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Καταστρέφουν 
τους εργαζόµενους

Χαιρετίζουµε τη χθεσινή συνά-
ντηση ΑΚΕΛ – Ε∆ΕΚ και το πνεύµα 
συναντίληψης που επικράτησε µε 
την κοινή θέση για την ανάγκη εξό-
δου από το Μνηµόνιο και τη δανει-
ακή σύµβαση. Η κοινή διαπίστωση 
των ηγεσιών των δύο κοµµάτων 
ότι η παραµονή στο Μνηµόνιο και 
τη δανειακή σύµβαση θα οδηγεί 
σε αυτοτροφοδοτούµενους φαύ-
λους κύκλους ύφεσης, εκτίναξη της 
ανεργίας, κοινωνικό αποκλεισµό 
ευρύτατων οµάδων της κυπριακής 
κοινωνίας, και βεβαίως, σε συνθή-
κες κοινωνικής δυστυχίας ακόµα 
και ανθρωπιστικής κρίσης, είναι δι-
απιστώσεις και άλλων κοινωνικών 
φορέων και οµάδων. Και πολύ ορθά 
τονίστηκε πως «ανεξάρτητα από τη 
διαφορά που υπάρχει στις µελέτες 
των οικονοµικών επιτελείων των 
δύο κοµµάτων σε ό,τι αφορά την 
παραµονή ή όχι στη ζώνη του Ευρώ, 
είναι κοινός ο στόχος και επιβάλλε-
ται η διαµόρφωση ενός εθνικού 

σχεδίου για έξοδο από το Μνηµόνιο 
και τη δανειακή σύµβαση». Eξάλλου 
οι εκτιµήσεις ότι η παραµονή στο 
Μνηµόνιο θα οδηγεί σε φαύλο κύ-
κλο και θα απαιτούνται συνεχώς νέα 
δυσβάστακτα µέτρα    εκφράζονται 
τώρα και από αξιωµατούχους του 
∆ΝΤ και της ΕΕ. 

Xθες διαδήλωσαν οι συνταξιούχοι 
διεκδικώντας τα αναφαίρετα ωφε-
λήµατά τους από την πολιτεία. Αύριο 
θα διαδηλώσουν οι καταστηµατάρ-
χες που ασφυκτιούν κάτω από τα 
µέτρα λιτότητας και την οικονοµική 
ύφεση, µεθαύριο θα είναι οι φοιτη-
τές και κάθε µέρα ο λαός θα βγαίνει 
στους δρόµους  µε τους άνεργους 
να συνωστίζονται σε ατέλειωτες ου-
ρές.  Είναι λοιπόν αδήριτη η ανάγκη 
για συνεργασία Κυβέρνησης και   
πολιτικών κοµµάτων ώστε να δοθεί 
διέξοδος στον κυπριακό λαό. H δρα-
µατική, εξάλλου, επιστολή Αναστα-
σιάδη προς τους Λαγκάρντ, Ντράγκι 
και Ροµπάι, υποδηλοί πολλά.  

Στο χθεσινό κύριο άρθρο τους «ΤΑ ΝΕΑ» 
προέβαιναν σε δύο επισηµάνσεις για την ΕΡΤ 
και έδιναν µία συµβουλή. Η πρώτη επισήµαν-
ση: Είναι αδιανόητο να υπάρξει κυβέρνηση 
που θα διαλύσει τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση. 
Η δεύτερη επισήµανση: Είναι εξίσου αδιανόη-
τη και η συνέχιση του σηµερινού καθεστώτος 
µε τα παραµάγαζα, τις σπατάλες και τις αργο-
µισθίες.  Η συµβουλή: Οταν το σπίτι γεµίσει 
ποντίκια η λύση δεν είναι να του βάλεις φωτιά. 
Συνήθως αρκεί µια γάτα...

Λίγες ώρες αργότερα η κυβέρνηση επέλεξε 
να αγνοήσει τη λύση της γάτας. Στην ΕΡΤ, µαζί 
µε τα (εκατοντάδες) ποντίκια πυρπολούνται 
αυτές τις ώρες και ένα πλήθος εργαζοµένων 
ικανών και συνεπών.

Τώρα πια η κυβέρνηση δεν έχει άλλον δρό-
µο από εκείνον της φυγής προς τα εµπρός. Η 
δηµόσια ραδιοτηλεόραση πρέπει να ανασυ-
γκροτηθεί το ταχύτερο δυνατό µε διαφάνεια, 
ευρύτητα πνεύµατος, σύγχρονο οργανόγραµ-
µα, αυστηρές και δίκαιες διαδικασίες στην επι-
λογή προσωπικού. Και εννοείται βεβαίως ότι 
όλα αυτά θα ήταν αδιανόητο να εποπτεύονται 
από εκείνους που ως πολιτικοί προϊστάµενοι 
της ΕΡΤ τον τελευταίο χρόνο δεν έκαναν τίποτε 
για να αλλάξουν όσα οι ίδιοι κατήγγειλαν χθες 
από τηλεοράσεως.

Η κίνηση Σαµαρά να διαλύσει την ΕΡΤ 
έχει µεγάλη συµβολική σηµασία. Πρό-
κειται για επίθεση στη δηµοκρατία, για 
επιχείρηση φίµωσης της πληροφόρησης, 
για εκχώρηση της ενηµέρωσης µονοπω-
λιακά στα κανάλια της διαπλοκής, για υπο-
χώρηση στην υποκουλτούρα των αγοραί-
ων σίριαλ. Καµιά χώρα σε ολόκληρη την 
Ευρώπη δεν εγκαταλείπει και δεν κλείνει 
τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση. Αντιθέτως, 
επενδύει σ’ αυτήν ως αγωγό της πολιτι-
σµικής αυτογνωσίας, της δηµοκρατικής 
συνειδητοποίησης των πολιτών, της δια-
µόρφωσης της εθνικής αφήγησης και της 
εθνικής παρουσίας διεθνώς.

Η επιλογή Σαµαρά αποµακρύνει πο-
λιτισµικά τη χώρα από τον ευρωπαϊκό 
περίγυρο. Και παραδίδει τον νευραλγικό 
τοµέα της ενηµέρωσης στο µεγάλο κεφά-
λαιο. Η διάλυση της ΕΡΤ (και η ανασύστα-
σή της στα πρότυπα της ΥΕΝΕ∆) οδηγεί 
στην κατάλυση δηµοκρατικών κατακτή-

σεων, στην έκπτωση του πολιτισµικού 
κεφαλαίου της κοινωνίας.

Η κυβερνητική συµπεριφορά δεν συ-
νιστά εξαίρεση. Ο κανόνας της µνηµονι-
ακής διακυβέρνησης είναι η παράκαµψη 
της Βουλής, η εικονική πραγµατικότητα 
του success story και η καταστολή - 
αστυνοµική ή ιδεολογική. ∆εν γνωρίζου-
µε αν θα πετύχει ο Σαµαράς να φιµώσει 
την ΕΡΤ. Η λαϊκή αντίσταση µπορεί να 
αποδειχθεί καταλυτική. Τη νύχτα, γύρω 
από το ραδιοµέγαρο της Αγίας Παρα-
σκευής συνέρρεαν χιλιάδες πολίτες. ∆εν 
είχαν την ψευδαίσθηση ότι µπορούν να 
αποτρέψουν τα τετελεσµένα της αυταρ-
χικής εξουσίας µε επιµέρους αγώνες. 
Ολοένα και περισσότερο οι πολίτες συνει-
δητοποιούν την ανάγκη της ρήξης µε ένα 
σύστηµα εξουσίας που στηρίζεται στον 
φόβο και την κατατροµοκράτηση των πο-
λιτών. Συνολικά και όχι αποσπασµατικά.

Χθες έπεσαν τίτλοι τέλους για την κυ-

βέρνηση Σαµαρά. Χιλιάδες πολίτες, που 
το προηγούµενο διάστηµα έµειναν µόνοι 
τους απέναντι στις κυβερνητικές συκο-
φαντίες και τα ΜΑΤ, συνειδητοποιούν ότι 
η κυβερνητική πτώση, η δηµοκρατική 
ανατροπή, είναι ως στόχος προϋπόθε-
ση για να αναπτυχθούν αποτελεσµατικοί 
αγώνες που θα ακυρώσουν το ξεδιά-
ντροπο ξεπούληµα δηµοσίων πόρων και 
ατοµικών - κοινωνικών δικαιωµάτων.

Χθες άρχισε η αρχή του τέλους της 
κυβέρνησης Σαµαρά. Το ΠΑΣΟΚ και η 
∆ΗΜ.ΑΡ. δεν µπορούν να ξεγελούν την 
κοινωνία µε το θέατρό τους. Γνώριζαν 
εδώ και καιρό ότι επίκειται το κλείσιµο 
της ΕΡΤ. Και επέλεξαν την ανειλικρινή 
στάση «διαφωνούµε, αλλά στηρίζουµε 
την κυβέρνηση». Λιγοστεύουν οι µέρες 
τους. Άλλωστε και η πανθοµολογούµενη 
οικονοµική αποτυχία τους λειτουργεί ως 
µοχλός αυτοπαγίδευσής τους και ανα-
χώρησης...

Η αιφνιδιαστική απόφαση για το κλείσιµο της 
ΕΡΤ, είναι ένα ακόµα δείγµα κυβερνητικής προ-
χειρότητας και έλλειψης σχεδιασµού. Ενεργοποί-
ησε τα αντανακλαστικά χιλιάδων πολιτών που 
θέλουν ανοικτή µια δηµόσια τηλεόραση που θα 
προσφέρει αντικειµενική ενηµέρωση αλλά και 
θα δίνει έκφραση στις δυνάµεις του πολιτισµού, 
χωρίς να υπόκειται σε αγοραίες δεσµεύσεις. 
Προκάλεσε παράλληλα µια εν δυνάµει κυβερνη-
τική κρίση, που είναι το µόνο που δεν χρειάζεται 
η χώρα αυτή τη στιγµή. Η επίδειξη πυγµής σε βά-
ρος ενός δηµόσιου αγαθού, όπως είναι η ενηµέ-
ρωση, αλλά και σε βάρος χιλιάδων εργαζοµένων, 
δεν αποτελεί πρότυπο δηµοκρατικής λειτουργίας. 

Σίγουρα η δηµόσια τηλεόραση δεν ήταν πρό-
τυπο χρηστής διαχείρισης και αποτελεσµατικής 
οργάνωσης. Κουβαλούσε από τη γέννηση της 
ένα αµαρτωλό παρελθόν. Η στελέχωση της ήταν 

κατά κανόνα αποτέλεσµα κοµµατοκρατίας και 
ρουσφετοκρατίας. Παρόλο που όλοι γνώριζαν 
τα προβλήµατα της επέµεναν µέχρι και την τε-
λευταία στιγµή να τη χρησιµοποιούν δι ίδιον κοµ-
µατικό όφελος. Πρόσφατα είναι τα παραδείγµατα 
και προσλήψεων και αναθέσεων εκποµπών σε 
κοµµατικά ηµέτερους. Και είναι υποκριτικό να 
επικαλείται εκ των υστέρων η κυβέρνηση ότι 
αποτελούσε θύλακα αδιαφάνειας και δηµόσιας 
σπατάλης.Όµως ευθύνες έχουν και οι εργαζόµε-
νοι της ΕΡΤ, που έκαναν ότι περνούσε από το χέρι 
τους για να την απαξιώσουν. Είδαµε αλλεπάλ-
ληλες απεργίες τους τελευταίους µήνες για µια 
σειρά συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, αλλά καµιά 
κινητοποίηση για να κοπεί ο οµφάλιος λώρος της 
δηµόσιας τηλεόρασης από την εκάστοτε εξουσία. 
Ανάλογη ήταν και η στάση των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων των δηµοσιογράφων και του υπό-

λοιπου προσωπικού, που διεκδικούσαν µονίµως 
θέµατα που αφορούσαν τις µισθολογικές απαιτή-
σεις των εργαζοµένων, αλλά δεν διανοήθηκαν να 
ασχοληθούν µε το φαύλο καθεστώς λειτουργίας 
της. Με συνέπεια 2650 εργαζόµενοι σήµερα να 
βρίσκονται στον αέρα.

Η ανάγκη µιας δηµόσιας τηλεόρασης που θα 
προσφέρει πλουραλιστική και αντικειµενική 
ενηµέρωση,που θα δίνει βήµα έκφρασης στις 
τέχνες, τον πολιτισµό, τα ατοµικά και κοινωνικά 
δικαιώµατα είναι υπαρκτή και δεδοµένη. Όπως 
δεδοµένη είναι η ανάγκη να προσαρµοστεί και η 
ΕΡΤ στις ανάγκες της εποχής και να σταµατήσει 
οριστικά και αµετάκλητα να εξυπηρετεί κοµµα-
τικές ανάγκες και να είναι όργανο της εκάστοτε 
κυβέρνησης. ∆υστυχώς η µέχρι τώρα εµπειρία 
δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα συµβεί κάτι τέτοιο. 
Όσες προσπάθειες έγιναν από τη µεταπολίτευση 

και µετά, µε πρώτο το πολυσυζητηµένο σχέδιο 
του σερ Χίου Γκρίν του BBC κατέληξαν στο ίδιο 
αποτέλεσµα. 

Το κροκοδείλια δάκρυα που χύνονται τώρα 
από όλους σχεδόν τους εκπροσώπους των κοµ-
µάτων,που µε τον έναν η τον άλλο τρόπο, χρη-
σιµοποίησαν για τα δικά τους κοµµατικά οφέλη, 
τη δηµόσια τηλεόραση δεν πείθουν δυστυχώς 
για ένα καλύτερο µέλλον. Ωστόσο είναι απόλυτα 
αναγκαίο η δηµόσια τηλεόραση να λειτουργήσει 
το συντοµότερο δυνατό,µε τον πιο ορθολογικό και 
αξιοκρατικό τρόπο, δίνοντας µια δεύτερη ευκαι-
ρία στα πιο ικανά στελέχη της δηµόσιας επιχείρη-
σης, χωρίς κοµµατικές ή άλλες προκαταλήψεις 
και δεσµεύσεις. Μένει να δούµε αν οι υποσχέσεις 
της κυβέρνησης για µια σύγχρονη,πλουραλιστική 
δηµόσια τηλεόραση θα γίνουν επιτέλους πραγµα-
τικότητα ή θα διαψευστούν για µια φορά ακόµα.

∆ύο κινητοποιήσεις, που έγιναν χτες στην Αθήνα, ανέδειξαν, για 
πολλοστή φορά, τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης και των µο-
νοπωλιακών ανταγωνισµών. Οι εργαζόµενοι στα Ελληνικά Αµυντικά 
Συστήµατα (ΕΑΣ), έξω από το υπουργείο Οικονοµικών, απαίτησαν να 
µην υλοποιηθούν τα σχέδια για κλείσιµο ή «ενοποίηση» - και κατά 
συνέπεια δραστική συρρίκνωση - της µεγαλύτερης αµυντικής βιοµη-
χανίας της χώρας. Την ίδια ώρα, οι εργάτες της τσιµεντοβιοµηχανίας 
LAFARGE της Χαλκίδας, βρίσκονταν στα κεντρικά γραφεία της εταιρεί-
ας διαµαρτυρόµενοι για το κλείσιµο του εργοστασίου και τις απολύσεις 
που κάνει η πολυεθνική. Αν και πρόκειται για δύο ξεχωριστές περι-
πτώσεις, ωστόσο αναδεικνύεται το ίδιο ζήτηµα. Οτι, ενώ χρειάζονται τα 
ΕΑΣ για την Αµυνα και η τσιµεντοβιοµηχανία για κατασκευές, κλείνουν.

Τα ΕΑΣ, µε διαχρονική ευθύνη των κυβερνήσεων, διαρκώς απα-
ξιώνονται και συρρικνώνονται. Εντείνεται ο παραγωγικός µαρασµός 
όλων των εργοστασίων της εταιρείας. Οι εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι 
εδώ και τέσσερις µήνες. Οι εξελίξεις αυτές δεν αφορούν µόνο στα ΕΑΣ, 
αλλά στο σύνολο των αµυντικών βιοµηχανιών της χώρας. Η απαξίω-
σή τους, που σχετίζεται µε τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και του ΝΑΤΟ, δε στοχεύει παρά στην ενίσχυση των µεγάλων 
πολεµικών µονοπωλίων και στην παράδοση της αµυντικής βιοµηχανί-
ας στο µεγάλο κεφάλαιο. Καθόλου τυχαία, όλα τα προηγούµενα χρόνια 
εντεινόταν η τεράστια αύξηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων και οι 
εισαγωγές οπλικών συστηµάτων και πυροµαχικών. Και όλα αυτά όταν 
θα µπορούσε, µε τη δηµιουργία και την ανάπτυξη ενός ενιαίου φορέα 
κρατικής αµυντικής βιοµηχανίας, να δηµιουργηθούν χιλιάδες θέσεις 
εργασίας. Αλλά αυτό απαιτεί άλλη οικονοµία, άλλη εξουσία.

Ταυτόχρονα, η πολυεθνική LAFARGE βάζει λουκέτο στην τσιµεντο-
βιοµηχανία της Χαλκίδας. Η κρίση στον κλάδο των κατασκευών επιδρά 
και στην τσιµεντοβιοµηχανία. Αυτό δε σηµαίνει µόνο ότι περισσότεροι 
από 230 εργάτες θα πεταχτούν στην ανεργία. Σηµαίνει ότι ένα εργοστά-
σιο καταστρέφεται και µια τεράστια τεχνογνωσία χάνεται. Αυτό το εργο-
στάσιο θα µπορούσε να παράγει τσιµέντο για να χτιστούν λαϊκές κατοι-
κίες, σχολεία και παιδικοί σταθµοί, όταν κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες 
παιδιά κάνουν µάθηµα σε ακατάλληλα σχολεία σε όλη τη χώρα ή δεν 
µπορούν να πάνε στους παιδικούς σταθµούς λόγω έλλειψης κτιρίων. 
Να χτιστούν νοσοκοµεία (να σηµειωθεί ότι σε όλη την Αθήνα υπάρχουν 
µόνο δύο δηµόσια µαιευτήρια). Να γίνουν έργα αντιπληµµυρικής και 
αντισεισµικής προστασίας, σε µια χώρα που πληµµυρίζει σε κάθε νε-
ροποντή και όπου εκλύεται το 50% της σεισµικής ενέργειας σε όλη την 
Ευρώπη. Τα παραπάνω αναδεικνύουν πως όχι µόνο δεν έπρεπε να 
κλείσει το τσιµεντάδικο της Χαλκίδας, αλλά θα έπρεπε να ανοίξουν και 
νέα. Γιατί, όµως, γίνονται αυτά που γίνονται, όχι µόνο σε αυτές τις περι-
πτώσεις, αλλά συνολικά; Γιατί κλείνουν τα εργοστάσια; ∆ιότι η οικονο-
µία «κινείται» µε γνώµονα τα κέρδη του κεφαλαίου και όχι µε βάση τις 
ανάγκες του λαού και του τόπου. Γι’ αυτό ακριβώς και όσο εντείνεται 
η κρίση, ο ανταγωνισµός, τόσο περισσότερο θα απολύονται εργάτες, 
θα συρρικνώνονται και θα κλείνουν παραγωγικές µονάδες. Αυτά, 
όµως, είναι απότοκα της ίδιας της καπιταλιστικής οικονοµίας. Και είναι 
ακριβώς για τον ίδιο λόγο που απαιτείται ο λαός, οι εργαζόµενοι, να πά-
ρουν «τα κλειδιά της οικονοµίας» στα χέρια τους, άρα και την εξουσία, 
κοινωνικοποιώντας τα µονοπώλια. Για να αναπτυχθεί ο τόπος και να 
καρπώνονται οι ίδιοι οι παραγωγοί τα αποτελέσµατα του µόχθου τους.

Αρχή του τέλους τους

Άλλο εξυγίανση, άλλο ξαφνικός θάνατος...

Ολοι στο διάλογο 
για το καλό του τόπου 

ΟΧΙ ΜΕ ΠΑΛΙΕΣ 
ΣΥΝΤΑΓΕΣ


