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Κανένα κόµµα, ποτέ, 
δεν κατέκτησε την εξου-
σία, δεν σχηµάτισε κυ-
βέρνηση, δεν έφθασε 
καν να διαθέτει τη µε-
γαλύτερη κοινοβουλευτι-
κή οµάδα χωρίς ισχυρή 
υποστήριξη από τα Μέσα 
Ενηµέρωσης. 

Από το 19ο αιώνα ακό-
µη, οι πολιτικοί εκείνοι 
που, διαθέτοντας ισχυ-
ρό δίκτυο τοπικών κοµ-
µαταρχών, απηύθυναν 
προς «τον ηρωικό λαό 
της Ανω Παραπεραχώ-
ρας» χειρόγραφες επι-
στολές (τις οποίες, οι 
εν λόγω κοµµατάρχες, 
έµπλεοι υπερηφανείας 
και στεντορεία τη φωνή, 
ανέγνων στους συµπα-
τριώτες τους), είχαν σα-
φές πλεονέκτηµα έναντι 

άλλων, λιγότερο «δικτυ-
ωµένων». Στα µεταπολε-
µικά χρόνια, ιδιαιτέρως 
δε κατά την περίοδο της 
µεταπολίτευσης, ο Τύπος 
δεν προσπαθούσε απλώς 
να αντικατοπτρίζει την 
περιρρέουσα ατµόσφαι-
ρα. Τη διαµόρφωνε. Με 
την έκρηξη των ιδιωτι-
κών ραδιοτηλεοπτικών 
Μέσων, ο ρόλος του 
Τύπου αναβαθµίστηκε. 
Η προσπάθεια να δια-
µορφώνει, εξελίχθηκε 
σε προσπάθεια να επι-
βάλλει. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα, τα σενάρια 
περί ενδεχόµενης σύ-
µπραξης των δύο πόλων 
του δικοµµατισµού, που 
άρχισαν να βλέπουν το 
φως της δηµοσιότητας σε 
εποχές που 9 στους 10 

ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ 
και της Ν.∆. όχι µόνο 
ξόρκιζαν κάτι τέτοιο, 
αλλά το θεωρούσαν και 
παντελώς αδύνατο. Σή-
µερα είναι η (αυτονόητη) 
πραγµατικότητα. 

Τις προηγούµενες µέ-
ρες είδαν το φως της 

δηµοσιότητας δύο δηµο-
σκοπήσεις, σύµφωνα µε 
τις οποίες, στην πρόθεση 
ψήφου των ερωτωµένων, 
προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ. 
∆εν είναι η πρώτη φορά 
που συµβαίνει αυτό. Από 
τις εκλογές της 17ης Ιου-
νίου 2012 έως και προ 
εβδοµάδων, ο ΣΥΡΙΖΑ 

προηγείτο, βραχεία κε-
φαλή, στο 1/3 των δηµο-
σκοπήσεων (στις άλλες, 
επίσης βραχεία κεφαλή, 
η Ν.∆.). Είναι όµως η 
πρώτη φορά που εκτιµά-
ται ότι αυτό το προβάδι-
σµα έχει χαρακτηριστικά 
παγίωσης. Αν επιβεβαιω-

θούν αυτές οι εκτιµήσεις, 
θα είναι επίσης η πρώ-
τη φορά που ένα κόµµα 
της Αριστεράς θα βρε-
θεί σε θέση οδηγού της 
προεκλογικής κούρσας. 
Αν µάλιστα κερδίσει και 
τις εκλογές, αυτό θα κα-
ταγραφεί ως ακόµη µία 
«πρώτη φορά». 

Πώς όµως θα κερδίσει 
ο ΣΥΡΙΖΑ, µε τα πολύ 
περισσότερα ΜΜΕ όχι 
απλώς απέναντί του, 
αλλά σε ρόλο Ηρακλέων 
του στέµµατος της παρού-
σας δικοµµατικής κυβέρ-
νησης; 

Πώς θα κερδίσει, όταν 
ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
έχει ακόµη συγκροτήσει 
ολοκληρωµένο, σαφές 
και πειστικό κυβερνη-
τικό πρόγραµµα; Οταν, 
συχνά-πυκνά, επικαλεί-
ται τα «προ µνηµονίου 
επίπεδα», δίνοντας πάσα 
στους (πολλούς και πα-
νίσχυρους) αντιπάλους 
του να τον κατηγορούν 
ότι επιδιώκει επιστρο-
φή σ’ ένα καθεστώς που 
οδήγησε τη χώρα στη 
σηµερινή λαίλαπα; Οταν 

