
ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Η  ΧΑΜΕΝΗ ΑΘΩΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΑΕΥΚΟΥ

Του Δ. Ψ υ χ ο γ ιο ύΗ σημειολογία του λευκού, συμβόλου ins καθαρότητας, της αθωότητας, της αγνότητας, βρίσκεται σε κρίση: η «καθαρή ε 
ντολή» που διεκδίκησε από το συνέδριο του ΠαΣοΚ ο Κ. Σημίτης  ερμηνεύθηκε cos δόλια απαίτηση «λευκοί επιταγής» από τον Α. Τσο- 
χατέόπουλο. Τα λευκά ψηφοδέλτια καταμετρήθηκαν ως «μαύρο στον Σημίτη». Η «λευκή σκόνη», που θυμίΖει το αθώο παιδικό ταλκ, εμπεριέχει το αντίθετό της, τον θανατηφόρο κατάμαυρο άνθρακα και σπέρνει τον τρόμο του λοιμού στην Αμερική και στην Ευρώπη. Το πάλλευκο χιόνι που αρχίζει να μαΖεύεται στα βουνά του Αφγανιστάν απειλεί με λιμό τουε άμαχους και κυρίως τα παιδιά, αλλά α- 

Συνέχεια στη σελίδα
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Η ΧΑΜΕΝΗ ΑΘΩΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ
Συνέχεια από την πρώτη σελίδαποτελεί ταυτόχρονα τον μεγαλύτερο σύμμαχο του 
Μπιν  Λάντεν.
Κ ανένας δεν γνωρίζει ακόμη αν η λευκή σκόνη που τρομοκρατεί τους Αμερικανούς είναι μια άλλη όψη του ολοκληρωτικού πολέμου που έχει κη· ρύΕει η Αλ Κάιντα ή έργο κάποιων άλλων παρα νοϊκών που αποφάσισαν να της συμπαρασταθούν στο δολοφονικό της έργο. Ή  μήπως αποτελεί αντιπερισπασμό για να εκδηλωθεί η πραγματική επίθεση κάπου αλλού; Το Ζήτημα πάντως είναι ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ έχουν χάσει τον πόλεμο που διεΕάγουν δεκαετίες τώρα εναντίον άλλης λευκή5 κρυσταλλικής σκόνης, της κοκαΐνης  -  και τούτο μάλλον θα εμπνέει σκοτεινή αισιοδοΕία σε όσους ταχυδρομούν τους φακέλους του θανάτου. Πάντως όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι είναι εΕαιρετικά δύσκολο να χρησιμοποιηθεί ο άνθρακας για να μο- λυνθούν άνθρωποι σε μαΖική κλίμακα, αλλά αυτό δεν περιορίζει τον φόβο, αφού ο καθένας αισθάνεται ατομικά ευάλωτος -  πολύ περισσότερο όταν η απειλή έχει φθάσει ως το γραφείο του αρχηγού των ρεπουμπλικανών γερουσιαστών Τομ Ντασλ.

Κ αι στον άλλον κεντρικό τόπο της πολεμικής αναμέτρησης, το Αφγανιστάν, το λευκό, με τη μορφή του χιονιού, είναι με τη μεριά των σκοτεινών δυνάμεων. Κατά εκατοντάδες χιλιάδες οι κάτοικοι φεύγουν για να γλιτώσουν από τον απειλητικό χει
μώνα, τους βομβαρδισμούς, την αναγκαστική στρα
τολόγησα από τους Ταλιμπάν. Η πρωτοσέλιδη φωτογραφία όπου άντρες με σαρίκια, γυναίκες με σούγκρα, παιδιά, ποδήλατα, σακιά κουΖινικά στριμώχνονται φύρδην - μίγδην στην καρότσα του φορ τηγού, δείχνει την κατάσταση των αμάχων της άλλης πλευράς -  εικόνα εντελώς διαφορετική από τις υπεροπτικές και απειλητικές εμφανίσεις του Μπιν Λάντεν και του εππελείου του στην τηλεόραση. Οσο περνούν οι ημέρες, οι πιθανότητες να υποστούν αποφασιστικό πλήγμα προτού τα χιόνια τους σώσουν, μειώνονται. Και έτσι θα έχουν όλη την άνεση, τις μακρινές νύχτες του χειμώνα, να σχεδιάζουν νέες πολεμικές επιχειρήσεις στο Δυτικό μέτωπο. Το χιόνι στο Αφγανιστάν και το λευκό στην Αμερική έχουν χάσει όλη τους την αθωότητα.
Β έβαια, το γεγονός ότι ο Κ. Σημίτης  αντιμετώπισε με επιτυχία τους φακέλους με τα λευκά ψη
φοδέλτια, εμπνέει κάποια αισιοδοΕία για τη μάχη εναντίον των φακέλων με τη λευκή σκόνη που γίνεται στην Αμερική -  ίσως οι εκσυγχρονιστές του ΠαΣοΚ να έχουν να δώσουν χρήσιμες συμβουλές επί του θέματος στους υπερατλαντικούς συμμάχους. Και εδώ όμως ο χρόνος είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Πρωθυπουργού: όσο και αν ο πόλεμος κάλυψε τα προβλήματα της κοινωνίας μας, αυτά υπάρχουν πίσω από το προσκήνιο και λειτουργούν διαμορφώνοντας πολιτικό κλίμα που κάθε άλλο παρά υπέρ της κυβέρνησης είναι. Λόγω αυτού του κλίματος άλλωστε ο Κ. Σημίτης επέβαλε τον Ιούνιο την επίσπευση του συνεδρίου. Διατακτικά, η κυβέρνηση Ζήτησε πίστωση χρόνου για να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά προβλήματα του ΠαΣοΚ ώστε να μπορέσει μετά, απερίσπαστη, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του τόπου: Ασφαλιστικό, ανεργία, ποιότητα  Ζωής, ιδιωτικοποιήσεις, μεγάλα έργα, ανάπτυδη. Και αφού τα εσωτερικά προβλήματα λύθηκαν με την «καθαρή εντολή» που έδωσε στον Πρωθυπουργό το 70% των συνέδρων, ολιγωρίες και καθυστερήσεις δεν μπορούν πλέον να συγχωρηθούν.
Σ ε λίγες ημέρες συμπληρώνονται είκοσι χρόνια αφ’ ότου το ΠαΣοΚ ανέλαβε την εΕουσία -  πρέπει να αποδείΕει ότι έχει ακόμη τη δύναμη να παράγει πολιτική και να καινοτομεί. Αλλιώς η «καθαρή εντολή» θα μας οδηγήσει στο γκρίΖο τέλμα που βρισκόμασταν και πριν από τέίλτυνέδριο. Και δεν θα ευθύνονται για αυτόαι^άπελοι με τα λευκά ψηφοδέλτια.


