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Ενα ξανθόµαλο γαλανοµά-
τικο παιδί παίζει µαζί µε σκού-
ρα παιδιά στον γυφτοµαχαλά. 
Τι σκάνδαλο! Απ’ όλα τα σενά-
ρια τρόµου για αγοραπωλη-
σίες βρεφών, για τράφικινγκ, 
εµπόριο νεφρών, Ολιβερ 
Τουίστ που πέφτουν στα νύ-
χια Εβραίων Φέιγκιν, από όλη 
τη φρίκη, υπαρκτή και επι-
νοηµένη, κρατάω τη συγκε-
κριµένη φρίκη, ίσως όχι την 
αγριότερη, αλλά σίγουρα την 
πιο φανερή, την ευκολότερα 
εκδηλωνόµενη: τον βαθύτατα 
στερεοτυπικό ρατσισµό ενα-
ντίον του Ροµ, του αθίγγανου, 
του γύφτου.

Του γύφτου που κλέβει τα 
παιδιά τα ανυπάκουα, που ξε-

µακραίνουν απ’ το σπίτι τους, 
που δεν τρώνε όλο το φαΐ τους. 
Του γύφτου που κλέβει µπου-
γάδες, της γύφτισσας που ξε-
µυαλίζει και ξαφρίζει γέρους 
λέγοντάς τους τη µοίρα. Αυτό 
είναι το στερεότυπο: κλέφτες 
και απατεώνες, αλητόβιοι• 
αποµεινάρια άλλων πολιτισµι-
κών προσχώσεων, νοµάδες, 
παλιατζήδες, γυρολόγοι, πλά-
νητες, φερέοικοι.

Αν προχωρήσουµε τον συλ-
λογισµό, θα βρούµε κι άλλα 
χαρακτηριστικά: µουσικοί, 
έµποροι, εργάτες γης. ∆ιάσηµα 
σόγια οργανοπαικτών, σολίστ 
κλαρίνου και βιολιού, τραγου-
διστές• αυτοί κρατούν ζωντανή 
εν πολλοίς την παράδοση του 

δηµοτικού τραγουδιού, από την 
Ηπειρο ώς τη Ρούµελη. Αυτοί 
µάζευαν βερίκοκα και ελιές, 
προτού καταφθάσουν οι µε-
τανάστες. Αυτοί προµηθεύουν 
κλωσσόπουλα-καρέκλες τα 
χωριά, σκινόχωµα-καταστανό-

χωµα-γαρδένιες το άστυ.
Αλλά είναι σκούροι. Ινδοµι-

γείς. Φανταχτεροί. Ανένταχτοι. 
Συνωστίζονται θορυβώδεις στα 
εξωτερικά ιατρεία, στο Παίδων. 
Κι ένα ξανθό παιδάκι βρέθη-
κε σε µια οικογένεια τέτοιων 
σκούρων ινδοµιγών. Χωρίς 
ακόµη να έχει εξακριβωθεί 

πώς βρέθηκε στα Φάρσαλα 
το παιδί, ποιοι είναι οι φυσικοί 
γονείς του, αν το παράτησαν ή 
το παρκάρισαν, χωρίς να γνω-
ρίζουµε όλη την ιστορία, γιατί 
ίσως δεν ακούµε τι ακριβώς 
εξιστορούν οι ίδιοι οι άνθρωποι 

του µαχαλά, υιοθετούµε ασµέ-
νως το σενάριο το πιο ταιριαστό 
στον προϊδεασµό µας: οι γύφτοι 
αρπάζουν παιδιά. Πρωτοσέλι-
δα εγχώρια και διεθνή, amber 
alert, συγκίνηση και κατα-
κραυγή, παλιές περιπτώσεις 
εξαφανίσεων. Εως και τον προ 
22ετίας χαµένο Μπεν είδαν να 

κυκλοφορεί στον µαχαλά των 
Φαρσάλων.

Μια γεννήτρια συγκίνησης. 
Συγκίνηση στοχευµένη στο 
ξανθό παιδάκι, εξατοµικευµέ-
νη και αποκοµµένη από κάθε 
ιστορική-κοινωνική σύµφρα-
ση, προορισµένη να παράγει 
λυγµό, φοβική ταύτιση, εντο-
πισµό του επικίνδυνου Αλλου, 
του εισβολέα, του επήλυδος. 
Συγκίνηση σαν λησµονόχορ-
το για τη δηµογραφική φθίση, 
την επελαύνουσα φτώχεια, τη 
γενικευµένη επισφάλεια. Τα 
παιδιά κινδυνεύουν από τους 
γύφτους, και µόνον. Στη Γαλλία, 
πήγαν πιο µακριά: τα παιδιά κιν-
δυνεύουν επειδή είναι γύφτοι. 
Το είπαν σχεδόν έτσι, ωµά, στο 

δεκαπεντάχρονο παιδί από το 
Κόσοβο.

Ετσι περίπου σκέφτονται 
οι ξανθοί Ευρωπαίοι για τους 
σκούρους που ζουν επί αιώνες 
ανάµεσά τους, στα διάκενα της 
αιωνίας προόδου: µε τα στερε-
ότυπα των Σκοτεινών Χρόνων, 
απαράλλαχτα. Ανά διαστήµατα 
η µεσαιωνική στερεοτυπική 
σκέψη γίνεται νεωτερική δρά-
ση: απωθήσεις, περιορισµοί, 
εκτοπίσεις, στειρώσεις, µαζικές 
εκκαθαρίσεις, η Λύση. Η συ-
νεχιζόµενη πρόοδος ίσως επι-
τρέψει µια πιο ολοκληρωµένη 
λύση: έλεγχο DNA και γενετική 
ταυτότητα, ένα βραχιόλι µόνιµα. 
Eτσι δεν θα ανακατεύονται ξαν-
θά παιδιά µε σκούρα.

Ξανθά παιδιά και σκούρα Του Νίκου Ξυδάκη 

Το κράτος της αυθαιρεσίας και της παρανοµίας ξανα-
χτύπησε. Και κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αφαιµάξει οι-
κονοµικά τούς πολίτες. Αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο. 
Τους ζητά να ξαναπληρώσουν πρόστιµα που είχαν ήδη 
πληρώσει για να υπαχθούν σε νοµοθετική ρύθµιση, που 
εκείνο ψήφισε, αλλά ακυρώθηκε ως αντισυνταγµατική. 

Η ιστορία δείχνει τη συνολική πορεία του τόπου τα 
τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση, αφού ανέχθηκε επί 
δεκαετίες την αυθαίρετη δόµηση, αποφάσισε, εξαιτίας 
και της κρίσης, να τη ρυθµίσει. Με δύο νοµοθετικές πα-
ρεµβάσεις, το 2010 και το 2011, υπήγαγε σε καθεστώς 
νοµιµοποίησης και εξαίρεσης από την κατεδάφιση τόσο 
τα αυθαίρετα κτίσµατα όσο και τους ηµιυπαίθριους χώ-
ρους, που είχαν γίνει πλέον καθεστώς σε όλα τα κτήρια. 
Ειδικά για τους ηµιυπαίθριους, τις περισσότερες φορές 
οι πολίτες δεν είχαν ευθύνη, αφού αυτοί κλείνονταν µε 
πρωτοβουλία των εργολάβων. 

Οι πολίτες, στη πλειονότητά τους, εφάρµοσαν το νόµο. 
Υπήχθησαν στη ρύθµιση και άρχισαν να καταβάλλουν τα 
παράβολα και τα πρόστιµα που εκείνος απαιτούσε. Οµως 
στη συνέχεια υπήρξε εµπλοκή. Το Συµβούλιο της Επι-
κρατείας κήρυξε αντισυνταγµατικές τις διατάξεις περί 
νοµιµοποίησης, γιατί απαιτεί συνολικό χωροταξικό σχέ-
διο πριν από κάθε απόπειρα ένταξης στο σχέδιο πόλης. 
Γι’ αυτό και δεν δέχεται ως νόµιµα τα αυθαίρετα που 

χτίστηκαν πριν από το 1983, οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο 
περίφηµος «νόµος Τρίτση» (µε το γνωστό µότο «αν το δη-
λώσεις, µπορείς να το σώσεις»). 

Η κυβέρνηση, ωστόσο, δεν έµεινε εκεί. Για να πα-
ρακάµψει τη δικαστική εξέλιξη, βρήκε άλλο µονοπάτι. 
Ψήφισε νέο νόµο, µε τον οποίο καθιέρωσε νέα κριτήρια 
νοµιµοποίησης-εξαίρεσης από την κατεδάφιση, συµ-
βατά µε τις απαιτήσεις της δικαστικής απόφασης. Καλά 
ώς εδώ. Οµως απαίτησε το ανήκουστο: ζήτησε από τους 
ιδιοκτήτες των ηµιυπαίθριων χώρων να πληρώσουν νέα 
αυξηµένα πρόστιµα, εκτός από εκείνα που είχαν ήδη 
πληρώσει! 

Αντί να τα συµψηφίσει µε τα ήδη καταβληθέντα πρό-
στιµα, αντί να έρθει σε συνεννόηση µε τους ανθρώπους 
που υπήχθησαν στη νόµιµη διαδικασία, χωρίς να έχουν 
πάντα εκείνοι την ευθύνη, τους υποχρεώνει να ξαναβά-
λουν -και µάλιστα βαθιά- το χέρι στην τσέπη. 

Πρόκειται για ακόµη µία πράξη τιµωρίας των πολιτών. 
Το κράτος τούς αντιµετωπίζει µονίµως ως υπηκόους 
που είναι υποχρεωµένοι να το υπηρετούν πιστά. Το µόνο 
που το ενδιαφέρει είναι να εισπράττει, πάση θυσία, φό-
ρους και χαράτσια. Είναι ένα κράτος-αφέντης που αδι-
αφορεί προκλητικά για το λαό και τα προβλήµατά του. 
Είναι η Ελλάδα υπό οθωµανικής νοοτροπίας ζυγό και 
µάλιστα από γενίτσαρους. 

Για µια φορά ακόµα  η Ελ-
λάδα βρίσκεται παγιδευµένη 
από τις εσωτερικές αντιφάσεις 
αλλά και τη δυστοκία  των εταί-
ρων και δανειστών µας.  Ενώ 
στις δηµόσιες τοποθετήσεις 
τους αναγνωρίζουν τα σηµα-
ντικά βήµατα που έχουν γίνει 
τον  τελευταίο καιρό για εξορ-
θολογισµό των δηµόσιων οι-
κονοµικών, ενώ αποδέχονται 
ότι θα υπάρξει  πρωτογενές 
πλεόνασµα - έστω και σηµα-
ντικά µικρότερο από αυτό που 
εκτιµά η ελληνική κυβέρνηση 
-  πολύ νωρίτερα από  όσο εί-
χαν προβλέψει, καθυστερούν 
να  υλοποιήσουν τις δικές τους 
δεσµεύσεις. Απαιτούν εµείς 
να είµαστε συνεπείς µέχρι την 
τελευταία λεπτοµέρεια, ενώ οι 
ίδιοι ακολουθώντας  για πολ-
λοστή φορά µια παρελκυστική 
τακτική , αναβάλουν την  υλο-
ποίηση των -υπεσχηµένων 
-  αποφάσεων τους παρατείνο-
ντας την οικονοµική και πολιτι-
κή  αβεβαιότητα στην Ελλάδα. 

∆εν αµφιβάλλει κανείς ότι 
υπάρχουν προβλήµατα και κα-
θυστερήσεις. Όµως δεν µπο-
ρούν να αγνοούν από την άλλη 
µεριά, την πέρα από κάθε πρό-
βλεψη δηµοσιονοµική προσαρ-
µογή που έχει γίνει  µε τερά-
στιες θυσίες από τους έλληνες 
πολίτες. Όπως δεν µπορούν να 
αγνοούν ότι οι συνεχείς πιέσεις 
για πρόσθετα µέτρα υπονο-
µεύουν το όποιο θετικό κλίµα 
διαµορφώνεται στην οικονοµία 
και παράλληλα ενισχύουν  την 
πολιτική και κοινωνική αβε-
βαιότητα. Την ώρα που όλες οι 
ενδείξεις δείχνουν ότι η χώρα 

βρίσκεται στην  αρχή της επίπο-
νης προσπάθειας για να ξεφύγει 
επιτέλους από τον φαύλο κύκλο 
της ύφεσης, αντί  να στηρίξουν 
αυτή την  προσπάθεια δηµιουρ-
γούν συνεχώς νέα εµπόδια.

Η δογµατική επιµονή της 
τρόικας στη δηµοσιονοµική 
εξυγίανση και η αδιαφορία για 
την αποδιάρθρωση του παρα-
γωγικού ιστού της χώρας µε 
τις τραγικές επιπτώσεις στην 
απασχόληση, δεν οδηγεί που-
θενά, δεν εξυπηρετεί ούτε τα 
δικά µας συµφέροντα, αλλά 
ούτε των δανειστών. Κι ένα νέο 
πακέτο µέτρων, όπως φαίνεται 
να απαιτούν οι εκπρόσωποι 
των δανειστών, θα στερήσει και 
το ελάχιστο οξυγόνο που έχει 
αποµείνει για την πραγµατική 
οικονοµία. 

Τόσο το περιβόητο δηµοσιο-
νοµικό κενό που διαπιστώνουν 
και πάλι, όσο και το χρηµατοδο-
τικό κενό που αφορά στις ανά-
γκες εξυπηρέτησης του χρέους, 
έχουν διαφορετική αντιµετώπι-
ση, αν η οικονοµία συνεχίσει 
να βουλιάζει στην ύφεση  ή αν 
καταφέρει να βρεθεί σε τροχιά 
ανάπτυξης. Οι δανειστές µας 
µε την διαρκή τακτική καθυ-
στερήσεων που ακολουθούν, 
το µόνο που πετυχαίνουν είναι 
να παρατείνουν την αβεβαιό-
τητα, υπονοµεύοντας και  τους 
δικούς τους στόχους. 

Ας αφήσουν λοιπόν τις καθυ-
στερήσεις κι ας  αντιληφθούν  
επιτέλους ότι οι πιέσεις και οι 
αναβολές, δεν είναι µόνο σε 
βάρος των ελληνικών αλλά 
και των δικών τους συµφερό-
ντων... 

Η ληστεία των πολιτών Να τηρήσουν τις 
υποσχέσεις τους 
και οι Ευρωπαίοι

Ο κ. Σαµαράς ξανάρχισε τις «κόκκινες 
γραµµές»! Αλλά κάθε φορά που οι κυβερ-
νώντες θέτουν «κόκκινες γραµµές» στις... 
διαπραγµατεύσεις τους µε την τρόικα ένα 
είναι πάντα το αποτέλεσµα: Νέο - κατα-
κόκκινο - αίµα να τρέχει από τις χαίνουσες 
πληγές που έχουν ανοίξει στο σώµα του 
λαού οι «σωτήρες» του.

Κάθε φορά που οι κυβερνώντες µιλούν 
για «κόκκινες γραµµές» είναι προφανές 
για ποια «γραµµή» µιλούν και ποια υπε-
ρασπίζονται σε συνεννόηση πάντα µε την 
άλλοτε «καλή» και άλλοτε «κακή» τρόικα: 
Τη γραµµή των συµφερόντων της πλου-
τοκρατίας. Τη γραµµή της ανταγωνιστι-
κότητας του κεφαλαίου. Τη γραµµή της 
κερδοφορίας των µονοπωλίων. ∆ηλαδή, 
τη - µε ή χωρίς ∆ΝΤ - γραµµή του ευρω-
ενωσιακού οδοστρωτήρα των λαϊκών δι-
καιωµάτων.

Με την ίδια γραµµή




