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Είναι πολλοί οι χουβαρντά-
δες µε τα λεφτά των άλλων 
που έφριξαν από την απόφαση 
του ΚΚΕ να πουλήσει τη ραδι-
οτηλεοπτική επιχείρηση του 
«902». Λογικό: η κίνηση του 
ΚΚΕ υπογραµµίζει στην πράξη 
το ανεδαφικό των υποσχέσε-
ων του ΣΥΡΙΖΑ ότι ζηµιογόνοι 
οργανισµοί µπορούν να επιδο-
τούνται εσαεί από το κόµµα, το 
κράτος ή την κοινωνία. Για την 
ακρίβεια, η ανακοίνωση που 
εξέδωσε το ΚΚΕ αποτελεί το 
θεµελιώδες µάθηµα πολιτικής 
οικονομίας• κάθε οικονομίας, 
είτε αυτή είναι καπιταλιστική 
είτε σοσιαλιστική είτε του πλα-
νήτη Σείριου.

 ∆εν µπορεί εσαεί να ξο-
δεύεις περισσότερα απ’ όσα 

βγάζεις. Κάποια στιγµή ο κό-
µπος φτάνει στο χτένι και όπως 
ορθώς επιχειρηµατολόγησε 
το ΚΚΕ, τότε ψάχνεις να βρεις 
την προσφορότερη λύση στον 
χώρο του πραγµατικού και όχι 
του «άλλου κόσµου», που είναι 
ανέφικτος.

Να συµφωνήσουµε ότι 
υπάρχουν παλιά γινάτια για το 
ΚΚΕ, για τις ανεδαφικές εξαγ-
γελίες του περί 1.400 ευρώ 
κατώτατου µισθού, για τα 
µπλόκα της δύναµης κρούσης 
του (ΠΑΜΕ) σε άλλες επιχει-
ρήσεις που προσπάθησαν να 
επιβιώσουν κλείνοντας δρα-
στηριότητες και απολύοντας 
εργαζοµένους. Κατανοητός ο 
σαρκασµός, αλλά πρέπει να 
δεχθούµε σαν αυτοκριτική την 

ανακοίνωση που λέει ότι «η 
σηµερινή οικονοµική κατάστα-
ση της Ραδιοτηλεοπτικής δεν 
µπορεί να εξασφαλίσει πλέον 
τη λειτουργία του σταθµού και 
την αντιµετώπιση συσσωρευ-
µένων οικονοµικών προβλη-
µάτων. ∆εν είναι σε θέση και 

δεν µπορεί να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της στους εργα-
ζοµένους και στα ασφαλιστικά 
Ταµεία... 

Γνωρίζετε ότι ο σταθµός 
στηριζόταν πάντα οικονοµικά 
από το ΚΚΕ. Στις σηµερινές 
συνθήκες δεν υπάρχει η δυ-
νατότητα να εξασφαλιστεί η 

απαραίτητη ενίσχυση για τη 
λειτουργία του σταθµού. Γνω-
ρίζουµε ότι θα υπάρξει έλλειµ-
µα στην ενηµέρωση του λαού, 
αλλά δεν υπήρχε άλλη εναλλα-
κτική λύση...».

Κάπως έτσι ήταν και η ελλη-
νική οικονοµία το 2010. Μέχρι 

τότε, όπως η Ραδιοτηλεοπτική 
του ΚΚΕ επιδοτούνταν από 
το κόµµα, έτσι και η Ελλάδα 
επιδοτούσε διά των δανεικών 
πλείστες όσες ζηµιογόνες κρα-
τικές επιχειρήσεις και δηµό-
σιους οργανισµούς. Το 2010 
τελείωσαν τα δανεικά για την 
Ελλάδα• το 2012 μειώθηκε η 

κρατική επιχορήγηση εξαιτίας 
της πτώσης των ποσοστών του 
ΚΚΕ. Τότε φυσιολογικά αρχίζει 
η εξέταση εναλλακτικών επί 
του πραγµατικού: Πόσα έχου-
µε; Πού θα τα µοιράσουµε; Τι 
θα κλείσουµε; Πώς θα διαχει-
ριστούµε την κρίση;

Εδώ πρέπει να πούµε ότι το 
ΚΚΕ χειρίστηκε καλύτερα την 
κατάσταση• δεν υπολόγισε το 
πολιτικό κόστος ίσως επειδή 
δεν είχε κι άλλη λύση. Αντι-
θέτως, οι κυβερνώντες στα 
χρόνια της κρίσης έσερναν τα 
πόδια τους να αποφύγουν την 
απόλυση ακόµη και των επι-
όρκων του ∆ηµοσίου.

Ας ελπίσουµε ότι η Αριστερά 
εν τω συνόλω αντί να λέει εξυ-
πνάδες του στυλ «902, δεξιά 

στα FM», θα διδαχθεί από το 
απλό µάθηµα αριθµητικής που 
έκανε το ΚΚΕ και αποφάσισε 
να πουλήσει την επιχείρηση. 
Η µόνη σοβαρή κριτική που 
µπορεί να γίνει αφορά τη συ-
χνότητα που χρησιµοποιεί ο 
σταθµός. 

