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Σωτήρης Ησαίας: 
«Ανατριχιαστική» η πρόταση

της Χρυσής Αυγής για 
επαναφορά  της θανατικής 
ποινής για εγκλήματα από 

λαθρομετανάστες». 
Μετωπική σύγκρουση με τον βου-
λευτή της Χρυσής Αυγής Ηλία
Παναγιώταρο είχε ο δημοτικός
σύμβουλος της παράταξης που διοι-
κεί το Δήμο και πολιτικός επιστή-
μων Σωτήρης Ησαίας αναφορικά
με την πρόταση της Χρυσής Αυγής η
οποία προέβλεπε την θανατική
ποινή σε λαθρομετανάστες που
διέπρατταν ειδεχθή εγκλήματα,
κατά τη διάρκεια της εκπομπής του
Άκη Παυλόπουλου «Αποκαλυπτικό
δελτίο» στο «ΕΧΤΡΑ» στις 5 Ιουνίου
2013.
Απευθυνόμενος προς τον κ. Παναγιώτα-
ρο ο κ.Ησαίας είπε ότι στο θέμα άσκησης βίας από αλλοδαπούς, όλοι οι
έλληνες αισθάνονται αγανάκτηση και θυμό και δεν υπάρχουν κάποιοι
που οργίζονται περισσότερο από τους άλλους…
Σε κάθε περίπτωση, συνέχισε ο κ.Ησαίας, διαφωνώ με την πρόταση του
κόμματος σας για εφαρμογή θανατικής ποινής, την χαρακτηρίζω ως
«Ανατριχιαστική» και απορώ για το πώς σήμερα, το 2013, στη χώρα –
μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης, στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία
προτείνονται τέτοιες «λύσεις»!
Ως γόνος τέταρτης γενιάς απόδημων ελλήνων, ως υπεύθυνος της
Ν.Δ για τη Βόρεια Αμερική και ως άνθρωπος, τόνισε με έμφαση
ο κ. Ησαΐας, δεν μπορώ να διανοηθώ τη στιγμή που υπάρχουν
διασκορπισμένοι σ’ όλη τη Γη επτάμισυ εκατομμύρια έλληνες-
μέλη του απόδημου ελληνισμού ότι στις χώρες που αυτοί οι άνθ-
ρωποι ζουν, θα μπορούσε να ψηφιστεί ένας παρόμοιος ρατσι-
στικός νόμος!
Στην ίδια εκπομπή ο κ. Ησαΐας είχε διευκρινίσει ότι από τη Ν.Δημοκρατία
δεν είχε τεθεί θέμα άρσης του παγώματος των πλειστηριασμών για τους
οφειλέτες, κι ότι η θέση του αρμόδιου υφυπουργού κ. Σκορδά, ήταν η
προετοιμασία ενός «νομικού πλαισίου» για την αποπληρωμή των χρεών
αυτών μετά την έξοδο της χώρας μας από την κρίση, «πλαίσιο» που απο-
τελούσε ειλημμένη απόφαση της «Τρόικα». 
Για το ταξίδι του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην Κίνα, ο κ. Ησαΐας
είπε ότι ήταν ενταγμένο στο σχέδιο τοποθέτησης της χώρας μας στον
παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη, σχέδιο στο οποίο ήταν ενταγμένες και οι
«Αποκρατικοποιήσεις».
Τέλος o κ. Ησαΐας αφού επεσήμανε ότι το 2013 είναι μια πολύ
δύσκολη χρονιά στην οποία η ύφεση θα φτάσει το 4,2% και η
ανεργία το 27%, προέβλεψε ότι το 2014 θα υπάρξει στη χώρα μας ανά-
καμψη- όπως προβλέπει και το Δ.Ν.Τ- αφού για πρώτη φορά θα υπάρξει
μηδενισμός του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και η
ανάπτυξη θα σημειώσει θετικό πρόσημο και θα φθάσει στο
0,6%, γεγονός που θα ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα απέναντι στους
δανειστές και θα σηματοδοτήσει το περαιτέρω κούρεμα του χρέους.  
Ο κ. Ησαΐας είχε όμως και σε επόμενη εκπομπή, στην οποία είχε προσ-
κληθεί ως εκπρόσωπος της Ν. Δημοκρατίας, σφοδρή αντιπαράθεση με
τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη, με αφορμή και πάλι
τους οικονομικούς μετανάστες.
Συγκεκριμένα ο κ. Ησαΐας υπεραμύνθηκε του έργου που έχει επιτελέσει
στο συγκεκριμένο τομέα ο αρμόδιος υπουργός κ.Δένδιας τον οποίο χαρ-
ακτήρισε ως απόλυτα επιτυχημένο σε αντίθεση με τον κ.Κασιδιάρη ο
οποίος τον χαρακτήρισε ως «αποτυχημένο» στηρίζοντας τον ισχυρισμό
του αυτό στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποιεί και τον στρατό για τη φύλαξη
κυρίως των θαλάσσιων συνόρων μας.
Στο σημείο αυτό ο κ. Ησαΐας ρώτησε το βουλευτή της Χρυσής Αυγής αν
η χρησιμοποίηση του στρατού  στη φύλαξη των συνόρων θα είχε ως
επακόλουθο το να ανοίξουν «πυρ» οι στρατιώτες εναντίον τους χωρίς
φυσικά να λάβει καμιά απάντηση…

Οι περιπέτειες της 
μικρής Αννούλας με το 

χάπενινγκ της ΕΡΤ
Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει τόσος ντόρος για μια
ιστορία που τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια έχει κάνει
το γύρω της περιφέρειας και του εξωτερικού μη σας πω!
Επίσης αδυνατώ να πιστέψω ότι κάποιοι έπεσαν από τα σύννεφα
με το χτεσινό σκηνικό της ΕΡΤ. Εδώ και αρκετό  έχουν γίνει άπει-
ρες συζητήσεις, έχουν ακουστεί άπειρες γκρίνιες –μέσω καταλή-
ψεων, αποχών, κτλ) και το πρόβλημα παρέμενε ως έχει..
Και εξηγώ: Κάθε δίμηνο σε όλους μας ερχόταν ένας πανέμορφ-
ος φάκελος από την ΔΕΗ όπου εκτός από το υπέρογκο ποσό που
δίνουμε για το ρεύμα μας, υπήρχε και μια χρέωση περίεργη..η
κλασσική για την ΕΡΤ! Που κάθε δίμηνο ως καλοί πολίτες όλοι μας
την πληρώναμε με ολίγη γκρίνια και αγανάκτηση..

«Μα είναι δυνατόν να κάθομαι εγώ να πληρώνω την κάθε κυράτσα που μου κάνει εκπομ-
πή για ταξιδάκια και γιορτούλες?»
«Γιατί εγώ που πληρώνω κάτι τυπάδες να μου μιλάν για την υγεία και για αναψυχή ενώ
εδώ θα μας βγάλουν την ψυχή?»
«Ναι πέσ’το ψέμματα…Και δε μας φτάναν όλα τα άλλα αλλά έχεις και την Eurovision και
τα υπόλοιπα events και δώστου τα σκάς για μια συμμορία βολεμένων που παίρνουν υπερ-
ποσά!!»
Για να μην πω το δικό μου προσωπικό παράπονο που έχω δεί την σύνταξη του πατέρα
μου να φτάνει τον τωρινό βασικό μισθό σε διάστημα 2 χρόνων και κανείς δεν έχει βγει να
μιλήσει για αυτό όπως μίλαγαν χτες για την ΕΡΤ..σιγα ρε παιδιά! Μαζεύτε λίγο τα δάκρ-
υα και κλάψτε για τους ανθρώπους που πρέπει με μειωμένη σύνταξη να συνεχίσουν αν
πληρώνουν την λίστα των μισθωτών ΕΡΤ.
Άλλα κατά τα άλλα χτες το βράδυ πέσαμε όλοι από τα σύννεφα και μας έπιασε το αρι-
στερό μας..μα σε χούντα ζούμε? Τι γίνεται εδώ βρε παιδιά? Και τώρα που θα βλέπουμε
τις παρελάσεις ρε παιδιά?? Και τον αποψινό αγώνα μπάσκετ?
Ε…ΕΛΕΟΣ!! Πληρώνουμε τόσα χρόνια ένα ίδρυμα που είχε την ευκαιρία να εξυγιανθεί
παρόλα αυτά αποφάσισε να συνεχίσει την πορεία που είχε ήδη χαράξει. Βλέποντας δε την
λίστα με τους μισθούς που κυκλοφορούν όλο ένα και συγχύζομαι και απορώ πως είναι
δυνατόν να ΜΗΝ είχε γίνει ήδη το κλείσιμο προ πολλού! 
Διαφωνώ – σαφέστατα- κάθετα με τον τρόπο που έγινε το όλο σκηνικό! Και
προφανώς όπως λέει ένας φίλος μου «όταν δεν πάει καλά του μπουρδ*λο δεν αλλάζεις τις
κουρτίνες αλλά την τσατσά». 
Άρα οι σχολιασμοί από διάφορα πολιτικά πρόσωπο για την αρρωστημένη σπατάλη της
ΕΡΤ θα μπορούσε να λείπει, αφού –DUH!- μάλλον οι ίδιοι συνέβαλαν σε αυτό το φιάσ-
κο! Σαν να γκρινιάζει ο Αλί Μπαμπάς ότι τον έκλεψε ένας από τους κλέφτες του..
Και ειλικρινά λυπάμαι για τους 200 από τους 2500 γιατί κάπου τόσοι είναι ίσως
αυτοί που πραγματικά δούλευαν..Η έστω τόσα αμάξια μέτραγε κανείς στο parking του
ραδιομεγάρου! Εξάλλου και στην χτεσινή συγκέντρωση κάπου τόσοι φάνηκε να είναι οι
πραγματικοί υπάλληλοι. Οι υπόλοιποι ήταν νέα παιδιά από την γειτονιά, ξένοι ρεπόρτερ,
περίεργοι γείτονες, περαστικοί, πορτοφολάκιδες, κτλ. (εγώ έπαιξα στην πρώτη κατηγορία)
Εν πάση περιπτώσει, πριν αρχίσουμε να ωρυόμαστε για την απαράδεκτη ρότα που
πήραν τα πράγματα ας σκεφτούμε τι όμορφα που θα λάμψουν τα ματάκια μας μόλις
έρθει ο επόμενος λογαριασμός της ΔΕΗ που θα λείπει το ποσό για την ΕΡΤ.
Κι επειδή όντως είναι κρίμα μια τέτοια χώρα να μην έχει κρατική τηλεόραση, είμαι σίγο-
υρη πως αν αποφασίσουμε να πάψουμε την κάθε σπατάλη, υπάρχουν εκατοντάδες νέα
παιδιά από τις σχολές ΕΜΜΕ στην Ελλάδα, με φρέσκο μυαλό, εργατικό πνεύμα και
προθυμία να δημιουργήσουν ένα νέο κρατικό κανάλι χωρίς φαμφάρες, ρουσφετολόγια
και υπερβολές.

Κλείνει μια φωνή που διατηρεί
έντονα στοιχεία ανεξαρτησίας

Η απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να οδηγήσει σε ξαφ-
νικό θάνατο την Δημόσια Ραδιοτηλεόραση αποτελεί άλλο ένα
δώρο της στην εγχώρια διαπλοκή.
Με πρόσχημα αόριστες καταγγελίες για ατασθαλίες, ο κύριος
Σαμαράς επιχειρεί να θανατώσει οριστικά και αμετάκλητα το
προβλεπόμενο και προστατευόμενο από το Σύνταγμα δικαίωμα
στην ελεύθερη πληροφόρηση. Ο σκοπός του κ.Σαμαρά είναι προ-
φανής. Να κλείσει μία φωνή, που διατηρεί εντονα στοιχεία ανε-
ξαρτησίας, ενόψει των πολιτικών εξελίξεων που ερχονται. Χρέος
ολων μας αποτελεί η υπεράσπιση του Συντάγματος και η αποκα-
τάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας και νομιμότητας. Η αυθ-
όρμητη και πρωτοφανής λαϊκή κινητοποίηση εχει ηδη οδηγήσει σε

θετικές μετατοπίσεις. Τα δύο αλλα συγκυβερνώντα κόμματα εχουν λάβει καθαρή θέση.
Την πιο καθαρή θέση όμως θα την λάβει ο Λαός, στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες εκ των
πραγμάτων πλέον δεν θα βραδύνουν.

Σωτήρης Παπαμιχαήλ 

Δικηγόρος

Αννούλα κάτοικος 

Αγ. Παρασκευής
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