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Σε µία από τις δηµόσιες πα-
ρεµβάσεις του, όπου όλο πάει 
να µιλήσει για τη Χρυσή Αυγή 
και όλο ανονόµαστη την αφή-
νει, σαν να πρόκειται για τα-
µπού, ο πρωθυπουργός Αντώ-
νης Σαµαράς διατράνωσε την 
πεποίθησή του πως «οι Ελλη-
νες δεν είναι φασίστες, έχουν 
µόνο χάσει την ελπίδα τους». 
Την πίστη του αυτή την εξέ-
φρασε σε συνέντευξη στη φιν-
λανδική εφηµερίδα Helsinking 
Sanoat. Λίγες ηµέρες αργότε-
ρα, ο επικεφαλής µιας µονο-
κοµµατικά διευθυνόµενης τρι-
κοµµατικής κυβέρνησης µας 
αναπτέρωσε τις ελπίδες, αν όχι 
για το εισόδηµά µας, έστω για 
πλουραλιστική ενηµέρωση. 
Πώς; Με την απόφασή του να 
κλείσει την ΕΡΤ, τον µοναδικό 
νόµιµο δίαυλο και τον µοναδι-
κό επίσης, στην τριπλή εκδοχή 
του, που, όταν καταφέρνει να 
αποσπαστεί από την κοµµατική 
δεσποτεία και την πνευµατική 
νωχέλεια των εµφυτευµένων 
υψηλοαργόµισθων (αυτοί κυ-
ρίως καταπόντισαν τα οικο-
νοµικά του), νοιάζεται για τη 
συγκρότηση και τη διατήρηση 
συλλογικής µνήµης στο πέραν 
της πολιτικής καθηµερινότητας 
πεδίο. Και να την κλείσει µάλι-
στα διά Προεδρικού ∆ιατάγµα-
τος που δεν το συνυπέγραψαν 
καν οι κυβερνητικοί εταίροι 
του, οι οποίοι βρέθηκαν µπρο-

στά στον εκβιασµό να συγχω-
ρήσουν πράξεις για τις οποίες 
θα καλούσαν σε εξέγερση αν 
δεν συµµετείχαν στο κυβερ-
νητικό σχήµα. Στις λεόντειες 
συµφωνίες, οι σποραδικοί λε-
ονταρισµοί των µονίµως ριγ-
µένων ούτε νόηµα είχαν ούτε 
καν ήχο.

Ωστε, «οι Ελληνες δεν είναι 
φασίστες». Ολοι, όπως µας 
υποχρεώνει να σκεφτούµε η 
φράση. Λογικό µοιάζει να πι-
στεύει ένας πρωθυπουργός τα 
καλύτερα για τη χώρα που δι-
οικεί και τους ανθρώπους της. 
Λογικό, αλλά και υστερόβου-
λο, δεδοµένου ότι αν όντως 
υπήρχαν αυτά «τα καλύτερα», 
αν πράγµατι οι Ελληνες δεν 
ήταν φασίστες, µισαλλόδοξοι 
λάτρεις του αυταρχισµού, το 
γεγονός θα περιποιούσε τιµή 
και στον ίδιο τον πρωθυπουρ-
γό και την εξουσία του: στην 
παιδεία που προάγει, στον 
πολιτισµό που υπηρετεί, στις 
µεθόδους διακυβέρνησης που 
ενστερνίζεται. ∆ηλαδή, όπως 
κάθε πολιτικός που σέβεται τη 
µακρά παράδοση της συντε-
χνίας του, της ισχυρότερης έως 
την εµφάνιση της συντεχνίας 
των «οικονοµικών αναλυτών», 
ο κ. Σαµαράς επαινεί τον λαό 
έτσι ώστε ένα τµήµα του επαί-
νου να επιστρέψει στον ίδιο τον 
εαυτό του, µεταµορφωµένο 
σε ποσοστά δηµοτικότητας και 

ψήφους. Ιδού, είναι σαν να 
λέει. Χάρη σ’ εµένα και στην 
πολιτική µου δεν υπάρχουν 
φασίστες στην Ελλάδα. Στον 
πυρήνα του δηµαγωγικού 
λόγου, που έχει ιστορία δυό-
µισι χιλιετιών στα µέρη µας, 
αναγνωρίστηκε από παλιά το 
σαράκι της αυτοκολακείας και 
της αυταρέσκειας. Αλλωστε, 
«ο λαός έχει µνήµη και κρίση» 
µόνο όταν συµφωνεί ενθου-
σιωδώς µε τον µικροηγεµόνα 
που κάθε φορά τον κολακεύει. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, είναι 
άδικος και παραστρατηµένος.

