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ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ

Δάλ εηίζεην σο δήηεκα λα αμηνινγεζεί πνηνηηθά ν
πνιηηηθφο ιφγνο ή επξχηεξα ν δεκφζηνο ιφγνο
ζήκεξα, ην βέβαην ζπκπέξαζκα θαίλεηαη λα είλαη
πσο ε ηειενπηηθή αδνιεζρία ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ
ρξφλσλ, ηεο θξίζεο θαη ηεο χθεζεο, δελ βνεζάεη
νχηε ζηελ ελεκέξσζε νχηε ζηελ αιήζεηα. Γηαγψληεο
απφςεηο θαη γλψκεο ζπλαληψληαη ζηνλ αέξα θαη είηε
αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη εξστθψο σο αηειείο γλψκεο
ρσξίο ζπκπέξαζκα, είηε ελψλνληαη ζε έλα κείγκα
εθλεπξηζηηθνχ βφκβνπ θπκαηλνκέλσλ ληεζηκπέι. Ο
δήζελ δηάινγνο κεηεμειίρζεθε ζηηο κέξεο ηεο
ηειενπηηθήο δεκνθξαηίαο ζε επίδεημε δηαξθείαο
δνγκαηηθψλ ηδενιεςηψλ θαη ζνπξξεαιηζηηθψλ
εθθεληξηθνηήησλ. Μηινχλ ςεπδαηζζεζηαθά κε ηελ
ηζηνξία! Δθείλε φκσο έρεη ιάβεη ηα κέηξα ηεο.
Καη… απνπζηάδεη. Μεηαθέξνπλ νη ξήηνξεο κε φιν
*
ην λαξθηζζηζκφ ηνπο θαη κε άπεηξνπο «Γαηηζκνχο» ,
αδηαθνξνχληεο θαη γηα θαλφλεο γξακκαηηθήο θαη
ζπληαθηηθνχ, ηελ εμ απνθαιχςεσο αιήζεηά ηνπο ζην
θηινζεάκνλ θνηλφ, θεξδίδνληαο ην ρξφλν ηεο
*

Ο φξνο πξνήιζε απφ ηνλ Γάηη, ζηξαηεγφ θαη αξρεγφ ησλ Πεξζψλ
ζηε κάρε ηνπ Μαξαζψλα (490 π.Υ.) θαη ζεκαίλεη γεινηψδε
επηζψξεπζε ζπλσλχκσλ, ζχγρπζε παζεηηθήο θαη ελεξγεηηθήο
θσλήο ξεκάησλ θαη γεληθψο βαξβαξηζκνχο, δειαδή θαθή ρξήζε ηεο
Διιεληθήο. Ο Γάηηο ήζειε λα θνκπάδεη φηη «ειάιεη ηελ Διιεληθήλ».
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δεκνζηφηεηαο πνπ ηνπο ηθαλνπνηεί ηηο ππαξμηαθέο
ηνπο αλάγθεο! Οη κεηέρνληεο ζηνλ δήζελ δηάινγν,
πάληνηε ππφ ηελ επηθπξηαξρία ησλ ηειενπηηθψλ
νηθνδεζπνηψλ ή νηθνδεζπνηλψλ, εμαζθαιίδνπλ ηε
ζέζε ηνπο θαη ην ξφιν ηνπο ζην «θαζη» ηεο
ζχγρξνλεο πνιηηηθήο ηιαξνηξαγσδίαο. Απηνί είλαη νη
φξνη άζθεζεο πνιηηηθήο ζηα ρξφληα ηεο
ςεπδαίζζεζεο. ια «ιεηηνπξγνχλ» ζην δήζελ. ια
θηλνχληαη ζηελ ηχρε ηνπο. Ζ ζθέςε αλαιίζθεηαη
ζηελ παξαγσγή ηεο «αηάθαο» θαη ηνπ επηζεηηθνχ,
ζπρλά θαη κηζαιιφδνμνπ, επθπνινγήκαηνο. Καη ν
ιφγνο απηναθπξνχκελνο παξαρσξεί ηε ζέζε ηνπ ζην
«ηηηίβηζκα». Απηνί δπζηπρψο είλαη θαη νη φξνη
άζθεζεο ηεο ηειενπηηθήο δηδαζθαιίαο ηεο
νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, καδί κε ηελ πξνβνιή ηεο
«εμππλάδαο», ζήκεξα ζε ψξα θξίζεσο. Σελ ψξα ηνπ
δξάκαηνο. Αιήζεηα, πνχ ήζαλ φινη απηνί νη
νηθνλνκνιφγνη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ ζηα ρξφληα
ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (virtual reality) θαη
ηεο πιαζηήο επδαηκνλίαο; Σφηε πνπ επσάδεην ε
ζεκεξηλή
ηεξαηνγέλεζε;
Μήπσο
ζησπνχζαλ,
ππεξαπαζρνιεκέλνη φληεο ζηηο δηνηθήζεηο ησλ
ηξαπεδψλ, δηαζθαιίδνληαο ηελ ππεξθεξδνθνξία
ηνπο, ζηηο επηηξνπέο ρξεκαηηζηεξίσλ, γηα λα
νξγαλσζεί ην «ηέιεην έγθιεκα» κε ην ζθάλδαιν ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ ηνπ 1999, κε ηνπο «αβαληαδφξνπο»
ππνπξγνχο θαη κε ηνπο maîtres ζηε δηαθίλεζε
«εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο», ζηελ θαηάξηηζε
κειεηψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζε
παξάιιειεο
ζέζεηο
εκπεηξνγλνκψλσλ
ζηηο
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Βξπμέιιεο θαη ζηηο εηαηξείεο ηνπ παγθφζκηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηηο ζπλεξγαζίεο
γηα ηελ έθδνζε SWAPS, ήηνη δηαθφξσλ ζπκβάζεσλ
αληαιιαγήο ρξεκαηηζηηθψλ πξντφλησλ, ή γηα ην
πνληάξηζκα ζε δηάθνξα CDS, δειαδή ζε
αζθάιηζηξα θηλδχλνπ; Σέηνηαο αμίαο αζθάιηζηξα,
πνπ αζθαιίδνπλ κέρξη ηειηθήο πηψζεσο - θαηαζηξνθήο
ηνπο θηλδχλνπο πνπ πάληα επέξρνληαη! Πνχ ήζαλ φινη
απηνί νη ξήηνξεο; Οη νπνίνη βγήθαλ ζαλ
«scavengers» (είλαη θάηη παξάμελα θαη δχζνζκα
αλζξσπνεηδή φληα πνπ πεξηθέξνληαη ζηα πεδία ησλ
καρψλ ηελ επφκελε κέξα θαη πξάηηνπλ λεθξνζπιία
ζε βάξνο ησλ πεζφλησλ ληθεηψλ ή εηηεκέλσλ,
αδηάθνξν, θηάλεη λα είλαη λεθξνί); Καη αγνξεχνπλ
αθαηάζρεηα,
πξνηείλνληεο
ιχζεηο
ζσηεξίαο,
αληηθαηηθέο κεηαμχ ηνπο, κε ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά
πάληνηε ηα ζηνηρεία ηεο «κνληεινπιεμίαο» θαη ηεο
«κηγκαηνιαγλείαο».
’ απηή ηε ιεηηνπξγία, φρη, δελ κεηέρσ. πλεηδεηά
θαη πεηζκαηηθά. Γελ θηηάρλσ εγψ θάπνην
«αθήγεκα», φπσο είλαη ν ζλνκπίζηηθνο φξνο ηεο
πνιηηηθήο κφδαο. Παξνπζηάδνληαη επί ησλ εξεηπίσλ
ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, επί ηνπ θνληνξηνχ θαη ηνπ
νιηζζεξνχ αλ φρη αλχπαξθηνπ εδάθνπο αζθήζεσο
πνιηηηθήο, δηάθνξνη λενγισζζνπιάζηεο θαη κηινχλ
γηα θάπνην δήζελ λενειιεληθφ «αθήγεκα» γηα ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε ή γηα ηελ χθεζε ή γηα ηελ ηζηνξία
θαη νχησ θαζεμήο. «Αθήγεκα», ιέεη !!! Άιιεο θνξέο,
θαηαρξεζηηθά θαη κνλφηνλα, νη πνιηηηθνί ξήηνξεο
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ηνπ θαηξνχ καο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν
«δηαθχβεπκα», πνπ ηνλ αληινχλ απφ ηηο
«κπαξκπνπηηέξεο». «Γηαθπβεχσ», ην ξήκα. Καη
ζεκαίλεη παίδσ θάηη ζηα δάξηα. κσο άιιν πξάγκα
ην θξηλφκελν δήηεκα ή ην δήηεκα δσήο θαη ζαλάηνπ
(γηα κηα παηξίδα, γηα κηα νηθνλνκία, γηα έλα εζληθφ
ζέκα), θαη άιιν πξάγκα έλα θαθφ «παξάδεηγκα» ή
κηα θίλεζε ζηε ζεσξία ησλ παηγλίσλ. Ο κέγαο
Γειθηθφο κχζηεο, ν Πινχηαξρνο, έιεγε: «Όηαλ
πξόθεηηαη γηα πξόζσπα, πξάγκαηα ή θαηαζηάζεηο,
όπνπ θπξηαξρεί ε αγάπε, ν πόλνο θαη ην πάζνο, λα κε
κεηξάο, λα κελ ππνινγίδεηο, λα κε κηιάο. Αιιά λα
εμνκνινγείζαη». Απηφ πξάηησ θαη εγψ ζήκεξα κε ην
παξφλ πφλεκα.–
Β.Γ.Π.
13.ΙΙ.2013
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ΚΑΙ ΣΩΡΑ ΣΙ ΚΑΝΟΤΜΔ;

Οπιζμόρ ηηρ κπίζηρ
Έρεη ηνληζζεί επαλεηιεκκέλσο θαη ζε πνιιέο
παξεκβάζεηο κνπ πσο ε βαζηθή αηηία ηεο παξνχζαο
ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ βηψλνπκε σο ιαφο
ηφζν δξακαηηθά ζήκεξα, ηεο εληνλφηεξεο απφ ηνλ
Β΄ Πφιεκν θαη κεηά, είλαη θαηά θχξην ιφγν ε εθ ηνπ
πνλεξνχ θαη κε ηελ απνθαζηζηηθή ζπλέξγεηα ησλ
δαλεηζηψλ καο απνκάθξπλζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο
νηθνλνκηθήο ζπκπεξηθνξάο απφ ηνπο φξνπο θαη
νξηζκνχο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ε
κεηαηφπηζή ηεο ζην πεδίν ηνπ λνκηζκαηηθνχ, ηνπ
ςεθηαθνχ θαη ηνπ άυινπ. Ζ κεηαηξνπή ηεο κ’ έλαλ
ιφγν ζ’ απηφ πνπ εχζηνρα ραξαθηεξίζηεθε ζηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία σο «θαπηηαιηζκόο ηνπ θαδίλν».
Σαπηφρξνλα, γηγαληψζεθε «θαξθηληθά» ν ηνκέαο
ησλ ππεξεζηψλ πνπ θαηέιαβε ηνλ ρψξν θάζε
νηθνλνκηθήο δξάζεο ζε βάξνο ησλ ηνκέσλ
πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξαγσγήο, ηνπο
νπνίνπο φρη απιά παξέθακπηε, αιιά θαηέζηξεθε
νινζρεξψο.
Σο Καηάπ, ο εςζεβήρ πόθορ για επενδύζειρ
Σν Καηάξ ηεο επηθαηξφηεηαο, γηα παξάδεηγκα, ην
Δκηξάην ηνπ Αξαβηθνχ θφιπνπ κε ην πςειφηεξν
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(80.500 δνιιάξηα) θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζηνλ
πιαλήηε καδί κε ηε Ννξβεγία, πνπ έρεη γίλεη
ζπλψλπκν ηνπ δηαςεπδφκελνπ δπζηπρψο επζεβνχο
επελδπηηθνχ πφζνπ γηα ηελ Διιάδα ηεο χθεζεο, δελ
πεξηνξίδεη ηα επελδπηηθά ηνπ πξνγξάκκαηα
πξνρσξεκέλεο θαη κάιηζηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο
θαη πςειήο ηερλνινγίαο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο
ππεξεζίεο, ζηελ ελέξγεηα, ζηελ πεηξνρεκηθή
βηνκεραλία, ζην αινπκίλην, ζηα ιηπάζκαηα θαη ζηελ
ςεθηαθή επηθνηλσλία, αιιά πξνλνεί, ζρεδηάδεη θαη
επελδχεη θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη ζηνλ αγξνηνδηαηξνθηθφ
ηνκέα. Σν «πξφγξακκα δηαηξνθηθήο αζθάιεηαο» πνπ
πξνβάιιεη ζηελ παγθφζκηα επελδπηηθή αγνξά ην
Καηάξ είλαη κηα επελδπηηθή πξφθιεζε γηα ηελ
Διιάδα. Θα κπνξνχζε θάιιηζηα ε ρψξα καο λα είρε
«πιαζαξηζζεί» σο δπλεηηθφο πξνκεζεπηήο ηξνθίκσλ
ζην πξνλνεηηθφ θαη πινχζην Δκηξάην. Ή λα είρε
επηδησρζεί ηνπιάρηζηνλ θάηη ηέηνην. Αθφκε, ην
Καηάξ απνηειεί έλα κάζεκα πξνο φινπο φζνη
ιεζκφλεζαλ θαη ιεζκνλνχλ ηηο θπζηθέο πξνηεξαηφηεηεο
ηεο νηθνλνκίαο. Σεο αηνκηθήο, ηεο νηθνγελεηαθήο θαη ηεο
εζληθήο. Οη Έιιελεο δπζηπρψο έγηλαλ επηιήζκνλεο
ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπο ραξαθηήξα, σο εξγαηηθνί,
νηθνλνκηθνί, ιηηνδίαηηνη άλζξσπνη. Έραζαλ ηνλ
εαπηφ ηνπο θαη έγηλαλ, δειαδή θαηάληεζαλ, απινί
θαηαλαισηέο ζε φ,ηη ηνπο πιάζαξε, κε φ,ηη ηνπο
βνκβάξδηδε ε δηαθήκηζε. ια απηά ζε δηάξθεηα κηαο
γεληάο. Πιήξεο αιινηξίσζε.
