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Η 
πορεία του ΔΟΛ αποτυπώνει 
για έναν αιώνα σχεδόν (από το 
1922 που εκδόθηκε το Ελεύθε-
ρον Βήμα), την πραγματικότητα 

και τις περιπέτειες του ελληνισμού αλλά 
και την σταδιακή παρακμή των κυρίαρ-
χων τάξεων της χώρας: Από την εκπρο-
σώπηση του Βενιζελισμού σε συμμαχία 
με τους δυτικούς (τους Αγγλογάλλους) 
έστω και ως υποδεέστερος εταίρος, 
στην αναζήτηση, τουλάχιστον, της ανο-
χής του κατακτητή στη διάρκεια της 
Κατοχής – ο Δημήτρης Λαμπράκης θα 
φυλακιστεί στον Λίβανο από τους Εγ-
γλέζους, με τη συναίνεση του Γεωργίου 
Παπανδρέου, ως ύποπτος διπλού παιγνι-
διού με τους Γερμανούς. Γι’ αυτό και οι 
εφημερίδες του, θα απολέσουν την πρώ-
τη λέξη του τίτλου τους, –«Ελεύθερον 
Βήμα», «Ελεύθερα Νέα»–, όταν θα επα-
νεκδοθούν μετά την Κατοχή. Στη συνέ-
χεια ο ΔΟΛ, –παρά την παροδική στή-
ριξη του… Παπάγου κατά την περίοδο 
1950-1952–, θα συνεχίσει να παραμένει 

ο κατ’ εξοχήν εκφραστής του χώρου 
της «φιλελεύθερης» αστικής τάξης και 
θα κυριαρχήσει στο εκδοτικό τοπίο με 
μια πληθώρα εκδόσεων – εκτός από τις 
δύο ναυαρχίδες του «Βήματος» και των 
«Νέων», ο «Ταχυδρόμος», ο «Οικονομι-
κός Ταχυδρόμος», η «Ομάδα», οι «Επο-
χές», η «Αρχαιολογία» κ.λπ.–, εντάσσο-
ντας στο δημοσιογραφικό δυναμικό του 
ένα μεγάλο μέρος της αριστερής και της 
φιλελεύθερης αστικής διανόησης. 

Στη διάρκεια της δικτατορίας, ο κλη-
ρονόμος του συγκροτήματος, Χρήστος 
Λαμπράκης, συνεχίζει απτόητος την 
έκδοση των εντύπων του, ενώ μετά την 
πτώση της προσανατολίζεται τελικώς 
στην «κριτική» στήριξη του ΠΑΣΟΚ, 
αφού αυτό θα έχει εδραιωθεί. Ιδεολο-
γικά, τα έντυπα του συγκροτήματος 
προσανατολίζονται μετά την δεκαετία 
του 1980 προς την ενίσχυση του εθνο-
μηδενισμού και μεταβάλλονται στις 
ναυαρχίδες της ακαδημαϊκής αριστερής 
διανόησης. Από τον Δημήτρη Μαρω-

νίτη και τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, 
έως τον Αντώνη Λιάκο και τον Δημο-
σθένη Κούρτοβικ (της δεκαετίας του 
1990 και όχι τον εν μέρει «ταυτοτικώς» 
ανανήψαντα του σήμερα), με διευθυ-
ντή σύνταξης τον πρώην δημοσιογράφο 
της… ακροαριστερής ιταλικής «Λόττα 
Κοντίνουα», Βασίλη Μουλόπουλο –τα 
έντυπα του ΔΟΛ εκφράζουν ακραιφνείς 
εθνομηδενιστικές και εκσυγχρονιστικές 
αντιλήψεις, χωρίς καμία παραχώρηση 
στον «εθνολαϊκισμό»,– εκτός από ορι-
σμένες «αβαρίες» προς το... νερό του 
Καματερού1 και τη Δήμητρα Λιάνη δυο 

1 Ο Γιώργος Kαματερός έκανε την εμφάνιση 
του στην επικαιρότητα στις αρχές Φεβρου-
αρίου του 1976, υποστηρίζοντας ότι ανα-
κάλυψε το φάρμακο κατά του καρκίνου. Ο 
36χρονος τότε δικηγόρος άρχισε να μοιράζει 
με βυτιοφόρα το ιαματικό νερό που υποτί-
θεται έφερνε από την Κω, στις γειτονιές 
της Αθήνας και λίγες μέρες αργότερα στην 
επαρχία. Τα Νέα με διευθυντή τον Γιάννη 
Καψή στήριζαν τον Kαματερό εναντίον του 

Ο Δ.Ο.Λ., ο Καλογρίτσας 
και η παρακμή 
του ελληνικού
Τύπου

του Γιώργου Καραμπελιά

Στην πρόσφατη κρίση για την 
παραχώρηση των τηλεοπτικών 
αδειών και κατ’ επέκταση τη γενι-
κευμένη κρίση του τύπου, έντυπου 
και ηλεκτρονικού,  αξίζει  να επι-
μείνουμε παραδειγματικά σε δύο 
περιπτώσεις εκείνη του ΔΟΛ (και 
του τηλεοπτικού σταθμού Mega)  
και στον αντίποδά του, εκείνη του 
Καλογρίτσα και της αριστερής δη-
μοσιογραφίας.  

αφιέρωμα ΜΜΕ
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δεκαετίες αργότερα! 
Πρόκειται για τη μοναδική σταθερή 

γραμμή του συγκροτήματος. Επί σα-
ράντα χρόνια, σε όλη τη διάρκεια της 
Μεταπολίτευσης, θα κτίζει με συνέπεια 
και σύστημα, κατ’ εξοχήν στο πολιτισμι-
κό και ιδεολογικό πεδίο, την κυρίαρχη 
«αντιλαϊκιστική» και «αντιεθνικιστική» 
ιδεολογία. Το «συγκρότημα» υπήρξε 
ο βασικός εκφραστής και εν πολλοίς 
ο δημιουργός ενός «πολιτικά ορθού» 
ολοκληρωτισμού, του εθνομηδενιστι-
κού εκσυγχρονισμού, που θα ανέλθει 
στην πολιτική εξουσία με την κυβέρ-
νηση Σημίτη. Με αυτή την κυβέρνηση, 
το «συγκρότημα», μετά την κατάκτηση 
της ιδεολογικής ηγεμονίας στην κοινω-
νία έφτασε στον κολοφώνα της πολιτι-
κής του επιρροής – με την κυβέρνηση 
Σημίτη φαινόταν να κλείνει ο κύκλος, η 
δε Ελλάδα να εντάσσεται οργανικά, ως 
παρασιτική απόφυση του, στο ευρωπα-
ϊκό οικοδόμημα. Εξάλλου, ο ΔΟΛ, ήδη 
το 1989, θα πρωτοστατήσει στην ίδρυση 
του Mega, τη νέα μεγάλη δύναμη της 
ενημέρωσης, που θα δίνει μια αμυδρή 
χροιά «αστικού καθωσπρεπισμού» σε 
ένα διαρκώς εξαχρειούμενο τηλεοπτικό 
τοπίο, ενώ παράλληλα θα ολοκληρώσει 
την πολιτισμική του πρωτοκαθεδρία, με 
τη δημιουργία του «Μεγάρου Μουσι-
κής».

Ακόμα και η εκκλησία έμοιαζε υπο-
ταγμένη στην ισχύ του. Ο τότε Δημη-
τριάδος, Χριστόδουλος, ο μετέπειτα 
αρχιεπίσκοπος, υπήρξε τακτικός αρθρο-
γράφος του «Βήματος», ο δε παρακοι-
μώμενος του Χρήστου Λαμπράκη και 
σημερινός ιδιοκτήτης του ΔΟΛ, Σταύ-
ρος Ψυχάρης, διορίστηκε από τον Σημί-
τη διοικητής του… Αγίου Όρους.

Ποτέ άλλοτε ο ελληνικός παρασιτι-
κός αστισμός και ο... ΔΟΛ δεν φαινό-
ταν τόσο ισχυρός. Η ανάληψη της διε-
ξαγωγής των Ολυμπιακών αγώνων του 
2004, η… κατάκτηση του γιούρο στην 
Πορτογαλία την ίδια χρονιά και η μόλις 

δε στράφηκαν η Ελευθεροτυπία, η Καθημε-
ρινή, η Αυγή ο Ριζοσπάστης και η Εστία. Και 
παρά το ότι οι αναλύσεις των επιστημονικών 
ιδρυμάτων ανέφεραν ότι πρόκειται για νερό 
χωρίς καμιά θεραπευτική ιδιότητα, ο Kαμα-
τερός οργάνωνε συγκεντρώσεις και πορείες 
με εκατοντάδες οπαδούς του, ενώ εμφανι-
ζόταν και ως πολιτικός ηγέτης, μέχρις ότου 
στις 30 Μαρτίου του 1976 η κατανάλωσή 
του απαγορεύτηκε επισήμως.

επιτευχθείσα σύλληψη της 17 Νοέμβρη, 
πρόσφεραν μια αίσθηση παντοδυναμίας 
στην ελληνική… «ΛΜΑΤ». Και όμως, 
δεν επρόκειτο παρά για το κύκνειο 
άσμα μιας εποχής. Διότι η ενσωμάτω-
ση υπήρξε παρασιτική, η οικονομική 
άνθιση υλοποιούνταν με επέκταση του 
κρατικού και του ιδιωτικού δανεισμού, 
με περαιτέρω αποδυνάμωση του παρα-

γωγικού τομέα και διόγκωση των ει-
σαγωγών. Επιπλέον, ο προπονητής της 
ελληνικής εθνικής ομάδας ήταν… Γερ-
μανός, η «17 Νοέμβρη» συνελήφθη με 
παρέμβαση του FBI και της Scotland 
Yard και ο θρίαμβος των Ολυμπιακών 
σκιάστηκε από το σκάνδαλο των αναβο-
λικών των Κεντέρη-Θάνου και μετά από 
μερικά χρόνια και της άρσης βαρών. Οι 
Έλληνες είχαν «παραπάρει αέρα», κορ-
δακίζονταν πως είχαν κατά κεφαλήν 

εισόδημα ανώτερο από εκείνο της Ιτα-
λίας, και έπρεπε να αρχίσουν να «μπαί-
νουν στη θέση» τους. Η συντριβή του 
ελληνικού πρωταθλητισμού, υπήρξε ένα 
προειδοποιητικό μήνυμα, που έστειλαν 
τα πραγματικά αφεντικά. Το πραγματικό 
«πακέτο» επέπρωτο να το αποστείλουν 
με τον ΓΑΠ και να το ολοκληρώσουν με 
τον Τσίπρα. 

Μετά το 2010, θα επιδεινωθεί η ήδη 
σοβούσα κρίση των ΜΜΕ. Παραδοσι-
ακές εφημερίδες, όπως η «Ελευθερο-
τυπία» κλείνουν, το «Βήμα» χάνει την 
καθημερινή του έκδοση, και επιβιώνουν 
μόνο νέου τύπου έντυπα, αλά «Πρώτο 
Θέμα» και Real News», στηριγμένα απο-
κλειστικά στις κυριακάτικες προσφορές 
τους. Τα ιδιωτικά τηλεοπτικά δίκτυα 
πλήττονται δραματικά, η διαφημιστική 
πίτα συρρικνώνεται και οι τεράστιες, 
αναλογικά, αμοιβές για τους υπερτιμη-
μένους σταρ –άνδρες και γυναίκες– του 
«γυαλιού» επιδεινώνουν ακόμα περισ-
σότερο την κατάσταση. 

Ο ΔΟΛ, ο ένας από τους εταίρους 
του Τηλέτυπου, που κατέχει το Mega, 
πλήττεται περισσότερο, διότι οι υπόλοι-
ποι συνεταίροι του, ο Μπόμπολας και 
ο Βαρδινογιάννης, διαθέτουν και άλλα 
στηρίγματα, ο μεν πρώτος ως εθνικός 
εργολάβος, ενώ ο δεύτερος είναι με-
γαλο-εφοπλιστής και διαθέτει και έναν 
άλλο, αποκλειστικά δικό του τηλεοπτι-
κό σταθμό, εθνικής εμβέλειας, το Star. 
Ο ΔΟΛ που είχε «ανοιχτεί» υπερβολικά 
στον εκδοτικό χώρο (είχε αγοράσει και 
εκδοτικό οίκο, τα «Ελληνικά Γράμμα-
τα», ο οποίος έκλεισε με ζημιές και απο-
λύσεις) αντιμετωπίζει πλέον τεράστια 
προβλήματα. Εν τούτοις, εξακολουθεί 
να αντιπροσωπεύει μια κάποια «συ-
νέχεια» στον εκδοτικό χώρο, μια και η 
άλλη παραδοσιακή αστική εφημερίδα, 
–της συντηρητικής παράταξης αυτή– η 
«Καθημερινή», η οποία εκδίδεται από το 
1919, θα φύγει από την οικογένεια Βλά-
χου και μετά από ένα σύντομο διάλειμ-
μα στα χέρια του… Κοσκωτά, θα κατα-
λήξει μαζί με τον Σκάϊ στην εφοπλιστική 
οικογένεια Αλαφούζου. 

Ιδεολογικά, τα έντυπα του 
συγκροτήματος προσανατολίζονται 

μετά την δεκαετία του 
1980 προς την ενίσχυση 
του εθνομηδενισμού και 

μεταβάλλονται στις ναυαρχίδες 
της ακαδημαϊκής αριστερής 

διανόησης. Από τον Μαρωνίτη 
και τον Τσουκαλά, έως τον Λιάκο 

και τον Κούρτοβικ, τα έντυπα 
του ΔΟΛ εκφράζουν τις πλέον 

ακραιφνείς εθνομηδενιστικές και 
εκσυγχρονιστικές αντιλήψεις
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Η 
διαχείριση κατά την 
περίοδο της κρί-
σης υπό την ηγεσία 
πλέον του Σταύρου 

Ψυχάρη, μετά τον θάνατο 
του Χρήστου Λαμπράκη, 
το 2009, υπήρξε τραγική. 
Ήδη, η ανάδειξη του Ψυ-
χάρη σε «ισχυρό άνδρα» 
του συγκροτήματος απο-
τελούσε μια ένδειξη της 
προϊούσας πτώσης του επι-
πέδου του ελληνικού αστι-
σμού. Ο «κουλτουριάρης» 
Λαμπράκης είχε επιλέξει 
για την διαδοχή του έναν 
απαίδευτο και «μπρουτάλ» 
οπορτουνιστή, χωρίς πα-
νεπιστημιακούς τίτλους: 
Ο Σταύρος Ψυχάρης, κα-
ταγόμενος από αριστερή 
οικογένεια, ξεκίνησε τη 
δημοσιογραφία από τη 
«Δημοκρατική Αλλαγή», 
συνεργάστηκε με τη Χού-
ντα (ο υπουργός τύπου 
Βύρωνας Σταματόπουλος 
έγινε κουμπάρος του), ενώ 
εν συνεχεία θα λιβανίσει 
διαδοχικά τον Καραμανλή, 
τον Ανδρέα, τον Έβερτ, τον 
Κόκκαλη, τον Σημίτη και 
τέλος τον Τσίπρα. Υπηρέ-
της όλων των αφεντάδων. 
Σε πλήρη αντίθεση βέβαια 
με την σταθερότητα που 
επεδείκνυε ως προς τον 
εθνομηδενισμό του. 

Κατά την περίοδο της 
κρίσης ξεπέρασε κυριο-
λεκτικώς τον εαυτό του, 
χτυπημένος ιδιαίτερα από 
θαλασσοδάνεια και χρέη. 
Αρχικώς, θα συνταχθεί 
σκανδαλωδώς υπέρ του 
ΓΑΠ και των μνημονίων, 
παρότι υποστηρικτής του 
Ευάγγελου Βενιζέλου, από 
κεκτημένη ταχύτητα κυ-
βερνητισμού και υποταγής 
στα μεγάλα αφεντικά, υπε-

ρατλαντικά και ευρωπαϊκά. 
Εν συνεχεία, μετά το 2011, 
οι Τράπεζες θα αρχίσουν 
να του φέρνουν προσκόμ-
ματα και να αρνούνται να 
του καλύψουν τα χρέη με 
νέα δάνεια, δασκαλεμέ-
νες από τον ΓΑΠ και τους 
τροϊκανούς, που θεωρού-

σαν ακόμα τον ΔΟΛ ως 
τον συμβολικό εκφραστή 
της «διεφθαρμένης» ελλη-
νικής αστικής τάξης, την 
οποία ήθελαν να εξαπο-
στείλουν στα τάρταρα. Το 
«Συγκρότημα» άλλωστε, 
το 2007, είχε ταχθεί ενα-
ντίον του «Γιώργου» στις 
εσωκομματικές εκλογές 
του ΠΑΣΟΚ ενώ μετά τις 
Κάννες τον Νοέμβριο του 
2011, θα στηρίξει εκ νέου 
τον Βενιζέλο. Όμως το 
ΠΑΣΟΚ ήταν πλέον ένα 
«νεκρό άλογο». Γι’ αυτό 
και ο Ψυχάρης σταδιακώς 
θα στραφεί προς τον Σα-
μαρά, –ο γιός του Ανδρέας 

θα εκλεγεί βουλευτής με 
τη Νέα Δημοκρατία–, ενώ 
παράλληλα θα αρχίσει τα 
ανοίγματα και προς τη νέα 
αξιωματική αντιπολίτευ-
ση, τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις 
εκλογές του 2012.

 Τελικώς, δε, από το κα-
λοκαίρι του 2014, πιστός 

στον φρενιτιώδη μεταμορ-
φισμό του, θα επιχειρήσει 
ένα ακόμα σάλτο, με την 
ανοικτή στήριξη του Τσί-
πρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Τη 
νέα στροφή προοιωνίζεται 
η εκλογή τον Ιούλιο του 
2014, του Βασίλη Μουλό-
πουλου, –παρακοιμώμενου 
του Ψυχάρη αρχικώς, και 
του Τσίπρα εν συνεχεία, 
πρώην διευθυντή σύνταξης 
του «Βήματος» και μετέ-
πειτα πρόεδρου του ΔΣ της 
«Αυγής» – στη θέση του 
αντιπροέδρου της «Ένω-
σης Ιδιοκτητών Ημερησί-
ων Εφημερίδων Αθηνών – 
Μέσων Ενημέρωσης». Στο 

ίδιο προεδρείο μαζί με τον 
Μουλόπουλο εξελέγη πρό-
εδρος ο Σταύρος Ψυχάρης, 
και ταμίας ο Γιώργος Μπό-
μπολας! Τον δε Νοέμβριο 
του 2014, ως εχέγγυο της 
οριστικής και δημόσιας 
πλέον προσχώρησής του, 
ο Ψυχάρης θα προσφέρει 

επί πίνακι και την κεφαλή 
του γιού του, ο οποίος θα 
παραιτηθεί από βουλευτής 
της ΝΔ! Ο Ψυχάρης θα 
εγκαταλείψει τον… Σαμα-
ρά στην τύχη του. Εξάλλου 
πλέον τον εγκατέλειπαν 
όλοι, όχι μόνον οι στα-
θεροί υποστηρικτές του 
Τσίπρα, Αμερικανοί, αλλά 
ακόμα και οι Γερμανοί! Το 
σχέδιο του Συγκροτήματος 
–αν υπήρχε κάποιο σχέδιο 
(sic!)– ήταν η υποκατά-
σταση του ΠΑΣΟΚ από 
τον ΣΥΡΙΖΑ ως εκπροσώ-
που της κεντροαριστεράς 
και του Σημίτη από τον 
Τσίπρα. 

Η κατρακύλα

αφιέρωμα ΜΜΕ
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Η 
στροφή  του ΔΟΛ υπέρ του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη διάρκεια του 2014, κα-
ταγράφεται και από την ανοικτή 
υποστήριξη, που του προσφέρει 

μέσω των εφημερίδων του –αρχικά τα 
Νέα και εν συνεχεία το Βήμα–, αλλά σε 
μεγάλο βαθμό και από τον τηλεοπτικό 
σταθμό Mega,. Για να υπενθυμίσουμε 
ορισμένους από τους σταθμούς αυτής 
της διαδρομής, διαβάζουμε σε άρθρα 
του ίδιου του Σταύρου Ψυχάρη μετά 
το Φθινόπωρο του 20142:

«Ο κ. Αντ. Σαμαράς βαδίζοντας στη 
δεξιά όχθη του ποταμού, προσπαθεί να 
συγκλίνει προς το Κέντρο, αλλά τον 
φρενάρει το φάντασμα της Ακροδεξιάς. 
Στην άλλη όχθη, την Αριστερά, βαδίζει ο 
κ. Αλ. Τσίπρας µε βήματα ασυντόνιστα 
µεν, αλλά σταθερά ως προς την τελική 
τους κατεύθυνση, το Κέντρο3. Απόλυ-
τα αντικειμενικός, όπως πάντα, έβρισκε 
τον Σαμαρά «να φρενάρεται» από την 
«Ακροδεξιά» τη στιγμή ακριβώς που 
είχε υποχρεωθεί να συγκρουστεί με-
τωπικά μαζί της, αφού την είχε στείλει 
στον Κορυδαλλό (!), και τον Τσίπρα να 
είναι «φερέγγυος», ως κατευθυνόμενος 
προς το «Κέντρο», το οποίο εκπροσωπεί 
διαχρονικά το Συγκρότημα του.

Ένα μήνα μετά, σε άρθρο με τον εύ-
γλωττο τίτλο «Εκλογές-εκλογές», καθη-
συχάζει τους αναγνώστες του, δοθέντος 
ότι και οι «ξένοι», μάλλον δείχνουν να 
έχουν επιλέξει τον Τσίπρα: «Αν οι ξέ-
νοι βοηθήσουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στον αγώνα του για επίσπευση των 
εκλογών, θα το κάνουν επειδή θα έχουν 
εξασφαλισμένο το μέλλον»4. Επειδή δε 
διάφοροι «κινδυνολόγοι», θεωρούσαμε 
καταστροφική την επιλογή της επίσπευ-
σης των εκλογών για τον Ιανουάριο του 
2015, μας λοιδορούσε ανοικτά και κα-
θησύχαζε τους αναγνώστες-θύματα της 
οξυδέρκειάς του: «Τις τελευταίες ηµέ-
ρες παριστάµεθα µάρτυρες µιας νέας 
από σκηνής διδασκαλίας της πολιτικής 

2 Βλ. αναλυτικότερα, Γ. Καραμπελιάς, «Η 
γάτα, ο απατεώνας, οι ύαινες», http://ardin-
rixi.gr/, 4 Μαρτίου 2016.
3 Στ. Ψυχάρης, «Η αποστρατεία του καρα-
γκιόζη», Το Βήμα, 09/11/2014.
4 Στ. Ψυχάρης, «Εκλογές-εκλογές», Το Βήμα, 
07/12/2014.

κωµωδίας: Κινδυνεύει η Ελλάς! [...] Κα-
θώς όλοι γνωρίζουµε τα όριά µας, λογι-
κό είναι να περιµένει κανείς ότι, µετά τις 
εκλογές, ψήφω και αποφάσει του Λαού, 
όλα θα πάνε καλύτερα…»5 στον καλύτε-
ρο δυνατό κόσμο βεβαίως!

Προέβλεπε μάλιστα ότι, στις επερχό-
μενες εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα «χτυπήσει 
σαρανταπεντάρια», ενώ το ΠΑΣΟΚ θα 
εξαφανιστεί, θέλοντας να στείλει και 
τους τελευταίους εναπομείναντες οπα-
δούς του στον ΣΥΡΙΖΑ: «Ο εκλογικός 
σχηματισμός της Αριστεράς εκτιμάται 
ότι θα φθάσει σε ποσοστά άλλων επο-
χών του ΠαΣοΚ, ενώ το κόμμα του Α. 
Παπανδρέου πέφτει στα βράχια»6.

Ακόμα και μια μέρα πριν τις εκλογές, 
θα συνεχίσει απτόητος τον προεκλογικό 
αγώνα, ώστε να επισφραγίσει και να δι-
ευρύνει ει δυνατόν το προβάδισμα του 
ΣΥΡΙΖΑ, δοθέντος ότι η εκλογή του 
«συμφέρει τη χώρα»: «Όταν το Πα-
ΣοΚ ξύπνησε, αυτοί που συγκροτούσαν 
την Κεντροαριστερά είχαν ήδη ανοίξει 
φτερά και προφανώς αποφάσισαν το 
πρόδηλο: Ότι η Κεντροαριστερά είναι 
χώρος ελεύθερης σκέψης και ψηφίζει 
συνειδητά αυτό που προφανώς συμφέ-
ρει τη χώρα… η Κεντροαριστερά δεν 
τεμαχίζεται, δεν χαρίζεται και ασφαλώς 

5 Στ. Ψυχάρης, «Κινδυνεύει η Ελλάς», Το 
Βήμα, 28/12/2014.
6 Στ. Ψυχάρης, «Εδώ σε θέλω κάβουρα», Το 
Βήμα, 11/01/2015.

δεν κληρονομείται»7. Το μήνυμα δεν θα 
μπορούσε να είναι σαφέστερο: ο ΓΑΠ 
δεν είναι κληρονόμος του Ανδρέα, αλλά 
το όνομα αυτού, Αλέξης.

Και το ειδύλλιο δεν παρέμεινε απλά 
προεκλογικό. Μέχρι και τον Δεκέμβριο 
του 2015, παρά τη βαθύτατη ρήξη, στη 
διάρκεια του δημοψηφίσματος και κά-
ποιες πρώτες αψιμαχίες, ο Ψυχάρης 
παραμένει «συνεπής». Τον Απρίλιο του 
2015, όχι μόνο επιχαίρει για τη νίκη της 
«αριστεράς» αλλά προσπαθεί και να 
μπαλώσει τις καταστροφικές της επι-
λογές, μια και μαθαίνει στου… κασίδη 
το κεφάλι: «Ευτυχώς που νίκησε στις 
εκλογές η Αριστερά!… Όχι μόνο διότι 
κάποτε θα ερχόταν και η σειρά της, αλλά 
και διότι η κυβέρνηση Τσίπρα μπορεί να 
αξιοποιήσει την απειρία της περί το κυ-
βερνάν και να λύσει δομικά προβλήματα 
της χώρας»8! 

Ακόμα και στις εκλογές του Σεπτεμ-
βρίου 2015, χρησιμοποιώντας το προη-
γούμενο του Μιτεράν, απευθύνει έκκλη-
ση στους αναγνώστες του για υπερψήφι-
ση του Σύριζα: «Κλείστε τη μύτη και ψη-
φίστε τους»!9 Αμέσως μετά τις εκλογές, 
δε, τον Οκτώβριο του 2015, υποστηρίζει 
πως ο Αλέξης είναι ο νέος Ανδρέας, οι δε 
ψηφοφόροι «είναι προφανώς ευχαριστη-
μένοι γιατί το κόμμα που πλειοψηφεί κι-
νείται ήδη στους δρόμους που οδηγούν 
στην Κεντροαριστερά»10. Ακόμα και τον 
Δεκέμβριο του 2015 κάνει εκκλήσεις να 
τον «αφήσουν» να κυβερνήσει, μια και 
«η σημερινή κυβέρνηση δεν είναι απλώς 
χρήσιμη: είναι απαραίτητη», το δε «έργο 
που επιτελεί είναι βαρύ, πολύπλοκο, 
ακόμη και, ορισμένες φορές, αλλοπρό-
σαλλο».  «Γι’ αυτό αφήστε τον κ. Τσίπρα 
να κάνει τη δουλειά του»11.

7 Στ. Ψυχάρης, «Πώς το 3% γίνεται 20, 30, 
40…», Το Βήμα, 24/01/2015.
8 Στ. Ψυχάρης, «Πολυμορφικά και αχόρταγα 
συμφέροντα», Το Βήμα, 04/10/2015.
9 Στ. Ψυχάρης, «Ψήφος και προσδοκίες», Το 
Βήμα, 06/09/2015.
10 Στ. Ψυχάρης, «Τι Ανδρέας, τι Αλέξης», Το 
Βήμα, 11/10/2015.
11 Στ. Ψυχάρης, «Αφήστε τον», Το Βήμα, 
13/12/2015 . 

Το χρονικό ενός κεραυνοβόλου έρωτα
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φάκελος

Η 
περίοδος της συμπόρευσης θα 
λάβει τέλος στις αρχές του ενε-
στώτος έτους, 2016, για πολλούς 
και διάφορους λόγους. Αρχικώς, 

διότι η κυβέρνηση Τσίπρα μοιάζει να 
χάνει την πλειοψηφία και την ανοχή 
που της προσέφεραν οι πολίτες, η δε 
Νέα Δημοκρατία, με την εκλογή Μη-
τσοτάκη, εμφανίζεται ως πλειοψηφι-
κή εναλλακτική λύση για το σύστημα. 
Κυρίως, όμως, διότι το καλοκαίρι του 
2015, με την απειλή του Grexit, το δη-
μοψήφισμα, και το κλείσιμο των τραπε-
ζών, η σχέση των παραδοσιακών ΜΜΕ 
με τον Τσίπρα διερράγη. Αφού δεν τον 
στήριξαν τότε, όταν διέθετε ακόμα τη 
λαϊκή υποστήριξη, θα τον στηρίξουν 
τώρα που την έχει απολέσει; Έτσι, στην 
προοπτική της πάσει θυσία διατήρησης 
της εξουσίας, αλλά και για να ικανοποι-
ήσουν τους «εταίρους» –που με μεγάλη 
χαρά αντιμετωπίζουν τη διάλυση των 
όποιων ισχυρών πόλων εξουσίας στην 
Ελλάδα–, ο Τσίπρας και η ομάδα του 
Μαξίμου, με ενορχηστρωτή τον Παπ-
πά, άρχισαν τον «ανένδοτο» κατά των 
ΜΜΕ και κατ’ εξοχήν κατά του Ψυχά-
ρη. Εξάλλου, μια και δεν μπορούν ούτε 
καν στους οπαδούς τους να προσφέρουν 
άρτον, μπορούν να προσφέρουν το θέα-
μα της επίθεσης ενάντια στους «νταβα-
τζήδες».

Ο Ψυχάρης που θεωρούσε πως μπο-
ρεί να επιβιώνει και να επιπλέει με 
οποιαδήποτε εξουσία, βρέθηκε στρι-

μωγμένος στα σκοινιά του ρινγκ ενώ 
τον εγκατέλειψε ακόμα και ο σύντρο-
φος Μπόμπολας. Έτσι, υποχρεώνεται 

πλέον «να παίξει τα ρέστα του». Στις 7 
Φεβρουαρίου, υπενθυμίζει στον Τσίπρα 
πως και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής 
έφυγε «με αεροπλάνο της γραμμής»12 

12 Στ. Ψυχάρης, «Με αεροπλάνο της γραμ-

στις δε 28 Φεβρουαρίου, ξιφουλκεί 
πλέον ανοικτά εναντίον του και απο-
καλύπτει τις μυστικές συναντήσεις που 
είχαν κατά τη διάρκεια του 2014 κατά 
τις οποίες συνήψαν κάποια «αμοιβαία 
επωφελή» συμφωνία μεταξύ τους. 
Ισχυρίζεται λοιπόν πως ο Τσίπρας του 
υποσχέθηκε πως: «όταν κερδίσουμε την 
εξουσία θα (σ)του χαρίσω τα δάνεια της 
εκδοτικής επιχείρησής (σ)του, και επί-
σης θα (σου) δώσω ολόκληρο το κανάλι 
στο οποίο συμμετέχει(ς)». Παράλληλα, 
παραθέτει πολλά στοιχεία και υπονο-
ούμενα για τους Αμερικανούς και την 
πανθομολογούμενη πλέον σχέση του 
Τσίπρα μαζί τους:

«Η μυστική συνάντηση έγινε στο κέ-
ντρο της πρωτεύουσας [ ], σε ένα διαμέ-
ρισμα που βρίσκεται πολύ κοντά στην 
αμερικανική πρεσβεία. Άραγε μπορεί 
το διαμέρισμα αυτό να είχε ποτέ παγι-
δευτεί και να παρακολουθούνταν ως… 
γόνιμη εστία παραγωγής απόρρητων 
πολιτικών πληροφοριών; Ο εκδότης 
αναλογίστηκε το ενδεχόμενο, αλλά 
δεν τον προβλημάτισε» (sic). Η ημέρα 
κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η 
συνάντηση, ήταν η 4η Ιουλίου, εθνική 
γιορτή των ΗΠΑ, και παρ’ όλα αυτά, «ο 
δρόμος, παρά τη γειτνίασή του με την 
αμερικανική πρεσβεία και ορισμένα ση-
μαίνοντα δημόσια κτίρια, ήταν σχεδόν 
άδειος εκείνη την ώρα. Μόνο τρεις ερ-
γάτες μαστόρευαν σε ένα κτίσμα, λίγα 

μής», Το Βήμα, 07/02/2016.

Το διαζύγιο

αφιέρωμα ΜΜΕ

σκ
ίτσ

ο τ
ης

 Έ
φη

ς 
Ξέ

νο
υ



42  άρδην τ. 105 / Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2016

μέτρα διαγώνια απέναντι, αλλά μάλλον 
δεν είχαν δώσει σημασία (ή έτσι άφη-
ναν να φαίνεται…)»  Και, για να μην 
υπάρχει καμία αμφιβολία, συνεχίζει: «Ο 
πολιτικός ηγέτης ανέλυσε στον εκδότη 
την άποψή του ότι η κυβέρνηση δεν θα 
κατόρθωνε να ανακάμψει και ότι πλέον 
οι ξένοι σύμμαχοι της χώρας, ανάμεσα 
στους οποίους και οι ΗΠΑ, διάκεινται 
φιλικά προς το κόμμα του»13. 

Ο Ψυχάρης (μέσω του δημοσιογρά-
φου Π. Παπαδόπουλου που υπογράφει 
το σχετικό κείμενο) χαρακτηρίζει τον 
Τσίπρα «φίλο» και συγκεκαλυμμένα 
ενεργούμενο των Αμερικανών, ενώ σε 
ενυπόγραφο άρθρο του την ίδια ημέ-
ρα, Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, απειλεί 
ανοιχτά τους «αγνώμονες»: «Αυτή η 
χώρα δεν ανήκει σε κανέναν κύριο Τσί-
πρα. [...] Οι πλείστοι των πρώην πρωθυ-
πουργών μένουν ξεχασμένοι στο χρονο-
ντούλαπο της Ιστορίας. Οι κανόνες της 
Δημοκρατίας είναι διαχρονικοί ως προς 
την εφαρμογή και αναντικατάστατοι και 
αυστηροί. Ιδίως ως προς το προσωρινό 
της ηγεσίας. Εν ολίγοις, επειδή πάμε και 
στην εκκλησία, ουαί σ’ εκείνους που 
‘εκίνησαν την πτέρναν κατά του ευεργέ-
του’»14. Ο Σταύρος θυμίζει στον αγνώ-
μονα νεαρό ότι οι πολιτικές εξουσίες 
είναι προσωρινές, ενώ τα συγκροτήματα 
Τύπου, και μάλιστα ο ΔΟΛ, είναι τουλά-
χιστον αιωνόβια και πως θα πληρώσει 
ακριβά για την αχαριστία του.

Όμως για την ώρα ο Σταύρος Ψυχά-
ρης έχει υποστεί ένα συντριπτικό πλήγ-
μα με την αποδυνάμωση του Mega, τον 
αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό 
για τις τηλεοπτικές άδειες και το κλεί-
σιμο του ενημερωτικού τμήματος του, 
ακριβώς διότι υπήρξε κοντόφθαλμος. 
Στήριξε έναν «τυχάρπαστο», και αυτός 
αντί του μάννα του προσέφερε χολή, 
δικαστικές διώξεις και απειλεί την ίδια 
ύπαρξη του καναλιού του. Αυτός ό τόσο 
πανούργος εξαπατήθηκε από το «μειρά-
κιο», παρότι για να του ανοίξει τον δρό-
μο θυσίασε ακόμη και τον γιο του. 

Ο «εκδότης» είχε διαπράξει ένα κε-
φαλαιώδες σφάλμα. Για δύο λόγους. Ο 
πρώτος είναι πως αποτελεί διαχρονικό 

13 Παύλος Παπαδόπουλος, «Ο ηγέτης, ο εκ-
δότης και... η γάτα των Ιμαλαΐων», Το Βήμα, 
28/02/2016.
14 Στ. Ψυχάρης, «Sic transit gloria mundi», 
Το Βήμα, 28/02/2016).

στόχο για τους Γερμανούς, όσες προ-
σπάθειες και αν κάνει για να τους εξευ-
μενίσει. Και όμως προσπάθησε να εντά-
ξει την Deutsche Bank στους μετόχους 
του Mega· στηρίζει ανοικτά τον Κυριά-

κο Μητσοτάκη, θεωρούμενο ως συνδε-
δεμένο με τους Γερμανούς· «καρφώνει» 
τον Βαρδινογιάννη στους Γερμανούς ως 
αντίπαλό τους (βλέπε το σκανδαλώδες 
άρθρο του alter ego του, Αντώνη Καρα-
κούση στο Βήμα της 7ης Αυγούστου, που 
επισημοποιεί την ρήξη με τον Βαρδινο-

γιάννη15)–. Κάτι ανάλογο και για παρα-
πλήσιους λόγους ισχύει και για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Ο δεύτερος και βασικότερος είναι 
πως πλέον δεν αντιπροσωπεύει αυτό 
που ήταν κάποτε. Οι εφημερίδες του 
καλύπτουν πλέον ένα μικρό μέρος της 
αγοράς και άλλοι –νεαρότεροι– αετονύ-
χηδες, εξίσου αρπακτικοί και οπορτου-
νιστές, κυκλοφορούν στην πιάτσα, έτοι-
μοι να εκτελέσουν τα ίδια «συμβόλαια», 
χωρίς όμως να εκπροσωπούν τον εκπε-
σόντα ελληνικό αστισμό στη διαχρονία 
του κατά τον τρόπο που τον εξέφραζε το 
«συγκρότημα»16. 

15 Βλ.. Αντώνης Καρακούσης, «Παιχνίδια 
εξουσίας, θεωρίες συνωμοσίας και “αρι-
στερά” αλισβερίσια” Το Βήμα, 07/08/2016. 
Ο αρθρογράφος σε ένα μακροσκελέστατο 
κείμενο, διαβουκολεί και ειιρωνεύεται το 
σύστημα των διαπλεκομένων, εκτός από τον 
εργοδότη του, και επιτίθεται κατεξοχήν στον 
εφοπλιστη και μηντιάρχη Βαρδινογιάννη, 
θεωρώντας τον υπαίτιο για την κατάρρευση 
του Mega. 

Γράφει μεταξύ άλλων: «Αντιθέτως η 
επιρροή της οικογένειας Βαρδινογιάννη 
στην πολιτική γιγαντώθηκε. Οι παροικού-
ντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ότι η οικογέ-
νεια Βαρδινογιάννη διατηρεί σήμερα εκλε-
κτικές συγγένειες με τον Πρωθυπουργό, τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον υπουργό 
Εθνικής Άμυνας, και ταυτόχρονα συνομιλεί 
με τους Καραμανλήδες, όπως επίσης και με 
τις ηγεσίες του ΠαΣοΚ, του Ποταμιού, και 
της Ενωσης Κεντρώων. Με την οικογένεια 
Μητσοτάκη η σχέση ήταν πάντα ανταγωνι-
στική λόγω και της Siemens, αν και κανείς 
δεν μπορεί να είναι σίγουρος.» «Η τρέχουσα 
θεωρία συνωμοσίας λοιπόν θέλει την οικογέ-
νεια Βαρδινογιάννη πιεζόμενη και στοχοποι-
ημένη από τους ευρωπαίους εταίρους. Κατά 
μια εκδοχή θεωρείται τμήμα της ελληνικής 
ελίτ που εμποδίζει τις μεταρρυθμίσεις.» 
κ.λπ. Δηλαδή ο Καρακούσης «πληροφορεί» 
εμμέσως τους Γερμανούς ότι ο εχθρός τους 
δεν είναι ο Ψυχάρης, τον οποίοι αναιτίως κα-
ταδιώκουν, αλλά ο Βαρδινογιάννης!
16 Βλέπε σχετικά, Γ. Καραμπελιάς, «Οι Ευρω-
παϊκοί θεσμοί και ο “Πάμπλο Εσκομπάρ”» 
30 Αυγούστου 2016 http://www.liberal.gr/
arthro/73849/apopsi/arthra/oi-europaikoi-
thesmoi-kai-o-isonpamplo-eskomparsin.
html.

Στην προοπτική της πάσει θυσία 
διατήρησης της εξουσίας, αλλά 
και για να ικανοποιήσουν τους 

«εταίρους» –που με μεγάλη χαρά 
αντιμετωπίζουν τη διάλυση των 

όποιων ισχυρών πόλων εξουσίας 
στην Ελλάδα–, ο Τσίπρας και 

η ομάδα του Μαξίμου, με 
ενορχηστρωτή τον Παππά, 

άρχισαν τον «ανένδοτο» κατά 
των ΜΜΕ και κατ’ εξοχήν κατά 
του Ψυχάρη. Εξάλλου, μια και 
δεν μπορούν ούτε καν στους 
οπαδούς τους να προσφέρουν 

άρτον, μπορούν να προσφέρουν 
το θέαμα της επίθεσης ενάντια 

στους «νταβατζήδες»
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Α 
ποκαλυπτικό υπήρ-
ξε το γεγονός πως η 
πρόσφατη απόπειρα 
ελέγχου του τηλεο-

πτικού τοπίου από την κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –η οποία 
εντάσσεται προφανώς σε 
μια στρατηγική ολοκλη-
ρωτισμού–, δεν συνάντησε 
κάποια ιδιαίτερη αντίδραση 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τους δανειστές, που συ-
νήθως τόσο κόπτονται για 
την «πολυφωνία».

Τωόντι, ενώ αρκετοί 
ανέμεναν μια σθεναρή αντί-
δραση των ευρωπαϊκών ορ-
γάνων και είχαν εναποθέσει 
πολλές ελπίδες στην «επέμ-
βαση της Commission», 
αυτή αναμένεται ακόμα. 
Σε πλήρη αντίθεση, μάλι-
στα, με τη συμπεριφορά 
των ίδιων οργάνων, απέ-
ναντι στην πολύ ηπιότερη 
προσπάθεια του Κώστα 
Καραμανλή, παλαιότερα, 
με τον «βασικό μέτοχο», 
να παρέμβει στο χάος της 
διαπλοκής κατασκευαστών, 
καναλαρχών και πολιτικής 
εξουσίας. Τότε οι ευρωπα-
ϊκοί θεσμοί αντέδρασαν με 
πρωτοφανή βιαιότητα και 
τελικώς εμπόδισαν οποια-
δήποτε παρέμβαση.

Γιατί λοιπόν σήμερα σι-
ώπησαν αναιδημόνως; Διό-
τι η συντριβή των οποιων-
δήποτε ισχυρών πόλων 
εξουσίας, είτε τραπεζιτικών 
–κυρίως– είτε μηντιακών, 
εντάσσεται στο σχέδιο της 
οριστικής υπαγωγής της 
Ελλάδας –ως εσωτερικής 
αποικίας– στη νέα ευρωπα-
ϊκή γεωμετρία, χωρίς πλέον 
κανένα πεδίο αυτονομίας, 
το οποίο υλοποιεί μέχρις 
τελευταίας κεραίας η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Διότι 
αν στο παρελθόν η Ελλάδα 

αντιμετωπιζόταν ως ένας 
υποδεέστερος, αλλά πάντως 
υπαρκτός εταίρος του ευ-
ρωπαϊκού οικοδομήματος, 
τώρα πλέον, μετά την κα-
ταστροφή των τελευταίων 
εφτά χρόνων, θεωρείται ένα 
απλό αποικιακό προσάρ-
τημα της Ε.Ε., που γίνεται 
ανεκτό στο εσωτερικό της 
Ευρωζώνης αποκλειστικά 
και μόνο για γεωπολιτικούς 
λόγους.

Έτσι μια κυβέρνηση χω-
ρίς κανένα παρελθόν και 
κανένα μέλλον, όπως η κυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
(εξήλθε από την αφάνεια 
του 3%, για να επιστρέψει, 
αναπόφευκτα, στα τάρταρα, 
μετά την ολοκλήρωση του 
κυβερνητικού της κύκλου), 
συνιστά το καταλληλότερο 
όργανο για την υλοποίηση 
όλων αυτών που οι αστικές 
πολιτικές δυνάμεις δεν απο-
τόλμησαν. Ακριβώς γιατί 
αυτές και κάποιο μέλλον 
προσδοκούν και κάποιες 
κοινωνικές τάξεις εκπρο-
σωπούν (κατ’ εξοχήν η Νέα 
Δημοκρατία).

Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο τυχάρ-
παστος εταίρος του, για να 
διατηρηθούν στην εξουσία, 

την οποία θεωρούν ότι κα-
τέχουν ως παρείσακτοι, εί-
ναι ικανοί να εκτελέσουν 
όλα τα πιθανά «συμβόλαια» 
και να μεταβληθούν στους 
πλέον πειθήνιους μισθοφό-
ρους: Και να εκχωρήσουν 
το σύνολο της εθνικής περι-
ουσίας· και να εξοντώσουν 
το μόνο σοβαρό ελληνικό 
κεφαλαίο, εκτός από το 
εφοπλιστικό, δηλαδή το 
τραπεζιτικό που ήταν ενο-
χλητικό για Γερμανούς και 
Αυστριακούς στα Βαλκά-
νια· να αποσαθρώσουν την 

τόσο απεχθή για τα ξένα 
μονοπώλια ελληνική μι-
κροϊδιοκτησία, μέσω της 
υπερφορολόγησης, για την 
οποία επίσης «παραδόξως» 
δεν αντιδρούν· και να εξα-
λείψουν κάθε προστασία 
των εργασιακών δικαιωμά-
των· εν τέλει δε να εξαφα-
νίσουν κάθε παραδοσιακό 
πόλο εξουσίας, όπως τα 
παλιά «τζάκια» της ενημέ-
ρωσης, που είναι συνδεδε-
μένα, έστω στρεβλά, με την 
όποια αστική τάξη διέθετε η 
χώρα και την ιστορική της 
διαδρομή.

Παρότι λοιπόν ο Σταύ-
ρος Ψυχάρης πίστεψε, πως 

με την προσχώρησή του 
στους υποστηρικτές του 
ΣΥΡΙΖΑ –ψυχή τε και σώ-
ματι μετά το Φθινόπωρο 
του 2014– θα εξευμενίσει 
τουλάχιστον τη νέα εξου-
σία, στην άνοδο της οποίας 
είχε συμβάλει αποφασιστι-
κά το ειδύλλιο διεκόπη βι-
αίως και μάλλον οριστικά. 
Διότι ο ΔΟΛ, έστω και στην 
ψυχαρική παρακμή του, 
αντιπροσωπεύει έναν θεσμό 
της παλιάς αστικής τάξης 
της χώρας, –με αμέτρητες 
κυβιστήσεις, αλλά παρ’ όλα 
ταύτα έκφραση της– και 
επιτέλους από αυτόν είχε 
περάσει ο Ευάγγελος Παπα-
νούτσος ή ο Θεοτοκάς.

Οι προσδοκίες –και οι 
προβλέψεις– του Πρετε-
ντέρη ή του Ψυχάρη πως 
θα επέμβουν οι ευρωπαϊκοί 
θεσμοί και τα ευρωπαϊκά 
δικαστήρια, για να θέσουν 
φραγμό στο κυβερνητι-
κό όργιο της αυθαιρεσίας 
σχετικά με τις τηλεοπτικές 
άδειες, δεν επέπρωτο να 
επιβεβαιωθούν. Οι «θε-
σμοί» τους μισούν βαθύτα-
τα, τους θεωρούν κομμάτι 
της «διεφθαρμένης ελληνι-
κής ελίτ», την οποία θέλουν 
να εξοντώσουν, ώστε να 
κυβερνούν μέσω ανοικτών 
εντολοδόχων. Η εποχή των 
«συμβιβασμών» με τις ελ-
ληνικές ελίτ ανήκει στο πα-
ρελθόν, σήμερα απαιτούν 
απόλυτη υπακοή, και ποιοι 
είναι πιστότεροι από τους 
τυχάρπαστους και τους 
«αποστάτες»; Βέβαια, όταν 
αύριο ο ΣΥΡΙΖΑ περάσει 
στα αζήτητα, ίσως ξανα-
θυμηθούν τη δημοκρατική 
δεοντολογία, αλλά τότε το 
Mega θα αποτελεί πλέον 
παρελθόν. 

Οι Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και η σιγή τους

αφιέρωμα ΜΜΕ
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Ε 
ξάλλου, το «συγκρό-
τημα» δεν αποτελού-
νταν από παιδιά της 
χορωδίας! Η αλλαγή 

αλόγου στη διάρκεια της 
κούρσας ήταν τόσο συχνή 
και επαναλαμβανόμενη, 
ώστε ήδη είχε αφήσει ένα 
άρωμα αναξιοπιστίας και 
ακραίου οπορτουνισμού 
να πλανάται πάνω από το 
«συγκρότημα», από την 
εποχή ήδη της οικογένειας 
Λαμπράκη. Και όχι μόνο οι 
«περιπέτειες» της Κατοχής 
ή της δικτατορίας. Χαρα-
κτηριστική υπήρξε η στάση 
απέναντι στην Ένωση Κέ-
ντρου: συμπόρευση με τον 
«γέρο της δημοκρατίας» 
κατά τη διάρκεια του Ανεν-
δότου, προσπάθεια τορπιλι-
σμού του στα Ιουλιανά και 
στήριξη του «αποστάτη» 
Στεφανόπουλου, εν τέλει δε 
ανάκρουση πρύμνας μέσα 
σε μία ημέρα, στις 9 Αυ-
γούστου 1965, κάτω από 
την πίεση του πλήθους που 
πυρπολούσε τις εφημερίδες 
του συγκροτήματος έξω από 
την έδρα του, την περιβόη-
τη Χρήστου Λαδά. Κατά τη 
δικτατορία, το συγκρότημα 
κρατούσε επισήμως ουδε-
τερότητα, αλλά ο νεαρός 
Ψυχάρης, ως άνθρωπος των 
ειδικών αποστολών, καλλι-
εργούσε τις σχέσεις με τους 
δικτάτορες, κ.λπ. κ.λπ. 

Όμως εκείνο που στα 
χέρια του Δημήτρη και του 
Χρήστου Λαμπράκη εμφα-
νιζόταν ως υψηλή πολιτική, 
σε αυτά του Ψυχάρη θα γί-

νει απροκάλυπτος μεταμορ-
φισμός. Η μετάβαση από 
τους πατρικίους Λαμπρά-
κηδες στον πληβείο parvenu 
(σε ελεύθερη μετάφραση 
θα μπορούσε να αποδοθεί 
και ως αετονύχης) αναπα-
ριστούσε τη μοιραία και 
αναπόδραστη εξέλιξη του 
ελληνικού αστισμού στη 
διάρκεια της Μεταπολίτευ-
σης – την οποία εξάλλου 
εξέφρασε και η επικράτηση 
των μικρομεσαίων συνταγ-
ματαρχών αντί των πατρι-
κίων του παλατιού και εν 
συνεχεία των «μικρομεσαί-
ων» του ΠΑΣΟΚ. Από τον 
Τσουδερό, τον Μπενάκη και 
τον Μποδοσάκη, ως συνεχι-
στές της παλιάς κοσμοπολί-
τικης αστικής τάξης του ελ-
ληνισμού, που οι ρίζες της 
φθάνουν μέχρι την πρώιμη 
Τουρκοκρατία, η Κατοχή 
θα αναδείξει τους μαυραγο-
ρίτες, η Χούντα θα ανοίξει 
τον δρόμο για τα νέα τζάκια 
των εργολάβων –ανάμεσά 
τους και η οικογένεια Τσί-
πρα– ενώ με το ΠΑΣΟΚ 
θα αναδειχθούν πράκτορες 
μυστικών υπηρεσιών, εργο-
λάβοι και νεόκοποι εφοπλι-

στές, με ισχυρή πειρατική 
προϋπηρεσία.

 Όπως έχουμε αναλύσει 
λεπτομερώς αλλού17 , εκείνο 
που χαρακτηρίζει τις ελλη-
νικές αστικές τάξεις είναι η 
ασυνέχεια. Μέσα σε δύο ή 
τρεις γενιές, στην καλύτερη 
περίπτωση, η συνέχεια χά-
νεται και νέες δυνάμεις ανα-
δεικνύονται στο προσκήνιο, 
γεγονός αποτελεί έκφραση 
της μονίμως ταραγμένης 
ζωής του ελληνικού κό-
σμου, της συχνής αλλαγής 
επικυριάρχων, των πολέμων 
κ.λπ., που καταβαραθρώ-
νουν ασταμάτητα τις παλιές 
δυνάμεις και αναδεικνύουν 
νέες. Ως συνέπεια αυτής της 
ταχύτατης εναλλαγής των 
αρχουσών ελίτ δεν έχει δη-
μιουργηθεί κάποια σχετική 
παράδοση ενώ η συμπερι-
φορά των ίδιων των εκπρο-
σώπων τους επιδεινώνει 
αυτά τα δομικά χαρακτη-
ριστικά. Δηλαδή οι ίδιοι οι 
δημιουργοί των επιχειρήσε-
ων ή οι γόνοι των αρχουσών 
ελίτ δεν διαμορφώνουν μια 
κουλτούρα συνέχειας και 
διαδοχής, αλλά ακολουθούν 
συμπεριφορές αποδόμησης 

17 Βλέπε Γ. Καραμπελιάς, 1821, 
Η δυναμική της παλιγγενεσίας, 
Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθή-
να 2015, στο κεφάλαιο «Μια 
μεταπρατική άνθιση», σσ. 116-
129.

οποιασδήποτε συνέχειας, με 
ελάχιστες εξαιρέσεις (μία 
από αυτές αποτελούσαν οι 
Χιώτες επιχειρηματίες. Γι’ 
αυτό, κάποτε, «προωθούν» 
οι ίδιοι τους τυχοδιώκτες 
που θα τους διαδεχτούν! Η 
οικογένεια Λαμπράκη δεν 
πρόλαβε να ξεπεράσει τη 
δεύτερη γενιά και ο «σατα-
νικός» και «κουλτουριάρης» 
Χρήστος Λαμπράκης θα 
επιλέξει ένα αρπακτικό χω-
ρίς παιδεία για να τον δια-
δεχτεί. Ίσως είχε συνείδηση 
πως ο ευμετάβλητος κόσμος 
των ελληνικών ελίτ χρειά-
ζεται διαρκώς την παρου-
σία «αυτοδημιούργητων», 
ικανών να επιτελέσουν τις 
απαραίτητες βρωμοδουλειές 
των λεγόμενων υψηλών κύ-
κλων της χώρας. Εξάλλου, 
παράλληλα είχε επιλέξει και 
τον… Νίκο Κακαουνάκη ως 
υψηλόβαθμο στέλεχος στα 
Νέα και ως προαλειφόμενο 
δελφίνο! 

Πολύ συχνά οι δοτοί δι-
άδοχοι, «πλούσιοι και όχι 
αστοί», όντως χωρίς ταξι-
κή συνείδηση, ιδιαίτερα σε 
συνθήκες κρίσης, χάνουν 
την αίσθηση του μέτρου. 
Αυτήν απώλεσε και ο Σταύ-
ρος Ψυχάρης. Οι αλλαγές 
πλεύσης έγιναν τόσο συ-
χνές, ώστε οδήγησαν και σε 
απώλεια οποιουδήποτε στα-
θερού στηρίγματος. Και όχι 
μόνο στο πεδίο των πολιτι-
κών συμμαχιών, αλλά και 
εκείνο των υψηλών προστα-
τών και των κεφαλαιούχων. 
Finis ecclesiae, λοιπόν.

Η ασυνέχεια των τζακιών 
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ετά την προοιωνιζόμενη «πτώ-
ση» του Mega, ο Γιάννης Πρε-
τεντέρης, βασικό στέλεχός του, 
σε άρθρο του δημοσιευμένο 

στην δημοσιογραφική ναυαρχίδα του 
άλλοτε κραταιού ΔΟΛ, στο Βήμα, με 
αφορμή τον διαγωνισμό για τις τηλεο-
πτικές άδειες, εκπλήσσει με την «κατό-
πιν εορτής» ευθυκρισία του. Το άρθρο 
του στοχεύει εμμέσως, πλην σαφώς, τον 
ίδιο τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας του, 
τον Σταύρο Ψυχάρη: 

«Ομολογώ ότι δεν διατηρούσα αυτα-
πάτες για τη λεγόμενη «επιχειρηματική 
τάξη» της χώρας. Αλλά τόσες λευκές 
σημαίες στην πρώτη τουφεκιά με εντυ-
πωσίασαν.[...] Αυτό που θεωρήθηκε Βα-
τερλό της αστικής τάξης [...] δεν είναι 
τελικά παρά η εκκωφαντική αποκάλυψη 
των ορίων μιας επιχειρηματικής τάξης 
που δεν έχει σχέση με αστικό σύστημα. 
Είναι πλούσιοι, δεν είναι αστοί. Και γι’ 
αυτό προέχει η προστασία του πλούτου 
τους και όχι η συνείδηση ενός συστήμα-
τος που τους επέτρεψε να τον αποκτή-
σουν. Ακόμη κι όταν δεν είναι κρατικο-
δίαιτοι είναι «κυβερνητόπληκτοι». [...] 
Αν χρωστάμε λοιπόν κάτι στον ΣΥΡΙΖΑ 
είναι ότι οδήγησε ένα στρεβλό και ανι-
σόρροπο επιχειρηματικό σύστημα στο 
όριά του. Ότι ανέδειξε την έλλειψη ενός 
υγιούς και συνειδητού αστισμού18.»

Βεβαίως, το επόμενο βήμα το οποίο 
αμφιβάλλω αν θα επιχειρήσει ποτέ ο κ. 
Πρετεντέρης, θα ήταν να διευκρινίσει 
σε ποιο βαθμό χαρακτήριζε συμπερι-
φορά «αστού» με ταξική συνείδηση, η 
λυσσαλέα συνηγορία του υπέρ του μνη-
μονίου, –και μάλιστα στην αρχική πε-
ρίοδο, όταν αυτό εισήχθη αναιτίως και 
συνωμοτικώς από τον ΓΑΠ– στην αρ-
θρογραφία του και τις τηλεοπτικές εκ-
πομπές του. Μήπως επρόκειτο ήδη για 
μια απόδειξη του γεγονότος, πως εκτός 
από αστούς ιδιοκτήτες ΜΜΕ, ελλείπουν 
από τη χώρα και αστοί δημοσιογράφοι 
και διανοούμενοι με εθνική συνείδηση, 
στοιχειώδη αξιοπρέπεια και κατά συνέ-
πεια και ευθυκρισία; Διότι δεν χρειαζό-

18 Γιάννης Πρετεντέρης «Πλούσιοι ή αστοί;», 
Tο Βήμα, 11/09/2016. 

ταν πολύ μυαλό για να διακρίνεις πως οι 
επιλογές του ΓΑΠ ήταν καταστροφικές, 
στα όρια μιας εθνικής μειοδοσίας, όπως 
όντως δεν χρειαζόταν πολύ μυαλό για να 
κατανοήσεις πως η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ 
στην εξουσία θα επισφράγιζε την κατα-
στροφή της χώρας. Και όμως σύσσωμο 
το ψευδο-εκσυγχρονιστικό στρατόπεδο 
συντάχθηκε με το ΓΑΠ στο απονενοημέ-
νο διάβημά του, κατά τον ίδιο τρόπο που 
οι parvenus μηντιάρχες και οι ελισσόμε-
νοι μεγαλοδημοσιογράφοι έφεραν στην 
εξουσία τον κ. Τσίπρα για να ολοκλη-
ρώσει το έργο της καταστροφής, μερικά 
χρόνια μετά. 

Γιατί λοιπόν ο κ. Πρετεντέρης και οι 
όμοιοί του αγανακτούν για τον «λαϊκι-
σμό» που χαρακτηρίζει το «πόπολο», το 
οποίο αποδίδει τις συμπεριφορές τους 
σε πειθήνια και συνωμοτική υπακοή 
στα ξένα αφεντικά και στους άξεστους 
ολιγάρχες της διαπλοκής; Δυστυχώς τα 
πράγματα είναι συχνά χειρότερα. Οι μι-
σθοφορικοί κάλαμοι, alias δημοσιογρά-
φοι –ιδιαίτερα οι λεγόμενοι «μεγαλοδη-
μοσιογράφοι»– δεν χρειάζονται, πολύ 
συχνά, να υπακούσουν σε εντολές των 
κυρίων τους για να προβάλουν τα αρέ-
σκοντα σε αυτούς, αλλά τα επιτελούν 
αφ’ εαυτών, διότι συμμερίζονται την 
ίδια ιδεολογία, είναι τμήμα της ίδιας πα-
ρασιτικής και αναξιοπρεπούς ελίτ. 

Και δυστυχώς στη μεταδικτατορική 
Ελλάδα δεν δημιουργήθηκε μια ισχυ-
ρή παράδοση πραγματικά ανεξάρτητης 
δημοσιογραφίας. Εκτός από τα πρώτα 
μεταπολιτευτικά χρόνια, και προπαντός 
την απόπειρα της Ελευθεροτυπίας, πολύ 
σύντομα η δημοσιογραφία μεταβλήθηκε 
σε μια απλή θεραπαινίδα της εξουσίας 
και των ολιγαρχών. Με δύο βασικούς 
«τροφοδότες λογαριασμούς», την Αυρι-
ανή, από όπου πέρασαν εκατοντάδες αν 
όχι χιλιάδες δημοσιογράφοι και το «σο-
βαρό» Συγκρότημα Λαμπράκη. 

Η Αυριανή, μέσω της χρησιμοποί-
ησης αμίσθων εκπαιδευόμενων, –τους 
οποίους αντικαθιστούσε με ρυθμό πολυ-
βόλου μετά από ελάχιστους μήνες, ώστε 
να μη χρειαστεί ποτέ να τους πληρώσει–, 
εξεπαίδευσε στο ύφος και το ήθος της 
χιλιάδες, κυριολεκτικώς, δημοσιογρά-

φους, που σκορπίστηκαν εν συνεχεία σε 
όλο τον τύπο –ραδιοτηλεοπτικό ή έντυ-
πο– και δυστυχώς ελάχιστοι, «ξέμαθαν» 
τα ιδιαίτερα μαθήματα δημοσιογραφίας 
που είχαν λάβει. Ανάμεσα στα άλλα και 
την… αμοιβή για δημοσίευση –η τη μη 
δημοσίευση– ειδήσεων. 

Τωόντι, στη μεταπολιτευτική περίο-
δο αναπτύχθηκε και ένα ιδιαίτερο είδος 
«δημοσιογραφίας», που στηριζόταν ευ-
ρέως στον χρηματισμό των δημοσιογρά-
φων για να δημοσιεύσουν ή να μη δημο-
σιεύσουν κάποια είδηση. Αυτή η μέθο-
δος ασκούνταν συστηματικά από γνω-
στούς μεγαλο-εκβιαστές, που εξεβίαζαν 
συστηματικά πολιτικούς, διευθυντές 
δημοσίων οργανισμών και επιχειρημα-
τίες δημιουργώντας με αυτή τη μέθοδο 
ακόμα και δημοσιογραφικά «συγκροτή-
ματα» ή ακόμα και πολιτικά κόμματα19,. 
Δυστυχώς όμως είχε επεκταθεί και στο 
δημοσιογραφικό ψιλολόϊ, ακόμα και 
των λεγόμενων σοβαρών εφημερίδων: 
Αν ήθελες να δημοσιευτεί μια είδηση 
για εκδήλωση ή… παρουσίαση βιβλίου, 
η ταρίφα άρχιζε από τα 100 ευρώ, κ.ο.κ. 
Είναι γνωστό πως στον επαρχιακό τύπο 
ή τα περιφερειακά κανάλια, περιμένουν 
πάντα ως μάννα εξ ουρανού τις εκλογές, 
ιδιαίτερα τις δημοτικές ή τις περιφερεια-

19 Μία από τις χαρακτηριστικότερες περι-
πτώσεις, που έφθασε και στα δικαστήρια, 
ήταν εκείνη του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου, 
εκδότη της Ελεύθερης Ώρας που καταδικά-
στηκε για εκβιασμούς των επιχειρηματιών 
Αγγελόπουλου και Λάτση, ενώ πλέον πρό-
σφατη περίπτωση αποτελεί ο πλέον μακα-
ρίτης Μαυρίκος. Αντιθέτως, άλλοι πασίγνω-
στοι εκβιαστές ζουν και βασιλεύουν.

Η δημοσιογραφία ανάμεσα στον 
Κουρή και τον Ψυχάρη

αφιέρωμα ΜΜΕ
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Μ 
ε την διαιώνιση του συστήματος-
μεταπολίτευση στην εξουσία, 
και την επικράτηση της ενιαίας 
σκέψης της παγκοσμιοποίησης –

και παρεμπιπτόντως την άνοδο των εισο-
δημάτων και των «αναγκών» των επώνυ-
μων δημοσιογράφων– και τα τελευταία 
ψήγματα αυτονομίας εξαφανίστηκαν. 

Το αποτέλεσμα ήταν η προϊούσα 
ομοιομορφοποίηση των απόψεων και 
η βαθμιαία αλλά σταθερή πτώση του 
επιπέδου της δημοσιογραφικής παρα-
γωγής. Εξαφανίστηκαν σχεδόν ολο-
κληρωτικά οι κοινωνικές και πολιτικές 
έρευνες, που είχαν αναπτυχθεί ιδιαίτερα 
κατά τα πρώτα χρόνια της μεταπολί-
τευσης και χάθηκαν σταδιακώς οι δη-
μοσιογράφοι, που είχαν το θάρρος της 
γνώμης τους, – θυμάμαι για παράδειγμα 
τον Γιώργο Βότση, ιδιαίτερα κατά τις 
δύο πρώτες μεταπολιτευτικές δεκαετί-
ες. Ακόμα και όσοι διατηρούσαν κάποια 
ψήγματα αυτόνομης σκέψης, μέσα την 
αγωνιώδη προσπάθειά τους να αποφύ-
γουν οποιαδήποτε ευθεία αντιπαράθεση 
με την «διεύθυνση», κατέληγαν στην 
βαθμιαία αλλοίωση των απόψεών τους 
και στο τέλος στην ταύτιση με την κυ-
ρίαρχη ενιαία σκέψη. Μπορώ να ανα-

φέρω δεκάδες παραδείγματα γνω-
στών δημοσιογράφων 

που, ιδιαίτερα μετά το 
1990, την κατάρρευση 

της Σοβιετίας και την 
«ήττα» του Παπανδρέου 

από τους ιδιοκτήτες των 
εφημερίδων, που ενδυνα-

μώθηκαν μετά το σκάν-
δαλο Κοσκωτά, απώλεσαν 

πολλούς βαθμούς ελευθερίας. 
Το κλίμα του ασφυκτικού έλεγχου θα 

επιδεινωθεί δραματικά κατά τη δεκαετία 
του 2000. Από τις τηλεοπτικές ειδησε-
ογραφικές εκπομπές θα εξαφανιστούν 
σταδιακώς οι οποιεσδήποτε ανεξάρτητες 
και ανεξέλεγκτες φωνές και θα σχολιά-
ζουν πλέον την πολιτική και κοινωνική 
ζωή αποκλειστικά οι εκλεκτοί δημοσιο-
γράφοι της διεύθυνσης και οι εκπρόσω-
ποι των μεγάλων κομμάτων. Θα σβήσει 
ακόμα και η περιβόητη «Ζούγκλα» του 
Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, που έστω 
μέσα από το χάος της επέτρεπε να ακου-
στούν και κάποιες αποκλίνουσες φωνές. 

Το τελειωτικό κτύπημα θα έλθει μετά 
την εκδήλωση της κρίσης του 2010, η 
οποία προσέλαβε σαρωτικές διαστάσεις 
στον Τύπο, και αφαίρεσε από τους δημο-
σιογράφους τη δυνατότητα αναζήτησης 
εργασίας σε κάποιο διαφορετικό μέσο, 
δυνατότητα η οποία την εποχή των πα-
χιών αγελάδων προσέφερε έναν κάποιο 
βαθμό ελευθερίας. 

Μέσα σε αυτό κλίμα και την παντε-
λή έλλειψη επαφής με το λαϊκό σώμα οι 
μεγαλο-δημοσιογράφοι μεταβλήθηκαν 
από επικριτές και ελεγχοντες την εξου-
σία σε τμήμα της άρχουσας ελίτ. Το μόνο 
«ρεπορτάζ» που έχουν να παρουσιάσουν 
αρύεται τις βασικές πληροφορίες του 
αποκλειστικά από το Da Capo και στην 
καλύτερη περίπτωση από το «Φίλιον», 
γι’ αυτό και στην πραγματικότητα αρκού-
νται μόνο στο πολιτικό κουτσομπολιό. 
Με συνεπεια να τους «ξεφύγουν» και 
όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ρεύματα 
που διαπερνούν την πραγματική κοινω-
νία. Συνηγόρησαν ανενδοίαστα στη με-

κές για να κλείσουν τον «προϋπολογι-
σμό» τους, ιδιοκτήτες των μέσων και 
δημοσιογράφοι. Όπως μου διηγήθηκε 
φίλος, σήμερα σοβαρός δημοσιογρά-
φος στην επαρχία, ο οποίος εργάστη-
κε στα νιάτα του ως άμισθος στη ναυ-
αρχίδα του αυριανισμού, όταν μετά 
από επιτυχημένο πρωτοσέλιδό του, 
προσπάθησε δειλά-δειλά να απαιτή-
σει και κάποια αμοιβή, εισέπραξε την 
μεγαλοπρεπή απάντηση: «Γράφεις 
στην εφημερίδα με την πρώτη κυκλο-
φορία στη χώρα, και ζητάς χρήματα 
από εμένα, ενώ θα έπρεπε να φέρνεις 
χρήματα στην εφημερίδα;» 

Η άλλη κυρίαρχη εκδοχή ή «σχο-
λή» της δημοσιογραφίας ήταν η «σο-
βαρή», τύπου ΔΟΛ ή Καθημερινής. 
Εδώ οι μεγαλοδημοσιογράφοι, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, δεν ήταν 
οι ίδιοι εκβιαστές –άφηναν αυτό το 
θεάρεστο έργο στους διευθυντές και 
τους ιδιοκτήτες που έκλειναν τις με-
γάλες δουλειές–, αλλά λειτουργού-
σαν, –«αυτοβούλως» ή πιεζόμενοι 
καταλλήλως–, στην πολιτική και επι-
χειρηματική κατεύθυνση που επιθυ-
μούσαν τα αφεντικά τους. 

Τέλος μια διακριτή παρουσία, 
αλλά διαρκώς αποδυναμούμενη, είχε 
και η ανεξάρτητη ή σχετικά ανεξάρ-
τητη δημοσιογραφία, που προσέφερε 
έναν κάποιο βαθμό ελευθερίας στους 
δημοσιογράφους της και φιλοξενούσε 
και διαφορετικές απόψεις, τουλάχι-
στον κατά τα πρώτα μεταπολιτευτι-
κά χρόνια, όπως ήταν η εφημερίδα 
Ελευθεροτυπία ή το περιοδικό Αντί, 

που όμως δεν 
άντεξαν στον 
χρόνο. 

Η τελεσίδικη παρακμή
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γάλη φούσκα του Χρηματιστηρίου που 
σηματοδότησε την αρχή του τέλους για 
την ελληνική οικονομία, με την απώλεια 
των αποταμιεύσεων των μεσαίων και 
λαϊκών τάξεων. Επέκριναν με λυσσαλέο 
τρόπο την «ταυτοτική» επανάσταση του 
μακ. Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου. Συ-
ντάχθηκαν εν σώματι και κάποτε με το 
αζημίωτο με το Σχέδιο Ανάν. Έμειναν 
άναυδοι και ανίκανοι να ερμηνεύσουν 
την άνοδο της «Χρυσής Αυγής», που 
πάτησε πάνω στην ανησυχία των λαϊκών 
στρωμάτων για την «εισβολή» των μετα-
ναστών στις υποβαθμισμένες συνοικίες – 
εφησυχάζοντες στα στερεότυπα του κύ-
κλου τους. Δεν κατανόησαν – κατ’ εξο-
χήν–, το τεράστιο κύμα της λαϊκής οργής 
που εκφράστηκε μέσα από το κίνημα των 
«αγανακτισμένων», και συντάχθηκαν με 
τις πιο καταστροφικές επιλογές των πολι-
τικών ελίτ, αντί να λειτουργήσουν ως ένα 
φρένο γι’ αυτές. 

Ακόμα χειρότερα, όταν και όσοι προ-
σπάθησαν να ιππεύσουν τον τίγρη της 
λαϊκής αγανάκτησης, αντί να συμβάλουν 
σε μια νηφάλια και ουσιαστική αποτί-
μηση της κατάστασης και των πιθανών 
διεξόδων από τον μνημονιακό καιάδα, 
προσφεύγοντας στη δεύτερη «ψυχή» 
τους –τον Αυριανισμό– προσπάθησαν 
να εκτρέψουν συνειδητά τη λαϊκή αγα-
νάκτηση στους αδιέξοδους δρόμους 
της δημοκοπικής διαμαρτυρίας. Έτσι 
εξέθρεψαν Καμένους, Βαρουφάκηδες, 
Κατρούγκαλους, Μητρόπουλους και άλ-
λους αστέρες του αντιμνημονιακού χώ-
ρου πριμοδοτώντας την άνοδο του Σύ-
ριζα με τις καταστροφές που ακολούθη-
σαν. Ποιος δεν θυμάται το διπλό παιγνίδι 
του Mega, μετά το 2012 όταν το βράδυ 
ήταν «μνημονιακό», με τον Πρετεντέρη 
και την Τρέμη, και το… πρωί φίλα προ-
σκείμενο στον Σύριζα με τον Οικονομέα! 
Για να μη μιλήσουμε για τον Αντένα, 
που ανέδειξε, κυριολεκτικώς, Κατρού-
γκαλους, Βαρουφάκηδες και Καζάκη-
δες, ενώ στην τελευταία φάση της προ-
ετοιμασίας της ανόδου του Σύριζα στην 
εξουσία, συμμετείχε ενεργά στη «συνω-
μοσία» Χαϊκάλη-Λαζόπουλου, ώστε να 
αποκλείσουν κάθε πιθανότητα υπερψή-
φισης του Δήμα, ως προέδρου της δημο-
κρατίας, από βουλευτές που κινδύνευαν 
να χαρακτηριστούν αργυρώνητοι. 

Η ύστερη μεταπολίτευση, μετά το 
1990, καθόλου τυχαία, ανέδειξε δύο δη-
μοσιογραφικούς, αλλά και ιδεολογικούς 

πόλους, που αλληλοσυμπληρώνονται 
οργανικά. Τον «σοβαρό», «εκσυγχρο-
νιστικό», υποστηρικτή της παγκοσμιο-
ποίησης, «αντιλαϊκιστικό» και σταθερά 
εθνομηδενιστικό, που διαπερνά οριζό-
ντια ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και 
έναν δεύτερο «λαϊκιστικό» και αυριανι-
στικό, κάποτε δήθεν πατριωτικό, κραυ-
γαλέο και συχνά χυδαίο. Έτσι ελέγχονται 
και διαστρέφονται στην πραγματικότητα 
οι δύο «άκρες» της εθνικής ζωής, ο νους 
και τα συναίσθημα. Ο νους, ο ορθός λό-
γος, ο «εκσυγχρονισμός», ταυτίζονται 
με την αποδοχή του παρασιτισμού, της 
ενιαίας σκέψης, της παγκοσμιοποίη-
σης, του εθνομηδενισμού, ενώ η «καρ-
διά» το «συναίσθημα», δηλαδή η λαϊκή 

«ψυχή», αποστέλλονται κατ’ ευθείαν 
στο ανορθολογικό, το κραυγαλέο, τις 
προφητείες, την αρχαιολατρία, τη «Χρυ-
σή Αυγή», τον Σώρρα, στην καλύτερη 
περίπτωση τον Βαρουφάκη. Από τη μία 
πλευρά το «σοβαρό» «Βήμα» και από 
την άλλη η «Κόντρα», το «Μακελειό» 
κ.λπ. Καθόλου τυχαία εξάλλου Ψυχάρης 
και Κουρής συνεργάζονται στενά και 
αποτελούσε ένα must της σύγχρονης… 
δημοσιογραφίας να αναμεταδίδει ο Τρά-
γκας στην εκπομπή του ειδήσεις από το 
Mega, όπως έκανε, μόλις έναν χρόνο 
πριν σε καθημερινή βάση. 

Στα καυδιανά δίκρανα αυτού του δι-
πόλου, ο υποτιθέμενος εκσυγχρονισμός 
μπορεί να παραμένει παρασιτικός και 
ψευδής, καθόσον απολύτως επιφανει-
ακός ως μη συνδεδεμένος με το λαϊκό 
σώμα, και ο πατριωτισμός και η λαϊκή 
αγανάκτηση, φυλακισμένοι σε μια κραυ-
γαλέα και φασίζουσα, αν δεν είναι ανοι-
κτά φασιστική, κατεύθυνση. Ο στόχος 
ένας και μοναδικός, η παρεμπόδιση της 
ανάδειξης μιας ελληνοκεντρικής εκδοχής 
του εκσυγχρονισμού, –αυτό που έχουμε 
αποκαλέσει εκσυγχρονισμό της παράδο-
σης–, μέσα από μια σύζευξη του νου και 
της καρδιάς, του ορθού λόγου και του 
συναισθήματος, της παράδοσης και της 
νεωτερικότητας. Σύζευξη που στο παρελ-
θόν παρήγαγε ότι πιο ουσιαστικό προσέ-
φερε ο νεώτερος πολιτισμός μας, από τον 
Διονύσιο Σολωμό έως τον Σεφέρη, τον 
Χατζηδάκη και τον Σαββόπουλο. 

Και μέχρι σήμερα, δυστυχώς ο στό-
χος τους επετεύχθη με τις πλέον κατα-
στροφικές συνέπειες, ώστε να διαιωνί-
ζεται το καθεστώς παρασιτικής ενσωμά-
τωσης στη Δύση και της κυριαρχίας –με 
το αζημίωτο– μιας εθνομηδενιστικής 
ελίτ, που εξαντλεί σταδιακά και την τε-
λευταία ικμάδα του ελληνισμού. Αξίζει 
άραγε να υπενθυμίσουμε πως αυτή η 
δημοσιογραφία αναπαρήγε συστηματι-
κά, μέχρι καρικατούρας, το συγκεκριμέ-
νο δίπολο· όπως όταν επί παραδείγματι 
γύρω από τη σύγκρουση σχετικά με το 
βιβλίο ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού, της 
κυρίας Ρεπούση, καλούσε ως εκπροσώ-
πους των δύο αντιμαχόμενων απόψεων, 
από τη μία πλευρά εθνομηδενιστές πα-
νεπιστημιακούς, την κ Κουλούρη, τον κ. 
Γιαννουλόπουλο ή τον κ Λιάκο και από 
την άλλη τον… γνωστό επαγγελματία 
συνωμοσιολόγο τηλεβιβλιοπώλη Δημο-
σθένη Λιακόπουλο! Το ίδιο επανελήφθη 

αφιέρωμα ΜΜΕ

Όταν και όσοι προσπάθησαν να 
ιππεύσουν τον τίγρη της λαϊκής 
αγανάκτησης, αντί να συμβάλουν 
σε μια νηφάλια και ουσιαστική 

αποτίμηση της κατάστασης 
και των πιθανών διεξόδων 
από τον μνημονιακό καιάδα, 
προσφεύγοντας στη δεύτερη 

«ψυχή» τους –τον Αυριανισμό– 
προσπάθησαν να εκτρέψουν 

συνειδητά τη λαϊκή αγανάκτηση 
στους αδιέξοδους δρόμους της 

δημοκοπικής διαμαρτυρίας.
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Η 
προσπάθεια δικαιολόγησης ή 
αποσιώπησης των αθλιοτήτων 
που διέπραξε προσφάτως η κυ-
βέρνηση γύρω από τις τηλεοπτι-

κές άδειες και η υπεράσπιση, από το σύ-
νολο της αριστερής δημοσιογραφίας και 
των εντύπων της, της επιλογής Καλο-
γρίτσα20, τη στιγμή που βοά ο τόπος για 
τα «δανεικά βοσκοτόπια», αποτέλεσε το 
τελειωτικό πλήγμα στην αξιοπιστία των 
εσχάτων δημοσιογραφικών καλάμων 
μιας αριστεράς, που κάποτε εμφανιζό-
ταν ακόμα και ως πατριωτική. Ανοίγει 
δε ένα εξ ίσου σημαντικό με εκείνο του 
ΔΟΛ, κεφάλαιο του μεταπολιτευτικής 
τοπίου, εκείνο των «ψευδο»μεγιστάνων 
της αριστεράς και της σχέσης τους με τη 
δημοσιογραφία και τον Τύπο. 

Ο Γιώργος Μπόμπολας και ο Σω-
κράτης Κόκκαλης υπήρξαν οι πρώτοι 
προερχόμενοι από την αριστερά μεγά-
λοι επιχειρηματίες οι οποίοι συνδέθη-
καν με τον Τύπο· ο πρώτος σε μόνιμη 
και σταθερή βάση (εκδίδει το « Έθνος» 
την «Ημερησία» είναι ιδιοκτήτης τυπο-
γραφείου και μεγαλομέτοχος του Mega, 
μεταξύ άλλων) και ο δεύτερος, περιστα-
σιακά, – εξέδιδε την εφημερίδα «Επι-
καιρότητα» και κατείχε τον ραδιοφωνι-
κό Flash. Ωστόσο η πλέον εμβληματική 
φυσιογνωμία αριστερού επιχειρηματία 

20 Βλέπε σχετικά, Γιάννης Ξένος «Η νέα δι-
απλοκή έρχεται από …παλιά», Ρήξη, φύλ-
λο 125, Ιούλιος 2016, http://ardin-rixi.gr/
archives/199595

που αναμειγνύεται με τα του Τύπου, και 
λόγω της πρόσφατης ανάδειξης του σε 
«υπερθεματιστή» στο σκάνδαλο των τη-
λεοπτικών αδειών είναι εκείνη του Χρή-
στου Καλογρίτσα, ο οποίος και λόγω 
νεαρότερης ηλικίας, είναι αποκλειστικά 
συνδεδεμένος με την μεταπολιτευτική 
εποχή και την μεταπολιτευτική αρι-
στερά. Η διαδρομή του, πολυκύμαντη, 
αναπαριστά ολόκληρη την πορεία μιας 
αριστεράς που ανήλθε σταδιακώς στην 
εξουσία, όχι απλώς κρατικοδίαιτης αλλά 
άρρηκτα συνδεδεμένης με το κράτος, 
δεδομένου ότι όπως και οι άλλοι αριστε-
ροί επιχειρηματίες αναδείχθηκαν μέσα 
από τη σχέση τους με τις κάθε είδους 
προμήθειες του δημοσίου.

Αν θα θέλαμε να προβούμε μάλιστα 
σε μια τυπολογία της διαφοροποίησης 
μεταξύ «αριστερών» και «δεξιών» επι-
χειρηματιών στη μεταπολιτευτική Ελλά-
δα, θα διαπιστώσουμε ότι οι μεν αριστε-
ροί είναι άρρηκτα δεμένοι με τα δημό-
σια έργα ή τις δημόσιες προμήθειες κάθε 
είδους –από όπλα έως τηλέφωνα ή κρα-
τικοδίαιτες τράπεζες, οι δε δεξιοί διαθέ-
τουν ένα μεγαλύτερο πεδίο αυτονομίας 
από το κράτος, ως κατ’ εξοχήν συνδεδε-
μένοι με τις ναυτιλιακές δραστηριότητες 
και τον εφοπλισμό! Γι’ αυτό και οι πρώ-
τοι παρεμβαίνουν συστηματικά υπέρ της 
αριστεράς και της «κεντροαριστεράς» 
και στον Τύπο, ενώ οι δεύτεροι υπέρ της 
κεντροδεξιάς. Γι’ αυτό εξάλλου και τα 
περισσότερα σκάνδαλα της μεταπολί-

σε τεράστια κλίμακα κατά τη διάρκεια 
των έξη χρόνων της κρίσης.

Συνέπεια αυτού του γενικευμένου 
εκφυλισμού της δημοσιογραφίας υπήρ-
ξε η προϊούσα και αυξανόμενη αναξιο-
πιστία των δημοσιογράφων, των εφημε-
ρίδων και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων 
στα μάτια των πολιτών. Καθόλου τυχαία 
στις πλατείες των «αγανακτισμένων» 
κυκλοφορούσαν δεκάδες σκωπτικές ή 
καταφρονητικές αναφορές στους δημο-
σιογράφους, η πιο ήπια από τις οποίες 
συνοψιζόταν στο: «ο καλύτερος δημοσι-
ογράφος έχει “σκοτώσει” τη μάνα του». 

Δυστυχώς δε η συνέχεια, με την δια-
κυβέρνηση Σύριζα, ανέλαβε να αποκα-
θηλώσει και τους ελάχιστους προβεβλη-
μένους δημοσιογράφους που διατηρού-
σαν μια σχετική αξιοπιστία, ιδιαίτερα 
απέναντι στο σκεπτόμενο πατριωτικό 
κοινό, μια και την προηγούμενη περίοδο 
δεν είχαν προσχωρήσει ούτε στο μνη-
μονιακό στρατόπεδο, ούτε στον χυδαίο 
λαϊκισμό. Η απροσχημάτιστη ή συγκε-
καλυμμένη προσχώρησή τους στο «σύ-
στημα Σύριζα», κάποτε αντί πινακίου 
φακής ή… υπουργικού θώκου, ολοκλή-
ρωσε την έκπτωσή τους. Αρκεί να παρα-
κολουθήσει κανείς την εξέλιξη της Εφη-
μερίδας των Συντακτών, που εμφανίστη-
κε ως συνέχεια της Ελευθεροτυπίας, η 
οποία εξελίχθηκε στο απογευματινό και 
συχνά αγοραίο, όργανο μιας κυβέρνη-
σης που αναδεικνύει την βαθύτερη, απο-
κεκρυμμένη στο παρελθόν, χυδαιότητα 
των εκσυγχρονιστών της Αριστεράς. Για 
να μην αναφερθούμε στην κατάντια της 
Αυγής, μιας εφημερίδας δεμένης με τις 
εφηβικές μας μνήμες. 

Από τον Φλωράκη... στον Τσίπρα 
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τευσης, μετά το 1981, συνδέονται κατ’ 
εξοχήν με τους «αριστερούς» επιχειρη-
ματίες, οι οποίες είναι προσκολλημένοι 
ως βδέλλες στο κράτος. Αυτό συνέβη 
ήδη με τον Κοσκωτά και την Τράπεζα 
Κρήτης, με τον Κόκκαλη και την Ιντρα-
κόμ-Ζήμενς, με τον Τζοχατζόπουλο και 
τον Λιακουνάκο στα εξοπλιστικά, με 
τον Μπόμπολα και την Αττική οδό ή τα 
Ολυμπιακά ακίνητα κ.ο.κ. 

Ο Χρήστος Καλογρίτσας, που είχε 
σπουδάσει μηχανικός στην Ιταλία, έμπι-
στος του κοντοχωριανού του Χαρίλαου 
Φλωράκη και μικροεργολάβος δημοσί-
ων έργων στη δεκαετία του 1970, εμ-
φανίστηκε κατά τα μέσα της δεκαετίας 
του ’80, ως εκδότης της εφημερίδας 
«Πρώτη». (Η εφημερίδα Πρώτη πρωτο-
εκδόθηκε τον Απρίλιο του 1986 και κα-
τέβασε ρολά το Σεπτέμβριο του 1990) 
Εφημερίδα γύρω από το ΚΚΕ, που προ-
ωθούσε τη νέα τότε σοβιετική γραμμή 
της περεστρόικας που προωθούσε ο 
Γκορμπατσώφ η Πρώτη προετοίμασε 
τη σύγκλιση ΚΚΕ και ΚΚΕ εσ., για να 
προκύψει ο Συνασπισμός, ενώ εξέφραζε 
και τη νέα γραμμή του ΚΚΕ μετά το ’85 
για σύγκρουση με το Πασόκ, που είχε 
αρχίσει να εγκαταλείπει τη γραμμή της 
προσέγγισης με τη Σοβιετία της πρώτης 
κυβερνητικής περιόδου. 

Στην πραγματικότητα, διαχρονικό 
«όνειρο» της μεταπολιτευτικής αριστε-
ράς παρέμενε πάντοτε η υποκατάστα-
ση του ΠΑΣΟΚ ως ο κυρίαρχος πόλος 
στην αριστερά και την κεντροαριστερά, 
το οποίο παρ’ ολίγο να υλοποιηθεί από 
τον ενιαίο Συνασπισμό με την ευκαιρία 
του σκανδάλου Κοσκωτά και θα επιτευ-
χθεί στο τέλος του κύκλου –έστω και 
πρόσκαιρα– από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι νεα-
ροί αριστεροί, Κνίτες κατ’ εξοχήν, και 
δευτερευόντως οι Ρηγάδες του ΚΚΕεσ., 
τριτευόντως δε οι ΕΚΚετζήδες και οι 
λοιποί αριστεριστές, δεν μπορούσαν σε 
καμία περίπτωση να αποδεχτούν το «κα-
πέλωμα» του Ανδρέα Παπανδρέου πάνω 
στο αντιδικτατορικό κίνημα και την αρι-
στερά μετά την πτώση των συνταγμα-
ταρχών. Χαρακτηριστικά, ο Μίκης Θε-
οδωράκης θεωρούσε ακόμα και το 2011 
ότι η «Σπίθα» θα αποτελούσε το όχημα 
για να πάρει την μεταθανάτια ρεβάνς 
του απέναντι στον Ανδρέα Παπανδρέου! 

Και αν οι νεαροί ανερχομένοι κνίτες, 
μέχρι το 1985 πίστευαν ακόμα πως θα 
ήταν δυνατό στα πλαίσια του ανταγω-

νισμού Ανατολής-Δύσης, με κάποιο μα-
γικό τρόπο να αντικρύσουν τον «χορευ-
τικό ρυθμό» των σοβιετικών τανκς και 
στην πλατεία Συντάγματος21 στη συνέ-

21 Σύμφωνα με την περιβόητη αναφορά 
του Γιάννη Ρίτσου στα τανκς που «πα-
ρήλαυναν κι αυτά μ’ ένα ρυθμό χορευ-
τικό» όπως ανέφερε σε συνέντευξή του 
στον Γιώργο Λιάνη στα Νέα (7.12.1977) 
h t t p s : / / s a r a n t a k o s . f i l e s . w o r d p r e s s .
com/2012/08/cf81ceafcf84cf83cebfcf82-
c f 8 3 c f 8 5 c e b d c e a d c e b d c f 8 4 

χεια απώλεσαν αυτές τους τις προσδοκί-
ες. Η Σοβιετική Ένωση έχανε τον ψυχρό 
πόλεμο στον ανταγωνισμό με την επανε-
ξοπλιζόμενη Αμερική του Ρόναλντ Ρέη-
γκαν και θα εγκαινιάσει την περίοδο της 
περεστρόϊκα. Κατά συνέπεια ο δρόμος 
προς την εξουσία περνούσε μέσα από 
την αποδοχή, εν πολλοίς, των πλαισίων 
που έθετε ο καπιταλιστικός κόσμος με 
μόνη πιθανή διέξοδο τον «σοσιαλισμό 
με ανθρώπινο πρόσωπο». 

Έτσι και οι διψασμένοι για εξουσία 
και αναγνώριση Κνίτες της «γενιάς του 
Πολυεχνείου» θα προσχωρήσουν σε 
πρώτη φάση –κάτω από την καθοδήγη-
ση του Μίμη Ανδρουλάκη– στο εγχεί-
ρημα του «σοσιαλισμού με ανθρώπινο 
πρόσωπο», συναντώντας και τους προ-
ερχόμενους από το ΚΚΕεσωτ. ευρωκο-
μουνιστές Ρηγάδες με επικεφαλής τον 
Βούτση, καθώς και τους απογοητευμέ-
νους από την Κίνα αριστεριστές. Αυτή 
η νέα συγκυρία θα εκφραστεί μέσα από 
την σταδιακή προσέγγιση Κύρκου – 
Φλωράκη και στο πεδίο του τύπου από 
εγχείρημα της εφημερίδας Πρώτη. Και 
ο άνθρωπος κλειδί ήταν ο Καλογρίτσας, 
που απήλαυνε της εμπιστοσύνης του 
Χαρ. Φλωράκη, αλλά και των νεαρών 
«ανανεωτών», με κύριο εκφραστή τον 
Ανδρουλάκη. 

Από την Πρώτη πέρασαν πολλοί από 
τους σταρ της τότε αριστερής δημοσιο-
γραφίας, που μεταπήδησαν στα ΜΜΕ, 
όπου και κυριάρχησαν τα αμέσως προ-
ηγούμενα είκοσι πέντε χρόνια. Πρώτος 
διευθυντής της Πρώτης υπήρξε ένας 
συστημικός δημοσιογράφος, ο Λυκούρ-
γος Κομίνης22, ενώ ακολούθησαν ως δι-

ceb5cf85cebeceb7-cf83cf84cebfcebd-
cebbceb9ceaccebdceb 
22 Ο Λυκούργος Κομίνης υπήρξε αρχισυ-
ντάκτης στην Ακρόπολη (1960-1969), στα 
Σημερινά (1971-1972) του Σάββα Κωνστα-
ντόπουλου, στην Απογευματινή (1972-1975). 
Μαζί με τον Σταύρο Ψυχάρη συμπεριλαμ-
βάνεται στους 70 δημοσιογράφους που υπέ-
γραψαν συγχαρητήριο τηλεγράφημα για την 
διάσωση του Γ. Παπαδόπουλου, μετά την 
απόπειρα Παναγούλη. Διατέλεσε διευθυντής 
σύνταξης στην Ελευθεροτυπία (1975-1980), 
πολιτικός αρθρογράφος στο Έθνος (1981-
1982) και αργότερα διευθυντής της ίδιας 
εφημερίδας, διευθυντής σύνταξης στα Νέα 
(1982-1985), διευθυντής της Πρώτης (1986-
1987). (Βλ. και Ριζοσπάστης, 31 Αυγού-
στου 2004, http://www.rizospastis.gr/story.
do?id=2467289)

αφιέρωμα ΜΜΕ

Γιατί άραγε, συστηματικά 
οι αριστερές κυβερνήσεις 

εμπλέκονται σε μεγάλα σκάνδαλα 
συνδεδεμένα με την κρατική 

περιουσία; Διότι δεν συνδέονται 
με την κλασική ολιγαρχία του 
πλούτου, που χρηματοδοτεί 
τα κεντροδεξιά κόμματα, και 

συχνά δεν διαθέτουν και οι ίδιοι 
σημαντικά ατομικά εισοδήματα. 
Επομένως για να διατηρηθούν 
στην εξουσία και να εισέλθουν 
στην ελίτ «υποχρεώνονται» να 

αντλήσουν από τη μόνη πηγή που 
διαθέτουν, δηλαδή το κράτος. 

Τζοχατζόπουλος, Κουτσόγιωργας, 
Παπανδρέου, Καλογρίτσας... 
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ευθυντές της ο Νίκος Τσαγκρής και στο 
τέλος ο Παύλος Τσίμας, εκ μεταγραφής 
από τον Ριζοσπάστη. Ανάμεσα σε άλ-
λους, στο δημοσιογραφικό επιτελείο 
της Πρώτης συμμετείχαν ο Σταύρος Θε-
οδωράκης (και αυτός προερχόμενος από 
την ΚΝΕ), η Ιωάννα Μάνδρου, ο Νίκος 
Ευαγγελάτος, ο Τάσος Τέλλογλου, ο 
Σταύρος Λυγερός, ενώ η εφημερίδα είχε 
ως σύμβουλο έκδοσης τον Στέργιο Πι-
τσιόρλα και οικονομικό διευθυντή τον 
Αντώνη Μαλάμη, που είχε γίνει γνω-
στός κατά τη δεκαετία του ’70 ως επι-
κεφαλής των ομάδων περιφρούρησης 
της ΚΝΕ, των γνωστών ως «ΚΝΑΤ». 
Οργανωτικός και πολιτικοϊδεολογικός 
εγκέφαλος της Πρώτης θεωρούνταν ο 
Μίμης Ανδρουλάκης, τότε κύριος εκ-
φραστής της περεστρόϊκα στην Ελλάδα, 
alter ego και λογογράφος του Χαρίλαου 
Φλωράκη. 

Σταδιακώς πολλαπλασιάζονταν οι 
επιθέσεις της εφημερίδας ενάντια στο 
ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Ανδρέα 
Παπανδρέου, θέτοντας τέλος στη γραμ-
μή της «αντιδεξιάς ενότητας» ΠΑΣΟΚ-
ΚΚΕ της περιόδου 1977-1985. Το φθι-
νόπωρο του 1987 εγκαινιάζονται οι 
καταγγελίες εναντίον της πανίσχυρης 
éminence grise του Ανδρέα, του διευθυ-
ντή του ΟΤΕ, Θεοφάνη Τόμπρα, που ορ-
γάνωνε τις τηλεφωνικές υποκλοπές σε 
συνεργασία με τον Σωκράτη Κόκκαλη. 
Η εφημερίδα επιτίθεται συστηματικά σε 
αυτή που αποκαλεί «κατάμαυρη νεοφα-
σιστική κλίκα Κουτσόγιωργα-Αυρια-
νής», ενώ στηρίζει μια όμάδα στελεχών 
όπως ο Γιώργος Γεννηματάς και ο Κώ-
στας Λαλιώτης. 

Η Πρώτη ξεκίνησε με μεγάλες κυ-
κλοφορίες, γύρω στις 90 χιλ. φύλλα. 
Ωστόσο μετά το Τσέρνομπιλ στις 26 
Απριλίου 1986, αναπαρήγαγε αμά-
σητη τη σοβιετική προπαγάνδα, και 
κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο που 
ισχυριζόταν πως «Οι συνέπειες της 
εκλυόμενης ραδιενέργειας δεν ξεπερ-
νούν αυτές που μπορούν να έχουν οι 
πολίτες από το κάπνισμα ενός τσιγά-
ρου»! με αποτέλεσμα η κυκλοφορία 
της να πέσει γύρω στις 30 χιλ. φύλλα.  
Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένω-
σης και την αποτυχία του εγχειρήματος 
υποκατάστασης του ΠΑΣΟΚ, η Πρώτη 
θα ακολουθήσει την τύχη του Συνα-
σπισμού που αποσυντεθεί και τον Σε-
πτέμβριο του 1990 θα κλείσει οριστικά 

έχοντας πέσει κάτω από 20.000 φύλα 
κυκλοφορίας. Όμως οι νεαροί δημοσι-
ογράφοι που είχαν αναδειχτεί μέσα από 
τις στήλες της δεν επρόκειτο να «χα-
θούν». Ελάχιστοι θα παραμείνουν στο 
ΚΚΕ, πολλοί θα μεταπηδήσουν στον 
«Συνασπισμό» και οι περισσότεροι «θα 
ανοίξουν τα φτερά τους» για τις έτοιμες 
να τους υποδεχθούν αγκάλες της αστι-
κής τάξης και των συστημικών ΜΜΕ. 
Μια και η εξουσία δεν ήρθε στο ραντε-
βού, ούτε μέσω των τανκς ούτε του «πι-
τσαδόρου» Γκορμπατσώφ23 μπορούσαν 

23 Ο μέγας και πολύς Γκορμπατσώφ, μετά 
την αποκαθήλωσή του και τη διάλυση της 
ΕΣΣΔ στην οποία συνέβαλε τα μάλα, διαφή-
μιζε ανενδοιάστως, με υψηλό τίμημα, την... 
πίτσα Hut!

να πορευτούν οι ίδιοι προς συνάντησή 
της, όπως έκαναν στη Ρωσία τα μέλη της 
Κομσομόλ και οι νεαροί λύκοι της Κα 
Γκε Μπε. Και θα σκορπιστούν παντού. 
Στην Καθημερινή, που μετά τον Κοσκω-
τά θα περάσει στον Αλαφούζο, όπως 
ο Τσαγκρής , στο Σκάϊ ο Κομίνης, ο 
Καρτερός, ή ο Ευαγγελατος, στον Flash 
και παρεμπιπτόντως στο ΠΑΣΟΚ ο Αν-
δρουλάκης, στον ΔΟΛ και στο Mega ο 
Τσίμας, o Σταύρος Θεοδωράκης,ο Τά-
σος Τέλογλου, στο Εθνος, κ.ο.κ. 

Οι αριστεροί δημοσιογράφοι, προ-
παντός οι προερχόμενοι από το ΚΚΕ 
και το ΚΚΕεσωτ. θα «αρκεστούν» στη 
μηντιακή εξουσία, εν αναμονή και της 
πολιτικής. Θα πρωτοστατήσουν στην 
άνοδο του Σημίτη και του εκσυγχρονι-
σμού του και στην κατακυριάρχηση του 
εθνομηδενισμού στο σύνολο των ΜΜΕ· 
θα αλώσουν δε εξ ολοκλήρου τον χώρο 
των πολιτιστικών ενθέτων, της τέχνης, 
της λογοτεχνίας, του βιβλίου, δηλαδή 
της ιδεολογικής αναπαραγωγής. Η αρι-
στερά θα έχει καταλάβει την ιδεολογική 
εξουσία ενώ βέβαια θα διατηρεί πάντοτε 
προνομιακές σχέσεις με τα άλλοτε αρι-
στερά αφεντικά. 

Αν όμως λόγω εξαρτήσεων και σχε-
τικών φακέλων της Κα Γκε μπε ή της 
Στάζι, μετά την κατάρρευση του «υπαρ-
κτού», πολλά μεγαλοαφεντικά προσχώ-
ρησαν εκόντα ή άκοντα στη νέα παγκό-
σμια τάξη, εγκαταλείποντας τις νεανικές 
τους εξαρτήσεις υπήρχαν μερικοί που 
έμειναν σταθεροί στον αριστερό προσα-
νατολισμό τους, περιμένοντας την ευκαί-
ρια να «ξαναχτυπήσουν». Ένας από αυ-
τούς ο Χρήστος Καλογρίτσας. ο οποίος 
στο μεταξύ συνήψε στενές σχέσεις και 
με το Πασοκικό κατεστημένο και τον 
ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου, Αφού θα 
αγοράσει το 1999 την εταιρεία του πα-
τρός Τσίπρα, με το εμβληματικό όνομα 
Μέδουσα, θα ενισχύσει σε συνεργασία 
με τον Μπόμπολα και το ΠΑΣΟΚ την 
κατασκευαστική του εταιρεία που θα κι-
νείται πάντα ως υπεργολάβος των μεγά-
λων έργων και θα αντλεί αφειδώς από τις 
τράπεζες και το κράτος. Ως εργολάβος 
δημοσίων έργων ανέλαβε την ανέγερση 
του νέου Εφετείου Αθηνών, από τον τότε 
υπουργό Βαγγέλη Γιαννόπουλο αλλά 
και άλλων δικαστικών μεγάρων, όπως, 
και επεκτάσεις του μετρό, ανέγερση νο-
σοκομείων, το παραλιακό οδικό δίκτυο 
Πειραιά κ.ά. Δημιούργησε τον εκδοτικό 

Στην πραγματικότητα, διαχρονικό 
«όνειρο» της μεταπολιτευτικής 
αριστεράς παρέμενε πάντοτε η 
υποκατάσταση του ΠΑΣΟΚ ως ο 
κυρίαρχος πόλος στην αριστερά 
και την κεντροαριστερά, το οποίο 

παρ’ ολίγο να υλοποιηθεί από 
τον ενιαίο Συνασπισμό με την 

ευκαιρία του σκανδάλου Κοσκωτά 
και θα επιτευχθεί στο τέλος του 
κύκλου –έστω και πρόσκαιρα– 

από τον ΣΥΡΙΖΑ.
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αφιέρωμα ΜΜΕ

οίκο Ηλέκτρα με διευθυντή τον άλλοτε 
διευθυντή της Πρώτης, Νίκο Τσαγκρή 
και παράλληλα στα τέλη της δεκαετίας 
του 1990, ίδρυσε και την εταιρεία δη-
μοσκοπήσεων GPO, μαζί με ένα ακόμα 
«χρυσό παιδί» της ΚΝΕ, τον Τάκη Θε-
οδωρικάκο, γραμματέα της το διάστημα 
1990-91, ο οποίος αφού επί πολλά έτη 
κινούνταν στον κύκλο του Λαλιώτη 
έφτασε σήμερα να είναι βασικός σύμ-
βουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη! 

Και αίφνης το όνειρο της κατάλη-
ψης της πολιτικής εξουσίας –στα πλαί-
σια πάντα των υπαρχουσών κοινωνικών 
δομών– γίνεται απτή πραγματικότητα. 
Ο ΓΑΠ θα καταστρέψει μόνος του το 
δημιούργημα του πατρός Ανδρέα και η 
αυθεντική αριστερά θα μπορέσει επιτέ-
λους να καταλάβει και το summum της 
εξουσίας, την πολιτική, αφού πρώτα, 
μισθοφορικά, είχε υπηρετήσει επί δε-
καετίες  την «πασοκαρία».

Σύσσωμη η αριστερά –εκτός ΚΚΕ 
βεβαία, αλλά αυτοί καταχωρούνται στα 
«απολιθώματα»– ένιωσε να σκιρτά από 
ενθουσιασμό μπροστά στην προοπτική 
«κατάληψης της εξουσίας»· από τους 
παλαιούς αριστεριστές Χριστοδουλο-
πούλου και Δρίτσα μέχρι τους εκ μετα-
γραφής ΠΑΣΟΚ, Σπίρτζη, Τζάκρη κ.ά. 
Και στο παρασκήνιο ο Λιβάνης, ο Λα-
λιώτης και αναρίθμητοι άλλοι. Το ίδιο 
σκίρτημα ένιωσαν και πολλοί ανεξάρ-
τητοι ή δήθεν ανεξάρτητοι δημοσιογρά-
φοι, ακόμα και της πατριωτικής αριστε-
ράς. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Και μια 
ανάλογη ζέση έδειξαν ακόμα δημοσιο-
γράφοι προερχόμενοι από την... Δεξιά, 
όπως ο κ. Χατζηνικολάου, τουλάχιστον 
κατά την πρώτη «ηρωϊκή» περίοδο. 

Όμως το εγχείρημα είχε μια μεγάλη 
αδυναμία η οποία άρχισε να γίνεται όλο 
και πιο εμφανής με το πέρασμα του χρό-
νου και καθώς πλησιάζουν τα δύσκολα 
μετά την απάτη του δημοψηφίσματος 
και την υπογραφή του τρίτου μνημο-
νίου. Το κόμμα αποψιλώνεται μετά τη 
φυγή ενός μεγάλου αριθμού στελεχών, 
η κοινωνική βάση εξαερώνεται και η 
συμμαχία με τους καναλάρχες και τα 
«συστημικά» ΜΜΕ αποδεικνύεται επι-
σφαλής, γεγονός που κατεδείχθη πα-
νηγυρικά στην περίοδο του δημοψηφί-
σματος. Και προφανώς δεν αρκεί η στή-
ριξη των Αμερικανών, του Σόρος και 
της κυρίας Μέρκελ για να διατηρηθεί 
η εξουσία στο εσωτερικό. Δεν αρκούν 

ούτε 
οι διορι-
σμοί μερικών χιλιά-
δων Συριζαίων και η μετα-
βολή τους σε αναίσχυντους  
πραιτοριανούς. Δεν αρκεί η 
κρατική ΥΕΝΕΔ –alias EΡΤ– την οποία 
ελάχιστοι παρακολουθούν. Χρειαζόταν 
κάτι πολύ πιο δραστικό. Ει δυνατόν το 
«κλείσιμο» των ανεξέλεγκτων κανα-
λιών και η δημιουργία ενός ελεγχόμε-
νου μηντιακού τοπίου. Και από μηχα-
νής θεός ο συνεπής Χρήστος Καλογρί-
τσας. Ο Νϊκος Τσαγκρής και ο απαραί-
τητος «Παν Παν» έχουν αναλάβει από 
το καλοκαίρι τις απαραίτητες κινήσεις 
για την επανέκδοση της Πρώτης, ως 
εβδομαδιαίου εντύπου, και στρατολο-
γούν παλαιούς συντρόφους της ηρωϊ-
κής εποχής, όπως τον Χρήστο Μαχαί-
ρα, καθώς και νεώτερους, προπαντός 
δε σκοπεύουν να προχωρήσουν στην 
δημιουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού 
εθνικής εμβέλειας, με διυθυντή τον 
Κώστα Αρβανίτη, μέχρι σήμερα διευ-
θυντή στο Κόκκινο. 

Μόνο που οι αριστεροί, όταν ιδίως 
είναι αυθεντικοί, «δεν έχουν χρήματα», 
γι’ αυτό εξάλλου παραμένουν... αριστε-
ροί· αν είχαν αποκτήσει πολλά χρήμα-
τα θα είχαν εγκαταλείψει τον «αγώνα», 
όπως έκανε ο Κόκκαλης. Κατά συνέπεια 
πρέπει να τα βρουν αυτά τα χρήματα. 
Και δεν αρκεί να πουλήσει τη Φεράρι 
του ο υιός Καλογρίτσας, Ιωάννης-Βλα-
δίμηρος, για να βρεθούν τόσο σημαντι-
κά ποσά. Και επειδή παραμένουν ατα-
λάντευτοι οπαδοί του κρατικού τομέα, 
όπως όλοι οι αριστεροί εξάλλου, γνω-
ρίζουν πως τα «παιδιά του λαού» μόνο 
από το κράτος μπορούν να προσπορι-
στούν χρήματα. Ο Κοσκωτάς χρησι-
μοποιούσε τα χρήματα που οι ΔΕΚΟ 
κατέθεταν προνομιακά στην τράπεζα 
Κρήτης, μετά το σχετικό «σπρώξιμο» 
από τον Μένιο Κουτσόγιωργα και τον 
Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Καλογρίτσας, 
για να χρηματοδοτήσει τα νέα του εγ-
χειρήματα, πέραν των βοσκοτόπων, δι-
έθετε μία βασική πηγή, την ελεγχόμενη 
από το κράτος Τράπεζα Αττικής. Έτσι 
από τη στιγμή που οι σύντροφοι ανέ-
λαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας στις 
αρχές του 2015 πήρε από αυτήν 77,6 

εκα-
τ ο μ μ ύ -
ρια ευρώ 
δάνεια. Και 
όμως για άλλη 
μια φορά το σχέδιο 
φαίνεται να στρα-
βώνει και η απάτη 
ανακαλύφθηκε. 
Οι σύντροφοι Σπίρ-
τζης και Παππάς μάλλον 
την πάτησαν και ένα μεγάλο 
μέρος των αγωνιστών της αριστεράς θα 
μείνουν πιθανότατα χωρίς απασχόλη-
ση. Παρότι, όπως προσφυώς ανέφερε 
έγκριτος δημοσιογράφος, δεν υπάρχει 
καμία διαφορά μεταξύ του «κουλτου-
ριάρη» Χρήστου Λαμπράκη και του 
χειμαζόμενου Χρήστου Καλογρίτσα. 

Γιατί άραγε, συστηματικά και σε 
όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανή-
τη, και κατ’ εξοχήν στην Ελλάδα, οι 
αριστερές κυβερνήσεις εμπλέκονται 
σε μεγάλα σκάνδαλα συνδεδεμένα 
με την κρατική περιουσία; Διότι δεν 
συνδέονται με την κλασική ολιγαρ-
χία του πλούτου, που χρηματοδοτεί 
τα κεντροδεξιά κόμματα, και συχνά 
δεν διαθέτουν και οι ίδιοι σημαντικά 
ατομικά εισοδήματα. Επομένως για 
να διατηρηθούν στην εξουσία και να 
εισέλθουν στην ελίτ «υποχρεώνονται» 
να αντλήσουν από τη μόνη πηγή που 
διαθέτουν, δηλαδή το κράτος. Τζοχα-
τζόπουλος, Κουτσόγιωργας, Παπαν-
δρέου, Καλογρίτσας. Γιατί άραγε οι 
συριζαίοι είναι όλοι κρατικοδίαιτοι; 
Διότι συνήθως δεν είναι γόνοι καπιτα-
λιστών, και επομένως οικοδομούν την 
οικονομική και κοινωνική τους άνοδο 
μέσω του κράτους, του διορισμού, των 
κρατικών προμηθειών. Να τι υποφέ-
ρουν οι σοσιαλιστές ζώντας μέσα στον 
καπιταλισμό! 
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Υπάρχει ακτίνα φωτός σε ένα ζοφερό τοπίο; 

Δ 
υστυχώς, τα τελευ-
ταία κρούσματα ήρ-
θαν να επιβεβαιώ-
σουν και ως προς το 

δημοσιογραφικό πεδίο, την 
απόφανσή μας πως οι ελίτ 
της χώρας, μετά από τα σα-
ράντα χρόνια της μεταπο-
λίτευσης είναι ολοσχερώς 
και τελεσίδικα νεκρές – και 
οι ελάχιστες εξαιρέσεις, ως 
συνήθως, απλώς επιβεβαιώ-
νουν τον κανόνα. Και όσοι 
δεν είναι διεφθαρμένοι, εί-
ναι φθαρμένοι μέχρις μυε-
λού οστέων. 

Δυστυχώς, διότι το εγ-
χείρημα της ανάταξης της 
χώρας αποκτά τις διαστά-
σεις ενός τιτάνιου έργου 
που συμπεριλαμβάνει και 
την ανάδειξη μιας νέας δη-
μοσιογραφικής γενιάς. Και 
υπάρχουν ορισμένοι σύμ-
μαχοί μας σε αυτό το εγχεί-
ρημα. Πρώτος και βασικός 
σύμμαχός μας, το διαδί-
κτυο, που τουλάχιστον ακό-
μα δεν μπορεί να ελεγχθεί, 
και έχει δώσει ήδη τη δυνα-
τότητα, παράλληλα με τις 

αναπόφευκτες αθλιότητες, 
να διατυπώνονται δημοσίως 
απόψεις και να αναπτύσσο-
νται στρατηγικές που στο 
παρελθόν αποκλείονταν 
από τα ασφυκτικά ελεγχό-
μενα μέσα. 

Επιπλέον, δίνει τη δυ-
νατότητα σε πολλούς δη-
μοσιογράφους, αναλυτές 
ή απλώς σκεπτόμενους 
πολίτες, να αναπτύσσουν 
σχετικά ελεύθερα τις από-
ψεις τους και σε πολλούς 
νεώτερους να αναδειχτούν 
δημοσιογραφικά. Η πληθώ-
ρα των διαδικτυακών «τη-
λεοράσεων» ή ραδιοφώνων, 
η δυνατότητα αστραπιαίας 
αναπαραγωγής άρθρων και 
συνεντεύξεων μέσα από το 
facebook, τις ιστοσελίδες, 
το youtube, αποτελούν την 
έκφραση μιας επανάστα-
σης στον τύπο ανάλογης με 
εκείνη του Γουτεμβέργιου, 
και στη συγκεκριμένη περί-
πτωση την ευκαιρία για τη 
διαμόρφωση μιας νέας δη-
μοσιογραφικής γενιάς, πολύ 
λιγότερο ελεγχόμενης. 

Εξάλλου η επανάσταση 
του διαδικτύου, διευρύνει 
αυτομάτως τους βαθμούς 
ελευθερίας και των δημο-
σιογράφων που απασχο-
λούνται στα παραδοσιακά 
μέσα. 

Διότι ο ενάρετος αντα-
γωνισμός που ασκεί το δι-
αδίκτυο αναγκάζει και τα 
παραδοσιακά μέσα να προ-
βαίνουν σε ανοίγματα αδια-
νόητα στο παρελθόν. Τα συ-
στημικά ραδιόφωνα και τη-
λεοράσεις θα υποχρεωθούν, 
σταδιακώς, να προσαρμο-
στούν στα ρεύματα του δι-
αδικτύου και να προσφέ-
ρουν περισσότερες επιλογές 
στους «πελάτες» τους, δια-
φορετικά θα τους χάσουν. 
Πόσοι και πόσοι σκεπτό-
μενοι συμπολίτες μας δεν 
έχουν ήδη καταργήσει την 
παρακολούθηση των τηλε-
οράσεων και των εφημερί-
δων και αντλούν την πληρο-
φόρησή τους αποκλειστικά 
από το διαδίκτυο; Γι’ αυτό 
και οι βαθμοί ελευθερίας 
είναι μεγαλύτεροι ήδη στις 

περιφερειακές τηλεοράσεις 
και εφημερίδες, ιδιαίτερα 
της επαρχίας, καθώς και στα 
ραδιόφωνα, ενώ αναπόφευ-
κτα θα διευρυνθούν και στις 
συστημικές τηλεοράσεις. 

Τέλος ένας ακόμα «σύμ-
μαχός» μας είναι οι αφανείς 
εργάτες της δημοσιογραφί-
ας, όλοι εκείνοι, άνδρες και 
γυναίκες, κυρίως νέοι αλλά 
όχι μόνο, που παράγουν το 
μεγαλύτερο έργο στις ειδή-
σεις, τα ρεπορτάζ, την υπο-
στήριξη των ειδήσεων και 
οι οποίοι ως οι «είλωτες» 
του κλάδου, απεχθάνονται, 
συχνά περισσότερο και από 
εμάς, τους μεγαλοδημοσιο-
γράφους, και τους ιδιοκτή-
τες, δεδομένου ότι γνωρί-
ζουν καλύτερα από όλους 
τις κυβιστήσεις τους και τις 
συναλλαγές τους, με επι-
χειρηματίες και πολιτικούς, 
ενώ υφίστανται καθημερινά 
την αυταρχική ή και σεξι-
στική συμπεριφορά τους. 


