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Ο θεμελιώδης κανόνας της συμβίωσης
Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ ο υ  Π α ς χ ο υ  Μ α ν δ ρ α β ε λ ηΤ ελικά βρέθηκε μια «λύση κατα- 
σ τολήε» για να συνεχιστούν οι 
παραστάσειε σ το  Θέατρο Τέ- 

χνηε τηε Πλάκαε, μετά τη ν  επιδρομή 
τω ν  χουλιγκάνων τη ν  περασμένη ε
βδομάδα. Η παράσταση -με το ν  ασε
βή για κάποιουε Ολυμπιακούε τίτλο 
«Ταξιδεύονταε με το ν  ΠΑΟΚ»- θα 
φρουρείται από τη ν  αστυνομία. Φυ
σικά, δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο να 
βλέπειε μια παράσταση έχονταε το ν  α
στυνομικό δίπλα, αλλά εδώ που φτά
σαμε πρέπει να λέμε «πάλι καλά!». Διό
τ ι αν υπήρχε άσυλο και στουε χώρουε 
τέχνηε, η παράσταση θα έπρεπε να  κα- 
,τεβεί. Η αστυνομία δεν θα είχε το  δι
καίωμα να παρέμβει σε έναν χώρο δια- 
κίνησηε ιδεών και μπορεί στη  θέση του 
να βλέπαμε κάποιο άλλο έργο, όπωε πκ. 
«Καταστρέφονταε με το ν  Θρύλο».

Αε μη γελιόμαστε. Αυτά που ζούμε 
δεν είναι περίεργα. Είναι η κορύφωση 
ενόε αριστερού ανορθολογισμοΰ που 
κατίσχυσε στην ελληνική κοινωνία και 
τώρα τα  συμπτώματά του οξύνονται λό

γω  τηε κρίσηε. Τα σπυριά τηε υπο- 
κρισίαε ή ταν ορατά και σε κάθε επί
πεδο. Για παράδειγμα: δεκαετίεε τώρα 
η Αριστερά καταδίκαζε τιε εορταστι- 
κέε εκδηλώσειε τω ν  εθνικοφρόνων 
σ το ν  Γράμμο και το  Βίτσι ωε «γιορτέε 
μίσουε». Το ΚΚΕ τώρα ανεβαίνει στουε 
ίδιουε χώρουε για να κάνει «γιορτέε 
μνήμηε του Δημοκρατικού Στρατού». 
Ο ταν το  καλοκαίρι του 2002 κατεζη- 
τε ίτο  ο κατηγορούμενοε για 27 δολο- 
φονίεε, κ. Δημήτρηε Κουφοντίναε, 
και η ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε από τουε Ελληνεε 
πολίτεε να  συνδράμουν με πληροφο- 
ρίεε το  έργο τηε, πολλοί κραύγασαν α
πό τιε αστικέε εφημερίδεε ότι «οδη 
γούμαστε σε μια κοινωνία χαφιέδων». 
Τώρα το  κόμμα που δεν επιτρέπει ού
τε  τη  λεκτική ανυπακοή στιε αποφά- 
σειε τηε ηγεσίαε του κηρύσσει τη ν  έρ-

γω ανυπακοή στουε νόμουε. Και για να 
πούμε και του ΚΚΕ το  δίκιο, αυτή η υ
ποκρισία δεν περιορίστηκε σ το ν  χώ
ρο τηε ισχνήε Αριστεράε. Εδώ κοτζάμ 
κοινοβουλευτικόε εκπρόσωποε τηε 
Νέαε Δημοκρατίαε, ο κ. Κώσταε Μαρ- 
κόπουλοε, έχει γίνει δισυπόστατοε. 
Ο ταν μπαίνει σ τη ν  κατάληψη του υ
πουργείου Υγείαε είναι γιατρόε και ό
τα ν  βγαίνει είναι στέλεχοε τηε Ν.Δ.

Αυτή η υποκρισία έδωσε κάλυψη 
στη  διάχυτη από παλιά παραβατικό- 
τητα. Οταν διακηρύσσειε ότι «νόμοε εί
ναι το  δίκιο του τάδε», καθέναε φτιά
χνει τη  φαντασιακή νομιμότητα στα μέ
τρα του. Κάθε παρανομία αποκτά ιδε
ολογική προβιά. Ακόμη και το  παρά
νομο παρκάρισμα. Το ΚΚΕ κατήγγειλε 
τη  δημοτική αστυνομία επειδή οι κλή- 
σειε σε παραβάτεε «αφαιμάσσουν τα

λαϊκά εισοδήματα». Από την άλλη, η Κε- 
ρατέα δεν είναι η πρώτη περιοχή που 
βράζει και έχει τη ν  ιδεολογική κάλυψη 
τηε παλαβήε Αριστεράε. Σε οποιοδή- 
ποτε μεγάλο έργο -δημόσιο ή ιδιωτικό- 
αυτόε ο χώροε είχε πρωταγωνιστικό ρό
λο στιε συγκρούσειε. Είτε αητέε γίνο
ν τα ν  σ τη ν Ηλιούπολη για το ν  υπο
σταθμό τηε ΔΕΗ είτε σ τον  Χορτιάτη 
Θεσσαλονίκηε που δεν ήθελαν το  ρα
ντάρ είτε για τα  καλώδια υψηλήε τά- 
σηε στη  βόρεια Α ττική κ.ά.