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Ιζηοπικά αίηια
Γελ είλαη πξέπνλ λα δαηκνλνινγνχκε. Αιιά είλαη
ηφζεο πνιιέο νη ζπκπηψζεηο ηνπ θαθνχ γηα λα
δερζνχκε πσο φια έγηλαλ ηπραία. Μπνξνχκε λα
δνχκε κε γπκλφ νθζαικφ ηα «ζπκβάληα» ηνπ
πξφζθαηνπ παξειζφληνο, ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ
δεθαεηηψλ. Να δνχκε πσο νη «ρσκαηεξέο» θαη νη
ηξειιέο επηδνηήζεηο κε ηα «παθέηα Νηειφξ» ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’80, ν ππξεηφο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ
ζην γχξηζκα ηεο ρηιηεηίαο, ε άλζηζε ησλ ΜΚΟ θαη
ησλ εμσρψξησλ εηαηξεηψλ (off - shores) θαη ε κφδα
ηεο αξπαρηήο ζε θάζε πηπρή ηνπ δεκφζηνπ θαη
ηδησηηθνχ βίνπ, θάζε άιιν παξά ηπραία θαη
ζπκπησκαηηθά ήζαλ. Δπξφθεηην γηα ηελ εθηέιεζε
ελφο ζρεδίνπ. Σνπ ζρεδίνπ ηεο απνπιάλεζεο θαη ηεο
απηνθηνληθήο δηαθζνξάο ελφο ιανχ. ηελ πεξίπησζε
καο, ηνπ Διιεληθνχ. ε άιιεο θάζεηο ηεο ηζηνξίαο
άιινη ιανί ήζαλ ηα πεηξακαηφδσα ηνπ εθκνληεξληζκνχ.
Να κελ μερλνχκε ηνπο ηζαγελείο ησλ απνηθηψλ ζηε
δηάξθεηα ηεο απνηθηνθξαηίαο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ
αηψλσλ. Δπαλεγχξηδαλ επηπρηζκέλνη φηαλ αληάιιαζζαλ
ην ρξπζάθη ηνπο κε ηηο γπαιηζηεξέο ράληξεο. Καη
άδεηαδαλ ηηο κπνηίιηεο ή ηα βαξειάθηα κε ην νπΐζθη
πνπ ηνπο έθαλε λα δνπλ ηηο θαληαζηψζεηο ηνπο, ελψ
πέζαηλαλ πεδνπνξνχληεο ζηηο ειηφθαπηεο μεξέο
εξήκνπο (π.ρ. aborigines ηεο Απζηξαιίαο). Γελ ήηαλ
εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν, φπσο
ιεινγηζκέλα νξίδεη ην Μαξμηζηηθφ δφγκα. Ήηαλ
θάηη ρεηξφηεξν. Ήηαλ ιεειαζία θαη αξπαγή. Καη
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εμαλδξαπνδηζκφο θαη πνιιέο θνξέο θαη θπζηθή
καδηθή εμφλησζε. Καη φηαλ δελ ζπλέθεξε ηνπο
εηζβνιείο απνηθηνθξάηεο ε εμνιφζξεπζε ησλ
ηζαγελψλ, ηνπο θξαηνχζαλ δσληαλνχο δνχινπο,
αιιά ηνπο έπαηξλαλ ηελ ςπρή ηνπο. Έηζη θπινχζε ε
δσή. Έηζη πινχηηδε ε Γχζε ζηνπο αηψλεο ηεο
απνηθηνθξαηίαο. Πνπ ζπκπίπηνπλ κε ηα ρξφληα ησλ
κεγάισλ αλαθαιχςεσλ θαη λαπηηθψλ δξφκσλ θαζψο
θαη κε ηα ρξφληα ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο
βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο (1500 - 1850).
Δθείλνη είραλ ηνλ απνηθηνθξάηε (Βέιγν, Γάιιν,
Γεξκαλφ, Άγγιν, Οιιαλδφ ηεο εηαηξείαο Αλαηνιηθψλ
Ηλδηψλ) άξπαγα θαη ιεειάηε. Δκείο είρακε ηνλ
Σνχξθν, αθέληε θαη δπλάζηε, φρη ζχλνηθν κέινο πνπ
είρε ηάρα ηελ επζχλεο ηεο δηνηθήζεψο καο, φπσο
ζέινπλ λα καο δηδάζθνπλ θάπνηνη ζεκεξηλνί
πνιπΐζηνξεο, θνηλψο «μεξφιεο» θαη πάλησο κηζέιιελεο,
ελ νλφκαηη ηεο παλαλζξψπηλεο ππεξαμίαο, αληί ηεο
παιηνκνδίηηθεο εζληθήο ηαπηφηεηαο γηα ράξε ηεο
νπνίαο άζηξαςε θαη βξφληεμε ζην ηηκεκέλν 1821.
ΔΟΚ και ΔΔ, ηο ζςναμθόηεπον
Μέζα απφ δηαδξνκέο θηλδχλσλ θαη πεξηπεηεηψλ γηα
ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε ηνπ ιανχ καο θαη ηελ
ππφζηαζε ηνπ έζλνπο - θξάηνπο καο θζάζακε ηελ
1-1-1981 ζε θάπνην ειπηδνθφξν μάγλαλην. ηελ
έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΟΚ. Μεγάιε, ηζηνξηθήο
ζεκαζίαο πξάμε πνπ ηζνδπλακνχζε κε ηξία
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νξάκαηα,
ζρεδφλ
ςειαθηζηά:
Γεκνθξαηία,
νηθνλνκηθή επεκεξία, Δζληθή θαηνρχξσζε. κσο
απηέο νη νξακαηηθέο πξνζδνθίεο, φπσο ζπρλά
ζπκβαίλεη ζηε δσή, δελ ζπλαληήζεθαλ κε ηελ
πξαγκαηηθφηεηα. Ή, γηα ηελ αθξίβεηα, φ,ηη θαιφ θαη
επδφθηκν απφ ηα επαγγειηζζέληα επαιεζεχεην θαη
επξαγκαηψλεην, ζρεδφλ θαηεπλίγεην απφ ηα
παξάπιεπξα θαθά θαη δηδάληα πνπ αλαγθαίσο ην
ζπλφδεπαλ. Παξάπιεπξεο απψιεηεο θαη δεκίεο.
Κιαζζηθφ παξάδεηγκα, ε επκάξεηα νδεγεί ζε
εθθπιηζκφ. Έηζη, αθνχ νη «δπλαηνί» εηαίξνη καο,
ζπλεπηθνπξνχλησλ ησλ επηρσξίσλ πειαηεηαθψλ
εγεκφλσλ, πξνρψξεζαλ ζε πνιηηηθέο παξνρψλ πξνο
εκάο ηνπο αδχλαηνπο, ηνπο θαηψηεξνπο ζε φινπο
ηνπο δείθηεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, φρη θπζηθά
απφ θηιεπζπιαρλία αιιά γηα ηα δηθά ηνπο ζρέδηα θαη
ζθνπνχο, εκείο ιαφο θαη εγεζία, πξνπαληφο εγεζία,
κπήθακε ζηελ θνπηνπφλεξε ινγηθή ηνπ δηαθνληάξε,
πνπ αξέζθεηαη λα πινπηίδεη αθφπσο κελ,
αλαμηνπξεπψο δε. Υάζεθε ην παιαηφ δφγκα ηνπ
θησρνχ θαη έληηκνπ Έιιελα πνπ έιεγε: «Ζ θηώρεηα
καο είλαη ε ππεξεθάλεηα καο». Καη κέζσ ηεο
θαηαλαισηηθήο αθζνλίαο επαιεζεχζεθε ε παξνηκία
ησλ αξραίσλ Ρσκαίσλ πνπ έιεγε: «ε αθζνλία κε
έθαλε θησρό» («inopem me copia fecit»). Έηζη, κε
ηα δνζίκαηα, ήηνη κε ηηο πξψηεο (1981) εληζρχζεηο
γηα ηηο νξεηλέο θαη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ ε
πξνπαγάλδα ηνπ θαηξνχ ηηο βάθηηζε ζαξθαζηηθά
«βηβιηάξηα πξνηθνδνηήζεσο», κε ηα Μεζνγεηαθά
Πξνγξάκκαηα θαη ηα γελλαηφδσξα ζηε ζπλέρεηα
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Παθέηα Νηειφξ θαη αληέξ θ.α., έθακαλ ηνλ ιαφ
καο νθλεξφ, άεξγν, ιεπηεπίιεπην, ριηδάην, ηξπθειφ
θαη εδνλνζήξα, ζεξεπηή ησλ πάζεο θχζεσο
απνιαχζεσλ, πνπ ηνπο ρξσζηνχζε ηάρα – δελ μέξσ
γηα πνηφ ιφγν – ε δσή θαη ε θνηλσλία, ηνπ επέβαιαλ
καδηθά θαη «αλεπαηζζήησο» λέν ξπζκφ δσήο θαη
«λέν ήζνο». αλ απηφ πνπ είρε επηβάιεη ε Κίξθε
ζηνπο ζπληξφθνπο ηνπ Οδπζζέα κεηαηξέπνληάο
ηνπο ζε ρνίξνπο! κσο ηα εζηθά παξαδείγκαηα ηνπ
Οκήξνπ δελ αξθνχλ γηα εζνπιαζηηθά απνηειέζκαηα
ζήκεξα. ήκεξα έρνπκε ή πθηζηάκεζα ηηο
εθηεηακέλεο θαη παγθφζκηεο επηρεηξήζεηο ππνβνιήο
θαη ρεηξαγψγεζεο.
Οι μεγάλερ σειπαγωγήζειρ
Οη θαηαρζφληνη εηζήιαζαλ. Καη ππνβάιινπλ κέζσ
ηειενξάζεσο ηνπο λένπο ηξφπνπο ηεο λέαο κφδαο,
ηνπ life style θαη ηεο showbiz. Οη ζηληέ ελδπκαζίεο,
ζπλήζσο unisex, παλάθξηβεο, κνλφηνλεο (ζαλ ηνπ
ηεβ Σδνκπο) θπξηαξρνχζαλ. Σα αγνξαία κνληέια
πνπ ηα επιάζαξαλ καδηθά θαη κνλφηνλα δελ ήζαλ
άιια απφ ηα κέιε ησλ αξηζηεξψλ θαη αξηζηεξίζηηθσλ
λενιαηψλ. Σα κέιε ησλ δεμηψλ ζπλήζσο αθνινπζνχζαλ
αζζκαίλνληα. Ήηαλ ε ζηνιή ηεο «ακεξηθαληάο» θαη
ηεο απφιπηεο αιινηξίσζεο, θαζηεξσκέλε φρη δηά ηεο
επηβνιήο, φπσο ηα ρσξίο γηαθάδεο ρηηψληα θαη
ακπέρσλα ηνπ ηάιηλ θαη ηνπ Μάν ζηνπο ρξφλνπο ηνπ
θνκκνπληζηηθνχ νινθιεξσηηζκνχ, αιιά δηά ηεο
ππνβνιήο ζηα ρξφληα ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ
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νινθιεξσηηζκνχ. Αλ θάπνην παηδί απφ ηα Γπηηθά
πξνάζηηα ηεο Αζήλαο γηα παξάδεηγκα αγλννχζε
θάπνηνπο star ηεο rock κνπζηθήο ή ηνπ ζηλεκά
εζεσξείην ζρεδφλ ζαλ ιφγνο δεκφζηαο ππνηίκεζεο
(capitis deminutio ηνπ Ρσκατθνχ Γηθαίνπ), γηα λα
κελ πνχκε δεκφζηαο δηαπφκπεπζεο. Σα ηαρχξξπζκα
θξνληηζηήξηα γηα κηα ηέηνηα εθπαίδεπζε ήζαλ ηα
ζηέθηα, ηα νξζάδηθα, νη θαθεηέξεηεο, ηα ρεηκεξηλά
θαη ζεξηλά παξαζεξηζηηθά θέληξα, φια ηα ζεκεία ηεο
γθιακνπξηάο θαη ηνπ εμηκπηζηνληζκνχ. αλ
«ζπγγξάκκαηα» ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα
γηα λα είλαη «in» είραλ ηα παλάθξηβα θαη μελφηηηια
πνιπηειή πεξηνδηθά κε ηηο πην ιεπηνκεξεηαθέο
αλαθνηλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο γχξσ απφ ηα ήζε θαη
έζηκα ηνπ δηεζλνχο jet set θαη ησλ πξσηαγσληζηψλ
ηνπ. Καη ζε κηα γιψζζα «Greeklish» πνιχ ζπγγελή
πξνο ηα ηδηψκαηα δηαθφξσλ πεξηζσξηαθψλ ππνζπλφισλ,
γεκάηα κε χβξεηο θαη ρπδαίεο εθθξάζεηο. Πξνηηκεηέα
ζέκαηα, ε δηεζλήο κφδα, ε νκνθπινθηιία θαη ηα
δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηεο, ε πξνζηαζία ησλ
κεηαλαζηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο – πνηέ ησλ
δηθαησκάησλ ησλ εζληθψλ θαηνίθσλ – νη δηεζλείο
ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί κε ηα επηάζηεξα θαη ηα
ππεξινχμ
μελνδνρεία
θαη
νχησ
θαζεμήο.
Απαγνξεπκέλα ζέκαηα: Κάζε ηη εζληθφ θαη
παξαδνζηαθφ. Κάζνκαη θαη ιέσ θαη θιαίσ.
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Δκμαςλιζμόρ ηων νέων
Πψο θάλακε, πψο εθθπιίζακε έηζη ηα παηδηά καο λα
κνηάδνπλ ζαλ ππλσηηζκέλα δήζελ «αξρνληφπνπια»
πνπ πεηζκαηηθά αξλνχληαη ηε γεληά ηνπο, ηελ ηάμε
ηνπο, ηελ ηαπεηλή θαηαγσγή ηνπο! «Καη ηα παηδηά
κνπ, κε κηα θπζαξκόληθα, ηα μεινγηάδαλε…» φπσο
αλαθέξεη θαη ν πνηεηήο. ια παίδνπλ ην παηρλίδη ηεο
ςεπδσλπκίαο. ια έρνπλ γελλεζεί ζηελ Αζήλα. Καη
φια αγλννχλ – ηπραίν; – ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ησλ
παππνχδσλ ηνπο! πζηήλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ην
κηθξφ ηνπο φλνκα, πνηέ επψλπκν. Οη ζπιινγηθφηεηέο
ηνπο είλαη απνκηκήζεηο ηξφπσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ
ησλ… ζεξαπεπηηθψλ θνηλνηήησλ. Σν πξνζθηιέο θαη
καδηθφ κάιηζηα ρφκππ ηνπο ήηαλ ε νλεηξνπιαζία.
Έθηηαρλαλ ηα παηδηά καο φπσο φια ηα παηδηά ηνπ
θαπηηαιηζηηθνχ θφζκνπ φλεηξα. Καηά πξνηίκεζηλ
θαηαλαισηηθά. Καη ηα δηεθδηθνχζαλ απφ ηνπο γνλείο
ηνπο θαη απφ ηελ θνηλσλία θαη απφ ην θξάηνο πνπ
θπζηθά… ηνπο ηα ρξσζηνχζε!
Αλλαγή νοοηποπίαρ
Ζ ιχζε ζην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ θαη παξαγσγηθφ
αδηέμνδν αλ ππάξρεη, είλαη κία: Αιιαγή λννηξνπίαο
θαη ήζνπο. Να θφςνπλ κηθξνί - κεγάινη ηηο εμφδνπο
θάζε βξάδπ. Να αλαθαιχςνπλ θαη άιιεο γσληέο ηεο
δσήο θαη δηαγσγήο. Σν δηάβαζκα, ηνλ εθθιεζηαζκφ,
– κε γειάηε, θνζκηθνιάγλνη, αλεπιαβείο, πνπ
εμππλαθίδεζζε επί ησλ ζενινγηθψλ, ιέγνληεο
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εγσθεληξηθά: «δελ είκαη βέβαηνο αλ ππάξρεη ή δελ
ππάξρεη Θεόο», ελψ ην δήηεκα είλαη άιιν: ή
πηζηεύεηο ή δελ πηζηεύεηο θαη αλ δελ πηζηεύεηο ζε Θεό,
πνύ πηζηεύεηο; – ηε βηβιηνζήθε, φρη κφλν ην internet
θαη ηηο εμαξηήζεηο απφ απηφ, ηα ζπνξ, ην ζπίηη, ηε
ζπκθηιίσζε κε ηνπο γνλείο, κε ηνλ αδειθφ, κε ηνπο
ζπγγελείο. Ληγφηεξε θαθεληξέρεηα θαη κηζαιινδνμία.
Ληγφηεξε δηεθδίθεζε. Ληγφηεξε ακθηζβήηεζε. Καη
ιηγφηεξε θζνλεξφηεηα. ια απηά, ζηηο ππεξπνζφηεηεο
πνπ θαηαθιχδνπλ ηελ θνηλσλία καο ζήκεξα δελ
δηαιχνπλ κφλνλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, αιιά θπξίσο
θαη πάλσ απ’ φια αδεηάδνπλ ηελ ςπρή ησλ Διιήλσλ
θαη εληείλνπλ ηελ απειπηζία.
Δπιζηποθή ζηην ππαγμαηική οικονομία
Καη αλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε πην πξαθηηθά θαη
νηθνλνκηθά: Δπηζηξνθή ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
Πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ παξαγσγηθή νηθνλνκία
θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξεκαηηζηηθήο. Ή αιιηψο, ε
ξχζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, νχησο ψζηε ε
δήηεζε λα αληηζηνηρεί πξνο ππαξθηέο θαη
πξαγκαηηθέο, δειαδή φρη πιαζκαηηθέο θαη ππνβνιηκαίεο,
κέζσ ησλ δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ πνπ λαξθψλνπλ
ην βνπιεηηθφ ησλ θαηαλαισηψλ, αλάγθεο. ην πεδίν ηεο
απαζρφιεζεο, λα εμηζνξξνπεζεί ε ζρέζε πξνζθνξάο
(εξγαζίαο-ππεξεζηψλ) πξνο κηζζφ θαη ακνηβή. Ζ
αλεξγία είλαη ε αηκνξξαγνχζα θαη ραίλνπζα
θνηλσληθή πιεγή. Γελ είλαη απιά ππφζεζε
νηθνλνκηθήο αλέρεηαο ή θαη πείλαο αθφκε. Δίλαη
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αγσλία, αβεβαηφηεηα, αλαζθάιεηα, έιιεηςε,
ζηέξεζε, απειπηζία, θαηάζιηςε, παξαίηεζε. ηαλ
δελ γίλεηαη κίζνο θαη άγξηνο μεζεθσκφο. Δίλαη ν
ηξφπνο πνπ θηηάρλεη δσληαλνχο λεθξνχο. Σνπο ίδηνπο
ηνπο αλέξγνπο θαη ηνπο γχξσ. Ζ ππεξζέξκαλζε ηεο
νηθνλνκίαο κέζσ ηνπ ππεξθαηαλαισηηζκνχ θαη ηεο
δηεπξχλζεσο ησλ άυισλ ηίηισλ «έθαςε ηε κεραλή».
Πξέπεη λα θξπψζεη. Απιά ηα πξάγκαηα. Να μαλάξζνπλ
ζηελ δσή καο ηα παιηά (ηα «μεπεξαζκέλα» θαηά ηνπο
θαθνπνηνχο ηνπ ιεπθνχ θνιάξνπ, ηνπο ιεγφκελνπο
white collar criminals) θξηηήξηα ηεο ιηηφηεηαο, ηεο
εξγαηηθφηεηαο, ηεο πεηζαξρίαο θαη λα ζβεζζνχλ ηα
θαηλνχξγηα θαη ηα κνληέξλα, φπσο εθείλα ηεο
ειάζζνλνο πξνζπάζεηαο, ηεο κέγηζηεο ξαζηψλεο θαη
ηεο «ριηδαλεξγίαο».
ςβαπιηιζμόρ
AVARITIA (θηιαξγπξία), LUXURIA (πνιπηέιεηα),
AMBITIO (καηαηνδνμία), ήζαλ ηα «ηδεψδε» ησλ
πβαξηηψλ, ησλ δηαβφεησλ «πξνηχπσλ» ηεο
παξαθκήο ηεο αξραηφηεηαο, ηα νπνία δηαβξψλνπλ
θνηλσλία, νηθνλνκία, πνιηηηθή θαη εζηθή, θαη πνπ
κεηαηξέπνπλ ηνπο πνιίηεο ζε πεξηθεξφκελνπο
δηεθδηθεηέο, ζε επαίηεο ή ζε άξπαγεο θαη πεηξαηέο
πάλσ ζην δηθφ ηνπο πινίν. Ο Πινχηαξρνο, ζην έξγν
ηνπ «Πεξί ηνπ κεδείλ δαλείδεζζαη», πεξηγξάθεη ηνλ
δαλεηζκφ σο πξάμε ππέξηαηεο αθξνζχλεο θαη
καιζαθφηεηαο! «Γηόηη ρξεσλόκαζηε γηα λα πιεξώζνπκε
όρη ην ςσκί θαη ην θξαζί καο, κα εμνρηθέο θαηνηθίεο,
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δνύινπο, κνπιάξηα, αλάθιηληξα θαη ηξαπεδώκαηα…».
Καη αθφκε ρεηξφηεξα, (δαλεηδφκαζηε) «γηα λα
ρξεκαηνδνηνύκε αζύζηνια ζεάκαηα θαη άιια έξγα
βηηξίλαο έλεθελ αθάξπσλ θαη αλνύζησλ επηδείμεσλ»
(βιέπε Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ 2004).
Σα δεινά ηων θόπων
Οη θφξνη δελ είλαη ιχζε. Πξνπαληφο νη έκκεζνη.
Πψο είλαη δπλαηφλ λα εηζπξάηηνληαη έκκεζνη θφξνη
απφ αλχπαξθηε θαηαλάισζε; Απφ βαζαίλνπζα
χθεζε; Καη αλ εηζπξαρζεί ΦΠΑ, πνηφο αλίδενο,
εμσπξαγκαηηθφο θαη ηξειιφο ζα πεξηκέλεη λα
θαηαβιεζεί ππέξ ηνπ θξάηνπο θαη εηο βάξνο ησλ
παηδηψλ ηνπ καγαδάηνξα πνπ ιηκνθηνλνχλ; Γελ είλαη
θάηη ηέηνην θνξνινγηθή ζπλείδεζε θαη αιηξνπτζκφο.
Δίλαη ηξέιια θαη απηνθηνληθφο ηδεαζκφο! Γελ είλαη
δπλαηφλ λα πξνρσξνχκε «ζηα ηπθιά» ζηελ εμπγίαλζε
ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κε κφλν κέζν ζεξαπείαο
πεξηθφπηνληαο κηζζνχο θαη ζπληάμεηο θαη επηβάιινληαο
θφξνπο θαη άιινπο θφξνπο θαη «ραξάηζηα»,
αλεμαξηήησο ηεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ
«ππνδπγίσλ» πνιηηψλ! Ξεκάησζε ν ιαφο. Καη κπνξεί
λα ηζρχζεη ε ιατθή ζθσπηηθή ξήζε πνπ ιέεη : «ε
εγρείξεζε επέηπρε θαη ν αζζελήο απεβίσζε». Ή ε
ζπλαθήο παξνηκία, φηη «κόιηο έκαζε ν γάτδαξνο λα
κελ ηξώεη, ςόθεζε». Απηφ ζα ζπκβεί κε καζεκαηηθή
αθξίβεηα φζν ε χθεζε βαζαίλεη θαη δηαξθεί. Σν
«ζπηξάι ηεο ύθεζεο» φπσο ιέγεηαη ζηελ νηθνλνκηθή
«δαξγθφλ», θφιιεζε ζηε βάζε ηνπ. Γελ έρεη δχλακε
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θαη ειαζηηθφηεηα λα εθηηλαρζεί πάιη πξνο ηα πάλσ.
Μφλε ε θνξνεηζπξαθηηθή πνιηηηθή ηνπ «μεδνπκίζκαηνο»
ησλ λνηθνθπξηψλ δελ κεηψλεη ην έιιεηκκα. Φφξνη
πξέπεη λα εηζπξάηηνληαη απφ εηζνδήκαηα, απφ ηνλ
παξαγφκελν πινχην θαη φρη απφ καγαδηά κε
ινπθέηα. Καη ην ηξαγηθφηεξν ζπκβαίλεη φηαλ κέζσ
ησλ αιφγηζησλ θφξσλ επί ησλ αθηλήησλ επηρεηξείηαη
ε δήκεπζε ησλ πεξηνπζηψλ, φπσο ζπκβαίλεη κε ηε
δπζβάζηαρηε θνξνινγία αθηλήησλ. ηαλ εμαηκίδεηαη ε
απνηακίεπζε γηα λα πιεξψζεη ν θάζε λνηθνθχξεο
ηνπο πνιινχο θαη βαξείο θφξνπο αθηλήησλ, πνπ δελ
ηνπ θέξλνπλ θαλ εηζφδεκα. Γειαδή, ησλ μελνίθηαζησλ
θαη αλεθκεηάιιεπησλ αθηλήησλ. Πνπ δελ έρεη ν
λνηθνθχξεο ηδηνθηήηεο ηνπο νχηε ιεθηά γηα ηα έμνδα
ζπληήξεζεο. Ζ εξείπσζε ησλ αθηλήησλ ειιείςεη
ζπληεξήζεσο θαη ην «ιφγγσκα» ησλ ρσξαθηψλ ησλ
θησρψλ βηνπαιαηζηψλ πνπ λφκηζαλ πσο ήζαλ
θάπνηε λνηθνθπξαίνη ζηνλ ηφπν ηνπο. Δηο κάηελ. Οη
ηερλνθξάηεο θνξνκπήρηεο θπβεξλψληεο ειέσ ηξφτθαο
θαηξνθπιαθηνχζαλ.
Οι θόποι ακινήηων
Δίλαη ηνπιάρηζηνλ θσκηθφο, εθηφο απφ ςεχηηθνο θαη
πξνθιεηηθά αιαδνληθφο, ν ηζρπξηζκφο πνπ
πξνβάιιεηαη φηη «πξέπεη λα εηζπξάμνπκε από ηε
θνξνινγία αθηλήησλ ό,ηη εηζπξάμακε θαη ην 2012»!
Γηαηί απιά θαλείο δελ κπνξεί λα θαηαβάιεη ηνπο
ίδηνπο έθηαθηνπο θφξνπο θαη ην 2013! Γηαηί ην
«ραξάηζη ηεο ΓΔΖ» ήηαλ έθηαθηνο θφξνο, επζέσο
- 26 -

αληηζπληαγκαηηθφο, θαη ελλνείηαη φηη ζα ίζρπε εθ’
άπαμ. Δθ’ άπαμ λφκνο (semel lex), έθηαθηνο,
εθαξκφδεηαη κφλνλ άπαμ. Να κελ επαλαιακβάλεηαη.
Σφηε είλαη λένο θφξνο. Με φζεο θελάθεο, κνχζηα θαη
κεηακθηέζεηο θαη αλ ηνλ ελδχζνπλ, λένο θφξνο ζα
είλαη. Καη θάηη ηέηνην απαγνξεχεηαη.
Γήμεςζη πεπιοςζιών
Με πξνβαίλεηε ζε δήκεπζε ησλ πεξηνπζηψλ.
Κακκία εζηθή, θαλέλα δίθαην, θακκία Δπξψπε θαη
θαλέλα δεκνθξαηηθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα δελ ην
επηηξέπνπλ. Με βιαζθεκείηε, άζιηνη γξαθεηνθξάηεο
νηθνλνκνκέηξεο, αθήλνληαο ηνλ ππαηληγκφ φηη ε
πεξηνπζία ησλ θησρψλ Διιήλσλ βηνπαιαηζηψλ
ρηίζζεθε θαη απνθηήζεθε σο πξντφλ θνξνδηαθπγήο
θαη θνξνθινπήο. Αλ δελ κπνξείηε λα εξκελεχζεηε
ην ζαχκα, φπσο δελ κπνξείηε, ζησπείζηε! Καη
ζηξαθείηε θαηά ησλ πξαγκαηηθψλ θνξνθπγάδσλ θαη
θνξνθιεπηψλ. Σνπο έρεηε άιισζηε ζηηο γλσζηέο
ιίζηεο. Με ηελ θαηάξγεζε ηεο ηδηνθηεζίαο δελ
ζθνηψλεηε κφλνλ ηνλ φπνην πινχην ηεο κεζαίαο
ηάμεο πνπ θαηά ηεθκήξην θαη παξάδνζε ζηελ Διιάδα
ζσξεχζεθε – απφ ηνπο αλζξψπνπο – κεξκήγθηα ηεο
ζπλνκνηαμίαο ησλ δεκηνπξγψλ θαη’ αληηδηαζηνιήλ
πξνο ηνπο ηέηηηγγεο, ηνπο ραξνθφπνπο θαη
ραιαζηήδεο. Καηαζηξέθνληαο ηνπο φξνπο θηήζεσο
θαη ζπληεξήζεσο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, πξνβάιιεηαη
αθξίησο θαη πξνσζείηαη ην ρεηξφηεξν αληηθίλεηξν. Ο
άλζξσπνο ηεο λέαο επνρήο ζα είλαη ή είλαη ήδε ν
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αθηήκσλ θαη άζηεγνο, ν πεξηπιαλψκελνο θαη ρσξίο
δεζκνχο κε ηε γε θαη θαη’ επέθηαζε κε παηξίδα. Ο
πινχηνο ελ Διιάδη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο είλαη
θηεζείο κε ηδξψηα θαη αίκα. Αο ην κάζνπλ θαη αο ην
ελλνήζνπλ απηφ θάπνηε νη δήζελ γξακκαηηζκέλνη
θαη αληζηφξεηνη γξαθεηνθξάηεο, εγρψξηνη θαη
απνηθηαθνί. Καη γηα ηνπο παιηνχο Έιιελεο ηα
ρσξάθηα ηνπο είραλ απνθηεζεί δηα «θαηαιήςεσο»
απφ ηνλ Σνχξθν θαηαθηεηή ή δη’ εθρεξζψζεσο κε
εμνπζηνδνηήζεηο θαη θίλεηξα απφ λφκνπο ηνπ ηέινπο
ηνπ 19νπ αηψλα, νπφηε κφιηο είρακε ειεπζεξσζεί, θαη
ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ. Καη είραλ θξαηεζεί κε ην
ληνπθέθη. Έλαο ηξφπνο θηήζεσο θπξηφηεηαο ήηαλ
(θαη είλαη) ε VETUSTAS, απφ ην ιαηηληθφ πνπ
ζεκαίλεη παιαηφηεηα, πνιπρξνληφηεηα. Πνιχ πέξαλ
ηεο ρξεζηθηεζίαο ηαθηηθήο ή έθηαθηεο. Απηά βέβαηα
είλαη ςηιά γξάκκαηα γηα ηνπο «γηάπεδεο» ηνπ
θνιιεγίνπ. Απηνί μέξνπλ ηελ ηδηνθηεζία, ζπηηηνχ ή
ρσξαθηνχ, κφλνλ ζαλ έλα ζηνηρείν γηα επέλδπζε θαη
δαλεηζκφ θαη θφξησκα κε mortgages, ππνζήθεο
φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Ακεξηθή. Καη πάλησο,
πξνηηκνχλ άυινπο ηίηινπο, δνκεκέλα ή κε νκφινγα,
κεηνρέο θαη άιια ρξεκαηφγξαθα πνπ ζα αλήθνπλ ζε
αθνξνιφγεηεο off - shores! κσο ε γε, ην ζπίηη, ε
ηδηνθηεζία γηα ηνλ Έιιελα είλαη έλλνηεο ηεξέο θαη
ζχκβνια ειεχζεξεο χπαξμεο. Δίδα κηα ζπγθινληζηηθή
φζν θαη δηδαθηηθή εηθφλα ζηελ ηειεφξαζε: Έλαο γέξσλ,
θησρφο, ξαθέλδπηνο, γελεηνθφξνο θαη κε ηξαγηάζθα,
ζηεξηδφκελνο ζην πνηκεληθφ ξαβδί ηνπ, δέρεηαη ηελ
κάιινλ αθειή εξψηεζε δεκνζηνγξάθνπ. «Καη γηαηί
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κέλεηε εδώ; Δλλννχζε ζηε δπζηπρία, ζηε θηψρεηα,
ζηε κνλαμηά θαη ζηελ εξεκία. Καη εθείλνο κε φιε ηε
βεβαηφηεηα γηα ηελ νξζφηεηα ηεο απαληήζεψο ηνπ
θαη κε νιφξζηα πεξεθάλεηα, απαληά: «Γηαηί εδώ είλαη ε
γεο κνπ!!!». αλ λα έιεγε, «γηαηί εδώ είλαη ην βαζίιεηό
κνπ». Καλέλαο εθηηκεηήο ηνπ ΓΝΣ ή ησλ νίθσλ
αμηνινγήζεσο δελ κπνξεί λα ην εθηηκήζεη έηζη.
Πηζαλφηαηα λα ζβήζεη θαη ηε ζθελή ηεο ζπλέληεπμεο
θαη ηνλ άλζξσπν. Σνλ βιέπεη ζαλ «ηφ» πνπ ηνπ
ραιάεη ην πξφγξακκα ηνπ computer.
Ανηικειμενικέρ αξίερ
Καη φζνλ αθνξά ηηο αληηθεηκεληθέο αμίεο, άιιε
κπζηήξηα «θάκπξηθα» θαη απηή. Έγξαςα θξηηηθά γη’
απηήλ ήδε απφ ην 1995. «Ωο κέηξν έιινγεο ρξήζεο
θαη σο εξγαιείν ζπλαιιαγώλ κπνξεί λα είλαη θαη
είλαη ζσζηό. Ωο ζύζηεκα όκσο θνξνκπερηηθήο
πνιηηηθήο, άζιην. Γηαηί είλαη ύπνπιν. Γηαηί δίλεη δήζελ
ην «δηθαίσκα» ζηνλ ππνπξγό ησλ Οηθνλνκηθώλ, αληί λα
απνινγείηαη γηαηί βάδεη πξόζζεηνπο θόξνπο, λα
θαηεγνξεί θηόιαο ηνπο ζπλαιιαζζόκελνπο πνιίηεο γηαηί…
δελ θαηαβάιινπλ νηθεηνζειώο (!) πεξηζζόηεξνπο
θόξνπο». Ζ κεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ, ινηπφλ, σο
αγνξά ή πψιεζε, σο θιεξνλνκηά, σο γνληθή
παξνρή, σο δσξεά εμ εζηθνχ θαζήθνληνο θ.ιπ. έρεη
πάςεη λα ππάξρεη ζηνπο λφεο ησλ ππεπζχλσλ ηεο
ειιεληθήο Οηθνλνκίαο θαη λα απνηειεί πξάμε
αλαπηπμηαθή, επελδπηηθή, γξαλάδη ή κνριφ κηαο
πγηνχο νηθνλνκηθήο εμειίμεσο πνπ επηιχεη αλάγθεο
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θαη πξνβιήκαηα. Καη έρεη επηειηζζεί ζε επθαηξία λα
«αξπάμνπλ» νη «ζπαρήδεο» - θνξνεηζπξάθηνξεο ηνπ
«παζά-δεκνζίνπ» θάκπνζνπο θφξνπο - «ραξάηζηα»
παξαπάλσ. Δίλαη ην έζραην ζηάδην θαηάπησζεο κηαο
εζληθήο Οηθνλνκίαο, φηαλ νη «θπβεξλψληεο» επηηίζεληαη
θαηά ηεο ηζέπεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ βηνπαιαηζηή
πνιίηε. Έξρεηαη ιέεη ην ζχζηεκα απφ ηελ Δπξψπε.
Ιδιοκηηζία ζηην Δςπώπη και ζηην Δλλάδα
κσο ε ηδηνθηεζία ζηελ Δπξψπε αθ’ εαπηήο δελ
θνξνινγείηαη. Άιιν ηέιε αληαπνδνηηθφηεηαο πνπ
ππάξρνπλ θαη θαηαβάιινληαη ζηνλ παξέρνληα
ππεξεζίεο ππέξ ηνπ αθηλήηνπ θαη άιιν θφξνη. Δπί
πιένλ ε ηδηνθηεζία ζηελ Δπξψπε έρεη θενπδαιηθή
θαηαγσγή. Καηάγεηαη απφ ηα ξσκατθά latifudia, ηα
εθηεηακέλα αγξνθηήκαηα ησλ κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ,
πνπ ζηελ πνξεία κεηεμειίρζεθαλ ζε ηηκάξηα.
Μηθξντδηνθηεζία, φπσο είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο
Διιεληθήο (ίζσο θαη επξχηεξα ηεο Βαιθαληθήο)
νηθνλνκίαο, απηφ πνπ ππήξμε ην ιίθλν ηεο επαλάζηαζεο
θαη απειεπζέξσζεο θαη ν βαζηθφο ππιψλαο ησλ
νηθνλνκηθψλ νηθνγελεηαθψλ ζηεξηγκάησλ, πνπ φκνηφ
ηεο δελ ππάξρεη ζε φιε ηελ Δπξψπε. ηαλ επηθαινχληαη
ηα Δπξσπατθά πξφηππα νη πεξίεξγνη γξαθεηνθξάηεο δπλάζηεο θαη πάιη πξνθαινχλ. Μεηεκθπηεπφκελα
κνληέια πνηέ θαη πνπζελά δελ επδνθίκεζαλ. Σν
θχηεπκα πέζαλε. Δίλαη θαη απηφ κνληεξληζκφο.
Υξεσθνπεί ην θξάηνο σο imperium, δειαδή σο
απζεληηθφο εξκελεπηήο, ειεγθηήο, θξνληηζηήο, σο
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επφπηεο θαη εγγπεηήο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο
αζθάιεηαο δηθαίνπ, θαζψο θαη ηηκσξφο ησλ
παξαβαηψλ ησλ θαλφλσλ jus cogens, ηνπ απζηεξνχ
δηθαίνπ. Καη πξνβαίλεη θαη ζηε βάλαπζε θαη
αλήζηθε θαη δεζπνηηθή θαηεγνξία φηη φπνηνο έρηηζε
θαη φπνηνο απέθηεζε, είλαη χπνπηνο εγθιεκαηηθψλ
ελεξγεηψλ. Οχηε ν Νέξσλ δελ δίσθε, δελ δήκεπε θαη
δελ θαηέθαηε κε ηέηνηα πξνζρήκαηα. Απνηπγράλεη ν
θχιαθαο - θξάηνο ζηελ θαηνρχξσζε ηνπ θαζήθνληνο
αιεζείαο ζηηο ζπλαιιαγέο θαη θαηαξγεί ηηο ζπλαιιαγέο!
Αθφκε θαη ζήκεξα ε ηάζε ηεο «αξλεζηδηθίαο» ηνπ
θξάηνπο φιν θαη δηεπξχλεηαη. Κπξίσο κε ην εχξεκα θαη
απηφ εηζαγφκελν εθ ηεο θαπηηαιηζηηθήο «Δζπεξίαο» ησλ
αλεμάξηεησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ. Απηψλ ησλ
αλεπζπλνυπεχζπλσλ λνκηθνπνιηηηθψλ νληνηήησλ. ια
απηά ηα ηερλάζκαηα - «Ακεξηθαληέο» έλα θνηλφ
ραξαθηεξηζηηθφ έρνπλ: Οη πνιίηεο, απξνζηάηεπηνη
ζην έιενο ηνπ Θενχ, ελ ησ κέζσ… πνηθίιεο
ζεζκηθήο αθξάηεηαο κάιηζηα!
Σο άπμεγμα ηηρ αγελάδαρ
Ζ αγειάδα ςφθεζε. Καη ν θαθφο θαη άπιεζηνο
αθέληεο ηεο επηκέλεη θαη πάεη λα ηελ αξκέμεη. ηαλ
ην θαηαιαβαίλεη, είλαη πηα αξγά. Πνχ είλαη ε
θξνληίδα ηνπ ππνπξγείνπ γηα λα απνθηήζεη έλα
δεπγάξη λέσλ αλζξψπσλ, γηα παξάδεηγκα, ζηέγε;
Σνπ δίλνπλ ίζσο θάπνην ζηεγαζηηθφ δάλεην πνπ
θηάλεη ίζα ίζα γηα λα πιεξψζεη ηνπο θφξνπο θαη πνπ
θαζ’ νδφλ δελ κπνξεί λα ην εμππεξεηήζεη. Πνχ είλαη
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ε θξνληίδα ησλ θσζηήξσλ ηεο ειιεληθήο Οηθνλνκίαο
γηα λα αλνίμεη κηα λέα θαη πξφζθνξε επαγγεικαηηθή
ζηέγε; Γηαηί κε ην πνζνζηφ ηεο γνληθήο παξνρήο πνπ
αθήλνπλ αθνξνιφγεην εμεπηειίδνπλ ηα πάληα φηαλ
απηφ ην πνζνζηφ ηνπ αθνξνινγήηνπ ζεκαίλεη φηη ην
θξάηνο επηηξέπεη ζην γνληφ λα θάκεη γνληθή
παξνρή… έλα παηάξη; Γελ βιέπνπλ επηηέινπο φηη
δελ γίλνληαη πξάμεηο; ηη δελ αλνίγνπλ επηρεηξήζεηο;
Αληηζέησο, φηη θιείλνπλ ε κία κεηά ηελ άιιε; ηη
θαλείο δελ πνπιάεη; ηη θαλείο δελ αγνξάδεη; ηη ε
χθεζε είλαη πξσηνθαλήο;
Άνηαμ μιθ - Μαπξ - Κέϋνρ
εκεηψλσ απηέο ηηο εθθάλζεηο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη
πνιηηηθήο γηα λα ζπκίζσ πσο νχηε ν θαπηηαιηζκφο, αο
πνχκε ηνπ Άληακ κηζ, νχηε ν ζνζηαι-θνκκνπληζκφο
ησλ Μαξμ θαη Λέληλ ιεηηνπξγνχλ ζε πιαίζην
θηιαλζξσπίαο. Ο Α. κηζ ην ιέεη ξεηά. «Γελ ζα
θάκε ςσκί ή θξέαο ράξε ζηα θηιάλζξσπα αηζζήκαηα
ηνπ αξηνπνηνύ ή ηνπ θξενπώιε, αιιά ράξε ζην
θίλεηξό ηνπο λα δήζνπλ θαη απηνί θεξδίδνληαο από ηηο
πσιήζεηο ηνπο». Καη ν Λέληλ βιέπεη ηνπ «θπξίαξρνπο»
βηνκεραληθνχο εξγάηεο ηνπ θαη ηνπο αγξφηεο ησλ θνιρφδ
λα… ιηκνθηνλνχλ. Ο θαπηηαιηζκφο εληείλνληαο ηελ
παξαγσγή θαη παξαγσγηθφηεηα κε ην εξγαιείν ηνπ
θέξδνπο, ζπρλά ράλεη ην κέηξν θαη ηα φξηά ηνπ. Ο
ζνζηαιηζκφο, εμ άιινπ, δίδνληαο έκθαζε ζηε δίθαηε
έζησ δηαλνκή ηνπ πξντφληνο, ράλεη ηνλ ηξφπν, ην
κέηξν θαη ηα φξηα ηεο παξαγσγήο. Ξερλά ή αδπλαηεί
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λα βξεη ζχζηεκα ή κνληέιν παξαγσγήο. Καη ν
Κευλζηαληζκφο, ηέινο, πνπ δηδάζθεη έιινγν
ζνζηαιηζκφ, ζε βέιηηζηεο ηζνξξνπίεο, θαη εθαξκνγέο
πνπ ελ πνιινίο επαιεζεχζεθαλ ζηα ρξφληα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ ’30 θαη δε κε ην New Deal ηνπ
Φξαγθιίλνπ Νη. Ρνχζβειη, πξνάγεη ηελ θνηλσληθή
πνιηηηθή φρη θηιαλζξσπίαο έλεθελ, αιιά ζαλ εξγαιείν
γηα λα θηλεζεί, λα πάξεη κπξνο, ε κεραλή ηεο παξαγσγήο.
