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Σε αναζήτηση του νέου και των νέων 

Μία επισκόπηση ζωτικών θεµάτων της εποχής µας 

Περίληψη του κειµένου που ακολουθεί παρουσίασε ο κ. Βασίλειος Μαρκεζίνης µε την οµιλία του

στο Μegaron Ρlus την Πέµπτη 19 Μαρτίου 2009 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Στο ανά χείρας δοκίµιο θα πω αυτά που πιστεύω. Βεβαίως, ίσως κάπου να κάνω λάθος_ ίσως τα

όσα πω να είναι ατελή, ίσως να µη µού χαρίσουν νέους φίλους_ αλλά πάνω απ΄ όλα θα είµαι

ειλικρινής και ευθύς, πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι ιδιότητες αυτές δεν είναι διόλου

ευκαταφρόνητες στις ηµέρες µας. 

Επιθυµία µου είναι να µη πληγώσω τα συναισθήµατα των άλλων_ ασφαλώς δεν αµφισβητώ την

καλή πίστη κανενός_ την ίδια όµως στάση αναµένω και από τους άλλους απέναντί µου. 

Σε κάθε περίπτωση, είµαι αποφασισµένος να µιλήσω ελεύθερα. Όπως και ο Σοφοκλής βάζει στην

«Αντιγόνη» τον Κρέοντα να πει: «όστις [...] εκ φόβου του γλώσσαν εγκλήσας έχει κάκιστος είναι

νυν τε και πάλαι δοκεί». 

∆εν θα µιλήσω λοιπόν σαν ένας διπλωµάτης που έχει µάθει να ελίσσεται, ούτε σαν εκείνους τους

πολιτικούς που κρύβονται πίσω από τους υπολογισµούς τους, ούτε επίσης σαν ένας από αυτούς

τους δικηγόρους που είναι εθισµένοι στην ανειλικρίνεια, αλλά προεχόντως σαν ένας σκεπτόµενος

άνθρωπος. Εν ολίγοις, δεν θα επιχειρήσω να πείσω ή να παραπλανήσω κάποιους ή να αλλάξω τα

πιστεύω τους_ απλώς σκοπεύω να κατανοήσω τα διλήµµατα και τις ανησυχίες των νέων ανθρώπων

- αλλά και των όχι τόσο νέων, εξίσου όµως ανήσυχων- σε σχέση µε το θέµα της οµιλίας που µού

ανέθεσε ο Χρήστος Λαµπράκης. ∆ιότι και εγώ, όπως και εκείνος και άλλοι συµπολίτες µας, θεωρώ

την συνεχώς διογκούµενη έλλειψη ενδιαφέροντος των νέων ανθρώπων για τα κοινά όχι µόνον

ανησυχητική, αλλά και επικίνδυνη. Ωστόσο, παράλληλα αντιλαµβάνοµαι τους λόγους της στάσης

αυτής, ενώ κάποιες αντιδράσεις των νέων µε βρίσκουν σύµφωνο. 

Τα παραπάνω µπορεί να υποδηλώνουν ότι το µήνυµά µου θα είναι απαισιόδοξο. Σε κάποιον βαθµό

αυτό είναι αναπόφευκτο, δεδοµένου ότι η ύπαρξη ενός κλίµατος ευρείας απογοήτευσης ή, το

λιγότερο, αγωνίας, είναι πλέον γεγονός αναµφισβήτητο. Αυτό ισχύει στη χώρα µου, αλλά και σε

άλλες, γι΄αυτό και ό,τι γράφω στο δοκίµιο αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αναφέρεται µόνον

στην Ελλάδα. 

Η διάγνωση της απογοήτευσης αυτής και πολύ περισσότερο η αποδοχή των γενεσιουργών αιτίων

της δεν θα είναι εύκολη υπόθεση_ αλλά και η σύσταση ενός φαρµάκου θα είναι και αυτή

αµφιλεγόµενη. Μάλιστα, δεν νοµίζω ότι µία θεραπεία µπορεί να επιτευχθεί εύκολα ή γρήγορα.

Πάντως, το βέβαιον είναι ότι όλοι θα υποφέρουµε όλο και περισσότερο µέχρις ότου

συνειδητοποιήσουµε ότι απαιτείται πλέον µία πραγµατική, ουσιαστική και όχι απλώς επιφανειακή

αλλαγή. Εάν το ανά χείρας δοκίµιο µάς βοηθήσει να αντικρίσουµε αυτή την αλήθεια, θα έχουµε

κάνει οπωσδήποτε µία καλή αρχή στην προσπάθεια να ξεπεράσουµε τα προβλήµατά µας. 

Η «νοµιµοποίησή» µου να µιλήσω γι΄ αυτό το ζήτηµα απορρέει εν µέρει από την ιδιότητά µου ως

πολίτη που ενδιαφέρεται για τα της «πόλεώς» του. Πιο σηµαντικό, ωστόσο, είναι ότι η επιθυµία

µου να µιλήσω εκπηγάζει από τη στοργή και την πίστη που οφείλει να τρέφει ένας δάσκαλος

απέναντι στους νέους ανθρώπους. Αυτοί είναι που επί σαράντα συναπτά έτη κράτησαν το µυαλό

και το πνεύµα του δασκάλου τους νέο και ευσταλές_ ως αντίδωρο, το ελάχιστο που τους οφείλει



antifono.gr

εκείνος πλέον είναι να προσπαθήσει να καταλάβει τις ανησυχίες και τον τρόπο σκέψης τους. 

Ι. Η συµπτωµατολογία των καιρών µας 

Έχω την πρόθεση να εξετάσω την προαναφερθείσα αδιαφορία των νέων, που αποτελεί και τον

πυρήνα του παρόντος δοκιµίου, σε τρία επιµέρους επίπεδα, καταδεικνύοντας πώς εµφανίζονται τα

συµπτώµατά της και πώς τελικώς αυτά µετεξελίσσονται σε µία κανονική ασθένεια. 

Η φρασεολογία µου σκοπίµως χρησιµοποιεί ιατρικούς όρους, µια και κατά τη γνώµη µου η

αποψινή µου οµιλία έχει ως θέµα µία σοβαρή κοινωνική νόσο. Και όπως όλες οι ασθένειες, και

αυτή αρχίζει µε τη µόλυνση, προχωρεί στην επώαση και καταλήγει στην πλήρη ασθένεια. 

Η µόλυνση συχνά αρχίζει µε τη συνειδητοποίηση των αντιφάσεων της σηµερινής ζωής. Οι νέοι,

όντες περισσότερο ιδεαλιστές απ΄ ό,τι οι πρεσβύτεροι, γρήγορα αντιλαµβάνονται αυτές τις

αντιφάσεις. Αυτή είναι η φάση κατά την οποία πρώτα προσβάλλονται από τον ιό της ασθένειας. Το

αγνό µυαλό τους, ασυνήθιστο στους συµβιβασµούς που µας επιβάλλει η ζωή µε το πέρασµα του

χρόνου, δεν µπορεί να αντιµετωπίσει εύκολα αυτές τις καταστάσεις. 

Αυτή η µειωµένη άµυνα οδηγεί στη δεύτερη φάση της ασθένειας, στις επιµέρους απογοητεύσεις.

Ιατρικά, βρισκόµαστε τώρα στο στάδιο της επώασης της νόσου όπου εµφανίζονται τα πρώτα

συµπτώµατα. 

Με τη σειρά τους οι απογοητεύσεις κορυφώνονται στην αδιαφορία, η οποία µπορεί να είναι

παθητική ή να µετατραπεί σε καταστροφική διάθεση, σε κάθε περίπτωση όµως είναι επικίνδυνη. Η

νόσος τώρα είναι στη χειρότερή της φάση. 

Σε καθένα από αυτά τα επίπεδα θα βασισθώ σε διαφορετικούς παράγοντες, στους οποίους

οφείλεται η δηµιουργία ενός κλίµατος ευρείας απογοήτευσης. Εντούτοις, για λόγους δοµής, το δοκί

µιο χωρίζεται σε κεφάλαια και υποκεφάλαια, ενώ µια σειρά κοινών ιδεών τα διήκει όλα.

Μεθιστάµενος κανείς από τον χώρο της ιατρικής σε εκείνον της µουσικής, θα µπορούσε να πει ότι

οι αιτίες µοιάζουν µε βαγκνερικά «leitmotiv», τα οποία αναφαίνονται ξανά και ξανά όσο

πλησιάζουµε την κλιµάκωση. Έτσι, τα διάφορα σηµεία τα οποία θα θίξω δεν θα πρέπει να

θεωρηθούν ότι σχετίζονται µόνον µε το υποκεφάλαιο όπου εµφανίζονται. 

1. Αντιφάσεις 

Οι αντιφάσεις προβάλλουν πλέον στην καθηµερινή µας ζωή µεγαλύτερες από ποτέ_ ωστόσο,

ελλείψει χώρου, στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθώ στις σηµαντικότερες, ξεκινώντας από τη διεθνή

σκηνή. 

α. Ανθρώπινα δικαιώµατα στην Ανατολή και τη ∆ύση: οντότητες διαφορετικές, που όµως κινούνται

και οι δύο προς το ίδιο ανησυχητικό τέλος; 

Ο κυνισµός γεννάται µέσα από τα ψέµµατα, τις αντιφάσεις, τους ψευδείς ισχυρισµούς, όπως επίσης

και από τη διαφορετική µεταχείριση όµοιων πραγµάτων. Η γενιά µου µεγάλωσε- µάλλον θα έλεγα

ότι µας έγινε σχετική πλύση εγκεφάλου- µε την αντίληψη του πόσο κακά ήταν τα κοµµουνιστικά

κράτη. Αυτό ήταν αληθές. Το ίδιο ίσχυε και για τον ναζισµό, όπως και για την ιαπωνική

αυτοκρατορία στην Άπω Ανατολή. Ηθικώς και φιλοσοφικώς όλα αυτά τα καθεστώτα ήταν όντως

βαθύτατα απεχθή, ιδίως λόγω της συµπεριφοράς τους απέναντι στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Οποιαδήποτε µεταξύ τους διάκριση δύσκολα πείθει. 
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Ωστόσο, συχνά κάνουµε τέτοιους είδους διακρίσεις_ και τις κάνουµε µε έναν τρόπο µάλλον

ιδιοτελή παρά ορθολογικό ή ακριβοδίκαιο. Αυτή είναι η πρώτη αντίφαση που προκαλούν οι

πολιτικοί και η οποία γεννά ανησυχία σε σκεπτόµενους ανθρώπους, νέους ή µη. Έτσι, το δικαίωµα

να διακρίνουµε µεταξύ καθεστώτων που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα, αλλά είναι «µε τη

δική µας πλευρά»- λ.χ. Ισραήλ, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία - και εξυπηρετούν τα οικονοµικά µας

συµφέροντα, και εκείνων που βρίσκονται στην αντίπερα όχθη, έχει τουλάχιστον υποκριτικό

χαρακτήρα και ως εκ τούτου µόνον αποδεκτό δεν µπορεί να γίνει. Η Αµερική, η Αγγλία και η

Γαλλία έχουν διαπρέψει κατά καιρούς στην αντιφατική αυτή πρακτική. 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που γεννούν αυτές τις αντιφάσεις. Μερικοί συνέχονται µε τον ίδιο τον

ορισµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, άλλοι µε κρατικά συµφέροντα, ενώ άλλοι µε την

προσωπικότητα των εκάστοτε πρωταγωνιστών της διεθνούς σκηνής. Ωστόσο, οποιαδήποτε και εάν

είναι η πηγή των αντιφάσεων, αυτές παραµένουν αντιφάσεις και η δικαιολόγησή τους ποτέ δεν

είναι εύκολη υπόθεση. 

Σηµείο αφετηρίας των σκέψεών µας πρέπει να αποτελέσει το γεγονός ότι ζούµε σε έναν κόσµο που

σιγά-σιγά πλέον συνειδητοποιεί ότι τα βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα σε ολόκληρη την υφήλιο

«φτιάχνονται από το ίδιο ύφασµα». Η συνειδητοποίηση αυτή είναι µεν κρίσιµη, αλλά θα πρέπει να

αφοµοιωθεί µε προσοχή, διότι οι γενικεύσεις είναι εκ φύσεως επικίνδυνες και µπορεί να εκφύγουν

οποιουδήποτε ελέγχου. 

Κατά δεύτερο λόγο, θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουµε ότι η έλλειψη σεβασµού προς την

ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν εξαρτάται από το πόσο συχνά ή πόσο σπάνια αυτή παραβιάζεται. Το

Γκουαντάναµο είναι το Γκούλαγκ της Αµερικής_ µπορεί να είναι µικρότερο σε έκταση από το

σοβιετικό αντίστοιχό του, αλλά, κατ΄ εµέ, είναι εξίσου αποκρουστικό. Η διαφοροποίηση είναι

ποσοτική, όχι ποιοτική. 

Ένας Αµερικανός ακαδηµαϊκός διετύπωσε την ίδια σκέψη µε ακόµη πιο σκληρό τρόπο, γράφοντας

στο περιοδικό «Νewsweek» ότι «στα µάτια πολλών µη Αµερικανών το Γκουαντάναµο και ο

στοιχειωµένος κρατούµενος του Αµπού Γκράιµπ έχουν αντικαταστήσει το Άγαλµα της Ελευθερίας

σαν σύµβολα της Αµερικής». 

Συνεπώς, οι διακρίσεις µεταξύ του αµερικανικού και του ρωσικού Γκούλαγκ επί τη βάσει της

έκτασης της παραβίασης µε αφήνουν αδιάφορο. Η προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν

αναιρείται λέγοντας ότι το κράτος Α βασανίζει σπάνια και «υπό εγγυήσεις», οπότε αυτό το κάνει

καλύτερο από το κράτος Β, το οποίο προβαίνει σε εκτεταµένα βασανιστήρια και χωρίς καµία

«εγγύηση». 

Ούτε στο δίκαιο ούτε στον χώρο της ηθικής µπορεί ο βαθµός επανάληψης µιας παρανοµίας να

επηρεάσει την παράνοµη φύση της (µολονότι βεβαίως µπορεί να επιδράσει στη βαρύτητα της

ποινής). Παροµοίως, δεν γνωρίζω κάποιο θρησκευτικό κείµενο που να λέγει ότι θα πας στην

κόλαση µόνον εάν διαπράξεις επανειληµµένως ένα συγκεκριµένο βαρύ αµάρτηµα, αλλά όχι εάν το

διαπράξεις µόνον περιστασιακώς. ∆εν παραβιάζονται οι ∆έκα Εντολές εάν κάποια απο αυτές δεν

τηρηθεί έστω και µία φορά; Είναι, ηθικώς ή νοµικώς, µία δολοφονία ανεκτή, ενώ όχι δύο ή

περισσότερες; 

Εντούτοις, οι αµερικανικές πρακτικές των τελευταίων ετών µάς αναγκάζουν να ασχοληθούµε µε

µία νέα και περίπλοκη οπτική του τιθέµενου εδώ προβλήµατος, η οποία δεν υπήρχε στο παρελθόν.

Πρέπει να καταδικάζουµε τις πρακτικές, αλλά συγχρόνως και να αναγνωρίζουµε το δίληµµα. ∆ιότι

µετά τους βοµβαρδισµούς των ∆ίδυµων Πύργων στη Νέα Υόρκη πρέπει να σταθµίσουµε τις
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παραβιάσεις αυτές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έναντι απρόκλητων, µη αναµενόµενων και δίχως

προηγούµενο απειλών παγκόσµιας τροµοκρατίας. 

Πώς, λοιπόν, µπορούµε να «κρατήσουµε υπό έλεγχο» µία περιορισµένη, προληπτική επέµβαση

στην ελευθερία των άλλων χάριν της προστασίας της ολότητας από µεγαλύτερα δεινά; Εξακολουθώ

να πιστεύω ότι το όποιο τεκµήριο θα πρέπει να λειτουργεί προς όφελος των ανθρωπίνων

δικαιωµάτων_ αλλ΄ ωστόσο δεν παύω να αγωνιώ για το υποφώσκον δίληµµα. 

Στάθµιση τέτοιων ανταγωνιζοµένων συµφερόντων in abstracto µπορεί να είναι άνευ νοήµατος. Κι

αυτό, γιατί µπορεί να απαιτούνται λεπτοµερέστερες συγκρίσεις. Έτσι, πιο δόκιµο είναι να συγκρίνει

κανείς πώς τα αγγλικά και τα αµερικανικά δικαστήρια ανταποκρίθηκαν σε αυτή την πρόκληση. Από

τη µία πλευρά, η Βουλή των Λόρδων έχει επανειληµµένως υπογραµµίσει, τα τελευταία χρόνια, τη

σηµασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έναντι κυβερνητικών αιτηµάτων περιορισµού τους στο

πλαίσιο του περίφηµου πολέµου κατά της τροµοκρατίας. Από την άλλη, η αµερικανική νοµολογία

δεν έχει να επιδείξει εν προκειµένω κάτι εντυπωσιακό_ µάλιστα δε, οι αποφάσεις της

επανειληµµένως παραµερίσθηκαν από µία κυβέρνηση που θεωρούσε εαυτήν υπεράνω του νόµου. 

∆εν µπορεί κανείς να κλείσει τη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα χωρίς να αναφερθεί και σε

µία τρίτη αντίφαση, που λίγοι έχουν επισηµάνει. Αυτή την εντοπίζουµε όταν, στην Αµερική ή και

αλλού, οι πολιτικοί διακηρύσσουν (ή απλώς προσποιούνται) ότι επιδιώκουν µια εξωτερική πολιτική

που βασίζεται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Αυτό το έκανε στην Αγγλία ο Ρόµπιν

Κουκ_ επίσης, ο Κουσνέρ έχτισε ολόκληρη τη δηµόσια εικόνα του επί της ρητορικής των

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ενώ οι Αµερικανοί, όπως πάντοτε, τελειοποίησαν πρόσφατα το εν λόγω

τέχνασµα στο Ιράκ. 

Η ιδέα είναι απλή και ελκυστική. Η εξωτερική µας πολιτική έχει σκοπό να εγκαθιδρύσει τη

δηµοκρατία στο εξωτερικό_ και πράγµατι, εγκαθιδρύει τη δηµοκρατία στο εξωτερικό, ενώ

συγχρόνως τιµωρεί την απουσία της. Η αµερικανική ανάµειξη στο Ιράκ και πιο πρόσφατα στο

Πακιστάν στηρίχθηκε σε αυτό ακριβώς το πρόσχηµα, έγινε δε µε τον λιγότερο πειστικό τρόπο.

Παλαιότερα, ένα τµήµα της κυβέρνησης Κάρτερ είχε χρησιµοποιήσει αυτή τη δικαιολογία για να

υπονοµεύσει το διεφθαρµένο καθεστώς του Σάχη, επιτυγχάνοντας όµως τελικώς να το

αντικαταστήσει µε µία περίοδο τρόµου και απερίγραπτης αγριότητας. 

Η από µέρους µου καταδίκη αυτής της πρακτικής βασίζεται σε τρεις λόγους: 

Πρώτον, την θεωρώ πρόσχηµα για την ικανοποίηση άλλων, λιγότερο ευγενών στόχων. ∆ιότι ποιός

πιστεύει πραγµατικά ότι η Αµερική των Τσένι και Μπους «ενδιαφερόταν» για τα ανθρώπινα

δικαιώµατα στο Πακιστάν και όχι στη Σαουδική Αραβία (όπου επιτρέπονται κρυφές δίκες, ενώ

φρικτοί λιθοβολισµοί εκτελούνται επισήµως και δηµοσίως); Ή µπορούµε να µιλήσουµε για

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µόνον στο Αφγανιστάν, και όχι στη Γάζα όπου η

καταπίεση- και µη γελιόµαστε, µε αµερικανική ανοχή- έχει λάβει πλέον απάνθρωπες διαστάσεις; Η

διαφορά εδώ βεβαίως είναι ότι τους Αφγανούς µπορούµε να τους επιπλήττουµε, ενώ τους

Ισραηλινούς δεν επιτρέπεται καν να τους αναφέρουµε... Μοναδική εξαίρεση, ίσως υποκριτική,

αλλά ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη, είναι η πρόσφατη έκρηξη΄ του Ερντογάν στο Νταβός. 

∆εύτερον, τέτοιες πρωτοβουλίες, ακόµη και εάν θεωρηθούν πηγαίες, συνιστούν παραβίαση εθνικής

κυριαρχίας και οδηγούν στη διάπραξη ακόµη µεγαλυτέρων σφαλµάτων, όπως είναι το προσφάτως

επινοηθέν δόγµα του προληπτικού΄ πολέµου. Το παράδειγµα του Ιράκ µας έδειξε πώς µπορεί αυτό

το δόγµα να αποτελέσει αντικείµενο κατάχρησης_ οι βοµβιστικές επιθέσεις του Ισραήλ εις βάρος

γειτονικών χωρών- είτε πρόκειται για το Ιράκ είτε για τη Συρία ή τον Λίβανο- συνιστούν ένα ακόµη
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ατυχές προηγούµενο. Θα ανεχόµασταν αυτές τις πρακτικές εάν προέρχονταν από τη Ρωσία;

Προσπάθησαν οι περισσότεροι από τους ∆υτικοευρωπαίους να κατανοήσουν την επιθυµία της

Ρωσίας να προστατεύσει τους Νότιους Οσσέτιους; 

Τρίτον, η ανησυχία για την προστασία κάποιων βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε άλλες χώρες

κατ΄ αρχήν δικαιολογείται, µόνον που θα πρέπει και πάλι να µετριασθεί. ∆ιότι µολονότι κάποια

δικαιώµατα, όπως λ.χ. το δικαίωµα στη ζωή, έχουν πραγµατικά παγκόσµιο χαρακτήρα, κάποια άλλα

έχουν τύχει µιας πιο εκλεπτυσµένης νοµικής µεταχείρισης από τις διάφορες έννοµες τάξεις ανά τον

κόσµο. 

Η ελευθερία λόγου, επί παραδείγµατι, είναι ένα από αυτά_ και έχει σταθµισθεί πολλάκις µε άλλες

ανταγωνιζόµενες αξίες, όπως η προστασία έναντι της πρόκλησης δηµόσιας ταραχής ή της

πορνογραφίας, καθώς επίσης η προστασία της ιδιωτικότητας. Θα έπρεπε να έχουµε τη δυνατότητα

να υποδεικνύουµε στους άλλους λαούς πώς να διαµορφώνουν τους πολιτισµούς τους,

επικαλούµενοι τα ανθρώπινα δικαιώµατα όπως εµείς τα αντιλαµβανόµαστε; Τα δικαιώµατα που

αναγνωρίζονται στις γυναίκες προσφέρουν ένα απτό παράδειγµα, όπου οι πολιτισµοί µπορεί να

συγκρούονται. Θα πρέπει να υπαγορεύσουµε στον µουσουλµανικό κόσµο ό,τι αρµόζει στον

χριστιανικό; 

Η απάντηση θα πρέπει να είναι, για µία ακόµη φορά, πολύ προσεκτική. Είναι ένα πράγµα να

επιβάλλεις τις αξίες σου σε µία άλλη χώρα σε γενικευµένη κλίµακα- όπως έκανε η Αµερική εις

βάρος της ηττηθείσας Ιαπωνίας- και άλλο να ζητείς από µία χώρα, που αιτείται την ένταξή της σε

µία «οµάδα κρατών»- όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση- να εναρµονίσει την έννοµη τάξη της µε τις

βασικές αρχές που γίνονται αποδεκτές στην «οµάδα». 

Αυτές είναι σηµαντικές αποχρώσεις, που έχουν αγνοηθεί από τη σύγχρονη Αµερική. Και όσο

περισσότερο τις αγνοεί κανείς, τόσο περισσότερο έρχεται αντιµέτωπος µε τις ανησυχητικές

αντιφάσεις, που εξετάζουµε στο παρόν κεφάλαιο. 

β. Υποκρισία, δυσπιστία και υποταγή στην εξωτερική πολιτική 

Όσα έχω αναφέρει µέχρι στιγµής εστιάζονται σε µεγάλο βαθµό στην υποκρισία που επιδεικνύει η

σύγχρονη Αµερική. Βλέποντας τις συνέπειες αυτής της συµπεριφοράς, παρατηρούµε ότι

οµολογουµένως η Αµερική είναι πλέον η χώρα που έχει προκαλέσει τη µεγαλύτερη ηθική, νοµική

και πολιτική αστάθεια από οποιαδήποτε άλλη κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα περίπου ετών.

Το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, η Γάζα αποτελούν παραδείγµατα που δικαιολογούν αυτή τη

διαπίστωση και πολλοί από εµάς πιστεύουµε ότι, εάν της δοθεί έστω και µισή ευκαιρία, η Αµερική

µπορεί να µπει στον πειρασµό να προσθέσει και το Ιράν στον κατάλογο των χωρών που έχουν

υποστεί τις συνέπειες του υπερπόντιου τυχοδιωκτισµού της. Ο κατάλογος αυτός είναι µακρύς_ το

δε Πακιστάν εµφανίζεται πλέον να κατέχει εξέχουσα θέση σε αυτόν τον κατάλογο των

«αποτυχόντων κρατών» (failed states)- η έκφραση χρησιµοποιήθηκε από τους «Τimes» σε ένα

κύριο άρθρο τους την 23.09.08. Την εξέλιξη αυτή την είχα ήδη προβλέψει µέσα από τις σελίδες του

«Βήµατος» ενάµιση περίπου χρόνο µετά από τότε που ο γνωστός πρέσβης των ΗΠΑ, Τζον

Νεγκροπόντε, άρχισε να «αναµειγνύεται» στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας....... 

Εάν ο Μίδας, όπως µας παραδίδεται, συνήθιζε να µετατρέπει οτιδήποτε άγγιζε σε χρυσό, η

αµερικανική εξωτερική πολιτική, κατά τη δική µου αντίληψη, µετατρέπει οτιδήποτε αγγίζει σε

θρύψαλα! Εάν επιθυµείτε µία διαφορετική µεταφορά, δεν έχετε παρά να σκεφτείτε τους σεισµούς.

Η Αµερική του Τζωρτζ Μπους έχει αποτελέσει το επίκεντρο της πιο σεισµικής παγκόσµιας

αστάθειας στην εποχή του_ και υποψιάζοµαι ότι οι µετενέργειες της αστάθειας αυτής θα
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επηρεάσουν δυστυχώς και την εποχή Οµπάµα. 

Αυτή η πολιτική κόστισε στην Αµερική την απώλεια πάρα πολλών φίλων, που τους είχε δικαίως

κερδίσει την εποχή που θεωρείτο η χώρα των ευκαιριών και των εκδιωγµένων, ένας λαός µε

ανοιχτούς ορίζοντες, αίσθηµα συµπόνοιας και υψηλή δικαιοκρατική αντίληψη. 

Η αµερικανική στροφή προς τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι πανταχού παρούσα στη µεταβολή της

εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Συνιστά µία µεταβολή µε επιθετικά βέλη στρεφόµενα ακόµη και

απέναντι σε συµµάχους, όπως η Γαλλία επί προεδρίας Σιράκ (τον οποίον, σηµειωτέον, ο χρόνος

δικαίωσε σε πολλά ζητήµατα) ή η Αγγλία, η οποία υπηρέτησε δουλικά το καθεστώς των Τσένι-

Μπους, χωρίς όµως να αντλήσει κανένα όφελος από την πολιτική της αυτή. 

Ας δούµε όµως το σηµείο αυτό εγγύτερα εξετάζοντας την ελληνική περίπτωση, δεδοµένου ότι επ΄

αυτού του ζητήµατος εµείς οι Έλληνες κάτι ξέρουµε περισσότερο. 

Ξεχάστε για µια στιγµή το Σχέδιο Μάρσαλ και πόσο αυτό πριν από εξήντα χρόνια βοήθησε τη

χώρα µας (µολονότι δεν πρέπει να ξεχνάµε επίσης ότι οι Αµερικανοί χρειάζονταν και αυτοί µία

αναγεννηµένη Ευρώπη για την ενίσχυση των δικών τους εµπορικών συναλλαγών). Ύστερα,

διερωτηθείτε πόσο συχνά η αµερικανική κυβέρνηση στάθηκε στο πλευρό µας από τη δεκαετία του

΄60 και µετά (και δεν θα δεχθώ εδώ το επιχείρηµα ότι µας προστάτευσαν από τη ρωσική σφαίρα

επιρροής κατά τη δεκαετία του ΄60, διότι δεν προστάτευαν εµάς, αλλά τα δικά τους συµφέροντα, τα

οποία σε κάποιον βαθµό έτυχε να συµπίπτουν µε τα δικά µας). Ας πάρουµε, λοιπόν, τα πράγµατα

µε τη σειρά, όπως έκανε ο Λεπορέλλο στον Ντον Τζιοβάννι, για να δούµε πού πραγµατικά

βρισκόµαστε. 

Υποστήριξαν οι Αµερικανοί τις αξιώσεις της Ελλάδας (και της Κύπρου), όταν ο Γεώργιος

Παπανδρέου πήγε στην Ουάσιγκτον στις αρχές της δεκαετίας του ΄60; Ήταν οι Αµερικανοί άµοιροι

ευθυνών στην ανατροπή του Γεωργίου Παπανδρέου τον Ιούλιο του 1965; (Πολλά έχουν ειπωθεί

προσφάτως σχετικά, αλλά η πίεση που ασκήθηκε στον πατέρα µου τόσο από το Παλάτι όσο και

από τους Αµερικανούς δεν έχει ακόµη εκτεθεί αναλυτικώς). «Αγνοούσαν» απλώς ή, πολύ

περισσότερο, στήριζαν οι Αµερικανοί το πραξικόπηµα του 1967; Υπάρχει κανείς που να πιστεύει

ότι δεν έβαλαν και αυτοί το χεράκι τους στη διατήρηση της χούντας στην εξουσία επί επτά έτη;

(Αργότερα, η απόφαση του προέδρου Κλίντον να ζητήσει δηµόσια συγγνώµη από τον ελληνικό λαό

για τη συµπεριφορά των αµερικανικών κυβερνήσεων αποτελεί, για µένα, όχι µόνον φραστική

χειρονοµία αλλά και αναγνώριση ενοχής και, σε καµιά περίπτωση, δεν δίδει συγχωροχάρτι). Αλλά,

ας προχωρήσουµε στο 1974. ∆εν γνώριζαν- αν δεν την σχεδίασαν οι ίδιοι- την περιπέτεια της

Κύπρου, από την οποία όλοι µας υποφέρουµε ακόµα; Παρά τα λεγόµενα του ∆ρ. Κίσσινγερ,

γνωρίζουµε πλέον από επίσηµα έγγραφα ότι ήταν, το λιγότερο, ενήµερος του σχεδίου. Βοήθησαν

στην αποφυγή του Αττίλα ΙΙ, ή στην εξεύρεση, όλα αυτά τα χρόνια, µιας εύλογης και δίκαιης λύσης

για τη διχοτοµηµένη Κύπρο; Μας υποστήριξαν στις εύλογες αξιώσεις µας να µην επιτραπεί στο

Κόσοβο να θέσει σε κίνηση µία διαδικασία της οποίας η κατάληξη δεν έχει ακόµη καταστεί

ξεκάθαρη στα µάτια του περισσότερου κόσµου; Στάθηκαν ποτέ αλληλέγγυοι στο ζήτηµα της

ΠΓ∆Μ; ∆εν κυκλοφορεί η φήµη ότι υποστήριξαν, αν δεν συνέταξαν οι ίδιοι, µερικές από τις

σκληρότερες επιστολές που εγράφησαν από τον Πρωθυπουργό του κράτους αυτού εναντίον µας;

∆εν επιχείρησαν επανειληµµένως να σταµατήσουν τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού Κώστα

Καραµανλή να καταστήσει τη χώρα µας έναν σηµαντικό «παίχτη» στο διεθνές ενεργειακό παιχνίδι; 

Εξετάζοντας τα ανωτέρω περιστατικά, οµολογώ µε λύπη µου ότι δεν µπορώ να βρω κανένα

ανιδιοτελές σηµάδι αµερικανικής φιλίας απέναντι στη χώρα µου επί εξήντα τουλάχιστον συναπτά

έτη, εκτός αν τούς αναγνωρίσετε αποφασιστικό ρόλο στην αποτροπή ενός ελληνοτουρκικού
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πολέµου κατά τη διάρκεια της κρίσης των Ιµίων. Αν όµως έχετε την προδιάθεση να τους δώσετε

αυτό το «σύν», δεν πρέπει να ξεχάσετε ότι και από την πλευρά τους, οι τότε κυβερνήσεις Σηµίτη/

Παπανδρέου διευκόλυναν τις αµερικανικές επεµβάσεις στη Βοσνία (1995-6) και αργότερα στη

Σερβία (1999), παρά το γεγονός ότι η ελληνική κοινή γνώµη τις καταδίκαζε συντριπτικά. 

Νοµίζω ότι οι περισσότεροι από τους συµπατριώτες µου πιθανώς θα συµφωνήσουν µε αυτή την

εκτίµηση που έχει ως κύριο συµπέρασµα ότι οι Αµερικανοί είναι οφειλέται µας και όχι εµείς

εκείνων! Παρ΄ όλα αυτά, διερωτώµαι γιατί το πολιτικό κατεστηµένο της χώρας επιµένει να

αποδέχεται αυτήν την κατάσταση; Το να συµπαθούµε τις ΗΠΑ είναι η φυσική µας κλίση, αλλά και

πάλι το γεγονός αυτό δεν απαντά στο ερώτηµά µου. Θα επιχειρήσω να δώσω µία απάντηση µε το

θάρρος που απαιτείται όταν προσπίπτουµε σε µία δυσάρεστη αλήθεια. 

Ένας λόγος που οι ανωτέρω πικρές αλήθειες δεν συζητούνται επισήµως είναι ότι οι αξιωµατούχοι

µας γνωρίζουν ότι η σύγχρονη Αµερική µπορεί µεν να µην έχει πλέον τη δυνατότητα να µας κάνει

καλό, αλλ΄ ωστόσο διατηρεί την ικανότητα να κάνει κακό. Έτσι, σαν µικρή χώρα που είµαστε,

πρέπει να επιδεικνύουµε µεγάλη προσοχή σε αυτά που λέµε και κάνουµε. Οι πολιτικοί και των δύο

µεγάλων κοµµάτων έχουν µάθει καλά αυτό το µάθηµα και, προς τιµήν τους, το έχουν εφαρµόσει

καλά στην πράξη. Οι χειρισµοί Σηµίτη/ Παπανδρέου κατά την διάρκεια του πολέµου κατά της

Σερβίας ήταν εξαιρετικά λεπτοί όπως είναι αξιοθαύµαστη η υποµονή που έχουν δείξει ο

Πρωθυπουργός και η Υπουργός των Εξωτερικών προς την σύγχρονη Τουρκία που δεν ανταποδίδει

πάντα τις δικές µας προς αυτήν καλές προθέσεις. 

Εντούτοις, υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος που η Αµερική µάς εκµεταλλεύεται τόσο εύκολα_ και

πρόκειται για έναν λόγο ενδογενή για τον οποίον ευθυνόµαστε εµείς οι ίδιοι και για τον οποίο

µάλλον θα πρέπει να ντρεπόµαστε. 

Ας είµαστε ειλικρινείς µε τον εαυτό µας. Στη χώρα µας ένα τµήµα της κυβερνητικής ελίτ και των

δύο µεγάλων κοµµάτων δεν µιλάει ανοιχτά για την αµερικανική συµπεριφορά απέναντι στη χώρα

µας, όχι µόνον λόγω σύνεσης, την οποία ήδη επήνεσα, αλλά και επειδή υπάρχουν ακόµη πολλοί

πολιτικοί που πιστεύουν ότι ο δρόµος προς την εξουσία διέρχεται µέσα από το... Πραιτώριο της

διπλανής πόρτας! Τόλµησε να ενοχλήσεις τον τοπικό αµερικανό Πραίτορα και οι όποιες

πιθανότητές σου για ανάρρηση στην εξουσία εξανεµίζονται µια και καλή! 

Εάν δεν πιστεύεις σ΄ αυτή την τακτική ή είσαι ένας «παλαιάς κοπής» πατριώτης, όπως αισθάνοµαι

εγώ, τότε εξανίστασαι µε µια τέτοια υποτακτική συµπεριφορά. 

Όµως, το µεγάλο τµήµα των συµπολιτών µαςόχι µόνον των πολιτικών δυνάµεων του τόπου- δεν

µπορεί να υιοθετήσει τη στάση που υποστηρίζω, διότι έχει µπροστά του να αντιµετωπίσει τον

καθηµερινό αγώνα επιβίωσης, γι΄αυτό και καταλαµβάνεται από αδιαφορία- αυτή την κατάρα στην

οποία θα επιστρέψουµε αργότερα- παρά µε όρεξη για µάχη. 

Αµφότερες οι ως άνω αντιδράσεις ενέχουν κινδύνους διαφορετικού κάθε φορά είδους_ ωστόσο

εκπηγάζουν από το ίδιο συναίσθηµα: η Αµερική αντιµετωπίζεται ως ένα κράτος που

αντιλαµβάνεται τη φιλία µόνον υπό την έννοια της υποτακτικότητας. ∆εν ενδιαφέρονται για

συµβουλές ή συζητήσεις ή για να δώσουν και να πάρουν_ ενδιαφέρονται µόνον για µία δουλική

υποταγή. Εντούτοις, η Αµερική όλο και περισσότερο εξασθενεί και δεν έχει πλέον την πολυτέλεια

να προσβάλλει ή να αγνοεί τους φίλους της. 

Εποµένως, το συµπέρασµά µου είναι µάλλον απλό (ή, σε κάθε περίπτωση, µπορεί να διατυπωθεί µε

απλό τρόπο): η αµερικανική προσπάθεια για πολιτική και οικονοµική ηγεµονία τα τελευταία
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δεκαπέντε περίπου χρόνια έχει αποδειχθεί τόσο ταραχώδης, ακραία και ανεξέλεγκτη- συνεπεία της

κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης και της απουσίας µιας αντίρροπης δύναµης- που τουλάχιστον

γι΄ αυτόν τον λόγο εγώ χαίροµαι που µία νέα Ρω σία αναδύεται σιγά-σιγά σαν ένα αντίπαλο δέος.

Μία Ρωσία µε την οποία ελπίζω να ενισχύσουµε στο µέλλον τους δεσµούς µας, διατηρώντας όµως

παράλληλα και εκείνους που µας συνδέουν µε τους παλαιότερους συµµάχους µας. 

∆εν µπορώ να αντισταθώ στον πειρασµό και να µην προσθέσω µία ακόµη γραµµή, προκειµένου να

στηρίξω την εδώ και χρόνια ακλόνητη πεποίθησή µου για την ανάγκη να φέρουµε τη Ρωσία πιο

κοντά στην Ευρώπη. ∆ιακηρύττω την ανάγκη αυτή εδώ και πολύ καιρό, και γι΄αυτό έπρεπε να

πληρώσω το τίµηµα που επιφυλάσσεται σε οποιονδήποτε τολµά να υψώσει τη φωνή του απέναντι

στην επικρατούσα αντίληψη. Παρ΄ όλα αυτά, σκεφτείτε ότι τον Σεπτέµβριο του 2008 ο Πρόεδρος

Σαρκοζί µίλησε υπέρ της δηµιουργίας εγγύτερων οικονοµικών δεσµών µεταξύ Ευρωπαϊκής

Ένωσης και Ρωσίας_ τον Οκτώβριο του ιδίου έτους το ίδιο ζήτησε και ο Πρωθυπουργός

Μπερλουσκόνι, ενώ τον ίδιο µήνα ο λόρδος Μάντελσον, ευρισκόµενος στη Μόσχα, µίλησε για µία

«νέα εποχή συνεργασίας» µεταξύ Βρετανίας και Ρωσίας, τέσσερις περίπου εβδοµάδες αφότου ο

Πρωθυπουργός του Γκόρντον Μπράουν είχε κατηγορηµατικά αποκλείσει το ενδεχόµενο να έχει η

Βρετανία «επιχειρηµατικές παρτίδες µε το Κρεµλίνο». 

Είµαι δυσαρεστηµένος που, ενώ αρχικώς έµοιαζα µε µία vox clamantis in deserto (φωνή βοώντος

εν τη ερήµω), τώρα όλοι κινούµαστε προς µία νέα κατεύθυνση ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής;

Νιώθω δυστυχής που η δική µου φωνή είχε περάσει απαρατήρητη, ενώ οι υπουργικές ή

πρωθυπουργικές δηλώσεις µπήκαν στα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφηµερίδων; Ασφαλώς και

όχι. Αντιθέτως χαίροµαι, επειδή η εξέλιξη αυτή δείχνει τη δύναµη της «ανεξάρτητης σκέψης»_

δείχνει πως η καινοτοµία και η ανταµοιβή έρχονται συχνά µαζί, εάν είναι κανείς διατεθειµένος να

βαδίσει ενάντια στο ρεύµα, και όχι να το ακολουθήσει τυφλά. Είναι ακριβώς αυτά τα

συµπεράσµατα που θα πρέπει να καταδεικνύουν σε µικρές χώρες, όπως η δική µας, ότι το µέλλον

µπορεί να διαµορφωθεί µε θάρρος και φαντασία και δεν καθορίζεται πάντοτε από το µέγεθος της

χώρας. 

γ. Ο πολιτικός λόγος και ο κίνδυνος της διάστασης µεταξύ λόγων και έργων 

Οι πολιτικοί, όπως και οι δικηγόροι, βγάζουν τα προς το ζην χρησιµοποιώντας λέξεις_ αλλά η φήµη

που τους συνοδεύει διαµορφώνεται από τις πράξεις τους. Ο Γκαίτε αιχµαλώτισε την ιδέα αυτή κατά

τρόπο ιδεώδη, όταν έβαλε τον Φάουστ να αλλάξει τα λόγια του Ευαγγελίου και να διακηρύξει

πανηγυρικά «am Αnfang war die Τat», δηλαδή «εν αρχή ήν η Πράξη», και όχι ο Λόγος. Είναι κρίµα

που οι περισσότεροι από τους Ευρωπαίους πολιτικούς που µίλησαν µετά την κρίση στη Γεωργία το

καλοκαίρι του 2008 δεν συνειδητοποίησαν ότι συχνά στη διεθνή πολιτική τα λόγια όχι µόνον έχουν

µικρή σηµασία, αλλά µπορεί και να αποβούν επικίνδυνα, εάν αποκρύπτουν µε φθηνό τρόπο µία

πλήρη ανικανότητα για δράση ή αντίδραση. 

Κατά συνέπεια, ο Βρετανός Πρωθυπουργός βιάστηκε να διακηρύξει ότι η στάση µας απέναντι στη

Ρωσία θα έπρεπε να αλλάξει εκ βάθρων. Επίσης, το οµαλό πολιτικό κλίµα µε τον Πούτιν δεν

µπορούσε να επιστρέψει µέχρις ότου να επανακάµψει η Νότια Οσσετία στη γεωργιανή επιρροή. Ο

Κουσνέρ είπε παρόµοια πράγµατα, υπενθυµίζοντάς µας ότι υπήρξε κάποτε ένας απλός ιδεολόγος

πράγµα που µπορούσε να κάνει όταν δεν είχε πολιτική δύναµη και ευθύνη. Τέλος, ο Πρόεδρος

Μπους, ενεργώντας σαν πνευµατικός ταγός του δυτικού κόσµου, µας πληροφόρησε ότι «οι σφαίρες

επιρροής» δεν είναι πλέον στη µόδα. 

Ότι αυτή η θεωρία δεν στηρίχθηκε ποτέ σε κάποια ιστορικά τεκµήρια, είναι κάτι που σαφώς και δεν

περιµέναµε να γνωρίζει ο συνταξιοδοτηθείς πλέον αµερικανός Πρόεδρος. Εκείνο όµως που
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πραγµατικά δεν περιµέναµε είναι να αγνοεί το γεγονός ότι η ως άνω «άποψή» του έρχεται σε

σύγκρουση µε αυτό που έκανε ο ίδιος επί οκτώ συναπτά έτη στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση

Ανατολή, επιχειρώντας να επεκτείνει την πολιτική και οικονοµική ισχύ της χώρας του. Φυσικά

κανείς δεν µπορεί να τον κατηγορήσει για την προσπάθειά του αυτή_ αλλ΄ ωστόσο µπορούµε να

υπογραµµίσουµε την υποκρισία που κρύβεται πίσω από το δριµύ κατηγορώ κατά της Μόσχας και

συγχρόνως να τον επικρίνουµε εντονώτατα για τον τρόπο µε τον οποίο προσπάθησε να

πραγµατοποιήσει το όραµα του αµερικανικού επεκτατισµού. 

Στο παρόν δοκίµιο δεν έχω σκοπό να αναµοχλεύσω τα ήδη γνωστά αυτά ζητήµατα. Επιθυµώ µόνον

να τονίσω πόσο εντυπωσιακά έχει πλέον αλλάξει η ρητορική των «ιεράκων» της πολιτικής και του

τύπου, όπως είναι λ.χ. οι «Τimes» του Λονδίνου, που πάντοτε υιοθετούσαν µία σκληροπυρηνική,

µιλιταριστική γραµµή για τη Μέση Ανατολή και µία ακόµη πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία,

ιδίως µετά τη στρατιωτική σύγκρουση που προκάλεσε η Γεωργία. Αρκεί να δει κανείς την

πρόσφατη µεταστροφή στη ρητορική του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έχει πλέον

ανακρούσει πρύµναν σε σχέση µε τις προηγούµενες «θερµόαιµες» δηλώσεις του, όπως επίσης και

άρθρα των «Τimes» µε τίτλο «Ρεαλιστική στάση απέναντι στη Ρωσία», όπου µεταξύ άλλων

υποστηρίζεται ότι «όσο ενοχλητική και αν είναι η πολιτική της Μόσχας, η διπλωµατία µπορεί να

επιτύχει τους στόχους της ∆ύσης». Μπροστά στην πυγµή του Πούτιν και την προφανή ευρωπαϊκή

αδυναµία και οι «Τimes» «ανάγκα πείθονται»...(Βλέπε κύριον άρθρον της 4 Φεβρουαρίου 2009 και

θαύµασε το µέγεθος της υποκρισίας της κάποτε έγκυρης εφηµερίδας). 

Πάντως, οι ανωτέρω, ενδεικτικώς αναφερόµενες, δηλώσεις ή τοποθετήσεις δεν αποκαθιστούν τη

δικαιοσύνη στην κρίση της Νότιας Οσσετίας και φυσικά δεν φέρνουν στην επιφάνεια τα

πραγµατικά µαθήµατα που πρέπει να εξαχθούν από την κρίση. Ωστόσο, δείχνουν τρεις

κατευθύνσεις προς τις οποίες θα πρέπει να κινηθεί ο προβληµατισµός µας. Πρώτον, οι πολιτικοί

πρέπει να µάθουν να µιλούν λιγότερο και να δρουν περισσότερο_ και εάν δεν µπορούν να δράσουν,

τότε πρέπει να µάθουν να µην ανοίγουν το στόµα τους! Καλύτερα να δεχθούν ότι έχασαν την

τρέχουσα παρτίδα και να περιµένουν υποµονετικά για την επόµενη, παρά να µιλούν µόνον και

µόνον επειδή τους αρέσει ο ήχος της φωνής τους... 

∆εύτερον, εάν δεν τηρήσουν µία τέτοια προσεκτική στάση, τότε θα γελοιοποιηθούν.

Γελοιοποιούµενοι όµως, θα ενισχύσουν ακόµη περισσότερο τον κυνισµό του κοινού απέναντι στον

πολιτικό κόσµο. 

Τρίτον, εάν διαπιστώνουµε τώρα µία µεταστροφή στην αντιµετώπιση της Ρωσίας, ας µη ξεχνάµε

ότι τούτο οφείλεται σε δύο ισχυρές προσωπικότητες: στον Βλάντιµιρ Πούτιν και τον Μπαράκ

Οµπάµα. Για όσους έχουν κάποια κλίση προς τη φιλοσοφία και την ιστορία, το παλαιό ερώτηµα

αναφορικά µε το πώς γράφεται η ιστορία- από τα πρόσωπα ή τα γεγονότα- επανέρχεται πλέον

δυναµικά στο προσκήνιο προς περαιτέρω αναθεώρηση. Για µένα, ωστόσο, τα µέχρι στιγµής

στοιχεία δείχνουν ότι η ιστορία γράφεται κυρίως από τα πρόσωπα. Οι κακοί ηγέτες, όπως ο Μπους,

µπορούν να προκαλέσουν παγκόσµια αστάθεια, οδηγώντας τον κόσµο σε επικίνδυνες ατραπούς_

αντιθέτως, εµπνευσµένοι ηγέτες, όπως ο Οµπάµα, µπορούν να µας προσφέρουν µία αχτίδα

ελπίδας_ και τέλος, σκληροί ηγέτες, όπως ο Πούτιν, αναδεικνύουν τον µαγνητισµό και την

αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζουν άτοµα µε υψηλή αυτοπεποίθηση. 

2. Απογοητεύσεις 

α. Οι αντιφάσεις οδηγούν σε απογοητεύσεις, ακόµη δε και σε βαθύτατη αποστροφή Στην

προηγούµενη παράγραφο υπογραµµίσαµε κάποιες ενοχλητικές µεταστροφές, αντιφάσεις και

παλινδροµήσεις στον τοµέα της διεθνούς πολιτικής. Αλλά τέτοιες µεταστροφές και αντιφάσεις
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διαταράσσουν ακόµη περισσότερο την ανθρώπινη ψυχή, όταν εγγίζουν άµεσα τον πολίτη και

εκδηλώνονται, την κυβέρνησή του, το δικαστικό του σύστηµα και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης,

ακόµη και από την Εκκλησία του. 

Επισηµάναµε ήδη γιατί οι αντιφάσεις είναι αποσταθεροποιητικές. Το ανθρώπινο µυαλό έλκεται από

έναν συγκεκριµένο βαθµό λογικής, όπως εν γένει η συµµετρία έλκει το ανθρώπινο µάτι. Εάν

υπάρχουν πολλές και χτυπητές αντιφάσεις, το µυαλό επιθυµεί να τις κατανοήσει, να τις εξηγήσει

και, ει δυνατόν, να τις συµβιβάσει. Η απογοήτευση ξεκινάει, όταν οι αντιφάσεις αυτές δεν µπορούν

να εξηγηθούν και, έτσι, το µυαλό πλέον απλώς παραδίδεται. Αυτό συµβαίνει ιδίως όταν ο

εξωτερικός κόσµος αρχίζει να επηρεάζει άµεσα το άτοµο στα σχέδια και τα όνειρά του. Άλλος ένας

λόγος που το νεανικό µυαλό υπερασπίζεται τον εαυτό του κλείνοντας τα µάτια στην

πραγµατικότητα. Αλλά αυτή δεν είναι η απάντηση_ είναι σαν να σπας το θερµόµετρο, για να µη

µετρήσεις τη θερµοκρασία σου. Ακόµη περισσότερο διαβρωτική για το υγιές και φιλόδοξο νεανικό

µυαλό είναι η σταδιακή συνειδητοποίηση ότι: α) οι υποσχέσεις που δίνουµε στους νέους για το

µέλλον τους δεν µπορούν να εκπληρωθούν_ β) το σύστηµα της αγοράς, για το οποίο τους λέµε ότι

παρέχει ελευθερία και δυνατότητα προσωπικής επιλογής και προόδου, είναι- αν µείνει

ανεξέλεγκτο- εξαιρετικά άδικο_ και γ) η διαφθορά, πραγµατική ή εικαζόµενη, σταδιακώς κυριαρχεί

και, ακόµη χειρότερα, αγγίζει ακόµη και θεσµούς µε µακρά παράδοση και κοινωνική ακτινοβολία,

όπως η Εκκλησία. Τότε είναι που έρχονται και προστίθενται η παιδεία, η γενικότερη οικονοµική και

πολιτική κατάσταση, οι οποίες όλες µαζί µπορούν να οδηγήσουν στην επόµενη φάση της παρακµής

και να ολοκληρώσουν τις καταστροφικές συνέπειες των αντιφάσεων της ζωής. Πρέπει να

εξετάσουµε όµως τώρα εγγύτερα τις τρεις αυτές πηγές απογοήτευσης. 

β. Το εκπαιδευτικό σύστηµα 

Η παιδεία και ο πολιτισµός, ή η έλλειψή τους, έχουν σηµασία σε όλες τις φάσεις της ζωής µας. Εάν

λείπουν στους ηγέτες µας- µαζί µε την εµπειρία- τότε επηρεάζεται η πορεία ενός τόπου και του

µέλλοντός του. Η ρεπουµπλικανή υποψήφια Αντιπρόεδρος στις πρόσφατες αµερικανικές εκλογές

έδειξε σε όλους µας, ακόµη και στους πιο αφελείς, πόσο επικίνδυνο είναι να έχει κανείς τέτοια

πρόσωπα επικεφαλής οποιουδήποτε οργανισµού, προεχόντως δε ενός κράτους. 

Αλήθεια, τί κατάπτωση έχει σηµειωθεί από την εποχή που ο Πλάτων διεκήρυττε ότι οι βασιλείς

πρέπει να είναι φιλόσοφοι ή, αντιστρόφως, οι φιλόσοφοι βασιλείς. Το φαινόµενο Σάρα Πέιλιν δεν

ήταν µόνον µία τραγική πολιτική επιλογή_ ήταν και ένα βαθύτατα ανησυχητικό δείγµα

ανωριµότητας ενός λαού που φιλοδοξεί να ηγηθεί ολόκληρου του κόσµου. Στα εξήντα πέντε χρόνια

του βίου µου ουδέποτε είδα µία τέτοια πτώση στην πολιτική κρίση ενός ηγετικού λαού. 

Όσο ελκυστικό και εάν είναι να στοχασθεί κανείς πάνω στην πτώση του επιπέδου και των

προσδοκιών, δεν ανήκει στο πλαίσιο αυτού ή του παρόντος δοκιµίου. Έτσι, αντ΄ αυτού θα πρέπει

να αντικρίσω εδώ την παιδεία από την οπτική γωνία των νέων και της αποστασιοποίησής τους από

τη δηµόσια ζωή. Γι΄αυτό και θα πρέπει να στρέψουµε όλοι τη µατιά µας προς επιλεγµένα θέµατα,

όπως, επί παραδείγµατι, το πώς επηρεάζει η αποστασιοποίηση αυτή τους νέους στις επιλογές, τις

προσδοκίες τους και την ικανότητά τους να επιτύχουν στη ζωή, καθώς επίσης και το ερώτηµα ποιός

ευθύνεται εάν δεν επιτευχθούν τελικώς οι στόχοι του νέου ανθρώπου. 

Τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ελλάδα, η παιδεία στις ηµέρες µας υπόκειται σε διαφόρων ειδών

πιέσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους προκαλούν εντάσεις στην κυβέρνηση, τους δασκάλους και

φυσικά τους µαθητές/σπουδαστές. 

Τη σηµαντικότερη ένταση γεννά η εναγώνια προσπάθεια για τη µεγιστοποίηση του αριθµού των
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νέων ανθρώπων που φθάνουν στην ανώτερη εκπαίδευση, µε την παράλληλη φροντίδα να µη

θυσιασθεί η ποιότητα των παρεχοµένων σπουδών. Το µεγάλο πρόβληµα εντοπίζεται εδώ στη

σύγκρουση µεταξύ ποσότητας και ποιότητας. Το πρόβληµα ήταν ανέκαθεν δυσεπίλυτο, ενώ οι

εκπτώσεις σε ποιότητα, νωρίτερα ή αργότερα, φανερώνουν το τίµηµά τους. ∆ιότι ένα πτυχίο, που

δίδεται απλώς και µόνον για να επιτευχθεί µία φαινοµενική πρόοδος ή άνοδος του επιπέδου

εκπαίδευσης, µπορεί να αποδειχθεί άχρηστο, όταν ο κάτοχός του τελικώς διαπιστώσει ότι

παραµένει άνεργος ή χαµηλότατα αµειβόµενος. Κατά συνέπεια, τόσο οι ίδιοι οι σπουδαστές όσο

και το κράτος έχουν προφανές συµφέρον να κρατηθεί το επίπεδο υψηλά. Αλλά επιτρέψτε µου τώρα

να επανέλθω στο γενικότερο θέµα του παρόντος κεφαλαίου και να επιχειρήσω να απαριθµήσω

κάποιες ιδέες-κλειδιά αναφορικά µε το εκπαιδευτικό σύστηµα, τις οποίες θεωρώ άξιες περαιτέρω

προβληµατισµού. 

Εν πρώτοις, η σύγχρονη εκπαίδευση καθίσταται πλέον ολοένα και ακριβότερη. Αυτό σηµαίνει κατ΄

εµέ ότι το κράτος θα πρέπει πλέον να αποδεχθεί τη στήριξη του ιδιωτικού τοµέα. Ωστόσο, τούτο

δεν σηµαίνει τη σύσταση ιδιωτικών ιδρυµάτων ανωτάτης εκπαίδευσης. Ασφαλώς και λειτουργούν

τέτοια ιδρύµατα στις ΗΠΑ_ αλλά έχουν µία διαφορετική προϊστορία και επίσης µία µακρά

παράδοση συγκέντρωσης πόρων, η οποία και επέτρεψε τη µακρόχρονη λειτουργία τους.

Περαιτέρω, εκεί σε καθένα ίδρυµα που παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας αντιστοιχούν άλλα

εκατό που ουδεµία σχέση έχουν µε τις έννοιες της παιδείας και του πολιτισµού... 

Στην Ελλάδα, η οποία στερείται µιας τέτοιας παράδοσης και όπου δεν υφίστανται- εξ όσων

γνωρίζω- σαφείς εγγυήσεις και αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι (που να εξασφαλίζουν πράγµατι υψηλό

επίπεδο ποιότητας τόσο στο περιεχόµενο της διδασκαλίας όσο και στον τρόπο της µετέπειτα

πιστοποίησης των γνώσεων που αποκτώνται), η δηµιουργία τέτοιων ιδρυµάτων θα ήταν ένα λάθος.

Από την άλλη όµως πλευρά, το να ενθαρρύνει το κράτος ιδιώτες, διαµέσου κυρίως

φοροελαφρύνσεων, να δώσουν χρήµατα στα υφιστάµενα δηµόσια πανεπιστήµια, προκειµένου αυτά

να ενισχύσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράµµατα και να εµπλουτίσουν τις υπηρεσίες τους, είναι

κάτι διαφορετικό και επιθυµητό, που δυστυχώς έχει ήδη καθυστερήσει αρκετά να πραγµατοποιηθεί.

Νοµίζω µάλιστα ότι µπορεί κανείς να βρει παραδείγµατα τέτοιων εποικοδοµητικών συνεργατικών

πρωτοβουλιών σε αρκετές ελληνικές πανεπιστηµιακές σχολές, οι οποίες έχουν επωφεληθεί από τη

στήριξη του ιδιωτικού τοµέα_ το να αντιτάσσεται κανείς σε τέτοιες πρωτοβουλίες µε το επιχείρηµα

ότι µεταβάλλουν ή αλλοιώνουν τον «πραγµατικό χαρακτήρα» του πανεπιστηµίου ως ενός ελεύθερα

λειτουργούντος ιδρύµατος, σηµαίνει ότι αγνοεί την πολύτιµη σχετική εµπειρία που προέρχεται από

άλλες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης, µεταξύ άλλων, της Αγγλίας. 

∆εύτερον και εξίσου σηµαντικό, θα πρέπει να προσέξουµε τί εννοούµε όταν λέµε ανώτατη

εκπαίδευση και να διασφαλίσουµε ότι παράγουµε νέους ανθρώπους µε τα προσόντα εκείνα που

χρειάζεται το κράτος και για τα οποία επίσης είναι διατεθειµένη να πληρώσει η κοινωνία.

Επιτρέψτε µου να σας µεταφέρω µία µάλλον πρόχειρη εκτίµηση του προβλήµατος, όπως εγώ

τουλάχιστον βλέπω τα πράγµατα- πιθανόν εσφαλµένα- από τη σκοπιά του εξωτερικού παρατηρητή.

∆εν είναι εύκολο να υπολογίσει κανείς πόσοι γίνονται δεκτοί στα ελληνικά πανεπιστήµια κάθε

χρόνο για να σπουδάσουν θεολογία, δεδοµένου ότι διάφορα πανεπιστήµια προσφέρουν σχετικές

σπουδές υπό τους τίτλους «Θεολογία» και «Κοινωνική Θεολογία». Μόνον υπό τον πρώτο τίτλο, το

2006 η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη δέχθηκαν 530 φοιτητές. Εάν σε αυτούς προσθέσουµε και αυτούς

που έγιναν δεκτοί στην «Κοινωνική Θεολογία», τότε πρέπει να συνυπολογίσουµε άλλους 510

φοιτητές, φθάνοντας συνολικά τους 1040. 

Στο ίδιο έτος υπολόγισα ότι 1290 φοιτητές εισήχθησαν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη

Θράκη, για να σπουδάσουν νοµικά. Ο αριθµός αυτός µού φαίνεται υψηλός, ιδίως εάν
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συνειδητοποιήσει κανείς ότι ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα πά νω από 30.000 ενεργοί δικηγόροι (από

τους οποίους 13.000 περίπου δραστηριοποιούνται µόνον στην Αθήνα): υποψιάζοµαι ότι πολλοί εξ

αυτών θα δυσκολεύονται να ζήσουν σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Εάν στρέψουµε όµως την προσοχή

µας στο πεδίο των οικονοµικών, θα εκπλαγούµε ακόµη περισσότερο: το αντικείµενο διδάσκεται σε

11 από τα 23 πανεπιστήµιά µας, ενώ ο συνολικός αριθµός των κατ΄ έτος- επισήµως- εισαγοµένων

φοιτητών υπερβαίνει τους 2.200. Αναγνωρίζω βεβαίως ότι είµαστε ένα έθνος µε έντονο

επιχειρηµατικό πνεύµα_ αλλά έχουµε πραγµατικά τη δυνατότητα να απορροφούµε κατ΄ έτος

τόσους πολλούς οικονοµολόγους ή απλώς φουσκώνουµε τις φιλοδοξίες νέων ανθρώπων, που είναι

όµως εκ προοιµίου καταδικασµένοι να απογοητευθούν από αυτό που θα βρουν τελικώς στην

αγορά; 

Και τί να πει κανείς για εκείνους που επιθυµούν να γίνουν καθηγητές στη µέση εκπαίδευση, µε

αντικείµενο διδασκαλίας τις ανθρωπιστικές επιστήµες, και εντάσσονται στην κατηγορία των

επονοµαζοµένων «Φιλοσοφικών Σχολών»; Ειλικρινά δυσκολεύοµαι να υπολογίσω τον ακριβή

αριθµό τους, δεδοµένου ότι πολλά πανεπιστήµια έχουν τµήµατα που εξειδικεύονται σε παραλλαγές

του ιδίου κυρίου θέµατος. Και πάλι όµως, οι συνολικοί αριθµοί µού φαίνονται πολύ υψηλότεροι

από αυτούς που µπορεί να απορροφήσει η αγορά. 

Αν µια τέτοια φιλοσοφία διέπει λοιπόν την δηµιουργία θέσεων και τµηµάτων στα Πανεπιστήµια

τότε δεν είναι- για µένα τουλάχιστον- απορίας άξια η ακόλουθη δήλωση µιας φοιτήτριας του

Πανεπιστηµίου Αιγαίου που δήλωσε στα «Νέα» της 23 ∆εκεµβρίου 2008 ότι «Τελείωσα το Τµήµα

Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου και µόνο µία από τις

έντεκα δουλειές που έκανα είχε κάποια σχέση µε το αντικείµενο των σπουδών µου. ∆εν υπάρχει

προοπτική για εµένα και τους συναδέλφους µου.» Η καρδιά µου πονάει για την ατυχή ή ατυχήσασα

φοιτήτρια αλλά, ταυτοχρόνως, το µυαλό µου θέτει και µερικά ερωτήµατα: Τι προσόντα δίδει το

δίπλωµα του τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας; Η αγορά χρειάζεται τέτοιες

ειδικότητες; Συνεβούλευσε κανείς την εν λόγω φοιτήτρια για τις προοπτικές που µπορούσε να της

παράσχει ένα τέτοιο δίπλωµα; Κοντολογίς, φταίει αυτή που δεν βρίσκει δουλειά, ή το κράτος που

δηµιουργεί πολλά πανεπιστήµια, αµφιβόλου αξίας τµήµατα, και ακόµη πιο υποτιµηµένα

διπλώµατα; Ή µήπως τα δηµιουργούν οι κατά καιρούς κυβερνήσεις για να πάρουν µερικές ακόµη

ψήφους, αυτή την φορά στην Μυτιλήνη; 

Σε αυτά τα ερωτήµατα εγώ απάντηση δεν µπορώ να δώσω. Έχω όµως υποχρέωση τις ερωτήσεις να

τις θέσω και να καλέσω άλλους να τις σκεφθούν µε υπευθυνότητα, ιδίως µια και η περί ης ο λόγος

φοιτήτρια µάς λέγει ότι γι΄ αυτήν και τους συναδέλφους της «∆εν υπάρχει [καν] προοπτική.»

∆υστυχώς αυτό το δυσάρεστο συµπέρασµα επιβεβαιώνει ο Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης στο

εµβριθές έργο του ∆ίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων (2004) όπου µας πληροφορεί ότι ένας στους

πέντε πτυχιούχους ανωτέρων σχολών παραµένει άνεργος «µε έξαρση µάλιστα της ανεργίας στους

θεολόγους, ιστορικούς, κοινωνιολόγους και φιλολόγους». Ακόµη πιο θλιβερή είναι η διαπίστωση

του ότι στην Ελλάδα «ένας στους τρεις αποφοίτους ανωτάτων σχολών απασχολείται σε εργασίες

σχετικές µε τις σπουδές του»- οδυνηρή επιβεβαίωση των φόβων και της απελπισίας της αντωτέρω

µνηµονευθείσης πτυχιούχου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 

Αυτή η πρόχειρη έρευνα µάς οδηγεί όµως και σε µία άλλη συναφή παρατήρηση: η ανώτατη

εκπαίδευση δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο να παράγει δικηγόρους, οικονοµολόγους,

κοινωνιολόγους ή φιλοσόφους. Θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνει και µία σειρά κατευθύνσεων

τεχνικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, που να µπορεί µετέπειτα να ανταµειφθεί στην πράξη και η

οποία θα απευθύνεται σε λιγότερο θεωρητικά µυαλά, χωρίς όµως να τα κάνει να αισθάνονται

υποδεέστερα από τα υπόλοιπα. 



antifono.gr

Σχετικό µε το ζήτηµα της ορθολογικής κατανοµής των ανθρώπινων πόρων είναι και το ερώτηµα

εάν χρειάζεται κάθε νεοϊδρυόµενο πανεπιστήµιο να διαθέτει όλες τις πιθανές σχολές. Και πάλι, µία

θεολογική σχολή, λ.χ. στην Πάτµο, ή δύο αρχαιολογικές σχολές, λ.χ. στην Αθήνα ή τη

Θεσσαλονίκη ή το Ηράκλειο, µπορεί να αρκούν, σε εκπαιδευτικό και πραγµατικό επίπεδο, αντί των

έξι που νοµίζω ότι έχουµε αυτή τη στιγµή (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κρήτη, Θεσσαλία και

Πελοπόννησο), οι οποίες και δέχονται κάθε χρόνο πάνω από χίλιους φοιτητές. Και εκ νέου

διερωτώµαι (µολονότι η απάντηση µπορεί να είναι προφανής για τους περισσότερους που ζουν

στην Ελλάδα): πού θα βρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι επικερδή απασχόληση; 

Υποψιάζοµαι ότι το κύριο κίνητρο για τη δηµιουργία πανεπιστηµίων µε πολλαπλές σχολές, σε όσο

περισσότερα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας γίνεται, µάλλον οφείλεται στην τοπική

υπερηφάνεια, καθώς επίσης και στην πολιτική εκτίµηση ότι η ίδρυση ενός «ολοκληρωµένου» νέου

πανεπιστηµίου θα οδηγήσει στην αναζωογόννηση µιας τοπικής κοινωνίας. Αυτό µπορεί όντως να

είναι αλήθεια, µολονότι δεν θα απέδιδα µεγαλύτερη σηµασία στον παράγοντα αυτό. Αλλά σε

αµιγώς εκπαιδευτικούς όρους η πολιτική αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήµατα, σχετιζόµενα κυρίως µε

τη χρη µατοδότηση, όπως επίσης και µε τη δυνατότητα (ή αδυναµία) να διορισθούν ταχύτατα στις

σχετικές θέσεις ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι πρώτης τάξεως, οι οποίοι θα πρέπει συγχρόνως να

εξοπλισθούν µε τα κατάλληλα «εργαλεία» για να µπορέσουν να εκπληρώσουν την αποστολή τους,

όπως είναι υπολογιστές, βιβλιοθήκες, εργαστήρια κλπ. Έπειτα, προστίθεται εδώ και το περαιτέρω

πρόβληµα, που ήδη υπαινίχθηκα, αναφορικά µε τη δυνατότητα απασχόλησης ενός απεριόριστου

αριθµού αποφοίτων, που θα εξέρχονται από τα νέα ιδρύµατα. Η αγορά εργασίας γνωρίζει, ακόµη

και εάν εµείς προσποιούµαστε ότι το αγνοούµε, ποιά είναι τα καλά ιδρύµατα και, συναφώς, ποιά θα

παράξουν στο µέλλον τους καλύτερους εργαζόµενους. 

Εάν δεν αντιµετωπίσουµε ορθολογικά αυτές τις παθογένειες, θα συνεχίσουµε να βλέπουµε το

φαινόµενο της «γενιάς των 700 ευρώ»_ και προσωπικά θεωρώ το φαινόµενο αυτό εθνική ντροπή.

Στην παιδεία οι σωστές αποφάσεις συνδέονται µε ορθολογικές επιλογές, και όχι µε επιλογές που

υπαγορεύονται από πολιτικές σκοπιµότητες ή πιέσεις ασκούµενες από διαδηλωτές. 

Θα αποφασίσει κανείς να ακολουθήσει τις καλόπιστες ανησυχίες µου; Νοµίζω πως όχι,

τουλάχιστον µέχρι να επέλθει µία πραγµατικά σοβαρή κοινωνική αναταραχή, η οποία και θα

µεταβάλει τη νοοτροπία της πολιτικής µας ελίτ, έτσι ώστε να µην αποφασίζει πλέον µε βάση το

στενό µικροπολιτικό συµφέρον. Μέχρι τότε, όµως, κρίµα για τους νέους µας. 

Θα επανέλθω στα προβλήµατα της παιδείας αργότερα στην οµιλία µου για να τονίσω µια τρίτη και

σηµαντική ανάγκη, την ανάγκη διακοµµατικής συµφωνίας πάνω σε µερικά θέµατα-κλειδιά όπου η

σύγχρονη παιδεία πρέπει να χειραφετηθεί από καθαρά κοµµατικούς υπολογισµούς. 

γ. Η κρίση του σύγχρονου καπιταλισµού 

Όταν κατέρρευσε το τείχος του Βερολίνου το 1989, όσοι από τη γενιά µου πίστευαν ότι ο

κοµµουνισµός ήταν µία οικονοµική αποτυχία ένιωσαν επιτέλους δικαιωµένοι. Τον Σεπτέµβριο του

2008, όταν η αµερικανική εκδοχή του καπιταλισµού απεδείχθη επικίνδυνα ελλιπής, είχε έρθει

πλέον ο καιρός για να συνειδητοποιήσουµε ότι χρειαζόταν µία περισσότερο ελεγχόµενη εκδοχή της

οικονοµίας της αγοράς. 

Ήταν η φιλοσοφία εκείνων που συνέβαλαν στη δηµιουργία του πρώτου φαινοµένου- Ρήγκαν,

Θάτσερ, Φρήντµαν και Χάγιεκ- το οποίο έθεσε κατ΄ ουσίαν τα θεµέλια για την παραγωγή του

δεύτερου. Η ανεξέλεγκτη όµως αύξηση του καπιταλισµού χαρακτηριζόταν από τρία µοιραία

ελαττώµατα. 
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Πρώτον, η αύξηση των επιχειρήσεων σε µέγεθος και περιουσία σήµαινε ότι η ιδιοκτησία και η

διαχείριση του πλούτου διαχωρίσθηκαν. Αυτό είχε ως περαιτέρω συνέπεια εκείνοι που διοικούσαν

τις επιχειρήσεις να µπορούν να αναλαµβάνουν µεγάλους κινδύνους, µε ξένα όµως χρήµατα. ∆ιότι,

εάν επετύγχαναν τους στόχους τους κέρδιζαν εκατοµµύρια, ενώ εάν απετύγχαναν, άλλοι έχαναν τα

λεφτά τους, όχι όµως οι ίδιοι. 

Τη δυνατότητα αυτή, όµως, τους την είχε δώσει η βασική επωδός των καθεστώτων Ρήγκαν και

Θάτσερ, ότι δηλαδή οι αγορές αυτορρυθµίζονται. Η περιφρόνηση µάλιστα του Ρήγκαν για το

κράτος αποτυπωνόταν παραστατικά στον αφορισµό του «το κράτος δεν αποτελεί ποτέ τη λύση,

αλλά πάντοτε το πρόβληµα». 

Περαιτέρω, υπήρχε και µία άλλη βασική επωδός: η περικοπή των φόρων θα µπορούσε να

αυτοχρηµατοδοτηθεί. 

Τώρα όµως οι παντοδύναµοι κατακρηµνίσθηκαν! ∆ιερωτώµαι τί θα έλεγε ο Ρήγκαν τώρα που ο

συγγενέστερος στην ιδεολογία διάδοχός του, ο Πρόεδρος Μπους, αναγκάσθηκε κατ΄ ουσίαν να

εθνικοποιήσει τρία από τα µεγαλύτερα (όχι µόνον στην Αµερική, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο)

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (τη Fanny Μay, τη Freddie Μac και την ΑΙG) µε κόστος περί τα 300

δισεκατοµµύρια δολάρια, ενώ παράλληλα έθεσε σε ετοιµότητα ένα περαιτέρω ποσόν των 250

δισεκατοµµυρίων δολαρίων για να εθνικοποιήσειεν µέρει- τις εννέα µεγαλύτερες τράπεζες της

χώρας του. Και το τέλος δεν έφτασε ακόµη, µια και η Αµερική του Οµπάµα ετοιµάζεται να διαθέσει

άλλα 800 δισεκατοµµύρια δολάρια, για να σώσει πλέον ό,τι µπορεί. 

Ο αγγλικός τύπος της 13ης Οκτωβρίου του 2008 χρησιµοποίησε όρους «αποκαλύψεως», για να

περιγράψει ένα οικονοµικό σύστηµα που γεννήθηκε και πέθανε ως αποτέλεσµα δύο λέξεων:

αχαλίνωτη απληστία. Πώς µπόρεσε µία τέτοια κατάρρευση να επέλθει µέσα σε τριάντα µόλις

χρόνια; Είµαι έτοιµος να προσφέρω εδώ δύο γενικές εξηγήσεις, µε επίγνωση όµως ότι αµφότερες

απαιτούν περαιτέρω εµβάθυνση. 

Εν πρώτοις, οι παραδοσιακοί διορθωτικοί µηχανισµοί της αγοράς, που λειτουργούν στις

αξιοπρεπείς κοινωνίες, τόσο οι ηθικοί όσο και οι νοµικοί, υποχώρησαν σηµαντικά από τη δεκαετία

του 1980 και µετά. Σχεδόν οτιδήποτε προκαλούσε επιτυχία ήταν αποδεκτό, ακόµη και

αξιοθαύµαστο. Εν ολίγοις, τα περίφηµα «reagonomics» και ο θατσερισµός οδήγησαν στην πλήρη

διάβρωση των µηχανισµών αυτών. 

Κατά δεύτερο λόγο, εκείνο που επίσης άλλαξε ήταν τα µέσα µε τα οποία η τάση του ανθρώπου να

εξαπατά µπορούσε να εξωτερικευθεί. Αυτή η λατρεία της απληστίας και η αλλαγή νοοτροπίας που

αυτή επέφερε, οδήγησαν σε περισσότερη κερδοσκοπία, σε ανάληψη µεγαλύτερων κινδύνων και εν

τέλει σε µεγαλύτερο τυχοδιωκτισµό. Νέα οικονοµικά προϊόντα σχεδιάσθηκαν για να αποπλανούν

τους επενδυτές, νέες πρακτικές διείσδυσαν στην αγορά, οι οποίες απέβλεπαν στην εξόντωση υγιών

οικονοµικών οργανισµών, διαδίδοντας ψευδείς φήµες για τη βιωσιµότητά τους. Η σύγχρονη

ηλεκτρονική τεχνολογία διευκόλυνε τη διόγκωση των κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων_ και τα

πραγµατικά χυδαία µπόνους οδήγησαν τελικώς τους υπερφιλόδοξους «ντήλερς» ή τα αλαζονικά

διευθυντικά στελέχη να στοιχηµατίζουν µε τα λεφτά των άλλων. 

Και όταν µιλάω για «χυδαία» µπόνους, το εννοώ απολύτως, δεδοµένου ότι, αν και οι περισσότεροι

συµπολίτες ίσως το αγνοούν, το συνολικό ποσόν των µπόνους που διανεµήθηκαν το 2007 από τις

πέντε πρώτες αµερικανικές επενδυτικές τράπεζες, τρεις από τις οποίες έχουν πλέον πτωχεύσει ή

εξαγορασθεί, ανέρχονται στο ποσόν των 36 δισεκατοµµυρίων δολαρίων! Ο προσφάτως
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συνταξιοδοτηθείς διευθυντής της «Royal Βank of Scotland» µας προσφέρει ένα ακόµη χυδαίο

παράδειγµα: οι απολαβές του για το 2008 ανήλθαν σε 4,2 εκατοµµύρια λίρες,

συµπεριλαµβανοµένου και ενός µπόνους 2,8 εκατοµµυρίων, κι αυτό σε µία χρονική στιγµή όπου η

τιµή της µετοχής της τραπέζης του έπεσε από τις 5,6 στις 0,75 λίρες. 

Και για να τελειώσω µε το θέµα των µπόνους, πόσοι άραγε αναγνώστες αυτού του κειµένου

γνωρίζουν ότι, από οικονοµική άποψη, το 2008 ήταν η χειρότερη χρονιά που γνώρισε η Αµερική

την τελευταία εικοσιπενταετία και ότι, εντούτοις, την περίοδο αυτήν, διανεµήθηκαν µόνο στην

Αµερική 16 δισεκατοµµύρια δολάρια σε µπόνους; 

Η χυδαία αυτή διασύνδεση µεταξύ αµοιβής και αποτυχίας όχι µόνον ενθάρρυνε την απληστία και

την ανάληψη κινδύνων, αλλά πολύ περισσότερο συνδυάσθηκε µε την ευθέως αντικοινωνική

πρακτική πολλών επενδυτικών κεφαλαίων (hedge funds) και τραπεζών να συµπιέζουν τις µετοχές

των άλλων. Η πρακτική αυτή συνίστατο, όπως ήδη επεσήµανα, στην εσκεµµένη καταστροφή υγιών

οικονοµικών οργανισµών µε τη διάδοση ψευδών φηµών για µία επικείµενη- τάχα- κατάρρευσή

τους. Το αποτέλεσµα; Η αξία των µετοχών του «ανταγωνιστικού» οργανισµού έπεφτε και έτσι

άνοιγε ο δρόµος για να αγοράσει κανείς τις µετοχές του σε τιµή πολύ χαµηλότερη της πραγµατικής

τους αξίας και µετά να τις πωλήσει µε σηµαντικό κέρδος. Η πρόσφατη απαγόρευση της πρακτικής

αυτής στο Λονδίνο δεν πρόκειται να µακροηµερεύσει. Όταν περάσει η παρούσα κρίση, η

ανθρώπινη επινοητικότητα θα ανακαλύψει νέους τρόπους παραπλάνησης και ενθυλάκωσης κερδών,

στο πλαίσιο µιας κουλτούρας που θαυµάζει και τα δύο, εκτός βεβαίως εάν θεσπισθούν κάποιοι

περιορισµοί, ήτοι επέλθει κάποιας µορφής «ρύθµιση». 

Οι συνέπειες της πρόσφατης κρίσης δεν χρειάζεται να αναλυθούν µε λεπτοµέρειες_ αρκεί να δει

κανείς πόσες χιλιάδες αθώων εργαζοµένων, χαµηλού και µέσου επιπέδου, έχασαν το φθινόπωρο

του 2008 τις δουλειές τους, τις αποταµιεύσεις τους, τις συντάξεις τους, όπως επίσης και την

ιατροφαρµακευτική περίθαλψή τους. Οι κρατικές τράπεζες παρείχαν τεράστιες οικονοµικές

εγγυήσεις (τις οποίες στην πραγµατικότητα δεν µπορούν οι ίδιες να αντέξουν, και γι΄αυτό θα πρέπει

να προσφύγουν σε σχετικό δανεισµό), προκειµένου να αποφευχθούν ακόµη πιο ολέθριες συνέπειες

για την υπόλοιπη οικονοµία και την κοινωνία. 

Κατά την άποψή µου, η υστεροφηµία των Ρήγκαν, Θάτσερ, Φρήντµαν και Χάγιεκ θα πρέπει

οπωσδήποτε να επανεκτιµηθεί επί τα χείρω. Λίγοι, εκτός από τους έχοντες ίδιον συµφέρον,

µπορούν να αµφιβάλλουν ότι τα παραπάνω πρόσωπα αξίζουν πράγµατι µία τέτοια επαναξιολόγηση.

Ωστόσο, το πρόβληµα είναι ότι οι τράπεζές µας, τα υπουργεία οικονοµίας µας και οι επιχειρήσεις

µας εξακολουθούν να διευθύνονται από µία ολόκληρη γενιά νέων επιχειρηµατιών, καθηγητών

οικονοµικών και υπουργών που µεγάλωσαν µέσα στο απόγειο των Ρήγκαν και Θάτσερ. Και θα

πρέπει να είναι προικισµένοι µε υπερφυσικές δυνατότητες, για να µπορέσουν να αντιληφθούν ότι

όσα έµαθαν νωρίτερα στη ζωή τους θα πρέπει πλέον να αναθεωρηθούν. 

Οι δηµόσιοι αξιωµατούχοι, πάντως, σπανίως διακρίνονται για τις υπεράνθρωπες ιδιότητές τους.

Αντιθέτως, είναι άνθρωποι, κάτι που απλούστατα σηµαίνει ότι κάνουν και λάθη_ δυστυχώς όµως η

ιδιότητά τους αυτή στον χώρο της πολιτικής µπορεί να αποδειχθεί πολύ επώδυνη για όλους εµάς

που υφιστάµεθα τις συνέπειες των σφαλµάτων τους. 

δ. Το στίγµα της διαφθοράς 

Πριν από λίγο καιρό διενήργησα µία µικρή έρευνα συγκρίνοντας κατηγορίες, ανακρίσεις και

καταδίκες λόγω πολιτικής διαφθοράς στον ευρωπαϊκό χώρο. Η χώρα µας ήρθε πρώτη στον

κατάλογο αυτό, ενώ η Γαλλία δεύτερη_ µόνον η Αµερική επί της περιόδου Κλίντον φαινόταν να
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εξασφαλίζει µία υψηλότερη θέση. 

Βεβαίως, είµαι από τους πρώτους που θα παραδεχθώ ότι η έρευνά µου δεν ήταν αυστηρώς

επιστηµονική. Ούτε θα έπρεπε ένας νοµικός να βασίζεται σε απλές κατηγορίες που απευθύνονται

εναντίον ενός προσώπου ή οργανισµού- η έµφαση θα πρέπει να δίδεται µόνον σε καταδίκες, δεδο

µένου ότι στον χώρο του δικαίου ισχύει το τεκµήριο της αθωότητος. 

Ωστόσο, κατά την άποψή µου και, όπως διαισθάνοµαι αρκετών άλλων, ο αριθµός των ερευνών, των

ατελείωτων ή διακοπτόµενων ανακρίσεων, των παραιτήσεων εισαγγελικών λειτουργών, όπως

επίσης και των απλών φηµών που κυριάρχησαν στον ελληνικό Τύπο επί πολύ καιρό και όχι µόνο

πρόσφατα, δίνουν ένα σαφές στίγµα διαφθοράς που πλανάται στην ατµόσφαιρα της ελληνικής

πολιτικής ζωής. Πέραν δε τούτου, δεν χρειάζοµαι δίκες ή καταδίκες για να διαπιστώσω µία

γενικευµένη ανησυχία, για να µη πω βαθιά απογοήτευση, όταν ακούω για περιουσίες µοναστηριών

εκατοµµυρίων ευρώ, που βρίσκονται σε κρυφούς λογαριασµούς υπεράκτιων εταιρειών. Κάποιοι

έµπειροι, που έχουν δει πολλά τα µάτια τους, δεν ξαφνιάζονται ούτε απογοητεύονται εύκολα_ αλλά

οι σύγχρoνες εµπειρίες της δηµόσιας ζωής αποτελούν αιτίες µεγάλων ανησυχιών στη χώρα µας. 

Το γεγονός ότι ένας µικρός µόνον αριθµός αυτών των κατηγοριών κατέληξε να µπορεί να

θεµελιωθεί, πιθανόν να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Μερικοί από αυτούς µπορεί να είναι η

έλλειψη τεκµηρίων, η αδυναµία να συλλεγούν αποδείξεις, η τάση του Τύπου να φορτίζει

συναισθηµατικά τέτοιου είδους γεγονότα πολύ περισσότερο απ΄ ό,τι επιτρέπουν τα ίδια τα γεγονότα

ή, περαιτέρω, η ικανότητα των ενόχων να καλύπτουν τα ίχνη τους. Ωστόσο, για τους σκοπούς του

παρόντος δοκιµίου, οι λόγοι και η πραγµατική έκταση του φαινοµένου της διαφθοράς µπορεί να

είναι λιγότερο σηµαντικοί απ΄ ό,τι το γεγονός ότι η έννοια της διαφθοράς κυριαρχεί τόσο πολύ στο

µυαλό των συµπατριωτών µας, ώστε να αποκτά πλέον µία διαρκή παρουσία. 

Εφόσον γιγαντιαίοι οικονοµικοί οργανισµοί µπορούν να καταρρεύσουν επί τη βάσει ψευδών

φηµών, οι πολιτικοί θεσµοί µπορούν επίσης να λυγίσουν υπό την πίεση συνεχών φηµών περί

διαφθοράς. Συµφωνώ, λοιπόν, µε τον Λεωνίδα Κύρκο όταν στις 14 ∆εκεµβρίου του 2008 δήλωνε

στην «Καθηµερινή» ότι «τα σκάνδαλα, η ηθική αµβλύτητα, η αδηφάγα επιδίωξη του (εύκολου)

πλουτισµού, το ακόρεστο κυνήγι του κέρδους, η ατιµωρησία που το γεννούν, όλα αυτά που

έρχονται «από τα πάνω» και καλλιεργούνται ως πρότυπα ζωής, διαχέονται µέσα στο κοινωνικό

σώµα και δηµιουργούν έναν επικίνδυνο µιθριδατισµό που ναρκώνει τις αντιστάσεις». 

Οι εντυπώσεις αυτές ενισχύονται ακόµη περαιτέρω από το γεγονός ότι οι συµπολίτες µας, εκτός

του ανωτέρω µνηµονευθέντος γενικού φαινοµένου, αντιµετωπίζουν συνεχώς και µικρές εστίες

διαφθοράς και χρηµατισµού στην καθηµερινή τους ζωή. Το γεγονός αυτό είναι αδιαµφισβήτητο,

ενώ λαµβάνει πλέον ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις. Και όταν βιώνουν τις καταστάσεις

αυτές και διαπιστώνουν ότι δεν µπορούν να αντιδράσουν, τότε προοδευτικά αποκτούν ανοσία

απέναντι σε αυτή τη διαβρωτική κοινωνική γάγγραινα. 

Έτσι, από τον ιατρό που λαµβάνει µέρος της αµοιβής του µε το γνωστό «φακελάκι», µέχρι άλλους

κατώτερους δηµοσίους υπαλλήλους ή αξιωµατούχους που περιµένουν έστω «κάτι µικρό» για τη

διεκπεραίωση µιας χαρτοδουλειάς ρουτίνας, απογοητεύουµε και διαφθείρουµε ως κοινωνία τους

πολίτες, αντί να προσπαθούµε να τους αναπτερώσουµε το ηθικό και να τους κινητοποιήσουµε προς

µία κατεύθυνση υγιούς αντίδρασης. 

Ειλικρινά θαυµάζω τους συµπατριώτες µου που αντιµετωπίζουν επί τόσο καιρό καθηµερινά αυτά

τα φαινόµενα µε στωικότητα. Αλλά τα αισθήµατά µου µικρή σηµασία έχουν. Σηµασία έχουν τα

δικά τους: πρόκειται για αισθήµατα απόγνωσης, θλίψης, απογοήτευσης, µηδενισµού των πάντων,
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και φυσικά θυµού. ∆ιότι και η στωικότητα δεν βαστάει για πάντα! 

ε. Μία καταναλωτική κοινωνία δίχως όνειρα 

Η ζωή στις ηµέρες µας συνίσταται πολλές φορές σε έναν αγώνα για την απόκτηση αγαθών που

µπορούν να µας βοηθήσουν να ενισχύσουµε το κοινωνικό µας κύρος απέναντι στον κοινωνικό µας

περίγυρο. Ο Νορβηγοαµερικανός οικονοµολόγος Θόρσταϊν Βέρµπλεν αποτύπωσε αυτή την τάση

πριν από πολλά χρόνια µε την εύστοχη φράση «επιδεικτική κατανάλωση» (conspicuous

consumption). Έτσι, στόχος µας είναι συχνά να εντυπωσιάσουµε τους άλλους µέσω εφήµερων και

άχρηστων επιδείξεων, παρά να τους εµπνεύσουµε. 

Αυτή η ανθρώπινη προδιάθεση έχει ενισχυθεί ακόµη περισσότερο από την σύγχρονη κρίση που

περνάει ο θεσµός της οικογένειας, συνδυαζόµενη µε τις επιπτώσεις του σύγχρονου

καταναλωτισµού. Ακόµη χειρότερο είναι το γεγονός ότι αυτές οι κακές προδιαθέσεις αρχίζουν

νωρίς από το σπίτι. ∆ιότι, όπως πάλι παρατηρεί ο Καθηγητής κ. Κουράκης, οι σύγχρονοι γονείς «σε

αναπλήρωση για την έλλειψη οικογενειακής ευρυθµίας και ψυχικής επαφής προς το

παιδί...παρέχουν σ΄ αυτό κάθε είδους υλικά αγαθά αλλά και σηµαντικές ελευθερίες που οι ίδιοι δεν

είχαν ποτέ». Αποτέλεσµα: περαιτέρω χαλάρωση των οικογενειακών δεσµών, περαιτέρω αύξηση

του καταναλωτισµού, αύξηση των υλικών απαιτήσεων και, προπαντός, δηµιουργία µιας νεανικής

νοοτροπίας που εστιάζεται στην έννοια του δικαιώµατος αλλά ελάχιστα συνειδητοποιεί την

παράλληλη έννοια της υποχρεώσεως. 

Τα παραδείγµατα αυτής της σύγχρονης υλιστικής µαταιοδοξίας και επικοινωνιακής επιδείξεως είναι

ποικίλα και δυστυχώς αµέτρητα. Σκεφτείτε π.χ. την επιθυµία µας να οδηγούµε στην πόλη- όπου

ούτως ή άλλως το αυτοκίνητο είναι συχνά άχρηστο - µε ένα αυτοκίνητο «4Χ4», το οποίο έχει

υψηλότατη κατανάλωση βενζίνης. Ή σκεφτείτε τη µανία µας να εµφανισθεί κάποια φωτογραφία

µας σε περιοδικά ποικίλης αλλά πνευµατικά ή καλλιτεχνικά άχρηστης ύλης. Σκεφτείτε, επίσης, τις

ατελείωτες κοινωνικές εµφανίσεις, των οποίων η µαταιότητα ικανοποιείται όταν µία κυρία

περιγραφεί την εποµένη µέρα σ΄ αυτόν τον κουτσοµπολίστικο τύπο ως «ωραιοτάτη» ή

«κοµψοτάτη» από έναν εσµό δηµοσιογραφούντων που έχουν υποβαθµίσει την έννοια του

δηµοσιογραφικού λειτουργήµατος χάριν της κολακείας και- ποιός ξέρει- ίσως και κάποιας

οικονοµικής ανταµοιβής. 

Σκεφτείτε, τέλος, ποιά είναι τα βασικά πρότυπα των νέων: οι αστέρες της ποπ µουσικής και του

ποδοσφαίρου και εν γένει όσοι κάνουν επίδειξη εύκολου και γρήγορου πλουτισµού. 

Κατά τον χρόνο που έγραφα το πρώτο σχέδιο του ανά χείρας δοκιµίου (τον Οκτώβριο του 2008), ο

Άγγλος Υπουργός Πολιτισµού διεπίστωνε ότι «η φιλοδοξία των περισσότερων Άγγλων νέων είναι

να εµφανισθούν στο τηλεοπτικό σόου Χ factor΄ ή να παντρευτούν έναν ποδοσφαιριστή»... 

Η κατάσταση αυτή δεν είναι καθόλου ρόδινη_ εµένα τουλάχιστον µου φαίνεται σαν ένα δείγµα ότι

οι νέοι µας έχουν απολέσει την οµορφότερη ιδιότητα που συντροφεύει τα νιάτα: τη δύναµή τους να

ονειρεύονται δηµιουργία, κατορθώµατα, σπουδαίες πράξεις για το καλό της κοινωνίας ή χάριν ενός

σπουδαίου σκοπού! 

Κόσµοι τέτοιων οραµάτων σχεδόν εξαφανίστηκαν όπως ο Φοίβος έχασε πια την «παγάν

λαλέουσαν». Οι κόσµοι που σήµερα έλκουν- εάν ο Άγγλος Υπουργός έχει δίκιο- µπορεί να είναι

λαµπεροί, αλλά είναι εφήµεροι· είναι επιφανειακοί αλλά όχι ουσιαστικοί. Η δύναµη γλιστράει

εύκολα από τα χέρια_ ο πλούτος συχνά χάνεται_ η υγεία µπορεί να κλονισθεί_ η οµορφιά

µετατρέπεται συν τω χρόνω σε ένα γερασµένο µακιγιάζ, το οποίο δεν µπορεί να καλύψει πια τις

ρυτίδες που βρίσκονται από κάτω. Τότε είναι η στιγµή που οι πρωταγωνιστές των λαµπερών
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περιοδικών πέφτουν σε απόγνωση και εξαφανίζονται από το προσκήνιο, καταφεύγοντας στα

ναρκωτικά, ακόµη και περνώντας στον κόσµο του εγκλήµατος. 

Κάποιος θα µπορούσε να ισχυρισθεί ότι αυτή είναι η στιγµή του θριάµβου του απλού ανθρώπου,

του άγνωστου, του σκληρά εργαζοµένου, ο οποίος γεννήθηκε κάποτε µε όνειρα, ταλέντο και ιδέες

για τη ζωή, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν του επιτράπηκε να αναπτύξει τις ικανότητές του πλήρως, µέσα

σε µία κοινωνία που ενδιαφέρεται τόσο πολύ για ρηχές χειρονοµίες και επιδειξιοµανίες. Ωστόσο,

αυτός είναι ένας θρίαµβος που δεν αξίζει το όνοµά του. 

Πραγµατικός θρίαµβος είναι να γίνεται κανείς συνεργός στην δηµιουργία και όχι µάρτυρας στην

παρακµή. Αυτό που είναι θλιβερό, βαθύτατα απογοητευτικό, ίσως δε και εξοργιστικό, δεν είναι η

παρακµή µιας γυναίκας που ήταν κάποτε όµορφη, αλλά η µη εκµετάλλευση των νέων ταλέντων

που κάποτε υπόσχονταν πολλά. ∆ιότι σε µία τέτοια περίπτωση το όνειρο, που ο καθένας µας

δικαιούται να έχει, δεν αφέθηκε ούτε καν να γεννηθεί, πολλώ δε µάλλον να ανθίσει. Θρίαµβος είναι

να ζούµε σε έναν κόσµο που νιώθει ως καθήκον του να δίνει στα ταλέντα τη δυνατότητα να

ανθίσουν! 

Αυτός ο ρηχός κόσµος πρέπει να αντικατασταθεί- ή τουλάχιστον θα πρέπει να συνυπάρξει- µε έναν

κόσµο ιδανικών, όπου οι νέοι θα µπορούν να κάνουν όνειρα για το πώς θα αφήσουν το στίγµα τους

στις κοινωνίες τους. Θα επιστρέψω στο θέµα αυτό στη συνέχεια_ εδώ όµως αρκεί να τονίσω ότι

τέτοιες ευγενείς ιδέες µπορούν να ενσταλλαχθούν στις καρδιές και τα µυαλά του λαού µας µόνον

µέσω της παιδείας- τόσο µέσα στο σπίτι όσο και στο σχολείο και µε τη βοήθεια ακόµη της

Εκκλησίας κινουµένης µέσα στο πλαίσιο σύγχρονων προβληµατισµών. Αλλά το σύστηµα αυτό

µπορεί να δουλέψει µόνον εάν το µήνυµα περάσει µε έναν ελκυστικό τρόπο_ και οι νέοι µπορούν

να πεισθούν να επιστρέψουν στην κοινωνία και να πιστέψουν σε αυτήν, την αξιοπρέπεια και την

κατ΄ αξίαν πρόοδο µέσα στη ζωή. 

3. Αδιαφορία 

α. Μελαγχολία και παθητικότητα 

Εάν βλέπεις τα παραπάνω φαινόµενα και δεν µπορείς να τα εµποδίσεις, εάν τα αντιµάχεσαι και

βρίσκεις µετά τον εαυτό σου ηττηµένο, εάν υψώνεις τη φωνή σου απέναντι σε τέτοιες αδικίες και

ανακαλύπτεις ότι ούτε καν ακούγεσαι, τότε τί σου αποµένει να κάνεις; 

Γίνεσαι αδιάφορος. Προσποιείσαι ότι η πολιτική και τα κοινά δεν σε αφορούν. Ενδιαφέρεσαι µόνον

για τον εαυτό σου και όχι για τον πλησίον σου. Και πώς εκφράζεται τελικώς αυτή η αδιαφορία;

Grosso modo µε δύο τρόπους: 

Πιθανότερο είναι, εν πρώτοις, ο νέος άνθρωπος να αποσυρθεί και σαν άνθος να µαραθεί. Το

κοινωνικό ον γίνεται ένα µοναχικό πλάσµα, σε αντίθεση µε τους νόµους της φύσης. Κλείνεται στον

εαυτό του. Οι ικανότητές του µένουν ανεκµετάλλευτες_ η κοινωνία ποτέ δεν θα αντλήσει οφέλη

από τις δεξιότητές του. Θα µείνει µόνον µε το κοινωνικό (και µερικές φορές οικονοµικό) κόστος

της περίθαλψης αποπροσανατολισµένων ή και εντελώς διαλυµένων οικογενειών. 

Αυτό συµβαίνει σε πολλούς νέους, και θα έλεγα όχι µόνο νέους, ακόµη και σ΄αυτές τις µέρες

µαζικών διαµαρτυριών. 

Έτσι, όµως, οι νέοι άνθρωποι χάνονται για την πολιτική. ∆εν εµπλέκονται, δεν εκφράζονται, µπορεί

ακόµη και να µη ψηφίζουν καθόλου. Αντιµετωπίζουν την πολιτική και αυτούς που δουλεύουν στο
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µετερίζι της µε περιφρόνηση και αδιαφορία. Στην καλύτερη περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι θα

χρησιµοποιήσουν τους πολιτικούς όποτε και εάν το θελήσουν_ αλλά ποτέ δεν θα τους θαυµάσουν,

δεν θα τους σεβασθούν, πολλώ δε µάλλον αγαπήσουν. Κρίµα, ακόµη και αµαρτία, µια τέτοια

σπατάλη ταλέντου, αλλά ποιός όµως µπορεί να µεµφθεί µία τέτοια συµπεριφορά όταν εκείνοι που

έχουν αναλάβει το καθήκον να τους αντιπροσωπεύουν τους έχουν προδώσει τόσο άσχηµα; 

Παρ΄ όλα αυτά, ο µεγαλύτερος χαµένος δεν είναι ο νέος που µηδενίζει πλέον τα πάντα, αλλά η ίδια

η κοινωνία. ∆ιότι το να αποκαρδιώσεις το µυαλό ενός νέου και να σκοτώσεις τις δυνατότητές του,

είναι για µένα όχι µόνον έγκληµα αλλά, πολύ περισσότερο, αµάρτηµα. Αυτό το αµάρτηµα

αποκαλύπτεται πλήρως στο πρόσωπο ενός µόνιµα ανέργου, ο οποίος οδηγείται σε πλήρη απώλεια

του αυτοσεβασµού του, όπως και κάθε ελπίδας για το µέλλον. Το δράµα είναι ότι λίγοι

αντιλαµβάνονται αυτή την κατάσταση και ακόµη λιγότεροι κάνουν κάτι για να βελτιώσουν τα

πράγµατα. 

β. Αναρχία της βίας 

Η άλλη αντίδραση στο τυφλό κυνήγι ιδιοτελών στόχων είναι λιγότερο διαδεδοµένη, αλλά

περισσότερο καταστροφική. Μετατρέπει τον ιδεολόγο νέο σε αναρχικό. Η ενέργεια και το ταλέντο

του διοχετεύεται στην καταστροφή, και όχι στη δηµιουργία. Η απόγνωση που µπορεί να µεταδώσει

η κοινωνία σε µερικά από τα µέλη της είναι η σταγόνα που, µαζί µε άλλες, σιγά-σιγά κάνει το

ποτήρι να ξεχειλίσει. ∆εν µπορώ να πω ότι το έχω νιώσει_ αλλά δεν παύω να το κατανοώ, διότι

βλέπω µερικά από τα συµπτώµατα που τελικώς οδηγούν στην καταστροφή. Το έχει πει άλλωστε ο

Αριστοτέλης στα Πολιτικά, όταν γράφει ότι οι στάσεις «ου διά µικρά, αλλά εκ µικρών...» Οι

πρόσφατες ταραχές σε ολόκληρη τη χώρα απαιτούν µία τέτοια προσπάθεια για κατανόηση του

φαινοµένου. Το λέω αυτό, επειδή αυτά τα γεγονότα µού έδωσαν την ευκαιρία να ακούσω

ανθρώπους, συντηρητικούς µάλιστα, να µού λένε ότι καταλαβαίνουν- ακόµη και ανέχονται- τις

καταστροφικές διαδηλώσεις, µια και έχουν πλέον απαυδήσει τόσο πολύ µε τη γενική διαφθορά του

πολιτικού κόσµου. 

Η αντίδραση αυτή ήρθε ακόµη και από καθαρά «δεξιούς» ψηφοφόρους_ και φαίνεται να

επαληθεύει τις διαπιστώσεις του Επίκουρου Καθηγητή Σεραφείµ Σεφεριάδη (του οποίου τις

ευρύτερες πολιτικές απόψεις δεν γνωρίζω, δεν έχει όµως σηµασία για το κύρος του επιχείρηµατός

του), ο οποίος στην εφηµερίδα «Τα Νέα» της 10.12.08 διεπίστωνε ότι «οι νεαροί που κατέστρεφαν

δεν είναι οι δεκάδες γνωστοί άγνωστοι΄ που γνωρίζαµε µέχρι σήµερα, αλλά ένας ολόκληρος

κόσµος τον οποίο πρέπει να καταλάβεις, για να µπορέσεις να τον διαχειριστείς. Ο κόσµος αυτός

είναι προϊόν µιας µακρόχρονης πολιτικής. ∆εν έπεσε από τον ουρανό. Πρόκειται για µια πολιτική

που περιθωριοποιεί τη νεολαία, συρρικνώνει τον δηµόσιο χώρο, τα εργασιακά δικαιώµατα,

υποβαθµίζει την παιδεία. Μια πολιτική που από τη µία δίνει χρήµατα για το Βατοπέδι και από την

άλλη ένα πολύ χαµηλό ποσοστό στην παιδεία. Ωστόσο, αυτή η µορφή αντίδρασης είναι εντελώς

ατελέσφορη και αναποτελεσµατική, γιατί αντί να συσπειρώνει τα ανακλαστικά της κοινωνίας, την

παραλύει». 

Ανάλογη ιδέα εκφράζει και ο Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Αντώνης Λιάκος,

προβαίνοντας στις ακόλουθες επισηµάνσεις: «Υπάρχει η αποξένωση µεγάλων κοµµατιών

πληθυσµού από την πορεία της οικονοµίας, αυτά έχουν αποξενωθεί από την πολιτική

αντιπροσώπευση, από την πολιτισµική ενσωµάτωση. Παρατηρούµε µια απώλεια ηγεµονίας µέσα

στην ίδια την κοινωνία, µια διακυβέρνηση η οποία είναι ανεπαρκής και έτσι οδηγεί σε βαθιές

διαιρέσεις της κοινωνίας οι οποίες καταλήγουν σε βίαιες αναµετρήσεις. Υπάρχει, δηλαδή, η

γκετοποίηση ενός µεγάλου µέρους της ελληνικής κοινωνίας». 
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Κατανοητή ή όχι, η βίαιη, παράνοµη και καταστρεπτική της περιουσίας των άλλων αντίδραση

είναι, όµως, σε κάθε περίπτωση καταδικαστέα. Έτσι, συµφωνώ µε τον ακαδηµαϊκό συνάδελφο και

Υπουργό Προκόπη Παυλόπουλο, όταν πρόσφατα είπε ότι «ο αγώνας που πολλοί δίνουν για τα

δικαιώµατα του ανθρώπου, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να οδηγεί σε καταστάσεις οι οποίες

στρέφονται εναντίον άλλων ανθρώπων και δηµιουργούν προβλήµατα στο κοινωνικό σύνολο». 

Το ενδιαφέρον µας για τους νέους πρέπει να είναι µεγάλο και συνεχές. Αλλά απεριόριστο, ώστε να

αγκαλιάζει και τις παρανοµίες τους, δεν µπορεί να είναι ποτέ. Και τούτο, διότι, ως γνωστόν, καµία

κοινωνία δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς την τήρηση του νόµου ή αγνοώντας τα δικαιώµατα της

πλειοψηφίας χάριν των δικαιωµάτων µιας µικρής µειοψηφίας, ιδίως όταν αυτή ενεργεί παράνοµα.

Αυτή είναι η γνώµη µου όσον αφορά τη µία πλευρά του νοµίσµατος. Όσον αφορά όµως στην άλλη,

πρέπει, όπως ήδη υπαινήχθην, να δώσουµε σηµασία, αν όχι δίκιο, σε εκείνους που λένε ότι η ίδια η

κοινωνία µας δηµιούργησε το µεγαλύτερο τµήµα των νέων που σήµερα καταφεύγουν από από

γνωση στις διαδηλώσεις. Το αν αυτοί είναι αρκετοί για να αποτελέσουν ένα σοβαρό πρόβληµα για

την κοινωνία µας, είναι αδιάφορο. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι πρόκειται για συνανθρώπους

µας που πρέπει να τους αποµακρύνουµε από τον φαύλο κύκλο της βίας, αποµονώντάς τους απο

εκείνους που εκµεταλλεύονται µια αυθόρµητη (αν και όχι πάντα λογική) αγανάκτηση και τη

µεταβάλλουν σε κοινωνική βία. 

Για να γίνει αυτό όµως, θα πρέπει να τους πείσουµε να επιστρέψουν στη συντεταγµένη κοινωνία,

καταδεικνύοντάς τους ότι η βία που ασκούν πυροδοτεί ακόµη περισσότερο βίαιες αντιδράσεις από

διάφορες άλλες κατευθύνσεις. Επιπλέον δε, πρέπει να πείσουµε ένα µεγάλο τµήµα της µέσης τάξης

ότι η αδιαφορία της, ο ατοµικισµός της και ο εγωκεντρισµός των καθεστώτων που έφερε στην

εξουσία αποτελούν εκείνα τα εκρηκτικά στοιχεία που καλλιέργησαν τις συνθήκες που κατέστησαν

την καταφυγή στη βία σχεδόν φυσιολογική. 

Η αλήθεια όµως είναι ότι όλα αυτά µόνον «φυσιολογικά» φαινόµενα δεν είναι_ αντιθέτως, είναι

βαθύτατα άρρωστα_ και δεν µας κατέλαβαν εξ απίνης, αλλά εξελίχθηκαν σταδιακά κάτω από τα

µάτια µας, λόγω έλλειψης κοινωνικής οξυδέρκειας και ενδιαφέροντος από µέρους µας. Εν τέλει,

ωστόσο, όλοι χάνουν, αφού όλοι παγιδεύονται στην ίδια δίνη ατελείωτων συγκρούσεων, χωρίς να

µπορούν να βρουν τη δύναµη να προσεγγίσουν τους συµπολίτες τους και να προσφέρουν αµοιβαία

βοήθεια και αλληλεγγύη. 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουµε τίποτε άλλο παρά απώλειες, πάσης φύσεως. Αρέσκοµαι

να χρησιµοποιώ τη λέξη «απώλειες»- παρά «ζηµίες» ή «ταραχές»- διότι πιστεύω ότι τα θεία αγαθά

που έχουν δοθεί στους ανθρώπους πρέπει να αξιοποιούνται, και όχι να χάνονται, να σπαταλώνται

µέσω αδιέξοδων συγκρούσεων. Για µένα ως δάσκαλο επί σαράντα χρόνια δεν υπάρχει µεγαλύτερη

αµαρτία από το να βλέπω να χάνονται οι ζωές και τα ταλέντα των νέων. Οι βίαιες διαδηλώσεις

καταστρέφουν, δεν χτίζουν_ προωθούν τη µιζέρια και συνιστούν απειλή για το δηµοκρατικό

πολίτευµα. Αυτό είναι άσχηµο, ακόµη και εάν µπορεί κανείς να εντοπίσει πίσω από µία τέτοια

συµπεριφορά αίτια για τα οποία είµαστε συνυπεύθυνοι όλοι εµείς οι υπόλοιποι. 

ΙΙ. Πώς να επαναδιατυπώσει κανείς από την αρχή το αίτηµα της ανανέωσης; 

Όσα σκιαγράφησα ανωτέρω µπορεί να φανούν σε κάποιους σαν µία πολύ αυστηρή αποτίµηση της

σύγχρονης πολιτικής σκηνής. ∆ίχως αµφιβολία υπάρχει ένας ευδιάκριτος τόνος απαισιοδοξίας στις

διαπιστώσεις µου. Στην πραγµατικότητα, εντούτοις, νοµίζω ότι πολλοί άλλοι πριν από εµένα έχουν

θίξει µεµονωµένα αυτά τα ζητήµατα και το έκαναν µάλλον µε εντονότερο τρόπο απ΄ ό,τι εγώ.

Συνεπώς, ο κίνδυνος δεν είναι να ασκήσει κανείς µία πολύ σκληρή κριτική, αλλά να µην

κατορθώσει να πει κάτι πραγµατικά καινούριο. Το ίδιο άσχηµο είναι και το να αποτύχει κανείς να



antifono.gr

κινητοποιήσει ανθρώπους που έχουν αναπτύξει ανοσία απέναντι σε όλα τα σηµάδια παρακµής προς

την κατεύθυνση ανάληψης διορθωτικών µέτρων. 

Ένας τρόπος για να καινοτοµήσει κανείς είναι να µιλήσει ψύχραιµα_ ένας άλλος είναι να πείσει το

ακροατήριό του ότι, σε αντίθεση µε άλλους που εκφράζουν και αυτοί τις ανησυχίες τους, δεν έχει

κάποια υστεροβουλία. ∆ιότι η στοχαστική και ανιδιοτελής κριτική µπορεί συχνά να είναι πιο

αποτελεσµατική από τις πύρινες, αλλά υστερόβουλες καταδικαστικές οµιλίες. Ωστόσο, άλλος ένας

τρόπος για να καινοτοµήσει κανείς είναι να πει απλά την αλήθεια, προσπαθώντας να αναλύσει

γεγονότα λιγότερο ή περισσότερο γνωστά σε όλους, αλλά υπό µία πρωτοποριακή οπτική. Όπως έχω

ήδη αναφέρει σε µία οµιλία µου στην Εθνική Τράπεζα τον Σεπτέµβριο του 2007, ήρθε πλέον ο

καιρός που η κοινωνία χρειάζεται «το µικρό αγόρι από τα παραµύθια του Άντερσεν: το αγόρι που

θα πει δηµοσίως, µε ψυχραιµία και χειρουργική ακρίβεια, αυτό που όλοι οι άλλοι πιστεύουν στις

ιδιωτικές τους συνοµιλίες: ο Βασιλιάς είναι γυµνός΄». Με το ίδιο πνεύµα θα συνεχίσω και το παρόν

δοκίµιο. 

1. Άδικες αµοιβές και απόγνωση 

Θα ήταν εξαιρετικά ευχάριστο εάν ο οµιλητής απόψε θα µπορούσε να µιλήσει για βελτίωση του

γύρω του κόσµου αντί για «αίµα, µόχθο, δάκρυα και ιδρώτα», όπως κάποτε προσφυώς περιέγραψε

ο Τσώρτσιλλ για το τι µέλει γενέσθαι στο µέλλον. Αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέψουµε σε

υπερβάλλουσες ελπίδες να θολώσουν τη σκληρή πραγµατικότητα που βρίσκεται µπροστά µας. 

Κατά τη γνώµη µου, αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουµε να αντιµετωπίζουµε τα

προβλήµατα αυτών που είναι άνεργοι, που υποφέρουν, που µόλις και µετά βίας τα βγάζουν πέρα,

αλλά σίγουρα αξίζουν κάτι καλύτερο στη ζωή τους. Εκείνων, τέλος, που τους είχαν πει ότι η

εκπαίδευση θα τους βοηθούσε να πραγµατοποιήσουν τα όνειρά τους και τώρα βρίσκουν τον εαυτό

τους να κερδίζει 700 ευρώ τον µήνα. 

Για να βελτιώσουµε αυτή την πραγµατικά άσχηµη κατάσταση, θα πρέπει πρώτα απ΄ όλα να

παραδεχθούµε απέναντι στους νέους, αλλά και τους εαυτούς µας, ότι τους έχουµε ξεχάσει. Το να

στρεφόµαστε σε αυτούς και να τους δίνουµε απλώς υποσχέσεις πριν από κάθε εκλογική

αναµέτρηση ασφαλώς δεν αρκεί. ∆υστυχώς όµως αυτή είναι η κα θιερωµένη πλέον πρακτική_ και

το εκλογικό σώµα πέφτει στην παγίδα, απλούστατα επειδή δεν έχει να στραφεί σε κάτι

«καινούριο». 

Η µοµφή απευθύνεται εν πρώτοις σε εκείνους που επέτρεψαν στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα να

χαραµίσει τεράστια αποθέµατα φυσικού ταλέντου. ∆ιότι ποτέ µέχρι τώρα στην ιστορία της

ανθρώπινης εκπαίδευσης δεν εξαπάτησαν τόσοι λίγοι τόσους πολλούς. Το αποτέλεσµα είναι ένα

παραπλανηµένο προλεταριάτο ηµι-µορφωµένων ανθρώπων, οι οποίοι γνωρίζουν αρκετά για να

είναι δυσαρεστηµένοι, αλλά πολύ λίγα για να µπορούν να εργασθούν επικερδώς. 

Εµείς όµως πρέπει να φέρουµε την ευθύνη, που δεν τους καταστήσαµε ελκυστικούς για την αγορά

εργασίας. 

Εµείς που παρεξηγήσαµε και «κακοπουλήσαµε» την ιδέα µιας παγκόσµιας ανώτατης εκπαίδευσης

στο όνοµα τάχα της δηµοκρατίας, πρέπει τώρα να παραδεχθούµε ότι δεν σχεδιάσαµε τα πράγµατα

σωστά, είτε επειδή δηµιουργήσαµε πληθώρα ιδρυµάτων ανώτατης παιδείας, είτε επειδή επιτρέψαµε

να δίδονται πτυχία στερούµενα αξίας, ή τέλος επειδή αφήσαµε τις πανεπιστηµιακές αρχές, συχνά

υπό την επίδραση συνδικαλιστών, να ανεχθούν πλήρη διαστροφή κλασικών ακαδηµαϊκών

ελευθεριών, όπως αυτή του πανεπιστηµιακού ασύλου. 
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Εµείς που δεν συνειδητοποιήσαµε το κόστος της σύγχρονης εκπαίδευσης, φέρουµε την ευθύνη που

δεν κινητοποιήσαµε τον ιδιωτικό τοµέα να έρθει αρωγός στην προσπάθεια να καλυφθεί το κόστος

αυτό. 

Εµείς που συλλάβαµε το περιεχόµενο της ανώτατης εκπαίδευσης µε έναν αφηρηµένο και

θεωρητικό τρόπο, πρέπει να αναλάβουµε τις ευθύνες µας. 

Εµείς που ενθαρρύναµε την παραγωγή πλούτου - όπως οφείλαµε να πράξουµε- είµαστε επίσης

υπεύθυνοι που παραλείψαµε να την συνδέσουµε µε τη δηµιουργία µιας υγιούς κοινωνικής

συνείδησης. ∆ώσαµε έµφαση στο «εγώ» και φυσικά παραµελήσαµε το «εµείς», δηλαδή την

κοινωνία. 

Οι υπερβολικές ανισότητες πλούτου δηµιουργούν κοινωνικές εστίες δυσαρέσκειας. 

Τα οικονοµικά, κατά την άποψή µου, δεν είναι µία επιστήµη που µπορεί να σταθεί από µόνη της_

συνδέεται άρρηκτα µε την πολιτική και την κοινωνιολογία. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Άνταµ Σµιθ

κατείχε έδρα ηθικής φιλοσοφίας, και όχι οικονοµικών. Κι αυτό επίσης αποτελεί κάτι που θα έπρεπε

να συνειδητοποιήσουµε όλοι µας βαθύτερα, ιδίως δε η πολιτική µας ελίτ. 

Ποιοί όµως είµαστε «εµείς», στους οποίους αναφέροµαι και ρίχνω επάνω τους το ανάθεµα; 

Πρώτα και κύρια, είναι ο πολιτικός κόσµος_ όχι απλώς µεµονωµένα κόµµατα ή τµήµατα αυτών,

αλλά το σύνολο του πολιτικού κόσµου. ∆ιότι µας έχουν κυβερνήσει διαδοχικώς πάνω από τριάντα

χρόνια τώρα και, παρά τις συχνά καλές τους προθέσεις, έχουν- σε τελευταία ανάλυση- χτίσει όλη

τους τη διαδροµή πάνω σε υποσχέσεις και άπνοους ή ερασιτεχνικούς σχεδιασµούς. Και θα φταίµε

διπλά αν αφήσουµε µερικούς εξ αυτών να επιχειρήσουν µία χαµαιλεόντια, δηλαδή επιφανειακή,

µεταµόρφωση και να µας ξαναζητήσουν την ψήφο µας µε το επιχείρηµα ότι είναι οι «νέοι» που

αναζητεί η κοινωνία µας. 

Και µια και µιλάµε για τον πολιτικό κόσµο, ας τονίσουµε κάτι το αυτονόητο, τόσο αυτονόητο που

έχει στις ηµέρες µας λησµονηθεί. 

Όποιος µπαίνει στην πολιτική πρέπει να µπαίνει µε πραγµατικούς και όχι γενεαλογικούς τίτλους.

Γιατί, για τον επίδοξο πολιτικό, τίτλοι του δεν είναι οι νεκροί αλλά οι αγώνες του. Με την ίδια

λογική, µπαίνοντας κανείς στην πολιτική, πρέπει να µπαίνει µε την προσδοκία ότι αν κάνει το χρέος

του καλά θα αποχωρήσει στο τέλος της σταδιοδροµίας µάλλον πτωχός παρά πλούσιος. Υπάρχουν

αυτά τα δύο στοιχεία στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία που δεν είναι πάντα κατανοητά από τους

επίδοξους πολιτικούς αλλά που, αν παραβιασθούν, αµέσως τα πιάνει το παρατηρητικό µάτι της

νεολαίας. Εποµένως, η αλλαγή που χρειαζόµαστε στον τόπο µας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο,

είναι βαθιά_ και αυτός είναι ένας ακόµη λόγος που επιβάλλει η αλλαγή αυτή να επέλθει µε λεπτό

και σχεδιασµένο και όχι βίαιο τρόπο. Εκείνο επίσης που χρειάζεται είναι η ανάκτηση της επαφής µε

την πραγµατικότητα, και όχι άλλα επικοινωνιακά τεχνάσµατα_ µε λίγα λόγια, απαιτείται δράση, και

όχι υποσχέσεις για µελλοντική ανάληψη δράσης. 

2. Το δικαίωµα στο όνειρο και στην ελπίδα 

Ένα λάθος µπορεί να διορθωθεί, µία αρρώστια µπορεί να θεραπευθεί. Αυτό όµως που δεν µπορεί

να διορθωθεί, αλλ΄ αντιθέτως οδηγεί δίχως σταµατηµό στην παρακµή και την πλήρη κατάπτωση,

είναι η απουσία ελπίδας. Είναι η νοοτροπία του οριστικά άρρωστου_ έτσι είναι καταδικασµένοι να
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νιώθουν οι κοινωνικά περιθωριοποιηµένοι άνθρωποι. Εφόσον τους έχουµε ξεχάσει, γιατί αυτοί να

ενδιαφέρονται για εµάς; Εάν ένας αποτυχών διευθυντής εταιρείας έχει τη δυνατότητα να παίρνει

εκατοµµύρια ευρώ ως αποζηµίωση, πώς µπορούµε να απαιτούµε από έναν νέο επιστήµονα να

συντηρήσει µία οικογένεια µε 1.000 (ή και λιγότερα) ευρώ τον µήνα; Και είναι κανείς πραγµατικά

σε θέση να δικαιολογήσει το ετήσιο µπόνους των 60 εκατοµµυρίων δολαρίων που δίνεται στον

πρόεδρο της Goldman Sachs; Ή τα µπόνους εκατοµµυρίων δολαρίων που δόθηκαν στα ανώτατα δι

ευθυντικά στελέχη της Lehman Βrothers λίγους µήνες µόνον προτού τα αποτελέσµατα της

διαχείρισής τους οδηγήσουν στην κατάρρευση µιας από τις παλαιότερες και µεγαλύτερες

αµερικανικές επιχειρήσεις; Αυτό δεν είναι ανταµοιβή. ∆εν είναι ούτε καν λαχειοφόρος αγορά.

Μετά βεβαιότητος αποτελεί τον σπόρο σοβαρών κοινωνικών αναταραχών_ ακόµη δε και µία

γνήσια πίστη στην οικονοµία της αγοράς δεν µπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους καταστάσεις. 

Όλα όσα ανάφερα στα προηγούµενα µέρη του δοκιµίου µου αποτελούν παράγοντες που ευθύνονται

για το τέλος των ονείρων. Περισσότερο όµως απ΄ όλους ευθύνονται γι΄ αυτό οι χαίνουσες

οικονοµικές ανισότητες, τις οποίες υπογραµµίζω µε κάθε ευκαιρία. Ο καλβινισµός, που κάποιοι

θεωρούν ότι προσφέρει την καλύτερη θεολογική εξήγηση του σύγχρονου καπιταλισµού, ανέκαθεν

και ορθώς επέµενε στο γεγονός ότι η αστική κοινωνία δεν πρέπει να ενθαρρύνει προκλητικές

κοινωνικές διαβαθµίσεις. Αυτό δεν σηµαίνει ότι διακηρύττει κανείς τον σοσιαλισµό_ απλώς

σηµαίνει αυτό που είχε πει πριν από τριάντα χρόνια ένας συντηρητικός Βρετανός πρωθυπουργός ο

Έντουαρντ Χηθ: «προσέξτε το άσχηµο πρόσωπο του καπιταλισµού». 

Το επόµενο µεγάλο καθήκον µας είναι να επιστρέψουµε στους µη προνοµιούχους συµπολίτες µας

το δικαίωµα στο όνειρο και την ελπίδα. 

Το δικαίωµα να ονειρεύονται ότι θα ανήκουν στο µέλλον σε µία κοινωνία που θα ανταµείβει κατ΄

αξίαν τα διαφορετικά ταλέντα είναι σε κάθε περίπτωση ένα απολύτως ευγενές δικαίωµα. Αλλά θα

πρέπει να συνδυάζεται και µε το δικαίωµα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, που θα

διασφαλίζεται µέσα από την παροχή εργασίας υπό αξιοπρεπείς όρους και συνθήκες, εάν θέλεις και

είσαι ικανός να την παρέχεις. ∆εν µιλάω εδώ για πληρωµή άνευ εργασίας, αλλά για αξιοπρεπείς

απολαβές έναντι σωστής εργασίας. Ο Απόστολος Παύλος εξέφρασε αυτήν ακριβώς την ιδέα

εναργέστατα, γράφοντας ότι «ο καλώς εργαζόµενος καλώς εσθιέτω_ ο µη εργαζόµενος µη

εσθιέτω». 

Αλλά δεν αρκεί να ξαναδώσουµε στους νέους την ικανότητα να ονειρεύονται. Πρέπει να τους

εµφυσήσουµε επίσης την πεποίθηση ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τα όνειρα

πραγµατικότητα. Αυτό είναι θέµα εµπιστοσύνης_ και εµπιστοσύνη εµπνέουν οι οραµατιστές και όχι

οι συµβιβαζόµενοι. 

3. Σε αναζήτηση ισότητας και δικαιοσύνης 

Ισότητα στο αποτέλεσµα είναι µία χίµαιρα_ δεν νοµίζω ότι υπήρξε ποτέ ή ότι θα υπάρξει ποτέ στο

µέλλον. Ο κοµµουνισµός που την επιχείρησε- σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, µια και στην

πράξη ο ίδιος συχνά την αγνόησε- καταβαραθρώθηκε. Και δεν µπορώ να συνηγορήσω υπέρ του

κοµµουνισµού, γιατί θα ήταν σαν να συνηγορούσα υπέρ µιας καθαρής ουτοπίας. Αλλά η ισότητα

ευκαιριών είναι αναγκαιότητα. Εάν αγωνισθούµε γι΄ αυτήν, θα ενισχύσουµε- αργά, αλλά σταθερά-

την κοινωνική µας συνείδηση, θα εγκαθιδρύσουµε έναν µεγαλύτερο βαθµό εµπιστοσύνης µεταξύ

µας και, θεωρητικά τουλάχιστον, θα έχουµε όλοι, όπως πρέπει, τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή. 

Η δηµιουργία κοινωνικής συνείδησης θα µας κάνει να ενδιαφερθούµε ο ένας για τον άλλον

περισσότερο απ΄ ό,τι στις ηµέρες µας_ διότι, παρότι θα παραµείνει ο µεταξύ µας καθηµερινός



antifono.gr

ανταγωνισµός, θα κατανοήσουµε επίσης ότι όλοι είµαστε ικανοί να κερδίζουµε τα προς το ζην και

να απολαµβάνουµε τον ίδιο κοινωνικό σεβασµό. Το να επιδιώκει κανείς το κέρδος δεν σηµαίνει να

ξεχνά εκείνους που δεν θα µπορέσουν ποτέ να το επιτύχουν από µόνοι τους. 

Αλλά δεν πρέπει να λησµονούµε ότι η ισότητα µπορεί να εµφανισθεί υπό διάφορες µορφές. Η

εξύµνησή της ως κοινωνικής αξίας δεν πρέπει να µας κάνει να πιστέψουµε ότι µπορεί να επιτευχθεί

µόνον ή κυρίως µέσω νοµοθετικής πρωτοβουλίας, λαµβάνοντας τη µορφή νοµοθεσιών για τις

φυλετικές, θρησκευτικές ή σεξουαλικές διακρίσεις ή για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. ∆ιότι τέτοιοι

νόµοι δεν εµφανίζουν την αναγκαία σαφήνεια, ενθαρρύνουν τη φιλοδικία και τη στρεψοδικία,

εξασθενίζουν την κοινή λογική και καθιστούν δύσκολους τους ευαίσθητους συµβιβασµούς. Το έχω

δει αυτό να συµβαίνει στην Αγγλία και την Αµερική, όπου νοµοθεσίες περί ισότητας διαφόρων

ειδών- ο Άη Βασίλης λ.χ. δεν απαιτείται να είναι άντρας- µπορεί να οδηγήσουν σε κωµικοτραγικές

δικαστικές διαµάχες. Η παιδεία, στο σχολείο αλλά και στο σπίτι, πρέπει να διαδραµατίσει έναν

πολύ πιο σηµαντικό ρόλο στο να καταστήσει τις αξίες αυτές κοινό κτήµα όλων των κοινωνιών. Από

τα παιδικά κιόλας χρόνια θα πρέπει να διδασκόµαστε τα απαραίτητα κοινωνικά προσόντα και να

αποπνέουµε ένα κλίµα ανεκτικότητας µέσα από το παράδειγµα και την προβολή κοινωνικών αξιών.

Αλλά τα πιο σηµαντικά πράγµατα στη ζωή δεν διδάσκονται µέσα από τα βιβλία ή µέσα στην

αίθουσα διδασκαλίας. Αποκτώνται µέσα από την έκθεση στη ζωή και τους κινδύνους της_

ενσταλλάζονται µέσα µας µε τη µίµηση αξιοθαύµαστων ανθρώπων. 

Μπορούν οι πολιτικές µας ελίτ να εµπνεύσουν µέσα από τη µετριοπάθεια, το ήθος, την

ακεραιότητα ή τη φιλοµάθειά τους; Ή στο πρόσωπό τους φανερώνουν µόνον την αλαζονεία της

εξουσίας; Οι περισσότεροι αναγνώστες θα µπορούν να απαντήσουν στα ερωτήµατα αυτά από µόνοι

τους. Εγώ λείπω από την Ελλάδα πολύ καιρό για να αποτολµήσω να διατυπώσω τη δική µου άποψη

για την κα τάσταση στη σηµερινή Ελλάδα. Για το µόνον που µπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι

τα ερωτήµατα που θέτω ισχύουν για όλες τις χώρες όπου έχω εργασθεί_ και περιµένουν ακόµη την

απάντησή τους. 

Το αίτηµά µου για µία παιδεία που θα διαµορφώνει χαρακτήρες και δεν θα παρέχει απλώς

πληροφορίες βασίζεται στην πεποίθηση ότι η κοινωνική σταθερότητα και αρµονία πρέπει να

αποτελούν την βασική µας επιθυµία. Αυτό δεν σηµαίνει αφαίρεση περιουσίας από τους πλουσίους,

ούτε άρνηση των ταλέντων τους. ∆εν σηµαίνει ότι ζητούµε να αντικατασταθεί η κοινωνία των

άπληστων από µία κοινωνία ζηλόφθονων. 

Οι Έλληνες εκατοµµυριούχοι υπήρξαν ανέκαθεν µεγάλοι δωρητές. Αλλά σήµερα θα πρέπει να

ζητήσουµε περισσότερα από αυτούς. Είναι ανάγκη να συνειδητοποιήσουν ότι οι περιουσιακές

διαφορές - ιδίως µέσω της επίδειξης πλούτου- πρέπει να σταµατήσουν να είναι προκλητικές. ∆εν

χρησιµοποιώ τη λέξη «φορολόγηση» σαν έναν τρόπο να επιτευχθεί µία µετριοπαθής ισορροπία,

µολονότι και το στοιχείο της φορολογίας διαδραµατίζει οπωσδήποτε έναν σηµαντικό ρόλο σε αυτή

τη µάχη. Το µυαλό µου όµως πηγαίνει περισσότερο στην ανάγκη να ενθαρρυνθούν νέοι τρόποι για

την παροχή δωρεών. Ίσως θα µπορούσαµε να ανατρέξουµε στον επιτυχηµένο αρχαιοελληνικό

θεσµό της «χορηγίας», ο οποίος θα µπορούσε να υποβοηθηθεί και να ενθαρρυνθεί µέσα από τη

δηµιουργία πολλαπλών κινήτρων, τόσο κοινωνικών όσο και οικονοµικών. Αυτή η αναδροµή στην

αρχαιότητα δεν οφείλεται µόνο στο ότι θαυµάζω την σοφία της αλλά και γιατί πιστεύω στην

αιωνιότητα των διδαγµάτων της (µε τη βοήθεια ενίοτε αναγκαίων προσαρµογών). Όπως ορθώς

περιέγραψαν δυο Αµερικανοί συγγραφείς, ο Μatthew Βishop και ο Μichael Green στο πρόσφατο

βιβλίο τους Ρhilanthrocapitalism, η αρχαία ελληνική χορηγία ξαναγεννήθηκε µε τις τεράστιες

δωρεές που δισεκατοµµυριούχοι όπως ο Βill Gates, ο George Soros ή o Warren Βuffet κάνουν αυτό

τον καιρό, βοηθώντας π.χ. ο πρώτος την µάχη κατά της ελoνοσίας ή την δηµιουργία ελεύθερων
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κοινωνιών΄ ο δεύτερος. Αυτές οι µοντέρνες χορηγίες παρουσιάζουν µάλιστα και το επιπρόσθετο

ενδιαφέρον ότι δεν συνίστανται µόνον στην παροχή οικονοµικής βοήθειας αλλά και στη διάδοση

βασικών ιδεών που αφορούν τον τρόπο διαχειρίσεως των χρηµάτων, τον τρόπο εντοπισµού των

προβληµάτων που απαιτούν προτεραιότητα, και την ανάγκη αποφυγής της σπατάλης που η κρατική

νοοτροπία δεν αντιλαµβάνεται πάντα τόσο καλά όσο η ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Εν κατακλείδι όµως πρέπει να καταλάβουµε ότι η αναζήτηση ισότητας και δικαιοσύνης θα στεφθεί

εν τέλει µε επιτυχία, µόνον εάν ξεριζώσουµε το στίγµα της διαφθοράς και της µεροληψίας που

πλανάται στην ατµόσφαιρα, ακόµη και εκεί όπου δεν έχει αποδειχθεί η ύπαρξή του. Η µάχη ενάντια

στην περιβαλλοντική µόλυνση πρέπει να επεκταθεί, έτσι ώστε να καλύψει και την πολιτική

µόλυνση. Υφίστανται και οι δύο_ είναι δε αµφότερες διαβρωτικές, ατόφια ανθρώπινα

δηµιουργήµατα. 

ΙΙΙ. Σοβαρή πολιτική σκέψη µακριά από κοµµατικούς εναγκαλισµούς 

Πώς όµως χαράσσει κανείς µία νέα πορεία; Πώς επαναπροσδιορίζεται η ηµερήσια διάταξη; Πώς

µπορεί να αλλάξει το πολιτικό κλίµα; Η Βουλή των Εφήβων µπορεί να αποτελεί ένα ενδιαφέρον

παράδειγµα_ εµπνευσµένα άρθρα σε σοβαρές εφηµερίδες µπορούν επίσης να βοηθήσουν_

αναγκαία είναι και η παροχή παιδείας και αγωγής µέσα στο ίδιο το σπίτι. Αλλά τίποτε δεν θα

επιτύχει περισσότερο από τα πραγµατικά, χειροπιαστά τεκµήριαµακριά από κάθε επικοινωνιακό

τέχνασµα- ότι πράγµατι επιχειρείται η αντιµετώπιση των αιτίων της γενικής απάθειας. Με αυτό το

πνεύµα, θα ήθελα να συµπληρώσω το παρόν δοκίµιο µε κάποια επιµέρους ζητήµατα, που θα πρέπει

να επανεξετασθούν. 

1. Η επιστροφή στην αξία ως κριτήριο επιλογής 

Ξεκινώντας από την κορυφή θα πρέπει να δείξουµε, προς ικανοποίηση του εκλογικού σώµατος, ότι

οι άνθρωποι επιλέγονται, εκλέγονται, διορίζονται και ανταµείβονται σύµφωνα µε την αξία τους, και

όχι επειδή ανήκουν στο κυβερνών κόµµα ή επειδή έχουν κάποια σχέση- οικογενειακή ή φιλική- µε

τον αρµόδιο για τον διορισµό τους. 

Αυτό που µε απασχολεί είναι µε ποιά κριτήρια επέλεξαν διαδοχικοί Πρωθυπουργοί τους Υπουργούς

που ανέλαβαν τα ηνία των διαφόρων Υπουργείων; Επελέγησαν επειδή είχαν κάποια εµφανή σχέση

π.χ. µε τον πολιτισµό και την παιδεία, όπως ο θρυλικός Αντρέ Μαλρό στην κυβέρνηση του Ντε

Γκόλ ή ο Κωνσταντίνος Τσάτσος σε µας; Ή επελέγησαν επειδή έπρεπε να βρεθεί κάποια δουλειά

για τον Χ ή Ψ πολιτικό, σε µία κυβέρνηση που διαρκώς επιχειρεί να τηρηθούν εσωκοµµατικές

ισορροπίες, χωρίς να δίνει την εντύπωση ότι την ενδιαφέρει και τόσο η αξία, οι ανάγκες, ή οι

απαιτήσεις των καιρών. ∆εν κάνω συγκεκριµένη αναφορά στα δικά µας Υπουργεία γιατί δεν είµαι

σε θέση να κρίνω λεπτοµέρειες. Αλλά βλέπω τέτοιες διακυµάνσεις στους διορισµούς στα

Υπουργεία και στην Αγγλία και στην Γαλλία και αυτές µε κάνουν να προβληµατίζοµαι στο κατά

πόσον οι διορισµοί γίνονται µε αξιοκρατικά ή µικροκοµµατικά κριτήρια. 

Και αλήθεια, γιατί πρέπει π.χ. ο πολιτισµός να εντάσσεται σε ένα πολιτικό Υπουργείο; Η

αποπολιτικοποίησή του µπορεί να συνιστά ένα µεγάλο όφελος, δεδοµένου ότι πρόκειται για ένα

Υπουργείο που έχει προορισµό να διαφυλάσσει την πολιτιστική µας κληρονοµιά- και αυτή δεν έχει

χρώµα, δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερή, ούτε κληρονοµιά της Ν∆ ούτε του ΠΑΣΟΚ, αλλά

αποκλειστικά και µόνον ελληνική κληρονοµιά. Για µένα λοιπόν σηµασία δεν έχει η

προσωποποιηµένη κριτική αλλά η δηµιουργηθείσα πρακτική διορισµού Υπουργών που θέτει σε

κατώτερη µοίρα ή και αγνοεί αξιοκρατικά κριτήρια και βασίζεται κυρίως σε µικροκοµµατικές

ισορροπίες. 
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Πρόσφατα ο κ. Χρήστος Γιανναράς διετύπωσε στην Καθηµερινή της 18ης Ιανουαρίου συγγενείς

σκέψεις σχετικά µε το ως άνω θέµα. ∆ιάφοροι γνωστοί έσπευσαν να µου πούν ότι ο

γερµανοσπουδασµένος αρθογράφος- που προσωπικά δεν γνωρίζω και δεν έχω (δυστυχώς) διαβάσει

τα βιβλία του - διατυπώνει συχνά και ωραία αµφιλεγόµενες σκέψεις Αυτό για µένα, ως εκλεκτικό

εκ πεποιθήσεως, µου αρκεί για να αναφερθώ σε αυτόν, ιδίως όταν οι ιδέες του βοηθούν και

συµπληρώνουν την σκέψη µου στο σηµείο αυτό. 

Γράφει λοιπόν ο κ. Γιανναράς ότι ο Πρωθυπουργός «∆εν διανοείται να ψάξει [δική µου έµφαση,

όχι δική του] ποιός είναι ο ικανότερος, ο πιό καταρτισµένος και έτοιµος να αντιµετωπίσει το τάδε

πρόβληµα, να παραγάγει έργο στον δείνα τοµέα. Μοιράζει τα υπουργεία σαν να πρόκειται για

κοµµατικούς µπουναµάδες. Τα µοιράζει σε κοτζαµπάσηδες του κόµµατος, σε συγγενείς, σε

φιλαράκια. Τον έναν, από υπουργό της Αστυνοµίας τον κάνει υπουργό Πολιτισµού, τον άλλον, από

τη ∆ικαιοσύνη τον ξεπετάει στη Ναυτιλία, τον τρίτο, από τον Τουρισµό στην Παιδεία, την άλλη,

από το δηµαρχείο στην εξωτερική πολιτική.» (Αυτή την τελευταία φράση, που εγώ ετύπωσα µε

πλάγια γράµµατα, την βρίσκω πραγµατικά επιγραµµατική). 

Το κείµενο του κ. Γιανναρά, επαναλαµβάνω καίτοι δεν αναφέρεται σε πρόσωπα, φωτογραφίζει

πολλούς σηµερινούς Υπουργούς. Η προσωπική ταύτιση δεν µου αρέσει κατ΄ αρχήν κι εγώ

τουλάχιστον προτιµώ να την αποφεύγω. 

Κατά πόσο ο αρθογράφος ορθώς περιγράφει τις προθέσεις του Πρωθυπουργού (∆εν διανοείται να

ψάξει) δεν µπορώ να το βεβαιώσω µια και δεν είµαι µέσα στο µυαλό του τελευταίου! Το

αποτέλεσµα όµως των κατά καιρούς γενοµένων ανασχηµατισµών µπορεί, στα µάτια µερικών

τουλάχιστον, να δικαιώνει το θλιβερό συµπέρασµα. Και σ΄ αυτή την γενίκευση- αν ευσταθεί- είναι

που κυρίως συµφωνούµε. Και συµφωνούµε, και θα προσέθετα ότι θλιβόµαστε αµφότεροι, γιατί

δείχνει- ίσως αποδεικνύει- την θεσµοποίηση των διορισµών µε βάση χίλιους δυο υπολογισµούς

αλλά µε το αξιοκρατικό στοιχείο στο τέλος των ζητουµένων. 

Εγώ αυτή την διαπίστωση την επεκτείνω και πέραν των ελληνικών συνόρων ως επίσης και σε

θέσεις µικρότερης σηµασίας µια και η αρρώστια΄ έχει εξαπλωθεί και στα κατώτερα στρώµατα. Ως

Έλληνας που έχω ζήσει στο εξωτερικό επιτρέψτε µου λοιπόν να προσθέσω δυο λόγια για τα

Υπουργεία Εξωτερικών- πάλι δεν αναφέροµαι µόνο στο δικό µας- και τις τοποθετήσεις που αυτά

ελέγχουν. 

Θα ήταν, αλήθεια, υπερβολή να ισχυρισθεί κανείς ότι υπάρχουν πρέσβεις που αναλαµβάνουν κατά

παράδοση πόστα σε «καλές» πρεσβείες, επειδή είναι «κυβερνητικοί»; Ή θα ήταν λάθος να

υποστηρίξει κανείς ότι αυτοί που δεν ανήκουν στην εν λόγω κατηγορία, αλλά είναι συχνά

περισσότερο ευφυείς και εργατικοί από τους πιο πολιτικοποιηµένους συναδέλφους τους,

καταλήγουν να λαµβάνουν τις πιο δυσµενείς θέσεις; 

∆ιερωτηθείτε, επίσης, εάν αυτοί που στέλνονται σε ευρωπαϊκούς οργανισµούς- ως Πρέσβεις,

Ευρωβουλευτές ή Επίτροποι- επιλέγονται λόγω της προφανούς αξίας ή εµπειρίας τους. Με τέτοια

κριτήρια π.χ. διορίσθη η καθ΄ όλα συµπαθής και εξαίρετη καλλιτέχνης Νάνα Μούσχουρη ως

Ευρωβουλευτής; Και πώς επιλέγονται οι Επίτροποι; Μήπως επειδή οι πολιτικοί που αποφασίζουν

αισθάνονται ότι πρέπει να βρουν µία θέση για να «τακτοποιήσουν» κάποιον προς τον οποίο είναι

υποχρεωµένοι ή τους «περισσεύει», καµιά φορά γιατί οι ίδιοι τον παραµέρισαν; 

Αυτό µπορεί να ακούγεται πολύ οξύ_ αλλά προτού µε παρεξηγήσετε, επιτρέψτε µου να σας

διαβεβαιώσω ότι έγραψα αυτές τις γραµµές σκεπτόµενος µερικούς απο τους Επιτρόπους που
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διόρισε κατά το παρελθόν... η δεύτερη µου πατρίδα, και όχι η πρώτη. Έτσι σπεύδω αµέσως να

δηλώσω την εκτίµησή µου και για την Βάσω Παπανδρέου και την Άννα ∆ιαµαντοπούλου (που

πρόσφατα µάλιστα µίλησε µε πολύ θάρρος για το Πανεπιστηµιακό άσυλο). Αλλά η δυσαρέσκεια

που περιγράφω δεν γίνεται ευκολότερα ανεκτή, επειδή η φαύλη πρακτική αγγίζει περισσότερες

κυβερνήσεις! ∆ύο κακά δεν κάνουν ένα καλό, απλώς αποδεικνύουν την έκταση της διαφθοράς! 

Σε µία πρόσφατη συνέντευξή µου ρωτήθηκα γιατί η Συνθήκη της Λισαβόνας γνώρισε τόσο µεγάλη

αντίδραση από την πλευρά των απλών Ευρωπαίων πολιτών. Η απάντησή µου κατ΄ ουσίαν ήταν ότι

αυτοί που αντιτίθενται στη Συνθήκη δεν είναι «απλοί» Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά ώριµοι Ευρωπαίοι

πολίτες που διαπιστώνουν ότι η Ευρώπη έχει χάσει την επαφή της µε τους ψηφοφόρους της. Αυτοί

είναι οι ψηφοφόροι που ξέρουν ότι το µέλλον της Ευρώπης δεν βρίσκεται πλέον στα χέρια

οραµατιστών, αλλά καθορίζεται από πολιτικούς ειδικευµένους στις παρασκηνιακές µηχανορραφίες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατ΄ εµέ ο σηµαντικότερος πολιτικός θεσµός για όλους εµάς που ζούµε

στην Ευρώπη και που διακαώς ελπίζουµε να ανακτήσει µέρος της παλιάς της αίγλης. Έχω

αφιερώσει όλη µου τη ζωή εργαζόµενος για το ευρωπαϊκό όραµα και προωθώντας την κατανόηση

µεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων. 

∆υστυχώς όµως βλέπω ότι η εποχή του Σουµάν ή του Ντελόρ έχει περάσει πλέον ανεπιστρεπτί_ ότι

µία διευρυµένη πλέον Ένωση έχει χάσει την ιδεολογική και διοικητική της συνοχή_ ότι η

εξωτερική της πολιτική, αν δεν υπαγορεύεται ευθέως, σίγουρα υπονοµεύεται από την αυξανόµενη,

αλλά πάντοτε απαράδεκτη επέµβαση των ΗΠΑ στις δικές µας υποθέσεις, η οποία µάλιστα

αδιακρίτως υποστηρίζεται και ενθαρρύνεται από τη δεύτερη πατρίδα µου. 

Εµείς οι Ευρωπαίοι απο την άλλη µεριά ποτέ δεν υποδείξαµε στους Αµερικανούς να προσθέσουν το

Μεξικό στις Ηνωµένες Πολιτείες, οπότε γιατί αυτοί να έχουν το δικαίωµα να µας υποδεικνύουν

ποιόν θα ενσωµατώσουµε στη δική µας οµάδα; Η Τουρκία, όπως έχω πει σε µία συνέντευξή µου

στο «Βήµα», θα αποτελέσει έναν µεγάλο πονοκέφαλο, εάν ποτέ κατορθώσει να γίνει πλήρες µέλος

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά γιατί θα πρέπει ακόµη και η Γεωργία να θεωρείται πιθανό προς

ένταξη µέλος; ∆εν υπάρχει τίποτε, απολύτως τίποτε, στην ιστορία, τον πολιτισµό ή την οικονοµία

της που να υπαγορεύει µία τέτοια εξέλιξη, εκτός από την εντελώς ασύνετη επιθυµία του

απελθόντος καθεστώτος Μπούς να δηµιουργήσει έναν κλοιό γύρω από τη Ρωσία. 

Κατά συνέπεια, το συµπέρασµά µου είναι µάλλον απλό. 

Η αξία θα πρέπει να παίζει καθοριστικό ρόλο κατά την επιλογή προσώπων και πραγµάτων_ και ο

λαός µας θα πρέπει σταδιακά να πιστέψει σε αυτό το αξίωµα. Πιθανόν να είναι ακόµη µακριά ο

καιρός που οι επιλογές θα γίνονται µε αυτό το αλάνθαστο κριτήριο. Είναι µήπως η µοιρολατρία που

µας εµποδίζει να αµφισβητούµε διορισµούς, όπως αυτούς που προανέφερα, ή να µην κάνουµε

τίποτε γι΄ αυτούς; Ή πρόκειται για µία γενικευµένη αδιαφορία; Ο Χρήστος Λαµπράκης διερωτάται

γιατί οι νέοι παραµένουν απαθείς. 

Απαντώ στο ερώτηµα µε ένα δικό µου ερώτηµα: εάν αφήσουµε τα πράγµατα όπως είναι, ποιός ο

λόγος να εµπλακούν στα κοινά; Τί τους προσφέρουν οι πολιτικοί µας: µήπως έµπνευση,

παράδειγµα προς µίµηση, ιδανικά, ιδεώδη; Ποιός πολιτικός έδειξε µε το παράδειγµά του αυτό που ο

πατέρας µου µε µάθαινε προτού καλά-καλά µιλήσω ελληνικά: «µητρός τε και πατρός και των

άλλων προγόνων απάντων τιµιώτερον εστίν η πατρίς και σεµνότερον και αγιώτερον»; 

Αλλά βλέπετε, τέτοιες εκφράσεις παραπέµπουν σε ιδέες και ιδανικά, και ο σηµερινός κόσµος θέλει

µόνον χρήµατα, και µάλιστα τα θέλει γρήγορα! Και όταν, καµιά φορά, το παράδειγµα το δίνουν οι
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πολιτικοί προσθέτοντας κιόλας φιλοσοφικο-νοµικές παρατηρήσεις πάνω στη σχέση του δικαίου και

της ηθικής, πως µετά απορούµε ότι τους αντιγράφουν και οι νέοι; 

2. Μία κοινωνία αξιών- Πού βρίσκουµε αξίες; 

Όταν ήµουν νέος, εξαναγκάσθηκα να διαβάζω τους κλασικούς_ και φυσικά διδασκόµασταν τα

κείµενά τους στο σχολείο. Στο σύνολό της η όλη διαδικασία ήταν βαρετή. Μόνον στη µετέπειτα

ζωή µου ανακάλυψα την αξία αυτών των κειµένων, τη δύναµή τους να εµπνέουν, τη διαχρονική

τους σηµασία και πάνω απ΄ όλα την οµορφιά τους. Το ότι η ανακάλυψη αυτή ήρθε κάπως αργά, το

αποδίδω στον τρόπο µε τον οποίον διδάχθηκα αυτά τα κείµενα: ήταν βαρετός, σοβινιστικός και

στενόµυαλος. 

Η παιδεία είναι µία σοβαρή υπόθεση. Είναι και πρέπει να θεωρείται λειτούργηµα, και όχι

επάγγελµα. Στον δάσκαλο πρέπει να παρέχεται η µεγαλύτερη δυνατή ελευθερία, προκειµένου να

τροφοδοτεί τη φαντασία του µαθητή. Πρέπει να αµείβεται καλά και να απολαµβάνει την εκτίµηση

της κοινωνίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ειδικευµένοι συνάδελφοί του πρέπει να του

διδάσκουν τις σύγχρονες παιδαγωγικές µεθόδους που τόσο πολύ του χρειάζονται. 

Το ενδιαφέρον για το παρελθόν µας πρέπει επίσης να αναγεννηθεί. Η διδασκαλία όµως δεν πρέπει

να γίνεται µε τρόπο µελοδραµατικό, σοβινιστικό, µονοµερή, αλλά µε έναν τρόπο που να αγγίζει το

µυαλό και την φαντασία του νέου µαθητή. Μολονότι πολύς χρόνος αφιερώνεται- και ορθώς- στο

αρχαίο δράµα, θεωρώ ότι η διδασκαλία των µύθων µας θα έπρεπε να ακολουθεί το πρότυπο των

Ρωµαίων (κυρίως του Οβιδίου) και της Αναγέννησης, οι οποίοι τους παρουσίαζαν µε εικόνες_

φρονώ ότι αυτός είναι ένας πανέµορφος τρόπος για να καλλιεργηθεί η καλλιτεχνική, η ευαίσθητη

πλευρά της ψυχής του νέου. 

Ένας καλύτερος τρόπος διδασκαλίας βοηθάει το µυαλό να σκεφθεί και να ονειρευθεί. Η παιδεία

πρέπει να διδάσκει τους ανθρώπους, αλλά και τους ίδιους τους δασκάλους, να είναι εκλεκτικοί. Οι

φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η «µάθηση»

συµπεριλαµβάνει και το δικαίωµα να ασκεί κανείς κριτική στον ελληνικό πολιτισµό, και όχι µόνον

να τον εξυµνεί_ το δικαίωµα, επίσης, να εξυµνεί κανείς ξένα στοιχεία, αλλ΄ όχι να τα µιµείται

δουλικά ή, αντιστρόφως, να τα υποβαθµίζει αβίαστα, χωρίς τον απαραίτητο στοχασµό. 

Πριν απ΄ όλα, όµως, η παιδεία πρέπει να µένει µακριά από το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Οι βασικές παράµετροι της παιδείας πρέπει να χωρισθούν απο την πολιτική ή, τουλάχιστον, να

τύχουν διακοµµατικής συµφωνίας. Περιλαµβάνω εδώ το θέµα της διδασκαλίας της ιστορίας, που

δεν πρέπει να µετατρέπεται σε προπαγάνδα υπέρ της µιας πολιτικής ιδεολογίας ή της άλλης. Το ίδιο

ισχύει, κατά τη γνώµη µου, και για θέµατα θεσµικά, όπως του πανεπιστηµιακού ασύλου, που στην

εποχή µας έχει εντελώς ξεφύγει από την αρχική του αποστολή και έχει προσφέρει κάλυψη σε

παράνοµες ενέργειες. Μια διακοµµατική ρύθµιση µερικών βασικών θεµάτων θα ωφελούσε όχι

µόνο την παιδεία αλλά την κοινωνία γενικότερα. 

Αυτό το πλαίσιο ηρεµίας και συνέχειας είναι απαραίτητο. Γιατί η παιδεία είναι µία εκλεπτυσµένη

διαδικασία µετάδοσης γνώσης που πετυχαίνει όσο περισσότερο αντικειµενικά γίνεται, ανεπηρέαστα

από αλλαγές σε πολιτικά γούστα και µόδες. 

Κύριος σκοπός πρέπει να είναι η όξυνση της σκέψης. Να ενθαρρυνθούν οι νέοι να υποβάλουνστους

εαυτούς τους και την κοινωνία- περισσότερα ερωτήµατα, όπως και να µάθουν από πού πρέπει να

ξεκινούν για να βρίσκουν απαντήσεις. Παιδεία δεν σηµαίνει αποστήθιση ενός όγκου πληροφοριών

και γεγονότων_ παιδεία σηµαίνει να µάθει κανείς να σκέφτεται. Σηµαίνει, επίσης, να πιστεύει ότι
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µία ευρύτερη καλλιέργεια είναι το ίδιο σηµαντική µε µία εξειδικευµένη εκπαίδευση. 

Αλλά ας επιστρέψουµε στις πηγές των αξιών που είναι αναγκαίο να υιοθετηθούν. Ένα παράδειγµα,

παλιό και όµως πολύ σύγχρονο, ίσως βοηθήσει να εκφράσω την σκέψη µου πιο εξειδικευµένα. 

Η Αινειάδα ανέκαθεν µε εντυπωσίαζε βαθιά διότι έχει στο επίκεντρό της τη θεµατική του

καθήκοντος: του καθήκοντος προς την οικογένεια, πρός το κράτος, προς την πολιτειακή ειρήνη_

ενός καθήκοντος που συνεπαγόταν και την προσωπική θυσία. Ταυτόχρονα ασχολείται µε τα

προβλήµατα της προσφυγιάς. Είναι, µε δυο λόγια, έργο που ερευνά αιώνια προβλήµατα. 

Αλλά η ακτινοβολία του έργου δεν σταµατά εκεί. Η σχέση του Αινεία και της ∆ιδώς είναι τόσο

συναρπαστική, ροµαντική αλλά και σκληρή, αµφιλεγόµενη, ικανή να µας εµπνεύσει σε διάφορους

τοµείς. Εν ολίγοις, οι µύθοι ενδυναµώνουν τη φαντασία µας_ το δράµα µάς καταδεικνύει τη

σκληρότητα της ζωής_ την ανάγκη να καλλιεργήσουµε ουσιαστικά τον χαρακτήρα µας και όχι

απλώς να συλλέγουµε νέες πληροφορίες_ την αναγκαιότητα του µέτρου στη ζωή µας_ τον

ανεξάντλητο πλούτο του ουµανισµού. 

Αυτές είναι πηγές έµπνευσης που δεν πρέπει να είναι προσβάσιµες µόνον στους περισσότερο

καλλιεργηµένους ή ευκατάστατους. Η κρατική τηλεόραση θα µπορούσε να παράγει σχετικά

εκπαιδευτικά προγράµµατα ή να χρησιµοποιεί αντίστοιχα προγράµµατα εξαιρετικής ποιότητας που

ήδη υπάρχουν στο εξωτερικό, προκειµένου να εισάγει αυτές τις ιδέες σε κάθε ελληνικό σπίτι µε

απλή και εύπεπτη µορφή. Όπως ήδη ανέφερα, αυτό θα πρέπει να γίνει όχι για να καλλιεργηθεί ο

σοβινισµός ή η εθνική αλαζονεία, αλλά για να διαπλασθούν σταδιακά σταθεροί χαρακτήρες και

παράλληλα να ενδυναµωθεί η φαντασία. 

∆εν κρύβω ότι αυτά τα ζητήµατα µε απασχολούν πολύ, ιδίως όταν παρατηρώ τις συνήθειες των

παιδιών και των νέων µας, που επηρεάζονται υπερβολικά από τα παιχνίδια εικονικής

πραγµατικότητας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα οποία είναι γεµάτα µε βία και προσβλητικούς

διαλόγους. 

Το πώς όµως µπορεί να επέλθει αυτή η µεταβολή στις πολιτιστικές προτιµήσεις είναι ένα λεπτό

πρόβληµα_ αλλά θα πρέπει να το υπογραµµίσω, προς αποφυγήν παρανοήσεων: δεν υποστηρίζω

καµία µορφή νοµικώς επιβεβληµένων προτιµήσεων (...που θα έπαυαν πλέον να είναι

«προτιµήσεις»), αλλά µόνον έναν συνδυασµό πειστικών δράσεων που θα είχαν ως σκοπό να µας

κάνουν όλους να συνειδητοποιήσουµε ότι η παιδεία µπορεί να προωθηθεί µέσω της χρήσης των

σύγχρονων µέσων. 

3. Σε αναζήτηση του «νέου» 

Ο τίτλος αυτού του δοκιµίου υποδηλώνει ότι δεν αρκεί να καταλάβουµε τους νέους και τα

προβλήµατά τους, πρέπει ταυτόχρονα να βρούµε και να αναδείξουµε νέους ανθρώπους που θα

εκφράσουν σωστά- δηλαδή εποικοδοµητικά- το νέο ζητούµενο: την πραγµατική αλλαγή. Τούτο

όµως θα καταστεί εφικτό µόνον εάν επιτύχουµε να βρούµε το πραγµατικά «νέο/καινούριο» που θα

προσελκύσει και πάλι στα κοινά και τους νέους αλλά και τους φοβισµένους εκπρoσώπους της

αστικής τάξης. 

Ξεκινώ απο την εδραιωµένη πεποίθηση ότι οι Έλληνες, αλλά και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι

διψούν για το καινούριο. Ωστόσο, προκαλεί έκπληξη το γεγονός πόσο λίγο χρόνο έχουµε

αφιερώσει στην προσπάθειά µας να ορίσουµε τι είναι πραγµατικά καινούριο και τι, ή µάλλον ποιοί,

είναι προσποιητά καινούριοι. 
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Προσωπικά, δεν αµφιβάλλω ότι η «ανάταξη» είναι αυτό που αµφότεροι οι κκ. Καραµανλής και

Παπανδρέου θα ήθελαν να είχαν πετύχει από την αρχή που ανέλαβαν τα ηνία των κοµµάτων τους.

Αλλά τα κατεστηµένα του κόµµατος καθενός πρέπει να τους δηµιούργησαν πολλά προβλήµατα. Η

πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και ο παλαιός κόσµος ποτέ δεν παραχωρεί εξουσία εύκολα και

οικειοθελώς στον καινούριο κόσµο που έρχεται. Και οι δύο ηγέτες µας το γνωρίζουν πλέον καλά

αυτό, γι΄αυτό και προχώρησαν µέχρι στιγµής µε εξαι ρετική προσοχή, µε συνέπεια όµως η επιτυχία

να τους διαφύγει. 

Νοµίζω ότι η χώρα µας πληρώνει το τίµηµα της καθυστέρησής της να φέρει στο προσκήνιο

πραγµατικές καινοτοµίες και του γεγονότος ότι πέρασε τα τελευταία τρία χρόνια ασχολούµενη

πρωτίστως µε σκάνδαλα, υπαρκτά ή µη. Για µένα, µη πολιτικοποιηµένο παρατηρητή, η ευθύνη γι΄

αυτήν την παράλειψη είναι διάχυτη. Συχνά γίνεται λόγος για «έλλειψη πάγκου»_ αλλά αυτό δεν

είναι δουλειά του τεχνικού διευθυντή ή του προπονητή µιας οµάδας, µε άλλα λόγια ευθύνη του

αρχηγού ή, καλύτερα, των αρχηγών, αν καταλαβαίνουν, όπως συνέχεια δείχνουν οι δηµοσκοπήσεις,

ότι ο κόσµος ψάχνει για το νέο, το πραγµατικά καινούριο και όχι το ξαναζεσταµένο φαγητό; 

Αλλά γιατί να προσπαθώ να εκφράσω κάτι που ο Σοφοκλής στην «Αντιγόνη» του εξέφρασε τόσο

καλύτερα όταν έβαλε στο στόµα του Κρέοντοςτου πραγµατικού` πρωταγωνιστού του δράµατοςτις

λέξεις: «Αµήχανον δε παντός ανδρός εκµαθείν ψυχήν τε και φρόνηµα και γνώµην, πριν αν αρχαίς

τε και νόµοισιν εντριβής φανή». 

Η ιστορία διδάσκει ότι οι βαθιές αλλαγές ποτέ δεν επέρχονται οικειοθελώς. Επίσης, διδάσκει ότι

σπανίως ξεκινούν από την κορυφή, αλλά φουντώνουν από κάτω. Καµιά όµως από αυτές τις δύο

φράσεις δεν σηµαίνει ότι προϋπόθεση αλλαγής είναι η επανάσταση, ακόµη δε λιγότερο ότι η βίαιη

αλλαγή είναι κοινωνικά προτιµητέα από µια οµαλή µετάβαση. 

Αυτό όµως που υποδηλώνουν είναι ότι το «παλαιό» έχει κάθε συµφέρον να παραµείνει στην

εξουσία, ακόµη και εάν αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να πείσει τη βάση της εξουσίας του ότι ξαφνικά

µεταλλάχθηκε σε κάτι νέο, απλώς και µόνον αλλάζοντας ρόλους ή συνθήµατα ή, αν θέλετε να

διατυπώσουµε την σκέψη µεταφορικά, αλλάζοντας την φορεσιά τους. 

Το «παλαιό»- στην Ελλάδα, όπως και αλλούσκοπίµως έχει παραβλέψει αυτό το ζήτηµα, διότι

περιµένει να εκµεταλλευθεί την παρούσα αβεβαιότητα και να επαναπροσδιορισθεί ως «καινούριο».

Το εάν το εκλογικό σώµα θα πέσει στην παγίδα ή όχι θα κριθεί από το πόσο δυνατό ή αδύναµο θα

παρουσιασθεί το όποιο αντίπαλο στρατόπεδο. Προσωπικά δεν ανήκω σ΄αυτούς που πιστεύουν στην

«διεισδυτική όραση» των ψηφοφόρων εκτός όταν πια τα πράγµατα έχουν φτάσει στο απροχώρητο!

Η ανάγκη για κάτι πραγµατικά καινούριο θα συναντήσει, για τους λόγους που ήδη υποδήλωσα,

σθεναρή αντίδραση από εκείνους που επιθυµούν να διατηρήσουν τις θέσεις και τα προνόµιά τους.

Αναφέροµαι σαφώς στον «παλαιό κόσµο», τον κυνικό κόσµο που ξέρει πώς να δουλεύει µε

ανταλλαγές, quid pro quo, συµβιβασµούς, αλλά ταυτόχρονα και στον κόσµο που ξέρει άριστα να

χειρίζεται την επικοινωνιακή πολιτική της έντεχνης παραπλάνησης. Η σκέψη όµως που µόλις

διετύπωσα είναι τόσο κυνική που δεν τολµούν να την αρθρώσουν ούτε τα κόµµατα της

παραδοσιακής αριστεράς µια και τα ίδια καταφεύγουν στα ίδια επικοινωνιακά τεχνάσµατα όταν

τους συµφέρει. 

Μέσα από τους φόβους αυτούς συνήθως γεννιέται η ιδέα της «συνεργασίας». «Καλύτερα να

µοιράσουµε κάτι παρά να µη µας µείνει τίποτα». 

∆εν ξέρω αν η συγκυρία ή άγνωστες δυνάµεις ή οι δυσχέρειες στην οικονοµία θα καταφέρουν



antifono.gr

τελικά να επιβάλουν µία τέτοια «νόθα» πορεία προς την «αλλαγή». Αν γίνει κάτι τέτοιο, κατά τη

γνώµη µου δεν θα είναι τίποτα παραπάνω από µια προσωρινή νίκη. ∆ιότι οι τεχνητοί ή ευκαιριακοί

«συνασπισµοί», που συγκροτούνται από «διάττοντες» ή «µπαλαντέρ» κοινοβουλευτικούς που

προέρχονται από τα δύο µεγάλα κόµµατα, αποτελούν, όσο έξυπνοι κι αν είναι οι πρωταγωνιστές,

εφήµερα φαινόµενα. Παράλληλα τέτοια σχήµατα δεν είναι ικανά να παράσχουν καθαρές ηγεσίες σε

στιγµές σοβαρών πολιτικών και οικονοµικών κρίσεων. 

Αυτή η αµφιβολία µου για τη µείξη ετερόκλητων πεποιθήσεων ενισχύεται από µία δηµοσκόπηση

που δηµοσίευσε «Το Βήµα» της 21.12.08. Η δηµοσκόπηση αυτή δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία

είναι βαθιά διχασµένη, στοιχείο που προκύπτει ειδικότερα από τις απαντήσεις που δόθηκαν στο

ερώτηµα: «εσείς επιθυµείτε να αντέξει η κυβέρνηση και να εξαντλήσει την τετραετία ή να πέσει;»

Το 46,1% των ερωτηθέντων ζήτησαν να πέσει, ενώ το 45,9% να αντέξει και να εξαντλήσει την

τετραετία. 

Απίστευτη ισοψηφία! Αλλά και απίστευτος διχασµός. Εάν όµως πάνω από τους µισούς

ψηφοφόρους θεωρούν το ένα κόµµα ατυχές, για να µη πούµε κακό, και οι άλλοι µισοί έχουν την

ίδια γνώµη για το άλλο µεγάλο κόµµα, τότε µε ποιά λογική η συµµαχία τους, έστω και πρόσκαιρη,

θα µας δώσει την ιδανική λύση; Αντιθέτως, όπως η ιστορία διδάσκει, θα µας δώσει αδύναµους

συνασπισµούς, εσωτερικές διχόνοιες, και έλλειψη καθαρού προγράµµατος, και όλα αυτά σε στιγµή

παγκόσµιας οικονοµικής λαίλαπας που απαιτεί σταθερό χέρι στο τιµόνι. Η ιστορία, ελληνική και

διεθνής, έχει αποδείξει επανειληµµένως το αληθές αυτής της παρατήρησης. Το παράδειγµα των

αρχαίων ρωµαϊκών τριανδριών µάλιστα αποκαλύπτει ότι το ανθρώπινο κίνητρο πίσω από τέτοιους

συνασπισµούς είναι να δοθεί χρόνος σε έναν από τους εταίρους, για να πάρει αυτός το πάνω χέρι

έναντι των άλλων. Και από τη γαλλική Επανάσταση γνωρίζουµε τι παθαίνουν οι «αποστάτες»

αριστοκράτες- στους οποίους αντιστοιχούν στις ηµέρες µας οι πολιτικοί δίχως αρχές - όταν ξαφνικά

υποκρίνονται ότι ασπάζονται τον γιακωβινισµό: είναι οι πρώτοι που χάνουν το κε φάλι τους. Γι΄

αυτό και ταπεινά πιστεύω ότι καµία από τις επιλογές αυτές δεν ικανοποιεί την ευρέως διαδεδοµένη

πλέον δίψα για το καινούριο. 

Οι νέοι πρέπει, κοντολογίς, να είναι νέοι, και εάν χρειασθεί καιρός να τους βρούµε, τότε θα πρέπει

να περιµένουµε. 

4. Πώς να περάσει κανείς προς τα έξω το µήνυµα της αλλαγής χωρίς να είναι κοινότοπο ή να

φοβίζει πολύ 

Μία καλή ιδέα είναι σαν ένα καλό προϊόν: δεν αρκεί να είναι καλό, θα πρέπει να αποκτήσει και ένα

ελκυστικό περιτύλιγµα και να πουληθεί µε τον κατάλληλο τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο, ώστε

να φτάσει στον τελικό του στόχο-καταναλωτή. 

Οποιοσδήποτε φέρνει στο προσκήνιο νέες ιδέες πρέπει να είναι έτοιµος να τις συζητήσει και να

αντιδράσει θετικά στην τυχόν εποικοδοµητική κριτική. Αλλά υπάρχει αναµφισβήτητα ένα κρίσιµο

στοιχείο που ευνοεί τη δική µου πρόταση: έρχεται την κατάλληλη στιγµή. ∆ιότι η ανάγκη για

αλλαγή γίνεται πλέον ολοένα και πιο επιτακτική, ενώ το ερώτηµα που θα πρέπει να τεθεί πριν απ΄

όλα είναι εάν θα επιτραπεί στο «παλαιό» να προσποιηθεί το νέο ή θα έρθει εν τέλει στην επιφάνεια

το πραγµατικά καινούριο. Γνωρίζοντας τους συµπατριώτες µου, πιστεύω ότι είναι απολύτως

αναγκαίο να στραφεί κανείς προς δύο από τις αντιφατικές µας τάσεις. 

Η πρώτη είναι η τάση για καινοτοµία. Στους Έλληνες αρέσει η καινοτοµία και η αλλαγή.

Συγχρόνως, όµως, αν και θεωρούµε τους εαυτούς µας φιλελεύθερους, στην πραγµατικότητα

είµαστε απίστευτα συντηρητικοί. Αυτό είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό µας που δυσκολεύει τους
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άλλους να µας αντιµετωπίσουν! Γι΄αυτό και θα πρέπει κανείς να χαράξει ένα νέο µονοπάτι, που δεν

θα φοβίζει, δεν θα διώχνει µακριά εκείνους που θα γίνονται αποδέκτες του µηνύµατος της αλλαγής

και της µεταρρύθµισης. 

Καθ΄ όσον µε αφορά, θα επιχειρήσω να καθησυχάσω τους αναγνώστες µου επικαλούµενος δύο

ιδέες που µπορούν να θέσουν υπό έλεγχο τις µεταρρυθµίσεις που θα ήθελα να δω να εφαρµόζονται

κάποτε στον τόπο µας. 

Η πρώτη συνίσταται στην πεποίθησή µου ότι εκείνοι που διαβλέπουν την ανάγκη για αλλαγή

περιλαµβάνουν στους κόλπους τους ανθρώπους που µοιράζονται µαζί µου την ίδια ανατροφή, είναι

δηλαδή προσεκτικοί φύσει και θέσει. Υποψιάζοµαι ότι ένα µεγάλο µέρος αυτού που αποκαλούµε

µεσαία τάξη, εκείνης δηλαδή της κρίσιµης µερίδας ψηφοφόρων που συχνά καθορίζει το εκλογικό

αποτέλεσµα, προσυπογράφει αυτή την επιθυµία_ και οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο. 

Η δεύτερη ιδέα είναι η πίστη µου στο κοινό µας παρελθόν, από τη στιγµή που οι ιδέες µου

βασίζονται στις ιδέες και τα ιδανικά αυτού του παρελθόντος. Αλλά επιτρέψτε µου να αναπτύξω

αυτή τη σκέψη λίγο περισσότερο. 

Εν πρώτοις, όπως θα έχει ήδη καταστεί σαφές, είµαι επικριτικός απέναντι στην αµερικανική

εξωτερική πολιτική. Επίσης, είµαι επικριτικός απέναντι στη συµπεριφορά των ακραίων δυνάµεων

που ανήκουν στο κατεστηµένο της οικονοµίας της αγοράς. Εντούτοις, προσέξτε, ο άνθρωπος που

τα λέει αυτά δεν είναι- σύµφωνα µε την παλαιοµοδίτικη ορολογία- «αριστερίζων» ή σοσιαλιστής ή

αντιαµερικανός, αλλά κάποιος που µεγάλωσε σε ένα πολιτικό περιβάλλον που θα µπορούσε αδρά

να περιγραφεί ως παραδοσιακή κεντροδεξιά. ∆εν είναι αντιµερικανός, αλλά αµφισβητεί σοβαρά το

σοφόν της πολιτικής της πρόσφατης αµερικανικής κυβέρνησης_ και αυτά τα δύο διαφέρουν αρκετά

µεταξύ τους. 

Η κριτική του ενδυναµώνεται από το φιλοσοφικό του υπόβαθρο_ και φανερώνει έναν πολίτη µε

ανησυχίες που πολλοί στην Αµερική µοιράζονται. Επιτρέψτε µου να σας υπενθυµίσω εδώ ότι ο

εξέχων Αµερικανός διανοούµενος Γκορ Βιντάλ προσφάτως σε µία µεγάλη ελληνική εφηµερίδα

περιέγραψε το ρεπουµπλικανικό κόµµα, που κυβερνούσε µέχρι πρότινος την Αµερική, ως ένα

«φασιστικό, διεφθαρµένο καθεστώς». ∆εν χρησιµοποίησα τέτοιες σκληρές φράσεις και µάλιστα

ποτέ δεν θα το έκανα, διότι έχω γνωρίσει µέσους και «µορφωµένους» Αµερικανούς και, µολονότι

δεν έχω τις ίδιες «αισθητικές προτιµήσεις» µαζί τους, θαυµάζω πολλές από τις αξίες τους. 

Σε άντρες και γυναίκες που µοιράζονται τέτοιες σκέψεις ποτέ δεν αρέσουν οι επαναστάσεις, γιατί

γνωρίζουν τις διαλυτικές συνέπειές τους_ αλλά επιδοκιµάζουν την πρόοδο. Ωστόσο, η αλλαγή που

έχουµε πλέον ανάγκη θα πρέπει να είναι πραγµατική και βαθιά_ και θα πρέπει επίσης να είναι

σχεδιασµένη και λελογισµένη. Τέτοιοι πολίτες γνωρίζουν επίσης ότι, όπως στα οικονοµικά, έτσι και

στην πολιτική τέτοιους είδους αλλαγές µπορούν να επέλθουν, εάν η κοινή γνώµη κινηθεί προς αυτή

την κατεύθυνση. Αλλά όταν αρχίζουν να συντελούνται τέτοιες τεκτονικές µετακινήσεις και

µεταβολές, ούτε άτοµα ούτε τα καθιερωµένα κοινωνικά στεγανά, ούτε θεσµοί, µπορούν να τις

σταµατήσουν! Ίσως να µην έχουµε φτάσει σε αυτό το σηµείο στην Ελλάδα, ούτε και στην

Ευρώπη_ παρ΄ όλα αυτά, υπάρχουν ήδη δείγµατα ότι µπορεί να πλησιάζουµε το σηµείο της

πραγµατικής αλλαγής. 

Κατά δεύτερο λόγο, οι αναγνώστες µου πρέπει να έχουν κατά νου ότι η ανανέωση που εισηγούµαι

δεν πρόκειται να επιχειρηθεί σε ένα κενό, αλλά µέσα στο πλαίσιο των ιδεών που ο δικός µας

κλασικός πολιτισµός έχει διακηρύξει ως ιερές: περιλαµ βάνω εδώ, µεταξύ άλλων, τη δικαιοσύνη,

την επιείκεια, την επιδίωξη της αριστείας και την ανθρωπιά. Έδωσα ήδη ένα παράδειγµα ως προς
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το πώς οι ιδέες αυτές µε κάνουν να συνηγορώ υπέρ µιας περισσότερο ισορροπηµένης κατανοµής

του πλούτου, και όχι µιας πολιτικής που θα απαγορεύει την παραγωγή πλούτου. Πόσο, επίσης,

εκτιµώ τη φιλία, ενώ αντιπαθώ βαθύτατα τη δουλεία. 

Θα επέστρεφα µε χαρά στις φιλοαµερικανικές µου ρίζες, εάν οι Αµερικανοί µε σέβονταν σαν φίλο,

αποδέχονταν το δικαίωµά µου να διαλέγω τους δικούς µου φίλους και σταµατούσαν να µου

συµπεριφέρονται σαν να είµαι µία αποικία. 

Μέχρις ότου όµως αυτό συµβεί δεν φοβούµαι να προβάλλω την ελληνική υπερηφάνειά µου, διότι

δεν ανήκω σε εκείνους που τρέµουν µπροστά στο σύνηθες επιχείρηµα ότι η Ελλάδα είναι µία µικρή

χώρα. ∆ιότι σε στιγµές κρίσης οι µικρές χώρες µπορούν να παίξουν τον ρόλο του διαµεσολαβητή,

εάν αυτοί που οδηγούν τη µοίρα τους στις εξωτερικές σχέσεις πιστεύουν πραγµατικά σε αυτόν τον

ρόλο. 

Αλλά για να πείσεις τους άλλους, πρέπει πρώτα να πιστέψεις εσύ ο ίδιος στον εαυτό σου. Μου

αρέσει πολύ να το επισηµαίνω αυτό στους φοιτητές µου_ και όταν το κάνω, τους αναφέρω την

επιγραφή που βρίσκεται στο µνηµείο του µεγάλου εφευρέτη Κόµη φον Ζέππελιν στη λίµνη της

Κωνσταντίας: «first you dream; then you believe in your dream; and then it happens.» ( «Πρώτα

ονειρεύεσαι_ µετά πιστεύεις εσύ ο ίδιος στο όνειρό σου_ και ύστερα...αυτό γίνεται

πραγµατικότητα».) 

Κατά τρίτο λόγο, για να ανακτηθεί η εµπιστοσύνη και η διάθεση συµµετοχής των νέων στα κοινά,

θα πρέπει να είµαστε διατεθειµένοι να αλλάξουµε, προσαρµοζόµενοι πλήρως στις νέες συνθήκες,

αναγνωρίζοντας ότι «τα πάντα ρει». Τα πάντα, κατά τη γνώµη µου, θα πρέπει να εξετασθούν και να

αναπροσαρµοσθούν προσεκτικά, ενώ σε τίποτε δεν θα πρέπει να επιτραπεί να επιβιώσει από τις

διαβρωτικές συνέπειες του χρόνου, εκτός εάν αξίζει να διασωθεί. Αυτό ισχύει για τις έννοιες της

ατοµικής ηθικής και του σεξουαλικού αυτοκαθορισµού, καθώς επίσης και για το πώς οι έννοιες

αυτές αντανακλώνται στη νοµοθεσία µας. Το να θεωρεί κανείς ότι ανήκει στη «δεξιά» ή την

«κεντροδεξιά» δεν θα πρέπει να συνιστά λόγο παρεµπόδισης του εκσυγχρονισµού της νοµοθεσίας,

όταν η κοινή γνώµη είναι έτοιµη γι΄ αυτό. Το παρελθόν είναι εκεί για να εµπνέει, όχι για να

λειτουργεί σαν τροχοπέδη. 

5. Θεσµοί σε αναζήτηση µιας νέας ταυτότητας: πού είσαι Πιραντέλλο τώρα που σε χρειαζόµαστε; 

Ανάµεσα στα πολιτικά ζητήµατα που ελπίζω να θελήσουµε να επανεξετάσουµε σοβαρά και βαθιά,

θα συµπεριελάµβανα και τη σύγχρονη στοχοθεσία των διεθνών οργανισµών στους οποίους

ανήκουµε. Αυτά είναι βαθιά νερά, στα οποία οι πολιτικοί µας δοκιµάζουν συχνά µεν την τύχη τους,

αλλ΄ έπειτα αποσύρονται στο καταφύγιο µιας µακάριας αδράνειας. Κατά τη γνώµη µου, οι

γεωπολιτικές θέσεις του νέου Αµερικανού Προέδρου θα µας αναγκάσουν να περπατήσουµε το

µονοπάτι που συνιστώ, µολονότι πολύ αµφιβάλλω εάν θα πάρουµε τις απαντήσεις που η Ευρώπη-

και όχι µόνον εκείνος- χρειάζεται. Γι΄αυτό και εδώ θα ήθελα πρώτα να αναφέρω κάποιες γενικές

κατευθυντήριες γραµµές που θα υιοθετούσα, προτού ασχοληθώ µε κάποια από τα ζητήµατα που

θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιµετωπισθούν και τα οποία θα αναπτύξω µε συντοµία λίγο πιο κάτω. 

i) Η αντίσταση µέσω επικοινωνιακής προπαγάνδας και η εξαπάτηση των κοινωνικών και πολιτικών

δυνάµεων που τάσσονται υπέρ των µεταρρυθµίσεων µπορεί να εµποδίσουν προσωρινά την

προσπάθεια, αλλά στο τέλος δεν θα καταφέρουν να σταµατήσουν την αλλαγή που οι κοινωνίες οι

ίδιες (περισσότερο από τις ηγεσίες τους) χρειάζονται. 

ii) Πρέπει να προφυλαχθούµε από τον κίνδυνο µιας επιφανειακής µεταβολής ή αλλαγής, διότι κάτι
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τέτοιο µπορεί επίσης να καθυστερήσει την πραγµατική αλλαγή, όχι όµως και να τη σταµατήσει

πλήρως. 

iii) Οι ηγέτες µας θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι µπορείς να κοροϊδεύεις κάποιους ανθρώπους

συνεχώς ή όλους τους ανθρώπους για ένα διάστηµα, αλλά δεν µπορείς να κοροϊδεύεις ολόκληρο το

εκλογικό σου σώµα συνεχώς. Εάν το επιχειρήσεις, η µεταχείριση που θα έχεις τελικώς θα είναι

πολύ σκληρή. 

iv) Κατά την εφαρµογή των θεσµικών µεταρρυθµίσεων, χρειαζόµαστε πλάι µας τους νεότερους

ψηφοφόρους περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, διότι κατ΄ ουσίαν είναι οι δικές τους ζωές που

θα επηρεασθούν από την αλλαγή. Αυτό το σηµείο µάς επαναφέρει εκ νέου στο ζήτηµα της παιδείας,

υπό διττή αυτή τη φορά έννοια: αφενός µεν παιδεία υπό τη µορφή της παροχής στους νέους

γνώσεων αφετέρου δε παιδεία υπό την έννοια της αναπτέρωσης του ηθικού σθένους τους να

κάνουν αυτό που είναι καλό για τη χώρα τους και την Ευρώπη, η οποία, κατ΄ εµέ, αποτελεί το

κέντρο του σύµπαντός µας. Εάν αυτό µοιάζει πολιτικά ευρω-κεντρικό ή εγωιστικό, αυτό συµβαίνει

απλούστατα επειδή έτσι, κατά την γνώµη µου, έχουν τα πράγµατα. Άλλωστε, στη βιολογία και την

πολιτική ο «εγωισµός» είναι ένας ουσιώδες συστατικό της επιβίωσης. 

v) Τέλος, εάν επιθυµούµε να ενδυναµώσουµε την πίστη του κόσµου στους θεσµούς, θα πρέπει να

ενισχύσουµε τη διαφάνεια και την αποτελεσµατι κότητά τους, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των

καιρών και όχι σύµφωνα µε τα πιστεύω νεκρών πλέον ιδεολογιών ή αγώνων του χθες. 

Ενόψει των ανωτέρω, ερωτώ: 

1. Ποιός είναι ο κατάλληλος πλέον ρόλος του ΝΑΤΟ; Έχει ακόµη λόγο ύπαρξης ή χρησιµοποιείται

για να εξυπηρετεί τους παγκόσµιους στόχους της Αµερικής, οι οποίοι δεν συµπίπτουν πάντοτε µε

τους ευρωπαϊκούς; Και κάτι πιο σηµαντικό ακόµη, θα αναγκάσει η νέα αµερικανική διακυβέρνηση

εµάς τους Ευρωπαίους να µετατρέψουµε εκ νέου το ΝΑΤΟ σε ένα ψυχροπολεµικό εργαλείο,

προκειµένου να βοηθήσουµε την Αµερική να βρει τα στρατεύµατα που χρειάζεται για να διεξαγάγει

τους δικούς της- όχι δικούς µας- πολέµους στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν ή να προσπαθήσει να

στριµώξει στη γωνία τη Ρωσία ακόµη περισσότερο; Εάν αποφασισθεί να ανανεωθεί το ΝΑΤΟ,

ποιός θα καλύψει το σχετικό κόστος; Και θα πρέπει εφεξής οι στρατιώτες µας να υπηρετούν στο

Αφγανιστάν; Ίσως εκείνοι από τους Υπουργούς που θα κληθούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους

σε αυτές τις αλλαγές θα έπρεπε να ξεκινήσουν ήδη από τώρα να σκέπτονται τις συνέπειες αυτών

των αλλαγών, καθώς επίσης και πώς αυτές θα επηρεάσουν τις επόµενες γενιές. 

2. Ποιός είναι ο κατάλληλος ρόλος της Ευρώπης στο πλαίσιο αυτών των παγκόσµιων µεταβολών;

Σε ποιόν βαθµό θα πρέπει να συνεχίσει όχι µόνον να βρίσκεται κοντά στις ΗΠΑ- κάτι που θεωρώ

δεδοµένο- αλλά πολύ περισσότερο να είναι υποτελής απέναντί τους- στάση που θεωρώ

απαράδεκτη; Θυµηθείτε πώς χρησιµοποιήθηκε η Ευρώπη στον πόλεµο εναντίον της Σερβίας µετά

την αποτυχία της Αµερικής να λάβει εξουσιοδότηση για δράση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Και

έσχατο αλλά επ΄ ουδενί λιγότερο σηµαντικό, δεν φοβάµαι να διερωτηθώ- σε αντίθεση µε πολλούς

ηγέτες της Ευρώπης- γιατί πρέπει η εξωτερική µας πολιτική να χαράσσεται και να αποφασίζεται

τόσο ξεκάθαρα σε υπερατλαντικά κέντρα εξουσίας; Υποδείξαµε εµείς στους Αµερικανούς πώς θα

πρέπει να µεταχειρίζονται το Μεξικό και τους παράνοµους µετανάστες του; Τους επικρίναµε

δηµοσίως για το γεγονός ότι είναι µία από τις τρεις χώρες σε ολόκληρο τον κόσµο- οι υπόλοιπες

δύο είναι η Κίνα και το Ιράν- που διατηρεί ακόµη την ποινή του θανάτου; 

3. Πρέπει να προσδιορίσουµε σαφώς και να διακηρύξουµε πλέον την ευρωπαϊκή µας ταυτότητα.

Τελώ ασφαλώς σε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι κοινωνίες µας έχουν γίνει πολυεθνοτικές
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και πολυθρησκευτικές, καθώς επίσης και ότι αυτή η εξέλιξη δεν στερείται πλεονεκτηµάτων.

Ωστόσο, τούτο δεν πρέπει να µας κάνει να ξεχνάµε ότι είµαστε Ευρωπαίοι και κατά κύριο λόγο

χριστιανοί, και δεν είµαστε διατεθειµένοι να το κρύψουµε για λόγους πολιτικής ορθότητας. ∆εν θα

επιθυµούσαµε εξάλλου για τον µουσουλµανικό κόσµο να απαρνηθεί τις δικές του ρίζες και

ταυτότητα_ µάλιστα, οι ίδιοι οι µουσουλµάνοι δεν παραλείπουν να µας τις θυµίζουν µε κάθε

ευκαιρία. Και καλά κάνουν από την πλευρά τους. Εµείς όµως δεν θα πρέπει να σπεύδουµε να

βάλουµε στο ράφι τις δικές µας ρίζες και ταυτότητα ή να αµβλύνουµε τα ήθη και τα έθιµά µας

υπερβολικά, λόγω κάποιας υπερβολικής ευαισθησίας απέναντι σε αυτούς που φιλοξενούµε στις

χώρες µας. (Θα προσέξατε ότι υπογράµµισα τις λέξεις «υπερβολικά-υπερβολική», για να

υποδηλώσω πως γνωρίζω καλά ότι όλες αυτές οι αποφάσεις συνεπάγονται προσεκτικούς

συµβιβασµούς). Συνεπώς, εάν µε πιάσουν να πίνω σε µία µουσουλµανική χώρα µπορεί να

τιµωρηθώ_ γιατί όµως δεν θα πρέπει αντιστοίχως ο µουσουλµάνος που ζει στη χώρα µου να

ακολουθεί τα δικά µου έθιµα και τη δική µου νοµοθεσία; Ο σεβασµός και η ανεκτικότητα

λειτουργούν αµφίδροµα. 

4. Η ευρωπαϊκή µας ταυτότητα θα πρέπει να αποτελεί το σηµείο αφετηρίας, από τη θέση δε αυτή

προσκαλούµε τους άλλους να εισέλθουν στην οµάδα µας. Και θα πρέπει να το τονίσω εκ νέου: δεν

απορρίπτουµε τους άλλους πολιτισµούς_ και θα πρέπει να πολλαπλασιάσουµε τις µορφές µε τις

οποίες συναλλασσόµαστε εµπορικά και εν γένει συνεργαζόµαστε µαζί τους. Αλλά θα πρέπει

παράλληλα να µάθουµε να προστατεύουµε και τον δικό µας πολιτισµό, και αυτή η ανάγκη θα

πρέπει να αποτελεί έναν σηµαντικό (αλλά όχι τον µοναδικό) παράγοντα στη διαµόρφωση της

ευρωπαϊκής πολιτικής για τη µετανάστευση. Εποµένως, η αναγκαιότητα εισδοχής στην Ευρωπαϊκή

Ένωση κρατών, απλώς και µόνον επειδή η Αµερική επιθυµεί να καλλιεργήσει εγγύτερους

γεωπολιτικούς δεσµούς µε ορισµένες χώρες, δεν µπορεί να συνιστά λόγο για ένταξη στην Ένωση.

Ειλικρινά ανατριχιάζω κάθε φορά που η Αµερική εµπλουτίζει τον κατάλογο µε τις χώρες που, κατ΄

αυτήν, πρέπει να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το µυαλό µου πηγαίνει, επί παραδείγµατι,

στη Γεωργία, η οποία, κατά τη γνώµη µου, δεν µπορεί να έχει βάσιµη αξίωση για ένταξη στην

ευρωπαϊκή οικογένεια. Όσο για την Τουρκία, εάν φθάσει ποτέ να αποκτήσει την ιδιότητα του

πλήρους µέλους, θα ήµουν έτοιµος να στοιχηµατίσω ότι θα ήταν τότε θέµα χρόνου να µας ζητηθεί

να δεχθούµε και το Ισραήλ, ίσως δε και την Αίγυπτο. 

5. Ο καιρός µπορεί να είναι πιο κοντά απ΄ όσο πιστεύουµε, για εµάς στην Ευρώπη, να ξεκινήσουµε

να σκεφτόµαστε µία πραγµατικά εγγύτερη σχέση µε τη Ρωσία (και δεν περιλαµβάνω εδώ τις

ασιατικές της επαρχίες, οι οποίες θα απαιτούσαν ένα ειδικό καθεστώς συνεργασίας) και έτσι να

σταµατήσουµε να τη βλέπουµε υπό ανταγωνιστικούς όρους. Υποστηρίζω αυτή την ιδέα επί χρόνια

τώρα, αλλά µόνον προσφάτως ήταν που άκουσα τον Πρόεδρο Σαρκοζί και τον Πρωθυπουργό

Μπερλουσκόνι να την ενστερνίζονταιέστω και διστακτικά. Σκεφτείτε για λίγο πόσο θα µπορούσε

µία τέτοια συνεργασία να ωφελήσει και τις δύο πλευρές: αυτοί έχουν τεράστια αποθέµατα

ενεργειακού και ορυκτού πλούτου, ενώ εµείς έχουµε την τεχνολογία που αυτοί χρειάζονται. Αυτό

µπορεί να µοιάζει τώρα µε ένα τολµηρό όνειρο_ αλλά τα όνειρα πρέπει να είναι τολµηρά, αφού η

ζωή µας συχνά είναι τόσο θλιβερή και µίζερη! 

6. Το όνειρο αυτό, που µόλις προανέφερα, µπορεί να προχωρήσει προς υλοποίηση, µόνον όταν

αντιληφθούµε πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη να αναδιοργανώσουµε εσωτερικά την Ευρωπαϊκή

Ένωση και να την κάνουµε επιτέλους να δουλέψει αποτελεσµατικά. Μία ολόκληρη σειρά

ζητηµάτων απαιτείται να επανεξετασθούν χωρίς προκαταλήψεις, προτού ακόµη ξεκινήσουµε να

σκεφτόµαστε την ακριβή µορφή των µελλοντικών µας σχέσεων µε τη Ρωσία. Μεταξύ αυτών,

συγκαταλέγεται εδώ πρωτίστως το ζήτηµα των δικαιωµάτων ψήφου (συµπεριλαµβανοµένης εδώ,

κατά την άποψή µου, και της ανάγκης να δηµιουργηθεί ένα διπλό νοµοθετικό σώµα, κατά το

πρότυπο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ), στο πλαίσιο του οποίου θα
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πρέπει πλέον να αντιµετωπισθεί µε δίκαιο τρόπο η ευρεία διασπορά του πληθυσµού στα κράτη-

µέλη. Ένα άλλο ζήτηµα που θα πρέπει επίσης να επανεξετασθεί είναι οι λεγόµενες «ρήτρες εισόδου

ή εξόδου» (opt clauses), οι οποίες µπορεί µεν να είναι ελκυστικές για τη Βρετανία, δεν

δηµιουργούν ωστόσο µία ενωµένη ή αρµονική κοινότητα κρατών, αλλά µία Ευρώπη « la carte».

Περαιτέρω, η αναδιοργάνωση του µηχανισµού των Βρυξελλών, που είναι υπερβολικά µεγάλος,

ακριβός και εκτός επαφής µε τα εθνικά εκλογικά σώµατα, είναι η τρίτη µεγάλη πρόκληση_ και

όταν λέω ότι είναι εκτός επαφής, εννοώ εδώ και την ίδια την Επιτροπή, αλλά και τη γραφειοκρατία

που την υπηρετεί. 

7. Το να είσαι µέλος µιας οµάδας σηµαίνει ότι υπακούς στους κανόνες της. ∆ύο φορές µέσα στο

2008 η Πολωνία παρ΄ ολίγον να σταµατήσει πλήρως το ευρωπαϊκό τρένο, επειδή θεώρησε ότι τα

συµφέροντά της απαιτούσαν µία τόσο ακραία αντίδραση. Η Πολωνία είναι µια χώρα που έχει

προσφέρει πολλά αλλά και έχει υποστεί πολλά στην ιστορία της και, ως εκ τούτου, δικαιούται τον

σεβασµό µας. Αλλά, είναι αυτός τρόπος µε τον οποίο πρέπει να συµπεριφέρονται τα νέα µέλη µιας

οµάδας; Είναι αυτό είδος πολιτικής διαγωγής που καθιστά την Ευρώπη µία αξιόπιστη εναλλακτική

ή έναν σοβαρό ανταγωνιστή έναντι των υπολοίπων αναδυοµένων υπερδυνάµεων; Η Ιρλανδία έκανε

το ίδιο προσφάτως, όταν 110.000 

ψηφοφόρων της εµπόδισαν την επικύρωση µιας Συνθήκης που, κατά τα φαινόµενα, είχε τη στήριξη

400 εκατοµµυρίων κατοίκων. Είναι αυτή µία Ενωµένη Ευρώπη; Είναι µία Ευρώπη που διευθύνεται

σωστά; Μπορούµε να κατηγορήσουµε τους Ιρλανδούς για την απόρριψη ενός

«κακοσερβιρισµένου» κειµένου; Και µπορούµε να τους µεµφθούµε, εάν τελικώς δεχθούν να το

επικυρώσουν έναντι- Κύριος οίδε...τί είδους ανταλλαγµάτων ή κινήτρων; Ή, τέλος, όπως ανέφερα

παραπάνω, µπορούν να εµπνεύσουν εµπιστοσύνη ή θαυµασµό οι παρασκηνιακές µηχανορραφίες

που λαµβάνουν χώρα κατά την κατάληψη των ανώτατων ευρωπαϊκών θέσεων; Προωθεί τα

συµφέροντα της Ευρώπης η επιλογή ανθρώπων µε βάση µόνον το σκεπτικό ότι είναι «οι λιγότερο

χειρότεροι»- µολονότι αυτό ασφαλώς δεν θα λεχθεί ποτέ ανοιχτά- οι περισσότερο «άχρωµοι», ή

επειδή προκαλούν τις λιγότερες αντιπαραθέσεις; Ή µήπως προωθείται η υπόθεση της Ευρώπης µε

την επιλογή των κορυφαίων (και αδρά αµειβόµενων) πολιτικών της όχι µε βάση την αξία, την

εµπειρία ή το όραµά τους, αλλά µε βάση τη σκέψη ότι, επειδή έχουµε τον δείνα πολιτικό, που

προέρχεται από τον Βορρά, ως Πρόεδρο, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πρέπει να προέρχεται από τον

Νότο; Και για να τελειώσω την πρόχειρη αυτή λίστα των Ευρωπαϊκών παραδόξων΄, ποιά λογική

έχει να έχουµε µια χώρα που δεν έχει ακόµη επικυρώσει τη Συνθήκη της Λισαβόνας και που δεν

ανήκει στην ευρωζώνη να ασκεί αυτό το εξάµηνο την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Ειλικρινά, µε τέτοιες µηχανορραφίες να συνεχίζονται, εκπλήσσοµαι που τα εθνικά εκλογικά

σώµατα δεν έχουν ακόµη εξεγερθεί ανοιχτά εναντίον εκείνων που έχουν µετατρέψει το όνειρο του

Σουµάν σε εφιάλτη. 

8. Η επανεξέταση των οικονοµικών της Ευρώπης αποτελεί ένα διαρκές πρόβληµα, το οποίο δείχνει

πόσο διχασµένη είναι εσωτερικά. Συνεπώς, έχει έρθει πλέον η στιγµή να επανεξετάσουµε το µικρό

ποσόν που διατίθεται για την επιστήµη και την τεχνολογία_ να αµφισβητήσουµε το υψηλότερο

ποσόν που ξοδεύεται στην κοινή αγροτική πολιτική_ να αµφισβητήσουµε επίσης τον ετήσιο

προϋπολογισµό για τη λειτουργία του µηχανισµού των Βρυξελλών_ να ασχοληθούµε ακόµη µε τις

από καιρού εις καιρόν διατυπούµενες υποψίες περί τεράστιας σπατάλης ή και περιστασιακής

κατάχρησης χρηµατικών πόρων. Αυτά είναι ζητήµατα άµεσου ενδιαφέροντος και ειλικρινά πιστεύω

ότι δεν µπορεί άλλο να περιµένουν στο συρτάρι, έχοντας λάβει µέχρι στιγµής µόνον εν µέρει

απαντήσεις. Περαιτέρω, θα πρέπει να επαναπροσεγγισθούν πλέον υπό το πρίσµα των σύγχρονων

παγκόσµιων οικονοµικών δεδοµένων, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκές οικονοµίες να µπορέσουν να

παραµείνουν ανταγωνιστικές απέναντι σε οικονοµίες µε πολύ χαµηλότερα ηµεροµίσθια, χωρίς

όµως συγχρόνως να ακολουθούν το παράδειγµά τους στην εκµετάλλευση των εργαζοµένων. 
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9. Τέλος, πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι το πρόβληµα της διεθνούς τροµοκρατίας δεν µπορεί να

λυθεί µε στρατιωτικά µέσα, γι΄αυτό και θα πρέπει να αρχίσουµε να σκεφτόµαστε τη µορφή και το

είδος των συνοµιλιών που θα πρέπει κάποια στιγµή να πραγµατοποιηθούν, έτσι ώστε να

ενισχυθούν οι πιθανότητες για µία ειρηνική συνύπαρξη. Το ότι αυτό θα µας αναγκάσει να

µιλήσουµε µε εκείνους που τώρα αποκαλούµε τροµοκράτες, δεν θα πρέπει να µας κάνει να

αποστούµε από την πρόκληση αυτή. Ένας ικανός αριθµός παγκόσµιων ηγετών των τελευταίων δύο

δεκαετιών είναι άνδρες και γυναίκες τους οποίους κάποτε αποκαλούσαµε τροµοκράτες, ωστόσο

πλέον µοιραζόµαστε µαζί τους όχι µόνον τα ίδια τραπέζια συνοµιλιών, αλλά σε κάποιες

περιπτώσεις ακόµη και τα πιο ιερά κρατικά µυστικά µας. 

Μία µικρή υπόµνηση πρέπει να γίνει εδώ σε σχέση µε το τελευταίο σηµείο. 

Ιδανικό θα ήταν οι συνοµιλίες µας µε τις τροµοκρατικές οµάδες ή «έθνη» να διεξαχθούν µε την

πλήρη συνεργασία της Αµερικής. Αλλά εάν αυτό σηµαίνει για την Αµερική να αρνηθεί να µιλήσει

εποικοδοµητικά για µία σειρά από σπουδαία και πραγµατικά ζητήµατα, όπως οι παράνοµοι

ισραηλινοί εποικισµοί, οι τραγικές συνθήκες στη Γάζα, ακόµη δε και το διεθνές καθεστώς της

Ιερουσαλήµ, θα βρεθούµε πάλι στον ρόλο που κλήθηκε να παίξει ο Τόνυ Μπλερ πριν από µερικά

χρόνια. Τούτο δεν θα σηµατοδοτούσε ένα βήµα µπροστά, αλλά τη συνέχιση ενός κακού

προηγουµένου. ∆ιότι η σύντοµη µέχρι στιγµής θητεία του Βρετανού πολιτικού φανερώνει πόσο

κυνικά σχεδιασµένη είναι η δηµιουργία τέτοιων θέσεων, που επινοούνται για βετεράνους της

πολιτικής, καλοπληρωµένες µεν, αλλά ανίκανες να παράγουν χειροπιαστά αποτελέσµατα, αφού τα

χέρια του διαµεσολαβητή είναι δεµένα από την αρχή. 

10. Ένα τελευταίο σηµείο σχετικά µε τον πόλεµο κατά της τροµοκρατίας: µε ποιόν πρέπει να

µιλήσουµε; Το θέµα αυτό αξίζει δική του παράγραφο, θα έλεγα ακόµη δική του διάλεξη και, εν

πάση περιπτώσει, βαθιά σκέψη, µια και εδώ, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, χρειάζεται

πρωτότυπη σκέψη. 

Για µένα την χώρα που κυρίως σκοπεύουν να εξαφανίσουν΄ οι Αµερικανοί- η διπλωµατική

έκφραση ανήκει στην Χίλαρυ Κλίντον- είναι εκείνη ακριβώς η χώρα που οι Αµερικανοί θα έπρεπε

να έχουν στο στόχαστρό τους για σοβαρές οµιλίες. Οµιλώ για το Ιράν. Αλλά θά τους άφηναν ποτέ

οι σκληροπυρηνικοί Εβραίοι να σκεφθούν τόσο τολµηρά; Ο Σκιπίων ο Αφρικανός χρειάσθηκε να

τα βάλει µε όλους τους Ρωµαίους συγκλητικούς προτού πετύχει αυτό που ήθελε: να µεταφέρει τον

πόλεµο στην Αφρική. Το ξαναζωντανεµένο πολιτικό περιβάλλον Κλίντον όµως θα επιτρέψει στον

Οµπάµα τέτοιες πρωτοβουλίες; 

Και µε το Ιράν το ίδιο συµβαίνει. Η προσοχή µας αποσπάται από τα καµώµατα του Προέδρου

Αχµαντινετζάντ. Ο φόβος µας αφορά το ενδεχόµενο ύπαρξης πυρηνικών όπλων που µπορεί να είναι

τόσο µακριά από την πραγµατικότητα όσο τελικά απεδείχθησαν ότι ήταν τα όπλα του Σαντάµ. Και

ο ανυπόληπτος εξτρεµισµός των Ιρανών εντέχνως καλλιεργείται καθηµερινά από τους Ισραηλινούς.

Και όµως το Ιράν, ως ο πιο φανατικός εχθρός της ∆ύσης, θα µπορούσε ακριβώς γι΄ αυτό το λόγο να

αναδειχθεί και ως ο ιδανικός συνοµιλητής σε µια ύστατη προσπάθεια ειρηνεύσεως προς όφελος και

των δύο πλευρών. Αυτά είναι τα παράδοξα που οι καλοί στρατηγοί πρέπει πάντα να σταθµίζουν.

Ιδού λοιπόν πέντε λόγοι γιατί νοµίζω ότι µια τέτοια στρατηγική αξίζει τουλάχιστον τον κόπο να

µελετηθεί. 

Πρώτον, το Ιράν είναι η µόνη µουσουλµανική χώρα που έχει στηρίξει επιτυχώς µέχρι τώρα τα

δικαιώµατα των Παλαιστινίων κατά του Ισραήλ. Αίγυπτος, Συρία, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία,
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Λίβανος ή και Ιράκ, λίγο πολύ τα κάνανε θάλασσα. Το ίδιο δεν ισχύει για το Ιράν, που µέσω

πρακτόρων όπως η Χεζµπολά, έχουν φέρει πολλές φορές το Ισραήλ σε δύσκολη κατάσταση. Καίτοι

µη Άραβες οι Ιρανοί, χρησιµοποιούντες την ίδια θρησκεία, έχουν αποδειχθεί οι πιο βάσιµοι αρωγοί

των αραβικών και παλαιστινιακών αιτηµάτων. Αυτό θα τους έδινε και το κύρος και την δυνατότητα

να επιβάλουν γενική ειρήνη αν µπορούσε ποτέ να επιτευχθεί µαζί τους µια συµφωνία εφ΄ όλης της

ύλης. Πρόκειται για ένα ανεκτίµητο προσόν που, κατά την γνώµη µου, καµία αραβική χώρα δεν

έχει. 

∆εύτερον, οι Ιρανοί ηγούνται στην πράξη των Σιιτών που αποτελούν την µεγίστη πλειοψηφία των

µουσουλµάνων της περιοχής. 

Τρίτον, οι Ιρανοί, παρά τα οικονοµικά προ βλήµατα, παρά το γεγονός ότι η οικονοµία τους

βασίζεται κατά 80% στο πετρέλαιο, παρά την αυξανόµενη εχθρότητα των νέων τους προς τους

Ιµάµηδες και, τέλος, την ενδηµική κατάσταση διαφθοράς στό εσωτερικό της χώρας, είναι το µόνο

κράτος µε αίσθηµα ιστορικής παραδόσεως και την δυνατότητα να κινητοποιήσει στρατό γύρω στο

ένα εκατοµµύριο. Στρατό που είναι και πιο καλά εκπαιδευµένος και πιο φανατισµένος από ό,τι ήταν

ποτέ οι Ιρακινοί. 

Τέταρτον, η αµερικανική τεχνολογική υπεροχή στην περίπτωση των Ιρανών δεν είναι τόσο

αποφασιστική όσο οι ίδιοι οι Αµερικανοί διακηρύττουν µια και οι Ιρανοί εύκολα µπορούν να

κλείσουν και τα στενά του Χορµούζ και µε µεγάλη πιθανότητα να καταστρέψουν µε τους

πυραύλους τους ένα µεγάλο µέρος των πετρελαιοπηγών της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας έτσι

άµεσα χάος στις αγορές πετρελαίου µε κύριο όφελος µόνον για την Ρωσία. Αυτό δεν σηµαίνει ότι

όλα αυτά θα γίνουν ή, αν επιχειρηθούν, θα επιτύχουν κατ΄ ανάγκη. Απλώς σηµαίνει ότι µπορούν να

γίνουν έτσι, και αυτό µπορεί να είναι αρκετό να κάνει τους λογικούς Αµερικανούς να

βοµβαρδίσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. 

Πέµπτον, οι Ιρανοί µπορεί να είναι κυνικοί αν όχι και αδίστακτοι στην εξωτερική τους πολιτική

(όπως είναι όλες οι µεγάλες δυνάµεις). Αλλά ας µη ξεχνάµε πως υπέγραψαν µυστικές συµφωνίες µε

τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών Πασκουά, ενεργούντα κατά διαταγήν του Σιράκ, σχετικά µε την

απελευθέρωση Γάλλων αιχµαλώτων και πως αυτές τηρήθηκαν κατά γράµµα. 

Κοντολογίς, αν πιστεύει κανείς στην ανάγκη να λυθούν οι µεγάλες µας διαφορές µε τον

µουσουλµανικό κόσµο τότε αυτό θά πετύχει µόνον µε διαπραγµάτευση µε τον αντίπαλο και όχι

απειλώντας τον καθηµερινά µε πυρηνική εξαφάνιση. Ποιό είναι λοιπόν το τελικό συµπέρασµα; 

Καθένα από τα θέµατα που εθίγησαν παραπάνω χρειάζεται σοβαρή επανεξέταση. Είναι όλα εξόχως

περίπλοκα_ και κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τους µπορεί να προκαλέσουν διαφορετικές

απαντήσεις από αυτές που προς το παρόν πιστεύω ότι είναι οι σωστές. Αλλά τα βασικά ερωτήµατα

θα πρέπει να τεθούν, µεταξύ άλλων επειδή είµαι βέβαιος ότι εφεξής η ελληνική κυβέρνηση θα

γίνεται αποδέκτης όλο και πιο ισχυρών πιέσεων για να στείλει πρόσθετα στρατεύµατα ή

στρατιωτικό υλικό στο Αφγανιστάν ή για να αυξήσει την ελληνική οικονοµική εισφορά στο ΝΑΤΟ. 

Οµολογώ ανοιχτά ότι δεν γνωρίζω πώς µπορούµε να επιλύσουµε αυτά τα προβλήµατα. Αλλ΄

ωστόσο µπορώ να µιλήσω µε µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για δύο άλλες σχετικές παραµέτρους.

Πρώτον, στις υφιστάµενες πολιτικές δυνάµεις δεν θα αρέσουν αυτά που προτείνω, δεδοµένου ότι

είναι πολύ πιο εύκολο γι΄ αυτές να συνεχίσουν απλώς να αναµασούν σε ρητορικό επίπεδο την

ανάγκη αλλαγών, από το να τις υιοθετήσουν και να τις εφαρµόσουν στην πράξη. 

∆εύτερον όµως, παρά το γεγονός αυτό, είµαι τόσο πεπεισµένος ότι θα έρθει η στιγµή που ο
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άτολµος τρόπος σκέψης, που συχνά καλύπτεται υπό τη χρήση της διπλωµατικής γλώσσας, και η

πολιτική σύγχυση δεν θα είναι πλέον αποδεκτές πρακτικές, ώστε είµαι διατεθειµένος να διακηρύξω

την πεποίθησή µου αυτή urbi et orbi, σε τέτοιον βαθµό µάλιστα βεβαιότητας που το δύσπιστο

µυαλό µου σπανίως υιοθετεί. ∆ιότι εάν η προσοχή µας µείνει προσηλωµένη σε αυτά τα φλέγοντα

ζητήµατα για περισσότερο ακόµη καιρό, νοµίζω ότι θα δούµε περισσότερες εξεγέρσεις του

ευρωπαϊκού εκλογικού σώµατος ενάντια στις επιθυµίες και τις αποφάσεις των Βρυξελλών. Το

χειρότερο όµως είναι ότι η διεθνής περιθωριοποίηση της Ευρώπης θα γίνει περισσότερο πιθανή ως

αποτέλεσµα της ανάπτυξης των νέων οικονοµικών τίγρεων της ανατολικής και νότιας Αµερικής. Σε

κάθε περίπτωση, πάντως, εάν το τέλος της Ευρώπης καταγραφεί ποτέ υπ΄ αυτές τις συνθήκες, το

σχετικό πιστοποιητικό θανάτου θα πρέπει να αναφέρει µόνον µία λέξη: αυτοκτονία. 

ΙV. Το οδυνηρό καθήκον να λέει κανείς την αλήθεια: αντί επιλόγου 

Τα πρωτοχρονιάτικα µηνύµατα των αρχηγών κρατών τείνουν, κατά την εµπειρία µου, να είναι

κούφια µόνον λόγια. Εντούτοις, σε κάθε κανόνα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Έτσι, αντί επιλόγου θα

ήθελα να κλείσω το ανά χείρας δοκίµιο µε ένα απόσπασµα από το πρώτο πρωτοχρονιάτικο µήνυµα

που απηύθυνε ο Πρόεδρος Βάτσλαβ Χάβελ στον λαό του. Το παραθέτω, επειδή πρόκειται για ένα

εξαιρετικό κείµενο γραµµένο από έναν µεγάλο πολιτικό και συγχρόνως διανοούµενο_ δείχνει

θάρρος και λέει την αλήθεια. Και το πιο σηµαντικό είναι ότι τα όσα είπε το 1990 για την

Τσεχοσλοβακία ισχύουν, κατά τη γνώµη µου, και για την Ελλάδα του σήµερα, είκοσι περίπου

χρόνια αργότερα. Ας τον ακούσουµε όµως: 

«Η χώρα µας δεν ευηµερεί. Το τεράστιο δηµιουργικό και πνευµατικό δυναµικό του έθνους µας δεν

χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά... Το χειρότερο είναι ότι ζούµε σε ένα µολυσµένο ηθικά

περιβάλλον. Αρρωστήσαµε ηθικά, επειδή συνηθίσαµε να λέµε κάτι διαφορετικό από αυτό που

σκεφτόµαστε. Μάθαµε να µη πιστεύουµε σε τίποτε, να αδιαφορούµε ο ένας για τον άλλον, να

ενδιαφερόµαστε µόνον για τον εαυτό µας.»


