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Η απορία είναι απλή και δι-
αυγής: Oλοι όσοι εκόπτοντο τις 
προάλλες και διερρήγνυαν τα 
ιµάτιά τους για το κλείσιµο της 
EPT (για το γεγονός, όχι για τον 
τρόπο), πού ζούσαν άραγε τα 
τελευταία τριάντα εννέα χρόνια; 
Σε άλλον πλανήτη; Tο κόµµα 
που προκάλεσε κυβερνητική 
κρίση επικαλούµενο τη «δη-
µοκρατική του ευαισθησία» (!), 
τα πλήθη που διαδήλωναν µε 
πάθος και οργή, οι συνδικαλι-
στικοί φορείς που αποφάσιζαν 
απεργίες, αυτοί όλοι, δεν έβλε-
παν, δεν άκουγαν, δεν κατάλα-
βαν ποτέ τι γινόταν στην EPT, 
δεν είχαν καµιά επαφή µε την 
πραγµατικότητα;

Tριάντα εννέα ολόκληρα 
χρόνια η EPT αποτελούσε το 
σκανδαλωδέστερο αποκύη-
µα της κοµµατοκρατίας στην 
Eλλάδα: κορύφωµα φαυλό-
τητας, αυθαιρεσίας και ιτα-
µότητας. O σεµνοπρεπής κ. 
Kουβέλης ζήτησε να συνεχί-
σει τη λειτουργία της η EPT µε 
αλώβητο το προσωπικό της. 
Aγνοούσε άραγε ποιο ποσοστό 
του προσωπικού είχε διοριστεί 
µόνο µε το κοµµατικό σηµεί-
ωµα, χωρίς καµία κρίση, αξι-
ολόγηση, έλεγχο προσόντων; 
Aγνοούσε ο αµύντωρ και της 
«∆ηµοκρατίας» και της «Aρι-
στεράς» ποιες εξωφρενικές, 
µυθικές αµοιβές απολάµβαναν 
οι αυθαίρετα διορισµένοι λακέ-
δες του εκάστοτε κυβερνώντος 

κόµµατος – πρόεδροι, γενικοί 
διευθυντές, «σύµβουλοι» (χω-
ρίς αρµοδιότητες ή υποχρεώ-
σεις προσφοράς υπηρεσιών), 
δηµοσιογράφοι στον ρόλο του 
κυβερνητικού προπαγανδιστή 
(συντονιστές «πολιτικών» συ-
ζητήσεων, «αναλυτές» ή και 
παρουσιαστές ειδήσεων);

Στα πρώτα χρόνια της πα-
σοκικής λοιµικής, η φωνή του 
τελευταίου ίχνους τίµιας Aρι-
στεράς, το περιοδικό «ANTI», 
είχε εισαγάγει τον όρο «Για-
µπαζολισµός», για να εντοπίσει 
το καινοφανές του είδους της 
τηλεοπτικής προπαγάνδας που 
είχε λανσάρει η EPT. Kαι ήταν 
µάλλον αναιµικό το προσωπο-
παγές παράδειγµα σε σύγκριση 
µε το τι ακολούθησε στις επό-
µενες δεκαετίες της πράσινης 
και της γαλάζιας πασοκοκρατί-
ας: Σε ποια ευτέλεια έφτασε το 
επίπεδο της δηµοσιογραφίας 
στην EPT, πόσο ταπεινωµένος 
και προσβεβληµένος ένιω-
θε ο πολίτης από τη µικρό-
νοια, την αγραµµατοσύνη, την 
αγλωσσσία, τον λακεδισµό, τη 
χαµέρπεια των κοµµατικών 
προπαγανδιστών, που την υφί-
στατο πληρώνοντας κεφαλικό 
χαράτσι για την EPT µαζί µε 
τον λογαριασµό της ∆EH. Eκ 
παραδροµής είχε οµολογήσει 
γενικός κάποτε διευθυντής ότι 
βρήκε στην κρατική τηλεόραση 
διορισµένους 34 σκηνοθέτες, 
από τους οποίους µπορούσε 

να χρησιµοποιήσει µόνο τρεις 
– οι υπόλοιποι ήταν επικίνδυ-
να άσχετοι. Πασίγνωστο και το 
ότι, παράλληλα µε τις µόνιµες 
καθαρίστριες, αναγκαζόταν η 
EPT να πληρώνει και εξωτε-
ρικά συνεργεία καθαρισµού, 
γιατί οι ελλείψεις στην καθαρι-
ότητα αποτελούσαν πρόβληµα 
λειτουργικό. Mε κοµµατικές 
«πλάτες» ο καθένας µπορούσε 
να καθορίζει τα όρια των υπο-
χρεώσεών του στο γενικευµέ-
νο «µπάχαλο» της ασυδοσίας 
και της καταλήστευσης κοινω-
νικού χρήµατος.

Bέβαια και ο κ. Σαµαράς µε 

καταγγελίες για «διαφθορά» και 
«αδιαφάνεια» δικαιολόγησε το 
κλείσιµο της EPT. Aλλά οι κα-
ταγγελίες ακυρώνονται από µό-
νες τους ή λειτουργούν και ως 
µπούµερανγκ, όταν αυτός που 
καταγγέλλει ενέχεται στα καταγ-
γελλόµενα. Στο ∆ιαδίκτυο αναρ-
τήθηκε ανοιχτή επιστολή προς 
τον κ. Σαµαρά γραµµένη από 
τον Γεώργιο Kογιάννη, πρώην 
∆ιευθυντή Eιδήσεων της EPT, 
που προσδιορίζει µε ακρίβεια 
περιπτώσεις άµεσης (ή έµµε-
σης αλλά προφανούς) εµπλο-
κής του κ. Σαµαρά σε κραυ-
γαλέα σκάνδαλα αυθαιρεσίας 
και διασπάθισης κοινωνικού 
χρήµατος στην EPT. Oι αναγνώ-

στες της ανοιχτής επιστολής δεν 
έχουµε τη δυνατότητα ελέγχου 
των όσων καταλογίζονται στον 
κ. Σαµαρά. Aν όµως δεν απα-
ντηθεί η επιστολή, τότε οι κατα-
λογισµοί επαληθεύονται. ∆ιότι 
είναι συγκεκριµένοι, αναφέρο-
νται σε ονόµατα και ενεργήµα-
τα, σε ηµεροµηνίες και ποσά 
αµοιβών, σε λογικά προφανείς 
σκοπιµότητες. Aν δεν υπάρξει 
απάντηση, ο καταγγελλόµενος 
κ. Σαµαράς έχει (τουλάχιστον 
ηθικά, δηλαδή κοινωνικά) τε-
λειώσει.

Kάτι ανάλογο ισχύει και 
για τον κ. Kουβέλη, όπως και 

για κάθε έκφανση πολιτικής 
Aριστεράς στην Eλλάδα: Συ-
ντάσσονται οι «πιστοί» της 
Aριστεράς µε τη γάγγραινα της 
αυθαιρεσίας, της φαυλότητας 
και ιταµότητας: το ραδιοτηλεο-
πτικό εκτρωµατικό παράγωγο 
του πράσινου και του γαλάζιου 
πασοκισµού στη µεταπολίτευ-
ση; Kοινωνιοκεντρική υποτί-
θεται η Aριστερά, και αυτοκα-
ταργείται για λόγους φτηνής 
ψηφοθηρίας και προστασίας 
του αχαλίνωτου σε αντικοινω-
νική συµφεροντολαγνεία συν-
δικαλισµού; Πρόκληση είναι 
τα καταγγελλόµενα, τα σχετικά 
µε την EPT, και για την Tρίτη 
Eξουσία, τη ∆ικαστική – προ-

πύργιο αυτή, όπως καυχάται, 
άµυνας της κοινωνίας (και της 
ανθρωπιάς) απέναντι στη λοι-
µική, τη δυσώδη και θανατερή, 
της κοµµατοκρατίας.

Aνάγκη να µην παραβλέ-
ψουµε ή υποτιµήσουµε τα 
αναµφισβήτητα θετικά: Oτι 
στην EPT, όλα αυτά τα χρόνια, 
µε ρουσφέτι ή από τύχη και 
σύµπτωση, έφαγαν ψωµί και 
κάποια από τα ανήσυχα νέα 
παιδιά που συνεχίζουν στην 
έρµη Eλλάδα να ψάχνουν, δου-
λεύοντας τη γλώσσα, τη µου-
σική, το θέατρο, την κινούµενη 
εικόνα – να παλεύουν για την 
ποιότητα, τη χαρά κοινωνίας 
της εµπειρίας. Nα αναγνωρί-
σουµε ότι η EPT προσφέρθη-
κε, ερήµην των αφεντάδων 
της, να παίξει ένα ρόλο που θα 
έπρεπε να είναι από τις κύριες 
επιδιώξεις της. Nα µνηµονεύ-
σουµε ανθρώπους εκπληκτι-
κής ποιότητας, ικανότητας και 
ανιδιοτέλειας, που βρέθηκαν, 
ερήµην των κοµµατικών προ-
ϊσταµένων τους, να στελεχώ-
νουν καίριες λειτουργίες του 
οργανισµού παλεύοντας να 
λειτουργούν σαν αντίβαρο στην 
ευτέλεια των εγκαθέτων.

Σόκαρε, οπωσδήποτε, και 
ο τρόπος που ο κ. Σαµαράς 
έκλεισε την EPT, η βαναυσό-
τητα της λογικής να καίµε και 
τα χλωρά µαζί µε τα ξερά, όταν 
το πρώτο που µας ενδιαφέρει 
είναι να πετύχουµε άκριτες, 

δίχως αξιολόγηση ποιοτήτων, 
τις απολύσεις που επιτάσσει 
η Tρόικα. Tο κλείσιµο της EPT 
θύµιζε συµπεριφορές κου-
κουλοφόρων εντεταλµένων 
να βιαιοπραγήσουν ή πραιτω-
ριανών του ηγεµόνα Φωτό-
πουλου της ΓENOΠ - ∆EH, που 
κατεβάζουν τους διακόπτες. 
Aν ο κ. Σαµαράς απέβλεπε σε 
καινοτόµο εγχείρηµα αποκοµ-
µατικοποίησης της EPT, θα 
είχε έτοιµο τον σχεδιασµό και 
τη στελέχωση του καινούργιου 
οργανισµού, ώστε το βράδυ να 
λήξει οριστικά το µπάχαλο και 
το πρωί να ξεκινήσει η ανα-
µορφωµένη απαρχή.

O ρεαλισµός δεν οδηγεί 
οπωσδήποτε στην απελπισία, 
µπορεί να καρποφορήσει και 
δηµιουργική αφύπνιση, ενερ-
γοποίηση της «σιωπηλής πλει-
οψηφίας». Oι γραµµές αυτές 
γράφονται ενώ δεν έχουν ακό-
µα υπάρξει καινούργια κρατικά 
MME. Kυβέρνηση έχουν συ-
γκροτήσει δύο από τους χαρα-
κτηριστικότερους εκφραστές 
του πολιτικού αµοραλισµού της 
µεταπολίτευσης. Kαι τους αντι-
πολιτεύονται όσοι είχαν επιδο-
θεί σε κοπετούς για το «µαύρο» 
της βίαια καταργηµένης EPT, 
χωρίς ποτέ να έχουν διαµαρτυ-
ρηθεί για το «γκρίζο», µήνες και 
χρόνια, της απολύτως φασιστι-
κής ΠOΣΠEPT.

O Eλληνισµός σήµερα: µια 
φθίνουσα νοσταλγία.

Του Χρήστου Γιανναρά 

H EPT ξεγύµνωσε την πολιτική υποκρισία 

Μουλόπουλος Βασίλης

Εντάξει, µετά την οµολογία Σα-
µαρά στο υπουργικό συµβούλιο ότι 
«θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για να 
αποφύγουµε νέα µέτρα» και τις δη-
λώσεις Βενιζέλου ότι «το ΠΑΣΟΚ 
αναλαµβάνει την ιστορική του ευθύνη 
για να σώσει τη χώρα», το πιάσαµε το 
υπονοούµενο. Αυτή η µονοκοµµα-
τική κυβέρνηση του δικοµµατισµού 
ετοιµάζεται για εκλογές λίαν συντό-
µως. Ως τότε όµως θα πνιγούµε στα 
σκουπίδια. Θα τους δούµε να παλεύ-
ουν, όχι στα µαρµαρένια αλώνια της 
πολιτικής αλλά της χωµατερής.