Καη ν επηθαηξνπνηεκέλνο Νενθευλζηαληζκφο επηκέλεη
ζσζηά θαη πξνηείλεη γηα ηε ζεκεξηλή θξίζε έλα θαιφ
πξφγξακκα αλάγθεο θαη παξεκβαηηθήο νηθνλνκίαο, πνπ
ζα πεξηιακβάλεη: α) δεκφζηα έξγα, β) επελδχζεηο ζε λέεο
ηερλνινγίεο κηθξήο θιίκαθαο, γ) ελίζρπζε ζε κηθξέο
επηρεηξήζεηο θαηά θαλφλα νηθνγελεηαθέο θαη δ)
πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο αλαθνχθηζεο ηνπ πιεζπζκνχ
απφ ζενκελίεο θαη θαηαζηξνθέο. ’ απηνχο ηνπο ηνκείο
πξέπεη θαηά πξνηεξαηφηεηα – ε πνιηηηθή δελ είλαη ηίπνη’
άιιν παξά άζθεζε θαη επηινγή πξνηεξαηνηήησλ – λα
ζηξαθνχκε. Γη’ απηφ είλαη φρη απιά αλάιγεην θαη
αλήζηθν, αιιά θαη εγθιεκαηηθφ απφ πιεπξάο
αλαπηπμηαθήο νηθνλνκίαο απηφ πνπ έγηλε θαη πνπ
ραξαθηεξίζηεθε ζαλ ε «ζθνχπα» ησλ ζπληαγκαηηθψλ
δηαηάμεσλ πνπ φξηδαλ ηηο ππνρξεψζεηο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο απφ πιεπξάο Πνιηηείαο (άξζξν 21,
πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο, δηθαηώκαηα θξνληίδαο
πνιύηεθλσλ νηθνγελεηώλ, αλαπήξσλ, ζπκάησλ,
εηδηθή θξνληίδα γηα απόθηεζε θαηνηθίαο, ζρεδηαζκόο
θαη εθαξκνγή δεκνγξαθηθήο πνιηηηθήο, άξζξν 22,
εξγαζία, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, δηαηηεζία, άξζξν 23,
ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο, δηθαίσκα ζηελ απεξγία,
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άξζξν 25, αξρή ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο, αξρή ηεο
αλαινγηθόηεηαο ζε ηπρόλ πεξηνξηζκνύο ησλ θνηλσληθώλ
δηθαησκάησλ). Γη’ απηφ ε χθεζε βαζαίλεη. Καη ε
Πνιηηεία απηνδηαβξψλεηαη.
Φόποι και επανάζηαζη
Οη αληζηφξεηνη παίδνπλ κε ηε θσηηά φηαλ μερλνχλ
πσο φιεο νη επαλαζηάζεηο ζηνλ θφζκν πξνήιζαλ θαη
πάλησο μέζπαζαλ απφ ηελ αιφγηζηε θνξνκπερηηθή
πνιηηηθή ησλ «αξρφλησλ». ηαλ δελ εμεηάδνπλ νη
θπβεξλψληεο ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ησλ «ππεθφσλ»
ηνπο θαη δελ ηεξνχλ ηε ζρέζε ηεο αλαινγηθφηεηαο,
δειαδή, «λα ζπλεηζθέξνπλ ζηα δεκόζηα βάξε,
αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπο» (άξζξν 4 § 5 ηνπ
πληάγκαηνο), ηφηε απιά ππξνδνηνχλ ηε ζθαλδάιε
ηεο θνηλσληθήο εμέγεξζεο - επαλάζηαζεο. Ο βαξχο,
ν άδηθνο θαη πξνπαληφο ν λένο θφξνο ππήξμε
πάληνηε ε κεγάιε αθνξκή γηα εμέγεξζε. Σν
απφιπην casus belli. Δίηε επξφθεηην γηα ην ιεγφκελν
«βειαληδηάηηθν» ηνπ 1834, είηε γηα ηνλ θφξν
«θαπληδνύζεο εζηίαο» ή γηα ηνλ θφξν «πιενλαδόλησλ
παξαζύξσλ», φινη απηνί νη θφξνη, έλαο - έλαο κε ηε
ζεηξά ηνπο νδεγνχζαλ ην ιαφ ζηελ αλέρεηα, ζηελ
νηθνλνκηθή δπζπξαγία, ζηελ αγαλάθηεζε, ζηνλ
θαθφ ζπκφ θαη ηειηθά ζηελ εμέγεξζε. Οη θφξνη
πεξηκέλνπλ θαη πάιη λα πξνθαιέζνπλ ηε κεγαιχηεξε
θαηλνχξγηα επαλάζηαζε ηεο Ηζηνξίαο. Θα είλαη ε
πξνηειεπηαία αηηηνθξαηηθή επαλάζηαζε. Γηαηί ε
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ηειεπηαία ζα είλαη εθείλε ησλ αθηεκφλσλ θαη ηνπ
ηπθινχ κίζνπο!
Φόποι και αλλαξοπιζηία
ηα ζχλνξα ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο ε
«εζληθή ζπλείδεζε θαη ππνηέιεηα» παξειιάζζεην
αλάινγα κε ην πνηφ ήηαλ ην βάξνο θαη κέγεζνο ησλ
ππνρξεψζεσλ ησλ κεζνξηαθψλ ππεθφσλ, ησλ
αλζξψπσλ ησλ ζπλφξσλ, ζε θφξνπο θαη δνζίκαηα
θπξίσο. Πνχ θαη πψο λα θαληαζζεί θαλείο πσο 1000
ρξφληα κεηά, ζήκεξα, ε παιηκβνπιία, ε εμσκνζία
θαη απηνκνιία ησλ Βπδαληηλψλ αλζξψπσλ ησλ
ζπλφξσλ ζα μαλάξρνληαλ ζηε «κφδα» κε θίλεηξν
θαη δέιεαξ ηε δηαθνξά ζε θφξνπο, ηηκέο θαη
κεξνθάκαηα ζηα Διιελν-βνπιγαξηθά ζχλνξα. Καη
λα βιέπεηο ηελ απνζηξνθή απφ ηελ Διιάδα, ηνπο
θπβεξλήηεο ηεο θαη ηελ νηθνλνκία ηεο θαη ηε ζηξνθή
ησλ λενειιήλσλ ηεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο πξνο
Βνπιγαξία θαη Σνπξθία!
Ιδιοκηηζία και Δλεςθεπία
Θα έπξεπε λα γλσξίδνπλ νη αληζηφξεηνη «θνξνκπήρηεο»
ηεο ηξφτθαο θαη δε νη επηβάιινληεο ηνπο δεκεπηηθνχο
θφξνπο επί ηεο αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο, φηη ζχκθπην κε
ηνλ άλζξσπν - πνιίηε φισλ ησλ επνρψλ είλαη ην
δηθαίσκα ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο. ηελ Γαιιηθή
Δπαλάζηαζε ηα δηαθεξπζζφκελα ζηε Γηαθήξπμε
(Declaration) ηεξά δηθαηψκαηα ήζαλ ηέζζεξα:
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Liberté (Διεπζεξία), Égalité (Ηζφηεηα), Fraternité
(Αδειθφηεηα) θαη Proprieté (Ηδηνθηεζία). Υσξίο ην
ηέηαξην ηα ηξία πξνεγνχκελα είλαη αδχλαηα, ζρεδφλ
θελά νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Απηά γξάθνπλ νη
γξαθέο. Ζ Ηδηνθηεζία δίλεη λφεκα ζηελ Διεπζεξία,
ηελ Ηζφηεηα θαη ηελ Αδειθφηεηα. Ζ ηδηνθηεζία είλαη
φξνο αμηνπξέπεηαο, ππεξεθάλεηαο θαη νπζηαζηηθήο
πνιηηηθήο ηζνηηκίαο. Αλ θαη φηαλ ιείπεη φια η’ άιια
είλαη ακθίβνια.
Σί θα παπάγει αςηόρ ο ηόπορ;
Απηφ πνπ πξέπεη λα απαληεζεί άκεζα, παξάιιεια
κε ηα πξνγξάκκαηα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο,
κέζα ζ’ έλα νινθιεξσκέλν θαη φρη απνζπαζκαηηθφ
ζρέδην δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο,
είλαη ην εξψηεκα: Σί ζα παξάγεη απηφο ν ηφπνο; Γηα
λα ηξαθεί θαη λα δήζεη απηφο ν ιαφο. Γηα λα εμαζθαιίζεη
ηε ζηνηρεηψδε επηβίσζή ηνπ. Γηα λα εξγαζζεί απηφο ν
θφζκνο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο βηνηερλίαο, ηεο
γεσξγίαο θαη ηεο ρεηξνηερλίαο, ηνπ πλεχκαηνο θαη
ηεο ηερληθήο ή ρεηξσλαθηηθήο δνπιεηάο. Γηα λα
ρηππεζεί ε αλεξγία. Γηα λα ζσζεί ν ηφπνο.
Ζ αλάπηπμε ηζηνξηθψο εδψ ζηελ Διιάδα έρεη
ζηεξηρζεί ζε ηξεηο ηνκείο, ζε ηξεηο άδεινπο πφξνπο,
φπσο εθαινχλην. ην ηνπξηζηηθφ, λαπηηιηαθφ θαη
κεηαλαζηεπηηθφ ζπλάιιαγκα. Σν ηειεπηαίν ιφγσ
«Δπξψ» αδπλάηηζε απειπηζηηθά. Αλάπηπμε ζηελ
Διιάδα εμαθνινπζεί λα ζεκαίλεη ελίζρπζε ηεο
- 36 -

λαπηηιίαο, ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ζηξνθή ζηελ
πξσηνγελή παξαγσγή, δειαδή ηε γεσξγία θαη ηελ
θηελνηξνθία.
Αλάπηπμε δελ είλαη ην ζεσξεηηθφ θαηαζθεχαζκα
ηνπ θαηαιφγνπ ησλ θξηηεξίσλ φπσο απηά παξνπζηάδνληαη
απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη κπζηήξηνπο «νίθνπο
αμηνιφγεζεο», φπσο απνθαινχληαη νη παγθφζκηνη
δπλάζηεο ηεο επνρήο καο πξν ησλ νπνίσλ
πξνζθπλνχλ δνπινπξεπψο νη πνιηηηθνί εγέηεο ηεο
επνρήο καο. Πεξηζζφηεξα απφ είθνζη θξηηήξηα, έζησ
γεληθφινγα, νξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη
πξνβάιινληαη ζαλ παλάθεηα θαη καγηθή ιχζε, ζαλ
έλα λέν νηθνλνκηθφ επηδησθφκελν, πνπ φηαλ θαη αλ
φια απηά ηα θξηηήξηα κπνξνχλ λα ζπλδπαζζνχλ θαη
ζπλππάξμνπλ ζε κηα ρψξα, ηφηε νπζηαζηηθά
πεξηγξάθνπλ θαη πξνβάιινπλ κηα ηέιεηα ρψξα, κηα
νπξάληα πνιηηεία θαη κηα ηδαληθή νηθνλνκία!
Σα «ποιημαηάκια» καηά μέπορ, επί ηέλοςρ
Μηινχλ δηαξθψο, «πνιηηηθνί» θαη «θαζεγεηέο» ζε
φινλ ηνλ θφζκν, απφ ηελ Τπνζαράξεηα Αθξηθή κέρξη
ηε Λαπσλία, ζήκεξα θαη κε κηα εθλεπξηζηηθή
κνλνηνλία ζαλ λα δηαβάδνπλ ην «ηεξφ βηβιίν», γηα
επισειπημαηικόηηηα, καινοηομία, εςπημαηικόηηηα
θαη δεξιόηηηερ. Καη κηινχλ ζαλ «θνπξδηζηά
καξηνλεηάθηα» πνπ παξηζηάλνπλ ηνπο εγέηεο θαη
ηαγνχο ιαψλ, επίκνλα, κνλφηνλα, νκνηφκνξθα θαη
ζπζηεκαηηθά ζαλ λα απνζηεζίδνπλ θάπνηα CD πνπ
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θάπνηνη ηνπο έβαιαλ λα παίδνπλ ζην θξαλίν ηνπο θαη
λα πηπηιίδνπλ ζηε γιψζζα ηνπο. «Λόγνο ην
ηξαύιηζκα έγηλε θαη λεξνκάλα ε ζηάια» ιέεη θαη ν
Παιακάο. Μηα ξεηνξηθή φρη απιψο ζεσξεηηθή θαη
εμσπξαγκαηηθή, αιιά επηπέδνπ κφιηο δεπηεξνεηψλ
θνηηεηψλ (sophomore, φπσο ιέγνληαη ζηα Αγγιηθά,
δειαδή, ζνθνκσξψλ). Ξερλνχλ εζειεκέλα πσο δελ
είλαη ε θαηλνηνκία θαη ε επξεζηηερλία έλλνηεο γηα
καδηθή εθαξκνγή. Σν πξάγκα ηφηε ζα έκνηαδε ζαλ
ηνλ απνπιαλεηηθφ παξακπζηαζκφ θαη ζαλ ηηο
κάηαηεο ειπίδεο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηα reality
shows ηεο ηειεφξαζεο. Με ζχκαηα ηα άπεηξα θαη
καηαηφδνμα
παηδηά
θαη
ηνπο
αθφκα
πην
κσξνθηιφδνμνπο γνλείο ηνπο, πνπ ηα μεινγηάδνπλ κε
ην λα ηνπο θνπζθψλνπλ ηα κπαιά, ππνβάιινληάο
ηνπο ηελ ηδέα φηη κπνξνχλ λα γίλνπλ πξσηνκάγεηξνη,
πξσηνρνξεπηέο ή πξσηαγσληζηέο ηεο ζφνπ-κπηδ.
Πνηέ δεχηεξνη. Μηα παξαιιεινγελλεκέλε ζθέςε:
Δλψ νη ιέμεηο θαη έλλνηεο απζηεξφηεηα, πξνζνρή,
ζπλέπεηα, πεηζαξρία, δηαηαγή, απαγφξεπζε, ηηκσξία,
πνηλή είλαη ζβεζκέλεο απφ ην ιεμηιφγην ηεο
πξαγκαηηθήο δσήο, εηζάγνληαη, ιάζξα θαη ζαλ
«θιέθηεο» απφ ηελ πίζσ πφξηα θαη πξνβάιινληαη,
μαλαπαίξλνπλ λφεκα θαη ππφζηαζε εθεί ζηα
ηειενπηηθά shows. Καη ηα παηδηά πεηζήληα θαη νη
«δάζθαινη», maîtres ή εμεηαζηέο άηεγθηνη θαη
αλειαζηηθνί, ζαλ ζηξαηησηηθνί. Πάιη θαιά. Έζησ
θαη κέζσ ησλ ηειενπηηθψλ ζεηξψλ, ππελζπκίδεηαη ε
χπαξμε, έζησ αξαρληαζκέλε απφ ηελ αρξεζία, ησλ
παιαηψλ αμηψλ.
