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Η απόφαση του πρωθυ-
πουργού Αντώνη Σαµαρά να 
κλείσει την ΕΡΤ είναι σταθµός 
στην πολιτική ιστορία της Ελλά-
δας. Το αποτέλεσµα θα δείξει αν 
ήταν η κίνηση που σηµατοδό-
τησε την αρχή της ανάκαµψης 
(η οποία δεν µπορεί παρά να 
είναι µακρόχρονη και επίπονη) 
ή αν ήταν η τελική απόδειξη ότι 
οι πολιτικοί µας είναι ανίκανοι 
να κυβερνήσουν. Ο Σαµαράς 
πήρε πάνω του την ευθύνη 
να δείξει µε τον πιο δραµατικό 
τρόπο στον ελληνικό λαό ότι 
όλα άλλαξαν, ότι τίποτα δεν θα 
είναι όπως πριν, ότι η Ελλάδα 
της κρίσης απαιτεί ριζοσπα-
στικά µέτρα, ότι τελείωσαν τα 
ψέµατα. Η αλήθεια είναι ότι 
λίγοι περίµεναν τέτοια κίνηση 
από έναν ηγέτη που φαινόταν 
ανίσχυρος να τα βάλει µε το πε-
λατειακό κράτος, του οποίου οι 
υφιστάµενοι αδυνατούσαν να 
καταλήξουν σε έστω µία από-
λυση από τον δηµόσιο τοµέα. 

Εκεί που τίποτα δεν συνέβαινε, 
ο Σαµαράς έριξε µια ζαριά που 
ανέτρεψε το σκηνικό. Αυτή η 
ζαριά θα κρίνει το µέλλον της 
κυβέρνησής του, την πορεία 
της αναδιάρθρωσης του δηµό-
σιου τοµέα και τη δική του θέση 
στην Ιστορία.

Το σίγουρο είναι ότι ό,τι και αν 
συµβεί από εδώ και πέρα (και 
όλα τα ενδεχόµενα είναι ανοι-
χτά, συµπεριλαµβανοµένων 
και των πρόωρων εκλογών), 
δεν θα µπορούµε να ισχυρι-
στούµε ότι και αυτή η κυβέρνη-
ση έπεσε θύµα της αδράνειας. 
Εως την περασµένη Τρίτη, ο 
δηµόσιος τοµέας ήταν η ιερή 
αγελάδα της Ελλάδας και η 
ΕΡΤ ήταν το πιο ορατό –και συ-
νεπώς το πιο ιερό– κοµµάτι του 
∆ηµοσίου. Η κρατική ραδιοτη-
λεόραση παραµένει µία από τις 
λίγες σταθερές των Ελλήνων 
είτε είµαστε µεγάλοι σε ηλικία 
είτε νέοι είτε ζούµε στην Ελλά-
δα είτε στο εξωτερικό – ενώ οι 

εµπορικές ραδιοτηλεοπτικές 
επιχειρήσεις µπήκαν στη ζωή 
µας µόλις το 1989. Το απότοµο 
κλείσιµο της ΕΡΤ, λοιπόν, έχει 
τεράστιο συµβολικό βάρος, 
είναι φορτωµένο µε θετικά 
και αρνητικά στοιχεία. ∆είχνει 
µεγάλη αποφασιστικότητα του 
πρωθυπουργού προς όλες 
τις κατευθύνσεις, εντός και 
εκτός Ελλάδας• από την άλλη, 
ξάφνιασε και λύπησε πολλούς 

πολίτες, συσπείρωσε διάφορες 
οµάδες πολιτών και κοµµά-
των που εναντιώνονται στην 
κυβερνητική πολιτική. Μεταξύ 
των αντιφρονούντων προέκυ-
ψαν και οι κυβερνητικοί εταίροι 
του Σαµαρά, αποδεικνύοντας 
για άλλη µία φορά τον πανικό 
της ελληνικής πολιτικής τάξης 
µπροστά στον φόβο του πολιτι-
κού κόστους.

Το εγχείρηµα θα κριθεί από 
το πώς ο Σαµαράς θα διαχειρι-
στεί τους κ. Βενιζέλο και Κου-
βέλη, τι αντίκτυπο θα έχει στους 
δανειστές και ποια δυναµική 
θα αναπτύξουν οι αντιδράσεις 
για το κλείσιµο της ΕΡΤ. Οι 
πρώτες αντιδράσεις δείχνουν 
ότι οι πάντες αιφνιδιάστηκαν. 
Οι κυβερνητικοί εταίροι είχαν 
ενηµερωθεί από τον Σαµαρά 
δύο µέρες νωρίτερα και, παρό-

λο που διαφώνησαν, δεν άφη-
σαν το µυστικό να διαρρεύσει. 
Στις Βρυξέλλες και σε άλλες 
πρωτεύουσες ήταν έντονη η 
ανησυχία ότι η ταραχή θα οδη-
γούσε σε εκλογές και στο τέλος 
της σταθερής (πλην συνεχώς 
κρίσιµης) κατάστασης του πε-
ρασµένου έτους. Κανείς δεν 
φάνηκε ευχαριστηµένος από 
µια εξέλιξη που άφηνε ανοιχτά 

όλα τα ενδεχόµενα. Μόνο ο κ. 
Σαµαράς έδειχνε να ελευθε-
ρώνεται, σαν να έπαιρνε την 
τύχη του στα χέρια του, αδια-
φορώντας για τους προβληµα-
τισµούς των εταίρων του, για 
τις υπερβολές των πολιτικών 
αντιπάλων, για τις συνδικαλι-
στικές αντιδράσεις. Εδειχνε να 
ξεφεύγει από την καθηµερινή 
γκρίνια του κ. Βενιζέλου και τις 
σοφιστείες των υπουργών που 
ανέδειξε η ∆ΗΜΑΡ, να απαλ-
λάσσεται από την αγωνία των 
άγονων αποκρατικοποιήσεων, 
να δείχνει ότι δεν ήταν όµηρος 
κανενός πολιτικού εταίρου ή 
αντιπάλου, κανενός ξένου επι-
θεωρητή.

Το ερώτηµα τώρα είναι αν 
αυτή η «απελευθέρωση» του 
Σαµαρά είναι σηµάδι µιας 
αποφασιστικότητας να λει-
τουργήσει µε στρατηγική και 
τακτική ώστε να αναµορφώ-
σει τον δηµόσιο τοµέα ή αν 
προκύπτει από µια επιστροφή 

στο χαρακτηριστικό πείσµα 
που έχει επιδείξει στην κα-
ριέρα του. Εάν φανεί ότι έχει 
σχέδιο και έχει εξασφαλίσει 
την απαραίτητη στήριξη από 
συµµάχους εντός και εκτός 
Ελλάδας, τότε το κλείσιµο της 
ΕΡΤ και η ανασύστασή της 
πάνω σε στέρεες βάσεις αξι-
οπιστίας θα µπορούσαν να εί-
ναι ένα σηµαντικό βήµα στον 
δρόµο προς την έξοδο από την 
κρίση. Εάν, όµως, η απόφαση 
ήταν απλώς µια ρηξικέλευ-
θη «φυγή προς τα µπρος», 
µια δραµατική κίνηση χωρίς 
περαιτέρω σχέδιο, τότε δύ-
σκολα θα πιστέψουµε ότι τα 
«αµαρτήµατα» της ΕΡΤ δεν εί-
ναι απλώς µια αφορµή για να 
ρίξει τις ευθύνες του τέλµα-
τος σε άλλους, και µέσα στον 
κρότο και τη λάµψη, να πάει 
τη χώρα σε εκλογές. Με τους 
πολίτες σε τέτοια σύγχυση, τα 
ζάρια των εκλογών ίσως απο-
δειχθούν χειροβοµβίδες.

