
 1 

 

 

 

 

∆. ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΤΙΕΣ & ΣΚΕΨΕΙΣ 

 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

ΓΝΑΘΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

 



 2 

 

  

 

Εισαγωγή στο νοερό οδοιπορικό ενός χρόνου 
 

 

 

 

Τα διαδικτυακά µέσα κοινωνικής δικτύωσης µας δίνουν την ευκαιρία να εκφράζουµε και να 

µοιραζόµαστε τις ιδέες και τις σκέψεις µας είτε εν θερµώ κι εν ριπή οφθαλµού είτε πιο ήσυχα 

και συλλογισµένα. Και ακόµα µας δίνουν την ευκαιρία να ξαναζήσουµε το οδοιπορικό του 

σώµατος και του µυαλού µας πίσω στο χρόνο. Ένα τέτοιο προσωπικό γύρισµα στο χρόνο 

είναι η συλλογή από µατιές και σκέψεις που ανέβασα στο «Γναθολόγιο» τη χρονιά που µόλις 

έφυγε. 

 

Φυσικά δεν νιώθουµε όλοι την ανάγκη να µιλήσουµε για τα ίδια πράγµατα και µε τον ίδιο 

τρόπο ακόµη κι αν µας πιέζουν οι ίδιες κοινωνικές συνθήκες. Αλλά παρά τους διαφορετικούς 

κώδικες χαρακτήρα και παιδείας του καθενός µπορούµε να καταλαβαίνουµε τους 

προβληµατισµούς, τις ανησυχίες και τις αγωνίες του άλλου, να τις αξιολογούµε, να τις 

συγκρίνουµε και να τις εµπλουτίζουµε µε τις δικές µας.  

 

Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικτυακής κοινής «τράπεζας» αλληλεπιδράσεων µε την 

πραγµατικότητα είναι κάτι δηµιουργικό. Κάθε τέτοια αλληλεπίδραση καθρεφτίζεται στο 

αποτέλεσµα, όποιο κι αν είναι αυτό, από τις λίγες λέξεις στο twitter µέχρι κάποιο 

µακροσκελές κείµενο σε ιστολόγιο, από την απλή φωτογραφία µέχρι κάποιο επεξεργασµένο 

video. Όλα τους µας περιγράφουν, όλα τους µας καθρεφτίζουν, όλα τους αποτελούν υλικά 

κριτικής σκέψης και αυτοκριτικής, γνώσης ατοµικής και ιστορικής και εν τέλει αυτογνωσίας. 

 

∆εν έχει σηµασία αν τα «ηµερολόγια» είναι κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά, προσωπικά, 

ερωτικά. Όλες οι οπτικές γωνίες είναι συνήθως εκεί αλλά όχι όλες πάντα στραµµένες στο φως. 

Ο διαδικτυακός χρόνος κυλάει µες στη δυναµική ροή που σχηµατίζει αυτή η αλληλουχία των 

ψηφιοποιηµένων ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων µε την ατοµική και κοινωνική 

πραγµατικότητα.  

 

Αυτό το ποτάµι ανανεώνει διαρκώς έναν ωκεανό που ξεφεύγει από τα όρια του ατοµικού µας 

µέλλοντος. Παρ’ολ’αυτά µας γοητεύει το αδηφάγο χάος του, το υπηρετούµε και 

επικοινωνώντας το τροφοδοτούµε µε τις προσωπικές µας ευαισθησίες, τις ιδεολογικές µας 

εµµονές, τις αµφιβολίες, τις αντιφάσεις και τις βεβαιότητές µας. Εκατοµύρια κλικ για µια 

καλύτερη σκέψη, µια καλύτερη πράξη, έναν καλύτερο άνθρωπο, έναν καλύτερο κόσµο. 
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Υπό το βλέµµα του Λούθηρου… 

 

Το αδιέξοδο µονοπάτι της ανεκτικότητας… 

 

Τροµοκράτη, έχεις µήνυµα! 

 

∆ικαίωση του Φανόν;... 

 

∆υο ντόµινο, δυο πολιτισµοί… 
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Υπό το βλέµµα του Λούθηρου… 
 

 
 

Η ιστορία γνωστή. Οι πολιτικοί µας άρχοντες, οι καθοδηγητές του γνωστού αχόρταγου 

περίδροµου, εξαναγκάστηκαν πριν λίγους µήνες από τους δανειστές να µιλήσουν για σπατάλη, 

έλλειψη οργάνωσης, τέταρτους και νιοστούς άλλους δρόµους αλλά οι φωνές και το κλάµα 

τους, µετά από τέτοιον περίδροµο, ακούστηκαν κι εξακολουθούν να ακούγονται περισσότερο 

σαν ερυγές και λιγότερο σαν αυτοκριτική και πολιτικός λόγος διεξόδου. 

 

Και σε ποιόν άλλον άραγε να απευθύνονταν παρά σε εκείνους µε τους οποίους θα είχαν κοινό 

οικονοµικό και (δια)κοµµατικό συµφέρον, όταν µάλιστα δεν επρόκειτο ακριβώς περί 

διαδικασίας πειθούς αλλά περισσότερο για διαδικασία «συντροφικής» αλληλοκάλυψης και 

υπόσχεση προνοµιακής µεταχείρισης µπροστά στην επαπειλούµενη οικονοµική κατάρρευση 

των πολλών; 

 

Πέρα όµως από την αποτυχία στην εσωτερική αγορά πειθούς και παρά την απλόχερη βοήθεια 

των ΜΜΕ, το τελικό προιόν φαίνεται ότι δεν πείθει ούτε τους δανειστές ούτε τους επενδυτές. 

Αρχίζει να διαφαίνεται ότι οι ευσεβείς πόθοι για ανάκαµψη σκοντάφτουν στην αλλαζονική 

ανικανότητα των πολιτικών µας αρχόντων, που, ως αµετανόητοι καθοδηγητές της διαφθοράς, 

συνεχίζουν να συγκαλύπτουν τις λαµογιές και ταυτόχρονα επιδίδονται σε έναν τυχοδιωκτικό 

«εισπρακτισµό» χωρίς κοινωνικά και αντικειµενικά κριτήρια και σε έναν προγραµµατισµό 

που δεν λειτουργεί ούτε µέχρι την επόµενη επίσκεψη των δανειστών, παρ’ όλες τις 

αλλεπάλληλες υποβαθµίσεις των προσδοκιών. 

 

Αν στην αρχή, οι δανειστές προσπάθησαν να τους πάρουν στα σοβαρά, τώρα καταλαβαίνουν 

ότι δεν µπορούν πια να τους εξυπηρετούν στη διαχείριση της κρίσης. Tους περίµεναν ικανούς 

συνεργάτες και αυτοί τους προέκυψαν ασκούµενοι λογιστές και δούλοι. Κι έχοντας πλέον 

χάσει και την τελευταία τους αξιοπιστία λογικό είναι να τους κατευθύνουν στην 

αναδιάρθρωση και την αυστηρότερη επιτήρηση. Και προς αυτήν την κατεύθυνση να τους 

πιέζουν και για ευρύτερη συγκυβέρνηση µε ή χωρίς εκλογές. 

 

Η φθορά και η αποµυθοποίηση των πολιτικών µας αρχόντων, έχουν πάρει πλέον τη µορφή 

επιδηµίας. Ένας-ένας, οι κρυφοί άσσοι της κοµµατικής και διακοµµατικής διαδοχής 

εξευτελίζονται, οδηγώντας µέρα τη µέρα την κοινή γνώµη στην πεποίθηση ότι οι ξένοι είναι 

απαραίτητοι αν όχι οι µοναδικοί να καθοδηγήσουν αυτή τη χώρα στη διέξοδο από τη φθορά 

και τη διαφθορά. 

 

Υπό το αυστηρό βλέµµα ενός σύγχρονου θηλυκού Λούθηρου που αντιστέκεται σθεναρά στην 

ιδέα για συγχωροχάρτια και προτάσσει την ιδέα της παραδειγµατικής τιµωρίας ενός λαού που 

τον παρουσιάζει, πότε έµµεσα, πότε άµεσα, σαν ένα διεφθαρµένο συρφετό ανεύθυνων και 

ανίκανων πολιτών και πολιτικών. Μιας τιµωρίας που µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ένα απλό 

τράβηγµα του χαλιού που αυτή κρατά… 

 

20/1/2011 
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Το αδιέξοδο µονοπάτι της ανεκτικότητας… 

 

 
 

Όποτε κάποιος µεγάλος σεισµός χτυπά τη χώρα οι σεισµολόγοι καταλήγουν στο κλισέ 

«πρέπει να µάθουµε να ζούµε µε τους σεισµούς», οι µηχανικοί συµπληρώνουν «οι οικοδοµές 

πρέπει να χτίζονται µε τις αναγκαίες προδιαγραφές» και οι πολιτικοί κατορθώνουν τελικά, 

µετά από πολλά χρόνια «σεισµικής» εµπειρίας, να πείθουν για το αναπόφευκτο, ότι δηλ. οι 

άστεγοι πρέπει να µάθουν να περιµένουν. 

 

Και στο επόµενο ταρακούνηµα, λες τίποτε δεν έγινε, ακούς τα ίδια λόγια από διαφορετικά, 

ίσως, χείλη, λες χρόνος δεν υπήρξε, σαν τίποτα στο βάθος να µην άλλαξε, παρ’ ίσως το 

επίκεντρο, και συνεχίζεις έτσι ανεκτικός όπως οι πρωτόγονοι πρόγονοι σου, πού’ ριχναν όλο 

το κακό στην ανεξέλεγκτη µανία της φύσης. 

 

Και τώρα που τη σεισµογενή αυτή χώρα την χτύπησε µια µεγάλη οικονοµική καταστροφή, η 

µακροχρόνια µύηση σου σ’ αυτό το παράδοξο είδος στωικής ανοχής εκλήθη να αναβαθµιστεί 

σε ένα πιο εξελιγµένο επίπεδο «δικαιολογηµένης» και αδιαµαρτύρητης αποδοχής, που σε ωθεί: 

 

Να αποδέχεσαι να καθορίζουν την τύχη της εργασίας σου εκείνοι που στην πλειοψηφία τους δεν 

εργάστηκαν ποτέ. 

Να αποδέχεσαι να καθορίζουν την τύχη της περιουσίας σου εκείνοι που στο σύνολο τους δεν σου 

επιτρέπουν να γνωρίζεις πώς απόκτησαν και πώς πολλαπλασίασαν τη δική τους περιουσία. 

Να το αποδέχεσαι αυτό, ακόµη κι αν αυτή η περιουσία δεν είναι µόνο ατοµική αλλά συλλογική, 

κοινωνική και εθνική. 

Να αποδέχεσαι ότι αυτοί που ασκούν εξουσία δεν επιτρέπεται να κρίνονται όπως εσύ κρίνεσαι, 

ούτε για την αξιοπιστία τους, ούτε για τις παρανοµίες τους. 

Να αποδέχεσαι ότι µπορούν να υπογράφουν, να θεσπίζουν και να εφαρµόζουν νόµους για τους 

οποίους δεν τους έχεις εξουσιοδοτήσει µε την ψήφο σου. 

Να αποδέχεσαι την υποβάθµιση κάθε έννοιας ποιότητας στην καθηµερινότητα, την πνευµατική 

ζωή, το περιβάλλον. 

Να αποδέχεσαι να πληρώνεις, και µε δυσµενώς άνισο τρόπο, για ένα κόστος που είναι κατ’ 

ελάχιστον δικό σου. 

 

Στη χώρα που δίδαξε σοφία, πολιτισµό, δηµοκρατία και την έννοια δικαίου στον υπόλοιπο 

κόσµο, αυτή η ανεκτικότητα δεν µπορεί να θεωρείται αρετή. Και ο εθισµός σε αυτήν δεν 

εµπνέει καµµία δύναµη για δηµιουργική ζωή. Καµµία ελπίδα. Ισοδυναµεί µε το «να ζεις χωρίς 

να ζεις». 

 



 6 

Σε παλαιότερη ανάρτηση, η οποία αναφερόταν στο χαρακτήρα των Αθηναίων στα χρόνια της 

τουρκοκρατίας, από το έργο του Ακαδηµαϊκού ∆ηµήτρη Καµπούρογλου «Ιστορία των 

Αθηναίων», µεταξύ άλλων αναφέρονταν τα χαρακτηριστικά: 

«το ανέχεσθαι άρχοντα βλακωδέστερον του εκλέγοντος αυτόν – αρκεί να οµιλή ολίγα, να έχη 

περιουσίαν, ήθος αρχοντικόν και ιδίως ανάστηµα, να µειδιά ελαφρώς και προστατευτικώς, να 

βαδίζει σοβαρώς και να µην αναπτύσση ιδέας, πράγµα εύκολον αφού δεν έχη», το «ανάγκη 

αυθέντη» και «το προασπίζειν τον εγκληµατία, το φιλύποπτον, το ζητείν πάντοτε υστεροβουλίαν 

και ιδιοτέλειαν». 

 

Άκουγα χθες το πρωί στο ραδιόφωνο έλληνα δηµοσιογράφο να ωρύεται κάπως έτσι: «αν 

θέλουν οι Γερµανοί να µας στείλουν και Βαυαρό αντιβασιλέα, ας τον στείλουν! Τι άλλο θέλουν 

τέλος πάντων για να µας αφήσουν ήσυχους!». Το ίδιο βράδυ διάβασα ότι αυτός ο 

δηµοσιογράφος προσελήφθη στην ΕΡΤ. Τα χρόνια, οι αιώνες περνούν αλλά κάποιες 

νοοτροπίες παραµένουν κυρίαρχες. 

 

Έχει, πράγµατι, διαχρονική αξία η θέση ότι το βασικό ζήτηµα στη δηµοκρατία δεν είναι το τι 

κάνουν οι ασκούντες την εξουσία αλλά κυρίως το τι κάνουν για αυτήν αυτοί που την 

υφίστανται. Το αν και πώς ελέγχουν αυτήν την εξουσία. Στη δική µας δηµοκρατία αυτός ο 

έλεγχος ασκείται ελλειµµατικά διότι το παιγνίδι της δικοµµατικής εναλλαγής τον ακυρώνει. 

 

Το γνωστό παιγνίδι που κόβει και ξανακόβει την ίδια τράπουλα και µοιράζει πρώτα τα χαρτιά 

και µετά τα συγχωροχάρτια σε όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες. Το γνωστό παιγνίδι 

που το γύρισαν µπούµερανγκ οι δανειστές και τώρα κινδυνεύει να θυµίζει «funny games»… 

 

Αυτό το παιγνίδι ανέδειξε, συντήρησε και γενίκευσε τη διαφθορά σαν µοχλού δανεικής 

«ανάπτυξης» που επέτρεψε τη σταδιακή αποσάθρωση της πραγµατικής οικονοµίας από την 

ορµητική ώσµωση της παγκοσµιοποιηµένης ανταγωνιστικής αγοράς. 

 

Αν αυτό το παγ(ι)ωµένο µόρφωµα δεν καταφέρει να ελευθερωθεί από τις, πιθανά εκβιαστικού 

χαρακτήρα, αγκυλώσεις του, ώστε να εφαρµοσθεί ένα, αυτοκριτικά, δικαιότερο update της 

ελληνικής κοινωνίας, κρίσιµο και αναγκαίο για την επιβίωση της στις σηµερινές συνθήκες, 

τότε κανείς δεν µπορεί να αποκλείσει την ωρίµανση της ιδέας ότι «η Ελλάδα χρειάζεται τη 

βελούδινη επανάσταση της». 

 

Όπως κι αν έχει, όπως κι αν πάει, το δίπολο «διαφθορά και ανεκτικότητα» δεν οδηγεί πουθενά 

παρά µόνο στην αποθράσυνση των διεφθαρµένων και την εξαθλίωση των ανεκτικών. 

 

22/1/2011 
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Τροµοκράτη, έχεις µήνυµα! 

 

 
Ο συγγραφέας και πρώην Πρόεδρος της Τσεχίας Βάκλαβ Χάβελ, σε Συνέδριο κατά της 

∆ιαφθοράς, το 2001 στην Πράγα, είχε πει: «η πάλη κατά της διαφθοράς είναι πάλη κατά της 

τροµοκρατίας!». 

 

Τι συµβαίνει, τελικά, σήµερα, εδώ? Πώς γίνεται όλοι να γνωρίζουν και κανείς να µην µπορεί 

να απονείµει δικαιοσύνη. Κρατώντας ο ένας τον άλλο και όλοι µαζί τραβώντας κάτω τη χώρα? 

Σε µια παρωδία σιωπής. Κάπως Χάνεκε και «Λευκή κορδέλα». Στο µικρό χωριό, που 

«γνωρίζει», το έγκληµα έχει συντελεστεί και συντελείται κι ένα κλίµα ατιµώρητης ενοχής 

πλανιέται στην άρρωστη ατµόσφαιρα. 

 

Το τελικό µήνυµα εδόθη? Μπορεί ένα δηµοκρατικό πολιτικό σύστηµα να εγκληµατεί σε 

βάρος του φορολογούµενου πολίτη και να παραµένει ατιµώρητο? Ποιός είναι ο άλλος 

παραλήπτης αυτού του µηνύµατος εκτός από την ανεκτικότητα του µέσου καταχρεωµένου 

Έλληνα? Μήπως ο τροµοκράτης που δεν έχει τίποτε να χάσει αν αυτοδικήσει και µάλιστα στο 

όνοµα µιας αγανακτισµένης και αδρανούς κοινωνίας? 

 

...Αν είναι αυτό το τελικό µήνυµα, τρέφει ή όχι την αυτοδικία και την τροµοκρατία? 

Ποιος θα κατακρίνει την «επόµενη φορά» και ποιος θα πείθει τότε µιλώντας για πληγωµένη 

και ατρόµητη δηµοκρατία? Και ποιόν τελικά πρέπει να φοβάται αυτή η δηµοκρατία? 

 

Μήπως τελικά πρέπει να φοβάται και αυτούς που οπλίζουν τα χέρια του τροµοκράτη? 

Εκτός κι αν δεν τα οπλίζουν µόνο αλλά τα σφίγγουν κιόλας, λες και του αναθέτουν το ρόλο 

του εποχικού εκτονωτή ώστε να µπορούν κάποιοι ανενόχλητοι να συνεχίζουν να εγκληµατούν 

σε βάρος του µη εκπροσωπούµενου, σήµερα, πολίτη. 

 

Όχι! ∆εν πρέπει να είναι αυτό το τελικό µήνυµα! Και η Νιγηρία, παρότι πιο διεφθαρµένη από 

τη διεφθαρµένη Ελλάδα µας, προχώρησε σε µηνύσεις και παρέπεµψε ενόχους. Ας είναι αυτό 

το κολοβό πόρισµα η αρχή! Για να µην αναδειχθεί η «συλλογική ξεφτίλα», επόµενο στάδιο 

της «συλλογικής ευθύνης»… 

 

24/1/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

∆ικαίωση του Φανόν;... 
 

 
 

Πριν 15 µέρες, ο συντάκτης του Al Jazeera, Larbi Sadiki, έγραφε:  «Ο πραγµατικός τρόµος, 

ο «Μπιν Λάντεν», που κατατρώει τον αραβικό κόσµο είναι η κοινωνικο-οικονοµική 

περιθωριοποίηση». 

 

Πράγµατι, αυτές οι τελευταίες ηµέρες της αραβικής οργής, µε το ντόµινο της εξέγερσης να 

εξαπλώνεται στην Αίγυπτο και σε φιλοδυτικά καθεστώτα, φέρνουν στην επικαιρότητα 

τον Φραντς Φανόν και το βιβλίο του «Της Γης οι κολασµένοι». 

 

Σε αυτήν τη σύγχρονη «γεωγραφία της πείνας» και της περιθωριοποίησης ο εξουσιάζων 

ιθαγενής, γράφει ο Sadiki, είναι ο νέος αποικιοκράτης. Σε αντίθεση µε τους «µη έχοντες», οι 

ιθαγενείς της εξουσίας και οι οικονοµικές µαφίες προστατεύονται όχι µόνο σε αρχοντικά και 

βίλες, αλλά και µέσα σ' ένα «σκληρό κέλυφος» που τους ανοσοποιεί από την «περιβάλλουσα 

φτώχεια». 

 

Όπως στο «Της Γης οι κολασµένοι» µε τις «φτωχές, υπανάπτυκτες χώρες, που ο κανόνας είναι 

ότι ο µέγιστος πλούτος περιβάλλεται από τη µέγιστη φτώχεια». 

 

Ωστόσο, γράφει ο συντάκτης του Al Jazeera, για να χαρτογραφήσουµε αυτήν τη «γεωγραφία 

της πείνας» πρέπει να επισηµάνουµε και τη «γεωγραφία του αυταρχισµού».  

 

Πράγµατι, τα πρόσφατα γεγονότα στην Αλγερία, την Τυνησία και την Αίγυπτο φαίνεται να 

επαληθεύουν την προφητεία του Φανόν ότι η διαπλοκή της εξουσίας µε τη διαφθορά "αργά ή 

γρήγορα" θα µετατρέψει τους ηγέτες σε "αχυράνθρωπους στα χέρια του στρατού». 

 

Και ο Sadiki καταλήγει «Με τους αριθµούς να οικοδοµούν, επί χάρτου, ιστορίες ανάπτυξης 

και σταθερότητας που δεν ταιριάζουν µε την πραγµατικότητα της περιθωριοποίησης, για πόσο 

καιρό ακόµη αυτές οι χάρτινες δηµοκρατίες των αχυρανθρώπων µπορούν να αντέξουν την 

κόλαση πυρός που πυροδοτεί η περιθωριοποίηση;»… 

 

30/1/2011 
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∆υο ντόµινο, δυο πολιτισµοί… 

 

 
 

Τους τελευταίους µήνες η έννοια «ντόµινο» κυριαρχεί στην καθηµερινότητα και τις 

προοπτικές. Από τη µια, ο φόβος για την κορύφωση του ντόµινο της οικονοµικής 

υπερχρέωσης των δυτικών κρατών. Από την άλλη, ο φόβος για την κορύφωση του ντόµινο της 

εξέγερσης των καταπιεσµένων αραβικών λαών. 

 

Στην περίπτωση του «δυτικού ντόµινο», τα πράγµατα είναι πλέον σαφή για τον µηχανισµό 

γένεσης και την προοπτική. Είναι πλέον αποδεκτό ότι η δυτική κοινωνία 

«κάνει ταµείο» για τα τελευταία, τουλάχιστον, τριάντα χρόνια και πληρώνει: α) για τις 

νοοτροπίες της υπερκατανάλωσης που κερδοσκοπικά καλλιεργήθηκαν, β) για την υπονόµευση 

της πολιτιστικής συνείδησης και του φυσικού περιβάλλοντος που συνόδευαν και 

συνάµα προϋπόθεταν αυτές οι νοοτροπίες, γ) για τις παραλείψεις της εξουσίας, δόλιες στην 

πλειοψηφία τους και δ) για την απολιτική συναινετικότητα των πολιτών στο βωµό µιας 

καλύτερης ζωής. 

 

Συνολικά, πληρώνει για ένα νοσηρό και αναπόφευκτα ληξιπρόθεσµο πρότυπο ζωής που 

κάποια στιγµή οδηγήθηκε στην εντατική. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον επείγουσας νοσηλείας 

δίνεται, σήµερα, η µάχη ώστε οι αναπότρεπτες εγκεφαλικές βλάβες µετά την ανάνηψη του 

συστήµατος να µην εξελιχθούν σε ενίσχυση και συγκεντρωτισµό της αποτυχηµένης 

ασυδοσίας ούτε να οδηγήσουν σε περισσότερο ασύδοτο πλούτο σε βάρος των ασθενέστερων 

και βαθύτερη οικονοµική και κοινωνική αποδυνάµωση των µεσαίων στρωµµάτων και του 

κοινωνικού κράτους. 

 

Στην περίπτωση του «αραβικού ντόµινο», µπορεί να ήταν αναµενόµενη η λαϊκή αντίδραση 

µετά από χρόνια απολυταρχικών καθεστώτων που οδηγούσαν τους Άραβες στην οικονοµική 

εξαθλίωση και την περιθωριοποίηση, αλλά δεν ήταν εξίσου προβλέψιµη η ένταση και η 

γενίκευση των εξεγέρσεων. 

 

Η δυναµική της αραβικής κοινωνικής εξέγερσης έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά που 

αναφέρει ο Φραντς Φανόν στο βιβλίο του «Της Γης οι κολασµένοι». Είναι βαθύτερα αναγκαία 

και ζωτική από τη σηµερινή αντίδραση του ∆υτικού πολίτη για τη διατήρηση δικαιωµάτων, 

δίκαιων µεν, αλλά τα οποία o µέσος Άραβας ούτε καν µπορεί να ονειρευτεί. Ο ένας είναι 

κυρίως αγώνας για µια αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή σε µια βασικά ελεύθερη κοινωνία. Ο 

άλλος είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή και την επιβίωση σε µια βασικά καταπιεστική και 

ανελεύθερη κοινωνία. 

 

Ωστόσο, αυτά τα δύο σύγχρονα ντόµινο, τα συνδέουν από την άποψη του µηχανισµού 

γένεσης ένας κοινός παρανοµαστής και από την άποψη της προοπτικής ένας κοινός 

συντελεστής, που µέρα τη µέρα φαίνεται να ενισχύεται, τυχαία ή σκόπιµα, ο ρόλος του. Ο 

κοινός παρανοµαστής είναι η κρατική διαφθορά και ο κοινός  συντελεστής είναι το ισλαµικό 
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στοιχείο µε τη µεταναστευτική δυναµική και τη σηµασία της. Στην πιο ανώδυνη του εκδοχή, 

ένα πρόβληµα κοινωνικής συνύπαρξης και πολυπολιτισµικότητας. Στην πιο ακραία του 

εκδοχή ένα πρόβληµα εθνικής διάβρωσης και αναταραχής, ένα σχέδιο εξάπλωσης και 

επικράτησης. 

 

Το δυτικό ντόµινο αδυνατίζει τη κοινωνική συνοχή. Το αραβικό ντόµινο µπορεί µέσα από 

τη µεταναστευτική του δυναµική να την αποδιοργανώσει ακόµη περισσότερο. Αν το αίτηµα 

στις αραβικές χώρες είναι ψωµί και περισσότερη δηµοκρατία, το αίτηµα στις δυτικές 

κοινωνίες είναι περισσότερος πολιτισµός και λιγότερη διαφθορά. 

 

«Ο κόσµος δεν ζει µόνο µε συµφέροντα ζει επίσης µε πεποιθήσεις», δήλωσε σήµερα ο Σύριος 

Άσαντ. «Αν δεν καταλάβεις την ιδεολογική πλευρά της περιοχής, δεν µπορείς να καταλάβεις 

αυτό που συµβαίνει», πρόσθεσε. «Αν δεν καταλάβεις την ιδεολογική πλευρά της περιοχής, 

δεν µπορείς ούτε να προτείνεις ούτε να πετύχεις βαθιές αλλαγές στην κοινωνία της» θα 

µπορούσαµε και µεις να προσθέσουµε. 

 

∆υο ντόµινο, δυο πολιτισµοί … Τι παράδοξο, όµως, ένας Άραβας να λέει αυτό που θα΄πρεπε 

να λέει κι ένας ∆υτικός… 

 

31/1/2011 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

 

 
 

 

Ηµέρες οργής, αναχώρησης και σκέψης 

 

Από τα κύτταρα της δηµοκρατίας στους «ζωντανούς οργανισµούς» 

της τρόικα… 

 

Μονάχα όταν αυτό το ρολόι σταµατήσει, ο χρόνος θα’ ρθει 

πραγµατικά στη ζωή… 
 

Μια συνέντευξη του Ελύτη, πριν από τριάντα χρόνια 
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Ηµέρες οργής, αναχώρησης και σκέψης 

 

 
Η Επιλογή του Ηρακλή (Annibale Carracci)  

 

Την επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό που ο κάθε Έλληνας πολίτης εξαρχής αντιλαµβανόταν 

µε την κοινή λογική πως «οι αριθµοί δεν βγαίνουν», οι πολιτικοί την αρνιόντουσαν σε κάθε 

ευκαιρία. Τώρα που η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους µεθοδεύεται και η οποία, µε βάση 

πάλι την κοινή λογική, θα συνοδευτεί από µακροχρόνια σκληρή πειθαρχία και στην ουσία 

επιµήκυνση της έξωθεν διακυβέρνησης της χώρας, µια τεκµηριωµένη αποτυχία 

διαπραγµάτευσης θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί, αµετανόητα, σαν επιτυχία. 

 

Ωστόσο σε µια κοινωνία που λειτουργεί πλειοψηφικά και πρακτικά σαν εθισµένη στην 

αναξιοπιστία και την ανικανότητα των πολιτικών της, ούτε αυτή η παταγώδης αποτυχία θα 

µπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αµφισβήτηση. Από την άλλη, «ο συνήγορος του διαβόλου» 

λέει ότι στις συνθήκες της σηµερινής κρίσης, ο ρόλος των κοινοβουλίων έχει περιοριστεί, στη 

«δηµοκρατικότερη» περίπτωση, στην επικύρωση Μνηµονίων και Συµφώνων που 

σχεδιάζονται µε γνώµονα το συµφέρον των ισχυρών. 

 

«Βρισκόµαστε εδώ για το συµφέρον της ηγεµονίας µας και όσα θα πούµε τώρα σκοπό έχουν 

τη σωτηρία της πολιτείας σας, επειδή  θέλουµε και χωρίς κόπο να σας εξουσιάσουµε και για 

το συµφέρον και των δυο µας να σωθείτε», έλεγαν οι Αθηναίοι στους Μιλήσιους. Σήµερα, 

περίπου 2500 χρόνια µετά, στις ανταγωνιστικές συνθήκες... 

του σηµερινού παγκόσµιου οικονοµικού πολέµου για επιβίωση, ανάπτυξη και επικράτηση, 

ακόµα «οι δυνατοί κάνουν ό,τι τους επιτρέπει η δύναµή τους κι οι αδύναµοι υποχωρούν κι 

αποδέχονται». ∆ιότι οι εθνικοί εγωισµοί και οι αλλαζονείες της εξουσίας είναι διαχρονικές 

πραγµατικότητες στις οποίες οι ηθικές αναστολές και το αισθήµατα δικαίου δεν 

υπολογίζονται. 

 

Η δυνατή Γερµανία για να συµβάλλει οικονοµικά στην εξυγίανση της οικονοµικής κρίσης 

στην ευρωζώνη, θέτει σαν προυπόθεση την αποδοχή των όρων σχετικά µε το Σύµφωνο 

Ανταγωνιστικότητας που θα παρουσιάσει µε τη Γαλλία. Μέσ’ απ’ αυτό το Σύµφωνο η 

Μέρκελ φιλοδοξεί να ηγηθεί µιας πιο ισχυρής Γερµανίας και µιας πιο ανταγωνιστικής 

Ευρώπης απέναντι σε χώρες όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Ινδία, αδιαφορώντας αν αυτό 

µπορεί να ισοπεδώσει πολιτικά και οικονοµικά τις αδύναµες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ένας άλλος Γερµανός, ο Alexander Dibelius, κορυφαίος τραπεζίτης της Goldman Sachs, 

δήλωσε χθές ότι η Ελλάδα χρειάζεται οπωσδήποτε «ένα µείγµα βοήθειας, πειθαρχίας και 

πίεσης προκειµένου να επιστρέψει στην οδό της αρετής - Pfad der Tugend».  

 

∆εν είναι, όµως, µόνο οι συνθήκες στην Ευρώπη οριακές και ρευστές αλλά και στη γειτονιά 

µας το πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον µοιάζει ανασφαλές και αχαρτογράφητο. Στην 

Αίγυπτο, τις µέρες της οργής και των µαζικών διαδηλώσεων µπορεί να τις διαδεχθούν µέρες 
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πραγµατικής αναχώρησης από τον απολυταρχισµό του παλιού καθεστώτος και µετάβαση σε 

καλύτερες µέρες για τη δηµοκρατία και το βιοτικό επίπεδο. Ωστόσο η προοπτική στην 

Αίγυπτο και τις άλλες αραβικές χώρες συνδέεται µε την ταραγµένη παγκόσµια οικονοµική 

κατάσταση, τα γεωπολιτικά και ενεργειακά συµφέροντα, το µέτωπο της τροµοκρατίας, το 

µεταναστευτικό, την πρόσφατη επιδείνωση του επισιτιστικού προβλήµατος. 

 

Μπορεί ο ισχυρισµός των αρχαίων Αθηναίων «Γιατί όσοι στους ίσους δεν υποχωρούν, στους 

δυνατότερους φέρνονται φρόνιµα και στους κατώτερους δείχνονται µετριοπαθείς, αυτοί πιο 

πολύ προκόβουν» να ακούγεται σήµερα ακραίος.  

 

Ωστόσο, σα σύγχρονη Ελλάδα, µέσα σ’ όλες αυτές τις παγκόσµιες εντάσεις και προκλήσεις, 

δεν έχουµε τίποτε το εναλλακτικό να επιδείξουµε παρά να δίνουµε απλά το δικαίωµα να µας 

αποκαλούν χώρα των «Τσουκάτων» και των «Βοσκόπουλων», στην οποία οι υπουργοί αντί να 

αυτοκτονούν από ντροπή µπορούν να ισχυρίζονται ότι «τελειώνει η ατιµωρησία για τους 

επωνύµους» και στην οποία οι διάφοροι υπάλληλοι παπαγαλίσκοι µπορούν να χαίρουν ακόµα 

εκτίµησης αντί να αντιµετωπίζονται σα διασκεδαστές που τους πετούν δεκάρες και λεπτά… 

 

5/2/2011 
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Από τα κύτταρα της δηµοκρατίας στους «ζωντανούς οργανισµούς» 

της τρόικα… 
 

 
"Blood Cells" του Chris Harvey 

 

 

Η Ελλάδα και οι θεσµοί της, όπως δεν θα τη γνωρίζουµε στο άµεσο µέλλον. Πρόσφατα ο κ. 

Βενιζέλος έθεσε το ερώτηµα «αντέχει το Σύνταγµα υπό συνθήκες κρίσης; Η αλήθεια είναι ότι 

υφιστάµεθα σηµαντικούς περιορισµούς σε όλες τις όψεις της εθνικής κυριαρχίας - άρα και στη 

συνταγµατική µας κυριαρχία». Ερώτηµα που πριν λίγους µήνες ο κ. Παπακωνσταντίνου το είχε 

απαντήσει «όταν χρωστάς δεν είσαι ελεύθερος». 

 

Τώρα, πώς γίνεται οι Γερµανοί, που µας χρωστούν το µισό χρέος, να είναι ελεύθεροι και µέσω 

των εντολέων τους να µας εκβιάζουν, είναι ένα από τα πολλά ερωτήµατα που δεν απασχολούν 

τους αµοραλιστές πολιτικούς µας. ∆ιότι αν σε µια δηµοκρατική χώρα η δικαιοσύνη δεν µπορεί 

να λειτουργήσει για τις ανοµίες των πολιτικών όταν αυτοί ταυτίζονται µε την εκπροσώπηση 

οικονοµικών συµφερόντων που εξαθλιώνουν την καθηµερινότητα και υποθηκεύουν ή 

ξεπουλούν την προοπτική, τότε σε αυτήν τη χώρα η δηµοκρατία είναι προσχηµατική και 

ασκείται µε µεθόδους αµοραλιστικές, που δηλ. αδιαφορούν για ζητήµατα ηθικής τάξης. 

 

Τώρα όµως τα χρονοδιαγράµµατα της άνευ όρων εκχώρησης της εξουσίας στους 

εκπροσώπους των δανειστών ανανεώνονται συνεχώς, αποκτώντας πλέον στρατηγική... 

σηµασία και καταπίνοντας το µέλλον των σηµερινών Ελλήνων όλων των ηλικιών και της 

χώρας, όπως την γνωρίζουµε, συνολικά. 

 

Τώρα όµως η ύφεση βαθαίνει και οι προσδοκίες για τακτικές διαχείρισης και ανάπτυξης 

διαψεύδονται η µία µετά την άλλη. Χωρίς επενδύσεις και ενίσχυση της ρευστότητας αλλά µε 

πληθωρισµό, λουκέτα και ανεργία. Και πάντα χωρίς διελεύκανση των υπαίτιων σκανδάλων. 

 

Τώρα όµως κι αυτόν τον ίδιο τον πρωθυπουργό αυτοί που τον στήριζαν και τον τιµούσαν 

αρχίζουν να τον εκθέτουν και να τον αδειάζουν (ευρωοµόλογα, επιµήκυνση, Αίγυπτος) και να 

τον µετατρέπουν, αν εκείνος βέβαια συµφωνήσει, σε αξιολύπητο επαίτη και µαζί του όλην τη 

χώρα. 

 

Τώρα όµως η αποθρασυµένη τρόικα, από την υποτακτικότητα της εξουσίας και 

την ανεκτικότητα του λαού, διαλαλεί το πρόσταγµα για γενικό ξεπούληµα και αναγκάζει ως 

και τους υποτακτικούς της να προβαίνουν σε δηλώσεις του τύπου «Οι εκπρόσωποι της τρόικας 

ξεπέρασαν τα όρια. Τα όσα είπαν χθες είναι απαράδεκτα και αποδοκιµαστέα». 

 

Τώρα είναι, που θα’ λεγε κι ο ποιητής µας Μανώλης Αναγνωστάκης, «Το θέµα είναι τώρα τι 

λες» 
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Αν όλο αυτό που συµβαίνει στη χώρα, τους τελευταίους δέκα µήνες, γίνεται βάσει σχεδίου ή 

λόγω απλής ανοησίας και ανεπάρκειας δεν έχει σηµασία. Σηµασία έχει το αποτέλεσµα, δηλ. 

το γεγονός ότι πλέον συστηµατικά και καθηµερινά καλλιεργούνται το µίσος και η εµπάθεια 

ανάµεσα στο λαό κι ένα άµορφο και τυχοδιωκτικό «µείγµα» πολιτικών, εκπροσώπων των 

δανειστών, προπαγανδιστών και στυγνών οικονοµικών συµφερόντων. Αλλά και µια έχθρα 

ανάµεσα στις κοινωνικές οµάδες και ανάµεσα στους Έλληνες και τους µετανάστες. Κι έτσι 

αποδιοργανώνεται η κοινωνική συνοχή και υπονοµεύεται η αναγκαία συστράτευση για την 

ανάκαµψη της χώρας. 

 

Η κυβέρνηση πατώντας πάνω στην ανεκτικότητα που της προσφέρουν οι κοµµατικά 

εξαρτηµένοι, ευνοούµενοι και «ασύλιοι» χώροι των δηµοσίων υπαλλήλων και των 

συνδικαλιστών, επιχειρεί να διευρύνει την υποτακτικότητα στους υπόλοιπους, πραγµατικά µη 

προνοµιούχους, µε την οικονοµική τους εξόντωση, την απειλή της δικαστικής δίωξης και την 

κρατική καταστολή που πάντα επικουρείται από το γνωστό-άγνωστο και ασύλληπτο 

παρακράτος.  

 

Αλλά όπως σιγά και σταθερά ξεδιπλώνεται, ο βασικός στόχος είναι η υφαρπαγή του πλούτου 

της χώρας από τους ξένους και µάλιστα σε τιµή ευκαιρίας και η ιδιωτική υπαλληλοποίηση του 

εργαζόµενου Έλληνα, επίσης µε µισθούς ευκαιρίας, από συµφέροντα που θα αγοράζουν 

φτηνά και στη συνέχεια θα ισοπεδώνουν κάθε εργατικό δικαίωµα. Χωρίς να αποκλείεται η 

ενδεχόµενη χρησιµοποίηση των απόλυτα εξαθλιωµένων µεταναστών, µετά από τη σταδιακή 

τους νοµιµοποίηση, για την εδραίωση της συµπεριφοράς και των αποδοχών σε βαλκανικά 

επίπεδα. 

 

Στη µεγάλη διαδήλωση του Μαίου, το παρακράτος απάντησε και σκότωσε, ατιµώρητα, για 

παραδειγµατισµό και συµµόρφωση, τρεις αθώους συµπολίτες µας. Είναι φανερό ότι χωρίς 

καταστολή και τροµοκρατία δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί η εξαθλίωση και το ξεπούληµα 

µιας χώρας, όσο ανεκτικοί οι πολίτες της κι αν δείχνουν ότι είναι. Ούτως ή άλλως κάποιες 

πολιτικές ανακατατάξεις θα επιβληθούν στο άµεσο µέλλον από τις εξελίξεις. Το ζήτηµα είναι 

αν αυτές θα βοηθήσουν στην εκπροσώπηση και των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών 

που σήµερα δεν εκπροσωπούνται. 

 

Ο πρωθυπουργός πρέπει αυτό να το καταλάβει βαθιά. ∆εν είναι δυνατό µια περήφανη 

κοινωνία να εξαναγκάζεται να διολισθαίνει αδιαµαρτύρητα σε αυτό το µονοπάτι που την 

οδηγεί από την ατιµωρησία των ενόχων στην τιµωρία των αθώων. Από το πάρτυ των εµπόρων 

των εθνών στην ερήµωση και το ξεπούληµα. Με πυξίδα όχι τη δηµοκρατία αλλά τον 

«ζωντανό οργανισµό» της τρόικα που, όπως χθες µας ανακοίνωσαν, διαρκώς θα 

προσαρµόζεται και θα τροποποιείται αναλόγως… 

 

12/2/2011 
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Μονάχα όταν αυτό το ρολόι σταµατήσει, ο χρόνος θα’ ρθει 

πραγµατικά στη ζωή… 
 

 
 

Είναι ή όχι αντιφατική η θέση του πρωθυπουργού ότι δεν πουλά σπιθαµή γης όταν έχει ήδη 

υπογράψει το µνηµόνιο που υποθηκεύει όλην την ελληνική επικράτεια; Τόσον καιρό πού ήταν 

αυτή η εθνική ευαισθησία που τώρα θέλει να δείξει; Πρόκειται για µια έµπρακτη αυτοκριτική 

ή για µια στάση πολιτικής αυτοσυντήρησης µετά από τις αποκαλύψεις των συµφωνηµένων 

στη συνέντευξη της τρόικα; Ή µήπως, τελικά, πρόκειται για µια έµµεση οµολογία πολιτικής 

ήττας για την αναποτελεσµατικότητα του προγράµµατος που επωµίζεται ο έλληνας 

φορολογούµενος τους τελευταίους δέκα µήνες; 

 

Έχοντας ήδη χωθεί βαθειά στη ζούγκλα συναντούµε πλέον τον κίνδυνο να συρθούµε και 

σ’ένα χορό τύπου Σαλώµης στον οποίο οι δανειστές και οι εκπρόσωποι τους θα αξιώνουν στη 

θέση του γιγαντούµενου χρέους την ίδια την κεφαλή της χώρας. Αλλά ίσως να βρισκόµασταν 

και µπροστά σε µια ευκαιρία αν µπορούσαµε να την αξιοποιήσουµε προς όφελος της χώρας. 

 

Εξαρχής και περισσότερο τώρα, µετά τη δεκάµηνη εµπειρία, φαίνεται ότι στο δρόµο που 

ακολουθούµε, το έργο θα εξελίσσεται από περικοπή εις περικοπή κι από... 

εισπρακτισµό σε εισπρακτισµό και στο εξής, ενδεχοµένως, µε την οικονοµική αξιοποίηση 

τµήµατος από την, ούτως ή άλλως, υποθηκευµένη δηµόσια περιουσία. Σε τι συνθήκες όµως 

θα συνέβαινε αυτό το τελευταίο; 

 

Μέσα σ’ ένα αδηφάγο κλίµα που θα ενθαρρυνόταν από τους γνωστούς-άγνωστους µεσάζοντες 

και τα τρωκτικά; Μέσα σ’ ένα νέο κύκλο διαπλοκής και διαφθοράς και µάλιστα ενισχυµένο µε 

το νωπό προηγούµενο της ατιµωρησίας; Ποιος θα διασφάλιζε τη διαφάνεια των εµπορικών 

συναλλαγών και την εξασφάλιση των συµφερόντων της χώρας; Αυτοί που δεν άφησαν 

σκάνδαλο χωρίς να το συγκαλύψουν;   

 

Αυτοί που δεν µπορούν να επιβάλλουν παρά ασήµαντους περιορισµούς στη δηµόσια σπατάλη 

όταν επιτρέπουν στον ιδιωτικό τοµέα να σπαράσσεται και να πλιατσικολογείται για να 

βγαίνουν οι µισθοί και να συντηρούνται τα ελλείµµατα εκείνων των ηµετέρων που θά΄πρεπε 

ήδη να έχουν σπρωχθεί ευγενικά αλλά και γενναία προς την παραγωγική εργασία; 

 

Αυτοί που υπονοµεύουν την υγιή επιχειρηµατικότητα µε απροκάλυπτες παραλείψεις, µε 

προστασία των φοροφυγάδων και µε φορολογική τροµοκρατία των νοµοταγών, στα όρια της 

επιβίωσης ελευθεροεπαγγελµατιών και µικροµεσαίων επιχειρηµατιών; 

 

Ίσως ετούτος να είναι και ο πιο σηµαντικός λόγος που κάνει αυτόν το δρόµο να δείχνει 

αδιέξοδος. Ότι δηλ. η τύχη των αναγκαίων ανατροπών βρίσκεται στα χέρια εκείνων που είχαν 

µετατρέψει τον παρασιτισµό σε τρυβλίο του πολιτικού συστήµατος και βεβαίως εκείνων που 

αδυνατούν ν’ αλλάξουν νοοτροπία. 
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Αλλά χωρίς υγιή επιχειρηµατικότητα δεν µπορούν να δηµιουργηθούν παραγωγικές (όχι 

δουλικές) θέσεις εργασίας και χωρίς αδιάφθορους και αδέκαστους µηχανισµούς (χωρίς 

πολιτικές σκοπιµότητες) δεν πρόκειται να υπάρξουν φορολογικά έσοδα. Και το πιο βασικό, 

χωρίς υγιή επιχειρηµατικότητα δεν µπορούν να υπάρξουν ούτε ανάπτυξη, ούτε 

ανταγωνιστικότητα. 

 

Εφόσον λοιπόν, κατά τα φαινόµενα, είναι αδύνατον να δοθεί προοπτική σε αυτόν τον 

αδιέξοδο δρόµο, κάποια µορφή  σηµαντικής αναδιάρθρωσης του χρέους φαίνεται 

αναπόφευκτη στο άµεσο µέλλον προκειµένου ν’αποτραπεί η συνολική στάση πληρωµών. 

 

Όταν ούτε η έκδοση ευρωοµολόγων, ούτε η επιµήκυνση µε ευνοϊκότερα επιτόκια είναι 

επιλογές που φαίνεται να συµφέρουν τους δανειστές. Αλλά και όταν η ευνοϊκότερη εξαγορά 

τµήµατος του χρέους µε νέα δανεικά ή µέσω της όποιας αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας 

µάλλον µικρό τελικό όφελος θα αποφέρει και πολύ µεγαλύτερο τίµηµα για τη χώρα. 

 

Ο Γουίλιαµ Φώκνερ έγραφε στο έργο του «Βουή και Μανία» «Επειδή ο Πατέρας είπε τα 

ρολόγια σκοτώνουν τον Χρόνο. Είπε ο Χρόνος είναι νεκρός όσο χτυπιέται µες στους µικρούς 

τροχούς του ρολογιού. Μονάχα όταν το ρολόι σταµατήσει ο χρόνος έρχεται πραγµατικά στη 

ζωή». Κάπως ανάλογα, τα αδιέξοδα χρονοδιαγράµµατα και τα φθαρµένα γρανάζια του 

πολιτικού συστήµατος λεηλατούν στην κυριολεξία τον πολύτιµο χρόνο που χρειάζεται η χώρα για 

να τινάξει την πολύχρονη παρασιτική λαθροβίωση και να επανέλθει πραγµατικά στη ζωή… 

 

17/12/2011 
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Μια συνέντευξη του Ελύτη, πριν από τριάντα χρόνια 
 

 
 

Ο Οδυσσέας Ελύτης σε συνέντευξή του για την τηλεοπτική παραγωγή της ΕΡΤ «Εδώ 

γεννήθηκε η Ευρώπη» των Γιώργου & Ηρώς Σγουράκη υ Οδυσσέα Ελύτη το 1980 µεταξύ 

άλλων είχε πει: 

 
«…Κάποτε θα ερχόταν η στιγµή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν µπορεί να 

υπάρξει σαν αυτόνοµη µονάδα, χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγµή, 

να αποφασίσει αν θα µείνει αποµονωµένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχτεί σε ένα ευρύτερο σύνολο µε 

οφέλη πρακτικής φύσεως αναµφισβήτητα, αλλά και µε τον κίνδυνο να αλλοιωθεί η φυσιογνωµία της. 

Απ’ αυτή την άποψη, το οµολογώ, είµαι αποµονωτικός. Μια ζωήν ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που 

λέµε Ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα 

πράγµατα. Είτε στην κλίµακα τη µεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω, είτε σ’ ένα Παρθενώνα, είτε σ’ 

ένα λιθάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση µε το µέγεθος και την ποσότητα που 

χαρακτηρίζουν τη ∆ύση. 

Γιατί, εκεί βρίσκεται η διαφορά. Οι Ευρωπαίοι, αντλήσανε από τις Ελληνικές αξίες για να φτάσουν στην 

Αναγέννηση. Αλλά, η Αναγέννηση η δική τους είναι κάτι πολύ διαφορετικό απ’ αυτό που θα µπορούσαµε 

να είχαµε κάνει εµείς, εάν δεν µας σταµατούσε η τουρκοκρατία. Το βλέπουµε αυτό στην ταπεινή κλίµακα, 

τη µόνη άλλωστε όπου µπορούσαµε ακόµα να εκδηλωνόµαστε. Από την άποψη ότι, µια εσωτερική αυλή 

νησιώτικου σπιτιού, κατά την ταπεινή µου γνώµη, ή ένας περίβολος µοναστηριού, είναι, σαν αντίληψη 

εννοώ, πολύ πιο κοντά στο πνεύµα που έκανε τους Παρθενώνες και τις Θεοµήτορες, παρά όλες οι 

κολόνες κι οι µετώπες των ευρωπαϊκών ανακτόρων. Που σηµαίνει ότι, αν συνέχισε κάποιος την 

αισθαντικότητα την ελληνική και τη διατήρησε, είναι αποκλειστικά ο λαϊκός µας πολιτισµός. Μόνον που 

και αυτός στις ηµέρες µας κινδυνεύει. 

Οι αστοί στην πλειοψηφία τους, βέβαια υπήρξαν και εξαιρέσεις, µιµήθηκαν τους ευρωπαίους. ∆ηλαδή 

την παραποιηµένη αίσθηση της Ελληνικότητας και στη συνέχεια οι ανερχόµενοι από το λαό µιµήθηκαν 

τους αστούς. Έτσι φτάσαµε σ’ ένα σηµείο που αναρωτιέται κανείς σε τι πια µπορεί να ωφελεί η 

αποµόνωση, τι πάει να προστατέψει. Και µε κίνδυνο να φανώ αντιφατικός, οδηγούµαι στο άλλο άκρο: 

Λέω µήπως είναι σωφρονέστερον να µην αντιταχτούµε στο ρου της ιστορίας. Μήπως µια διαφορετική 

στρατηγική θα µας βοηθούσε να διακριθούµε από έναν άλλο δρόµο. 

Ο ελληνισµός, έδειξε ανέκαθεν µια καταπληκτική ικανότητα να αφοµοιώνει, να προσαρµόζεται και να 

δραστηριοποιείται µέσα στα ξένα σύνολα. Έχουµε µια πλειάδα ελλήνων που διακρίθηκαν την εποχή της 

διασποράς στα µεγάλα κέντρα του εξωτερικού και στην Ευρώπη και στην Ανατολή. Και πότε αυτά; Την 

εποχή που η Ευρώπη ήταν στην ακµή της και τα κράτη ήταν ισχυρά και σκληρά. Πόσο µάλλον σήµερα, 

που όπως και να το κάνουµε, είναι γηρασµένα, είναι εξασθενηµένα και θα έλεγα ότι έχουµε ανάγκη από 

το σφρίγος νεοτέρων αιώνων. Αυτό µε κάνει λοιπόν, να κατασιγάζω µέσα µου τον αισθηµατία Έλληνα 

που κρύβω και να σκέπτοµαι ότι ίσως είναι πιο σωστό, να µη φοβηθούµε τη σύγκριση και την άµιλλα, 

αλλά να προχωρήσουµε φυσικά πάντοτε µε την προοπτική να διακριθούµε στην ποιότητα, που σηµαίνει 

στο πνεύµα. Γι’ αυτό επιµένω πολύ στο θέµα της Παιδείας. Χρειαζόµαστε Παιδεία σοβαρή, βαθιά, όχι 

αυτή την τεχνική που συχνάζει στις ηµέρες µας, γιατί µόνο µ’ αυτή θα µπορέσουµε και να διακριθούµε 

και να πορευτούµε σ’ ένα καινούργιο δρόµο αλλά και να διατηρήσουµε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

φυσιογνωµίας µας...» 
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Τριάντα χρόνια µετά οι φόβοι του Ελύτη βγαίνουν αληθινοί. Ο κίνδυνος να αλλοιωθεί η 

φυσιογνωµία της Ελλάδας βγαίνει αληθινός γιατί πράγµατι οι αξίες του µεγέθους και της 

ποσότητας κυρίευσαν τις σκέψεις και τις πράξεις της εξουσίας και του λαού και 

περιθωριοποίησαν τις αξίες της ευγένειας και της ποιότητας. 

 

Τριάντα χρόνια µετά, οι ίδιες αλλοτριωτικές νοοτροπίες, σε ένα πλέον κυρίαρχο 

παγκοσµιοποιηµένο πλαίσιο, δείχνουν να καταφέρνουν τη χαριστική βολή σε αυτό που ο 

Ελύτης εννοεί «Ελληνικότητα». Και αυτό γίνεται µε τη συµµετοχή όχι µόνο του... 

αλλοτριωµένου πλέγµατος λαού και πολιτικής εξουσίας αλλά και της πλειοψηφίας του 

πνευµατικού κόσµου της χώρας. 

 

Ο Έλληνας αποκόβεται από τις ιδεολογικές του ρίζες και χάνει την ταυτότητα του. 

Αδυνατεί να αντιληφθεί ότι η ατοµική διάσωση δεν είναι θέµα µόνο οικονοµικής φύσης αλλά 

κυρίως έχει να κάνει µε τη διάσωση, την προβολή και την εφαρµογή των θετικών αυτών 

αξιών στις οποίες αναφέρεται ο Ελύτης και οι οποίες συνθέτουν το στίγµα της 

«Ελληνικότητας» στο πέρασµα των αιώνων. 

 

Όπως o ίδιος έγραφε στο «AD LIBITUM»: «συ ο µικρός / να τα βάλεις µε τα φυσικά 

φαινόµενα / µεγεθυµένος µόνο από τη σκέψη». 

 

26/2/2011 
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ΜΑΡΤΙΟΣ 

 
 

 

Ο Λόγος του Αυλικού: προς τα «κάπου»… 

 

Ξέρεις τα σπίτια πεισµατώνουν εύκολα, σαν τα γυµνώσεις… 

 

Τρεις απολύσεις, ένα λουκέτο κι ένα ζεϊµπέκικο… 
 

Γιατί χαίρεται o Γιώργος και χαµογελά η Άνγκελα, πατέρα; 

 

Μέρες ρευστές και πολυδύναµες, σα βλαστοκύτταρα 

 

Το παν είναι η ρότα σου κόντρα στην κοινωνία τούτη… 

 

Για τις αγωγές κατά του Fimotro 

 

Κανένα βήµα µπρος, πολλά βήµατα πίσω… 

 
Από τον αυταρχισµό της εξουσίας στον αυτοµατισµό της κοινωνίας… 
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Ο Λόγος του Αυλικού: προς τα «κάπου»… 
 

 
 

Προς τα «κάπου», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «…µέσα απ` αυτή τη µεγάλη 

προσπάθεια, που σαφώς δεν έχει εγγυηµένααποτελέσµατα, αλλά δείχνει έναν τρόπο και µια 

κατεύθυνση, αυτή η κυβέρνηση βγάζει κάπου τη χώρα...». Ένα µοναδικό δείγµα αδιέξοδου, 

πρόχειρου και ασυνάρτητου πολιτικού λόγου, γαρνιρισµένου από διαψευσµένους όρους όπως 

«πυξίδα», «πυγµή», «βούληση» αλλά και παλινωδίες όπως «δεν σηµαίνει ότι δεν γνωρίζουµε 

πού πηγαίνουµε». 

 

Όµως η αλήθεια είναι ατίθασο άλογο και δεν «πεταλώνεται». Κάθε µέρα γίνεται πιο φανερό 

ότι βαδίζουµε προς την κορύφωση του δράµατος των τελευταίων µηνών, δείχνοντας ολοένα 

και πιο ανήµποροι όχι µόνο ν’ αντιδράσουµε αλλά και να αποδείξουµε µε τη συµπεριφορά 

µας, εξουσία και πολίτες, ότι θέλουµε να αλλάξουµε αυτό που συνέβαινε στη χώρα και ότι 

γνωρίζουµε προς τα πού και από ποιους οδηγούµασταν και οδηγούµαστε.  

 

Αλλά πώς ν’αλλάξουµε όντας τόσο µοιραίοι και αδρανείς και ωθούµενοι µόνον απ’ τις ώσεις 

των διεθνών συσχετισµών προς τα «κάπου»; 

 

Όταν στον κόσµο των ανεπάγγελτων της διαπλοκής χρέη εκατοµµυρίων ευρώ χαρίζονται σε 

τέως και νυν συνεργάτες του αποτυχηµένου συστήµατος κι αυτός ο 

επαίσχυντος «τρόπος» πολιτικής συνεχίζεται το ίδιο αναξιόπιστος, το ίδιο άξιος περιφρόνησης 

και αηδίας. 

 

Όταν στον πραγµατικό κόσµο της εργασίας και της παραγωγής, «οτρόπος», είναι το 

φοροµπηκτικό κυνήγι των µικροµεσαίων και οι απολύσεις. Και σε ευθεία αντιστοιχία µε τα 

λουκέτα, εκατό και πλέον συµπολίτες µας απολύονται καθηµερινά. Στην πλειοψηφία τους 

νέοι. 

 

Και stand-by το τσουνάµι της εγκληµατικότητας, ποινικής και πολιτικής, να αποδεκατίζει τα 

θύµατα. Τον Αλέξη, την Παρασκευή, την Αγγελική, τον Επαµεινώνδα, τον Σωκράτη, τον 

Γιώργο και προχθές τον Γιάννη κι έναν ακόµη Γιώργο. 

