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Καπάκος Σταύρος

Λόγος παραµυθητικός εί-
ναι το «ουδέν κακόν αµιγές 
καλού». Kι έχει την υπερ-
βολή του. Ωστόσο, κάποιες 
στιγµές πιστεύεις ότι αλη-
θεύει, ότι όποιοι το έπλασαν 
βασίστηκαν στην κοινή πεί-
ρα, όχι στις επιθυµίες τους. 
Για να το πω αµέσως, το 
τελευταίο φύλλο που θα είχε 
το ηθικό δικαίωµα να δηµο-
σιεύσει τη φωτογραφία του 
Παύλου Φύσσα θνήσκοντος 
στην αγκαλιά της αγαπηµέ-
νης του είναι το κυριακάτικο 
φύλλο που από επιπολαιότη-
τα ή ιδεoλογία (την ιδεολογία 
του εθνικιστικού λαϊκισµού) 
έχει ευνοήσει περισσότερο 
από οποιοδήποτε άλλο έντυ-

πο µέσο τους χρυσαυγίτες.
Ας θυµηθούµε απλώς την 

πρωτοσέλιδη προβολή που 
επιδαψίλευσε το «Πρώ-
το Θέµα» σε µια απολύτως 
ψεύτικη «φιλάνθρωπη δρά-
ση» της Χ.Α.: τη βοήθεια 
που δήθεν προσφέρει (δίκην 
αµερικανικού ιππικού) σε 
γερόντισσες για να πάνε στην 
τράπεζα χωρίς να φοβούνται 
µήπως τις ληστέψουν οι µο-
χθηροί «Ινδιάνοι», Πακιστα-
νοί, Αφγανοί, Κενυάτες κ.ά. 
Οχι, οι Αλβανοί δεν παίζουν 
πια. Εµεινε έτσι ξεκρέµαστο 
το παλιό άλλοθι, πως τάχα 
«δεν είµαστε ρατσιστές, από-
δειξη ότι δεν έχουµε τίποτα 
µε τους µαύρους, µόνο µε 

τους Αλβανούς έχουµε, γιατί 
είναι παλιόρατσα».

Η γριούλα που φωτογρα-
φήθηκε «ασφαλής» µπροστά 
στο ΑΤΜ δεν ήταν τυχαία. 
Ηταν η µητέρα στελέχους 
της Χ.Α. που (επειδή «τίµα 

τον πατέρα σου και τη µητέ-
ρα σου» κ.τ.λ.) την έµπλεξαν 
στην προπαγανδιστική πο-
νηρία τους, στήνοντάς την. 
Η ιστοριούλα εξελίχθηκε σε 
δούρειο ίππο, που επέτρεψε 
στην οργάνωση του κ. Μι-
χαλολιάκου να πλασαριστεί 
σαν φύλαξ άγγελος, κάτι σαν 

Χεζµπολάχ στο χριστιανικό 
(όταν δεν τους πιάνουν τα 
δωδεκαθεϊστικά τους εκεί 
στη X.A., προς άγραν και των 
αρχαιολατρών). Εν ολίγοις, 
το παραµύθι είχε όνοµα: το 
όνοµα του εβραιοφάγου-σα-

πωνοποιού Αλ. Πλωµαρίτη, 
υιού της γριούλας. 

Κι όταν αυτό το παραµύθι 
διαδίδεται λίγο πριν από τις 
εκλογές από µια εφηµερίδα 
που (έστω επειδή µοιράζει 
και κουπόνια) πουλάει πολ-
λές δεκάδες χιλιάδες φύλ-
λα, εσύ, ο κοµµατάρχης, ο 

κιβδηλοποιός, αποκτάς ένα 
τεράστιο πλεονέκτηµα εντε-
λώς δωρεάν. Κατόπιν αυτού, 
η φιλοξενία του «καλλιτέ-
χνη» Καιάδα-Γερµενή στην 
τηλεοπτική εκποµπή του κ. 
Αναστασιάδη ήταν πταίσµα.

Να όµως που το εξυπνο-
πούλι από τη µύτη πιάνεται. 
Από τη µύτη της µικρότητας 
και της αλαζονείας. Ακόµα 
κι αν µοναδική επιδίωξη της 
εν λόγω κυριακάτικης εφη-
µερίδας ήταν να αυξήσει τις 
πωλήσεις της δηµοσιεύο-
ντας τη φωτογραφία, η ίδια 
η εικόνα, µε τη σπαρακτική 
της σοβαρότητα, αυτονοµεί-
ται πανεύκολα από δόλιους 
σχεδιασµούς και χυδαίους 

υλικούς υπολογισµούς. Και 
µιλάει. 

Σε µια γλώσσα ασύλλη-
πτης κυριολεξίας. Ιδού. Το 
κακό γέννησε καλό.

Αργά ή γρήγορα θα ξεχά-
σουµε ποιοι και για ποιους 
πιθανούς λόγους δηµοσί-
ευσαν τη φωτογραφία. Θα 
παραµερίσουµε το ασήµαντο 
έναντι του σπουδαίου. Γιατί 
θα έχουµε κάτι πολύ σοβα-
ρότερο να κάνουµε εφεξής: 
να απολογούµαστε –µε τα 
έργα µας κατά του φασι-
σµού– βλέποντας το πρό-
σωπο δύο νέων ανθρώπων: 
του Παύλου και της Χρύσας. 
Το πρόσωπο της Ελλάδας 
του 2013.

Του Παντελή Μπουκάλα Μια βοώσα φωτογραφία 

“Μητερούλα” ή “αυτοκράτειρα”;

Κύριε Στουρνάρα, 
τι θα γίνει µε το Taxis;

Υποθέτω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κά-
ποιος πολίτης από τον ευρωπαϊκό Νότο που να µην 
ένιωσε απογοήτευση από την καθαρή επικράτηση 
της Μέρκελ στις γερµανικές εκλογές. Φυσικό και 
αναµενόµενο είναι η οργή για τη σκληρή λιτότητα, 
που τορπιλίζει την ίδια την ευρωπαϊκή προοπτική 
και επιδεινώνει δραµατικά τις συνθήκες ζωής, να 
προκαλεί κλίµα απογοήτευσης στις χώρες του ευ-
ρωπαϊκού Νότου.

Σηµαντικές αλλαγές στην οικονοµική πολιτική 
δεν φαίνονται στον ορίζοντα, ενώ µπλοκαρισµέ-
νες είναι και οι αλλαγές στο κρίσιµο θέµα της ευ-
ρωπαϊκής αρχιτεκτονικής, κάτι που δυσκολεύει 
περισσότερο τη διαχείριση της κρίσης (ρόλος της 
ΕΚΤ, αποµείωση του χρέους, ευρωοµόλογα, τρα-
πεζική ένωση, αναπτυξιακά κονδύλια κ.λπ.). Η 
Γερµανία επιχειρεί να αντισταθµίσει τις απώλειες 
από το σκληρό ευρώ και τη λιτότητα µε τη διεύ-
ρυνση των εµπορικών της σχέσεων µε την Κίνα 
και τη Ρωσία. Αντισταθµίζει, επίσης, τη µείωση 
της ανταγωνιστικότητας µε στρατιές κακοπληρω-
µένων εργαζοµένων από τις ανατολικές χώρες, 
ενώ συµπιέζει τις κοινωνικές δαπάνες θέτοντας 
εν αµφιβόλω το ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο.

Η Μέρκελ, είτε ως «µητερούλα» στο εσωτερι-
κό της Γερµανίας είτε ως «Σιδηρά Κυρία» ή ως 
«Αυτοκράτειρα» στο εξωτερικό, θα συνεχίσει να 
διαδραµατίζει κυρίαρχο ρόλο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η οποία δυστυχώς θα παίρνει όλο και πε-
ρισσότερο γερµανικά χαρακτηριστικά.

Η Μέρκελ είναι ένα υβρίδιο, κάτι µεταξύ Μπί-
σµαρκ και Μακιαβέλι. Ο µακιαβελισµός της έγκει-

ται στο δίπολο αποδοχή - φόβος. ∆ιευρυµένη 
αποδοχή στο εσωτερικό της χώρας της, ένα είδος 
«µητερούλας», κάτι που σε καιρό κρίσης δεν είναι 
αµελητέο. 

Εντεινόµενος φόβος στο εξωτερικό εξαιτίας 
των σκληρών πολιτικών που επιβάλλονται στους 
λαούς του ευρωπαϊκού Νότου. Ταυτόχρονα ακο-
λουθεί τη γραµµή Μπίσµαρκ, δηλαδή εµφανίζεται 
έτοιµη να αφοµοιώσει από τους σοσιαλδηµοκρά-
τες ό,τι µπορεί να εφαρµόσει η ίδια. Αυτή η αφο-
µοιωτική της δύναµη δεν πρέπει να θεωρείται δε-
δοµένη, αν και µόνο στον βαθµό που την ασκεί µε 
επιτυχία µπορεί να θέτει σε δεύτερη µοίρα το SPD 
και να ηγεµονεύει πολιτικά.

Μια λύση που θα µπορούσε να αλλάξει τα δε-
δοµένα στην Ευρώπη θα ήταν η συγκρότηση ενός 
κοκκινο-κοκκινοπράσινου συνασπισµού, που φό-
βιζε τόσο πολύ τους φιλελεύθερους. Την πρότει-
νε η Αριστερά, αλλά δεν την πίστευαν σοσιαλδη-
µοκράτες και πράσινοι. Οι κύριες προτάσεις των 
SPD, Die Linke, Πράσινων συγκλίνουν στον τρόπο 
αντιµετώπισης της ευρωπαϊκής κρίσης (ευρωο-
µόλογα, ταµείο αποµείωσης χρέους, αναπτυξιακή 
βοήθεια στον Νότο, αυστηρότερος έλεγχος και 
φόρος στις χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές). ∆ι-
αφορές υπάρχουν πολλές, αλλά όχι αγεφύρωτες. 
Το παράδοξο είναι ότι όσο πιο αριστερά κινούνται 
οι δυνάµεις αυτές τόσο πιο δεξιά πηγαίνει το εκλο-
γικό σώµα. Ίσως δεν µπορούν να κινητοποιήσουν 
τους νέους και την αποχή, δηλαδή δεν πείθουν ότι 
αποτελούν πραγµατική εναλλακτική λύση σε µια 
χώρα όπου δεν αλλάζουν πολλά πράγµατα.

Πόσα µνηµόνια άραγε θα χρεια-
στούµε, για να σταµατήσει επιτέλους το 
κράτος να ταλαιπωρεί τους πολίτες του; 
Μέχρι πότε θα απαιτούν από τους πολί-
τες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις 
τους και οι υπηρεσίες που υποτίθεται 
ότι λειτουργούν για την εξυπηρέτηση 
του πολίτη θα κάνουν ό,τι περνά από το 
χέρι τους για να τον βασανίζουν; Αλή-
θεια, δοκίµασε ποτέ κάποιος υπουρ-
γός, κάποιος υπεύθυνος υποτίθεται να 
µπει στο Taxis για  να διεκπεραιώσει 
µια υπόθεση του, όπως αυτή τώρα µε 
το περιβόητο Ε9, για να διαπιστώσει τι 
σηµαίνει ταλαιπωρία; Μάλλον όχι ...

Στην εποχή της τεχνολογίας, το πιο 
προηγµένο τµήµα του δηµοσίου, που 
χρόνια τώρα αναβαθµίζεται και εκσυγ-
χρονίζεται µόνο προβλήµατα δηµιουρ-
γεί. Την ώρα που το δηµόσιο καίγεται 
για να συγκεντρώσει τα περιουσιακά 
στοιχεία των Ελλήνων, για  να δηµι-
ουργήσει µια αξιόπιστη βάση δεδο-
µένων, αφού βέβαια τόσα χρόνια δεν 
κατάφερε να δηµιουργήσει το περι-
βόητο κτηµατολόγιο, το taxis αδυνατεί 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που 
οι ίδιοι έχουν βάλει... Μπορεί δηλαδή 
το υπουργείο Οικονοµικών να απαιτεί 
από τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας 
και µόρφωσης να υποβάλλουν ηλε-

κτρονικά τις φορολογικές τους δηλώ-
σεις, οι υπηρεσίες του υπουργείου δεν 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις 
δεσµεύσεις που επιβάλλουν.

Κύριε Στουρνάρα και λοιποί συναρ-
µόδιοι υπουργοί και υφυπουργοί, αφή-
στε έστω για λίγο τις υποχρεώσεις και 
τις διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα και 
αφιερώστε λίγο χρόνο µήπως και πε-
ριορίσετε τουλάχιστον την ταλαιπωρία 
των κακόµοιρων  φορολογουµένων... 
∆εν µπορείτε να απαιτείτε µονίµως να 
πληρώνουν όλο και περισσότερους 
φόρους και να µην ενδιαφέρεστε για το 
ελάχιστο, την αξιοπρεπή µεταχείρισή 
τους...

∆εν γίνεται να ζητάτε µονίµως από 
τους πολίτες να είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους και οι υπηρεσίες 
των οποίων προΐστασθε να είναι µονί-
µως ασυνεπείς ως προς τις δικές τους. 
∆εν αντιλαµβάνεστε ότι είναι επιεικώς 
απαράδεκτο, οι φορολογούµενοι να 
αντιµετωπίζονται ως υποζύγια που 
πρέπει να υποµένουν τη βαναυσότητα 
και την αδιαφορία των διαφόρων κα-
ρεκλοκένταυρων; 

Επιτέλους πόσες τρόικες και πόσους 
συµβούλους θα χρειαστούµε για να 
λειτουργούν µερικά αυτονόητα πράγ-
µατα σ’ αυτή την ταλαίπωρη χώρα...
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