ακόµη και η επικοινωνι-
ακή του πολιτική ασκεί-
ται -εξ αντικειµένου- µε 
λιανοντούφεκα, απέναντι 
στα σύγχρονα υπερόπλα 
αυτών που θέλει να ανα-
τρέψει; 

Βέβαια, για όλα υπάρ-
χει πάντα µια «πρώτη 
φορά». Αλλά, όσο τα 
γκάλοπ θα δείχνουν δι-
αφορά µικρότερη των 5 
µονάδων και -ταυτόχρο-
να- τη Χρυσή Αυγή στην 
3η θέση, µε πρόθεση 
ψήφου που υπερβαίνει 
άνετα το όριο του διψή-
φιου ποσοστού, ο Σα-
µαράς, ο Βενιζέλος και 
η «συµµαχία των προ-
θύµων» (πολιτικών και 
ΜΜΕ) δεν έχουν κανέ-
να λόγο να ιδρώνουν 
από την αγωνία... 

Του ΚΩΣΤΑ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ 

Βασίλης Στεφανακίδης

Τύπος και κάλπες

Το νέο κοινωνικό, πολιτικό 
και εθνικό συµβόλαιο Καλά ο Ακης τα πήρε, 

ποιος όµως του τα έδωσε;
«∆εσµεύοµαι»: αυτός θα µπορούσε να ήταν ο 

µονολεκτικός τίτλος της κατάθεσης, από τον Αλέ-
ξη Τσίπρα, της εναλλακτικής κυβερνητικής πρό-
τασης του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως παρουσιάστηκε σε 
δύο δόσεις: στην ανοιχτή συγκέντρωση της Παρα-
σκευής και τη χθεσινή διαβούλευση µε τους κοι-
νωνικούς - παραγωγικούς φορείς (όταν η εφη-
µερίδα µας είχε ήδη τυπωθεί). Ένα συµβόλαιο µε 
τους πολίτες, µε πέντε άξονες:

1. Επαναδιαπραγµάτευση του χρέους, µε απο-
φασιστική διεκδίκηση του κουρέµατος, ρήτρα 
ανάπτυξης και περίοδος χάριτος για την αποπλη-
ρωµή. Ταυτόχρονη διεκδίκηση του κατοχικού δα-
νείου.

2. Σχέδιο ανάσχεσης της ανθρωπιστικής κρίσης. 
Πρόκειται για την απόλυτη προτεραιότητα για την 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ: «Σώζουµε τον κόσµο από 
τις συνέπειες της φτώχειας, αυτή είναι θεµελια-
κή υποχρέωση της κυβέρνησης της Αριστεράς. 
Πρώτα ο λαός, η Παιδεία και η Υγεία και τελευταί-
οι οι δανειστές», σηµείωνε µιλώντας στην «Αυγή» 
της Κυριακής κορυφαίος παράγων του κόµµατος 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Και µε τη φράση 
του αυτή υπογράµµιζε το γεγονός ότι οι ανάγκες 
των πολιτών θα υπηρετηθούν πάση θυσία, ανε-
ξάρτητα από την πορεία των διαπραγµατεύσεων 
µε τους δανειστές, οι οποίες άλλωστε µπορεί να 
µην είναι σύντοµες - και στον ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιµοι 
και για ένα τέτοιο ενδεχόµενο.

Πιο πρακτικά, κανείς χωρίς ιατρική - νοσοκο-
µειακή περίθαλψη και αρωγή. Κανείς µε κοµµέ-
νο νερό, ηλεκτρικό ή χωρίς θέρµανση. «Κανένας 
άνθρωπος να µη γίνεται θήραµα κανενός επειδή 
δεν έχει το αντίτιµο του εισιτηρίου για τις αστικές 
µεταφορές», έλεγε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσί-
πρας. Κανείς χωρίς ένα πιάτο φαΐ, κανένα παιδί 
χωρίς παιδικό σταθµό, κανένας πλειστηριασµός 
πρώτης κατοικίας. Όχι χαράτσια, νέα «Σεισά-
χθεια».

3. Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης. Με µέτρα 
τόνωσης της ζήτησης. Με άµεση επαναφορά του 
κατώτατου µισθού στα προ Μνηµονίου επίπεδα, 
αλλά και σταδιακή αποκατάσταση των υψηλότε-
ρων µισθών - συντάξεων. Με επαναφορά της ερ-
γατικής νοµοθεσίας που οι µνηµονιακές κυβερ-
νήσεις κατήργησαν. Με τακτοποίηση των χρεών 

προς τράπεζες, εφορίες και ασφαλιστικά ταµεία, 
όσων, πράγµατι, αδυνατούν να ανταποκριθούν. 
Με στοχευµένη ανακατανοµή των δηµοσίων δα-
πανών προς όφελος της κοινωνικής προστασίας, 
της Παιδείας, της έρευνας, του προγράµµατος 
δηµοσίων επενδύσεων. Με σταδιακή µετάθεση 
φορολογικών βαρών από τους µη έχοντες στους 
έχοντες, από τους έµµεσους στους άµεσους 
φόρους. Με τόνωση των συγκριτικών πλεονε-
κτηµάτων της εθνικής οικονοµίας, όπως είναι ο 
τουρισµός, η ενέργεια, η αγροτική παραγωγή, η 
τεχνολογία - έρευνα.

4. Ανάκτηση του δηµόσιου πλούτου, θέτοντας 
τέρµα στο πάρτι του ΤΑΙΠΕ∆ («θα επαναξετασθούν 
όλες οι συµβάσεις ιδιωτικοποιήσεων», ήταν το 
µήνυµα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ), εθνικοποιώ-
ντας τις τράπεζες, αναδιοργανώνοντας τη δηµόσια 
διοίκηση χωρίς πελατειακό κράτος και ρουσφέτι.

5. Ανάκτηση της εργασίας. Στόχος που θα εξυ-
πηρετηθεί µε την κατάργηση του Μνηµονίου, 
αλλά και µε ειδικότερα µέτρα, όπως, προστασία 
των εργαζοµένων µέσω του εργατικού δικαίου 
και της ενίσχυσης των ελεγκτικών µηχανισµών, 
επίσης µε την καθιέρωση ρήτρας απασχόλησης 
σε κάθε επιδοτούµενη επιχείρηση.

Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι, σε αντίθεση µε 
ό,τι συνηθιζόταν ως τώρα, η καθιερωµένη συνά-
ντηση του πολιτικού αρχηγού µε τους παραγωγι-
κούς φορείς τη φορά αυτή δεν εξαντλήθηκε στην 
οµιλία του πρώτου. Αντιθέτως, µετά την αρχική 
εισήγηση του Αλ. Τσίπρα, επρόκειτο να ακολου-
θήσει εξαντλητική διαβούλευση µέχρι αργά το 
βράδυ του Σαββάτου (η «Αυγή» που κρατάτε στα 
χέρια σας ήταν ήδη στα περίπτερα). 

Όπως αξιοσηµείωτη είναι και η ευρεία γκάµα 
προσκεκληµένων που αναµενόταν να δώσουν 
το «παρών» χθες βράδυ: κοινωνικοί εταίροι και 
επιστηµονικοί σύλλογοι, αυτοδιοικητικές αρχές 
και φορείς της πόλης, ενώσεις εργαζοµένων στα 
µέσα ενηµέρωσης και πυρήνες Πολιτισµού, οι-
κολογικές οργανώσεις και αγρότες, διοικήσεις 
τραπεζών και επιµελητήρια (αµιγώς ελληνικά και 
µη), εκπρόσωποι σωµατείων εργαζοµένων και 
µικροµεσαίων. 

Για την κυβερνητική πρόταση της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης…

Εντός των προσεχών ηµερών, 
πέφτει η αυλαία στην πολύκροτη 
υπόθεση Τσοχατζόπουλου. Από τη 
στιγµή που ανακινήθηκε η υπόθεση 
µέχρι σήµερα, έχουν καταναλωθεί 
τόνοι από µελάνι από τις καταθέσεις 
των εµπλεκοµένων µέχρι να σχη-
µατισθεί η ογκώδης δικογραφία.