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Κόζηορ επγαζίαρ
Κάλνπλ αθφκε, ζηελ επηδίσμε θαη ζρεδίαζε ηεο
άπηαζηεο αλάπηπμεο, ιφγν γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο
εξγαζίαο θαη ππεξεζηψλ γηα λα είκαζηε ρψξα
αληαγσληζηηθή. Καη ηζαθίδνπλ ην ιαφ! Γελ είδακε
φκσο ηε Βνπιγαξία κε ην ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο
λα έρεη θακκηά εληππσζηαθή αλάπηπμε. Καη λα
πηάλεη θάπνην ηθαλνπνηεηηθφ βηνηηθφ επίπεδν! Καη
φκσο επηκέλνπλ! Οχηε ζπλεθηηκνχλ ηελ αληίθαζε
ζην παηδηθφ επηρείξεκά ηνπο (ηεο απμήζεσο ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο
εξγαζίαο) κε ην γεγνλφο φηη ε κέγηζηε αληαγσληζηηθφηεηα
θαηαγξάθεηαη εθεί φπνπ ην πςειφηεξν θφζηνο
εξγαζίαο, π.ρ. Γεξκαλία ή ρψξεο ηεο ςεθηαθήο
βηνκεραλίαο.
Παιδεία και Καηάπηιζη
Αλαθέξνληαη ζπρλά θαη ζηνλ άιιν κχζν ηεο αλψηεξεο
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Δάλ εθξίλεην ε
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ πηπρηνχρσλ ΑΔΗ θαη ησλ επηζηεκφλσλ,
ηφηε γηαηί είκαζηε ηφζν πίζσ, ελψ δηαζέηνπκε
ρηιηάδεο απνθνίηνπο παλεπηζηεκίσλ θαη έλα ηφζν
πξνζνληνχρν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ; Καη γηαηί δελ
νδεγνχλ ηα πξάγκαηα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
αμηνπνίεζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηεο
ρψξαο, ψζηε λα γίλεη ε Διιάδα ην αθαδεκατθφ θέληξν
κφξθσζεο θαη παηδείαο θαη ην Ηαηξηθφ - Ηππνθξάηεην
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θέληξν ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Μεζνγείνπ; Καη πψο δελ
επηηξέπνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηα ηδησηηθά παλεπηζηήκηα;
Αναδςόμενερ οικονομίερ (;)
Απφ ηελ άιιε κεξηά λα κηιήζνπκε γηα ηηο ππνδνκέο.
Πψο εμεγείηαη ην γεγνλφο φηαλ βιέπνπκε ρψξεο κε
ζρεδφλ αλχπαξθηεο ππνδνκέο λα δεζπφδνπλ ζηε
ιίζηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο; Ή παιηά, ζηηο δεθαεηίεο
ηνπ ’50 θαη ηνπ ’60 κε αλχπαξθηεο ππνδνκέο πψο ε
Διιάδα επεηχγραλε ξπζκνχο αλάπηπμεο 7% θαη 8%;
Αιιά θαη πάιη, αο πάςνπλ ηα πεξίηερλα «ςέκκαηα»
ηεο ζηαηηζηηθήο. Γειαδή αλ ππάξρεη ξπζκφο
αλάπηπμεο 8% ή 14%, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο δήζελ
αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, ηηο ιεγφκελεο θαηά
ζπληνκνγξαθία απφ ηα αξθηηθφιεμά ηνπο BRICS
(Βξαδηιία, Ρσζία, Ηλδία θαη Κίλα), νη άλζξσπνη δελ
ζα ιηκνθηνλνχλ ή ππνζηηίδνληαη; Σν ίδην θαη κε ην
per capita income, ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, πνπ
είλαη ν κέζνο φξνο ηεο δηαηξέζεσο ηνπ εζληθνχ
εηζνδήκαηνο δηα ηνπ πιεζπζκνχ. Σί λφεκα έρεη ν
ζρεκαηηζκφο ελφο ηέηνηνπ κεγέζνπο αλ ζηνλ
δηαηξεηέν πξνζηεζνχλ ηα εηζνδήκαηα πέληε - δέθα
«ρξπζνδάθηπισλ» κεγηζηάλσλ ηνπ πινχηνπ, θνηλψο
νιηγαξρψλ, καδί κε ηα κεδεληθά εηζνδήκαηα ησλ
ελνηθνχλησλ ζηηο ηελεθεδνππφιεηο θαη ζηηο «θαβέιεο»;
ια απηά ηα εμσπξαγκαηηθά ζεσξήκαηα είλαη
δπζηπρψο ε πξψηε χιε γηα ηα πεηξάκαηα in vitro κε
ηα νπνία εθπαηδεχνληαη ζηξαηηέο ηερλνθξαηψλ αλά
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ηνλ πιαλήηε. Με πεηξακαηφδσα δπζηπρψο αλζξψπνπο
θαη ιανχο.
Πποϋποθέζειρ για επενδύζειρ
Κνληνινγίο, ην πείξακα ηεο αφξηζηεο επίθιεζεο ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο
κείσζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο απέηπρε δηεζλψο
πνιιαπιψο θαη παηαγσδψο. Ζ φπνηα έλλνηα
αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα αζθαιψο θαη
θάκπηεηαη κε ηηο ρηιηάδεο δηαδειψζεηο, απεξγίεο θαη
ηα ζπιιαιεηήξηα πνιηηηθήο βίαο. Σειεπηαία θαη κε
ηηο εθδειψζεηο, επαλεκθαλίζεηο ηεο ηξνκνθξαηηθήο
βίαο. Παξάιιεια, ιείπνπλ απειπηζηηθά απφ ηελ
Διιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία νη νπζηψδεηο θαη
sine qua non πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο (θαη
αληαγσληζηηθφηεηαο) πνπ εδίδαζθε ν Άληακ κηζ
ήδε απφ ηνλ 18ν αηψλα, ήηνη: κοινωνική ειπήνη,
σαμηλοί θόποι θαη ανεκηική εθαπμογή ηων
νόμων.
Αληαγσληζηηθφηεηα, κε ηελ έλλνηα ηνπ ζπληειεζηνχ
αλάπηπμεο ζηε ζχγθξηζε νκνίσλ πξαγκάησλ ή
ππεξεζηψλ κεηαμχ ρσξψλ πνπ δηεθδηθνχλ κεξίδην
ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά, γηα ηελ πξνζαξκνγή
ηεο ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα
ήηαλ π.ρ. ηα κνπζεία θαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη λα
είλαη αλνηρηνί δεθαέμη ψξεο ηελ εκέξα, επηά εκέξεο
ηελ εβδνκάδα, ζε θπιηφκελεο βάξδηεο. Ή ε
εθζπγρξνληζκέλε γεσξγία θαη θηελνηξνθία κε
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έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, εθηφο απφ
ηνλ Σνπξηζκφ θαη ηε Ναπηηιία.
Γεωπγία ηώπα!
Δπεηδή ζε κηα ρψξα θαηά βάζε γεσξγηθή θαη
θηελνηξνθηθή δε λνείηαη λα έρεη παξακειεζεί ε
πξσηνγελήο παξαγσγή θαη λα απνπζηάδνπλ αθφκε
θαη νη βαζηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα
απηνλφεηα, φπσο ε χπαξμε θηελνηξνθηθψλ δσλψλ,
ε ππνζηήξημε ζε ζπφξνπο, ιηπάζκαηα, πεηξέιαην, ζε
ππνδνκέο γηα πνηκληνζηάζηα θαη ζηαχινπο. Αηψλεο
πξηλ, ν Ξελνθψλ, καζεηήο ηνπ σθξάηε, ζην έξγν
ηνπ «Πεξί Πξνζόδσλ» δεκηνπξγνχζε έλα
δεκνζηνλνκηθφ ζρέδην, πξνθεηκέλνπ λα ζψζεη ηελ
Αζήλα απφ ην ηέικα ζην νπνίν είρε πεξηέιζεη κεηά
ηε δηάιπζε ηεο Β΄ Αζελατθήο ζπκκαρίαο. Σί είρε
πξνηείλεη ηφηε, ηνλ 4ν αηψλα π.Υ.; «Αύμεζε ηεο
γεσξγηθήο θαη αιηεπηηθήο παξαγσγήο θαη εληαηηθόηεξε
εθκεηάιιεπζε ηνπ νξπθηνύ θαη κεηαιιεπηηθνύ πινύηνπ ηεο
αηηηθή γεο!». Παξφι’ απηά, δειαδή, παξά ηελ
νξζφηεηα ησλ πξνηάζεσλ ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ
«Οηθνλνκηθνύ» θαη ηηο επηηαγέο ηεο θνηλήο ινγηθήο,
επηζθεπηφκελνο θαλείο ηελ ειιεληθή χπαηζξν
ζήκεξα, δηαπηζηψλεη πσο ν ηνκέαο απηφο, αλ θαη ζα
έπξεπε λα είλαη πιήξσο αλαπηπγκέλνο, είλαη αθφκε
αλαπηπζζφκελνο. Γηα λα κελ πνχκε πσο έρεη κείλεη
δξακαηηθά πίζσ. Παξφιν πνπ ε ρψξα καο πιήηηεηαη
απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, έλαο απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο αλάπηπμεο, απηφο ηεο
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γεσξγίαο, παξακέλεη αλελεξγφο. Αιιά γηα λα
επηηεπρζεί αλάπηπμε ζηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία,
πξέπεη θάπνηε λα πξνηαρζεί κηα εζηθή δηδαζθαιία
πνπ ζα ηείλεη λα δηακνξθψζεη θαη’ αξρήλ κηα λέα
ηδενινγία. Σελ ηδενινγία ηεο αγάπεο πξνο ηελ
χπαηζξν, πξνο ηε θπζηθή δσή, πξνο ηε ρεηξσλαθηηθή
εξγαζία – πνπ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη πνηλή, αιιά
ηηκή – πξνο ηελ απηνεθηίκεζε απφ ηε ζρέζε ηνπ
αλζξψπνπ, πξνπαληφο ηνπ λένπ αλζξψπνπ, πξνο ηε
γε θαη πξνο ηνπο «ελνίθνπο» ηνπ πνηκληνζηαζίνπ
ηνπ, δειαδή ηα γηδνπξφβαηά ηνπ θαζψο θαη πξνο ηα
παλέκνξθα ζπκπαξνκαξηνχληα, φπσο ηα άινγά ηνπ
θαη ηα ζθπιηά ηνπ. Να απεμαξηεζεί ν άλζξσπνο απφ
ην «ηδεψδεο» ηεο θαζηζηηθήο εξγαζίαο κπξνζηά ζε
έλαλ ππνινγηζηή. Γελ λνείηαη νχηε πξφθεηηαη λα
εθεπξεζεί ζην νξαηφ ή θαη ζην απψηαην κέιινλ
γεσξγία γξαθείνπ ή γεσξγία ηνπ θνκπηνχηεξ! Σν
άιαο ζ’ απηή ηε ιχζε είλαη νη ελαπνκείλαληεο
γεσξγνί θαη θηελνηξφθνη. Απηνχο πξέπεη λα
ζηεξίμνπκε θαη ζ’ απηνχο λα ζηεξηρζνχκε.
Πεξάζακε δχζθνια θαη δπζθνιφηεξεο θαηαζηάζεηο
απφ ηηο ζεκεξηλέο. Θπκίδσ φηη είρακε ράζεη ηνλ
αηπρή πόιεκν ηνπ 1897. Σε ρξεσθνπία θαη ηνλ ΓΟΔ
(Γηεζλή Οηθνλνκηθφ Έιεγρν) ηνπ 1898. Καη ζε δέθα
ρξφληα ζξηακβεχακε κε ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο
ηνπ 1912-13 θαη δηπιαζηάδακε ηελ Διιάδα. Όζηεξα,
πεξλνχζακε ηε κεγάιε θαηαζηξνθή, ηε Μηθξαζηαηηθή
ηνπ 1922, θαη ηελ κεγάιε παγθφζκηα νηθνλνκηθή
θξίζε, ην «θξαρ» ηνπ 1929 θαη ηε ρξεσθνπία ηνπ
1932, «αβξόρνηο πνζίλ». Καη φια απηά ηα
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πεηπραίλακε γηαηί είρακε κηα ιηηή κελ αιιά επαξθή
απηάξθεηα. Ενχζακε, δνχζε ν ιαφο καο κε θαη απφ
ηε γεσξγία. Έηζη επηδήζακε. ήκεξα, κε ην
ηεξαηψδεο αξλεηηθφ ηζνδχγην πιεξσκψλ, κε ηελ
εμάξηεζε απφ ηα εηζαγφκελα αγαζά (ηξφθηκα θαηά
θχξην ιφγν) έρνπκε δηακνξθψζεη, άθξηηα θαη κε
εγθιεκαηηθή ακέιεηα, ζπλζήθεο ιηκνθηνλίαο ηνπ
ιανχ καο. Υξεηαδφκαζηε έλα πξαγκαηηθφ ζρέδην
ηαρχξξπζκεο δξάζεο θαη νηθνλνκηθήο αλφξζσζεο
ακέζνπ απνδφζεσο. Καη ε γεσξγία θαη ε
θηελνηξνθία εηδηθφηεξα είλαη ν θαη’ εμνρήλ ηνκέαο
ηαρχξξπζκεο αλάπηπμεο. Αο ην ελλνήζνπκε απηφ
επί ηέινπο θαη αο πξάμνπκε αλάινγα!
Κοινωνική ειπήνη και εθνική ζςνοσή
Αληηζηεθφκαζηε ζην πλεχκα ηνπ δηραζκνχ.
Γπζηπρψο απφ φιεο ηηο πιεπξέο θαιιηεξγείηαη θιίκα
θνηλσληθήο εμέγεξζεο. αλ λα βηαδφκαζηε… λα
ζθαγνχκε. ηελ αξρή νη επηηήδεηνη πνληάξνπλ ζηελ
νμχηεηα. ηε ιεθηηθή βία. ηε δηέγεξζε. Καη
θιηκαθσηά, θζάλνπλ ζην ζπάζηκν, ζηηο ζπγθξνχζεηο,
ζηε θσηηά, ζηα θαιάζληθνθ. ινη αζθνχληαη ζε
ξεηνξηθέο κλεζηθαθίαο θαη κηζαιινδνμίαο. ινη
ξίρλνπλ ιάδη ζηε θσηηά. Καλέλαο πνηέ δελ ππνιφγηζε ην
θνηλσληθφ ή αηνκηθφ θφζηνο ησλ παζψλ ηνπ! Δγψ
πάλησο επηκέλσ ζηνλ Λφγν, ζην Μέηξν, ζηελ
Καηαιιαγή. ρη, πξνο Θενχ, μαλά «αδεξθνθάδεο».
Αληί ζχλεζεο θαη ελφο δπλαηνχ ζήκαηνο θαη
πλεχκαηνο εζληθήο ελφηεηαο, νκνςπρίαο θαη
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εγξήγνξζεο, νη θπβεξλήζεηο «δνθηκάδνπλ» ηνλ ιαφ.
Σνλ θζάλνπλ ζηα φξηά ηνπ. Καη «ρηππνχλ» αιχπεηα
θαη αλάιγεηα ηνπο αδχλαηνπο θαη ηνπο απειπηζκέλνπο!
Καη ηνπο ρακειφκηζζνπο, κε πεξηθνπέο αθφκε ζηηο
θαηψηαηεο ακνηβέο θαη ζπλνιηθά ζ’ φια ηα εξγαηηθά
δηθαηψκαηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θξηηεξίνπ δήζελ ηνπ
«ρακεινχ» θφζηνπο εξγαζίαο ελ νλφκαηη ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο φπσο εζεκεηψζακε ήδε. Καη
φκσο, ε αληαγσληζηηθφηεηα δελ απμάλεη θαη ε
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ ρψξα καο
θαηαθξεκλίδεηαη. Ζ δηαδηθαζία απηή, πνπ
νλνκάδεηαη θαη «εζσηεξηθή ππνηίκεζε» θαη πνπ
ζεκαίλεη αληηπιεζσξηζηηθφο κεραληζκφο, δειαδή
ρακεινί κηζζνί - ρακειέο ηηκέο, είλαη απνηπρεκέλε
ζπληαγή γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο επζηάζεηαο.
Γηαηί παξαηεξείηαη θαη ην παξάδνμν νη ηηκέο λα
απμάλνπλ. Οη κηζζνί ζπκπηεδφκελνη, καδί κε ηε
βαξεηά θνξνινγία ηνπ «ραιύβδηλνπ ζάγκαηνο» πνπ
έιεγαλ ηελ επνρή ηνπ Σξηθνχπε – ην πξφβιεκα είλαη
πξναηψλην γαξ – δελ κεηψλνπλ απιψο ην βηνηηθφ
επίπεδν ηνπ ιανχ, αιιά ηνλ θζάλνπλ ζηα φξηά ηνπ.
ηα φξηα ηεο επηβίσζεο. Δγψ δελ πηζηεχσ ζηνλ ιαφ κάδα. Πηζηεχσ θαη αγσλίδνκαη γηα ηνλ ιαφ σο ζχλνιν,
αξκνληθφ ζχλνιν, πξνζσπηθνηήησλ. Πνπ ζπλππάξρνπλ
κε ηελ επαγγειηθή αλαγλψξηζε θαη παξαδνρή ηεο αμίαο
ηνπ αλζξψπνπ ζε κηα επλνκνχκελε Πνιηηεία. «Ο
ζεβαζκόο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξώπνπ
απνηεινύλ ηελ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο»
(άξζξν 2 § 1 ηνπ πληάγκαηνο). ρη θισλνπνηεκέλσλ
φλησλ, πνπ βγαίλνπλ απφ θάπνηα «θξεαηνκεραλή»
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πνπ έιεγε θαη ν Μαθαξηζηφο Αξρηεπίζθνπνο
Υξηζηφδνπινο.
Η μεζαία ηάξη ζηο απόζπαζμα
Απηφ ην πνηνηηθφ θαη πνηθίιν ζχλνιν επδνθηκεί ζηε
κεζαία ηάμε. ρη ζηελ ηάμε ηνπ πελνκέλνπ ή
δηθηαηνξεχνληνο πξνιεηαξηάηνπ ή ησλ δπζηπρψλ
ζπζζηηηνβίσησλ. Οχηε ζηελ ηάμε ησλ αθεληάδσλ
θαη βαξφλσλ. Απηά ηα ζρήκαηα είλαη ε εηθαζηηθή
κνξθή ηνπ ηέινπο! Αγσλίζηεθα ζε φιε κνπ ηε δσή
γηα απηή ηε κεζαία ηάμε. Δίλαη έγθιεκα ε εμφλησζε
ηεο κεζαίαο ηάμεο. Έγθιεκα θαηά ηνπ Έζλνπο. ηαλ
ε κεζαία ηάμε θαηαζηξαθεί, ηφηε ε δεκνθξαηία ζα
έρεη λνκνηειεηαθά ππνλνκεπζεί απφ ηα άθξα θαη ε
ρψξα ζα έρεη νδεγεζεί ζηελ απφιπηε έλδεηα θαη
εμαζιίσζε. Ζ θνηλσλία ζα έρεη ιαηηλνακεξηθαλνπνηεζεί,
βπζηζκέλε ζηελ αληζφηεηα θαη ζηελ αλνκία.
Δπαίηεο, θιέθηεο θαη άξπαγεο ζε ζπκκνξίεο, είηε
απζφξκεηεο θαη απηνζρέδηεο είηε κηζζσκέλεο
«κπξαβηθά» απφ ηνπο βαζηιηάδεο ηεο θφθαο θαη ηνπο
«Γνλ» ησλ ραζηέληαο, ζα θπθινθνξνχλ θαη ζα
θπξηαξρνχλ ζε πφιεηο θαη ζηελ χπαηζξν. Καη ζην
ζαλ επηζηέγαζκα ππνθξηηηθφ, έξρεηαη θαη ε δηεζλήο
νηθνλνκηθή ηάμε θαη αλαγνξεχεη ηηο ελ ιφγσ ρψξεο
σο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο. Έιενο! Γελ δήιεςα
πνηέ ηελ αζθάιεηα «δηαβίσζεο» ησλ ηζνπεδσκέλσλ
«ζνβηεηηθψλ πξνιεηαξίσλ» πνπ πεηζαξρεκέλνη θαη
εθπαηδεπκέλνη εζηέθνλην ζηηο νπξέο δηαλνκήο θαη
ζπζζηηίσλ κε δειηίν. ρη, δελ ζα θζάζνπκε ζ’ απηφ
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ην ζεκείν θνηλσληθήο παξαθκήο κέζσ ηνπ
θαπηηαιηζκνχ θαη ησλ θαλφλσλ θηιαλζξσπίαο, φζν
θαη αλ ζέβνκαη ηελ πξνζθνξά ηεο Δθθιεζίαο θαη
ησλ άιισλ νξγαληζκψλ θαη θέληξσλ θνηλσληθήο
αιιειεγγχεο. Γελ είλαη ιχζε απηά. Δίλαη απιά ε
δξακαηνπνηεκέλε εηθφλα ηνπ πξνβιήκαηνο. Απαηηείηαη
ζπλεηδεηνπνίεζε άκεζε θαη δξάζε ηψξα. Γελ είλαη
ζπλζήθεο θξάηνπο θαη θνηλσληθήο επξπζκίαο απηέο. Γελ
είλαη θαλ ζπλζήθεο θαχινπ θαη πειαηεηαθνχ θξάηνπο.
Καζψο απηέο νη ζπλζήθεο είλαη εηζαγφκελεο θαη
επηβαιιφκελεο, είλαη δπζηπρψο ζπλζήθεο λεσηεξηθνχ
θενπδαιηζκνχ. Δπηζηξνθή ζηνλ Μεζαίσλα! Καη
αθφκε πην βαζεηά, ζηνλ πξσηνγνληζκφ! Οη θνηλσληθνί
αλζξσπνιφγνη ζπκθσλνχλ ζηελ παξαδνρή φηη «όηαλ ν
πξώηνο άλζξσπνο αληί γηα κηα πέηξα ή κηα ξνπαιηά,
έξημε κηα γιπθεηά καηηά ή άπισζε ην ρέξη ζηνλ
ζπλάλζξσπό ηνπ γηα λα ηνλ ζώζεη απ’ ηνλ γθξεκό,
έγηλε εζειεκέλα ή αθνύζηα ν πξώηνο ζεκειησηήο ηνπ
πνιηηηζκνύ».
Salus populi suprema lex esto
Τπελζπκίδνπκε ζηνπο δαλεηζηέο καο (ηξφτθα) ηελ
απφθαζε ηνπ 1938 ηνπ Γηεζλνχο Γηαηηεηηθνχ
Γηθαζηεξίνπ ησλ Βξπμειιψλ κε αηηνχζα ηελ Διιάδα
θαη πξσζππνπξγφ ηνλ Ησάλλε Μεηαμά, ην ζθεπηηθφ ηεο
νπνίαο έρεη πηνζεηεζεί απφ ηε Γηεζλή Κνηλφηεηα (ΚηΔ).
Σελ επηθαινχκεζα σο λνκνινγηαθφ πξνεγνχκελν πνπ
ηζρχεη πάληα ζηηο δηαθξαηηθέο λνκηζκαηνπηζησηηθέο
ζπλαιιαγέο θαη επί ηε βάζεη απηήο δηαπξαγκαηεπφκεζα.
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Καλέλα ρξένο δελ εμνθιείηαη κε θίλδπλν ηελ
επηβίσζε ελφο ιανχ. Σίπνηα δελ είλαη ηζνδχλακν,
θαλέλαο ηφθνο θαη θαλέλα ρξεσιχζην, κε ηε δσή
ελφο ιανχ. Απηφ είλαη ν λφκνο ηεο δσήο θαη ην
αμίσκα ηεο Ηζηνξίαο. ια η’ άιια είλαη παξαιιαγέο
δνπινθηεζίαο, εμαλδξαπνδηζκνχ θαη γελνθηνλίαο.
Πνπ αζθαιψο θαη δελ αξκφδεη ζηνλ πνιηηηζκφ καο.
ςμβούλιο ηος Λονδίνος 1953
Τπελζπκίδνπκε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ
Λνλδίλνπ ηνπ 1953 κεηαμχ ησλ ληθεηψλ ζπκκάρσλ
θαη ηεο εηηεζείζαο Γεξκαλίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή
ζσηεξία ηεο κεηαπνιεκηθήο Γεξκαλίαο. Θα
εμππεξεηείην ην ρξένο ηεο Γεξκαλίαο ζε κηθξέο
δφζεηο
ηνθνρξεσιπζίσλ
κφλνλ
εθ’
φζνλ
επεηπγράλεην έλαο ηθαλφο ξπζκφο αλάπηπμεο (ξήηξα
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο). Καη ηαχηα κεζνχζεο ηεο
εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Μάξζαι, ηνπ νπνίνπ ηε
κεξίδα ηνπ ιένληνο ειάκβαλε ήδε απφ ην 1948 ε
Γεξκαλία. Καη ζα εμαθνινπζνχζε λα ιακβάλεη θαη
ζηε ζπλέρεηα κε ην Πξφγξακκα Ακνηβαίαο
Βνεζείαο, πάιη Ακεξηθαληθήο εκπλεχζεσο θαη
ζηήξημεο. Γελ πέξαζαλ πνιιά ρξφληα, άιισζηε, απφ
ην 1953 κέρξη ζήκεξα ψζηε λα πάζεη ακλεζία ε
Γεξκαλία θαη λα μεράζεη πψο αλνξζψζεθε θαη κε
πνηνχο ραξηζηηθνχο φξνπο εμππεξέηεζε ην ρξένο ηεο
πξνο ηνπο δηεζλείο δαλεηζηέο ηεο. Γελ είλαη πνιιά ηα
ρξφληα, άιισζηε, γηα λα μεράζεη ην «θαηνρηθφ
δάλεην» θαη ηηο άιιεο πνιεκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο
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πξνο ηελ Διιάδα. Απηά είλαη θαη παξακέλνπλ
πάληα, σο ν θνξκφο ηεο πνιηηηθήο θαη λνκηθήο
ππεξάζπηζεο ησλ δηθαίσλ ηεο Διιάδαο, ηα
απαξάγξαπηα θαη πάληνηε επίθαηξα επηρεηξήκαηα
γηα ηελ επηβίσζε ελφο ιανχ, ηνπ Διιεληθνχ. Γηαηί,
κ’ άιια ιφγηα, ζπκθσλία Λνλδίλνπ γηα ηε Γεξκαλία
ην 1953, θαη φρη Βξπμειιψλ ην 2013 γηα ηελ
Διιάδα, φηαλ κάιηζηα ε ηειεπηαία δελ επεηέζε θαηά
νπδελφο νχηε ζθφησζε θαλέλαλ άκαρν ν ζηξαηφο
ηεο πνηέ;
Γήλωζη - ομολογία: «Κάναμε λάθορ»
Γελ κπνξεί λα κελ είλαη λνκηθψο θαη πνιηηηθψο
αμηνπνηήζηκε ε δήισζε - νκνινγία απφ πνιινχο
αμησκαηνχρνπο ηεο ηξφτθαο (ΓΝΣ, ΔΚΣ θαη
Commission) φηη «θάκακε ιάζνο», «δελ ππνινγίζακε
ζσζηά ηελ ύθεζε θαη ηνπο πνιιαπιαζηαζηέο ηεο», «ηα
κέηξα ήζαλ πνιιά θαη ππεξβνιηθά». Απηή είλαη ε λέα
δηαπξαγκαηεπηηθή βάζε κε ηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο
καο. Σν παιαηφ αμίσκα ηνπ δηθαίνπ ησλ ζπκβάζεσλ
ηζρχεη πάληα. Καη εδψ. «Ο εμ νηθείνπ πηαίζκαηνο
δεκηνύκελνο, νπ δνθεί δεκηνύζζαη». Γελ είλαη δπλαηφλ
λα δηαηππψλνληαη ηέηνηεο νκνινγίεο θαη λα κελ
αμηνπνηνχληαη. Σελ ψξα πνπ ράλεηαη ε ρψξα. Πνπ
πεζαίλεη έλαο ιαφο. Δίλαη παξάινγα εγστζηηθφ ή
εγστζηηθά παξάινγν λα ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα
ππάξρεη νδφο γηα κνλαρηθή δηάζσζε ππφ ηελ
πξνζηαζία, παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηαο πξνζηάηηδαο
δπλάκεσο, ρσξίο λα επηδηψθεηαη ε ζπγθξφηεζε κηαο
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ζπκκαρίαο ή ελφο θνηλνχ κεηψπνπ ησλ νκνηνπαζψλ
θξαηψλ ηνπ Νφηνπ. Απηφ δελ είλαη επηινγή. Δίλαη
αλαγθαηφηεηα, ζηελ νπνία πξέπεη ηάρηζηα, ηίκηα θαη
νπζηαζηηθά λα ζπκκνξθσζνχκε.
Δλ θαηαθιείδη, ζα ήηαλ αηειείο νη ζθέςεηο κνπ αλ
δελ εζεκείσλα ηελ αδήξηηε αλάγθε γηα θάζαξζε.
Τπάξρνπλ πνιιέο «ιίζηεο» – εθηφο απφ ηελ
πεξηψλπκε «Λαγθάξλη» – πνπ πξέπεη ηάρηζηα θαη
ρσξίο θσιπζηεξγίεο λα αλαγλσζζνχλ, λα ειεγρζνχλ
θαη λα αμηνπνηεζνχλ, ηφζν σο πξνο ην θνξνινγηθφ
ηνπο λφεκα θαη πεξηερφκελν, φζν θαη σο πξνο ην
πνηληθφ θαη ην ηεο θάζαξζεο θνηλσληθφ επηδησθφκελν
θαη απαηηνχκελν. Αιήζεηα, γηαηί ηφζε αβειηεξία ζηελ
νπζία ηνπ πξνβιήκαηνο δειαδή ζηελ αμηνπνίεζε ησλ
ιηζηψλ κε ζηφρν ηεο ζχιιεςε ηεο θνξνινγεηέαο
χιεο; Γελ είλαη απηναπνπξνζαλαηνιηζκφο ε έγθιεζε θαη
παξαπνκπή ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ παξαγσγή,
αλαπαξαγσγή, αιινίσζε, πξφζθαηξε θαη φρη νξηζηηθή
απψιεηα ή απφθξπςε ελφο εγγξάθνπ – «ζηηθαθίνπ»;
Σέινο πάλησλ. ια κπνξεί λα γίλνπλ. Φηάλεη λα
έρνπκε πίζηε θαη ειπίδα. Καη ηελ ηθαλφηεηα λα κε
ζπγρένπκε ην νπζηψδεο κε ην επνπζηψδεο. Σν δίθαην
κε ην πάζνο. Σελ αιήζεηα κε ηε ζπθνθαληηθή
εθζηξαηεία. Δθηφο απφ ην αδηακθηζβήηεην θαθφ ηεο
θνξνδηαθπγήο, ππάξρεη θαη ην θαθφ ηεο
κηθξνθνκκαηηθήο θεξδνζθνπίαο.
