
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟ Υ Ν ΙΟ Υ  2011 ΓΝΩΜΗ TANCA 70 θεραπευτώ και οι ασθενείςΤι συζηιούμε ενώ πέφτουμε σιο κενό χωρίς αλεξίπτωτο
1 νας διάσημος αυστριακός 

1 ψ υχοθεραπευτής έγραφε: 
1 «Εχω έναν ασθενή που κά- 

τριάντα δευτερόλεπτα χτυπά
ει τις παλάμες του. Οταν τον ρω
τάω γιατί το κάνει αυτό, απαντά
ει ήρεμος: “Για να διώξω τους ελέ
φαντες” . Κι όταν επισημαίνω ότι 
ελέφαντες δεν υπάρχουν, απαντά
ει με χαμόγελο επιτυχίας: “Βλέ-

Και συνεχίζοντας 
συμπεραίνει: 
«Β λέπ ω  τ έ σ σ ε 
ρις τρ όπ ου ς για  
να α ν τ ιμ ετ ω π ί
σω το πρόβλημα  
του ασθενούς. Να  
π ροσπ αθήσω  να 
τον πείσω ότι δεν 
υπάρχουν ελέφα
ντες. Να ξαπλώσει 

στο ντιβάνι και να βρούμε μαζί τα 
βαθύτερα αίτια της συμπεριφοράς 
του. Ν α  φέρω στο ιατρείο έναν  
ελέφαντα και να του πω "βλέπεις 
που δεν φεύγει ακόμη και όταν 
χτυπάς παλαμάκια” ; Και τέλος να 
συμβεί ένα εξωτερικό γεγονός, ας 
πούμε ένα αυτοκινητικό ατύχημα, 
και να καθηλωθούν τα χέρια του, 
ώστε να μην μπορεί να τα χτυπά
ει και παρ' όλα αυτά να μην εμφα
νιστούν ελέφαντες».
Δεν ξέρω γιατί θυμήθηκα αυτήν 
την ιστορία παρακολουθώντας τις 
τελευταίες ημέρες την εξέλιξη της 
ελληνικής διάσωσης στο πλαίσιο 
της Ε.Ε. -  και της κοινωνικής και 
πολιτικής εξέλιξης στο εσωτερι
κό της χώρας μας. Μ ια απίστευτη 
συγχορδία «θεραπευτών» βρίσκε
ται πάνω από το σώμα της ασθε
νούς που είναι στην Εντατική με 
αναπνευστήρα και συζητάει τρό
πους περαιτέρω διάσωσής της.

Ο ένας λέει να τραβήξουμε 
τον αναπνευστήρα. Δεν  
έχει νόημα να την κρατά- 

με εν ζωή. Γιατί η εν λόγω δεν εί
ναι μόνο ασθενής. Είναι και ψυχα
σθενής και χτυπάει παλαμάκια να

ξορκίσει τη δραχμή.
Ο άλλος λέει να βγάλουμε τον ανα
πνευστήρα αυτόν και να βάλουμε 
τον άλλον που χρησιμοποιούν η 
Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Πλην  
όμως κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. 
Ο τρίτος λέει να βάλουμε δύο ανα
πνευστήρες με επιμήκυνση και να 
της αναδιαρθρώ σουμε τα χέρια  
να μη χτυπάει αδίκως παλαμάκια.

Κ αι ο τέταρτος μάς εγγυάται 
ότι αν βγούμε από την κα
πιταλιστική εντατική θα μας 

δώσει δυο φιλάκια στον λαιμό και 
στα χειλάκια.
Στο μεταξύ το οξυγόνο λιγοστεύ
ει, γιατί οι προμηθευτές δεν επι
θυμούν να συνεχίσουν την προμή
θεια του νοσοκομείου σε οξυγόνο 
και οι συνδικαλιστές απεργούν. 
Αυτές και άλλες σκέψεις μού προ- 
κάλεσε η σύσκεψη και υπερηφά- 
νως αποτυχούσα συναίνεση των 
αρχηγών μας, πολλές από τις ανα
λύσεις και μια σειρά από προτά
σεις. Αυτές και άλλες σκέψεις μού 
ενεργοποίησαν διαδοχικές δηλώ
σεις ευρωπαίων πολιτικών, επιτρό
πων και διεθνών αναλυτών.