Η ανίερη συµµαχία µεταξύ Ν.∆. και 
ΠΑΣΟΚ έχει πλέον υπερβεί την τραγι-
κή της διάσταση, ζούµε και θα ζήσου-
µε σκηνές από µια πολιτική comedia 
grotescaΟ βόθρος θα ξεχειλίσει και 
θα πνιγούµε στα λύµατα: λαµογιές, 
µίζες, κατάχρηση εξουσίας, εκβια-
σµοί, πλαστογράφηση στοιχείων και 
οικονοµικών µεγεθών, παραχώρηση 
του δηµόσιου συµφέροντος στα ιδι-
ωτικά συµφέροντα. Γνωρίζουν ότι ο 
χρόνος τους είναι µετρηµένος και θα 
προσπαθήσουν να τον αξιοποιήσουν 
επικερδώς. Πολιτικά και οικονοµικά.

Σαµαράς και Βενιζέλος βρίσκο-
νται σε απελπιστική θέση. Πιπιλάνε 
συνεχώς και εµφανώς τροµοκρατη-
µένοι την ίδια καραµέλα της πιστής 

εφαρµογής του Μνηµονίου και πα-
ράλληλα υπόσχονται «καταπολέµηση 
της ανεργίας, ανάπτυξη, προάσπιση 
της κοινωνικής συνοχής και εθνικής 
κυριαρχίας» αδιαφορώντας για τη γε-
λοιότητα αυτών που λένε. H νέα πολι-
τική συµµαχία Σαµαρά Βενιζέλου δεν 
είναι ευκαιριακή. Έχει συγκεκριµένη 
ταυτότητα: τη δηµιουργία ενός αυταρ-
χικού συντηρητικού σχηµατισµού: 
του ΜεΝεΠα (Μεγάλη Νεοφιλελεύ-
θερη Παράταξη). Μιας πολυσυλλε-
κτικής οµπρέλας εξουσίας που θα 
προσπαθήσει να καλύψει τη χώρα 
από την Άκρα ∆εξιά ως το πάλαι ποτέ 
(λεγόµενο) εκσυγχρονιστικό Κέντρο, 
εξαφανίζοντας τη ∆ΗΜ.ΑΡ. Έτσι, δεν 
έχει νόηµα να συζητάµε για ιδεολο-
γικές διαφορές µεταξύ Ν.∆. και ΠΑ-
ΣΟΚ, Κεντροδεξιάς και Κεντροαρι-
στεράς. Η πορεία θα είναι κοινή και οι 
ρήξεις θα αφορούν µόνο τους ρόλους 
και τις θέσεις εξουσίας.

Η νέα προγραµµατική συµφωνία 
είναι η ίδρυση της «Ελλάς Α.Ε.» και 
αφορά στη µοιρασιά των κερδών µε-
ταξύ του βασικού µετόχου, της Ν.∆. 
και της τσόντας του ΠΑΣΟΚ. Τόσα 
ρουσφέτια εµείς, τόσα εσείς, τόσους 

κοµµατικούς διορισµούς εµείς, τό-
σους εσείς, τόσα δωράκια σε µεγαλο-
επιχειρηµατίες εµείς, τόσα εσείς, τόσο 
πολιτικό χρήµα εµείς, τόσο εσείς.

Τι σχέση έχουν όλα αυτά µε ό,τι 
πραγµατικά µετράει στη ζωή του 
πολίτη; Με τον αγώνα του για επιβί-
ωση, τις αγωνίες του για το αύριο, τη 
χαµένη αξιοπρέπειά του, την ιστορική 
µνήµη του, την καθηµερινή του σχι-
ζοφρένεια; Καµία. ∆εν τον αφορούν. 
Αλλά για αυτό το διοικητικό συµβού-
λιο της «Σαµαράς - Βενιζέλος Α.Ε.» 
δεν ενδιαφέρεται. Ένας θίασος σκιών 
σε µια παράσταση εκτός τόπου και 
χρόνου.

Η ανίερη συµµαχία µεταξύ Ν.∆. 
και ΠΑΣΟΚ έχει πλέον υπερβεί aκαι 
θα ζήσουµε σκηνές από µια πολιτική 
comedia grotesca.

Αυτή είναι η νέα Ελλάδα στην 
οποία µας οδηγούν αλαλάζοντας 
στα τηλεπαράθυρα οι κλόουν και οι 
παλιάτσοι της Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ. 
Αυτές είναι οι ριζοσπαστικές µεταρ-
ρυθµίσεις που ευαγγελίζονται όπου 
σταθούν και όπου βρεθούν. Η κατα-
στροφή της χώρας και οι ανθρωπο-
θυσίες των κατοίκων της για την πο-
λιτική και ατοµική τους επιβίωση. Η 
πολιτική της αρπαχτής και οι πολιτικοί 
à la carte.