Δυστυχώε, πρέπει να γυρίσουμε 
σ τον  θεμελιώδη κανόνα τηε κοινωνι- 
κήε συμβίωσηε. Πριν αποφασίσουμε τι 
θέλουμε, πρέπει να υπογράψουμε εκ νέ
ου το  κοινωνικό συμβόλαιο. Να κατα
νοήσουμε ότι το  Σύνταγμα και οι νό
μοι δεν είναι χαρτιά άνευ αντικρίσμα- 
τοε και ότι πρέπει να είναι σ τη ν  πρά
ξη σεβαστά απ’ όλουε. Και μετά να τα  
συζητήσουμε και να  τα  αλλάξουμε με 
τιε θεσμοθετημένεε διαδικασίεε.

pmandravelis@kathimerini.gr

Η  κρίση χρέους, 
η Ευρώπη και η Ελλάδα

Του ΤΗΛΕΜ ΑΧΟΥ ΧΥΤΗΡΗ*

Τ ο σχέδιο αντιμετώπισηε τηε 
κρίσηε στη Ζώνη του Ευρώ 
εξελίσσεται μέρα τη  μέρα, η 

Γερμανία χρειάστηκε όμωε να 
διανύσει πολύ μεγάλη απόσταση 
από τιε αρχικέε θέσειε τηε μέχρι 
να αποδεχθεί την αναγκαιότητά 
του. Και στη  διαδρομή τηε αυτή, 
διατακτική και με καθυστερή
σ ε ι ,  λειτούργησε ωε καταλύτηε η 
Ελλάδα, αρχικά με την οξύτητα 
τω ν προβλημάτων τηε, στη συ
νέχεια με τη ν αναγνώριση τω ν 
προσπαθειών του λαού τηε και την 
επαλήθευση τηε ανάλυσηε τηε κυ- 
βερνητικήε ηγεσίαε τηε. Επρεπε 
οι αγορέε να οδηγήσουν την Ελλά
δα σε ακραία και τραγική κατά
σταση για να αντιληφθούν κάποιοι 
παράγοντεε τηε Ευρώπηε τον κίν
δυνο που κρυβόταν για το ευρώ και 
την ίδια τη ν  υπόσταση τηε Ενω- 
σηε. Η στάση αυτή και η δυστο
κία στην παροχή συνδρομήε προε 
την Ελλάδα συνδέονταν, βέβαια, 
με τιε εσωτερικέε πολιτικέε ισορ- 
ροπίεε κάθε χώραε, αντανακλού
σαν όμωε και τη ν πεποίθηση ότι 
«απλώε» η Ελλάδα εισέπραττε τα 
επίχειρα τηε αφροσύνηε τηε, χω- 
ρίε να συντρέχει άλλη απειλή.

Αυτή η ανάγνωση τω ν  πραγ
μάτων αποδείχθηκε εσφαλμένη. 
Οι αγορέε έστρεψαν τα  πυρά 
τουε από τη ν  Ελλάδα στην Ιρλαν
δία και εν συνεχεία στην Πορτο
γαλία και το ν  υπόλοιπο ευρωπαϊ
κό Νότο, η δε Ευρωζώνη ανα
γκαζόταν να  παραδεχθεί τη ν

πραγματικότητα με σταδιακά και 
διατακτικά βήματα. Με καθυ
στέρηση στήριξε τη ν  Ελλάδα, με 
ανάλογη χρονοτριβή προχώρησε 
στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικήε 
Σταθερότηταε, για να  οδηγηθεί 
πλέον στο εξαρχήε ζητούμενο -  
σ τη ν αναζήτηση ενόε συνολικού 
μηχανισμού αντιμετώπισηε τηε 
κρίσηε, που θέτει κατ’ ουσίαν τα 
θεμέλια κοινήε οικονομικήε δια- 
κυβέρνησηε.

Η εξέλιξη επιβεβαίωσε την α- 
παρχήε εκτίμηση του πρωθυ
πουργού κ. Γ. Παπανδρέου ότι η 
κερδοσκοπική επ ίθεση στη ν 
Ελλάδα ήταν το πρώτο επεισόδιο 
μιαε ευρύτερηε αναμέτρησηε τω ν 
αγορών με το ευρώ. Μιαε αναμέ
τρησηε στην οποία η Ευρωζώνη 
θα ήταν καταδικασμένη να έπε- 
ται τω ν  αγορών και να  σύρεται α
πό αυτέε, αν δεν υιοθετούσε κοι
νή  γραμμή και άμυνα. Η επαλή
θευση αυτήε τηε εκτίμησηε και οι 
αποδείξειε που έδωσαν από τότε 
οι Ελληνεε ότι προτίθενται να α
ναδεχθούν τα μεγάλα βάρη τηε ε- 
ξυγίανσηε έχουν μεταβάλει και τον 
τρόπο που αντιμετωπίζεται η χώ
ρα μαε. Οσο για τη ν  Ευρώπη, με 
καταλύτη, έσ τω ... αρνητικό, την 
Ελλάδα, κινείται προε απτά μέτρα 
κοινήε πολιτικήε, σε ένα αρχικό 
μεν αλλά ουσιαστικό βήμα ενί- 
σχυσηε τηε διαδικασίαε ευρω- 
πάΐκήε ενοποίησηε που έδειχνε ο
ριστικά λησμονημένη.

*0 κ. Τηλέμαχος Χυχήρης είναι αναπληρ. 
υπουργός Πολιτισμού.
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