Μ α π ο ιο  ακριβώ ς είναι 
το πρόβλημα; Γιατί δεν 
μπορούμε να διακρίνου
με την ουσία του προβλήματος και 

να επικεντρωθούμε στη λύση του; 
Τι φταίει που άλλα συμβαίνουν και 
άλλα καταλαβαίνουμε ότι συμβαί
νουν; Ισως να φταίει η ίδια η πα- 
νάρχαια λέξη: ουσία.
Ετσι που έχει σκεπαστεί στη δι
άρκεια των αιώνων με ισχυρότε
ρες λέξεις - παράγωγα: εξουσία, 
περιουσία, συνουσία.
Είμαστε στο κενό χωρίς αλεξίπτω
το και οι πολιτικοί ερίζουν αντί να 
συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας 
ρεαλιστικής εθνικής στρατηγικής, 
ενώ καθένας ως περιούσιος θαρρεί 
πως έχει τη λύση. Μ όνον αυτός. 
Είμαστε στην αρχή (;) μιας κοινω
νικής, οικονομικής και κοινωνικής 
διάλυσης και ο λόγος που προβάλ-

πεις; Πιάνει"».

ΤΟΥΑΝΤΩΝΗ
ΤΡΙΦΥΛΛΗ

Είμασιε
μάριυρε§
μκΒ ομαδική5
παράκρουσίΒ
χωρί5
αντίσταση,
χωρί$
προοπτική, 
που όλο και
περισσότερο 
μοιάζει να 
μτΒ οδηγεί όχι 
στην Πλατεία 
Ταχρίρ, ούτε 
στην Πλατεία 
τη$ Μαδρίτης, 
αλλά στα 
προάστια του 
Μογκαντίσου

λεται είναι η τελική κραυγή μίας 
ύπαρξης σε απελπισία που ετοι
μάζεται να αυτοκτονήσει.
Είμαστε μάρτυρες μιας επερχόμε- 
νης ιστορικής στιγμής αντάξιας 
του 1922 και του Εμφυλίου και τα 
συνθήματα που επικρατούν από 
ένα πλήθος σε σύγχυση και οργή 
συνεπικουρούμενο από ανεύθυ
νους κάθε είδους είναι το «φύγετε». 
Και όχι «δουλέψτε» και «ενωθείτε». 
Είμαστε μάρτυρες μιας ομαδικής 
παράκρουσης χωρίς αντίσταση, χω
ρίς προοπτική, που όλο και περισ
σότερο μοιάζει να μας οδηγεί όχι 
στην Πλατεία Ταχρίρ, ούτε στην 
Πλατεία της Μαδρίτης, αλλά στα 
προάστια του Μογκαντίσου.

Τ ελικά ή πρέπει να φέρουμε 
τον ελέφαντα στο δωμάτιο 
ή να περάσουμε στην παλιά 
καλή θεραπεία. Τον ζουρλομανδύα. 

Για όσους από εμάς παρακολου
θούμε την επερχόμενη καταστρο
φή. Γιατί εμείς είμαστε οι α σ θε
νείς και όχι οι άλλοι που εκφρά
ζουν μια κοινωνία που από και
ρό αποσαθρώνεται στο έλεος της 
οργής, του λαϊκισμού, της άγνοι
ας και της ιδεοληψίας. 
Επειγόντως λοιπόν έναν ζουρλο
μανδύα για εμένα και τους ομοίους 
μου που πιστέψαμε στην ευρωπαϊ
κή, σύγχρονη και προοδευτική Ελ
λάδα και μια δραχμή με γιασεμιά για 
τους άλλους.
Ισως πάλι τελικά επικρατήσουν ο 
δυτικός ορθολογισμός και η κοινο
τική αλληλεγγύη που θα περιορί
σει τη νοσταλγία μας για τον ανα
τολικό τρόπο παραγωγής και όλα 
τα προηγούμενα αποδειχθούν ένα 
κακό όνειρο.
Ολα αυτά θα τα δούμε στις ψηφο
φορίες της Βουλής, στην εξέλιξη  
των συγκεντρώσεων των «Αγανα- 
κτισμένων», στην απόφαση της ευ
ρωζώνης και στο Συμβούλιο Κορυ
φής. Μέσα σε έναν μήνα σχεδόν συ
μπυκνώνεται το μέλλον ενός λαού 
και μιας ηπείρου, του πολιτισμού 
και του ορθού λόγου.

