι στο νούμερο που έδωσε
στη δημοσιότητα ο ανεκδιήγητος υπουργός Υγείας, Λοβέρδος, δεν περιλαμβάνονται τα εκατοντάδες άτομα που περάσανε από το ιατρείο πρώτων
βοηθειών, που είχε στηθεί αρχικά στην πλατεία Συντάγματος και μεταφέρθηκε, εκτάκτως, στη συνέχεια μέσα στο σταθμό του μετρό. Ο Λοβέρδος εί-
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ναι ακόμα ένα πολιτικό διαμάντι στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ που δεν θα διστάσει να κάνει οτιδήποτε για να αναρριχηθεί ψηλότερα στην εξουσιαστική
σκάλα.
Η στάση του είναι εξοργιστικά προκλητική. Αντί να ζητήσει ευθύνες από
την αστυνομία για τον απίστευτο χημικό πόλεμο, ο Λοβέρδος την κάλυψε
πλήρως και μάλιστα έκανε και ένα βήμα παραπάνω αφού κατήγγειλε «μιντιακό κλίμα παραπληροφόρησης» και «τηλεφωνήματα για δήθεν εγκλωβισμένους το απόγευμα στο μετρό, την ώρα που είχαν καταφύγει εκεί κουκουλοφόροι για να ξεκουραστούν». Ο Λοβέρδος, για να μην ξεχνιόμαστε,
είναι το άτομο που στο βωμό του μνημονίου έθαψε τις ανάγκες των ασθενών για ιατρική φροντίδα και φαρμακευτική περίθαλψη. Οι βαρώνοι του
ΠΑΣΟΚ δεν λογαριάζουν τις ανθρώπινες ζωές και κάνουν ό,τι χρειάζεται
για να κρατήσουν τις καρέκλες τους. Η πρωινή συνέντευξη που έδωσε στον
τηλεοπτικό σταθμό «Alter» στις 22/8/2010 περιείχε μία απίστευτη δήλωση:

«Τα νοσοκομεία δεν πρέπει να δίνουν όλα τα ακριβά φάρμακα
στους εξωτερικούς ασθενείς που υποφέρουν από πολύ σοβαρές
ασθένειες, γιατί αυξάνεται το κόστος για τα ασφαλιστικά ταμεία.
Αλλά πρέπει να τα δίνουν σε περίπτωση που ο ασθενής τα έχει άμεση ανάγκη»
Ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έκανε άλλη μία θεαματική επίδειξη της κοινωνικής πρόνοιας που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ και της απέραντης ευαισθησίας που έχουν τα πρωτοπαλίκαρά του. Με μία λιτή δήλωση, έμαθαν οι πάντες ότι οι ανθρώπινες ζωές δεν έχουν καμία σημασία για τον αρμόδιο υπουργό, ειδικά την περίοδο που κάνει κουμάντο στην
Ελλάδα η τρόικα. Οι περικοπές είναι απαραίτητες και πρέπει να γίνουν. Με
κάθε κόστος. Τώρα αν εσύ πάσχεις από μία πολύ σοβαρή ασθένεια και
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χρειάζεσαι λεφτά (που δεν έχεις) για να αγοράσεις τα φάρμακά σου, μην
κάνεις όνειρα για θεραπεία. Ψάξου αλλιώς και δείξε κατανόηση στην τιτάνια προσπάθεια της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να συμμαζέψει τα οικονομικά
της χώρας. Τόσα χημικά πετάξανε στο Σύνταγμα, που να βρεθούν λεφτά
για φάρμακα;
Η στάση του Λοβέρδου είναι ένα ακόμα στοιχείο που δείχνει ξεκάθαρα
ότι η κυβέρνηση αφού προετοίμασε με κάθε λεπτομέρεια το μακελειό της
Τετάρτης, στη συνέχεια το έθεσε σε εφαρμογή και τελικά προσπάθησε (αποτυχημένα) να το υποβαθμίσει και να το κουκουλώσει. Η τολμηρή γραμμή
της κυβέρνησης έφερε σε δύσκολη θέση μέχρι και τα πιο ελεγχόμενα ΜΜΕ.
Πως να καλύψεις το έγκλημα που έγινε την Τετάρτη; Τι πιστευτή δικαιολογία να παρουσιάσεις στον κόσμο μετά τη ρίψη τριών χιλιάδων χημικών; Είναι
προφανές ότι οι αρμόδιοι - επαγγελματίες ψεύτες ξεχάσανε ότι ζούμε στην
εποχή του ίντερνετ, όπου τα νέα μαθαίνονται παντού μέσα σε λίγα λεπτά
της ώρας. Ό,τι και να πούνε τα παπαγαλάκια του κράτους, όσο και αν προσπαθήσουν να κρύψουν την αλήθεια, στον τομέα της ενημέρωσης τα κόζια
έχουν αλλάξει.
Δυστυχώς για τα λαγωνικά του ΠΑΣΟΚ δεν ζούμε στην εποχή του 1973.
Το δικαίωμα για αληθινή πληροφόρηση σταμάτησε να είναι κρατικό μονοπώλιο. Όσο ξύλο και αν δώσουν σε αυτούς που μεταδίδουν τα γεγονότα
(ανάμεσα στα θύματα της αστυνομικής βίας ήταν και δημοσιογράφοι και
φωτορεπόρτερ – δεν είναι όλοι αλήτες και ρουφιάνοι) για να τους κλείσουν το στόμα, υπάρχουν, πλέον, χιλιάδες πολίτες που έχουν πάρει το
ευαίσθητο ζήτημα της πληροφόρησης στα χέρια τους. Επίσης, υπάρχουν
χιλιάδες πολίτες που απαιτούν να μάθει ο ελληνικός λαός τις δολοφονικές
εντολές που είχαν δώσει οι αρμόδιοι πολιτικοί στις αστυνομικές δυνάμεις
και θα κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους μέχρι να το καταφέρουν.
Όλος ο πλανήτης είδε τη βαρβαρότητα της αστυνομίας του Παπουτσή,
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γέλασε με τους αστείους ισχυρισμούς του εκπρόσωπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.
Κοκκαλάκη και αηδίασε με τη γελοία προσπάθεια του Λοβέρδου να κάνει
το άσπρο μαύρο. Μόνο που η εξαιρετικά φιλότιμη προσπάθεια της κυβέρνησης έπεσε στο κενό. Τα στοιχεία ήταν πολλά και ατράνταχτα. Οι ανταποκρίσεις των ντόπιων και ξένων ανένταχτων δημοσιογράφων, τα εκατοντάδες βίντεο και οι χιλιάδες φωτογραφίες που κατέκλυσαν το διαδίκτυο πείσανε ακόμα και τους πιο δύσπιστους για τα αίσχη που έγιναν στην πλατεία
Συντάγματος.
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ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ-ÁÐÁÍÔÇÓÅÉÓ
ÓÔÇÍ ÊÕÂÅÑÍÇÔÉÊÇ ÐÑÏÐÁÃÁÍÄÁ
Μετά τα όσα έγιναν στο Σύνταγμα και τη φιλόδοξη προσπάθεια της κυβέρνησης να διαστρεβλώσει πλήρως την πραγματικότητα, πολλοί τοποθετήθηκαν δημοσίως για να παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή. Όλοι όσοι
ήταν παρόντες στην πλατεία Συντάγματος στις 29/6/2011 είχαν ιερή υποχρέωση να πάρουν θέση για να απαντήσουν στα ψέμματα και τις παπαριές
που είπαν τα στελέχη της κυβέρνησης. Η προκλητική κυβερνητική προπαγάνδα δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Δυστυχώς για τα σκυλιά του
κράτους, όσοι έζησαν τη μάχη του Συντάγματος από κοντά περιέγραψαν
με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τα γεγονότα, καθώς και το απίστευτο μένος της αστυνομίας κατά των συγκεντρωμένων. Το περιεχόμενο των ανακοινώσεων που εξέδωσαν τα διάφορα σωματεία είναι γεμάτο καταγγελίες
που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανένα.

l Το σωματείο εργαζομένων λειτουργίας μετρό Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση στις 30/6/2011. Η ανακοίνωση που αποστομώνει τα καθίκια αναφέρει:

«Οι εργαζόμενοι του Μετρό εχθές έδωσαν το καλύτερό τους εαυτό στην αντιμετώπιση όλων των έκτακτων περιστατικών (εκατοντάδες τραυματίες με ανοιγμένα κεφάλια, αναπνευστικά προβλήματα
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ευπαθών ομάδων κ.α.). Συγχαρητήρια στην Υπηρεσία Έκτακτων Αναγκών του Μετρό, στον Ερυθρό Σταυρό, στους εθελοντές ιατρούς
καθώς και σε όλο το προσωπικό βάρδιας.
Καταγγέλλουμε οποιονδήποτε διακινεί ασύστολα ψεύδη στα ΜΜΕ
σχετικά με τις εγκληματικές ενέργειες των Ματ στον υπόγειο σταθμό
του Συντάγματος. Η αλήθεια είναι μία και αυταπόδεικτη:
Τα Ματ και η αστυνομία σαν σύγχρονα ΕΣ-ΕΣ μετέτρεψαν το
σταθμό του Συντάγματος σε θάλαμο αερίων, τη στιγμή που στο ιατρείο περιθάλπονταν εκατοντάδες τραυματίες.
Ακόμη και ένστολοι συνάδελφοί μας δέχθηκαν την άγρια επίθεση
των Ματ σε ώρα εργασίας. Δυστυχώς οι συνάδελφοι μας φορούσαν τη στολή του Μετρό και όχι κουκούλες για να τύχουν της προστασίας της αστυνομίας»

l Η ανακοίνωση των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας είναι χαρακτηριστική:

«Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ εκφράζει για άλλη μια φορά τον αποτροπιασμό του για το πρωτοφανές όργιο αστυνομικής βίας ενάντια σε δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στην πλατεία Συντάγματος, στις
29/06/11.
Ιδιαίτερα καταγγέλλουμε:
· Τις αλλεπάλληλες επιθέσεις με δακρυγόνα, ρόπαλα, ακόμα και
με πέτρες (!) από τα ΜΑΤ ενάντια στο εθελοντικό ιατρείο της πλατείας Συντάγματος, η τελευταία από τις οποίες εκδηλώθηκε γύρω
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στις 17:30, με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή του ιατρείου. Με αυτοθυσία τότε οι γιατροί και νοσηλευτές εθελοντές κατάφεραν να μεταφέρουν τραυματίες και υλικό μέσα στο Μετρό.
· Τις επιθέσεις από τις αστυνομικές δυνάμεις ενάντια στα συνεργεία διασωστών και γιατρών, που στη συνέχεια έβγαιναν από το Μετρό, για να παραλάβουν τραυματίες από την πλατεία. Οι επιθέσεις
αυτές ήταν αδιάκοπες παρά το γεγονός ότι τα συνεργεία έφεραν
στολές και διακριτικά, και έκαναν συνεχώς εκκλήσεις με μεγάφωνα,
ώστε να τους επιτραπεί να συνεχίσουν το έργο τους.
· Τις επιθέσεις με χημικά στην είσοδο του σταθμού Α΄ Βοηθειών
του Μετρό για πολλές ώρες.

ÐñùôïöáíÞò ÷ñÞóç ÷çìéêþí áðÝíáíôé óôïí áãùíéæüìåíï åëëçíéêü ëáü

Υπενθυμίζουμε ότι 2 (δύο) φορές οι εκπρόσωποι της ΕΙΝΑΠ και
του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, (συγκεκριμένα στις 19:00 και στις
21:30) επικοινώνησαν με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας
(τον ίδιο τον κ. Λοβέρδο και συνεργάτες του), για να κάνουν έκκλη-
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ση στους αρμόδιους του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και
της Αστυνομίας, ώστε να ανοίξει ανθρωπιστικός διάδρομος και να
μπορούν τα ασθενοφόρα να προσεγγίσουν την πλατεία Συντάγματος.
Και στις δύο περιπτώσεις, η απάντηση που λάβαμε ήταν ότι αυτό
είναι ανέφικτο, για αυτό θα πρέπει οι τραυματίες να μεταφέρονται
από τους εθελοντές γιατρούς και διασώστες με τους συρμούς του
Μετρό, ώστε τα ασθενοφόρα να τους παραλαμβάνουν από το Μέγαρο Μουσικής.

Σαν συνέχεια των παραπάνω, επισημαίνουμε:
· Οι τραυματίες που αντιμετωπίστηκαν συνολικά στον Σταθμό Α΄
Βοηθειών του Μετρό και στο Εθελοντικό Ιατρείο της πλατείας στις
29/06/11 ήταν πάνω από 500.
· Οι τραυματίες, που προσκομίσθηκαν για πρώτες βοήθειες στα εφημερεύοντα νοσοκομεία, ήταν περίπου 200 (δεν καταγράφηκαν όλοι λόγω φόρτου εργασίας).

Θεωρούμε πραγματικά ακατανόητες τις δηλώσεις των αρμοδίων
Υπουργών την επομένη, 30/06/11, στη Βουλή.
· Του κ. Παπουτσή, που ανέφερε ότι «κάποιοι ήθελαν νεκρούς»,
εννοώντας κάποιους από τους διαδηλωτές. Η πραγματικότητα δείχνει το ακριβώς αντίθετο: Το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε νεκρούς ή
σοβαρά τραυματίες, οφείλεται αποκλειστικά στην τύχη από τη μια,
και στις ηρωικές προσπάθειες των εθελοντών διασωστών και για-
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τρών από την άλλη.
· Του κ. Λοβέρδου, που αναφέρει ότι «εγκλωβισμένοι τραυματίες
στο Μετρό ουδέποτε υπήρξαν» και ότι αυτά είναι διαδόσεις από
«συνδικαλιστές συγκεκριμένου πολιτικού χώρου».

Επίσης θεωρούμε ακατανόητες δηλώσεις κυβερνητικών υπευθύνων ότι ο «σταθμός του Μετρό έπρεπε να είχε κλείσει» (!). Αυτό –εκτός των άλλων- έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις
των ίδιων των υπευθύνων του υπουργείου Υγείας σε εκπροσώπους
μας το απόγευμα και το βράδυ της 29/06/11 ότι, δηλαδή, η διακομιδή των ασθενών πρέπει να γίνεται «απρόσκοπτα» με τους συρμούς
του Μετρό τουλάχιστον ως το γειτονικό σταθμό (Μέγαρο Μουσικής), για να παραλαμβάνονται εκεί από το ΕΚΑΒ.
Θέλουμε με την ευκαιρία να συγχαρούμε Θερμά και Δημόσια:
1. Τους διασώστες του «Ερυθρού Σταυρού» και της «Ελληνικής
Ομάδας Διάσωσης», που στελέχωναν τον Σταθμό Α΄ Βοηθειών του
Μετρό.
2. Τους εθελοντές γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες του εθελοντικού ιατρείου της πλατείας Συντάγματος.
3. Τους εθελοντές γιατρούς, νοσηλευτές, φαρμακοποιούς και
τους Γιατρούς του Κόσμου, που έσπευσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από το μεσημέρι και μετά, τόσο στην πλατεία όσο και
μέσα στο ιατρείο του Μετρό.
4. Τους γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό των εφημερευόντων νοσοκομείων (Κρατικό Αθήνας, Ευαγγελισμός, Σω-
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τηρία, Τζάνειο κλπ) που για άλλη μια φορά με αυτοθυσία υπερέβαλαν εαυτόν για την αντιμετώπιση των τραυματιών.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι σε συνεργασία με όλους τους
φορείς γιατρών, υγειονομικών, νομικών, εργαζομένων, δημοσιογράφων και πολιτών γενικά, ότι θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο νομικό, συνδικαλιστικό κλπ, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη τέτοιων
γεγονότων ωμής κρατικής βίας ενάντια σε φιλειρηνικούς διαδηλωτές.

Θεωρούμε ότι οι ευθύνες ανήκουν αποκλειστικά στην κυβέρνηση,
και συγκεκριμένα στον Πρωθυπουργό, κ. Παπανδρέου, και στον υπουργό «Προστασίας» του Πολίτη, κ. Παπουτσή.
Οι πολιτικές εντολές με βάση τις οποίες εμφανώς δρούσε η αστυνομία στις 29/06/11, συνιστούν αντιδημοκρατική εκτροπή, και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα χιλιάδων πολιτών.Ο μόνος έντιμος δρόμος που απομένει για τους πολιτικούς εντολείς είναι ένας: αυτός της παραίτησης».

l Η ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδας χαρακτηρίζει με ανακοίνωση της το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα σαν «Μόρφωμα στερούμενο κανονιστικών διατάξεων» και τονίζει για τα γεγονότα στο
Σύνταγμα (ακολουθούν χαρακτηριστικά αποσπάσματα της ανακοίνωσης):

«Κατανοούμε την αγωνία και τη σπουδή των κυβερνώντων να υ-

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
λοποιήσουν αποφάσεις «έξωθεν» επιβαλλόμενες, έχοντας απέναντί τους το σύνολο σχεδόν του ελληνικού λαού, ωστόσο θεωρούμε
ανεπίτρεπτο να επιχειρείται με τόσο βάναυσο και πρωτοφανή τρόπο η καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων, σε μια προφανή εντέλει
προσπάθεια καταστολής συνειδήσεων και τρομοκράτησης της κοινωνίας μας»
«Οι ειρηνικές συγκεντρώσεις ενός μεγάλου και πρωτοφανούς αριθμού συμπολιτών μας, που εκφράζουν την αντίθεσή τους στα
προωθούμενα δημοσιονομικής φύσης μέτρα της κυβέρνησης, εξελίχθηκαν, όχι με ευθύνη των συγκεντρωθέντων, σε θλιβερά σκηνικά
πρωτόγνωρης και αλόγιστης για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα της
χώρας χρήσης αστυνομικής βίας».
«Δυστυχώς ενέργειες της Αστυνομίας, της οποίας το δικαίωμα να
καταστέλλει τη βία και να επιβάλλει την τάξη είναι αδιαμφισβήτητο
σε μια ευνομούμενη πολιτεία, είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δεκάδων συμπολιτών μας, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με βάναυσες συμπεριφορές αστυνομικών οργάνων και με υπερβολική
και αλόγιστη χρήση χημικών, τα οποία εξαπολύονταν αδιακρίτως
προς κάθε κατεύθυνση ακόμα και σε κλειστούς χώρους».

«Κρατικές επιλογές όπως οι χθεσινές πλήττουν κατ’ αποτέλεσμα
το ίδιο το δημοκρατικό μας πολίτευμα, καθώς βρίσκονται σε πλήρη
αντίθεση από τη βασική αρχή, πως οι δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις και οι πολιτικές τους νομιμοποιούνται μόνο μέσω της λαϊκής βούλησης, και μοναδικός ισχυροποιητικός για την εδραίωσή
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τους παράγοντας επιτρέπεται να είναι η εμπιστοσύνη με την οποία
τις περιβάλλει ο λαός».

«Οποιαδήποτε άλλη λογική, με όποιο πρόσχημα και αν υιοθετείται, βαίνει εκτός των δημοκρατικών μας κατακτήσεων με κινδύνους
σοβαρότατων εκτροπών για το πολίτευμά μας, αντίστοιχων αυτών
που γίναμε μάρτυρες σε εποχές κατάλυσης της Δημοκρατίας».
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ÊÑÁÔÉÊÇ ÂÉÁ
Η ιστορία μας διδάσκει ότι καμία εξουσία στον πλανήτη δεν πρόκειται να
παραδώσει έστω και το πιο μικρό κεκτημένο της, χωρίς να χρησιμοποιήσει
τη μέγιστη δυνατή χρήση βίας απέναντι σε όσους τολμάνε να την αμφισβητήσουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πηγή της πρωτογενούς βίας ανήκει
στην κρατική εξουσία, που είναι υπεύθυνη για όλες τις μορφές βίας που υπάρχουν στη σημερινή κοινωνία. Άλλωστε, βία δεν είναι μόνο οι πέτρες, οι
μολότοφ, οι βόμβες και τα όπλα που κατά καιρούς χρησιμοποιούνται από
μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες πολιτών και οι οποίες απλά επιβεβαιώνουν στην πράξη το φυσικό νόμο που λέει οτι: όπου υπάρχει (κρατική) δράση υπάρχει και (λαϊκή) αντίδραση.
Βία, και μάλιστα τρομακτικού μεγέθους, είναι η φτώχεια, η ανέχεια, η ανεργία, η αδικία και η ανισονομία. Και αυτή η μορφή βίας που έχει συσσωρευτεί εδώ και δεκαετίες στην ελληνική κοινωνία, έφτασε στα ύψη μετά την
εμφάνιση του ΔΝΤ και μας οδήγησε στη σημερινή κοινωνία. Μια κοινωνία
χωρίς αλληλεγγύη, χωρίς αλληλοβοήθεια, χωρίς ευαισθησία και χωρίς
κανένα ενδιαφέρον για τους αδύναμους. Μια κοινωνία στην οποία βασιλεύει το χρήμα, ο ατομισμός, η επίδειξη και η περιβόητη νοοτροπία «ζήσε
και άσε τους άλλους να πεθάνουν».
Φυσικά και δεν χρειαζόταν να φτάσουμε στα γεγονότα της πλατείας Συντάγματος ώστε να καταλάβουμε ότι το κράτος δεν έχει κανένα απολύτως
ενδοιασμό να χρησιμοποιήσει όση βία θέλει για να «περάσουν» οι επιλογές του, όταν βρίσκουν αντίθετες τις αποφασισμένες λαϊκές μάζες. Το
κράτος δεν θα διστάσει καθόλου να επιβληθεί με τη βία, αλλά είναι γεγονός ότι θα προτιμούσε να μπορεί να πείσει τον κόσμο για την ορθότητα των
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αποφάσεών του χωρίς τη χρήση υπερβολικής βίας. Η υπερβολική βία κάνει κακό ακόμα και στο πιο απολυταρχικό καθεστώς. Βλάπτει την εικόνα-βιτρίνα του κράτους και καταργεί κάθε πρόσχημα «δημοκρατίας». Όταν ένα
κράτος χρησιμοποιεί συχνά τεράστιες ποσότητες βίας, θα οδηγήσει αυτόματα τους πολίτες του στο εύλογο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα δεν είναι
το όνομα του πολιτεύματος, αλλά το ίδιο το πολίτευμα. Όση λάσπη και να
ρίξουν τα ΜΜΕ σε αυτούς που αντιστέκονται, όσους «τρομοκράτες» και να
κατασκευάσουν, όσο και να κρύψουν την αλήθεια, η απροκάλυπτη κρατική
βία εξαγριώνει τα πλήθη, ειδικά όταν συνδυάζεται με έκτακτα οικονομικά
χαράτσια.

Ôï êñÜôïò ðÜíôá âñßóêåé ôñüðï íá ðåßèåé...

Για αυτό το φάντασμα της ελληνικής δημοκρατίας προσφέρει αρκετές επιλογές στους πολίτες του, ώστε να μην σημειώνονται καθημερινά επεισόδια και ταραχές στους δρόμους. Μας λέει αράξτε σπίτια σας, δείτε τα κανάλια που σας προσφέρουμε, καταναλώστε όσο μπορείτε, πιείτε τα τσιγάρα σας και μην ασχολείστε με πορείες, διαδηλώσεις και τέτοια χαζά. Μείνετε μακριά από αυτά. Αν όμως επιμείνετε να ασχοληθείτε, τότε θα μας αναγκάσετε να σας συκοφαντήσουμε, να σας τρέξουμε, να σας χτυπήσου-
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με, να σας πετάξουμε δακρυγόνα, να σας συλλάβουμε, να σας κλείσουμε φυλακή και να σας σκοτώσουμε. Η επιλογή είναι δική σας.
Ένας από τους σπουδαιότερους διανοούμενους της εποχής μας, ο Αμερικάνος καθηγητής γλωσσολογίας Νόαμ Τσόμσκι, έχει θέσει το ζήτημα στη
σωστή βάση:

«Το κράτος δεν χρειάζεται τη βία όταν μπορεί να χειραγωγήσει
μέσω προπαγάνδας»
Προτού φτάσουμε στο σημείο της μαζικής επίθεσης των μπάτσων στην
πλατεία Συντάγματος με δακρυγόνα, ασφυξιογόνα, γκλομπ, πέτρες και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, η κυβέρνηση προσπάθησε με άλλες μεθόδους να κάνει τη δουλειά της και να πάει τον κόσμο με τα νερά της. Τα
ΜΜΕ, όταν είδαν ότι δεν μπορούν να ενσωματώσουν τον κόσμο που κατέβηκε στις πλατείες, κάνανε συγκινητικές προσπάθειες για να διαδώσουν τις
κυβερνητικές θέσεις και να τις φυτέψουν βαθιά μέσα στα μυαλά μας. Με
στημένες εκπομπές, με κατασκευασμένα πρωτοσέλιδα, με εκβιαστικά διλήμματα, με άπειρα ψέματα, με συκοφαντίες και με την καλλιέργεια συστηματικής απαξίωσης προς όσους παράτησαν τα σπίτια τους και βγήκαν
στους δρόμους για να πάρουν πίσω τις ζωές τους. Όταν το κράτος είδε
πως τίποτα από αυτά δεν απέδωσε, τότε έβγαλε από τη φαρέτρα του το πατροπαράδοτο και αλάνθαστο υπερόπλο για όλες τις δουλειές. Την υπέρμετρη βία που έχει τον τρόπο να πείθει και τους πιο ζωηρούς. Αυτή είναι η
πάγια λειτουργία του κράτους και δεν πρόκειται να αλλάξει με ευχολόγια.
Το ίδιο πράγμα έχει κάνει στο παρελθόν και το ίδιο ακριβώς θα πράξει και
στο μέλλον.
Δεν χρειάζεται να είσαι απαισιόδοξος για να πεις ότι την ίδια, ή ακόμα
και περισσότερη, βία θα χρησιμοποιήσει το κράτος στο κοντινό μέλλον, ό-
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ταν χιλιάδες άτομα θα σταθούν οργανωμένα απέναντι στις, επιβαλλόμενες εκ των άνωθεν, αποφάσεις που εξουθενώνουν τους πολίτες και τους οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην εξαθλίωση. Ούτε είσαι κακόβουλος
αν πεις ότι τότε η τύχη μπορεί να μην κάνει την εμφάνιση της και μπορεί να
υπάρχουν και θύματα. Κανείς δεν έκανε ομελέτα χωρίς να σπάσει αβγά.
Αυτό δεν πρέπει να προκαλεί φόβο στον κόσμο. Αντιθέτως, πρέπει να τον
πεισμώνει γιατί, ότι και να γίνει, ο καθημερινός αγώνας σε όλους τους τομείς της ζωής μας είναι μονόδρομος, για να καταφέρουμε κάποτε να ζήσουμε σε μία δικαιότερη κοινωνία που θα διέπεται από ανθρώπινες αξίες
και όχι σε αυτό το τερατούργημα που γέννησε ο καπιταλισμός και ανέθρεψε η οικονομική παγκοσμιοποίηση στη ζούγκλα των αγορών.
Μπορεί στη μάχη του Συντάγματος να μην υπήρχαν νεκροί, αλλά λίγες
μέρες πριν και στο ίδιο μέρος είχαμε ακόμα ένα βαρβάτο περιστατικό κρατικής βίας και αυθαιρεσίας. Πιο συγκεκριμένα, ένστολοι βασανιστές της
δημοκρατίας προκάλεσαν το σοβαρό τραυματισμό του δημοσιογράφου
Μανώλη Κυπραίου. Ο δημοσιογράφος απλά έκανε τη δουλειά του, δηλαδή κάλυπτε τα γεγονότα στο Σύνταγμα στις 15/6/2011, ημέρα γενικής
απεργίας, όταν δέχτηκε επίθεση με χειροβομβίδα κρότου λάμψης με αποτέλεσμα να χάσει την ακοή του και στα δύο αυτιά. Τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη μέρα το περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο ο ίδιος στον «Εξάντα»:

«Ήταν κάπου 9 το πρωί στις 15 Ιουνίου, όταν έφτασα με το μετρό
στο Σύνταγμα. Αποφάσισα να μη βγω στον κεντρικό χώρο της πλατείας αλλά στην έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας. Βγαίνοντας στο πεζοδρόμιο, είδα στη Βασιλίσσης Σοφίας κάτι που με «πάγωσε».
Ένα σιδερένιο τείχος. Ένα τείχος που όμοιό του είχα δει να στήνουν οι πάνοπλοι ισραηλινοί στρατιώτες απέναντι από τους άοπλους Παλαιστινίους αμάχους.
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Αμέσως ένα προαίσθημα ανησυχία και ενδόμυχα ένας φόβος αν
θέλεις με κυρίεψε. Αυτοί τη φορά ήταν αποφασισμένοι για όλα είπα μέσα μου.
Αυτό με έκανε να είμαι πιο προσεκτικός και πιο επιφυλακτικός. Ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να ξεσπάσει η «φωτιά».
Οι απλοί έλληνες πολίτες που βρίσκονταν εκεί, ήταν και αυτοί
προβληματισμένοι με τους αστυνομικούς «ρόμποκοπ» όπως τους ονόμαζαν κοροϊδευτικά, λόγω των ειδικά ενισχυμένων στολών που
φορούσαν.
Η ώρα περνούσε όταν ξαφνικά βρισκόμενος στο τέλος της πλατείας Συντάγματος, άρχισε ομοβροντία χημικών, δακρυγόνων και
χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Μαζική και χωρίς στόχευση. Ο κόσμος πανικόβλητος έτρεχε να κρυφτεί. Και εγώ μαζί τους σε μια γωνιά Μητροπόλεως και Φιλελλήνων. Με το ένα το κινητό για να μεταδίδω με την άλλη η φωτογραφική μηχανή. Τα λεπτά ατελείωτα και
μαζί το κλάμα και η δυσφορία στην αναπνοή. «Θα αντέξεις» έλεγα
στον εαυτό μου δίνοντας κουράγιο. Βλέπω μέσα από την στοά του
υπουργείου Οικονομικών πίσω από τα ΜΑΤ να βγαίνουν κουκουλοφόροι με καδρόνια στα χέρια. «Πάγωσα».
Αυτό δεν πρέπει να το χάσω είπα.
Μα ξαφνικά μπροστά μου σωριάζεται ένας ηλικιωμένος. Δεν το
σκέφτηκα ούτε στιγμή. Μαζί με κάποιους άλλους συμπολίτες μας,
τον σηκώσαμε και τον πήγαμε στο πρόχειρο ιατρείο στην πλατεία.
Βλέποντας, θυμήθηκα τα πρόχειρα νοσοκομεία εκστρατείας που
είχα δει στο Κόσοβο. Πραγματικά πεδίο μάχης μέσα στην πρωτεύουσα της χώρας μου. Της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Συνέχισα. Αυτή τη φορά τα επεισόδια γίνονταν Φιλελλήνων και
Ξενοφώντος. Με μεγαλύτερη ένταση. Χωρίς κουκουλοφόρους. Τα
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ΜΑΤ έριχναν αδιάκριτα και αναίτια χειροβομβίδες κρότου λάμψης
και χημικά. Το ίδιο σκηνικό. Κανένα έλεος σε κανέναν. Τα ΜΑΤ χτυπούσαν με τα κλομπ ό,τι κινιόταν. Μια φρενίτιδα οργής και βίας.
Σαν κοπάδι καρχαριών.
Αυτό με έκανε να μπω στις αρχές μιας στοάς επί της Φιλελλήνων,
να μεταδίδω και να τραβώ φωτογραφίες από εκεί.
Αυτό ήταν το μοιραίο λάθος μου.
Οπισθοχωρώντας μια ομάδα των ΜΑΤ, ο διμοιρίτης με ρωτάει
γιατί τραβάω φωτογραφίες.
Και ξέροντας τη διαδικασία του λέω είμαι δημοσιογράφος και
του δείχνω την ταυτότητα της Ενώσεως Συντακτών. Μάταια. Αυτό
τον εξόργισε.
Αφού με στόλισε σε «άψογα γαλλικά», με δείχνει με το δάκτυλο
σε έναν από την ομάδα του. Κατάλαβα πως κάτι θα γινόταν. Αλλά
πίστευα πως το πολύ-πολύ να εισέπραττα καμία «βουρδουλιά».
Όχι. Ο ευτραφής άνδρας των ΜΑΤ σε κλάσματα δευτερολέπτων
πετάει μπροστά μου μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης.
Όταν η προβλεπόμενη απόσταση έκρηξης είναι 50 μέτρα, καταλαβαίνετε τι έπαθα όταν η έκρηξη έγινε στους 50 πόντους.
Ένιωσα όλο το σώμα μου να τινάζεται, πέφτω μέσα στην στοά και
για δευτερόλεπτα νόμιζα πως ήμουν νεκρός.
Λίγο μετά ένιωσα χέρια να με σηκώνουν και θολά να προσπαθώ
να τους δω. Δεν μπορούσα όμως να τους ακούσω.
Ήταν ο Γιώργος, ο Τάκης, η Μαρία, η Κωνσταντίνα, ο Νίκος και ο
Πρόδρομος, όπως έμαθα μετά. Ζαλισμένος και λουσμένος με λίτρα νερού, προσπαθούσα να συνέλθω.
«Πρέπει να φύγεις να πας στο νοσοκομείο» μου έλεγαν με νοήματα.
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Κατάλαβα πως έπρεπε να το κάνω αμέσως.
Με δυσκολία άρχισα να ανεβαίνω την Φιλελλήνων. Για να κατευθυνθώ προς το Ζάππειο και μετά στον Ευαγγελισμό, πεζός.
Μαζί και δεκάδες άλλοι απλοί πολίτες, κάποιοι από αυτούς με τα
παιδιά τους που προσπαθούσαν να διαφύγουν.
Εκεί όμως μας περίμενε μια δεύτερη μεγάλη έκπληξη.
Μια ομάδα δειλών (ας μου επιτραπεί η έκφραση) της «Ομάδας
Δέλτα» με μηχανές μας περικυκλώνει, όπως οι Ινδιάνοι τη μονάδα
του στρατηγού Κάστερ.
Άρχισαν να μας βρίζουν και να μας χτυπούν. Προσπαθώντας να
καλύψω έναν άγουρο έφηβο, ήταν δεν ήταν 15 ετών, δέχθηκα απανωτά χτυπήματα στη μέση και τα πόδια, με τις μηχανές να έρχονται
επάνω μας με φόρα και μερικά μέτρα πριν από εμάς οι οδηγοί τους
να φρενάρουν απότομα.
Κανονικός τραμπουκισμός και «νόμιμη» βία.
Χωρίς ακοή, χτυπημένος και να σφαδάζω από τους πόνους έφτασα στον «Ευαγγελισμό». Όμως δεν εφημέρευε και έπρεπε να
πάω στον «Ερυθρό». Στην κατάσταση που ήμουν, ούτε ένα ασθενοφόρο δεν υπήρχε να με μεταφέρει…
Έφτασα με μεγάλη δυσκολία στον Ερυθρό. Οι γιατροί και το προσωπικό της κλινικής ΩΡΛ και οι παθολόγοι ήταν το λιγότερο άψογοι.
Πέρασα δέκα εφιαλτικές ημέρες προσπαθώντας να σώσουν οι
γιατροί την ακοή στο δεξί αυτί, πρωτοστατούντος του καθηγητή κ.
Βαθυλάκη. Δυστυχώς όμως η ζημιά ήταν πολύ μεγάλη.
Είχε επέλθει πλήρης κώφωση και στα δύο αυτιά. Είχε καταστραφεί πλήρως το βασικό όργανο ακοής ο κοχλίας και στις δύο πλευρές του κεφαλιού.
Ήμουν κωφός…
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Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ είχαν κάνει καλά τη δουλειά τους. Άφη-

σαν ανάπηρο έναν πολίτη. Και αυτός ήμουν εγώ.
Ο ευαίσθητος και δημοκράτης υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χ. Παπουτσής δεν καταδέχθηκε ούτε μια συγνώμη να ζητήσει.
Ούτε φυσικά ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. κ. Λ. Οικονόμου.
Θα σκέφτηκαν πως ανήκω στις «παράπλευρες απώλειες». Και
στα ολιγαρχικά καθεστώτα δεν υπάρχει «συγνώμη» αλλά το: «καλά
να πάθεις».
Νομίζω όμως πως ακόμα το πολίτευμά μας ονομάζεται Δημοκρατία.
Τώρα καλούμαι να ζήσω διαφορετικά. Μια διαφορετική ζωή, χωρίς ακοή, με κατεστραμμένα το μέλλον και τα όνειρά μου από τη
μανιακή βία των ΜΑΤ, που ένας Θεός ξέρει τι εντολές είχαν.
Τουλάχιστον πρόλαβα να ακούσω πριν πέσω, το: «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία».
Για το τραγικό περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση και η ΕΣΗΕΑ. Ολόκληρη η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ καταδικάζει απερίφραστα
την ωμή κρατική βία που άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της στο δημοσιογράφο-μέλος της ΕΣΗΕΑ, Μανώλη Κυπραίο, ο οποίος είχε
την ατυχία να “κάνει τη δουλειά του” κατά τις συγκεντρώσεις των αγανακτισμένων πολιτών στις 15 Ιουνίου στο Σύνταγμα.
Ο συνάδελφος κάλυπτε το ρεπορτάζ για τις διαδηλώσεις, όταν
άντρες των ΜΑΤ έριξαν σε απόσταση αναπνοής από αυτόν χειροβομβίδα κρότου-λάμψης. Στην προσπάθειά του δε να φτάσει πεζός
στο νοσοκομείο, ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από μέλη της ομάδας
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“ΔΕΛΤΑ”!
Το αποτέλεσμα της βάναυσης συμπεριφοράς των ανδρών των
ΜΑΤ ήταν να απολέσει πλήρως την ακοή του και από τα δύο αυτιά!
Οι σκηνές αυτές παραπέμπουν σε αλλοτινές εποχές, όπου η καταλυμένη Δημοκρατία επέτρεπε τέτοιες συμπεριφορές και απέτρεπε την ελεύθερη άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.

Η ΕΣΗΕΑ δηλώνει πως δε θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Θα
σταθεί στο πλευρό του δημοσιογράφου, που κατέστη ανάπηρος και
ανήμπορος να εργαστεί στον τόσο απαιτητικό κλάδο της ενημέρωσης, και θα ασκήσει όλα τα νόμιμα μέσα για τη δικαίωσή του αλλά
και για την ανεμπόδιστη άσκηση του λειτουργήματος της ενημέρωσης από όλα τα μέλη της»!
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Μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα μαρτυρία για την κρατική βία στο Σύνταγμα είναι αυτή του δημοσιογράφου Γιώργου Αυγερόπουλου. «Φλερτάροντας με το θάνατο» είναι ο τίτλος του κειμένου στο οποίο ο Αυγερόπουλος περιγράφει αναλυτικά τη βιαιότητα των αστυνομικών δυνάμεων, όπως
την έζησε, κατά τη διάρκεια της καταστολής των κινητοποιήσεων την Τετάρτη 29 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας. Ολόκληρο το κείμενό του, έτσι όπως
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα www.exandasdocumentaries.com, αναφέρει:

« Έχω καλύψει συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία σε διάφορα μέρη του κόσμου εκτός της Ελλάδας, όπως στην Αργεντινή,
την Ιταλία, τη Βολιβία και το Μεξικό. Ειδικά στο Μεξικό, οι αστυνομικοί όπως γνωρίζουν πολλοί, θεωρούνται άγριοι, ανεκπαίδευτοι και
διεφθαρμένοι. Όμως αυτό που έζησα και κατέγραψα τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χθες Τετάρτη 29/6 στο Σύνταγμα, ξεπερνάει σε αγριότητα κάθε όριο. Η Ελληνική αστυνομία παίρνει δίκαια
και με διαφορά το βραβείο βαρβαρότητας. Μιας βαρβαρότητας
που καμία σχέση δεν είχε με καταστολή αλλά ήταν ένα συνεχές
φλερτ με τον θάνατο.
Από θαύμα δεν θρηνήσαμε νεκρούς. Και ο κ. Παπουτσής θα πρέπει να ανάψει λαμπάδα στον Θεό που πιστεύει, καθώς μόνο στην
καλή του τύχη θα πρέπει να αποδοθεί το γεγονός ότι δεν απολογείται σήμερα για θύματα.
Το σχέδιο εκκένωσης της πλατείας Συντάγματος τις δύο τελευταίες μέρες, ήταν ένα «γιουρούσι» όπως εύστοχα παρατήρησε ο Αϊμάν, Ισπανός δημοσιογράφος που εργάζεται για το Al Jazeera. Ένα
γιουρούσι, εναντίον όλων και όποιον πάρει ο χάρος. «Μα καλά τι
αστυνομία είναι αυτή που έχετε;» με ρώτησε αγανακτισμένος. «Είστε
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μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον ακόμα» μου είπε με
νόημα χαμογελώντας.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Περίπου στη
13.30 υπάρχει πολύς κόσμος συγκεντρωμένος μπροστά από την
Βουλή. Δεν είναι κουκουλοφόροι. Δεν πετάνε πέτρες. Είναι γέροι,
νέοι, γυναίκες, άντρες, φοιτήτριες και φοιτητές, εργαζόμενοι, άνεργοι που φωνάζουν συνθήματα, ρίχνουν την γνωστή μούντζα προς το
κοινοβούλιο, και οι πιο θερμόαιμοι μπροστά - μπροστά άντε να εκτοξεύουν καμιά βρισιά εναντίον των αστυνομικών και να κουνάνε
τα κιγκλιδώματα που έχουν στηθεί μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη. Τίποτα το σημαντικό δηλαδή που να δικαιολογεί αυτό που θα ακολουθήσει. Ξαφνικά από παντού, από δεξιά, από αριστερά και από το κέντρο, αρχίζει μια γενική επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων που απωθούν τους διαδηλωτές προς τα σκαλιά της πλατείας
Συντάγματος. Φανταστείτε δηλαδή χιλιάδες ανθρώπους να τρέχουν αλλόφρονες προς ένα στενό άνοιγμα το πλάτος του οποίου
δεν ξεπερνά τα δέκα μέτρα. Από πίσω τους τα ΜΑΤ, ρίχνουν μέσα
στο πλήθος χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα, προκαλώντας πανικό. Άνθρωποι καίγονται από τις φλόγες, πνίγονται από
τα δακρυγόνα δεν βλέπουν μπροστά τους και αρχίζουν να ποδοπατούν ο ένας τον άλλον και να κουτρουβαλούν στα σκαλιά. Υπάρχουν άνθρωποι λιπόθυμοι, άλλοι ποδοπατημένοι μέσ’ τα αίματα.
Παρόλα αυτά οι αστυνομικοί δεν αποχωρούν. Χτυπάνε με τα γκλομπς όποιον βρουν μπροστά τους, ανθρώπους δηλαδή που τρέχουν
να σωθούν πατώντας ο ένας πάνω στον άλλον.
Η συνέχεια είναι γνωστή. Πέρα από την δράση των προβοκατόρων η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο και φωτογραφίες που βγήκαν και θα συνεχίσουν να βγαίνουν τις επόμενες μέρες, πέρα από
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τους μπαχαλάκηδες την δράση των οποίων απεχθάνομαι και διαφωνώ κάθετα, η πέτρα είναι πλέον εύκολο να φύγει από το χέρι οποιουδήποτε, που τον χτύπησαν, τον ψέκασαν, και είναι άνεργος, άστεγος - ναι, υπάρχουν πλέον νεοάστεγοι - και κάθε μέρα γίνεται
φτωχότερος χωρίς να βλέπει διέξοδο από πουθενά.
Δεν σας κρύβω ότι φοβήθηκα βλέποντας μια άνευ προηγουμένου αγριότητα να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μου. Ένιωσα τον ίδιο φόβο που έχω νιώσει σε ζόρικες περιοχές του πλανήτη. Ένιωσα
τον φόβο του θανάτου. Καθώς νόμιζα πως ήταν η ιδέα μου και πως
είχα ξεσυνηθίσει να δουλεύω στην Ελλάδα - έχω να δουλέψω στη
χώρα μου από το έτος 2000- ρώτησα παλιούς μου συναδέλφους
αν είχαν ξαναζήσει κάτι τέτοιο εδώ. Μου απάντησαν πως δεν είχαν
ξαναζήσει κάτι παρόμοιο.
Θα ήθελα λοιπόν ένας λογικός άνθρωπος από το υπουργείο
«Προστασίας του Πολίτη» (το βάζω σε εισαγωγικά γιατί πλέον ο τίτλος του μου θυμίζει το Υπουργείο Αγάπης του Όργουελ στο 1984)
να μου απαντήσει στις εξής ερωτήσεις:
1. Ποιος έδωσε την εντολή για την γενική επίθεση στις 13.30 και
γιατί; Ποιανού ιδέα ήταν να διατάξει τις αστυνομικές δυνάμεις να
κυνηγήσουν ένα πανικόβλητο πλήθος που ποδοπατιέται στα σκαλιά
πετώντας κρότου - λάμψης και δακρυγόνα χτυπώντας αδιακρίτως,
παίζοντας κορώνα γράμματα την πιθανότητα, κάποιος ανάμεσα
στους χιλιάδες, να αφήσει την τελευταία του πνοή στην πλατεία.
2. Για ποιο λόγο οι αστυνομικοί δεν σεβάστηκαν το ιατρείο της
πλατείας Συντάγματος; Επαγγελματίες γιατροί πνευμονολόγοι και
άλλοι, όλοι εθελοντές, φρόντιζαν τραυματίες καθ’ όλη την διάρκεια των συγκρούσεων. Δεν ήταν «κουκουλοφόροι», γιατροί ήταν.
Φώναζαν στους αστυνομικούς «εδώ είναι ιατρείο» αλλά καμία ση-
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μασία δεν έδιναν εκείνοι. Αφιονισμένοι, τους έριχναν δακρυγόνα
και τους χτυπούσαν. Όπως μας είπε ένας γιατρός «Αυτά δεν γίνονται ούτε στον πόλεμο. Ακόμα και στον πόλεμο υπάρχει ανακωχή
για να μαζέψεις και να φροντίσεις τους τραυματίες.» Τα μάζεψαν
άρον - άρον οι άνθρωποι και έστησαν το ιατρείο κάτω στο μετρό
αλλά ούτε και αυτό γλίτωσε από τις ρίψεις χημικών.
3. Για ποιο λόγο χτυπήθηκαν δάσκαλοι στην Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος; Και αυτοί κουκουλοφόροι; Δεν νομίζω. Τα ΜΑΤ
αφού πέταξαν δακρυγόνα στην είσοδο του κτιρίου στην οδό Ξενοφώντος 15, άρχισαν να τους πετούν πέτρες (!) και να ανοίγουν κεφάλια με την ανάποδη του γκλομπ, σύμφωνα με μαρτυρίες των ίδιων.

Τρεις τραυματίες, ένας με σπασμένα πλευρά, ένας με α-

νοιγμένο κεφάλι και ένας με ελαφρά τραύματα στο χέρι. Έλεγαν οι
δάσκαλοι: «Όταν μια κοινωνία κακοποιεί τους δασκάλους της βρίσκεται στο κατώτερο σκαλοπάτι που μπορεί να φτάσει»
4. Με ποια λογική οι αστυνομικοί έριξαν χημικά και χτύπησαν ανθρώπους μέσα σε μανάβικα και σουβλατζίδικα στο Μοναστηράκι
και στην Πλάκα, προκαλώντας τρόμο σε πελάτες και τουρίστες;
Και τέλος κάτι προσωπικό για τον κ. Παπουτσή: Γιατί με χτυπήσατε; Όχι εσείς δηλαδή, ένας από τους άνδρες της αστυνομίας σας.
Επειδή όμως εγώ δεν γνωρίζω τον «ανώνυμο» ΜΑΤατζή και γνωρίζω εσάς, θα ήθελα πραγματικά μια απάντηση. Η κατάσταση ήταν
σχετικά ήρεμη εκείνη την ώρα και ‘γω τραβούσα με την κάμερα μια
διμοιρία των ΜΑΤ που ανέβαινε προς την Βουλή, όταν ένας ξέκοψε
από την διμοιρία του, ήρθε προς το μέρος μου και στάθηκε μπροστά μου σε απόσταση αναπνοής. Σταμάτησα να τραβάω και κατέβασα την κάμερα. Με κοιτούσε μες στα μάτια. Του είπα τι θέλει και
ως απάντηση εισέπραξα μια, για να θυμάμαι τη μέρα. Ο κόσμος

112

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

άρχισε να φωνάζει: «Τον Αυγερόπουλο χτυπάς ρε». Δεν αντέδρασα καθόλου και εκείνος απομακρύνθηκε. Αν είχα αντιδράσει ίσως
να τα λέγαμε στο τμήμα όπου θα μου ζητάγατε συγνώμη για την...
«παρεξήγηση». Παρεπιπτόντως: Στην Οαχάκα, όταν με είχαν στριμώξει μαζί με τον κάμεραμάν μου οι Μεξικανοί αστυνομικοί, που όπως είπαμε θεωρούνται άγριοι, ανεκπαίδευτοι και διεφθαρμένοι,
τους φώναξα «Δημοσιογράφος» και δεν με πείραξαν. Στη χώρα
μου τις έφαγα για πρώτη φορά».
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ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ: ÔÏ ÊÁÌÁÑÉ ÔÇÓ ÄÇÌÏÊÑÁÔÉÁÓ
Με αφορμή τη μάχη του Συντάγματος και τα γεγονότα που έγιναν πριν
και μετά από αυτή, ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στο πολίτευμα της δημοκρατίας, και ιδιαίτερα στην ελληνική εκδοχή του, κάποιοι θεσμοί. Είδαμε ότι η αιχμή του δόρατος για τη
ψήφιση του μεσοπρόθεσμου δεν ήταν ούτε τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, ούτε η εκτυφλωτική προσωπικότητα του Παπανδρέου, ούτε οι ωμοί εκβιασμοί του Πάγκαλου, ούτε οι (αν)ικανότητες του Βενιζέλου. Αυτό το έκτρωμα δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει χωρίς τη μεγαλειώδη επιχείρηση της αστυνομίας. Και σε αυτή την περίπτωση ένας αντικειμενικός παρατηρητής διακρίνει εύκολα ότι η δράση και ο ρόλος της αστυνομίας ήταν ξεκάθαρα εναντίον των συμφερόντων του λαού και υπέρ των ντόπιων και ξένων δυναστών του. Η ελληνική αστυνομία έδρασε ακριβώς όπως ήθελαν
οι εκπρόσωποι της τρόικας και της οικονομικής ολιγαρχίας. Το δυσάρεστο
για την αστυνομία και τους υποστηρικτές της (μπορεί να υπάρχουν και τέτοιοι) είναι πως όποιο κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας και αν εξετάσουμε θα δούμε ότι πάντα η αστυνομία λειτουργεί εις βάρος του λαού. Άρα,
το πρόβλημα με την αστυνομία, δεν έχει να κάνει μόνο με τα μεμονωμένα
πρόσωπα που την απαρτίζουν, αλλά και με την ίδια της την ύπαρξη, τουλάχιστον με την αηδιαστική μορφή που όλοι ξέρουμε.
Στην περίοδο της χούντας, η αστυνομία σε συνεργασία με το στρατό ήταν αυτή που συνελάμβανε κόσμο, τον έκλεινε στη φυλακή, τον εξόριζε και
τον βασάνιζε. Χιλιάδες άνθρωποι οδηγήθηκαν στα κρατητήρια και στα ξε-
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ρονήσια για να τους βρίσει, να τους ειρωνευτεί και να τους βασανίσει, ο
κάθε ψυχανώμαλος νταής που πίστευε στην ανωτερότητα του ελληνικού αίματος και στην ιερότητα των ορθόδοξων χριστιανικών αξιών. Στην πολιτικά
ταραγμένη περίοδο που ακολούθησε τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, η εξουσία του χωροφύλακα ήταν ο φόβος και ο τρόμος των πολιτών, ιδιαίτερα αυτών που ζούσαν στην ύπαιθρο. Έχουν καταγραφεί πάμπολλα περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας, ενώ δεν κάνει να ξεχνάμε ότι
αρκετά παρόμοια περιστατικά δεν είδαν ποτέ το φως της δημοσιότητας.
Μιλάμε για άλλες εποχές, χωρίς την πολυτέλεια της τηλεόρασης, του κινητού τηλεφώνου και του διαδικτύου.
Ακόμα πιο παλιά, την περίοδο της γερμανικής κατοχής, η αστυνομία εκτελούσε πιστά τις εντολές των ξένων κατακτητών και πολύ συχνά καταδίωκε μανιωδώς αυτούς που είχαν διαλέξει το δρόμο της αντίστασης. Ήταν
πάγια τακτική για τους αντάρτες, μετά από κάθε ένοπλη ενέργεια εναντίον
των κατακτητών, να εφορμούν εναντίον του πλησιέστερου σταθμού χωροφυλακής και να αφοπλίζουν τους χωροφύλακες. Μόνο έτσι θα μπορούσαν να διαφύγουν με ασφάλεια και χωρίς να έχουν τον κίνδυνο να τους
καταδιώξουν οι μπάτσοι. Το συμπέρασμα που προκύπτει από τη μελέτη της
πραγματικής ιστορίας αυτού του τόπου, και όχι αυτής που μας μάθανε στα
σχολεία, είναι πως η αστυνομία ανέκαθεν έχει στο στόχαστρο της τα κομμάτια του ελληνικού λαού που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, για
περισσότερη ανεξαρτησία και για πραγματική δικαιοσύνη. Για αυτό και ανέκαθεν η ελληνική αστυνομία έχει άψογη σχέση και ενίοτε συνεργασία με
τους πιο φανατικούς εκπροσώπους της ακροδεξιάς. Δεν είναι τυχαίο γεγονός οι κοινές επιχειρήσεις των ΜΑΤ και των μελών της φασιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» που έχουμε θαυμάσει στο πρόσφατο παρελθόν. Τα ί-
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δια ιδανικά έχουν, τα ίδια πιστεύω, τα ίδια στερητικά σύνδρομα και τα ίδια
πατριωτικά απωθημένα. Και είναι το ίδιο επικίνδυνοι.
Όσοι νομίζουν ότι τα τελευταία χρόνια η αντίληψη της ελληνικής αστυνομίας έχει αλλάξει, δυστυχώς κάνουν λάθος. Η αστυνομική αυθαιρεσία είναι παρούσα καθημερινά και συνήθως διοχετεύει την ενέργειά της απέναντι σε ανυπεράσπιστους πολίτες. Τα θύματά της είναι κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας με «ακραία» εμφάνιση, αλλοδαποί, μετανάστες, τσιγγάνοι, κάθε είδους διαδηλωτές, αντιεξουσιαστές, χρήστες ουσιών και οπαδοί ποδοσφαιρικών ομάδων, αν και οφείλω να ομολογήσω ότι σήμερα στο στόχαστρο της αστυνομίας μπορεί να μπει η καθεμία και ο καθένας που θα αμφισβητήσει ή θα προκαλέσει τις κρατικές αρχές. Δεκάδες άτομα έχουν δολοφονηθεί, εκατοντάδες έχουν βασανιστεί και πολλές χιλιάδες έχουν αντιμετωπιστεί σαν πειραματόζωα στο δρόμο ή μέσα στο άβατο των αστυνομικών τμημάτων. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις για να μην δοκιμάσεις και
εσύ τι γεύση έχει ένα «μεμονωμένο περιστατικό» αστυνομικής βίας είναι να
πηγαίνεις από το σπίτι στη δουλειά και από τη δουλειά στο σπίτι, αν ανήκεις

Áóôõíïìéêüò ôùí ÌÁÔ áðïêáëýðôåé ôéò åíôïëÝò ðïõ Ý÷åé ðÜñåé
áðü ôçí ðïëéôéêÞ çãåóßá
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ακόμα στην σπάνια κατηγορία αυτών που εργάζονται. Και πάλι, όμως, κανείς δεν μπορεί να σου εγγυηθεί τι θα γίνει αν βρεθείς τη λάθος στιγμή στο
λάθος μέρος.
Μπορεί ένα απλό περπάτημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ή στα Εξάρχεια να εξελιχθεί σε μοιραίο, βλέπε τις δολοφονίες του Μάρκο Μπουλάτοβιτς στις 23/10/1998 και του Αλέξη Γρηγορόπουλου στις 6/12/2008 αντίστοιχα. Αν τύχει να βρίσκεσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο που δεν θα σταματήσει σε μπλόκο της αστυνομίας μπορεί επίσης να σε σκοτώσουν, όπως
έγινε στην Κρήτη με τον άτυχο Ηρακλή Μαραγκάκη στις 5/12/2003. Η ποινή
του θανάτου από τις περιβόητες αστυνομικές «τυχαίες εκπυρσοκροτήσεις»
έχει επιβληθεί και σε άλλες περιπτώσεις «οργανωμένου εγκλήματος». Στις
13/6/1996 ο Φαντίλ Ναμπούζι δολοφονείται από αγροφύλακα γιατί έκλεψε
δύο καρπούζια. Στις 3/8/1997, ο Ηλίας Μέξης δολοφονείται από αστυνομικό γιατί οδηγούσε ανάποδα σε μονόδρομο στη Νίκαια. Όσο για τους πυροβολισμούς εναντίον μεταναστών και αλλοδαπών σε παραμεθόριες περιοχές, αυτοί είναι τόσοι πολλοί που χρειάζεται να γράψεις ολόκληρη εγκυκλοπαίδεια μόνο για να τους αναφέρεις. Στον Έβρο, στην Φλώρινα,
στην Καστοριά και στην Ήπειρο, η αστυνομία κυριολεκτικά εκτελεί το καθήκον της.
Μεγάλη κουβέντα γίνεται, κατά καιρούς, για την ανάγκη να απομονωθούν από το σώμα της ελληνικής αστυνομίας οι πορωμένοι μπάτσοι, οι
χρυσαυγίτες, όσοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα και όσοι δεν έχουν τις
κατάλληλες ικανότητες και την απαραίτητη ψυχραιμία για να φέρουν οπλισμό. Επιπλέον, γίνεται λόγος για αλλαγή νοοτροπίας, διαφορετική εκπαίδευση και εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης ταραχών. Είναι γεγονός
ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι και (προφανώς) κάτι ανάλογο συμβαί-
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νει και με τους αστυνομικούς. Το τσουβάλιασμα δεν οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις π.χ. οι τροχονόμοι που ρυθμίζουν
την κίνηση και βοηθάνε στην ομαλή κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους
δρόμους. Ας εστιάσουμε σε αυτούς που παίρνουν μέρος στις δύσκολες αποστολές που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση διαδηλωτών. Στα ΜΑΤ,
στους ασφαλίτες, στις ομάδες Ζ και Δ και στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Και κυρίως
στα ΜΑΤ, το επίλεκτο σώμα της ελληνικής αστυνομίας με την ειδική ψυχοσύνθεση, τον ειδικό εξοπλισμό, την ειδική εκπαίδευση και τα ειδικά επιδόματα.
Εδώ τα πράγματα είναι απλά. Καλώς ή κακώς, σε αυτό το επάγγελμα η
καθημερινή τριβή με παραβάσεις καθήκοντος, χυδαίες συμπεριφορές και
κατασκευασμένες κατηγορίες, σε συνδυασμό με την πάγια αστυνομική νοοτροπία περί πάταξης του «εσωτερικού εχθρού» και την υπέρμετρη συναδελφική αλληλεγγύη, δεν γίνεται να σε αφήσουν ανεπηρέαστο. Όσο ακέραιος και αν είναι ο χαρακτήρας σου, πολύ σύντομα θα χρειαστεί να αλλάξει για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Και ποιές
είναι οι απαιτήσεις του επαγγέλματος; Ο άγριος ξυλοδαρμός, η άφθονη
βία, η μαζική ρίψη δακρυγόνων, η εξάσκηση κρατικής τρομοκρατίας και ο
καθημερινός πόλεμος απέναντι σε όσους αγωνίζονται για να διαφυλάξουν το βιοτικό τους επίπεδο, παρά τις απανωτές επιθέσεις της οικονομικής
παγκοσμιοποίησης που ευαγγελίζεται περισσότερο πλούτο για τους πλούσιους και περισσότερη φτώχεια για τους φτωχούς. Αν υποθέσουμε ότι και
εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις, πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και όχι τι λέει η θεωρία. Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους. Εσύ μπορεί να μην βρίζεις, να μην χτυπάς, να μην πυροβολείς, να μην προσβάλεις, αλλά όπως και να έχει θα καλύψεις το συνάδελφο που παραφέρθη-

118

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

κε. Αν δεν κάνεις κάτι για να τον καλύψεις, είναι δεδομένο πως δεν θα πεις
τίποτα για να τον κατηγορήσεις. Και για αυτό είσαι ένοχος.
Τα παραδείγματα είναι χιλιάδες και ιδιαίτερα τρανταχτά. Ας ξεκινήσω από το βασικό θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο. Στη μάχη του Συντάγματος, υπήρχαν χιλιάδες πάνοπλοι αστυνομικοί που προστατεύαν τους βουλευτές και ήταν ενάντια στους διαδηλωτές που αντιδρούσαν στην ξενόφερτη πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε έστω και ένας αστυνομικός που δεν πέταξε δακρυγόνα ή πέτρες στον κόσμο; Υπήρξε έστω και ένας που δεν έβρισε; Ένας που δεν έριξε μία παραπανίσια φυσουνιά ή μία
αχρείαστη γκλομπιά; Και αν υπήρξε, είδατε κανέναν να καταγγέλει επώνυμα αυτούς που ξέφυγαν; Όχι βέβαια. Όλοι υπάκουσαν σαν πιστά στρατιωτάκια στις εντολές που είχαν από την πολιτική ηγεσία και όταν τελείωσε η
βάρδια πήγανε σπίτι με εδραιωμένη την πεποίθηση ότι κάνανε το καθήκον
τους και σώσανε την πατρίδα. Αυτό αποκαλύπτεται και από την επιστολή
του πρώτου αντιπροέδρου της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής,
Δημήτριου Ντούμα, που εξέδωσε με αφορμή μία συγγνώμη που ζήτησε, μετά κόπων και βασάνων, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Φωτόπουλος,
για την εγκληματική στάση της αστυνομίας στη μάχη του Συντάγματος. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Σ υ γ ν ώ μ η…. Ναι, αλλά από ποιόν;
ΠΑΝΤΑ θεωρούσα κακό, κάποιος να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του.
ΟΜΟΙΩΣ πάντα πίστευα, ότι οι Έλληνες Πολίτες, έχουν την καλύτερη Αστυνομία στον Κόσμο.
ΕΔΩ και ένα μήνα οι Συνάδελφοί μας των Αθηνών, βιώνουν όμως μια πραγματικά απίστευτη κατάσταση.
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ΕΔΩ και ένα μήνα, οι αδικοπραξίες, οι βλασφημίες, οι ύβρεις, οι
επιθέσεις κατά των Συναδέλφων μας, ιδιαιτέρως δε σε αυτούς που
υπηρετούν στην Δ. Α. Επιχειρήσεων, έχουν λάβει διαστάσεις επιδημίας.
ΕΔΩ και ένα μήνα οργανωμένες μειοψηφίες επιβάλουν την θέλησή τους στους πολλούς.
ΕΔΩ και ένα μήνα προσβάλλονται βάναυσα οι Συνάδελφοί μας,
ωσάν αυτοί να είναι υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στην δόλια Πατρίδα μας.
ΕΔΩ και ένα μήνα σημειώνεται παντελής απουσία Φυσικής και
Πολιτικής Ηγεσίας, ου μην αλλά και Συνδικαλιστικής.
ΒΛΕΠΑΜΕ την τεταμένη ατμόσφαιρα και πιέσαμε, ώστε να βγουν
τα «οχήματα φραγμού», προκειμένου να «απομακρύνουμε» τους
Συναδέλφους μας από τα ταραχοποιά εκείνα στοιχεία, των οποίων
η δραστηριότητα διαφάνηκε νωρίς.
ΕΙΧΑΜΕ αποφασίσει, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους αγανα-
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κτισμένους, να θέσουμε το βασικό αμυντικό μας εργαλείο, την ασπίδα, παρά πόδα. Και το κάναμε…
ΑΣ μην ξεχνάμε, ότι από τα πρώτα (οικονομικά) θύματα του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου, είμαστε κατά κύριο λόγο εμείς.
ΗΜΕΡΑ με την ημέρα, απέναντι στους Συναδέλφους μας έβγαιναν όλο και περισσότερο γκρίζοι «αγανακτισμένοι».
ΟΙ Συνάδελφοί μας, μετά τα δεκαοκτάωρα της Κερατέας, άρχισαν να «χτυπάνε» εικοσάωρα στο Σύνταγμα.Η Κοινωνία μας παρακολουθούσε με τρόμο τα τεκταινόμενα πέριξ του Κοινοβουλίου.
ΟΠΟΙΟΣ ή όποια είχε προβλήματα στο σπίτι του, στην οικογένειά
του, στον περίγυρό του, με τον εαυτό του, τα «ξεφόρτωνε» πάνω
στους Συναδέλφους μας.
ΟΙ λέξεις, ψυχραιμία, αυτοκυριαρχία, μην προκαλείτε ήταν η μόνιμη απάντηση άνωθεν στις αναφερόμενες μέσω ασυρμάτου αδικοπραξίες προς το Κέντρο Επιχειρήσεων. Προφανώς κάποιοι εκεί
μέσα να αγνοούν ότι και οι Αστυνομικοί έχουν Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Κ. Ν. Σ.
ΔΗΘΕΝ «κοινωνικοί αγωνιστές», πρεζάκηδες, χαοτικοί, πρόστυχες γυναίκες, ξεπεσμένοι συνδικαλιστές, χούλιγκανς, σκίνχεντς και
το κάθε «καρυδιάς καρύδι» ερχόταν και «ξεφόρτωνε» μπροστά
στους Συναδέλφους μας. Προφανώς και αυτοί αγνοούσαν ότι καταφέρονταν εναντίον της «Δημοσίας Δυνάμεως».
ΕΝΔΕΚΑΧΡΟΝΑ, τέκνα μεταναστών, που η μόνη Ελληνική λέξη
που μπορούσαν να προφέρουν ήταν το «μαλάκα», δεν δίσταζαν να
την απευθύνουν εναντίον μας!!!
ΚΑΙ φθάσαμε στις 28 και 29 Ιουνίου, οπότε το σχέδιο ανωμαλίας

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

121

έφθασε στην κορύφωσή του. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους.
30.000 κιλά πέτρες και μάρμαρα. 1.500.000 ευρώ ζημιές. Η ζημιά στον τουρισμό απερίγραπτη. Μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις
έκλεισαν. Εμπρησμοί. Λεηλασίες. Φόβος και τρόμος στους ανυποψίαστους και ήσυχους συμπολίτες μας. Δακρυγόνα. από όλα αυτά
η τηλεόραση δεν είδε τίποτα. Δεν μπορούσε να δεί τον «Κανόνα
Προσταγής» της Ελληνικής Πολιτείας προς τους Ενστόλους Αστυνομικούς. Είδε μόνο τις (ανύπαρκτες) σχέσεις «Αστυνομίας – ακροδεξιών».
ΜΙΑ ματιά στις προσαγωγές και στις συλλήψεις που έγιναν τις δύο ημέρες θα ήταν αρκούντως αποκαλυπτική. Ιδιαιτέρως αυτές του
Τούρκου «Αχμέτ» και του Αλγερινού «Χασάν». Αλλά αυτά μάλλον
αφορούν την πραγματική δημοσιογραφία…
ΑΦΗΣΑ τελευταίους τους 131 τραυματίες και ακρωτηριασμένους
Συναδέλφους μας, οι οποίοι με αυταπάρνηση, γενναιότητα, αλληλεγγύη και πολύ κόπο κράτησαν όρθια την Δημοκρατία και την Ελευθερία στον ρημαγμένο αυτόν τόπο. Την Δημοκρατία όπως την επέβαλαν με την ψήφο τους οι Συμπολίτες μας.
ΚΟΝΤΑ σε αυτούς να μην παραλείψω τους Συναδέλφους μας
της Υποδ/νσεως Τροχαίας Αθηνών και της Δ/νσεως Αμέσου Δράσεως Αττικής με την ΄Αμεση Δράση και τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και ΔΕΛΤΑ.
Καλή η συγνώμη κύριε πρόεδρε της ΠΟΑΣΥ, αλλά από τότε που
βγήκε, χάθηκε το φιλότιμο!!!»
Η επιστολή του Ντούμα τα λέει όλα. Πόσο πιο ειλικρινής να γίνει ένας
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νόμιμα εκλεγμένος εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας; Η παραπάνω
επιστολή εκφράζει απόλυτα τόσο την, βαθιά ριζωμένη, αστυνομική νοοτροπία περί πάταξης του «εσωτερικού εχθρού» όσο και την αξιοπερίεργη
συναδελφική αλληλεγγύη που διέπει τον κλάδο. Για τον έλληνα αστυνομικό, όσοι κατέβηκαν στο δρόμο για να διαμαρτυρηθούν για το μνημόνιο και
το μεσοπρόθεσμο, την ακρίβεια, τα άδικα μέτρα, την ατιμωρησία των πολιτικών, τους μειωμένους μισθούς, τις κομμένες συντάξεις και την ανεργία είναι «πρεζάκηδες, χαοτικοί, πρόστυχες γυναίκες, ξεπεσμένοι συνδικαλιστές,
χούλιγκανς, σκίνχεντς και το κάθε «καρυδιάς καρύδι». Για τον έλληνα αστυνομικό, όσα συνέβησαν στις 28 και 29 Ιουνίου του 2011 ήταν ένα «σχέδιο
ανωμαλίας». Για τον έλληνα αστυνομικό, όσοι διεκδικούν ένα καλύτερο
αύριο είναι κοινοί παραβάτες του νόμου και πρέπει να τιμωρηθούν. Γιατί όλοι είναι εν δυνάμει εχθροί. Οι αγρότες, οι ταξιτζήδες, οι φορτηγατζήδες,
οι εργάτες, οι φοιτητές, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι συνταξιούχοι και γενικά οι πάντες που θα βγουν στο δρόμο, πρέπει να υπακούσουν στις προσταγές της αστυνομίας γιατί έτσι προστάζει το καλό του έθνους. Τα γραφόμενα του Ντούμα είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να αντιληφθεί ο
καθένας την πικρή αλήθεια. Η χούντα δεν τελείωσε το ‘73.
Είναι σαφές ότι πέρα από την πολιτική ιδεολογία του καθενός, κάποια γεγονότα είναι ενδεικτικά της φιλοσοφίας που έχει επικρατήσει σε αυτή την ιδιόμορφη κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων. Ένα κλασικό και βαρβάτο παράδειγμα τυπικής αστυνομικής συμπεριφοράς, όπου οι μπάτσοι προσπάθησαν προκλητικά να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα, είναι η διάσημη περίπτωση της θρυλικής ζαρντινιέρας στη Θεσσαλονίκη. Στις
17/11/2006 ο Κύπριος φοιτητής Αυγουστίνος Δημητρίου περπατούσε αμέριμνος με κάποιους φίλους του πάνω στην Εγνατία. Η καθιερωμένη πορεί-
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α για τους εξεγερμένους του Πολυτεχνείου είχε τελειώσει. Κάποια μικροεπεισόδια που έγιναν πιο νωρίς είχαν σταματήσει και στο κέντρο της πόλης
επικρατούσε ησυχία.
Όταν έφτασε προς την οδό Αγγελάκη, τον τσακώσανε 3-4 ασφαλίτες
που άρχισαν, χωρίς λόγο, να τον κοπανάνε με ανεξήγητο μίσος. Σε κάποια
φάση τον πετάξανε πάνω σε μία ζαρντινιέρα, ενώ ο ξυλοδαρμός του νεαρού δεν σταμάτησε ούτε όταν το πρόσωπο του είχε γεμίσει με αίματα. Σε
αυτό το σκηνικό, δεν ήταν παρόντες μόνο οι θρασύδειλες αδερφές που
δέρνανε τον ανυπεράσπιστο φοιτητή. Ήταν και πολλοί ακόμα αστυνομικοί,
που απλά κοιτούσανε το θέαμα. Ήταν εκεί ένστολοι αστυνομικοί που δεν έκαναν τίποτα. Ήταν εκεί μία διμοιρία των ΜΑΤ ανεπτυγμένη στην οδό Αγγελάκη που δεν έκανε τίποτα. Ήταν εκεί ο διευθυντής κρατικής Ασφάλειας της
Θεσσαλονίκης, Νίκος Παππάς, που δεν έκανε τίποτα. Εδώ κολλάνε αυτά
που έλεγα πριν για τις ανύπαρκτες εξαιρέσεις. Ανάμεσα σε τριάντα μπάτσους δεν βρέθηκε ούτε ένας για να σταματήσει το αίσχος.
Κάποιοι καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου που έτυχε να περνάνε από το σημείο είδαν το περιστατικό. Με το που κατάλαβαν τι γίνεται,
ζήτησαν επιτακτικά από τους αστυνομικούς να αφήσουν τον φοιτητή, αλλά
δεν εισακούστηκαν. Οι ασφαλίτες τους απείλησαν, ενώ οι ένστολοι αστυνομικοί προσπάθησαν να τους απωθήσουν από την περιοχή. Ζήτησαν
να έρθει ασθενοφόρο για να παραλάβει το αιμόφυρτο παιδί και να μάθουν τα ονόματα των ένστολων αστυνομικών, αλλά και αυτών που φορούσαν πολιτικά και σκουφιά. Τα αιτήματα τους απορρίφθηκαν. Επίσης, ζήτησαν από ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας να ενημερωθεί ο εισαγγελέας για το συμβάν. Ο αξιωματικός αρνήθηκε να το κάνει. Όσο για την επίσημη στάση του κράτους;
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Το ίδιο βράδυ, ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης, Βύρωνας Πολύδωρας, δήλωσε:

«Είδα επαγγελματισμό, μεθοδικότητα, σχέδιο και εφαρμογή του,
ψυχραιμία και αυτοματισμό στη δράση που είχαν ως επακόλουθο
την επιτυχία». Μία μέρα μετά την πορεία, ο αρχηγός της ελληνικής
αστυνομίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, δήλωσε ότι «η αυτοσυγκράτηση και η ψυχραιμία της Αστυνομίας ήταν παροιμιώδης».
Λίγο αργότερα, βγήκε ανακοίνωση της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης
Θεσσαλονίκης που υποστήριζε ότι ο φοιτητής τραυματίστηκε γιατί «έπεσε
αρχικά σε σταθμευμένο μοτοποδήλατο και στη συνέχεια σε ζαρντινιέρα
που υπήρχε στο σημείο, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί».
Παρά το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και έδειχνε ακριβώς
τι έγινε στην πραγματικότητα, παρά την αυτόπτη μαρτυρία των καθηγητών
πανεπιστημίου, παρά το γεμάτο τραύματα πρόσωπο του φοιτητή, η αστυνομία επέλεξε να κρατήσει επίσημα αυτή την αστεία στάση. Κοινώς, διαφήμισε το γνωστό μπατσικό ύφος «γαμάω και δέρνω». Θα ηταν πολύ εύκολο
για την επίσημη ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας να ζητήσει μια ψεύτικη
συγνώμη και να προσπαθήσει να αιτιολογήσει το γεγονός λέγοντας μία τυπική παπαριά π.χ. οτι «πρόκειται για ενα μεμονωμένο περιστατικό από κάποιους ευσυνείδητους συναδέλφους που παραφέρθηκαν στιγμιαία λόγω
έντασης». Κάτι τέτοιο όμως θα έδειχνε υποχώρηση. Θα φανέρωνε ψήγματα ενοχής και ευαισθησίας, στοιχεία ανεπίτρεπτα για την «πυγμή», την «ανδρεία» και την «τόλμη» του σώματος.
Η στάση που κράτησε η αστυνομία μετά την αποκάλυψη του ανατριχια-
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στικού περιστατικού είναι ενδεικτική της φιλοσοφίας της. Είναι μέρος της
γενικότερης κουλτούρας που έχει ο κλάδος και αποσκοπεί στην πλήρη εκφόβιση του λαού. Αυτή είναι η τρομοκρατία στην πιο καθαρή μορφή της,
που στοχεύει στην εξουδετέρωση όσων αντιμάχονται το κράτος. Όταν οι
μπάτσοι λένε ξεκάθαρα «τον σακατέψαμε στο ξύλο, μας είδε όλη η Ελλάδα και εμείς είμαστε περήφανοι για το κατόρθωμά μας και πουλάμε τρέλα» πόσο απρόκλητη, άραγε, μπορεί να είναι μια βίαιη ενέργεια εναντίον
της αστυνομίας μετά από τέτοιου είδους συμπεριφορές; Είναι μετά να μην
αναρωτιέσαι τι γίνεται στις άπειρες περιπτώσεις αστυνομικής βίας που δεν
υπάρχουν βίντεο - ντοκουμέντα και καθηγητές πανεπιστημίου για αυτόπτες
μάρτυρες;
Από τη στιγμή που η αστυνομία επιλέγει συνειδητά να έχει το ρόλο του
στυγνού βασανιστή, που όχι μόνο εκτελεί πιστά τις εντολές του, αλλά χαίρεται και γουστάρει για τα αίσχη που κάνει, δεν θα πρέπει να απορεί για τα
αισθήματα μίσους που νιώθει για αυτή ο αγωνιζόμενος ελληνικός λαός. Το
κείμενο που δημοσιεύτηκε στο blog του «πιτσιρίκου» www.pitsirikos.net περιγράφει την κατάσταση όπως είναι:

«Φανταστείτε τους άνδρες των ΜΑΤ που η δουλειά τους είναι να
δέρνουν. Φαντάσου να ζεις μια φορά και να επιλέξεις σαν δουλειά
να δέρνεις τους άλλους. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να σου αρέσει να δέρνεις και να μην είσαι ικανός για τίποτε άλλο– δεν μπορεί
να έχεις κάνα μυαλό της προκοπής και να πας να γίνεις Ματατζής.Άρα, οι άνδρες των ΜΑΤ είναι πολύ αδύναμοι. Επίσης, είναι
και δειλοί. Έχω δει κάτι πιτσιρίκια να τους κάνουν μαύρους στο ξύλο – στο ένας με έναν ,είναι και πολύ χέστηδες. Ό,τι κι αν είναι, ας
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πάνε σε ένα ψυχίατρο να τους κοιτάξει, μπας και γίνουν άνθρωποι
– η περίπτωσή τους είναι στα χέρια της επιστήμης.
Η εντολή της κυβέρνησης στην Αστυνομία για βίαιη καταστολή και
ρίψη τόνων χημικών στους διαδηλωτές της πλατείας Συντάγματος
αποδεικνύει την τραγική αδυναμία της κυβέρνησης. Οι πραγματικά
δυνατοί δεν ασκούν ποτέ βία. Προτιμούν να πείθουν με τα επιχειρήματά τους».
Η στάση της αστυνομίας στο διήμερο που ψηφίστηκε το μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα μας οδηγεί στο πιο ασφαλές συμπέρασμα. Οι μπάτσοι δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ με τη μεριά του λαού. Οι μπάτσοι δεν είναι παιδιά των εργατών, είναι τα σκυλιά των αφεντικών. Ας το πάρουν χαμπάρι ακόμα και οι τελευταίοι Έλληνες που έχουν αμφιβολίες για αυτό. Το
μόνο που απέμεινε στην αστυνομία είναι να φυλάει το φάντασμα της δημοκρατίας και να κυνηγάει με μίσος όσους πασχίζουν για να το ανατρέψουν.
Τουλάχιστον, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια η αστυνομία δεν είναι μόνη της. Έχει την απεριόριστη συνδρομή και την αμέριστη συμπαράσταση τόσο της δικαιοσύνης, όσο και των ΜΜΕ. Μην απελπίζεσαι φίλε αναγνώστη. Εκτός από την ξένη τρόικα που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια, υπάρχει και η ντόπια που μας ταλαιπωρεί εδώ και δεκαετίες.
Στο χέρι μας είναι να ξεμπερδεύουμε και με τις δύο.
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ÊÁÌÉÁ ÅÉÑÇÍÇ ×ÙÑÉÓ ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇ
Ένας από τους βασικότερους πυλώνες στο πολίτευμα της δημοκρατίας
αλλά και στην εύρυθμη λειτουργία της κάθε κοινωνίας είναι αναμφισβήτητα η δικαιοσύνη. Πολλοί την έχουν χαρακτηρίσει σαν τον ακρογωνιαίο λίθο
της δημοκρατίας. Μόνο η ομαλή και ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιοσύνης μπορεί να εγγυηθεί την κοινωνική ειρήνη, ειδικότερα στην απαιτητική
εποχή που ζούμε, χωρίς να λογαριάζει την ισχύ άλλων εξουσιών. Το περί
δικαίου αίσθημα είναι απαραίτητο για την περαιτέρω εμπέδωση της ισονομίας, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μία χώρα που επί δεκαετίες προσπαθεί φιλότιμα να πείσει τους πολίτες της ότι η δικαιοσύνη χρησιμοποιεί το ξίφος της
μόνο απέναντι στους ανίσχυρους και τους φτωχούς και αφήνει προκλητικά
ατιμώρητους τους πολιτικούς, τους εφοπλιστές, τους εθνικούς προμηθευτές, τους νονούς, τους δικαστές, τους αστυνομικούς και γενικότερα όσους
υπηρετούνε πιστά ή βοηθάνε με τις υπηρεσίες τους, την απρόσκοπτη διαιώνιση του υπάρχοντος συστήματος.
Τα τελευταία χρόνια είχαμε την τύχη να θαυμάσουμε πολλά σκάνδαλα
που συνέβησαν στην Ελλάδα. Το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, το σκάνδαλο του παραδικαστικού κυκλώματος, το σκάνδαλο των κουμπάρων, το
σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών, το σκάνδαλο των ομολόγων, το
σκάνδαλο των υποβρυχίων, το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, το σκάνδαλο
της Siemens, το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης χρημάτων από τα ταμεία του
Δήμου Θεσσαλονίκης και το σκάνδαλο των στημένων αγώνων ποδοσφαίρου. Όλα αυτά τα σκάνδαλα έχουν κάποια κοινά σημεία μεταξύ τους και
περιέχουν περίεργες συμπτώσεις. Καταρχήν, όλα είδαν το φως της δημο-
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σιότητας αφού είχαν συμβεί. Κανένα σκάνδαλο δεν αποκαλύφθηκε την περίοδο που ήταν σε εξέλιξη, αλλά αυτό αφορά τα περήφανα ΜΜΕ, η δράση των οποίων θα αναλυθεί εκτενώς στη συνέχεια. Σε όλα τα σκάνδαλα
συμμετείχε μεγαλύτερος αριθμός ατόμων από όσους τελικά κατηγορήθηκαν, υπήρχαν επιφανείς πολίτες που είχαν ανάμιξη και τα κέρδη για τους
εμπλεκόμενους ήταν κυριολεκτικά αμύθητα. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε
πολλά σκάνδαλα ήταν μπλεγμένοι βουλευτές, υπουργοί και εξέχοντα μέλη
του πολιτικού συστήματος, που στο τέλος την έβγαλαν καθαρή.
Κανένα από τα παραπάνω σκάνδαλα δεν πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης στις πραγματικές διαστάσεις του. Είτε δεν έφτασε ποτέ στα δικαστήρια
εξαιτίας παραγραφής του αδικήματος, είτε χάθηκε κάπου ανάμεσα στις εξεταστικές και τις ανακριτικές επιτροπές της Βουλής, είτε βρέθηκαν κάποιοι
αποδιοπομπαίοι τράγοι που τους χρεώσανε ενα σεβαστό μέρος ευθύνης
για να τη σκαπουλάρουνε πιο άνετα τα μεγάλα κεφάλια. Η ελληνική δικαιοσύνη πιστοποιεί συνεχώς με την προκλητική αδράνειά της ότι κάποιες
κατηγορίες ατόμων είναι υπεράνω νόμου. Περιφρονεί την ηθική, αγνοεί την
κάθαρση, παράγει την ανασφάλεια, σφύζει από ανεπάρκεια, νομιμοποιεί
τη διαπλοκή και υποκλίνεται σε όσους έχουν χρήμα και εξουσία, χωρίς να
την απασχολεί καθόλου πως τα απέκτησαν. Για αυτό δεν υπάρχει κανένας
σοβαρός άνθρωπος που να της έχει εμπιστοσύνη.
Στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» που κυκλοφόρησε στις 23/7/2011, υπήρχε ένα εκπληκτικό άρθρο της Κατερίνας Κατή. Ο τίτλος του άρθρου ήταν «Οταν η τυφλή Δικαιοσύνη δεν αποφεύγει τις κλεφτές ματιές». Παραθέτω αυτούσια μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα:

«Πριν από περίπου ένα μήνα, δικαστήριο της Αθήνας άφησε ελεύθερο έναν «πατέρα» στον οποίο είχε επιβληθεί κάθειρξη 12 ετών
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για αποπλάνηση της 2χρονης κόρης του και βιασμό της θετής, επίσης ανήλικης, κόρης του (αναστέλλοντας την εκτέλεση της πρωτόδικης ποινής του μέχρι το Εφετείο).
Πριν από λίγες ημέρες το Εφετείο του Κορυδαλλού επέβαλε ποινές κάθειρξης, από 11 έως 37 χρόνια, σε έξι νεαρούς, που έκρινε
ενόχους για συμμετοχή στην οργάνωση «Συνωμοσία Πυρήνων της
Φωτιάς» και εκρήξεις (με τις περιβόητες... κατσαρόλες), από τις οποίες προκλήθηκαν από καθόλου έως ελάχιστες υλικές ζημιές. Αποφάσισε μάλιστα -παρά την αντίθετη εισήγηση του εισαγγελέα- να
τους στείλει να κάνουν «καριέρα» στη φυλακή, απορρίπτοντας
αιτήματα για αναστολή εκτέλεσης ποινών.
Η ανακολουθία αυτή στις δικαστικές αποφάσεις, όπου πολλές
φορές όσο πιο βαριά είναι τα αδικήματα τόσο πιο εύκολα «ξεγλιστρούν» οι δράστες, ειδικά κάποιοι μεγαλόσχημοι εγκληματίες του
«λευκού κολάρου», προκαλεί εύλογα ερωτήματα αλλά και ανησυχία στον πολίτη που διαπιστώνει ότι η «τυφλή Θέμιδα» βλέπει κατά
το δοκούν.
Έχει τα μάτια «μισάνοιχτα» απέναντι σε αρχιερείς της μίζας, αρχινονούς της νύχτας, παραδικαστικά κυκλώματα, απέναντι στην κλιμακούμενη βία παρακρατικών μηχανισμών και στην ανεξέλεγκτη χημική καταστολή κάθε ελεύθερης φωνής αντίδρασης, και έχει τα μάτια «ορθάνοιχτα», τόσο που να... αλληθωρίζει, όταν πρόκειται για
20χρονους με αντιεξουσιαστικά φρονήματα.
Αρχές, όπως η συνταγματική νομιμότητα, η ηθική απόδειξη, η ελεύθερη εκτίμηση των δεδομένων, η αναλογικότητα στη στάθμιση
των αντιτιθέμενων αγαθών, πάνε περίπατο μπροστά σε σκοπιμότητες που υπαγορεύουν ποινές εξόντωσης και παραδειγματισμού.
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Αντίθετα, οι ποινές -που επιβλήθηκαν, ή δεν επιβλήθηκαν- σε

πολύκροτα σκάνδαλα καταδεικνύουν τα δύο μέτρα και δύο σταθμά
στην εφαρμογή του πνεύματος του νόμου. Ενίοτε και του γράμματος.
Ας θυμηθούμε συνοπτικά πώς κατέληξαν δικαστικά ορισμένες από τις μεγαλύτερες ποινικές και αστικές υποθέσεις των τελευταίων
ετών (σκάνδαλα όπως η Siemens, το Βατοπέδι και τα ομόλογα είναι
ακόμα στην ανάκριση), καθώς και δικογραφίες για εγκλήματα κατά
της ζωής, στα οποία οι δράστες δεν είναι αντιεξουσιαστές αλλά εξουσιαστές, δηλαδή αστυνομικοί. Για τους τελευταίους, με εξαίρεση την περίπτωση Κορκονέα που του επιβλήθηκαν ισόβια για τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, η Δικαιοσύνη επιφυλάσσει, σχεδόν πάντα σκανδαλωδώς, ευνοϊκή μεταχείριση.

