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Τσουκαλά Φιλιώ

Από εδώ και πέρα; Τον 
λόγο έχει η ∆ικαιοσύνη, η 
ποινική και πολιτική αλήθεια 
θα λάµψει. Ουδείς αµφιβάλ-
λει ότι η Χρυσή Αυγή, µε θε-
σµικό τρόπο, θα γίνει φύλλο 
και φτερό. Κατ’ αντιδιαστολήν 
θυµίζω, ενδεικτικώς και µό-
νον, ότι έως χθες ο βουλευ-
τής Ηλίας Κασιδιάρης, εκ των 
πολλών συλληφθέντων (και 
πού είστε ακόµα...), κατείχε 
ισότιµη θέση σε τηλεοπτι-
κά πάνελ, µε εκπροσώπους 
άλλων κοµµάτων. Κύριο τον 
ανέβαζαν, κύριο τον κατέ-
βαζαν τον εκλεγµένο εκπρό-
σωπο του λαού οι (ανυπο-
ψίαστοι;) τηλε-οικοδεσπότες 
και συνδαιτυµόνες τους. Η 

δηµοκρατική ανοχή και ο 
σεβασµός στον πλουραλισµό 
υπερίσχυαν λογικής και αι-
σθητικής. Ο περιζήτητος Κα-
σιδιάρης έβρισκε βήµα και 
εκτός Βουλής, παρά τα ηχηρά 
χαστούκια που είχε µοιράσει 
στην κ. Λιάνα Κανέλλη, προ-
εκτείνοντας τον βραχίονα της 
πειθούς στον διάλογο.

Ο όρος «νεοναζιστικό µόρ-
φωµα», που συνοδεύει «οι-
κουµενικά» κάθε αναφορά 
στη Χ.Α., µαζί µε τις νέες ανα-
τριχιαστικές αποκαλύψεις θα 
την συρρικνώσουν δηµο-
σκοπικά. Ανθρωποι και κα-
λοί χριστιανοί είµαστε πάνω 
απ’ όλα. Ετσι θα φανεί ότι η 
πλειοψηφία των 450.000 που 

την ψήφισαν δεν ήσαν ταγµέ-
νοι οπαδοί της ούτε ρατσιστές 
µήτε αµετανόητοι απόγονοι 
και τιµητές δωσιλόγων. Αλλά 
µην πάµε στο άλλο άκρο και 
πιστέψουµε ότι οι συνειδη-
τώς συµπαθούντες ήσαν 

–και είναι– ευάριθµα «στα-
γονίδια». Οι τελετές µε τους 
πυρσούς, η φετιχιστική ενδυ-
µασία, η εκπεµπόµενη αλκή, 
ο εµετικός µέλας ζωµός των 
συνθηµάτων. Κέντρισαν πολ-
λά νέα παιδιά. Ετοιµαζόµουν 
να γράψω ανιστόρητα παιδιά, 
όταν µου ήρθαν στον νου λό-

για ενός σεβάσµιου κατοίκου 
Κυψέλης. Με περγαµηνές 
γενναιότητας, εντιµότητας και 
αλτρουισµού. Βασανισµένου 
ανθρώπου. Και µε εξορίες. 
Να δηλώνει µε το θάρρος 
της γνώµης που πάντα τον 

συνόδευε ότι ψήφισε Χρυσή 
Αυγή. Χωρίς πολιτικά επι-
χειρήµατα. Μιλούσε ένας 
άνθρωπος οξειδωµένος. 
Οχι από τα χρόνια. Με οργή. 
Παραίτηση. Σαν να οίκτιρε 
το ευθυτενές παρελθόν του. 
Επειδή η κατάσταση στη γει-
τονιά «δεν πήγαινε άλλο». 

Κι επειδή «τους έχω σιχαθεί 
όλους». Κουβέντες από µια 
νωπή πλατεία Συντάγµατος. 
Στην αρχή σοκαρίστηκα. 
Αλλά είναι απλά µαθηµατικά. 
Στις 450.000 συναθροίστηκαν 
άνθρωποι τόσο ετερόκλη-
τοι. Με τελείως διαφορετι-
κές κοινωνικές αφετηρίες, 
κώδικες αξιών, ανοχές και 
αντοχές, παιδέµατα. Από λαό 
και Κολωνάκι. Την ώρα της 
ετυµηγορίας συναντήθηκαν, 
µαζί µε «νεαντερντάλειους» 
στην κάλπη. Τυφλά χαστού-
κια στον αέρα. Αυτό είναι το 
µείζον.

Οχι η χωλαίνουσα «θε-
ωρία των δύο άκρων» που 
υπό τις υφιστάµενες συνθή-

κες, στη λεκάνη απορροής 
της κολυµπούν ανυποψία-
στοι, φανατικοί, ενεργού-
µενα ή...ανανήψαντες από 
κάποιο άκρο. Αλλά ας «απο-
λαύσουµε» το εξής. Είναι τέ-
τοιας έντασης το δηµοκρατι-
κό κρεσέντο που βιώνουµε, 
ώστε τρία χρόνια µετά, για 
πρώτη φορά λες και ουδέν 
νεώτερον από το µνηµονια-
κόν µέτωπο. ∆ιακινδυνεύ-
οντας εκ του ασφαλούς: Αν 
ζούσε ο µετρ της διαλεκτι-
κής Μαρξ, καπνίζοντας το 
πούρο του, θα έλεγε πως «το 
“ξεβράκωµα” της Χ.Α. αφύ-
πνισε και εµπλούτισε τους 
κατοίκους στο λίκνο της ∆η-
µοκρατίας. Ισως ιστορικόν.

Του Κώστα ΛεονταρίδηΑραγε, πόσοι... ανένηψαν;

Τον νου µας στη δηµοκρατία ∆ηµόσιο χρέος και 
κοινωνικό κράτος

Η επίσηµη παρουσίαση των γνωστών και 
αγνώστων εγκληµατικών ενεργειών της Χρυσής 
Αυγής, τόσο των εκπορευόµενων από την πο-
λιτική της άποψη και πρακτική (δολοφονίες, βα-
σανισµοί, επιθέσεις κ.λπ.) όσο και εκείνων των 
στενά ποινικών που σχετίζονται µε τη µαφιόζικη 
υπόστασή της (προστασία, µαστροπεία και άλλα), 
χρησιµοποιείται αυτή τη στιγµή από την κυβέρνη-
ση για να ξεπλυθεί η ίδια και οι ώς τώρα πολιτικές 
της επιλογές.

Ωστόσο το εύρος αυτών των εγκληµατικών 
ενεργειών σε συνδυασµό µε το εύρος της επιρρο-
ής της Χ.Α. στον δηµόσιο λόγο και στην κοινωνία 
εγείρουν προβληµατισµούς για το πόσο ευάλωτη 
είναι η δηµοκρατία. Τα τελευταία χρόνια παρα-
κολουθούµε τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάµεις να 
κανονικοποιούν τον ρατσιστικό λόγο και να προ-
βαίνουν σε καταφανώς απάνθρωπες και ολοκλη-
ρωτικές πρακτικές, προκειµένου να επιβάλουν 
τη νεοφιλελεύθερη πολιτική. Παράλληλα, µε την 
ενθουσιώδη συµµετοχή των αστικών ΜΜΕ, κυ-
ρίως των ιδιωτικών, επέτρεψαν και ενθάρρυναν 
την είσοδο ενός νεοναζιστικού κόµµατος, φαι-
δρού και τροµακτικού, σχετιζόµενου άµεσα µε το 
οργανωµένο έγκληµα, στη Βουλή και στον δηµό-
σιο λόγο. Η ναζιστική ιδεολογία ξαναέγινε θεµιτή 
άποψη και επιλογή. Αναζητήθηκαν εξηγήσεις και 
δικαιολογίες για το µισό εκατοµµύριο συµπολιτών 
µας που ψήφισαν και στήριξαν τη Χρυσή Αυγή 
στις προηγούµενες εκλογές. Με λίγα λόγια, για το 
µεγαλύτερο µέρος της κοινωνίας, η Χ.Α. στο 15% 
υπήρξε ένα φαινόµενο µε το οποίο µπορούσε να 
συµβιώσει.

Ταυτόχρονα γίνεται φανερό ότι το ναζιστικό αυτό 
µόρφωµα συνδέεται µε την Αστυνοµία, αλλά και 
µε επιχειρηµατικά και εκδοτικά συµφέροντα. Συ-
ζητήθηκε µάλιστα σοβαρά από στελέχη της Ν.∆. 
το ενδεχόµενο εκλογικής ή µετεκλογικής συνερ-
γασίας µε τη Χρυσή Αυγή, για να κυβερνηθεί ο 
τόπος. Χωρίς ντροπή εξισώθηκαν οι εγκληµατι-
κές ενέργειες των ναζιστών µε τους κοινωνικούς 
αγώνες και την Αριστερά.

Καθώς όλα τα παραπάνω µοιάζουν µε ένα συ-
νηθισµένο, αν και παραφορτωµένο, σενάριο πο-
λιτικοαστυνοµικού θρίλερ, καταλαβαίνουµε ότι η 
ωµή βία, το εύκολο κέρδος, η διαπλοκή, η αξιο-
ποίηση του παρακράτους, η συνταγµατική εκτρο-
πή κ.λπ. ασκούν έντονη γοητεία σε µέρος των οι-
κονοµικών και πολιτικών ελίτ. Με άλλα λόγια, όσο 
τους αφήνουµε το περιθώριο, τέτοια θα κάνουν. Οι 

ηθικές αναστολές και ο σεβασµός στους θεσµούς 
είναι για την κυρίαρχη τάξη λογάκια για τις εκθέ-
σεις ιδεών των µαθητών.

∆υστυχώς για τις επί χρόνια µισοκοιµισµένες 
µας συνειδήσεις, η εύκολη αποδοχή του κυρίαρ-
χου λόγου, η αδιαφορία για τα κοινά, η σχετικοποί-
ηση των απόψεων προκειµένου να µην δηµιουρ-
γηθούν ρήξεις µε τον διπλανό, τον συνεπιβάτη, 
το αφεντικό, τη µόδα, µεταφράζονται σε αίµα. Σε 
χαµένες ή κατεστραµµένες ανθρώπινες ζωές.

Η δηµοκρατία είναι µεν το όπλο των από κάτω 
και η προστασία του φτωχού. Χρειάζεται όµως 
ταυτόχρονα την εγρήγορση των από κάτω και 
την προστασία που θα εξασφαλίσουν οι αγώνες 
και οι αγωνίες των φτωχών. Η δηµοκρατία είναι 
κατάσταση ανοιχτή. Αυτό είναι απαραίτητο για να 
µπορούµε να αναπνέουµε, να υπάρχουµε και να 
δηµιουργούµε. Είναι όµως προϋπόθεση όλοι και 
όλες να έχουµε τον νου µας στα ανοίγµατα, µην 
µπει κανένα φίδι. Η λογική της ανάθεσης, στη 
Ν.∆. ή στο ΠΑΣΟΚ ώς τώρα, αλλά και στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ πολύ σύντοµα, είναι όχι µόνο ανεπαρκής, αλλά 
εξαιρετικά επικίνδυνη.

Φυσικά η σύλληψη των βουλευτών και στε-
λεχών της Χρυσής Αυγής, και µάλιστα από ένα 
αντιδηµοκρατικό, ακροδεξιό και εντέλει ένοχο 
κράτος, δεν σηµαίνει ότι η παρτίδα κερδήθηκε (δι-
καιούµαστε ωστόσο να χαιρόµαστε. Πολύ). Ούτε 
και λήγουν αυτές οι παρτίδες. Απλώς παραµένουν 
ανοιχτές όσο αγωνιζόµαστε. Παίξτε µπάλα.

Μπορεί εµείς να ζούµε στον αστε-
ρισµό των ανατριχιαστικών αποκαλύ-
ψεων  για τη δράση των νεοναζιστών, 
αλλά ο υπόλοιπος πλανήτης ασχολείται 
µε µια άλλη σοκαριστική εξέλιξη: Το 
λουκέτο στις περισσότερες δηµόσιες 
υπηρεσίες των ΗΠΑ µετά το αδιέξοδο 
για την  έγκριση του νέου προϋπολο-
γισµού. Σε µια παγκοσµιοποιηµένη 
οικονοµία, οι οικονοµικές εξελίξεις σε 
οποιαδήποτε χώρα, πολύ περισσότερο 
σε µια υπερδύναµη επηρεάζουν καθο-
ριστικά όλο τον πλανήτη. Η παράλυση 
της  αµερικανικής κυβέρνησης λόγω 
της ιδεολογικής εµµονής των ρεπου-
µπλικάνων, απέναντι σε  ένα νόµο για 
τη διεύρυνση της κοινωνικής ασφά-
λισης, που έχει ψηφιστεί από το 2010, 
αποδεικνύει πόσο σύνθετη είναι πια η 
παγκόσµια οικονοµία και πόσο οι ιδε-
ολογικές  αγκυλώσεις  των υπερσυ-
ντηρητικών µπορούν να προκαλέσουν 
αλυσιδωτές αντιδράσεις µε ανεξέλε-
γκτες συνέπειες.

Η αµερικανική κρίση αναδεικνύει 
όµως πόσο σηµαντικό είναι στις µέρες 
µας το πρόβληµα του δηµόσιου χρέους 
,το οποίο ταλανίζει τις, περισσότερες 
σχεδόν, ανεπτυγµένες χώρες και πόσα 
προβλήµατα µπορεί να προκαλέσει η 
επικράτηση µιας συντηρητικής λογικής 
στην αντιµετώπιση του. Το ζήσαµε- και 
το ζούµε άλλωστε  - καθηµερινά και  
εµείς , ανεξάρτητα  από τις όποιες  δι-
κές µας ευθύνες στη διαχείριση του. 
Η εµµονή στην κατεδάφιση  των συ-
στηµάτων κοινωνικής προστασίας, εν 
ονόµατι της αντιµετώπισης του χρέους, 
είναι προφανές ότι µπορεί να οδηγή-
σει στη δραµατική επιδείνωση των 
συνθηκών ζωής ενός µεγάλου τµήµα-
τος του πληθυσµού, είτε σε πολιτικές 
και οικονοµικές κρίσεις µε αντίστοιχα 
επακόλουθα. ∆εν είναι τυχαίο ότι  
στις ΗΠΑ αυτοί που θα πλη-
γούν περισσότερο από  
το λουκέτο στις δη-
µόσιες υπηρεσίες 
θα είναι οι πιο ευ-
άλωτες οµάδες 

του πληθυσµού, όπως οι συνταξιούχοι, 
αυτοί που χρειάζονται περίθαλψη και 
όσοι δέχονται διατροφική βοήθεια.

Η κρίση που αντιµετωπίζουν αυτή 
την ώρα οι ΗΠΑ, θα µπορούσε να απο-
τελεί και ένα µήνυµα για την Ευρώπη, 
αφού αν όχι οι περισσότερες, αρκε-
τές από τις χώρες της αντιµετωπίζουν 
πρόβληµα χρέους. Η λογική που κυρι-
αρχεί τα τελευταία χρόνια και επιβάλλει 
εξοντωτικά προγράµµατα λιτότητας και 
κατεδάφισης του κοινωνικού κράτους, 
προκειµένου να εξορθολογιστεί το δη-
µόσιο χρέος, οδηγεί σε πολλαπλά αδι-
έξοδα. Η κυβέρνηση Οµπάµα, επέλεξε 
να διαφυλάξει ένα ελάχιστο επίπεδο 
κοινωνικής προστασίας,έστω και αν 
έτσι διευρυνόταν συγκυριακά το χρέ-
ος, θεωρώντας ότι µε τον τρόπο αυτό 
διατηρεί και την οικονοµία σε αναπτυ-
ξιακή τροχιά που θα µπορούσε σε ένα 
βάθος χρόνου να διασφαλίσει και τη 
δηµοσιονοµική ισορροπία.Οι υπερσυ-
ντηρητικοί ρεπουµπλικάνοι επέλεξαν 
τον αντίθετο δρόµο, διακινδυνεύοντας 
ένα παγκόσµιο κράχ. Η σύγκρουση 
που είναι σε εξέλιξη όµως , εµµέσως 
αλλά σαφώς, µας αφορά όλους. Γιατί η 
επικράτηση της µιας ή της άλλης λογι-
κής θα επηρεάσει και τις οικονοµικές 
εξελίξεις στη γηραιά ήπειρο. Που προ-
φανώς µας αφορούν άµεσα  και καθο-
ριστικά.

(1883 – 1955)