Μακάρι να ίσχυε η πρωθυ-
πουργική διαβεβαίωση, και 
να καµαρώναµε έτσι για µία 
επιπλέον οικουµενική πρω-
τιά µας. Μολαταύτα, άλλη µία 
φορά µεταφράζουµε την επι-
θυµία µας σε πραγµατικότητα, 
επειδή διστάζουµε ή δεν επι-
θυµούµε να αναµετρηθούµε 
µε την αλήθεια που στοιχει-
οθετούν οι αισθήσεις µας: η 
όραση –αν δεν εθελοτυφλού-
µε– και η ακοή, αν διαθέτου-
µε ευήκοα ώτα, πρόθυµα να 
υποδεχτούν το διαφορετικό 
και να µαθητεύσουν στο ενο-
χλητικό, το ασύµβατο µε τις 
εδραίες πεποιθήσεις µας. Η 
πίστη του πρωθυπουργού 

στην ανυπαρξία φασιστών 
στην Ελλάδα (σε µια χώρα που 
και τις δικτατορίες της είχε, και 
τις χούντες της, και τα µεγα-
λοϊδεατικά δόγµατά της περί 
φυλετικής ανωτερότητας και 
θεϊκής ευλογίας, και τα κοµ-
µατίδιά της µε δηλωµένο ή 
ύπουλα σκεπασµένο φασιστι-
κό προσανατολισµό), φοβάµαι 
ότι δικαιώνει τον αφορισµό 
του αγαπηµένου του ποιητή, 
του Οδυσσέα Ελύτη, στη «Μα-
ρία Νεφέλη»: «Την αλήθεια τη 
“φτιάχνει” κανείς / ακριβώς 
όπως φτιάχνει και το ψέµα».

Αφορισµό συνιστά και το «Οι 
Ελληνες δεν είναι φασίστες». 
Εν αντιθέσει όµως µε ό,τι ενδέ-
χεται να συµβαίνει ενίοτε στη 
λογοτεχνία, δεν αρκεί το όποιο 
κύρος αυτού που τον εκφέρει 
για να τον καταστήσει ισότι-
µο της αληθείας. Κι ωστόσο ο 
πρωθυπουργικός αφορισµός 
εκφέρεται σαν να αληθεύει 
όσο και η απόφανση πως «Οι 
Ελληνες δεν είναι εξωγήινοι», 
ή µάλλον Εκατόγχειρες, αφού 
αρκετοί πρεσβεύουν πως οι 
νεοέλληνες είναι εξωγήινοι, 
από τον Σείριο, όπου τάχα µε-
τανάστευσαν οι αρχαίοι µετά 
τον πόλεµο µε τους Ατλαντες...

Πιθανότατα ο κ. Σαµαράς 

στηρίζει την υπόθεσή του στα 
γονίδια που επικαλέστηκε τον 
Μάρτιο, στη Θεσσαλονίκη, µι-
λώντας στην εκδήλωση µνή-
µης για την 70ή επέτειο από την 
έναρξη εκτοπισµού των Ελ-
λήνων Εβραίων: «Υπάρχουν 
πολύ ισχυρά αντισώµατα στο 
DNA µας, στο γονίδιό µας, που 
πολεµούν τον ιό του ναζισµού». 
Αλλά τα γονίδια δεν αποτελούν 
ασφαλές όπλο. Μήπως δεν 
είναι ναζιστές οι (εθνο)εκκαθα-
ριστές της Χ.Α. που επαίρονται 
ότι διαθέτουν τα γνησιότερα 
ελληνικά γονίδια; Και µάλιστα 
ότι τα αντλούν από τη δεξαµενή 
του 5ου αιώνα π.Χ., πριν έρθει 
ο Αλέξανδρος και τρέξει στις 
φλέβες µας και περσικό αίµα, 
εκτός του ιχώρος, µε τους χι-
λιάδες µεικτούς γάµους που 
διέταξε να γίνουν;

Οσo στενάχωρο κι αν είναι 
να το δεχτούµε, ζουν ανάµε-
σά µας και νεοφασίστες και 
νεοναζιστές και παλαιορατσι-
στές. Ζουν και απειλούν. Και 
τις απειλές τους τις κάνουν 
πράξη. ∆εν ανήκουν όλοι τους 
στο κόµµα του κ. Μιχαλολιά-
κου («αστείο φυρερίσκο» τον 
χαρακτήρισε ο καταδικασθείς 
«Περίανδρος», υπαρχηγός του 
προ ετών). Μπορεί όταν δέρ-
νουν να αυτονοµιµοποιούνται 
φέρνοντας στον νου τους το 
χρυσαυγίτικο παράδειγµα, δεν 
είναι υποχρεωτικό όµως να εί-

ναι στελέχη της Χ.Α. ή οργανω-
µένα µέλη της. Οπως δεν είναι 
µέλη της όσοι απαρτίζουν το 
ποσοστό της στις δηµοσκοπή-
σεις, ή, για να έχουµε ασφαλέ-
στερο κριτήριο, στις δύο περυ-
σινές εκλογικές αναµετρήσεις.

Επειτα από έναν γεµάτο 
χρόνο δεν µπορούµε να λέµε 
πως οι ψηφοφόροι της Χ.Α. 
και οι οπαδοί της είναι απλώς 
πεπλανηµένοι ή παγιδευµένοι 
από την ανασφάλεια. Οσοι την 
προκρίνουν, στην κάλπη ή στις 
δηµοσκοπήσεις, γνωρίζουν 
πλέον το ποιόν της, τις ναζι-
στικές ιδέες και χαιρετούρες 
της. Ξέρουν την εγκληµατική 
δράση µελών της που βου-
λιάζουν στην αιµατηρή φαντα-
σίωση ότι αναβιώνουν την όχι 
και τόσο λαµπρή σπαρτιατική 
κρυπτεία κυνηγώντας µέχρι 
θανάτου τους νέου τύπου εί-
λωτες, ενώ δεν είναι παρά 
τάγµατα εφόδου χιτλερικής 
οσµής. Την ψηφίζουν λοιπόν 
συνειδητά. Αναδέχονται τον 
φασισµό της και µοιράζονται 
τον ναζισµό της. Μας τροµάζει 
αυτό, µας κάνει να ανατριχιά-
ζουµε, σε µια χώρα γεµάτη 
Καλάβρυτα, ∆ίστοµα και Και-
σαριανές. Αλλά ο στρουθο-
καµηλισµός δεν σώζει. Ιδίως 
αν χώνουµε το κεφαλάκι µας 
στην άµµο για να την ανασκα-
λέψουµε και να αναζητήσου-
µε εκεί ψηφαλάκια.

Φτιάχνοντας την αλήθεια όπως το ψέµα 
Του Παντελή Μπουκάλα 

Ανανδρανιστάκης Γ.

ΟΣΟ περνά ο καιρός, τόσο ο κόσµος εµπεδώνει και συνειδητοποιεί την 
άθλια οικονοµική κατάσταση στην οποία οδήγησαν τα κουρέµατα, οι απο-
κοπές από µισθούς και µεροκάµατα, και βέβαια (ακόµα χειρότερα) το πέ-
ρασµα στην ανεργία. Κι όλα αυτά τα αρνητικά που µας προέκυψαν ξαφνικά, 
και είναι σίγουρο ότι στην πορεία θα γίνουν ακόµα χειρότερα, δεν έχουν 
το αντίβαρό τους. Και λέγοντας αντίβαρο, δεν εννοούµε τίποτε λιγότερο και 
τίποτε περισσότερο από το γεγονός ότι ενώ µισθοί και µεροκάµατα κάνουν 
βουτιά µε κατεύθυνση τον πάτο, οι τιµές των προϊόντων, τα ενοίκια, τα τέλη 
σε οργανισµούς κοινής ωφελείας κ.λπ. όχι µόνο παραµένουν στα ψηλά επί-
πεδά τους, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζονται µε αυξήσεις.

Με αυτά, λοιπόν, τα ανισοµερή δεδοµένα, είναι επόµενο ότι οι άνθρωποι 
του χαµηλού µεροκάµατου, οι χαµηλόµισθοι και οι χωρίς εργασιακούς πό-
ρους θα αναζητήσουν λύσεις φθηνότερες από το φθηνό, αφού είναι πλέον 
θέµα επιβίωσης. Ό,τι πιο φθηνό για το φαΐ µας, ό,τι φθηνότερο για να ντύ-
σουµε τα παιδιά µας (κι αλίµονο πλέον σε αυτούς που έχουν να συντηρή-
σουν πολύτεκνες οικογένειες). Τον τελευταίο καιρό, είδαµε να ξεφυτρώ-
νουν το ένα µετά το άλλο τα παζαράκια. Υπαίθριοι χώροι όπου ο καθένας 
µπορεί να στήσει το «µαγαζί» του (από είδη διατροφής µέχρι… ό,τι ζητήσεις) 
και µε βασικό ατού τις χαµηλές τιµές. Αυτό δηλαδή που αναζητεί σήµερα η 
µεγάλη πλειοψηφία του κόσµου. Ακόµα και κάποιοι που µέχρι τώρα δεν 
µπορούσαν χωρίς µάρκες στα ρούχα και στα παπούτσια τους, αναζητούν 
πλέον λύση στα παζαράκια. Και είναι ενδεικτικό ότι µόνο στη Λεµεσό, εκεί 
που λειτουργούσαν 1-2 παζαράκια, σήµερα πραγµατοποιούνται 6.

∆ιαµαρτύρονται βέβαια οι οργανωµένοι καταστηµατάρχες γι’ αυτή την 
εξέλιξη στο λιανικό εµπόριο, υποστηρίζοντας ότι τα παζαράκια τούς τρώνε 
τη δουλειά. Όµως, τι να κάνει ο φτωχόκοσµος όταν δεν µπορεί να ανταπο-
κριθεί στις οικονοµικές απαιτήσεις που εξακολουθούν να έχουν ακόµα οι 
κλασσικοί καταστηµατάρχες, που και αυτοί µε τη σειρά τους έχουν το δίκιο 
τους, αφού η λειτουργία ενός καταστήµατος έχει ψηλό κόστος.

Μήπως είναι καιρός η κυβέρνηση να αγγίξει αυτό το πρόβληµα µε στόχο 
το όφελος και των µικροµεσαίων καταστηµαταρχών, αλλά και των κατανα-
λωτών πρωτίστως;

Χρήστος Χαραλάµπους

Είναι σίγουρα επώδυνο, υπό ορισµένες συνθήκες 
µπορεί να αποβεί και µοιραίο. Πλήττει όλα τα συστήµατα 
του ανθρωπίνου σώµατος, κυρίως δε το νευρικό και το 
πεπτικό, παρ’ όλα αυτά, είµαστε υποχρεωµένοι να βλέ-
πουµε και να ακούµε τον Γιώργο Τράγκα, διότι µόνο έτσι 
οσφραινόµεθα εγκαίρως τα µελλούµενα. Παρακολου-
θήστε την αλληλουχία των γεγονότων.

Πριν από κάνα µήνα, ο Τράγκας έβγαλε στην εκποµπή 
που του έχει παραχωρήσει το Αλαφουζέικο τέσσερις να-
ζιστές βουλευτές για να τους κάνει στεγνό καθάρισµα µε 
βούρτσα και ατµό. Τους παρουσίασε σαν τα λαϊκά παιδιά 
της διπλανής πόρτας, σαν αγνούς πατριώτες κι αν καµιά 
φορά µαχαιρώνουν κανένα Πακιστανό, δεν φταίνε αυτοί, 
φταίνε οι Πακιστανοί που έχουν το κακό συνήθειο να πέ-
φτουν πάνω στα µαχαίρια. Με την πλάτη.

Όταν εµφανίσθηκε το αντιρατσιστικό, ο Τράγκας ζώ-
στηκε τα φυσεκλίκια και ανέβηκε στο βουνό, µη φαντα-
στείτε ότι πήγε µακριά, µέχρι τα βραχώδη της Φιλοθέης, 
εκεί όπου κείται ο Εθνάρχης, έφτασε η χάρη του. Ο αέ-
ναος οχετός των εκποµπών του στράφηκε αρχικώς κατά 
των προοδευτικών που επιβουλεύονται τον ελληνισµό, 
για να εκβάλει εντέλει στα γάργαρα νερά του αγνού χρυ-
σαυγιτισµού: Ο ρατσισµός δεν στρέφεται κατά των ξέ-
νων, στρέφεται κατά των Ελλήνων!

Όταν ήρθε το λουκέτο της ΕΡΤ, το οποίο, σηµειωτέ-
ον, το επιδοκίµασαν µόνο η Ν.∆. και η Χ.Α., ο Τράγκας 
βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί µανιασµένα στους ερ-
γαζόµενους της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ο µεγαλο-
καταθέτης της λίστας Λαγκάρντ, ο αντιµνηµονιακός της 

Ελβετίας, έβριζε ανθρώπους που σε λίγο δεν θα έχουν 
να θρέψουν τα παιδιά τους, αποκαλώντας τους κοµµατό-
σκυλα και γλίτσες. Με το ένα χέρι έδειχνε τους απολυµέ-
νους και µε το άλλο έγραφε άρθρα, για να µας πει ότι οι 
ΗΠΑ και η Γερµανία θέλουν να ρίξουν τον φιλορώσο Σα-
µαρά και να φέρουν στη θέση του τον Αβραµόπουλο και 
τον Τσίπρα. Τύφλα να έχει η Γεωργία Βασιλειάδου. Μόνο 
κανάτια δεν πέταξε ο Τράγκας για να παντρέψει τη Ν.∆. 
µε τη Χρυσή Αυγή. Κι αν ήταν µόνο ο Τράγκας, το πράγµα 
θα περιοριζόταν στον χώρο της φαιάς γελοιότητας. Είναι 
και ο Μπαλτάκος, ο εξ απορρήτων του Σαµαρά, ο οποίος 
χαρακτήρισε «απευκταίο, αλλά όχι απίθανο ενδεχόµενο 
η Ν.∆. να υποχρεωθεί να κυβερνήσει µετά τις επόµενες 
εκλογές µε τη συνεργασία της Χρυσής Αυγής». Πολύ 
απευκταίο το ενδεχόµενο, κ. Μπαλτάκο µου, άλλωστε µε 
τη Χ.Α. σάς χωρίζει ιδεολογικό χάσµα, στα 12 εκατοστά 
το υπολογίζουν οι ειδικοί.

ΥΓ.: Μια που είπαµε για κοµµατοσκυλίαση, θυµάµαι 
τον Τράγκα να παρουσιάζει στην ΕΡΤ εκποµπή ποικίλης 
ύλης, µε φράντζα και ελαφρά αλογοουρά, σαν τον Στα-
µάτη Γαρδέλη, µετά από µαζική επίθεση µελισσών. Συ-
µπαρουσιάστρια της εκποµπής ήταν η Ρούλα Κοροµηλά, 
η µετέπειτα προϊσταµένη του Κεδίκογλου στο «Μπράβο 
Ρούλα!». Τι στο διάολο, όλοι οι δεξιοί από τη Ρούλα τη 
µάθανε τη δηµοσιογραφία;

∆ιέξοδος 
για τη φτώχεια

Γάµος Ν.∆. - Χ.Α., 
µε προξενητή τον Τράγκα