Αυτή, όπως και οι υπόλοι-
πες, δόθηκε δωρεάν από το 
κράτος για συγκεκριµένους 
αλλά εντελώς ασαφείς σκο-
πούς. Το ΚΚΕ, φυσικά, δεν 
µπορεί να µεταβιβάσει τη συ-
χνότητα καθ’ αυτή, αφού δεν 
του ανήκει, αλλά µεταβιβάζει 
το δικαίωµα δωρεάν χρήσης 
της. Αυτό έγινε πολλάκις στο 
παρελθόν, αλλά κάποια στιγµή 
η αυθαιρετούπολη των συχνο-
τήτων πρέπει να ρυθµιστεί.

902, λογικά στα FM
Του Πάσχου Μανδραβέλη

Αγραφιώτης Μιχάλης 

Όσο περνάει ο καιρός διαµορφώνεται 
το τελικό πολιτικό τοπίο που θα καθορί-
σει την κατάσταση για την επόµενη πε-
νταετία. ∆ηµιουργούνται τρεις ισχυροί 
πόλοι πλέον στον πολιτικό ορίζοντα. Ο 
πόλος του Μνηµονιακού Ευρωπαϊσµού 
µε εκφραστές τη Νέα ∆ηµοκρατία και το 
ΠαΣοΚ, που αντιµετωπίζει σοβαρό ενδε-
χόµενο αµφισβήτησης της πολιτικής του, 
ο πόλος του Αντιµνηµονιακού Ευρωπαϊ-
σµού µε βασικό εκφραστή το ΣΥΡΙΖΑ, µε 
την κατεύθυνση αυτή να έχει ενισχυθεί 
εντονότατα µετά τη συνέντευξη του κ. 
∆ραγασάκη στο ΒΗΜΑ, ενώ ο τρίτος πό-
λος είναι της ακραία αντίδρασης και ιδε-
ολογικής οργής που έχει κύριο εκφρα-
στή το κόµµα της Χρυσής Αυγής.

Μέσα από αυτή την τριπλή πολιτική ζύ-
µωση χώρο δεν έχουν πλέον η ∆ΗΜΑΡ 
και οι ΑΝ.ΕΛ. µε την πρώτη δύναµη να 
απορροφάται έντονα από την πλευρά του 
ΣΥΡΙΖΑ και λιγότερο από την πλευρά του 
ΠαΣοΚ, ενώ οι Ανεξάρτητοι Έλληνες να 
χάνουν δυνάµεις και στελέχη προς Νέα 
∆ηµοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή. 
Μάλιστα, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
θα φανεί καθαρά ότι και οι δύο δυνά-
µεις θα κινδυνεύσουν να βρεθούν εκτός 
Βουλής, ενώ ανάλογο κλίµα συσπείρω-
σης θα δηµιουργηθεί από τη Νέα ∆ηµο-
κρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να ενισχύ-
σουν τα ποσοστά τους, ενόψει εκλογικής 
διαδικασίας.

 Τα συνεχόµενα λάθη των κ. Κουβέλη 
και Καµµένου συρρικνώνουν τα ποσο-
στά τους, αφού από τη µια οι σπασµωδι-
κές κινήσεις του πρώτου και τα βαρίδια 
του δεύτερου τους οδηγούν σε µονοπά-
τια καταστροφής.

Παρόµοιο κίνδυνο αντιµετωπίζει και 
το ΠαΣοΚ που για να µην βρεθεί προ 
εκπλήξεων προφανώς και θα δηµιουρ-
γήσει κοινό ψηφοδέλτιο µε τη Νέα ∆η-
µοκρατία. Αν ο κ. Σαµαράς αναγκαστεί 

στην σκληρή επιλογή λήψης περαιτέ-
ρω µέτρων από το Φθινόπωρο, τότε τα 
πράγµατα θα δυσκολέψουν πολύ περισ-
σότερο, µε την προσφυγή στις κάλπες να 
είναι πιθανή και τα δύο κόµµατα που συ-
γκυβερνούν σήµερα να βρεθούν σε απο-
τελέσµατα που δεν θα πίστευε κανείς ότι 
θα είχαν φτάσει. 

Αν υπολογίσει κανείς το γεγονός ότι 
όλα τα κόµµατα που ακολούθησαν πο-
λιτικές µνηµονίων σε ξένες χώρες εξα-
ϋλώθηκαν, τότε πολύ πιθανό και η Νέα 
∆ηµοκρατία και το ΠαΣοΚ να ακολουθή-
σουν το δρόµο της συρρίκνωσης.

Ο τρίτος πόλος της «ακραίας αντίδρα-
σης» που βρίσκει έκφραση στη Χρυσή 
Αυγή θα συνεχίσει να διογκώνεται ατά-
κτως, όσο  συνεχίζονται τα προβλήµατα 
στην Ελληνική κοινωνία. 