 

Αλλά και όλους εκείνους τους λιγότερο γνωστούς αυτόχειρες που δεν µπόρεσαν ν' αντέξουν 

την οικονοµική πίεση. Ποιος φταίει; «όλοι…». Πού πάµε; «κάπου…». 

 

Όταν η ατιµωρησία και η εύνοια των «ηµετέρων» βαφτίζονται εθνική συνεννόηση και 

γίνονται «ο τρόπος» του δικοµµατικού κυκλώνα που εξακολουθεί να σαρώνει ό,τι 

πρωτοβουλιακά παραγωγικό αντιστέκεται ακόµη σε αυτήν την όµορφη χώρα. 

 

Όταν το µπάχαλο και η αδράνεια γυρίζουν µπούµερανγκ, όπως το µπαλάκι της «αναστολής 

πληρωµών» στο εσωτερικό, που εναλλάσσεται ανάµεσα στο κράτος και τον πολίτη ή όπως η 

«αναστολή εντολών» όπου οι ∆ΕΚΟ αγνοούν τις επιστολές του υπουργείου Οικονοµικών, τα 
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νοσοκοµεία αγνοούν το esy.net και το taxis.net συλλαµβάνεται «εκτός λειτουργίας» εν καιρώ 

«πολέµου». 

 

Προς τα «κάπου» και µε «µια κατεύθυνση», λοιπόν, αλλά για ένα «κάπου» ορατό και 

ρεαλιστικό και όχι ένα «κάπου» που παραπέµπει σε θεολογική πίστη. Με µια συγκεκριµένη 

«κατεύθυνση» που να οδηγεί µε δέσµευση για την επιτυχία της προσπάθειας και να εµπνέει 

αυτόν που ακολουθεί. Για να γίνει ο λόγος του αυλικού, λόγος πραγµατικού και αισθαντικού 

ηγέτη. Αλλιώς η σιωπή είναι καλύτερη. Μια κατεύθυνση που θα µπορούσε να έχει τα 

παρακάτω απλά αλλά σταθερά χαρακτηριστικά: 

 

Εθνική οµοψυχία στη βάση της κοινωνίας και όχι κοµµατική υποκρισία που απλώς θα 

αναβιώνει το διαχωρισµό ανάµεσα σε «ηµέτερα, εκλεκτά» παιδιά του δηµόσιου τοµέα, και σε 

παιδιά «ενός κατώτερου θεού» του ιδιωτικού τοµέα. 

Συγκυβέρνηση όλων των πολιτικών δυνάµεων µε ελάττωση των υπουργείων αλλά και 

σύσταση ανεξάρτητου Υπουργείου ∆ιαφάνειας που θα ηγηθεί στον αγώνα κατά της 

διαφθοράς που αποτελεί το υπ’ αριθµόν Ένα εµπόδιο για την ανάπτυξη της χώρας. 

Προετοιµασία και οργάνωση της κοινωνίας για µια δεκαετία σκληρής προσπάθειας µε πρώτες 

αξίες την αξιοκρατία, την εργατικότητα και το εθνικό συµφέρον. 

∆ιαπραγµάτευση µε την τρόικα για την απόσβεση µέρους του χρέους σαν µοναδικής βιώσιµης 

λύσης για την εκλογίκευση της αριθµητικής του χρέους έτσι ώστε να δοθεί µια νέα ευκαιρία 

στη χώρα να αναπτυχθεί σε νέες βάσεις. 

Γενναία συρρίκνωση του κράτους µε τη συναίνεση όλων των υπαλλήλων - και µάλιστα 

παραδειγµατική µεταξύ εκείνων της Βουλής, από τον Πρόεδρο µέχρι τον τελευταίο κλητήρα. 

Ελεγχόµενη ενίσχυση των τραπεζών προς όφελος της υγιούς επιχειρηµατικότητας και της 

ρευστότητας στην αγορά. 

Τροποποίηση της φορολογικής πολιτικής µε στόχο την ανάπτυξη και όχι την αδιέξοδη 

διαχείριση του χρέους. 

Αποφυγή συνταγµατικών δεσµεύσεων και εκβιαστικών συµπορεύσεων µε τις επιλογές των 

ισχυρών της Ευρώπης.  

Ξεκαθάρισµα της µεταναστευτικής πολιτικής και εποικοδοµητική αξιοποίηση των νόµιµων 

µεταναστών για την ανάταξη της οικονοµίας. 

 

3/3/2011 
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Ξέρεις τα σπίτια πεισµατώνουν εύκολα, σαν τα γυµνώσεις… 

 

 

 
 

Πρόσφατη Ανάπλαση Νεοκλασικού στην Πατησίων (πλατεία Αµερικής)Πατήσια, Κυψέλη. 

Περιοχές της Αθήνας που µέσα σε λίγες δεκαετίες σαρώθηκαν από δυο διαδοχικά κύµατα. Το 

φαιό κύµα του τσιµέντου και του καυσαερίου και το µαύρο κύµα της άναρχης µετανάστευσης. 

Βαλκάνιοι, Ασιάτες και Αφρικανοί είναι η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της 

περιοχής που ζουν στριµωγµένοι στα υπόγεια και τους ορόφους φαιών κτιρίων 

περιτριγυρισµένων από στενούς βρώµικους κι επικίνδυνους δρόµους–πάρκιν. 

 

Οι περισσότεροι Έλληνες, κάτοικοι κι επαγγελµατίες, πούλησαν, νοίκιασαν, δανείστηκαν 

γι' αλλού και σιγά σιγά εγκατέλειψαν την περιοχή. Σε λιγότερο από µισό αιώνα, µια τελείως 

διαφορετική πόλη µέσα στην ίδια πόλη, µια τελείως διαφορετική ανθρώπινη σύνθεση. Ένας 

ανανεωµένος ζωντανός οργανισµός, αλλά σκεπασµένος από µια τεράστια µεµβράνη που µήνα 

το µήνα βαραίνει πιέζοντας και φθείροντας περισσότερο κατοίκους και κτίσµατα. Μια 

κατάσταση που µοιάζει επεκτεινόµενη και χωρίς επιστροφή. 

 

Γι’ αυτό, όποτε συµβαίνει κάτι, έστω µικρό, αλλά και απροσδόκητα διαφορετικό που να 

δείχνει έναν άλλο δρόµο, έναν άλλον τρόπο, πρέπει να προβάλλεται. Ό,τι... 

εναντιώνεται στην αδράνεια, την εγκατάλειψη και την εµµονή στα παλιά λάθη. Κάθε 

δηµιουργική ιδιωτική πρωτοβουλία που αντικειµενικά µάχεται την ανικανότητα και τις 

σκοπιµότητες των πολιτικών.  

 

Όπως αυτή η όµορφη ανάπλαση ενός νεοκλασικού κτιρίου (φωτογραφία), σε κτίριο 

καταστηµάτων και γραφείων, µες στην καρδιά της περιοχής, την πλατεία Αµερικής, που, λόγω 

της συγκυρίας, την αποκαλούν και «πλατεία Αφρικής». Μια ανάπλαση, πρακτική ρουτίνας 

στις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, που όµως όταν συµβαίνει στην Αθήνα, σταµατάς, κυττάζεις 

και δεν χορταίνουν τα µάτια σου. 

 

Μες στο παγωµένο τοπίο αυτών των ηµερών, κυριολεκτικά και µεταφορικά, που κάποιοι 

εγχώριοι και αλλοδαποί ονειρεύονται κι εκβιάζουν φωτιές και χάος, κάποιοι άλλοι Έλληνες, 

κοσµοπολίτες ενός πολιτισµένου κόσµου, θεωρούν ότι η πραγµατική επανάσταση για την 

Ελλάδα είναι αλλού. Στην κοινωνική ανάπλαση µεσ’ απ’ τη σκληρή και γόνιµη ιδιωτική και 

συλλογική προσπάθεια. Με εθνικό πείσµα. Με όλα τα ρίσκα. Με την αυτογνωσία που έγραφε, 

ο Σεφέρης, στο ποίηµα του «Το σπίτι κοντά στη θάλασσα» : «…Ξέρεις τα σπίτια 

πεισµατώνουν εύκολα, σαν τα γυµνώσεις… »  

 

8/3/2011 
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Τρεις απολύσεις, ένα λουκέτο κι ένα ζεϊµπέκικο… 

 

 
Όσο διαρκεί ένα ζεϊµπέκικο, τέσσερα λεπτά και κάτι… 

 

 

Κείµενα σαν αυτό κι εκατοντάδες άλλα, φωτογραφίες σαν αυτή και χιλιάδες άλλες, βίντεο κι 

ό,τι άλλο οπτικοακουστικό παράγεται στις µέρες µας και καταναλώνεται εν ριπή οφθαλµού κι 

ερµηνεύεται ως φυσικό ή παράλογο µε τις κρατούσες αντιλήψεις, θ’αποτελέσουν ένα 

εκρηκτικό υλικό για τους ιστορικούς και πολιτικούς επιστήµονες αλλά και τους ψυχιάτρους 

του µέλλοντος. 

 

Ούτε ο Γιώργος τώρα, ούτε ο Κώστας πριν, είναι και ήταν, τόσο ανάλγητοι παρότι φαίνεται 

πως έκαναν και κάνουν πολλά προς αυτήν την κατεύθυνση. Ούτε προδότες. Ούτε απλά 

ανόητοι κι ανεπαρκείς. Κανείς από τους δυο δεν είχε οικονοµική ανάγκη πέρα από µια θεµιτή 

και ίσως υπερβολική φιλοδοξία. Που κι αυτή τους ήρθε µπούµερανγκ. Ο ένας ήδη 

ευτελίστηκε κι ο άλλος βασανιστικά ευτελίζεται, µέρα τη µέρα. 

 

Θ’ αναρωτιούνται, όµως, οι ερευνητές και θ’αναζητούν απαντήσεις για τα ήθη, τις 

συµπεριφορές και τις καταστροφικές εµµονές. Και θα ταξινοµούν και θ’ αναλύουν τον, 

ευτυχώς γι’αυτούς, ψηφιακό πληροφοριακό πλούτο. Αλλά παρότι θα’ χουν... 

ασυγκρίτως πολλαπλάσια στοιχεία για να κρίνουν, δεν θα’χουν ζήσει αυτήν τη περίοδο που 

εµείς ζούµε. Αυτήν τη σύγχυση, αυτόν τον πληθωρικό σουρεαλισµό. 

 

Ας πούµε για τη σύγχυση µε τις πολιτικές έννοιες. Με την ερµηνεία εννοιών όπως 

«φιλελεύθερος σοσιαλισµός» ή «κοινοβουλευτικός αυταρχισµός». Ή µε την οριοθέτηση 

εννοιών όπως «λαϊκισµός», «εθνική προδοσία», «δοσιλογισµός», «εθνικισµός», «ρατσισµός». 

 

Ή ας πούµε για τη σύγχυση µε τον τρόπο ζωής. Γιατί πολύ πριν χορέψει ο Γιώργος, χόρευε ο 

Άκης. Κι ακόµη πιο πριν, χόρευε ο Ανδρέας. Και βέβαια όχι εκείνος που τον κτυπούσαν ένα 

βράδυ στην ταράτσα. Και θ’αναρωτιούνται. Πώς ένας λαός µε έντεχνα είδωλα κατέληξε 

ν’ακολουθεί Bon viveur πολιτικούς της µίζας και των δανεικών και µαζορέτες βουλευτίνες 

που τα’ σπαγαν στα µπουζουκοµάγαζα; 

 

Πώς προετοίµαζαν τους εγκεφάλους των πολιτών, µε περιοδικά και τηλεοπτικά προγράµµατα 

life-style; Πώς µεθόδευαν το πλιάτσικο πρώτα των δανεικών και µετά των µικροµεσαίων 

κοινωνικών στρωµµάτων κυρίως αυτών που δεν συµµετείχαν ψυχή τε και σώµατι σε κείνο τον 

καρνάβαλο που κράτησε κοντά µισόν αιώνα; Πώς όλοι µαζί οι καθεστωτικοί κρατικο-

υπάλληλοι κολλούσαν σα βδέλες στο σώµα της χώρας µέχρι την τελική πτώση; 
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Κι όσες µελέτες καταπιάνονται µε τις ρίζες των γεγονότων της εποχής θα στέκονται στον όρο 

«φαινόµενο πασόκ», όχι στην αυστηρή έννοια των αρχικών αλλά στην έννοια του τί αυτό 

αντιπροσώπευε στη συνείδηση των τότε κατοίκων της χώρας. Και θα θέτουν υπό συζήτηση το 

χαρακτηρισµό-του ως κινήµατος σχεδόν στα όρια του «φανατικού», ως ενός επίµονου κι 

αξεπέραστου τρόπου ζωής και αντιλήψεων που αφοµοίωσαν και ξεπέρασαν το συντηρητισµό, 

την τότε «δεξιά», και εξουδετέρωσαν κάθε άλλου τύπου καθεστωτική λύση, την τότε 

«αριστερά». 

 

Ενός ανίκητου τρόπου που βασιζόταν στην αξία της ήσσονος προσπάθειας, 

στον  τυχοδιωκτικό πλουτισµό στο όνοµα του νόµου και της τάξης, στην έλλειψη σεβασµού 

προς τους µη καθεστωτικούς και τη µεθοδική οικονοµική τους εξόντωση, στην καθολική 

έλλειψη της αξιοκρατίας στην κοινωνική ανέλιξη του πολίτη, σε σηµείο που ν’ αποτελεί 

βασική προϋπόθεση γι’ αυτήν, και στην ανάδειξη της ενασχόλησης µε την πολιτική σ’ 

επάγγελµα µε αυστηρά συντεχνιακά χαρακτηριστικά που η διασφάλιση των κεκτηµένων του 

σε κοµµατικό, βουλευτικό ή συνδικαλιστικό επίπεδο να ήταν υπεράνω κάθε κοινωνικού και 

εθνικού συµφέροντος. 

 

Κι ενώ θα τους είναι όλ’αυτά αδιανόητα και θα κουνούν απορηµένοι το κεφάλι για την 

πολιτική ιστορία και την καθηµερινή ζωή των προγόνων τους, θα τους φαίνεται ακόµη πιο 

αδιανόητο ότι, παρ’όλ’αυτά, αυτοί εξακολουθούν να µιλούν ελληνικά, ότι η χώρα αυτή, 

παρ’όλ’αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει κι ότι αυτό που τελικά έβγαινε σαν κραυγή και φόβος 

από κάτι κείµενα σαν αυτό, τελικά διαψεύστηκε από την ιστορία. Και κείνο το παλιό 

«φαινόµενο πασόκ» ήταν τελικά µια απαραίτητη παρένθεση στην πορεία αυτογνωσίας ενός 

λαού µέσα στη µακρόχρονη ιστορία του. 

 

ΥΓ. Ο τίτλος, µια απλή αναγωγή των επίσηµων στοιχείων της οικονοµικής ύφεσης, 

σ’ όσο, περίπου, διαρκεί ένα ζεϊµπέκικο, τέσσερα λεπτά και κάτι… 

 

9/3/2011 
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Γιατί χαίρεται o Γιώργος και χαµογελά η Άνγκελα, πατέρα; 

 

 
 

Πάλι οι ισχυροί της Ευρώπης κάνουν τα στραβά µάτια. Όχι, βέβαια, επειδή µας συµπαθούν ή 

επειδή µας βλέπουν σηµαντικό εταίρο που µπορεί ν’ανατάξει την κακοδιοίκηση ή «την απάτη 

που πάει σύννεφο» και να βάλει τάξη στα οικονοµικά του, συνεισφέροντας έτσι σε µια 

ανταγωνιστική ΕΕ. 

 

Κάνουν τα στραβά µάτια γιατί «καλωσορίζουν την πρόδο από την εφαρµογή του 

µνηµονίου(1)» ενώ γνωρίζουν όχι µόνο τα «φευγάτα» στοιχεία των δύο πρώτων µηνών του 

2011 αλλά κι όλες τις εσωτερικές στάσεις πληρωµών του Ελληνικού κράτους, τις 

απεγνωσµένες και τυχοδιωκτικές αγορακτόνες περαιώσεις, το πάγωµα όλων των 

διαρθρωτικών αλλαγών, τη «γείωση» των εντολών για µισθοδοτική εξυγίανση από τις 

διοικήσεις των ∆ΕΚΟ. Κι όταν πληροφορούνται ακόµη και για νέες προσλήψεις στο ∆ηµόσιο, 

πάλι ισχυρίζονται ότι η δηµοσιονοµική εξυγίανση προοδεύει. 

 

Ας µη γελιόµαστε. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν διαφέρουν από τις αγορές. Κανείς από τους 

δανειστές δεν προσδοκά ανάταξη της ελληνικής οικονοµίας υπό αυτές τις συνθήκες 

διακυβέρνησης και νοοτροπίας λαού. Και το κυριότερο, κανείς Έλληνας. Άρα τι συµβαίνει; 

Γιατί µας βοηθούν; Αν µας «βοηθούν». Ποιός κοροιδεύει καλύτερα τον άλλο; Εµείς ή αυτοί; 

 

Μέρος της απάντησης βρίσκεται στο γιατί µας βοήθησαν εξαρχής να µπούµε στην... 

ΕΕ, παρότι, ούτε και τότε, πληρούσαµε τις προδιαγραφές. Εκ του αποτελέσµατος µπορούµε 

να κρίνουµε ότι ο λόγος ήταν εξαιρετικά επικερδής: η µετατροπή ενός λαού σε παθητικό 

καταναλωτή των προϊόντων τους µέσ’ απ’ το δανεισµό, ο οποίος έγινε στη συνέχεια, από 

µόνος του, το εργαλείο για την ολοκληρωτική και ισόβια οικονοµική εξάρτηση των πολιτών 

και των πολιτικών της χώρας. 

 

Γνωστά πράγµατα. Τώρα τί συµβαίνει; Τώρα όλοι καταλαβαίνουν ότι οι αξιώσεις για 

«structural reforms (διαρθρωτικές αλλαγές)(1)» και «strict and stable fiscal (αυστηρή και 

σταθερή δηµοσιονοµική πολιτική)(1)» είναι απλώς οι γαρνιτούρες. Αυτά δεν πρόκειται να 

συµβούν. Και ούτε τους ενδιαφέρουν να συµβούν στην Ελλάδα. ∆εν µας θεωρούν συνεταίρο 

στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Μας αντιµετωπίζουν απλά σαν καταναλωτές και 

τη χώρα σαν πηγή εύκολου και γρήγορου κέρδους. Τους διδάξαµε τον τυχοδιωκτικό 

πλουτισµό. Και τώρα τον εφαρµόζουν σε µας. 

 

Το κυρίως γεύµα, τώρα ονοµάζεται «fully and speedily complete the € 50 bn privatization and 

real estate development programme it has announced (1)». ∆ηλ. «πλήρης και ταχύτατη 

ολοκλήρωση του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων και real estate των 50 δις, που έχει 

ανακοινωθεί». Και τοsummer wine που συνοδεύει αυτό το γεύµα είναι πραγµατικά µεθυστικό 
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και κάνει τα µάτια σου, όχι µόνο στραβά και θολά, αλλά και λάγνα και γλυκά και πονηρά κι 

ας βλέπεις µέσ’ από «σύννεφα απάτης», «κοπρίτες» και «φαγωµένα σκατά». 

 

Αν όµως, αυτή η θεµελιώδης δέσµευση του Γιώργου δεν εφαρµόζεται πιστά και απαρέγκλιτα, 

τότε το 2013, η Ανγκέλα θα µας στήσει απέναντι στους ιδιώτες πιστωτές µε τους οποίους θα 

διαπραγµατευτούµε την επίσηµη αναδιάρθρωση του χρέους και όχι αυτή τη χθεσινοβραδινή, 

την mini και άτυπη µε την επιµήκυνση και το κούρεµα του επιτοκίου. Κι αν εκείνη η επίσηµη 

αναδιάρθρωση είναι βιώσιµη για την εξυπηρέτηση  του συνόλου του χρέους που θα έχει 

συσσωρευτεί, τότε θα χρηµατοδοτηθούµε και πάλι σε ένα πλαίσιο ελεγχόµενης χρεοκοπίας 

στο όνοµα της διάσωσης του ευρώ. 

 

«In the unexpected event that a country would appear to be insolvent, theMember State has to 

negotiate a comprehensive restructuring plan with its private sector creditors, in line with 

IMF practices with a view to restoring debt sustainability. If debt sustainability can be 

reached through these measures, the ESM may provide liquidity assistance… This would 

enable the creditors to pass a qualified majority decision agreeing a legally binding change to 

the terms of payment (standstill, extension of the maturity, interest-rate cut and/or haircut) in 

the event that the debtor is unable to pay(1).» 

 

Αν λοιπόν αποδειχθούµε «αφερέγγυοι» και δεν παραχωρήσουµε σε ιδιωτικά συµφέροντα ό,τι 

πιο δυναµικά παραγωγικό διαθέτει σήµερα η χώρα, το 2013 θα χρεοκοπήσουµε ελεγχόµενα. 

Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι αν συµβεί το αντίθετο, τότε οι αριθµοί «βγαίνουν». Σε κάθε 

περίπτωση, όµως, το δίληµµµα πρέπει να µεταφερθεί µε κάποιο τρόπο στο λαό, µετά την 

παγίωση του, στη Σύνοδο Κορυφής. Το ζητούµενο είναι να αναλυθούν, πρώτα, όλες οι 

παράµετροι και ν’ αποφασίσουν οι πολίτες, κυρίως για τις τύχες των νέων αυτής της χώρας. 

 

(1) CONCLUSIONS OF THE HEADS OF STATE OR GOVERNMENT OF THE EURO 

AREA OF 11 MARCH 2011 

 

12/3/2011 
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Μέρες ρευστές και πολυδύναµες, σα βλαστοκύτταρα 

 

 
µεταξύ Παράδεισου και Κόλασης (Yacek Yerka) 

 

 

Στο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (25/11/2009) σχετικά µε τον Χώρο Ελευθερίας, 

Ασφάλειας και ∆ικαιοσύνης (πρόγραµµα της Στοκχόλµης) µεταξύ άλλων αναφέρεται «…σε 

πολλούς τοµείς της δικαιοσύνης και της εσωτερικής πολιτικής δεν επαρκούν πλέον εθνικές 

λύσεις, και κατά συνέπεια υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν ευρωπαϊκές απαντήσεις στις 

διεθνείς προκλήσεις στους τοµείς της µετανάστευσης, ασφάλειας και τεχνολογιών…», όπως 

επίσης ότι «…τα κοινά µέτρα πρέπει να κινούνται εντός του πλαισίου αρµοδιοτήτων της 

Κοινότητας και οι ευρωπαϊκές προσεγγίσεις πρέπει να εγκρίνονται µόνο όταν υπόσχονται 

µεγαλύτερη επιτυχία από εθνικές δράσεις…». Είχε προηγηθεί η Απόφαση-Πλαίσιο του 

Συµβουλίου (28/11/2008) «για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων 

ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου»  την οποία ο κ. Καστανίδης επιχειρεί 

σήµερα να προσαρµόσει στα ελληνικά δεδοµένα µε πρόσφατο νόµο. 

 

Στην Ευρωπαϊκή Απόφαση-πλαίσιο αναφερόταν µεταξύ άλλων ότι «Κάθε κράτος µέλος 

λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι τιµωρούνται οι ακόλουθες εκ 

προθέσεως τελούµενες πράξεις: α) η δηµόσια υποκίνηση βίας ή µίσους που στρέφεται κατά 

οµάδας προσώπων ή µέλους οµάδας, που προσδιορίζεται βάσει της φυλής, του χρώµατος, της 

θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών ή της εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, β) η τέλεση 

πράξης που αναφέρεται στο στοιχείο (α) µε δηµόσια διάδοση ή διανοµή φυλλαδίων, εικόνων 

ή άλλου υλικού,…». 

 

Στο Ελληνικό σχέδιο νόµου η «υποκίνηση» διευκρινίζεται σαν «πρόκληση» και «διέγερση» 

και το «µίσος» γενικεύεται σε «εχθροπάθεια», η οποία διευκρινίζεται σαν «καλλιέργεια και 

εξωτερίκευση αισθηµάτων µίσους και αντιπαλότητας». Επιπλέον στα αξιόποινα µέσα γίνεται 

ειδική αναφορά στο «διαδίκτυο»  και στα υποκείµενα της προσβολής προστίθενται οι 

περιπτώσεις  του «γενετήσιου προσανατολισµού». 

 

Ο κ. Καστανίδης, όπως και όποιος άλλος στη θέση του, είναι υποχρεωµένος να εναρµονίσει 

την ελληνική στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Από την άλλη, η ΕΕ, όντας σε συνθήκες 

οικονοµικής κρίσης, εξαναγκάζεται, µπροστά στην έκρηξη του µεταναστευτικού ρεύµατος 

αλλά και τις διαµαρτυρίες των Ευρωπαίων πολιτών να νοµοθετεί µε στόχο την εξισορρόπηση, 

την εκτόνωση αλλά και τον έλεγχο της αναπόφευκτης έντασης. Βέβαια, ούτε ο Χάρης 

Καστανίδης είναι ο Τζόζεφ Ρέιµοντ Μακάρθι, ούτε ο Νίκος Μιχαλολιάκος είναι ο Ουίλιαµ 

Μακ Αντού της Κου Κλουξ Κλαν. 
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Ωστόσο µπροστά στην καθηµερινότητα της ύφεσης η παραπάνω κοινοτική κατεύθυνση ότι 

«…οι ευρωπαϊκές προσεγγίσεις πρέπει να εγκρίνονται µόνο όταν υπόσχονται µεγαλύτερη 

επιτυχία από εθνικές δράσεις…» αποκτά ιδιαίτερη σηµασία.  Το «εθνικό» δεν έχει σηµασία 

µόνο για τον µετανάστη αλλά πρώτιστα για εκείνον που τον φιλοξενεί - και στη δική µας 

περίπτωση, ως επί το πλείστον, παράνοµα και καταχρηστικά και σε βάρος της ασφάλειας των 

Ελλήνων πολιτών. 

 

Επιπλέον οι δηµοκρατικές ελευθερίες όπως η ελευθερία της έκφρασης είναι ακρογωνιαίοι 

λίθοι της ευρωπαϊκής ιδέας και ολοκλήρωσης. Και σαν τέτοιες συγκρούονται µε το πνεύµα 

τέτοιων νοµοθετηµάτων «έκτακτης ανάγκης». Αλλά στην πρόσφατη ιστορία του δυτικού 

πολιτισµού οι περίοδοι της οικονοµικής ύφεσης συνδιάζονταν µε τον περιορισµό των 

ελευθεριών και την αυταρχικοποίηση των καθεστώτων. Η εποχή µας δεν δείχνει να εξαιρείται 

από τον κανόνα. 

 

Νοµίζω ότι το σχέδιο νόµου του κ. Καστανίδη επιβεβαιώνει αυτόν τον κανόνα. Όχι µόνο δεν 

αµφισβητεί τις ενδεχόµενες υπερβολές του ευρωπαϊκού νόµου-πλαισίου αλλά αντίθετα τις 

ενισχύει και τις επεκτείνει. Αν οι παρερµηνείες των εννοιών και η χρησιµοποίηση τους κατά 

το δοκούν και αναλόγως συνθηκών, υπάρχουν ήδη στο ευρωπαϊκό νοµοθέτηµα, τότε, στο 

ελληνικό, τα όρια γίνονται ακόµη πιο ασαφή. 

 

Ακόµη και το να εκφραστεί κανείς ειρωνικά ή καθαρά επιπληκτικά για κάποιους 

παραβατικούς µετανάστες µπορεί να εκληφθεί, αναλόγως, ως εχθροπάθεια και άρα αξιόποινο. 

Μπροστά στα µάτια µου, απόγευµα Κυριακής στο Μοναστηράκι, Νιγηριανοί παρέµποροι 

κυνηγούν και ξυλοφορτώνουν δύο Ελληνόπουλα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας επειδή τους 

πήραν τις τσάντες που παράνοµα πουλούσαν. Πώς θα κριθεί η αυστηρή κριτική εναντίον των 

συγκεκριµένων λαθροµεταναστών αν προκαλεί ή όχι, αν διεγείρει ή όχι την καλλιέργεια και 

εξωτερίκευση αισθηµάτων µίσους και αντιπαλότητας; Και γιατί να κριθεί; Που σε 

περιπτώσεις τέτοιες κι άλλες πολύ πιο ακραίες η εχθρότητα είναι αναπόφευκτη και δίκαιη και 

ούτε πρέπει να καταπνίγεται! 

 

Επιπλέον, είναι προφανές, ότι η συγκεκριµένη εµπλοκή του διαδικτύου γίνεται για λόγους 

ασφάλειας του τρέχοντος πολιτικού συστήµατος και όχι για λόγους ευρωπαϊκής εναρµόνισης. 

Σε µια δηµοκρατική Ελλάδα τέτοιοι νόµοι δεν προσθέτουν τίποτε. Ήδη το Σύνταγµα µας, στο 

άρθρο είναι 13, είναι σαφές: « (1) Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι 

απαραβίαστη. Η απόλαυση των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων δεν εξαρτάται από τις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός. (2) Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά 

µε τη λατρεία της τελούνται ανεµπόδιστα υπό την προστασία των νόµων. Η άσκηση της 

λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Ο προσηλυτισµός 

απαγορεύεται. (3) Οι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια εποπτεία 

της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί της, όπως και οι λειτουργοί της 

επικρατούσας θρησκείας. (4) Κανένας δεν µπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του 

πεποιθήσεων, να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Κράτος ή να 

αρνηθεί να συµµορφωθεί προς τους νόµους. (5) Κανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόµο, 

που ορίζει και τον τύπο του.» 

 

Οι ρευστές µέρες που ζούµε φαντάζουν πολυδύναµες, σα βλαστοκύτταρα. Το τι, όµως, θα 

γεννηθεί αύριο εξαρτάται κι από εµάς, πολιτικούς και πολίτες. Η δυναµική της 

οικονοµικής  ύφεσης καθιστά θαµπά κι ευµετάβλητα τα χρώµατα τ’ ουρανού την αυγή. Τα 

χρυσά, τα πράσινα και τα χρυσοπράσινα. Το µόνο σίγουρο είναι ότι δικαιούµαστε µιαν απλή 

και κανονική Αυγή… 

 

17/3/2011 
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Το παν είναι η ρότα σου κόντρα στην κοινωνία τούτη… 
 

 
 

Η συναίνεση δεν θα ήταν απλά ο µοχλός. Θα ήταν ο καταπέλτης που θα’ ριχνε όσους 

ογκόλιθους χρειάζονταν για να πέσουν τα τείχη του κοµµατισµού, της διαφθοράς, της 

ευνοιοκρατίας, της λαµογιάς και του ωχαδερφισµού, και ν’ απελευθερωθούν οι λίγες, 

στατιστικά, αλλά υπαρκτές υγιείς και παραγωγικές δυνάµεις. 

 

Αυτές που θα µπορούσαν να θέσουν τη χώρα στην πορεία των αναγκαίων «εκβαθρώσεων» 

στη νοοτροπία και τη συµπεριφορά της εξουσίας και να φέρουν κοινωνικό όφελος και 

επαγγελµατικό ήθος στην παραγωγή. Αυτές που θα µπορούσαν ν’ απαλλάξουν τη χώρα από 

την εικόνα της απαξίας των αξιών που – τι ειρωνικό! – την ανέδειξαν διαχρονικά στον 

υπόλοιπο κόσµο – δηµοκρατία, έρευνα της αλήθειας, δικαιοσύνη. 

 

Αλλά για το κυρίαρχο δικοµµατικό πολιτικό σύστηµα, µε το εναλλασσόµενο κυβερνητικό του 

προσωπείο, έχουν οριστικά «κλειδώσει» οι πρακτικές της παραπληροφόρησης, της 

αναξιοπιστίας και της ατιµωρησίας, όπως έχουν και επ’ αόριστον εξοβελιστεί η αυτοκριτική, 

η αλήθεια και ο σεβασµός έναντι των πολιτών – έµπρακτα και όχι στα λόγια. 

 

Τελικά, και η τρέχουσα κυβέρνηση επέλεξε να πλαισιώνεται από τους εχθρούς  της 

συναίνεσης και να παραµερίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για αυτήν, παρά τις διαρκείς 

εκκλήσεις και την υποδειγµατική υποµονή της κοινωνίας – µιας κοινωνίας πολιτών που πλέον 

αυτόνοµα αντιδρά για λόγους αυτοσυντήρησης, αξιοπρέπειας και αίσθησης περί του δικαίου. 

 

Και φυσικά µε τρόπο καταστροφικό µέχρις ότου αξιωθεί να εκπροσωπηθεί πολιτικά στο 

σηµερινό αδιέξοδο. Είτε µε τρόπο εξωστρεφή µε κινήσεις διαµαρτυρίας και αγανάκτησης, είτε 

µε τρόπο ενδοστρεφή µε ψυχοσωµατικές διαταραχές και αυτοκτονίες. 

 

Σε αυτήν τη σύγχρονη Ελληνική ζούγκλα της διαφθοράς, που µε προσωπικό και καθηµερινά 

αθροιζόµενο κόστος, επιχειρούµε το κυνήγι της επιβίωσης, η κοινωνικοπολιτική 

δραστηριότητα δεν µπορεί παρά να έχει την ανθρωπιστική κατεύθυνση σαν τη µόνη διέξοδο 

στο σηµερινό αδιέξοδο. Τον Έριχ Φροµ, η απειλή της απανθρωποίησης του ατόµου τον 

ανησυχούσε το ίδιο µε την προοπτική µιας θερµοπυρηνικής σύγκρουσης. Το πρόβληµα, 

βέβαια, είναι πώς θα µετατραπεί η ηθική απαίτηση σε αποφασιστική κοινωνική δύναµη. 

 

Στο βιβλίο του «η Υγιής Κοινωνία» o Φροµ γράφει: «Τι µπορούµε να κάνουµε; Ανάµεσα 

στην καπιταλιστική κοινωνία των διευθυντών και την ολοκληρωτική δικτατορία, υπάρχει ένας 

τρίτος δρόµος, ο δρόµος της δηµιουργίας µιας υγιούς κοινωνίας, όπου κανένας άνθρωπος δεν 

θα χρησιµεύει σα µέσο για την επιτυχία των σκοπών ενός άλλου, όπου ο άνθρωπος θα είναι το 

κέντρο και όπου όλες οι οικονοµικές και πολιτικές δραστηριότητες θα υποτάσσονται στο 

σκοπό της ανάπτυξης του». 
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Πιστεύω ότι αυτές οι ιδέες του «αφηρηµένου ανθρωπισµού» του Ε. Φροµ, µετά την 

τεκµηριωµένη αποτυχία των µαρξιστικών και νεοφιλελεύθερων συστηµάτων, εκφράζουν 

καλύτερα την πρώτη ύλη για το σύγχρονο ιδεολογικό ζητούµενο για µετάβαση σε πραγµατικά 

βιώσιµες σύγχρονες συναινετικές και αναπτυξιακές κοινωνίες. Μπορεί να έχουµε την ατυχία 

να µην προλάβουµε αυτόν το νέο ∆ιαφωτισµό. Αλλά αυτή µας η ατυχία δεν αφορά την 

ιστορία… 

 

ΥΓ. Ο τίτλος είναι στίχος από το ποίηµα του Ελύτη «Το αµύγδαλο του Κόσµου». 

 

25/3/2011 
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Για τις αγωγές κατά του Fimotro 

 

 
 

Οι αγωγές δηµοσιογράφων του Mega κατά δηµοσιογράφου του(?) Fimotro µας δίνουν την 

ευκαιρία να θυµηθούµε δυο χαρακτηριστικές απολυταρχικές φράσεις του Joseph Göbbels: 

(1) «Φανταστείτε τον Τύπο σαν ένα µεγάλο πληκτρολόγιο πάνω στο οποίο η κυβέρνηση 

µπορεί να παίξει….» 

(2) «Τα αστεία παύουν να είναι αστεία όταν ασχολούνται µε τις πιο ιερές πτυχές του 

έθνους…». 

Μας δίνουν, όµως, πολύ περισσότερο την ευκαιρία να θυµηθούµε την προτροπή του Bertrand 

Russell: «Πρέπει να µάθουµε να ανεχόµαστε ο ένας τον άλλον, πρέπει να µάθουµε να 

ανεχόµαστε το γεγονός ότι µερικοί άνθρωποι θα λένε πράγµατα που δεν µας αρέσουν. Μόνο µε 

αυτόν τον τρόπο µπορούµε να συνυπάρξουµε…» 

 

27//3/2011 
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Κανένα βήµα µπρος, πολλά βήµατα πίσω… 
 

 
 

Αν η κυβέρνηση και το κυρίαρχο δικοµµατικό πολιτικό σύστηµα παραδέχονταν έµπρακτα ότι 

παρουσιάζουν εγγενές «κινησιακό» πρόβληµα αφού στην ουσία ωθούνται µε θαυµαστή 

αδράνεια στο αναπηρικό καροτσάκι που σπρώχνουν οι δανειστές, τότε µπορεί να έµπαιναν οι 

όροι για µια νέα αρχή, έστω επί ερειπίων, έστω επώδυνη, έστω µε ρίσκο αλλά πιο στέρεη και 

αποφασιστική και το κυριότερο µε την «σπασµένη πλάτη» της κοινωνίας. 

 

Το τελευταίο δωδεκάµηνο έγινε φανερό ότι ακόµη και εν µέσω της οικονοµικής χρεοκοπίας 

του κράτους και του κινδύνου διάλυσης της κοινωνικής συνοχής, το σηµερινό πολιτικό 

σύστηµα, δέσµιο της νοοτροπίας και των πρακτικών του ένοχου και υπεύθυνου παρελθόντος, 

δεν µπορεί να αντιδράσει. ∆εν µπορεί να σηκωθεί από την αναπηρική του καρέκλα και 

δυστυχώς η επιστηµονική θεωρία δεν προβλέπει αυτοίαση σε τέτοιες περιπτώσεις - εξόν από 

θαύµα, που όµως  δεν αφορά την επιστήµη και την πραγµατικότητα. 

 

Εµείς τι κάνουµε; Και ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας έχει καταλάβει ότι πλέον δεν 

αρκούν ούτε ο ανασχηµατισµός της κυβέρνησης ούτε η συγκυβέρνηση µε τον αντιπολιτευτικό 

της «κλώνο». ∆εν αρκούν ούτε οι εκλογές. ∆ιότι αυτό που έχει ανάγκη σήµερα η χώρα είναι 

ένας ανασχηµατισµός του πολιτικού συστήµατος, τέτοιος, που θα πείσει την κοινωνία για τα 

αναγκαία βήµατα. 

 

Και ας µη γελιόµαστε! Όταν αυτοκρατορίες εξαφανίστηκαν, δεν µπορεί µια µικρή και 

περιθωριακή χώρα να διασωθεί µε το ζόρι. Αν η κοινωνία, πολίτες και πολιτικοί δεν το 

θελήσουν έµπρακτα, καµία αυταρχική εξουσία δεν πρόκειται να τους το επιβάλλει. Αλλά 

µπορούν άραγε, σήµερα, να υπάρξουν ριζοσπαστικές και ταυτόχρονα οµαλές και αποδεκτές 

λύσεις; 

 

Προχωρώντας τη σκέψη, νοµίζω ότι σήµερα χρειάζονται γενναίες τοµές στον τοµέα της 

πολιτικής εκπροσώπησης. Η µεταπολίτευση έκλεισε τον κύκλο της εµφύλιας πόλωσης που 

στοίχησε πολλά χρόνια οπισθοδρόµησης στην ελληνική κοινωνία. Από τη στιγµή της ένταξης 

στην ΕΕ τα προβλήµατα έγιναν κοινά και οι λύσεις του δικοµµατισµού παραπλήσιες. Και 

στην ουσία αντί για αντιµαχόµενες τάξεις και κόµµατα, επικράτησαν αντιµαχόµενες οµάδες 

προσωπικών συµφερόντων που σε επίπεδο ατόµων εναλλάσσονταν ωφελιµιστικά στο γυάλινο 

κάδρο του δικοµµατισµού. Η αριστερά, σαν εναλλακτικός πολιτικός λόγος είτε 

ενσωµατώθηκε, είτε µουµιοποιήθηκε σαν έντοµο µέσα στο κρύσταλλο. 

 

Αλλά το γυαλί στο κάδρο άρχισε να ραγίζει και µέρα τη µέρα να κοµµατιάζεται διότι η 

κοινωνία, δηλ. οι πολίτες της, αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι δεν µπορούν πια να 

αναπαριστούν τη νεκρή φύση µες στο παγκόσµιο πολιτικό-οικονοµικό γίγνεσθαι. Και αυτή η 

πορεία πολιτικής ωρίµανσης δεν είναι ελληνική αποκλειστικότητα. Είναι µια πανευρωπαική 

πραγµατικότητα. 
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Η Ευρώπη µε ηγέτιδα τη Γερµανία δείχνει το δρόµο.  Όπως µας έδειξε το αρνητικό της 

πρόσωπο δανείζοντας τοκογλυφικά και εξαναγκάζοντας σε λιτότητα - που για λόγους 

εγχώριας διαφθοράς και ατιµωρησίας δεν γίνεται αποδεκτή - έτσι µας δείχνει τώρα και το 

θετικό της πρόσωπο. Τη διεκδίκηση ενός διαφορετικού προτύπου ζωής από αυτό που οδήγησε 

στη σηµερινή κρίση µέσα από εναλλακτικές πολιτικές θέσεις, όπως αυτές των Πρασίνων, που 

κερδίζουν έδαφος εξουσίας στη χώρα-ρυθµιστή της σηµερινής Ευρώπης. 

 

Το πρόβληµα της ενέργειας, µε τις πυρηνικές του επιπλοκές στον άνθρωπο και τις 

καταστροφικές στο περιβάλλον. Το πρόβληµα των εξεγέρσεων στον αραβικό κόσµο και η 

σχέση τόσο µε το ζήτηµα της ενέργειας όσο και το ήδη βεβαρηµένο πρόβληµα της 

µετανάστευσης. Το ξεπέρασµα των προτύπων του δανεικού νεοπλουτισµού και της εθιστικής 

υπερκατανάλωσης. Το ασυµβίβαστο σφυροκόπηµα της διαφθοράς. Η µάχη για τη ∆ηµοκρατία 

και την ελευθερία της έκφρασης στις αντίξοες συνθήκες της ύφεσης που ευνοούν την 

καταπίεση του ατόµου. 

 

Αυτές είναι οι µείζονες προκλήσεις του παρόντος και από την ετοιµότητα και το έργο µας για 

αυτές θα κριθεί το µέλλον των παιδιών µας και της χώρας. Και το κανένα πολιτικό βήµα 

µπρος, οδηγεί την κοινωνία σε πολλά βήµατα πίσω - ειδικά στις σηµερινές συνθήκες οι οποίες 

δρούν επιταχυντικά στην οπισθοδρόµηση. Με την οικονοµική κρίση και την πυρηνική 

καταστροφή να επιβεβαιώνουν τη χρεοκοπία των κερδοσκοπικών προτύπων πορευόµαστε, 

αδρανείς και συρόµενοι, σε ένα κρίσιµο σταυροδρόµι για τις επιλογές και την επιβίωση του 

δυτικού πολιτισµού. 

 

29/3/2011 
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Από τον αυταρχισµό της εξουσίας στον αυτοµατισµό της κοινωνίας… 

 
 

 
 

Όσο περισσότερο η απειλή της χρεοκοπίας αποκαλύπτει το τροµερό της πρόσωπο στην 

κοινωνία τόσο η αιτία του κακού - το κοµµατικό και σπάταλο κράτος - γιγαντώνεται. Αντί η 

κυβέρνηση να ελαττώνει και να συµπτύσσει υπουργεία και αρµοδιότητες, ακολουθώντας αυτό 

που εφαρµόζει και το τελευταίο ελληνικό νοικοκυριό, αρνείται πεισµατικά να περικόψει τις 

δαπάνες της, αναγγέλλει νέες προσλήψεις και νέες αδηφάγες Γραµµατείες - τη στιγµή που θα 

έπρεπε να είναι πρωτοπόρα και υποδειγµατική σε αυτά που ζητεί από την κοινωνία. 

 

Τελικά, το γεγονός ότι η κυβέρνηση εθελοτυφλεί για την κραυγαλέα αποτυχία της πολιτικής 

των τελευταίων µηνών και τα βάζει µε τους πάντες εκτός από τον κακό της εαυτό, δεν είναι 

απλά παράδοξο. Αποκαλύπτει ότι η εξουσία στην Ελλάδα έχει πλέον παγιώσει µια αυταρχική 

και επικίνδυνη συµπεριφορά. Ζει σε έναν άλλο κόσµο από αυτόν που ζει η υπόλοιπη κοινωνία. 

Ενδεχοµένως να επιδιώκει την κοινωνική αναταραχή σαν ύστατο µέσο ώστε στη συνέχεια να 

επιβάλλει σα µοναδική λύση, µε τη λογική του µικρότερου κακού, την αδιέξοδη πολιτική της, 

την οποία ωστόσο µέχρι τώρα, µε τις πράξεις της, δείχνει ότι ούτε η ίδια πιστεύει - και γι’ 

αυτό δεν µπορεί ν’ ασκήσει ούτε διαχειριστικό, ούτε ηγετικό ρόλο. 

 

Η µικρή µας χώρα θα µπορούσε άµεσα και µε απλή πρωθυπουργική βούληση, να εφαρµόσει 

ένα ολιγοµελές υπουργικό σχήµα που θα αντανακλούσε τις οικονοµικές ανάγκες και τις 

αντικειµενικές προτεραιότητες της συγκυρίας. Για παράδειγµα, ένα υπουργείο για την 

Οικονοµία και την Ανάπτυξη στο οποίο θα υπάγονταν οι Υποδοµές, ο Τουρισµός και η 

Γεωργία, ένα υπουργείο για την Ενέργεια και το Περιβάλλον, ένα υπουργείο για την Υγεία, 

την Κοινωνική Ασφάλιση και την Εργασία, ένα υπουργείο για την Παιδεία και τον Πολιτισµό, 

ένα υπουργείο για τη ∆ικαιοσύνη µε κύριο αντικείµενο τη διαφθορά και τη διαφάνεια, ένα 

υπουργείο Εξωτερικών που θα αναλάµβανε και τον τοµέα του µεταναστευτικού προβλήµατος, 

ένα υπουργείο Εσωτερικών µε κύριο µέληµα τον συντονισµό της ανάπτυξης των Περιφερειών 

του Καλλικράτη και ένα υπουργείο για την Εθνική Άµυνα και την Προστασία του Πολίτη. 

Όλα κι όλα οκτώ υπουργεία, πλαισιωµένα από Συµβούλους, προερχόµενους απ’ ό,τι καλύτερο 

διαθέτει ο Ελληνισµός, εντός κι εκτός, κι επιλεγµένους µετά από αξιοκρατικές κρίσεις από 

διακοµµατικές επιτροπές στις οποίες θα συµµετείχαν και πανεπιστηµιακοί, σχετικοί µε το 

αντικείµενο του κάθε υπουργείου. 

 

Η πρόταση αυτή και άλλες παρόµοιες µπορεί να ακούγονται γραφικές και επιεικώς ανέφικτες 

για τα πολιτικά ήθη που κυριαρχούν σήµερα αλλά ωστόσο επιχειρούν να σκιαγραφήσουν µια 

βασική ιδέα. Ότι δηλ. αυτό που, κατ’ αρχήν, χρειάζεται η κοινωνία για να «συνεργαστεί» είναι 

ένας σύγχρονος ανασχηµατισµός του πολιτικού συστήµατος, τέτοιος, που θα πείσει την 
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υπνωτισµένη πλειοψηφία ότι αξίζει να εγερθεί και να κάνει τα αναγκαία βήµατα, όσο πιο 

συλλογικά γίνεται. 

 

∆ιότι όσο ο αυταρχισµός της εξουσίας εµµένει, σαν υπέργηρη και ανίατη αρρώστια της 

δηµοκρατίας µας, θα οδηγεί αναπόφευκτα και στον αυτοµατισµό της κοινωνίας, µε αιχµή του 

δόρατος, τους κινδύνους της αυτοδικίας. Κι όσο φαίνεται ότι η τρόικα υποβάλλει τη χώρα στο 

πείραµα της εσωτερικής υποτίµησης, άλλο τόσο φαίνεται ότι η τοπική εξουσία υποβάλλει την 

κοινωνία σε ένα πείραµα αυταρχισµού που θυµίζει την ιστορία πάνω στην οποία βασίστηκαν το 

βιβλίο του Todd Strasser και η ταινία του DennisGansel, «Το Κύµα»…  

 

30/3/2011 
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

 

 
 

 

Αποστολές και ανέφικτες και επικίνδυνες… 

 

Όχι αναδιάρθρωση του χρέους χωρίς αναδόµηση της εξουσίας 

 

Πάσχα 2011: Πολίτες και Πιλάτοι… 

 

Αυτό το φάντασµα ποιος θα το ξορκίσει; 

 

Κυνηγοί, Θηρία και θηράµατα 
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Αποστολές και ανέφικτες και επικίνδυνες… 
 

 
 

Όσο ανεβαίνει ο καπνός από το σιγοκάψιµο της κασέτας του µνηµονίου και η µυρωδιά του 

καµµένου φτάνει στη Βόρεια Ευρώπη και την άλλην πλευρά του Ατλαντικού, οι «∆ιασώστες» 

αντιλαµβάνονται, µέρα τη µέρα, επίσκεψη την επίσκεψη, ότι η αποστολή που ανέλαβαν να 

φέρουν εις πέρας δεν είναι απλά ανέφικτη αλλά και επικίνδυνη. 

 

Είναι ανέφικτη, διότι η ιδιότυπη κοµµατική πραγµατικότητα που έχει ριζώσει στη χώρα τα 

τελευταία τριάντα χρόνια ξεπερνάει και την πιο τολµηρή τους τεχνοκρατική φαντασία. ∆ιότι 

ενώ δεν δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν τα όρια που θέτει στο πολιτικό σύστηµα η 

οικονοµική διαπλοκή, π.χ. στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, αδυνατούσαν να χωνέψουν 

την καθοριστική επιρροή που ασκούσαν οι κοµµατικοί κρατικοί υπάλληλοι στο καθεστώς. 

 

Αδυνατούσαν να καταλάβουν νοοτροπίες όπως, «εµείς σε βγάλαµε κι εµάς θ’ ακούς αν δεν 

θέλεις να σε ρίξουµε», « εσείς µας διορίσατε αλλά τώρα εµείς είµαστε κράτος εν κράτει», «ας 

στερηθούν κάποιοι του δηµοσίου κι ας ψοφήσουν όλοι στον ιδιωτικό τοµέα, εµείς  να’ µαστε 

καλά». 

 

Αδυνατούσαν ν’ αντιληφθούν αυτήν την ιδιότυπη «Σοβιετία» που την χαρακτηρίζουν όχι 

µόνο η θρασύτητα και ο ατοµισµός αλλά κυρίως η ανίατη µικρόνοια, που όµως ήταν και το 

βασικό κριτήριο του αρχικού της διορισµού - όχι τα προσόντα αλλά η κοµµατική ιδιότητα. 

Αυτά που τώρα τα πληρώνει στο ακέραιο, αυτό το κραυγαλέα και µακρόχρονα, 

αναξιοκρατικό καθεστώς. Ένας Κρόνος που δεν µπορεί να φάει τα παιδιά του πριν αυτά τον 

φάνε. 

 

Αδυνατούσαν οι «∆ιασώστες» διότι για να πιάσεις το ρυθµό αυτής της απίθανης κοινωνίας 

θα’ πρεπε να είσαι ενεργός της πολίτης τουλάχιστον τα τελευταία τριάντα χρόνια. Και τότε θα 

καταλάβαιναν ότι το πραγµατικό αυτονόητο είναι ότι «το πρόβληµα δεν λύνεται µε το ίδιο το 

πρόβληµα». 

 

Αλλά αυτή η αποστολή άρχισε να γίνεται επικίνδυνη και για αυτούς. ∆ιότι όντας 

επαγγελµατίες δανειστές, και όχι µόνο για την Ελλάδα, δεν θέλουν η χώρα µας να τους χαλάει 

τις στατιστικές. ∆εν θέλουν οι άλλοι πελάτες που περιµένουν στην ουρά ν’ αµφισβητήσουν 

την αξιοπιστία των µεθόδων τους. Έτσι όλα δείχνουν ότι οι αναπόφευκτες λύσεις της 

αναδιάρθρωσης θα επιταχυνθούν. 

 

«Θέλει Αρετήν και Τόλµην η Ελευθερία» έγραφε ο Κάλβος. Είναι φανερό ότι, µέχρι τώρα, αυτή 

η κυβέρνηση και αυτός ο πρωθυπουργός δεν διαθέτουν κανένα από τα δύο... 

 

3/4/2011 
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Όχι αναδιάρθρωση του χρέους χωρίς αναδόµηση της εξουσίας 
 

 
 

Πιθανόν αυτές τις µέρες να κυοφορείται και να µεθοδεύεται η τελική µορφή της 

αναδιάρθρωσης του δηµόσιου χρέους. Να συζητείται ποιά συµφέροντα θα θιγούν και πώς θα 

διασφαλισθούν οι δικλείδες ασφαλείας της πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας, έτσι ώστε να 

βγεί όχι µόνον αλώβητη αλλά κερδισµένη κι ενισχυµένη. Να σχεδιάζονται και να κλειδώνουν 

το «πώς» και το «µετά» - µε το «αν» απλώς να διαψεύδεται στο πλαίσιο της γνωστής, πια, 

προπαγάνδας. 

 

Ωστόσο το ζητούµενο για την υποψιασµένη, πλέον, κοινωνία είναι η όποια αναδιάρθρωση να 

συµπαρασύρει και όλους τους εκπροσώπους του αναξιόπιστου πολιτικού λόγου όπως και τους 

υπέρµαχους απολογητές και προπαγανδιστές που όλον τον τελευταίο χρόνο διαστρέβλωναν 

την πραγµατικότητα βαφτίζοντας το εξαρχής αδιέξοδο - και για την απλή κοινή λογική - σε 

µοναδικό δρόµο και προοπτική. 

 

Η διαφαινόµενη αναδιάρθρωση του χρέους θα αναδείξει τη µεγάλη αλλά και γνωστή τοις πάσι 

αλήθεια. Ότι δηλ. το πρόβληµα ήταν και θα παραµείνει πολιτικό.  Ότι δηλ. η προσπάθεια της 

χώρας να µαζέψει τα κοµµάτια της και να ανασυνταχθεί θα εξαρτηθεί και πάλι από το ποιός 

θα αναλάβει να φέρει σε πέρας την αποστολή. 

 

Και αυτός ο κάποιος αποδείχτηκε ότι δεν µπορεί να είναι η σηµερινή κυβέρνηση. Ούτε βέβαια 

και ο αντιπολιτευτικός της κλώνος που απλώς περιµένει για µια από τα ίδια τα γνωστά. Και 

ούτε βέβαια µια αριστερά που διασπασµένη ψάχνεται και βρίσκεται στην απλή διαµαρτυρία. 

Ούτε η ανυπακοή που µπορεί να γκρεµίσει τα πάντα αλλά δεν µπορεί να κτίσει τίποτε. 

 

Υπό αυτές τις συνθήκες οδηγούµαστε σ’ έναν κίνδυνο, σ’ ένα αναγκαίο και πιθανά καλό, και 

σ’ ένα καλό και πιθανά σωτήριο. Ο κίνδυνος είναι η µετά-την-αναδιάρθρωση χώρα να 

µετατραπεί σ’ ένα απέραντο πολιτικό δικαστήριο. Ο κίνδυνος αυτός µπορεί να αντιµετωπιστεί 

µόνο µε την έγκαιρη λήξη της ατιµωρησίας - που όσο κρατιέται στο ψυγείο θα εµπλουτίζεται 

κι από νέες πολιτικές αµαρτίες. Το αναγκαίο είναι η διακοµµατική συγκυβέρνηση που 

ενδεχοµένως να εξελιχθεί θετικά αν ενισχυθεί, µε ισότιµες και ανεξάρτητες συµµετοχές, από 

διακεκριµένες προσωπικότητες σε τοµείς που έχει ανάγκη η χώρα για να αναπτυχθεί. 

 

Το καλό είναι η γνώση και η αυτογνωσία που απόκτησε η κοινωνία µας αυτούς τους 

τελευταίους δώδεκα µήνες και τις οποίες αναµένεται να «εξαργυρώσει» σε αυτές τις πιθανές 

νέες συνθήκες ενός πιο ξεκάθαρου αλλά και απαιτητικού πολιτικού τοπίου. 
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Γνώση για τα πεπραγµένα και τη συµπεριφορά των πολιτικών. Για τα µέσα ενηµέρωσης και 

το παιγνίδι τους. Αυτογνωσία για την εικονική σιγουριά του δηµοσίου. Για το που οδηγεί η 

ανεκτικότητα στη διαφθορά. Για το που οδηγεί ένας τρόπος  ζωής που εξαρτιέται από τα 

δανεικά και θεοποιεί την υπερκατανάλωση. Και το κυριότερο. Γνώση ότι η δηµοκρατία και η 

κοινωνική πρόοδος απαιτούν προσωπικό κόστος και σκληρή ατοµική και συλλογική 

προσπάθεια. 

 

Γνωστές και απλές αλήθειες που όµως άλλο είναι, σαν κοινωνία, να τις γνώριζες  και να µην 

χρειαζόταν να τις εφαρµόζεις και τελείως άλλο να τις βιώνεις και να εξαρτιέται από αυτές η 

επιβίωση και η συνέχεια σου. Όχι στην αναδιάρθρωση, λοιπόν, χωρίς την παράλληλη 

αναδόµηση της εξουσίας.  Όχι µόνο της κεντρικής αλλά και της δικής µας. 

 

6/4/2011 
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Πάσχα 2011: Πολίτες και Πιλάτοι… 
 

 
 

Αυτό πουπαράγεται και καλλιεργείται σήµερα στη χώρα, στη θέση πολιτικής απάντησης 

έναντι της ανασφάλειας και της απουσίας βιώσιµης προοπτικής, είναι ο εθισµός στη βία, τη 

λεκτική και τη σωµατική, είτε αυτή στρέφεται στον άλλον είτε στον ίδιο τον εαυτό. 

 

Ο πολίτης γνωρίζει ότι µέσα σε αυτήν την προφανή  σύγχυση, οι πολιτικοί που εξέλεξε για να 

τον βολέψουν, τακτοποιούν και αυτοί την πάρτη τους στο πολλαπλάσιο. Και µόνον αυτό 

κάνουν. Και το τίµηµα της µακροχρόνιας αλληλοεξυπηρέτησης στην ιδιοτέλεια πληρώνεται 

στο ακέραιο διαλύοντας τη χώρα.. 

 

Και αυτοί οι λίγοι, και από τις δυο πλευρές, που σήµερα δείχνουν ότι µετανιώνουν έµπρακτα 

για τη συνενοχή, γνωρίζουν ότι, πλέον, σε ένα τέτοιο καθεστώς καθολικής διαφθοράς ακόµη 

και οι πιο αδιαµφισβήτητες αποδείξεις ενοχής δεν αρκούν για να εγγυηθούν την τιµωρία και 

την κάθαρση του πολιτικού συστήµατος και της κοινωνίας. 

 

Ο πολίτης γνωρίζει ότι όπως είναι πια θέµα τύχης αν θα επιβιώσει οικονοµικά την επόµενη 

εβδοµάδα άλλο τόσο είναι θέµα τύχης αν το βράδυ θα επιστρέψει σπίτι του ή αν θα ξηµερωθεί. 

Όπως ακριβώς ένας αστυνοµικός γνωρίζει ότι η µόνη διαφορά ανάµεσα σε κείνον κι έναν 

πολίτη είναι το γεγονός ότι εκείνος κουβαλάει πάνω του ένα όπλο που ίσως τον σώσει τη 

στιγµή της επίθεσης. 

 

Εκεί οδήγησαν την κοινωνία οι πολιτικοί της διαφθοράς που ακόµη φωνασκούν αυτάρεσκα, 

παρότι ικανοί µονάχα για να µηχανεύονται καταστροφικές λύσεις. Κι όταν τ’ αδιέξοδα 

ξεσπούν, αυτοί σηκώνουν αµήχανοι τα χέρια. Ή τα νίβουν ως Πόντιοι Πιλάτοι αφήνοντας την 

κοινωνία να σταυρώνεται κάθε µέρα από πράκτορες και δραπέτες εγχώριων και ξένων 

φυλακών που κυκλοφορούν άνετοι, προκλητικοί και ατιµώρητοι, σαν αυτούς, ανάµεσα µας. 

Όλοι τους, σα να µας τη χαρίζουν… 

 

20/4/2011 
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Αυτό το φάντασµα ποιος θα το ξορκίσει; 
 

 
 

Τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσµατα στη Φινλανδία µε τον υπερτετραπλασιασµό της 

εκλογικής δύναµης του ακροδεξιού λαϊκιστικού κόµµατος «Αληθινοί Φινλανδοί» του Τίµο 

Σόινι, σήµαναν την εδραίωση του ως ρυθµιστικής δύναµης τόσο για τη διακυβέρνηση της 

οικονοµικά ισχυρής Φινλανδίας όσο και για το ευρωπαϊκό θέµα της διαχείρισης του χρέους 

των υπερχρεωµένων χωρών του Νότου. 

 

Ένα ενδεχόµενο που θα εξαρτηθεί από τη συµµετοχή των Αληθινών Φινλανδών στην 

κυβέρνηση κι εφόσον αυτοί επιµείνουν στην άρνηση τους να στηρίξουν τα οικονοµικά πακέτα 

διάσωσης για τις υπερχρεωµένες χώρες του Νότου. Και αν τελικά επικρατήσει µια τέτοια 

φινλανδική άρνηση, ο κίνδυνος να υιοθετηθεί και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι επίσης 

υπαρκτός. ∆ιότι το σύνθηµα ότι η υπόλοιπη Ευρώπη δεν πρέπει να πληρώσει για τα λάθη των 

άλλων δεν είναι µόνο γερµανικό. 

 

Το Spiegel, σε χθεσινό του σχόλιο, αναφέρει ότι ακόµη κι αν οι «Αληθινοί Φινλανδοί» δεν 

αποκτήσουν την κοινοβουλευτική δύναµη για να γονατίσουν το ευρώ, θα µπορούσαν ωστόσο 

να αποτελέσουν απειλή για την ευρωπαϊκή σταθερότητα κι έτσι να παρατείνουν την τρέχουσα 

νοµισµατική κρίση. 

 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, έχουν εµφανισθεί και άλλα πολιτικά κόµµατα σε χώρες της ΕΕ, 

όπως στη Σουηδία, τη ∆ανία και την Ολλανδία, µε ανάλογες θέσεις και προγράµµατα που 

συγκλίνουν στον εθνικισµό, την ξενοφοβία και τον ευρωσκεπτικισµό (Πίνακας 1). Για 

παράδειγµα στο θέµα των µεταναστών οι θέσεις αυτών των πολιτικών κοµµάτων συγκλίνουν 

στον αυστηρό περιορισµό των ξένων και την πολιτιστική τους αφοµοίωση. 

 

Εκτός από το εντυπωσιακό αποτέλεσµα που πέτυχαν οι «Αληθινοί Φινλανδοί», είναι επίσης 

εντυπωσιακός ο διπλασιασµός της δύναµης του κόµµατος «Σουηδοί ∆ηµοκράτες» που είχε 

σαν αποτέλεσµα την πρώτη του είσοδο στο κοινοβούλιο της χώρας, αλλά και ο 

υπερδιπλασιασµός της δύναµης για το Ολλανδικό «Κόµµα για την Ελευθερία» που σχεδόν 

τριπλασίασε την κοινοβουλευτική του δύναµη. Στη ∆ανία το «Λαϊκό Κόµµα της ∆ανίας» έχει 

πλέον εδραιωθεί σα µια σηµαντική πολιτική δύναµη µε ανοδικές τάσεις. 
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Πίνακας 1.  Ακροδεξιά λαϊκιστικά κόµµατα σε χώρες της ΕΕ στη Β. Ευρώπη. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΥΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΚΛΟΓΩΝ 

 

 

ΟΝΟΜΑ 

ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

 

 

ΕΤΟΣ 

Ι∆ΡΥΣΗΣ  

ΕΤΟΣ 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

 

 

Ε∆ΡΕΣ 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΘΕΣΗ 

 

2006 2.9% 0/349 Σουηδοί 

∆ηµοκράτες 

 

1988 
2010 5.7% 20/349 

Αντιπολίτευση 

2005 13.2 % 24/179 Λαϊκό Κόµµα 

της ∆ανίας 

 

1995 2007 13.9% 25/179 

Στήριξη 

κυβέρνησης 

µειοψηφίας 

2006 5.9% 9/150 Ολλανδικό 

Κόµµα για την 

Ελευθερία 

 

2005 
2010 15.5% 24/150 

Στήριξη 

κυβέρνησης 

µειοψηφίας 

2007 4.1% 5/200 Αληθινοί 

Φινλανδοί 

 

1995 
2011 19% 39/200 

Υπό εξέλιξη… 

 

   

Και είναι ακόµη πιο εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτά τα συγγενικά πολιτικά κόµµατα που 

κρατούν κοινή ιδεολογική στάση για το µεταναστευτικό ζήτηµα, αναπτύσσονται αλµατωδώς 

σε χώρες στις οποίες ο αριθµός των µεταναστών και µάλιστα εκείνων που προέρχονται από 

χώρες εκτός ΕΕ δεν φτάνει ούτε στο µισό τον αριθµό των ξένων που επίσηµα – σχεδόν 

υπερδιπλάσιος ανεπίσηµα –  καταγράφεται για την Ελλάδα (Πίνακας 2). 

 

 

Πίνακας 2.  Ποσοστά αλλοδαπών (στοιχεία EUROSTAT για το 2009). 

 

 

ΠΛΗΘ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΞΕΝΩΝ 

ΞΕΝΟΙ ΑΠΟ 

ΕΕ 

ΞΕΝΟΙ 

ΕΚΤΟΣ ΕΕ 

 

 

   ΧΩΡΑ  

ΑΡ (χιλ.) 

 

 

ΑΡ (χιλ.) 

 

 

(%) 

 

ΑΡ (χιλ.) 

 

 

(%) 

 

ΑΡ (χιλ.) 

 

 

(%) 

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 9,256.3 547.7 5.9 255.6 2.8 292.1 3.1 

∆ΑΝΙΑ 5,511.5 320.0 5.8 108.7 2.0 211.4 3.8 

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 16,485.8 637.1 3.9 290.4 1.8 346.7 2.1 

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 5,326.3 142.3 2.7 51.9 1.0 90.4 1.7 

ΕΛΛΑ∆Α 11,260.4 929.5 8.3 161.6 1.4 767.9 6.9 

 

 

Όµως η άνοδος του ακροδεξιού λαϊκισµού στη Βόρεια Ευρώπη δεν βασίζεται µόνο στην 

ξενοφοβία και τον εθνικισµό. Εκµεταλλεύεται τη φθορά που υφίστανται αλλά και τη 

διαφθορά που καλλιεργούν ή ανέχονται τα κυρίαρχα πολιτικά κόµµατα που στερούµενα 

αποτελεσµατικών λύσεων κατά της οικονοµικής κρίσης αποµακρύνονται διαρκώς από τα 

προβλήµατα του µέσου πολίτη και των περιθωριακών της κοινωνίας. Η δηµαγωγία των 

λαϊκιστών έχει αντικειµενικό έρεισµα και για αυτό η πολιτική τους απήχηση µεγαλώνει. 

 

Ο Τίµο Σόινι µιλά για «∆ιεφθαρµένους και Θεωρητικούς Gentlemen»που ζουν αποµονωµένοι 

στους κοµµατικούς και ακαδηµαϊκούς τους πύργους χωρίς να αντιλαµβάνονται τι πραγµατικά 
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συµβαίνει. Μιλάει για πολιτικό νεποτισµό και τυραννία των ειδικών γραφειοκρατών. Όπως 

και για αδιέξοδη πολιτική συναίνεσης και χαλαρή αντιπολίτευση. Και όπως ό ίδιος έγραφε 

στην επιστηµονική µεταπτυχιακή του εργασία: «ο λαϊκισµός λέει στον λαό αυτό που ο λαός 

θέλει να ακούσει». 

 

Είναι επόµενο ότι και στην Ελλάδα ένα ανάλογο ιδεολογικό ρεύµα που εκφράζεται, προς το 

παρόν, κυρίως από τη «Χρυσή Αυγή» και δευτερευόντως από τον «Λαϊκό Ορθόδοξο 

Συναγερµό» – που αντιµετωπίζει κάπως ενοχικά την ιδεολογία του – θα αυξήσει σηµαντικά 

τις δυνάµεις του. Και δεν πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν τα χαµηλά ποσοστά που 

εµφανίζει η «Χρυσή Αυγή» στις δηµοσκοπήσεις. Το ίδιο συνέβαινε και µε το Λαϊκό Κόµµα 

της ∆ανίας το οποίο εµφανιζόταν 1-1,5 % κάτω από το πραγµατικό του ποσοστό. Οι 

ερευνητές το είχαν αποδώσει είτε στην έλλειψη πολιτικού ενδιαφέροντος των συγκεκριµένων 

ψηφοφόρων να απαντούν στις δηµοσκοπήσεις είτε στο ότι δεν ήθελαν να αποκαλύπτουν την 

πολιτική τους επιλογή στους δηµοσκόπους. 

 

Η πραγµατικότητα είναι ότι στη σκιά της παγκοσµιοποίησης και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η 

αποδυνάµωση των πολιτικών ιδεολογιών και η απουσία εναλλακτικών αφήνουν άπλετο χώρο 

για την ορµητική και δυναµική διείσδυση λαϊκιστικών αν όχι και Αρίων Παραδείσων.Σήµερα, 

163 χρόνια µετά το «Κοµµουνιστικό Μανιφέστο», ένα άλλο φάντασµα φαίνεται να πλανιέται 

στην Ευρώπη. Ένα φάντασµα που το πολιτικό κατεστηµένο δείχνει αδύναµο να το ξορκίσει –

το φάντασµα του λαϊκισµού. Και άραγε µόνον του ακροδεξιού; 

 

21/4/2011 
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Κυνηγοί, Θηρία και θηράµατα 
 

 
 

Οι κυνηγοί στήνουν ειδικές επιτροπές και καταρτίζουν λίστες θηραµάτων. Κι ύστερα, 

αφήνουν να διαρρεύσει πως θ’ ακροβολιστούν στη ζούγκλα να βρούνε τα Θηρία. Αλλά κάθε 

φορά γυρνούν µε άδεια χέρια κι αναγγέλλουν το επόµενο σαφάρι. Μάλιστα κάποιοι 

αφηγούνται την εικαστική και φυσική απόλαυση της άγριας οµορφιάς και κάποιοι πιο 

τολµηροί την παρηγοριά αλλά και την κρυφή χαρά που τους δίνει το σκότωµα των 

µικρότερων ζώων. 

 

Και κάποιοι πιο οµιλητικοί εξοµολογούνται ότι τους τροµάζει ακόµη κι ως εικόνα να βλέπουν 

τα πληγωµένα Θηρία όταν τριγυρνούν µόνα τους στην άγρια φύση - σα να’ βλεπαν σ’ αυτά 

τον εαυτό τους. Οµολογούν µια σχέση ακατανίκητη ανάµεσα σ’ αυτούς και τα Θηρία. Τόσο 

δυνατή που κι αυτή η Οργουελική Φάρµα των Ζώων φαντάζει µακρινός παράδεισος για την 

αξιοπρέπεια και την επιβίωση των υπόλοιπων ζώων. 

 

Φωτό: «Ο ΚΥΝΗΓΟΣ» του Alejandro Chaskielberg - Πρώτο Βραβείο στο ∆ιεθνή 

∆ιαγωνισµό Φωτογραφίας 2011 της Sony (Πεδίο: Φωτορεπορτάζ και Ντοκιµαντέρ, 

Κατηγορία: Άνθρωποι) 

 

30/4/2011 
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ΜΑΙΟΣ 

 
 

 

Μιλώντας για επικίνδυνες ιδέες... 

 

Αν είναι αλήθεια… Αλλά αν δεν είναι;... 

 

Canal+, Spiegel, ... : Ποιος τελικά ενηµερώνει; 

 
Τον Καιρό των ∆ολοφόνων… 

 

Αυτήν την πόλη δεν µπορεί κανείς να µας την πάρει… 

 

Έκθεση της ΕΥΠ για το γκέτο της Αθήνας: η αποµυθοποίηση του 

απόρρητου; 

 

Μύθος και Ντοµινίκ: Ο σκορπιός κι ο βάτραχος; 

 

Το επόµενο σκαλί στου Κακού τη σκάλα... 

 

Μια συναίνεση χαµένη στη µετάφραση των λαών της Ευρώπης… 

 

Η ∆ευτέρα Παρουσία δεν θα’ρθει σήµερα… 

 

Γιατί δεν αποτύχαµε µαζί… 

 

Τα δευτερεύοντα της κυρίας ∆αµανάκη… 

 

Η ανατροπή και το προφίλ της νέας ηγεσίας 

 

Η Μεγάλη Παρασκευή της Μεταπολίτευσης; 
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Μιλώντας για επικίνδυνες ιδέες... 
 

 
 

Μια επικίνδυνη ιδέα είναι µια ιδέα που αν εφαρµοζόταν θα έθετε σε κίνδυνο µια κατάσταση 

παγιωµένου τέλµατος. Μια ανατροπή προς το καλό ή το κακό - ανάλογα µε την οπτική γωνία 

της κοινωνικής θέσης του καθενός ή απλά µε το τί αυτός ο καθένας θα επιθυµούσε, όπως θα 

ισχυριζόταν ο τόσο επίκαιρος Σπινόζα. Σε µια εποχή έκτακτης ανάγκης, όπως η σηµερινή, 

κάποιες επικίνδυνες ιδέες µπορεί να είναι και χρήσιµες. 

 

Ας πάρουµε την ιδέα του «πρέπει να τα αλλάξουµε όλα». Παρότι ακούγεται σπουδαία είναι 

στη βάση της αντιφατική διότι ενώ στην ουσία προτείνει την κατάργηση του πελατειακού 

πολιτικού συστήµατος, τα προσωπικά και πολιτικά αντανακλαστικά των προτεινόντων έχουν 

εκπαιδευθεί ν’ αναγνωρίζουν ακόµη και στο πιο βάρβαρο σκοτάδι µονάχα πράσινες και 

γαλάζιες γραµµές και όχι κόκκινες γραµµές για τη χώρα. 

 

Ας πάρουµε την ιδέα του «να κτυπήσουµε τη φοροδιαφυγή». Οι επιστηµονικές µελέτες 

ανεβάζουν την ετήσια φοροδιαφυγή στα 15 δις. Στο τριετές Εθνικό Πρόγραµµα κατά της 

φοροδιαφυγής ο αριθµός αναπαράγεται αλλά ακριβής αριθµητικός επιµερισµός αυτού του 

πόσου στις επιµέρους κατηγορίες της παραοικονοµίας  – έτσι ώστε να ιεραρχηθούν οι στόχοι 

και να εκτιµηθούν τα αποτελέσµατα – δεν γίνεται. Γενικότητες και προαναγγελθείσες 

αστοχίες που και ο τελευταίος εγγράµµατος πολίτης που κινείται µες στην πραγµατική 

οικονοµία, από καιρό γνωρίζει. 

 

Ας πάρουµε την ιδέα του «αξιοκρατία για την ανάπτυξη». Από τα στοιχεία του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους προκύπτει ότι περίπου 10 δις µοιράζονται κάθε χρόνο σε µισθούς 

σε ένα πλεονάζον δηµοσιοϋπαλληλικό προσωπικό – προϊόν και ανάγκη πελατειακής 

εκλογικής συναλλαγής. Αν τα 15 δις της φοροδιαφυγής αποτελούν έγκληµα – και αποτελούν –

άλλο τόσο αποτελούν πολιτικό έγκληµα αυτά τα 10 δις που χρηµατοδοτούν κάθε χρόνο µια 

πρασινογάλανη σήψη. Η διαφορά είναι ότι διώκεται ποινικά µόνο το ένα ενώ θα έπρεπε να 

διώκονται και τα δύο. 

 

Η ποινικοποίηση του ρουσφετιού – και µε αναδροµική ισχύ! Και µε τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος… περαίωση και για αυτό το δεύτερο έγκληµα! Η τακτοποίηση των αυθαίρετων 

διορισµών! Ιδού ένα διαρκές απρόβλεπτο µεγάλο έσοδο από το παρελθόν, για το παρόν και το 

µέλλον! Ιδού µια διαδικασία πραγµατικής κάθαρσης! Ιδού µια πραγµατικά επικίνδυνη ιδέα!  

 

Ας πάρουµε και την ιδέα του «η αλήθεια θα λάµψει, οι ευθύνες θα αποδοθούν και οι ένοχοι θα 

τιµωρηθούν». Αυτήν την αφήνουµε τελευταία γιατί είναι ταυτόχρονα η πιο επικίνδυνη κι 

ανέφικτη ιδέα. Γιατί η ανατροπή που προϋποθέτει δεν θα άλλαζε µόνο τα πράγµατα αλλά και 

τα ονόµατά τους. Ξεκινώντας από το Γιωργ(άκης) σε Γιώργος. Το θέµα είναι ότι σε µια εποχή 

έκτακτης ανάγκης, όπως η σηµερινή, κάποιες επικίνδυνες ιδέες από κάποιες έκτακτες 

συνειδήσεις πρέπει να εφαρµοστούν. Τώρα! 

 

3/5/2011 
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Αν είναι αλήθεια… Αλλά αν δεν είναι;... 
 

 
 

Αν είναι αληθινά αυτά που ισχυρίζεται ο Ντοµινίκ Στράους-Καν στη συνέντευξη του στο 

Canal+ για υπόγειες επαφές µε τον σηµερινό πρωθυπουργό και για σκόπιµα παραπλανητικό 

πολιτικό λόγο του τελευταίου έναντι του Ελληνικού λαού… Αν είναι αλήθεια ότι η επιµονή 

και η πειθώ του Έλληνα πρωθυπουργού έβαλαν το ∆ΝΤ στην Ευρώπη… 

 

Τότε, πράγµατι, θα’ πρεπε να θεωρηθούν ύποπτες τόσο η καθυστέρηση της δανειοδότησης 

που οδήγησε την τελική συµφωνία να ληφθεί σε πιο δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες κι έτσι 

σε επαχθέστερους όρους και πιο δύσκολες προοπτικές εφαρµογής για την Ελλάδα και πιο 

επικερδείς για τους δανειστές, όσο και η αποφυγή της έγκαιρης διεκδίκησης εναλλακτικών 

πηγών χρηµατοδότησης, παρότι αυτές υπήρχαν. 

 

Και όπως θα’ πρεπε ο κ. Στράους-Καν να κληθεί να καταθέσει ένορκα για την αλήθεια των 

λεγοµένων του, άλλο τόσο θα’ πρεπε  ο πρωθυπουργός να πείσει για το πως χωρίς δόλο, ενώ 

γνώριζε την αλήθεια άλλα έλεγε αλλά και για το πως ανέλαβε να γίνει το όχηµα του ∆ΝΤ 

στην Ευρώπη. 

 

Αν όµως δεν είναι αληθινά αυτά που ισχυρίζεται ο κ. Στράους-Καν... Τότε, πράγµατι, οι 

«∆ιασώστες» άρχισαν να καλλιεργούν κλίµα φθοράς - χωρίς να πρέπει να δυσκολευτούν και 

πολύ για αυτό - για να πιέσουν περισσότερο αλλά κυρίως για ν’ απαλλαγούν από τη σύνθεση 

της σηµερινής κυβέρνησης κρίνοντας ότι αυτή δεν είναι πλέον σε θέση να εγγυηθεί την 

εφαρµογή του µνηµονίου κι έτσι να διασφαλίσει τα οικονοµικά συµφέροντα των δανειστών. 

 

Γράφαµε, πριν ένα µήνα σε άλλο µας σχόλιο, ότι ούτως ή άλλως: «… αυτή η αποστολή άρχισε 

να γίνεται επικίνδυνη και για αυτούς. ∆ιότι όντας επαγγελµατίες δανειστές, και όχι µόνο για την 

Ελλάδα, δεν θέλουν η χώρα µας να τους χαλάει τις στατιστικές. ∆εν θέλουν οι άλλοι πελάτες, 

που περιµένουν στην ουρά, ν’ αµφισβητήσουν την αξιοπιστία των µεθόδων τους.» 

 

Ίσως λοιπόν, πράγµατι, οι «∆ιασώστες»  ν’αποφάσισαν ν’ αντιδράσουν στη βαθυπράσινη 

αναπηρία της κυβέρνησης και του κράτους. Ίσως και όχι. Σε κάθε περίπτωση, το θέµα είναι 

ότι ο λαός, και ιδιαίτερα ο λαός που κινείται µες στην πραγµατική οικονοµία πρέπει, έγκαιρα, 

πριν του επιβληθούν λύσεις αδιέξοδες από το παρελθόν, «οικουµενικές» ή αυταρχικές, να 

πάρει θέση για όλα αυτά που γίνονται, τ’ αληθινά και τα «υποθετικά». Και αυτό στη 

∆ηµοκρατία γίνεται µε εκλογές. 

 

4/5/2011 
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Canal+, Spiegel, ... : Ποιος τελικά ενηµερώνει; 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτο: ∆εν λέω ψέµατα, απλά κρύβω την αλήθεια  

[του διαδικτυακού χρήστη «silverdustedtwilight»] 

 

 

Οι αριθµοί δηλώνουν ψυχρά την έλλειψη αποτελεσµάτων. Οι «∆ιασώστες» τα ρίχνουν 

διακριτικά στην κυβέρνηση και το λαό και η κυβέρνηση τα ρίχνει διακριτικά στο κοµµατικό 

και πελατειακό alterego της. 

 

Αντί η χώρα να γυρίζει από φέτος στις αγορές, βυθίζεται ακόµη περισσότερο στην ύφεση και 

το αδιέξοδο µε την εικόνα να φαίνεται µόνον ως θαύµα να αλλάζει και για την επόµενη χρονιά, 

κατά τη διάρκεια της οποίας, µάλιστα, πιθανολογείται ότι εφόσον αυτό τοtempo συνεχιστεί θα 

εξαντληθούν και τα δανειακά αποθέµατα από το πακέτο στήριξης  –  δηλ. ένα χρόνο 

ενωρίτερα. 

 

Πανικός και κακή ψυχολογία λοιπόν έρχονται από παντού και κατευθύνονται προς όλους. 

Εξόν από κάποιους που ξέρουν πώς να κερδοσκοπούν πάνω σε µια τέτοια 

κατάσταση οικονοµικής ανασφάλειας. Όλα δείχνουν ότι θα χρειαστούν και άλλα δανεικά 

µέχρι το 2013 που ο µηχανισµός θα αλλάξει και θα µας στείλουν µαλακά ή βίαια στο 

διάβολο... Το τριετές «διασωστικό» πακέτο απέτυχε και φαίνεται ότι δεν θα επαρκεί για να 

καλύψει ούτε τις τρέχουσες δανειακές ανάγκες µέχρι τότε. 

 

Και έρχεται η µυστική χθεσινοβραδινή ευρωπαϊκή σύσκεψη στο Λουξεµβούργο που 

«είχε προγραµµατιστεί από καιρό» αλλά για την οποία η Αυστρία δεν είχε καµία 

ενηµέρωση… Και είναι προφανές ότι σε αυτήν συζητείται το Ελληνικό αδιέξοδο αλλά και το 

πώς αυτό θα µπορούσε ν’ αποφευχθεί για τα υπόλοιπα κράτη-δανειολήπτες. Κι αυτή η 

σύσκεψη έγινε αµέσως µετά τους ελέγχους της τρόικα στην Αθήνα που φαίνεται ότι 

επισηµοποίησαν τις προοπτικές των αριθµών. 

 

Αν πράγµατι ο πρωθυπουργός εκβίασε µε επιστροφή στη δραχµή, όπως αναφέρθηκε 

στο Spiegel, δεν θα µας το πει σήµερα κανείς. Εξόν κι αν αποδειχθεί στο άµεσο µέλλον. Αυτό 

όµως που πραγµατικά συµβαίνει στη Γερµανία, και όχι µόνο, είναι η ασφυκτική πολιτική 

πίεση για να σταµατήσουν οι ευκαιριακές χρηµατοδοτήσεις των υπερχρεωµένων σε βάρος 

των ισχυρότερων οικονοµικά ευρωπαίων φορολογούµενων ψηφοφόρων. Αυτό το πολιτικό 

κλίµα εύλογα επιταχύνει την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, λύση που φαίνεται να 

προωθούν άµεσα οι Γερµανοί. Ζήτηµα που πρέπει να ήταν και το βασικό αντικείµενο 

συζήτησης στο Λουξεµβούργο. 

 

Το θέµα είναι ότι όλες αυτές οι µυστικές «διπλωµατίες» από τις ανεπίσηµες κουβέντες του 

πρωθυπουργού µε τον Στράους-Καν µέχρι τη συνάντηση του Λουξεµβούργου γίνονται 

ερήµην του ελληνικού λαού, ο οπoίος ενηµερώνεται για τα ουσιώδη όχι από τους υπεύθυνους 

πολιτικούς του αλλά από τα διάφορα Canal+ και Spiegel. Μπορούν, τελικά, αυτά να 

συµβαίνουν σ’ ένα δηµοκρατικό καθεστώς; 
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7/5/2011 

Τον Καιρό των ∆ολοφόνων… 
 

 
 

Έγκληµα είναι η τοκογλυφία. Αλλά ποιος υπογράφει τα µνηµόνια και συµφωνεί µε τους 

όρους των τοκογλύφων; Έγκληµα είναι η κερδοσκοπία. Αλλά ποιος την πριµοδοτεί κάθε µέρα 

µε περισσότερες µονάδες αναξιοπιστίας όταν δεν τολµά ούτε να εφαρµόσει φορολογική 

δικαιοσύνη, ούτε να στεναχωρήσει την εκλογική του βάση, ούτε να αµφισβητήσει τον 

κοµµατικό προσανατολισµό στη διακυβέρνηση; 

 

Όπως έγκληµα - πάνω στο έγκληµα- είναι η πολιτική ατιµωρησία που προλειαίνει το έδαφος 

για την επανάληψη νέων παρόµοιων εγκληµάτων - όπως αυτά που οδήγησαν τη χώρα στα 

βρώµικα χέρια των τοκογλύφων και των κερδοσκόπων. 

 

Αλλά το χειρότερο έγκληµα απ’ όλα είναι αυτό που συνέβη σήµερα τα ξηµερώµατα Γ΄ 

Σεπτεµβρίου και Ηπείρου. Το µέγιστο έγκληµα είναι το ανυπεράσπιστο της πόλης µας. Είναι 

οι άδικοι χαµοί, ο ένας µετά τον άλλον. Είναι η ανεξέλεγκτη αδίστακτη παραβατικότητα και η 

βία. Είναι οι πολιτικοί που έχουν πραγµατικά ξεφύγει από τα προβλήµατα της πραγµατικής 

κοινωνίας, της πραγµατικής οικονοµίας, της πραγµατικής Ελλάδας. 

 

Περιφερόµενοι παντελώς άχρηστοι ακόµη και για τους εαυτούς τους. Σε µια χώρα αφηµένη, 

στην κυριολεξία, στη µανία των πάσης φύσης δολοφόνων. 

 

10/5/2011 
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Αυτήν την πόλη δεν µπορεί κανείς να µας την πάρει… 
 

 
 

Όχι! Την Αθήνα δεν µας την έχουν πάρει ακόµη οι λαθροµετανάστες πατώντας πάνω στην 

ανικανότητα µιας αδιάφορης κι ελιτίστικης πολιτικής. Πολιτικής που καθηµερινά ανοίγει το 

δρόµο για το πέρασµα και την επικράτηση του πιο άκρατου λαϊκισµού και της πιο άγριας 

βίας.  

 

Συνεχίζω να ζω και να εργάζοµαι στην Αθήνα. Γνωρίζω, όπως όσοι ζουν στο κέντρο, τι 

πραγµατικά συµβαίνει, πού είναι η αλήθεια και πού η υπερβολή. Ναι, είναι αποκλεισµός! Ναι, 

είναι φόβος! Αλλά δεν είναι αδιέξοδο!  Έλληνες και νόµιµοι µετανάστες, οικογενειάρχες στην 

πλειοψηφία τους, που ζουν στην Αθήνα έχουν κοινό συµφέρον να απελαθούν άµεσα όλοι οι 

λαθροµετανάστες.  

 

Αλλά σίγουρα αυτό δεν µπορεί να το διαπραγµατευθεί µε την ΕΕ και να το φέρει εις πέρας 

µια κυβέρνηση που δεν στηρίζεται στην πλειοψηφία του λαού και που στην πραγµατικότητα 

ζει µαντρωµένη και αδρανής µες στο γυάλινο πύργο της, όπως ζούσαν οι λευκοί στη Ν. 

Αφρική. 

΄ 

Αντίθετα, όµως, µπορεί να διατάζει τους αστυνοµικούς να στέλνουν Ελληνόπουλα στη 

εντατική και τον άλλον κόσµο προς ικανοποίηση της τάξης και της ασφάλειας των 

τοκογλύφων αντί να τους ενισχύει µε κάθε τρόπο για να σταθούν στο πλευρό του 

ανυπεράσπιστου πολίτη. 

 

Τους µετατρέπει κι αυτούς σε µισητούς δολοφόνους παρότι οι ίδιοι οι αστυνοµικοί πέφτουν 

θύµατα των πραγµατικών σειριακών δολοφόνων που εκφράζουν την πραγµατική 

παραβατικότητα που φέρνει η εγκατάλειψη της κοινωνικής πολιτικής, η οποία µε τη σειρά της 

αποτελειώνει την κοινωνική συνοχή. 

 

Αλλά µήπως τελικά αυτός ο ανατροφοδοτούµενος φόβος κι η ανασφάλεια είναι µέρος του 

πολιτικού παιγνιδιού; Μήπως η ακρότητα της βίας όπως αυτή που ασκήθηκε στον άτυχο 

συµπολίτη µας δεν ήταν τυχαία; Μήπως η παρακίνηση σε πράξεις αντεκδίκησης όπως αυτή 

που ασκήθηκε σήµερα στο µετανάστη, δυο ξηµερώµατα µετά, επίσης, δεν είναι τυχαία αλλά 

αποσκοπεί στην εξάπλωση της βίας µε όχηµα την αξιοποίηση και τη συσπείρωση των 

λαθροµεταναστών; 
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Ποιος νοσηρός εγκέφαλος κατεύθυνε χθες τους αστυνοµικούς να χτυπούν µε λύσσα σα να 

επιδίωκαν να σκοτώσουν; Μήπως τελικά η πολιτική και η ποινική βία µπλέκονται µε έναν 

ιδιαίτερο τρόπο όχι µόνο στην περίπτωση των τροµοκρατικών οργανώσεων; 

 

Μήπως τελικά ο απόλυτος φόβος είναι µια από τις βασικές επιλογές για µια εκβιαστική 

αποδοχή της οικονοµικής εξαθλίωσης από το λαό; Κι αν είναι πόσο µπορούν αυτοί οι νοσηροί 

εγκέφαλοι να την ελέγξουν; Μήπως το γαϊτανάκι της κοινωνικής υποβάθµισης που ακολουθεί 

την πολιτικοοικονοµική και πολιτιστική έκπτωση πάει πολύ πιο βαθιά και µακριά; 

 

Σε κάθε περίπτωση, ελλείψει πολιτικής βούλησης, τόλµης και αποφασιστικότητας της 

κυβέρνησης, η αυτοοργάνωση των Αθηναίων πολιτών είναι θέµα ζωτικής σηµασίας και 

χρόνου. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει ν’ αφήσουµε να εδραιωθεί η ψυχολογία ότι «αυτήν την 

πόλη, µας την έχουν πάρει», ούτε, κύριε ∆ήµαρχε, ότι  

οδηγούµαστε, δειλοί, µοιραίοι και άβουλοι αντάµα, σε συνθήκες Βηρυτού της δεκαετίας 

του’70. 

 

Αυτήν την πόλη και αυτήν τη χώρα δεν θ’ αφήσουµε να µας τις πάρουν. Και θα τις 

ξαναφτιάξουµε όσα ερείπια κι αν αφήσουν οι σκοπιµότητες! 

 

12/5/2011 
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Έκθεση της ΕΥΠ για το γκέτο της Αθήνας: η αποµυθοποίηση του 

απόρρητου; 
 

 
 

Με αρκετή έκπληξη και ειρωνική διάθεση θα διάβασαν πολλοί Αθηναίοι πολίτες για την 

«απόρρητη έκθεση της ΕΥΠ για το γκέτο της Αθήνας» στο Έθνος της Κυριακής. Πρώτα-

πρώτα γιατί τίποτε από αυτά που αναφέρονται στο δηµοσίευµα δεν είναι «απόρρητο» – εκτός 

κι αν υπάρχουν στοιχεία στην έκθεση που δεν αναφέρθηκαν. Αν όµως πράγµατι αυτό ήταν 

όλο κι όλο το αποτέλεσµα της έρευνας της ΕΥΠ τότε η ανασφάλεια που νιώθει ο πολίτης 

εξαιτίας της «δράσης» των ειδικών θεσµικών οργάνων της πολιτείας θα πρέπει να 

θεωρείται πλέον και επίσηµη. 

 

Το ότι «πίσω από το ζήτηµα των µεταναστών κρύβεται κάθε είδους εγκληµατική 

δραστηριότητα» είναι καθηµερινό βίωµα και πραγµατικότητα. Η παράνοµη διακίνηση και 

απάνθρωπη εκµετάλλευση των µεταναστών από κερδοσκοπικά κυκλώµατα έχει πολλαπλά 

δειχθεί από δηµοσιογράφους όπως επίσης έχουν επισηµανθεί ποινικά και πολιτικά κίνητρα για 

αυτό το ασύδοτο δουλεµπόριο. 

 

Το ότι κάποιοι θησαυρίζουν από την ενοικίαση κατά κεφάλι, από το παρεµπόριο, από την 

υποτίµηση της αξίας των ακινήτων αλλά και το ότι κάποιοι άλλοι – όντως άλλοι; – επενδύουν 

για πολιτικούς λόγους στην υποτίµηση της αξίας της ίδιας της ανθρώπινης ζωής των κατοίκων 

είναι επίσης γνωστά στους Αθηναίους πολίτες. 

 

Όπως είναι γνωστό ότι η κυβερνητική αδράνεια διευκολύνει την εδραίωση και τη διαβρωτική 

επέκταση των παράνοµων αντικοινωνικών και αντεθνικών συµπεριφορών και συµφερόντων, 

όταν µάλιστα αυτά συµβαίνουν σε ένα κλίµα τεκµηριωµένα ατιµώρητης µακρόχρονης 

πολιτικής διαφθοράς. 

 

Ο Αθηναίος πολίτης θέλει έργα. Η Αθήνα χρειάζεται πράξεις. Και τις χρειάζεται τώρα! 

Χρειάζεται επαναδιαπραγµάτευση της µεταναστευτικής πολιτικής µας µε την ΕΕ. Χρειάζεται 

ξήλωµα κάθε παράνοµης εστίας, εφόσον η ΕΥΠ ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τα εµπλεκόµενα 

πρόσωπα – άραγε περισσότερα από όσους και όσα ήδη γνωρίζουν οι τοπικές κοινωνίες; 

Χρειάζεται άµεση εξυγίανση στο ζήτηµα της ενοικίασης σπιτιών στους µετανάστες. 

 

Χρειάζεται να ξαναµπούµε δυναµικά, οικιστικά και επιχειρηµατικά στην υπό κατάληψη 

πανάρχαιη πόλη µας και να την ξανακάνουµε ανθρώπινη, ευρωπαϊκή και πολιτισµένη. Χωρίς 

ευχολόγια αντιµετώπισης αλλά µε µέτρα που αποφασίζονται σήµερα, εφαρµόζονται από 

αύριο και ελέγχονται για την αποτελεσµατικότητα τους κάθε µέρα. Ας αποδείξουν οι 

κυβερνώντες ότι όχι µόνο γνωρίζουν αλλά κυρίως ότι έχουν τη βούληση ν’ αλλάξουν αυτά 

που γνωρίζουν! 

 

15/5/2011 
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Μύθος και Ντοµινίκ: Ο σκορπιός κι ο βάτραχος; 
 

 
 

 

Στο γνωστό µύθο λέει ο σκορπιός στο βάτραχο «Θέλεις ν’ ανέβω πάνω σου και να µε 

µεταφέρεις κολυµπώντας στην απέναντι όχθη του ποταµού;». Κι ο βάτραχος του απαντά 

«…κι αν µε δαγκώσεις στα µισά της διαδροµής;». «Μα αν σε δαγκώσω θα πνιγούµε κι οι 

δυο» τον διαβεβαιώνει ο σκορπιός. Ο βάτραχος συµφωνεί αλλά στα µισά της διαδροµής ο 

σκορπιός τον τσιµπά. Καθώς πνίγονται ο βάτραχος του φωνάζει «Μα γιατί µε δάγκωσες, αφού 

θα πνιγείς κι εσύ;». Κι ο σκορπιός του απαντά «Το ήξερα αλλά είναι η φύση µου τέτοια». 

 

Από τη µια, λοιπόν, µπορείς να το διαβάσεις σαν µια αυτοτελή ροζ ιστορία στην οποία, όµως, 

αυτά που σε ξενίζουν είναι ακριβώς αυτή η «µυθικά» αυτοκαταστροφική συµπεριφορά του 

Ντοµινίκ Στράους-Καν αλλά και η διεθνής ετοιµότητα να της δοθούν οι απαραίτητες 

ψυχαναλυτικές και λογοτεχνικές προεκτάσεις πριν καν δοθούν τα πρώτα πειστήρια προς 

εξέταση. 

 

Από την άλλη, βέβαια, µπορείς να το διαβάσεις σαν ένα κεφάλαιο στο βιβλίο που γράφει η 

διεθνής συγκυρία. Ένα κεφάλαιο ανάµεσα σε άλλα κεφάλαια µε τίτλους όπως «Η Πολιτική 

του ∆ΝΤ στην Ευρώπη» και «Οι Προεδρικές Εκλογές στη Γαλλία». 

 

Μπορείς να το διαβάσεις κι έτσι γιατί στη χώρα που µετά από 48 χρόνια η δολοφονία 

του JFK δεν έχει ακόµη διελευκανθεί  και στην οποία το Γκουαντάναµο παρ’ όλην τη 

διεθνή  κατακραυγή ακόµη λειτουργεί, θα ήταν απερισκεψία να θεωρήσουµε σαν δεδοµένο 

ότι οι φωνές από τις «Λεβίνσκι» και τις «καµαριέρες» - ακόµη κι αν ήταν δίκαιες και 

ανιδιοτελείς - θα εισακούγονταν έτσι απλά αν δεν έπρεπε και για κάποιους άλλους λόγους να 

εισακουστούν. Λόγους που η επίσηµη εξεταστική και δικαστική τροπή δεν θα αποσαφήνιζαν, 

κατ’ ανάγκην, ούτε έγκαιρα ούτε ουσιαστικά… 

 

16/5/2011 
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Το επόµενο σκαλί στου Κακού τη σκάλα... 
 

 
 

 

Ήταν γνωστό ότι η οικονοµική µας εξάρτηση από την τρόικα οδήγησε σε αµφισβήτηση της 

εθνικής ανεξαρτησίας και σε µακρόχρονο αγώνα για την επανάκτησή της µε σκληρούς 

οικονοµικούς όρους. Ήταν επίσης γνωστό ότι στην ουσία, µετά το µνηµόνιο-1, η κυβερνητική 

πολιτική απλώς «επιχειρεί» τα σχέδια της τρόικας και µάλιστα µε τρόπο µάταιο και ανεπιτυχή. 

 

Αυτό όµως που δεν ήταν γνωστό αλλά κατέστη σαφέστατο τις τελευταίες µέρες είναι ότι η 

οικονοµική µας εξάρτηση οδηγεί και στην κατάργηση της άσκησης της πολιτικής στη χώρα. 

Ότι την πολιτική πειθώ τείνουν να την αντικαταστήσουν οι αλλεπάλληλοι εκβιασµοί, έσωθεν 

κι έξωθεν, κι ότι η ευθύνη της αποτυχίας τείνει να γίνει µπαλάκι από όλους προς όλους. 

 

Η όποια συναίνεση πολιτικών δυνάµεων - και µάλιστα σε τόσο ουσιαστικά ζητήµατα που 

αφορούν σχέδια και µέτρα που υπερβαίνουν τα θεσµοθετηµένα όρια θητείας µιας εκλεγµένης 

κυβέρνησης – πρέπει να εκφραστεί µέσα από την τρέχουσα βούληση του λαού και όχι να 

προωθείται εκβιαστικά µέσα από την απόγνωση των δανειστών ή την ανικανότητα των 

Ελλήνων πολιτικών. 

 

∆εν είναι λύση να ενώσουν τις δυνάµεις τους – και µάλιστα εξωθεσµικά – οι δύο κύριοι 

εκπρόσωποι της κακοδαιµονίας του κοµµατικού κράτους που οδήγησαν στο σηµερινό χάλι. 

Λύση είναι η αποδυνάµωση του κοµµατικού κράτους κι εφόσον αυτήν την αποδυνάµωση τη 

θέλει πραγµατικά ο λαός και την επιβάλλει µε την ψήφο του. 

 

Αλλιώς τα όποια πενταετή προγράµµατα ανάκαµψης θα θυµίζουν περισσότερο πενταετή του 

Στάλιν παρά σχέδια οικονοµικής ανασυγκρότησης σε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή δηµοκρατία. 

∆ιότι αν κατεβήκαµε τόσο πολύ για να κινδυνεύουµε να καταργήσουµε και την πολιτική τότε 

το επόµενο σκαλί «στου Κακού τη σκάλα» ποιο είναι αν όχι η κατάργηση της δηµοκρατίας; 

 

18/5/2011 
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Μια συναίνεση χαµένη στη µετάφραση των λαών της Ευρώπης… 
 

 
 

Μπορεί να φαίνονται ακλόνητες οι ηγεσίες όπως και ανίκητο ό,τι αυτές αντιπροσωπεύουν µες 

στη γενικευµένη κρίση που ανεξέλεγκτη κορυφώνεται: την ανικανότητα διαχείρισης, την 

τοκογλυφία, την κερδοσκοπία, την ατιµωρησία, τον εκβιασµό «απόλυτος έλεγχος ή 

καταστροφή». 

 

Ωστόσο, µετά τα λάθη και τις παραλείψεις από τις προσπάθειες για την οικονοµική ένωση της 

Ευρώπης, το πρόβληµα είναι πλέον καθολικό και µια πραγµατική συναίνεση για διέξοδο έχει 

ήδη χαθεί διότι η σύγκρουση ξεπερνά τα σύνορα µιας βόρειας πιο πλούσιας και µιας νότιας 

πιο φτωχής χώρας. 

 

Φαίνεται να έχει πλέον δηµιουργηθεί µια παράδοξη πραγµατικότητα, όπως, για παράδειγµα, 

οι µισοί Γερµανοί (47%) ν’ αντιτάσσονται στη δανειακή ενίσχυση της Ελλάδας όταν οι 

περισσότεροι Έλληνες απορρίπτουν το µνηµόνιο(62%)… Ωστόσο δεν υπάρχει παράδοξο. 

Υπάρχει αντιφατική και αδιέξοδη πολιτική από την ηγεσία της ΕΕ. 

 

Αυτοί που κρατούν στα χέρια τους την τύχη της ενωµένης Ευρώπης προσπαθούν µε 

ακροβατισµούς κι εκβιασµούς να επιβάλλουν στους διαφωνούντες λαούς τις επιλογές τους 

σέρνοντας σε αυτό το επικίνδυνο παιγνίδι τις κυβερνήσεις. Αυτές µε τη σειρά τους δείχνουν 

ανήµπορες έστω να δείξουν έναν άλλο τρόπο για µια πιο οµαλή και κοινωνικά δίκαιη 

µετάβαση σε µια ανταγωνιστική και ενωµένη Ευρώπη – που είναι και τα ζητούµενα. 

 

Βλέπουµε, διαβάζουµε, «µεταφράζουµε» καλύτερα τη γλώσσα των εξελίξεων όταν 

χρησιµοποιούµε ένα λεξιλόγιο που δεν περιορίζεται σε όρους ελληνικούς, γερµανικούς ή 

ισπανικούς. Και τότε µιλάµε για µια συναίνεση ήδη χαµένη στη µετάφραση των λαών της 

Ευρώπης. Όσο οι ηγεσίες αντί να πείθουν καταφεύγουν στη βία και τους εκβιασµούς, 

ανάλογα θα συµπεριφέρονται και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και όλο και κάποιοι από αυτούς θα 

επιχειρούν την αρχή… 

 

20/5/2011 
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Η ∆ευτέρα Παρουσία δεν θα’ρθει σήµερα… 
 

 
Η ∆ευτέρα Παρουσία δεν θα’ρθει. ∆εν την περιµένει κανείς. Και για όσους θέλουν να έχουν 

τα µάτια τους ανοικτά, σκηνές Αποκάλυψης διαδραµατίζονται κάθε µέρα σε όλον τον κόσµο. 

Και πλάι µας. Η πορεία των πραγµάτων παραπέµπει σε δίνη που καταπίνει ό,τι όµορφο και 

δηµιουργικό πέτυχε στο πέρασµα του ο πολιτισµένος άνθρωπος.   

 

Η ∆ευτέρα Παρουσία δεν θα’ρθει γιατί ξέρουµε ότι κανείς δεν θα΄ρθει να µας καταστρέψει µε 

περισσότερη δύναµη από εκείνη της δικής µας καταστροφικότητας ή της δικής µας ανοχής 

στην καταστροφικότητα των άλλων. Όπως ξέρουµε ότι κανείς δεν θα΄ρθει να µας σώσει αν οι 

ίδιοι δεν αισθανόµαστε χαµένοι και αν δεν θέλουµε πραγµατικά να σωθούµε. Αλλά η 

θρησκευτική αφέλεια µοιάζει µε την πολιτική αφέλεια. Περιφρονούν και οι δύο τα 

πραγµατικά γεγονότα και την κοινή λογική και προσπαθούν να κρύψουν τις πιο απλές 

αλήθειες.  

 

Ξαναδιάβασα σήµερα το ποίηµα  του Γουλιέλµου Γιέιτς «Η ∆ευτέρα Παρουσία» 

(The Second Coming) από το βιβλίο: Γιώργος Σεφέρης,, ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ(1965, Εκδ. ΙΚΑΡΟΣ). 

 

Γυρίζοντας ολοένα σε κύκλους που πλαταίνουν 

Το γεράκι δεν µπορεί ν΄ ακούσει πια το γερακάρη· 

Τα πάντα γίνουνται κοµµάτια· το κέντρο δεν αντέχει.· 

Ωµή αναρχία λύθηκε στην οικουµένη, 

Απ΄το αίµα βουρκωµένος λύθηκε ο ποταµός, και παντού 

Η τελετή της αθωότητας πνίγεται· 

Οι καλύτεροι χωρίς πεποίθηση, ενώ οι χειρότεροι 

Είναι γεµάτοι από την ένταση του πάθους. 

 

Σίγουρα κάποια αποκάλυψη θα είναι κοντά· 

Σίγουρα η ∆ευτέρα Παρουσία θα είναι κοντά. 

Η ∆ευτέρα Παρουσία! ∆εν πρόφταξα να σώσω αυτό το λόγο 

Και µια µεγάλη εικόνα γέννηµα του Spiritus Mundi 

Θολώνει τη µατιά µου: κάπου στην άµµο της ερήµου 

Μορφή µε σώµα λιονταριού και το κεφάλι ανθρώπου, 

Ένα άδειο βλέµµα κι αλύπητο σαν ήλιος, 

Κινείται µε µηρούς αργούς, καθώς τριγύρω 

Στροβιλίζουνται  ίσκιοι αγανακτισµένων πουλιών. 

Το σκοτάδι ξαναπέφτει · τώρα όµως ξέρω 

Πώς είκοσι βασανισµένοι αιώνες πετρωµένου ύπνου 

Κεντρίστηκαν από ένα λίκνο λικνισµένο κατά το βραχνά, 

Και ποιο ανήµερο θεριό, µια που ήρθε τέλος η ώρα του, 

Μουντά βαδίζει για να γεννηθεί προς τη Βηθλεέµ. 

 

W.B.Yeats, 1865 

 

21/5/2011 
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Γιατί δεν αποτύχαµε µαζί… 
 

 
 

Η κυβέρνηση και τα βασικά µέσα ενηµέρωσης µαζί µε τους ∆ιασώστες εκβιάζουν για 

πολιτική συναίνεση κραδαίνοντας στο λαό την απειλή της δραχµικής συντέλειας. 

 

Ωστόσο κανείς από αυτούς δεν µπαίνει στον κόπο να µας εξηγήσει, κριτικά και αυτοκριτικά, 

γιατί το µνηµόνιο-1 απέτυχε. Ποιες ήταν εκείνες οι παράµετροι που το έκαναν ανεπιτυχές. 

Ήταν πρόβληµα σχεδιασµού; Κι αν ναι σε ποια σηµεία και ποιες είναι τώρα οι αναγκαίες 

αλλαγές; Ήταν πρόβληµα εφαρµογής; Πού ήταν τα εµπόδια; Πού ήταν οι ευθύνες; 

 

Είναι προφανές ότι αν δεν εκτιµηθούν, εξηγηθούν αλλά και τυχόν επαναδιαπραγµατευθούν 

αυτές οι προβληµατικές παράµετροι – µε όνοµα, ονοµατεπώνυµο και ηµεροµηνία – για τις 

οποίες απέτυχε το µνηµόνιο-1 τότε γιατί να πετύχει το µνηµόνιο-2. 

 

Πώς µπορείς να ζητάς θυσίες όταν είσαι ανειλικρινής και αναξιόπιστος; Πώς είναι δυνατόν οι 

ίδιοι αποτυχηµένοι σχεδιαστές, εκτελεστές και απολογητές να µην υποπέσουν στα ίδια ή και 

χειρότερα λάθη; Με ποια λογική; 

 

Για τους ∆ιασώστες τα πράγµατα είναι πιο απλά. Ακόµη κι αν η αποστολή τους βαίνει προς 

παροδική ή µόνιµη µαταίωση αυτοί θα συνεχίσουν διότι επωφελούνται οικονοµικά και από 

αυτή µόνη την κατάσταση της µετέωρης βιωσιµότητάς µας. Και βέβαια θα συνεχίσουν να 

επιµένουν «διασωστικά» αφού θα ωφελούνται και από τις όποιες ευκαιριακές πωλήσεις της 

περιουσίας µας προλαβαίνουν να κάνουν. 

 

Αλλά µέσα σ’ αυτό το σύνθετο και περίπλοκο σκηνικό που πρωταγωνιστούν, άλλοτε βάσει 

σεναρίου κι άλλοτε αυτοσχεδιάζοντας, τοκογλύφοι, κερδοσκόποι και γενικά πάσης φύσης 

ηµεδαποί κι αλλοδαποί διαπλεκόµενοι, τα τελευταία που µπορούν να διασφαλιστούν στη 

βάση της κοινωνίας είναι η εµπιστοσύνη και η ενότητα. 

 

Όταν ένας βουλευτής κατηγορεί – και σε αυτές τις συνθήκες –  ανοικτά τον πρωθυπουργό για 

διάπραξη –  ούτε καν ανοχή – κερδοσκοπίας σε βάρος της χώρας και δεν καλείται αυτοστιγµεί 

από κάποιον εισαγγελέα να καταθέσει τα στοιχεία που διαθέτει, αυτό πρέπει να εκληφθεί σαν 

ένα ακόµη τεκµήριο της νοσηρότητας ενός ανίατου πολιτικού συστήµατος. 

 

Όπως νοσηρή θα πρέπει να θεωρηθεί η προσπάθεια του «µπλοκ της συναίνεσης» να 

τροµοκρατεί την κοινωνία για τα πιθανά αποτελέσµατα της δικής του – ούτε καν 

αιτιολογηµένης – αποτυχίας. ∆ιότι, µέχρι τώρα, η κοινωνία, δέχτηκε, σχεδόν αδιαµαρτύρητα 

όλα τα αδιέξοδα µέτρα. Αλλά τώρα πρέπει να πεισθεί και όχι πάλι να εκβιαστεί για τη 

συνέχεια και την προοπτική. Ή απλά να της δοθεί  η δυνατότητα ν’αποφασίσει. Γιατί δεν 

αποτύχαµε µαζί… 

 

22/5/2011 
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Τα δευτερεύοντα της κυρίας ∆αµανάκη… 

 
 

 
 

Αποδείξαµε ότι στο πλαίσιο του πολιτικού µας συστήµατος µπορεί να υπάρξει πολιτικό 

έγκληµα χωρίς τιµωρία. Και συνεχίζουµε µε τα νέα µέτρα να αποδεικνύουµε ότι τελικά δεν 

µπορεί να υπάρξει ούτε φορολογική δικαιοσύνη. Ακόµα, ότι το κράτος δεν µπορεί να 

αυτοπεριοριστεί κι ότι η αρκούδα του δικοµµατισµού µπορεί να φτάσει στο σηµείο να βάζει τ’ 

αρκουδάκια της σε χειµερία νάρκη αρκεί να κερδίσει λίγο χρόνο µπας και κοπάσει η µπόρα. 

Το µόνο, ίσως, που µένει ν’ αποδειχθεί είναι το αν τελικά µπορεί να υπάρξει και τραγωδία 

χωρίς κάθαρση! 

 

Στο όνοµα της ελάχιστης λογικής που επιµένει στο µέσο νου, που δεν έχει ολότελα 

στραγγιστεί στο χωρίς µαλακτικό πλυντήριο της κατευθυνόµενης σκέψης, ας αναρωτηθούµε 

έστω ρητορικά, για κάποια ζητήµατα από τα «δευτερεύοντα» στο µυαλό της κυρίας 

∆αµανάκη: 

 

Πρέπει ή όχι αντικείµενο της µεταρρύθµισης να είναι το χρεοκοπηµένο κράτος και σκοπός η 

αξιοποίηση-ενίσχυση σε ό,τι σήµερα παλεύει να είναι υγιώς κερδοφόρο και παραγωγικό; Και 

αν ναι τότε πώς αυτά εξασφαλίζονται; Με εισπρακτική φοροεπιδροµή και ανισοβαρή 

φορολογία; Με επίθεση στον ελεύθερο επαγγελµατία και τον επιχειρηµατία που αγωνίζονται 

για να κρατήσουν ζωντανή την πραγµατική οικονοµία; Με την περιφρόνηση στον 

απολυόµενο ιδιωτικό υπάλληλο;  Ή µήπως δίνοντας τη δυνατότητα στο δηµόσιο υπάλληλο να 

µετατάσσεται από την κατάσταση της παρασιτικής εργασίας στην κατάσταση της παρασιτικής 

αργίας; Έτσι εξασφαλίζονται η δικαιοσύνη κι ο ανταγωνισµός; 

 

Πρέπει ή όχι, για το συµφέρον της χώρας, οι εισπρακτικές τακτικές για την εξυπηρέτηση του 

χρέους, εκτός από τη διαφύλαξη των συµφερόντων των δανειστών και την αποτροπή 

αναστολής πληρωµών, να συνδιάζονται µε µια στρατηγική για την ανάπτυξη που είναι και το 

κύριο ζητούµενο κατά της επώδυνης µαταιοπονίας και υπέρ της προοπτικής; Σηµαίνει ή όχι 

αυτό πρακτικά ότι µε κάθε πώληση-ιδιωτικοποίηση θα πρέπει να γίνεται συγκεκριµένη 

αριθµητική αποτίµηση όχι µόνο του άµεσου πιθανού εισπρακτικού οφέλους – έστω του 

καλύτερου δυνατού – αλλά και του κοινωνικού µακροπρόθεσµου οφέλους; Ποιο είναι λοιπόν 

για την κάθε περίπτωση αυτό το ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό σχέδιο για το πώς 

συγκεκριµένα θα ωφεληθεί η κοινωνία – και όσον αφορά τα κύρια ζητήµατα, όπως η 

διασφάλιση των εθνικών συµφερόντων αλλά και για τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγµα για 

τις θέσεις εργασίας και τα τιµολόγια των υπηρεσιών; Σε ποιες σελίδες του µεσοπρόθεσµου 

προγράµµατος αυτά τα αναγκαία στοιχεία κρύβονται; 
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Έπρεπε ή όχι τα όποια µέτρα και σχέδια να είναι αντικείµενα διαπραγµάτευσης για την 

απόσπαση των καλύτερων δυνατών εγγυήσεων από την τρόικα και όχι να επιβάλλονται κατά 

σχεδόν δική της φραστική εντολή  και µε τρόπο εκβιαστικό στο λαό; Έπρεπε ή όχιστην 

πολιτική που εφαρµόζεται οι επαρκείς εγγυήσεις από την εφαρµογή του προγράµµατος να µην 

είναι αποκλειστικό και µοναδικό δικαίωµα της τρόικα; 

 

Για την κ. ∆αµανάκη, όλα τα παραπάνω ανήκουν σε εκείνα τα «υπόλοιπα» που είναι 

«δευτερεύοντα στις σηµερινές συνθήκες». Στη σκέψη της υπάρχει µόνο η υπόθεση ότι αν δεν 

υποβληθεί ο λαός σε σκληρές θυσίες η χώρα θα επιστρέψει στη δραχµή.  Στην 

πραγµατικότητα, όµως, παρά τις σκληρές – και αδιαµαρτύρητες – θυσίες για το µνηµόνιο-1, ο 

λαός επέστρεψε στο ίδιο και χειρότερο σηµείο από εκεί που ήταν πριν. Οι θυσίες του πήγαν 

όλες χαµένες. Η κ. ∆αµανάκη επειδή ακριβώς δεν µπορεί να πείσει τεκµηριωµένα κι 

επιστηµονικά, καταφεύγει στον εκβιασµό και το φόβο.  

 

Και µεσούσης της ατιµωρησίας, τι άραγε προσθέτει στον ισχυρισµό της, πέρα από θράσος, το 

«αναλαµβάνοντας τις ευθύνες για το παρελθόν µας»;  Και ο τελευταίος σκεπτόµενος Έλληνας 

γνωρίζει ότι τριάντα χρόνια και κάτι στάθηκαν αρκετά για να εξαγοραστεί το περισσότερο 

έµψυχο δυναµικό της χώρας µε τα κοινοτικά δανεικά, και οι λεηλατηµένες συνειδήσεις, µε 

κυρίαρχο ιδανικό τα περισσότερα «ευρώ», να βρίσκονται σήµερα στο παρά πέντε για να 

παραδώσουν αµαχητί, ενεργητικά ή παθητικά, και το πάγιο δυναµικό της χώρας. Ωστόσο κι 

αυτήν την ύστατη στιγµή, η ιστορική εµπειρία του τόπου διδάσκει ότι τελικά δεν θα 

επικρατήσουν ο φόβος, η ηττοπάθεια και οι κραυγές της προδοσίας. 

 

Κάποιοι από τους υπάρχοντες µαζί µε νέους πολιτικούς θα εκφράσουν τη δυναµική της 

αχειραγώγητης νεολαίας που αρχίζει να µαζεύεται στις πλατείες. Θ’ αµφισβητήσουν τις 

πολιτικές και το πολιτικό σύστηµα που οδήγησαν στο σηµερινό αδιέξοδο και θα διεξάγουν 

µια αξιοπρεπή διαπραγµάτευση µε τους δανειστές – εφόσον αυτή είναι εφικτή – και µε 

πραγµατικές κόκκινες γραµµές. Και θα µετατρέψουν αυτήν τη διεφθαρµένη χώρα σε ένα 

σύγχρονο και δίκαιο κράτος. Με ή χωρίς ευρώ. Με ή χωρίς δραχµή. Και θα απαντήσουν, µαζί 

και µε τους άλλους λαούς της Ευρώπης που βρίσκονται στην ίδια θέση, στο κωδικό ερώτηµα: 

Ενωµένη Ευρώπη, πώς και για ποιόν; Γιατί κυρία ∆αµανάκη και κύριε Παπανδρέου δεν ήταν 

και δεν είναι για όλους, όλα για τα φράγκα. Και δεν θ’ αφήσουµε να γίνει. Ειδικά σε αυτή τη 

χώρα… 

 

26/5/2011 
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Η ανατροπή και το προφίλ της νέας ηγεσίας 
 

 
 

Σίγουρα το κυριότερο στην πολιτική είναι όχι το τι λες αλλά το τι κάνεις. Ούτε οι προθέσεις 

αλλά το αποτέλεσµα. Αλλά στο αδιέξοδο που ζούµε αποδεικνύεται ότι ακόµη µεγαλύτερη 

σηµασία κι από το ψέµα κι από την παλινωδία έχει το ποιος µιλά. Γιατί ο τελευταίος χρόνος 

απέδειξε ότι το αδιέξοδο είναι κυρίως πολιτικό και ότι αν ο πρωθυπουργός δεν εκλεγόταν από 

το σύστηµα ΠΑΣΟΚ δεν θα ήταν υποχρεωµένος να πολιτεύεται «συστηµικά» και τότε ο 

λόγος του θα είχε διαφορετικό νόηµα και δύναµη, µέσα κι έξω. 

 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι αν είχε εκλεγεί πρωθυπουργός από τη σηµερινή αξιωµατική 

αντιπολίτευση το πολιτικό πρόβληµα θα είχε λυθεί. Αντίθετα θα ήταν οξύτερο διότι τότε το 

πανίσχυρο ΠΑΣΟΚ – σχεδόν και µοναδικό µεταπολιτευτικό πραγµατικό κράτος και 

«θρησκεία» – µε επικεφαλής το σηµερινό πρωθυπουργό θα έκανε το παν για να µαταιώσει 

κάθε µεταρρύθµιση που σήµερα προβάλλεται ως αναγκαία για τη διαχείριση της οικονοµικής 

κρίσης, µε ένα και µοναδικό στόχο: να επανέλθει και τυπικά στην εξουσία. 

 

Την αλήθεια δεν τη διδάσκουν µόνο τα πραγµατικά γεγονότα που συµβαίνουν τώρα αλλά κι 

εκείνα που συνέβαιναν πριν. Κι η αλήθεια είναι ότι τα δύο µεγάλα κόµµατα δεν µπορούν να 

διαχειριστούν την κρίση σα µονοκοµµατικές κυβερνήσεις διότι και τα δύο εξαρτούν την 

ύπαρξη και τη δύναµη τους σε αυτό το οποίο υποτίθεται ότι θέλουν – επειδή επιβάλλεται – να 

περιορίσουν, δηλ. σε ό,τι το κρατικο-… . ∆ιότι κάθε περιορισµός του κρατικού στοιχείου στο 

πολιτικό σύστηµα, την επιχειρηµατικότητα, τη δικαιοσύνη και την ενηµέρωση θα σήµαινε 

αυτόµατα και την κοµµατική τους συρρίκνωση. 

 

Εποµένως ο αγώνας που διεξάγουν, σήµερα, και τα δύο αυτά κόµµατα για την πολιτική τους 

επιβίωση, αναιρεί  τη δυνατότητα διεξόδου για την κοινωνία. Το ερώτηµα είναι αν µια άτυπη 

ή τυπική µετεκλογική συνεργασία τους σε κάποια σηµεία µπορούν να µεταρρυθµίσουν την 

κρατική τους υπόσταση-σύσταση. Αν σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο η κοµµατική και εξουσιαστική 

τους λαγνεία µπορούν να ελεγχθούν ώστε να διαφυλάξουν τα εθνικά συµφέροντα, τα 

συµφέροντα των εργαζοµένων και µιας ζωντανής αγοράς και να τα διαπραγµατευθούν µε τους 

δανειστές και τους ηµεδαπούς κρατικοδίαιτους επιχειρηµατίες και υπαλλήλους. 

 

Η δηµοκρατία δεν έχει αδιέξοδα όταν χρησιµοποιείς τα εργαλεία της. Είναι ολοφάνερο ότι 

αυτές τις µέρες οι ξένοι χρησιµοποιούν τη δηµοκρατία µας για να νοµοθετεί τα δικά τους 

συµφέροντα. Αλλά ακόµη κι αν υποφέρουµε από ένα παροδικό έλλειµµα κατάλληλης 

πολιτικής ηγεσίας αυτό δεν σηµαίνει ότι το δικοµµατικό αδιέξοδο στο πολιτικό σύστηµα 

φέρνει κατ’ ανάγκην και αδιέξοδο στην "µη συστηµική" κοινωνία, που η διέξοδος της, σε 

αυτή τη φάση, είναι και διέξοδος του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας. 

 

Βέβαια, διέξοδος για τη "µη συστηµική" κοινωνία δεν είναι µόνο η ανοργάνωτη ήρεµη οργή 

του κόσµου στις πλατείες. Αν όµως αυτή συνδιαστεί µε την έµπρακτη αγανάκτηση κάποιων 
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τίµιων και αποφασισµένων πολιτικών, βουλευτών και προσωπικοτήτων τότε θ’ αρχίσει να 

ανακατεύεται το αναγκαίο και πραγµατικά ανατρεπτικό µείγµα πολιτικής που χρειάζεται η 

χώρα. ∆ιότι ακόµη κι αν ο Γιώργος κι ο Αντώνης είναι τίµιοι, ούτε µόνοι τους, ούτε µαζί 

µπορούν αυτό που χρειάζεται η χώρα. Που σίγουρα δεν περιορίζεται στα δις µιας δόσης που 

από µόνα τους δεν πρόκειται ούτε να εξασφαλίσουν τα επόµενα δις ούτε να βοηθήσουν στη 

λύση του πολιτικού προβλήµατος, παρά µόνο να διαιωνίσουν το αδιέξοδο και να µεγαλώσουν 

το χρέος, την ύφεση και την εξάρτηση. 

 

28/5/2011 
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Η Μεγάλη Παρασκευή της Μεταπολίτευσης;  
 

 
The Brazil Series(του Bob Dylan) 

 

Το µεταπολιτευτικό πολιτικό οικοδόµηµα, επιτέλους, σε καθολική κρίση. Νοσηρό, γέρικο και 

σάπιο πνέει τα λοίσθια. 

 

Ωστόσο τα πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά του στηρίγµατα και αντανακλαστικά 

προσπαθούν να το σηκώσουν από το κρεβάτι του πόνου και να το ανεβάσουν πάνω στο άλογο, 

όπως τον Ελ Σιντ, για να παραπλανούν εσαεί τους διασώστες και το λαό. 

 

Αλλά όλοι γνωρίζουν τι συµβαίνει. Ο θίασος της διαφθοράς είναι πια ετοιµοθάνατος και οι 

στρατιώτες της δηµοκρατίας και της προόδου µοιάζουν προς το παρόν µε ακέφαλο µπουλούκι. 

 

Στη νέα αφετηρία χρειάζονται πραγµατικοί δηµοκράτες πολιτικοί που δεν θα δεσµεύονται και 

δεν θα εκβιάζονται από πελατειακά και επιχειρηµατικά συµφέροντα... 

   

Που τις κρίσιµες στιγµές θα τηρούν το Σύνταγµα  και τους θεσµούς. Που θα έχουν την 

ευαισθησία να παραιτούνται. Που θα σέβονται και δεν θα περιφρονούν τον λαό και τις 

ανάγκες της κοινωνίας. 

 

Όπως και αν εξελιχθούν τα πράγµατα η 27η Μαΐου 2011 ήταν µια µέρα µελαγχολική. Κάτι 

σαν αφετηρία µιας µακριάς Μεγάλης Παρασκευής της Μεταπολίτευσης. Η αρχή µιας 

«µακριάς µέρας µέσα στη νύχτα»… 

 

29/5/2011 
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ΙΟΥΝΙΟΣ 
 

 

 

Ποια είναι τελικά τα µήλα των Εσπερίδων;… 

 

∆ηµοκρατία, από το γύψο στο ψυγείο 

 

Η Πλατεία είναι Μία! 

 

Μέρες ’81… 

 

Φλερτάροντας µε την Ουτοπία... 

 

Άκου µικροµεσαίε ανθρωπάκο… 

 

Η διαµαρτυρία, η αρετή του ελευθέρου. Η µαρτυρική υποµονή, η 

αρετή του δούλου... 

 
Το προσωπικό και κοµµατικό συµφέρον über alles 

 
Παρ’ όλ’ αυτά! Υπάρχει ελπίδα; 

 

Από υπηρέτες του λαού...πουλέν της τρόικας; 

 

Όλη η Ελλάδα, ένα πειραµατικό εργαστήρι… 

 

Βιώσιµο χρέος µόνο σε µια βιώσιµη κοινωνία και δηµοκρατία. 

 

Ανθρώπινα δικαιώµατα και χηµική δηµοκρατία. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

Ποια είναι τελικά τα µήλα των Εσπερίδων;… 

 

 
 

Συναίνεση χρειαζόταν ή τελικά δεν χρειαζόταν; Κυνήγι της φοροδιαφυγής χρειαζόταν ή 

τελικά δεν χρειαζόταν; Να πληρώσουν και οι έχοντες χρειαζόταν ή τελικά δεν χρειαζόταν;  

Μη εκταµίευση της 5
ης  

δόσης λόγω εσωτερικής εκτροπής από τους στόχους του 

προγράµµατος ή λόγω εξωτερικής µη επαρκούς δανειοδότησης για τον επόµενο χρόνο; 

Συζητείται ή όχι η θέση της Γερµανίας για την αναβολή της εθελοντικής συµµετοχής των 

ιδιωτών επενδυτών; 

 

Τελικά τι συµβαίνει; Τι θέλουν να µας πουν οι ποιητές και δηµιουργοί αυτών των αντιφάσεων; 

Όταν τίποτε, στο µεταξύ, δεν αλλάζει στο εσωτερικό της χώρας. Και το καράβι συνεχίζει να 

χορεύει µε σβηστές τις µηχανές πάνω στα πελώρια κύµατα. Γιατί οι ∆ιασώστες του 

προσθέτουν και νέα δανειακά φορτία παρότι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν 

πίσω ούτε τα ήδη υπάρχοντα; 

 

 

Μήπως είναι για τον έλεγχο και τη διαχείριση του πλουτοπαραγωγικού κεφαλαίου της χώρας; 

Είναι και αυτό. Αλλά µπροστά στα 50 και πλέον δις του συνολικού σχεδίου τα λίγα δις των 

αποκρατικοποιήσεων πάλι δεν βγάζουν τους αριθµούς και δεν εξηγούν τη λογική του 

εγχειρήµατος. 

 

Μήπως είναι για την ελάττωση του κόστους της εργασίας, δηµόσιας και ιδιωτικής, ώστε να 

περιοριστεί η κρατική δαπάνη και να καταστεί η χρεοκοπηµένη χώρα ελκυστική για 

επενδύσεις; Είναι και αυτό. Αλλά αυτή η εξοικονόµηση, ακόµη κι αν µπορούσε να επιβληθεί 

µε πιο αυστηρούς και αντιδηµοκρατικούς όρους, πάλι δεν θα µπορούσε ν’ αντισταθµίσει τα 

υπέρογκα παλιά και νέα δανειακά φορτία και απλά θα τροφοδοτούσε την ύφεση και τη 

µιζέρια ακόµη περισσότερο. 

 

Μήπως είναι για να κερδηθεί χρόνος στο πλαίσιο της επιχείρησης ν’ αντέξει το ευρώ και η ΕΕ; 

Είναι και αυτό. Αλλά αυτόν τον τρόπο οικονοµικής και πολιτικής διαχείρισης της κρίσης δεν 

τον θέλουν πια ούτε οι Νότιοι, ούτε οι Βόρειοι Ευρωπαίοι πολίτες. 

 

Ή µήπως έχει απλά και πραγµατικά ξεφύγει η δυνατότητα αποτελεσµατικής διαχείρισης της 

κρίσης – οικονοµικής και πολιτικής –  και για αυτό, στο φόντο του ανεξέλεγκτου, όλα 

δείχνουν αυτοσχέδια και σπασµωδικά; 

 

Ή µήπως όλα αυτά τα παραπάνω κατευθύνονται από το ενδεχόµενο event στο οποίο 

αναφέρθηκαν χθες οι Financial Times; Την ανεξέλεγκτη, δηλαδή, αναταραχή που θα 

προέκυπτε στις αγορές µετά από µια πιθανή εθελοντική παράταση του χρονοδιαγράµµατος 
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αποπληρωµών της Ελλάδας από τους ιδιώτες πιστωτές –  παρότι αυτή θα ήταν λογικά 

αναγκαία ώστε να υπάρχει κάποια βιώσιµη προοπτική αποπληρωµής όλης αυτής της τεχνικής 

υποστήριξης στον ετοιµοθάνατο ασθενή χωρίς επιπλέον δανεισµούς σε βάρος των 

φορολογουµένων. 

 

Μήπως, δηλαδή, όλα τα παραπάνω, επισκιάζονται από την ασφυκτική πίεση να εκληφθεί, ανά 

πάσα στιγµή, µια εθελοντική στάση πληρωµών, ως στάση πληρωµών της χώρας που θα 

οδηγήσει µε τη σειρά της στην αποζηµίωση των κερδοσκόπων µε εκατοντάδες δις από τα cds. 

 

Μήπως αυτό το προαναγγελθέν event, από τους FT, θα έπρεπε να θεωρηθεί όχι απλά σα µια 

ακόµη απειλή των γνωστών-άγνωστων ηµεδαπών και αλλοδαπών κερδοσκόπων αλλά σαν το 

κύριο πεδίο µάχης που συγκρούονται σήµερα πολύ πιο άµεσα και προσοδοφόρα οικονοµικά 

συµφέροντα από εκείνα της σταδιακής κι επισφαλούς αξιοποίησης του έµψυχου και άψυχου 

κεφαλαίου της χώρας; 

 

Μιας χώρας που, ήδη από πέρυσι, όντας στο χείλος της οικονοµικής χρεοκοπίας και µε ένα εκ 

βαθέων χρεοκοπηµένο πολιτικό σύστηµα, το οποίο δεν θα της έδινε εξαρχής βάσιµες 

δυνατότητες αναστροφής, συνιστούσε µοναδική κερδοσκοπική επενδυτική ευκαιρία για 

δυσθεώρητα και εύκολα κέρδη σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα.  

 

Μιας χώρας που οι πολιτικοί της απλώς περιφέρονται και διακινούνται σε αυτό το πεδίο της 

µάχης, δειλοί, µοιραίοι και άβουλοι αντάµα, µεταξύ των εµπόλεµων πλευρών – αν, 

καλοπροαίρετα, θεωρήσουµε ότι κάποιοι δεν επωφελούνται.  

 

 

Αν, όµως, τα γεγονότα αποδείξουν ότι αυτά τα δις ήταν τελικά τα µήλα των Εσπερίδων, τότε 

φευ! αγανακτισµένε Έλληνα διότι σήµερα δεν κυκλοφορεί ούτε σαν ιδέα Ηρακλής που να 

µπορεί να διαχειριστεί τους σύγχρονους Άτλαντες. Ας ελπίσουµε προς το παρόν… 

 

1/6/2011 
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∆ηµοκρατία, από το γύψο στο ψυγείο 
 

 
Η ∆ώρα και ο Μινώταυρος, Πικάσο, 1936 

 

 

Η οικονοµική υποδούλωση-µε-ηµεροµηνία-λήξης επιλέχτηκε από την κυβέρνηση, πριν ένα 

περίπου χρόνο, σα µέθοδος διεξόδου. Αυτές τις µέρες µετονοµάστηκε σε υποδούλωση-επ’-

αόριστον η οποία µετεξελίσσεται σε πολιτική και διοικητική και ολοκληρώνει την εθνική της 

υπόσταση. 

 

Ωστόσο για την ελληνική κοινωνία και τους πολίτες το ερώτηµα παραµένει: µπορούν οι 

δηµοκρατικοί θεσµοί να ερµηνεύονται, να εφαρµόζονται και να προασπίζονται µε 

διαφορετικούς τρόπους από την εξουσία και το λαό; 

 

Σίγουρα η δηµοκρατία µας δεν είναι σήµερα στο γύψο. Βρίσκεται όµως σε µια κατάσταση 

µαταίωσης που την κρατά ακίνητη και παγωµένη – δυσδιάκριτη αν όχι αόρατη. 

 

Στη φάση της συνειδητοποίησης η οικονοµική κρίση µας κατέβαλλε σαν άτοµα. Στη σηµερινή 

φάση της αδιέξοδης παγίωσης δοκιµάζει και καταλύει την κοινωνική συνοχή. Το µνηµόνιο-2 

είναι ένα παραπάνω βήµα που σπρώχνει τους πιο αδύναµους της κοινωνίας βαθύτερα στον 

κυνισµό και τη βαρβαρότητα της οικονοµικής κρίσης.   

 

Αλλά τους καθιστά και πιο ελεύθερους και µαχητικούς µες στην αθλιότητά τους καθώς 

αφαιρεί από τη σκέψη τους την ελπίδα. 

 

Γιατί επιτέλους η αλήθεια, ορµητική, διέλυσε το λυκόφως της αναξιοπιστίας. Τελικά δεν 

υπήρχε φως στο τούνελ! Τελικά δεν υπήρχε οδικός χάρτης διεξόδου! Τελικά είχε δίκηο ο 

πρωθυπουργός!  Ήταν, είναι και θα είναι Οδύσσεια. Αλλά σε ένα νέο και πολύ µπερδεµένο 

έπος, που γράφεται τώρα. 

 

Γιατί στο τέλος αυτής της επώδυνης και περιπετειώδους διαδροµής και αυτογνωσίας –

 τέλος που διαρκώς µετατοπίζεται – δεν περιµένει η Ιθάκη αλλά η τροµακτική φιγούρα του 

Μινώταυρου. Κι όσο δεν αποτρέπεται αυτός ο άπελπις φόβος τόσο θα δίνει τον τόνο της 

ανατροπής. 

 

4/6/2011 
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Η Πλατεία είναι Μία! 
 

 

 
 

 

Άνω Πλατεία και Κάτω Πλατεία! Άνω ακραίοι και Κάτω σκεπτόµενοι! Ανοησίες!! Ο κόσµος 

είναι ενωµένος, η Πλατεία είναι Μία και σαν αυτή πολλές – στην Ελλάδα και την Ευρώπη! Το 

κίνηµα αυτό υπάρχει και η φυσιογνωµία του εξελίσσεται, όπως ακριβώς εξελίσσεται η ιστορία 

της νέας σύγχρονης υποδούλωσής µας! 

 

Και υπάρχει στη θέση του κανενός! Αν δεν εκδηλωνόταν σταδιακά, µέρα τη µέρα, ο κόσµος 

στο Σύνταγµα, έτσι ώστε να διαλυθεί ο πρώτος φόβος µετά τις δολοφονίες του παρακράτους 

στην τράπεζα της Μαρφίν, τότε η όλη αντίδραση θα περιοριζόταν ακόµη σε αυτές τις θλιβερές 

κι ελεγχόµενες κοµµατικές συναθροίσεις που λειτουργούν σαν το άλλοθι της κυβέρνησης για 

την επίπλαστη συναίνεση του λαού. 

 

Το κίνηµα του Συντάγµατος ανεξαρτήτως αν εκτονωθεί ή αν καταπνιγεί είναι βαθύτατα 

πολιτικό γιατί εκφράζει τη δίκαιη και αχειραγώγητη οργή του κόσµου µε έναν, προς το παρόν, 

πολιτισµένο και ειρηνικό τρόπο. Εκφράζει την οργή για τη διαφθορά και την ατιµωρησία του 

κοµµατικού κράτους. Για τις αντισυνταγµατικές δανειακές συµφωνίες που κατάργησαν την 

εθνική ανεξαρτησία και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα των πολιτών για µια 

αξιοπρεπή εργασία και διαβίωση. 

 

Η ανευθυνότητα, η ανικανότητα και ο κατά συρροήν ενδοτισµός της κυβέρνησης στα 

συµφέροντα των δανειστών γέννησαν το κίνηµα του Συντάγµατος. Η Ισπανία ήταν απλά η 

αφορµή… 

 

5/6/2011 
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Μέρες ’81… 
 

 
 

Έρχονταν και πύκνωναν την ήδη πληµµυρισµένη πλατεία που παλλόταν από φωνές και 

µουσικούς ρυθµούς. Έρχονταν ασταµάτητα από τη Σταδίου, την Πανεπιστηµίου, την Αµαλίας, 

την Ερµού, το Μετρό, τα σοκάκια, όλοι µια παρέα, χωρίς κοµµατικές σηµαίες, µε πρόσωπα 

χαµογελαστά που δυνάµωναν το χαµηλό απογευµατινό φως της πρώτης πιο ζεστής µέρας του 

φετινού καλοκαιριού. 

 

Επέστρεψε στο µυαλό µου η σκέψη της περασµένης Κυριακής, σήµερα, πιο φυσική: 

«…µέρες ’81». Μέρες που η κοινωνία έχει ζωτική ανάγκη την αλλαγή. Όπως τότε. Που οι 

Έλληνες εµπιστεύτηκαν στο ΠΑΣΟΚ τις αναγκαίες αλλαγές. Ο κύκλος έκλεισε. Ό,τι θετικό 

είχε να δώσει αυτό το κόµµα το έδωσε. 

 

Η παραµονή του στην εξουσία, αγκιστρωµένο στον κοµµατικό ιστό και τους µηχανισµούς που 

ύφαινε σαν αράχνη στο κράτος, την αγορά και τα µέσα ενηµέρωσης, τα τελευταία τριάντα 

χρόνια, εµποδίζει πλέον την κοινωνία να προχωρήσει στο επόµενο βήµα. ∆εν εκπροσωπεί πια 

τη χώρα γιατί δεν εκπροσωπεί τις πραγµατικές ανάγκες των ανεξάρτητων πολιτών που 

σήµερα κατέκλυσαν την Πλατεία και τους δρόµους της Αθήνας. 

 

Αιτήµατα θεµελιώδη της σηµερινής αλλαγής, όπως η απονοµή δικαιοσύνης και ισονοµίας, η 

ανάπτυξη µέσα από την αξιοκρατία και την κοινωνική αλληλεγγύη και η αποκατάσταση του 

αισθήµατος της εθνικής αξιοπρέπειας, είναι έξω από τις δυνατότητες και τη φυσιογνωµία του 

σηµερινού ΠΑΣΟΚ.  

 

Ωστόσο µπορεί  να συµβάλλει στις εξελίξεις και να αποχωρήσει αξιοπρεπώς, 

προκηρύσσοντας εκλογές, εκδηλώνοντας έτσι µε τον καλύτερο τρόπο την αυτοκριτική του. 

 

6/6/2011 
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Φλερτάροντας µε την Ουτοπία... 
 

 
 

Η οµίχλη καθαρίζει και το τοπίο γίνεται πιο ορατό. ∆ύο είναι οι άλυτες εκκρεµότητες που µας 

βαραίνουν και µας δυσκολεύουν να κάνουµε το αποφασιστικό βήµα στο σταυροδρόµι που 

έχουµε καταλήξει:   

 

(1) Το έλλειµµα πολιτικής νοµιµοποίησης που σηµάδεψε τις αποφάσεις  και την εφαρµογή για 

το µνηµόνιο-1.  ∆ηµοψήφισµα ή εκλογές; Το ερώτηµα στο οποίο πρέπει να απαντήσουµε δεν 

είναι µονολεκτικό, δεν είναι Σκύλλα ή Χάρυβδη. Είναι εφ’όλης της ύλης και αφορά την 

κοινωνία, το πολιτικό σύστηµα, την πορεία της χώρας για τις επόµενες δεκαετίες. Αφορά και 

την επιλογή εκείνου του πολίτη, που ακόµη κι αν υποστηρίζει τις επιλογές του µνηµονίου και 

του µεσοπρόθεσµου, µπορεί να πιστεύει σε έναν πιο ισχυρό, πολυκοµµατικό και 

αντιπροσωπευτικό έλεγχο της εξουσίας για τη διαδικασία της εφαρµογής. Αφορά τη 

βιωσιµότητα του δηµοκρατικού πολιτικού συστήµατος που χρειάζεται για την εφαρµογή  της 

όποιας ριζικής µεταρρύθµισης στην κοινωνία µε δηµοκρατικό τρόπο. Από αυτήν τη άποψη 

ένα δηµοψήφισµα θα ήταν, σε αυτήν τη φάση, ανεπαρκές. Η πολιτική νοµιµοποίηση µπορεί 

να αποκατασταθεί µόνο µε εκλογές οι οποίες θα µεταφέρουν το ερώτηµα της συναίνεσης 

και  της συνολικής επιλογής στην πραγµατική βάση που είναι η γνώµη του Έλληνα πολίτη. 

 

(2) Το έλλειµµα δικαιοσύνης: µε άλλα λόγια η έµπρακτη απόδειξη ότι το πολιτικό σύστηµα 

σπάει το συµβόλαιο µε τη διαφθορά και πιστεύει πραγµατικά ότι πρέπει να τα αλλάξουµε 

όλα. Το πρόβληµα της διαφάνειας δεν είναι  µόνο ζήτηµα ηθικής τάξης. ∆εν είναι µόνο 

ζήτηµα ενδοσκοπικής ενασχόλησης µε το χθες. ∆εν είναι θέµα εκδίκησης, µίσους ή λαϊκής 

εκτόνωσης. Ούτε είναι µόνο θέµα νοµικής τάξης που θα αποκατασταθεί µε συνταγµατικές 

αλλαγές στα ζητήµατα παραγραφής και ασυλίας του πολιτικού εγκλήµατος. ∆εν επηρεάζει το 

σήµερα µόνο ηθικά και πολιτικά. Το επηρεάζει και οικονοµικά. Και αυτή είναι η πιο 

σηµαντική παράµετρος διότι οι συνέπειες του αυξάνουν όχι µόνο την αδικία αλλά και την 

έκταση των αναγκαίων περικοπών και την αυστηρότητα των µέτρων.  Ποια είναι άραγε η 

αριθµητική αποτίµηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, εντός και εκτός της χώρας, η 

οποία αποτελεί πρoιόν κατάχρησης και διασπάθισης του δηµοσίου χρήµατος; Ποιοι την 

κατέχουν; Πότε και πώς θα επιστραφεί; ∆εν θα έπρεπε και αυτή να έχει κωδικό αναφοράς 

στους πίνακες του µνηµονίου, µε χρονοδιαγράµµατα και ποσά; 

 

Για την πρώτη εκκρεµότητα, η οποία σχετίζεται µε την κατ΄αρχήν συναίνεση της κοινωνίας, 

ευθύνεται η έλλειψη πολιτικής βούλησης του κυβερνώντος κόµµατος. Για τη δεύτερη 

εκκρεµότητα, η οποία σχετίζεται και µε την ουσία της εφαρµογής, ευθύνεται η έλλειψη 

πολιτικής βούλησης του δικοµµατικού πολιτικού συστήµατος. Κι αυτό είναι φυσικό: θα 

µπορούσαν ποτέ οι συνένοχοι να συνεργαστούν για την αυτοκάθαρση τους;  Όµως αυτή η 

συγκάλυψη τυραννά και διαλύει την κοινωνία γιατί – συν τοις άλλοις – της αποστερεί πόρους 
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που θα µπορούσαν να µετριάσουν τη στέρηση και ν’ αποτρέψουν την εξαθλίωση, πολιτικά και 

οικονοµικά. Αντίθετα, όµως, η ίδια ιστορία συνεχίζεται.  Ζωντανή προέκταση αυτής της 

έλλειψης πολιτικής βούλησης στο παρόν, αποτελεί η ανικανότητα πάταξης της µεγάλης 

φοροδιαφυγής και οι αλώβητες σχέσεις µε τους µηχανισµούς της διαπλοκής. 

 

Χωρίς, όµως, να έχουµε λύσει αυτές τις δύο εκκρεµότητες το σταυροδρόµι µοιάζει 

µονόδροµος προς τη χρεοκοπία. Η συνέχιση πληρωµών µε άδικο και εξοντωτικό τρόπο για τη 

χώρα και τους πολίτες χωρίς χρονοδιάγραµµα διεξόδου και µε ένα χρέος που όσο το 

αποπληρώνεις τόσο θεριεύει κι ένα πολιτικό σύστηµα που όσο το ανέχεσαι τόσο 

αποθρασύνεται σίγουρα δεν είναι λύση.  Η προοπτική αυτής της λύσης ακούγεται σαν 

ευχολόγιο και δεν µπορεί πλέον να αποδυναµώσει τη συζήτηση για παύση των πληρωµών. 

Λύση που παρότι περιέχει τους γνωστούς κινδύνους µιας παροδικής αποµόνωσης και 

φτώχειας είναι φυσικό ν’ αρχίζει να µπαίνει στο τραπέζι αφού δεν είναι και αυτή απολύτως 

προβλέψιµη και επιπλέον κανείς δεν µπορεί ν’ αποκλείσει ότι  µπορεί να δράσει και 

διαπραγµατευτικά σε όφελος τελικά της Ελλάδας. 

 

Παρ' ολ' αυτά, και σ' αυτές τις ακραίες συνθήκες θα µπορούσαµε να φλερτάρουµε µε την 

ουτοπία. Και να πούµε ότι µια αδιέξοδη περιπέτεια δεν είναι υποχρεωτικά µπροστά µας. Αν η 

χώρα θεωρηθεί, µε τις πράξεις των πολιτικών της, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα 

µέτρα που θα ληφθούν θα είναι επώδυνα µόνο στο βαθµό που θα είναι δίκαια, θα είναι εφάπαξ 

και µε ηµεροµηνία λήξεως και θα ισχύουν για όλους, αναλογικά και διαχρονικά... Αν 

ισχύσουν κόκκινες γραµµές που θα προστατεύουν τους νέους από την κρεατοµηχανή και τους 

ηλικιωµένους από τον Καιάδα... Αν βγάλουν τους δηµόσιους υπαλλήλους από το βρώµικο 

νερό της γυάλας –  που δεν το’ χουν αλλάξει επί δεκαετίες – και τους αφήσουν να 

κολυµπήσουν στην ανοικτή θάλασσα... Αν... 

 

8/6/2011 
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Άκου µικροµεσαίε ανθρωπάκο… 

 
 

 
 

Ούτε θέλουµε, ούτε µπορούµε να εφαρµόσουµε τακτικό και δίκαιο φορολογικό έλεγχο 

για όλους. Θα συνεχίσουµε την προσφιλή τακτική των τυφλών κτυπηµάτων – έκτακτες 

εισφορές, τεκµήρια, περαιώσεις – στο ανώνυµο πλήθος κι όποιον πάρουν οι σφαίρες!   

 

Ανθρωπάκο κατάλαβέ το επιτέλους! Εµείς δεν πρόκειται ν' αλλάξουµε. Αλλά εσύ θα 

τιµωρηθείς για τις δικές µας αµαρτίες! 

 

Έχεις δεν έχεις, βγάζεις δεν βγάζεις, κόβε το λαιµό σου να πληρώνεις. Θα δώσεις και τις 

τελευταίες σου µικροκαταθέσεις. Κι αν δεν έχεις να δανειστείς. Κι αν δεν µπορείς να 

δανειστείς θα σου πάρουµε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Αν δεν µας προλάβουν οι κακοποιοί της 

γειτονιάς. 

 

Και άκου! Εµείς θα συνεχίσουµε τις σπατάλες µας. Και θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε τους 

ψηφοφόρους µας που τόσα χρόνια διορίζαµε και όλοι µαζί µια γροθιά θα σε συνθλίψουµε! 

 

Ανθρωπάκο, τι άλλο σου’µεινε να στύψεις και να µην βγάζεις αίµα; Κι όλο τούτο δίχως 

τελικά να σώζεσαι… 

 

10/6/2011 
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Η διαµαρτυρία, η αρετή του ελευθέρου. Η µαρτυρική υποµονή, η 

αρετή του δούλου... 

 
 

 
 

Σε ποια κυβερνητική πεποίθηση βασίστηκε η οικονοµική πολιτική για τα έσοδα του 

Μνηµονίου 1  και σε ποια στηρίζεται σήµερα για το µεσοπρόθεσµο-Μνηµόνιο 2;  Στην ίδια κι 

απαράλλακτη παραδοχή ότι υπάρχουν λεφτά στους µικροµεσαίους. Ότι µπορούν να τους 

στραγγίσουν χωρίς να τους λεηλατήσουν. Χωρίς να πιεστούν ιδιαίτερα. Χωρίς να 

αγανακτήσουν. Χωρίς να µαζεύονται στις πλατείες. Χωρίς να εξεγερθούν. 

 

Κι έτσι να µην χρειαστεί να θιγεί ο πυρήνας της διαπλοκής. Η µεγάλη φοροδιαφυγή των 

εγχώριων κρατικοδίαιτων και µη τρωκτικών. Το άβατο των καταθέσεων του εξωτερικού που 

η παραβίαση του θα ξήλωνε σηµαντικό κοµµάτι του διεφθαρµένου πολιτικού συστήµατος των 

τελευταίων δεκαετιών. Αλλά µαζί του και πολλούς πρωταγωνιστές του σηµερινού πολιτικού 

σκηνικού. 

 

Η αρχική παραδοχή ήταν λάθος. Η αγορά βούλιαξε. Τα έσοδα ελαττώθηκαν. Οι άνεργοι 

αυξήθηκαν. Οι µικροµεσαίοι εξαθλιώνονται µε γεωµετρική πρόοδο. Βγήκαν ήδη στους 

δρόµους. Η νέα αποτυχία είναι ήδη εδώ. Στο πολλαπλάσιο. 

 

Ας το καταλάβουν προτού ξεκινήσει η βία. Χωρίς κάθαρση δεν θ’αντέξουµε, ούτε θα 

περάσουµε στην ανάπτυξη. Η Ελλάδα δεν θα σωθεί, ούτε θ’ αναπτυχθεί χαϊδεύοντας αυτούς 

που την κατέστρεψαν. Οι πολιτικοί, που ακόµη σκέπτονται ελεύθερα και νοιάζονται 

πραγµατικά για την πατρίδα, αυτήν την κρίσιµη αλήθεια πρέπει όχι µόνο να την καταλάβουν, 

αλλά και να την εφαρµόσουν. Με όποιο προσωπικό κόστος. Εδώ και τώρα! 

 

Ο ακαδηµαϊκός ∆ηµήτρης Καµπούρογλου έγραφε στην «Ιστορία των Αθηναίων»: «Η 

διαµαρτυρία είναι η αρετή του ελευθέρου, αλλ’ η µαρτυρική υποµονή είναι η αρετή του 

δούλου». Αυτός ο ελεύθερος, πολίτης ή πολιτικός, δεν µπορεί να συναινέσει σ’ ένα 

µονόπλευρο, αυταρχικό και ανθρωποφάγο «νοικοκύρεµα» των οικονοµικών χωρίς ανάλογη 

τακτοποίηση και «περαίωση» των εκκρεµοτήτων της διαφθοράς. Χωρίς ονόµατα που θα 

λογοδοτήσουν και χρηµατικές επιστροφές που θα µειώσουν το δηµόσιο χρέος και θα δώσουν 

ανάσα στην οικονοµική πολιτική. 

 

Σε αυτές τις πολιτικές συνθήκες, το µεσοπρόθεσµο όπως και κάθε άλλο κραυγαλέα άδικο 

πρόγραµµα είναι εξαρχής καταδικασµένο. Τίποτε επί της ουσίας δεν θ’ αλλάξει, ακόµη κι αν 

ψηφιστεί. Απλά θα οδηγήσει σε πολύ πιο ανατρεπτικά και οργανωµένα κινήµατα πολιτών του 

τύπου «∆εν Πληρώνω» λογαριασµούς και φόρους. Αυτό το κυβερνητικό γινάτι θα οδηγήσει 

στην κλιµάκωση της κοινωνικής αναταραχής. 
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Θα γράφει ο ιστορικός του µέλλοντος: «Σε αυτόν τον οικονοµικό πόλεµο, που 

χαρακτηριζόταν από την επιµονή του κράτους να µετατρέψει ελεύθερους και αξιοπρεπείς 

πολίτες σε περιθωριακούς παρίες ηγείτο ένας κοµµατικός υπάλληλος – ούτε καν εκλεγµένος 

βουλευτής – που ρόλος του ήταν να τροφοδοτεί διαρκώς µε φόβο και απελπισία την 

κοινωνία.» 

 

Είναι αλήθεια ότι σε αυτήν την κοινή τους επιδροµή, το κοµµατικό κράτος και η 

κρατικοδίαιτη κοινωνία, φαίνονται χωρίς αντίπαλο δέος. Και έτσι είναι στο βαθµό που δεν 

µπορεί να οργανωθεί πολιτικά ο υγιής ιδιωτικός τοµέας και να βάλει τέλος στο διασυρµό των 

δηµιουργικών Ελλήνων και της ιστορίας της χώρας. Αν αυτό τελικά συµβεί, τότε δεν θα πάει 

χαµένος ο καθηµερινός αγώνας δεκάδων συνανθρώπων µας που σήµερα καταστρέφονται, 

περιθωριοποιούνται ή και δίνουν τέλος στη ζωή τους. Για όλους αυτούς, το χθεσινό πέτρινο 

διάγγελµα του πρωθυπουργού δεν είχε ούτε µια λέξη αυτοκριτικής… 

 

11/6/2011 
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Το προσωπικό και κοµµατικό συµφέρον über alles 

 

 

 
 

Σε ένα διάγγελµα ναρκισσισµού, που το πληµµύριζε το πρώτο ενικό πρόσωπο, ο 

πρωθυπουργός προσπάθησε – για µια ακόµη φορά – να ξορκίσει τις προσωπικές του 

ανασφάλειες και τις πολιτικές του αδυναµίες. Παρότι γνώριζε ότι η αξιοπιστία του στην 

κοινωνία, στο ίδιο του το κόµµα αλλά και το εξωτερικό έχουν τρωθεί ανεπανόρθωτα. 

 

Η ιστορία, όµως, θα γράψει ότι του δόθηκε η πολιτική ευκαιρία να αποδείξει την 

αποφασιστικότητά του για το «αίσθηµα εθνικής ευθύνης» και «το µέλλον της πατρίδας». 

Αλλά µε τέτοιο προσωπικό κόστος που ούτε ο εγωισµός, ούτε το κοµµατικό συµφέρον, θα του 

επέτρεπαν ποτέ ν’ αποδεχθεί. Η τελική του επιλογή απέδειξε ότι την «ώρα ευθύνης» δεν την 

εννοούσε ούτε για κείνον ούτε για το κόµµα του. 

 

Το εγχείρηµα για µια προσπάθεια αναδόµησης του πολιτικού µας συστήµατος κατέρρευσε 

έστω και σαν ιδέα. Και αυτό ήταν φυσικό. Καθεστώς τριάντα ετών δεν παραδίνεται εν µια 

νυκτί. Αντίθετα, θα τα δώσει όλα για να κρατηθεί στην εξουσία. Η χώρα και το µέλλον της θα 

είναι τα τελευταία πράγµατα που θα καθορίζουν τις συµπεριφορές στον αγώνα για την 

επιβίωση του. Και πολιτικά και επιχειρησιακά. 

 

Οι παλαιότεροι θα θυµούνται τις «αύρες» που σκόπευαν και έριχναν τις τζαµαρίες στην 

Πατησίων και άλλους κεντρικούς δρόµους. Οι νεότεροι θα θυµούνται τους κουκουλοφόρους 

που τα ’σπαγαν για να βάζουν στο παιγνίδι την καταστολή και τον εκφοβισµό. Όταν ένα 

καθεστώς καταρρέει, το παρακράτος είναι εκεί να το στηρίζει µέχρι την τελική του πτώση. 

Και µε λόγια, και µε έργα. 

 

16/6/2011 
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Παρ’ όλ’ αυτά! Υπάρχει ελπίδα; 

 

 

 "Γυναίκα στο παράθυρο" του Salvador Dali 

 

 

Τι µορφή θα πάρει τελικά η συµµετοχή των ιδιωτών επενδυτών στη νέα προσπάθεια 

δανειοδότησης της Ελλάδας; Πώς θα διαχειριστεί η Μέρκελ τις διαφωνίες των Γερµανών 

φορολογουµένων; Πώς θα τοποθετηθούν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κοινοβούλια στο ζήτηµα της 

πρόσθετης χρηµατοδότησής µας; Θα βρεθούν, τελικά, κοινά σηµεία µε την ΕΚΤ; Και µετ’ απ’ 

όλ’ αυτά, η τελική συµφωνία θα αποτρέψει την προαναγγελθείσα υποβάθµιση-χρεοκοπία από 

τους οίκους αξιολόγησης; 

 

Αυτά είναι µερικά από τα ερωτήµατα που περιφέρονται αναπάντητα και βαραίνουν την 

ατµόσφαιρα. Ερωτήµατα οικονοµικά αλλά εξίσου πολιτικά και κοινωνικά. 

 

Για µας, µε τα γνωστά οικονοµικά µεγέθη το πρόβληµα φαίνεται αυστηρά οικονοµικό. Και 

έτσι επιχειρήθηκε η αντιµετώπιση του µε το µνηµόνιο1. Και απέτυχε. Και το ίδιο επιχειρείται 

και τώρα µε το µεσοπρόθεσµο και το µνηµόνιο 2. Και για τον ίδιο λόγο θα αποτύχει κι αυτό. 

Επειδή ακριβώς το ελληνικό πολιτικό σύστηµα προσπαθεί να πείσει τους δανειστές ότι µε 

ολοένα και περισσότερα χρήµατα θα αποµακρύνουν τον κίνδυνο διάλυσης στην Ευρώπη ή 

έστω θα αναβάλλουν τη διάλυσή της µεταθέτοντας τη δική µας χρεοκοπία.. 

 

Στην ουσία, όµως, το πολιτικό µας σύστηµα –  καθεστώς πασοκ και δικοµµατισµός – 

ακυρώνει την κάθε προσπάθεια οικονοµικής βοήθειας και αναδεικνύει την κυριαρχία της 

πολιτικής διάστασης του προβλήµατος. Για να παραµένει σταθερό το σύστηµα – έστω και 

παραπατώντας – σπρώχνει την υπόλοιπη κοινωνία στην οικονοµική χρεοκοπία και την 

αναταραχή. Για αυτό, το πρόβληµα είναι κυρίως πολιτικό µε την έννοια ότι µόνο η 

αποδυνάµωση του σηµερινών µηχανισµών εξουσίας, είτε µε την παραίτηση του 

πρωθυπουργού, είτε µε εκλογές, θα έδινε ώθηση και νέα ελπίδα. 

 

Το πασοκ δεν µπορεί να ανασχηµατίσει αποτελεσµατικά αυτήν την άρρωστη κοινωνία που 

την έκτιζε µεθοδικά επί τριάντα χρόνια. Είναι ο πυρήνας της όπως είναι και οι πολιτικοί που 

επελέγησαν στην πρόσφατη αναδιάταξη θέσεων και υπουργείων. Οι λεπτοµέρειες δεν έχουν 

σηµασία. Το αν ο Γιώργος ήθελε να κάψει τον Βαγγέλη ή να ξεφτυλίσει τον Παντελή. Αν ο 

Βαγγέλης το εκµεταλλευθεί και τον ανατρέψει. Αν ο Παντελής ανακτήσει την πληγωµένη 

αξιοπιστία του µε κάνα ρουσφέτι παραπάνω. Η ουσία είναι ότι κανείς από τους τρεις δεν θα’ 

πρεπε σήµερα να ανήκει στο επιτελείο για µια εθνική διακυβέρνηση. 

 



 77 

∆ιότι, τεκµηριωµένα πλέον, κανείς από αυτούς δεν µπορεί να τα βάλει µε τη διαφθορά και την 

ατιµωρησία, τη φοροδιαφυγή και το πελατειακό κράτος. Κανείς από αυτούς δεν µπορεί να 

εξισορροπήσει τις πιέσεις και να εξασφαλίσει, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, την 

εργασιακή αξιοπρέπεια και το εθνικό συµφέρον. Η αισιοδοξία και η ελπίδα πρέπει να 

στηρίζονται σε πραγµατικά γεγονότα ή σε πραγµατικά νέες συνθήκες. 

 

Ωστόσο, όσο διατηρείται η κοινωνική αντίδραση θα υπάρχει ελπίδα. Την τελευταία εβδοµάδα 

αποδείχτηκε ότι αποτελεί και τη µοναδική πίεση. Και όχι µόνο. Η κοινωνική αναταραχή 

µπόρεσε να αναδείξει την εγγενή αδυναµία του πολιτικού συστήµατος, η οποία υπονοµεύει 

και την οικονοµική λύση. 

 

Και ήταν φυσικό, το πολιτικό σύστηµα ν’ απαντήσει στην πρόκληση της κοινωνίας σύµφωνα 

µε τις δοµές και τις νοοτροπίες του και να συσπειρωθεί µες στο σκληρό του κέλυφος. Αλλά 

είναι επίσης φυσικό, οι αντιδράσεις κατά της άδικης και ανισοβαρούς λιτότητας να ξεπερνούν 

τα σύνορα και να ακούγονται στα κέντρα των αποφάσεων, για τα οποία οι πολιτικοί µας δεν 

αντιπροσωπεύουν παρά αναποτελεσµατικούς και αναξιόπιστους υπαλλήλους. 

 

Η κοινωνική διάσταση του ευρωπαϊκού προβλήµατος ίσως τελικά αποδειχθεί και η πιο 

καθοριστική για πολιτική και οικονοµική διέξοδο. 

 

18/6/2011 
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Από υπηρέτες του λαού...πουλέν της τρόικας; 

 
 

 
 

Ο υπουργός οικονοµικών παραδέχτηκε τον καιροσκοπικό και εισπρακτικό χαρακτήρα των 

µέτρων και την καταστροφική και αντιαναπτυξιακή τους επίδραση στην αγορά. Άφησε να 

εννοηθεί ότι στην ουσία ούτε ο ίδιος τα πιστεύει αλλά ότι τα προωθεί υποκύπτοντας στον 

εκβιασµό της τρόικας για χρεοκοπία της χώρας. 

 

Ωστόσο δεν φάνηκε να τον απασχολεί εξίσου η χρεοκοπία χιλιάδων ελληνικών νοικοκυριών 

και επιχειρήσεων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και τώρα εντείνεται. ∆εν φάνηκε να τον 

απασχολεί που το αφορολόγητο όριο σχεδόν συµπίπτει µε το επίσηµο όριο φτώχειας στη 

χώρα µας. ∆εν φάνηκε να τον απασχολεί που ενώ το µεσοπρόθεσµο εξαντλεί την 

αυστηρότητα του στα µικροµεσαία  κοινωνικά στρώµατα δεν διεκδικεί ούτε ένα ευρώ από την 

αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ούτε ένα ευρώ από την 

παραοικονοµία και το λαθρεµπόριο για τα επόµενα δύο χρόνια! 

 

Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο πρωθυπουργός που αν στη χθεσινή του δήλωση συµπληρώναµε 

τα λανθάνοντα κενά (πλάγια γράµµατα), θα ακουγόταν κάπως έτσι:  «Αγαπητοί µας δανειστές, 

σαςεξασφαλίσαµε την πέµπτη δόση του δανείου, ύψους 12 δισ. ευρώ για να µπορέσουµε να 

εγγυηθούµε την πλήρη και απρόσκοπτη επιστροφή των τοκογλυφικών σας δανείων» ... «Η 

κρίση χτυπάει συγκεκριµένα στρώµατα. Σε κάθε περίπτωση δική µας δουλειά είναι να 

προστατεύσουµε τους έχοντες κι αυτοί εµάς» ... «Εκεί θα σκύψουµε όλοι. Θα κάνουµε ότι 

µπορούµε να ξεζουµίσουµε και να υποτάξουµε τους µικροµεσαίους» ... «Θα τους 

πούµε: Υπάρχουν αδυναµίες στο φορολογικό σύστηµα. Ωστόσο είµαστε υποχρεωµένοι να 

πάρουµε αυτά τα µέτρα προκειµένου να σώσουµε τη χώρα, δηλαδή τα κέρδη σας, αγαπητοί 

µας δανειστές». 

 

Στο ίδιο µήκος κύµατος και σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι βουλευτές της κυβέρνησης. Που λίγες 

µέρες πριν χάλαγαν τον κόσµο, και τελικά, λίγες ώρες στάθηκαν αρκετές να τους οδηγήσουν 

στην αυτοαναίρεση κάθε κριτικής και διαµαρτυρίας. Και αυτά, που κόντευαν να τους 

χωρίσουν, τώρα ίδια και πιο αποτρόπαια, περισσότερο τους ενώνουν. 

 

Πώς είναι δυνατόν να µην αντιλαµβάνονται ότι στη συνείδηση του ελεύθερα σκεπτόµενου 

Έλληνα έχουν πλέον µετατραπεί από υπηρέτες του λαού σε πουλέν της τρόικας; Πώς είναι 

δυνατόν ξένοι βουλευτές, όπως ο Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ να αξιώνουν δίκαια αιτήµατα, όπως 

για τις καταθέσεις στο εξωτερικό, όταν ούτε καν τολµούν να τα διεκδικήσουν αποτελεσµατικά 

Έλληνες βουλευτές; Να υποθέσουµε – στην καλύτερη περίπτωση για αυτούς –  ότι δεν 

διαθέτουν το πολιτικό ανάστηµα να διεκδικήσουν πιο δίκαιους και ανθρώπινους όρους για τη 

διαχείριση του χρέους; Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό;  Και όντας έτσι ανήµποροι κι 

αναιµικοί υποκύπτουν στον έξωθεν εκβιασµό και την ευθυνοφοβία τους µήπως χρεωθούν µια 

χρεοκοπία – που βέβαια κανείς Έλληνας σε αυτές τις συνθήκες δεν θα τους χρέωνε αν 

όρθωναν το ανάστηµα και δίκαια διεκδικούσαν; 
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Πάντως, αν πριν λίγες µέρες δόθηκε ψήφος εµπιστοσύνης για τέτοια (και επόµενα τέτοια…) 

µέτρα, που κτυπούν την υγιή και παραγωγική εργασία και επιβραβεύουν την διαφθορά τότε, 

κυρίες και κύριοι βουλευτές, υπογράφοντάς-τα είναι σα να υπογράφετε λευκές επιταγές στην 

κοινωνική αναταραχή. Και αν κάποιοι σας εκφοβίζουν και σας εκβιάζουν, και σε προσωπικό 

επίπεδο, τότε θα πρέπει να µην διστάσετε στιγµή και να βγείτε να το πείτε ανοικτά στο λαό… 

 

25/6/2011 
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Όλη η Ελλάδα, ένα πειραµατικό εργαστήρι… 

 
 

 
 

∆ιαβάζοντας µερικούς αριθµούς από το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα (Πίνακες: 3.6/σελ.72 , 

3.9/σελ.74 και 3.10/σελ.75) καταλαβαίνουµε ότι ακόµη και σε περίπτωση πλήρους εφαρµογής, 

θα οδηγούµασταν, το 2015, µετά από πέντε χρόνια πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής 

ισοπέδωσης των µικροµεσαίων στρωµάτων στο ίδιο µέγεθος χρέους που έχουµε σήµερα 

(351,3 δις το 2015 έναντι 352,4 δις το 2011) και µάλιστα υποχρεωµένοι να πληρώνουµε 

σχεδόν διπλάσιους ετήσιους τόκους από εκείνους που πληρώναµε όταν θεωρηθήκαµε, πάλι 

εκβιαστικά, «διασωτέοι» µέσω του µνηµονίου-1 (21,7 δις το 2015 έναντι 12,3 δις το 2009 και 

µάλιστα σε δυσµενέστερη σχέση µε το ΑΕΠ, δηλ. 8,6% το 2015 έναντι 5,2% το 2009, και 

εφόσον το ΑΕΠ αυξηθεί!). 

 

Εποµένως το µεσοπρόθεσµο όπως και το µνηµόνιο-1 δεν σώζουν, ούτε δίνουν προοπτική 

διεξόδου, αλλά απλώς δηµιουργούν ένα εικονικό κλίµα µετάθεσης των ίδιων και χειρότερων 

συνθηκών χρεοκοπίας στο άµεσο µέλλον. Από αυτήν την εύθραυστη «εκεχειρία» επιδιώκουν 

να ευνοηθούν οι αγοραστές του δηµόσιου πλούτου σε τιµές ευκαιρίας και οι ευρωπαίοι 

πολιτικοί ώστε να κερδίσουν χρόνο για να µας ετοιµάσουν τον µηχανισµό της ελεγχόµενης 

χρεοκοπίας, το 2013, και το πλαίσιο της νέας χρηµατοδότησης έτσι ώστε να αποφύγουν το 

αβάστακτο βάρος από την πιθανή επέκταση της αδυναµίας πληρωµών και στις υπόλοιπες 

υπερχρεωµένες χώρες. 

 

Όµως το κλίµα µετάθεσης, που εκβιαστικά και εκφοβιστικά επιδιώκουν να περάσουν η τρόικα 

µε την κυβέρνηση, είναι εικονικό, διότι δεν υπάρχουν ούτε οι διοικητικοί ούτε οι κοινωνικοί 

όροι για να εφαρµοστεί. Οι κυβερνητικοί απέδειξαν, τους τελευταίους 20 µήνες, ότι είναι 

ιδεολογικά δέσµιοι της κοµµατοκρατίας και της διαφθοράς και πρακτικά ανεπαρκείς. Από την 

άλλη, η κοινωνία έχει κάθε δικαίωµα να αντιδρά στα άδικα, καταστροφικά και αδιέξοδα 

µέτρα – τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και για την πραγµατική οικονοµία.   

 

Πράγµατι, όλα τα µάτια του κόσµου είναι στραµµένα πάνω µας γιατί υπάρχουν πολλοί που 

ενδιαφέρονται για την εξέλιξη του πειράµατος. Ο Τζον Πέρκινς – συγγραφέας του βιβλίου 

«Εξοµολόγηση ενός οικονοµικού δολοφόνου» – αναφέρεται κυρίως στα σχέδια και τους 

µηχανισµούς πολιτικοοικονοµικού ελέγχου και εξάρτησης σε τριτοκοσµικές και 

αναπτυσσόµενες χώρες. Επιπλέον, και µε ανάλογα υλικά και µεθόδους, θα προκύψουν νέα 

δεδοµένα από το πρωτότυπο πείραµα που διεξάγεται στη χώρα µας, τα οποία θα επηρεάσουν 

την τύχη της εξάπλωσης της εταιρειοκρατίας και στον ανεπτυγµένο κόσµο – των ΗΠΑ 

συµπεριλαµβανοµένων. 
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Πάντως, ένα πρώτο αποτέλεσµα, που αρχίζει ήδη να γίνεται βίωµα, είναι το γεγονός ότι σε 

ένα τέτοιο διεθνές ασφυκτικό πλαίσιο, ηκοινοβουλευτική δηµοκρατία µιας χώρας µπορεί 

εύκολα να κτυπηθεί χωρίς να χρειάζεται η βίαιη κατάλυσή της. Αρχικά λειτουργώντας σαν 

προπέτασµα – έστω και µε µονοκοµµατική συναίνεση –  και στη συνέχεια εκφυλιζόµενη σε 

καθαρά διακοσµητικό ρόλο, ωσάν υπολειπόµενο θεσµικό όργανο αυτής της κατευθυνόµενης 

πολιτικοοικονοµικής εξέλιξης. 

 

Αυτόν τον τελευταίο χρόνο, αυτούς τους µήνες, τις µέρες, η χώρα µας έχει µετατραπεί σε ένα 

τεράςτιο πειραµατικό εργαστήρι. Αριθµοί και άνθρωποι ανακατεύονται σε διαφορετικές 

αναλογίες και όλοι παρακολουθούν µε κοµµένη την ανάσα. Είναι αλήθεια ότι ζούµε µέρες 

ιστορικές. Που όλα είναι ανοικτά και διαµορφώνονται… 

 

28/6/2011 
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Βιώσιµο χρέος µόνο σε µια βιώσιµη κοινωνία και δηµοκρατία 

 
 

 
 

Το αρνούνταικαι αυτοί που θα το ψηφίσουν και αυτοί που καλούνται να το υποστούν. Όλοι 

γνωρίζουν ότι το µεσοπρόθεσµο ούτε σώζει, ούτε είναι δυνατόν να εφαρµοστεί. Είναι λοιπόν 

φυσικό να πιστεύει κανείς ότι ούτε η διάσωση της χώρας ούτε η εφαρµογή των αδιέξοδων 

µέτρων του είναι στις προθέσεις εκείνων που επιµένουν να το προωθούν. 

 

Η ψήφισή του – παρά τις απειλές και τις κινδυνολογίες – είναι άνευ πρακτικής σηµασίας. Τις 

δόσεις και τα επιπλέον χρήµατα θα τα δίνουν µέχρι να λύσουν τη φόρµουλα της ελεγχόµενης 

χρεοκοπίας, για να µην χάσουν, στην παρούσα φάση, πολλά περισσότερα χρήµατα και 

µαζί τον έλεγχο της κατάστασης στα ευρωπαϊκά υπερχρεωµένα κράτη. 

 

Η ψήφισή του έχει περισσότερο σηµειολογική σηµασία για την αυστηρότητα των µέτρων και 

την παράδοση του πλούτου της χώρας. Είναι ένα µήνυµα απόδειξης ισχύος. Μια 

προειδοποίηση για συµµόρφωση άνευ όρων. «∆εν υπάρχει σχέδιο-Β για τους Έλληνες». Αλλά 

για κείνους υπάρχει σχέδιο και για την ελεγχόµενη και για την άτακτη χρεοκοπία της Ελλάδας. 

«Ακόµη και αν η Ελλάδα χρεοκοπήσειη Ευρώπη θα απορροφήσει το πρόβληµα». 

 

Η ψήφισή του δεν απευθύνεται, σα µήνυµα, µόνο στους Έλληνες αµφισβητίες αλλά και στους 

πολίτες και τις κυβερνήσεις άλλων χωρών που βρίσκονται σε παρόµοια κατάσταση. ∆εν το 

απευθύνει η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά διαµέσου αυτής τα πολιτικοοικονοµικά συµφέροντα 

που εκφράζει η τρόικα. Τα οποία θέλουν να προσαρµόσουν την κοινωνία µας στη 

βιωσιµότητα ενός ανεξέλεγκτου χρέους αντί να προσαρµόσουν την εξυπηρέτηση αυτού του 

χρέους στη βιωσιµότητα της κοινωνίας και των δηµοκρατικών της θεσµών. 

 

Και για να το πετύχουν αυτό δεν έχουν άλλο τρόπο από το να µετατρέψουν την ελληνική 

κυβέρνηση σε αυταρχικό καθεστώς και τους βουλευτές της σε άβουλα εκτελεστικά όργανα 

των εντολών τους. Το ζητούµενο, για αυτούς, σε αυτή τη φάση, είναι περισσότερο ποιοτικό 

και λιγότερο ποσοτικό. Είναι ο απόλυτος έλεγχος της εγχώριας πολιτικής εξουσίας και η 

µαταίωση κάθε διαµαρτυρίας. 

 

Μια πρόβα τζενεράλε αυτού του σκηνικού γίνεται από χθες στο Σύνταγµα. Μέσα κι έξω απ' 

τη Βουλή. Οι βουλευτές δηλώνουν διαδοχικά υποταγή κι έξω τα ΜΑΤ και το παρακράτος 

επιτίθενται σε µια συντονισµένη επιχείρηση ισχύος και εκκαθάρισης του πλήθους. 

 

Όµως, αυτό το επικίνδυνο παιγνίδι, το κρυφτό κουκουλοφόρων και αστυνοµίας που διαλύει το 

πλήθος, είναι στην πραγµατικότητα το κρυφτό της δηµοκρατίας µε την αυταρχικότητα αυτού 

του καθεστωτισµού. Οι κουκουλοφόροι και οι άνδρες των ΜΑΤ δίνουν µια γεύση από τα ήθη 

αυτής της εκκολαπτόµενης πολιτικοοικονοµικής χούντας στο κέντρο της Αθήνας. 
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Είναι πια προφανές, και στον πιο δύσπιστο ελεύθερα σκεπτόµενο πολίτη, ότι αυτή η 

κυβέρνηση και αυτό το πολιτικό σύστηµα δεν εκπροσωπούν τις ανάγκες ούτε για µια βιώσιµη 

οικονοµία, ούτε για µια βιώσιµη κοινωνία και δηµοκρατία.  

 

29/6/2011 
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Ανθρώπινα δικαιώµατα και χηµική δηµοκρατία 

 
 

 
 

Σε χθεσινή της ανακοίνωση, η Οργάνωση ∆ιεθνής Αµνηστία, λέει ό,τι ακριβώς θα έπρεπε να 

πράξει και δεν έπραξε η αστυνοµία στα γεγονότα του διηµέρου: «Η αστυνοµία έχει καθήκον 

να σταµατάει τη βία και να συλλαµβάνει τους υπεύθυνους αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζει ώστε η 

χρήση βίας να είναι αναλογική και να απευθύνεται µόνο στους βίαιους διαδηλωτές. ∆εν πρέπει 

να περιορίζει το νόµιµο δικαίωµα της συντριπτικής πλειονότητας των ειρηνικών διαδηλωτών να 

συγκεντρώνονται και να διαµαρτύρονται στην πλατεία Συντάγµατος.» 

 

Ακολουθεί σε εικόνες ένα ενδεικτικό δεκάλεπτο χρονικό βίαιης κατάλυσης αυτού του 

ανθρώπινου και δηµοκρατικού δικαιώµατος: 

 

 

 

Ο κόσµος πηγαίνει προς το Σύνταγµα για να διαδηλώσει ειρηνικά. 
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Έχει µαζευτεί κόσµος, µέσα και γύρω από την πλατεία, ενώ σε µερικά σηµεία έχει ήδη 

αρχίσει η επιχείρηση «εκκαθάρισης» του πλήθους από την αστυνοµία. 

 

 

Ακούγονται οι κρότοι από τα δακρυγόνα και ο κόσµος αρχίζει να κινητοποιείται. 

 

 

Ο ασφυξιογόνος καπνός αρχίζει να εξαπλώνεται και το πλήθος αρχίζει να τρέχει. 
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Οι αστυνοµικοί ρίχνουν συνέχεια δακρυγόνα για να διαλύσουν το άοπλο και ειρηνικό πλήθος. 

 

 

 

Πολίτες όλων των ηλικιών τρέχουν να ξεφύγουν για να µπορέσουν ν’αναπνεύσουν. 

 

 

 

Επιστρέφουν αποδιωγµένοι από κει που συνέρρεαν πριν λίγα λεπτά. 
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Οι ειρηνικοί πολίτες απωθήθηκαν βίαια κι επικίνδυνα για άλλη µια φορά. Το ανθρώπινο τους 

δικαίωµα να διαδηλώσουν καταστρατηγήθηκε µε απολυταρχικό τρόπο από ένα καθεστώς που 

πλέον πρέπει να αποδείξει ότι είναι δηµοκρατικό και όχι φασιστικό. Μέχρι το βράδυ οι 

επιθέσεις για να εκκενωθεί η πλατεία συνεχίζονται.  

 

 

Εδώ η αστυνοµία επιτίθεται στους λίγους εναποµείναντες διαδηλωτές.  

 

Οι άνδρες των µατ θα φτάσουν µέχρι την είσοδο του µετρό και θα ρίξουν δακρυγόνα τη 

στιγµή που δεκάδες κόσµου είναι µέσα εγκλωβισµένα. Την ώρα εκείνη ήµουν κι εγώ µες στο 

σταθµό του µετρό. Κοιτώντας τους πολίτες που τους έφερναν στο ιατρείο µες στους εµετούς 

και τα συµπτώµατα ασφυξίας από τα χηµικά, σκέφτηκα τα θύµατα των ναζί όταν τα έκλειναν 

στα στρατιωτικά καµιόνια και τους άδειαζαν τα καυσαέρια γυρνώντας µέσα τις εξατµίσεις. 

 

Σε ένα τέτοιο καµιόνι θανάτου µετέτρεψαν χθες κάποιοι νοσηροί εγκέφαλοι τον υπόγειο 

σταθµό του µετρό και µόνο από σύµπτωση κάποιοι διαδηλωτές δεν έχασαν τη ζωή τους 

επειδή τόλµησαν να διαδηλώσουν. Και βέβαια, σε αυτήν τη χώρα, όπως τιµωρήθηκαν οι 

οικονοµικοί εγκληµατίες, έτσι θα τιµωρηθούν και αυτοί οι εγκληµατίες ... 

 

30/6/2011 
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ΙΟΥΛΙΟΣ 

 

 
 

 

Νικητές-ηττηµένοι και καταδικασµένοι… 

 

Η ανεργία ακρωτηριάζει τη διάθεση για ζωή… 

 

Μιλώντας για ασύµµετρες απειλές κι ασύµµετρους εκβιασµούς… 

 

Νέα από τη σύγχρονη Φάρµα των Ζώων… 

 

Αν είναι σήµερα η µέρα «τρεις-και-µία»… 
 

Η Ελλάδα στη «χώρα των θαυµάτων»… 

 

Αν η φωτογραφία είναι αληθινή, γιατί δεν τον πυροβολούν; 

 

Ο τροµοκράτης «στρατιώτης» Μπρέιβικ … 
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Νικητές-ηττηµένοι και καταδικασµένοι… 
 

 
 

Νικητές-ηττηµένοιόσοι υπερψήφισαν. Από καταδικασµένοι να µαζεύουν από το πριν όσα 

αποµεινάρια αξιοπιστίας δεν ξεθώριασαν ακόµη στη µνήµη του κόσµου, µετονόµασαν 

εαυτούς σε καταδικασµένους που θα µαζεύουν στο εξής τα τελευταία κοµµάτια της 

αξιοπιστίας τους απέναντι στους ξένους που τους παρέτειναν για λίγο την πολιτική επιβίωση 

και προστασία. 

 

Αλλά το µέλλον το αφορούν περισσότερο τα καταδικασµένα θύµατα αυτής της µεγάλης ήττας 

της κοινωνίας και λιγότερο το πολιτικό τέλος των κατά φαντασία νικητών. Το µέλλον της 

χώρας το αφορούν οι άνεργοι, τα νέα κύµατα της µετανάστευσης, αυτοί που θα πληρώνουν 

άδικα από το υστέρηµά τους, εκείνοι που ήδη καταστρέφονται και αυτοκτονούν, εκείνοι που 

τους εκµεταλλεύονται όταν υποαπασχολούνται. 

 

Το µέλλον της Ελλάδας αµφισβητείται όταν θέλουν να της το γράψουν οι υπεύθυνοι αυτής 

της αθλιότητας και µάλιστα παραµένοντας ατιµώρητοι και αλώβητοι και περιµένοντας να 

κερδοσκοπήσουν πάνω στα εξασθενηµένα και φτηνά έµψυχα και άψυχα συντρίµµια.. 

 

Τις τελευταίες µέρες έρχεται στο µυαλό µου µια προσωπική εµπειρία. Πριν πολλά χρόνια µας 

είχαν καλέσει στην εντατική µονάδα νοσοκοµείου για ένα κορίτσι 18 χρονών, που είχε 

αποπειραθεί να αυτοκτονήσει πηδώντας από ταράτσα πολυκατοικίας, για να «µαζέψουµε» το 

κτυπηµένο της πρόσωπο. Το όµορφο εκείνο κορίτσι τελικά δεν τα κατάφερε και µετά από 

συµφωνία µε τους γονείς της, µεταφέρθηκε από την εντατική στο χειρουργείο και υποβλήθηκε 

σε λήψη των οργάνων του σώµατός της που είχαν παραµείνει σε καλή κατάσταση, µετά από 

την πρόσκρουση στο έδαφος. 

 

Είµαι αισιόδοξος γιατί όσοι µεγαλώσαµε και προσφέραµε σε αυτήν την όµορφη και 

ταλαιπωρηµένη χώρα έχουµε πλέον αναπτύξει µια σχέση αίµατος µε το παρελθόν, το παρόν 

και το µέλλον της, που θα µας κατευθύνει. Αν κάποιοι την οδηγούν στον αφανισµό, το 

µαρασµό και την αυτοκτονία, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θα τους κόψουν την όρεξη και 

τη λαιµαργία… 

 

2/7/2011 
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Η ανεργία ακρωτηριάζει τη διάθεση για ζωή… 

 

 
 

Ο David Stuckler, καθηγητής πολιτικής οικονοµίας στοHarvard, και οι συνεργάτες του σε 

επιστηµονική τους εργασία, που είχε δηµοσιευθεί στο περιοδικόLancet τον Ιούλιο του 2009, 

για την επίδραση της οικονοµικής κρίσης στη δηµόσια υγεία των Ευρωπαίων πολιτών (1970-

2007), είχαν υποστηρίξει ότι η αύξηση της ανεργίας κατά 1% µπορεί να συσχετιστεί µε 

αύξηση των αυτοκτονιών, για ηλικίες κάτω των 65 ετών, κατά 0,79%, και µε αύξηση των 

ανθρωποκτονιών, επίσης κατά 0,79%. 

 

∆ύο χρόνια µετά, το περιοδικό Lancet δηµοσιεύει στο αυριανό του τεύχος, νέα τους 

επιστηµονική µελέτη, στην οποία γίνεται εκτίµηση αυτών των στατιστικών υπό το φώς των 

δεδοµένων του 2009. ∆ιαπίστωσαν ότι η αύξηση της ανεργίας σε ποσοστό µεγαλύτερο του 

3%  συσχετίστηκε µε αύξηση των αυτοκτονιών, κάτω των 65 ετών, κατά 4,45%! 

 

Παρά τους περιορισµούς της µελέτης, παρατήρησαν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες που 

αντιµετωπίζουν τα πιο σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, παρουσίασαν και τη µεγαλύτερη 

αύξηση στις αυτοκτονίες – η Ελλάδα µε αύξηση 17% και η Ιρλανδία µε αύξηση 13%. Όπως 

αναφέραµε τα στοιχεία αφορούν το 2009. 

 

Η ανεργία είναι µια µορφή βίας που ασκεί η οικονοµική κρίση στον πολίτη. Ακρωτηριάζει το 

δικαίωµα στην εργασία και µαζί του τη διάθεση για ζωή. Τα ευρήµατα του Stuckler όπως και 

άλλων ερευνητών αποτελούν την επιστηµονική τεκµηρίωση µιας πραγµατικότητας που η 

κοινωνία µας αντιλαµβάνεται καθηµερινά. 

 

Από την οποία, όµως, οι πολιτικοί της κυβέρνησης έχουν οριστικά αποκοπεί. Ή που απλά δεν 

µπορούν να την αντιληφθούν. Ότι δηλ. η βία της οικονοµικής κρίσης µπορεί να προκαλεί όχι 

µόνο αυτοκαταστροφή αλλά και αντιδραστικά πολιτική βία και καταστροφή. 

 

«∆εν είναι απλά η κρίση που γεννάει τα φαινόµενα της βίας κατά των πολιτικών, ή ακόµη και 

κατά απλών πολιτών...» δήλωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος απ’ ότι φαίνεται δεν ενηµερώνεται 

επαρκώς πάνω στο επιστηµονικό αντικείµενο το οποίο σπούδασε. 

 

Όχι κύριε πρωθυπουργέ! Η οικονοµική κρίση, της οποίας αποτελείτε και σεις ο ίδιος αιτία, 

µπορεί να είναι η αιτία της βίας. Πάρτε κάποτε τις ευθύνες σας. Κι επιπλέον, µε την 

προκλητική απουσία αυτοκριτικής για το µακελειό της αστυνοµικής βίας του διηµέρου, τα 

µόνα που δεν υπηρετήσατε ήταν η δηµοκρατία και ο σεβασµός στο δοκιµαζόµενο πολίτη. 

Κρίνεστε για κάθε χαµένη µέρα, για κάθε µέρα που ξηµερώνει χωρίς προοπτική για τον 

πολίτη… 

 

8/7/2011 
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Μιλώντας για ασύµµετρες απειλές κι ασύµµετρους εκβιασµούς… 

 
 

 
Γυναίκα φιλά το σαβανωµένο σώµα της 4-χρονης ανηψιάς της, Ζαινάµπ, 

που σκοτώθηκε µετά από έκρηξη βόµβας στη Βαγδάτη (AP Photo/Alaa al-Marhani). 
 

 

Ο στρατιωτικός όρος «ασύµµετρη απειλή» χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει τον 

ανορθόδοξο πόλεµο των τροµοκρατών στον οποίον µε λίγα συγκριτικά µέσα µπορούν να 

καταφέρνουν δυσανάλογα µεγάλες καταστροφές. Από τα γεγονότα των τελευταίων δεκαετιών, 

γνωρίζουµε, ότι η συστηµική απάντηση σε αυτήν την ασύµµετρη απειλή ήταν η ανελέητη βία 

και αιµατοχυσία, οι εκατοντάδες χιλιάδες θυµάτων και προσφύγων κι ένα τεράστιο 

οικονοµικό κόστος να επιβαρύνει ακόµη περισσότερο την παγκόσµια οικονοµική κρίση. 

 

Η πρόσφατη έρευνα από το πανεπιστήµιο του Brown είναι αποκαλυπτική: Στα περισσότερα 

από 3,000 θύµατα της επίθεσης στους ∆ίδυµους Πύργους της 11/9, ήρθαν να προστεθούν, στα 

επόµενα δέκα χρόνια, άλλα 225,000 θύµατα, εκατοντάδες χιλιάδες τραυµατίες και 7,800,000 

πρόσφυγες. Το οικονοµικό κόστος αυτού του πολέµου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στο 

Αφγανιστάν, το Ιράκ και το Πακιστάν θα ξεπεράσει τα τέσσερα τρις δολάρια – ποσό που 

πλησιάζει το οικονοµικό κόστος που είχε για τις ΗΠΑ ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος. 

 

Όµως, η «ασύµµετρη απειλή» δεν πρέπει να διαβάζεται µόνο σα στρατιωτικός αλλά επίσης 

και σαν οικονοµικός και πολιτικός όρος. Βλέπουµε σήµερα ότι, µέσα από τις σύγχρονες 

πολύπλοκες διατραπεζικές και κερδοσκοπικές συσχετίσεις, µια µικρή αλλά υπερχρεωµένη 

οικονοµία – όπως η δική µας – µπορεί να αποτελέσει ένα είδος οικονοµικής «ασύµµετρης 

απειλής» για την παγκόσµια οικονοµική τάξη. Βλέπουµε ακόµη ότι η πολιτική διαµαρτυρία 

µπορεί µέσα από το διαδίκτυο να πολλαπλασιάζεται εκθετικά από πόλη σε πόλη κι από χώρα 

σε χώρα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και µε µηδαµινό κόστος και να συµβάλλει ουσιαστικά 

στην πτώση τοπικών καθεστώτων και την αµφισβήτηση της νοµισµατικής ένωσης µιας 

ηπείρου. 

 

Από τα γεγονότα των τελευταίων µηνών, φαίνεται, ότι η συστηµική απάντηση σε αυτήν την 

πολιτικοοικονοµική «ασύµµετρη απειλή» των υπερχρεωµένων, σχεδιάζεται στο πλαίσιο ενός 

«ασύµµετρου εκβιασµού». Μέσα από τη χορήγηση δανείων «µηχανικής 

υποστήριξης» αναλαµβάνουν εκβιαστικοί τοκογλυφικοί µηχανισµοί, που πιέζοντας 

ασφυκτικά να εισπράξουν στο πολλαπλάσιο, κατακτούν πολύ πιο φτηνά, πολύ πιο αναίµακτα 

και σε µονιµότερη βάση πολύ περισσότερα από αυτά που θα κατακτούσαν σαν στρατιωτικοί 

εισβολείς. 

 

Την ασύµµετρη στρατιωτική απειλή την εκφράζουν οργανωµένες µη-συµβατικές οµάδες. 

Αντίθετα τον ασύµµετρο οικονοµικό εκβιασµό τον εκφράζουν οργανωµένες συµβατικές και 

θεσµικές οµάδες. Ωστόσο, εκεί που συγκλίνουν είναι στο ότι βασίζονται απαράλλακτα στην 
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αναίρεση των κανόνων του δικαίου, της πολιτικής και της δηµοκρατίας, όπως τουλάχιστον 

τους γνωρίζαµε µέχρι τώρα. 

 

Οι εφαρµογές της στρατιωτικής ασύµµετρης απειλής και των οικονοµικών ασύµµετρων 

εκβιασµών αλλάζουν βίαια τον κόσµο. Οι παράπλευρες στρατιωτικές και οικονοµικές 

απώλειες αυξάνονται καθηµερινά. Απώλειες σε ανθρώπινη ζωή, σε ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 

διάλυση και υποδούλωση κρατών. Το παγκόσµιο ρολόι µοιάζει ολότελα αποσυντονισµένο. Ο 

κόσµος αγέλη χωρίς πυξίδα… 

 

10/7/2011 
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Νέα από τη σύγχρονη Φάρµα των Ζώων… 

 

 
 

Τον τελευταίο χρόνο, ένα-ένα τα πεινασµένα γουρουνάκια συνεχίζουν να περνούν από το 

∆ανειστήριο, όπου υποβάλλονται στα µαρτύρια της λιτότητας και της αναδιοργάνωσης των 

µικρών τους λασπωµένων κοινωνιών. 

 

Αρχή του τέλους; Πριν λίγες µέρες πέταξαν το πειραµατικό γουρουνάκι ολότελα στα 

σκουπίδια και τώρα περιµένουν ν’ αρχίσουν να το µελετούν καθώς αυτό θα σιγοκαίεται 

επιλεκτικά ωσότου εξαγνιστεί πλήρως από τα µάγια της δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας, της 

αλήθειας, της ελευθερίας και της δηµοκρατίας. 

 

«Τελικά αξίζει αυτή η τύχη στα γουρουνάκια;». «Αξίζει αυτή η τύχη στο Στάβλο µας;». 

 

Τα ερωτήµατα αυτά ετέθησαν στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής στην οποία προΐσταντο άρτια 

εκπαιδευµένα Γερµανικά λυκόσκυλα που επιστατούν στο συνολικό σχέδιο εξαγνισµού. Και 

προκάλεσαν µεγάλη αναστάτωση στα αγριογούρουνα στα οποία τα λυκόσκυλα έχουν 

εµπιστευθεί να καθοδηγήσουν τα γουρουνάκια στον εξαγνισµό.  

 

Γιατί φοβήθηκαν µήπως αντιµετωπισθούν κι αυτά στο τέλος το ίδιο. «Αυτά τα Γερµανικά 

κυνοειδή το έχουν ξανακάνει στο παρελθόν» φέρεται να σχολίασε ευτραφές κι ευφυές 

αγριογούρουνο που πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα εξαγνιστή σε µικρό παραθαλάσσιο βούρκο 

του Νότου. 

 

15/7/2011 
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Αν είναι σήµερα η µέρα «τρεις-και-µία»… 

 

 
 

Λένε, τα όµορφα δάση όµορφα καίγονται. ∆ιαφωνώ. Κανένα δέντρο δεν καίγεται όµορφα. 

Κάθε πυρκαγιά στο δάσος είναι µια µαζική δολοφονία, µια κόλαση. Είτε στα θύµατά της 

υπάρχουν άνθρωποι, ζώα και σπίτια, είτε όχι. 

 

Άραγε τα πελατειακά κράτη πώς χρεοκοπούν; Αν σήµερα Κυριακή, η µέρα µετρά σαν «τρεις-

και-µία» για την έξοδο από το στρατόπεδο µε την πινακίδα «Η ∆ιαφθορά Ελευθερώνει»; Και 

σηµάνει έξοδο στην πραγµατικότητα που η ευχή «καλός πολίτης» έχει µετεξελιχθεί σε 

«ενεργός κοσµοπολίτης» – ευχή και κατάρα για τους περισσότερους «απολυόµενους»;   

 

Αν λοιπόν σήµερα είναι η µέρα «τρεις-και-µία», τότε, όταν το κουτί της χρεοκοπίας ανοίξει, 

στις φυλακές του στρατοπέδου του πελατειακού κράτους δεν θα βρεθεί ούτε ένας έµπορος και 

εκµεταλλευτής ελπίδων και προοπτικών αλλά και κανείς πελάτης δεν θα’χει χάσει τη θέση 

του.  

 

Αν πράγµατι είναι σήµερα αυτή η µέρα για αυτό το κράτος, τότε το µόνο που προλαβαίνει, 

µέσα στον τρίµερο ρόγχο που του αποµένει, είναι να επαληθεύσει το ήδη προφανές:  Ότι δηλ. 

έφτασε να χρεοκοπήσει επειδή δεν µπόρεσε να τα βάλει µε τις βασικές αιτίες της χρεοκοπίας.  

 

Και τότε θα είναι πλέον αυτονόητο να συρρικνωθεί και να αποπελατισθεί αλλά και 

καταναγκασµένο να εξαγνιστεί στα πύρινα χέρια του χάους. Αν, βέβαια, είναι σήµερα αυτή η 

Κυριακή, η µέρα «τρεις-και-µία»...  

 

17/7/2011 
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Η Ελλάδα στη «χώρα των θαυµάτων»… 
 

 
 

Τα επιπλέον χρήµατα που δίνονται στην Ελλάδα – χωρίς να αποκλείονται και νέες 

χρηµατοδοτήσεις – η ελάττωση του συνολικού χρέους µέσα από τη συµµετοχή του ιδιωτικού 

τοµέα και την αναδιάρθρωση και οι διευκολύνσεις µε την επιµήκυνση του χρόνου και την 

ελάττωση των επιτοκίων για την αποπληρωµή του υπολοίπου θα πρέπει να τα δούµε και σαν 

µια λογική συνέχεια των κατευθύνσεων από τα «Συµπεράσµατα των Αρχηγών Κρατών και 

Κυβερνήσεων της Ζώνης του ευρώ της 11
ης

Μαρτίου 2011»(1), στα οποία αναφερόταν: 

 

«Εάν, αναπάντεχα, µια χώρα αποδειχθεί αφερέγγυα, το κράτος µέλος πρέπει να διαπραγµατευθεί 

συνεκτικό σχέδιο αναδιάρθρωσης µε τους πιστωτές του από τον ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα µε τις 

πρακτικές του ∆ΝΤ, προκειµένου να αποκατασταθεί η βιωσιµότητα του χρέους. Εάν µέσω αυτών 

των µέτρων µπορεί να επιτευχθεί βιωσιµότητα του χρέους, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός 

Σταθερότητας µπορεί να προσφέρει ενέσεις ρευστότητας ..... Αυτό θα επιτρέπει στους πιστωτές 

να λαµβάνουν απόφαση µε ειδική πλειοψηφία εγκρίνοντας νοµικά δεσµευτική αλλαγή στους 

όρους αποπληρωµής (status quo, επιµήκυνση της διάρκειας, µείωση του επιτοκίου και /ή 

περικοπή του χρέους) σε περίπτωση που ο χρεώστης δεν είναι ικανός να πληρώσει ..... Τα κράτη 

µέλη θα προσπαθήσουν να επιµηκύνουν τις προθεσµίες λήξης των νέων εκδόσεων οµολόγων 

µεσοπρόθεσµα ώστε να αποφεύγονται περίοδοι αιχµής αναγκών αναχρηµατοδότησης ..... 

Επαναλαµβάνουµε ότι οιαδήποτε συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα βάσει αυτών των όρων και 

προϋποθέσεων δεν θα ισχύσει πριν από τα µέσα του 2013.» 

 

Μέσα σε τέσσερεις µόλις µήνες από τότε, αποδείχτηκε, από τα αλλεπάλληλα αποτυχηµένα 

στατιστικά της αφερέγγυας Ελλάδας και τα αρνητικά δεδοµένα των αγορών ότι το 

«αναπάντεχα» ήταν ήδη παρόν και εποµένως η κατάσταση δεν µπορούσε να περιµένει µέχρι 

το 2013 γιατί µέχρι τότε θα είχε γενικευθεί τουλάχιστον στο Νότο µε απρόβλεπτες συνέπειες 

για το µέλλον του ευρώ. Η εµµονή στη γραµµή της µη-αναδιάρθρωσης λόγω του κίνδυνου 

µιας ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας δεν βοηθούσε πλέον. 

 

Οι αριθµοί δεν έβγαιναν πλέον ούτε σε ορίζοντα λίγων µηνών και µια επιπλέον 

χρηµατοδότηση θα µπορούσε να αναζητηθεί µόνο στο πλαίσιο ενός συνολικότερου σχεδίου 

που θα ενσωµάτωνε τη δυναµική της «αφερεγγυότητας» – και όχι µόνο για την Ελλάδα. Αλλά 

υπό την πίεση των γεγονότων, η αναπόφευκτη ηµεροµηνία της ελεγχόµενης χρεοκοπίας 

έπρεπε να τεθεί ενωρίτερα. Ούτως ή άλλως η πορεία αυτής της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 

«ολοκληρωτικού τύπου» φαίνεται να ωριµάζει µέσα από τον διαρκή πειραµατισµό, τον οποίο, 

πράγµατι σχεδιάζουν και καθοδηγούν οι Γερµανοί µε την ανοχή των υπόλοιπων Ευρωπαίων. 
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Πρόκειται όµως για ένα άκρως επικίνδυνο πείραµα να γερµανοποιείται η Ευρώπη αντί να 

ενοποιείται µέσα από τις πολιτικές και οικονοµικές ιδιαιτερότητες των χωρών της. 

 

Άραγε θα µπορούσε πριν ένα χρόνο ο Τρισέ να το ρισκάρει ή να συνεχίσει να παίρνει τα 

ελληνικά οµόλογα υπό αξιολόγηση χρεοκοπίας; Είναι πράγµατι µεγάλη η επιτυχία του 

πρωθυπουργού να καταφέρει να οδηγήσει τους πειραµατιστές στο καλύτερο δυνατόtiming για 

αυτούς. Μέχρι την τελευταία στιγµή κι ενώ επί ένα χρόνο δαιµονοποιούσε την αναδιάρθρωση 

του χρέους – που οι περισσότεροι την παρουσίαζαν σαν τη µόνη βιώσιµη λύση – βρέθηκε 

τελικά να την πρεσβεύει!  Αλλά αυτή η καθυστέρηση οδήγησε στα γνωστά τιµήµατα των 

εκποιήσεων περιουσίας και των παραχωρήσεων εξουσίας. Μέχρι τώρα, ο πρωθυπουργός και η 

κυβέρνησή του χρησίµευσαν σαν απλοί αγγελιοφόροι και νοµοθέτες των µηνυµάτων και των 

αποφάσεων των Βρυξελλών – αλλά όχι και σαν φερέγγυοι εκτελεστές των εντολών. Για αυτό 

και τώρα θα αρχίσουν διακριτικά να τους υποκαθιστούν και στην πράξη. 

 

Η Ελλάδα µοιάζει να είναι η πρώτη που µπαίνει σαν την Αλίκη µέσα από την τρύπα του 

χρέους σε µια «χώρα των θαυµάτων» όπου οι κανόνες της λογικής δεν ισχύουν. Σε αυτήν τη 

«χώρα» το δηµοκρατικό πολιτικό σύστηµα σε λίγο καιρό δεν θα έχει λόγο ύπαρξης. Όµως, µε 

δεδοµένη την κοινωνική αναταραχή που θα επιφέρουν ο παρεµβατισµός των ξένων και η 

παρατεταµένη λιτότητα, οι βουλευτικές εκλογές θα εκλέγουν πολυκοµµατικές κυβερνήσεις 

που σε συνθήκες πολιτικής αστάθειας θα είναι αδύνατον να υλοποιούν τα σχέδια που θα 

εκπονούνται στις διάφορες συνόδους κορυφής κι επιτροπές εργασίας. Σίγουρα το κουτί της 

χρεοκοπίας του κόσµου όπως τον ξέρουµε έχει ανοίξει… 

 

(1) Συµπεράσµατα των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ζώνης του ευρώ της 11ης 

Μαρτίου 2011 

 

23/7/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

Αν η φωτογραφία είναι αληθινή, γιατί δεν τον πυροβολούν; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν η φωτογραφία είναι αληθινή, 

γιατί δεν τον πυροβολούν; 

[Φωτό: Reuters 

 

 

Κάθε µέρα θα καταλαβαίνουµε περισσότερα για την εν ψυχρώ ανθρώπινη σφαγή στη 

Νορβηγία. Mια µαζική δολοφονία παιδιών και νέων ανθρώπων σε µια ειρηνική και 

δηµοκρατική χώρα που οι αστυνοµικοί κυκλοφορούν χωρίς όπλα και τα πολιτικά κόµµατα 

εκλέγονται µε απλή αναλογική. Σε µια κοινωνία πλούσια, οργανωµένη, µε φιλελεύθερες 

απόψεις. Σε µια πραγµατικά ανεξάρτητη χώρα που µάλλον ενοχλεί. 

 

Ο δολοφόνος Άντερς Μπέχρινγκ Μπρέιβικ σε µανιφέστο 1518 σελίδων που ανέβασε στο 

διαδίκτυο, λίγες ώρες πριν αρχίσουν οι δολοφονίες, γράφει ότι οι πράξεις του εντάσσονται σε 

ένοπλο αγώνα κατά του πολιτιστικού µαρξισµού και της πολιτικής της πολυπολιτισµικότητας 

η οποία µέσα από την µουσουλµανική µεταναστευτική επέκταση  καταστρέφει την Ευρώπη. 

Τάσσεται στο πλευρό εκείνων των Σιωνιστών οι οποίοι επίσης αντιτίθενται στον πολιτιστικό 

µαρξισµό και την πολυπολιτισµικότητα. Σε κάποιο σηµείο του κειµένου φωτογραφίζει τους 

πιθανούς του στόχους και αναλύει τα επιχειρησιακά του σχέδια. Είναι πράγµατι 

ανατριχιαστικό ότι τα γραφόµενά του εφαρµόστηκαν κι επαληθεύτηκαν µέσα στην ίδια µέρα. 

 

Με προβληµατίζουν δηµοσιεύµατα που καλλιεργούν µια ειρωνική διάθεση για την ειρηνική 

Νορβηγία που είναι ακόµη «ένα ασφαλές καταφύγιο για τον αντισηµιτισµό» ή που δοκίµασε 

µε σκληρό τρόπο «µια γεύση τροµοκρατίας». Είναι γνωστές οι θέσεις της νορβηγικής 

κυβέρνησης υπέρ της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους. ∆εν είναι όµως λύση το 

µίσος και το φανατισµό να τα πληρώνουν παιδιά από τη λωρίδα της Γάζας µέχρι το νησί 

Ουτόγια… 

 

24/7/2011 
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Ο τροµοκράτης «στρατιώτης» Μπρέιβικ … 

 
 

 
 

Η υπόθεση Μπρέιβικ, έδειξε µε έµφαση ότι το φάσµα της τροµοκρατίας µπορεί να κινείται 

ανεξέλεγκτο από το ένα πολιτικό άκρο στο άλλο, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής και 

εθνικότητας. 

 

Ο Καρλ Χάγκεν, το 2005, χρονιά κατά την οποία διατελούσε αρχηγός του ακροδεξιού 

Νορβηγικού κόµµατος «Πρόοδος» είχε δηλώσει: «δεν είναι όλοι οι Μουσουλµάνοι 

τροµοκράτες αλλά όλοι οι τροµοκράτες είναι Μουσουλµάνοι». Την ίδια χρονιά, ο Μπρέιβικ, 

ήταν µέλος στο ίδιο κόµµα. Έξι χρόνια αργότερα, αυτός ο αυτοαποκαλούµενος Χριστιανός, 

θα περνούσε στη ιστορία σαν ένας από τους πιο στυγερούς και αποφασισµένους τροµοκράτες 

που σκότωσε µαζικά, στο όνοµα του δικού του ιερού πολέµου, κατά της εξάπλωσης των 

Μουσουλµάνων στην Ευρώπη και των κυβερνητικών υποστηρικτών της. 

 

Η χαρακτηριστική δήλωση του Χάγκεν δεν διαφέρει στην ουσία της από τη δήλωση του 

Άγγλου πρωθυπουργού Κάµερον που έγινε φέτος το Φλεβάρη στην οµιλία του στο Μόναχο 

για την τροµοκρατία: «Το Ισλάµ είναι µια θρησκεία που την πιστεύουν ειρηνικά περισσότεροι 

από 1 δις Μουσουλµάνοι. Η προέλευση των τροµοκρατικών επιθέσεων βρίσκεται στην 

ιδεολογία του ισλαµικού εξτρεµισµού, που αποτελεί µια πολιτική ιδεολογία και υποστηρίζεται 

από µια µειοψηφία». 

 

Η εµµονή σε αυτήν την παγιωµένη – µετά την 11/9 – αντίληψη να... 

θεωρείται η τροµοκρατία ως η εξτρεµιστική εκδοχή µιας θρησκείας µη δυτικής πολιτισµικής 

προέλευσης –  έστω ειρηνικής ή λιγότερο βίαιης στα αρχικά της στάδια – παραβλέπει τη 

δυναµική και τις παθογένειες της συντηρητικής και ακροδεξιάς στροφής στην Ευρώπη. 

 

 

Το πρόβληµα της τροµοκρατίας δεν το γεννούν µόνο οι δυσκολίες της πολυπολιτισµικότητας. 

Το κενό ταυτότητας δεν το αντιµετωπίζει µόνο ο µετανάστης που δεν ενσωµατώνεται ούτε 

µπορεί να συµβιώσει µε τις πολιτιστικές και θρησκευτικές του ιδιαιτερότητες. Το κενό 

ταυτότητας αρχίζει πλέον να το αντιµετωπίζει και ο Ευρωπαίος πολίτης ο οποίος στην 

προοπτική µιας υπερεθνικής και παγκοσµιοποιηµένης Ευρώπης επίσης δέχεται έναν ιδιότυπο 

ξεριζωµό από την ταυτότητα που γνώριζε και µε την οποία ταυτιζόταν. 
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Σε αυτήν την αλλοτρίωση έρχονται να προστεθούν οι επιδράσεις της οικονοµικής κρίσης που 

φέρνουν την κοινωνική ανασφάλεια, την απώλεια της οικονοµικής και εθνικής κυριαρχίας και 

την κρίση του πολιτικού συστήµατος και της δηµοκρατίας. 

 

Ο Αρζέν Απαντουράι – ένας σύγχρονος κοινωνικο-πολιτιστικός ανθρωπολόγος – στο βιβλίο 

του «Ο φόβος των µικρών αριθµών – ένα δοκίµιο για τη γεωγραφία του θυµού»  υποστηρίζει 

ότι οι κοινωνικές «πλειοψηφίες» διακατέχονται από ένα «άγχος ανολοκλήρωτου» όσον αφορά 

την εθνική τους καθαρότητα όταν συνυπάρχουν µε αλλοεθνείς µειονότητες. Αισθάνονται ότι 

απειλούνται να µετατραπούν οι ίδιες σε µειονότητα και αντίστροφα η µειονότητα σε 

πλειοψηφία. Επιπλέον στις συνθήκες της παγκοσµιοποίησης οι µειονότητες είναι µια διαρκής 

υπενθύµιση αυτού του «άγχους περί του εθνικού ανολοκλήρωτου». Και όσο οι 

κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες επιδεινώνονται τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες ώστε οι 

πλειοψηφίες να αποκτήσουν επιθετική ταυτότητα (predatory identity) και να προχωρήσουν σε 

ακραίες πράξεις κοινωνικού και πολιτικού µίσους. 

 

Ο Απαντουράι αναφέρει σαν ακραίο ιστορικό παράδειγµα τους Ναζί.  Αλλά 

µάλλον περισσότερο φωτογραφίζει ένα µέλλον, όπου ο τροµοκράτης «στρατιώτης» Μπρέιβικ 

δεν θα είναι µόνος – αν ήταν τώρα. Ένα µέλλον που θα αποτρέπεται όσο κατανοούνται και 

αντιµετωπίζονται – χωρίς παρωπίδες – το εύρος και οι αιτίες της τροµοκρατίας. 

 

31/7/2011 
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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 

 

 

Από τον Κόπλαντ στον Μπρέιβικ… 

 

Το 'χε πει και ο Σπινόζα… 

 

Ένας Αύγουστος διαφορετικός… 

 

Τo σπίτι γεµάτο γρίλιες και δυσπιστία… 

 

Λίγες µέρες στο Όσλο… 

 

Το σπίτι της Άννας Φρανκ, κάτι περισσότερο από Μουσείο 

 

Οι εντιµότατοι πολιτικοί µας… 

 

Το σπιράλ του παραλόγου µες στα άδυτα της ύφεσης… 

 

Για µια «πολιτική αντεπίθεση» των πολιτών και όχι των πελατών… 

 

Πού είναι φέτος τα νέα σχέδια; 

 

Βρετανία: «πρόληψη» της βίας και της τροµοκρατίας µε καταπάτηση 

των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων;… 
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Από τον Κόπλαντ στον Μπρέιβικ… 

 

 
 

Ο διάλογος από τον Ριχάρδο τον Γ΄ του Σαίξπηρ: Άννα: «Αχρείε, για σένα δεν υπάρχουν ούτε 

του Θεού, ούτε του ανθρώπου νόµοι. Κανένα θηρίο δεν είναι τόσο άγριο, που να µη νιώθει µια 

σταλιά συµπόνια». Γκλόστερ: «Εγώ δε νιώθω, ώστε δεν είµαι εγώ θηρίο». Άννα: «Ω, τι θαύµα 

να λένε την αλήθεια οι διάβολοι!». Ο Γκλόστερ δεν µετανιώνει ούτε αισθάνεται τύψεις. 

Αντίθετα αισθάνεται υπερηφάνεια. Η σύγχρονη ψυχιατρική µάλλον θα τον χαρακτήριζε 

ψυχοπαθή. 

 

Ο Μπρέιβικ, όπως και κάθε τροµοκράτης, είναι ένας σύγχρονος διάβολος που κι αυτός όπως ο 

Γκλόστερ δεν µπορεί να νιώσει τη φρίκη των πράξεων του, που η Άννα του υπενθυµίζει: 

«Γιατί έχεις κάνει τον ωραίο τούτον κόσµο κόλασή σου, γεµάτη από φωνές που καταριούνται κι’ 

απ’ αναστεναγµούς βαριούς. Αν σ’ ευφραίνει να βλέπεις τα φριχτά σου τα έργα, κοίτα το δείγµα 

αυτό της κακουργίας σου!» 

 

Η περίπτωση του Μπρέιβικ θυµίζει την περίπτωση του 23-χρονου Βρετανού τροµοκράτη 

Ντέιβιντ Κόπλαντ, που τον Απρίλη του 1999, µέσα σε 14... 

συνεχόµενες µέρες, σκόρπισε τον τρόµο και το θάνατο στο Λονδίνο σε τρεις βοµβιστικές 

επιθέσεις, χρησιµοποιώντας βόµβες που τις γέµιζε µε καρφιά. Αυτές οι δύο περιπτώσεις 

δυτικής ευρωπαϊκής τροµοκρατίας είχαν αρκετές οµοιότητες, µερικές από τις οποίες 

συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα: 

 

   

Περίπτωση Κόπλαντ 

 

Περίπτωση Μπρέιβικ 

 

Ιδεολογία 

 

Ήταν µέλος του Βρετανικού ακροδεξιού 

εθνικοσοσιαλιστικού κινήµατος. 

Ήταν µέλος του Νορβηγικού ακροδεξιού 

κόµµατος «Πρόοδος». 

Πίστευε στην ανωτερότητα της λευκής φυλής. 

Είναι γνωστή η θέση του κινήµατος στο οποίο 

ανήκε ότι «Μόνον εκείνοι που έχουν καθαρό 

Λευκό Αίµα (pure White Blood) µπορούν να 

είναι µέλη του έθνους». 

Στη σελίδα 1152 του µανιφέστου, αναφέρει 

ότι η πολυπολιτισµικότητα αναπτύχθηκε σαν 

αντιδραστική θεωρία στη Σκανδιναβική 

θεωρία (nordicism) που υποστηρίζει την 

ανωτερότητα των γερµανικών λαών και 

φυλών. 

 

Σκοπός 

 

Η πρόκληση ρατσιστικού πολέµου. Με τις 

επιθέσεις πίστευε ότι θα προκαλούσε βίαιη 

αντίδραση από τις εθνικές κοινότητες των 

εθνικών και κοινωνικών µειονοτήτων. 

∆ήλωσε πολεµιστής που µάχεται για 

την  απελευθέρωση της Ευρώπης από το 

Ισλάµ. Με τις επιθέσεις θα αφύπνιζε την 

απειλούµενη Ευρώπη. 
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Στόχοι 

 

Οι µειονότητες των µαύρων, των Ασιατών και 

των οµοφυλόφιλων («ανώµαλων»), τους 

οποίους δεν «γούσταρε». 

Οι πολιτισµικοί Μαρξιστές και οι 

Μουσουλµάνοι µαζί µε τους υποστηρικτές 

τους στην κρατική εξουσία. 

 

∆ράση 

 

Άψογη και σχολαστική οργάνωση και 

εκτέλεση των τροµοκρατικών πράξεων. 

Άψογη και σχολαστική οργάνωση και 

εκτέλεση των τροµοκρατικών πράξεων. 

Έλλειψη έγκαιρης προειδοποίησης. Έλλειψη έγκαιρης προειδοποίησης. 

Αποδείχτηκε ότι έδρασε µόνος του. ∆εν έχει ακόµη αποδειχθεί ότι είχε 

συνεργάτες. 

 

Σύλληψη 

 

Όταν οι αστυνοµικοί τον εντόπισαν στο σπίτι 

του, παραδόθηκε χωρίς αντίσταση. 

Όταν οι αστυνοµικοί έφτασαν στο νησί, 

παραδόθηκε χωρίς αντίσταση. 

 

Απολογία 

 

∆εν ένιωθε λύπη για ό,τι έκανε αλλά ούτε 

χαρά που σκότωνε. Είπε ότι απλά έπρεπε. 

Ήταν η αποστολή και η µοίρα του. 

Λυπήθηκε που έπρεπε να το κάνει αλλά ήταν 

αναγκαίο. Αισθανόταν πολεµιστής και 

υπερήφανος που ήταν αυτός που ξεκίνησε 

αυτόν τον πόλεµο. 

 

Ψυχολογία 

 

Το διαταραγµένο ψυχικό του υπόβαθρο δεν 

κρίθηκε τόσο σοβαρό ώστε να τον απαλλάξει 

από την ευθύνη των δολοφονιών. 

Το Νοέµβριο θα δοθεί το ψυχιατρικό 

πόρισµα. Από τις πρώτες δηλώσεις των 

ειδικών µάλλον προβλέπεται ανάλογη 

αντιµετώπιση µε τον Κόπλαντ. 

 

Μετά τις οµοιότητες, που στην ενότητά τους προσεγγίζουν τη σταδιακή διαµόρφωση ενός 

τροµοκρατικού προφίλ για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ακροδεξιά, αξίζει να τονιστεί και µια 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις δύο αυτές περιπτώσεις. Το µορφωτικό και κοινωνικό 

επίπεδο του Μπρέιβικ δεν µπορούν να συγκριθούν µε κείνα του Κόπλαντ. Και σίγουρα η 

συγκριτική ανωτερότητα του Μπρέιβικ δεν θα’ πρεπε ν’ αποδοθεί µόνο στη νεαρότερη ηλικία 

του Κόπλαντ. 

 

Από τη µια, θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι η περίπτωση Μπρέιβικ αποτελεί µια αναβάθµιση 

αυτού του τροµοκρατικού προφίλ – ποιοτικά και ποσοτικά. Από την άλλη, ότι το φάσµα των 

δυτικών «µαρτύρων» είναι ευρύ. Το βέβαιο είναι ότι αυτές οι δύο περιπτώσεις αποτελούν 

κρίκους σε ένα ανησυχητικό φαινόµενο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρώπη χωρίς, προς 

το παρόν, να αξιολογείται από τις κοινωνίες στις πραγµατικές του διαστάσεις.  

 

1/8/2011 

 

 

 

 

 

 



 103 

Το 'χε πει και ο Σπινόζα… 
 

 
«Η ηθική του Σπινόζα»  του Shoshannah Brombacher 

 

«Αν φανταστούµε κάποιον να επηρεάζει µε Χαρά ένα πράγµα που µισούµε, θα επηρεαστούµε 

επίσης από Μίσος προς αυτόν. Αν αντιθέτως τον φανταστούµε να το επηρεάζει µε Λύπη, θα 

επηρεαστούµε προς τον ίδιο από Αγάπη», γράφει στην «Ηθική» οΣπινόζα. Μια πρόταση που 

θα µπορούσε να σχολιάζει τα δυο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία απέδωσε στον 

Μπρέιβικ, ο Αβραάµ Φόξµαν, Εθνικός ∆ιευθυντής της ADL, σε άρθρο του στην Ουάσιγκτον 

Ποστ: (1) ότι η «αγάπη» του Μπρέιβικ για τους Εβραίους προκαλεί ανησυχία εφόσον την 

γεννά το µίσος που τρέφει προς τους Μουσουλµάνους και τους Άραβες και (2) ότι επιτέθηκε 

όχι σε Μουσουλµάνους αλλά σε «προδότες» «πολυπολιτισµικούς Μαρξιστές» του Εργατικού 

Κόµµατος που «διευκόλυναν» τον εξισλαµισµό της Νορβηγίας. 

 

Αλλά ο Φόξµαν παραβλέπει ότι στο µυαλό του Μπρέιβικ γίνεται µια σαφής διάκριση. Στη σελ. 

1163 του µανιφέστου γράφει ότι δεν θεωρεί συµµάχους του όλους τους Εβραίους. Αντιθέτως, 

εκείνους τους φιλελεύθερους Εβραίους που διαφωνούν µε τον Ισραηλινό Εθνικισµό/Σιωνισµό 

και υποστηρίζουν την πολυπολιτισµικότητα, τους θεωρεί εχθρούς, τόσο δικούς του όσο και 

του Ισραήλ. Τέτοιους «προδότες» – και άρα «στόχους» – θεωρεί το 75% των Εβραίων της 

Αµερικής και της Ευρώπης και το 50% των Εβραίων του Ισραήλ. Και από αυτήν την άποψη 

διαφωνεί και µε τους εθνικοσοσιαλιστές, οι οποίοι επιτίθενται γενικά κατά των Εβραίων. 

Γράφει:«Never target a Jew because he is a Jew, but rather because he is a category A or B 

traitor». 

 

Και ίσως, ο Φόξµαν, παραβλέπει αυτή τη διάκριση από φόβο να. αραδεχθεί ότι αυτή η 

πράγµατι ιδιότυπη «πολυπολιτισµο-φοβία» – στην οποία, όµως, όλη η ∆ύση «επένδυε» την 

τελευταία δεκαετία –  µπορεί να µην εξελιχθεί απλά σαν το αντίπαλο δέος του ισλαµιστικού 

εξτρεµισµού αλλά σαν πυριτιδαποθήκη στο εύφλεκτο έδαφος της σηµερινής 

κοινωνικοοικονοµικής κρίσης στην Ευρώπη – και, µεταξύ όλων των Ευρωπαίων, και προς την 

πλευρά της πλειοψηφίας των Εβραίων. 

 

Ωστόσο έχει δίκηο να υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στη Νορβηγία πηγάζουν από µια νέα 

ιδεολογία µίσους, η οποία ξεπερνά τις απλές θρησκευτικές και φυλετικές προκαταλήψεις κατά 

του Ισλάµ και τροφοδοτεί ένα γενικευµένο κίνηµα Ισλαµοφοβίας το οποίο αντιµετωπίζει το 

Ισλάµ σαν παγκόσµια υπαρξιακή απειλή, ειδικά για τη ∆ύση.  Όπως και ότι αυτή η ιδεολογία 

θεωρεί ότι οι ∆υτικές πολιτικές ηγεσίες– άµεσα ή έµµεσα – συνεργάζονται και διευκολύνουν 

την επέκταση του Ισλάµ και την τελική του επικράτηση στις δηµοκρατικές κοινωνίες. Και 
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επίσης ότι µέσα από το διαδίκτυο αυτές οι ιδέες της µισαλλοδοξίας απλώνονται γεωγραφικά 

και ενισχύονται.  

 

Τελικά, όµως, ποιο είναι το ζητούµενο; Σε όλη αυτήν τη συζήτηση, όλη αυτήν τη ρητορική 

του µίσους; Που µοιάζει µε την αστραπή πριν τη βροντή. Που απλώς περιµένεις ν’ ακούσεις 

να συµβαίνει αυτό που ήδη αστράφτει µπροστά σου. Πώς µπορούµε να µετριάσουµε τον 

κίνδυνο αν όχι περιορίζοντας τον ηλεκτρισµό στην ατµόσφαιρα και προσπαθώντας να βρούµε 

τρόπους για ειρηνική συµβίωση και συµπόρευση; Για νέες κοινές αξίες που θα σέβονται την 

ποικιλία των πολιτισµών. 

 

3/8/2011 
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Ένας Αύγουστος διαφορετικός… 

 
 

 
Φωτο: Ιωάννα Tρικεριώτη-Χ”ιωάννου 

 

Από τις πρώτες µέρες υτός ο Αύγουστος δείχνει διαφορετικός. Τα µελτέµια του αδύναµα να 

σκορπίσουν τόση µαζεµένη αγωνία για το αύριο. Οι παραλίες του ανοικτές στα κύµατα των 

σεισµών που δονούν τον παγκόσµιο ορίζοντα. Και από την ενδοχώρα τα νέα ακούγονται 

περίεργα. 

 

Λέγεται ότι κάποιος υπουργός υποστηρίζει µια µικρή και «άτακτη» τράπεζα για την οποία 

βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για υπεξαίρεση πολλών εκατοµµυρίων. Και ότι, για καλό και για 

κακό, αυτός ο υπουργός αλλάζει το νόµο µήπως βρεθεί υπόλογος στο µέλλον – παρότι 

πιστεύει ότι υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. 

 

Λέγεται ότι µια βουλευτίνα του κυβερνώντος κόµµατος απάντησε ότι ποτέ δεν δήλωσε «µη 

Ελληνίδα» σε ξένη εφηµερίδα και ότι είναι «Ελληνίδα-από-επιλογή» και υπερήφανη για το 

πολιτικό της κόµµα. Και ότι αυτό κρίθηκε απαράδεκτο από κείνους που δεν δηλώνουν 

Έλληνες-από-επιλογή και θέτουν την εθνική τους υπερηφάνεια πάνω από το α ή β πολιτικό 

κόµµα στο οποίο ανήκουν. 

 

Λέγεται επίσης ότι κάποιοι απόστρατοι αξιωµατικοί δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν σε ίδρυση 

πολιτικού κόµµατος για λόγους «εθνικής ανάγκης» και «µη υπαρχούσης πλέον άλλης 

διεξόδου». Και ότι πολλοί αναρωτιούνται για τις αντοχές µιας δηµοκρατίας στην οποία ο 

καθένας, θεσµικός και µη, µπορεί να αναφέρεται και να δρα στο όνοµα ενός εθνικού και 

δηµοσίου συµφέροντος όπως εκείνος το ορίζει… 

 

5/8/2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

Τo σπίτι γεµάτο γρίλιες και δυσπιστία… 
 

 
 

Το 2011 εξελίσσεταισαν η χρονιά της δυσπιστίας στους πολιτικούς και τις κυβερνήσεις. Οι 

αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης δεν δείχνουν να επηρεάζονται από τις διαβουλεύσεις και τις 

συνόδους κορυφής των πολιτικών. Μπορούν να διαµορφώνουν το παγκόσµιο σκηνικό µε τις 

αρνητικές τους αποφάσεις τις οποίες αποδίδουν στην έλλειψη «αξιόπιστων λύσεων» εκ 

µέρους των κυβερνήσεων. 

 

Αλλά οι κυβερνήσεις δεν έχουν ν’ αντιµετωπίσουν µόνον αυτήν την έξωθεν µαρτυρία 

αναξιοπιστίας αλλά και την κρίση εµπιστοσύνης στο εσωτερικό των χωρών τους. Σε όλον τον 

κόσµο οι άνθρωποι χάνουν την πίστη στις κυβερνήσεις τους. Οι Αραβικές εξεγέρσεις είναι µια 

ακραία έκφραση αυτής της πραγµατικότητας. Το ερώτηµα είναι πώς αυτή η αντίδραση από 

την προσωπική αµφισβήτηση και το θυµό θα µετουσιωθεί σε ώριµη πολιτική δράση για τις 

αναγκαίες αλλαγές σε πρόσωπα και πολιτικές. 

 

Υπάρχει όµως και µια µορφή αναξιοπιστίας που χαρακτηρίζει τη δική µας συµπεριφορά. 

Φίλος, που εργάζεται σε ∆ΕΚΟ µου’ λεγε ότι εκεί οι εργάτες κάνουν ακριβώς αυτό που 

κάνουν οι βουλευτές. Ενώ η δουλειά θα µπορούσε να βγαίνει άνετα στο κανονικό ωράριο και 

µε λιγότερα µέσα, σχεδιάζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να χρειάζονται και υπερωρίες. Όπως 

ακριβώς στη Βουλή «σπάνε» τις επιτροπές για να αντισταθµίσουν τις περικοπές των µισθών.  

 

Αυτή η λογική της αυτο-υπονόµευσης των αναγκαίων λύσεων είναι πιο συστηµική και 

µακροχρόνια από την ίδια την κρίση που ζούµε γιατί διαπερνά όλο τον πολιτικό οργανισµό 

από τη βάση µέχρι την κορυφή –  είναι το αίµα της. Και είναι βασική αιτία για την 

ανθεκτικότητα αυτού του δυσλειτουργικού και αυταρχίζοντος καθεστώτος που µας κυβερνά. 

 

Κανείς δεν µπορεί να εµπιστεύεται κανέναν. Αυτή η κρίση εµπιστοσύνης είναι πια ένα 

παγκόσµιο πρόβληµα που κανείς δεν γνωρίζει πια πώς θα µπορούσε αποτελεσµατικά να 

επιλυθεί. Σε µια τέτοια φάση πολιτικών και οικονοµικών διαψεύσεων και αστάθειας πώς 

αντιδρούν οι άνθρωποι;  

 

Ακολουθώντας τη λογική του  οικονοµολόγου Αλµπερτ Χίρσµαν στο βιβλίο «Έξοδος, Φωνή 

και Αφοσίωση» (1970), θα λέγαµε ότι σήµερα υπάρχουν για τον ενεργό πολίτη δύο τρόποι 

αντίδρασης. Ο δρόµος της «Εξόδου» που σηµαίνει ότι εγκαταλείπεις την προσπάθεια για να 

αλλάξεις τα πράγµατα και περιθωριοποιείσαι ή µεταναστεύεις και ο δρόµος της «Φωνής» που 

µάχεσαι µε την κριτική και τον πολιτικό σου αγώνα για να βελτιωθούν οι καταστάσεις. 

Σύµφωνα µε τον Χίρσµαν, οι στάσεις «Εξόδου» και «Φωνής» µπορούν να αλληλοεπιδρούν 

αλλά και να επηρεάζονται από το βαθµό «Αφοσίωσης», δηλαδή από την εµπιστοσύνη που 

µπορεί ακόµη να δείχνεις σε αυτό από το οποίο τώρα αποφασίζεις ν’ αποσπαστείς ή να το 

αλλάξεις. 
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Στη δική µας περίπτωση, παρά την πολιτική αναξιοπιστία του δικοµµατισµού, ο κοµµατισµός 

λειτουργεί ακόµη σαν «αφοσίωση» και αµβλύνει την ανοικτή κριτική στάση – όχι βέβαια για 

τη νεολαία που αν η «έξοδος» προβάλλει σα µια λύση, η στάση της κριτικής στην εξουσία 

αποτελεί τη µοναδική λύση. Σε έναν πληθυσµό που δηµογραφικά γερνά και συρρικνώνεται 

δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια επιλογών για τη συνέχεια και την επιβίωσή µας. Πρέπει να 

ξαναβρούµε ή να φτιάξουµε από την αρχή την πίστη για το µέλλον µας. 

 

«Τo σπίτι γεµάτο γρίλιες και δυσπιστία / σαν το καλοκοιτάξεις στις σκοτεινές γωνιές» γράφει ο 

Σεφέρης στο ποίηµα «Piazza San Nicolo». Και στο ίδιο: «∆εν είναι µεγάλο πράγµα ν᾿ ανεβείς 

µα είναι πολυ δύσκολο ν᾿ αλλάξεις». 

 

7/8/2011 
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Λίγες µέρες στο Όσλο… 

 

 
Λεπτοµέρεια από γλυπτό του Γκούσταβ Βίγκελαντ 
 

 

Τρεις εβδοµάδες µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις στη Νορβηγία βρέθηκα για λίγες µέρες στο 

Όσλο. Οι τουρίστες ρωτούν που ήταν το σηµείο της έκρηξης και οι Νορβηγοί ευγενικά τους 

κατευθύνουν «Α! Εκεί... θέλετε να πάτε...». «Εκεί», που παρότι ο χώρος έχει ολόγυρα 

αποφραχθεί, µπορούσες ακόµη να διακρίνεις τα σπασµένα παράθυρα και να λαθροκοιτάζεις 

τις καταστροφές στο εσωτερικό, στα ακάλυπτα σηµεία του κτηρίου. Λίγες εκατοντάδες µέτρα 

πιο πέρα, στον Καθεδρικό ναό της πόλης που έγινε η επιµνηµόσυνη τελετή για τα θύµατα, τα 

λουλούδια πληµµυρίζουν τον περίβολο, όπως και τα κιγκλιδώµατα της περίφραξης. 

           

Οι πολίτες, πηγαίνουν ακόµη και προσθέτουν από ένα φρέσκο τριαντάφυλλο, σα φυσικό 

µέρος της καθηµερινότητάς τους. Κι οι αστυνοµικοί εξακολουθούν να µην οπλοφορούν. 

«Όταν δεν κουβαλάς όπλο, ο κακοποιός το γνωρίζει, δεν θα πυροβολήσει εύκολα και οι φόνοι 

θα είναι λιγότεροι» µου είπε ένας Νορβηγός. Κι ένας άλλος: «∆εν είναι µόνο το πετρέλαιο και 

το φυσικό αέριο που είναι δυνατή η οικονοµία µας. Είναι το αλουµίνιο, είναι η αλιεία, είναι 

πολλοί τοµείς, και το κυριότερο ότι εµείς αποφασίζουµε για τις εµπορικές µας συναλλαγές». 

 

 

 

Τµήµα από την περίφραξη στο χώρο της έκρηξης. 
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Βλέποντας µερικά από τα γλυπτά του Γκούσταβ Βίγκελαντ δύσκολο να µην θυµηθείς τη 

Σκανδιναβική θεωρία περί φυλετικής ανωτερότητας. Ωστόσο από συζητήσεις καταλαβαίνεις 

ότι πολλοί Νορβηγοί ενώ τιµούν και προβάλλουν τον µεγάλο τους θεατρικό συγγραφέα 

Ερρίκο Ίψεν, δείχνουν αµήχανοι για τον άλλο µεγάλο τους συγγραφέα αλλά «προδότη» 

Κνουτ Χάµσουν, που δώρισε το Νόµπελ Λογοτεχνίας (1920) στον υπουργό προπαγάνδας των 

Ναζί Γκαίµπελς. 

 

 

 

Με ένα τριαντάφυλλο στο χέρι στον περίβολο της εκκλησίας. 

 

Το Όσλο είναι µια από τις πρωτεύουσες για τις οποίες ισχύει το κλισέ ότι ο επισκέπτης 

«αισθάνεται άνθρωπος» µε την έννοια ότι κυκλοφορεί σε µια πόλη «φιλική» προς τον πολίτη. 

Από το συγκοινωνιακό δίκτυο, την καθαριότητα στους δρόµους και την οικολογική ισορροπία 

µέχρι τις υποδοµές για τους ΑΜΕΑ. 

 

 

 

Τα πρωτοσέλιδα µε ειδήσεις από την εξέλιξη της υπόθεσης. 

 



 110 

Όπως και να το δεις, αυτοί οι αυτάρκεις κι ευγενικοί Βορειοευρωπαίοι, που κρατούν ακόµη 

ζωντανή τη χανσεατική εµπορική παράδοση και φιγουράρουν στην κορυφαία παγκόσµια 

δεκάδα στη λίστα της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας (2010), είναι σίγουρα ένα «επικίνδυνο» 

παράδειγµα στη σηµερινή παγκόσµια πολιτικοοικονοµική διαφθορά και αταξία. Κρίνοντας 

από την αποτελεσµατικότητά τους στην παραγωγικότητα, την ευηµερία της κοινωνίας και τη 

δηµοκρατία αποδεικνύουν ότι έχουν να διδάξουν πολλά για το σεβασµό στον πολίτη κι ένα 

άλλο ήθος στην πολιτική. 

 

14/8/2011 
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Το σπίτι της Άννας Φρανκ, κάτι περισσότερο από Μουσείο. 

 
 

 
 

Σήµερα, το σπίτι της Άννας Φρανκ στο Άµστερνταµ είναι κάτι περισσότερο από 

Μουσείο.  Όχι µόνο γιατί ανεβαίνοντας τ’ απότοµα και στενά σκαλοπάτια προς τη σοφίτα –

 που έµπαινε το µοναδικό φως – και περνώντας µέσα από τους άδειους χώρους υποβάλλει στη 

φαντασία την αναπαράσταση του χρονικού της απόκρυψης αλλά και γιατί γνωρίζεις ότι, 

τελικά, τα φαντάσµατα των διακρίσεων και των διώξεων εκείνης της εποχής δεν 

περιορίστηκαν στην ιστορική τους διάσταση αλλά συνεχίστηκαν και τώρα κλιµακώνονται και 

στοιχειώνουν πάλι την Ευρώπη. Τα εγκλήµατα φυλετικού, ιδεολογικού και θρησκευτικού 

µίσους και οι κοινωνικοί αποκλεισµοί αναπτύσσονται γεωµετρικά πάνω στο γόνιµο έδαφος 

της οικονοµικής ύφεσης. 

 

 
Ο Όττο Φρανκ [Φωτό: Arnold Newman(1960)] 

 

«∆εν µπορούµε ν’ αλλάξουµε πια αυτό που συνέβη. Το µόνο πράγµα που µπορούµε να κάνουµε 

είναι να µάθουµε από το παρελθόν και ν’ αναλογιστούµε τι σηµαίνει διάκριση και δίωξη κατά 

αθώων ανθρώπων. Πιστεύω ότι είναι ευθύνη του καθενός να παλέψει κατά της προκατάληψης» 

είχε δηλώσει ο πατέρας της Άννας και µοναδικός επιζήσας, Όττο Φρανκ. Ωστόσο, σήµερα, 

αυτό το «πνεύµα του κακού» που υποχρέωσε τη µικρή Άννα και τους δικούς της να κρύβονται 
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επί δύο χρόνια, µέχρις ότου τελικά συλληφθούν από τους Ναζί (4/8/1944), εξακολουθεί να 

δηλώνει παρόν και να δυναµώνει. 

 

Η Άννα Φρανκ υπήρξε αληθινό πρόσωπο και όχι πλάσµα της τέχνης. Αλλά... 

στις σελίδες του ηµερολογίου της υπάρχουν πολλά λογοτεχνικά ίχνη που αν τ’ ακολουθήσεις 

σε οδηγούν στην άλλη της διάσταση, τη συµβολική, τη µυθιστορηµατική, σε κείνη που γίνεται 

ο ήρωας του εαυτού της κι εκατοµµυρίων άλλων που µοιράστηκαν τότε τη δική της µοίρα. 

Αλλά και κείνων που αγωνίζονται σήµερα για µια κοινωνία που θα σέβεται και δεν θα 

καταπατά τ’ ανθρώπινα δικαιώµατα. 

 

19/8/2011 
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Οι εντιµότατοι πολιτικοί µας… 
 

 
 

Ο Φευγάτος: «∆εν θα ληφθούν νέα µέτρα, παρά την προαναγγελθείσα αναθεώρηση του 

ελλείµµατος από τη Eurostat.» (Ο πρωθυπουργός στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, 

7/10/2010) 

 

Ο Κυνικός: «∆εν θα χρειαστούν πρόσθετα µέτρα, αρκεί να εφαρµοστεί το πρόγραµµα.» (Ο τέως 

Oικονοµικών στην «Ηµερησία», 5/6/2011) 

 

O ∆ιπλωµάτης: «∆εν πρέπει να χρειαστούν νέα µέτρα και αν κάνουµε την προσπάθεια να 

εφαρµόσουµε και στο σκέλος των εσόδων και στο σκέλος των δαπανών όλα όσα έχουµε ψηφίσει 

στη Βουλή των Ελλήνων δε θα χρειαστούν νέα µέτρα.» (Ο νυν Oικονοµικών στο «Σκάι», 

Σήµερα) 

 

Και οι τρεις προαναγγέλουν πρόσθετα µέτρα µε διαφορετικό –  ιδιοσυγκρασιακό; – τρόπο. Ο 

∆ιπλωµάτης προσθέτει το ενοχικό «πρέπει» στο «δεν» του Κυνικού και αλλάζει το πρόσωπο 

από το ψυχρό γ΄ ενικό σε ένα πιο οικείο και θερµό α΄ πληθυντικό. Ο Φευγάτος αισθάνεται ότι 

µπορεί να λέει ό,τι θέλει χωρίς συνέπειες ίσως γιατί γενικώς είναι – ήταν πάντα; – «αλλού». 

 

Είναι προφανές ότι οι πολιτικοί µας µες στην αδυναµία και την απροθυµία τους να σκεφθούν 

και να τολµήσουν αλλά και να παραδεχθούν τα λάθη τους έχουν αναπτύξει ανοσία στην 

αναξιοπιστία και συµπεριφέρονται σαν όλο αυτό που βιώνουν οι πολίτες να µην τους αφορά. 

Αλήθεια ποιος τελικά δεν εφαρµόζει το πρόγραµµα ή παίρνει λάθος µέτρα; Και ποιος 

έµπρακτα αναλαµβάνει τις ευθύνες του για αυτό;  

 

19/8/2011 
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Το σπιράλ του παραλόγου µες στα άδυτα της ύφεσης… 

 
 

 
 

Ο κ. Βενιζέλος συνέχισε να βαδίζει στο δρόµο του κ. Παπακωνσταντίνου, µε την έκτακτη 

εισφορά, τον φόρο επιτηδεύµατος και τώρα µε νέα περαίωση και αντικειµενικά κριτήρια – για 

τα οποία, βέβαια, ο παράγοντας «αναµενόµενη ύφεση 4,5 - 5,3%» δεν θα συνυπολογίζεται 

στην «αντικειµενική αλήθεια» του τελικού αποτελέσµατος της φορολογικής εξίσωσης. Αυτήν 

την ατέρµονη εισπρακτική διαδικασία την εντάσσει στην πορεία για ένα δίκαιο φορολογικό 

σύστηµα. 

 

Τι σηµαίνει όµως στην ουσία; Σηµαίνει: «Εφόσον δεν µπορώ σαν κράτος να σας ελέγξω και 

να αποδώσω τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, θα σας θεωρήσω όλους συλλήβδην έναν/µία». 

Ωστόσο µια τέτοια ισοπεδωτική λογική είναι άδικη διότι ενώ για κάποιους σηµαίνει 

«αµνηστία» για κάποιους άλλους σηµαίνει «καταστροφή». 

 

Στο βαθµό που ο ατοµικός έλεγχος σέβεται τον φορολογούµενο και κατ’ επέκταση την 

κοινωνία και τη δηµοκρατία και αποδίδει δικαιοσύνη – εφόσον βέβαια δεν υπάρχει διαφθορά 

– στον ίδιο βαθµό τα «αντικειµενικά κριτήρια», οι «κεφαλικοί φόροι» και οι «περαιώσεις» 

είναι άδικα µέτρα γιατί αποδεικνύουν τη διαφθορά και την αδυναµία του κράτους να 

λειτουργήσει. Και ειδικά σε αυτήν την καταστροφική περίοδο για την αγορά, που ενώ οι 

εφορίες θα έπρεπε να ενισχυθούν και να συνεργαστούν µε τους φορολογούµενους πολίτες µε 

ορθολογισµό, κατανόηση και αποτελεσµατικότητα, στην πραγµατικότητα αποδυναµώνονται 

και κατευθύνονται να δρουν κατασταλτικά και αστυνοµικά.  

 

Όµως, αυτό το αυθαίρετο «συλλήβδην» είναι τουλάχιστον κυριολεκτικό; Για τους 

παροικούντες στην Ιερουσαλήµ η αλήθεια είναι γνωστή. Το πραγµατικό πρόβληµα είναι τα 

ποσά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής των λίγων. Για τους πολλούς η πραγµατική 

φοροδιαφυγή είναι συγκριτικά ελάχιστη κι εξυπηρετεί – τώρα ούτε αυτό πια – στην επιβίωση 

της µικρής επιχείρησης και στη µη εξαθλίωση – θέµα χρόνου και αυτό – του 

µικροεπιχειρηµατία και των λίγων – εάν αυτοί υπάρχουν – υπαλλήλων του. Ακόµη και αν 

αυτή η εµπαθής επέλαση του κράτους έστελνε όλους αυτούς στα συσσίτια του ∆ήµου, δεν θα’ 

ταν σαν αποτέλεσµα κάτι περισσότερο από µύγα πάνω στον ελέφαντα. Γιατί οι φλέβες του 

φορολογικού χρυσού που «διαφεύγει» συνήθως παροικούν στο σώµα αυτής της ίδιας της 

κεντρικής εξουσίας. 
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Υπάρχει µια πρώτη καλοπροαίρετη ερµηνεία. Ο κ. Βενιζέλος δεν έχει ακόµη  αντιληφθεί – 

υπό την πίεση των καταιγιστικών γεγονότων – ότι µε αυτόν τον τρόπο απλώς καταστρέφει τον 

µικροµεσαίο παραγωγικό ιστό της ελληνικής κοινωνίας σπρώχνοντάς την βαθύτερα σε µια 

ύφεση χωρίς επιστροφή. Όταν, όµως, συνειδητοποιήσει την κατάσταση θα αλλάξει ύφος και 

ρότα – ίσως ακόµη και τους φορολογικούς συντελεστές προς τα κάτω. 

 

Η δεύτερη είναι η καχύποπτη ερµηνεία. Ο κ. Βενιζέλος γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει γιατί ο 

πραγµατικός στόχος, τον οποίο συνειδητά υπηρετεί, είναι η καταστροφή των µικροµεσαίων. 

Είναι: (1) η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων σε λίγους και κατά προτίµηση ηµέτερους που 

θα παρέχουν προιόντα και υπηρεσίες που η ποιότητά τους θα ελέγχεται αποκλειστικά από 

τους κανόνες µιας ολιγοπωλιακής αγοράς και (2) η παράταση της χρηµατοδότησης και της 

σπατάλης των ζόµπι κρατικοδίαιτων µηχανισµών εξουσίας και ψηφοφόρων από το αίµα και 

τις θυσίες των παραγωγικών ατόµων και δραστηριοτήτων που ακόµη δεν έχουν ολοσχερώς 

καταστραφεί ή αρνούνται την «έξοδο» και δεν µεταναστεύουν. 

 

Η τρίτη είναι µια χαοτική ερµηνεία. Σύµφωνα µε αυτήν, η όποια δυνατότητα ελέγχου και 

κατεύθυνσης των πραγµάτων – παρά τη συνειδητοποίηση τους – έχει πλέον παρέλθει. Το 

καταδικαστικό χρονοδιάγραµµα της Standard and Poor’s για το 2011 είναι πολύ κοντά στην 

αλήθεια και το «σώζων εαυτώ σωθήτω» – πολιτικά και ατοµικά – αφορά πλέον τους πάντες, 

από τη βάση µέχρι την κορυφή. Κι έτσι πορεύονται και οι κυβερνώντες, µαζί µε τους κύκλους 

και τις κούκλες τους, µέσα σε αυτό το άπατο και ανεξέλεγκτο καθοδικό σπιράλ του 

παραλόγου. Μες στα άδυτα της ύφεσης. 

 

23/8/2011 
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Για µια «πολιτική αντεπίθεση» των πολιτών και όχι των πελατών… 

 

 
 

Από τη µια ή έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ µε την αποτύπωση των αδιεξόδων του οικονοµικού 

κλίµατος και των εργαζοµένων της πραγµατικής οικονοµίας και από την άλλη η αβάστακτη 

ελαφρότητα των δηλώσεων του πρωθυπουργού: «Επιβεβαιώνεται η ορθότητα της στρατηγικής 

µας, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν αντιµετωπίζουµε µεγάλες δυσκολίες, αλλά έχουµε και 

πολλές ευκαιρίες πολιτικής αντεπίθεσης, µε τις µεγάλες αλλαγές που προωθούµε και που η 

κοινωνία στηρίζει.». 

 

Από τη µια το πραγµατικό δεδοµένο της αγοράς για 1 πρόσληψη κάθε 7 απολύσεις – στην 

ουσία µιλάµε για 25 απολύσεις την ώρα για το 2011 στον ιδιωτικό τοµέα! – και από την άλλη, 

αντί για «νοικοκύρεµα» και περικοπές, αντί για το δηµοσιονοµικό ζητούµενο για 1 πρόσληψη 

κάθε 5 αποχωρήσεις, έρχονται οι αποκαλύψεις για τις ρουσφετολογικές επιδόσεις των 

υπουργών και η απεγνωσµένη σπουδή της κυβέρνησης ώστε να βρεθούν τρόποι για να θιγούν 

στο ελάχιστο οι ψηφοφόροι, στο πλαίσιο ενός ενιαίου αλλά ήπιου µισθολογίου που δεν θα 

χάνει τα πελατειακά του χαρακτηριστικά. 

 

Από τη µια το καµπανάκι δεκάδων επιχειρήσεων για τον κίνδυνο επιπλέον χιλιάδων 

απολύσεων στο χώρο της εστίασης, λόγω της αύξησης του ΦΠΑ, και από την άλλη η 

κυβερνητική ανευθυνότητα της µετάθεσης της ευθύνης στις επιλογές των προκατόχων – λες 

και η αντικατάσταση των προκατόχων δεν σήµαινε, τελικά, και την ουσιαστική παραδοχή των 

λάθος επιλογών τους. 

 

Αν, όντως, ο πρωθυπουργός πορεύεται µε τέτοιες «µεγάλες αλλαγές» τότε, στη λογική του, 

κόµµα και «κοινωνία» µάλλον πρέπει να ταυτίζονται. Αλήθεια, πώς εννοεί για το κράτος 

αυτές τις «µεγάλες δυσκολίες», στις οποίες αναφέρεται, όταν σε αναντιστοιχία µε τη διαλυτική 

πτώση του τζίρου της αγοράς, κατά µ.ο. 29,1%, οι κρατικές δαπάνες αυξάνονται – ως ν’ 

αφορούσαν σε άλλη χώρα; 

 

Είναι προφανές ότι, όσο η ύφεση βαθαίνει, το κοµµατικό κράτος αποκόβεται ολοένα και 

περισσότερο από την πραγµατική κατάσταση της οικονοµίας και της κοινωνίας. Η πολιτική 

φύση του προβλήµατος και πιο ειδικά η κοµµατικοκρατική του βάση αναδεικνύονται όσο 

ποτέ άλλοτε µετά την µεταπολίτευση. Αλλά δηµοκρατία µε κοµµατοκρατία και αναλγησία δεν 

µπορεί να σταθεί χωρίς ηµεροµηνία λήξης. 

 

Εκεί, κ. πρωθυπουργέ,  πρέπει να γίνει η «πολιτική αντεπίθεση» – αλλά πραγµατικά και όχι 

βερµπαλιστικά. Μια «πολιτική αντεπίθεση» των πολιτών και όχι των πελατών… 

 

25/8/2011 
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Πού είναι φέτος τα νέα σχέδια; 
 

 
 

Πού είναι φέτος εκείνη η προωθητική δύναµη του Σεπτεµβρίου; Τα νέα σχέδια! Που ένιωθες 

να κάνεις µετά τη σύντοµη αναζωογόνηση του καλοκαιριού. Ότι κάτι θα είναι καλύτερο σε 

σχέση µε πριν. Ότι θα µπορέσεις να πετύχεις κάτι περισσότερο. Για τα παιδιά σου, για σένα, 

για την κοινωνία. 

 

Επιστρέφοντας από την ολιγοήµερη διακοπή, ακόµη κι αν δεν το ψάξει η µατιά σου, σου 

τραβούν την προσοχή τα νέα ενοικιαστήρια στα καταστήµατα, το σκυθρωπό βλέµµα της 

πόλης παντού σ' ακολουθεί. Αισθάνεσαι τον αόρατο τυφώνα που σαρώνει την ψυχολογία της 

πόλης που όχι µόνο δεν υποβαθµίζεται αλλά καθηµερινά ανεβοκατεβαίνει τις κλίµακες. Που 

έχει καταστείλει τη διάθεση και την έχει συνδέσει στη µηχανική υποστήριξη της οικονοµικής 

κρίσης. 

 

Σε αντίθεση µε το τραγούδι, όλα τριγύρω αλλάζουνε αλλά τίποτε το ίδιο δεν µένει. Αλλά στην 

ουσία τα πράγµατα δεν αλλάζουν. Αλλοιώνονται. Και τα θετικά επίσης σιγά σιγά µαζί µε τα 

αρνητικά. Το σπίτι, η δουλειά, η µόρφωση, η υγεία, τα βασικά, η αξιοπρέπεια, η ποιότητα 

µαζί µε την ευκολία, την ασυδοσία, την αλαζονεία και τη φτήνεια. Το παρήγορο: αυτό που 

µένει κι αυτό που έρχεται είναι απρόβλεπτα και ανοικτά σε κάθε ανατροπή. 

 

«Πίσω από τις µάσκες κανένας και τίποτε δεν κρύβεται, παρά µόνον το παιγνίδι του κόσµου» 

έγραψε ο Κώστας Αξελός στο βιβλίο του «Προς την πλανητική σκέψη». Η σηµερινή 

πραγµατικότητα δείχνει στο παιγνίδι της εξουσίας του κόσµου. Που ο ένας παραλογισµός 

διαδέχεται τον άλλον. Το ένα catch-22 το επόµενο. Στο παιγνίδι της παγκόσµιας εξουσίας για 

περισσότερη εξουσία σε βάρος του βιοτικού επιπέδου, του πολιτισµού και της ανεξαρτησίας 

των πολιτών που δείχνει να συνεχίζεται ανεµπόδιστο. Αν εµείς δεν σταµατήσουµε να το 

παίζουµε. Με την ανοχή και τον καταναλωτισµό µας. Χωρίς να θεωρούµε σα δεδοµένο ότι, 

σήµερα, δεν µπορούµε να κάνουµε και τα δικά µας νέα σχέδια. Και το δικό µας παιγνίδι! 

 

29/8/2011 
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Βρετανία: «πρόληψη» της βίας και της τροµοκρατίας µε καταπάτηση 

των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων;… 

 

 

 
"NO MORE HATE": Φωτο από ζωγραφιά παιδιού στον καθεδρικό ναό του Όσλο. 
 

Στη Βρετανία πορείες ακροδεξιών απαγορεύονται και µουσουλµάνοι φοιτητές 

παρακολουθούνται «προληπτικά». Μετά τα γεγονότα στη Νορβηγία και την  

ανοικτή αµφισβήτηςη της πολιτικής της πολυπολιτισµικότητας, η στρατηγική της «πρόληψης» 

κλιµακώνεται σαν µια αµφιλεγόµενη πολιτική επιλογή, κατά των ιδεολογιών µίσους και της 

τροµοκρατίας, που θέτει υπό  αµφισβήτηση τις ατοµικές και πολιτικές ελευθερίες των 

Βρετανών πολιτών. 

 

Η κυβέρνηση, απαγόρευσε την πορεία των ακροδεξιών της οργάνωσης English Defence 

League (EDL) στο προάστιο του Τάουερ Άµλετς που ήταν προγραµµατισµένη για το 

ερχόµενο Σάββατο, 3 του Σεπτέµβρη. Στο Τάουερ Άµλετς του ανατολικού Λονδίνου, στους 

περίπου 230.000 κατοίκους, οι Ασιάτες και οι Αφρικανοίυπερβαίνουν το 46% (32% 

Πακιστανοί). Την ίδια µέρα είχαν προγραµµατίσει αντιφασιστική διαδήλωση οργανώσεις 

όπως το United East End (UEE) και το Unite Against Fascism (UAF). Τελικά η απαγόρευση 

της πορείας, που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση µετά από εκκλήσεις των αντιφασιστικών 

οργανώσεων αλλά και του ∆ηµάρχου του Τάουερ Άµλετς, δεν θα αφορά µόνον την πορεία 

του Σαββάτου αλλά και «κάθε πορεία στο Τάουερ Άµλετς και τέσσερα γειτονικά προάστια για 

τις επόµενες 30 ηµέρες»! – απαγορεύοντας, έτσι, ταυτόχρονα και κάθε αντιφασιστική 

αντιδιαδήλωση όπως και κάθε πολιτική διαδήλωση – πορεία για οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα επί 

ένα µήνα. Ωστόσο παρά την απαγόρευση, το EDL δήλωσε ότι θα πραγµατοποιήσει τη 

διαδήλωση – έστω σαν απλή συγκέντρωση και όχι µε τη µορφή πορείας – και µε ανάλογο 

τρόπο φαίνεται ότι θα αντιδράσουν και οι ακτιβιστές των αντιρατσιστικών και 

αντιφασιστικών οργανώσεων. 

 

Σε χθεσινό του δηµοσίευµα ο Gaurdian  αναφέρει ότι τον τελευταίο µήνα η κυβέρνηση ζητά 

από το προσωπικό των πανεπιστηµίων – περιλαµβάνοντας λέκτορες, ιερείς και θυρωρούς – να 

παρακολουθούν τους µουσουλµάνους φοιτητές που τους θεωρούν «ευάλωτους» στον κίνδυνο 

ριζοσπαστικοποίησης και στη συνέχεια να ενηµερώνουν την αστυνοµία. Τα κριτήρια για να 

τεθεί... 
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ένας µουσουλµάνος φοιτητής υπό παρακολούθηση – και µάλιστα χωρίς να το γνωρίζει – είναι: 

να δείχνει µελαγχολικός, να έχει αποξενωθεί από την οικογένεια του, να υποστηρίζει 

πολιτικές διαµαρτυρίες, να επισκέπτεται εξτρεµιστικά sites στο διαδίκτυο και να 

ενσωµατώνεται ελάχιστα στην κυρίαρχη θρησκευτική διδασκαλία. Στην οµάδα 

παρακολούθησης θα συµµετέχει κι ένας αξιωµατικός από τη Σκότλαντ Γιάρντ.  

 

Οι λέκτορες και οι φοιτητικοί σύλλογοι αντιδρούν διότι ενώ συµφωνούν µε την ανάγκη 

καταπολέµησης της τροµοκρατίας, διαφωνούν µε την καταπάτηση των πολιτικών ελευθεριών 

των φοιτητών. Και αρνούνται την προσκόµιση τέτοιων προσωπικών δεδοµένων εάν δεν 

υπάρχει σχετικό ένταλµα από τις Αρχές. «Αισθανόµαστε αποτροπιασµό να µας ζητούν να 

κατασκοπεύουµε αποτελεσµατικά τους µουσουλµάνους συµφοιτητές µας. Το να δίνουµε 

λεπτοµέρειες για έναν φοιτητή που η αστυνοµία θεωρεί «ευάλωτο» δεν είναι µόνο ηθικά 

απεχθές αλλά και αντίθετο µε την εµπιστευτική φύση της ποιµαντικής υποστήριξης. Μετά από 

την άνοδο των οµάδων µίσους όπως το EDL και την πρόσφατη σφαγή στη Νορβηγία, γιατί δεν 

µας ζητούν να αναφερόµαστε, επίσης, και σε φοιτητές που δείχνουν ένα παράλογο µίσος για το 

Ισλάµ;» δήλωσε ο James Haywood, πρόεδρος του συλλόγου των φοιτητών του Κολλεγίου του 

Goldsmiths. 

 

Ο Gaurdian γράφει ότι η Βρετανική κυβέρνηση εγκαινίασε αυτή τη στρατηγική «πρόληψης» 

το 2007 και φέτος αποφάσισε να την εστιάσει και στα Πανεπιστήµια κατά του 

«εφησυχασµού» που πιστεύει ότι επικρατεί σε αυτά. Η κυβέρνηση επικαλείται σαν 

χαρακτηριστική την περίπτωση του 23χρονου Νιγηριανού Ουµάρ Φαρούκ Αµπντούλ 

Μουταλάµπ – βοµβιστή της αποτυχηµένης απόπειρας σε αεροσκάφος της Νorthwest το 2009 

– για τον οποίο αποκαλύφθηκε, φέτος τον Γενάρη, ότι σπούδασε σε Πανεπιστήµιο του 

Λονδίνου. Αναφέρονται – χωρίς να κατονοµάζονται – 40 Αγγλικά πανεπιστήµια ως ιδιαίτερου 

κινδύνου για περιπτώσεις ριζοσπαστικοποίησης. 

 

∆έκα χρόνια µετά την 11/9 ο ισλαµικός εξτρεµισµός όχι µόνο δεν έχει καταπολεµηθεί αλλά 

αντίθετα έχει αναπτύξει στον αντίποδά του µιαν άλλην ιδεολογία µίσους. Τα δύο άκρα 

πορεύονται πλέον παράλληλα και πολεµούν όχι στα στρατιωτικά πεδία των µαχών αλλά µέσα 

στις πόλεις και τις κοινωνίες – εξυπηρετώντας, ακόµη, και επί τω χείρω, σαν άλλοθι για τον 

περιορισµό των πολιτικών ελευθεριών και των ατοµικών δικαιωµάτων των πολιτών. 

 

Στον απόηχο των τελευταίων ταραχών στο Λονδίνο, η Βρετανική κυβέρνηση φοβούµενη ότι 

µπορεί να χαθεί και πάλι ο έλεγχος αντιµετωπίζει αδιάκριτα όλες τις συνιστώσες του 

προβλήµατος µε τον ίδιο κατασταλτικό τρόπο. Όχι, βέβαια, ότι δεν υπάρχει κοινός 

παρανοµαστής στην οικονοµική και την πολιτισµική κρίση. Αλλά πώς τελικά αυτό το 

πρόβληµα αντιµετωπίζεται; Με απαγορεύσεις και χαφιεδισµό; Με το να επιλέγεται, στο 

όνοµα του προστατευτισµού της κοινωνίας, ο απολυταρχισµός; Ή µε το να επιλέγεται, στο 

όνοµα της τάξης και της νοµιµότητας, η δυσλειτουργία της δηµοκρατίας; 

 

Απ’ ότι φαίνεται κανείς στην Ευρώπη δεν θέλει να συµπορευθεί µε την αποστροφή 

του λόγου του Νορβηγού πρωθυπουργού: «Θα απαντήσουµε στη βία µε περισσότερη 

δηµοκρατία και ανεκτικότητα». 

 

30/8/2011 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

 
 

 

 

Κάτι σαν ψέµα: Κύκλους κάνει το µυαλό µου… 

 

Έφεδρος εργαζόµενος: ένας άνεργος πολυτελείας σε πολιτική 

οµηρία;… 

 

Επιβάτες στο τρένο της µεγάλης φυγής… 

 

Εκτός από την ανεξέλεγκτη και την ελεγχόµενη χρεωκοπία υπάρχει 

και η συνειδητή χρεωκοπία… 

 

Χαµογελάστε, το αύριο θα είναι χειρότερο! 
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Κάτι σαν ψέµα: Κύκλους κάνει το µυαλό µου… 
 

 
 

«Εκ προοιµίου», ήταν προγραµµατισµένο οι συνοµιλίες µε το ∆ΝΤ να ολοκληρωθούν στις 5 

Σεπτεµβρίου και εφόσον εθεωρείτο ότι εφαρµόζονται τα συµφωνηµένα τότε να εκταµιευθεί η 

επόµενη δόση προς το τέλος του µήνα. Αυτό είχε αναφέρει ο αναπληρωτής ∆/ντής 

Εξωτερικών Σχέσεων του ∆ΝΤ, Ντέιβιντ Χώλευ, σε καθιερωµένησυνέντευξη τύπου στις 25 

Αυγούστου: «Η αποστολή για την πέµπτη αξιολόγηση βρίσκεται στην Αθήνα. Αναµένεται να 

ολοκληρώσει την εργασία της περί τις 5 του Σεπτέµβρη. Αν υποθέσουµε ότι οι συµφωνίες 

βρίσκονται σε ισχύ, τότε το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆ΝΤ θα µπορούσε να εγκρίνει την 

εκταµίευση της επόµενης δόσης προς το τέλος του Σεπτέµβρη.» 

 

Αντίθετα, ο κ. Βενιζέλος δήλωσε χθες σε συνέντευξή του ότι «Η διαδικασία που ακολουθείται 

είναι µια εκ προοιµίου συµφωνηµένη διαδικασία…» και ότι «…είχε προγραµµατιστεί να 

ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και είχε προγραµµατιστεί και έχει προγραµµατιστεί ο δεύτερος 

κύκλος να ανοίξει σε δέκα περίπου µέρες, στις 14 Σεπτεµβρίου…». Με όλο το σεβασµό στη 

θεσµική θέση του κ. Βενιζέλου αυτή η στάση µου θυµίζει το «Κύκλους κάνει το µυαλό µου» 

στο τραγούδι «Κάτι σαν ψέµα». 

 

Είναι ολοφάνερο ότι, ανεξαρτήτως δηλώσεων, αυτό που συνέβη χθες ήταν εκτός 

προγράµµατος. Φαίνεται, επίσης, λογικό, ότι από τη στιγµή που διαπιστώθηκαν οι γνωστές 

καθυστερήσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές, οι µεγάλες αριθµητικές αποκλίσεις από τους 

στόχους αλλά και η διαφορετική εκτίµηση για τη δυναµική του ελλείµµατος και τις αιτίες του, 

να θεωρήθηκε η προσωρινή αναστολή της διαδικασίας προτιµότερη από το αρνητικό πρόσηµο 

έτσι ώστε να δοθεί χρόνος για διαβουλεύσεις και σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο. «∆ηλαδή 

πόσο πάει (το έλλειµµα), 8%;» ρώτησαν τον κ. Βενιζέλο και εκείνος απάντησε «Αυτό θα το 

δούµε στις 14-15 του µηνός.» 

 

Στην επίσηµη ανακοίνωση της τρόικα αναφέρεται ότι η αποστολή «αναχώρησε προσωρινά 

από την Αθήνα προκειµένου να επιτρέψει στις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν, µεταξύ άλλων, 

το τεχνικό κοµµάτι των εργασιών που αφορούν στον προϋπολογισµό του 2012 και στις δοµικές 

µεταρρυθµίσεις που στόχο έχουν την ενίσχυση της ανάπτυξης. Η αποστολή εκτιµά ότι θα 

επιστρέψει στην Αθήνα στα µέσα Σεπτεµβρίου, οπόταν και αναµένεται να έχουν ολοκληρώσει οι 

ελληνικές αρχές το τεχνικό κοµµάτι των εργασιών, για να συνεχιστούν οι συζητήσεις των 

πολιτικών που απαιτούνται προκειµένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.» Ο κ. Βενιζέλος είχε 

ήδη δηλώσει ότι «Οι δέκα µέρες που µεσολαβούν είναι απολύτως χρήσιµες και για µας και για 

την Τρόικα προκειµένου σε τεχνικό επίπεδο να γίνει η επεξεργασία των αριθµών και να 

καταρτιστούν οι πίνακες…». 

 

∆ύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ένα δεκαήµερο µαγειρέµατος αριθµών, προσδοκιών και νέων 

υποσχέσεων θα είναι, τελικά, αρκετό για ν’ αλλάξει και πάλι την εικόνα. Η τρόικα θα ζυγίσει 
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πάλι τα συµφέροντα των δανειστών µε το βαθµό αποτυχίας του προγράµµατος στην Ελλάδα 

και θα αποφασίσει. Όσο για µας, θα συνεχίσουµε να κωφεύουµε και να χανόµαστε µες στον 

τενεκεδένιο στόµφο; Για µία ακόµη φορά, η πολιτική σκοπιµότητα και η επικοινωνιακή 

τακτική συνεχίζουν ν’ αξιολογούνται πιο σηµαντικές απ' την αλήθεια. 

 

Το κερασάκι στην τούρτα της πολιτικής αναξιοπιστίας το γευτήκαµε µε την παραίτηση-

αποποµπή της επικεφαλής του γραφείου Προϋπολογισµού, κυρίας Μπαλφούσια, η οποία 

εισέπραξε σε ένα απόγευµα - και µε το παραπάνω - το κριτικό µένος που έπρεπε στη θέση της 

να εισπράττει η τρόικα εδώ και ενάµιση χρόνο. Αλλά οι Έλληνες πολιτικοί είναι πάντα 

παραγωγικοί στον παραλογισµό. 

 

Μετά το «ό,τι νόµιµο και ηθικό» η νέα κατάκτηση είναι ότι για να θεωρηθεί κάτι έγκυρο δεν 

αρκεί να είναι επιστηµονικά ορθό αλλά θα πρέπει να είναι και πολιτικά σύµφωνο. Τα εύλογα 

συµπεράσµατα, ακόµη κι αν στηρίζονται σε πραγµατικά δεδοµένα, δεν είναι κατ’ ανάγκην και 

αποδεκτά. Ακόµη κι αν στη θέση του κριτή βρίσκεται ένας πανεπιστηµιακός δάσκαλος και 

µάλιστα µε διαφορετικό ακαδηµαϊκό αντικείµενο από εκείνο που σχετίζεται µε το υπό 

θεώρηση θέµα… 

 

3/9/2011 
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Έφεδρος εργαζόµενος: ένας άνεργος πολυτελείας σε πολιτική 

οµηρία;… 
 

 
 

Κάποιοι, µε βάση τη λογική και την εµπειρία τους µπορούν να ισχυριστούν ότι οι 

κυβερνητικοί «δεν θα τολµήσουν να τα βάλουν µε την εκλογική τους πελατεία. Ότι δεν 

πρόκειται να αυτοκτονήσουν πολιτικά. Ότι θα µείνουν στα λόγια, για να πάρουν τη δόση, και 

στην πράξη θα συνεχίσουν το πλιάτσικο στ’ αποµεινάρια του ιδιωτικού τοµέα. Ότι οι Ευρωπαίοι 

και οι Τροικανοί µπορεί να γαυγίζουν αλλά τελικά δεν δαγκώνουν αφού κι έτσι κερδίζουν. 

Απλώς πρέπει κι αυτοί κάπως να κατευνάζουν τις δικές τους εκλογικές πελατείες…» 

 

Κάποιοι άλλοι, µε βάση τον βαθµό της υποψίας ή και της καχυποψίας τους µπορούν να 

ισχυριστούν ότι αντίθετα οι κυβερνητικοί «θα τολµήσουν γιατί δεν τους νοιάζει πλέον το 

πολιτικό τους µέλλον. Ότι οι περισσότεροι ή έστω οι βασικοί από αυτούς τα έχουν ήδη 

οικονοµήσει. Αλλά και ότι ακόµη κι αν προκληθεί τέτοια κοινωνική αναταραχή ώστε οι ξένοι να 

τραβήξουν ξαφνικά το χάλι, πάλι κάποιοι από αυτούς θα έχουν να εισπράττουν δις...» 

 

Και κάποιοι άλλοι, ακόµη πιο ακραίοι, θα µπορούσαν να ισχυριστούν ότι οι 

κυβερνητικοί «και θα τολµήσουν και τα θέλουν όλα. Και το χρήµα και την εξουσία. Ειδικά σε 

αυτήν τη φάση που πάνω στο πουλώντας γη και ύδωρ για ένα κοµµάτι ψωµί ρέει και άφθονο το 

µέλι. Εξάλλου οι 212,000+ έφεδροι της κρατικής εργασίας θα µπορούσαν να µην χρησιµεύσουν 

µόνο σαν ένα 40+% µισθολογικής εξοικονόµησης αλλά και σαν ένα νέο προνοµιακό 

στρατόπεδο  εκατοντάδων χιλιάδων πολιτικών οµήρων. Άρα η εκλογική πελατεία να µην χαθεί. 

Αντίθετα η εργασιακή εφεδρεία να είναι (αν τελικά συµβεί) και µια νέα χρυσή πελατειακή 

εφεδρεία δόκιµων εργαζοµένων – στην ουσία ανέργων πολυτελείας – και πολύ πιο σίγουρη από 

πριν.» 

 

Και, βέβαια, πάντα υπάρχουν οι πιο καλόπιστοι που λένε «άσε, θα δούµε…». Αλλά αυτό 

το «θα δούµε» είναι και η απόδειξη του βασικού µας προβλήµατος. Η απόδειξη της έλλειψης 

εµπιστοσύνης του µέσου πολίτη και της αναξιοπιστίας του κυρίαρχου πολιτικού λόγου. Που 

οδηγεί στο γεγονός ότι όλοι, εντός κι εκτός, διαµορφώνουν τη συµπεριφορά τους – τους 

τελευταίους 16 µήνες – απέναντι σε αυτήν την αβεβαιότητα. 

 

7/9/2011 
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Επιβάτες στο τρένο της µεγάλης φυγής… 
 

 
 

Εδώ δεν είναι Νιγηρία ώστε να κυνηγηθούν πολιτικοί για παράνοµες δοσοληψίες µε τη 

Siemens. Εδώ δεν είναι Ισλανδία, Ουκρανία, Ουγγαρία για να κυνηγηθούν πρωθυπουργοί για 

ζηµιογόνες πολιτικές. Εδώ είναι Ελλάδα και οι πολιτικοί ενεργούν µε την πεποίθηση ότι όλα 

επιτρέπονται χωρίς να λογοδοτούν. Για την αναξιοπιστία των προεκλογικών λόγων και τις 

αποτυχίες των µετεκλογικών προγραµµάτων. Για το µαγείρεµα των στατιστικών στοιχείων. 

Για τους αναποτελεσµατικούς πειραµατισµούς που ανακυκλώνονται κάθε τόσο µε την 

αυταρχική επιβολή µέτρων που σπρώχνουν την κοινωνία και τα άτοµα βαθύτερα στην ύφεση 

και την απόγνωση. Για όλα αυτά, εδώ, οι ευθύνες δεν έχουν ονοµατεπώνυµο, δεν έχουν 

τιµωρία, δεν έχουν παραδοχή κι αναθεώρηση των λαθών. 

 

Το βάρος του κόστους εκτονώνεται απευθείας στον κρόταφο της κοινωνίας µε το όπλο του 

τακτικού ή έκτακτου νόµου – κι αν άδικου, τότε «πολεµικά» αναγκαίου. Σε έναν «πόλεµο» 

στον οποίο τα πιο αδύναµα κοινωνικά στρώµατα αποτελούν διαρκώς τη σταθερή και 

αµετάβλητη παράπλευρη απώλεια. Σε έναν «πόλεµο» που συµπυκνώνεται στην αγωνιώδη 

προσπάθεια της κυβέρνησης να κρατήσει τα πελατειακά της ερείσµατα σε ένα κράτος που θα’ 

πρεπε ήδη να έχει σαρωθεί συθέµελα. Το τρένο µοιάζει να τρέχει χωρίς οδηγό και φρένα πάνω 

στις ίδιες γραµµές. 

 

Αλλά µπορούν, πράγµατι, οι πολιτικοί µας, να πιστεύουν ότι η ατιµωρησία µπορεί εσαεί να 

συνεχίζεται – κι ας τους δίνει αυτό το δικαίωµα µονάχα η µέθη της αρχοµανίας; Μπορούν, 

πράγµατι, να κυβερνούν υπό την απειλή διεθνών τελεσιγράφων και εγχώριων παραποιήσεων 

και εκβιασµών;  Όταν µάλιστα τα γεγονότα τους διαψεύδουν; Με το χρέος να µεγαλώνει, το 

έλλειµµα να παραµένει σταθερό και µε δυσµενέστερη δυναµική παρά τις περικοπές και τις 

θυσίες, την αγορά να παραλύει και την κοινωνία να βράζει περιµένοντας µιαν ασήµαντη 

αφορµή για να εκτινάξει το καπάκι; 

 

Το τρένο µε το οποίο η χώρα παλεύει να ξεφύγει από το αδιέξοδο, που αυτοί οι πολιτικοί την 

οδήγησαν, µοιάζει να τρέχει χωρίς µηχανή. Αυτοί οι ίδιοι, συνεχίζουν αµετανόητοι την 

κατάληψή του, µε βίαιο τρόπο, χωρίς να αντιλαµβάνονται ή χωρίς να τους απασχολεί το 

γεγονός ότι σε αυτό το τρένο, σε αυτό το ξέφρενο ταξίδι της χώρας προς τη διέξοδο ή την 

καταστροφή που θυµίζει την ταινία «Το τρένο της µεγάλης φυγής», είµαστε όλοι επιβάτες…  

 

16/9/2011 
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Εκτός από την ανεξέλεγκτη και την ελεγχόµενη χρεωκοπία υπάρχει 

και η συνειδητή χρεωκοπία… 
 

 
 

Αν θέλουµε πραγµατικά να κάνουµε το άλµα πάνω απ’ το γκρεµό, δεν γίνεται ούτε 

βηµατίζοντας στον αέρα, ούτε κοιτάζοντας συνέχεια προς τα πίσω και προς τα κάτω. Και 

κανείς Μωυσής δεν αναµένεται να µας ανοίξει τη θάλασσα για να περάσουµε απέναντι. 

Είµαστε µόνοι µας σε αυτόν τον πόλεµο και µπροστά στο χάσµα. 

 

Αυτός που δεν κόβει απόδειξη… Αυτός που δεν την απαιτεί… Αυτός που θα µπορούσε να 

πιεστεί και να πειστεί να πληρώσει και δεν πληρώνει… Αυτός που υποχρεώνεται και 

εκβιάζεται να πληρώνει από το υστέρηµά του… Αυτός που δεν αντέχει και αυτοκτονεί… 

Αυτός που µένει αβοήθητος και απελπισµένος… Αυτός που συνεχίζει να προσθέτει φόρους 

και ταυτόχρονα να προσλαµβάνει και να διορίζει… Αυτός που αποδέχεται τη δική του 

διάσωση στη θέση του χαµού του άλλου… Αυτός που θέλει να κερδίσει από την καταστροφή 

του άλλου… 

 

Όλοι πρωταγωνιστές στην ίδια ταινία καταστροφής, όλοι πρωταγωνιστές σε µια πορεία 

αδράνειας, δείχνοντας αδύναµοι να αντιδράσουν ή που τελικά δεν φοβούνται για την επόµενη 

ηµέρα. Είτε γιατί έχουν συνηθίσει στην ιδέα ότι αυτή δεν µπορεί πλέον να αποτραπεί είτε 

γιατί ερµηνεύοντας το «τώρα» και την προοπτική του, καταλήγουν ότι αυτό το «µετά» δεν θα 

είναι για αυτούς και τόσο χειρότερο – αν όχι καλύτερο. 

 

Μια ιδιότυπη λαγνεία της καταστροφής, µια αίσθηση ότι µια χώρα ολόκληρη σκέφτεται κι 

ενεργεί, πορεύεται underground, µε αποφασιστικότητα και εµµονή προς την ολοκλήρωση µιας 

ακόµη καταστροφής στη σύγχρονη ιστορία της. Και όπως ένας συνειδητοποιηµένος 

βοµβιστής αυτοκτονίας δεν φοβάται το τέλος αλλά αντίθετα βλέπει σε αυτό έναν ιερό σκοπό, 

έτσι και η κοινωνία µας δεν φοβάται την αυτο-έκρηξή της αλλά επιπλέον την φαντάζεται σαν 

ένα µέσο λύτρωσης και σωτηρίας. 

 

Αν όµως αυτός ο µηδενισµός έχει βάση, τότε η κατάσταση µοιάζει σα να’ χει ζωστεί η χώρα 

εκρηκτικά και να περιφέρει την απειλή της έκρηξής της σα τη µόνη διέξοδο στο αδιέξοδό της. 

Σαν η συλλογική συνείδηση να έχει αποδεχθεί την επικείµενη καταστροφή και στο εξής να 

λειτουργεί µε το «σώζων εαυτώ σωθήτω», µε το «ό,τι αρπάξουµε» µέχρι τότε – ή και µετά – 

και «όπως». 

 

Αλλά µόνο η έµπρακτη αυτοκριτική, η συλλογική προσπάθεια µε δικαιοσύνη και αλληλεγγύη 

µπορούν να δώσουν ελπίδα και να κάνουν τη δοκιµασία πιο ανθρώπινη. Να αποκαταστήσουν 

µέσα µας τη χαµένη αξιοπρέπεια και να επαναφέρουν την αξιοπιστία στη σχέση µας µε την 

Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσµο. Γιατί για µας τους Έλληνες, το θέµα εκτός από οικονοµικό 

και πολιτικό, είναι και κάτι περισσότερο και πιο πρακτικό: είναι και θέµα ψυχολογίας, διάθεσης 

και νοοτροπίας. 

 

18/9/2011 
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Χαµογελάστε, το αύριο θα είναι χειρότερο! 
 

 
 

Σε λίγο, οι υπεύθυνοι της πολιτικής ηγεσίας, θα κληθούν από το λαό να πείσουν ότι, τα δύο 

τελευταία χρόνια, δεν οδηγούσαν συνειδητά τη χώρα στη χρεωκοπία. 

 

Ότι δεν την «οργάνωσαν» και δεν στοιχηµάτισαν σε αυτήν. Θα χρειαστεί να εξηγήσουν γιατί 

παρότι «γνώριζαν» και «συζητούσαν», ταυτόχρονα παραπληροφορούσαν και αρνιόντουσαν, 

αρχικά, τις εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης και στη συνέχεια, την πιο έγκαιρη – και άρα 

λιγότερη επώδυνη – «εκκαθάριση» της κατάστασης. 

 

Να πείσουν ότι η αναξιοπιστία, οι παραλείψεις και ο αυταρχισµός ήταν απλά άδολες ανοησίες 

και ανεπάρκειες και δεν εξυπηρετούσαν µικροκοµµατικά και προσωπικά οφέλη. Ότι οι θυσίες 

που ήδη ξεκίνησαν και θα κλιµακωθούν στην κοινωνία και την πραγµατική οικονοµία ήταν 

όντως χρήσιµες και αναπόφευκτες. 

 

Να δικαιολογήσουν την αδράνεια που επέδειξαν, ιδιαίτερα τους τελευταίους µήνες, 

αφήνοντας αυτή την αδιέξοδη πραγµατικότητα στην τύχη της, η οποία ήταν, έτσι, φυσικό να 

πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. 

 

∆ιότι, τελικά, µπορεί να µην ίσχυε εξαρχής ο νόµος του Μέρφι «Αν κάτι µπορεί να πάει 

στραβά, θα πάει», αλλά σίγουρα τώρα, ισχύει η γενική του φιλοσοφία που συνοψίζεται στο 

«Χαµογελάστε, το αύριο θα είναι χειρότερο»… 

 

24/9/2011 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

 

 
 

 

 

Σκότωσε τον πολιτικό πελάτη που έχεις µέσα σου… 

 

Ο φόβος πριν την επόµενη δόση… 

 

Πόσο ελάχιστα είµαστε πραγµατικοί... 

 

∆εν είναι η επόµενη µέρα αλλά µια επόµενη εποχή... 

 

Απότυχε Ξανά, Απότυχε Καλύτερα! 

 

Οι παλιοί και νέοι πόλοι της κοινωνικής σύγκρουσης 
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Σκότωσε τον πολιτικό πελάτη που έχεις µέσα σου… 

 

 
 

Η τρόικα παρά την κυβερνητική απραξία και µπροστά στον εκβιαστικό κίνδυνο του 

Ευρωπαϊκού ντόµινο, πολύ πιθανό να ενδώσει και πάλι στην πολιτική αντίσταση της 

κυβέρνησης και να συµβιβαστεί µε το αντιµεταρρυθµιστικό κίνηµα, του οποίου ηγείται η 

κοµµατική ψυχή του πασοκ και οι προστατευόµενοι –  κάτω από τις φτερούγες της – 

συνδικαλιστές, διορισµένοι και παντοειδείς κρατικοδίαιτοι υποστηρικτές και διαπλεκόµενοι. 

 

Το µέτωπο της αντιµεταρρύθµισης µοιάζει αραγές και αποφασισµένο να καταναλώνει την 

οικονοµική βοήθεια πρώτα και κύρια για τις «διαιτολογικές» ανάγκες του κράτους και µετά 

για τις πραγµατικές ανάγκες της χώρας που οι πολίτες της έχουν κι αυτοί παγιδευτεί στο 

νοσηρό παιγνίδι της εξουσίας από φόβο µη χάσουν αυτά που, όµως, ούτως ή άλλως κάποτε θα 

χάνονταν αφού ποτέ δεν ήταν βάσιµα, στέρεα και αληθινά για να συνέχιζαν να υπάρχουν. 

 

Όταν η συνειδητοποίηση της αυταπάτης από ατοµική επώδυνη εµπειρία µετασχηµατιστεί σε 

κοινωνικό ρεύµα τότε θα καταλάβουµε ότι µόνον εκείνοι οι Έλληνες που δεν συµµετείχαν 

στην καθιστική ευδαιµονία  των τελευταίων ετών, αλλά αντίθετα αγωνίστηκαν αθόρυβα στο 

κοινωνικοοικονοµικό και πολιτιστικό περιθώριο, για αυτά που σήµερα προβάλλονται σα 

στόχοι πολιτικής και νοοτροπίας, θα µπορούσαν να είναι αξιόπιστοι συνοµιλητές για το παρόν 

και ικανοί σχεδιαστές για το µέλλον αυτής της χώρας. 

 

Αυτό άλλωστε συνιστά σήµερα το ζητούµενο και ταυτόχρονα την ανατρεπτική ουτοπία. Να 

ηγηθούν της Ελλάδας τέτοιοι  Έλληνες. Μέχρι τότε κάποιοι θα προστάζουν αναξιόπιστους 

ηγετίσκους «εφαρµόστε… εφαρµόστε… εφαρµόστε», οι αποδέκτες του µηνύµατος και η 

πελατεία τους θα κάνουν δήθεν ότι άκουσαν και ότι προσπαθούν και κάποιοι εξωσυστηµικοί 

και πραγµατικά αδύναµοι θα καταστρέφονται χωρίς να φταίνε σε τίποτε και χωρίς καµιά 

ένδειξη αλληλεγγύης από τους υπόλοιπους. 

 

Παλαιότερα τέτοιους δυσεπίλυτους κοινωνικοοικονοµικούς γόρδιους δεσµούς, τους έκοβε η 

στρατιωτική βία. Αλλά σήµερα οι «στρατηγοί» φορούν πολιτικά και ούτε απαραίτητα 

κοστούµια. Κάθονται  µπροστά σε υπολογιστές και δοκιµάζουν ειδικά προγράµµατα και 

στατιστικά µοντέλα. Αραιά και που θρονιάζονται σαν το ∆αρείο, παρακολουθούν και 

ανανεώνουν τις βάσεις δεδοµένων. Στην οθόνη τους οι σηµερινοί µας «ηγέτες» αποτελούν 

έναν άδειο και χωρίς όνοµα φάκελο. 

 

Κανείς από αυτούς τους «ηγέτες» δεν µπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος και ικανός 

διαπραγµατευτής για να διεκδικήσει µια πραγµατικά – και όχι εικονικά – αξιόλογη θέση για 

την Ελλάδα σε µια τόσο πολύπλοκη και ανταγωνιστική σύγχρονη παγκόσµια σκακιέρα. ∆ιότι 

οι πρωταγωνιστές των παγκόσµιων εξελίξεων γνωρίζουν τα πραγµατικά τους βιογραφικά, τις 

πραγµατικές τους δυνατότητες και τα πραγµατικά τους «πόθεν έσχες». Τους έχουν ήδη 

κατατάξει, τους κρατούν στο χέρι και τους ελέγχουν. 
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Η Μέρκελ δεν δήλωσε τυχαία στη συνέντευξή της στη ΝΕΤ «Εκφράζω το σεβασµό µου στους 

πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα, οι οποίοι χωρίς να έχουν καµία ανάµειξη στο µεγάλο χρέος 

βρίσκονται τη στιγµή αυτή αντιµέτωποι µε πάρα πολύ δύσκολους καιρούς». Ούτε βέβαια το είπε 

για …τον κ. Πάγκαλο! Το είπε για να στείλει το µήνυµα στους Έλληνες ότι οι διαµορφωτές 

των εξελίξεων γνωρίζουν µε ακτινολογική ακρίβεια τους «ηγέτες» µας. 

 

Αλλά το ζητούµενο είναι αυτοί «οι πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα» να καταλάβουν τους όρους 

του παιγνιδιού και όχι µόνον οι αναξιοπαθούντες από αυτούς να βιώνουν τις αρνητικές 

συνέπειες της προσαρµογής στην πραγµατικότητα. Να προσπαθήσουν πραγµατικά να 

αλλάξουν σελίδα τόσο στην ηγεσία όσο και στον εαυτό τους. Μα µην δώσουν την ευκαιρία 

στους ξένους να υποκαταστήσουν τους Έλληνες ηγετίσκους, αλλά αντίθετα, να δώσουν αυτήν 

την ευκαιρία στους ίδιους, τη χώρα και την Ευρωπαϊκή της θέση. 

 

Με δυο λόγια το θέµα είναι  να απαρνηθούµε τον πολιτικό πελάτη που έχουµε µέσα µας και να 

προχωρήσουµε µε στηρίγµατα την αξιοκρατία και την αλληλεγγύη… 

 

1/10/2011 
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Ο φόβος πριν την επόµενη δόση… 
 

 
 

Από τότε που ξεκινήσαµε το ταξίδι ούτε µια φορά δεν καταφέραµε να φτάσουµε σε κάποιο 

σταθµό. Πήραµε χαλασµένο τρένο; Πήραµε λάθος τρένο; Ή µήπως το τρένο είχε ήδη φύγει 

όταν εξαρχής φτάναµε στην αποβάθρα; Οι απαντήσεις για τους απογόνους. 

 

Για µας τα γεγονότα που µαρτυρούν ότι για πολλοστή φορά, παρά τις περικοπές και τους 

φόρους, η προσπάθεια παραµένει εκτός στόχων. 

 

Για µας ο παραλογισµός ενός κράτους που ενώ µπαίνει µέσα διαρκώς την ίδια στιγµή δεν 

µπορεί να ελαττώσει το προσωπικό του ούτε να πάρει από αυτούς που του χρωστούν ή από 

αυτούς που θα µπορούσε να πάρει. 

 

Για µας το αδιέξοδο καθώς αυτοί που µέχρι τώρα συνέβαλλαν στην... 

προσπάθεια έχουν ήδη αποδυναµωθεί οικονοµικά και δεν µπορούν πια να συµβάλλουν 

ουσιαστικά ούτε στους επιπλέον φόρους ούτε στην αναθέρµανση της παγωµένης αγοράς. 

 

Για το κράτος η αναµονή της επόµενης δόσης. Παρότι έχει πλέον τεκµηριωθεί ότι ο φαύλος 

κύκλος δανεισµός – λιτότητα – ύφεση δεν οδηγεί ούτε σε βιώσιµη διαχείριση ούτε σε 

ανάκαµψη αλλά αντίθετα αποµακρύνει ολοένα και περισσότερο από τους στόχους και 

συγκαλύπτει τις αιτίες: 

 

(α) Την προβληµατική υποδοµή της κοινωνίας (νόµοι, πολιτική βούληση, νοοτροπία) που 

απορρίπτει ως ξένο σώµα κάθε µεταρρύθµιση (µικρότερο κράτος, άνοιγµα επαγγελµάτων, 

διαφάνεια, αξιοκρατία, διεύρυνση φορολογικής βάσης). 

 

(β) Την πίεση των δανειστών να εφαρµοστούν ανεφάρµοστα προγράµµατα σε αυτές τις 

κοινωνικές συνθήκες και σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια. 

 

Για την χώρα ο φόβος πριν την επόµενη δόση ότι η επιχείρηση «διάσωση» θα κλείσει άδοξα 

και καταστροφικά. Ότι στη θέση της θα ανοίξει µια περιπέτεια που όµως µπορεί να χρειάζεται 

ώστε η χώρα να αποκολληθεί από τον οµφάλιο λώρο της µεταπολίτευσης και να 

«ενηλικιωθεί» µε τον δικό της τρόπο. 

 

Για τους δανειστές η µεταστροφή προς την ιδέα ότι το πειραµατόζωο «Ελλάς» έχει πλέον 

περισσότερα να προσφέρει στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα ως παράδειγµα αποτυχίας παρά 

ως πρότυπο διάσωσης. 

 

Πιο κοντινή λοιπόν τώρα από ποτέ η προοπτική να αρχίσουµε να τρέχουµε µόνοι µας ή ακόµη 

χειρότερα µε τους δανειστές στην πλάτη για να φτάσουµε σε κάποιον απ’ τους σταθµούς που 

θα’ πρεπε ήδη να είχαµε φτάσει; Γίνεται απλά να κατέβουµε από το τρένο και να µάθουµε να 

ζούµε χωρίς αυτό; Μια συζήτηση που δεν έγινε. Ένα ερώτηµα που θα’ πρεπε να είχε 

απαντηθεί πριν επιχειρηθεί το οποιοδήποτε ταξίδι. 
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Πάντως την προοπτική «Ινδία» θέλουµε να την αποφύγουµε τόσο εµείς όσο και οι δανειστές. 

Εµείς για να µην παίρνουµε, αύριο, µισθούς πείνας κι εκείνοι για να µην µας θεωρούν, τώρα, 

ιερές αγελάδες οι δικοί τους ψηφοφόροι και φορολογούµενοι… 

 

4/10/2011 
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Πόσο ελάχιστα είµαστε πραγµατικοί... 
 

 
 

Τρεις δελφίνοιµόλιςοσµίστηκαν την αδυναµία στα λόγια του πρωθυπουργού «δεν µπορώ να 

εγγυηθώ σε όλους µια άµεση λύση, µια καλύτερη ζωή σήµερα» και παρά τη διευκρίνισή του 

«ούτε διαµαρτύροµαι, ούτε εγκαταλείπω» έσπευσαν να µας υπενθυµίσουν µε κείµενο-συρραφή 

των απόψεων τους ότι είναι παρόντες. 

 

Αλλά πού παρόντες; Σε µια κυβέρνηση ήδη αποδυναµωµένη και διαλυόµενη ως πολιτικό 

κόµµα και αναξιόπιστη ως διαχειριστική δύναµη για την τρόικα; Που ούτως ή άλλως, δηλαδή, 

δεν µπορεί πλέον να λειτουργήσει ως ικανός πολιτικός φορέας για µια βιώσιµη λύση για την 

χώρα; 

 

Μου θύµισαν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης όταν πριν τέσσερα χρόνια είχε δηλώσει κι 

εκείνος παρών στο Ζάππειο για το κόµµα του – βέβαια µε πιο άµεσο και ειλικρινή τρόπο. Ο 

ίδιος σήµερα χαρακτήρισε το κείµενο έναν «πολύ καλό οιωνό για την κρίσιµη εβδοµάδα που 

αρχίζει, κατά τη διάρκεια της οποίας κρίνονται πολλά, ίσως όλα». Και οι τέσσερεις, λοιπόν, 

δελφίνοι έδειξαν τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται στο κόµµα τους την αλληλεγγύη –

 γιατί στην κοινωνία το έχουν ήδη δείξει. 

 

Στο κείµενο τους οι τρεις υπουργοί της κυβέρνησης προσπαθούν να «αποκαθαρθούν» από τον 

πελατειακό και συντεχνιακό τρόπο µε τον οποίον ασκούσαν την πολιτική τις τελευταίες 

δεκαετίες χρησιµοποιώντας ανώδυνα λεκτικά σχήµατα του τύπου «ανεχτήκαµε, ευνοήσαµε,… 

τελειώσαµε!». Αλλά σήµερα που τα πολιτικά τους παιδιά µεγάλωσαν κι εδραίωσαν στην 

κοινωνία τις ανοµίες και τις ανηθικότητες των γονέων – και µε τα καµώµατά τους 

γελοιοποιούν πλέον τους ίδιους –  υποχρεώνονται να τα δαιµονοποιούν και να τα αποκαλούν 

αντιπάλους. 

 

Αν πράγµατι δεν ήθελαν την ανοµία της εκλογικής τους πελατείας τότε ας τους έλεγαν την 

αλήθεια και τι ακριβώς ήθελαν κι έπρεπε να γίνει πριν τις εκλογές. Ή ας προκήρυσσαν νέες 

εκλογές την κατάλληλη στιγµή. Και τότε θα είχαν επίσηµα τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση, 

που σήµερα τους λείπει, για να προχωρήσουν τις µεταρρυθµίσεις. Αλλά αν τους έλεγαν την 

αλήθεια θα έχαναν τις εκλογές. Και αντί να έγραφαν σήµερα σαν τιµητές θα 

συµπαραστεκόντουσαν στους απεργούς. Το έκαναν δεκαετίες, θα το έκαναν και τώρα. Είναι 

παντελώς υποκριτές και αναξιόπιστοι. 

 

Ούτε καταλαβαίνουν ότι ζητώντας τώρα τη σύµπραξη ανεξάρτητων πολιτών, τους οποίους 

ταλαιπωρούσαν επί χρόνια, οµολογούν για ακόµη µια φορά την αδυναµία και την έλλειψη 

πολιτικού θάρρους να συγκρουστούν µε τον εαυτό τους έστω και τώρα. Περιορίζονται στο 

εύκολο. Να καλλιεργούν το µίσος ανάµεσα στις κοινωνικές και επαγγελµατικές οµάδες σαν 
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αντίδοτο στη σκληρότητα και τον αυταρχισµό µιας πολιτικής που δεν έχουν το πολιτικό ήθος 

και ανάστηµα να εφαρµόσουν µε δίκαιο και αναλογικό τρόπο στην κοινωνία. 

 

Πώς αλήθεια τιµωρήθηκαν οι δικές τους «προσοδοφόρες συµφωνίες», ώστε να έχουν, σήµερα, 

το δικαίωµα να οµιλούν εκείνοι για ανοµία και ατιµωρησία;  Όταν ισχυρίζονται ότι «η 

αυτογνωσία και η αυτοκριτική είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή προϋπόθεση» ποιος περιµένουν 

να πιστέψει έστω και µία τους λέξη; Πάντως αδικούν τα πολιτικά τους παιδιά όταν 

ισχυρίζονται ότι εκείνα φταίνε για «την οικονοµική καταστροφή του εµπορίου στο κέντρο της 

Αθήνας». Οι πολίτες γνωρίζουν ότι η οικονοµική ύφεση και το παρεµπόριο είναι οι υπεύθυνοι 

συνεργικοί παράγοντες. 

 

Μονάχα σε ένα σηµείο έχουν δίκηο. Ότι τώρα ήρθε «η ώρα της πληρωµής». Αλλά πρώτιστα 

για κείνους. ∆εν θα «βουλιάξουµε όλοι µαζί» επειδή αυτοί βουλιάζουν. Και για να σωθεί η 

κοινωνία, αυτό το πολιτικό σύστηµα, που αυτοί έστησαν και συντήρησαν, πρέπει να βουλιάξει. 

∆εν είµαστε, όµως, όλοι εξαρτήµατά του για να βουλιάξουµε µαζί του. 

 

Αλλά µε τέτοιες ιδέες ωρίµασαν πολιτικά οι τρεις πολιτικοί µας. Με τέτοιες αντιλήψεις: 

κόµµα = κράτος = κοινωνία. Με αυτήν την εµµονή για την οποία τώρα κρίνουν τα παιδιά τους: 

«όλα είναι δικά µας». Αυτό βγαίνει στο κείµενο τους κι ας είναι µια προχειρογραµµένη 

συρραφή απόψεων. Όλα στη συσκευασία του ενός. Ζωή κρατικοδίαιτη. Ζωή µε δανεικά. Ζωή 

εικονική. 

 

Κι αυτήν την ύστατη στιγµή, που η χώρα από φωτεινό παρελθόν της Ευρώπης χαρακτηρίζεται 

σαν το σκιάχτρο και το σκοτεινό της µέλλον, αυτοί εξακολουθούν να παραµένουν «λίγοι» µες 

στην ταπεινή τους µαταιοδοξία. Εξακολουθούν ανειλικρινείς. Θυµίζουν εκείνον το φοβερό 

στίχο του Ελύτη στο AD LIBITUM: «πόσο ελάχιστα είµαστε πραγµατικοί». 

 

16/102011 
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∆εν είναι η επόµενη µέρα αλλά µια επόµενη εποχή... 

 

 
 

Μετά τη χρεωκοπία των εθνών, ο κόσµος ελέγχεται από τις εταιρείες που επικράτησαν από 

τον αναµεταξύ τους πόλεµο. Έτσι παρουσιάζεται ο κόσµος του 2018, σε µια ταινία 

επιστηµονικής φαντασίας που γυρίστηκε το 1975. Ένας κόσµος που διοικείται από τα στελέχη 

των εταιρειών και παρέχει στο πλήθος όλα τα βασικά αρκεί να µην ανακατεύεται στη 

διοίκηση και τη λήψη των αποφάσεων. Το συµφέρον της εταιρείας είναι και συµφέρον της 

κοινωνίας στην οποία η διαφορετική άποψη δεν έχει θέση και το συναίσθηµα περιττεύει. 

Ακόµη και η εκτόνωση των πιο βίαιων συναισθηµάτων είναι κατευθυνόµενη µέσα από ένα 

βίαιο παιγνίδι, το Rollerball. 

 

Ωστόσο ο καλύτερος και πιο αγαπηµένος στο πλήθος αθλητής, είναι ταυτόχρονα και 

αντισυµβατικός, γιατί εξακολουθεί να σκέφτεται και δεν µπορεί να καταλάβει γιατί πρέπει ν’ 

αποδεχθεί αυτόν τον ευνουχισµό της ατοµικότητας. Αγωνίζεται να κρατηθεί µες στο παιγνίδι 

ακόµη κι όταν το σύστηµα προσπαθεί να τον πετάξει έξω και να τον εξοντώσει. 

 

Αναφέρω την ταινία γιατί η «προφητεία» της πέτυχε να συγκλίνει µε τη σηµερινή 

πραγµατικότητα στο γεγονός ότι το παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα επιχειρεί σήµερα να 

ξεπεράσει την κρίση του και να αναδιαρθρωθεί  δηµιουργώντας υπερεθνικές ζώνες επιρροής 

που θα µπορούν να διοικούνται από συγκεντρωτικές εξουσίες ώστε να αναπτύσσονται µε 

ευνοϊκότερους όρους ανταγωνισµού. 

 

Αλλά η σηµερινή συστηµική κρίση δεν είναι στενά οικονοµική. Είναι κρίση οικολογική σε 

υπαρξιακό βαθµό για την ανθρωπότητα. Είναι κρίση κοινωνική διότι ένα οικοδόµηµα 

προνοίας και εργασίας του εικοστού αιώνα γκρεµίζεται συθέµελα και ταχύτατα. Είναι κρίση 

πολιτισµική διότι η υπέρβαση της εθνικότητας είναι ταυτόχρονα και κρίση ταυτότητας και 

προτύπων ζωής. Είναι κρίση πολιτική διότι τα γεγονότα δείχνουν ότι η διαχείρισή της προς 

την ανάπτυξη δεν θέτει σαν απαραίτητο όρο τη δηµοκρατία όπως τη γνωρίζαµε στη ∆ύση. 

 

Μπορεί να θεωρηθεί ειρωνικό σε µια δηµοκρατική ∆ύση να επικαλούµαστε την ανάγκη του 

εκδηµοκρατισµού. Αλλά τελικά φαίνεται ότι έχει κι αυτό τη σηµασία του σε µια µεταβατική 

φάση που η επόµενη µέρα, στην πραγµατικότητα, σηµαίνει κι επόµενη εποχή. Και αυτό που 

βιώνουµε σήµερα µπορεί να οδηγήσει στο θεώρηµα ότι ο εκδηµοκρατισµός της κοινωνίας δεν 

είναι αίτηµα µόνο όταν αυτή η κοινωνία µεταβαίνει από τον ολοκληρωτισµό προς τη 

δηµοκρατία αλλά και αντίστροφα. 

 

«∆εν µπορεί να υπάρξει τήρηση του νόµου χωρίς δηµοκρατία. Ταυτόχρονα η δηµοκρατία δεν 

µπορεί να υπάρξει και να αναπτυχθεί χωρίς να κυριαρχεί ο νόµος, γιατί ο νόµος είναι 

προορισµένος να προστατεύει την κοινωνία από τις καταχρήσεις της εξουσίας και να 
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εξασφαλίζει στους πολίτες, όπως και στις οργανώσεις και τις εργατικές ενώσεις τους, τα 

δικαιώµατα και τις ελευθερίες τους. Ξέρουµε τι συµβαίνει όταν υπάρχουν αποκλίσεις από αυτές 

τις αρχές» (1) έγραφε ο Μιχαήλ Γκορµπατσώφ σηµατοδοτώντας µιαν άλλη εποχή για τη 

Σοβιετική Ένωση και όχι µόνο. «Κάθε έθνος έχει το δικαίωµα να επιλέγει το δικό του τρόπο 

ανάπτυξης, να ορίζει το πεπρωµένο του, την επικράτειά του και τους ανθρώπινους και φυσικούς 

πόρους του» (1). 

 

Σήµερα στη χώρα µας αυτά που συµβαίνουν δεν οδηγούν ούτε στην εξυγίανση του πολιτικού 

συστήµατος, ούτε στην αντιµετώπιση της κρατικοδίαιτης σπατάλης, ούτε στην ανάπτυξη της 

χώρας. Οδηγούν, βίαια κι εκβιαστικά, στην αντικατάσταση εθνικών και κοινωνικών σταθερών 

µε άλλες οι οποίες όµως δεν διακρίνονται ούτε για τον ανθρωποκεντρικό τους 

προσανατολισµό, ούτε για το σεβασµό στη δηµοκρατία. Αλλά µια εποχή δεν µπορεί να 

αλλάξει χωρίς τη συµµετοχή και τη θέληση των κοινών ανθρώπων. 

 

Και ο Τζόναθαν, ο αντισυµβατικός ήρωας της ταινίας, δίνει το ανθρώπινο µέτρο απέναντι 

στην παντοδυναµία και τη θεοποίηση του χρηµατικού κέρδους και της εξουσίας. Το ίδιο του 

το όνοµα δεν µοιάζει να είναι µια τυχαία σεναριακή επιλογή. Όπως ο γλάροςΙωνάθαν 

Λίβινγκστον στο γνωστό παραµύθι του Ρίτσαρντ Μπαχ, έτσι και ο Τζόναθαν δεν ήταν ένα 

«κοινό πουλί». Γι’ αυτόν «σηµασία δεν είχε το φαγητό, αλλά το πέταγµα». Η ελευθερία της 

σκέψης και η δυναµική των επιλογών. Αυτός θα είναι και ο δικός µας «µονόδροµος» προς τη 

νέα εποχή. 

 

(1) Μιχαήλ Γκορµπατσώφ. ΠΕΡΕΣΤΡΟΙΚΑ. Νέα σκέψη για τη χώρα µας και τον κόσµο. 

Εκδόσεις «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» 1987 (σελ.182, 315) 

 

 

22/10/2011 
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Απότυχε Ξανά, Απότυχε Καλύτερα! 
 

 
 

Μέσα σε διάστηµα µικρότεροαπό 20 µήνες και µετά από 5 δόσεις µνηµονίου, συνολικά 65 δις, 

η κυβέρνηση δεν επιτυγχάνει σε κανένα στόχο και το δηµόσιο χρέος αυξάνεται κατά περίπου 

50 δις. Η χώρα πριν καν λάβει την 6η δόση κηρύσσεται από το ∆ΝΤ και τους εταίρους σε 

κατάσταση 10ετούς στενά επιτηρούµενης χρεωκοπίας κατά το πρότυπο που είχε 

σκιαγραφηθεί στη Σύνοδο του Ιουλίου και είχε ήδη περιγραφεί από τη Σύνοδο Κορυφής της 

11ης Μαρτίου 2011: «Εάν, αναπάντεχα, µια χώρα αποδειχθεί αφερέγγυα, το κράτος µέλος 

πρέπει να διαπραγµατευθεί συνεκτικό σχέδιο αναδιάρθρωσης µε τους πιστωτές του από τον 

ιδιωτικό τοµέα, σύµφωνα µε τις πρακτικές του ∆ΝΤ, προκειµένου να αποκατασταθεί η 

βιωσιµότητα του χρέους».(1) 

 

Η κυβέρνηση, λοιπόν, µε την πολιτική της επιταχύνει αποφάσεις που εθεωρούντο ακραίες κι 

απευκταίες και µάλιστα για το 2013. Επιταχύνει την αναπόφευκτη αναδιάρθρωση, η οποία 

µπορεί να γίνεται σε καλύτερο timing για τους δανειστές, αλλά στην ουσία επισηµοποιεί και 

επιβεβαιώνει την αφερεγγυότητα που µας καταλόγιζαν, αποθαρρύνει τους επενδυτές και 

αποδυναµώνει τις εµπορικές συναλλαγές για το άµεσο µέλλον που θα είναι ζωτικής σηµασίας 

για την αντιµετώπιση της ύφεσης. Υποχρεώνει την κοινωνία και το έθνος σε µακροχρόνιο 

καθεστώς ξένης εξάρτησης και επιτροπείας µε απρόβλεπτες συνέπειες. 

 

Πού λοιπόν µας οδηγεί αυτή η κυβέρνηση; Χωρίς καµία εγγύηση για την τόνωση της 

πραγµατικής αγοράς, αλλά αντίθετα µε την εύλογη πρόβλεψη για ακόµη λιγότερη προσφορά 

ρευστότητας και ακόµη λιγότερη ζήτηση; Τι πιο φυσικό, ελλείψει βιώσιµου σχεδίου 

ανάπτυξης, η ατοµιστική οικονοµική επιβίωση µε κάθε µέσο να αναδειχθεί σε ρυθµιστικό 

κανόνα στη ζούγκλα µιας πολυετούς ύφεσης;  

 

Πόσες µέρες ακόµη µπορεί να λειτουργήσει µια κοινωνία χωρίς κοινωνική συνοχή και 

αµφισβητώντας την πολιτική της εκπροσώπηση; Πόσες µέρες ακόµη θα γελοιοποιούµαστε 

διεθνώς επειδή µια πολιτική οµάδα δεν θέλει να αποδεχτεί τις ευθύνες της και να 

χρησιµοποιήσει τους δηµοκρατικούς θεσµούς για µια οµαλή µετάβαση σε µια κατάσταση 

ελάχιστα αποδεκτής κοινωνικής συναίνεσης για να φύγουµε από τη στασιµότητα; 

 

Ας αφήσουν, λοιπόν, παράµερα τον εγωισµό τους. Αρκετά ωφελήθηκαν, όσοι από αυτούς 

ωφελήθηκαν τόσες δεκαετίες. Τα τελευταία δύο χρόνια εκφράζουν την αποτυχία και το 

διασυρµό της χώρας σε κρίσιµες εθνικές στιγµές. Μια νέα χρηµατοδότηση αυτής της 

αποτυχίας δεν πρόκειται να δώσει προοπτική. 

 

Είναι µια πολιτική οµάδα που θα’ πρεπε να είναι και διαχειριστές µιας άλλης οµάδας 

στο Facebook, γνωστής σαν «TheFailurists»(«Οι Αποτυχιστές») που έχουν κεντρικό σύνθηµα 

το «Απότυχε Ξανά, Απότυχε Καλύτερα!»… 

 

Με αφορµή τη σηµερινή επέτειο ας τολµήσουν να αρνηθούν τις αυθαιρεσίες τους και ας δώσουν 

στο λαό την ευκαιρία να αποφασίσει για την τύχη του. 

 

(1) Συµπεράσµατα των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ζώνης του ευρώ της 11ης 

Μαρτίου 2011 

 

28/10/2011 
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Οι παλιοί και νέοι πόλοι της κοινωνικής σύγκρουσης 
 

 
 

Στη µεταπολιτευτική µας δηµοκρατία ο έλεγχος της πολιτικής εξουσίας άλλαζε χέρια µεταξύ 

των γνωστών δυο κοµµάτων που τη νέµονταν και την µοίραζαν αναλογικά στους ψηφοφόρους 

σε µια σχέση βαθιάς αλληλοϋποστήριξης, οικονοµικής ανόδου και κοινωνικής ασφάλειας. Η 

πολιτική και οικονοµική ιδιοτέλεια έγιναν κυρίαρχη ιδεολογία που ανέβαζαν σταθερά τόσο το 

µέσο βιοτικό επίπεδο όσο και τη µέση ατοµική και κοινωνική αξιοπρέπεια. Γιατί τα δανεικά 

ήταν… πολλά! 

 

Ωστόσο η κακοδιαχείριση και η κατασπατάληση της ξένης οικονοµικής βοήθειας, που 

δινόταν για την παραγωγικότητα µιαςΕυρωπαϊκής Ελλάδας, εκφύλιζαν τις αναπτυξιακές 

ευκαιρίες στο γνωστό κακόγουστο καταναλωτικό αµόκ και τα εικονικά life-styles νεόπλουτων 

µικροαστών που µετέφεραν σταδιακά την πολιτική και πολιτιστική τους ένδεια στη 

φυσιογνωµία της χώρας. 

 

Τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα βλέποντας τα κέρδη τους να αυξάνονται χάιδευαν και 

προωθούσαν µε κάθε τρόπο αυτήν την απρόσµενη για την ελληνική πραγµατικότητα και τις 

δικές τους δυνατότητες ευδαιµονία. Οι πιο πλούσιοι και ισχυροί εκπρόσωποί τους 

ακούµπησαν στο κράτος και συνεργάστηκαν µε τους πολιτικούς οργανώνοντας µε τα χρόνια 

ένα άτρωτο δίκτυο διπολικής αλλά και συνεργατικής εξουσίας  που σε πρώτη φάση ήταν 

αποδεκτό από τους ψηφοφόρους διότι τους έδινε µε το παραπάνω αυτά που ήθελαν αρκεί να 

το αφήνουν απερίσπαστο να ξεσαλώνει. Και για τους µεν και για τους δε, οι πραγµατικοί 

παρίες της κοινωνίας, που σήµερα στην κυριολεξία εξοντώνονται, τους ήταν αδιάφοροι. 

 

Αλλά το γνωστό δικοµµατικό δίπολο δεν µπορεί να λειτουργήσει σήµερα σαν το «γιν-γιανγκ» 

της κοινωνικής ειρήνης. Έχουµε µπει στη δεύτερη φάση. Στο δικό µας plan-b. Στον ένα πόλο 

φαίνεται ότι συγκεντρώνονται πλέον συλλήβδην όλοι οι καταχραστές της πολύχρονης 

οικονοµικής αναπτυξιακής χρηµατοδότησης που έχουν προσφάτως αυτοανακηρυχθεί σε 

«σωτήρες» της χώρας.  Όλοι αυτοί που µοίραζαν τα χρήµατα σαν τραπουλόχαρτα µε τα πούρα 

στη γωνία του στόµατος και τις µαφιόζικες και αναξιοκρατικές συµπεριφορές. Στον άλλο 

πόλο οι ψηφοφόροι που, παρά τα παλιά συµβόλαια τιµής και αίµατος µε τους πολιτικούς τους 

νονούς, βλέπουν το ανεβασµένο τους βιοτικό τους επίπεδο να ξεφουσκώνει και την 

αξιοπρέπεια τους να καταρακώνεται. 

 

Ο πρώτος πόλος θα προσπαθήσει να κρατηθεί στην εξουσία αναζητώντας, όµως, τον 

εξαγνισµό και τη στήριξη στην αυστηρότητα και την τιµωριτική διάθεση των δανειστών. Ο 

δεύτερος πόλος θα προσπαθήσει να µετατρέψει την αδυναµία του να αλλάξει τη ροή των 

πραγµάτων και την εκδικητική του διάθεση σε δυνάµεις αποτελειωτικής καταστροφής των 

πραγµάτων. Αδιέξοδο! Και οπωσδήποτε σε τέτοιες συνθήκες ανωµαλίας οι όποιες αιτιάσεις 

για λογική, νοµιµότητα, ηθική και δικαιοσύνη χρειάζονται αναβάπτιση σε νέες πολιτικούς 

συσχετισµούς και συγκυρίες για να έχουν πάλι κάποια τύχη εφαρµογής. 
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Σε κάθε περίπτωση τα µεσαία στρώµατα – ανεξαρτήτως συµβατικής κοµµατικής τοποθέτησης 

– είναι αυτά που πρέπει να σηκώσουν τη σηµαία την αλλαγής. Όχι µόνο γιατί αυτά σήµερα 

πλήττονται προς εξαφάνιση αλλά γιατί αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη µε όρους, βέβαια, 

υγιούς ιδιωτικού ανταγωνισµού και ανταποδοτικών σχέσεων µε ένα αδιάφθορο και 

αντικειµενικό κράτος. Για όσο διάστηµα αυτός ο στόχος θα θεωρείται ανέφικτος και γραφικός 

τόσο η αδιέξοδη βία και η σύγκρουση θα είναι οι καθηµερινότητές µας. 

 

Παρότι οι συνθήκες θυµίζουν την προδικτατορική περίοδο (οικονοµική στασιµότητα, 

πολιτική καταπίεση και απαξίωση, κοινωνική αστάθεια), ο σηµερινός «ανένδοτος αγώνας» θα 

πρέπει να κατευθύνεται µε αµείλικτο τρόπο κατά της καταστροφικής υποκρισίας των 

πολιτικών και της νοσηρής εξάρτησης των ψηφοφόρων. Τώρα που φθείρονται οι επάργυρες 

όψεις, το πραγµατικό συνεργατικό και αντιπαραγωγικό δίπολο της µεταπολίτευσης, 

«πολιτικός-ψηφοφόρος», προβάλλει αποτρόπαιο και συγκρουσιακό.  

 

Κάθε πρόταση διεξόδου για τη χώρα θα πρέπει να κτυπηθεί µαζί του µέχρι τέλους. Γιατί το τέλος 

αυτής της µάχης θα είναι και νέα αρχή για τη χώρα. 

 

29/10/2011 
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
 

 

 
Τότε για το Στέµµα… Σήµερα για τον Ήλιο… 

 

Ένα µήνυµα από τη χώρα-πειραµατόζωο… 

 

Ψήφος εµπιστοσύνης στην αναξιοπιστία και την παραπολιτική... 

 

Απλά µαθήµατα αποδυνάµωσης της δηµοκρατίας… 

 

Ένας τριπλός ρόλος για τον κύριο Λουκά Παπαδήµο… 

 

Πρόβα τζενεράλε για µια µετεκλογική «τρικοµµατική» συνεργασία, 

µια "Ολλανδία του Νότου"... 

 

Σήµερα είµαστε ακόµη πιο άοπλοι… 

 

Η λευκή και µαύρη µαγεία των αριθµών 

 

∆ιαβάζοντας σήµερα τα «Γράµµατα σ’ ένα Φίλο Γερµανό» του 

Αλµπέρ Καµύ... 

 

Πού οδηγούν οι θυσίες των Πρωθυπουργών; 

 

Από τη ζωή των µαριονετών… 

 

Η λύση Μέρκελ «Τελική Λύση» κατά των αδυνάτων της ΕΕ; 
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Τότε για το Στέµµα… Σήµερα για τον Ήλιο… 

 

 
 

Ένας φίλος από το ΠΑΣΟΚ, από τον βαθύ πυρήνα του πρόσφατου δηµοσκοπικού 14.7%, µου 

έλεγε χθες βράδυ, σε µια κρίση ειλικρίνειας, συγκλονισµένος από την κίνηση του 

πρωθυπουργού για δηµοψήφισµα: 

 

«Η βασική ιδέα είναι απλή:Τις εκλογές τις χάνουµε σίγουρα. Το δηµοψήφισµα µπορεί και να το 

κερδίσουµε! Κι έτσι την παραµονή µας στην εξουσία!  Κι από το βέβαιο ασσόδυο να φέρουµε κι 

εξάρες! 

 

Για µας η πολιτική ήταν και είναι µια προσωπική, οικογενειακή υπόθεση. Οι θεσµοί είναι 

χρήσιµοι µόνον αν µας ωφελούν. Αν όµως θίγεται η πολιτική µας επιβίωση ή έστω πληγώνεται ο 

ανθρώπινος µας εγωισµός, περιφρονούµε τους θεσµούς, ακόµη κι αν πρόκειται για αυτόν τον 

ίδιο τον θεσµό του Προέδρου της δηµοκρατίας. Το αποδείξαµε και στην Επέτειο. ∆εν έχουµε 

τέτοιους δηµοκρατικίστικους ενδοιασµούς σε θέµατα αρχής. 

 

Αν λοιπόν οι δανειστές δεν µας γυρίσουν µπούµερανγκ τον εκβιασµό και τρέχουµε πίσω από 

καµιά δόση παρακαλώντας τους πάλι να επιστρέψουν, τότε ίσως καταφέρουµε να κλέψουµε 

άλλους τρεις µήνες από τον χρόνο της χώρας και τη ζωή των πολιτών της. 

 

Και να τους τραβήξουµε όλους σε µια τρίµηνη πορεία γεµάτη απρόοπτες εξελίξεις. Με τα 

βήµατα της χώρας να θυµίζουν την ταινία «Το Πράσινο Μίλι». Αλλά αν καταφέρουµε και 

φτάσουµε τη χώρα να ψηφίζει ΝΑΙ ή ΟΧΙ θα είναι κάπως σαν τότε, την προηγούµενη φορά. 

 

Τότε για το Στέµµα. Σήµερα για τον Ήλιο. Αλλά εµείς θα προσπαθήσουµε να τους πείσουµε ότι 

είναι για την Πατρίδα. Με κάθε τίµηµα. Ακόµη και αυτήν! Ούτως ή άλλως καθαρόαιµοι φιλο-

Ευρωπαίοι δεν είµασταν εξαρχής, ούτε και γνήσιοι αντιαµερικανοί. Βασίλειο του ΠΑΣΟΚ 

είµασταν πάντα και θα το παλέψουµε µέχρι την ύστατη στιγµή.». 

 

Όσο εκείνος µου άνοιγε την καταπράσινη ψυχή του εγώ σκεφτόµουν εκείνο το φοβερό σκίτσο 

του Ορνεράκη, για το δηµοψήφισµα του 1974, µε το πιτσιρίκι να κατουράει το βασιλικό 

στέµµα. Και τόλµησα να το τροποποιήσω για τις ανάγκες της δικής µου ψυχής… 

 

1/11/2011 
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Ένα µήνυµα από τη χώρα-πειραµατόζωο… 
 

 
 

Όταν ρωτάς «ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην Ευρώπη και το ευρώ» έναν λαό, που γνωρίζεις ότι στην 

πλειοψηφία του επιθυµεί να παραµείνει και στα δύο, και «τσοντάρεις» τεχνητά το αταίριαστο 

ερώτηµα «ΝΑΙ ή ΟΧΙ στη σύµβαση», το οποίο γνωρίζεις, ότι όντας το διαβατήριο της χώρας 

προς την εξάρτηση και των πολιτών προς την εξαθλίωση, ο ίδιος αυτός λαός το απορρίπτει, 

τότε και ο πιο µικρόνους, ο πιο αδαής, ο πιο καλοπροαίρετος αντιλαµβάνεται ότι πρόθεσή σου 

είναι να εκµαιεύσεις το ΝΑΙ στην άρνησή του εκβιάζοντας το ΟΧΙ στην κατάφασή του. Του 

λες: «Αν πεις ΟΧΙ στην πολιτική µου, που ξέρω ότι διαφωνείς, τότε θα πω και γω για σένα ΟΧΙ 

στην Ευρώπη και το ευρώ, που ξέρω ότι συµφωνείς».. 

 

Ενώ, λοιπόν, το αντικείµενο της πολιτικής διαµάχης στη χώρα ήταν εξαρχής το ΝΑΙ ή ΟΧΙ 

στα µνηµόνια και σήµερα το ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην αποτυχηµένη και αδιέξοδη πολιτική και σε 

αυτούς που ωστόσο την εφαρµόζουν, αντιθέτως, η συλλογιστική του δηµοψηφίσµατος 

παραβλέπει το προφανές και προσπαθεί να εκβιάσει τη νοµιµοποίηση της αυθαιρεσίας και της 

αποτυχίας. 

 

Και µάλιστα µε τον εξής αντιφατικό των καλών προθέσεων τρόπο: ∆ιακινδυνεύοντας, δηλαδή, 

την έξοδο ενός φιλοευρωπαικού λαού από την ευρωζώνη αν αυτός εκφράσει την αντίθεσή του 

σε µια πολιτική που τον καταδικάζει στη σύγκρουση και το περιθώριο και την ίδια στιγµή 

διακινδυνεύοντας το χάος στην ίδια την Ευρώπη, στην ενότητα και την ισχυροποίηση της 

οποίας, υποτίθεται ότι προσβλέπει το πολιτικό του ερώτηµα. 

 

Τόσο το ετεροχρονισµένο timing που ο πρωθυπουργός θυµήθηκε τη γνώµη του λαού όσο και 

ο τρόπος του «ερωτήµατος πολλαπλής επιλογής» που έθεσε, στην ουσία ακυρώνουν την αξία 

της άµεσης δηµοκρατικής συµµετοχής στο σηµερινό αδιέξοδο της χώρας. Αλλά τις 

πραγµατικές προθέσεις του πρωθυπουργού και τις εναλλακτικές θέσεις και συµµαχίες θα τις 

αναδείξει ο χρόνος προς τις αναπόφευκτες εκλογές και οι πολιτικές εξελίξεις που θα 

ακολουθήσουν. 

 

Πάντως στο πρόσωπο και την άτακτη πτώση του πρωθυπουργού δεν καταρρέει µε θόρυβο µόνο 

µια κοµµατική αυτοκρατορία σε µια µικρή χώρα της ευρωζώνης αλλά και µια αντίληψη ότι όλα 

µπορούν να σχεδιάζονται και να εφαρµόζονται µε τάξη και ασφάλεια χωρίς τη συγκατάθεση του 

λαού. Και αυτό είναι ένα µήνυµα από τη χώρα-πειραµατόζωο προς τις άλλες χώρες της 

Ευρώπης αλλά και πέρα από αυτήν. Παρ’ όλη την αποτυχία και το διασυρµό, σε µια από τις 

χειρότερες στιγµές της ιστορίας µας, έχουµε και πάλι ένα θετικό µήνυµα να στείλουµε στην 

ανθρωπότητα… 

 

2/11/2011 
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Ψήφος εµπιστοσύνης στην αναξιοπιστία και την παραπολιτική... 
 

 
Από ψήφος εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση εκφυλίστηκε σε ψήφο προς παραίτηση του 

πρωθυπουργού και πρόκριµα για συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Ν∆. Ένας ακόµη ευτελισµός των 

δηµοκρατικών θεσµών. Μια ακόµη απαξίωση τουκοινοβουλευτισµού. 

 

Αλλά πού στηρίζεται όλη αυτή η περιρρέουσα ατµόσφαιρα όταν ούτε ο πρωθυπουργός έχει 

ξεκαθαρίσει την πρόθεσή του να παραιτηθεί, ούτε ο αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης 

να συγκυβερνήσει, αν όχι στη βούληση ενός ενεργού πολιτικού παρασκηνίου που απεργάζεται 

τα σχέδια της επόµενης µέρας; 

 

Και ποιας επόµενης µέρας; Μήπως εκείνης που έχει ήδη ξεκινήσει µε τα γεγονότα του 

τελευταίου Ιουνίου; Μήπως το πραγµατικό «διακύβευµα» είναι η αποτελεσµατική τιθάσευση 

της κοινωνικής διαµαρτυρίας, η διαχείριση της κοινωνικής αντίδρασης στα ήδη γνωστά και 

νέα άγνωστα οριζόντια οικονοµικά µέτρα, µε κάθε πολιτικό µέσο, όταν το υπάρχον 

µονοκοµµατικό εργαλείο έχει καταστεί ανενεργό; 

 

Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα να επιστρατευτεί και να µπει στο κάδρο και το δεύτερο κεφάλι του 

λαβωµένου µεταπολιτευτικού τέρατος. Του δικέφαλου τέρατος που θέλει µε κάθε τρόπο να 

προλάβει ένα ανεπιθύµητο πολυκοµµατικό εκλογικό αποτέλεσµα, τις απρόβλεπτες και 

ενδεχοµένως µη ελέγξιµες πολιτικές συµµαχίες, που µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την 

πεπατηµένη και σήµερα «επικαιροποιηµένη» δικοµµατική εναλλαγή-συνδιαλλαγή στην 

εξουσία.  

 

Που θέλει να αποτρέψει  την εµφάνιση νέων προσώπων και νέων θέσεων που κανείς από τους 

σηµερινούς πρωταγωνιστές, εντός κι εκτός, δεν επιθυµεί να αντιµετωπίσει. 

 

Την προδικτατορική περίοδο, οι ανεπιθύµητες εκλογές οδήγησαν σε πραξικόπηµα. Σήµερα 

κάθε ακραία εξέλιξη προβάλλεται σαν µη επιθυµητή αλλά στη θέση της µονάχα φαιδροί 

ψευδο-µακιαβελισµοί επιχειρούνται. Η επέκταση της εγχώριας οικονοµικής και πολιτικής 

κρίσης και στην Ιταλία δείχνει ότι παρά τις όποιες προσπάθειες ελέγχου αυτής της 

αναταραχής, η κατάσταση ξεφεύγει ολοένα και περισσότερο.   

 

Σε αυτές τις συνθήκες η αποψινή διαδικασία για ψήφο εµπιστοσύνης είναι µια ακόµη άχρηστη 

διαδικασία που απλά επικυρώνει την πολιτική αναξιοπιστία και την πολιτική του 

παρασκηνίου - παρεκτός κι αν οδηγήσει σε πτώση της κυβέρνησης.∆ιότι η άµεση προκήρυξη 

εκλογών είναι ο µόνος τρόπος να αρχίσουµε να διαχειριζόµαστε, σαν έθνος, την κρίση µε 

πραγµατικούς όρους. 

 

4/112011 
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Απλά µαθήµατα αποδυνάµωσης της δηµοκρατίας… 

 
 

 
 

Αυτή η κυβέρνησηέχει αναλάβει εργολαβία την αποµυθοποίηση της δηµοκρατίας. Ίσως διότι 

οι τρόποι της δηµοκρατίας να µην εξυπηρετούν τους τρόπους της δηµοσιονοµικής διαχείρισης 

και οικονοµικής ανάπτυξης που οι κυβερνώντες έχουν δεσµευτεί να επιβάλλουν στην 

κοινωνία. 

 

Αποµυθοποίηση των δηµοκρατικών µεθόδων, όπως η κίνηση του δηµοψηφίσµατος που εκτός 

από τον αυτο-ακυρωτικό της µεταχρονισµό, έσκασε σαν πυροτέχνηµα στον αττικό ουρανό κι 

έτσι ανώδυνα, σα να µη συνέβη ποτέ, την έφαγε το µαύρο σκοτάδι. 

 

Αποµυθοποίηση της πολιτικής άποψης, όπως αυτές που αλλάζουν οι βουλευτές πιο εύστοχα κι 

από χαµαιλέοντες, έτσι απλά, σαν η γνώµη τους να µην είχε κανένα βάρος, καµία συνέπεια, 

καµία σοβαρότητα, καµία αξιοπιστία. Ως να µην ήσαν βουλευτές. Ως να συναινούν στη δόλια 

υφαρπαγή των ψήφων τους. 

 

Αποµυθοποίηση των διαδικασιών, όπως η ψήφος εµπιστοσύνης στην αναξιοπιστία και την 

αβεβαιότητα που στην ουσία συνοψίστηκε στο «... κι από ∆ευτέρα αυτόκλητη κυβέρνηση 

σωτηρίας Παπαζέλου και παντός τύπου προθύµων αρριβιστών διάρκειας τουλάχιστον... µιας 

εβδοµάδας». 

   

Η χώρα συνεχίζει να βυθίζεται χωρίς σεβασµό στη δηµοκρατία και να εξωθείται στα άκρα 

χωρίς άξιους πολιτικούς. Η χώρα που γέννησε την έννοια της δηµοκρατίας. Ένας ακόµη λόγος 

για να µην αφήνουµε να την εξευτελίζουν µε έναν τέτοιο ανυπόφορο και απροκάλυπτο τρόπο! 

 

5/11/2011 
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Ένας τριπλός ρόλος για τον κύριο Λουκά Παπαδήµο… 

 

 
 

Το δικοµµατικό πολιτικό σύστηµα του οποίου τα συνεχώς φθίνοντα εκλογικά ποσοστά 

ανέρχονται µετά βίας στο 1/3 του εκλογικού σώµατος, υποχρεώθηκε σε µια τακτική 

αναδίπλωση. Απέναντι στην εγχώρια κοινωνική αντίδραση και την ανοικτή αµφισβήτηση των 

ξένων προσπάθησε να κερδίσει χρόνο τοποθετώντας έναν τεχνοκράτη καταρχήν ανεκτόν 

στους µεν και κατεξοχήν αποδεκτόν στους δε. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο κ. Παπαδήµος, 

εκλήθη από το καταρρέον πολιτικό σύστηµα για να ενσαρκώσει έναν τουλάχιστον τριπλό 

ρόλο: 

 

....Του πολιτικού αερόσακου ανάµεσα στην πολιτική της τρόικας και την κοινωνική 

σύγκρουση, που βρισκόταν και βέβαια εξακολουθεί να βρίσκεται επί θύραις, εφόσον ούτε η 

ονοµαστική αλλαγή πρωθυπουργού, ούτε η συµµετοχή νεοδηµοκρατών και πολιτικών άλλων 

κοµµάτων στη µεταβατική κυβέρνηση πρόκειται να αλλάξει την αποτυχηµένη πολιτική που 

µεταξύ άλλων διπλασίασε, µέσα σε δύο χρόνια, την ανεργία στο 18.4%. 

 

....Του ηρεµιστικού φαρµάκου που φιλοδοξεί από τη µια να δώσει, στο εσωτερικό, τη χαµένη 

αισιοδοξία για το αποτέλεσµα της µέχρι τώρα µάταιης προσπάθειας, που στο όνοµα της µη 

χρεωκοπίας διαλύει την πραγµατική οικονοµία και την κοινωνική συνοχή, και από την άλλη, 

στο εξωτερικό, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία και την ηρεµία στους δανειστές και τις 

αγορές. 

 

....Του ψυχεδελικού φαρµάκου που θα κάνει τον πολίτη να παραισθάνεται, µεταξύ άλλων, την 

επιτροπεία σαν αλληλεγγύη, την εκκολαπτόµενη διάσπαση της ευρωζώνης σαν προοπτική 

ενότητας και την οικονοµική εξαθλίωση των µεσαίων στρωµάτων σαν εργαλείο οικονοµικής 

ανάπτυξης. 

 

Ο κ. Παπαδήµος θα δείξει στο άµεσο χρονικό διάστηµα αν προτίθεται να συµβάλλει στην 

εθνική υπόθεση σαν µια ανεξάρτητη, κριτική, δυναµική και αξιόπιστη Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή φωνή ή απλά σαν εντολοδόχος των γνωστών εγχώριων και ξένων οικονοµικών 

συµφερόντων µε τα οποία συναλλάχθηκε και το διεφθαρµένο µεταπολιτευτικό πολιτικό 

σύστηµα. 

 

Και στις δυο περιπτώσεις ο λαβωµένος δικοµµατισµός θα καραδοκεί για να τον πριµοδοτήσει 

ή να τον υπονοµεύσει ανάλογα µε τις µικροκοµµατικές επιδιώξεις του για σύντοµη 

«ανάρρωση» και «ολική επαναφορά» στις επικείµενες εκλογές. Χωρίς να αποκλείεται η 

πιθανότητα να µετατραπεί αυτή η µεταβατική κυβέρνηση σε επικίνδυνη και 

αυτοκαταστροφική αποστολή για τον δικοµµατισµό. 

 

Πάντως ο εξαήµερος τραγέλαφος µέχρι την αναγγελία του µεταβατικού πρωθυπουργού 

προδιαγράφει το προεκλογικό ξεσάλωµα των αµετανόητων του δικοµµατισµού. Σε αυτή τη 

σύντοµη(;) πορεία προς τις εκλογές, οι πολιτικές και οικονοµικές επιλογές του κ. Παπαδήµου, 

η στάση της κοινωνίας και οι οικονοµικές εξελίξεις στην υπόλοιπη Ευρώπη θα είναι οι κύριοι 

αστάθµητοι παράγοντες των εξελίξεων. 

 

11/11/2011 
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Πρόβα τζενεράλε για µια µετεκλογική «τρικοµµατική» συνεργασία, 

µια "Ολλανδία του Νότου"... 
 

 
 

Η µεταβατική προεκλογικήκαι κυρωτική της συµφωνίας της 26/27 Οκτωβρίου κυβέρνηση δεν 

αντιπροσωπεύει τα ποσοστά των πολιτικών δυνάµεων στη σηµερινή ελληνική κοινωνία αφού 

αποτελεί προϊόν επιλεκτικής ευρύτερης και όχι καθολικής συνεργασίας των 

κοινοβουλευτικών κοµµάτων ή και ανεξαρτήτων µη πολιτικών προσωπικοτήτων και στην 

ουσία φιλοδοξεί να εκφράσει την ανοχή µιας πραγµατικής πλειοψηφίας άνω του 60% σε µια 

πραγµατική και ανοµοιογενή µειοψηφία – µε αντικρουόµενα κοµµατικά, πολιτικά και 

ιδεολογικά συµφέροντα – κάτω του 40%. 

 

Σε αυτό το σύντοµο χρονικό διάστηµα, όσο η τρόικα θα την πιέζει να «τελειώνει» µε τις 

εκκρεµότητες και η κοινωνία θα της θυµίζει διαρκώς, µε ήπιο ή εκρηκτικό τρόπο, τον 

µειοψηφικό χαρακτήρα και την αµφίβολη νοµιµότητά της, εκείνη θα πορεύεται µέσα από τις 

δικές της αντιθέσεις (λ.χ. κύρωση πλαισίου µε/χωρίς τα µέτρα, αλλαγή φορολογικής πολιτικής, 

προεκλογικές σκοπιµότητες). Ωστόσο, ο υπερτροφικός αριθµών των µελών αυτής της 

κυβέρνησης θέτει εξαρχής υπό αµφισβήτηση τον µεταβατικό της χαρακτήρα και δεσµεύει την 

ευελιξία και την ταχύτητα των αποφάσεων σε µικροκοµµατικές εξισορροπήσεις. 

 

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ο λίβας της οικονοµικής κρίσης φαίνεται να ωριµάζει 

πρόωρα και στη χώρα µας το φρούτο της λαϊκιστικής ευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Ο αιµάσσων 

δικοµµατισµός ακούµπησε αµήχανος αλλά πιο σίγουρος απάνω της. Το σκηνικό αυτής της 

µεταβατικής κυβέρνησης µοιάζει µε µια παρατεταµένη πρόβα τζενεράλε για µια 

«τρικοµµατική» µετεκλογική συνεργασία του δικοµµατισµού µε την ακροδεξιά 

(στήριξη/συµµετοχή), που είναι και συµβατή µε τη διαρκή της άνοδο την τελευταία δεκαετία 

στην Ευρώπη. Ανάλογες πολιτικές εµπειρίες αποτελούν η ∆ανία, στην οποία µέχρι τις 

πρόσφατες εκλογές του 2011 συγκυβερνούσαν οι Φιλελεύθεροι, οι Σοσιαλδηµοκράτες και οι 

ακροδεξιοί και η Ολλανδία, στην οποία οι ακροδεξιοί συνεχίζουν και σήµερα να στηρίζουν 

την κυβέρνηση και βέβαια να επηρεάζουν καθοριστικά τις επιλογές της. 

 

Έτσι, έστω και σε ένα διαφορετικό επίπεδο, να µην µπορεί πλέον να εκπληρωθεί η υπόσχεση 

του απερχόµενου πρωθυπουργού ότι θα έκανε την Ελλάδα, µια «∆ανία του Νότου», αλλά η 

πιθανότητα να γίνουµε µια «Ολλανδία του Νότου» παραµένει ζωντανή...  Σε κάθε περίπτωση 

το ερώτηµα είναι αν θα παραµείνουµε θεατές ή αν θα ανέβουµε και εµείς στη Σκηνή…  

 

12/11/2011 

 

 

 

 

 

 



 146 

Σήµερα είµαστε ακόµη πιο άοπλοι… 
 

 
 

Όχι! ∆εν ενέδωσε όλη η µαθητική και φοιτητική γενιά του Πολυτεχνείου. Αυτοί που τότε 

ήταν πράγµατι εκεί, µέσα ή έξω, το γνωρίζουν πολύ καλά και απλώς απαξιούν και να 

συµµετέχουν σε αυτήν την ισοπεδωτική κουβέντα. 

 

Η αλήθεια που πρέπει να γνωρίζουν οι νεότεροι είναι πως τότε υπήρξε κι ένα πλήθος - µικρό ή 

µεγάλο κανείς δεν γνωρίζει - που παρότι ενεργό στην τότε εξέγερση ούτε τη σκέψη του 

νάρκωσε στα µολυσµένα προϊόντα της µεταπολίτευσης ούτε εξευτέλισε τη ζωή του. Ένα 

πλήθος, κυρίως ανώνυµο, που βάδισε ασύντακτα και επιβίωσε και δηµιούργησε στο 

περιθώριο της δανεικής ευηµερίας. 

 

Σήµερα, αυτό το κοµµάτι της γενιάς του Πολυτεχνείου, άγνωστο και διασκορπισµένο αλλά 

υπαρκτό, αποτελεί ένα µαγικό καθρέπτη όχι µόνο γιατί κρατά ζωντανό το φως εκείνων των 

ηµερών, αλλά και γιατί όταν κοιτάζεται µέσα του το άλλο κοµµάτι, το γνωστό, µπορεί να 

βλέπει όλη του την παραµόρφωση, όλη την αλλοτρίωση. 

 

Αλλά όπως τότε κείνα τα παιδιά ήταν άοπλα και το φώναζαν στο ραδιοφωνικό τους ποµπό 

«Είµαστε Άοπλοι... Είµαστε Άοπλοι... Είµαστε Άοπλοι!», άλλο τόσο άοπλα είναι και τα 

σηµερινά µας παιδιά και ίσως πολύ περισσότερο άοπλα γιατί το κράτος και η κοινωνία τα 

αφόπλιζαν χρόνια και σήµερα είναι ακόµη πιο εκτεθειµένα στην καταστολή όχι µόνο της 

ελευθερίας τους αλλά και της ίδιας τους της εξέλιξης σαν άνθρωποι και εργαζόµενοι. 

 

Μια φοβερή αµηχανία µε είχε καταλάβει όταν πριν λίγα χρόνια µου είχε ζητήσει η µικρή µου 

κόρη να πάω στο σχολείο να τους µιλήσω για κείνες τις ηµέρες. ∆εν µπόρεσα να το αποφύγω 

αλλά µε θυµάµαι σιωπηλό απέναντι στα γεµάτα έκπληξη µάτια των µαθητών που µε 

κοιτούσαν σαν ένα περίεργο πλάσµα της ιστορίας, φορτωµένο πολύ µακρινά και ηρωικά 

µηνύµατα, από αυτά που εγώ δεν είχα και δεν µου έρχονταν στο µυαλό παρά εκείνοι οι στίχοι 

του ∆ιονύση: « Πώς να κρυφτείς απ' τα παιδιά; / Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. / Και µας 

κοιτάζουν µε µάτια σαν κι αυτά…». Και πήρα τη δύναµη για να τους πω δυο λόγια… 

 

17/11/2011 
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Η λευκή και µαύρη µαγεία των αριθµών 

 

 
 

Εργαλείο πολλαπλών χρήσεων µπορεί να γίνει η επιστήµη ειδικά όταν ασχολείται µε τους 

αριθµούς και ειδικότερα µε τη σύνθεση, το «διάβασµα» και την ερµηνεία τους. Γενικά, είναι 

θετικά µαγική η δύναµη των αριθµών όταν αυτοί υπηρετούν την αλήθεια και καταστροφική 

όταν υπηρετούν την επιλεκτική παραποίησή της. Ζούµε πονηρούς κι επικίνδυνους καιρούς µε 

τα πολιτικά επιχειρήµατα και τις συµβατικές πολιτικές οριοθετήσεις να παραχωρούν, µέρα τη 

µέρα, τη θέση τους σε µια επιδέξια προπαγάνδα που στοχεύει στο µεγαλύτερο δυνατό έλεγχο 

της δηµόσιας κριτικής έτσι ώστε η πολιτικοοικονοµική περιθωριοποίηση των µικροµεσαίων 

στρωµάτων να παγιωθεί ως µια πορεία µη αντιστρεπτή. 

 

Αυτή η επιδέξια προπαγάνδα «ανακάλυψε» ότι ο κ. Ράϊχενµπαχ, στη χθεσινή του οµιλία για 

την τριµηνιαία έκθεση της task force, στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι είναι «αντιπαραγωγικό» το 

γεγονός οι ελεύθεροι επαγγελµατίες να έχουν µικρότερα εισοδήµατα από τους µισθωτούς. Η 

είδηση αναπαράχθηκε αστραπιαία και διανθίστηκε, µετά από επεξεργασία των αριθµητικών 

φορολογικών δεδοµένων, από «προκλητικά» παραδείγµατα φοροδιαφυγής από αυτήν την 

επαγγελµατική οµάδα που η ανοµία της µεταφέρει τα βάρη στους µισθωτούς που πλέον έχουν 

«αγιάσει» υπό το φορτίο της αδικίας και του κατατρεγµού. 

 

Ωστόσο, όσο όµορφα κι αν είναι τα χείλη που την εκφωνούν, όσο έξυπνα κι αν είναι τα χέρια 

που την γράφουν, η προπαγάνδα είναι πάντα στη βάση της άσχηµη κι ανόητη. Όσες φορές και 

να ακούσεις την οµιλία του κ. Ράιχενµπαχ, όσες φορές και να διαβάσεις την πρώτη τριµηνιαία 

έκθεση της task force, δεν βρίσκεις πουθενά αυτή την έκφραση που του καταλογίστηκε ως 

«είδηση». Κι αν διαθέσεις και λίγες ώρες στο site του Υπουργείου Οικονοµικών και 

αποφασίσεις να παρουσιάσεις τα σχετικά στοιχεία, αφτιασίδωτα και γυµνά, τότε καταλήγεις 

σε… άλλα συµπεράσµατα. 

 

Ότι αυτή η προπαγάνδα όχι µόνο δεν υπηρετεί την αλήθεια αλλά προωθεί τον τυφλό 

κοινωνικό αυτοµατισµό, προετοιµάζει και στήνει την εναλλαγή στα κτυπήµατα των 

διαφορετικών κοινωνικών κι επαγγελµατικών οµάδων µε στόχο τη µεγαλύτερη εξασθένιση 

και τον καλύτερο έλεγχο τους. 

 

Στους δύο Πίνακες που ακολουθούν, από τα απλά αριθµητικά στοιχεία των δηµοσιεύσεων του 

Υπουργείου Οικονοµικών (Στατιστικά ∆ελτία 2006 – 2010), προκύπτει ότι αντίθετα µε την 

προπαγάνδα, τα τελευταία πέντε χρόνια οι ελεύθεροι επαγγελµατίες όχι µόνο δηλώνουν, κατά 

µέσο όρο, το µεγαλύτερο εισόδηµα (Πίνακας 1) αλλά και ότι το ποσό αυτό αυξήθηκε την 

τελευταία χρονιά κατά 7.7% σε σχέση µε την προηγούµενη (Πίνακας 2). Αυτό, βέβαια, δεν 

σηµαίνει ότι δεν υπάρχει φοροδιαφυγή. Απλά σηµαίνει ότι τα έσοδα σε ένα σηµαντικό βαθµό 

δηλώνονται. Η ελάττωση των φορολογικών συντελεστών θα ήταν το κλειδί ώστε και αυτό το 

ποσοστό να ανεβεί αλλά και η αυστηρότητα του κράτους να αποκτήσει λογικό έρεισµα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Συγκριτικά στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις µισθωτών και ελεύθερων 

επαγγελµατιών από το 2006-2010, βάσει των δεδοµένων του Υπουργείου Οικονοµικών. 
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 ΜΙΣΘΩΤΟΙ 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

 

 

ΟΙΚ/KO 

EΤΟΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

 

 

∆ΗΛΩΘΕΝ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΗΛΩΘΕΝ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 

(ΕΥΡΩ) 

ΜΕΣΟΣ 

ΟΡΟΣ 

(ΕΥΡΩ) 

2010 2,005,328 39,764,165 19,829 345,077 10,990,065 31,848 

2009 2,027,552 38,998,872 19,234 370,754 10,962,948 29,569 

2008 2,018,905 36,927,234 18,290 355,162 10,195,373 28,706 

2007 2,002,475 34,386,569 17,170 344,427 9,417,354 27,342 

2006 1,973,744 32,345,605 16,387 336,029 8,630,654 25,564 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Αριθµός φορολογουµένων και µέσοι όροι δηλωµένων ποσών για τις 

φορολογικές δηλώσεις όλων των επαγγελµατικών οµάδων και των συνταξιούχων για το 2010 

και σε σύγκριση µε το 2009, βάσει των δεδοµένων του Υπουργείου Οικονοµικών. 

 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ 

(2010) 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕ 2009 

(%) 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΦΟΡ/ΚΗΣ 

∆ΗΛΩΣΗΣ 

(ΕΥΡΩ) 

(2010) 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

ΜΕ 2009 

(%) 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

345,077 -6.9 31,848 +7.7 

ΕΜΠΟΡΟΙ – 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ – 

ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

 

680,270 

 

-3.8 

 

20,870 

 

+1.9 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 2,005,328 -1 19,829 +3 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 1,624,801 +7 16,546 +4.1 

ΓΕΩΡΓΟΙ-

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-

ΑΛΙΕΙΣ - ΕΚΜ. 

∆ΑΣΩΝ 

 

394,632 

 

+1.7 

 

11,572 

 

+1.2 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΕΣ 644,870 +8.5 6,042 -5.1 

 

Πέρα όµως από την αποκατάσταση της αλήθειας, που µπορεί στις υπάρχουσες κανιβαλικές 

πολιτικοοικονοµικές συνθήκες να µην έχει και ιδιαίτερη σηµασία, το ενδιαφέρον θα έπρεπε να 

εστιάζεται στα στοιχεία του Πίνακα 2, όπως για παράδειγµα στη θεαµατική ελάττωση του 

αριθµού των απασχολουµένων στην πραγµατική οικονοµία µέσα σε ένα χρόνο (ελεύθεροι 

επαγγελµατίες: -6.9%,  έµποροι… : -3.8%) όταν στην ίδια χρονική περίοδο αυξήθηκαν εξίσου 

θεαµατικά οι … συνταξιούχοι (7%) και οι …εισοδηµατίες (8.5%)! 

 

Αλλά τέτοιοι προβληµατισµοί και ανησυχίες θα έπρεπε να «συγκινούν» µια (συγ)κυβέρνηση που 

θα αγωνιζόταν πραγµατικά για το ξεπέρασµα της κρίσης και το µέλλον αυτού του τόπου και όχι 

για τη διάλυση των παραγωγικών δυνάµεων και την παράδοσή του. Ας ελπίσουµε ότι 

η  γενίκευση της κρίσης στην Ευρώπη θα αναθεωρήσει – αν όχι µαταιώσει – όλην αυτήν την 

παράνοια… 

   

18/11/2011 
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∆ιαβάζοντας σήµερα τα «Γράµµατα σ’ ένα Φίλο Γερµανό» του 

Αλµπέρ Καµύ... 
 

 
 

Σε χθεσινό του άρθρο, το Spiegel, παρατηρεί ότι ο άξονας Βερολίνο-Παρίσι και οι πρόσφατες 

αποφάσεις των Μέρκελ-Σαρκοζί αποτελούν στην ουσία µια υπέρβαση των Ευρωπαϊκών 

θεσµικών οργάνων. Σύµφωνα µε τη «µέθοδο Μέρκελ» η Ευρώπη, µε πραγµατική 

εµπροσθοφυλακή τη Γερµανία, µετατρέπεται σταδιακά σε µια συγκεντρωτική εξουσία που θα 

µπορεί, παρακάµπτοντας την ανεξαρτησία των κρατών-µελών, να επεµβαίνει και να ρυθµίζει 

τους προϋπολογισµούς και την οικονοµική, δηµοσιονοµική και φορολογική πολιτική τους. 

 

Προσωρινό εµπόδιο στην επισηµοποίηση αυτής της διακυβερνητικής µορφής εξουσίας 

αποτελεί η πρόβλεψη της αρχής της οµοφωνίας στη λήψη των αποφάσεων. Ωστόσο µπροστά 

στο γεγονός ότι «η κρίση τα αλλάζει όλα», και µε επικεφαλής τους παλιούς και νέους 

υποστηρικτές του ευρωπαϊκού «σκληρού πυρήνα», θα µεθοδευτούν οι αναγκαίες αλλαγές στις 

Συνθήκες που ισχύουν, ώστε να µετασχηµατίσουν τη σηµερινή αναφερόµενη σαν «εικονική 

κοινοτικοποίηση» της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής σε πραγµατικότητα. Ένας 

ευρωπαϊκός «σκληρός πυρήνας» που θα οδηγήσει στις  Ηνωµένες Πολιτείες της Ευρώπης. 

 

Πέρα και από αυτές τις ίδιες τις γερµανικές συνταγµατικές δεσµεύσεις για την δυνατότητα 

µεταβίβασης εξουσίας στις Βρυξέλλες, αφού υπάρχει µια διάταξη (Αρ.146), η οποία από τη 

διαίρεση της χώρας το 1949 «προσέβλεπε» στη χρονική στιγµή  της επανένωσης, όταν ο 

γερµανικός λαός «µε την ελεύθερη βούλησή του» θα είχε πια το δικαίωµα να αποκτήσει ένα 

εντελώς νέο Σύνταγµα. Και βέβαια πέρα από τις συνταγµατικές δεσµεύσεις και την 

ανεξαρτησία των υπόλοιπων κρατών-µελών, αφού ήδη οι εθνικές τους ταυτότητες είναι 

«σήµερα απλά σκιές του παλιού τους εαυτού». 

 

Ωστόσο ο Védrine, πρώην σύµβουλος του Μιτεράν και υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας επί 

Ζοσπέν, υποστηρίζει ότι είναι πάντα υπέρ µιας οικονοµικής κυβέρνησης, σαν διακυβερνητική 

λύση, αλλά υπό τον όρο να είναι σαφές ποιος θα λαµβάνει τις αποφάσεις και τι θα 

αποφασίζεται. Πιστεύει ότι η δηµοσιονοµική κυριαρχία είναι το θεµέλιο των ευρωπαϊκών 

δηµοκρατιών και πρέπει να παραµείνει στα χέρια των εθνικών κοινοβουλίων. Ακόµη πιστεύει 

ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν είναι πρόθυµοι να εκχωρήσουν περισσότερη κυριαρχία στις 

Βρυξέλλες. Η άποψη του Védrine απηχεί τη γαλλική δυσπιστία για την έλλειψη δηµοκρατικής 

νοµιµότητας της «µεθόδου Μέρκελ» και της γερµανικής προοπτικής της Οµοσπονδιοποίησης. 

 

Με αφορµή το άρθρο του Spiegel µπαίνω στον πειρασµό να µεταφέρω λίγες φράσεις από τα 

«Γράµµατα σ’ ένα Φίλο Γερµανό» που έγραψε ο Αλµπέρ Καµύ και δηµοσιεύθηκαν στη 

Γαλλία µετά την απελευθέρωση. Στον πρόλογό του, ο Καµύ, διευκρινίζει: «.. όταν ο 

συγγραφέας αυτών των Γραµµάτων λέει «εµείς» δε σηµαίνει πάντα «εµείς οι Γάλλοι» αλλά 
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«εµείς οι ελεύθεροι Ευρωπαίοι». Βάζω αντιµέτωπες δυο στάσεις κι όχι δυο έθνη…». Και στο 

τρίτο του Γράµµα (Απρίλιος 1944) σε κάποιο σηµείο γράφει: 

 

«Λέτε Ευρώπη, αλλά έχετε στο µυαλό σας γη για στρατιώτες, σιταποθήκες, βιοµηχανίες 

υποταγµένες, κατευθυνόµενη διανόηση. Πάω παρά πολύ µακριά; Αλλά ξέρω τουλάχιστο ότι, 

όταν λέτε Ευρώπη, ακόµα και στις καλύτερες στιγµές σας, όταν αφήνεστε στα ίδια σας τα 

ψέµατα, τίποτε δε σας εµποδίζει να σκέφτεστε µια λεγεώνα από έθνη ευκολόπιστα, που τα οδηγεί 

µια Γερµανία αφεντάδων σ’ ένα νεφελώδες και µατοβαµµένο µέλλον. Θα ήθελα να νιώσετε αυτή 

τη διαφορά. Η Ευρώπη είναι για σας αυτός ο χώρος που περιβάλλεται από θάλασσες και βουνά, 

που κόβεται από φράγµατα, ο σκαµµένος από µεταλλεία, ο γεµάτος από θερισµένα στάχυα, όπου 

η Γερµανία παίζει µια παρτίδα µε µοναδική της µοίρα το κέρδος του παιγνιδιού. Αλλά για µας 

είναι η γη του πνεύµατος, όπου εδώ και είκοσι αιώνες το ανθρώπινο πνεύµα συνεχίζει την πιο 

καταπληκτική του περιπέτεια. Είναι η προνοµιούχος αρένα, όπου η πάλη του ανθρώπου της 

∆ύσης ενάντια στον κόσµο, στους θεούς, στον εαυτό του, φτάνει σήµερα στην πιο συγκλονιστική 

της στιγµή. Το βλέπετε, δεν υπάρχει κοινό µέτρο.» 

 

ΠΗΓΕΣ 

 

Πώς η Ευρώπη µπορεί να αναγεννηθεί από τις στάχτες. Άρθρο του Spiegel 

Γράµµατα σ’ ένα φίλο Γερµανό. Albert Camus, Εκδ. ΝΕΦΕΛΗ, 1982 

 

19/11/2011 
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Πού οδηγούν οι θυσίες των Πρωθυπουργών; 
 

 
 

Παπανδρέου και Μπερλουσκόνι, τα δυο πιο πρόσφατα παραδείγµατα-χωρίς εκλογές. Κόουεν 

και Σόκρατες τα δυο λιγότερο πρόσφατα παραδείγµατα-µε εκλογές. Και από σήµερα 

αναµένεται η Ισπανία. Όλα µέσα στο 2011! Οι επικεφαλής της πολιτικής ηγεσίας στις πιο 

ευάλωτες υπερχρεωµένες και ελλειµµατικές χώρες της ευρωζώνης, οι εκλεγµένοι 

πρωθυπουργοί, καταρρέουν πρόωρα υπό την πίεση της αδυναµίας να διαχειριστούν τη 

συστηµική οικονοµική κρίση. 

 

Πλάι στις µάταιες θυσίες των ευρωπαίων πολιτών να τιθασεύσουν το λερναίο τέρας της 

ύφεσης, που βάζουν σε αµφισβήτηση τις πολιτικές και οικονοµικές επιλογές των Βρυξελλών, 

έρχονται να προστεθούν οι θυσίες των πρωθυπουργών, που αλλάζουν ή παραιτούνται µε 

εκλογικές ή µη εκλογικές συνοπτικές διαδικασίες βάζοντας σε αµφισβήτηση την ίδια την τύχη 

των δηµοκρατικών διαδικασιών σε αυτές τις χώρες και κατ’ επέκταση στην ευρωζώνη. 

 

Τις βάζουν σε αµφισβήτηση διότι οι τρόποι που η πολιτική εξουσία µεταβιβάζεται πρόωρα ή 

«προσωρινά» και στη συνέχεια ασκείται, έστω και µετά από εκλογές, στην ουσία αποτελεί µια 

«συναινετική αυθαιρεσία» που παρακάµπτει τους γνωστούς κοινοβουλευτικούς 

δηµοκρατικούς θεσµούς – που ενδεχοµένως στο άµεσο µέλλον θα επιδιωχθεί και η θεσµική 

της νοµιµοποίηση σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.Τις βάζουν σε αµφισβήτηση διότι ενώ 

οι πρωθυπουργοί αλλάζουν, οι αποτυχηµένες πολιτικές µένουν οι ίδιες και ενισχύονται. 

 

Αυτοί που σήµερα υπερθεµατίζουν ανακουφισµένοι στις κερκίδες αυτού του πανευρωπαϊκού 

«Κολοσσαίου», στην πραγµατικότητα, µε την ανοχή τους σε αυτήν τη συµπαιγνία και 

αυθαιρεσία, προτρέπουν αυτό το νεφελώδες γερµανο(γαλλικό) εξουσιαστικό ιδεώδες να 

συνεχίζει τις µάταιες ανθρωποθυσίες, όχι µόνο τις προσωπικές δικές τους, αλλά εξίσου τη 

συλλογική θυσία της ανεξάρτητης εθνικής άποψης και διεκδίκησης, κοινωνικής οργάνωσης 

και πολιτιστικής θεώρησης που χαρακτήριζαν µέχρι σήµερα την ευρωπαϊκή προοπτική. 

 

Αυτοί που σήµερα επικροτούν ανυποψίαστοι, πρέπει τουλάχιστον να προβληµατιστούν µήπως 

ήδη αποφασίζεται «αντ’ αυτών» για το ποια Ευρώπη εκείνοι θα έπρεπε να ήθελαν, χωρίς καν 

να ερωτηθούν. Ας βάλουν τον πήχυ της πολιτικής τους υποψίας λίγο ψηλότερα και ας 

ανησυχήσουν τώρα - όχι αύριο - µήπως αυτές οι «θυσίες των πρωθυπουργών» είναι απλά 

εικονικές µπροστά στις δικές τους θυσίες, και ακόµη σπουδαιότερα, µπροστά στις θυσίες των 

χωρών και των παιδιών τους που θα είναι κυνικά πραγµατικές… 

 

20/11/2011 
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Από τη ζωή των µαριονετών… 
 

 
 

Ο πάτος που πριν λίγο καιρό έβαζε, στις φαντασιώσεις του, ο κ. Βενιζέλος, τώρα χαίνει ακόµα 

βαθύτερος και χρονικά απροσδιόριστος στον κυνισµό του κ. Ράιχενµπαχ.  

 

Κάπου εκεί στο βάθος, τον είδε ο Γερµανός, στα έσχατα όρια της κοινωνικής αντοχής και της 

υποβάθµισης των τρεχουσών «αξιών», που κρύβονται και τα κίνητρα των επενδυτών που θα 

«αναπτύξουν» τη χώρα. Εκεί που το βάρος της ανεργίας και της υποαπασχόλησης θα έχει 

ισοπεδώσει την κάθε απαίτηση, την κάθε διεκδίκηση και αξιοπρέπεια του απελπισµένου 

πολίτη. 

 

Όχι µόνο του Έλληνα πολίτη αλλά και κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Σε µια Ευρώπη που η ενότητά 

της θα κρέµεται από τα τευτονικά χείλη της Μέρκελ ενώ εκείνη θα την σπρώχνει αυτάρεσκα 

και αλαζονικά στα κοµµάτια εξ ων συνετέθη. Σε µια Ευρώπη που θα’ χει µπερδέψει την ψήφο 

µε την υπογραφή και θα’ χει ανακατέψει τη δηµοκρατία µε τον αυταρχισµό. 

 

Που οι µοναδικές εφικτές «τροποποιήσεις» που θα µπορούν να επιτυγχάνουν, οι επίδοξοι 

αµφισβητίες συγκυβερνώντες, µε ή χωρίς εκλογές, θα είναι... τα νέα επιπλέον δις µέτρων που 

θα προστίθενται στους προϋπολογισµούς οι οποίοι θα αποστέλλονται delivery προς ψήφιση – 

χωρίς απαραίτητα να οδηγούν σε βιώσιµες οικονοµικές και κοινωνικές διεξόδους. 

 

∆ιότι ούτε οι κοινωνίες είναι δυνατόν να λειτουργούν σαν τράπεζες, ούτε οι χώρες σαν 

τραπεζικά υποκαταστήµατα, ούτε οι πολιτικοί σαν τραπεζικοί υπάλληλοι. Αυτές οι 

διαστροφές της πολιτικής συµπεριφοράς, αυτές οι στρεβλώσεις των δηµοκρατικών θεσµών, 

αυτή η σκληρότητα κατά των κοινωνιών δεν µπορούν να κρατήσουν για πολύ. 

 

Όλες αυτές οι εικονικές πραγµατικότητες, µε τις ποµφόλυγες που τις παράγουν και τους 

µαριονετίστες που τις σκηνοθετούν, θα δώσουν τη θέση τους σε βιώσιµες καταστάσεις υπό 

την πίεση των πραγµατικών αδιεξόδων στις κοινωνίες. Ας προετοιµαζόµαστε για αυτό 

δίνοντας τον καλύτερο εαυτό µας. 

 

26/11/2011 

 

 

 

 

 



 153 

 

Η λύση Μέρκελ «Τελική Λύση» κατά των αδυνάτων της ΕΕ; 
 

 
 

Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα στο Bild, που στη συνέχεια αναδηµοσίευσε το Welt, το δίδυµο 

Μερκοζί θα επιχειρήσει σε χρόνο ρεκόρ να επιβάλλει, µέχρι τις αρχές του επόµενου έτους, µια 

νέα Ευρωπαϊκή Συµφωνία, η οποία παρότι θα αφορά κρίσιµα ζητήµατα για το παρόν και το 

µέλλον της ΕΕ και της ευρωζώνης, δεν θα χρειάζεται, σε αυτή την επείγουσα φάση, να πάρει 

έγκριση από τα εθνικά κοινοβούλια. 

 

Σύµφωνα και µε το Reuters, αυτή η νέα συµφωνία θα στοχεύει να εξασφαλίσει σε κεντρικό 

ευρωπαϊκό επίπεδο την αυστηρή τήρηση των δηµοσιονοµικών εθνικών στόχων µε έλεγχο των 

προϋπολογισµών και των ελλειµµάτων, σε τέτοιο βαθµό, που οι παρεκκλίσεις θα 

συνεπάγονται την παραποµπή του κράτους, που τους αθετεί, στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Με 

σφραγίδα τη γερµανική πεποίθηση ότι αυτό το αυστηρό πλαίσιο θα ηρεµήσει τις αγορές και 

θα αποτελέσει τη βάση για µια πιο ενεργητική στάση της ΕΚΤ στην κρίση. 

 

Αν αυτά τα δηµοσιεύµατα επαληθευτούν, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η Μέρκελ, είτε σα 

µέσο πίεσης, είτε επειδή πιστεύει ότι αυτή είναι η τελική λύση, προωθεί µια πολιτική που 

συνοψίζεται στο «Έχετε πλεόνασµα; Καλωσορίσατε στη Γερµανική Ευρώπη! ∆εν µπορείτε να 

έχετε; Raus!». Κι αν το ερώτηµα απευθυνθεί σε µας τότε σίγουρα η εικονική πραγµατικότητα 

του προϋπολογισµού για το 2012 δεν θα είναι µια πειστική απάντηση. 

 

Αν αυτά τα δηµοσιεύµατα επαληθευτούν ποιες, αλήθεια, θα ήταν οι χώρες που θα 

δεχόντουσαν, στις σηµερινές συνθήκες, να προσχωρήσουν σε µια τέτοια Συµφωνία; Πριν 

λίγες µέρες ο Ιρλανδός υπουργός Οικονοµικών Νούνεν δήλωσε ότι υπάρχουν ελάχιστες 

πιθανότητες να εγκρίνουν οι Ιρλανδοί αλλαγές σε συνθήκες της ΕΕ και αµφισβήτησε τη 

γερµανο-γαλλική πρόθεση  να δοθεί στις ευρωπαϊκές αρχές παρεµβατική εξουσία στους 

εθνικούς προϋπολογισµούς των χωρών της ευρωζώνης. Και ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός Κένι 

έχει ήδη καταστήσει σαφές στις Βρυξέλλες ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, σήµερα, να 

κερδίσει ένα δηµοψήφισµα. 

 

Αν αυτά τα δηµοσιεύµατα επαληθευτούν τότε το πιθανότερο θα είναι να έρθουµε πιο κοντά 

στην οριστική χρεοκοπία. ∆ιότι µια «οριζόντια» πολιτική επί δυνατών και αδυνάτων κρατών 

είναι, σε υπερεθνικό ευρωπαϊκό επίπεδο, το ίδιο αδιέξοδη µε τη γνώριµη εθνική οικονοµική 

πολιτική «επί δικαίων και αδίκων» που συνεχίζει να εφαρµόζεται στη χώρα µας από τη 

συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε τη δεξιά και την ακροδεξιά. Το ζητούµενο είναι εάν αυτή η 

freak συγκυβέρνηση, µπροστά στην επικείµενη τελική λύση της Μέρκελ, η οποία µπορεί να 

µετατραπεί σε σχέδιο «Τελικής Λύσης» κατά των αδυνάτων της ΕΕ, έχει επεξεργαστεί κάποιο 

σχέδιο-b ή απλά, αν συµβεί το απεφευκτέο, οι δηµοσιογράφοι και ο λαός θα ψάχνουν ανάµεσά 

της τους υπεύθυνους συγκυβερνώντες… 

 

ΥΓ. Στα γερµανικά «Tελική Λύση»: Die Endlösung... 

 

27/11/2011 
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Όχι! Αυτή η φωτογραφία θυµίζει την παλιά Ευρώπη! 

 

Χώρα ειδικού τύπου - ΧΜΕΑ 

 

Η τέχνη να επιβιώνεις µες στην αβεβαιότητα 

 

Για την απελευθέρωση των ιατρικών υπηρεσιών 

 

2012: το δικαίωµα στη µεταφυσική πίστη… 
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Όχι! Αυτή η φωτογραφία θυµίζει την παλιά Ευρώπη! 
 

 
 

Η σηµερινή Bild, παρουσιάζοντας το πετυχηµένο φωτοµοντάζ του Hermann Bredehorst, θέτει 

το ερώτηµα: «Merkozy: µοιάζει µε τη νέα Ευρώπη;» Η απάντηση σε αυτό που η φωτογραφία 

υπονοεί και το άρθρο υποστηρίζει θα πρέπει, προφανώς, να είναι: «Όχι! Αυτή η φωτογραφία 

θυµίζει την παλιά Ευρώπη!». 

 

Κοιτάζοντας πίσω, η ιστορία της Ευρώπης ξεχειλίζει από ολέθρους για εθνική κυριαρχία, από 

βία και ρατσισµό. Αθρόα τα ιστορικά γεγονότα που έχουν εµπλουτίσει το «συλλογικό 

ασυνείδητο» της ηπείρου και της έχουν προσδώσει ένα ηφαιστειώδες προφίλ, που µπορεί να 

εκρηγνύεται από εποχή σε εποχή είτε γεννώντας πρόοδο και ευηµερία για τους πολίτες της, 

είτε προξενώντας µεγάλες καταστροφές και δυστυχία. 

 

Είχαµε την τύχη, οι περισσότεροι, να µεγαλώσουµε ή και να ωριµάσουµε σε µια σχετικά 

ειρηνική περίοδο, που βέβαια δεν της έλειψαν οι ιδεολογικές και πολιτικοοικονοµικές 

αναταράξεις. Όµως αυτές δεν στάθηκαν αρκετές για να συλλάβουµε στη συνείδησή µας την 

πραγµατικότητα της προηγούµενης παραγράφου και εδραίωσαν µέσα µας µια πεποίθηση 

ασφάλειας που όµως αποτελεί περισσότερο µια ψυχολογική και λιγότερο µια ιστορική 

πραγµατικότητα. 

 

Μάθαµε δηλαδή, επηρεασµένοι από τη σύγχρονή µας πολιτικοοικονοµική συγκυρία, να 

αντιλαµβανόµαστε και να θεωρούµε τη ζωή µας σα µια διαρκή ειρηνική ανέλιξη, οπωσδήποτε 

µέσα από καθηµερινές δυσκολίες, αλλά βασικά εξαρτηµένη από την προσωπική προσπάθεια 

και βέβαια συνδεδεµένη µε τις κοινωνικές και πολιτικές θέσεις και σχέσεις του καθενός, 

ειδικά στη χώρα µας. 

 

Αυτοί, όµως, οι µικρόκοσµοι της σιγουριάς, αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες της ατοµικής και 

κοινωνικής εξέλιξης, αυτό το εξελικτικό µοντέλο που «διαρκώς βελτιώνεται», όλες αυτές οι 

σταθερές σήµερα καταρρέουν, κτυπηµένες σαν τους δίδυµους πύργους, και µάλιστα σε αργή 

κίνηση. 

 

Τα κτίσµατα ισοπεδώνονται µε έναν τρόπο επιβραδυνόµενης και ελεγχόµενης πτώσης που 

ωστόσο µέσα στη σκόνη και το θόρυβό της δεν µπορούµε ούτε να διακρίνουµε ούτε να 

ακούσουµε τι ακριβώς συµβαίνει. Απλά αισθανόµαστε τη σύγκρουση, την ανασφάλεια, το 

φόβο, τον τρόµο αλλά κανείς δεν µπορεί να µιλήσει µε τέτοια λόγια ή να κάνει τέτοιες πράξεις 

ώστε οι υπόλοιποι να τον ακολουθήσουν µε ελπίδα για µια βάσιµη διέξοδο και προοπτική. 

 

Αµήχανοι πρωταγωνιστές σε ένα σκηνικό παρατεταµένης αγωνίας στο οποίο µπορούν να 

συµβούν τα πάντα, είτε στη δράση, είτε στο τέλος. Σε µια καθηµερινότητα που δεσπόζουν τα 

απειλητικά επίκαιρα, οι ταραγµένες ζωές των φίλων, των γνωστών και των αγαπηµένων 

προσώπων, η ανατροπή της δικής µας. Σε µια καθηµερινότητα που ο ανθρώπινος έλεγχος 
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χάνεται και η σκληρότητα εξαπλώνεται. Και που ενδεχοµένως µας επιφυλάσσει να 

αναπληρώσουµε στη συνείδησή µας το έλλειµµα της πιο σκοτεινής ιστορικής µας πλευράς. 

 

Ή αντίθετα να βρούµε τους τρόπους, σαν Ευρωπαίοι πολίτες, να διαψεύσουµε τις σκοτεινές 

προβλέψεις. Να διαψεύσουµε την ιστορία που δεν ήθελε ποτέ την Ευρώπη να αντλεί τη 

δύναµή της µέσα από την ένωση των πολιτών της. Να βρούµε τους πολιτικούς τρόπους να 

ξεπεράσουµε την κρίση µε σεβασµό και αγάπη για τον άνθρωπο και τη δηµοκρατία χωρίς 

ρεβανσισµούς και σκληρότητες και να προχωρήσουµε τον πολιτισµό ένα βήµα µπροστά και 

πέρα από την άβυσσο που οι οικονοµικές συνθήκες µας ανοίγουν. Για να αποτρέψουµε αυτό 

που περιέγραφε ο Τσάρλι Τσάπλιν στην ταινία του «Ο Μεγάλος ∆ικτάτωρ»: 

 

«Σε αυτούς που µπορούν να µε ακούσουν, λέω: Μην απελπίζεστε. Η δυστυχία που είναι σήµερα 

πάνω µας δεν είναι παρά το πέρασµα της απληστίας και της οξύτητας εκείνων που φοβούνται 

την ανθρώπινη πρόοδο. Το µίσος θα περάσει και οι δικτάτορες θα πεθάνουν. Η δύναµη που 

πήραν από τον λαό θα επιστρέψει στον λαό και όσο οι άνθρωποι πεθαίνουν η ελευθερία δεν θα 

πάψει να υπάρχει…». 

 

1/12/2011 
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Χώρα ειδικού τύπου - ΧΜΕΑ 
 

 
 

Στις Βρυξέλλες θέλουν να µας παρουσιάζουν σα µια «ειδική περίπτωση». Κι εµείς 

συµπεριφερόµαστε ωσάν αυτό το «προνόµιο» του πειραµατόζωου ή πιο κοµψά της «χώρας–

µελέτη περίπτωσης» (country case-study) να µας προστάτευε ή και να µας κολακεύει – αλλά 

ίσως περισσότερο επειδή νιώθουµε ότι αυτός ο χαρακτηρισµός κάπου µπορεί κιόλας να µας 

αντιπροσωπεύει. 

 

Χώρα «ειδικού τύπου» διότι παρά τα δύο τελευταία χαµένα χρόνια, τα βυθισµένα στο τέλµα 

της αποτυχίας των στόχων και την ύφεση, οι δανειακές δόσεις συνεχίζουν να κάνουν 

λογιστικούς κύκλους χωρίς ούτε να ελαττώνουν το αντιθέτως διαρκώς αυξανόµενο χρέος, 

ούτε να µπορούν να εξασφαλίσουν αναπτυξιακή ανάσα. 

 

Χώρα «ειδικού τύπου» διότι τα µέτρα-µέσα εξελίσσονται σε «τελικό σκοπό», µε µια «ειδική 

κυβέρνηση» κι εκατοµύρια «ειδικούς πολίτες» να περιµένουν στωικά την ώρα και τη στιγµή 

που κάποιος κ. Ράϊχενµπαχ θα τους αναγγείλει το κοινωνικό και οικονοµικό τέλος του πάτου – 

µε το πολιτικό να έχει ήδη τεθεί από την παρουσία και µόνο των κ. Ράϊχενµπαχ. 

 

Χώρα «ειδικού τύπου» διότι βιώνει και διδάσκει µια «ειδική δηµοκρατία», όπου µια µη 

εκλεγµένη κυβέρνηση, επειδή «ειδικές δηµοσκοπήσεις» την παρουσιάζουν δηµοφιλή, µπορεί 

και να θεωρείται ηθικά και πολιτικά εξουσιοδοτηµένη να αποφασίζει για το µέλλον σε 

χρονικά βάθη που υπερβαίνουν και αυτόν ακόµη τον χρονικό ορίζοντα πολλών εκλεγµένων 

κυβερνήσεων. 

 

Χώρα «ειδικού τύπου» διότι η πολιτική συµπεριφορά µπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγµή 

και προς κάθε κατεύθυνση και οι πολιτικοί να διακηρύσσουν ελαφρά τη καρδία ότι δεν 

πίστευαν ποτέ σε αυτά που αυταρχικά και καταστροφικά εφάρµοζαν. ∆ιότι η ακροδεξιά 

µπορεί να δηλώνει ότι δεν είναι ακροδεξιά αλλά και οι εταίροι της στην κυβέρνηση να µην 

την λαµβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν σαν ακροδεξιά - και ν' ανακαλύπτουν την πραγµατική 

ακροδεξιά… στην αντίδραση των πολιτών. Ειδικού τύπου ιδεολογίες σε µια χώρα που θαρρείς 

ότι ποτέ δεν έζησε την επταετία της… 

 

Χώρα «ειδικού τύπου» διότι προβαλλόµαστε στον κόσµο σα µια χώρα µε ειδικές ανάγκες 

(ΧΜΕΑ), όχι τόσο για την οικονοµική µας αδυναµία όσο για την ιδεολογική υστέρηση και 

την πολιτική ατολµία. Αυτή είναι η εικόνα µας, και µετά τον χαρακτηρισµό µας σαν «ειδικής 

χώρας», θα υποστούµε και τον χαρακτηρισµό των «ειδικών πολιτών», που στην ουσία θα 

φωτογραφίζει ασθενείς πάσχοντες από χρόνια έλλειψη αυτοσεβασµού και ιστορικής 

συνείδησης. 

 

Πριν από τρία χρόνια, µε αφορµή τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, γράφαµε σε 

ανάρτησή µας: «Η καταστροφή έρχεται όταν δεν υπάρχουν σχέδια δηµιουργίας που να εµπνέουν 

τους νέους ανθρώπους. Όταν δεν υπάρχουν αδιαπραγµάτευτες δοµές που να στηρίζουν την 

αξιοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες στην κοινωνική εξέλιξη. Όταν δεν υπάρχουν ηγέτες που να 

εµπνέουν µε το προσωπικό τους παράδειγµα. Όταν δεν υπάρχει ακολουθία λόγων και πράξεων. 

Όταν δεν υπάρχει σχέδιο µε δίκαιη και αποτελεσµατική εφαρµογή του.» 

 

6/12/2011 
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Η τέχνη να επιβιώνεις µες στην αβεβαιότητα 
 

 
Μετά την διαφωνία της Βρετανίας, η Ουγγαρία και η Τσεχία διατύπωσαν ήδη τις επιφυλάξεις 

τους για το νέο ευρωπαϊκό σύµφωνο δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που κατέληξε η Σύνοδος 

Κορυφής την περασµένη εβδοµάδα. Τις µέρες που ακολούθησαν, οι οίκοι αξιολόγησης 

συνέχισαν να υποβαθµίζουν και να απειλούν για συνολική υποβάθµιση της ευρωζώνης και οι 

οικονοµικοί δείκτες µαρτυρούν ότι τίποτε δεν άλλαξε στο ζήτηµα της αξιοπιστίας έναντι των 

αγορών. Το ∆ΝΤ, κάνοντας ένα βήµα παραπάνω, τόλµησε την πρόβλεψη ότι αν αυτή η ρότα 

συνεχιστεί, ο κίνδυνος για ένα νέο 1930 µέσα στο 2012 είναι ήδη ορατός. 

 

Είναι ευνόητο ότι σε ένα τέτοιο ρευστό παγκόσµιο κλίµα τίποτε δεν µπορεί να εγγυηθεί 

θετική έκβαση για το ελληνικό PSI, ούτε και την αποφυγή µιας άτακτης χρεοκοπίας, 

ενδεχόµενο που παραµένει ανοικτό µε ό,τι αυτό µπορεί να συνεπάγεται. Ούτε βέβαια η 

επίπλαστη πολιτικοοικονοµική ισορροπία που προσπαθεί ατυχώς να εκφράσει η 

συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, δεξιάς και ακροδεξιάς µπορεί να εγγυηθεί, απουσία λαϊκής εντολής, 

την αποδοχή και την επιτάχυνση των δοµικών µεταρρυθµίσεων που αποτελούν βασική 

προϋπόθεση για να δοθεί η πρώτη µεγάλη δόση της νέας δανειακής σύµβασης. 

 

Η ίδια λοιπόν η επικαιρότητα µας φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και µας προδιαθέτει για τα 

ερχόµενα – όντας ήδη στο βαθύτερο σηµείο της ύφεσης, σύµφωνα µε τον κ. Παπαδήµο, ή 

οδεύοντας ακόµα προς αυτό, σύµφωνα µε τον κ. Ράιχενµπαχ. Ούτως ή άλλως, µε τα 

κυβερνητικά τυφλά και αλλεπάλληλα κροσέ και άπερκατ να έχουν ήδη γεµίσει το κοινωνικό 

ρινγκ µε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, πολλούς σε κατάσταση νοκ-άουτ και άλλους να 

παραπαίουν ζαλισµένοι πάνω στο καναβάτσο. 

 

Είναι άραγε δυνατόν οι ψηφοφόροι να ανέχονται, σε σύγχρονα δηµοκρατικά καθεστώτα και 

εν καιρώ ειρήνης, πολλά χρόνια λιτότητας µε περικοπές εισοδηµάτων, υπερφορολογήσεις, 

αρνητική ανάπτυξη και αύξηση της ανεργίας; Είναι άραγε δυνατόν να αποδώσει ποτέ η 

οποιαδήποτε αναδιάρθρωση δηµόσιου χρέους χωρίς ανάλογη και παράλληλη ελάφρυνση του 

χρέους των νοικοκυριών; Μπορεί να θεωρηθεί βιώσιµη η οικονοµία ενός κράτους αν δεν είναι 

βιώσιµα τα νοικοκυριά του; 

 

Αν ζούσε σήµερα ο Κλαούζεβιτς σίγουρα θα είχε να γράψει πολλά για τη φύση και τις 

συνέπειες αυτού του ιδιότυπου οικονοµικού παγκόσµιου πολέµου που τον κινεί η φρενίτιδα 

για µια προνοµιακή κατάσταση ανταγωνιστικότητας που θα εξασφαλίζει στον νικητή 

µακροχρόνια οικονοµική και κατ’ επέκταση πολιτική κυριαρχία η οποία όµως θα τείνει να 

εδραιωθεί σε βάρος των κοινωνικοοικονοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών που κέρδισαν οι 

λαοί της ∆ύσης τον προηγούµενο αιώνα. 

 

Ο πόλεµος, έγραφε ο Κλαούζεβιτς, είναι µια πράξη βίας, προορισµένη στο να καταναγκάσει 

τον αντίπαλο να εκτελέσει τη θέλησή µας και διευκρίνιζε ότι στόχος είναι ο αφοπλισµός του 

εχθρού. Αλλά για να υποταγεί ο εχθρός στη θέλησή µας πρέπει να τον οδηγήσουµε σε 

κατάσταση δυσµενέστερη από τη θυσία που του ζητούµε. Πρέπει είτε να τον αφοπλίσουµε 
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πραγµατικά είτε να τον θέσουµε σε τέτοιες συνθήκες που να αισθάνεται απειλούµενος απ’ 

αυτή την πιθανότητα. 

 

Στην ευρωζώνη η επιλογή της µεθόδου της εσωτερικής υποτίµησης στην ουσία λειτουργεί 

σαν πολεµική µέθοδος µε το όπλο της ύφεσης να γκρεµίζει το κοινωνικό κράτος, να διαλύει 

τα µικροµεσαία στρώµατα, να καταστρέφει την πραγµατική οικονοµία, ακυρώνοντας τη 

ζήτηση και την κατανάλωση, να διευρύνει το χάσµα ανάµεσα στη φτώχεια και τον πλούτο και 

να εδραιώνει το φόβο και την ανασφάλεια σα µέσα επικράτησης. Με αυτόν τον τρόπο, 

ανάπτυξη µπορεί να γίνει κατανοητή και δυνατή µόνο µέσα από τα ερείπια του παρόντος. 

 

Η όλη κατάσταση θυµίζει τον ραβίνο Μαρσάκ στην ταινία των αδελφών Κοέν «Ένας σοβαρός 

άνθρωπος» που θέτει το ερώτηµα: «Όταν η αλήθεια βρεθεί πως ήταν ψέµατα και όλη η ελπίδα 

µέσα σου πεθαίνει, τότε τί…;». Τότε, θα µπορούσαµε να του απαντήσουµε, όλα θα εξαρτηθούν 

από την τέχνη σου να µάθεις να επιβιώνεις µες στην αβεβαιότητα. Που συνοψίζεται στο πως 

θα διαχειριστείς αυτήν την µακροχρόνια οικονοµική καταιγίδα φόρων και λιτότητας στο 

επίπεδο της εργασίας, του νοικοκυριού, της επιχείρησης, της καθηµερινότητας. Σαν κράτος 

και σαν πολίτες. 

 

Στο πως, για παράδειγµα, θα συνεχίσεις να παρέχεις ποιοτικές υπηρεσίες σε συνθήκες που τα 

κόστη αυξάνονται, οι τιµές συµπιέζονται και η εµπορική διαθεσιµότητα υλικών και πρώτων 

υλών δοκιµάζεται. Όταν το τσουνάµι της εσωτερικής υποτίµησης σκεπάσει την 

παραγωγικότητά σου και τα  εργαλεία που θα αποµείνουν δεν θα αρκούν για να θωρακιστεί 

µια έστω µικρή αλλά απαραίτητη ανταγωνιστικότητα, σαν το relanty στο όχηµα του 

µέλλοντος. 

 

Στο πως η τενεκεδένια νεοπλουτίστικη νοοτροπία της µεταπολίτευσης είναι δυνατόν να 

ξεπεραστεί µε αστυνοµικά µέτρα όταν µάλιστα τα εφαρµόζουν βρώµικα και υπόλογα στο 

παρελθόν χέρια. Στο πως η ψυχολογία της αγοράς θα ανέβει χωρίς υποθηκευτικό του 

µέλλοντος των πολιτών πλαστικό κι αεριτζίδικο χρήµα. Στο πως η βιωσιµότητά µας θα 

εξαρτηθεί µόνο από την γενναία και διαφανή χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας και 

όχι από µέτρα καταστολής που καθηµερινά την βοµβαρδίζουν υπέρ της παραοικονοµίας.   

 

Οι εταιρείες, οι µεγάλες επιχειρήσεις, οι τράπεζες φαίνεται ότι προετοιµάζονται για ένα νέο, 

αλλά και αναπόφευκτο από καιρό, σκηνικό. Και ίσως η τελευταία Σύνοδος Κορυφής να τους 

έδωσε περισσότερο χρόνο για αυτό. Αλλά κανείς δεν προετοιµάζει τον απλό πολίτη, τη µικρή 

επιχείρηση.  Είτε τους φοβίζουν µε επικείµενους αρµαγεδώνες είτε τους παραµυθιάζουν µε 

ψεύτικες ελπίδες. Λες και για αυτούς δεν επιφυλάσσεται το πέρασµα από την έρηµο αλλά η 

παραµονή  σε αυτήν. Αλήθεια που τελειώνει η δηµοκρατία και που αρχίζει ο φασισµός µέσα 

σε όλη αυτήν την αβεβαιότητα… 

 

17/12/2011 
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Για την απελευθέρωση των ιατρικών υπηρεσιών 

 

 
 

Στις 21/12 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο εγκύκλιοςτου υπουργείου υγείας µε θέµα την 

«Εφαρµογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32)». Μετά την προσωρινή ανάκληση της εφαρµογής 

του νόµου τον Νοέµβριο, ο κ. Λοβέρδος επανέρχεται και επιχειρεί να ισορροπήσει, για µία 

ακόµη φορά, ανάµεσα στις πιέσεις της τρόικα, ιδιωτικών επιχειρηµατικών συµφερόντων και 

των εκπροσώπων των ιατρικών κλάδων. 

 

Σύµφωνα µε µια καλοπροαίρετη µατιά, το πνεύµα του νόµου σκοπεύει να καταργήσει 

πολλούς ισχύοντες νοµικούς περιορισµούς ώστε να δοθεί νέα ώθηση στο ιατρικό επάγγελµα 

προς όφελος και ενίσχυση ενός υγιώς νοούµενου επαγγελµατισµού και ανταγωνισµού, προς 

όφελος της ανάκαµψης της οικονοµίας και της απασχόλησης, και πρωτίστως προς όφελος 

αλλά και διασφάλιση της δηµόσιας υγείας. 

 

Από αυτήν την άποψη, άρθρα όπως η κατάργηση της απαγόρευσης «για ένα πρόσωπο της 

ασκήσεως επαγγέλµατος έξω από ορισµένο γεωγραφικό διαµέρισµα, εντός του οποίου και µόνο 

είναι αυτή επιτρεπτή», όπως η κατάργηση της απαγόρευσης «για ένα πρόσωπο της 

δηµιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ή επαγγελµατικής δραστηριοποιήσεως σε 

περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαµερίσµατα» ή η κατάργηση 

άρθρων όπως «Η επιβολή της ασκήσεως επαγγέλµατος ή η απαγόρευση της ασκήσεώς του υπό 

ορισµένη ή ορισµένες εταιρικές µορφές ή ο αποκλεισµός της ασκήσεώς του υπό εταιρική µορφή, 

επιτρεποµένης µόνο της ατοµικής ασκήσεως αυτού» είναι στη σωστή κατεύθυνση εφόσον έτσι 

θα δοθούν περισσότερες επαγγελµατικές ευκαιρίες στους γιατρούς, ατοµικά ή οµαδικά, να 

αναπτύξουν την επιστηµονική αλλά και επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, και 

περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης κι επιλογής στους ασθενείς και σε πιο εξειδικευµένες 

ιατρικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα στην επαρχία. Οι σηµερινές οικονοµικές συνθήκες, οι 

κοινωνικές ανάγκες και η κοινή λογική, είναι οι άδολοι µάρτυρες υπεράσπισης σε τέτοιες 

κινήσεις και αλλαγές στα ισχύοντα. 

 

Όµως το κύριο ζητούµενο σε αυτήν τη µεταρρύθµιση, δηλαδή η προσαρµογή του ιατρικού 

επαγγέλµατος και των ιατρικών υπηρεσιών σε πιο ανταγωνιστικές συνθήκες οικονοµίας και 

απασχόλησης, διατρέχει τον κίνδυνο να εκφυλιστεί σε αλλαγή µόνο ποσοτικού και όχι 

ταυτόχρονα ποιοτικού χαρακτήρα. Και έτσι να ακυρωθεί. Αυτός ο κίνδυνος περιγράφεται σε 

δύο άρθρα του νόµου. Το ένα σύµφωνα µε το οποίο καταργείται «Η πρόβλεψη αποκλειστικής 

δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισµένη κατηγορία επαγγελµατικών 

εγκαταστάσεων» και ενέχει τον κίνδυνο µιας ισοπεδωτικής εµπορευµατοποίησης και 

υποβάθµισης του αγαθού της υγείας, και το άλλο σύµφωνα µε το οποίο αίρεται «Η επιβολή 

περιορισµών σχετιζοµένων µε τη συµµετοχή στη σύνθεση του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, 

συναπτοµένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισµένης επαγγελµατικής ιδιότητας» και ενέχει 

τον κίνδυνο να εγκλωβιστεί το προϊόν της υγείας αποκλειστικά στη µέγγενη του µικρότερου 

κόστους και του µεγαλύτερου κέρδους, που ασφαλώς και πρέπει να λαµβάνονται σηµαντικά 

υπ’ όψιν στην άσκηση της σύγχρονης ιατρικής, αλλά όχι και να την καθορίζουν. Και οι 

πιθανότητες να µην την καθορίζουν είναι περισσότερες όταν η πλειοψηφία των επικεφαλής 

µιας µικρής ή µεγάλης µονάδας υγείας έχουν ορκιστεί στο νόµο του Ιπποκράτη και 
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γνωρίζουν εκ πείρας τι σηµαίνει «ωφελέειν ή µη βλάπτειν» για τον ασθενή και πως αυτό 

µπορεί να διασφαλίζεται – και πολλές φορές ανεξαρτήτως κέρδους. 

 

Αλλά αυτά µοιάζουν µάλλον ψιλά γράµµατα για τον νοµοθέτη εκείνον, ο οποίος απλά 

συµµορφώνεται στην άκριτη διαχείριση, παραβλέποντας κάθε έννοια ουσίας και οράµατος 

για το µέλλον. Για αυτόν οι όροι της διαχείρισης υποβάλλονται από την τρόικα και αυτός 

απλά εκτελεί. Στο κείµενο του ∆ΝΤ για την 5η Αναθεώρηση (GREECE - Fifth Review Under 

the Stand-By Arrangement, Rephasing and Request for Waivers of Nonobservance of 

Performance Criteria - November 30, 2011) γράφει: «The law removes restrictions to closed 

professions related to quantity, geography, scale, incorporation, prices,number of licenses, 

and prior conditions for licenses» (οι υπογραµµίσεις δικές µου). ∆εν θα έπρεπε, όµως, ειδικά 

στον τοµέα της υγείας να υπήρχε και µία προσθήκη του τύπου: «provided quality of services 

health»; ∆ιότι υπό τέτοιες πιθανές συνθήκες και όρους το µόνο σίγουρο για το οποίο δεν θα 

µπορεί να εγγυηθεί η πολιτεία στους ασθενείς θα είναι η ποιότητα των υπηρεσιών. Οι 

παροικούντες γνωρίζουν. 

 

Μένει να αποδειχτεί αν η έννοια «ποιότητα» και οι δικλείδες διασφάλισής της υπάρχουν ή όχι 

στη λογική του συστήµατος διαχείρισης της χρεωκοπηµένης χώρας µας και συνεπώς αν οι 

νοµοθέτες µπορούν ή όχι ν’ ασχολούνται µε τέτοια ζητήµατα. Ωστόσο ένας τέτοιος 

συµβιβασµός αποτελεί και µια αντίφαση των αναπτυξιακών προθέσεων. Πώς, για παράδειγµα, 

θα αναπτύξεις ιατρικό και οδοντιατρικό τουρισµό χωρίς να µπορείς να διασφαλίζεις την 

ποιότητα των εγχώριων ιατρικών υπηρεσιών;  

 

Αλλά ούτε και στην απλή διαχείριση µπορούν να τα καταφέρουν. Στο ίδιο κείµενο του ∆ΝΤ 

τονίζεται: «…while the liberalization of regulated professions has been delayed, with further 

time allowed for required restrictions to be reinstated». Και σήµερα η 

Ναυτεµπορική επιβεβαιώνει αυτόν τον άχαρο κι ανεπιτυχή εκτελεστικό τους ρόλο «Νέα 

προθεσµία ως τα µέσα Ιανουαρίου έχουν τα υπουργεία, από το υπουργείο Οικονοµικών, ώστε 

να εντοπίσουν τα ... επιµέρους προβλήµατα που παρουσιάζει το άνοιγµα των περίπου 350 

«κλειστών» επαγγελµάτων τα οποία τυπικά θα έπρεπε να είχαν απελευθερωθεί ως τα µέσα 

Ιουλίου». 

 

Κι έτσι λοιπόν, από Ιούλιο σε Ιούλιο. Η νέα παράταση του υπουργείου υγείας για εφαρµογή 

του νόµου από τον Ιούλιο του 2012 – αν δεν υπάρξει δεύτερη ανάκληση – φιλοδοξεί να έχει 

και την τρόικα ικανοποιηµένη ότι "καταργεί", χωρίς όµως να καταργεί στην πράξη, και τους 

συνδικαλιστές σχετικά εφησυχασµένους ότι "δεν καταργεί" άµεσα και άρα µπορούν να 

ελπίζουν ότι µέχρι τότε τα πράγµατα ή και ο υπουργός – το πιθανότερο – να έχουν αλλάξει. Η 

ουσία, όµως, είναι ότι για τουλάχιστον άλλους έξι µήνες – τους τόσο κρίσιµους και για το 

χώρο της υγείας – καθηλώνεται και αποδυναµώνεται ακόµη περισσότερο όποιος θα ήθελε να 

µπει ή όντας ήδη µέσα ν΄αντισταθεί στις δυσκολίες της αγοράς µε περισσότερες νόµιµες και 

για όλους ευκαιρίες στον ανταγωνισµό και την ύφεση. 

 

Αντίθετα ο κ. Λοβέρδος φαίνεται ότι προτιµά να ακροβατεί και να δίνει χρόνο κι ευκαιρίες 

από τη µια στους συνδικαλιστές αλλά και στον ίδιον και την υποψηφιότητά του στο ΠΑΣΟΚ, 

και από την άλλη σε δυνατούς ιδιώτες παίκτες που από Σεπτέµβρη, όταν η σήψη των 

ατοµικών ιατρείων και των µικρών επιχειρήσεων υγείας θα έχει σηµαντικά προχωρήσει, 

αυτοί θα έχουν καλύτερα οργανωθεί και θα µπορούν µε µεγαλύτερη ασφάλεια να επενδύσουν 

επί των παλιών ερειπίων. ∆ιότι µέχρι τότε – πολύ ενωρίτερα κατά τη γνώµη µου – τα πάντα 

θα έχουν κριθεί για το αν, πως και πότε θα αξίζει κάποιος να επενδύσει στην υγεία. Μέχρι 

τότε, τα κυβερνητικά υβρίδια, θα δείχνουν ότι όλα θα τ' αλλάζουν και όλα τα ίδια θα µένουν. 

Αρκεί τα δανεικά να γυρνούν φορτωµένα τόκους και χαράτσια στους δανειστές. Πάντως η 

επιτυχία αυτής της καιροσκοπικής τακτικής φαίνεται πολύ πιθανό ότι θα κριθεί – και 

ενδεχοµένως ανακοπεί – µέσα στον καταλυτικό Γενάρη.  

 

25/12/2011 
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2012: το δικαίωµα στη µεταφυσική πίστη… 
 

 
 

Μάχη µε το χρόνο. Άλλοι για να επιβιώσουν πολιτικά, άλλοι οικονοµικά. Για να επιβιώσει η 

δηµοκρατία και να διασωθούν οι κοινωνίες από την άτακτη χρεωκοπία, διασώζοντας ένα 

κοινό νόµισµα, χωρίς όµως να τεκµηριώνεται η αξία της προσπάθειας όταν αυτές δεν µπορούν 

να το διαχειριστούν µε πολιτικό τρόπο, µαζί και ισότιµα. Και όσο ο χρόνος βαθαίνει τόσο η 

µάχη ακριβαίνει και οι απώλειες αυξάνονται. 

 

Αλλά το κόστος αυτής της µάχης διαφέρει στον καθένα ποσοτικά και ποιοτικά. Άλλος µπορεί 

να χάνει απλά την πολιτική του πελατεία όταν ο άλλος σταδιακά παραδίδει τις πινακίδες του 

αυτοκινήτου του, χάνει σχεδόν απόλυτα την αγοραστική του δύναµη σε σηµείο να δανείζεται 

για να πληρώνει τα λερναία ελλείµµατα που κάθε µήνα βγάζουν κι άλλα κεφάλια, χάνει τη 

δουλειά ή την επιχείρησή του και στο τέλος το σπίτι του. Και αυτές οι απώλειες είναι 

µεταδοτικές. Από γείτονα σε γείτονα και από χώρα σε χώρα. 

 

Και αυτά συµβαίνουν όταν δεν έχει τεκµηριωθεί στον επίσηµο διεθνή και εγχώριο 

επιστηµονικό οικονοµικό λόγο, ότι είναι αυτά τα ελλείµµατα και αυτά τα χρέη οι αιτίες του 

κακού που µαίνεται από χρόνο σε χρόνο και δηλητηριάζει την ψυχολογία και τη ζωή των 

ανθρώπων. Και επειδή ακριβώς υπάρχει µια τέτοια αντιγνωµία και επιστηµονική 

αντιπαράθεση για τις αιτίες και τους τρόπους διαφυγής από την κρίση, από ένα χρονικό 

σηµείο κι έπειτα, έννοιες όπως «άκαµπτη γερµανική στάση», «αδιαπραγµάτευτη λιτότητα» 

και «ανεξέλεγκτες αγορές» αποκτούν µια µεταφυσική διάσταση µε τους πολιτικούς να 

µετατρέπονται στους ιερείς µιας παγκόσµιας κοινωνικοοικονοµικής «θρησκείας» που 

χαρακτηρίζεται από το µισάνθρωπο προσανατολισµό της. 

 

Όταν στις επιστηµονικές εφαρµογές κάτι δεν πάει καλά, τότε απαιτείται µια σχολαστική 

αναδροµή και µελέτη του χθες ώστε να εξαχθούν χρήσιµα συµπεράσµατα για αλλαγές και 

βελτιώσεις στα λάθη και τις παραλείψεις. Εµείς όµως ζούµε το αντίθετο. Ζούµε την εµµονή 

στην ανακύκλωση του λάθους. Σε σηµείο να αναρρωτιόµαστε αν πρόκειται για µια 

«θυσιαστική πορεία» για κάποιο ανώτερο σκοπό που θα οδηγήσει στην ευηµερία και την 

κοινωνική δικαιοσύνη, σε πιο στέρεα και παραγωγική βάση, ή αν αυτές οι θυσίες είναι ο ίδιος 

ο σκοπός. 

 

Το 2012, µε πρώτη τη χώρα µας, οι αδιάλλακτες δυνάµεις ενός τεκµηριωµένου λάθους 

παίρνουν κι επίσηµα το πάνω χέρι. Η task force και οι Γάλλοι αναλαµβάνουν αποφασιστικό 

ρόλο στην οργάνωση του δηµόσιου τοµέα. Ιδιώτες αναλαµβάνουν διοικητικό ρόλο στη µάχη 

κατά της φοροδιαφυγής. Ο προϋπολογισµός έχει ήδη σχεδιαστεί από την τρόικα και θα 

ελέγχεται αυστηρά κατά την εκτέλεσή του. Η κυριαρχία του ελληνικού κράτους έχει ήδη 

παραχωρηθεί και οι πολιτικοί κοµίζουν στο κοινοβούλιο µεταφρασµένα κείµενα και επιστολές 
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τα οποία αφού υπογράψουν µετά ωθούνται διακριτικά στο περιθώριο της πραγµατικής 

εξουσίας και απλά εισπράττουν το µισθό τους. 

 

Και όλα αυτά για να γίνει ακόµα πιο αποτελεσµατική µια αποτυχηµένη κατεύθυνση. Το 2011, 

παρά τη λιτότητα, όλοι οι οικονοµικοί δείκτες χειροτέρεψαν. Τα κρατικά εσόδα µειώθηκαν 

και βυθιστήκαµε περισσότερο στο χρέος παρά τις δανειακές δόσεις. Μοιάζει πλέον αυθεντική 

µεταφυσική πίστη να θεωρεί κανείς ότι υπό αυτές τις αντιπαραγωγικές και συρρικνωτικές 

συνθήκες, στις οποίες η ανταγωνιστικότητα δεν µπορεί να ενισχυθεί, µπορεί κάτι ουσιαστικά 

να αλλάξει προς το καλύτερο. 

 

Το ερώτηµα είναι αν οι απλοί ευρωπαίοι πολίτες, τόσο οι ισχυροί άδωροι δωρητές όσο και οι 

αδύναµοι µαταιοπαθούντες δανειολήπτες, συνεχίσουν να παίζουν αυτό το καταστροφικό 

παιγνίδι και µες στο 2012, εξωθώντας στην άκρη το δικαίωµά τους σε µια µεταφυσική πίστη ή 

αν θα προκαλέσουν τέτοιες κοινωνικές εξελίξεις οι οποίες θα ξαναδώσουν στον 

κοινοβουλευτισµό τη δηµοκρατική του ταυτότητα και στους πολιτικούς τη χαµένη τους 

τιµή… 

 

31/12/2011 
 