Λίγο πολύ τόσο η κοινή γνώµη 
όσο και οι δικαστές καταλήγουν στο 
συµπέρασµα ότι ο Ακης και η παρέα 
του έπαιρναν µίζες µε το τσουβάλι 
για τα διάφορα εξοπλιστικά προ-
γράµµατα και πως τη µερίδα του 
λέοντος την έπαιρνε ο αρχηγός της 
“εγκληµατικής οργάνωσης” και ψί-
χουλα όλοι οι άλλοι που έκαναν τις 
µεταφορές και φρόντιζαν να εξαφα-
νιστούν τα ίχνη της διαδροµής του 
µαύρου χρήµατος .

Όπως όλα δείχνουν το δικαστήριο 
έχει πεισθεί για την κατηγορία της 
δωροδοκίας και των συνεπακόλου-
θων αδικηµάτων περί µαύρου χρή-
µατος κλπ. Η δωροδοκία όµως είναι 
σαν το ταγκό. Χρειάζονται δύο.

Ε λοιπόν , τι έχει κάνει µέχρι σή-
µερα η δικαστική έρευνα για να βρει 
ποιος τέλος πάντων είναι αυτός που 
έδινε τις µίζες;

Ποιος είναι αυτός που γέµισε τις 
βαλίτσες µε µαύρο χρήµα ή κατέθε-
τε εκατοµµύρια σε offshore εταιρεί-
ες που ήταν ιδιοκτησίας Τσοχατζό-
πουλου;

Γιατί αν δεν απατώµαι τις ίδιες 
ευθύνες έχουν τόσο ο δωροδοκού-
µενος όσος και ο δωροδοκών.

Ε λοιπόν γιατί δεν βρέθηκαν στο 
ίδιο σκαµνί και κάποιοι από τους 
αντιπροσώπους των πολεµικών 
βιοµηχανιών στην Ελλάδα και οι 
οποίοι συνεχίζουν να αλωνίζουν 
την Ελληνική επικράτεια;

Γιατί βρίσκονται στο απυρόβλητο 

και συνεχίζουν να καταθέτουν προ-
σφορές στο Υπουργείο Άµυνας για 
λογαριασµό µεγάλων βιοµηχανιών 
πολεµικού υλικού από Αµερική έως 
Ευρώπη και Ρωσία;

Μήπως δεν τους ξέρουν; Καµιά 
δεκαριά είναι όλοι κι όλοι και τους 
ξέρει από την καλή και την ανάπο-
δη ακόµα και ο τελευταίος δηµοσι-
ογράφος που ασχολείται µε θέµατα 
άµυνας.

∆ηλαδή θα καταδικαστούν ο Ακης 
και η παρέα του, αλλά τα λαµόγια 
που σκορπούν τις µίζες προκειµέ-
νου να πουλήσουν την πραµάτεια 
τους στο Ελληνικό δηµόσιο είναι 
χρήσιµο να βρίσκονται έξω;

Μήπως γιατί το πάρτι µε τα εξο-
πλιστικά έχει συνέχεια και απλώς 
αλλάζουν τα πρόσωπα των δωρο-
ληπτών;

Άραγε κανείς δεν αναρωτήθηκε: 
τα τελευταία χρόνια έγιναν συγκε-
κριµένες προµήθειες, αρµάτων, 
υποβρυχίων, ελικοπτέρων, ραντάρ, 
αεροπλάνων κλπ και δαπανήθηκαν 
τόσα δισ.

Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι αντι-
πρόσωποι των συγκεκριµένων αυ-
τών εταιρειών, να τους φωνάξουµε 
να µας πουν αν έχουν ακούσει κάτι 
για µίζες;

∆υστυχώς όµως η ελληνική δι-
καιοσύνη αρκείται µόνο σε αυτούς 
που πιάνονται µε τη γίδα στην πλάτη 
και όχι µε τους συνεργούς οι οποίοι 
επιπρόσθετα είναι εκ των προτέρων 
ύποπτοι τελέσεως του ιδίου αδική-
µατος.

Και δυστυχώς αυτούς τους βλέ-
πουµε καθηµερινά στα in στέκια να 
προκαλούν µε τον τρόπο ζωής τους 
και έχουν µόνιµη µόνιµη απάντηση 
όταν ερωτώνται τι κάνουν: business 
as usual! 

Παπαδηµητρίου Νίκος