Του Νίκου Κωνσταντάρα 

Ο Σαµαράς παίρνει το παιχνίδι πάνω του 

Η ακαριαία και απροσδόκητη λαϊκή αντίδρα-
ση ανάγκασε τους δύο ελάσσονες κυβερνητι-
κούς εταίρους να υπαναχωρήσουν από τη στά-
ση αιδήµονος σιωπής που τηρούσαν απέναντι 
στην πρόκληση Σαµαρά να διαλύσει την ΕΡΤ 
και να ζητήσουν να συζητηθεί το θέµα της ανα-
διοργάνωσης µε «ανοιχτή την ΕΡΤ». Βενιζέλος 
και Κουβέλης διαισθάνονται ότι αν καταπιούν 
(και µάλιστα αµάσητα...) την πρόκληση του 
πρωθυπουργού, τότε θα οδηγηθούν σε πολιτι-
κή περιθωριοποίηση, ίσως και εκτός Βουλής. 
Γι’ αυτό, µετά τη δήλωση - ρεφρέν «διαφω-
νούµε, αλλά στηρίζουµε την κυβέρνηση», χθες 
πέρασαν στην τακτική να υποβάλουν «όρους» 
για τη συγκυβέρνηση.

Η ΕΡΤ έχει κλείσει. Η άρση αυτού του τετε-
λεσµένου ισοδυναµεί µε καταρράκωση του 
αρχηγικού προφίλ του Σαµαρά. Και ο πρω-
θυπουργός δεν είναι από εκείνους τους πολι-
τικούς που εκτιµούν τη διαλλακτικότητα και τη 
σύνθεση. Είναι αυταρχικός και ακραίος. Είναι 
ακροδεξιάς αντίληψης, µονοκοµµατικής κο-
πής, κατ’ ανάγκην οπαδός των κυβερνήσεων 
συνεργασίας. Αν υποχωρήσει, θα γκρεµιστεί 
ο προσωπικός πολιτικός µύθος του, τον οποίο 
οικοδόµησε µε την αδιάλλακτη πολιτική πορεία 
του, που την πλήρωσε παραµένοντας επί 15 
έτη στα αζήτητα.

Ο Σαµαράς είναι αδίστακτος. Γνωρίζει ότι οι 
συνέταιροί του αντιµετωπίζουν το φάσµα της 
πολιτικής εξαφάνισης και ταλαντεύεται ανάµε-
σα στη συνέχιση του συµµαχικού κυβερνητι-
κού σχήµατος (που ισοδυναµεί µε αναγνώριση 
στους συµµάχους του κάποιου στοιχειώδους 
ζωτικού πολιτικού χώρου) ή την ισχυροποίησή 
του µε βάση το δόγµα «ο θάνατός σου, η ζωή 
µου».  Στη διαπραγµάτευσή του µε τους αδύ-
ναµους συνεταίρους του, ο Σαµαράς έχει την 
ατυχία να πέφτει συνεχώς έξω στους στόχους 
που έχει θέσει µε το περίφηµο greekovery 

της οικονοµίας. Μετά τη ∆ΕΠΑ, έσκασε και το 
φιάσκο της ∆ΕΣΦΑ. Γι’ αυτό αναγκάζεται να 
καταφύγει σε αντιπερισπασµούς, πότε µε το 
αντιρατσιστικό νοµοσχέδιο και πότε µε την ΕΡΤ. 
Η τακτική αυτή όµως δεν συνιστά τακτικισµό 
και αντιφατικότητα. Εξυπηρετεί τη στρατηγική 
προσέγγιση του ακροδεξιού ακροατηρίου της 
Χρυσής Αυγής. Χθες ο Μπαλτάκος, γενικός 
γραµµατέας του Υπουργικού Συµβουλίου, διε-
µήνυσε ότι η στρατηγική περιλαµβάνει ακόµη 
και τη µετεκλογική συνεργασία µε τη Χρυσή 
Αυγή, αν οι σηµερινοί κυβερνητικοί εταίροι δεν 
συµµορφώνονται προς το ακροδεξιό υπόδειγ-
µα διακυβέρνησης του Σαµαρά.