Όσοι ψηφοφόροι απογοητεύτηκαν και 
εξοργίστηκαν από το πολιτικό σύστηµα, 
κατευθύνονται προς τη Χρυσή Αυγή και 
µάλιστα, µε οργανωτικές τάσεις και εκ-
δικητικές προς τα κόµµατα που µέχρι 
σήµερα στήριζαν. Μην απορήσει κανείς 
αν δει τα ποσοστά της σε δυσθεώρητα 
ύψη, γιατί πολύ απλά σε περιόδους κρί-
σεων η αντίδραση διογκώνεται.

Ο δρόµος που ακολουθεί το πολιτικό 
σύστηµα είναι πολύ δύσκολο να αλλά-
ξει. Η ανατροπή είναι δεδοµένη και θέµα 
χρόνου να πραγµατοποιηθεί. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η Χρυσή Αυγή θα ενισχύ-
ονται, η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠαΣοΚ 
θα παλέψουν πολύ για να διατηρηθούν 
σε αξιοπρεπή επίπεδα, ενώ η ∆ΗΜΑΡ, 
οι ΑΝΕΛ και το ΚΚΕ θα δώσουν µεγάλη 
µάχη για να παραµείνουν στο τοπίο, δύ-
σκολο βέβαια γιατί τις κρίσιµες ηµέρες 
η συσπείρωση θα είναι σε τέτοιο βαθµό 
και τα κόµµατα αυτά θα έχουν την τύχη 
του ΛΑΟΣ, του ∆ΗΚΚΙ και άλλων που δεν 
άντεξαν στη συσπείρωση της τελευταίας 
στιγµής. 

Οι τρεις πόλοι και 
οι µαύρες τρύπες

Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας βρί-
σκεται υπό πλήρη κατάρρευση. Σε αυτό το 
συµπέρασµα κατέληξε προ ηµερών, κατά τη 
διάρκεια ενός δείπνου, µία οµάδα Τούρκων 
δηµοσιογράφων. Γύρω από αυτό το τραπέζι 
βρέθηκε και ο Μαχίρ Ζεϊνάλοφ, δηµοσιο-
γράφος της εφηµερίδας «Today’s Zaman», 
ο οποίος περιέγραψε σε ένα άρθρο του τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν οι συνδαιτυµό-
νες του για να καταµετρήσουν τους «φίλους» 
που έχουν αποµείνει στην Τουρκία σήµερα 
στην ευρύτερη γειτονιά µας.

Ενας είπε η Σοµαλία, ένας άλλος πρότεινε 
την Τυνησία, κανείς όµως δεν µπόρεσε να 
βρει µία χώρα ακόµη, έτσι για να «κλείσει» η 
τριάδα. Η Αγκυρα ωστόσο αρέσκεται στο να 
χαρακτηρίζει τις γειτονικές της χώρες, συ-
µπεριλαµβανοµένου και του Ιράν, «φίλους» 
της, παρά τις όποιες επιµέρους διαφορές 
«αντίληψης» που µπορεί να προκύπτουν 
κατά καιρούς και που άπτονται της ασφάλει-
ας και της ειρήνης στην περιοχή.

Ορισµένοι Τούρκοι διπλωµάτες ωστόσο, 
όπως σηµειώνει ο Τούρκος δηµοσιογρά-
φος, έστω και δειλά δειλά, παραδέχονται και 
αναγνωρίζουν ότι η τουρκική εξωτερική πο-
λιτική έχει... εξοκείλει. Η Τουρκία, όπως δια-

πιστώνουν, δεν συνοµιλεί πλέον µε τη ∆αµα-
σκό και τη Βαγδάτη, διατηρεί προβληµατικές 
σχέσεις µε τον Λίβανο και το Ιράν, απέτυχε 
να «χτίσει» µία σταθερή σχέση µε το Ισραήλ 
και την Αρµενία, ενώ βρίσκεται ακόµη πολύ 
µακριά από αυτό που θα αποκαλούσε κανείς 
«υγιή σχέση» µε την Ελλάδα, µε τη Ρωσία και 
µε την Ευρωπαϊκή Ενωση.

«∆εν φταίµε εµείς για την εξέλιξη αυτή» 
φέρεται να έχει κατ’ επανάληψιν δηλώσει 
ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αχµέτ 
Νταβούτογλου, ο οποίος υπήρξε ο εισηγητής 
της θεωρίας περί «µηδενικών προβληµά-
των» µε τους γείτονες.

Σύµφωνα µε τα όσα µεταφέρει ο αρθρο-
γράφος της «To day’s Zaman», ο ίδιος ο 
Αχµέτ Νταβούτογλου και µερίδα Τούρκων 
διπλωµατών εκτιµούν ότι όλες οι σχέσεις 
της Τουρκίας µε τις αραβικές χώρες θα 
αποκατασταθούν, αµέσως µόλις τα «κατα-
πιεστικά καθεστώτα» αποµακρυνθούν από 
την εξουσία.

Υπάρχει, ωστόσο, όπως επισηµαίνεται, ένα 
µικρό πρόβληµα: µάλλον η «αποµάκρυν-
ση» αυτή παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο 
από αυτόν που έχει υπολογίσει ο Τούρκος 
υπουργός Εξωτερικών.

Η Τουρκία χωρίς «φίλους»
Από τη ΝΕΦΕΛΗ ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ