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ΔΠΙΛΟΓΟ

Αληί επηιφγνπ ζα επηθαιεζζψ θάπνηεο πνιχ
πξφζθαηεο «δηαδηθηπνγέλλεηεο» εηδήζεηο - αλαθνξέο
πνπ πνιχ κε ζπγθίλεζαλ, γηα ηελ νκνινγεκέλε απφ
μέλνπο (θαη φρη απφ δηθνχο καο) αιήζεηα ηνπο:
Απσαία Δλληνικά ζηην Δςπώπη
«Σα ηειεπηαία ρξόληα, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ειιεληθή
γιώζζα (θαη ηδηαηηέξσο ηελ αξραία) έρεη απμεζεί
θαηαθόξπθα ζηελ Δπξώπε. ε δέθα ρώξεο – κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ε δηδαζθαιία ηεο αξραίαο
ειιεληθήο απνηειεί κέξνο ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο
ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Σα αξραία Διιεληθά απνηεινύλ αλαπόζπαζην
θνκκάηη ηνπ θύθινπ ησλ αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ ζε
πνιιέο ρώξεο. Δίηε σο κάζεκα ππνρξεσηηθό ζηα
Γπκλάζηα ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο ή ζε επηιεγκέλα
ζρνιεία είηε σο κάζεκα επηινγήο, ηα Αξραία
Διιεληθά μαλαθαηαθηνύλ ηελ Δπξώπε.
Πξηλ από ιίγα ρξόληα ν Γάιινο ππνπξγόο ηεο
Παηδείαο (ηόηε) Εαθ Λαγθ αλαθνίλσζε ηελ
επαλαθνξά ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ
ζηελ γαιιηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ εμαγγειία
- 51 -

απηή απεθάιππηε ην έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ
γιώζζα ηνπ σθξάηε, ηνπ Πιάησλα, ηνπ νθνθιή,
ηνπ Αξηζηνηέιε. Σα αξραία Διιεληθά επέζηξεςαλ ζηηο
δύν ηειεπηαίεο ηάμεηο ησλ Γπκλαζίσλ ηεο Γαιιίαο
καδί κε ηα Λαηηληθά σο κάζεκα επηινγήο.
ηελ Οιιαλδία, ην Λνπμεκβνύξγν θαη ηελ
Πνξηνγαιία, όπνπ ηα αξραία Διιεληθά θαη ε ειιεληθή
ινγνηερλία δηδάζθνληαη ππνρξεσηηθά (ζηα Γπκλάζηα
ζεσξεηηθήο θαηεύζπλζεο) νη ώξεο δηδαζθαιίαο
θζάλνπλ θαηά κέζνλ όξν ηηο 200 ηνλ ρξόλν, ελώ ζηελ
Διιάδα είλαη γύξσ ζηηο 250.
Δθηόο από ην αλαζεξκαλζέλ ελδηαθέξνλ πνπ
εθδειώλεηαη γηα ηελ αξραία ειιεληθή γιώζζα ζηα
επξσπατθά ζρνιεία, καζήκαηα αξραίσλ ειιεληθώλ
ππάξρνπλ θαη ζην πξόγξακκα πνιιώλ γισζζνινγηθώλ
θαη θηινινγηθώλ ζρνιώλ παλεπηζηεκίσλ ηεο Δπξώπεο.
Τπάξρνπλ εηδηθά ηκήκαηα ειιεληθώλ ζπνπδώλ κε
πνιπεηή παξάδνζε θαη ε ζεκαζία ησλ αξραίσλ
Διιεληθώλ αλαγλσξίδεηαη από νινέλα θαη
κεγαιύηεξν θνκκάηη ηεο παγθόζκηαο επηζηεκνληθήο
θνηλόηεηαο.
Ο Πήηεξ Σδόνπλο, θαζεγεηήο Κιαζηθώλ πνπδώλ
ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθόξδεο, ν νπνίνο είρε
αλαιάβεη ην 1998 λα ζπληάμεη απιά καζήκαηα
αξραίσλ Διιεληθώλ πνπ πξνζθέξνληαλ από ηελ
εθεκεξίδα «Daily Telegraph» ζηνπο αλαγλώζηεο ηεο,
έρεη πεη γηα ηελ γιώζζα ησλ πξνγόλσλ καο: «Οη
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Έιιελεο ηεο Αζήλαο ηνπ 5νπ θαη ηνπ 4νπ π.Υ. αηώλα
είραλ θηάζεη ηελ γιώζζα ζε ηέηνην ζεκείν, ώζηε κε
απηήλ λα εμεξεπλνύλ ηδέεο όπσο ε δεκνθξαηία θαη νη
απαξρέο ηνπ ύκπαληνο, έλλνηεο όπσο ην ζείν θαη ην
δίθαην. Δίλαη κία ζαπκάζηα θαη εμαηξεηηθή γιώζζα».
ηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2011 δηαβάζακε ζηνλ Σύπν όηη
ζην Παλεπηζηήκην Κνξλέι ηεο Νέαο Τόξθεο ππήξρε
από πνιιά ρξόληα Πξόγξακκα Νενειιεληθώλ
πνπδώλ. Πξόζθαηα ε εγεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
απνθάζηζε λα δηαθόςεη ην πξόγξακκα εμαηηίαο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ακέζσο άξρηζε ε θηλεηνπνίεζε
κε θάζε ηξόπν νκνγελώλ θαη θηιειιήλσλ, θαζεγεηώλ
θαη θνηηεηώλ. Οκάδα θνηηεηώλ θάλεη ζπιινγή
ππνγξαθώλ, γηα λα αλαθιεζεί ε απόθαζε. εκεησηένλ,
όηη ην πξόγξακκα Νενειιεληθώλ πνπδώλ ζην Κνξλέι
πεξηιακβάλεη ηελ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο,
ηεο Λνγνηερλίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ.
Απσαία Δλληνικά ζηα Γημοηικά ηηρ Αγγλίαρ
Έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηεο αξραίαο ειιεληθήο
απνδεηθλύνληαη νη Άγγινη, νη νπνίνη απνθάζηζαλ,
αξρήο γελνκέλεο από θέηνο, λα ηελ εηζαγάγνπλ ζηα
ζρνιεία ηνπο. πγθεθξηκέλα, ην κάζεκα ζα είλαη
ππνρξεσηηθό ζε 13 δεκνηηθά ζρνιεία ζηελ Ομθόξδε!
Οη ίδηνη νη Άγγινη, θνηλνπνηώληαο ηελ είδεζε, αλέθεξαλ
ραξαθηεξηζηηθά: Οη καζεηέο ζα δηδάζθνληαη ηε κεηξηθή
γιώζζα ηνπ Αξρηκήδε θαη ηνπ Ζξνδόηνπ .
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Σα αξραία ειιεληθά πεξηιακβάλνληαη ζηηο μέλεο
γιώζζεο, πνπ ζα δηδάζθνληαη νη καζεηέο ζηε
Βξεηαλία από ηελ ειηθία ησλ επηά εηώλ, ζύκθσλα κε
ην λέν ζρνιηθό πξόγξακκα πνπ έζεζε πξνο δεκόζηα
δηαβνύιεπζε ε βξεηαληθή θπβέξλεζε θαη πξόθεηηαη λα
ηεζεί ζε εθαξκνγή από ην 2014.
Ζ ππνρξεσηηθή δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζώλ από
ηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ είλαη κία από ηηο
επηά κεηαξξπζκίζεηο πνπ εηζεγείηαη ε βξεηαληθή
θπβέξλεζε.
Οη καζεηέο ζα καζαίλνπλ λα δηαηππώλνπλ νινθιεξσκέλεο
πξνηάζεηο κε ηε ζσζηή πξνθνξά θαη λα εθθξάδνπλ απιέο
ηδέεο. Αλάκεζα ζηηο πξνηεηλόκελεο μέλεο γιώζζεο είλαη ηα
αξραία ειιεληθά, ηα ιαηηληθά θαη ηα καλδαξίληθα.
Σξαγνύδηα θαη πνηήκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο
εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ ζα θέξνπλ ζε επαθή ηνπο
καζεηέο κε ηε γιώζζα, δηα κέζνπ ηεο απνζηήζηζεο».
«Δςσαπιζηούμε Δλλάδα, κληπονομιά μαρ»
Σνλ γχξν ηνπ θφζκνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θάλεη ην
πξφζθαην βίληεν πνπ γχξηζαλ Ηζπαλνί καζεηέο θαη
θαζεγεηέο ζηελ πφιε Μνχξζηα, επραξηζηψληαο ηελ
Διιάδα γηα φια φζα ηνπο έρεη πξνζθέξεη ζηνλ
πνιηηηζκφ ηνπο, ζηελ γιψζζα ηνπο θαη γεληθψο ζηελ
θαζεκεξηλή ηνπο δσή.
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ην βίληεν πνπ ηηηινθνξείηαη «Δςσαπιζηούμε
Δλλάδα, κληπονομιά μαρ» αλαθέξνπλ ηα εμήο:
«Δγώ γλσξίδσ ηελ θιεξνλνκηά κνπ. Ζ Διιάδα είλαη
παξνύζα ζε πνιιέο πηπρέο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο.
Μπνξεί λα κελ ην μέξεηο αιιά κηιάο πνιύ
πεξηζζόηεξα Διιεληθά από όζα λνκίδεηο.
Δπραξηζηνύκε ηελ Διιάδα:
Γηα ηα γξάκκαηα, ην αιθάβεην, ηα καζεκαηηθά, ηελ
ηζηνξία, ηηο Θεξκνπύιεο, ηελ πάξηε, ηελ Σξνία, ηελ
θηινζνθία, ηε ινγηθή, ηνλ Πιάησλα, ηνλ σθξάηε,
ηελ δηαιεθηηθή, ηελ βηβιηνζήθε, ηηο θσηνηππίεο
(θσο), ηε κνπζηθή – ηελ ηέρλε πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ
νη Μνύζεο – ην πεληάγξακκν, ηνλ ηόλν θαη ην
εκίηνλν, ην ηξίαζιν, ην δέθαζιν, ηνλ Μαξαζώλην, ηελ
Οιπκπηάδα, ηελ δηζθνβνιία, ηνλ αθνληηζκό, ηελ
ηαηξηθή θαη ηνπο όξνπο ηεο όπσο αλαηνκία,
βξνγρίηηδα, βξνγρνζθόπην, ιεπραηκία, ηξαρεηνηνκία,
θαξπγγίηηδα, αξζξώζεηο, ξηλνπιαζηηθή, αθηηλνγξαθία.
Δπραξηζηνύκε γηα ηελ αζηξνλνκία, γηα ηε
Γεκνθξαηία, γηα ηνλ Παξζελώλα, γηα ην θξαζί, γηα
ηνλ ζεό Γηόλπζν, γηα ηνπο κύζνπο, γηα ην Ωκέγα θαη
γηα ηελ ηερλνινγία. Δπραξηζηνύκε γηα ηελ ρεκεία, γηα
ηελ θπζηθή, γηα ηελ αξραηνινγία, γηα ην άηνκν, γηα
ηελ βηνινγία, γηα ηε κεραληθή, γηα ηελ γεσγξαθία, γηα
ηελ πνίεζε, γηα ην ζέαηξν.
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Δπραξηζηνύκε πνιύ, κε ηξέιια!
Διιάδα, θιεξνλνκηά καο!». –

Δπραξηζηνύκε,

Κξάηεζα σο επίινγν ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο φρη
κφλνλ γηα ηε ζπγθίλεζε πνπ κνπ πξνθάιεζαλ, αιιά
θαη γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη πηζηεχσ πσο ηα
αλζξψπηλα δελ επηκεξίδνληαη. Δίλαη φια έλα. Μηα
ελφηεηα. Οηθνλνκηθά, θνηλσληθά, εζληθά, πνιηηηθά,
πνιηηηζηηθά θαη νχησ θαζεμήο. Μηα ελφηεηα
αιιεινεπεξεαδνκέλσλ νπζηψλ. ηα ρξφληα ηεο
ςεπδαηζζεζηαθήο θαη παξαθκηαθήο επκάξεηαο
πηζηέςακε πσο αλ θαη εθ’ φζνλ ηα νηθνλνκηθά καο
πήγαηλαλ θαιά, φια η’ άιια ζα αθνινπζνχζαλ.
Μπνξεί λα ζπλέβε θαη έηζη. Αιιά θαηαπησηηθά.
ήκεξα, πάιη, πξέπεη λα απνξξηθζεί πάζε δπλάκεη
θαη απφ φινπο καο ην βάξβαξν θαη απάλζξσπν
δφγκα ησλ ηξαπεδνινγηζηψλ πνπ ιέεη: όπνηνο
ρξσζηάεη (άλζξσπνο, ιαφο, θξάηνο) είλαη αλάμηνο λα
δεη. ρη. Υίιηεο θνξέο φρη. ζν κέλνπκε άλζξσπνη.
Καη φζν κέλνπκε Έιιελεο. Καη αλ ηα νηθνλνκηθά
καο είλαη ζε θζίζε, φπσο ζήκεξα, ζα αληιήζνπκε
δπλάκεηο απφ ηελ ηζηνξηθή αλάκλεζε θαη ηελ
αιήζεηα ηνπ ίδηνπ καο ηνπ εαπηνχ. Έρεη μαλαγίλεη
απηή ε ζσηήξηα κέζνδνο πνιιέο θνξέο ζηελ Ηζηνξία
καο. Σψξα είλαη θαη πάιη αλάγθε θαη επηηαγή λα
επαλαιεθζεί. Απηφ καο ππελζπκίδνπλ νη θίινη ηνπ
Γηαδηθηχνπ κε ηα φζα αλαξηνχλ εθεί γηα ηε γιψζζα
ηελ Διιεληθή θαη γηα ηνλ Πνιηηηζκφ καο. Ίζσο
έρνπλ ιφγν ππάξμεσο θαη επηβίσζεο νη Έιιελεο.
Παξά ηηο απφςεηο ηεο ηξφτθαο!
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