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Η προφυλάκιση του αρχη-
γού, βουλευτών και στελε-
χών της Χρυσής Αυγής, µε 
την κατηγορία της συστάσεως 
«εγκληµατικής οργανώσε-
ως», αντί να αποκαταστήσει 
µιαν ηρεµία στην πολιτική 
ζωή, έχει οδηγήσει στην 
εκτράχυνσή της. Αυτό σηµαί-
νει ότι οι νεοναζιστές δεν είναι, 
δυστυχώς, οι µόνοι που δυνα-
µιτίζουν την οµαλότητα, αλλά 
ότι το πολιτικό µας σύστηµα 
έχει την τάση να αυτο-υπονο-
µεύεται.

Οι άναρθρες κραυγές, που 
καθηµερινώς εκπέµπουν 
εκπρόσωποι κοµµάτων και 
αυτοσχέδιοι αναλυτές, από τα 
κεντρικά δελτία των τηλεο-
πτικών ειδήσεων, προκαλούν 

πλέον αποστροφή. Ο πολιτι-
κός διάλογος έχει εκπέσει στο 
επίπεδο µιας «δικηγορικής» 
αντιπαραθέσεως, επαρχιακού 
κακουργιοδικείου.

Ενδιαφέρον το γεγονός 
πως, πριν συγκροτηθεί το 
δικαστήριο που θα αποφαν-
θεί εάν η Χρυσή Αυγή είναι 
εγκληµατική οργάνωση, άρχι-
σε ο αγώνας προσεταιρισµού 
των ψηφοφόρων της. Η Νέα 
∆ηµοκρατία προσβλέπει σε 
επαναπατρισµό στη ∆εξιά, κά-
ποια άλλα κόµµατα στην προ-
σέλκυση των αντισυστηµικών.

Η κίνηση εναντίον της 
Χρυσής Αυγής δηµιούργησε 
αµηχανία σε κάποιους παρα-
δοσιακούς οπαδούς της Νέας 
∆ηµοκρατίας – υπάρχει πάντα 

διαφορά ανάµεσα στη ∆εξιά 
των βορείων προαστίων και 
στη λαϊκή ∆εξιά. Για λόγους 
αρχής ή τακτικής, έκρινε η κυ-
βέρνηση ότι θα πρέπει πλέον 
να κινηθεί δυναµικά και ενα-
ντίον του «άλλου άκρου», δη-
µιουργώντας µια ασάφεια εάν 
αναφέρεται στον ΣΥΡΙΖΑ, στο 
ΚΚΕ ή σε οµάδες ακροαριστε-
ρών, εκτός Κοινοβουλίου.

Η επιλογή της ήταν πολιτικά 

αναµενόµενη. Και η αντιπαρά-
θεση ακολούθησε την πάγια 
τακτική της «δικηγορικής» 
αντιδικίας – µε ερωτήµατα του 
τύπου «είστε εναντίον της βίας 

από όπου και εάν προέρχεται» 
ή «ποια η θέση σας απέναντι 
στο ένα ή στο άλλο εγκληµατι-
κό περιστατικό», και άλλα πα-
ρόµοια εξόχως ευφυή.

Ανάλογα ο τόνος και το ύφος 
της αντιπολιτεύσεως, εκτός 
από το ΚΚΕ, που εµµένοντας 
σε ένα πολιτικό ιδίωµα µε 
«πλουτοκράτες» και «ιµπερι-
αλιστές» µάς επαναφέρει στη 
δεκαετία του ’50, στα χρόνια 

της παιδικής µας αθωότητος.
Πέρα από τις προσδοκίες, 

όµως, υπάρχει η πραγµατι-
κότητα. Πατριωτική ρητορεία, 
αντιφασιστικοί και αντιµαρξι-

στικοί αγώνες δεν πρόκειται 
να επαναφέρουν τους «απο-
στατήσαντες» στη Ν.∆. Και ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πλέον αρ-
κούντως αντισυστηµικός ώστε 
να αποτελέσει πόλο έλξεως. Η 
∆εξιά που αυτονοµήθηκε αι-
σθάνεται πως έχει προδοθεί, 
ότι διαρκώς πληβειοποιείται 
και ότι η σωτηρία της Ελλάδος 
επιχειρείται από τον κ. Σαµα-
ρά και την κυβέρνησή του µε 
όρους που της είναι απεχθείς.

Εάν η κυβέρνηση πιστεύει 
όντως ότι το πρόγραµµα µπο-
ρεί να έχει τα προσδοκώµενα 
αποτελέσµατα, ας αφοσιωθεί 
στα καθήκοντά της. Ας εξα-
ντλήσει την τετραετία και ας 
παύσει να ψηφοθηρεί προώ-
ρως. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ενεργήσει 

κατά τα ειωθότα. Το πιθανό-
τερο είναι ότι άκρα δεξιά θα 
υπάρχει πλέον στην Ελλάδα. 
Εκανε την εµφάνισή της ως 
ένα φαιδρό φαινόµενο µε τον 
ΛΑΟΣ, πήρε νέα µορφή µε τη 
Χρυσή Αυγή και θα εξακολου-
θεί να υφίσταται ακόµη και εάν 
οι ηγέτες της καταδικασθούν. 
Καλώς ή κακώς, η άκρα δεξιά 
είναι η ανερχόµενη δύναµη 
στην Ευρώπη. Η αυξανόµενη 
ισχύς της είναι η συνέπεια της 
απαξιώσεως των παραδοσια-
κών κομμάτων εξουσίας• όχι 
της ικανότητος των ηγετών 
της. Και αυτό είναι ένα πρό-
βληµα που δεν µπορεί να αντι-
µετωπίσει η συγκυβέρνηση 
ή η αντιπολίτευση. Ζούµε µια 
νέα περιπέτεια.

Μια νέα περιπέτεια 
Του Κώστα Ιορδανίδη 

Ψυχάρης Σταύρος Π.   

Ανανδρανιστάκης Γιώργος

Η Κυριακή είναι η µέρα του Κυρίου, το λέει άλλωστε και το 
όνοµά της. Οι πιστοί περιµένουν πως και πως την ηµέρα αυτή, 
για να τιµήσουν τον Κύριο, τον Κύριο ηµών Ιησού Χριστό κατά 
προτίµηση ή τέλος πάντων όποιον Κύριο τους έχει τάξει η µοίρα. 
Η Κυριακή είναι πολύ σηµαντική ηµέρα και για τον Θέµο Αναστα-
σιάδη, τον Θέµο τον πιστό, τον Θέµο που λατρεύει τις εκκλησιές, 
ιδίως τις µέρες που έχουν µνηµόσυνα και προσφέρουν δωρεάν 
κόλλυβα. Είναι τόσο πιστός ο Θέµος, που αν µπορούσε θα ανέβαι-
νε προσκυνητής στο Θαβώρ και το Αραράτ, δεν µπορεί όµως, γί  
αυτό περιορίζεται στα βουνά της Ελβετίας, τα οποία επισκέπτεται 
πλήρης κατανύξεως και πληρέστατος χαρτονοµισµάτων. Στυλί-
της στην έρηµο του Σινά θα γινότανε ο Θέµος, δεν βρίσκει όµως 
στύλο στα µέτρα του, οπότε περιορίζεται στα ξενοδοχεία που 
βρίσκονται κοντά στις Στήλες του Ολυµπίου ∆ιός, έχοντας στην 
τσάντα και ένα ντιβιντί µε τον Ζαχόπουλο για ώρα ανάγκης. Τόσο 
πολύ αγαπάει τις Κυριακές ο Θέµος, που έβγαλε κυριακάτικη 
εφηµερίδα, για να τιµήσει τον Κύριο του. Τον Κύριο ηµών Ιησού 
Χριστό ή έστω τον έκαστοτε Κύριο που του έταξε η µοίρα. Η µοί-
ρα του έταξε εσχάτως τον Αντώνη Σαµαρά κι αν δεν το πιστεύετε, 
διαβάστε το χθεσινό πρωτοσέλιδο του «Πρώτου Θέµατος», που 
κάποτε θα διδάσκεται ως υπόδειγµα χυδαίας προπαγάνδας στα 
πέρατα της Γης. Από το τµήµα δηµοσιογραφίας του Columbia, 
µέχρι των Πρακτόρων τη Σχολή, από την οποία αποφοίτησαν οι 
θρυλικοί Θου-Βου και ΜΑΠ.

Την Παρασκευή, ο Κύριος του Θέµου µίλησε στην Π.Γ. της Ν.∆. 
για την αριστερή βία, τις Σκουριές και την Μαρφίν, την Κυριακή το 
«Θέµα» βγήκε µε τίτλο «Τι κοριός τσίµπησε τον Τσίπρα;», αναφε-
ρόµενο στα περί παρακολουθήσεων και προβοκάτσιας. Τον Τσί-
πρα τον τσίµπησε κοριός, τον τσίµπησε µύγα και κατελήφθη από 
οίστρο, τον τσίµπησε ταραντούλα και χοροπηδάει δαιµονιωδώς, 

σαν τον Φρανκ Πεντάντζελι στην εισαγωγική σκηνή του Νονού. 
∆εν ξέρει τι λέει ο Τσίπρας, είναι οιστρήλατος και αλλοπαρµένος: 
Αυτό είναι το µήνυµα που στέλνει ο Θέµος στο πόπολο, µήνυµα 
απλό και κατανοητό, κατά τα προστάγµατα του κορυφαίου της 
προπαγάνδας Γιόζεφ φον Γκέµπελς. Και µετά αρχίζει το παραλή-
ρηµα για το «βαθύ λαρύγγι» (την έχει µοιράσει άραγε την οµότιλη 
πορνοταινία ο Θέµος ή όχι ακόµα;) της ΕΥΠ, που αποκαλύπτει ότι 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εµπλέκονται στις Σκουριές και την Μαρφίν, 
όπως υπονόησε και ο Σαµαράς στην οµιλία της Παρασκευής. Το 
«βαθύ λαρύγγι» της ΕΥΠ είπε κι άλλα πιο φοβερά και τροµερά. 
Είπε για δήθεν διασυνδέσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ µε την ΜΙΤ, 
δηλαδή µε τις τούρκικες µυστικές υπηρεσίες και µε το «Ουράνιο 
Τόξο», την οργάνωση που υποτίθεται ότι αµφισβητεί την ελληνι-
κότητα της Μακεδονίας.

Έτοιµο το κατηγορητήριο κατά του ΣΥΡΙΖΑ: Εγκληµατική οργά-
νωση, κατασκοπία, εσχάτη προδοσία, σχεδόν ίδιο κι απαράλλα-
χτο µε το κατηγορητήριο της Χρυσής Αυγής. Η λάσπη του υπεδά-
φους βγήκε στην επιφάνεια και άντε να καταλάβεις που τελειώνει 
ο κιτρινισµός και που αρχίζει το πρακτοριλίκι. Ο Θέµος τα έβγαλε 
αυτά από την κοιλιά του, του τα έδωσαν οι µυστικές υπηρεσίες 
του κράτους, του τα έδωσε το ίδιο το κράτος; Γιατί τα έδωσαν 
τώρα που εξαρθρώνεται η Χρυσή Αυγή; Γιατί τα έδωσαν στον 
Αναστασιάδη που ήταν ο σπόνσορας της Χρυσής Αυγής;

Το ΒΗΜΑ του Ψυχάρη έχει κερδίσει από παλαιά και µε το σπαθί 
του τον επίζηλο και αποδοτικό τίτλο της «Εφηµερίδας της Κυβερ-
νήσεως», της εκάστοτε Κυβερνήσεως. Από χθες το «Πρώτο Θέµα» 
κέρδισε µε το λαρύγγι του τον εξίσου επίζηλο και αποδοτικό τίτλο 
της «Εφηµερίδας της Παρακυβερνήσεως», της συγκεκριµένης 
Παρακυβερνήσεως του Αντώνη Σαµαρά. Κατόπιν τούτων και το 
Κράτος και το Παρακράτος έχουν πλέον τα µίντια που τους αξίζουν.

Ο Θέµος και το βαθύ λαρύγγι του Το βαθύτερο σκοτάδι της νύχτας είναι λίγο πριν ξηµερώσει. Είναι νύχτα 
για την ελληνική οικονοµία και στο βαθύ σκοτάδι ένα φάντασµα πλανά-
ται πάνω από τη χώρα: η Τρόικα, αγριότερη παρά ποτέ και πολλαπλώς 
ύποπτη.  Οι κυνηγοί των µεγάλων συµφερόντων καιρός είναι να στρέψουν 
την προσοχή τους και να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στα όσα  
παράδοξα συµβαίνουν µπροστά στα µάτια της περιβόητης Τρόικας ή και 
µε συµµετοχή της. Πώς εξηγείται η περίπτωση των θυγατρικών εταιρει-
ών που έχουν δηµιουργήσει ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια και για τις 
οποίες τώρα η Τρόικα απαιτεί να πωληθούν σε άλλους; (Ετσι ενισχύονται 
ευθέως οι ανταγωνίστριες αυστριακές τράπεζες.)

Πρόσφατα η Τρόικα επέβαλε απόλυτο έλεγχο στη ρευστότητα απαγο-
ρεύοντας στις τράπεζες να χορηγούν νέα δάνεια. Με τον τρόπο αυτόν πνί-
γει την οικονοµική δραστηριότητα της χώρας υπονοµεύοντας µεσοπρόθε-
σµα και τη δηµοσιονοµική πρόοδο. Και το κερασάκι: φτάσαµε στο σηµείο 
ακόµη και επιχειρήσεις εξαγωγικές να υποχρηµατοδοτούνται... Πριν από 
λίγες µέρες τραπεζίτες απευθύνθηκαν στον υπουργό Οικονοµικών και 
στον Πρωθυπουργό διεκδικώντας σχετική χαλάρωση των περιορισµών 
στη χορήγηση ρευστότητας στην Ελλάδα. «∆εν το αφήνει η Τρόικα» ήταν η 
µόνιµη επωδός του υπουργού Οικονοµικών. Και µετά απορεί γιατί ορισµέ-
νοι τον λένε «τέταρτο µέλος της Τρόικας»!

Η πολιτική που επιβάλλεται τώρα περιορίζει και καταδικάζει τη χώρα 
σε ατέλειωτη µιζέρια και µπορεί να την οδηγήσει σε κοινωνική έκρηξη.  Η 
ελληνική οικονοµία δεν µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί µε καθεστώς 
«αποφασίζουµε και διατάζουµε». Η οικονοµική ανεξαρτησία µας πρέπει 
να ανακτηθεί το ταχύτερο. Χωρίς αυτήν δεν µπορεί να απαλλαγεί ο ελληνι-
κός λαός από τα βάσανα της κρίσης.  Η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο 
Αντιπρόεδρος, όλοι οι εµπλεκόµενοι στη διαχείριση της κρίσης οφείλουν 
να συντάξουν τάχιστα ένα σχέδιο ανάπτυξης, διαβουλευόµενοι µε παρα-
γωγούς, επιχειρηµατίες και εµπειρογνώµονες που γνωρίζουν τη χώρα και 
την οικονοµία της. Η Τρόικα εξήντλησε τις δυνατότητές της. Αποδεδειγµέ-
να έχει κάνει λάθη θεµελιακά, δεν µπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε δρόµο 
εξόδου από την κρίση. Η ανασυγκρότηση και η ανασύνταξη της οικονοµίας 
δεν µπορεί παρά να είναι υπόθεση ελληνική. Και θα γίνει!

* Ο τίτλος είναι δάνειος από την εισαγωγή του Κοµµουνιστικού Μανιφέ-
στου του Καρλ Μαρξ που πρωτοκυκλοφόρησε το 1848 στο Λονδίνο.
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