«Õðüèåóç Ricomex»
Το εργοστάσιο της Ricomex κατέρρευσε στους σεισμούς της 7ης9-1999. Από τα ερείπια ανασύρθηκαν νεκροί 39 εργαζόμενοι. Διαπιστώθηκε ότι το κτήριο ήταν ένα φέρετρο, κρεμασμένο στο Ρέμα
της Χελιδονούς. Κατηγορήθηκαν αρχικά 33 άτομα, ως υπαίτιοι για
ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, κατά συρροή κ.λπ.
Οι 29 απαλλάχτηκαν με βουλεύματα.

Στο εδώλιο κάθισαν μόνο τέσσερις μηχανικοί. Οι ιδιοκτήτες και
γενικά οι διοικήσεις δεν παραπέμφθηκαν σε δίκη. Από τους τέσσερις μόνο οι δύο καταδικάστηκαν σε φυλάκιση πέντε ετών, με ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης. Οχτώ χρόνια μετά απαλλάχτη-
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καν από το Εφετείο.
Έτσι, δεν βρέθηκε κανένας ένοχος για την τραγωδία.
Στη Ricomex παρατηρήθηκε και το εξής αξιοσημείωτο.
Τα πολιτικά δικαστήρια, μη εξαιρουμένου του Αρείου Πάγου,
βρήκαν ενδεχόμενο δόλο για τη θανάτωση των εργαζομένων. Και επιδίκασαν ισχνές αποζημιώσεις.
Τα ποινικά δικαστήρια, αντιθέτως, δεν βρήκαν την παραμικρή αμέλεια και απάλλαξαν τους πάντες. Αυτό το φαινόμενο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αντιφάσεις στον «Ενιαίο Αυτόνομο Φορέα
της Δικαιοσύνης»!... Οι δίκες διαρκούν 12 χρόνια. Και συνεχίζονται.
Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την πρόσφατη απόφασή της
παρέπεμψε την υπόθεση ξανά στο Εφετείο για νέα εκδίκαση.

Τα 42 εντάλματα
Το 2002 είχε βαπτιστεί ως «το μεγαλύτερο χτύπημα της Αστυνομίας στο οργανωμένο έγκλημα», αφού είχαν εκδοθεί 42 εντάλματα
σύλληψης.
Αρκετοί από τους εμπλεκομένους δεν παραπέμφθηκαν καν σε δίκη, ενώ το πρωτόδικο δικαστήριο με την απόφασή του είχε ουσιαστικά δεχθεί ότι:
* Ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, που
δραστηριοποιούνταν στη Δυτική Αττική, Βασ. Στεφανάκος, ήταν μεν
αρχηγός της οργάνωσης, με στόχο τη διάπραξη κακουργημάτων,
χωρίς όμως να τον κρίνει ένοχο για πράξεις, όπως εκρήξεις, εμπρησμούς και εκβιάσεις, παρά μόνο για υποδεέστερα αδικήματα.
Οι βασικές καταδικαστικές μαρτυρίες ανακλήθηκαν στο δικαστή-
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ριο, το οποίο μοίρασε μια σειρά από απαλλαγές και άφησε ελεύθερους (αναστέλλοντας την εκτέλεση ποινών) καταδικασθέντες σε
καθείρξεις, για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Οι βαρύτερες ποινές που επέβαλε ήταν 14 και 10 έτη σε δύο από τους κατηγορουμένους.
Στο Εφετείο από την πολυπληθή ομάδα του οργανωμένου εγκλήματος είχαν απομείνει τέσσερις κατηγορούμενοι.
Η ποινή του «αρχηγού» έπεσε στα έξι χρόνια, καθώς ανακάλεσε
τη μαρτυρία της η γυναίκα για την οποία είχε καταδικαστεί για ηθική
αυτουργία σε σκοπούμενη επικίνδυνη σωματική βλάβη.
Αλλα έξι χρόνια επιβλήθηκαν σε άλλον κατηγορούμενο για προμήθεια εκρηκτικών υλών και οπλοκατοχή, ενώ οι δύο υπόλοιποι, αν
και κρίθηκαν ένοχοι ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, μοιράστηκαν εξαγοράσιμες ποινές φυλάκισης (τρία χρόνια έκαστος).

Χρηματιστήριο
Από το 2000 που ξέσπασε το σκάνδαλο μέχρι σήμερα, κάποιοι
προφυλακίστηκαν για να ξαναβγούν λίγες μέρες αργότερα, ακόμη
πιο πολλοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες και οι περισσότεροι εξασφάλισαν από ένα απαλλακτικό βούλευμα, αφού
οι «φούσκες» εύκολα δημιουργούνται αλλά... πολύ δύσκολα αποδεικνύονται.
Οι δικογραφίες (πάνω από 20, με δεκάδες κατηγορουμένους) έκλεισαν είτε με τυπικές κλήσεις είτε με παραπομπές για πλημμέλημα.
Το κομμάτι της κακουργηματικής απάτης, που είχε τελεστεί σε βά-
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ρος του επενδυτικού κοινού, δεν έφτασε ποτέ στα ακροατήρια, καθώς τα δικαστικά συμβούλια με βουλεύματα, που επικυρώθηκαν από τον Άρειο Πάγο, έκλεισαν τις δικογραφίες, απαλλάσσοντας οριστικά και αμετάκλητα τους κατηγορουμένους.
Όσο για τους έντεκα μεγαλοεπιχειρηματίες και χρηματιστές της
δικογραφίας με τις μετοχές-φούσκες, κρίθηκαν όλοι αθώοι για το
πλημμέλημα της χειραγώγησης μετοχών.
Πρωτόδικα είχαν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης από 3 έως 5
χρόνια...
Το Εφετείο έκρινε ότι «δεν αποδείχθηκε πως το σύστημα πώλησης
των μετοχών με τη μέθοδο των πακέτων αύξησε τη ζήτηση και την
προσφορά. Επιπλέον δεν αποδείχθηκε δόλος των κατηγορουμένων».

«ÓéãÜëáò»
Η μόνη υπόθεση που, δέκα χρόνια μετά, απομένει να δικαστεί και
εξαιτίας της οποίας δεν αποφυλακίστηκε μετά την έκτιση της ποινής
της για το παραδικαστικό η άλλοτε κραταιά ανακρίτρια του Χρηματιστηρίου, Κωνσταντίνα Μπουρμπούλια, αφορά κερδοσκοπία με τη
μετοχή της «Σιγάλας» την περίοδο 1999-2000.
Η δικογραφία είχε κλείσει, μέχρι που εντοπίστηκε ύποπτη κατάθεση από επιχειρηματία 300.000 ευρώ σε τράπεζα της Ελβετίας επ’ ονόματι της δικαστού. Ο εν λόγω επιχειρηματίας ήταν κατηγορούμενος για την υπόθεση του Χρηματιστηρίου.
Ο φάκελος άνοιξε και έχουν παραπεμφθεί στο εδώλιο και οι επιχειρηματίες Τρ. Αποστολόπουλος και Παν. Πανούσης, καθώς και
ακόμη 13 άτομα (χρηματιστές, ιδιώτες, ένας δικηγόρος και ένας

134

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

τραπεζικός υπάλληλος) για απάτη από κοινού και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

«Ðáñáäéêáóôéêü êýêëùìá Íï1»
Η πλειονότητα των κατηγορουμένων απαλλάχθηκε με βουλεύματα ή αθωώθηκε σε πρώτο βαθμό. Ανάμεσά τους, ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αχ. Ζήσης.
Από την άλλη, δύο πρώην δικαστίνες προσπάθησαν να ξεφύγουν
απ’ όλ’ αυτά διαφεύγοντας στο εξωτερικό.
Η μία, η πρώην ανακρίτρια Αντωνία Ηλία, απόλαυσε πολλά χρόνια ελευθερίας και τώρα αγωνίζεται για να μην εκδοθεί στην Ελλάδα, επικαλούμενη μάλιστα και το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των
κατηγοριών έχει ήδη... καταπέσει με απαλλαγές άλλων εμπλεκομένων.
Η άλλη, Κωνσταντίνα Μπουρμπούλια, στάθηκε άτυχη. Συνελήφθη
γρήγορα στη Γαλλία και εκδόθηκε στην Ελλάδα.
Έπειτα από δύο δίκες καταδικάστηκε τελεσίδικα σε κάθειρξη 7 ετών (από 12 πρωτοδίκως), ενώ η ποινή του έτερου εμπλεκόμενου δικαστή, Ευάγγ. Καλούση, μειώθηκε κατά οκτώ χρόνια και 20 μήνες,
φτάνοντας τα 12 χρόνια.
Κατηγορούνταν -κατά περίσταση- για κακουργήματα, όπως ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κατάχρηση εξουσίας.
Από τους υπόλοιπους πέντε που κάθισαν στο εδώλιο, ο επιχειρηματίας Ευστρ. Βαλυράκης κρίθηκε ένοχος μόνο για πλημμελήματα
και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης. Αθώους έκρινε το Εφετείο:
* Το δικηγόρο Αθ. Κεχαγιόγλου (πρωτόδικα έξι χρόνια), τον πρώ-
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ην σύζυγο της Μπουρμπούλια και δύο επιχειρηματίες.
Ήταν η πρώτη μεγάλη δίκη για το πολύκροτο σκάνδαλο με αδικήματα, σχετικά με δωροδοκίες, επενδύσεις «βρόμικου χρήματος» στο
Χρηματιστήριο, αλλά και κρουαζιέρες δικαστικών λειτουργών με
κότερο επιχειρηματία.
Το πρωτόδικο δικαστήριο είχε κρίνει ενόχους τους επτά από τους
συνολικά εννέα κατηγορουμένους.
Από αυτούς μόνο οι Καλούσης και Μπουρμπούλια οδηγήθηκαν
στη φυλακή.

«Ðáñáäéêáóôéêü êýêëùìá Íï2»
Στην τελευταία δίκη για το παραδικαστικό, ο μοναδικός από τους
κατηγορουμένους που έφυγε από το δικαστήριο με χειροπέδες ήταν
ο αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Γιοσάκης.
Καταδικάστηκε σε κάθειρξη (9 χρόνια και 11 μήνες), ενώ κάθειρξη, έξι ετών, επιβλήθηκε και στο δικηγόρο Σάκη Κεχαγιόγλου, ο οποίος είναι ελεύθερος.
Από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους της πολύκροτης υπόθεσης, ένοχοι κρίθηκαν μόνο οι έξι, για ελάχιστα σκέλη του κατηγορητηρίου. Ανάμεσά τους, άλλος ένας δικηγόρος και τρεις δικαστές.
Από τα αξιοσημείωτα της απόφασης είναι:
* Η απαλλαγή, κατά πλειοψηφία -σε όσους το αντιμετώπιζαν-, από το αδίκημα της συμμορίας. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαστές δεν είδαν «κύκλωμα», αλλά κατά μόνας παραδικαστική δράση. Στο πλαίσιο της οποίας -όλως τυχαίως, προφανώς- ο ένας εμπλεκόμενος
«προσέκρουσε» στον άλλον.
* Τα ελαφρυντικά που αφειδώς μοιράστηκαν στους καταδικασθέ-
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ντες, πλην του Ιάκωβου Γιοσάκη.
* Μια δικαστής ήθελε «αθώο» τον αρχιμανδρίτη και εκτός φυλακής. Ανάμεσα στους απαλλαγέντες ήταν δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, δύο δικαστές κι ένας εισαγγελέας.

Ôï ðïëéôéêü óôßãìá
Η υπόθεση Μαντούβαλου έδωσε και πολιτικό στίγμα στην ιστορία του παραδικαστικού. Ο πρώην βουλευτής της Ν.Δ. διώχθηκε για
ηθική αυτουργία σε κατάχρηση εξουσίας, ξέπλυμα, κ.ά. Ενεπλάκη
και στην κατάθεση ενός μεγάλου χρηματικού ποσού σε λογαριασμό
του πρώην δικαστή Ε. Καλούση. Η Βουλή ήρε την ασυλία του και η
δίκη του οδήγησε τελικά τον Μάρτιο του 2010 σε αθώωση του ίδιου
και των συνεργατών του.
Το δικαστήριο καταδίκασε σε πολυετείς καθείρξεις το δικαστή Καλούση και τον επιχειρηματία Μπολέτση.
Ο τελευταίος εξερράγη καταγγέλλοντας εξαγορά του προέδρου
αναμιγνύοντας, μάλιστα, έναν παλιό γνώριμο των αρχών, τον Ιάκ.
Γιοσάκη. Για το θέμα διατάχθηκε έρευνα και λίγο αργότερα ασκήθηκε αναίρεση κατά της αθωωτικής απόφασης και ο κ. Μαντούβαλος
θα ξαναδικαστεί.
Οσο για τις καταγγελίες κατά του προέδρου της δίκης, διερευνήθηκαν από εισαγγελέα που σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη
βγάλει λαβράκι.

«Ïé êïõìðÜñïé»
Με δύο κατηγορουμένους στο εδώλιο θα ξεκινήσει τον Σεπτέμ-
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βριο η δίκη στο Εφετείο των αποκαλούμενων «γαλάζιων κουμπάρων» για το σκάνδαλο της ΜΕΒΓΑΛ, για το οποίο χύθηκε πολύ μελάνι.
Ο ένας εκ των τριών εμπλεκομένων, ο εκτελωνιστής Π. Αναγνωστόπουλος, εξαγόρασε ήδη την πρωτόδικη ποινή του και στο Εφετείο θα δικαστούν οι Π. Αδαμόπουλος και Κ. Κωνσταντινίδης, σιτέμπορος και κουμπάρος του τότε υπουργού Απασχόλησης, Σ. Τσιτουρίδη.
Η πρωτόδικη ποινή; Πεντέμισι χρόνια έκαστος και ελεύθεροι.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, απαίτησαν «φακελάκι» από τους
εκπροσώπους της ΜΕΒΓΑΛ, το ύψος του οποίου ισοδυναμούσε με
το 10% του συνολικού προστίμου των 24,5 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 2,4 εκατομμύρια ευρώ, με το οποίο απειλούνταν η εταιρεία
λόγω συμμετοχής στο καρτέλ γάλακτος. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία θα εντασσόταν σε πρόγραμμα επιείκειας, προκειμένου να επιτύχει τη μείωση ή την εξάλειψη του προστίμου.
Το δικαστήριο όμως αποφάνθηκε ότι το αδίκημα της εκβίασης της
ΜΕΒΓΑΛ ήταν τελικά απόπειρα εκβίασης.

«Ôï äéêáóôéêü íáõÜãéï ôïõ “Óáìßíá”»
Το πλοίο προσέκρουσε στη βραχονησίδα Πόρτες της Πάρου,
στις 26 Σεπτεμβρίου 2000. Επέβαιναν 533 επιβάτες και 61 μέλη πληρώματος.
Στο ναυάγιο χάθηκαν 80 άνθρωποι.
Το βάρος της τραγωδίας σήκωσαν στα δικαστήρια ο πλοίαρχος
και ο υποπλοίαρχος του πλοίου, στους οποίους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης, ενώ από τους υπόλοιπους επτά κατηγορουμένους,
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οι πέντε κρίθηκαν ένοχοι σε βαθμό πλημμελήματος με ανασταλτικό
χαρακτήρα και οι δύο αθωώθηκαν.
Οι δύο εκπρόσωποι της πλοιοκτήτριας εταιρείας; Η ευθύνη τους
ήταν μόνον πλημμεληματικού χαρακτήρα.
Έντεκα χρόνια μετά την τραγωδία, η υπόθεση εξελίχθηκε και ποινικά σε ναυάγιο.
Καθώς η αυλαία έπεσε, όσον αφορά το ποινικό σκέλος, με τη
διαπίστωση (από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου) ότι οι κατηγορούμενοι είχαν δικαστεί για λάθος αδίκημα και με εσφαλμένη χρήση των ποινικών διατάξεων... Αποτέλεσμα; Να «εξαφανιστεί» το μεγαλύτερο μέρος της ποινής που είχε επιβληθεί στον πλοίαρχο και
να κηρυχθεί η οριστική παύση της ποινικής δίωξης ενώ ήδη είχε αποφυλακιστεί.

«Ç æáñíôéíéÝñá»
Ο Κύπριος φοιτητής Αυγουστίνος Δημητρίου ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από οκτώ αστυνομικούς με πολιτικά. Παρών στο επεισόδιο ήταν και ο διευθυντής της Κρατικής Ασφάλειας. Η Αστυνομία ανέφερε ότι ο 24χρονος έπεσε και χτύπησε σε ζαρντινιέρα! Τους διέψευσαν τηλεοπτικές και ερασιτεχνικές κάμερες που κατέγραψαν το περιστατικό. Τον Δεκέμβριο του 2008 οι οκτώ καταδικάστηκαν.
Σε ποινές φυλάκισης από 15 έως 39 μήνες, με τριετή αναστολή.
Η απόφαση θεωρήθηκε προκλητικά επιεικής και ξεσήκωσε θύελλα
αντιδράσεων».
Από όλα τα περιστατικά που αναφέρει η δημοσιογράφος, θα ήθελα να
σταθώ λίγο παραπάνω στην υπόθεση της «Ρικομέξ». Μία ανατριχιαστική υ-
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πόθεση, που φανερώνει σε όλο της το μεγαλείο τη σαπίλα που έχει κυριαρχήσει στην Ελλάδα.
Στις 7/9/1999 και μετά από ένα ισχυρό σεισμό 6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, το εργοστάσιο της «Ρικομεξ» κατέρρευσε. Τριάντα εννέα άνθρωποι έ-

Ç åëëçíéêÞ äéêáéïóýíç áñÝóêåôáé íá áíïßãåé ôá ìÜôéá ôçò

χασαν τη ζωή τους και θάφτηκαν στα ερείπια του κτιρίου. Μετά από αρκετά δικαστήρια, που κράτησαν πάνω από δέκα χρόνια, το τελικό συμπέρασμα της ελληνικής δικαιοσύνης ήταν πως δεν φταίει κανείς για την τραγωδία. Ούτε οι ιδιοκτήτες, ούτε οι εργολάβοι, ούτε οι μηχανικοί. Στις δίκες που
έγιναν σημειώθηκαν στιγμές απείρου ελληνικού κάλλους. Μερικοί εργαζόμενοι, που κατάφεραν να επιζήσουν, είχαν πάρει το μέρος των ιδιοκτητών
του εργοστασίου, προφανώς για να μη χάσουν τη δουλειά τους. Μάλιστα,
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κάποιοι έκαναν και ένα βήμα παραπάνω βρίζοντας τους συγγενείς των νεκρών συναδέλφων τους γιατί τόλμησαν να ζητήσουν αποζημίωση!
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εφετείου, δέκα συγγενείς τριών θυμάτων
της «Ρικομέξ» προηγούνταν στον τομέα των αξιώσεων των άλλων, που έχουν οικονομικές απαιτήσεις από την εταιρεία, χωρίς χρονικούς περιορισμούς ως προς το χρόνο διενέργειας του πλειστηριασμού των ακινήτων
που θα καλύψουν τις αξιώσεις των συγγενών. Οι συγγενείς, κατατάχθηκαν
σε προνομιακή θέση στον πίνακα των δανειστών, προκειμένου μετά τον
πλειστηριασμό δύο ακινήτων της «Ρικομέξ» να λάβουν τα χρήματά τους
πριν από άλλα πρόσωπα (φυσικά και νομικά) που διεκδικούσαν και αυτά
χρηματικά ποσά. Την απόφαση του Εφετείου, που δικαίωνε τους συγγενείς
των τριών θυμάτων, ήρθε να αναιρέσει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου,
προκαλώντας οργή στο πανελλήνιο. Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο
έκρινε ότι οι απαιτήσεις των τραπεζών προηγούνται αυτών των συγγενών
των θυμάτων.
Η «Εθνική Τράπεζα» είχε μείνει έξω από αυτούς που δικαιούνταν αποζημίωση και για αυτό άσκησε αναίρεση επί της εφετειακής απόφασης. Ο Άρειος Πάγος αποφάνθηκε ότι η απόφαση του Εφετείου δεν ισχύει και ότι οι
απαιτήσεις που προβάλει η «Εθνική Τράπεζα» προηγούνται. Με πιο απλά
λόγια, η απόφαση του Ανώτατου δικαστηρίου τοποθέτησε και επίσημα τις
τράπεζες πάνω από τις ανθρώπινες ψυχές. Πάνω και από την μνήμη των
ανθρώπων που χάθηκαν άδικα, επειδή δουλεύανε σε ένα κτίριο-ερείπιο. Άρα δεν μιλάμε μόνο για κάποιες μικρές τρυπούλες που υπάρχουν στη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης, για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη λήψη
αποφάσεων, ή για μερικά παράθυρα που μπορούν κάλλιστα να «ανοίξουν» οι έγκριτοι δικηγόροι στο δαιδαλώδης ελληνικό νομικό πλαίσιο.
Έχουμε να κάνουμε με ένα εντελώς επιλεκτικό σύστημα δικαιοσύνης που
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είναι αμείλικτο απέναντι στον εργαζόμενο, τον χρήστη ουσιών, τον διαδηλωτή, το φτωχοδιάβολο, τον αντιεξουσιαστή και τον μετανάστη, αλλά όταν
πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιον ισχυρό παράγοντα της οικονομίας, της
πολιτικής και γενικότερα της εξουσίας φανερώνει υπερβολικές ευαισθησίες. Στην περίπτωση των πρώτων είναι σύνηθες φαινόμενο οι εξοντωτικές
προφυλακίσεις και οι μεγάλες ποινές. Στην περίπτωση των δεύτερων είναι
κανόνας η αθώωση τους εξαιτίας της έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων ή
της ύπαρξης αμφιβολιών. Δικαιοσύνη δύο μοχλών και δύο ταχυτήτων.
Η ελληνική εκδοχή της δικαιοσύνης είναι τόσο προβλέψιμη που δεν συγκινεί κανέναν το παράδοξο της λειτουργίας της. Ενώ ουδείς αρνείται ότι
κυριαρχεί η διαφθορά σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας, δύσκολα θα βρεθεί κάποιος που να περιμένει από την απαξιωμένη δικαιοσύνη να πράξει το καθήκον της, έστω και στο ελάχιστο. Για αυτό και η μπόχα
που αναδύεται από την χρόνια ατιμωρησία κοντεύει να μας πνίξει. Γιατί
φτάσαμε στο έσχατο σημείο να θεωρούμε σαν δεδομένα την ύπαρξη της
αδικίας και της ανισονομίας.
Όταν ακόμα βρισκόμασταν στην αρχή της παρουσίας του ΔΝΤ στην Ελλάδα, οι εκπρόσωποί του είχαν δώσει μερικές συμβουλές στους Έλληνες
υπουργούς ώστε να έχουν μεγαλύτερο βαθμό αποδοτικότητας τα, ούτως ή
άλλως, αβάσταχτα νέα μέτρα. Με ευθυμία θυμάμαι πως μία από αυτές ήταν η ξεκάθαρη προτροπή «Βάλτε επιτέλους κάποιον πολιτικό στη φυλακή».
Ακόμα και ένας σκληρός οικονομικός οργανισμός σαν το ΔΝΤ έκρινε ότι
πρέπει άμεσα το ελληνικό κράτος να τιμωρήσει κάποιον, για να δείξει
στους πολίτες του ότι αυτοί που λεηλατήσαν το δημόσιο πλούτο θα πληρώσουν. Έστω και τύποις. Έτσι θα μπορούσε να καλλιεργηθεί η ψευδαίσθηση
οτι γίνεται μια νέα αρχή και από εδώ και πέρα οι νόμοι θα ισχύουν για όλους. Σαν σκέψη είναι λογική και το ΔΝΤ ξέρει καλά πως προκειμένου να
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πετύχει πιο εύκολα το σατανικό σκοπό του, που είναι να αγοράσει για ένα
πιάτο φακές όλο τον πλούτο της Ελλάδας, είναι απαραίτητο να «θυσιάσει»
κάποιον εκπρόσωπο της ανώτερης ελληνικής τάξης που τα προηγούμενα
χρόνια θησαύριζε, έτρωγε και έπινε τον αγλέουρα (στην υγειά των κορόιδων) και έκανε περιουσία από το δημόσιο χρήμα. Τόσα φράγκα βγάλανε
μερικοί από τα αναρίθμητα σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών, δεν πειράζει να κάτσουν και λίγο στη φυλακή.
Δεν γίνεται με πρόσχημα τη σωτηρία της χώρας να κόβεις τους μισθούς
και τις συντάξεις του απλού κοσμάκη και από την άλλη να αφήνεις ατιμώρητους αυτούς που φάγανε εκατομμύρια ευρώ. Για τα μάτια του κόσμου έπρεπε να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, έστω και αν δεν το ήθελε. Αυτό δεν έγινε ποτέ και έτσι η ελληνική πολιτεία έκανε άλλο ένα θαύμα. Και άδικα μέτρα, που εξωθούν τους πολίτες στη χρεοκοπία, πήρε και κανένας διαπλεκόμενος πολιτικός δεν την πλήρωσε. Πιθανότατα, η πιο ισχυρή ανυπακοή
που επέδειξε η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στις προσταγές της τρόικας,
είχε να κάνει με την κατηγορηματική άρνηση της για παραδειγματική τιμωρία κάποιου πολιτικού ή εκπροσώπου του πανίσχυρου οικονομικού κατεστημένου. Κάποια πράγματα είναι αδιαπραγμάτευτα σε αυτή τη χώρα. Η ελληνική δικαιοσύνη δεν πρόκειται να κλείσει τα μάτια της. Αρέσκεται να ανοίγει και τα πόδια της κάθε φορά που βρίσκεται σε τρυφερό τετ α τετ με
κατόχους εξουσίας.
Οι ευθύνες της δικαιοσύνης για την οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας
και τον ερχομό του ΔΝΤ ειναι τεράστιες. Αν δεν ήταν τόσο προκλητικά απούσα, αν είχε κρατήσει μια σθεναρή στάση και τιμωρούσε αυτούς που οδήγησαν τον τόπο στα χάλια που έχει σήμερα, αν η αυστηρότητά της δεν εξαντλούταν στα μεσαιωνικά ιδιώνυμα, τύπου «κουκουλονόμου» και «νόμου
Ορφανού», που στείλανε στη φυλακή εκατοντάδες πιτσιρικάδες για ψύλ-
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λου πήδημα, αν οι ποινές ηταν ανάλογες με τα αδικήματα, τότε όλα θα ηταν διαφορετικά. Θα είχε μπει ένα τέλος στην ατιμωρησία και η ελληνική
κοινωνία θα είχε διαμορφωθεί με άλλες αξίες. Επιπλέον, ο παράνομος
πλουτισμός θα ειχε λιγότερα κεφάλια και οι επίδοξοι νονοί, που θέλανε να
ικανοποιήσουν τη ματαιοδοξία τους κερδίζοντας μπόλικο εύκολο χρήμα με
απάτες και κομπίνες, θα ήταν πιο συγκρατημένοι. Η δικαιοσύνη θα μπορούσε να ξεριζώσει το κακό από τη ρίζα του αν έκανε σωστά τη δουλειά της,
μακριά από συμφέροντα και εξυπηρετήσεις. Αντιθέτως, επέλεξε να το καλλιεργήσει, να το δυναμώσει και να το ενσωματώσει στους κόλπους της. Και
ακόμα και σήμερα δείχνει πως δεν θέλει να το αντιμετωπίσει.
Η σημασία της δικαιοσύνης απασχολεί τους σκεπτόμενους ανθρώπους
εδώ και χιλιάδες χρόνια. Με μια πρόχειρη έρευνα, μπορούμε να διαπιστώσουμε οτι αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης για επιφανείς προσωπικότητες
των γραμμάτων και της τέχνης. Ο μεγάλος Γάλλος διαφωτιστής Μοντεσκιέ
έλεγε ότι:

«δεν είναι κάτι δίκαιο, γιατί είναι νόμος, αλλά είναι νόμος, γιατί είναι δίκαιο»
και συμπλήρωνε:

«Δεν υπάρχει σκληρότερη τυραννία από εκείνη που διενεργείται
κάτω από τη σκιά των νόμων και τα προσχήματα της Δικαιοσύνης».
Μεγάλη σημασία στη δικαιοσύνη αποδίδανε και στην αρχαία Ελλάδα.
Για παράδειγμα, ο Σωκράτης πίστευε οτι είναι αδύνατον να υπάρξει καλός
πολίτης άνευ δικαιοσύνης. Ο Ευριπίδης έτρεφε τέτοιο θαυμασμό για την
έννοια της δικαιοσύνης, που έλεγε οτι στη δικαιοσύνη εμπεριέχεται κάθε
άλλη αρετή. Ο Λυκούργος θεωρούσε τη δικαιοσύνη σαν κάτι πολύτιμο και
θαυμαστό, ενώ σύμφωνα με τον Μένανδρο σε όλες τις περιπτώσεις πρέ-
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πει να επικρατεί το δίκαιο. Ένας από τους κορυφαίους τραγικούς ποιητές
της αρχαιότητας, ο Αισχύλος, έδινε τόσο μεγάλη σημασία στην απονομή
της δικαιοσύνης που θεωρούσε οτι μόνο οι θεοί μπορούσαν να την αποδώσουν σωστά. Δυστυχώς για όλους μας, η δικαιοσύνη που περιγράφει ο Αισχύλος δεν έχει καμία ομοιότητα με τη σημερινή της κατάντια:

«Η δικαιοσύνη λάμπει και μέσα σε φτωχόσπιτα που καπνίζουν και
τιμά τους ευσεβείς. Περιφρονεί τη ζωηρόχρωμη αναλαμπή του
χρυσού που αποκτήθηκε από λερωμένα χέρια, γιατί είναι συνηθισμένη να πάει κοντά στην αγιότητα και όχι να υποκλίνεται μπροστά
στα πλούτη, και κρίνει ανάλογα κάθε πράξη.»
Εκτός από τον ελληνικό λαό, που έχει σχηματίσει, δικαιολογημένα, τη χειρότερη δυνατή εικόνα για την ελληνική δικαιοσύνη, την ίδια άποψη έχουν
εκφράσει, κατά καιρούς, και ανώτεροι δικαστικοί λειτουργοί που είδαν πως
λειτουργεί το σύστημα εκ των έσω. Για παράδειγμα, στις 14/11/2003 η εφημερίδα «Απογευματινή» είχε μία δήλωση που προκάλεσε αίσθηση. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Κρουσταλάκης είχε πει:

«Δεν είναι άξια επαίνων η Δικαιοσύνη. Υπάρχουν δικαστές που δεν έχουν
ήθος... Μουσκεύουμε στην αμαρτία...».
Στις 19/6/2010, δημοσιεύτηκε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη
στην εφημερίδα «Κόσμος του Επενδυτή». Τη συνέντευξη παραχώρησε ο
πρώην Α’ αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Παπανικολάου, στον
δημοσιογραφο Τάκη Κωνσταντινόπουλο. Εκεί περιγράφει λεπτομερώς τον
τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης και διαψεύδει πανηγυρικά όσους νομί-
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ζαν οτι τα πράγματα στην ελληνική δικαιοσύνη είναι άσχημα. Δεν είναι άσχημα, είναι πολύ χειρότερα. Ακολουθούν χαρακτηριστικά αποσπάσματα
της συνέντευξης:
«Συχνά πυκνά γίνεται μεγαλόστομα λόγος για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Πόσο ανεξάρτητη είναι η Ελληνική Δικαιοσύνη»;

«Το Σύνταγμα, βέβαια, δεν καταλείπει καμία αμφιβολία: Η Δικαιοσύνη είναι μια ανεξάρτητη Εξουσία, εξοπλισμένη με ισχυρές εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών, η οποία όχι μόνο δεν δικαιούται να «πολιτεύεται», αλλά οφείλει, αντίθετα, να συμπεριφέρεται ουδέτερα, με μόνο κριτήριο τον σεβασμό της νομιμότητας, ώστε να αποτελεί
ένα πειστικό και ισχυρό αντίβαρο απέναντι στις παρεκτροπές των άλλων Εξουσιών, πραγματικό οχυρό. Μεταξύ όμως θεωρίας και πράξης η διαφορά είναι μεγάλη.
Πράγματι, η εικόνα της δικαιοσύνης, σήμερα καταδεικνύει σοβαρό έλλειμμα ανεξαρτησίας. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στις τραγικές, μέχρις αρνησιδικίας, καθυστερήσεις ή στη «λευκή απεργία» (φαινόμενο θλιβερό των
καιρών) ή στα διεφθαρμένα «παραδικαστικά κυκλώματα», που αντανακλούν τις ευρύτερες παθογένειες του Ελληνικού κράτους και τις κοινωνίας
μας. Άλλωστε, οι δικαστικοί λειτουργοί της χώρας δεν είναι ξενόφερτοι
αλλ΄ αποτελούν σάρκα από τη σάρκα της κοινωνίας μας.
Απογοητευτικές είναι και οι ουκ ολίγες περιπτώσεις δουλικής οσφυοκαμψίας απέναντι στην Εκτελεστική Εξουσία, ιδίως των πλέον ευάλωτων ηγεσιών της (Προέδρων, Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και αντιπροέδρων)
ή των επίδοξων διαδόχων τους. Είναι γνωστό ότι η Δικαιοσύνη είναι σαν τη
γυναίκα του Καίσαρα: Πρέπει και να είναι και να φαίνεται τίμια. Αυτό, όμως
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δεν συμβαίνει όταν η κύρια μέριμνα ορισμένων ηγεσιών της φαίνεται να είναι είτε η συγκάλυψη πολιτικών ή ποινικών ευθυνών για σκάνδαλα, είτε η εξυπηρέτηση άνομων συμφερόντων επωνύμων και ισχυρών, ιδίως πλουσίων επιχειρηματιών, είτε η άσκηση πιέσεων προς ακέραιους δικαστές, είτε
οι συνεχείς και επιτηδευμένες αναβολές κρίσιμων υποθέσεων. Όπως επίσης, δεν τιμά τη δικαιοσύνη, το ότι ορισμένοι δικαστές- συνήθως θεσιθήρες
και αριβίστες- επιδεικνύουν κραυγαλέο κομματικό ή και θρησκευτικό φανατισμό μεροληπτώντας ασύστολα χωρίς να κρατούν ούτε τα προσχήματα,
είτε υπέρ πολιτικών συγκεκριμένου κόμματος, είτε υπέρ των θέσεων κληρικών ή μοναχών.
Ωμές κομματικές παρεμβάσεις, πιέσεις τυραννίσκων συνδικαλιστών
προς τις πολιτικές ή φυσικές ηγεσίες της Δικαιοσύνης, προαγωγές δικαστικών λειτουργών σε χαριστικές θέσεις, «διαπλοκή» και συναλλαγή» υπουργών με μεγαλόσχημους συνδικαλιστές και προώθηση «φιλοδικαστικών» μέτρων ασύμβατων με το δικαστικό λειτούργημα, πάσης φύσεως «προστασίες» δικαστών από διάφορους ιδιοτελείς «προστάτες» είναι μερικά από τα
«σημεία και τέρατα» που χαρακτηρίζουν τα τελευταία είκοσι χρόνια τον
ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης, όπως ορθά επισημαίνει και ο αείμνηστος Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Στέφανος Ματθίας (εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 5.4.2005)».
«Έχουν άδικο οι πολίτες όταν δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την Ελληνική Δικαιοσύνη»;

«Πρωτεύοντα αίτια της σημερινής κρίσης είναι η διαφθορά, η διάσπαρτη ανομία και η ατιμωρησία, με αποτέλεσμα να γονατίσει το κράτος κάτω
από το βάρος της κακοδιαχείρισης της σπατάλης πόρων και της πελατεια-
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κής διασπάθισης των χρημάτων του Ελληνικού Λαού. Μαζί αναδείχτηκε και
μία άλλη κρίση, η αδυναμία των θεσμών της Πολιτείας και ιδίως της Δικαιοσύνης να ελέγξουν τα φαινόμενα που οδηγούν στην αυθαιρεσία και
στην υπέρβαση κάθε κανόνα, χωρίς συνέπειες για κανέναν. Με τη σειρά
της αυτή η ανομία, την οποία εξέθρεψε και γιγάντωσε, μεταξύ άλλων, και
η δυσλειτουργία της Δικαιοσύνης, έφερε και την καταρράκωση της αυτοπεποίθησης του Ελληνικού Λαού.
Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότεροι διακηρύσσουν ότι στην Ελλάδα κανείς δεν τιμωρείται και ότι δύσκολα και μετά μεγάλη ταλαιπωρία και
αγαθή τύχη βρίσκει κανείς το δίκιο του. Όλο δε και πληθαίνουν τα χείλη,
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στα οποία ανεβαίνει το αγωνιώδες ερώτημα «Στην Ελλάδα, Δικαιοσύνη δεν υπάρχει;».
Οι χρονίσασες πλέον πληγές της Ελληνικής Δικαιοσύνης, με κυρίαρχα
τα έλκη της διαφθοράς και των πάσης φύσεως ανεπαρκειών και ανικανοτήτων, με προέχουσα την αρνησιδικία, έχουν περιάγει αυτή σε κατάσταση
αμφισβήτησης ανυποληψίας και αναποτελεσματικότητας. Έτσι ούτε το κοινό περί δικαίου αίσθημα των πολιτών ικανοποιείται, ούτε η Δικαιοσύνη λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο που οι πολίτες να αισθάνονται ότι υπάρχει μια
Εξουσία που τους προστατεύει και ελέγχει κάθε ανομία. Το Κράτος Δικαίου που σε οποιαδήποτε σύγχρονη δημοκρατία θεωρείται αυτονόητη κατάκτηση και πραγματικότητα στην Ελλάδα εύλογα αμφισβητείται έντονα από
τους πολίτες.
Πρέπει να καταστεί σαφές σε όλους, άρχοντες και αρχόμενους, και κύρια βεβαίως, στους δικαστικούς λειτουργούς, ότι αν δεν αποκατασταθεί η
Δικαιοσύνη ως άπαρτο κάστρο, λαμπρό και ασύλλητο οχύρωμα και αμυντήριο της Δημοκρατίας, ούτε θα επανέλθει η διασαλευθείσα εμπιστοσύνη
των πολιτών προς την Δικαιοσύνη, ούτε ουσιαστική και μόνιμη έξοδος από
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την πολύπλευρη και πολυεπίπεδη κρίση που βιώνουμε θα υπάρξει στο εγγύς μέλλον».
«Οι κρίσεις και οι προαγωγές των δικαστών γίνονται με αξιοκρατικά κριτήρια»;

«Η αξιοκρατία στις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών είναι απολύτως αναγκαία όχι μόνο στα πλαίσια μιας εσωτερικής δικαιοσύνης και ενθάρρυνσης των άξιων δικαστών και εισαγγελέων αλλά και χάριν της ίδιας
της Δικαιοσύνης, ως θεμέλιου της Δημοκρατίας μας, ώστε να απονέμεται
από άξια προαγόμενους δικαστές, γρήγορα, δίκαια και αποτελεσματικά.
Δυστυχώς, όμως, αρκετές φορές παραβλέπεται η αξιοκρατία αυτή και γίνονται προαγωγές προφανώς ανάξιων δικαστικών λειτουργών, βαρυνόμενων, αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα, είτε με ηθικά παραπτώματα είτε με
άλλες καταφανείς υπηρεσιακές ανεπάρκειες, οι οποίοι, στη συνέχεια, όχι
μόνον εκθέτους αυτούς που τους προήγαγαν (και μάλιστα κατά κανόνα, εν
γνώσει της αναξιότητάς τους), αλλά, το σπουδαιότερο, ταλανίζουν τους
διαδίκους και τους συναδέλφους τους από αναβαθμισμένη δικαστική θέση,
την οποία χαριστικά κατέλαβαν».
«Οι παρεμβάσεις στο έργο των δικαστών είναι σύνηθες φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Εσείς είχατε ποτέ επεμβάσεις στο έργο σας; Αν ναι, τι είδους και από ποιούς»;

«Όπως και άλλοι δικαστικοί λειτουργοί, έτσι κι εγώ δέχθηκα πολλές φορές παρεμβάσεις στο δικαστικό μου έργο, κυρίως από συναδέλφους μου
και μάλιστα, κατά κανόνα, ιεραρχικά ανωτέρους μου, αλλά και από διά-
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φορα άλλα πρόσωπα εκτός δικαστικού χώρου. Όλες οι επεμβάσεις αυτές
ήταν προφορικές, πλην εκείνης με την οποία επιχειρήθηκε να μου αφαιρεθεί η πειθαρχική δικογραφία κατά του Ανακριτή Νικολάου Ζαγοριανού,
πού ήταν έγγραφη. Οι αθέμιτες αυτές παρεμβάσεις, άμεσες ή έμμεσες, ήπιες ή σκαιές και ιταμές, προφορικές ή έγγραφες, αποκρούστηκαν αμέσως από εμέ, σταθερά και σθεναρά. Σε μερικές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν και με απειλές απροκάλυπτες ή συγκαλυμμένες. Μάλιστα, όταν αρνήθηκα να παραβώ το υπηρεσιακό μου καθήκον και να ενδώσω στην τελεσιγραφική εντολή παράδοσης της ανωτέρω πειθαρχικής δικογραφίας
στοχοποιήθηκα, από αυτούς που οργάνωσαν τη φίμωσή μου, με μέθοδο
γκαιμπελικού τύπου, αφού χρησιμοποίησαν ύβρεις και απειλές κατά του
προσώπου μου, δημοσίως εκφρασθείσες και τελικά επιχείρησαν να με «δικάσουν» μέσω διαδόσεων και δια του τύπου στα πλαίσια μιας «δίκης» προθέσεων με έντονο τον επικοινωνιακό χαρακτήρα. Έτσι οι έχοντες συμφέρον,
δηλαδή οι φερόμενοι ως ενεχόμενοι στο μέγιστο σκάνδαλο της Siemens,
συνεπικουρούμενοι από κομματικούς, εμφάνισαν ότι κινήθηκα κατά συγκεκριμένων δικαστικών λειτουργών, που, κατά τη γνώμη μου, μεθόδευσαν τη
συγκαλυπτική της αλήθειας ανάκριση-παρωδία, ως δήθεν «πικραμένος»
για την μη επιλογή μου από την τότε κυβέρνηση σε μία από τις δύο κορυφαίες θέσεις της δικαιοσύνης. Κάποιος δε εμφανίστηκε διερωτώμενος υποκριτικά μήπως αληθεύουν τα διαδιδόμενα για τις προθέσεις μου».
«Ανέρχονται στην κορυφή οι άξιοι ή οι βολικοί και οσφυοκάμπτες»;

«Ο τρόπος και τα κριτήρια επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης στα
πλαίσια του πρωθυπουργοκεντρικού συστήματος διακυβέρνησης της χώρας, δηλαδή κατ’ ουσίαν από τον εκάστοτε Πρωθυπουργό και από αυτούς
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που επηρεάζουν την κρίση του υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου, αποτελεί την πιο πονεμένη ιστορία της Ελληνικής Δικαιοσύνης, έχει εξελιχθεί
σε τραγωδία για την ανεξαρτησία της και απαρχή πολλών από τα δεινά
της. Αν κατέγραφα όσα βίωσα, πάνω από σαράντα χρόνια, σχετικά με τις
επιλογές αυτές, τα όσα είδα και άκουσα, θα αρκούσαν για να γεμίσουν τις
σελίδες ενός βιβλίου, με τον τίτλο «Η μαύρη βίβλος της Ελληνικής Δικαιοσύνης».
Προς το παρόν επιγραμματικά σημειώνω ότι προτιμώνται, σε αρκετές περιπτώσεις, στις επιλογές αυτές όχι οι άριστοι αλλ’ οι αρεστοί στον εκάστοτε Πρωθυπουργό και το περιβάλλον του, οι βολικοί, οι υπάκουοι, οι ασφυοκάμπτες, οι διαπλεκόμενοι, οι συναλλασσόμενοι, οι κομματικά προσκείμενοι, οι δημοσιοσχεσίτες και, βέβαια, οι συνεργαζόμενοι με θρησκευτικές ή παραθρησκευτικές σέκτες ή με συνδικαλιστές του κλάδου ως κομματικούς τοποτηρητές ή οι έχοντες σχέση με υπουργούς ή άλλα πρόσωπα
της εκτελεστικής εξουσίας. Έτσι δημιουργούνται κακά πρότυπα και περνά
το μήνυμα στους νεώτερους δικαστές, ότι για να προαχθούν στην ηγεσία
της δικαιοσύνης θα πρέπει να γίνουν και αυτοί αρεστοί και υποτακτικοί στην
εκτελεστική εξουσία και τους παρατρεχάμενούς της.
Και όλοι αυτοί που κόπτονται υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου και
ιδίως οι βαρόνοι της πολιτικής, του τύπου και του χρήματος, ενεργούν μετά από δουλικές παρεκκλίσεις του εκλεκτού τους, αφού ο τελευταίος διέλθει επιτυχώς τις εξετάσεις υποτέλειας στις οποίες τον υποχρεώνουν και υπογράψει το σχετικό νοητό «γραμμάτιο» οφειλής, και βέβαια προς εξυπηρέτηση των ιδιοτελών τους συμφερόντων, γιατί είναι σίγουρο ότι αν επιλεγεί ο εκλεκτός τους θα του ζητήσουν το τίμημα της οφειλής του (αντάλλαγμα), δηλαδή την ψυχή και τη συνείδησή του. Η «οφειλή» αυτή αποτελεί και
τον «προσωπικό λόγο» εκτροπής σε ανομίες, αδικίες και δικαστικές αυθαι-
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ρεσίες από ορισμένους δικαστικούς λειτουργούς.
Ευτυχώς, όμως, που υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις, γνωστές βέβαια στους παροικούντες στην Ιερουσαλήμ, όπου δικαστές πανάξιοι κατέλαβαν αξιοκρατικά τις κορυφαίες θέσεις της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, τις
οποίες και ελάμπρυναν με την παρουσία και το έργο τους. Αλλά αν οι εξαιρέσεις αυτές δεν γίνουν ο κανόνας τότε θα εξακολουθεί να παραμένει
φενάκη και όνειρο απατηλό η ανεξαρτησία στο χώρο της Δικαιοσύνης».
«Ποιος τελικά προστατεύει τους διαφθαρμένους, τους ανήθικους και
τους ανίκανους»;

«Την απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει δώσει σε βαρυσήμαντο άρθρο
του ο αείμνηστος Πρόεδρος τους Αρείου Πάγου Στέφανος Ματθίας (νομικό περιοδικό «Συνήγορος») το έτος 2005. Θα συμφωνούσα μαζί του ότι
τα κρούσματα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη εξηγούνται από μια γενικότερη
χαλάρωση, που εμφανίστηκε μετά το έτος 1990 και οφείλεται κυρίως σε
χειρισμούς της πολιτικής ηγεσίας. Ευκαιριακά νομοθετήματα, που θεσπίστηκαν έκτοτε, με δήθεν φιλοδικαστικά μέτρα, ασυμβίβαστα με το δικαστικό
φρόνημα, στην πραγματικότητα βολέματος ανεπαρκών δικαστών, προωθήθηκαν για να στηριχθεί η επανεκλογή συνδικαλιστών που ήταν ή εμφανίζονταν ως κομματικά προσκείμενοι, και για να μπορεί, μέσω αυτών, να επηρεάζει η πολιτική ηγεσία τους δικαστές. Καθιερώθηκε τελικά η καθυστέρηση ως «δικαίωμα» και με τη θέσπιση διαφόρων νομικών τεχνασμάτων κατά
κανόνα δεν μπορεί να ελεγχθεί πειθαρχικά δικαστής για οκτάμηνη καθυστέρηση έκδοσης πολιτικής απόφασης. Έτσι οι καθυστερήσεις θέριεψαν με νομοθετική κάλυψη.
Παράλληλα ανατήχθηκε και το θλιβερό φαινόμενο διεφθαρμένοι ή ανε-
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παρκείς δικαστές και εισαγγελείς να προσφεύγουν και να ζητούν προστασία από διάφορα ετερόκλητα πρόσωπα προκειμένου να αποφύγουν τις
πειθαρχικές ή ποινικές συνέπειες των παραβάσεών τους ή να επιτύχουν την
προαγωγή τους. Έργα προστάτη αναλαμβάνουν, όχι πάντοτε ανιδιοτελώς,
είτε πρόσωπα του δικαστικού χώρου, όπως συνδικαλιστές, ανώτατοι δικαστές εν ενεργεία και συνταξιούχοι, αλλά και δικαστές κατώτερων βαθμών,
είτε πρόσωπα εκτός δικαστικού χώρου, όπως πολιτικοί, δημοσιογράφοι
κ.λπ. Σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας
δημοσιεύματα στον τύπο υπέρ διεφθαρμένων ή ανεπαρκών δικαστών. Έτσι
στα παραδοσιακά «μιλήματα» ή «πιασίματα» μερικές φορές ολόκληρων
συνθέσεων, πολλές φορές πιεστικά, χρησιμοποιείται και η προστασία του
παντοδύναμου τύπου».
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ÌÅÓÁ ÌÁÆÉÊÇÓ ÅÎÁÐÁÔÇÓÇÓ
Ο κύριος Παπανικολάου κάνει την τέλεια πάσα για να ασχοληθούμε με
τα ΜΜΕ και την, πανθομολογουμένως, τρομακτική δουλειά που κάνουν, όχι στην ενημέρωση, αλλά στη συστηματική παραπληροφόρηση του κόσμου. Η κύρια αποστολή τους είναι να διατηρούν την πολιτική σταθερότητα (έτσι όπως αντιλαμβάνεται η οικονομική ολιγαρχία τον όρο σταθερότητα) και να παρουσιάζουν μία εικονική πραγματικότητα, πάντα πρός όφελος
των αφεντικών τους. Τα ΜΜΕ και ο τρόπος λειτουργίας τους έχουν κομβική σημασία για όλες τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που συμβαίνουν γύρω μας. Η επίδραση που έχουν στη συμπεριφορά του κόσμου είναι
καταλυτική για τις άμυνες του κράτους και για αυτό έχουν ανέβει στην υψηλότερη θέση της εξουσιαστικής κλίμακας. Όταν μπορείς να κάνεις εύκολα
το άσπρο μαύρο και να στείλεις χιλιάδες άτομα στην κατεύθυνση που θέλεις, τότε αποτελείς το πιο πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του συστήματος.
Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η επιρροή και η δύναμη που κατέχουν τα
ΜΜΕ είναι τεράστια. Η διαπλοκή των ΜΜΕ δεν περιορίζεται σε ένα τομέα.
Είναι πολύπλευρη και πολυσύνθετη. Παρουσιάζουν τα γεγονότα έτσι όπως
τους συμφέρει, ανεβοκατεβάζουν κυβερνήσεις, κρύβουν επιμελώς την αλήθεια, διαμορφώνουν εξελίξεις, κατασκευάζουν πλαστικά πρότυπα με
προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα,
εκμαυλίζουν συνειδήσεις, και εξυπηρετούν συμφέροντα.
Ένα τόσο δυνατό εργαλείο δεν θα μπορούσε να μην έχει πάρει τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης που θα το προστατεύσουν από ενδεχόμενες
βλάβες. Για παράδειγμα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, επιλέγουν με
αυστηρά κριτήρια τη θεματολογία τους, πολλές ειδήσεις περνάνε στα ψι-
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λά ή δεν αναφέρονται καθόλου, ανάλογα με τις ορέξεις του εκάστοτε ιδιοκτήτη της εφημερίδας, που συνήθως διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο. Η λογοκρισία ζει και βασιλεύει αφού καμία εφημερίδα δεν θα μπορούσε να σταθεί όρθια και να συνεχίσει την κυκλοφορία της αν δεν υπήρχαν οι κρατικές διαφημίσεις. Τεράστια ποσά δημοσίου χρήματος έχουν δοθεί σε έντυπα που δεν τα ξέρει ούτε ο εκδότης
τους γιατί υπηρετούσαν την κατάλληλη πολιτική γραμμή.
Όσο για την τηλεόραση; Όπου και να κοιτάξουμε γύρω μας θα δούμε ένα κανάλι που επιλέγει με εξονυχιστικό φιλτράρισμα ποιές ειδήσεις θα πει,
με ποια σειρά, ποιούς θα βγάλει στα τηλεοπτικά παράθυρα για να σχολιάσουν τα νέα και πως θα εκφράσει πιο επιστημονικά την επίσημη άποψη της
κυβέρνησης και όλων των κρατικών μηχανισμών. Στο ραδιόφωνο τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα αφού η χαλαρότητα του μέσου και η επαφή με
το ακροατήριο επιτρέπει την ύπαρξη κάποιων ανεξάρτητων φωνών. Και
πάλι όμως, οι πιο δημοφιλείς σταθμοί ανήκουν σε «δικά μας» παιδιά ή ελέγχονται από άτομα που έχουν στενές επαφές με τους ανθρώπους της επίσημης πολιτείας και την αφρόκρεμα των μεγαλοεπιχειρηματιών. Οι πολιτικοί προσέχουν υπερβολικά την νούμερο ένα εξουσία για να μπορούν να
την εκβιάζουν και για να σιγουρευτούν πως δεν θα βρεθούν προ απροόπτου. Τα συμφέροντα βρίσκονται παντού και σχηματίζουν τις ισορροπίες
της ελληνικής δημοσιογραφίας.
Το μόνο που χρειάζονται τα ΜΜΕ για να καταφέρουν το σκοπό τους είναι να αναπαράγουν το ψέμα. Πολλά ψέματα, χιλιάδες ψέματα, τόνοι ψεμάτων. Αφού τα ΜΜΕ εξοικειώθηκαν πλήρως με το ψέμα, αυτό που απέμενε για να δέσει το γλυκό ήταν να βρεθούν οι αγγελιοφόροι του ψέματος.
Τα προικισμένα άτομα που θα μετέφεραν τα κρατικά ψέματα στον κόσμο με
όσο το δυνατόν πιο πειστικό τρόπο. Κανένα πρόβλημα. Εκατοντάδες δημοσιογράφοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας είναι πρόθυμοι να
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μας πείσουν ότι ο ήλιος βγαίνει από τη δύση και ταυτόχρονα να κατακεραυνώσουν τους ασυνείδητους που τολμάνε να ισχυριστούν το αντίθετο,
βλάπτοντας ανεπανόρθωτα την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Γεμίσαμε από κρατικά παπαγαλάκια που αναμασάνε με τεράστια ευκολία τα επιχειρήματα της κυβέρνησης, προβάλλουν ανελλιπώς τις θέσεις της αστυνομίας και ευλογούνε τις προκλητικές αποφάσεις της δικαιοσύνης. Οι λέξεις «ρεπορτάζ» και «έρευνα» έχουν πεταχτεί προ πολλού στο καλάθι των
αχρήστων. Οι έννοιες «δημοσιογραφική δεοντολογία» και «μάχιμη δημοσιογραφία» μπήκαν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Οι εξαιρέσεις υπάρχουν, αλλά είναι ελάχιστες.
Ποιός μπορεί να ξεχάσει άραγε την περίπτωση της Φαίη Μάγιερ; Μία νεαρή κοπέλα που συνελήφθει από τους μπάτσους στις 14/1/2011 και στη συνέχεια παρουσιάστηκε σαν αρχιτρομοκράτισσα και κόρη τρομοκρατών της
RAF. Και όλα αυτά γιατί έτυχε η μητέρα της να έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο
με την Μπάρμπαρα Μάγιερ που κατηγορείται για συμμετοχή στην ένοπλη
γερμανική επαναστατική οργάνωση RAF. Από τους πρώτους που έσπευσαν
να μεταφέρουν την ανακριβή είδηση ήταν ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Πάνος
Σόμπολος, ο πρύτανης του αστυνομικού ρεπορτάζ και γνωστός στο πανελ-
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λήνιο για την αγαστή συνεργασία που έχει με την αστυνομία. Μετά ακολούθησαν και άλλοι προβεβλημένοι ιεροεξεταστές. Η πρόκληση ήταν μεγάλη
για το συνάφι τους. Δεν μπορούσαν να αφήσουν ένα τόσο καυτό θέμα σαν
«την κληρονομικότητα των γονιδίων της τρομοκρατίας» να πάει χαμένο.
Όταν αποκαλύφθηκε το φιάσκο, οι ξεφτιλισμένοι χαφιέδες που έτρεξαν
να αναπαράγουν την εκδοχή της αστυνομίας ζήτησαν δημόσια συγνώμη από την Φαίη σαν βρεγμένες γάτες. Μάλιστα, στην απεγνωσμένη προσπάθεια να αποποιηθούνε τις ευθύνες τους, αποκάλυψαν αβασάνιστα την
πικρή αλήθεια.

«Δεν φταίμε εμείς. Εμείς αναπαράγουμε αυτά που μας λέει η αστυνομία». Αυτή είναι η αξιοπιστία και η υπόληψη της ελληνικής δημοσιογραφίας.
Να παπαγαλίζει την άποψη του κράτους, χωρίς να κάνει το στοιχειώδη
έλεγχο και την ελάχιστη ταυτοποίηση στοιχείων. Ένα απόσπασμα από την επιστολή που εξέδωσε η Φαίη, μία κοπέλα που βίωσε από πρώτο χέρι την εξάρτηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοσιογράφων από την αστυνομία, αναφέρει:

«Χρόνια τώρα ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτοί οι σαθροί ως το κόκκαλο μηχανισμοί, γνωρίζουμε ότι άλλοτε οι ρουφιανοδημοσιογράφοι (με λιγοστές αλλά σημαντικές εξαιρέσεις) είναι τα φερέφωνα της αστυνομίας
και άλλοτε οι εντολείς τους. Έτοιμοι να κομματιάσουν οποιαδήποτε ζωή πετάξουν στα δόντια τους, έτοιμοι να κατασπαράξουν αλήθειες για να ξεράσουν ψέματα. Σιχαμένοι...»
Ότι ισχύει στην περίπτωση της ελληνικής δικαιοσύνης, το ίδιο ακριβώς
συμβαίνει και με την ελληνική δημοσιογραφία. Οι ευθύνες του Τύπου για
την κατάντια της Ελλάδας και για την έλευση του ΔΝΤ είναι τεράστιες. Η
χειραγώγηση των ελληνικών ΜΜΕ από την οικονομική και πολιτική εξουσία
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της χώρας ειναι δεδομένη εδώ και δεκαετίες. Ο Άγγλος παρουσιαστής του
BBC Τζέρεμι Πάξμαν είχε πει πως ο δημοσιογράφος:

«Πρέπει να αντιμετωπίζει την εξουσία με τον ίδιο σεβασμό που δείχνει και
ένας σκύλος σε μία κολώνα της ΔΕΗ»
Δεν έχει τύχει να γνωρίσω τον Πάξμαν, αλλά σίγουρα θα χάσει πάσα ιδεά για το επάγγελμά του αν μάθει πως δουλεύει η ελληνική δημοσιογραφία. Οι δημοσιογράφοι κάνουν όλη την βρώμικη δουλειά και επεμβαίνουν
μέσα στα μυαλό, εκεί που καμία διμοιρία των ΜΑΤ δεν μπορεί να πλησιάσει για να καταστείλει τις ιδέες μας. Το αναρχικό σύνθημα «εκεί που δεν
φτάνει το γκλομπ του μπάτσου, φτάνει το ψέμα του δημοσιογράφου» είναι
ίσως ό,τι πιο εύστοχο έχει γραφτεί για τη λειτουργία του Τύπου. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το σάπιο σύστημα ενημέρωσης και η κατάντια
της δημοσιογραφίας είναι κάποια από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία στην καθημερινότητά της. Μία ολόκληρη χώρα κατάντησε να άγεται και φέρεται από μία δράκα ανθρώπων
που το μόνο που θέλουν είναι να στηρίζουν την οικονομική ολιγαρχία, της
οποίας αποτελούν μέρος. Μάταια όμως. Σύντομα θα αναγκαστούν να ξεβολευτούν και πολύ πιο απότομα από ότι θα περίμεναν. Οι μέρες της αφθονίας τους είναι μετρημένες.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον δημοσιογράφο Ντανιέλ Μερμέ
(του γαλλικού ραδιοφωνικού σταθμού France Inter) και αναδημοσίευσε η Εφημερίδα Le Monde μέσω της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας στις
12/08/2007 ο Νόαμ Τσόμσκι δήλωσε, μεταξύ άλλων:

«Όταν οι δημοσιογράφοι τίθενται υπό αμφισβήτηση απαντούν ευθύς αμέσως: «Κανείς δεν με πίεσε, μόνος μου γράφω ό,τι θέλω». Α-
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ληθεύει! Μόνο που, εάν οι θέσεις τους ήταν αντίθετες προς την κυρίαρχη ιδεολογία, δεν θα τους επιτρεπόταν πλέον να αρθρογραφούν. Υπερβάλλοντας λίγο, στα απολυταρχικά καθεστώτα το κράτος αποφασίζει ποια είναι η γραμμή πλεύσης και οι υπόλοιποι οφείλουν, στη συνέχεια, να συμμορφωθούν. Οι δημοκρατικές κοινωνίες
λειτουργούν διαφορετικά.
Η «γραμμή» ουδέποτε γίνεται αντιληπτή ως τέτοια, αλλά υπονοείται. Κατά μία έννοια πρόκειται για «πλύση εγκεφάλου σε καθεστώς
ελευθερίας». Ακόμη και οι «έντονες» δημόσιες αντιπαραθέσεις στα
μεγάλα ΜΜΕ προσδιορίζονται από παραμέτρους για τις οποίες υφίσταται από τα πριν μία άτυπη συναίνεση και οι οποίες αφήνουν
στο περιθώριο τις αντίθετες απόψεις. Το σύστημα ελέγχου των δημοκρατικών κοινωνιών είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό - εμφυσά τη
γραμμή πλεύσης τους όμοια με τον αέρα που αναπνέουμε. Δεν το
αντιλαμβανόμαστε και, συχνά, έχουμε την εντύπωση ότι παρακολουθούμε μία σφοδρή δημόσια διαμάχη. Κατά βάθος, έχει μακράν
καλύτερες επιδόσεις από τα απολυταρχικά συστήματα».
Ένα από τα χιλιάδες απόρρητα τηλεγραφήματα του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, από το φάκελο του Wikileaks, που κυκλοφόρησαν
ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Το τηλεγράφημα
της αμερικανικής πρεσβείας, με ημερομηνία 13/7/2006 και τίτλο «Πώς να
διαβάσετε τον ελληνικό Τύπο: Ένας οδηγός για τους αμύητους», περιέγραφε με λεπτομέρειες την αρρωστημένη κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά ΜΜΕ και εξέφραζε τις απόψεις των αμερικανών διπλωματών για τις
ρίζες της διαπλοκής, που κυριαρχεί στα ΜΜΕ. Κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το το τηλεγράφημα αναφέρουν τα εξής:

«Με μια πρώτη ματιά, τα ελληνικά ΜΜΕ μοιάζουν με τα αμερικα-
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νικά, μ’ ένα μείγμα εφημερίδων ταμπλόιντ και μεγάλης σελίδας, εθνικούς και τοπικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς και
συνταγματικές εγγυήσεις για την προστασία της ελευθεροτυπίας.
Μια πιο προσεκτική εξέταση αποκαλύπτει μια ελληνική βιομηχανία
ΜΜΕ, που ελέγχεται από μεγιστάνες των επιχειρήσεων, των οποίων
οι άλλες επιτυχημένες επιχειρηματικές τους δραστηριότητες επιτρέπουν να επιδοτούν τις ζημιογόνες επιχειρήσεις ΜΜΕ. Με τη σειρά
τους, αυτές οι επιχειρήσεις ΜΜΕ τούς παρέχουν τη δυνατότητα να
ασκούν πολιτική και οικονομική επιρροή. Το αποτέλεσμα είναι πως
τα μέσα συχνά προβάλλουν μια σχεδόν κοινή εικόνα για τα εθνικά
και διεθνή γεγονότα, εκτός από τις μεταξύ τους κομματικές διαφορές...»
«...Τα Ελληνικά ΜΜΕ είναι πολλά και ζημιογόνα. Υπάρχουν επειδή υπηρετούν πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα και για αυτό δεν
ενδιαφέρονται για την ουσία της είδησης η οποία παραποιείται με
πιασάρικους τίτλους-τα μέσα στην υπηρεσία οικονομικών και πολιτικών σκοπιμοτήτων. Τα portals των ΜΜΕ ουσιαστικά αναμασούν τον
έντυπο τύπο...».
«...Σήμερα η Ελλάδα έχει περίπου 160 εφημερίδες, 180 τηλεοπτικούς σταθμούς, 800 ραδιοφωνικούς, 3.500 περιοδικά και μόλις 10
εκατ. κατοίκους – η Πορτογαλία με τον ίδιο πληθυσμό έχει 35 εφημερίδες, 62 τηλεοπτικούς και 221 ραδιοφωνικούς σταθμούς, σύμφωνα με το World Factbook του 2004. Πώς είναι δυνατόν όλες αυτές οι επιχειρήσεις να είναι κερδοφόρες; Δεν είναι. Επιδοτούνται από τους ιδιοκτήτες τους, που, αν και θα καλωσόριζαν κάθε έσοδο
από την πώλησή τους, χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ για να ασκήσουν πολιτική και οικονομική επιρροή και για το λόγο αυτό ελάχιστα ενδιαφέρονται για την κερδοφορία των επιχειρήσεων ΜΜΕ. Επειδή δεν υ-
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πάρχουν συνδρομές και παραδόσεις εφημερίδων κατ’ οίκον, οι εφημερίδες αναγκάζονται να πωλούνται σε περίπτερα προσπαθώντας να αποσπάσουν την προσοχή του αναγνώστη. Αυτό σημαίνει
πως ακόμα και η σπανίως ήρεμη και μερικώς ακριβή ιστορία έχει έναν παραπλανητικό τίτλο που πολλές φορές δεν έχει καμία σχέση
με το θέμα. Επίσης, τα ΜΜΕ χρησιμοποιούν συναισθηματικούς
τίτλους και αφηγήσεις για να προσελκύσουν αναγνώστες και οι σημαντικές για όλους μετρήσεις της τηλεόρασης καθορίζουν την κατανομή των διαφημιστικών εσόδων. Επίσης, οι εφημερίδες χρησιμοποιούν εργαλεία όπως οι προσφορές dvd και περιοδικών...»
«...Ανήκουν σε μια μικρή ομάδα που έχουν κάνει περιουσίες με
πλοία, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, από αθλήματα, ασφαλιστικές
κ.λπ. και οι οποίοι έχουν δεσμούς αίματος, γάμου ή μοιχείας με πολιτικούς και κυβερνήτες. Οι σχέσεις τους είναι «αιμομικτικές όπως οι
σχέσεις των Θεών...»
«...Οι Έλληνες ενημερώνονται κυρίως από την τηλεόραση, αλλά
οι εφημερίδες είναι η κύρια πηγή αναλύσεων. Οι πρωινές “ενημερωτικές” εκπομπές αποτελούν προφορική επανάληψη των επί τούτου “συναισθηματικών” επικεφαλίδων των εφημερίδων. Τα αθηναϊκά
ΜΜΕ κυριαρχούν στη χώρα, έχοντας το 80% της θεαματικότητας
και αναγνωσιμότητας, μέσω και της αναμετάδοσης των ραδιοφωνικών προγραμμάτων από τους σταθμούς της επαρχίας. Οι κρατικοί
τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν μικρότερο κοινό σε σύγκριση με τους ιδιωτικούς. Μόνο το 6% των Ελλήνων ενημερώνεται
από το Διαδίκτυο. Αν και η εμπιστοσύνη του κοινού απέναντι στα
ΜΜΕ πέφτει σταθερά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, είναι πολύ πιθανό να ακούσεις φράσεις όπως “μα το διάβασα στην εφημερίδα” ή
“το είδα στην τηλεόραση”, όταν προσπαθούμε να διορθώσουμε λά-
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θος σε ιστορίες. Μια δημοσκόπηση τον Οκτώβριο του 2005 έδειξε
πως, αν και το 71% των Ελλήνων θεωρεί τα ΜΜΕ ιδιαιτέρως συναισθηματικά, οι εφημερίδες με πιο συναισθηματικό χαρακτήρα είναι
εκείνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις...»
«...Ένας Έλληνας πολιτικός αρθρογράφος περιέγραψε την κατάσταση σαν ένα... μουσακά με πολλές στρώσεις υλικών που έχουν
ψηθεί μαζί. Το κοινό στην Ελλάδα, είπε, δεν δίνει σημασία στα ΜΜΕ.
Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις αντικατοπτρίζουν υψηλά επίπεδα αντιαμερικανισμού – ή, όπως είπε, αντι-κυβερνητικού ή αντι-εξουσιαστικού ή αντι-οτιδήποτε... Εάν ψάξεις βαθύτερα στο μουσακά, συνέχισε, θα διαπιστώσεις πως το κοινό είναι σε γενικές γραμμές ευχαριστημένο από τις αποφάσεις της κυβέρνησης, ακόμα και σε αυτές
που υπάρχει συμμαχία με τις ΗΠΑ...»
Εκτός από το «απόρρητο» τηλεγράφημα της αμερικανικής πρεσβείας,
τις ίδιες προσβλητικές θέσεις για το επίπεδο της ελληνικής δημοσιογραφίας εκφράζει και μία πιο πρόσφατη έρευνα. Σύμφωνα με την έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικάνικο παρατηρητήριο Freedom House στις
2/5/2011, η Ελλάδα, η Γουιάνα, η Ουγγαρία και η Σαμόα, μοιράζονται την
65η θέση παγκοσμίως στον δείκτη του 2011, μία όχι και τόσο κολακευτική
θέση για τις δημοσιογραφάρες που λυμαίνονται τη χώρα. Οι έγκυρες πηγές από την Αμερική (που θα έλεγε και ο μοναδικός στο είδος του Αλέξης
Παπαχελάς) δεν είναι οι μοναδικές που έχουν σχηματίσει αυτή την άποψη
για τα ελλληνικά ΜΜΕ.
Η γερμανική εφημερίδα Sόddeutsche Zeitung, μία από τις πιο σημαντικές
καθημερινές εφημερίδες της Γερμανίας, με κυκλοφορία πάνω από
400.000 φύλλα καθημερινά, έκανε μία μεγάλη έρευνα για το ρόλο των ελληνικών ΜΜΕ στη διαπλοκή που έχει σκεπάσει τη χώρα. Ο τίτλος της έρευνας, που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2010, είναι «Ελεγκτής και Συνεργός»

162

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

και ο υπότιτλος «Τα ελληνικά ΜΜΕ απέτυχαν στο ρόλο τους στο πλαίσιο
της δημοσιονομικής κρίσης. Και οι συνέπειες αυτής της αποτυχίας είναι βαριές». Το ρεπορτάζ είναι του δημοσιογράφου Kai Stritmmater και ακολουθούν μερικά αποκαλυπτικά αποσπάσματα:

«Τα ελληνικά ΜΜΕ απέτυχαν», δηλώνει ο Στέλιος Κούλογλου, ένας εκ
των πιο γνωστών δημοσιογράφων της χώρας, και συμπληρώνει: «Τα ελληνικά ΜΜΕ δεν ανταποκρίθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στο καθήκον τους
για έλεγχο του κράτους και της εξουσίας».
Το ίδιο πιστεύει και η Ρόη Παναγιωτοπούλου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών:

«Τα ΜΜΕ αποτελούν τμήμα του κατεστημένου. Συμμετείχαν στο παιχνίδι
της διαφθοράς και συνέβαλαν στην καταστροφή του κοινωνικού ιστού της
χώρας».
Η Καθημερινή γράφει σχετικά:

«Ο κόσμος είναι εξοργισμένος με εμάς τους δημοσιογράφους, επειδή
και εμείς συντελέσαμε στο να γίνει η Ελλάδα αυτό που είναι σήμερα. Έχουν
δίκαιο. Θα έπρεπε να λογοδοτήσουμε».
Το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σήμερα στο χείλος του γκρεμού οφείλεται εν μέρει και στο ότι τα ελληνικά ΜΜΕ είναι συνεργοί στο βρώμικο παιχνίδι του παλιού συστήματος, εκτιμά η Καθημερινή.
Κατά το ίδιο ρεπορτάζ:

Το τοπίο των ελληνικών ΜΜΕ φαντάζει εκ πρώτης όψεως πολύ δυναμικό:
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22 μεγάλες ημερήσιες και κυριακάτικες εφημερίδες με έδρα στην Αθήνα,
280 τοπικές εφημερίδες, δέκα τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας και
άλλοι 135 στην περιφέρεια. Όλα αυτά για σχεδόν 11 εκ. κατοίκους. Η μιντιακή πυκνότητα στην Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη. Εάν,
όμως, κοιτάξει κανείς προσεχτικά, διαπιστώνει ότι σχεδόν κανένα μέσο δεν
έχει κέρδος
«Σχεδόν όλα δουλεύουν με ζημίες», λέει η κοινωνιολόγος και επικοινωνιολόγος Παναγιωτοπούλου. «Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό; Είναι
δυνατόν, εάν οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ έχουν κέρδη άλλης μορφής, όταν η εφημερίδα ή ο τηλεοπτικός σταθμός ασκεί πολιτική επιρροή και κάνει εκδουλεύσεις. Πόσα ανεξάρτητα ΜΜΕ υπάρχουν στην Ελλάδα; Εργάζομαι εδώ
επί δεκαετίες. Δεν έχω εντοπίσει ακόμη κανένα ανεξάρτητο ΜΜΕ», ομολογεί η Ρόη Παναγιωτοπούλου.
Τα ελληνικά ΜΜΕ απώλεσαν ήδη δύο φορές την αθωότητά τους: Πρώτα αλώθηκαν από το κράτος και τα πολιτικά κόμματα και στη συνέχεια έπεσαν στα χέρια οικονομικών ομίλων. Εγκλωβισμένα μεταξύ δύο εξουσιών,
πολιτικής και οικονομικής, στα ελληνικά ΜΜΕ δε δόθηκε ποτέ πραγματικά
ευκαιρία άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό ούτε η ΕΡΤ λειτούργησε ποτέ πραγματικά ως κρατικό – δημόσιο ΜΜΕ, τουλάχιστον όπως γίνεται αυτό αντιληπτό
σε Γερμανία και Μεγάλη Βρετανία. Η ΕΡΤ υπήρξε από την αρχή φερέφωνο
της εκάστοτε κυβέρνησης. Τότε ήρθε το 1989 και άρχισε η εποχή της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.
Μία απόφαση στάθηκε μοιραία: Τα νέα μέσα «παραχωρήθηκαν» στους
ιδιοκτήτες εντύπων μέσων. Το αποτέλεσμα ήταν να συσταθούν μονοπώλια,
που δεν εξυπηρετούσαν εκδοτικά συμφέροντα. Οι περισσότεροι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί στη χώρα ανήκουν σε εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ναυσιπλοϊας, των κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών, στον φαρμακευτικό και στον πετρελαϊκό τομέα.
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Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Στο σύστημα υπάρχει ένα λάθος, ένα ηθελημένο λάθος. Το ίδιο το κράτος μπορεί να ασκεί επιρροή με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι να αναλαμβάνει την εξόφληση
λογαριασμών τρίτων (όπως τις ασφαλιστικές εισφορές των εκδοτικών οίκων). 20 χρόνια μετά την εισαγωγή της ιδιωτικής τηλεόρασης οι σταθμοί
λειτουργούν ακόμη με προσωρινές άδειες. Και αυτό γίνεται σκόπιμα,
πιστεύει ο επικοινωνιολόγος Δημήτρης Χαραλάμπης. «Με τον τρόπο αυτό
κατοχυρώθηκε η εξάρτηση των ηλεκτρονικών ΜΜΕ από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα», σημειώνει ο Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών σε μία μελέτη
του. Αυτή αποτελεί και τη βάση της ανταλλαγής εκδουλεύσεων, η οποία
χαρακτηρίζει τόσο έντονα την ελληνική κοινωνία κατά τις τελευταίες δεκαετίες και την οδήγησε στην κατάρρευσή της.
Οι μεγάλοι όμιλοι, οι οποίοι αποκτούν μετοχές διαφόρων ΜΜΕ, το πράττουν για έναν και μόνο λόγο: Για να μπορούν να εκβιάζουν το κράτος, ώστε αυτό να τους δίνει τις συμβάσεις που θέλουν», επισημαίνει η Ρόη Παναγιωτοπούλου. Πρόκειται για μία καλή επένδυση σε μία χώρα, στην οποία το κράτος είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής και ένα μεγάλο τμήμα της οικονομίας εξαρτάται από τον κρατικό κορβανά. «Καμία από τις δύο πλευρές
δεν επιθυμούσε ποτέ πραγματικά την έρευνα και την κριτική στα φαινόμενα
διαφθοράς», τονίζει ο Στέλιος Κούλογλου, και συμπληρώνει: «Για το λόγο
αυτό τα ελληνικά ΜΜΕ δεν αποκάλυψαν ποτέ κανένα μεγάλο σκάνδαλο.
Πάντα εισάγαμε τις αποκαλύψεις από το εξωτερικό, όπως συνέβη και στην
περίπτωση του σκανδάλου διαφθοράς στη Siemens.
Στις συντακτικές ομάδες των μεγάλων εφημερίδων και σταθμών υπάρχουν σήμερα πολλοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι έχουν και δεύτερη απασχόληση: Μισθοδοτούνται από τράπεζες, επιχειρήσεις ή από Υπουργεία. Δεν
είναι λίγοι, αλλά εκατοντάδες.
Πολλοί δημοσιογράφοι δικαιολογούν τη δεύτερη απασχόληση με το επι-
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χείρημα των χαμηλών τους αποδοχών. «Και ένας αστυνομικός βγάζει μόνο 1.000 Ευρώ το μήνα. Να τον βάλουμε να δουλέψει και σαν «σεκιουριτά;». Όσον αφορά τις απεργίες των δημοσιογράφων, αυτές δεν γίνονται
ποτέ για τη διεκδίκηση μεγαλύτερης ελευθερίας της γνώμης, αλλά μόνο
για περισσότερα χρήματα, επισημαίνει ο Κούλογλου.
Το κύρος του ελληνικού Τύπου είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο. Σύμφωνα με
δημοσκοπήσεις της Διεθνούς Διαφάνειας, οι Έλληνες θεωρούν τα ΜΜΕ εξίσου διεφθαρμένα με τα κόμματα. «Οι κυριακάτικες εφημερίδες δεν πωλούν πια τα δημοσιεύματά τους, αλλά τα DVDs, τα οποία κυκλοφορούν μαζί με αυτές ως δώρο», παρατηρεί ο Κούλογλου. Καμία φορά και τσάντες.
Ή αρκουδάκια. Ο Στέλιος Κούλογλου επισκέπτεται αυτό το διάστημα ελληνικά νησιά, στα οποία πραγματοποιεί ομιλίες για την κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ο Τύπος στην πατρίδα του.
«Ο κόσμος έρχεται μαζικά. Είναι ευαισθητοποιημένοι, γνωρίζουν ότι τα
ΜΜΕ είναι συνυπεύθυνα για το σημερινό κατάντημα», δηλώνει ο Κούλογλου. Κάποιες στιγμές νοιώθει ότι υπάρχει ακόμη ελπίδα. «Τουλάχιστον στο
Διαδίκτυο». Και τί γίνεται όσον αφορά την ενδοσκόπηση και την αυτοκριτική
στο χώρο των ΜΜΕ; «Είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες», απαντάει ο Κούλογλου».
Μετά την παράθεση αμερικανικών και γερμανικών ερευνών για το ποιόν
του ελληνικού Τύπου, πρέπει να παρουσιάσω και ένα εγχώριο ρεπορτάζ
που ασχολείται με το ίδιο θέμα.
Η εφημερίδα «Το Ποντίκι» δημοσίευσε στις 14/4/2011 μία μακροσκελή ανάλυση για την κρίση που μαστίζει τα ΜΜΕ. Στην ανάλυση αναφέρονται,
μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Η οδυνηρή οικονομική κατάσταση στα ελληνικά ΜΜΕ – η οποία
παρουσιάζεται παρακάτω αναλυτικά – ίσως δεν αποτυπώνει με α-
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κρίβεια την καταστροφή που εξελίσσεται στον χώρο. Για να κατανοήσει κανείς αυτό που συμβαίνει (και έρχεται) θα πρέπει πρώτα να
ρίξει μια ματιά σε αυτό που, μέχρι πρόσφατα, υπήρξαν τα ελληνικά ΜΜΕ: το βασικό υποστύλωμα ενός (πολιτικού - οικονομικού) συστήματος.
Από αυτή την οπτική γωνία εύκολα εξηγούνται η σημερινή «ένδεια» και η επαπειλούμενη κατάρρευση των μέχρι πριν από λίγο
καιρό κραταιών ΜΜΕ. Από τη στιγμή που κλονίζεται το πολιτικό σύστημα το οποίο τα εξέθρεψε και απορυθμίζεται το οικονομικό περιβάλλον που τα γιγάντωσε, τα ελληνικά ΜΜΕ χάνουν το «καύσιμό»
τους, ακινητοποιούνται και αργοπεθαίνουν. Λογική συνέπεια και παρεπόμενο της στρατηγικής τους επιλογής να ενσωματωθούν (και όχι να σταθούν κριτικά και ελεγκτικά απέναντι) στην εξουσία.
Εδώ και χρόνια η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών ΜΜΕ έχει πάψει να συντηρείται από τις πωλήσεις. Αντιθέτως προσαρμόστηκαν σχεδόν πλήρως στο κρατικοδίαιτο ελληνικό επιχειρηματικό
περιβάλλον. Οι ιδιοκτήτες τους – με την αγαστή συνεργασία του δημοσιογραφικού κλάδου – τα μετέτρεψαν σε αγωγούς μεταφοράς
δημόσιου (υπό την ευρεία έννοια) χρήματος σε ιδιωτικά θησαυροφυλάκια.
Όσο αυτή η μεταφορά χρήματος εξελισσόταν αδιατάρακτα και
εξασφάλιζε εργολαβίες, συμβόλαια και προμήθειες, τα media
προσέφεραν το απαραίτητο... λιβάνισμα στην πολιτική εξουσία. Υπ’
αυτήν την έννοια το βασικό καθήκον των ΜΜΕ δεν υπήρξε η ενημέρωση, αλλά η διαχείριση της κοινής γνώμης...
Σε μια τέτοια κατάσταση διαπλοκής οικονομικών συμφερόντων
και πολιτικής εξουσίας το δημοσιογραφικό έργο μετατράπηκε σε απλό υποπροϊόν μιας θλιβερής δοσοληψίας, προορισμένο να εξα-
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τμιστεί μέσα στις χλιδάτες σελίδες του life style και των σκουπιδιών
του τηλεοπτικού χρόνου.
Πολύ σύντομα το δημοσιογραφικό υποπροϊόν άρχισε να χρησιμοποιείται κυρίως ως αμπαλάζ, ως χαρτί περιτυλίγματος προσφορών και δώρων. Στο περίπτερο κρέμονται προσφορές και όχι ρεπορτάζ. Στα δελτία των 8 γίνεται «ρουλεμάν» κομματικών ανακοινώσεων και προσφορά μεγάλων δόσεων (πολιτικών) διεγερτικών ή
παυσίπονων, ανάλογα με την περίπτωση και τη σκοπιμότητα.
Όσο υπήρχε... λάδι, το σύστημα δούλευε περίφημα. Εκδότες - εργολάβοι (με την ευρεία έννοια της λέξης) «πουλούσαν» – πανάκριβα – εκδούλευση στην πολιτική εξουσία εξασφαλίζοντας δημόσιο
χρήμα για τις δουλειές τους και τους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ δημιούργησαν και πρόβαλαν πρότυπα
επιτυχημένων – «καλλιτεχνών», «πνευματικών ανθρώπων», επιχειρηματιών, φιρμάτων δημοσιογράφων – σιτιζόμενων πλουσιοπάροχα
από το... πρυτανείο.
Η συστηματική χειραγώγηση της κοινής γνώμης δημιούργησε:

l

Αναγνώστες - καταναλωτές, που φορτώνονταν κάθε Κυρια-

κή ως υποζύγια τόμους εφημερίδων που δεν διάβαζαν και «προσφορές» που δεν χρησιμοποιούσαν.

l

Τηλεοπτικά προγράμματα - σκουπίδια και ειδησεογραφικά

σόου χειροκροτητών.

l

Στρατιές ανθρώπων, οι οποίοι, αν και δηλώνουν δημοσιο-

γράφοι, λειτούργησαν ως ιμάντες μεταφοράς της άποψης των εργοδοτών τους και των εκάστοτε κυβερνώντων...
Καθώς το πάρτι τέλειωσε, ήρθε, απ’ ό,τι φαίνεται, η ώρα για τον
κάθε κατεργάρη να βρει τον πάγκο του, όπως άλλωστε συμβαίνει
πάντα σε κάθε μεγάλη κρίση και όπως φαίνεται να συμβαίνει και τώ-
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ρα. Την επόμενη περίοδο η θέση που θα λάβει ο καθένας θα κρίνει
και τη μοίρα του...
Tα ΜΜΕ ξεμένουν από... καύσιμα
Όλοι πίστευαν ότι η ημέρα της κρίσεως για τα ελληνικά ΜΜΕ
πλησιάζει, αλλά η μαζική «υποβάθμιση» των μετοχών των περισσότερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο επιχειρήσεων ΜΜΕ δείχνει
πλέον ανοιχτά το εύρος του προβλήματος: Ο κλάδος, όπως τουλάχιστον τον γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, απειλείται με εξαφάνιση.
Οι περισσότερες εφημερίδες, σκιά πλέον των καλών εποχών αλλά και του ίδιου τους του εαυτού, είναι υπερχρεωμένες και απειλούνται με λουκέτο. Κάτι που αντικατοπτρίζεται και καθημερινά στις
εκδόσεις τους. Έχουν προηγηθεί λουκέτα ιστορικών τίτλων, όπως
της «Απογευματινής», του «Ελεύθερου Τύπου» (της Γιάννας Αγγελοπούλου), της καθημερινής έκδοσης του «Βήματος», αλλά η ανησυχία εστιάζεται σε αυτά που έρχονται.
Τα κανάλια, πίσω από το γκλάμουρ των υπερπροβεβλημένων παρουσιαστών, μετράνε τις ζημιές με τα εκατομμύρια, λόγω του τέλους της εποχής στη διαφημιστική δαπάνη. Και βέβαια, το γύρισμα
στα φτηνά σίριαλ από την Τουρκία και τη Λατινική Αμερική δεν σώζει την κατάσταση. Τα ραδιόφωνα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, παίζουν πλέι-λιστ. Έτσι, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες μέσων «το γυρνάνε»
πλέον στα λεγόμενα on-line media (portals, web radios και TV
κ.λπ.), όπου και πάλι όμως αρχίζουν να μαζεύονται πολλοί για τη
διαφήμιση που υπάρχει. Αν θυμάστε, πριν από τρία χρόνια όλες οι
σοβαρές κυριακάτικες εκδόσεις είχαν τουλάχιστον έξι ολοσέλιδα
αυτοκινήτων. Σήμερα δεν έχουν σχεδόν κανένα…
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Η πίεση που ασκεί διπλά το μνημόνιο (μείωση διαφήμισης και συμπίεση των αποτελεσμάτων των εταιρειών) στα ΜΜΕ, ξεγυμνώνει
τον κλάδο που άρχισε να γιγαντώνεται στα τέλη της δεκαετίας του
’80, «παρακολουθώντας» την εξέλιξη του ελληνικού ονείρου. Εξελικτικά, ο σεμνός (αλλά δυναμικός και πάντα πολιτικά παρεμβατικός)
ελληνικός Τύπος έγινε χολιγουντιανή υπερπαραγωγή. Με εταιρείες
- κολοσσούς, διευθυντικά στελέχη που ανταγωνίζονταν τους πιο καλοπληρωμένους πολυεθνικάριους και αμοιβές που θα ζήλευαν στο
Μανχάταν!
Δεν ήταν βέβαια μόνο ο μεγαλοϊδεατισμός των εκδοτών. Πίσω
απ’ όλα αυτά, υπήρχε η διαπλοκή που στήριξε την ελληνική ανάπτυξη της δεκαετίας 1995 - 2004. Αυτή ήταν που δημιούργησε τόσο
πολλά ΜΜΕ σε μια τόσο μικρή χώρα. Αυτή ήταν που τα στήριξε για
να την εξυπηρετούν. Και τώρα που η διαπλοκή δεν έχει ιδιαίτερο αντικείμενο στην Ελλάδα (αφού τα δημόσια έργα και προγράμματα
τελείωσαν οριστικά, και το χρεοκοπημένο ελληνικό Δημόσιο δεν έχει ταμείο για να πληρώνει), αποσύρεται, αφήνοντας τα «μέσα»
που την εξυπηρέτησαν στον αέρα. Μαζί με τους εργαζόμενους που
πίστεψαν σε ένα επάγγελμα - σημαία ευκαιρίας».
Η κρίση, λοιπόν, άγγιξε και τα παντοδύναμα ΜΜΕ. Πεσμένες πωλήσεις,
λιγότερες διαφημίσεις και μικρότερη απήχηση στον ελληνικό λαό που, επιτέλους, κατάλαβε ότι πολλοί από αυτούς που είχαν αναλάβει την ιερή υπόθεση της ουσιαστικής ενημέρωσής του, τελικά επιδιώκανε τον πλήρη αποπροσανατολισμό του. Είναι προφανές ότι η αξιοπιστία των ΜΜΕ κυμαίνεται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Ένα μεγάλο κομάτι της ελληνικής
κοινωνίας δεν περιμένει πια να ακούσει αλήθειες από τα μίντια. Ήδη, έχουν
κλείσει αρκετές εφημερίδες, άλλες έχουν σταματήσει την καθημερινή κυ-
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κλοφορία τους και περιορίζονται σε 1-2 φύλλα την εβδομάδα, σχεδόν όλες έχουν κόψει τα πολυσέλιδα ένθετα που τις συνόδευαν και τα δύσκολα
έρχονται.
Το ενδεχόμενο να συνεχίσουν να υπάρχουν τόσα πολλά ΜΜΕ σε μία μικρή χώρα συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες. Ειδικότερα μετά την οικονομική αφαίμαξη των Ελλήνων και το θάνατο της πραγματικής ελληνικής
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οικονομίας. Το πιο πιθανό είναι πως κάποια θα κλείσουν εντελώς, αρκετά
θα συγχωνευτούν και σχεδόν όλα θα αποδυναμωθούν. Δηλαδή, στα επόμενα χρόνια θα προκύψουν μαζικές απολύσεις δημοσιογράφων. Οι απολύσεις είναι ένα πολύ δυσάρεστο φαινόμενο, αλλά σε αυτή την κατηγορία εργαζομένων δεν μπορώ να συμπαρασταθώ. Η μόνη συμπαράσταση
που μπορώ να εκφράσω είναι προς τους τεχνικούς, τους ηχολήπτες, τους
γραφίστες και τους ελάχιστους έντιμους δημοσιογράφους που θα χάσουν
τις δουλειές τους. Για όσους και όσες είχαν συμβιβαστεί πλήρως με τα εγκλήματα που συνέβαιναν στο χώρο εργασίας τους και δεν έκαναν τίποτα
για να αντιστρέψουν την λάθος κατεύθυνση που είχε πάρει ο ελληνικός Τύπος, μόνο και μόνο για να συνεχίσουν να τσιμπάνε μερικές εκατοντάδες ευρώ το μήνα, δεν θα λυπηθώ καθόλου. Ας πρόσεχαν.
Όσο για τον κόσμο και την ενημέρωσή του, το μέλλον διαγράφεται αισιόδοξο, παρά την κρίση των εφημερίδων και των ραδιοφωνικών/τηλεοπτικών
σταθμών. Το ίντερνετ έχει μπει σε πολλά σπίτια και ολοένα και περισσότερος κόσμος επιλέγει ως κύρια πηγή ενημέρωσης τις σελίδες του διαδικτύου. Την ώρα που οι κυκλοφορίες των εφημερίδων και οι ακροαματικότητες
των καναλιών συνεχίζουν την καθοδική πορεία τους, η επισκεψιμότητα των
site αυξάνεται ραγδαία. Οι τάσεις είναι αυξητικές και ιδιαίτερα οι μικρότερες γενιές φαίνεται να επιλέγουν πιο προσεκτικά αυτά που θέλουν να
μάθουν, χωρίς να καταπίνουν αμάσητα όσα τους σερβίρουν. Ένα γρήγορο σερφάρισμα στον τεράστιο ωκεανό πληροφοριών του ίντερνετ, μπορεί
να αποστομώσει πανεύκολα τους πολιτικούς, τους υπουργούς και τους εκπροσώπους της αστυνομίας.
Ας θυμηθούμε πόσο γρήγορα ξεφτιλίστηκαν ο Παπουτσής, ο Λοβέρδος
και ο Κοκαλάκης με αυτά που δήλωσαν μετά το τέλος της μάχης του Συντάγματος. Πόσο μίσος ένιωσε ο ελληνικός λαός για τα ΜΑΤ, τους πραίτορες του ΠΑΣΟΚ, που άσκησαν τη μέγιστη δυνατή χρήση βίας σε αυτούς
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που αντιστάθηκαν όσο μπορούσαν, για να μην περάσει το μεσοπρόθεσμο
πρόγραμα.
Πόσο γελοίες ακούγονται σήμερα οι προεκλογικές δεσμεύσεις του Παπανδρέου περί «σωτηρίας της χώρας» και «ενίσχυσης της οικονομίας»;
Πόσο αστεία φαντάζουν σήμερα τα λεγόμενα του Παπακωνσταντίνου
και του Βενιζέλου, των δύο πιο πετυχημένων υπαλλήλων της τρόικας, όταν
εκθείαζαν την παρουσία των παγκόσμιων τοκογλύφων που μας φορτώσανε στο σβέρκο;
Όλα αυτά επιτεύχθηκαν με κάποια βιντεάκια που κυκλοφόρησαν στο
διαδίκτυο και μπορεί να δει (όσες φορές γουστάρει) ο κάθε ενδιαφερόμενος. Το ίντερνετ κάνει καλό στο φρεσκάρισμα της μνήμης και ζημιά στους
πολυλογάδες πολιτικούς.
Εκτός από την μεγάλη αμεσότητα και την ταχύτατη μεταφορά ειδήσεων από και προς όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη, το διαδίκτυο έχει και άλλο ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα παραδοσιακά
ΜΜΕ. Ο κάθε πολίτης μπορεί να πάρει την ενημέρωση στα χέρια του. Μπορεί να στείλει μία φωτογραφία, να ανεβάσει ένα βιντεάκι και να δημοσιεύσει ένα κείμενο. Όλα αυτά μπορούνε να τα χρησιμοποιήσουνε και να τα αναδημοσιεύσουνε χιλιάδες άτομα, χωρίς λογοκρισίες και περιορισμούς,
στην κατεύθυνση της ανεξάρτητης πληροφόρησης. Ένα όνειρο πολλών δεκαετιών έγινε πραγματικότητα. Επιτέλους, υφίσταται η ενημέρωση από εμάς για εμάς και πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να διαδοθεί για να θάψουμε τα διαπλεκόμενα συμφέροντα των ΜΜΕ.
Η χούντα των καναλαρχών και των μεγαλοεκδοτών δέχεται ισχυρά χτυπήματα και πρέπει να μπει οριστικά στο περιθώριο. Υπάρχουν πολλά ανεξάρτητα site, αδέσμευτα blog και πλήθος από forum στα οποία γίνεται μία
συνεχής ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στους χρήστες για ποικίλα θέματα
που αφορούν τη ζωή μας. Η επικοινωνία, ακόμα και η απρόσωπη εκδοχή
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της μέσω ίντερνετ, μπορεί να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά. Σε κάθε περίπτωση, η γήινη άποψη ενός ανώνυμου είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα από την γυαλιστερή θεωρία του κουστουμαρισμένου τηλεκανίβαλλου
που διαφημίζει το πλαστό χαμόγελο του στις οθόνες των τηλεοράσεων.
Η σωστή χρήση του διαδικτύου στον τομέα της πληροφόρησης βοηθάει
τον άνθρωπο να απελευθερωθεί και να αντιληφθεί το διαπλεκόμενο παιχνίδι ανάμεσα στα παραδοσιακά ΜΜΕ και την εξουσία. Το διαδίκτυο σπάει τα
ταμπού της δημοσιογραφίας. Τα άτομα που συνειδητά επιλέγουν να μπούνε στο παιχνίδι της ενημέρωσης οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο ρόλος του
δημοσιογράφου είναι να φέρνει στην επιφάνεια την αληθινή θέληση του
λαού και όχι να κρατάει το λαό υπό έλεγχο. Οι αυτονόητες αρχές της ενημέρωσης επανήλθαν και πρέπει να τηρούνται κατά γράμμα:

l

Ο δημοσιογράφος υπάρχει για να αναζητά το φως και όχι για να

σκορπάει το σκοτάδι.

l

Οι βρωμιές της εξουσίας και των οργάνων της πρέπει να αποκα-

λύπτονται και όχι να καλύπτονται.

l

Η χειρότερη αλήθεια είναι πάντα προτιμότερη από το καλύτερο ψέ-

μα.
Για να μην παρεξηγηθώ, τονίζω ότι αναφέρομαι αποκλειστικά στην επαρκή ενημέρωση που μας παρέχει η χρήση του ίντερνετ σε σύγκριση με
τις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες. Στον πλούσιο ωκεανό του διαδικτύου
υπάρχουν και επικίνδυνα κύματα π.χ. απατεώνες ή παιδεραστές που ψάχνουν το επόμενο θύμα τους. Επιπλέον, πρέπει να τονίσω ότι το να κάθεσαι
με τις ώρες μπροστά από την οθόνη ενός υπολογιστή, είναι αδικία για τον
εαυτό σου και ευλογία για την εξουσία. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να
αντέξει ούτε στιγμή χωρίς να χρησιμοποιήσει pc, είναι μάλλον αποχαυνωμένος. Η αποχαύνωση σε οδηγεί στη μηχανική επανάληψη των ίδιων πραγμάτων και προκαλεί ανία, κούραση, στασιμότητα και βαρεμάρα. Δυστυ-
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χώς, υπάρχουν αρκετοί κουρασμένοι τύποι γύρω μας, που πρέπει να μετατραπούν σε ενεργοί το γρηγορότερο δυνατό. Η δράση είναι πάντα προτιμότερη από την αδράνεια. Χρειαζόμαστε ενεργούς πολίτες και τους χρειαζόμαστε παντού. Στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά, στη γειτονιά
και κυρίως στο δρόμο. Εκεί θα παιχθούν όλα. Παρά τις τιτάνιες προσπάθειες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, της αστυνομίας, της δικαιοσύνης και των ΜΜΕ ο κόσμος βγήκε επιτέλους στις πλατείες για να βάλει ένα οριστικό τέλος στην καταπίεσή του. Χρέος όλων μας είναι να παραμείνει εκεί.
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ÔÉ ÌÅËËÅÉ ÃÅÍÅÓÈÁÉ
Στις προηγούμενες σελίδες, προσπάθησα να κάνω μία σύντομη ανάλυση για την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, ποιοί και πως μας οδήγησαν στο ΔΝΤ και πόσο καταστροφικός ήταν για τους πολίτες ο ερχομός
των παγκόσμιων τοκογλύφων. Είδαμε ότι ο κόσμος αντέδρασε μαζικά, γέμισε τις πλατείες, πήρε την κατάσταση στα χέρια του και απαίτησε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό που έφτασε τη χώρα στο σημείο μηδέν. Προσπάθησε να αποτρέψει, με κάθε τρόπο, την ψήφιση του απάνθρωπου μεσοπρόθεσμου προγράμματος και για αυτό δέχτηκε μία πρωτοφανή επίθεση από
τους ένστολους βασανιστές στην πλατεία Συντάγματος. Μίλησα για τους
πιο βασικούς πυλώνες του συστήματος, που στηρίζουν το φάντασμα της
δημοκρατίας και πολεμάνε καθημερινά για να διατηρήσουν με κάθε κόστος
την αρρωστημένη υπάρχουσα κατάσταση, ενάντια στη θέληση του λαού.
Στις 25/5/2011 έκανε την εμφάνιση του το κίνημα των «αγανακτισμένων».
Ένα κίνημα που απαίτησε το σεβασμό για τη ζωή, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον. Μετά από πολλές κουβέντες, πρωτοποριακές ιδέες,
πολιτικές ζυμώσεις, ανταλλαγές απόψεων και συμβολικές ενέργειες φτάσαμε στις 28-29 Ιουνίου του 2011. Το διήμερο που πέρασε από τη Βουλή το
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Η αντίσταση του ελληνικού λαού ήταν μνημειώδης. Η μάχη του Συντάγματος θα μείνει στην ιστορία. Μπορεί τελικά να
ψηφίστηκε το μεσοπρόθεσμο, αλλά για να γίνει αυτό χρειάστηκαν χιλιάδες
δακρυγόνα, ομηρικές μάχες και σεβαστές ποσότητες αίματος. Ο λαός έδωσε τη δική του απάντηση στους απατεώνες πολιτικούς, στους εκπροσώπους του ΔΝΤ και τα μέλη της τρόικας. Έδειξε ποιος είναι ο κατάλληλος
τρόπος αντιμετώπισης των εχθρών του. Τα ύπουλα σχέδια που επεξεργά-
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ζονται οι εκπρόσωποι της οικονομικής παγκοσμιοποίησης για να ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο το εγχώριο και διεθνές κεφάλαιο και να εξαθλιώσουν εκατομμύρια κόσμου δεν θα περάσουν εύκολα. Οι βουλευτές,
οι δημοσιογράφοι και οι δικαστές θα πρέπει να προσαρμοστούν σε μία ζωή που θα κυριαρχεί η ψυχοφθόρα αβεβαιότητα που προκαλεί το παγωμένο συναίσθημα του φόβου. Ανά πάσα στιγμή, μία αναπάντεχη επαφή με
τον πολίτη μπορεί να αποδειχτεί άκρως επικίνδυνη για την υγεία τους.
Στις 30/7/2011 η αστυνομία πήρε την εντολή να εξαφανίσει ότι είχε απομείνει από το κίνημα των «αγανακτισμένων» στην πλατεία Συντάγματος. Η
αλήθεια είναι ότι μετά την απίστευτη ποσότητα βίας που εξαπέλυσαν οι
μπάτσοι στις 29/6, το κίνημα άρχισε να υποχωρεί και να χάνει την απήχησή
του. Το μεσοπρόθεσμο πέρασε, ο κόσμος άρχισε να μειώνεται και η χαριστική βολή ήρθε από τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Παρόλα
αυτά, έστω και λίγοι διαδηλωτές συνέχισαν να μένουν στο Σύνταγμα, για
να δείξουν ότι αυτό που ξεκίνησε θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Μέχρι να φύγουν οι υπεύθυνοι της καταστροφής. Από ό,τι φάνηκε λογάριαζαν χωρίς
τον ξενοδόχο. Ένθερμος συμπαραστάτης της κυβέρνησης, σε αυτή την κατασταλτική πρωτοβουλία που πήρε, ήταν ο πολυδιαφημισμένος δήμαρχος
Αθηνών Γιώργος Καμίνης. Λίγες ώρες πριν το πέσιμο, ο δήμαρχος, που
στην προκειμένη περίπτωση λειτούργησε σαν βολικό δεκανίκι της κυβέρνησης, είχε χαρακτηρίσει τις σκηνές στο Σύνταγμα σαν «εκφυλιστικό φαινόμενο». Επίσης, τα ΜΜΕ κάνανε συνεχώς ρεπορτάζ για το πόσο κακό κάνουν στο περιβάλλον και στην εικόνα του ελληνικού τουρισμού οι σκηνές
της πλατείας Συντάγματος. Τα ίδια ΜΜΕ που δύο μήνες πριν αποθεώνανε
το κίνημα των «αγανακτισμένων».
Με μία οργανωμένη επιχείρηση που ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα και
ολοκληρώθηκε στις 8 το πρωί του Σαββάτου, περίπου είκοσι φορτηγά του
Δήμου Αθηναίων, με τη συνδρομή της αστυνομίας, απομάκρυναν τα πανό
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και τις σκηνές που βρίσκονταν στην πλατεία Συντάγματος. Δεν είχαν το
θάρρος να πραγματοποιήσουν την επέμβασή τους το πρωί. Το σκοτάδι της
νύχτας είναι πάντα προτιμότερο για αποτρόπαιες πράξεις. Τα παλιά
χρόνια, οι πιο παραδειγματικές εκτελέσεις αγωνιστών γινόταν βράδυ, υπό
το φως των προβολέων των αυτοκινήτων, που μετέφεραν τα θύματα στον
τόπο της εκτέλεσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν υπάλληλοι του Δήμου,
αρκετές διμοιρίες των ΜΑΤ και εισαγγελείς. Η κρατική επιθυμία για την εκκένωση της πλατείας Συντάγματος ήταν δεδομένη. Πρωτοεκφράστηκε ένα
μήνα πριν και με το που έδωσε το πράσινο φως ο δήμαρχος, ολοκληρώθηκε. Σε τέτοια θέματα ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί ρολόι και δεν υπάρχουν ούτε καθυστερήσεις, ούτε γραφειοκρατεία.
Την ίδια χρονική περίοδο μάθαμε ότι ο Παπανδρέου ζήτησε επιπλέον βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να καταφέρει αυτά
που έχει συμφωνήσει με την τρόικα. Μετά από μία σειρά επιστολών που αντάλλαξαν Παπανδρέου και Μπαρόζο (ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), ο τελευταίος εισηγήθηκε την σύσταση ειδικής «Ομάδας Κρούσης»
(Task Force), η οποία θα έχει ώς στόχο να συντονίζει, να παρακολουθεί και
να παρέχει τεχνική και κάθε άλλη βοήθεια προς την ελληνική κυβέρνηση.
Οι «τοποτηρητές» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πιάσουν δουλειά από τα
τέλη Αυγούστου του 2011 και θα αναλάβουν να επιβλέπουν την εφαρμογή
του μεσοπρόθεσμου και το προβλεπόμενο ξεπούλημα της Ελλάδας. Ο επικεφαλής της ομάδας κρούσης Χορστ Ράιχενμπαχ (και πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης) δήλωσε σχετικά με την
παρουσία του στην επαρχία της Ελλάδας:

«Δουλειά μας είναι να υποστηρίξουμε τους Έλληνες, ώστε να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα που συμφώνησαν, μέσω τεχνικής βοήθειας».

178

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Η ομάδα κρούσης, που θα λειτουργεί παράλληλα με την τρόικα, δεν θα
έρθει για διακοπές στην Αθήνα. Αποτελείται από 30 ειδικούς τεχνοκράτες,
που θα έχουν τα μάτια και την προσοχή τους πάνω στα νούμερα που πρέπει να πιάσει η κυβέρνηση, χωρίς να τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ομάδας κρούσης βρίσκονται όλα τα ζουμερά θέματα που απασχολούν τους δανειστές μας: ιδιωτικοποιήσεις, αγορά εργασίας, επενδύσεις. Δεν ήταν λίγοι αυτοί, που έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τους τεχνοκράτες και τον Ράιχενμπαχ σαν Γκαουλάιτερ
(Gauleiter). Ο όρος Γκαουλάιτερ χρησιμοποιήθηκε επί ναζιστικού καθεστώτος για τους επικεφαλείς των διοικητικών περιφερειών. Μετά την έλευση
του ΔΝΤ και της τρόικας, ο ελληνικός λαός έχει να αντιμετωπίσει ακόμα ένα νταβατζή. Την ομάδα κρούσης. Ζούμε και επίσημα πια σε συνθήκες κατοχής. Άλλοι αποφασίζουν για τις ζωές μας. Η ανθρώπινη δυστυχία και η
οικονομική εξαθλίωση είναι απαραίτητα συστατικά για την επιτυχία των
προγραμμάτων που συμφωνήσαν για εμάς, χωρίς εμάς.

Λίγες μέρες πριν από την εκκένωση της πλατείας και πάντα μέσα στο
καυτό καλοκαίρι του 2011, είχαμε και άλλη μία σημαντική «επιτυχία» για την
κυβέρνηση Παπανδρέου. Την περιβόητη συμφωνία της 21ης Ιουλίου, μίας
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έκτακτης Συνόδου Κορυφής, όπου οι ηγέτες της Ευρωζώνης αποφάσισαν
να ξανασώσουν την Ελλάδα και το νόμισμα του ευρώ. Η ατζέντα των συνομιλιών είχε σαν κύρια θέματα τη δημοσιονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης στο σύνολό της και τη μελλοντική χρηματοδότηση του ελληνικού
προγράμματος. Στη Σύνοδο, που έγινε στις Βρυξέλλες, οι ηγέτες των ευρωπαϊκών κρατών καταλήξανε σε μία συμφωνία. Μία αρκετά περίπλοκη
συμφωνία, που εκτός από το θέμα του ελληνικού χρέους, περιλαμβάνει και
ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος για το μέλλον της Ευρώπης και των
κρατών που την απαρτίζουν.
Με μία γενική αναφορά, θα έλεγα ότι πάρθηκαν κάποιες κοινές αποφάσεις για να προλάβουν μία ανεξέλεγκτη εξάπλωση της οικονομικής κρίσης
σε μεγάλες οικονομίες σαν την ιταλική και την ισπανική, χωρίς όμως να
διευκρινίζεται ακριβώς με ποιό τρόπο θα γίνει αυτό. Για τη σταθεροποίηση
και τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους αποφασίστηκε να υπάρξει νέος
δανεισμός προς την Ελλάδα από τα κράτη της ευρωζώνης και το ΔΝΤ.
Δάνεια δώσε στον Έλληνα και την ψυχή του πάρε. Επιπλέον, στα νέα δάνεια αποφασίστηκε να ενσωματωθούν και οι υπολειπόμενες δόσεις από το
πρώτο μνημόνιο. Η συμφωνία προβλέπει ότι τα συνολικά ποσά των δανείων ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 δις ευρώ, η διάρκειά τους μπορεί να
φτάσει και τα 30 χρόνια, ενώ το επιτόκιο θα κυμαίνεται μεταξύ 3,5% και 4%.
Ένα ακόμα ζήτημα που τέθηκε στο τραπέζι, είχε να κάνει με τη διεύρυνση
των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSF), που δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2010, αμέσως μετά την ένταξη της
Ελλάδας στον μηχανισμό στήριξης. Αποφασίστηκε η περαιτέρω ενίσχυση
του EFSF, η δυνατότητα να παρέχει δάνεια σε χώρες και η αγορά κρατικών
ομολόγων από προβληματικές χώρες. Η αγορά των κρατικών ομολόγων
θα γίνεται ύστερα από αίτημα της χώρας που τα έχει εκδώσει. Επίσης, αποφασίστηκε η εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών στο πρόγραμμα επανα-
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γοράς ελληνικών ομολόγων, μόνο που ξεχάσανε να μας πούνε, με ποιούς
όρους θα συμμετέχουν οι ιδιώτες στην επαναγορά των ελληνικών ομολόγων. Αν για παράδειγμα, οι ιδιωτικές τράπεζες κινηθούν για να επαναγοράσουν ελληνικά ομόλογα, είναι βέβαιο ότι τα επιτόκια θα φτάσουν τα ύψη. Ξέρουμε από πρώτο χέρι πόσο «ευαίσθητες» είναι οι τράπεζες σε παρόμοιες περιπτώσεις και σε τι αστρονομικά επίπεδα μπορούν να φτάσουν
τα ληστρικά τοκοχρεολύσια.
Οι αποφάσεις της Συνόδου βασίζονται στην χιλιοεκφρασμένη θέληση
των Ευρωπαίων ηγετών να σώσουν ό,τι μπορούν από τα κεκτημένα τους και
να αποφύγουν την περαιτέρω έκθεση των τραπεζών τους στην οικονομική
κρίση. Το πως θα τα καταφέρουν, μάλλον δεν το γνωρίζουν. Γνωρίζουν όμως πως, ότι και να πάει στραβά, όποιες ενδεχόμενες δυσλειτουργίες και
πρακτικές δυσκολίες και να προκύψουν στην εφαρμογή των αποφάσεων,
στο τέλος θα τα χρεώσουν στους λαούς τους. Άρα δεν υπάρχει λόγος να
αγχώνονται οι ευρωπαίοι ηγέτες. Μήπως αυτοί θα χρειαστεί να πληρώσουν;
Δεν κάνει να μας διαφεύγει ότι για να αποκτήσουν επισημότητα οι αποφάσεις της Συνόδου θα πρέπει να ψηφιστούν από όλα, ανεξαιρέτως, τα
κοινοβούλια των κρατών της Ευρωζώνης, κάτι που δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα συμβεί. Οι πολιτικοί ηγέτες της Ελλάδας, στην απεγνωσμένη
προσπάθειά τους να διώξουν τις ευθύνες από πάνω τους, κατόρθωσαν (εκτός των άλλων) να περάσουν στις υπόλοιπες χώρες μία αποκρουστική εικόνα για τον μέσο Έλληνα πολίτη. Δεν είναι λίγα τα κυβερνητικά στελέχη τα
οποία στις συνεντεύξεις που δίνουν σε ξένα ΜΜΕ, συκοφαντούν τους πολίτες και τους χρεώνουν τα εγκλήματα των διεφθαρμένων πολιτικών. Έτσι,
το κλίμα που επικρατεί σε αρκετές χώρες της Ευρώπης είναι αδικαιολόγητα άσχημο για «τον χαραμοφάη ελληνικό λαό που τρώει τα λεφτά των τίμιων ευρωπαίων φορολογουμένων».
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Παρά τα πανηγύρια και τις αρχικές θριαμβολογίες του ΠΑΣΟΚ για τις αποφάσεις της Συνόδου, ο κόσμος νιώθει ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια
για το μέλλον. Κανένας δεν γνωρίζει τους ακριβείς όρους του νέου δανείου, ενώ και αυτό που μαθεύτηκε είναι τρομερά ανησυχητικό από μόνο του.
Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι αρκέστηκαν να μας ανακοινώσουν ότι η νέα
υποδουλωτική δανειακή σύμβαση θα έχει και «εμπράγματες εγγυήσεις». Τι
είδους εμπράγματες εγγυήσεις ρε ξεδιάντροποι; Νησιά; Μνημεία; Τα αμπελοχώραφα του παππού σας; Ή μήπως έτοιμες αποκρατικοποιήσεις-πακέτο
για γνωστούς και φίλους;