ΛΙΓΕΣ µόλις ώρες κράτησε η κυβερνη-
τική ευφορία για την επιλογή του αγωγού 
ΤΑΡ, που θα µεταφέρει µέσω Ελλάδας το 
αζερικό αέριο στην Ευρώπη. Παρελθόν 
αποτελούν και οι πανηγυρισµοί για την πλή-
ρη «κινεζοποίηση» του ΟΛΠ. Το success 
story του Α. Σαµαρά και των συνεργατών 
του µοιάζει ήδη µακρινό και άπιαστο όνειρο. 

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ της τρόικας επιστρέφει. Οι 
εκπρόσωποι των δανειστών επανέρχονται 
µε άγριες απαιτήσεις. Μας επαναφέρουν 
στη συνήθη εδώ και 4 χρόνια σκληρή 
πραγµατικότητα. Το κοινωνικό κράτος κα-
ταρρέει, η παιδεία συρρικνώνεται, η δηµό-
σια διοίκηση παραπαίει. 

ΟΣΟΙ ακόµη στη κυβέρνηση νόµιζαν ότι η 
τρόικα δεν θα επαναφέρει προαπαιτούµε-
νες δράσεις, προκειµένου να εγκρίνει την 
εκταµίευση της δόσης, έκαναν ξανά λάθος. 
Μία από αυτές είναι οι απολύσεις-διαθεσι-
µότητες. Μετά το πραξικοπηµατικό κλείσιµο 
της ΕΡΤ και τη µαζική απόλυση 2.656 εργα-
ζοµένων, ο αρµόδιος υπουργός ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης, Κυρ. Μητσοτάκης, έχει 
µπροστά του ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα. 
Πρέπει να θέσει σε διαθεσιµότητα εντός 
της εβδοµάδας άλλους 12.500 δηµόσιους 
υπαλλήλους. Οµως επειδή αυτό είναι πρα-
κτικά αδύνατο, για να πάρει παράταση ώς το 
φθινόπωρο φέρεται έτοιµος να προσφέρει 

ως αντάλλαγµα την άµεση απόλυση άλλων 
2.000 υπαλλήλων µέσα στο καλοκαίρι. 

ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ της υγείας, το υπουργείο 
σχεδιάζει να κλείσει 13 νοσοκοµεία, να 
περικόψει δαπάνες και αγορές φαρµάκων 
του ΕΟΠΥΥ, να αυξήσει τη συµµετοχή των 
ασφαλισµένων, παρά την αντίδραση για-
τρών, εργαζοµένων και κατοίκων. Την ίδια 
στιγµή δέκα ασφαλιστικά ταµεία, που στηρί-
ζουν τα έσοδά τους και σε κοινωνικούς πό-
ρους (Μηχανικών, Νοµικών, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
κ.ά.), κινδυνεύουν να καταρρεύσουν εφ’ 
όσον υλοποιηθεί άµεσα η πρόθεση τρόικας 
και κυβέρνησης να καταργηθούν άµεσα οι 
πόροι αυτοί, που τους αποφέρουν ετησίως 
περί τα 600.000.000 ευρώ. 

ΑΛΛΑ και στην παιδεία η κατάσταση εί-
ναι τραγική. Η κατάργηση 2.000 σχολείων, 
οι συγχωνεύσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ µε το σχέδιο 
«Αθηνά» οδηγούν σε συρρίκνωση. Οι κα-
θηγητές Μέσης Εκπαίδευσης έχουν µειω-
θεί κατά 12% µέσα σε δύο χρόνια, ενώ µε 
την κατάργηση άλλων 7.000 οργανικών 
θέσεων, εξαιτίας της αύξησης των ωρών 
διδασκαλίας, χιλιάδες υπεράριθµοι εκ-
παιδευτικοί είτε θα γίνουν περιφερόµενοι 
καθηγητές είτε θα οδηγηθούν σε διαθεσι-
µότητα. 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για κοινωνικό έγκληµα δι-
αρκείας. 

Σαµαράς - Βενιζέλος Α.Ε.

Εγκληµα διαρκείας


