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Πιο ωραίοι από τους Φωτό-
πουλους, Μπαλασόπουλους 
και τ’ άλλα παιδιά της κρατικής 
βολής είναι οι συνδικαλιστές 
των εµπόρων. Αυτοί επίσης 
ζητούν κρατική παρέµβαση 
για να µην διαταραχθεί τίποτε 
στην ελληνική µακαριότητα. 
Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελ-
ληνικού Εµπορίου, µάλιστα, 
εξέδωσε έναν κατάλογο 52 
λόγων για τους οποίους αντι-
τίθεται στο άνοιγµα των κα-
ταστηµάτων τις Κυριακές. Ο 
δέκατος πέµπτος λόγος είναι: 
«τα ποσοστά κατάθλιψης στην 
ελληνική κοινωνία είναι ήδη 
πολύ υψηλά και η αδυναµία 
να αγοράσεις τα απαραίτητα τα 
αυξάνουν συνεχώς. Το άλλοτε 
περίφηµο shopping therapy 

έχει γίνει οικογενειακός εφι-
άλτης», γράφει.

Ε, αν είναι έτσι γιατί δεν κλεί-
νουν τα µαγαζιά επτά µέρες την 
εβδοµάδα για να ηρεµήσουµε 
όλοι και να γίνουµε πιο αισιό-
δοξοι;

∆εν θα σχολιάσουµε τα επι-
κολυρικά που αναφέρονται 
στον κατάλογο, όπως «10. Γιατί 
∆όξα τω Θεώ, υπάρχει ακό-
µη στην ελληνική οικογένεια 
η σύνδεση της Κυριακής µε 
τη Εκκλησία και τη θρησκευ-
τικότητά µας», ή «11. Γιατί η 
Κυριακή στην Ελλάδα είναι 
αφιερωµένη στην οικογένεια 
και η συνοχή της ελληνικής 
οικογένειας κινδυνεύει να δι-
αρραγεί, αφού οι παραδοσια-
κές επισκέψεις σε συγγενείς 

και φίλους θα εκλείψουν». Θα 
ασχοληθούµε όµως µε ένα 
αριθµό σχετικά µε το κόστος 
λειτουργίας των καταστηµά-
των τις 52 Κυριακές. Η ΕΣΕΕ 
τον ανεβάζει συνολικά στα 1,82 
δισ. ευρώ.

∆εν ξέρουµε αν ο υπολογι-

σµός είναι ορθός, αλλά ακόµη 
κι αν έγιναν σωστά οι προσθα-
φαιρέσεις, πού βρίσκεται το 
πρόβληµα; Αυτά τα λεφτά δεν 
θα μετακομίσουν• στην αγορά 
θα κινηθούν. ∆εν είναι πάγιο το 
αίτηµα των εµπόρων «να πέ-
σουν λεφτά στην αγορά» για να 
έρθει η ανάπτυξη; Ή, µήπως, τα 

µόνα λεφτά που µετρούν στην 
αγορά είναι των φορολογου-
µένων;

Η σύγκρουση για τις Κυ-
ριακές µε τους συνδικαλιστές 
των εµπόρων αναδεικνύει το 
µεγάλο πρόβληµα της χώρας 
που είναι η κρατικοκεντρική 

δοµή της. Οταν οι συνδικαλι-
στές επιχειρηµατιών ζητούν 
από το κράτος να χρησιµοποι-
ήσει το «µονοπώλιο της βίας» 
για να προστατευθεί από τον 
ανταγωνισµό (ζητούν δηλαδή 
απαγόρευση, να ορίσει το κρά-
τος διά νόµου πότε θα ανοίγει 
κάποιος το µαγαζί του), τι θα 

µπορούσαµε να περιµένουµε 
από τον κ. Φωτόπουλο, ο οποί-
ος στο κάτω κάτω της γραφής 
ανδρώθηκε στη θαλπωρή του 
κράτους;

Υποτίθεται ότι η βαριά βι-
οµηχανία αυτής της χώρας 
είναι ο τουρισµός. Αυτό το επι-
χείρηµα χρησιµοποιούν όλοι 
όσοι θέλουν να υπονοµεύσουν 
άλλες οικονοµικές δραστηριό-
τητες στη χώρα, οι οποίες ως 
γνωστόν ή ρυπαίνουν ή κατα-
στρέφουν τις προοπτικές κάθε 
τόπου να αναπτυχθεί τουρι-
στικά. ∆ι’ αυτού του επιχειρή-
µατος χτίστηκαν (περισσότερα 
από ΑΕΙ και ΤΕΙ) µουσεία και 
λαογραφικά σε κάθε ραχούλα 
της επικράτειας. Ας υποθέ-
σουµε ότι η στρατηγική της 

µονοκαλλιέργειας είναι σωστή: 
δεν κάνουµε τίποτε άλλο, αλλά 
η χώρα γίνεται ένας τεράστιος 
επισκέψιµος χώρος. Τα λεφτά 
και η ανάπτυξη πώς θα έρθουν, 
αν αυτοί οι έµποροι έχουν τα 
µαγαζιά κλειστά; Ή µήπως να 
νοµοθετηθεί και ωράριο προ-
σέγγισης των κρουαζιερόπλοι-
ων; Κι αν κάποιος χουβαρντάς 
πει «να πηγαίνουν στα µουσεία 
κι ας µην ψωνίζουν» πρέπει να 
τονίσουµε ότι και οι φύλακες 
των Μουσείων, οι ταξιτζήδες 
κ.λπ. Ελληνες είναι. Απ’ αυτούς 
δεν κινδυνεύει, όπως λέει και 
η ΕΣΕΕ, να διαρραγεί «η συνο-
χή της ελληνικής οικογένειας, 
αφού οι παραδοσιακές επισκέ-
ψεις σε συγγενείς και φίλους 
τους ήδη εκλείπουν»;

Κυριακή, γιορτή και σχόλη... 
Του Πάσχου Μανδραβέλη 

Πριν ακόµα στεγνώσει το 
µελάνι της απόφασης για την 
κατάργηση των σχολικών 
φυλάκων, έσπευσε η Χρυ-
σή Αυγή και διάφοροι άλλοι 
επίδοξοι προστάτες να ανα-
λάβουν τη φύλαξη των σχο-
λείων. Την ξέρουν τη δουλειά 
της «προστασίας» άλλωστε. 
Βεβαίως, αναρωτιέται κανείς 
από τι θα προστατεύσουν τους 
µαθητές οι µπράβοι και οι 
παρκαδόροι των µαγαζιών της 
νύχτας, οι νταλαβεριτζήδες . 
Μάλλον πελάτες ψάχνουν... 
Κουβαλάνε και τα εξαρτήµα-
τα, µαχαίρια, πιστόλια, σιδε-
ρογροθιές. Τώρα, αν θα κοι-
τάνε το σχολείο προς τα έξω 
ή προς τα µέσα, θα σας γελά-
σουµε. Μπορεί φερ’ ειπείν, να 
επιτηρούν αν είναι οι µαθητές 
ζυγισµένοι και στοιχισµένοι, 
αν ξέρουν την προσευχή και 
να επιλαµβάνονται... ελληνο-
πρεπώς. Πέρα από µακάβρια 
πλάκα όµως, η υποκατάσταση 
των λειτουργιών του κράτους 
από «εθελοντές» είναι µία 
εξαιρετικά ανησυχητική τάση, 
επιβαρυµένη εν προκειµένω 
µε την περίπτωση της τάξης 
και της ασφάλειας, δηλαδή 
µε την υποκατάσταση των 
µηχανισµών καταστολής από 
ιδιώτες. Ο Άδωνις Γεωργιά-
δης θέλει να βάλει ιδιώτες στα 
νοσοκοµεία, η κυβέρνηση θα 
βάλει «ιδιώτες» Χρυσαυγίτες 
στα σχολεία.

Η επικαιρότητα αυτών των 
ηµερών από τις ΗΠΑ κυρι-
αρχείται από την υπόθεση 
Ζίµερµαν-Μάρτιν. Συνοπτικά, 
πριν από ενάµιση χρόνο ένας 
ιδιώτης εθελοντής «πολιτο-

φύλακας», που «περιπολού-
σε» ένοπλος στη γειτονιά του, 
εκτέλεσε πυροβολώντας, 
έναν έφηβο µαύρο γείτονα 
διότι του φάνηκε ύποπτος. Ο 
17χρονος Τρέιβον Μάρτιν φο-
ρούσε φούτερ µε κουκούλα 
και κρατούσε ένα αναψυκτικό. 

Το πολιτειακό δικαστήριο 
έκρινε επαρκή δικαιολογία για 
τη δολοφονία το ότι το γειτονό-
πουλο «φαινόταν ύποπτο» και 
αναγνώρισε το ελαφρυντικό 
της αυτοάµυνας, παρά το γε-
γονός ότι ο νεαρός δεν έκανε 
τίποτα που να µπορεί να θε-
ωρηθεί «επίθεση». Συνηθί-
ζονται αυτά στον αµερικανικό 
Νότο, θα µπορούσε να παρα-
τηρήσει κανείς. Όµως, φαντα-
στείτε ότι στη θέση του 17χρο-
νου µαύρου Αµερικανού θα 
µπορούσε να είναι ο 17χρο-
νος µαύρος Έλληνας Γιάννης 
Αντετοκούνµπο στον Άγιο Πα-
ντελεήµονα όπου µεγάλωσε, 
και στη θέση του 29χρονου 
δολοφόνου του ένας χρυσαυ-
γίτης «κάτοικος» - όπως χα-
ρακτηρίζουν τα κανάλια τους 
δράστες των δολοφονικών 
ρατσιστικών επιθέσεων. Και 
να µην τρέφουµε αυταπάτες, 
η περιρρέουσα ατµόσφαιρα 
που εκπέµπουν τα κανάλια 
και ο ρατσιστικός λόγος της 
κυβέρνησης Σαµαρά θα υπα-
γόρευε στη ∆ικαιοσύνη κάθε 
ελαφρυντικό για τον δολοφό-
νο που δεν έκανε τίποτε άλλο 
από το να «υπερασπίζεται το 
κέντρο της πόλης του από 
τους λαθροµετανάστες - ει-
σβολείς», όπως λένε µε µία 
φωνή οι κύριοι Μιχαλολιάκος 
και Σαµαράς.

Κoυ Κλουξ Κλαν 
και σχολικοί φύλακες

Η οικονοµική κρίση δείχνει αλήθεια 
τα δόντια της. Το Κράτος αυτοπεριορί-
ζεται, οι δαπάνες του συρρικνώνονται, 
το ταµπού των απολύσεων στο ∆η-
µόσιο σπάει έπειτα από ένα αιώνα, οι 
δηµόσιοι υπάλληλοι παύουν να είναι 
προνοµιούχοι και µαζί τους υποχω-
ρούν κατανάλωση και δραστηριότη-
τες. Κοινή είναι η πεποίθηση ότι οι πε-
ρισσότερες των επιχειρήσεων ειδικά 
στις αστικές ζώνες δοκιµάζονται από 
την ύφεση, το βάρος των φόρων και 
την περιορισµένη χρηµατοδότηση, µε 
αποτέλεσµα η ανεργία να εξελίσσεται 
σε µάστιγα και να κλονίζει την κοινω-
νική συνοχή. Αυτή είναι η κυρίαρχη 
εικόνα, την οποία αντιλαµβάνονται οι 
περισσότεροι.

Ωστόσο σ’ αυτό το περιβάλλον της 
µεγάλης οικονοµικής κρίσης κατα-
γράφονται εξελίξεις απρόσµενες. Στο 
κέντρο της Αθήνας, που έχει πληγεί 
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 
ζώνη της χώρας, ανθούν τελευταίως 
εστίες πολυτελούς κατανάλωσης και 
ακριβών αγορών.

Τα µεγάλα πολυτελή ξενοδοχεία του 
κέντρου εµφανίζουν πληρότητες υψη-
λές και αυξηµένα έσοδα 35% πάνω 
από πέρσι. Η Μεγάλη Βρετανία για πα-
ράδειγµα πιάνει τα νούµερα του 2009. 
Είναι οι τουρίστες των κρουαζιερόπλοι-
ων που προτιµούν τα ακριβά ξενοδο-
χεία της Αθήνας για τα γεύµατα και τις 
διάνυκτερεύσεις τους στην Αθήνα. Και 
µαζί αµερικανοί, κινέζοι, ρώσοι, ευρω-
παίοι, οι οποίοι σπεύδουν στην Ελλάδα 
κάτω από συνθήκες ιδιότυπης δηµοσι-
ότητας που δηµιούργησε η κρίση. Κατά 
ένα παράδοξο κρίση το όνοµα Ελλάδα 
ξανάπαιξε διεθνώς και φαίνεται να 
προκάλεσε ενδιαφέρον.

Έχει δε εξαιρετικό ενδιαφέρον το 
γεγονός ότι δίπλα στα πολυτελή ξενο-
δοχεία ζουν µέρες δόξας τα πολυτελή 
εµπορικά καταστήµατα του κέντρου, 
όπως και τα κοσµηµατοπωλεία. Οι 
πλούσιοι τουρίστες του κέντρου της 
Αθήνας ψωνίζουν ακριβά ρούχα, πα-
νάκριβα ρολόγια και κοσµήµατα, µε 
αποτέλεσµα να ξανανθίζει από τους 
ξένους στον καιρό της κρίσης η παλιά 

ακριβή αγορά.Αντιστοίχως τα µηνύ 
µατα από την τουριστική Ελλάδα είναι 
απολύτως ενθαρρυντικά. Η Χαλκιδι-
κή βουλιάζει, η Κρήτη είναι γεµάτη, 
η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Λευκάδα, 
η Ζάκυνθος επίσης, η Μεσσηνία ζει 
µέρες δόξας, οι πληρότητες στη Ρόδο 
και στην Κω ξεπερνούν κάθε προσ-
δοκία,οι Κυκλάδες δέχονται καραβιές 
τουρίστες, στη Μύκονο πιάνει κάθε 
µέρα ένα κρουαζιερόπλοιο 4.000 ατό-
µων µε αποτέλεσµα οι τιµές να εκτι-
ναχθούν στα ύψη.

Πράγµα που σηµαίνει ότι στην τουρι-
στική Ελλάδα η κρίση αµβλύνεται και 
διαµορφώνεται µια ιδιότυπη περιφε-
ρειακή ανισότητα σε σχέση µε τα αστι-
κά κέντρα. ∆ιαµορφώνονται σιγά - σιγά 
νέες ισορροπίες µεταξύ περιφέρειας 
και αστικών κέντρων,ικανές να αλλά-
ξουν τάσεις δεκαετιών στην Ελλάδα.

Ίσως είναι πρόωρο να βγάλει κανείς 
συµπεράσµατα, αλλά είναι φανερό ότι 
στη σκιά της κρίσης εξελίσσονται διερ-
γασίες και επέρχονται µεταβολές που 
δεν είναι ορατές δια γυµνού οφθαλµού. 

Η ανάρτηση πανό από βουλευτές 
στο προαύλιο του Κοινοβουλίου µε 
σύνθηµα «Να απολύσουµε την κυβέρ-
νηση» και οι πρωτοφανείς εκφράσεις 
που ακούστηκαν µέσα στην Ολοµέλεια 
– όπως «έχουµε δικτατορία», «είστε 
προδότες», «κυβέρνηση-συµµορία», 
«ραντεβού στα γουναράδικα» – κατά τη 

χθεσινή συζήτηση για το πολυνοµοσχέ-
διο δεν τιµούν κανέναν, πόσω µάλλον 
κόµµατα της Αριστεράς. Τέτοιες ακραί-
ες εκφράσεις και συµπεριφορές ριάλιτι 
σόου από εκλεγµένους εκπροσώπους 
του λαού το µόνο που πετυχαίνουν εί-
ναι να υποβαθµίζουν την ποιότητα της 
κοινοβουλευτικής ζωής και να ευτελί-

ζουν τους θεσµούς. O ρόλος των βου-
λευτών είναι µέσα στο Κοινοβούλιο. 
Οχι σε παραστάσεις πεζοδροµίου που 
πυροδοτούν την ένταση και αποπροσα-
νατολίζουν τους πολίτες. Σε µια στιγµή 
που η χώρα δοκιµάζεται από την ύφε-
ση και την ανεργία, χρειάζεται πριν απ’ 
όλα νηφαλιότητα και συνεννόηση. 

Η αθέατη πλευρά 
της κρίσης

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΙΑΛΙΤΙ


