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Προς τα Χριστούγεννα 
οδεύουµε, αποκριάτικο ζήτη-
µα ανέκυψε. Στριµωγµένος ο 
λάτρης των όπλων και εκπαι-
δευτής των νεοπροσηλύτων 
της Χ.Α. κ. Κασιδιάρης, που 
θα ήθελε να του χτυπάνε προ-
σοχή σαν να ’ναι Νο 1, αλλά 
προς το παρόν δεν υπολογίζε-
ται ούτε σαν Νο 3, έδωσε άλλη 
µία από εκείνες τις εξηγήσεις 
για το χιούµορ των οποίων θα 
νιώθει περήφανος. Υποστή-
ριξε (κι από κοντά ο κ. Πανα-
γιώταρος) πως οι φωτογραφί-
ες µε χρυσαυγίτες ντυµένους 
µε τη φρικαλέα στολή της Κου 
Κλουξ Κλαν είναι από αποκρι-
άτικο πάρτι µεταµφιεσµένων. 

Μ’ αυτό το χιουµοράκι της 
πλάκας, γνώρισµά του άλλω-
στε, θέλησε να δικαιολογήσει 
την επιλογή µιας άσπρης στο-
λής που υπήρξε η πιο ζοφερή 
στη σύγχρονη ιστορία της αν-
θρωπότητας. Μια στολή µί-
σους, µανιώδους ρατσισµού 
και θανάτου.

Οι κανονικοί άνθρωποι, 
όσοι τέλος πάντων εκµεταλ-
λεύονται την εθιµικώς απο-
δεκτή αντικανονικότητα των 
Αποκριών ή της εορταστικής 
µασκοφορίας γενικότερα, ντύ-
νονται Ζορό, Μπάτµαν, Σπάι-
ντερµαν, Σούπερµαν, Ποπάι, 
µαρκήσιοι, πειρατές, διάσηµοι 
πολιτικοί. Κι ακόµα, αρχαίοι 

Ελληνες µε τη χλαµύδα τους, 
ιερωµένοι ποικίλων θρησκει-
ών και δογµάτων, µούµιες. 
Χονδρικώς, όσο είναι µικρός 
κανείς, ντύνεται ό,τι θα ήθελε 

να γίνει (ή θα ήθελαν οι γονείς 
του να γίνει) ή ό,τι του αρέσει 
να βλέπει. Κι όταν µεγαλώνει, 
προτιµά να µασκαρεύεται σε 
ό,τι θα ήθελε περισσότερο να 
περιγελάσει ή να ξορκίσει, για 
να βγάλει το άχτι του.

Κου Κλουξ Κλαν πάντως 
κανένας δεν θα τολµούσε να 
ντυθεί και να εµφανιστεί έξω 

από τους τοίχους του σπιτιού 
του ή τα τείχη της κλειστής 
παρέας του. Επειδή, πλάκα 
πλάκα, ο προπηλακισµός του 
από τους υπόλοιπους µε-

ταµφιεσµένους δεν θα έµενε 
στα όρια των ύβρεων. Και το 
«απαγορεύεται το πτύειν» θα 
έβλεπε να µην εφαρµόζεται 
και τις ψιλές του θα τις άρπα-
ζε, πριν τον αποπέµψει η γενι-
κή γιούχα. Γιατί µε το αίµα των 
ανθρώπων και το µακέλεµά 
τους δεν παίζουµε. Ούτε στις 
Απόκριες.

Ακόµα κι αν δεχτούµε το 
ήµισυ του κασιδιάρειου ισχυ-
ρισµού, η αντικατάσταση της 
συνήθους µιλιτέρ χρυσαυγί-
τικης στολής από τη στολή της 
Κου Κλουξ Κλαν δεν ανήκει 
στις αθώες επιλογές. Κατ’ 
αρχάς φορώντας την οι ηµε-
δαποί ρατσιστές δείχνουν την 
ευγνωµοσύνη τους προς τους 
Αµερικανούς της Κου Κλουξ 
Κλαν, οι οποίοι έκαναν ό,τι 
µπορούσαν για να υποστηρί-
ξουν την ίδρυση χρυσαυγίτι-
κων γραφείων στο αµερικα-
νικό έδαφος. Επειτα, άλλος 
τρόπος, εµφατικότερος, για 
να δηλώσουν πως είναι ιδε-
ολογικώς αδελφοποιτοί, δεν 

υπάρχει: 
Ντύνοµαι αυτό που είσαι, 

γίνοµαι (ή θέλω να γίνω) αυτό 
που είσαι, για να σε βεβαιώ-
σω ότι ταυτίζοµαι µαζί σου στα 
πάντα, δίχως περιορισµούς 
και υποσηµειώσεις. Και ότι 
δεκάρα δεν δίνω για όσα 
σου καταµαρτυρούν, αφού 
τα συµµερίζοµαι και θα ’θελα 
να τα εφαρµόσω στο δικό µου 
περιβάλλον.

Οταν διασκεδάζουν λοι-
πόν, στα πάρτι, ντύνονται Κου 
Κλουξ Κλαν. Κι όταν πιάνουν 
εκκαθαριστική δουλειά στους 
δρόµους, φοράνε στολή ναζι-
στοµιλιτέρ. Καθαρά πράµατα. 
Σαν το καθαρότατο αίµα τους.

Του Παντελή ΜπουκάλαΚου Κλουξ Κλαν σε αντίγραφα

Ο Σαµαράς επιστρέφει 
τη χώρα στη ∆ραχµή;

Φτάνουν τα ηµίµετρα 
µε το κοµµένο ρεύµα

Καθώς οι δηµοσκοπήσεις, η µία µετά την 
άλλη, αλλά και η ατµόσφαιρα στον δρόµο 
δείχνουν ότι οδεύουµε προς κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ, αργά ή γρήγορα, µε πιθανότερο το 
δεύτερο, επανέρχεται στο δηµόσιο διάλογο 
και στα συστηµικά ΜΜΕ, το ερώτηµα «πού 
θα τα βρείτε τα λεφτά;», «τί θα κάνετε αν η 
εταίροι στυλώσουν τα πόδια, θα µας βγάλετε 
από το ευρώ;».

Οι αγορητές του ΣΥΡΙΖΑ διεξήλθαν αναλυ-
τικά τη σχετική θεµατολογία στη συζήτηση 
για τον Προϋπολογισµό, η οποία µάλιστα, για 
κάποιον εξωτερικό παρατηρητή που δεν θα 
γνώριζε τα πρόσωπα, θα έµοιαζε µε επίθεση 
της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Τα ερωτήµατα, ωστόσο, για το που θα 
βρει ο ΣΥΡΙΖΑ τα λεφτά και τι θα κάνει 
αν βρεθεί αντιµέτωπος µε την αδιαλλαξία 
των εταίρων, συνεχίζουν να εξαπολύονται 
εναντίον των στελεχών του, όπου βρεθούν 
κι όπου σταθούν. Οι απαντήσεις δίνονται, 
αλλά οι ερωτήσεις αυτές δεν διατυπώνο-
νται για να απαντηθούν, αλλά για να πεί-
σουν για το άτοπο και κυρίως το µάταιο της 
προσπάθειας.

Πλην, όµως, σε αντίθεση µε το παρελθόν, 
σήµερα βρισκόµαστε σε µία κατάσταση που 
η κυβέρνηση επισήµως, τουλάχιστον για 
τους φιλοκυβερνητικούς δηµοσιογράφους 
και τα στελέχη των κυβερνώντων κοµµάτων, 
διαπραγµατεύεται στα σοβαρά και δεν είναι 
διατεθειµένη, πχ, να επιτρέψει κατασχέσεις 
πρώτης κατοικίας. Και η τρόικα υποτίθεται 
ότι έχει στυλώσει τα ποδάρια.

Κι όµως, το ερώτηµα «που θα βρείτε τα 
λεφτά που δεν σας δίνει η τρόικα», που έχει 
στυλώσει τα ποδάρια, δεν διατυπώνεται ποτέ 
στους διαπραγµατευόµενους κυβερνώντες. 
Συνεπώς, συµβαίνει ένα από τα δύο: Ή η 
κυβέρνηση αυτή ή πολλώ δε µάλλον η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει σκελετούς 
στις ντουλάπες, είναι σε θέση να διαπραγµα-
τευτεί επιτυχώς , παρά τους εκβιασµούς και 
τις απειλές των εταίρων...

Ή είναι πολύ πιθανόν, σε λίγες ηµέρες, η 
κυβέρνηση Σαµαρά να διώξει την τρόικα και 
µε βάση την επιχειρηµατολογία των µνηµονι-
ακών κατά του ΣΥΡΙΖΑ, να διακοπεί η χρηµα-
τοδότηση των τραπεζών και να επιστρέψει η 
χώρα στη δραχµή.

Είναι απάνθρωπο και κοινωνικά απαρά-
δεκτο να υπάρχουν σήµερα στη χώρα µας 
νοικοκυριά που να στερούνται  ένα βασικό 
αγαθό επιβίωσης, όπως είναι η παροχή 
ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι βαρύτατες επι-
πτώσεις της κρίσης, έχουν οδηγήσει  ένα 
καθόλου αµελητέο τµήµα της κοινωνίας 
,στην ανεργία και την ανέχεια, µε ότι αυτό 
συνεπάγεται για τις συνθήκες ζωής τους. 
Παρά τα προβλήµατα, παρά τους περιο-
ρισµένους πόρους, είναι υποχρέωση της 
πολιτείας, να εξασφαλίσει σε αυτούς τους 
πολίτες ένα  ελάχιστο επίπεδο ανθρώπι-
νης διαβίωσης. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς 
γραφειοκρατικές  αγκυλώσεις, επιβάλλεται 
να αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιµοι πόροι, 
πρωτίστως από τα ευρωπαϊκά προγράµµα-
τα κοινωνικής προστασίας για να προστα-
τευθούν οι οικογένειες που υποφέρουν.

Η λύση που επιχειρήθηκε να δοθεί, για 
την παροχή ρεύµατος σε όσους αποδεδειγ-
µένα βρίσκονται σε αδιέξοδο , αποδεικνύε-
ται τώρα ότι κάθε άλλο παρά αποδοτική και 
ρεαλιστική ήταν. Η µετάθεση της ευθύνης 
στους δήµους δεν µπορεί να δώσει λύση 
στο πρόβληµα. Ήδη οι δήµαρχοι Αθήνας 

και Θεσσαλονίκης, των πόλεων δηλαδή 
που έχουν και το µεγαλύτερο πρόβληµα, 
δήλωσαν ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν 
σε αυτή την υποχρέωση γιατί δεν διαθέτουν 
τους ανάλογους πόρους. Με τους περισσό-
τερους δήµους σε προβληµατική οικονοµι-
κή κατάσταση, αλλά και µε µειωµένο προ-
σωπικό, είναι προφανές ότι  δεν µπορεί να 
ασκηθεί κοινωνική πολιτική.

Είναι ευθύνη και υποχρέωση της πολι-
τείας να αντιµετωπίσει το πρόβληµα, χωρίς 
να µεταθέτει τις ευθύνες της. Ούτε η ∆ΕΗ 
µπορεί να το λύσει, αφού έχει ήδη τεράστι-
ες απώλειες εσόδων, ούτε οι δήµοι.Χρει-
άζεται  σχέδιο και πολιτική  βούληση για 
να διασφαλιστεί ότι θα είναι αποτελεσµα-
τικά τα αναγκαία µέτρα  προστασίας που 
χρειάζονται οι ευπαθείς και οι ευάλωτες  
κοινωνικές οµάδες.Χρόνος για άλλες κα-
θυστερήσεις δεν υπάρχει. Αρκετά θύµατα  
θρηνήσαµε µέχρι σήµερα από ατυχήµατα, 
που οφείλονται στις τραγικές συνθήκες 
διαβίωσης. Ας αποδείξουµε επιτέλους ως 
πολιτεία- πρωτίστως - αλλά και ως κοινω-
νία, ότι δέων έχουµε χάσει την ανθρωπιά 
και την αλληλεγγύη µας.

Του Γιώργου Κυρίτση

Από τον ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΥΛΗ
Το αρχαίο «δούναι και λαβείν» δεν έχει 

εφαρµογή στις µέρες µας. Η εµπορική κί-
νηση, που λένε οι συναλλασσόµενοι, δεν 
υπάρχει. ∆εν έχει κατανάλωση το µαγα-
ζί, δεν κινείται το χρήµα στην αγορά, δεν 
υπάρχει πάρε-δώσε. Παρά µόνο δώσε. 
∆ώσε και ξαναδώσε.

Στον ιδιωτικό τοµέα, οι µισθοί έχουν 
φτάσει στο ναδίρ, κατά κανόνα. Με σχεδόν 
δύο δεκαετίες προϋπηρεσίας, πληρώνε-
σαι µε µισθό πρωτοδιοριζοµένου της προ 
κρίσης εποχής και δεν βλέπεις προοπτική 
αύξησης. Από την άλλη, οι φόροι αυξάνο-
νται, οι υποχρεώσεις τρέχουν και τα χρέη 

συσσωρεύονται. Χρειάζεσαι 2-3 δουλειές 
για να τα βγάλεις πέρα, µε τα σηµερινά δε-
δοµένα. Να ταΐσεις την οικογένεια, να πλη-
ρώσεις το ενοίκιο, το δάνειο, τη ∆ΕΗ, νερό, 
τηλέφωνο, κοινόχρηστα και φυσικά τους 
φόρους σου ως συνεπής φορολογούµενος 
και τίµιος Ελληνας.

Προσπαθείς να κρατηθείς στην κατηγο-
ρία και να συντηρήσεις τα υπάρχοντά σου, 
το ακίνητο που άφησαν οι γονείς σου, να 
διασώσεις το σπίτι που απέκτησες µε δά-
νειο και πρέπει να αποπληρώσεις. Τα έσο-
δά σου γίνονται δόσεις. Το σουπερµάρκετ 
έγινε διασκέδαση. Αγοράζεις τα απαραίτη-

τα για να επιβιώσεις, στις ίδιες πάντα συµ-
φέρουσες τιµές, και νιώθεις ευχαριστηµέ-
νος, καθώς την ίδια ώρα κάποιοι ψάχνουν 
να φάνε στα σκουπίδια.

Ο εορταστικός µποναµάς βέβαια είναι τα 
τέλη κυκλοφορίας που καλείσαι να κατα-
βάλεις αν διαθέτεις όχηµα, µέχρι το τέλος 
του χρόνου, για να µην πληρώσεις τα διπλά 
-εδώ µπαίνει το µαχαίρι. Κόψε το λαιµό 
σου και βρες, σου λέει το κράτος, αλλιώς 
παράδωσε τις πινακίδες κυκλοφορίας. Η 
τράπεζα το σκέφτεται να σου χορηγήσει πι-
στωτική κάρτα για να πληρώσεις µε δόσεις 
το τέλος του αυτοκινήτου, επειδή έχεις 

χαµηλή φορολογική δήλωση. Το επίδοµα 
τέκνων δεν κατατέθηκε ακόµη στο λογα-
ριασµό σου.

Οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την κυβέρνηση 
και λένε «µπράβο» στους Ελληνες. Το γαϊ-
δούρι όµως δεν τραβάει άλλο, δεν αντέχει.

Το περασµένο Σάββατο στο σουπερ-
µάρκετ της γειτονιάς πραγµατοποιήθηκε 
ληστεία. ∆ύο άνδρες και µια γυναίκα µε 
κουκούλες και την απειλή όπλων άρπαξαν 
10.000, µέσα σε ένα λεπτό, περίπου όσα 
υπολογίζεις να συγκεντρώσεις εσύ, από 
µισθωτή εργασία, µέσα σ’ ένα χρόνο.

Αυτή είναι η κοινωνία µας...

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ!

Το γαϊδούρι δεν αντέχει άλλο


