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ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ!

Παράλληλοι μονόλογοι στη Βουλή και μισές αλήθειες. Ποια είναι ολόκληρη η 

αλήθεια; Ότι ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ του πολιτικού συστήματος, από την άκρα αριστερά μέχρι 

την άκρα δεξιά υπήρξε διαπλεκόμενο από καταβολής Ελληνικού κράτους με μύρια 

όσα συμφέροντα: διεθνή, εσωτερικά, επιχειρηματικά, εκδοτικά, μέχρι και 

συμφέροντα του υποκόσμου. Έδινε δημόσια έργα, προσοδοθηρικές παροχές, κάλυψη 

σε παρανομίες, φωτογραφικές διατάξεις, διορισμούς και πάσης φύσεως 

διευκολύνσεις και έπαιρνε στήριξη, δημοσιότητα, χρήματα και πάσης φύσεως 

διευκολύνσεις. Ο ένας "κρατάει" τον άλλον. Άντε μετά να τιμωρήσεις τη διαπλοκή, 

όταν είσαι βουτηγμένος μέχρι τον λαιμό. Για παράδειγμα, η “κυβέρνηση” Τσίπρα - 

Καμμένου “χρυσώνει" το ΧΩΝΙ (με δικά σου λεφτά, φορολογούμενε) με τα ίδια 

κριτήρια με τα οποία η “κυβέρνηση” Καραμανλή χρύσωνε τον Τράγκα. ΟΛΟ το 

πολιτικό σύστημα έκανε το ίδιο, 40 χρόνια τώρα, και συνεχίζει να το κάνει 

ανερυθρίαστα. (Ξεχάσαμε το σκάνδαλο του ΚΕΕΛΠΝΟ;). 

Αν έχει ένα νόημα η συζήτηση για τη διαφθορά του παρελθόντος, είναι για να 

καταλήξουμε στη θεσμική θωράκιση της δημοκρατίας από τη διαφθορά του 

μέλλοντος. Μια καλή ιδέα είναι η πλήρης κατάργηση της κρατικής διαφήμισης. Από 

τη στιγμή που κάθε κρατική ενέργεια επικοινωνίας έχει εξ ορισμού κοινωφελείς 

σκοπούς, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πληρώνεται. Η Δημόσια Διοίκηση έχει ήδη 

δικούς της, ακριβοπληρωμένους από τον πολίτη, μηχανισμούς και δίκτυα 

επικοινωνίας. Ο υπάρχων νόμος για τα κοινωνικά μηνύματα θα μπορούσε να 

επεκταθεί ώστε όλα τα ΜΜΕ, να υποχρεώνονται να διαθέτουν ένα λογικό, μικρό 

αλλά επαρκές, ποσοστό του διαφημιστικού τους χώρου και χρόνου για την προβολή 

των κρατικών μηνυμάτων. Έτσι κόβεται μια και καλή η βασική γραμμή 

(αλληλο)τροφοδοσίας πολιτικής - ΜΜΕ. 



Τα άλλα “μνημονιακά” κόμματα, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΠΟΤΑΜΙ, ενώ αναγνωρίζουν πως η 

μόνη επιλογή που έχει η χώρα είναι εντός της Ε.Ε. και της ζώνης του ευρώ, 

προσπαθούν να αποφύγουν τις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν την Ελλάδα μια 

πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα, αλλά θα πλήξουν τους στρατούς των αργόμισθων που 

διόρισαν και συνταξιοδότησαν τα δύο πρώτα ή θα ενοχλήσουν τους εφησυχασμένους

που πιστεύουν ότι μπορούν να γίνουν μεταρρυθμίσεις χωρίς να πληγούν συμφέροντα,

και αποτελούν τη δεξαμενή ψηφοφόρων του τρίτου. Την ίδια στιγμή η ΧΑ και οι 

νεόκοποι ΛΑΕ σε μία πρωτότυπη ακροαριστεροδεξιά συμμαχία ισχυρίζονται ότι θα 

επαναλάβουν το πείραμα του εκβιασμού της Ε.Ε. που προσπάθησε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ 

και απέτυχε παταγωδώς, αποκρύπτοντας ότι μοναδικός στόχος τους είναι η 

εφαρμογή των ιδεοληψιών τους δηλαδή η έξοδος και από την Ε.Ε και την ευρωζώνη 

και η είσοδος σε έναν οικονομικό και εθνικό μεσαίωνα. Στην ίδια γραμμή και το ΚΚΕ 

που δεν έχει ακόμα αντιληφθεί ότι η Σοβιετία κατέρρευσε. 

Ακούσατε στη Βουλή καμμιά τέτοια πρόταση;.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ!
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