Το γυαλί της κυβερνητικής συνεργασίας έχει 
ραγίσει. Κι ακόµα χειρότερα, έχει µαυρίσει. 
Μια τέτοια προοπτική, ακόµη κι όταν εκφω-
νείται µόνον ως απειλή, αποσταθεροποιεί την 
πολιτική συνοχή και τον ιδεολογικό πυρήνα 
της σηµερινής κυβέρνησης, που συστρέφε-
ται γύρω από την ανιστόρητη θεωρία των δύο 
άκρων. Και εκθέτει τον εµπνευστή αυτής της 
θεωρίας σε µέρος του φαιού άκρου.

Όσοι έσπευσαν να εκφράσουν την έκπληξή 
τους γιατί ο Σαµαράς, λέει, διέψευσε το κακό 
παρελθόν του και αποδείχτηκε «ικανός διαχει-
ριστής του Μνηµονίου», αισθάνονται άβολα, 
καθώς µεταβάλλονται (άθελά τους;) σε νερο-
κουβαλητές της ∆εξιάς. Η βαθιά αντίθεση που 
διατρέχει την κοινωνία εξαιτίας της εφαρµογής 
του Μνηµονίου µετασχηµατίζεται στο πολιτικό 
επίπεδο σε επιλογή ανάµεσα στη ∆εξιά και 
την Αριστερά. Γι’ αυτό η µακροηµέρευση της 
τρικοµµατικής συνεργασίας αντίκειται στο κοι-
νωνικό ανάγλυφο, στις λαϊκές ανάγκες, αλλά 
και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα τών υπό 
εξαφάνιση συνεταίρων. Κι αυτό το πρόβληµα 
δεν λύνεται µε εκκλήσεις για αναθέρµανση της 
συνεργασίας...

Ν.Φ.

Απροκάλυπτα υπέρ της κυβέρνησης και του 
κλεισίµατος της ΕΡΤ η Χρυσή Αυγή, συνεχίζει 
να στάζει το δηλητήριό της απέναντι στους ερ-
γαζόµενους της ΕΡΤ, αλλά και σε όλους αυτούς 
(εργάτες, αυτοαπασχολούµενους, φοιτητές, 
άνεργους), που εκδηλώνουν έµπρακτα την αλ-
ληλεγγύη τους στους εργαζόµενους της ΕΡΤ.

Στην προσπάθειά τους να θολώσουν τα νερά, 
να κρύψουν την ξεκάθαρη στήριξή τους στις χι-
λιάδες απολύσεις, προτείνουν -µέσω της χρυ-
σαυγίτικης παράταξης µε το όνοµα «Πατριωτική 
Αφύπνιση ΟΣΥ»- λύση «υπέρ» των εργαζοµέ-
νων της ΕΡΤ. Αντιγράφουµε κατά λέξη από τη 
σελίδα της Χρυσής Αυγής (διατηρώντας και τη 
σχετική αν-ορθογραφία) και όχι από κάποιο non-
paper της κυβέρνησης:

«Προτείνουµε -λένε οι φασίστες- την άµεση 
µετάταξη αυτών στην Ο.ΣΥ σε θέσεις όπως αυ-
τών των εισπρακτόρων για την εκµηδένιση της 
λαθρεπιβίβασης µε αποτέλεσµα την αύξηση των 
εσόδων της εταιρείας. Θέσεις πολητών εισιτηρί-
ων, οδηγών και τεχνικών».

Οχι µόνο αποδέχονται, δηλαδή, τις απολύσεις 
οι Χρυσαυγίτες, αλλά έχουν την ίδια γραµµή µε 
την κυβέρνηση για µετατάξεις στο ∆ηµόσιο.

Η ταύτιση της Χρυσής Αυγής µε την κυβέρ-
νηση συνεχίζεται και µε την επίθεσή της στους 

απεργιακούς αγώνες: «...Αυτή είναι πραγµατική 
συµπαράσταση και όχι απεργίες που ρίχνουν 
«πιστολιές» στον αέρα και ταλαιπωρούν τον ήδη 
καταπονηµένο απλό µισθωτό...». «Ταλαιπωρία» 
οι αγώνες για δουλειά ενάντια στις απολύσεις 
για τη Χρυσή Αυγή. Πόσες και πόσες φορές τα 
έχουµε ακούσει αυτά από στελέχη της Ν∆, του 
ΠΑΣΟΚ και των άλλων αστικών κοµµάτων;

Αυτό είναι το πραγµατικό πρόσωπο της ναζι-
στικής Χρυσής Αυγής. Οι θέσεις και οι πράξεις 
της στρέφονται ενάντια στους εργαζόµενους, 
προσφέρουν στήριξη στην κυβέρνηση και το κε-
φάλαιο. Ο λαός να τους αποµονώσει, να τσακίσει 
το σύστηµα που τους γεννά και τους θρέφει.

YΓ: Η ταύτιση της Χρυσής Αυγής µε τη Ν∆ φαί-
νεται ξεκάθαρα και από την ανάρτηση που έκα-
ναν στο site «ethnikismos.net» όπου έγραψαν: 
«Σήµερα θα κάνουµε µια εξαίρεση και θα τον 
συγχαρούµε (!!!) -σ.σ. εννοούν τον πρωθυπουρ-
γό- για πρώτη -και µάλλον για... τελευταία φορά-, 
για την απόφασή του να κλείσει αµέσως η -µή-
νας µπάινει, µήνας βγάινει, το παραδάκι πέφτει 
άκοπα- kopriterie της ΕΡΤ!».

Είναι ώρα, ακόµα και ένας κόσµος που στηρί-
ζει τη Ν∆ να βγάλει συµπεράσµατα, να µη δεχτεί 
τις γέφυρες της Ν∆ µε τις αντιδραστικές θέσεις 
που προωθούν και τη Χρυσή Αυγή.

Την ίδια ώρα που ο Αντ. Σαµαράς εµφανιζό-
ταν αµετακίνητος από την πολιτική «πυγµής» για 
το κλείσιµο της ΕΡΤ, κορυφαίος παράγοντας της 
κυβέρνησης έθετε ανοιχτά το δίληµµα των εκλο-
γών σε συνοµιλητή του στη Βουλή. 

Απευθυνόµενος σε βουλευτή της ∆ΗΜΑΡ, 
απειλούσε ανοιχτά ότι εάν στηθούν κάλπες αυ-
τός που θα χάσει δεν είναι η Ν.∆., αλλά το ΠΑ-

ΣΟΚ και η ∆ΗΜΑΡ. Το θέµα, όµως, ήταν αλλού: 
Ο ίδιος κυβερνητικός παράγοντας, συνεχίζοντας 
την κουβέντα, προεξοφλούσε ότι στις εκλογές θα 
ανέβει η Χρυσή Αυγή και, χωρίς ενδοιασµούς, 
άφηνε ανοιχτό το ενδεχόµενο να κυβερνήσει η 
Ν.∆. µαζί της. Στο όνοµα της σωτηρίας της χώ-
ρας, τέτοιες δηµοκρατικές συµµαχίες οραµατίζο-
νται. Μαύρες, µε το σκοπό να «αγιάζει» τα µέσα. 

Όταν το γυαλί 
µαυρίζει και ραγίζει

Χρυσή Αυγή: 
Μίσος για τους εργάτες, 
πλάτες στην κυβέρνηση

∆ηµοκράτες...


