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Είδατε την ανακοίνωση της Ένωσης 
Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών 
Εθνικής Εμβέλειας - ΕΙΤΗΣΕΕ; Αν 
όχι, χάνετε. Όχι γιατί θα βρείτε εκεί 
κάτι καινούργιο από τους βαρόνους 
της ενημέρωσης, βασιλείς του τζάμπα, 
και δικτάτορες της προπαγάνδας. Τις 
βαρονίες, το τζάμπα, και τη δικτατορία 
τους θέλουν να διαιωνίσουν οι άνθρω-
ποι. Αλλά, όμως, πώς τα λένε, πώς τα 
λένε! Πόσο ψηλά -πιο ψηλά και από τα 
δελτία των ειδήσεών τους, για να κα-
ταλάβετε- οδηγούν οι μπαγάσηδες την 
υποκρισία εκείνη που στραγγαλίζει τη 
λογική, τα στοιχεία, τον κοινό νου. Και 
κρεμάει την πραγματικότητα με το κε-
φάλι κάτω.
Δυο διαμάντια, από τον μοναδικό αυτό 
θησαυρό. Το πρώτο: Ξέρετε γιατί είναι 
νόμιμοι; Γιατί η πολιτεία δεν επέβαλε 
τον νόμο στο χωράφι που καταπατούν 
τριάντα χρόνια. Άρα, αφού η πολιτεία 
ανέχτηκε την παρανομία, δεν τους τρά-
βηξε το αφτί, δεν τους έκλεισε τα μαγα-
ζιά, αθώοι. Για το γεγονός ότι οι ίδιοι 
έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους 
-δικαστικώς, διαπλεκομένως, παρα-
σκηνιακώς, προπαγανδιστικώς, γαβγι-
στικώς, και δαγκωτικώς- για να γίνει 
καθεστώς μέσα στο καθεστώς η παρα-
νομία τους, δεν λέει κουβέντα η ανα-
κοίνωση. Πιθανόν λόγω της σεμνότη-
τας, που τους χαρακτηρίζει.
Το δεύτερο: Εξανίστανται, γιατί με τη 

δημοπρασία αποκτά ταξικά χαρακτηρι-
στικά η ενημέρωσή μας. Καλά, δεν το 
λένε έτσι ακριβώς, αλλά το λένε. Δεν 
γίνεται να κάνει η κυβέρνηση διαγωνι-
σμό, και να παίρνουν άδεια όσοι δια-
θέτουν πιο πολλά χρήματα. Διότι έτσι 
παίρνουν στα χέρια τους τα κανάλια οι 
πιο πλούσιοι. Κι επειδή τα κανάλια δεν 
είναι περίπτερα, κάτι τέτοιο εγκυμονεί 
κινδύνους για τη δημοκρατία. Ενώ αν 
οι κύριοι των καναλιών είναι και ζά-
πλουτοι, και τζαμπατζήδες, όπως σήμε-
ρα, η δημοκρατία υγιαίνει, και ο πλου-
ραλισμός αβγαταίνει. Το τελευταίο το 
παραλείπουν, ως ευκόλως εννοούμενο.
Τα υπόλοιπα, τα δήθεν επιστημονικά, 
τεχνικά, και υβριδικά, τρομάρα μας, 
δεν είναι παρά σκόνη για να κρύψουν 
τη μουσούδα του τζάμπα. Σημειώστε 
πάντως το εντελώς διασκεδαστικό: Δεν 
καταρρίπτουν μόνο τον δορυφορικό 
Παππά με τα σανσκριτικά τους, αλλά 
δίνουν μια γερή κατραπακιά και στο 
βραδύπουν ΕΣΡ, που μέχρι χθες το εί-
χαν κορώνα στο κεφάλι τους. Βλακείες 
λένε, κατά τους καναλάρχες, οι αρμό-
διοι της ανεξάρτητης αρχής για εφτά 
άδειες. Δώδεκα και βάλε χωρούν. Δώ-
δεκα, όσοι οι απόστολοι. Για να συνε-
χιστεί προφανώς ο καθόλου μυστικός 
δείπνος...

Καρτερός Θανάσης

Αντιαπεργιακό μπαράζ...
Μετά την «Αυγή», που σε πρόσφατο λιβελογράφημα 

έγραφε ότι οι απεργίες «τιμωρούν τη χώρα» και ότι 

«ορισμένοι κρίσιμοι για τα κοινωνικά και εθνικά συμ-

φέροντα κλάδοι δεν έχουν το δικαίωμα της απεργίας», 

τη σκυτάλη πήρε η «Καθημερινή». Με πανομοιότυπη 

φρασεολογία, σε κύριο άρθρο της για τις απεργίες, κά-

νει λόγο για «ομηρία των μειοψηφιών» (για... «ομηρία 

των πολιτών» μιλούσε το άρθρο της «Αυγής») και πα-

νηγυρίζει ότι «η αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου 

από την κυβέρνηση θα είναι μια πολύ θετική εξέλιξη». 

Και στο μεσοδιάστημα, όμως, δεν έγιναν λίγα: Απανω-

τές δικαστικές αποφάσεις που έβγαζαν «παράνομη και 

καταχρηστική» μια ακόμα απεργία (των εργαζομένων 

στον «Τοξότη»)... Το «ρεπορτάζ» και στην «Καθημερι-

νή», που, παραμονές της απεργίας στη Ζώνη, έγραφε 

ότι προϋπόθεση για τις επενδύσεις στην ναυπηγοεπι-

σκευή είναι να πάψουν τα φαινόμενα των μεγάλων κα-

θυστερήσεων που προκαλούν οι απεργίες... Και, τέλος, 

η τοποθέτηση του προέδρου του Συνδέσμου Τουριστι-

κών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΕΤΕ), ο οποίος χαρα-

κτήρισε ως... «πληγή στο σώμα του Τουρισμού» την 

απεργία των εργαζομένων του κλάδου που τσακίζονται 

στις γαλέρες των ξενοδοχείων!

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΑΥΓΗ

Οι απόστολοι των καναλιών

Το σχέδιο Β κ́αι η Δημοκρατία
T ο κακό με την Ιστορία είναι 

πως «δεν ξέρουμε τι θα γινό-
ταν αν...». Δεν γνωρίζουμε, 
για παράδειγμα, πώς θα ήταν 

σήμερα η Ευρώπη χωρίς την ενο-
ποίηση, αν θα κατρακυλούσε στους 
παλιούς εθνικούς ανταγωνισμούς 
που είχαν ως αποτέλεσμα δύο πα-
γκοσμίους πολέμους και εκατομ-
μύρια θύματα. Ο αφορισμός «έλα 
μωρέ, δεν γίνονται αυτά...» βασίζε-
ται στην εμπειρία μιας γενιάς που 
δεν τα έζησε.
Το καλό όμως με την Ιστορία είναι 
ότι ξέρουμε τι έγινε στο παρελθόν 
και μπορούμε να προφυλαχθούμε 
καλύτερα για το μέλλον. Παλαι-
ότερα, για παράδειγμα, υπήρχε 
ένα «σχέδιο Προμηθεύς» για την 
αντιμετώπιση της κομμουνιστικής 
απειλής, κάτι σαν σχέδιο Β΄ για τη 
«σωτηρία της Δημοκρατίας». Μην 
ξεχνάμε ότι η απειλή ήταν υπαρ-
κτή. Μετά τον αιματηρό εμφύλιο 
πόλεμο ο φανφαρόνος της εποχής 
δήλωνε ότι «ο Δημοκρατικός Στρα-
τός Ελλάδας δεν κατέθεσε τα όπλα, 
μονάχα τα έθεσε παρά πόδα» 

(17.10.1949), ενώ οι από Βορρά 
γείτονες δεν είχαν μόνο σοσιαλι-
στικά ιδεώδη, αλλά και εδαφικές 
βλέψεις. Ετσι κάποιος πρωθυ-
πουργός της εποχής θα μπορούσε 
να πει: «Εμείς, ως κυβέρνηση, δεν 
είχαμε υποχρέωση να σχεδιάσου-
με τις άμυνές μας, σε περίπτωση 
που αυτή η απειλή γινόταν πράξη; 
Οχι μόνο είχαμε το δικαίωμα, εί-
χαμε υποχρέωση... Είναι σαν να 
βρίσκεται μια χώρα υπό πολεμι-
κή απειλή και να υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα απόβασης εχθρικών 
δυνάμεων στα πάτρια εδάφη κι 
εσείς να κατηγορείτε το επιτελείο 
της Αμυνας ως φιλοπόλεμο επειδή 
σχεδίαζε την άμυνα της χώρας σε 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο» (Αλέξης 
Τσίπρας 1.8.2015).
Η αλήθεια είναι πως οι χώρες 
πρέπει να έχουν σχέδια επί πα-
ντός. Ακόμη και για τα απίθανα. 
Η αλήθεια επίσης είναι ότι στις 
δημοκρατικές χώρες πρέπει να 
υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος επί 
παντός. Ακόμη και για τα απίθα-
να σχέδια. Δηλαδή αν το «Σχέδιο 

Προμηθεύς» περνούσε από δημο-
κρατικό κοσκίνισμα, θα βρισκόταν 
ένας Ηλίας Ηλιού για να πει «ρε 
παιδιά, με αυτό το σχέδιο μπορεί 
να βρεθεί ένας Παπαδόπουλος και 
να μάς δέσει». Βεβαίως κάποιοι θα 
τον αποκαλούσαν σοβιετικό πρά-
κτορα, ή «ρωσοτσολιά», αλλά πάλι 
ο δημοκρατικός έλεγχος του απόρ-
ρητου σχεδίου θα μας έσωζε από 
τα χειρότερα της 21ης Απριλίου.
Φυσικά, τα απόρρητα σχέδια δεν 
μπορούν να συζητηθούν δημοσί-
ως. Γι’ αυτό υπάρχουν ειδικές επι-
τροπές της Βουλής. Οπως γράφαμε 
και την εποχή που αποκαλύφτηκε 
η εκπόνηση του σχεδίου Χ από 
την παρέα του κ. Βαρουφάκη, «Ενα 
από τα μεγαλύτερα προβλήματα της 
Αμερικανικής Δημοκρατίας (και 
μόνιμο σημείο τριβής της εκτελε-
στικής με τη νομοθετική εξουσία) 
είναι οι “συγκεκαλυμμένες επιχει-
ρήσεις” (covert operations) των 
μυστικών υπηρεσιών, CIA, NSA 
κ.λπ. Oλοι ξέρουν ότι τέτοιου τύ-
που επιχειρήσεις πρέπει να είναι 
μυστικές, αλλά όταν παραγίνουν 

μυστικές, απειλούν άμεσα τη Δη-

μοκρατία. Σε χώρες που δεν κυρι-

αρχεί η ΣΥΡΙΖΑϊκή “δημοκρατική” 

ευαισθησία, όλοι φοβούνται την 

κατάχρηση εξουσίας που μπορεί 

να οδηγήσει σε αντιδημοκρατική 

εκτροπή. Γι’ αυτό... μια Επιτροπή 

του Κογκρέσου ενημερώνεται ακό-

μη και για τις πιο συγκεκαλυμμένες 

επιχειρήσεις της CIA, NSA κ.λπ...» 

(«Η “Κόκκινη Προβιά” του κ. Τσί-

πρα», «Καθημερινή» 2.8.2015).

Το ’χουμε πει και θα το επανα-

λάβουμε: χειρότερο και από την 
οικονομική καταστροφή που προ-

κάλεσε αυτή η κυβέρνηση είναι το 

αντιδημοκρατικό αποτύπωμα που 

αφήνει στους θεσμούς. Το πρώτο 

θα το πληρώσουμε και θα το επου-

λώσουμε. Το δεύτερο θα μας κο-

στίσει πολύ πιο ακριβά. Η Ιστορία 

έχει αποδείξει πως οι πληγές στη 

Δημοκρατία δεν κλείνουν εύκο-

λα. Απόδειξη, το «Σχέδιο Προμη-

θεύς»...

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ