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣΗ Πολιτεία απέναντι στην πελατείαΔ εν είναι όλες οι απολύσεις ίδιες. 
Υπάρχουν απολύσεις δύσκολες 
που απαιτούν ειδικές νομοθετι

κές ρυθμίσεις. Απολύσεις που μόνη η 
πιθανότητά τους προκαλεί πολεμικές 
αντιδράσεις από ισχυρά σωματεία και 
βουλευτές, που έγιναν βουλευτές χάρη 
σε αυτά τα σωματεία.
Οι άλλες απολύσεις είναι αθόρυβες και 
πολλές, πάνω από διακόσιες χιλιάδες μέ

σα στον τελευταίο χρό
νο. Είναι απολύσεις εύ
κολες, πολιτικά ορφα
νές.
Τώρα που η ελληνική  
Πολιτεία καλείται από 
τους δανειστές της να 
συρρικνώσει το Δημό
σιο, στελέχη του κυβερ- 
νώντος κόμματος ανη
συχούν ότι «αύριο δεν 

θα υπάρχει ΠΑΣΟΚ». Ορθώς, εξηγούν 
ότι αν προσυπογράψουν τη μείωση του 
κράτους, θα ήταν σαν να σκοτώνουν τα 
δικά τους παιδιά. Θα άφηναν το Κίνη
μα εκλογικώς άκληρο.
Ομως αυτό που κλυδωνίζεται στη συν- 
θηκολογημένη Ελλάδα δεν είναι μόνο 
ένα κόμμα. Είναι ολόκληρη η πολιτική 
παράδοση της βιοποριστικής ψήφου. Η 
παράδοση που διέπλαθε τον πολίτη ως 
πελάτη και τον πολιτικό ως μεσίτη επαγ
γελματικής αποκατάστασης.
Το 2001 το κράτος έδινε 10 δισ. ευρώ 
για μισθούς. Πέρσι έδωσε πάνω από τα 
διπλά, πάνω από 20 δισεκατομμύρια. 
Αυτά λένε οι στρυφνοί αριθμοί. Είναι 
οι αριθμοί που δεν χωρούν στα εθνε- 
γερτικά κηρύγματα του πρώην υπουρ
γού της Σπίθας και του τσαντιρικού τη- 
λε-ευαγγελιστή.
Είναι οι δύο αριθμοί που περιγράφουν 
με αμείλικτη ακρίβεια τη σχέση της κοι
νωνίας με τους πολιτικούς. Μια σχέση 
που, όπως είχε μαυρογυαλούρικα κα
κοφορμίσει, είναι πλέον αδύνατη. ΓΓ 
αυτό και κάποιοι φτύνουν και λιθοβο
λούν το Κοινοβούλιο: Τι να τον κάνεις 
πια τον βουλευτή; Τι να τον κάνεις άμα 
δεν μπορεί να σε βολέψει;

mtsintslnis@dolnet.gr

ΤΟΥ Μ ΙΧ Α Λ Η  
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ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ

Ο ένας αποκαλεί τον άλλον Πινο- 
τσέτ. Ο τρίτος κατηγορεί τον δεύ
τερο για φασίζουσα νοοτροπία, 
ο παρακάτω μιλάει για τον Γκοτζαμά- 

νη και τα τρίκυκλα, κάποιος άλλος φω
νάζει για εγκάθετους, 
η λέξη χούντα έχει γί
νει καραμέλα και ένα 
κόμμα απειλεί πως θα 
πάρει τους βουλευτές 
του για να φύγει από 
τη Βουλή. Για να πάει 
πού άραγε; Για να πά
ρει τα βουνά ή για να 
κατέβει στο Σύνταγμα 
ως μια ακόμη ομάδα 

αγανακτισμένων πολιτών;
Τα ονόματα δεν σας χρειάζονται. Τα 
ονόματα είναι γνωστά σε όλους, μιας 
και το μικρό αυτό ανθολόγιο του πολιτι
κού μας λυρισμού αποτελείται αποκλει-

TOYTAKH
Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ -
Π Ο Υ Λ Ο Υ

Ποιοι υποκινούν
Τον κοινο
βουλευτισμό 
έθεσε 
σε κίνδυνο 
η  πολιτική 
τάξη απαξιώ- 
νοντα$ κάθε 
δυνατότητα 
παραγωγή5 
πολιτικού 
λόγου

στικά από αποστροφές κομματικών αρ
χηγών, υπαρχηγών, εκπροσώπων και 
λοιπών πρωτοπαλίκαρων.
Ο ι παλαιότεροι θα τους έλεγαν ανά- 
γωγους. Ελα τώρα, θα μου πείτε. Εδώ 
ο κόσμος καίγεται κι εσύ μου μιλάς για 
πολιτική αγωγή. Στην πραγματικότητα 
έχουμε να κάνουμε με μια παλιοπαρέα 
που έχει βαρεθεί ο ένας τον άλλον, και 
έχοντας εξαντλήσει τα αποθέματα από 
ανέκδοτα και αστεία αλληλοβρίζονται 
για να περάσει η ώρα. Ο  χαμένος θα 
πληρώσει τον λογαριασμό.
Ή  μήπως αλληλοβρίζονται για να πεί- 
σουν εαυτούς και αλλήλους πως υπάρ
χουν; Μην μπορώντας να ικανοποιή
σουν τους πελάτες τους πετούν βρισιές 
ο ένας στον άλλον. Οπως οι πρόεδροι 
των Π ΑΕ επειδή δεν μπορούν να πα 
ράγουν ποδόσφαιρο για να ικανοποιή
σουν τους φιλάθλους παράγουν βία για

τη βία
τους οπαδούς, έτσι και οι πολιτικοί μας 
εκστομίζουν τερατωδίες μπας και προ- 
καλέσουν το ενδιαφέρον. Είναι κι αυ
τοί «αγανακτισμένοι». Με ποιον άρα
γε; Μήπως με τον εαυτό τους;
Υπάρχει βέβαια και η υπόθεση της ανε
πάρκειας. Σαν κακοί υπάλληλοι οι άν
θρωποι κακοποιούν τα μέσα παραγω
γής που τους έχουν εμπιστευθεί οι ερ
γοδότες τους -  οι ψηφοφόροι εν προ- 
κειμένω -  διότι δεν ξέρουν να τα χρησι
μοποιήσουν. Λησμονώντας βέβαια πως 
απ’ αυτά τα μέσα σιτίζονται οι ίδιοι. Αν 
βέβαια θυμούνται ακόμη πως η άρθρω
ση πολιτικού δημόσιου λόγου, η πολι
τική αγωγή -  εκ του άγω -  είναι η δου
λειά τους.
Και μπορεί ο κ. Λαζόπουλος, σερνάμε
νος πίσω απ’ τα γέλια του κοινού που 
κολακεύει να βάζει να ακούγεται η φω
νή του δικτάτορα Παπα^^πουλου στη

θέση του Παπανδρέου, όμως ο κ. Λαζό
πουλος ευθύνεται προσωπικά και για 
το ανιστόρητο χιούμορ του και για το 
κακό του γούστο.
Δεν χρειάζεται να μαζευτούν μερικές 
χιλιάδες, να μουντζώνουν τη Βουλή  
για να κινδυνεύσει ο κοινοβουλευτι
σμός. Τον κοινοβουλευτισμό τον έχει 
θέσει σε κίνδυνο η ίδια η συμπεριφο
ρά της πολιτικής τάξης απαξιώνοντας 
και κατεδαφίζοντας κάθε δυνατότητα 
παραγωγής πολιτικού λόγου.
Και ως γνωστόν εκεί που ο λόγος παύ
ει να λειτουργεί, οι δρόμοι της βίας εί
ναι ορθάνοιχτοι. Και καλά θα κάνουν 
να μην ψάχνουν ποιες σκοτεινές δυ
νάμεις απεργάζονται σχέδια σκοτεινά, 
και ποιοι ανάβουν τις θρυαλλίδες της 
βίας που κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ας 
ακούσουν τους εαυτούς τους να μιλούτ 
και θα καταλάβουν. /
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Την Τειάριη 1η Ιουνίου, 32 προσωπικόιηιες πκ δημόσιαδ ζωή5, ακαδημαϊκοί και άνθρωποι πή ιέχνης, έδωσαν σιη δημοσιόιηια ένα κείμενο-έκκληση προ5 ιον πολιπκό κόσμο υπό ιον τίτλο «Τολμήστε!»
Γιατί υπέγραψα ιη ν  έκκληση

«ΤΑ ΝΕΑ» συνεχίζουν σήμερα τη δημοσίευση των απόψεων ορισμένων 
από t o u s  3 2  συγγράφει, καλλιτέχνεε και καθηγητέε πανεπιστημίου, οι 
οποίοι συνέταξαν και υπέγραψαν τη διακήρυξη εναντίον του λαϊκισμού, 
του καιροσκοπισμού, Tns αδρόνειαϊ και τηΐ ατολμία5. Τα γεγονότα τρέχουν 
αλλά η διακήρυξη αυτή επιμένει ότι υπάρχει ακόμα Kaipôs οι πολιτικοί και 
οι πολίτεβ να αρθούν στο ύψοβ των περιστάσεων και να αποτρέψουν την 
καταστροφή -την οποία εκτό$ των ευρωπαϊκών θεσμών και μακριά από την 
ομαλότητα εκτιμούν a>s αναπόφευκτη.

ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Καθηγητήδ στο Τμήμα Φυσικήε του Α Π ΘΕίναι αναγκαία η συλλογική δράση
Ε

ί Ι Ι Ι Ι Ι  Π ριν από μερι-
κά χρόνια ο δι- 

* |  κός μου μικρό- 
:λ Λ  κοσμος, το πανε

πιστήμιο, έφτασε 
ΤΗ κοντά στη διάλυ- 

ση όταν ανερμά- 
““  **  πστες μειοψηφίες 

το μετέτρεψαν σε μια έρημο καταλή
ψεων. Αιτία τα άνευρα μέτρα τής τό
τε υπουργού Παιδείας και μια άστο
χη σύνδεσή τους με το Αρθρο 16. Ο  
λαϊκισμός και ο παραλογισμός κυ
ριαρχούσαν. Μια μικρή ομάδα πα
νεπιστημιακών τόλμησαν να πάνε 
κόντρα στο ρεύμα δημοσιεύοντας 
μια διακήρυξη «με πυξίδα την κοι
νή λογική», θέτοντας ως προτεραιό
τητα το άνοιγμα των πανεπιστημίων 
και τη μεταρρύθμιση. Η διακήρυξη 
αυτή είχε λυτρωτική επίδραση πά
νω μου. Μαζί με εκατοντάδες πανε
πιστημιακούς ένιωσα ότι δεν είμα
στε μόνοι όσοι ασφυκτιούσαμε. Ετσι 
μπήκα ξανά ύστερα από χρόνια από 
την πίσω πόρτα στη συλλογική δρά
ση. Τους τελευταίους μήνες η ατολ- 
μία, ο λαϊκισμός και η ανευθυνότη- 
τα στον δημόσιο λόγο μού έφεραν 
το ίδιο αίσθημα ασφυξίας. Υπέγρα
ψα αυτό το κείμενο για να επιστρέ- 
ψω εκείνο το δώρο στους χιλιάδες 
ανθρώπους που ασφυκτιούν το ίδιο 
και έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι δεν 
είναι μόνοι. Είμαστε εδώ.

Δεν υπάρχει 
αμφιβολία πω$ ιο  
τωρινό Μ νημόνιο 
έχει έναν οικονομικά 
ανηαναπιυξιακό 
και κοινωνικά άδικο 
χαρακτήρα. Επειδή  
όμω$ η θέση μα§ 
είναι πολύ αδύνατη 
και επειδή η τρόικα 
λειτουργεί σε ένα 
νεοφιλελεύθερο 
πλαίσιο, δεν ξέρω 
σε ποιον βαθμό θα 
μπορούσαμε να 
περάσουμε από μια 
νεοφιλελεύθερη σε μια 
σοσιαλδημοκρατικού 
τύπου συνεννόηση με 
του$ πισιωιέ$ μα$

κοπία και η κατάρρευση, αυτό που 
παρατηρούμε είναι η γνωστή ανεύ
θυνη και κενή ρητορεία, η μετάθε
ση ευθυνών και η ευθυνοφοβία, 
η αναβλητικότητα, οι προσωπικές 
πολιτικές και το κομματικό υπερά- 
νω του δημοσίου συμφέροντος. Ζή
τησα κι εγώ μαζί με άλλους, ως πο
λίτης, από την πολιτική ηγεσία της 
χώρας να αρθεί στο ύψος των περι
στάσεων. Να βρει το θάρρος για να 
στηρίξει και να στηριχθεί στις δη
μιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας 
που τόσα χρόνια βρίσκονταν στο πε
ριθώριο και να χαράξει μια νέα πο
ρεία που δεν είναι φοβική αλλά δυ
ναμική, που βλέπει προς την Ευρώ
πη και τον κόσμο.

στη δραχμή θα έχει καταστρεπτικά 
αποτελέσματα. Από αυτή την άπο
ψη δεν έχουμε άλλη επιλογή από 
το να συνεχίσουμε την ευρωπαϊκή 
πορεία μας. Αυτό δεν σημαίνει βέ
βαια πως το Μνημόνιο με τη σημε
ρινή μορφή του είναι μονόδρομος. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως το τω
ρινό Μνημόνιο έχει έναν οικονομι
κά αντιαναπτυξιακό και κοινωνι
κά άδικο χαρακτήρα. Επειδή όμως 
η θέση μας είναι πολύ αδύνατη και 
επειδή η τρόικα λειτουργεί σε ένα 
νεοφιλελεύθερο πλαίσιο, δεν ξέρω 
σε ποιον βαθμό θα μπορούσαμε να 
περάσουμε από μια νεοφιλελεύθερη 
σε μια σοσιαλδημοκρατικού τύπου 
συνεννόηση με τους πιστωτές μας.

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΖΕΑΗΣ
Ομότιμο* καθηγητή* Κοινωνιολογία* ίθΕ 
- πρόεδρο* τη δ Ενωσπδ Πολιτών για την 
ΠΑΡΕΜ ΒΑΣΗΝα ενώσουν όλοι ιΐ5 δυνάμεις ιούς

Ν ο μ ίζω  πω ς το 
κείμενο «Τολμή
στε!» τονίζει δύο 
σημεία.
Πρώτον, τα κόμ
ματα, ιδίως τα δύο 
μεγάλα κόμματα, 
πρ έπ ει να ενώ 

σουν τις δυνάμεις τους για να μπο
ρέσει η χώρα να αντιμετωπίσει την 
κρίση. Δυστυχώς, για τη στιγμή δεν 
φαίνεται η κρίση και η οργή του κό
σμου να έχουν αλλάξει τη συμπερι
φορά των κομμάτων. Οι κοκορομα
χίες, οι ξύλινοι λόγοι, τα μικροκομ- 
ματικά συμφέροντα καλά κρατούν. 
Βέβαια υπάρχουν σοβαρές διαφορές 
μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής 
αντιπολίτευσης ως προς τον τρόπο 
χειρισμού του Μνημονίου και της 
τρόικας. Αλλά αυτό δεν έπρεπε να 
μας οδηγήσει σε μια εικόνα προς τα 
έξω αγεφύρωτων διαφορών. 
Δεύτερο σημείο: η έξοδός μας από 
την ΟΝΕ και η επιστροφή της χώρας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ

Καθηγητήδ Ευρωπαϊκή* Πολιτικήδ και 
Οικονομίαδ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
ΑθηνώνΝα μη χαθεί και ηιελευιαία ευκαιρία

Μήνες τώρα πα
ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ μ ε  
κυβερνητικά στε
λέχη παραλυμένα 
από την αδράνεια 
και την ατολμία. 
Μ ια  λαϊκιστική  
α ν τ ιπ ο λ ίτ ευ σ η  

να εμφανίζει εύπεπτες και ανώδυ
νες ρετσέτες ως δήθεν στρατηγικές 
εξόδου από την κρίση. Τα κόμματα 
της Αριστερής να χαϊδεύουν τις δυ
νάμεις της ανομίας και της κατα
στροφικής οργής. Τα σύννεφα της 
δημαγωγίας να απλώνονται, πνίγο
ντας τη συλλογική αυτογνωσία και 
την κοινή λογική. Προτάσεις άγνοι
ας και τυχοδιωκτισμού (να κηρύξου
με παύση πληρωμών, να καταφύγου
με στη Ρωσία και την Κίνα γυρίζο
ντας την πλάτη στην Ε.Ε., να φύγου
με από το ευρώ κ.λπ.) να βρίσκουν 
πρόθυμα αυτιά σε μια απελπισμέ
νη κοινωνία. Υπέγραψα κι εγώ, για

ΒΑΣΩ ΚΙΝΤΗ

Αναηληρώτρια καθηγήτρια Φιλοσοφία* 
στο Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΜε ενοχλεί η ανευθυνόιηια

Κανείς δεν αμφι
βάλλει ότι οι στιγ
μές είναι κρίσι
μες. Αντί όμως να 
έχουμε τη συντε
ταγμένη και συ
ντονισμένη προ
σ π ά θ εια  όλω ν, 

στην κυβέρνηση και στην αντιπο
λίτευση, για να αποτραπεί η χρεο-

τους παραπάνω λόγους, και γιατί 
έχω βαρεθεί να ακούω ότι για όλα τα 
δεινά μας φταίει το Μνημόνιο (λες 
και αυτό έφερε την κρίση) από αν
θρώπους που έκαναν στο παρελθόν 
ό,τι περνούσε από το χέρι τους για 
να μην αλλάξει τίποτα (το χρέος, τα 
συντεχνιακά κεκτημένα, οι πελατει
ακές προσλήψεις, οι συντάξεις στα 
45...). Και διότι (στο τέλος ενός δι- 
αφαινόμενου κατήφορου τραγικών 
λαθών και παραλείψεων) κινδυνεύει 
να χαθεί η τελευταία μας ευκαιρία, 
και μαζί το μεγαλύτερο εθνικό επί
τευγμα των τελευταίων 30 ετών: η 
ισότιμη συμμετοχή μας στον πυρή
να της Ευρώπης.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΑΜΠΑΡΑΩΝΗΣ

ΣυγγραφέαδΕίμασιε όλοι σιην ίδια βάρκα
Υπέγραψα αυτό 
το κείμενο γιατί 
είναι μετριοπα
θές και περιέχει 
το προφανές-βα
σικές επαγγελίες 
που αναγνωρίζω. 
Περνάμε κρίσιμες 

ώρες. Το θέμα δεν είναι προσωπι
κό, οικογενειακό, ταξικό, κομματι
κό ή ιδεολογικό, αλλά μας αφορά 
όλους ανεξαιρέτως -  όσοι πιστεύ
ουν ότι εξαιρούνται επειδή είναι, ή 
είμαστε έντιμοι και σωστοί πολίτες, 
ή υποστηρίζουν ερμηνείες που εκ
κινούν από εμμονές, δεν θα ξεφύ- 
γουν σε περίπτωση επιδείνωσης. Η 
ρήση «Κρεμάστε τον αδερφό μου, 
εγώ ζαλίζομαι» δεν προσφέρει λύ
ση. Η  επαγγελία της περιχαράκω
σης σε στυλ Αλβανίας του Χότζα με 
προβολή το πιθανό, μελλοντικό, συ
ντομότατο ανέκδοτο «έλληνας του
ρίστας» δεν με συγκινεί ιδιαίτερα. 
Χρειάζεται ομοψυχία, γενναιότη
τα, αυτο-υπέρβαση, τόλμη και πί
στη, όπως εξάλλου σε κάθε ανάλο
γη συγκυρία που η χώρα ήταν εμπε- 
ρίστατη. Οι ταγοί -  κυρίως και πρώ
τιστα -  να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους, να δείξουν υψηλό φρόνημα, 
πέρα από λαϊκισμούς και ιδεολο
γικά αφρόλουτρα. Κριτική, λοιπόν, 
στους πολιτικούς, κατεξοχήν, αλλά 
και στον εαυτό μας ταυτόχρονα. Κι 
εμείς, και εγώ, ο έσχατος πολίτης, 
παρά την οδύνη, να δείξουμε αυτο
συγκράτηση. Οι αυταπάτες, η συν- 
θηματολογική ευκολία και η μεγα- 
λοστομία μάς οδήγησαν εδώ που 
ήρθαμε. Τέρμα. Δεν τα φάγαμε μα
ζί, αλλά είμαστε όλοι στην ίδια βάρ
κα, που έλεγε κι ο Μπερλινγκουέρ, 
κάποτε. Κι όταν βγούμε απ' το βαρύ 
χρέος, τότε επιδιδόμαστε πάλι, με 
συσσωρευμένο πια πάθος, στο αγα
πημένο μας άθλημα, τον διχασμό.


