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Εμιηςίέυτικλ

Πώδ γεμίζει 
το ταμείο

Τον I. Κ, Μγι:μ νιι γιι

Δ ιάβασα ότι ο Λ. Τσοχατίόπουλοδ  
δόλωσε στη συνεδρίαση τηδ Κεντρί 

κήδ Ειιπροπήδ του ΙίαΣοΚ ότι το κόρρο 
του «δεν μπορεί να δεχθεί χη λογική χης 

παγκοσμιοποίησης». Νομίζω ότι αυτό η φράση προσ
διορίζει με τον καλύτερο τρόπο ένα κορυφαίο πρόβλημα 
τηδ ελληνικήδ ιιολιτικιΐδ: την ιδιόμορφη σχέση χης ιιε 
χον έ ίω  κόιηιο...

Ξέρετε γιατί; Επειδή κατά κανόνα προσπαθούμε να 
απαντάμε σε ερωτήματα που δεν τίθενται. Να το πω α 
πλά. ϋυδείδ μαδ δητάει να δεχθούμε ό να μη δεχθούμε 
τη λογικό τηδ παγκοσμιοποίησή, διότι η παγκοσμιο
ποίηση υφίοταται και ορίδει τΐδ σχέοείδ μαδ με τον έδω 
κόσμο, ανεδαρτήτωδ του τι δέχεται και τι δεν δέχεται το 
κάθε μέλοδ τηδ ΚΕ του ΙΙαΣοΚ. Καμωνόμαστε αιιλώδ 
ότι δητούν τη γνώμη μαδ, ακόμη και όταν δεν ενδια
φέρει κανέναν. Μροφανοτδ για λόγουδ εντυπώσεων...

Ο  Λ. Τσοχατίό ιιουλοδ θα όιπν πολύ πιο ακριβήδ 
και πολύ πιο χρησιμοδ, αν υποστήριζε στην ΚΠ του I Ια 
ΣοΚ αυτό που λένε όλοι οι σοσιαλιστέδ πολιτικοί του 
πλανήτη: όχι η παγκοσμιοποίηση είναι ένα δεδομένο 
με θεχικές και αρνηχικές πλευρές. Να αναδεύουμε λοι
πόν όσο μπορούμε τΐδ θετικέδ και να εισαγάγουμε τουδ 
ρυθμιστικούδ μηχανισμούδ που θα εκμηδενίσουν κατά 

το δυνατόν τΐδ αρνητι 
κέδ. Με αυτό τη διατύ- 
ποτση έναδ ιδεοληπτι- 
κόδ αφορισμόδ 
μετατρέπεται σε πολιτι
κό πρόταση.

θα  πό()(ο ένα δεύτε 
ρο παράδειγμα. Μαδ έ 
χουν φάει τ’ αφτιά με 
την Ιουρκία και το Ελ
σίνκι. Εγραφα προ η 
μερών ότι «χο χΖάμηα 

ηέθανε». ίί Τουρκία θέλει εισιτήριο; Λρα θα πληρώσει 
την τιμή του εισιτηρίου. Στο ταμείο και με το πορτοφόλι 
στο χέρι!

Διάβαζα την Κυριακή, στο «Βήμα», το άρθρο του 
Μεχμέτ Λλί Μπιράντ, γνωστού τούρκου δημοσιογρά
φου, ο οιιοίοδ εδηγεί γιατί πρέπει η Τουρκία να ανοί 
δει περπατησιά δωρεάν! Και εκπλήσσεται, λέει, επειδή 
η κυβέρνηση Σημ ίτη  θέτει όρουδ στην Ιουρκία εν ό 
ψει του Ελσίνκι. Δηλαδή τι έπρεπε να θέσει η κυβέρ 
νηση στην Ιουρκία εν όφει του Ελσίνκι; ίΐδ κασέτεδ 
του Κορκολή;

Και Εαναεκιιλήσσεται ο τούρκοδ ουνάδελφοδ επει
δή, λέει, δεν μπορεί να καταλάβει τη βιασύνη τηδ ελ 
λιινικήδ κυβέρνησηδ να υπάρδουν εδελίδείδ ιιριν από 
τη Σύνοδο Κορυφήδ. Ενώ δεν θα εκπλησσόταν καθό
λου αν η ελληνική κυβέρνηση έλεγε ότι δεν χρειάζεται 
καμία εδέλιδη γενικώδ ή ότι οι εδελίδείδ μπορούν να 
αρχίσουν να τρέχουν σε καμιά ιιενηνταριά χρόνια! Μαδ 
λέει δηλαδή να του δώσουμε το εισιτήριο και αυτόδ θα 
πληρώσει μετά. Νότε; Κάιιοιε!

Γ ιατί ανέφερα αυτά τα δύο παραδείγματα; Επειδή έ
χουν ακριβώδ την ίδια λογική: μαδ δουλεύουν και οι 
δύο! Θεωρούν ότι στίδ σχέοείδ μαδ με τον έδω κόσμο 
δεν υπάρχουν αντικειμενικά, πραγματικά δεδομένα και 
ότι είναι αιιλώδ «θέμα καλής διάθεσης» είτε να δια 
ιιραγματευθούμε την παγκοσμιοποίηση είτε να λύσου
με τα Ελληνοτουρκικά. Οτι είναι μια σχέση μεταδύ κα 
λών και κάκτον, μεταδύ δικαίτον και αδίκων.

Αλλά δεν είναι έτσι. Ιί εδωτερική πολιτική είναι ένα 
ταμείο, ένα αλισβερίσι. Ιίληρώνουμε την ιιαγκοσμιο 
ποίηση; Μάλιστα! Λρα θα τα πάρουμε από τα Ελληνο
τουρκικά. Τα οποία θα πληρώσει η Τουρκία για να μπο
ρέσει και αυτή να κάνει ένα βήμα στην παγκοσμιοποίηση. 
Είπαμε: το τέάμπα ιιέθανε και πίοτωσίδ δεν δίδεται! Α 
πλό, ε; Αλλά στοιχειώδεδ...

Είπαμε:

ιυ ιζάμιια ιιέθανε 

και ιιίοιωοκ 

δεν δίδειαι! 

Αιιλύ, ε;

Αλλά οιοιχειώδες...
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