ÔåëéêÜ Ýôóé Ýãéíå: Ìáæß ôá öÜãáìå

182

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Για τους οπτικούς τύπους, αρκούσε μία ματιά στα ξινισμένα μούτρα του
Βενιζέλου και του Παπανδρέου, στην κοινή συνέντευξη Τύπου που δώσανε
μετά τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Συνόδου αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης, για να καταλάβουν πόσο καλά τα πήγανε και
τι όργια θα συμβούν από εδώ και πέρα. Λίγες μέρες μετά τη Σύνοδο, η αλήθεια έκανε τη μεγαλειώδη εμφάνισή της. Οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής βρίσκονται στον αέρα, κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί για την εφαρμογή τους, η ύφεση στην Ελλάδα είναι εκτός ελέγχου και οι αρχικές εκτιμήσεις του νέου πακέτου διάσωσης αποδεικνύονται υπερβολικά αισιόδοξες. Η επιβίωση της Ελλάδας και οι ζωές των κατοίκων της συνεχίζουν να
βασίζονται στα καπρίτσια των αγορών και των κερδοσκόπων. Το νέο «σχέδιο Μάρσαλ» (έτσι χαρακτήρισε η κυβέρνηση τις αποφάσεις της Συνόδου
και έκλεισε μονομιάς το μάτι στα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, που άρχισαν το
πάρτυ διαδίδοντας ότι έρχεται πακτωλός χρημάτων από την Ευρωζώνη)
κατέρρευσε εν τη γενέσει του. Οι μόνες ομοιότητες ανάμεσα στο σχέδιο
Μάρσαλ και το νέο δάνειο είναι ότι και τα δύο προκάλεσαν μαζική μετανάστευση και γιγάντωμα του εγχώριου κεφαλαίου. Οι λίγοι αφελείς, που πίστεψαν ότι η Ελλάδα θα σωθεί από σπόντα στην προσπάθεια κοινής λύσης
του ευρωπαϊκού προβλήματος, προσγειώθηκαν απότομα στην πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα που είναι εδώ, οφείλεται στους πολιτικούς και
στην παρουσία του ΔΝΤ, τη ζούμε και μας πιέζει ασφυκτικά.
Η Καναδή δημοσιογράφος και μέλος του κινήματος ενάντια στην παγκοσμιοποίηση Ναόμι Κλάιν, στο βιβλίο της με τίτλο «Το δόγμα του σοκ» καταγράφει αναλυτικά την καταστροφική δράση και τις δραματικές επιπτώσεις
που είχε η επέμβαση του ΔΝΤ σε αρκετές χώρες του πλανήτη. Ο κάτοικος
της Ελλάδας που θα διαβάσει αυτό το βιβλίο, θα ανακαλύψει, έντρομος,
πολλές ομοιότητες με την μεθοδολογία που ακολουθεί το ΔΝΤ στην τωρινή
προσπάθεια που κάνει για να πετύχει το ελληνικό πείραμα. Παραθέτω ένα
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μικρό απόσπασμα από το βιβλίο της Ναόμι Κλάιν για να καταλάβετε τι εννοώ:

«Αυτή είναι η ιστορία των πολιτικών που το ΔΝΤ αποκαλεί «προγράμματα σταθεροποίησης»... λες και οι χώρες είναι πλοία που
παραδέρνουν στους ωκεανούς των αγορών. Τελικά, σταθεροποιούνται, όμως η νέα ισορροπία επιτυγχάνεται με το ρίξιμο στη θάλασσα εκατομμυρίων ανθρώπων: εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα, ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων, φτωχών αγροτών, συνδικαλιστών. Το βρώμικο μυστικό της «σταθεροποίησης» είναι ότι μια μεγάλη πλειονότητα αυτών των ανθρώπων δεν ξανανεβαίνουν στο πλοίο. Καταλήγουν σε παραγκουπόλεις, όπου σήμερα ζουν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι, ωθούνται στην πορνεία ή γίνονται λαθρομετανάστες. Είναι οι απόκληροι, αυτοί που ο Γερμανός ποιητής Ράινερ
Μαρία Ρίλκε είχε περιγράψει ως εκείνους «στους οποίους δεν ανήκει ούτε το παρελθόν ούτε το μέλλον»
Αυτό που έχει σημασία, από εδώ και πέρα, είναι να περιγράψουμε
σωστά τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, να διαβάσουμε τις εξελίξεις και να αποτρέψουμε οτιδήποτε στρέφεται ενάντια στον αγωνιζόμενο
ελληνικό λαό. Να διδαχθούμε από το παρελθόν, να παλέψουμε για το παρόν και να κατακτήσουμε το μέλλον. Το κίνημα της πλατείας, με τα καλά και
τα στραβά του, έδειξε περίτρανα την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν ξέρω αν οι «αγανακτισμένοι» μπορέσουν να συνεχίσουν με επιτυχία, στο επόμενο διάστημα, αυτό που ξεκίνησαν. Προσωπικά, το εύχομαι με όλη μου την καρδιά, αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Τα στοιχεία
που τους έδωσαν αυτή την πρωτοφανή μαζικότητα και την αστείρευτη ενέργεια των πρώτων ημερών, ίσως να είναι υπεύθυνα για τη σταδιακή συρρί-
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κνωση ή το άδοξο τέλος τους. Επιπλέον, η διαφορετικότητα των ατόμων και
η μικρή εμπειρία στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων ενδέχεται να προκαλέσουν μεγάλες τριβές ανάμεσά τους και αγεφύρωτα χάσματα στο πέρασμα του χρόνου.
Μακάρι να μπορέσει το κίνημα να ανακάμψει, να αναπτύξει τις απαραίτητες επαναστατικές δραστηριότητες και να προλάβει να προετοιμαστεί ιδεολογικά, ψυχολογικά και μεθοδικά για να αντιμετωπίσει την όξυνση της
κρατικής βίας και το χτύπημα του αγωνιζόμενου λαού με όσο γίνεται πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ανεξάρτητα από το αν τα καταφέρει ή όχι, έχουμε μία σημαντική κληρονομιά στην πλάτη μας που δεν πρέπει να αγνοήσουμε.
Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εκατοντάδες
χιλιάδες άτομα στις πλατείες, χωρίς ηγέτες, χωρίς ξεφτιλισμένους εργατοπατέρες (που το μόνο που τους νοιάζει είναι το εγώ τους) και χωρίς κομματικές ταμπέλες. Λαϊκές συνελεύσεις, πλήρης αυτονομία, δίκαια αιτήματα, ξεκάθαρες προτάσεις, διακριτές αποστάσεις από τα ΜΜΕ, καμία συνδιαλλαγή με αυτούς που ευθύνονται για την πρωτοφανή οικονομική κρίση
που μαστίζει τη χώρα και την έλευση του ΔΝΤ. Όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, πολύωρες και σκληρές συγκρούσεις με τις μισητές δυνάμεις καταστολής της δημοκρατίας, που εκτελούν τις εντολές τους με περίσσεια ικανοποίηση, όπως οφείλει να κάνει ο κάθε βασανιστής που σέβεται τον εαυτό του.
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα με το πρώτο μνημόνιο
και το μεσοπρόθεσμο δεν αφήνει πολλές επιλογές στον σκεπτόμενο πολίτη. Όταν ο Βενιζέλος παραλάμβανε το υπουργείο Οικονομικών από τον, εξίσου αποτυχημένο προκάτοχό του, Παπακωνσταντίνου δήλωνε με νόημα:

«Αφήνω την άμυνα και πάω στον πραγματικό πόλεμο»
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Είχε δίκιο. Η Ελλάδα είναι πράγματι σε πόλεμο. Σε κοινωνικό-ταξικό πόλεμο. Το ένα στρατόπεδο περιλαμβάνει την κυβέρνηση, το ΔΝΤ, την τρόικα, τις αγορές, την παγκοσμιοποιημένη οικονομία, τις τράπεζες, τους κάθε
λογής κερδοσκόπους και μερικές χιλιάδες μεγαλοεπιχειρηματίες. Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας, που έχουν αναλάβει την προπαγάνδιση των θέσεων
αυτού του πανίσχυρου μετώπου είναι, δικαιωματικά, τα κυρίαρχα ΜΜΕ. Οι
επίλεκτες μονάδες της παράταξης είναι οι χιλιάδες μπάτσοι και κυρίως τα
ατρόμητα ΜΑΤ, που οπλισμένα σαν αστακοί και γεμάτα όρεξη, είναι έτοιμα να κατασπαράξουν τον εχθρό και να τον φλομώσουν στα χημικά. Το θεάρεστο έργο της αστυνομίας έρχεται να ολοκληρώσει η «αδέκαστη» δικαιοσύνη, που τιμωρεί παραδειγματικά όσους πέσουν στα χέρια της, μετά
από τις γνωστές δίκες-παρωδίες.
Από την άλλη μεριά είναι το στρατόπεδο που απαρτίζεται από μαθητές,
φοιτητές, εργάτες, αγρότες, μισθωτούς, συνταξιούχους και ανέργους. Το
στρατόπεδο της κοινωνίας. Προσπαθεί να κοινωνήσει τις θέσεις του με τα
ελάχιστα μέσα που διαθέτει. Με ανακοινώσεις, με δημοσιεύσεις σε site και
blog του διαδικτύου, με ραδιοφωνικές εκπομπές, με καταλήψεις, με το μοίρασμα ενημερωτικών φυλλάδιων και ενίοτε με μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Το οπλοστάσιό τους δεν διαθέτει χημικά όπλα μαζικής καταστροφής
και ειδικές στολές. Ξέρουν ότι ο εχθρός είναι καλύτερα οπλισμένος και αρκετά πιο οργανωμένος. Απέναντι στα πανίσχυρα όπλα του εχθρού, την ώρα της σύγκρουσης, έχουν να αντιπαραθέσουν τα στοιχειώδη μέσα: Οδοφράγματα, πέτρες, καπνογόνα, φωτοβολίδες και μολότωφ. Γνωρίζουν ότι
δεν μπορούν να περιμένουν καμία επιείκεια από τον εχθρό και για αυτό έχουν επιλέξει τον ανένδοτο αγώνα ενάντια στην εξουσία. Το δίκιο είναι με
το μέρος τους και όσοι δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή, πρέπει να το κάνουν
τώρα. Οι πάντες μπορούν να βοηθήσουν και δεν περισσεύει κανείς. Όσοι
δεν συμμετέχουν στον αγώνα, συνιστούν μία καθαρή περίπτωση λιποταξί-
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ας.
Το αποτέλεσμα του πολέμου ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα θα κρίνει επακριβώς τι θα συμβεί στην Ελλάδα του μέλλοντος. Το βιοτικό επίπεδο των
Ελλήνων για τις επόμενες δεκαετίες, την τιμωρία ή την απαλλαγή των ενόχων, την εμμονή στο παρελθόν ή την πορεία στο μέλλον. Το παιχνίδι έχει
χοντρύνει φίλε αναγνώστη και χόντρυνε απότομα. Κόψαν τους μισθούς,
μείωσαν τις συντάξεις, κατήργησαν τις συλλογικές συμβάσεις, απελευθέρωσαν τους περιορισμούς στις απολύσεις, αύξησαν τους φόρους, ανακοίνωσαν έκτακτα χαράτσια, άφησαν τα νοσοκομεία χωρίς γιατρούς και
φάρμακα, άνοιξαν τα σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς και βιβλία, εξόπλισαν
την αστυνομία με νέα όπλα και ούτε ένας κερατάς, από όσους κατακλέψανε το δημόσιο χρήμα, δεν έχει λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Αν δεν αντιδράσει ο κόσμος ακόμα πιο μαζικά, ακόμα πιο θαραλλέα, ακόμα πιο αποφασισμένα, τότε θα έρθουν και τα χειρότερα.
Ποια είναι τα χειρότερα; Η πλήρης «κινεζοποίηση» της εργατικής τάξης,
έτσι όπως την ευαγγελίστηκε το πρώτο μνημόνιο, την καθιέρωσε το κοινωνικά καταστροφικό μεσοπρόθεσμο και θέλουν να την επιβάλλουν τα συνεχόμενα νέα μέτρα του Βενιζέλου και του Παπανδρέου. Αυτό θέλει και το
ΔΝΤ, αυτό θέλει και το παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο, αυτό θέλει και η τρόικα, αυτό θέλουν και οι αγορές, αυτό θέλουν και οι τράπεζες. Μία πιο «ευέλικτη» και «ανταγωνιστική» ελληνική οικονομία, που μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με την απότομη επιστροφή στον εργατικό μεσαίωνα και τους μισθούς πείνας. Ο στόχος τους είναι προφανής: Θέλουν να μας βγάλουν το
λάδι, μέχρι την τελευταία σταγόνα. Οι υποταγμένοι Έλληνες δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν τίποτα, θα μάθουν να σκύβουν το κεφάλι, θα μετατραπούν σε πειθαρχημένα κοπάδια, ο τρόμος θα σκεπάσει τα πάντα, τα εργασιακά δικαιώματα θα τσαλαπατηθούν, ενώ τόσο η εσωτερική, όσο και η
εξωτερική πολιτική της χώρας θα εκπορεύεται αποκλειστικά από το ΔΝΤ και
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τους δανειστές μας. Έτσι θα καταφέρουν να πετύχουν πιο άνετα το στόχο
τους. Να αγοράσουν, όσο πιο φτηνά γίνεται, τον πλούτο της χώρας. Να
προχωρήσουν σε μία νομιμοφανή αρπαγή του εθνικού πλούτου μέσω των
απεριόριστων αποκρατικοποιήσεων που θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον.
Τα έκτακτα οικονομικά μέτρα που ανακοινώνει με μεγάλη συχνότητα ο Βενιζέλος δεν έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα. Είναι μέτρα που ήρθαν για να
μείνουν και είναι πιθανό στο μέλλον τα ίδια, ή ανάλογα, επώδυνα μέτρα να
χρησιμοποιηθούν πάνω στους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. Τα μέτρα
χρειάζονται και την κατάλληλη γαρνιτούρα γιατί υστερούνε σε γεύση και
εικόνα όταν σερβίρονται μόνα τους. Η καθημερινή προσπάθεια σπίλωσης
(όσων αγωνίζονται ενάντια στα μέτρα) είναι το ιδανικό συμπλήρωμα και ο
συνδυασμός τους στο κυβερνητικό πιάτο αποσκοπεί στο να προκαλέσει το
μεγαλύτερο δυνατό διχασμό στις τάξεις της κοινωνίας. Θέλουν να στρέψουν τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης για να φαγωθούμε μεταξύ μας. Τον άνεργο εναντίον του εργαζόμενου. Τον φοιτητή εναντίον του
συνταξιούχου. Τον αγρότη εναντίον του εργάτη. Τον ελεύθερο επαγγελματία εναντίον του δημοσίου υπαλλήλου. Η δοκιμασμένη συνταγή του «διαίρει και βασίλευε», χρησιμοποιούνταν ανέκαθεν από την εξουσία, ειδικά
όταν «στέρευε» από επιχειρήματα και με αυτό τον τρόπο επιδίωκε τη διάσπαση του κοινωνικού μετώπου.
Στην ίδια κατεύθυνση, βρίσκεται και η διαχρονική προσπάθεια του κράτους να κατασκευάσει κοινούς εχθρούς με την κοινωνία. Αν μετά από μία
καλά οργανωμένη εκστρατεία, καταφέρουν να περάσουν στη συνείδηση
του πολίτη ότι έχει μερικούς ίδιους εχθρούς με το κράτος, τότε θα νομιμοποιηθεί και θα επέλθει αυτόματα η πιο ακραία κρατική επέμβαση. Για παράδειγμα, αν μπορέσουν να πείσουν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού
ότι φταίνε οι μετανάστες για την κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, να
είστε σίγουροι ότι μέσα σε μία μέρα οι κρατικές και παρακρατικές συμμο-
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ρίες θα βγουνε παγανιά, θα μπουζουριάσουν όλους τους μετανάστες που
κυκλοφορούν στο δρόμο, θα τους σαπίσουν στο ξύλο και θα τους χώσουν
στα πιο υπόγεια κελιά των φυλακών. Το μυαλό μας πρέπει να μείνει ανοιχτό για να αποφύγει τις ύπουλες κρατικές παγίδες που καραδοκούν. Η δαιμονοποίηση όσων αντιστέκονται, η περιθωριοποίηση της αντίθετης γνώμης
η κατασκευή αποδιοπομπαίων τράγων και η βαριά βιομηχανία ενοχοποίησης αγωνιστών παραμένουν στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας.
Καλώς ή κακώς, δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από το φάντασμα
της δημοκρατίας, τους ηγέτες και τους εκφραστές του. Αυτοί θα επιδιώξουν να περάσει το δικό τους, ακόμα και αν χρειαστεί να πατήσουν επί πτωμάτων. Ακόμα και αν χρειαστεί να αλλάξουν τη μορφή του πολιτεύματος.
Με μία γρήγορη ματιά στην ελληνική και παγκόσμια ιστορία, θα αντιληφθούμε ότι όταν η αστική δημοκρατία αμφισβητείται έντονα, δεν έχει κανένα πρόβλημα να βγάλει τα κοινοβουλευτικά ρούχα και να φορέσει ένα παραδοσιακό φορεματάκι ολοκληρωτικού καθεστώτος. Θα περάσουν λίγα εφιαλτικά χρόνια σκληρής καταπίεσης, αυξημένης αυταρχικότητας και
άγαρμπης καταστολής για τον κόσμο, ενώ τα συμφέροντα-προνόμια των ισχυρών θα παραμείνουν άθικτα. Στη συνέχεια, θα βρεθεί η κατάλληλη
στιγμή για να μπορέσει να επανέλθει δριμύτερη η δημοκρατία, αναγεννημένη από τις στάχτες της, και να μας ξανασφίξει στη ζεστή αγκαλιά της. Ένα διάλλειμα δικτατορίας προς γνώση και συμμόρφωση ποτέ δεν έβλαψε
κανένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του. Αντιθέτως, μπορεί να προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες σε χαλεπούς καιρούς, όταν η μορφή που θα έχει
το κράτος περνάει σε δεύτερη μοίρα. Όταν προέχει η συνέχιση της ύπαρξης του. Όπως είπε και ο Μαρξ:

«Για το κράτος υπάρχει ένας και μοναδικός απαραβίαστος νόμος: η επιβίωση του κράτους».

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

189

Ο αγωνιζόμενος ελληνικός λαός απαιτεί να υπάρξει μία πραγματική αλλαγή. Είναι σαφές, ότι στα πλαίσια του υπάρχοντος καπιταλιστικού συστήματος και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας δεν μπορεί να βρεθεί λύση.
Η λύση για τους πολιτικούς ηγέτες είναι να συνεχίσουν οι πλούσιοι να αυξάνουν τα κέρδη τους και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα τους, εκμηδενίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα του λαού και τις κοινωνικές κατακτήσεις. Το καθεστώς που κυριάρχησε μεταπολιτευτικά καταρρέει, αφού εξασθενούν σημαντικά τα στηρίγματα στα οποία βασίστηκε για να εδραιώσει
τη δύναμή του. Οι αναφορές του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος στην
ελληνική κοινωνία έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, και πρέπει να πάψουν εντελώς να υπάρχουν. Η κοινωνία αποκηρύττει μετά βδελυγμίας την ύπαρξη ενός θεσμοθετημένου κράτους-νταβατζή που συμπεριφέρεται στους πολίτες του όπως οι βασιλιάδες στους δούλους. Ενός κράτους και μίας εξουσίας που όπως είπε ο Subcomandante Marcos:

«Αφού δεν μπορεί να δικαιωθεί, φοράει το μανδύα των νόμων.
Με το πρόσχημα της νομιμότητας μπορεί να κάνει τα πάντα, ακόμα
και να παραβιάζει τους νόμους. Αυτός είναι τώρα ο καθρέφτης της
εξουσίας, κυριαρχεί η εικόνα της νομιμότητας που δεν νομιμοποιείται από τίποτα».
Ας δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Υπάρχει κάποιος που να μπορεί να ισχυριστεί ότι η Βουλή εκφράζει την άποψη της πλειοψηφίας της κοινωνίας;
Τη λαϊκή θέληση; Το συμφέρον της χώρας; Αφού οι βουλευτές είναι οι εκπρόσωποι του λαού, τότε γιατί δεν μπορούν να βγουν στο δρόμο; Που είναι η νομιμοποίησή τους; Ακόμα και οι αυτοί που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, το κόμμα που έριξε την Ελλάδα στον Καιάδα του ΔΝΤ, συμφωνούν με τις απο-
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Ôï óýóôçìá êüëëçóå, þñá ãéá restart...

φάσεις και τα μέτρα που ανακοινώνουν οι θρασύδειλοι υπουργοί που συνεχίζουν να εγκληματούν εις βάρος του τόπου και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να προστατέψουν το επικοινωνιακό τους προφίλ; Πιστεύει κανείς τα ΜΜΕ, που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι οι πολιτικοί αφιερώνουν όλη τους την ενέργεια
για να βγάλουν την Ελλάδα από την κρίση, ενώ αυτοί έχουν πολλάκις ξεπουλήσει τη χώρα και πασχίζουν να ξεκινήσουν την κούρσα για την κατάληψη της εξουσίας λίγα εκατοστά πιο μπροστά από τους υπόλοιπους μνηστήρες;
Για να γιατρευτούμε από την επιδημία που μας έχει πλήξει, ειδικά από τότε που το μικρόβιο του ΔΝΤ κόλλησε στο σώμα μας, να τελειώνει η επέλαση της ανεργίας, η αύξηση της φτώχειας, το έλλειμα δικαιοσύνης και το γιγάντωμα της εγκληματικότητας, δεν αρκεί ένα φακελάκι κάθε τέσσερα χρόνια. Χρειάζεται άλλου είδους θεραπεία. Πιο σύνθετη, πιο επίπονη και πιο
αποτελεσματική. Χρειάζεται να καταστρέψουμε οριστικά το υπάρχον σύστημα, να αποδωθούν ευθύνες σε αυτούς που εγκλημάτησαν, να σχηματιστεί μέσα από την κοινωνία (και όχι μέσα από κόμματα) ένα δίκαιο σύστημα δημόσιας λήψης αποφάσεων και να απελευθερωθούν οι ανθρώπινες
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αξίες που θα εγγυηθούν ένα καλύτερο μέλλον για τους πολλούς. Χωρίς
πολέμους, με λιγότερη ανθρώπινη εκμετάλλευση και με μεγάλη περιφρόνηση για τους δούλους του χρήματος.
Η ωμή κρατική βία που εξαπέλυσε το κράτος στις 28-29 Ιουνίου του 2011
εναντίον του αγωνιζομένου λαού δεν φανερώνει μόνο την δύναμή του. Φανερώνει συνάμα και την αδυναμία του. Οποιοδήποτε αστυνομικό κράτος,
σαν το ελληνικό, θα μπορούσε να αμολήσει τις πορωμένες δυνάμεις καταστολής του, που θα εξασφαλίζαν αργά ή γρήγορα την επικράτηση της κυβερνητικής πολιτικής. Με ξύλο, δακρυγόνα, γκλομπ και χειροβομβίδες
κρότου-λάμψης. Αυτά είναι τα επιχειρήματα της άρχουσας τάξης. Το δυσάρεστο για αυτούς είναι ότι δεν πείθουν. Μία μεγάλη μερίδα του κόσμου
έχει αντιληφθεί το ρόλο των κομμάτων, της αστυνομίας, της δικαιοσύνης
και των ΜΜΕ. Έχει πάρει χαμπάρι ότι αυτοί οι θεσμοί δεν αποτελούν μέρος
της λύσης, αλλά κομμάτι του προβλήματος. Δεν είναι δυνατό να μας σώσουν αυτοί που μας κατέστρεψαν. Δεν γίνεται να υπάρξει προοπτική από
αυτούς που μας στερήσαν τα όνειρα.
Οι εξουσιαστικές καρέκλες ξεκίνησαν να τρίζουν και ο ήχος από το τρίξιμο ακούγεται υπέροχος στα αυτιά των καταπιεσμένων. Απαιτείται πολύ
σκληρός αγώνας για να διαλυθούν εντελώς. Δεν χρειάζεται να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο. Ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Εκτός από
τους εκφραστές του ελληνικού πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον συνασπισμό δυνάμεων που έχουν συγκροτήσει μαζί με τους ξένους ομοϊδεάτες τους. Ένα πολύ πιο συμπαγές
μόρφωμα, που έχει αναπτύξει αντοχή, προσαρμοστικότητα, τρομερά περιθώρια ευελιξίας και αστείρευτα αποθέματα δυνάμεων. Την παγκοσμιοποιημένη οικονομία.
Απέναντι σε έναν τόσο πανίσχυρο εχθρό, καμία μάχη δεν νοείται να δοθεί χωρίς την πιο πλατιά συστράτευση των λαϊκών δυνάμεων. Για να αντι-
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μετωπίσουμε με αξιώσεις την παγκοσμιοποιημένη οικονομία χρειάζεται να
διαμορφώσουμε και να ενισχύσουμε την παγκοσμιοποιημένη αντίσταση. Ο
πολύμορφος αυτός αγώνας διεξάγεται σε πολλές χώρες ταυτόχρονα και
με μεγάλη αποφασιστικότητα. Αυτός ο αγώνας δεν έχει ημερομηνία λήξης.
Θα συνεχιστεί μέχρι την οριστική ανατροπή του υφισταμένου συστήματος
που γεννάει την οικονομική κρίση και τις τεράστιες ανισότητες σε κάθε χώρα του πλανήτη. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας, στους γονείς μας, στα
παιδιά μας και σε όλους όσους αφιέρωσαν τη ζωή τους, το πιο πολύτιμο
αγαθό, για να δυναμώσουν τη φλόγα της επανάστασης.
Γιατί η επανάσταση είναι ακόμα εδώ. Αναπνέει, ζει και υπάρχει ανάμεσα
μας. Παρά τις απανωτές επιθέσεις που δέχθηκε, τους τόνους λάσπης, τις
συκοφαντίες, τα βασανιστήρια, τις φυλακίσεις, τις απόπειρες δολοφονίας
και την κρατική προπαγάνδα. Ξεκινάει από το μυαλό, ρέει μέσα στις φλέβες, κατακλύζει την καρδιά και διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα. Εκτοξεύει
λυτρωτικές ιδέες και κατακεραυνώνει τους δήμιους της. Τη νιώθουμε όταν
χτυπάνε το σώμα μας τα ορμητικά κύματα της θάλασσας. Την βλέπουμε
κάθε φορά που ανατέλλει ο ζωοδότης ήλιος. Την ακούμε όταν ο λυσσασμένος άνεμος ψιθυρίζει απόκρυφες αλήθειες στα αυτιά μας. Η γοητευτική ύπαρξή της είναι ικανή, από μόνη της, να στοιχειώσει τα όνειρα των εξουσιαστών. Και επειδή είναι γένους θηλυκού καταφέρνει να εκπλήσσει και
να διατηρεί με άνεση το απρόβλεπτο του χαρακτήρα της. Ας την ακολουθήσουμε...
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ÐÇÃÅÓ
-) Ο ελληνικός Τύπος (ιδιαίτερα της περιόδου 2009-2011) και κυρίως οι
εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Το Ποντίκι, Απογευματινή, Η Καθημερινή, Το
Βήμα, Έθνος, Κόσμος του Επενδυτή, Διαδρομή Ελευθερίας
-) Τα δύο πρώτα τεύχη του διμηνιαίου πολιτικού περιοδικού «Βαβυλωνία»
-) Οι ιστοσελίδες
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Είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν για την
αξιοπρέπειά τους και να εκδικηθούν όσους
υποθηκεύσανε τη ζωή τους και το μέλλον των παιδιών
τους. Η διάθεσή τους για σύγκρουση με τα σκυλιά των
αφεντικών, σταδιακά μεγαλώνει και αρχίζει να
λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ο άνεμος της
αντίστασης φυσάει ολοένα και πιο δυνατά. Στα
πρόσωπα τους διακρίνεις από μακριά την οργή και
την απαίτηση για πραγματική τιμωρία των ενόχων. Οι
εξεγερμένοι πολίτες δίνουν μία άνιση μάχη απέναντι
σε πάνοπλους μπάτσους, με όπλα που δεν μπορούν
να κατανοήσουν οι εξουσιαστές. Δεν είναι
ραντισμένοι μόνο με τις απίστευτες ποσότητες χημικών
που τους πετάνε ασύστολα εδώ και ώρες. Είναι
ραντισμένοι και με το αίμα του Κουμή, της
Κανελλοπούλου, του Καλτεζά και του
Γρηγορόπουλου. Δεν αναπνέουν μόνο τα δακρυγόνα
των μπάτσων. Αναπνέουν και τον καθαρό αέρα
ελευθερίας των Ζαπατίστας που κυκλοφορεί στα
βουνά του νοτιοανατολικού Μεξικού. Έχουν το ίδιο
πάθος για δικαιοσύνη που είχε ο Carlo Giuliani (το
πρώτο θύμα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης που
έδειξε ότι πλέον δεν θα ανεχτεί αντιφρονούντες) στην
Piazza Alimonda, λίγο προτού δολοφονηθεί από την
ιταλική αστυνομία στις 20/7/2001. Έχουν όλη τη
δύναμη των καταπιεσμένων του πλανήτη και όλο το
δίκιο των απανταχού εξεγερμένων με το μέρος τους.
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